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LỜI TỰA CỦA GIÁO SƢ TRẦN VĂN GIÀU 

 

 

Đầu năm 1993, NGUYỄN KHẮC THUẦN mang đến tặng tôi tập thứ nhất của bộ VIỆT 

SỬ GIAI THOẠI và hứa là sẽ viết tất cả tám tập. Đến đầu năm 1995, quả đúng nhƣ vậy, 

NGUYỄN KHẮC THUẦN đã tặng tôi đủ tám cuốn của bộ sách này. Đó là một cố gắng 

rất đáng khích lệ của ngƣời viết và của Nhà xuất bản Giáo dục. Sách gồm những giai 

thoại đƣợc trích lục từ các bộ chính sử của tổ tiên nhƣ : Đại Việt sử lƣợc, Đại Việt sử kí 

toàn thƣ, Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt 

truyện... Mọi giai thoại đều có ghi xuất xứ gọn gàng mà chính xác, đồng thời lại có thêm 

lời bàn khá hóm hỉnh, vừa nhƣ để giải thích thêm những điều cần giải thích, vừa nhƣ để 

gợi ý cảm nhận và suy nghĩ về lịch sử cho ngƣời đọc. 

  

Cách làm của NCUYỄN KHẮC THUẦN không phải là mới nhƣng lại rất cần. Nói 

không phải là mới vì từ nhiều thế kỉ trƣớc, ngƣời Trung Quốc đã từng làm và cách nay 

hàng trăm năm, tổ tiên ta cũng đã từng làm. Nguyễn Dữ (thế kỉ thứ XVI), tác giả của 

Truyền kì mạn lục là một ví dụ. Đầu những năm hai mƣơi của thế kỉ này, ÔN NHƢ 

NGUYỄN VĂN NGỌC và TỬ AN TRẦN Lê NHÂN với Cổ học tinh hoa cũng là một 

ví dụ. Nhƣng, sở dĩ nói là rất cần vì hầu hết những giai thoại trong bộ sách này, tuy sẵn 

có trong chính sử xƣa, nhƣng chƣa đƣợc giới thiệu một cách đầy đủ và rõ ràng. 

  

Muốn học sử một các có hệ thống, tất nhiên là phải đọc các bộ chính sử của cả xƣa lẫn 

nay, nhƣng, quốc thống dằng dặc với bao sự kiện ngổn ngang, thật hiếm có ai đủ sức 

thuộc hết đƣợc. Cái đọng lại đến muôn đời thƣờng vẫn là những gì độc đáo nhất, kết tinh 

giá trị đạo lí, triết lí và nhân bản của mỗi thời đó thôi. Giới thiệu kho giai thoại của lịch 

sử nƣớc Việt chính là góp phần giới thiệu những gì thiêng liêng, vĩnh tồn với cộng đồng 

ngƣời Việt với văn hóa Việt nói chung. 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN từng tâm sự với tôi rằng, Cổ học tinh hoa (và một số tác 

phẩm tƣơng tự khác) tuy rất có giá trị, đƣợc đông đảo bạn đọc tiếp nhận một cách nồng 

nhiệt, nhƣng những chuyện trong sách ấy, từ bối cảnh, sự kiện đến nhân vật ... đều là của 

Trung Quốc. Có cái gì đó, nửa nhƣ gần, nửa nhƣ xa, thật khó nói. Lẽ đâu, tổ tiên ta chỉ 

giỏi đánh giặc, còn tƣ tƣởng, triết lí, đạo đức tất cả chẳng cần bận tâm, bởi đã có khuôn 

mẫu của Trung Quốc rồi ! 



  

VIỆT SỬ GIAI THOẠI là một bộ sách mang tên NGUYỄN KHẮC THUẦN nhƣng 

nguồn gốc lại là của tổ tiên. Điều tốt đẹp của cổ nhân chính là tấm gƣơng sáng của đời 

đời con cháu, chỗ bất cập hoặc thậm chí là chỗ chƣa phải của cổ nhân chính là lời răn đe, 

nhắc nhở hậu thế chớ có dại dột bắt chƣớc theo. Học sử suy cho cùng cũng là học những 

bài học kinh nghiệm sinh động và bổ ích nhƣ thế đó thôi. 

  

Một đời học sử, chúng ta có thể không sao nhớ hết những niên đại với chi chít tháng 

ngày, không sao nhớ hết những thế hệ Đế vƣơng với hàng trăm những niên hiệu, nhƣng, 

một đời làm ngƣời thì quyết không thể thờ ơ với những bài học kinh nghiệm quý giá của 

các đấng tiền bối. VIỆT SỬ GIAI THOẠI là một trong những bộ sách biên soạn khá 

công phu, nhằm giới thiệu lại những bài học kinh nghiệm quý giá này. 

  

Sách đƣợc tái bản lần thứ tƣ (dù số lƣợng phát hành các lần in trƣớc khá lớn) là một 

bằng chứng về sự đồng cảm của ngƣời đọc đối với tác giá và với Nhà xuất bản Giáo dục. 

Tôi viết lời giới thiệu với bạn đọc gắn xa cũng là bởi có sự đồng cảm này. 

  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16-1-1999. 

  

 Giáo sƣ TRẦN VĂN GIÀU 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC 

 

 

Bạn đọc yêu quý, 

  

Thế là giờ đây tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà thƣa rằng, bộ VIỆT SỬ GIAI 

THOẠI gồm tám tập đã hoàn thành. Xét thứ tự biên soạn thì đây là tập đầu tiên, nhƣng 

xét thứ tự xuất bản thì đây là tập cuối cùng của cả bộ. Tám cuốn sách đƣợc viết trên cơ 

sở trích dịch từ hàng trăm cuốn sách cổ, nếu không có sự cổ vũ hào phóng của Nhà Xuất 

bản Giáo dục và của bạn đọc gần xa, tôi không dám tin là mình có thể hoàn tất công việc 



đúng nhƣ kế hoạch đã định. Tự đáy lòng thành của mình, tôi xin đƣợc gởi đến Nhà Xuất 

bản Giáo dục và tất cả bạn đọc những lời chúc mừng tốt đẹp và lời cảm ơn sâu sắc. 

  

Bạn đọc yêu quý 

  

VIỆT SỬ GIAI THOẠI là bộ sách khai thác những ghi chép của các bộ chính sử xƣa. 

Tuy nhiên, nếu các tập trƣớc, nguyên tắc này đƣợc tuân thủ một cách nghiêm ngặt, thì ở 

tập này, tập 40 giai thoại từ thời Hùng Vƣơng đến hết thế kỉ thứ X, chúng tôi buộc phải 

có một vài thay đổi nhỏ. Nhƣ bạn đọc đã biết, để viết về thời đại Hùng Vƣơng và An 

Dƣơng Vƣơng, các bộ chính sử xƣa đã dựa chủ yếu vào dã sử hoặc truyền thuyết dân 

gian. Hẳn nhiên, truyền thuyết dân gian không phải là sử nhƣng truyền thuyết dân gian 

bao giờ cũng đƣợc hình thành trên cơ sở của một sự thực lịch sử nào đó. Một khi trong 

tay mình có đầy đủ những tài liệu mà chính sử xƣa đã khai thác, chúng tôi nghĩ rằng, tốt 

nhất là mình hãy tự giới thiệu lấy, không nên trích lục những gì mà chính sử xƣa đã trích 

lục. Xƣa nay, tam sao thất bản vốn là chuyện chẳng hay. Từ cách nghĩ này, chúng tôi đã 

viết một số giai thoại trên cơ sở trích dịch một số sách nhƣ : Lĩnh Nam chích quái, Việt 

điện u linh tập ...v.v. 

  

Tổ tiên có nếp nghĩ riêng của tổ tiên, lấy sở thích hiện đại và hoàn toàn của cá nhân ta để 

nhận xét thì chắc chắn là sẽ có không ít chuyện chẳng phù hợp và chẳng hay nữa là khác. 

Nhƣng, cái tổ tiên ân cần để lại không phải là sự hào nhoáng bề ngoài mà là cả một kho 

đạo lí lớn lao và vô giá. Cổ nhân nghiêm cẩn mà tế nhi, nhắc nhở chúng ta biết kính 

những gì đáng kính, biết khinh những gì đáng khinh, biết canh cánh giữ lòng để khi 

nhắm mắt xuôi tay, ai ai cũng đƣợc thanh thản vì chẳng có gì phải ân hận. Đức lớn và 

lòng thành của tổ tiên ngời ngời toả sáng từ những trang sách xƣa, gọn gàng, cụ thể mà 

sâu sắc. 

  

Cầm riêng tập sách nhỏ này, hoặc giả là cầm trọn bộ tám tập VIỆT SỬ GIAI THOẠI 

trên tay, nếu bạn cảm thấy kính trọng tổ tiên hơn thì công ấy thuộc về các cây đại bút 

thuở trƣớc, ngƣợc lại, nếu bạn cảm thấy nhiều chỗ chƣa đƣợc vừa lòng, thì lỗi ấy thuộc 

về tôi, ngƣời đã không lƣợng đƣợc sức mình khi làm công việc khó khăn này. 

  

Tôi tin, rất tin rằng bạn sẽ hiểu đƣợc chút lòng của tôi kí tải trong nhƣng trang viết mộc 

mạc. Xin đƣợc xiết tay bạn và chờ đợi ở bạn những lời đóng góp chân tình. 

  

Thành phố Hồ Chí Minh 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  01 – CUỘC KÌ NGỘ GIỮA LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ 

 

 



Các bộ sử cũ thƣờng coi Hồng Bàng là dòng họ đầu tiên đã có công dựng nƣớc. Mức độ 

tuy có khác nhau, nhƣng nhìn chung, tất cả đều dựa vào những ghi chép của sách Lĩnh 

Nam chích quái để viết về họ Hồng Bàng. Nay, xin theo Hồng Bàng thị truyện 

  

(Truyện họ Hồng Bàng) trong Lĩnh Nam chích quái, giới thiệu cuộc kì ngộ giữa Lạc 

Long Quân với Âu Cơ nhƣ sau : 

  

“Cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi. Đế Minh nhân đi 

tuần thú phƣơng Nam, tới miền Ngũ Lĩnh; gặp con gái bà Vụ Tiên, đem lòng yêu thích 

rồi cƣới về, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục dung mạo đoan chính, tuổi nhỏ đã thông minh, 

nhanh nhẹn. Đế Minh lấy đó làm sự lạ, bèn truyền ngôi cho, nhƣng Lộc Tục cố nhƣờng 

cho anh là Đế Nghi chớ quyết không dám nhận. Đế Minh vì thế đã cho Đế Nghi thay 

mình, cai trị ở phƣơng Bắc, còn Lộc Tục thì đƣợc phong làm Kinh Dƣơng Vƣơng, cai 

quản vùng phía Nam, gọi là nƣớc Xích Quỵ. 

  

Kinh Dƣơng Vƣơng có tài xuống thủy phủ, nhân đó, lấy con gái của Động Đình Quân là 

Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm tức Lạc Long Quân, sau thay cha trị nƣớc, còn 

Kinh Dƣơng Vƣơng không rõ đi đâu. 

  

Lạc Long Quân chỉ cho dân cách cày cấy, dạy cho dân cách ăn mặc. Nƣớc nhà từ đó mới 

có thứ tự vua tôi trên dƣới, có luân thƣờng của cha con, vợ chồng. Lắm lúc Lạc Long 

Quân trở về thủy phủ mà trăm họ vẫn đƣợc yên vui. Hễ dân có việc, cứ gọi Lạc Long 

Quân rằng : 

  

- Bố ơi, sao không về cứu chúng con. 

  

Thế là Lạc Long Quân liền trở về ngay. (Ngƣời Việt gọi phụ là cha hoặc bố, gọi quân là 

vua nhƣ vậy). Sự oai linh cảm ứng của (Lạc) Long Quân, không ai có thể lƣờng đƣợc. 

  

Sau, Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai. Nhân thấy phƣơng Bắc bình yên vô sự, nhớ 

chuyện ông mình là Đế Minh đi tuần thú phƣơng Nam mà gặp đƣợc tiên nữ, Đế Lai bèn 

sai kẻ bề tôi thân cận là Xuy Vƣu thay mình giữ nƣớc, rồi đi tuần du xuống nƣớc Xích 

Quỵ ở phƣơng Nam. Đến nơi, Đế Lai thấy Lạc Long Quân đã về thủy phủ, trong nƣớc 

kể nhƣ vô chủ, bèn cho con gái yêu của mình là Âu Cơ cùng những kẻ theo hầu ở lại nơi 

hành tại, còn mình thì đi chu du khắp thiên hạ, trải xem hết mọi thắng cảnh, thấy đủ hoa 

thơm cỏ lạ, chim hay, thú hiếm, sừng tê, ngà voi hoặc đồi mồi, bạc vàng, châu báu hoặc 

trầm hƣơng, quế... cùng mọi thứ sơn hào hải vị. Nhân thấy khí hậu bốn mùa mát mẻ, 

không nóng cũng không lạnh, Đế Lai lòng những yêu thích mà quên cả chuyện trở về. 

Nhân dân nƣớc Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không còn đƣợc yên lành nhƣ trƣớc, ngày 

đêm mong ngóng Lạc Long Quân trở về, bèn cùng nhau cất tiếng gọi rằng: 

  

- Bố ơi, bố ở đâu, hãy mau về cứu chúng con. 

  



(Lạc) Long Quân bỗng chốc trở về, thấy Âu Cơ đang ngồi một mình, dung mạo tuyệt 

đẹp, lòng những yêu thích, bèn hoá phép, biến thành một chàng trai hình dáng xinh đẹp, 

tả hữu và trƣớc sau có rất đông kẻ hầu ngƣời hạ, tiếng nhạc vang đến tận nơi hành tại mà 

Âu Cơ đang ngồi. Âu Cơ thấy (Lạc) Long Quân, lòng cũng xiêu xiêu. (Lạc) Long Quân 

bèn đón (Âu Cơ) về Long Trang. 

  

Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, bèn sai quần thần đi tìm khắp thiên hạ, nhƣng (Lạc) 

Long Quân có phép thần, biến hoá trăm hình ngàn vẻ, đủ yêu tinh ma quỵ, rồng, rắn, hổ, 

voi ... khiến cho kẻ đi tìm sợ hãi, không dám sục sạo. Đế Lai vì thế phải về phƣơng 

Bắc". 

  

  

Lời bàn : Không thể nói khác hơn rằng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã có một cuộc kì ngộ. 

Ngƣời từ phƣơng xa theo cha đi chu du khắp cõi, tình cờ dừng bƣớc ở đất Xích Quỵ. 

Ngƣời làm vua một phƣơng, đƣợc dân thƣơng mà gọi là bố. Xứ sở chẳng cùng, tuổi tác 

cách biệt, thế mà vừa gặp đã rung động về nhau. Lạ thay! 

  

Xét về thế thứ, Lạc Long Quân và Đế Lai là anh em con chú con bác với nhau. Lạc Long 

Quân lấy Âu Cơ, tức là lấy con gái của anh con nhà bác vậy. Có ngƣời nhân đó mà 

nghiêm phê rằng, luân thƣờng đạo lí đảo điên, mối họa cho thiên hạ thật khó mà lƣờng 

đƣợc. Song, lấy khuôn mẫu đạo đức hiện thời để xét đoán hành vi của thiên cổ, trong 

chỗ ngỡ nhƣ đúng, cái sai đã chất chứa sẵn rồi. 

  

Đọc sách đâu phải chỉ đọc chữ trong sách. Ngàn xƣa vẫn thế, nỗi tâm sự cần kí thác, 

thƣờng hay nằm ở giữa những dòng chữ hoặc ở sau những dòng chữ đó thôi. Sử cũ vẫn 

nhấn mạnh mối thâm tình của các nhóm thuộc Bách Việt. Chừng nhƣ chuyện này muốn 

tỏ rằng vốn dĩ tất cả đều chung máu mủ ruột rà. Ngẫm mà xem! 

  

 

 02 – NƢỚC VĂN LANG ĐÃ RA ĐỜI NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Sách Lĩnh Nam chích quái, phần Hồng Bàng thị truyện, chép:  

  

“(Lạc) Long Quân và Âu Cơ ăn ở với nhau đƣợc chừng hơn một năm thì sinh hạ đƣợc 

một cái bọc, cho đó là điềm chẳng lành nên đem vất ra ngoài đồng. Bảy ngày sau, bọc ấy 

nở thành một trăm cái trứng, mỗi trứng lại nở thành một ngƣời con trai. (Lạc) Long 

Quân bèn đón về nhà nuôi, chẳng cần cho bú mớm mà các con ngƣời nào cũng tự lớn, trí 

dũng song toàn, ai trông thấy cũng đều kính phục, cho là đàn con phi thƣờng.  

  

Nhƣng, (Lạc) Long Quân cứ ở mãi dƣới thủy phủ, khiến cho mẹ con Âu Cơ cứ phải chịu 

cảnh lẻ loi, cho nên, cũng muốn trở về đất Bắc. Khi (mẹ con Âu Cơ) dắt díu nhau về đến 



biên giới, Hoàng Đế hay tin, lấy làm lo sợ, bèn sai quân ra canh giữ các cửa ải, vì thế, 

mẹ con Âu Cơ không thể về Bắc đƣợc, đêm ngày cứ gọi (Lạc) Long Quân rằng :  

  

Bố ở nơi nào, 

  

Mà sao nỡ để, 

  

Mẹ con buồn đau. 

  

(Lạc) Long Quân liền về, gặp Âu Cơ ở Tƣơng Dã. Âu Cơ vừa khóc vừa nói rằng : 

  

- Thiếp vốn ngƣời phƣơng Bắc, cùng chàng ăn ở với nhau mà sinh hạ đƣợc trăm đứa con 

trai, giờ chẳng biết nƣơng tựa vào đâu mà nuôi nấng chúng đƣợc, vậy, thiếp xin theo 

chàng, xin chàng đừng ruồng bỏ, làm cho thiếp thành kẻ không chồng, các con thành kẻ 

không cha, thực là đau khổ lắm. 

  

(Lạc) Long Quân nói : 

  

- Ta là giống Rồng, đứng đầu các loài dƣới nƣớc, còn nàng là giống Tiên, làm ngƣời trên 

đất. Tuy âm dƣơng khí tụ mà sinh con nhƣng không sao đoàn tụ đƣợc vì hai giống tƣơng 

khắc nhƣ nƣớc với lửa, thật khó bề bền lâu. Nay, đành phải chia li ta mang năm mƣơi 

con trai về thủy phủ và chia cho chúng đi cai trị các nơi, còn năm mƣơi đứa sẽ theo nàng 

ở lại trên đất, chia nƣớc mà cai trị. Khi lên ngàn hay khi xuống nƣớc, có việc thì phải 

gắn bó với nhau mà làm, chớ rời bỏ nhau. 

  

Cả trăm ngƣời con trai cùng nghe theo rồi cùng nhau tạm biệt. Âu Cơ và năm mƣơi 

ngƣời con trai đến ở đất Phong Châu, tức là vùng huyện Bạch Hạc, cùng nhau tôn ngƣời 

con trƣởng lên làm vua, xƣng hiệu là Hùng Vƣơng và đặt tên nƣớc là Văn Lang. Nƣớc 

ấy, về phía Đông thì giáp Nam Hải, về phía Nam thì giáp nƣớc Hồ Tôn (nay là nƣớc 

Chiêm Thành), về phía Tây thì giáp nƣớc Ba Thục, còn về phía Bắc thì giáp Động Đình. 

Nƣớc chia làm mƣời lăm bộ, gồm: Giao Chỉ, Chu Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt 

Thƣờng, Ninh Hải (nay chính là Nam Ninh), Dƣơng Tuyền, Quế Dƣơng, Vũ Ninh, Y 

Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm và Tƣợng Quận. Vua sai các em chia 

nhau cai trị. Dƣới vua có các chức văn võ. Tƣớng văn gọi là Lạc Hầu, tƣớng võ gọi là 

Lạc Tƣớng. Con trai của vua thì gọi là Quan Lang, con gái của vua thì gọi là Mỳ Nƣơng, 

chức Tƣ Mã thì gọi là Bồ Chính, kẻ nô bộc thì gọi là Trâu, nô tì gọi là Tinh và các quan 

khác thì gọi là Khối. Các chức đời đời cha truyền con nối, gọi là Phụ Đạo. Vua truyền 

ngôi cho nhau đều lấy hiệu là Hùng Vƣơng chứ không thay đổi". 

  

  

Lời bàn : Lạc Long Quân và Âu Cơ, Tiên Rồng kì ngộ, vậy mà mối tình lại trần tục làm 

sao ! Bạn đang băn khoăn về sự huyền bí đến độ phi lí chung quanh chuyện mẹ Âu Cơ 



sinh hạ bọc trăm trứng chăng ? Xin bạn chớ bận tâm, bởi vì có cổ tích nào lại không 

bồng bềnh trong những chi tiết hƣ ảo đại loại nhƣ thế ? 

  

Cao vời thay, công đức và sự nghiệp của Âu Cơ. Sâu sắc và khiêm nhƣợng thay, lời kí 

tải cái tâm của tổ tiên vế cội nguồn dân tộc : đi từ trứng nƣớc đi lên, và dẫu định cƣ bất 

cứ nơi đâu thì tất cả con Rồng cháu Tiên đều cùng từ một bọc trứng ban đầu do mẹ Âu 

Cơ sinh hạ 

  

Ngƣời bốn phƣơng muôn thuở vẫn thân ái gọi nhau là đồng bào, tình ruột thịt chung bọc 

trứng Âu Cơ ngàn năm còn đó. Kính thay! Bạn sẽ thật khó mà tìm đƣợc một chân dung 

Văn Lang với những đƣờng nét cụ thể trong câu chuyện này, nhƣng cũng nhƣ bao ngƣời 

khác, tôi tin là bạn sẽ bồi hồi khi nghĩ đến nghĩa tình vô giá mà tổ tiên đã cẩn trọng để 

lại nơi đây. 

  

Lòng ngƣời xƣa lấp lánh tỏa sáng mãi trong sử cũ, bạn có thấy không ? 

  

 

 03 - VÌ SAO NGƢỜI VIỆT CỔ CÓ TỤC XĂM MÌNH ? 

 

 

Một trong những tục cổ xƣa nhất của ngƣời Việt là xăm mình. Tục này, phải kéo dài mãi 

cho đến cuối thế kỉ thứ XIII, đầu thế kỉ thứ XIV mới chấm dứt. Có ngƣời nói rằng, bởi 

tục này mà tên nƣớc đầu tiên của ngƣời Việt là Văn Lang. Hẳn nhiên, cách giải thích ấy 

chƣa đủ sức thuyết phục, nhƣng dẫu sao thì tục xăm mình cũng là một trong những tục 

cổ nhất và tồn tại thuộc vào hàng lâu dài nhất ở nƣớc ta. Về nguyên nhân xuất hiện của 

tục này, sách Lĩnh Nam chích quái (phần Hồng Bàng thị truyện) viết nhƣ sau : 

  

“Bấy giờ, dân trên núi xuống nƣớc đánh bắt cá thƣờng bị thuồng luồng gây thƣơng tổn, 

bèn cùng nhau tâu việc ấy với Vua. Vua nói : 

  

- Các giống ở trên núi khác với các loài ở dƣới nƣớc. Các loài ở dƣới nƣớc chỉ ƣa những 

gì giống với mình và ghét những gì khác mình, vì vậy, ta mới bị gây hại. 

  

Nói rồi, Vua bèn ra lệnh cho ai nấy cũng phải lấy màu xăm hình thủy quái vào ngƣời. Từ 

đó, không bị thuồng luồng gây thƣơng tích nữa. Tục vẽ mình của dân Bách Việt bắt đầu 

có kể từ đấy. 

  

Ở buổi đầu mở nƣớc, mọi thứ vật dụng của dân chƣa đủ. Dân phải lấy vỏ cây làm áo, dệt 

cỏ ống làm chiếu, lấy gạo nếp nấu rƣợu, lấy cây quang lang làm thức ăn, lấy cầm thú cá 

tôm làm mắm, lấy củ gừng làm muối, đao canh thủy chủng. Đất sản nhiều gạo nếp. Lấy 

ống bƣơng thổi mà ăn. Làm nhà sàn mà ở để tránh cọp, chó sói làm hại. Cắt tóc ngắn để 

tiện vào rừng. Con mới vừa sinh ra thì lấy lá chuối lót cho nằm. Có ngƣời chết thì gõ vào 

cối không, cho xóm giềng nghe thấy để kéo nhau đến giúp. Con trai con gái lấy nhau, 



trƣớc hết, dùng gói muối làm lễ hỏi rồi sau đó mới giết trâu, giết dê để ăn mừng thành vợ 

thành chồng. Cùng nhau đem cơm nếp vào buồng để ăn, vợ chồng mới thành thân, vì lúc 

đó trầu cau chƣa có". 

   

Lời bàn : Chinh phục thiên nhiên vùng đồng bằng sông nƣớc là cả một quá trình lâu dài 

phúc tạp và cực kì khó khăn. Hình ảnh những con thuồng luồng gây thƣơng tích cho dân 

có lẽ chính là mọt trong những biểu hiện của sự phức tạp và cực kì khó khăn đó. 

  

Dân gặp khó thì kêu vua, vua ân cần chỉ cho dân tất cả những gì mình biết. Lời chỉ dẫn 

ấy, đúng sai thế nào thì ta đã quá rõ. nhƣng điều quan trọng hơn lại chính là ở chỗ, trên 

dƣới nhƣ cha con một nhà, nghĩa tình đằm thắm biết bao! 

  

Bấy giờ, hễ ngƣời Việt là xăm mình, hễ ai xăm mình là ngƣời Việt. Bạn thích hay không 

thích tục xăm mình, đó là việc riêng của bạn, nhƣng, trông tại ngàn xƣa, xin bạn hãy ghi 

nhận cho rằng, chính tục ấy đã góp phần làm cho Hán và Việt biệt lập rõ rang, và cũng 

chính nhờ sự biệt lập rõ ràng ấy, giờ này, bạn mới có thể ung dung mà nói : non sông ta. 

  

Đời sống của cổ nhân ra sao, đoạn ghi chép ngắn ngủi trên kể cũng đã nói khá rõ. Kính 

thay, một thời chắt chiu cần mẫn, thƣơng thay, một thời gian truân! Đi giữa giang sơn 

gấm vóc, xin chớ vô tâm quên tổ tiên ngàn đời. 

  

 

  04 - PHÙ ĐỔNG THIÊN VƢƠNG 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 1, tờ 3b và 4a), dựa vào sách Lĩnh Nam 

chích quái, tóm lƣợc chuyện Phù Đổng Thiên Vƣơng nhƣ sau : 

  

“Đời Hùng Vƣơng thứ sáu, Ở làng Phù Đổng, bộ Vũ Ninh (nay thuộc Bắc Ninh - NKT), 

có nhà giàu nọ, sinh đƣợc một đứa con trai. Đứa trẻ ấy, mãi đến năm hơn ba tuổi, tuy ăn 

uống béo tốt, nhƣng lại không biết nói cƣời. 

  

Bấy giờ gặp lúc trong nƣớc có tin nguy cấp, Nhà vua bèn sai Thiên sứ đi tìm ngƣời có 

thể đánh đƣợc giặc. Đúng ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng dƣng nói đƣợc. Nó nhờ mẹ ra mời 

Thiên sứ vào rồi nói rằng : 

  

- Xin cho tôi một thanh gƣơm, một con ngựa. Vua không phải lo gì nữa. 

  

Vua liền ban cho gƣơm và ngựa. Đứa trẻ liền phi ngựa, vung gƣơm tiến lên. Quan quân 

theo sau. Giặc bị đánh tan ở núi Vũ Ninh (núi này, nay thuộc đất Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

- NKT). Chúng sợ, quay giáo đánh lẫn nhau, chết nhiều lắm. Bọn sống sót thì cúi rạp 

xuống mà lạy, rồi cùng tôn đứa trẻ ấy là Thiên tƣớng và đến xin hàng. 

  



Đứa trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vua liền sai sửa sang chỗ vƣờn nhà của đứa trẻ để lập 

đền thờ, luôn năm cúng tế. Sau, vua Lý Thái Tổ (làm vua từ năm 1010 đến năm 1028 - 

NKT) phong làm Xung Thiên Thần Vƣơng”. 

  

Lời bàn : Chuyện dân gian hẳn nhiên không phải là lịch sử, nhƣng, bất cứ chuyện dân 

gian nào cũng đều phản ánh một cái lõi có thật nào đấy của lịch sử. Cái lõi có thật ấy, có 

thể chính là bản thân sự kiện hoặc nhân vật, nhƣng có khi chỉ là một ý nguyện chân 

thành, gởi gắm qua cách nhìn nhận một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử nào đó. 

  

Không ai tin rằng một đứa trẻ lên ba lại có thể cƣỡi ngựa vung gƣơm, dẫn đầu quan quân 

ra trận và đánh tan lũ giặc hung tàn, nhƣng bất cứ ai cũng đều tin rằng, hễ có giặc thì hết 

thảy già trẻ gái trai nƣớc Việt đều hăm hở ra chiến trƣờng. Chí lớn và tài cao chẳng phải 

lúc nào cũng đi đôi với tuổi tác. 

  

Thắng trận rồi, đứa trẻ lẳng lặng bay lên trời, không bàn tâm suy tính công lao, chẳng 

băn khoăn gì về sự ân thƣởng. Mới hay, lòng dân muôn đời vẫn vậy, bình thản lo đại 

nghĩa một cách vô tƣ. Ngƣời có công tạo lập và gìn giữ thái bình chẳng hề đòi hỏi bất cứ 

một điều gì cho riêng mình cả. 

  

Từ Lý Thái Tổ trở đi, các vua nối nhau đều phong thần cho đứa trẻ quê ở Phù Đổng. 

Chính hƣơng khói của việc thờ phụng này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo ra khí 

phách hiên ngang và sự vô tƣ lạ kì cho lớp lớp những thế hệ trẻ, vì nƣớc quên than, vì 

dân quên mình. Kính thay ! 

  

 

  

 

 05 - SỰ TÍCH THÁNH TẢN VIÊN 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, từ tờ 4a đến tờ 5a) chép rằng : 

  

“Cuối thời Hùng Vƣơng, Nhà vua có ngƣời con gái gọi là Mỳ Nƣơng, nhan sắc rất xinh 

đẹp. Vua nƣớc Thục nghe tiếng, bèn đến cầu hôn. Nhà vua đã muốn gả, nhƣng Hùng 

Hầu can rằng : 

  

- Chẳng qua họ muốn chiếm nƣớc ta nên mƣợn việc cầu hôn để tạo ra cái cớ mà thôi. 

  

Vua nƣớc Thục vì thế mà để bụng oán giận. Nhà vua muốn tìm ngƣời xứng đáng để gả, 

liền nói với các bề tôi rằng : 

  

- Đứa con gái này là giống Tiên, cho nên, chỉ ai đủ tài đức ta mới cho làm rể. 

  



Bấy giờ, có hai ngƣời từ phía ngoài tiến vào, cùng lạy dƣới sân xin cầu hôn. Nhà vua lấy 

làm lạ, hỏi thì họ thƣa rằng, một ngƣời là Sơn Tinh, một ngƣời là Thủy Tinh, đều là ở 

trong cõi của Nhà vua cả. Nay, nghe tin Nhà vua có thánh nữ, bên đánh bạo tới xin chờ 

mệnh của Vua. Vua nói : 

  

- Ta chỉ có một ngƣời con gái, làm sao lại có thể có đến hai ngƣời rể hiền. 

  

Nói rồi, bèn hạ lệnh cho hai ngƣời, rằng đến ngày hôm sau, ai đem đủ sính lễ tới trƣớc 

thì sẽ gả con cho ngƣời ấy. Hai ngƣời nghe xong, lạy tạ rồi ra về. Hôm sau, Sơn Tinh 

đem các thứ châu báu bạc vàng cùng chim rừng thú núi tới dâng. Nhà vua y hẹn, gả con 

cho Sơn Tinh. Sơn Tinh đón vợ về trên đỉnh cao của núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem 

sính lễ đến, nhƣng muộn hơn, giận là đã đến trễ, bèn kéo mây làm mƣa, dâng nƣớc tràn 

ngập rồi đem các loài thủy tộc đuổi theo. Nhà vua cùng Sơn Tinh lấy lƣới sắt chắn ngang 

khu vực thƣợng lƣu sông Từ Liêm (tức khúc sông Hồng, chảy qua Chèm, ngoại thành 

Hà Nội - NKT) để ngăn lại. Thủy Tinh lại theo sông khác, từ vùng Lỳ Nhân vào chân 

núi Quảng Oai rồi men sông Hát và tràn ra sông Lớn (tức sông Hồng - NKT) mà ngoặt 

sang sông Đà để đánh lên Tản Viên. Ở đâu (Thủy Tinh) cũng đào vực, đào chằm để 

chứa nƣớc hòng đánh úp Sơn Tinh. Sơn Tinh có phép thần biến hoá, sai ngƣời đan tre 

thành hàng rào chắn nƣớc, lấy cung nỏ bắn xuống, khiến cho các loài thủy tộc đều bị 

trúng tên mà chạy trốn. Rốt cuộc, Thủy Tinh không sao xâm phạm đƣợc núi Tản Viên. 

Tục truyền, từ đó Sơn Tinh và Thủy Tinh đời đời thù oán, hàng năm vẫn dâng nƣớc 

đánh lẫn nhau. 

  

Núi Tản Viên là dãy núi cao của nƣớc Việt ta, sự linh thiêng rất ứng nghiệm. Mỳ Nƣơng 

đã lấy Sơn Tinh, khiến cho vua của nƣớc Thục cũng tức giận, dặn lại con cháu phải diệt 

Văn Lang mà chiếm cho đƣợc nƣớc ta". 

  

 

  

Lời bàn : Chuyện đầy những chi tiết bất hợp lí và hoang đƣờng, nhƣng giá thử ai đó có 

tài kể ngƣợc lại, bỏ hết những chi tiết bất hợp lí và hoang đƣờng, thì ... chuyện sẽ chẳng 

còn là chuyện nữa. 

  

Bồng bềnh giữa những lời hƣ ảo chính là cái gì đó phản ảnh một cách vừa mơ hồ vừa rất 

rõ rệt về năng lực trị thủy của cổ nhân. Sừng sững giữa thiên nhiên khắc nghiệt, núi Tản 

Viên là biểu tƣợng của ý chí hiên ngang trƣớc mọi thủy tai. 

  

Chẳng có gì khó khăn khi tìm chỗ đúng sai của cổ tích, nhƣng, làm nhƣ vậy phỏng có 

ích gì ? Giữa bao la của trái đất, những ngƣời dân bé nhỏ vẫn tin là có thánh thần. Thánh 

thần cao cả mà vô tƣ, luôn cứu giúp tất cả những ngƣời lao động chân chính. Và đối với 

ngàn xƣa, đó quả là một sức mạnh tinh thần hết sức lớn lao. Mà… sức mạnh tinh thần, 

có khi lại khoác áo cổ tích đầy vẻ hoang đƣờng. 

  



Trƣớc mọi thủy tai, xin bạn hãy trông vời về đất tổ, nơi ấy có Sơn Tinh tức thánh Tản 

Viên, bạn tin hay không tin cũng vậy, khi thành kính hƣớng về đất tổ, nhất định bạn sẽ 

tự cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô hình nào đấy, khiến bạn tƣ tin và phấn chấn hẳn 

lên. Cứ đợi thử mà xem! 

  

 

 06 – HUYỀN THOẠI VỀ LOA THÀNH 

 

 

Loa Thành hay Cổ Loa Thành, còn có tên khác là Tƣ Long Thành, ngƣời Trung Quốc 

thƣờng gọi là Côn Lôn Thành, chính là kinh thành của nƣớc ta thời An Dƣơng Vƣơng. 

Di tích Loa Thành nay vẫn còn ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Truyền thuyết 

nói Loa Thành gồm đến chín vòng, đƣợc đắp theo kiểu xoáy hình trôn ốc, nhƣng di tích 

còn lại chỉ thấy có ba vòng, dài tổng cộng hơn mƣời sáu cây số. Loa Thành là công trình 

kiến trúc lớn nhất của nƣớc nhà thời cổ đại, là chứng tích bất diệt của ý chí và năng lực 

sáng tạo của tổ tiên ta. Việc đắp thành khó khăn này đã đƣợc tiến hành nhƣ thế nào ? 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 1, từ tờ 6a đến tờ 7b) chép rằng : 

  

“Thành này cứ hễ đắp xong lại bị sụt lở, khiến Nhà vua rất lấy làm lo. Nhà vua bèn trai 

giới sạch sẽ, khấn trời khấn đất và các vị thần núi, thần sông, rồi khởi công đắp lại". 

  

…Mùa xuân, tháng ba, chợt có thần nhân đến trƣớc cửa thành, trỏ vào thành rồi cƣời mà 

nói rằng : 

  

- Đắp nhƣ thế thì đến bao giờ mới xong ? 

  

Vua liền mời vào điện để hỏi. Thần nhân nói : 

  

- Cứ đợi Giang sứ đến. 

  

Xong, cáo từ đi ngay. Sáng hôm sau, Vua ra cửa thành, thấy có con rùa bơi trên sông, từ 

phía Đông đến, nói đƣợc tiếng ngƣời, xƣng là Giang sứ, bàn đƣợc chuyện tƣơng lai. Nhà 

vua mừng lắm, để lên mâm vàng rồi đặt mâm lên điện và hỏi về nguyên nhân khiến cho 

thành bị sụt lở. Rùa vàng đáp : 

  

- Ấy là bởi tinh khí núi sông của vùng này bị (hồn thiêng) của con vua thuở trƣớc phụ 

vào để trả thù cho nƣớc. Nó nấp ở núi Thất Diệu. Trong núi ấy có con quỵ, ấy chính là 

(hồn thiêng) của ngƣời con hát thuở trƣớc chết chôn ở đấy hoá thành. Cạnh núi có cái 

quán, chủ quán tên là Ngộ Không. Ông ta có đứa con gái và một con gà trắng, đó chính 

là hƣ khí của tinh, phàm ai là ngƣời qua lại và ngủ đêm tại đó đều bị chết vì bị quỵ ám. 

Chúng có thể gọi nhau, họp đàn họp lũ, làm cho sụp cả thành. Nay nếu giết đƣợc con gà 

trắng ấy để trừ tinh khí đi thì thành sẽ tự nhiên xây đƣợc bền vững. 

  



Nhà vua nghe vậy, liền đem rùa vàng đến quán, giả làm ngƣời xin ngủ trọ. Chủ quán nói 

: 

  

- Ngài là bậc quý nhân, vậy xin đi ngay kẻo ở đây là mắc họa. 

  

Nhà vua cƣời nói : 

  

- Sống chết đều có mệnh số cả, ma quỵ mà làm gì nổi? 

  

Nói rồi, vẫn cứ ngủ lại quán. Đêm khuya, nghe tiếng quỵ từ ngoài vào gọi mở cửa, rùa 

vàng liền quát mắng khiến lũ quỵ không sao vào đƣợc. Gần sáng, khi nghe tiếng gà gáy 

thì chúng bỏ chạy tan tác. Rùa vàng xin Vua đuổi theo chúng. Tới núi Thất Diệu, tinh 

khí của lũ quỵ biến mất. Nhà vua cùng rùa vàng trở về quán. Sáng sớm, chủ quán tƣởng 

Nhà vua đã chết rồi, bèn gọi ngƣời đến khâm liệm để đem đi chôn. Thấy Nhà vua vẫn 

vui vẻ cƣời nói, chủ quán sụp lạy mà thƣa rằng : 

  

- Ngài đƣợc nhƣ thế này ắt phải là thánh nhân. 

  

Vua xin gà trắng đem giết để tế lễ. Gà chết, con gái của chủ quán cũng chết theo. Vua 

liền sai ngƣời đào núi (Thất Diệu), thấy ở đó có nhạc khí cổ và xƣơng ngƣời, liền sai đốt 

thành tro rồi đổ xuống sông. Yêu khí ma quỵ từ đó mất hẳn. Cũng từ đó, thành đắp chƣa 

quá nửa tháng đã xong. Rùa vàng liền cáo từ ra về. Nhà vua cảm tạ và hỏi rằng : 

  

- Đội ơn ngài đã giúp đắp thành vững chắc. Nhƣng, nay mai nếu có giặc đến thì lấy gì 

mà chống giữ ? 

  

Rùa vàng liền trút chiếc móng đem cho vua và nói : 

  

- Nƣớc yên hay nguy đều do trời định đoạt, nhƣng ngƣời cũng nên phòng bị. Nếu có giặc 

đến thì dùng móng thiêng này mà làm lẫy nỏ, nhằm thẳng giặc mà bắn thì không lo gì. 

  

Vua sai bề tôi là Cao Lỗ (cũng có sách chép là Cao Thông) chế nỏ thần, lấy móng rùa 

vàng làm lẫy, đặt tên là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ". 

  

Lời bàn : Nƣớc bấy giở còn nhỏ, dân bấy giờ còn thƣa, tiềm lực quốc gia bấy giờ cũng 

còn yếu, đã thế, trình độ kĩ thuật bấy giờ lại chƣa cao, thế mà Nhà vua dám dốc sức xây 

thành Cổ Loa, chí lớn thật đáng sánh ngang với trời đất. Việc lớn, khó khăn lớn, hình 

ảnh của lũ yêu quái phá hoại. Ở một góc độ nào đo, cũng có thể coi là biểu tƣợng của 

những thử thách chất chồng đó thôi. 

  

Việc Nhà vua nghênh đón Giang sứ có cái gì đó phảng phất hình ảnh các vị minh quân 

hồ hởi đón lời hay trong thiên hạ. Việc Giang sứ không chút quản ngại, cùng Vua lên tận 

núi Thất Diệu để diệt yêu quái, sau lại còn thanh thản trút móng tặng Vua, tất cả nào có 



khác gì hình ảnh những ngƣời vô danh trong trăm họ, đã hết lòng phò tá chí lớn của Nhà 

vua! 

  

Nhà sử học lỗi lạc của nƣớc nhà (thế kỉ thứ XV) là Ngô Sĩ Liên nói rằng: “Việc làm của 

thần là dựa theo ý ngƣời, thần nhập vào vật mà nói. Khi nƣớc sắp thịnh. thần minh giáng 

xuống để xem đức hóa, khi nƣớc sắp mất, thần minh cũng giáng xuống để xét tội. Cho 

nên, cũng có khi thần giáng mà thịnh, lại cũng có khi thần giáng mà suy" (Đại Việt sử kí 

toàn thƣ, ngoại kỉ, quyển 1, tờ 10-b).  

  

Nhƣ An Dƣơng Vƣơng, thần minh giáng lần đấu thì đắp xong Loa Thành, dựng nên 

quốc gia Âu Lạc hùng mạnh : thần minh giáng lần thứ hai, quân thua nƣớc mất. Ngƣời 

xƣa tin nhƣ vậy và đã trịnh trọng chép vào sử nhƣ vậy. Gấp sách lại, xin bạn chớ bao giờ 

tự hỏi rằng đáng tin hay không đáng tin, mà tốt hơn cả, bạn nên tự hỏi rằng cổ nhân 

muốn kí thác điều gì. 

  

 

   

 07 - TÔI KỂ, NGÀY XƢA ...  

CHUYỆN MỲ CHÂU 

 

 

Xin đƣợc mƣợn một câu thơ của Tố Hữu làm tiêu đề cho giai thoại này - giai thoại gắn 

liền với tên tuổi của một nhân vật đặc biệt : Mỳ Châu! 

  

Mỳ Châu là con gái của An Dƣơng Vƣơng. Khi cô lớn lên cũng là khi Triệu Đà (vua của 

nƣớc Nam Việt, một vƣơng quốc nằm sát biên giới phía Bắc nƣớc ta) đang ráo riết thực 

hiện mƣu đồ bành trƣớng xuống phƣơng Nam. Quân của Triệu Đà đã bao phen tiến đánh 

đến tận Tiên Du (nay thuộc Bắc Ninh), uy hiếp mạnh mẽ đối với cả kinh thành Cổ Loa, 

nhƣng, tất cả những cuộc tấn công ấy đều bị đẩy lùi. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại 

kỉ, quyển 1 từ tờ 9a đến tờ 10-b) chép rằng : 

  

“(Triệu) Đà biết Nhà vua có nỏ thần, không thể nào địch nổi, bèn cho quân lui giữ Vũ 

Ninh (tỉnh Bắc Ninh ngày nay - NKT) rồi sai sứ đến xin giảng hòa. Nhà vua mừng lắm, 

bèn chia đất từ Bình Giang, tức là vùng sông Thiên Đức, huyện Đông Ngàn (nay thuộc 

tỉnh Bắc Ninh - NKT) trở lên phía Bắc thì giao cho (Triệu) Đà cai quản, từ đó trở về 

Nam thì do Nhà vua cai quản. 

  

(Triệu) Đà sai con trai của mình là Trọng Thủy, vào hầu cận Nhà vua, rồi xin cƣới con 

gái của Nhà vua là Mỳ Châu. Vua bằng lòng. Trọng Thủy nhân đó dỗ dành Mỳ Châu, 

xin xem trộm nỏ thần (của Nhà vua). Hắn ngầm bẻ gẫy lẫy nỏ, làm cái lẫy giả thay vào, 

xong, lấy cớ về Bắc thăm nhà (để mật báo mọi sự). Trƣớc khi đi (Trọng Thủy) nói với 

Mỳ Châu rằng : 

  



- Ơn nghĩa vợ chồng chẳng thể nào quên, sau này nếu chẳng may hai nƣớc bất hòa, Nam 

Bắc cách biệt, mà ta lại tới đây thì làm sao có thể tìm thấy nàng? 

  

Mỳ Châu nói : 

  

- Thiếp có cái áo kết bằng lông ngỗng, đi đâu cũng thƣờng mang theo mình. Vậy, thiếp 

sẽ rút lông ngỗng rắc xuống đƣờng để làm dấu. 

  

Trọng Thủy về mật báo cho Triệu Đà hay". 

  

Ngay sau đó, Triệu Đà đem quân đánh An Dƣơng Vƣơng. Sách trên chép tiếp : 

  

“(Triệu) Đà đem quân đến đánh Nhà vua. Vua không biết là lẫy nỏ đã mất, cho nên, cứ 

vừa ngồi đánh cờ, vừa cƣời mà nói rằng : 

  

- (Triệu) Đà không sợ nỏ thần của ta hay sao ? 

  

Khi quân của Triệu Đà tiến sát đến nơi. Nhà vua mới giƣơng nỏ bắn và bấy giờ mới hay 

là lẫy nỏ đã gẫy rồi. Nhà vua thua chạy, cho Mỳ Châu cùng ngồi chung ngựa mà đi mãi 

về phía Nam. Trọng Thủy cứ theo dấu lông ngỗng đuổi theo. Nhà vua chạy đến biển, hết 

đƣờng mà thuyền chẳng có, liền cất tiếng gọi thần Kim Quy : 

  

- Hãy mau đến cứu ta ! 

  

Thần Kim Quy nổi lên mặt nƣớc, mắng rằng : 

  

- Kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy, sao không giết ngay đi ! 

  

Nhà vua rút gƣơm chém Mỳ Châu. Mỳ Châu liền khấn vái rằng: 

  

- Ta trọn tiết trung tín, chẳng dè bị ngƣời đánh lừa, vậy, sau khi chết, xin đƣợc hóa thành 

ngọc châu để rửa mối nhục này. 

  

Nhà vua chém Mỳ Châu, máu chảy loang khắp mặt nƣớc, loài trai dƣới biển nuốt vào 

bụng, máu ấy hóa thành hạt minh châu. Nhà vua cầm sừng tê văn dài bảy tấc mà đi 

xuống biển, đại để cũng nhƣ nói cầm sừng tê đi xuống nƣớc. Tục truyền rằng, núi Dạ 

Sơn, xã Cao Xá ở Diễn Châu (nay thuộc tỉnh Nghệ An - NKT) chính là nơi Nhà vua giết 

My Châu rồi đi xuống biển. 

  

Trọng Thủy đuổi đến nơi, thấy Mỳ Châu đã chết, thƣơng khóc hồi lâu rồi đem xác về 

chôn ở Loa Thành. Trọng Thủy nhớ tiếc Mỳ Châu, trở lại nơi Mỳ Châu trƣớc kia thƣờng 

hay trang điểm rồi nhảy xuống giếng mà chết. Ngƣời đời sau hễ đƣợc hạt minh châu ở 

ngoài biển Đông, nếu đem đến lấy nƣớc giếng ấy mà rửa, thì sắc ngọc sẽ sáng hơn". 



  

  

Lời bàn : Trong mọi lỗi lầm, nhẹ dạ cả tin là lỗi lầm cần đƣợc tha thứ hơn cả. Bạn có 

quyền trách An Dƣơng Vƣơng, trách Mỳ Châu, rằng sao mà nỡ nhẹ dạ cả tin đến thế. 

Nhƣng bạn hỡi, nếu một nhà mà cha chẳng tin con, vợ chẳng tin chồng, tất cả sẽ rẻ rúng 

làm sao! 

  

Sau lỗi lầm của An Dƣơng Vƣơng, tổ tiên ta phải trả giá bằng cuộc chiến đấu trƣờng kì, 

gian khổ và quyết liệt hơn một ngàn năm, nhƣng trong mọi trái tim nhân hậu, An Dƣơng 

Vƣơng- ngƣời có công dựng nên quốc gia Âu Lạc, dựng nên kinh thành Cổ Loa - vẫn 

mãi mãi đƣợc tôn kính. Ngàn năm còn đó, những đền thờ An Dƣơng Vƣơng. 

  

Ban nghĩ gì về Mỳ Châu ? Phận làm con và làm dân, nàng không trọn đạo, 

  

và cái chết đã nói thay nàng. Nhƣng, phận làm vợ giữ đức thủy chung thì tiết hạnh 

  

của nàng quả là sáng nhƣ hạt minh châu dƣới biển. Bất giác nghĩ về nàng. có bao 

  

giờ bạn bỗng nhớ tới những vần thơ sau đây của Tố Hữu không : 

  

Tôi kể ngày xƣa chuyện Mỳ Châu, 

  

Trái tim lầm lỡ để trên đầu. 

  

Nỏ thần vô ý trao tay giặc, 

  

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. 

  08 -TRIỆU ĐÀ LÀ NGƢỜI NHƢ THẾ NÀO ? 

 

 

Nhân cơ hội sụp đổ của nhà Tần, Triệu Đà đã nhanh chóng tạo lập ra quốc gia Nam Việt, 

quyết hùng cứ một phƣơng. Sau, nhân sự mơ hồ và mất cảnh giác của An Dƣơng 

Vƣơng, Triệu Đà đã đánh chiếm đƣợc Âu Lạc. Thế là chỉ trong vòng chƣa đầy ba mƣơi 

năm (từ năm 206 tr.CN đến năm 179 tr.CN), Triệu Đà trở thành kẻ đứng đầu một quốc 

gia khá lớn, vui thênh thang với một cõi của mình. Nhƣng, chừng đó chƣa đủ để có thể 

nhận diện chính xác về Triệu Đà. 

  

Suốt một đời, nỗi bận tâm lớn nhất của Triệu Đà chính là sự hùng mạnh không ngừng 

của nhà Tây Hán hay còn gọi là nhà Tiền Hán ở đất trung nguyên Trung Quốc. Với nhà 

Tây Hán, Triệu Đà là ngƣời nhƣ thế nào? Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 

2, tờ 2a và 2b) chép rằng : 

  



“Bấy giờ, nhà Hán đã định đƣợc thiên hạ, nghe tin Nhà vua (chỉ Triệu Đà - NKT) cũng 

xƣng vƣơng ở nƣớc Việt, bèn sai Lục Giả sang phong Vua làm Nam Việt Vƣơng, trao 

cho Vua quả ấn và dây thao, lại trao cho cả cái phẫu phù bổ đôi làm tin, khuyên Vua nên 

thông sứ với nhau và bảo Vua hãy giữ yên đất Bách Việt, chớ có cƣớp phá. Lục Giả đến, 

Nhà vua cứ ngồi chồm hổm mà tiếp. (Lục) Giả nói : 

  

- Vƣơng vốn là ngƣời Hán, họ hàng thân thuộc và mồ mả hiện đều ở nhà Hán, thế mà 

nay lại làm trái với tục của nƣớc mình, muốn chiếm đất này để đối nghịch với nhà Hán, 

há chẳng phải là lầm lẫn hay sao? Vả chăng, nhà Tần mất hƣơu, cả thiên hạ thi nhau 

đuổi, chỉ riêng Hán Đế khoan nhân, cho nên, ai cũng vui theo, khởi binh từ đất Bái, đất 

Phong mà vào Quan Trung để gấp chiếm Hàm Dƣơng, dẹp trừ quân hung bạo. Chỉ trong 

khoảng năm năm mà loạn lạc đều yên, bốn biển đƣợc yên lặng, sức ngƣời nhất quyết 

không thể làm nổi, ấy là nhờ trời đó thôi. Nay Hán Đế nghe tin Vƣơng làm vua ở đất 

này, lòng đã từng muốn quyết đánh một phen cho rõ đƣợc thua, nhƣng vì dân vừa trải 

cơn lao khổ nên đành phải tạm thôi. Giờ đây, Hán Đế sai sứ sang trao ấn và dây thao cho 

Vƣơng, lẽ ra, Vƣơng phải ra tận ngoài thành nghênh đón, bái yết để tỏ lòng tôn kính 

(Hán Đế), thế mà Vƣơng đã không làm, vậy, chỉ còn cách sửa lễ để tiếp sứ giả, cớ gì cậy 

dân Bách Việt đông để coi thƣờng sứ giả của Thiên tử ? Nếu Thiên tử mà biết đƣợc, 

khởi binh sang đánh thì Vƣơng sẽ tính sao? 

  

Vua làm ra vẻ sợ hãi, đứng dậy nói : 

  

- Tôi ở đất này lâu ngày, thành ra quên hết cả lễ nghĩa. 

  

Nhân đó, Vua hỏi Lục Giả rằng : 

  

- Tôi với Tiêu Hà và Tào Tham, ai hơn ? 

  

Lục Giả đáp : 

  

- Vƣơng hơn chứ. 

  

Vua hỏi tiếp : 

  

- Thế tôi với Hán Đế, ai hơn ? 

  

Lục Giả nói : 

  

- Hán Đế nối nghiệp của Tam Hoàng và Ngũ Đế, thống trị dân Hán có đến cả ức vạn 

ngƣời, đất rộng hàng muôn dặm, của nhiều, ngƣời đông, thế mà quyền bính chỉ nằm 

trong tay một nhà, từ khi trời đất mở mang đến nay chƣa từng có. Nay, dân của Vƣơng 

chẳng qua mƣơi vạn ở xen giữa núi và biển, bất quá cũng chỉ nhƣ một quận của nhà 

Hán. Vƣơng ví với Hán thế nào đƣợc? 



  

Nhà vua cƣời và nói rằng : 

  

- Tôi lấy làm giận là đã không đƣợc dấy lên ở phía ấy, biết đâu tôi lại chẳng nhƣ nhà 

Hán bây giờ? 

  

Lục Giả ngồi im lặng, mặt có vẻ rất buồn. Nhà vua bèn giữ Lục Giả lại đến vài tháng. 

Vua nói : 

  

- Ở đất Việt này, không ai ngang tài để tôi có thể nói chuyện đƣợc. Nay ông đến đây, 

hàng ngày tôi đƣợc nghe những điều chƣa từng nghe. 

  

Nhà vua cho Lục Giả các thứ châu báu đáng giá ngàn vàng để làm của riêng, đến khi 

Lục Giả về, lại còn cho thêm nghìn vàng nữa". 

  

Lời bàn : Mới dựng đƣợc bờ cõi riêng, lúc đầu, hẳn nhiên là Triệu Đà nghênh ngang tự 

đắc, tự cho mình quyền ... ngồi chồm hổm mà tiếp sứ, tự ví mình với Tiêu Hà, Tào Tham 

và cả Hán Đế nữa. Nhƣng, cũng vì mới tạo dựng đƣợc bờ cõi riêng. Triệu Đà luôn phải 

canh cánh nỗi lo gìn giữ cơ nghiệp của mình. Lời của Triệu Đà và cử chỉ của Triệu Đà 

đã tỏ rõ nhƣ vậy. Tiếc thay, Lục Giả hình nhƣ chỉ thuộc đƣợc mấy câu nằm lòng, không 

đủ tài để ứng phó trƣớc sự thay đổi thái độ của Triệu Đà. Mới hay, chọn sứ giả không dễ 

một chút nào. 

  

Việc Lục Giả ngồi im lặng, mặt có vẻ rất buồn đã khiến cho Triệu Đà khôn ngoan nhún 

nhƣờng, cố giữ và cố tìm cách khai thác mọi nguồn tin từ Lục Giả. Và Triệu Đà quả đã 

nghe đƣợc những điều chƣa từng nghe. Cho nên, Triệu Đà hậu hĩ với Lục Giả mà có lỗ 

lã gì đâu. Ôi, khiếp thay, Triệu Đà ! 

  

 09 - NHÀ HÁN VÀ NGÓN ĐÕN CUỐI ĐỐI VỚI TRIỆU ĐÀ 

 

 

Năm 206 tr.CN, ở vùng trung nguyên của Trung Quốc, Lƣu Bang lập ra nhà Tiền Hán và 

xƣng đế, đó là Hán Cao Tố. Hán Cao Tổ ở ngôi đƣợc 12 năm thì qua đời, con là Thái tử 

Lƣu Dinh đƣợc lên nối ngôi, đó là Hán Huệ Đế. Hán Huệ Đế là vua nhu nhƣợc, bởi vậy, 

mọi quyền bính của triều đình đều nằm trong tay bà Lữ Hậu. Bảy năm sau, Hán Huệ Đế 

mất, bà Lữ Hậu đƣa Thiếu Đế lên ngôi. Nhƣng, Hán Thiếu Đế cũng chỉ ngồi trên ngai 

vàng đƣợc bốn năm thì bị bà Lữ Hậu phế truất để đƣa Lƣu Hoằng lên ngôi. Tóm lại, nội 

bộ triều đình nhà Hán liên tục khủng hoảng và xung đột. Năm 180 tr.CN, Lữ Hậu mất, 

cuộc khủng hoảng và xung đột trong nội bộ triều đình nhà Hán mới tạm dứt. Bấy giờ, 

Lƣu Hoằng đƣợc đƣa lên ngôi Hoàng đế, đó là Hán Văn Đế. 

  

Hán Văn Đế vừa lên ngôi đã lo sửa sang chính sự, trong thì lo cố kết nhân tâm, ngoài thì 

lo trấn áp lân bang. Một trong những mối bận tâm của Hán Văn Đế chính là Triệu Đà. 



Tuy nhiên, vì lúc này Triệu Đà đã già, khí lực và ý chí chẳng còn mạnh mẽ nhƣ xƣa nữa, 

bởi vậy, Hán Văn Đế quyết định dùng ngón đòn tinh thần hiểm hóc của mình. Sách Đại 

Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 2, từ tờ 4a đến tờ 6a) chép nhƣ sau : 

  

"Hoàng đế của nhà Hán nhân thấy mồ mả tổ tiên của Nhà vua (chỉ Triệu Đà - NKT) đều 

ở Chân Định, bèn đặt ra chức Thủ ấp và sai trông coi, hàng năm lo cúng tế, lại cho gọi 

các anh em của Nhà vua ra cho làm quan to, ban cho các thứ rất hậu. Xong, Hoàng đế 

nhà Hán hỏi Tể tƣớng Trần Bình rằng có thể cử ai đi sứ sang Nam Việt đƣợc. Trần Bình 

nói : 

  

- Thời Tiên Đế (chỉ thời Hán Cao Tổ - NKT), Lục Giả từng đi sứ sang Nam Việt. 

  

Hoàng đế nhà Hán gọi (Lục) Giả đến, cho làm Thái trung Đại phu, lại chọn một ngƣời 

nữa cho làm Phó sứ, gọi là Yết Giả, đem thƣ sang cho Vua. Thƣ ấy nói rằng : Kính thăm 

ngƣời lao tâm khổ tứ là Nam Việt Vƣơng. Trẫm là con vợ lẽ của Cao Đế (tức Hán Cao 

Tổ - NKT), từng bị đuổi ra ngoài làm phiên vƣơng ở đất Đại vì đƣờng sá xa xôi, lại cũng 

vì kiến thức hẹp hòi, quê kệch, cho nên chƣa từng viết thƣ. Khi Cao Đế phải lìa bỏ bầy 

tôi, rồi Huệ Đế cũng qua đời, Cao Hậu (tức Lữ Hậu - NKT) tự mình trông coi việc nƣớc 

nhƣng cũng không may mà mang bệnh nên ngƣời họ Lữ đã làm việc chuyên quyền sai 

trái. Bởi một mình không thể chống đỡ, Lữ Hậu đã lấy ngƣời khác họ lên nối nghiệp 

Huệ Đế. May nhờ anh linh tông miếu tổ tiên và sức lực của quần thần, tất cả bọn ấy đều 

đã bị giết hết. Trẫm vì các bậc vƣơng hầu và quan lại không cho chối từ nên không thể 

không nhận (lên ngôi Hoàng đế). Nay, mọi việc đã xong xuôi. Mới rồi, nghe tin Vƣơng 

có gửi thƣ cho tƣớng Lâm Lƣ Hầu, tỏ ý muốn tìm anh em thân thích và xin bãi chức hai 

tƣớng ở Trƣờng Sa. Theo đó, trẫm đã bãi chức của tƣớng Dƣơng Bác Hầu, còn nhƣ 

ngƣời thân của Vƣơng ở Chân Định thì trẫm đã sai ngƣời đến thăm hỏi, đồng thời, sai 

sửa sang phần mộ của tổ tiên Vƣơng. Trƣớc đây, trẫm nghe tin Vƣơng đem quân đi đánh 

ở biên giới, cƣớp phá mãi. Việc ấy khiến cho dân Trƣờng Sa mà đặc biệt là dân Nam 

Quận rất cực khổ, nhƣ thế, liệu dân nƣớc của Vƣơng có thể yên hƣởng lợi riêng đƣợc 

chăng ? Vƣơng làm nhƣ thế, tất nhiên sẽ khiến cho nhiều quân lính bị chết, nhiều tƣớng 

giỏi bị hại, bao kẻ vợ góa con côi, bao nhà mất con, lợi một mà hại mƣời, trẫm thấy thật 

không nỡ. Nay, trẫm muốn chia đất phong cấp xen kẽ để các chƣ hầu chế ngự lẫn nhau, 

bèn đem việc ra hỏi thì các quan đều nói : Cao Đế sở dĩ lấy Trƣờng Sa làm địa giới, vì 

sau Trƣờng Sa là đất của Vƣơng, không nên tự ý thay đổi. Nếu trẫm có lấy thêm đƣợc 

đất của Vƣơng thì nƣớc cũng không vì thế mà lớn, lấy đƣợc của cải của Vƣơng thì nƣớc 

cũng chẳng nhờ đó mà giàu, cho nên, cõi đất từ Ngũ Lĩnh trở về Nam, Vƣơng cứ việc 

cai trị. Nhƣng, Vƣơng xƣng Đế thì nếu có hai Đế mà không thông hiếu, tất sẽ tranh 

nhau. Tranh mà không biết nhƣờng thì bậc nhân đức quyết không làm. Trẫm nguyện 

cùng Vƣơng xóa bỏ hiềm thù để cùng nhau thông hiếu, bởi vậy, sai Lục Giả đƣa tờ dụ 

sang để nói rõ ý riêng của trẫm. Vƣơng nên nghe theo, chớ làm việc cƣớp phá nữa. Nhân 

đây, trẫm gởi biếu Vƣơng 50 chiếc áo bông thƣợng hạng, 30 chiếc áo bông trung hạng, 

20 chiếc áo bông hạ hạng. Mong Vƣơng hãy nghe nhạc giải buồn mà thăm hỏi nƣớc láng 

giềng. 



  

Khi Lục Giả đến, Nhà vua tạ lỗi, nói rằng : 

  

- Xin kính vâng theo chiếu chỉ, làm phiên vƣơng, giữ mãi lệ đi nạp cống phẩm. 

  

Sau đó, Vua hạ chiếu nói rằng : Trẫm nghe, hai ngƣời hùng không đứng cạnh nhau, hai 

ngƣời hiền không sống cùng đời. Hoàng đế nhà Hán là đấng Thiên tử hiền tài, cho nên, 

từ nay ta tự hủy bỏ hết các thứ xe mui vàng và cờ tả đạo vốn là những nghi lễ chỉ dành 

riêng cho Hoàng đế mà thôi. 

  

Rồi nhân đó, Nhà vua gửi thƣ (cho Hoàng đế nhà Hán) nói rằng : Man di Đại trƣởng lão 

phu, bề tôi là (Triệu) Đà, tội đáng phải chết, lạy hai lạy, mạo muội dâng thƣ lên Hoàng 

đế bệ hạ. Lão phu vốn là quan lại cũ ở đất Việt. Cao Đế từng ban cho Lão phu quả ấn và 

dây thao, lại phong cho làm Nam Việt Vƣơng. Huệ Đế lên ngôi, vì nghĩa mà không nỡ 

tuyệt giao nên cũng ban cho Lão phu các thứ rất hậu. Cao Hậu coi việc nƣớc, có ý phân 

biệt Hoa - Di, ra lệnh không bán cho Nam Việt những công cụ làm ruộng bằng sắt và 

bằng đồng, các loài ngựa, trâu và dê cũng chỉ bán cho con đực, không bán con cái. Lão 

phu ở nơi hẻo lánh, các loài ngựa, trâu và dê đều đã già. Thiết nghĩ, nếu không sắm sửa 

lễ vật cúng tế thì tội thật đáng chết, cho nên, (Lão phu) đã sai quan Nội sử là Phan, quan 

Trung úy là Cao, quan Ngự sử là Bình, cả ba cùng dâng thƣ tạ lỗi, nhƣng không đƣợc 

hồi đáp. Đã thế lại nghe đồn rằng, phần mộ cha mẹ của Lão phu thì bị đập phá, thân 

nhân của Lão phu thì đều bị giết, cho nên, bọn lại thuộc của thần mới bàn nhau rằng : 

bên trong chẳng có gì để xử với nhà Hán, bên ngoài chẳng có gì để cao ngạo với nhà 

Ngô, bèn đổi hiệu xƣng đế, đó chẳng qua cũng chỉ là để làm Hoàng đế của chính nƣớc 

mình, không hề có ý làm hại thiên hạ. Lúc ấy, Cao Hậu nghe tin thì cả giận, tƣớc bỏ hết 

sổ sách của Nam Việt, khiến cho không đƣợc thông sứ với nhau. Lão phu trộm ngờ rằng, 

vì Trƣờng Sa Vƣơng gièm pha, cho nên mới đem quân đến biên giới để đánh. Lão phu ở 

đất Việt đã 49 năm, nay đã đến tuổi đƣợc ẵm cháu, nhƣng vẫn phải thức khuya dậy sớm, 

ăn không ngon, ngủ không yên, mắt không nhìn sắc đẹp, tai không màng trống chiêng, 

tất cả chỉ vì không đƣợc làm tôi nhà Hán đó thôi. Nay bệ hạ có lòng thƣơng đến, cho 

Lão phu đƣợc dùng hiệu cũ, hai bên thông sứ nhƣ xƣa, thì Lão phu dẫu chết, xƣơng cũng 

không nát đƣợc. Vậy, (Lão phu) xin đổi tƣớc hiệu, không dám xƣng đế nữa, đồng thời, 

kính cẩn sai sứ giả dâng lên Hoàng đế : một đôi ngọc bích màu trắng, một ngàn bộ lông 

chim trả, mƣời sừng tê, năm trăm vỏ ốc màu tía, một giỏ cà cuống, bốn chục đôi chim 

trả sống, hai đôi chim công. Lão phu mạo muội liều chết, lạy hai lạy, xin dâng lên Hoàng 

đế bệ hạ". 

  

Lời bàn : Con ngựa già đến đây đã chồn chân. Một dũng tƣớng Triệu Đà dày dạn kinh 

nghiệm trận mạc và mƣu lƣợc hơn ngƣời, đến đây không còn nữa. Một Hoàng đế Triệu 

Đà đầy tham vọng hùng cứ một phƣơng, đến đây cũng không còn nữa. Hán Văn Đế thừa 

thông minh để hiểu rằng, lúc ấy, mọi biện pháp khác dẫu thành công thì hiệu quả cũng 

chẳng cao bằng mấy lời nửa răn đe, nửa dịu ngọt nhƣ đã kể ở trên. 

  



Cũng là Triệu Đà, cũng là Lục Giả, hai con ngƣời cũ trong cuộc tƣơng kiến này lại khác 

hẳn. Lục Giả lão luyện hơn hẳn trƣớc hay sao ? Thật khó có thể nói nhƣ vây, nhƣng, 

chuyện vua Nam Việt là Triệu Đà đã tỏ ra quá mệt mỏi thì khỏi bàn cũng rõ. 

  

Một khi Triệu Đà không còn đáng sợ nữa, thì việc nhà Hán thôn tính Nam Việt nào có 

khó gì ? Vấn đề còn lại chỉ là thời gian nữa mà thôi. Kẻ quỵ quyệt không bao giờ chỉ quỵ 

quyệt có một lần. Và sau những lần quỵ quyệt ấy là muôn lần khốn khổ của dân. 

  

 

 10 - CÙ THỊ LÀ CÙ THỊ ƠI ! 

 

 

Cù Thị (nghĩa là ngƣời con gái họ Cù) vốn quê ở Hàm Đan (Trung Quốc). Khi chƣa lấy 

chồng, Cù Thị đã từng thông dâm với một viên quan nhà Hán là An Quốc Thiếu Quý. 

  

Thời Triệu Văn Vƣơng (vua thứ hai của Nam Việt, húy là Hồ, cháu của Triệu Đà), để 

tiếp nối việc gìn giữ hòa khí với nhà Hán, Triệu Văn Vƣơng đã cho con là thái tử Anh 

Tề sang làm con tin, nhân đó, Triệu Anh Tề đã kết hôn với Cù Thị.  

  

Triệu Văn Vƣơng mất, Anh Tề đƣợc về nối ngôi, đó là Triệu Minh Vƣơng. Cù Thị hiển 

nhiên trở thành Hoàng hậu của Nam Việt. Triệu Minh Vƣơng ở ngôi đƣợc 12 năm thì 

mất, con là Triệu Hƣng đƣợc đƣa lên ngôi, đó là Triệu Ai Vƣơng. Cù Thị là Thái hậu 

của vua Nam Việt.  

  

Nhận thấy cơ hội thôn tính Nam Việt xuất hiện ngày một rõ ràng, nhà Hán lập tức cử sứ 

giả sang. Và, sứ giả lần này lại chính là An Quốc Thiếu Quý, tình nhân cũ của Cù thái 

hậu, ngƣời mà xuân sắc xem ra vẫn còn khá mặn mòi. Phái bộ sứ giả do An Quốc Thiếu 

Quý cầm đầu khá đông, ngoài ra lại còn có cả một đạo quân lớn do quan Vệ úy là Lộ 

Bác Đức đóng ở Quế Dƣơng để yểm trợ từ xa. Hành vi của An Quốc Thiếu Quý và Cù 

Thị đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 2, từ tờ 13-a đến tờ 15-b) chép 

lại nhƣ sau: 

  

“Xƣa kia, khi chƣa lấy Minh Vƣơng, thái hậu (chỉ Cù Thị) đã từng thông dâm với một 

ngƣời quê ở Bá Lăng là An Quốc Thiếu Quý. An Quốc là họ, Thiếu Quý là tên. Đến đây 

nhà Hán sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ Thái hậu vào chầu, tƣơng tự nhƣ các chƣ hầu 

trong nội hạt của nhà Hán. Nhà Hán lại sai bọn biện sĩ, Gián nghị đại phu là Chung 

Quân đi tuyên dụ, bọn dũng sĩ là Ngụy Thần theo giúp việc. Ngoài ra, còn cho quan Vệ 

úy là Lộ Bác Đức đem quân đóng ở Quế Dƣơng để đợi sứ giả.  

  

Bấy giờ, vua còn nhỏ tuổi mà Cù Thái hậu là ngƣời Hán, cho nên, An Quốc Thiếu Quý 

lại thông dâm. Ngƣời trong nƣớc biết đƣợc, phần lớn không ai chịu theo Thái hậu. Thái 

hậu sợ có biến loạn, bèn dựa uy của nhà Hán, nhiều lần xin vua và các quan xin nội 

thuộc vào nhà Hán. (Thế rồi, Thái hậu) nhờ sứ giả dâng thƣ, xin đƣợc theo lệ nhƣ các 



chƣ hầu nội hạt, cứ ba năm một lần vào chầu, triệt bỏ canh phòng ở các cửa ải (với nhà 

Hán). Nhà Hán bằng lòng, ban cho Vua và Thừa tƣớng Lữ Gia cái ấn bằng bạc và các ấn 

khác dùng trong triều, lại cho đƣợc quyền tự đặt các chức quan nhƣ Trung úy, Thái phó. 

Các hình phạt nhƣ cắt mũi, thích chữ vào mặt... đều bãi bỏ. Nƣớc dùng luật nhà Hán nhƣ 

các chƣ hầu nội hạt. Nhà Hán cũng sai các sứ giả ở lại để lo việc vỗ về”. 

  

… “Vua và Thái hậu đã sửa sang lễ vật quý giá cùng các thứ hành trang để vào chầu. 

Bấy giờ, Thừa tƣớng Lữ Gia tuổi đã cao, giữ chức này trải đã ba triều, họ hàng thân 

thuộc làm trƣởng lại có đến hơn bảy chục ngƣời, con trai thì lấy con gái của vua, con gái 

thì gả cho con em của vua và ngƣời tôn thất, đã thế lại còn thông gia với Tần Vƣơng ở 

Thƣơng Ngô, đƣợc lòng dân trong nƣớc còn hơn cả Vua. (Lữ) Gia nhiều lần dâng thƣ 

can vua nhƣng vua không nghe, vì đó, có ý chống lại, thƣờng cáo bệnh không tiếp sứ giả 

nhà Hán. Các sứ giả nhà Hán đều chú ý đến (Lữ) Gia nhƣng thế chƣa thể giết đƣợc. Nhà 

vua và Thái Hậu cũng có ý lo sợ phe Lữ Gia khởi sự trƣớc nên muôn nhờ sứ giả nhà Hán 

lập mƣu giết Lữ Gia. Nhà vua bèn mở tiệc rƣợu mời sứ giả cùng các đại thần đến dự. 

Lúc ấy, em của Lữ Gia làm tƣớng, đem quân đến đóng ở phía ngoài cung. Khi tiệc rƣợu 

mới bắt đầu, thái hậu nói với Lữ Gia rằng: 

  

- Nam Việt xin nội thuộc là việc có ích cho nƣớc nhà, tại sao tƣớng quân lại cho là bất 

tiện. 

  

Lời ấy cốt để chọc tức cả (Lữ Gia lẫn sứ giả). Sứ giả còn đang hồ nghi, do dự chƣa dám 

làm gì thì Lữ Gia nhân thấy sắc mặt mọi ngƣời có vẻ hơi khác thƣờng, liền đứng dậy bỏ 

ra ngoài. Thái hậu giận, muốn lấy giáo đâm (Lữ) Gia nhƣng nhà vua ngăn lại. (Lữ) Gia 

ra chia lấy quân lính của em, về nhà cáo bệnh, không chịu gặp vua và sứ giả nữa. Từ đó, 

(Lữ Gia) cùng các đại thần ngầm tính chuyện làm loạn. Nhà vua vốn không có ý giết 

(Lữ) Gia và (Lữ) Gia cũng biết thế, cho nên, đến cả mấy tháng mà hai bên vẫn không 

động tĩnh gì. Thái hậu muốn tự mình giết (Lữ) Gia nhƣng sức lại không đƣơng nổi. 

Hoàng đế nhà Hán đƣợc tin (Lữ) Gia không tuân mệnh còn nhà vua và Thái hậu thì bị cô 

lập, yếu ớt đến độ không chế ngự nổi, sứ giả thì nhút nhát, không quyết đoán đƣợc việc 

gì, nhƣng dẫu sao thì ý xin nội phụ của vua và thái hậu đã rõ, phe (Lữ) Gia chƣa đáng 

phải dùng binh mã đến để hỏi tội, bèn định dùng Trang Sâm đem hai ngàn quân sang sứ 

tiếp. Trang Sâm nói rằng: 

  

- Lấy sự hòa hiếu mà sang thì vài ngƣời cũng đủ, còn nhƣ lấy vũ lƣợc mà sang thì hai 

ngàn ngƣời cũng chẳng làm đƣợc gì. 

  

Nói rồi, (Trang) Sâm từ chối không chịu nhận mệnh. Hoàng đế nhà Hán bèn bãi chức 

của (Trang) Sâm. Có viên tƣớng coi giữ vùng phía Bắc trƣớc đây là Hàn Thiên Thu hăng 

hái nói: 

  



- Một nƣớc Việt cỏn con, trong thì đã có Vƣơng và Thái hậu làm nội ứng, nay nếu cần 

trừng trị thừa tƣớng Lữ Gia thì tôi đây chỉ xin cấp cho ba trăm dũng sĩ, thế nào cũng sẽ 

chém đƣợc đầu (Lữ) Gia đem về.  

  

Nhà Hán bèn sai (Hàn) Thiên Thu cùng với em của Cù thái hậu là Cù Lạc, đem hai ngàn 

quân tiến vào đất Việt. Lữ Gia bèn hạ lệnh cho cả nƣớc rằng: 

  

- Vua còn nhỏ tuổi, thái hậu vốn là ngƣời Hán nay lại cùng với sứ giả nhà Hán làm 

chuyện dâm loạn, quyết đƣa nƣớc nhà nội phụ vào nhà Hán, đem hết mọi thứ châu báu 

của tiên vƣơng dâng cho nhà Hán để nịnh bợ, bắt nhiều ngƣời đến Trƣờng An (kinh đô 

của nhà Hán) để bán cho ngƣời ta làm đầy tớ, tóm lại, chỉ nghĩ đến mối lợi riêng, không 

chút xót thƣơng gì đến xã tắc của họ Triệu, chẳng hề lo đến kế lâu dài. 

  

Xong, (Lữ Gia) cùng với em đem quân đến đánh, giết vua và thái hậu cùng tất cả bọn sứ 

giả nhà Hán, rồi sai ngƣời báo cho Tần Vƣơng ở Thƣơng Ngô cùng hết thảy các quận, 

các ấp. (Lữ) Gia lập con trƣởng của Minh Vƣơng là Thuật Dƣơng Hầu Kiến Đức lên làm 

vua”. 

  

Lời bàn: Tƣ thông với An Quốc Thiếu Quý khi chƣa lập gia thất, lỗi ấy của Cù Thị quả 

thật khó tha, nhƣng dẫu sao thì đó cũng chỉ là chuyện tƣ đức, hậu thế đọc sử nhiều lắm 

cũng đến lắc đầu là cùng. Ngƣời ba đấng, của ba loài, trách chi mà làm gì. 

  

Tƣ thông với An Quốc Thiếu Quý lần thứ hai, việc làm của Cù Thị không đơn giản chỉ 

làm đồi bại tƣ đức của mình nữa. Nghĩa lớn đối với nƣớc, tình sâu đối với quần thần, 

trách nhiệm đối với nhân dân... tất cả đều bị coi thƣờng đến độ rẻ rúng. Lữ Gia há không 

biết giết vua và thái hậu là điều vạn bất đắc dĩ, nhƣng chẳng qua là thế chẳng đặng đừng 

đó thôi. 

  

Không có Cù Thị thì nhà Hán cũng tìm cách khác để thực hiện cho bằng đƣợc ý đồ của 

mình đối với Nam Việt, nhƣng có Cù Thị, ý đồ đó đƣợc phủ đầy những hành vi chẳng 

tốt đẹp một chút nào. Cù Thị là Cù Thị ơi, ở nơi chín suối, bà có biết rằng hậu sinh oán 

giận những ngƣời làm hoen ố sử sách nhƣ bà. Đành rằng bà là ngƣời Hán, cũng đành 

rằng những chuyện bà làm xét ra đều ở phía Bắc biên giới hiện nay, nhƣng chừng đó 

cũng đủ hậu sinh quay mặt với bà. Thƣơng thay, nắm đất cố hƣơng của bà! 

  

 

 11 - LUỢC TRUYỆN TRUNG NỮ VƢƠNG 

 

 

Tất cả sử sách của nƣớc nhà, bất kể là cũ hay mới, bất luận là viết ở đâu, hễ có giới thiệu 

về thời Bắc thuộc là thế nào cũng dành những lời trang trọng để nói về Hai Bà Trƣng - 

hai vị nữ anh hùng đã quả cảm phát động và lãnh đạo nhân dân cả nƣớc ta, vùng lên đập 

tan chính quyền đô hộ của nhà Đông Hán và lập nên nền độc lập, tự chủ trong vòng gần 



ba năm. Hai Bà Trƣng là biểu tƣợng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cƣờng của 

cả dân tộc. Nay, xin theo những đoạn ghi chép tản mạn của sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(ngoại kỉ, quyển 3, từ tờ 1-b đến tờ 4a) mà dựng lại lƣợc truyện về Hai Bà Trƣng nhƣ 

sau: 

  

“Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định dùng chính sự tham lam tàn bạo. Trƣng Nữ Vƣơng 

dấy binh để đánh” (tờ 1-b). 

  

“Mùa xuân, tháng hai (năm Canh Tí 40), vua khổ vì thái thú Tô Định dùng pháp luật hà 

khắc để trói buộc, lại thêm thù Tô Định đã giết chết chồng của mình là Thi Sách, bèn 

cùng với em là Trƣng Nhị nổi binh, đánh vào trị sở của châu. Tô Định chạy về nƣớc. 

Các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều hƣởng ứng, (Trƣng Nữ 

Vƣơng) lấy đƣợc sáu mƣơi lăm thành ở Lĩnh Nam rồi tự lập làm vua” (tờ 2a và tờ 2b). 

  

“Nhà Hán thấy họ Trƣng xƣng vƣơng lại dấy quân đánh vào các vùng biên thùy, bèn hạ 

lệnh cho các nơi nhƣ Trƣờng Sa, Hợp Phố và cả Giao Châu sắp sẵn xe thuyền, sửa sang 

cầu cống, khai thông khe núi và tích chứa lƣơng thực, đồng thời, phong cho Mã Viện 

làm Phục Ba tƣớng quân, phong cho Phù Lạc Hầu là Lƣu Long làm phó tƣớng, đem 

quân sang xâm lƣợc” (tờ 2b). 

  

“Mùa xuân, tháng giêng (năm Nhâm Dần 42), Mã Viện đi men theo ven biển mà tiến 

vào nƣớc ta, san núi làm đƣờng đến hơn một ngàn dặm, đánh nhau với vua (chỉ Trƣng 

Nữ Vƣơng) ở Lãng Bạc (phía Tây của La Thành gọi là Lãng Bạc). Vua thấy thế giặc 

mạnh, tự thấy quân mình ô hợp, khó có thể chống nổi, bèn lui về giữ Cấm Khê (cũng có 

sách chép là Kim Khê). Quân sĩ cho vua là đàn bà, chẳng thể cầm cự đƣợc, bèn bỏ chạy. 

Quốc thống từ đó lại đứt” (tờ 2b). 

  

 

  

Lời bàn: Về Hai Bà Trƣng, xin đƣợc mƣợn hai lời bàn của hai sử gia tiền bối lỗi lạc là 

Lê Văn Hƣu và Ngô Sĩ Liên thay cho lời bàn của tác giả. Cả hai lời bàn này đều có trong 

sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỵ, quyển 3). 

  

- Lời của Lê Văn Hƣu nhƣ sau: “Trƣng Trắc và Trƣng Nhị là đàn bà, vậy mà hô một 

tiếng, các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều nhất 

tề hƣởng ứng, việc dựng nƣớc xƣng vƣơng dễ nhƣ trở bàn tay, xem thế cũng đủ biết hình 

thế nƣớc Việt ta có thể dựng nghiệp bá vƣơng đƣợc. Tiếc thay, trong khoảng hơn ngàn 

năm, từ sau họ Triệu (chỉ Triệu Thị Trinh) đến trƣớc họ Ngô (chỉ Ngô Quyền), bọn đàn 

ông chỉ biết cúi đầu khoanh tay làm tôi tớ cho ngƣời phƣơng Bắc, há chẳng là xấu hổ với 

hai chị em đàn bà ngƣời họ Trƣng hay sao? Ôi, nhƣ thế cũng có thể nói là tự vất bỏ mình 

rồi vậy” (tờ 3a). 

  



- Lời của Ngô Sĩ Liên nhƣ sau: “Họ Trƣng giận thái thú nhà Hán bạo ngƣợc, liền vung 

tay hô một tiếng mà khiến cho quốc thống của nƣớc nhà có cơ hồ đƣợc khôi phục, khí 

khái anh hùng đâu phải chỉ khi sống thì dựng nƣớc xƣng vƣơng, mà còn cả ở khi chết 

còn có thể ngăn chặn tai họa. Phàm gặp những tai ƣơng hạn lụt, cầu đảo không việc gì là 

không linh ứng. Cả đến Trƣng Nhị cũng vậy. Ấy là vì đàn bà mà có đức hạnh của kẻ sĩ, 

cho nên, khí hùng dũng ở trong khoảng trời đất chẳng vì thân đã chết mà kém đi. Bọn 

đại trƣợng phu há chẳng nên nuôi lấy khí phách cƣơng trực và chính đại đó hay sao?” (tờ 

4a). 

  

Bạn nghĩ gì về hai lời bàn này? 

  

 

 12 – LỜI TÂU CỦA LÝ TIẾN, LÝ CẦM VÀ TRƢƠNG TRỌNG 

 

 

Năm Canh Thìn (200), một sự kiện khác đặc biệt đã xảy ra ở ngay giữa triều đình nhà 

Hán. Sự kiện này gắn liền với tên tuổi của hai ngƣời. Một là Lý Tiến và hai là Lý Cầm. 

Lý Tiến là quan văn, đƣợc cử giữ chức Thứ sử là chức trông coi toàn bộ các địa phƣơng 

của nƣớc ta lúc bấy giờ. Lý Cầm là quan võ bậc thấp, lúc ấy đang làm Túc vệ là chức 

bảo vệ thƣờng trực ở triều đình nhà Hán. Hai ngƣời hoàn toàn khác nhau nhƣng lại cùng 

họ Lý, và quan trọng hơn, cùng gắn với một sự kiện đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(ngoại kỉ, quyển 3, từ tờ 8b đến tờ 9b) chép lại nhƣ sau: 

  

“Thứ sử là Lý Tiến, dâng lời tâu lên hoàng đế nhà Hán, đại lƣợc nói rằng: Quan lại trong 

khắp thiên hạ, ai chẳng là bề tôi của nhà vua. Vậy mà ngày nay, kẻ làm quan ở triều đình 

đều là sĩ phu trung châu, triều đình chƣa từng khuyến khích ngƣời nào ở xa cả. 

  

Lời tâu của Lý Tiến viết rất cảm động, đã thế lại còn viện dẫn rất nhiều bằng chứng xác 

đáng. Hoàng đế nhà Hán bèn xuống chiếu, cho phép mọi ngƣời trong châu ta, hễ ai đỗ 

Hiếu liêm (tức đỗ Hƣơng cống, Cống sĩ hay Cử nhân) hoặc đỗ Mậu tài (tức đỗ Sinh đồ 

hay Tú tài) thì đƣợc bổ làm trƣởng lại trong châu (tức là làm quan ở một địa phƣơng nào 

đó thuộc phạm vi của nƣớc ta cũ) chứ không đƣợc bổ nhiệm ở vùng trung châu. Lý Tiến 

lại dâng sớ nói rằng: 

  

- Ngƣời đỗ Hiếu liêm xin đề nghị đƣợc đối xử tƣơng tự nhƣ Bác sĩ (tức tiến sĩ) của mƣời 

hai châu khác, tùy tài mà dùng. 

  

Các quan ở Hữu ti sợ rằng ngƣời phƣơng xa không thật thà, hay bắt bẻ, chê bai triều 

đình nên không chấp thuận. Bấy giờ, có Lý Cầm là ngƣời Việt ta, làm túc vệ ở đấy, biết 

chuyện, bèn rủ bọn đồng hƣơng là Bốc Long, cả thảy năm sáu ngƣời, nhân ngày đầu 

năm có lễ triều hội tiến đến quỳ lạy ở giữa sân điện mà tâu rằng: 

  

- Ơn huệ của hoàng đế ban ra không đều. 



  

Các quan ở Hữu ti hỏi: 

  

- Tại sao dám nói vậy? 

  

Đáp: 

  

- Đất Việt ở xa, chẳng đƣợc trời che đất chở, mƣa ngọt không thấm đến, gió mát không 

thổi vào.  

  

Lời của họ có vẻ khẩn thiết, đau đớn lắm. Hoàng đế nhà Hán xuống chiếu an ủi, cho lấy 

một ngƣời đỗ Mậu tài của nƣớc ta làm huyện lệnh ở Hạ Dƣơng, một ngƣời đỗ Hiếu liêm 

của nƣớc ta làm huyện lệnh ở Lục Hợp. Sau, Lý Cầm cũng đƣợc làm quan tới chức Tƣ lệ 

hiệu úy. Sau nữa, có Trƣơng Trọng đƣợc làm chức thái thú ở Kim Thành. Thế là nhân tài 

nƣớc Việt ta đƣợc tuyển dụng tƣơng tự nhƣ ngƣời Hán, bắt đầu từ Lý Tiến, Lý Cầm vậy. 

  

Trƣơng Trọng ngƣời quận Nhật Nam, có lần đến Lạc Dƣơng đúng hội Tết Nguyên Đán 

là hội lớn của dân ở đây, gặp hoàng đế nhà Tấn là Tấn Minh Đế. Tấn Minh Đế hỏi: 

  

- Nhật Nam là quận hƣớng về phƣơng Bắc để trông mặt trời có phải không? 

  

Trƣơng Trọng đáp rằng : 

  

- Nay trong số các quận, có quận Vân Trung nhƣng đâu có phải là ở trong mây, có quận 

Kim Thành mà nào có phải là thành vàng. Tên gọi ấy có phải là đúng với sự thật ấy đâu. 

Còn nhƣ có phong khí ấm áp, có mặt trời soi bóng trên đầu thì tất có sinh dân, Nhật Nam 

xƣa nay vẫn vậy. 

  

 

  

Lời bàn: Một sự việc, hai lời tâu, tƣơng đồng là đó mà dị biệt cũng là đó. Lý Tiến là 

quan văn, chức hàm khá cao, bởi thế, ông tâu theo kiểu tâu của quan văn, cũng chứa 

chan tâm huyết, cũng thẳng thắn rạch ròi, nhƣng quả là rất chừng mực, cả trong nội dung 

lẫn cung cách trình bày. Lý Cầm là con nhà võ, lại là võ bậc thấp, nghĩ sao nói vậy, 

không câu nệ chữ nghĩa, cũng bất chấp lễ nghi, cốt sao nói đƣợc tiếng nói của mình. Nhà 

Hán hẳn nhiên chẳng vì lời tâu của Lý Tiến và Lý Cầm mà thay đổi cách tuyển dụng 

ngƣời, nhƣng dẫu sao thì cũng đã phải buộc lòng ghi nhận. Nếu thiếu dũng khí, chẳng 

thể nói đƣợc những lời nhƣ Lý Tiến và Lý Cầm đã nói đâu. 

  

Sử cũ chép chuyện Trƣơng Trọng ngay sau chuyện Lý Tiến và Lý Cầm, dẫu biết rõ 

Trƣơng Trọng sống sau hai nhân vật họ Lý này đến hơn 100 năm, ấy là muốn chép cho 

liền mạch dũng khí mà trƣớc đó Lý Tiến và Lý Cầm đã tạo ra đó thôi. Phàm là ngƣời ở 

giữa cõi cao xanh, thiếu gì thì thiếu chớ thiếu dũng khí thì kể nhƣ thiếu hẳn một cái gì 



lớn lao vô cùng. Câu hỏi của Tấn Minh Đế chứa chất sự cao ngạo một cách vô lối. 

Nhƣng, đáng đời thay, trả lời cho câu hỏi của Tấn Minh Đế lại là một ngƣời Việt vừa rất 

giàu dũng khí lại cũng vừa rất thông minh. 

  

Hóa ra, không biết mà chân thành đi hỏi ngƣời biết thì ta bao giờ cũng an lòng về ta. 

Ngƣợc lại, không phải không biết mà vẫn cứ cố đặt câu hỏi để hỏi ngƣời biết, thì tai họa 

của câu trả lời chƣa dễ lƣờng trƣớc đƣợc đâu. 

  

 13 - CHUYỆN MAN NƢƠNG 

 

 

Sách Lĩnh Nam chích quái có chép chuyện Man Nƣơng, nay xin theo đó mà giới thiệu 

lại và nhƣờng lời bàn cho bạn đọc gần xa:  

  

“Dƣới thời trị vì của vua Hán Hiến Đế (hoàng đế của nhà Đông Hán, Trung Quốc, ở 

ngôi từ năm 190 đến năm 220) có quan thái thú là Sĩ Nhiếp (ngƣời huyện Quảng Tín, 

quận Thƣơng Ngô, Trung Quốc) xây thành ở phía Nam sông Bình Giang (sông này, xƣa 

cũng gọi là sông Thiên Đức, nay là sông Đuống). Phía Nam của thành này có ngôi chùa 

thờ Phật, gọi là chùa Phúc Nghiêm. Một vị sƣ tên là Già La Đồ Lê đến trụ trì tại chùa 

này. Nhà sƣ có phép lạ, có thể đứng một chân, cho nên, già trẻ gái trai trong vùng đều 

kính thờ, gọi là Tôn sƣ và cùng đến để xin nghe giảng về đạo Phật. 

  

Bấy giờ ở vùng này, có ngƣời con gái tên là Man Nƣơng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà rất 

nghèo khổ nhƣng cũng quyết đến xin học đạo. Song, cô nói năng vụng về, không thể 

cùng mọi ngƣời tụng kinh đƣợc. Cô thƣờng hái củi, giã gạo, lo nấu nƣớng thức ăn cho sƣ 

sãi trong chùa cùng khách thập phƣơng tới học đạo. 

  

Một lần, vào khoảng tháng năm, ngày dài đêm ngắn, Man Nƣơng nấu nƣớng các thức đã 

xong mà sƣ sãi tụng kinh vẫn chƣa dứt, không rỗi để ăn. Man Nƣơng ngồi trông chừng, 

chẳng dè, ngủ gật ngay nơi bậc cửa, rồi chẳng ngờ, ngủ say quên cả đói. Khi sƣ sãi tụng 

kinh xong, ai về phòng nấy, Man Nƣơng vẫn nằm ngay bậc cửa một mình, sƣ Già La Đồ 

Lê không ngờ nên lỡ bƣớc chân qua, vì thế, Man Nƣơng bỗng thụ thai. 

  

Đƣợc chừng ba bốn tháng sau, Man Nƣơng xấu hổ bỏ về, còn sƣ Già La Đồ Lê cũng 

thẹn mà bỏ đi. Man Nƣơng về tới một ngôi chùa tại ngã ba sông thì ở lại, mãn hạn khai 

hoa, sinh hạ đƣợc một ngƣời con gái. Man Nƣơng bèn tìm sƣ Già La Đồ Lê để trả. Bữa 

ấy đang đêm, vào khoảng canh ba, sƣ Già La Đồ Lê đem đứa con gái đến cạnh gốc cây ở 

ngã ba sông, đặt vào đấy và nói: 

  

- Ta gửi đứa con của Phật cho ngƣơi, ngƣơi hãy giữ lấy, thế nào ngƣơi cũng thành danh 

trong đạo. 

  



Xong, sƣ Già La Đồ Lê và Man Nƣơng từ giã nhau đi. Sƣ Già La Đồ Lê cho Man 

Nƣơng một chiếc gậy và nói: 

  

- Cho nàng vật này, khi trở về, nếu thấy thời tiết đại hạn thì nàng hãy lấy gậy này đâm 

xuống đất, đất sẽ cho nƣớc cứu dân sinh. 

  

Man Nƣơng cung kính nhận lấy gậy mang về. Nàng trở lại ở chùa cũ. Mỗi khi có hạn 

hán, nàng thƣờng lấy gậy đâm xuống đất, mạch nƣớc tự nhiên chảy ra, dân đƣợc nhờ cậy 

rất nhiều. 

  

Khi Man Nƣơng đã ngoài tám mƣơi tuổi thì cái cây (nơi Già La Đồ Lê để đứa con vào) 

cũng tự nhiên bị đổ xuống bến sông trƣớc chùa, nhƣng cứ quanh quẩn ở đấy, không chịu 

trôi đi. Dân tranh nhau đến chặt làm củi, nhƣng hễ chặt là rìu búa đều sứt mẻ hết. Họ rủ 

nhau hơn ba trăm ngƣời cùng kéo cây vào mà vẫn không sao lay chuyển. Bấy giờ, Man 

Nƣơng xuống bến nƣớc rửa tay, thử lay động chơi, thì bỗng dƣng cây lại di chuyển. Mọi 

ngƣời đều kinh ngạc, nhân đó, nhờ Man Nƣơng kéo cây lên bờ. Sƣ sãi cùng Man Nƣơng 

gọi thợ đến chặt cây để tạc bốn pho tƣợng Phật. Chặt đến đoạn thứ ba, đoạn đặt đứa con 

gái lúc này đã hoá thành một tảng đá rất rắn, thì tất cả rìu búa của thợ đều mẻ hết. Họ 

đem vất tảng đá xuống vực sâu, thì tảng đá bỗng tự phát ra những tia sáng rực rỡ, một 

lúc sau mới chịu chìm. Lúc đó, cả bọn thợ đều lăn ra chết. Dân ở đấy vội mời Man 

Nƣơng đến khấn vái rồi nhờ dân chài lặn xuống nƣớc vớt tảng đá lên, rƣớc vào mạ vàng, 

đặt ở điện thờ Phật để thờ. Sƣ Già La Đồ Lê đặt tên cho bốn pho tƣợng là Pháp Vân, 

Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Ngƣời bốn phƣơng tới cầu mƣa, không lần nào lại 

không ứng nghiệm. Ngƣời ta gọi Man Nƣơng là Phật Mẫu. Đến ngày mồng tám tháng 

tƣ, Man Nƣơng tự nhiên mà viên tịch; xá lị đƣợc gói lại và chôn trong chùa. Dân lấy 

ngày đó làm ngày sinh của Phật. Hàng năm cứ tới ngày đó, già trẻ gái trai khắp tứ xứ 

đều tụ tập về đó để vui chơi, diễn đủ các trò vui hát múa, mãi mà thành tục lệ nay vẫn 

còn, gọi là hội tắm Phật”. 

  

 

  

 14 – BỆNH MÊ ĐỌC SÁCH CỦA PHÒNG PHÁP THẶNG 

 

 

Ở đời cái gì cũng phải có chừng mức, vƣợt khỏi chừng mức cho phép, thì đó thực sự là 

bệnh. Đọc sách là một thú tao nhã và bổ ích, nhƣng ham đọc sách quá, cũng có thể ví 

nhƣ mắc bệnh vậy. Năm Canh Ngọ (490), ở nƣớc ta, có quan đô hộ của nhà Tề tên là 

Phòng Pháp Thặng đã mắc phải chứng bệnh này. Bệnh của Phòng Pháp Thặng đƣợc 

sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 4, tờ 13-b) chép lại nhƣ sau: 

  

“Mùa đông, tháng 10 (năm Canh Ngọ 490), quan Thứ sử là Phòng Pháp Thặng đƣợc cử 

sang thay quan Thứ sử cũ là Lƣu Khải. Phòng Pháp Thặng chỉ mê đọc sách, thƣờng vờ 

cáo bệnh, không chịu ra làm việc. Quan Trƣởng sử là Phục Đăng Chi, nhân đó tìm cách 



chuyên quyền, hắn thay đổi cả quan tƣớng trong phủ mà Phòng Pháp Thặng cũng không 

hề hay. Quan Lục sự là Phòng Tú Văn đem chuyện nói cho (Phòng) Pháp Thặng biết, 

Phòng Pháp Thặng cả giận, bắt (Phục) Đăng Chi giam vào ngục đến hơn mƣời ngày. 

(Phục) Đăng Chi đem của cải hối lộ thật nhiều cho em rể của Phòng Pháp Thặng là Thôi 

Cảnh Thúc, vì thế, lại đƣợc thả ra. (Phục Đăng Chi) đem quân đánh úp phủ trị, bắt đƣợc 

(Phòng) Pháp Thặng. Hắn nói với Phòng Pháp Thặng rằng: 

  

- Sứ quân đã có bệnh thì không nên khó nhọc với công việc làm gì nữa.  

  

Xong, đem (Phòng Pháp Thặng) quản thúc riêng ở một nơi. Thế rồi Phòng Pháp Thặng 

vì chẳng biết làm việc gì nên lại xin Phục Đăng Chi cho đƣợc đọc sách. (Phục) Đăng Chi 

nói: 

  

- Sứ quân nghĩ không còn sợ phát bệnh, lại đòi đọc sách. 

  

Và (Phục Đăng Chi) nhất quyết không cho. Sau, hắn tâu với vua nhà Tề rằng (Phòng) 

Pháp Thặng bị bệnh động tim không thể nào làm việc gì đƣợc. Tháng 11, ngày Ất Mão, 

vua Tề cho Phục Đăng Chi làm Thứ sử thay cho Phòng Pháp Thặng. Phòng Pháp Thặng 

về quê, đến Ngũ Lĩnh thì mất”. 

  

Lời bàn: Sách thƣờng chỉ cho ngƣời những điều hay để học, những điều dở để tránh, cho 

nên, nếu chỉ chăm chú học điều hay hoặc giả là chỉ chăm chú để tâm tránh chỗ dở, tức là 

mới tiếp nhận đƣợc nhiều lắm cũng độ một nửa giá trị của sách mà thôi. Nhƣ Phòng 

Pháp Thặng, chẳng biết là ông mê đọc sách hay mê xem nét chữ trong sách, bởi vì phàm 

là ngƣời đọc sách nghiêm chỉnh, ai mà chẳng ít nhiều biết đƣợc rằng, mỗi cuốn sách 

chỉnh là một tấm gƣơng nho nhỏ, phản chiếu một phần nhân tình thế thái của ngàn xƣa. 

Lẽ đâu, trang giấy mỏng của những trang sách lại che khuất hết tất cả thói đen bạc đảo 

điên quanh ông lúc bấy giờ? 

  

Học cái hay của đấng quân tử trƣợng phu với tránh cái ác của lũ tiểu nhân thất đức, 

chẳng biết là cái nào khó hơn cái nào. Bởi khó cho nên kẻ sĩ vẫn cố đọc sách để biết 

thêm kinh nghiệm trong thiên cổ. Nhƣng, chừng nào còn lũ tiểu nhân thất đức ở bên 

cạnh, chừng đó còn cần phải nhớ rằng, mê đọc sách mấy thì mê, thỉnh thoảng cũng phải 

ngoái cố lại một chút, nếu không, chúng sẽ tròng dây vào cổ ta. 

  

Phòng Pháp Thặng hình nhƣ không phải mất vì bệnh dọc đƣờng trở lại cố hƣơng. Hình 

nhƣ là thế. Không tin, cứ đọc kĩ lại đoạn sử này mà xem. 

  

 15 - TRẬN KỊCH CHIẾN Ở HỒ ĐIỂN TRIỆT 

 

 

Mùa xuân năm 542, Lý Bí (còn có tên gọi khác là Lý Bôn) đã dựng cờ khởi nghĩa, tập 

hợp và lãnh đạo nhân dân cả nƣớc quét sạch quân đô hộ nhà Lƣơng ra khỏi bờ cõi. Hai 



năm sau (năm 544), ông lên ngôi hoàng đế, xƣng là Lý Nam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn 

Xuân và niên hiệu là Thiên Đức (cũng có sách viết là Đại Đức). Từ đây, một chính 

quyền độc lập và tự chủ đƣợc thiết lập, nhƣng cũng từ đây, sau cơn hốt hoảng nhất thời, 

nhà Lƣơng đã liên tiếp tổ chức những cuộc đàn áp có quy mô lớn. Một trong những viên 

tƣớng khét tiếng tàn bạo nhất của nhà Lƣơng là Trần Bá Tiên đƣợc giao nhiệm vụ chỉ 

huy các cuộc đàn áp này. Bên cạnh Trần Bá Tiên là một loạt những tƣớng lĩnh dày dạn 

kinh nghiệm trận mạc nhƣ Dƣơng Phiêu, Tiêu Bột... Bởi cuộc tấn công ồ ạt của Trần Bá 

Tiên, nghĩa quân Lý Bí bị thua hai trận lớn ở Chu Diên (đất này nay thuộc Hà Tây) và ở 

cửa sông Tô Lịch. Lý Bí rút về Gia Ninh (nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Trần Bá Tiên cho quân vây đánh Gia Ninh, Lý Bí lại phải rút về Điển Triệt (nay thuộc 

huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Vùng Điển Triệt có hồ Điển Triệt rất rộng. Nay hồ 

này vẫn còn. Cũng có ngƣời gọi là hồ Tứ Yên vì ngày nay, hồ nằm ở khu vực xã Tứ 

Yên. Năm Bính Dần (546), trận kịch chiến giữa lực lƣợng của Lý Bí với quân đội nhà 

Lƣơng do Trần Bá Tiên chỉ huy đã diễn ra tại hồ Điển Triệt. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(ngoại kỉ, quyển 4, tờ 16-b) chép rằng: 

  

“Mùa xuân, tháng giêng (năm 546), bọn Trần Bá Tiên đã chiếm đƣợc thành Gia Ninh, 

Nhà vua (chỉ Lý Nam Đế) đành phải chạy vào đất của ngƣời Lão (từ chỉ chung đồng bào 

các dân tộc ít ngƣời) ở Tân Xƣơng. Quân nhà Lƣơng đóng ở cửa sông Gia Ninh. 

  

Mùa thu, tháng tám, nhà vua đem hai vạn quân từ đất Lão ra đóng ở hồ Điển Triệt, 

thuyền bè nhiều đến nỗi chật cả mặt hồ. Quân nhà Lƣơng trông thấy thì sợ, không dám 

tiến vào, cứ đóng ở khu vực gần với cửa hồ mà thôi. Trần Bá Tiên nói với các tƣớng 

rằng: 

  

- Quân ta ở đây đã lâu, thế cô, không đƣợc tiếp viện, tƣớng sĩ thì mỏi mệt. Một khi đã 

tiến sâu vào nƣớc ngƣời mà thua trận thì đừng mong sống sót. Nay, nhân lúc họ bại trận 

mấy phen liền, dân Di Lão lại ô hợp, đánh họ thật không khó, cho nên, đây chính là lúc 

phải ra tay liều chết để đánh bằng đƣợc, bởi vì nếu vô cớ mà dừng lại thì lỡ hết cả thời 

cơ. 

  

Các tƣớng (dƣới trƣớng Trần Bá Tiên) đều im lặng, không ai tỏ vẻ hƣởng ứng. Đêm 

hôm ấy, nƣớc sông lên mạnh, dâng cao đến bảy thƣớc, ồ ạt tràn vào hồ. (Trần) Bá Tiên 

đem quân bản bộ của mình, theo dòng nƣớc mà tiến vào trƣớc. Quân nhà Lƣơng đánh 

trống reo hò theo sau. Nhà vua vốn không lo phòng bị nên quân bị tan vỡ nhanh chóng, 

buộc phải lui vào động Khuất Lão (đất này nay thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ) 

để chỉnh đốn quân ngũ. Sau, vua ủy quyền cho tƣớng là Triệu Quang Phục trông coi việc 

nƣớc và chỉ huy việc đánh quân của (Trần) Bá Tiên”. 

  

Lời bàn : Lý Bí là bậc có chí cả hơn ngƣời, vung gƣơm diệt giặc để tạo nền thái bình cho 

xã tắc, công đức thật là lớn lao. Tiếc thay, khi sự nghiệp lớn chƣa thành, ông đã sớm mất 

cảnh giác và thiếu sự triệt để. Quân nhà Lƣơng thắng không phải bởi cái tài của chúng 

mà là ở chỗ dở của ông đó thôi. 



  

Về sự đại bại của Lý Bí, hai cây đại bút của sử học nƣớc nhà thời Trần và thời Lê là Lê 

Văn Hƣu và Ngô Sĩ Liên đều có lời bàn. Xin đƣợc giới thiệu hai lời bàn đó nhƣ sau: 

  

- Lời của Lê Văn Hƣu: “Binh pháp cổ có câu rằng, nếu có ba vạn quân sức lực đồng đều, 

cả thiên hạ không ai địch nổi. Nay Lý Bí có năm vạn quân mà vẫn không giữ đƣợc nƣớc, 

ấy là bởi Lý Bí không có tài làm tƣớng, hoặc giả là bởi quân lính mới họp lại, chƣa quen 

trận mạc chăng? Không, Lý Bí cũng là bậc tƣơng đối có tài, ra trận cũng có thể chế ngự 

đƣợc đối phƣơng để giành phần thắng, nhƣng không may là gặp phải Trần Bá Tiên có tài 

cầm quân đó thôi”. 

  

- Lời của Ngô Sĩ Liên: “Tiền Lý Nam Đế dấy binh trừ bạo, rất thuận với đạo lớn của 

trời, vậy mà cuối cùng lại bị bại, ấy là vì trời chƣa muốn cho nƣớc nhà đƣợc trị bình 

chăng? Than ôi, nhà vua không chỉ vì gặp phải Trần Bá Tiên là kẻ có tài cầm quân, mà 

còn gặp lúc nƣớc sông đột ngột dâng cao trợ sức cho giặc nữa. Đó há chẳng phải tại trời 

hay sao?”. 

  

 16 - SỰ TÍCH ĐẦM DẠ TRẠCH 

 

 

Ở huyện Châu Giang, tỉnh Hƣng Yên ngày nay, có khu đầm lầy rất rộng, với nhiều tên 

gọi khác nhau nhƣ: đầm Dạ Trạch, Nhất Dạ Trạch (cái đầm hình thành sau một đêm), 

Mạn Trù Châu (bãi Giăng Màn), Tự Nhiên Châu (bãi Tự Nhiên),v.v. Tuy nhiên, tên gọi 

phổ biến và quen thuộc nhất vẫn là đầm Dạ Trạch. Sự tích đầm Dạ Trạch khá li kì. Nay, 

xin đƣợc trích từ sách Lĩnh Nam chích quái để giới thiệu về đầm Dạ Trạch, còn lời bàn 

về câu chuyện li kì này, xin kính nhƣờng bạn đọc. 

  

“Vua Hùng Vƣơng thứ ba sinh hạ đƣợc một ngƣời con gái, đặt tên là Tiên Dung. Tiên 

Dung lên mƣời tám tuổi, dáng ngƣời xinh đẹp, chỉ thích ngao du thiên hạ, không muốn 

lấy chồng. Nhà vua yêu chiều nên cũng để nàng thỏa thích. Hàng năm, cứ vào khoảng 

tháng hai hoặc tháng ba, Tiên Dung sắm sửa thuyền bè, chu du ra tận ngoài biển, có khi 

mải vui quên cả ngày về. 

  

Bấy giờ ở làng Chử Xá, có hai cha con rất hiền từ và hiếu thảo là Chử Vi Vân và Chử 

Đồng Tử. Chẳng may nhà họ gặp hỏa hoạn, của cải cháy hết, hai cha con chỉ còn lại một 

chiếc khố bằng vải, ra vào phải thay nhau mà mặc. Đến lúc cha già lâm bệnh, gọi con là 

Chử Đồng Tử tới, nói rằng: 

  

- Cha chết cứ để trần truồng mà chôn, con hãy giữ khố lại, có thế mới mong khỏi xấu hổ. 

  

Nhƣng khi cha mất, Chử Đồng Tử cứ chôn khố theo cho cha, còn mình thì chịu cảnh đói 

rét trần truồng, rất khổ sở. Chử Đồng Tử thƣờng ra sông câu cá, hễ thấy có thuyền buôn 

đi qua thì đứng ngâm mình dƣới nƣớc mà xin ăn. 



  

Thế rồi hôm đó, không ngờ thuyền của Tiên Dung tới. Nghe có tiếng chiêng trống, sáo 

kèn náo nhiệt và thấy nghi trƣợng cờ quạt, Chử Đồng Tử hoảng sợ lắm. Nhân thấy trên 

bãi cát ven sông có mấy khóm lau lơ thơ vài ba gốc, Chử Đồng Tử bèn vào moi cát vùi 

thân, nấp ở đó. Phút chốc, thuyền của Tiên Dung tới. Nàng dừng lại và lên bờ dạo chơi 

rồi hạ lệnh cho quây màn chung quanh khóm lau làm nơi tắm gội. Tiên Dung vào màn 

cởi áo tắm rửa, dội nƣớc khiến cho cát trôi, lộ ra thân hình của Chử Đồng Tử. Tiên Dung 

kinh ngạc, nhìn một lúc lâu, biết đó là ngƣời con trai, liền nói: 

  

- Ta vốn không muốn lấy chồng. Nay gặp ngƣời con trai này trần truồng trong chỗ tắm 

gội này, ắt là do trời xui nhƣ thế. Thôi, chàng hãy mau dậy cùng tắm rửa đi. 

  

Tiên Dung ban cho Chử Đồng Tử áo quần rồi bảo xuống thuyền, cùng dự tiệc vui vẻ. 

Ngƣời trong thuyền, ai ai cũng cho là cuộc kì ngộ xƣa nay chƣa từng có. Chử Đồng Tử 

nói rõ vì sao mình lại làm nhƣ thế. Tiên Dung bùi ngùi than thở, bảo chàng cùng kết 

duyên vợ chồng. 

  

Chử Đồng Tử cố từ chối nhƣng Tiên Dung nói: 

  

- Sự thể gặp nhau là do trời xui ra thế, xin đừng chối từ làm gì nữa. 

  

Những kẻ theo hầu về tâu với Hùng Vƣơng. Hùng Vƣơng giận dữ, nói rằng: 

  

- Tiên Dung không hề biết tiếc danh tiết là gì. Nó đã không hề biết tiếc của cải của ta, 

rong chơi khắp chốn, lại còn hạ mình lấy kẻ nghèo hèn, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn 

ta nữa. Từ nay cứ mặc nó, muốn làm gì thì làm, không đƣợc trở về nữa. 

  

Tiên Dung nghe đƣợc tin ấy, sợ không dám về, bèn cùng Chử Đồng Tử mở phố xá, lập 

quán chợ để mua bán với dân, tạo ra chợ lớn, tức chợ Thám bây giờ (chợ Thám thuộc 

Văn Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Giang). Con buôn nƣớc ngoài tới lui buôn bán, ai ai cũng 

kính thờ Tiên Dung, tôn Tiên Dung và Chử Đồng Tử làm chúa. 

  

Một hôm, có con buôn đến nói với Tiên Dung rằng: 

  

- Nếu quý nhân bỏ ra một dật vàng (mỗi dật tƣơng đƣơng với 24 lạng) cùng con buôn ra 

ngoài buôn bán, thì sang năm sẽ sinh lợi đến mƣời dật.  

  

Tiên Dung nghe vậy, lấy làm mừng, bèn nói với Chử Đồng Tử: 

  

- Duyên vợ chồng là do trời định, còn nhƣ cái ăn cái mặc của ta là do ta tự làm. Nay thử 

mang một dật vàng theo bọn con buôn ra ngoài mua vật quý về sống xem sao. 

  



Chử Đồng Tử bèn theo ngƣời khách buôn ấy đi buôn bán, xuôi ngƣợc khắp cả xứ ngƣời. 

Một hôm qua núi Quỳnh Vi (tên một quả núi chỉ có trong thần thoại), nhân khi khách 

buôn ghé vào lấy nƣớc, Chử Đồng Tử bèn lên núi dạo chơi, thấy trên đó có một cái am 

nhỏ, trong am có một vị sƣ tên là Phật Quang. Phật Quang truyền phép cho Chử Đồng 

Tử. Chử Đồng Tử bèn đƣa tiền cho ngƣời khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại 

học phép thuật. Sau, khách buôn trở lại am đón Chử Đồng Tử cùng về. Sƣ Phật Quang 

tặng cho Chử Đồng Tử một cái gậy, một chiếc nón lá và dặn: 

  

- Tất cả các phép thần thông linh ứng đều đã ở cả đây. 

  

Chử Đồng Tử về, đem chuyện học đạo kể hết cho Tiên Dung. Tiên Dung giác ngộ, bỏ cả 

quán chợ và nghề buôn, cùng Chử Đồng Tử đi chu du tìm thầy học đạo. Có hôm đi xa, 

tối đến vẫn chƣa kịp về nhà, đành nghỉ tạm dọc đƣờng, dựng gậy rồi úp nón lên để làm 

chỗ che thân, chẳng dè vào đến canh ba thì các thứ lầu vàng gác tía, thành quách, lâu đài, 

kho tàng, miếu mạo cùng vô số vàng bạc châu báu, giƣờng chiếu trƣớng màn, tôi tớ nam 

nữ và thị vệ... hiện ra la liệt trƣớc mắt. Sáng hôm sau, ai ai trông thấy cũng đều kinh 

ngạc, bèn đem hoa quả cùng các thức ăn ngon tới dâng, xin làm bề tôi. Từ đó, (Chử 

Đồng Tử và Tiên Dung) có đủ trăm quan văn võ và binh sĩ túc vệ, dựng thành một nƣớc 

riêng. 

  

Hùng Vƣơng nghe tin ấy, cho là con gái có ý làm loạn, bèn đem quân đi đánh. Quân của 

Hùng Vƣơng sắp tới nơi, quần thần xin đem binh lính ra chống cự. Tiên Dung cƣời nói: 

  

- Việc này không phải do ta làm mà là do trời khiến vậy. Sống chết có trời, làm con ai 

chống lại cha bao giờ. Xin hãy thuận theo lẽ, cứ để mặc cho (quân của vua cha) chém 

giết. 

  

Lúc ấy, những dân mới theo đều sợ mà chạy tứ tán, chỉ có dân cũ ở lại cùng Tiên Dung. 

Quân của Hùng Vƣơng đến, vì trời đã tối nên dựng dinh trại ở bãi Tự Nhiên, phía bên 

kia bờ sông. Đêm ấy, trời nổi gió to, cây bật gốc, cát bay mù mịt, quân của Hùng Vƣơng 

rối loạn. Tiên Dung cùng Chử Đồng Tử và bộ hạ phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ 

bỗng sụt xuống thành một cái đầm rất lớn. Sáng sớm hôm sau, ngƣời ta chẳng thấy lâu 

đài thành quách đâu nữa, cho đó là điều linh dị, bèn lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế. 

Ngƣời ta nhân đó gọi đầm ấy là Nhất Dạ Trạch, bãi cát ấy là bãi Tự Nhiên hoặc bãi Màn 

Trù và chợ ấy là Hà Thị”. 

  

 17- TRIỆU VIỆT VƢƠNG ĐÃ ĐÁNH GIẶC NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Triệu việt vƣơng húy là Triệu Quang Phục, con của Triệu Túc, ngƣời đất Chu Diên. Đất 

Chu Diên thời Lƣơng, nay là một phần của tỉnh Hải Dƣơng. Nhiều ngƣời cho rằng, quê 

của Triệu Quang Phục, nay có lẽ là vùng huyện Phả Lại (tỉnh Hải Dƣơng). Năm 542, 

Triệu Quang Phục cùng với cha là Triệu Túc tham gia cuộc khởi nghĩa do Lý Bí phát 



động và lãnh đạo. Năm 544,khi Lý Bí lên ngôi, xƣng là Lý Nam Đế thì Triệu Túc đƣợc 

phong làm Thái Phó, còn Triệu Quang Phục đƣợc phong làm tƣớng cầm quân. Năm 546, 

khi Lý Nam Đế đại bại ở trận Điển Triệt, Triệu Quang Phục đƣợc ủy thác quyền trông 

coi việc nƣớc và chỉ huy việc đánh quân xâm lƣợc nhà Lƣơng. 

  

Triệu Quang Phục là ngƣời cầm quân rất linh hoạt. Chính ông là ngƣời đã có công quét 

sạch quân xâm lƣợc nhà Lƣơng ra khỏi bờ cõi, góp phần làm rạng rỡ truyền thống ngoan 

cƣờng và làm phong phú kho tàng nghệ thuật quân sự của tổ tiên. Về cuộc chiến đấu của 

Triệu Quang Phục, sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 4, tờ 17a-b) chép nhƣ 

sau : 

  

'Triệu Quang Phục chống nhau với Trần Bá Tiên, chƣa phân thắng bại, nhƣng quân của 

Trần Bá Tiên rất đông, Triệu Quang phục liệu thế không chống nổi, bèn rút về đầm Dạ 

Trạch (đầm này cũng gọi là đầm Nhất Dạ Trạch hay bãi Mạn Trù, nay thuộc huyện Châu 

Giang, tỉnh Hƣng Yên - NKT - Xem giai thoại 16). Đầm này Ở huyện Chu Diên, chu vi 

rộng lớn không biết bao nhiêu là dặm, trong cỏ cây um tùm, bụi rậm kín mít. Ở giữa đầm 

có khu đất cao có thể ở đƣợc, nhƣng bùn đất lầy lội, ngƣời ngựa khó đi chỉ có thể dùng 

thuyền độc mộc loại nhỏ, chống sào lƣớt cỏ mới di chuyển đƣợc. Vào đó, nếu không 

thông thuộc đƣờng lối thì lạc, chẳng biết sẽ về đâu, đã thế, nếu lỡ rơi xuống nƣớc thì sẽ 

bị rắn độc cắn chết. Triệu Quang Phục thuộc hết mọi lối, đem hơn hai vạn quân vào 

đóng ở khu đất nổi trong đầm, ban ngày thì tuyệt đối không để lộ khói lửa, ban đêm 

dùng thuyền độc mộc đƣa quân ra đánh phá doanh trại của quân Trần Bá Tiên, giết và 

bắt sống đƣợc rất nhiều tên, lấy đƣợc không ít lƣơng thực để có thể cầm cự lâu dài. 

  

(Trần) Bá Tiên cố theo dấu tìm đánh nhƣng không sao đánh đƣợc. Ngƣời trong nƣớc gọi 

(Triệu Quang Phục) là Dạ Trạch Vƣơng. 

  

"Nhà vua (chỉ Triệu Quang phục - NKT) ở trong đầm, thấy quân nhà Lƣơng không chịu 

rút lui, bên đốt hƣơng cầu đảo, khẩn thiết kính cáo với trời đất quỵ thần. Thế rồi điềm 

lành hiển hiện, vua đƣợc mũ đâu mâu có móng rồng dùng để đi đánh giặc. Thế quân từ 

đó ngày một mạnh mẽ, không ai địch nổi. 

  

Tục truyền : Thần nhân trong đầm chính là Chử Đồng Tử. Lúc ấy, Chử Đồng Tử cƣỡi 

rồng vàng từ trên trời xuống, trút móng rồng trao cho Nhà vua, bảo Vua đem cài lên mũ 

đâu mâu mà đi đánh giặc". 

  

…Trần Bá Tiên mƣu tính cấm cự lâu ngày, khiến cho quân của Nhà vua hết lƣơng thì có 

thể phá đƣợc. Nào ngờ lúc ấy nhà Lƣơng có loạn Hầu Cảnh, phải gọi Trần Bá Tiên về. 

Trần Bá Tiên ủy thác cho Dƣơng Sàn đánh nhau với Nhà vua. (Dƣơng) Sàn chống cự 

không nổi, bị giết, quân nhà Lƣơng tan vỡ, tháo chạy về Bắc. Nƣớc nhà lại đƣợc yên. 

Nhà vua vào thành Long Biên ở". 

  



Lời bàn : Binh pháp cổ thƣờng nhấn mạnh đến yếu tố địa lợi, coi đó nhƣ một trong 

những nguyên nhân quan trọng của thắng lợi cuối cùng. Triệu Quang Phục bám lây đầm 

Dạ Trạch, tức là đã bám lấy đƣợc yếu tố địa lợi rồi vậy. Đó chƣa phải là tất cả địa lợi của 

nƣớc ta đƣơng thời, nhƣng đó rõ ràng là tất cả những gì thuộc về địa lợi mà nghĩa quân 

của ông có thể bám đƣợc và biến đƣợc thành sức mạnh của chính mình. Ở đời, mọi sự 

hay không phải chỉ ở chỗ nó thực sự hay, mà còn ở chỗ, sự ấy ta hoàn toàn có thể làm 

đƣợc, hoàn toàn trong tầm tay của ta. 

  

Trần Bá Tiên đem quân đi đánh đất ngƣời, vậy mà tính kế cầm cự lâu ngày, tức là đã cố 

làm điều không thể làm vậy. Ngƣợc lại, đội quân của Triệu Quang Phục kiên quyết bám 

đầm Dạ Trạch để chờ thời, tức là làm điều hoàn toàn có thể làm đƣợc. Cho nên, quân 

Triệu Quang Phục thắng lợi, chuyện có gì là lạ đâu. 

  

Đầm Dạ Trạch có thần chăng ? Sử cũ dành cho Chử Đồng Tử và Tiên Dung những lời 

thật trang trọng. Ngàn năm vật đổi sao dời, nhƣng phàm đã là thần nhân sông núi, có đâu 

lại không phù hộ chí lớn của những ngƣời quả cảm cứu nƣớc, cứu dân. Ngƣời xƣa tin là 

có thần, một lòng thành kính thờ thần, cho nên, dân bao giờ cũng muốn và cũng tin là 

thánh thần luôn ở bên cạnh các vị hào kiệt của họ, bên cạnh việc đại nghĩa của họ.  

  

Triệu Quang Phục dũng cảm và bền chí bám đầm Dạ Trạch đến cùng để đánh giặc. Việc 

làm phi thƣờng ấy, hẳn nhiên phải đƣợc diễn đạt bằng những lời phi thƣờng. Biết làm 

sao hơn đƣợc, xƣa mà ! 

  

 

  18 - TRIỆU VIỆT VƢƠNG ĐÃ CHẾT NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Năm 546, sau trận thua ở hồ Điển Triệt, Lý Bí đánh vào động Khuất Lão, ủy quyền 

trông coi việc nƣớc và chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân nhà Lƣơng xâm lƣợc cho 

Triệu Quang Phục. Nhận sự ủy thác ấy, Triệu Quang Phục đem lực lƣợng về bám đầm 

Dạ Trạch, tổ chức chiến đấu lâu dài và cuối cùng, đã giành đƣợc thắng lợi. 

  

Tuy nhiên, cũng ngay khi Lý Bí lánh vào động Khuất Lão, một vị tƣớng khác của Lý Bí 

là Lý Thiên Bảo, đem một bộ phận binh sĩ, gồm đến ba vạn ngƣời, chạy vào Cửu Chân 

(tức là vùng Thanh Hóa ngày nay). Tại đây, Trần Bá Tiên đuổi theo đánh, Lý Thiên Bảo 

đã chạy sang động Dã Năng. Đất này thuộc lãnh thổ của Lào. Dã Năng là một vùng khá 

trù phú, Lý Thiên Bảo bèn cho xây thành để ở, tính kế cƣ ngụ lâu dài. ông xƣng là Đào 

Lang Vƣơng, lấy tên động Dã Năng làm tên nƣớc! 

  

Năm 555, Đào Lang Vƣơng Lý Thiên Bảo qua đời, không có con nối dõi, một vị tƣớng 

khác, ngƣời cùng họ với Lý Bí là Lý Phật Tử đƣợc đƣa lên nối nghiệp. Bấy giờ, Triệu 

Quang Phục đã đánh đuổi đƣợc quân nhà Lƣơng và xƣng là Triệu Việt Vƣơng, đóng 

trong thành Long Biên. 



  

Năm 557, Lý Phật Tử liền đem quân đánh… Triệu Việt Vƣơng. Sự kiện đau xót này 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 4, từ tờ 19-b đến tờ 21-b) chép lại 

nhƣ sau: 

  

“Lý Phật Tử đem quân xuống vùng Đông Bắc, đánh nhau với Nhà vua (chỉ Triệu Việt 

Vƣơng) tại Thái Bình, năm trận liền vẫn chƣa phân thắng bại. Quân của Lý Phật Tử hơi 

nao núng, ngờ là Nhà vua có phép thuật lạ, bèn xin giảng hòa, thề thân thiện với nhau. 

Nhà vua nghĩ rằng, (Lý) Phật Tử là ngƣời cùng họ với Lý Nam Đế, cho nên, không nỡ 

cự tuyệt, bàn lấy bãi Quân Thần ở hai xã Thƣợng Cát và Hạ Cát của huyện Từ Liêm 

(ngoại thành Hà Nội) làm địa giới. Từ đó trở về phía Tây thì nhƣờng cho Lý Phật Tử. Lý 

Phật Tử dời về đóng tại thành Ô Diên (xã Hạ Mỗ, Từ Liêm có đền thờ Bát Lang, tức là 

đền thờ Nhã Lang vậy). 

  

Sau, Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lang. Nhã Lang xin cƣới con gái của Nhà vua là Cảo 

Nƣơng làm vợ. Nhà vua bằng lòng. Từ đó, hai bên thành thông gia. Nhà vua rất yêu quý 

Cảo Nƣơng, bèn cho Nhã Lang đƣợc ở rể'' 

  

Nhã Lang ở rể vừa đƣợc ba năm thì biến cố lớn đã xảy ra, mà với biến cố này, Nhã Lang 

vừa là thủ phạm, lại cũng vừa là nạn nhân. Sách trên (tờ 20-a) khi chép chuyện năm 

Canh Dần (570) cho biết nhƣ sau: 

  

“Nhã Lang nói với vợ rằng: 

  

- Trƣớc kia, cả hai vua cha cùng thù oán nhau, vậy mà nay lại kết nghĩa thông gia, sự thể 

quả là rất hay. Nhƣng, vua cha của nàng có thuật gì hay mà đẩy lùi đƣợc quân của vua 

cha ta? 

  

Cảo Nƣơng không hề hay biết ẩn ý của chồng, bèn bí mật lấy mũ đâu mâu có gắn móng 

rồng cho chồng xem. Nhã Lang nhân đó, tráo cái móng rồng ấy, rồi nói với Cảo Nƣơng 

rằng: 

  

- Ta nghĩ, ơn sâu của cha mẹ lớn kể nhƣ trời đất. Nay, vợ chồng yêu quý nhau, không nỡ 

xa cách, nhƣng ta cũng quyết phải tạm dứt tình để về thăm cha mẹ. 

  

Nhã Lang trở về, cùng với cha, bàn mƣu đánh chiếm nƣớc của Triệu Việt Vƣơng'' . 

  

…”Nhà vua (đây chỉ Lý Phật Tử) phụ lời thề ƣớc, đem quân đánh úp Triệu Việt Vƣơng. 

Lúc đầu, Triệu Việt Vƣơng chƣa rõ cơ sự, vội đem quân và đội mũ đâu mâu đứng chờ. 

Quân của Nhà vua ào ạt tiến đến, Triệu Việt Vƣơng tự biết yếu thế không sao chống cự 

nổi, bèn đem con gái chạy về phía Nam, tính tìm đất hiểm để có thể ẩn náu mà mƣu sự 

lâu dài. Nhƣng, chạy tới đâu cũng bị quân của Nhà vua đuổi theo sát gót. Triệu Việt 



Vƣơng phi ngựa về cửa biển Đại Nha (nay là cửa Liêu, thuộc huyện Nghĩa Hƣng, tỉnh 

Nam Định). Khi thấy biển chắn trƣớc mặt, Triệu Việt Vƣơng than rằng: 

  

- Ta hết đƣờng chạy rồi! 

  

Nói xong thì nhảy xuống biển tự tử. Nhà vua đuổi đến nơi, thấy trƣớc mặt chỉ có biển 

mênh mông, không rõ Triệu Việt Vƣơng chạy đƣờng nào, bèn quay trở lại. Họ Triệu đến 

đó thì mất nƣớc. Ngƣời đời sau thấy có nhiều chuyện linh thiêng dị thƣờng, bèn lập đền 

thờ ở cửa biển Đại Nha''.  

  

Lời bàn : Kế cũ của Triệu Đà, đến đây đƣợc Lý Phật Tử lặp lại, lạ lùng chăng thì cũng 

chỉ là ở chỗ, bậc đa mƣu túc trí nhƣ Triệu Việt Vƣơng vẫn cứ bị trúng kế một cách thảm 

hại đó thôi. Hẳn nhiên là Triệu Việt Vƣơng cũng có chỗ khiếm khuyết của mình, nhƣng 

trách ông thì quả là chẳng thể. Một đời ông canh cánh nỗi lo cảnh giác với kẻ thù, thế là 

đã quá đủ, lẽ đâu bắt ông còn phải thƣờng xuyên cảnh giác với thông gia, với con rể của 

mình? Có những thứ lỗi rất khó khắc phục, và quả là cũng chẳng muốn khắc phục, đại 

để nhƣ lỗi cả tin của Triệu Việt Vƣơng. Ngẫm mà xem! 

  

Có những thắng lợi không hề đem lại vinh quang, ngƣợc lại còn bị sử sách nghiêm phê 

nữa. Thắng lợi của Lý Phật Tử thuộc loại này. Xin dẫn hai lời nghiêm phê của Ngô Sĩ 

Liên để thấy rõ hơn sự công minh của sử thần thuở trƣớc. Cả hai lời nghiêm phê này đều 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 4) ghi lại. 

  

- Lời thứ nhất : “Con gái lấy chồng thì gọi là quy, vậy, nhà chồng tức là nhà mình vậy. 

Con gái của Nhà vua đã gả cho Nhã Lang, thì hà cớ gì không cho về nhà chồng mà lại 

bắt chƣớc theo tục ở rể của nhà Doanh Tần để đến nỗi bại vong” (Tờ 20-b). 

  

- Lời thứ hai : “Lấy thuật tranh bá mà xét thì Hậu Lý Nam Đế (tức Lý Phật Tử) đánh 

Triệu Việt Vƣơng là đắc kế, song, lấy đạo của bậc làm vua mà xét thì việc ấy không 

bằng cả lũ chó, heo. Vì sao? Khi Tiền Lý Nam Đế (chỉ Lý Bí) ở động Khuất Lão đã đem 

các việc quân quốc ủy cho Triệu Việt Vƣơng. Triệu Việt Vƣơng thu nhặt tàn quân, bám 

giữ đất hiểm là đầm Dạ Trạch bùn lầy nƣớc đọng để đƣơng đầu với ngƣời hùng một thời 

là Trần Bá Tiên, cuối cùng bắt đƣợc tƣớng của hắn là Dƣơng Sàn, ngƣời phƣơng Bắc 

buộc phải lui quân. Khi ấy, Vua (chỉ Lý Phật Tử) trốn trong đất Di Lão, chỉ cầu mong 

thoát khỏi miệng hùm mà thôi. May đƣợc Trần Bá Tiên về Bắc, Lý Thiên Bảo qua đời, 

Vua mới có cơ hội đem quân đi đánh Triệu Việt Vƣơng, gian trá dùng mƣu xin hòa và 

kết mối thông gia để hại ngƣời. Triệu Việt Vƣơng đã lấy lòng thành mà đối đãi, lại còn 

cắt đất cho mà ở, nhƣ thế, mọi việc đều chính nghĩa, giao hảo rất phải đạo, thăm viếng 

cũng phải thời, đó há chẳng là đạo trị yên lâu bền hay sao? Thế mà (Lý Phật Tử) lại 

dùng mƣu gian của Nhã Lang, vứt bỏ cả nhân luân chính đạo, tham lợi mà vong ân, tuy 

đánh cƣớp đƣợc nƣớc nhƣng Nhã Lang thì phải chết còn thân mình thì sau phải vào tù 

(chỉ việc Lý Phật Tử bị nhà Tùy bắt năm 602), phỏng có ích gì đâu''.  

  



Hai lời bàn của sử thần Ngô Sĩ Liên, đúng sai tùy đời thẩm định, nhƣng đáng sợ thay, 

nếu có ai đó đồng cảm và đồng tình với việc làm phản trắc của Nhã Lang và của Lý Phật 

Tử. Buồn thay, tên ngƣời và hành vi của ngƣời chẳng chút giống nhau. 

  

 19 – NỖI LÕNG KHƢƠNG CÔNG PHỤ 

 

 

Khƣơng Công Phụ ngƣời xã Sơn Ôi, huyện Yên Định (Thanh Hoá). Ông sinh và mất 

năm nào không rõ, chỉ biết ông đỗ Tiến sĩ vào năm Canh Thân (780) và làm quan cho 

nhà Đƣờng, tức là ngƣời của cuối thế kỉ thứ VIII đầu thế kỉ thứ IX. Em của Khƣơng 

Công Phụ là Khƣơng Công Phục, cũng đỗ Tiến sĩ, làm quan cho nhà Đƣờng, đƣợc 

phong tới chức Lang Trung bộ lễ. Nhƣ vậy, họ Khƣơng là dòng họ đại khoa bảng rất 

hiếm hoi của nƣớc ta thời Bắc thuộc. 

  

Tuy cũng là đỗ Tiến sĩ nhƣ mọi ngƣời, nhƣng sử cũ cho biết, vì bài chế sách của ông viết 

rất xuất sắc, cho nên, ông đƣợc vua Đƣờng là Đƣờng Đức Tông đặc cách, cho làm tới 

chức Hữu thập di Hàn lâm Học sĩ, kiêm Kinh triệu Hộ Tào tham quân. 

  

Sinh thời, Khƣơng Công Phụ là ngƣời cƣơng trực và trí lực rất mạnh mẽ. Sách Đại Việt 

sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 5, tờ 5a-b) chép về ông nhƣ sau: 

  

“(Khƣơng Công Phụ) từng xin vua Đƣờng giết Chu Thử nhƣng vua Đƣờng không nghe. 

Chẳng bao lâu sau đó thì kinh sƣ của nhà Đƣờng có biến loạn, vua nhà Đƣờng theo cửa 

Thƣợng Uyển để lánh ra ngoài, (Khƣơng) Công Phụ giữ ngựa lại, can rằng: 

  

- Chu Thử từng làm tƣớng ở đất kinh sƣ, rất đƣợc lòng binh sĩ. Vừa rồi, vì Chu Thao làm 

phản nên (Chu Thử) mới bị Nhà vua thu hết binh quyền. Thƣờng ngày, hắn vẫn lấy đó 

làm điều uất ức. Vậy, nay xin bắt hắn đi theo, chớ để cho bọn hung ác đón mất. 

  

Vua Đƣờng đang lúc vội vã, không kịp nghe. Dọc đƣờng đi, Nhà vua lại muốn dừng ở 

Phƣợng Tƣờng để nƣơng nhờ Trƣơng Dật. (Khƣơng) Công Phụ can rằng: 

  

- (Trƣơng) Dật tuy là bề tôi đáng tin cậy nhƣng là quan văn, vả lại, quân mã do ông ta 

quản lĩnh vốn là tay chân cũ của Chu Thử ở kinh sƣ. Nếu Chu Thử làm loạn ở kinh sƣ 

thì kế này chẳng vẹn toàn đƣợc. 

  

Vua nhà Đƣờng vì thế mà chạy sang Phụng Thiên. Bấy giờ, có ngƣời báo tin (Chu) Thử 

làm phản, xin Vua hãy phòng bị. Vua nhà Đƣờng nghe lời của Lƣ Kỵ, xuống chiếu cho 

quân các đạo hãy đóng cách xa thành khoảng một xá (mỗi xá 30 dặm, tức là tƣơng 

đƣơng với khoảng 15km), có ý đợi (Chu) Thử tới đón. Khƣơng Công Phụ nói: 

  



- Bậc vƣơng giả không nghiêm giữ võ bị thì làm sao có thể khiến cho ngƣời ta trọng oai 

linh của mình? Nay, cấm binh đã quá ít mà lại xuống chiếu cho quân mã đóng cách xa ở 

ngoài, thần lấy làm nguy cho bệ hạ lắm.  

  

Vua nhà Đƣờng khen là phải, bèn cho triệu hết quân sĩ phía ngoài vào thành. Sau, quân 

của (Chu) Thử quả nhiên kéo đến, y nhƣ lời dự đoán của Khƣơng Công Phụ. Vua nhà 

Đƣờng bèn thăng cho Khƣơng Công Phụ chức Gián nghị Đại phu, Đồng trung thƣ môn 

hạ Bình chƣơng sự. 

  

Về sau, Khƣơng Công Phụ vì can Vua tổ chức an táng cho Đƣờng An Công Chúa quá 

hậu, dẫu đã đƣợc đồng liêu là Lục Chí tâu xin gỡ tội cho, vẫn bị vua Đƣờng tức giận 

biếm chức”. 

   

Lời bàn: Thời ấy, học và đỗ đạt đến mức ấy, làm quan đƣợc thăng đến chức ấy... 

Khƣơng Công Phụ không phải là trƣờng hợp duy nhất nhƣng quả đúng là trƣờng hợp rất 

hiếm hoi. Sử trân trọng chép về ông là chí phải. 

  

Lần thứ nhất ông can ngăn, bảo là vua nhà Đƣờng đang lúc vội vã nên không kịp nghe 

cũng đƣợc, mà bảo là Nhà vua chƣa thấy hết số phận bi thảm của mình nên vẫn coi 

thƣờng những ngƣời đại loại nhƣ ông cũng đƣợc. 

  

Lần thứ hai ông can ngăn, bảo là Nhà vua nghe theo ông vì thấy ý kiến của ông đúng 

cũng đƣợc, mà bảo là lúc ấy, Nhà vua mất cả hồn vía, chỉ đâu chạy đó cũng đƣợc. 

  

Đến lần thứ ba, Nhà vua giật mình thấy rằng, kẻ một lòng trung thành đi theo Nhà vua là 

ông, mà lời khuyên của ông, ít ra cũng có hai lần đúng, cho nên Nhà vua đã vui vẻ nghe 

theo. Lời khen của Nhà vua còn thiếu một cái gì đó thuộc về chiều sâu của trí tuệ phân 

tích. 

  

Xƣa nay vẫn thế, có khi đƣợc khen mà lòng ta tê tái buồn, có khi bị chê mà lòng ta sung 

sƣớng, bởi vì điều quan trọng không phải là khen chê, mà là ai khen, ai chê và lời khen 

chê ấy nhƣ thế nào. Lần thứ ba, vua nhà Đƣờng khen Khƣơng Công Phụ, bởi vì lúc đó 

không thể không khen, sau, chỉ một việc cỏn con mà vua Đƣờng vẫn cứ biếm chức của 

Khƣơng Công Phụ, bởi vì vua Đƣờng là… vua. Quan thì không phải lúc nào cũng là 

quan, song, vua thì bao giờ cũng là vua, quên điều đó cũng có nghĩa là chẳng nhớ gì cả. 

Điều này chỉ có trong sách đời, chẳng có trong sách vở cử nghiệp, có đọc đến thiên kinh 

vạn quyển của sách cử nghiệp cũng chẳng thấy đâu. 

  

 

 20 - SỰ TÍCH ĐỀN BẠCH MÃ 

 

 



Đền Bạch Mã nằm ở phƣờng Hà Khẩu, huyện Thọ Xƣơng (nay thuộc Hà Nội). Đền này 

đƣợc lập ra vào khoảng cuối thế kỵ thứ IX. Sách Đại Nam nhất thống chí (quyển 13) khi 

giới thiệu về đền miếu của Hà Nội, đã dẫn sách Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên, 

viết rằng: 

  

“Vào đời Đƣờng Hàm Thông, (quan đô hộ của nhà Đƣờng ở nƣớc ta là Cao Biền) đã cho 

đắp thành Đại La. Một hôm, Cao Biền ra chơi ngoài cửa Đông của thành, chợt thấy 

trong chỗ mây mù tối tăm, có bóng ngƣời kì dị, mặc áo hoa, cƣỡi rồng đỏ, tay cầm thẻ 

bài màu vàng, bay lƣợn mãi theo mây. (Cao) Biền kinh sợ, định lấy bùa để trấn yểm. 

Bỗng đêm hôm ấy thấy thần báo mộng rằng: 

  

- Ta là tinh anh ở Long Đỗ, nghe tin ông đắp thành nên đến để hội ngộ, việc gì mà phải 

trấn yểm? 

  

(Cao) Biền lấy làm kỳ lạ, bèn lấy vàng, đồng và bùa chôn xuống để trấn yểm. Chẳng dè, 

ngay đêm đó mƣa gió sấm sét nổi lên dữ dội, sáng ra xem, thấy vàng, đồng và bùa (trấn 

yểm) đều đã tan thành cát bụi. Cao Biền sợ hãi, bèn lập đền thờ ở ngay chỗ ấy và phong 

cho thần là thần là Long Đỗ. 

  

Đến đời Lý Thái Tổ (húy là Lý Công Uẩn, vua đầu tiên của nhà Lý, làm vua từ năm 

1010 đến năm 1028), dời kinh đô đến đấy, đổi gọi (Đại La) là Thăng Long. Nhà vua sai 

đắp lại thành, nhƣng hễ thành đắp xong lại lở, bèn sai ngƣời đến cầu đảo (ở thần Long 

Đỗ). Chợt, (ngƣời) cầu đảo thấy có con ngựa trắng từ trong đền đi ra, dạo quanh thành 

một vòng, đi tới đâu, để vết chân rành tại đó, và cuối cùng, vào đền rồi biến mất. Sau 

nhà vua cứ theo vết chân ngựa mà đắp thành thì thành không lở nữa, bèn nhân đó, phong 

làm thành hoàng của Thăng Long. Các vua đời sau cũng theo đó mà phong tới Bạch Mã 

Quảng Lợi Tối Linh Thƣợng Đẳng Thần”. 

  

 

  

 Lời bàn: Thời Bắc thuộc, Cao Biền đƣợc coi là một trong những nhân vật rất có máu 

mặt: quan cai trị có tài cũng là Cao Biền mà đạo sĩ có nhiều phép thuật lạ cũng là Cao 

Biền. Triều đình nhà Đƣờng trên bƣớc đƣờng sụp đổ, muốn tạo dựng cho Cao Biền một 

lý lịch khác thƣờng để có thể vực dậy một chính quyền đô hộ cũng đang có nguy cơ tan 

rã. Cho nên trong sử, Cao Biền bỗng có thêm nhiều thứ mà thực sự Cao Biền chƣa hề có 

bao giờ. 

  

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, nhân dân ta cũng có cách đấu tranh thông 

minh theo kiểu riêng của nhân dân ta, lúc bấy giờ. Việc Bạch Mã thần coi thƣờng mọi 

phép thuật của Cao Biền, lại còn làm cho mọi thứ trù yểm của Cao Biền phút chốc biến 

thành cát bụi, có khác nào một lời nhắc nhở âm thầm mà mạnh mẽ rằng: hãy vững tin, 

chúng ta nhất định thắng vì thần linh sông núi luôn ở bên cạnh chúng ta! 

  



Trông lại ngày xƣa, suy ngẫm việc thờ thần của cổ nhân mới rõ, đền miếu và hƣơng 

khói, tƣợng thờ và bài vị... tất cả chỉ là hình thức, một hình thức huyền ảo mà dễ nhận, 

cốt để chuyển tải đến muôn đời sự tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thế tục đó thôi. 

 

  

 21- BỐ CÁI ĐẠI VƢƠNG PHÙNG HƢNG 

 

 

Phùng Hƣng quê ở Đƣờng Lâm. Đất quê ông nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 

Phùng Hƣng sinh năm nào chƣa rõ, chỉ biết ông mất vì bệnh vào năm Kỵ Tỳ (789). Sinh 

thời, Phùng Hƣng là ngƣời khoẻ mạnh và dũng lƣợc. Chính ông đã phát động và lãnh 

đạo một cuộc khởi nghĩa rất lớn, đập tan chính quyền đô hộ của nhà Đƣờng, xây dựng 

nền độc lập tự chủ trong một thời gian khá dài. Trong Việt điện u linh tập, Lý Tế Xuyên 

đã dựa vào ghi chép của Triệu Vƣơng Giao Châu kí mà chép chuyện về Phùng Hƣng 

nhƣ sau: 

  

“Vƣơng họ Phùng, huý là Hƣng, ông và cha của Vƣơng đều nối đời làm tù trƣởng của 

đất Đƣờng Lâm. Chức tù trƣởng bấy giờ gọi là Quan Lang. Tục gọi nhƣ thế, hiện nay ở 

mạn ngƣợc vẫn còn. Vƣơng con nhà giàu nhƣng hay giúp đỡ kẻ nghèo, đã thế, Vƣơng lại 

khoẻ mạnh, có thể đánh đƣợc hổ, vật đƣợc trâu. Em Vƣơng là (Phùng) Hãi cũng có sức 

mang nổi ngàn cân, cõng đƣợc thuyền chứa ngàn hộc mà đi luôn mƣời dặm. Gần xa 

nghe tiếng đều lấy làm sợ. Thời niên hiệu Đại Lịch của nhà Đƣờng, nƣớc ta rối loạn, 

Vƣơng cùng em đem binh đi chinh phục khắp các vùng ở lân cận. Vƣơng đổi tên là Cự 

Lão và xƣng là Đô quân, còn em Vƣơng thì đổi tên là Cự Lực và xƣng là Đô bảo, anh 

em cùng nhau làm theo kế sách của một ngƣời cùng làng, tên là Đỗ Anh Luân, đem đại 

binh đi tuần thú khắp các châu Đƣờng Lâm và Trƣờng Phong, uy danh lừng lẫy, khiến ai 

cũng phải theo phục. Vƣơng cho phao tin rằng sẽ đánh phủ đô hộ. Quan đô hộ của nhà 

Đƣờng là Cao Chính Bình đem quân đi đánh, bị thua, sợ quá phát bệnh mà chết. Vƣơng 

vào phủ đô hộ, nắm quyền trị dân đƣợc bảy năm thì mất. 

  

Bấy giờ, nhiều ngƣời muốn lập em của Vƣơng là Phùng Hãi lên thay, nhƣng quan Đầu 

Mục có sức khoẻ lạ thƣờng là Bồ Phá Cần lại quyết chí không cho, bắt phải lập con 

Vƣơng là Phùng An. Phùng An lên nối ngôi, bèn đem quân đánh Phùng Hãi. Phùng Hãi 

sợ Bồ Phá Cần nên lánh vào động Chu Nham, sau không biết là đi về đâu. 

  

Phùng An tôn Vƣơng làm Bố Cái Đại Vƣơng. Nƣớc ta gọi cha là bố, gọi mẹ là cái nên 

Phùng An mới tôn Vƣơng làm Bố Cái Đại Vƣơng nhƣ vậy. Hai năm sau đó, vua Đƣờng 

Đức Tông sai Triệu Xƣơng sang làm đô hộ nƣớc ta. Triệu Xƣơng tới nơi, trƣớc hết, cho 

sứ giả mang lễ vật đến dụ dỗ Phùng An. Phùng An xin hàng phục. Từ đó, họ Phùng tản 

mác mỗi ngƣời một nơi. 

  



Sau khi mất, Bố Cái Đại Vƣơng rất hiển linh. Dân các làng thƣờng nghe có tiếng ngựa 

xe đi lại ầm ầm trên nóc nhà hoặc trên ngọn cây cao, ngẩng trông thì thấy ẩn hiện trong 

những đám mây là cờ ngũ sắc và kiệu vàng rực rỡ, lại có cả tiếng nhạc văng vẳng nữa. 

  

Bấy giờ, nếu có việc lành hay dữ sắp xảy ra thì thế nào đêm đến cũng sẽ có dị nhân báo 

cho các vị hào trƣởng biết để thông tin cho cả làng hay, cho nên, ai cũng lấy làm lạ, bèn 

cùng nhau lập đền thờ Vƣơng ở phía tây của phủ đô hộ. Đền thờ Vƣơng rất linh thiêng, 

mọi việc cầu mƣa, cầu tạnh đều đƣợc linh ứng. Ai gặp việc khó khăn nhƣ bị kẻ xấu lấy 

trộm hoặc giả là muốn cầu tài, đến lễ thần đều đƣợc nhƣ ý. Bởi vậy, ngƣời đến lễ rất 

đông, khói hƣơng chẳng lúc nào dứt. 

  

Khi Ngô Tiên Chủ (chỉ Ngô Quyền) dựng nƣớc, bọn giặc Nam Hán sang cƣớp nƣớc ta. 

Ngô Tiên Chủ ngày đêm lo nghĩ tìm cách chống đánh. Thế rồi một đêm, Ngô Tiên Chủ 

nằm mơ, thấy có một cụ già áo mũ chỉnh tề, đến nói rõ họ tên của mình và bảo rằng: 

  

- Tôi đã trù tính, sắp sẵn các đội thần binh để giúp sức nhà vua, xin nhà vua hãy gấp tiến 

binh, đừng lo nghĩ gì cả. 

  

Đến khi Ngô Tiên Chủ ra đánh giặc ở sông Bạch Đằng, nghe trên không có tiếng binh 

mã ầm ầm, và quả nhiên trận ấy đƣợc đại thắng. Ngô Tiên Chủ lấy làm lạ, liền sai sửa 

sang ngôi đền, khiến cho đền rộng rãi và lịch sự hơn xƣa. Xong, Ngô Tiên Chủ thân đem 

các thứ lễ vật cùng cờ quạt chiêng trống đến để tế lễ. Sau, các triều quen dần thành lệ. 

Thời Trần, vào năm Trùng Hƣng thứ nhất (1285), nhà vua sắc phong là Phù Hựu Đại 

vƣơng. Năm Trùng Hƣng thứ tƣ lại gia phong thêm hai chữ Chƣơng Tín. Năm Hƣng 

Long thứ 20 (tức năm 1312) vua (Trần Anh Tông) gia phong thêm hai chữ Sùng Nghĩa 

nữa. Đến nay, sự linh thiêng vẫn đƣợc sùng phụng nhƣ xƣa”. 

  

 

  

Lời bàn: Một nhà, anh em, cha con cùng dốc chí dựng nền tự chủ nhƣng rốt cuộc, ngƣời 

có tên tuổi bất diệt với ngàn đời thì chỉ là Bố Cái Đại Vƣơng Phùng Hƣng mà thôi. 

Phùng Hãi có gan đi theo kẻ mạnh để chống kẻ mạnh mà chƣa có gan tự mình chống lại 

kẻ mạnh. Bóng ông mờ nhạt trong sử sách, ấy cũng là lẽ tự nhiên. 

  

Bồ Phá Cần xử sự quả là xa lạ với lẽ thƣờng. Gạt Phùng Hãi đã có chút từng trải để đƣa 

Phùng An còn non nớt lên thay, bản tâm của Bồ Phá Cần phải chăng là mong mỏi kẻ ở 

ngôi cao phải yếu kém để mình dễ bề thao túng? Việc làm ấy, nếp nghĩ ấy, lợi cho riêng 

mình một đời nhƣng lại hại cho xã tắc một thuở, giận thay! 

  

Phùng An cùng Bồ Phá Cần đi đánh Phùng Hãi, cái thu đƣợc chẳng đủ bù cho cái mất 

đi, mà cái mất đi nào phải chỉ có con ngƣời và của cải? Xót xa hơn cả vẫn là thế nƣớc 

mà cha đã dựng lên, là đạo lý mà tổ tiên để lại, mất hai thứ đó cũng có nghĩa là mất tất 

cả đó thôi. 



  

Hẳn nhiên, không ai quyết rằng Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng là nhờ oai linh của Bố 

Cái Đại Vƣơng giúp sức, nhƣng, Ngô Quyền cũng nhƣ bao vị dũng tƣớng ngàn xƣa ra 

trận, vẫn luôn tin rằng thần linh sông núi luôn luôn sát cánh với mình, và ai dám bảo 

rằng, niềm tin ấy không phải là một phần rất quan trọng của sức mạnh? 

  

Phùng Hƣng, sinh vi tƣớng, tử vi thần, dẫu bạn hoàn toàn là ngƣời vô thần,cũng xin bạn 

hãy thành kính thắp nén hƣơng để tƣởng nhớ, bởi vì chính nhờ có những con ngƣời phi 

thƣờng ấy, chính nhờ niềm tin vào linh khí của những con ngƣời ấy, bạn mới có thể 

thanh thản mà nói một cách tự nhiên rằng: ta là ngƣời vô thần. 

  

 

 22 - TÔ LỊCH ĐẠI VƢƠNG 

 

 

Đất Thăng Long xƣa có con sông tên là Tô Lịch. Ven sông này lại có làng mang tên là 

làng Tô Lịch. Sông Tô Lịch và cả tên làng Tô Lịch nay đều không còn nữa, nhƣng trong 

sử sách, con sông ấy, ngôi làng ấy lại đƣợc nhắc đến khá nhiều. Điều đáng nói là tên 

sông và tên làng này lại có nguồn gốc từ tên của một con ngƣời: ông Tô Lịch, ngƣời 

sống vào khoảng cuối thế kỵ thứ III đầu thế kỵ thứ IV, sau đƣợc tôn làm thần và đƣợc 

phong tới hàm Quốc đô Thăng Long Thành hoàng Đại vƣơng (vị Đại Vƣơng là Thành 

hoàng của kinh đô nƣớc nhà là Thăng Long). Sách Việt Điện u linh tập chép về Tô Lịch 

Đại vƣơng nhƣ sau: 

  

“Vƣơng họ Tô, huý là Lịch, sinh thời từng làm quan ở Long Đỗ, tiên tổ cƣ ngụ ở đó đã 

lâu đời, dựng làng bên bờ một con sông nhỏ. Gia đình của Vƣơng lấy sự thanh bạch và 

hoà thuận, hiếu thảo làm trọng, ba đời cùng nhân nhƣợng mà ở chung với nhau, không 

chút riêng biệt. 

  

Thời nhà Tấn (đô hộ), triều đình xét những nhà có hiếu, gia đình Vƣơng đƣợc khen. Gặp 

năm mất mùa đói kém, nhà Vƣơng sẵn lòng cho dân vay thóc, triều đình lại ban khen, 

nhân đó, cho lấy hai chữ Tô Lịch làm tên làng. 

  

Đời vua Đƣờng Mục Tông, niên hiệu Trƣờng Khánh năm thứ ba (tức là năm 823), Lý 

Nguyên Gia đƣợc sai sang làm quan đô hộ nƣớc ta. Lý Nguyên Gia thấy phía Bắc thành 

Thăng Long có dòng nƣớc chạy ngƣợc, địa thế rất xinh đẹp, bèn cắm đất xây thành, dời 

phủ trị đến đó. Thành có nhiều cửa, phía trong có nhiều dinh thự. Phủ trị này dựng trên 

nền nhà cũ của Vƣơng. Lý Nguyên Gia sai giết trâu bò, mở tiệc mời các bậc kì lão trong 

làng tới dự, nhân đó, hỏi chuyện về Vƣơng, có ý muốn thờ Vƣơng làm Thành hoàng. 

Mọi ngƣời thuận theo, cùng nhau xây dựng một ngôi đền rất tráng lệ. Lễ khánh thành 

đƣợc tổ chức nhộn nhịp khác thƣờng. Đêm hôm đó, Lý Nguyên Gia nằm nghỉ, chợt thấy 

có trận gió mát thổi vào, bức mành lay động, có một ngƣời cƣỡi con hƣơu trắng từ trên 

không xuống, râu tóc bạc phơ, áo quần lịch sự, bƣớc đến nói với Lý Nguyên Gia rằng: 



  

- Cám ơn sứ quân đã tôn tôi làm Thành hoàng đất này. Nhân đây, tôi xin khuyên sứ quân 

rằng: nếu ngài hết lòng dạy dỗ cho dân cƣ trong thành thì mới là ngƣời xứng chức và có 

lòng nhân chính. 

  

Lý Nguyên Gia chắp tay vái tạ và xin vâng rồi dò hỏi họ tên nhƣng cụ già không đáp. Lý 

Nguyên Gia giật mình thức giấc và mới biết đó là mộng.  

  

Sau, đến thời Cao Biền đắp thành Đại La, cũng nghe tiếng anh linh của Vƣơng, bèn sắm 

sửa lễ vật tới tế, tôn vƣơng làm Đô phủ Thành hoàng Thần quân.  

  

Vua Lý Thái Tổ dời kinh đô ra thành Đại La, đổi gọi Đại La là Thăng Long. Nhà vua 

thƣờng nằm mơ thấy một cụ già đầu bạc, đứng trƣớc bệ rồng mà tung hô vạn tuế. Nhà 

vua gạn hỏi họ tên, Vƣơng mới thực lòng tâu lên. Nhà vua cƣời nói: 

  

- Tôn thần muốn giữ hƣơng khói mãi mãi hay sao? 

  

Vƣơng đáp: 

  

- Chỉ mong thánh thọ bền lâu, cơ đồ vững chắc, trong ngoài yên vui. Đó chính là hƣơng 

khói đời đời rồi vậy. 

  

Vua tỉnh dậy, sai quan đến tế, phong Vƣơng làm Quốc đô Thăng Long Thành hoàng Đại 

vƣơng. Từ đó, dân cƣ trong vùng đến cầu đảo hoặc thề nguyền, hết thảy đều linh ứng. 

Năm Trùng Hƣng thứ nhất (tức năm 1285), nhà vua (Trần Nhân Tông) gia phong hai 

chữ Bảo Quốc, đến năm Trùng Hƣng thứ tƣ (tức là năm 1288), gia phong hai chữ Hiển 

Linh và sau, đến năm Hƣng Long thứ hai mƣơi mốt (tức năm 1313), vua (Trần Anh 

Tông) lại gia phong thêm hai chữ Định Bang nữa”. 

  

 

  

Lời bàn : Trong trƣờng hợp đại loại nhƣ thế này, hiểu đƣợc lai lịch tên làng và tên sông, 

không phải chỉ đơn giản là hiểu thêm đƣợc một tên gọi thân thƣơng nào đó. Tên sông và 

tên làng ấy là biểu tƣợng của lòng nhân ái và nghĩa khí ở đời, kính cẩn tôn thờ là chí 

phải. 

  

Tiếng nói nửa nhƣ nhắc nhở, nửa nhƣ cảnh cáo của cụ già trong giấc mơ của Lý Nguyên 

Gia, nào có khác gì tiếng nói của trăm họ bị trị đƣơng thời? Sau Lý Nguyên Gia, đến cả 

những quan đô hộ khét tiếng nhƣ Cao Biền cũng phải sắm sửa lễ vật và thân hành tới tế. 

Hƣ thực ra sao khoan bàn, chỉ biết dân mong nhƣ vậy và... bắt chuyện này phải kể nhƣ 

vậy. 

  



Các vị đế vƣơng của nƣớc nhà thời độc lập và tự chủ, nối nhau tôn vinh và gia phong 

cho thần Tô Lịch, ấy cũng là sự thƣờng. 

  

 

 23 - CHUYỆN SÁI KINH VÀ SÁI TẬP 

 

 

Sái Kinh và Sái Tập là hai viên quan của nhà Đƣờng, sinh năm nào không rõ, chỉ biết 

Sái Kinh bị buộc phải tự tử vào tháng 7 năm Nhâm Ngọ (862), còn Sái Tập thì bị chết 

trận vào tháng giêng năm Quý Mùi (863). Chuyện về hai viên quan họ Sái, thực ra lại có 

gốc gác từ chuyện viên quan đô hộ trƣớc đó là Lý Trác, vì tham lam quá mức, đã gây ra 

cuộc xung đột với Nam Chiếu. Bấy giờ vùng Tây Nam Trung Quốc và một phần vùng 

Tây Bắc nƣớc ta là lãnh thổ của nƣớc Nam Chiếu. Sử cũ chép rằng, Lý Trác tham lam 

tàn bạo, ức hiếp để mua rẻ bò và ngựa của đồng bào các dân tộc ít ngƣời, mỗi con chỉ trả 

cho họ một đấu muối, đã thế, lại giết tù trƣởng của họ là Đỗ Tồn Thành, bởi vậy, họ tức 

giận, dẫn đƣờng cho quân Nam Chiếu vào cƣớp phá. Từ đây, Nam Chiếu trở thành nỗi 

bận tâm lớn nhất của nhà Đƣờng. Đã có lúc, toàn bộ các quan trong guồng máy đô hộ 

của nhà Đƣờng bị Nam Chiếu đánh cho tan tác, phải tháo chạy thục mạng về Trung 

Quốc. 

  

Năm Tân Tỳ (861), quan đô hộ của nhà Đƣờng là Vƣơng Khoan lại đem quân đi đàn áp 

đồng bào các dân tộc ít ngƣời và giết chết tù trƣởng của họ là Đỗ Thủ Trừng. Một lần 

nữa, đồng bào các dân tộc ít ngƣời đi cầu cứu Nam Chiếu. Tình hình nƣớc ta trở nên rất 

căng thẳng. Vua nhà Đƣờng vừa cử Sái Kinh sang làm đô hộ nƣớc ta, vừa sai Sái Tập 

đem quân sang để đánh nhau với Nam Chiếu. Nhƣng, tình hình chẳng nhờ thế mà tốt đẹp 

hơn, ngƣợc lại, đã trở nên hết sức tồi tệ, mà nguyên nhân do chủ yếu lại bởi những suy 

nghĩ hết sức lạ lùng của Sái Kinh. Sách Đại Việt sử ký toàn thƣ (ngoại kỵ, quyển 5, từ tờ 

10b đến tờ 11b) chép rằng: 

  

“Mùa hạ, tháng 5 (năm Nhâm Ngọ 862), quan giữ chức Lĩnh Nam Tiết độ sứ là Sái Kinh 

thấy Sái Tập chuẩn bị đem quân các đạo tới chống cự với quân Man (chỉ chung quân 

Nam Chiếu và dân binh các dân tộc ít ngƣời), sợ rằng Sái Tập sẽ lập đƣợc công to, lòng 

những ghen ghét, bèn tâu với vua (nhà Đƣờng) rằng: 

  

- Quân Man đã trốn xa, biên giới nay chẳng còn gì phải lo nữa. Kẻ vũ phu kia chỉ cầu 

công danh, xin càn quân sĩ đi đóng ở nơi biên ải, tốn phí quân lƣơng và mệt nhọc chuyên 

chở, vả chăng, chốn hiểm yếu xa xôi thật khó bề kiểm soát, sợ có sự gian trá sẽ xảy ra, 

vậy, xin cho (Sái Tập) bãi binh, quân thuộc đạo nào xin trả về đạo ấy. 

  

Vua Đƣờng nghe theo. (Sái) Tập nhiều lần tâu rằng: 

  

- Quân Man chỉ nhằm lúc sơ hở để đánh, ta không thể lơ là việc phòng bị. Vậy, xin cho 

đƣợc giữ lại năm ngàn quân để lo đóng giữ. 



  

Vua Đƣờng không nghe. (Sái) Tập nghĩ rằng, quân Man thế nào cũng sẽ tiến đánh mà 

mình thì quân ít, lƣơng thiếu, trí và lực đều yếu, bèn làm tờ thập tất tử trạng (tờ tâu về 

mƣời tình trạng tất yếu phải chết) trình lên toà Trung Thƣ, nhƣng quan tể tƣớng lại tin 

vào lời tâu của Sái Kinh nên không thèm xét đến lời tâu của Sái Tập. 

  

Mùa thu, tháng 7 (năm Nhâm Ngọ 862), Sái Kinh vì làm việc hà khắc, khắp cõi đều oán, 

quân sĩ nổi giận mà đuổi hắn đi. (Triều đình) biếm hắn làm chức Tƣ hộ ở châu Nhai. 

Hắn không chịu đi nhận chức nên vua Đƣờng xuống chiếu bắt phải tự tử. 

  

Mùa đông, tháng 10 (năm Nhâm Ngọ 862), ngƣời Man cùng Nam Chiếu đem năm vạn 

quân đến đánh, (Sái) Tập cáo cấp về triều đình. Vua nhà Đƣờng sai lấy quân lính của hai 

đạo Kinh Nam và Hồ Nam (hai đạo này đều thuộc Trung Quốc), gồm tất cả hai ngàn, 

cộng với nghĩa chinh (quân ứng nghĩa đi đánh trận) ở Quế Quản (Trung Quốc) khoảng 

ba ngàn nữa, cùng kéo đến Ung Châu (Trung Quốc), đặt dƣới quyền chỉ huy của tƣớng 

Trịnh Ngu để đi cứu (Sái) Tập. Tháng chạp năm ấy, (Sái) Tập lại xin thêm quân. Vua 

nhà Đƣờng bèn ra lệnh cho đạo Sơn Nam (Trung Quốc) đem một ngàn ngƣời giỏi bắn 

cung nỏ sang. Bấy giờ, quân Nam Chiếu đã bao vây phủ thành (của Sái Tập), cho nên, 

quân cứu viện không sao đến đƣợc. Sái Tập đành cố thủ mà thôi”. 

  

... “Mùa xuân tháng giêng (năm Quý Mùi 863), quân Nam Chiếu đánh chiếm đƣợc phủ 

thành, các tƣớng tả hữu của (Sái) Tập đều chết cả. (Sái) Tập chạy bộ, cố sức đánh, thân 

mình bị trúng những mƣời mũi tên. Sái Tập muốn nhảy xuống thuyền của viên Giám 

quân để chạy trốn, nhƣng thuyền đã chạy ra xa bờ, bèn cùng với cả nhà, gồm bảy chục 

ngƣời, nhảy xuống biển mà chết. Bọn liêu thuộc của Sái Tập là Phàn Xƣớc đem ấn tín và 

binh phù của Sái Tập sang sông từ trƣớc nên thoát đƣợc. Bọn tƣớng sĩ ở các châu Kinh 

Nam, Giang Tây, Ngạc, Nhạc và Tƣơng (tất cả đều thuộc Trung Quốc) tất cả hơn bốn 

trăm ngƣời đều chạy về phía đông của thành, chỗ tiếp giáp với con sông. Quan Ngu hầu 

của châu Kinh Nam là Nguyễn Duy Đức nói với quân sĩ rằng: 

  

- Bọn ta không có thuyền, xuống nƣớc tất phải chết, vậy, chi bằng ta hãy quay lại đánh 

nhau với bọn ngƣời Man, ta lấy một chọi hai, hẳn cũng có lợi chút ít. 

  

Nói rồi, bèn cùng nhau trở lại thành, vào phía cửa Đông của La Thành. Khi ấy, ngƣời 

Man không phòng bị. Bọn (Nguyễn) Duy Đức tung quân đánh mạnh, giết đƣợc hơn hai 

vạn quân Man. Đến đêm, tƣớng của ngƣời Man là Dƣơng Tự Tấn từ trong thành đem 

quân ra cứu. Bọn (Nguyễn) Duy Đức đều bị giết cả. Nhƣ vậy, Nam Chiếu hai lần đánh 

chiếm Giao Châu, vừa giết vừa bắt đi tổng cộng gần mƣời lăm vạn ngƣời”. 

  

 

  

Lời bàn : Lý Trác, Sái Kinh, Sái Tập, Trịnh Ngu hay Nguyễn Duy Đức... tất cả đều là 

quan lại và tƣớng lĩnh của triều đình nhà Đƣờng, đều là những kẻ từng có một thời tác 



oai tác quái trên đất nƣớc ta. Song, chuyện của họ nào phải do sử gia vô tình chép lại mà 

có? 

  

Một Lý Trác tham của khiến cho sinh linh cả một phƣơng điêu đứng, loạn li chết chóc 

mấy năm không dứt, khiếp thay! Mới hay, việc chọn quan can hệ đến vận mệnh của trăm 

họ biết ngần nào. 

  

Một Sái Kinh nhỏ nhen và ganh ghét, đủ để khiến cho tƣớng Sái Tập cùng quân sĩ và gia 

quyến phải bỏ mình, đủ để khiến cho sau đó, cả tƣớng Nguyễn Duy Đức cùng bộ hạ phải 

thiệt mạng. Mới hay, sự nhỏ nhen của đồng liêu, đôi khi còn khủng khiếp hơn cả một 

đạo quân hung hãn của đối phƣơng. Làm vua mà dung nạp bọn nhỏ nhen ấy thì cũng có 

nghĩa là tự chặt bớt tay chân của mình vậy. 

  

Biết thế, nhƣng vua Đƣờng là vua Đƣờng, làm sao khác đƣợc! 

  

 

 24 - TÂM ĐỊA LÝ DUY CHU 

 

 

Lý Duy Chu là một võ quan cao cấp của nhà Đƣờng. Năm Ất Dậu (865), Lý Duy Chu 

giữ chức Giám quân, quyền thế rất lớn. Cũng vào năm này, một chuyện chẳng hay đã 

xảy ra giữa Lý Duy Chu với quan Đô hộ Tổng quản Kinh lƣợc Chiêu Thảo sứ là Cao 

Biền, nhờ đó, bá quan của nhà Đƣờng lúc ấy mới rõ đƣợc tâm địa của Lý Duy Chu. Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 5, tờ 13a-b) chép rằng : 

  

“Năm Giáp Thân, niên hiệu Đƣờng Hàm Thông năm thứ 5 (tức là năm 864 - NKT), vua 

nhà Đƣờng sai quan giữ chức Tổng quản Kinh lƣợc sứ là Trƣơng Nhân kiêm giữ các 

việc ở Giao Châu, đồng thời, tăng quân số ở trấn Hải Môn (Trung Quốc) lên cho đủ số 

hai vạn năm ngàn ngƣời, giao cho Trƣơng Nhân tiến đánh để lấy lại phủ thành (là Giao 

Châu đã bị Nam Chiếu chiếm mất trƣớc đó). 

  

Mùa thu, tháng bảy (năm 864 - NKT), Trƣơng Nhân tỏ ý dùng dằng không dám tiến 

quân. Có viên quan tên là Hạ Hầu Tƣ tiến cử Kiêu vệ Tƣớng quân là Cao Biền lĩnh thay 

việc này. Vua nhà Đƣờng bèn phong cho Cao Biền chức Đô hộ Tổng quản Kinh lƣợc 

Chiêu thảo sứ và lấy hết quân sĩ của Trƣơng Nhân giao cho Cao Biền. 

  

Cao Biền lúc nhỏ có tên là (Cao) Thiên Lý, cháu của Nam Bình Quận .vƣơng là (Cao) 

Sùng Văn, ngƣời đƣợc đời đời giữ chức trông coi cấm binh. (Cao) Biền để chí ở việc 

học, thích bàn chuyện kim cổ, trong quân, ai ai cũng khen ngợi. Lúc trẻ, (Cao) Biền từng 

theo giúp tƣớng Chu Thục Minh. Một hôm, thấy có hai con diều hâu sóng đôi bay trên 

trời, Cao Biền liền lấy cung ra để bắn. Trƣớc khi bắn, Cao Biền khấn rằng :  

  

- Nếu quả sau này ta đƣợc quý hiển thì xin cho mũi tên này trúng đích. 



  

Chẳng dè, Cao Biền bắn một phát, hạ đƣợc cả hai con diều hâu. Mọi ngƣời đều kinh sợ, 

nhân đó gọi (Cao Biền) là Lạc điêu Thị ngự sử (quan Thị ngự sử bắn rơi con diều hâu).  

  

Sau, (Cao) Biền đƣợc thăng dần lên chức Hữu thần sách đô Ngu Hầu. Bấy giờ, có ngƣời 

ở Đảng Hạng làm phản, (Cao) Biền đem hơn một vạn cấm binh đến đóng ở Trƣờng Vũ, 

nhiều lần lập công, đƣợc thăng tới chức Tần châu Phòng ngƣ sử. Và, Cao Biền lại tiếp 

tục lập công. Đúng lúc ấy, quân Nam Chiếu chiếm nƣớc ta, Cao Biền đƣợc cử thay 

Trƣơng Nhân sang đánh. 

  

Năm Ất Dậu, niên hiệu Đƣờng Hàm Thông năm thứ sáu (tức là năm 865 - NKT), mùa 

thu, tháng bảy, Cao Biền chuẩn bị quân ngũ ở trấn Hải Môn (Trung Quốc. - NKT) nhƣng 

chƣa tiến đánh ngay. Quan giữ chức Giám quân là Lý Duy Chu ghét Cao Biền, muốn 

tìm cách tống khứ Cao Biền đi, nên cứ liên tục giục giã. Cao Biền bèn đem hơn năm 

ngàn quân vƣợt biển đi trƣớc, hẹn (Lý) Duy Chu cho quân ứng viện sau. Cao Biền đi rồi, 

(Lý) Duy Chu giữ quân lại, không cho tiến. Tháng chín năm ấy, Cao Biền đến Nam 

Định (vùng Gia Lƣơng, tỉnh Bắc Ninh ngày nay - NKT), đánh đến Phong Châu (vùng 

tiếp giáp giữa Hà Tây, Phú Thọ và Vĩnh Phúc - NKT). Bấy giờ, gần năm vạn quân Man 

đang gặt lúa, bị Cao Biền đánh úp, tan tác bỏ chạy. Cao Biền chém đƣợc tƣớng của 

ngƣời Man là Trƣơng Thuyên, đồng thời, thu hết số lúa đã gặt đƣợc đem về nuôi quân. 

  

Năm Bính Tuất, niên hiệu Đƣờng Hàm Thông năm thứ bảy ( tức là năm 866 - NKT), 

mùa hạ, tháng tƣ, vua Nam Chiếu thăng cho Đoàn Tù Thiên chức Tiết độ sứ Thiện xiển - 

chức đứng đầu lực lƣợng Nam Chiếu vùng Tây Bắc Giao Châu (nay là vùng Côn Minh, 

Vân Nam, Trung Quốc - NKT). Vua Nam Chiếu cũng sai Trƣơng Tập giúp Đoàn Tù 

Thiên đi đánh Giao Châu, lại cho Phạm Nật Ta giữ chức Đô thống Phù ta và Triệu Nặc 

Mi làm Đô thống Phù da đi theo hỗ trợ. 

  

Bấy giờ, nhà Đƣờng sai Vi Trọng Tể đem hơn bảy ngàn quân đến Giao Châu, cùng với 

Cao Biền tiến đánh Nam Chiếu, thắng mấy trận liền. Nhƣng, khi Cao Biền gởi tờ tâu 

thắng trận về, qua trấn Hải Môn thì bị (Lý) Duy Chu lấy giấu đi. Suốt mấy tháng đợi chờ 

tin chẳng thấy, vua nhà Đƣờng bèn hỏi (Lý) Duy Chu thì (Lý) Duy Chu tâu rằng : 

  

- Cao Biền đóng quân ở Phong Châu, ngồi nhìn giặc chớ nào có chịu tiến đánh. 

  

Vua Đƣờng tức giận, sai Hữu vũ Vệ tƣớng quân là Vƣơng Án Quyền đến thay (Cao) 

Biền, bắt Cao Biền phải gấp trở về kinh đô, có ý sẽ phạt tội thật nặng. Nhƣng cũng tháng 

ấy, (Cao) Biền đánh tan quân Nam Chiếu, giết và bắt sống đƣợc rất nhiều tên. Nam 

Chiếu thu nhặt tàn quân, cố chạy vào trong thành để lo chống giữ. Mùa đông, tháng 

mƣời, (Cao) Biền vây thành đã hơn mƣời ngày, khiến cho quân Man rất khốn quẫn. Đến 

khi thành sắp hạ đƣợc thì (Cao) Biền nhận đƣợc thƣ của Vƣơng Án Quyền cho biết là đã 

cùng với (Lý) Duy Chu xuất đại binh đi. (Cao) Biền liền giao mọi việc quân cơ cho (Vi) 

Trọng Tể rồi cùng với hơn một trăm bộ hạ trở về Bắc.  



  

Trƣớc đó, (Vi) Trọng Tể đã sai viên tiểu sứ là Vƣơng Tuệ Cán và Cao Biền sai viên tiểu 

hiệu là Tăng Cổn, cả hai cùng mang thƣ báo tin thắng trận về triều đình nhà Đƣờng. Khi 

hai ngƣời mang thƣ về đến gần bờ biển (Trung Quốc) thì thấy có cờ xí quân đội kéo 

sang phía Đông (tức là kéo sang nƣớc ta - NKT), hỏi thì biết là cờ xí của quan Kinh lƣợc 

sứ (đây chỉ quan Kinh lƣợc sứ Giao Châu là Tống Nhung - NKT) và quan Giám quân 

(tức Lý Duy Chu - NKT). Họ bèn nói với nhau rằng : 

  

- Nếu biết, thế nào (Lý) Duy Chu cũng sẽ lấy cƣớp tờ biểu tâu tin chiến thắng và tìm 

cách giữ chúng ta lại. 

  

Nói rồi, cả hai cùng nấp kín, chờ cho thuyền của Lý Duy Chu băng qua rồi mới đi gấp về 

kinh đô. Vua Đƣờng đƣợc tờ tâu thì cả mừng, bèn thăng cho Cao Biền chức Kiểm hiệu 

Công bộ Thƣợng thƣ và sai (Cao) Biền tiếp tục đi đánh ngƣời Man. Vì lẽ ấy, (Cao) Biền 

vừa về đến trấn Hải Môn đã phải vội trở lại. 

  

(Vƣơng) Án Quyền là kẻ ngu hèn, việc gì cũng phải xin lệnh của (Lý) Duy Chu. (Lý) 

Duy Chu là kẻ hung bạo và tham lam cho nên các tƣớng không mấy ai chịu giúp. Bọn họ 

bèn mở vòng vây, khiến quân Man chạy thoát đƣợc quá nửa. (Cao) Biền đến nơi, lại phải 

đốc thúc tƣớng sĩ đánh lấy đƣợc thành, giết đƣợc Đoàn Tù Thiên và kẻ dẫn đƣờng cho 

quân Nam Chiếu là Chu Cổ Đạo, chém đƣợc hơn ba vạn thủ cấp. Quân Nam Chiếu bỏ 

chạy, (Cao) Biền phá đƣợc ai động ngƣời Man từng theo quân Nam Chiếu, giết đƣợc tù 

trƣởng của họ, khiến ngƣời Man kéo tới qui phục đông tới một vạn bảy ngàn ngƣời”. 

  

 

  

Lời bàn : Kẻ nhỏ nhen thƣờng không bao giờ chỉ nhỏ nhen một lần. Nhƣ Lý Duy Chu, 

để hại Cao Biền, chỉ trong một thời gian rất ngắn, hắn cũng đã mấy phen thi hành quỵ kế 

gian manh đó thôi. Cho nên, phàm là tƣớng thời loạn, trƣớc khi ra trận. vừa phải tính 

toán kế sách để mong toàn thắng đối phƣơng đã đành, lại còn phải cẩn trọng đề phòng kẻ 

bất lƣơng nhƣng lại cùng chiến tuyến đang chờ dịp đâm lén mình ở phía sau nữa. 

  

Mƣu gian của Lý Duy Chu, rốt cuộc có che giấu đƣợc ai đâu. Mới hay, dƣới ánh mặt 

trời, chẳng có gì hoàn toàn bị che khuất. Kẻ gian tà hiểm ác, sống một đời mà nhục đến 

muôn đời, khinh thay ! 

  

Hẳn nhiên, Cao Biền cũng là quan đô hộ của nhà Đƣờng, nghĩa là cũng chẳng phải tốt 

đẹp gì đối với sinh linh trăm họ của nƣớc ta thuở ấy, song, chẳng thể vì vậy mà hậu thế 

bớt coi khinh Lý Duy Chu. 

  

Vua Đƣờng xét tội Cao Biền, bất quá cũng chỉ là nghe và tin theo lời tâu của Lý Duy 

Chu. Vua Đƣờng khen ngợi rồi ân thƣởng cho Cao Biển, bất quá cũng nhờ lời tâu của 

Vƣơng Tuệ Cán và Tăng Cổn. Hai sự ấy tỏ rằng Nhà vua chỉ biết nghe bằng lỗ tai của kẻ 



khác, đúng sai chẳng qua chỉ là sự may rủi mà thôi. Làm vua kiểu ấy, thì cái khó là làm 

sao để đƣợc làm chứ không phải làm sao để làm đƣợc. Cứ đà ấy nghe bằng tai của kẻ 

khác, nhìn bằng mắt của kẻ khác, làm bằng tay của kẻ khác, cuối cùng, nói bằng miệng 

của kẻ khác, nghĩ bằng đầu của kẻ khác... thì muôn tâu thánh thƣợng. khủng khiếp thay ! 

Lý Duy Chu sở dĩ là ... Lý Duy Chu. chừng nhƣ cũng bởi một phần là vì trên Lý Duy 

Chu, trên cả bá quan văn võ lúc ấy còn có vua Đƣờng.  

  

Có phải là ở bất cứ chỗ nào, nấm độc cũng mọc đƣợc đâu. 

  

 

 25 - CHÂN DUNG NGÔ QUYỀN 

 

 

Ngô Quyền sinh năm Mậu Ngọ (898), mất năm Giáp Thìn (944), hƣởng thọ 46 tuổi. Ông 

là một trong những nhân vật lừng danh vào hàng bậc nhất của lịch sử nƣớc nhà. 

  

Chân dung Ngô Quyền đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 5) mô tả đại 

lƣợc nhƣ sau:  

  

“Vua là ngƣời mƣu sâu, đánh giỏi, công tái tạo thật đáng đứng đầu các vua. Vua họ Ngô, 

húy là Quyền, ngƣời Đƣờng Lâm (nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây), con nhà đời đời 

là quý tộc. Cha của vua là Ngô Mân, làm chức Châu mục châu Đƣờng Lâm. Khi vua 

chào đời, trong nhà vua bỗng có ánh sáng lạ tràn ngập. Vua có dung mạo khác thƣờng, 

lƣng có ba nốt ruồi. Các thầy tƣớng cho là lạ, ông có thể làm chủ cả một phƣơng, nhân 

đó (Ngô Mân) mới đặt cho vua tên húy là Quyền. Khi vua lớn lên, tƣớng mạo khôi ngô 

mắt sáng nhƣ chớp, dáng đi thong thả nhƣ hổ, trí dũng hơn ngƣời, sức có thể nâng đƣợc 

vạc. Sau, (Vua) từng làm nha tƣớng cho Dƣơng Đình Nghệ, đƣợc Dƣơng Đình Nghệ gả 

con gái cho, lại cho đƣợc quyền quản lĩnh Ái Châu (nay thuộc Thanh Hóa)” (tờ 20-b).  

  

“Mùa xuân, tháng 3 (năm Đinh Dậu, 937), nha tƣớng của Dƣơng Đình Nghệ là Kiều 

Công Tiễn (Kiều Công Tiễn cũng là con nuôi của Dƣơng Đình Nghệ) đã giết chết 

Dƣơng Đình Nghệ để đoạt chức. 

  

Mùa đông, tháng chạp, nha tƣớng của Dƣơng Đình Nghệ là Ngô Quyền từ Ái Châu đem 

quân ra hỏi tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn sợ, bèn sai sứ sang đút lót để cầu cứu 

quân Nam Hán. Vua Nam Hán lúc bấy giờ là (Lƣu) Cung muốn nhân nƣớc ta có loạn mà 

đem quân đánh chết, bèn sai con là Vạn Thắng Vƣơng Hoằng Thao, lĩnh chức Tỉnh hải 

quân Tiết độ sứ, nhận tƣớc Giao Vƣơng, đem quân đi cứu Kiều Công Tiễn. Vua Nam 

Hán tự làm tƣớng, đóng quân tại Hải Môn (Trung Quốc) làm thanh viện. Tại đây, vua 

Nam Hán hỏi kế của quan giữ chức Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích nói: 

  



- Nay, trời mƣa dầm tính đã mấy tuần, đƣờng biển thì xa xôi và nguy hiểm, đã thế, Ngô 

Quyền là ngƣời kiệt hiệt, ta không thể coi thƣờng đƣợc. Đại quân nên tiến thật thận 

trọng, dùng nhiều ngƣời dẫn đƣờng, hỏi kĩ rồi mới nên tiến. 

  

Vua Nam Hán không nghe, sai Hoằng Thao đem thật nhiều các loại thuyền chiến, theo 

sông Bạch Đằng mà tiến vào nƣớc ta để gấp đánh Ngô Quyền, nhƣng trƣớc đó, Ngô 

Quyền đã giết chết bọn Kiều Công Tiễn rồi. 

  

Nghe tin Hoằng Thao sắp đến, Ngô Quyền nói với các tƣớng của mình rằng: 

  

- Hoằng Thao bất quá chỉ là đứa trẻ dại khờ, phải đem quân từ xa tới, đã mỏi mệt lại 

nghe tin Kiều Công Tiễn bị giết chết rồi, hắn mất kẻ nội ứng thì tất nhiên hồn vía chẳng 

còn nữa. Ta lấy sức đang khỏe để địch với quân mỏi mệt, tất sẽ phá đƣợc. Nhƣng, bọn 

chúng hơn ta ở chỗ nhiều thuyền, nếu ta không phòng bị cẩn thận trƣớc thì thế đƣợc thua 

chƣa thể nói ngay đƣợc. Nay, nếu ta sai ngƣời đem cọc lớn vạt nhọn, đầu thì bịt sắt, 

ngầm đóng xuống trƣớc ở cửa biển, dụ cho thuyền của chúng theo nƣớc triều lên mà vào 

phía trong của hàng cọc thì ta hoàn toàn có thể chế ngự chúng, quyết không cho chiếc 

nào tẩu thoát. 

  

Định đoạt mƣu kế xong, (Ngô) Quyền bèn sai đem cọc đóng xuống ở hai bên bờ cửa 

sông. Khi nƣớc triều lên, (Ngô) Quyền sai quân đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả 

thua để dụ địch đuổi theo. Quả nhiên, Hoằng Thao trúng kế. Khi binh thuyền của chúng 

lọt vào vùng cắm cọc, đợi nƣớc triều rút, cọc nhô dần lên, (Ngô) Quyền bèn tung quân, 

liều chết mà đánh. Hoằng Thao bị rối loạn quân ngũ, nƣớc triều lại xuống gấp, thuyền 

vƣớng cọc mà lật úp, binh sĩ chết đến quá nửa. (Ngô) Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt 

và giết Hoằng Thao. Vua Nam Hán đƣợc tin, thƣơng khóc mãi rồi thu nhặt tàn quân (của 

Hoằng Thao) còn sót lại rồi rút về. Từ đó, vua Nam Hán cho rằng, tên húy là Cung (vua 

Nam Hán họ Lƣu, tên là Cung) thật đáng ghét lắm” (tờ 19a-b). 

  

Về Ngô Quyền, hai sử gia lỗi lạc của dân tộc ta là Lê Văn Hƣu và Ngô Sĩ Liên đã có hai 

lời bàn. Sách trên đã trân trọng ghi lại cả hai lời bàn ấy. Xin giới thiệu lại nhƣ sau: 

  

- Lời bàn của Lê Văn Hƣu: “Tiền Ngô Vƣơng (chỉ Ngô Quyền) có thể lấy quân mới 

nhóm họp của nƣớc Việt ta mà đánh tan đƣợc cả trăm vạn quân của Lƣu Hoằng Thao, 

mở nƣớc và xƣng vƣơng, khiến cho ngƣời phƣơng Bắc không dám bén mảng đến nữa, 

cho nên, có thể nói là một lần nổi giận mà khiến cho dân đƣợc yên, mƣu sâu đánh giỏi 

lắm vậy. Tuy (Ngô Quyền) chỉ mới xƣng Vƣơng chứ chƣa lên ngôi Hoàng đế, cũng chƣa 

đặt niên hiệu, nhƣng, quốc thống của nƣớc nhà chừng nhƣ đã nối lại đƣợc rồi vậy” (tờ 

21-a). 

  

- Lời bàn của Ngô Sĩ Liên: “Lƣu Cung tham đất của ngƣời, muốn mở rộng bờ cõi, 

nhƣng đất đai chƣa lấy đƣợc mà đã tự làm hại mất đứa con của mình, lại hại cả dân nƣớc 



mình. Mạnh Tử nói, đem cái không yêu mà hại cái mình yêu, đại để là nhƣ thế này 

chăng? (tờ 20-a). 

  

 

 26 - LOẠN DƢƠNG TAM KHA 

 

 

Dƣơng Tam Kha là con của Dƣơng Đình Nghệ. Có sách nói Dƣơng Tam Kha là anh, 

nhƣng cũng có sách nói Dƣơng Tam Kha là em vợ của Ngô Quyền. Lí lịch Dƣơng Tam 

Kha còn có nhiều chỗ chƣa rõ, nhƣng loạn Dƣơng Tam Kha thì ai cũng tỏ tƣờng. 

  

Chuyện chẳng hay này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ. (ngoại kỉ, quyển 5, từ tờ 21-b 

đến tờ 23-a) chép lại nhƣ sau: 

  

“Trƣớc, Tiền Ngô Vƣơng (chỉ Ngô Quyền) bị bệnh nặng nên có lời di chúc, giao cho 

(Dƣơng) Tam Kha việc giúp con mình nối ngôi. Đến khi Vƣơng (chỉ Ngô Quyền) mất, 

(Dƣơng) Tam Kha cƣớp ngôi con trƣởng của Vƣơng là Ngô Xƣơng Ngập. Ngô Xƣơng 

Ngập sợ, chạy lánh về Nam Sách Giang (vùng đất nay thuộc hai huyện Chí Linh và Nam 

Sách của tỉnh Hải Dƣơng), trú ngụ trong nhà của Phạm Lệnh Công, ngƣời ở Trà 

Hƣơng.(Chỗ này hơi tối nghĩa, vì Trà Hƣơng thuộc vùng Kinh Môn, tỉnh Hải Dƣơng 

ngày nay). Dƣơng Tam Kha bèn nhận con thứ của Vƣơng là (Ngô) Xƣơng Văn làm con 

mình. Những ngƣời con khác của Vƣơng nhƣ Nam Hƣng và Càn Hƣng thì còn bé nên 

đều theo về ở với Quốc Mẫu (chỉ vợ Ngô Quyền, con gái của Dƣơng Đình Nghệ). Ít lâu 

sau, Dƣơng Tam Kha sai các tƣớng là Dƣơng Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến 

nhà (Phạm) Lệnh Công đòi bắt (Ngô) Xƣơng Ngập, nhƣng cả ba lần đi đều về không. 

Phạm Lệnh Công lo sợ, bèn đem Ngô Xƣơng Ngập giấu vào trong động núi. Dƣơng 

Tam Kha hay tin, lại đến đòi bắt nhƣ trƣớc nhƣng không đƣợc”.  

  

...“Năm 950, Dƣơng Tam Kha sai (Ngô) Xƣơng Văn cùng hai tƣớng họ Dƣơng (chỉ 

Dƣơng Cát Lợi) và họ Đỗ (chỉ Đỗ Cảnh Thạc) đem quân đi đánh hai làng là Đƣờng và 

Nguyễn ở Thái Bình( vùng đất nay nằm tiếp giáp giữa Hà Tây và Vĩnh Phúc). Khi quân 

đến Từ Liêm, (Ngô) Xƣơng Văn nói với hai tƣớng rằng:  

  

- Đức lớn của Tiên vƣơng ta đã thấm vào tận lòng dân, cho nên, chính lệnh ban ra, 

không ai là không thuận nghe theo. Nay, không may Tiên vƣơng đã lìa bỏ quần thần, 

Bình Vƣơng (đây chỉ Dƣơng Tam Kha) làm việc bất nghĩa, cƣớp ngôi của anh ta, tội thật 

không có gì lớn bằng. Giờ đây, Bình Vƣơng lại sai chúng ta đi đánh hai làng vô tội. Nếu 

may mà thắng đƣợc thì chẳng nói làm gì, còn nhƣ họ không chịu hàng phục thì ta biết 

làm sao đƣợc? 

  

Hai tƣớng cùng nói: 

  

- Chúng tôi xin theo lệnh của ông. 



  

Ngô Xƣơng Văn lại nói: 

  

- Ta muốn đem quân quay lại đánh úp Bình Vƣơng để khôi phục cơ nghiệp của Tiên 

Vƣơng ta, nhƣ thế có nên chăng?  

  

Hai tƣớng cùng cho là hay, bèn quay về đánh úp Dƣơng Tam Kha. Mọi ngƣời muốn giết 

Dƣơng Tam Kha đi, nhƣng Ngô Xƣơng Văn nói:  

  

- Bình Vƣơng đối với ta có ơn (chỉ việc Dƣơng Tam Kha đã nhận Ngô Xƣơng Văn làm 

con nuôi), tại sao lại nỡ giết? 

  

Nói rồi, bèn giáng Dƣơng Tam Kha làm Chƣơng Dƣơng Công, ban cho đất làm thực ấp 

(nay là bến Chƣơng Dƣơng)”. 

  

 

  

Lời bàn: Thời ấy, ngôi chí tôn là ngôi cha truyền con nối và Ngô Quyền cũng đã nói rõ 

quyết định truyền ngôi cho con trai trƣởng của mình là Ngô Xƣơng Ngập. Vậy thì việc 

làm của Dƣơng Tam Kha, cho dẫu là vì bất cứ lí do khó nói nào đi nữa, cũng đều bị coi 

là trái với đại đạo ở đời. Lòng ghét bỏ Dƣơng Tam Kha nào phải chỉ có riêng một thuở, 

bởi vì kẻ tranh đoạt chức quyền của ngƣời khác, xƣa nay đâu dễ đƣợc ai rộng lƣợng 

dung tha. Việc làm của Dƣơng Tam Kha, trƣớc là hại cho thân danh, sau là nguy cho xã 

tắc, giận thay! 

  

Sử gia Lê Văn Hƣu đã có lời bàn về sự kiện này, nguyên văn nhƣ sau: “Đuổi con vua để 

tự lập làm vua, đó là tội lớn đối với nƣớc, còn nhƣ việc nhận con của vua làm con nuôi 

của mình và ban cho cả thực ấp nữa, thì đấy chỉ là ơn riêng đối với một nhà. Dƣơng Tam 

Kha dám đuổi Ngô Xƣơng Ngập để tranh đoạt ngôi vua, đó là bề tôi phản nghịch, theo 

nghĩa thì quyết không thể tha tội chết. Vậy mà, Hậu Ngô Vƣơng (chỉ Ngô Xƣơng Văn, 

em của Ngô Xƣơng Ngập) không trị tội, còn ban ơn riêng để nuôi dƣỡng chứ không nỡ 

gia hình, lại ban cho cả thực ấp nữa, thế thì há chẳng phải là lầm to rồi hay sao?” (Tờ 23-

a). 

  

Đọc lời trên, hậu sinh dẫu có chỗ nghĩ khác hơn, vẫn gật gù gõ cán bút xuống bàn mà 

nói rằng: Chí lí thay! 

  

 

 27 - VÌ SAO HỌ NGÔ MẤT NGÔI ? 

 

 

Năm 944, Ngô Quyền mất. Trƣớc khi qua đời, Ngô Quyền có lời trăn trối, nhờ Dƣơng 

Tam Kha tôn lập con trai trƣởng của mình là Ngô Xƣơng Ngập lên nối ngôi. Tiếc thay, 



Dƣơng Tam Kha lại lợi dụng cơ hội Ngô Quyền mất để cƣớp lấy quyền bính. Ngô 

Xƣơng Ngập vì hoảng sợ mà bỏ trốn, đến tá túc ở nhà của Phạm Lệnh Công. 

  

Năm Canh Tuất (950), em của Ngô Xƣơng Ngập là Ngô Xƣơng Văn cùng với hai tƣớng 

là Dƣơng Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc lật đổ Dƣơng Tam Kha, khôi phục cơ nghiệp của 

nhà Ngô. Nhƣng, Dƣơng Tam Kha từng nhận Ngô Xƣơng Văn làm con, vì thế, Ngô 

Xƣơng Văn không nỡ giết, đã thế, còn phong cho Dƣơng Tam Kha tƣớc Công và ban 

cho đất đai vùng Chƣơng Dƣơng làm thực ấp. 

  

Năm Tân Hợi (951), Ngô Xƣơng Văn xƣng là Nam Tấn Vƣơng và ngay sau đó, sai sứ đi 

đón Ngô Xƣơng Ngập về để cùng trông coi việc nƣớc. Ngô Xƣơng Ngập về, xƣng là 

Thiên Sách Vƣơng. Nhƣ vậy, nƣớc nhà lúc này có một lúc những hai vua! 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 5, tờ 24-a) cho hay rằng, Thiên Sách 

Vƣơng ngày một chuyên quyền, khiến Nam Tấn Vƣơng không còn đƣợc tham dự vào 

việc bàn chính sự nữa. 

  

Bấy giờ, tình hình trong nƣớc cũng nhƣ ngoài nƣớc hết sức căng thẳng. Trong nƣớc thì 

do chính quyền trung ƣơng lục đục, các địa phƣơng nổi lên chống đối, đồng thời, nạn cát 

cứ cũng bắt đầu xuất hiện. Nƣớc có hai vua nhƣng chẳng vua nào quản lí đƣợc đất nƣớc. 

Ngoài nƣớc thì đáng kể hơn cả là việc nhà Tống đã thống nhất đƣợc Trung Quốc và 

đang âm mƣu bành trƣớng xuống phƣơng Nam.  

  

Năm Ất Sửu (965), Thiên Sách Vƣơng đem quân đi đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân 

thôn Đƣờng và thôn Nguyễn ở Thái Bình, chẳng may trúng mũi tên mà chết. Năm sau 

(Bính Dần, 966), Nam Tấn Vƣơng bị bệnh mà mất. Nhà Ngô đến đấy là dứt. 

  

Vì sao nhà Ngô mất ngôi? Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: “Nam Tấn Vƣơng nhà Ngô lấy 

nghĩa để trừ bạo, khôi phục nghiệp cũ, cũng có thể nói là đủ để thỏa vong linh của tổ 

tiên, làm hả lòng căm giận của thần và của ngƣời. Chính trị đang lúc đổi mới, thế mà vì 

nhân từ, thƣơng ngƣời theo kiểu đàn bà con nít, không nỡ trị tội Dƣơng Tam Kha cƣớp 

ngôi, lại tham việc can qua, càn rỡ đánh dẹp ở thôn Đƣờng và thôn Nguyễn, rốt lại là tự 

hại mình, đáng tiếc thay!” (Sách trên, tờ 25-a).  

  

Sử thần Lê Văn Hƣu cũng nặng lời phê phán Nam Tấn Vƣơng, Ngô Xƣơng Văn. Hẳn 

nhiên, hai bậc sử gia lừng danh nhƣ Lê Văn Hƣu và Ngô Sĩ Liên đã nói, thì cho dẫu 

không đúng, cũng quyết không thể sai, nhƣng, hình nhƣ trong chỗ ngổn ngang của thế 

sự, hai đấng tiền bối khả kính này cũng có ý chừa lại vài lời cho hậu sinh. Ngẫm chuyện 

Nam Tấn Vƣơng và Thiên Sách Vƣơng, hẳn ai cũng rõ, xƣa nay chẳng có sự thừa nào 

đáng sợ nhƣ thừa vua. Nƣớc nhỏ mà một lúc có đến những hai vua, điều ấy cũng có 

nghĩa là sẽ không còn có vua nào nữa. Loạn mƣời hai sứ quân sau đó chẳng phải là sự 

báo ứng rành rành đó sao? 

  



 28 - CUỘC ĐẠI ĐỊNH CỦA ĐINH BỘ LĨNH 

 

 

Sau khi Thiên Sách Vƣơng rồi Nam Tấn Vƣơng lần lƣợt qua đời, đất nƣớc bƣớc vào một 

thời kì loạn lạc kinh hoàng. Chừng nhƣ ở bất cứ địa phƣơng nào cũng có các thế lực cát 

cứ nổi lên, thậm chí có nơi, một vùng nhỏ mà có đến mấy thế lực liền. Cuối cùng, các 

thế lực nhỏ dần dần bị tiêu diệt, các thế lực lớn thì tồn tại tƣơng đối lâu hơn. Đến năm 

Bính Dần (966), cả nƣớc còn lại mƣời hai thế lực cát cứ lớn, sử gọi đó là loạn mƣời hai 

sứ quân. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (ngoại kỉ, quyển 5, tờ 25a-b) cho biết danh sách 

mƣời hai sứ quân này nhƣ sau : 

  

01 - Ngô Xƣơng Xí chiếm giữ vùng Bình Kiều (nay thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa). 

  

02 – Kiều Công Hãn (xƣng là Kiều Tam Chế) chiếm giữ vùng Phong Châu (nay thuộc 

huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). 

  

03 - Nguyễn Khoan (xƣng là Nguyễn Thái Bình) chiếm giữ vùng Tam Đới (nay thuộc 

huyện Vĩnh Lạc, tĩnh Vĩnh Phúc). 

  

04- Ngô Nhật Khánh (xƣng là Ngô Lãm Công) chiếm giữ vùng Đƣờng Lâm (nay thuộc 

huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). 

  

05 – Đỗ Cảnh Thạc (xƣng là Đỗ Cảnh Công) chiếm giữ vùng Đỗ Động Giang (nay thuộc 

huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây). 

  

06 - Lý Khuê (xƣng là Lý Lãng Công) chiếm giữ vùng Siêu Loại (nay thuộc huyện 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). 

  

07 – Nguyễn Thủ Tiệp (xƣng là Nguyễn Lệnh Công) chiếm giữ vùng Tiên Du (nay 

thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

  

08 -Lã Đƣờng (xƣng là Lã Tá Công) chiếm giữ vùng Tế Giang (nay thuộc huyện Mỷ 

Văn, tỉnh Hƣng Yên). 

  

09 - Nguyễn Siêu (xƣng là Nguyễn Hữu Công) chiếm giữ vùng Phù Liệt (nay thuộc 

huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội). 

  

10- Kiều Thuận (xƣng là Kiều Lệnh Công) chiếm giữ vùng Hồi Hồ (nay thuộc huyện 

Sông Thao, tỉnh Phú Thọ). 

  

11- Phạm Bạch Hổ (xƣng là Phạm Phòng Át) chiếm giữ vùng Đằng Châu (nay thuộc 

huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên). 



  

12 - Trần Lãm (xƣng là Trần Minh Công), chiếm giữ vùng Bố Hải Khẩu (nay thuộc khu 

vực thị xã tỉnh Thái Bình). 

  

Sách trên (tờ 25-b và 26-a) chép : 

  

“Bấy giờ, nƣớc không có chủ, mƣời hai sứ quân tranh ngôi, không ai chịu thống thuộc 

ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là ngƣời có đức nhƣng không có con nối 

dõi, bèn đem con là (Đinh) Liễn đến xin nƣơng tựa. (Trần) Minh Công thấy (Đinh) Bộ 

Lĩnh dáng mạo khôi ngô, lại có khí lƣợng hơn ngƣời, bèn nhận làm con nuôi, ơn thƣơng 

yêu và nghĩa đối đãi ngày càng trọng hậu, nhân đó, giao cho (Đinh Bộ Lĩnh) trông coi 

việc quân, sai đi đánh các hùng trƣởng khác, đến đâu thắng đó. Phạm Phòng Át đem 

quân về hàng (sau, dƣới triều nhà Đinh, Phạm Phòng Át đƣợc làm Thân Vệ Tƣớng 

Quân). 

  

Khi (Trần) Minh Công mất, bọn con em của Ngô Tiên Chúa (chỉ Ngô Quyền - NKT), từ 

vùng Đỗ Động Giang, đem hơn năm trăm thủ hạ tới đánh, nhƣng bọn này vừa đi đến Ô 

Man thì bị thủ lĩnh của làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại, đành phải kéo về. (Đinh) Bộ 

Lĩnh nghe tin, cất quân đi đánh Đỗ Động Giang, không ai là không chịu hàng phục. Từ 

đó, quan lại và dân ở kinh đô cũng nhƣ ở các phủ đều theo về. Nhà Ngô mất". 

  

Năm Mậu Thìn (968), sau khi tiêu diệt hết các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng 

Đế, xƣng là Đinh Tiên Hoàng, định đô ở Hoa Lƣ, đặt tên nƣớc là Đại Cồ Việt, đặt niên 

hiệu là Thái Bình. Cũng năm đó, quần thần của Đinh Tiên Hoàng xin dâng tôn hiệu là 

Đại Thắng Minh Hoàng Đế. 

  

 

  

Lời bàn: Về cuộc đại định của Đinh Bộ Lĩnh, sử gia Lê Văn Hƣu đã có lời ban rằng : 

"(Đinh) Tiên Hoàng tài năng sáng suốt, dũng cảm và mƣu lƣợc nhất đời, đúng khi nƣớc 

Việt ta vô chủ khiến cho các hùng trƣởng cát cử mỗi ngƣời một phƣơng, một phen cất 

quân mà mƣời hai sứ quân đểu phải hàng phục. Vua mở nƣớc định đô, đổi xƣng Hoàng 

Đế, đặt trăm quan và lập ra sáu quân, chế độ kể cũng gần đầy đủ. Có lẽ đó là ý trời muốn 

vì nƣớc Việt ta mà sinh bậc thánh triết để tiếp nối quốc thống chăng. Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 2b). 

  

Tiếp lời của cổ nhân, hậu sinh mạo muội bàn rằng : Nƣớc có độc lập mà dân không đƣợc 

hƣởng thái bình thì kể nhƣ đại họa vẫn còn nguyên đó, cho nên, kính thay đấng dẹp loạn. 

tạo dựng nền quốc thái dân an. Dốc chí đại định cho xã tắc, tên tuổi của Đinh Tiên 

Hoàng xứng đáng sánh ngang với tên tuổi các bậc anh hùng đã có công đại phá giặc 

ngoại xâm . 

  

 29 - NAM VIỆT VƢƠNG ĐINH LIỄN GIẾT THÁI TỬ HẠNG LANG 



 

 

Nam Việt Vƣơng Đinh Liễn là con trai trƣởng của Đinh Tiên Hoàng. Đinh Liễn sinh 

năm nào không rõ, chỉ biết vào năm Tân Hợi (951) Đinh Liễn đã là một thanh niên 

cƣờng tráng, từng cùng với cha xông pha trận mạc khắp nơi. Năm Kỵ Tị (969), sau khi 

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, xƣng là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ 

Việt, định đô ở Hoa Lƣ, thì Đinh Liễn đƣợc phong làm Nam Việt Vƣơng. Năm Nhâm 

Thân (972), Nam Việt Vƣơng Liễn đƣợc cử đi sứ sang nhà Tống. Năm ấy, nhà Tống 

phong cho Đinh Tiên Hoàng làm Giao Chỉ Quận vƣơng, còn Nam Việt Vƣơng Liễn thì 

đƣợc nhà Tống phong làm Kiểm hiệu Thái sƣ, Tĩnh hải quân Tiết độ sứ, An Nam đô hộ. 

Đến năm Ất Hợi (975), nhà Tống lại sai sứ sang gia phong cho Đinh Liễn làm Khai phủ 

nghi đồng Tam ti, Kiểm hiệu Thái sƣ, Giao Chỉ quận vƣơng. Kể từ đó, mọi việc giao 

tiếp với sứ giả Trung Quốc, Đinh Tiên Hoàng đều ủy thác hết cho Đinh Liễn. Tóm lại, 

Đinh Liễn là ngƣời từng trải, có công lao, có năng lực và cũng có cả uy tín nữa. Quyền 

kế vị ngôi Hoàng Đế của Đinh Liễn kể nhƣ đã rất rõ ràng. 

  

Tuy nhiên, mọi chuyện đang bình thƣờng bỗng trở nên rắc rối bởi sự kiện xảy ra vào đầu 

mùa xuân năm Mậu Dần (978). Năm đó, Đinh Tiên Hoàng bỗng dƣng quyết định lập 

ngƣời con trai còn nhỏ là Hạng Lang làm Thái Tử và Đinh Toàn làm Vệ Vƣơng. Điều 

này cũng có nghĩa là quyền kế vị ngôi vua của Đinh Liễn không còn nữa. Cơn thịnh nộ 

của Đinh Liễn bắt đầu. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 5-a) chép rằng: 

  

“Mùa xuân (năm Kỵ Mão, 979), Nam Việt Vƣơng (là Đinh Liễn) giết chết Hoàng thái tử 

Hạng Lang. (Đinh) Liễn là con trƣởng của Nhà vua, thuở hàn vi từng chịu đựng gian 

khổ, khi thiên hạ đƣợc thái bình, ý Vua cũng muốn truyền ngôi cho, bèn phong làm Nam 

Việt Vƣơng. (Đinh Liễn) lại cũng từng chịu mệnh và nhận tƣớc vị của nhà Tống ban 

cho. Nhƣng về sau, vua sinh đƣợc ngƣời con trai nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, 

bèn lập (Hạng Lang) làm Thái tử. (Đinh) Liễn bất bình, liền sai ngƣời lập mƣu giết đi”. 

  

 

  

Lời bàn: Phế Nam Việt Vƣơng để lập Hạng Lang làm Thái tử, hẳn nhiên, việc làm của 

Đinh Tiên Hoàng là sai. Bấy giờ, truyền ngôi cho con trƣởng vẫn đƣợc coi là đại sự của 

Đế vƣơng, là việc lớn của nƣớc nhà. Đinh Tiên Hoàng không làm nhƣ vậy, thế là trong 

cái sai, còn có thêm cái sai nữa. Lập Hạng Lang làm Thái tử, Đinh Tiên Hoàng thực sự 

đã ban ơn riêng cho ngƣời mình yêu quý, nhƣng cũng thực sự xúc phạm đến trăm họ 

đƣơng thời vậy. Lẽ đâu, ngƣời giữ ngôi chí tôn, ngƣời chịu trọng trách điều khiển vận 

mệnh quốc gia lại là một cậu bé! Tiếc thay, Đinh Tiên Hoàng, ngƣời dày dạn kinh 

nghiệm trận mạc, đủ để đƣợc hào kiệt đƣơng thời tôn làm Vạn Thắng Vƣơng, nhƣng lại 

chƣa đủ bản lĩnh và sâu sắc để quyết đoán đúng đắn những vấn đề ngỡ nhƣ rất bình 

thƣờng của chính sự. 

  



Cái sai của Đinh Tiên Hoàng là gốc của mọi sự sai, nhƣng chẳng phải vì thế mà có ai 

đồng tình với hành động tàn bạo của Đinh Liễn. Giết ngƣời là tội chẳng thể dung tha, 

giết em ruột để giành ngôi thì lại càng không thể dung tha hơn nữa. Công một thời chẳng 

thể bù cho tội một lúc, thƣơng hại thay ! 

  

Về chuyện Nam Việt Vƣơng Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang, lời bàn của sử thần Ngô 

Sĩ Liên trong Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 5a - b) thật đáng để cho đời đời 

suy ngẫm: 

  

“Truyền ngôi cho con trƣởng là đạo thƣờng của muôn đời, bỏ đạo ấy mà không có biến 

loạn thì quả là chƣa bao giờ nghe vậy. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập Thái tử, nhƣng 

trƣớc hết phải chọn ngƣời có công, nếu con trƣởng ác đức thì phải phế bỏ đi rồi sau mới 

lập con thứ. Thế là xử việc lúc biến mà vẫn đƣợc đúng, ngƣời xƣa cũng từng làm. Nam 

Việt Vƣơng (Đinh) Liễn là con trƣởng, từng có công lao, chƣa thấy có lỗi. Đinh Tiên 

Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trƣởng, tƣởng thế là thỏa tình yêu quý, nào có biết 

đâu nhƣ thế là làm hại con. Còn nhƣ (Đinh) Liễn giết em, nhẫn tâm đến thế thì rõ là 

thiên đạo và nhân luân đều mất hết, tức là tự chuốc họa thiệt thân, lại còn liên lụy đến 

cha nữa (chỉ việc về sau, hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết hại), há 

chẳng rùng rợn lắm sao? Nếu không nhƣ vậy thì tội đại ác của Đỗ Thích (kẻ giết Đinh 

Tiên Hoàng và Đinh Liễn) vì đâu mà có, đúng nhƣ lời sấm truyền?” 

  

 

  30 - TÊN ĐẠI NGHỊCH THẦN ĐỖ THÍCH 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, từ tờ 5-b đến tờ 7-a) chép rằng: 

  

“Mùa đông, tháng mƣời (năm Kỉ Mão, 979), quan giữ chức Chi hậu nội nhân là Đỗ 

Thích giết chết Nhà vua (là Đinh Tiên Hoàng) ở trong cung. (Đỗ Thích ngƣời làng Đại 

Đê, huyện Thiên Bản, nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Trƣớc đó, Đỗ Thích 

từng có lúc làm quan ở Đồng Quan (nay thuộc Ninh Bình). Một hôm, nhân nằm chơi rồi 

ngủ lại trên cầu, Đỗ Thích mơ thấy có vì tinh tú từ trên trời rơi xuống và hắn đã nuốt 

đƣợc. Đỗ Thích lấy đó làm điềm tốt, bèn nẩy ra ý định giết Vua. Đến đây, thấy Nhà vua 

dùng yến tiệc vừa xong, say rƣợu nằm ngủ ngay giữa sân cung đình, (Đỗ) Thích bèn (lẻn 

vào) giết chết (Nhà vua), lại giết luôn cả Nam Việt Vƣơng (Đinh) Liễn. Bấy giờ, lệnh 

lùng bắt thủ phạm rất gấp, (Đỗ) Thích phải trèo lên nằm trong máng nƣớc ở trong cung 

suốt ba ngày liền, đói khát lắm. Thế rồi trời đổ mƣa, (Đỗ Thích) thò tay hứng nƣớc mà 

uống, cung nữ nhìn thấy nên đi báo. Định Quốc công là Nguyễn Bặc sai ngƣời bắt xuống 

và đem đi chém đầu ...”. 

  

... “Trƣớc kia, khi Vua còn hàn vi, thƣờng ra sông Giao Thủy (ở Ninh Bình) để đánh cá. 

Có lần kéo lƣới, bắt đƣợc viên ngọc khuê to, nhƣng 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 



dƣới đáy giỏ cá. Đang khi Nhà vua ngủ say, thấy giỏ cá có ánh sáng lạ phát ra, nhà sƣ 

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 sƣ xem. Xem xong, nhà sƣ than rằng: 

  

- Ngày sau, anh sẽ phú quý không biết kể thế nào cho hết, nhƣng tiếc là phúc đức không 

đƣợc bền lâu. 

  

Năm Thái Bình thứ năm (tức năm Giáp Tuất, 974) trong dân có truyền tụng câu sấm 

rằng: 

  

Đỗ Thích thí Đinh Đinh 

  

Lê gia xuất thánh minh, 

  

Cạnh đầu đa hoành nhi, 

  

Đạo lộ tuyệt nhân hành. 

  

Thập nhị xƣng đại vƣơng, 

  

Thập nhị vô nhân thiện, 

  

Thập bát tử đăng tiên, 

  

Kế Đô nhị thập thiên. 

  

 

  

Nghĩa là: 

  

Đỗ Thích giết Đinh (Tiên Hoàng) và Đinh (Liễn),  

  

Nhà Lê xuất hiện bậc thánh minh, 

  

Tranh nhau để đƣợc nhiều gia nô (cho mình), 

  

Đƣờng sá không còn có bóng ngƣời đi. 

  

Có đến mƣời hai ngƣời xƣng là đại vƣơng (chỉ cuộc tranh hùng của mƣời hai ngƣời con 

Lê Hoàn sau này). 

  

Nhƣng cả mƣời hai ngƣời đều không ai là ngƣời thiện cả. 

  



Họ Lý chết (chữ thập, chữ bát và chữ tử ghép lại thành chữ lý là họ Lý, đăng tiên là 

chết). 

  

Sao Kế Đô chiếu hai chục ngày (ý nói vận hội đen tối khá lâu). 

  

Mọi ngƣời cho rằng số trời là vậy. Bấy giờ, Định Quốc công là Nguyễn Bặc, Ngoại giáp 

là Đinh Điền, Thập đạo Tƣớng quân là Lê Hoàn, cùng nhau rƣớc Vệ Vƣơng là Đinh 

Toàn lên ngôi Hoàng đế, tôn (Đinh Bộ Lĩnh) là Đinh Tiên Hoàng đế, tôn thân mẫu (của 

Vệ Vƣơng Đinh Toàn) là Dƣơng Thị làm Dƣơng Thái hậu, đồng thời, đem linh cữu Đinh 

Tiên Hoàng đế táng ở Sơn Lăng Trƣờng Yên (thuộc Hoa Lƣ, Ninh Bình).  

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Đế vƣơng dấy nghiệp, chẳng có ai lại không nhờ ở trời. 

Nhƣng, thánh nhân không thể cậy có mệnh trời mà không cố làm hết phận sự của mình. 

Cho dẫu là việc đã thành cũng phải lo nghĩ để phòng giữ. Cho nên, sửa sang lễ nhạc, 

hình án và chính sự chẳng qua là để giữ lòng ngƣời, đặt ra nhiều lần cửa (trong kinh đô) 

và đánh trống canh làm hiệu là để đề phòng kẻ hung ác, bởi vì lòng ngƣời ham hố quả 

không cùng, việc đời nhiêu khê quả không bến, quyết không thể không phòng bị đƣợc. 

Lo xa cho đời sau, mƣu tính cho con cháu cũng chính là ở chỗ này.  

  

Đinh Tiên Hoàng chƣa thể gọi là đã trọn đƣợc đời vì chƣa làm hết việc ngƣời chứ không 

phải là trời không giúp nữa. Và, cũng vì Nhà vua chƣa thể gọi là trọn đƣợc đời nên lời 

sấm truyền kia mới tạm đắc thắng, đời sau rất dễ bị mê hoặc bởi điều này”. 

  

 

  

Lời bàn: Giết ngƣời là tội đại ác. Tội ấy, trời không thể dung, đất chẳng thể tha. Giết 

ngƣời vì mục đích tranh đoạt chức quyền của vị anh hùng có công lớn với xã tắc, thì 

trong tội đại ác, còn có thêm bao tội đại ác nữa. Hỡi đấng cao xanh vô tâm đến độ lạnh 

lùng, lẽ đâu nhƣ Đỗ Thích mà cũng là ngƣời đƣợc ƣ? 

  

Ngô Sĩ Liên có lời trách Đinh Tiên Hoàng thiếu cẩn trọng. Lời ấy chí phải, nhƣng con 

ngƣời bị con ngƣời hãm hại, chẳng qua chỉ vì thiếu cẩn trọng đề phòng, càng nghĩ càng 

thấy chua chát làm sao. 

  

Thuở ấu thơ, kẻ hậu sinh này, từng đƣợc đến viếng Hoa Lƣ và từng đƣợc thực hiện một 

tục lệ tuyệt vời: bất cứ ai trƣớc khi vào thắp nhang tƣởng nhớ Đinh Tiên Hoàng, đều 

phải cầm lấy cái roi mây để sẵn, đánh mạnh vào cánh tay bằng đá đặt cách cửa đền 

không xa. Đã có không ít ngƣời căm giận, đánh đến nát cả roi mây, bởi vì cánh tay bằng 

đá ấy tƣợng trƣng cho cánh tay tội lỗi của Đỗ Thích. Tƣơng tự nhƣ vậy, ở Trung Quốc, 

bất cứ ai vào đền viếng Nhạc Phi (danh tƣớng của Trung Quốc thời Tống) cũng đều lấy 

dùi để sẵn, đánh vào đầu bức tƣợng Tần Cối (kẻ gian thần đã hãm hại Nhạc Phi) cách đó 

không xa. Hóa ra đó đây và xƣa nay đều vậy, có ai lại không khinh ghét lũ bất nghĩa bất 

trung! 



  

Nhƣ Đỗ Thích, giờ thì dẫu một chút xƣơng tàn cũng chẳng còn nữa, nhƣng sự khinh 

ghét đã ngàn năm rồi mà có hề giảm bớt, đƣợc đâu! 

  

 

 31 - CÁI CHẾT CỦA ĐINH ĐIỀN VÀ NGUYỄN BẶC 

 

 

Đinh Điền ngƣời Hoa Lƣ (tỉnh Ninh Bình) cùng họ với Đinh Tiên Hoàng. Ông sinh năm 

nào chƣa rõ, chỉ biết ông từng là ngƣời có công trong sự nghiệp tiêu diệt loạn mƣời hai 

sứ quân, và khi triều Đinh đƣợc thành lập, ông đƣợc phong tới chức Ngoại giáp. Đinh 

Điền mất vào cuối năm Kỉ Mão (979).  

  

Nguyễn Bặc sinh năm Giáp Thân (924), mất năm Kỉ Mão (979) thọ 55 tuổi. Ông ngƣời 

Hoa Lƣ (tỉnh Ninh Bình), là bạn của Đinh Tiên Hoàng từ hồi còn nhỏ. Sau, Nguyễn Bặc 

cũng từng là ngƣời có công trong sự nghiệp tiêu diệt loạn mƣời hai sứ quân, và khi triều 

Đinh đƣợc thành lập, ông đƣợc phong tới tƣớc Định Quốc công. 

  

Tháng mƣời năm Kỉ Mão (979), Đinh Tiên Hoàng và con trai trƣởng là Nam Việt 

Vƣơng Đinh Liễn bị tên nghịch thần là Đỗ Thích giết hại. Ngay sau đó, Đinh Điền, 

Nguyễn Bặc và Lê Hoàn đã cùng nhau tôn lập con thứ của Đinh Tiên Hoàng là Đinh 

Toàn lên nối ngôi. Tiếc thay, ngay sau đó, Đinh Điền và Nguyễn Bặc lại nổi binh chống 

Lê Hoàn để rồi cả hai cùng bị Lê Hoàn giết hại. Sự kiện đau lòng này đƣợc sách Đại 

Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 7a - b và tờ 8-a) chép lại nhƣ sau: 

  

“Vua nối ngôi khi mới đƣợc sáu tuổi, Lê Hoàn lo nhiếp chính, làm những công việc nhƣ 

Chu Công (tức Chu Công Đán, em của vua nhà Chu bên Trung Quốc là Vũ Vƣơng. Chu 

Công nhận di chiếu của Vũ Vƣơng, tôn lập Thành Vƣơng lên nối ngôi, còn mình thì lo 

nhiếp chính. Bởi việc này, Chu Công từng bị các quan đƣơng thời gièm pha, cho là Chu 

Công sẽ làm chuyện thoán nghịch). Lê Hoàn tự xƣng là Phó Vƣơng. Bọn Định Quốc 

Công là Nguyễn Bặc, Ngoại Giáp là Đinh Điền, cùng với Phạm Hạp, ngờ rằng Lê Hoàn 

sẽ làm chuyện không hay đối với Nhà vua còn nhỏ tuổi, bèn dấy binh thủy bộ, chia làm 

hai ngả tiến về kinh đô để giết Lê Hoàn, nhƣng không đánh nổi mà đều bị giết. 

  

Trƣớc khi bọn Đinh Điền và Nguyễn Bặc cất quân, Thái hậu đã hay tin, lòng những lấy 

làm lo sợ, bèn đến báo với Lê Hoàn rằng:  

  

- Bọn Nguyễn Bặc dấy quân làm loạn, gây kinh động cả nƣớc nhà ta mà vua thì còn nhỏ 

tuổi, chƣa thể kham nổi việc cứu nạn, vậy, các ông nên sớm liệu, chớ để tai họa về sau.  

  

Lê Hoàn nói: 

  



- Thần ở chức Phó Vƣơng, quyền nhiếp chính sự, cho dẫu biến loạn sống chết thế nào, 

cũng quyết đảm đƣơng trách nhiệm. 

  

Nói rồi, ông chuẩn bị quân ngũ, đánh nhau với (Đinh) Điền và (Nguyễn) Bặc ở Tây Đô. 

Lê Hoàn ngƣời Ái Châu (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa), nay đóng đô ở Hoa Lƣ, vì thế, sử 

gọi Ái Châu là Tây Đô. (Đinh) Điền, (Nguyễn) Bặc thua chạy. Sau, chúng đem thủy 

quân ra đánh. Lê Hoàn nhân thuận gió, phóng lửa đốt hết chiến thuyền của chúng, chém 

chết (Đinh) Điền tại trận và bắt sống đƣợc (Nguyễn) Bặc đem về kinh sƣ. (Lê Hoàn) kể 

tội Nguyễn Bặc rằng:  

  

- Tiên đế gặp nạn, lòng ngƣời và thần nhân đều căm giận và hổ thẹn. Ngƣơi là bề tôi mà 

nhân lúc tang tóc bối rối để dấy quân bội nghĩa, vậy thì phận làm tôi để ở đâu?  

  

Nói rồi, sai ngƣời đem (Nguyễn Bặc) ra chém đầu. 

  

Bọn (Đinh) Điền và (Nguyễn) Bặc đã bị giết rồi, quân của bọn Phạm Hạp cũng tự nhiên 

mất hết khí thế, bỏ chạy về làng Cát Lợi ở Bắc Giang. (Lê) Hoàn đem quân đuổi theo, 

bắt đƣợc Phạm Hạp đem về kinh sƣ. 

  

Lời bàn: Có suy ngẫm mới hay, sở dĩ Đinh Tiên Hoàng đầy uy danh lừng lẫy, ấy cũng 

bởi vì quanh Đinh Tiên Hoàng và sát cánh với Đinh Tiên Hoàng là một loạt những 

tƣớng lĩnh tài ba, nhƣ Đinh Điền, nhƣ Nguyễn Bặc, nhƣ Phạm Hạp, nhƣ Lê Hoàn và nhƣ 

không biết bao nhiêu là ngƣời khác. Tiếc thay, những bậc anh tài này chỉ sát cánh với 

nhau khi có Đinh Tiên Hoàng chớ không thể sát cánh với nhau sau khi Đinh Tiên Hoàng 

đã khuất. Anh tài chẳng thể nƣơng tha anh tài, xót xa thay! 

  

Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp đều là các bậc đại trƣợng phu, bừng bừng chí cả. 

Nhƣng, chí và trí chẳng tƣơng đồng. Có ai ngờ rằng các bậc dũng tƣớng lại thiếu sáng 

suốt khi phân tích những diễn biến xảy ra quanh mình? Quả thật, không thể nói khác hơn 

rằng, Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp đã xử thế một cách rất không bình thƣờng. 

Họ chỉ mới thấy ngôi vua mà chƣa thực sự thấy triều đình, chỉ mới thấy chuyện hoàng 

tộc chứ chƣa thực sự thấy hết chuyện xã tắc, chỉ mới thấy việc ở trƣớc mắt chứ chƣa 

thấy sự lợi hại của mai sau. 

  

Trách Lê Hoàn sao không chịu nƣơng tay chăng? Hẳn nhiên, Lê Hoàn cũng có chỗ 

không đúng, nhƣng chắc chắn, việc làm của ông cũng chẳng phải là sai. Cổ nhân mà! 

  

 

 32 - ĐOẠN KẾT BI THẢM CỦA CUỘC ĐỜI NGÔ NHẬT KHÁNH 

 

 

Ngô Nhật Khánh ngƣời Đƣờng Lâm, đất này, nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Các 

bộ sử cũ đều nói rằng, Ngô Nhật Khánh vừa là ngƣời đồng hƣơng, lại cũng vừa là ngƣời 



bà con cùng một họ với Ngô Quyền. Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944), đất nƣớc loạn 

lạc bởi sự hoành hành của nạn cát cứ. Các thế lực yếu bị tiêu diệt dần, đến nửa sau của 

thế kỉ thứ X, cả nƣớc chỉ còn mƣời hai thế lực lớn. Sử gọi đó là loạn mƣời hai sứ quân. 

Ngô Nhật Khánh là một trong số mƣời hai sứ quân này. Lấy quê nhà làm chỗ dựa, Ngô 

Nhật Khánh đã không ngừng mở rộng ảnh hƣởng, từng một thời hùng cứ ở vùng đất 

thuộc tỉnh Hà Tây ngày nay. 

  

Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh tiêu diệt hết mƣời hai sứ quân. Tuy nhiên, vì kính trọng tài năng 

và đức độ của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh chẳng những không nỡ giết ngƣời bà con của 

Ngô Quyền là Ngô Nhật Khánh, mà còn tìm đủ mọi cách để lôi kéo Ngô Nhật Khánh về 

với mình. Tiếc thay, Ngô Nhật Khánh đã nuôi lòng thù oán một cách vô lối để rồi rốt 

cuộc phải chết một cách bi thảm. Về sự kiện này, sách Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (chính biên, quyển 1, tờ 11) viết rằng: 

  

“(Ngô) Nhật Khánh là bà con của Ngô Tiên Chúa (tức Ngô Quyền). Trƣớc kia, (Ngô 

Nhật Khánh) từng xƣng là An Vƣơng, cùng trong số mƣời hai sứ quân giữ đất tranh 

hùng. Khi Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp đƣợc (Ngô) Nhật Khánh rồi, bèn lập mẹ của hắn 

làm Hoàng hậu, hỏi em gái của hắn cho con mình là Nam Việt Vƣơng (Đinh) Liễn, lại 

gả công chúa cho hắn nữa, thế mà Ngô Nhật Khánh vẫn không bớt oán hờn. Hắn dẫn vợ 

là công chúa của Đinh Tiên Hoàng đi trốn. Tới cửa biển Nam Giới (tức là cửa Sót, nằm 

ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), hắn rút dao bên mình ra, rạch mặt vợ mà kể 

tội: 

  

- Cha mày đã lừa gạt để ức hiếp mẹ con ta. Ta có đâu lại vì mày mà bỏ qua tội ác của 

cha mày. Thôi, mày hãy trở về, ta sẽ một thân một mình đi tìm ai có thể cứu đƣợc ta đây. 

  

Nói rồi, Ngô Nhật Khánh chạy sang Chiêm Thành. Nay, nghe tin Đinh Tiên Hoàng đã 

mất, Ngô Nhật Khánh dẫn quân Chiêm Thành, theo đƣờng biển mà vào cƣớp phá. 

Chẳng dè, khi quân của chúng đi qua cửa biển Đại Nha và cửa biển Tiểu Khang thì 

phong ba nổi lên, nhận chìm hết cả thuyền bè, Ngô Nhật Khánh bị chết đuối. Chúa 

Chàm (tức vua Chiêm Thành) may đƣợc thoát nạn, thu nhặt tàn quân mà chạy về”. 

  

 

  

Lời bàn: Nhân thời loạn mà làm loạn, sự ấy dẫu chẳng tốt đẹp gì, nhƣng thôi, Ngô Nhật 

Khánh cũng hùng cứ một phƣơng nhƣ bao kẻ hùng cứ các phƣơng, hãy tạm cho là sự 

thƣờng. Quan hệ hôn nhân giữa gia đình Đinh Tiên Hoàng với gia đình Ngô Nhật 

Khánh, tuy có phần rắc rối đến độ khó thƣơng, nhƣng, nếu xét đến tâm thành của Đinh 

Tiên Hoàng đối với xã tắc, kể cũng có thể coi là sự thƣờng vậy. 

  

Mọi sự bất thƣờng đều ở cái tâm bất chính của Ngô Nhật Khánh mà thôi. Khi loạn mƣời 

hai sứ quân đã bị dẹp, quyền cai trị giang sơn đã đƣợc Đinh Tiên Hoàng thu về một mối, 

thì chống Đinh Tiên Hoàng tức là chống lại nền thống nhất thiêng liêng, tức là xúc phạm 



đến tình cảm chung của nhân dân cả nƣớc. Sự vô đạo trong xử thế với thân nhân của 

Ngô Nhật Khánh, đời dẫu có khinh vẫn có thể tha, song, chống lại triều đình trong 

trƣờng hợp này là trọng tội, quyết không thể dung tha đƣợc. 

  

Từ chỗ loạn nhà đến chỗ hại nƣớc, khoảng cách thật chẳng xa. Cho dẫu ngàn năm vật 

đổi sao dời, lòng khinh ghét và căm giận của thế gian đối với kẻ bất trung và phản quốc 

có bao giờ thay đổi đâu. 

  

Nhƣ Ngô Nhật Khánh, đã bất hiếu lại bất trung, đã hại dân lại phản quốc, còn mặt mũi 

nào sống giữa trời cao đất dày nữa. Phong ba bất ngờ nổi lên, đó là chuyện của phong 

ba, nhƣng, cái chết bi thảm của Ngô Nhật Khánh lúc này có phải là chuyện bất ngờ đâu. 

Giá thử Ngô Nhật Khánh có may mắn thoát khỏi phong ba của biển, hắn cũng chẳng thể 

thoát khỏi bão táp căm giận của lòng ngƣời đƣơng thời. 

  

... Mới hay, những kẻ phi loài, 

  

Dẫu ngƣời không giết thì trời chẳng tha. 

  

 

 33 - THƢƠNG HẠI THAY ! TUỚNG QUÂN HẦU NHÂN BẢO 

 

 

Năm 960, Triệu Khuông Dận lên ngôi Hoàng Đế, đó là Tống Thái Tổ, vị vua đầu tiên 

của nhà Tống (960 – 1278). Cũng nhƣ bao Hoàng Đế Trung Hoa khác, ngay sau khi lên 

ngôi, Tống Thái Tổ đã mƣu tính kế sách bành trƣớng xuống phƣơng Nam. Nhƣng, kế 

sách chƣa thực hiện đƣợc thì Tống Thái Tổ qua đời. Hoàng Đế kế vị là Triệu Khuông 

Nghĩa (tức Tống Thái Tông) quyết nối chí lớn của Tống Thái Tổ, ngày đêm lo nghĩ mƣu 

đồ thôn tính nƣớc ta. Đang khi Tống Thái Tông chƣa tìm đƣợc cơ hội thuận tiện, thì ở 

nƣớc ta, Đinh Tiên Hoàng qua đời và ngay sau đó là cuộc xung đột vũ trang giữa phái 

của Đinh Điền, Nguyễn Bặc và Phạm Hạp với phái của Lê Hoàn. Quan biên ải phía Nam 

của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo dò biết đƣợc mọi sự, bèn xin đƣợc về triều để báo cáo 

tình hình. Nói cho ngay, Hầu Nhân Bảo cũng vì mâu thuẫn với đồng liêu cho nên bị bắt 

ra làm quan ở biên ải phía Nam, chín năm trời không đƣợc về thăm nhà, đến đây, muốn 

xin về triều để nhân đó mà xin về thăm nhà luôn thể. Nhƣng, thƣơng hại thay, Hầu Nhân 

Bảo tính kế lợi mình mà hại ngƣời, chƣa thỏa ƣớc nguyện riêng đã phải về nơi chín suối. 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 1) có hai đoạn chép 

chuyện Hầu Nhân Bảo, nay xin đƣợc giới thiệu nhƣ sau: 

  

“Trƣớc đây, viên quan giữ đất Ung Châu (Trung Quốc) của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo 

dâng thƣ (về triều) nói rằng, ở Giao Châu (chỉ nƣớc ta) đang có biến loạn, triều đình chỉ 

cần đem một ít quân sang là cũng đã có thể chiếm lấy đƣợc. Hầu Nhân Bảo cũng xin 

đƣợc về triều để trình bày việc này. Vua Tống đƣợc thƣ, mừng lắm, đã toan sai quân 



chạy ngựa trạm đi triệu Hầu Nhân Bảo về ngay, nhƣng Lƣ Đa Tốn (kẻ có hiềm thù với 

Hầu Nhân Bảo và đặc biệt là với Triệu Phổ, anh vợ của Hầu Nhân Bảo) lại tâu rằng: 

  

- Nƣớc nhỏ kia đang có nội loạn, đó chính là cơ trời khiến chúng phải mất, thế thì ta nên 

xuất kì bất ý mà đánh úp, tức là làm theo lối sét đánh thình lình, che tai không kịp. Nay 

nếu có lệnh cho Hầu Nhân Bảo về trƣớc thì mƣu kia tất phải bị lộ, bọn họ biết mà đề 

phòng, ta không dễ gì lấy đƣợc đâu. Vậy, chi bằng hãy mật sai Hầu Nhân Bảo ngầm lo 

mọi việc, sau mới xuất quân đánh tràn sang, thắng lợi mƣời phần cầm chắc cả mƣời. 

  

Vua Tống cho lời ấy là phải, bèn phong cho Hầu Nhân Bảo làm Giao Châu thủy lục 

Chuyển vận sứ, lại phong cho bọn Tôn Toàn Hƣng, Trần Khâm Tộ, Lƣu Trừng và Giả 

Thực đƣợc quyền nắm binh mã, hẹn ngày cùng kéo sang xâm lƣợc nƣớc ta” (Tờ 12). 

  

“Bấy giờ (năm Tân Tị, 981), quân Tống tràn sang xâm lấn nƣớc ta. Hầu Nhân Bảo kéo 

đến Lãng Sơn (tên một hòn đảo ở vịnh Hạ Long), Trần Khâm Tộ kéo đến Tây Kết, Lƣu 

Trừng kéo đến Bạch Đằng. Nhà vua (chỉ Lê Hoàn) tự mình làm tƣớng để chống giặc, sai 

quân đóng cọc gỗ ở sông Bạch Đằng để cản đối phƣơng. Quân Tống quá đông nên quân 

ta đánh có phần bất lợi, hai trăm thuyền chiến bị giặc cƣớp. Hầu Nhân Bảo đem quân 

tiến lên trƣớc nhƣng Tôn Toàn Hƣng thì đóng quân lại, tỏ ý dùng dằng, khiến cho Hầu 

Nhân Bảo phải mấy phen thúc giục. 

  

Khi quân Hầu Nhân Bảo tới, Nhà vua sai ngƣời trá hàng rồi lập mƣu, dụ bắt đƣợc Hầu 

Nhân Bảo đem chém. Bọn Lƣu Trừng sợ mà rút lui, Trần Khâm Tộ nghe tin cũng tháo 

chạy trở về. Nhà vua sai tƣớng xuất quân truy kích. Trần Khâm Tộ thua to, quân lính 

chết hơn quá nửa. Bọn bộ tƣớng của giặc là Quách Quân Biện và Hứa Trọng Tuyên đều 

bị bắt giải về kinh đô. Quan giữ chức Chuyển vận sứ của nhà Tống là Hứa Trọng Tuyên 

viết tờ tâu về triều, báo cáo việc thua trận. Vua Tống bèn hạ lệnh rút lui (Tờ 17). 

  

Lời bàn : Đánh lén vào nƣớc ngƣời khi nƣớc ngƣời đang có biến loạn, kế ấy tuy chẳng 

mới mẻ gì, nhƣng, nhƣ Hầu Nhân Bảo mà cũng biết đƣợc thì cũng cho là thông minh. 

Tiếc thay, Lê Hoàn lại thông minh hơn Hầu Nhân Bảo. Ngƣời sinh không phải thời, ấy 

là Hầu Nhân Bảo chăng? 

  

Lƣ Đa Tốn quả là kẻ thâm hiểm. Một lời hắn nói ra, nghe cứ ngọt nhƣ đƣờng, trên thì 

khiến vua phải ƣng theo, dƣới thì buộc đồng liêu (cũng là đối thủ) phải ngậm bồ hòn và 

cam phận bị chôn chân ở nơi biên ải. 

  

Binh pháp cổ của Trung Quốc vẫn răn tƣớng lĩnh phải biết ngƣời biết ta. Hầu Nhân Bảo 

chẳng hề biết ta cũng chẳng hề biết ngƣời, không chết sớm mới là lạ, chớ chết sớm có gì 

là lạ đâu. 

  

Với ngƣời, tức là với nƣớc ta, Hầu Nhân Bảo chỉ mới thấy có sự biến loạn, chƣa hề biết 

Lê Hoàn là ngƣời nhƣ thế nào. Với mình, tức là với nhà Tống và bạn đồng liêu, Hầu 



Nhân Bảo chỉ mới láu lỉnh, tính nhân việc này để làm việc kia, chƣa hề biết rằng, phàm 

là việc bất nghĩa, sớm muộn thế nào cũng thảm bại, cũng chƣa hề biết rằng, một đồng 

liêu ngầm nuôi mƣu hãm hại thì nguy hại còn hơn cả binh hùng tƣớng mạnh của đối 

phƣơng. Chẳng hay sinh thời, Hầu Nhân Bảo có bao giờ nghĩ đến những điều đại loại 

nhƣ thế này. Nhƣng, nếu có nghe thì cũng chƣa hề nghĩ thấu đáo, nếu không, sự thể đâu 

đến nỗi bi thảm nhƣ vậy. Thƣơng hại thay! 

  

 

 34-  ĐẠI LƢỢC VÊ LÍ LỊCH TRƢỚC KHI LÊN NGÔI CỦA LÊ HOÀN 

 

 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (bản kỉ, quyển 1, tờ 14 và 15) chép 

chuyện Lê Hoàn trƣớc khi đƣợc tôn lên ngôi Hoàng Đế nhƣ sau: 

  

“Thân mẫu của nhà vua, ngƣời họ Đặng, trƣớc đó, khi đang mang thai, bỗng nằm mơ 

thấy bụng mình nở ra hoa sen và kết thành hạt sen ngay, bà bấy hạt sen ấy đem chia cho 

mọi ngƣời nhƣng phần mình lại không ăn. Tỉnh dậy, bà lấy làm lạ lắm. Đến khi sinh Nhà 

vua, vừa thoáng thấy mặt mũi đến hình dáng đều khác thƣờng, bà nói với mọi ngƣời: 

  

- Thằng bé này về sau ắt sẽ đƣợc sang giàu hơn ngƣời, chỉ tiếc là tôi không kịp đƣợc 

hƣởng lộc mà thôi. 

  

Thế rồi đƣợc độ vài năm, bà mất và sau đó, thân sinh (của Nhà vua) cũng qua đời. Bấy 

giờ, có viên quan ngƣời họ Lê (hiện chƣa rõ tên), ngƣời Ái Châu (nay thuộc Thanh Hóa) 

thấy (Nhà vua) có dung mạo khác thƣờng, bèn nuôi làm con. Một hôm, mùa đông giá rét 

(Nhà vua) phải nằm phục xuống nhƣ hình cái cối úp cho đỡ buốt, chẳng dè đêm ấy, nhà 

sáng rực cả lên vì có con rồng vàng nằm che lên cho (Nhà vua). Viên quan ngƣời họ Lê 

càng lấy làm lạ. 

  

Lớn lên (Nhà vua) từng giúp việc cho Nam Việt Vƣơng (Đinh) Liễn, tỏ ra tài giỏi và có 

chí lớn hơn ngƣời. (Đinh) Tiên Hoàng khen là ngƣời giàu mƣu trí và có sức mạnh, bèn 

giao cho quyền đƣợc cai quản hai ngàn quân, sau, thăng dần lên đến chức Thập đạo 

Tƣớng quân, Điện tiền chỉ huy sứ”. 

  

 

  

Lời bàn: Ngƣời mẹ nào cũng đều có thể có những giấc mơ và những lời nói tƣơng tự 

nhƣ thân mẫu của Lê Hoàn, bởi vì đó thực sự chỉ là khao khát tự nhiên của thế tục. Song, 

thời ấy chỉ có Lê Hoàn mới là ngƣời biến khát khao của thân mẫu thành hiện thực phi 

thƣờng. Có bao nhiêu ngƣời mẹ là có bấy nhiêu ngƣời nuôi những ƣớc vọng chân thành 

về con mình, chỉ tiếc là không phải bất cứ ngƣời con nào cũng đều có thể làm thỏa 

nguyện đấng sinh thành của mình mà thôi. 

  



Rồng vàng che chở Lê Hoàn là chuyện có thật chăng? Trong trƣờng hợp này, tin sách 

chẳng bằng không có sách vậy. Nhƣng, với một ngƣời mà nhỏ thì cần cù và giàu nghị 

lực chịu đựng, lớn thì chí cả và mƣu lƣợc hơn ngƣời, thiên hạ thêm thắt rồi sử cứ thế mà 

chép chuyện rồng vàng che chở, chẳng qua cũng chỉ để tăng thêm sự kính trọng mà chữ 

nghĩa khó bề diễn đạt hết đó thôi. 

  

Thêm điều phi thƣờng cho các đấng phi thƣởng vốn là sự thƣờng của ngàn xƣa, và 

không ít khi, chính sự thƣờng này lại góp phần không nhỏ vào việc tạo ra những sự phi 

thƣờng mới. Ngẫm mà xem! 

  

 

 35 - CHUYỆN LÊ HOÀN LÊN NGÔI HOÀNG ĐẾ 

 

 

Lê Hoàn sinh năm Tân Sửu (941) tại làng Trung Lập, Châu Ái (nay làng này thuộc Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa), mất năm Ất Tị (1005), thọ 64 tuổi. Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo, 

Lê Hoàn đi ở và làm con nuôi. Sau, Lê Hoàn theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp loạn mƣời hai 

sứ quân. Nhờ có tài, lại đƣợc Đinh Bộ Lĩnh yêu, ông thăng tiến rất nhanh. Dƣới triều 

Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn giữ chức Thập đạo Tƣớng quân, tức là chức võ quan cao 

nhất lúc bấy giờ. 

  

Năm 979, khi Đinh Tiên Hoàng và con trai trƣởng là Nam Việt Vƣơng Đinh Liễn bị giết 

hại, con thứ của Đinh Tiên Hoàng là Vệ Vƣơng Đinh Toàn đƣợc đƣa lên nối ngôi, Lê 

Hoàn là Phó Vƣơng, giữ quyền nhiếp chính. Các quan trong triều nhƣ Đinh Điền, 

Nguyễn Bặc và Phạm Hạp nghi ngờ Lê Hoàn sẽ làm việc mờ ám, bèn dấy binh để đánh, 

nhƣng rốt cuộc lại bị Lê Hoàn đánh bại và giết chết. Từ đó, uy danh của Lê Hoàn ngày 

một lớn hơn. Tuy nhiên, khi nội loạn vừa dẹp yên thì ngoại xâm lại tràn tới. Nghe theo 

lời tâu của Hầu Nhân Bảo, nhà Tống xua quân đến xâm lƣợc nƣớc ta. Triều đình đƣơng 

thời đứng trƣớc một thực tế rất khó xử, rằng ai sẽ là ngƣời đủ uy tín và đủ năng lực để 

điều khiển vận mệnh quốc gia? Tháng bảy năm Canh Thân (980), một sự kiện lớn đã 

diễn ra tại kinh đô Hoa Lƣ. Sự kiện này đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng 

mục (chính biên, quyển 1, tờ 13) chép lại nhƣ sau:  

  

“Quan giữ đất Lạng Châu (vùng Lạng Sơn và Quảng Ninh ngày nay) đem việc đó (chỉ 

việc quân Tống tràn sang xâm lƣợc nƣớc ta) tâu lên, Dƣơng Thái hậu bèn sai Lê Hoàn 

tuyển lựa dũng sĩ để chống lại. (Triều đình) cho Phạm Cự Lƣợng (em của Phạm Hạp, 

ngƣời Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dƣơng) làm Đại tƣớng, đƣợc quyền bày mƣu tính 

kế đánh giặc. (Phạm) Cự Lƣợng cùng các tƣớng, mặc nguyên quân phục, vào thẳng nội 

điện, nói thẳng với mọi ngƣời rằng:  

  

- Thƣởng ngƣời có công, trị ngƣời phạm tội, ấy là phép dùng binh. Nay, chúa thƣợng thì 

thơ ấu, dẫu bọn ta có liều chết mà đánh rồi may lập đƣợc chút công lao, thì ai sẽ là ngƣời 



biết cho? Vậy thì chi bằng trƣớc hãy tôn ngay quan Thập đạo Tƣớng quân (tức Lê Hoàn) 

lên ngôi Thiên Tử rồi sau đó mới xuất quân. 

  

Quân sĩ nghe vậy thì đều tung hô “vạn tuế”. Dƣơng Thái hậu cũng một lòng mến phục, 

liền sai lấy tấm Long Cổn khoác lên ngƣời Lê Hoàn, rồi cũng chính Dƣơng Thái hậu 

khuyên Lê Hoàn lên ngôi. Lê Hoàn lên ngôi, đổi niên hiệu là (Thiên Phúc), giáng Hoàng 

đế là Đinh Toàn xuống làm Vệ Vƣơng nhƣ cũ”. 

  

 

  

Lời bàn: Đinh Tiên Hoàng mất, vua nối ngôi là Đinh Toàn chỉ mới đƣợc sáu tuổi, Lê 

Hoàn làm Phó Vƣơng, giữ quyền nhiếp chính, ấy là vì sự thể lúc đó buộc phải làm nhƣ 

vậy. Sau, vận nƣớc lâm nguy, xã tắc không thể phó thác cho Đinh Toàn bé nhỏ, chƣ 

tƣớng cùng Dƣơng Thái hậu tôn Lê Hoàn lên ngôi, và Lê Hoàn đã vui nhận ý tôn lập đó, 

ấy cũng bởi sự thể lúc bấy giờ buộc phải làm nhƣ vậy đó thôi. 

  

Ai lên ngôi để hƣởng cuộc đời nhung lụa, còn Lê Hoàn lên ngôi trƣớc hết là để nhận lấy 

sứ mệnh vinh quang mà cực kì khó khăn, đó là chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân Tống 

xâm lăng, bảo vệ nền tự chủ và thái bình cho xã tắc, kính thay!  

  

Cũng là anh em ruột thịt một nhà nhƣng nếp nghĩ của Phạm Hạp và Phạm Cự Lƣợng 

mới khác nhau làm sao. Ai dám bảo rằng Phạm Hạp bất tài và bất trung? Nhƣng, chút 

suy nghĩ nông cạn đã đẩy Phạm Hạp vào ngõ cụt đầy bi kịch. Mới hay, giữa cái tốt và 

cái xấu, giữa cao thƣợng với thấp hèn, giữa anh hùng với phản nghịch, tất cả, đôi khi chỉ 

xuất phát từ một phút suy nghĩ nông cạn và rất điên rồ đó thôi. 

  

Trách Phạm Cự Lƣợng và chƣ tƣớng sao chỉ nghĩ đến việc cần ngƣời ghi nhận công lao 

cho mình ƣ? Rằng đúng thì kể cũng có phần đúng, nhƣng nếu cứ lấy đạo đức ngày nay 

làm chuẩn để xét đoán, thì lịch sử sẽ chẳng còn là lịch sử nữa. Có phải cái đúng bao giờ 

cũng đúng hết với mọi thời đâu. Ngẫm mà xem! 

  

 

  36 - LÊ HOÀN TIẾP SỨ GIẢ NHÀ TỐNG NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Cũng nhƣ bao vị Hoàng đế khác của nƣớc ta, Lê Hoàn coi nhà Tống là Thiên triều, vua 

Tống là Thiên tử, còn mình thì chịu sự tấn phong dần dần từ thấp lên cao. Theo lễ, vua 

chƣ hầu phải tổ chức đón tiếp sứ giả Thiên triều một cách thật trọng thể. Với những sứ 

giả mang sắc phong của Thiên tử đến thì lễ đón tiếp phải càng trọng thể hơn. Nhƣng, 

chuyện Lê Hoàn tiếp sứ giả của Thiên triều thì khác hẳn. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 1) có mấy đoạn ghi chép về việc này. 

  



Đoạn thứ nhất (tờ 19-b), chép chuyện Lê Hoàn tiếp phái bộ sứ giả nhà Tống do Tống 

Cảo cầm đầu. Phái bộ này đến nƣớc ta vào năm Canh Dần (990): 

  

“Nhà Tống sai quan giữ chức Tả Chính Ngôn là Tống Cảo, quan giữ chức Hữu Chính 

Ngôn là Vƣơng Thế Tắc, mang tờ chế sắc sang phong thêm cho Nhà vua hai chữ đặc 

tiến. Vua sai bọn Nha nội chỉ huy sứ là Đinh Thừa Chính đem chín chiếc thuyền đến tận 

Thái Bình (đất này nay thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc) để dẫn sứ giả theo 

đƣờng biển mà vào. Nửa tháng sau thì (sứ giả) đến sông Bạch Đằng rồi cứ thế, theo thủy 

triều mà đi. Mùa thu, tháng chín, sứ giả đến trạm Nại Chinh ở Trƣờng Châu (thuộc Ninh 

Bình). Nhà vua ra ngoài thành để tiếp. (Khi tiếp thì) bày các thứ chiến cụ để khoe. Vua 

cầm cƣơng ngựa, cùng đi với sứ giả. Đến cửa Minh Đức (tên một cửa trong kinh thành 

Hoa Lƣ), Nhà vua để chiếu thƣ lên trên điện chứ không chịu lạy, nói dối rằng, năm ngoái 

đi đánh giặc man, ngã ngựa nên đau chân. (Tống) Cảo và (Vƣơng) Thế Tắc tin ngay là 

thực. Sau đó, Vua bày yến tiệc để thiết đãi sứ giả và nói với (Tống) Cảo rằng: 

  

- Từ nay trở đi, hễ có quốc thƣ thì chỉ nên giao nhận ở biên giới, không phiền sứ giả phải 

đến tận đây nữa. 

  

(Tống) Cảo về tâu lại. Vua Tống bằng lòng”. 

  

Đoạn thứ hai (tờ 22-b) chép chuyện Lê Hoàn tiếp phái bộ sứ giả của nhà Tống do Lý 

Nhƣợc Chuyết cầm đầu, đến nƣớc ta vào năm Bính Thân (996): 

  

“Vua nhà Tống sai Lý Nhƣợc Chuyết mang chiếu thƣ và đai ngọc sang ban cho Vua. 

Khi (Lý) Nhƣợc Chuyết đến, Vua cũng ra tận phía ngoài thành để đón nhƣng lại tỏ cho 

sứ giả thấy mình cao quý khác thƣờng, ngạo mạn không chịu làm lễ. (Nhân vì Lý Nhƣợc 

Chuyết có ý phiền, rằng sao Nhà vua lại nỡ để cho quân lính tràn sang cƣớp phá châu 

Nhƣ Hồng của nhà Tống). Vua nói: 

  

- Việc cƣớp trấn Nhƣ Hồng là do bọn cƣớp biển ở ngoài cõi, Hoàng đế hẳn biết là không 

phải quân của Giao Châu (chỉ quân ta). Nếu nhƣ Giao Châu mà làm phản thì trƣớc hết sẽ 

cho quân đánh vào Phiên Ngung, sau đó đánh thẳng vào Mân Việt, há có phải là dừng lại 

ở trấn Nhƣ Hồng mà thôi đâu”. 

  

 

  

Lời bàn: Lần thứ nhất, Lê Hoàn vừa đón sứ giả lại vừa bày các thứ chiến cụ để... hù dọa 

sứ giả. Sứ giả sợ cũng chí phải, bởi vì nhà Tống đem binh hùng tƣớng mạnh sang mà 

còn bị Lê Hoàn đánh cho tơi bời, huống chi là lúc này, sứ giả chỉ là hai viên quan văn 

yếu ớt. Làm sứ giả của nƣớc bại trận, kể cũng khốn khổ thay. Cho nên, vừa nghe Lê 

Hoàn nói dối là đau chân vì bị ngã ngựa từ… năm ngoái, sứ giả đã vội tin ngay, không 

dám bắt lỗi việc Lê Hoàn không thèm lạy chiếu thƣ của Thiên tử. Lê Hoàn bảo rằng từ 

đây, hễ có quốc thƣ thì chỉ cần giao nhận ở biên giới là đủ, không phải vào kinh đô làm 



gì, ấy thế mà Tống Cảo phải nghe, vua Tống cũng phải nghe. Hóa ra, làm vua của nƣớc 

bại trận còn nhục nhã cam phận, huống chi là sứ giả cỡ nhƣ Tống Cảo kia! 

  

Lần thứ hai, thái độ ngạo nghễ của Lê Hoàn, đủ tỏ cho sứ giả lẫn Thiên triều thấy rằng, 

Lê Hoàn chẳng coi Thiên tử ra gì. Sử chép lời Lê Hoàn, ấy là tỏ cho muôn đời biết rằng, 

khí phách Lê Hoàn là khí phách chung của con Hồng cháu Lạc, kẻ nào muốn dòm ngó 

nƣớc ta thì hãy đọc kĩ lời này. 

  

Bấy giờ, đất ta chƣa rộng, ngƣời ta chƣa đông, sức ta chƣa thật mạnh, nhƣng Lê Hoàn 

vẫn nghiêm giữ quốc thể. Tờ sắc phong tƣớc vị và báu vật mà Thiên triều ban không hề 

làm cho Lê Hoàn chịu khom lƣng. Ôi, phải chi ai ai cũng giữ đƣợc nhân cách trƣớc mọi 

cám dỗ của ngƣời ngoài! 

  

 37 - NHÂN CÁCH LÊ LONG ĐĨNH 

 

 

Lê Hoàn có tất cả mƣời hai ngƣời con trai, gồm mƣời một con ruột và một con nuôi. Lê 

Long Đĩnh là con thứ năm của Lê Hoàn. Năm Ất Tị (1005), Lê Hoàn mất. Một cuộc ác 

chiến để giành ngôi giữa các con của Lê Hoàn đã diễn ra. Cuối cùng, Lê Long Đĩnh đã 

cƣớp đƣợc ngôi báu và làm vua gần 5 năm (1005 - 1009). Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 

1) đã dành một đoạn khá dài để viết về nhân cách của Lê Long Đĩnh. Chúng tôi xin giới 

thiệu lời dịch đoạn viết này và xin nhƣờng lời bàn cho độc giả: 

  

“Vua vốn tính hiếu sát. Có tội nhân phải tội chết, Vua bắt lấy cỏ tranh cuốn vào ngƣời 

rồi đốt, hoặc giả có lần sai tên hề là Liêu Thủ Tâm, lấy con dao thật cùn, xả vào ngƣời 

tội nhân cho chết dần, làm nhƣ thế, tội nhân phải kêu la thảm thiết đến vài ngày. Liêu 

Thủ Tâm thấy vậy thì bỡn cợt rằng: 

  

- Mày không quen chịu chết à!  

  

Nhà vua thấy thế cũng cƣời to lên, lấy làm thích thú lắm. Mỗi khi đi đánh trận, họ bắt 

đƣợc tù binh là Nhà vua lại sai áp giải họ đến bờ sông. Khi nƣớc thủy triều xuống thì sai 

làm cái lồng, đặt sẵn dƣới nƣớc cạn và nhốt tù binh vào đó để đến khi nƣớc triều lên thì 

tù binh sẽ bị chết chìm dƣới nƣớc. Lại cũng có khi (Nhà vua) bắt tù binh phải trèo lên 

cây cao rồi sai ngƣời chặt cây (cho ngã xuống mà chết). Có lần Nhà vua đi chơi ở khúc 

sông có lắm thuồng luồng, bèn sai trói tù binh vào mạn thuyền, chạy qua chạy lại, lấy họ 

làm mồi cho thuồng luồng. 

  

(Trong cung), phàm những vật đem về nhà bếp, Nhà vua đều tự tay cắt tiết rồi sau mới 

giao cho đầu bếp làm. Có lần, Nhà vua kê mía lên đầu bậc tu hành khả kính là Tăng 

Thống Quách Ngang để róc mà ăn. Vua giả vờ lỡ tay, khiến dao phập vào đầu nhà sƣ 

Quách Ngang, máu chảy ra lênh láng. Vua thấy vậy thì cƣời ầm lên. 

  



Có đêm, Nhà vua sai làm thịt mèo để đãi. Các quan ăn xong, ai nấy nôn thốc nôn tháo cả 

ra. Khi các quan có việc phải vào và tâu trình các việc thì Nhà vua lại sai những tên hề ra 

nói leo, khỏa lấp hết mọi lời của quan. 

  

Có lần, kẻ giữ cung làm món chả, Nhà vua cũng cùng với mọi ngƣời chạy đến tranh ăn. 

Bấy giờ, các bậc vƣơng giả chống đối đều bị Nhà vua dẹp yên hết cả”. 

  

…“Vua đi đánh các châu Đô Lƣơng và Cử Long (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa), bắt đƣợc 

ngƣời Man cùng với khoảng vài trăm con ngựa. Vua sai lấy gậy đánh bọn ngƣời Man bị 

bắt. Vì bị đánh quá đau, họ kêu la ầm ĩ, lỡ xúc phạm tới tên húy của Đại Hành (tức Lê 

Hoàn, thân sinh của Vua), thì Vua lại thích chí cƣời ồ lên và lại sai đánh nữa. Mỗi lần bị 

đánh là mỗi lần họ lại xúc phạm đến tên húy của Đại Hành, nhƣng Nhà vua lại lấy đó 

làm vui. Đi đánh Ái Châu (tức vùng Thanh Hóa ngày nay), bắt đƣợc ngƣời của châu này, 

Vua sai làm cái rọ, nhốt họ vào đó rồi cƣời”. 

  

…“Mùa đông, tháng 10 (năm Kỉ Dậu, 1009), ngày Tân Hợi, Vua băng ở tẩm điện, gọi là 

Ngọa Triều (Hàng Ðế) bởi vì Nhà vua có bệnh trĩ, mỗi khi ra chầu triều đều phải nằm”. 

  

 38 - LÊ LONG ĐĨNH GẶP MAY 

 

 

Sau một thời gian chém giết ngƣời ruột thịt chẳng chút ghê tay, Lê Long Đĩnh đã chiếm 

đƣợc ngôi vua. Cuộc chém giết khủng khiếp này chẳng những ngƣời trong nƣớc đều biết 

mà cả nhà Tống bên Trung Quốc cũng hay. Bọn quan lại ở vùng biên ải phía Nam của 

Trung Quốc đã dâng thƣ về triều, thúc giục vua Tống nhanh chóng lợi dụng cơ hội thuận 

tiện này để xuất quân sang đánh chiếm nƣớc ta, nhƣng vua Tống đã không chấp thuận. 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 27-b và tờ 28-b) chép chuyện này nhƣ 

sau: 

 

  

“Mùa hạ, tháng sáu (năm Bính Ngọ, 1006) quan Tri Châu của Quảng Châu (Trung 

Quốc) là Lăng Sách dâng thƣ về triều Tống, nói rằng:  

  

- Nay, Giao Chỉ (chỉ nƣớc ta) đang có loạn, vậy xin cho thần cùng với quan giữ chức 

Duyên biên An phủ sứ là Thiệu Việp đƣợc bàn tính kế sách để dâng lên. Bọn thần dựa 

theo lời của Hoàng Khánh Tập, kẻ cầm đầu hơn ngàn ngƣời ở Giao Chỉ đã theo về và 

nay đƣợc quan ở Liêm Châu (thuộc Trung Quốc) dẫn đến, nói rằng: các con của Nam 

Bình Vƣơng (chỉ tƣớc vị của Lê Hoàn) mỗi ngƣời đặt trại sách phân tán một nơi, quan 

lại thì lìa tan, nhân dân thì lo sợ, vậy, xin đem quân đến đánh dẹp. Bọn (Hoàng) Khánh 

Tập sẽ làm tiên phong, xin đƣợc hẹn ngày đánh chiếm lấy (nƣớc ta). Nếu triều đình ƣng 

chuẩn lời thỉnh cầu này thì xin lấy quân đang đóng tại các đồn ở những châu thuộc 

Quảng Nam (tức vùng Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay) và xin 



thêm năm ngàn quân ở Kinh Hồ (Trung Quốc) để thủy bộ cùng tiến, nhất định sẽ bình 

định đƣợc ngay. 

  

Vua Tống nói: 

  

- Họ Lê thƣờng sai con sang chầu, góc biển ấy vẫn đƣợc yên, chƣa từng bất trung, bất 

thuận. Nay nghe tin Lê Hoàn mới mất, chƣa có lễ thăm viếng mà đã vội đem quân đánh 

kẻ đang có tang, đó chẳng phải là việc làm của đấng vƣơng giả. 

  

Nói rồi (vua Tống) xuống chiếu cho bọn (Lăng) Sách tiếp tục vỗ về, cốt sao cho mọi sự 

đƣợc yên lặng. Sau, (vua Tống) lại sai bọn Thiệu Việp đem thƣ sang bày tỏ uy đức của 

Thiên Triều, bảo không nên giết hại lẫn nhau nữa. Nếu anh em cứ giành nhau, không 

định rõ ngôi thứ thì quân của Thiên Triều sẽ sang hỏi tội, họ Lê nhất định chẳng còn ai 

sống sót. Vua Lê Long Đĩnh sợ, bèn xin cho em sang nạp cống”. 

  

 

Lời bàn: Bấy giờ, Lê Long Đĩnh đồng thời đứng trƣớc ba đại hoạ. Một là anh em ruột 

thịt vẫn chƣa chịu ngừng chém giết lẫn nhau, ngôi vua chƣa có gì đáng gọi là chắc. Hai 

là bọn Hoàng Khánh Tập đã cam lòng đi từ chỗ chống Nhà vua đến chỗ phản bội đất 

nƣớc, khiến cho vận mệnh quốc gia đứng trƣớc thử thách thật cam go. Ba là quan biên ải 

của nhà Tống vốn sẵn dã tâm xâm lƣợc, đến đây lại biết rõ nội tình triều Lê rối ren, ra 

sức xúi giục triều đình đem quân sang thôn tính. Ba đại họa ấy, đủ để triều đình Lê Long 

Đĩnh có nguy cơ bị tan rã, xã tắc cũng nhất định sẽ lâm nguy. May thay, vua nhà Tống 

đã không dám xuất quân. Vua nhà Tống bỗng dƣng từ tâm hẳn ra chăng? Một lần bị Lê 

Hoàn đánh cho đại bại, đủ để vua Tống nghìn lần đắn đo khi toan tính đánh báo thù đó 

thôi. 

  

 39 - CHUYỆN SÉT ĐÁNH RA. . . THƠ ! 

 

 

Ngƣời xƣa cho rằng, mọi biến đổi lớn theo chiều hƣớng xấu hoặc tốt của một cuộc đời, 

một gia đình, một địa phƣơng hay một triều đại ... tất cả đều đƣợc báo trƣớc bằng những 

điềm dữ hoặc điềm lành. Việc Lý Công Uẩn đƣợc tôn lên ngôi Hoàng đế và khai sáng ra 

triều Lý (1010 - 1225) cũng đã đƣợc báo trƣớc nhƣ vậy. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản là, quyển 1, tờ 31a-b) chép: 

  

“Trƣớc đó, ở làng Diên Uẩn, thuộc châu Cổ Pháp (nay là vùng Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh - 

NKT), có cây gạo bị sét đánh. NgƣờI làng ấy đến xem kĩ thì thấy có chữ nhƣ sau : 

  

Thụ căn diểu diểu, 

  

Mộc biểu thanh thanh, 

  



Hòa - đao - mộc lạc, 

  

Thập - bát - tử thành, 

  

Đông - a nhập địa,  

  

Mộc dị tái sinh, 

  

Chấn cung kiến nhật, 

  

Đoài cung ẩn tinh, 

  

Lục thất niên gian, 

  

Thiên hạ thái bình. 

  

 

  

Mấy câu này, đại để có nghĩa là : 

  

Rễ cây sâu thăm thẳm, 

  

Vỏ cây màu xanh xanh, 

  

Hòa - đao - mộc thì rụng, 

  

Thập - bát - tử thì thành, 

  

Đông - a mà nhập địa, 

  

Cây lạ sẽ tái sinh, 

  

Phƣơng Đông mặt trời mọc, 

  

Phƣơng Tây sao ẩn mình, 

  

Chừng sáu bảy năm nữa, 

  

Thiên hạ sẽ thái bình. 

  

( Hoà- đao- mộc ghép lại, có âm Hán-Việt là lê , đây chỉ họ Lê, chỉ ngôi vua của Lê 

Long Đĩnh. Rụng là rụng xuống, ý nói sẽ mất đi. 

  



Thập- bát- tử ghép lại có âm Hán - Việt là lý, chỉ họ Lý. Chữ thành ngụ ý đƣợc dựng 

lên.Cả câu nói triều Lý sẽ đƣợc dựng lên. 

  

Đông- a ghép lại có âm Hán-Việt là trần,chỉ họ Trần. Họ vốn có nguồn gốc từ Trung 

Quốc nên mớI có hai chữ nhập địa.  

  

Cây lạ sẽ tái sinh ngụ ý rằng, sau cũng có triều Lê, song đó lại là một họ Lê hoàn toàn 

khác. 

  

Phƣơng Đông mặt trời mọc : Ý chỉ rằng sẽ có Thiên tử. Xƣa, ngƣời ta vẫn coi Thanh 

Hoá là Tây, còn Thăng Long là Đông). 

  

Nhà sƣ Vạn Hạnh nói với Lý Công Uẩn rằng : 

  

- Mới rồi tôi thấy có bùa sấm lạ kì, suy thì biết là họ Lý sẽ cƣờng thịnh, thế nào cũng dấy 

nên cơ nghiệp. Nay xem trong khắp thiên hạ, ngƣời họ Lý kể cũng nhiều, nhƣng không 

ai bằng Thân Vệ cả (Thân Vệ là chức của Lý Công Uẩn lúc bấy giờ - NKT). Thân Vệ là 

ngƣời nhân từ, đƣợc lòng ngƣời, lại đang là ngƣời nắm giữ binh quyền trong tay, cho 

nên, đứng đầu trăm họ, nếu không phải là Thân Vệ thì còn ai vào đó nữa. Tôi nay đã 

ngoài bảy mƣơi, những mong thƣ thả hãy chết, chẳng qua chỉ cốt để chờ đƣợc xem đức 

hóa của ông thế nào. Việc này quá là cơ may ngàn năm có một. 

  

(Lý) Công Uẩn sợ lời ấy (của Vạn Hạnh) tiết lộ ra, bèn nhờ ngƣời anh đem Vạn Hạnh 

giấu ở Tiên Sơn (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh - NKT). Nhƣng cũng từ đấy, ý nhòm ngó ngôi 

vua bắt đầu nẩy sinh và ngƣời ngƣời cũng muốn theo ý đó". 

  

Lời bàn: Phàm ngƣời đời đã tin cái gì thì thiên hạ nhất định sẽ có ngay những chuyện li 

kì tƣơng ứng để củng cố niềm tin. Chuyện sét đánh ra thơ, hình thức tuy có khác nhƣng 

suy cho cùng thì cũng có mục đích tƣơng tự nhƣ chuyện con chó trắng ở châu Cổ Pháp 

bỗng dƣng có đốm lông đen mang hình hai chữ Thiên tử chuyện quả khế có hạt mận, 

hoặc nhƣ chuyện con trâu ở châu Trƣờng Yên đột ngột thay sừng mà thôi. (Xin vui lòng 

đọc thêm tập 51 giai thoại thời Lý (tập thứ hai của bộ Việt sử giai thoại) để rõ thêm 

những tích này). 

  

Sấm ngôn bao giờ cũng là sấm ngôn. bí ẩn, uẩn súc đến độ rất khó hiểu. Nhƣng sấm 

ngôn sở dĩ đƣợc muôn đời truyền tụng vì chính nó chứa chất những khát vọng đổi thay 

chân thành và lớn lao của trăm họ. Cho nên, thời nào còn có ngƣời viết sấm ngôn thì thời 

đó chƣa thể gọi là thái bình thực sự đƣợc. 

  

Lý Công Uẩn lên ngôi không phải là bởi sự định đoạt rõ ràng từ trƣớc của sấm truyền, 

ngƣợc lại, sấm truyền chẳng qua chỉ là sự khéo léo, nói sao cho hợp với việc Lý Công 

Uẩn lên ngôi mà thôi. Con ngƣời có sự nghiệp phi thƣờng ấy hẳn nhiên phải đƣợc những 

ngƣời ngƣỡng mộ của muôn đời diễn tả bằng những lời khác thƣờng nhƣ thế. 



  

Nhƣ bạn và nhƣ tôi, chúng ta chẳng có lời sấm truyền nào cả, những ngƣời bình thƣờng 

từ ngàn xƣa đến nay chẳng có lời sấm truyền nào cả. Nếu cắt nghĩa đƣợc rằng vì sao lại 

nhƣ thế, cũng có nghĩa là ta đã hiểu đƣợc nguồn gốc đích thực của sấm ngôn Quả là nhƣ 

vậy đấy. 

  

 40 - LÝ CÔNG UẨN LÊN NGÔI 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 1, tờ 32 a-b và tờ 33 a-b) chép rằng: 

  

“Có một lần, Lê Ngọa Triều (tức Lê Long Đĩnh) ăn khế nhƣng (khi bổ ra lại thấy) ở 

trong có hạt mận thì tin ở lời sấm truyền (xem giai thoại số 39), bèn ngầm sai bộ hạ tìm 

ngƣời họ Lý để giết đi, ấy thế mà Lý Công Uẩn ở ngay bên cạnh vẫn không biết. (Mận - 

cây mận, quả mận - âm Hán Việt là lý, cho nên Lê Ngọa Triều suy chữ lý là mận ra chữ 

lý là họ Lý). Đến khi (Lê) Ngọa Triều băng, con nối ngôi thì còn quá bé, cho nên, (Lý) 

Công Uẩn cùng với quan giữ chức Hữu điện tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Ðê, mỗi ngƣời 

đƣợc đem năm trăm quân Tùy Long (quân hầu riêng cho Thiên tử) vào làm quân túc vệ. 

Bấy giờ, quan Chi hậu là Ðào Cam Mộc dò biết Lý Công Uẩn có ý muốn đƣợc truyền 

ngôi, bèn nhân lúc vắng ngƣời, nói khích với Lý Công Uẩn rằng:  

  

- Bấy nay, chúa thƣợng ngu tối và bạo ngƣợc, làm nhiều việc bất nghĩa, khiến trời ghét 

nên không cho hƣởng thọ mà con nối thì thơ ấu, không thể kham nổi việc lớn đầy khó 

khăn, trăm sự đều phiền nhiễu, thần linh không ƣa, dân chúng nháo nhác tìm chân chúa. 

Vậy tại sao quan Thân Vệ (chỉ Lý Công Uẩn) lại không nhân cơ hội này mà nghĩ mƣu 

cao, quyết đoán sáng suốt, xa thì xem dấu cũ của vua Thang, vua Vũ, gần thì xem việc 

của họ Đinh, họ Lê... trên thuận lòng trời, dƣới hợp lòng ngƣời (nắm lấy ngôi báu có 

phải là hơn việc) khƣ khƣ giữ chút tiết hạnh bề tôi nhỏ nhoi hay không? 

  

(Lý) Công Uẩn lấy làm vừa ý với câu nói của Ðào Cam Mộc, nhƣng lại còn sợ Ðào Cam 

Mộc có mƣu khác, bèn giả vờ mắng lại rằng: 

  

- Sao ông dám ăn nói nhƣ thế? Tôi phải bắt ông đem nạp cho bá quan mới đƣợc. 

  

(Ðào) Cam Mộc thong thả nói với Lý Công Uẩn rằng: 

  

- Tôi thấy việc trời và việc ngƣời nhƣ thế cho nên mới dám nói ra. Nay ông muốn tố cáo 

tôi thì tôi cũng xin thƣa rằng tôi đâu sợ chết! 

  

(Lý) Công Uẩn nói: 

  

- Tôi đâu nỡ tố cáo ông, chẳng qua chỉ vì sợ lời nói của ông mà tiết lộ ra thì chúng ta đều 

phải chết nên mới răn nhƣ thế đó thôi.  



  

Hôm sau, (Ðào) Cam Mộc lại bảo (Lý) Công Uẩn rằng: 

  

- Ngƣời trong nƣớc cho rằng họ Lý sẽ làm nên nghiệp lớn, lời sấm đã hiện ra rồi, tai họa 

không thể che giấu đƣợc nữa. Nay, chuyện chuyển họa thành phúc phải làm ngay trong 

một sớm một chiều mà thôi. Đây chính là lúc mà trời thì ban cho, ngƣời thì theo về, ông 

còn ngần ngại gì nữa?  

  

(Lý) Công Uẩn nói:  

  

- Tôi hiểu ý ông cũng không khác gì ý của nhà sƣ Vạn Hạnh. Đã vậy thì nên tính kế nhƣ 

thế nào? 

  

(Ðào) Cam Mộc nói: 

  

- Thân Vệ là ngƣời khoan thứ, nhân từ, ngƣời ngƣời đều theo. Hiện nay, trăm họ đều đã 

mỏi mệt vì kiệt quệ, dân khó mà sống nổi, Thân Vệ nên nhân đó, lấy ân đức mà vỗ về, ắt 

ngƣời ngƣời đều vui theo, chẳng khác gì nƣớc chảy xuống chỗ trũng, không ai có thể cản 

lại đƣợc.  

  

(Ðào) Cam Mộc biết rõ việc đã cần kíp lắm rồi, để nữa sợ sinh biến, liền trình bày với 

các bậc quan lại trong triều, ai ai cũng đều đồng lòng cả. Ngay ngày hôm ấy, họ họp lại, 

bàn rằng: 

  

- Hiện nay, dân chúng muốn triệu ngƣời đều có lòng khác, trên dƣới cách biệt, ai cũng 

ghét tiên đế hà khắc, bạo ngƣợc nên không muốn theo về với vua nối nghiệp (còn nhỏ 

tuổi) mà muốn suy tôn quan Thân Vệ, bọn ta không nhân cơ hội này mà tôn lập Thân Vệ 

làm Thiên tử, lỡ để xẩy ra việc gì, liệu chúng ta có giữ nổi đầu mình nữa hay không? 

  

Thế rồi họ cùng nhau dìu (Lý) Công Uẩn lên chính điện, tôn làm Thiên tử. Trăm quan 

đều lạy rạp dƣới sân, trong ngoài cùng tung hô vạn tuế! Tiếng hô vang dậy cả cung đình. 

  

(Lý Công Uẩn) lên ngôi, đại xá thiên hạ, lấy năm sau làm năm Thuận Thiên thứ nhất. 

Nhà vua sai đốt giềng lƣới, bãi ngục tụng (ý muốn nói ban ân đức đến cả con ngƣời lẫn 

loài vật), đồng thời xuống chiếu rằng: từ nay, hễ ai có việc gì cần tranh kiện thì cho phép 

đƣợc đến triều đình tâu bày, nhà vua sẽ thân hành xét xử. Các quan dâng tôn hiệu cho 

Vua là Phụng Thiên Chí Lý Ứng Vận Tự Tại Thánh Minh Long Hiện Duệ Văn Anh Vũ 

Sùng Nhân Quảng Hiếu Thiên Hạ Thái Bình Khâm Minh Quang Trạch Chƣơng Minh 

Vạn Bang Hiển Ứng Phù Cảm Uy Chấn Phiên Man Duệ Mƣu Thần Trợ Thánh Trị Tắc 

Thiên Đạo Chính Hoàng Đế”. 

  

 

  



Lời bàn: Trƣớc đó, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán rồi lên ngôi vƣơng, Đinh Bộ 

Lĩnh quét sạch loạn mƣời hai sứ quân rồi lên ngôi đế, sự nghiệp tuy mỗi ngƣời một vẻ, 

nhƣng cái chung vẫn là ở chỗ, từ công đức lớn, các bậc hào kiệt ấy đã hiên ngang bƣớc 

lên ngôi chí tôn.  

  

Đến đây, Lý Công Uẩn nhờ đại đức toả sáng mà đƣợc bá quan văn võ tôn phò. Có gì 

may mắn hơn, khi mà Hoàng Đ ế là bậc nhân từ khoan thứ và cẩn trọng hơn ngƣời?  

  

Từ đây, triều Lý bắt đầu, nền thái bình thực sự cũng bắt đầu và Đại Việt dần dần trở 

thành một cƣờng quốc ở Đông Nam châu Á. Có ai hay những trang hào hùng sau đó của 

lịch sử lại đƣợc mở đầu bằng sự kiện ngỡ nhƣ rất bình dị này? 

  

Có ngƣời lên thuyền khiến cho thuyền bị nghiêng đổ, nhƣng cũng có ngƣời lên thuyền 

khiến cho thuyền có thể lƣớt tới băng băng. Lý Công Uẩn chính là một trong những 

ngƣời bƣớc lên và đã có công khiến cho con thuyền Đại Việt băng băng lƣớt tới. Kính 

thay! 

  

 

 THẾ THỨ CÁC TRIỀU ĐẠI TỪ THỜI HÙNG VƢƠNG ĐẾN HẾT THẾ KỈ THỨ X 

Để bạn đọc tiện tra cứu khi xét thấy cần, chúng tôi viết thêm mục Thế thứ các triều đại 

từ thời Hùng Vƣơng đến hết thế kỉ thứ X. Với ý nghĩa là góp phần giúp bạn đọc tiện tra 

cứu. chúng tôi giới thiệu hết tất cả các triều đại từng có trên đất nƣớc ta trong giai đoạn 

lịch sử này, bất kể đó là chính quyền độc lập và tự chủ của ta hay chính quyền đô hộ của 

các triều đại phong kiến Trung Quốc. Và, vì đây chỉ là một trong những nội dung của 

phần phụ lục, chúng tôi chỉ có thể trình bày một cách gọn gàng mà thôi. 

 

 I - THẾ THỨ CÁC TRIỀU ĐẠI THỜI SƠ SỬ 

  

1 - Thời đại Hùng Vƣơng : 

  

- Khoa học lịch sử hiện đại cho rằng, thời Hùng Vƣơng chỉ mở đầu cách nay khoảng hai 

ngàn năm trăm năm (chứ không phải là bốn ngàn năm nhƣ nhiều sách vở trƣớc đây vẫn 

thƣờng nói). 

  

- Về niên đại kết thúc của thời Hùng Vƣơng, phần lớn các nhà sử học hiện nay cho là 

vào khoảng năm 208 trƣớc công nguyên chứ không phải là năm 258 trƣớc công nguyên 

nhƣ sử cũ vẫn nói. 

  

- Các nhà sử học hiện nay cũng cho rằng, hai chữ Hùng Vƣơng gồm hai thành tố khác 

nhau. Thành tố thứ nhất là Hùng. Thành tố này có lẽ bắt nguồn từ sự phiên âm Hán Việt 

của một từ Việt cổ nào đấy, có ngữ âm và ngữ nghĩa gần với các từ Kun, Khun hay 

Khunzt của đồng bào các dân tộc anh em nhƣ Mƣờng, Thái, Mun-đa…, theo đó thì Kun, 

Khun hay Khunzt đều có nghĩa là trƣởng, thủ lĩnh, ngƣời đứng đầu v.v… Thành tố thứ 



hai là Vƣơng. Có lẽ, đây là thành tố do các nhà chép sử đời sau thêm vào, cốt để tỏ rõ 

rằng, thủ lĩnh hay ngƣời đứng đầu (Hùng) là thủ lĩnh hay ngƣời đứng đầu nhà nƣớc. 

Đứng đầu quốc gia, nếu không là đế thì nhất định là vƣơng mà thôi. Nhƣ vậy, Hùng 

Vƣơng là tên tƣớc vị, xuất hiện do phiên âm một từ Việt cổ nào đó. 

  

- Sử cũ có nói đến con số mƣời tám đời Hùng Vƣơng, nối nhau trị vìliên tục trong 2622 

năm (từ năm 2879 trƣớc công nguyên đến năm 258 trƣớc công nguyên). Đó là những 

con số rất khó thuyết phục 

  

- Các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng, các vua Hùng chỉ có thể nối nhau trị vì trong 

khoảng 300 năm, với niên đại kết thúc là năm 208 trƣớc công nguyên (chứ không phải là 

năm 258 trƣớc công nguyên). Trong khoảng thời gian nhƣ vậy, con số mƣời tám đời 

Hùng Vƣơng là hoàn toàn có thể có. 

  

- Theo Hùng triều ngọc phả thì mƣời tám đời Hùng Vƣơng là: 

  

01- Hùng Dƣơng (tức Lộc Tục). 

  

02- Hùng Hiền (tức Sùng Lãm) 

  

03- Hùng Lân 

  

04- Hùng Việp 

  

05- Hùng Hy 

  

06- Hùng Huy 

  

07- Hùng Chiêu 

  

08- Hùng Vỷ 

  

09- Hùng Định 

  

10- Hùng Hy (cùng âm với đời thứ 5 nhƣng mặt chữ Hán thì hoàn toàn khác). 

  

11- Hùng Trinh 

  

12- Hùng Võ 

  

13- Hùng Việt 

  

14- Hùng Anh 



  

15- Hùng Triều 

  

16- Hùng Tạo 

  

17- Hùng Nghị 

  

18- Hùng Duệ 

  

- Thời các vua Hùng, quốc hiệu của ta là Văn Lang. Khoa học lịch sử đã chứng minh 

đƣợc rằng, Văn Lang là một thời đại có thật. Thủ phủ của các vua Hùng là vùng Bạch 

Hạc (Phú Thọ) ngày nay. 

  

2- Thời đại An Dƣơng Vƣơng : 

  

- Theo ghi chép của sử cũ, An Dƣơng Vƣơng huý là Thục Phán, làm vua nƣớc Âu Lạc từ 

năm 258 trƣớc công nguyên đến năm 208 trƣớc công nguyên. Nhƣng, các nhà nghiên 

cứu hiện nay lại cho rằng, nƣớc Âu Lạc chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 208 

trƣớc công nguyên đến năm 179 trƣớc công nguyên, tổng cộng gần ba chục năm. 

  

- Cũng theo ghi chép của sử cũ, Thục Phán là con của vua nƣớc Ba Thục, nhân khi Hùng 

Vƣơng suy yếu, đã đem quân đến đánh và lật đổ Hùng Vƣơng, làm vua nƣớc ta, xƣng là 

An Dƣơng Vƣơng, đổi tên nƣớc ta là Âu Lạc. Nhƣng, kết quả nghiên cứu của khoa học 

lịch sử hiện đại lại cho thấy, An Dƣơng Vƣơng là thủ lĩnh của các bộ tộc Âu Việt (cƣ trú 

chủ yếu ở vùng Việt Bắc và Tây Bắc nƣớc ta ngày nay). Kể từ năm 214 trƣớc công 

nguyên, nếu Hùng Vƣơng tỏ ra bất lực trong sự nghiệp tổ chức và lãnh đạo nhân dân 

chống lại cuộc tấn công ồ ạt của quân Tần, thì trái lại, Thục Phán là một trong những vị 

anh hùng chống xâm lăng. Năm 208 trƣớc công nguyên, Thục Phán đƣợc tôn lên làm 

vua. Ông xƣng là An Dƣơng Vƣơng, đổi gọi tên nƣớc là Âu Lạc. 

  

- Kinh đô của Âu Lạc là Cổ Loa (nay thuộc ngoại thành Hà Nội). Nay, di tích thành Cổ 

Loa vẫn còn. 

  

- Năm 179 trƣớc công nguyên, Âu Lạc bị vua của nƣớc Nam Việt là Triệu Đà thôn tính. 

Từ đây, thời kỳ đen tối lâu dài nhất của lịch sử nƣớc ta bắt đầu: Thời Bắc thuộc. 

  

 II - THẾ THỨ CÁC CHÍNH QUYỀN BẮC THUỘC 

Từ năm 179 trƣớc công nguyên đến năm 905 sau công nguyên nƣớc ta bị các triều đại 

phong kiến Trung Quốc nối nhau xâm lƣợc và đô hộ. Sử gọi đó là thời Bắc thuộc. Hẳn 

nhiên, chính quyền Bắc thuộc không phải là chính quyền của ta, nhƣng, để bạn đọc 

  



có thể tra cứu khi xét thấy cần thiết, chúng tôi trình bày them mục Thế thứ các chính 

quyền Bắc thuộc. Điều cần lƣu ý là tất cả niên đại ghi dƣới đây đều dựa trên danh nghĩa 

chứ không phải là trên thực tế. 

  

1- Chính quyền đô hộ của Nam Việt : 

  

- Năm 208 trƣớc công nguyên, nhà Tần sụp đổ, một viên tƣớng cũ của nhà Tần là Triệu 

Ðà đã chiếm cứ vùng Lĩnh Nam và lập ra nƣớc Nam Việt (vào năm 206 trƣớc công 

nguyên). 

  

- Ngay sau khi lập đƣợc nƣớc Nam Việt, Triệu Ðà đã liên tục đem quân đến đánh Âu 

Lạc. Năm 179 trƣớc công nguyên, Âu Lạc bị Triệu Ðà thôn tính và đô hộ. 

  

- Nam Việt thống trị ta từ năm 179 trƣớc công nguyên đến năm 111 trƣớc công nguyên, 

tổng cộng là 68 năm với năm đời vua nối nhau trị vì là: 

  

. Triệu Vũ Đế (Triệu Ðà), làm vua từ năm 206 trƣớc công nguyên đến năm 137 trƣớc 

công nguyên. 

  

. Triệu Văn Vƣơng (Triệu Hồ), làm vua từ năm 136 trƣớc công nguyên đến năm 125 

trƣớc công nguyên. 

  

. Triệu Minh Vƣơng (Triệu Anh Tề), làm vua từ năm 124 trƣớc công nguyên đến năm 

113 trƣớc công nguyên. 

  

. Triệu Ai Vƣơng (Triệu Hƣng) làm vua năm 112 trƣớc công nguyên. 

  

. Thuật Dƣơng Vƣơng (Triệu Kiến Đức), làm vua năm 111 trƣớc công nguyên. 

  

2 - Chính quyền đô hộ của nhà Hán : 

  

- Năm 206 trƣớc công nguyên, khi nhà Tần sụp đổ, nếu ở vùng Lĩnh Nam, Triệu Ðà lập 

ra nƣớc Nam Việt, thì ở vùng trung nguyên của Trung Quốc, Lƣu Bang cũng lập ra một 

triều đại mới, đó là nhà Hán. 

  

- Năm 111 trƣớc công nguyên, nhà Hán đã thôn tính đƣợc Nam Việt và thay thế Nam 

Việt đô hộ nƣớc ta. Lịch sử nhà Hán bao gồm hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ 

nhất bắt đầu từ khi Lƣu Bang lên ngôi Hoàng đế (Hán Cao Tổ) đến năm thứ 8 sau công 

nguyên. Giai đoạn này sử gọi là thời Tiền Hán hay thời Tây Hán. Từ năm thứ 8 đến năm 

thứ 25, loạn Vƣơng Mãng đã làm cho nền thống trị của nhà Hán bị gián đoạn một thời 

gian ngắn. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ khi Lƣu Tú lên ngôi Hoàng Đế (Hán Quang Võ) 

đến năm 220. Giai đoạn này sử gọi là thời Hậu Hán hay thời Đông Hán. Cũng có khi, sử 

gộp chung, gọi cả hai giai đoạn này là thời Lƣỡng Hán.  



  

- Thời Lƣỡng Hán, có tất cả 42 viên quan đƣợc cử sang làm đô hộ ở nƣớc ta. 

  

3 - Chính quyền đô hộ của nhà Ngô : 

  

- Cuối thế kỉ thứ II, nhà Hán sụp đổ, các thế lực cát cứ nổi lên xâu xé lẫn nhau. Đầu thế 

kỉ thứ III, Trung Quốc bƣớc vào thời kì hỗn chiến tƣơng tàn của ba nƣớc là Ngô, Thục 

và Ngụy. Sử gọi đó là thời Tam Quốc. Thời này, nhà Ngô thống trị nƣớc ta.  

  

- Trên danh nghĩa, nhà Ngô thống trị nƣớc ta từ năm 220 đến năm 280. Trong thời gian 

đó, 31 viên quan đã đƣợc cử sang làm đô hộ. 

  

4 - Chính quyền đô hộ của nhà Tấn : 

  

- Năm 280, nhà Tấn thống nhất đƣợc Trung Quốc, và cũng từ năm đó, nhà Tấn thay nhà 

Ngô thống trị nƣớc ta. 

  

- Nhà Tấn tồn tại tổng cộng 140 năm (từ năm 280 đến năm 420). Trong thời gian này, 22 

viên quan của nhà Tấn đã đƣợc cử sang làm đô hộ nƣớc ta. 

  

5 - Chính quyền đô hộ của Nam Triều : 

  

- Đầu thế kỉ thứ V, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng hỗn chiến cát cứ mới, sử gọi đó là 

thời Nam - Bắc Triều. Trong thời kì này, Nam Triều thống trị nƣớc ta. Nền thống trị của 

Nam Triều bắt đầu từ năm 420 đến năm 542. Năm này, Lý Bí (cũng tức là Lý Bôn) đã 

khởi nghĩa và giành đƣợc thắng lợi, lập ra nƣớc Vạn Xuân.( Xin xem thêm mục thứ III 

của phần này). 

  

- Trong 122 năm thống trị, Nam Triều đã lần lƣợt đƣa sang 25 viên quan làm đô hộ ở 

nƣớc ta. 

  

6 - Chính quyền đô hộ của nhà Tùy và nhà Đƣờng : 

  

- Năm 581, nhà Tùy đƣợc thành lập ở Trung Quốc. Năm 602 nhà Tùy tấn công xâm lƣợc 

nƣớc ta. Cuộc kháng chiến chống xâm lăng do Lý Phật Tử lãnh đạo đã nhanh chóng bị 

thất bại. Nhà Tùy đô hộ nƣớc ta từ năm 602 đến năm 618. 

  

- Năm 618, nhà Ðƣờng lật đổ nhà Tùy và thay nhà Tùy đô hộ nƣớc ta. Ách đô hộ của 

nhà Ðƣờng kéo dài từ năm 618 đến năm 905, mặc dù trên danh nghĩa, phải đến năm 907 

nhà Ðƣờng mới bị diệt vong hoàn toàn. 

  

- Nhà Tùy thống trị nƣớc ta chỉ có 16 năm, và điều đáng nói là dấu ấn để lại không có gì 

sâu sắc, bởi vậy, sử vẫn gộp với nhà Ðƣờng mà gọi chung là thời thuộc Tùy - Ðƣờng. 



  

- Trong thời gian thống trị kéo dài tổng cộng 303 năm, nhà Tùy và nhà Ðƣờng đã đƣa 64 

viên quan sang làm đô hộ ở nƣớc ta. 

  

III - THẾ THỨ CÁC CHÍNH QUYỀN TỰ CHỦ ĐƢỢC DỰNG LÊN TRONG CÁC 

CUỘC KHỞI NGHĨA CHỐNG BẮC THUỘC 

  

Từ năm 179 trƣớc công nguyên đến năm 905 sau công nguyên, trong số những dòng 

phát triển khác nhau của lịch sử, có hai dòng đối nghịch , luôn luôn diễn ra một cách 

quyết liệt trên đất nƣớc ta, đó là Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Dòng Bắc thuộc đƣợc 

thể hiện rõ nét nhất qua việc thiết lập và không ngừng củng cố hệ thống chính quyền đô 

hộ ngoại bang. Ngƣợc lại, dòng chống Bắc thuộc đƣợc thể hiện tập trung nhất qua hàng 

loạt những cuộc công phá chính quyền đô hộ ngoại bang, nhằm thiết lập hệ thống chính 

quyền độc lập và tự chủ. Sau hơn ngàn năm đối đầu không khoan nhƣợng, cuối cùng, 

dòng thứ hai – dòng chống Bắc thuộc - đã thắng.  

  

Thắng lợi của dòng thứ hai là thắng lợi của cả một quá trình lâu dài và gian khổ. Trong 

suốt quá trình đó, không ít các hệ thống chính quyền với những quy mô và tính chất 

khác nhau đã đƣợc lập ra. Gọi đó là triều vua (gồm nhà vua và những thiết chế chính trị 

do vua lập ra) theo đúng nghĩa của từ này, thì hẳn nhiên là còn có những điều cần phải 

cân nhắc, nhƣng rõ ràng, tất cả những hệ thống chính quyền ấy đều là thành tựu tuyệt 

vời của cuộc chiến đấu một mất một còn, đều thực sự là tinh hoa của ý chí độc lập và tự 

chủ. Xuất phát từ nhận thức ấy, chúng tôi trân trọng giới thiệu một số các chính quyền 

tiêu biểu nhất (dẫu ngƣời đứng đầu chƣa xƣng tƣớc hiệu gì rõ ràng) đƣợc thành lập trong 

hoặc sau những cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc. 

  

1- Chính quyền Trƣng Nữ Vƣơng (40 – 43) 

  

- Trƣng Nữ Vƣơng huý là Trƣng Trắc, con gái của Lạc tƣớng Mê Linh. ((Đất Mê Linh 

nay thuộc vùng giáp giới giữa Hà Tây với Vĩnh Phúc và ngoại thành Hà Nội). 

  

- Thân sinh mất sớm, Trƣng trắc và em gái là Trƣng Nhị đƣợc thân mẫu là bà Man Thiện 

(cũng có truyền thuyết nói bà là Trần Thị Đoan) nuôi dƣỡng. 

  

- Hiện chƣa rõ Trƣng Trắc sinh năm nào, chỉ biết khi Tô Định đƣợc nhà Đông Hán sai 

sang làm Thái thú ở Giao Chỉ (năm 34), thì Trƣng Trắc đã trƣởng thành và kết hôn với 

con trai của Lạc tƣớng Chu Diên là Thi Sách.(Đất Chu Diên nay là vùng giáp giới giữa 

Hà Tây với Hà Nam). 

  

- Bấy giờ, nhân lòng căm phẫn của nhân dân ta đối với chính sách thống trị tàn bạo của 

nhà Đông Hán, lại cũng nhân vì Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết hại, Trƣng Trắc đã 

cùng em là Trƣng Nhị và nhiều bậc hào kiệt khác, phát động và lãnh đạo cuộc khởi 

nghĩa có quy mô rất lớn. 



  

- Khởi nghĩa bùng nổ vào cuối năm 39 đầu năm 40 và nhanh chóng đƣợc nhân dân cả 

nƣớc nhất tề hƣởng ứng. Tô Định phải hốt hoảng bỏ chạy về nƣớc. 

  

- Khi quân đô hộ đã bị quét sạch khỏi bờ cõi, Hai Bà Trƣng đã thành lập một hệ thống 

chính quyền độc lập và tự chủ, sử gọi đó là chính quyền Trƣng Nữ Vƣơng. 

  

- Chính quyền Trƣng Nữ Vƣơng tồn tại đƣợc trong khoảng gần ba năm (từ đầu năm 40 

đến cuối năm 42 đầu năm 43). Sử gia Lê Văn Hƣu (1230 – 1322) viết: “Trƣng Trắc, 

Trƣng Nhị là đàn bà mà hô một tiếng cũng có thể khiến đƣợc các quận Giao Chỉ, Cửu 

Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại hƣởng ứng, việc dựng nƣớc 

xƣng vƣơng dễ nhƣ trở bàn tay. Xem thế cũng đủ biết hình thế đất Việt ta có thể dựng 

đƣợc nghiệp bá vƣơng.” 

  

- Nhà Đông Hán đã phải cử tên lão tƣớng khét tiếng tàn bạo và dày dạn kinh nghiệm trận 

mạc là Mã Viện sang đàn áp mới tiêu diệt đƣợc lực lƣợng và chính quyền của Hai Bà 

Trƣng. 

  

2- Chính quyền của Bà Triệu (248) 

  

- Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) ngƣời đất Quân Yên (nay thuộc huyện Thiệu Yên,tỉnh 

Thanh Hoá) sinh năm nào chƣa rõ, chỉ biết khi cùng anh là Triệu Quốc Đạt khởi xƣớng 

và lãnh đạo cuộc chiến đấu chống ách đô hộ của quân Đông Ngô (năm 248) bà đã là một 

cô gái ở độ tuổi khoảng trên dƣới hai mƣơi. Bấy giờ, nhiều ngƣời khuyên bà nên lập 

đình, xây dựng hạnh phúc riêng, nhƣng bà đã khảng khái trả lời: “Tôi muốn cƣỡi cơn gió 

mạnh, đạp ngọn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, cởi ách 

nô lệ cho nhân dân chớ không chịu khom lƣng làm tì thiếp ngƣời ta”. Sau câu nói bừng 

bừng khẩu khí anh hùng đó, bà đã quả cảm phát động khởi nghĩa. 

  

- Quân Ngô sau nhiều phen thất bại, đã tìm đủ mọi thủ đoạn xảo quyệt, thậm chí đã dùng 

cả tƣớc hiệu Lệ Hải Bà Vƣơng để chiêu dụ bà, nhƣng ý chí của bà trƣớc sau vẫn không 

hề bị lung lạc. 

  

- Cuối cùng, nhà Ngô đã phải sai viên tƣớng lừng danh là Lục Dận đem đại binh sang 

đàn áp. Bà Triệu cùng với hàng loạt nghĩa binh đã anh dũng hi sinh vào năm 248. 

  

- Về thực chất, bộ chỉ huy khởI nghĩa do Bà Triệu cầm đầu cũng là một guồng máy 

chính quyền. Bà Triệu chƣa xƣng đế hay xƣng vƣơng, cũng chƣa đặt quốc hiệu hay niên 

hiệu, nhƣng rõ ang, guồng máy chính quyền sơ khai do Bà Triệu lập ra, hoàn toàn biệt 

lập và đốI nghịch sâu sắc với chính quyền đô hộ của quân Ngô. 

  

3 - Thế thứ chính quyền nhà Tiền Lý (542 – 602) 

  



- Năm Nhâm tuất (542), Lý Bí (còn có tên gọi khác là Lý Bôn) đã lãnh đạo nhân dân 

vùng dậy lật nhào ách đô hộ của nhà Lƣơng (một triều đại của Nam triều ở Trung Quốc 

thời Nam - Bắc triều). Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Lý Bí đã giành đƣợc thắng lợi 

và thiết lập một hệ thống chính quyền độc lập, tự chủ riêng. 

  

- Nhiều bộ sử cũ vẫn gọi khoảng thời gian từ năm 542 đến năm 602 là thời Tiền Lý, dẫu 

thực tế không hoàn toàn nhƣ vậy. Xét rằng, các chính quyền khác xuất hiện trong 

khoảng thời gian này, tuy không đúng là của nhà Tiền Lý nhƣng lại đƣợc xây dựng trên 

cơ sở thắng lợi của nhà Tiền Lý, cho nên, chúng tôi cũng gộp chung mà gọi là thời Tiền 

Lý. 

  

Thời Tiền Lý có mấy hệ thống chính quyền sau đây: 

  

a) Lý Nam Đế (542 – 548) 

  

- Họ và tên : Lý Bí (còn có tên khác là Lý Bôn).  

  

- Nguyên quán là đất Thái Bình (đất này nay thuộc vùng tiếp giáp giữa huyện Thạch 

Thất và thị xã Sơn tây, tỉnh Hà Tây).  

  

- Hiện chƣa rõ năm sinh. 

  

- Năm 542, Lý Bí phát động khởi nghĩa và chỉ trong vòng ba tháng đã quyét sạch quân 

Lƣơng ra khỏi bờ cõi. Năm Giáp Tí (544), Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, xƣng là Lý Nam 

Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, niên hiệu là Đại Đức (cũng có thƣ tịch cổ chép là Thiên 

Đức) 

  

- Liên tục trong hai năm (545 và 546), nhà Lƣơng cho quân sang đàn áp. Sau trận thất 

bại ở hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế giao quyền bính lại cho Triệu Quang Phục rồi tạm lánh 

vào động Khuất Lão và mất ở đấy vào năm 548. 

  

- Do chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ Lý Nam Đế thọ bao nhiêu tuổi. 

  

b) Triệu Việt Vƣơng (546 – 571) 

  

- Họ và tên : Triệu Quang Phục. 

  

- Nguyên quán : phủ Vĩnh Tƣờng (Vĩnh Phúc). Phủ này, nay là vùng giáp giới giữa Hà 

Tây với Vĩnh Phúc. 

  

- Khi Lý Bí phát động khởi nghĩa, Triệu Quang Phục và cha là Triệu Túc cùng hƣởng 

ứng. Khi Lý Bí xƣng là Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục đƣợc phong tới chức Tả tƣớng. 

  



- Năm 546, sau thất bại trong trận đánh ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục đƣợc Lý 

Nam Đế uỵ thác quyền trông coi nghĩa binh. Triệu Quang Phục đã đƣa lực lƣợng về đầm 

Dạ Trạch (đầm này nay thuộc Châu Giang, Hƣng Yên) và tổ chức chiến đấu tại đây. 

  

- Năm 548, sau khi nghe tin Lý Bí đã qua đời, Triệu Quang Phục xƣng là Triệu Việt 

Vƣơng. 

  

- Năm 557, Triệu Việt Vƣơng đã đánh tan lực lƣợng đi càn quét của nhà Lƣơng, giành 

lại quyền tự chủ cho đất nƣớc, đồng thời, thành lập một guồng máy chính quyền độc lập 

do ông đứng đầu. 

  

- Năm 571, do Lý Phật Tử tấn công bất ngờ, Triệu Việt vƣơng thua trận và bị giết. 

  

- Do chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ Triệu Việt Vƣơng thọ bao nhiêu tuổi. 

  

c) Lý Phật Tử (555 – 602) 

  

- Năm 546, khi thua trận ở Điển Triệt, lực lƣợng của Lý Nam Đế bị chia làm hai. Bộ 

phận thứ nhất do Triệu Quang Phục (ngƣời về sau xƣng là Triệu Việt Vƣơng) cầm đầu. 

Triệu Quang Phục là vị tƣớng đƣợc Lý Nam Đế tin cậy mà uỵ thác mọi quyền bính cho. 

Bộ phận thứ hai do tƣớng Lý Phục Man cầm đầu. Lý Phục Man họ tên gì chƣa rõ, ông vì 

có công chinh phục ngƣời Man, đƣợc Lý Nam Đế yêu quý mà đặt tên là Phục Man, lại 

cho đƣợc lấy họ Lý, sử nhân đó gọi là Lý Phục Man. Ông ngƣời làng Yên Sở. Làng này 

nay thuộc huyện Đan Phƣợng, tỉnh Hà Tây. 

  

- Cũng năm 546, nếu Triệu Quang Phục bám trụ ở đầm Dạ Trạch và chiến đấu ngoan 

cƣờng với quân nhà Lƣơng, thì Lý Phục Man đã đem lực lƣợng chạy vào vùng phía Tây 

Thanh Hoá ngày nay. 

  

- Năm 555, Lý Phục Man mất, một vị tƣớng ngƣời cùng họ với Lý Nam Đế là Lý Phật 

Tử lên thay. 

  

- Năm 557, khi Triệu Việt Vƣơng đánh tan quân nhà Lƣơng thì Lý Phật Tử cũng lập tức 

đem quân đánh Triệu Việt Vƣơng để giành quyền bính. 

  

- Sau nhiều trận không phân thắng bại, hai bên tạm lấy vùng đất tƣơng ứng với huyện Từ 

Liêm (Hà Nội) ngày nay làm ranh giới. Từ đất này trở về Nam thì do Lý Phật Tử cai 

quản, trở ra Bắc thì do Triệu Việt Vƣơng cai quản. 

  

- Lý Phật Tử cho con trai là Nhã Lang kết hôn với con gái của Triệu Việt Vƣơng là Cảo 

Nƣơng, mƣợn danh nghĩa thông gia để làm cho Triệu Việt Vƣơng mất cảnh giác. 

  



- Năm 571, Lý Phật Tử bất ngờ cho quân đánh úp, khiến Triệu Việt Vƣơng bị đại bại và 

bị giết. Lý Phật Tử thâu tóm mọi quyền hành. Sử cũ gọi đó là nhà Hậu Lý Nam Đế. 

  

- Năm 581, nhà Tuỳ đƣợc dựng lên. Sau một thời gian lo củng cố quyền thống trị ở 

Trung Quốc, năm 602, nhà Tuỳ liền dùng áp lực quân sự, khiến Lý Phật Tử phải đầu 

hàng. Không thấy sử cũ ghi chép gì về số phận của Lý Phật Tử sau khi đầu hàng.  

  

- Chƣa rõ năm sinh v à năm mất nên chƣa rõ Lý Phật Tử thọ bao nhiêu tuổi. 

  

4 - Chính quyền Đinh Kiến (687) 

  

- Từ năm 618 đến năm 905, đất nƣớc ta bị nhà Đƣờng đô hộ. Năm 679, nhà Đƣờng lập 

ra An Nam Đô hộ phủ. Sử Trung Quốc bắt đầu gọi ta là An Nam kể từ đó. 

  

- Năm 687, quan cai quản An Nam Đô hộ phủ của nhà Đƣờng là Lƣu Diên Hựu thu thuế 

rất tham tàn, khiến cho nhân dân ta rất căm phẫn. Nhân cơ hội đó, một vị hào trƣởng là 

Lý Tự Tiên (nay vẫn chƣa rõ quê quán) đã bí mật tổ chức một cuộc khởi nghĩa lớn. 

Nhƣng cơ mƣu bị bại lộ, Lý Tự Tiên bị Lƣu Diên Hựu giết chết. 

  

- Tiếp nối sự nghiệp của Lý Tự Tiên, một vị hào trƣởng, cũng là một thuộc tƣớng của Lý 

Tự Tiên đã lãnh đạo nhân dân vùng dậy. Vị hào trƣởng ấy là Đinh Kiến. 

  

- Ngay trong năm 687, Đinh Kiến đã giết chết đƣợc Lƣu Diên Hựu và chiếm đƣợc phủ 

đô hộ là thành Tống Bình (tức Hà Nội ngày nay), đồng thời, nhanh chóng thiết lập một 

hệ thống chính quyền do ông đứng đầu. 

  

- Đinh Kiến chƣa xƣng đế hay vƣơng, cũng chƣa đặt quốc hiệu hay niên hiệu, nhƣng 

chính quyền do ông đứng đầu thực sự là chính quyền độc lập và tự chủ. 

  

- Hiện vẫn chƣa rõ quê quán cũng nhƣ năm sinh và năm mất của Đinh Kiến. 

  

5 - Chính quyền Mai Hắc Đế (722) 

  

- Họ và tên : Mai Thúc Loan (còn có tên khác là Mai Huyền Thành).  

  

- Sinh quán : huyện Thiên Lộc (nay, đất sinh quán của ông thuộc Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh). Sau, gia đình ông di cƣ về vùng Ngọc Trƣờng (vùng này, nay thuộc huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An). 

  

- Mai Thúc Loan sinh trƣởng trong một gia đình nghèo, bản thân ông luôn bị quan lại 

nhà Đƣờng bắt phải đi phu, phục dịch rất vất vả. 

  



- Năm 722, ông phát động và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa lớn. Cũng ngay năm này, 

Mai Thúc Loan đã cho xây dựng đại bản doanh tại Hùng Sơn (tục danh là Núi Đụn) và 

lập căn cứ dọc theo bờ sông Lam (Nghệ An). Đồng thời, để quy tụ lòng ngƣời, ông đã 

lên ngôi Hoàng đế, xƣng là Mai Hắc Đế (ông vua ngƣời họ Mai, da đen). Mai Hắc Đế đã 

lãnh đạo nghĩa quân, đánh cho quan đô hộ của nhà Đƣờng lúc ấy là Quang Sở Khách 

phải hốt hoảng tháo chạy về nƣớc. 

  

- Nhà Đƣờng đã phải huy động một lực lƣợng lớn mới đàn áp đƣợc Mai Hắc Đế và 

nghĩa sĩ của ông. 

  

- Mai Hắc Đế mất năm 722, do chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ thọ bao nhiêu tuổi. 

  

6 - Chính quyền họ Phùng (? - 791) 

  

a) Bố Cái Đại Vƣơng (? - 789) 

  

- Họ và tên : Phùng Hƣng, tự là Công Phấn. 

  

- Nguyên quán : Đƣờng Lâm, Phong Châu (đất này nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Tây). 

  

- Phùng Hƣng sinh trƣởng trong một gia đình đời đời làm quan lang của vùng Phong 

Châu. 

  

- Bấy giờ, nhà Đƣờng đô hộ nƣớc ta. Quan đô hộ là Cao Chính Bình khét tiếng tham lam 

và tàn bạo, khiến cho nhân dân ta căm phẫn, đồng thời, binh lính của Cao Chính Bình 

cũng chống đối quyết liệt. Nhân cơ hội đó, Phùng Hƣng phát động khởi nghĩa. Hiện 

chƣa rõ khởi nghĩa bùng nổ vào năm nào. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Phùng Hƣng 

phát động khởi nghĩa trong khoảng từ năm 766 đến năm 779. 

  

- Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Phùng Hƣng đã chiếm đƣợc thành Tống Bình. Sau 

đó, ông tiến đánh các lực lƣợng còn lại của nhà Đƣờng ở trên đất nƣớc ta, đồng thời, 

thiết lập một bộ máy chính quyền do ông đứng đầu. 

  

- Khoảng 7 năm sau khi cầm đầu guồng máy chính quyền này, Phùng Hƣng qua đời 

(năm 789). 

  

- Sau khi mất, ông dƣợc truy tôn là Bố Cái Đại Vƣơng. Do chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ 

ông thọ bao nhiêu tuổi. 

  

b) Phùng An (789 - 791) 

  

- Con của Bố Cái Đại Vƣơng Phùng Hƣng, không rõ sinh năm nào. 

  



- Nối nghiệp cha, cầm đầu guồng máy chính quyền độc lập và tự chủ kể từ năm 789. 

  

- Năm 791, nhà Đƣờng cử viên tƣớng nổi tiếng xảo quyệt là Triệu Xƣơng sang đàn áp. 

Phùng An đầu hàng. Sau, không rõ số phận của Phùng An ra sao. 

  

7 - Chính quyền Dƣơng Thanh (819 - 820) 

  

- Dƣơng Thanh là một vị hào trƣởng của đất Hoan Châu (đất này nay thuộc Nghệ An) và 

cũng là ngƣời đƣợc nhà Đƣờng cho làm Thứ sử của châu này. 

  

- Biết Dƣơng Thanh là ngƣời giàu lòng yêu nƣớc, quan đô hộ của nhà Đƣờng là Lý 

Tƣợng Cổ đã dùng mƣu kế để làm giảm uy tín của ông, đồng thời, tách ông ra khỏi cơ sở 

quần chúng của ông. 

  

- Năm 819, Dƣơng Thanh đã phát động cuộc khởi nghĩa lớn, giết đƣợc Lý Tƣợng Cổ, 

đồng thời thiết lập đƣợc hệ thống chính quyền tự chủ do ông đứng đầu. 

  

- Sau nhiều phen đàn áp nhƣng bị thất bại, nhà Đƣờng đã dùng kế li gián để chia rẽ lực 

lƣợng của Dƣơng Thanh. Ông bị cô lập dần, để rồi cuối cùng, bị tru di tam tộc vào năm 

820. Hiện chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ ông thọ bao nhiêu tuổi  

  

- Cũng nhƣ nhiều vị thủ lĩnh kiệt xuất khác, Dƣơng Thanh không xƣng đế hay xƣng 

vƣơng, chƣa đặt quốc hiệu và niên hiệu, nhƣng chính quyền đo ông thiết lập ra thực sự là 

chính quyền độc lập và tự chủ. 

  

* 

  

Trên đây là những hệ thống chính quyền tiêu biểu nhất, đƣợc thành lập trong hoặc sau 

thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc, gồm nhiều quy mô và tính chất khác 

nhau. Hẳn nhiên, đó chƣa phải là tất cả, nhƣng, dẫu nhìn từ bất cứ góc độ nào thì đó 

 

  

cũng thực sự là tinh hoa của lịch sử chống xâm lăng thời Bắc thuộc. 

  

 

  

IV - THẾ TH Ứ CÁC TRIỀU ĐẠI TRONG BUỔI ĐẦU CỦA KỈ NGUYÊN ĐỘC LẬP, 

TỰ CHỦ VÀ THỐNG NHẤT 

  

Năm 905, lợi dụng sự đổ nát của nhà Đƣờng, Khúc Thừa Dụ (một hào trƣởng quê ở 

Hồng Châu, nay thuộc Hải Dƣơng) đã khôn khéo thành lập một hệ thống chính quyền 

độc lập, tự chủ và thống nhất. Từ đó, kỵ nguyên độc lập, tự chủ và thống nhất bắt đầu 

đƣợc thiết lập. Trong kỉ nguyên lớn này, giai đoạn từ năm 905 đến hết thời Tiền Lê 



(1009) là giai đoạn đầu, giai đoạn có ý nghĩa xây dựng và từng bƣớc khẳng định, gồm 

các triều đại sau đây: 

  

1. Họ Khúc (905 - 930) 

  

- Cuối năm 905, lợi dụng khi chính quyền đô hộ của nhà Đƣờng trên đất nƣớc ta bị tan 

rã, Khúc Thừa Dụ xƣng là Tiết độ sứ (tên chức danh của quan đô hộ Trung Quốc đối với 

nƣớc ta lúc bấy giờ). Ngày 7 tháng 2 năm 906, nhà Đƣờng buộc phải thừa nhận chức 

tƣớc của Khúc Thừa Dụ, đồng thời, còn gia phong cho Khúc Thừa Dụ hàm Đồng bình 

chƣơng sự. 

  

- Sau Khúc Thừa Dụ, con và cháu của ông vẫn tiếp tục giữ vững chính sách ứng xử khôn 

khéo với nhà Đƣờng. Nhƣ vậy, tuy chƣa xƣng đế hoặc xƣng vƣơng, thậm chí còn tự coi 

là quan lại của Trung Quốc; tuy chƣa đặt quốc hiệu và niên họ... nhƣng, họ Khúc thực sự 

đã có công đặt nền tảng căn bản đầu tiên cho kỉ nguyên độc lập, tự chủ và thống nhất của 

nƣớc nhà. 

  

Họ Khúc nốI truyền đƣợc ba đời, gồm: 

  

Khúc Thừa Dụ : 905 – 907 

  

Khúc Hạo : 907 – 917 

  

Khúc Thừa Mỷ : 917 – 930 

  

2. Họ Dƣơng (931 – 937) 

  

- Năm 930, Nam Hán (tên một nƣớc nhỏ của Trung Quốc trong thời kì Ngũ Đại Thập 

Quốc) đem quân sang xâm lƣợc nƣớc ta. Khúc Thừa Mỷ đã thất bại trong cuộc chiến đấu 

chống quân Nam Hán xâm lƣợc.  

  

- Họ Khúc tuy thất bại nhƣng lực lƣợng của họ Khúc vẫn còn. Năm 931, một bộ tƣớng 

của họ Khúc là Dƣơng Đình Nghệ (nhiều chỗ chép là Dƣơng Diên Nghệ) đã lãnh đạo 

nhân dân đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi. 

  

- Năm 931, sau khi đã đánh đuổi đƣợc quân Nam Hán, Dƣơng Đình Nghệ đã thành lập 

và đứng đầu chính quyền độc lập, tự chủ và thống nhất ở nƣớc ta. Cũng nhƣ họ Khúc, 

Dƣơng Đình Nghệ không xƣng đế hay xƣng vƣơng cũng không đặt quốc hiệu và niên 

hiệu. Tuy nhiên trong thực tế, Dƣơng Đình Nghệ là ngƣờI đã có công tiếp tục khẳng 

định xu hƣớng độc lập, tự chủ và thống nhất vốn đã xuất hiện một cách âm thầm nhƣng 

rất mãnh liệt dƣới thời họ Khúc. 

  

3. Họ Ngô (938 - 965) 



  

- Tháng 4 năm 937, Dƣơng Đình Nghệ bị một viên bộ tƣớng, lại cũng là con nuôi của 

ông, tên là Kiều Công Tiễn giết hại để giành chức quyền. 

  

- Ngay trong năm 937, một bộ tƣớng khác của Dƣơng Đình Nghệ, cũng là con rể của 

Dƣơng Đình Nghệ, tên là Ngô Quyền đã đem quân đến hỏi tội Kiều Công Tiễn. Trong 

cơn quẫn bách, Kiều Công Tiễn đã đi cầu cứu quân Nam Hán và Nam Hán đã đem quân 

sang xâm lƣợc nƣớc ta. 

  

- Năm 938, Ngô Quyền đã lãnh đạo quân dân ta, đánh trận quyết chiến chiến lƣợc tuyệt 

vời ở Bạch Đằng, quét sạch quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi, đồng thời, trừng trị đích đáng 

hành động tội lỗi của Kiều Công Tiễn. Với chiến công xuất sắc này, Ngô Quyền đã có 

công khẳng định một cách hiên ngang kỉ nguyên độc lập tự chủ và thống nhất của nƣớc 

nhà. 

  

- Sau chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vƣơng, sử gọi đó là thời Ngô Vƣơng. Ngô 

Vƣơng đóng đô ở Cổ Loa.  

  

- Chính quyền họ Ngô gồm hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn do Ngô Quyền cầm đầu 

là giai đoạn cƣờng thịnh và giai đoạn sau khi Ngô Quyền mất là giai đoạn suy yếu để rồi 

bị diệt vong. 

  

- Chính quyền họ Ngô truyền nối đƣợc ba đời nhƣng lại có đến 4 bậc xƣng vƣơng. Đó 

là: 

  

. Ngô Quyền (938 - 944) 

  

. Dƣơng Tam Kha: anh vợ của Ngô Quyền, cƣớp ngôi của con Ngô Quyền sau khi Ngô 

Quyền mất (944 - 950). 

  

. Nam Tấn Vƣơng (tức Ngô Xƣơng Văn) và Thiên Sách Vƣơng (tức Ngô Xƣơng Ngập): 

cả hai đều là con của Ngô Quyền, giành lại đƣợc ngôi vƣơng từ Dƣơng Tam Kha và 

cùng... xƣng vƣơng (951 - 965). Sử gọi đây là thời Hậu Ngô Vƣơng. 

  

- Ngay trong thời Hậu Ngô Vƣơng, nạn cát cứ đã bắt đầu xuất hiện. Các thế lực yếu bị 

tiêu diệt nhanh, các thế lực mạnh tồn tại đƣợc lâu hơn. Cuối cùng, chỉ còn có mƣời hai 

thế lực mạnh, sử gọi đó là loạn mƣời hai sứ quân. 

  

- Danh sách mƣời hai sứ quân nhƣ sau :  

  

. Ngô Xƣơng Xí (con của Ngô Xƣơng Ngập, cháu nội của Ngô Quyền) chiếm cứ vùng 

Bình Kiều, nay thuộc Khoái Châu, Hƣng Yên.  

  



. Trần Lãm chiếm giữ đất Bố Hải, nay thuộc Tiền Hải (Thái Bình) 

  

. Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ vùng Tiên Sơn, nay thuộc Bắc Ninh 

  

. Lý Khuê chiếm giữ vùng Thuận Thành (nay thuộc Bắc Ninh) 

  

. Lã Đƣờng (cũng đọc là Lữ Đƣờng) chiếm giữ vùng Văn Giang, nay thuộc Bắc Ninh và 

Hƣng Yên  

  

. Phạm Bạch Hổ chiếm giữ vùng Đằng Châu, nay thuộc Hƣng Yên  

  

. Nguyễn Siêu chiếm giữ vùng Thanh Trì, nay là vùng Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. 

  

. Nguyễn Khoan chiếm giữ vùng Vĩnh Tƣờng, nay thuộc Vĩnh Phúc  

  

. Kiều Công Hãn chiếm giữ vùng Bạch Hạc, nay thuộc Phú Thọ. 

  

. Kiều Thuận chiếm giữ vùng Cấm Khê (Sơn Tây) 

  

. Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ vùng Đỗ Động, nay thuộc Hà Tây. 

  

. Ngô Nhật Khánh chiếm giữ vùng Đƣờng Lâm, nay thuộc Hà Tây.  

  

- Nhƣ vậy, ngoài những vùng do các sứ quân nói trên chiếm giữ, thời gian này, ở nƣớc ta 

có nhiều vùng không thuộc vào bất cứ hệ thống chính quyền nào.  

  

- Loạn mƣời hai sứ quân đã làm cho thế nƣớc suy vi, dân tình khốn khổ. 

  

4. Họ Đinh (968 - 980). 

  

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp yên đƣợc loạn mƣời hai sứ quân, tái thiết nền thống 

nhất cho đất nƣớc và lập ra một triều đại mới : triều Đinh.  

  

- Họ Đinh xƣng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, đóng đô ở Hoa 

Lƣ (nay thuộc Ninh Bình), nối truyền đƣợc hai đời, tổng cộng 12 năm : 

  

. Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) : 968 – 979 

  

. Đinh Phế Đế (Đinh Toàn) : 979 - 980. 

  

5. Họ Lê (980 - 1009) 

  



- Năm 979, Đinh Tiên Hoàng cùng con trai trƣởng là Nam Việt Vƣơng Đinh Liễn qua 

đời, con nối ngôi là Vệ Vƣơng Đinh Toàn (tức Đinh Phế Đế) còn quá nhỏ, (mới 6 tuổi 

đầu), trong khi đó, tình hình đối nội cũng nhƣ đối ngoại của đất nƣớc rất phức tạp. 

  

- Tháng 7 năm 980, khi đƣợc tin quân Tống đang chuẩn bị tràn sang xâm lƣợc nƣớc ta, 

đa số quan lại trong triều nhà Đinh đã đồng lòng tôn Lê Hoàn lên ngôi vua. Sự kiện này 

vừa có ý nghĩa gấp rút ổn định tình hình trong nƣớc, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với sự 

nghiệp tập hợp và lãnh đạo nhân dân cả nƣớc chống xâm lăng. 

  

- Với sự kiện Lê Hoàn lên ngôi, nhà Lê đƣợc lập ra. Để phân biệt với triều Lê sau (mở 

đầu là Lê Lợi), sử gọi đây là triều Tiền Lê. 

  

- Triều Tiền Lê tồn tại trƣớc sau tổng cộng ba đời vua trị vì gần ba mƣơi năm. Ba đời 

vua đó là : 

  

. Lê Hoàn : 980 – 1005 

  

Nhà vua sinh năm Tân Sửu (941) tại Ái Châu (đất này nay thuộc Thanh Hóa), ở ngôi 25 

năm, mất năm Ất Tị (1005), tại Hoa Lƣ, thọ 64 tuổi. Khi ở ngôi, Nhà vua đã đặt ba niên 

hiệu là Thiên Phúc (980 - 988), Hƣng Thống (989 - 993) và Ứng Thiên (994 - 1005). 

  

. Lê Trung Tông : 1005. 

  

Nhà vua tên thật là Lê Long Việt, con thứ ba của Lê Hoàn, sinh năm Quý Mùi (983) tại 

Hoa Lƣ, đƣợc lập làm Thái Tử năm 1004, nối ngôi vào tháng 3 năm 1005, nhƣng vừa 

lên ngôi đƣợc ba ngày thì đã bị ngƣời em cùng cha cùng mẹ là Lê Long Đĩnh giết hại, 

thọ 22 tuổi. Vua chƣa kịp đặt niên hiệu. 

  

. Lê Ngọa Triều : 1005 - 1009. 

  

Nhà vua tên thật là Lê Long Đĩnh, bản tính tàn bạo, ăn ở thất đức, giết anh ruột để cƣớp 

ngôi, đối xử với quần thần rất vô đạo, sau ăn chơi trác táng lại mắc bệnh trĩ nên ngồi 

không đƣợc, vì thế, sử gọi là Lê Ngọa Triều (ông vua họ Lê, ra triều phải nằm). Nhà vua 

mất vào tháng 10 năm 1005, thọ 23 tuổi (986 - 1009). 

  

Cũng nhƣ nhà Đinh, nhà Tiền Lê đóng đô tại Hoa Lƣ. Không thấy sử chép việc đổi quốc 

hiệu, nhƣ vậy, quốc hiệu Đại Cồ Việt có lẽ đã đƣợc tiếp tục sử dụng.  

  

Ngay sau khi Lê Ngọa Triều mất, Lý Công Uẩn đƣợc tôn lên ngôi vua. Triều Lý đƣợc 

thành lập kể từ đó. Tuy nhiên, mọi chuyện thuộc về triều Lý thì đã có tập 51 giai thoại 

thời Lý rồi. 

  

 



 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Dƣới đây là phần chú thích ngắn gọn, viết chung cho cả tập sách. Tất cả các từ, các khái 

niệm cần chú thích, chúng tôi đều sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái của tiếng Việt. Các 

chữ số để trong ngoặc đơn và dặt ngay sau những từ, những khái niệm đƣợc chú thích là 

số thứ tự của các giai thoại có trong tập này. Xin đƣợc lƣu ý bạn đọc là những lời chú 

thích dƣới đây chỉ đúng với tập sách này mà thôi. 

  

 

  

BA THỤC (02) : Tên một vƣơng quốc cổ ở Trung Quốc thời Chiến Quốc. Vƣơng quốc 

này có lãnh thổ đại để tƣơng ứng với vùng Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày nay. 

  

 

  

CÂY QUANG LANG (03) : Loài cây cho bột ăn đƣợc, tƣơng tự nhƣ cây sắn dây. 

   

CHI HẬU NỘI NHÂN (30) : Tên chức quan nhỏ ở trong cung vua, chỉ làm những việc 

gần nhƣ là tạp dịch. 

   

DUYÊN BIÊN AN PHỦ SỨ (38) : Chức quan hàm ngang với An phủ sứ coi việc ớ chốn 

biên cƣơng vùng duyên hải. Đây chỉ là chức quan đặt trong nhất thời của Trung Quốc 

đời Tống. 

   

ĐAO CANH THỦY CHỦNG (03) : Cày bằng dao, gieo trồng nhờ nƣớc. Bấy giờ vì 

chƣa biết dùng trâu bò để cày bừa, ngƣời ta dùng dao dọn đất rồi đến mùa thì dẫn nƣớc 

vào cho đất nhão ra để gieo trồng. 

   

ĐÔ HỘ TỔNG QUẢN, KINH LƢỢC CHIÊU THẢO SỨ (24) : Quan giữ chức Đô hộ, 

đƣợc quyền cai quản hết đội quân đi đánh ở xa. Chức này do nhà Đƣờng phong cho Cao 

Biền khi sai Cao Biền cầm quân sang nƣớc ta năm 864. 

  

ĐỘNG ĐÌNH (02) : Tên hồ. Hồ Động Đình là một trong những danh lam nổi tiếng của 

Trung Quốc. 

   

ĐƢỜNG HÀM THÔNG (24) : Niên hiệu Hàm Thông của nhà Đƣờng. Vua nhà Đƣờng 

ở đây là Đƣờng Ý Tông, tên thật là Triệu Thôi, lên ngôi năm 860, ở ngôi đến năm 868 

thì mất. 

   

GIÁM QUÂN (24) : Chức võ quan cao cấp của Trung Quốc đời nhà Đƣờng, trông coi 

hoạt động của quân đội ở một vực lớn, tƣơng ứng với nhiều tỉnh hiện nay. 

   



GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU, ĐỒNG TRUNG THƢ MÔN HẠ, BINH CHƢƠNG SỰ (19) : 

Gián nghị Đại phu là vinh hàm mà triều đình nhà Đƣờng ban cho một số dại thần. Đồng 

trung thƣ môn hạ là chức. Chức này dành cho cận thần của vua, đƣợc phép thƣờng 

xuyên tâu bày chính sự với nhà vua. Bình chƣơng sự là quyền. Bậc đƣợc xếp vào hàng 

Bình chƣơng sự có quyền uy rất lớn, nhiều ngƣời trong số họ đƣợc phép "tiền trảm hậu 

tấu” (chém trƣớc, tâu lên sau). 

   

GIAO CHÂU THỦY LỤC CHUYỂN VẬN SỨ (33) : Tên chức việc. Chức này trông 

coi việc chuyển vận các thứ quân lƣơng bằng đƣờng thủy cũng nhƣ đƣờng bộ đến nƣớc 

ta. 

   

HỮU CHÍNH NGÔN (36) : Chức quan văn của Trung Quốc đời nhà Tống, các quan giữ 

chức Chính ngôn thƣờng làm việc ở Ngự Sử Đài. Chức Hữu chính ngôn thấp hơn Tả 

chính ngôn một bậc. 

   

HỮU THẬP DI HÀN LÂM HỌC SĨ, KIÊM KINH TRIỆU HỘ TÀO THAM QUÂN 

(19) : Chức quan đời Đƣờng. Bấy giờ, Hàn lâm Học sĩ gồm hai loại. Loại dành cho 

ngƣời Trung Quốc thì gọi là Hàn lâm Học sĩ. LoạI dành cho ngƣời các nƣớc phiên thuộc 

thì gọi là Thập di Hàn lâm Học sĩ. Chức Thập di Hàn lâm Học sĩ cũng có Tả và Hữu. Tả 

cao hơn Hữu một bậc. 

  

Hộ Tào là cơ quan trực thuộc bộ Hộ. Kiêm Kinh Triệu Hộ Tào là kiêm giữ chức việc của 

Hộ Tào nhƣng lại làm việc ở kinh đô. Tham quân cũng là tên chức. Chức này thuộc 

quyền cai quản của quan đứng đầu Hộ Tào. 

  

KHAI PHỦ NGHI ĐỒNG TAM TI, KIỂM HIỆU THÁI SƢ, GIAO CHỈ QUẬN 

  

VƢƠNG (29) : Chức và tƣớc của Đinh Liễn kể từ năm 975, do nhà Tống phong cho. 

Khai phủ nghi đồng tam ti là chức đƣợc phép mở phủ đệ riêng, đƣợc xem xét mọi việc 

từ hành chánh, thuế khoá, quân đội đến xét xử án kiện. Kiểm hiệu Thái sƣ là hàm. Thái 

sƣ là một trong Tam thái (Thái sƣ, Thái bảo và Thái phó), mà Tam thái là hàm lớn nhất. 

Giao Chỉ là tên nƣớc ta theo cách gọi của ngƣời Trung Quốc lúc bấy giờ. Quận vƣơng là 

tƣớc. Tƣớc Vƣơng có Quốc vƣơng và Quận vƣơng. Quận vƣơng nhỏ hơn Quốc vƣơng 

một bậc. 

   

KIỂM HIỆU THÁI SƢ, TĨNH HẢI QUÂN TIẾT ĐỘ SỨ, AN NAM ĐÔ HỘ (29) : 

  

Ngƣời có hàm Kiểm hiệu Thái sƣ, quyền đứng đầu Tĩnh HảI Quân, chức An Nam Đô 

hộ. Tĩnh Hải Quân là khu vực hành chánh của Trung Quốc đời Đƣờng mà phần lãnh thổ 

chính của khu vực này là nƣớc ta. An Nam Đô hộ là chức. Chức này hàm ý nói rằng, đây 

là ngƣời đƣợc Trung Quốc cử đến để đô hộ nƣớc ta, cho dẫu ngƣời giữ chức này (Đinh 

Liễn) là ngƣời Việt. 

  



LỲ NHÂN (05) : Tên đất. Đất này nay thuộc tỉnh Hà Nam. 

  

LƢU HOẰNG (09) : Tức là Thƣờng Sơn Vƣơng Lƣu Hoằng, ngƣờI đƣợc Lữ Hậu đƣa 

lên ngôi sau khi vua Hán Thiếu Đế bị bà phế truất. Khi Lữ Hậu mất, Lƣu Hoằng lại bị 

triều thần phế truất để rồi đƣa Lƣu Hằng lên ngôi. Lƣu Hằng là con của Hán Cao Tổ, chú 

ruột của Lƣu Hoằng. Miếu hiệu của Lƣu Hằng là Hán Văn Đế. 

  

MŨ ĐÂU MÂU (17) : Mũ của quan võ xƣa, thƣờng làm bằng da, che từ chân tóc phía 

trƣớc ra tận gáy phía sau, có tác dụng nhƣ một mảnh giáp bảo vệ đầu. 

  

NÚI TẢN VIÊN (05) : Tên núi ở Ba Vì, Hà Tây. 

  

NÚI THẤT DIỆU (06) : Tên núi, cũng ở Ba Vì, Hà Tây. 

  

NGŨ ĐẾ (08) : Năm đời Hoàng đế của Trung Quốc. Năm đời này có sách nói : Thái 

Hiệu, Hoàng Đế, Thần Nông, Thiếu Hiệu và Chuyên Húc, nhƣng cũng có sách lại nói là 

: Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đƣờng Nghiêu và Ngu Thuấn. Đây chỉ chung các đời    

cổ sơ nhất. 

  

NHA NỘI CHỈ HUY SỨ (36) : chức võ quan của nƣớc ta thời Tiền Lê. Chức này trông 

coi đội quân bảo vệ thƣờng trực của triều đình. 

  

PHẪU PHÙ (08) : Một nửa của vật làm tin. Xƣa, trong một số trƣờng hợp, để làm tin, 

ngƣời ta lấy một vật gì đó (thƣờng là một thỏi vàng hoặc bạc) chặt đôi ra, mỗi ngƣời giữ 

một nửa để làm tin. Khi cần, ngƣời ta đem ráp lại để kiểm tra lời ƣớc nguyện cũ. 

  

 SÙNG VĂN SỨ (25) : Chức quan văn của nhà Nam Hán, đại đểchức này chuyên thu 

tập tin tức và cung cấp cho nhà vua khi nhà vua cần. 

  

TẢ CHÍNH NGÔN (36) : Chức quan của Trung Quốc dời Tống. (Xin xem thêm : Hữu 

chính ngôn). 

  

TAM HOÀNG (08) : Các đời vua theo thần thoại của Trung Quốc, gồm Thiên Hoàng, 

Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Đây chỉ chung các đời cổ sơ nhất 

   

TÀO THAM (08) : Ngƣời có công phò tá Lƣu Bang. Khi Lƣu Bang lên ngôi, Tào Tham 

đƣợc trao chức Thừa tƣớng. 

  

TIÊU HÀ (08) : Ngƣời cùng với Tào Tham có công phò tá Lƣu Bang, lập ra nhà Tiền 

Hán. Khi Lƣu Bang lên ngôi, ông và Tào Tham đều lần lƣợt đƣợc Lƣu Bang trao chức 

Thừa tƣớng. 

   



TIỂU HIỆU (24) : Tên chức quan bậc trung, đƣợc thay mặt cho quan địa phƣơng về tâu 

việc với triều đình. 

  

TIỂU SỨ (24) : Tên chức quan bậc thấp, chuyên lo việc thong tin từ địa phƣơng về triều 

đình. 

  

TĨNH HẢI QUÂN, TIẾT ĐỘ SỨ (25) : Tĩnh Hải Quân là đơn vị hành chánh đƣợc đặt ra 

cuối thời Đƣờng. Đơn vị hành chánh này có đất đai chủ yếu là vùng lãnh thổ nƣớc ta. 

Tiết độ sứ là chức đứng đầu đơn vị hành chánh nói trên. Tuy nhiên, thời nhà Nam Hán, 

chức này chỉ có nghĩa là kẻ đứng đầu chính quyền đô hộ ở ta chứ nhà Nam Hán không 

có đơn vị hành chánh cấp Quân nhƣ thời Đƣờng. 
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 LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thuở mới cắp sách đến trƣờng làng, cũng nhƣ bao bạn bè cùng trang lứa khác, tôi từng 

say mê đọc đi đọc lại sách Cổ học tinh hoa. Đúng là mỗi tuổi có một cách đọc và cách 

cảm nhận khác nhau. Hồi ấy, chúng tôi chuyền tay nhau xem đến nhàu nát cả sách, vậy 

mà thật là buồn cƣời, bởi chúng tôi chẳng hề để ý xem tác giả là ai, cũng không sao nhớ 

nổi những mẩu chuyện hấp dẫn kia vốn có .xuất xứ từ đâu, đến cả nhân vật và sự kiện, 

chúng tôi cũng lẫn từ chuyện này sang chuyện kia, nhầm từ thời này sang thời nọ. Hình 

nhƣ chúng tôi bị cuốn hút đến mê mẩn bởi một cái gì đó ở phía sau những trang sách chứ 

không phải là ở giữa những hàng chữ in để đọc. Sau vì tuổi trẻ hiếu sự, ƣa bày trò đố 

nhau, tôi đọc kĩ lại cả bìa sách mới biết Cổ học tinh hoa là của hai cụ Ôn Nhƣ Nguyễn 

Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân, còn những chuyện trong sách ấy đều có gốc tích từ 

thƣ tịch cổ của Trung Quốc. Hậu sinh vô tâm nhƣng vẫn chan chứa lòng thành, xin 

hƣơng hồn hai cụ vì thƣơng mà rộng tình tha thứ. 

  

Hồi ấy có ngƣời bảo tôi rằng đó là sách dạy đạo lí cổ, sách dạy làm ngƣời. Ngày lại 

ngày, thầy giáo vẫn dạy chúng tôi rằng tiên học lễ, hậu học văn. Lễ nghĩa thầy dạy hồi 

ấy là những gì rất cụ thể, đại loại nhƣ cách mời chào, cách cƣ xử với ngƣời trên kẻ dƣới 

sao cho phải phép. . . còn khái quát lại, hỏi đạo lí là gì thì chúng tôi đành chịu. Có ngƣời 

bảo đó là sách dạy triết lí cổ của Trung Hoa. Tuổi thơ cạn nghĩ, tôi không hình dung 

đƣợc, tại sao trên đời này lại có môn học chất chứa toàn những lí sự nhƣ vậy, cho nên, 

tôi cũng chẳng mấy để tâm đến điều này. Lại cũng có ngƣời nói đó là sách dạy sử, trích 

lục từ sử sách của Trung Quốc. Thực long, tôi chẳng hể nghĩ rằng sẽ có ngày làm nghề 

dạy sử và nghiên cứu lịch sử nhƣ hôm nay, nên hồi ấy, tôi không chút lƣu tâm đến giá trị 

sử học của sách Cổ học tinh hoa. 

  

Bƣớc vào tuổi trung niên tôi mới vỡ lẽ là đọc Cổ học tinh hoa mà không thấm thía ý 

nghĩa đạo lí, giá trị triết lí và lịch sử, thì cũng kể nhƣ chƣa đọc vậy. Và thế là tôi đọc lại. 

Có những quyển sách hợp với mọi ngƣời và tồn tại mãi với mọi thời. Cổ học tinh hoa có 

lẽ là sách thuộc loại ấy. Chúng ta có thể tìm thấy ở đây nhiều điều bổ ích, không phải chỉ 

vỏn vẹn có ba lĩnh vực nhƣ tôi vừa nói trên. 

  



Thế rồi cách nay hơn hai mƣơi năm, nghĩa là ngót nửa thế kỉ sau khi Cổ học tinh hoa 

xuất hiện, Nhà xuất bàn Sống Mới cho ra mắt bộ Ôn cố tri tân của Mộng Bình Sơn. Hồi 

đó, tôi có may mắn đƣợc đọc ngay khi sách vừa phát hành, lòng những vì thích thú mà 

mong sẽ có lần đƣợc hội kiến Mộng Bình Sơn tiên sinh, nhƣng mãi đến hôm nay, ƣớc 

nguyện nhỏ ấy vẫn chƣa đạt đƣợc. Hồi ấy, thị trƣờng sách vở Sài Gòn ra sao, không nói, 

có lẽ chúng ta cũng hình dung đƣợc. Giữa lúc trăm sự đảo lộn, văn hóa xô bồ mà bỗng 

dƣng có một Mộng Bình Sơn âm thầm theo bƣớc các cụ Ôn Nhƣ và Tử An, góp phần 

sửa đức thời loạn bằng cách giới thiệu những chuyện hay lấy từ Bắc sử, quả là đáng trân 

trọng lắm. Bởi lẽ ấy, sự đồng cảm sâu sắc mà tôi lặng lẽ dành riêng cho Mộng Bình Sơn 

tiên sinh, hơn hai chục năm rồi vẫn còn nguyên vẹn. 

  

Đọc sách mà chỉ cốt tìm cái dở của sách là điều tối kị. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Cổ 

học tinh hoa và Ôn cố tri tân là những bộ sách hoàn hảo, song, lòng kính trọng đối với 

ngƣời viết sách khiến tôi chú tâm tiếp nhận cái hay. Vả chăng, Hán học tàn tạ đã từ lâu, 

nay nào có mấy ai đọc nổi cổ thƣ mà dám chê ngƣời cần mẫn đọc cổ thƣ để viết sách. 

Tuy nhiên, bởi là ngƣời giảng dạy sử học ở bậc đại học và cao học, tôi thƣờng phải trả 

lời những câu hỏi rất khó của những ngƣời ngƣỡng mộ truyền thống cha ông, từ nhiều 

nơi gởi về. Chính những câu hỏi đó khiến tôi nhận ra một điều rất đáng quan tâm, ấy là 

Cổ học tinh hoa và Ôn cố tri tân (cùng một vài sách khác), tuy rất hay, hàm chứa nhiều 

giá trị rất độc đáo, nhƣng tất cả những chuyện trong sách ấy, từ bối cảnh, sự kiện đến 

nhân vật... đều là của Trung Quốc. Có cái gì đó nửa gần nửa xa, thật khó nói. 

  

Không ít ngƣời của thế hệ sau, do chỉ có thể đọc đƣợc các bản in chữ quốc ngữ những 

sách nói trên, cho nên cứ đua nhau trích đi dẫn lại, vô tình cổ vũ cho sự sùng ngoại vốn 

dĩ đã từng phảng phất, lẩn quất đâu đây. Lẽ đâu, tổ tiên ta chỉ giỏi đánh giặc, còn tƣ 

tƣởng, triết lí, đạo đức… tất cả chẳng cần bận tâm, bởi đã có khuôn mẫu của Trung 

Quốc rồi. Đọc kĩ sử cũ, tôi thấy chừng nhƣ không phải vậy. Để kiểm nghiệm xem suy 

nghĩ của mình đúng sai thế nào, suốt năm này tháng nọ, tôi vừa đọc vừa ghi, sau, giật 

mình đếm đƣợc ngót sáu trăm chuyện, mỗi chuyện có một sắc thái và ý nghĩa riêng. Làm 

sao tôi có thể vô lễ, tự ví mình với Ôn Nhƣ, Tử An và Mộng Bình Sơn, nhƣng quả là 

những chuyện của cha ông ta xƣa mà sử cũ ghi đƣợc, không thể nói là kém những 

chuyện xƣa của Trung Quốc. 

  

Mỗi lần lên lớp hay có dịp thuyết trình đó đây, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy những chuyện 

này ra kể. Gần đây, một số phƣơng tiện thông tin đại chúng đã giúp tôi giới thiệu những 

bài viết nhỏ này. Nhân đây, tôi xin có lời chân thành cám ơn, đặc biệt là với cố nhà văn 

Huỳnh Bá Thành (Tổng biên tập báo Công An thành phố Hồ Chí Minh), nữ nhà báo Thể 

Thanh (Tổng biên lập báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh) cùng các bạn Việt Bình, 

Ngọc Hiên và P han Chi ở Câu lạc bộ Tuổi trẻ (đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh). 

  

Trƣớc khi cầm bút viết bộ sách này, tôi tự đặt cho mình ba nguyên Tắc. Một là phải ghi 

rõ xuất xứ của từng chuyện, thật gọn gàng nhƣng cũng phải thật đầy đủ. Khi đọc, hiển 



nhiên là tôi phải ghi chép và đối chiếu nhiều thƣ tịch cổ khác nhau, nhƣng khi ghi xuất 

xứ, tôi chỉ ghi thƣ tịch nào dễ tra cứu nhất mà thôi. Hai là, chuyện lấy từ sử cũ thì hãy để 

sử cũ trình bày là chính, tôi chỉ góp thêm lời bàn khi xét thấy cần thiết. Thêm bớt văn 

bản hay bóp méo văn bản theo ý tƣởng hiện đại là xuyên tạc cổ nhân, đạo lí không cho 

phép tôi làm nhƣ vậy. Ba là, để ngƣời đọc dễ nhớ, tôi cố gắng viết thật ngắn, quyết 

không viết chuyện nào dài tới một ngàn chữ. 

  

Cuối cùng, xin chân thành cám ơn Nhà xuất bản Giáo dục đã dành cho tôi sự ƣu ái đặc 

biệt bằng cách cho in và phát hành rộng rãi bộ sách này. Tôi đã viết lời bàn về từng mẩu 

chuyện cụ thể, còn lời bàn về sách này xin kính nhƣờng bạn đọc gần xa. 

  

Thành phố Hồ Chí Minh. 

  

 hè 1992 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

 

 

 01- GỐC TÍCH LÝ THÁI TỔ 

 

 

Diễn đạt theo cách nói hiện nay thì vua đầu triều Lý là Lý Thái Tổ (1010 - 1028) quả là 

ngƣời có lí lịch rất không rõ ràng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 1-a) 

có đoạn chép nhƣ sau:  

  

“Thái Tổ hoàng đế họ Lý, húy là Công Uẩn, ngƣời châu Cổ Pháp, Bắc Giang (nay là đất 

Tiên Sơn, Bắc Ninh), mẹ ngƣời họ Phạm, đi chơi chùa Tiên Sơn (nay thuộc Từ Sơn, Bắc 

Ninh), có thai với thần nhân, sinh ra vua vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất (974) 

  

Nhƣng, cũng sách trên, ngay cuối tờ lại có đoạn chép rằng: 

  

“Vua sinh ra mới đƣợc ba tuổi, mẹ ngài bèn ẵm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn bèn 

nhận làm con nuôi”. 

  

Bởi mấy chữ ngắn ngủi này mà nhiều ngƣời cho rằng Lý Thái Tổ chính là con của Lý 

Khánh Văn. Nhƣng rồi đến tháng 2 năm Mậu Ngọ (1018), nghĩa là tám năm sau khi Lý 

Công Uẩn lên ngôi vua, lại cũng sách trên (tờ 8-a) cho biết, Lý Thái Tổ đã truy phong 

cho bà nội làm hậu và đặt tên thụy. Vậy thì thần nhân ở chùa Tiên Sơn và nhân vật Lý 

Khánh Văn ắt chỉ là sự thêm thắt chút ít mà thôi. 

  



Cha đẻ Lý Thái Tổ đích thực là ai, chuyện này xin tạm gác lại, chỉ biết việc Lý Thái Tổ 

chào đời, cứ nhƣ sử cũ mà xét, thì đã có sự báo trƣớc một cách rất ngộ nghĩnh. Cũng 

sách đã dẫn ở trên (tờ 1-b) chép rằng: 

  

- Trƣớc ở viện Cảm Tuyển, chùa Ứng Thiên Tâm (châu Cổ Pháp) có con chó con mới 

sinh, sắc trắng, lông có đốm đen, kết thành hình hai chữ Thiên tử. Kẻ thức giả nói đó là 

điềm năm Tuất (năm con chó), đất ấy sẽ sinh ra thiên tử. Đến nay, vua sinh năm Giáp 

Tuất, sau lên làm thiên tử, quả là ứng nghiệm”. 

  

Lời bàn: Thiên tử nguyên nghĩa là con trời, nhƣng con trời lại do ngƣời trần mắt tục sinh 

ra. Thế là trong sự khác thƣờng đã có sự thƣờng. Thái Tổ nhƣ ngƣời và cũng hơn ngƣời 

từ sự thƣờng dễ hiểu ấy. Ngƣời đời ƣa đặt điều quái dị, để rồi rốt cuộc, chính mình lại tin 

vào điều quái dị đó. Lẽ đâu tạo hoá cợt nhả đến độ vô lối, báo trƣớc sự ra đời của một vĩ 

nhân qua đám lông của một con chó tầm thƣờng.  

  

Lý Thái Tổ, ở trên thì đƣợc triều thần và sƣ tăng tôn phò, thay Ngọa Triều bạo ngƣợc mà 

làm vua để giữ yên thiên hạ, dƣới thì chăm lo sức dân, mở thời thái bình cho đất nƣớc, 

con ngƣời có tầm nhìn xa trông rộng ấy đã sáng lập ra triều Lý (1010 - 1225) và định đô 

mới cho quốc gia là Thăng Long... công đức sáng đến muôn đời, vinh quang kể đến tột 

bậc. Vậy thì, thêm thắt vài điều li kì cho lí lịch của Lý Thái Tổ nào có ích gì? 

  

 02- LÝ THÁI TỔ VỚI VIỆC DỜI ĐÔ 

 

 

Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân, năm sau (968), ông lên ngôi hoàng 

đế, xƣng là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình, định 

đô ở Hoa Lƣ. Đất Hoa Lƣ (nay thuộc Ninh Bình) là kinh đô của nƣớc ta suốt cả thời 

Đinh (968 - 979) lẫn thời Tiền Lê (980 - 1009), dài đến hơn bốn chục năm trời.  

  

Năm 1010, nghĩa là ngay sau khi Ngoạ Triều vừa mất, Lý Công Uẩn đƣợc tôn lên ngôi 

báu, đó là Lý Thái Tổ, vị vua khai sinh ra triều Lý (1010 - 1225). Công việc đầu tiên của 

Lý Thái Tổ là dời đô. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 2 a-b và tờ 3-a) 

chép rằng: 

  

“Vua thấy Hoa Lƣ ẩm thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vƣơng, muốn dời đi nơi 

khác, tự tay viết chiếu truyền rằng: “Ngày xƣa, nhà Thƣơng (Trung Quốc) tính đến đời 

Bàn Canh là năm lần dời đô, nhà Chu (Trung Quốc) tính đến Thành Vƣơng là ba lần dời 

đô; há phải các vua đời tam đại ấy (tam đại gồm Hạ, Thƣơng và Chu) theo ý riêng mà tự 

dời đô, không tính toán gì đâu. Làm thế chẳng qua cũng cốt để mƣu nghiệp lớn, chọn ở 

chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dƣới theo dân, xem có 

chỗ tiện thì dời đô, cho nên vận nƣớc lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà 

Đinh, Lê lại theo ý riêng, coi thƣờng mệnh trời, không noi theo việc cũ của các nhà 

Thƣơng, Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, 



trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất lấy làm đau đớn, không thể không dời 

đô. Huống chi Đại La là thành cũ của Cao Vƣơng (chỉ Cao Biền) ở giữa trung tâm trời 

đất, đƣợc cái thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa đông tây nam bắc, tiện núi sông sau 

trƣớc, rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân không khổ về ngập lụt tối tăm, 

muôn vật tốt tƣơi phồn thịnh. Xem khắp nƣớc Việt ta, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ 

hội quan yếu của tứ phƣơng, đúng là đất đóng đô mãi mãi đến muôn đời. Trẫm muốn 

nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào ?”. Bầy tôi đều nói “Bệ hạ vì thiên 

hạ mà lập kế dài lâu, trên cho nghiệp đế đƣợc thịnh vƣợng lớn lao, dƣới cho dân chúng 

đƣợc đông đúc giàu có, ai dám không theo ?”. Vua nghe vậy cả mừng. 

  

Mùa thu tháng bảy (năm 1010), Vua từ thành Hoa Lƣ dời đô ra phủ thành Đại La. Khi 

thuyền Vua đang tạm đỗ dƣới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự. Vua nhân đó 

đổi gọi thành Đại La là Thăng Long”. 

  

Lời bàn: Thời ấy, nhìn từ bất cứ góc độ nào thì Thăng Long cũng là trung tâm của đất 

nƣớc. Vả chăng, trƣớc triều Lý nhiều thế kỉ, Thăng Long cũng đã từng là trung tâm kinh 

tế, chính trị và văn hóa của đất nƣớc rồi. Sớm muộn tuy có khác nhau, nhƣng định đô ở 

Thăng Long, Lý Thái Tổ thực đã nối đƣợc chí lớn của An Dƣơng Vƣơng, của Lý Nam 

Đế, của Ngô Quyền, và của các bậc anh hùng thuở trƣớc rồi đó vậy. 

  

Sáng suốt thay, ngƣời chọn đất đóng đô. Tuyệt vời thay, ngƣời đặt tên kinh đô. Chút 

huyền bí đƣợm nồng thi vị ấy đã góp phần tôn vẻ đẹp có thật của Thăng Long, để ngàn 

năm sau, đất ấy vẫn là niềm tự hào của dân tộc. 

  

 

   03- CÁI CHẾT CỦA ĐÀO KHÁNH VĂN 

 

 

Đào Khánh Văn sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông từng làm quan dƣới thời Lý Thái 

Tổ và tháng 4 năm Tân Hợi (1011), ông đƣợc cùng với Lý Nhân Nghĩa cầm đầu phái bộ 

sứ giả sang nhà Tống. Năm trƣớc (1010), Lý Thái Tổ đƣợc vua Tống tấn phong là Giao 

chỉ Quận vƣơng, Tĩnh hải Tiết độ sứ, cho nên năm này, Lý Thái Tổ sai hai ngƣời sang 

nhà Tống đáp lễ. Đến nơi, Đào Khánh Văn bỏ trốn sứ bộ và xin thiên triều cho ở lại 

Trung Quốc, nhƣng nhà Tống lại bắt Đào Khánh Văn giao trả cho ta. Sách Đại Việt sử 

kí toàn thƣ (bản kỉ quyển 2, tờ 5-a) cho biết là bởi tội này mà Đào Khánh Văn bị triều Lý 

xử tội, lấy gậy đánh cho đến chết. 

  

Khác với Đào Khánh Văn, Lý Nhân Nghĩa là bậc trung thần, sau, ông từng có công lớn 

trong việc dẹp loạn Tam vƣơng, làm quan trải hai triều là Thái Tổ và Thái Tông, danh 

thơm còn lƣu mãi trong sử sách. 

  

Lời bàn : Ngay khi mới lên ngôi. Lý Thái Tổ đã tỏ rõ khả năng và bàn lĩnh của mình. 

Một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đất nƣớc đã đƣợc chính vua Lý Thái Tổ mở ra. Sử 



cũ đã phải viết : “Vua ứng mệnh trời, thuận lòng ngƣời, nhân thời mở vận, là ngƣời 

khoan thứ nhân từ, tinh tế hòa nhã, có lƣợng đế vƣơng". Vua tin cậy mà trao trọng trách 

đi sứ thiên triều cho Đào Khánh Văn Tiếc thay, đáp lại lòng tin đó, Đào Khánh Văn đã 

quẫn trí mà bỏ trốn, làm nhục quốc thể để rồi phải chết trong đớn đau và nhục nhã. Danh 

giá chết trƣớc, thể xác lại chết sau, đƣờng Khánh Văn đi là đƣờng ngƣợc đạo lí. Kẻ nào 

đang định lợi dụng xuất dƣơng công cán để bỏ xứ mà đi, xin hãy trông gƣơng Đào 

Khánh Văn. 

  

 04 – ĐIỀM BÁO TRƢỚC VIỆC VUA LÝ THÁI TÔNG RA ĐỜI 

 

 

Vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) tên húy là Phật Mã, lại có tên húy khác là Đức Chính, 

con trƣởng của vua Lý Thái Tổ. Mẫu thân của Thái Tông là hoàng hậu họ Lê, sinh ra 

Vua vào ngày 26 tháng 6 năm Canh Tí (1000), khi Thái Tổ còn là đại thần của triều Tiền 

Lê (980 - 1009). Vua Lý Thái Tông mất năm Giáp Ngọ (1054), thọ 54 tuổi.  

  

Lí lịch tóm lƣợc của vua Lý Thái Tông có lẽ chỉ thế cũng đã tạm đủ, thế nhƣng, chừng 

nhƣ để cho thêm phần li kì, ngƣời ta đã tặng thêm cho ông một đoạn không lấy gì làm vẻ 

vang. Đoạn ấy đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 17b) ghi lại nhƣ 

sau :  

  

“Lúc Vua mới sinh ở phủ Trƣờng Yên (Ninh Bình ngày nay) có con trâu của nhà dân tự 

nhiên thay sừng. Ngƣời ấy cho là điềm gở, lòng lấy làm lo lắng lắm. Có ngƣời giỏi 

chiêm nghiệm đi qua nhà ấy, cƣời mà nói rằng, đó là điềm đổi mới, có can dự gì đến nhà 

anh. (Nghe vậy), ngƣời ấy mới hết lo”. 

  

Lời bàn : Đời cha thì đƣợc báo trƣớc bởi con chó lông trắng có đốm đen ở châu Cổ 

Pháp, nay đến đời con thì đƣợc báo trƣớc bởi con trâu thay sừng ở phủ Trƣờng Yên. Coi 

hai việc ngẫu nhiên ấy làm điềm báo trƣớc cho sự ra đời của hai vị vua, sự ấy mới lạ 

lùng làm sao ! 

  

 05 - LOẠN TAM VƢƠNG 

 

 

Có một sự kiện rất đáng tiếc đã xẩy ra trong cung đình nhà Lý ngay sau khi vua Lý Thái 

Tổ mất (năm Mậu Thìn - 1028) đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 

11a-b và tờ 12-a) ghi lại nhƣ sau: 

  

“Mùa xuân, tháng 2 Vua không khoẻ. Tháng ba, ngày mồng một là ngày Bính Thân, có 

nhật thực. Đến ngày Mậu Tuất (tức 3 -3), Vua băng ở điện Long An. Bầy tôi đều đến 

cung Long Đức xin Thái tử (Phật Mã) vâng di chiếu lên ngôi. Tam vƣơng là Đông 

Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức nghe tin, đều đem quân ở phủ mình vào phục sẵn trong 

cấm thành. Đông Chinh Vƣơng phục ở trong Long Thành, hai vƣơng Dực Thánh và Vũ 



Đức phục trong cửa Quảng Phúc, cùng đợi Thái tử đến thì đánh úp. Một lúc sau, Thái tử 

đi từ cửa Tƣờng Phù vào, đến điện Càn Nguyên thì biết có biến, bèn sai ngƣời hầu đóng 

hết các cửa điện và sai vệ sĩ ở trong cung phòng giữ. (Thái tử) nhân đó bảo tả hữu rằng : 

  

- Ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay tam vƣơng làm việc bất nghĩa, quên di 

mệnh của tiên đế, muốn mƣu chiếm ngôi báu, các khanh nghĩ thế nào? 

  

Nội thị là Lý Nhân Nghĩa nói : 

  

- Anh em với nhau, bên trong có thể hiệp sức bàn mƣu, bên ngoài có thể cùng nhau 

chống giặc. Nay tam vƣơng làm phản, thì là anh em hay là kẻ thù ? Xin cho chúng thần 

đƣợc đánh một trận để quyết đƣợc thua. 

  

Thái tử nói : 

  

- Ta lấy làm xấu hổ là tiên đế mới mất, thi thể chƣa quàn mà cốt nhục đã đánh nhau, há 

chẳng để cho muôn đời chê cƣời sao? 

  

Nhân Nghĩa nói :  

  

- Thần nghe rằng, muốn mƣu xa thì phải quên ơn gần, giữ đạo công thì phải dứt tình 

riêng, đó là việc Ðƣờng Thái Tông và Chu Công Đán bất đắc dĩ phải làm. (Ý muốn chỉ 

việc Ðƣờng Thái Tông giết hai anh, Chu Công Đán giết em là Quản Thúc để giữ ngôi 

vua cho Ðƣờng Thái Tông và cho Chu Thành Vƣơng). Nay, điện hạ có cho Ðƣờng Thái 

Tông và Chu Công là chăm mƣu xa và giữ đạo công chăng ? Hay (hai ngƣời ấy) chỉ 

tham công gần và đắm tình riêng chăng ? Điện hạ biết theo dấu cũ của Đƣờng Thái Tông 

và Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn chƣa hết, còn đâu mà chê cƣời ? 

  

Nhân Nghĩa lại nói : 

  

- Tiên đế cho điện hạ là ngƣời hiền, đủ để nối đƣợc chí, có tài để làm nổi việc, nên đem 

thiên hạ phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến vây bức cửa cung mà ẩn nhẫn nhƣ thế, thì 

đối với sự phó thác của tiên đế ra sao ? 

  

Thái tử im lặng hồi lâu rồi bảo Nhân Nghĩa và bề tôi trong cung là bọn Dƣơng Bình, 

Quách Thịnh, Lý Huyền Sƣ, Lê Phụng Hiểu rằng : 

  

- Ta há lại không biết việc làm của Ðƣờng Thái, Chu Công hay sao? Chỉ vì ta muốn che 

giấu tội ác của tam vƣơng, khiến họ tự ý rút quân chịu tội để đƣợc vẹn toàn tình cốt nhục 

là hơn.  

  

Khi ấy, phủ binh của tam vƣơng vây bức càng gấp, Thái tử liệu không thể ngăn đƣợc, 

liền nói : 



  

- Thế đã nhƣ vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy tam vƣơng nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành 

phục (lễ mặc đồ tang) đến hầu tiên đế, ngoài ra đều uỵ thác cho các khanh cả. 

  

Bọn Nhân Nghĩa đều lạy hai lạy, nói : 

  

- Chết vì vua gặp nạn là chức phận của chúng thần. Nay đã đƣợc chỗ đáng chết, còn từ 

chối gì nữa. 

  

(Nói xong), bèn ra lệnh cho vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông phá, 

có sức một ngƣời chọi với cả trăm ngƣời. Khi quân đánh nhau chƣa phân đƣợc thua, 

Phụng Hiểu tức giận rút gƣơm chạy thẳng đến cửa Quảng Phúc, hô to rằng : 

  

- Bọn Vũ Đức Vƣơng ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối dõi vào đâu, trên quên ơn 

tiên đế, dƣới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh gƣơm này để 

dâng. 

  

Nói rồi, xông thẳng đến chỗ ngựa của Vũ Đức Vƣơng. Vƣơng quay ngựa tránh, ngựa 

quỳ xuống, bị Phụng Hiểu bắt giết. Phủ binh của tam vƣơng thua chạy, quan quân đuổi 

theo chém chết không sót một tên nào, chỉ có hai vƣơng là Đông Chinh và Dực Thánh 

chạy thoát đƣợc”. 

  

Lời bàn: Dẫu là ngƣời dƣng mà chém giết nhau để giành quyền cao chức trọng, cũng đã 

đủ để tiếng xấu đến muôn đời, huống chi là anh em ruột thịt, nồi da nấu thịt. Đông 

Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức làm sao có thể gọi là hợp mƣu để giết Phật Mã đƣợc? 

Ngôi vua thì chỉ có một, dẫu có giết đƣợc Phật Mã đi chăng nữa, chẳng lẽ sau đó, cả ba 

lại cùng nhau làm vua? Cả ba chỉ lừa nhau, liên minh giả dối với nhau để rồi kẻ thắng 

thế duy nhất cũng chính là kẻ nham hiểm cao tay nhất. 

  

Đông Chinh và Dực Thánh chạy thoát lƣỡi gƣơm đƣơng thời, nhƣng làm sao thoát đƣợc 

lời búa rìu khinh ghét của muôn đời ! 

  

  06- LÊ PHỤNG HIỂU VÀ SỰ TÍCH THÁC ĐAO ĐIỀN 

 

 

Lê Phụng Hiểu ngƣời đất Băng Sơn, Châu Ái, nay là xã Dƣơng Sơn, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa, không rõ sinh và mất năm nào. Thuở hàn vi, ông nổi tiếng là ngƣời 

khỏe mạnh và võ nghệ hơn ngƣời. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2 tờ 12b) 

có đoạn chép về ông nhƣ sau : 

  

“Hai thôn Cổ Bi và Ðàm Xá tranh nhau địa giới, toan đánh nhau. Phụng Hiểu bảo ngƣời 

Cổ Bi rằng : 

  



- Một mình tôi có thể đánh đƣợc bọn họ.  

  

Các vị bô lão mừng lắm, bèn làm cơm rƣợu để thết đãi. Phụng Hiểu ăn một bữa mấy đấu 

gạo liền, uống cũng quá mức, rồi đến khiêu chiến với thôn Ðàm Xá. Phụng Hiểu cứ 

đứng thẳng lƣng mà nhổ cây đánh tới tấp, nhiều ngƣời bị thƣơng. Thôn Ðàm Xá sợ, phải 

trả lại ruộng cho thôn Cổ Bi”. 

  

Nhờ danh tiếng ấy mà ông đƣợc Lý Thái Tổ dùng, cho làm tƣớng, thăng dần đến chức 

Vũ vệ tƣớng quân. Năm Mậu Thìn (1028), vua Lý Thái Tổ mất, tam vƣơng là Đông 

Chinh, Dực Thánh, Vũ Đức mƣu giết Thái tử Phật Mã để giành ngôi. Lê Phụng Hiểu 

cùng các tƣớng nhƣ Dƣơng Bình, Quách Thịnh và Lý Huyền Sƣ có công lớn trong việc 

dẹp loạn. Chính Lê Phụng Hiểu là ngƣời đã chém Vũ Đức Vƣơng chết ngay trong cung 

thành. Cũng sách trên đã chép : 

  

“Bọn Phụng Hiểu trở về, mặc áo trận đi vào báo tin thắng trận trƣớc linh cữu Thái Tổ, 

rồi đến điện Càn Nguyên báo cho Thái tử biết. Thái tử úy lại rằng : 

  

- Ta sở dĩ đƣợc gánh vác cơ nghiệp to lớn của tiên đế, toàn vẹn đƣợc thân thể do cha mẹ 

sinh ra, đều là nhờ sức của các khanh cả. Ta thƣờng xem sử nhà Ðƣờng thấy Uất Trì 

Kính Đức cứu nạn cho vua, tự nghĩ là bề tôi đời sau không ai sánh đƣợc. Ngày nay gặp 

biến mới biết Phụng Hiểu còn trung dũng hơn Kính Đức nhiều.  

  

Phụng Hiểu lạy tạ hai lạy rồi nói : 

  

- Đức của Điện hạ cảm động cả trời đất, kẻ nào manh tâm mƣu đồ gì khác thì trời đất 

thần linh đều vì chức phận mà giết đi, bọn thần có công sức gì?”. 

  

Khi Thái Tông lên ngôi, Lê Phụng Hiểu đƣợc phong chức Đô thống thƣợng tƣớng quân, 

tƣớc hầu. Sau, Lê Phụng Hiểu lại lập công lớn, danh tiếng vang khắp cả nƣớc. Vua Lý 

Thái Tông định công ban thƣởng, Lê Phụng Hiểu thƣa rằng : 

  

- Thần không muốn thƣởng tƣớc, chỉ xin cho về ở núi Băng Sơn, ném dao lớn đi xa, dao 

rơi đến chỗ nào trong đất công thì xin ban cho làm sản nghiệp. Vua nghe theo Phụng 

Hiểu lên núi, ném dao xa đến hơn mƣời dặm, rơi xuống thôn Đa Mi. Vua lấy số ruộng ấy 

ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném dao ấy. Vì vậy, ngƣời Châu Ái gọi ruộng thƣởng 

công là ruộng ném dao”. 

  

 Lời bàn : Có tài mà đem tài một lòng giúp vua, ấy là đấng lƣơng đống của nƣớc nhà. 

Vua biết thành tâm trọng dụng ngƣời tài, ấy là đấng minh quân. Lê Phụng Hiểu và hai 

vua đầu triều Lý gặp nhau ở chỗ cùng lòng vì xã tắc.  

  

Phụng Hiểu dẫu khoẻ mạnh bao nhiêu cũng chẳng thể ném dao lớn đi xa hơn mƣời dặm. 

Con dao ấy đã bay xa khác thƣờng bởi nó có thêm sức đẩy của nhà vua và những triều 



thần ngƣỡng mộ ông. Vua nhân chuyện ném dao mà đặt lệ thác đao điền (ruộng ném 

dao) cho cả một triều đại, bảo văn thần võ tƣớng sao không một lòng vì vua mà cống 

hiến đƣợc?  

  

Thế mới biết chỉ có ngƣời tài mới dùng đƣợc ngƣời tài, ngƣời khoáng đạt mới dùng 

đƣợc ngƣời có chí lớn vậy.  

  

 

 07- ĐỀN THỜ THẦN NÖI ĐỒNG CỔ Ở THĂNG LONG 

 

 

Núi Đồng Cổ tức là núi Khả Phong ở Thanh Hóa. Dân gian cho rằng trên núi ấy có vị 

thần rất thiêng, từng giúp vua Lý Thái Tổ đánh tan quân Chiêm Thành nên đƣợc triều Lý 

ban sắc phong rất trọng hậu. Năm Mậu Thìn (1028), vua Lý Thái Tông đã ban cho thần 

núi Đồng Cổ tƣớc vƣơng và cho dựng đền thờ ở ngay trong kinh thành Thăng Long, 

hàng năm cúng tế rất tƣơm tất. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ quyển 2, tờ 15-a 

chép rằng: 

  

“Trƣớc đó, cách một ngày trƣớc khi tam vƣơng làm phản, Vua mơ thấy một ngƣời tự 

xƣng là thần núi Đồng Cổ, nói với Vua về việc tam vƣơng là Vũ Đức, Đông Chinh và 

Dực Thánh làm loạn, phải mau đem quân dẹp ngay. Tỉnh dậy, (Vua) liền sai phòng bị, 

quả nhiên ứng nghiệm. Đến đây (ngày 15 tháng 3 năm Mậu Thìn, 1028) xuống chiếu 

giao cho hữu ti dựng miếu ở bên hữu thành Đại La, phía sau chùa Thánh Thọ, lấy ngày 

25 tháng ấy (tháng 3) đắp đàn trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gƣơm giáo 

ở trƣớc thần vị, đọc lời thề rằng : “Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh 

giết chết”. Các quan từ cửa đông đi vào, đến trƣớc thần vị, cùng uống máu ăn thề, hàng 

năm lấy làm lệ thƣờng. Sau vì tháng ba có ngày quốc kị, chuyển sang ngày mồng 4 

tháng 4”. 

 

Lời bàn : Lý Thái Tổ mƣợn uy thần linh sông núi để cổ vũ binh sĩ Nam chinh, Lý Thái 

Tông mƣợn uy thần linh sông núi để cố kết lòng ngƣời, trong chỗ tin dị đoan chung của 

cả hai vị hoàng đế này, xem ra cũng có chút giá trị thực tế ở mục đích cuối cùng của nó. 

Nhƣng, uy danh thần linh lại do con ngƣời tạo ra, cho lúc này để mƣợn lại lúc khác, lạ 

thay ! 

  

Ngƣời xƣa thờ thần đôi khi chẳng phải vì tin là thật sự có thần linh mà lắm lúc chỉ vì 

muốn tạo thêm thế lực cho ngƣời có thế lực vậy. Lễ thề ở đền thờ núi Đồng Cổ có lẽ 

cũng đƣợc tổ chức vì mục đích ấy chăng? Lễ này càng về sau càng đƣợc quy định thêm 

những nghi thức rất chặt chẽ, danh nghĩa là kính thần mà thực là kính lo sự an bình của 

xã tắc và của triều chính đó thôi. 

  

 

  08 - CHUYỆN SƢ HƢU VÀ HÕM XÁ LỊ 



 

 

Có một câu chuyện ngồ ngộ xẩy ra vào năm Giáp Tuất (1034) đã đƣợc sách Đại Việt sử 

kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 22-b và tờ 23-a) chép nhƣ sau : 

  

“Năm ấy, sƣ Hƣu ở chùa Pháp Vân, châu Cổ Pháp (Bắc Ninh) tâu rằng : Trong chùa ấy 

phát ra mấy luồng ánh sáng. Theo chỗ ánh sáng (phát ra) ấy mà đào xuống thì đƣợc một 

cái hòm bằng đá. Trong hòm đá, có cái hòm bằng bạc. Trong hòm bạc lại có cái hòm 

bằng vàng. Trong hòm vàng, có cái bình lƣu li (lƣu li là tên một loại ngọc, bình lƣu li là 

bình ngọc lƣu li). Trong bình (lƣu li) đựng xá lị. Vua sai rƣớc vào cấm điện, xem xong 

thì trả lại". 

  

( Thuyết nhà Phật gọi xá lị là tinh túy do tinh khí tụ lại khi đốt xác, lửa không đốt cháy 

đƣợc nên gọi là bảo. Tƣơng truyền ngƣời nào học phật thành thì thân hóa nhƣ thế). 

  

 

 Lời bàn : Thời Lý, Phật giáo rất thịnh, thậm chí, cũng có thể coi là quốc giáo. Bởi Phật 

thịnh nên địa vị của các nhà sƣ trong xã hội rất cao. Ngay cả hoàng đế cũng có ngƣời bỏ 

cả ngai vàng mà đi tu. 

  

Song, nhân thời Phật thịnh mà bày đặt chuyện hoang đƣờng để mê hoặc ngƣời đƣơng 

thời và làm cho hậu thế phải chê trách. Ấy là hành vi rất xa lạ với nhà Phật. Thời Lý, 

nƣớc nhà có không ít bậc cao tăng uyên thâm giáo lí, thấu đáo Phật sử, đạo hạnh cũng 

hơn ngƣời, một lòng một dạ lo tìm cách cứu nhân độ thế. Còn sƣ Hƣu…! 

  

 

  09- LÝ THÁI TÔNG XEM TƢỚNG ĐỂ XÉT VIỆC 

 

 

Tháng 10 năm Ất Hợi (1035), vua Lý Thái Tông thân dẫn quân đi đánh dẹp ở Châu Ái, 

việc kinh sƣ giao lại cho Phụng Càn Vƣơng đảm trách. Nhân việc Vua xuất chinh, một 

số tƣớng lĩnh và thân vƣơng, hợp mƣu cùng nhà sƣ họ Hồ, định làm phản. Nhƣng cơ 

mƣu bại lộ, Nguyễn Khánh và nhà sƣ họ Hồ (hai kẻ chủ mƣu) bị xẻo thịt băm xƣơng, 

bọn tòng phạm thì bị trị tội với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đầu đuôi sự kiện này 

đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 23-b) chép nhƣ sau : 

  

“Vua ngự ở hành dinh (Châu Ái), ban yến cho các quan hầu và tƣớng súy, ngầm chỉ 

Định thắng đại tƣớng là Nguyễn Khánh mà bảo các phi tần rằng : 

  

- Khánh thế nào cũng làm phản. 

  

Các phi tần đều kinh ngạc hỏi :  

  



- Bệ hạ làm sao mà biết, xin nói rõ cho.  

  

Vua nói : 

  

- Lòng Khánh có điều không thƣờng nên nhìn trẫm có vẻ hổ thẹn, đi đứng thất thố, nói 

năng trái lẽ. Lấy đó mà xét thì đủ biết là nó có ý khác, hình trạng đã rõ lắm rồi. 

  

(Vua) đánh đƣợc Ái Châu, trị tội châu mục, sai ngƣời đi phủ dụ dân chúng trong châu. 

(Đúng lúc ấy), chức kinh sƣ lƣu thủ là Phụng Càn Vƣơng Nhật Trung cho chạy trạm báo 

tin là bọn sƣ họ Hồ, cùng em nuôi của Định thắng đại tƣớng Nguyễn Khánh là Đô thống 

Đàm Toái Trạng và bọn hoàng đệ là Thắng Càn, Thái Phúc... mƣu phản. Sự việc quả 

đúng nhƣ lời Vua nói. Các phi tần đều lạy hai lạy và thƣa rằng : 

  

- Bọn thiếp nghe nói thánh nhân có thể thấy đƣợc chỗ chƣa hiện hình, biết trƣớc đƣợc 

việc chƣa xẩy ra, nhƣng nay mới đƣợc chính mắt mình trông thấy”. 

  

 

 Lời bàn : Lý Thái Tông năm ấy đã 35 tuổi, làm vua đã đƣợc 7 năm, kinh nghiệm từng 

trải không phải là ít, cứ xem chuyện ông xét ngƣời xét việc cũng đủ biết ông là ngƣời thế 

nào. 

  

Nguyễn Khánh đƣợc phong tới chức đại tƣớng, ân sủng đƣợc hƣởng nào thấp kém gì. 

Thọ ơn mà chẳng hàm ơn lại còn làm phản, tâm địa ấy tự nó tỏa ra ở phong thái lúng 

túng bề ngoài, làm sao qua nổi mắt Lý Thái Tông. Y bị xẻo thịt băm xƣơng là một lần 

chết, bị miệng thế gian ngàn năm chê cƣời là thêm ngàn lần chết nữa. Nhục lắm thay! 

  

Nhà Phật có thuyết luân hồi. Cứ thuyết ấy mà suy thì ắt là giờ này, nhà sƣ họ Hồ còn 

trầm luân trong kiếp con giun hay con dế gì đó. Xin ngƣời đọc chuyện này hãy rộng 

lƣợng từ bi, đi đứng cẩn thận kẻo vô tình giẫm phải sƣ cụ không chừng. 

  

 

  10- CHUYỆN VUA LÝ THÁI TÔNG ĐI CÀY 

 

 

Vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) là ngƣời rất chăm lo đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài 

việc hoạch định những chính sách rất tích cực và tiến bộ đối với nông nghiệp, Lý Thái 

Tông còn nhiều lần tự mình đi làm ruộng, lấy đó làm hành động thiết thực cổ vũ cho 

nghề nông. Sử cũ đã ghi rõ, ngày 14 tháng 10 năm Canh Ngọ (1030), Vua thân ra ruộng 

ở Điểu Lộ xem gặt; ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Thân (1032) Vua đi cày tịch điền ở Đỗ 

Động Giang, hôm ấy, có nhà nông dâng Vua một cây lúa 9 bông; tháng 3 năm Nhâm 

Ngọ (1042), Vua đi cày ruộng tịch điền ở Khả Lãm... v.v. Nhà vua mà còn đi cày, lẽ đâu 

các quan lại không ngó ngàng gì tới việc đồng áng. Một số ít quan lại vì thế mà chẳng ƣa 



gì việc nhà vua đi làm ruộng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 25-b) có 

chép lại một mẩu chuyện rất đáng suy nghĩ nhƣ sau: 

  

“Mùa xuân, tháng 2 (năm Mậu Dần, 1038) Vua ngự ra cửa Bố Hải cày ruộng tịch điền. 

(Vua) sai hữu ti dọn cỏ đắp đàn rồi thân tế Thần Nông, tế xong, tự cầm cày để muốn làm 

lễ tự cày. Các quan tả hữu có ngƣời can rằng: 

  

- Đó là việc của nông phu, Bệ hạ cần gì làm thế ?  

  

Vua nói:  

  

- Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo? 

  

 Nói xong, Vua đẩy cày ba lần rồi thôi. Tháng 3, Vua về kinh sƣ.  

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Thái Tông khôi phục lễ cổ, tự mình cày ruộng tịch điền để nêu 

gƣơng cho thiên hạ, trên thì để cúng tôn miếu, dƣới thì để nuôi muôn dân, công hiệu trị 

nƣớc dẫn đến của giàu dân đông, nên thay !” 

  

Lời bàn: Nƣớc nông nghiệp, vua không chăm lo đến nghề nông thì còn chăm lo đến 

nghề gì nữa. Nhƣng, nói nhiều mà làm gì? Một lần vua cầm cày hơn ngàn lần vua xuống 

chiếu khuyến dụ, một lần vua gần dân hơn ngàn lần vua hô hào cổ vũ. Thời ấy, nƣớc Đại 

Việt ta là một trong những quốc gia hùng cƣờng ở Đông Nam châu Á. Một trong những 

cội nguồn của sức mạnh Đại Việt là ở đây chăng?  

  

 

  

 11- VUA LÝ THÁI TÔNG VỚI VIỆC CHỐNG HÀNG NGOẠI 

 

 

Bệnh sính dùng hàng ngoại ở nƣớc ta, kể ra cũng đã có từ rất lâu. Những mặt hàng ta 

chƣa sản xuất đƣợc nên phải mua về thì đã đành, nhƣng những mặt hàng ta đã sản xuất 

đƣợc, thậm chí là sản xuất với chất lƣợng cao hơn mà vẫn bị những kẻ có đầu óc sùng 

ngoại thái quá tìm cách nhập vào, quả là đã gây nguy hại cho quốc kế dân sinh không ít. 

Thời Lý, chuyện này đã từng xảy ra và vua Lý Thái Tông từng xử lí rất khôn khéo. Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 28-b) chép nhƣ sau : 

  

“Tháng 2 (năm Canh Thìn- 1040) Vua đã dạy đƣợc cung nữ dệt gấm vóc. Tháng ấy, 

(Vua) xuống chiếu phát hết gấm vóc của nƣớc Tống ở trong kho để ban cho các quan. 

(Các quan) từ ngũ phẩm trở lên thì đƣợc ban áo bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì đƣợc 

ban áo bằng vóc. (Nhà vua) làm vậy để tỏ ý là Vua sẽ không dùng gấm vóc của nƣớc 

Tống nữa. 

  



Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Việc làm này của Vua, trong cái tốt lại còn có cái tốt nữa.( 

Vua) không quí vật lạ, (ấy là) muốn tỏ ra hậu đãi với  kẻ dƣới”.   

  

Các sử thần thời Nguyễn, tác giả của bộ Khâm Định Việt sử thông giám cƣơng mục 

(Chính biên, quyển 3, tờ 1) thì phê ngay một chữ rất gọn : Đƣợc ! 

  

Lời bàn : Muốn dân chăm nghề canh cửi, trƣớc quí tộc phải làm gƣơng. Cung nữ mà còn 

dệt vải, thứ dân ai dám nói nghề dệt vải là thấp hèn. Muốn khắp thiên hạ dùng hàng nội, 

trƣớc hoàng đế phải làm gƣơng. Đấng chí tôn mà còn mặc hàng lụa là trong nƣớc sản 

xuất, quan dân các hạng ai dám chê đó là mặt hàng chả ra gì. 

  

Vua Lý Thái Tông ít nói, ít để chí ở sự lập ngôn, chỉ lo lòng làm gƣơng cho thiên hạ. 

Xem ra, gƣơng ấy không phải chỉ sáng một đời cho quan dân một thời, nay đọc lại sử, 

thấy cũng đáng suy ngẫm lắm thay ! 

  

 

  12- NỬA SAU ĐỜI HOÀNG ĐẾ LÝ THÁI TÔNG 

 

 

Trải 26 năm làm vua (1028 - 1054), Lý Thái Tông đã có nhiều cống hiến lớn, đƣợc sử 

sách trân trọng ghi lại. Trong nửa sau của thời gian trị vì, vua Lý Thái Tông đã làm đƣợc 

ba việc trọng đại. Một là vào năm Nhâm Ngọ (1042) Thái Tông đã tổ chức biên soạn 

xong bộ Hình thƣ là bộ luật thành văn đầu tiên của nƣớc nhà, lịch sử pháp quyền nƣớc ta 

bƣớc vào một thời kì hoàn toàn mới. Hai là, vào năm Giáp Thân (1044), nhân thấy đƣợc 

mùa lớn, Thái Tông tuyên bố: “Nếu trăm họ đã no đủ, trẫm lo gì không no đủ”. Nói 

xong liền hạ lệnh xá một nửa tiền thuế cho cả nƣớc. Đó là việc làm điển hình của sự 

khoan sức dân và niềm tin ở dân. Ba là, vào tháng 10 năm Kỉ Sửu (1049), Thái Tông cho 

dựng chùa Một Cột ở Thăng Long. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 2, tờ 37-

a) chép rằng: 

  

“Trƣớc đây, Vua chiêm bao thấy Phật Quan âm ngồi trên tòa sen và dắt Vua lên tòa. 

Tỉnh dậy, Vua đem việc ấy nói với bầy tôi. Có ngƣời cho là điềm chẳng lành. Nhà sƣ 

Thiền Tuệ khuyên Vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa ao, làm tòa sen của Phật Quan Âm 

đặt lên trên cột nhƣ đã thấy trong mộng. Cho các nhà sƣ đi vòng lƣợn chung quanh tụng 

kinh cầu cho vua sống lâu. Vì thế gọi là chùa Diên Hựu (kéo dài cõi phúc, tức kéo dài 

tuổi thọ)”. 

  

Lời bàn: Soạn đƣợc Hình thƣ, Thái Tông đã tạo đƣợc khuôn phép cho cả một thời, lối 

cai trị theo tập tục tùy tiện đến đấy kể nhƣ cáo chung, nƣớc có luật bắt đầu từ đó. 

  

Từng nghe triều đình xƣa miễn giảm thuế cho dân mỗi khi có thiên tai địch họa hay mất 

mùa đói kém, chứ chƣa từng nghe nhà nƣớc miễn thuế cho dân vì thấy đƣợc mùa lớn 

bao giờ. Thái Tông quả là đã để đức lớn cho con cháu và dân trăm họ vậy. 



  

Dựng chùa Một Cột, Thái Tông đã in dấu ấn ngàn năm cho kinh thành Thăng Long. 

Muôn đời sau, nói đến Thăng Long là nói đến chùa Một Cột, và hễ nói đến chùa Một 

Cột là nói đến sự tinh tế tuyệt vời của Lý Thái Tông. Cổ kim dễ đã có mấy ai làm đƣợc 

nhƣ vậy. Một trong những ngƣời sống mãi với non sông là Lý Thái Tông đó thôi. 

  

 

  13- ĐỨC ĐỘ CỦA VUA LÝ THÁNH TÔNG 

 

 

Lý Thánh Tông (1054 - 1072) tên húy là Nhật Tôn, con trƣởng của Thái Tông, mẹ là 

Kim Thiên Thái hậu họ Mai. Năm Thiên Thành thứ 1 (1028) Nhật Tôn đƣợc sách phong 

Đông cung thái tử, Thái Tông băng, bèn lên ngôi báu. Ông là vị vua rất mộ đạo, giàu đức 

từ bi và từng cho xây cất rất nhiều chùa chiền. Lòng lành của Lý Thánh Tông tỏa đến cả 

tù nhân trong ngục tối. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 1-b) có chép 

một mẩu chuyện xẩy ra vào năm Ất Mùi (1055) nhƣ sau: 

  

“Mùa Đông, tháng 10, trời giá rét lắm. Vua bảo các quan tả hữu rằng: Trẫm ở trong cung 

cấm, nào lò sƣởi ngự, nào áo hồ cầu (áo lông cáo) mà còn rét nhƣ thế này, huống chi là 

tù nhân trong ngục, thân khổ vì gông cùm, gian ngay chƣa rõ, vậy mà cơm ăn không no 

bụng, mặc áo không kín thân, khốn khổ vì gió rét, có kẻ chết không đáng tội... Trẫm rất 

lấy làm thƣơng xót. Vậy, lệnh cho hữu ti phát chăn chiếu và cấp cơm ăn ngày hai bữa”. 

  

Sau khi chép lại sự kiện này, các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục 

đã thẳng thắn phê ngay một câu rằng: “Còn dân lành thì sao ?”. 

  

 

  

Lời bàn: Đại Việt sử kí toàn thƣ chép thiếu, có lẽ sách Khâm định Việt sử giám cƣơng 

mục cứ theo sự không đầy đủ ấy mà chép lại nên mới ngỡ là vua Lý Thánh Tông chỉ mới 

nghĩ đến tù nhân, chƣa nghĩ đến dân lành. Xem sách Đại Việt sử lƣợc (tác phẩm khuyết 

danh, viết vào đầu thế kỉ XIII, quyển 2 tờ 10-b) thì thấy còn có một câu ở ngay cuối 

đoạn văn trên. Câu ấy nhƣ sau: ”Vua ban cho dân trong cả nƣớc một nửa số tiền thuế 

năm đó”. 

  

Thế là đã rõ. 

  

Hiển nhiên, Lý Thánh Tông hay bất cứ ông vua nào thuở xƣa, dù nhân đức bao nhiêu thì 

cũng là ngƣời bóc lột. Song, điều đáng nói ở đây là ngƣời bóc lột ấy đã biết chăm lo đến 

đối tƣợng bóc lột của mình, ấy là dân. Mà dân muôn đời chắc cũng mong đƣợc nhƣ vậy. 

  

 

 14- CHUYỆN CON KỲ LÂN 



 

 

Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 2, tờ 10-b) cho biết là vào năm Đinh Dậu (1057), vua Lý 

Thánh Tông nhân bắt đƣợc hai con thú lạ, bèn sai viên ngoại lang là Mai Nguyên Thanh 

đem sang biếu nhà Tống, nói đại rằng đó là hai con kì lân. Sự kiện này đƣợc sách Đại 

Việt sử kí toàn thƣ và sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục chép lại và bổ 

sung thêm nhiều chi tiết khá độc đáo. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục 

(chính biên, quyển 3, tờ 22) viết nhƣ sau:  

  

“Đem con thú lạ sang tặng nhà Tống, nói gạt là con lân. Khu mật sứ của nhà Tống là 

Điền Huống nói rằng: 

  

- Đó chỉ là con thú lạ, chứ không phải con lân. 

  

Tƣ Mã Quang nói: 

  

- Nếu quả là con lân thực mà xuất hiện không đúng lúc cũng không phải là điềm lành. 

Nếu là con lân giả thì chỉ tổ làm cho ngƣời phƣơng xa cƣời thôi. 

  

Thế rồi nhà Tống tặng quà và đƣa tiễn rất ƣu hậu, bảo sứ giả về”. 

  

Lời bàn: Không biết là con thú gì mà cũng nói đại là con lân, lại còn cả gan đem sang 

biếu thiên triều, các quan nhà Lý lúc ấy quả là liều lĩnh có một không hai. May thay, 

ngƣời lòa lại gặp ngƣời mù. Quan nhà Tống là Điền Huống khẳng định rằng đó chỉ là 

con thú lạ, không phải con lân, thì cũng là liều không kém. Còn nhƣ Tƣ Mã Quang, khôn 

khéo có thừa mà tri thức cũng chẳng hơn ai, đừng tƣởng nói không mất lòng ai là đƣợc 

việc. Mới hay, Mai Nguyên Thanh, Điền Huống, Tƣ Mã Quang cùng triều thần hai bên 

gặp nhau ở đây là phải lắm. 

  

Chuyện kì lân lại hóa thành chuyện kì cục. Kẻ hay đàm đạo những điều mà mình không 

biết, hãy nên lấy đó làm gƣơng.  

  

 

 15- SỰ TÍCH ĐỒNG BÔNG Ở TỪ LIÊM (HÀ NỘI) 

 

 

Mãi đến năm 40 tuổi mà vua Lý Thánh Tông vẫn chƣa có con trai nên lòng những lo 

lắng vì không biết rồi sẽ để ngai vàng lại cho ai. Nhà vua vốn đã mộ đạo, nhân vì chuyện 

này lại càng chăm đi cầu tự khắp mọi chùa chiền. Duyên kì ngộ bởi vậy đã đến với nhà 

vua. Sách Khâm định việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 3, tờ 26) viết 

rằng : 

  



“Khi đến làng Thổ Lỗi (tức làng Siêu Loại, Bắc Ninh - ND), có ngƣời con gái hái dâu 

đang tựa vào khóm cỏ lan, Nhà vua thấy lạ, cho vời vào cung, lập làm Ỵ Lan Phu nhân". 

  

Nhƣng Ỵ Lan vào cung một thời gian khá lâu mà vẫn chƣa sinh hạ Hoàng tử. Lý Thánh 

Tông lại tiếp tục đi cầu tự. Có lúc Nhà vua đích thân đi, nhƣng cũng có lúc Vua ủy cho 

quan lại đi thay mình. Năm Quý Mão (1064), Chi hậu nội nhân là Nguyễn Bông đƣợc 

sai đi làm việc này. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 3-a) viết : 

  

“Vua muốn có con trai, sai Bông đem hƣơng cầu đảo ở chùa Thánh Chúa. Nhà sƣ dạy 

cho Bông thuật đầu thai thác hóa (chết và cho hồn đầu thai ngay vào kiếp ngƣời khác - 

ND), Bông nghe theo. Việc ấy bị phát giác, Vua sai chém Bông ở trƣớc cửa chùa. Ngƣời 

sau gọi chỗ ấy là Đồng Bông. Chùa (Thánh Chúa) ở xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, 

Đồng Bông ở phía Tây trƣớc cửa chùa, nay hãy còn". 

  

 

 Lời bàn : Nguyễn Bông đã tận tụy làm những gì chức phận phải làm, cũng có thể gọi là 

trung. Vua Lý Thánh Tông một đời nhân đức, sao mà lúc này lại đang tâm giết chết 

Nguyễn Bông, cũng có thể gọi là tàn bạo. Thuật đầu thai thác hóa mà nhà sƣ chùa Thánh 

Chúa truyền dạy cho Nguyễn Bông quả là thuật .. bợm. Nguyễn Bông chết trong oan 

uổng và mãi đến hai năm sau, Ỵ Lan mới sinh hạ Hoàng tử là Càn Đức, chẳng lẽ linh 

hồn Nguyễn Bông gian nan vất vƣởng lâu đến thế hay sao ? 

  

Cái tên Đồng Bông còn đó với thiên thu, hễ ai trong hậu thế mà tập nhiễm sự thèm khát 

con trai kiểu Lý Thánh Tông, sự bịp bợm kiểu nhà sƣ ở chùa Thánh Chúa hay sự trung 

thành mê muội có pha chút tham vọng của Nguyễn Bông, xin hãy đọc kĩ chuyên này. 

  

 

 

 16- CHÖT SĨ DIỆN ĐÁNG YÊU CỦA VUA LÝ THÁNH TÔNG 

 

 

Đầu nửa sau của thế kỉ XI, quan hệ bang giao giữa Đại Việt với nhà Tống trở nên rất 

căng thẳng. Bấy giờ, nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lăng nƣớc ta. Để góp phần thực 

hiện kế hoạch nguy hiểm này, chúng đã tung sứ giả đến nhiều lân bang, xúi giục họ phối 

hợp tấn công, quấy phá Đại Việt. Chiêm Thành là nƣớc đã nghe theo lời xúi giục này. 

Hai gọng kềm quân sự to lớn đã xuất hiện, một ở phía Bắc là nhà Tống và một ở phía 

Nam là Chiêm Thành, cả hai đã sẵn sàng để bóp nát Đại Việt. Trƣớc tình hình ấy, triều 

Lý chủ trƣơng lần lƣợt bẻ gẫy từng gọng kìm để rồi cuối cùng, đập tan toàn bộ mƣu đồ 

xâm lăng của nhà Tống. Mục tiêu đầu tiên của Đại Việt là gọng kìm phía Nam. Đầu năm 

Kỉ Dậu (1069), vua Lý Thánh Tông đích thân cầm quân vào Nam. Khi đi, Thánh Tông 

giao quyền điều khiển chính cho Ỵ Lan (lúc này đã đƣợc sách phong là Nguyên phi, tức 

ngƣời đứng đầu hàng thứ hai của vợ vua, sau Hoàng hậu). Chiêm Thành tuy không lớn 



nhƣng có địa thế hiểm trở, thắng đƣợc cũng không phải là dễ dàng. Sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 4-b và tờ 5-a) chép sự kiện này nhƣ sau:  

  

“Trận này, Vua đánh Chiêm Thành mãi không đƣợc, bèn rút quân về. Đến châu Cƣ Liên, 

nghe tin Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa, hòa hợp, trong cõi vững vàng, 

tôn sùng Phật giáo, dân gọi bà là Quan Âm. Vua nói: “Nguyên phi là đàn bà mà còn làm 

đƣợc nhƣ thế, là nam nhi lại chẳng đƣợc việc gì hay sao?”. Bèn quay lại đánh nữa. 

Thắng đƣợc”. 

  

Lời bàn: Năm ấy, vua Lý Thánh Tông đã 46 tuổi. Cứ chữ mà suy thì thiên tử nghĩa là 

con trời, song, các bậc thiên tử ở độ tuổi này thƣờng rất hay coi trời bằng vung. Vậy mà 

rốt cuộc, cũng đã có lúc ông trời con là Lý Thánh Tông chợt thấy mình thua kém. Thua 

kém ai còn đƣợc, thua vợ mình thì còn ra thể thống gì nữa. Thánh Tông vì sĩ diện mà 

quyết đánh đến cùng. Chiêm Thành thua, gọng kìm phía Nam tan nát và sau đó đến lƣợt 

nhà Tống cũng đại bại. Chút sĩ diện ấy đáng yêu biết ngần nào. Câu sau cùng này có lẽ 

xin dành riêng để tâm sự với các đấng mày râu, rằng ở đời, ta có thể thua bà hàng xóm 

hay một ngƣời phụ nữ nào đấy, nhƣng chớ để thua kém vợ mình. Mỗi đấng mày râu cố 

một chút, nhất định xã hội sẽ đƣợc nhờ, các bà cũng nhân đó mà đƣợc nhờ hơn nữa. Thử 

mà xem. 

  

 

 17- DƢƠNG THÁI HẬU VÀ 76 THỊ NỮ BỊ GIẾT HẠI 

 

 

Tháng 1 năm Nhâm Tý (1072), vua Lý Thánh Tông qua đời, thái tử Càn Đức bấy giờ 

mới 6 tuổi lên nối ngôi, đó là vua Lý Nhân Tông (1072-1127). Thái tử Càn Đức là con 

đẻ của Ỵ Lan Nguyên phi, nay Càn Đức lên ngôi, Ỵ Lan đƣợc tôn phong là Linh Nhân 

Thái phi, còn Hoàng hậu họ Dƣơng thì đƣợc tôn phong là Dƣơng Thái hậu. Lễ xƣa quy 

định, hễ hoàng đế lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi thì thái hậu đƣợc quyền buông mành giữa 

triều đình để ngồi ở phía sau mành mà nghe quần thần tâu bày chính sự, ấy gọi là thùy 

liêm. Chỉ thái hậu mới đƣợc quyền buông mành nhƣng Dƣơng Thái hậu lại không phải 

là mẹ đẻ của Lý Nhân Tông, điều đó khiến Linh Nhân Thái phi căm tức. Năm Quý Sửu 

(1073), một vụ tàn sát bi thảm đã diễn ra mà nạn nhân chính là Dƣơng Thái hậu cùng 76 

thị nữ (cũng có sách nói chỉ có 72 thị nữ mà thôi). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 3, tờ 7-a) chép rằng:  

  

“Linh Nhân có tính hay ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không đƣợc dự chính sự, mới kêu 

với Vua rằng: “Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý thì ngƣời khác 

hƣởng, vậy con để mẹ già vào đâu?”. Vua bèn sai giam Dƣơng Thái hậu và 76 ngƣời thị 

nữ vào cung Thƣợng Dƣơng rồi bức phải chết, cho chôn theo lăng của Thánh Tông”. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Nhân Tông là ngƣời nhân hiếu, Linh Nhân là ngƣời sùng Phật, 

sao lại đến nỗi giết Thái hậu, hãm hại ngƣời vô tội đến mức tàn nhẫn nhƣ thế? Ấy vì 



ghen là tính thƣờng có của đàn bà, huống chi lại là mẹ đẻ mà không đƣợc dự chính sự. 

Linh Nhân dẫu là ngƣời hiền cũng không thể nhẫn nại đƣợc, cho nên phải kêu với Vua. 

Bấy giờ, Vua còn trẻ thơ, chỉ biết chiều lòng mẹ là thích mà không biết là lỗi to…”. 

  

 

  

Lời bàn: Dƣơng Thái hậu buông mành điều khiển chính sự, ấy là bởi quy định của điển 

lễ xƣa, âu cũng là bổn phận phải làm vậy. Linh Nhân Thái phi buồn vì sự đời bất nhƣ ý, 

từ đó đâm ra ghen tức, ấy cũng là sự thƣờng của ngƣời lòng dạ hẹp hòi, đàn ông đàn bà 

gì cũng thế mà thôi. Một đời Linh Nhân có biết bao cống hiến, sử sách ghi đầy đủ, 

nhƣng một lần Linh Nhân tàn sát hơn bảy chục ngƣời, sử sách cũng không quên. Bởi 

việc tàn sát này mà nhân tâm li tán, kẻ thù lợi dụng, thử hỏi lúc đó nếu không có Lý 

Thƣờng Kiệt thì vận mệnh nƣớc nhà sẽ ra sao? 

  

 

 18- LÝ THƢỜNG KIỆT VỚI BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ” 

 

 

Cuối năm Bính Thìn (1076), nhà Tống ồ ạt đƣa quân sang xâm lƣợc nƣớc ta. Quân đội 

Đại Việt lúc bấy giờ do Lý Thƣờng Kiệt chỉ huy, tuy đã chủ động chuẩn bị đối phó từ 

trƣớc, vẫn chống cự một cách rất khó khăn. Giặc tràn xuống bờ Bắc sông Cầu và đội 

quân tiên phong của chúng đã bƣớc đầu chọc thủng đƣợc chiến tuyến Nhƣ Nguyệt. 

Chiến tuyến vỡ, một mảng quan trọng trong niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của quân sĩ 

ta cũng theo đó mà tan vỡ. Muốn giành lại đƣợc thế chủ động, trƣớc phải đập tan đội 

quân tiên phong của giặc, mà muốn đập tan đội quân tiên phong này, trƣớc phải tìm cách 

lấy lại và kích động mạnh mẽ tinh thần của quân sĩ. Nhận rõ điều đó, Lý Thƣờng Kiệt đã 

bí mật đang đêm cho ngƣời vào đền thờ Trƣơng Hát ở ngay bên bờ sông Cầu, đọc to bài 

thơ không đề sau đây: 

  

Nam quốc sơn hà Nam đế cƣ,  

  

Tiệt nhiên định phận tại thiên thƣ.  

  

Nhƣ hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 

  

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hƣ. 

  

(Sông núi nƣớc Nam, vua Nam ở 

  

Rành rành ghi rõ ở sách trời. 

  

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, 

  



Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời). 

  

 Binh sĩ nghe lời thơ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ai ai cũng cố sức đánh giặc. Đội quân 

tiên phong của nhà Tống bị đập tan, chiến tuyến sông Cầu cũng mau chóng đƣợc hàn lại. 

Giặc từ đó bị giam chân ở bờ Bắc sông Cầu, tiến thoái lƣỡng nan. Đến đầu năm Đinh Tị 

(1077), chúng bị Lý Thƣờng Kiệt mở trận quyết chiến chiến lƣợc ở Nhƣ Nguyệt, đánh 

cho tan tành. 

  

Ấy là bài thơ không đề, nhƣng vì câu mở đầu phiên âm Hán - Việt là Nam quốc sơn hà 

Nam đế cƣ  nên ngƣời đời thƣờng gọi đó là bài Nam quốc sơn hà, lại cũng vì bài ấy 

đƣợc đọc lên lần đầu tiên ở trong đền thờ Trƣơng Hát nên ngƣời đời cũng gọi đó là bài 

thơ thần. 

  

Lời bàn: Giữa lúc trận mạc hiểm nguy, sống chết cận kề mà vị tổng chỉ huy là Lý 

Thƣờng Kiệt vẫn ung dung làm đƣợc bài thơ tuyệt vời này thì quả là vô cùng đặc biệt. 

Thơ đã tuyệt mà cách phổ biến thơ lại còn tuyệt hơn. Binh sĩ một lòng tin chắc rằng thần 

linh sông núi đang đứng về phía họ, sách trời cũng minh chứng cho đại nghĩa của họ, 

bảo họ không phấn khích làm sao đƣợc. Cơ trời huyền diệu, chỉ có thần nhân mới biết 

đƣợc, vậy thì thơ ấy, đọc ở thời điểm ấy, đọc ngay trong đền thờ ấy… tất cả đều hợp lẽ 

vô cùng. Hậu thế coi đó là bài thơ có giá trị nhƣ bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của 

nƣớc nhà, kể cũng phải lắm thay. 

  

 

  19- VỤ ÁN LÊ VĂN THỊNH 

 

 

Năm Canh Tuất (1070) vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu ở ngay thủ đô Thăng 

Long. Nho học bắt đầu có địa vị trên vũ đài chính trị và tƣ tƣởng của nƣớc nhà kể từ đó. 

Đến năm Ất Mão (1075), vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) cho mở khoa thi nho học đầu 

tiên ở nƣớc ta. Đó là khoa minh kinh bác học, ngƣời có vinh dự đỗ đầu kì thi này là Lê 

Văn Thịnh. 

  

Khởi đầu, Lê Văn Thịnh đƣợc vào giảng học cho vua, sau ông đƣợc giữ chức thị lang bộ 

binh rồi thăng dần lên đến chức thái sƣ của triều đình, quyền uy một thời lừng lẫy thiên 

hạ. Nhƣng đến tháng 3 năm Bính Tý (1096), Lê Văn Thịnh phạm tội, bị bắt đi đày (có 

sách nói là ở Phú Thọ nhƣng cũng có sách nói là ở Thanh Hóa ngày nay). Vụ án này 

thoạt nghe cứ nhƣ là chuyện đùa nhƣng lại là một vụ án có thật, đƣợc sách Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 4, tờ 1 và 2) ghi lại nhƣ sau:  

  

“Trƣớc, Văn Thịnh có một tên gia nô ngƣời nƣớc Đại Lý (vùng Vân Nam, Trung Quốc 

ngày nay). Tên này có pháp thuật lạ, nhân đó, Văn Thịnh manh tâm mƣu sự khác. Bấy 

giờ, nhà vua chơi hồ Dâm Đàm (Hồ Tây, Hà Nội), đi chiếc thuyền con xem đánh cá. 

Bỗng nhiên hồ nổi sƣơng mù, rồi có chiếc thuyền từ trong đám sƣơng mù ấy lao tới, sát 



đến thuyền ngự. Nhà vua cầm giáo phóng tới thì đám sƣơng mù tan đi, trong thuyền hiện 

ra một con hổ. Mọi ngƣời sợ hãi. Ông chài Mục Thận quăng lƣới chụp lấy thì té ra lại là 

thái sƣ Lê Văn Thịnh. Nhà vua cho rằng Văn Thịnh là bậc đại thần có công lao nên 

không nỡ giết, chỉ bắt đi an trí ở trại Thao Giang (vùng Phú Thọ). Vua thƣởng quan tƣớc 

cho Mục Thận và ban cho đất Dâm Đàm để làm thái ấp. 

  

 

 Lời bàn: Tháng 3 ở Hồ Tây, sƣơng mù bỗng chốc xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Nay 

hiện tƣợng này vẫn có huống chi là ngót ngàn năm trƣớc, quanh hồ cây cối còn hoang 

vu. Giữa đám mây mù, vua quan nhìn gà hoá cuốc, Văn Thịnh bởi thế mà mang tội trong 

chỗ không ngờ chăng? 

  

Dân gian kể rằng ông biết hóa hổ từ hồi còn là học trò và đã có lần mẹ ông chết ngất khi 

thấy ông hóa hổ ở ngay trong phòng học. Lê Văn Thịnh khác ngƣời ở chỗ giỏi hơn 

ngƣời, vì thế mà ông mang tội cũng phải khác ngƣời chăng? Không thấy sử chép là ông 

đã nói gì khi bị bắt, nhƣng chắc là khó nói, bởi ý vua đã quyết, có nói cũng bằng thừa 

thôi.  

  

 

 20- CHUYỆN GIÁC HOÀNG 

 

 

Ở thời thịnh trị, muôn vạn binh hùng tƣớng mạnh của ngoại bang ồ ạt tràn đến, triều 

chính chƣa dễ đã lung lay nhƣng ở thời chính sự suy vi, có khi chỉ một đứa bé cỏn con 

cũng đủ sức để làm cho ngai vàng nghiêng ngửa. Chuyện cậu bé Giác Hoàng xảy ra vào 

đầu năm Nhâm Thìn (1112) đƣợc sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 2, tờ 21 a-b) ghi lại sau 

đây, có thể coi là một ví dụ tiêu biểu: 

  

“Tháng 2 (năm 1112), ngƣời ở Thanh Hoá nói rằng, ven biển nơi ấy có đứa bé lạ, mới ba 

tuổi mà ai nói gì cũng hiểu, tự xƣng là con vua, hiệu Giác Hoàng (nghĩa là Phật, ngƣời 

đã giác ngộ hoàn toàn). Phàm Vua làm gì, nó cũng đều biết trƣớc. Vua sai quan trung sứ 

đến hỏi, thấy những điều nó nói đều đúng, bèn đón về, cho ở tại chùa Báo Thiên (Hà 

Nội). Vua thấy nó linh dị nên yêu quý lắm. Bấy giờ, Vua không có con trai, định lập nó 

làm thái tử, nhƣng quần thần cho là không nên, bèn thôi. Vua sai bày trai đàn ở trong 

cấm đình, muốn sai Giác Hoàng đầu thai làm con mình. Có vị sƣ tên là Từ Lộ (hiệu là) 

Đạo Hạnh ở núi Phật Tích nghe tin đó, không bằng lòng, bèn bảo với ngƣời chị là Từ thị 

đi dự hội. Đạo Hạnh ngầm đƣa vài hạt châu đã làm phép, nói với chị rằng, khi tới cuộc 

hội, nhớ đem giắt vào mái nhà, đừng để cho ai biết. Từ thị làm đúng lời dặn. Giác Hoàng 

bỗng nhiên mắc bệnh sốt, nói với mọi ngƣời rằng, hắn thấy khắp trong nƣớc đều có 

chăng lƣới sắt, không còn đƣờng để vào thác sinh ở trong cung. Vua sai tìm kiếm khắp 

nơi thì bắt đƣợc mấy hạt châu của Từ thị giấu. (Vua) sai bắt Lộ trói ở hành lang Hƣng 

Thánh, toan xử tử. (Bấy giờ) Sùng Hiền Hầu (em Vua) vào chầu. Lộ kêu than rằng, xin 

Hiền Hầu cứu bần tăng, nếu may mà bần tăng thoát chết thì (sau sẽ) xin làm con của 



(Hiền) Hầu để báo đền ơn đức. (Hiền) Hầu nhận lời. Vào chầu vua để cứu Lộ, Hầu nói, 

Giác Hoàng nếu thực sự có sức thần mà bị Lộ làm phép yểm đƣợc, thì Lộ rõ ràng là giỏi 

hơn Giác Hoàng. Thần cho rằng, chi bằng hãy cho ngay Từ Lộ thác sinh. Vua bèn tha tội 

Lộ. 

  

Giác Hoàng bị bệnh rất nguy, trăng trối lại rằng, sau khi chết, hãy dựng tháp ở núi Tiên 

Du mà thờ y”.  

  

Lời bàn: Bậc xuất chúng có tài bẩm sinh, thời nào cũng có. Giác Hoàng cũng chỉ là một 

trong số những ngƣời ấy. Song, hành trạng Giác Hoàng thực hƣ lẫn lộn, trăm sự chẳng 

qua cũng bởi sự sùng Phật thái quá của ngƣời đƣơng thời. Thiên tài phải một phen hú vía 

vì vua bắt đầu thai thác hóa, phát sốt mà thành bệnh nguy kịch cũng phải. 

  

Từ Đạo Hạnh là bậc tu hành, tự nói có pháp thuật cao cƣờng, song thói tục đời thƣờng 

xem ra vẫn còn nặng lắm. Từ Đạo Hạnh dùng bùa phép để hãm hại Giác Hoàng là bậc 

đồng đạo, ấy là thói ghen ghét vẫn còn chất chứa. Từ Đạo Hạnh lại muốn chính mình 

đƣợc đầu thai thác hóa để kiếp sau đƣợc làm vua, ấy là hòng tham quyền thế còn rất 

nặng nề. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3 tờ 16-a) chép rằng, về sau, Từ 

Đạo Hạnh thác hóa làm con của Sùng Hiến Hầu (em vua Lý Nhân Tông), ấy là Lý 

Dƣơng Hoán. Nhân Tông không có con trai nên truyền ngôi cho Lý Dƣơng Hoán, đó là 

Lý Thần Tông (1128 - 1138). 

  

 

 21 - LƢỢC TRUYỆN VỀ Ỵ LAN 

 

 

Ỵ Lan nghĩa là dựa vào cây lan, đó là hình ảnh hết sức độc đáo của cô thôn nữ vùng Thổ 

Lỗi (Bắc Ninh) mà vua Lý Thánh Tông lần đầu tiên bắt gặp khi đi cầu tự ở vùng này. 

  

Sử cũ chép rằng, bấy giờ, Vua xuân thu đã bốn chục nhƣng chƣa có vị hàng tử nào, lòng 

lấy làm lo lắng lắm, bèn đi cầu tự ở khắp nơi. Nghe tin Vua đến, dân làng Thổ Lỗi nô 

nức ra đƣờng đón xem, duy chỉ có cô thôn nữ đặc biệt này lại ngồi dựa vào đám cỏ lan 

mà hát. Vua thấy lạ, liền đón về cung, lúc đầu cho làm cung nhân, sau sách phong dần 

lên đến Nguyên phi (ngƣời đứng đầu hàng thứ hai của vợ vua). Nhà vua lấy ngay hình 

ảnh của kỉ niệm buổi đầu gặp gỡ ấy làm hiệu cho Nguyên phi, ngƣời đƣơng thời cũng 

nhƣ ngƣời bao thế kỉ qua nhân đó mà gọi là Ỵ Lan Nguyên phi. Sự kiện này có lẽ xẩy ra 

trƣớc hoặc sau năm 1063 chút ít.  

  

Đến năm 1066, Ỵ Lan sinh hạ hoàng tử Càn Đức (sau là vua Lý Nhân Tông, 1072 - 

1127). Địa vị của Ỵ Lan trong hoàng tộc trở nên vững vàng. Nhà vua vì đặc biệt yêu quý 

Ỵ Lan Nguyên phi mà vào năm 1068 đã cho đổi gọi nguyên quán của Ỵ Lan là làng Thổ 

Lỗi thành làng Siêu Loại (nghĩa là vƣợt lên trên đồng loại). 

  



Hoàng đế Lý Thánh Tông quả đúng là ngƣời có con mắt nhìn ngƣời rất tinh tƣờng. Ỵ 

Lan không phải chỉ là cô gái đẹp mà còn là ngƣời tài hoa sắc sảo và rất có bản lĩnh. Bà 

hoàng có nguồn gốc dân dã ấy đã giành cho vua Lý Thánh Tông những bất ngờ lớn. Độc 

đáo hơn cả có lẽ là sự kiện năm Kỉ Dậu (1069). Bấy giờ, vua Lý Thánh Tông đích thân 

cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Trƣớc khi đi, Nhà vua vì tin cẩn mà trao quyền điều 

khiển chính sự ở triều đình cho Ỵ Lan Nguyên phi, nghĩa là gần nhƣ cho bà làm vua khi 

vua vắng mặt. Lý Thánh Tông đánh mãi không thắng, bèn rút quân về, nào ngờ dọc 

đƣờng về, Nhà vua nghe quan lại và nhân dân ca ngợi rằng nguyên phi có tài trị nƣớc, 

lòng lấy làm xấu hổ mà nói: “Nguyên phi là đàn bà mà còn làm đƣợc nhƣ thế, ta là nam 

nhi lại chẳng làm đƣợc việc gì hay sao ?”. Nói rồi quyết chí cho quân quay lại đánh nữa, 

và lần ấy Nhà vua giành đại thắng ! 

  

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức lên ngôi, đó là Lý Nhân Tông, Ỵ 

Lan Nguyên phi đƣợc tôn phong làm Ỵ Lan Thái phi... Một năm sau sự kiện này, nội bộ 

cung đình có sự tàn sát lẫn nhau. Ỵ Lan Thái phi đã bức hại Dƣơng Thái hậu cùng 76 thị 

nữ khác. Đấy là lỗi lớn của Thái phi, sử không thể bỏ qua và chính Ỵ Lan cũng nhiều 

phen tự lấy làm tiếc… Dƣơng Thái hậu mất rồi, Ỵ Lan hiển nhiên là Thái hậu với tên 

hiệu mới là Linh Nhân, nhƣng ngƣời đời vẫn quen gọi bà là Ỵ Lan. 

  

Ở địa vị tột đỉnh của hiển vinh nhƣng Ỵ Lan vẫn không quên cảnh ngộ của những ngƣời 

phụ nữ nghèo hèn, những ngƣời đã và đang sống những cuộc đời còn thua kém cả thuở 

hàn vi của bà. Họ có khi còn không đƣợc quyền nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Sử cũ 

chép rằng, vào năm Quý Mùi (1103), chính Ỵ Lan đã phát tiền ở kho nội phủ để chuộc 

những ngƣời con gái nhà nghèo bị bán đi ở đợ, đem họ mà gả cho những ngƣời đàn ông 

góa vợ. Bàn về sự kiện này, sử thần Ngô Sĩ Liên nói: “Thái hậu đổi đời cho họ, cũng là 

việc làm nhân chính vậy”. 

  

Nhờ có thời son trẻ sống chân lấm tay bùn ở nơi thôn dã, bà hiểu rõ rằng nông dân cần 

gì, nông nghiệp cần gì và làm sao để thiên hạ có thể an cƣ lạc nghiệp. Canh cánh nỗi lo 

ấy đã theo bà cho đến phút chót của cuộc đời. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣa (bản kỉ, 

quyển 3, tờ 17 a-b) có ghi lại một sự kiện xẩy ra vào mùa xuân năm Đinh Dậu (1117), 

tức là chỉ mấy tháng trƣớc khi bà qua đời, nhƣ sau: 

  

“Hoàng Thái hậu nói: “gần đây ở kinh thành, hƣơng ấp, có nhiều ngƣời trốn tránh, lấy 

việc trộm cắp trâu bò làm nghề sinh nhai, trăm họ cùng quẫn, đến nỗi mấy nhà phải cày 

chung một con trâu. Trƣớc đây ta đã từng nói đến việc ấy, nhà nƣớc đã có lệnh cấm, vậy 

mà nay giết trâu bò lại còn nhiều hơn”. Bấy giờ Vua mới xuống chiếu rằng, kẻ nào mổ 

trộm trâu bò thì phạt 80 trƣợng, đồ làm khao giáp (tức là làm kẻ phục dịch trong quân), 

vợ của kẻ đó bị xử 80 trƣợng, đồ làm tang thất phụ (tức là phục dịch ở nơi chăn tằm) và 

bồi thƣờng trâu bò. Láng giềng nào biết mà không tố cáo cũng bị phạt 80 trƣợng”.  

  

Bà là ngƣời sùng Phật. Tính đến năm 1115, Bà đã cho xây cất trên 150 cái tháp. Sử cũ 

có lời đoán định rằng, hẳn là bà sám hối về việc bức hại Dƣơng Thái hậu và 76 thị nữ 



nên mới làm nhƣ vậy. Thực ra, trƣớc khi sùng Phật, Bà đã cho mời nhiều bậc cao tăng 

vào Hoàng cung để hỏi cho ra lẽ, rằng Phật là gì, Phật từ đâu tới, giáo lí của nhà Phật ra 

sao… v.v. Chính những lời đối đáp giữa bà với các bậc cao tăng đã đặt nền tảng đầu tiên 

cho việc ra đời của sách Thiền uyển tập anh (nghĩa là anh tú vƣờn Thiền) rất có giá trị 

sau này. 

  

Ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu (1117), bà qua đời, có lẽ thọ vào khoảng ngoài 70 tuổi. 

Bà quả là một phụ nữ sáng danh của lịch sử nƣớc nhà vậy. 

  

 

  22 - DI CHIẾU CỦA LÝ NHÂN TÔNG 

 

 

Lý Nhân Tông (1072 - 1127), húy là Càn Đức, con trƣởng của vua Lý Thánh Tông 

(1054 - 1072), mẹ đẻ là Ỵ Lan Thái phi. Vua sinh vào tháng 1 năm Bính Ngọ (1066). 

Càn Đức chào đời hôm trƣớc thì ngay ngày hôm sau đƣợc phong làm Thái tử và đến 

năm lên 6 tuổi (Nhâm Tí - 1072) thì đƣợc lên nối ngôi. Chân dung vua Lý Nhân Tông 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 6-b) miêu tả đại lƣợc nhƣ sau :  

  

“Vua trán dô, mặt rồng, tay dài quá gối, sáng suốt thần võ, trí tuệ hiếu nhân, nƣớc lớn sợ, 

nƣớc nhỏ mến, thần giúp, ngƣời theo, thông âm luật, chế ca nhạc, dân đƣợc giàu đông, 

mình đƣợc thái bình, là vua giỏi của triều Lý". 

  

Lý Nhân Tông ở ngôi 56 năm, thọ 62 tuổi, là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt 

Nam. Nhƣng, Lý Nhân Tông bất diệt không phải là chỗ trị vì lâu dài, mà là ở lời di chiếu 

chứa chan lòng yêu nƣớc, thƣơng dân. Cũng sách trên (tờ 25-b và 26-b) đã trang trọng 

ghi lại lời di chiếu ấy. Xin trích hai đoạn. sau đây : 

  

“...Trẫm nghe, phàm các loài sinh vật, không loài nào là không chết. Chết là số lớn của 

trời đất và lẽ đƣơng nhiên của mọi vật. Thế nhƣng ngƣời đời chẳng ai không thích sống 

mà ghét chết. Chôn cất hậu làm mất cơ nghiệp, để tang lâu làm tổn tính mệnh, trẫm 

không cho thế là phải. Trẫm ít đức, không lấy gì làm cho trăm họ đƣợc yên, đến khi chết 

đi lại khiến cho thứ dân mặc áo xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế... làm 

cho lỗi ta thêm nặng, thiên hạ sẽ bảo ta là ngƣời thế nào ? Trẫm xót phận tuổi thơ phải 

nối ngôi báu, ở trên các vƣơng hầu, lúc nào cũng nghiêm kính sợ hãi. Đã 56 năm nay, 

nhờ anh linh của tổ tông, đƣợc hoàng thiên phù hộ, bốn biển yên lành, biên thùy ít biến, 

chết mà đƣợc xếp sau các bậc tiên quân là may rồi, còn phải thƣơng khóc làm gì ?" 

  

“…Việc tang thì chỉ ba ngày là bỏ áo trở, nên thôi thƣơng khóc. Việc chôn thì nên theo 

Hán Văn Đế, cốt phải kiệm ƣớc, không xây lăng mộ riêng, nên để ta hầu bên cạnh tiên 

đế. Than ôi! mặt trời đã xế, tấc bóng khó dừng, từ giã cõi đời, nghìn thu vĩnh quyết. Các 

ngƣơi nên thực lòng kính nghe lời trẫm, bảo rõ cho các vƣơng công, bày tỏ cho hết trong 

ngoài"... 



  

Lời bàn: Thói thƣờng, lời vĩnh quyết cũng có thể là lời vô nghĩa nhất mà cũng có thể là 

lời minh tuệ nhất. Lời Lý Nhân Tông thuộc loại thứ hai. Nhƣng, lời ấy không phải là lời 

bất chợt của phút chót cuộc đời mà là lời phản ánh một đời nặng lo gánh vác trọng trách 

trƣớc sơn hà xã tắc. Lý Nhân Tông là nhân vật gắn liền với ba sự kiện lớn ở nửa sau của 

thế kỉ XI. Một là đã mở khoa thi Nho học đầu tiên vào năm Ất Mão (1075). Từ đây, 

phƣơng thức tuyển lựa quan lại bằng thi cử đƣợc thiết lập. Cũng từ đây, đội ngũ quan lại 

chính quy dần dần thay thế đổi ngũ qúy tộc thế tập. Hai là đã lập ra Quốc Tử Giám vào 

năm Bính Thìn (1076). Từ đây, nền đại học của nƣớc nhà đƣợc khai sinh. Cũng từ đây, 

trƣớc khi tham chính, quý tộc phải trải qua một giai đoạn đào tạo hẳn hoi. Ba là đã chỉ 

huy quân dân cả nƣớc đập tan cuộc xâm lăng của nhà Tống vào năm Đinh Tị (1077), 

làm cho “nƣớc lớn sợ”, làm cho uy danh của nƣớc Đại Việt trở nên lừng lẫy. 

  

Con ngƣời có nhiều cống hiến lớn lao ấy lại không muốn xây lăng mộ riêng, cho dẫu 

trƣớc sau ông vẫn là đại diện cao nhất của giai cấp quý tộc đƣơng thời. Ngày nay, khi 

dền với Thăng Long cổ kính, ai cũng biết và cũng muốn đến với khu Quốc Tử Giám nổi 

tiếng ngàn năm, nhƣng hầu nhƣ chẳng ai biết và cũng ít ai muốn về thăm nấm mồ bình 

dị của ông. Ông đã hóa thân thành lịch sử và chính ông cũng là một phần của lịch sử 

nƣớc nhà vậy. 

  

 23 - LÝ LỘC VÀ LÝ TỬ KHẮC ĐUỢC THĂNG TƢỚC NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Lý Lộc và Lý Tử Khắc đều là thân vƣơng của triều Lý, nhƣng sau đến triều Trần, do 

triều đình có lệ bắt những ngƣời họ Lý phải đổi thành họ Nguyễn, nên đôi khi, hai ngƣời 

này cũng đƣợc sử cũ chép là Nguyễn Lộc và Nguyễn Tử Khắc. 

  

Thời Lý, cả hai cùng sinh ra trên nhung lụa, cùng làm quan dƣới triều Lý Nhân Tông và 

Lý Thần Tông, cùng có cuộc đời quý tộc rất trƣởng giả và cùng có cơ may đƣợc thăng 

tƣớc trong năm Kỉ Dậu (1129), là năm thứ hai trong đời trị vì của vua Lý Thần Tông 

(1128- 1138). Lý Lộc gặp may vào tháng 2 còn Lý Tử Khắc gặp may vào tháng 3. Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3 tờ 33 a - b và tờ 34 a) đã chép về sự may mắn 

của họ, kèm theo lời bình của sử gia đời Trần là Lê Văn Hƣu nhƣ sau : 

  

“Thân vƣơng Lý Lộc tâu rằng, ở núi Tản Viên có hƣơu trắng. Vua sai Thái úy Dƣơng 

Anh Nhĩ đi bắt đƣợc, bèn cho Lộc tƣớc Đại liêu ban". 

  

“Tháng 3, Lý Tử Khắc dâng lời tâu rằng, rừng ở Giang Để (có lẽ là vùng Sơn Dƣơng, 

tỉnh Tuyên Quang ngày nay) có hƣơu trắng. Vua sai Thái uý Lƣu Khánh Đàm đi bắt 

đƣợc, bèn thăng Tử Khắc làm khu mật sứ, xếp vào hàng tƣớc minh tự, đƣợc đội mũ bảy 

cầu”. 

  



Lê Văn Hƣu nói : "Phàm ngƣời xƣa gọi là điềm lành là nói việc đƣợc ngƣời hiền và 

đƣợc mùa, ngoài ra không có gì đáng gọi là điềm lành cả. Còn nhƣ chim quý thú lạ thì 

không nên nuôi ở kinh đô, ấy cũng là lời răn của tiên vƣơng để lại. Thần Tông nhân 

Nguyễn Lộc và Nguyễn Tử Khắc dâng hƣơu trắng, cho vật ấy là điềm lành, Tặng Lộc 

tƣớc Đại liêu ban và Tử Khắc tƣớc minh tự, thì cả ngƣời tặng thƣởng và ngƣời nhận 

thƣởng đều là sai cả. Vì sao ? Thần Tông vì dâng thú mà cho quan tƣớc thế là lạm 

thƣởng, Lộc và Khắc không có công lao mà dám nhận thƣởng, thế là dối vua". 

  

Lời bàn : Ai bảo chuyện hƣơu chuyện vƣợn là chuyện tào lao, còn đây, chuyện hƣơu lại 

thực là chuyện làm nên danh vọng. Những kẻ vào sống ra chết để giữ gìn xã tắc, những 

ngƣời cúc cung tận tụy để dân giàu nƣớc mạnh… dễ gì đã đƣợc thiên tử đoái hoài cất 

nhắc. Điềm lành đâu chẳng thấy, chỉ thấy từ đó đất nƣớc bắt đầu lâm nguy. 

  

 

 24 - VÌ SAO TRẦN NGỌC KHÁNH ĐƢỢC ĐỔI GỌI LÀ TRẦN THIỆN GIÁN ? 

 

 

Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 4, tờ 25) 

có dẫn sách Danh tiết lục của Trần Kỳ Đằng để chép một chuyện xảy ra vào năm Kỉ Dậu 

(1129) nhƣ sau : 

  

“Từ tháng 2 năm ấy đến mãi tháng 3 không mƣa. Nhà vua ( Lý Thần Tông) thân đi cầu 

mƣa mà không ứng nghiệm, nhân đó nói với các quan hầu cận rằng : 

  

- Trẫm là ngƣời ít đức, can phạm đến trời để làm mất hòa khí. Mùa xuân năm ngoái thì 

mƣa dầm, mùa xuân năm nay lại đại hạn. Trẫm lấy làm lo lắng lắm. Các khanh nên nghĩ 

xem, nếu thấy trẫm có điều gì lầm lỗi thì bổ cứu lại cho trẫm. 

  

Viên ngoại lang Trần Ngọc Khánh tiến lên nói rằng : 

  

- Ba tháng mùa xuân là dịp sinh nở của muôn vật. Trời không mƣa thì sinh sống của các 

loài sẽ ra sao ? Hoặc giả là hình ngục có sự oan uổng, sai trái, làm hại đến hòa khí 

chăng? Kinh Thi có câu rằng, chính lệnh của Vua mà sai lệch vì quá nghiêm khắc thì 

điềm dữ sẽ đến, ấy là nắng nhiều. Vậy xin Bệ hạ nghĩ lại. 

  

Nhà vua cho là phải, bèn xuống chiếu tha các tội nhân trong nƣớc. Tháng 4 trời mƣa. 

Ngƣời ta gọi Trần Ngọc Khánh là Trần Thiện Gián (nghĩa là ông ngƣời họ Trần giỏi can 

gián)". 

  

Lời bàn : Vua Lý Thần Tông lên ngôi lúc chỉ mới 12 tuổi. Vua trẻ ngƣời non dạ lại rất 

mê tín dị đoan. Trong triều, bọn gian thần cơ hội và xu nịnh thì nhiều, ngƣời liêm chính 

và trung quân ái quốc lại quá ít. Vua cầu mƣa không ứng nghiệm, lòng vì lo sợ mà cho 

các quan nói lời bổ cứu, chớ thực tình, Nhà vua nào có muốn nghe ý kiến của triều đình 



về quốc kế dân sinh. Lời của viên ngoại lang Trần Ngọc Khánh chỉ là lời nói cho có, làm 

sao mà gọi đƣợc là lời can gián Nhà vua ? Các quan đƣơng thời cùng nƣơng theo sự tin 

dị đoan của Nhà vua mà nịnh khéo Vua bằng cách gọi Trần Ngọc Khánh là Tràn Thiên 

Gián đó thôi. 

  

 25 - NHÂN CÁCH CỦA LÝ THẦN TÔNG 

 

 

Vua Lý Thần Tông (1128 - 1138) nổi tiếng hơn ngƣời ở chỗ rất ƣa tin dị đoan. Ở đời, 

cha nào con nấy, thân phụ của Vua là Sùng Hiền Hầu (em ruột vua Lý Nhân Tông) cũng 

rất nổi tiếng là ngƣời tin dị đoan, từng nói rằng vua Lý Thần Tông chính là do nhà sƣ Từ 

Đạo Hạnh thác hóa đầu thai mà có. Vua tin dị đoan thì thiên hạ cũng vì thế mà có thêm 

lắm kẻ tin dị đoan. Tin thật cùng có mà giả vờ tin cũng có. Điềm lành dở, vật khác 

thƣờng và chuyện kinh dị ... cứ thế phủ đầy những trang sử của đời vua Lý Thần Tông. 

Có một mẩu chuyện đã đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính 

biên, quyển 4, tờ 28) ghi lại sau đây : 

  

“Nhà vua rất thích những vật lạ, phàm ai có hƣơu trắng hƣơu đen hay chim sẻ trắng, rùa 

trắng ... đều đem dâng Vua cả. Lúc ấy, có Đỗ Khánh là lính ở Tả Vũ Tiệp đem dâng con 

cá xƣơng và con cá công sắc vàng. (Cá xƣơng là một loại cá biển, cũng gọi là cá hầu. Cá 

công cũng ở biển, còn gọi là cá chiết, trông gần giống nhƣ con cua). Nhà vua cho đấy là 

điềm lành, bèn xuống chiếu cho bề tôi chúc mừng. Cáp môn sứ là Lý Phụng Ân nói rằng 

: "Cá là loài nhỏ mọn mà Bệ hạ đã lấy làm điềm lành, vậy nhỡ sau này có ngƣời đem tới 

dâng con lân con phƣợng thì Bệ hạ sẽ làm sao ?" . Bởi lời ấy, việc này mới thôi.  

  

Bấy giờ, Vƣơng Cửu là lính ở Tả Hƣng Vũ đem dâng con rùa, trên mai có những vết 

hợp thành nét chữ. Vua liền xuống chiếu cho các học sĩ, nhà sƣ và đạo sĩ theo hình nét 

chữ để đoán. Họ tán ra thành tám chữ Thiên thƣ hạ thị, thánh nhân vạn tuế nghĩa là : 

sách trời bảo cho biết rằng thánh nhân (đây chỉ vua Lý Thần Tông) muôn năm". 

  

Lời bàn : Ở đời, có những ngƣời nổi danh chẳng qua chỉ vì họ tầm thƣờng, và họ càng 

tầm thƣờng thì lại càng trở nên nổi danh hơn. Vua Lý Thần Tông có lẽ cũng tạm xếp vào 

loại này đƣợc. Lời cáp môn sứ Lý Phụng Ân kể cũng là lời thẳng thắn, tiếc là Vua vẫn 

chứng nào tật nấy. Biết sao hơn đƣợc, bởi nhân cách Nhà vua đã định hình quá sớm mất 

rồi. 

  

Hậu thế cũng khéo khen cho các học sĩ, nhà sƣ và đạo sĩ, xu nịnh một ngƣời làm hƣ hại 

phong hóa một thời, mƣu chút lợi nhỏ cho riêng thân để muôn ngƣời chê bai. 

  

 

 26- TỪ VĂN THÔNG ĂN HỐI LỘ 

 

 



Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, tờ 41-b và tờ 42-a) có chép một mẩu 

chuyện xẩy ra vào tháng 9 năm Mậu Ngọ (1138), khi vua Lý Thần Tông đang hấp hối 

nhƣ sau : 

  

“Trƣớc kia, Vua đã lập Thiên Lộc làm con nối ngôi. Đến đây Vua đau nặng, ba phu nhân 

là Cảm Thánh, Nhật Phụng và Phụng Thánh muốn đổi lập Thái tử khác, mới sai ngƣời 

đem của đút cho tham tri chính sự Từ Văn Thông, nói rằng có vâng mệnh để thảo di 

chiếu thì chớ bỏ lời của ba phu nhân. Văn Thông nhận lời. Đến khi Vua đau nặng, sai 

soạn di chiếu, Văn Thông tuy vâng mệnh Vua nhƣng nhớ lời của ba phu nhân nên cứ 

cầm bút mà không viết. Lát sau, ba phu nhân đến, khóc lóc thảm thiết thà nói rằng : 

  

- Bọn thiếp nghe rằng, đời xƣa lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ. 

Thiên Lộc là con của ngƣời thiếp đƣợc vua yêu, nếu cho nối ngôi thì ngƣời mẹ tất sẽ 

tiếm lấn, sinh lòng ghen ghét làm hại, nhƣ thế thì mẹ con bọn thiếp tránh sao cho khỏi 

nạn. 

  

Vua vì thế xuống chiếu rằng : 

  

- Hoàng tử Thiên Tộ tuy tuổi còn thơ ấu, nhƣng là con đích, thiên hạ đều biết, nên cho 

nối nghiệp của trẫm, còn Thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vƣơng". 

  

Lời bàn : Phàm ngƣời quang minh chính đại, hễ thấy điều gì hợp với đạo nghĩa là làm, 

không quỳ lụy van xin bất cứ ai. Cảm Thánh, Nhật Phụng và Phụng Thánh đem vàng hối 

lộ Từ Văn Thông, ắt hẳn là muốn dùng vàng để che khuất chỗ bất chính của họ. Nƣớc 

mắt của ba phu nhân là nƣớc mắt thƣơng xót ngƣời sắp lìa đời chăng? Tất không phải. 

Chẳng qua, đó chỉ là chút đƣa đẩy cuối cùng, cốt lung lạc cho bằng đƣợc Nhà vua đang 

lúc hấp hối mà thôi. Từ Văn Thông sao lại phải chần chờ? Của đút đã làm vỡ nghiên 

cong bút mất rồi, bảo viết ngay làm sao đƣợc. Cả đời Thần Tông hầu nhƣ chẳng quyết 

đoán đƣợc việc gì, huống chi là lúc sức tàn lực kiệt. 

  

Ôi, vua nhu nhƣợc ấy, bề tôi gian tà ấy, hoàng tộc chia bè kết cánh ấy…gặp nhau là phải 

lắm. Rốt cuộc là tất cả họ, nào có ai mất gì, chỉ có nƣớc nhà là mất thời thịnh trị mà thôi. 

  

 27 - LÝ CÔNG BÌNH MẤT CÔNG TRẠNG 

 

 

Đầu năm Mậu Thân (1128), nghĩa là ngay khi vua Lý Thần Tông vừa mới lên ngôi, nƣớc 

ta bị Chân Lạp, đem quân đến quấy phá. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 3, 

tờ 30 a-b) cho biết rằng, ngày Giáp Dần (tức ngày 29 tháng 1), hơn hai vạn quân Chân 

Lạp tiến vào đánh phá ở bến Ba Đầu của châu Nghệ An. Vua Lý Thần Tông sai quan 

Nhập nội Thái phó là Lý Công Bình cầm quân di đánh giặc. Ngày Quý Hợi (tức ngày 3 

tháng 2), Lý Công Bình đã đánh bại quân Chân Lạp ở bến Ba Đầu, bắt đƣợc   



cả chủ tƣớng của chúng và rất nhiều quân lính. Thắng trận xong, Lý Công Bình lập tức 

cho ngƣời đƣa thƣ về triều báo tin. Cũng sách nói trên (tờ 31-a) chép rằng : 

  

“Thƣ báo tin thắng trận của Lý Công Bình đến kinh sƣ. Ngày Mậu Thìn (tức ngày 15 

tháng 2 - ND), Vua ngự đến hai cung Thái Thanh và Cảnh Linh cùng các chùa quán 

trong thành để làm lễ tạ ơn Phật và Đạo đã ngầm giúp cho Công Bình đánh đƣợc ngƣời 

Chân Lạp. 

  

Lê Văn Hƣu nói : 'Phàm việc trù tính ở trong màn trƣớng đều là công của ngƣời tƣớng 

giỏi cầm quân làm nên. Thái phó Lý Công Bình phá đƣợc quân Chân Lạp vào cƣớp ở 

châu Nghệ An và sai ngƣời báo tin thắng trận, Thần Tông đáng lẽ phải làm lễ cáo thắng 

ở Thái Miếu rồi xét công ở triều đình để thƣởng cho bọn Công Bình về công đánh giặc, 

đàng này lại quy công cho Phật và Đạo đi các chùa quán để lạy tạ, nhƣ thể không phải là 

cách để ủy lạo kẻ có công và cổ vũ chí khí của quân sĩ". 

  

Lời bàn : Lý Công Bình vui nhận mệnh vua mà đem tƣớng sĩ đi đánh giặc, cũng có thể 

nói là trung thần Công Bình xuất quân chỉ mới đƣợc mấy ngày đã có tin thắng trận báo 

về, cũng có thể nói rằng ông là ngƣời có tài làm tƣớng. Thƣởng ngƣời có công, trị ngƣời 

có tội là lệ thƣờng của mọi thời. Tiếc thay, Lý Công Bình chẳng đƣợc hƣởng sự công 

bình, bởi vua u mê, cái gì cũng cho là trời Phật làm nên chứ chẳng phải sức ngƣời. Sau, 

đến năm Đinh Tị (1137), ông lại phải thêm một phen cầm quân đi đánh Chân Lạp ở 

Nghệ An, nhƣng cũng chẳng thấy sử chép Nhà vua thƣởng gì cho ông, Lý Thần Tông 

mất năm 1138, thọ 22 tuổi. Diễn đạt theo cách nghĩ của chính Nhà vua lúc sinh thời, thì 

cũng có thể coi đó là điềm lành cho xã tắc vậy. 

  

  

 28 – VỤ ÁN ĐỖ ANH VŨ 

 

 

Đỗ Anh Vũ là quan thái úy phụ chính thời Lý Anh Tông. Vua Anh Tông lên ngôi năm 

1138, lúc chỉ mới đƣợc hai tuổi, chính sự trong nƣớc vì thế mà gần nhƣ đều do Đỗ Anh 

Vũ quyết đoán cả. Phụ hoàng của Lý Anh Tông là Lý Thần Tông mất lúc mới 22 tuổi, 

bởi thế, các hoàng hậu và phi tần phải chịu cảnh góa bụa lúc còn quá trẻ. Đỗ Anh Vũ 

muốn nhân cơ hội đó tƣ thông với các bà hoàng, gây chuyện dâm loạn trong cung đình. 

Vì việc này mà một vụ án lớn đã xẩy ra vào năm Canh Ngọ (1150). Năm ấy, vua Lý Anh 

Tông 14 tuổi. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4, tờ 7 a-b) đã chép về vụ án 

này nhƣ sau: 

  

“Trƣớc đó, Vua còn trẻ thơ, mọi việc chính sự lớn nhỏ đều ủy thác cho Đỗ Anh Vũ cả. 

Anh Vũ sai vợ là Tô thị ra vào cung cấm hầu hạ Đỗ Thái hậu, nhân đó mà tƣ thông với 

Lê Thái hậu (mẫu hậu của AnhTông), và vì thế mà càng kiêu rông, ở triều đình thì khoát 

tay lớn tiếng, sai bảo quan lại thì hất hàm ra hiệu, mọi ngƣời liếc nhau chứ không ai dám 

nói. Quan Điện tiền đô chỉ huy sứ là Vũ (Cát) Đái, chức Hỏa đầu đô Quảng Vũ là Lƣơng 



Thƣợng Cá, chức Hỏa đầu đô Ngọc Giai là Đồng Lợi, chức Nội thị là Đỗ Ất, cùng với 

bọn Trí Minh Vƣơng, Bảo Ninh Hầu, Phò mã lang Dƣơng Tự Minh... cùng hợp mƣu bắt 

giam Anh Vũ. Bàn tính xong, bọn Đái đem quân lính đến ngoài cửa Việt Thành hô to lên 

rằng: 

  

- Anh Vũ ra vào cấm đình, làm nhiều điều ô uế, tiếng xấu đồn ra ngoài, không tội gì to 

bằng. Bọn thần xin sớm trừ đi, khỏi để mối lo về sau. 

  

(Vua) bèn xuống chiếu sai cấm quân đến bắt Anh Vũ, trói giam ở hành lang Tả Hƣng 

Thánh và giao cho đình úy xét việc. Thái hậu sai ngƣời mang cơm rƣợu cho Anh Vũ, 

ngầm để vàng vào đồ đựng thức ăn để đút cho Vũ Đái và các ngƣời canh giữ. Hỏa đầu 

đô Tả Hƣng Thánh là Nguyễn Dƣơng nói: 

  

- Các ông tham của đút, tôi với các ông tất không thoát khỏi tay Anh Vũ đâu, chi bằng 

cứ giết trƣớc đi cho khỏi tai họa về sau. 

  

Nói rồi, cầm giáo định đâm. Đô Tả Hƣng (Thánh) là Đàm Dĩ Mông ôm Dƣơng, cƣớp lấy 

giáo, nói ngăn rằng: 

  

- Điện tiền bảo Anh Vũ tội đáng chết nhƣng còn phải đợi mệnh vua, không nên tự tiện. 

  

(Nguyễn) Dƣơng giận, chửi rằng: 

  

- Điện tiền Vũ Cứt Đái chứ chẳng phải Vũ Cát Đái (hai chữ Cát Đái đọc theo âm chữ 

Nôm là Cứt Đái). Hắn sao mà tham của đút đến quên cả mạng mình! 

  

Nói xong, tự biết không khỏi chết, bèn nhảy xuống giếng tự tử. 

  

Bấy giờ, Vua xử án Anh Vũ, đày Anh Vũ làm Cảo điền nhi (tức là đày đi là ngƣời cày 

ruộng cho nhà nƣớc ở vùng Cảo Xã, nay thuộc đất Từ Liêm, Hà Nội). Thái hậu lo buồn, 

cố nghĩ cách để phục hồi chức tƣớc cho Anh Vũ, bèn mở hội lớn nhiều lần để Vua ân xá 

cho tội nhân, mong rằng Anh Vũ cũng đƣợc dự vào đấy. Anh Vũ sau nhiều lần đƣợc ân 

xá tội lại giữ chức thái úy nhƣ cũ, càng đƣợc yêu dùng hơn, do vậy càng làm oai làm 

phúc, sát hại mọi ngƣời, lúc nào sự thù hằn cũng lộ rõ ra ngoài. (Hắn) còn sợ bọn lính đi 

bắt bớ thi hành lệnh không đƣợc nhƣ ý, mới dâng vua hơn một trăm thủ hạ, lập làm đô 

Phụng Quốc Vệ, hễ ai phạm tội cũng giao cho lính ở đô Phụng Quốc Vệ đi bắt. Anh Vũ 

tâu Vua rằng: 

  

- Trƣớc kia bọn Vũ (Cát) Đái tự tiện đem cấm quân xông vào tận cung đình, tội ấy 

không gì to bằng, nếu không sớm trừng trị, sợ một ngày kia sinh biến, không thể lƣờng 

trƣớc đƣợc. 

  



Vua chẳng biết gì cả, bèn y lời tâu. Anh Vũ sai đô Phụng Quốc Vệ đi bắt bọn Vũ Đái 

giam vào ngục để trị tội. (Vua) xuống chiếu giáng Trí Minh Vƣơng làm tƣớc hầu, Bảo 

Ninh Hầu làm tƣớc Minh tự, Bảo Thắng hầu làm Phụng chức, nội thị là bọn Đỗ Ất gồm 

4 ngƣời bị “cƣỡi ngựa gỗ” (đem đóng đinh lên ván, bêu ở chợ rồi sau mới tùng xẻo da 

thịt), bọn Hỏa đầu đô Ngọc Giai là Đồng Lợi gồm 8 ngƣời bị chém ở chợ Tây Giai, bọn 

Điện tiền đô chỉ huy Vũ (Cát) Đái gồm 20 ngƣời bị chém bêu đầu ở các bến sông, bọn 

Phò mã lang Dƣơng Tự Minh gồm 30 ngƣời bị tội lƣu ở nơi xa độc, những ngƣời dự 

mƣu đều bị tội đồ làm điền hoành, khao giáp ... quả y nhƣ lời nói của (Nguyễn) Dƣơng”. 

   

Lời bàn: Vũ Cát Đái và những ngƣời đồng mƣu bắt Đỗ Anh Vũ chẳng qua chỉ vì muốn 

giành những gì béo bở mà địa vị của Đỗ Anh Vũ có thôi. Có thế họ mới thản nhiên ăn 

của đút, bất chấp cả sự giận dữ của Nguyễn Dƣơng. Ôi, vua nhỏ tuổi, thái hậu dâm loạn, 

quyền thần gian tà thi nhau lũng đoạn, phép nƣớc chẳng còn ai lƣu tâm tới nữa... nƣớc 

chẳng có giặc mà thực là nhƣ đang có giặc, nguy lắm thay! 

  

 

 29 - CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN QUỐC DĨ 

 

 

Nguyễn Quốc Dĩ (cũng có sách chép là Nguyễn Quốc) vốn ngƣời có tài, từng nhận mệnh 

vua Lý Anh Tông đi sứ sang nhà Tống. Tuy nhiên, con ngƣời vốn có tài ấy lại chết một 

cách tức tƣởi vào năm Mậu Dần (1158). Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 6-a) chép 

rằng: 

  

“Viên tạ ti Nguyễn Quốc Dĩ đi sứ nhà Tống về. (Ông) tâu vua: 

  

- Thần đến nƣớc Tống, thấy ở giữa sân (triều đình) có cái hòm bằng đồng để thu nạp 

những tờ sớ của bốn phƣơng. Thần xin bệ hạ phỏng theo cách đó (mà làm) để thấu rõ 

đƣợc dân tình. 

  

Vua lấy làm phải, sai làm hòm để ở trƣớc triều đình và lệnh rằng; 

  

- Ai muốn nói việc gì thì làm giấy bỏ vào hòm đó. 

  

Khoảng chừng một tháng, các thƣ sớ đã đầy hòm, trong đó có một tờ sớ nặc danh, bỏ 

trộm vào hòm, viết rằng: “Thái úy Đỗ Anh Vũ định đem binh vào cung làm loạn”. Kẻ 

nhận thƣ bèn đƣa cho Anh Vũ. Anh Vũ nói: 

  

- Ông hãy vì ta mà tâu vua xin xét việc đó. 

  

Đến khá lâu sau vẫn không tìm ra kẻ viết thƣ, Anh Vũ bèn tâu vua rằng: 

  

- Thƣ ấy tất do ngƣời đề xƣớng việc làm hòm viết ra. 



  

Vua lấy làm phải, sai bắt Quốc Dĩ và em gái là Nghi giao cho quan xét xử, bày đặt buộc 

tội cho Quốc Dĩ rồi đày Quốc Dĩ lên trại Quy Hóa. Đƣợc ít lâu, vua tính triệu Quốc Dĩ 

về, Anh Vũ sai ngƣời đem thuốc độc cho Quốc Dĩ và nói: 

  

- Uống thuốc này thì có thể tránh đƣợc chƣớng khí. Quốc Dĩ biết rằng không thể thoát 

đƣợc, bèn uống thuốc độc mà chết”. 

  

 Lời bàn: Nguyễn Quốc Dĩ muốn bắt chƣớc thiên triều nên mới tâu xin vua đặt cái hòm 

bằng đồng ở giữa sân rồng. Nhƣng ở thời quyền thần lũng đoạn và vu hãm lẫn nhau, vua 

thì bạc nhƣợc và u mê, thử hỏi cái hòm kia phỏng có ích gì? Xót thay, cái hòm ấy chỉ để 

chôn Nguyễn Quốc Dĩ với những ý định tốt đẹp của ông mà thôi! 

  

  

 30 - THÁI TỬ LÝ LONG XƢỞNG BỊ PHẾ 

 

 

Lý Long Xƣởng sinh năm Tân Mùi (1151) là con trƣởng của vua Lý Anh Tông, đƣợc 

Anh Tông cho lập làm Đông cung Thái tử. Với Thái tử Long Xƣởng, ngôi vị Hoàng đế 

Đại Việt tƣơng lai kể nhƣ đã cầm chắc trong tay. Thế nhƣng, từ khi đƣợc lập làm thái tử, 

Lý Long Xƣởng chỉ lo hoang chơi. 

  

Sự thể quả đúng là “giỏ nhà ai, quai nhà nấy”, vua Anh Tông cũng nổi tiếng ăn chơi một 

thời. Trong Việt sử tiêu án, sử gia Ngô Thì Sĩ đã phải thốt lên rằng: “Ơn trạch của họ Lý 

đến đây tiêu ma hết cả”. Thế nhƣng, kẻ nổi tiếng ăn chơi này cũng phải chào thua con 

mình. Long Xƣởng hơn hẳn vua cha ở chỗ, không chỉ ăn chơi mà còn hoang dâm vô độ, 

đến nỗi bất chấp cả sự loạn luân. Năm Giáp Ngọ (1174), Long Xƣởng thông dâm với cả 

cung phi của Anh Tông. Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 8 - a) chép rằng: 

  

“Long Xƣởng có tính hiếu sắc, trong cung có những cung nữ đƣợc vua yêu dấu, Long 

Xƣởng đều tƣ thông với họ. Vua lại ghét Long Xƣởng vô lễ. Bà Nguyên phi Từ thị đƣợc 

Vua yêu, Hoàng hậu bèn sai Long Xƣởng ngầm giở ngón tƣ tình để mê hoặc Từ thị, 

muốn cho bà Từ thị đó bị Vua nhạt tình. Từ thị đem hết việc đó tâu vua, Vua nhân đó mà 

giận dữ, phế Long Xƣởng đi”. 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4, tờ 15 - b) còn cho biết thêm là Long 

Xƣởng bị phế làm thứ dân và bị bắt giam một thời gian. Sau, đến đời vua Lý Cao Tông, 

vào năm Tân Sửu (1181) Long Xƣởng ra tù, lại tụ họp bọn bất lƣơng cƣớp bóc bừa bãi. 

  

 

 Lời bàn: Thời Tiền Lê có Long Đĩnh, thời Lý lại có Long Xƣởng, đất nƣớc phải hai 

phen kinh hoàng. Nhƣng, khác hẳn với thời Tiền Lê, thời vua Lý Anh Tông quả là vô 

cùng khéo góp: Vua cha hoang chơi, Thái tử hoang dâm, Hoàng hậu thì vì chút lợi riêng 



mà đang tâm xúi con mình làm điều vô đạo. Cha ấy, mẹ ấy thì con ấy, nào có lạ gì đâu. 

Vua Lý Anh Tông phế Long Xƣởng xuống hàng thứ dân, thế là trong cái sai, còn có 

thêm cái sai nữa, bởi vì làm thứ dân mà thất đức cũng không thể làm nổi. 

  

 

 31- LÝ LONG TRÁT ĐƢỢC LẬP LÀM THÁI TỬ NHƢ THẾ NÀO? 

 

 

Sau khi Lý Long Xƣởng bị phế, ngôi Đông cung Thái tử của triều Lý vẫn còn tạm để 

trống, hoàng tộc cũng nhƣ triều đình Lý Anh Tông đều lấy đó làm mối lo. Bấy giờ, Lý 

Anh Tông tuy chƣa đầy 40 tuổi, nhƣng sức khoẻ lại quá yếu, sống chết chƣa biết thế 

nào. 

  

Đang khi Anh Tông buồn giận thì bà Đỗ Thuỳ Châu (mẹ đẻ của hoàng tử Lý Long Trát) 

sai bà nhũ mẫu bế Long Trát tới. Bấy giờ, hoàng tử Long Trát mới đƣợc hơn một tuổi, 

trông bụ bẫm và rất kháu khỉnh. Chính sự ngây thơ trong trắng của vị hoàng tử tí hon 

này đã lấy lại sự quân bình cho nhà vua. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4, 

tờ 16-a) chép rằng: 

  

“Bấy giờ có nội nhân ẵm Long Trát ra. Long Trát thấy vua đội mũ, liền khóc đòi đội. 

Vua chƣa kịp tháo mũ đƣa cho thì càng khóc to hơn. Vua bèn tháo mũ đội cho, Long 

Trát cả cƣời. Vua càng lấy làm lạ, bèn quyết ý lập Long Trát làm thái tử”. 

  

Thực ra, ý định lập Long Trát đã có từ trƣớc. Cũng sách trên (tờ 15-b) chép: 

  

“Một hôm, vua gọi tể tƣớng đến bảo rằng: Thái tử là gốc lớn của nƣớc, Long Xƣởng đã 

làm điều trái đạo, trẫm muốn cho Long Trát nối giữ nghiệp lớn, nhƣng nó còn nhỏ tuổi, 

sợ không đƣơng nổi, mà đợi nó lớn thì trẫm đã già yếu, biết làm thế nào?”. 

  

Có lẽ lời ấy đã bay đến tai bà Đỗ Thụy Châu nên mới có sự sắp đặt khôn khéo nhƣ đã kể 

trên chăng?  

  

Lời bàn: Vua Lý Anh Tông một đời nhu nhƣợc, hoang chơi và lầm lỗi. Phế Long Xƣởng 

để lập Long Trát thì nào có khác gì đổi sự đau khổ này lấy sự bất hạnh khác? Song, cái 

gọi là giềng mối chính thống của hoàng tộc vốn đã bó buộc tƣ duy cả một thời, Anh 

Tông không lập Long Trát cũng khó mà yên đƣợc. Vua cha còn không giữ đƣợc sự sạch 

sẽ cho ngai vàng huống chi là Long Trát sau này lên ngôi lúc chỉ mới đƣợc ba tuổi. Xem 

ra, đời con còn có chỗ hơn đời cha, Lý Long Trát (tức Lý Cao Tông) chẳng những làm 

dơ ngai vàng mà còn làm dơ cả những trang sử cuối của triều Lý. Kẻ phải chịu đựng sự 

dơ bẩn ấy, bao giờ cũng chỉ có dân mà thôi! 

  

 

 32 - CHIÊU LINH HOÀNG THÁI HẬU HỐI LỘ TÔ HIẾN THÀNH 



 

 

Tháng 7 năm 1175, vua Lý Anh Tông mất. Trƣớc đó một năm, con trƣởng của Anh 

Tông là Long Xƣởng, do ăn ở vô đạo nên đã bị truất ngôi Thái tử, con thứ sáu của Anh 

Tông là Long Trát, bấy giờ mới hơn một tuổi, đƣợc vua cha cho thay anh giữ ngôi vị 

này. Mẹ của Long Xƣởng là Chiêu Linh tuy buộc phải vâng mệnh nhƣng trong lòng vẫn 

còn rất ấm ức. Đến khi Lý Anh Tông trở bệnh nguy kịch. Bà lại tìm cách thuyết phục 

Anh Tông thêm một lần nữa. Bởi sự việc này mà đã có một cuộc đối đáp rất đáng ghi 

nhớ giữa một bên là vua Anh Tông và quan quyền nhiếp chính là Tô Hiến Thành với 

một bên là bà Chiêu Linh. 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4, tờ 16-b) chép rằng: 

  

“Trƣớc đó, khi Vua ốm nặng, Hoàng hậu Chiêu Linh lại xin lập Long Xƣởng. Vua nói: 

  

- Làm con bất hiếu thì trị dân làm sao đƣợc? 

  

(Nhà vua bèn để) di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp đỡ Thái tử, công việc quốc gia đều 

phải theo phép cũ mà làm. Bấy giờ, Thái hậu (Chiêu Linh) muốn làm chuyện phế lập, 

nhƣng lại sợ Tô Hiến Thành không nghe, bèn đem vàng bạc đút cho vợ (của Tô Hiến 

Thành) là bà Lữ Thị. Hiến Thành (biết đƣợc), nói rằng: 

  

- Ta là đại thần nhận mệnh của tiên đế lo giúp đỡ vua còn bé, nay lại ăn của đút mà làm 

chuyện phế lập, thì còn mặt mũi nào trông thấy Tiên đế ở suối vàng? 

  

Thái hậu lại gọi Hiến Thành đến dỗ dành trăm cách, nhƣng Hiến Thành vẫn một mực 

nói rằng: 

  

- Làm việc bất nghĩa mà đƣợc giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ đâu có chịu làm, huống 

chi lời của Tiên đế còn ở bên tai, điện hạ lại không nghe việc Y Doãn, Hoắc Quang hay 

sao? Thần không dám vâng lệnh”. 

  

Trong câu trả lời của mình, Tô Hiến Thành có nhắc đến hai nhân vật của Trung Quốc, 

đó là Y Doãn và Hoắc Quang để tự nhấn mạnh mình là bậc trung thần, không thể bị mua 

chuộc. Y Doãn là bề tôi của nhà Thƣơng, nhận mệnh vua Thành Thang giúp đỡ vua còn 

nhỏ tuổi là Thái Giáp. Thái Giáp thất đức, Y Doãn liền bắt đi đày ở Đồng Cung, sau 

Thái Giáp hối cải, Y Doãn lại đón về tôn lên ngôi vua nhƣ cũ. Hoắc Quang là bề tôi của 

nhà Hán, nhận mệnh Hán Võ Đế giúp đỡ vua trẻ là Phất Lăng. Sau, Phất Lăng lên nối 

ngôi, đó là Hán Chiêu Đế. Bấy giờ, con trƣởng của Hán Võ Đế là An Vƣơng Đản cùng 

bọn Thƣợng Quan Kiệt, Tăng Hoằng Dƣơng mƣu giành ngôi, bị Hoắc Quang giết chết. 

  

Lời bàn: Chiêu Linh xúi Long Xƣởng làm chuyện vô đạo, gây mối loạn luân trong cung 

đình, đó là một lần lỗi. Chiêu Linh biết Long Xƣởng vô đạo mà vẫn cố tìm cách xin vua 



Anh Tông cho Long Xƣởng đƣợc làm thái tử và lên nối ngôi, đó là hai lần lỗi. Chiêu 

Linh đƣờng đƣờng là thái hậu mà định lợi dụng bà Lữ Thị để hối lộ quan phụ chính là 

Tô Hiến Thành, đó là ba lần lỗi. Ba lần lỗi lớn ấy đủ để tiêu hủy danh vọng một đời, vậy 

mà sau Chiêu Linh vẫn chƣa tỉnh ngộ. Gớm thay!  

  

Tô Hiến Thành nghiêm tuân mệnh vua, không tham giàu để lấy của hối lộ bất nghĩa, 

quan lại nhƣ ông, quả là không phải nhiều, Tô Hiến Thành đọc sử để tự răn mình, hậu 

thế có lẽ cũng nên noi gƣơng ông, đọc sử để biết đạo lí cổ nhân mà lo tích đức vậy. 

  

 

 33 - MƢU PHẾ LẬP CUỐI CÙNG CỦA THÁI HẬU CHIÊU LINH 

 

 

Năm Giáp Ngọ (1174), Long Xƣởng vì làm chuyện vô luân nên bị truất ngôi thế tử. Lỗi 

lớn này của Long Xƣởng thực đã có gốc ở Chiêu Linh, bởi trƣớc đó, chính Chiêu Linh vì 

ghen tuông mà ngầm sai Long Xƣởng tƣ thông với các phi tần của vua cha là Lý Anh 

Tông. Từ khi Long Xƣởng mất ngôi thế tử, Chiêu Linh ngày đêm lo lắng, cố tìm đủ mọi 

cách để Long Xƣởng đƣợc phục chức. Hết nài nỉ vua Anh Tông khi Anh Tông lâm bệnh 

nguy kịch, Chiêu Linh lại xoay sang mua chuộc và hối lộ quan thái úy phụ chính là Tô 

Hiến Thành. Bị thất bại, Chiêu Linh vẫn không nản. Đến năm Mậu Tuất (1178), Chiêu 

Linh thái hậu quyết định giở ngón bài cuối cùng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 4, tờ 18-a) đã chép rằng:  

  

“Hết quốc tang. Chiêu Linh hoàng thái hậu ban yến cho các quan ở cung điện riêng rồi 

nhân đó bảo rằng:  

  

- Hiện nay Tiên đế đã chầu trời, vua nối còn thơ ấu, nƣớc Chiêm Thành thất lễ, ngƣời 

phƣơng Bắc thì cƣớp phá biên cƣơng. Các khanh chịu ơn nặng của triều đình thì hãy nên 

lo việc của nƣớc nhà. Kế sách ngày nay không gì hay bằng lập lại Thái tử (chỉ việc lập 

lại Long Xƣởng - ND) để vận nƣớc đƣợc lâu, lòng dân cũng đƣợc yên.  

  

Các quan đều chấp tay, cúi đầu nói: 

  

- Thái phó (chỉ Tô Hiến Thành) nhận mệnh lệnh rõ ràng của Thiên tử. Bệ hạ cũng đã 

nhiều lần dỗ bảo rồi. Bọn thần không dám trái lệnh.  

  

Nói xong đều lạy tạ mà lui ra. Hiến Thành lãnh cấm binh, nghiêm hiệu lệnh, thƣởng phạt 

công bằng, ngƣời trong nƣớc đều quy phục”. 

  

Lời bàn: Khéo khen cho Chiêu Linh giỏi nuôi mƣu phế lập, đã thế, còn dám lấy lòng yêu 

nƣớc thƣơng dân để tô vẽ cho mƣu đen của mình. Hối lộ bậc lƣơng đống trung thần nhƣ 

Tô Hiến Thành không xong, Chiêu Linh xoay qua mua chuộc các quan dƣới trƣớng Tô 

Hiến Thành, những tƣởng quan nhỏ dễ khiến, ngờ đâu không một ai chịu nghe lời. Bởi 



lòng thành ấy của trăm quan mà khi Tô Hiến Thành mất (1179), Chiêu Linh cũng không 

dám mua chuộc họ nữa. Ngón bài cuối cùng của Chiêu Linh thất bại, song Chiêu Linh 

vẫn vô sự. Chiêu Linh có thể làm chuyện càn quấy là bởi phép nƣớc không nghiêm đó 

thôi. 

  

  

 34 - LÝ LONG XƢỞNG VỪA SỢ VỪA THẸN 

 

 

Chiêu Linh Thái hậu biết thuyết phục Tô Hiến Thành hợp mƣu phế Long Trát để lập 

Long Xƣởng là không thể đƣợc, nhƣng vẫn cố nói lần cuối cùng. Đây là lần căng thẳng 

nhất và ngay sau đó thì chỉ chút xíu nữa là có chuyện thanh toán lẫn nhau. Sách Đại Việt 

sử lƣợc (quyển 3, tờ 9-a) chép rằng: 

  

“Thái hậu biết rằng âm mƣu của mình không thành, song vẫn quyết không chịu đổi ý. 

Bởi vậy, bà cho mời Tô Hiến Thành đến và bảo rằng: 

  

- Ông đối với nƣớc có thể gọi là trung đấy. Song, tuổi ông cũng đã về chiều, vua ông 

đang thờ thì tuổi còn nhỏ, những việc ông làm rồi ai sẽ biết cho? Chi bằng lập trƣởng 

quân (chỉ Lý Long Xƣởng) thì ngƣời đó sẽ mang ơn ông mà cho ông đƣợc giàu sang lâu 

dài, thế có phải là hay hơn không ? 

  

Hiến Thành đáp: 

  

- Bất nghĩa mà đƣợc giàu sang, đó không phải là việc mà bậc trung thần nghĩa sĩ chịu 

làm. Huống chi, di chúc tiên vƣơng còn văng vẳng bên tai, công luận sẽ nói nhƣ thế nào 

? Thần không dám phụng chiếu. 

  

(Nói xong thì) đi nhanh ra ngay. Thái hậu bèn sai ngƣời mời Bảo Quốc Vƣơng (tức Lý 

Long Xƣởng) đến gấp. Bảo Quốc Vƣơng nửa mừng nửa sợ, lấy thuyền nhỏ mà theo 

sông Tô Lịch vào kinh. Hiến Thành bèn mời các quan chức tả hữu đến, dụ bảo rằng:  

  

- Tiên vƣơng thấy ta và các ngƣơi hết sức phò vua, không ở hai lòng nên mới phó thác 

ấu chúa cho chúng ta. Nay Bảo Quốc Vƣơng nghe lời thái hậu, muốn phế bỏ Chúa 

thƣợng để tự lập làm vua các ngƣơi phải hết lòng cố gắng, nghe mệnh ta truyền bảo, ai 

vâng mệnh ta, ta thƣởng cho suốt đời, ai trái lệnh ta, ta sẽ giết ở chợ. Các ngƣơi nên 

gắng sức.  

  

Các quan ai nấy đều nghe mệnh. Lát sau, Bảo Quốc Vƣơng đến cửa Ngân Hà. Thái hậu 

cho mời gấp lắm. Bảo Quốc Vƣơng toan vào nhƣng bị các quan ngăn lại, nói rằng: 

  

- Chúng tôi chƣa đƣợc nghe chiếu chỉ nên không dám phụng mệnh. Nếu Vƣơng cứ cố 

mà vào thì kẻ phạm đến vƣơng không phải là chúng tôi mà là quân lính đấy.  



  

Bảo Quốc Vƣơng nghe nói thế, vừa sợ vừa thẹn mà bỏ đi”. 

  

Lời bàn: Sự đối nghịch giữa Chiêu Linh và Tô Hiến Thành nào phải chỉ là sự đối nghịch 

trong một ý kiến cụ thể. Thực ra, đây là sự đối nghịch của hai nhân cách, của thấp hèn và 

cao thƣợng, của gian tà và trung nghĩa, của ích kỉ với chí công... Long Xƣởng và Chiêu 

Linh gặp nhau ở sự thấp hèn, gian tà và ích kỉ, ở sự công khai chống đối quyết liệt vì 

những mục đích cá nhân của mình. Song, điều đáng nói ở đây chính là việc sử đã chép 

rõ Long Xƣởng vừa sợ vừa thẹn. Kẻ nổi danh ngang tàng vì sao lúc này lại sợ ? Ấy là 

bởi hơn ai hết, Long Xƣởng tự biết mình bất nghĩa. Kẻ to gan từng làm chuyện loạn luân 

nhơ nhuốc ở trong cung đình, vì sao lúc này lại thẹn ? Ấy là bởi, chút nhân bản cực kì 

hiếm hoi đã xuất hiện trong con ngƣời Long Xƣởng. Long Xƣởng tự biết mình vô đạo 

quá mức. 

  

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thấy sử chép việc Long Xƣởng vừa sợ vừa thẹn. 

Dẫu ít ỏi đến mức chỉ có một lần, nhƣng thế còn hơn là không. 

  

  

 35 - SỰ VÔ TƢ VÀ TRUNG THỰC CỦA TÔ HIẾN THÀNH 

 

 

Tô Hiến Thành sinh năm nào không rõ, chỉ biết thời trị vì của Lý Anh Tông, ông đã là 

một bậc lão thần của nhà Lý và thời Lý Cao Tông, ông đƣợc quyền thay vua nhỏ tuổi 

nhiếp chính sự. Tô Hiến Thành mất vào tháng 6 năm Kỉ Hợi (1179). Đó là một tổn thất 

lớn cho triều Lý, bởi lúc bấy giờ, vua Lý Cao Tông mới 8 tuổi, chƣa thể tự quyết đoán 

đƣợc mọi việc phức tạp của nƣớc nhà, trong lúc đó, bà Chiêu Linh Thái hậu vẫn chƣa 

chịu từ bỏ mƣu đồ truất phế Lý Cao Tông để đƣa Lý Long Xƣởng là tên vô đạo lên thay. 

Cả triều đình lấy đó làm mối lo lớn, nhất là bà Đỗ Thái hậu (tức bà Thụy Châu Thái hậu, 

mẹ đẻ của vua Lý Cao Tông). 

  

Lúc Tô Hiến Thành trở bệnh nguy kịch, có một câu chuyện rất cảm động, phản ánh nhân 

cách khả kính của ông, đã đƣợc sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 10-a) chép lại nhƣ 

sau: 

  

'Trƣớc đây, khi Hiến Thành ở trên giƣờng bệnh, chỉ có quan Tham tri chính sự là Vũ 

Tán Đƣờng ngày đêm hầu hạ ở bên cạnh, quan Gián nghị đại phu là Trần Trung Tá vì 

nhiều công việc bận, không có thời giờ rảnh rỗi tới thăm Hiến Thành đƣợc. Khi bệnh 

tình đã thành nguy kịch, Bà Thái hậu (đây chỉ Đỗ Thái hậu - ND) tới thăm và hỏi Hiến 

Thành rằng : 

  

- Nếu có mệnh hệ nào thì ai thay ông đƣợc ? 

  

Hiến Thành đáp : 



  

- Ngƣời mà bình nhật thần biết chỉ có Trung Tá mà thôi. 

  

Thái hậu nói : 

  

- Tán Đƣờng ngày ngày hầu hạ thuốc thang cho ông, ông không nói tới là làm sao ? 

  

Hiến Thành đáp : 

  

- Bệ hạ hỏi ai có thể thay thần nên thần mới nói đến Trung Tá, còn nếu nhƣ Bệ hạ hỏi 

ngƣời hầu hạ phụng dƣỡng, thì phi Tán Đƣờng ra, còn ai nữa. 

  

Thái hậu tuy khen Hiến Thành là trung, nhƣng rồi cũng không nghe lời ông, Lấy Đỗ An 

Thuận (các sách khác chép là Đỗ An Di, có lẽ do Di và Thuận mặt chữ Hán gần giống 

nhau nên chép lầm. Đỗ An Thuận là em ruột của Đỗ Thái hậu - ND) trông coi việc triều 

chính". 

  

Xin nói thêm : Tô Hiến Thành mất, Vua bãi chầu 7 ngày, ăn chay 3 ngày để tỏ rõ sự đặc 

biệt kính trọng. 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4), sau khi lƣợc chép lại chuyện này, đã trân 

trọng ghi lại lời bàn của sử thần Ngô Sĩ Liên nhƣ sau :  

  

“Tô Hiến Thành nhận việc kí thác con côi, hết lòng trung thành, khéo xử trí khi có biến 

cố, tuy bị gió lay sóng dập mà vẫn đứng vững nhƣ cột đá giữa dòng, khiến trên yêu dƣới 

thuận, không thẹn với phong độ của đại thần ngày xƣa. Huống chi, đến lúc sắp chết còn 

vì nƣớc tiến cử ngƣời hiền, không hề vì ơn riêng. Thái hậu không dùng lời nói này của 

Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy”.  

  

Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 5, tờ 20) 

thì bàn rằng : "Sau Gia Cát Vũ Hầu (tức Khổng Minh Gia Cát Lƣợng - ND) chỉ có ngƣời 

này mà thôi". 

  

 

  

 36 - NGUYỄN ĐA CẨM BỊ CẮN . . . . 

 

 

Sang nửa sau thế kỉ XII, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chống lại nền 

thống trị của triều Lý liên tiếp bùng nổ, triều Lý đã phải nhiều phen xuất quân đi đánh 

dẹp. Có những trận, quân đội nhà Lý do đích thân các vị đại thần hoặc thân vƣơng trực 

tiếp chỉ huy. Năm Ất Tị (1185), đồng bào các dân tộc ít ngƣời ở Sách Linh (nay chƣa rõ 

là nơi nào) đã nổi dậy. Cầm đầu lực lƣợng của họ lúc ấy là thủ quân Đinh Vũ và quan 



lang Đinh Sáng. Triều đình Lý Cao Tông rất lấy làm lo sợ, vội sai Kiến Ninh Vƣơng 

Long Ích đem hơn một vạn quân đi đàn áp. Long Ích cho quân đến đóng ở Đỗ Gia Thôn 

(một địa điểm ở gần Sách Linh) và liên tục chiêu dụ thủ lĩnh của lực lƣợng nổi dậy này 

đầu hàng. Thấy khó bề chống đỡ, Đinh Vũ và Đinh Sáng ra hàng. Nhƣng, cả hai vừa ra 

đến nơi thì lập tức bị Long Ích sai quân bắt trói lại. 

  

Quá bất ngờ vì bị ngƣợc đãi, cả Đinh Vũ lẫn Đinh Sáng đều kêu la và đúng lúc ấy, một 

chuyện chẳng hay ho gì đã xảy ra. Sách Đại việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 11-a) cho biết 

rằng, tùy tƣớng của Long Ích là Nguyễn Đa Cẩm thấy Đinh Vũ và Đinh Sáng đã bị bắt 

trói thì nghĩ rằng họ tất phải sợ oai, quyền sinh sát ở trong tay mình, mình muốn làm gì 

mà chẳng đƣợc. Nghĩ vậy, Nguyễn Đa Cẩm vừa không ngớt chửi rủa, vừa tiến lại gần sát 

để tiểu tiện vào miệng của Đinh Vũ và Đinh Sáng. Thế cùng, Đinh Vũ bèn cắn nghiến 

ngọc hành của Nguyễn Đa Cẩm. Đau quá, Nguyễn Đa Cẩm lấy hết sức thoi thật mạnh 

vào Đinh Vũ, lúc ấy Đinh Vũ mới buộc miệng nhả ra. Nguyễn Đa Cẩm rút đƣợc của quý 

ra nhƣng cũng bị ngã xuống đất ngất xỉu. Bấy giờ, Long Ích bèn sai ngƣời làm con cá 

bằng gỗ để khóa miệng Đinh Vũ và Đinh Sáng lại rồi đánh cho đến chết, xong, đem thây 

phơi ra đƣờng để trấn áp tinh thần dân Sách Linh. 

  

 

  

Lời bàn: Dân có nổi dậy thì đó cũng chẳng qua là chuyện chẳng đặng đừng, mọi thời 

chính sự suy vi đều thấy cả. Long Ích đƣờng đƣờng là thân vƣơng của triều đình mà thất 

hứa với hai thủ lĩnh nhỏ của dân, làm chuyện ngƣợc đãi kẻ qui thuận, lỗi ấy thật khó bỏ 

qua. Nguyễn Đăng Cẩm cậy thế kẻ thắng, chửi mắng đã thô tục, tiểu tiện vào miệng tù 

nhân lại còn thô tục hơn. Sự xúc phạm nhân phẩm thô bạo ấy, chỉ mới nghe qua đã lấy 

làm xấu hổ. Đinh Vũ ở thế cùng thì phải xử theo kiểu thế cứng, cắn Nguyễn Đa Cẩm 

cũng là điều dễ hiểu. 

  

 

 37 - NHÀ SƢ XỨ TÂY VỰC VỚI PHÉP GIÁNG HỔ 

 

 

Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 11-b) có chép một mẩu chuyện xảy ra ở nƣớc ta vào 

mùa thu năm Đinh Mùi (1187), dƣới thời trị vì của vua Lý Cao Tông nhƣ sau : 

  

“Mùa thu, có một nhà sƣ ngƣời xứ Tây Vực đến (nƣớc ta). Vua hỏi Nhà sƣ có biết làm 

phép gì lạ không. Nhà sƣ trả lời là biết làm phép giáng hổ. Vua sai tên Chi hầu phụng 

ngự là Lê Năng Trƣờng đem Sƣ về nhà công quán ở rồi sai ngƣời bắt hổ để thử phép 

thuật của Nhà sƣ. Sau hơn một tuần, Nhà sƣ ấy nói với Năng Trƣờng là đã có thể phục 

hổ đƣợc. Năng Trƣờng tâu Vua. Vua sai dựng chuồng cọp ở gác Vĩnh Bình rồi bảo Nhà 

sƣ vào chuồng. Sƣ vừa ren rén đi vừa đọc thần chú rồi bƣớc về phía hổ, lấy gậy đánh vào 

đầu hổ. Hổ chồm tới vồ lấy gậy. Sƣ nhân đó tâu Vua rằng, có ngƣời ác đã giải mất phép 

thuật của thần, xin cho thần lại đƣợc lập đàn cầu Phật, sau sẽ thi hành phép thuật. Vua y 



lời. Sƣ lập đàn cầu đảo khá lâu. Nhà vua cũng muốn thử phép thuật đến cùng, nên một 

hôm, Vua lại sai Nhà sƣ vào chuồng hổ. Hổ nhảy chồm lên cào thét. Sƣ sợ hãi lùi lại, rồi 

không biết thế nào, đã tựa vào chuồng mà chết". 

  

Lời bàn : Các nhà sƣ ngao du đó đây để tìm cách hoằng dƣơng Phật pháp, đó vẫn là 

chuyên thƣờng, xƣa nay nhiều nơi vẫn có. Nhƣng sống với đời mà không trung thực thì 

dẫu việc nhỏ cũng không làm đƣợc, nói gì đến chuyện cực khó nhƣ thoát tục để đi tu. 

Nhà sƣ xứ Tây Vực nói trên chẳng rõ là do lòng phàm chƣa dứt hay chỉ là kẻ vô đạo 

mƣợn áo cà sa để làm chuyện lừa bịp, quả là đáng trách vô cùng. Không thấy sử chép tên 

Sƣ, và cũng chẳng biết pháp danh của Sƣ là gì, triều Lý hồi đó ắt là rất khó khăn khi 

thông báo tìm thân nhân ngƣời bị nạn ! 

  

Cái chết khác thƣờng của Nhà sƣ âu cũng là lời cành tỉnh tất cả những ai muốn lợi dụng 

việc tu hành để mƣu cầu việc riêng vậy. 

  

 

 38 – LỜI CAN GIÁN CỦA TĂNG PHÓ NGUYỄN THƢỜNG 

 

 

Trƣớc thời Lý Cao Tông, triều Lý đã bắt đầu tàn tạ và đổ nát từ thời Lý Cao Tông (1175 

- 1210) trở đi, sự tàn tạ và đổ nát ấy càng diễn ra với một quy mô và một tốc độ lớn hơn. 

Mặc dù vậy, vua Lý Cao Tông vẫn hoang chơi vô độ, khiến cho dân tình khốn khổ, thế 

nƣớc suy yếu. Nhiều bậc ƣu thời mẫn thế lấy đó làm mối quan tâm hàng đầu. Song, 

ngƣời dám thẳng thắn can vua lại quá hiếm hoi. Chính vì lẽ đó mà lời can gián của nhà 

sƣ Nguyễn Thƣờng trở nên rất đáng chú ý. Bấy giờ, nhà sƣ Nguyễn Thƣờng đƣợc cử giữ 

chức Tăng phó nên sử vẫn chép là Tăng phó Nguyễn Thƣờng. Sách Đại Việt sử lƣợc 

(quyển 3, tờ 14-a) viết : 

  

“Mùa đông, tháng 10, Vua ngự ra hành cung Hải Thanh. Đêm nào Vua cũng sai nhạc 

công gẩy đàn Bà-lỗ, hát khúc hát theo điệu Chiêm Thành, tiếng nghe rất ai oán thảm 

thiết, tả hữu đều rơi nƣớc mắt. Tăng phó Nguyễn Thƣờng can Vua rằng : 

  

- Tôi thấy bài tựa Kinh Thi có nói, âm nhạc của nƣớc loạn (có lẽ là thời loạn mới đúng - 

ND) nghe nhƣ oán nhƣ giận vì chính sự sai trái ; âm nhạc của nƣớc bị mất nghe nhƣ 

thƣơng nhƣ nhớ vì dân nƣớc ấy khốn cùng. Nay Chúa thƣợng rong chơi vô độ, để giáo 

hóa lìa tan, chính sự sai trái, dân tình buồn khổ đến thế là cùng. Ngày nay mà lại nghe 

âm nhạc đó, ấy là điềm thời loạn nƣớc mất, tôi biết chuyến này về, xa giá tất không ngự 

ra cung ấy nữa. 

  

Sau, trong nƣớc đại loạn, quả y nhƣ lời Sƣ nói". 

  

 



Lời bàn : Nguyễn Thƣờng quả là bậc cao tăng khả kính. Nhà sƣ đƣợc tôn phong chức 

Tăng phó, luôn có dịp hầu cận, vậy mà chẳng hề nịnh vua, đại đức trung chinh của bậc 

nhập thế là đấy chăng ? Thân dẫu thoát tục tu hành mà lòng Sƣ vẫn canh cánh nỗi lo cho 

dân cho nƣớc, hồng đức tử bi là đấy chăng ? Bình tĩnh khuyên can vua, lời sâu sắc mà dễ 

hiểu, dễ thấm, ý thẳng thắn mà vẫn chứa chan lòng nhân hậu, bậc mẫn tuệ là đấy chăng? 

  

Vẫn biết cứu nhân độ thế là tâm nguyện của các bậc tu hành, song đã mấy bậc tu hành 

biến đƣợc tâm nguyện tốt đẹp ấy thành việc làm cụ thể nhƣ Tăng phó Nguyễn Thƣờng ? 

Trong sâu thẳm cõi lòng của những ngƣời ngƣỡng mộ giáo lí nhà Phật, có một ngôi cổ 

tự vô hình mà rất tôn nghiêm. xin kính thỉnh Tăng phó Nguyễn Thƣờng mãi mãi trụ trì ở 

đó. 

  

 

 39 - NHÂN CHUYỆN MẠC HIỂN TÍCH, BÀN VỀ CHUYỆN VIẾT SỬ 

 

 

Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 12-a) cho biết, vào năm Kỉ Dậu (1189), vua Lý Cao 

Tông giao cho đình thần xét xử vụ án Mạc Hiển Tích, nhƣng đình thần sợ Mạc Hiển 

Tích, không dám xử đến nơi đến chốn. Bởi vậy, tháng 3 năm Canh Tuất (1190), vua Lý 

Cao Tông phải tự xuống chiếu đày Mạc Hiển Tích đến trại Quy Hóa. Việc xét xử Mạc 

Hiển Tích của đình thần đã đƣợc chép nhƣ sau : 

  

"Vua sai Thái phó là Ngô Lý Tín và Đô quan lang trung là Lê Năng Trƣờng xét việc 

kiện Thiếu sƣ Mạc Hiển Tích. Bọn Năng Trƣờng sợ Hiển Tích nên không dám truy cứu, 

Ngƣời trong nƣớc bèn (làm thơ) chế giễu rằng : 

  

Ngô Phụ quốc thị Lan 

  

Lê Đô quan thị Kích 

  

Án nhất tụng Mạc Tích 

  

Đản cục tích nhi dĩ. 

  

Nghĩa là : ông Phụ quốc họ Ngô và ông Đô quan họ Lê là hai ngƣời điên (Lan và Kích là 

tên hai ngƣời điên), xét có mỗi vụ kiện Mạc Hiển Tích mà rốt cuộc chỉ có sợ hãi thôi. 

  

Lúc bấy giờ, Vua tuổi còn non nớt, Hiển Tích tƣ thông với Thái hậu, cho nên ngƣời 

đƣơng thời sợ Hiển Tích". 

  

  

Lời bàn : Riêng ở giai thoại này, thay vì bàn về các nhân vật và sự kiện của lịch sử, 

ngƣời kể chuyện xin đƣợc mạo muội bàn về ngƣời viết sử. 



  

Trƣớc hết, các tài liệu quan trọng khác nhƣ Đại Việt sử kí toàn thƣ và Lịch triều hiến 

chƣơng loại chí đều nói Mạc Hiển Tích đỗ đầu khoa thi năm Bính Dần (1086). Cứ cho 

ông tài giỏi hơn ngƣời, đỗ đại khoa vào năm hai mƣơi tuổi, thì tính ra, đến năm ông bị 

kiện rồi bị đi đày, ông đã thọ đến trên 120 tuổi ! Ôi, trên 120 tuổi mà còn cƣờng tráng 

đến độ ham vui với Thái hậu để rồi bị kiện, khiếp thay ! 

  

Thái phó Ngô Lý Tín và Đô quan Lê Năng Trƣờng sợ Mạc Hiển Tích cũng phải. Cụ 

sống dai hay sử gia vô ý chép lầm. Xin để hạ hồi phân giải vậy. 

  

 

  40 - LÊ VÃN VỚI CHUYỆN CON TRÂU TRÈO LÊN CÂY MUỖM 

 

 

Năm Nhâm Tí (1192) nhân dân giáp Cổ Hoằng (nay thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hoá) do Lê Vãn cầm đầu, đã nổi dậy khởi nghĩa. Theo sách Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 4, tờ 21-b) thì Lê Vãn là "bản giáp vệ nhân", tức là lính hầu của giáp 

ấy. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa khá lớn, triều Lý phải đem đại binh đi đàn 

áp mới dập tắt đƣợc. Nhân dân Cổ Hoằng đã vì phẫn uất ách thống trị nặng nề của triều 

đình nhà Lý mà sẵn sàng vùng dậy, nhƣng lãnh tụ của nhân dân Cổ Hoằng đã làm nhƣ 

thế nào để phát động và tập hợp đƣợc họ ? Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 12-b) cho 

biết : 

  

"Xƣa, ngƣời trong giáp ấy thấy vết chân trâu trèo lên cây muỗm, bèn theo vết chân ấy 

mà tìm thì thấy con trâu trắng ở trên cây. Trâu lại theo đƣờng khác mà xuống rồi lội 

xuống sông, bỗng chốc không thấy nữa. Có ngƣời trong châu đoán rằng, trâu là vật ở 

dƣới đất mà lại leo lên ở trên cây, ấy là điềm kẻ dƣới lên ở trên vậy. (Dân Cổ Hoằng) 

bèn xuất quân làm phản". 

  

 

  

Lời bàn : Mê tín là lẽ rất tự nhiên của ngƣời ít học xƣa nay đều thấy có nhƣ thế cả. Hãy 

cứ tạm cho là sở đoàn chung. Nhƣng, cũng xƣa nay, ngƣời khéo dùng ngƣời thì có khi 

lại biến đƣợc cả sở đoản của ngƣời mình dùng thành cái có ích, hay ít ra thì sở đoản 

cũng không còn là sở đoản nữa. 

  

Có lẽ Lê Vãn muốn tuyên truyền rằng lòng dân và ý trời là một nên mới khéo dựng 

chuyện con trâu trắng trèo lên cây muỗm. Phải có điềm kẻ dƣới lên ở trên thì mới có 

chuyện anh lính hầu là Lê Vãn bỗng chốc trở thành thủ lĩnh và dân đen mới có thể tin 

rằng : bỗng chốc, họ có thể làm nổi chuyện khuấy nƣớc chọc trời, tiêu diệt hết bọn tham 

quan ô lại. 

  



Chỉ mấy tháng sau, Lê Vãn thua trận, bị bắt và bị xử tử rất dã man. Nhƣng, xin chớ vội 

nghĩ rằng, chuyện con trâu trắng trèo lên cây muỗm không còn ai tin nữa. Con trâu ấy 

xuống nƣớc, chắc chỉ lẩn quất đâu đó thôi. 

  

Sở đoản lại trở về nguyên dạng sở đoản, để rồi đến một lúc nào đó, bậc khéo dùng ngƣời 

xuất hiện, dân lại theo mà làm tiếp việc họ cùng Lê Vãn làm không thành.  

  

 

 41 – LỜI QUAN HOẠN PHẠM BỈNH DI 

 

 

Năm Quý Hợi (1203) vua Lý Cao Tông dốc tiền của để xây cất thêm một lúc đến gần hai 

chục cung điện và thềm, gác, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Trong số những công 

trình kiến tạo vào năm này, có gác Kính Thiên. Gác vừa xây cất xong thì cũng có ngay 

một mẩu chuyện, tuy nhỏ nhƣng cũng đủ làm xôn xao cả triều đình. Sách Đại Việt sử 

lƣợc (quyển 3, tờ 1-b) chép chuyện này nhƣ sau : 

  

“Lúc trƣớc, khi gác Kính Thiên mới làm xong, có con chim bồ các đến làm tổ ở trên đó 

mà đẻ ra chim non. Quần thần nhân việc đó mà can Vua rằng : 

  

- Xƣa, Ngụy Minh Đế mới xây gác Lăng Tiêu, có con chim bồ các đến làm tổ, Cao 

Đƣờng Long nói rằng, Kinh Thi có câu "chim bồ các làm tồ, chim tu hú đến ở". Nay 

cung thất mới làm xong mà chim bồ các đã đến làm tổ, thần ngu hèn cho rằng có họ 

khác đến ở đó. Thần xin bệ hạ xem lời nói của Cao Đƣờng Long, trƣớc cốt sửa mình tu 

đức, sau hãy khởi công xây dựng mới là phải. 

  

Vua nín lặng hồi lâu rồi hỏi hoạn quan là Phạm Bỉnh Di. 

  

Phạm Bỉnh Di nói : 

  

- Gác mới làm mà chim bồ các đến làm tổ đẻ con, đó là điềm trời ban cho bệ hạ đƣợc 

dòng dõi trăm đời. 

  

Vua đƣợc đẹp lòng, sai sửa sang điện gác mau chóng, trăm họ vì thế mà khốn khổ". 

  

 

  

Lời bàn : Triều thần xót việc Cao Tông xài tiền của nhƣ nƣớc nên mới mƣợn tích cũ 

trong Bắc sử và mƣợn lời Kinh Thi để can Vua đó thôi. Song, chút lƣơng tâm quá ít ỏi 

trong con ngƣời Nhà vua chỉ mới đủ để Vua đứng nín lặng trong chốc lát. Vua hỏi Phạm 

Bỉnh Dị thì nào có khác gì tự hỏi mình, bởi kẻ đã cam phận làm hoạn quan để suốt đời 

phò Vua, có khi nào dám nói khác ý Vua đâu. 

  



Đã hoạn rồi thì hết sinh con. Hết sinh con rồi mới biết thấm nỗi đau của mình. Hẳn 

Phạm Bỉnh Dị lấy việc tự do sinh đẻ nhiều để có con dòng cháu giống nhƣ con chim bồ 

các kia làm điều thèm thuồng nên mới sẵn lòng nịnh Vua mà nói rằng đó là điềm phúc 

đức. 

  

 

 42 – NỖI NHỤC BẠI TRẬN CỦA ĐỖ THANH VÀ PHẠM DIÊN 

 

 

Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 15-a) chép rằng : 

  

“Mùa thu, tháng 7 (năm Quý Hợi, 1203) quan coi châu Nghệ An là Điện tiền chỉ huy sứ 

Đỗ Thanh và bọn châu mục là Phạm Diên dâng thƣ về triều nói rằng : 

  

- Chúa nƣớc Chiêm Thành là Bố-trì, bị chú là Bố-do đuổi đi, bèn đem hơn 200 chiếc 

thuyền Bị-lan chở vợ con đến ở cửa biển Cơ La (tức Kỳ La, nay là cửa Nhƣợng, thuộc 

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh- ND) muốn cầu cứu ta. 

  

Tháng 8, Vua sai bọn Phụ quốc Thái phó là Đàm Dĩ Mông, Khu mật sứ là Đỗ An đi bàn 

bạc công việc này. Dĩ Mông đến Cơ La, Đỗ An bàn rằng :  

  

- Bố-trì có 200 chiếc thuyền, cái dã tâm của con lang không thể tin cả đƣợc. Ngạn ngữ 

có câu rằng, một lỗ kiến có thể làm vỡ đê, một tấc khói có thể làm cháy nhà. Nay quân 

của Bố-trì há chỉ là lỗ kiến, tấc khói hay sao ? Xin ông hãy suy nghĩ kĩ. 

  

Dĩ Mông lấy lời đó nói với Thanh và Diên, bảo họ phải phòng bị.Thanh và Diên nói 

rằng: 

  

- Kẻ kia vì gặp nạn mà đến cầu cứu ta, ta nên có lòng thành thƣơng xót, chứ tỏ ý nghi 

ngờ nhƣ vậy, chẳng là không nên sao ? 

  

Dĩ Mông giận dữ, bèn dẫn quân về. Thanh và Diên nói với nhau rằng : 

  

- Lũ ta đã trái ý Phụ quốc (chỉ Đàm Dĩ Nông - ND), tất có hậu hoạn, chi bằng hãy đi 

đánh Bố-trì để làm kế tự toàn. 

  

Mƣu đó tiết lộ ra, Bố-trì biết đƣợc, sợ hãi mà nói với quân lính rằng : 

  

- Lũ ta gặp nạn mà phải đi cầu cứu nƣớc lớn, nó đã không có tình nghĩa thƣơng xót láng 

giềng, lại toan bắt tù ta, thật đau đớn biết chừng nào. 

  

Thế rồi (Bố-trì) nhân lúc sơ hở để dụ Thanh và Diên. Thanh và Diên sai ngƣời Nghệ An 

buộc thuyền vào thuyền Bị-lan của Chiêm Thành để coi giữ. Ban đêm, ngƣời Chiêm 



Thành đem những bó đuốc tre ở trong có giấu gậy nhọn, để vào thuyền. Một đêm, quân 

canh gác mỏi mệt nên không phòng bị mà nằm ngủ quên mất. Quân Chiêm nhân đó đốt 

đuốc ném vào thuyền của ta. Lính canh sợ hãi tỉnh dậy, không biết làm thế nào, số bị 

quân Chiêm Thành giết, số nhảy xuống nƣớc rồi chết đuối, tổng cộng hơn 200 ngƣời. 

Quân của Thanh và Diên tan vỡ, còn Bố-trì thì thống suất lính tráng và tay chân chạy 

trốn về nƣớc nó". 

  

 

  

Lời bàn : Đàm Dĩ Mông và Đỗ An là bậc đại thần, nhận mệnh vua đi xét việc Bố-trì đến 

xin cầu cứu. nhƣng chƣa bàn đã nghi kị ngƣời, ấy là lỗi khó bỏ qua. Phàm ở đời hễ chƣa 

bàn chuyện với ngƣời mà đã mất lòng tin ở ngƣời thì thà đừng bàn còn hơn. Cảnh giác 

và mất lòng tin là hai khái niệm khác nhau, trộn lẫn để rồi nhầm lẫn thì chỉ lâm vào chỗ 

khốn.  

  

Đỗ Thanh và Phạm Diên lúc đầu lòng thành có dƣ, nhƣng khi thấy quan trên giận dữ bỏ 

về thì không còn giữ đƣợc bình tĩnh nữa. Hóa ra, hai ông sợ quan trên còn hơn sợ giặc 

ngoài! Dân gian có câu : 

  

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. 

  

Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. 

  

Bố-trì lúc ấy cũng có thể coi là kẻ cố cùng liều thân vậy. Song, quân pháp nhà Lý bấy 

giờ nghiêm đến mức nào mà đến cả chuyện hệ trọng nhƣ vậy cũng bay đến tai Bố-trì 

ngay ? "Trong nhà chƣa tỏ. ngoài ngõ đã tƣờng" là đấy chăng ? Đỗ Thanh và Phạm Diên 

bị đại bại nhục nhã, kể cũng dễ hiểu ! 

  43 - NGUYỄN BẢO LƢƠNG TRẢ THÙ ĐÀM Dĩ MÔNG 

 

 

Khi Đàm Dĩ Mông đã đƣờng đƣờng là bậc đại thần, tƣớc Phụ quốc Thái phó, thì Nguyễn 

Bảo Lƣơng chỉ mới là một viên quan nhỏ trong triều Lý Cao Tông. Vua Lý Cao Tông ăn 

chơi hoang phí, đổ tiền của xây cất có khi đến hàng chục cung điện và thềm, gác một 

lúc. Bấy giờ, Nguyễn Bảo Lƣơng đƣợc sai trông coi việc xây gác Thánh Nhật. Đàm Dĩ 

Mông cậy quyền cậy thế, lại thích nịnh vua, nên bắt các quan trông coi thợ xây cất phải 

đốc thúc sao cho mọi việc hoàn thành đúng hạn định. Thế rồi chẳng may, nhóm thợ xây 

gác Thánh Nhật do Nguyễn Bảo Lƣơng chỉ huy làm việc trễ nải. Để thị uy, Đàm Dĩ 

Mông nhân danh phép nƣớc, bắt trói Nguyễn Bảo Lƣơng và đánh cho một trận nên thân. 

Đánh xong, Đàm Dĩ Mông còn quát tháo Nguyễn Bảo Lƣơng phải mau dậy ra trông coi 

và đốc thúc thợ làm. Nguyễn Bảo Lƣơng tức lắm, vờ nằm mãi không dậy, than rằng : 

  

- Đau thế này làm sao dậy đƣợc ? 

  



Rồi mọi chuyện cũng qua. Điều làm Đàm Dĩ Mông không dè là Nguyễn Bảo Lƣơng căm 

thù Đàm Dĩ Mông đến tận xƣơng tủy. Đến năm Quý Hợi (1203), Nguyễn Bảo Lƣơng 

đƣợc thăng đến chức Thƣợng tƣớng, vây cánh trong triều đã lớn hơn ngƣời, bèn kiếm kế 

rửa mối hận xƣa với Đàm Dĩ Mông. Ông liên kết với quan Lại bộ Thƣợng thƣ là Từ Anh 

Nhĩ tâu Vua rằng : "Dĩ Mông mọt nƣớc hại dân quả là quá lắm". Lời tâu tuy chẳng có 

bằng cớ gì nhƣng thấy bè đảng của Nguyễn Bảo Lƣơng mạnh, Vua cũng xuống chiếu 

giáng chức tƣớc của Đàm Dĩ Mông, từ Phụ quốc Thái phó xuống tuột đến tận hàng Đại 

liêu ban. 

  

Chuyện trên tóm lƣợc từ sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 15-a và tờ 15-b). 

  

Lời bàn : Thời Lý Cao Tông, chỉ có kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, phép nƣớc chẳng ai coi ra 

gì cả. Khi Đàm Dĩ Mông đang giữ quyền cao chức trọng thì ý Đàm Dĩ Mông là ý vua, 

sau đến lƣợt bè đảng Nguyễn Bảo Lƣơng mạnh thì ý Nguyễn Bảo Lƣơng cũng là ý vua 

vậy. 

  

Phép nƣớc suy thì luật giang hồ thịnh. Đàm Dĩ Mông đánh Nguyễn Bảo Lƣơng cho rõ 

quyền uy, có biết đâu sau này Nguyễn Bảo Lƣơng cũng muốn làm mọi cách để bắt Đàm 

Dĩ Mông rõ quyền uy của mình. Không thời nào đáng sợ bằng thời mà ở đó chức quyền 

trở thành phƣơng tiện để báo ơn trả oán. Quả vậy ! 

  

 

  44 - CHUYỆN ANH PHƢỜNG TRÕ VŨ CAO CAN NGĂN VUA 

 

 

Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3 tờ 16-b) mô tả nhân cách của vua Lý Cao Tông nhƣ sau : 

  

"Vua rất ham của cải lợi lộc, lấy việc bán quan buôn ngục làm chính sự. Hai ngƣời nào 

mà tranh nhau ruộng đất hay sản vật hễ có một ngƣời đem của dâng nạp trƣớc rồi thì 

Vua chẳng hỏi tình lí phải trái thế nào, đều thu mà sung công cả, vì thế mà kho đụn của 

nhà nƣớc của cải chất nhƣ núi, còn bách tính thì kêu ca, oán thán, giặc cƣớp nổi lên nhƣ 

ong". 

  

Vì nƣớc đại loạn nên từ năm Bính Dần (1206) trở đi, vua Lý Cao Tông chỉ tổ chức 

những cuộc vui chơi quanh quẩn trong kinh thành chứ không dám đi xa. Mặc dù thế, 

mức độ hoang phí cũng không hề giảm bớt. Cũng sách trên (tờ 17-a) đã kể một câu 

chuyện xảy ra trong lúc Vua rong chơi nhƣ sau : 

  

“Năm đó, trong nƣớc đã loạn lạc mà Vua thích rong chơi. Đƣờng sá ngăn trở, không đi 

xa đƣợc, Vua bèn sai làm hành cung Ứng Phong và Hải Thanh ở ao Ứng Minh, hàng 

ngày đem bọn cận thần, cung nữ đi chơi bời làm vui. Lại lấy thuyền to làm thuyền ngự, 

lấy các thuyền bé chia làm hai đội, sai bọn cung nữ, phƣờng tuồng chèo thuyền, Vua dẫn 

bọn tả hữu bắt chƣớc nghi vệ nhƣ khi Vua ngự đi chơi đâu vậy. Lại lấy sáp ong bọc 



những tấm lụa và các thứ hải vật thả xuống ao rồi sai ngƣời lội xuống mò lên, giả làm đồ 

dƣới long cung đem dâng. Quần thần thấy Vua rong chơi vô độ đều sợ hãi không dám 

nói. Có tên phƣờng tuồng là Vũ Cao nói dối Thƣợng phẩm phụng ngự là Trịnh Ninh 

rằng : 

  

- Có hôm Cao qua chơi bên bờ ao, đến trƣớc gốc cây muỗm, thì thấy có một ngƣời lạ 

cầm tay dắt đi vòng bờ ao rồi dẫn Cao đi xuống nƣớc. Cao sợ chết đuối nên không dám 

tiến. Một lát, nƣớc ao tự dƣng rẽ ra, Cao bèn đi xuống. Đi đến một nơi, thấy cung điện 

nguy nga, thị vệ nghiêm chỉnh. Cao hỏi đó là chỗ ai ở, ngƣời đó bảo rằng đó là chỗ ta ở 

để cai quản ao này. Ngƣời đó bèn sai dọn mâm cỗ, cùng Cao uống rƣợu. Rƣợu rồi, Cao 

tạ ơn xin về Ngƣời đó đƣa tặng cau và tiễn ra tận gốc cây muỗm. Đến đó, bỗng ngƣời đó 

biến mất, mà cau cầm trong tay thì đã hóa ra đá. (Từ đó) Cao mới biết trong ao có thần. 

  

Ninh lấy làm kinh dị, bèn tâu Vua. Vua nghe nhƣng không sợ hãi gì cả mà sai lấy sắt để 

yểm thần". 

  

Lời bàn : Cả một triều đình quan lại lớn nhỏ cũng bằng thừa, chỉ có anh phƣờng trò Vũ 

Cao là nói lời đáng nói. Là phƣờng trò, anh chỉ có thể bịa chuyện để gián tiếp nhờ ngƣời 

hầu cận can vua. Và thế cũng là quý lắm rồi. 

  

Bất chƣớc Khuất Nguyên xƣa, ngƣời kể chuyện cũng xin gõ bút xuống bàn mà hát rằng : 

  

Hôn quân say hề ngao du đó dây. 

  

Tiền của dân hề tan nhƣ khói mây, 

  

Trăm quan lặng hề an thƣờng thủ phận. 

  

Chỉ Vũ Cao hề ấm ức dạ này. 

  

Gánh nịnh nặng hề hai vai đại thần, 

  

Câm điếc mù hề là đấng chăn dân, 

  

Phƣờng trò xót hề mặc phƣờng trò xót 

  

Thần dƣới ao hề cứ mặc kệ thần. 

  

 

 45 - CHUYỆN BẠO GAN NÓI LÁO CỦA TRẦN TÚC VÀ NGUYỄN DƢ 

 

 



Vua Lý Cao Tông có hai tên cận thần xiểm nịnh và nói láo rất nổi danh, đó là Trần Túc 

và Nguyễn Dƣ. Trong cùng một năm Bính Dần (1206) cả hai tên cận thần này đã nói hai 

câu để đời và cả hai câu đều đƣợc sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 17-b) ghi lại. 

  

Câu thứ nhất là của Trần Túc. Bấy giờ, Cao Tông muốn phung phí tiền của vào những 

cuộc ngao du đó đây, nhƣng rồi vì đất nƣớc loạn lạc, Nhà vua chỉ có thể cùng đám cận 

thần và thị nữ đi rong chơi quanh quẩn trong kinh thành mà thôi. Một trong những địa 

điểm Nhà vua hay đến là ao Ứng Minh, nơi Nhà vua đã cho xây cất hai hành cung là 

Ứng Phong và Hải Thanh. Nhƣng, ao Ứng Minh vừa nhỏ lại vừa nông, đến mùa đông thì 

nƣớc ao thƣờng khô cạn. Cao Tông nói với tả hữu rằng : 

  

- Ai có thể làm cho nƣớc sông dâng đầy ao đƣợc thì ta sẽ hậu thƣởng. 

  

Trần Túc nghe vậy liền tâu vua : 

  

- Thần có thể làm đƣợc. 

  

Vua bằng lòng, sai Túc làm phép cho nƣớc sông dâng vào đầy ao. Nhƣng kết quả là ao 

khô vẫn hoàn ao khô. 

  

Câu nói láo thứ hai có lẽ còn láo hơn câu thứ nhất một bậc nữa. Câu này của Nguyễn 

Dƣ. Cũng sách trên chép rằng : 

  

“Vua tính sợ sấm, mỗi khi sấm động thì sợ hãi. Có tên cận thần là Nguyễn Dƣ nói rằng 

hắn có phép giáng sấm. Gặp khi có tiếng sấm nổ, Vua sai Dƣ giáng sấm. Dƣ ngẩng mặt 

lên trời đọc chú nhƣng tiếng sấm lại càng lớn hơn. Vua căn vặn việc đó, Dƣ nói: 

  

- Thần răn nó đã lâu, nào ngờ nó còn cƣờng bạo nhƣ thế đó". 

  

 

  

Lời bàn : Trần Túc và Nguyễn Dƣ, mỗi ngƣời để lại một câu nói láo đạt tới trình độ 

không tiền khoáng hậu. Đúng là gan cùng mình. Song, xƣa nay đời vẫn cho thấy là 

"ngƣu tầm ngƣu, mã tầm mã”, vua ấy ắt phải có cận thần ấy ; có gì lạ đâu. Dâng nƣớc 

ao, ngăn tiếng sấm, những điều khó tin dƣờng ấy chắc chỉ có Cao Tông mới tin và vì tin 

mới cho làm thử, mà chỉ cần làm thử không thôi cũng đủ biết Cao Tông là ngƣời thế nào 

rồi ! 

  

 46 - CHÂN TƢỚNG PHẠM DU 

 

 

Đời Lý Cao Tông, Phạm Du từng làm tới Thƣợng phẩm phụng ngự, vẫn thƣờng có dịp 

hầu cận nhà vua. Bấy giờ, đất nƣớc đại loạn, chính sự rối ren, vua hoang chơi vô độ, 



triều thần chán nản: cả đến quan lại cũng công khai đi cƣớp giật của dân, chẳng còn ra 

thể thống gì nữa. 

  

Lý Cao Tông muốn dùng cận thần trấn giữ ở các địa phƣơng, mong lấy đó làm chỗ dựa 

để yên tâm mà hƣởng lạc. Năm Mậu Thìn (1208), quan Thƣợng phẩm phụng ngƣ Phạm 

Du đƣợc vua cất nhắc trong trƣờng hợp đó. Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 18-a) 

chép rằng : 

  

"Vua lấy Phạm Du coi việc quân ở Nghệ An. Du nói với Vua rằng : 

  

- Nay thiên hạ rối loạn, bọn gian tặc nổi dậy khắp nơi, hoặc có kẻ ghen ghét với thần mà 

làm loạn, thì đầu thần còn khó giữ nổi huống chi là ân đức của Bệ hạ ban cho. Xin Bệ hạ 

để tâm một chút, cho phép thần đƣợc tuyển bọn trai tráng để tự đề phòng, hầu tránh tai 

vạ. 

  

Vua bằng lòng. Du bèn chiêu tập bọn vong mệnh, tụ tập bọn giặc cƣớp, gọi là hậu binh, 

ngang nhiên cƣớp bóc, không sợ hãi gì cả. Giặc cƣớp do đó mà nổi dậy nhƣ ong". 

  

Lời bàn : Là cận thần, Phạm Du biết rõ vua Lý Cao Tông thực chỉ là một tên hôn quân 

chuyên bòn rút của thiên hạ. Vua cần đến những kẻ nhƣ Phạm Du để làm vây cánh, thì 

Phạm Du cũng cần một lũ lâu la để làm vây cánh cho mình. 

  

Cũng sách trên đã cho biết thêm rằng, một hôm vua Lý Cao Tông đi chơi ở ao Ứng 

Minh, nghe tiếng dân kinh thành kêu la vì bị cƣớp nhƣng Nhà vua vẫn chăm chú vào 

cuộc vui, vờ nhƣ là không hay biết gì. Vua chà đạp lên sinh linh trăm họ, bảo kẻ cận 

thần nhƣ Phạm Du làm khác sao đƣợc ? Rốt cuộc, chỉ có dân là đau khổ khốn cùng. 

Thƣơng thay ! 

  

 47 - CUỘC NÁO LOẠN KINH THÀNH NĂM KỈ TỊ ( 1209) 

 

 

Ở những năm cuối đời, quyền lực của vua Lý Cao Tông thực chất chỉ còn giới hạn lại 

trong phạm vi kinh thành Thăng Long mà thôi. Nhƣng, ngay cả trong khu vực kinh 

thành bé nhỏ này, quyền lực của Lý Cao Tông không phải lúc nào cũng đƣợc khẳng 

định. Cuộc náo loạn kinh thành năm Kỉ Tị (1209) có thể coi là một ví dụ tiêu biểu. 

  

Bấy giờ, quan lại triều Lý chia bè kết cánh, vua chỉ biết ngả theo phe cánh nào mạnh mà 

thôi. Phe do Thƣợng phẩm phụng ngự Phạm Du cầm đầu và phe do Thƣợng phẩm phụng 

ngự Phạm Bỉnh Di cầm đầu là hai phe không thể đội trời chung với nhau. Hai phe luôn 

tìm cơ hội để thủ tiêu lẫn nhau, và cơ hội đó đã đến vào năm Kỉ Tị (1209), khi cả Phạm 

Du và Phạm Bỉnh Di đang đi dẹp loạn đều đƣợc vua Lý Cao Tông triệu về. Phạm Du về 

trƣớc chút ít. Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 19-a) chép rằng : 

  



"Mùa thu, tháng 7, Bỉnh Di về đến kinh sƣ, toan vào triều để phụng mệnh thì có ngƣời 

ngăn lại nói rằng : 

  

- Vua đã nghe lời Du trƣớc, giận ông chƣa nguôi đâu. 

  

Bỉnh Di nói : 

  

- Ta thờ Vua hết lòng mà lại bị ngƣời ta nói gièm sao? Huống chi ta có mệnh Vua triệu 

về, trốn đi đâu đƣợc? 

  

Nói rồi bèn đi vào. Vua sai bắt Bỉnh Di và con là Phụ (có lẽ là con nuôi, vì Phạm Bỉnh 

Di là hoạn quan - ND) giam ở Thủy viện và toan làm tội. Tƣớng của Bỉnh Di là Quách 

Bốc nghe đƣợc tin đó, liền đem binh lính hò reo mà vào triều. Đến cửa Đại Thành, bị 

ngƣời coi cửa ngăn lại, bọn Bốc phạt ngang cánh cửa mà vào. Vua thấy việc gấp, vội vời 

ngay Bỉnh Di vào Lƣơng Thạch Sứ ở thềm Kim Tinh. Một lát sau, Du cùng em là bọn 

Kính đều từ nhà ngự đƣờng đi ra, lấy ngự thƣơng giết Bỉnh Di và con là Phụ. Bọn Bốc 

nghe tin Bỉnh Di đã chết, bèn sai quân sĩ đột nhập vào Lƣơng Thạch Sứ, lấy cân xa của 

Vua ngự mà rƣớc thây Bỉnh Di, lấy chiếu ngự bọc thây của Phụ, theo cửa Việt Thành mà 

ra bến Triều Đông rồi lại vào cung Vạn Diên để rƣớc Vƣơng Tử Thầm và Vƣơng Tử 

Sảm về Hải Ấp". 

  

Lời bàn : Quan lại giết nhau ngay trƣớc mặt vua mà chẳng cần xét xử, vậy nhƣng vua 

cũng chẳng dám có ý kiến gì, chuyện đó quả là hiếm thấy trong lịch sử. 

  

Quan lại phá cửa thành mà vào, lại lấy ngay vật ngự dụng mà dùng, chẳng cần hỏi qua 

thánh ý, chuyện đó lại còn lạ hơn. Mới hay, trong thời loạn, chuyện điên đảo náo loạn là 

chuyện thƣờng, chỉ có chuyện hợp với đạo lí, kỉ cƣơng là hiếm hoi mà thôi. Vua Lý Cao 

Tông chƣa bị giết lúc đó là may lắm rồi. 

  48 -TRIỀU LÝ THOÁT NẠN NHỜ SỰ MAY MẮN CỦA LIỆT HẦU CAO KHA 

 

 

Phạm Bỉnh Di bị giết rồi, phe đảng còn lại đứng dầu là Quách Bốc quyết định trả thù. 

Tháng 8 năm Kỉ Tị (1209), Quách Bốc cho thủy quân đánh vào kinh sƣ. Tiền quân của 

Quách Bốc có nhiệm vụ băng qua khu vực dốc Hàng Than (Hà Nội) để đánh thẳng vào 

cấm thành mà cƣớp báu vật, còn đại quân của Quách Bốc thì đóng ở bến Thiên Hà (Hà 

Nội) rồi đánh thẳng vào cửa Thiên Thu. Tình hình kinh đô trở nên hết sức nguy ngập, 

ngai vàng của Lý Cao Tông có cơ bị lật nhào. 

  

Song, đội quân hùng mạnh ấy của Quách Bốc đã bị thất bại một cách hài hƣớc chỉ bởi 

một mũi tên bắn lén của Liệt hầu Cao Kha. Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 19-b và 

tờ 20-a) cho biết, khi đại quân của Quách Bốc vừa tiến vào đến quán Vũ Sƣ thì bị Liệt 

hầu Cao Kha nấp sẵn ở Chấn Vi bắn cho một phát. Mũi tên ấy trúng ngay vú một ngƣời 

lính của Quách Bốc. Cao Kha thấy thế thích quá, quên cả nguy hiểm mà vỗ tay reo hò. 



Chẳng ngờ mũi tên bắn lén và hú họa mà trúng ấy, cộng với tiếng vỗ tay reo hò rất tự 

nhiên của Cao Kha đã làm cho toán lính đi đầu hốt hoảng bỏ chạy ra bờ sông. Bấy giờ, 

lính giữ thuyền thấy vậy cứ tƣởng là quân đội triều đình ra đánh, bèn vội chèo thuyền ra 

giữa sông. Đúng lúc đó, gió bấc thổi mạnh, thuyền bè vì thế mà trôi dạt hết cả. Quân 

Quách Bốc đang ở trên bờ thấy thuyền trôi thì mất hết tinh thần mà tự tan vỡ, nhân đó, bị 

tiêu diệt, chết hơn 300 ngƣời. Hài hƣớc hơn nữa, ngƣời tiêu diệt quân Quách Bốc lại 

chính là dân kinh thành chứ không phải là quân đội triều đình ! 

  

Lời bàn : Trong cuộc chém giết đƣơng thời, không một ai là ngƣời có chính nghĩa cả. 

Không có chinh nghĩa thì chẳng có gì đáng giá để cố kết lòng ngƣời. Đội quân ấy chỉ 

trông cậy ở vũ khí và phƣơng tiện chiến đấu mà thôi. Thuyền mới trôi mà đã mất tinh 

thần rồi tự tan vỡ, ấy cũng là chuyện dễ hiểu. 

  

Trong chỗ không ngờ, triều Lý đã gặp may nhờ mũi tên tình cờ mà trúng của Liệt hầu 

Cao Kha. Ở đời, có ngƣời nổi tiếng nhờ tài đức, nhƣng cũng có ngƣời nổi tiếng nhờ sự 

tàn bạo, hoặc giả là gặp chuyện hi hữu, đại loại nhƣ Cao Kha. Ôi, thời loạn quả lả lắm 

chuyện lạ! 

  

 

 49 - ĐÀM DĨ MÔNG BỊ HẶC TỘI 

 

 

Thời Lý Cao Tông, Đàm Dĩ Mông làm quan đã có lúc lên tới chức Phụ quốc Thái phó, 

quyền uy khét tiếng cả triều đình. Bởi cậy quyền mà đánh Nguyễn Bảo Lƣơng nên đến 

năm 1203, Đàm Dĩ Mông bị phe cánh Nguyễn Bảo Lƣơng trả thù, bị vua giáng xuống 

hàng Đại liêu ban. Nhƣng rồi về sau, kinh thành náo loạn, chính sự rối ren, tên tuổi Đàm 

Dĩ Mông gần nhƣ bị chìm trong quên lãng. Vào năm Kỉ Tị (1209), để trả thù vụ Phạm 

Du giết chết cả chủ tƣớng của mình là Phạm Bỉnh Di, Quách Bốc đã đem quân đội đánh 

thẳng vào cấm cung, bắt cả Vƣơng Tử Thầm và Vƣơng Tử Hạo Sảm về Hải Ấp. Bấy 

giờ, mặc dù trên danh nghĩa, triều đình Cao Tông vẫn còn đó, nhƣng bọn Quách Bốc đã 

cùng nhau lập Vƣơng Tử Thầm lên ngôi. Sau, họ lại lấy cớ Vƣơng Tử Thầm chỉ là con 

thứ nên lập Vƣơng Tử Hạo Sảm. Có lẽ lúc ấy do Vƣơng Tử Hạo Sảm chỉ mới 15 tuổi, dễ 

sai khiến hơn nên họ mới lập Hạo Sảm làm vua thay cho Vƣơng Tử Thầm. Một triều 

đình nhỏ tồn tại ở ngoài một triều đình lớn đã đƣợc thiết lập. Trong triều đình nhỏ của 

Hạo Sảm, Đàm Dĩ Mông bỗng dƣng đƣợc cất nhắc, cho làm đến chức Thái úy. 

  

Triều đình nhỏ này tồn tại chƣa đƣợc bao lâu thì bị vua Lý Cao Tông giải tán. Vƣơng Tử 

Hạo Sảm lại trở về kinh. Đàm Dĩ Mông và tất cả những ai đã nhận chức tƣớc do Hạo 

Sảm ban đều vì thế mà rất lo lắng cho số phận của mình. Để lập công chuộc tội, Đàm Dĩ 

Mông đã phản bội những ngƣời trƣớc đã cùng mình nhận chức tƣớc của Hạo Sảm, bắt 

họ về nạp cho Lý Cao Tông. Sách Đại Việt sử lƣợc (quyển 3, tờ 20-a) chép rằng : 

  



"Mùa thu, tháng 7 (năm Canh Ngọ, 1210 - ND) Dĩ Mông đem 28 ngƣời nhận tƣớc 

phong của Vƣơng Tử (Sảm) dâng Vua. Đỗ Anh Doãn (cũng có sách viết là Đỗ Anh Triệt 

- ND) đƣờng đƣờng kể tội Dĩ Mông rằng : 

  

- Mày là đại thần của nƣớc, đã đem lòng vô quân, nhận tƣớc phong của giặc, nay lại 

cùng ngồi với ta, ta tuy bất tài nhƣng còn mặt mũi nào mà nhìn mày nữa. 

  

Dĩ Mông vừa thẹn vừa sợ mà lui". 

  

Lời bàn : Lúc quyền thế thì coi rẻ tình đồng liêu, khi sa cơ thì nghĩa vua tôi chẳng kể, 

đến hồi hoạn nạn thì phản bạn mà lo thân, con ngƣời Đàm Dĩ Mông quả là thủ đoạn khó 

lƣờng. Đành là đời Cao Tông, mọi sự đều đảo lộn, nhƣng nhân thời đảo lộn mà làm cho 

đảo lộn thêm, chỉ kẻ tiểu nhân mới có tâm địa ấy. Đàm Dĩ Mông bị hặc tội ngay giữa 

triều đình, thế cùng phải lắm. 

  

 50 - TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG CỦA VUA LÝ HUỆ TÔNG 

 

 

Lý Huệ Tông (1210 - 1224) tên húy là Sảm, con trƣởng của Cao Tông. Tiếng là vua 

nhƣng chẳng mấy khi đƣợc sống yên ổn ở kinh thành Thăng Long, ngƣợc lại, luôn phải 

bôn tẩu đó đây bởi những cuộc xâu xé giữa các phe phái trong triều đình đƣơng thời. 

Chạy mãi thì mất uy, sai bảo chẳng còn ai nghe nữa, có lúc Nhà vua chỉ còn vỏn vẹn 

trong tay vài ba chục ngƣời theo hầu. 

  

Với Lý Huệ Tông, quả đúng là "họa vô đơn chí", đang khi bôn tẩu gian nan thì cuộc 

xung đột trong nội bộ hoàng tộc lại bùng nổ quyết liệt, giữa một bên là Đàm Thái hậu 

(mẹ đẻ của Lý Huệ Tông) và một bên là Trần Thị Dung (vợ của Lý Huệ Tông). 

  

Trở lại chuyện cũ, hồi Lý Huệ Tông còn là Thái tử, bởi cuộc náo loạn kinh thành năm 

1209 mà Lý Huệ Tông phải chạy đến Hải Ấp. Tại đây, Huệ Tông đã kết hôn với con gái 

của Trần Lý là Trần Thị Dung, năm đó, Huệ Tông 15 tuổi. Nhƣng, cuộc hôn nhân này 

không đƣợc vua cha là Lý Cao Tông chấp thuận. Tháng 3 năm 1210, Lý Cao Tông đã sai 

quan Thƣợng phẩm phụng ngự là Đồ Quảng đến Hải Ấp đón Huệ Tông về, còn Trần Thị 

Dung thì bắt phải trở về với cha mẹ đẻ. Mấy tháng sau, Lý Cao Tông mất. Lý Huệ Tông 

lên nối ngôi và công việc đầu tiên của Nhà vua trẻ tuổi này là cho ngƣời di đón Trần Thị 

Dung. Gia đình Trần Thị Dung lấy cớ giặc giã chƣa yên nên chƣa cho đón. Sau nhiều lần 

bị ngăn trở, cuối cùng, Trần Thị Dung cũng đến đƣợc với Lý Huệ Tông, song, cũng kể 

từ đó, bà luôn bị Đàm Thái hậu. tìm cách bức hại. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 4, tờ 29 a-b) chép rằng : 

  

"Mùa xuân (năm Bính Tí, 1216 - ND) sách phong Ngự nữ (chỉ bà Trần Thị Dung -- ND) 

làm Phu nhân Thuận Trinh. Thái hậu cho Trần Tự Khánh (anh Trần Thị Dung - ND) là 

kẻ phản trắc, thƣờng chỉ Phu nhân mà nói là bè đảng của giặc, bảo Vua bỏ và đuổi đi. 



(Thái hậu) lại sai ngƣời nói với Phu nhân rằng phải tự sát. Vua biết bèn ngăn lại. Thái 

hậu bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống của Phu nhân, nên mỗi bữa ăn, Vua chia cho Phu 

nhân một nửa số đồ ăn thức uống của mình, và không lúc nào cho xa rời. Thái hậu lại sai 

ngƣời cầm chén thuốc độc đến bắt Phu nhân phải uống mà chết, Vua lại ngăn không cho. 

Đêm ấy, Vua cùng với Phu nhân lẻn đến chỗ quân của Tự Khánh". 

  

Mùa hè năm Bính Tí (1216), Trần Thị Dung sinh hạ Thuận Thiên Công chúa và cuối 

năm đó thì đƣợc sách phong làm Hoàng hậu. Rất tiếc là Huệ Tông sau đó bị điên, Trần 

Thị Dung lại phải sống trong một nỗi khổ tâm khác. 

  

Lời bàn : Cƣới Trần Thị Dung lúc mới 15 tuổi đầu, lại đang trên đƣờng chạy loạn và 

không hề có ý chỉ của vua cha, chỗ đó có thể tạm coi là lỗi của Lý Huệ Tông. 

  

Tƣ cách làm vua của Lý Huệ Tông thế nào mặc dầu, chớ tƣ cách làm chồng của Lý Huệ 

Tông thì quả là đáng kính. Vua chúa mà làm đƣợc nhƣ vậy, hiếm lắm. Đọc sử, chẳng ai 

có thể tin rằng Lý Huệ Tông lại do chính ngƣời đàn bà độc ác là Đàm thái hậu sinh ra. 

  

 

  51 - KẾT CỤC CỦA TRIỀU LÝ 

 

 

Lý Huệ Tông là ông vua bất hạnh. Khi còn ở ngôi Thái Tử, ông đã phải chạy loạn long 

đong, đến khi lên ngôi báu, Nhà vua cũng vẫn phải tiếp tục bôn tẩu vì loạn lạc cứ thế nối 

dài không dứt. Trong triều, quan lại chia bè kết cánh mƣu sát lẫn nhau, trong nhà, Thái 

hậu tìm cách bức hại Hoàng hậu, đã thế, Huệ Tông lại không có con trai nối dõi, thành 

thử Nhà vua trẻ tuổi ấy đã buồn chán mà phát điên. Năm 1216 (lúc mới 22 tuổi), Nhà 

vua bắt đầu bị nhuốm bệnh. Từ năm 1217 trở đi, bệnh tình của Nhà vua càng ngày càng 

nặng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 4, tờ 30-a) chép rằng : 

  

"Mùa xuân, tháng 3, Vua dần dần phát điên, có khi tự xƣng là thiên tƣớng giáng hạ, tay 

cầm giáo và mộc, tóc cắm cờ nhỏ, đùa múa từ sáng sớm đến chiều tối không nghỉ, đôi 

khi thôi đùa thì ngƣời đổ mồ hôi, nóng bức và khát nƣớc, uống rƣợu ngủ li bì đến hôm 

sau mới tỉnh, chính sự không quyết đoán đƣợc, giao phó hết cho Trần Tự Khánh, quyền 

lớn trong nƣớc dần dần về tay ngƣời khác họ". 

  

Tháng 10 năm Giáp Thân (1224) Huệ Tông lập con gái thứ hai (cũng là con gái út) là Lý 

Chiêu Thánh làm Thái tử rồi truyền ngôi cho. Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo (ngay 

trong đại nội thành Thăng Long). 

  

Công chúa Chiêu Thánh lên ngôi, hiệu là Lý Chiêu Hoàng, lúc ấy chỉ mới 7 tuổi. Bấy 

giờ, phe cánh của họ Trần trong triều rất mạnh. Trần Thủ Độ đã bố trí cháu của mình là 

Trần Cảnh (lúc ấy mới 8 tuổi) vào giữ chức Chính thủ chi hậu. Sau, cũng chính Trần 



Thủ Độ vừa là tác giả, vừa là đạo diễn màn kịch chuyển giao ngôi vị từ họ Lý sang họ 

Trần vào ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu (1225). Cũng sách trên (tờ 33 a-b) chép rằng : 

  

"Cảnh lúc ấy mới lên 8 tuổi, chực hầu ở bên ngoài. Một hôm phải giữ việc bƣng nƣớc 

rửa, nhân thế, vào hầu bên trong. Chiêu Hoàng trông thấy, lấy làm ƣa, mỗi khi chơi đêm 

đều cho gọi đến để cùng chơi, thấy Cảnh ở chỗ tối thì thân đến trêu chọc, hoặc nắm lấy 

tóc, hoặc đứng lên bóng. Có một hôm, Cảnh bƣng chậu nƣớc đứng hầu, Chiêu Hoàng 

rửa mặt, lấy tay vốc nƣớc té ƣớt cả mặt Cảnh rồi cƣời trêu, đến khi Cảnh bƣng khăn trầu 

thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì, về ngầm thƣa với Thủ Độ. Thủ Độ 

nói :  

  

- Nếu thực nhƣ thế thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây ? 

  

Một hôm, Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lạy rồi nói : 

  

- Bệ hạ có tha tội cho thần không ? Thần xin vâng mệnh. 

  

Chiêu Hoàng cƣời và nói : 

  

- Tha tội cho ngƣơi. Nay ngƣơi đã biết nói khôn rồi đó. 

  

Cảnh lại về thƣa với Thủ Độ. Thủ Độ sợ việc tiết lộ ra thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem 

gia thuộc thân thích vào ở trong cung cấm. Thủ Độ đóng cửa thành và các cửa cung, sai 

ngƣời coi giữ, các quan đến chầu không đƣợc vào. Thủ Độ loan báo rằng : "Bệ hạ đã có 

chồng rồi". Các quan đều vâng lời, xin chọn ngày vào chầu. Tháng ấy, ngày 11, các quan 

vào chầu lạy mừng". 

  

 

  

Lời bàn : Nhà Lý từ đời Lý Thần Tông trở đi là thời kì suy vi, từ đời Lý Cao Tông trở đi 

là thời kì đổ nát, từ đời Lý Huệ Tông trở đi là thời kì chỉ còn lại một chút hƣ danh hão 

huyền, bị phế bỏ là điều không sao tránh khỏi. 

  

Khi chính quyền trung ƣơng tan nát thảm hại thì tất nhiên là các phe phái sẽ xâu xé lẫn 

nhau, mà đã xâu xé thì cuối cùng cũng phải có ngƣời giành đƣợc phần thắng. Họ Trần 

tinh khôn, vừa ra sức phát triển thế lực, vừa nhanh tay nắm lấy hai con bài chính trị là Lý 

Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng, để rồi hạ màn kết thúc một cách bất ngờ, trƣớc sự ngơ 

ngác của các phe phái khác. 

  

Triều Lý mở đầu bằng chuyện mẹ Lý Công Uẩn (tức Lý Thái Tổ) đi chơi ở chùa, có thai 

với thần nhân mả đẻ ra vua, sau hơn 200 năm. lại kết thúc bằng chuyện vua cha là Lý 

Huệ Tông đến chùa đi tu, để ngôi báu lại cho con gái đƣợc hơn một năm thì mất. Trƣớc 



đến chùa mà đƣợc ngôi, sau đến chùa mà mất ngôi. ấy là chuyện khác biệt của triều Lý 

đó chăng ? 

  

 

 NIÊN BIỂU TRIỀU LÝ 

 

 

Triều Lý đƣợc thiết lập năm 1010 và mất ngôi năm 1225, tồn tại tổng cộng 215 năm. 

Trong khoảng thời gian 215 năm đó, có tất cả 9 vua Lý đã nối nhau trị vì. Để bạn đọc đỡ 

mất công tra cứu khi xét thấy cần, chúng tôi lập bảng niên biểu này, kê đủ tên thật, cha 

sinh mẹ đẻ, thời gian làm vua và tuổi thọ của từng vị hoàng đế họ Lý. Điều cần lƣu ý là 

ngày tháng ghi trong niên biểu này là ngày tháng âm lịch. 

  

1 - LÝ THÁI TỔ (1010 - 1028) : tên húy là Công Uẩn, quê ở châu Cổ Pháp (nay là Bắc 

Ninh). Vua sinh ngày 12 - 2 năm Giáp Tuất (974). Thời Tiền Lê, Lý Công Uẩn làm quan 

Điện tiền chỉ huy sứ. Năm Kỉ Dậu (1009), Lê Ngọa Triều mất, ông đƣợc triều thần (mà 

đại diện là Đào Cam Mộc) và các nhà sƣ (mà đại diện là sƣ Vạn Hạnh) cùng nhau tôn 

lên ngôi vua. Lý Thái Tổ ở ngôi 18 năm, mất ngày 3 - 3 năm Mậu Thìn (1028): thọ 54 

tuổi. 

  

2 - LÝ THÁI TÔNG (1028-1054) : tên húy là Phật Mã, lại có tên húy khác là Đức 

Chính, con trƣởng của Lý Thái Tổ, mẹ đẻ là Lê Thái hậu (không rõ tên). Vua sinh ngày 

26 - 6 năm Canh Tí (1000), lên ngôi năm Mậu Thìn (1028), ở ngôi 26 năm, mất ngày 1-

10 năm Giáp Ngọ (1054), thọ 54 tuổi. 

  

3-  LÝ THÁNH TÔNG (1054 - 1072) : tên húy là Nhật Tôn, con trƣởng của Lý Thái 

Tông (theo Việt sử lƣợc thì lại là con thứ ba), mẹ đẻ là Kim Thiên Thái hậu: ngƣời họ 

Mai (Việt sử lƣợc nói bà là Linh Cảm thái hậu). Vua sinh ngày 25 - 2 năm Quý Hợi 

(1023), lên ngôi năm Giáp Ngọ (1054), ở ngôi 18 năm, mất tháng 1 năm Nhâm Tí 

(1072), thọ 49 tuổi. 

  

4 - LÝ NHÂN TÔNG (1072 - 1127) : tên húy là Càn Đức, con trƣởng của Lý Thánh 

Tông, mẹ đẻ là Linh Nhân Thái hậu (tức bà Ỵ Lan). Vua sinh ngày 25 - 1 năm Bính Ngọ 

(1066), lên ngôi năm Nhâm Tí (1072), ở ngôi 55 năm, mất tháng 12 năm Đinh Mùi 

(1127), thọ 61 tuổi. 

  

5 - LÝ THẦN TÔNG (1128 - 1138) : tên húy là Dƣơng Hoán, con trƣởng của em ruột 

vua Nhân Tông là Sùng Hiền Hầu, đƣợc Nhân Tông nhận làm con nuôi rồi sau truyền 

ngôi cho, mẹ đẻ là Phu nhân họ Đỗ (không rõ tên). Nhƣ vậy, Thần Tông là vai cháu ruột 

của vua Nhân Tông. Vua sinh năm Bính Thân (1116), năm Đinh Dậu (1117), đƣợc Nhân 

Tông nhận làm con nuôi. Năm Mậu Thân (1128) Nhân Tông mất, đƣợc lên nối ngôi. 

Vua ở ngôi 10 năm, mất ngày 26 - 9 năm Mậu Ngọ (1138), thọ 22 tuổi. 

  



6 - LÝ ANH TÔNG (1138 - 1175) : tên húy là Thiên Tộ, con trƣởng của Lý Thần Tông, 

mẹ đẻ là Lê Thái hậu (không rõ tên hiệu). Vua sinh tháng 4 năm Bính Thìn (1136) và lên 

ngôi ngày 1 - 10 năm Mậu Ngọ (1138), ở ngôi 37 năm, mất vào tháng 7 năm Ất Mùi 

(1175), thọ 39 tuổi. 

  

7 - LÝ CAO TÔNG (1175 - 1210) : tên húy là Long Trát, lại có tên húy khác là Long 

Cán, con thứ 6 của Anh Tông, mẹ đẻ là Thụy Châu Thái hậu, ngƣời họ Đỗ. Vua sinh 

ngày 25 tháng 5 năm Quý Tị (1173), lên ngôi năm Ất Mùi (1175), ở ngôi 35 năm, mất 

ngày 28 - 10 năm Canh Ngọ (1210), thọ 37 tuổi. 

  

8 - LÝ HUỆ TÔNG (1210 - 1224) : tên húy là Hạo Sảm, con trƣởng của Cao Tông, mẹ 

đẻ là Đàm Thái hậu (không rõ tên). Vua sinh tháng 7 năm Giáp Dần (1194), lên ngôi 

năm Canh Ngọ (1210), ở ngôi 14 năm. Năm Giáp Thân (1224) nhƣờng ngôi cho con gái 

út là Chiêu Thánh Công chúa rồi đi tu. Huệ Tông sau bị nhà Trần giết vào năm 1226, thọ 

32 tuổi. 

  

9 - LÝ CHIÊU HOÀNG (1224- 1225) : tên húy là Phật Kim, lại có tên húy khác là 

Thiên Hinh, lúc đầu đƣợc vua cha là Lý Huệ Tông phong làm Chiêu Thánh Công chúa. 

Vua là con thứ hai của Huệ Tông, mẹ đẻ là Trần Thái hậu (tên thật là Trần Thị Dung, 

sau lấy Trần Thủ Độ). Vua sinh tháng 9 năm Mậu Dần (1218), lên ngôi năm Giáp Thân 

(1224), đến năm Ất Dậu (1225) thì nhƣờng ngôi cho Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông). 

Nhà Lý dứt kể từ đó. 

  

Nhƣ vậy, trong số 9 vua nhà Lý nối nhau trị vì suốt 215 năm ( từ năm 1010 đến năm 

1225), chúng ta thấy có : 

  

- Một vua là nữ (Lý Chiêu Hoàng), vua cuối cùng của triều Lý. 

  

- Vua ở ngôi lâu nhất là Lý Nhân Tông (55 năm), vua ở ngôi ngắn nhất là Lý Chiêu 

Hoàng (1 năm). 

  

- Vua lên ngôi sớm nhất là Lý Anh Tông (lúc 2 tuổi) và Lý Cao Tông (lúc 3 tuổi), vua 

lên ngôi muộn nhất là Lý Thái Tổ (lúc 36 tuổi). 

  

- Vua thọ nhất là Lý Nhân Tông (61 tuổi) và vua mất sớm nhất là Lý Thần Tông (lúc 22 

tuổi). 

  

- Vua đổi niên hiệu nhiều nhất là Lý Nhân Tông (8 lần), các vua chỉ có một niên hiệu là 

Lý Thái Tổ, Lý Huệ Tông và Lý Chiêu Hoàng. 

  

 

 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 



 

Để góp phần giúp những bạn đọc chƣa có dịp làm quen với hệ thống các khái niệm cổ về 

thế thứ, tƣớc hiệu và chức quan..., chúng tôi viết thêm lời chú ngắn ngủi ở cuối sách này. 

Xin đƣợc lƣu ý bạn đọc hai điều. Một là thế thứ, tƣớc hiệu và chức quan mỗi thời một 

khác, vì vậy, lời chú dƣới đây chỉ đúng với riêng triều Lý mà thôi. Hai là lời chú về các 

khái niệm đƣợc sắp xếp theo vần A, B, C... Ngay sau tên của các khái niệm là số thứ tự 

của các giai thoại đƣợc đặt trong ngoặc đơn. Làm nhƣ vậy, ắt là bạn đọc sẽ có phần tiện 

lợi hơn khi muốn tra ngƣợc trở lại tìm vị trí sử dụng cụ thể của các khái niệm này trong 

sách. 

  

Đây chỉ mới là những gì giản lƣợc nhất. Nếu muốn giải nghĩa một cách thật đầy đủ, thiết 

nghĩ là phải soạn hẳn một bộ từ điển riêng. 

  

 

  

BÁCH TÍNH (44) - Nguyên nghĩa, bách là trăm, tính là họ, bách tính nghĩa là trăm họ, 

nhƣng ở đây, bách là từ ƣớc lệ, chỉ số rất nhiều. Đại để, bách tính nghĩa là dân khắp 

thiên hạ, những ngƣời không có chức danh gì. 

  

BẢN KỈ (1) . Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất gồm năm 

quyển, chép sử nƣớc nhà từ thời Hồng Bàng đến loạn 12 sứ quân. Phần này gọi là ngoại 

kỉ. Phần thứ hai gồm 19 quyển, chép sử nƣớc nhà từ thời Đinh Tiên Hoàng đến năm 

1675. Phần này gọi là bản kỉ. 

  

BẾN TRIỀU ĐÔNG (47) : Tên một bến sông ở Thăng Long. Bến này nằm ở phía nam 

sông Hồng. 

  

CÂN XA (47) : Tên một loại xe nhỏ của vua, dùng để chạy trong khu vực cấm thành. Xe 

giống hình chữ cân ( có nghĩa là cái khăn) nên gọi là cân xa. Xe thƣờng có một ngựa 

kéo. 

  

CÔNG CHÖA (50) : tƣớc hiệu ban cho con gái của vua (và cả chị gái, em gái của vua 

nữa). Tuy nhiên, trong lịch sử nƣớc ta, cũng có những ngƣời đƣợc gọi là Công chúa 

nhƣng không phải là con vua, ví dụ : Thánh Thiên Công chúa, Bát Nàn Công chúa, Lê 

Chân Công chúa... (thời Hai Bà Trƣng). Đó chỉ là tƣớc hiệu cao quý mà Hai Bà phong 

cho những ngƣời con gái tài giỏi mà thôi. 

  

CỬA ĐẠI THÀNH (47) : Tên cửa. Cửa này nằm trong khu vực cấm thành Thăng Long, 

nay không còn nữa. 

  

CỬA VIỆT THÀNH (28) : Tên cửa. Cửa này nằm trong khu vực cấm thành Thăng 

Long, nay không còn nữa. 

  



CỬA THIÊN THU (48) : Tên cửa. Cửa này nằm trong khu vực cấm thành Thăng Long, 

nay không còn nữa. 

  

CỬU PHẨM (11 ) : Quan chức xƣa đƣợc chia làm chín bậc khác nhau, theo thứ tự trên 

xuống thì cao nhất là nhất phẩm và thấp nhất là cửu phẩm. Mỗi bậc lại chia làm hai hạng 

cao thấp khác nhau, cao là chánh, thấp là tòng (nhƣ nhất phẩm thì có chánh nhất phẩm 

và tòng nhất phẩm; xuống đến cửu phẩm cũng có chánh cửu phẩm và tòng cửu phẩm), 

cho nên, nói chín bậc mà thực là có đến 18 bậc. 

  

CHÂN LẠP (27) : Tên quốc gia. Thời cổ đại, Chân Lạp là một trong những quốc gia lớn 

ở Đông Nam Á. Sau, bởi nhiều biến cố khác nhau, lãnh thổ Chân Lạp bị thu hẹp. Một 

trong những phần lãnh thổ của cố quốc Chân Lạp là nƣớc Campuchia ngày nay. 

  

CHẤN VI (48) : Nơi các quan kiểm tra để chỉnh tề y phục trƣớc khi vào chầu vua hoặc 

làm việc trong triều đình. 

  

CHÂU MỤC (42) : Ngƣời giữ chức vụ đứng đầu một châu. Châu là đơn vị hành chánh, 

quy mô lớn nhỏ mỗi thời một khác, riêng dƣới thời Lý, cấp châu cũng gần nhƣ cấp 

huyện ngày nay. 

  

CHI HẬU NỘI NHÂN (15) : tên chức quan. Chức này thƣờng là do hoạn quan đảm 

trách, giúp vua lo việc nội cung. 

  

CHIÊM THÀNH (16) : Tên quốc gia, tồn tại từ cuối thế kỉ thứ II đến cuối thế kỉ thứ 

XVII. Lãnh thổ của cố quốc Chiêm Thành về đại thể, tƣơng ứng với khu vực từ Quảng 

Bình đến Bình Thuận của nƣớc ta ngày nay. 

  

CHÍNH BIÊN (21) : Tên sách. Đây là sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục. 

Sách này gồm hai phần chính. Phần đầu chép sử nƣớc nhà từ khởi thủy đến loạn 12 sứ 

quân, có tên chung là Tiền biên. Phần sau chép sử nƣớc nhà từ Đinh Tiên Hoàng đến 

  

khi Gia Long lên ngôi, có tên chung là Chính biên. Sách Đại Nam thực lục cũng chia 

làm hai phần Tiền biên và Chính biên, nhƣng phân kì giữa hai phần này hoàn toàn khác. 

  

CHÍNH THỦ CHI HẬU (51) : Tên chức quan. Chức này thƣờng do hoạn quan đảm 

trách, cùng với các hoạn quan khác, lo giúp vua các việc ở nội cung. 

  

Tuy nhiên, Trần Cảnh lúc này mới 8 tuổi, cũng coi nhƣ một hoạn quan đặc biệt, đƣợc 

Trần Thủ Độ bố trí giữ chức này, cốt để có cơ hội giành ngôi với họ Lý. 

  

CHU CÔNG ĐÁN (5) : Ngƣời đời Chu (Trung Quốc), con của vua Chu Văn Vƣơng, 

ông là ngƣời đã định ra chế độ lễ nhạc và đặt ra các nghi thức về quan, hôn, tang, tế. Chu 

Thành Vƣơng lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi, Chu Công Đán (vừa là đại thần, lại cũng vừa là 



chú ruột) giữ quyền nhiếp chính. Hai ngƣời em của Chu Công Đán là Quản và Thái ghen 

tị, gièm pha Chu Công Đán, rồi nổi loạn, bị Chu Công Đán dẹp tan. Sau, Chu Thành 

Vƣơng đã trƣởng thành, đủ sức để trị nƣớc, Chu Công Đán trao trả mọi quyền bính cho 

vua. Vì lẽ đó, Chu Công Đán rất đƣợc Nho gia ca ngợi. 

  

CHU THÀNH VƢƠNG (5) : Một trong những vua của nhà Chu (Trung Quốc), ngƣời 

đƣợc chú ruột là Chu Công Đán hết lòng bảo vệ. (Xem thêm Chu Công Đán). 

  

ĐẠI LIÊU BAN (43) . Nguyên nghĩa là hàng các quan lớn, nhƣng dƣới triều Lý, Đại 

liêu ban là một ngạch quan của triều đình. Mỗi vua Lý có một quy định riêng để cất nhắc 

quan cho vào Đại lieu ban, nhƣng nói chung, đó là chức lớn của triều đình. 

  

ĐIỆN HẠ (5) : Nguyên nghĩa là ở dƣới cái nhà to lớn trong cung, nhƣng đây là từ tôn 

xƣng. Xƣa, các vị Hoàng tử, Thái tử và các bậc vƣơng tƣớc đều đƣợc quan lại gọi là điện 

hạ. 

  

ĐIỆN TIỀN CHỈ HUY SỨ (42) : Chức quan võ nắm quyền chỉ huy lực lƣợng cấm quân 

(là đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành và bảo vệ nhà vua). 

  

ĐÔ NGỌC GIAI (28) : Tên một bộ phận của lực lƣợng cấm quân. Chỉ huy mỗi đô là 

một chức Hỏa đầu. 

  

ĐÔ QUAN LANG TRUNG (39) : Chức võ quan, làm việc trong cơ quan quân sự của 

triều đình nhà Lý. Thời này, chức Đô quan lang trung rất trọng, nhƣng về sau, đấy chỉ là 

chức tạp vụ. 

  

ĐÔ QUẢNG VŨ (28) : Tên một bộ phận của lực lƣợng cấm quân, do chức Hỏa đầu chỉ 

huy. 

  

ĐÔ THỐNG (9) : Chức võ quan cao cấp, nắm quyền thống lĩnh các đạo binh mã của 

triều đình khi nƣớc nhà vô sự. 

  

ĐÔ THỐNG THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (6) . Chức Đô thống (xem Đô thống) hàm 

Thƣợng tƣớng. 

  

ĐÔNG CUNG THÁI TỬ (30) : Nhà vua thƣờng cho Thái tử ra ở cung điện phía đông, 

cho nên Thái tử thƣờng đƣợc gọi là đông cung Thái tử. 

  

ĐƢỜNG THÁI TÔNG (5) : Vua thứ hai của nhà Đƣờng (Trung Quốc). Đƣờng Thái 

Tông tên thật là Lý Thế Dân, làm vua 22 năm. 

  

GIA CÁT VŨ HẦU (35) : Tức Khổng Minh Gia Cát Lƣợng, quân sƣ của Lƣu Bị (ngƣời 

Trung Quốc thời Tam Quốc). Ông là nhân vật nổi tiếng mƣu tài. 



  

GIÁN NGHỊ ĐẠI PHU (35) : Chức quan lớn, lo giải quyết những công việc thƣờng trực 

của triều đình. Hai nhiệm vụ chính của chức này là : vừa làm việc của chức phận, vừa lo 

can gián nhà vua khi xét thấy cần. Sau, chức này chỉ là hƣ hàm dành để ban tặng cho 

những vị quan cƣơng trực. 

  

Gián nghị đại phu gồm hai ngƣời là : Tả gián nghị đại phu và Hữu gián nghị đại phu. 

  

HẢI ẤP (50) : Tên ấp, nay thuộc Nam Hà. Đấy là nơi phát tích của họ Trần. 

  

HÁN VĂN ĐẾ (22) : Miếu hiệu của một trong những vua Trung Quốc thời Tiền Hán 

(208 trƣớc CN đến 08 sau CN). Hán Văn Đế tên thật là Lƣu Hằng, làm vua 22 năm. 

  

HÀNH LANG TẢ HƢNG THÁNH (28) : Tên một hành lang khu vực cấm thành Thăng 

Long. Nay không còn nữa. 

  

HỎA ĐẦU (28) : Chức võ quan, chỉ huy một bộ phận của cấm quân. Chức này nằm 

dƣới quyền của Điện tiền chỉ huy sứ. 

  

HOÀNG HẬU (16) . Tƣớc hiệu cao nhất ban cho vợ của vua. Thƣờng thì trong số các 

vợ của vua, chỉ có một ngƣời đƣợc ban tƣớc hiệu này. Tuy nhiên, từ thời Lý trở về trƣớc, 

có khi trong một triều vua mà có đến năm bảy Hoàng hậu, ngƣợc lại, thời Nguyễn sơ, 

triều đình không ban tƣớc hiệu này cho ai cả. 

  

HOÀNG TỬ (15) : Con trai đƣợc thừa nhận của vua. 

  

HOÀNG DƢƠNG PHẬT PHÁP (37) : Làm cho Phật pháp tỏa rộng khắp nơi nơi. 

  

HỮU TI (10) : Một trong hai ban (tả, hữu) tùy tùng nhà vua mỗi khi vua xuất hành. Thời 

Lý, tùy theo tính chất của các cuộc xuất hành mà nhà vua có thể huy động quan chức 

nào để sung vào hai ban này. 

  

KHU MẬT SỨ (42) : Thời Lý, những quan văn của triều đình, trông coi các việc thuộc 

về dân sự thì gọi là Khu mật sứ. Đứng đầu các Khu mật sứ là hai chức Tả và Hữu khu 

mật sứ. 

  

KHUẤT NGUYÊN (44) : Thi hào Trung Quốc đời Chiến quốc, từng làm quan cho nƣớc 

Sở. Chán cảnh nƣớc suy, vua ngu tối mà kẻ hiền tài nhƣ mình thì không đƣợc dùng đến, 

ông trầm mình ở sông Mịch La. Tục cúng mồng 5 tháng 5 là cúng Khuất Nguyên. Khuất 

Nguyên là tác giả của Ly tao bất hủ. 

  

KINH SƢ LƢU THỦ (9) : Vị quan đƣợc vua ủy thác việc trông coi kinh thành khi vua 

có việc phải xuất hành khỏi kinh đô. 



  

KINH THI (41) : Một trong 5 bộ kinh điển của Nho học. Năm bộ đó gọi là Ngũ kinh. 

Ngũ kinh gồm : Kinh Thi, Kinh Thƣ, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Kinh Thi 

thực chất là tập tuyển lựa ca dao của Trung Quốc thời cổ đại. 

  

LẠI BỘ THƢỢNG THƢ (43) : Ngƣời đứng đầu bộ Lại. Bộ Lại là bộ chuyên trách việc 

tuyển lựa, đề xuất và quản lí hồ sơ về việc thăng hoặc giáng chức của các quan. 

  

LIỆT HẦU (48) : Thời Lý, dây là chức tạp dịch của triều đình. 

  

LINH CỮU (6) . Quan tài để thi thể ngƣời chết. 

  

NHÀ HÁN (32) : Tên một triều đại của Trung Quốc. Nhà Hán gồm Tây Hán (hay Tiền 

Hán), tồn tại từ năm 208 trƣớc công nguyên đến năm 08 sau công nguyên, mở đầu là 

Hán Cao Tổ (Lƣu Bang), sau là Hậu Hán (hay Đông Hán) tồn tại từ năm 25 đến 220, mở 

đầu là Hán Quang Võ (Lƣu Tú). Giữa hai triều Hán là triều Tân chỉ tồn tại vỏn vẹn 17 

năm (08-25). 

  

NHÀ THƢƠNG (32) : Cũng gọi là nhà Ân, tên một triều đại cổ đại của Trung Quốc, 

niên đại danh nghĩa là 1783 đến 1135 trƣớc công nguyên, mở đầu nhà Thƣơng là vua 

Thành Thang. 

  

NGÀY QUỐC KỊ (7) : Ngày giỗ của nhà vua. Đây chỉ ngày giỗ vua Lý Thái Tổ (mất 

ngày 3 tháng 3 năm 1028). 

  

NGUYÊN PHI (30) : Nguyên là đầu, đứng đầu, phi là tƣớc hiệu vua ban cho những 

ngƣời vợ ở hàng thứ hai. Nguyên phi là tƣớc hiệu ngƣời đứng đầu hàng thứ hai của vợ 

vua. 

  

NGỰ NỮ (50) : Nguyên nghĩa là ngƣời đàn bà của vua, nhƣng đây là tƣớc hiệu thấp 

nhất mà nhà vua ban cho ngƣời làm vợ của mình. 

  

NHƢ NGUYỆT (18) : Tên đoạn sông Cầu, từ thôn Nhƣ Nguyệt (xã Tam Giang, huyện 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đến Phả Lại (tỉnh Hái Dƣơng). Thời Lý, thời Trần, đoạn 

sông Cầu này cũng còn gọi là sông Phú Lƣơng hay sông Nam Định. Nay, Nhƣ Nguyệt là 

tên thôn, cũng là tên một bến đò.  

  

NÚI BẰNG SƠN (6) : Ở xã Dƣơng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là quê 

của Lê Phụng Hiểu, ngƣời có công dẹp loạn Tam vƣơng năm 1028. 

  

PHÉP GIÁNG HỔ (37) : Phép thuật làm cho hổ phải vâng lời mà không cần phải mất 

công huấn luyện lâu ngày, cũng không cần dùng một sức mạnh nào cả. 

  



PHI, TẦN (9) : Tƣớc hiệu hàng thứ hai (phi) và hàng thứ ba (tần) của vợ vua. 

  

PHỤ QUỐC THÁI PHÓ (42) : Thái phó là một trong Tam thái, gồm có Thái sƣ, Thái 

phó và Thái bảo. Trong hàng quan lại, Tam thái là lớn hơn cả. Từ năm 1028, nếu con gái 

của các bậc Tam thái mà đƣợc tuyển vào cung rồi đƣợc sách phong làm Hoàng hậu, thì 

  

bậc Tam thái đó đƣợc gia phong thêm hai chữ Phụ quốc. Đây Đàm Dĩ Mông có con là 

Hoàng hậu của vua Lý Cao Tông nên đƣợc phong là Phụ quốc Thái phó. 

  

PHƢỜNG TRÒ (44) : Chỉ chung những ngƣời chuyên hát xƣớng và diễn tuồng thuở 

xƣa. 

  

QUÁN VŨ SƢ (48) : Tên một địa điểm làm việc của các quan ở trong kinh thành. Nay 

không còn nữa. 

  

QUỐC TỬ GIÁM (22) : cơ quan chuyên trông coi Văn Miếu và huấn luyện con em quý 

tộc học tập. Trông coi Văn Miếu thì có quan Tri giám tế tửu. Trông coi việc huấn luyện 

(kể nhƣ một trƣờng học đặc biệt của con em quý tộc) thì có quan Quốc tử tƣ nghiệp. 

  

SÁCH PHONG (50) : Trong việc phong tƣớc hiệu cho thân nhân, nếu ngƣời đƣợc phong 

mà về thế thứ, họ ở vai dƣới của vua thì việc phong ấy gọi là sách phong. 

  

SÔNG CẦU (18) : con sông chảy qua các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dƣơng. 

  

SỞ ĐOẢN (40) : Mặt yếu, mặt dở, chỗ non kém, chỗ hạn chế... 

  

TẢ HƢNG VŨ (25) : Tên đơn vị quân đội thời Lý. 

  

TẢ VŨ TIỆP (25) : Tên một đơn vị quân đội thời Lý. 

  

TẠ TI (29) : Tên chức quan thời Lý, nay chƣa rõ là chức gì. 

  

TĂNG PHÓ (38) : Thời Lý, trong triều đình có một ngạch quan riêng cho các nhà tu 

hành Phật Giáo, đó là Tăng quan. Ngƣời đứng hàng thứ hai trong đội ngũ Tăng quan thì 

gọi là Tăng phó. 

  

TÊN THỤY (1) : Tên của ngƣời sống đặt cho ngƣời đã khuất, có ý nghĩa tổng kết phẩm 

chất chung của ngƣời đã khuất đó. 

  

TỂ TƢỚNG (31) : Chức quan đầu triều, giúp vua điều khiển những hoạt động chung của 

triều đình. 

  



TỊCH ĐIỀN (10) : Thời Lý, đó là ruộng mà hằng năm, nhà vua đến để làm lễ tự mình đi 

cày. 

  

TIÊN ĐẾ (5): Vua đời trƣớc, tức vua đã khuất. 

  

TƢỚC Hầu (6) : Hoàng đế thƣờng phong tƣớc hiệu cho thân tộc và quan lại theo sáu bậc 

cao thấp khác nhau, đó là Vƣơng, Công, Hầu, Bá, Tử và Nam. Mỗi bậc lại còn chia làm 

hạng trên hạng dƣới nữa. 

  

TRƢƠNG HÁT (18) : Tƣơng truyền, Trƣơng Hát cùng với anh là Trƣơng Hống đều là 

tùy tƣớng của Triệu Việt Vƣơng (Triệu Quang Phục). Khi Lý Phật Tử đánh Triệu Quang 

Phục (năm 571) để thâu tóm tất cả quyền hành về mình, hai anh em Trƣơng Hống và 

Trƣơng Hát, ngƣời thì tự tử, ngƣời thì trốn vào núi. Trƣơng Hống sau đƣợc phong là Đại 

Dƣơng Giang Đô Hộ Quốc Thần Vƣơng còn Trƣơng Hát thì đƣợc phong là Tiểu Đƣơng 

Giang Đô Hộ Quốc Thần Vƣơng, đền thờ hai ngƣời đƣợc lập nhiều nơi ở tỉnh Bắc Ninh 

ngày nay. 

  

THÁI HẬU (17) : Tƣớc hiệu vua tôn phong cho thân mẫu của mình. Tuy nhiên, trong 

lịch sử Việt Nam, không phải thân mẫu nào của vua cũng đều đƣợc tôn phong tƣớc hiệu 

này. 

  

THÁI MIẾU (27) : Miếu thờ các bậc tiên tổ của nhà vua. 

  

THÁI PHI (17) : Bà phi của vua cha. 

  

THÁI PHÓ (27) : Một trong Tam thái, gồm Thái sƣ, Thái phó và Thái bảo. (Xem thêm 

Phụ quốc Thái phó). 

  

THÁI TỬ (5) : Tƣớc hiệu cao nhất của con trai vua. Khi vua mất, Thái tử sẽ lên nối 

ngôi. Thái tử thƣờng là con trƣởng, nhƣng trong lịch sử nƣớc ta, rất nhiều Thái tử không 

phải là con trƣởng, mà thậm chí là em, hoặc là cháu của vua. 

  

THÁI ÚY (28) : Chức võ quan cao cấp, ngang với Thái phó trong hàng quan văn. Khi 

Thái úy kiêm chức Tể tƣớng thì gọi là Thái úy Phụ quốc. 

  

THAM TRI CHÍNH SỰ (35) : Dƣới triều Lý, chức vụ đầu triều là Tể tƣớng, sau Tể 

tƣớng là Á tƣớng, trong Á tƣớng có hai chức Tả và Hữu Tham tri chính sự. Cùng với Tể 

tƣớng, họ là những ngƣời hiến kế đắc lực cho nhà vua. Sau đời Lý, chức Tham tri là 

chức thấp, dƣới cả chức Thƣợng thƣ.  

  

THÂN VƢƠNG (23) : Các bậc đƣợc phong tƣớc Vƣơng vốn là ngƣời gần gũi trong thân 

tộc của nhà vua. 

  



THẦN NÔNG (10) : Nhân vật thần thoại của Trung Quốc, ngƣời đƣợc coi là có công chỉ 

vẽ cho dân cách làm ruộng, họp chợ và tìm cây thuốc chữa bệnh. 

  

THIẾU SƢ (39) : Trong hàng văn quan, sau Tam thái là đến Cửu khanh. Trong Cửu 

khanh, Thiếu sƣ là chức đứng đầu (Thiếu sƣ, Thiếu phó, Thiếu bảo, Trủng tể, Tƣ đồ, 

Tôn bá, Tƣ mã, Tƣ khấu và Tƣ không). 

  

THUYẾT LUÂN HỒI (9) : Thuyết của nhà Phật, theo đó thì đại để, ngƣời ta sống chết 

trong khoảng lục đạo, xoay vòng nhƣ cái bánh xe không lúc nào dừng. 

  

THƢỢNG PHẨM PHỤNG NGỰ (44) : Thời Lý, đây là chức lớn, vua ban cho những 

hoạn quan đƣợc luôn hầu cận vua trong nội cung cũng nhƣ khi vua có dịp xuất hành. 

  

THƢỢNG TƢỚNG (43) : Thời Lý, tƣớng cầm quân đƣợc chia làm ba bậc cao thấp khác 

nhau. Cao nhất là Thƣợng tƣớng, kế đến là Đại tƣớng (ngƣợc với ngày nay) và sau cùng 

là Tƣớng. 

  

VUA THÀNH THANG (32) : vua đầu tiên của nhà Thƣơng hay nhà Ân (Trung Quốc). 

Xem thêm Nhà Thƣơng. 

  

VĂN MIẾU (19) : Miếu thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền của Nho Gia. Văn Miếu đầu 

tiên của nƣớc ta do nhà Lý lập ra tại thủ đô Thăng Long vào năm 1070. 

  

VŨ VỆ TƢỚNG QUÂN (6) : Vị tƣớng quân có hiệu đƣợc ban là Vũ Vệ. 

  

VƢƠNG TỬ SẢM (47) : Con trƣởng của vua Cao Tông tên là Sảm. Đây chỉ Lý Hạo 

Sảm. Lúc này, Lý Hạo Sảm chƣa đƣợc sách phong gì nên sử chép là Vƣơng Tử Sảm. 

Sau, Lý Hạo Sảm lên ngôi, đó là vua Lý Huệ Tông (1210-1224). 

  

VƢƠNG TỬ THẦM (47) : Con của vua Cao Tông, tên là Thầm. Vƣơng Tử Thầm là em 

của Vƣơng Tử Sảm. 

  

XỨ TÂY VỰC (37) : vùng phía tây Trung Quốc và một phần của Trung Á ngày nay. 

Vùng này có một số vƣơng quốc, thời cổ đại đã là chƣ hầu của Trung Quốc. Thời 

Đƣờng, ngƣời Trung Quốc đã lập ra An Tây Đô hộ phủ để cai quản vùng đất này. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

 

Đây là tập tiếp theo của bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI mà chúng tôi đã có sơ bộ giới thiệu 

trong Lời nói đầu của tập 2 - 51 giai thoại thời Lý. Với tập này, chúng tôi hân hạnh gởi 

đến các bạn 71 giai thoại thời Trần, tất cả đều đƣợc chắt lọc từ hai bộ chính sử lớn của ta 

xƣa là Đại Việt sử kí toàn thƣ và Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục. Những giai 



thoại có nguồn gốc từ dã sử và từ chuyện kể dân gian, chúng tôi dự kiến sẽ biên soạn 

riêng. 

  

Cơ sở tƣ liệu của VIỆT SỬ GIAI THOẠI là chính sử, nhƣng bản thân VIỆT SỬ GIAI 

THOẠI lại không đƣợc biên soạn theo đúng những quy phạm riêng của sử học. Bạn 

muốn hiểu đƣợc một cách khái quát về một triều đại nào đấy chăng ? Xin bạn hãy đọc 

các bộ sử chính thống. Bạn muốn hiểu một cách toàn diện về các nhân vật lịch sử nổi bật 

chăng ? Xin bạn hãy đọc các sách viết về danh nhân. Bạn muốn biết phép dạy ngƣời và 

kinh nghiệm ứng xử của cha ông trong từng sự việc cụ thể chăng? Trong trƣờng hợp đó, 

xin bạn hãy dành chút thời gian làm bạn với sách này. Ở đây, chuyện vui buồn, chuyện 

tốt xấu, chuyện hay dở . . . v. v. đều có cả. Song xin bạn chớ bao giờ khái quát một triều 

đại hay một con ngƣời mà chỉ thông qua một giai thoại riêng rẽ nào đấy của sách này, 

bởi vì làm nhƣ thế ắt không tránh khỏi sự phiến diện. Cổ nhân nói Quá tin vào sách 

chẳng bằng không có sách là để nhắc nhở chúng ta trong trƣờng hợp đại loại nhƣ thế này 

chăng? 

  

Trƣớc mỗi sự kiện, mỗi vấn để của lịch sử, mỗi ngƣời có thể có một cách nhìn nhận và 

đánh giá khác nhau. Chính cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau đó đã xác định vị trí 

cũng rất khác nhau của họ trong lịch sử. Ranh giới giữa bạn và thù, giữa chính nghĩa và 

phi nghĩa, giữa anh hùng và phản bội, giữa cao thƣợng và thấp hèn . . cũng đều từ đó mà 

phát sinh và nảy nở. Bởi lí do ấy mọi cố gắng dùng lời bàn của ngƣời viết để tìm cách ấn 

định suy nghĩ của ngƣời đọc là điều hoàn toàn không nên. Song, viết sách mà không một 

lời thể hiện chút lòng riêng của ngƣời viết thì kể cũng là điều tối kị. Bạn đồng cảm với 

chúng tôi chăng? Ấy là cơ duyên may mắn mà chúng tôi hân hạnh có đƣợc. Cùng một 

giai thoại mà bạn cảm nhận và suy nghĩ khác chúng tôi chăng ? Chẳng hề gì cả, bởi điều 

ấy là rất tự nhiên và do đó cũng rất dễ hiểu. Tham vọng nếu có ở chúng tôi thì đây chính 

là khát khao cùng bạn suy gẫm sử cũ để hiểu đƣợc, và quan trọng hơn, là để học đƣợc 

nhƣng điều bổ ích từ cuộc sống sinh động của tổ tiên ta xƣa. 

  

Hình nhƣ Bemard Shaw đã nói : Bài học lớn nhất của lịch sử chính là ở chỗ ngƣời ta 

không chịu rút ra từ lịch sử những bài học. 

  

Xin đƣợc xiết tay bạn trƣớc khi bạn giở tiếp nhƣng trang sau của cuốn sách này. 

  

Thành phố Hồ Chí Minh. 

  

 hè 1992 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

1- THƢỢNG HOÀNG TRẦN THỪA VỚI ĐỨA CON RƠI 

 

 



Thời Trần, vua cha thƣờng chỉ ở ngôi một thời gian rồi nhƣờng lại cho con để lên làm 

Thƣợng hoàng. Trần Thừa tuy không hề làm vua ngày nào, nhƣng nhờ có con thứ là 

Trần Cảnh giành đƣợc ngôi vua từ tay họ Lý, nên tháng 10 năm Bính Tuất ( 1226) cũng 

đƣợc tôn là Thƣợng hoàng. Vua đầu triều Trần cũng vì thế mà gọi là Thái Tông chứ 

không phải là Thái Tổ nhƣ vua đầu của các triều đại khác. 

  

Họ Trần vốn quê ở làng Tức Mặc, phủ Thiên Trƣờng (nay là xã Tức Mặc, huyện Mỷ 

Lộc, Nam Định), sống bằng nghề chài lƣới. Cuộc đời sông nƣớc lênh đênh, cũng đã có 

lần, thuyền tình của Trần Thừa cập bến xứ ngƣời. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 5, tờ 7 a-b) chép rằng : 

  

“Xƣa kia, khi Thƣợng hoàng còn hàn vi, có lấy ngƣời con gái thôn Bà Liệt, huyện Tây 

Chân (nay là đất Nam Chân, Nam Trực, Nam Định - ND). Ngƣời đó có thai thì Thƣợng 

hoàng ruồng bỏ, sinh con (là Bà Liệt), Thƣợng hoàng cũng không nhận. Lớn lên, Bà Liệt 

khôi ngô, giỏi võ nghệ, xin sung vào đội đánh vật. Một hôm, Bà Liệt đánh cầu với ngƣời 

trong đội, ngƣời kia vật ngã Bà Liệt, bóp cổ đến xuýt bị tắc thở. Thƣợng hoàng (trông 

thấy) liền thét lên rằng : con ta đấy! Ngƣời ấy sợ hãi lạy tạ. Ngay hôm đó, Thƣợng 

hoàng nhận Bà Liệt làm con". 

  

Bà Liệt đƣợc phong làm Hoài Đức Vƣơng. 

  

 

  

Lời bàn : Hồi ấy không có luật hôn nhân một vợ một chồng, cho nên, duyên kì ngộ của 

anh thuyền chài làng Tức Mặc với thôn nữ làng Bà Liệt. kể cũng là sự thƣờng. Sự không 

thƣờng chỉ là ở chỗ Trần Thừa không nhận Bà Liệt làm con. Chuyện này xảy ra vào năm 

1232, khi Trần Thừa đã ở tột đỉnh của vinh hiển, vậy mà thiếu phụ thôn Bà Liệt cũng 

chẳng đòi hỏi gì. Thế mới biết bà cần tình yêu chứ chẳng cần giàu sang. Xét về cái tâm, 

lúc đó ai dám bảo Thƣợng hoàng hơn đƣợc ngƣời đàn bà nghèo nơi thôn dã này. 

  

Khi Bà Liệt bị bóp cổ đến xuýt chết. Thƣợng hoàng mới nhận Bà Liệt làm con. Tuy 

muộn màng nhƣng đó mới thật là chất con ngƣời. Tiếc là sử chỉ nói chuyện Thƣợng 

hoàng nhận con, không nói chuyện nhận vợ. Nạn nhân thƣờng dễ bị phẫn khích, đã mấy 

ai cao khiết đƣợc nhƣ ngƣời phụ nữ thôn Bà Liệt này. 

  

 

 2 - CHUYỆN THÁI SƢ TRẦN THỦ ĐỘ 

 

 

Trần Thủ Độ (1194 - 1264) là ngƣời có công rất lớn trong việc dứt bỏ nhà Lý đã tàn tạ 

mà lập ra triều Trần (1225 - 1400). Hậu thế mãi mãi ghi nhớ câu nói thể hiện khí phách 

hiên ngang đáng kính của ông trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng 

lần thứ nhất : "Đầu thần chƣa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì” ; nhƣng ít ai chú ý đến 



những chi tiết rất độc đáo khác trong lí lịch cuộc đời của nhân vật lịch sử này. Xin đƣợc 

mạo muội bổ khuyết bằng lời dịch một đoạn ghi chép của sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 5, tờ 28-b và 29 a) nhƣ sau : 

  

“Thủ Độ tuy không có học vấn nhƣng tài trí hơn ngƣời, làm quan triều Lý đƣợc mọi 

ngƣời suy tôn. Thái Tôn lấy đƣợc thiên hạ đều nhờ vào mƣu sức của ông cả, vì thế, ông 

đƣợc nhà nƣớc dựa cậy, quyền át cả vua. Bấy giờ có kẻ đàn hặc ông, vào gặp Thái Tông, 

khóc mà nói rằng : "Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ thì quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra 

sao?”, Thái Tông lập tức ra lệnh cho xe ngựa đến dinh Thủ Độ, bắt cả ngƣời đàn hặc ấy 

đem theo và kể hết những lời ngƣời ấy nói cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời rằng : "Quả 

có đúng nhƣ những lời hắn nói thật”. Xong, đem tiền lụa mà thƣởng cho. 

  

Linh Từ Quốc Mẫu có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về dinh 

khóc kể với Thủ Độ rằng : “Mụ này làm vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế 

ƣ ?". Thủ Độ tức giận liền sai ngƣời đi bắt ngƣời quân hiệu kia. Ngƣời quân hiệu ấy nghĩ 

rằng mình chắc là phải chết. Đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trƣớc mặt Linh Từ, ngƣời quân 

hiệu ấy cứ theo sự thực mà trả lời. Thủ Độ nói: "Ngƣơi ở chức thấp mà giữ đƣợc luật 

pháp, ta còn trách gì đƣợc nữa". Nói xong, đem vàng lụa thƣởng cho. 

  

Có lần Thủ Độ đi duyệt định hộ khẩu, bà Quốc Mẫu xin riêng cho một ngƣời đƣợc làm 

chức Câu đƣơng, Thủ Độ gật đầu rồi ghi rõ họ tên quê quán ngƣời đó. Khi xét duyệt đến 

xã ấy, liền hỏi tên nọ ở đâu, ngƣời đó mừng rỡ chạy đến. Thủ Độ bảo hắn : “Ngƣơi vì có 

Công chúa xin cho đƣợc làm Câu đƣơng, không thể ví nhƣ những Câu đƣơng khác đƣợc, 

phải chặt một ngón chân để phân biệt với ngƣời khác !" Ngƣời đó van xin mãi mới tha 

cho. Từ đó không ai dám đến thăm Thủ Độ vì việc riêng nữa. 

  

Thái Tông có lần muốn cho ngƣời anh của Thủ Độ là An Quốc làm Tể tƣớng, Thủ Độ 

tâu : “An Quốc là anh thần, nếu cho là giỏi hơn thần thì thần xin trí sĩ, còn nếu cho thần 

giỏi hơn An Quốc thì không thể cử An Quốc. Nếu anh em đều làm Tể tƣớng cả thì việc 

triều đình sẽ ra sao?”. Vua bèn thôi. 

  

Thủ Độ tuy làm Tể tƣớng nhƣng mọi việc đều để ý chu tất, vì thế đã giúp nên vƣơng 

nghiệp và giữ đƣợc tiếng tốt cho đến lúc mất". 

  

Ngƣời kể chuyện xin có hai chú thích nhỏ. Một là Linh Từ Quốc Mẫu (gọi tắt là Quốc 

Mẫu) hay Công chúa nói đến trong ghi chép trên chính là bà Trần Thị Dung, vợ của Trần 

Thủ Độ. Bà vốn là con gái của Trần Lý, từng là Hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, nhà 

Lý đổ, bà bị giáng làm Thiên Cực Công chúa và đem gả cho Trần Thủ Độ. Do có công 

lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lƣợc lần thứ nhất, khi mất, bà 

đƣợc phong là Linh Từ Quốc Mẫu. Chú thích thứ hai : chức Câu đƣơng chỉ là một chức 

dịch nhỏ ở xã. 

  

 



  

Lời bàn : Chính quyền nhà Trần là chính quyền của quý tộc họ Trần. Chính quyền ấy 

cho phép con em quý tộc đƣợc quyền sống dựa vào uy danh và bổng lộc của cha ông. 

Song, đọc chuyện Trần Thủ Độ, ai dám bảo con cháu ông sẽ dựa hơi ông để ức hiếp 

ngƣời đời ! 

  

 

  3 – HỘI THỀ ĐỀN THỜ NÖI ĐỒNG CỔ 

 

 

Núi Đồng Cổ cũng tức là núi Khả Phong, là một ngọn núi ở Thanh Hóa. Ngƣời xƣa cho 

rằng trên núi Đồng Cổ có vị thần rất thiêng, từng giúp vua Lý Thái Tổ (1010 - 1028) 

đánh thắng quân Chiêm Thành (năm 1020), lại còn thác mộng mà báo cho Lý Thái Tông 

(1028 - 1054) biết trƣớc loạn Tam vƣơng (tức việc Vũ Đức Vƣơng, Đông Chinh Vƣơng 

và Dực Thánh Vƣơng giành ngôi vua với Thái tử Lý Phật Mã vào tháng 2 năm 1027), 

bởi vậy, triều Lý đã cho xây đền thờ thần núi Đồng Cổ ở ngay trong kinh thành Thăng 

Long, dân quen gọi là đền thờ Đồng Cổ. Hội thề đền Đồng Cổ đƣợc nhà Lý tổ chức khá 

đều. Đến thời Trần, vào năm Đinh Hợi (1227), vua Trần Thái Tông mới bắt đầu tuyên 

bố các khoản minh thệ rõ ràng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 4b) 

chép rằng : 

  

“Hằng năm, vào ngày mồng 4 tháng 4, Tể tƣớng và trăm quan đến chực ở ngoài cửa 

thành từ lúc gà gáy, đến tờ mờ sáng thì tiến vào triều. Vua ngự ở cửa Hữu Lang điện Đại 

Minh, trăm quan mặc nhung phục, lạy hai lạy rồi lui ra. Ai nấy đứng thành đội ngũ, sắp 

nghi trƣợng mà theo hầu ra cửa Tây thành, vào đền thờ núi Đồng Cổ, họp nhau uống 

máu ăn thề. Quan Trung thƣ kiểm chính tuyên đọc lời thề rằng: "Làm tôi tận trung, làm 

quan trong sạch, ai trái lời thề này xin thần minh giết chết". Đọc xong, Tể tƣớng sai 

đóng cửa để điểm danh, ngƣời vắng mặt phải phạt năm quan tiền. Ngày hôm ấy, trai gái 

bốn phƣơng đứng chật ních bên đƣờng để xem nhƣ một ngày hội lớn". 

  

 

  

Lời bàn : Hội thề vốn là một trong những tập tục đã có từ lâu, quy mô lớn nhỏ khác 

nhau, nghi thức muôn vẻ khác nhau cũng đều có cả. Từ thời Lý, hội thề trở thành một 

nghi lễ quốc gia, đặc biệt hơn chăng thì cũng là ở chỗ này. 

  

Xƣa, việc nhờ thần linh chứng giám hoặc can thiệp là điều binh thƣờng. Thề làm tôi tận 

trung, làm quan trong sạch là lời thề trang nghiêm và đáng kính, chẳng thể vì chút vỏ mê 

tín bao bọc ở phía ngoài mà coi thƣờng đƣợc. Có ngƣời nói nên bỏ hội thề mê tín nhảm 

nhí ấy đi, ấy là bởi họ chỉ mới thấy ngọn, chƣa thấy gốc. Chẳng khuyên thì cũng chẳng 

ai rập khuôn hội thề thuở nào, nhƣng lời thề thì hẳn nhiên là phải giữ. Trên đời, có gì 

đáng khinh ghét hơn sự phản bội đâu. 

  



 

  4 -LINH TỪ QUỐC MẪU TRẦN THỊ DUNG 

 

 

Trần Thị Dung là con gái của Trần Lý, cô ruột của vua Trần Thái Tông (1225 - 1258). 

Bà vốn quê ở Lƣu Gia, Hải Ấp (nay là đất Lƣu Xá, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình). 

Năm Kỉ Tị ( 1209), chính sự nhà Lý đổ nát, kinh thành Thăng Long hỗn loạn, Thái tử 

của nhà Lý là Lý Hạo Sảm, bấy giờ mới 15 tuổi, chạy đến vùng Lƣu Gia, nhân đó, kết 

hôn với Trần Thị Dung. Nhờ gia đình Trần Lý bảo bọc và hết lòng giúp đỡ, Thái tử Lý 

Hạo Sảm đã mau chóng tập hợp đƣợc một lực lƣợng khá hùng mạnh. Năm Tân Mùi 

(1210), vua cha là Lý Cao Tông qua đời, Thái tử Lý Hạo Sảm đƣợc triều thần đón về để 

tôn lên ngôi vua, đó là vua Lý Huệ Tông (1210 - 1224). Năm ấy, bà Trần Thị Dung đƣợc 

sách phong làm Nguyên phi (đứng đầu hàng thứ hai của vợ vua). Nhƣng, địa vị của 

Nguyên phi Trần Thị Dung trong hoàng gia kể cũng thuộc hàng ba chìm bảy nổi. Đầu 

năm 1213, do vua Lý Huệ Tông có chút nghi ngờ đối với anh trai của bà là Trần Tự 

Khánh, bà bị giáng xuống hàng Ngự nữ (thấp nhất trong các thê thiếp của vua): Năm 

Bính Tí (1216), bà đƣợc sách phong làm Thuận Trinh Phu nhân và đến cuối năm ấy lại 

đƣợc sách phong làm Hoàng hậu. 

  

Hoàng hậu Trần Thị Dung sinh hạ hai Công chúa. Trƣởng Công chúa là Thuận Thiên, 

sinh tháng 6 năm Bính Tí (1216), sau gà cho Trần Liễu (thân sinh của Trần Hƣng Đạo) 

và Công chúa thứ hai là Chiêu Thánh, sinh vào tháng 9 năm Mậu Dần (1218), sau vì Lý 

Huệ Tông không có con trai lại mắc bệnh điên, Chiêu Thánh đƣợc truyền ngôi vào năm 

Giáp Thân (1224), ấy là Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225), Hoàng đế cuối cùng của triều 

Lý. 

  

Cuối năm Ất Dậu (1225), Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh (em ruột của Trần 

Liễu) và ngay sau đó thì nhƣờng ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần đƣợc lập kể từ đó.  

  

Từ ngày có mặt trong hoàng cung, Trần Thị Dung luôn tìm cách tạo điều kiện cho họ 

Trần phát triển thế lực, ấy cũng là sự khôn khéo phòng thân. Khi triều Trần đƣợc thiết 

lập, bà một lòng giúp rập họ Trần. Đầu năm Bính Tuất (1226), Thƣợng hoàng Lý Huệ 

Tông bị phế, bắt ra ở chùa Chân Giáo, cho đổi gọi là Huệ Quảng Đại sƣ. Khi Lý Huệ 

Tông và nhiều tôn thất nhà Lý bị giết hại, Bà bị giáng làm Thiên Cực Công chúa và đem 

gả cho Trần Thủ Độ. 

  

Họ Trần nhờ hôn nhân mà lấy đƣợc ngôi thì ắt hẳn dòng họ khác cũng có thể làm đƣợc 

việc tƣơng tự nhƣ vậy. Nghĩ thế, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ngày đêm lo lắng, để 

rồi sau cùng đã định lệ cho con cháu họ Trần hôn phối với nhau, không lấy ngƣời khác 

họ. Bởi lẽ ấy mà vợ của Trần Hƣng Đạo cũng chính là bà cô ruột của ông (Công chúa 

Thiên Thành). Sau, Trần Thủ Độ và bà Trần Thị Dung còn buộc Trần Liễu phải nhƣờng 

vợ là Thuận Thiên Công chúa cho Trần Cảnh (lúc này đã là vua), còn Chiêu Thánh Công 



chúa thì đem gả cho Lê Tần (tức Lê Phụ Trần). Bởi chuyện này mà Trần Liễu xung đột 

với Trần Cảnh, bà Trần Thị Dung phải dàn xếp mãi mới xong. 

  

Năm 1258, quân Mông Cổ sang xâm lƣợc nƣớc ta, bà Trần Thị Dung có công rất lớn 

trong cuộc đọ sức lịch sử này. Giặc vào, bà là nữ tƣớng hậu cần: chỉ huy việc di chuyển 

toàn bộ kho tàng và cung tần mĩ nữ khỏi kinh thành. Khi nhà Trần tổ chức phản công, bà 

chỉ huy việc chuyên chở lƣơng thực và khí giới cho quân đội. 

  

Tháng 1 năm Kỉ Mùi (1259) bà mất vì bệnh tại Thăng Long. Bởi nguyên trƣớc đó bà là 

Hoàng hậu, lại cũng bởi bà là mẹ của Lý Chiêu Hoàng và của Thuận Thiên Hoàng hậu, 

nên triều Trần đã truy tặng bà tƣớc hiệu Linh Từ Quốc Mẫu (ngƣời mẹ hiền từ và hiển 

linh của đất nƣớc). 

  

 

  

Lời bàn : Xuất thân là cô gái làng chài, trong chỗ không ngờ của duyên phận, Trần Thị 

Dung bỗng chốc trở thành hoàng hậu của Lý Huệ Tông. Nhƣng, có đắp chăn mới biết 

trong chăn có rận, có vào hoàng cung mới biết hoàng cung nhà Lý mục ruỗng rồi. Lý 

Huệ Tông mắc bệnh điên ắt cũng bởi sự mục ruỗng này. Trấn Thị Dung thất vọng ê chề. 

Vì sự an nguy của xã tắc, bà đã một lòng ủng hộ họ Trần và đó là sự chọn lựa đúng đắn. 

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói rằng : “Thế mới biết trời sinh ra Linh Từ là để mở nghiệp nhà 

Trần vậy". Nghiệp nhà Trần ra sao ? Hẳn bạn cũng biết, Đại Việt thời Trần thật sự là 

một quốc gia hùng cƣờng ở Đông Nam châu Á. 

  

 

  5 - CÔNG CHÚA NGOẠN THIỀM 

 

 

Vua đầu triều Trần là Trần Thái Tông lên ngôi lúc mới đƣợc tám tuổi, thân phụ của Trần 

Thái Tông là Trần Thừa thì tài hèn sức mọn, nên trọng trách triều đình lúc ấy gần nhƣ 

nằm hết trong tay quan thái sƣ Trần Thủ Độ. Bấy giờ, ngoài tôn thất họ Lý, nhiều thế lực 

chống đối khác cũng nổi lên, trong đó, mạnh nhất là thế lực của Đoàn Thƣợng và thế lực 

của Nguyễn Nộn. 

  

Đoàn Thƣợng chiếm cứ Hồng Châu (nay là vùng Hải Dƣơng) còn Nguyễn Nộn thì 

chiếm cứ vùng Bắc Giang. Cả hai tuy đều chống đối họ Trần, nhƣng lại cũng đồng thời 

là kẻ thù của nhau. Biết rõ điều đó, Trần Thủ Độ định kiếm kế tiêu diệt từng thế lực một. 

Đang lúc lo lắng mƣu toan thì cơ may đến. Tháng 12 năm Mậu Tí ( 1228), Nguyễn Nộn 

bất thình lình đem quân tấn công và giết đƣợc Đoàn Thƣợng. Con của Đoàn Thƣợng là 

Đoàn Văn đem hết gia thuộc đầu hàng Nguyễn Nộn. Thế là trong chỗ không ngờ, kẻ thù 

triều Trần đã giúp triều Trần tiêu diệt bớt đối thủ. 

  



Nguyễn Nộn xƣng là Đại Thắng Vƣơng, thế lực còn mạnh. Biết chƣa thể trừ ngay đƣợc, 

Trần Thủ Độ sai ngƣời đến chúc mừng và phong Nguyễn Nộn làm Hoài Đạo Hiếu Vũ 

Vƣơng, lại còn đem Công chúa Ngoạn Thiềm gả cho Nguyễn Nộn. 

  

Lúc ấy, sứ mạng của Công chúa Ngoạn Thiềm rất lớn, ấy là phải làm sao để vừa từng 

bƣớc lung lạc Nguyễn Nộn, vừa thƣờng xuyên cung cấp tin tức về tình hình thế lực 

Nguyễn Nộn cho triều đình rõ. Đại để, có thể xem Ngoạn Thiềm là nữ điệp viên thuộc 

loại đặc biệt vậy. 

  

Đắc thắng, Nguyễn Nộn là kẻ chơi bời chè chén bừa bãi, nhƣng con ngƣời luôn say sƣa 

ấy cũng có chỗ rất tỉnh táo, ấy là hết sức cảnh giác đối với Ngoạn Thiềm. Sách Đại Việt 

sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyền 5, tờ 5b) cho biết là Nguyễn Nộn cho xây nơi ở riêng cho 

Ngoạn Thiềm và canh phòng rất cẩn mật, khiến Ngoạn Thiềm không sao thu thập đƣợc 

tin tức gì. 

  

Năm Kỉ Sửu (1229), Nguyễn Nộn bệnh mà mất, Trần Thủ Độ thở phào nhẹ nhõm. Công 

chúa Ngoạn Thiềm không rõ về sau ra sao. 

   

Lời bàn : Nguyễn Nộn và Đoàn Thƣợng muốn chống nhà Trần mà lại xung đột lẫn nhau, 

ấy là tự mình dấn thân vào chỗ chết. Sự ấy kể cũng đáng suy gẫm lắm. 

  

Công chúa Ngoạm Thiềm quyết vì xã tắc và ngôi báu của họ Trần mà cam phận về với 

Nguyễn Nộn, kẻ không chút danh giá. lại còn là địch thủ của triều đình. Vì bị ngăn trở 

trăm bề nên việc lớn không thành, nhƣng chút lòng trung nghĩa của Ngoạn Thiềm thì 

thật đáng ghi vào sử sách. 

  

Xƣa nay, tƣớng quân ra trận vẫn cậy ở vũ khí tốt và quân tinh nhuệ. Ngoạn Thiềm ra 

trận chỉ cậy ở sự khôn khéo và tấm thân ngàn vàng của mình. Kính thay! 

  

 

 6 - CHUYỆN HOÁN VỢ ĐỔI CHỒNG CỦA ANH EM VUA TRẦN THÁI TÔNG 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 9b và tờ 10 a-b) có chép một câu 

chuyện xảy ra vào năm Đinh Dậu (1237) nhƣ sau : 

  

“Bấy giờ, Chiêu Thánh (Hoàng hậu của Thái Tông - ND) thì không có con mà Thuận 

Thiên (chị ruột của Chiêu Thánh, vợ của Trần Liễu là anh ruột vua Trần Thái Tông - 

ND) thì đã có thai Quốc Khang đƣợc ba tháng. Trần Thủ Độ và Công chúa Thiên Cực 

(nguyên Hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, sau gả cho Trần Thủ Độ ND) bàn kín với 

Vua là nên mạo nhận lấy để làm chỗ dựa về sau. Vì thế, Liễu hợp quân ra sông Cái làm 

loạn. Vua lấy làm áy náy trong lòng, ban đêm ra khỏi kinh thành, chạy đến chỗ Quốc sƣ 



Phù Vân là bạn cũ, trên núi Yên Tử rồi ở luôn tại đó. Hôm sau, Thủ Độ dẫn các quan 

đến mời Vua trở về kinh sƣ. Vua nói : 

  

- Trẫm vì non trẻ, chƣa cáng đáng nổi sứ mạng nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ (chỉ 

việc Trần Thừa mất năm 1234 - ND), sớm mất chỗ trông cậy nên không dám giữ ngôi 

vua, sợ làm nhục đến xã tắc. 

  

Thủ Độ cố nài xin nhiều lần vẫn chƣa đƣợc, mới bảo với mọi ngƣời rằng : 

  

- Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó. 

  

Nói rồi, cắm nêu trong núi, chỉ chỗ này là điện Thiên An, chỗ kia là Đoan Minh Các, sai 

ngƣời xây dựng. Quốc sƣ thấy thế liền tâu rằng : 

  

- Bệ hạ nên gấp quay xa giá trở về, chớ để làm hại núi rừng của đệ tử. 

  

Vua bèn trở về kinh đô. Đƣợc hai tuần, Liễu tự lƣợng thế cô khó lòng địch nổi, bèn 

ngầm đi thuyền độc mộc, giả làm ngƣời đi đánh cá để đến chỗ Vua xin hàng. Anh em 

nhìn nhau, khóc lóc. 

  

Thủ Độ nghe tin đến thẳng thuyền Vua, rút gƣơm thét lớn : 

  

- Giết thằng giặc Liễu ! 

  

Vua giấu Liễu trong thuyền rồi vội bảo Thủ Độ : 

  

- Phụng Càn Vƣơng (tƣớc hiệu cũ của Trần Liễu, khi Trần Liễu còn làm quan cho nhà 

Lý) đến hàng đấy. 

  

Nói rồi, lấy thân mình che chở cho Liễu. Thủ Độ tức lắm, ném gƣơm xuống sông mà nói 

rằng : 

  

- Ta chỉ là con chó săn thôi, biết anh em các ngƣời thuận nghịch thế nào mà lƣờng đƣợc. 

  

Vua nói anh em hòa giải và bảo Thủ Độ rút quân về. Vua lấy đất Yên Phụ, Yên Dƣỡng, 

Yên Sinh, Yên Hƣng và Yên Bang ( nay là đất hai huyện Đông Triều và Yên Hƣng, tỉnh 

Quảng Ninh - ND) để cấp cho Liễu làm ấp thang mộc. Nhân tên đất đƣợc phong mà 

Liễu có tên hiệu là Yên Sinh Vƣơng (cũng đọc là An Sinh Vƣơng - ND). 

  

Phan Phu Tiên nói : "Tam cƣơng ngũ thƣờng là luân lí lớn của loài ngƣời. Thái Tông là 

ông vua khai sáng cơ nghiệp, đáng lẽ phải dựng phép tắc để truyền lại cho đời sau, lại 

nghe mƣu gian của Thủ Độ, cƣớp vợ của anh làm Hoàng hậu, chẳng phải là bỏ cả luân 



thƣờng, mở mối dâm loạn đó ƣ ? Liễu từ đó sinh ra hiềm khích, cả gan làm loạn, ấy là 

bởi Thái Tông nuôi nên tội ác cho Liễu vậy"... 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : "Thái Tông mạo nhận con của anh làm con mình. Sau này Dụ 

Tông và Hiến Từ (Hoàng hậu) đều cho (Dƣơng) Nhật Lễ làm con của Cung Túc Vƣơng, 

đến nỗi cơ nghiệp nhà Trần xuýt nữa sụp đổ, há chẳng phải là không có ngọn nguồn của 

nó hay sao ?".(Xem truyện 62: Hôn Đức Công Dƣơng Nhật Lễ). 

  

 

  

Lời bàn : Chiêu Thánh mới mƣời chín tuổi mà đã bị cho là không có con, đó là một sự 

lạ. Dân thƣờng còn không đƣợc, huống chi đƣờng đƣờng là hoàng đế một nƣớc mà cƣớp 

vợ của anh, đó là hai sự lạ. Chuyện hoán vợ đổi chồng này đã để di hại rất lớn về sau, 

nếu không có con Trần Liễu là Trần Hƣng Đạo sáng suốt hơn ngƣời thì mối nguy thật 

khó mà lƣờng trƣớc đƣợc. Mới hay, luân thƣờng không giữ, khó mà giữ an nguy cho xã 

tắc. 

  

 7 - CHUYỆN TRẦN QUỐC KHANG 

 

 

Trƣởng Công chúa của Lý Huệ Tông là Thuận Thiên, nguyên trƣớc đã gả cho con 

trƣởng của Trần Thừa là An Sinh Vƣơng Trần Liễu. Đến năm Đinh Dậu (1237), Thuận 

Thiên đang có thai đƣợc ba tháng thì bị chú là Trần Thủ Độ ép phải về làm vợ của vua 

Trần Thái Tông (em ruột Trần Liễu), đƣợc sách phong làm Thuận Thiên Hoàng hậu. Em 

ruột của Thuận Thiên là Lý Chiêu Hoàng (Nữ hoàng duy nhất, cũng là cuối cùng của họ 

Lý) thì nguyên là Hoàng hậu của Trần Thái Tông lại bị giáng làm Chiêu Thánh Công 

chúa (1218 - 1278) vì lẽ ... không có con, và sau đem gả cho Lê Tần. 

  

Đứa con mà Thuận Thiên mang thai trƣớc đó với Trần Liễu tên là Trần Quốc Khang, sau 

đƣợc phong làm Tĩnh Quốc Đaị Vƣơng. Kể ra, chuyện này tuy cũng có chút lắt léo, 

nhƣng dầu sao thì về danh nghĩa, Trần Quốc Khang vẫn là con trƣởng của vua Trần Thái 

Tông. Thế nhƣng, năm 1258, Trần Thái Tông lên ngôi Thƣợng hoàng, truyền ngôi cho 

con thứ là Thái tử Trần Hoảng (tức vua Trần Thánh Tông) chứ không phải cho con 

trƣởng là Trần Quốc Khang. 

  

Đời cha là Trần Liễu, vì mất vợ mà sinh ra thù oán vua Trần Thái Tông nhƣng đời con là 

Trần Quốc Khang, mang danh con trƣởng mà không đƣợc truyền ngôi cũng chẳng hề 

đem lòng thù hận, ngƣợc lại, anh em vẫn rất hòa thuận với nhau. Có một chuyện thật là 

cảm động về sự hòa thuận này đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 

32 a và 32 b) chép lại nhƣ sau : 

  

“Mùa đông, tháng 10 (năm 1268 - ND), Vua cùng anh là Tĩnh Quốc Đại vƣơng Quốc 

Khang, cùng vui đùa trƣớc mặt Thƣợng hoàng. Thƣợng hoàng lúc bấy giờ mặc áo vải 



bông trắng. Tĩnh Quốc múa điệu múa của ngƣời Hồ, Thƣợng hoàng cởi áo ban cho. Vua 

cũng múa điệu múa ấy để xin chiếc áo của Thƣợng hoàng, Quốc Khang nói : "Cái quý 

nhất là ngôi hoàng đế mà tôi còn không tranh với chú hai, nay đức chí tôn ban cho tôi 

một vật nhỏ mọn này mà chú hai cũng định lấy nốt chăng ?". Thƣợng hoàng cả cƣời nói 

: "Thế ra mày coi ngôi vua với cái áo xoàng này chẳng hơn kém gì nhau ƣ ?". Khen ngợi 

hồi lâu, Thƣợng hoàng liền cho Tĩnh Quốc cái áo ấy”. 

  

 

  

Lời bàn : Sử chép chuyện các vị hoàng tử lo chém giết nhau để tranh đoạt ngôi vua thì 

nhiều, còn nhƣờng nhau nhƣ anh em Quốc Khang thì quá hiếm. Vua Trần Thánh Tông 

trong chỗ vui đùa đã có lúc quên mất sự nhƣờng nhịn, nhƣng cái đáng nói là đã biết 

dừng lại khi có lời nhắc. Anh em hòa thuận đến thế. Thƣợng hoàng không vui sao đƣợc. 

Ôi ! ƣớc gì tất cả các bậc quyền cao chức trọng của mọi thời đều biết dừng lại nhƣ 

Thánh Tông. 

  

 

 8 - TRẦN THÁI TÔNG VỚI VIỆC KHEN THƢỞNG 

 

 

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lƣợc Mông Cổ vào cuối năm Đinh Tị (1257), 

Lê Tần là một vị tƣớng có tài, một nhà chiến lƣợc xuất sắc, tác giả của kế hoạch tạm thời 

rút lui để bảo toàn lực lƣợng, bình tĩnh tìm cơ hội mở trận tấn công quyết định khi điều 

kiện cho phép. Bởi công lao lớn ấy mà ông đƣợc đổi gọi là Lê Phụ Trần (ông ngƣời họ 

Lê có công giúp rập nhà Trần). Sách Đại Việt sứ kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 22 a) 

chép rằng : 

  

“Tháng 12, ngày 12 (năm Đinh Tị - 1257 - ND), tƣớng Nguyên là Ngột-lƣơng-hợp-đải 

(tức Ngột-lƣơng-hợp-thai, tên Mông Cổ là Uriangqadai - ND) xâm phạm Bình Lệ 

Nguyên (vùng Vĩnh Phúc ngày nay - ND). Vua tự mình di đốc chiến, xông pha tên đạn. 

Quan quân hơi nao núng. Vua ngoảnh trông tả hữu, chỉ có Lê Phụ Trần (tức Lê Tần) là 

một mình một ngựa, ra vào trận giặc mà sắc mặt vẫn bình thản nhƣ không . Lúc ấy có 

ngƣời khuyên Vua dừng lại để chỉ huy chiến đấu. Phụ Trần cố sức can Vua : 

  

- Bệ hạ làm vậy có khác gì đánh một trận dốc túi, thần nghĩ là hãy tạm nên lánh chúng, 

sao lại có thể dễ dàng tin lời ngƣời ta thế. 

  

Bấy giờ, Vua mới lui quân đóng ở sông Lô (từ Hà Giang về tới đoạn đổ vào sông Hồng - 

ND), Phụ Trần giữ phía sau. Giặc bắn loạn xạ, Phụ Trần lấy ván che tên đạn cho Vua. 

Thế giặc rất mạnh, (Vua) lại phải lui về giữ sông Thiên Mạc (tức khúc sông Hồng chảy 

qua xã Tân Châu, Châu Giang, Hƣng Yên - ND), Phụ Trần theo Vua bàn những việc cơ 

mật, rất ít ngƣời đƣợc biết những điều đó". 

  



Sau trận quyết chiến chiến lƣợc ở Đông Bộ Đầu (đầu dốc Hàng Than, Hà Nội - ND), 

quân ta đại thắng, triều Trần trở về thủ đô Thăng Long. Cũng sách trên (tờ 23 b) chép 

rằng : 

  

“Mùa xuân, tháng giêng ngày mồng một (tức năm Mậu Ngọ, 1258 - ND), Vua ngự ra 

chính điện, trăm quan vào chầu. Trăm họ yên nghiệp nhƣ cũ. Vua định công ban tƣớc 

(nhƣ sau) : cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử Đại phu, lại đem Công chúa Chiêu Thánh gả 

cho. Vua nói: 

  

- Trẫm không có khanh thì đâu lại có ngày nay. Khanh hãy cố gắng để mãi đƣợc trọn 

vẹn. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : "Vua tôi nhà Trần coi thƣờng đạo vợ chồng lại thấy ở đây một 

lần nữa". 

  

 

  

Lời bàn : Lê Tần quả thật rất xứng với tên mới mà nhà Trần ban cho, rất xứng với lời 

khen ngợi chân tình của Thái Tông Hoàng đế. Nói khác hơn, cách khen cua vua Trần lúc 

này thật hay. 

  

Phận làm tôi, lại là đấng trung thần, Hoàng đế đã đem Công chúa Chiêu Thánh mà gả 

cho, lẽ đâu Lê Phụ Trần dám từ chối. Lời Ngô Sĩ Liên chí lí lắm. Phàm là nữ nhi, ai 

chẳng muốn đƣợc thân êm tổ ấm. Chiêu Thánh mới 7 tuổi đã bị gả cho Trần Cảnh (tức 

Hoàng đế Thái Tông), 19 tuổi bị coi là không có con và buộc phải nhƣờng địa vị Hoàng 

hậu cho chị ruột là Thuận Thiên Công chúa (trƣớc là vợ lại đang mang thai với Trần 

Liễu, với Thái Tông lúc ấy, Thuận Thiên đang là vai chị dâu), để rồi đến năm này, lúc 

tròn 40 tuổi, lại phải đi làm vợ Lê Phụ Trần. Hai mƣơi năm sau (1278), Chiêu Thánh 

mất, thọ 60 tuổi, để lại cho Lê Phụ Trần hai ngƣời con một trai, một gái. 

  

Hậu thế chẳng ai dám trách Lê Phụ Trần, chỉ tiếc cho vua Trần, rằng khen sao hay vậy 

mà thƣởng sao lạ vậy Trong đạo vợ chồng, Thái Tông chi mà bạc, bạc đến vậy, chi mà 

tệ, tệ đến vậy! 

  

 

 9 -HAI CHUYỆN NHỎ VÊ TRẦN NHẬT HIỆU 

 

 

Trần Nhật Hiệu (1225 - 1268) là con trai thứ của Trần Thừa, em kế của vua Trần Thái 

Tông (1225 - 1258). Cuộc đời của ông có hai mẩu chuyện đƣợc sử sách xƣa ghi lại. 

  

Chuyện thứ nhất là chuyện đáng chê trách, xảy ra vào tháng chạp năm Đinh Tị (1257), 

lúc triều đình nhà Trần đang thực hiện kế sách của Lê Tần, tạm thời lui quân để bảo toàn 



lực lƣợng, chờ cơ hội đánh trận quyết định với quân Mông Cổ xâm lăng. Chuyện này 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 22 b) chép tóm lƣợc nhƣ sau : 

  

“Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền Thái úy Trần Nhật Hiệu hỏi kế sách chống giặc, Nhật 

Hiệu đang dựa mạn thuyền, cứ ngồi chứ không đứng dậy nổi, chỉ lấy ngón tay chấm 

nƣớc, viết hai chữ “nhập Tống" (nghĩa là chạy vào đất Tống, tức Trung Quốc - ND) lên 

mạn thuyền. Vua hỏi quân Tinh Cƣơng ở đâu ? (Tinh Cƣơng là quân do Nhật Hiệu chỉ 

huy). Nhật Hiệu trả lời là không gọi chúng đến đƣợc ". 

  

Chuyện thứ hai là chuyện đáng khen, xảy ra vào năm Giáp Tí (1264), nghĩa là xảy ra bảy 

năm sau chuyện thứ nhất. Chuyện này cũng đƣợc Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 

5, tờ 29b) chép nhƣ sau : 

  

“Tháng ba, lấy Khâm Thiên Đại vƣơng Nhật Hiệu làm Tƣớng quốc Thái úy nắm chung 

việc nƣớc. Bấy giờ, Vua cho Nhật Hiệu làm Thái sƣ, nhƣng Nhật Hiệu cố ý chối từ, 

không nhận vì xấu hổ về việc viết chữ lên mạn thuyền. Vua tuy cho ông không nhận 

chức Thái sƣ, nhƣng lại ban thêm cho hai chữ Tƣớng quốc, thành Tƣớng quốc Thái úy". 

  

Lời bàn : Làm tƣớng ra trận, chƣa đánh nhau đã hoảng sợ bỏ chạy, không còn biết quân 

lính của mình ở đâu nữa, sử phải ghi để răn đời là phải lắm. Nhà vua và triều đình khoan 

dung, nhƣng Trần Nhật Hiệu không thể tự tha cho mình, việc ngỡ nhƣ bình thƣờng ấy kể 

cũng thật đáng kính, bởi ở đời đã mấy ai làm đƣợc nhƣ ông. Than ôi ! ƣớc gì tất cả 

những bậc đƣợc thăng quan tiến chức sau Trần Nhật Hiệu đều nghiêm khắc tự xét đoán 

cả về đức hạnh lẫn năng lực của mình 

  

 10- DANH TƢỚNG PHẠM NGŨ LÃO 

 

 

Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão (1255), tại làng Phù Ủng, huyện Đƣờng Hào, nay là 

Ân Thi, Hƣng Yên, mất năm Canh Thân (1320), thọ 65 tuổi. Ông là bậc danh tƣớng của 

triều Trần, từng có công lớn trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lƣợc Mông Nguyên 

lấn thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288). Khi Quốc công Tiết chế Trần Hƣng Đạo ráo riết 

chuẩn bị cho cuộc đọ sức lần thứ hai với quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão xin ứng nghĩa 

theo quân đi đánh giặc. Nhờ có đức độ hơn ngƣời lại có biệt tài võ nghệ, Phạm Ngũ Lão 

đƣợc Trần Hƣng Đạo vừa trọng dụng vừa thƣơng nhƣ con. Trần Hƣng Đạo đã đem con 

gái nuôi của ông là Nguyên Công chúa gả cho Phạm Ngũ Lão, đồng thời đem tiến cử 

cho vua Trần. Vua Trần phong ông đến chức Điện súy Thƣợng tƣớng quân, cho lập phủ 

đệ ngay trong vƣờn cau của triều đình tại kinh thành. Khi Phạm Ngũ Lão mất, Vua 

thƣơng tiếc mà nghỉ chầu đến năm ngày. Đó là một ân điển đặc biệt mà đƣơng thời, ngay 

cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có đƣợc. Vì sao Phạm Ngũ Lão lại đƣợc hƣởng 

ân huệ đặc biệt này ? Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 38 a-b) chép : 

  



“Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ nhƣng rất thích đọc sách, sống phóng khoáng, 

có chí lớn, thích ngâm thơ, xem qua có vẻ nhƣ không để ý đến việc võ bị nhƣng quân do 

ông chỉ huy thực là đội quân trên dƣới nhƣ cha con, hễ đánh là thắng. ông có làm bài thơ 

(Thuật hoài) nhƣ sau : 

  

Vung gƣơm sông núi đã bấy lâu, 

  

Ba quân nhƣ cọp nuốt trôi trâu. 

  

Công danh trai tráng còn mang nợ, 

  

Những thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu. 

  

Ông huấn luyện quân đội rất có kỉ luật, đối đãi với tƣớng hiệu tựa nhƣ đối đãi với ngƣời 

nhà, đồng cam cộng khổ với binh lính, cho nên đi đâu cũng không ai dám chống, chiến 

lợi phẩm thu đƣợc đều sung vào kho quân, coi của cải nhƣ không, ấy là bậc danh tƣớng 

của một thời vậy. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Tôi từng thấy các danh tƣớng nhà Trần nhƣ Hƣng Đạo Vƣơng 

thì học vấn tỏ ra ở bài hịch, Phạm Điện súy thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, chứ không 

phải chỉ chuyên về nghề võ, thế mà dùng binh thì tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn 

công là chiếm đƣợc, ngƣời xƣa cũng không một ai vƣợt nổi các ông"... 

  

 

 11- CHUYỆN TRẦN HƢNG ĐẠO TIẾP SỨ 

 

 

Năm 1281, cuộc đấu tranh ngoại giao giữa Đại Việt với nhà Nguyên đang ở trong thời kì 

rất căng thẳng. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt liên tiếp xuống chiếu bắt vua Trần phải sang 

chầu. Để kéo dài thời gian hòa hoãn nhằm có đủ cơ hội chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc 

đọ sức bằng lực lƣợng vũ trang, vua Trần lúc ấy là Trần Nhân Tông (1278 - 1293) đã sai 

chú họ là Trần Di Ái (còn có tên là Trần Ái) thay mình sang chầu vua Nguyên. Hốt Tất 

Liệt chớp ngay lấy cơ hội đó, phong Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vƣơng, bọn tùy tùng 

Trần Di Ái cũng đều đƣợc nhận quan tƣớc, xong, sai Sài Thung (cũng có ngƣời dọc là 

Sài Xuân) đem một ngàn quân đi hộ tống Trần Di Ái về nƣớc. Tình hình đã căng thẳng 

lại càng có phần căng thẳng hơn. Phải đối phó với Sài Thung ra sao ? Sách Đại Việt sử 

kí toàn thƣ (quyển 5, bản kỉ, tờ 41 a và 41 b) có một đoạn chép nhƣ sau : 

  

Thung ngạo mạn vô lễ, cƣỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dƣơng Minh, quân sĩ Thiên Trƣờng 

ngăn lại. Thung dùng roi ngựa quất họ bị thƣơng ở đầu. Đến điện Tập Hiền, thấy chăng 

đầy màn trƣớng, hắn mới chịu xuống ngựa. Vua sai Quang Khải đến sứ quán khoản tiếp, 

Thung nằm khểnh không ra. Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. 

Hƣng Đạo Vƣơng Quốc Tuấn nghe thấy thế, tâu xin đến sứ quán xem Thung làm gì. Lúc 



ấy Quốc Tuấn đã gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán, ông đi thẳng vào phòng. Thung đứng 

dậy, vái chào và mời ngồi. Mọi ngƣời đều kinh ngạc, bởi cứ ngỡ ngƣời gọt tóc, mặc áo 

vải này là nhà sƣ phƣơng Bắc. Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn. Sau, ngƣời 

hầu của Thung nhận ra ông, cầm cái tên chọc vào đầu Quốc Tuấn đến chảy máu, nhƣng 

sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Khi về, Thung ra tận cửa tiễn ông. 

  

Lời bàn: Sự hèn nhát của Di Ái và sự ngang ngƣợc của Sài Thung, thiết tƣởng đã quá rõ. 

Điều đáng nói là sự nhún nhƣờng của triều Trần. Chiêu Minh Vƣơng Quang Khải đã 

khéo nhịn mà Hƣng Đạo Vƣơng Quốc Tuấn còn khéo nhịn hơn. Cố nhịn để lo quốc gia 

đại sự đã là đáng kính, nhịn đến hết mức mà vẫn giữ đƣợc quốc thể thì lại còn đáng kính 

hơn. Hậu thế nói nhiều đến một Hƣng Đạo Vƣơng uy nghi trên bành voi trận, đã mấy ai 

nói đến một Hƣng Đạo Vƣơng ung dung mà đầy mƣu lƣợc trong tấm áo cà sa ! 

  

 

  12 - CHUYỆN TRẦN NHẬT DUẬT 

 

 

Thổ tù Đà Giang là Trịnh Giác Mật tụ họp dân để cƣớp bóc. Vua sai Nhật Duật đi đánh. 

Khi Nhật Duật đến Đà Giang, Giác Mật sai ngƣời đến quân doanh nạp thệ từ và nói : 

"Giác Mật không dám trái lệnh triều đình, nếu ân chúa dám một mình một ngựa mà đi 

đến thì Giác Mật xin hàng ngay". Nhật Duật nhận lời rồi đem năm sáu tiểu đồng cùng đi. 

Các tƣớng can ngăn, Nhật Duật nói : "Nếu y phản trắc thì triều đình sẽ có ngƣời khác 

đến, không cần phải lo". Kịp khi Nhật Duật đến, man binh tay cầm gƣơm giáo, vây bọc 

mấy vòng, Nhật Duật vẫn đi thẳng vào doanh trại, Giác Mật mời ngồi. Nhật Duật am 

hiểu tiếng Man, lại am hiểu cả phong tục của họ, ăn bằng tay, uống bằng mũi, ngƣời 

Man thích lắm. Giác Mật liền đem cả gia thuộc đến doanh trại Nhật Duật xin hàng. Mọi 

ngƣời thấy thế, ai cũng vui vẻ kính phục. Khi về kinh, Nhật Duật dẫn cả Giác Mật và gia 

thuộc của y theo vào yết kiến Vua. Vua khen lắm. Sau, cho Giác Mật và vợ con về, chỉ 

giữ lại một ngƣời con ở kinh sƣ, Nhật Duật hết lòng yêu thƣơng dạy dỗ, lại còn xin 

phong tƣớc cho, sau cũng cho về nốt". 

  

Trên đây là đoạn trích dịch từ sách Cƣơng mục (chính biên, quyển 7, tờ 23). Sách Toàn 

thƣ cũng chép tƣơng tự. Cả hai sách đều cho biết chuyện này xảy ra vào năm Canh Thìn 

(1280), đời vua Trần Nhân Tông (1278 - 1293). 

  

 

 Lời bàn : Dân có điều bất bình nên mới theo Trịnh Giác Mật nổi dậy. Nhƣng, bất bình 

mà nổi dậy, chẳng qua cũng bởi có lắm điều triều đình chƣa làm cho họ thông hiểu đó 

thôi. Có quân đội và vũ khí trong tay, làm cho dân sợ thì dễ, chứ làm cho dân tin thì 

chẳng dễ chút nào. Nhật Duật quả là bậc am hiểu lòng dân và tin dân hơn ngƣời. Quân 

Giác Mật reo vui và Giác Mật quy thuận triều đình cũng là phải lắm. Chuyện Chiêu Văn 

Vƣơng Trần Nhật Duật thật đáng kể cho muôn đời suy gẫm lắm thay ! 

  



 13 -HAI CHUYỆN NHỎ VỀ TRẦN KHÁNH DƢ 

 

 

Trần Khánh Dƣ là một trong những vị tƣớng giỏi của triều Trần, từng có công lớn trong 

việc đóng góp những ý kiến xuất sắc ở hội nghị Bình Than (1282) và đặc biệt là trong 

việc chỉ huy trận đánh tan đoàn thuyền lƣơng Trƣơng Văn Hổ (1288), góp phần to lớn 

vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lƣợc lần thứ ba. 

Tƣớng Trần Khánh Dƣ cũng còn là một nhà thơ Nôm có tài. Tƣơng truyền, ông là tác 

giả của bài thơ Bán than khá nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc đời ông cũng có khá lắm chuyện 

đáng để cho đời sau bình phẩm. Dƣới đây là hai chuyện nhỏ. 

  

Chuyện thứ nhất xảy ra vào trƣớc năm 1282. Sách Đại Việt sử 

  

kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 42 a) chép rằng : “Lần trƣớc, quân Nguyên vào cƣớp (ý 

nói cuộc xâm lƣợc năm 1258 - ND), Nhân Huệ Vƣơng Trần Khánh Dƣ nhân thấy giặc 

sơ hở liền vào đánh úp. Thƣợng hoàng khen ông có mƣu lƣợc, nhận làm thiên tử nghĩa 

nam (con nuôi). Sau đó, đánh ngƣời Man ở vùng núi, thắng lớn, đƣợc phong làm Phiêu 

kị Đại tƣớng quân. Chức Phiêu kị tƣớng quân, nếu không phải là Hoàng tử thì không 

đƣợc phong, Khánh Dƣ là thiên tử nghĩa nam nên mới có lệnh ấy. Rồi từ trật Hầu, thăng 

mãi đến Tử phục Thƣợng vị hầu, quyền chức Phán thủ. Sau, Khánh Dƣ thông dâm với 

Công chúa Thiên Thụy. Bấy giờ, Hƣng Vũ Vƣơng Nghiễn vì là con trai của Quốc Tuấn 

nên đƣợc lấy Công chúa Thiên Thụy, lại có công đánh giặc, Vua sợ phật ý Quốc Tuấn 

nên vờ sai ngƣời đánh chết Khánh Dƣ ở Hồ Tây nhƣng lại dặn chớ đánh đau quá, để 

không đến nỗi chết. Ít lâu sau, xuống chiếu đoạt hết quan chức, tịch thu tài sản, không để 

lại cho một chút gì". 

  

Chuyện thứ hai xảy ra vào tháng 10 năm 1282, lúc nhà Trần tổ chức hội nghị Bình Than. 

Cũng sách trên đã chép rằng : “Lúc đó, thuyền Vua đỗ ở bến Bình Than, nƣớc triều rút, 

gió thổi mạnh, có chiếc thuyền lớn chở than củi, ngƣời lái thuyền đội nón lá, mặc áo 

ngắn. Vua bảo quan thị thần : “Ngƣời kia chẳng phải là Nhân Huệ Vƣơng đó sao?”. Lập 

tức, sai ngƣời chèo thuyền nhỏ đuổi theo. Đến cửa Đại Than thì kịp. Quân hiệu gọi : 

“Ông lái ơi, có lệnh Vua gọi". Khánh Dƣ trả lời : “Lão là ngƣời buôn bán; có việc gì mà 

Vua gọi". Quân hiệu trở về tâu lại sự thực, Vua bảo : "Đúng là Nhân Huệ, ta biết ngƣời 

thƣờng tất không dám nói thế”. Vua lại sai Nội thị đi gọi. Khánh Dƣ mặc áo ngắn, đội 

nón lá đến gặp Vua. Vua nói : 'Nam nhi mà đến thế là cùng cực lắm rồi”, bèn xuống 

chiếu tha tội cho ông. Khánh Dƣ lên thuyền lạy tạ . Vua ban cho áo ngự, cho ngồi ở 

hàng dƣới các Vƣơng, hàng trên Công hầu. Ông bàn việc nƣớc, nhiều điều hợp ý Vua. 

Đến đây, tháng 10, tại cho Khánh Dƣ làm Phó tƣớng quân. Nhƣng, rốt cục, Khánh Dƣ 

còn không bỏ đƣợc lỗi cũ”. 

  

Lời bàn : Biết đƣợc tài của Khánh Dƣ là vua Trần, mà biết đƣợc tật của Khánh Dƣ có lẽ 

cũng chỉ có vua Trần vậy. Tài thì dung, tật thì trị, vua Trần công minh là thế, vậy mà tiếc 



thay, Khánh Dƣ chẳng bỏ đƣợc lỗi lầm. Hóa ra, khai sinh danh tƣớng Trần Khánh Dƣ là 

vua Trần, còn khai tử uy danh Trần Khánh Dƣ lại chính là Trân Khánh Dƣ. 

  

 

 14 – HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 

 

 

Sau thất bại của cuộc xâm lăng lần thứ nhất (1258), và sau nhiều năm xét thấy không thể 

mua chuộc hay hù dọa triều Trần, cuối năm 1284 , vua Nguyên là Hốt Tất Liệt quyết 

định xua quân sang xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai. Lúc này, do cuộc thôn tính Trung 

Quốc đã xong, đƣờng tiến quân xâm lƣợc của giặc có phần thuận lợi hơn. Với 50 vạn tên 

từ phƣơng Bắc xuống và với non 10 vạn tên từ phía Nam đánh lên, giặc hi vọng sẽ 

nhanh chóng bóp nát Đại Việt. 

  

Thấy rõ dã tâm của giặc, ba năm trƣớc đó (1282), triều Trần đã triệu tập quý tộc và 

tƣớng lĩnh cao cấp đến họp ở Bình Than để bàn phƣơng hƣớng chiến lƣợc chống xâm 

lăng và quyết định việc xây dựng bộ máy chỉ huy chống xâm lăng. Tháng 11 năm 1284, 

triều Trần lại cử Trần Phủ cầm đầu phái bộ sứ giả sang triều đình nhà Nguyên với mục 

đích chủ yếu là tìm kế hoãn binh giặc, nhƣng việc ấy không thành. Tháng chạp năm 

Giáp Thân (1- 1285), Thái thƣợng hoàng Trần Thánh Tông xuống chiếu mở một cuộc 

hội nghị hết sức quan trọng ở điện Diên Hồng, sử gọi đó là hội nghị Diên Hồng. Tham 

dự hội nghị này là các vị bô lão, đại diện cho nhân dân cả nƣớc. Thƣợng hoàng đích thân 

ban yến và hỏi các vị bô lão là nên đánh hay nên hòa. Một đời thân phận thấp hèn, tay 

bùn chân lấm, nay bỗng dƣng đƣợc triều đình mời vào tận hoàng cung để bàn quốc gia 

đại sự, tinh thần của các vị bô lão phấn chấn khác thƣờng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 5, tờ 44 a) chép : "Các cụ bô lão đều nói đánh, muôn ngƣời cùng một 

tiếng, muôn lời nhƣ bật ra từ một miệng". 

  

Về cuộc hội nghị độc đáo này, sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn nhƣ sau : "Giặc Hồ vào 

cƣớp là nạn lớn của đất nƣớc. Hai vua hiệp mƣu, bầy tôi họp bàn, há lại không có kế 

sách gì chống giặc mà phải đợi ban yến rồi hỏi kế sách ở các bô lão hay sao ? Ấy bởi 

Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân và cũng để dân nghe lời dụ 

hỏi mà cảm kích rồi hăng hái lên thôi. Đó là giữ đƣợc cái nghĩa của cổ nhân, kính dƣỡng 

ngƣời già để xin lời hay vậy" (Đại Việt sử kí toàn thƣ, bản kỉ, quyển 5, tờ 44 b). 

  

Ngƣời kể chuyện xin có một chú thích : Ở đây, giặc Hồ chính là giặc Mông Nguyên. 

  

 

 15 - HƢNG ĐẠO VƢƠNG TRẦN QUỐC TUẤN VÀ CHIÊU MINH VƢƠNG TRẦN 

QUANG KHẢI 

 

 



Hƣng Đạo vƣơng Trần Quốc Tuấn là con trai thứ hai của An Sinh Vƣơng Trần Liễu, còn 

Chiêu Minh Vƣơng Trần Quang Khải là Hoàng tử thứ ba của vua Trần Thái Tông, xét 

trong thế thứ họ hàng ruột thịt, Trần Quốc Tuấn là anh con bác của Trần Quang Khải. 

Đời cha, Trần Liễu có mối thâm thù với Trần Thái Tông, nhƣng đến đời con, Trần Quốc 

Tuấn xử sự hoàn toàn khác. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính 

biên, quyển 8, tờ 21 và 22) có ghi lại hai mẩu chuyện rất cảm động nhƣ sau : 

  

"Trƣớc kia (vua Trần) Thánh Tông thân đem quân đi đánh Mán Bà-la, Quang Khải đi 

theo. Khi sắp đi, sứ thần Trung Quốc tới. Thánh Tông triệu Hƣng Đạo Vƣơng Quốc 

Tuấn đến bảo rằng : 

  

- Thƣợng tƣớng (chỉ Trần Quang Khải - ND) theo quan gia (chỉ vua Trần - ND) đi đánh 

giặc, trẫm muốn phong cho nhà ngƣơi làm Tƣ đồ, sung vào việc ứng tiếp. 

  

Quốc Tuấn thƣa rằng : 

  

- Việc ứng tiếp sứ thần Trung Quốc, tôi xin đảm nhận, còn việc phong chức Tƣ đồ, tôi 

không dám nhận. Nay quan gia đi đánh giặc xa, Quang Khải theo hầu, Bệ hạ lại tự ý 

phong chức cho tôi, e rằng tình nghĩa trên dƣới chƣa đƣợc ổn thỏa. 

  

Việc ấy bèn thôi. Quang Khải với Quốc Tuấn vốn trƣớc không hòa hiệp với nhau. Có 

một hôm, Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp về, Quang Khải cùng Quốc Tuấn đánh cờ chơi đùa 

suốt ngày. Quang Khải tính không hay tắm gội. Quốc Tuấn cởi áo và lau rửa giúp Quang 

Khải rồi nói : 

  

- Hôm nay tôi đƣợc tắm cho Thƣợng tƣớng. 

  

Quang Khải cũng nói : 

  

- Hôm nay tôi đƣợc Quốc công tắm rửa cho. 

  

Từ bấy giờ, hai ngƣời chơi với nhau thân mật lắm". 

  

Lời bàn : Xƣa nay, ngƣời ta rất dễ nhất trí với nhau về những chuyện lớn, nhƣng với 

những chuyện lặt vặt của đời thƣờng, ngƣời ta lại rất khó bỏ qua cho nhau. Mối quan hệ 

giữa Quốc Tuấn và Quang Khải ban đầu cũng không ra ngoài thói thƣờng ấy. 

  

Cũng xƣa nay, đôi khi chuyện lớn lại đƣợc giải quyết một cách dễ dàng bắt đầu từ một 

chuyện ngỡ nhƣ rất nhỏ. Chuyện nhỏ vì thế không còn nhỏ nữa, bởi chỉ có những đấng 

đại trƣợng phu chính tâm thành ý mới có thể dũng cảm làm đƣợc. Nhƣ Quốc Tuấn 

không nhận chức Tƣ đồ, lại tắm cho Quang Khải, những việc ấy cũng phải dũng cảm 

lắm mới làm đƣợc. Ngẫm mà xem ! 

  



 16 - VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI VIỆC ĐỊNH CÔNG BAN THƢỞNG 

 

 

Một năm sau ngày đại thắng trận Bạch Đằng (9-4-1288), quét sạch quân Nguyên ra khỏi 

bờ cõi, vua Trần Nhân Tông trịnh trọng tổ chức lễ định công ban thƣởng cho triều thần 

theo thứ tự cao thấp khác nhau. Lễ này diễn ra vào tháng 4 năm Kỉ Sửu ( 1289). Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 56 b và tờ 57 a) chép rằng : 

  

“Mùa hạ, tháng 4, định công dẹp giặc Nguyên. Tấn phong Hƣng Đạo Vƣơng làm Đại 

vƣơng, Hƣng Vũ Vƣơng làm Khai Quốc công, Hƣng Nhƣợng Vƣơng làm Tiết độ sứ. 

Ngƣời nào có công lớn thì đƣợc ban quốc tính, Khắc Chung đƣợc dự trong số này, lại 

đƣợc nhận chức Đại hành khiển. Đỗ Hành chỉ đƣợc phong quan Nội hầu, vì khi bắt đƣợc 

Ô Mã Nhi không dâng lên quan gia (Vua - ND) lại dâng lên Thƣợng hoàng .(Theo điển 

lễ của nhà Trần, làm nhƣ vậy là mang tội bất kính với vua. Ngoài các quan làm ở cung 

Thánh Từ (nơi làm việc của Thƣợng hoàng), trăm quan có việc gì cần, nhất thiết phải tâu 

vua, không dƣợc quyền bỏ qua vua mà tâu thẳng lên Thƣợng hoàng). Hƣng Trí Vƣơng 

không đƣợc thăng trật vì đã có chiếu cho ngƣời Nguyên về nƣớc, các tƣớng không đƣợc 

cản trở mà lại còn đón đánh chúng. Cho Tù trƣởng Lạng Giang là Lƣơng Uất làm Trại 

chủ Quy Hóa, Hà Tất Năng làm quan Phục hầu vì đã có công chỉ huy ngƣời Man đánh 

giặc. Việc thƣởng đã xong, vẫn có ngƣời thắc mắc. Thƣợng hoàng dụ họ rằng : 

  

- Nếu các khanh biết chắc là giặc Hồ (giặc Nguyên - ND) sẽ không vào cƣớp nữa thì nói 

rõ cho trẫm biết, dù có thăng đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã 

vội thƣởng hậu, nhất vạn giặc Hồ trở lại và các khanh lại lập công nữa thì trẫm lấy gì mà 

thƣởng để khuyến khích thiên hạ ! 

  

Nghe thế, mọi ngƣời đều vui vẻ phục tùng". 

  

Lời bàn : Trong vòng ba năm mà đã có đến hai trận đại binh đao (1285 và 1288), nhà 

Trần canh cánh nỗi lo nạn can qua khi đất nƣớc đang hồi thái bình là chí phải. Kẻ bốc 

đồng thƣờng cạn nghĩ, chỉ thích hả dạ hôm nay mà không tính đến việc dự phòng cho 

hậu vận. Lời của Thƣợng hoàng thật đáng để cho hậu thế suy gẫm lắm thay. Ngƣời kể 

chuyện muốn nói rằng, lời vàng ngọc ấy thật cực kì tuyệt diệu, nhƣng lại sợ linh hồn của 

Thƣợng hoàng còn lẩn quất đâu đây, biết đâu, ngài lại chẳng hiển linh, thác mộng mà 

nghiêm khắc phê rằng : nếu có lời của ngƣời sau hay hơn lời của ta thì nhà ngƣơi sẽ diễn 

đạt ra sao, lẽ đâu lại là cực cực kì tuyệt diệu vô cùng ! Sợ thay. 

  

 

 17 - CHỨC TƢỚC CỦA PHẠM ỨNG MỘNG VÀ TRẦN LAI 

 

 

Vua Trần Thái Tông (1225 - 1258) và vua Trần Nhân Tông (1278 - 1293). mỗi ngƣời có 

một lần ban chức tƣớc khá đặc biệt, khiến cho hậu thế cứ băn khoăn mãi không thôi. 



  

Vua Trần Thái Tông thì ban chức cho Phạm Ứng Mộng vào năm 1254. Sách Đại Việt sử 

kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 20 a) có đoạn: “Trƣớc đó, Vua nằm mơ thấy mình đi 

chơi, gặp thần nhân và đƣợc thần nhân chỉ cho một ngƣời rồi bảo là ngƣời này có thể 

làm chức Hành khiển. Tỉnh dậy, Vua chẳng biết đấy là ngƣời nào. Một hôm tan chầu, 

Vua ngự ra ngoài thành, thấy ngƣời con trai ngồi học ở cửa nam thành, hình dáng giống 

hệt ngƣời trong mộng. Vua gọi đến hỏi, ngƣời đó ứng đối chẳng khác gì những lời trong 

mộng. Vua muốn trao cho chức Hành khiển nhƣng thấy khó, mới cho bốn trăm quan tiền 

bảo tự hoạn, ban tên Ứng Mộng. Sau này thăng dần đến chức Hành khiển". 

  

Vua Trần Nhân Tông thì ban chức cho Trần Lai vào năm 1285. Cũng sách nói trên (tờ 

44 b) chép rằng : "Lúc đó, Vua ngự thuyền nhẹ ra Hải Đông, chiều rồi mà vẫn chƣa ăn 

cơm sáng. Có ngƣời lính là Trần Lai dâng cơm gạo xấu, Vua khen là trung, ban cho 

chức Thƣợng phẩm kiêm chức Tiểu tƣ xã của xã Hữu Triều Môn ở Bạch Đằng". 

  

 

  

Lời bàn : Đành cũng có ứng đối để xét thực hƣ, nhƣng xem ra, cái chức Hành khiển của 

Phạm Ứng Mộng vốn đã đƣợc Trần Thái Tông định sẵn trong mơ rồi. Hóa ra. trƣờng 

hợp của Phạm Ứng Mộng quả đúng là "may hơn khôn” vậy. 

  

Trần Lai thực tâm, nghĩ Vua cũng nhƣ bao ngƣời khác, đói là phải ăn cái đã. Nhân Tông 

cảm cái nghĩa “một miếng khi đói bằng một gói khi no” nên mới ban chức tƣớc hậu cho 

Trần Lai. Vả chăng, lúc ấy đang khi trận mạc, Vua cũng muốn nêu cao lòng trung của 

binh sĩ. Thế là trong chỗ không ngờ, nhở hảo tâm dâng bát cơm gạo xấu mà Trấn Lai 

đƣợc vinh hiển. 

  

Cái đức của Trấn Thái Tông và Trần Nhân Tòng thì thật lớn, nhƣng lẽ đâu,,chỉ vì một 

giấc mộng, một bát cơm gạo xấu mà đem chức tƣớc hậu hĩ ban cho ngƣời. Mầm hại cho 

xã tắc đã có ngay trong cái tốt không phải chỗ của Trần Thái Tông và Trân Nhân Tông 

rồi đó vậy ! 

  

 18 - YẾT KIÊU VÀ DÃ TƢỢNG 

 

 

Thời Trần, tất cả quý tộc và quan lại đều có gia nô, thậm chí, có quý tộc gia nô đông đến 

hàng ngàn ngƣời. Đã là gia nô thì phải suốt đời phục dịch cho chủ, và trong xã hội, 

không ai có địa vị thấp hèn nhƣ họ cả. Thƣờng thì họ bị chủ khắc dấu vào thân thể, kể 

nhƣ vật sở hữu riêng. Khi chủ chết, có khi họ còn bị đem đi hỏa thiêu hoặc chôn sống 

theo chủ. 

  



Thân phận tuy khổ nhục nhƣ vậy, nhƣng khi vận nƣớc lâm nguy, chính họ lại có những 

cống hiến rất xuất sắc. Thời ấy, Yết Kiêu, Dã Tƣợng, Nguyễn Địa Lô... là những đại 

biểu nổi bật nhất của họ. 

  

Năm 1285, quân Nguyên ồ ạt kéo sang xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai . Trong trận Bãi 

Tân (một địa điểm trên sông Lục Nam) có một mẩu chuyện về họ rất cảm động. Số là 

khi đến chỉ huy trận đánh này, Hƣng Đạo Vƣơng Trần Quốc Tuấn dùng thuyền, có hai 

gia nô của ông là Yết Kiêu và Dã Tƣợng cùng đi. Đến Bãi Tân, Trần Quốc Tuấn giao 

cho Yết Kiêu ở lại giữ thuyền, còn Dã Tƣợng thì theo hộ vệ. Quân của Hƣng Đạo 

Vƣơng Trần Quốc Tuấn không sao cản nổi bƣớc tiến vũ bão của giặc, trở lại đƣờng cũ 

thì có phần nguy hiểm nên Trần Quốc Tuấn định theo đƣờng núi mà rút lui. Dã Tƣợng 

thấy vậy liền thƣa : "Yết Kiêu chƣa thấy Đại vƣơng thì nhất định không dời thuyền". 

Trần Quốc Tuấn trở lại Bãi Tân, quả thấy Yết Kiêu đang cắm thuyền đợi, bất chấp mọi 

nguy hiểm có thể xảy đến. Vừa mừng vừa cảm động, Trần Quốc Tuấn nói : "Chim hồng 

hộc muốn bay cao tất phải nhờ ở sáu trụ xƣơng cánh. Nếu không có sáu trụ xƣơng cánh 

ấy thì cũng chỉ nhƣ chim thƣờng mà thôi". Nói xong, liền lên thuyền mà đi, giặc không 

sao đuổi kịp. 

  

 

  

Lời bàn : Chó ngắn mõm thì gọi là Yết Kiêu, voi rừng thì gọi là Dã Tƣợng. Lấy tên thú 

đặt cho gia nô, không bàn cũng đủ biết thân phận gia nô thấp hèn nhƣ thế nào; Song, tận 

trung vì đại nghĩa cứu nƣớc, ai dám bảo Yết Kiêu và Dã Tƣợng không thể sánh ngang 

hàng với các bậc hào kiệt khác. Đúng nhƣ Hƣng Đạo Vƣơng Trần Quốc Tuấn nói, sở dĩ 

có đƣợc các bậc anh hùng cái thế nhƣ chính Trần Quốc Tuấn, tất nƣớc phải có đƣợc sự 

trợ thủ đắc lực của những ngƣời nhƣ Dã Tƣợng, Yết Kiêu. 

  

 19 - SỐ PHẬN CỦA TRẦN KIỆN 

 

 

Vua Lý Huệ Tông (1210 - 1224) chỉ có hai ngƣời con gái, một là Công chúa Thuận 

Thiên, đã gả cho Trần Liễu, và hai là Công chúa Chiêu Thánh. Lý Huệ Tông không có 

con trai nên Chiêu Thánh đƣợc lập làm vua lúc mới bảy tuổi, đó là Lý Chiêu Hoàng 

(1224 - 1225), vua cuối cùng của triều Lý (1010 - 1225). Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh 

(em ruột Trần Liễu, sau là vua Trần Thái Tông). Năm Đinh Dậu (1237), Trần Thủ Độ và 

vợ là bà Trần Thị Dung (vốn là Hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông) lập mƣu cho Trần 

Thái Tông lấy vợ của anh là Công chúa Thuận Thiên về lập làm Hoàng hậu, dù lúc này 

Thuận Thiên đã có thai đƣợc ba tháng. Ngƣời con mà Thuận Thiên mang thai trƣớc khi 

trở thành Hoàng hậu của Trần Thái Tông, sau đƣợc phong tƣớc Tĩnh Quốc Đại vƣơng, 

tên là Trần Quốc Khang. Nhƣ vậy, xét về danh, Trần Quốc Khang là con đầu của Trần 

Thái Tông, nhƣng thực thì Quốc Khang là cháu gọi Trần Thái Tông bằng chú ruột. 

  



Quốc Khang tuy chẳng có gì xuất chúng, nhƣng hiền lành, chất phác, cƣ xử với các bậc 

vƣơng công trong quý tộc rất nhún nhƣờng. Tiếc rằng con thứ của Tĩnh Quốc Đại vƣơng 

Trần Quốc Khang là Thƣợng vị Chƣơng Hiến Hầu Trần Kiện lại không đƣợc nhƣ cha, 

để tiếng xấu đến ngàn năm chƣa dễ hết. 

  

Trong hoàng tộc, Trần Kiện là cháu ruột của vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278), với 

Hoàng tử Tá Thiên Vƣơng Trấn Đức Việp (con của Trần Thánh Tông) là chỗ anh em 

con chú con bác, nhƣng bất chấp tình ruột thịt, bất chấp quyết tâm xây dựng khối đoàn 

kết của quý tộc họ Trần, Trấn Kiện cứ khƣ khƣ giữ mối thù oán đối với Trần Đức Việp. 

Khi quân Nguyên sang xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai (1285), cả nƣớc bừng bừng khí thế 

đánh giặc, riêng Trần Kiện thì thân làm tƣớng, cầm trong tay cả một vạn quân, nhƣng lại 

bất mãn nằm dài ở làng Tức Mặc (Nam Định), nói thác là đang bận học đạo Lão Trang. 

Tháng 3-1285, Trần Kiện đem gia quyến và bọn liêu thuộc chạy sang đầu hàng quân 

Nguyên. Tƣớng giặc là Toa Đô mừng lắm, vội cho quân hộ tống Trấn Kiện về Yên 

Kinh. Nhƣng, Trần Kiện vừa đến vùng Lạng Sơn ngày nay thì lập tức bị thổ hào đất này 

là Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh cho dân binh bao vây và tập kích dữ dội. Trong trận 

này, gia nô của Trần Hƣng Đạo là Nguyễn Địa Lô đã bắn chết Trần Kiện. Liêu thuộc của 

Trần Kiện là Lê Trắc cƣớp đƣợc xác chủ, cột lên ngựa, nhân đêm tối lẻn chạy về Khâu 

Ôn và chôn Trần Kiện ở đấy. Sau, Lê Trắc sống lƣu vong trên đất giặc, nhục nhã trăm 

bề. 

  

 20 - AN TƢ VÌ NƢỚC QUÊN THÂN 

 

 

Tháng chạp năm Ất Dậu (tháng 1 - 1285), hơn nửa triệu quân Nguyên do Thoát Hoan 

cầm đầu tràn sang xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai. Lần này, thế giặc rất mạnh, quân ta phải 

tạm thời rút lui để bảo toàn lực lƣợng, tìm cơ hội phản công sau. Giặc áp sát kinh thành 

Thăng Long, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc ấy, Trần Kiện lại đem toàn 

bộ gia quyến và liêu thuộc đi đầu hàng, cánh quân một vạn ngƣời do y chỉ huy lâm vào 

thế khủng hoảng nghiêm trọng. Vua Trần Nhân Tông một mặt sai Đỗ Khắc Chung vào 

thẳng sào huyệt giặc, mƣợn cớ đi thƣơng thuyết để do thám, mặt khác lại đƣa Công chúa 

An Tƣ vào hiến cho Thoát Hoan, nhằm khéo léo cản bƣớc tiến của tên tƣớng hung hãn 

này. Công chúa An Tƣ là con gái út của vua Trần Thái Tông ( 1225 - 1258), em của 

Thƣợng hoàng Trần Thánh Tông. Ngƣời con gái ấy vì nƣớc mà ra đi, đem tấm thân ngàn 

vàng để góp phần cứu nguy cho xã tắc. 

  

Tháng 3 - 1285, An Tƣ vào dinh Thoát Hoan (ở bờ Bắc sông Hồng). Cơn đam mê đã 

khiến Thoát Hoan chậm trễ tấn công vào Thăng Long, và đó là cơ hội quý giá để triều 

Trần có thể rút lui một cách an toàn khỏi thủ đô. Về sự kiện này, sách Đại Việt sử 

  

kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 47 a) chép một cách gọn gang rằng "sai ngƣời đem Công 

chúa An Tƣ (em gái út của Thánh Tông) đến cho Thoát Hoan, ấy là muốn làm thƣ giãn 

nạn nƣớc vậy". 



  

 

  

Lời bàn : Phàm là nữ nhi, ai chẳng muốn có một tấm chống để hƣởng hạnh phúc và để 

nƣơng thân. Thứ dân còn có quyền khao khát nhƣ vậy, huống chi là bậc tôn quý nhƣ 

Công chúa An Tƣ. Song, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. An Tƣ đã đánh theo cách đánh 

của mình. Lẫm liệt thay! 

  

 

  21 - LÒNG THÀNH CỦA TRẦN HƢNG ĐẠO 

 

 

Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống xâm lƣợc Mông Nguyên lần thứ hai 

(1285), để tránh thế giặc đang hăng, nhà Trần đã chủ động tổ chức lui quân, nhằm bảo 

toàn lực lƣợng để tìm cơ hội phản công. Bởi chủ trƣơng đó, hàng loạt các cuộc nghi binh 

cực kì tài giỏi đã đƣợc thực hiện. Giặc không sao tìm đƣợc chủ lực của ta, không sao tìm 

đƣợc đầu não của cuộc kháng chiến lúc ấy là triều đình nhà Trần. Trong giai đoạn ấy, 

Thƣợng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông phải bôn tẩu đó đây, chịu đựng 

cực nhọc và hiểm nguy chẳng phải là ít. Trần Hƣng Đạo thƣờng theo xa giá đi hầu cận. 

Bấy giờ, Ông đã là bậc lão thần, đi đâu cũng chống gậy, một chiếc gậy ở đầu có bịt sắt 

nhọn. 

  

Trƣớc đó, thân sinh của Trần Hƣng Đạo là An Sinh Vƣơng Trần Liễu có hiềm khích với 

vua Trần Thái Tông và trƣớc khi chết, An Sinh Vƣơng Trần Liễu lại còn có lời trăn trối 

với Trần Hƣng Đạo rằng: "Con phải trả thù cho cha, rồi nhân đó, đoạt luôn ngôi báu thì 

cha mới có thể thanh thản yên nghỉ dƣới suối vàng". Bởi thế, nhiều ngƣời không khỏi 

nghi kị Trần Hƣng Đạo. Biết ý, Trần Hƣng Đạo vội vứt bỏ đầu sắt nhọn, chỉ chống gậy 

gỗ không mà thôi. Bấy giờ, mọi ngƣời mới thực sự an tâm. 

  

Về chuyện này, sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 47b) có ghi lại lời bàn 

của Ngô Sĩ Liên nhƣ sau : "Bậc đại thần ở vào hoàn cảnh bị hiềm nghi nguy hiểm, tất 

phải thành thực tin nhau, sáng suốt khéo xử nhƣ hào cửu tứ của quẻ Tùy (nghĩa là phải 

thành thực, phải đạo, sáng suốt xử trí - ND) thì mới có thể giữ tròn danh dự, làm nên sự 

nghiệp, nếu không sẽ mang tai vạ. Quách Tử Nghi nhà Đƣờng, Trần Quốc Tuấn nhà 

Trần đã làm đƣợc nhƣ vậy".  

  

Hóa ra, ngƣời chống gậy không để tâm ở gậy, nhƣng ngƣời nhìn ngƣời chống gậy chừng 

nhƣ lại thấy gậy ấy có chứa cái tâm. Miếng sắt bịt gậy nặng chẳng đáng là bao, vậy mà 

vứt nó đi, ai cũng thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Mới hay, lòng thành phải đƣợc thể hiện 

một cách nghiêm cẩn qua từng chi tiết nhỏ, thì lòng thành ấy mới đƣợc ngƣời đời xác 

nhận vậy. 

  

 22 - CÁI CHẾT CỦA TRẦN ÍCH TẮC 



 

 

Trần Ích Tắc là con thứ của Trần Thái Tông (1225 - 1258), em ruột của Trần Thánh 

Tông (1258 - 1278) và là chú ruột của Trần Nhân Tông (1278 - 1293). Ngay lúc còn 

nhỏ, Trần Ích Tắc đã nổi tiếng thông minh tài trí, năm 1267 lại đƣợc phong Vƣơng, danh 

tiếng và quyền uy lừng lẫy một thời. 

  

Nhƣng, khác hẳn với cha, anh và cháu ruột của mình, Trần Ích Tắc thuộc làu kinh sử mà 

chẳng biết gì về thời thế, uyên bác mà hẹp hòi, ích kỉ đến độ quên hết giang sơn, xã tắc. 

Năm 1285, quân Nguyên xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai, Trần Ích Tắc đã cùng bọn Phạm 

Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long... đem gia quyến đi đầu hàng Thoát Hoan. Về hành động 

nhục nhã này, sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 47b và 48a) chép : 

"Trƣớc kia, khi Ích Tắc chƣa sinh, Thái Tông mộng thấy thần nhân ba mắt từ trên trời 

xuống, nói với Thái Tông rằng, thần bị thƣợng đế quở trách, xin thác sinh làm con vua, 

sau lại sẽ về phƣơng Bắc. Đến khi Ích Tắc sinh, giữa trán có cái vết lờ mờ nhƣ hình con 

mắt, hình dáng giống hệt ngƣời trong mơ. Đến năm 15 tuổi, thông minh hơn ngƣời, làu 

thông kinh sử và các thuật, vẫn còn có ý tranh đoạt ngôi đích trƣởng. Ích Tắc đã từng gửi 

thƣ riêng cho khách buôn ở Vân Đồn, xin quân Nguyên xuống Nam. Đến nay, ngƣời 

Nguyên vào cƣớp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong đƣợc làm vua. Ngƣời Nguyên 

phong cho Ích Tắc làm An Nam Quốc vƣơng. Sau khi quân Nguyên thất bại, Ích Tắc 

trong lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc". 

  

Lời bàn : Từng nghe nói đến chết trận, chết bệnh, chết già, chết đói, hoặc giả là chết vì 

uất ức, đến đây lại có thêm cái chết vì hổ thẹn. Sử chép chuyện nằm mơ của Trần Thái 

Tông, có lẽ cũng chỉ cốt để bào chữa khéo cho Trần Ích Tắc đó thôi. Song, bàn tay nhỏ 

chẳng thể che hết đƣợc nắng trời, năm 1289, Trần Ích Tắc và bọn phản bội bị triều Trần 

đem ra xử tội vắng mặt Trần Ích Tắc vì là bậc đại tôn thất nên không bị đổi thành họ Mai 

(nhƣ Trần Kiện bị đổi là Mai Kiện), nhƣng lại bị gọi là Ả Trần, ý nói nhát gan nhƣ đàn 

bà vậy. Than ôi, sử thần xƣa đã nƣơng tay không phải chỗ, đàn bà thời Trần dũng cảm 

đánh giặc, để lại biết bao gƣơng sáng cho đời sau noi theo, nào ai hèn nhát và cam tâm 

theo giặc nhƣ Trấn Ích Tắc đâu ! 

  

 23 - TÀI VÀ ĐỨC CỦA TRẦN KHÁNH DƢ 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 52 b, 53 a và 53 b) có đoạn chép về 

Nhân Huệ Vƣơng Trần Khánh Dƣ nhƣ sau : 

  

“Khi ấy (1288 - ND), thủy quân Nguyên đánh vào Vân Đồn, Hƣng Đạo Vƣơng giao hết 

công việc biên thùy cho Phó tƣớng Vân Đồn là Nhân Huệ Vƣơng Khánh Dƣ. Khánh Dƣ 

đánh thất lợi, Thƣợng hoàng hay tin liền sai Trung sứ đến xiềng Khánh Dƣ giải về kinh. 

Khánh Dƣ nói với Trung sứ rằng : "Lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhƣng xin 

khất vài ba ngày để tôi mƣu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chƣa muộn". Trung sứ 



theo lời xin đó. Khánh Dƣ đoán biết thủy quân giặc đã qua, thuyền vận tải lƣơng tất theo 

sau, nên thu thập tàn binh đợi chúng. Chẳng bao lâu, thuyền vận tải quả nhiên đến, 

Khánh Dƣ đánh bại chúng, bắt đƣợc quân lƣơng, khí giới nhiều không kể xiết, tù binh 

cũng rất nhiều. Khánh Dƣ vội sai lính chạy ngựa về báo ngay. Thƣợng hoàng tha cho tội 

cũ và nói : "Chỗ trông cậy của quân Nguyên là lƣơng thảo, khí giới, nay đã bị ta bắt 

đƣợc, sợ nó chƣa biết, có thể còn hung hăng chăng". Nói rồi bèn thả tù binh về doanh 

trại quân Nguyên để báo tin. Quân Nguyên quả nhiên rút lui, cho nên, vết thƣơng của 

dân không thảm thê nhƣ những năm trƣớc. Khánh Dƣ có phần công lao trong đó. 

  

Trƣớc đây, Khánh Dƣ trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh 

nhai, mọi thức ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phƣơng Bắc, cho nên, quần 

áo, đồ dùng đều theo tục của ngƣời Bắc. Khánh Dƣ duyệt quân các trang và ra lệnh rằng, 

quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của phƣơng Bắc, sợ 

khi vội vàng khó lòng phân biệt. Vậy, phải đội nón Ma Lôi (Ma Lôi là tên một hƣơng ở 

Hồng Lộ, hƣơng này khéo nghề đan cật tre làm nón, cho nên lấy tên hƣơng làm tên nón), 

ai trái tất phải phạt. Nhƣng, Khánh Dƣ đã ngầm sai ngƣời nhà mua nón Ma Lôi từ trƣớc, 

thuyền chở nón đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ban ra, Khánh Dƣ lại ngầm sai ngƣời 

phao tin trong trang rằng, hôm qua thấy trƣớc vụng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đến 

đậu. Do đấy, ngƣời trong trang nối gót tranh nhau mua nón. Ban đầu, mua không tới một 

tiền, sau giá đắt một chiếc nón đổi một tấm vải. Số vải thu đƣợc tới hàng ngàn tấm. Thơ 

mừng của một ngƣời khách phƣơng Bắc có câu : "Vân Đồn gà chó hết thảy đều kinh sợ", 

là nói thác sợ phục uy danh của Khánh Dƣ, mà thực là châm biếm ngầm ông ta". 

  

Lời bàn : Nhờ tài cao mà lập đƣợc công lớn, nhƣng cũng bởi đức mỏng mà để tiếng xấu 

với đời. Nhân Huệ Vƣơng Trần Khánh Dƣ quả có lí lịch khác thƣờng vậy. Sau, Trần 

Khánh Dƣ còn nói : "Tƣớng là chim ƣng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ƣng thì có 

gì là lạ". Sợ thay ! 

  

Hóa ra, kẻ cầm quyền mà tham lam cũng kể nhƣ là giặc trong chỗ tƣởng nhƣ không có 

giặc vậy. 

  

 

  24 - LÊ TÕNG GIÁO VÀ ĐINH CỦNG VIÊN 

 

 

Trong triều đình nhà Trần có hai cơ quan khá đặc biệt. Cơ quan thứ nhất là Hàn lâm 

viện, chuyên lo soạn thảo ý vua thành văn bản hẳn hòi. Cơ quan thứ hai là Ti Hành 

khiển, chuyên nhận bản thảo của Hàn lâm viện để tuyên đọc cho đình thần nghe. Quan 

Hành khiển muốn đọc lƣu loát, cắt nghĩa rạch ròi thì phải có bản thảo trƣớc mấy hôm để 

xem qua. Năm 1288, quan coi Hàn lâm viện là Đinh Củng Viên và quan coi Ti Hành 

khiển là Lê Tòng Giáo lại có chuyện xích mích với nhau. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 5, tờ 55a và 55b) chép rằng : "Ngày tuyên đọc lời vua đã đến rồi mà Củng 

Viên vẫn cố ý không đƣa bản thảo. Tòng Giáo đòi nhiều lần vẫn không đƣợc. Hôm ấy, 



xa giá sắp ra ngoài cung, Củng Viên mới đƣa bản thảo. Tòng Giáo tuyên đọc tờ chiếu 

đại xá, âm nghĩa không rõ nên phải im lặng. Vua gọi Củng Viên đứng đàng sau nhắc bảo 

âm nghĩa, Tòng Giáo rất thẹn. Tiếng nhắc của Củng Viên to dần mà tiếng đọc của Tòng 

Giáo lại nhỏ đi, trong triều chỉ còn nghe tiếng của Củng Viên mà thôi. Vua về trong 

cung, gọi Tòng Giáo dụ bảo rằng Củng Viên là sĩ nhân, ngƣời là trung quan (tức quan 

hoạn - ND), sao lại bất hòa đến thế ? Ngƣơi là Lƣu thủ Thiên Trƣờng, dùng con rƣơi, 

quả quýt làm quà đi lại, đƣa tặng lẫn nhau thì có việc gì ? Từ đó, Tòng Giáo và Củng 

Viên giao hảo với nhau rất gắn bó". 

  

Về chuyện này, sử thần Ngô Sĩ Liên có một lời bàn khá dài, xin đƣợc trích một đoạn nhƣ 

sau :"Vua bảo bề tôi giao hảo với nhau là để cùng nhau làm tốt việc của nhà vua. Nhà 

Trần trung hậu nhƣ thế nào, kể cũng đã đủ rõ. Nhƣng, lấy hoạn quan không biết chữ làm 

Hành khiển cũng không phải". 

  

Chép chuyện này vào bộ Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 

8, tờ 10) các sử gia trong Quốc sử quán triều Nguyễn cũng có một lời phê rất ngắn gọn, 

nguyên văn nhƣ sau : "ông vua này có thể gọi là thiên tử hòa giải". 

  

Tiếp lời các sử thần lỗi lạc xƣa, ngƣời kể chuyện cũng xin có thêm lời bàn mạo muội 

nhƣ sau : Lê Tòng Giáo quả không tự biết mình, chữ nghĩa kém cỏi mà dám nhận chức 

vị cao, bị Đinh Củng Viên chơi khăm cũng dễ hiểu. Tòng Giáo tuy bị mất mặt trƣớc bá 

quan văn võ, nhƣng, chính nhờ đó mà các quan nối chức sau Tòng Giáo phải lo học hành 

sao cho xứng với chức vị của mình. Kể ra nếu vua Trần Nhân Tông bắt Tòng Giáo học 

hành nghiêm chỉnh thì có lẽ hay hơn việc chỉ cho Tòng Giáo đi tặng quà cho Củng Viên. 

  

 25 – TRẦN NHÂN TÔNG VỚI PHÉP NƢỚC 

 

 

Thời Trần Nhân Tông làm vua (1278 - 1293) là thời đất nƣớc có nhiều biến cố trọng đại, 

trong đó, nổi bật hơn cả là hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lƣợc Mông Nguyên 

(1285 và 1288). Trƣớc những biến cố trọng đại của lịch sử, mỗi ngƣời có một cách nhìn 

nhận khác nhau và chính sự nhìn nhận đó đã dẫn họ đến với những vị trí cũng rất khác 

nhau trong lịch sử. Thời ấy có rất nhiều bậc anh hùng cái thế, để lại danh thơm muôn 

thuở, nhƣng thời ấy cũng có không ít kẻ hèn nhát và phản bội. Có công thì thƣởng, có tội 

thì trị, ấy là lẽ công bằng. Trần Nhân Tông giữ phép nƣớc rất nghiêm, nhƣng Trần Nhân 

Tông cũng là ngƣời rất nhân hậu, luôn tìm cách mở lối cho kẻ phạm tội nhẹ có thể hối 

cải. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 57b và 58a) có chép một đoạn nói 

về cách xử sự của vua Trần Nhân Tông năm 1289 nhƣ sau : 

  

"Trƣớc kia, ngƣời Nguyên vào cƣớp, quan lại nhiều ngƣời đến doanh trại giặc xin hàng. 

Đến khi giặc thua, bắt đƣợc cả một hòm biểu xin hàng. Thƣợng hoàng và Vua sai đốt hết 

đi để yên lòng những kẻ phản trắc, chỉ có kẻ nào đầu hàng từ trƣớc (ý nói trƣớc và trong 



cuộc kháng chiến lần thứ hai - ND) thì dẫu bản thân ở triều đình giặc cũng kết án vắng 

mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản sung công, tƣớc bỏ quốc tính". 

  

Lời bàn : Hoàng đế mở lƣợng hải hà, không thèm chấp nhất lỗi của bọn tiểu thân bạc 

nhƣợc. Song, kẻ bạc nhƣợc lẽ đâu lại quên đƣợc lầm lỗi của mình. Vua không dùng hình 

pháp để nghiêm tri mà thực là đã nghiêm trị rồi đó vậy. 

  

  26 - THƢỢNG HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY VUA 

 

 

Trần Nhân Tông húy là Khâm, đƣợc vua cha là Trần Thánh Tông truyền ngôi cho từ 

năm 1278, làm vua đến năm 1293 thì nhƣờng ngôi cho con là Thái tử Thuyên, tức vua 

Trần Anh Tông. Từ đó, Trần Nhân Tông là Thƣợng hoàng. Anh Tông thích rƣợu chè, 

bởi vậy mới có chuyện Thƣợng hoàng Trần Nhân Tông dạy vua Trần Anh Tông vào 

năm Kỉ hợi (1299) đƣợc sử cũ ghi lại. Nay theo sách Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (chính biên, quyển 8, tờ 27 và 28) mà thuật lại nhƣ sau : 

  

"Lúc ấy, Thƣợng hoàng từ phủ Thiên Trƣờng về kinh, các quan trong triều không ai hay 

biết. Vua uống rƣợu xƣơng bồ, say ngủ đánh thức mãi không đƣợc. Thƣợng hoàng thong 

thả đi xem hết các cung điện một hồi lâu, đến khi Nội hầu dâng cơm, Thƣợng hoàng 

không thấy Vua, lấy làm lạ, bèn hỏi. Biết chuyện (Vua say rƣợu) Thƣợng hoàng giận 

lắm, lập tức trở về Thiên Trƣờng, hạ chiếu cho trăm quan nội ngày mai phải đến tề tựu 

(ở Thiên Trƣờng) để nghe chỉ dụ. Đến quá trƣa (hôm sau) Nhà vua mới tỉnh dậy. Cung 

nhân đem việc đó tâu bày, Nhà vua sợ quá, đi bộ ra ngoài cung, khi về qua chùa Tƣ 

Phúc, gặp ngƣời học trò là Đoàn Nhữ Hài. Vua hỏi, Nhữ Hài vội vàng cúi rạp xuống đất 

thƣa là học trò đi học. Vua cho theo vào cung, bảo rằng : 

  

- Mới đây, trẫm say rƣợu, bị Thƣợng hoàng hỏi tội, nay muốn dâng biểu tạ tội, nhà 

ngƣơi hãy thảo giúp ta tờ biểu ấy. 

  

Nhữ Hài vâng lời, thảo xong ngay. Nhà vua liền dùng thuyền nhỏ, cho Nhữ Hài đi theo, 

đêm thì tới Thiên Trƣờng. Sớm hôm sau (Vua) sai Nhữ Hài đội tờ biểu dâng lên. 

Thƣợng hoàng hỏi : 

  

- Ngƣời dâng biểu là ngƣời nào ? 

  

Ngƣời hầu cận thƣa rằng : 

  

- Đấy là ngƣời của Quan gia (chỉ vua Trần - ND) sai dâng biểu tạ tội. 

  

Thƣợng hoàng không nói gì cả. Trời xẩm tối, gió mƣa ầm ĩ mà Nhữ Hài vẫn quỳ gối 

không nhúc nhích, Thƣợng hoàng bèn cho lấy tờ biểu vào xem, thấy lời lẽ ý tứ thiết tha 

thành khẩn, mới cho triệu Nhà vua vào và dạy rằng : 



  

- Ta không có ngƣời con nào nữa để nối ngôi hay sao ? Nay ta còn sống mà đã thế, sau 

này sẽ ra sao ? 

  

Nhà vua cúi đầu tạ tội. Thƣợng hoàng hỏi : 

  

- Ai soạn tờ biểu này ? 

  

Nhà vua tâu : 

  

- Tên học trò là Đoàn Nhữ Hài. 

  

Thƣợng hoàng lại cho triệu Đoàn Nhữ Hài vào, dụ bảo rằng : 

  

- Tờ biểu nhà ngƣơi soạn thực hợp ý ta. 

  

Sau đó, Thƣợng hoàng cho Nhà vua lại đƣợc làm vua nhƣ cũ, trăm quan lại trở về triều 

nhƣ trƣớc. Ở phủ Thiên Trƣờng về, Vua cho Nhữ Hài làm Ngự sử Trung tán. Bấy giờ, 

Nhữ Hài mới có hai mƣơi tuổi, có kẻ ghen ghét, cho là mới ít tuổi đã làm quan, làm thơ 

nói mỉa ông là miệng còn hơi sữa". 

  

Lời bàn : Sử cũ cho biết, sau lần bị Thƣợng hoàng trách phạt này, Anh Tông không bao 

giờ uống rƣợu nữa. Những kẻ thích uống rƣợu cũng không bao giờ đƣợc Anh Tông cất 

nhắc. Mới hay, có nghiêm phụ lại có cả hiếu tử, gia giáo tốt đẹp biết ngần nào. Kẻ ghen 

ghét cho Nhữ Hài miệng còn hơi sữa, có biết đâu tài chẳng đợi tuổi bao giở. Họ cƣời 

Nhữ Hài nhƣng ngƣời đời lại cƣời họ, bởi lẽ, Nhữ Hài quả là bậc trung thần túc trí, càng 

về sau càng lắm công lao. Con mắt của ngƣời biết thành khẩn nhận lỗi nhƣ vua Trần 

Anh Tông chẳng phải là sáng suốt lắm đó sao. 

  

 

  27 – LỜI VÀNG NGỌC CUỐI CÙNG CỦA HƢNG ĐẠO VƢƠNG TRẦN QUỐC 

TUẤN 

 

 

Tháng 8 năm Canh Tí (1300), Hƣng Đạo Đại vƣơng Trần Quốc Tuấn qua đời, hƣởng thọ 

70 tuổi. Ông là nhà chính trị xuất sắc, nhà quân sự thiên tài và là nhà văn hóa lớn của 

dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của ông mãi mãi sáng ngời với sử sách. Trƣớc phút lâm 

chung, ông còn để lại cho hậu thế những lời vàng ngọc, đƣợc sách Khâm định Việt sử 

thông giám cƣơng mục trân trọng ghi lại nhƣ sau : 

  

“Trƣớc đây, Quốc Tuấn bị bệnh, Nhà vua (đây chỉ Trần Anh Tông - ND) thân đến nhà 

riêng thăm viếng và hỏi rằng : 

  



- Nếu có sự không lành xảy ra (ý nói lỡ Trần Quốc Tuấn qua đời- ND) mà quân Nguyên 

lại sang xâm lấn thì chống cự bằng cách gì ? 

  

Quốc Tuấn thƣa : 

  

- Ngày trƣớc Triệu Võ (chỉ Triệu Đà - ND) dựng nƣớc, Vua nhà Hán sai quân sang đánh, 

bấy giờ, dân thì phá hết hoa màu ở đồng nội, quân thì kéo sang, dùng đoản binh tập hậu 

mà đánh phá châu Khâm, châu Liêm và châu Trƣờng Sa. Đó là một thời kì. Đến đời nhà 

Đinh, nhà Lê thì dùng ngƣời hiền tài. Lúc ấy phƣơng Nam đang mạnh, phƣơng Bắc đang 

suy, trên dƣới một dạ, dân không có lòng li tán, đắp thành Bình Lỗ mà phá đƣợc quân 

Tống. Đó lại cũng là một thời kì. Nhà Lý dựng cơ nghiệp, ngƣời nhà Tống sang xâm lấn. 

Lúc ấy, dùng Lý Thƣờng Kiệt đánh châu Khâm, châu Liêm, nhiều phen đánh đến tận 

Mai Lĩnh, ấy là có thế lực mạnh. Vừa rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt đánh phá bao vây. 

Lúc ấy, vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nƣớc ra sức nên giặc phải chịu bó tay. 

Đấy là lòng trời xui khiến. 

  

Quân giặc cậy vào trƣờng trận, ta cậy ở đoản binh, đem đoản binh chống trƣờng trận là 

việc thƣờng trong binh pháp. Nhƣng cần phải cân nhắc cho kĩ, giá thử quân giặc tràn 

sang nhƣ gió nhƣ lửa thì có thể chống cự đƣợc, nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần nhƣ 

tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh đƣợc ngay thì mình phải dùng 

tƣớng giỏi, xem tình thế biến chuyển nhƣ ngƣời đánh cờ, tùy cơ mà ứng biến cho đúng, 

làm thế nào thu hút đƣợc binh lính nhƣ cha con một nhà thì mới có thể chiến thắng đƣợc. 

Vả lại, phải khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy mới là thƣợng sách, không có gì 

hơn đƣợc. 

  

Vua phục lời trình bày của Quốc Tuấn là đúng". 

  

Lời bàn : Ngƣời xƣa cho rằng, đã là bậc tài cao đức dày thì ắt là phải sinh vi tƣớng, tử vi 

thần, sống đƣợc ngƣời đời kính trọng, mất đƣợc thế gian tôn thờ, tên tuổi phải đời đời 

sáng rỡ trong sử sách. Hƣng Đạo Vƣơng Trần Quốc Tuấn đƣợc nhân dân lập đền thờ ở 

khắp Bắc, Trung, Nam, ấy cũng bởi ông là bậc đại công đức. 

  

Đến phút cuối đời vẫn canh cánh nỗi lòng yêu nƣớc, thƣơng dân thì con ngƣời ấy phải là 

con ngƣời của mọi thời. Đất nƣớc này, dân tộc này sẽ mãi mãi khắc ghi ơn sâu nghĩa 

nặng. Kính thay! 

  

 

 28 - CHÂN DUNG TRẦN QUỐC TUẤN 

 

 

Trong các bộ sử cũ, phần viết về triều Trần, ngoài các hoàng đế ra, nhân vật đƣợc nhắc 

đến nhiều hơn cả có lẽ là Hƣng Đạo Đại vƣơng Trần Quốc Tuấn. Trƣớc đã có mấy mẩu 



chuyện nhỏ nói về ông, nay xin theo sách Khâm định Việt sứ thông giám cƣơng mục 

(chính biên, quyển 8, tờ 32 và 33) mà kể tiếp nhƣ sau : 

  

“Lúc Quốc Tuấn mới sinh, có ngƣời xem tƣớng trông thấy, nói rằng : 

  

- Ngƣời này mai sau có thể kinh bang tế thế đƣợc. 

  

Quốc Tuấn lớn lên, dung mạo khôi ngô, thông minh hơn ngƣời, xem rộng các sách, tài 

kiêm văn võ. Thân phụ Quốc Tuấn là An Sinh Vƣơng vốn có hiềm khích riêng với vua 

Trần Thái Tông (ý muốn chỉ việc Thái Tông lấy vợ của anh là Thuận Thiên Công chúa - 

ND) đem lòng oán giận, bèn đi tìm khắp những ngƣời tài nghệ cao cƣờng để dạy bảo 

Quốc Tuấn. Khi sắp mất, An Sinh cầm tay Quốc Tuấn trối trăng lại rằng : 

  

- Con không vì cha mà lấy đƣợc thiên hạ thì cha dầu chết cũng không nhắm mắt đƣợc. 

  

Trong lòng Quốc Tuấn vẫn không cho lời ấy là phải. Khi quân Nguyên sang xâm lấn, 

Quốc Tuấn một mình nắm giữ binh quyền. Có lần, Quốc Tuấn đem lời trối trăng của cha 

hỏi hai ngƣời gia nô là Yết Kiêu và Dã Tƣợng. Hai ngƣời can ngăn mà nói : 

  

- Nếu thi hành kế ấy, dầu có giàu sang một thời mà tiếng xấu để đến ngàn đời không hết. 

Đại vƣơng bây giờ chẳng đã là giàu sang rồi đó sao? Chúng tôi tình nguyện làm kẻ nô 

bộc đến già mà chết (trong thanh thản) chớ không muốn làm sự bất trung bất hiếu để cầu 

may mà đƣợc một chức quan. Chúng tôi mong đƣợc nhƣ ngƣời mổ dê tên là Duyệt (tên 

một ngƣời chuyên nghề mổ dê ở Trung Quốc thời Xuân Thu, giàu lòng trung nghĩa, từng 

theo phò Chiêu Vƣơng nƣớc Sở nhƣng sau không nhận ban thƣởng gì chỉ vui trở về với 

nghề mổ dê - ND). 

  

Quốc Tuấn nghe hai ngƣời gia nô nói, vừa cảm động mà ứa nƣớc mắt, vừa không ngớt 

khen ngợi. Có lần Quốc Tuấn (cũng đem chuyện này) vờ hỏi ý con là Hƣng Vũ Vƣơng 

Quốc Nghiễn : 

  

- Cổ nhân giàu có cả thiên hạ để truyền cho con cháu về sau. Việc này ý con thế nào ? 

  

Quốc Nghiễn thƣa rằng : 

  

- Việc ấy đối với ngƣời khác họ cũng không nên làm, huống chi là ngƣời cùng một họ. 

  

Quốc Tuấn rất lấy làm phải. Sau, ông lại đem câu ấy hỏi con thứ là Hƣng Nhƣợng 

Vƣơng Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến thẳng đến nói rằng : 

  

- Tống Thái Tổ là một ngƣời làm ruộng, chỉ nhờ gặp thời vận mà lấy đƣợc thiên hạ. 

  

Quốc Tuấn liền tuốt gƣơm ra kể tội rằng : 



  

- Bọn bề tôi phản loạn đều chính là do nhƣng đứa con bất hiếu mà ra. 

  

Nói rồi có ý giết đi. Quốc Nghiễn vội chạy ra van khóc, xin nhận tội thay, mãi sau mới 

đƣợc Quốc Tuấn tha cho. Khi Quốc Tuấn sắp mất, bảo Quốc Nghiễn rằng : 

  

- Khi ta mất, đậy nắp quan tài đâu đó xong xuôi rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng khóc. 

  

Vào khoảng cuối niên hiệu Thiệu Bảo (niên hiệu của vua Trần Nhân Tông, từ năm 1279 

đến năm 1285. Từ năm 1285 đến 1293 Trần Nhân Tông lấy niên hiệu là Trùng Hƣng. 

Đây chỉ cuộc kháng chiến lần thứ hai - ND), quân Nguyên rầm rộ kéo sang, khí thế rất là 

hung hãn. Nhân Tông nói rằng : 

  

- Thế giặc mạnh nhƣ vậy, có lẽ ta hãy tạm xin hàng. 

  

Quốc Tuấn nói : 

  

- Bệ hạ muốn hàng, trƣớc hãy chém đầu thần đi đã. 

  

Xem những việc trên thì rõ Quốc Tuấn là ngƣời hết lòng với nhà Trần, trung nghĩa rõ 

ràng nhƣ thế, cho nên dẹp tan đƣợc giặc Nguyên, dựng nên công nghiệp phi thƣờng, 

tiếng vang đến Trung Quốc. Ngƣời Nguyên thƣờng gọi ông là An Nam Hƣng Đạo 

Vƣơng mà không dám gọi rõ tên. (Vua Trần) Thánh Tông có làm bài văn bia ở sinh từ, 

sánh Quốc Tuấn với Thƣợng Phủ (tức Khƣơng Thƣợng, một công thần của nhà Chu, 

Trung Quốc - ND). Vì có công to, ông đƣợc gia phong là Thƣợng quốc công, đƣợc 

quyền tự ban thƣởng cho ngƣời khác, nhƣng Quốc Tuấn chƣa hề tự ban thƣởng cho một 

ai cả, ông cẩn trọng giữ gìn nhƣ thế đấy. Ông lại thƣờng tiến cử ngƣời hiền tài cho đất 

nƣớc, các ông Trƣơng Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão đều là môn khách của Quốc Tuấn cả". 

  

 

  

Lời bàn : Quốc Tuấn nghiêm giữ gia phong, canh cánh nuôi lòng trung nghĩa, lại biết 

tiến cử ngƣời hiền tài, sống một đời mà tiếng thơm để đến muôn đời là ông vậy. Năm 

1324, vua Trần Minh Tông có làm bài thơ tặng Trần Bang Cẩn, trong đó có câu : “Phong 

lƣu nhất đoạn hôn miêu tận. Tâm lý nan miêu cảnh cảnh đan” nghĩa là : Mọi nét phong 

lƣu đều có thể vẽ rõ hết, nhƣng không sao có thể vẽ đƣợc lòng trung nghĩa. 

  

Vẽ chân dung Trần Quốc Tuấn có lẽ còn khó hơn thế nhiều. 

  

 

  29 - PHẠM NGŨ LÃO VÀ MINH HIẾN VƢƠNG 

 

 



Tháng 5 năm Nhâm Tí (1312) vua Trần Anh Tông cất quân đi đánh Chiêm Thành. Cùng 

đi có tƣớng quân Phạm Ngũ Lão và Minh Hiến Vƣơng (húy là Uất, con út của Trần Thái 

Tông). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 28 b) có ghi lại một 

  

mẩu chuyện về mối quan hệ giữa Phạm Ngũ Lão với Minh Hiến Vƣơng trong chuyến 

xuất chinh này nhƣ sau : 

  

“Ngày Vua đóng ở Câu Chiêm, Minh Hiến Vƣơng Uất ở trong doanh trại bàn tán, làm 

mê hoặc lòng quân lính, Vua giận, đuổi ra khỏi dinh lại còn lệnh cho các dinh không 

đƣợc thu nhận. Minh Hiến Vƣơng bèn cùng vài chục gia đồng ra ngủ ở ngoài đồng nội. 

Phạm Ngũ Lão nghe tin ấy, vội mời vào trong quân và nói với mọi ngƣời rằng, Thánh 

thƣợng vừa quở trách ân chúa và đuổi ra ngoài, lỡ ra bị giặc bắt đƣợc thì chúng rêu rao 

là bắt đƣợc Hoàng tử chứ có biết đâu là (Hoàng tử) bị Vua quở trách (và đuổi đi). Ngũ 

Lão này thà chịu tội trái lệnh chứ không nỡ làm lợi cho giặc. Vua nghe biết cũng không 

nỡ trách ông. 

  

Minh Hiến với Ngũ Lão, tình nghĩa thì rất sâu nhƣng lễ ý thì sơ sài. Minh Hiến đến nhà 

Ngũ Lão, thƣờng cùng ngồi với nhau một chiếu, khi về, (Ngũ Lão) lại đem biếu vàng 

bạc, (Minh Hiến) cần gì, Ngũ Lão cũng không hề tiếc nuối dè xẻn, cho nên, Minh Hiến 

thích chơi với ông. 

  

Vua có lần trách Ngũ Lão rằng, Minh Hiến là Hoàng tử, sao mà ngƣơi lại khinh suất thế. 

Sau, Minh Hiến lại đến nhà, Ngũ Lão vẫn cùng ngồi nhƣ xƣa, chỉ nói rằng, ân chúa chớ 

đến nhà tôi nữa, kẻo Thánh thƣợng lại trách tôi. Nhƣng Minh Hiến vẫn lui tới thƣờng 

xuyên mà Ngũ Lão cũng không đổi nết cũ. Ấy là vì một ngƣời thì cậy của mà giữ lễ tiết 

sơ sài, một ngƣời thì ham của mà quên mất cả phận trên dƣới". 

  

 

  

Lời bàn : Cứu Minh Hiến Vƣơng ở Câu Chiêm, Phạm Ngũ Lão đã bộc lộ một tầm nhìn 

có lẽ còn sâu sắc hơn cả vua Trần. Nhƣng, mối thâm giao giữa Phạm Ngũ Lão với Minh 

Hiến Vƣơng tốt xấu ra sao, thiết nghĩ, lời bàn của sử cũ xác đáng lắm rồi. Hóa ra, giữ lễ 

với khách xa lạ vậy mà dễ, giữ lễ với ngƣời thân cận lại khó vô cùng. Đấy là thói 

thƣờng, nhƣng đấy cũng là điều đáng suy gẫm lắm thay! 

  

 30 - TRÍ VÀ DŨNG CỦA KHẮC CHUNG 

 

 

Khắc Chung vốn ngƣời họ Đỗ, nhờ có công giúp rập nhà Trần nên đƣợc mang quốc tính, 

đổi gọi là Trần Khắc Chung. Nhà Trần rất ít khi ban quốc tính cho ai, nhất là ở buổi đầu 

của thời kì dựng nghiệp, vậy ắt hẳn là Khắc Chung trí dũng hơn ngƣời ? Xin trích dịch 

một đoạn sau đây trong Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5, tờ 45 b và 46 a) và 

nhƣờng lời phẩm bình về Khắc Chung cho ngƣời đọc : 



  

“Giặc đánh vào Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn (vùng ngoại ô Hà Nội và Bắc Ninh ngày 

nay - ND), bắt đƣợc quân ta, thấy ngƣời nào cũng thích hai chữ Sát Thát bằng mực vào 

cánh tay, chúng tức lắm, giết hại rất nhiều. Sau, chúng tiến đến Đông Bộ Đầu (nay là 

khu vực dốc Hàng Than, đầu cầu Long Biên, Hà Nội - ND), dựng một lá cờ lớn. Vua 

muốn sai ngƣời đi do thám mà chƣa tìm đƣợc ai. Chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung tiến 

lên tâu rằng : "Thần hèn mọn bất tài, nhƣng xin đƣợc đi". Vua mừng mà nói : "Ngờ đâu 

trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kì, ngựa kí nhƣ thế ". Nói xong liền sai Khắc 

Chung đem thƣ xin giảng hòa. Ô Mã Nhi hỏi Khắc Chung rằng : "Quốc vƣơng ngƣơi vô 

lễ, sai ngƣời thích chữ Sát Thát, khinh nhờn thiên binh, lỗi ấy lớn lắm". Khắc Chung đáp 

"Chó nhà cắn ngƣời lạ không phải tại chủ nó. Vì lòng trung phẫn mà họ tự thích chữ 

thôi. Quốc vƣơng tôi không biết việc đó. Tôi là cận thần, tại sao lại không khắc". Nói 

rồi, giơ cánh tay cho xem. Ô Mã Nhi nói : "Đại quân từ xa tới, nƣớc ngƣời sao không 

quay giáo lại hội kiến, còn dám chống lệnh ? Càng bọ ngựa cản bánh xe thì sẽ ra sao ?". 

Khắc Chung nói: "Hiền tƣớng sao không theo cách Hàn Tín bình nƣớc Yên, cứ đóng 

quân ở biên giới, đƣa thƣ báo trƣớc, nếu không thông hiếu thì mới là có lỗi. Giờ bức hại 

nhau. Ngƣời ta nói, thú cùng thì cắn lại, chim cùng thì mổ lại, huống chi là ngƣời ?". 

  

Khắc Chung về rồi, Ô Mã Nhi nói với các tƣớng rằng : "Ngƣời này ở vào lúc bị uy hiếp 

mà lời lẽ vẫn tự nhiên, không hạ chủ nó là chích (tức bọn trộm cƣớp - ND), không nịnh 

mà tâng bốc ta là Nghiêu (tức Đƣờng Nghiêu - ND), hắn chỉ nói chó nhà cắn ngƣời, thật 

giỏi ứng đối, quả là không làm nhục mệnh vua. Nƣớc nó còn có ngƣời giỏi, chƣa dễ gì 

mƣu tính đƣợc". (Nói rồi), sai quân đuổi theo để bắt Khắc Chung, nhƣng không kịp nữa. 

  

 

 31 - MẠC ĐĨNH CHI ĐI SỨ 

 

 

Mạc Đĩnh Chi quê ở Chí Linh (Hải Dƣơng), đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304). 

Ngay sau khi đỗ đạt, ông đƣợc sung chức Nội thƣ gia và bốn năm sau (năm Mậu Thân, 

1308), ông đƣợc cử cầm đầu phái bộ sứ giả sang nhà Nguyên, mừng việc Nguyên Vũ 

Tông lên ngôi. Có một mẩu chuyện thú vị đã xẩy ra trong chuyến đi sứ này của ông, 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 24 a và b) ghi lại nhƣ sau : 

  

“Đĩnh Chi thấp bé nên ngƣời Nguyên khinh ông. Một hôm, viên Tể tƣớng mời ông vào 

phủ, cho cùng ngồi. Lúc ấy, đang hồi tháng 5 tháng 6. Trong phủ có treo bức trƣớng 

mỏng, trên thêu hình con chim sẻ vàng đậu cành trúc. Đĩnh Chi vờ làm nhƣ mình nhầm 

tƣởng là chim sẻ thật rồi chạy đến bắt. Ngƣời Nguyên thấy vậy cƣời ồ, cho là ngƣời 

phƣơng xa bỉ lậu (thô bỉ, quê mùa ). (Bất thình lình), Đĩnh Chi kéo bức trƣớng xuống, xé 

đi. Mọi ngƣời lấy làm lạ, hỏi tại sao, Đĩnh Chi đáp rằng, tôi nghe ngƣời xƣa vẽ cành mai 

và chim sẻ chứ chƣa hề thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay bức trƣớng của Tể 

tƣớng lại có hình chim sẻ đậu cành trúc. Trúc là biểu tƣợng của bậc quân tử, chim sẻ là 

biểu tƣợng của kẻ tiểu nhân, Tể tƣớng làm nhƣ vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng 



đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy, tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn 

tiểu nhân vậy. Mọi ngƣời nghe vậy đều phục tài ông". 

  

 

  

Lời bàn : Đĩnh Chi ngƣời thấp bé mà tài cao, đi sứ không làm nhục mênh Vua, một lòng 

canh cánh lo gìn giữ quốc thể, thật đáng kính lắm thay. Những kẻ ngạo mạn cƣời ồ khi 

Đĩnh Chi giả vờ bắt chim sẻ sau khi nghe Đĩnh Chi cắt nghĩa việc làm cua mình chẳng 

hay họ có biết chính họ đã bị Đĩnh Chi mắng xéo là lũ tiểu nhân hay không. Xé bức 

trƣớng xong lạị nói vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân, hẳn Đĩnh Chi muốn ngầm 

bảo rằng, sao mà thánh triều lắm tiểu nhân đến vậy. 

  

 

  32 - TRẦN KHẮC CHUNG MẤT HẾT DŨNG KHÍ 

 

 

Tháng 6 năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời hứa trƣớc đó của Thƣợng hoàng Trần Nhân 

Tông, vua Trần Anh Tông đem công chúa Huyền Trân gả cho vua Chiêm Thành lúc ấy 

là Chế Mân. Đáp lại, Chế Mân cũng đã đem đất hai châu Ô và Lý (vùng tƣơng ứng với 

phần phía Nam tỉnh Quảng Trị cộng với toàn bộ tỉnh Thừa Thiên ngày nay) dâng cho 

Đại Việt làm sính lễ. 

  

Tháng 5 năm Đinh Mùi (1307), nghĩa là chỉ mới đƣợc mƣời một tháng kể từ khi Huyền 

Trân Công chúa về Chiêm Quốc thì Chế Mân mất. Hay tin này, Trần Anh Tông vội sai 

quan Nhập nội Hành khiển Thƣợng thƣ Tả bộc xạ là Trần Khắc Chung, cùng với An phủ 

sứ Đặng Văn vào Chiêm Thành để tìm cách cứu Huyền Trân Công Chúa. Sách Đại Việt 

sử ký toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 22 b và 23 a) viết rằng : "Theo tục lệ Chiêm Thành, 

hễ Vua mất thì Hoàng hậu phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo. Vua biết thế, sợ Công 

chúa bị hại, bèn sai bọn Khắc Chung mƣợn cớ sang viếng tang, rồi nói, nếu hỏa táng 

Công chúa trƣớc thì việc làm chay không có ngƣời chủ trƣơng, chi bằng trƣớc ra bờ biển 

chiêu hồn ở chốn ven trời, đón linh hồn (Chế Mân) cùng về rồi hãy lên giàn hỏa thiêu. 

Ngƣời Chiêm nghe theo. (Ra biển), Khắc Chung dùng thuyền nhẹ, cƣớp lấy Công chúa 

đem về, rồi tƣ thông với Công chúa, đi đƣờng biển loanh quanh chậm chạp, lâu ngày 

mới về đến kinh đô. Hƣng Nhƣợng Đại vƣơng (tức Trần Quốc Tảng, con thứ của Trần 

Hƣng Đạo) ghét lắm, mỗi khi thấy Khắc Chung thì mắng phủ đầu rằng, thằng này là 

điềm chẳng lành đối với nhà nƣớc, họ tên nó là Trần Khắc Chung ( ba chữ này cũng có 

nghĩa là nhà Trần sắp mất đến nơi - ND), thì nhà Trần lại mất về nó chăng ? Khắc Chung 

thƣờng sợ hãi né tránh". 

  

 

  

Lời bàn : Trƣớc đó hơn hai chục năm. khi đất nƣớc đang cơn binh lửa, chính Trần Khắc 

Chung đã dũng cảm nhận mệnh vua Trần, hiên ngang đi vào sào huyệt nguy hiểm của 



giặc, khiến cho tƣớng giặc là Ô Mã Nhi phải kính nể. Đến đây, giang sơn thái bình, họa 

binh đao không còn nữa. Hƣng Nhƣợng Đại vƣơng dù sao cũng không thể đem ví với Ô 

Mã Nhi, vậy mà sao Trần Khắc Chung phải sợ hãi mà né tránh. Dũng khí của Trần Khắc 

Chung mất hết rồi chăng ? Ắt chẳng phải vậy. Kẻ tâm bất chính bao giờ cũng sợ lời 

ngay, mà đã là lời ngay thì chẳng cứ gì phát ra từ Hƣng Nhƣợng Đại vƣơng, từ bất cứ 

một ai, kẻ tâm bất chính cũng phải sợ vậy. 

  

 

  33 - LÒNG CHUNG THỦY CỦA UY TÖC CÔNG VÀ VĂN HUỆ CÔNG 

 

 

Sách Đại Việt sử ký toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 25b) có chép hai mẩu chuyện về lòng 

chung thủy của Uy Túc Công và Văn Huệ Công. Xin tóm lƣợc nhƣ sau : 

  

Uy Túc Công (tên thật là Trần Văn Bích, con trai Trần Đạo Tái, cháu nội của Trần 

Quang Khải) có vợ là Công chúa Thiên Trân. Công chúa Thiên Trân chẳng may mất 

sớm, vua Trần Anh Tông thƣơng xót lắm, thân đến đƣa tang. Uy Túc Công lăn ra đất, 

khóc lóc rất thảm thiết, Vua đến cũng không dậy nổi, phải hai ngƣời dìu mới ra tiếp 

đƣợc. Bấy giờ, phần vì thấy Uy Túc Công có vẻ thƣơng vợ quá, phần vì thời ấy có lệ 

định rằng, những ai lấy Công chúa, nếu Công chúa mất trƣớc hoặc giả là bỏ nhau thì 

không đƣợc lấy vợ khác, nên ai cũng tin là Uy Túc Công nhất định sẽ ở vậy đến hết đời. 

Ấy vậy mà sau đó chẳng bao lâu, Uy Túc Công lại lấy Công chúa Huy Thánh. 

  

Văn Huệ Công (tên thật là Trần Quang Triều, con của Hƣng Nhƣợng Đại vƣơng Trần 

Quốc Tảng, cháu nội Trần Hƣng Đạo) có vợ là Công chúa Thƣợng Trân. Công chúa 

Thƣợng Trân cũng chẳng may mà mất sớm, vua Trần Minh Tông cũng thân đến đƣa 

tang nhƣ trƣớc đó vua cha đã đến đƣa tang Công chúa Thiên Trân vậy. Khi Vua đến, 

Văn Huệ Công ra đón tiếp, tâu bày mọi việc rành mạch, xem bề ngoài nhƣ chẳng hề có 

đau buồn gì. Mọi ngƣời thấy vậy ai cũng cho là chẳng bao lâu nữa, Văn Huệ Công sẽ lấy 

vợ khác, nào ngờ, về sau Văn Huệ Công lại đi tu suốt đời. 

  

 

  

Lời bàn : Uy Túc Công đi lấy vợ khác, đó cũng là sự thƣờng, chẳng thể coi là lỗi. Văn 

Huệ Công đi tu, ấy cũng chẳng phải là điều hay, vì xét ra, chùa chiền đâu chỉ để riêng 

đón những ngƣời góa vợ tới tu hành. Cái đáng bàn là ở đời, chớ nhìn sự việc một cách 

hời hợt để rồi đoán già đoán non. Lỗi có chăng chính là ở những kẻ vô công rồi nghề, 

chuyên đàm tiếu những điều mà chính họ cũng không hay biết gì cả. 

  

 

 34 - PHÍ TRỰC XỬ ÁN 

 

 



Năm 1317, quan Hình bộ Lang trung của triều Trần, tên là Phí Trực, đƣợc Thƣợng 

hoàng Trần Anh Tông cho kiêm giữ chức An phủ Thiên Trƣờng. Phí Trực là ngƣời nổi 

tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án. Phí Trực 

thƣờng xem đi xét lại rất kĩ, thà mang tiếng là chậm, chớ quyết không chịu xử sai. Sách 

Đại Việt sứ kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 34b) có chép lại một trong những vụ án do 

Phí Trực 

  

xử nhƣ sau :  

  

“Bấy giờ, trộm cƣớp bắt đầu nổi lên, có tên Văn Khánh là đầu sỏ bọn cƣớp. Có ngƣời 

bắt đƣợc một tên cƣớp, giải lên nộp quan và bảo nó chính là Văn Khánh. Đến lúc tra hỏi, 

tên ấy nhận ngay, ai cũng cho là thực, duy có mỗi Trực vẫn ngờ, án ấy để lâu không giải 

quyết. Thƣợng hoàng hỏi chuyện đó, Trực trả lời rằng, mạng ngƣời rất trọng, lòng tôi 

còn có chỗ ngờ, không dám liều lĩnh xử quyết. Không bao lâu sau, Thƣợng hoàng lại 

hỏi, Trực lại trả lời nhƣ lần trƣớc. Thƣợng hoàng giận mà bảo rằng, nó đã nhận nhƣ thế, 

còn ngờ gì nữa. Trực tâu, nó không bị tra tấn khổ sở mà điềm nhiên thú nhận, thần trộm 

lấy làm ngờ. Một tháng sau. Văn Khánh thật quả nhiên bị bắt. Thƣợng hoàng do đó khen 

Trực có tài".  

  

 

  

Lời bàn : Thời Phí Trực, khi quý tộc chết, ngƣời ta có thể đem hàng loạt gia nô chôn 

sống theo chủ mà vẫn không bị cho là phạm tội. Xem thế cũng đủ biết mạng ngƣời lúc 

ấy chẳng đáng là gì. Giữa thời sinh linh bị rẻ rúng ấy. Phí Trực dám nói mạng ngƣời rất 

trọng thì quả là lạ lắm Hẳn ông cũng biết rõ rằng tâu bày nhƣ vậy với Thƣợng hoàng, 

ông rất có thể bị mang họa vào thân. Mới hay, làm quan toà cũng cần có dũng khí, bởi 

thiếu dũng khí thì chẳng bao giờ bảo vệ đƣợc công lí. Một khi quan tòa chỉ biết trƣớc là 

lo làm vừa lòng đấng chí tôn, sau là lo giữ thân mình, cuối cùng mới tính sự đúng sai, thì 

công lí đành phải ngả nón mà chào bái biệt. Tấm gƣơng cẩn trọng của Phí Trực thật 

đáng suy gẫm lắm thay ! 

  

 35 - QUAN KIỂM PHÁP TRẦN KIẾN 

 

 

Tháng tƣ năm Đinh Dậu (1297) vua Trần Anh Tông (1293- 1314) đã bổ dụng Trần Kiến 

làm Đại an phủ sứ ở kinh sƣ, lại cho kiêm luôn chức Kiểm pháp của triều đình. Lí do 

việc bổ dụng này đã đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính 

  

biên: quyển 8, tờ 25) ghi lại nhƣ sau :  

  

“Trần Kiến là ngƣời cƣơng trực, từng làm quan An phủ sứ ở Thiên Trƣờng. (Hồi ấy) có 

ngƣời mang thức ăn đến biếu, Trần Kiến hỏi : 

  



- Có việc gì mà biếu ? 

  

Ngƣời ấy trả lời : 

  

- Vì ở gần sở lị. 

  

Mấy hôm sau, ngƣời ấy đem việc đến cầu giúp, Trần Kiến giận lắm, lấy tay móc họng 

cho ói ra. 

  

Đến đây, (Trần Kiến) đƣợc cất nhắc lên làm quan Kiểm pháp, xét xử công bằng, thỏa 

đáng, mọi ngƣời đều nói Trần Kiến có thể quyết đoán hình ngục đƣợc". 

  

 

 Lời bàn : Thƣờng ngày chung sống mà sẵn lòng chia xẻ vui buồn với nhau, ấy là việc 

nghĩa, đời nào cũng nên giữ. Giao hảo mật thiết lâu ngày mà tặng nhau chút quà mọn, ấy 

là chân tình, chối từ là không phải lễ. 

  

Trong chỗ không ngờ, Trán Kiến xuýt nữa thì bị mua chuộc. Ông giận là phải, móc họng 

cho ói ra cũng phải. Cổ nhân vẫn nói ăn quen bén mùi, mùi món ăn hối lộ hễ ăn là dễ 

ghiền lắm. Than ôi, chức sắc ra đƣờng đƣợc thiên hạ xởi lởi mời chào, có biết là trong 

muôn lời xởi lởi mời chào ấy, có những lời chứa đựng cả mƣu toan ! 

  

 

  36 - SỰ NGHIÊM CẨN CỦA THƢỢNG HOÀNG TRẦN ANH TÔNG 

 

 

Thƣợng hoàng Trần Anh Tông húy là Thuyên, con của Trần Nhân Tông và Bảo Thánh 

Hoàng thái hậu, sinh ngày 17 tháng 9 năm Bính Tí (1276), đƣợc Nhân Tông truyền ngôi 

năm Quý Tị (1293), làm vua 21 năm (1293 - 1314), rồi nhƣờng ngôi để làm Thái thƣợng 

hoàng 6 năm (1314 - 1320), mất ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân (1320), thọ 44 tuổi. 

Bình sinh, Anh Tông là ngƣời nghiêm cẩn, xin theo sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 6, tờ 36 a- b và tờ 37 a- b) mà thuật lại mấy mẩu chuyện về Anh Tông nhƣ sau : 

  

“Lúc còn trẻ, Anh Tông thích uống rƣợu, bị Nhân Tông răn bảo, từ đấy không bao giờ 

uống nữa. Ngài từng ban tƣớc hơi nhiều cho các quan trong triều, Nhân Tông biết đƣợc, 

sai lấy sổ xem rồi ghi vào trong đó rằng, sao lại có một nƣớc bé bằng bàn tay mà phong 

quan tƣớc nhiều nhƣ thế. Từ đó, Anh Tông càng thận trọng khi ban chức tƣớc". 

  

“Huy Tƣ đƣợc phong làm Hoàng phi, khi đi theo hầu (thì tƣớc ấy) chƣa đƣợc phép ngồi 

kiệu. Bảo Từ Thái hậu lấy kiệu mình vẫn đi ban cho bà, Anh Tông trách rằng, Bảo Từ có 

thƣơng yêu Huy Tƣ thì cho thứ khác là phải, chứ cái kiệu ngồi thì theo điển chế cũ 

không thể cho đƣợc". 

  



“Nguyễn Quốc Phụ làm Nội thƣ chánh chƣởng, là cận thần của Nhân Tông. Khoảng 

năm Hƣng Long (tức niên hiệu của Anh Tông, có từ năm 1293 đến năm 1314), khuyết 

chức Hành khiển. Khi Anh Tông chầu Nhân Tông ở chùa Sùng Nghiêm, Nhân Tông nói 

rằng Quốc Phụ đƣợc đấy. Anh Tông thƣa, nếu lấy ngôi thứ mà bàn thì đƣợc, chỉ hiềm 

hắn nghiện rƣợu thôi. Nhân Tông im lặng, rồi Anh Tông cũng không cất nhắc, Quốc Phụ 

cuối cùng vẫn giữ chức cũ cho đến khi chết". 

  

 

  

Lời bàn : Biết vâng mệnh vua cha mà bỏ hẳn rƣợu chè, ấy là hiếu. Sợ dùng kẻ rƣợu chè 

bê tha mà làm hỏng quốc gia đại sự, ấy là minh. Không dễ dãi với cả hoàng phi của 

mình, ấy là nghiêm. Gồm đủ cả hiếu, minh và nghiêm, xƣa quả là hiếm có vua chúa nhƣ 

vậy. Ai đó vô tâm, ngày ngày chỉ lo vun quén, quyết hƣởng cả những cái danh phận 

mình chƣa đƣợc hƣởng, ắt phải thấy hổ thầm nếu có một lần nào đấy trót dại chê bai vua 

chúa thuở xƣa. 

  

 37 - TRƢƠNG HÁN SIÊU BỊ PHẠT 

 

 

Trƣơng Hán Siêu sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông mất năm 1354. Hán Siêu xuất 

thân là môn khách của Trần Hƣng Đạo, từng lập công lớn trong hai cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lƣợc Mông Nguyên lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288). Bình sinh, 

Trƣơng Hán Siêu là bậc văn tài lỗi lạc, tác giả của bài Bạch Đằng giang phú bất diệt và 

nhiều kiệt tác khác. Vua Trần vẫn thƣờng gọi ông là thầy, không gọi bằng tên nhƣ các 

quan lại khác. Ông mất, triều Trần cho thờ ông ở Văn Miếu, sánh ngang với Chu Văn 

An và các bậc tiên nho xuất chúng. 

  

Tuy có biệt tài văn chƣơng, nhƣng trong chính trị, ông lại là ngƣời bất cẩn. Bậc đồng 

liêu là quan Tông chính đại khanh Lê Cƣ Nhân vẫn gọi mỉa ông là chân đá cầu nhà quê, 

ý rằng ông xét việc cũng nhƣ ngƣời nhà quê đá cầu, ít khi nào trúng. Xin kể ra đây một 

chuyện về ông, khi ông còn giữ chức Hành khiển (vào năm Bính Dần, 1326, thời vua 

Trần Minh Tông), đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 44 b) ghi lại 

nhƣ sau : 

  

"Một hôm, Siêu nói trong triều rằng Hình quan Phạm Ngộ và Lê Duy ăn hối lộ. Vua lập 

tức sai điều tra. Hán Siêu bèn nói kín với ngƣời khác rằng, tôi làm việc ở chính phủ, 

đƣợc Chúa thƣợng tin dùng cho nên mới nói thế, biết đâu lại có chuyện tra xét này. Vua 

nghe vậy liền nói, Hành khiển là quan ở sảnh, Thẩm hình là quan ở viện, ta đều tín 

nhiệm cả, sao lại làm ta tin quan sảnh mà ngờ quan viện? Đến khi tra xét, Hán Siêu đuối 

lí, phải phạt 300 quan tiền". 

  

 

  



Lời bàn : Phát ngôn bừa bãi đã là tội lớn, lợi dụng sự tin cẩn để phát ngôn bừa bãi rồi 

đang không vu hãm ngƣời thì tội tại càng lớn hơn. Lê Cƣ Nhân gọi ông là chân đá cầu 

nhà quê, ắt có chỗ lầm lẫn, bởi trong việc này. Hán Siêu không đá cầu mà đá vào chân 

ngƣời đang đá cầu vậy. Ôi, sự dại dột này đâu phải chỉ trả giá bằng ba trăm quan tiền ? 

Chừng nhƣ danh thơm một đời ông dày công tạo lập cũng đã bị mất bớt đi một phần rất 

đáng kể rồi . Tiếc thay ! 

  

 

  

 38 – VỤ ÁN TRẦN QUỐC CHẨN 

 

 

Trần Quốc Chẩn là con thứ của Hƣng Đạo Đại vƣơng Trần Quốc Tuấn. Quốc Chẩn có 

con gái là Hoàng hậu của vua Trần Minh Tông (1314 - 1329). Mãi đến năm 1328, do 

Hoàng hậu vẫn chƣa có con trai nên ngôi Thái tử vẫn bỏ trống, nhiều kẻ lăm le lập con 

thứ của Trần Minh Tông. Vụ án Trần Quốc Chẩn vì thế mới xảy ra. Sách Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 9, tờ 26) đã chép lại đầu đuôi vụ án 

này nhƣ sau : 

  

'Trƣớc đây, Thƣợng hoàng (chỉ Trần Anh Tông - ND) vẫn trông mong nhiều vào Quốc 

Chẩn, muốn phó thác Nhà vua (chỉ Trần Minh Tông) cho ông. Đến lúc Thƣợng hoàng bị 

bệnh, mỗi khi Nhà vua vào thăm, Thƣợng hoàng bắt phải cùng đi với Quốc Chẩn để khỏi 

sinh lòng hiềm nghi. Đến đây Nhà vua tuổi đã nhiều mà chƣa quyết định đƣợc ngôi Thái 

tử. Quốc Chẩn tự nhận mình là cố mệnh đại thần, lại là bố đẻ Hoàng hậu, nên cố chấp là 

đợi khi nào Hoàng hậu sinh con trai trƣởng sẽ lập làm Thái tử. Văn Hiến Hầu (con của 

Trần Nhật Duật, không rõ tên) muốn đánh đổ Hoàng hậu để lập Hoàng tử tên là Vƣợng, 

bèn lấy 100 lạng vàng đút lót cho gia thần của Quốc Chẩn là Trần Phẫu, xúi Trần Phẫu 

vu cáo Quốc Chẩn âm mƣu làm phản. Nhà vua tin lời Trần Phẫu, bắt Quốc Chẩn giam ở 

chùa Tƣ Phúc, rồi đem việc ấy hỏi thiếu bảo Trần Khắc Chung. Khắc Chung vốn cùng 

bè đảng với Văn Hiến Hầu, lại là ngƣời cùng làng với mẹ đẻ của Vƣợng (bà Minh Từ 

Thái phi, ngƣời họ Lê, quê ở Giáp Sơn), hơn nữa, Khắc Chung từng giữ chức Sƣ phó để 

dạy Vƣợng, vì thế, Khắc Chung liền tâu ngay bằng câu thành ngữ tróc hổ dị, phóng hổ 

nan (bắt hổ dễ, thả hổ nguy !). Nhà vua bèn cấm tuyệt không cho Quốc Chẩn ăn uống, 

bắt phải tự tử. Hoàng hậu phải thấm nƣớc vào áo đƣa đến cho uống. Quốc Chẩn uống 

xong thì mất. Những ngƣời bị bắt lây lên đến hơn hai trăm, khi tra hỏi, ai cũng kêu gào 

là oan. 

  

Về sau, vợ cả, vợ lẽ của Trần Phẫu ghen nhau, đem việc Văn Hiến Hầu đút lót vàng ra tố 

cáo. Nhà vua giao việc này cho quan giữ việc Hình ngục là Lê Duy xét hỏi. Lê Duy là 

ngƣời cƣơng trực, lập tức tra xét ngay. Trần Phẫu phải tội lăng trì (tức xẻo thịt từng 

miếng cho đến chết), nhƣng chƣa kịp hành hình thì gia nô của Thiệu Vũ (con Quốc 

Chẩn) đã xẻo thịt Trần Phẫu ăn sống gần hết. Văn Hiến Hầu tuy đƣợc tha tội chết, nhƣng 

giáng làm thứ nhân, tƣớc bỏ tên họ trong hoàng tộc". 



  

Về chuyện này, sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 47 a-b) có chép lại lời 

bàn khá dài của sử thần Ngô Sĩ Liên. Xin đƣợc trích một đoạn trong lời bàn đó nhƣ sau : 

  

“Kinh Dịch có câu : xét xem chỗ sáng tỏ thông suốt mà thi hành điển lễ. Quốc Chẩn có 

lẽ chƣa từng nghe bao giờ, nhƣng nỗi oan khuất của ông thì phải làm cho rõ. Còn nhƣ 

Trần Khắc Chung cũng là nhân vật của một thời, vua trao cho hắn chức vị Sƣ bảo (chức 

Thiếu bảo, lo dạy Hoàng tử) và đem việc nƣớc hỏi hắn, đáng lẽ phải hết lòng trung 

khuyên can để vua trở thành Nghiêu, Thuấn mới phải, đàng này lại vào hùa với kẻ quyền 

quý, vu hãm ngƣời ngay thẳng, đi theo bọn gian tà, đẩy ngƣời lành tới nỗi oan khiên, 

hãm vua vào việc làm tội lỗi. Việc ấy mà còn nhẫn tâm làm đƣợc, thì có việc gì mà 

không nhẫn tâm làm đƣợc nữa?”. 

  

 

  39 – TRẦN MINH TÔNG DẠY HOÀNG TỬ 

 

 

Trần Minh Tông húy là Mạnh, đƣợc vua cha là Trần Anh Tông truyền ngôi năm 1314, ở 

ngôi vua 15 năm, nhƣờng ngôi cho con là Thái tử Vƣợng (tức vua Trần Hiến Tông sau 

này) năm 1329 để làm Thái thƣợng hoàng 28 năm, mất ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu 

(1357), thọ 58 tuổi. 

  

Bình sinh, Thƣợng hoàng Trần Minh Tông thƣờng hay lấy gƣơng tốt, xấu của bề tôi các 

đời vua trƣớc và lấy ngay nếp sống thanh đạm của chính mình để dạy các vị Hoàng tử. 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 9, tờ 27 và 28) chép 

rằng: 

  

“Sau khi đã nhƣờng ngôi, Thƣợng hoàng lui về ở hành cung phủ Thiên Trƣờng, mỗi khi 

các Hoàng tử vào chầu, Thƣợng hoàng thƣờng bình luận đến nhân vật bản triều. Uy Túc 

Vƣơng Văn Bích nói : 

  

- Phàm bình luận nhân vật để dạy Hoàng tử, chỉ nên nói đến việc của ngƣời hay, còn 

việc ngƣời dở, hãy gạt bỏ đi, không nên nói để cho ngƣời nghe bắt chƣớc. 

  

Thƣợng hoàng nói : 

  

- Việc làm của kẻ hay, ngƣời dở đều nên bàn đến cả, không thể gác bỏ thiên lệch đƣợc. 

Nếu con ta quả là ngƣời hiền thì nghe việc hay tất nghe mà bắt chƣớc, nghe việc dở tất 

ghét mà tránh đi. Thế thì, kẻ hay, ngƣời dở đều có thể làm gƣơng cả. Nếu con ta quả 

không hiền thì cứ gì phải thấy việc dở rồi sau mới bắt chƣớc. Cứ xem nhƣ Thái Khang 

(vua thất đức của nhà Hạ, sau bị Hậu Nghệ đuổi đi - ND) là kẻ hôn quân, thì có phải vì 

ông vua đời trƣớc chơi bời luông tuồng mà Thái Khang bắt chƣớc đâu ? Dƣỡng Đế nhà 



Tùy, miệng nói việc của Nghiêu, Thuấn mà làm thì bạo ngƣợc hơn Kiệt, Trụ, thế có phải 

thấy ngƣời hay mà bắt chƣớc đƣợc đâu ? 

  

Uy Túc Vƣơng nghe nói, cúi đầu tạ tội. 

  

Một hôm, Thƣợng hoàng mời Huệ Túc Vƣơng là Đại Niên vào tẩm điện (nơi ăn ngủ của 

vua - ND), bảo ngồi chơi. Thƣợng hoàng ăn cơm chay. Huệ Túc Vƣơng vốn tính hay bài 

bác đạo Phật và đạo Lão, nhân đó nói rằng : 

  

- Thần không biết ăn chay có lợi ích gì ? 

  

Thƣợng hoàng dụ bảo : 

  

- Ông cha ngày trƣớc ăn chay nên ta cũng bắt chƣớc, còn nhƣ bảo rằng ăn chay có ích lợi 

hay không thì ta không biết. 

  

Huệ Túc Vƣơng lặng lẽ lui ra. 

Lời bàn : Dạy con, trƣớc phải hiểu con. Minh Tông hiểu con mình cũng là hàng hiền 

nhân quân tử nên mới bạo dạn đem hết việc hay dở của ngƣời xƣa ra bàn. Đã bàn thì 

phải tin ở ngƣời nghe. Uy Túc Vƣơng Văn Bích là bậc vƣơng giả mà thiếu hẳn niềm tin 

ở các bậc vƣơng giả, cúi đầu tạ tội là phải lắm. 

  

Huệ Túc Vƣơng bài bác việc ăn chay, nào biết bữa cơm chay của Thƣợng hoàng chẳng 

phải tình cờ mà Huệ Túc Vƣơng thấy đƣợc. Hẳn là khi biết mình lỡ lời mà lặng lẽ lui ra. 

Huệ Túc Vƣơng phải hiểu đƣợc thâm ý của Thƣợng hoàng.(Thời ấy Phật giáo đƣợc coi 

là quốc giáo, ăn chay là việc thƣờng. Bài bác xã hội ăn chay cũng là xúc phạm quốc 

giáo, hậu quả của việc làm dại dột ấy thật khó mà lƣờng trƣớc đƣợc). Phép dạy ngƣời 

của Thƣợng hoàng Minh Tông quả đáng ghi vào sử sách. 

  

 40 - VUA TRẦN DẠY HIỆU KHẢ 

 

 

Dƣới triều Trần Minh Tông (1314 - 1329) có viên quan tên là Hiệu Khả, tài cán chẳng 

bao nhiêu nhƣng lại liến thoắng và hay nịnh hót, đã thế còn ăn ở bất hiếu với cha mẹ . 

Sách Đại Việt sứ kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 45 b) có chép hai chuyện vua Trần dạy 

Hiệu Khả. 

  

Chuyện thứ nhất kể rằng, một lần, vua Trần Minh Tông muốn thử lòng dạ Hiệu Khả, 

liền lấy ra hai cái tráp đựng quần áo, sai Hiệu Khả xếp loại tốt, xấu. Hiệu Khả chƣa làm, 

Vua đã nói : 

  

- Một cái thì do chính tay Thái thƣợng hoàng tự làm, một cái do Nội nhân Lê Kế làm. Ta 

thấy cả hai đều tinh xảo, ngƣơi nói cái nào khéo hơn. 



  

Hiệu Khả xem đi xem lại một lúc lâu rồi nói giọng úp mở theo kiểu nƣớc đôi rằng : 

  

- Chúa thƣợng có cái khéo của chúa thƣợng, bề tôi cũng có cái khéo của bề tôi. 

  

Vua Trần Minh Tông nghe xong liền phì cƣời. 

  

Chuyện thứ hai kể rằng, có lần, Hiệu Khả ca ngợi vua Trần Minh Tông giỏi hơn vua cha 

là Trần Anh Tông (1293 - 1314). Vua biết Hiệu Khả là kẻ bất hiếu, muốn cho Hiệu Khả 

một bài học, bèn nghiêm sắc mặt, ngăn không cho Hiệu Khả nói tiếp, rồi phán rằng : 

  

- Ai mà khen ngƣời khác giỏi hơn cha họ thì ngƣời ấy hẳn là bất hiếu với cha mẹ mình. 

  

 

 Lời bàn : Nếu phỗng đá mà biết nghe thì nghe xong chuyện thứ nhất, phỗng cùng phải 

phì cƣời, nhƣng là cƣời khẩy chớ không phải là cƣời suông nhƣ vua Trần ; nghe xong 

chuyện thứ hai, phỗng cũng phải chảy nƣớc mắt. nhƣng không phải vì buồn mà là vì 

thẹn. Sử cũ nói Hiệu Khả là kẻ lòng dạ trí trá, kể cũng chí lí lắm thay. Ngƣời xƣa nói, 

làm con bất hiếu thì làm bạn tất sẽ bất nghĩa, làm tôi tất sẽ bất trung. Ai dám bảo lời ấy 

là ngoa! 

  

 

 41 - TRẦN KHẮC CHUNG BỊ PHẠT TỘI 

 

 

Sau vụ tƣ thông với Công Chúa Huyền Trân (10 - 1307), uy danh của quan Hành khiển 

Trần Khắc Chung suy giảm rõ rệt. Các quan trong triều thƣờng kiếm cớ để đàn hặc ông, 

kể cả khi xem ra ông chẳng có lỗi gì đáng kể. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 6) có chép lại hai chuyện Trần Khắc Chung bị đàn hặc và bị phạt. Chuyện thứ 

nhất (chép ở tờ 33 a) xảy ra vào tháng 6 năm 1315, dƣới đời Trần Minh Tông (1314 - 

1329). 

  

"Lúc ấy Trần Khắc Chung làm chức Hành khiển. Quan Ngự sử dâng sớ nói rằng, chức 

vụ của Tể tƣớng, trƣớc hết phải lo điều hòa âm dƣơng. Nay Khắc Chung ở ngôi Tể 

tƣớng, không biết phối hợp trời đất cho khí tiết điều hòa, để đến nỗi mƣa nắng trái trời, 

thế là làm quan không đƣợc công trạng gì cả. Khắc Chung cãi, tôi lạm giữ chức Tể 

tƣớng, chỉ biết cố sức làm những việc mà chức vụ phải làm, còn nhƣ hạn hán thì hỏi ở 

Long Vƣơng, Khắc Chung đâu phải là Long Vƣơng mà đổ tội đƣợc. Sau, nƣớc sông lên 

cao, Vua đích thân đi xem xét việc đắp đê. Quan Ngự sử lại tâu, bệ hạ nên chăm sửa đức 

chính chớ xem làm gì việc đắp đê nhỏ nhặt ấy. Nghe thế, Khắc Chung nói, khi dân bị 

nạn lụt, ngƣời làm vua phải cứu giúp tai họa khẩn cấp đó, sửa đức chính không gì lớn 

hơn là việc này, cần gì phải ngồi thinh, tƣ lự rồi bảo là sửa đức chính". 

  



Chuyện thứ hai (chép ở tờ 45 a-b), xảy ra vào mùa hè năm 1327, cũng dƣới thời vua 

Trần Minh Tông. Chuyện kể rằng : 

  

"Mùa hạ, tháng 5, sét đánh lăng tẩm, quần thần bàn việc ấy. Vua xuống chiếu phạt bọn 

Thiếu bảo Trần Khắc Chung và Hành khiển Đoàn Nhữ Hài, nặng nhẹ khác nhau. Sau 

hôm sét đánh, các quan họp bàn ở Nội Nhân Văn Cục. Các vƣơng hầu cùng giải lao với 

Trần Khắc Chung và Đoàn Nhữ Hài. Khắc Chung nói chuyện với giọng hài hƣớc, Nhữ 

Hài vội đứng dậy bỏ đi. Khắc Chung nói xong, mọi ngƣời đều cƣời, bị quan Ngƣ sử hặc 

tội, Vua liền xuống chiếu phạt Khắc Chung và Nhữ Hài. Nhữ Hài cãi, lúc cƣời đùa thì 

thần đã đi rồi. Vua nói, Nhữ Hài nghe biết là đùa cợt mà không ngăn, lại bỏ mà đi, thế là 

cốt ý hãm thầy vào tội lỗi mà tính kế né tránh cho mình. Rất cuộc vẫn phạt cả Nhữ Hài". 

  

 

  

Lời bàn : Cƣời khi nghỉ giải lao có lẽ chƣa phải là lỗi, cái lỗi là ở chỗ ngƣời từng phạm 

lỗi nhƣ Trần Khắc Chung sao còn dám cƣời. Quan Ngự sử vạch lá tìm sâu, lẽ ấy cũng dễ 

hiểu Vua phạt Trần Khắc Chung, lai phạt luôn Đoàn Nhữ Hài, ấy là Nhà vua muốn nhân 

một chuyện cụ thể để dạy các quan không đƣợc vu hãm lẫn nhau đó thôi. 

  

 

 42 - TRẦN ANH TÔNG TRẢ LỜI SƢ PHỔ HUỆ 

 

 

Ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân (1320), Thƣợng hoàng Trần Anh Tông mất, thọ 44 tuổi 

(1276 - 1320). Những ngày Anh Tông ngả bệnh, bà Bảo Từ Thái hậu cho gọi nhà sƣ Phổ 

Huệ (cũng có sách viết là Phổ Tuệ) đến chùa Phổ Minh mở hội Quán đỉnh (Abhiseka), 

cầu Phật cứu độ cho Anh Tông mau khỏi. Nhƣng rồi bệnh tình Anh Tông mỗi lúc một 

nặng thêm. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 39b) chép rằng : 

  

"Anh Tông bệnh vừa chuyển nặng, Phổ Huệ xin đƣợc gặp để trình bày sự sống chết. 

Anh Tông sai ngƣời ra trả lời rằng : 

  

- Sƣ hãy đến đây, ta chết rồi, Quan gia (chỉ vua Trần Minh Tông) có sai bảo gì thì cứ 

việc làm. Còn nhƣ chuyện sau khi chết ra sao thì Nhà sƣ cũng chƣa chết, biết sao đƣợc 

mà trình bày việc chết với ta". 

  

 

  

Lời bàn : Thời Trần, Phật giáo thịnh lắm. Nhiều vua Trần đi tu. Chính thân Phụ của Anh 

Tông là Trần Nhân Tông, sau khi nhƣờng ngôi một thời gian ngắn cũng đã đi tu, là 

ngƣời sáng lập, cũng là đệ nhất tổ của phái Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử. Ở giữa thời 

Phật thịnh đến thế mà vẫn không thèm nghe nhà sƣ nói sự sống chết thì kể cùng là điều 

lạ.  



  

 

 43 - TẤM LÒNG CỦA ĐẶNG TẢO VÀ LÊ CHUNG 

 

 

Đặng Tảo đỗ Thái học sinh (tức Tiến sĩ), làm quan dƣới triều Trần Anh Tông (1293 - 

1314), rất đƣợc Nhà vua tin dùng nên luôn đƣợc hầu cận. Lê Chung tuy chỉ là gia nhi 

(tức tôi tớ) nhƣng nhờ lòng thành và siêng năng chăm chỉ, nên cũng dƣợc vua Trần Anh 

Tông rất mực thƣơng yêu. Năm 1314, Trần Anh Tông nhƣờng ngôi cho con để lên làm 

Thái thƣợng hoàng, Đặng Tảo và Lê Chung cùng đƣợc Anh Tông cho theo hầu. Năm 

1320, Anh Tông lâm bệnh nặng, Đặng Tảo ngày đêm túc trực bên giƣờng để sẵn sàng 

viết di chiếu, còn Lê Chung thì lo săn sóc mọi sự cho Thƣợng hoàng. Khi Trần Anh 

Tông mất, vua Trần Minh Tông tự mình lo việc khâm liệm. Giúp việc hệ trọng này, 

ngoài Quốc phụ Thƣợng tể Trần Quốc Chẩn, Vua cũng chỉ cậy nhờ thêm Đặng Tảo và 

Lê Chung mà thôi. Vậy mà an táng xong xuôi, Đặng Tảo và Lê Chung không màng đến 

ân thƣởng. Cả hai cùng dọn nhà đến Yên Sinh để trông nom lăng tẩm của Thƣợng hoàng 

Anh Tông. 

  

Hằng năm, vua Trần Minh Tông đều về bái yết lăng tẩm, nhƣng lần nào Đặng Tảo và Lê 

Chung cũng lánh mặt, chẳng hề kể công để xin riêng điều gì. Sách Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 6, tờ 40 a) chép rằng : 

  

“Vua thƣơng Tảo nghèo, ban cho hai mƣơi mẫu ruộng, sai quan là Trần Thế Hƣng mang 

giấy đến cho. Ruộng này, do trƣớc đã ban cho Thứ phi của Vua là bà Thiên Xuân nên bà 

Thiên Xuân cứ giữ lấy giấy cũ mà cày cấy, vậy mà Tảo cũng không tranh chấp. Thế 

Hƣng hay đƣợc, liền tâu thực với Vua. Vua lập tức thu giấy của Thiên Xuân, đem ruộng 

ban cho Tảo, vậy mà Tảo cũng chẳng lấy làm mừng. Lê Chung thì dời hết cả mồ mả tổ 

tiên, bán hết gia tài điền sản, đem gia quyến vợ con đến Yên Sinh, chôn cất và làm nhà ở 

đấy. Cả hai ngƣời đều ở Yên Sinh cho đến lúc mất". 

  

 

  

Lời bàn : Ngƣời xƣa hay ghép lợi với danh để rồi luẩn quẩn suốt đời trọng vọng danh 

lợi. Ông nghè Đặng Tảo và gia nhi Lê Chung thì khác hẳn. Hai ngƣời tuy phận có khác 

nhau mà tâm thành thì chỉ là một. Dẫu đã có Trần Thế Hƣng nhắc nhở, vua Trần Minh 

Tông cũng chẳng thoát tiếng vô tâm. Đặng Tảo mất ruộng không hề buồn, đƣợc ruộng 

không hề vui, bởi hai chục mẫu ruộng đâu có thể sánh đƣợc với tấm lòng bao la của ông. 

  

 

 44 - CÁI DŨNG CỦA LÊ CƢ NHÂN 

 

 



Lê Cƣ Nhân sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông làm quan trải ba đời vua là Trần Minh 

Tông (1314 - 1329), Trần Hiến Tông (1329 - 1341) và Trần Dụ Tông (1341 - 1369), nổi 

tiếng là bậc chính trực và liêm khiết. Thời Trần Minh Tông, tuổi tuy còn trẻ nhƣng ông 

đã làm quan đến chức Tông chính đại khanh, từng cả gan chê quan Hành khiển Trƣơng 

Hán Siêu làm chính trị chẳng khác gì thôn cầu cƣớc (nghĩa là chân đá cầu nhà quê, sai 

nhiều mà đúng chẳng bao nhiêu). 

  

Năm Trƣơng Hán Siêu mất (1354) cũng là năm Lê Cƣ Nhân qua đời. Nhân việc này, 

sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tời 18 a) có chép lại một mẩu chuyện nhỏ 

về ông, gọn gàng mà sâu sắc nhƣ sau : 

  

“Cƣ Nhân hồi vua Minh Tông còn trị vì, giữ chức Nội mật, lại kiêm cả việc Thẩm hình. 

Có lần Cƣ Nhân tra xét án ngục ở nhà, bị quan Trung úy là Quách Lao hặc lỗi. Vua 

Minh Tông hỏi ông rằng sao không tránh đi. Ông trả lời rằng, thần thà chịu trách phạt 

chứ không dám lừa dối. Làm quan mà lừa dối thì làm sao mà thống lĩnh đƣợc liêu thuộc 

của mình. Xem những lời ông chê ngƣời khác và những lời ông tự nhận lỗi, cũng đủ biết 

ông là ngƣời ra sao. Khi mất, ông đƣợc truy tặng chức Nhập nội Hành khiển Hữu ti Lang 

trung Đồng tri Tả ti sự". 

  

 

  

Lời bàn : Hành khiển là chức quan thuộc hàng đầu triều, uy quyền lớn lắm. Quan Hành 

khiển Trƣơng Hán Siêu là bậc văn tài xuất chúng, ngƣời mà cả đến vua Trần cũng gọi 

bằng thầy, thì uy quyền lại còn lớn hơn nữa. Lê Cƣ Nhân chỉ sợ điều đúng chớ không sợ 

quan to nên mới dám chỉ trích quan Hành khiển Trƣơng Hán Siêu. Tra xét án ngục tại 

nhà thì làm sao mà tránh đƣợc lời đàm tiếu thị phi của thiên hạ ? Lê Cƣ Nhân không 

tránh mặt Quách Lao là sự thƣờng, nhƣng ở đời, kể đã mấy ai làm đƣợc sự thƣờng ấy. 

  

 

 45 –THIỀU THỐN ĐƢỢC PHỤC CHỨC 

 

 

Thời vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369) có vị tƣớng quân tên là Thiều Thốn (ngƣời làng 

Triệu Xá, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) đƣợc Vua sai làm thống lĩnh quân 

ở Lạng Sơn. Bấy giờ, Trung Quốc náo loạn bởi cuộc vùng dậy của Chu Nguyên Chƣơng 

(sau là vua Minh Thái Tổ) nên tình hình biên giới vùng Lạng Sơn rất căng thẳng. Thiều 

Thốn là tƣớng tài nên đƣợc Vua sai lên đó tìm cách giữ yên biên ải. Các bộ sử cũ nhƣ 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 27 a) và Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (chính biên, quyển 10, tờ 19) đều chép rằng, Thiều Thốn do khéo phủ dụ 

quân sĩ nên ai cũng thích. 

  

Nhƣng, khi ông đang thành đạt, đƣợc quân dân Lạng Sơn quý trọng thì ngƣời em trai 

ông lại cậy thế mà làm nhiều điều càn quấy, buộc triều đình phải trị tội. Em trai ông bị 



phạt, ông cũng bị vạ lây, mất hết cả chức tƣớc. Thƣơng ông, quân sĩ buồn lòng, cùng 

nhau đặt lời mà ca rằng : 

  

Trời chẳng thấu oan, 

  

Ông Thiều mất quan. 

  

Dẫu biết mình bị oan, Thiều Thốn vẫn cam lòng chịu tội, không hé răng kêu nửa lời. 

Quân sĩ thấy vậy lại càng buồn chán hơn và lại cùng nhau đặt lời mà ca tiếp : 

  

Ông Thiều ra về, 

  

Lòng ta tái tê. 

  

Lời quân sĩ ta thán vang đến tận triều đình. Nhà vua xét lại miễn tội và phục chức cho 

ông. Quân sĩ bấy giờ mới vui mừng mà đặt lời ca rằng : 

  

Trời đã thấu oan, 

  

Ông Thiều lại làm quan. 

  

Thiều Thốn tuy đƣợc phục chức nhƣng chẳng bao lâu sau thì mất vì bệnh. 

  

 

  

Lời bàn : Thân làm tƣớng mà chỉ lo ra oai thì quân sĩ sợ mà không kính, việc có thể xong 

mau trong nhất thời mà cơ nghiệp khó bền lâu. Đem lòng thành mà vỗ về thì quân sĩ 

cũng lấy lòng thành mà đáp lại, việc có thể chậm trễ chút ít trong nhất thời nhƣng ân đức 

cơ nghiệp thì còn mãi với thiên thu. Lòng quân yên ả thì biên cƣơng sao không yên 

đƣợc. Mới hay, muốn giữ nƣớc, trƣớc phải giữ lòng quân dân.  

  

 

 46 – LỜI CUỐI CÙNG CỦA VUA TRẦN MINH TÔNG 

 

 

Ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu (1357), Thƣợng hoàng Trần Minh Tông mất, thọ 58 

tuổi. Thƣờng thì trƣớc phút lâm chung, sức cùng lực kiệt, trí tuệ thật khó mà minh mẫn 

nữa. Thƣợng hoàng Trần Minh Tông xem ra lại không phải vậy. Sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ quyển 7, tờ 20 a-b và tờ 21 a) chép rằng : 

  

“Khi se mình (không đƣợc khỏe,bị bệnh), triều đình muốn lập đàn chay cầu đảo. Minh 

Tông nghe biết chuyện, bèn gọi Hữu tƣớng quốc là (Trần) Phủ vào tận giƣờng nằm để 

hỏi. Vua (đây chỉ Trần Dụ Tông) sợ, lập tức sai Phủ tâu rằng, Phạm Ứng Mộng xƣớng 



nghị việc tự xin lấy mình chết thay cho Thƣợng hoàng. (Trần) Phủ vừa tâu lên thì 

Thƣợng hoàng nói : 

  

- Ứng Mộng tự nhận làm địa vị của Chu Công thì cứ lấy thân mình mà chết thay cho cha 

hắn, còn đàn chay thì không đƣợc làm. 

  

Bấy giờ, Hiến Từ Thái hậu phóng sinh các giống súc vật để cầu cho Minh Tông khỏe lại. 

Minh Tông bảo bà : 

  

- Thân ta không thể lấy con heo, con dê mà đổi đƣợc. 

  

Khi bệnh đã trầm trọng, bèn cho gọi bọn thầy thuốc là Trâu Canh, Vƣơng Định, Phạm 

Thế Thƣờng vào coi mạch. (Trâu) Canh nói là mạch phiền muộn. Minh Tông liền ứng 

khẩu đọc một bài thơ cho bọn Trâu Canh nghe : 

  

Coi mạch nói chi những chuyện phiền, 

  

Trâu Canh nên hãy hốt thuốc tiên. 

  

Chuyện buồn nếu kể hoài không dứt, 

  

Chẳng hóa rƣớc thêm nỗi muộn phiền. 

  

Lúc ấy, bởi Trâu Canh thƣờng ra vào cung cấm, vẫn hay dùng những câu khác đời, 

những lời quỵ quyệt, cốt để huyễn hoặc Trần Dụ Tông nên Trần Minh Tông ghét lắm, 

bèn mƣợn bài thơ để châm biếm hắn. Khi thuốc dâng lên, Minh Tông nói : 

  

- Ngƣời đời bao nhiêu khổ não, nay thoát đƣợc nỗi khổ não này thì mai lại gặp nỗi khổ 

não khác mà thôi. 

  

Nói rồi, không chịu uống thuốc. Lúc bệnh đã quá nguy kịch, gọi quan hoạn là Nguyễn 

Dân Vọng đem bản thảo tập thơ ngự chế đốt đi. Dân Vọng còn do dự thì Minh Tông nói 

: 

  

- Vật đáng tiếc hơn còn không thể giữ đƣợc, giữ gì thứ ấy. 

  

Các Hoàng tử cùng đứng hầu cạnh, chờ nghe lời dạy cuối cùng. (Minh Tông) liền nói 

với họ : 

  

- Các con cứ xem việc làm của ngƣời xƣa, việc hay thì theo, việc dở thì lánh, cần gì phải 

nghe ta nói. 

  

Minh Tông từng nói rằng : 



  

- Bậc đế vƣơng dùng ngƣời không phải là có tình riêng với ngƣời đó mà chỉ vì đó là 

ngƣời hiền thôi. Ngƣời đó theo đúng ý ta, giữ chức vụ cho ta, làm việc cho ta, chịu nhọc 

cho ta, cho nên ta coi là hiền mà dùng họ. Nếu ta cũng đúng là ngƣời hiền thì những 

ngƣời đƣợc ta dùng cũng hiền, kể nhƣ Nghiêu, Thuấn dùng Tắc, Khiết, Quỳ, Long vậy. 

Nếu ta không hiền thì những kẻ ta dùng ắt cũng không hiền, khác chi Kiệt, Trụ dùng Phi 

Liêm, Ác Lai vậy. Đó là "đồng thanh tƣơng ứng, đồng khí tƣơng cầu" cùng loại thì hợp 

nhau. Kiệt, Trụ đâu phải có tình riêng gì với bề tôi của hắn. Bảo hắn là ngu tối thì đƣợc 

chớ bảo hắn có tình riêng thì không". 

  

 

  

Lời bàn : Thƣợng hoàng Trần Minh Tông chợt nghĩ đƣợc những lời tốt dẹp này trƣớc 

phút lâm chung chăng? Ắt không hẳn vậy. Ngọn đèn sắp tắt bao giờ cũng lóe sáng lên 

một lần cuối cùng, đời mẫn tuệ trƣớc lúc tàn thƣờng vẫn để lại cho hậu thế những lời 

châu ngọc. Mới hay, muốn lóe sáng cả ở phút cuối đời thì sinh thời mình phải là một 

ngọn đèn. Minh Tông quả đúng là ngọn đèn của dĩ vãng, dẫu đã tắt giữa cõi đời vẫn tỏa 

sáng trong sử sách vậy. 

  

 

 47 - VUA TRẦN DỤ TÔNG 

 

 

Trần Dụ Tông tên thật là Trần Hạo, con thứ mƣời của vua Trần Minh Tông, sinh ngày 

19 tháng 10 năm Bính Tí (1336), lên ngôi ngày 21 tháng 8 năm Tân Tị (1341) lúc mới 

đƣợc 5 tuổi, làm vua 28 năm, mất năm Kỉ Dậu (1369), thọ 33 tuổi. 

  

Ngày 15 tháng 8 năm Kỉ Mão (1339), Trấn Dụ Tông (lúc ấy còn là Thái tử Hạo, mới ba 

tuổi) đi chơi ở Hồ Tây, chẳng may bị té xuống nƣớc, ngỡ đã bị chết đuối rồi. Bấy giờ, 

may có bậc danh y là Trâu Canh tận tâm cứu chữa mới thoát đƣợc. Trâu Canh có nói 

trƣớc rằng: dùng kim châm thì sống lại nhƣng sẽ bị liệt dƣơng, sau quả y nhƣ vậy. 

  

Trong 16 năm đầu đời Trần Dụ Tông, chính sự tạm cho là ổn, nhƣng từ năm niên hiệu 

Đại Trị thứ nhất (1357) trở đi, Dụ Tông chơi bời quá độ, cơ nghiệp nhà Trần suy đốn rất 

mau. Năm 1366, vào một đêm cuối mùa hạ, Trần Dụ Tông đi chơi đêm ở xa trở về, bị kẻ 

cƣớp chặn đƣờng lấy mất cả gƣơm báu lẫn ấn báu. Nhà vua cho đó là điềm báo trƣớc sự 

chẳng lành, khó mà sống lâu hơn nữa nên lại càng thả sức chơi bời. Ba năm sau (1369) 

Dụ Tông mất, năm ấy, nhà Trần bị Dƣơng Nhật Lễ cƣớp ngôi, phải mất một năm mới 

lấy lại đƣợc. 

  

Thầy của Trần Dụ Tông là Quốc tử giám Tƣ nghiệp Chu Văn An từng nhiều lần khuyên 

can, dâng "thất trảm sớ" vẫn không đƣợc Dụ Tông ngó tới, bèn treo mũ áo từ quan mà 

về. 



  

Ngai vàng của nhà Trần từ ấy càng ngày càng mục ruỗng, không cách gì cứu vãn nổi. 

  

Lời bàn : Thời mà dân thƣờng bị cƣớp là thời loạn, còn nhƣ thời mà cả đến Hoàng đế 

cũng bị cƣớp thì phải gọi là đại đại loạn. Nịnh thần lũng đoạn, Chu Văn An dâng "thất 

trảm sớ" mà Dụ Tông vàn làm ngơ để Chu Văn An ôm thất vọng ê chề xuống suối vàng. 

Ôi, triều đình bất ổn, bảo sơn hà yên làm sao đƣợc. Dƣơng Nhật Lễ cƣớp ngôi, ấy là loạn 

tiếp loạn, có gì lạ đâu ! 

  

 

 48 - NGÔ DẪN MẤT GIA TÀI 

 

 

Tháng 6 năm Quý Mão (1363), đời vua Trần Dụ Tông (1341- 1369), triều Trần có một 

vụ án hơi khác thƣờng. Bị can là Ngô Dẫn, lúc ấy đang làm trại chủ xã Đại Lai, bị triều 

đình ra lệnh tịch thu toàn bộ gia sản. Đầu đuôi vụ án này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 25 b) chép lại vắn tắt nhƣ sau : 

  

“Trƣớc đây, về đời vua Trần Minh Tông, cha của Ngô Dẫn có bắt đƣợc một viên ngọc 

rết rất lớn, bèn đem đến Vân Đồn (để bán). Các thuyền buôn tranh nhau mua. Một ngƣời 

chủ thuyền do muốn đƣợc vật lạ đó, liền đốc hết của cải để mua. Dẫn nhờ vậy mà giàu 

có. Vua Trần Minh Tông đem Công chúa Nguyệt Sơn gả cho Dẫn. Dẫn cậy giàu có, 

thông dâm với ngƣời con gái khác, lại có những lời lăng nhục Công chúa. Công chúa 

đem những việc ấy tâu Vua. Dẫn đƣợc tha tội chết nhƣng bị tịch thu gia sản". 

  

 

  

Lời bàn : Cha của Ngô Dẫn bắt đƣợc ngọc rết, cứ tƣởng phút chốc trở nên giàu có là 

may, có biết đâu ham của mà quên dạy con, kể cũng nhƣ bỏ mất một viên ngọc con quý 

hơn cả ngọc rết nhiều lần nữa. 

  

Vua Trần Minh Tông cũng vì ham của mà gả con cho nhà giàu, cho nên,Công chúa 

Nguyệt Sơn thực đã bị rẻ rúng trƣớc khi về nhả chồng rồi đó vậy. 

  

Một viên ngọc mà làm mờ mắt không biết bao ngƣời, kể cả thiên tử, chuyện khó tin mà 

có thật, quả đáng sợ lắm. Một khi của quý hơn ngƣời thì hạnh phúc đành phải ngậm ngùi 

mà chào vĩnh biệt thôi. 

  

Triều đình tịch thu gia sản của Ngô Dẫn là để trừ mầm hại cho phong hóa chăng? Xem 

ra, triều đình lúc ấy cũng coi của hơn ngƣời, nếu không thì đã dùng hình pháp khác. 

  

Viên ngọc rết, gớm thay! 

  



 49 - PHÉP XỬ THẾ CỦA TRẦN NHẬT DUẬT 

 

 

Trần Nhật Duật (1254 - 1330) là Hoàng tứ thứ sáu của vua đầu triều Trần là Trần Thái 

Tông (1225 - 1258), tƣớc Chiêu Văn Đại vƣơng, làm quan thờ trải bốn đời vua là Thánh 

Tông, Nhân Tông, Anh Tông và Minh Tông. Vào triều, Nhật Duật là Tể tƣớng, chính sự 

nhờ ông mà thêm phần rành mạch; về thái ấp, Nhật Duật là bậc nghiêm cẩn mà nhân từ, 

phong lƣu mà vẫn liêm khiết, phong hóa một vùng cũng nhờ ông mà thêm phần tốt đẹp. 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 3b và tờ 4a) có đoạn chép về ông nhƣ 

sau : 

  

“Ông là ngƣời hòa nhã, độ lƣợng, mừng vui hay giận dữ đều không lộ ra nét mặt, trong 

nhà không bao giờ chứa roi để đánh gia nô, nếu có đánh thì cũng kể rõ tội rồi sau mới 

đánh. Có lần ông sai gia đồng giữ thuyền, tên này bị gia đồng của Quốc phụ (chỉ Trần 

Quốc Chẩn - ND) đánh. Có ngƣời đến mách, ông hỏi : 

  

- Có chết không ? 

  

Ngƣời đó trả lời : 

  

- Chỉ bị thƣơng thôi. 

  

Ông nói : 

  

- Không chết thì thôi, mách làm gì ? 

  

Lại có ngƣời kiện thị tì của ông với Quốc phụ, Quốc phụ sai gia đồng tới bắt. Ngƣời thị 

tì chạy vào trong phủ, ngƣời đi bắt đuổi đến nhà giữa, bắt trói ầm ĩ. Phu nhân khóc lóc 

nói với ông : 

  

- Ân chúa là Tể tƣớng, Bình Chƣơng (chỉ Trần Quốc Chẩn) cũng là Tể tƣớng. Vì ân 

chúa nhân từ, nhu nhƣợc, nên ngƣời ta mới coi khinh đến nƣớc này. 

  

Nhật Duật vẫn ung dung không nói, xong, chậm rãi sai ngƣời ra bảo kẻ thị tì rằng : 

  

- Mày cứ ra đi, ở đâu cũng đều có phép nƣớc cả". 

  

 

  

Lời bàn : Làm cho tƣớng giặc hung hãn phải khiếp sợ nhƣ ông từng làm mới là khó, chứ 

làm cho đám gia nô thân phận thấp hèn phải khiếp sợ thì có khó gì. Nhà Nhật Duật 

không chứa roi, ấy là bởi ông muốn chí nhân với thiên hạ. Không chấp nhất sụ vụn vặt, 

ấy cũng là phép xử thƣờng của đấng đại trƣợng phu. Nhật Duật ung dung nên giữ đƣợc 



hòa khí, trong thì cốt nhục đƣợc tƣơng than, ngoài thì đồng liêu đƣợc hòa hiếu. Thế gọi 

là đại nghĩa. Ông tin ở phép nƣớc, nƣớc nhà há lại chẳng tin ông? 

  

 50 - THƢỢNG HOÀNG TRẦN MINH TÔNG VỚI VIỆC CHỌN NGÀY 

 

 

Tháng 7 năm Canh Ngọ ( 1330), Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu mất tại am Mộc 

Cảo (Yên Sinh, Hƣng Yên). Bà là Hoàng hậu của vua Trần Anh Tông và là thân mẫu 

của vua Trần Minh Tông. Ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân, Trần Minh Tông (bấy giờ 

đã nhƣờng ngôi cho con là Trần Hiến Tông để lên làm Thái thƣợng hoàng) cho phụ táng 

bà vào Thái Lăng (tức lăng của Trần Anh Tông). Sách Đại Việt sứ kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 7, tờ 5 b) và sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 9, 

tờ 33) có ghi lại việc này vắn tắt nhƣ sau : 

  

“Trƣớc đó, Thƣợng hoàng sai các quan chọn ngày chôn cất. 

  

Có ngƣời bác đi, nói rằng : 

  

- Chôn năm nay tất hại đến ngƣời chủ tế. 

  

Thƣợng hoàng sai hỏi lại ngƣời đó rằng : 

  

- Ngƣơi biết là sang năm ta nhất định chết à ? 

  

Ngƣời đó trả lời không biết. Thƣợng hoàng liền nói : 

  

- Nếu sang năm mà ta chết thì lo xong việc chôn cất mẫu hậu sớm chẳng hơn là chết rồi 

mà vẫn chƣa lo đƣợc việc đó ƣ. Lễ cát hung phải chọn ngày là vì coi trọng việc chứ đâu 

phải câu nệ họa phúc nhƣ các nhà âm dƣơng. 

  

Rốt cuộc vẫn cử hành lễ phụ táng ấy". 

  

Lời bàn : Âm dƣơng gia cho việc chọn ngày là hệ trọng, vì cho rằng việc này liên can 

mật thiết đến an nguy của ngƣời cử hành. Minh Tông thì khác, Nhà vua chọn việc trƣớc, 

chọn ngày sau, nếu chỉ đƣợc phép chọn một trong hai thì Nhà vua chọn việc chứ không 

phải chọn ngày. Xem chuyện này, ai dám bảo ngƣời xƣa là cổ hủ. Chép xong đoạn sử 

trên. Quốc Sử Quán triều Nguyễn phê ngay ba chữ là : "có kiến Thức", gọn gàng mà đầy 

đủ lắm thay. Ai đó còn mê muội với chuyện ngày lành tháng tốt há chẳng nên đọc 

chuyện này cho kĩ đó sao? 

  

 

 51 – ĐỨC ĐỘ CỦA THUẬN THÁNH BẢO TỪ HOÀNG THÁI HẬU 

 



 

Thuận Thánh Bảo Từ là Hoàng hậu của vua Trần Anh Tông (1293 - 1314) và là thân 

mẫu của vua Trần Minh Tông (1314 - 1329). Bà vốn là con gái của Hƣng Nhƣợng Đại 

vƣơng Trần Quốc Tảng, tức cháu nội của Hƣng Đạo Đại vƣơng Trần Quốc Tuấn. Bà 

sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất vào tháng 7 năm Canh Ngọ (1330). Bình sinh, bà là 

ngƣời đức độ, rất đƣợc ngƣời đƣơng thời kính trọng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản 

kỉ, quyển 7, tờ 1 a-b và tờ 2 a) chép rằng : 

  

"Thái hậu nhân từ. Các con của Anh Tông, dù là do vợ thứ sinh ra, Bà cũng rất yêu dấu, 

chăm sóc nhƣ con mình. Công chúa Huệ Chân đƣợc Anh Tông yêu quý, Thái hậu cũng 

rất yêu nàng. Công chúa Thiên Chân là con đẻ của Thái hậu, nhƣng khi đƣợc ban thức gì 

thì bà cho Huệ Chân trƣớc, sau mới đến Thiên Chân. Anh Tông mất, Thái hậu càng 

chăm sóc Huệ Chân hơn trƣớc. Đến nhƣ đối xứ với các cung tần cũng rất thịnh tình, nhƣ 

nữ quan trong cung là Vƣơng thị (mẹ đẻ của Huệ Chân), đƣợc Vua (Anh Tông - ND) 

yêu mà có thai, Thái hậu đã lấy cả Song Hƣơng Đƣờng (phòng ngủ của chính Thái hậu) 

cho làm nơi sinh nở. Vƣơng thị sanh xong thì mất. Cung nhân ngầm tâu với Thƣợng 

hoàng (Anh Tông - ND) là Thái hậu giết Vƣơng thị, nhƣng Thƣợng hoàng vẫn biết Thái 

hậu là ngƣời nhân từ, liền nổi giận lấy roi đánh ngƣời cung nhân ấy. Thái hậu biết vẫn 

chẳng để bụng". 

  

Lời bàn : Sau khi chép lại chuyện này cho gọn hơn, các tác giả sách Khâm định Việt sử 

thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 9, tờ 31) phê rằng : "Rất phải đạo đàn bà, 

nghìn xƣa ít có". Đạo đàn bà là gì ? Hẳn là mỗi thời quan niệm một khác, nhƣng thời nào 

mà chẳng sợ sự hẹp hòi và ghen tuông Dân gian có câu : 

  

Bao giờ bánh đúc có xƣơng 

  

Bao giờ dì ghẻ biết thƣơng con chồng 

  

Nguyễn Du cũng viết : 

  

Rằng tôi chút phận dàn bà. 

  

Ghen tuông thì cũng ngƣời ta thƣờng tình. 

  

Ít ra thì Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu cũng là một trong những ngoại lệ khả kính 

của hai câu tổng kết này vậy. 

  

 

 52 – SỞ HỌC CỦA TRẦN NHẬT DUẬT 

 

 



Không thấy sử chép chuyện quý tộc họ Trần đi thi, nhƣng sở học của những nhân vật 

nhƣ Trần Hƣng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nguyên Đán ... v.v.. quả là đáng phục vô 

cùng. Đây chỉ xin theo Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 2 a-b và tờ 3 a) để kể 

riêng sở học của Trần Nhật Duật, ngƣời đƣợc coi là nhà ngôn ngữ học lỗi lạc ở cuối thế 

kỉ XIII đầu thế kỉ XIV : 

  

"Nhật Duật thích chơi với ngƣời nƣớc ngoài, thƣờng cƣỡi voi đến chơi ở thôn Bà Già. 

Thôn này có từ hồi Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành. Vua Lý bắt đƣợc ngƣời 

Chiêm rồi cho về ở đấy, theo tiếng Chiêm mà đặt tên thôn là Đa-gia-ly, sau ngƣời đời 

gọi sai thành thôn Bà Già. Nhật Duật đến chơi, có khi đến ba bốn ngày mới về. 

  

Nhật Duật lại hay đến chơi chùa Tƣờng Phù, nói chuyện với nhà sƣ ngƣời Tống, ở lại 

lâu mới về. Ngƣời nƣớc ngoài đến kinh sƣ, thƣờng kéo đến nhà ông. Nếu là khách Tống 

thì ông kéo ghế ngồi gần, chuyện trò suốt buổi, nếu là ngƣời Chiêm hay ngƣời các dân 

tộc thì theo phong tục của họ mà tiếp đãi. 

  

Đời Nhân Tông ( 1278 - 1293), sứ nƣớc Sách-mã-tích (tức nƣớc Tumasik, thuộc nhóm 

Mã Lai - Đa Đảo - ND) sang cống, (triều đình) không tìm đƣợc ngƣời phiên dịch, chỉ có 

Nhật Duật là dịch đƣợc. Có ngƣời hỏi ông vì sao biết tiếng nƣớc họ, ông trả lời rằng thời 

Thái Tông (1225 - 1258), sứ nƣớc ấy sang, nhân có giao du với họ nên hiểu đƣợc đôi 

chút tiếng nƣớc họ. Nhân Tông từng nói: "Chú Chiêu Văn (chỉ Trần Nhật Duật, vai chú 

ruột của vua Nhân Tông - ND) có lẽ là kiếp sau của ngƣời phiên lạc nên mới giỏi tiếng 

các nƣớc đó". Hồi làm Tể tƣớng, ông thƣờng qua nhà một ngƣời Tống là Trần Đạo 

Chiêu, nói chuyện với nhau hàng giờ không mỏi. Anh Tông biết chuyện, nói với ông 

rằng : "Tổ phụ là Tể tƣớng (Nhật Duật vai ông của Anh Tông nên Anh Tông gọi là tổ 

phụ - ND), Đạo Chiêu tuy là ngƣời Tống, nhƣng đã có Hàn lâm phụng chỉ (chức quan lo 

phiên dịch - ND), há nên ngồi nói chuyện với hắn". 

  

Theo lệ cũ, sứ Nguyên sang phải sai ngƣời biết tiếng để phiên dịch. Tể tƣớng không 

đƣợc nói chuyện trực tiếp với họ, làm thế để lỡ có gì sai sót thì đổ lỗi cho ngƣời phiên 

dịch. Nhật Duật thì không thế. Tiếp sứ Nguyên, ông thƣờng nói chuyện thẳng với họ mà 

không mƣợn ngƣời phiên dịch. Khi sứ xong việc, về nơi nghỉ ngơi thì dắt tay cùng về, 

ngồi uống rƣợu vui vẻ nhƣ bạn quen biết. Sứ Nguyên hỏi ông : "Ông là ngƣời Chân 

Định (vùng thuộc tỉnh Hà Bắc cua Trung Quốc ngày nay - ND) tới làm quan ở đây chớ 

gì?". Nhật Duật ra sức cãi lại nhƣng họ vẫn không tin, có lẽ vì hình dáng và tiếng nói của 

ông giống ngƣời Chân Định". 

  

 

  

Lời bàn : Ai từng học ngoại ngữ mới biết học ngoại ngữ khó nhƣ thế nào. Học một lúc 

thông thạo cả tiếng Trung Quốc, tiếng Mông Cổ, tiếng Chăm, tiếng Tumasik, tiếng các 

dân tộc ít ngƣời… nhƣ Trần Nhật Duật lại càng khó hơn. Học đến độ nói tiếng nƣớc 

ngoài chẳng khác gì ngƣời nƣớc ngoài, khiến không thể tin đó là ngƣời Việt học thông 



thạo đến độ có thể từ tiếng nƣớc này mà suy đoán đúng đƣợc tiếng của nƣớc khác cùng 

một ngữ hệ, thì cổ kim chẳng mấy ai đƣợc nhƣ Nhật Duật. 

  

Tƣớc Đại vƣơng, chức Tể tƣớng, giàu không ai bằng ông, sang cũng chẳng ai bằng ông, 

và bận quốc gia đại sự chắc cũng chẳng mấy ai nhƣ ông, vậy mà ông vẫn ham học dám 

học và học giỏi. Điều cần nói thêm là Nhật Duật sống rất nghệ sĩ, trong nhà không lúc 

nào dứt tiếng đàn ca. Đọc sử, có ngƣời hỏi rằng : Nhật Duật học vào lúc nào mà giỏi thế. 

Ôi, cái sai khó sửa đã chứa đựng ngay trong câu hỏi này. Ở đời, chỉ nên hỏi nhau là học 

nhƣ thế nào chớ đừng bao giờ hỏi là học vào lúc nào. Tạo hóa có cho ai thêm riêng một 

giờ trong một ngày đâu. 

  

 

  53 - CHUYỆN ĐOÀN KHUNG XÉT ĐOÁN VIỆC CHỮA CHÁY 

 

 

Đoàn Khung làm quan thời Trần suốt ba đời vua là Thánh Tông, Nhân Tông và Anh 

Tông. Thời Trần Anh Tông (1293 - 1314) ông giữ chức Kiểm pháp quan, nổi tiếng là 

bậc xét án minh bạch, vẫn đƣợc vua khen là ngƣời thông minh và nhớ lâu. 

  

Thực sự, chức vụ ban đầu của ông là Nội thƣ gia. Bởi chức ấy mà ông luôn có dịp đƣợc 

hầu cận Nhà vua, có điều kiện thuận lợi để thi thố tài năng của mình ngay trƣớc mặt vua. 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 5. tờ 37a và 37b) có chép một đoạn khá độc 

đáo thời ông làm chức Nội thƣ gia đời Trần Thánh Tông ( 1258 - 1278) nhƣ sau :  

  

"Hồi đó, nhà dân ở kinh thành thƣờng bị cháy về ban đêm. Vua ra ngoài thành xem xét 

việc chữa cháy. Nội thƣ gia Đoàn Khung đi theo. Vua sai điểm xem ngƣời nào đến chữa 

cháy và ai đã đến trƣớc. Khung ấn đầu từng ngƣời một, bảo ngồi xuống để đếm, xong, 

tâu rõ ngƣời nào đến trƣớc, ngƣời nào đến sau. Vua hỏi : "Tại sao biết đƣợc?". Khung trả 

lời : “Thần ấn đầu từng ngƣời, thấy ai tóc thấm mồ hôi và có tro bụi bám vào nhiều thì 

đó là ngƣời đến trƣớc và cố sức chữa, ngƣời nào đầu tóc không có mồ hôi và tro bụi khô 

bay là ngƣời đến sau không kịp chữa”. 

  

Vua cho là giỏi, có ý cất nhắc để dùng". 

  

Lời bàn : Vua đích thân đi xem xét việc chữa cháy, đó âu cũng là một sự lạ. Vua kiên 

nhẫn xem xét cho đến lúc qua cơn hỏa hoạn, lại còn sai quan ghi nhận công lao của từng 

ngƣời chữa cháy, sự ấy có lẽ còn lạ hơn. Gặp đƣợc vua ấy,bậc có tài trí nhƣ Đoàn Khung 

đƣợc cất nhắc là phải lắm. Tài mọn mà còn đƣợc đấng chí tôn biết đến, huống chi kế 

sách mƣu lƣợc lớn của lƣơng thần. Thuật dùng ngƣời của Thánh Tông thật dáng để cho 

chúng ta suy gẫm lắm thay ! 

  

 

  54 -DOÃN ĐỊNH VÀ NGUYỄN NHƢ VI BỊ BÃI CHỨC 



 

 

Năm Nhâm Ngọ (1342), triều Trần sai trùng tu Ngự sử đài. Việc xong, Thƣợng hoàng 

Trần Minh Tông ngự tới xem xét, cùng đi có quan Ngự sử Trung tán là Lê Duy theo hầu. 

Bởi việc này mà các quan Giám sát Ngự sử là Doãn Định và Nguyễn Nhƣ Vi bất bình, 

rồi cũng vì bất bình mà hóa ra gàn dở nên cả hai bị bãi chức. Sách Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 11 b và 12 a) chép rằng : 

  

“Bấy giờ đã trùng tu xong Ngự sử đài. Sáng sớm, Thƣợng hoàng ngự tới, Ngự sử Trung 

tán Lê Duy theo hầu. Thƣợng hoàng trở về cung rồi Doãn Định và Nguyễn Nhƣ Vi mới 

đến. Cả hai bèn làm sớ kháng nghị, nói là Thƣợng hoàng không đƣợc vào Ngự sử đài, lại 

còn hặc tội Lê Duy không biết can ngăn, lời lẽ rất gay gắt. Thƣợng hoàng gọi họ đến, dụ 

rằng : 

  

- Ngự sử đài cũng là một trong các cung điện, chƣa từng có cung điện nào mà thiên tử lại 

không đƣợc vào. Vả chăng, trong Ngự sử đài xƣa kia còn có chỗ để thiên tử giảng học, 

các bạ thƣ chi hậu dâng hầu bút nghiên cũng ở đó cả. Đó là việc cũ về việc thiên tử vào 

Ngự sử đài. Ngày xƣa, Đƣờng Thái Tông còn xem cả thực lục, huống chi là việc vào 

Ngự sử đài. 

  

Bọn Định cố cãi, mấy ngày vẫn không thôi. Vua (chỉ Trần Dụ Tông -- ND) dụ họ hai ba 

lần cũng không đƣợc, bèn bãi chức hết cả. 

  

Lời bàn : Theo điển lễ, thiên tử không nên tới ngự sử đài, ấy là vì làm thế sẽ tạo ra sự 

thân mật quá mức bình thƣờng, khiến các quan Ngự sử khó bề can gián khi vua có lỗi. 

Thiên tử phải chăm chú đọc sử, nhƣng chỉ là sử viết về cha ông đã khuất của mình, học 

chỗ hay, tránh chỗ dở và nghiêm xét lời bình phẩm của sử gia để sửa đức chính, chứ 

không đƣợc đọc thực lục là sử viết về chính mình, cốt giữ cho sử gia sự khách quan và 

trung thực, không bị mang vạ khi viết về chỗ dở của thiên tủ đang trị vì. Thƣợng hoàng 

Minh Tông ngự đến Ngự sử đài ngay sau khi mới trùng tu ấy là sự thƣờng, không trái 

điển lễ. Doãn Định và Nguyễn Nhƣ Vi trách cứ cả Thƣợng hoàng trong việc này là quá 

đáng. Làm phức tạp một việc vốn chỉ rất đơn giản là điều tối kị của đấng chăn dân. Ôi, 

chính trực và gàn dở vốn dĩ hoàn toàn khác nhau, vậy mà sao ngƣời đời dễ lầm lẫn thế ! 

  

 

 55 - BẢO UY VƢƠNG VỚI CÁI GIÁ CỦA MỘT TẤM ÁO 

 

 

Tháng 6 năm Đinh Hợi (1347), Bảo Uy Vƣơng phạm tội, bị triều đình nhà Trần đuổi 

khỏi kinh sƣ, nói là cho làm chức Phiêu kị Tƣớng quân ở trấn Vọng Giang (đất Diễn 

Châu, Nghệ An ngày nay) nhƣng Bảo Uy Vƣơng đi chƣa đến nơi thì đã bị võ sĩ của triều 

đình đuổi theo và giết chết. Vì sao một quý tộc cao cấp nhƣ Bảo Uy Vƣơng lại bị giết 



chết một cách thê thảm nhƣ vậy. Đầu đuôi vụ án này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 7, tờ 13 b và tờ 14 a) chép lại nhƣ sau : 

  

“Buổi đầu dựng nƣớc, thuyền buôn nƣớc Tống sang dâng ngƣời nƣớc Tiểu Nhân, thân 

dài bảy tấc, tiếng nhƣ ruồi nhặng, không thông ngôn ngữ, lại dâng một tấm vải hỏa hoãn, 

giá mỗi thƣớc ba trăm quan tiền, cất giữ nhiều đời làm của quý. Sau, đem may áo cho 

Vua (đây chỉ Trần Dụ Tông - ND), vì cắt hơi ngắn nên Vua sai cất trong nội phủ. Bảo 

Uy Vƣơng tƣ thông với cung nhân và lấy trộm áo ấy. Một hôm, Bảo Uy mặc áo ấy vào 

trong, mặc thêm áo khác che ở ngoài rồi vào chầu, tâu việc trƣớc mặt Thƣợng hoàng, 

ngờ đâu, tay áo trong lộ ra. Thƣợng hoàng trông thấy, có ý nghi bèn sai ngƣời kiểm xét 

lại, quả thấy áo quý cất giữ đã mất. Ngƣời cung nhân (tƣ thông với Bảo Uy Vƣơng) sai 

thị tì già đến nhà Bảo Uy Vƣơng lấy áo đem về, rồi ngầm đem vào cung dâng trình. 

Thƣợng hoàng không nỡ giết, đuổi Bảo Uy ra làm quan ở trấn ngoài, nhƣng lại sai võ sĩ 

đi thuyền nhẹ đuổi theo, trên sông Vạn Nữ (tức sông Trinh Nữ ở Yên Mô, Ninh Bình) 

thì kịp, giết chết Bảo Uy Vƣơng, quăng xác vào bãi cát rồi về". 

  

 

  

Lời bàn : Ngƣời nƣớc Tiểu Nhân, chắc chỉ là ngƣời lùn không rõ lái buôn Trung Quốc 

bắt ở đâu đem đến, có lẽ sử cũ thấy lạ nên chép là ngƣời nƣớc Tiểu Nhân. Vải hỏa hoãn 

cũng tức là vải hỏa cán, đƣợc sách xƣa giải thích nhiều cách khác nhau, khi thì bảo là vải 

chịu lửa, khi lại nói vải giặt bằng lửa, đại khái, ta cứ cho là thứ vải vừa quý vừa lạ. 

  

Xƣa nay, có thể có kẻ “đói ăn vụng, túng làm càn" còn nhu đƣờng đƣờng là đấng vƣơng 

tƣớc nhƣ Bảo Uy, có đâu nghèo đến nỗi phải ăn trộm áo vua. 

  

Tƣ thông với cung nhân đã là một lần ăn trộm, ấy là trộm tình. Mƣợn tay cung nữ để lấy 

áo vua là lại thêm một lần ăn trộm nữa, ấy là trộm của. Sinh ra trên nhung lụa mà vẫn ăn 

trộm thì con ngƣời ấy chẳng đáng sống giữa cõi đời. Cái giá của tấm áo mà Bảo Uy phải 

trả sao mà đắt thế ! 

  

 

 56 – HIẾN TỪ TUYÊN THÁNH THÁI HOÀNG THÁI HẬU 

 

 

Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng Thái hậu nguyên là trƣờng nữ của Đại vƣơng Trần 

Quốc Chẩn, đƣợc vua Trần Minh Tông sách phong làm Hoàng hậu vào tháng 12 năm 

Quý Hợi (1323). Đến năm Đinh Dậu ( 1357), Trân Minh Tông mất, bà đƣợc vua Trần 

Dụ Tông tôn phong làm Thái hoàng Thái hậu. Ngày 14 tháng 12 năm Kỉ Dậu (1369), bà 

bị kẻ tiếm ngôi là Dƣơng Nhật Lễ giết chết. Nhân cách của bà ra sao, sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 30 a-b và tờ 31 a-b) vừa chép vừa bàn rất xác đáng nhƣ sau 

: 

  



Thái hậu vốn tính nhân hậu, có nhiều công lao giúp rập. Trƣớc kia. khi Minh Tông còn 

ngự ở Bắc cung, có tên gác cổng bắt đƣợc một con cá bống trong giếng Nghiêm Quang, 

mồm có ngậm vật lạ, moi ra thấy có chữ, toàn những lời trù yểm, ghi tên Dụ Tông, Cung 

Túc, Thiên Ninh (đều là con đẻ của Hiến Từ). Tên gác cổng cầm lá bùa tâu lên vua. 

Minh Tông sợ lắm, truyền bắt hết cung nhân, bà mụ, thị tì ra tra hỏi. Thái hậu thƣa : 

  

- Khoan đã, sợ trong đó có kẻ bị oan, thiếp xin tự mình bí mật xét hỏi trƣớc. 

  

Minh Tông nghe theo. Thái hậu sai ngƣời hỏi tên gác cổng : 

  

- Gần đây, phòng nào trong cung có mua cá bống ? 

  

Tên gác cống trả lời là Thứ phi Triều Môn. Thái hậu nói cho Minh Tông biết, Minh 

Tông lập tức ra lệnh tra xét cho ra. Thái hậu tâu rằng : 

  

- Đây là việc trong cung, không nên hở ra ngoài. Thứ phi Triều Môn là con gái của Cung 

Tĩnh Vƣơng, nếu để hở ra thì Quan gia sẽ sinh hiềm khích với Thái úy. Thiếp xin bỏ qua 

chuyện này, không xét hỏi nữa. 

  

Minh Tông khen bà là ngƣời hiền. Đến khi Minh Tông băng, vị tƣớng quân là Trần Tông 

Hoắc muốn tỏ ra trung thành với Dụ Tông, bèn thêu dệt việc này, làm Thái úy xuýt nữa 

bị hại, nhờ Thái hoàng cố sức cứu đỡ mới thoát. Ngƣời bấy giờ ca ngợi bà là đã trọn đạo 

làm mẹ, tuy là phận con trƣởng, con thứ không giống nhau, mà lòng nhân từ của bà thì 

đối với con nào cũng thế. Với bà, ân nghĩa vua tôi, cha con, anh em, không một chút 

thiếu sót, từ xƣa đến nay chƣa ai có đƣợc nhƣ vậy. Ngƣời xƣa có nói "Nghiêu, Thuấn 

trong nữ giới", Thái hậu đƣợc liệt vào hàng ấy. Bà từng hối tiếc về việc lập Nhật Lễ. Sau 

Nhật Lễ ngầm đánh thuốc độc giết bà". 

  

Ngƣời kể chuyện không dám góp thêm lời bàn, chỉ xin có một chú thích nhỏ : mấy chữ 

"Nghiêu Thuấn trong nữ giới" vốn là lời vua Tống Anh Tông (Trung Quốc) ca ngợi Cao 

Hoàng hậu nhà Tống, nguyên văn phiên âm Hán Việt là "Nữ trung Nghiên Thuấn”. 

  

 57 - CHU VĂN AN 

 

 

Chu Văn An sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông mất vào năm Canh Tuất (1370), đƣợc 

vua Trần Nghệ Tông (1370 - 1372) truy tặng tƣớc Công và đƣợc tòng tự (cho đƣợc thờ 

tự) ở Văn Miếu. Ông tên chữ là Linh Triệt, hiệu là Tiều Ẩn, thụy là Văn Trinh. Sử cũ đã 

trang trọng dành nhiều đoạn để ca ngợi danh tiết của ông, nay xin theo Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 34a-b và tờ 35a-b) kể tóm lƣợc nhƣ sau: 

  

"(Chu Văn) An ngƣời Thanh Đàm (nay là Thanh Trì, ngoại ô Hà Nội - ND), tính cƣơng 

nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà 



đọc sách, học vấn tinh thông, nổi tiếng khắp cõi, học trò đầy nhà. Có ngƣời đỗ đại khoa 

nhƣ Phạm Sƣ Mạnh, Lê Bá Quát, làm đến chức Hành khiển mà vẫn nghiêm giữ lễ học 

trò, khi đến thăm thầy thì lạy ở dƣới giƣờng, đƣợc nói chuyện với thầy vài câu rồi mới đi 

xa là lấy làm mừng lắm. Kẻ xấu thì ông nghiêm khắc quát mắng, thậm chí la thét không 

cho vào. Ông sống trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, lẫm liệt đáng sợ đến nhƣ vậy 

đấy. 

  

Vua Minh Tông mời ông làm Quốc tử giám Tƣ nghiệp và dạy Thái tử. Vua Dụ Tông 

ham chơi bời, lƣời chính sự, quyền thần lắm kẻ coi thƣờng phép nƣớc, (Chu Văn) An 

khuyên can mà Dụ Tông không nghe, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là 

những kẻ có thế lực, đƣợc Vua yêu, ngƣời bấy giờ gọi sớ ấy là "thất trảm sớ". Nhƣng, sớ 

ấy dâng lên mà không đƣợc Vua trả lời, ông liền treo mũ áo mà về quê. 

  

Ông thích núi Chí Linh (Hải Dƣơng - ND), bèn đến ở đấy, khi nào có triều hội lớn thì về 

kinh sƣ. Dụ Tông đem chính sự giao cho ông nhƣng ông từ chối không nhận. Hiến Từ 

Thái hoàng Thái hậu bảo : 

  

- Ông ta là ngƣời không thể bắt làm tôi đƣợc, ta làm sao mà có thể sai bảo đƣợc ông ta. 

  

Vua sai nội thần đem quần áo ban cho ông, ông lạy tạ ơn xong rồi đem cho ngƣời khác 

hết, thiên hạ cho ông là bậc cao thƣợng. Đến khi Dụ Tông băng (1369 ), giềng mối họ 

Trần xuýt mất, nghe tin các quan lập vua mới (chỉ Trần Nghệ Tông - ND), ông mừng 

lắm, chống gậy đến xin bái yết, xong lại trở về quê, từ chối không nhận chức gì cả. Ông 

mất, Vua sai quan đến tế, ban tặng tên thụy là Văn Trinh. Ít lâu sau lại lệnh cho ông 

đƣợc tòng tự ở Văn Miếu". 

  

 

  

Lời bàn của sử thần Ngô Sĩ Liên : "Ngƣời hiền đƣợc dùng ở đời thƣờng lo vua không thi 

hành điều sở học của mình. Vua thì dùng ngƣời hiền mà hay lo ngƣời hiền không theo ý 

muốn của mình. Cho nên, vua tôi gặp nhau, từ xƣa đã là rất khó. Nho gia nƣớc Việt ta 

đƣợc dùng rất nhiều, nhƣng kẻ thì chỉ nghĩ đến công danh kẻ thì lo làm giàu, kẻ chỉ xu 

phụ, kẻ chỉ cốt ăn lộc giữ thân, ít ai chịu để tâm đến đạo đức, lo nghĩ việc giúp vua, nêu 

đức tốt để cho dân đƣợc nhờ. Tô Hiến Thành thời Lý và Chu Văn Trinh đời Trần có lẽ 

cũng gần đƣợc (là ngƣời để tâm đến đạo đức, giúp vua nêu gƣơng sáng cho đời). Nhƣng 

Hiến Thành gặp đƣợc vua sáng nên công danh sự nghiệp đƣợc thấy ngay đƣơng thời, 

còn Chu Văn Trinh đời Trần không gặp đƣợc vua anh minh nên chính học của ông phải 

đến đời sau mới thấy đƣợc. Văn Trinh thờ vua thì thẳng thắn mà can ngăn, xuất xử thì 

làm theo nghĩa lí, đào tạo ngƣời tài thì công khanh đều ở cửa nhà ông mà ra, tiết tháo 

của ông cao thƣợng đến thiên tử cũng không bắt làm bề tôi đƣợc. Huống chi, tƣ thế 

đƣờng hoàng mà đạo làm thầy đƣợc nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà bọn nịnh hót phải sợ. 

Ngàn năm về sau, nghe phong độ của ông, há kẻ điêu ngoa lại không thành liêm chính, 

kẻ yếu hèn lại không biết tự lập hay sao? Nếu không tìm hiểu nguyên cớ, thì ai biết thụy 



hiệu của ông xứng đáng với con ngƣời của ông. Ông xứng đáng đƣợc coi là ông tổ của 

Nho gia nƣớc Việt để thờ trong Văn Miếu. Những ngƣời khác nhƣ Trần Nguyên Đán là 

bậc hiền tài trong khanh sĩ, cùng họ với vua, tuy có khí phách trung phẫn nhƣng lại bó 

tay bỏ mặc vận nƣớc không biết làm sao, chỉ lánh quyền tƣớng quốc để mong bảo toàn 

gia thuộc. Trƣơng Hán Siêu là quan văn học, tài vƣợt hẳn mọi ngƣời, tuy cứng cỏi, chính 

trực nhƣng lại chơi với kẻ không đáng chơi, gả con gái cho ngƣời không đáng gả. Họ so 

với Văn Trinh có gì đáng kể, huống hồ những kẻ còn kém hơn hai ông này”. 

  

(Đây là lời Ngô Sĩ Liên, cơ sở chứng cứ của những lời bàn này đến nay vẫn chƣa đƣợc 

biết đầy đủ. Sinh thời Trƣơng Hán Siêu không chơi với văn quan hay võ quan mà chỉ 

thích giao du với hoạn quan Có lẽ vì thế mà bị Ngô Sĩ Liên cho là “chơi với những kẻ 

không đáng chơi” chăng ? Riêng việc gả con cho những ngƣời không đáng gả thì vẫn 

chƣa rõ, chỉ xin dẫn nguyên văn lời của Ngô Sĩ Liên mà thôi (ND). 

  58 - HÔN ĐỨC CÔNG DƢƠNG NHẬT LỄ 

 

 

Vua Trần Minh Tông có bảy vị Hoàng tử. Năm 1329, Minh Tông nhƣờng ngôi cho 

Hoàng tử trƣởng là Thái tử Vƣợng, đó là vua Trần Hiến Tông (1329 - 1341) để lên làm 

Thái thƣợng hoàng. Ngày 11 tháng 6 năm Tân Tị ( 1341 ), vua Trần Hiến Tông mất, con 

thứ của Minh Tông là Hoàng tử Hạo lên ngôi, đó là vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369). 

  

Về thế thứ, Hạo là Hoàng tử thứ tƣ, trên Hạo, ngoài vua Hiến Tông đã mất, còn có Cung 

Túc Vƣơng Dục và Cung Tín Vƣơng Trạch. 

  

Ngày 25 tháng 5 năm Kỉ Dậu (1369), vua Trần Dụ Tông mất, cuộc tranh giành quyền 

lực trong quý tộc bắt đầu. Hoàng hậu của Minh Tông, lúc này đƣợc tôn là Hiến Từ 

Tuyên Thánh thái hoàng Thái hậu, đã ủng hộ con thứ của Cung Túc Vƣơng Dục là Nhật 

Lễ lên nối ngôi. Bấy giờ, Cung Túc Vƣơng Dục đã mất, Nhật Lễ cũng không phải là con 

đẻ của ông. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 29 a) chép rằng : 

  

"Nhật Lễ là con của ngƣời làm trò tên là Dƣơng Khƣơng. Mẹ Nhật Lễ khi diễn trò có tên 

là Vƣơng Mẫu. Sở dĩ có tên này vì bà hay diễn tích "Vƣơng Mẫu hiến bàn đào" mà vai 

Vƣơng Mẫu do bà đóng, nhân đó lấy làm tên mình. Bấy giờ, bà đang có thai, Dục thích 

sắc đẹp nên lấy làm vợ, khi bà sanh, Dục nhận (Nhật Lễ) làm con mình. Lúc ấy, Thái 

hậu bảo các quan rằng, Dục là con đích trƣởng mà không đƣợc nối ngôi vua, lại sớm lìa 

đời, Nhật Lễ chẳng phải là con Dục đó sao. Nói rồi, đón Nhật Lễ làm vua, truy phong 

Dục làm Thái bá". 

  

Nhật Lễ lên ngôi, tôn phong bà Hiến Từ Tuyên Thánh làm Thái hoàng Thái hậu, nhƣng 

chỉ đƣợc sáu tháng sau thì đánh thuốc độc giết chết bà ở ở trong cung. Nhật Lễ lấy lại họ 

Dƣơng, hòng cƣớp lấy ngôi báu của họ Trần. Cũng sách nói trên (tờ 31 b) viết rằng : 

 

  



“Nhật Lễ tiếm vị, rƣợu chè dâm dật, hằng ngày chỉ rong chơi, thích các trò hát xƣớng, 

muốn đổi lại họ Dƣơng, các bậc tôn thất và quan lại đều thất vọng". 

  

Tháng 11 năm Canh Tuất (1370), Nhật Lễ bị tôn thất nhà Trần và triều thần hợp sức lật 

đổ. Nhật Lễ bị giáng làm Hôn Đức Công, còn mẹ Nhật Lễ thì chạy vào cầu cứu Chiêm 

Thành, chiến tranh Chiêm - Việt từ ấy xẩy ra triền miên. 

  

 

 Lời bàn : Trƣớc đó Chiêu Văn Vƣơng Trần Nhật Duật mê ca hát nên trong nhà không 

lúc nào dứt tiếng cầm ca, ngƣời đời không ngớt lời khen là tao nhã cũng chí phải. Cung 

Túc Vƣơng Dục mê ca hát thì ít mà mê con hát thì nhiều nên bắt luôn con hát là vợ của 

Dƣơng Khƣơng về làm vợ mình, đâu biết trƣớc đó bà đã mang thai, cho nên, ngƣời đời 

chê bai cũng là chí phải. Mới hay mầm hại của nhân luân và xã tắc vẫn thƣờng nẩy nở ở 

sự ăn chơi trác tang. Nhật Lễ cũng nhƣ bao đứa trẻ vô tội khác, tập nhiễm thói hƣ của 

Cung Túc Vƣơng Dục từ nhỏ, làm sao mà lớn lên lại có thể có đƣợc chút hiếu nghĩa thủy 

chung. 

  

Cái chết tức tƣởi của Hiến Từ Tuyên Thánh Thái hoàng Thái hậu âu cũng là lời cảnh 

tỉnh cho những ngƣời cầm quyền đã quá cả tin và bất cẩn trong việc chọn ngƣời nối 

nghiệp. 

  

Trong sự giữ gìn, không khó gì bằng giũ đức. Đức nghiệp dòng họ Trần tích tu hơn một 

thế kỉ, bỗng chốc bị bọn hôn quân gian thần đổ hết. Cái cơ họ Trần sắp mất ngôi kể thế 

cũng đã là quá rõ. 

  

 

 59- ĐẠI TƢỚNG ĐỖ LỄ PHẢI MẶC ÁO CỦA ĐÀN BÀ 

 

 

Tháng 1 năm Đinh Tị (1377), vua Trần Duệ Tông thân cất quân Đại Việt đi đánh Chiêm 

Thành, nhƣng rồi bị đại bại, chết trong dám loạn quân. Về trận đánh này, sách Đại Việt 

sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 44 a-b) chép nhƣ sau : 

  

“Mùa xuân, tháng giêng, ngày 23, đại quân tiến đến cửa Thị Nại (Quy Nhơn, Bình Định 

ngày nay - ND) của Chiêm Thành, sau lên đến Thạch Kiều, đóng lại ở động Ỵ Mang 

(nay chƣa rõ là đâu- ND). Chế Bồng Nga cho dựng trại phía ngoài thành Đồ Bàn (cũng 

tức Chà Bàn, nay thuộc Bình Định - ND), sai viên quan nhỏ là Mục Bà Ma đến trá hàng, 

nói dối là Bồng Nga đã chạy trốn, nay thành trống không. vậy nên tiến quân gấp, chở bỏ 

lỡ cơ may. 

  

Ngày 24, Vua mặc áo đen, cƣỡi ngựa đen pha sắc trắng, sai Ngự Câu Vƣơng Húc mặc 

áo trắng, cƣỡi ngựa trắng, kíp truyền lệnh tiến quân. Đại tƣớng Đỗ Lễ thấy vậy can rằng 

: 



  

- Nó hàng là bởi trƣớc muốn bảo toàn đất nƣớc. Quan quân đi vào sâu để đánh phá thành 

là việc bất đắc dĩ, vậy xin hãy sai một biện sĩ mang thƣ đến hỏi tội, cốt xem hƣ thực ra 

sao, ấy cũng nhƣ kế của Hàn Tín phá nƣớc Yên thuở xƣa, không phải khó nhọc mà vẫn 

thành công vậy. Cổ nhân nói lòng giặc khó lƣờng, thần xin bệ hạ hãy xét kĩ lại. 

  

Vua nói : 

  

- Ta mặc giáp cứng, tay mang gƣơm sắc, dãi gió dầm mƣa, lội sông trèo núi để vào sâu 

trong đất giặc, không ai dám đƣơng đầu, thế là cơ trời giúp ta đó. Huống chi, nay chúa 

giặc nghe tin đã chạy trốn, không còn lòng dạ kháng cự. Cổ nhân nói, dùng binh cốt ở 

thần tốc, nay nếu dừng lại không tiến, thì đúng là trời cho mà không lấy, giặc lập cơ mƣu 

khác thì hối sao kịp. Ngƣơi chính là hạng đàn bà. 

  

Nói rồi lấy áo đàn bà cho Lễ mặc. Quân lính bèn nối gót nhau mà đi nhƣ xâu cá, cánh 

trƣớc cánh sau cách biệt, giặc thừa cơ xông ra đánh chặn. Giờ tị (khoáng từ 9 đến 11 giờ 

trƣa) quan quân tan vỡ. Vua bị hãm trong trận mà chết, bọn Đại tƣớng Đỗ Lễ, Nguyễn 

Nạp Hòa, Hành khiển Phạm Huyền Linh đều chết cả". 

  

Lời bàn : Đánh giặc cũng nhƣ đánh cờ, có khi trƣớc phải tạm nhƣờng mấy nƣớc miễn 

sau cùng giành phần thắng thì thôi. Đại tƣớng Đỗ Lễ cẩn trọng, ấy cũng là phép xử 

thƣờng của kẻ quen xông pha trận mạc. Duệ Tông bất chấp lời can ngăn, lại còn coi 

khinh mà hạ nhục, bắt Đại tƣớng phải mặc áo đàn bà trƣớc mặt ba quân, chủ quan háo 

thắng mà vô mƣu đến thế, bảo không thảm bại làm sao đƣợc. Cổ nhân dạy rằng, dụng 

binh mà khinh tƣớng, ấy là nguy. Duệ Tông hạ nhục Đại tƣớng Đỗ Lễ, có biết đâu là đã 

tự hạ nhục mình, mà xem ra, cái nhục của Duệ Tông mới thực là nỗi nhục lớn hơn cả. 

  

 60 - CHUYỆN QUAN HÀNH KHIỂN ĐỖ TỬ BÌNH 

 

 

Đời Trần Duệ Tông (1372 - 1377) quan Hành khiển Đỗ Tử Bình đƣợc lệnh trấn giữ ở 

Hóa Châu (vùng Bình-Trị-Thiên ngày nay). Bấy giờ, vua Chiêm là Chế Bồng Nga sai 

ngƣời đem mƣời mâm vàng nhờ Đỗ Tử Bình dâng vua Duệ Tông, cốt tạo mối hòa hiếu 

nhất thời để yên bề củng cố lực lƣợng, hòng đối phó lâu dài với Đại Việt. Nhận vàng, Đỗ 

Tử Bình liền giấu vua Trần mà lấy làm của riêng, lại còn bịa đặt tâu vua rằng Chế Bồng 

Nga vô lễ, cần phải đem quân đi hỏi tội. Duệ Tông tƣởng thật, giận lắm, cất quân đi 

đánh Chiêm Thành ngay. 

  

Ngày 23 tháng 1 năm Đinh Tị ( 1377), Duệ Tông đến cửa Thị Nại (Quy Nhơn, Bình 

Định ngày nay). Chế Bồng Nga dùng mƣu đẩy quân Trần vào đất hiểm rồi đánh cho tơi 

bời. Vua Trần Duệ Tông cùng một loạt tƣớng lĩnh cao cấp nhƣ Đại tƣớng Đỗ Lễ, 

Nguyễn Nạp Hòa, Hành khiển Phạm Huyền Linh đều chết trận, Ngự Câu Vƣơng Húc thì 

bị bắt sống. Trận này, Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân, không chịu đến cứu nên thoát 



đƣợc, còn Hồ Quý Ly thì lo việc quân lƣơng ở phía sau, nghe tin Vua chết cũng lập tức 

chạy về. 

  

Quân Đại Việt thua trận, căm ghét Đỗ Tử Bình, bèn bắt ông đem đóng cũi, đƣa về kinh 

sƣ để trị tội. Dân dọc đƣờng trông thấy, ném gạch đá vào Đỗ Tử Bình và không ngớt 

chửi rủa. Nhƣng rồi sau đó, triều đình cũng tha tội chết cho Đỗ Tử Bình, chỉ phạt tội đồ 

làm lính. 

  

Lời bàn : Đỗ Tử Bình thấy của thì ham, cất giữ riêng mƣời mâm vàng là gian, lại tấu 

sàm về triều là thêm một lần gian nữa. Kẻ tham thì thƣờng bất nghĩa. Đỗ Tử Bình không 

đi cứu vua Duệ Tông cũng là sự thƣờng ấy thôi. Song, mấy kẻ bất nghĩa ở đời mà lại 

đƣợc yên than. Đỗ Tử Bình từng là Hành khiển, quyền uy một thuở đầy mình, bỗng chốc 

bị gông cổ đóng cũi chở về kinh để trị tội là một lần nhục, bị dân lành ném gạch đá và 

chửi rủa là hai lần nhục, sau rốt lại bị đồ làm lính là ba lần nhục. Ôi, đổi danh dự và cả 

sự nghiệp cùng chức quan Hành khiển đế lấy mƣời mâm vàng, sao mà rẻ rúng thế. Mƣời 

mâm vàng kia há lại bù đắp nổi ba lần nhục với ngƣời đƣơng thời, muôn lần nhục với 

hậu thế đƣợc chăng ? 

  

 61 - NGỰ SỬ ĐẠI PHU TRƢƠNG ĐỖ 

 

 

Trƣơng Đỗ (có sách viết là Trƣơng Xã, có lẽ bởi trong Hán tự đỗ và xã có mặt chữ gần 

giống nhau mà viết nhầm chăng ?) ngƣời làng Phù Đái, huyện Đồng Lại (nay là Ninh 

Giang, Hải Dƣơng), sau dời về ở làng Nghi Tàm (Thăng Long), đỗ Thái học sinh (Tiến 

sĩ), làm quan đến chức Ngự sử Đại phu, Đình úy tự khanh, Trung đô phủ tổng quản. 

Thời Trần Duệ Tông, Trƣơng Đỗ nổi danh với việc can vua không nên xuất quân đánh 

Chiêm Thành (1377). Duệ Tông không nghe, đến nỗi phải thân vong quốc nhục. Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 45 a-b) chép chuyện Trƣơng Đỗ nhƣ sau: 

  

“Trƣớc đây, Ngƣ sử Đại phu Trƣơng Đỗ can Vua rằng: Chiêm Thành chống lệnh, tội 

cũng chƣa đáng phải giết, đã thế, nó lại ở cõi xa xôi, núi sông hiểm trở. Nay, bệ hạ mới 

lên ngôi, đức chính và giáo hóa chƣa thấm nhuần đƣợc tới phƣơng xa, vậy hãy sửa sang 

văn đức, khiến nó tự đến thần phục. Nếu nhƣ nó không theo thì sau sẽ sai tƣớng đi đánh 

cũng không muộn. Đỗ ba lần dâng sớ can Vua không đƣợc, bèn treo mũ mà bỏ đi. 

  

Đỗ là ngƣời thanh liêm, thẳng thắn, không bè đảng, phóng khoáng và có chí lớn. Hồi 

nhỏ, có lần ông ra chơi ở Hồ Tây xem tƣớng sĩ tập bắn và nói đùa rằng : 

  

- Nghề này thì có khó gì? 

  

Vị tƣớng quân nghe vậy, lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại : 

  

- Mày có bắn trúng đƣợc không ? 



  

Ông trả lời : 

  

- Xin thử xem. 

  

Rồi ông bắn ba phát trúng cả ba. Tƣớng quân rất kinh ngạc, muốn nuôi làm con nhƣng 

Đỗ coi khinh không theo. Sau, ông đi du học, đậu Thái học sinh, rất nổi danh. Ông làm 

quan trong sạch, nghèo túng, không gây dựng điền sản, con cháu nối đời làm quan cũng 

có tiếng nghèo mà trong sạch". 

  

 

  

"Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Trƣơng Đỗ khi làm quan thì không giấu lời nói thẳng, thế là 

đã xứng với chức vụ của mình. Khi can ngăn thì nói đến ba lần, thế là đã dám chạm đến 

cả Vua. Vậy mà ông không đƣợc Vua nghe, thế là tâm trí Vua đã lẫn. Ngƣời có trách 

nhiệm phải nói, không đƣợc nghe theo thì bỏ đi, thế là sự tiến lui của Đỗ đã hợp lẽ phải. 

Tuy lời nói thẳng thƣờng trái tai Vua nhƣng lại có lợi cho thân Vua. Việc này có thể lấy 

làm gƣơng đƣợc". 

  

 62 - HẬU VẬN CỦA ĐỖ TỬ BÌNH 

 

 

Năm Đinh Tị (1377), Đỗ Tử Bình vì tham mƣời mâm vàng mà tấu sàm về triều, gây 

cuộc binh đao Chiêm - Việt, khiến vua Duệ Tông cùng các Đại tƣớng Đỗ Lễ, Nguyễn 

Nạp Hòa và quan Hành khiển Phạm Huyền Linh đều phải chết trận. Năm ấy, Đỗ Tử 

Bình tuy may mắn đƣợc triều đình tha tội chết, nhƣng phải đồ làm lính. Đƣờng công 

danh của Đỗ Tử Bình đến đó tƣởng đã dứt, dè đâu chỉ ít lâu sau, Đỗ Tử Bình lại đƣợc cất 

nhắc, leo dần lên bậc đại thần, quyền uy có phần còn lớn hơn trƣớc nữa. 

  

Đời Trần Phế Đế (1377 - 1388), Đỗ Tử Bình làm đến chức Hành khiển, công trạng 

chẳng thấy, tội thì nhiều, vậy mà vẫn cứ điềm nhiên hƣởng lộc : 

  

- Tháng 6 năm Mậu Ngọ (1378), quân Chiêm Thành tiến đánh Đại Việt, Đỗ Tử Bình 

thua trận, giặc vào thiêu trụi cả kinh thành Thăng Long. 

  

- Tháng 7 năm đó, Đỗ Tử Bình xƣớng nghị việc thu thuế nhân đinh, Vua chấp thuận 

nhƣng dân tình khốn khổ, ai ai cũng căm ghét. 

  

- Tháng 5 năm Canh Thân (1380), quân Chiêm Thành lại tấn công Đại Việt, Đỗ Tử Bình 

đƣợc lệnh cùng Hồ Quý Ly ra trận, nhƣng rồi Đỗ Tử Bình cáo ốm, xin thôi mọi binh 

quyền. 

  



Con ngƣời tham lam mà hèn nhát ấy mất vào khoảng năm 1382, và chẳng hiểu sao, vua 

Trần Phế Đế lại truy tặng hắn tƣớc Thái bảo và cho tòng tự ở Văn Miếu. Chuyện này 

khiến thiên hạ rất bất bình. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 4 a-b) có 

chép lại lời bàn của hai sử gia lỗi lạc là Phan Phu Tiên và Ngô Sĩ Liên nhƣ sau : 

  

“Bậc danh nho các đời bài trừ đƣợc dị đoan, truyền giữ đƣợc đạo thống thì mới đƣợc 

tòng tự ở Văn Miếu, cốt để tỏ rõ đạo học có ngọn nguồn. Nghệ Tông cho Chu Văn An, 

Trƣơng Hán Siêu, Đỗ Tứ Bình đƣợc dự vào đó, vì Hán Siêu là ngƣời cứng cỏi, bài xích 

đạo Phật. (Chu Văn) An sửa mình trong sạch, bền giữ khí tiết không cầu hiển đạt, thì 

cũng cho là đƣợc. Đến nhƣ Đỗ Tử Bình là hạng học nhảm chiều ngƣời, tham lam bòn 

vét, là kẻ gian thần hại nƣớc, sao lại đƣợc đƣa vào chỗ này ? " (Phan Phu Tiên). 

  

“Tử Bình lén đánh cắp vàng cống của Bồng Nga, tâu bậy lừa Vua để đến nỗi Duệ Tông 

đi tuần phƣơng Nam không trở về nữa, nƣớc nhà từ đó liên tiếp mắc họa Chiêm Thành, 

tội ấy giết cũng chƣa đáng, còn học nhảm chiều ngƣời thì chê trách làm gì" (Ngô Sĩ 

Liên). 

  

Lời bàn : Đại đạo ngả nghiêng, ngƣu tầm ngƣu, mã tầm mã là đây chăng ? 

  

 63 -THIẾU ÚY TRẦN NGÔ LANG 

 

 

Tháng 6 năm Kỉ Dậu (1369), nhân thấy Hiến Từ Tuyên Thánh cả tin. Dƣơng Nhật Lễ 

lập mƣu cƣớp ngôi họ Trần. Trƣớc hết, Nhật Lễ giết Hiến Từ Tuyên Thánh, sau lại giết 

cả Thái tể Nguyên Trác và con của ông là Nguyên Tiết càng nhiều quan lại khác, tổng 

cộng đến hai chục ngƣời bị hại. Triều Trần điên đảo, ngay cả đến con của Trần Minh 

Tông là Trần Phủ (sau này là vua Trần Nghệ Tông), có con gái là Hoàng hậu của Nhật 

Lễ cũng hoảng hốt mà bỏ chạy lên Đà Giang. Trong số những ngƣời nuôi chí trừ loạn 

Nhật Lễ, chỉ Thiếu úy Ngô Lang là khôn khéo hơn cả. 

  

Bấy giờ, Trần Ngô Lang đƣợc Nhật Lễ tin dùng nên ông ngầm kiếm kế để lấy dần lực 

lƣợng của Nhật Lễ. Vì Trần Phủ đã xuất bôn, Nhật Lễ ngày đêm lo lắng, liên tiếp cho 

quân đi đánh Trần Phủ. Ngô Lang bí mật nói với các tƣớng rằng, hãy ủng hộ phe Trần 

Phủ, đừng đem quân trở về kinh thành nữa. Các tƣớng nhờ đó mà có cớ để bỏ Nhật Lễ ra 

đi. Sau, Ngô Lang cũng vờ xin đi đánh, Nhật Lễ không cho. 

  

Nhờ có quân đông, ngày 21 tháng 10 năm Canh Tuất (1370), Trần Phủ dẹp đƣợc loạn 

Nhật Lễ, bắt Nhật Lễ giam ở phƣờng Giang Khẩu (Hàng Buồm, Hà Nội ngày nay – 

ND). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 33b) kể chuyện Trần Ngô Lang bị 

Nhật Lễ giết hại ở phƣờng Giang Khẩu nhƣ sau : 

  

“Sai giam Nhật Lễ ở phƣờng Giang Khẩu. Nhật Lễ gọi Ngô Lang vào trong màn nói, ta 

có lọ vàng chôn ở trong cung, ngƣơi đi lấy về đây. Ngô Lang quỳ xuống vâng lệnh. Nhật 



Lễ thừa cơ bóp cổ Ngô Lang đến chết. Cháu Ngô Lang là Trần Thế Đổ đem việc ấy tâu 

lên, Vua sai đánh chết Nhật Lễ và con hắn là Liễu, đem chôn ở núi Đại Mông. Truy tặng 

Ngô Lang làm Nhập nội Tƣ mã, ban tên thụy là Trung Mẫn Á Vƣơng". 

  

 

  

Lời bàn : Nhật Lễ tiếm ngôi, giết hại tôn thất và trung thần. lại còn cho quân đi đánh 

nhạc phụ, tội ấy, trời không dung, đất không tha. Khi giang sơn nguy biến, Trần Ngô 

Lang tỏ ra khôn khéo hơn ngƣời bao nhiêu thì khi đại sự vừa xong, Ngô Lang lại tỏ ra 

dại dột bấy nhiêu. Trách Ngô Lang là lẽ không nên, nhƣng hãy nhớ bài học Ngô Lang là 

điều rất nên vậy. 

  

 64 - TRẦN NGHỆ TÔNG 

 

 

Trần Nghệ Tông tên húy là Phủ, con của vua Trần Minh Tông, lên ngôi năm 1370, đến 

tháng 11 năm Nhâm Tí (1372) thì nhƣờng ngôi cho em là Kính (tức vua Trần Duệ Tông) 

để làm thƣợng hoàng. Duệ Tông chết trận ở Chiêm Thành, Nghệ Tông cùng triều thần 

lập con trƣởng của Duệ Tông là Thái tử Hiện lên ngôi, ấy là vua Trần Phế Đế (1377 - 

1388). Tháng 12 năm Mậu Thìn (1388), chính Nghệ Tông đã bắt giam và sau đó ép Phế 

Đế phải thắt cổ tự tử để rồi lập con út của mình là Ngung lên ngôi vua, ấy là Trần Thuận 

Tông (1388 - 1398). Tháng 12 năm Giáp Tuất (1394) Trần Nghệ Tông mất, thọ 73 tuổi, 

là vua thọ nhất trong tất cả các vua triều Trần. 

  

 

  

Lời bàn : Khi trong triều có loạn Nhật Lễ, Nghệ Tông là ngƣời cao chạy xa bay trƣớc 

nhất. Khi lên ngôi báu, Nghệ Tông không biết trọng ngƣời hiền, giao quyền cao cho 

Nguyễn Nhiên là kẻ mù chữ. Giặc ngoài tới, Nghệ Tông bỏ mặc kinh sƣ và triều thần, lo 

giữ thân, bất chấp cả lời khuyên của học trò Nguyễn Mộng Hoa. Sau, Nghệ Tông lại giết 

cháu ruột là vua Phế Đế để đƣa con mình lên ngôi. Nghệ Tông thực đã tiếp loạn cho loạn 

vậy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : 

  

“Bọn loạn thần tặc tử mà thực hiện đƣợc mƣu kế của chúng nguyên nhân nào phải một 

sớm một chiều. Việc ấy có ngọn nguồn và phải hình thành dần dần từ lâu trƣớc đó. Cho 

nên thánh nhân phải nhận biết âm mƣu từ sớm, và thận trọng phòng giữ ngay. Họ Hồ 

cƣớp ngôi nhà Trần, chẳng những vì Nghệ Tông không thận trọng trƣớc âm mƣu của nó, 

mà còn vì (Nghệ Tông) cũng đã gây ra đầu mối nữa”. 

  

Ngày tàn lụi của họ Trần trên chính trƣờng đã bắt đầu từ đây rồi chăng ? 

  

Ôi, trong trƣờng hợp này, thọ mà làm gì ! 

  



 

  65 – NGUYỄN MỘNG HOA KHUYÊN CAN VUA TRẦN NGHỆ TÔNG 

 

 

Tháng 6 năm Quý Hợi (1383), quân Chiêm Thành do Chế Bồng Nga cầm đầu lại tấn 

công Đại Việt. Giặc mới đến Quảng Oai (vùng Ba Vì, Hà Tây ngày nay), kinh sƣ đã 

nháo nhác lo sợ. Tƣớng Lê Mật Ôn đem quân ra chống giữ nhƣng chẳng may bại trận, bị 

giặc bắt, triều thần càng lắm kẻ hoảng hốt hơn. 

  

Trong lúc vận nƣớc lâm nguy, dân cần có ngƣời trấn an thì Thƣợng hoàng Trần Nghệ 

Tông đã vội vã lên thuyền ngự, bỏ chạy lên mạn Đông Ngàn (Bắc Giang). Có ngƣời học 

trò tên là Nguyễn Mộng Hoa thấy vậy thì tức lắm, liền liều mạng mặc nguyên áo mũ mà 

lội xuống nƣớc, đƣa tay giữ thuyền ngự, khẩn thiết xin Thƣợng hoàng Nghệ Tông ở lại 

chỉ huy quan quân đánh giặc, chớ nên vội đi lánh nạn mà làm nản lòng ngƣời. Thƣợng 

hoàng Nghệ Tông vẫn cho thuyền đi gấp, không đếm xỉa gì đến lời của Nguyễn Mộng 

Hoa. Mãi đến sáu tháng sau, Thƣợng hoàng Nghệ Tông mới trở về. Trong khoảng thời 

gian sáu tháng đó, Nghệ Tông vui thú ở vùng Tiên Du (Bắc Ninh), cùng đám hầu cận 

viết bộ sách Bảo Hòa dƣ bút gồm đến tám quyển, nói là để dùng vào việc dạy bảo quan 

gia (tức vua Trần Phế Đê). Nghệ Tông lo dạy dỗ Phế Đế thế nào không rõ, chỉ biết là 

đến tháng chạp năm Mậu Thìn (1388), Nghệ Tông đã bắt giam và sau đó ép Phế Đế phải 

thắt cổ tự tử. 

  

Lời bàn : Kẻ nhát gan lại viết sách dạy đời, nào có khác chi kẻ thất đức lại giảng dụ về 

đạo hạnh hoặc kẻ mù chữ lại muốn khắp thiên hạ phải gọi mình bằng thầy. Đáng khen 

thay ngƣời học trò nhƣ là Nguyễn Mộng Hoa. Đáng trách thay thƣợng hoàng Trần Nghệ 

Tông yếu bóng vía. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 6b) có ghi lời bàn 

về việc này của Ngô Sĩ Liên nhƣ sau : 

  

“Nghệ Tông thiếu can đảm. Giặc chƣa tới đã lánh trƣớc thì ngƣời trong nƣớc sẽ ra sao? 

Mộng Hoa tuy chỉ là một học trò mà còn biết giữ Nghệ Tông lại, những kẻ ăn thịt (chỉ 

đám quan lại giàu có - ND) thật đáng khinh thay”. 

  

 66- THÁM HOA TRẦN ĐÌNH THÁM ĐI SỨ 

 

 

Trần Đình Thám sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông ngƣời làng Phúc Đa, huyện 

Đông Triều (nay thuộc Hải Dƣơng), đậu Thám hoa trong khoa thi năm Giáp Dần (1374) 

đời vua Trần Duệ Tông (1372 – 1377). Tháng 9 năm Đinh Tị (1377), ông đƣợc triều 

Trần cử làm sứ giả sang Trung Quốc để báo việc Duệ Tông mất và việc con trƣởng của 

Duệ Tông là Thái tử Hiện lên ngôi. Về chuyến đi sứ này của Trần Đình Thám, sách Đại 

Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 46 a-b) chép nhƣ sau : 

  



“Sai Trần Đình Thám sang cáo phó với nƣớc Minh, nói là Duệ Tông đi tuần biên giới bị 

chết đuối và báo tin lập vua nối ngôi. Ngƣời Minh từ chối (việc đến viếng), lấy cớ rằng 

có ba thứ chết không có lễ viếng, đó là chết vì sợ, chết vì bị đè và chết đuối. Đình Thám 

cãi lại, nói rằng ngƣời Chiêm gây loạn quấy nhiễu ở biên cƣơng, còn Duệ Tông có công 

chống nạn cứu dân, sao lại không viếng? Nhà Minh nghe vậy mới sai sứ đi điếu. Bấy giờ 

vua Minh đang có âm mƣu muốn thôn tính nƣớc ta, định lợi dụng sơ hở đó (để xua quân 

sang). Thái Sƣ Lý Thiện Trƣờng can rằng, em chết vì nạn nƣớc mà anh lập con của em 

lên, xem việc ngƣời nhƣ vậy thì có thể biết đƣợc mệnh trời. Việc ấy bèn bỏ đi. Đình 

Thám từ Thám hoa lang, trải làm Trung thƣ Thị lang, kiêm Tri thẩm hình viện sự. Khi 

họ Hồ cƣớp ngôi, ông giả cách làm tai điếc, bị trung thừa là Đồng Thức hặc tội, phải 

giáng làm Đồng giám tu Quốc sử bí thƣ giám”. 

  

 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : kẻ sĩ lúc bé đi học là muốn biết những điều lớn lên mình sẽ 

làm, rồi lớn đi làm tức là làm những điều mình đã học, học ba trăm bài thơ trong Kinh 

Thi đi sứ bốn phƣơng không làn nhục mệnh vua (lời Khổng Tử trong sách Luận Ngữ - 

ND). Đình Thám là ngƣời đƣợc nhƣ thế đó. Huống chi gặp thời (gian thần) tiếm vị, cƣớp 

ngôi, lại biết tự giấu mình để tránh quyền vị, thực đáng gọi là kẻ sĩ, không phụ với học 

vấn của mình vậy. 

  

 67 - CHỨC TƢỚC CỦA NGUYỄN NHIÊN 

 

 

Nguyễn Nhiên chữ nghĩa ít ỏi đến độ kể nhƣ mù chữ, vậy mà tháng 10 năm Canh Tuất ( 

1370), đang ở chức Chi hậu nội nhân Phó chƣởng, Nguyễn Nhiên đƣợc đƣa lên làm 

Hành khiển, đƣờng đƣờng là quan đầu triều. Chƣa hết, đến tháng 5 năm Nhâm Tí 

(1372), Nguyễn Nhiên đƣợc vua cho kiêm luôn chức Tri khu mật viện Chánh chƣởng, và 

đến tháng 9 năm Tân Dậu (1381), Nguyễn Nhiên lại đƣợc thăng làm Nhập nội Hành 

khiển Hữu ti. Giao chính sự cho kẻ mù chữ, có phải là bấy giờ, nhân tài đất nƣớc cạn hết 

rồi chăng? Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 7, tờ 32 b và 33a) chép rằng : 

  

"Khi Vua chƣa ra đi (đây chỉ việc Nghệ Tông chạy loạn Nhật Lễ- ND), Chi hậu nội nhân 

Phó chƣởng là Nguyễn Nhiên khuyên ngài: "Ngƣời ta muốn làm hại ông (lúc này Nghệ 

Tông chƣa lên ngôi nên Nguyễn Nhiên gọi bằng ông nhƣ vậy - ND), sao ông lại không 

xem thời cơ mà hành động trƣớc". Đến khi Vua lên ngôi, lấy Nhiên làm Hành khiển, 

thăng làm Tả tham tri chính sự. Nhiên chữ nghĩa ít, khi phê giấy tờ, Vua thƣờng bảo vẽ 

các nét chữ đƣa cho Nguyễn Nhiên xem. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : báo cho Vua tai nạn là ơn riêng, ban tƣớc cho ngƣời giữa triều 

là việc công. Vua nhớ ơn Nguyên Nhiên, đền đáp bằng vàng lụa thì đƣợc, còn cho làm 

Hành khiển là chức quan trọng thì không thể đƣợc. Chức Hành khiển thời bấy giờ cũng 



nhƣ "lục khanh" đời Chu, là các quan chức điều hành chính sự của đất nƣớc, mà lại để 

cho ngƣời không biết chữ làm thì không phải chọn ngƣời vì việc công vậy". 

  

 

 Lời bàn : Nghệ Tông nổi tiếng nhát gan, giặc chƣa đến đã lo chạy, nhƣng trong việc 

phong chức ban tƣớc cho Nguyễn Nhiên thì xem ra lại quá liều. Nghệ Tông đã liều mà 

Nguyễn Nhiên còn liều hơn. Mới hay, những kẻ tầm thƣờng vẫn luôn có chỗ để gặp 

nhau. 

  

 

 68 - PHÉP ÚNG XỬ CỦA TRẦN NGUYÊN ĐÁN 

 

 

Từ đời Trần Duệ Tông (1372 - 1377), nhờ khôn khéo, lại cùng nhờ có chút tài, Hồ Quý 

Ly đƣợc thăng quan tiến chức rất nhanh. Khoảng cuối đời Trần Phế Đế (1377 - 1388), 

Hồ Quý Ly thực sự là một quyền thần, thao túng mọi hoạt động của triều chính. Trƣớc, 

hai bà cô ruột của Hồ Quý Ly (cũng là hai chị em ruột) đều là Hoàng phi của vua Trần 

Minh Tông. Bà Minh Từ sinh ra vua Trần Hiến Tông và vua Trần Nghệ Tông, còn bà 

Đôn Từ thì sinh ra vua Trần Duệ Tông. Sau, con gái của Hồ Quý Ly lại là Hoàng hậu 

của vua Trần Thuận Tông. Em gái họ của Hồ Qúy Ly lấy Trần Duệ Tông, sinh ra Trần 

Phế Đế. Đó là chƣa nói bản thân Hồ Quý Ly cũng lấy Công chúa Huy Ninh là con gái 

của vua Trần Nghệ Tông .... 

  

Dựa vào mối quan hệ hôn nhân phức tạp này. Hồ Quý Ly từng bƣớc củng cố địa vị của 

mình, quý tộc và quan lại đƣơng thời, ai cũng lấy đó làm mối lo hàng đầu, nhƣng không 

sao trừ diệt đƣợc. 

  

Quan Tƣ đồ Trần Nguyên Đán (ông nội của Trần Nguyên Hãn và cũng là ông ngoại của 

Nguyễn Trãi) thấy nguy cơ họ Trần mất ngôi là điều không thể tránh khỏi, bèn tính kế 

giữ thân. Năm Ất Sửu (1385), nghĩa là năm vừa tròn sáu chục tuổi, Trần Nguyên Đán 

xin về trí sĩ ở Côn Sơn (Hải Dƣơng). Trƣớc khi xa lánh chính trƣờng, Trần Nguyên Đán 

đem các con là Mộng Dữ, Thúc Giao và Thúc Quỳnh gởi gắm cho Hồ Quý Ly. Đáp lại, 

Hồ Quý Ly cũng đem Công chúa Hoàng Trung gả cho Mộng Dữ và cho Mộng Dữ làm 

chức Đông cung phán thủ, các em của Mộng Dữ là Thúc Giao và Thúc Quỳnh đều đƣợc 

làm Tƣớng quân. Công chúa Hoàng Trung vốn là con của cố tôn thất Trần Nhân Vinh và 

Công chúa Huy Ninh. Khi Nhân Vinh mất, vua Trần Nghệ Tông đem Huy Ninh gả cho 

Hồ Quý Ly. Bởi vậy, với Công chúa Hoàng Trung, Hồ Quý Ly là bố dƣợng, còn đối với 

Trần Nguyên Đán, Hồ Quý Ly là chỗ thông gia. Năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly ép 

vua Trần Thiếu Đê ( 1398 - 1400) nhƣờng ngôi cho mình. Nhà Trần dứt và nhà Hồ đƣợc 

dựng lên kể từ đấy. Thiếu Đế vốn là cháu ngoại của Hồ Quý Ly nên không bị giết, song, 

tôn thất họ Trần thì mắc họa kể cũng nhiều. Tƣ đồ Trần Nguyên Đán cùng gia quyến của 

ông tất nhiên là vẫn đƣợc yên ổn. 

  



 

  

Lời bàn : Hai mƣơi ba năm trƣớc lúc về hƣu, Trần Nguyên Đán viết bài Nhâm Dần niên 

lục nguyệt tác (thơ viết tháng sáu năm Nhâm Dân - 1362), trong đó có câu : 

  

Tam vạn quyển thƣ vô dụng xứ, 

  

Bạch đầu không phụ ái dân tâm. 

  

Nghĩa là : 

  

Đọc ba vạn quyển sách vẫn chẳng có nơi dùng đến, 

  

Đầu bạc đành phụ lòng thƣơng dân. 

  

Xem thế cũng đủ biết Trần Nguyên Đán thất vọng ngay từ hồi còn trẻ. Thói thƣờng, kẻ 

thất vọng chán chƣờng dễ mất chí tiến thủ. Trần Nguyên Đán thì khác, ông rút lui mà 

không gây xung đột, náu ở chốn điền viên mà vẫn giữ đƣợc nét thanh tao viết để lại cho 

đời bộ Bách thế thông khảo (sách khảo về thiên văn và lịch pháp) cùng nhiều tác phẩm 

có giá trị khác. Tài đức của ông đủ để các bác danh nho nhƣ Nguyên Phi Khanh, Nguyễn 

Hán Anh lấy làm hân hạnh khi đƣợc làm nghĩa tế, mô phạm đủ để dạy dỗ cháu nội và 

cháu ngoại thành bậc kì tài của thiên hạ. Nhƣ ông ai dám nói hƣu là nghỉ ! 

  

 

 ó9 - CHUYỆN HAI NGƢỜI CON GÁI CỦA QUAN TƢ ĐỒ TRẦN NGUYÊN ĐÁN 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 8b) chép chuyện này nhƣ sau : 

  

"Nguyên Đán có hai ngƣời con gái, trƣởng là Thái, thứ là Thai, sai nho sinh đem văn 

chƣơng dạy cho cả hai ngƣời, Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. 

Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca bằng chữ Nôm khêu gợi Thái, thông dâm với 

Thái. Hán Anh cũng bắt chƣớc Ứng Long mà làm thơ tặng Thai. Rồi Thái có thai, Ứng 

Long sợ mà bỏ trốn. Đến ngày Thái sinh nở, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Ngƣời 

nhà trả lời rằng Ứng Long vì sợ mà đã trốn đi rồi. Nguyên Đán nói : 

  

- Vận nƣớc sắp hết (ý nói nhà Trần sắp đổ - ND) việc này biết đâu chẳng phải là trời xui 

nên thế, vị tất không phải là phúc ? 

  

Nói rồi, bèn cho ngƣời gọi Ứng Long và Hán Anh đến bảo rằng: 

  



- Ngƣời xƣa cũng đã có chuyện này, các ngƣơi không biết chuyện nàng Văn Quân với 

Tƣơng Nhƣ đó hay sao? Nếu các ngƣời làm đƣợc nhƣ Tƣơng Nhƣ, truyền lại danh tiếng 

cho đời sau thì đó là điều mong muốn của ta. 

  

Hai chàng cám ơn sâu nặng mà chăm chỉ học hành. Đến khi thi, cả hai đều đỗ (Thái học 

sinh, tức Tiến sĩ - ND). Thƣợng hoàng (đây chỉ Trần Nghệ Tông - ND) nói : 

  

- Bọn chúng có vợ giàu sang, nhƣ thế là kẻ dƣới mà dám phạm thƣợng. 

  

(Triều đình nghe vậy) bèn bỏ không dùng. Sau, Hán Anh làm quan (cho nhà Hồ) đến 

chức chuyển vận sứ, Ứng Long cũng đƣợc nhà Hồ cất nhắc sử dụng, đổi tên là Nguyễn 

Phi Khanh". 

  

Ngƣời kể chuyện xin có mấy chú thích nhỏ. Một là về thời gian, chuyện này xảy ra trƣớc 

ngày Trần Nguyên Đán về Côn Sơn (Hải Dƣơng) trí sĩ, tức là trƣớc năm Ất Sửu (1385). 

Hai là trong chuyện, Trần Nguyên Đán có nhắc đến Tƣơng Nhƣ và Văn Quân. Tƣơng 

Nhƣ ở đây là Tƣ Mã Tƣơng Nhƣ, ngƣời Trung Quốc đời Hán Cảnh Đế, làm quan vũ kị 

thƣờng thị, hay dùng tiếng đàn để mê hoặc ngƣời thiếu phụ góa bụa là nàng Trác Văn 

Quân (con gái yêu của Trác Vƣơng Tôn). Sau, hai ngƣời lấy nhau. Tƣơng Nhƣ nhờ Trác 

Vƣơng Tôn giúp đỡ mà trở nên giàu có, đƣợc làm quan tới chức hiếu văn viên lệnh, rất 

nổi tiếng về tài văn chƣơng. Ba là, ngƣời con của Nguyễn Ứng Long và Trần Thị Thái, 

chính là Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc, ngƣời đƣợc xếp vào hàng danh nhân văn hóa 

của nhân loại, đƣợc cả thế giới long trọng kỉ niệm 600 năm ngày sinh vào năm 1980. 

  

 

 70 - SỰ MẪN CẢM CỦA GIA TỪ HOÀNG HẬU 

 

 

Gia Từ Hoàng hậu vốn ngƣời họ Lê, là em họ của Hồ Quý Ly. Năm Quý Sửu (1373), bà 

đƣợc vua Trần Duệ Tông sách phong làm Hoàng hậu. Đến năm Đinh Tị (1377), Duệ 

Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, thua trận, chết trong đám loạn quân. Đƣợc tin 

này, bà Gia Từ Hoàng hậu liền cắt tóc đi tu, còn Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông thì 

quyết định lập con trƣởng của Duệ Tông là Thái tử Hiện lên ngôi Hoàng đế. Đó là vua 

Trần Phế Đế ( 1377 - 1388). Thái tử Hiện lúc này mới đƣợc 16 tuổi, tài chƣa đủ để cứu 

vãn cơ nghiệp đế vƣơng họ Trần đang trên đà sụp đổ. Biết rõ điều đó, bà Gia Từ liền hết 

lời can ngăn, than khóc van xin Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông đừng đƣa con bà lên 

ngôi, nhƣng Thƣợng hoàng không nghe. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, 

  

tờ 13 a) chép rằng : 

  

"Hậu từ chối không đƣợc, bèn khóc lóc nói với những ngƣời thân thích rằng, con ta phúc 

bạc, khó lòng gánh vác nổi trách nhiệm lớn, nó đến phải tai họa vì việc đó thôi. Tiên 



hoàng xa lìa cõi thế, kẻ chƣa chết này chỉ muốn chết theo, không muốn trông thấy việc 

đời nữa, huống chi lại phải nhìn thấy con mình sắp bị nguy hiểm nữa". 

  

Lời tiên đoán của bà quả không sai. Hai năm sau khi bà mất, chính Thƣợng hoàng Trần 

Nghệ Tông vì nghe lời xúi giục của Hồ Quý Ly mà bắt giam Trần Phế Đế, giáng làm 

Linh Đức Công, sau lại còn ép phải thắt cổ tự tử chết một cách thê thảm. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : "Linh Đức đƣợc lập nên là do Nghệ hoàng, bị phế bỏ cũng do 

Nghệ hoàng. Trƣớc, (Nghệ hoàng) bất chấp lời can của Hoàng hậu Lê thị (tức bà Gia 

Từ) là vì nghĩa, sau nghe lời gièm của Quý Ly là vì tƣ tình. Thế thì trƣớc lập nên sao mà 

sáng suốt, sau phế bỏ sao mà ngu tối thế. Lại còn ép thắt cổ Linh Đức thì quá lắm". 

  

 

  

Lời bàn : Có bao nhiêu ngƣời bƣớc vào hoạn lộ thì cũng gần nhƣ có bấy nhiêu ngƣời 

khát khao đƣợc thăng quan tiến chức. Có bao nhiêu ngƣời đƣợc thăng quan tiến chức thì 

cũng gần nhƣ có bấy nhiêu ngƣời hả dạ mừng vui. Thái tử Hiện đƣợc lên ngôi chí tôn 

mà mẹ đẻ là bà Gia Từ buồn rầu khóc lóc, chuyện ấy quả rất lạ. Bậc thông tuệ không bao 

giờ dám nhận những chức mà xét không đủ sức làm. Biết có thể mang họa vào thân mà 

vẫn nhận, kẻ háo danh xin hãy lấy sự mẫn cảm của Gia Từ Hoàng hậu để tự cảnh tỉnh 

mình. 

  

 71 -HAI LẦN NỔI DANH CỦA HỒ TÔNG THỐC 

 

 

Hồ Tông Thốc ngƣời Diễn Châu, Nghệ An, sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết dƣới 

triều Trần Phế Đế (1377 - 1388), ông làm quan đến chức Hàn lâm Học sĩ phụng chỉ và 

thọ đến hơn 80 tuổi Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 9b) có ghi lại hai 

mẩu chuyện, phản ánh hai lần nổi tiếng khác nhau trong cuộc đời của Hồ Tông Thốc. 

  

Chuyện thứ nhất kể rằng, tuổi trẻ, Hồ Tông Thốc đỗ cao song tiếng tăm chƣa lớn lắm. 

Một hôm nhân tiết Nguyên Tiêu, có vị đạo nhân ở kinh sƣ tên là Lê Pháp Quan treo đèn 

đặt tiệc, mời khách văn chƣơng đến dự rất đông vui. Có rƣợu ắt phải có thơ, đƣợc chủ 

mời, Hồ Tông Thốc nhận thiếp xin đề thơ, làm xong cả trăm bài thơ trong bữa tiệc. 

Khách dự tiệc xúm lại xem, ai cũng thán phục. Từ ấy, tiếng tăm Hồ Tông Thốc vang dậy 

cả kinh sƣ, đƣợc ngƣời đời kính trọng. 

  

Chuyện thứ hai kể rằng, khi Hồ Tông Thốc còn làm chức An phủ sứ, có bòn rút của dân, 

việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ, thân hỏi việc này, Hồ Tông Thốc lạy 

tạ thƣa rằng : 

  

- Một ngƣời đƣợc ơn vua, cả nhà ăn lộc trời ! 

  



Nghệ Tông chẳng những tha tội mà sau đó còn cho thăng chức nhiều lần, Hồ Tông Thốc 

nhờ vậy mà làm chức đến Hàn lâm Học sĩ phụng chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ. 

  

 

 Lời bàn : Lần thứ nhất, Hồ Tông Thốc nổi danh nhờ có thực tài. Lần thứ hai, Hồ Tông 

Thốc nổi danh bởi lòng tham. Sử cũ công bằng, mỗi lần nổi danh một cách nhƣng đã là 

nổi danh thì đều phải ghi lại. Ở đây, chỉ có một ngƣời không hề công bằng, đó là vua 

Trần Nghệ Tông. Mới hay, giữ đức thanh liêm và giữ đƣợc sự minh bạch công bằng, quả 

là khó lắm. Cũng vì khó quá mà cả đến Hoàng đế cũng không giữ đƣợc chăng? 

  

  NIÊN BIỂU TRIỀU TRẦN 

 

 

Triều Trần chiếm giữ vũ đài chính trị của nƣớc nhà tổng cộng 175 năm. Trong khoảng 

thời gian 175 năm đó, có mƣời hai vua ngƣời chính gốc họ Trấn và một vua tiếm ngôi 

(ngƣời khác họ) đã nối nhau trị vì. Đặc điểm của triều Trần là phần lớn các vua chỉ ở 

ngôi một thời gian, sau đó, nhƣờng lại cho con hoặc em để lên làm Thƣợng hoàng, chứ 

không phải là vua trƣớc mất, vua sau lên kế vị nhƣ hầu hết các triều đại khác. 

  

Để bạn đọc đỡ mất công tra cứu, chúng tôi lập bảng niên biểu này, kê đủ tên thật, cha 

sinh mẹ đẻ, thời gian làm vua, thời gian làm Thƣợng hoàng (nếu có) và tuổi thọ của từng 

Hoàng đế. Điều cần lƣu ý là ngày tháng ghi trong niên biểu này là ngày tháng âm lịch. 

Riêng năm, ngoài việc kê tên theo can chi, chúng tôi còn ghi chú ngay trong ngoặc đơn 

bên cạnh, thứ tự của năm tính theo dƣơng lịch. 

  

1 - TRẦN THÁI TÔNG (1225 - 1258) : tên thật là Trần Cảnh, cha là Trần Thừa, mẹ đẻ 

ngƣời họ Lê (không rõ tên). Vua sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần (1218). Ngày 12 

tháng 12 năm Ất Dậu (1225), đƣợc vợ là vua Lý Chiêu Hoàng nhƣờng ngôi. Vua ở ngôi 

33 năm, nhƣờng ngôi để làm Thƣợng hoàng 19 năm (1258 - 1277), mất ngày 1 tháng 4 

năm Đinh Sửu (1277), thọ 59 tuổi. 

  

2 - TRẦN THÁNH TÔNG (1258 - 1278) : tên thật là Hoảng, con thứ hai của Trần Thái 

Tông (em Trần Quốc Khang), mẹ đẻ là Thuận Thiên Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 25 

tháng 9 năm Canh Tí (1240), lên ngôi năm Mậu Ngọ (1258), ở ngôi 20 năm, nhƣờng 

ngôi để làm Thƣợng hoàng 12 năm (1278 - 1290), mất vào tháng 5 năm Canh Dần 

(1290), thọ 50 tuổi. 

  

3- TRẦN NHÂN TÔNG (1278 - 1293) : tên thật là Khâm, con trƣởng của Thánh Tông, 

mẹ đẻ là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 11 tháng 11 năm 

Mậu Ngọ (1258), lên ngôi năm Mậu Dần ( 1278). Ở ngôi 15 năm, nhƣờng ngôi để làm 

Thƣợng hoàng 6 năm (1293 - 1299), đi tu 9 năm (là ngƣời sáng lập ra phái Thiền Tông 

Trúc Lâm Yên Tứ), mất ngày 3 tháng 11 năm Mậu Thân (1308), thọ 50 tuổi. 

  



4 - TRẦN ANH TÔNG (1293 - 1314) : tên thật là Thuyên, con trƣởng của Nhân Tông, 

mẹ dẻ là Bảo Thánh Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 17 tháng 9 năm Bính Tí (1276), lên 

ngôi năm Quý Tị (1293), ở ngôi 21 năm, nhƣờng ngôi để lên làm Thƣợng hoàng 6 năm 

(1314 1320), mất ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân (1320), thọ 44 tuổi. 

  

5- TRẦN MINH TÔNG (1314 - 1329) : tên thật là Mạnh, con thứ tƣ của Anh Tông, mẹ 

đẻ là Chiêu Hiến Hoàng thái hậu (con gái của Trần Bình Trọng). Vua sinh năm Canh Tí 

(1300), lên ngôi năm Giáp Dần (1314), ở ngôi 15 năm, nhƣờng ngôi để lên làm Thƣợng 

hoàng 28 năm (1329 - 1357), mất ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu (1357), thọ 57 tuổi. 

  

6 - TRẦN HIẾN TÔNG (1329 - 1341) : tên thật là Vƣợng, con thứ của Minh Tông, mẹ 

đẻ là Minh Từ Hoàng thái phi. Vua sinh ngày 17 tháng 5 năm Kỉ Mùi (1319), lên ngôi 

năm Kỉ Tị (1329), ở ngôi 12 năm, chƣa kịp lên làm Thƣợng hoàng thì đã mất vào ngày 

11 tháng 6 năm Tân Tị (1341), thọ 22 tuổi.  

  

7 - TRẦN DỤ TÔNG (1341 - 1369) : tên thật là Hạo, con thứ 10 của Minh Tông, (em 

của Hiến Tông), mẹ đẻ là Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 19 

tháng 10 năm Bính Tí (1336), lên ngôi năm Tân Tị (1341), ở ngôi 28 năm, chƣa làm 

Thƣợng hoàng thì đã mất vào ngày 25 tháng 5 năm Kỉ Dậu (1369), thọ 33 tuổi. 

  

8 - DƢƠNG NHẬT LỄ (1369 - 1370) : con của ngƣời kép hát tên là Dƣơng Khƣơng. Vợ 

Dƣơng Khƣơng lấy Cung Túc Vƣơng Dục (là con thứ của Minh Tông) lúc đang có thai 

với Dƣơng Khƣơng. Sau, bà sinh ra Nhật Lễ và Nhật Lễ đƣợc Cung Túc Vƣơng Dục 

nhận làm con. Ngày 15 tháng 6 năm Kỉ Dậu (1369), bấy giờ, Cung Túc Vƣơng Dục đã 

mất, Nhật Lễ đƣợc bà Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng thái hậu đƣa lên ngôi. Nhật Lễ nhân 

đó muốn phế bỏ nhà Trần, bèn lấy lại họ Dƣơng rồi bức hại Hiến Từ Tuyên Thánh 

Hoàng thái hậu cùng nhiều tôn thất họ Trần. Ngày 21 tháng 11 năm Canh Tuất (1370), 

Nhật Lễ bị Trần Nghệ Tông cùng triều thần giết chết. Không rõ năm ấy Nhật Lễ bao 

nhiêu tuổi. 

  

9 - TRẦN NGHỆ TÔNG (1370 - 1372) : tên thật là Phủ, con thứ ba của Minh Tông, mẹ 

đẻ là Minh Từ Hoàng thái phi (em ruột của Đôn Từ Hoàng thái phi). Vua sinh tháng 12 

năm Tân Dậu (1321), lên ngôi năm Canh Tuất (1370), ở ngôi 2 năm, nhƣờng ngôi để 

làm Thƣợng hoàng 22 năm (1372 - 1394), mất ngày 15 tháng 12 năm Giáp Tuất (1394), 

thọ 73 tuổi. 

  

10- TRẦN DUỆ TÔNG (1372 - 1377) : tên thật là Kính, con thứ 11 của Trần Minh 

Tông, mẹ đẻ là Đôn Tử Hoàng thái phi. Vua sinh ngày 2 tháng 6 năm Đinh Sửu (1337), 

lên ngôi năm Nhâm Tí (1372). Ở ngôi 5 năm, mất ngày 24 tháng 1 năm Đinh Tị (1377) 

trong khi đi đánh Chiêm Thành, thọ 40 tuổi. 

  

11 - TRẦN PHẾ ĐẾ (1377 - 1388) : tên thật là Hiện, con trƣởng của Duệ Tông, mẹ đẻ là 

Gia Từ Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 6 tháng 3 năm Tân Sửu (1361), lên ngôi năm 



Đinh Tị (1377), ở ngôi 11 năm, bị Thƣợng hoàng Nghệ Tông bức tử ngày 6 tháng 12 

năm Mậu Thìn ( 1388), thọ 27 tuổi. 

  

12 - TRẦN THUẬN TÔNG (1388 - 1398) : tên thật là Ngung, con út của Trần Nghệ 

Tông, mẹ đẻ là Hoàng hậu ngƣời họ Lê (không rõ tên, hiệu). Vua sinh năm Mậu Ngọ 

(1378), lên ngôi năm Mậu Thìn (1388), ở ngôi 10 năm, đi tu đạo Phật 1 năm, sau bị Hồ 

Quý Ly giết hại vào tháng 4 năm Mậu Dần (1398), thọ 21 tuổi. 

  

13 - TRẦN THIẾU ĐẾ (1398 - 1400) : tên thật là An, con trƣởng của Thuận Tông, mẹ 

đẻ là Khâm Thánh Hoàng thái hậu. Vua sinh năm Bính Tí ( 1396 ), lên ngôi năm Mậu 

Dần ( 1398), ở ngôi 2 năm, đến năm Canh Thìn (1400) bị Hồ Quý Ly cƣớp ngôi, giáng 

làm Bảo Ninh Đại vƣơng. Thiếu Đế vì vốn là cháu ngoại của Hồ Quý Ly nên không bị 

giết hại, nhƣng không rõ sau sống chết thế nào ? 

  

* 

  

Nhà Trần đến đây là dứt. Trong số các vua nhà Trần nói trên, có : 

  

- Sáu vua chỉ làm vua một thời gian, sau nhƣờng ngôi để làm Thƣợng hoàng. Đó là : 

Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông và Nghệ Tông. 

  

- Vua thọ nhất là Trần Nghệ Tông (73 tuổi), vua mất sớm nhất là Trần Thuận Tông (lúc 

21 tuổi). 

  

- Vua ở ngôi lâu nhất là Trần Thái Tông (33 năm), vua ở ngôi ít nhất là Trần Thiếu Đế (2 

năm) và Trần Nghệ Tông (hơn 2 năm). 

  

- Vua lên ngôi sớm nhất là Trần Thiếu Đế (lúc 2 tuổi), vua lên ngôi muộn nhất là Nghệ 

Tông (lúc 49 tuổi). 

  

 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Sách này sử dụng khá nhiều từ ngữ và khái niệm mà nay không dùng hoặc rất ít dùng. 

Đó chẳng qua cũng chỉ là điều không thể tránh đƣợc mà thôi. Để giúp bạn đọc, đặc biệt 

là bạn đọc trẻ, có thể nắm đƣợc một cách giản lƣợc về ý nghĩa của các từ ngữ và các 

khái niệm ấy chúng tôi viết thêm Lời chú cuối sách này. 

  

Cũng với mục đích tránh rƣờm rà, những từ ngữ và những khái niệm nào đã giải thích ở 

tập trƣớc mà vẫn còn đúng với tập này, thì chúng tôi không giải thích lại. Cuối cùng, xin 

đƣợc lƣu ý bạn đọc rằng, hầu hết những lời chú thích dƣới đây chỉ đúng với triều Trần 

mà thôi. 

  



AN PHỦ SỨ (32) : Chức quan đứng đầu một lộ. Thời Trần, cả nƣớc có 12 lộ. Đó là : 

Thiên Trƣờng, Long Hƣng, Quốc Oai, Bắc Giang, Hải Đông, Trƣờng Yên, Kiến Xƣơng, 

Hồng, Khoái, Thanh Hóa, Hoàng Giang, Diễn Châu. Ngoài ra, còn có một số phủ và 

châu trực thuộc nữa. 

  

AN PHỦ THIÊN TRƢỜNG (34) : Chức quan đứng đầu phủ Thiên Trƣờng. Phủ này là 

vùng trung tâm chính trị của lộ Thiên Trƣờng, nay là đất Xuân Trƣờng, tỉnh Nam Định. 

  

ẤP THANG MỘC (6) : Thang mộc nguyên nghĩa là tắm rửa. Ấp thang mộc bấy giờ có 

nghĩa là nơi nghỉ ngơi, an hƣởng. Quý tộc nào cũng đƣợc cấp đất làm ấp thang mộc nhƣ 

thế. 

  

ÂN CHÚA (12) : Vị chúa mà mình mang ân. Đây là tiếng tôn xƣng đối với Trần Nhật 

Duật. 

  

BÀ LIỆT (1) : Vốn là tên thôn. Thôn này nay thuộc huyện Nam Trực tỉnh Nam Định. 

Nhà Trần thƣờng phân phong ruộng đất (và cả dân cƣ sinh sống trên đất đó) cho quý tộc 

để họ lập thái ấp và phủ đệ. Tên đất ấy thƣờng đƣợc lấy làm hiệu cho quý tộc. Ngƣời 

con trai này của Trần Thừa tuy đƣợc Trần Thừa nhìn nhận, song không đƣợc phong tƣớc 

hiệu gì. Tuy nhiên, ngƣời đƣơng thời vẫn theo tục của nhà Trần, lấy bản quán anh ta làm 

hiệu, rồi sau quen dần, biến hiệu thành tên. Tên thật của ngƣời con trai này hiện chƣa rõ. 

  

BẠ THƢ CHI HẬU (54) : Chức quan lo giữ sổ sách giấy tờ trong cung cấm. 

  

BẢO UY VƢƠNG (55) : Ngƣời có tƣớc Vƣơng, hiệu là Bảo Uy. Ông tên là Trần Hiến, 

cũng có sách phiên âm là Trần Hoàn, có lẽ do Hiến và Hoàn có mặt chữ Hán gần giống 

nhau nên nhầm mà ra. Lí lịch Trần Hiến chƣa rõ, chỉ biết ông là ngƣời trong tôn tộc, rất 

gần gũi với nhà vua đƣơng thời. 

  

CUNG TĨNH VUƠNG (58) : Ngƣời có tƣớc Vƣơng, hiệu là Cung Tĩnh. Đây chỉ Trần 

Nguyên Trác, con thứ của vua Trần Minh Tông, nay chƣa rõ ông sinh và mất năm nào. 

  

CƢƠNG MỤC (12) : Tên viết tắt của bộ Khâm định Việt sử thong giám cƣơng mục, là 

bộ chính sử do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn. Sách gồm 53 quyển. 

  

CHIM HỒNG HỘC (18) : Theo cố học giả Đào Duy Anh thì Hồng là con ngỗng trời, 

Hộc là con ngan trời. (Con ngan, ngƣời Nam gọi là con vịt Xiêm). Hai loài chim này bay 

vừa cao vừa xa. Tuy nhiên, văn học cổ vẫn có lúc gọi chung là chim Hồng Hộc, với ý 

  

nghĩa là biểu tƣợng của ngƣời có chí lớn. 

  

CHÂU KHÂM, CHÂU LIÊM, CHÂU TRƢỜNG SA (27) : Tên đất, nay thuộc Trung 

Quốc. 



  

CHỨC PHÁN THỦ (13) : Chức đứng đầu các quan giúp việc cho Thái tử hoặc là chức 

đứng đầu của một trong sáu Tự của triều đình. Tự là cơ quan vừa giúp việc, vừa giám sát 

hoạt động của các bộ. 

  

ĐẠI HÀNH KHIỂN (16) : Chức Hành khiển cũng gần nhƣ chức Tể tƣớng là chức quan 

đầu triều. Nhƣng, do chỗ thời Trần cũng có khi gọi các quan đứng đầu các lộ quan trọng 

là Hành khiển, nên để phân biệt, ngƣời ta gọi quan Hành khiển làm việc ở triều đình là 

Đại hành khiển, còn quan đứng đầu những lộ quan trọng thì chi gọi là Hành khiển thôi. 

  

ĐẠI TÔN THẤT (22) : Ngƣời trong hoàng tộc, có vai vế họ hàng lớn so với nhà vua. 

Đây chỉ Trần ích Tắc, em của Thƣợng hoàng Trần Thánh Tông, chú của vua Trần Nhân 

Tông. 

  

ĐOẢN BINH (27) : Thuật ngữ thông dụng của binh pháp cổ, rất khó dịch, đại để là dùng 

binh có vũ khí đánh tầm gần nhƣ giáo, mác. Hiểu theo nghĩa rộng, thuật ngữ này cũng có 

nghĩa là dùng lực lƣợng gọn, nhẹ, ứng phó một cách linh hoạt. 

  

ĐÔNG CUNG PHÁN THỦ (68) : Chức đứng đầu các quan lo giúp việc cho Thái tử. 

  

ĐÔNG GIÁM TU QUỐC SỬ BÍ THƢ GIÁM (66) : Một trong những chức quan tham 

gia biên soạn lịch sử của nƣớc nhà, kiêm việc trông coi lƣu giữ sách vở ở Quốc Sử Viện. 

  

ĐIỆN SÖY THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (10) : Chức võ quan, hàm Thƣợng tƣớng trông 

coi cấm quân của triều đình. 

  

HẢI ĐÔNG (17) . Tên đất, nay là vùng An Bang, Hải Phòng. 

  

HÀN LÂM HỌC SĨ PHỤNG CHỈ (71) : Quan có hàm Học sĩ, làm việc ở Viện Hàn 

Lâm, trực tiếp nhận mọi sắc chỉ của vua. Chức này thƣờng kiêm quản Nội Mật Viện. 

  

HÀN TÍN BÌNH NƢỚC YÊN (30) : Hàn Tín là một danh tƣớng của nhà Hán (Trung 

Quốc). Thời Hán-Sở tranh hùng, nƣớc Triệu và nƣớc Yên cũng là hai nƣớc mạnh. 

Nhƣng Hàn Tín phá đƣợc nƣớc Triệu, nhờ đó mà danh tiếng trở nên lừng lẫy. Nhân đà 

này, Hàn Tín đem quân đến đóng ở nơi sát với địa đầu của nƣớc Yên và sai ngƣời đƣa 

thƣ dụ hàng nƣớc Yên. Nƣớc Yên sợ mà phải hàng phục. Đây ý của Trần Khắc Chung là 

tại sao Ô Mã Nhi không cho quân đem thƣ sang báo cho biết trƣớc lẽ thiệt hơn mà lại 

vội đánh nhƣ thế. 

  

HÌNH BỘ LANG TRUNG (34) : Ngƣời đứng đầu bộ Hình thời Trần. Chức này, về sau 

đổi là chức Thƣợng thƣ. 

  



HỌ MAI (22) : Chúng tôi chỉ thấy sử chép việc nhà Trần bắt phạt một số quý tộc hèn 

nhát phải đổi thành họ Mai, còn vì sao lại đổi thành họ Mai chứ không phải họ khác thì 

chƣa rõ. 

  

HOÀNG PHI (36 ; 68) : Hàng thứ hai của vợ vua và vợ chính của Thái tử. 

  

HỘI NGHỊ BÌNH THAN (13) : Hội nghị tổ chức tại bến Bình Than. Bến Bình Than nay 

thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng. Đây là hội nghị của quý tộc và tƣớng lĩnh cao 

cấp, do triều Trần tổ chức vào năm 1282. Hội nghị nhằm giải quyết hai vấn đề. Một là tƣ 

tƣởng chiến lƣợc chỉ dạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lƣợc Mông Nguyên. Hai là 

thành lập bộ chỉ huy chống xâm lăng. Chính ở hội nghị lịch sử này, Trần Quốc Tuấn 

đƣợc cử làm Quốc công tiết chế. 

  

HỘI QUÁN ĐỈNH (42) : tức là hội thọ giới. Nhà Phật quy định, tất cả những ngƣời khi 

mới xuất gia để vào chùa tu, đều đƣợc nhà sƣ lấy nƣớc sạch dội lên đầu để làm phép thọ 

giới, cũng gọi là quán đỉnh. 

  

KHAI QUỐC CÔNG (16) : Ngƣời có tƣớc Quốc công, hiệu là Khai. Theo lệ phong tƣớc 

xƣa, triều đình bao giờ cũng phong cả tƣớc lẫn hiệu. Trong cùng một hàng tƣớc, thì hiệu 

nào càng ít chữ, địa vị của ngƣời đƣợc phong càng lớn hơn. Trong trƣờng hợp này, 

ngƣời ta gọi là tƣớc Quốc công hiệu một chữ. 

  

Khai Quốc công là tƣớc hiệu của Hƣng Nghiễn Vƣơng Trần Quốc Nghiễn, con trai của 

Trần Hƣng Đạo. Trong hoàng tộc, ông có tƣớc Vƣơng, còn khi vào triều, ông đƣợc 

phong tƣớc Quốc công. Trƣớc đó, Trần Hƣng Đạo cũng đƣợc phong tƣớc Quốc công 

nhƣ vậy. 

  

KHÂU ÔN (19) : Tên đất, nay thuộc Lạng Sơn, vùng sát biên giới với Trung Quốc. 

  

KIỂM PHÁP (35) : Chức quan chuyên trông coi về án kiện, xét xử và ngục tụng của 

triều đình. 

  

KIỆT, TRỤ (46) : Tên hai vua khét tiếng tàn bạo của Trung Quốc. Kiệt tức Lý Quý, vua 

thứ 17 cũng là vua cuối cùng của nhà Hạ. Vua Kiệt tham tàn lại say đắm nhan sắc của 

Muội Hỷ, làm cho nhà Hạ đổ nát, sau bị vua Thành Thang giết. Thành Thang là vua khai 

  

sáng ra nhà Thƣơng (cũng gọi là nhà Ân). 

  

Trụ tức Tân Trụ, vua thứ 30 cũng là vua cuối cùng của nhà Thƣơng. Vua Trụ tàn bạo và 

hoang dâm, lại bị mê muội bởi sắc đẹp cua Đát Kỵ, sau bị quân các nƣớc chƣ hầu nổi lên 

đánh, sợ mà tự thiêu rồi chết. 

  



Trong văn học cổ, hai chữ Kiệt, Trụ thƣờng dùng để chỉ chung những tên hôn quân bạo 

chúa. 

  

LIÊU THUỘC (19) : cũng nhƣ nói thuộc quan hay thuộc viên, chỉ những ngƣời có chức 

nhƣng ở dƣới mình và thông thuộc về mình. 

  

LƢU THỦ THIÊN TRƢỜNG (24) : Lƣu thủ là chức quan đƣợc nhà vua ủy thác việc 

trông coi kinh sƣ khi vua có việc phải xuất hành. Thiên Trƣờng không phải là kinh sƣ 

nhƣng lại là bản quán của vua Trần, vì vậy, nhà Trần cũng cho đặt ở đây một ngƣời làm 

chức Lƣu thủ. 

  

MAI LĨNH (27) : Tên đất. Đất này nằm tiếp giáp giữa hai tỉnh của Trung Quốc là Quảng 

Đông và Giang Tây. Thực ra, đó là khu núi non trùng điệp, có tên là núi Đại Dũ, nhƣng 

vì núi ấy có rất nhiều cây mai nên ngƣời Trung Quốc mới nhân đó mà gọi là Mai Lĩnh. 

  

MÁN BÀ- LA (15) : Nay chƣa rõ ở đâu. 

  

NỘI NHÂN VĂN CỤC (41) : Tên một cơ quan trong cung đình nhà Trần. 

  

NỘI THƢ CHÁNH CHƢỞNG (36) . Chức của hoạn quan, chuyên lo việc giấy tờ 

thƣờng ngày cho vua hoặc Thƣợng hoàng. 

  

NỘI THƢ GIA (53) : Chức của hoạn quan, dƣới quyền sai khiến của Nội thƣ chánh 

chƣởng. 

  

NGỰ SỬ ĐẠI PHU (8) : chức quan xếp hàng thứ 5 trong số 6 quan làm việc ở Ngự Sử 

Đài của triều đình. 

  

NGỰ SỬ ĐẠI PHU, ĐÌNH ÖY TỰ KHANH, TRUNG ĐÔ PHỦ TỔNG QUẢN (61) : 

Trong triều đình nhà Trần có cơ quan Ngự Sử Đài, chuyên coi việc giữ gìn phong hóa, 

pháp độ và can gián. Ngự Sử Đài gồm 6 vị quan : Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Ngự sử 

trung tán, Ngử sử trung thừa, Ngự sử đại phu và Chủ thƣ thị ngƣ sử. Nhƣ vậy : 

  

Ngự sử đại phu là quan đứng hàng thứ 5 trong số 6 vị quan của Ngự Sử Đài. 

  

Đình úy tự khanh là chức quan lớn, coi việc xét xử những án kiện còn tình nghi. 

  

Trung Đô phủ Tổng quản là chức quan coi việc phòng giữ ở phủ Trung Đô. 

  

Ở đây, Trƣơng Đỗ cũng nhƣ các quan đƣơng thời, thƣờng kiêm giữ nhiều chức việc 

khác nhau. 

  



NGỮ SỬ TRUNG TÁN (26) : Chức quan xếp hàng thứ 3 trong số sáu vị quan ở Ngự Sử 

Đài của triều Trần. 

  

NGỰA KÌ, NGỰA KÍ (30) : Tên hai loài ngựa quý, có sức chạy nhanh và chạy xa. Đấy 

ngụ ý chỉ ngƣời có tài kiệt xuất. 

  

NGƢỜI PHIÊN LẠC (52) : Ngƣời sinh ở chốn Phiên thuộc phiêu dạt đến. Ngƣời Trung 

Quốc gọi các nƣớc ở ngoài cõi của họ là Phiên. 

  

Thời Trần, triều đình nhà Trần nhiều khi cũng tự nhận mình là Trung Quốc và coi các 

nƣớc chung quanh mình là Phiên. Đây Trần Nhân Tông muốn nói, kiếp trƣớc, ắt Trần 

Nhật Duật phải là sinh dân của một nƣớc Phiên thuộc nào đấy, nên bây giờ mới giỏi 

tiếng các nƣớc Phiên thuộc nhƣ vậy. 

  

NGHIÊU (30) : Tức Đƣờng Nghiêu, tên một vị vua, cũng là tên một triều đại trong 

huyền sử của Trung Quốc, rất đƣợc Nho gia đề cao. 

  

NHẬP NỘI HÀNH KHIỂN HỮU TI, LANG TRUNG, ĐỒNG TRỊ TẢ TI SỰ (44) : 

Trong triều Trần, bên cạnh nơi làm việc của vua (gọi là Quan Triều Cung), còn có nơi 

làm việc của Thƣợng hoàng (gọi là Thánh Từ Cung). Cả hai nơi đều có chức Hành 

khiển. Riêng ở nơi Thƣợng hoàng làm việc, có đến hai chức Hành khiển là Tả và Hữu. 

Nhập nội hành khiển Hữu ti là chức quan Hành khiển ở Hữu ti, thuộc Thánh Từ Cung. 

  

Lang trung cũng là một chức lớn, sau đổi gọi là Thƣợng thƣ, nhƣng chức này thƣờng do 

quan Hành khiển kiêm giữ. 

  

Đồng tri tả ti sự là chức kiêm coi công việc của Tả ti trong triều đình. 

  

Đây chỉ là chức truy tặng, trong thực tế, khi sống, Lê Cƣ Nhân không hề dƣợc giữ nhiều 

chức tƣớc nhƣ thế. 

  

NHẬP NỘI HÀNH KHIỂN, THƢỢNG THƢ TẢ BỘC XẠ (32) : Quan Hành khiển, 

làm việc ở triều đình thì gọi là Nhập nội Hành khiển. Thƣợng thƣ là chức đứng đầu một 

bộ, còn Bộc xạ (Tả và Hữu) là chức vụ Á tƣớng, đứng sau chức Tƣớng quốc. 

  

PHI LIÊM, ÁC LAI (46) : Tên hai kẻ gian thần, xu nịnh và dâm loạn của Trung Quốc 

thời Hạ và thời Thƣơng. 

  

PHIÊU KỊ ĐẠI TƢỚNG QUÂN (13) : Chức chỉ dành để phong cho các vị Hoàng tử. 

Trong hoàng tộc, chỉ những ai đƣợc đặc biệt ƣu ái mới đƣợc phong chức tƣớc này. 

  

Phiêu kị Đại tƣớng quân cũng là chức coi việc quân, nhƣng là quân riêng của hoàng gia. 

  



QUÁCH TỬ NGHI (21) : Danh tƣớng của Trung Quốc đời Đƣờng, làm quan trải thờ hai 

vua là Đƣờng Túc Tông và Đƣờng Đại Tông, từng lập nhiều công lớn, đƣợc phong làm 

Phần Dƣơng Vƣơng. Quách Tử Nghi sống phóng khoáng, thích âm nhạc, trong nhà luôn 

có tiếng đàn hát. Ông thọ 88 tuổi. 

  

QUAN NỘI HẦU (16) : Chức hoạn quan nhỏ, lo việc hầu hạ trong cung cấm. 

  

QUAN TÔNG CHÍNH ĐẠI KHANH (37) : Chức quan lớn trông coi việc ghi chép gia 

phả của hoàng tộc. Chức này, bắt đầu đặt ra từ đời Trần Thái Tông và buổi đầu chỉ giao 

cho trong hoàng tộc nắm giữ, nhƣng vào khoảng từ giữa đời Trần trở đi, chức này chỉ 

còn là hƣ hàm dùng để phong cả cho ngƣời ngoài hoàng tộc. 

  

QUAN TRUNG ÚY (44) : Hàm võ quan cao cấp, dƣới Thiếu úy. Xin lƣu ý rằng thời 

này, Đại tƣớng thấp hơn Thƣợng tƣớng, còn Trung úy lại thấp hơn Thiếu úy. 

  

QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ (10) : Ngƣời có tƣớc Quốc công, chức Tiết chế. Thời Trần có 

hai loại tƣớc cùng song hành, một là tƣớc để phân biệt thế thứ thân sơ trong hoàng tộc, 

và hai là tƣớc để phân biệt cao thấp trong triều đình. Trong hoàng tộc, Trần Hƣng Đạo 

có tƣớc Vƣơng, còn khi vào triều, Trần Hƣng Đạo lại có tƣớc Quốc công. Tiết chế là 

chức chỉ bắt đầu có từ đời vua Trần Nhân Tông (1278 - 1293), theo đó thì chức này chịu 

trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của lực lƣợng vũ trang trong cả nƣớc. 

  

RƢỢU XƢƠNG BỒ (26) : Xƣơng bồ là một loại cây làm thuốc, Đông y rất hay dùng. 

Ngƣời ta thƣờng lấy cây xƣơng bồ ngâm rƣợu. Rƣợu ấy gọi là rƣợu xƣơng bồ. 

  

SINH TỪ (28) : Đền thờ ngƣời đang sống. Ngƣời đang sống mà có công đức lớn với 

dân, với nƣớc, thì đƣợc nhân dân hoặc triều đình lập đền thờ, đền ấy gọi là sinh từ. 

  

Trần Hƣng Đạo là một trong những ngƣời lãnh đạo và tổ chức nên mọi thắng lợi của 

quân dân ta trong sự nghiệp chống quân xâm lƣợc ở thế kỉ XIII. Bởi công đức lớn lao 

đó, ông đƣợc triều Trần cho lập sinh từ. 

  

TẮC, KHIẾT, QUỲ, LONG (46) : Tắc là Hậu Tắc, tên thật là Khí, ngƣời đã có công dạy 

dân trồng các thứ lúa cho hợp thời vụ. Khiết hay Tiết là ngƣời chuyên dạy dân về luân 

thƣờng, đạo lí. Quỳ là ngƣời chuyên lo dạy dân việc tế lễ và âm nhạc. Long là ngƣời 

  

chuyên lo tiếp nhận và truyền đạt mệnh lệnh của vua. Cả bốn ông đều đƣợc coi là ngƣời 

có công giúp rập vua Nghiêu và rất đƣợc Nho gia tán tụng. 

  

TẤN PHONG (16) : Đƣợc cất nhắc, phong cho chức cao hơn. 

  

TIẾT NGUYÊN TIÊU (71) : Tiết rằm tháng giêng. 

  



TIỂU TƢ XÃ (17) : Ngƣời đứng dầu một xã nhỏ. 

  

TĨNH QUỐC ĐẠI VƢƠNG (19) : Ngƣời có tƣớc Đại vƣơng, hiệu là Tĩnh Quốc. Đây 

chỉ Trần Quốc Khang. 

  

TOÀN THƢ (12) : Tên viết tắt của bộ Đại Việt sử kí toàn thƣ là bộ chính sử của nƣớc 

ta. Đây là công trình đại tập thành của nhiều thế hệ sử gia, từ Lê Văn Hƣu (thế kỉ XIII) 

đến Lê Hy (thế kỉ XVII). Sách gồm hai phần. Phần đầu là Ngoại kỉ chép từ họ Hồng 

Bàng đến loạn 12 sứ quân. Phần thứ hai là Bản kỉ, chép từ Đinh Tiên Hoàng đến năm 

1675. 

  

TỬ PHỤC THƢỢNG VỊ HẦU (13) : Ngƣời có tƣớc Hầu, ở vào bậc Thƣợng vị và đƣợc 

quyền mặc áo có sắc đỏ tía. 

  

TƢỚNG QUỐC THÁI ÚY (9) : Chức Thái úy, quyền Tƣớng quốc. Tƣớng quốc cũng 

gần nhƣ Tể tƣớng, nhƣng chức Tể tƣớng thì chỉ có một ngƣời giữ, còn chức Tƣớng quốc 

thì có đến hai ngƣời cùng đồng thời nắm giữ, một ngƣời gọi là Tả tƣớng quốc, một 

ngƣời gọi là Hữu tƣớng quốc. 

  

THÁI BÁ (58) : Bác của vua. Lẽ ra, Dƣơng Nhật Lễ phải gọi Cung Túc Vƣơng Dục là 

thân phụ (cha đẻ) hoặc tệ hơn, cũng phải gọi là nghĩa phụ (cha nuôi), nhƣng vì Dƣơng 

Nhật Lễ quyết chí gạt họ Trần để cƣớp ngôi, nên bỏ họ Trần mà lấy lại họ Dƣơng, đồng 

thời, gọi Cung Túc Vƣơng Dục là Thái bá. 

  

THÁI HOÀNG THÁI HÂU (56) : Bà nội của vua. 

  

THÁI HỌC SINH (43) : Học vị thi cử Nho học, đƣợc đặt ra lần đầu tiên vào năm 1232 

và đƣợc sử dụng liên tục cho đến đầu đời Lê. Năm 1442, học vị này đƣợc đổi gọi là Tiến 

sĩ. 

  

THÁI TỂ (63) : Tiếng tôn xƣng đối với quan đầu triều (nhƣ Hành khiển, Tƣớng quốc, 

Tể tƣớng). 

  

THÁM HOA (66) : Học vị thi cử Nho học, đƣợc đặt ra lần đầu tiên vào năm 1247. 

Ngƣời đã đỗ thi Hội, đƣợc học vị Thái học sinh (hay Tiến sĩ), vào dự thêm một khoa thi 

phụ, gọi là Đình thí hay Điện thí. Ba ngƣời đỗ cao nhất trong kì thi phụ này đƣợc mang 

ba học vị khác nhau, đỗ đầu là Trạng nguyên, đỗ thứ hai là Bảng nhãn và đỗ thứ ba là 

Thám hoa. 

  

THẨM HÌNH VIỆN SỨ (71) : Chức đứng đầu Thẩm Hình Viện là cơ quan trông coi 

việc án kiện, xét xử và ngục tụng. 

  

THỆ TỪ (12) : Bản văn ghi lời thề ƣớc. 



  

THỀM CẤM (2) : Thềm ở gần nơi vua làm việc. Đến đó, ai cũng phải giữ phép rất 

nghiêm, ai không có phận sự, quyết không đƣợc vào. 

  

THIÊN TRƢỜNG (11) : Tên lộ. Nhà Trần chia cả nƣớc làm 12 lộ và Thiên Trƣờng là 

một trong số 12 lộ đó. Đây nói lính Thiên Trƣờng là lính quê ở lộ Thiên Trƣờng (quê 

hƣơng của họ Trần) đƣợc nhà Trần tin cẩn trao việc bảo vệ hoàng cung. 

  

THIỀN TÔNG TRÚC LÂM YÊN TỬ (42) : Tên một phái Thiền Tông do Thƣợng 

hoàng Trần Nhân Tông đi tu mà sáng lập ra tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh). 

  

THIẾU BẢO (41) : Trong triều đình xƣa, Tam thái và Tam thiếu là hai hàng quan cao 

nhất. Tam thái gồm : Thái sƣ, Thái phó và Thái bảo. Tam thiếu gồm : Thiếu sƣ, Thiếu 

phó và Thiếu bảo. Nhƣ vậy, Thiếu bảo là quan thuộc hàm thứ hai, chức vị thứ sáu trong 

triều đình. 

  

THỔ TÙ ĐÀ GIANG (12) : Ngƣời đứng đầu các sắc dân ít ngƣời ở Đà Giang. Thời 

Trần, Đà Giang là tên của một đạo, đất đai đạo này nay là vùng Hƣng Hóa (Vĩnh Phúc, 

Tuyên Quang). 

  

THƠ NGỤ CHẾ (46) : Thơ do vua hoặc Thƣợng hoàng làm ra. 

  

THƢỢNG VỊ CHƢƠNG HIẾN HẦU (19) : Ngƣời có tƣớc Hầu, hiệu Chƣơng Hiến, bậc 

Thƣợng vị. Đáy chi Trần Kiện, con của Tĩnh Vƣơng Trần Quốc Khang. Xét về thế thứ 

trong hoàng tộc, Trần Kiện ở vai cháu của vua Trần Thái Tông (gọi Trần Thái Tông là 

chú ruột), anh con bác của vua Trần Thánh Tông và hàng bác họ của Trần Nhân Tông. 

  

THƢỢNG PHẨM (17) : Hƣ hàm nhà nƣớc dùng để ban thƣởng cho các chức tạp lƣu, 

nằm ngoài và thấp hơn 9 bậc chính thức. Đây Trần Lai đƣợc hƣ hàm là Thƣợng phẩm, 

còn thực quyền là xã trƣởng một xã nhỏ. 

  

TRẦN BANG CẨN (28) : Đại thần nhà Trần, dƣới thời Trần Minh Tông (1314 - 1329), 

giữ chức Đại hành khiển, Thƣợng thƣ, Tả bộc xạ ông là ngƣời nổi tiếng giản dị, mực 

thƣớc, điềm tĩnh và sống rất thanh đạm. 

  

TRI KHU MẬT VIỆN CHÁNH CHƢỞNG (67) : Đại để cũng nhƣ là chánh văn phòng 

của cơ quan Khu Mật Viện (là cơ quan thƣờng trực của triều đình). 

  

TRIỆU VÕ (27) : Miếu hiệu của Triệu Đà. Triệu Đà nguyên là tƣớng của nhà Tần. Năm 

208 trƣớc công nguyên, nhân Tần Thủy Hoàng mất và nhà Tần sụp đổ, Triệu Đà chiếm 

cứ vùng Lĩnh Nam, lập ra nƣớc Nam Việt, và làm vua nƣớc này từ đó cho đến năm 136 

trƣớc công nguyên. Trong thời gian trị vì, Triệu Đà đã nhiều lần đem quân sang đánh 

nƣớc Âu Lạc. Nhƣng nhân dân Âu Lạc, dƣới sự chỉ huy của An Dƣơng Vƣơng, đã đẩy 



lùi tất cả những cuộc tấn công xâm lƣợc đó. Sau, Triệu Đà liền cho con là Trọng Thủy, 

kết hôn với con gái của An Dƣơng Vƣơng là Mỳ Châu, dùng quan hệ hôn nhân để làm 

cho An Dƣơng Vƣơng mơ hồ, mất cảnh giác. Năm 179 trƣớc công nguyên, Triệu Đà bất 

ngờ cho quân sang xâm lƣợc, và lần này, An Dƣơng bị đại bại. Đất nƣớc bị Triệu Đà 

chiếm kể từ đó. 

  

Tuy nhiên, do lập trƣờng chính trị ngày xƣa có khác, cho nên, trong nhiều tác phẩm sử 

học cũ, Triệu Đà đƣợc coi nhƣ là vua chính thức của nƣớc ta. Trần Hƣng Đạo là ngƣời 

theo quan điểm xƣa này. 

  

TRUNG THƢ THỊ LANG, KIÊM TRI THẨM HÌNH VIỆN SỰ (66) : Trung thƣ thị 

lang sau đổi là Thƣợng thƣ. Kiêm Tri thẩm hình viện sự là kiêm coi công việc của Thẩm 

Hình Viện (cơ quan chuyên lo xét xử, án kiện và ngục tụng của triều đình). 

  

TRƢỜNG TRẬN (27) : Thuật ngữ của binh pháp cổ, rất khó dịch. Đại để trƣờng trận là 

dùng quân có vũ khí và phƣơng tiện đánh tầm xa nhƣ cung tên, ngựa ... v.v. Tuy nhiên, 

hiểu theo nghĩa rộng, trƣờng trận cũng có nghĩa là dùng lực lƣợng lớn, đánh theo lối 

chính quy, trận địa chiến. 

  

XUÂN THU (28) : Chặng đầu của thời Đông Chu (Trung Quốc), gồm từ cuối thế kỉ thứ 

VIII đến đầu thế kỉ V trƣớc công nguyên. 

  

Khổng Tử có soạn một bộ sử của nƣớc Lỗ (một trong những nƣớc chƣ hầu của nhà 

Chu), từ Lỗ Ẩn Công đến Lỗ Ai Công, tức là khoảng thời gian tƣơng ứng với chặng đầu 

của nhà Đông Chu. Bộ sử ấy đƣợc đặt tên là Xuân Thu (sau đƣợc coi là một trong Ngũ 

kinh của Nho gia), nên ngƣời đời cũng nhân đó để gọi toàn bộ chặng đầu của nhà Đông 

Chu là thời Xuân Thu. 

  

VŨ HẦU (10) : Tức Chƣ Cát Lƣợng mà ta quen đọc là Gia Cát Lƣợng, quân sƣ lỗi lạc 

của Lƣu Bị (vua nƣớc Thục của Trung Quốc thời Tam Quốc). Ông là biểu tƣợng điển 

hình của những ngƣời dốc lòng phò vua giúp nƣớc, đƣợc nho sĩ xƣa hết sức ca ngợi. 
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Sách Đại việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 33-a) cho biết rằng, Hồ Quý Ly, tự là 

Lý Nguyên, ngƣời gốc ở Chiết Giang (Trung Quốc). Vào thời Ngũ Quý (Cũng gọi là 

thời Ngũ Đại Thập Quốc, 907 - 960), tiên tổ của Hồ Quý Ly là Hồ Hƣng Dật đƣợc cử 

sang làm Thái thú Diễn Châu (Nghệ An ngày nay). Hồ Hƣng Dật làm nhà ở thôn Bào 

Đột, về sau, con cháu Hồ Hƣng Dật trở thành trại chủ của đất này. Thời Lý (1010 - 

1225), họ Hồ đã có ngƣời lấy Công chúa Nguyệt Đích, sinh ra Công chúa Nguyệt Đoan, 

dẫu vậy, họ Hồ vẫn chƣa phải là một cự tộc. 

  

Đến đời thứ 12, một ngƣời của họ Hồ ở Diễn Châu là Hồ Liêm đã di cƣ ra vùng Đại Lại 

(Thanh Hóa), làm con nuôi của quan Tuyên úy Lê Huấn, nên nhận là ngƣời họ Lê. Nếu 

coi Lê Huấn là tổ thì Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của ông. Bởi mối quan hệ này, sử cũ 

vẫn gọi Hồ Quý Ly là Lê Quý Ly. 

  

Thuở nhỏ, Hồ Quý Ly theo học võ nghệ với Sƣ Tề. Sƣ Tề ngƣời họ Nguyễn, có ngƣời 

con trai là Nguyễn Đa Phƣơng cũng rất giỏi võ nghệ. Hồ Quý Ly kết nghĩa anh em với 

Nguyễn Đa Phƣơng. 

  

Về đƣờng danh vọng, tuy là đƣợc xây đắp phần lớn bằng thủ đoạn và hẳn nhiên là cả 

bằng xƣơng máu của nhiều ngƣời nữa, song, quả là cổ kim hiếm có nhân vật lịch sử nào 

có thể sánh đƣợc với Hồ Quý Ly. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ viết: 

  

“Đời Trần Nghệ Tông (1370 - 1372 - ND), từ chức Chi hậu tứ cục chánh chƣởng, thăng 

lên Khu mật viện đại sứ, lên Tiểu tƣ không, tiến phong Đồng binh chƣơng sự, sau liên 

tiếp gia phong tới Phụ chính thái sƣ nhiếp chính, Khâm Đức Hƣng Liệt Đại vƣơng, Quốc 

tổ chƣơng hoàng rồi thay nhà Trần, đặt quốc hiệu mới là Đại Ngu, trở lại họ Hồ, chƣa 

đầy một năm thì truyền ngôi cho con là Hán Thƣơng". 

  

Triều Hồ chỉ tồn tại đƣợc vỏn vẹn chƣa đầy 7 năm (1400 – 1407) nhƣng lại là triều đại 

có lắm chuyện đáng lƣu tâm. Có những chuyện do chính bản thân triều Hồ tạo ra, nhƣng 

cũng có không ít chuyện do ngƣời đời sau khác ý khi nhận định về triều Hồ mà có. 

  

Với triều đại quá ngắn ngủi này, chúng tôi xét thấy không cần thiết phải lập thêm một 

bảng niên biểu riêng, chỉ xin kê ra đây mấy sự kiện lớn trƣớc khi kế từng giai thoại riêng 

biệt. 

  

 



  

1 – HỒ QUÝ LY 

  

- Năm 1371 : đƣợc vua Trần Nghệ Tông phong tƣớc Trung Tuyên quốc thƣợng hầu, 

chức Khu mật viện đại sứ. 

  

- Năm 1375 : đƣợc Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Duệ Tông thăng chức 

Tham mƣu quân sự. 

  

- Năm 1379 : đƣợc Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Phế Đế thăng chức Tiểu 

tƣ không, kiêm Khu mật viện đại sứ. 

  

- Năm 1380 : đƣợc Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Phế Đê thăng chức 

Nguyên nhung, quản việc Hải Tây đô thống chế. 

  

- Năm 1387 : đƣợc Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Phế Đế thăng chức 

Đồng binh chƣơng sự (thành viên cơ quan tối cao của nhà nƣớc). 

  

- Năm 1395 : đƣợc vua Trần Thuận Tông thăng tƣớc Tuyên Trung vệ quốc Đại vƣơng. 

  

- Năm 1397 : ép vua Trần Thuận Tông phải dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa. 

  

- Năm 1398 : ép vua Trần Thuận Tông phải nhƣờng ngôi cho Trần Thiếu Đề (lúc ấy mới 

3 tuổi). 

  

- Năm 1399 : giết vua Trần Thuận Tông, sau lại giết thêm 370 ngƣời mà Hồ Quý Ly cho 

là thuộc phe đối nghịch với mình, rồi tự xƣng là Quốc tổ chƣơng hoàng. 

  

- Năm 1400 : truất ngôi của vua Trần Thiếu Đế (cũng là cháu ngoại của Hồ Quý Ly), tự 

lập làm vua và đặt quốc hiệu mới là Đại Ngu. Quốc hiệu Đại Ngu chỉ có dƣới thời Hồ 

(1400 – 1407). 

  

 

  

2 – HỒ HÁN THƢƠNG : con của Hồ Quý Ly 

  

- Năm 1399 : xƣng là Nhiếp thái phó. 

  

- Năm 1401 : đƣợc Hồ Quý Ly nhƣờng ngôi (từ đó Hồ Quý Ly là Thái thƣợng hoàng). 

  

- Năm 1407 : Nhà Minh xâm lƣợc nƣớc ta. Cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo bị thất 

bại. Thƣợng hoàng Hồ Quý Ly, vua Hồ Hán Thƣơng và một loạt các đại thần của nhà 



Hồ bị nhà Minh bắt về Trung Quốc làm tù binh. Nƣớc ta bị nhà Minh đô hộ trong vòng 

20 năm (1407 - 1427). 

  

Thời thuộc Minh là một trong những thời bi thƣơng nhất của lịch sử dân tộc ta. Quân 

Minh đô hộ đã tìm đủ mọi phƣơng sách để đàn áp và bóc lột nhân dân ta đến tận cùng 

của sự tàn bạo và thậm tệ, đúng nhƣ Nguyễn Trãi đã tổng kết : 

  

…"Nƣớng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 

  

Vùi con đỏ xuống dƣới hầm tai vạ. 

  

Dối trời, lừa ngƣời, mƣu gian đủ muôn ngàn kế 

  

Cậy binh gây hấn, tội ác chứa ngót hai mƣơi năm". 

  

(Bình Ngô đại cáo) 

  

Song, thời thuộc Minh cũng là thời nhân dân ta liên tiếp vùng dậy chiến đấu ngoan 

cƣờng. Hàng loạt anh hùng hào kiệt đã anh dũng dựng cờ xƣớng nghĩa đánh giặc cứu 

nƣớc. Hai mƣơi năm chiến đấu gian lao cũng là hai mƣơi năm có biết bao mẩu chuyện 

đáng nhớ đã xảy ra. Chúng tôi quả là có phần lúng túng khi chọn kết cấu thích hợp cho 

tập sách nhỏ này. Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi quyết định vẫn giữ nguyên tên gọi là 

giai thoại về thời Hồ và thời thuộc Minh, nhƣng tất cả những giai thoại gắn liền với Lam 

Sơn, với cuộc đời và sự nghiệp của Lê Lợi, chúng tôi đều chuyển sang tập sau, mặc dầu 

nhiều chuyện thực sự xảy ra trong thời thuộc Minh. 

  

Cuối cùng, xin chân thành cám ơn Nhà xuất bản Giáo dục đã giúp chúng tôi nối nhịp cầu 

giao lƣu với bạn đọc gần xa, những ngƣời thành kính ngƣỡng mộ tổ tiên mình, và cũng 

xin tất cả bạn đọc hãy nhận ở đây chút lòng thành của tôi. 

  

 

  

Thành phố Hồ Chí Minh 

  

 9 - 1 992 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

 

  

 1- HỒ QUÝ LY VỚI ĐỢT CÔNG PHÁ ĐẦU TIÊN VÀO TRIỀU TRẦN 

 

 



Bởi có hai bà cô ruột cùng lấy vua Trần Minh Tông (1314 - 1329) một bà là Hoàng phi 

Minh Từ, ngƣời sinh ra vua Trần Hiến Tông (1329 - 1341), một bà là Hoàng phi Đôn 

Từ, ngƣời sinh ra vua Trần Duệ Tông (1372 - 1377), nên Hồ Quý Ly rất đƣợc triều Trần 

biệt đãi. Đã thế, con gái của Hồ Quý Ly là Hoàng hậu của vua Trần Thuận Tông (1388 - 

1398), rồi bản thân Hồ Quý Ly cũng lấy Công chúa Huy Ninh là con của vua Trần Nghệ 

Tông (1370 - 1372) và em gái họ của Hồ Quý Ly lại lấy vua Trần Duệ Tông (ngƣời sinh 

ra vua Trần Phế Đế)... cho nên, quan lại triều Trần thời Nghệ Tông hầu nhƣ không ai 

không kiêng sợ Hồ Quý Ly. 

  

Đƣợc Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông che chở và tin cẩn, Hồ Quý Ly không còn coi ai 

ra gì nữa. Trong suốt thời gian Nghệ Tông làm Thƣợng hoàng (từ năm 1372 đến năm 

1394), Hồ Quý Ly đã gần nhƣ thao túng đƣợc toàn bộ các hoạt động của triều đình, đồng 

thời dùng mọi cách để lần lƣợt thủ tiêu những kẻ đối nghịch. Cuộc công phá có quy mô 

lớn đầu tiên của Hồ Quý Ly vào triều Trần là việc lật nhào ngôi vị của vua Trần Phế Đế 

(1377 - 1388). Sự kiện này diễn ra vào tháng 8 năm Mậu Thìn (1388) và đƣợc sách Đại 

Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 10-b và tờ 11 a) chép lại nhƣ sau : 

  

"Vua (đây chỉ Trần Phế Đế - ND) bàn mƣu với Thái úy Ngạc (tức Trang Định Vƣơng 

Trần Ngạc - ND) rằng : 

  

- Thƣợng hoàng tin yêu ngoại thích là Quý Ly, cho hắn mặc sức làm gì thì làm, nếu 

không lo trƣớc đi thì sau sẽ rất khó chế ngự. 

  

Con của Vƣơng Nhữ Chu là (Vƣơng) Nhữ Mai lúc ấy đang hầu Vua học, nhân đó biết 

mà tiết lộ mƣu này nên Hồ Quý Ly biết đƣợc. Đa Phƣơng (con Sƣ Tề, em kết nghĩa của 

Hồ Quý Ly - ND) khuyên Hồ Quý Ly tránh ra núi Đại Lại (tức núi Kim Ân, thuộc Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa - ND) để chờ xem biến động thế nào. Phạm Cự Luận nói : 

  

- Không đƣợc. Một khi đã ra ngoài (kinh thành) thì khó mà lo nổi chuyện sống còn. 

  

Quý Ly nói : 

  

- Nếu không còn phƣơng sách gì thì ta đành tự tử, không để tay kẻ khác giết mình. 

  

Cự Luận nói : 

  

- Thƣợng hoàng trong lòng vẫn căm Vua về việc giết Quan Phục Đại vƣơng (một trong 

những ngƣời con của Nghệ Tông - ND), và Vua cũng chẳng vui gì về chuyện này. Nay 

quyền bính trong thiên hạ đều ở đại nhân cả mà Vua lại mƣu hại đại nhân thì ắt Thƣợng 

hoàng càng lấy làm ngờ lắm. Đại nhân nên hãy liều vào lạy Thƣợng hoàng, bày tỏ lợi hại 

thì nhất định Thƣợng hoàng sẽ nghe theo, chuyển họa thành phúc dễ nhƣ trở bàn tay vậy. 

Thƣợng hoàng có nhiều con đích, đại nhân cứ tâu rằng, thần nghe ngạn ngữ nói : "Chƣa 

ai dám bán con để nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu để nuôi con" (ý muốn chỉ việc Nghệ 



Tông cho lập cháu nội là Trần Phế Đế, con của Trần Duệ Tông, làm vua mà không lập 

con mình lên ngôi vua - ND). (Nghe thế), may ra Thƣợng hoàng sẽ tỉnh ngộ mà đổi lập 

Chiêu Định Vƣơng (tức Trần Ngung, con út của Nghệ Tông - ND) lên ngôi. Nếu đến lúc 

ấy mà Thƣợng hoàng vẫn không nghe thì chết cũng chƣa muộn. 

  

Quý Ly nghe theo, bí mật tâu với Thƣợng hoàng nhƣ lời Cự Luận bàn. Thƣợng hoàng 

cho là phải". 

  

 

  

Lời bàn : Nhờ có tài, lại nhờ mối quan hệ hôn nhân chằng chịt, Hồ Quý Ly đã tạo đƣợc 

thần thế cho riêng mình. Đã vậy, bên cạnh Quý Ly còn có võ tƣớng khét tiếng là Nguyễn 

Đa Phƣơng, mƣu sĩ trí xảo là Phạm Cự Luận, triều Trần đổ nát thật khó lòng mà quản 

chế nổi. Đến cả nhà vua mà còn bị gièm pha để rồi bị truất phế và bị giết một cách thê 

thảm, thì thử hỏi còn ai đủ sức qua mặt Hồ Quý Ly ? 

  

Hồ Quý Ly là ngƣời thế nào, khỏi bàn cũng đã rõ, chỉ tiếc là cái gốc của sự điên loạn lại 

nằm ngay trong phép dùng ngƣời của triều Trần. 

  

Với Nghệ Tông, Trần Phế Đế là cháu nội, Trần Thuận Tông là con đẻ. Với Hồ Quý Ly, 

Trần Thuận Tông vừa là cháu họ lại vừa là con rể. Máu mủ trực hệ mà Nghệ Tông còn 

không thƣơng tình, bảo Quý Ly phải thƣơng xót con rể làm sao đƣợc ? Sau, Quý Ly giết 

chết vua Trần Thuận Tông, cách nghĩ cách làm tuy có khác, nhƣng mạch đức hạnh thì 

cũng chung nhau đó thôi. 

  

 

  2 - HỒ QUÝ LY MƢỢN TAY THƢỢNG HOÀNG NGHỆ TÔNG ĐỂ GIẾT VUA 

PHẾ ĐẾ 

 

 

Ngày 6 tháng 12 năm Mậu Thìn (1388), nghĩa là bốn tháng sau khi nghe lời mật tấu đầy 

ác ý gièm pha của quan Đồng bình chƣơng sự (Hồ Quý Ly - ND), cũng là thông gia của 

mình, thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông quyết định phế bỏ vua Trần Phế Đế. Đây là một 

trong những cuộc phế lập rất thƣơng tâm, đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 8 tờ 11 a-b) chép lại nhƣ sau : 

  

'Tháng 12, ngày mồng 6, sáng sớm, Thƣợng hoàng vờ ngự về An Sinh sai Điện hậu hộ 

vệ, rồi sai Chỉ huy hậu nội nhân gọi Vua tới bàn việc nƣớc. Vua chƣa kịp ăn, vội đi 

ngay, chỉ có hai ngƣời theo hầu mà thôi. Đến nơi, Thƣợng hoàng bảo Vua : 

  

- Đại vƣơng lại đây ! 

  



Nói rồi, lập tức cho ngƣời đem Vua ra giam ở chùa Tƣ Phúc, tuyên đọc nội chiếu rằng : 

"Trƣớc đây, Duệ Tông đi tuần phƣơng Nam không trở về, lấy con đích (của Duệ Tông) 

để nối ngôi, đó là đạo xƣa. Nhƣng, từ khi quan gia lên ngôi đến nay, lòng dạ trẻ con, giữ 

đức không thƣờng, gần gũi bọn tiểu nhân, nghe lời Lê Á Phu, Lê Dữ Nghị gièm pha vu 

hãm công thần, làm lung lay xã tắc, nay phải giáng làm Linh Đức Đại vƣơng. Song, 

quốc gia không thể không có chủ, ngôi báu không thể bỏ trống lâu, nên truyền đón 

Chiêu Định (tức Trần Ngung, con út của Nghệ Tông - ND) vào nối ngôi đại thống. Bá 

cáo trong ngoài để mọi ngƣời đều biết". 

  

Việc truất phế bất ngờ này đã gây nên một làn sóng phản kháng khá mạnh mẽ của quan 

quân và tƣớng sĩ. Cũng sách trên đã chép tiếp rằng : 

  

“Nhiều tƣớng chỉ huy của các phủ quân cũ nhƣ tƣớng chỉ huy quân Thiết Liêm là 

Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nhi, tƣớng chỉ huy quân (thiếu tên đơn vị - ND) là Nguyễn 

Kha, Lê Lặc, tƣớng chỉ huy quân Thiết Sang là Nguyễn Bát Sách... định đem quân vào 

cƣớp lấy Vua đem ra. Vua viết hai chữ giải giáp đƣa cho các tƣớng và răn bảo họ không 

đƣợc làm trái ý Thƣợng hoàng nên các tƣớng mới thôi. Lát sau, Thƣợng hoàng (sai 

ngƣời) dìu Vua xuống phủ Thái Dƣơng thắt cổ cho chết". 

  

 

  

Lời bàn : Muốn cƣớp ngôi, trƣớc phải làm cho thời loạn thêm loạn. Muốn làm cho thời 

loạn thêm loạn, trƣớc phải làm cho hoàng tộc sát hại nhau. Lúc ấy, trong cuộc hoàng tộc 

giết hại nhau, không gì kinh khủng bằng việc Thƣợng hoàng giết vua. Nhà đã dột từ nóc 

tất phải gỡ đi mà làm lại. Quý Ly mƣợn đƣợc cả tay Thƣợng hoàng để giết vua, gớm 

thay ! Mới hay, ngƣời cầm quyền bính mà tai thích nghe lời xu nịnh gièm pha thì không 

có chuyện gì lại không thể xảy ra. 

  

Nghệ Tông xuống chiếu kết tội Phế Đế nhƣng hậu thế lại kết tội chinh Nghệ Tông. Sinh 

thời cậy quyền cậy thế để tác oai tác quái, có biết đâu khi đã chết, dẫu ngàn năm vẫn 

chƣa hết lời hậu thế chê bai. 

  

Còn nhƣ Phế Để lúc ấy, thế dã vậy thì đành phải vậy. Đáng để trách chăng là ở chỗ, nhà 

vua ở ngôi lúc tuổi trẻ dồi dào sức lực và trí tuệ, song lại không làm đƣợc điều gì cho 

xứng với ngôi vị của mình. Làm vua nhƣ vậy, dễ thay ! 

  

 

  

 3- CUỘC SÁT HẠI CÓ QUY MÔ LỚN CỦA HỒ QUÝ LY 

 

 

Trong những ngày trị vì cuối đời của Trần Phế Đế, không ít quý tộc và quan lại của triều 

đình tỏ ra căm ghét Hồ Quý Ly. Họ muốn trừ khử Hồ Quý Ly nhƣng lại không biết 



chung lƣng sát cánh để bàn mƣu tính kế với nhau, bởi vậy, tất cả đều bị Hồ Quý Ly lần 

lƣợt thủ tiêu. Trƣớc khi chính thức mƣợn tay Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông để giết 

Trần Phế Đế, Hồ Quý Ly đã tìm đủ mọi cơ hội để chặt bớt vây cánh của nhà vua. Sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 12-a) chép rằng : 

  

“Trƣớc đó, theo lệ cũ ở các đài, sảnh, chỉ các quan từ chức Đồng bình chƣơng sự trở lên 

mới đƣợc ngồi ghế sơn đen có tựa. Bấy giờ, Trang Định Đại vƣơng (Trần) Ngạc làm 

Thái úy, Lê Quý Ly làm Đồng bình chƣơng sự. Quan trị thẩm hình viện là Lê Á Phu nói 

với Ngạc bỏ ghế của Quý Ly đi, không cho ngồi cùng nữa. (Ông) lại bí mật tâu vua giết 

Quý Ly. Cơ mƣu bị lộ mà thất bại, bọn (Lê) Á Phu, (Nguyễn) Khoái, (Nguyễn) Vân Nhi, 

(Nguyễn) Kha, (Nguyễn) Bát Sách, (Lê) Lặc, và ngƣời học sinh đƣợc tin yêu là Lƣu 

Thƣờng đều (lần lƣợt ) bị giết cả. Trƣớc khi bị hành hình, Lƣu Thƣờng có làm bài thơ 

rằng : 

  

 

  

Phiên âm :  

  

Tàn niên tứ thập hựu dƣ tam, 

  

Trung ái phùng chu tử chính cam, 

  

Bảo nghĩa sinh tiền ƣng bất ngỗ, 

  

Bộc thi nguyên thƣợng cánh hà tàm. 

  

 

  

Dịch thơ :  

  

Đời tàn vào tuổi bốn ba, 

  

Chết vì trung ái cũng là đáng thôi. 

  

Hết lòng giữ nghĩa một đời, 

  

Dẫu cho đồng nội thây phơi sá gì." 

  

 

  

Trong số những ngƣời chống đối, chỉ có Lê Dữ Nghị là đƣợc Hồ Quý Ly tạm cho tha 

chết, bắt phải tội đi đày, sau cũng vờ cho phục chức, nhƣng rồi lại bị Hồ Quý Ly khép 

vào tội kết bè kết cánh mà giết đi. Nguyễn Bát Sách thì hoảng sợ mà bỏ trốn, Hồ Quý Ly 



không thèm đuổi mà cho ngƣời bắt giam mẹ của ông. Vì thƣơng mẹ già bị tù tội mà 

Nguyễn Bát Sách phải ra hàng, rốt cuộc cũng bị Hồ Quý Ly giết nốt. 

  

Sau khi Trần Phế Đế cùng những ngƣời thuộc vây cánh của nhà vua bị giết, Hồ Quý Ly 

còn cho cả Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông lẫn triều đình mắc lỡm. Trong hoàng tộc lúc 

ấy, chỉ có Trang Định Đại vƣơng Trần Ngạc (con của Thƣợng hoàng Nghệ Tông) là 

ngƣời tỏ vẻ căm ghét Hồ Quý Ly ra mặt. Trƣớc đó, chính Trang Định Đại vƣơng đã mật 

bàn với nhà vua về việc giết Hồ Quý Ly, nhƣng Hồ Quý Ly không bị giết, ngƣợc lại nhà 

vua bị Thƣợng hoàng giết chết. Đã bày mƣu sát hại nhà vua là cháu nội của Thƣợng 

hoàng, nay nếu lại bày mƣu giết ngay Trang Định Đại vƣơng là con của Thƣợng hoàng 

nữa, Hồ Quý Ly sẽ khó mà tiếp tục lợi dụng đƣợc Thƣợng hoàng. Nghĩ vậy, Hồ Quý Ly 

bèn cho ngƣời nói phao lên rằng, Trang Định Đại vƣơng Trần Ngạc sắp đƣợc đƣa lên 

ngôi vua. Thấy phe đảng chẳng còn ai, Trang Định Đại vƣơng Trần Ngạc sợ hãi mà vội 

đính chính tin đồn đó. Hồ Quý Ly chỉ chờ có vậy để đƣa con út của Thƣợng hoàng Nghệ 

Tông (cũng là con rể của Hồ Quý Ly) lên ngôi vua, đó là vua Trần Thuận Tông (1388 - 

1398). Trang Định Đại vƣơng Trần Ngạc chỉ đƣợc tạm yên thân một thời gian ngắn. Đến 

tháng 6 năm Tân Mùi (1391) ông cũng bị Hồ Quý Ly lập mƣu giết chết. 

  

 

  

Lời bàn : Trần Nghệ Tông danh nghĩa là Thƣợng hoàng nhƣng thực ra chỉ là con cờ 

trong tay Hồ Quý Ly vậy. Các bậc tôn thất đại thần và văn quan võ tƣớng nhà Trần căm 

ghét Hồ Quý Ly thì có thừa mà sao chẳng có lấy đƣợc một chút cơ mƣu nào đáng kể, 

khiến Hồ Quý Ly có thể giết hại dễ nhƣ trở bàn tay. Cất cái ghế tựa sơn đen ở đài sảnh 

của Hồ Quý Ly thì có khác gì tự mình đƣa đầu cho Hồ Quý Ly chém ? 

  

Than ôi ! thời loạn mọi sự đều loạn. Lấy lễ thƣờng để xét đoán thời loạn là không thể 

đƣợc vậy. Hồi chuông cáo chung của nhà Trần bắt đầu điểm những tiếng đầu tiên. 

  

 

  

 4 - CÁI CHẾT CỦA NGUYỄN ĐA PHƢƠNG 

 

 

Nguyễn Đa Phƣơng ngƣời Thanh Hóa, con của Sƣ Tề. Thuở còn hàn vi, Hồ Quý Ly 

từng theo học võ nghệ với Sƣ Tề, nhân đó kết nghĩa anh em với Nguyễn Đa Phƣơng. Là 

con dòng cháu giống, Nguyễn Đa Phƣơng sớm có tài, từng là võ tƣớng khét tiếng của 

nhà Trần thời Trần Phế Đế (1377 - 1388). Cùng với Phạm Cự Luận là ngƣời túc trí đa 

mƣu, bộ ba Hồ Quý Ly, Nguyễn Đa Phƣơng và Phạm Cự Luận đã khiến cho cả triều 

đình phải khiếp sợ. Đến đời Trần Thuận Tông (1388 - 1398), quyền bính hầu nhƣ nằm 

hết trong tay bộ ba nguy hiểm này. 

  



Tháng 10 năm Kỉ Tị (1389), quân Chiêm Thành tiến ra đánh phá vùng Thanh Hóa, 

Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông sai Hồ Quý Ly đem quân đi đánh giặc. Cùng đi với Hồ 

Quý Ly còn có một số tƣớng lĩnh cao cấp khác nhƣ Nguyễn Đa Phƣơng, Phạm Khả Vĩnh 

v.v… Lần ấy, Hồ Quý Ly bị thất bại, tƣớng chỉ huy quân Thánh Dực là Nguyễn Chí 

(cũng có sách chép là Trần Đình Quý) bị giặc bắt, 70 tƣớng khác bị tử trận. Hồ Quý Ly 

trốn về xin Thƣợng hoàng cho thêm quân cứu viện nhƣng Thƣợng hoàng không chấp 

thuận, nhân cớ đó, Hồ Quý Ly xin thôi, không cầm quân đi đánh nữa. Thƣợng hoàng 

phải cử tƣớng Trần Khát Chân đi thay. Tình thế quân đội triều Trần lúc ấy rất nguy, may 

nhờ Nguyễn Đa Phƣơng dùng kế nghi binh mới thoát đƣợc. 

  

Khi về triều, Nguyễn Đa Phƣơng cậy mình có chút công lao, hay chê bai Hồ Quý Ly bất 

tài. Hồ Quý Ly cũng gièm pha lại rằng : bởi Hồ Quý Ly nghe lời của Nguyễn Đa 

Phƣơng nên mới bại trận. Nói rồi, Hồ Quý Ly xúi Thƣợng hoàng xuống chiếu thu lại hết 

toàn bộ số quân do Nguyễn Đa Phƣơng chỉ huy. Dẫu ở thế cô, Nguyễn Đa Phƣơng vẫn 

chƣa hết kiêu ngạo. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 16-b) chép rằng : 

  

"Thƣợng hoàng nói : 

  

- Nên trị tội nhẹ để cảnh cáo hắn. 

  

Quý Ly tâu rằng : 

  

- Đa Phƣơng rất gan góc và tráng kiện, thần sợ hắn sẽ trốn sang nƣớc Minh ở phƣơng 

Bắc hay nƣớc Chiêm Thành ở phƣơng Nam, tức là thả cọp để lại mối họa về sau, chi 

bằng giết đi là hơn.  

  

Rồi sau (Thƣợng hoàng) bắt Đa Phƣơng phải tự tử. Đa Phƣơng than rằng : 

  

- Ta vì có tài nên đƣợc giàu sang, lại cũng vì có tài mà đến nỗi chết, chỉ hận là không 

đƣợc chết ở nơi chiến trận mà thôi". 

  

 

  

Lời bàn : Hồ Quý Ly kết nghĩa anh em với Nguyễn Đa Phƣơng, mƣợn tình nghĩa tử mà 

moi cho bằng hết những bí quyết nhà nghề của thầy là Sƣ Tề, sau cũng để có thêm 

Nguyễn Đa Phƣơng tăng thêm vây cánh, chứ đâu phải là để nghe lời chỉ bảo hay gièm 

pha của Nguyễn Đa Phƣơng. 

  

Nguyễn Đa Phƣơng nhận mình là ngƣời có tài, e chƣa đƣợc phải lắm. Nói cho Ngay, 

Nguyễn Đa Phƣơng chỉ mới có biệt tài cầm quân, còn nhƣ tài xét đoán ngƣời và xét đoán 

sự đời thì ông chƣa có. Sống giữa thời loạn mà không có tài xét đoán sự đời thì chết dễ 

nhƣ chơi. Về mặt này, Nguyễn Đa Phƣơng làm sao mà sánh đƣợc với Phạm Cự Luận, 

cũng là ngƣời cùng phe cánh với ông. 



  

 

 5 - SỐ PHẬN CỦA TRÂN NGUYÊN DIỆU 

 

 

Trần Nguyên Diệu là con của vua Trần Duệ Tông (1372 - 1377), em ruột của vua Trần 

Phế Đế (1377 - 1388) và là anh ruột của Chƣơng Tĩnh Vƣơng Trần Nguyên Hy. Năm 

1388, Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông vì nghe lời gièm pha của Hồ Quý Ly mà truất phế 

rồi giết chết vua Trần Phế Đế, Nguyên Diệu lấy đó làm mối thâm thù. Đến tháng 11 năm 

Kỉ Tị (1389), nhân thấy vua Chiêm Thành lúc ấy là Chế Bồng Nga đem quân sang đánh 

nƣớc ta, Nguyên Diệu đầu hàng giặc và cam lòng làm tay sai cho giặc. Đầu năm Canh 

Ngọ (1390), Nguyên Diệu dẫn đƣờng cho quân Chiêm tiến vào đánh phá hầu khắp vùng 

Bắc Bộ ngày nay, tình thế trở nên rất nguy cấp. Nhƣng chẳng dè, trong trận đánh ngày 

23 tháng 1 năm Canh Ngọ, tƣớng Trần Khát Chân đã đánh bại quân Chiêm, giết chết 

Chế Bổng Nga tại trận, Nguyên Diệu lâm vào một tình thế vô cùng khốn quẫn. Để mong 

cứu đƣợc mạng sống, Nguyên Diệu đã làm gì ? Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 8, tờ 17-b) chép rằng : 

  

“Khi ấy, Bồng Nga cùng với Nguyên Diệu dẫn hơn 100 thuyền chiến đến quan sát tình 

thế của quan quân. Các thuyền giặc còn chƣa kịp tập hợp lại thì có tên tiểu thần của 

Bồng Nga là Ba Lậu Kê nhân bị Bồng Nga trách phạt, sợ bị giết, liền chạy sang doanh 

trại quân ta, chỉ vào chiến thuyền sơn màu xanh mà bảo rằng đó là thuyền của quốc 

vƣơng hắn. (Trần) Khát Chân liền ra lệnh cho các tay súng đều nhất tề nhả đạn, bắn 

trúng Bồng Nga, xuyên thủng cả ván thuyền. Bồng Nga chết, ngƣời trong thuyền ồn ào 

kêu khóc. Nguyên Diệu vội cắt lấy đầu Bồng Nga rồi chạy về với quan quân. Đại đội 

phó của Thƣợng đô quân Long Tiệp là Phạm Nhữ Lặc và Đầu ngũ là Dƣơng Ngang liền 

giết Nguyên Diệu, lấy luôn cả đầu của Bồng Nga. Quân giặc tan vỡ. (Trần) Khát Chân 

sai Giám quân là Lê Khắc Khiêm bỏ đầu giặc vào hòm, đi thuyền về báo tin thắng trận ở 

hành tại Bình Than. Bấy giờ đồng hồ đã điểm canh ba, Thƣợng hoàng đang ngủ say, giật 

mình vì tƣởng giặc đánh vào ngự doanh. Đến khi nghe tin thắng trận, lại biết là đã lấy 

đƣợc đầu Bồng Nga thì mừng lắm, gọi các quan tới xem cho kĩ. Các quan mặc triều 

phục, hô "muôn năm". Thƣợng hoàng nói : 

  

- Ta với Bồng Nga cầm cự nhau đã lâu, ngày nay mới đƣợc gặp nhau, có khác gì Hán 

Cao Tổ thấy đầu Hạng Vũ. Thiên hạ nay đƣợc yên rồi". 

  

 

  

Lời bàn : Nguyên Diệu thâm thù Thƣợng hoàng Nghệ Tông (cho dù Thƣợng hoàng 

Nghệ Tông cũng chính là ông nội của Nguyên Diệu), thì sự đời trớ trêu ấy cũng cứ tạm 

cho là hợp lẽ. Song, vì mối thâm thù riêng mà cam lòng phản quốc, Nguyên Diệu dẫu có 

mắt cũng kể nhƣ mù hơn cả ngƣời mù. 

  



Nhƣng, có phải thực lòng Nguyên Diệu vì muốn trả thù riêng mà đành theo giặc hay 

không ? Nếu quả có vậy, chắc Nguyên Diệu đã chẳng cắt đầu của kẻ đã chết là Chế 

Bồng Nga đem về dâng nộp. Phạm Nhữ Lặc, Dƣơng Ngang giết chết Nguyên Diệu, âu 

cũng là để trừ khử ngay kẻ cơ hội đó thôi. 

  

Phàm đã là ngƣời đứng giữa cõi trời đất thì không thể xử thế theo cách của loài dơi trong 

trận giao tranh giữa chim và chuột, để rồi hễ chuột thắng thì dơi nhận mình đích thị là 

chuột, hễ chim thắng thì dơi nhận mình chính tông là chim. 

  

Chỉ thời loạn mới có kẻ loạn thần tặc tử nhƣ Nguyên Diệu, song, có lẽ cũng cần nói 

thêm là chỉ thời loạn mới có lời điên loạn nhƣ lời của Thƣợng hoàng Nghệ Tông. Ôi, kẻ 

nhát gan đại hạng mà dám ví mình với Hán Cao Tổ, xấu hổ thay ! 

  

 

 6 - HỒ QUÝ LY VỚI NHỮNG ĐỐI THỦ CHÍNH TRỊ CUỐI CÙNG 

 

 

Sau vụ mƣợn tay Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông để bức hại vua Trần Phế Đế và một 

loạt văn thần võ tƣớng thân tín khác của nhà vua, Hồ Quý Ly tuy bề ngoài thì vờ nhƣ 

không đả động gì đến, nhƣng trong lòng thì vô cùng căm ghét kẻ đã dám bàn mƣu trừ 

khử mình là Trang Định Vƣơng Trần Ngạc. Ngày ngày, Hồ Quý Ly tìm cách cô lập 

Trang Định Vƣơng, đồng thời dùng mọi thủ đoạn để dồn Trang Định Vƣơng vào thế 

quẫn bách. Đến năm Tân Mùi (1391), cơ hội rất thuận tiện để Hồ Quý Ly ra tay đã đến. 

Sách Đại Việt sứ kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 20-b) chép rằng: 

  

"Tháng 6, Trang Định Vƣơng (Trần) Ngạc trốn ra trang Nam Định. Ngƣời ở trong trang 

ấy lấy thuyền đƣa Ngạc ra trại Vạn Ninh (nay là vùng Quảng Ninh - ND). Nhƣng, ngƣời 

trong trại ấy là Dƣơng Độ không nhận. Thƣợng hoàng sai viên tƣớng coi quân Ninh Vệ 

là Nguyễn Nhân Liệt đuổi bắt về. Quý Ly ngầm sai Liệt giết (Ngạc) đi. Nhân Liệt đánh 

chết Ngạc rồi về tâu là Ngạc bạo ngƣợc nên đã bị giết". 

  

Chẳng bao lâu sau khi Trang Định Vƣơng chết, Thƣợng hoàng chợt tỉnh ngộ, hỏi ai là 

ngƣời đi bắt Trang Định Vƣơng. Lúc ấy, Nguyễn Nhân Liệt sợ quá mà thắt cổ tự tử. Thế 

là Trần Ngạc và Nhân Liệt thì mất mạng, triều đình thì mất một thân vƣơng và một võ 

tƣớng, Thƣợng hoàng thì mất một ngƣời con, chỉ có Hồ Quý Ly là chẳng mất gì cả, lại 

còn đƣợc thêm uy quyền. 

  

Bấy giờ, các tƣớng giữ đất Hóa Châu (vùng Bình Trị Thiên cũ) nhƣ Phan Mãnh, Chu 

Bỉnh Khuê ... đều buồn chán mà đàm tiếu đủ chuyện, đều bị Hồ Quý Ly bắt giết cả. 

Trong khi Hồ Quý Ly lộng quyền nhƣ thế thì ngƣời có trách nhiệm can gián và hặc tội là 

quan Ngự sử Đỗ Tử Trừng lại không dám nói gì. Hồ Quý Ly bèn làm thơ nhạo báng Đỗ 

Tử Trừng. Thơ ấy có câu rằng : 

  



 

 Phiên âm 

  

Tá vấn Tử Trừng nọa trung úy, 

  

Thƣ sinh hà nhẫn phụ bình sinh. 

  

 

 Nghĩa là 

  

Dám hỏi Tử Trừng trung úy nhát, 

  

Thƣ sinh sao nỡ phụ bình sinh ? 

  

  

Đến đó, chừng nhƣ Hồ Quý Ly vẫn chƣa thật sự an tâm, bởi vậy vào tháng 4 năm Nhâm 

Thân (1392) nhân vì trời hạn hán, Hồ Quý Ly xin Thƣợng hoàng và nhà vua xuống 

chiếu cầu lời nói thẳng. Có một ngƣời tên là Bùi Mộng Hoa cả tin, vội dâng lời của 

mình. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 21-b) chép : 

  

“Bùi Mộng Hoa dâng thƣ, đại ý nói : "Thần nghe trẻ con có câu hát rằng, thâm hiểm 

thay Thái sƣ họ Lê. Xem thế cũng đủ biết Quý Ly nhất định có ý dòm ngó ngôi báu”. 

Thƣợng hoàng xem xong tờ tâu thì đƣa cho Quý Ly. Sau, Quý Ly chuyên chính, Mộng 

Hoa ẩn lánh không ra nữa". 

  

Từ đây, chuyện Hồ Quý Ly cƣớp ngôi chẳng qua chỉ còn là việc chọn thời điểm nào cho 

thích hợp nữa mà thôi. 

  

  

Lời bàn : Loạn thần gieo mầm loạn đã đành, nhƣng, những ngƣời quyết chí chống loạn 

thần, chừng nhƣ cũng đã vô tình gieo thêm mầm loạn. Trang Định Vƣơng bỏ trốn, tƣởng 

thế là đƣợc yên, rốt cuộc chẳng thoát lƣới bạo tàn. Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê đàm 

tiếu khen chê, cứ tƣởng mình là bậc trí gia, nào hay đứt đầu vẫn chƣa kịp nhận ra mình 

dại khờ. Bùi Mộng Hoa mƣợn lời trẻ con để nói ý mình, quả là trẻ con còn hơn cà con 

trẻ. Nói Hồ Quý Ly có tài (dù là tài xảo quyệt) cũng đƣợc, mà nói là triều Trần lúc ấy có 

quá nhiều kẻ bất tài cũng đƣợc. 

  

Nói cho công bằng thì, nếu chẳng có một Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông mê muội, sẽ 

chẳng bao giờ có nổi một Hồ Quý Ly lộng quyền. Mới hay, giặc ngoài vào chƣa hẳn đã 

tàn phá giang sơn bằng kẻ cầm quyền bính trong nƣớc mà kém cỏi cả tài năng lẫn đức 

hạnh. Nếu cứ trách riêng Hồ Quý Ly, ắt có chỗ chẳng công bằng. 

  

 



 7 – CUỘC SONG HÀNH GIỮA QUYỀN LỰC VÀ HỌC THUẬT CỦA HỒ QÚY LY 

 

Sách Đại Việt Sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 22 a-b và tờ 23-a) có chép lại một mẩu 

chuyện khá độc đáo về nhân vật Hồ Quý Ly nhƣ sau : 

  

"Quý Ly soạn sách Minh đạo gồm 14 thiên rồi dâng lên (Thƣợng hoàng). Sách ấy đại 

lƣợc cho rằng Chu Công (tức Chu Công Đán, con của Chu Văn Vƣơng, ngƣời định ra 

quan chế, lễ nhạc cho Trung Quốc xƣa - ND) là tiên thánh, Khổng Tử là tiên sƣ. (Bởi 

vậy), trong Văn Miếu, tƣợng của Chu Công phải đƣợc đặt ở chính giữa, mặt nhìn về 

hƣớng Nam (hƣớng nhìn tƣợng trƣng cho thiên tử - ND), còn tƣợng của Khổng Tử thì 

chỉ đặt ở một bên, mặt nhìn hƣớng Tây. (Quý Ly) cũng cho sách Luận ngữ (một trong 

Tứ thƣ - ND) có bốn chỗ đáng ngờ. Đó là : 

  

- Khổng Tử ra mắt nàng Nam Tử (vợ của Vệ Linh Công, rất đẹp nhƣng cũng rất dâm dật 

- ND). 

  

- Khổng Tử bị hết lƣơng ở nƣớc Trần. 

  

- Công Sơn (tức Công Sơn Phất Nhiễu) và Phật Hất cho gọi, Khổng Tử muốn tới giúp cả 

hai. 

  

- (Chỗ đáng ngờ thứ tƣ, không thấy chép, chắc bỏ sót - ND). 

  

Quý Ly cũng cho Hàn Dũ (danh Nho đời Đƣờng - ND) là kẻ "đạo Nho" (nghĩa là kẻ 

ngoài miệng thì nói đạo nghĩa thánh hiền mà việc làm thì chẳng khác- kẻ trộm cắp - 

ND), cho bọn Chu Mậu Thúc (tức Chu Đôn Di, ông tổ của phái Lý học ở Trung Quốc, 

ngƣời đời Tống - ND), Trình Di, Trình Hạo (hai anh em, cũng là hai bậc danh Nho 

Trung Quốc đời Tống - ND), Dƣơng Thì, La Trọng Tố, Lý Diên Bình, Chu Tử (Chu Tử 

tức Chu Hy, Chu Hy là học trò của Lý Diên Bình, Lý Diên Bình là học trò của La Trọng 

Tố, La Trọng Tố là học trò của Dƣơng Thì, Dƣơng Thì là học trò của Trình Di và Trình 

Hạo, còn Trình Di và Trình Hạo cũng đều là học trò của Chu Đôn Di, ... tất cả đều là 

những danh Nho Trung Quốc đời Tống - ND) tuy học rộng nhƣng ít tài, không sát với sự 

việc, chỉ thạo cóp nhặt (văn ý của ngƣời xƣa). Thƣợng hoàng (xem xong) ban chiếu dụ 

khen. 

  

Quốc tử trợ giáo là Đoàn Xuân Lôi dâng thƣ nới rằng, nhƣ thế là không phải, bị đày đi 

châu gần. Xuân Lôi ngƣời Ba Lỗ, huyện Tân Phúc (nay thuộc ngoại thành Hà Nội - ND), 

là ngƣời thông minh, nhanh trí, hiểu biết nhiều, có kinh nghiệm, sau làm quan đến chức 

Trung thƣ hoàng môn thị lang kiêm tri Ái Châu thông phán, chết trong khi tại chức. (Khi 

bị đi đày), Xuân Lôi khai là Đào Sƣ Tích có xem thƣ ấy, nên Sƣ Tích (ngƣời đỗ Trạng 

nguyên khoa Giáp Dần, 1374 - ND) bị giáng làm Trung thị lang đồng tri thẩm hình viện 

sự. 

  



Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Đạo của tiên thánh, nếu không có Khổng Tử thì không ai phát 

huy đƣợc. Hậu thánh sinh ra, nếu không có Khổng Tử thì không còn ai làm khuôn phép 

nữa. Từ thuở có sinh dân đến nay, chƣa có ai nổi tiếng hơn Khổng Tử, thế mà Quý Ly 

lại dám khinh suất bàn về ngài thì thực là không biết tự lƣợng sức mình vậy". 

  

 

  

Lời bàn : Vị trí của Khổng Tử trong Nho học ra sao, Ngô Sĩ Liên và các bậc đại khoa túc 

Nho đã nói, kẻ hậu sinh không dám lạm bàn nữa, chỉ xin có đôi lời về cuộc song hành 

giữa quyền lực và học thuật của Hồ Quý Ly. 

  

Ở đời phàm kẻ có thực tài bao giờ cũng thuyết phục thiên hạ một cách rất tự nhiên bằng 

chính cái thực tài của mình, chẳng cần sự phụ giúp của bất cứ một phƣơng tiện nào, kể 

cả quyền lực. Cũng có những bậc chân tài xuất chúng, thông minh mẫn tuệ đến tột bậc, 

ngƣời đồng thời chƣa dễ hiểu đƣợc cao kiến của họ, nhƣng thƣờng thì họ thà cam chịu 

sự cô đơn bất hạnh chớ quyết không bao giờ tìm cách thuyết phục mọi ngƣời bằng bất cứ 

thứ gì ngoài sở học của mình Và, họ luôn đƣợc đền bù thỏa đáng bởi sự kính trọng và 

ngƣỡng mộ của hậu thế. 

  

Ai đó còn muốn dùng uy quyền để áp đặt tƣ duy thiên hạ, có lẽ cũng nên đọc chuyện này 

  

 

 8 – LỜI THỀ CỦA HỒ QÚY LY 

 

 

Phải đến phút chót của cuộc đời, Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông mới bắt đầu có chút 

thoáng nghĩ về sự thâm hiểm khó lƣờng của Hồ Quý Ly. Song, chút thoáng nghĩ ấy cũng 

chỉ chợt đến rồi chợt đi, Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông cũng chẳng còn sống thêm để 

mà nghĩ tiếp. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ,quyển 8,tờ 23-b và tờ 24-a) chép rằng 

: 

  

“Tháng ba (năm Giáp Tuất, 1394 - ND) Thƣợng hoàng chiêm bao thấy Duệ Tông đem 

quân đến và đọc bài thơ (phiên âm) nhƣ sau : 

  

Trung gian duy hữu xích chủy hầu, 

  

Ân cần tiếm thƣớng Bạch Kê lâu, 

  

Khẩu vƣơng dĩ định hƣng vong sự, 

  

Bất tại tiền đầu, tại hậu đầu. 

  



(Nghĩa là : ở giữa chỉ có kẻ đỏ mõm ; Lăm le tiếm lấn lầu Bạch Kê ; Khẩu vƣơng đã 

định sự hƣng vong ; Không phải là ở trƣớc mà là ở sau). 

  

Thƣợng hoàng tự mình chiết tự mà đoán trúng, xích chủy (kẻ đỏ mõm) là Quý Ly, lầu 

Bạch Kê là Thƣợng hoàng, vì Thƣợng hoàng tuổi Dậu (Trần Nghệ Tông sinh năm Tân 

Dậu, 1321 - ND), Khẩu vƣơng là chữ quốc (nghĩa là nƣớc, ở ngoài có chữ khẩu, trong 

  

chữ khẩu là chữ vƣơng - ND), (câu cuối cùng) ý nói việc nƣớc còn mất thế nào, đến sau 

mới rõ đƣợc. 

  

Thƣợng hoàng suy nghĩ về giấc chiêm bao này nhiều lắm, nhƣng thế không thể làm gì 

hơn đƣợc nữa. 

  

Mùa hạ, tháng 4, sau hội thề (chỉ hội thề đền thờ thần núi Đồng Cổ vào ngày 4-4 hàng 

năm - ND), Thƣợng hoàng gọi Quý Ly vào cung rồi ung dung bảo rằng : 

  

- Bình chƣơng (chỉ Hồ Quý Ly vì Hồ Quý Ly lúc ấy là Đồng bình chƣơng sự - ND) là họ 

thân thích nhà vua, mọi việc nƣớc nhà đều trao cho khanh cả. Nay thế nƣớc suy yếu, 

trẫm thì già nua. Sau khi trẫm chết, nếu giúp đƣợc quan gia thì giúp, còn nếu nhƣ quan 

gia hèn kém ngu muội quá thì khanh cứ nhận lấy ngôi vua. 

  

Quý Ly bỏ mũ, rập đầu khóc lóc từ tạ, chỉ trời vạch đất thề rằng : 

  

- Nếu thần không biết dốc lòng trung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về 

sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. 

  

Quý Ly lại nói : 

  

- Lúc Linh Đức Vƣơng (chỉ vua Trần Phế Đế, vì Trần Phế Đế bị giáng làm Linh Đức 

Vƣơng trƣớc khi bị giết - ND) làm điều thất đức, nếu không nhờ oai linh bệ hạ thì thần 

đã ngậm cƣời dƣới đất rồi, còn đâu đƣợc tới ngày nay ! Thần dù tan xƣơng nát thịt vẫn 

chƣa thể báo đáp đƣợc một trong muôn phần ân đức đó, dám đâu lại có lòng khác ?". 

  

Đến ngày 15 tháng 12 năm Giáp Tuất (1394), Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông mất, 

hƣởng thọ 73 tuổi. Cũng sách trên (tờ 24-b) có ghi lại lời bàn của sử gia Ngô Sĩ Liên 

nhƣ sau : 

  

“Nghệ Tông tính trời hòa nhã, giữ lòng kính cẩn, lo sợ. Nhƣng, uy vũ không đủ để đánh 

lui giặc ngoài (chỉ việc đánh quân Chiêm Thành - ND), sáng suốt không đủ để phân biệt 

lời gièm pha, có một (Trần) Nguyên Đán mà không biết dùng, lại giao việc nƣớc cho kẻ 

họ ngoại (chỉ Hồ Quý Ly - ND), khiến xã tắc nhà Trần đi đến sụp đổ, thực là "tiền hữu 

sàm nhƣ bất kiến, hậu hữu tặc nhi bất tri" (nghĩa là : phía trƣớc có kẻ siểm nịnh mà 



không thấy, đàng sau có bọn giặc mà không hay - lời của Đổng Trọng Thƣ trong sách 

Hán thƣ - ND)". 

  

 

  

Lời bàn : Mấy câu cuối đời của Thƣợng hoàng Nghệ Tông là sấm ngôn chứ không phải 

thơ, câu nói lòng vòng chứ không phải là câu nói thẳng. Bình sinh, cũng đã có lần Nghệ 

Tông xuống chiếu cầu lời nói thẳng, nhƣng, hễ có kẻ nào cả tin mà dâng lời nói thẳng thì 

đều bị ông bạn thông gia là Hồ Quý Ly bức hại. Nghệ Tông khôn hồn mƣợn màu sấm 

ngôn để úp mở cõi lòng chăng ? Nếu đúng vậy thì có lẽ đó là sự thông thái đột xuất đáng 

kể nhất trong cuộc đời của Nghệ Tông. 

  

Hồ Quý Ly thề thốt là chuyện của Hồ Quý Ly, ai tin vào lời thề thốt đó là lỗi của họ. Đã 

mấy khi Hồ Quý Ly công khai nhúng tay trực tiếp vào tội ác đâu. 

  

 

  9 - HỒ QUÝ LY VỚI VIỆC DỜI ĐÔ 

 

 

Năm Đinh Sửu (1397), Hồ Quý Ly quyết định dời đô vào động An Tôn, phủ Thanh Hóa 

(nay là vùng thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Trƣớc quyết định hệ trọng này, 

một số quan lại đã tỏ ra băn khoăn lo ngại và mạnh dạn phát biểu ý kiến riêng của mình. 

Nhƣng, tất cả đều bị Hồ Quý Ly gạt bỏ. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 

28-b và 29-a) có chép lại sự kiện này, kèm thêm lời bàn của Phan Phu Tiên nhƣ sau : 

  

“Mùa xuân, tháng giêng (năm 1397 - ND), sai Lại bộ thƣợng thƣ kiêm Thái sử lệnh là 

Đỗ Tinh (cũng có sách chép là Đỗ Mẫn) đi xem đất và đo đạc động An Tôn, phủ Thanh 

Hóa, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu, dựng đàn xã tắc, mở đƣờng phố có ý muốn 

dời đô đến đó. Tháng ba thì công việc hoàn tất. 

  

Trƣớc đó, triều đình bàn bạc chƣa xong, quan Hành khiển là Phạm Cự Luận khuyên nên 

thôi. Quý Ly nói : 

  

- Ý ta đã quyết từ trƣớc rồi, ngƣơi còn nói gì nữa. 

  

Đến đây thì thực hiện. Lúc ấy có quan Khu mật chủ sự là Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thƣ 

can, đại ý nói rằng : 

  

- Ngày xƣa, nhà Chu, nhà Ngụy dời kinh đô đều gặp điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ 

(một trong những tên gọi của kinh đô Thăng Long - ND) có núi Tản Viên, có sông Lô 

Nhị (tức sông Hồng - ND), núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi. Từ xƣa, các bậc 

đế vƣơng mở nền dựng nƣớc, không ai không lấy đất ấy làm nơi rễ sâu gốc vững. (Nay, 

xin) hãy noi theo việc trƣớc, nhƣ quân Nguyên bị giết, nhƣ giặc Chiêm phải nạp đầu... 



nghĩ lại để làm thế vững vàng cho nƣớc nhà. Động An Tôn đất đai chật hẹp, hẻo lánh, ở 

nơi đầu non cuối nƣớc, hợp với thời loạn mà không hợp với thời thịnh trị. Còn nhƣ nếu 

nói để dựa vào thế hiểm trở, thì ngƣời xƣa đã có câu "tại đức bất tại hiểm" (cốt ở đức 

chứ không phải cốt ở chỗ hiểm). 

  

Quý Ly không nghe. Về sau, đến kì xét công (để thăng thƣởng), Quý Ly thấy có tên của 

Nhữ Thuyết, bèn nói : "ngƣời này từng nói cốt ở đức, không cốt ở chỗ hiểm", rồi bỏ, 

không dùng. 

  

Phan Phu Tiên nói : Tào Tháo dời kinh đô về đất Hứa, nắm lấy thiên tử để sai khiến chƣ 

hầu, cơ nghiệp nhà Hán chìm đắm thực là bắt đầu từ đó. Quý Ly dời kinh đô đến An 

Tôn, giết Vua và diệt họ Vua, cơ nghiệp nhà Trần tan nát, chả lẽ lại không phải là bởi tại 

đó ? Tuy nhiên, bọn loạn thần tặc tử đời nào mà chẳng có. (Cho nên) trƣớc phải cốt ở 

ngƣời làm vua biết cƣơng quyết xử đoán, sáng suốt mà tra xét để sao cho không còn mối 

lo về sau”. 

  

 

  

Lời bàn : Hồ Quý Ly không dùng Nguyễn Nhữ Thuyết chỉ vì câu nói “cốt ở đức, không 

cốt ở chỗ hiểm” tức là đã tự lột tả hết cái tâm của mình rồi. 

  

Dời đô về Thanh Hóa, ấy là Hồ Quý Ly muốn lợi dụng đất dựng nghiệp của mình, 

ngƣợc lại, nhà vua vào đó có khác gì bị đi đày. Trần Thuận Tông vừa vào đến nơi đã bị 

giết. Trần Thiếu Đế chỉ đƣợc lập lên cho có vì đƣợc hai năm thì bị truất ngôi. Hồi 

chuông cáo chung của nhà Trần đến đó là dứt. Thuận Tông nào biết, sau việc dời đô là 

việc dời cơ nghiệp đế vƣơng từ tay họ Trần sang tay họ Hồ. 

  

 

  10 - HỒ QUÝ LY ĐÃ THỰC HIỆN LỜI THỀ VỚI THƢỢNG HOÀNG TRẦN NGHỆ 

TÔNG NHƢ THẾ NÀO ? 

 

 

Sách Đại Việt Sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 31-b và tờ 32 a-b) chép rằng : 

  

“Mùa xuân (năm Mậu Dần, 1398 - ND) tháng ba, ngày 15, Lê Quý Ly bức Vua phải 

nhƣờng ngôi cho Hoàng tử An. Quý Ly vốn có ý cƣớp ngôi, nhƣng vì đã trót thề với 

Nghệ hoàng, nên sợ trái lời, bèn ngầm sai một ngƣời đạo sĩ (tên là) Nguyễn Khánh ra 

vào trong cung, thuyết phục Vua rằng : 

  

- Cõi tiên thanh nhã thơm tho, khác hẳn phàm trần. Liệt thánh triều ta chỉ thờ đạo Phật, 

chƣa có ai đi theo chân tiên (ý nói là chƣa tu theo Đạo giáo - ND). Bệ hạ đƣợc tôn ở ngôi 

cửu ngũ (tức ngôi vua - ND) nhƣng (ở ngôi ấy thì) muôn việc khó nhọc, chi bằng hãy 

truyền ngôi cho Đông cung (tức Thái tử - ND) để giữ khí hƣ hòa. 



  

Vua nghe lời. Khánh làm lễ tâu ghi vào sổ phụng đạo đến cõi tiên. Quý Ly làm cung Bảo 

Thanh Ở phía tây nam núi Đại Lại (tên một quả núi ở Thanh Hóa, gần Tây Đô - ND) rồi 

mời Vua tới ở đó. Vua bèn nhƣờng ngôi cho Hoàng thái tử. Tờ chiếu nhƣờng ngôi đại 

khái nói rằng : "Trẫm sớm mộ huyền phong (từ của Đạo gia, chỉ sự thanh tao của phong 

cách - ND), không có bụng muốn ngự xe hoàng ốc (xe riêng của thiên tử - ND). (Trẫm) 

đức kém mà lạm giữ ngôi cao, thực khó lòng kham nổi. Huống chi, tâm bệnh (của trẫm) 

thƣờng hay phát ra, việc tông miếu và chính sự do đấy đều bị trở ngại. Trƣớc có lời thề, 

trời đất quỵ thần đều đã nghe, nay phải nhƣờng ngôi để giữ mãi cơ đồ to lớn. Hoàng thái 

tử An hãy lên ngôi Hoàng đế. Phụ chính thái sƣ Quý Ly hãy lấy danh nghĩa Quốc tổ 

(Quý Ly là ông ngoại của Thái tử An nên mới đƣợc gọi nhƣ thế - ND) mà giữ quyền 

nhiếp chính. Trẫm tự làm Thái thƣợng nguyên quân Hoàng đế, tu dƣỡng ở cung Bảo 

Thanh để thỏa ý nguyện từ trƣớc". 

  

Hoàng thái tử An lên ngôi ở cung Bảo Thanh, đổi niên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất, 

đại xá thiên hạ. (Vua) tôn Khâm Thánh Hoàng hậu làm Hoàng thái hậu. 

  

Khi ấy, Thái tử mới lên ba tuổi (tính theo tuổi ta, thực ra chỉ mới hai tuổi - ND), nhận 

truyền ngôi không biết lạy. Quý Ly sai Thái hậu lạy trƣớc cho Thái tử lạy theo. Quý Ly 

tự xƣng là Khâm Đức Hƣng Liệt Đại vƣơng, bản văn thì đề là Trung thƣ, Thƣợng thƣ 

Sảnh phụng nhiếp chính, Cai giáo Hoàng đế thánh chỉ v.v... 

  

Ngày hôm ấy, (Vua) lên ngự điện ở kinh đô mới. Lễ mừng xong, ban yến tiệc cho các 

quan từ ngũ phẩm trở lên, cho phép con trai, con gái dạo xem ở cửa nam thành cả ngày 

lẫn đêm". 

  

 

  

Lời bàn : Mùa hè năm Giáp Tuất (1394) Hồ Quý Ly có thể với Thƣợng hoàng Trần 

Nghệ Tông là sẽ giúp họ Trần truyền ngôi đến con cháu. Năm ấy, vua Trần là Trần 

Thuận Tông mới 16 tuổi, chƣa có con nối dõi. Nếu bắt phải chờ cho đến hết đời Trần 

Thuận Tông rồi lại chờ tiếp cho đến hết đời con của Trần Thuận Tông để cho đủ gọi là .. 

truyền đến con cháu họ Trần, thì Hồ Quý Ly chẳng thể làm đƣợc, bởi lẽ lúc ấy Hồ Quý 

Ly đã già, mà chẳng già thì chờ đợi lâu năm, đối với Hồ Quý Ly cũng là sự vô lí không 

thể chấp nhận đƣợc. Thôi thì trƣớc hãy làm cho con cháu họ Trần rời ngôi vị sớm, sau sẽ 

làm cho con cháu họ Trần mãn kiếp sớm hơn. Hồ Quý Ly nhân nhƣợng để cho vua Trần 

Thuận Tông (cũng là con rể của Quý Ly) ở ngôi 10 năm (1388 - 1398), lại để cho vua 

Trần Thiếu Đế (tức Thái tử An trƣớc kia, cũng là cháu ngoại của Quý Ly) ở ngôi 2 năm 

(1398 - 1400), thế cũng đã là đúng nghĩa...truyền đến con cháu rồi. Ai dám bảo là Hồ 

Quý Ly sai lời thề ƣớc với Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông ? Ôi, cái đúng này mới chua 

chát và cay độc làm sao. 

  

Nên chăng, hậu thế hãy nói : "Giữ đúng lời thề nhƣ Hồ Quý Ly" ! 



  

 

  11 - THƠ HỒ QUÝ LY TẶNG VUA TRẦN THUẬN TÔNG 

 

 

Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Dần (1398), Hồ Quý Ly bức vua Trần Thuận Tông phải 

nhƣờng ngôi cho con là Thái tử An, để rồi ngay sau đó đã tạm bố thí cho Thuận Tông 

một tƣớc hiệu thật hài hƣớc là Thái thƣợng nguyên quân Hoàng đế ! Song, để tiện trong 

giao tiếp thƣờng ngày, Quý Ly cứ gọi tắt là Nguyên Quân. Năm ấy, Trần Thuận Tông 

mới 20 tuổi. Đến tháng 4 năm sau (Kỉ Mão, 1399), Hồ Quý Ly lại cƣỡng bức Thuận 

Tông phải rời kinh thành Tây Đô mà ra tận Quảng Ninh để tu luyện phép thuật của Đạo 

giáo. Chuyến đi Quảng Ninh năm ấy cũng là chuyến đi vào cõi vĩnh hằng của vị vua trẻ 

tuổi này. Hành trang mang theo dáng kể nhất của Thuận Tông, chỉ có bài thơ của Hồ 

Quý Ly. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 33-b) viết: 

  

"Mùa hạ, tháng 4, Quý Ly cƣỡng bức Vua phải xuất gia thờ Đạo giáo, ra ở quán Ngọc 

Thanh thuộc thôn Đạm Thủy (nay thuộc Đông Triều, Quảng Ninh - ND), (lại còn) mật 

sai Nội tẩm học sinh là Nguyễn Cẩn đi theo để trông coi. Vua hỏi rằng : "Ngƣơi theo hầu 

ta là muốn làm gì chăng ?". Cẩn không nỡ trả lời. Quý Ly làm bài thơ bảo Cẩn rằng : 

"Nguyên Quân (chỉ Nhà vua - ND) không chết thì nhà ngƣơi phải chết". (Quý Ly) lại 

làm bài thơ đƣa cho Nguyên Quân nhƣ sau : 

  

 

  

Phiên âm 

  

Tiền hữu dung ám quân, 

  

Hôn Đức cập Linh Đức, 

  

Hà bất tảo an bài, 

  

Đồ sử lao nhân lực. 

  

 

  

Dịch nghĩa 

  

Trƣớc có vua tầm thƣờng, ngu tối, 

  

Nhƣ Hôn Đức (tức Dƣơng Nhật Lễ và Linh Đức (tức vua Trần Phế Đế), 

  

Sao không sớm sắp đặt đi, 



  

Để cho ngƣời nhọc sức. 

  

  

(Nguyễn) Cẩn bèn dâng thuốc độc. Vua không chết. Lại dâng nƣớc dừa và không cho ăn 

mà Vua vẫn không chết. Đến đây, sai Xa kị vệ thƣợng tƣớng quân là Phạm Khá Vĩnh 

thắt cổ cho chết". 

  

  

Lời bàn : Nguyễn Cẩn dâng thuốc độc cho Vua, lại bất Vua nhịn đói, nhƣng, đó chẳng 

qua là sự chẳng đặng đừng. Hồ Quý Ly đã có lời đe dọa trƣớc rồi. Nguyễn Cẩn không 

nghe cũng chẳng đƣợc. Song, thuốc độc của Nguyễn Cẩn xem ra cũng chẳng độc bằng 

bài thơ của Hồ Quý Ly. Cổ nhân dạy rằng, văn dĩ tải đạo. Có đọc bài thơ này mới hiểu 

đƣợc đại đạo của Hồ Quý Ly. Lần này, cũng là ném đá giấu tay, nhƣng bàn tay tội lỗi 

của Hồ Quý Ly lớn quá, không thể nào giấu hết nổi. Phần bàn tay thấy đƣợc ấy mới 

đáng sợ làm sao. 

 

  

 12 – VỤ TRU DI LỚN NHẤT THẾ KỈ XIV 

 

 

Trần Thuận Tông bị giết rồi, triều thần chán nản, ai cũng căm ghét Hồ Quý Ly, kể cả 

những ngƣời từng có mối quan hệ chí thiết với Hồ Quý Ly. Bởi sự căm ghét đó, họ đã 

cùng nhau bàn mƣu tính kế để giết Hồ Quý Ly. Tiếc thay, mƣu lớn không thành, để đến 

nỗi tất cả đều phải chết một cách thê thảm trong vụ tru di diễn ra vào năm Kỉ Mão 

(1399). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 34 a-b) đã ghi lại sự kiện này 

cùng với lời bàn của sử thần Ngô Sĩ Liên nhƣ sau : 

  

“Bọn Thái bảo Trần Hãng, Thƣợng tƣớng quân Trần Khát Chân mƣu giết Quý Ly không 

thành, lại bị giết hại. 

  

Hôm ấy, Quý Ly họp thề ở Đốn Sơn (một ngọn núi ở xã Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. Đây là hội thề đền núi Đồng Cổ nhƣng lại đƣợc tổ chức ở kinh đô mới - 

ND). Bọn Khát Chân đã có ý giết Quý Ly. Quý Ly ngồi trên lầu nhà Khát Chân để xem 

(hội thề), cứ y nhƣ lệ thiên tử ngự đến các miếu, chùa. Cháu của (Phạm) Khả Vĩnh là 

Phạm Tổ Thu và thích khách là Phạm Ngƣu Tất cầm gƣơm định lên. Khát Chân trừng 

mắt ngăn lại nên việc không xong. Quý Ly chột dạ đứng dậy, vệ sĩ hộ vệ (đƣa Quý Ly) 

xuống lầu. Ngƣu Tất vất gƣơm xuống đất, nói rằng : 

  

- Chết uổng cả lũ thôi. 

  

Sự việc bị phát giác. Bọn tôn thất (Trần) Hãng, Trụ quốc Nhật Đôn, tƣớng quân Trần 

Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, Hành khiển Hà Đức Lân, Lƣơng Nguyên Bƣu, Phạm ông 



Thiện, Phạm Ngƣu Tất... và các liêu thuộc, thân thích, gồm hơn 370 ngƣời đều bị giết và 

tịch thu tài sản. (Con cái họ), gái bị bắt làm nô tì, trai từ một tuổi trở lên thì hoặc bị chôn 

sống, hoặc bị dìm nƣớc. (Quý Ly) sai lùng bắt dƣ đảng liền mấy năm không ngớt. Ngƣời 

quen biết nhau chỉ đƣa mắt ra hiệu chứ không dám nói chuyện với nhau. Nhà dân không 

đƣợc chứa ngƣời đi đƣờng xin ngủ trọ, hễ có ngƣời ngủ trọ thì phải báo nhà láng giềng 

để cùng nhau xét hỏi giấy tờ, hành lí và lí do đi qua để làm chứng cứ bảo lãnh. Các xã 

đều đặt điếm tuần canh, ngày đêm tuần tra canh giữ. Lễ minh thệ từ đó không cử hành 

nữa. 

  

Khát Chân ngƣời Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - ND), ba 

đời làm tƣớng quân. Ngƣời đời truyền rằng, Khát Chân khi sắp bị hành hình, lên núi 

Đốn Sơn gào thét ba tiếng, chết qua ba ngày mà sắc mặt vần nhƣ khi sống, ruồi nhặng 

không dám bâu. Sau, nếu có hạn hán, cầu mƣa là đƣợc ứng nghiệm ngay. 

  

Nguyên Bƣu ngƣời Tuyên Quang, tiên tổ là Thế Sung, từng làm Toát Thông Vƣơng, 

kiêm Phụ đạo dƣới thời Lý. Các con (của Thế Sung) là Văn, Hiến và Quế đều đƣợc 

phong Hầu. (Thời Trần), con của Quế là Hiếu Bão vì có công đánh (tƣớng giặc Nguyên) 

là Toa-đô, đƣợc phong tƣớc Quan Phục hầu. Hiếu Bão sinh ra Thế Tắc, đƣợc phong là 

Lặc Thuận Hầu. Thế Tắc sinh ra Cúc Tôn, làm Quan sát sứ. Cúc Tôn sinh ra Nguyên 

Bƣu. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Đến đây, tội ác của Quý Ly đã chất đầy rồi. Trần Hãng đã đi 

lại, trƣớc đã hẹn ƣớc với các tƣớng văn võ, nếu biết thừa cơ quyết đoán, vạch rõ tội giết 

vua của Quý Ly, hiệp sức với Khả Vĩnh mà giết nó, thì chẳng những danh chính ngôn 

thuận mà việc cũng xong rồi. Đáng tiếc lại do dự sợ sệt, đến nỗi chuốc lấy bại vong. 

  

 

  13 - HỒ HÁN THƢƠNG LÊN NGÔI THÁI TỬ 

 

 

Thái tử hay Thế tử nguyên nghĩa là con trai đích trƣởng của nhà vua, nhƣng cũng còn là 

tên của một tƣớc vị, dành để chỉ ngƣời sẽ đƣợc chính thức nối ngôi, nên Thái tử hay Thế 

tử là những từ không phải lúc nào cũng dùng để chỉ con trai đích trƣởng của nhà vua. 

Xin nêu vài thí dụ : 

  

- Có khi Thái tử là con gái, thậm chí là con gái thứ, nhƣ trƣờng hợp Lý Chiêu Thánh (tức 

vua Lý Chiêu Hoàng), là con gái của vua Lý Huệ Tông. 

  

- Có khi Thái tử không phải là con vua mà là em vua, nhƣ trƣờng hợp của Trần Kính 

(tức vua Trần Duệ Tông) là em của vua Trần Nghệ Tông. 

  

- Có khi Thái tử lại là cháu vua, nhƣ trƣờng hợp của Trần Hiện (tức vua Trấn Phế Đê), là 

cháu của vua Trần Nghệ Tông. 



  

- v.v… 

  

Riêng trƣờng hợp của Hồ Hán Thƣơng thì chẳng giống ai cả. Hồ Hán Thƣơng đƣợc lập 

làm Thái tử vào tháng 1 năm Canh Thìn (1400) lúc ấy, cha của Hồ Hán Thƣơng chƣa 

phải là vua. Ngƣời có hƣ vị Hoàng đế lúc ấy là Trần Thiếu Đế thì mới đƣợc 4 tuổi và là 

vai cháu của Hồ Hán Thƣơng. Hồ Hán Thƣơng là ngƣời khác họ đã đành, lại còn là con 

thứ nữa. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 36-b) chép về việc Hồ Hán 

Thƣơng đƣợc lập làm Thái tử nhƣ sau :  

  

“Mùa xuân, tháng giêng, Lê Quý Ly lập con là Hán Thƣơng làm Thái tử. Trƣớc đó, Quý 

Ly đã định lập Hán Thƣơng, nhƣng ý còn chƣa quyết, bèn mƣợn cái nghiên bằng đá mà 

ra câu đối rằng: 

  

- Thử nhất quyển kì thạch, hữu thì vi vân vi vũ dĩ nhuận sinh dân. (Nghĩa là : Hòn đá lạ 

bằng nấm tay này, có lúc làm mây làm mƣa để nhuần thấm sinh dân). 

  

Xong, sai con trƣởng là (Hồ Nguyên) Trừng đối lại để qua đó mà biết xem ý hƣớng thế 

nào. (Hồ Nguyên) Trừng đối lại rằng : 

  

- Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lƣơng dĩ phù xã tắc. (Nghĩa là : Cây thông 

nhỏ chỉ ba tấc kia, ngày khác làm rƣờng làm cột để chống nâng xã tắc). 

  

Bấy giờ (thấy Nguyên Trừng chỉ có chí làm rƣờng cột, tức làm quan chứ không phải làm 

vua nên Hồ Quý Ly) ý mới quyết định. 

  

Tháng 2, ngày 28, Quý Ly bức vua (đây chỉ Trần Thiếu Đế - ND) phải nhƣờng ngôi và 

buộc tôn thất cùng các quan phải ba lần dâng biểu khuyên (Hồ Quý Ly) lên ngôi. Quý 

Ly giả vờ cố tình từ chối, nói rằng : 

  

- Ta sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dƣới đất nữa. 

  

Rồi (Quý Ly) tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu và 

đổi (từ họ Lê) thành họ Hồ". 

  

 

 Lời bàn : Hiển nhiên, triều Trần tàn tạ đã đến lúc cần phải đƣợc loại bỏ khỏi vũ đài 

chính trị của nƣớc nhà, song, cƣớp ngôi thế nào cho xứng kẻ cƣớp ngôi, chuyện ấy cũng 

chƣa dễ mấy ai làm đƣợc. Hán Thƣơng không đối câu đối của cha nên chẳng rõ chí 

hƣớng Hán Thƣơng thế nào, chỉ biết lúc ấy, im lặng đúng là vàng, ngôi Thế tử về tay mà 

chẳng nhọc công suy tìm chữ nghĩa. 

  



Quý Ly nhận mình là ngƣời “sắp xuống lỗ” cũng phải lắm. Song le, chẳng phải Quý Ly 

sắp xuống lỗ vì năm ấy Quý Ly đã 64 tuổi mà vì ngai vàng của họ Hồ sau đó chẳng bao 

lâu thì bị quân xâm lƣợc nhà Minh đập nát tan tành. Cái “lỗ” mà Hồ Quý Ly củng Hồ 

Hán Thƣơng phải chui xuống lại ở trên đất Trung Quốc. Thôi thì âu cũng là giúp cha con 

Hồ Quý Ly khỏi phải xấu hổ vì “còn mặt mui nào trông thấy tiên đế (của họ Trần) ở 

dƣới đất (Đại Việt) nữa !”. Kể thì họ Hồ đến chết vẫn còn gặp may. 

  

 

 14 - HỒ QUÝ LY VỚI LỜI PHÊ VÀO THƢ CỦA NGUYỄN CẢNH CHÂN 

 

 

Cuối năm Canh Thìn (1400), nghĩa là chỉ mới đƣợc mấy tháng sau khi cƣớp ngôi họ 

Trần, Hồ Quý Ly nhƣờng ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thƣơng để lên làm Thƣợng 

hoàng. Bấy giờ, mối lo hàng đầu của cha con Hồ Quý Ly là làm sao để đè bẹp đƣợc 

Chiêm Thành và mở rộng đƣợc biên cƣơng vào phía Nam. Các tƣớng nhƣ Đỗ Mãn, Trần 

Vấn, Trần Tùng (tức Hồ Tùng), Đỗ Nguyên Thác, Nguyễn Vị, Nguyễn Bằng Cử, Đinh 

Đại Trung... đều đƣợc sai cầm quân đi đánh Chiêm Thành. Tháng 7 năm Nhâm Ngọ ( 

1402), quân đội nhà Hồ đã giành đƣợc đại thắng, chiếm hết đất Chiêm Động và Cổ Lũy 

của Chiêm Thành, rồi chia đất ấy làm bốn châu là Thăng, Hoa, Tƣ, Nghĩa (nay là vùng 

Quảng Nam, Quảng Ngãi), giao cho an phủ sứ lộ Thăng Hoa trực tiếp trông coi. 

  

An phủ sứ đầu tiên của lộ Thăng Hoa là Nguyễn Cảnh Chân. Trƣớc đó, ông là An phủ sứ 

lộ Thuận Hóa, có tiếng là ngƣời giàu kinh nghiệm phủ dụ dân ở biên ải phía Nam. Nhận 

chức, ông liền dâng thƣ về triều, trình bày phép trị dân mà ông tiếp nhận đƣợc từ sử sách 

của Trung Quốc, nay định áp dụng ở lộ Thăng Hoa. Thƣ ấy đƣợc Thƣợng hoàng Hồ Quý 

Ly xem và hạ bút phê những lời rất khinh mạn. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 8, tờ 41-a) chép rằng : 

  

“Hán Thƣơng điều An phủ sứ lộ Thuận Hóa là Nguyễn Cảnh Chân vào làm An phủ sứ lộ 

Thăng Hoa. Cảnh Chân dâng thƣ nói rằng, xin hãy theo việc cũ của nhà Hán, nhà Đƣờng 

mà mộ ngƣời nộp thóc để (tích trữ mà lo) việc phòng bị biên cƣơng cho đầy đủ. Ai nộp 

thóc thì ban tƣớc cho họ hoặc miễn tội tùy theo mức độ khác nhau. Quý Ly phê (vào 

thƣ) rằng : "Biết đƣợc mấy chữ mà dám nói việc Hán, Đƣờng ? Thực là thằng ngọng hay 

nói, chỉ chuốc lấy tiếng cƣời mà thôi". 

  

 

 Lời bàn : Lời thƣ của Nguyễn Cảnh Chân hay dở thế nào, xin để tùy ngƣời đời phán xét, 

chỉ biết đó là lời thành thật, mà ở đời, lời hay đã ít mà lời thành thật lại càng ít hơn. 

Trong số rất ít ỏi những lời thành thật ấy, may mắn lắm mới có một lời bay vào hoàng 

cung, vì vào thời suy vi, ở hoàng cung luôn chật ních những lời xu nịnh, lời thành thật 

chen vào không nổi. 

  



Tiếp nhận lời thành thật ấy, Hồ Quý Ly chẳng biết đó là cơ may lại còn phỉ báng một 

cách trịch thƣợng. Hồ Quý Ly nói là Nguyễn Cảnh Chân “chỉ chuốc lấy tiếng cƣời”, nào 

có biết đâu, hậu thế lại cƣời Hồ Quý Ly. Mới hay, nghe bằng tai là chỉ mới nghe đƣợc 

âm thanh phát ra từ đâu đó, nghe bằng tất cả tấm lòng trân trọng ngƣời nói thì mới có thể 

nghe đƣợc những gì chứa trong mỗi tiếng phát ra. 

  

 15 - CHUYỆN NGUYỄN BẨM VÀ TRẦN ĐỨC HUY BỊ HÀNH QUYẾT 

 

 

Năm Nhâm Ngọ (1402) là năm có hai vụ hành quyết rất thảm khốc. Vụ thứ nhất là vụ 

Nguyễn Bẩm. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 42 a-b) chép rằng : 

  

“Sĩ nhân là Nguyễn Bẩm, dâng thƣ nói rằng, tiền Hồ (tức Hồ Quý Ly - ND) nên nhƣờng 

ngôi (Thƣợng hoàng) để lui về Kim Âu (tức là núi Đại Lại ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - 

ND), hậu Hồ (chỉ Hồ Hán Thƣơng - ND) thì nên tôn là Thƣợng hoàng, Thái tử Nhuế nên 

lên ngôi quan gia (tức lên ngôi vua - ND). Quý Ly giận lắm, cho là (Nguyễn) Bẩm chỉ 

trích nhà vua, sự tình nghiêm trọng, sai đem chém". 

  

Vụ thứ hai là vụ Trần Đức Huy. Cũng sách trên (tờ 43-a) chép nhƣ sau : "Hán Thƣơng 

sai giết ngƣời phƣơng thuật là Trần Đức Huy. Đức Huy hồi trẻ miệng rộng đút vừa nắm 

tay, tay dài quá gối, có ngƣời (thấy vậy) bảo rằng (Đức Huy) ngày sau tất quý hiển. Đến 

khi lớn lên (Đức Huy) học nghề phƣơng thuật, thƣờng ban đêm đánh mõ làm phép kì 

binh, nhƣ có muôn nghìn ngƣời đang reo hò đánh nhau. (Đức Huy) lại đi khắp các xã, 

lấy trộm tên những ngƣời đi tuần rồi kê biên vào sổ quân (của Đức Huy). Việc bị phát 

giác, (triều đình) thu đƣợc một quyển sách phƣơng thuật, một con dấu giả, một thanh 

gƣơm nhỏ, một chiếc mõ đồng. (Đức Huy) bị xử tội lăng trì, sổ quân thì ném xuống 

nƣớc hoặc đốt đi, không hỏi đến". 

  

  

Lời bàn : Trƣớc, An phủ sứ Nguyễn Cảnh Chân có dâng thƣ tâu bày về phép trị dân ở 

biên ải nhƣng bị Hồ Quý Ly chê là “thằng ngọng”, ấy có lẽ cũng vì Hồ Quý Ly còn chút 

nể mặt quan lớn của triều đình nên chỉ phê lời phê trịch thƣợng chứ chƣa đem ra hành 

hình. Nguyễn Bẩm chỉ là sĩ nhân mà dám thắp đèn soi đƣờng cho mặt trời mọc, Hồ Quý 

Ly nể gì mà chẳng phanh thây ? Ôi, miệt mài sôi kinh nấu sử mãi để đƣợc coi là kẻ sĩ đã 

khó, mà sau làm sao để đem đƣợc sở học của kẻ sĩ dâng hiến trọn vẹn cho đời lại còn 

khó hơn. 

  

Còn nhƣ Trần Đức Huy mà bị xử lăng trì thì quá lắm. Phép thuật của ông không cứu nổi 

mạng ông, làm sao mà dám bảo cứu đƣợc xã tắc đang hồi nghiêng ngửa. Trần Đức Huy 

chết, âm phủ thêm một hồn ma oan khuất, dƣơng gian thêm một tội ác sát nhân của họ 

Hồ, còn dân tình khốn khổ trƣớc sau vẫn hoàn toàn khốn khổ. Thƣơng thay ! 

  

 



  

 16-  VỤ THẢM SÁT THÂN THUỘC CỦA NHỮNG HOẠN QUAN 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 45-a) chép : 

  

“Mùa đông, tháng 10, Hán Thƣơng giết thân thuộc của bọn Nguyễn Toán là Nội quan ở 

Bắc (tức nhà Minh, Trung Quốc - ND). Trƣớc đây, Minh Thái Tổ từng đòi ngƣời bị 

thiến, tăng nhân và đàn bà làm xoa bóp, ta đều chiều ý đƣa cho, đƣợc vài năm, tha các 

tăng nhân và tú nữ về nƣớc, chỉ giữ bọn bị thiến, sung làm nội quan. Đến khi (Minh) 

Thái Tông lên ngôi, có ý muốn xâm lƣợc phƣơng Nam (chỉ nƣớc ta - ND) bèn sai bọn 

Nguyễn Toán, Từ Cá, Nguyễn Tông Đạo, Ngô Tín đi sứ sang nƣớc ta, nhân đó, đi thăm 

hỏi thân thuộc và bí mật dặn rằng, sau, nếu có quân phƣơng Bắc tới thì cứ dựng cờ vàng, 

ghi là thân thuộc của viên nội quan tên họ là ... tất sẽ không bị giết hại. Việc ấy bị phát 

giác, (triều đình cho) bắt hết thân thuộc của những tên ấy đem giết đi". 

  

 

  

Lời bàn : Nhà Hồ ở trong thì lo dân nổi dậy. Ở ngoài thì lo giặc ngoại xâm tràn vào, quả 

là chƣa một ngày đƣợc yên vui hƣởng lạc. Bởi lòng dạ bất an mà phản ửng thiếu cân 

nhắc, sự ấy, cổ kim đông tây chẳng thiếu gì. Song, không trị đƣợc kẻ phản quốc là bọn 

ngƣời đã bị thiến mà giết hết thân thuộc của họ, cách ấy nào có khác gì xây thêm bức 

tƣờng ngăn cách giữa nhà nƣớc với nhà dân. Quân xâm lƣợc nhà Minh cũng chỉ mong 

đƣợc nhƣ vậy mà thôi. 

  

Ở đời nhân vô thập toàn, cứ hễ đƣợc cái này thì mất cái nọ. Song, bọn ngƣời bị thiến ở 

đây nào phải chỉ mất có một chút thịt da, chúng đã mất tất cả, chỉ còn lại trần trụi một 

tấm thân vong bản đáng khinh. Vậy, xin có thơ tặng rằng : 

  

Nào vẻ vang gì chức nội quan. 

  

Bị thiến mà sao vẫn to gan, 

  

Phản quốc, tấm thân đời khinh rẻ, 

  

Vong bản, họ hàng bị giết oan. 

  

Da thịt đã đành cắt bỏ bớt, 

  

Đạo nghĩa lẽ đâu cũng thiến tràn. 

  

Trên mồ, hậu thế nheo mắt hỏi, 

  



Nào vẻ vang gì chức nội quan. 

  

 

 17 -VINH VÀ NHỤC CỦA HỒ TÙNG 

 

 

Hồ Tùng tức Trần Tùng, vì trƣớc đó, ông từng một lòng một dạ lo giúp rập Hồ Quý Ly, 

lại từng lập đƣợc nhiều công lao trong các cuộc giao tranh với Chiêm Thành nên ông 

đƣợc mang quốc tính, đổi làm họ Hồ. Ở thời ông, nhƣ thế cũng có thể gọi là vinh. Bạn 

đồng liêu với ông, chƣa dễ mấy ai có đƣợc. 

  

Tiếc thay, vinh chẳng lớn bằng nhục. Ngƣời ban quốc tính cho ông là Hồ Quý Ly mà 

ngƣời ra lệnh giải chức rồi bắt giết ông cũng là Hồ Quý Ly. Đành Quý Ly vốn tính tàn 

bạo, nhƣng xem ra trong việc cụ thể này, Quý Ly cũng có cái lí cần đƣợc ghi nhận của 

Quý Ly. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 46-b) chép rằng: 

  

"Quý Ly giết viên tƣớng quân cũ là Hồ Tùng. Trƣớc đó, Tùng đã bị giải chức, bèn xin 

bán các đồ khí giới của nhà mình (nhƣng Hồ Quý Ly) không cho, vì có ý muốn dùng lại. 

Sau, Tùng lén thông dâm với vợ của cố Hành khiển Lƣơng Nguyên Bƣu (một trong số 

hơn 370 ngƣời bị Hỗ Quý Ly giết hại vào năm Kỉ Mão, 1399 - ND) là con gái của Trần 

Quý. Quý Ly tức giận nói : "Bọn tài giỏi đều từ cửa nhà Tùng mà ra". 

  

Tùng cùng với ngƣời Chiêm đã đầu hàng là Chế-sơn-nô âm mƣu làm phản, ngầm liên 

kết với ngƣời Chiêm Thành để trao đổi tin tức cho nhau. Việc bị lộ, Tùng và con gái 

Quý đều bị xử tử". 

  

 

 Lời bàn : Xin bán đồ khí giới của nhà mình, chừng nhƣ Hồ Tùng muốn tỏ sự giận hờn 

của kẻ võ biền bị thất thế nhiều hơn là sự khảng khái của đấng trƣợng phu gặp lúc thất 

sủng. 

  

Thông dâm với vợ của cố Hành khiển Lƣơng Nguyên Bƣu, Hồ Tùng đã tự cho thấy ông 

chẳng còn muốn giữ gìn nhân cách làm gì nữa. Quý Ly tức giận, ấy cũng là sự thƣờng, 

song, câu nói lúc tức giận này của Hồ Quý Ly sao mà chẳng ăn nhập gì với lỗi lầm của 

Hồ Tùng cả. Chừng nhƣ Hồ Quý Ly nói lời ganh tị với tài trí của tƣớng quân Hồ Tùng 

chứ không phải nói lời phiền trách sự sa đọa của Hồ Tùng. 

  

Với Hồ Tùng, mọi điều đều có thể đƣợc bỏ qua, duy âm mƣu phản quốc thì không sao 

tha thứ đƣợc. Hồ Tùng bị giết cũng là đáng đời. Chỗ này mà trách Hồ Quý Ly tàn bạo, 

kể cũng bất công với Hồ Quý Ly. 

  

 

  18 - CHẾT CHÙM VÌ NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH 



 

 

Có bao nhiêu ngƣời thì có bấy nhiêu cái chết khác nhau. Từng nghe nói chết đói, chết 

bệnh, chết già, chết trận... nhƣng quả là gần nhƣ chƣa từng nghe nói chết vì ngồi lê đôi 

mách. Vậy mà chuyện ấy đã xảy ra. 

  

Vào đầu năm Ất Dậu (1405), đời vua Hồ Hán Thƣơng, niên hiệu Khai Đại năm thứ ba, 

có một vụ án xử tội những kẻ ngồi lê đôi mách, hành hình trƣớc sau đến mấy mạng liền. 

Đầu đuôi vụ án này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyền 8, tờ 47 a-b) ghi lại 

nhƣ sau : 

  

"Mùa xuân, thăng 2, (Hồ) Quý Ly giết kẻ sĩ là Nguyễn Ông Kiều và Lê Địch. Trƣớc đó, 

Quý Ly có làm bài thơ răn dạy Hán Thƣơng và Nguyên Trừng, đại khái nói : 

  

 

 Thiên dã phú, địa dã tái, 

  

Huynh đệ nhị nhân, nhƣ hà bất tƣơng ái ? 

  

Ô hô ! Ai tai hề ca khảng khái. 

  

  

(Trời thì che, đất thì chở, 

  

Anh em hai ngƣời, sao chẳng thƣơng nhau ? 

  

Ôi, thƣơng sao (chừ) lời ca khảng khái.) 

  

  

Vợ (Nguyễn) Ông Kiều thƣờng vào ra trong cung, bèn đem thơ ấy nói với Ông Kiều, 

Ông Kiều lại đem thơ ấy mà truyền tụng ở cầu Hoa Cái. (Có ngƣời) học sinh trong phủ 

của (Hồ Nguyên) Trừng là Nguyễn Cẩm và Nguyên Nhữ Minh đem chuyện ấy báo hết 

với (Hồ Nguyên) Trừng. Trừng tâu lại với Quý Ly. Quý Ly mật sai quan Trung đô doãn 

là Đỗ Tử Triệt bắt Kiều. (Đỗ) Tử Triệt làm cỗ mời Ông Kiều rồi bắt (Ông Kiều) giam 

vào ngục. Ông Kiều thất thế, bèn cung xƣng luôn cả bọn Lê Địch và Đỗ Loát. (Đỗ) Loát 

chạy trốn thoát đƣợc. Ông Kiều và Lê Địch đều bị giết, bọn Hà Nhật Tuyên bị tội đày 

viễn châu. Bọn Nguyên Nhữ Minh vì nghe đọc bài thơ ấy mà bị tội đồ, đày ra châu Cửu 

Chân. Vài tháng sau, (Đỗ) Tử Triệt bỗng mắc bạo bệnh, đòi lấy bút viết rằng “Ta kiện 

nhau với mày”, lát sau thì chết. Sau, (Hà) Nhật Tuyên cũng bị giết chết vì tội lập phe 

cánh bè đảng" . 

  

 



 Lời bàn : Có vợ thƣờng ra vào trong cung cấm, Nguyễn Ông Kiều chẳng lấy đó làm mối 

lo, lại thích thú với những điều lạ tai do vợ cóp nhặt hoặc nghe lỏm đƣợc. Ca dao có câu 

: 

  

Thứ nhất vợ dại trong nhà 

  

Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn. 

  

Có ngƣời nói rằng, không ƣa tỉ tê chuyện này chuyện nọ thì chƣa chắc đã là đàn bà. Câu 

ấy đúng sai ra sao, đây không dám bàn, chỉ biết là Nguyễn Ông Kiều có lẽ còn lắm điều 

hơn ngƣời vợ lắm điều của ông ta một bậc. 

  

Thầy nào, đệ tử ấy. Nguyễn Cẩm và Nguyễn Nhữ Minh mật báo những điều họ nghe 

đƣợc ở Nguyễn Ông Kiều cho Hồ Nguyên Trừng, trong chỗ ƣa lắm điều và thiếu cân 

nhắc, họ đã mang tội phản bội và hại thầy, rốt cuộc, chẳng đƣợc công trạng gì mà còn bị 

xử tội đồ, oan thì cũng có phần oan mà đáng thì kể cũng có phần đáng. 

  

Hồ Quý Ly giết và phạt tội một loạt ngƣời vì không muốn thiên hạ nghe chuyện cung 

đình hay vì chẳng muốn ai biết những câu có vần ngô nghê và nhạt nhẽo của Hồ Quý Ly 

? Cho dẫu lí do nào thì cũng đều là không đƣợc. Nhƣng thôi, điều đáng nói ở đây không 

phải là sự tàn bạo của Hồ Quý Ly mà là những gì rút ra đƣợc từ chuyện Nguyễn Ông 

Kiều. Mới hay là ở đời cái gì cũng có giá của nó, tỉ nhƣ chuyện ngồi lê đôi mách nội sự 

triều đình, cũng phải mất mấy mạng ngƣời, đày ải mấy mạng ngƣời, thiên hạ may ra mới 

có đƣợc một bài học. Ghê thay ! 

  

 19- CHUYỆN HOÀNG HỐI KHANH 

 

 

Hoàng Hối Khanh sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông đƣợc sử sách nhắc tới lần đầu 

tiên vào năm Tân Mùi (1391). Tiếc thay, đó cũng là lần Hoàng Hối Khanh đƣợc nhắc tới 

bởi những hành vi chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Bấy giờ, Hồ Quý Ly ngày càng chuyên 

quyền, giết hại không biết bao nhiêu là tôn thất và quan lại. Các tƣớng ở Hóa Châu là 

Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê cũng vì không đồng tình nên có trách bóng trách gió Hồ 

Quý Ly mấy câu liền bị Hoàng Hối Khanh mật tâu với Hồ Quý Ly rằng họ có ý làm 

phản. Hai tƣớng Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê bị giết, còn Hoàng Hối Khanh thì nhờ 

đó mà bỗng chốc đƣợc đƣa lên hàng đại phu, chức Chính hình viện. 

  

Lần thứ hai Hoàng Hối Khanh đƣợc nhấc đến cũng là lần chẳng có gì đáng lên án hơn.- 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 11, tờ 39 và tờ 40) 

viết : 

  

"Trƣớc đây (trƣớc năm Tân Tị, 1401 - ND) Quý Ly bàn mƣu với bầy tôi rằng, làm sao 

để có đƣợc một trăm vạn quân để đối địch với giặc phƣơng Bắc. Quan Đồng tri Khu mật 



sứ là Hoàng Hối Khanh nhân đó xin gộp nhân số lại làm thành sổ sách, từ hai tuổi trở lên 

thì ghi tên vào...". "Khi sổ làm xong, kiểm điểm ngƣời từ 15 đến 60 tuổi đƣợc gấp bội 

hơn số trƣớc, từ đấy, tuyển quân lính đƣợc nhiều hơn". 

  

“Lúc ấy, bọn Hoàng Hối Khanh, Nguyễn Hy Chu và Đồng Thức cứ lựa theo ý họ Hồ, 

thƣờng khuyên Hán Thƣơng giết hại con cháu nhà Trần, giảm bớt số điền nô để đè nén 

thế lực họ Trần". 

  

Lần thứ ba là năm Ất Dậu (1405), cũng sách trên (tờ 7, quyển 12) viết : 

  

“Trƣớc đây, thổ quan châu Tƣ Minh (Trung Quốc - ND) là Hoàng Quảng Thành có tâu 

với vua Minh rằng Lộc Châu nguyên là đất cũ của châu Tƣ Minh. Vua nhà Minh sai 

ngƣời sang nƣớc ta dụ bảo trả lại đất ấy cho châu Tƣ Minh nhƣng Quý Ly không nghe. 

Nay lại cho sứ sang đòi lần nữa, Quý Ly cử Hối Khanh làm cát địa sứ (quan coi việc cắt 

đất - ND). Hối Khanh đem 59 thôn ở Cổ Lâu trả cho nhà Minh. Sau, Quý Ly quở trách 

Hối Khanh về tội trả đất quá nhiều, những thổ quan do nhà Minh đặt ra để giữ đất mới 

trả lại ấy đều bị Quý Ly ngầm sai ngƣời địa phƣơng đánh thuốc độc cho chết". 

  

Sau, sử sách cũng còn nhắc đến Hoàng Hối Khanh thêm vài lần nữa, nhƣng chỉ là nhắc 

thoảng qua, không có gì đáng để ý. Lần cuối cùng Hoàng Hối Khanh đƣợc nhắc tới là 

vào năm Đinh Hợi (1407). Năm ấy, Hoàng Hối Khanh quẫn chí mà thắt cổ tự tử ở Cửa 

Hội (Hà Tĩnh). Bấy giờ, quân Minh xâm lƣợc nƣớc ta, Hoàng Hối Khanh tuy chẳng hề 

cầm quân đánh giặc, nhƣng sau khi ông chết, tƣớng giặc là Trƣơng Phụ cũng cắt đầu ông 

đem về bêu ở chợ Đông Đô (Hà Nội). 

  

 

Lời bàn : Đạp lên xác đồng liêu để tìm công danh, tội ấy, rõ là không thể dung tha đƣợc. 

Trong bổng lộc Hoàng Hối Khanh ăn lúc sinh thời, có máu của bằng hữu, khiếp thay ! 

  

Bởi muốn làm vừa lòng cha con họ Hồ mà Hoàng Hối Khanh đã bày mƣu bắt tất cả 

những ai có thể bắt để đẩy họ vào lính, đồng thời, giết lần giết mòn tôn thất họ Trần, 

khiến cho dân tình khốn khổ, thế nƣớc ngày một suy, đấy cũng là tội không thể dung tha 

đƣợc.  

  

Đƣợc cử làm cát địa sứ nghĩa là Hoàng Hối Khanh chẳng qua chỉ lả kẻ thừa hành. Song, 

nếu nhà Hồ hèn nhát không giữ nổi đất thì Hoàng Hối Khanh còn hèn hơn một bậc nữa. 

Cả gan cắt một lúc 59 thôn dâng cho giặc, Hoàng Hối Khanh lại phạm thêm một tội 

không thể dung tha. 

  

Ai nói chết là hết. Hoàng Hối Khanh chết rồi mà tội lớn đã hết đƣợc đâu ? 

  

 

  



 20 - LỜI HỒ NGUYÊN TRỪNG 

 

 

Từ năm Giáp Thân (1404) trở đi, mối quan hệ bang giao giữa nƣớc ta với nhà Minh ngày 

càng căng thẳng. Năm ấy, sứ giả nhà Minh đã không hề che giấu ý đồ gây hấn với nƣớc 

ta. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 46-b) chép : 

  

"Nhà Minh sai chức Hành quân là Lý Kỳ sang nƣớc ta. Kỳ tự quyền tác oai tác quái, 

đánh đập các quan lo đón rƣớc, bắt phải đi nhanh không kể độ đƣờng. Trƣớc đây, sứ giả 

đi từ Đông Đô (tức Hà Nội - ND) đến Tây Kinh (tức Tây Đô, Thanh Hóa - ND) phải mất 

mƣời hai ngày, Kỳ chỉ đi có tám ngày. Đến nhà công quán, (hắn) quan sát khắp mọi hình 

thế. Khi Kỳ trở về, Quý Ly sợ tiết lộ sự tình, bèn sai Phạm Lục Tài đuổi theo để giết đi. 

Nhƣng (khi Lục Tài) đến Lạng Sơn thì Kỳ đã ra khỏi cửa ải rồi. Kỳ hặc tấu (với vua nhà 

Minh) là họ Hồ đã xƣng đế và làm thơ có những lời lăng mạ". 

  

Sang năm Ất Dậu (1405), nhà Minh bất đầu xâm lấn vùng phía Bắc nƣớc ta. Triều Hồ đã 

phải cử quan Hành khiển là Hoàng Hối Khanh làm Cát địa sứ và Hoàng Hối Khanh đã vì 

yếu hóng vía mà cam tâm cắt một lúc 59 thôn dâng cho giặc. 

  

Nhà Hồ càng nhân nhƣợng thì nhà Minh càng lấn tới. Hai bên chuẩn bị bƣớc vào một 

cuộc đọ sức quyết liệt với nhau. Cuối năm Ất Dậu (1405), triều Hồ đã triệu tập một cuộc 

hội nghị có tầm quan trọng rất đặc biệt. Cũng sách trên (tờ 49-b) chép rằng : 

  

"Hán Thƣơng xuống chiếu truyền gọi các quan An phủ sứ ở các lộ về triều để cùng với 

quan ở kinh họp bàn kế nên đánh hay nên hòa. Có ngƣời khuyên nên đánh vì sợ để mối 

lo về sau. Quan Trấn thủ Bắc Giang là Nguyễn Quân cho rằng nên tạm hòa, chiều theo 

những điều chúng muốn để hoãn binh thì hơn. Tả tƣớng quốc (Hồ Nguyên) Trừng nói : 

"Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo". Quý Ly (nghe thế) liền ban thƣởng 

cho (Hồ Nguyên Trừng) cái hộp trầu bằng vàng. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : "Mệnh trời là ở lòng dân. Câu nói của Trừng hiểu đƣợc điều 

cốt yếu đó. Không thể vì cớ họ Hồ mà bỏ câu nói của Trừng đƣợc". 

  

 

  

Lời bàn : Hồ Nguyên Trừng là con cả của Hồ Quý Ly. Đầu năm Canh Thìn (1400), Hồ 

Quý Ly xét lời ứng đối của Hồ Nguyên Trừng, cho rằng ông chỉ có chí làm rƣờng cột 

cho xã tắc chứ không có chí làm vua. Ngôi chí tôn vì thế mà về tay em ông là Hồ Hán 

Thƣơng. 

  

Địa vị tuy có thấp hơn em nhƣng lời ngắn gọn trên đây của Hồ Nguyên Trừng thì quả là 

vô cùng sâu sắc, em ông chẳng thể nào sánh kịp. 

  



Xƣa nay, sức mạnh của quân đội trƣớc hết là ở sức chở che đùm bọc của nhân dân. 

Không đƣợc lòng dân, dẫu có bao nhiêu binh hùng tƣớng mạnh thì rốt cục vẫn đại bại. 

  

Ngô Sĩ Liên nói : "Không thể vì cớ họ Hồ mà bỏ qua câu nói của Trừng đƣợc". Tiếp 

cách suy nghĩ ấy, chúng ta cũng có thể nói rằng, không thể vì cớ đầu hàng của Trừng sau 

này mà quên mất câu chí lí này đƣợc. Hồ Quý Ly thƣởng ngay cho Trừng cái hộp trầu 

bằng vàng là phải lắm. 

  

Bấy giờ, lòng dân li tán, ai mà chẳng rõ ? Khác nhau chăng chỉ là ở chỗ dám hay không 

dám nói lên sự thật chua xót này mà thôi. 

  

 

 21 - SỐ PHẬN CỦA TRẦN THIÊM BÌNH 

 

 

Trần Thiêm Bình tên thật là Nguyễn Khang (cũng có sách chép là Trần Khang) vốn chỉ 

là một gia nô. Vào năm Canh Ngọ (1390) quân Chiêm Thành tràn ra đánh phá nƣớc ta. 

Một số tôn thất họ Trần, trong đó có Trần Tôn, đã ngầm thông mƣu với quân Chiêm. 

Đến khi tan giặc, triều đình nghiêm xử những kẻ phản quốc. Trần Tôn sợ quá, nhảy 

xuống nƣớc tự tử. Nguyễn Khang vì cùng phe đảng với Trần Tôn nên cũng hoảng sợ mà 

chạy sang đất Lão Qua (thuộc đất Lào ngày nay). Từ Lão Qua, Nguyễn Khang men theo 

đƣờng Vân Nam mà tìm đến Yên Kinh (Trung Quốc). Nguyễn Khang tự đổi họ tên là 

Trần Thiêm Bình (nhƣng sử của nhà Minh lại chép là Trần Thiên Bình), tự nhận là con 

cháu của họ Trần và nhân danh họ Trần để tố cáo việc tiếm quyền bạo ngƣợc của họ Hồ. 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 12, tờ 10) chép : 

  

"Thiêm Bình nói dối vua Minh rằng, dòng dõi họ Trần chỉ còn một mình tôi, tôi cùng 

giặc họ Hồ không thề đội trời chung, dám xin thiên tử cho sáu quân (ý nói số quân đông 

mà chỉ thiên tử mới có đƣợc - ND) đi đánh kẻ có tội để tỏ rõ oai trời. 

  

Sau khi Lý Kỳ trở về Trung Quốc (Lý Kỳ sang sứ nƣớc ta năm Giáp Thân, 1404 - ND), 

Hán Thƣơng liền sai Nguyễn Cảnh Chân dâng tờ biểu tạ tội và vờ xin đón Thiêm Bình 

về tôn làm chúa. Vua Minh sai chức Hành nhân là Niếp Thông đem tờ sắc dụ cho Hán 

Thƣơng, nói rằng : "Nếu quả đón Thiêm Bình về tôn làm chúa thì sẽ ban cho khanh tƣớc 

thƣợng công và phong cho một quận lớn". Hán Thƣơng lại sai Cảnh Chân theo Niếp 

Thông sang báo cáo về việc đón Thiêm Bình. Đến đây, vua Minh sai bọn Hàn Quan đem 

5000 quân hộ tống Thiêm Bình về nƣớc”. 

  

Nói là đi hộ tống Thiêm Bình, nhƣng vừa đến biên giới nƣớc ta, quân Minh đã bất ngờ 

tấn công. Hai tƣớng của nhà Hồ là Phạm Nguyên Côi và Chu Bỉnh Trung bị tử trận. 

Song, sau phút hốt hoảng vì bị bất ngờ, quân đội nhà Hồ đã lấy lại đƣợc bình tĩnh. Các 

tƣớng Hồ Xạ và Trần Đĩnh đã vây chặt đội quân trực tiếp hộ vệ Trần Thiêm Bình do bộ 



tƣớng của Hàm Quan là Hoàng Trung chỉ huy. Bí thế, Hoàng Trung liền chọn cách thí 

bỏ Trần Thiêm Bình để cứu lấy mạng sống của mình. Cũng sách trên (tờ 11) chép : 

  

"Hoàng Trung sai ngƣời thầy thuốc trong quân ngũ là Cao Cảnh Chiếu đƣa thƣ và giải 

Thiêm Bình sang cho quân nhà Hồ. Trong thƣ, (Hoàng Trung) nói : 

  

- Theo lời Thiêm Bình, hắn chính là con của vua An Nam (Trần Thiêm Bình mạo nhận 

là con của Trần Nghệ Tông - ND). Nếu đúng thì khi đƣa hắn về nƣớc, dân khắp nƣớc ở 

đâu mà chẳng hƣởng ứng. Thế nhƣng từ khi đƣa hắn về nƣớc đến nay, trong nƣớc không 

một ngƣời nào theo cả, nhƣ thế cũng đủ rõ là gian dối. Nay đƣa Thiêm Bình trả lại và 

xin để cho quân lính (nhà Minh) đƣợc ra khỏi quan ải. 

  

Hồ Xạ nhận lời, giải nộp Thiêm Bình để tâu công chiến thắng. Hán Thƣơng sai chém 

Thiêm Bình, cho ngƣời có công đều đƣợc thƣởng tƣớc ba tƣ (tƣ là thứ bậc cao thấp trong 

cùng một phẩm tƣớc ND). Hồ Xạ vì cớ không bắt đƣợc Hoàng Trung nên chỉ đƣợc 

thƣởng tƣớc hai tƣ”. 

  

 

  

Lời bàn : Trấn Thiêm Bình thực lòng vì họ Trần chăng ? Quyết không phải, bởi vì nếu 

có chút lòng vì họ Trần, trƣớc đó hắn đã chẳng cam lòng về phe với Trần Tôn để ngầm 

thông mƣu với Chiêm Thành. Con ngƣời tráo trở ấy, chẳng có cách gọi nào khác hơn là 

tên phên quốc có hệ thống. 

  

Hắn đã bị lƣỡi gƣơm của phép nƣớc thời Hồ chặt đầu, lại còn bị búa rìu của dƣ luận đời 

sau vằm xẻ, nhục thay ! 

  

 

 22 – CUỘC THẢM BẠI CỦA NHÀ HỒ 

 

 

Dầu đã để mất con bài chính trị lợi hại là Trần Thiêm Bình, cuối năm Bính Tuất (1406), 

nhà Minh vẫn xua quân sang xâm lƣợc nƣớc ta. Lúc dấu, Tổng chỉ huy quân xâm lăng là 

Chu Năng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 8, tờ 53-a) cho biết rõ : 

  

“Trƣớc đó, nhà Minh sai Thái tử Thái phó, tƣớc Thành quốc công là Chu Năng làm 

Tổng binh, đeo ấn Chinh di tƣớng quân, đem quân đi xâm lƣợc phƣơng Nam. (Chu) 

Năng đến phủ Thái Bình ở Quảng Tây thì chết (vì bệnh)". 

  

Khi dừng chân ở Quảng Tây, Chu Năng yết bảng kể tội họ Hồ và rêu rao việc tìm ngƣời 

họ Trần để cho khôi phục lại vƣơng tƣớc. Khi đƣợc thay Chu Năng chỉ huy quân xâm 

lăng tƣớng giặc là Trƣơng Phụ và Mộc Thạnh đã lấy lời văn trong các bảng yết ấy viết 



vào nhiều mảnh gỗ khác nhau rồi thả xuống sông cho trôi vào nƣớc ta. Cũng sách trên 

(tờ 53-a) chép tiếp : 

  

"Các quân (của nhà Hồ) ngƣời nào trông thấy (những bảng văn ấy) cũng đều cho là 

đúng, hơn nữa, họ lại chán nản chính sự hà khắc của họ Hồ nên không còn bụng dạ nào 

chiến đấu nữa". 

  

Bên cạnh những ngƣời chán nản là không ít những kẻ đầu hàng, cam tâm làm tay sai cho 

giặc. Trong số đó có Mạc Địch, Mạc Thúy, Mạc Viễn, Nguyễn Huân v.v... Đầu tháng 12 

năm Bính Tuất (1406), quân Minh đã chiếm đƣợc Việt Trì. Cũng sách trên (tờ 53-b và 

54-a) chép : 

  

"Đêm ngày mồng 9 (tháng chạp năm Bính Tuất - ND), quân Minh đánh úp quân họ Hồ ở 

bãi Mộc Hoàn. Tƣớng chỉ huy quân Tả Thần Dực là Nguyễn Công Khôi đang vui chơi 

nữ sắc, không hề phòng bị, thuyền bị (giặc) đốt cháy gần hết, toàn quân bị tiêu diệt 

(chẳng ai kịp phản kháng, tất cả) lặng im nhƣ không có tiếng động của chiến trận. Thủy 

quân (của nhà Hồ) ở phía trên và phía dƣới không đến ứng cứu, chỉ đứng ở xa xin Tả 

tƣớng quốc (Hồ Nguyên) Trừng xem ai có thể thay giữ chỗ đó. Quân Minh liền vƣợt 

sông bằng cách làm cầu phao. Sáng ngày 12 (chỉ huy) quân Minh là Trƣơng Phụ dẫn Đô 

đốc Hoàng Trung, Đô chỉ huy Thái Phúc tiến công phía tây bắc thành Đa Bang. Mộc 

Thạnh dẫn bọn Đề đốc Trần Tuấn tấn công phía đông nam thành. Xác (giặc) chất cao 

ngang với thành mà giặc vẫn tiến đánh, không tên nào dám ngừng lại. Bọn Nguyễn Tông 

Đỗ (là) tƣớng chỉ huy quân Thiên Trƣờng đào thành cho voi ra. Ngƣời Minh dùng hỏa 

tiễn bắn voi. Voi lui lại, nhân đó ngƣời Minh theo voi đánh vào. Thành liền bị hạ. Các 

quân ở dọc sông đều tan vỡ. (Họ Hồ) cho quân lui giữ Hoàng Giang. Ngƣời Minh vào 

Đông Đô, bắt cƣớp con gái, ngọc lụa, thống kê lƣơng thảo, chia quan làm việc và chiêu 

tập dân xiêu tán, tính kế ở lâu dài. (Chúng) thiến nhiều con trai nhỏ tuổi và thu tiền đồng 

ở các xứ, cho chạy trạm đƣa về Kim Lăng (Trung Quốc)”. 

  

 

  

Lời bàn : Trần Hƣng Đạo nói : “Quân quý hồ tinh, bất quý hồ đa” (quân lính cốt ở tinh 

nhuệ chứ không phải ở số đông). Quân đội nhà Hồ rất đông, vũ khí và trang bị tốt, 

nhƣng lại thiếu tất cả những yếu tố căn bản nhất để có thể gọi là đội quân tinh nhuệ. 

  

Không có tinh thần phụ tử chi binh (quân đội trên dƣới nhƣ cha con một nhà), ấy là cái 

thiếu thứ nhất. Không gắn bó với nhà Hồ vì chán ghét chính sự hà khắc nên không có 

tinh thần và lí tƣởng chiến đấu, ấy là cái thiếu thứ hai. Không đƣợc nhân dân ủng hộ, ấy 

là cái thiếu thứ ba. Không có một nhà chiến lƣợc đủ uy tín và tài năng để chỉ huy quân 

dân cả nƣớc, ấy là cái thiếu thứ tƣ. Thiếu cả bốn cái không thể thiếu ấy, thảm bại là điều 

không thể tránh khỏi. 

  



Sau trận thảm bại này, đất nƣớc bị quân Minh đô hộ hơn 20 năm. Đau xót và nhục nhã 

thay ! 

  

 

 23- CÁI CHẾT CỦA NGỤY THỨC, KIỀU BIỂU VÀ VỢ CHỒNG NGÔ MIỄN 

 

 

Sau trận thảm bại vào tháng chạp năm Bính Tuất (1406), sức đề kháng của nhà Hồ 

chẳng còn gì đáng kể nữa. Cha con Hồ Quý Ly đem tàn quân chạy vào Thanh Hóa. 

Ngày 23 tháng 4 năm Đinh Hợi (1407), quân Minh đánh vào Lỗi Giang (Thanh Hóa) và 

sáu ngày sau (29-4), chúng lại đánh vào cửa Điển Canh (nay thuộc Tĩnh Gia, Thanh 

Hóa). Ở cả hai trận đánh này, tàn quân nhà Hồ đều tự tan vỡ ngay khi chƣa lâm trận. 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 9, tờ 3-a) chép rằng : 

  

“Hai (cha con) họ Hồ định chạy đến Thâm Giang (tức sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh - ND), 

nhƣng không sao đi đƣợc. Ngụy Thức xin hai cha con họ Hồ tự thiêu, ông nói : 

  

- Nƣớc đã sắp mất, bậc vƣơng giả không chết bởi tay kẻ khác. 

  

Quý Ly nghe vậy giận lắm, chém chết ông".  

  

Ngày 5 tháng 5 năm Đinh Hợi (1407), Hồ Quý Ly bị giặc bắt ở bãi Chi Chi (nay thuộc 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Sáu ngày sau, (ngày 11-5), giặc lại bắt đƣợc Hồ Nguyên Trừng ở 

Kì La (Kì Anh, Hà Tĩnh). Ngày hôm sau (12-5), Hồ Hán Thƣơng và con là Thái tử Nhuế 

bị bắt ở Cao Vọng (cũng thuộc Kì Anh, Hà Tĩnh). Cuộc kháng chiến của triều Hồ đến đó 

là hoàn toàn bị dập tắt. Không ít quan lại của triều Hồ đã đầu hàng quân Minh. Tuy 

nhiên, cũng có những ngƣời thà chết để giữ sạch tiết tháo chứ quyết không chịu cúi đầu 

quy phụ. Trong số đó, nổi bật hơn cả có lẽ là Kiều Biểu và Ngô Miễn. Cũng sách trên (tờ 

3-b) chép rằng : 

  

"Duy có Hành khiển hữu tham tri chính sự là Ngô Miễn và chức Trực trƣởng là Kiều 

Biểu đã nhảy xuống nƣớc tự tử. Khi Miễn chết, vợ là Nguyễn Thị ngửa mặt lên trời mà 

than rằng : 

  

- Chồng ta thờ Chúa, một đời ăn lộc, nay giữ tiết nghĩa mà tự tử, thế là chết rất xứng 

đáng, còn oán hận gì nữa ? Nếu thiếp muốn sống cho qua ngày, chẳng lẽ lại không đƣợc 

hay sao ? Nhƣng, đạo vợ chồng, nghĩa vua tôi, trong chốc lát mà phụ bạc thì thiếp không 

nỡ nào. Chi bằng, xin đƣợc theo nhau. 

  

Nói xong, cũng nhảy xuống nƣớc mà tự tử. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Vợ Ngô Miễn là Nguyễn Thị không chỉ chết vì nghĩa mà thôi. 

Câu nói của bà cũng đủ làm lời khuyên cho đời. Vậy nên chép ra đây để nêu gƣơng". 



  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 12, tờ 18) còn chép 

thêm về tình cảnh của cha con Hồ Hán Thƣơng khi chạy đến Kì La (Hà Tĩnh) nhƣ sau : 

  

"Lúc hai cha con nhà Hồ (đây chỉ Hồ Hán Thƣơng và con là 

  

Thái tử Nhuế - ND) chạy đến Kì La, có phụ lão ra bái yết, nói rằng : 

  

- Chỗ này tên gọi là Ki Lê (nói trại chữ Kì La, mang nghĩa khác là trói ngƣời bọ Lê, tức 

họ Hồ vì sử vẫn chép Hồ Quý Ly là Lê Quý Ly - ND), ở trên kia có núi Thiên Cầm 

(nguyên nghĩa là đàn trời, song ở đây, chữ cầm đƣợc dùng với nghĩa là bắt, thiên 

  

cầm là trời bắt - ND), đấy là điềm không tốt, xin chớ lƣu lại ở đây. 

  

Hai (cha con) họ Hồ nổi giận, chém chết ngƣời phụ lão ấy. Đến giờ, quả nhiên cha con 

họ Hồ bị bắt ở nơi đó". 

  

Lời bàn : Chém Ngụy Thức ở Điển Canh rồi lại chém cụ phụ lão ở Kì La, cha con Hồ 

Quý Ly chỉ bộc lộ cho trọn vẹn thêm bản chất tàn bạo của mình mà thôi. Mới hay, cha 

con họ Hồ chẳng thể sánh với Ngô Miễn và Kiều Biểu, càng không thể sánh với vợ Ngô 

Miễn là ngƣời phụ nữ mà đến bây giờ, sử cũng chỉ mới biết họ, chƣa biết đƣợc tên. 

  

Ý của cụ phụ lão ở Kì La cũng có thể coi là ý dân vậy. Dân đã không chứa chấp lại còn 

dùng thuật chơi chữ để dọa mà đuổi đi, ấy cũng bởi nhƣ Nguyễn Trãi sau này nói : 

  

“Vừa rồi, vì họ Hồ chính sự phiền hà, 

  

Để khắp nƣớc lòng dân oán giận”. 

  

Dè đâu, dấu chấm hết triều Hồ cũng là dấu than, buồn thay ! 

  

 

 24 - THƢƠNG HẠI THAY ! BÙI BÁ KỲ 

 

 

Sau khi Hồ Quý Ly phế bỏ (1398) rồi giết chết vua Trần Thuận Tông (1399), một loạt 

tôn thất và quan lại triều Trần bàn mƣu tính kế để diệt Hồ Quý Ly. Nhƣng, cơ mƣu bị lộ, 

việc lớn không thành. Hồ Quý Ly điên cuồng trả thù, sát hại một lúc trên 370 ngƣời, 

trong đó có Thƣợng tƣớng Trần Khát Chân là ngƣời đã có công giết chết vua Chế Bồng 

Nga của Chiêm Thành trong trận đánh năm 1390. Một thuộc hạ của Trần Khát Chân là 

Bùi Bá Kỳ vì căm giận Hồ Quý Ly mà bỏ trốn rồi tìm đƣờng sang tận kinh đô nhà Minh 

để cầu cứu, xin vua Minh đem quân sang tiêu diệt họ Hồ và lập lại họ Trần. Sách Khâm 

định Việt sử thong giám cƣơng mục (chính biên, quyển 12, tờ 24) viết rằng : 



  

“Trƣớc đây, tì tƣớng của Trần Khát Chân là Bùi Bá Kỳ, tự xƣng là bề tôi trung nghĩa của 

nƣớc Nam, chạy trốn sang nhà Minh để báo cáo nạn nƣớc. Bá Kỳ nói : 

  

- Tổ phụ tôi trƣớc đều là đại thần trong triều Trần. Mẹ tôi là ngƣời thân thích với họ 

Trần. Lúc bé, tôi vào chầu quốc vƣơng, (sau lớn lên) làm quan đến Ngũ phẩm. Nay vì 

cha con Hồ Quý Ly giết vua cƣớp nƣớc nên tôi phải bỏ chức quan mà đi trốn, nƣơng náu 

chốn núi non hang cùng, lòng vẫn mong tìm đến thiên đình để giải bày gan ruột tan nát 

bấy lâu nay, song, giờ mới đƣợc trông thấy mặt trời. Tôi trộm nghĩ, cha con Hồ Quý Ly 

làm việc cƣớp nƣớc bạo nghịch, coi khinh thiên triều, xin thiên tử cử đạo quân "điếu dân 

phạt tội", trừ bọn gian tà, lập lại họ Trần, sao để tôn cái nghĩa làm cho đời đã mất đƣợc 

nối lại. Đƣợc nhƣ thế thì tôi dẫu chết cũng không tan xƣơng. Nay, tôi xin noi theo lòng 

trung nghĩa của Bao Tƣ (ngƣời nƣớc Sở của Trung Quốc thời Xuân Thu, tự đi cầu cứu 

nƣớc Tần khi nƣớc Sở bị nƣớc Ngô diệt. Bao Tƣ đã dựa vào tƣờng khóc suốt 7 ngày 

liền. Nhà Tần cảm động, cất quân đi đánh nƣớc Ngô - ND), thƣơng khóc kêu gào dƣới 

cửa khuyết, xin thiên tử rủ lòng thƣơng mà soi xét cho. 

  

Vua Minh nhận đƣợc lời tâu ấy, lấy làm cảm động, sai quan chu cấp cơm áo cho (Bùi Bá 

Kỳ). Gặp lúc ấy, Trần Thiêm Bình cũng từ Lão Qua sang. Nhà Minh hỏi Bá Kỳ có biết 

ngƣời này không Bá Kỳ trả lời là không biết. Đến khi nhà Minh đƣa Thiêm Bình về 

nƣớc ta, hỏi Thiêm Bình nên dùng bao nhiêu ngƣời hộ tống, Thiêm Bình nói : 

  

- Chỉ xin độ vài ngàn ngƣời là đủ, vì hễ về đến nơi là ngƣời ta tự khắc nghe theo. 

  

Bá Kỳ nói : 

  

- Không nên. 

  

Vua Minh giận, sai đem an trí Bá Kỳ ở Cam Túc. Đến khi Thiêm Bình bị hại, vua Minh 

cho triệu Bá Kỳ về, dụ dỗ là sẽ lập con cháu họ Trần và cho Bá Kỳ làm bề tôi phụ tá. 

Khi Trƣơng Phụ đem quân sang nƣớc ta, (vua Minh) cho Bá Kỳ đi theo trong quân ngũ, 

do đấy, trao cho chức Tham nghị. Bá Kỳ nhận chức nhƣng không cùng bạn đồng liêu 

bàn tính công việc gì, chỉ ở nhà riêng và thu nạp những quan viên cũ của triều Trần bị sa 

cơ lỡ bƣớc. Nay (Trần) Nguyệt Hồ khởi binh, quân Minh ngờ là Bá Kỳ đem lòng phản 

lại, liền bắt Bá Kỳ đƣa sang Kim Lăng (Trung Quốc - ND). 

  

 

 Lời bàn : Bá Kỳ chạy sang Trung Quốc, trong chỗ căm ghét họ Hồ bởi sự thoán nghịch, 

còn có sự căm ghét bởi chủ cũ của Bá Kỳ là Trần Khát Chân bị Hồ Quý Ly giết hại, ấy 

là lẽ có thể cảm thông. Song, cầu cứu quân Minh thì có gì khác việc rƣớc voi về giày mả 

tổ ? Ông không hề có tham vọng ích kỉ và bẩn thỉu nhƣ Trần Thiêm Bình, nhƣng, sự mơ 

hồ của ông rốt cuộc cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không kém. Mới hay, sự phản 

bội có chủ đích với lòng trung ngây thơ và mù quáng, đôi khi cũng dễ trộn lẫn vào nhau. 



  

Sử cũ viết rằng Bùi Bá Kỳ bị quân Minh nghi ngờ nên bắt đem về Kim Lăng. Có lẽ phải 

nói ngƣợc lại mới phải. Chính quân thù tin rằng, hễ tỉnh ngộ, thế nào Bùi Bá Kỳ cũng 

chống lại quân Minh xâm lƣợc, cho nên, cứ hãy bắt Bùi Bá Kỳ về Kim Lăng ngay khi 

ông chƣa kịp tỉnh ngộ là tốt hơn cả. Dẫu sao thì giặc vẫn chƣa muốn vội vất bỏ ngay con 

ngƣời còn có thể lợi dụng này. Thƣơng hại thay, Bùi Bá Kỳ ! 

  

 25 – CHUYỆN TRẦN NGỖI VỚI ĐẶNG DUNG VÀ NGUYỄN CẢNH CHÂN 

 

 

Trần Ngỗi là con thứ của Trần Nghệ Tông, từng đƣợc Nghệ Tông phong là Giản Định 

Vƣơng. Khi nhà Hồ cƣớp đƣợc ngôi, Trần Ngỗi bị đổi làm Nhật Nam Quận vƣơng (cũng 

là tƣớc vƣơng nhƣng thấp hơn tƣớc vƣơng cũ một bậc). Đến lúc quân Minh xâm lƣợc 

nƣớc ta, Trần Ngỗi lần tránh đến đất Ninh Bình. Ngày 2 tháng 10 năm Đinh Hợi (1407), 

đƣợc sự giúp sức của Trần Triệu Cơ, Trần Ngỗi lên ngôi Hoàng đế ở Yên Mô (Ninh 

Bình), xƣng là Giản Định Đế và chính thức dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh. 

  

Sau khi Trần Ngỗi lên ngôi, viên Đại tri châu ở Hóa Châu là Đặng Tất đã giết bọn quan 

lại nhà Minh ở châu này rồi đem hết lực lƣợng về theo Trần Ngỗi. Ông cũng còn dâng cả 

con gái của mình cho Trần Ngỗi nữa. Đáp lại, Giản Định Đế Trần Ngỗi đã phong cho 

Đặng Tất tƣớc Quốc công. Hai bên thề cùng nhau giết giặc để giải phóng nƣớc nhà và 

khôi phục lại họ Trần. 

  

Sau Đặng Tất không bao lâu, quan An phủ sứ lộ Thăng Hoa của nhà Hồ cũ là Nguyễn 

Cảnh Chân cũng theo về. Thế lực của Trần Ngỗi nhờ đó mà ngày càng mạnh. 

  

Đặng Tất có con trai là Đặng Dung, còn Nguyễn Cảnh Chân thì có con trai là Nguyễn 

Cảnh Dị. Quả đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" cha con Đặng Tất và cha con Nguyễn Cảnh 

Chân đều là những bậc tƣớng tài, thanh thế của Trần Ngỗi gần nhƣ đều do họ tạo ra cả. 

Đến cuối năm Mậu Tí (1408), quân của Giản Định Đế Trần Ngỗi đã giải phóng đƣợc 

gần hết vùng đất từ Thanh Hóa trở vào, đồng thời, thắng một trận lớn ở Bô Cô (Ý Yên, 

Nam Định), chút nữa thì giết đƣợc cả Tổng binh giặc là Kiềm quốc công Mộc Thạnh. 

Song, cũng từ sau trận Bô Cô, nội bộ các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa này mất đoàn kết 

nghiêm trọng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 9, từ tờ 10-b đến tờ 12-a) chép 

rằng : 

  

"Bấy giờ, nhà Minh sai Tổng binh Mộc Thạnh mang tƣớc Kiềm quốc công, đeo ấn 

Chinh di tƣớng quân, đem 5 vạn quân từ vân Nam đến Bô Cô. Vừa lúc đó, Vua (chỉ Trần 

Ngỗi - ND) cũng từ Nghệ An tới, quân dung nghiêm chỉnh, lại gặp lúc nƣớc triều lên 

gấp, gió thổi mạnh, (Vua) sai các quân đóng cọc giữ (thuyền) và lên bờ đắp lũy. (Mộc) 

Thạnh cũng chia quân thủy bộ cầm cự. Vua cầm dùi đánh trống, hạ lệnh các quân thừa 

cơ xông ra đánh, từ giờ tị đến giờ thân (từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều - ND), quân Minh 

thua chạy. (Quân Vua) chém đƣợc Binh bộ thƣợng thƣ Lƣu Tuấn, Đô ti Lữ Nghị cùng 



các quân mới, cũ đến hơn 10 vạn tên. (Trận ấy), chỉ một mình Mộc Thạnh chạy thoát về 

thành Cổ Lộng (tức thành Cách, cũng thuộc Ý Yên, Nam Định - ND). Vua bảo các quân 

: 

  

- Hãy thừa thế chẻ tre mà đánh cuốn chiếu thẳng một mạch, nhƣ sét đánh không kịp bịt 

tai, tiến đánh thành Đông Quan (tức thành Hà Nội - ND) thì chắc chắn phá đƣợc chúng. 

  

(Đặng) Tất tâu rằng : 

  

- Hãy bắt hết bọn giặc còn sống sót, không nên để mối lo về sau. 

  

(Vua) do dự mãi không quyết định đƣợc. Quân (giặc) giữ thành Đông Quan đến cứu 

viện, đón Mộc Thạnh về. (Đặng) Tất chia quân vây đánh các thành, gửi hịch cho các lộ 

hành quân đánh giặc. 

  

Phan Phu Tiên nói : Đặng Tất chỉ biết hành quân là gấp mà không biết là cứu Đông Đô 

còn gấp hơn. Hình thế Đông Đô có tầm cả nƣớc, chiếm đƣợc Đông Đô thì các lộ không 

đâu không hƣởng ứng, hơn nữa, hào kiệt trung châu đều ở đó cả. Bỏ nơi ấy mà không lo 

đánh chiếm, lại chia quân phân tán đi các xứ, vì thế hiệu lệnh không thống nhất, rốt cuộc 

đi đến sụp đổ là đáng lắm. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Đƣờng Thái Tông dùng binh, phần nhiều nhân thế chẻ tre mà 

giành đƣợc thắng lợi, ấy cũng bởi (nhà vua ấy) có tƣ chất anh hùng mà tƣớng sĩ cũng 

vốn đã đƣợc rèn sẵn. Vua (Giản Định) tính kế quyết thắng nhƣng (Đặng) Tất không 

theo, cố nhiên là đáng tiếc. Song, cũng có lẽ bởi (Đặng) Tất liệu vua mình không phải là 

bậc anh hùng nhƣ (Đƣờng) Thái Tông, mà quân thì mới từ xa đến, lƣơng thực e không 

tiếp tế đƣợc, còn nhƣ quân ở kinh lộ thì chƣa tập hợp xong, chẳng thà theo phép "thập 

tắc vi chi, ngũ tắc công chi" (hơn địch gấp mƣời lần thì bao vây mà tiêu diệt, hơn địch 

gấp năm lần thì đánh). Nếu không thế thì thành Cổ Lộng chỉ cách Bô Cô không quá nửa 

ngày đƣờng, sao lại không thừa thế chẻ tre mà đánh, còn nói gì đến thành Đông Quan (ở 

xa xôi). Kế ấy (của Đặng Tất) cũng chƣa lấy gì làm hỏng lắm, chỉ vì vua tin lời gièm pha 

mà vội giết (Đặng) Tất đó thôi. Than ôi, Đặng Tất sau khi phá đƣợc giặc mạnh, trổ tài 

mới trong khoảng một tuần một tháng, công việc mới làm đƣợc một nửa mà đã chết oan, 

đó là cái họa sụp đổ (của nghĩa quân Trần Ngỗi chứ đâu phải là tội của (Đặng) Tất". 

  

Cũng sách trên (tờ 12-b và tờ 13-a) đã chép tiếp về kết cục sự bất đồng ý kiến giữa Giản 

Định Đế Trần Ngỗi với Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân nhƣ sau : 

  

"Mùa xuân, tháng 2 (năm Kỉ Sửu, 1409 - ND), giết Quốc công Đặng Tất và Đồng tri khu 

mật viện tham mƣu quân sự Nguyễn Cảnh Chân. Khi ấy, Vua đóng ở Hoàng Giang, nội 

nhân là Nguyễn Quỷ, học sinh là Nguyễn Mộng Trang mật tâu rằng Nguyễn Cảnh Chân 

và Đặng Tất chuyên quyền bổ quan và cách chức (quan lại), nếu không sớm tính đi thì 



sau này sẽ khó mà kiềm chế. Vua cho gọi hai ngƣời đến, bóp cổ giết Tất. Chân chạy lên 

bờ, bị lực sĩ đuổi theo chém chết. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Vua may mà thoát khỏi vòng vây hãm nguy hiểm, (xuống 

chiếu) cầu ngƣời cứu giúp nạn nƣớc, đƣợc cha con Đặng Tất có tài làm tƣớng, cha con 

(Nguyễn) Cảnh Chân giỏi bày mƣu lƣợc, đủ để lập công khôi phục, dựng nghiệp trung 

hƣng. Thắng trận Bô Cô, thế nƣớc lại mạnh, vậy mà nghe lời gièm pha li gián của bọn 

hoạn quan, một lúc giết hại hai ngƣời bề tôi phò tá, tự mình chặt bỏ chân tay vây cánh 

của mình, thì hỏi làm sao nên việc đƣợc ? Cho nên, đức của ngƣời làm vua, quý ở chỗ 

kiên quyết và sáng suốt, kiên quyết thì có thể xét đoán đƣợc, sáng suốt thì có thể thấy rõ 

đƣợc. Ôi, nếu lúc đó, Vua gọi hai đại thần đến, dẫn hai đứa (hoạn quan) ấy kể rõ tội 

gièm pha vu hãm đại thần rồi chém ngay chúng đi, khiến cho uy lệnh đƣợc thi hành mà 

bọn Tất càng thêm lòng cảm kích. Giá thử họ có manh tâm chuyên quyền thì chả lẽ lại 

không sợ uy mà phải tự hối cải, lo gì việc khó kiềm chế ? Không làm đƣợc nhƣ vậy thì 

chỉ có long đong rồi chết chìm hết mà thôi". 

  

 

  26 - ĐẶNG DUNG VỚI BÀI "THUẬT HOÀI" 

 

 

Tháng 2 năm Kỉ Sửu (1409) vì bất đồng ý kiến với Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, 

Giản Định Đế Trần Ngỗi đã giết chết cả hai vị hổ tƣớng nanh vuốt này. Sai lầm nghiêm 

trọng đó đã làm cho lực lƣợng Trần Ngỗi phải gánh chịu một tổn thất không gì bù đắp 

nổi. Bấy giờ, mặc dầu rất căm giận Trần Ngỗi, nhƣng con của Đặng Tất là Đặng Dƣng 

và con của Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị vẫn không từ bỏ cuộc chiến đấu 

chống quân Minh xâm lƣợc. Hai ông đem một bộ phận nghĩa quân về Thanh Hóa, đón 

một tôn thất khác của họ Trần là Trần Quý Khoáng vào Nghệ An rồi tôn Trần Quý 

Khoáng lên làm vua. Quý Khoáng là con của Mẫn Vƣơng Ngạc, cháu nội của Trần Nghệ 

Tông và là cháu gọi Trần Ngỗi bằng chú ruột. Khi lên ngôi, Quý Khoáng lấy niên hiệu là 

Trùng Quang nên sử vẫn quen gọi ông là Trùng Quang Đế. 

  

Nhƣ vậy là, một cuộc khởi nghĩa, cùng chống chung một kẻ thù, nhƣng lại có đến hai vị 

hoàng đế họ Trần lãnh đạo, đó là biểu hiện của sự chia rẽ, của nguy cơ thất bại. Quân 

Minh đã triệt để lợi dụng chỗ yếu này để từng bƣớc dập tắt hoàn toàn cuộc khởi nghĩa. 

  

Cuối tháng 11 năm Quý Tị (1413) Đặng Dung bị giặc bắt giải về Trung Quốc, nhƣng 

dọc đƣờng, ông đã nhảy xuống sông tự tử. Sinh thời, Đặng Dung là ngƣời tài kiêm văn 

võ. Ông là tác giả của bài Thuật hoài, một trong những áng hùng thi kiệt xuất của văn 

học dân tộc. Nay, xin theo nguyên bản chép trong Toàn Việt thi lục mà phiên âm, dịch 

nghĩa và mạo muội dịch thơ nhƣ sau : 

  

 

  



Phiên âm :  

  

Thế sự du du nại lão hà, 

  

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. 

  

Thời lai đồ điếu thành công dị, 

  

Vận khứ anh hừng ẩm hận đa. 

  

Trí chủ hữu hoài phò địa trục, 

  

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. 

  

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, 

  

Kỉ độ Long Tuyền đới nguyệt ma. 

  

 

  

Dịch nghĩa : 

  

Việc đời dằng dặc mà tiếc thay tuổi đã già, 

  

Trời đất rộng lớn cùng nhập vào cuộc say ca. 

  

Thời cơ đến, bọn hàng thịt (ngoài chợ), bọn đi câu (ngoài sông) vẫn có thể thành công dễ 

dàng, 

  

Lỡ vận, ngƣời anh hùng cũng phải uống nhiều tủi hận. 

  

Phò vua, có lòng nâng trục đất, 

  

Rửa binh khí, tiếc là không có lối kéo sông Ngân Hà xuống. 

  

Nợ nƣớc chƣa đền mà đầu đã sớm bạc,  

  

Bao phen, thanh gƣơm Long Tuyền đem mài dƣới ánh trăng. 

  

  

Dịch thơ : 

  

Sự đời bề bộn, tiếc mình già, 



  

Trời đất quay cuồng cuộc say ca. 

  

Gặp thời, đồ điếu thành công dễ, 

  

Lỡ vận anh hùng ngậm xót xa. 

  

Phò chúa dốc lòng ghì địa trục, 

  

Rửa gƣơm chẳng lối kéo Ngân Hà. 

  

Nợ nƣớc chƣa đền, đầu đã bạc, 

  

Gƣơm mài bao bận dƣới trăng ngà. 

  

  

Về bài thơ này, Lý Tử Tấn đã có một lời bình, ngắn gọn mà vẫn đầy đủ và sâu sắc : "Phi 

hào kiệt chi sĩ, bất năng" (nếu không phải là kẻ sĩ hào kiệt thì không thể làm nổi bài thơ 

này). Lời ấy có lẽ cũng đủ để thay cho mọi lời bình khác. 

  

 

 27 – ĐỨC ĐỘ CỦA GIẢN ĐỊNH ĐẾ 

 

 

Ngày 2 tháng 10 năm Đinh Hợi (1407), nhờ đƣợc sự trợ giúp đắc lực của Trần Triệu Cơ, 

Giản Định Vƣơng Trần Ngỗi lên ngôi Hoàng đế ở Mô Độ, châu Trƣờng Yên (nay thuộc 

xã Yên Mô, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), đặt niên hiệu là Hƣng Khánh. Sử bắt đầu 

gọi Giản Định Vƣơng là Giản Định Đế kể từ đó. 

  

Lên ngôi vừa đƣợc hai tháng, Trần Ngỗi đã giết hại một lúc 

  

đến hơn 500 ngƣời, gồm cả tôn thất họ Trần lẫn nhiều ngƣời khác. Sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 9, tờ 9 a-b) chép rằng : 

  

“Giết bọn ngụy quan Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 ngƣời. Trƣớc đây, ngƣời Minh 

lấy tôn thất họ Trần là Trần Thúc Dao con của Trần Nguyên Đán) giữ đất Diễn Châu 

(Nghệ An - ND) và lấy cựu tƣớng quân là Trần Nhật Chiêu giữ đất Nghệ An. Đến đây, 

vua lên ngôi mà họ không đón rƣớc nên bị giết. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Thiên hạ đại loạn, nhân dân ở Nghệ (An) và Diễn Châu nào 

biết ai là chân chúa ? Thúc Dao là con nhà tôn thất, Nhật Chiêu là tƣớng quân cũ, cùng 

nhận quan tƣớc của nhà Minh để giữ đất và trị dân, thử hỏi, dân không theo liệu có đƣợc 

không ? Giết Thúc Dao và Nhật Chiêu là phải, còn thuộc hạ nên vỗ về mà dùng, chúng 



dám đâu lại không cảm kích ơn đức đó. Giết đến nhiều nhƣ vậy thì làm sao mà gọi là 

đạo quân nhân nghĩa đƣợc ?" 

  

Có thể coi sự kiện này là lần đại thất đức thứ nhất của Trần Ngỗi. Ông dựng cờ xƣớng 

nghĩa chống xâm lăng, nhƣng chƣa giết đƣợc tên giặc nào thì đã giết quá nhiều dân. 

  

Một năm sau, vào tháng 10 năm Mậu Tí (1408), Trần Ngỗi lại có thêm sự phò tá của cha 

con Đặng Tất, Đặng Dung và cha con Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị. Họ đều là 

những bậc danh tƣớng tài kiêm văn võ, cho nên, thanh thế của Giản Định Đế lên rất 

nhanh. Hai tháng sau, (vào ngày 14 tháng 12), Đặng Tất đại phá quân Minh ở Bô Cô (Ý 

Yên, Nam Định), chút xíu nữa là giết đƣợc Tổng binh giặc. Tiếc thay, sau trận đại thắng 

này, Trần Ngỗi bất đồng ý kiến với Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Để giải quyết sự 

bất đồng, Trần Ngỗi đã giết chết cả hai vị hổ tƣớng. Việc làm ngu muội ấy thật không 

khác gì Trần Ngỗi tự chặt đứt hai cánh tay của chính mình, và đó là lần đại thất đức thứ 

hai. 

  

Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị vì căm giận Trần Ngỗi giết hại cha mình, bèn bỏ Trần 

Ngỗi chạy về Thanh Hóa, lập một tôn thất khác là Trần Quý Khoáng lên ngôi để tiếp tục 

cuộc kháng chiến chống quân Minh. Trần Quý Khoáng là con của Mẫn Vƣơng Ngạc, 

cháu nội của Trần Nghệ Tông và cũng là cháu gọi Trần Ngỗi bằng chú ruột. Thời Hồ, 

Trần Quý Khoáng đƣợc phong là Nhập nội trị trung, đến đây lên ngôi, lấy hiệu là Trùng 

Quang, sử nhân đó gọi ông là Trùng Quang Đế. 

  

Một lực lƣợng, cùng chống một kẻ thù chung là quân Minh, nhƣng lại có đến hai Hoàng 

đế họ Trần lãnh đạo, đó là điều chẳng hay. Để khắc phục tình trạng này, ngày 17 tháng 3 

năm Kỉ Sửu (1409), các tƣớng của Trùng Quang Đế nhƣ Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, 

Nguyễn Súy, Nguyễn Chƣơng... đã tổ chức đánh úp và bắt Giản Định Đế Trần Ngỗi về. 

Tuy nhiên, bắt về không phải để giết mà là để hợp nhất lực lƣợng. Cách làm tuy có thô 

bạo nhƣng mục đích thì quả là rất cần thiết. Tiếc thay, Giản Định Đế Trần Ngỗi lại 

không thấy đƣợc hết sự cần thiết này. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 9, tờ 

13-b) chép: 

  

“Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng bảy (năm Kỉ Sửu, 1409 - ND), Hƣng Khánh Thái hậu (mẹ 

của Trần Ngỗi - ND) cùng với Hành khiển là Lê Tiệt, Lê Nguyên Đỉnh ngấm khởi binh 

ở Hát Giang, mƣu đánh úp Trùng Quang Đế. Ngƣời Nghệ An là Nguyễn Trạo tiết lộ việc 

ấy. Trùng Quang Đế giết bọn Tiệt và Nguyên Đỉnh, còn những ngƣời khác thì đều tha 

cả". 

  

Với sự kiện này, chúng ta có thể biết đƣợc gốc mạch của sự đại thất đức ở Trần Ngỗi bắt 

đầu từ đâu. Mẹ nào con nấy, cổ nhân nói chẳng sai chút nào. Cũng may mà Trùng Quang 

Đế xử thế có phần khác hơn. Cũng sách trên viết tiếp : 

  



"Ngày 20 (tháng 4 năm Kỉ Sửu - ND) bọn Nguyên Súy dẫn Hƣng Khánh (đây chỉ Trần 

Ngỗi - ND) đến sông Tam Chế (tức sông Lam - ND) ở Nghệ An. Trùng Quang đổi mặc 

áo thƣờng xuống thuyền đón rƣớc. Khi ấy, trời đất đang tối sầm bỗng có mây vàng rực 

rỡ, mọi ngƣời đều kinh ngạc. (Trùng Quang Đế) bèn tôn Hƣng Khánh làm Thƣợng 

hoàng, cùng chung sức đánh giặc". 

  

Lời bàn : Trong mọi công đức, cứu nƣớc là đại công đức. Ngọn cờ cứu nƣớc của Giản 

Định Đế Trần Ngỗi lúc ấy đúng là ngọn cờ đại công đức. Song, cứu nƣớc mà không cứu 

dân thì cứu nƣớc để làm gì ? Tiếc thay cho Trần Ngỗi, ngƣời đã làm những điều đại thất 

đức ngay trên đƣờng giƣơng cờ đại công đức. 

  

 28 - QUAN CHÁNH SỨ HỒ NGẠN THẦN 

 

 

Hồ Ngạn Thần (sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục viết là Hồ Nghiện 

Thần) đỗ Cử nhân năm Ất Dậu (1405) đời vua Hồ Hán Thƣơng, sau đƣợc sung làm Thái 

học sinh lí hành (tƣơng đƣơng với Thái học sinh, tức Tiến sĩ, nhƣng chƣa chính thức đỗ 

đạt gì). Ngày 17 tháng 3 năm Kỉ Sửu (1409) Trần Quý Khoáng đƣợc các tƣớng nhƣ 

Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy, Nguyễn Chƣơng... tôn lên ngôi Hoàng đế, 

lấy niên hiệu là Trùng Quang. Hồ Ngạn Thần nghe tin liền theo về ứng nghĩa, đƣợc 

Trùng Quang Đế thăng đến chức Hành khiển. 

  

Tháng 9 năm Tân Mão (1411) Trùng Quang Đế sai quan Hành khiển Hồ Ngạn Thần cầm 

đầu sứ bộ sang nhà Minh để xin cầu phong ! Đó là một việc làm ngây thơ đến độ dại dột 

và khó hiểu của Trùng Quang Đế. Các sử gia triều Nguyễn, tác giả của bộ Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục, sau khi chép lại sự kiện này (ở chính biên, quyển 12, tờ 

34) đã hạ bút phê rằng : 

  

“Sự thể đã đến thế mà còn thỉnh cầu gàn rỡ mãi, thật là mù quáng về thời cơ, không còn 

hiểu gì cả". 

  

Nhƣng, vua nào bề tôi ấy, Chánh sứ Hồ Ngạn Thần cũng xử sự ngây thơ đến độ dại dột 

và khó hiểu không kém gì Trùng Quang Đế. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 

9, tờ 17a-b) chép : 

  

"Sai Hành khiển Hồ Ngạn Thần làm sứ giả đi cầu phong, cho quan Thẩm hình là Bùi 

Nột Ngôn làm phó, mang biểu văn, phƣơng vật và hai tƣợng ngƣời bằng vàng và bằng 

bạc thay thân mình (sang nhà Minh). Trƣớc đó, vua đã sai Hành khiển Nguyễn Nhật Tƣ 

và Thẩm hình Lê Ngân sang cầu phong. Vua Minh nổi giận, bắt giam rồi giết cả. Đến 

nay lại sai Ngạn Thần đi. (Khi bọn Ngạn Thần) đến Yên Kinh, vua Minh sai Hồ 

(Nguyên) Trừng giả vờ lấy ân tình cũ để hỏi thăm sức khỏe của Vua và tình hình trong 

nƣớc thế nào. (Hồ) Ngạn Thần nói hết cả với Trừng. Nột Ngôn thì không chịu khuất 

phục. Nhà Minh giả cách cho Vua làm Giao Chỉ Bố chính sứ, Ngạn Thần làm Tri phủ 



Nghệ An. Đến khi sứ bộ về nƣớc, Nột Ngôn tâu hết việc Ngạn Thần tiết lộ việc nƣớc và 

nhận lệnh của giặc. (Vua sai) bắt Ngạn Thần giam vào ngục rồi giết đi". 

  

 

 Lời bàn : Trần Quý Khoáng lên ngôi để quy tụ lòng ngƣời mà đánh giặc, sự nghiệp chỉ 

mới bắt đầu, đại sự chƣa lo lại lo tìm hƣ danh hão, đó là sự sai lầm. Cúi đầu xin cầu 

phong ở Hoàng đế của nƣớc đang đem quân đi xâm lƣợc nƣớc mình, hỏi có khác gì tự 

đƣa tay vào miệng cọp dữ đang đói mà xin sự an bình ? Cái chết của Nguyễn Nhật Tƣ và 

Lê Ngân cũng chƣa đủ để thức tỉnh Trùng Quang Đế hay sao ? Cho nên, trong sự sai lầm 

lại còn có sự sai lầm nữa. Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục 

nghiêm phê nhƣ trên là phải lắm. 

  

Triều Hồ sụp đổ bởi quân Minh, cha và em rồi thân tộc đểu bị giết cả, Hồ Nguyên Trừng 

nguyên là Tƣớng quốc của triều Hồ mà đƣợc nhởn nhơ sống phú quý trên đất nhà Minh, 

chừng ấy cũng đủ biết là ngƣời nhƣ thế nào. Hồ Ngạn Thần thực sự không biết gì về 

hành trạng của Hồ Nguyên Trừng hay là biết mà cũng lờ đi nhƣ không biết ? Vì sao 

cũng mặc, đã tiết lộ việc nƣớc cho kẻ đầu hàng thì phải chịu tội. Sứ giả mà mơ hồ về 

chính tri, tác hại gây ra thật khó lƣờng. 

  

 

 29- LÊ CẢNH TUÂN VỚI BỨC "VẠN NGÔN THƢ" 

 

 

Sách Đại việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 9, tờ 18-b và tờ 19 a-b) chép rằng : 

  

"Trƣớc đây, Cảnh Tuân là hạ trai học sinh của nhà Hồ. (Từ thời Trần trở đi, học sinh 

đƣợc chia làm ba hạng là thƣợng trai, trung trai và hạ trai - ND). Năm Hƣng Khánh thứ 

nhất (tức năm Đinh Hợi, 1407 - ND), (Cảnh Tuân) có viết bức "vạn ngôn thƣ" (bức thƣ 

dài đến một vạn chữ - ND), rồi dâng cho Tham nghị Bùi Bá Kỳ. (Thƣ ấy) nêu ba phƣơng 

sách là thƣợng, trung và hạ, đại lƣợc nói rằng :  

  

Nhà Minh đã ban cho các hạ (chỉ Bùi Bá Kỳ - ND) đƣợc theo quân tiến đánh, đợi khi bắt 

đƣợc họ Hồ thì chọn con cháu họ Trần mà lập làm vua, gia tƣớc cho các hạ đƣợc làm 

phụ tá. Nay thấy thiết lập ti Bố chính, phong tƣớc cao cho các hạ mà chỉ cấp ngƣời quét 

dọn đền miếu nhà Trần (chứ không thấy lo lập lại họ Trần). Nếu các hạ có thể tâu lại, 

phân tích lời khai của các quan (cũ) và kì lão (các nơi), nói rõ là con cháu họ Trần vẫn 

còn, xin ban chiếu sắc riêng để phong lại cho họ Trần thì đó là thƣợng sách. Nếu các hạ 

không làm đƣợc nhƣ thế thì hãy xin thôi chức vị hiện nay, tình nguyện làm quan coi nhà 

thờ họ Trần, đó là trung sách. Nếu các hạ còn tiếc quan to, tham bổng lộc nhiều, thì đó là 

hạ sách. 

  

Nếu làm theo thƣợng sách, tôi xin là nhân sâm, cam thảo, chỉ xác, trần bì... bổ sung vào 

ô thuốc của các hạ để các hạ tùy nghi sử dụng. Nếu làm theo trung sách, tôi xin đƣợc 



bƣng khay chén hầu hạ và cũng xin tùy các hạ sai khiến. Nếu làm theo hạ sách, tôi sẽ là 

kẻ ẩn dật, sống cho hết tuổi thừa mà thôi. 

  

Đến khi (Bùi Bá Kỳ bị tình nghi, bị quân Minh) tịch biên nhà cửa, (giặc) bắt đƣợc bức 

thƣ ấy và tâu lên, (vua Minh) sai bắt Cảnh Tuân để xét hỏi, nhƣng lúc ấy loạn lạc, không 

biết (Cảnh Tuân) đi đâu. 

  

Đến đây (năm Tân Mão, 1411 - ND) đặt học hiệu ở Giao Châu (Cảnh Tuân ra làm Giáo 

thụ), giặc bắt đƣợc Cảnh Tuân đƣa về Kim Lăng và giam xuống ngục của vệ Cẩm Y. 

Cảnh Tuân ở trong ngục 5 năm, cùng con là Thái Điên đều bị ốm mà chết". 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Ba phƣơng sách của Cảnh Tuân mang khí khái của bậc trƣợng 

phu. Ông nhận chức Giáo thụ của nhà Minh chắc có lẽ cũng vì muốn ẩn dật mà không 

đƣợc". 

  

  

Lời bàn : Sức học mới ở hạ trai mà viết nổi "vạn ngôn thƣ" đã là khó, viết "vạn ngôn 

thƣ" để giãi bày tâm huyết của một ngƣời giàu lòng trung quân ái quốc và phân tích lẽ 

thiệt hơn cho kẻ lầm đƣờng, khiến mạng sống của ngƣời viết bị đe dọa, thì lại càng khó 

hơn. 

  

Bùi Bá Kỳ nhận "vạn ngôn thƣ" rồi bỏ đấy, không dám bày tỏ chút lòng ƣu ái đối với Lê 

Cảnh Tuân, ấy là lỗi, nhƣng có thế thì Bùi Bá Kỳ mới là Bùi Bá Kỳ. 

  

Ai bảo bút sa gà chết, còn đây, bút sa... ngƣời chết. Song, chết mà để lại đƣợc một "vạn 

ngôn thƣ", khiến cho muôn đời đểu hiểu đƣợc nỗi ƣu thời mẫn thế của mình, dễ đã mấy 

ai trƣờng thọ mà đã làm đƣợc. Kính thay ! 

  

 30 - KHÍ PHÁCH NGUYỄN BIỂU 

 

 

Nguyễn Biểu sinh năm nào không rõ, chỉ biết nguyên quán của ông là đất Bình Hồ, La 

Sơn, Nghệ An (nay là đất Đức Thọ, Hà Tĩnh). Năm Kỉ Sửu (1409), khi các tƣớng Đặng 

Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy, Nguyễn Chƣơng ... cùng tôn Trần Quý Khoáng 

lên ngôi Hoàng đế để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lƣợc, Nguyễn 

Biểu cũng ứng nghĩa mà theo về, đƣợc Trùng Quang Đế Trần Quý Khoáng cho giữ chức 

Đài quan. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 12, tờ 37 

và 38) chép rằng : 

  

"Trƣớc đây, đế Quý Khoáng thấy mình bị thua luôn, lƣơng thực không đƣợc tiếp tế đầy 

đủ, mới cho bọn Nguyễn Súy, Đặng Dung theo đƣờng biển ra tuần tiễu ở Hải Đông, Vân 

Đồn và các vùng biển khác để kiếm lƣơng ăn và chặn đánh bọn lính nhà Minh đóng rải 



rác ở những nơi này. (Đánh xong) lại kéo về Nghệ An, quân chỉ còn lại độ ba bốn phần 

mƣời. 

  

Đến nay (tháng 4 năm Quý Tị, 1413 - ND), Trƣơng Phụ lại đem quân đến đánh, (Vua) 

bèn chạy đến Hóa Châu (vùng Bình - Trị - Thiên cũ - ND) rồi sai bầy tôi là Nguyễn Biểu 

sung làm sứ cầu phong. Khi (Nguyễn Biểu) đem phẩm vật đến Nghệ An, (Nguyễn) Biểu 

bị (Trƣơng) Phụ giữ lại (Nguyễn) Biểu giận, mắng (Trƣơng) Phụ rằng : 

  

- Trong bụng thì toan tính việc đánh chiếm nƣớc ngƣời ta mà bề ngoài thì lại lớn tiếng là 

quân nhân nghĩa, trƣớc nói lập con cháu họ Trần, bây giờ lại đặt quận huyện, không 

những cƣớp bóc của cải, lại còn giết hại nhân dân, mày thật là thằng giặc bạo ngƣợc. 

  

(Trƣơng) Phụ giận, sai giết (Nguyễn Biểu)". 

  

Bởi kính trọng nghĩa khí quật cƣờng ấy, nhân dân Nghệ - Tĩnh đã lập đền thờ ông, tôn 

ông là Nghĩa vƣơng. Trong Nghĩa sĩ truyện, Hoàng Trừng (ngƣời thế kỉ XVI và là cháu 

chắt bên ngoại của Nguyễn Biểu) có kể rằng, khi thấy Nguyễn Biểu đến doanh trại, chủ 

tƣớng giặc là Trƣơng Phụ đã thử khí phách của Nguyễn Biểu bằng cách mời ông ăn cỗ 

đầu ngƣời. Nguyễn Biểu vừa ăn vừa làm bài thơ bằng chữ Nôm Ăn cỗ đầu ngƣời rất 

đƣợc ngƣời đời truyền tụng. Nguyên văn bài thơ chữ Nôm này nhƣ sau : 

  

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi, 

  

Gia hào thêm có cỗ đầu ngƣời. 

  

Nem công chả phƣợng còn thua béo, 

  

Thịt gấu gân lân hẳn kém tƣơi. 

  

Ca lối Lộc Minh so cũng một, 

  

Vật bày thỏ thủ bội hơn mƣời. 

  

Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn, 

  

Tráng sĩ nhƣ Phàn tiếng để đời. 

  

Cũng trong sách trên, Hoàng Trừng còn ghi lại cả một bài văn tế của Trùng Quang Đế, 

đế là Tế Nguyễn Biểu; nguyên văn bằng chữ Nôm nhƣ sau : 

  

Than rằng : 

  

Sinh sinh hóa hóa, cơ huyền tạo mờ mờ, 



  

Sắc sắc không không, bụi hồng trần phơi phới. 

  

Bất cộng thù, thiên địa chứng cho, 

  

Vô cùng hận, quỵ thần thề với. 

  

Nhớ thuở tiên sinh giơ cao mũ trãi, 

  

Chăm chắm ở nơi đài gián, dành làm cột đá để ngăn dòng. 

  

Tới khi tiên sinh xa gác vó câu, hăm hăm chỉ, 

  

Cán cờ mao, bỗng trở gió vàng bèn nên nỗi. 

  

Thói tinh chiên Hồ tặc chỉn hăm, 

  

Gan thiết thạch Tô công dễ đổi. 

  

Quan Vân Trƣờng gặp Lữ Mông dễ sa cơ ấy, 

  

Mảng thấy chữ phệ tề hà cập dạ những bùi ngùi. 

  

Lƣu Huyền Đức giận Lục Tốn, mong trả thù này, 

  

Nghĩ đến câu thƣờng đảm bất vong lòng thêm dọi dọi. 

  

Sầu kia không lấp cạn dòng, 

  

Thảm nọ dễ xây nên núi. 

  

Lấy chi báo chƣng hậu đức, rƣợu kim tƣơng một lọ, 

  

Vơi vơi mƣợn chuốc ba tuần. 

  

Lấy chi ủy thửa phƣơng hồn, văn dụ tế mấy câu, 

  

Thăm thẳm ngõ thông chín suối. 

  

 

  



Bài Tế Nguyễn Biểu tuy chƣa phải là bài hay, càng chƣa phải là đã viết đúng theo những 

quy cách vốn rất chặt chẽ của văn tế, song, cái tình của Trùng Quang Đế đối với Nguyễn 

Biểu thì ai cũng có thể nhận thấy đƣợc. 

  

 31-  ĐÁNG ĐỜI PHAN LIÊU 

 

 

Tháng tƣ năm Quý Tị (1413), quân Minh đánh chiếm đƣợc Nghệ An, lực lƣợng của 

Trùng Quang Đế chỉ còn giữ đƣợc vùng Hóa Châu nữa mà thôi. Hóa Châu tuy địa thế 

hiểm trở nhƣng đất hẹp, dân thƣa, không thể làm căn cứ vững chắc cho lực lƣợng của 

Trùng Quang Đế. 

 

  

Hai tháng sau khi chiếm đƣợc Nghệ An, Trƣơng Phụ và Mộc Thạnh họp các tƣớng để 

chuẩn bị đánh trận quyết định với Trùng Quang Đế. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 9, tờ 22-a) cho biết : 

  

“Tháng 6, Trƣơng Phụ và Mộc Thạnh nhà Minh họp các tƣớng bàn kế đánh chiếm (Hóa 

Châu). Thạnh nói : 

  

- Hóa Châu núi cao biển rộng, chƣa dễ lấy đƣợc. 

  

Phụ nói : 

  

- Tôi sống đƣợc cũng là nhờ Hóa Châu, có làm ma thì cũng làm ma Hóa Châu. Hóa 

Châu mà chƣa dẹp đƣợc, tôi còn mặt mũi nào nhìn Chúa thƣợng nữa. 

  

Xong, bèn đem thủy quân đi, mất 21 ngày (thì đến và) đánh vào thành của châu Thuận 

Hóa". 

  

Trận này, Trùng Quang Đế đại bại, phải chạy sang Lão Qua (đất Lào ngày nay), nhƣng 

rồi cũng bị quân Minh đuổi theo, lùng bắt đƣợc và giải về Trung Quốc. Dọc đƣờng, 

Trùng Quang Đế nhảy xuống cửa sông tự tử. 

  

Vì sao Trƣơng Phụ dám đánh nhanh và kết quả là đã thắng thật nhanh ở Hóa Châu nhƣ 

vậy. Có một điều bí mật mà có lẽ cả đến Mộc Thạnh cũng không hay. Cũng sách trên (tờ 

23-b và tờ 24-a) ghi rõ : 

  

“Trƣớc đây, nhà hậu Trần (thỉ chung Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng - ND) dấy binh 

mƣu việc phục hƣng, có viên Trấn thủ cũ là Phan Quý Hựu góp công tính mƣu giúp sức 

nên (Quý Hựu) đƣợc thăng dần đến Thiếu bảo. Khi Trƣơng Phụ vào đánh cƣớp Nghệ 

An, Vua (chỉ Trùng Quang Đế Trần Quý Khoáng - ND) ngự tới Hóa Châu, Quý Hựu 

liền hàng giặc. Phụ mừng lắm. Nhƣng, đƣợc mƣơi hôm thì Quý Hựu vì bệnh mà chết. 



Phụ cho con (của Quý Hựu) là Liêu làm Tri châu Nghệ An và hậu thƣởng cho gia thuộc 

của Quý Hựu. Liêu đem tình trạng hay dở của các tƣớng văn võ, số lƣợng quân đội và 

hình thế núi sông (ở Hóa Châu) nói cho Phụ biết. Bấy giờ, Phụ mới quyết chí đánh Hóa 

Châu”. 

  

Song le, kẻ phản bội làm sao thoát nổi lƣới trời, Phan Liêu về sau cũng chết bởi sự trừng 

trị đích đáng của Lê Lợi. Xin mƣợn lời bàn của Ngô Sĩ Liên (trong Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 9, tờ 24 a-b) thay cho phần kết của mẩu chuyện về tên phản quốc 

Phan Liêu :  

  

"Trùng Quang Đế dấy quân một lữ để mƣu khôi phục đất nƣớc đang trong cơn loạn lạc 

chia lìa, kể cũng nhƣ lấy một cây gỗ nhỏ để chống giữ ngôi nhà lớn đang đổ, có đâu lại 

không biết rằng sự thể đã đến lúc không sao cứu vãn đƣợc nữa ? Dẫu vậy, cứ làm hết 

bổn phận phải làm để mong có thể thay đổi đƣợc mệnh trời. Còn nhƣ khi bị giặc bắt đem 

về, (Vua) giữ nghĩa không chịu nhục, cam lòng nhảy xuống sông mà chết, cùng mất với 

nƣớc nhƣ thế, thực đúng là vua của nƣớc, chết vì đất nƣớc. Các bề tôi của Ngài nhƣ 

Cảnh Dị chửi giặc mong cho chúng giết ngay mình, Nguyễn Biểu kể tội của giặc rồi 

chết... đều là những ngƣời tiêu biểu đáng ca ngợi cả. 

  

Chỉ có Hồ Ngạn Thần đi sứ làm nhục mệnh Vua đã bị giết rồi, Phan Liêu đem tình hình 

mạnh yếu trong nƣớc mà báo cho giặc, tuy đƣợc thoát chết trong một thời, nhƣng sau lại 

bị Thái Tổ Cao Hoàng đế ta (chỉ Lê Lợi - ND) giết chết. 

  

Than ôi, kẻ làm tôi trung với nƣớc, chết vì nghĩa, danh thơm mãi còn, bọn bất trung phản 

quốc, không thể tránh khỏi cái chết, lại còn để tiếng xấu ngàn năm. Quả đúng vậy !" 

  

 

  

 32 – TIẾT THÁO CỦA TRÙNG QUANG ĐẾ, ĐẶNG DUNG, NGUYỄN CẢNH 

DỊVÀ NGUYỄN SÚY 

 

 

Tháng chạp năm Quý Tị (1413) quân Minh đập tan hoàn toàn lực lƣợng của Trùng 

Quang Đế Trần Quý Khoáng. Toàn bộ các lãnh tụ của phong trào yêu nƣớc này đều bị 

giặc bắt và tất cả đều đã anh dũng hi sinh. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng 

mục (chính biên, quyển 12, tờ 40) chép rằng : 

  

“Từ khi quân của Hoàng đế Quý Khoáng thất trận, phải ẩn náu trong rừng, tàn quân 

không sao tập hợp lại đƣợc nữa. Cảnh Dị và Đặng Dung muốn chạy sang Tiêm La (tức 

Thái Lan ngày nay - ND) nhƣng (Trƣơng) Phụ đuổi theo, bắt đƣợc. Cảnh Dị mắng chửi 

Phụ rằng : 

  

- Chính ta muốn giết mày, bây giờ lại bị mày bắt ! 



  

(Cảnh Dị) mắng chửi mãi không nghỉ miệng, (Trƣơng) Phụ bèn đem giết rồi lấy gan ăn. 

Đế Quý Khoáng chạy sang Lão Qua (đất Lào ngày nay - ND), Nguyễn Súy chạy đến 

Minh Linh (Quảng Bình - ND) cũng đều bị quân Minh bắt". 

  

Tháng tƣ năm Giáp Ngọ (1414), Trƣơng Phụ giải Trùng Quang Đế Đặng Dung và 

Nguyễn Súy về Trung Quốc. Cũng sách trên (tờ 41) đã chép lại việc áp giải vua tôi 

Trùng Quang Đế, kèm theo lời phê của các sử gia trong quốc sử quán triều Nguyễn nhƣ 

sau : 

  

“Trƣơng Phụ bắt đƣợc Hoàng đế Quý Khoáng cùng (các bề tôi là) (Đặng) Dung, 

(Nguyễn) Súy, bèn dẫn quân về Đông Quan (tức Hà Nội - ND) rồi sai ngƣời đƣa vua tôi 

Quý Khoáng về Yên Kinh (Trung Quốc - ND). Dọc đƣờng, Hoàng đế Quý Khoáng nhảy 

xuống sông mà chết, (Đặng) Dung cũng nhảy theo, duy chỉ (Nguyễn) Súy bị ngƣời lính 

canh bắt lại. Súy bèn ngày ngày cùng ngƣời lính canh đánh cờ, dần dà làm thân, sau lấy 

bàn cờ đánh chết ngƣời lính canh, rồi cũng nhảy xuống sông mà chết. 

  

Lời phê : Lúc đầu, đời Trấn may mà gặp Thoát Hoan nhà Nguyên; lúc cuối, 

  

đời Trần không may mà gặp Trƣơng Phụ nhà Minh, sự đƣợc thua hƣng suy vừa do 

  

ở trời vừa do ở ngƣời. Nhƣng, vua tôi biết chết theo xả tắc, làm sảng tỏ đến ngàn đời”. 

  

(Câu này ý nói Thoát Hoan kém cỏi còn Trƣơng Phụ thì có tài. Lời phê này chƣa thật 

thỏa đáng, tuy nhiên tôn trọng nguyên bản chúng tôi xin dịch nhƣ vậy - ND). 

  

Lời bàn : Trùng Quang Đế cùng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy và nhiều 

bậc tƣớng tài giàu lòng trung nghĩa khác, đã sống một cuộc đời quả cảm, ngang dọc tung 

hoành, tỏ cho quân Minh biết thế nào là hào kiệt nƣớc Nam. 

  

Đến khi thế cùng lực kiệt, họ cam chịu nỗi đau của ngƣời bại trận và trút bỏ xác phàm để 

bƣớc vào thế giới vĩnh cửu của sự tôn nghiêm mà hậu thế muôn đời trân trọng dành cho 

họ. 

  

Ngọn đèn sắp tắt bao giờ cũng lóe sáng lên một lần cuối cùng, nhà Trần nhƣ ngọn đèn 

cạn dầu tàn bấc từ cuối thế kỉ XIV, đến đây, hoạt động của Giản Định Đế và Trùng 

Quang Đế kể cũng nhƣ là lần lóe sáng cuối cùng vậy. 

  

 

  33 - CHUYỆN LỘ VĂN LUẬT 

 

 



Lộ Văn Luật ngƣời huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Ông sinh và mất năm nào không rõ, 

chỉ biết khi quân Minh xâm lƣợc nƣớc ta, ông đầu hàng và đƣợc quân Minh cho phò tá 

một tên tƣớng cao cấp của giặc là Lý Bân. 

  

Tháng 7 năm Kỉ Hợi (1419), khi Lý Bân đi đàn áp ở Nghệ An, Lộ Văn Luật là tƣớng 

tiên phong. Song, do chỗ Lý Bân dùng mà không tin nên năm ấy, Lộ Văn Luật lo sợ và 

bỏ trốn. Lý Bân tức giận, cho bắt giết cả mẹ già lẫn anh em trong gia thuộc của Lộ Văn 

Luật. Có lẽ cũng vì mối hận này mà đến tháng 4 năm Canh Tí (1420), Lộ Văn Luật quay 

trở về quê nhà là vùng Thạch Thất, phát động nhân dân ở đây nổi dậy chống quân Minh. 

Lý Bân lập tức cho quân đến đàn áp. Nhân dân địa phƣơng hoảng sợ, đem nhau chạy 

vào hang Phật Tích (tức hang Sài Sơn hay hang Núi Thầy) và hang An Sầm. Lý Bân sai 

lính dỡ nhà dân làm củi để hun lửa vào hang, giết chết dân trong cả hai hang nói trên. Lộ 

Văn Luật thoát ra đƣợc và chạy sang Ai Lao (đất Lào ngày nay), đƣợc Quốc vƣơng Ai 

Lao dung dƣỡng. 

  

Bấy giờ, Lê Lợi đã khởi binh, ngoài chỗ dựa lợi hại là căn cứ Lam Sơn hiểm trở ở phía 

Tây Thanh Hóa, Lê Lợi còn đƣợc sự hỗ trợ đắc lực của Ai Lao. Quân Minh vì thế mà 

không thể đè bẹp đƣợc phong trào Lam Sơn. 

  

Đến Ai Lao, lẽ ra Lộ Văn Luật phải nuôi mối thâm thù với quân Minh và tập hợp hào 

kiệt để chờ ngày rửa hận, song, ông đã làm ngƣợc lại. Do có dịp gần gũi với Quốc vƣơng 

Ai Lao, Lộ Văn Luật đã tìm cách li gián Quốc vƣơng Ai Lao với Lê Lợi. Kết quả là vào 

tháng 11 năm Tân Sửu (1421), khi Lê Lợi vừa thắng quân Minh hai trận ở Kình Lộng và 

Đèo Ống (Thanh Hóa), thì Quốc vƣơng Ai Lao bất thình lình cho quân đánh úp Lê Lợi 

từ phía sau. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 8 a-b) mô tả trận này nhƣ 

sau: 

  

"Vua (chỉ Lê Lợi - ND) ngầm phục kích ở Đèo Ống (tả ngạn sông Mã - Thanh Hóa - 

ND) để đợi giặc. Đến trƣa thì quả nhiên (Trần) Trí đem quân theo đƣờng núi mà đến. 

Quân mai phục hai bên (của Lê Lợi) xông ra đánh tan giặc. Quân (Trần) Trí phải rút lui. 

Nhƣng, đúng lúc ấy, Ai Lao đem 3 vạn (có sách chép là 5 vạn - ND) quân và 100 thớt 

voi thình lình đến doanh trại của Vua, giả dạng cùng hợp sức với Vua để đánh giặc. Vua 

tin lời của họ nên không phòng bị gì. Đến nửa đêm thì (Vua) bị họ đánh úp. Vua phải 

đích thân đốc chiến, đánh suốt từ giờ tí đến giờ mão (tức là từ 23 giờ đêm hôm trƣớc đến 

7 giờ sáng hôm sau - ND) mới phá tan đƣợc quân Ai Lao, chém hơn một vạn thủ cấp, 

bắt đƣợc 14 thớt voi và (lại còn) thừa thắng, truy kích bốn ngày đêm liền, đuổi (quân Ai 

Lao) đến tận sào huyệt của chúng rồi mới về". 

  

Cũng sách trên (tờ 9-a) viết tiếp : 

  

"Trƣớc đây, Vua vốn thân thiện với Ai Lao, chƣa từng có sự hiềm khích gì. Hồi Vua còn 

cầm cự với giặc ở Lƣ Sơn (Thanh Hóa - ND), Ai Lao từng cho quân đến giúp sức. Nay 



vì tên nguy quan là Lộ Văn Luật trốn giặc chạy sang Ai Lao, sợ uy danh của Vua, bèn 

thêu dệt gây sự xích mích, nên mới ra nông nỗi này”. 

  

 

  

Lời bàn : Giặc vừa đến đã đầu hàng rồi làm tay sai cho chúng, lỗi ấy thật không nhỏ, 

nhƣng dẫu sao thì Lộ Văn Luật cũng đã tự nhận ra tâm địa của quân Minh nên đã bỏ 

trốn. Nếu tất cả chỉ dừng ở đó, hậu thế vẫn có thể rộng lƣợng mà bỏ qua cho ông. 

  

Cầm đầu cuộc nổi dậy ở Thạch Thất, việc lớn tuy không thành nhƣng dẫu sao thì Lộ Văn 

Luật cũng đã tỏ ra là có chút chí khí. 

  

Tiếc thay, chút nghĩa khí quật cƣờng trong ông quá ít ỏi. Từ khi chạy sang Ai Lao, Lộ 

Văn Luật là một con ngƣời hoàn toàn khác. Tầm nhìn thiển lậu, tâm địa nhỏ nhen, chẳng 

còn biết đâu là anh hung, đâu là phản bội... thực chất con ngƣời của Lộ Văn Luật là đấy 

chăng ! 

  

 34 – CHUYỆN LÊ NGÃ VÀ TRẦN THIÊN LẠI 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 5-b) viết : 

  

“Ngƣời làng Chàng Kênh, huyện Thủy Đƣờng (nay thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải 

Phòng - ND) là Lê Ngã, đổi cả họ lẫn tên thành Dƣơng Cung, tự xƣng là Thiên Thƣợng 

Hoàng đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Thiên. (Lê) Ngã vốn là gia nô của Trần Thiên Lại, 

tƣớng mạo rất đẹp, từng đi khắp tứ xứ, tới đâu cũng đƣợc mọi ngƣời chu cấp". 

  

Chuyện đi khắp tứ xứ của Lê Ngã, thực ra chỉ là chuyện đi lo tập hợp lực lƣợng để nổi 

dậy chống quân Minh, làm việc đại nghĩa mà lúc ấy không phải ai cũng dám làm. Cũng 

sách trên (tờ 6-a) cho biết : 

  

"Ngã nói với những ngƣời quen biết rằng : 

  

- Các ngƣời có muốn giàu sang không ? Ai muốn thì hãy theo ta. 

  

Khi đến huyện Đơn Ba, Lạng Sơn (nay là huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - ND), Ngã 

mạo nhận là cháu bốn đời của Trần Duệ Tông (ngƣời làm vua từ năm 1372 đến năm 

1377 - ND), từ nƣớc Lão Qua trở về. Phụ đạo Đơn Ba (ngƣời đứng đầu huyện Đơn Ba - 

ND) là Bế Thuần đem con gái gả cho và lập làm vua, chẳng bao lâu (Lê Ngã) đã có đến 

vài vạn quân". 

  



Khoảng giữa năm Canh Tí (1420), các cuộc nổi dậy của Công Chứng, Phạm Ngọc, 

Phạm Thiện v.v... lần lƣợt bị thất bại, tàn quân của họ đều theo về với Lê Ngã, thành ra 

lực lƣợng của Lê Ngã lên tời mấy vạn ngƣời. 

  

Quân Minh đang bối rối vì phải lo đối phó với nhiều cuộc khởi nghĩa, trong đó có Lê 

Ngã, thì bỗng dƣng chúng có đƣợc một lực lƣợng đồng minh tình nguyện giúp sức đánh 

Lê Ngã. Thủ lĩnh của lực lƣợng đồng minh này là Trần Thiên Lại, một quý tộc cũ của họ 

Trần trƣớc đó đã hèn nhát đầu hàng quân Minh. Trần Thiên Lại vào tận bản doanh của 

Lê Ngã và xác nhận Lê Ngã chính là một trong những gia nô cũ của hắn. Thiên Lại 

tuyên bố: 

  

- Hắn là gia nô cũ của ta, việc gì ta phải sợ mà lạy nó ! 

  

Thiên Lại về rồi, Lê Ngã xét thấy không nên dung tha tên phản quốc nguy hiểm này, bèn 

cho quân đuổi theo nhƣng không kịp. Sau đó, cũng sách trên (tờ 6-b) cho biết : 

  

“Thiên Lại gửi hịch cho các huyện gần đó, tự xƣng là Hƣng Vận Quốc thƣợng hầu, đem 

quân đi đánh nhau với Lê Ngã, bị Ngã giết chết. Lý Bân (lúc ấy mới) đem quân thủy bộ 

đến đánh. (Lê) Ngã và (Bế) Thuần đang đêm bỏ trốn cả, không biết là đi đâu”. 

  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 13, tờ 11) còn ghi 

thêm một chi tiết thật thảm hại cho Trần Thiên Lại nhƣ sau : 

  

"Lý Bân nhà Minh nói : 

  

- Thiên Lại và Lê Ngã cũng chỉ nhƣ hai con thú mà thôi. (Bởi vậy) chờ cho (Lê Ngã) 

thắng rồi, Lý Bân mới xuất quân ra đánh". 

  

Thế là rõ ! Trần Thiên Lại tình nguyện đánh Lê Ngã, nhƣng, với tƣớng giặc là Lý Bân 

thì Trần Thiên Lại chẳng qua cũng chỉ là đồ thí bỏ, sống chết chẳng có gì đáng bàn. 

  

 

  

Lời bàn : Đầu hàng quân Minh là một lần phạm tội. Tình nguyện đem quân đi đánh 

nghĩa binh Lê Ngã là thêm một lần phạm tội nữa. Trần Thiên Lại bị giết bởi lƣỡi gƣơm 

của Lê Ngã là phải lắm. 

  

Trần Thiên Lại khinh Lê Ngã, cho Lê Ngã chỉ là gia nô của hắn xƣa kia nên không lạy, 

lại còn cất quân đi đánh, có biết đâu chính Trần Thiên Lại mới thực là gia nô, mà lại là 

gia nô của quân cƣớp nƣớc tàn bạo. Nhục thay ! 

  

Thế mới biết ở đời, vẫn có kẻ chẳng biết đâu là vinh, đâu là nhục, mà nhƣ thế thì còn 

đáng gọi là ngƣời đƣợc nữa chăng ? 



  35-  NỖI OAN KHUẤT CỦA PHẠM LUẬN 

 

 

Cuối năm Canh Tí ( 1420), Lý Bân đập tan đƣợc cuộc khởi nghĩa Lê Ngã. Lê Ngã cùng 

Bế Thuần trốn thoát đƣợc nhƣng rồi sau đó họ đi đâu không ai rõ. Trong lúc đó, nhiều 

cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ khác vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phƣơng khiến vua Minh lo lắng 

hạ chiếu buộc bọn quan lại đô hộ ở nƣớc ta phải bắt cho bằng đƣợc vị thủ lĩnh kiệt hiệt 

là Lê Ngã. Chiếu lệnh quá gắt gao, bọn quan lại đô hộ sợ bị phạt tội nên tính kế tìm kẻ 

thế mạng cho Lê Ngã. Ngƣời chẳng may chịu tai vạ khủng khiếp này là Phạm Luận và 

gia thuộc của ông. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 7-b) chép rằng : 

  

“Tổng binh Lý Bân và Nội quan Lý Lƣợng của nhà Minh bắt Phạm Luận là sinh viên 

ngƣời huyện Giáp Sơn (thuộc Hải Dƣơng) và buộc Luận phải nhận mình là Dƣơng Cung 

(tức Lê Ngã, vì Lê Ngã đã tự đổi họ tên thành Dƣơng Cung - ND) cốt để làm cho qua 

chuyện thi hành chiếu lệnh lùng bắt (Dƣơng Cung). (Chúng) còn bắt cả gia thuộc (của 

Phạm Luận) là bọn Phạm Xã rồi giải về Yên Kinh. 

  

(Có viên) Tri huyện tên là Đặc Khiêm nhận thực rằng đó không phải là tên (Dƣơng) 

Cung. (Lý) Bân không nghe. Khiêm lấy bao vàng (bao đựng tấu thƣ gửi về triều - ND) 

dâng đại cáo, tâu thẳng về Yên Kinh. (Lý) Bân sai ngƣời chặn đƣờng bắt về. Hoàng 

Phúc khuyên Khiêm rằng : 

  

- Mọi ngƣời đều cho là đúng, chỉ mình ông bảo không đúng là làm sao ? 

  

Khiêm nói : 

  

- Ai ra ngoài mà chẳng phải qua cửa ngõ (ý muốn nói tất cả mọi ngƣời đều cùng phe 

đảng của Hoàng Phúc - ND). 

  

(Lý) Bân bèn cho giải cả (Đặc) Khiêm lẫn (Phạm) Luận về Yên Kinh, giao cho pháp ti 

xét hỏi. Khiêm xuýt nữa bị hành tội, may có ngƣời anh đánh trống đăng văn (đánh vào 

cái trống ở triều đình kêu oan để đƣợc cứu xét - ND) kêu oan nên đƣợc miễn tội. Sau, 

(Đặc Khiêm) đƣợc thăng đến chức Hữu bố chính ở nƣớc ta, còn gia thuộc Phạm Luận 

cuối cùng bị chết trong ngục". 

  

 

  

Lời bàn : Sách Lễ kí của Trung Quốc có chép chuyện Hà chính mãnh ƣ hổ (chính sự hà 

khắc còn đáng sợ hơn cả cọp). Cứ ngỡ đó chỉ là chuyện riêng của Trung Quốc thời ông 

Khổng Tử, dè đâu lại có ở nƣớc ta vào thời thuộc Minh. Nỗi oan khuất của Phạm Luận 

dẫu đến ngàn đời cũng chƣa tan nổi. 

  



Đặc Khiêm đƣợc miễn tội, hẳn nhiên là có chút nhờ cậy ở tiếng trống đăng văn, nhƣng lí 

do miễn tội chính yếu, chẳng qua chỉ vì Đặc Khiêm là ngƣời Trung Quốc, chả gì cũng là 

đồng hƣơng của quân xâm lăng. Còn nhƣ Phạm Luận, dẫu có cả đến trăm ngƣời cùng 

đánh trống đăng văn thì rơi đầu vẫn cứ là bị rơi đầu vì lƣỡi gƣơm oan nghiệt. Lí do chính 

yếu chẳng qua chỉ vì Phạm Luận là ngƣời nƣớc ta, là đồng hƣơng của Dƣơng Cung (tức 

Lê Ngã). 

  

Bọn Lý Bân, Lý Lƣợng và Hoàng Phúc, trên thì sợ triều đình, nhƣng dƣới thì lại ra mặt 

tác oai tác phúc với dân. Thế mới biết là ở đời, đáng sợ nhất xƣa nay vẫn là lũ đội trên 

đạp dƣới. Ngẫm mà xem ! 

  

 36 – CHUYỆN NGƢỜI ĐÀN BÀ Ở TRANG PHAO 

 

 

Ghi chép những sự kiện xảy ra vào năm Bính Ngọ (1426), sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 10, tờ 19 a-b) đã dành một đoạn khá dài để nới về ngƣời đàn bà ở trang 

Phao, huyện Đáy Giang (nay thuộc Hà Tây). Chuyện đại lƣợc nhƣ sau : 

  

"Mùa hạ, tháng sáu, có ngƣời đàn bà nghèo khổ ở trang Phao, huyện Đáy Giang bị mắc 

bệnh hủi, lại bị chồng ruồng bỏ (nên phải lang thang đó đây). Bỗng một hôm, mụ gặp 

một cụ già ở dọc đƣờng đi. (Cụ già) cho mụ một hòn đá to bằng quả trứng gà, bảo cứ lấy 

mà mài rồi đem nƣớc mài ấy bôi vào chỗ loét thì khỏi ngay. Mụ làm theo nhƣ vậy thì 

quả nhiên khỏi bệnh. Xa gần nghe tin, nhiều ngƣời đem tiền, lụa đến xin chữa bệnh. Mụ 

ứng tiếp không xuể mà cũng chỉ lấy hòn đá mài nƣớc đem cho, gọi là nƣớc bồ tát. Ngƣời 

ta hỏi nhau, tìm đƣờng đến xin cho đƣợc nƣớc đó để về chữa. Việc ấy bị (quân Minh) 

phát giác, cả ngƣời và đá đều bị bắt đƣa về giam ở Tam ti. Không bao lâu quan quân 

(của Lê Lợi) tới, ngƣời đàn bà ấy mới đƣợc đƣa về. Kẻ có học cho rằng, đó là điềm Lê 

Thái Tổ lấy đƣợc nƣớc". 

  

 

  

Lời bàn : Đã nghèo hèn lại mắc bệnh hủi, đó là một lần đại rủi ro. Đã mắc bệnh hủi lại 

còn bị chồng ruồng bỏ, đó là thêm một lẩn đại rủi ro nữa. Phận đàn bà mà mắc phải hai 

lần đại rủi ro ấy thì lẽ thƣờng là cả thể xác lẫn tâm hồn đều tan nát, có sống cũng chỉ là 

sống thừa. 

  

Song, tất cả những ngƣời bị bệnh hủi chẳng ai tình cờ có đƣợc hòn đá huyền diệu nhƣ 

ngƣời đàn bà trang Phao. Nhờ nó mà bà tự chữa đƣợc căn bệnh thuộc hàng tứ chứng nan 

y, thế là một lần đƣợc hƣởng đại phƣớc đức. Lại cũng nhờ hòn đá huyền diệu ấy mà 

ngƣời đàn bà trang Phao chƣa từng một ngày học kê đơn bốc thuốc bỗng dƣng có tiếng 

tăm lừng lẫy nhƣ một bậc đại danh y, khiến cho thiên hạ phải chen nhau tìm đến, thế 

cũng có thể nói là bà đƣợc thêm một lần hƣởng đại phƣớc đức nữa. 

  



Hai lần mắc đại rủi ro, hai lần đƣợc hƣởng đại phƣớc đức, bù qua đắp lại, kể nhƣ huề. 

Song, đất nƣớc điêu linh, kẻ thứ dân hèn mọn mà đƣợc dân lành tín phục, quân Minh đô 

hộ tất phải hoảng sợ mà coi đó là mối lo hàng đầu. Chúng bắt ngƣời đàn bà trang Phao là 

cốt để ngừa cái rủi cho chúng vậy. Bấy giờ, hễ cái gì có lợi cho quân Minh thì tất phải có 

hại cho nhân dân ta. Đội quân “điếu dân khử bạo” của Lam Sơn đến, trong sự quyết chí 

cứu nguy cho thiên hạ, có cả sự cứu nguy riêng cho ngƣời đàn bà ở trang Phao. Kẻ có 

học thuở xƣa nói rằng đó là điềm Lê Thái Tổ lấy đƣợc nƣớc, chẳng qua chỉ cốt cổ vũ cho 

thuyết “bĩ cực thái lai” đó thôi. 

  

Ở đời, chẳng có ai suốt đời chỉ gặp may, cũng chẳng có ai suốt đời chỉ gặp rủi, khác 

nhau chỉ là may nhiều hay rủi nhiều và dạng thức cụ thể của sự may rủi mà thôi. Trong 

tất cả những sự rủi ro, thì cái đáng sợ nhất chính là không bình tâm tìm ra lối thoát một 

cách sáng suốt. 

  

 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Để bạn đọc đỡ mất công tra cứu, chúng lôi cố gắng viết thêm lời chú ở cuối sách này. 

Với lời chú cuối sách, chúng tôi giải nghĩa một số khái niệm cũ, nhất là các khái niệm và 

thế thứ hoàng tộc và hệ thống học vị, quan chức. . . Xin đƣợc lƣu ý bạn đọc ba điểm sau 

đây : 

  

- Tất cả lời chú đều đƣợc sắp theo thứ tự chữ cái của tiếng Việt. Sau mỗi khái niệm là số 

thứ tự của giai thoại, đƣợc đặt trong dấu ngoặc đơn. 

  

- Lời chú của sách này chỉ có giá trị trong sách này mà thôi. Sở dĩ nói nhƣ vậy là vì mỗi 

thời có những quy định khác nhau, trƣờng hợp giống nhau thƣờng không nhiều. 

  

- Riêng bài văn Nôm của Trùng Quang Đế viết để tế Nguyễn Biểu 

  

(in ở giai thoại số 30), chúng tôi chú thích ở cuối cùng, không sắp theo thứ tự chữ cái 

tiếng Việt.  

  

  

AN PHỦ SỨ (14) : Chức quan đứng đầu một phủ. Chức này đầu thời Trần rất lớn, 

nhƣng sang thời Hồ và thời thuộc Minh, tuy cũng thuộc hàng quan lại cao cấp của triều 

đình, nhƣng không lớn nhƣ thời Trần nữa. 

  

BĨ CỰC THÁI LAI (36) : Vận bĩ cùng cực thì vận thái đến, Quan niệm này có nguồn 

gốc từ Kinh Dịch. Trong Kinh Dịch có quẻ bĩ, tƣợng trƣng cho sự bế tắc và quẻ thái 

tƣợng trƣng cho sự hanh thông. Bế tắc đến cùng cực thì hanh thông lại đến. Suy rộng ra, 

hết rủi là đến may, hết xấu là đến tốt... sự thế chuyển vận không ngừng. 

  



CA LỐI LỘC MINH (30) : chữ lấy trong Kinh Thi (Trung Quốc), tả việc vua đãi yến 

các sứ giả. Đây ý nói ngon nhƣ bữa yến tiệc của vua ban cũng thật khó mà sánh. 

  

CÁC HẠ (29) : Nguyên nghĩa là kẻ ở dƣới gác. Quan chức trong triều đều đƣợc gọi là 

các hạ. Vì lẽ này, các hạ cũng là tiếng tôn xƣng ngƣời quan chức. 

  

CỔ LÂU (19) : Tên đất. Nguyên đất này thuộc lãnh thổ của ta. Tháng 2 năm Ất Dậu , 

nhà Hồ sai Hoàng Hối Khanh làm Cát địa sứ (ngƣời lo việc cắt đất). Hoàng Hối Khanh 

đã cắt đất này cho nhà Minh. Trên bản đồ hiện nay, đất Cổ Lâu xƣa, giờ là đất hai huyện, 

vùng Điền Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

  

CÔNG CHÚA NGUYỆT ĐÍCH (Lời dẫn chuyện) : Chƣa rõ là Công chúa con của vua 

nhà Lý nào. Các bản đều chép : "Có ngƣời lấy Công chúa Nguyệt Đích, sinh ra Công 

chúa Nguyệt Đoan". Đoạn văn ngắn này rất khó hiểu, vì ngƣời lấy Công chúa là Phò mã 

thì con của họ không thể đƣợc phong là Công chúa. Chúng tôi chỉ xin dịch đúng nguyên 

văn, chờ khảo cứu sau. 

  

CÔNG CHÚA NGUYỆT ĐOAN (Lời dẫn chuyện) : Xin xem Công chúa Nguyệt Đích 

đã chú ở trên. 

  

CÔNG SƠN (7) : Tích lấy trong thiên Dƣơng hóa của sách Luận ngữ, theo đó thì Công 

Sơn tức Công Sơn Phất Nhiễu, nguyên là quan tể (chức đứng dầu) của họ Quý, nhƣng 

rồi khi giữ đất Phí, Công Sơn Phất Nhiễu đã làm phản. 

  

CỰ TỘC (Lời dẫn chuyện) : Dòng họ có thế lực lớn. 

  

CHÁNH SỨ (28) : Đây không phải là chức tƣớc của ngƣời đứng đầu một phái bộ sứ giả, 

mà là chức nhà Minh ban cho Hồ Hán Thƣơng. Năm 1405, vua Minh đã ban chức này 

cho Hồ Hán Thƣơng. Bản thân chức vị này cũng đã đủ để tỏ rõ rằng, nhà Minh đang ráo 

riết chuẩn bị xâm lƣợc nƣớc ta, coi nƣớc ta chỉ là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc. 

  

CHI HẬU TỨ CỤC CHÁNH CHƢỜNG (Lời dẫn chuyện) : Tên quan chức. Thời Trần, 

chức này rất lớn, thƣờng chỉ do các bậc thân vƣơng nắm giữ. Đến cuối thời Trần, chức 

này có thể giao cho ngƣời ngoại tộc và vị trí không còn lớn nhƣ trƣớc nữa. Về thứ bậc, 

chức Chi hậu tứ cục chánh chƣởng đứng sau các quan làm việc trong Khu mật viện, là 

cơ quan đƣợc quyền bàn đến những vấn đề quan trọng của triều đình. 

  

CHỈ HUY HẬU NỘI NHÂN (2) : Chức quan trông coi các vị hoạn quan ở trong triều. 

Chức này thƣờng kiêm luôn chức Trung sứ (lo việc truyền đạt và kiểm soát việc thực 

hiện mệnh vua). 

  



CHỈNH HÌNH VIỆN (19) : Chức quan lo việc xét xử và án kiện của triều đình. Những 

quan nào có hàm Đại phu trở lên đều có thể đƣợc trao chức này. Đây chỉ chức của 

Hoàng Hối Khanh. 

  

CHỨC HÀNH QUÂN (20) : Chức việc đặc biệt trao cho sứ giả. Đây chỉ Lý Kỳ là sứ giả 

của nhà Minh sang nƣớc ta vào năm 1404. Việc đặc biệt mà Lý Kỳ thực hiện là bắt nhà 

Hồ phải cắt đất 59 thôn dâng cho nhà Minh. Việc này đƣợc tiến hành vào năm 1405. 

  

ĐẠI PHU (19) : Hàm của quan lại. Hàm này chỉ đƣợc ban cho quan lớn trong triều. 

Quan đƣợc ban hàm này có thể đƣợc tham gia bàn luận những việc quan trọng của nhà 

nƣớc. 

  

ĐẠI TRI CHÂU (25) : Chức quan đứng đầu một châu lớn. Đây chỉ Đặng Tất là ngƣời 

giữ chức Đại tri châu ở Hóa Châu (vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 

Thiên ngày nay). 

  

ĐẦU NGŨ (5) : Là chức võ quan cấp thấp (mỗi ngũ có 10 ngƣời, ngƣời chỉ huy gọi là 

Đầu ngũ). 

  

ĐỒNG TRI KHU MẬT VIỆN, THAM MƢU QUÂN SỰ (25) :Chức quan lớn thứ hai 

trong cơ quan Khu mật viện, kiêm giữ chức Tham mƣu quân sự. Đây chỉ chức tƣớc của 

Nguyễn Cảnh Chân là một trong những vị tƣớng xuất sắc nhất của Giản Định Đế Trần 

Ngỗi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lƣợc. 

  

GIA HÀO (30) : Thức ăn ngon, đồ nhắm, rƣợu hảo hạng. 

  

GIAO CHỈ BỐ CHÁNH SỨ (28) : Quan giữ chức Bố chánh (là chức đứng đầu) ở đất 

Giao Chỉ. Giao Chỉ ở đây là tên lãnh thổ nƣớc ta. Nhà Minh không thừa nhận nƣớc ta là 

một nƣớc độc lập, có chủ quyền, mà chỉ coi nƣớc ta là một bộ phận lãnh thổ của Trung 

Quốc. Từ cách nhìn đó, vua Minh đã ban cho vua nhà Hồ là Hồ Hán Thƣơng chức Giao 

Chỉ Bố chánh sứ. 

  

GƢƠM LONG TUYỀN (26) : Tên một thanh gƣơm quý. Tƣơng truyền, có ngƣời Trung 

Quốc tên là Lôi Hoán đã tìm đƣợc trong nhà ngục ở Phong Thành một cái hòm. Trong 

hòm có hai thanh gƣơm, một thanh gƣơm tên Long Tuyền và một thanh gƣơm tên là 

Thái An. Văn học cổ thƣờng gọi gƣơm quý là gƣơm Long Tuyền, tuy nhiên, gƣơm quý 

không phải chỉ là gƣơm tốt mà còn là gƣơm dùng vào việc đại nghĩa. 

  

HẢI TÂY ĐÔ THỐNG CHẾ (Lời dẫn chuyện) : Ngƣời cầm đầu lực lƣợng quân sự ở 

Hải Tây. Hải Tây là tên đất. Từ thời Lê Thái Tổ, Hải Tây là đạo. Đạo này gồm vùng đất 

từ Thanh Hóa trở vào. Trƣớc thời Lê Thái Tổ, đạo Hải Tây chƣa lập. Chúng tôi ngờ 

rằng, đây là tên gọi dùng để chỉ chung miền duyên hải Đông Bắc nƣớc ta. 

  



HÁN CAO TỔ THẤY ĐẦU HẠNG VŨ (5) : Hán Cao Tổ tức Lƣu Bang, ngƣời lập ra 

nhà Tây Hán (hay Tiễn Hán) của Trung Quốc. Hạng Vu tức Hạng Tịch, một danh tƣớng 

của Trung Quốc, xƣng là Tây Sở Bình Vƣơng. Thuở nhỏ, Hạng Vũ đƣợc chú là Hạng 

Lƣơng dạy cho biết binh pháp. Sau chín trận đánh thắng quân Tần, uy danh của Hạng 

Vũ trở nên lừng lẫy. 

  

Bấy giờ, Lƣu Bang liên minh với Hàn Tín và Bành Việt đánh Hạng Vũ, giành quyền 

thống trị toàn thiên hạ. Hạng Vũ thua ở trận Cai Hạ, phải nhờ một ngƣời giữ chức Đình 

trƣởng đƣa qua sông Ô Giang để trốn về Giang Đông. Nhƣng rồi vì quá hổ thẹn bởi sự 

bại trận, Hạng Vũ tự đâm cổ mà chết, không thèm qua Giang Đông nữa. 

  

Là hai kẻ quyết không đội trời chung, nhƣng trong thâm tâm, Hán Cao Tổ vẫn luôn bày 

tỏ sự kính phục tài cầm quân của Hạng Vũ. Đây nhà Trần coi Chế Bồng Nga cũng nhƣ 

Hạng Vũ, tự ví mình là Hán Cao Tổ. 

  

HÀO KIỆT TRUNG CHÂU (25) : Hào kiệt nghĩa là kẻ tài trí hơn ngƣời. Theo sách 

Hoài Nam Tử thì tài trí hơn vạn ngƣời gọi là anh, tài trí hơn ngàn ngƣời thì gọi là tuấn, 

tài trí hơn trăm ngƣời thì gọi là hào, tài trí hơn mƣời ngƣời thì gọi là kiệt. Còn trung 

châu là từ chỉ chung vùng đất trung tâm Đại Việt, tức vùng đồng bằng Bắc Bộ nƣớc ta 

ngày nay. 

  

HỮU BỐ CHÍNH (35) : Một trong hai chức đứng đầu cơ quan hành chính ở nƣớc ta. 

Nhà Minh coi nƣớc ta là một bộ phận lãnh thổ của họ và đặt chức Bố chính để trông coi. 

Khi còn nhà Hồ, chức này đƣợc phong cho vua Hồ Hán Thƣơng, và chỉ có một mình Hồ 

Hán Thƣơng giữ chức này. Sau, nhà Minh thiết lập hai bộ máy cai trị ở nƣớc ta : Bộ máy 

quân sự và bộ máy dân sự. Cao nhất trong bộ máy dân sự là hai chức Tả và Hữu bố 

chính. Thời thuộc Minh, chức này chỉ trao cho ngƣời Trung Quốc mà thôi. 

  

KIỆT HIỆT (35) : Hùng mạnh và thông tuệ hơn cả. 

  

KÌ LÃO (29) : Ngƣời già cả. 

  

KHÂM ĐỨC HƢNG LIỆT ĐẠI VƢƠNG (10) : Tƣớc Đại vƣơng, hiệu là Khâm Đức 

Hƣng Liệt. Theo quan chế xƣa, trong cùng một hàm tƣớc tên hiệu nào càng dài thì vị trí 

càng thấp hơn. Đây là tƣớc Đại vƣơng hiệu bốn chữ, thuộc loại không dài cũng không 

ngắn. 

  

KHU MẬT CHỦ SỰ (9) : Chức quan làm công việc đại để nhƣ Chánh văn phòng của 

Khu mật viện. Chức này dƣới quyến của quan Khu mật viện chánh sứ, Khu mật viện phó 

sứ và các quan khác trong Khu mật viện nhƣ Tri viện sự, Đồng tri và Thiên tri viện sự. 

  



KHU MẬT VIỆN ĐẠI SỨ (Lời dẫn chuyện) : Cũng tƣơng tự nhƣ chức Khu mật viện 

chánh sứ, tức là chức đứng đầu cơ quan Khu mật viện. Cơ quan này đƣợc quyền bàn 

thảo công việc của triều đình. 

  

LẠI BỘ THƢỢNG THƢ (9) : Chức quan đứng đầu bộ Lại là bộ trông coi về tổ chức của 

các cơ quan nhà nƣớc. Triều đình xƣa thƣờng có sáu bộ (bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh, 

bộ Hình và bộ Công), trong đó, bộ Lại thƣờng là một trong những bộ lớn nhất, quan 

Thƣợng thƣ bộ Lại có quyền uy hơn hẳn quan Thƣợng thƣ bộ Công. 

  

LẶC THUẬN HẦU (12) : Ngƣời có tƣớc Hầu, hiệu hai chữ (là Lặc Thuận). 

  

LONG TIỆP (5) : Tên đơn vị quân đội. 

  

LÝ TỬ TẤN (26) : Ngƣời làng Triều Liệt, huyện Thƣợng Phúc (nay thuộc huyện 

Thƣờng Tín, ngoại ô Hà Nội), không rõ sinh và mất năm nào. Lý Tử Tấn đậu Thái học 

sinh (tức Tiến sĩ) năm 1400 (cùng khoa với Nguyễn Trãi) nhƣng không ra làm quan cho 

nhà Hồ. Thời Lê, Lý Tử Tấn ra làm quan, từng đƣợc vua Lê Nhân Tông trao chức Hàn 

lâm Học sĩ. Ông là nhà yêu nƣớc, cũng là một trong những tác gia nổi tiếng của nƣớc ta 

thời Lê. Tác phẩm của ông để lại, ngoài bộ tập chú cho sách Ức Trai dƣ địa chí của 

Nguyễn Trãi, còn có Chu yết Am thi tập và 5 bài phú nổi tiếng : Chí Linh sơn phú, Hạ 

Hiến Thiên Thánh tiết phú, Xƣơng Giang phú, Dƣỡng Chuyết phú, Du tiên đô phú, tất cả 

đều đƣợc chép trong Hoàng Việt văn tuyển. 

  

MẶT NHÌN HƢỚNG TÂY (7) : Nho gia tôn Khổng Tử làm Thánh tổ, nhƣng Hồ Quý 

Ly chỉ cho Khổng Tử là Tiên sƣ, cho Chu Công mới xứng là Tiên thánh. Vì cách lập 

luận này, Hồ Quý Ly xin đặt tƣợng của Chu Công ở giữa, mặt nhìn về hƣớng Nam là 

hƣớng tƣợng trƣng cho ngôi vị của Thiên tử. Vị trí này, hƣớng nhìn này, nguyên trƣớc ở 

Văn Miếu chỉ dành cho Khổng Tử mà thôi. Cũng vì coi Khổng Tử chỉ là Tiên sƣ chứ 

không phải Tiên thánh nên Hồ Quý Ly xin đặt tƣợng Khổng Tử bên cạnh mặt nhìn về 

hƣớng Tây. Vị trí này, hƣớng nhìn này là của ngƣời thuộc hàng Tôn sƣ, tức là thấp hơn 

Tôn thánh. 

  

MỘT LỮ (31) : Tên một đơn vị quân đội. Theo binh chế nƣớc ta thời Đinh thì lữ là đơn 

vị mà trên lí thuyết có đến 10.000 quân. Tuy nhiên, chƣa bao giờ các lữ gồm đủ đến 

10.000 quân cả, thậm chí là còn xa mới đạt đến tổng số này. 

  

Thời Tiền Lê, thời Lý rồi thời Trần và thời Hồ, binh chế luôn luôn thay đổi, cả về tên gọi 

đơn vị, tổ chức chỉ huy lẫn con số cụ thể. Ở đây, lữ là đơn vị ƣớc lệ, ý nói quân đội 

không bao nhiêu. 

  

NỘI TẨM HỌC SINH (11) : Kẻ hầu phòng ngủ cho vua chƣa có chức ngạch gì. Chức 

này thƣờng dùng cho hoạn quan mới tuyển. 

  



NINH VỆ (6) : Là tên đơn vị quân đội. 

  

NƢỚC TRẦN (7) : Tên một nƣớc chƣ hầu thời Xuân Thu ở Trung Quốc.  

  

NHIẾP THÁI PHÓ (Lời dẫn chuyện) : Thái phó là một trong Tam Thái, gồm : Thái sƣ, 

Thái phó và Thái bảo. Trong hàng quan lại, Tam Thái là lớn hơn cả. 

  

Nhiếp thái phó là chức của Hồ Quý Ly năm 1399. Chức ấy có nghĩa là Hồ Quý Ly nắm 

quyền nhiếp chính hàm Thái phó. 

  

NGỌC THIỆN TRÂN TU (30) : Món ăn vừa quý vừa ngon. Lời chỉ các món ăn vƣơng 

giả. 

  

NGUYÊN NHUNG (Lời dẫn chuyện) : Chức đứng đầu một đơn vị quân đội lớn dƣới 

thời Trần. Đây chỉ chức của Hồ Quý Ly năm 1380, khi ông làm Hải Tây Đô thống chế. 

  

PHẬT HẤT (7) : Quan tể của ấp Trung Mâu, xuất thân là gia thần của quan Đại phu 

Triệu Giám Tử (ngƣời nƣớc Tấn, Trung Quốc thời Xuân Thu). 

  

PHỤ CHÍNH THÁI SƢ NHIÊP CHÍNH, KHÂM ĐỨC HƢNG LIỆT ĐẠI VƢƠNG, 

QUỐC TỔ CHƢƠNG HOÀNG (Lời dẫn chuyện) : Quan thay vua nắm quyền nhiếp 

chính, tƣớc Đại vƣơng, hiệu là Khâm Đức Hƣng Liệt, lại cũng là ông của vua. Đây chỉ 

Hồ Quý Ly, vì Hồ Quý Ly là ông ngoại của Trấn Thiếu Đế nên xƣng là Quốc tổ chƣơng 

hoàng. 

  

PHƢƠNG THUẬT (15) : Phép thuật thần tiên. Đây chỉ phép của đạo sĩ và thầy pháp. 

  

QUAN PHỤC HẦU (12) : Tƣớc hầu, hiệu là Quan Phục. 

  

QUAN SÁT SỨ (12) : Chức quan nhỏ thời Trần, chƣa rõ làm việc cụ thể gì. 

  

QUAN TUYÊN ÚY (Lời dẫn chuyện) : Chức quan tƣơng đƣơng với chức Tri huyện sau 

này. 

  

Quân THÁNH DỰC (4) : Tên một trong những đơn vị quân đội chủ lực của triều đình, 

do triều đình trực tiếp quản lí và tổ chức chỉ huy. 

  

Thời Trần trở về trƣớc, quân đội thƣờng gồm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất do triều đình 

trực tiếp quản lí, kể cũng nhƣ quân chủ lực ngày nay. Lính của bộ phận này thƣờng đƣợc 

gọi là Thiên tử quân hay Cấm vệ quân. Bộ phận thứ hai do các địa phƣơng quản lí, 

thƣờng gọi là Quân các lộ (lộ là đơn vị hành chánh địa phƣơng), kể cũng tƣơng tự nhƣ 

quân địa phƣơng của ta ngày nay. Bộ phận thứ ba là lực lƣợng bán vũ trang do nhân dân 

các làng xã tự tổ chức, kể cũng nhƣ dân quân du kích của ta ngày nay. Ngoài ra, còn có 



một bộ phận nữa, đó là quân đội tƣ nhân của các bậc vƣơng hầu. Tuy là quân đội tƣ 

nhân, do tƣ nhân trực tiếp quản lí và chỉ huy, nhƣng khi cần, nhà nƣớc vẫn có thể huy 

động. 

  

Nhƣ vậy, quân Thánh Dực là quân thuộc bộ phận thứ nhất. Nhà Hồ tiến hành nhiều cải 

cách quân đội, nhƣng về mặt này, chính sách của nhà Hồ không có gì khác trƣớc lắm. 

  

QUỐC CÔNG (25) : Tên tƣớc vị. Xƣa, tƣớc vị gồm : Vƣơng, Công, Hầu, Bá, Tử và 

Nam. Tƣớc Vƣơng thƣờng chỉ ban cho ngƣời trong hoàng tộc, rất ít khi ban cho ngƣời 

ngoài hoàng tộc, cho nên, nói là sáu bậc, song trong thực tế chỉ có năm bậc mà thôi. 

  

Trong mỗi tƣớc vị, lại còn phải chia làm nhiều bậc, nhƣ tƣớc Công thì có Quốc công, 

Quận công, hay tƣớc Hầu thì có Quận hầu, Huyện hầu v.v... Trong mỗi bậc, khoảng cách 

hơn kém còn phụ thuộc ở số chữ trong tên hiệu. Số chữ càng nhiều, tƣớc càng thấp. Đây 

chỉ tƣớc của Đặng Tất. Theo chữ mà suy thì Đặng Tất đƣợc phong tới bậc cao nhất của 

tƣớc công. 

  

QUỐC TỬ TRỢ GIÁO (7) : Chức quan ở Quốc Tử Giám, thuộc quyền cai quản của các 

quan nhƣ Tri giám, Tế tửu, Tƣ nghiệp... chuyên lo giúp việc giảng tập tại cơ quan giáo 

dục này của triều đình. 

  

SINH VIÊN (35) : Học trò lớn tuổi đã học khá cao. Xƣa, học trò mới nhập trƣờng cho 

đến khoảng 14 hay 15 tuổi thì gọi là tiểu tử, từ 14 hay 15 tuổi trở lên, đƣợc học Tứ Thƣ, 

Ngữ Kinh và Bắc Sử thì gọi là đại nhân. Một số ngƣời trong hàng đại nhân đƣợc gọi là 

sinh viên. 

  

SỔ PHỤNG ĐẠO (10) : Sổ ghi tên những ngƣời tình nguyện theo đạo. Ở đây, đạo là 

đạo giáo 

  

TÁC OAI TÁC PHÚC (35) : Làm oai làm phúc, chỉ việc hay dùng quyền uy để dọa nạt 

thiên hạ. 

  

TIÊM LA (32) : Tên nƣớc, cũng đọc là Xiêm La (tức Thái Lan ngày nay).  

  

TIÊN SƢ (7) : Ngƣời khởi xƣớng ra một học thuyết hay ngƣời có công tạo ra một nghề 

mới đều gọi là Tiên sƣ. Xƣa, học trò gọi ngƣời thầy của mình đã mất cũng là Tiên sƣ. 

Đây chỉ Khổng Tử. Nho gia tôn Khổng Tử là Tiên thánh hay Thánh tổ, nhƣng Hồ Quý 

Ly chỉ cho Khổng Tử là Tiên sƣ mà thôi. 

  

TIÊN THÁNH (7) : Vị thánh đầu tiên và cao nhất. Đây theo Hồ Quý Ly thì Tiên thánh 

là Chu Công Đán chứ không phải là Khổng Tử. 

  



TIẾN PHONG ĐỒNG BÌNH CHƢƠNG SỰ (Lời dẫn chuyện) : Đƣợc tiến phong làm 

Đồng bình chƣơng sự. Đồng bình chƣơng sự là chức rất lớn, chỉ ở sau quan Phụ chính 

mà thôi. Ngƣời giữ chức này thƣờng đƣợc tự ý quyết đoán các việc, sau mới tâu vua. 

  

TIỂU TƢ KHÔNG (Lời dẫn chuyện) : Từ thời Trần, quan chế có thêm Tam tƣ là Tƣ đồ, 

Tƣ mã, Tƣ không, trong mỗi Tƣ lại có Đại và Tiểu tƣ. Nhƣ vậy, Tiểu tự không là ngƣời 

ở hàng thứ hai của Tƣ không. Chức này về sau tƣơng đƣơng với Thƣợng thƣ bộ Công 

(bộ nhỏ nhất trong số 6 bộ của triều đình). 

  

TÔN THẤT (12) : Họ của nhà vua. 

  

TUYÊN TRUNG VỆ QUỐC ĐẠI VƢƠNG (Lời dẫn chuyện) : Cũng có thể viết là 

Trung Tuyên vệ quốc Đại vƣơng, tuy nhiên, nghĩa không đổi : tƣớc Đại vƣơng, hiệu là 

Trung Tuyên vệ quốc. 

  

THẠCH THẤT (33) : Tên đất thuộc tỉnh Hà Tây. 

  

TOÁT THÔNG VƢƠNG (12) : Là ngƣời đƣợc phong tƣớc Vƣơng, hiệu Toát Thông 

(tƣớc Vƣơng hai chữ) nhƣng đây là tƣớc Vƣơng phong cho các vị tù trƣởng thiểu số, chỉ 

là hƣ hàm mà thôi. 

  

THÁI SỬ LỆNH (9) : Chức việc quan trọng, chỉ giao cho quan lại cỡ lớn làm trong nhất 

thời. Đây chỉ việc quan Thƣợng thƣ bộ Lại là Đỗ Tỉnh đƣợc vua Trần giao việc đi đo đạc 

ruộng đất. 

  

THÁI TỬ THÁI PHÓ (22) : Trong quan lại, cao nhất là hàng Tam thái : Thái sƣ, Thái 

phó và Thái bảo. Hai chữ Thái tử ở đây là gia hàm, ban thêm cho ngƣời đƣợc phong hàm 

Thái phó. Xin lƣu ý thêm rằng, hệ thống quan chức của Trung Quốc thời Minh có khác 

với hệ thống quan chức của nƣớc ta thời Hồ. Thái tử Thái phó nói ở đây là Thái tử Thái 

phó Chu Năng (tƣớng chỉ huy của quân Minh). 

  

THÁI THƢỢNG NGUYÊN QUÂN HOÀNG ĐẾ (10) : Danh xƣng của vua Trần Thuận 

Tông sau khi bị Hồ Quý Ly ép phải nhƣờng ngôi cho con là Trần Thiếu Đế. Nhƣờng 

ngôi xong, Trần Thuận Tông buộc phải đi tu theo Đạo giáo nên mới có danh xƣng này. 

  

THÁI ÖY (3) : Hàm võ quan, nhƣng thời Trần và thời Hồ chỉ dùng để gia hàm cho các 

vị tôn thất khi họ đƣợc kiêm làm Tể tƣớng (hoặc Tƣớng quốc). 

  

THAM MƢU QUÂN Sự (Lời dẫn chuyện) : Chức lo việc giúp vua bàn tính chuyện quân 

sự. Đây chỉ chức của Hồ Quý Ly năm 1375. 

  



THAM NGHỊ (24) : Chức đƣợc tham gia bàn việc. Đây chỉ chức của Bùi Bá Kỳ khi Bùi 

Bá Kỳ theo quân Minh về nƣớc ta. Trong quan chế thời này, Tham nghị chỉ là hƣ hàm, 

nằm ở ngoại ngạch, chỉ ban cho Bùi Bá Kỳ nhƣ một sự an ủi mà thôi. 

  

THÀNH QUỐC CÔNG (22) : Tƣớc Quốc công, hiệu là Thành. Đây chỉ tƣớc của tƣớng 

nhà Minh là Chu Năng. 

  

THIẾT LIÊM, THIẾT SANG (2) : Tên đơn vị quân đội. 

  

TRANG (6) : Tên đơn vị hành chánh địa phƣơng, ở dƣới cấp lộ, tƣơng đƣơng với huyện 

hoặc châu. Đây chỉ trang Nam Định là một trang trong phủ Nam Định lúc bấy giờ. 

  

TRÁNG SĨ NHƢ PHÀN (30) : Tráng sĩ nhƣ Phàn Khoái. Phàn Khoái là võ tƣớng của 

Hán Cao Tổ. Trong bữa tiệc ở Hồng Môn, Hạng Vũ muốn tìm cách giết Hán Cao Tổ. 

Phàn Khoái biết, liền xông vào mà nói rằng : Nay có tiệc rƣợu thì xin đƣợc uống rƣợu. 

Nói rồi lừ mắt nhìn Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ phải đổi ý mà lấy rƣợu thịt mời Phàn 

Khoái ăn. Phàn Khoái vừa uống vừa ăn gọn cả một vai heo ! Hạng Vũ khen Phàn Khoái 

là tráng sĩ. Đây Nguyễn Biểu ví mình cũng nhƣ Phàn Khoái, ung dung ăn để giữ tƣ thế 

sứ giả của vua khởi nghĩa là Trùng Quang Đế. 

  

TRUNG THƢ HOÀNG MÔN THỊ LANG KIÊM TRI ÁI CHÂU THÔNG PHÁN (7) : 

Quan có hàm ngang với Thƣợng thƣ, làm việc ở dinh thự có tên là Hoàng Môn, kiêm 

đứng đầu các việc ở châu Ái. Châu Ái nay thuộc Thanh Hóa và Bắc Nghệ An. 

  

TRI PHỦ (26) : Chức quan đứng đầu một phủ, cũng có khi gọi là An phủ sứ. 

  

TRI THẨM HÌNH VIỆN (3) : Chức quan Cao cấp trong cơ quan Thẩm hình viện của 

nhà nƣớc. Cơ quan này chuyên lo việc xét xử, án kiện, ngục tụng v.v... 

  

TRUNG THỊ LANG ĐỒNG TRI THẨM HÌNH VIỆN SỰ (7) : Ngƣời có chức dƣới 

Thƣợng thƣ, kiêm coi các việc với các quan trong cơ quan Thẩm hình viện. 

  

TRUNG THƢ, THƢỢNG THƢ SẢNH, PHỤNG NHIẾP CHÍNH, CAI GIÁO HOÀNG 

  

ĐẾ THÁNH CHỈ (10) : Tờ thánh chỉ của ngƣời coi việc dạy dỗ Hoàng đế nhỏ tuổi, cũng 

là ngƣời đang giữ quyền nhiếp chính, ban ra từ nơi làm việc của các quan Thƣợng thƣ 

trong triều. Đây chỉ các tờ văn kiện do Hồ Quý Ly ban ra. 

  

TRUNG TUYÊN QUỐC THƢỢNG HẦU (Lời dẫn chuyện) : Ngƣời có tƣớc Quốc 

thƣợng hầu, hiệu là Trung Tuyên. Đây là tƣớc của Hồ Quý Ly năm 1371. 

  

TRỤ QUỐC (12) : Tên hiệu của Nhật Đôn. 

  



VẬT BÀY THỎ THỦ (30) : Thức ăn có món đầu thỏ. Chữ lấy trong thơ Biểu diệp của 

Kinh Thi : "Hữu thố tƣ thủ” (có món đầu thỏ ấy). Ý chỉ yến tiệc ngon. 

  

VỆ CẨM Y (29) : Tên một đơn vị quân đội thƣờng trực của triều đình. Đơn vị này 

thƣờng đƣợc giao việc bắt giam những ngƣời phạm tội và cai quản phạm nhân. 

  

VỆ LINH CÔNG (7) : Tên một nhân vật ngƣời Trung Quốc thời Xuân Thu. Vệ Linh 

Công là chồng của nàng Nam Tử, nổi tiếng xinh đẹp nhƣng cũng nổi tiếng dâm dật. 

  

XA KỊ VỆ THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (11) : võ quan hàm Thƣợng tƣớng, cai quản vệ 

quân có tên gọi là Xa Kị (Các vệ quân có cuối thời Trần và thời Hồ là : Kim Ngô, Long 

Tiệp, Phụng Thần, Xa Kị, Thần Sách và Kiêu Kị). 

  

Theo binh chế xƣa, Thƣợng tƣớng là hàm võ quan cao cấp. 

  

 

  

 CHÖ THÍCH BÀI VĂN TẾ NGUYỄN BIỂU, VIẾT BẰNG CHỮ NÔM CỦA TRÙNG 

QUANG ĐẾ 

 

 

Câu 1 : Sinh rồi lại mất, luân chuyển không cùng, máy tạo hóa thật là mầu nhiệm mà 

khó thấy. 

  

Câu 2 : Có đó rồi không cũng đó, bụi cõi đời rõ thay. 

  

Câu 3 : Thù không đội trời chung, trời đất chứng giám. 

  

Câu 4 : Hận đến vô cùng, thề để quỵ thần rõ. 

  

Câu 5 : Nhớ thời tiên sinh giơ cao chiếc mũ có hình con giải trãi, (giải trãi là con vật mà 

tƣơng truyền, tự nó có thể biết đƣợc ai chính ai tà. Vì lẽ đó, các quan Ngự sử thƣờng đội 

mũ giải trãi. Mũ giải trãi tƣợng trƣng cho khí tiết ngay thẳng, không thiên vị bất cứ ai). 

  

Câu 6 : Vững lòng nơi làm việc can gián, cam làm cột đá để ngăn dòng nƣớc chảy sai 

chiều (ý chỉ ngăn việc sai trái). 

  

Câu 7 : Cho đến lúc tiên sinh lên ngựa đi xa, hăm hở mà chỉ, 

  

Câu 8 : Cán cờ của sứ giả bỗng gặp gió thu cản trở mà nên nỗi. 

  

Câu 9 : Giặc Hồ hôi tanh chỉ hòng làm hại. 

  



Câu 10 : Gan nhƣ sắt đá ; Tô Vũ (thời Hán bên Trung Quốc) cũng chẳng dễ sánh. 

  

Câu 11 : Quan Vân Trƣờng vì gặp Lữ Mông (tƣớng của nhà Đông Ngô) nên mới sa cơ. 

  

Câu 12 : Thoáng thấy chữ phệ tề hà cập (ăn năn sao kịp) mà lòng dạ bùi ngùi. 

  

Câu 13 : Lƣu Huyền Đức giận Lục Tốn, mong trả thù này, 

  

Câu 14 : Nghĩ đến câu thƣờng đảm bất vong (nếm mật đắng cho khỏi quên) lòng thêm 

dọi dọi. 

  

Câu 15 : Sấu kia không lấp cạn dòng (ý nói nỗi sầu rất lớn, khó có thể quên, nhƣng vẫn 

không ngăn đƣợc chí lớn), 

  

Câu 16 : Thảm nọ dễ xây nên núi (ý nói nỗi thảm quá lớn, nhƣng vẫn không che đƣợc 

hƣớng đã chọn). 

  

Câu 17 : Lấy chi để báo đáp đức dày, rƣợu kim tƣơng (rƣợu quý) này một lọ. 

  

Câu 18 : Vơi vơi xin chuốc ba tuần (ba lần rót rƣợu quý để tê) 

  

Câu 19 : Lấy chi để vỗ về hồn thơm, văn dụ tế mấy câu, 

  

Câu 20 : Thăm thẳm thông xuống tận nơi chín suối. 

  

  

(Bài văn tế viết bằng chữ Nôm nói trên, vừa có nhiều điển tích, lại vừa có một số khái 

niệm rất khó giải thích cho tƣờng tận, nhất là chỉ trong vài ba hàng. Chúng tôi chỉ lƣợc 

chữ nhƣ trên để bạn đọc dễ theo dõi mà thôi). 
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LỜI NÓI ĐẦU 

  

01 - LÍ LỊCH XUẤT THÂN CỦA LÊ LỢI 

  

02 - SỰ TÍCH ĐIỆN TIÊN DU 

  

03 - LÊ LỢI XƢỚNG NGHĨA 

  

04 – HOẰNG HỰU ĐẠI VƢƠNG VÀ BẢO QUỐC ĐẠI VƢƠNG 

  

05 - LÊ LAI CỨU CHÚA 

  

06- CẦM BÀNH BỊ MẮC MƢU 

  

07 - TRẬN BỒ ẢI 

  

08 - QUÂN PHÁP CỦA LAM SƠN 

  

09- SỐ PHẬN CỦA TRẦN PHONG VÀ LƢƠNG NHỮ HỐT 

  

10 - CÁI CHẾT CỦA ĐỖ DUY TRUNG 

  

11 - BƢỚC ĐƢỜNG CÙNG CỦA TỔNG BINH THÀNH SƠN HẦU VƢƠNG 

THÔNG 

  

12 - BỐN SẮC LỆNH CỦA LÊ LỢI BAN RA Ở DINH BỒ ĐỀ ĐẦU NĂM 1427 

  

13 – LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA LƢU THANH 

  

14 - ĐINH LỄ VÀ NGUYỄN XÍ VỚI CÁI GIÁ CỦA MỘT BÀI HỌC 

  

15 – HỘI THỀ ĐÔNG QUAN 

  

16 - PHÉP NƢỚC ĐẦU ĐỜI LÊ THÁI TỔ 

  

17 - THƢƠNG THAY TRẦN NGUYÊN HÃN ! 

  

18 - PHẦN THƢỞNG CỦA BÙI THÌ HANH 

  

19 – ĐỨC ĐỘ CỦA NGUYỄN THIÊN HỰU 

  

20 - CHUYỆN QUANH TỜ BIỂU VĂN DO NGUYỄN TRÃI SOẠN 

  



21 – CHUYỆN PHẠM MẤN BỊ ĐI ĐÀY 

  

22 - NGUYỄN TRÃI VỚI BẢY TÊN TRỘM 

  

23 - CÁC NGÔN QUAN LÀ PHAN THIÊN TƢỚC, LƢƠNG THIÊN PHÖC VÀ 

NGUYỄN CHIÊU PHỦ VỚI SÁU ĐIỀU CAN VUA 

  

24 -  THÁI QUÂN THỰC VÀ NGUYỄN TÔNG TRỤ LÀM NHỤC QUỐC THỂ 

  

25 -  PHAN THIÊN TƢỚC VÀ Ý THỨC VỀ CHỨC PHẬN CỦA MÌNH 

  

26 – LẠI CHUYỆN CAN NGĂN CỦA NGÔN QUAN PHAN THIÊN TƢỚC 

  

27 - CUỘC XUNG ĐỘT Ý KIẾN GIỮA NGUYỄN TRÃI VỚI LƢƠNG ĐĂNG 

  

28 – VỤ ÁN LÊ SÁT 

  

29 - LÊ THÁI TÔNG VỚI VIỆC THƢỞNG PHẠT QUAN LẠI 

  

30 - QUAN THAM NGHỊ LÀ NGUYỄN LIỄU BỊ THÍCH CHỮ VÀO MẶT VÀ BỊ 

ĐÀY VIỄN XỨ 

  

31 -  LÊ NGÂN BỊ BỨC TỬ 

  

32 - DUYÊN PHẬN BÀ DƢƠNG THỊ BÍ 

  

33 – VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN 

  

34 – LỜI TÂU CỦA QUAN THAM TRI ĐÔNG ĐẠO TRÌNH DỤC 

  

35 -  TÂM ĐỊA CỦA HÀ LẬT 

  

36 - HÔN LỄ CỦA VỆ QUỐC TRƢỞNG CÔNG CHÚA 

  

37 - THAM TRI TÂY ĐẠO BÙI THÌ HANH VÀ TRUNG LỘ AN PHỦ SỨ BẠCH 

KHUÊ BỊ BÃI CHỨC 

  

38 – LẠI CHUYỆN BÙI THÌ HANH 

  

39 – NGƢỜI Ở TRÊN PHÉP NƢỚC 

  

40 – CHUYỆN TRỊNH KHẢ 

  



41 - LOẠN LÊ NGHI DÂN 

  

42 – NGUYỄN SƢ HỒI VỚI BÀI THƠ VIẾT THEO LỐI CHIẾT TỰ 

  

43 - THƢỢNG THƢ NGUYỄN NHƢ ĐỔ BỊ KHIỂN TRÁCH 

  

44 - THÁI ÖY LÊ LĂNG BỊ GIẾT 

  

45 – LƢỢC TRUYỆN TRẦN PHONG 

  

46 – CUỘC ĐỐI ĐÁP GIỮA THÁM HOA LƢƠNG NHƢ HỘC VỚI VĂN LƢ 

  

47 - VUA LÊ THÁNH TÔNG ĐÕI ĐỌC NHẬT LỊCH 

  

48 -  THÁI BẢO NGUYỄN LỖI CAN VUA 

  

49 - VUA LÊ THÁNH TÔNG XIN LỖI QUAN ĐÔ NGỰ SỬ TRẦN XÁC 

  

50 - HOÀNG TỬ TRIỆU VƢƠNG THOAN ĐÁNH CHẾT NGƢỜI 

  

51 - VÌ SAO HOẠN QUAN PHAN TÔNG TRINH BỊ GIẾT 

  

52 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ NHẤT 

  

53 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ HAI 

  

54 - CHUYỆN NGUYỄN CHÍ 

  

55 – ĐỨC ĐỘ CỦA VUA LÊ UY MỤC 

  

56 - CUỘC BẠO LOẠN NĂM KỴ TỊ (1509) 

  

57 – TRỊNH DUY SẢN GIẾT VUA LÊ TƢƠNG DỰC 

  

58 - SỰ HIỂM ĐỘC CỦA NGUYỄN VĂN LỰ 

  

59 - CHÂN TƢỚNG LÊ QUẢNG ĐỘ 

  

60 – CHUYỆN VŨ NHƢ TỐ 

  

61 - CÁI CHẾT CỦA CHỬ KHẢI, TRỊNH HỰU VÀ NGÔ BÍNH 

  

62 - NGÀY TÀN CỦA CHIÊU TÔNG 



  

NIÊN BIỂU THỜI LÊ SƠ 

  

LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

Tiếp theo tập 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh là tập 62 giai thoại thời Lê sơ. Ở 

tập này, ngoài những giai thoại thuộc khung lịch sử thời Lê Sơ. chúng tôi còn giới thiệu 

thêm những giai thoại thời khởi nghĩa Lam Sơn, với ý định cụ thể là cố gắng trình bày 

một cách có hệ thống về cuộc đời của Lê Lợi, ngƣời phát động và lãnh đạo cuộc khởi 

nghĩa chống quân Minh đô hộ, ngƣời có công sáng lập ra triều Lê và cũng là vị vua đầu 

tiên của thời Lê Sơ. 

  

Các giai thoại đều đƣợc viết trên cơ sở trích dịch những ghi chép của sử cũ. Bất cứ đoạn 

trích dịch nào cũng đều có những ghi chú giản lƣợc mà đầy đủ, những dữ kiện tƣ liệu để 

bạn đọc có thể tiện kiểm tra lại khi xét thấy cần. 

  

Tuy nhiên, vì không có trong tay nguyên bản Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn cho 

nên, những giai thoại nào lấy từ Đại Việt thông sử, chúng tôi đều trích nguyên văn bản 

dịch của Ngô Thế Long trong Lê Quý Đôn toàn tập, tập III- Đại Việt thông sử (Nhà xuất 

bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978). Trích ở trang nào, chúng tôi ghi rõ số trang ấy 

trong ngoặc đơn đặt ở ngay trƣớc phần trích. 

  

Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh đƣợc giáo sƣ Mai Cao Chƣơng và giáo sƣ Lƣơng Duy 

Thứ đọc và góp cho nhiều ý kiến rất quý giá. Nhân dịp này, xin đƣợc chân thành cám ơn 

hai giáo sƣ, và chúng tôi cũng mong mỏi sẽ đƣợc đón nhận thêm nhiều ý kiến của bạn 

đọc gần xa. 

  

Thành phố Hồ Chí Minh 18 - 4 -1993 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 01 - LÍ LỊCH XUẤT THÂN CỦA LÊ LỢI 

 

 

Tằng tổ của Lê Lợi là Lê Hối, vốn ngƣời ở thôn Nhƣ Áng. Sách Đại Việt thông sử (trang 

31) chép rằng : "Một hôm, cụ đi chơi thấy đàn chim lƣợn vòng quanh trên một khoảng 

đất nơi dƣới núi Lam Sơn, trông nhƣ hình một đám ngƣời tụ hội. Cụ nghĩ : “Chỗ này tất 

là nơi đất lành", bên dời nhà đến ở đấy, rồi khai phá ruộng vƣờn, tự chăm lo cày cấy, 

đƣợc ba năm thì thành sản nghiệp, từ đấy, đời đời đều là hùng trƣởng một phƣơng". 

  

Lê Hối sinh ra Lê Thinh. Lê Thinh lấy bà Nguyễn Thị Quách, sinh hạ hai ngƣời con trai, 

con trƣởng là Lê Tòng, con thứ là Lê Khoáng. Lê Khoáng kết hôn với bà Trịnh Thị 

Ngọc Thƣơng, sinh hạ đƣợc ba ngƣời con trai, con trƣởng là Lê Học, con thứ là Lê Trừ 

và con út là Lê Lợi. 

  

Cũng sách Đại Việt thông sử (trang 32) chép rằng : "Vua sinh giờ tí (tức từ khoảng 23 

giờ đến 1 giờ sáng - NKT) ngày mồng 6 tháng 8 năm ất Sửu (1385), niên hiệu Xƣơng 

Phù thứ 9 nhà Trần, tại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dƣơng. Nguyên trƣớc, xứ Du Sơn, 

thôn Nhƣ Áng Hậu thuộc làng này (Chủ Sơn), có một cây quế, dƣới cây quế này có con 

hùm xám thƣờng xuất hiện, nhƣng nó hiền lành, vẫn thƣờng thân cận với ngƣời mà chƣa 

từng hại ai. Từ khi Vua ra đời thì không thấy con hùm ấy đâu nữa. Ngƣời ta cho là một 

sự lạ ! Ngày Vua ra đời thì trong nhà có hào quang đô chiếu sáng rực, và mùi thơm ngào 

ngạt khắp làng. Khi lớn lên thì thông minh dũng lƣợc, độ lƣợng hơn ngƣời, vẻ ngƣời 

tƣơi đẹp hùng vĩ, mắt sáng, miệng rộng, sống mũi cao, xƣơng mi mắt gồ lên, bả vai bên 

tá có 7 nốt ruồi, bƣớc đi nhƣ rồng nhƣ hổ, tiếng nói vang vang nhƣ tiếng chuông. Các 

bậc thức giả biết ngay là một ngƣời phi thƣờng. 

  

Khi Vua làm phụ đạo ở Khả Lam, đƣợc hồn sƣ ông mặc áo trắng hiển hiện chỉ cho ngôi 

huyệt phát "đế vƣơng" ở động Chiêu Nghi. 

  

Thời ấy, ngƣời phƣờng chài ở sách Mục Sơn là Lê Thận, đêm nào cũng thấy khoảng 

sông Lam Xuyên có luồng ánh sáng nhƣ bó đuốc cháy. Hơn một tháng sau, bỗng chài 

đƣợc một thanh sắt dài hơn một thƣớc, hình tựa con dao cũ, đem về để trong nhà. Ngay 

hôm ấy, Vua đến nhà ông, thấy trong nhà tối có một luồng ánh sáng, liền tới chỗ đó lấy 

thanh đao đem về. Về đến nhà, không phải mài mà sáng (nhƣ dao mới), nhận thấy có 

hàng chữ triện khắc trên thân đao, biết là một thanh đao quý. Đêm hôm sau, có trận mƣa 

gió, sáng ra, thấy trong vƣờn rau có lốt chân thần in trên lá rau, Vua sai ngƣời vẽ hình 

vết chân ấy. Ngày hôm sau, Hoàng hậu ra vƣờn hái rau, đến chỗ cây rau có hình bàn 

chân, bỗng đƣợc một quả ấn báu, dài rộng ngay ngắn, một quả ấn khắc mấy chữ lối triện, 

trên lƣng quả ấn khắc đích họ tên Vua, nhận kĩ mới rõ. Vua biết là bảo vật của trời ban 

cho, bèn cúi đầu lạy tạ. Ngày hôm sau, bỗng đƣợc cái chuôi kiếm ở gốc cây đa, rửa sạch 

đất cát đi, thấy có khắc hình con rồng và con hổ, và hiện ra hai chữ "thanh thúy", đem 



lắp vào thanh kiếm đã bắt đƣợc hồi trƣớc, vừa vặn không sai tí nào, càng tin là vật của 

thần cho". 

  

 

  

Lời bàn : Ở đời, phàm ngƣời mình yêu thì bao giờ cũng đẹp, thậm chí, có khi mình còn 

thấy cả cái đẹp trong chỗ chƣa đẹp ; và phàm là ngƣời mình kính thì khi họ sống, mình 

thấy họ có uy, khi họ mất, mình thấy họ thiêng, thậm chí, thấy cả cái uy và cái thiêng 

ngay trong chỗ rất bình thƣờng nữa. Bậc dốc lòng nuôi chí cả, bất chấp hiểm nguy mà 

làm nên đại sự nghiệp cứu nƣớc cứu dân nhƣ Lê Lợi, cổ kim nào có đƣợc mấy ngƣời. 

Cho nên, nếu trăm họ cảm phục và kính trọng Lê Lợi, rồi nhân đó mà tặng thêm cho lí 

lịch Lê Lợi những chi tiết li kì và sử gia xƣa cũng viết về Lê Lợi với tấm lòng ấy, khiến 

cho Lê Lợi càng trở nên khác thƣờng, thì có gì là lạ đâu. 

  

Vẫn biết rằng lúc vận nƣớc nguy nan, ngọn cờ thiên hạ cần nhất là ngọn cờ đủ sức quy 

tụ và cố kết lòng ngƣời chứ không phải là ngọn cờ có sắc màu lạ, nhƣng khi xã tắc thái 

bình, nếu ngọn cờ đủ sức quy tụ và cố kết lòng ngƣời bỗng đƣợc vẽ thêm sắc màu lạ, thì 

trăm họ cũng sẽ sẵn lòng tin là sắc màu ấy vốn đã có từ lâu. 

  

 

 02 - SỰ TÍCH ĐIỆN TIÊN DU 

 

 

Ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi, Lam Sơn, Thanh Hóa, có một ngôi điện nhỏ, gọi là 

điện Tiên Du. Điện này đƣợc lập từ thế kỉ XV. Sách Lam Sơn thực lục (quyển 1) đã 

chép về sự tích điện Tiên Du này nhƣ sau : 

  

'Thuở ấy, Vua (chỉ Lê Lợi - ND) sai ngƣời đến cày ruộng ở xứ Phật Hoàng thuộc động 

Chiêu Nghi. (Ngƣời cày) bỗng thấy một vị sƣ già, mình khoác áo trắng, đi từ hƣớng làng 

Đức Trai tới, vừa đi vừa than rằng : 

  

- Đất này đẹp quá, thế mà chẳng có ai để trao cho. 

  

Ngƣời cày thấy thế, vội chạy vế báo Vua hay. Vua chạy gấp đến hỏi. Có ngƣời cho biết : 

  

- Nhà sƣ đã đi rồi. 

  

Theo hƣớng chỉ, Vua đi nhanh đến sách Quần Đội, huyện Lôi Dƣơng. (Dọc đƣờng), Vua 

thấy có cái thẻ tre đề rằng : 

  

Thiên đức thụ mệnh, 

  

Tuế trung tứ thập, 



  

Số dĩ chỉ định 

  

Tích tai vị cập. 

  

(Nghĩa là : Đức trời nhận mệnh , vào tuổi bốn mƣơi, số kia đã định, tiếc thay chẳng kịp). 

Vua thấy chữ ấy mà mừng nên càng cố đi nhanh. Lúc ấy, rồng vàng hiện lên che lấy 

Vua. Vừa chợt thấy, vị sƣ già đã thƣa rằng : 

  

- Tôi từ đất Ai Lao đến, ngƣời họ Trịnh, tên tự là Bạch Thạch Sơn Tăng. Thấy Vua khí 

tƣợng khác ngƣời, đoán là có thể làm nên việc lớn. 

  

Vua quỳ xuống thƣa rằng : 

  

- Mạch đất của tôi đây sang hèn ra sao, dám xin thầy chỉ rõ cho. 

  

Vị sƣ già nói : 

  

- Xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi có một thửa đất rộng chừng nửa sào, có hình tƣợng 

nhƣ cái ấn của nƣớc nhà, bên tả có thái thất là núi Chí Linh ở Mƣờng Giao Lão. Trong 

núi ấy có gò Tiên Bạn, Chiêu Sơn ở xã An Khoái là án, phía trƣớc có nƣớc Long Sơn, 

phía trong có nƣớc Long Hồ hình xoáy nhƣ ruột ốc, bên hữu có nƣớc hồ bao quanh, phía 

ngoài chân núi tựa nhƣ chuỗi hạt. Đất ấy, đàn ông thì quý không thể nói đƣợc, nhƣng 

đàn bà thì hẳn là sẽ phải thất tiết. Tôi e rằng con cháu ngài về sau nó không ở cùng với 

nhau. Ngôi báu tất có khi trung hƣng, mệnh trời có thể biết trƣớc đƣợc. (Bây giờ) nếu có 

đƣợc thầy giỏi, đem hài cốt đi cải táng thì vẫn có thể phấn phát đƣợc dăm trăm năm. 

  

Nghe lời vị sƣ già, Vua đem hài cốt của thân phụ táng ở xứ ấy. Vào khoảng giờ Dần (từ 

3 đến 5 giờ sáng - ND), khi Vua về đến thôn Giao Xá Hạ thì vị sƣ già ấy cũng bay lên 

trời. Vì lẽ này, Vua cho lập điện Tiên Du ở đấy. Trong động Chiêu Nghi, Vua cho dựng 

am nhỏ (chỗ mộ Phật Hoàng). Đó chính là gốc cội của sự phát tích". 

  

 

  

Lời bàn : Chuyện này có đến ba điều đáng suy gẫm. Thứ nhất, nhờ ngƣời nhà đi cày về 

mách bảo, Lê Lợi mới hay là có thầy phong thủy đi qua xứ mình. Ngƣời cày ấy chính là 

nhân chứng bằng xƣơng bằng thịt vậy. Thứ hai, thầy phong thủy lại cũng là một vị sƣ 

già, tự hiệu Bạch Thạch Sơn Tăng, vốn ngƣời Ai Lao, tức là ngƣời xứ lạ. Cứ theo nếp 

nghĩ “bụt chùa nhà không thiêng” thì ngƣời xứ lạ thƣờng là ngƣời giỏi hơn xứ mình, họ 

mà đã nói thì còn sai vào đâu đƣợc. Vả chăng, đã là ngƣời xứ lạ giá thử nhƣ có ngƣời 

nào khó tính của xứ mình muốn đến gặp để kiểm chứng lại, việc nhiêu khê này cũng 

chẳng dễ gì làm. Thứ ba, thầy phong thủy sau khi chỉ huyệt đại phát cho Lê Lợi, đã bay 



thẳng lên trời. Với đấng phi phàm ấy, thế tục chỉ còn biết hãy vâng theo và nghiêm cẩn 

kính thờ. 

  

Từ ba điều đáng suy gẫm ấy, dễ thƣờng cũng có cả trăm lẽ khiến cho thiên hạ kéo về tụ 

nghĩa ở Lam Sơn. Chí quật khởi có thật, cộng với khí thiêng sông núi và mệnh trời vô 

hình lẩn quất đâu đó đã cùng họp lại mà tạo ra sức mạnh vô song, quân Minh xâm lƣợc 

không bị đánh bại làm sao đƣợc ! 

  

 

 03 - LÊ LỢI XƢỚNG NGHĨA 

 

 

Sách Đại Việt thông sử (trang 34 chép rằng : "Từ khi ngƣời Minh đô hộ nƣớc ta, chính 

sự phiền toái, thuế má nặng nề, quan tham lại nhũng, cấm dân nấu muối trồng rau, bắt 

dân xuống biển mò ngọc châu, phá núi tìm vàng ; những sản phẩm quý giá nhƣ ngà voi, 

sừng tê, lông chim trả, cùng các thứ hƣơng liệu, chúng đều vơ vét hết. Sau lại bất dân 

đắp mƣời thành trong mƣời quận để đóng quân ; chúng lại khéo dùng chức tƣớc để dụ 

dỗ những ngƣời hào kiệt, đƣa về triều đình Trung Hoa, cốt là an trí ở đó. Bởi vậy nhân 

dân nƣớc ta không trừ một ai, thảy đều thảm sầu oán giận ! Vua (chỉ Lê Lợi - NKT) vẫn 

giữ chí nhƣ trƣớc, dù ngƣời Minh đem quan tƣớc ra dụ cũng không đƣợc, lấy thế lực 

cũng không hiếp nổi, nhƣng nhận thấy thế quân địch đang mạnh, nên Vua càng ẩn trong 

bóng tối, không dám khinh động, lại thƣờng đem bảo vật năn nỉ hối lộ cho bọn Trƣơng 

Phụ, Trần Trí, Sơn Thọ và Mã Kỳ, những mong đƣợc khỏi nạn, để nuôi thêm sức lực và 

chờ đợi thời cơ. Chỉ vì tên Lƣơng Nhữ Hốt, ngƣời huyện Cổ Đằng (sau này đổi là Hoằng 

Hoá) giữ chức tham chính, là thổ quan của ngƣời Minh, đem lòng ghen ghét, bèn mật 

cáo với ngƣời Minh rằng : 

  

"Ngƣời chúa Lam Sơn chiêu nạp những kẻ vong mạng và làm phản, đãi ngộ sĩ tốt rất 

hậu, chí của ngƣời ấy không phải là nhỏ. Nếu không sớm liệu đi, để cho con rồng gặp 

mây mƣa, thì khi ấy nó sẽ không còn là một con vật ở trong ao nữa đâu. Vậy, xin trừ 

ngay đi, đừng để tai vạ về sau”. 

  

Ngƣời Minh tin lời tên Nhữ Hốt, cho nên, càng bức bách rất gấp. Bởi vậy, Vua bèn đại 

hội tƣớng sĩ, bàn tính việc khởi binh. 

  

Ngày mồng hai là ngày Canh Thân, tháng giêng năm Mậu Tuất (tức ngày mồng hai Tết, 

hay ngày 7 tháng 2 năm 1418), niên hiệu Vĩnh Lạc thứ XVI nhà Minh, Vua dựng cờ 

khởi nghĩa ở Lam Sơn, xƣng là Bình Định Vƣơng".  

  

 

  



Lời bàn : Trƣớc, dẫu lòng riêng vẫn hằng kính trọng nghĩa khí của Giản Định Đế và 

Trùng Quang Đế, nhƣng Lê Lợi vẫn quyết không theo phò, bởi đã nhìn thấy kết cục thất 

bại không thể nào tránh khỏi của họ. Đó là mẫn tuệ. 

  

Sau, vì thƣơng trăm họ bị quân Minh đày đọa mà khôn khéo tập hợp anh hung hào kiệt, 

ẩn nhẫn chờ thời để dựng cờ cứu nƣớc cứu dân, đó là chí nhân và đại dũng. 

  

Gồm đủ cả trí, dũng và nhân, Lê Lợi quả đúng nhƣ lời Lƣơng Nhữ Hốt nói, chẳng phải 

là con vật tầm thƣờng trong ao, mà là con hoàng long phi phàm vậy. 

  

Dân gian có câu rằng : 

  

Xạ hƣơng dẫu ở trong rừng. 

  

Khi thơm, bƣng bít mấy tầng cũng thơm. 

  

Trƣớc khi để lại danh thơm muôn thuở cho nƣớc nhà, Lê Lợi là xạ hƣơng đặc biệt của 

núi rừng Lam Sơn đó chăng ? Nếu không, trăm họ ở khắp thiên hạ bốn phƣơng, làm sao 

biết đƣợc để tìm đến mà tụ nghĩa ? 

  

 

  04 – HOẰNG HỰU ĐẠI VƢƠNG VÀ BẢO QUỐC ĐẠI VƢƠNG 

 

 

Bên bờ sông Khả Lam (Thanh Hóa) hiện vẫn còn dấu tích của hai ngôi miếu thờ, một là 

Hoàng Hựu Đại vƣơng và một là Bảo Quốc Đại vƣơng. Sự tích hai ngôi miếu thờ này 

đƣợc sách Lam Sơn thực lục chép lại khá rõ. 

  

Chuyện kể rằng, khi Lê Lợi đang gấp rút chuẩn bị dựng cờ khởi nghĩa thì có một sự xích 

mích đáng tiếc đã xảy ra. Bấy giờ, ở thôn Hào Lƣơng (cũng thuộc Lam Sơn) có một 

ngƣời tên là Đỗ Phú, bỗng sinh chuyện tranh giành đất đai với Lê Lợi. Đỗ Phú đƣa đơn 

kiện Lê Lợi. Quan trên thấy Đỗ Phú đuối lí, bèn cho Lê Lợi thắng kiện. Lam Sơn thục 

lục (quyển 1) chép : 

  

“Đỗ Phú nhân thế mà sinh thù oán, dẫn giặc Minh về bắt Vua (chỉ Lê Lợi - ND). Vua 

cùng với Lê Liễu chạy đến sông Khả Lam thì thấy thi thể một ngƣời đàn bà, mình mặc 

áo trắng, có đeo xuyến vàng và thoa vàng. Vua và Lê Liễu ngửa mặt lên trời mà khấn 

rằng : 

  

- Ta bị giặc Minh đuổi, xin hãy giúp ta thoát nạn, mai sau nếu đƣợc thiên hạ, ta sẽ lập 

miếu thờ, hễ có bò heo cúng tế thì sẽ xin đem cúng trƣớc. 

  



(Khấn rồi, vội đem xác ngƣời đàn bà đi chôn). Mồ đắp chƣa xong thì giặc đã xua chó 

ngao chạy đến. Vua và Liễu trốn vào gốc cây đa. Giặc lấy giáo đâm vào gốc đa, mũi 

giáo trúng ngay đùi bên trái của Liễu. Liễu lấy tay nắm cát, đem vuốt cho hết máu ở mũi 

giáo. Bất ngờ, một con chồn trắng từ đâu đó trong gốc đa chạy ra, chó ngao cứ thế đuổi 

theo chồn, giặc bỏ đi vì không nghi trong gốc cây có ngƣời trốn nữa, Vua cũng nhờ vậy 

mà đƣợc thoát. 

  

Sau này, khi định song thiên hạ, Vua phong thần áo trắng làm Hoằng Hựu Đại vƣơng (vị 

Đại vƣơng có công lớn trong việc cứu giúp) và phong cây đa làm Hộ Quốc Đại vƣơng 

(vị Đại vƣơng có công bảo hộ nƣớc nhà). 

  

 

  

Lời bàn : Sống mà phản trắc nhƣ Đỗ Phú là sống nhục. Của tham dầu mọn nuốt cũng 

chẳng trôi mà danh nhơ thì muôn đời rửa cũng chẳng sạch. 

  

Trong chỗ quẫn bách, cái chết đã cận kè mà Lê Lợi và Lê Liễu vẫn giữ vững đức nhân, 

cẩn thận đắp mồ cho ngƣời đàn bà xấu số, việc ấy đáng kính lắm thay. Bậc đại nhân túc 

tự trí thƣờng vẫn ung dung, thấy lối thông trong chỗ cùng, thấy đƣờng sống ngay trong 

chỗ hiểm nguy chết chóc. Nếu không vậy thì làm sao mà Lê Liễu đủ bình tĩnh nắm cát 

vuốt máu ở đầu mũi giáo ! 

  

Ban sắc phong cho thần áo trắng và cây đa ở bến Khả Lam, hẳn Hoàng đế Lê Lợi muốn 

tự nhắc nhở mình đừng quên thời hàn vi gian khổ và nhắc nhở dân Lam Sơn rằng đừng 

bao giờ quên đất ấy quả là địa linh. 

  

Đỗ Phú mang danh là ngƣời mà sau chẳng dám ngửa mặt nhìn ngƣời, đến cúi xuống 

cũng chẳng dám mở mắt, bởi thân xác ấy làm sao mà không khỏi hổ thẹn, cả với gốc cây 

đa, với con chồn trắng bên bến Khả Lam. 

  

 

  05 - LÊ LAI CỨU CHÚA 

 

 

Lê Lai là con của Lê Kiều, ngƣời thôn Dựng Tú, sách Đức Giang huyện Lƣơng Giang 

(Thanh Hóa). Cùng với anh trai là Lê Lạn, Lê Lai đã sát cánh với Lê Lợi ngay trong 

những ngày trứng nƣớc của phong trào Lam Sơn, và từng có mặt trong hội thề Lũng 

Nhai lịch sử. Gia đình Lê Lai có năm ngƣời cùng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đó 

là Lê Lạn, Lê Lai và ba con của Lê Lai là Lê Lƣ, Lê Lộ và Lê Lâm. Ngoại trừ Lê Lâm 

mất năm 1430 (trong trận đánh nhau với Ai Lao thời vua Lê Thái Tổ), bốn ngƣời còn lại 

đều anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Minh. 

  

Sách Đại Việt thông sử (trang 156 và 157) đã chép về Lê Lai nhƣ sau :  



  

"Lê Lai tính cƣơng trực, dung mạo khác thƣờng, chí khí cao cả lẫm liệt, lo việc hầu cận 

cho Vua Thái Tổ rất chu đáo, công lao rõ rệt. Mùa đông năm Bính Thân (1416), vua 

Thái Tổ cùng 18 vị tƣớng thân cận của nhà vua, liên danh hội thề, nguyện sống chết có 

nhau, ông cũng dự trong số đó, ông đƣợc trao chức Tổng quản phủ Đô tổng quản, tƣớc 

quan Nội hầu. Năm Mậu Tuất (1418) lúc vua mới dựng cờ khởi nghĩa, tƣớng ít, quân 

thiếu, bị tƣớng nhà Minh vây đánh ở Mƣờng Một, Vua chạy thoát, về đóng ở Trịnh Cao, 

nơi hẻo lánh, không dân ở, tƣớng Minh chia quân chặn những nơi hiểm yếu, tình thế rất 

cấp bách, nhà Vua hỏi các tƣớng : "Ai dám đổi áo thay ta đem quân ra đánh giặc, xƣng 

danh hiệu của ta, bắt chƣớc nhƣ Kỵ Tín đời Hán, để cho ta có thể giấu tiếng nghi binh, 

tập hợp tƣớng sĩ, mƣu tính cuộc nổi dậy về sau". Các tƣớng đều không ai dám hƣởng 

ứng. Riêng Lê Lai đứng dậy nói : "Tôi xin đi. Sau này lấy đƣợc nƣớc thì nghĩ đến công 

lao của tôi, khiến cho con cháu muôn đời đƣợc nhờ ơn nƣớc, đó là nguyện vọng của tôi". 

Nhà Vua rất thƣơng cảm. Ông nói : "Bây giờ nguy khốn thế này, nếu ngồi giữ mảnh đất 

nguy hiểm, vua tôi đều bị tiêu diệt, sợ sẽ vô ích, nếu theo kế này, may ra có thể thoát 

đƣợc. Kẻ trung thần chết vì nƣớc nào có tiếc gì". Nhà vua vái trời mà khấn rằng : "Lê 

Lai có công đổi áo, sau này tôi và con cháu tôi, cùng con cháu các tƣớng tá công thần, 

nếu không nhớ đến công lao ấy, thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn báu thành 

cục đồng, gƣơm thần biến thành dao cùn". Ông bèn dẫn hai con voi và 500 quân kéo 

thẳng tới trại giặc khiêu chiến. Giặc dốc hết quân ra đánh, ông cƣỡi ngựa tốt, xông thẳng 

vào giữa trận, hô to lên rằng : "Chúa Lam Sơn chính là ta đây", rối đánh giết đƣợc rất 

nhiều quân giặc. Khi đã kiệt sức, ông bị địch bắt xử cực hình...". Vua cảm động vì lòng 

trung nghĩa của ông, trƣớc hết sai ngƣời ngầm tìm di hài ông, đem về mai táng ở Lam 

Sơn. Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), phong ông là công thần hạng nhất, tặng là "Suy 

trung Đồng đức Hiệp mƣu Bảo chính Lũng Nhai công thần" hàm Thiếu úy, thụy là Toàn 

Nghĩa. Tháng 12 năm sau, nhà Vua sai Nguyễn Trãi, viết hai bản lời thề ƣớc trƣớc và lời 

thề nhớ công của Lê Lai, để vào trong hòm vàng, lại gia phong cho ông hàm Thái úy. 

Năm Thái Hòa thứ nhất (1443), ban tặng là Bình Chƣơng quân quốc trọng sự, ban cho 

túi kim ngƣ, ấn vàng (kim phù) tƣớc Huyện thƣợng hầu. Đầu niên hiệu Hồng Đức 

(1470), tặng là Diên Phúc hầu, đến năm thứ 15 (1484), truy tặng là Thái úy Phúc Quốc 

công, về sau gia phong là Trung Túc Vƣơng". 

  

Lời bàn : Vẫn biết lúc xông pha trận mạc, thật khó có thể bảo trọng tấm thân, nhƣng đi 

vào chỗ mà cải chết chỉ còn cách mình trong gang tấc, cổ kim nào có đƣợc mấy ngƣời! 

Khí phách và lòng trung nghĩa của Lê Lai, khỏi bàn cũng đã quá rõ. Song, có lẽ cũng 

chớ nên quên rằng, chỉ có những ngƣời nhƣ Lê Lợi mới quy tụ đƣợc những ngƣời nhƣ 

Lê Lai, và cũng chỉ có những ngƣời nhƣ Lê Lai mới dám quả cảm hi sinh thay cho Lê 

Lợi. Vua ẩy, dũng tƣớng ấy, cuộc hội ngộ cảm động làm sao. 

  

Ai mà chẳng chết, khác nhau chăng cũng chỉ là, nếu đƣợc chọn, ngƣời ta nên chết nhƣ 

thế nào đó thôi. Lẫm liệt thay, Lê Lai ! 

  

 



  06- CẦM BÀNH BỊ MẮC MƢU 

 

 

Ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão (1423), thực hiện chủ trƣơng tạm thời hòa hoãn với quân 

Minh để tạo cơ hội củng cố và phát triển lực lƣợng, Lê Lợi và tƣớng sĩ trở về Lam Sơn. 

Tƣớng giặc là Trần Trí và Sơn Thọ thỉnh thoảng vẫn sai ngƣời đem quà đến tặng Lê Lợi 

để nhân thể dò la tình hình, ngƣợc lại, cũng đã có lần Lê Lợi sai Lê Trăn mang phẩm vật 

đến doanh trại giặc đáp lễ. Nhƣng, bọn Trần Trí ngờ Lê Lợi chỉ vờ giao hảo nên bắt giữ 

Lê Trăn. 

  

Đến tháng 9 năm Giáp Thìn (1424), giai đoạn tạm thời hòa hoãn giữa hai bên đã chấm 

dứt. Thực hiện kế hoạch chiến lƣợc của Nguyễn Chích, quân Lam Sơn ồ ạt đánh vào 

Nghệ An. Tháng 11 năm đó, quân Lam Sơn vây chặt lực lƣợng giặc ở châu Trà Long do 

Cầm Bành chỉ huy. 

  

Bị bao vây bốn mặt, Cầm Bành chỉ còn biết trông cậy ở viện binh của Sơn Thọ ở Nghệ 

An. Nhƣng, bọn Sơn Thọ sau mấy trận thất bại đã mất hết dũng khí. Chúng sai ngƣời 

đƣa Lê Trăn trả cho Lê Lợi, đồng thời có ý cầu hoà. Sách Đại Việt thông sử (trang 43-

44) chép rằng : 

  

"Sau khi tiếp sứ giả, Vua (chỉ Lê Lợi - NKT) triệu các tƣớng bàn rằng : "Hiện Cầm Bành 

bị vây khốn đốn, lẽ ra bọn tên Chính (tức Phƣơng Chính - NKT) phải cấp cứu ngay mới 

phải, thế mà đến nay vẫn dùng dằng quanh co. Đó tất là nó có ý sợ. Chi bằng ta hãy cứ 

vờ bằng lòng hòa để xem tình thế. Trong khi thƣ từ qua lại độ một tháng, thì ta đã bắt 

đƣợc Cầm Bành rồi". 

  

Bàn xong, cho viết bức thƣ, để lên trên một cái bè, thả cho xuôi dòng, trong thƣ nói : 

"Chúng tôi muốn trở về Thanh Hoa, nhƣng sợ bị Cầm Bành ngăn chặn. Vậy ông cho 

ngƣời tới hòa giải để thông lối về, rất mong". Chính nhận thƣ, tin là thực, bèn sai Trần 

Đức Nhị đƣa thƣ đến Cầm Bành bảo nên hòa giải. Cầm Bành đƣợc thƣ, biết là viện binh 

không đến, bèn mở cửa thành ra hàng". 

  

 

  

Lời bàn : Cầm Bành ra hàng, biết bị mắc mƣu nên tìm cách bỏ trốn, bị Lê Lợi bắt giết. 

Chuyện này, mãi sau Sơn Thọ mới hay. 

  

Hóa ra, ngƣời cầm quân giỏi đôi khi cũng có nét phảng phất giống ngƣời thầy thuốc có 

tài. Thầy thuốc bắt mạch mà đoán ra bệnh để cắt thuốc, ngƣời cầm quân coi ý tứ mà biết 

thực lực của đối phƣơng. Xét việc Sơn Thọ trả Lê Trăn, lại xét lời lẽ sứ giả có ý muốn 

giảng hòa, Lê Lợi đã hạ lệnh bao vây Cầm Bành đến cùng, đồng thời, cậy nƣớc sông 

chuyển thƣ, cố ý làm cho cuộc trao đổi đôi bên phải kéo dài, buộc Cầm Bành kiệt sức. 

  



Kể ra, Sơn Thọ cũng là tƣớng có tài, chỉ tiếc là chƣa tài bằng Lê Lợi thôi. Lấy một châu 

mà không tốn tên đạn, tƣớng lão luyện mà làm đƣợc nhƣ Lê Lợi, xƣa nay nào đã có mấy 

ai ? 

  

 

 07 - TRẬN BỒ ẢI 

 

 

Cuối tháng chạp năm Giáp Thìn (1424), sau trận Trà Long, giặc phải cố thủ trong thành 

Nghệ An, tình thế rất bi đát. Nhƣng rồi chẳng bao lâu sau, viện binh của chúng lại kéo 

tới, cán cân lực lƣợng nghiêng hẳn về phía quân Minh. Lê Lợi nói với các tƣớng rằng : 

  

- Thiện chiến giả, trí nhân nhi bất trí ƣ nhân (nghĩa là bậc giỏi cầm quân thƣờng buộc đối 

phƣơng phải đánh theo cách đánh của mình chứ không dại mà đánh theo cách đánh của 

đối phƣơng). 

  

Nói xong, cho các tƣớng đem quân đi chiếm lĩnh hết các vị trí hiểm yếu ở huyện Đỗ Gia 

(Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh ngày nay). Quả nhiên, chỉ độ vài ba ngày sau là giặc cũng tiến 

xuống phía nam Nghệ An. Sách Đại Việt thông sử (trang 45-46) chép rằng : 

  

" Vua đóng ở phía trên dòng nƣớc, ban ngày dựng cờ và thúc trống ầm ầm, ban đêm thì 

đốt đèn đuốc sáng trƣng trong trại rồi ngầm sai đem voi và quân qua sông phục nơi hiểm 

yếu. Trời sắp sáng, địch dẫn quân đánh vào trại ta, Vua vờ thua lui chạy dẫn địch vào 

chỗ phục binh, bốn mặt phục binh đều trỗi dậy đánh phá, có hàng vạn quân địch bị giết 

và chết đuối. Thua trận này, chúng bèn lập trại tựa vào thế núi để đóng quân, không chịu 

ra giao chiến nữa. 

  

Lúc này, bên địch lƣơng thực dồi dào, mà bên ta, lƣơng chƣa đủ để quân sĩ dùng trong 

mƣời ngày, Vua bảo các tƣớng rằng : 

  

"Giặc cậy nhiều lƣơng, nên cứ cố thủ trong trại, không chịu ra đánh. Đó là chúng định 

làm kế lâu dài. Ta ít lƣơng thực, không có thể cầm cự lâu dài với chúng đƣợc". Bèn sai 

tự đốt hết các doanh trại, vờ nhƣ bỏ trốn, rồi đi ngầm ra lối tất. Quân địch thấy vậy rất 

mừng, liền tiến quân đóng vào doanh trại của ta, và đắp thêm đồn lũy trên núi.  

  

Ngày hôm sau, Vua chọn quân tinh nhuệ mai phục ở Bồ Ải, rồi sai đội khinh kị đến 

khiêu chiến. Địch không hay biết, liền dẫn quân ra ứng chiến, đến Bồ Ải, trúng phải ổ 

phục binh, quân phục binh liền trỗi dậy, các viên dũng tƣớng : Phạm Vấn, Lê Sát, Lê 

Ngân, Đinh Lễ, Lê Xí, Lê Đạp, Lê Triện, Lê Bôi, Lê Nhân Chú, Lê Chiến, Lê Tông Kiếu 

và Lê Khôi, đều đua nhau xông lên hãm trận, đánh phá quân địch, chém đầu giặc nhiều 

vô kể, thây lấp đầy sông, khí giới đầy đƣờng, thuyền bè chặn ngang dòng nƣớc. Bắt sống 

Đô ti là Chu Kiệt, chém tƣớng tiền phong là Hoàng Thành, bắt sống hàng ngàn quân 

địch. Trần Trí và Sơn Thọ chạy về Nghệ An, cố thủ ở trong thành".  



  

 

  

Lời bàn : Đánh vào Nghệ An là đánh vào chỗ yếu nhất của địch. Mƣu hiểm là đấy. Cô 

lập Cầm Bành để tiêu diệt từng bộ phận của đối phƣơng, ấy là đánh theo lối tằm ăn dâu. 

Kế thâm sâu là đấy. Khéo bày trận phục binh, dồn quân Minh vào thế liên tiếp bị bất 

ngờ, khiến trở tay không kịp, ấy là phép dùng thế mạnh để bù vào chỗ lực non, giành 

chiến thắng ngay trong chỗ ngỡ nhƣ bị bại. Phƣơng vạn toàn là đấy. Lê Lợi thƣờng hay 

dẫn lời binh pháp xƣa, ngƣời đƣơng thời đâu có ngờ chính bản thân Lê Lợi cũng là một 

pho binh pháp sống động và nhiệm màu. 

  

Từ đây, quân Minh vẫn cố thủ trong thành Nghệ An mà đất Nghệ An thì kể nhƣ đã mất 

hẳn về tay Lam Sơn rồi. Thế chẻ tre của Lam Sơn bắt đầu hình thành từ đây chăng ? 

  

 

 08 - QUÂN PHÁP CỦA LAM SƠN 

 

 

Đầu mùa xuân năm Ất Tị (1425), sau chiến thắng Bồ Ải, Lam Sơn lần lƣợt giải phóng 

hết các huyện của Nghệ An. Khi tiến đến đất Thanh Chƣơng ngày nay, Lam Sơn đƣợc 

nhân dân vùng này nô nức đem rƣợu thịt ra đón mừng. Họ nói : 

  

- Không ngờ ngày nay chúng ta lại đƣợc trông thấy uy nghi nƣớc nhà ! 

  

Lê Lợi rất lấy làm cảm kích, nhƣng cũng chính lúc đó, Lê Lợi đã lập tức ban bố những 

quy định rất nghiêm ngặt. Sách Đại Việt thông sử (trang 46) chép : 

  

“Vua hạ lệnh rằng : 

  

“Nhân dân ta lâu nay đã khốn khổ vì chính trị bạo ngƣợc của quân Minh ? Vậy, quân sĩ 

đến châu huyện nào cũng không đƣợc xâm phạm của dân một mảy may. Nếu không phải 

là trâu bò thóc gạo của ngụy quan, thì dù có đói lắm cũng không đƣợc lấy". 

  

Lúc ấy, quân sĩ có ngƣời ba ngày chƣa đƣợc một bữa ăn mà không ai dám phạm lệnh 

trên ! Về phần nhân dân, thì ai cũng đem trâu bò thóc gạo của ngƣời Minh đã tích trữ ra 

để tiếp tế cho quân ta". 

  

Suốt cuộc trƣờng chinh, quân pháp của Lam Sơn bao giờ cũng đƣợc giữ rất nghiêm. 

Sách Đại Việt thông sử (trang 56) còn chép việc Lam Sơn xử tử Lê Lai (trong phong 

trào Lam Sơn có đến mấy nhân vật Lê Lai khác nhau - NKT), Lý Vân và Bùi Vĩnh vào 

năm 1427 (năm cuối của phong trào Lam Sơn) nhƣ sau : 

  



"Viên Tƣ mã là Lê Lai cậy có chiến công, thƣờng thốt ra những lời khinh nhờn. Vua sai 

xử tử và tịch thu gia sản. Viên Thiên hộ là Lý Vân và kẻ tòng phạm là Bùi Vĩnh vì chở 

trộm muối vào thành Chí Linh, Vua cũng sai giết cả, và đều tịch thu gia sản. 

  

Ra lệnh kiểm điểm khí giới của binh sĩ, kẻ nào thiếu, sẽ trị theo quân luật". 

  

 

  

Lời bàn : Thói thƣờng, vui quá dễ say, say sƣa quá dễ mất hất cả tỉnh táo, và thế là mắc 

sai lầm trong chỗ không ngờ đó thôi. Lam Sơn chiến thắng mấy trận lớn liề, vậy mà vẫn 

không bị say bởi hơi men của chiến thắng, lại còn tỉnh táo lo nghĩ đến nỗi khổ chất chứa 

nhiều năm của dân, đội quân ấy mà đƣợc lòng dân cũng là phải lắm. 

  

Thà chết đói chứ không tơ hào của dân, cái đức của đội quân nhân nghĩa ấy thật đã tỏa 

sáng đến muôn đời vậy. Không có cái đức sáng ấy, dù võ nghệ họ có cao cƣờng bao 

nhiêu, dù vũ khí của họ có lợi hại đến bao nhiêu, thì tất cả họ chỉ là một đội quân ô hợp, 

bại vong là lẽ tất nhiên. 

  

Tiếc thay, ngƣời lính vô danh thì nghiêm giữ quân pháp, còn làm đến chức Tƣ mã nhƣ 

Lê Lai, đến Thiên hộ nhƣ Lý Vân và Bùi Vĩnh thì ngông nghênh và thủ lợi. Họ đã tự giết 

chết cái đức của họ, lƣỡi gƣơm của phép nƣớc chỉ giết nốt cái xác phàm xấu xa của họ 

mà thôi. 

  

Mới hay, nếu tạo hóa chẳng chút công bằng khi phân phát trí tuệ và vinh hoa cho thiên 

hạ, thì lại bất công bằng khi phân phát đức độ cho mọi lớp ngƣời. Đừng tƣởng lính là 

kém đức hơn quan. 

  

 09- SỐ PHẬN CỦA TRẦN PHONG VÀ LƢƠNG NHỮ HỐT 

 

 

Trần Phong ngƣời xã Ma Lộng, huyện Chí Linh (nay thuộc Hải Dƣơng), sinh năm nào 

không rõ. Khi quân Minh xâm lƣợc nƣớc ta, Trần Phong đem toàn bộ gia thuộc đầu hàng 

giặc, đƣợc giặc cho làm chức Chỉ huy đồng tri, sau thăng đến chức Đô chỉ huy thiêm sự. 

Trần Phong là một tên Việt gian tàn ác, đã giết hại không biết bao nhiêu ngƣời yêu nƣớc 

đƣơng thời. 

  

Lƣơng Nhữ Hốt ngƣời xã Trác Vĩnh, huyện Cổ Đằng (nay thuộc Thanh Hóa), cũng 

không rõ là sinh năm nào. Khi quân Minh vào xâm lƣợc nƣớc ta, Lƣơng Nhữ Hốt đầu 

hàng, đƣợc chúng cho làm chức Tri phủ Thanh Hoa (tức Thanh Hóa ngày nay). Lƣơng 

Nhữ Hốt từng đem gia quyến sang Yên Kinh (Trung Quốc) để tình nguyện giúp việc xây 

dựng cƣng điện cho quân Minh, nhƣng rồi vua Minh cho về. Sau, Lƣơng Nhữ Hốt đƣợc 

quân Minh cho chỉ huy đồn Đa Căng, và tại đây, suýt nữa thì Lƣơng Nhữ Hốt đã bị Lam 

Sơn tiêu diệt.  



  

Năm 1427, quân đội Lam Sơn khép chặt vòng vây ở Đông Quan. Lƣơng Nhữ Hốt và 

Trần Phong cũng đều có mặt trong thành Đông Quan này. Tổng chỉ huy quân giặc trong 

thành Đông Quan là Vƣơng Thông rất lo sợ, đã có ý đầu hàng, nhƣng ý định đó bị bọn 

Trần Phong và Lƣơng Nhữ Hốt ngăn cản. Sách Đại Việt thông sử (trang 223-224) chép 

rằng : 

  

"Khi quân Nhà vua vây thành Đông Quan, quân Minh bị nguy khốn, đƣa thƣ xin hòa, 

muốn đƣợc bảo toàn quân số trở về nƣớc. Nhà vua bằng lòng cho, đã có lời đoan ƣớc 

đầy đủ, nhƣng bọn Trần Phong và Nhữ Hốt xúi bẩy Vƣơng Thông rằng : Trƣớc đây quân 

của Ô Mã Nhi bị thua ở sông Bạch Đằng, đem toàn quân quy hàng, Hƣng Đạo Vƣơng 

bằng lòng cho. Nhƣng lại dùng kế lấy thuyền to chở quân cho về, rồi sai ngƣời bơi giỏi 

sung vào làm phu chở thuyền. Ra tới ngoài biển, đang đêm, rình lúc quân Ô Mã Nhi ngủ 

say, lặn xuống đục đáy thuyền, làm cho những ngƣời đã quy hàng đều bị chết đuối, 

không một ai sống sót trở về đƣợc.". Bọn Thông tin lời ấy, lại sinh lòng khác, đóng chặt 

cửa thành không ra. Đến khi Vƣơng Thông cùng kế, buộc phải xin hòa, dẫn quân về 

nƣớc, bọn Trần Phong mới chịu ra hàng. Nhà vua đã tha tội cho, nhƣng bọn Phong vẫn 

chƣa chịu yên, lại kết bè đảng với nhau, sai ngƣời đi tắt sang đƣa thƣ cho tƣớng nhà 

Minh ở biên giới, yêu cầu quân Minh gây sự, còn bọn Phong bí mật làm nội ứng. Thƣ ấy 

bị viên Thƣợng tƣớng quân ở trấn Thái Nguyên là Hoàng Nguyên Ý bắt đƣợc. Nhà vua 

muốn cho yên lòng dân mới quy phụ, bèn giết kẻ đƣa thƣ ấy mà giấu kín việc này đi. 

Tháng 8 năm thứ nhất (tức là năm 1428 - NKT) lại có ngƣời trong đảng y đến cáo giác, 

Nhà vua mới bắt Trần Phong giết đi và ban chiếu bảo cho trong ngoài rằng chỉ giết kẻ 

cầm đầu, những ngƣời còn lại thì không hỏi đến". 

  

Cũng sách nói trên (trang 225) còn cho biết thêm là trong số bọn đầu sỏ cùng mƣu với 

Trần Phong, có cả Lƣơng Nhữ Hốt. 

  

 

  

Lời bàn : Giặc vừa sang đã hàng, đó là nhát. Cam phận làm tay sai cho giặc để hại dân, 

đó là phản. Kẻ nhát và phản, có bao giờ từ một việc làm hèn mạt nào đâu. Cho nên, Trần 

Phong và Lƣơng Nhữ Hốt gồm đủ mọi tội lỗi đáng khinh, chuyện ấy chẳng có gì là lạ cả. 

Thƣờng ở đời, hễ có anh hùng, tất sẽ có tiểu nhân, có chính nghĩa, tất sẽ có gian tà, có 

cao thƣợng tất sẽ có thấp hèn, sáng tối đặt bên nhau, cứ nhƣ là sự trớ trêu của con tạo 

vậy. Nhƣng, sống một đời mà nhục đến muôn đời nhƣ Trần Phong và Lƣơng Nhữ Hốt, 

thử hỏi có đáng sống không ? 

  

 

  10 - CÁI CHẾT CỦA ĐỖ DUY TRUNG 

 

 



Vùng Cẩm Khê, Sơn Tây cũ, nay thuộc về Phú Thọ. Đất ấy có xã mang tên chữ là Ký 

Chế, tên nồm là Cấy Chấy. Cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV, ở Cấy Chấy có ngƣời tên là 

Đỗ Duy Trung. Đỗ Duy Trung vốn là cựu thần của nhà Trần. Năm 1400, họ Hồ cƣớp 

ngôi họ Trần, Đỗ Duy Trung lấy đó làm điếu căm tức. Thế rồi khi quân Minh xâm lƣợc 

nƣớc ta, cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo nhanh chóng bị thất bại, Đỗ 

Duy Trung lập tức đầu hàng và cam phận làm tay sai cho quân Minh. 

  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 12, tờ 46) có đoạn 

chép về Đỗ Duy Trung nhƣ sau : 

  

"Trƣớc đây, bọn tên Huân đầu hàng nhà Minh, đƣợc (tƣớng giặc) là Trƣơng Phụ xuống 

trát, cho Huân chức Tham nghị, Nhữ Hốt làm Tri châu Thanh Hóa, còn Duy Trung thì 

cho giữ chức Tri phủ Tam Giang. Đến đây (mùa xuân năm Bính Thân, 1416 - ND) bọn 

này mang vàng bạc cùng các thứ sản vật địa phƣơng, đi đến tận Yên Kinh (kinh đô của 

nhà Minh - ND), xin vào bái yết. Vua nhà Minh khen ngợi, liền sai đổi trát của Trƣơng 

Phụ cấp cho chúng trƣớc kia bằng sắc phong chính thức của triều đình, lấy giấy vàng của 

bộ Lại để viết sắc phong ấy. Cả bọn đều đƣợc thăng chức. Vua Minh nhân đó dụ bảo 

chúng rằng : 

  

- Trƣớc đây, khi bình định đƣợc Giao Chỉ (chỉ nƣớc ta - ND) chúng bay đã dốc lòng 

thành mà theo việc nghĩa, đến xin quy phụ với thiên triều, nay lại đến cửa khuyết để xin 

vào bái yết, trẫm cảm lòng thành ấy mà đặc ân ban khen cho. Chúng bay cần phải cố 

gắng trƣng thành và mẫn cán hơn nữa, một lòng kính giữ tiết tháo của kẻ làm tôi, với 

dân thì phải biết vỗ về, sao cho muôn phƣơng đƣợc an nghiệp để cùng hƣởng thái bình, 

nhƣ thế thì đấng cao xanh sẽ phù hộ cho chúng bay đƣợc hƣởng tƣớc lộc, để lại cho con 

cháu mãi mãi cũng chẳng hết. 

  

Sau, bọn tên Huân lại sai ngƣời sang Yên Kinh để tự nguyện giúp xây cung điện, vua 

nhà Minh thấy chúng đi xa khó nhọc, khổ sở trăm bề, nên sai cho ban thƣởng rồi trả về". 

  

Nhận xét về hành vi của bọn Đỗ Duy Trung, các sử gia thời Nguyễn, tác giả của bộ sách 

nói trên, đã có lời phê rất nghiêm khắc nhƣ sau : "Mất hết lƣơng tâm, nay, một lũ ngƣời 

ở Nam Kì cũng giống nhƣ thế" (tờ 45). 

  

Sách Đại Việt thông sử (trang 226) cho biết thêm : "Khi vua Thái Tổ bình định thiên hạ, 

Duy Trung cùng kế mới chịu hàng, y lại cùng bọn Trần Phong, Nhữ Hốt mƣu phản, liền 

bị giết ngay". 

  

 

 Lời bàn : Chống nhà Hồ là việc riêng của Đỗ Duy Trung, nhƣng phản quốc rồi làm tay 

sai cho giặc là tội không thể tha thứ đƣợc. Sử thần thời Nguyễn ví Đỗ Duy Trung với 

“một lũ ngƣời ở Nam Kì” (ý chỉ bọn Tôn Thọ Tƣờng) thì thật là chƣa thấy hết tính chất 

đầy nguy hiểm của những hành vi mà Đỗ Duy Trung và đồng bọn đã làm vậy. 



  

Lê Lợi làm nên cuộc đại định, lại còn mở lƣợng hải hà mà bao dung, cơ may cho một 

cuộc đổi đời của chúng đã đến, vậy mà rồi chứng nào vẫn tật ấy, bị giết là phải lắm. 

  

Phàm ở đời, làu thông thiên kinh vạn quyển mà quên hai chữ ái quốc thì chƣa thể gọi là 

bậc trí giả. Quên hai chữ này thì không phải là lỗi mà thực là tội. Đã đƣợc nhắc cho nhớ 

mà lại không thèm nhớ thì đúng là đại tội. Lê Lợi trị bằng lƣỡi gƣơm chƣa đủ, cho nên 

miệng thế đời đời mới góp lời để trừng trị đó thôi. Lƣu danh sử sách kiểu Đỗ Duy Trung 

và đồng bọn, nhục nhã lắm thay ! 

  

 

 11 - BƢỚC ĐƢỜNG CÙNG CỦA TỔNG BINH THÀNH SƠN HẦU VƢƠNG 

THÔNG 

 

 

Mùa đông năm Bính Ngọ (1426), quân Minh trên đất nƣớc ta lâm vào tình thế rất khốn 

quẫn. Để cứu nguy, tháng 10 năm đó, vua Minh liền sai Thành sơn hầu là Vƣơng Thông 

làm Tổng binh, cùng với bọn Tham tƣớng Mã Anh, đem năm vạn quân và năm ngàn con 

ngựa, tiến thẳng sang Thăng Long. Nhƣng, vừa sang đến nơi, Vƣơng Thông đã bị thất 

bại thảm hại trong trận Tốt Động - Chúc Động. Vƣơng Thông bị trọng thƣơng, sau đó, 

cố thủ trong thành Thăng Long và kêu cứu thảm thiết. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản 

kỉ, quyển 10, tờ 25 a-b) chép rằng : 

  

"Vua (chỉ Lê Lợi – ND) thân đốc suất tƣớng sĩ vây đánh thành Đông Quan (tức thành 

Thăng Long - ND) suốt cả ngày đêm. Bọn tƣớng nhà Minh là Vƣơng Thông, Sơn Thọ 

đánh trận nào thua trận đó, lấy làm lo sợ lắm. Thấy hết cả mƣu hay chƣớc lạ, viện binh 

thì không đến, chúng bèn cho ngƣời mang thƣ tới xin hòa, mong đƣợc an toàn về nƣớc. 

Vua nói : 

  

- Lời ấy đúng với ý ta. Vả chăng, binh pháp nói là không đánh mà khuất phục đƣợc đối 

thủ mới là kế hay nhất. 

  

(Nói rồi), bèn bằng lòng cho giảng hòa, lại hẹn ngày cho gọi quân sĩ ở khắp các thành tề 

tựu để kịp trở về một lúc. Vua sai bề tôi bàn với quân Minh, cho chúng đƣợc phép đi lại, 

mua bán nhƣ dân thƣờng. 

  

Bấy giờ, bọn ngụy quan là Đô ti Trần Phong, Tham chính Lƣơng Nhữ Hốt, Đô chỉ huy 

Trần An Vinh… đã can tội bán nƣớc làm tay sai cho giặc, sợ rằng sau khi quân Minh rút 

về, chúng sẽ không còn sống sót, nên cố ngấm ngầm làm kế phá hoại. Chúng nói với 

quân Minh rằng : 

  

- Trƣớc kia, Ô Mã Nhi bị thua ở sông Bạch Đằng, phải đem quân về hàng. Hƣng Đạo 

Vƣơng cũng cho hàng, nhƣng lập mƣu dùng thuyền lớn chở họ về nƣớc, xong, lấy ngƣời 



giỏi bơi lặn làm phu chèo thuyền. Thuyền ra đến ngoài biển, nhân lúc mọi ngƣời ngủ 

say, đang đêm, bọn phu thuyền lặn xuống, đục thủng đáy thuyền, làm cho những ngƣời 

đầu hàng đều bị chết đuối cả, không một ai sống sót trở về. 

  

Bọn Vƣơng Thông tin lời ấy, bèn ngờ vực mà nảy ý khác, sai quân đắp thêm thành lũy, 

đào hào và thả chông để tính kế chống đỡ, ngoài mặt nói hòa hiếu nhƣng bên trong thì 

toan đánh lại. Chúng bí mật sai ngƣời mang thƣ bọc sáp, theo lối tất mà về nƣớc để xin 

viện binh. Vua bắt đƣợc ngƣời đƣa thƣ, ghét chúng nuôi lòng tráo trở, liền bí mật mai 

phục khắp bốn phía thành Đông Quan, đón bọn giặc do thám, bắt đƣợc hơn ba ngàn tên 

và hơn năm ngàn con ngựa. Từ đấy, quân Minh đóng chặt cửa thành, không dám ra 

ngoài, sứ giả hai bên qua lại cũng dứt". 

  

 

  

Lời bàn : Từ khi đƣợc cử làm Tổng binh đi đàn áp lực lƣợng Lam Sơn. Vƣơng Thông 

mắc ba lần đại nhục. Lần thứ nhất là lần bị thảm bại ở Tốt Động - Chúc Động, thân bị 

trọng thƣơng, quân bị vây chặt trong thành Đông Quan, tiến không đƣợc, thoái cũng 

không xong, bi đát không thể tƣởng tƣợng đƣợc. Lần thứ hai là lần này, trong thì trí quẫn 

lực kiệt, ngoài thì bọn ngụy quan vì quá lo cho số mạng của bản thân mà xúi đông giục 

tây, kế cùng đâm ra phản trắc, hao binh tổn tƣớng mà chẳng thu đƣợc lợi lộc gì, thê thảm 

lại càng thêm thê thảm. Lần thứ ba là lần phải cúi đầu kí vào văn kiện đầu hàng không 

điều kiện và cút khỏi nƣớc ta. Ba lần ấy đủ để thiêu hủy toàn bộ uy danh của tƣớng quân 

thiên triều. 

  

Vƣơng Thông và các tƣớng phụ tá cùng bọn ngụy quan quá bất tài chăng ? Cứ nhƣ sử 

Trung Quốc chép mà xét thì chính Vƣơng Thông là tƣớng tài trong số những tƣớng tài 

chứ chẳng phải là thƣờng. Có chăng thì chỉ là ở chỗ, Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng các 

tƣớng lĩnh Lam Sơn tài hơn. Vả chăng, đã là đội quân bất nghĩa thì làm gì có diệu kế để 

tự cứu mình. 

  

 

  12 - BỐN SẮC LỆNH CỦA LÊ LỢI BAN RA Ở DINH BỒ ĐỀ ĐẦU NĂM 1427 

 

 

Sau trận đại thắng ở Tốt Động-Chúc Động, bộ chỉ huy tối cao của Lam Sơn đã có mặt ở 

ngoại ô thành Đông Quan, chuẩn bị đánh trận quyết định cuối cùng với quân Minh xâm 

lƣợc. Bấy giờ tình hình chuyển biến rất nhanh, Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng các tƣớng 

không lúc nào đƣợc nghỉ ngơi. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 27-a) 

chép : 

  

“Lúc ấy, Vua dựng lầu nhiều tầng ở dinh Bồ Đề, ngay trên bờ sông Lô. Thuở đó, trong 

dinh có hai cây bồ đề nên ngƣời ta mới nhân đó mà gọi là dinh Bồ Đề. Lầu cao bằng 

tháp Báo Thiên. Ngày ngày, Vua thân leo lên tầng cao nhất để quan sát mọi hành vi của 



giặc (trong thành Đông Quan), cho (Nguyễn) Trãi ngồi ở lầu thứ hai, (sẵn sàng) nhận 

mệnh để thảo thƣ từ qua lại (với quân Minh)". 

  

Từ đại bản doanh Bồ Đề, một loạt các sắc lệnh đã đƣợc ban ra. Đây xin đƣợc bàn riêng 

về bốn sắc lệnh đặc biệt, xuất hiện vào mùa xuân năm Đinh Mùi (1427).  

  

Loại thứ nhất là sắc lệnh về tìm nhân tài : "Hạ lệnh cho các tƣớng hiệu, các quan cấp lộ, 

phải tìm kiếm những ngƣời có tài lƣợc trí dũng, có thể làm đƣợc các chức nhƣ Tƣ mã 

hoặc là Thƣợng tƣớng, mỗi viên tiến cử lấy một ngƣời" (tờ 26-b). 

  

Loại thứ hai là chăm sóc đền miếu : "Hạ lệnh cho các nơi thờ cúng đền miếu các công 

thần" (tờ 26-b). 

  

Loại thứ ba là khai báo con em theo giặc : "Hạ lệnh cho ngƣời trong nƣớc, ai có cha mẹ, 

vợ con, anh em, tôi tớ hoặc thân thích đang theo giặc ở trong thành, phải tự nguyện lên 

mặt thành để khai báo, chờ khi phá đƣợc thành sẽ cho nhận lãnh về nhà. Ai không tự 

khai báo trƣớc mà sau lại tự tranh nhau nhận về đoàn tụ thì sẽ bị xử theo quân luật" (tờ 

27-a). 

  

Loại thứ tƣ là định lệ khen thƣởng cho ngƣời có công : "Hạ lệnh ban thƣởng cho các 

tƣớng hiệu, khởi đầu từ việc lập công mới. Từ đại thần đến chức Thiếu úy, nếu có công 

lao lớn, đƣợc ân thƣởng phù vàng thì sẽ đƣợc ăn lộc một quận. Các chức cấp lệnh mà có 

công thì đƣợc ăn lộc một ấp. Các đốc tƣớng và quân nhân có công cũng đƣợc ăn lộc một 

quận hay một ấp, tùy thứ bậc khác nhau. Ngƣời nào không có công, không đƣợc thƣởng 

gì thì giáng làm dân thƣờng" (tờ 28-b). 

  

 

  

Lời bàn : Trong muôn việc khó của đời, tìm ngƣời tài giỏi phải kể là một việc khó vào 

hàng bậc nhất. Ngƣời tài giỏi vốn dĩ đã ít ỏi, mà ngƣời có thực tâm biết kính nhƣờng, 

biết trọng dụng kẻ có tài lại càng ít ỏi hơn. Lê Lợi không nói lời cầu hiền chung chung 

mà là hạ lệnh cho thuộc hạ tìm ngƣời tài giỏi để tiến cử, ấy là một việc đƣợc hai điều lợi. 

Lợi thứ nhất là khiến cho ai cũng phải dốc lòng tìm ngƣời tài, và phong trào thực sự ấy 

sẽ làm cho kẻ công thần bớt công thần, bớt cho mình là nhất. Lợi thứ hai là Lam Sơn có 

thêm ngƣời tài, sự nghiệp lớn nhờ đó mới có thể thành công đƣợc. Lê Lợi dám hạ lệnh 

tìm ngƣời tài vì Lê Lợi cũng thực sự là ngƣời có tài. Phàm là kẻ bất tài, chẳng bao giờ đủ 

sức, đủ uy tín để tìm ngƣời tài cả. 

  

Cũng ở đời, kẻ có công mà không có đức, thƣờng muốn thiên hạ tôn kính minh hơn là 

mình phải tôn kính ngƣời này, ngƣời nọ của thiên hạ. Với sắc lệnh thứ hai, Lê Lợi vừa tỏ 

đƣợc cái đức khiêm nhƣợng của mình, vừa tỏ đƣợc ý định nối chí ngƣời xƣa là một lòng 

kính trọng ngƣời có công với nƣớc, lại vừa khôn khéo nhắc nhở tƣớng sĩ dƣới quyền 

phải nghiêm cẩn giữ lễ, không đƣợc làm điều càn quấy ở chốn tôn nghiêm. 



  

Hạ lệnh cho những gia đình có con em theo giặc phải đi khai báo trƣớc, đó là phép mở 

lối dễ đi nhất cho những ai không biết tự mình tìm lối chân chính mà đi, sự độ lƣợng của 

Lê Lợi bao la biết ngần nào. Nhƣng, cái chính ở đây không phải là sự độ lƣợng mà là 

khéo léo đặt ra những yêu cầu vừa mức, khiến cho ai ai cũng có thể thực hiện đƣợc. 

Quân Minh dần dần bị cô lập, bảo không thất bại thảm hại làm sao đƣợc ? 

  

Lệnh định phép khen thƣởng của Lê Lợi quả là thật đặc biệt. Thƣởng ngƣời có công, trị 

ngƣời có tội là phép thƣờng, cổ kim đều có cả. Nhƣng có chức cao tƣớc lớn rồi mà chỉ 

liệu kế giữ thân để hƣởng phúc ấm lâu dài, không lo lập công nữa, cũng bị coi là có tội, 

bị giáng làm thƣờng dân... thì sử sách chƣa hề thấy chép nhƣ thế bao giờ. Những kẻ cơ 

hội và sớm có tƣ tƣởng tự mãn, ắt phải lấy đó làm mối lo hàng đầu. 

  

Mới hay, cuộc đại định là phép cộng liên tục của những sắc lệnh ngỡ nhƣ rất bình 

thƣờng này. 

  

 

  13 – LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA LƢU THANH 

 

 

Lƣu Thanh là một trong những viên tƣớng của nhà Minh, từng nhiều phen đem quân đi 

đàn áp Lê Lợi. Năm 1427, Lƣu Thanh là chỉ huy đồn Tam Giang. Giữa năm 1427, có 

một sự kiện khá độc đáo, gắn liền với nhân vật Lƣu Thanh, đã đƣợc sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 29-b) chép lại nhƣ sau : 

  

"Tháng 6, bọn Chỉ huy sứ (của quân Minh) là Lƣu Thanh đóng ở đồn Tam Giang ra 

hàng. Nguyên trƣớc kia, bọn lính Tam Giang từng vào Thanh Hóa (để đánh Lam Sơn) 

theo lệnh điều động của quan Tổng binh. Bại trận trở về, có tên ngụy binh buông lời 

khinh mạn Nhà vua (tức Lê Lợi). Lƣu Thanh liền mắng : 

  

- Thằng man di vô lễ. Ông ấy (chỉ Lê Lợi - ND) sẽ là Hoàng đế của chúng mày đấy. 

  

Đến đây thì (Lƣu Thanh đem binh sĩ thành Tam Giang) ra hàng. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Vua nổi dậy, nghĩa binh đi tới đâu là quân Minh thua chạy đến 

đấy, nhƣng đó có phải là vì quân ta đông mà quân giặc ít đâu ? Đó cũng có phải là vì 

quân ta mạnh mà quân địch yếu đâu ? Tất cả chỉ là vì đức của Vua hiệp với lẽ của trời, 

trời giúp Vua, Vua lại làm đẹp lòng ngƣời nên ngƣời theo về đó thôi. Bấy giờ, không 

những chỉ có ngƣời nƣớc ta vui lòng theo phục, mà cả đến bọn phản nghịch cũng tôn 

kính, cho nên, chúng không còn ý chí chiến đấu, cùng nhau ra hàng là phải lắm. Thế thì 

việc dấy quân nhân nghĩa của Vua nào có kém gì công trạng rực rỡ của Thang, Võ trƣớc 

kia ? Việc làm này của tƣớng Lƣu Thanh càng tỏ rõ uy đức của Vua lớn lắm. Còn nhƣ 

cái điềm đƣợc nƣớc, đâu phải là từ lời sấm vĩ kia ?" 



  

 

  

Lời bàn : Lẽ đƣợc thua của Lê Lợi, sử thần Ngô Sĩ Liên đã có lời bàn. Góp lời thô thiển 

với Ngô Sĩ Liên là vô lễ với bậc đại trí. Tuy nhiên, để hiểu thêm lời bàn của Ngô Sĩ 

Liên, có lẽ cũng phải cần ghi thêm một chú thích nhỏ : Thang, Võ tức vua Thang và vua 

Võ. Thang là Thành Thang, ngƣời đã diệt vua Kiệt tàn bạo của nhà Hạ mà lập ra nhà 

Thƣơng (còn gọi là nhà Ân) của Trung Qu6c. Võ là Võ Vƣơng, ngƣời đã diệt vua Trụ 

cũng rất tàn bạo của nhà Thƣơng mà lập ra nhà Chu. Thang và Võ là hai vị vua cổ đại 

của Trung Quốc, rất đƣợc Nho gia tôn kính. 

  

Uy đức của Lê Lợi to lớn và mạnh mẽ thay ! 

  

 14 - ĐINH LỄ VÀ NGUYỄN XÍ VỚI CÁI GIÁ CỦA MỘT BÀI HỌC 

 

 

Đinh Lễ ngƣời Lam Sơn (Thanh Hóa), sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất vào năm 

1427. Ông là cháu gọi Lê Lợi bằng cậu, tham gia phong trào Lam Sơn ngay từ những 

ngày đầu, là ngƣời chỉ huy trận tấn công vào Diễn Châu và vào Thanh Hóa, là một trong 

những vị tƣớng có vai trò rất quan trọng trong trận quyết chiến Tốt Động-Chúc Động. 

Bởi có nhiều công lao lớn, ông đƣợc đổi gọi là họ Lê, sử cũ vì thế mà thƣờng chép là Lê 

Lễ. 

  

Nguyễn Xí (1397-1465) ngƣời đất Thƣợng Xá, Chân Phúc, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An. Năm lên 9 tuổi, Nguyễn Xí mồ côi cha, đƣợc ngƣời anh đem ra Thanh Hóa rồi 

đƣợc Lê Lợi nuôi trong nhà. Năm 1418, ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, mau chóng 

trở thành một trong những vị tƣớng có tài. Cùng với nhiều ngƣời khác, ông cũng đƣợc 

đổi họ thành họ Lê. 

  

Trải mƣời năm chinh chiến, Đinh Lễ và Nguyễn Xí đánh đâu thắng đó nên càng về sau 

càng hay khinh địch. Vì lẽ này, hai ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự chủ quan 

của mình. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 30a-b) chép : 

  

“Trƣớc đó, ngày mồng 8 (tháng 6-1427 - ND), Tƣ không là Lê Lễ cùng Thƣợng tƣớng là 

Lê Xí đánh nhau với quân Minh ở My Động (nay là xã Hoàng Mai, ngoại thành Hà Nội - 

ND). Lễ tử trận. Hôm ấy, Vƣơng Thông cho quân tinh nhuệ từ trong thành (Đông Quan) 

ra đánh Thái giám Lê Nguyễn ở Tây Phù Liệt. Nguyễn cố giữ thành để đánh trả. Vua vội 

sai Lê Lễ và Lê Xí đem hơn 500 quân Thiết Đột đến giúp, đuổi giặc tới My Động. 

Vƣơng Thông thấy Lễ ít quân mới quay lại đánh ép vào. Lễ và Xí cƣỡi voi, ra sức mà 

đánh nhƣng rồi voi bị sa lầy nên cả hai bị quân Minh bắt sống đem vào thành Đông 

Quan. Lễ không chịu khuất phục, bị giết chết ngay, còn Xí thì nhân cơ hội đêm ấy mƣa 

gió, dùng kế đánh lừa kẻ canh giữ mà chạy thoát đƣợc. Xí về ra mắt Vua ở dinh Bồ Đế, 

Vua thấy liền kêu to lên rằng : " Ngƣơi sống lại đấy ƣ?”.  



  

Trƣớc kia, mỗi lần xuất quân, Vua. thƣờng răn Lễ chớ nên khinh địch. Đến khi thắng 

trận Tốt Động, ai cũng khen Lễ giỏi, Vua nói :  

  

- Trăm trận mà thắng cả trăm chƣa hẳn đã là điều hay. Hắn cứ cậy có lính giỏi, quen say 

men thắng trận thua đau biết đâu còn chờ.  

  

Đến đây thì lời ấy quả là đúng. 

  

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Khuất Hà (tƣớng của Lỗ Hoàn Công, Trung Quốc thời Chu, 

nổi tiếng là giỏi, sau vì chủ quan mà thua đau, phải tự tử - ND) quen thói thắng lớn ở Bồ 

Tao mà đến nỗi bị đại bại. Nhƣng, Khuất Hà là tƣớng cầm quân đi đánh nƣớc nhỏ, tàn 

bạo và bị cô lập. Lê Lễ cũng quen thôi thắng trận ở Tốt Động mà rồi bị thua đau, nhƣng 

Lê Lễ cầm quân khảng khái phục thù, có đại nghĩa. Tuy xem ra, hai ngƣời đều thất bại 

có vẻ nhƣ nhau mà ý nghĩa thì thực lại rất khác biệt. Tƣớng giỏi thời bấy giờ, đứng hàng 

đầu ắt phải kể đến Lễ và Triện". 

  

 

  

Lời bàn : Chỉ vì không nghiêm cẩn nghe lời dặn dò của Bình Định Vƣơng Lê Lợi mà hai 

vị tƣớng tài đều bị bắt, một ngƣời bi giết, một ngƣời thoát đƣợc, nhƣng hao tổn binh lực 

cũng chẳng phải là ít. Mới hay, thắng đƣợc sự kiêu căng của chính mình còn khổ hơn cả 

thắng kẻ thù thiện chiến và mƣu lƣợc. 

  

Ngô Sĩ Liên khen Lê Lễ, xếp ông và Lý Triện vào hàng những tƣớng giỏi nhất, ắt chỉ vì 

kính trọng tiết tháo của hai ngƣời đó thôi. Cái chết của Lê Lễ đâu phải chỉ đơn giản là sự 

thiệt hại một sinh mạng ? Nếu các tƣớng lĩnh đều hành động nhƣ ông thì sự nghiệp của 

Lam Sơn làm sao hoàn thành ? Hóa ra, đánh trận cũng nhƣ đánh cờ, nhƣờng một bƣớc 

chƣa hẳn phải thua, điều cốt lõi là phải bảo toàn đƣợc tƣớng để sau cùng, đánh những 

nƣớc quyết định mà giành phần thắng về mình. Lê Xí may thoát đƣợc để còn ngẫm nghĩ 

về những lời khuyên của Lê Lợi, chớ Lê Lễ thì chẳng còn cơ may nào để kịp nhận ra sai 

lầm của mình. Tiếc thay ! 

  

 

 15 – HỘI THỀ ĐÔNG QUAN 

 

 

Sau khi toàn bộ lực lƣợng viện binh đều bị tiêu diệt và mọi cố gắng nhằm xoay chuyển 

tình hình cũng đều bị thất bại, ngày 10-12-1427 (nhằm ngày 22-11 năm Đinh Mùi), 

Tổng binh giặc là Thành sơn hầu Vƣơng Thông đành phải chấp nhận đầu hàng vô điều 

kiện. Lễ kí kết văn kiện đầu hàng nhục nhã này của Vƣơng Thông đƣợc các lãnh tụ Lam 

Sơn đặt cho một cái tên thật hài hƣớc là hội thề Đông Quan ! 

  



Dự "hội thề", về phía Lam Sơn có Bình Định Vƣơng Lê Lợi cùng các tƣớng tùy tùng là : 

Trần Nguyên Hãn, Lƣu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Ngân, Phạm Văn Xảo, Bùi Bị, Trịnh 

Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn Lý, Phạm Bôi, Lê Văn An, Bế Khắc Thiện và Ma Luân. 

  

Về phía quân Minh có Vƣơng Thông cùng các tƣớng tùy tùng là Mã Anh, Sơn Thọ, Mã 

Kỳ, Trần Trí, Lý An, Phƣơng Chính, Trần Tuấn, Chu Kỳ Hân, Trần Hựu, Quách Vĩnh 

Thanh, Dực Khiêm, Lục Quảng Bình, Hồng Bỉnh Lƣơng, Lục Trinh, Dƣơng Thời Tập 

và Quách Đoan. 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10, tờ 46-b và tờ 47-a) chép rằng : "Bấy giờ, 

các tƣớng sĩ và ngƣời trong nƣớc căm thù quân Minh tột độ vì chúng đã giết cha con, 

thân thích của họ, bèn kéo tới khuyên vua nên giết hết bọn chúng đi. Vua dụ rằng : 

  

- Trả thù và báo oán là lẽ thƣờng tình của con ngƣời. Nhƣng, không nỡ giết ngƣời là bản 

tâm của bậc có lòng nhân đức. Vả lại, giết kẻ đã hàng là điều xấu không gì sánh đƣợc. 

Nếu đƣợc hả mối thù trong chốc lát mà phải mang tiếng xấu với muôn đời là giết kẻ đã 

hàng, thì chi bằng tha mạng cho tất cả lũ chúng để nhân đó dập tắt hết thảm họa chiến 

chinh cho đời sau, khiến sử xanh phải ghi mãi tiếng thơm đến muôn thuở. Đó chẳng phải 

là việc lớn hay sao ? 

  

(Nói xong), Vua bèn hạ lệnh : Số giặc về bằng đƣờng thủy thì cấp cho 500 chiếc thuyền, 

giao cho Phƣơng Chính và Mã Kỳ nhận lãnh. Số giặc về bằng đƣờng bộ thì cấp thêm 

lƣơng thực, giao cho Sơn Thọ và Hoàng Phúc nhận lãnh. Riêng số giặc bị bắt hoặc đầu 

hàng từ trƣớc, tổng cộng hơn hai vạn ngƣời cùng với hơn hai vạn con ngựa thì giao cho 

Mã Anh nhận lãnh và cho Chinh Man tƣớng quân là Trần Tuấn đem quân trấn thủ đi 

theo. 

  

Tất cả quân Minh đều kéo nhau đến dinh Bồ Đề để lạy tạ mà về. Bọn Phƣơng Chính, 

phần vì xúc động, phần vì hổ thẹn mà rơi cả nƣớc mắt". 

  

Sách Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi đã ghi lại lời thề của Vƣơng Thông trong 

"hội thề" này nhƣ sau : 

  

“Về phía bọn Tổng binh Thành sơn hầu là Vƣơng Thông, nếu không có lòng thực, tự 

làm trái lời thề, nhất là khi ngƣời phục dịch và thuyền bè đã sắp sẵn rồi, cầu đƣờng cũng 

đã sửa xong rồi, mà không làm theo lời bàn, nghĩa là không lập tức đem quân về nƣớc, 

cứ kéo dài năm tháng để đợi viện binh, hoặc giả là khi về đến triều đình mà tâu sai sự lí, 

không sợ thần linh sông núi nƣớc An Nam, hoặc bàn khác đi, hoặc cho quân cƣớp phá 

dọc đƣờng thì Trời, Đất cùng Danh Sơn, Đại Xuyên và Thần Kỳ các xứ tất đem bọn 

quan Tổng binh Thành sơn hầu là Vƣơng Thông, tự bản thân cho đến cả nhà, cùng thân 

thích, đều làm cho chết hết và cả đến lũ quan quân cũng không một ai đƣợc sống sót trở 

về” (Chúng tôi nhấn mạnh - ND). 

  



Ngày 29-12-1427, Vƣơng Thông bắt đầu cho quân rút lui và đến ngày 3-1-1428 thì đất 

nƣớc sạch bóng quân xâm lăng. Cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của thế kỉ XV kết 

thúc toàn thắng. Năm đó, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, nhà Hậu Lê đƣợc chính thức lập ra. 

  

Các tác giả sách Đại Việt sử kí toàn thƣ đã có lời bàn về sự kiện trọng đại này. Lời bàn 

ghi ở quyển 10, tờ 55-a nhƣ sau : 

  

"Từ khi trời đất đã phân chia, thì Nam Bắc giới hạn rạch ròi. Phƣơng Bắc lớn mạnh 

nhƣng không thể đè bẹp đƣợc phƣơng Nam. Cứ xem các thời (Tiền) Lê, Lý và Trần thì 

đủ biết. Bởi vậy, cuối thời Tam Quốc, phƣơng Nam tuy có yếu nhƣng cũng chỉ là nội 

loạn. Nhà Nhuận Hồ thì bạo ngƣợc đã quá, để đến nỗi nƣớc mất, thân nhục, giặc Bắc 

hƣng tàn, dân tình khốn khổ. May thay, lòng trời còn đó, thánh chúa lại ra đời, chinh 

phục bằng nghĩa, đánh dẹp bằng nhân, cho nên, non sông mới đƣợc đổi mới, nhật nguyệt 

mới lại đƣợc sáng tƣơi. Nhân dân từ đấy bình yên, nƣớc nhà từ đấy thịnh trị. Ấy là bởi 

vua tôi một dạ, trên dƣới cùng lòng vậy. Ôi, đại loạn thì phải trị, lẽ ấy xƣa nay rành 

rành". 

  

 16 - PHÉP NƢỚC ĐẦU ĐỜI LÊ THÁI TỔ 

 

 

Đầu năm 1428, sau khi đất nƣớc sạch bóng quân xâm lăng, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, 

đó là Lê Thái Tổ (1428-1433), vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lê. 

  

Bấy giờ, trải hai mƣơi năm bị ngoại xâm và chiến tranh tàn phá, đất nƣớc chìm ngập 

trong những khó khăn lớn lao : Chính trị đổ nát, kinh tế điêu tàn, xã hội loạn li... Lê Thái 

Tổ phải dồn hết tâm lực để giải quyết hàng loạt những công việc quốc gia đại sự. Mặc dù 

vậy, Hoàng đế vẫn luôn canh cánh nỗi lo nghiêm giữ phép nƣớc. Năm 1429, Lê Thái Tổ 

đã ban hành rất nhiều sắc lệnh quan trọng, trong đó có hai sắc lệnh đặc biệt, đƣợc sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 10) ghi lại nhƣ sau : 

  

"Ngày 26 (tháng 2 năm 1429 - ND), ra lệnh cho các vị đại thần và các quan Hành khiển 

rằng : Nếu thấy các điều lệnh của trẫm có điều gì phƣơng hại đến việc quân, việc nƣớc, 

hoặc giả là việc sai dịch không phải lẽ, hoặc giả là cho thu thuế khoá nặng nề, hay nhƣ 

có việc tà dâm bạo ngƣợc... thì cho tâu xin để trẫm sửa lại" (tờ 65-b).  

  

“Ngày 18 (tháng 10 năm 1429 - ND), ra lệnh cho các đại thần, Tổng quản và các quan từ 

Hành khiển trở xuống rằng : Ngƣời xƣa có câu “Vua không chọn tƣớng mà dùng thì có 

khác gì đem dâng nƣớc mình cho giặc". Trẫm không lúc nào không suy nghĩ đến điều 

đó. Bởi đêm ngày lo nghĩ nên mới đem việc quân, việc nƣớc quan trọng mà trao cho các 

khanh. Thế mà các khanh cứ điềm nhiên nhƣ không, trên thì phụ lòng tin dùng của triều 

đình, dƣới thì chẳng chút đoái thƣơng đến quân dân, sao mà biếng nhác việc quan đến 

thế ? Nay, ta ra chiếu này để răn báo, nếu không biết tự mình sửa lỗi, lại còn tái phạm, 



thì phép nƣớc còn chờ đó, khi ấy đừng nói là trẫm phụ bề tôi cũ có nhiều công lao" (tờ 

71-a). 

  

 

  

Lời bàn : Muốn bách quan nghiêm giữ phép nƣớc, trƣớc hết, đấng chí tôn là Hoàng đế 

phải mẫu mực. Song, phàm là ngƣời sống giữa cõi trời đất, ai dám chắc là mình tránh 

đƣợc hết mọi lỗi lầm. Hoàng đế mở rộng lòng mình, bình tâm để lắng nghe lời tâu việc 

sửa sang chính trị của bá quan văn võ, kính thay ! 

  

Muốn trăm họ cũng nghiêm giữ phép nƣớc, thì quan lại, nhất là các bậc khai quốc công 

thần, trƣớc phải tự làm gƣơng. Lời của cổ nhân mà Lê Thái Tổ nhắc lại : “Vua không 

chọn tƣớng mà dùng thì có khác gì đem dâng nƣớc mình cho giặc”, càng nghĩ càng thấy 

chí lí. 

  

 17 - THƢƠNG THAY TRẦN NGUYÊN HÃN ! 

 

 

Trần Nguyên Hãn ngƣời đất Sơn Đông huyện Lập Thạch, nay là huyện Lập Thạch, tinh 

Vĩnh Phúc. Ông sinh năm nào không rõ, chỉ biết là mất vào năm 1429. Trần Nguyên 

Hãn là cháu nội của Tƣ đồ Trần Nguyên Đán, nhà thiên văn và lịch pháp nổi tiếng cuối 

thời Trần. Khi Lê Lợi xƣớng nghĩa ở Lam Sơn, ông cùng với Nguyễn Trãi (cháu ngoại 

của Trần Nguyên Đán) đã sớm tìm đến và mau chóng trở thành chỗ dựa tin cậy của Lê 

Lợi. Cuộc đời và cái chết oan khuất của ông đã đƣợc sách Khâm định Việt sử thông 

giám cƣơng mục (chính biên, quyển 25, tờ 20) chép lại tóm lƣợc nhƣ sau : 

  

“Hãn có học thức, giỏi binh pháp, từng giúp Lê Thái Tổ khởi nghĩa, đƣợc thƣơng yêu và 

hậu đãi và dự bàn những chuyện bí mật. (Trần Nguyên Hãn) cùng Vua xông pha trận 

mạc, đến đâu cũng lập đƣợc chiến công. 

  

Năm Mậu Thân, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất (1428), khi (Lê Thái Tổ) định công ban 

thƣởng cho các bậc công thần, (Trần Nguyên) Hãn đƣợc gia phong chức Hữu Tƣớng 

quốc, cho mang quốc tính là họ Lê. Công lao và danh vọng của (Trần Nguyên) Hãn kể 

vào hàng cao nhất. Nhƣng sau, Trần Nguyên Hãn có nói riêng với ngƣời thân tín rằng : 

  

- Nhà vua có tƣớng giống nhƣ Việt Vƣơng Câu Tiễn, cho nên, ta không thể cùng hƣởng 

yên vui sung sƣớng đƣợc. 

  

(Nói rồi), Hãn xin về hƣu, đƣợc Nhà vua ƣng thuận. Nhƣng, vì (Trần Nguyên Hãn) là 

dòng dõi họ Trần, nên bị nghi kị. Về đến Sơn Đông, sống trong cảnh quê nhà mà (Trần 

Nguyên) Hãn vẫn cho xây dựng phủ đệ, đóng thuyền bè, không chịu giữ gìn hình tích. 

Những kẻ xấu muốn tâng công, bèn thêu dệt gièm pha với Nhà vua, rằng (Trần Nguyên) 

Hãn có mƣu toan phản nghịch. Nhà vua tin lời, bèn ra lệnh cho bọn lực sĩ đến bắt. Khi 



thuyền chở (Trần Nguyên) Hãn đến bến Sơn Đông (Trần Nguyên) Hãn nhảy xuống sông 

tự tử”. 

  

 

  

Lời bàn : Công trạng của Trần Nguyên Hãn lớn lao đến mức nào, thiết tƣởng chẳng cần 

bàn cũng đã rõ. Tên tuổi Lê Lợi rực rỡ với ngàn thu ra sao, không nói ai cũng tƣờng. 

Tiếc thay, anh hùng lại chẳng dung tha anh hung, để đến nỗi Trần Nguyên Hãn không 

chết vì kẻ thù bạo ngƣợc trong chiến tranh mà lại chết vì sự nghi kị của Vua trong lúc 

thái bình. 

  

Dẫu đã có hơn mƣời năm đồng cam cộng khổ, nhƣng Trần Nguyên Hãn chỉ xét đoán Lê 

Lợi qua tƣớng mạo chứ chẳng phải là qua thực tiễn sinh động của việc làm. Có lẽ cũng 

vì chỉ xét ngƣời qua tƣớng mạo nên Trần Nguyên Hãn mới nhầm kẻ cơ hội phản trắc ra 

ngƣời thân tín, bộc bạch hết mọi điều thầm kín của mình. Nhƣng thôi, nhân vô thập toàn, 

đó âu cũng là sở đoản của Trần Nguyên Hãn vậy. 

  

Trong chiến tranh, Lê Lợi chỉ thấy Trần Nguyên Hãn là vị dũng tƣớng có nhiều mƣu 

lƣợc. Nhƣng, khi ngồi lên ngai vàng, Lê Lợi lại chợt nhớ ra, đấy từng là chỗ ngồi của 

Hoàng đế họ Trần, bản thân Lê Lợi cũng vừa phải đẩy “hƣ vị” của Trần Cảo đi, cho nên, 

Lê Lợi chỉ thấy Trần Nguyên Hãn là ngƣời họ Trần, quên hết mƣời năm vào sinh ra tử 

của Trấn Nguyên Hãn. Sự đa nghi của Lê Lợi có thể dễ giải thích nhƣng quả là khó tha 

thứ. Nhƣng thôi, đó âu cũng là biểu hiện của sự “nhân vô thập toàn”, nhấn mạnh quá, sợ 

có tội với cổ nhân. 

  

Mới hay kẻ cầm quyền chỉ cần một chút thiếu bình tâm là đã có thể gây nên tai họa 

nghiêm trọng. Có ai nghĩ ngƣời nổi danh nhƣ Trần Nguyên Hãn lại phải chết chìm đâu. 

Thƣơng thay ! 

  

 

 18 - PHẦN THƢỞNG CỦA BÙI THÌ HANH 

 

 

Ngày 25 tháng 4 năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình thứ 1 ( 1434), vua Lê Thái Tông 

tiến hành thăng chức nhất loạt cho cả ngàn quan lại. Ngày hôm đó, quan Nội mật gọi tên 

để cấp sắc liên tục từ sáng đến trƣa mà vẫn chƣa hết. Có lẽ vì cho rằng đây là cơ hội tốt 

nhất để đƣợc ban thƣởng, cho nên, quan Thái sử Bùi Thì Hanh đã lập kế đƣợc hậu 

thƣởng thêm. Chuyện này xảy ra vào ngày 1 tháng 5 năm Giáp Dần, đã đƣợc sách Đại 

Việt sử kí 

  

toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 9-a) chép lại nhƣ sau : 

  



"Trƣớc đó, Thái sử Bùi Thì Hanh bí mật tâu rằng, ngày mồng 1 tháng 5 sẽ có tinh khí 

con vƣợn đen ăn mặt trời nên sẽ có nhật thực, mà có nhật thực thì nhất định trong nƣớc 

sẽ có tai biến. Nếu bắt đƣợc vƣợn sống đem về giết để trấn yểm thì mới mong tai qua 

nạn khỏi. 

  

Quan Đại Tƣ đồ là Lê Sát rất tin, bèn tâu xin cho quan lại ở các trấn nhƣ Tuyên Quang, 

Thái Nguyên phải đốc thúc dân săn lùng vƣợn khắp núi rừng để đem về kinh. Bởi thế, 

vƣợn, khỉ... bị bắt, đóng cũi đƣa về nƣờm nƣợp, đếm không xuể. Đến ngày ấy (tức ngày 

1 tháng 5 - ND), Vua nghỉ chầu, sai làm phép trấn yểm khắp cấm cung, bách quan chẳng 

ai hay biết. (Bùi) Thì Hanh chỉ nói cho quan Lễ Bộ thị lang là Trịnh Toàn Dƣơng, 

nguyên là Đạo sĩ, để Trịnh Toàn Dƣơng cùng làm phép với mình. Xong, hai ngƣời đƣợc 

thƣởng rất hậu”. 

  

Lời bàn : Trƣớc đó, ngành thiên văn và lịch pháp của ta đã rất phát triển, tính toán để 

biết trƣớc nhật thực và nguyệt thực trong năm, chẳng có gì khó khăn. Với quan Thái sử 

nhƣ Bùi Thì Hanh, chuyện đó lại càng không đáng kể. Cái đáng kể ở đây là dùng cái biết 

của mình để mê hoặc lòng ngƣời. Trên thì từ vua cho đến quan Đại Tƣ đồ, dƣới thì quan 

biên ải cho đến dân thƣờng, cả nƣớc phải một phen vất vả đi săn vƣợn, săn khỉ, khổ thay 

!  

  

 

 19 – ĐỨC ĐỘ CỦA NGUYỄN THIÊN HỰU 

 

 

Nguyễn Thiên Hựu sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông làm quan trải hai triều 

Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Bình sinh Nguyễn Thiên Hựu là ngƣời trung trực, có lòng 

thƣơng đến dân lành. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11) có chép hai mẩu 

chuyện về ông nhƣ sau : 

  

"Ngày 24 (tháng 5 năm 1434 - ND), giờ thìn (tức từ khoảng 7 đến 9 giờ sáng - ND), có 

khí xanh đỏ nhƣ hình cầu vồng nhƣng ngắn hơn, xuất hiện ở hƣớng Đông Bắc, trời có 

sƣơng nhẹ. (Vua hạ lệnh) chém ngƣời thợ của Cục Tả Ban Tất Tác là Cao Sƣ Đãng. Lúc 

ấy, (triều đình) điều động thợ ở các Cục Tất Tác đến để lo làm chùa Báo Thiên. Việc thổ 

mộc rất nặng nề, (Cao) Sƣ Đãng làm vất vả quá nên có nói vụng trộm rằng : "Thiên tử 

không có đức để đến nỗi hạn hán, còn nhƣ bọn đại thần thì ăn của đút, tiến cử kẻ vô 

công, có gì đáng gọi là từ thiện đâu mà làm chùa to thế". Lời ấy bị cáo giác. Quan Đại 

Tƣ đồ là Lê Sát nghe đƣợc, lấy làm giận lắm, bèn sai quan thẩm hình là Nguyễn Đình 

Lịch xét xử. Nguyễn Đình Lịch nói : 

  

- Nó dám nói càn đến quốc gia đại sự, chém đi chứ để làm gì. 

  

Lúc ấy, Nguyễn Thiên Hựu và Bùi Cầm Hồ đều xin tha tội chết (cho Cao Sƣ Đãng). Vua 

đã sắp nghe lời thì (Lê) Sát nói : 



  

- Trƣớc đã nghe theo lời Nguyễn Thiên Hựu mà tha chết cho bọn Nguyễn Đức Minh, 

khiến chúng bỏ thƣ nặc danh vu khống cho nhau, nay lại tha thêm thằng này nữa thì lấy 

gì để răn cho kẻ khác sợ ? 

  

Bọn Thiên Hựu không dám nói nữa, (Vua) bèn sai chém (Cao) Sƣ Đãng. Ngay hôm ấy 

bỗng có mƣa nhỏ, nên hôm sau, (Lê) Sát vào nói giữa triều đình rằng : 

  

- Nếu nghe lời Ngôn quan (chức này cũng tƣơng tự nhƣ chức Ngự sử - ND) thì làm gì có 

trận mƣa vừa rồi ! 

  

Lê Ngân nói : 

  

- Giết nhiều kẻ ác thì đƣợc mƣa nhiều, chỉ hiềm một nỗi là xƣơng ngƣời chất đầy đƣờng, 

khó đi lại mà thôi" (tờ 10 a-b). 

  

"Tên đầu bếp ở Thái Miếu là Nguyễn Chú bị đánh 80 trƣợng, thích chữ vào gáy và đồ 

làm lính chăn voi vì tội ức hiếp để mua rẻ hàng hóa ở ngoài chợ. 

  

Bấy giờ, bọn đầu bếp các nhà quyền quý thƣờng hay cậy thế là ngƣời trong cung để ức 

hiếp mà mua rẻ hàng hóa ngoài chợ. Dân rất sợ bọn này. (Nguyễn Chú) bị Nguyễn Thiên 

Hựu bắt đƣợc, tâu sự thể lên Vua, Vua bèn trị tội Chú, lại còn cho đem đi rao liền trong 

ba ngày cho mọi ngƣời biết" (tờ 13-b). 

  

 

  

Lời bàn : Lần thứ nhất, vì cảm thƣơng ngƣời thợ là Cao Sƣ Đãng lỡ lời phạm thƣợng lúc 

quá khốn khổ mà Nguyễn Thiên Hựu đã liều tâu xin tha mạng cho. Lời ấy dẫu chẳng 

đƣợc vua nghe nhƣng dẫu sao thì Nguyễn Thiên Hựu cũng đã tỏ đƣợc cái đức sáng của 

mình. Đó là đức thƣơng dân. 

  

Lần thứ hai, không phải Nguyễn Thiên Hựu can ngăn mà ngƣợc lại, chính Nguyễn Thiên 

Hựu đã trực tiếp bắt và tâu xin trị tội. Vua y lời. Một mình Nguyễn Chú bị trị nhƣng 

trăm họ lại nhân đó mà đƣợc nhờ. Sự thể hai lần khác biệt nhau nhƣng cái đức lớn thì 

vẫn là một. 

  

Ngƣời làm quan thƣờng hay nhân danh phép nƣớc, kẻ vô chức nghiệp thƣờng hay nhân 

danh quần chúng nhân dân. Sáng suốt và bình tâm để gạt bỏ đƣợc sự nhân danh vô lối 

chẳng phải là việc dễ. Việc ấy, học cả đời chƣa ắt đã xong. Nhƣng, học ở đây chẳng qua 

cũng chỉ để cho thêm phần sáng suốt, chớ cái chính yếu vẫn là phải có đức. Nhƣ Nguyễn 

Thiên Hựu, ông xử việc bắt đầu bằng đức đó của chính mình đó thôi. 

  

 



 20 - CHUYỆN QUANH TỜ BIỂU VĂN DO NGUYỄN TRÃI SOẠN 

 

 

Tháng 5 năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình thứ nhất (1434), có một chuyện rắc rối đã 

xảy ra trong triều đình nhà Lê. Đó là chuyện rắc rối xảy ra quanh tờ biểu văn do quan 

Hành khiển là Nguyễn Trãi vâng mệnh vua Lê Thái Tông soạn để giao cho sứ giả đem 

sang triều đình nhà Minh. Chuyện rắc rối đó đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 11, tờ 9-b và 10-a) chép lại nhƣ sau : 

  

“Ngày 16 (tháng 5 năm 1434 - ND), sai bọn Tuyên phủ sứ là Nguyễn Tông Trụ, Trung 

thƣ Hoàng môn Thị lang là Thái Quân Thực và Kì lão là Đái Lƣơng Bật mang tờ biểu 

cùng các thứ phƣơng vật sang cầu phong nhà Minh. Hành khiển Nguyễn Trãi soạn xong 

tờ biểu, bọn Nội mật viện là Nguyễn Thúc Huệ và Học sĩ là Lê Cảnh Xƣớc muốn đổi lại 

mấy chữ. Nguyễn Trãi giận lắm, liền nói : 

  

- Bọn các ngƣơi là hạng bề tôi chỉ biết vơ vét. Bao nhiêu nạn hạn hán đều do các ngƣơi 

gây nên cả. 

  

Thúc Huệ liền tố cáo lời này với Đại Tƣ đồ là (Lê) Sát và Đô đốc là (Lê) Vấn. Sát và 

Vấn tức lắm, cùng nhau trách Nguyễn Trãi rằng : 

  

- Gây ra thiên tai không phải là do lỗi của bọn ấy mà là lỗi của Vua và Tể tƣớng. Sao 

ông nỡ quá lời nhƣ thế ? 

  

Nguyễn Trãi từ tạ mà nói rằng : 

  

- Bọn Thúc Huệ chỉ cậy có chút tài vét thuế trong dân mà chiếm ngôi vị cao trong thiên 

hạ. Mỗi khi có sổ sách trình đến, chúng đều tìm cách vơ vét cho quan tham, hòng đƣợc 

lòng Vua và Tể tƣớng. Tôi nhân việc này mà nói ra thôi chớ đâu có dám bàn gì đến Vua 

và tể tƣớng.  

  

(Lê) Sát vẫn không nguôi giận, nhƣng tờ biểu thì vẫn cho để y nguyên nhƣ Nguyễn Trãi 

soạn, chẳng sửa chữa gì". 

  

 

 Lời bàn : Trong chỗ không hẹn, Nguyễn Trái vả Nguyễn Thúc Huệ cùng Lê Cảnh 

Xƣớc, đã gặp nhau ở chỗ... “văn mình”. Lẽ dĩ nhiên, chút bệnh... “văn mình” của 

Nguyễn Trãi nếu có nặng hơn ngƣời thì cũng phải, bởi đạt đến mức đại bút nhƣ ông, cổ 

kim nào đã có mấy ngƣời. Lỗi của Nguyễn Trãi có chăng là ở chỗ, đang từ chuyện này 

lại nhảy sang chuyện nọ, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. 

  

Ở đời chê thì dễ, làm mới khó, làm nên tuyệt tác lại càng khó hơn, Nguyễn Thúc Huệ và 

Lê Cảnh Xƣớc nổi danh ở chỗ chê ngƣời chứ không phải là nổi danh nhờ những gì do 



chính mình làm ra. Tuy nhiên, Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Xƣớc đã tỏ ra nhạy bén và 

rất thông minh khi quyết nắm lấy sở đoản của Nguyễn Trãi. Ôi, giữa cõi đời này, có gì 

đáng sợ hơn, khi mà sự thông thái lại đƣợc ban phát nhầm lẫn cho bọn tiểu nhân. 

  

Quan Đại Tƣ đồ và quan Đô đốc chẳng dại mà sửa văn Nguyễn Trãi theo lời tâu của 

Nguyễn Thúc Huệ và Lê Cảnh Xƣớc. Văn tài, ai dám sánh với Nguyễn Trãi. Vả chăng, 

bút sa gà chết, lấy quyền uy mà sửa, ắt Nguyễn Trãi phải chịu, nhƣng chữ nghĩa còn đó, 

làm thế chỉ mua cƣời cho hậu thế mà thôi. 

  

Lời văn trong tờ biểu Nguyễn Trãi soạn tuy vẫn đƣợc giữ y nguyên nhƣng vị thế của 

Nguyễn Trãi trong triều không còn đƣợc nguyên vẹn nữa. Dự báo lần đầu cho một tấn bi 

kịch là đây chăng? 

  

 21 – CHUYỆN PHẠM MẤN BỊ ĐI ĐÀY 

 

 

Phạm Mấn sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết ông là ngƣời cùng làng với quan Tƣ 

không là Lê Ngân. Khi Lê Lợi phát động nhân dân nổi dậy chống quân Minh, Phạm Mấn 

cùng về tụ nghĩa ở Lam Sơn. Nhƣng rồi một thời gian sau, vì chịu không nổi gian nan, 

Phạm Mấn đã đầu hàng quân Minh. Lần ấy, Lê Lợi bí mật đem quân đi đánh Sách Cối 

(Thanh Hóa). Quân vừa tới, Phạm Mấn đã đi đầu hàng, mật báo mọi điều với quân 

Minh, cho nên, cuộc tiến công không thành. Sau, Lam Sơn giành đƣợc thắng lợi, cũng 

nhƣ nhiều ngƣời khác, Phạm Mấn đƣợc hƣởng lƣợng khoan hồng, đƣợc về quê cũ làm 

ăn sinh sống. 

  

Tháng 9 năm Giáp Dần ( 1434 ), Phạm Mấn tranh chấp ruộng đất với ngƣời gia nô cũ 

của quan Tƣ không Lê Ngân. Trong lúc nóng giận, Phạm Mấn có nói nhiều lời bất kính, 

xúc phạm tới Lê Ngân. Chuyện đến tai, Lê Ngân bèn sai các quan coi việc án ngục xét 

xử Phạm Mấn, nhân thể, xét luôn cả tội trƣớc kia từng đầu hàng quân Minh nữa. Án 

trình lên, vua Lê Thái Tông y lời, khép Phạm Mấn vào tội chém. Nhƣng, đúng lúc đó, 

một cuộc tranh cãi giữa hai bậc đại thần đã diễn ra. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 11, tờ 16 a) chép rằng : 

  

“Quan Đại Tƣ đồ là Lê Sát nói (với Lê Ngân) : 

  

- Giờ đây, bọn ta có quyền thế, nhân đó mà báo thù ngƣời làng thì muốn sao chẳng đƣợc. 

Nhƣng, làm vậy lỡ mai sau ta hết quyền thế, chả lẽ lại bắt con cháu chúng ta phải chịu sự 

báo oán hay sao ? 

  

Lê Ngân tức giận quát : 

  

- Con cháu chúng nó còn biết gây oán, lẽ nào con cháu chúng ta lại không biết báo oán 

nữa hay sao ? 



  

Hai ngƣời cứ thế tranh cãi mãi. (Vua nghe) bèn giảm tội cho Phạm Mấn, bắt phải đi đày 

xa". 

  

 

Lời bàn : Không kham nổi gian nan, đành bỏ đồng đội, bỏ đại nghĩa, đó là lỗi. Riêng lo 

cho tấm thân mà cam lòng phản bội, đó là tội. Lê Thái Tổ mở lƣợng hải hà mà tha cho, 

nhƣng xem ra, Phạm Mấn vẫn chƣa thấm đƣợc ơn mƣa móc ấy. 

  

Tranh chấp ruộng đất cũng là chuyện thƣờng xảy ra. Nhƣng, tranh ruộng với gia nô cũ 

của Lê Ngân thì cứ tranh, hà cớ gì lại nói lời bất kính với Lê Ngân đang đƣờng đƣờng là 

bậc đại thần ? Xã hội bao giờ cũng có thứ bậc, mơ hồ mà đƣợc chăng ? 

  

Nhƣng thôi, Phạm Mấn chẳng qua cũng chỉ là tên nhút nhát và bất tài, còn nhƣ Lê Ngân, 

quyền cao chức trọng, vậy mà sao cũng hẹp hòi đến thế kia ? Ở đời, nếu cứ lấy oán báo 

oán thì sự báo oán sẽ chẳng bao giờ dứt. Vả chăng, vật đổi sao dời, ai dám nói là đã biết 

chắc hậu vận của mình ? Lời của quan Đại Tƣ đồ Lê Sát quả đáng suy nghĩ lắm. 

  

Phạm Mấn bị đày đi xa và ông cũng đã khuất, nhƣng bài học về chuyện xử thế của ông 

thì vẫn còn mãi đó. 

  

 

 22 - NGUYỄN TRÃI VỚI BẢY TÊN TRỘM 

 

 

Đầu đời Lê Sơ, tội trộm cƣớp bị xử rất nặng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ đang bừng 

bừng khí thế của một cuộc hồi sinh, khắp cõi, già trẻ gái trai ai ai cũng đƣợc nhà nƣớc 

chia cấp ruộng đất để làm ăn, nhà nhà đều có chút sản nghiệp. Tuy nhiên, thời nào mà 

chẳng có bọn bất lƣơng. Năm 1434, triều đình Lê Thái Tông đã phải xét xử một lúc bảy 

tên tái phạm tội trộm cắp. Số lƣợng khá nhiều ấy đã khiến cho các bậc quan lại có phần 

bối rối. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 16, tờ 11) 

chép : 

  

"Có bảy tên cùng tái phạm tội ăn trộm, tất cả đều đáng bị tử hình. Bọn Lê Sát và Lê 

Ngân lấy làm khó nghĩ vì phải giết một lúc quá nhiều ngƣời. Nhà vua (biết vậy) bèn đem 

việc này để hỏi quan Thừa chỉ là Lê Trãi (tức Nguyễn Trãi - ND). (Lê) Trãi thƣa rằng : 

  

- Dùng hình phạt chẳng bằng dùng nhân nghĩa, sự ấy đã quá rõ. Nhƣ bây giờ mà đem 

một lúc đến bảy ngƣời ra giết thì sợ đó không phải là việc làm của ngƣời có đức lớn. 

Kinh Thƣ có nói "An nhữ chỉ", nghĩa là phải thuận theo chính đạo mà đặt mình đúng chỗ 

chí thiện. Ví nhƣ vua ở trong cung, đấy là đúng chỗ của nhà vua, thảng hoặc có tuần du 

đây đó thì sự thoải mải thƣờng không nhƣ khi ở trong cung. Vua về cung, đấy là về đúng 



chỗ, ông vua đối với nhân nghĩa cũng vậy. (Vua phải dùng nhân trị, đấy mới đúng là 

phép trị dân đích thực của vua). 

  

Bọn Sát bèn nới với Lê Trãi : 

  

- Ông thực là ngƣời nhân nghĩa, đủ sức để cảm hóa kẻ ác thành kẻ thiện. Đây, xin giao 

hết cho ông bọn trộm này. 

  

Nói rồi, bọn Sát đem cả bảy tên tội phạm giao cho Lê Trãi bảo quản. Lê Trãi nói : 

  

- Bọn chúng là lũ hung ác, gian xảo. Phép nƣớc còn không răn chúng chừa đƣợc. Trãi 

này có đức độ gì mà cảm hóa nổi chúng ? 

  

Sau, triều đình chỉ chém hai tên cầm đầu, còn thì khép vào tội lƣu”. 

  

Lời bàn : Thời Lê Thái Tông (1434 - 1442), dân số nƣớc ta có chừng năm triệu rƣỡi. 

Trong năm triệu rƣỡi dân mà có bảy tên tái phạm tội trộm cắp, số lƣợng ấy xem ra chẳng 

đáng gì, nhƣng thời ấy thì đã đủ làm cho triều đình bối rối. Mới hay, sử thần xƣa ca ngợi 

thời ấy là thời thái bình thịnh trị, kể cũng chẳng ngoa. 

  

Xã hội đúng là thái bình, nhƣng xem ra, nội bộ triều đình đã có dấu hiệu của sự bất ổn. 

Các bậc đại thần đá việc cho nhau rồi lại còn mắng xéo lẫn nhau, coi bộ cũng đã trên 

mức bình thƣờng. Triều đình chém hai tên đấu sỏ và coi là đã đủ để răn thiên hạ, còn 

triều đình, biết lấy gì răn đây ? 

  

 23 - CÁC NGÔN QUAN LÀ PHAN THIÊN TƢỚC, LƢƠNG THIÊN PHÚC VÀ 

NGUYỄN CHIÊU PHỦ VỚI SÁU ĐIỀU CAN VUA 

 

 

Đầu thời Lê Thái Tông (1434 - 1442), Phan Thiên Tƣớc, Lƣơng Thiên Phúc và Nguyễn 

Chiêu Phủ cùng giữ chức Ngôn quan, chuyên lo việc can gián vua và đàn hặc các quan. 

Họ đã cố gắng làm hết chức phận phải làm, tuy nhiên, công việc không phải lúc nào 

cũng đƣợc thuận tiện. Năm Ất Mão (1435) có một chuyện rắc rối đã đến với họ, đƣợc 

sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 21-b và tờ 22 a-b) chép lại nhƣ sau : 

  

"Ngày 21 (tháng giêng - ND), các Ngôn quan là Phan Thiên Tƣớc, Lƣơng Thiên Phúc và 

Nguyễn Chiêu Phủ, cùng dâng sớ can vua rằng : Tiên đế (chỉ Lê Lợi, tức Lê Thái Tổ - 

ND) dãi dầu sƣơng gió, thân mặc áo giáp, lao tâm khổ trí hơn mƣời năm trời mới bình 

định đƣợc thiên hạ. Nay, bệ hạ thừa kế cơ nghiệp, lẽ phải chăm học thuật, dốc lồng tìm 

kiếm nhân tài để chu toàn việc trị nƣớc, vậy mà : 

  

- Đại thần tiến cử chức Thiếu bảo Hữu Bật vào hầu việc giảng sách, bệ hạ đứng dậy bỏ 

đi không nghe, đó là một điều không nên. 



  

- Tiên đế chọn ngƣời làm bảo mẫu, làm thầy để vâng mệnh dạy bảo trong cung mà bệ hạ 

khinh rẻ, mắng chửi họ, đó là hai điều không nên. 

  

- Đến nhƣ Thần phi và Huệ phi đƣờng đƣờng là bậc bệ hạ phải gọi là dì (hai bà là vợ của 

Lê Lợi. Mẹ của Thái Tông đã mất lúc Thái Tông mới đƣợc ba tuổi - ND), cùng vào cung 

để dạy, mà bệ hạ cũng nỡ sai ngƣời ra đóng cửa không cho vào, đó là ba điều không nên.  

  

- Ngƣời cầm đầu quân thị vệ thấy bệ hạ không đọc sách mà cầm cung đi bắn chim chơi 

đùa, họ can ngăn thì bệ hạ đã không nghe, lại còn lấy cung bắn họ, đó là bốn điều không 

nên. 

  

- Tiên đế chọn lựa con em của các bậc công thần vào hầu bệ hạ đọc sách thì bệ hạ xa 

lánh họ, chỉ đùa giỡn với bọn hầu cận trong cung, đó là năm điều không nên. 

  

- Bậc đế vƣơng chỉ tìm ngƣời tài giỏi, biết nói thẳng, hết lời can ngăn và những ngƣời có 

nhiều công lao để thƣởng cho họ, vậy mà bệ hạ chỉ vui đùa với bọn hoạn quan rồi 

thƣởng cho chúng, đó là sáu điều không nên. 

  

Nếu thần không nói là mang trọng tội, cho nên, dám đâu lại chẳng tâu bày ? Vậy, trong 

khi coi chầu hoặc giả là tiếp xúc với các bậc đại thần, hay nhƣ khi nghe các quan tấu 

trình, bệ hạ cần phải ngay ngắn, trang nghiêm, lấy dung nghi thiên tử mà tiếp đãi, ủy lạo 

ngƣời có công, lắng nghe lời nói thẳng, mở lối cho ngƣời cƣơng trực, thấu hiểu sự tình ở 

dƣới mình... đƣợc nhƣ thế thì lời khen bậc đại hiếu có chí nối nghiệp lớn, đâu phải chỉ 

dành để riêng khen Thành Vƣơng và Thái Giáp ? (Thành Vƣơng và Thái Giáp là hai vị 

vua giỏi của Trung Quốc thời cổ đại, rất đƣợc Nho gia tôn sùng - ND). 

  

Vua xem sớ xong, giận lấm, bèn vặn hỏi. Bọn học sĩ Lê Cảnh Xƣớc và hoạn quan Đinh 

Hối liền đi khắp nhà, chất vấn gia quyến của Thiên Tƣớc, vừa trách mắng vừa bắt phải 

khai tên ngƣời đã tiết lộ các việc nói trong sớ. Thiên Tƣớc khai : 

  

- Những điều đó do Đồng tổng quản Bắc Giang là Hạ vệ Lê Lãnh nói. Bọn tôi cốt sao 

yêu Vua, làm hết chức phận, cho nên, dù chết cũng không sợ. 

  

Nghe thế, bọn Cảnh Xƣớc mới thôi. Hôm sau, Thiên Tƣớc vào hầu Vua, tâu rằng : 

  

- Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà còn bị bọn Bá Ích lấy sự chơi bời lƣời biếng để 

khuyên răn, Đƣờng Thái Tông là bậc vua hiền mà còn bị bọn Ngụy Trƣng dâng sớ nhắc 

mƣời điều có thể lâu ngày thấm dần thành lỗi lớn. Nay, bọn thần tủi nhục giữ chức Ngôn 

quan lòng những sợ Nhà vua mắc lỗi lầm nên mới không quản ngu dại mà khuyên can. 

Bệ hạ nghe cho thì khắp thiên hạ, cho dẫu là kẻ kiếm củi hay kẻ làm nghề mọn cũng đều 

dốc hết khả năng ra mà làm, thánh đức của bệ hạ càng thêm ngời sáng vậy. 

  



Vua nghe xong, nguôi giận, cho bọn Thiên Tƣớc lại giữ chức nhƣ cũ ”. 

  

 

  

Lời bàn : Lê Thái Tông lên nối ngôi lúc mới 11 tuổi. Tuổi ấy thƣờng thích đánh bi, bắn 

chim. chơi trò ú tim hoặc mê là nhảy lò cò... cho nên, mắc những lỗi nhƣ các Ngôn quan 

nêu thì cũng chẳng có gì là lạ. Lạ lùng chăng là Học sĩ Lê Cảnh Xƣớc và hoạn quan 

Đinh Hối. Lê Cảnh Xƣớc đƣờng đƣờng là Học sĩ, nhƣng đây là lần thứ hai tự tỏ cho mọi 

ngƣời thấy sự ít học. Hữu danh vô thực là đấy chăng. 

  

Lê Thái Tông có lỗi nhƣng đã kịp nhận lỗi. Đáng kính thay ! Còn các Ngôn Quan, cƣơng 

trực, và khẳng khái, lời thành tâm đã đƣợc Vua nghe, muôn đời hậu thế cùng nghe, vinh 

thay ! 

  

 24 -  THÁI QUÂN THỰC VÀ NGUYỄN TÔNG TRỤ LÀM NHỤC QUỐC THỂ 

 

 

Ngày 16 tháng 5 năm Giáp Dần (1434), Thái Quân Thực đang giữ chức Trung thƣ hoàng 

môn thị lang và Nguyễn Tông Trụ đang giữ chức Tuyên phủ sứ, cả hai cùng hàm Tứ 

phẩm, đƣợc triều đình cho sung vào sứ bộ mang biểu văn sang nhà Minh cầu phong cho 

vua Lê Thái Tông. Trong chuyến đi này, hai ông đã phạm tội lớn, để tiếng xấu đến muôn 

đời. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 24 a-b) chép rằng : 

  

"Hai ngƣời này khi nhận mệnh sang sứ nhà Minh đã phạm tội lớn, Thái Quân Thực bị xử 

đày viễn xứ, còn Nguyễn Tông Trụ bị đày cận xứ. Khi ấy, Hữu ti làm giấy tờ (cho hai 

ngƣời đi sứ), theo thứ tự mà ghi Nguyễn Tông Trụ là Bồi thần (hàng quan Đại phu - ND) 

còn Thái Quân Thực là Kì lão (dƣới Đại phu một bậc ND). Quân Thực tỏ ý bất bình. Khi 

đến triều Minh, triều Minh cứ chiếu theo thứ bậc (đã ghi trong giấy tờ của sứ bộ) mà ban 

áo. (Vì là Kì lão), áo của Quân Thực không có hoa văn kim tuyến. Quân Thực hậm hực 

bảo với ngƣời phƣơng Bắc rằng : 

  

- Ta cũng là quan Tứ phẩm, lại ở dƣới Tông Trụ là làm sao ? 

  

Đến lúc vào dự yến tiệc, Thực không chịu mặc áo đƣợc (triều nhà Minh) ban mà lại mặc 

áo có thêu kim tuyến của mình mang theo. Thực còn đem cả biểu văn do Nguyễn Trãi 

soạn ra mà chửi bới, lại còn chửi luôn cả quan Tham tri Đông Đạo là Đào Công Soạn chỉ 

vì ông này đã tiến cử Nguyễn Tông Trụ cùng đi sứ với mình. Tông Trụ giận dữ, tranh cãi 

mãi (với Thái Quân Thực). Hai ngƣời đánh nhau, Tông Trụ bị vỡ mặt, ngƣời đi theo can 

ngăn cũng không đƣợc. Hai ngƣời còn kiện nhau ở Hồng Lô Tự (của nhà Minh), nói xấu 

nhau đủ điều. Tông Trụ lại còn lén tới nhà viên nội quan của Bắc triều ở Long Châu 

(Quảng Tây, Trung Quốc - ND), nhận riêng lễ vật, lại nói riêng với viên quan của Long 

Châu đi tiễn là Lã Hồi về chuyện (Thái Quân Thực) khi đi sứ ở Ai Lao đã nói vụng Tiên 

đế (tức Lê Lợi - ND) nghe lời gièm pha của kẻ xấu mà giết hại nhiều ngƣời. 



  

Hai ngƣời này đều vì tội đi sứ mà giao thiệp với ngƣời nƣớc ngoài, tức giận mà đánh lẫn 

nhau, làm nhục quốc thể, đáng phải xử tử. Nhƣng bởi cả hai đều từng là ngƣời có công 

lao, nên tùy mức độ mà xử bị đi đày. 

  

Tông Trụ còn phạm tội đem nhiều tiền lụa sang mua hàng phƣơng Bắc. Vua ghét Trụ 

làm liều, bất chấp cả lệnh cấm của triều đình, bèn tịch thu hành trang (của Tông Trụ) mà 

chia cho các quan". 

  

 

 Lời bàn : Thái Quân Thực quyết mặc cho bằng đƣợc chiếc ảo có thêu kim tuyến, nhƣng 

hoa văn lấp lánh của chiếc áo ấy nào có đủ để che nổi một tâm hồn nhỏ nhen và ngang 

ngƣợc của ông. Mới hay, nhún nhƣờng trong xử thế quả là rất khó. 

  

Bởi nhỏ nhen và ngang ngƣợc, đến nỗi đánh nhau ngay giữa thiên triều, hai thành viên 

của sứ bộ đã hóa thân thành hai kẻ vũ phu tầm thƣờng. Sử chép Tông Trụ bị đánh vỡ 

mặt, nhƣng xem ra, trƣớc khi họ đánh nhau, hai gƣơng mặt ấy cũng có phải là lành lặn 

đâu. Họ đem nhau đến kiện cáo ở Hồng Lô Tự nhà Minh, nhƣng, thua kiện đau đớn nhất 

lại chính là những ngƣời không hề dính dáng gì đến vụ kiện này, đó là triều đình, là nhân 

dân Đại Việt. Với họ, quốc thể sao mả rẻ rúng đến thế ? 

  

Họ chửi nhau rồi đánh nhau chƣa đủ, còn đi bêu riếu đồng liêu và triều đình ở khắp nơi. 

Điều họ quan tâm chỉ là quà cáp và buôn bán kiếm lời. Hẳn nhiên là với đà ấy, đến một 

dịp có thể, họ sẵn sàng bản cả giang sơn này. 

  

Triều đình xử họ phải đi đày, kẻ viễn xứ, ngƣời cận xứ. Phép nƣớc mỗi thời một khác, 

chẳng ai dảm bàn sự đúng sai án quyết của triều đình thời ấy, nhƣng, sống thêm mà làm 

gì nữa, hỡi hai con ngƣời kia. Giá mà hai ngƣời biết đƣợc sử viết gì về họ, hậu thế nghĩ 

gì về họ. 

  

 

 25 -  PHAN THIÊN TƢỚC VÀ Ý THỨC VỀ CHỨC PHẬN CỦA MÌNH 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 29 a-b) có đoạn chép nhƣ sau : 

  

"Ngày 18 (tháng 9 năm ất Mão, 1435 - ND), triều đình nghị bàn riêng về các ngạch thuế. 

(Triều đình định rằng), ngƣời có đất bãi trồng dâu và có ruộng cấy lúa, nếu là quân thì 

cấp cho 5 sào đất bãi dâu, nếu là dân thì cấp cho 4 sào để làm sản nghiệp. Tất cả đƣợc 

miễn thuế, trừ những ngƣời không vợ hoặc góa chồng. Phan Thiên Tƣớc nói : 

  



- Ngƣời không vợ và góa chồng là hạng ngƣời phải đƣợc nhà vua thƣơng đến. Nay bệ hạ 

ban ân huệ cho khắp quân dân mà những hạng đó không đƣợc hƣởng, thế ra họ không 

phải là dân của vua ƣ ? 

  

Quan Đại tƣ đồ là Lê Sát nói : 

  

- Quân và dân là những hạng ngƣời dốc sức làm việc, chớ bọn ngƣời không vợ hoặc góa 

chồng thì nhà nƣớc đƣợc cậy nhờ gì mà phải miễn thuế cho họ. Vả chăng, khi còn Tiên 

đế (tức còn Lê Lợi - ND), Tiên đế cũng chƣa từng giảm nhẹ cho ai, vậy mà sao ông im 

lặng, chẳng nói gì, nay nhà nƣớc đã định thành quy chế rõ ràng thì ông lại bàn cãi mãi là 

sao ? 

  

(Phan Thiên) Tƣớc trả lời :  

  

- Khi còn Tiên đế, Tƣớc này chƣa phải là Ngôn quan, nay Tƣớc giữ chức này thì phải 

nói. Mà tôi cũng chỉ nói điều hay cho nhà nƣớc chớ có mƣu lợi riêng gì cho tôi đâu. 

  

Bấy giờ, triều đình mới cho những ngƣời không vợ hoặc giả là góa chồng đƣợc miễn 

thuế 3 sào". 

  

Lời bàn : Làm những việc không thuộc chức trách của mình thì nếu không phạm thƣợng, 

ắt cũng giẫm phải chân đồng liêu mà những việc thuộc chức phận của mình tất không 

thể chu toàn tốt đẹp. Ở đời, những ngƣời nghiêm cẩn và mực thƣớc. coi vậy mà chẳng có 

bao nhiêu. Lời Phan Thiên Tƣớc ắt không phải chỉ là lời bàn với bá quan đƣơng thời, mà 

còn là lời có ích chung cho tất cả những ai sắp bƣớc vào hoạn lộ, cho nên sử mới ghi lại 

đó thôi. 

  

Việc thuộc chức phận phải làm mà không làm, ấy là kẻ bê trễ. Đôi khi, sự chối từ lại 

chính là sự che đậy một cách khôn ngoan những mƣu toan cơ hội. Không nói thì không 

mất lòng ai, sự thăng tiến dành cho những hạng ngƣời này xƣa nay vẫn chiếm một tỉ lệ 

rất cao. Thà làm đúng chức phận để đƣợc yên lòng, không tự thẹn với lƣơng tâm, chứ 

chẳng phải sự thăng tiến vinh hoa phú quý cho riêng mình mà bỏ qua điều chẳng phải, 

Ngôn quan Phan Thiên Tƣớc thật đáng kính lắm thay ! 

  

Triều đình Lê Thái Tông đặt ra chức Ngôn quan chuyên lo nói lời can gián, lại chọn 

đƣợc ngƣời nhƣ Phan Thiên Tƣớc để trao chức đặc biệt này, chính sự rành mạch, dân cƣ 

an vui cũng là phải lắm.  

  

Mới hay, lo việc quốc gia đại sự chỉ mới là một phần của đại đức, tìm ngƣời xứng đáng 

để trao việc quốc gia đại sự mới là phàn quan trọng nhất của đại đức đế vƣơng. Ngẫm 

mà xem ! 

  

 26 – LẠI CHUYỆN CAN NGĂN CỦA NGÔN QUAN PHAN THIÊN TƢỚC 



 

 

Trong hàng quan lại của thời Lê Thái Tông, hình nhƣ phải chịu khổ tâm nhiều hơn cả 

vẫn là các Ngôn quan. Họ không nói tức là đã không làm hết chức phận, mà nói, nhất là 

nói lỗi của quan trên, rồi đặc biệt là lỗi của vua, thì có khi, chính họ cũng khó bề giữ yên 

thân mình. Lời nói thẳng thắn và đúng đắn của họ, cũng phải gian nan lắm mới đƣợc 

triều đình nghe theo. Xin kể thêm một mẩu chuyện về Ngôn quan Phan Thiên Tƣớc để 

rõ điều này. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 16, tờ 

20) chép rằng : 

  

“Lê Thụ, ngay trong khi đang có quốc tang (tang vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi - ND) đã 

lấy vợ lẽ và bắt binh lính về làm việc riêng cho mình nhƣ xây nhà và sai vặt. Thụ cất nhà 

đồ sộ, lại còn giao lƣu với ngƣời nƣớc ngoài để buôn bán. Bấy giờ, quan giữ việc can 

ngăn là Phan Thiên Tƣớc đàn hặc các lỗi nói trên của Lê Thụ. 

  

Khi ấy, phần nhiều các quan đại thần đều bắt binh lính làm việc riêng và xây cất nhà cửa 

cho mình. Vua sai Thiên Tƣớc đi xem xét khắp nơi để xác minh hƣ thật. Khi Thiên Tƣớc 

trở về, vua vặn hỏi : 

  

- Các đại thần cũng làm nhƣ thế, sao khanh không nói mà chỉ đàn hặc một mình Lê Thụ 

mà thôi ? 

  

Thiên Tƣớc thƣa : 

  

- Lê Thụ là đại thần, lại từng nhận lãnh thác mệnh của tiên đế, lẽ ra phải giữ mình cho 

ngay thẳng để bá quan lấy đó làm gƣơng. Nay xem những việc Lê Thụ đã làm, thấy rõ 

Lê Thụ coi thƣờng phép nƣớc đã quá lắm, cho nên, thần không dám nín tiếng im hơi. 

Còn nhƣ nay thần vâng mệnh đi xem xét khắp các nhà đại thần thì thần đã làm, đâu dám 

lơ là chức trách ? 

  

Thiên Tƣớc dâng sớ kể rõ những ai làm nhà mới, chẳng hạn nhƣ quan Tham tri Đông 

Đạo là Lê Định cho đến các quan giữ chức Quản lãnh, tổng cộng hơn 20 ngƣời. Tất cả 

đều đƣợc Nhà vua bỏ qua, chỉ giao Lê Thụ cho Pháp ti xét hỏi. Nhƣng, bọn Lê Vấn và 

Lê Ngân đều tìm cách bào chữa, bao che cho Lê Thụ. Sau, Nhà vua cũng tha tội cho 

Thụ, chỉ bắt Thụ phải bỏ ngƣời vợ lẽ và phải truy nộp 15 lạng vàng, 100 lạng bạc là số 

tiền do buôn bán riêng mà có". 

  

 

  

Lời bàn : Phép nƣớc xƣa cho việc quan lại tổ chức hát xƣớng vui chơi hoặc giả là cƣới 

thêm vợ lẽ trong lúc có quốc tang là có tội. Phép nƣớc nhƣ thế là đúng hay sai, có lẽ xin 

đƣợc miễn bàn, chỉ biết rằng, phép nƣớc bao giờ cũng là phép nƣớc, ngƣời có trách 

nhiệm làm gƣơng thực hiện trƣớc hết phải là quan. 



  

Cổ kim cho hay, ngƣời cố tình làm sai phép nƣớc thƣờng rất ít ai chỉ cố tình làm trái một 

lần, và một khi đại thần đã cố tình làm sai phép nƣớc thì quan lại lớn nhỏ thế nào cũng 

có kẻ bắt chƣớc mà hùa theo. Hai mƣơi ngƣời cùng mắc tội giống nhƣ Lê Thụ, rồi Lê 

Vấn và Lê Ngân lại bào chữa cho Lê Thụ, chuyện ấy có gì là lạ đâu. 

  

Vua chỉ cho xét án mỗi mình Lê Thụ, Vua lại chỉ bắt Lê Thụ bỏ ngƣời vợ lẽ mới cƣới và 

nộp phạt ít tiền rồi tha tội cho, thế thì phép nƣớc bị gạt bỏ trƣớc hết bởi chính bàn tay 

của Vua vậy. Cội nguồn của những sự kiện bi thảm thời Lê Thái Tông bắt đầu từ đây 

chăng ? Khi trong thiên hạ có ngƣời đƣợc ngồi ngoài hoặc ngồi trên phép nƣớc, thì loạn 

li là điều sẽ không sao mà tránh đƣợc. 

  

 

 27 - CUỘC XUNG ĐỘT Ý KIẾN GIỮA NGUYỄN TRÃI VỚI LƢƠNG ĐĂNG 

 

 

Vừa lên ngôi Hoàng đế đƣợc một thời gian, Lê Lợi đã quyết định chế nhã nhạc riêng cho 

triều đại của mình. Công việc khó khăn này đƣợc giao cho quan Hành khiển là Nguyễn 

Trãi. Nhƣng, mãi đến bốn năm sau ngày Lê Lợi mất, Nguyễn Trãi cũng chỉ mới có thể 

dâng cho vua Lê Thái Tông (1434 - 1442) bản vẽ của những chiếc khánh đá là một trong 

những nhạc cụ buộc phải có mà thôi. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 

35-b và 36-a) chép : 

  

“Hành khiển Nguyễn Trãi dâng bản vẽ những chiếc khánh đá và tâu Vua (Lê Thái Tông) 

rằng : 

  

- Kể ra thì đời loạn trọng võ, thời bình trọng văn. Nay quả rất đúng là phải chế ra các 

loại lễ nhạc. Nhƣng, (nhạc) phải có gốc mới đứng, phải có văn mới hành. Hoà bình là 

gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc vậy. Thần vâng chiếu soạn nhạc, dám đâu không 

dốc hết sức ra mà làm, nhƣng vì học thuật thì nông cạn, chỉ sợ thanh luật chẳng đƣợc hài 

hòa. Cúi xin bệ hạ thƣơng yêu và nuôi nấng muôn dân, khiến cho mọi xóm thôn không 

còn tiếng oán hờn buồn khổ, nhƣ thế mới giữ đƣợc gốc của nhạc. 

  

Vua khen ngợi và tiếp nhận rồi sai thợ đá ở huyện Giáp Sơn lấy đá ở núi Kính Chủ để 

làm khánh". 

  

Nhƣng, ngay khi thợ đá đang làm khánh, vua Lê Thái Tông lại sai Lƣơng Đăng cùng 

hợp sức với Nguyễn Trãi để chế định nhã nhạc Ý kiến của hai ngƣời trong lĩnh vực này 

hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Trãi thấy không thể dung hòa đƣợc bèn xin thôi làm công 

việc vốn rất phức tạp này. Cũng sách trên (tờ 38 a-b và tờ 39-a) viết : 

  

"Tháng 5 (năm Đinh Tị, 1437 - ND), Hành khiển Nguyễn Trãi tâu vua rằng : 

  



- Mới rồi, bọn thần và Lƣơng Đăng cùng hiệu định nhã nhạc, song, cách của thần không 

giống với cách của Lƣơng Đăng, nay thần xin trả lại công việc đƣợc vua sai làm. 

  

Trƣớc, Thái Tổ sai Nguyễn Trãi định ra quy chế về mũ áo nhƣng chƣa kịp thi hành. Đến 

đây, Lƣơng Đăng dâng thƣ, đại ý nói nhƣ sau : 

  

- Kể về lễ thì có đại triều và thƣờng triều. Đại triều gồm có những lễ nhƣ tế trời, tế cáo ở 

thái miếu, ngày khánh tiết, ngày chính đán... Trong những ngày đó, Hoàng đế mặc áo 

cổn, đội mũ miện, ngồi ở ngai báu, còn nhƣ trăm quan thì mặc triều phục, đội mũ chầu. 

(Tuy cũng thuộc đại triều) nhƣng những ngày mồng một hoặc ngày rằm thì Hoàng đế 

mặc áo bào màu vàng, đội mũ xung thiên, ngồi ngai báu, trăm quan cùng mặc công 

phục, đội mũ phốc đầu, lễ thƣờng triều gồm có những lễ còn lại. Trong những ngày đó 

Hoàng đế mặc áo bào màu vàng, đội mũ Xung Thiên, ngồi sập vàng, còn nhƣ bá quan thì 

mặc thƣờng phục cổ tròn, đội mũ sa đen. Về nhạc thì nhạc đại triều dùng cho tế Giao, tế 

Miếu, tế Ngũ Tự hoặc giả là khi cứu Mặt Trời, Mặt Trăng (khỏi nhật thực và nguyệt 

thực). Nhạc thƣờng triều và nhạc cửu tấu dùng khi đại yến. Đại để nhạc dùng trong cung 

mỗi lễ một khác, không thể nhất loạt nhƣ nhau. Về Lỗ Bộ đại giá cũng vậy. Xe kiệu thì 

có đại lộ, tƣợng lộ, mã lộ, kiệu chín rồng và kiệu bảy rồng... nhanh chậm có khác nhau. 

Về nghi trƣợng thì có kim qua, phủ, việt, chàng, phƣớn, tinh kì, mao tiết, chƣơng phiến 

và long ngũ phƣợng. Số ngựa đóng vào xe và số ngƣời theo hầu cũng đều có quy định cụ 

thể. Nói chung là nhiều thứ, thần không thể chép ra đây hết đƣợc. 

  

Thƣ ấy dâng lên, Vua lại sai Lƣơng Đăng định ra các quy chế. Đăng vâng mệnh làm và 

dâng lên những quy chế về mũ, áo và nhạc. Đại để, quy chế của Đăng và của Trãi phần 

nhiều khác nhau, trọng lƣợng và số lƣợng khác nhau đã đành, cả đến cách trình bày cũng 

khác. Vì lẽ đó, Trãi xin thôi việc này. Vua theo lời tâu của Đăng mà làm". 

  

 

  

Lời bàn : Với Nguyễn Trãi, đến cả nhã nhạc cũng phải hợp với lòng dân và hợp với sức 

dân, niềm vui của triều đình phải thực sự là niềm vui chung của trăm họ. Khi chép sự 

kiện này vào bộ sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 17, 

tờ 3) các sử gia thời Nguyễn đã có lời phê rất đúng rằng : “Lời tâu này (của Nguyễn Trãi 

- ND) tuy đã nói đúng đƣợc cái gốc của nhạc nhƣng nếu thi hành thì khó đấy”.  

  

Lê Thái Tông và Lƣơng Đăng sợ khó chăng ? Dấu ấn của những năm chiến tranh gian 

khổ trong hai con ngƣời này đã mờ nhạt. Gấm vóc nhung lụa đã tạo cho họ một lối nghĩ 

khác, một cái tình cũng rất khác đối với dân. Nguyễn Trãi xin thôi việc cùng với Lƣơng 

Đăng soạn nhã nhạc là phải lắm. Một khi Vua đã có ý không tin dùng nữa, bàn thêm 

phỏng có ích gì ? 

  

Nguyễn Trãi không muốn bàn cãi thêm, ắt cũng muốn dành lời bàn cho hậu thế đó thôi. 

  



 28 – VỤ ÁN LÊ SÁT 

 

 

Lê Sát sinh năm nào khang rõ, chỉ biết ông ngƣời Lam Sơn, từng theo Lê Lợi nổi dậy 

đánh đuổi quân Minh ngay từ khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới bùng nổ. Lê Sát là 

ngƣời lập công lớn trong trận Quan Du (Thanh Hóa) năm 1420, trận Khả Lƣu (Nghệ An) 

năm 1424 và đặc biệt là trận Xƣơng Giang (Bắc Giang) năm 1427. Khi Lê Lợi lên ngôi 

Hoàng đế, ông đƣợc phong là Suy trung tán trị hiệp trung mƣu quốc công thần, Nhập nội 

kiểm hiệu tƣ khấu, Bình chƣơng quân quốc trọng sự. Đến năm 1429, khi triều đình cho 

khắc biển ghi tên 93 vị khai quốc công thần, tên ông đƣợc xếp ở hàng thứ hai, tƣớc hiệu 

là Huyện thƣợng hầu. Năm 1433, Lê Sát đƣợc gia phong là Dƣơng vũ tĩnh nạn công 

thần, chức Đại tƣ đồ, chịu cố mệnh của Lê Thái Tổ mà phò tá Lê Thái Tông. 

  

Bình sinh, Lê Sát là tƣớng có tài, quyết đoán nhanh, nhƣng là võ tƣớng ít chữ nghĩa, 

phép xử sự của ông thƣờng thiếu tế nhị, cho nên, lắm kẻ ghen ghét ông. Có lẽ đó chính 

là lí do sâu xa dẫn đến vụ án Lê Sát và cái chết thê thảm của ông vào năm Đinh Tị 

(1437). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11) đã có một vài đoạn chép về ông 

nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ, tuổi Vua đã tƣơng đối lớn, đã có thể xét đoán mọi việc một cách sáng suốt, 

nhƣng Lê Sát thì vẫn tham quyền cố vị, cho nên, Vua rất ghét Sát. Ngoài mặt, Vua vẫn 

tỏ ra điềm nhiên nên Sát không biết sự ghét bỏ này. Đến đây, (tháng 6 năm Đinh Tị, 

1437 - ND), Vua bàn với những ngƣời hầu cận, cho rằng : thân thích với Sát chỉ có bọn 

Lê Ê và Lê Hiệu, còn hiềm khích với Sát thì có bọn Trịnh Khả. Bàn xong, bèn cho bọn 

Lê Ê và Lê Hiệu ra ngoài (cung đình, nhậm chức ở xa) và giao cấm binh cho Trịnh Khả 

coi giữ. Sát xin Vua cho giữ Lê Hiệu lại, tâu rằng : 

  

- Nếu Khả đƣợc hầu trong cung thì sợ thần nguy mất. 

  

Vua (không trả lời, lặng lẽ) trở vào cung. Ngày hôm sau, vua sai ngƣời báo cho Đinh 

Cảnh An rằng : 

  

- Đại tƣ đồ đƣợc ta cho thăng chức mà không nhận. Ta lại muốn dùng Lê Văn An làm 

Hải Tây đạo đồng Đô đốc tổng quản mà Sát lại ngăn trở. 

  

Đinh Cảnh An, Nguyễn Vĩnh Tích bèn nhân đó mà hặc tội rằng : 

  

- Lê Sát quen thói chuyên quyền, tội ấy khó lòng dung thứ. 

  

Tờ tâu (của bọn Đinh Cảnh An và Nguyễn Vĩnh Tích) dâng lên. Vua trao cho hình quan 

xét hỏi. Sát cởi mũ, tâu Vua rằng : 

  



- Nếu ngày nay mà thần bị khép vào tội chuyên quyền, thế thì chẳng phải tội của thần là 

do Tiên đế sắp đặt mà ra đó sao. 

  

Lúc ấy, bọn Lê Văn Linh và Lê Ngân đều cớ sức gỡ tội cho Sát nhƣng Vua không nghe" 

(tờ 40-b và 41-a). 

  

"(Vua) xuống chiếu rằng : Lê Sát chuyên quyền, nắm giữ việc nƣớc, ghét ngƣời tài, giết 

Nhân Chú để ra oai, truất Trịnh Khả để mong ngƣời phục, bãi chức của Ƣ Đài hòng bịt 

miệng bá quan, đuổi Cầm Hồ ra biên ải để ngăn lời Ngôn quan... Mọi việc hắn làm đều 

trái với đạo làm tôi. Nay ta muốn khép hắn vào hình luật để tỏ rõ phép nƣớc, nhƣng vì 

hắn là viên cố mệnh đại thần, từng có công với xã tắc nên đƣợc đặc cách khoan thứ, 

nhƣng phải tƣớc bỏ hết quan chức" (tờ 41-b). 

  

"Cho Lê Sát đƣợc tự tử ở nhà. (Vua) xuống chiếu rằng : Lê Sát nay lại ngầm nuôi bọn võ 

sĩ, liều chết để hại các bậc trung thần lƣơng tƣớng, mƣu kế thật xảo quyệt, ý định gian 

phi đã quá rõ, lẽ phải đem chém để rao.  

  

Bọn Lê Ngân và Bùi Cầm Hồ cùng tâu rằng :  

  

- Tội Sát đáng chết, nhƣng Sát từng là đại thần, nếu đem xác đi rao thì sợ để tiếng chê 

cƣời cho mai sau. 

  

(Vua nghe), bên cho đƣợc chết ở nhà. Vợ con và điền sản nhà Sát đều bị tịch thu. (Vua) 

sai đem đồ đạc của nhà Sát ban cho các quan" (tờ 43-a). 

  

 

  

Lời bàn : Lê Sát một thời xông pha đánh Nam dẹp Bắc, nguy hiểm đến tận cùng mà vẫn 

toàn đƣợc tính mạng, lại còn lập đƣợc công to, nếu không phải là ngƣời thực tài thật khó 

mà đƣợc vậy. Thế nhƣng, giữa thời thái bình thịnh vƣợng, Lê Sát lại chết tức tƣởi vì lời 

gièm pha, đành Lê Sát cũng có chút lỗi của ông, nhƣng nếu phép nƣớc thật công minh, 

có lẽ ông không phải chết nhƣ thế. Bấy giờ, ai cũng nhân danh phép nƣớc, nhân danh 

chiếu chỉ của Nhà vua, có biết đâu, chính Vua cũng bị hậu cung giằng xé. Quyền bính 

hậu cung gần nhƣ nằm hết trong tay Nguyễn Thị Anh, các bà hoàng đều lần lƣợt bị bà 

Nguyễn Thị Anh tìm kế hãm hại. Lê Sát là thân sinh của bà Lê Thi Ngọc Dao. Nguyễn 

Thị Anh muốn hãm hại bà Ngọc Dao, tất trƣớc phải hãm hại thân sinh của bà là Lê Sát. 

Sau này cũng vì muốn hãm hại bà Ngô Thị Ngọc Dao, bà Nguyễn Thị Anh đã âm mƣu 

hãm hại Nguyễn Trãi là ngƣời đã cƣu mang bà Ngô Thị Ngọc Dao đó thôi. 

  

Hại ngƣời tất sẽ bị ngƣời hại. Sau, Nguyễn Thị Anh bị Lê Nghi Dân giết. Mới hay, cái 

gốc của vụ án Lê Sát lại ở ngay trong hậu cung bí hiểm này. 

  

 



  29 - LÊ THÁI TÔNG VỚI VIỆC THƢỞNG PHẠT QUAN LẠI 

 

 

Sách K hâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 17, tờ 11 và 12) 

chép rằng : 

  

"Trƣớc đó, Lƣơng Đăng tâu xin việc định ra nghi trƣợng của vua. Khi vua xuất hành một 

cách trọng thể thì dùng các loại xe lớn nhƣ xe voi, xe ngựa, kiệu chín rồng, kiệu bảy 

rồng, đi nhanh đi chậm có phân biệt. Vua nghe theo. Xong mọi việc, Đăng đƣợc phong 

làm Đô giám trung thừa. 

  

Bùi Cầm Hồ tâu rằng : Từ khi hệ hạ lên ngôi đến nay, nhiều việc làm của Tiên đế đã bị 

thay đổi. Ví nhƣ quan Lỗ bộ ti đồng giám là Lƣơng Đăng, Tiên đế lúc đầu thấy hắn có 

chút chữ nghĩa nên cho làm Nội nhân phó chƣởng, nhƣng sau thấy hắn chỉ là kẻ khúm 

núm, lòng không ngay thẳng, nên không gần nữa mà cho ra ngoài làm ở Văn Đội, thế mà 

bây giờ bệ hạ lại cho hắn làm chức quan to. Xin bệ hạ nghĩ lại. 

  

Lúc ấy, có ngƣời thợ tên là Cao Liệt tiến dâng hai chiếc mũ cỏ và nhân đó, xin đƣợc mộ 

dân sung vào Sở Làm mũ (Quan Tác Cục). Quan Thị ngự sử là Nguyễn Vĩnh Tích can 

rằng : Xƣa, bậc đế vƣơng không chuộng những vật lạ, chế tác khéo léo. Vua Thuấn chỉ 

mới dùng đồ sơn mà đã có đến hơn năm chục ngƣời can ngăn. Vậy cúi xin bệ hạ hãy 

nghĩ đến Tiên đế, ngƣời từng có công lớn, dãi nắng dầm mƣa mà cũng chƣa hề dùng đến 

loại mũ này. 

  

Khi bãi chầu, Vua giơ cái mũ cỏ lên cho các bậc đại thần và Đài quan (quan giữ việc can 

ngăn, cũng nhƣ Ngự sử - ND) xem, rồi nói : 

  

- Của này có gì đáng gọi là kì lạ mà Đài quan phải can ngăn ? 

  

(Nguyễn) Vĩnh Tích thƣa : 

  

- Thì tôi cũng chỉ muốn cho bệ hạ còn hiến hơn cả vua Nghiêu, vua Thuấn nên mới 

mạnh dạn can ngăn việc sai quấy khi nó chƣa kịp phát ra đó thôi. 

  

Vua nghe xong thì làm thinh". 

  

"(Lê) Cảnh Xƣớc ăn hối lộ hai mƣơi lạng bạc. Theo luật, Cảnh Xƣớc đáng phải xử tử. 

Vua cho rằng Lê Cảnh Xƣớc từng hầu việc ở tòa Kinh Diên đã lâu, nên chỉ bãi chức, cho 

làm thứ dân. Đƣợc hơn một tháng, Vua lại cho dùng lại làm Hàn lâm viện thị giảng, Ngự 

tiền học sinh cục phó". 

  

 

  



Lời bàn : Lƣơng Đăng là hoạn quan nên luôn đƣợc hầu cận vua. Bởi ở trên, vua Lê Thái 

Tổ thấy rõ Lƣơng Đăng chỉ là tên khúm núm, lòng dạ không ngay thẳng, xảo quyệt khó 

lƣờng, bèn thôi, không cho hầu cận nữa. Nhƣng cũng bởi ở gần, vua Lê Thái Tông luôn 

đƣợc Lƣơng Đăng tâng bốc. Vua tuổi trẻ, lấy đó làm sự đẹp lòng. Nhà vua khen thƣởng 

kẻ nịnh thần là Lƣơng Đăng nhƣng thực là khen chính mình vậy. 

  

Cái mũ cỏ quả đúng là chẳng có gì đáng gọi là kì lạ. Nhƣng ở đời, sai trái và tội lỗi vẫn 

thƣờng bắt đầu từ những thứ ngỡ nhƣ chẳng đáng gì. Nguyễn Vĩnh Tích sớm nhìn thấy 

cây lớn khi hạt mới nhú mầm, thật xứng với chức Đài quan, sáng suốt và ngay thẳng. Xa 

thì nhắc việc vua Nghiêu, vua Thuấn giản dị, gần thì nhắc việc tiên đế là Lê Lợi dãi gió 

dầm mƣa và một lòng vì nƣớc, vì dân. Lê Thái Tông im lặng. Sử không chép thêm gì 

nữa, nhƣng ai mà nhẹ dạ cả tin rằng Lê Thái Tông sẽ làm theo lời can ngăn của Đài quan 

là Nguyễn Vĩnh Tích ? 

  

Định ra phép nƣớc là vua. Bắt bá quan văn võ và trăm họ phải khép mình theo phép 

nƣớc cũng là vua. Tiếc thay, qua vụ Lê Cảnh Xƣớc ăn hối lộ, Nhà vua đã coi phép nƣớc 

chẳng ra gì. Thay tội tử hình bằng tội bắt làm dân một tháng. Lê Cảnh Xƣớc chƣa kịp 

nhận ra lỗi lầm đã vội hân hoan trở lại triều đình với áo mũ xênh xang. Mới hay, giữ 

phép nƣớc đâu có hay bằng lo làm đẹp lòng vua. Và, thay tội tử hình bằng tội bắt làm 

dân một tháng, chẳng rõ là trăm họ thuở ấy nghĩ gì về thân phận làm dân ? 

  

 

  30 - QUAN THAM NGHỊ LÀ NGUYỄN LIỄU BỊ THÍCH CHỮ VÀO MẶT VÀ BỊ 

ĐÀY VIỄN XỨ 

 

 

Sau một thời gian khá dài giao cho Lƣơng Đăng soạn thảo, đến tháng 11 năm Đinh Tị 

(1437), nghi trƣợng và nhã nhạc mới của triều đình hoàn tất. Vua Lê Thái Tông cho sao 

chép công trình của Lƣơng Đăng rồi đem yết ở cửa Thừa Thiên để trăm quan đƣợc rõ. 

Nhà vua cũng hạ lệnh đến ngày Vua yết Thái Miếu, triều đình phải làm lễ theo nghi thức 

mới. Lệnh ấy của Vua đã vấp phải sự kháng cự khá mạnh. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ 

(bản kỉ, quyển 11, tờ 47-b) chép rằng : 

  

"Bọn quan Hành khiển là Nguyễn Trãi, quan Tham tri bạ tịch là Nguyễn Truyền, Đào 

Công Soạn, Nguyễn Vãn Huyến và quan Tham nghị là Nguyễn Liễu cùng nhau dâng sớ 

nói rằng : Lễ nhạc tốt cốt ở ngƣời tài, làm nhƣ Chu Công thuở xƣa mới mong khỏi bị chê 

trách. Nay, Nhà vua sai bọn hoạn quan là Lƣơng Đăng định ra lễ nhạc, thế chẳng phải là 

nhục nhã cho xã tắc lắm sao ? Vả lại, quy chế lễ nhạc của hắn, trên thì dối Vua, dƣới thì 

lừa quan, không dựa vào đâu cả...". 

  

Sau khi phân tích những cái sai trong phép đánh trống, đánh chuông, khánh, quy chế vào 

ra của vua mỗi khi chầu triều và những chỗ chƣa hợp lí trong nghi trƣợng về xe và kiệu 

của vua, tờ tấu viết tiếp : 



  

"Vả lại, Lƣơng Đăng là tên hoạn quan, quanh quẩn chầu hầu bên cạnh Vua, chúng thần 

trộm lấy làm ngờ vực lắm " (tờ 48-a). 

  

Cũng sách trên (tờ 48 a-b) viết tiếp : 

  

"Lƣơng Đăng tâu : 

  

- Thần học thức kém cỏi, không biết quy chế cổ, nghi thức soạn ra chỉ dựa vào sự hiểu 

biết của thần mà thôi. Còn nhƣ ban hành hay không ban hành là quyền ở bệ hạ, thần đâu 

dám chuyên quyền. 

  

Nguyễn Liễu tâu : 

  

- Cổ kim chƣa từng có chuyện hoạn quan phá hoại thiên hạ nhƣ thế này. 

  

Lúc ấy, có Đinh Thắng (cũng là hoạn quan - ND) từ trong bƣớc ra, mắng thẳng rằng : 

  

- Hoạn quan đã làm gì mà gọi là phá hoại thiên hạ. Nếu nói phá hoại thiên hạ thì tội ấy 

phải chém đầu ngƣơi trƣớc. 

  

Sau, (Vua) đành phải giao Nguyễn Liễu cho hình quan xét hỏi. Án xử (Nguyễn Liễu) 

phải tội chém, nhƣng Nhà vua xuống lệnh chỉ bắt thích chữ vào mặt rồi đày đi xa". 

  

 

  

Lời bàn : Lƣơng Đăng là hoạn quan bất tài nhƣng đắc chí, hắn làm đƣợc tất cả những gì 

hắn muốn làm là bởi lúc nào hắn cũng đƣợc Vua tin dùng. Vua tuổi còn trẻ, chỉ thấy 

mình là nhất, ai khéo nịnh thì ƣa, ai khẳng khái can ngăn thì ghét. Có Vua ấy thì ắt có 

hoạn quan xảo quyệt ấy, có gì lạ đâu. 

  

Các bậc lƣơng thần nhƣ Nguyễn Trãi, Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn 

Huyến và Nguyễn Liễu, há chẳng biết rằng, lời họ nói sẽ chẳng bao giờ đƣợc Vua nghe 

hay sao ? Nhƣng, thấy điều sai mà không nói là hèn, họ bị vua đƣơng thời hắt hủi nhƣng 

lại đƣợc hậu thế mãi mãi ngợi khen, thế chẳng phải tốt hay sao. 

  

Vua giảm tội mà tha chết cho Nguyễn Liễu nhƣng vẫn tiếp tục tin dùng bọn Lƣơng Đăng 

và Đinh Thắng, vậy thì việc giảm tội xem ra chỉ cốt để Vua tỏ rõ quyền uy hơn là tỏ rõ 

sự nhân đức và ý muốn thực sự cầu thị. Tiếc thay ! 

  

 

  

 



 31 - LÊ NGÂN BỊ BỨC TỬ 

 

 

Lê Ngân ngƣời xã Đàm Di, thuộc Lam Sơn (Thanh Hóa), từng theo Lê Lợi đánh đuổi 

quân Minh ngay từ khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa bùng nổ. Bởi có nhiều công lao, 

năm 1429, khi Lê Lợi định công ban thƣởng và khắc biển ghi tên các bậc công thần khai 

quốc, tên ông đƣợc xếp vào hàng thứ tƣ, tƣớc Á thƣợng hầu. Năm 1434, ông giữ chức 

Tƣ khấu và đến tháng 6 năm 1437, khi Lê Sát bị bãi chức, ông đƣợc phong là Đại đô 

đốc, Phiêu kị thƣợng tƣớng quân, Đặc tiến khai phủ nghi đồng tam ti, Thƣợng trụ quốc 

Quốc thƣợng hầu. Cùng đƣợc hƣởng ân sủng đặc biệt này còn có con gái của ông là 

Chiêu nghi Lê Nhật Lệ. Nhật Lệ đƣợc sách phong làm Huệ phi của vua Lê Thái Tông. 

  

Nhƣng, vui chƣa đƣợc nửa năm thì tai họa đã giáng. xuống gia đình ông. Tháng 11 năm 

1437, ông bị thất sủng và sau đó bị bức tử bởi lời cáo giác tai hại của những kẻ ghen 

ghét ông. Chuyện này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 49 a-b) ghi 

lại nhƣ sau : 

  

"Có ngƣời cáo giác Đại đô đốc Lê Ngân thờ phật Quan Âm trong nhà để cầu cho con gái 

mình là Huệ phi (tức Lê Nhật Lệ- ND) đƣợc Nhà vua thƣơng yêu hơn. Vua bèn ngự ra 

rửa Đông Thành, sai bọn thái giám là Đỗ Khuyến, dẫn 50 võ sĩ tới lục soát khắp nhà của 

Lê Ngân. Họ bắt đƣợc ở đấy tƣợng Phật và các thứ vàng bạc, tơ lụa. Hôm sau, (Lê) 

Ngân vào chầu, cởi mũ để xin tạ tội. Vua sai bắt bọn tôi tớ nhà (Lê) Ngân ra tra hỏi". 

  

"Lê Ngân lại cởi mũ tâu rằng : Trƣớc kia, thần theo nghĩa binh ở Lam Kinh (tức Lam 

Sơn - ND), nay đã già yếu, thầy bói nói rằng, nguyên đất thần làm nhà ở bây giờ, xƣa có 

bàn thờ Phật, vì để ô uế, tai họa khó tránh khỏi. Bởi thế, thần lập bàn thờ Phật để thờ 

cúng (cho tai qua nạn khỏi). Nhƣng, bởi ngƣời vợ lẽ mà thần đã bỏ là Nguyễn Thị, lại 

thêm ngƣời vợ lẽ khác là Trần Thị, vốn là vợ lẽ của Lê Sát (đƣợc triều đình) ban cho 

thần, cùng với một đứa gia nô của thần, tính khí điêu ngoa, chúng cùng nhau thêu dệt, 

dựng chuyện báo hại thần đó thôi. Xƣa, Tiên đế biết rõ lòng thần, thƣờng vẫn có lòng 

bao dung, thƣơng mến. Nay, gân sức của thần đã kiệt, xin cho thần đƣợc về quê để sống 

nốt chút tuổi tàn còn lại. Còn nhƣ nếu bệ hạ nghe lời kẻ gièm pha mà tra tấn ngƣời nhà 

của thần thì sợ khi bị đánh đau quá, chúng sẽ khai sai sự thật. Đến lúc đó, thân thần cũng 

không giữ nổi, xin bệ hạ nghĩ lại cho". 

  

Bất chấp mọi lời van xin, Nhà vua vẫn giao Lê Ngân cho hình quan xét xử. Rốt cuộc, 

đến tháng 12 năm 1437, Lê Ngân bị buộc phải uống thuốc độc mà tự tử ở nhà, con gái 

Lê Ngân là Huệ phi cũng bị giáng làm Tu dung (hàng thấp nhất của vợ vua), gia sản của 

ông bị tịch thu. Mƣời sáu năm sau (1453), nhân kì đại xá, vua Lê Nhân Tông mới cấp trả 

cho con ông 100 mẫu ruộng, rồi đến năm 1484, vua Lê Thánh Tông mới truy tặng ông là 

Thái phó hoằng quốc công. 

  

 



  

Lời bàn : Thời ấy, triều đình coi Nho giáo là độc tôn, cho nên Phật giáo và Đạo giáo có 

phần bị bài xích. Giữa thời buổi ấy mà Lê Ngân lập bàn thờ Phật trong nhà, tức là đã tạo 

cớ cho kẻ ghen ghét mình lập mƣu ám hại vậy. Nhƣng. trách Lê Ngân thì đƣợc, chớ kết 

án Lê Ngân, buộc ông phải tự tử, tịch thu gia sản và hắt hủi con ông... thì án ấy quả đáng 

để cho đời đời cƣời chê. Lê Thái Tông trong vụ án này, xét đạo làm vua thì nông nổi và 

bất minh, xét phận làm con rể thì thô bạo và bất nghĩa. Mới hay, lấy quyền làm vua mà 

khiến cho thiên hạ sợ thì dễ, còn nhƣ lấy đức lớn của bậc đế vƣơng để khiến cho thiên hạ 

phục thì khó vô cùng. 

  

 32 - DUYÊN PHẬN BÀ DƢƠNG THỊ BÍ 

 

 

Lúc mới 15, 16 tuổi đầu, vua Lê Thái Tông đã có đến năm ngƣời vợ chính thức đƣợc 

sách phong, đó là các bà : Dƣơng Thị Bí, Nguyễn Thị Anh, Ngô Thị Ngọc Dao, Lê Ngọc 

Dao, Lê Nhật Lệ. Trong số năm bà nói trên, Dƣơng Thị Bí là ngƣời sinh con trai sớm 

hơn cả. Con trai đầu của bà là hoàng tử Lê Nghi Dân, sinh tháng 6 năm 1439 và đến 

ngày 21 tháng 1 năm 1440 thì đƣợc phong làm Thái tử. Nhƣng, chỉ một năm sau, địa vị 

của hai mẹ con bà Dƣơng Thị Bí bị sụp đổ. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 

11, tờ 53-b và 54-a) chép rằng : 

  

"Trƣớc đây, Dƣơng Thị Bí sinh con là Nghi Dân, đã đƣợc nhà vua sách phong làm Thái 

tử. Dƣơng Thị Bí từ đó cậy thế mà kiêu căng, lăng loàn quá lắm. Vua vẫn cố nhịn bao 

dung, chỉ giáng (Dƣơng Thị Bí) xuống hàng Chiêu nghi (hàng thấp trong thứ bậc của vợ 

vua) cốt cho thị sửa lỗi, nhƣng Dƣơng Thị Bí lại lấy đó làm sự hằn học, chẳng chịu 

kiêng nể gì nữa. Nhà vua nghĩ rằng, Dƣơng Thị Bí đã quyết làm nhƣ vậy thì đứa con do 

bà đẻ ra chƣa hẳn sẽ thành ngƣời khá, bèn giáng bà xuống làm thứ nhân, xong, xuống 

chiếu cho thiên hạ biết là ngôi Thái tử chƣa định". 

  

Sự kiện trên xảy ra vào tháng giêng năm Tân Dậu (1441) thì đến tháng 11 năm đó, Lê 

Nghi Dân cũng bị giáng làm Lạng Sơn Vƣơng còn ngôi Thái tử lại thuộc về Lê Bang Cơ 

là Hoàng tử do bà Nguyễn Thị Anh sinh ra, lúc đó vừa mới đƣợc 6 tháng tuổi. Năm 

1442, vua Lê Thái Tông đột ngột qua đời, Lê Bang Cơ đƣợc lên nối ngôi, đó là Lê Nhân 

Tông (1442 - 1459). Năm 1459, Lê Nghi Dân nổi loạn, giết chết Lê Nhân Tông cùng bà 

Thái hậu Nguyễn Thị Anh mà tự lập làm vua. Bà Dƣơng Thị Bí sau lần bị giáng làm thứ 

thân, không thấy sử chép gì thêm nữa. 

  

 

 Lời bàn : Ngƣời mẹ nào mà chẳng tự hào về con cái mình, nhƣng, tự hào khác với kiêu 

căng, ngạo mạn. Lỗi bà Dƣơng Thị Bí mắc phải tuy dễ hiểu nhƣng lại khó bỏ qua. Nỗi 

bực dọc của vua Lê Thái Tông tuy có chỗ có thể cảm thông, nhƣng việc làm của Vua chỉ 

tỏ rõ sự bất lực của chính Nhà vua mà thôi. Bốn năm, ruồng bỏ bốn bà trong số năm bà 

vợ chính thức đƣợc sách phong, lẽ đâu Lê Thái Tông chẳng có lỗi gì trong việc này ? 



  

Gia pháp gia phong đổ nát, sự loạn li trong hoàng tộc bắt đấu từ đây chăng ? 

  

 

 33 – VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN 

 

 

Tháng 7 năm Nhâm Tuất (1442) vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở thành Chí Linh (Hải 

Dƣơng). Lúc ấy, đất nƣớc đang hồi thái bình, Nhà vua thì đang ở độ tuổi thanh xuân 

sung sức, không ai nghĩ rằng đó là chuyến tuần du cuối cùng của Nhà vua, nhƣng tiếc 

thay, sự thực lại nhƣ vậy. Vua Lê Thái Tông đã đột ngột qua đời tạt Lệ Chi Viên (Gia 

Lƣơng, Bắc Ninh) vào đêm mồng 4 tháng 8 (1442), khi đang trên đƣờng trở về kinh đô, 

hƣởng dƣơng 19 tuổi. Sau cái chết đột ngột của Nhà vua, một vụ án lớn đã xảy ra và kết 

quả là cả ba họ của Nguyễn Trãi đã bị tru di một cách thảm khốc. Sử thƣờng gọi đó là vụ 

án Lệ Chi Viên. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 55 a-b và tờ 56 a-b) 

chép nhƣ sau : 

  

“Ngày 27 (tháng 7 năm 1442 - ND), Vua tuần du về phía Đông, đến thành Chí Linh (Hái 

Dƣơng - ND) để thân duyệt quân đội. Nguyễn Trãi (lúc này đã nghỉ hƣu ở Côn Sơn, Hải 

Dƣơng - ND) mời Vua về ngự ở chùa Côn Sơn (tức chùa Tƣ Quốc cũ, do Thiền sƣ Pháp 

Loa, ngƣời đời Trần dựng lên - ND). Chùa này nằm trong làng của Nguyễn Trãi. Vua đi 

thuyền từ bến Đông, vào sông Thiên Đức đến khu mộ Bạch Sƣ thuộc Cầu Bông, xã Đại 

Toán, huyện Quế Dƣơng thì thuyền ngự không sao đi đƣợc nữa. Quan quân lấy hết sức 

mà kéo, thuyền vẫn nằm yên, cứ y nhƣ có ngƣời đang níu thuyền lại. Vua bèn sai Trung 

sứ đi hỏi khắp các vị bô lão quanh vùng, xem đất này có vị thần nào không. Các vị bô 

lão thƣa rằng : 

  

- Xƣa, có ngƣời là Bạch Sƣ rất tinh thông pháp thuật. Khi mất, chôn ở bờ sông, thƣờng 

rất linh hiển, ngƣời xứ này vẫn tế thần long trọng lắm.  

  

Trung sứ hỏi : 

  

- Tế thần bằng gì ? 

  

Các vị bô lão trả lời : 

  

- Tế bằng bê con. 

  

Trung sứ về tâu vua. Vua sai đem con bê con đến tế thần, tế xong thuyền ngự mới đi 

đƣợc. 

  

Tháng 8, ngày Mồng 4, vua về đến Lệ Chi Viên (tên nôm là Trại Vải - ND), thuộc huyện 

Gia Định (nay thuộc Gia Lƣơng, Bắc Ninh - ND) thì bỗng bị bạo bệnh rồi mất. 



  

Trƣớc, Vua vẫn thích vợ của quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi, tên là Nguyễn Thị Lộ. Thị Lộ 

đẹp ngƣời lại có tài văn chƣơng, Vua gọi vào cung, cho làm Lễ Nghi học sĩ, ngày đêm 

hầu cận. Khi đi tuần du miền Đông về, qua Lệ Chi Viên (xã Đại Lại, ven sông Thiên 

Đức), Vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. Các quan bí mật đƣa linh cữu về. 

Ngày mồng sáu thì đến kinh sƣ, vào đến cung là nửa đêm, lúc ấy mới phát tang. Ai cũng 

nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua". 

  

"Ngày 16 (tháng 8 năm 1442 - ND), giết quan Hành khiển là Nguyễn Trãi và vợ là 

Nguyễn Thị Lộ, bắt tội đến ba họ. Trƣớc kia, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái 

Tông trông thấy lấy làm thích, liền cợt nhả với thị. Nay, Vua đi tuần miền Đông, lại ghé 

nhà Nguyễn Trãi chơi rồi sau mới bị bạo bệnh mà mất, cho nên, khép Nguyễn Trãi vào 

tội ấy". 

  

Chuyện này, sách, Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 17, tờ 

23) chép gọn hơn, nhƣng lại có thêm một chi tiết cụ thể hơn về nguyên nhân cái chết dột 

ngột của vua Lê Thái Tông. 

  

“Trƣớc, vợ lẽ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, đẹp ngƣời, hay chữ, Vua nghe tiếng, 

mời đến, phong làm Lễ Nghi học sĩ, ngày đêm hầu cận, nhân đó mà cợt nhả với Nguyễn 

Thị Lộ. Đến đây Vua đi tuần du phía Đông, xa giá quay về đến Lệ Chi Viên (làng Đại 

Lại, huyện Gia Định) thì Vua mắc chứng sốt rét. Thị Lộ vào hầu suốt đêm. Nhà vua mất. 

Trăm quan đều giấu kín việc này, lặng lẽ rƣớc ngự giá về cung. Nửa đêm, vào đến cung 

mới phát tang. Ngƣời ta nói Thị Lộ giết vua, bèn bắt Thị Lộ". 

  

 

  

Lời bàn : Sau chiến tranh, hàng loạt anh hùng Lam Sơn lẩn lƣợt bị tha hóa, lo vinh thân 

phì gia mà sao nhãng việc ích nƣớc lợi dân, ngƣời đức độ nhƣ Nguyễn Trãi bỗng dƣng 

trở thành cái gai khó chịu trƣớc mắt họ. Nguyễn Trãi đã cáo quan xin về trí sĩ, lùi xa 

chốn kinh thành hỗn tạp mà nào có đƣợc sống yên. 

  

Vua Lê Thái Tông đã loại bỏ bốn trong số năm bà vợ, còn một bà thì đang bận con thơ, 

nhân đó mà cho Lễ Nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ là ngƣời xinh đẹp, ngày đêm hầu cận, rồi 

sàm sỡ với Nguyễn Thi Lộ, thiết tƣởng, nhân cách Nhà vua ra sao, khỏi bàn cũng rõ rồi. 

  

Sau nhiều ngày tuần du mệt nhọc, Vua lại thức suốt đêm với một ngƣời phụ nữ bên bờ 

sông, nếu sốt rét không giết chết Vua, ắt cũng chẳng thiếu nguyên nhân đủ để giết Vua 

hoặc giả là làm cho Vua bị bại hoại. Lỗi của Vua rành rành, tiếc là triều đình lúc ấy 

chẳng ai dám nói đến lỗi của Vua. Mới hay, Vua vẫn đƣợc quyền hơn ngƣời ở chỗ 

không có lỗi gì. 

  



Bấy giờ, ai cũng nói là Thị Lộ giết Vua, dẫu chẳng ai thấy bà làm việc thất đức tày trời 

đó. Sự có vẻ hợp lí này mới nguy hiểm làm sao. Ở đời, thật chẳng còn có gì vừa hài 

hƣớc vừa xót xa bằng quan niệm : chân lí là điều tôi thích. 

  

Bình sinh, tiếng nói và ngòi bút của Nguyễn Trãi có sức mạnh nhƣ hàng vạn tinh binh, 

biết bao thành trì kiên cố của quân xâm lăng đã sụp đổ bởi tiếng nói và ngòi bút thiên tài 

ấy. Vậy mà đến đây, ngọn đại bút không cứu nổi thân ông, lời tuyệt vời thuở nào không 

ngăn nổi tội ác của đồng liêu thiển lậu. Ôi, bị vài ba ngƣời bạn phản bội còn nguy hơn cả 

bị kẻ thù ba bốn mặt bao vây. 

  

Vụ án Lệ Chi Viên là vết nhơ nhục nhã của muôn đời vậy. Triều thần bấy giờ chém 

đƣợc Nguyễn Trãi, tru di đƣợc tam tộc của Nguyễn Trãi, có biết đâu tên tuổi của Nguyễn 

Trãi lại đời đời bất diệt với non sông. 

  

 

  34 – LỜI TÂU CỦA QUAN THAM TRI ĐÔNG ĐẠO TRÌNH DỤC 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 63-b và tờ 64-a) chép rằng : 

  

"Ở biên giới miền Đông có lời ngoa truyền rằng nhà Minh sai sứ sang để khám xét biên 

giới. Nghe vậy, Vua liền sai quan Đông Đạo tham tri là Trình Dục đi dò xét thực hƣ để 

về cấp báo cho triều đình. Dục đến biên giới nhƣng không hề điều tra mà chỉ tin lời đồn 

của ngƣời đi đƣờng, về tâu ngay là có quan của hai ti Khâm sai phƣơng Bắc (tức Trung 

Quốc - ND) và quan Tổng binh trấn thủ Quảng Đông đem binh mã tới rất đông. Vua sai 

quan Tƣ khấu là Lê Khắc Phục, quan Tả hữu nạp ngôn là Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn 

Văn Phú, quan Hữu ti thị lang là Đào Công Soạn, Quan Trung thừa là Hà Lật, cùng bọn 

Tây Đạo tham tri, Đồng tri là Nguyễn Thúc Huệ, Nguyễn Lan, Bùi Cầm Hồ, Trình Dục, 

quan Thẩm hình viện phó sứ là Trịnh Mân, quan Nội mật viện tham tri là Lê Văn, cùng 

đi hội khám. Vua lại sai quan Đồng tri của phủ Hạ Nam Sách là Lê Thiệt, đem hơn một 

vạn hai ngàn quân, hợp với quân của các phủ ở An Bang để phòng bị biên giới. (Vua) 

ban tiền cho từng ngƣời theo thứ bậc khác nhau, lại còn bắt các quan ở các lộ, trấn và 

huyện cùng dân phu thuộc Đông Đạo phải đóng góp đầy đủ tiền, gạo, trâu, dê, gà, vịt và 

rƣợu thịt các thứ để đợi mà khao quân. Cả miền Đông náo động. 

  

Lúc quan quân đến biên giới, nghỉ lại cả tuần rồi cả tháng mà vẫn không dò la đƣợc tin 

tức gì, bèn đổ hết tiền của ra mà mua hàng của ngƣời phƣơng Bắc, kĩu kịt mang về, nói 

thác là quan Khâm sai của nhà Minh bận việc khác nên không đến. Đài quan (cũng nhƣ 

quan Ngự sử, chuyên lo việc can gián - ND) là bọn Hà Lật cũng vào hùa với họ, không 

nói một câu nào. Triều đình cũng không ai hỏi đến tội ấy". 

  

 

  



Lời bàn : Tin đồn thất thiệt là chuyện thƣờng, cổ kim đông tây đều có cá. Tin đồn này có 

can hệ đến vận mệnh an nguy của quốc gia, triều đình sai quan đi thẩm tra là phải lắm. 

Chuyện sai ngƣời đi thẩm tra này xảy ra vào mùa xuân năm 1448, khi Vua vừa mới sáu 

tuổi, đáng khen lắm thay ! 

  

Nhƣng, thấy việc và tìm ngƣời đáng tin để giao việc là hai điều khác nhau. Quan Tham 

tri Đông Đạo Trình Dục, quả là trên thì rẻ rúng mệnh vua, dƣới thì coi thƣờng cuộc sống 

an bình của trăm họ, tội thật khó mà dung tha đƣợc. 

  

Triều đình xuất quân, binh lính và dân phu thì đổ sức, dân thì đồ của, cả một vùng náo 

động, hao tổn thật khó mà lƣờng. Tiếc thay, các quan trên dƣới đƣơng thời đều hám lợi 

và biếng nhác, cùng vào hùa với nhau mà dối Vua một lần nữa. Sai tập thể thì có nghĩa 

là không sai, mỉa mai thay ! 

  

Vai các quan đã nặng gánh hàng mua từ phƣơng Bắc, còn hơi sức đâu mà gánh vác việc 

triều đình. Miệng Đài quan đã ngậm của, nói làm sao đƣợc nữa mà nói. Rốt cuộc, hứng 

chịu mọi tai họa vẫn là dân mà thôi ! 

  

 35 -  TÂM ĐỊA CỦA HÀ LẬT 

 

 

Năm Mậu Thìn ( 1448) có đến ba sự kiện rất đáng lo ngại đã xảy ra, và cả ba sự kiện ấy 

đều liên quan đến chức trách của Đài quan là Hà Lật. 

  

Sự kiện thứ nhất xảy ra vào tháng 2, khởi đầu từ một tin đồn nhảm, khiến triều đình phái 

lập tức sai quan Tham tri Đông Đạo là Trình Dục đi khám xét thực hƣ. Tiếc thay, Trình 

Dục làm ăn tắc trách, triều đình phái một phen mắc lỡm, còn dân thì bị một trận quyên 

góp hao tổn nặng nề, chỉ có các quan lợi dụng việc ra biên giới để đi buôn là béo bở. Lúc 

ấy, Đài quan là Hà Lật cũng là một trong những kẻ trục lợi, cho nên cố bƣng bít tội lỗi 

cho các bậc đồng liêu, không dám hặc tội bất cứ ai cả. 

  

Sự kiện thứ hai xảy ra vào tháng ba. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 

65 a-b) chép lại nhƣ sau : 

  

"Bọn Đài quan là Hà Lật và Đồng Hanh Phát, cùng hặc tấu (bọn hình quan) rằng : 

  

- Án kiện để ứ đọng quá nhiều và quá lâu. Trách nhiệm này là của các hình quan, bọn 

thần không sao hiểu đƣợc. 

  

Các quan Thẩm hình lang trung đại phu là Trình Mân, Nguyễn Văn Kiệt, Lê Bá Viễn, 

đều cúi đầu tạ tội. Duy có quan giám sát Ngũ hình là Trình Duy Nhất thì cứ kiếm lời bào 

chữa mãi. Vua im lặng. Sau, (Vua) sai bọn Hà Lật đến Ngũ Hình Viện điều tra. Tới đó 

mới hay là từ năm Nhâm Tí (có lẽ nguyên bản nhầm, phải là năm Giáp Tí, tức năm 1444 



- ND) đến năm Đinh Mão (tức năm 1447 - ND), còn ứ đọng đến 126 vụ. Các đại thần 

bàn nhau đem chia những án còn tồn đọng ấy cho các quan ở năm đạo cùng Đài quan và 

quan Ngũ hình xét xử gấp, không đƣợc để lâu nữa vì nhƣ thế sẽ có hại cho dân. Vả 

chăng, án tụng quá nhiều, sức Hình quan kham không nổi, nên thể tất mà giảm tội cho 

họ. (Vua hạ lệnh) biếm các quan Lang trung Nguyễn Văn Kiệt, Đại phu Lê Bá Viễn mỗi 

ngƣời một tƣ (cũng tƣơng tự nhƣ một bậc - ND) đồng thời phạt mỗi ngƣời 50 roi. Các 

quan Lang trung Trình Công Đức, Đại phu Phạm Phúc thì chỉ bị đánh 50 roi vì số vụ án 

để tồn đọng không nhiều lắm". 

  

Sự kiện thứ ba xảy ra vào tháng bảy. Cũng sách trên (tờ 69-b và tờ 70-a) chép : 

  

"Trƣớc kia, (Lê) Bá Viễn xét kiện, đã có hỏi tới quan Ngự sử trung thừa là Hà Lật. Bởi 

Bá Viễn vặn hỏi nhiều lần nên Hà Lật để bụng thù hằn. Đến đây, (Hà) Lật bèn cóp nhặt 

những lời đơm đặt của bọn ngƣời bị kiện, làm thành sớ dâng vua để hỏi tội Bá Viễn, 

nhân thể, hặc tội bọn Phạm Phúc, Nguyễn Doãn Trung vì nhiều lần xét án đã buộc tội 

cho ngƣời ta quá ƣ hà khắc. (Hà Lật) xin cho thải hết bọn họ ra ngoài, không cho làm 

việc ở Pháp ti nữa. 

  

Vua sai các quan ở khắp năm đạo xét hỏi. Bọn Bá Viễn và Phạm Phúc không giữ đƣợc 

bình tâm, bèn dâng sớ kể tội (Hà) Lật, đại ý nói (Hà) Lật từng là tội phạm, làm nhơ sảnh 

đƣờng, lòng ngƣời không theo phục và xin đƣợc đối chất với (Hà) Lật. Vua giữ tờ sớ lại 

chứ không giao cho triều đình xét hỏi, nhƣng bọn (Hà) Lật vẫn biết đƣợc, lấy làm căm 

giận lắm. (Hà Lật) tâu Vua : 

  

- Thần thấy từ thời Tam đại đến nay, chƣa từng có chuyện kẻ bị Ngôn quan đàn hặc mà 

dám kiện ngƣợc lại với Ngôn quan. Nay, bọn Bá Viễn kiện thần, thế là miệt thị tai mắt 

của bệ hạ. Bọn thần vì thế mà dẫu có bị bãi miễn cũng chẳng sao, chỉ sợ những ngƣời 

giữ chức này về sau không ai dám mở miệng nữa mà thôi. 

  

Bọn quan Thái úy là (Trịnh) Khả và quan Tƣ khấu là (Lê) Khắc Phục cũng nhân đó tâu 

rằng, bọn Bá Viễn dám kiện Đài quan là có tội hèn bãi chức (của bọn Bá Viễn). Vua y 

theo". 

  

 

  

Lời bàn : Lần thứ nhất, Hà Lật không thể há mừng vì mải lo ngậm của. Lần thứ hai, Hà 

Lật nói chẳng qua chỉ để tỏ cho mọi ngƣời hay là ông thực sự có quyền, có chức. Lần 

thứ ba, Hà Lật nói là để trả thù. Giữ chức ấy mà nuôi tâm địa ấy, nguy thay ! 

  

Song, Lê Bá Viễn kể cũng là ngƣời nông cạn. Lẽ đâu, một đời chuyên xét án, ông lại 

không biết đƣợc rằng kẻ dƣới không đƣợc đi kiện ngƣời trên ? Búa rìu của phép nƣớc 

chỉ giáng từ trên xuống, chƣa từng giáng từ dƣới lên, cho nên, kiện Đài quan thì có khác 



gì húc đầu vào đá tảng. Khi ấy, Vua mới đƣợc bảy tuổi, ông kiện quan trên bằng cách 

dâng sớ tâu Vua thì phỏng có ích gì ? 

  

Hà Lật, tên gọi ấy, tâm địa ấy, hợp làm sao ! 

  

 36 - HÔN LỄ CỦA VỆ QUỐC TRƢỞNG CÔNG CHÚA 

 

 

Vệ Quốc Trƣởng Công chúa là con gái của vua Lê Thái Tông, chị của vua Lê Nhân 

Tông. Vệ Quốc Trƣởng Công chúa sinh năm 1439, song, đến năm 1448 vẫn bị bệnh 

câm, không nói đƣợc. Tuy tuổi còn nhỏ, lại bị bệnh câm, nhƣng đến tháng 11 năm 1448, 

Vệ Quốc Trƣởng Công chúa vẫn bị bắt đem gả cho Lê Quát là con trai của Lê Thụ. Hôn 

lễ của Vệ Quốc Trƣởng Công chúa đã đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 

11, tờ 47 a-b) chép lại nhƣ sau : 

  

"Tháng 11, đem chị cả của Vua là Vệ Quốc Trƣởng Công chúa gả xuống cho Lê Quát là 

con trai của quan Thái úy Lê Thụ. Bấy giờ, Công chúa mới lên mƣời, mắc chứng câm 

không nói đƣợc. Vua xuống chiếu giao cho quan Tƣ khấu là Trịnh Khắc Phục làm chủ 

hôn. Khi ấy, Lê Thụ lo sắm lễ cƣới, những kẻ ƣa cầu cạnh hay tin liền tranh nhau đem 

nạp của cải để mong đƣợc hƣởng phú quý. Gấm thêu, lĩnh, là, vóc, lụa... đang bày bán 

ngoài phố đều bị chúng tranh mua hết cả. Lê Thụ còn bắt quan lại ở khắp các trấn, lộ, 

phải sắm đủ trâu, bò và các thứ lễ vật khác. Các quan địa phƣơng cũng muốn lấy lòng Lê 

Thụ nên bắt quân lính và nhân dân đóng góp rất nhiều. Đài quan lúc ấy là (Đồng) Hanh 

Phát (dâng sớ) tâu hặc. Lê Thụ cởi mũ để tạ tội, nhƣng lệnh (của Lê Thụ) đã trót gởi đi 

khắp nơi rồi, nên các quan địa phƣơng vẫn đƣa lễ vật tới nhà Lê Thụ. Lê Thụ không từ 

chối mà (Đồng) Hanh Phát cũng không nói đến nữa. Sau đó, Hanh Phát cũng mang lễ 

vật đến nhà Lê Thụ lạy tạ. Kẻ thức giả đều lấy đó mà chê bai". 

  

 

  

Lời bàn : Con gái thứ dân mà mắc bệnh câm thì ôm phận cô đơn suốt đời là điều không 

sao tránh khỏi, nhƣng là Công chúa, số phận của Vệ Quốc khác hẳn : Chẳng những làm 

dâu quan Thái úy mà còn làm dâu ngay khi mới lên mƣời ! 

  

Thái úy Lê Thụ chắc chẳng mong con mình lấy vợ câm, con trai của Lê Thụ là Lê Quát 

chắc càng không mong hơn nữa. Nhƣng, cơ may vơ vét của cải khắp thiên hạ bỗng dƣng 

mà đến, kẻ tham lam nhƣ Lê Thụ chẳng thể bỏ qua. Kẻ xu nịnh cũng đang không mà có 

cơ may để hối lộ Lê Thụ, Đài quan là Đồng Hanh Phát hặc tội Lê Thụ, rồi sau đó cũng 

chính ông tự mình đem lẽ vật đến mà lạy tạ Lê Thụ, ông đƣợc yên thân nhất thời, song, 

việc làm ấy mới mỉa mai làm sao. Khi sống, gió chiều nào ngƣời ta có thể che chiều ấy, 

nhƣng khi chết, bão táp của miệng thế muôn đời, con cháu họ biết lấy gì để che ? 

  

 



 37 - THAM TRI TÂY ĐẠO BÙI THÌ HANH VÀ TRUNG LỘ AN PHỦ SỨ BẠCH 

KHUÊ BỊ BÃI CHỨC 

 

 

Ngày 1 tháng 5 năm Giáp Dần (1434), khi còn giữ chức Thái sử Bùi Thì Hanh đã cả gan 

bịa chuyện tinh khí con vƣợn đen ăn Mặt Trời, khiến thiên hạ phải một phen cung đốn 

và cúng tế vất vả Thế nhƣng, nhờ tài luồn lọt, sau, Bùi Thì Hanh đã đƣợc thăng tới chức 

Môn hạ sảnh hữu ti lang trung, kiêm Tham tri Tây Đạo. Nhƣng, đến tháng 8 năm Mậu 

Thìn (1448) bị quan Giám sát ngự sử là Đồng Hanh Phát hặc tội và bị bãi chức. Chuyện 

này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 71 a-b) chép lại nhƣ sau :  

  

"Thì Hanh tâu càn rằng đến ngày 16, vào giờ Mão (tức từ 5 đến 7 giờ sáng - ND) của 

tháng ấy (tháng 8 - ND) sẽ có nguyệt thực. Vua ra lệnh cho hết thảy các quan đến cửa 

Thừa Thiên để lo cứu trăng, nhƣng hôm ấy không có nguyệt thực. Quan Giám sát ngự sử 

là Đồng Hanh Phát liền hặc tội ấy, nhƣng Thì Hanh không chút tỏ vẻ lo sợ, lại còn nói 

riêng với ngƣời nhà rằng : 

  

- Giỏi lắm thì cũng chỉ đến phạt tiền là cùng chứ gì. Xƣa, già đời kinh nghiệm nhƣ Mai 

Trung Thừa mà còn chịu, không sao làm lay chuyển nổi ta, thì nay, bọn Hanh Phát mà 

ăn thua gì. 

  

Hôm sau, Thì Hanh vẫn thản nhiên lên điện coi sổ sách, Hanh Phát liền tâu Vua : 

  

- Những kẻ làm chức Ngôn quan nhƣ thần thì mọi điều hay dở của triều đình, phép dùng 

ngƣời đúng sai ra sao, tất tất đều phải nói rõ. Bởi lẽ ấy mà ngƣời xƣa từng nói : “Lời 

động tới xe ngự thì Thiên tử phải đổi sắc mặt, lời động tới miếu đƣờng thì Tể tƣớng phải 

nghiêm chờ xét tội". Nay, Thì Hanh đã không chịu tạ tội lại còn điềm nhiên nhƣ không; 

vậy là vừa coi khinh thần, vừa coi khinh phép nƣớc. Xƣa, Phó Dịch và Lý Thuần phong 

của nhà Đƣờng rất tinh thông thuật số, lại giỏi về thiên văn, ngƣời bấy giờ đều nói là cả 

thiên hạ không ai sánh kịp, nhƣng cả hai ngƣời cũng chỉ làm đến chức Thái sử lệnh mà 

thôi. Bây giờ đây, nhƣ Thì Hanh thì tài nghệ còn thua kém bọn Thuần Phong tới ngàn 

lần, vậy mà đƣợc làm tới chức Môn hạ sảnh hữu ti lang trung, kiêm Tham tri Tây Đạo; 

thật là không sao hiểu đƣợc. Ấy là chƣa kể, Thì Hanh vốn có tâm địa tiểu nhân và gian 

tà. Thời Lê Thái Tổ, hắn dám chiết tự càn về hai chữ Thuận Thiên (niên hiệu của Lê 

Thái Tổ - ND). Thời Lê Thái Tông, hắn lại cậy tà thuật ngầm bàn việc sai ngƣời giết 

vƣợn lấy máu, để trấn yểm, tránh tai dị của trời. Khi bệ hạ đang có tang mà bỗng có 

thiên tai, Thì Hanh bịa chuyện âm dƣơng xung khắc, dám láo lếu nói rằng, trăm sự đều 

bởi đang có quốc tang, tâu càn xin giảm bớt ngày tang để trừ thiên tai. Xét những việc 

hắn làm, tất cả đều là lừa dối. Nếu cứ vậy, thần sợ thiên hạ đời sau sẽ cƣời triều đình 

dùng bọn âm dƣơng gia làm Tham tri, bọn thầy bói làm An phủ sứ, mà việc này thì chỉ 

bắt đầu từ bệ hạ chứ trƣớc kia chƣa từng có bao giờ.  

  



Vua nghe xong, lập tức bãi chức Môn hạ hữu ti lang trung tham tri Tây Đạo của Bùi Thì 

Hanh. Quan Trung lộ an phủ sứ của Sứ ti Quốc Oai là Bạch Khuê nghe tin ấy cũng lo sợ 

mà xin từ chức. Xƣa, bọn Thái sử Thì Hanh và Thái chúc Bạch Khuê đều cậy có phép 

thuật, ra vào các nhà đại thần, khéo giở trò ton hót nịnh bợ, đƣợc các đại thần cho gần 

gũi, khen là ngƣời có tài, nhân đó, bọn Thì Hanh mới xin cho đƣợc làm chức Môn hạ 

hữu ti lang trung tham tri Tây Đạo, và bọn Bạch Khuê mới xin là chức Trung lộ an phủ 

sứ của Sứ ti ở Quốc Oai. Các đại thần đứng ra bảo lãnh cho chúng nhƣng, những ai là 

ngƣời hiền tài thì đều lấy làm xấu hổ vì phải đứng ngang hàng với chứng. Có ngƣời đề 

chữ ở Cầu Kênh, phía ngoài cửa Đông rằng : 

  

Thiên địa bĩ, 

  

Lộ. An Phủ. 

  

Nhật nguyệt khuy 

  

Đạo. Tham Tri. 

  

(Nghĩa là : Trời đất vào vận hội xấu nên các lộ mới có loại An phủ sứ ấy - Ý chỉ Bạch 

Khuê. Mặt Trời, Mặt Trăng đều đã thiếu hết rồi hay sao mà các đạo lại có loại quan 

Tham tri đó - Ý chỉ Bùi Thì Hanh - ND). 

  

Châm biếm mai mỉa đến nhƣ thế đấy. Đến đây, cả Thì Hanh lẫn Bạch Khuê đều bị bãi 

chức, ai cũng lấy đó là vui mừng". 

  

Lời bàn : Hành trạng của Bùi Thì Hanh và Bạch Khuê thế nào, có lẽ khỏi cần bàn cũng 

đã rõ. Điều đáng suy gẫm nhất là ở chỗ, cổ kim đông tây, sao mà lắm kẻ nhầm lẫn giữa 

nịnh hót với trung nghĩa, giữa xảo thuật vặt với hiền tài. Bọn Thì Hanh và Bạch Khuê kể 

cũng nhƣ con kiến, con sâu, khôn ranh co mình chui qua kẽ hở để đục khoét. 

  

Quan Giám sát ngự sử đã nói lời cƣơng trực, kính thay. Vua và các quan trong triều lúc 

ấy cũng biết trọng lời cƣơng trực, quý thay ! 

  

 

 38 – LẠI CHUYỆN BÙI THÌ HANH 

 

 

Tháng 8 năm Mậu Thìn (1448) bởi bị quan Giảm sát ngự sử là Đồng Hanh Phát hặc tội 

mà Bùi Thì Hanh cùng với Bạch Khuê đều bị bãi chức. Đƣờng danh vọng của Bùi Thì 

Hanh tƣởng đến đó là dứt, nào ngờ, mùa hè năm sau (Ki Tị, 1449), Bùi Thì Hanh lại 

đƣợc cất nhắc giữ chức vụ còn cao hơn trƣớc, dù Gián quan là Đồng Hanh Phát hết lời 

can ngăn. Cùng đƣợc hƣởng ân huệ đặc biệt này với Bùi Thì Hanh, còn có Nguyễn Thúc 

Huệ. Bùi Thì Hanh đƣợc trao chức Tham nghị chính sự, còn Nguyễn Thúc Huệ đƣợc 



trao chức Môn hạ hữu nạp ngôn. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 82 a-

b) chép : 

  

"Gián quan Đồng Hanh Phát hặc tội Thúc Huệ nhƣ sau : 

  

- Chức vụ quan trọng nhất của triều đình chỉ có Tể tƣớng và Hành khiển mà thôi. Nay, 

Thúc Huệ vốn đứa tiểu lại, chuyên dùng chính lệnh hà khắc. Xƣa, khi làm quan ở Bắc 

Đạo thì dân nơi đó, hai ngƣời mặc chung một cái quần. Khi hắn vâng mệnh đi sứ nƣớc 

ngoài thì dùng mƣu kế xảo quyệt để mong thoát tội. Ngƣời nƣớc ngoài vẫn nói hắn là đồ 

quỵ làm nhục cho xã tắc. Vậy, dùng hắn để làm gì ? 

  

(Đồng Hanh Phát) lại hặc tội Bùi Thì Hanh rằng : 

  

- Thì Hanh dùng tà thuật dối vua, xui vua rút ngày để tang, làm cho bệ hạ mang tội thất 

hiếu với tổ tiên. Vả chăng, việc để tang ba năm thì thời tiên đế cũng đã từng có. Trƣớc 

đây, thần hặc tội Thì Hanh, khiến hắn bị bãi chức Tham tri Tây Đạo, thế mà nay lại cho 

hắn đƣợc thăng tới chức Chính sự tham nghị. Xét chữ, chính cũng có nghĩa là chính 

đáng, nếu thân mình đã không chính đáng thì việc làm sao có thể chính đáng dƣợc. Thần 

nghe 

  

nói hào Lục Tam trong quẻ Giai , nguyên văn là Phụ tả thừa, trí khấu chí , có nghĩa là : 

kẻ tiểu nhân mang tội lại leo lên xe ngồi thì ắt giặc dã sẽ tới. Hào này hẳn đúng với bọn 

Thúc Huệ và Thì Hanh chăng ? 

  

Thái hậu nghe vậy liền hỏi Tể tƣớng :  

  

- Gián quan hặc tội nhƣ vậy, ta nên tính sao ? 

  

Bọn Lê Khả tâu : 

  

- Dùng ngƣời chẳng nên cầu toàn. Bọn thần đã khảo khắp những ngƣời đƣơng chức cũng 

hết thảy thân thích cố cựu, nhƣng không tìm đƣợc ai. Bọn thần thấy Thúc Huệ có thể 

đảm đƣợc việc. Còn bọn mới lên thì thần chƣa rõ ai hay ai dở thế nào, không sao cất 

nhắc nổi. 

  

Thái hậu bèn theo lời (bọn Lê Khả)". 

  

 

Lời bàn : Khổng Tử nói : “Hà chính mãnh ƣ hổ”, nghĩa là, chính sự hà khắc thì còn ghê 

gớm hơn cả cọp. Thúc Huệ nhận mệnh Vua đi chăn dân mà để dân cả một đạo phải hai 

ngƣời mặc chung một quần, ấy cũng là thứ “Hà chính mãnh ƣ hổ” vậy. Cộng với tội đi 

sứ mà làm nhục quốc thể, Thúc Huệ bị đàn hặc ngay giữa triều đình cũng đáng lắm. 

  



Bùi Thì Hanh chứng nào vẫn tật ấy. Bao nhiêu lần sử chép về Bùi Thì Hanh là bấy nhiêu 

lần thấy Bùi Thì Hanh gian tà, mƣợn xảo thuật để làm điều bất chính, vậy mà hắn vẫn 

đƣợc tái dụng, sợ thay ! 

  

Tuy nhiên, câu của Lê Khả trả lời Thái hậu có lẽ còn đáng sợ hơn. Đành là nhân vô thập 

toàn, song, chẳng phải vì thế mà dùng bọn bất nhân thất đức. 

  

Mới hay, đặt chức Gián quan mê không nghiêm cẩn suy xét lời của gián quan, thì Gián 

quan chẳng qua cũng chỉ là chức trang điểm cho triều đình mà thôi. 

  

 

 39 – NGƢỜI Ở TRÊN PHÉP NƢỚC 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 11, tờ 85-b) chép : 

  

"Con trai của Đại đô đốc Lê Khuyển, tên là Lê Quán Chi, đang đêm tụ tập phá phách rồi 

đánh chết ngƣời ở giữa chợ. Việc bị phát giác, Quán Chi bị tống giam vào ngục. Khi bị 

giam, Quán Chi cung khai tội lỗi, bị can liên hệ đến hơn một chục ngƣời, trong đó có 

con cái của Nội quan và nhiều quan chức khác, án xét sắp xong rồi nhƣng Thái hậu thấy 

Khuyển cũng là bậc đại thần, chỉ huy cấm binh, mà cấm binh là chỗ dựa tin cậy của Vua, 

cho nên sợ rằng, nếu giết con trai của Khuyển, Khuyển sẽ đau lòng (khó tin cậy đƣợc 

nữa). Bà liền làm trái phép nƣớc, tha tội chết cho hắn, chỉ lấy tiền bồi thƣờng cho kẻ bị 

giết thôi. 

  

Gián quan lúc ấy là Lê Lâm im lặng không dám hé miệng nói lời nào. Trẻ con ở chợ 

nắm tay nhau hát rằng : Ta tiếc không đƣợc làm Đài quan thôi !”. 

  

Lời bàn : Chuyện này xảy ra vào tháng 11 năm 1449. Năm này, vua Lê Nhân Tông mới 

đƣợc 8 tuổi, quyền hành trong nƣớc thuộc về bà Thái hậu Nguyễn Thị Anh. Thái hậu là 

ngôi tôn quý, nhƣng dẫu tôn quý đến bao nhiêu thì ngôi ấy cũng nằm trong phép nƣớc 

mà thôi. Ở đây, Thái hậu đã tự đặt ngôi tôn quý của mình ở trên phép nƣớc. Ngƣời 

đƣơng thời thì sợ mà không phục, còn hậu thế thì chẳng sợ, chẳng phục, lại còn nghiêm 

phê. 

  

Khi ở trên pháp nƣớc thì dễ đạp lên phép nƣớc. Việc Thái hậu tha chết cho Lê Quán Chi 

chẳng khác gì việc Thái hậu thô bạo đạp chân lên phép nƣớc tôn nghiêm vậy. 

  

Gián quan Lê Lâm lo giữ thân hơn lo giữ phép nƣớc nên mới im lặng không dám hé nửa 

lời, để trẻ con ngoài chợ hát chế giễu, nhục thay ! 

  

Hóa ra ở thời này, đƣợc làm và làm đƣợc việc quan, khác nhau xa lắm. Xem kĩ mới biết, 

trong nhiều kẻ đƣợc làm nào đã có mấy kẻ làm đƣợc đâu. 



  40 – CHUYỆN TRỊNH KHẢ 

 

 

Trịnh Khả (1403 - 1451), ngƣời xã Sóc Sơn, huyện Vĩnh Ninh, nay là huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, sau vì có công, ông đƣợc mang quốc tính nhà Lê, sử vì thế vẫn thƣờng 

chép là Lê Khả. Tổ tiên của Trịnh Khả từng có ngƣời làm quan dƣới thời Trần, sang thời 

Hồ, thân sinh của Trịnh Khả là Trịnh Quyện làm Chánh tổng. Sách Đại Việt thông sử 

(trang 207) chép rằng : 

  

"Ông 16 tuổi, đi cày ruộng chăn trâu, ngồi nghỉ ở cổng chùa trên núi. Có viên tƣớng nhà 

Minh từ thành Tây Đô đến, thấy vẻ mặt ông thì ƣa, bèn dẫn về nuôi làm nô, ít lâu sau, y 

xem tƣớng bảo rằng "Đứa bé này hình rồng mắt hổ, khỏe nhất ba quân, ngày sau tất cầm 

cờ mao tiết". Chợt lại bảo ông : "Ngày sau đuổi chúng ta tất là mày ? Phải giết ngay đi, 

nếu không sẽ lo ngại về sau”. 

  

Trịnh Khả trốn đƣợc, sau, ông từng có mặt trong hội thề Lũng Nhai, và trở thành một 

trong những vị tƣớng của Lam Sơn, từng lập đƣợc nhiều công lao lớn. Năm 1428, ông 

đƣợc Lê Lợi (lúc ấy là vua Lê Thái Tổ), phong hàm Kim tử vinh lộc đại phu, Tả lân hổ 

vệ tƣớng quân, tƣớc Liệt hầu, có tên trong bảng khắc ghi danh sách 93 vị công thần khai 

quốc. 

  

Đầu đời Lê Nhân Tông, Trịnh Khả đƣợc phong hàm Nhập nội suy trung tán lí dƣơng vũ 

công thần, kiêm Lỗi Giang trấn phủ quân, Thƣợng tƣớng quân, cai quản việc quân các 

vệ ở Tây Đạo, tƣớc Quận thƣợng hầu. Lúc này, cùng với Lê Thụ, ông là bậc tể phụ của 

triều đình, nhƣng khác với Lê Thụ, ông là ngƣời thẳng thắn, biết tự nhận lỗi của mình. 

Sinh thời, ông rất ghét bọn tham quan ô lại và bọn xu nịnh Sách Đại Việt thông sử (trang 

212 - 213) viết : 

  

“Viên Chủ bạ Nam Đạo là Đàm Thảo Lƣ ẩn lậu 4 quan tiền thuế, theo luật không đến 

nỗi xử tử, nhƣng y đã từng vu hãm Nguyễn Thiên Tích nên ông ghét lắm, bèn quyết định 

ghép vào tội chết. Viên Chuyển vận phó sứ huyện Văn Bàn là Trƣơng Tông Ký ăn hối 

lộ, việc phát giác (án làm xong sắp đem chém), tả hữu xin tha, ông nói : "Ăn trộm của 

một nhà còn không tha đƣợc huống hồ ăn trộm của một huyện sao". Lại giao xuống tra 

xét, xử tội (chết). Các quan liêu thời bấy giờ, không ai không run sợ. Ông cứ theo lí làm 

hết chức trách, trong khoảng vài năm, trong nƣớc yên ổn". 

  

Lúc Lê Nhân Tông còn nhỏ, ông rất sợ Nhà vua bị tập nhiễm thói hƣ, nên lúc nào cũng 

nghiêm cẩn trong việc chăm sóc Vua. Cũng sách trên (trang 212) chép rằng : 

  

“Một hôm ông thoái chầu, thấy có đám đông tụ tập ở trƣớc công đƣờng, trong đó có 

ngƣời mang cái lƣới săn, ông vội bảo phải cất ngay đi, không đƣợc để Nhà vua trông 

thấy, sẽ khơi mào ra cái tính ham chơi săn bắn của Vua sau này. Ông phòng xa ngăn 

trƣớc cẩn thận đến nhƣ thế đấy". 



  

Thế nhƣng, bậc đại thần này lại bị kẻ ghen ghét gièm pha, khiến Thái hậu Nguyễn Thị 

Anh cả tin mà nổi giận, giết ông cùng với con trai ông là Trịnh Bá Quát vào tháng 7 năm 

1451. Hai năm sau, ông đƣợc minh oan, nhƣng mọi sự lúc ấy đã quá muộn rồi. 

  

Lời bàn : Thời chinh chiến, Trịnh Khả là bậc dũng tƣớng có tài, từng lập nhiều công lao. 

Có sự thành công của cuộc đại định, ấy cũng bởi có những ngƣời trung kiên bất khuất 

nhƣ Trịnh Khả, cho nên, xếp ông vào bậc công thần khai quốc là phải lắm. 

  

Lúc thái bình, Trịnh Khả biết tự sửa lỗi, lại dốc lòng lo phò tá vua còn bé thơ, ấy cũng có 

thể gọi là bậc lƣơng thần. Tiếc thay, bậc lƣơng đống tài năng và có chí cả ấy không chết 

khi xông pha trận mạc nguy hiểm mà lại chết vì lời gièm pha của đồng liêu. Đất bằng 

nổi sóng là đấy chăng ? 

  

Ôi ! cứu đại họa xâm lăng cho nƣớc nhà thì chỉ có những bậc anh hùng cái thế mới làm 

đƣợc, những tƣởng anh hùng là bất tử, dè đâu, anh hùng lại bị chết chỉ vì câu gièm pha 

đê tiện của kẻ tiểu nhân thấp hèn, tung ra đúng nơi và đúng lúc. Đáng suy gẫm lắm thay 

! 

  

 41 - LOẠN LÊ NGHI DÂN 

 

 

Lê Nghi Dân là con trƣởng của vua Lê Thái Tông, do bà Dƣơng Thị Bí sinh ra vào tháng 

6 năm 1439. Đến tháng 3 năm 1440, Lê Nghi Dân đƣợc lập làm Hoàng thái tử. Lúc ấy, 

bà Dƣơng Thị Bí đƣợc Nhà vua đặc biệt yêu quý nên sinh ra kiêu căng, bởi vậy, ai cũng 

ghét bà. Nhà vua thấy bà xử sự nhƣ vậy cũng không ƣa liền giáng bà làm Minh nghi 

(hàng thấp của vợ vua). Bà không sửa lỗi lại còn oán vua ra mặt. Vua Lê Thái Tông 

giận, cho rằng tính khí ngƣời mẹ nhƣ vậy thì con bà đẻ ra chƣa chắc đã là ngƣời hiền, 

bên giáng bà làm thứ nhân, lại còn xuống chiếu cho khắp thiên hạ biết rằng, ngôi Thái tử 

vẫn chƣa định. Con bà là Lê Nghi Dân bi truất làm Lạng Sơn Vƣơng. 

  

Ngày 9 tháng 6 năm Tân Dậu (1441), bà Tuyên Từ Hoàng hậu là Nguyễn Thị Anh sinh 

hạ Hoàng tử Bang Cơ. Chẳng bao lâu sau, Bang Cơ đƣợc lập làm Thái tử. Ngày 4 tháng 

8 năm Nhâm Tuất (1442) vua Lê Thái Tông đột ngột qua đời. Ngày 12 tháng 8 năm đó, 

Lê Bang Cơ đƣợc tôn lên ngôi vua, đó là vua Lê Nhân Tông. Ngôi vị thứ bậc của hoàng 

tộc đến đó kể nhƣ đã định đoạt xong. Nhƣng, Lê Nghi Dân vẫn ngầm nuôi ý khác. 

  

Ở ngoài, Lê Nghi Dân đã tập hợp đƣợc hơn một trăm thủ hạ thân tín, ở trong, Lê Nghi 

Dân lại có thêm viên chỉ huy vệ binh là Lê Đắc Ninh cùng với bọn Phạm Đồn, Phạm 

Ban và Trần Lăng làm nội ứng , cho nên , đêm ngày 3 tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân 

quyết định khởi sự thí vua. Đêm ấy, Lê Nghi Dân cùng bộ hạ bắc thang trèo tƣờng và lẻn 

vào giết chết Nhà vua. Hôm sau, Lê Nghi Dân lại giết bà Tuyên Từ Thái hậu và một số 

ngƣời khác, rồi tự lập làm vua, đổi niên hiệu là Thiên Hƣng. 



  

Bây giờ, các bậc đại thần nhƣ Đỗ Bí, Lê Ê, Lê Ngang, Lê Thụ... đều căm tức, bí mật bàn 

chuyện lật đổ Lê Nghi Dân, nhƣng chẳng may mƣu ấy bị lộ, họ đều bị Lê Nghi Dân giết 

chết. Bọn gian trá, xu nịnh đƣợc dịp tung hoành. 

  

Ngày 6 tháng 6 năm 1460, các bậc đại thần khác là Nguyễn Xí, Lê Lăng, Đinh Liệt, Lê 

Niệm, Lê Nhân Thuận, Lê Nhân Quý... cùng nhiều tƣớng lĩnh và quan lại khác đã đồng 

lòng giết đƣợc Lê Nghi Dân và bọn tòng phạm. Loạn Lê Nghi Dân đến đó là dứt. Triều 

thần đón Hoàng tử Lê Tƣ Thành (con của vua Lê Thái Tông do bà Ngô Thị Ngọc Dao 

sinh ra) lên ngôi. Đó là vua Lê Thánh Tông. 

  

 

 Lời bàn : Lời xét đoán của Lê Thái Tông lúc sinh thời đối với bà Dƣơng Thị Bí và con 

là Lê Nghi Dân, thoạt nghe có vẻ nhƣ vừa vu vơ, vừa khe khắt. Nhƣng, nếu xét kĩ hành 

trạng của Lê Nghi Dân sau này thì rõ là Lê Thái Tông cũng có cái đúng của ông. Hậu thế 

có quyền trách Lê Thái Tông khi ông thoái thác trách nhiệm của mình đối với con là Lê 

Nghi Dân, đối với vợ là bà Dƣợng Thị Bí, song, hậu thế cũng chẳng thể vì thế mà tha 

thứ hành vi của Lê Nghi Dân. Giết vua là mang trọng tội với nƣớc, giết em ruột và giết 

ngƣời nói chung là mang tội ác không thể dung tha, dùng bọn gian xảo và xu nịnh là chà 

đạp lƣơng tâm của bậc trung nghĩa, sống mà nhƣ vậy, độn thổ còn chƣa hết nhục, lẽ đâu 

lại dám cả gan ngồi lên ngai vàng ? 

  

Kẻ độc ác và tầm thƣờng, khi sống thì chỉ biết tuân theo sở thích riêng của mình, biết 

đâu, cái chết luôn rình rập bên chúng, và khi chúng chết rồi, miệng thế muôn đời vẫn lên 

tiếng nghiêm phê. Sợ thay ! 

  

 42 – NGUYỄN SƢ HỒI VỚI BÀI THƠ VIẾT THEO LỐI CHIẾT TỰ 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, quyển 12, tờ 9-b và tờ 10-a) cho biết, tháng 3 năm 

Nhâm Ngọ (1462), bởi căm tức một số đại thần của triều đình, Nguyễn Sƣ Hồi đã làm 

một bài thơ viết theo lối chiết tự, đem vất ra đƣờng, khiến cho ngƣời ta đọc rồi truyền 

đến tai vua. Bài thơ ấy, nguyên văn (phiên âm) nhƣ sau : 

  

Nhân hữu nhị tâm vƣu khả nghi, 

  

Tự lai chung cánh hiếu vi phi. 

  

Thổ biên hữu hoặc chân hung bạo, 

  

Thủy tại tây bàng xã tắc nguy. 

  

 



  

Dịch nghĩa :  

  

Câu 1 : Chữ nhân, ghép với chữ nhị và chữ tâm (nhân hữu nhị tâm) là chữ Niệm, chỉ Lê 

Niệm. Vƣu khả nghi nghĩa là đáng ngờ lắm. Cả câu nói Lê Niệm là ngƣời rất đáng ngờ. 

  

Câu 2 : Giống nhƣ chữ lai (tự lai) tức chữ lỗi, chỉ Nguyễn Lỗi. Chung cánh hiếu vi phi 

nghĩa là rốt cuộc chỉ thích làm điều phi pháp. Cả câu nói Nguyễn Lỗi cuối cùng chỉ thích 

làm điều phi pháp. 

  

Câu 3 : Bên cạnh chữ thổ (thổ biên) có chữ hoặc (hữu hoặc), tức là chữ vực, chỉ Lê Thọ 

Vực. Chân hung bọa nghĩa là thật hung bạo. Cả câu nói Lê Thọ Vực thật là hung bạo. 

  

Câu 4 : Chữ thủy sát với chữ tây (thủy tại tây bàng) tức chữ Sái, chỉ Trịnh Văn Sái. Xã 

tắc nguy nghĩa là đất nƣớc lâm nguy. Cả câu nói Trịnh Văn Sái làm cho xã tắc nguy nan.  

  

Triều đình, mà nhất là các bậc đại thần có tên trong bài thơ rất lấy làm căm tức. Sƣ Hồi 

không kí tên dƣới bài thơ, nhƣng chẳng rõ nhờ đâu, mọi ngƣời đều biết rằng đấy là thơ 

của Sƣ Hồi. Vì lẽ đó, triều đình đem Nguyễn Sƣ Hồi ra xét xử, khép ông vào tội tử hình. 

Án ấy dâng lên, vua Lê Thánh Tông phê rằng : "Sƣ Hồi vì có công trung hƣng, đã thế, 

cha hắn là Nguyên Xí lại có công lớn hồi khai quốc, cho nên tha tội chết". 

  

Duyệt án xong, Nhà vua vẫn sợ bọn Lê Niệm, Nguyễn Lỗi, Lê Thọ Vực và Trịnh Văn 

Sái trả thù Nguyễn Sƣ Hồi, bèn dụ bảo họ rằng : 

  

"Bài thơ yêu ma đó chƣa chắc đã do Sƣ Hồi làm. Trong chỗ còn ngờ, dễ làm cho ngƣời 

hàm oan lắm. Vả chăng, những câu kể tội Lê Niệm, Nguyễn Lỗi, Trịnh Văn Sái thì còn 

tạm cho là rõ, chứ nhƣ câu nói Thọ Vực hung bạo thì mơ hồ lắm. Đó chƣa phải là tội 

phản nghịch thì bắt Sƣ Hồi phải chết làm sao đƣợc ? Còn nhƣ nếu hắn quả đáng tội chết 

mà chƣa bị giết thì trời sẽ hại nó, sao lại manh tâm báo thù nó làm gì ?". 

  

Lời bàn : Ai cũng khẳng định bài thơ nặc danh kia thực ra là do Sƣ Hồi làm, riêng vua 

Lê Thánh Tông thì vẫn còn hơi ngờ vực. Giết ngƣời khi tội trạng hãy còn ngờ, dù chỉ hơi 

ngờ, là điều khó dung tha đƣợc. Sự nghiêm cẩn của Lê Thánh Tông thật đáng kính. Lời 

dụ bảo của Nhà vua chứng tỏ Nhà vua luôn coi trọng chứng lí, bình tâm gạt bỏ mọi thù 

hằn cá nhân, các bậc đại thần không cúi đầu vâng mệnh làm sao đƣợc. 

  

Tác giả của bài thơ chiết tự thật đáng chê trách. Đƣờng đƣờng là quan lại của triều đình, 

lẽ đâu lại bạc nhƣợc đến độ không dám nói điều phải quấy của đồng liêu ? Hóa ra, vì 

thiếu dũng khí nên định nhờ lời đàm tiếu của thiên hạ, vì tâm địa khó lƣờng nên chơi trò 

ném đá giấu tay, chữ nghĩa đủ để làm bài thơ chiết tự phức tạp mà khôn ngoan không đủ 

để phát biểu đúng suy nghĩ riêng của mình, thƣơng hại thay ! 

  



 

 43 - THƢỢNG THƢ NGUYỄN NHƢ ĐỔ BỊ KHIỂN TRÁCH 

 

 

Nguyễn Nhƣ Đổ ngƣời làng Đại Lan, huyện Thanh Đàm, nay là huyện Thanh Trì, ngoại 

thành Hà Nội. Năm Nhâm Tuất (1442) ông đỗ Tiến sĩ Cập đệ Đệ nhị danh (tức Bảng 

nhãn), làm quan trải các triều Nhân Tông và Thánh Tông. Năm 1460, ông đƣợc bổ làm 

Thƣợng thƣ bộ Lại. 

  

Ngay khi vừa nhận chức Thƣợng thƣ, Nguyễn Nhƣ Đổ đã bị vua Lê Thánh Tông khiển 

trách. Sự kiện này, đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, 

quyển 19, tờ 14) chép lại nhƣ sau : 

  

"Nguyễn Nhƣ Đổ thấy Đỗ Bất Một tuổi đã cao, bèn xin cho (Bất Một) đƣợc nghỉ việc 

quan. Nhà vua nói : 

  

- Trƣớc kia, nhà ngƣơi nhận lời cầu xin (của Bất Một) mà bổ cho Bất Một đƣợc giữ chức 

Tổng tri vệ Bắc Bình, khiến cho triều đình lúc ấy phải bàn tán xôn xao. Nay, nhà ngƣơi 

lại xin cho Bất Một về nghỉ với hàm ấy, quả là gian dối lắm. Từ nay phải chừa đi mới 

đƣợc. 

  

Nhà vua còn bảo Nguyễn Nhƣ Đổ rằng : 

  

- Trong triều, nếu quân tử đƣợc tiến dụng, thế là thời thịnh đã có gốc có rễ, nếu tiểu nhân 

đƣợc tiến dụng thì thời loạn lạc đã có lối để thông vào. Trẫm cùng các khanh phải nhắc 

nhở lẫn nhau, tiến dụng quân tử, trừ bỏ tiểu nhân, ngày đêm không lúc nào quên đƣợc, 

có thế nƣớc nhà mới mong đƣợc thịnh trị". 

  

 

 Lời bàn : Bộ Lại là bộ trông coi việc tuyển dụng và bổ nhiệm quan lại, nói chung là 

những việc có liên quan đến nhân sự của bộ máy nhà nƣớc. Thƣợng thƣ là chức đứng 

đầu bộ, cả triều đình xƣa chỉ có sáu ngƣời giữ chức Thƣợng thƣ mà thôi. Xem thế cũng 

đủ thấy chức trách của Nguyễn Nhƣ Đổ quan trọng biết nhƣờng nào. 

  

Nguyễn Nhƣ Đổ muốn cho Đỗ Bất Một đƣợc về hƣu với chức danh lớn hơn (Để rồi 

tiếng tăm và lợi lộc cũng lớn hơn) nên tìm cách xin cho Đỗ Bất Một đƣợc thăng chức 

trƣớc khi về hƣu, thế tà trong chỗ không tính toán, thƣơng một ngƣời mà hại đến muôn 

ngƣời vậy. Nếu chức tƣớc có hạn mà lãm thƣởng không có hạn, nguy cơ của sự rẻ rúng 

triều đình sẽ đến gần, vua Lê Thánh Tông khiển trách là phải lắm. 

  

Lời vua Lê Thánh Tông về phép tiến dụng ngƣời quả đáng suy gẫm. Chức lớn mà lòng 

dạ nhỏ nhen, kiến thức hẹp hòi, tƣơng lai của vận nƣớc ra sao, khỏi bàn cũng rõ. Song le, 

khi đã có quyền, có chức, thật khó mà nhận ra kẻ tiểu nhân quanh mình. Thƣờng thì tiểu 



nhân làm cho ta chết không kịp hối, âu cũng là cách chúng lấy lại mọi sự thiệt thòi mà 

trƣớc đó chúng đã bỏ ra để mua chuộc, nịnh bợ ta. Chân dung tiểu nhân dễ thấy nhất vẫn 

là trong sử. Cho nên, đọc sử để tìm cách xa lánh tiểu nhân là cần lắm vậy. 

  

 

 44 - THÁI ÖY LÊ LĂNG BỊ GIẾT 

 

 

Lê Lăng là con của Lê Triện. Lê Triện theo Lê Lợi xƣớng nghĩa ở Lam Sơn, từng lập 

đƣợc nhiều công lao. Năm 1427, ông hi sinh ở ngoại thành thành Đông Quan, không có 

may mắn đƣợc chứng kiến ngày vui đại định. 

  

Trong giai đoạn cuối của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lăng đã là một vị tƣớng trẻ, lập đƣợc 

khá nhiều chiến công. Sau, ông làm quan trải ba đời vua là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và 

Lê Nhân Tông. Khi Lê Nghi Dân nổi loạn thí nghịch, Lê Lăng cùng với nhiều bậc đại 

thần khác, đã hợp mƣu giết chết Lê Nghi Dân. Lê Nghi Dân bị giết rồi, ông có ý định 

đƣa Cung vƣơng Lê Khắc Xƣơng lên ngôi, nhƣng các bậc đại thần khác mà đứng đầu là 

Nguyễn Xí lại không bằng lòng. Họ cùng tôn lập Hoàng tử Lê Tƣ Thành lên làm Hoàng 

đế. Đó là Lê Thánh Tông. Lê Lăng không phản đối, nhƣng ý định ban đầu của ông, sau 

chẳng hiểu sao lại truyền đến tai Lê Thánh Tông, khiến cho Lê Thánh Tông không vừa 

lòng. Tuy nhiên, vị vua trẻ tuổi này tỏ ra rất khôn ngoan, chẳng những không bộc lộ sự 

bất bình mà còn phong cho Lê Lăng làm Thái úy, luôn ca ngợi công lao diệt loạn Lê 

Nghi Dân mà Lê Lăng đã lập đƣợc. Rất tiếc là Lê Lăng không ý thức đƣợc vấn đề tế nhị 

này nên đã làm cho Nhà vua ngầm nuôi mối hận đối với Lê Lăng. Sách Khâm định Việt 

sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 19, tờ 21) chép rằng :  

  

"Cùng các đại thần giết đƣợc đảng nghịch xong rồi, Lê Lăng bàn nên lập Cung vƣơng 

Khắc Xƣơng, nhƣng Lê Xí (tức Nguyễn Xí - ND) đã không bằng lòng, họ đón lập Nhà 

vua (chỉ Lê Thánh Tông - ND). Nhà vua nghe biết việc ấy, có ý để bụng không ƣa. Đến 

khi (Nhà vua) lên ngôi, Lăng vì là công thần, đƣợc giúp việc chính sự. Nhƣng tính Lăng 

thẳng thắn, bộc trực, khiến Vua đôi khi cũng nể ngại, bèn thi thoảng lại sai Nguyễn Lỗi 

đem bạc lạng đến tặng cho Lăng, lại còn dụ bảo rằng :  

  

- Nhà ngƣơi phải cẩn thận trƣớc sao sau vậy, phải thanh khiết công bằng. Tính khí nhà 

ngƣơi cƣơng trực quá. Ngoài có vẻ nghiêm mà trong thì vừa nhu vừa ác. Ai ƣa thì bế 

bồng âu yếm, ai ghét thì xô xuống đất đen, ngƣời ngoài nghe biết, lấy làm không thỏa 

mãn. Nhà ngƣơi phải sửa chữa mới đƣợc. 

  

Lê Lăng đƣợc thăng dần đến chức Thái úy. Đến đây, có ngƣời tố cáo là Lăng ngấm 

ngầm mƣu loạn, Vua cả giận, sai giết đi, tịch thu gia sản rồi bố cáo tội trạng khắp trong 

ngoài cho thiên hạ biết. Mọi ngƣời đều nói Lăng bị giết oan”. 

  

 



  

Lời bàn : Lời Lê Lăng bàn lập Cung vƣơng Khắc Xƣơng ngay khi vừa trừ diệt đƣợc Lê 

Nghi Dân mà sau cũng đến đƣợc tai Vua, hẳn bá quan lúc ấy cũng không ít kẻ chuyên 

nghề bới móc lỗi lầm của đồng liêu. Để bụng nuôi thù vặt, đó không phải là phép xử sự 

của bậc trƣợng phu, huống hồ đây là Hoàng đế, cho nên, hậu thế dẫu rất ngợi khen 

Thánh Tông Hoàng đế, vẫn khó có thể bỏ qua cho chút tì vết này. 

  

Vua mới lên ngôi mà giết ngay kẻ khác ý, trong chuyện cụ thể này, chừng nhƣ không 

phải Vua muốn giữ đức mà là Vua cẩn trọng giữ thân. Vua ban chức Thái úy cho Lê 

Lăng, lại còn ban bạc lạng cho Lê Lăng, việc ấy có chút gì đó từa tựa nhƣ ban bữa cỗ 

cuối cùng cho kẻ lãnh án xử tử. Sợ thay ! 

  

Còn những kẻ chuyên đi bới móc sơ hở của bè bạn và đồng lieu, xin hãy mau dừng lại, 

trên trời, có gì ghê sợ nhƣ việc giết ngƣời bằng cái lƣỡi lắt léo của mình đâu ! 

  

 

 45 – LƢỢC TRUYỆN TRẦN PHONG 

 

 

Thời Lê Thái Tổ (1428 - 1433) và thời Lê Thánh Tông (1460- 1497) có hai nhân vật nổi 

tiếng, cùng họ cùng tên là Trần Phong, Trần Phong thời Lê Thái Tổ nổi tiếng về sự phản 

bội đất nƣớc, bị triều đình xử tử vào tháng 8 năm 1428. Trần Phong thời Lê Thánh Tông 

là đại thần, nổi tiếng vì đƣợc sử cũ nhiều lần nhắc đến lỗi lầm. Sách Đại Việt sử kí toàn 

thƣ (bản kỉ, quyển 12, tờ 20-a) cho biết, tháng 9 năm Ất Dậu (1465), Trần Phong đang 

giữ chức Thƣợng thƣ ở triều đình thì bị đổi ra làm Tuyên chính sứ Tây Đạo. Trần Phong 

đi rồi. Vua nói với bá quan văn võ nhƣ sau : 

  

"Trần Cẩn là em của Trần Phong. Có lần Cẩn phạm tội, trẫm hỏi Phong về phép xử sự 

ngày thƣờng trƣớc kia của Cẩn, Phong nhân đó bới móc mọi nết xấu của Cẩn, định hại 

Cẩn. Thế thì, tình anh em nhà nó đã có nguy tan rã rồi, nhân luân bại hoại chẳng có gì tệ 

hại nhƣ vậy. Lần này, nếu Trần Phong biết sửa chữa lỗi lầm, một lòng trung hiếu, thì ta 

cũng kiên tâm mà đợi chờ kết quả sửa chữa của hắn". 

  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 21, tờ 12) chép một 

đoạn khá dài về Trần Phong nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ (tháng 10 năm Mậu Tí 1468 - ND) có viên quan là Lê Bô mắc tội ăn hối lộ, lẽ 

phải khép vào tội thích chữ vào trán rồi đổ chàm lên, nhƣng Trần Phong xin cho Lê Bô 

đƣợc nộp tiền chuộc tội. Nhà vua nghe vậy, bèn bảo bề tôi trong triều rằng : 

  

- Trần Phong xin cho kẻ ăn hối lộ đƣợc nộp tiền chuộc tội, vậy thì kẻ giàu có tiến đút lót 

là khỏi tai vạ, chỉ kẻ nghèo không có tiền mới bị trừng trị. Trần Phong làm trái phép tắc 



của tổ tông, dám thiện tiện tác oai tác phúc, làm hại đến nƣớc nhà, vì thế, cần hạ lệnh 

cho Pháp ti xét xử và trị theo luật định. 

  

Trần Phong là ngƣời ƣa ton hót. Bấy giờ, có ngƣời bố đẻ của Hoàng hậu là Nguyễn Đức 

Trung, cùng với ngƣời cậu của Vua là Nguyễn Yên, đƣợc Vua yêu, quyến thế khó ai 

sánh kịp. Phong liền kiếm cách nịnh bợ hai ngƣời này. Một hôm, bởi lời đàm tiếu nhiều 

quá Phong phải đàn hặc chút lỗi của Đức Trung, nhƣng ngay chiều hôm đó, Phong chạy 

đến nhà Đức Trung để xin lỗi. 

  

Phong muốn làm thông gia với Nguyễn Yên, bèn đến lạy trƣớc nhà Nguyễn Yên suốt cả 

ngày, bấy giờ Nguyễn Yên mới nhận. Nhà vua nói với Nguyễn Nhƣ Đổ rằng : 

  

- Trần Phong bề ngoài thì làm bộ nghiêm nghị mà bên trong thì hiểm độc, nói năng 

không cẩn thận. Hắn ton hót và nịnh bợ bọn quyền quý, hút máu cho Đức Trung, mút 

ung nhọt cho Nguyễn Yên, dùng mánh khóe ấy để mong đƣợc tiến thân". 

  

 

 Lời bàn : Với anh em ruột thịt, Trần Phong đã không có lƣợng bao dung lại còn tìm cơ 

hội thuận tiện để hãm hại, ấy là bạc tình bạc nghĩa. Với kẻ ăn hối lộ, Trần Phong cố xin 

cho đƣợc dùng tiền chuộc tội, ấy là bất chính và bất lƣơng. Với kẻ có quyền thế thì nhục 

nhã hạ mình để cầu cạnh và nịnh bợ, ấy là tâm địa tiểu nhân hèn hạ. Nhân cách cỡ đó, 

làm ngƣời thƣờng còn chƣa dễ đƣợc, huống là rắp tâm nuôi chí làm kẻ có danh vọng 

cao? 

  

Trần Phong tầm thƣờng một cách toàn diện đến thế hay sao ? Ôi, nếu quả đúng là nhƣ 

vậy thì lỗi của vua, lỗi của triều đình cũng không nhỏ. Xƣa nay, có ai dùng kẻ tầm 

thƣờng làm thuộc hạ mà mình lại có thể tránh đƣợc hết mọi sự tầm thƣờng đâu ! 

  

 

 46 – CUỘC ĐỐI ĐÁP GIỮA THÁM HOA LƢƠNG NHƢ HỘC VỚI VĂN LƢ 

 

 

Lƣơng Nhƣ Hộc ngƣời Hải Dƣơng, đỗ Thám hoa năm Nhâm Tuất (1442), làm quan trải 

hai triều là Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, chức Tả thị lang bộ Lễ. Ông từng đi sứ 

sang Trung Quốc, và tƣơng truyền, ông là ngƣời đã đƣa nghề khắc in bản gỗ vào nƣớc 

ta, cho nên, dân làm nghề khắc in bản gỗ vẫn tôn ông là Tổ sƣ của nghề mình. Nhƣ vậy, 

xét về danh vọng và địa vị xã hội, ông thuộc lớp cao sang của ngƣời đƣơng thời. 

  

Văn Lƣ là tên của một ngƣời lính ở vệ Oai Lôi thời Lê Thánh Tông. Thân phận của Văn 

Lƣ nếu đem so với Lƣơng Nhƣ Hộc thì hiển nhiên là rất thấp kém. Tuy nhiên, vào năm 

Đinh Hợi (1467), giữa hai ngƣời có địa vị rất cách biệt này đã có một cuộc đối đáp khá 

thú vị, đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 20, tờ 

22) ghi lại nhƣ sau : 



  

"Bấy giờ, Vua hạ lệnh lính Ngũ Phủ chế tạo binh khí theo kiểu mới, nhƣng chƣa đƣợc 

bao lâu lại sai chế tạo theo kiểu khác, quân lính vì vậy mà phàn nàn. Một quân nhân ở vệ 

Oai Lôi tên là Văn Lƣ dâng thƣ nói rằng : 

  

- Tháng giêng năm nay, hệ hạ đã ban hình dạng mới về vũ khí, khiến cho quân nhân theo 

đó mà chế tạo. Nay, bệ hạ cho thay đổi hình dạng vũ khí theo kiểu khác, nhƣ thế là chính 

lệnh bất thƣờng. 

  

Nhà vua sai các quan ở bộ Lại đến dụ bảo Văn Lƣ rằng : 

  

- Binh khí cùng một dạng ấy cả chứ có khác gì ? Nhà ngƣơi chỉ đƣợc cái nói càn mà 

thôi.  

  

Quan Thị lang là Lƣơng Nhƣ Hộc nói riêng với Văn Lƣ rằng : 

  

- Nhà ngƣơi không phải ngƣời giữ chức Ngôn quan, hà cớ gì lại nói càn đến việc quốc 

gia đại sự ? 

  

Văn Lƣ trả lời : 

  

- Nƣớc lấy dân làm gốc rễ, còn nhƣ lính là để bảo vệ dân. Nay, chính lệnh trƣớc sau bất 

nhất, quân dân ai oán, ông là cận thần của Nhà vua, thế mà cam ngậm miệng không nói. 

Giờ đây, Lƣ này nói lời ấy chính là vì yêu Vua đó thôi. 

  

Bọn Nhƣ Hộc nghe lời Văn Lƣ nói, đều im lặng. 

  

 

 Lời bàn : Dân gian có chuyện kể rằng, có nhà quyển thế nọ muốn tỏ rõ uy quyền đặc 

biệt của mình, bèn chỉ con vịt mà bảo tôi tớ rằng đó là con gà, tôi tớ của hắn vì sợn mà 

từ ấy, cứ thấy con vịt là nói ngay rằng đấy là con gà. Chuyện nhà vua thay đổi kiểu dáng 

vũ khí nhƣng vẫn khăng khăng rằng không thay đổi, ắt cũng gần giống với chuyện của 

nhà quyền thế kể trên. Thế mới biết là có quyền thế bao giờ cũng dễ ăn dễ nói. 

  

Thân phận những ngƣời lính nhƣ Văn Lƣ, thấp hèn là quả rõ. Tuy nhiên, lời anh nói lại 

chẳng thấp kém một chút nào. Dám dâng thƣ can vua, ấy là ngƣời có dũng khí. Can vua 

vì chút lòng thành với quân dân, vì sự nhất quán của chính lệnh chứ chẳng hề vì lợi ích 

riêng, ấy là ngƣời có đức trung. 

  

Cuộc đối đáp giữa quan Tả thi lang là Lƣơng Nhƣ Hộc với Văn Lƣ cho thấy sự khác biệt 

của hai phép xử thế. Khi sống, mỗi ngƣời có quyền chọn cho mình một phép xử thế 

riêng, có điều khi chết rồi, hậu thế có quyền khen ngƣời này, chê ngƣời nọ. Bạn hãy nói 



cho tôi biết, bạn thích lời của Lƣơng Nhƣ Hộc hay lời của Văn Lƣ, tôi sẽ nói ngay rằng 

bạn là ngƣời nhƣ thế nào. 

  

 

  47 - VUA LÊ THÁNH TÔNG ĐÕI ĐỌC NHẬT LỊCH 

 

 

Trong triều đình xƣa thƣờng có chức Sử quan. Chức này chuyên lo việc ghi chép việc 

làm và lời nói hàng ngày của vua vào một cuốn sổ riêng, gọi là nhật lịch. Sau, Sử quan 

lại dựa vào nhật lịch để viết chính sử cho nƣớc nhà, sử ấy gọi là thực lục. Điển lễ xƣa 

quy định, vua không bao giờ đƣợc xem nhật lịch cũng không đƣợc xem thực lục về triều 

đại của mình. Lễ ấy đặt ra cốt để khiến cho Sử quan có thể dễ dàng viết cả việc xấu, lời 

dở của vua một cách trung thực và tự nhiên. Điển lễ ấy đúng sai thế nào, xin hãy miễn 

bàn, chỉ biết ngƣời xƣa hiển nhiên là tuân thủ điển lễ xƣa. 

  

Thế nhƣng, năm 1467, vua Lê Thánh Tông lại đòi xem nhật lịch. Việc làm trái lễ này 

của Nhà vua đã đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 

20, tờ 27) chép lại kèm theo hai lời phê khá nặng nhƣ sau : 

  

"Nhà vua muốn Xem xét công việc của Sử quan, bèn sai Trung sứ (ngƣời nhận mệnh 

Vua đi làm một việc cụ thể gì đó - ND) đến Hàn Lâm Viện, dụ bảo Sử quan là Lê Nghĩa 

rằng : 

  

- Ngày xƣa, Phòng Huyền Linh giữ chức Sử quan dƣới thời Đƣờng Thái Tông, Thái 

Tông muốn xem thực lục, Huyền Linh không cho. Nay nhà ngƣơi nếu đem so với Phòng 

Huyền Linh thì ai giỏi hơn ? 

  

Lê Nghĩa trả lời : 

  

- Sự biến xảy ra ở cửa Huyền Vũ (nơi ba anh em Đƣờng Thái Tông chém giết lẫn nhau - 

ND), sau Huyền Linh mới chép chứ không dám chép ngay lúc đó, vì có lệnh của Đƣờng 

Thái Tông. Xem thế thì đủ biết Huyền Linh chƣa chắc đã giỏi. 

  

Trung sứ nói : 

  

- Ý Nhà vua là muốn đọc nhật lịch từ năm Quang Thuận thứ nhất (1460 - ND) đến nay. 

  

(Lê) Nghĩa nói : 

  

- Làm Vua mà đọc nhật lịch nhƣ Đƣờng Thái Tông đọc nhật lịch do Phòng Huyền Linh 

chép thì sẽ bị đời sau chê cƣời đấy. 

  

Trung sứ nói : 



  

- Vua cho là đọc nhật lịch để biết trƣớc kia nếu làm điều gì lầm lỗi thì nay có thể tự xét 

mà sửa đổi. 

  

(Lê) Nghĩa nói : 

  

- Thì bệ hạ cứ gắng làm điều tốt, hà cớ gì phải xem nhật lịch . 

  

Vua sai Trung sứ dụ bảo mấy lần, Lê Nghĩa liền nói : 

  

- Nếu thánh thƣợng thực lòng muốn tự sửa lỗi, đó là may mắn lớn lao không cùng cho xã 

tắc. Vậy thì đọc nhật lịch cũng là nghe thêm lời can ngăn trong khi ngỡ nhƣ không có ai 

can ngăn vậy. 

  

(Nói rồi, Lê Nghla) bèn dâng nhật lịch. 

  

  

Lời phê : Lòng hiếu danh của Lê Thánh Tông cũng chẳng khác gì Đƣờng Thái Tông nên 

mới đòi xem nhật lịch. 

  

Lời phê : Lê Nghĩa giữ đạo không nghiêm". 

  

  

Lời bàn : Vua tự biết việc đòi xem nhật lịch là trái phép nên mới sai trung sứ đến Hàn 

Lâm Viện gặp Lê Nghĩa, dẫn chuyện Đƣờng Thái Tông với Phòng Huyền Linh để lung 

lạc lòng cƣơng trực vốn có của Sử quan. Bị Lê Nghĩa phản đối, Vua buộc phải nói rằng, 

đọc nhật lịch là để biết lỗi trƣớc mà tự sửa. Ý xa và lời gần của Vua. xem ra đều không 

chính đáng. Đã biết việc của Đƣờng Thái Tông và Phòng Huyền Linh là sai mà còn noi 

theo, ấy là đã bị tập nhiễm cái xấu. Lỗi mình gây ra, tự mình, mình phải biết. Ngƣời đã 

quên lỗi của mình, đâu dễ đọc lại nhật lịch là tự sửa đƣợc ? 

  

Lê Thánh Tông hiếu danh chăng ? Lời phê của các sử gia thời Nguyễn. trong trƣờng hợp 

cụ thể này, có lẽ là chƣa xác đáng. Còn nhƣ Lê Nghĩa giữ đạo không nghiêm thì rõ rồi. 

Song, nghiêm với kẻ dƣới thì đƣợc, chớ nghiêm với ngƣời trên, nhất lại là ngƣời ở trên 

ngai vàng, chẳng phải dễ đâu. 

  

 48 - THÁI BẢO NGUYỄN LỖI CAN VUA 

 

 

Năm 1467, một võ tƣớng của triều đình Lê Thánh Tông là Khuất Đả, chẳng may phạm 

tội trễ nải việc quân rồi bị bại trận khi đi đánh dẹp ở An Bang (vùng Quảng Ninh ngày 

nay). Các quan nhân đó hặc tội Khuất Đả và đem ông ra xét xử. Nhƣng, ngay khi triều 



đình đang xét án thì có một sự kiện đã xảy ra. Sách Đại Việt sử kí toàn thứ (bản kỉ, 

quyển 12, tờ 42-b và 43-a) chép rằng : 

  

"Mùa đông, tháng 11, ngày mồng 5, khi vừa tan buổi chầu, Vua có hỏi các bậc đại thần 

và bá quan văn võ rằng : 

  

- Đô đốc Khuất Đả tuy có làm trái quân luật, các quan ở bộ Hình đang xét xử, nhƣng 

trẫm muốn gọi hắn, cho hắn làm Tổng binh để trấn thủ Bắc Bình (thuộc Việt Bắc ngày 

nay – ND) liệu có nên không ? 

  

Thái bảo Nguyễn Lỗi tâu vua : 

  

- Cho ai sống, buộc ai chết hoặc giả là ban chức cho ai, bãi miễn chức của ai, tất cả đều 

thuộc quyền của bệ hạ, bọn bề tôi không dám lạm bàn. Song, Khuất Đả phụng mệnh Nhà 

vua đi đánh dẹp đã không làm nên công trạng gì, các quan ở Lục Khoa hặc tấu và các 

quan ở bộ Hình đang xét hỏi, thiết tƣởng hãy đợi án xét xong, nếu qủa ông ta không có 

tội thì bổ dụng cũng không muộn. 

  

(Ai cũng đồng tình) , Chỉ huy quan Binh bộ thƣợng thƣ là Lê Bá Trù có lời tâu rằng : 

  

- Khuất Đả tuy có tội, nhƣng (Nhà vua) cứ lấy quyền nghi mà dùng thì có sao đâu ? 

  

Vua nghe theo lời của (Nguyễn) Lỗi, bèn thôi (không nói chuyện bổ dụng Khuất Đả 

nữa)". 

  

Lời bàn : Đành Khuất Đả mắc tội trong chỗ không ngờ và cái tâm của ông không ai dám 

bảo là xấu,song, Nhà vua tính cất nhắc Khuất Đả ngay khi ông đang bị triều đình xét hỏi, 

thì việc ấy, dẫu chỉ mới là ý định không thôi cũng đã đủ để dự báo đều chẳng lành rồi. 

  

May thay, Nhà vua đã biết nghe lời can ngăn của Thái bảo Nguyễn Lỗi. Ở đời, nhiều khi 

ngƣời ta chỉ hơn nhau ở chỗ biết nghe ấy. Làm cha mẹ mà không biết nghe, gia giáo sẽ 

bại hoại. Làm quan mà không biết nghe, chính sự một phƣơng sẽ đổ nát. Làm vua mà 

không biết nghe, phép nƣớc sẽ bị rẻ rúng ngay ở chỗ tôn nghiêm nhất và thời loạn lạc ắt 

sẽ đến gần. Lời vàng ngọc của quan Thái bảo Nguyễn Lỗi đến thật đúng lúc. 

  

Đọc đoạn sử này, chỉ thấy tiếc cho Binh bộ thƣợng thƣ Lê Bá Trù. Việc chính của mình 

mà mình không nghiêm xét, thì thử hỏi, các việc khác sẽ ra sao ? Hẳn Lê Bá Trù muốn 

lựa theo ý Vua để nói, mƣợn cớ cứu Khuất Đả để cốt đƣợc lòng Vua, hòng củng cố địa 

vị cho mình. Sinh thời, nhờ khôn khéo mà ông đƣợc yên thân, nhƣng, với hậu thế, chẳng 

ai để cho ông yên đƣợc. Lịch sử cổ kim nào có thiên vị bao giờ. 

  

 

  49 - VUA LÊ THÁNH TÔNG XIN LỖI QUAN ĐÔ NGỰ SỬ TRẦN XÁC 



 

 

Năm 1467, vùng Bắc Bình và An Bang (Đông Bắc nƣớc ta ngày nay) bị náo loạn. Tổng 

binh Bắc Bình lúc ấy là Lê Hối đánh dẹp mãi mà không đƣợc, triều đình buộc phải sai 

Đô đốc Khuất Đả đem quân đến để phối hợp tiễu trừ. Nhƣng, chẳng may cả hai bị bại 

trận, Khuất Đả và Lê Hối cùng bị đem ra xét xử. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (bản kỉ, 

quyển 12, tờ 4a-b) chép : 

  

"Quan Hình bộ thƣợng thƣ là Trần Phong lo việc xét hỏi quan Tổng binh Bắc Bình là Lê 

Hối, có ý cho Lê Hối đƣợc hƣởng lệ bát nghị vì thấy Lê Hối vốn là ngƣời cũng có chút 

công lao. Quan Đô ngƣ sử là Trần Xác nói : 

  

- Việc của Lê Hối đã giao cho Pháp ti xét hỏi, cho hƣởng lệ bát nghị là phải lắm. Xƣa 

nay, chỉ có tội đại ác và tội phản nghịch là không đƣợc hƣởng lệ bát nghị thôi, chƣa từng 

thấy quan phạm tội thƣờng mà không cho hƣởng lệ này. 

  

Vua dụ bảo Xác, nói rằng : 

  

- Quân pháp chỉ có một chứ không có hai. Nói nhƣ lời của Xác là đã tách làm hai rồi. Đó 

không phải là lời bàn về quân pháp mà chỉ là lời biện bác để mê hoặc ngƣời mà thôi, 

phải nên trị Xác về tội này mới đƣợc. 

  

Chẳng bao lâu sau, Vua lại dụ bảo Xác rằng : 

  

- Ta vu oan nhà ngƣơi là kẻ biện bác để mê hoặc ngƣời, đó là ta lỡ lời. Nay, ngƣơi có 

mƣu kế gì hay cứ nói với ta, ấy cũng nhƣ cơn mƣa ngọt đến khi trời hạn, nhƣ có con 

thuyền đến lúc ta cần đi qua sông. Ngƣơi hãy kính nhớ lấy". 

  

 

 Lời bàn : Theo luật thời ấy, nếu mắc tội không phải là đại ác và phản nghịch, thì tám 

hạng ngƣời sau đây đƣợc cứu xét để đƣợc hƣởng ân giảm : Thân thích, cố cựu, hiền 

thần, ngƣời tài cán, công thần, bậc sang trọng, kẻ siêng năng, tân khách. Lệ ấy gọi là bát 

nghị. Lệ ấy đúng sai hay dở ra sao, khoan hãy bàn, chỉ biết rằng lời của quan Đô ngự sử 

Trần Xác tỏ rõ ông nắm rất vững lệ này. Đã cƣơng trực lại có hiểu biết, lời ông nói ra, 

dẫu có bị quyền uy thiên tử che khuất nhất thời, rốt cuộc, vẫn khó mà nghiêng đổ đƣợc. 

  

Trong chỗ nóng vội, Nhà vua đã không giữ đƣợc phép xử thƣờng. Lẽ ấy cũng dễ hiểu. 

Song, Vua nói rồi còn biết nghĩ lại, nghĩ rồi còn dũng cảm nhận lỗi và thành khẩn xin 

đƣợc nghe tiếp những lời thẳng thắn. Đáng kính lắm thay ! 

  

Đô ngự sử Trần Xác đã hiểu phép nƣớc, lại còn rất hiểu Vua, nên cố sức làm hết chức 

trách phải làm. Vua đặt ra chức Đô ngự sử không phải để trang điểm cho triều đình mà 



thực là rất cần phải có chức ấy. Ôi, vua sáng tôi hiền gặp nhau, thời thịnh trị sao mà 

chẳng có đƣợc ? 

  

  

 50 - HOÀNG TỬ TRIỆU VƢƠNG THOAN ĐÁNH CHẾT NGƢỜI 

 

 

Chuyện kể rằng, có một lần trên đƣờng Nam chinh, vua Lê Thánh Tông dừng lại nghĩ 

chân ở xã Hòa Thƣợc, huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong (nay thuộc Quảng Trị ). Hôm ấy 

là một ngày trời trong gió mát, Vua chợt trông thấy một cô thôn nữ đi gánh nƣớc ngang 

qua. Thấy cô có nhan sắc mặn mà, Nhà vua trẻ tuổi đã đem lòng thƣơng mến, cho đón 

vào hành tại để hầu cận, chia sẻ những nỗi vui buồn cho khuây khỏa. Thắng trận trở về, 

Nhà vua lại cho đón cô vào hậu cung. Sách Đại Việt thông sử (trang 133) cho biết, cô 

thôn nữ ấy ngƣời họ Nguyễn, sau dần đƣợc sách phong đến hàng Quý phi, sử cũ vì thế 

mà thƣờng gọi bà là Nguyễn Quý Phi. Trong số những ngƣời con do bà sinh hạ, có Triệu 

Vƣơng Thoan, đó chính là Hoàng tử thứ 13 của vua Lê Thánh Tông. Triệu vƣơng Thoan 

là ngƣời khí khái và can đảm. Cũng sách Đại Việt thông sử (trang 151) chép rằng : 

  

“Có ngƣời ở quê mẹ ông tới kinh làm việc, đi đến ngoài cửa Đại Hƣng, một viên tiểu 

hoàng môn vừa đi đến, thấy ngƣời ấy áo quần lam lũ, lại tranh đƣờng, bèn hỏi rằng: 

"Mày ở đâu?". Ngƣời ấy đáp: "Ở Thuận Hóa". Viên hoàng môn ấy mắng rằng : "Loại 

sâu bọ này lại dám vô lễ à ?". Lúc ấy Vƣơng từ chỗ cửa cung cấm đi ra, nghe thấy thế, 

chợt nổi cơn giận, lấy gậy đánh chết viên ấy. Rồi ông đi tắt vào tâu Vua rằng : "Tôi là 

con của Thiên tử, mẹ tôi là ngƣời Thuận Hóa. (Phủ Triệu Phong thuộc về Thuận Hóa - 

NKT). Viên tiểu hoàng môn nói phạm đến tôi, tôi không nén đƣợc cơn giận, trót đã giết 

mất nó rồi. Nhƣ thế là đã mắc tội tự tiện giết ngƣời, xin nạp tiền riêng để đền mạng nó". 

Nhà vua thƣơng hại tấm lòng của ông, lại cho là có nghĩa khí, cuối cùng không bắt tội". 

  

  

Lời bàn : Triệu Vƣơng Thoan tự tiện giết ngƣời, tội ấy chẳng cần bàn cũng đã rõ. Giết 

xong, Triệu Vƣơng Thoan lại xin đƣợc lấy tiền riêng của mình để đền mạng kẻ bị giết, 

thế cũng có nghĩ là Triệu Vƣơng Thoan cho rằng, mạng ngƣời bất quá chỉ đáng mấy 

quan tiền riêng. Ôi, giá Triệu Vƣơng Thoan không phải là Hoàng tử, ắt chẳng bao giờ 

dám có ý nghĩ nhƣ thế. 

  

Viên tiểu hoàng môn phách lối đã phải trả một cái giá quá đắt. Cứ cái kiểu phách lối ấy, 

nếu không bị Triệu Vƣơng Thoan đánh thì cũng bị ngƣời khác đánh mà thôi. Đánh chết 

thì chƣa dám nói chớ đánh đau là chắc chắn rồi. 

  

Vua khen Triệu Vƣơng Thoan là ngƣời có nghĩa khí, điều ấy rất dễ hiểu, nhƣng Vua tha 

tội cho Triệu Vƣơng Thoan, việc ấy chẳng dễ hiểu chút nào. 

  



Mới hay, phép nƣớc chông chênh, ai dám cả gan bắc ghế ngồi lên đó thì chẳng thể thấu 

đáo mọi việc đƣợc. 

  

 

 51 - VÌ SAO HOẠN QUAN PHAN TÔNG TRINH BỊ GIẾT 

 

 

Tháng 11 năm Mậu Tí (1468), hoạn quan Phan Tông Trinh bị kết án tử hình. Đầu đuôi 

vụ án này đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 21, 

tờ 13 và 14) chép nhƣ sau : 

  

“Bấy giờ, bọn hoạn quan là Nguyễn Thƣ, Chu Đức Đại, Dƣơng Minh Phong, Ngô Át và 

Phan (Tông) Trinh can tội ăn hối lộ. Pháp ti khép Phan (Tông) Trinh vào tội tử hình, còn 

bọn Nguyễn Thƣ đều đƣợc hƣởng khoan hồng, cho giảm nhẹ tội. Quan Đô ngự sử là 

Trần Xác và Nguyễn Văn Chất nói :  

  

- Bọn Nguyễn Thƣ, Phan (Tông) Trinh đều là kẻ gần vua mà ăn của đút, quan xét án lẽ 

phải cầm cân cho công bằng, phải cho tất cả bị tử hình, nay hà cớ gì bọn Nguyễn Thƣ 

đƣợc giảm nhẹ tội, còn Phan (Tông) Trinh thì phải lãnh án tử hình một mình ? Phép 

nƣớc nhƣ thế, bảo thiên hạ tin là có sự công bằng làm sao đƣợc ? 

  

Nhà vua nói : 

  

- Bọn Nguyễn Thƣ ăn của đút, tội chúng đáng phải tử hình, ta không nỡ giết là còn mong 

chúng biết tự sửa lỗi, để đến một lúc nào đó, ta có thể dùng mà sai khiến. Còn nhƣ Phan 

(Tông) Trinh, con nuôi của hoạn quan là Hiền, Hiền chết, Trinh cƣớp vợ của Hiền. Năm 

trƣớc, Trinh còn giở trò giao hợp bỡn cợt với một cung nữ, hai tội đều nặng, khép vào 

tội tử hình là phải lắm". 

  

Lời bàn : . Tham khảo bản dịch của Nhà Xuất bản Văn - Sử - Địa (Hà Nội, 1957- tập 11) 

thì thấy các dịch giả chú rằng : đã là hoạn giả hoặc hoạn quan, thì sao lại có vợ ? Thiển 

nghĩ, các dịch giả đã nhầm. Hoạn quan cũng có vợ, cũng có cuộc sống gia đình, cũng có 

ghen tƣơng đa sự lắm, chỉ khác là họ không thể có con mà thôi. Nay xin dịch là hoạn 

quan cho đúng với nguyên bản. 

  

Phan Tông Trinh là hoạn quan mà còn phạm tội cƣớp vợ của cha nuôi, lại còn giở trò 

giao hợp bỡn cợt với cung nữ, tội ấy, nay cho là đáng khinh, xƣa cho là phá hoại luân 

thƣờng, bị đem ra trị thật nặng cũng dễ hiểu. 

  

Kẻ hầu cận bên vua mà ăn hối lộ, chính sự rối ren bắt đầu có mầm mống từ đây có tránh 

cũng khó mà tránh đƣợc. Bọn Nguyễn Thƣ đƣợc tha, điều ấy cũng có nghĩa là nạn ăn hối 

lộ vẫn còn, khác chăng thì cũng chỉ là ăn tinh vi hơn trƣớc mà thôi. 

  



 

 52 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ NHẤT 

 

 

Lê Uy Mục húy là Tấn, Hoàng tử thứ hai của vua Lê Hiến Tông. Lê Hiến Tông có tất cả 

sáu hoàng tử. Tháng 12 năm Kỉ Mùi (1499), nhân có các quan là Lê Vĩnh và Lê Năng 

Nhƣợng tâu xin lập ngôi Thái tử, vua Lê Hiến Tông đã nhận xét khái quát về đức độ của 

con mình. Lời nhận xét ấy đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính 

biên, quyển 24, tờ 42) ghi lại nhƣ sau : 

  

"Trẫm xem trong các Hoàng tử, thì con trƣởng là Tuân, thích mặc áo đàn bà, lại cả gan 

dám đầu độc cả mẹ; con thứ hai là Tấn thì không có đức, sợ không đƣơng nổi ngôi báu; 

chỉ có con thứ ba là Thuần (tức sau này là vua Lê Túc Tông - ND) là rất ham đọc Thi 

Thƣ lại dốc lòng hiếu kính, trẫm thân lo vỗ về, dạy bảo, nay cũng đã trƣởng thành, vậy 

lấy công minh mà quyết, trẫm lập Thuần làm ngôi Hoàng trừ (tức Thái tử hay ngôi vua 

dự bị - ND)". 

  

Tháng 5 năm 1504, vua Lê Hiến Tông mất, triều thần lập con thứ là Thái tử Thuần lên 

ngôi, đó là vua Lê Túc Tông. Tiếc thay, vua Lê Túc Tông chỉ ở ngôi đƣợc sáu tháng thì 

qua đời. Hoàng tử thứ hai nhờ đó mà đƣợc lên ngôi, đó là vua Lê Uy Mục. Thân mẫu 

của Lê Uy Mục có một lí lịch xuất thân khá độc đáo. Cũng sách trên (tờ 18 quyển 25) 

viết rằng : 

  

"Hoàng thái hậu ngƣời họ Nguyễn, quán xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn (Bắc Ninh - 

ND). Thuở bé, bà mồ côi và nghèo đói, phải tự bán mình cho một gia đình ở phủ Phụng 

Thiên (Hà Nội ngày nay - ND). Sau, vì gia đình ấy phạm tội, bà cũng bị đẩy vào làm nô 

tì trong cung, nhân đó, đƣợc vào hầu Hoàng thái hậu ở cung Trƣờng Lạc. Lúc Hiến Tông 

làm Thái tử, vào chầu Hoàng thái hậu, trông thấy bà thì lấy làm ƣa, mới lấy làm thiếp". 

  

Việc Lê Uy Mục lên ngôi khiến cho bà Thái hoàng thái hậu (thân mẫu của Lê Hiến 

Tông) không bằng lòng, vì bà cho rằng mẹ của Uy Mục là ngƣời thấp hèn thì sinh và 

nuôi dạy con làm sao tử tế đƣợc. Chuyện không dè đến tai Lê Uy Mục, cho nên, Lê Uy 

Mục lấy đó làm mối thâm thù. Lại cũng sách trên (quyển 25, tờ 19) viết tiếp : 

  

“Đến nay (tháng 3 năm Ất Sửu, 1505 - ND), Nhà vua bèn sai ngƣời bí mật giết Thái 

hoàng thái hậu, rồi hạ lệnh nghỉ thiết triều bảy ngày". 

  

Tháng 4 năm 1505, Lê Uy Mục cho truy phong bà là Gia Tĩnh Mục Ôn Cung Nhu 

Thuận Thái hoàng thái hậu, đồng thời, sai đựng điện Quang Mỷ ở phƣờng Lệ Viên 

huyện Quảng Đức để thờ tổ tiên của bà. 

  

Chép xong đoạn sử này, các tác giả của bộ sử cũ nói trên đã có lời phê nhƣ sau :  

  



"Giấu giếm thế nào đƣợc tội ác ? Bọn gian xảo lừa dối đều nhƣ vậy cả. Đáng chê thay !"  

  

Lời bàn : Lúc đầu, xét lời của bà Thái hoàng thái hậu có chút gì đó, nửa nhƣ vu vơ mơ 

hồ, nửa nhƣ cũng có lí. Song, xem hành.trạng của Lê Uy Mục sau này thì quả lời của 

Thái hoàng thái hậu chẳng ngoa. 

  

Thời mà kẻ cƣơng trực bị đày dọa là thời loạn. Thời mà cả đến lời thẳng thắn của Thái 

hoàng thái hậu cũng bị Nhà vua oán giận và thâm thù là thời đại loạn. Không rõ là sinh 

thời, Uy Mục có hay là uy đã mục rồi chăng ? 

  

Năm 1507, sứ giả nhà Minh sang nƣớc ta đã phải kinh ngạc mà thốt lên rằng : "Chẳng 

hay con tạo trớ trêu làm gì để sinh ra tên vua quỵ sứ thế này !”. Trăm họ thời ấy bèn 

nhân đó mà gọi Lê Uy Mục là vua Quỵ. 

  

Đúng lắm thay ! 

  

 

 53 - LÊ UY MỤC VÀ CUỘC THANH TRỪNG LẦN THỨ HAI 

 

 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 25, tờ 21) chép rằng 

:  

  

"Khi Hiến Tông đau nặng, bà Kính Phi (ngƣời họ Nguyễn, quán xã Hoa Lăng, huyện 

Thủy Đƣờng. Thân mẫu của Uy Mục mất sớm, bà nhận Uy Mục làm con nuôi - ND) có 

ý muốn lập vua, nhƣng sợ quan đại thần không theo, bèn đem vàng bạc đút lót cho Đàm 

Văn Lễ (là một trong hai cận thần của vua Lê Hiến Tông - ND) nhƣng Lễ không chịu 

nhận. Kịp khi Hiến Tông lâm bệnh quá nguy kịch, Văn Lễ cùng với Quang Bật nhận di 

chiếu lập Thái tử lên ngôi. Lúc ấy, các vị Hoàng tử tranh nhau để đƣợc làm vua, Văn Lễ 

sợ biến loạn có thể xảy ra cấp kì, bèn vào nhà tẩm điện lấy ấn truyền quốc đem về nhà 

mình cất, rồi cùng các đại thần lập vua Túc Tông. Nhà vua (chỉ Lê Uy Mục - ND) rất 

oán giận.  

  

Đến đây (tháng 4 năm 1505 - ND) Nhà vua dùng mƣu kế của bọn Khƣơng Trùng và 

Nguyễn Nhữ Vi, vờ truất chức Văn Lễ và Quang Bật, cho họ đi làm chức Thừa chính sứ 

ở đạo Quảng Nam, rồi nhân khi cả hai đang trên đƣờng đi nhận chức, Nhà vua sai ngƣời 

đuổi theo, đến bờ sông Chân Phúc thì kịp, bắt cả hai phải uống thuốc độc mà chết. 

  

Bầy tôi trong triều cho rằng, hai ngƣời ấy vô tội mà chết nên dâng lời can ngăn. Vua đổ 

lỗi cho Nhữ Vi, giết luôn cả Nhữ Vi nữa". 

  

 

  



Lời bàn : Dã tâm của Uy Mục ra sao, khỏi nói thêm cũng đã quá rõ. Khƣơng Trùng là 

thân thích của Nhà vua, muốn vì Vua mà ám hại Đàm Văn Lễ và Nguyễn Quang Bật, 

nên xảo trá mƣợn lời dâng kế của Nguyễn Nhữ Vi, Nhữ Vi ngây thơ, tƣởng đâu hại 

ngƣời thì mình sẽ đƣợc vinh hoa phú quý, chẳng dè cũng bị giết thảm thƣơng. Hỡi Nhữ 

Vi, chả lẽ bao sách vở không đủ cho ngƣời thấy đƣợc rằng, xƣa nay, kẻ tàn bạo có bao 

giờ chỉ tàn bạo một lần đâu ! Lê Uy Mục đâu có phải là một ngoại lệ. 

  

Ôi chết thảm mà chẳng ai thƣơng là đấy chăng ? Còn bà Kính Phi, bà húy là gì, sử không 

chép rõ nhƣng điều hậu thế rất rõ lại là mƣu hối lộ nhơ bẩn của bà. Nhục thay! 

  

 

 54 - CHUYỆN NGUYỄN CHÍ 

 

 

Tháng 4 năm 1505, Lê Uy Mục vờ truất chức rồi sau đó sai ngƣời bức tử Thƣợng thƣ bộ 

Lễ là Đàm Văn Lễ và Đô ngự sử là Nguyễn Quang Bật vì hai ngƣời này trƣớc đó đã 

không chịu nhận hối lộ của bà Kính Phi để bỏ Túc Tông mà lập Uy Mục. Khi biết 

chuyện ấy, quan Tri phủ Phú Bình (nay thuộc Bắc Ninh - ND) là Nguyễn Chí không 

phục. Thân nhân của Khƣơng Trùng là Nguyễn Trọng vì lẽ này mà đem lòng oán giận 

Nguyễn Chí, bắt ông tống ngục tra khảo cho đến tƣởng chết mới thôi. 

  

Bởi tƣởng Nguyễn Chí đã chết rồi, Nguyễn Trọng bèn đem xác ông vất ra ngoài thành. 

Gia đình Nguyễn Chí cũng tƣởng ông đã chết thật nên đem xác về chôn, chẳng dè rồi 

ông sống lại. Vợ con Nguyễn Chí sợ ông lại bị đánh nữa, liền vờ làm đám tang giả, lại 

còn để tang ông suốt ba năm trời, xóm giềng lúc đó không ai hề hay biết gì cả. 

  

Năm 1509, Lê Uy Mục bị giết, Lê Tƣơng Dực lên nối ngôi, Nguyễn Chí đến triều đình 

tâu bày mọi sự, đƣợc Tƣơng Dực cho làm chức Bí thƣ giám xá nhân. Sau, Nguyễn Chí 

theo về với nhà Mạc. 

  

 

 Lời bàn : Không khuất phục Khƣơng Trùng vả Nguyễn Nhữ Vi, chút cƣơng trực ở 

Nguyễn Chí kể vậy cũng đáng gọi là có. Nguyễn Nhữ Vi chỉ là vật thí thân, còn Khƣơng 

Trùng là tay chân của Uy Mục, mà Uy Mục với Tƣơng Dực thì tên có khác nhau mà sự 

xấu xa nào có khác nhau. Mới hay, Nguyễn Chí quả đã trao niềm tin sai địa chỉ. 

  

Bi đánh đến tƣởng chết rồi còn bị vất xác ra ngoài thành, vậy mà về sau, Nguyễn Chí 

vẫn không nguôi nuối tiếc bả hƣ danh. Ông thích làm quan, miễn đƣợc làm quan, còn 

làm quan cho ai cũng chẳng kể, vua là ngƣời thế nào ông cũng chẳng băn khoăn, họ Lê 

hay họ Mạc đều đƣợc cả. 

  



Hóa ra, xem kĩ mới biết chút cƣơng trực của ông cũng có khác với chút cƣơng trực của 

ngƣời đƣơng thời, cũng chẳng giống với lòng cƣơng trực của ngƣời ở mọi thời, khác xa 

lắm. 

  

 

 55 – ĐỨC ĐỘ CỦA VUA LÊ UY MỤC 

 

 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 25, tờ 29) chép nhƣ 

sau : 

  

"Tính khí Nhà vua rất ƣa vũ lực. Một hôm, nhân đi tế đàn Nam Giao trở về, Vua cƣỡi 

voi vào cửa Đông Hoa, sai các Ti và quân các Vệ trong Ngũ Phủ, đem voi công đến cho 

Vua tuyển chọn. Sau, Vua lại sai các trấn chọn voi đem về Kinh đô để Vua chọn lựa 

thêm một lần nữa, cốt sao đủ đặt hai Ti là Ngự Tƣợng và Ngự Mã. Vua cho bọn quân sĩ 

ở ti Ngự Tƣợng đội mũ màu thủy ngân, trên vẽ hoa hồng quỳ. Mỗi ngày, Vua sai hai tên 

giám quân đấu sức với nhau. Hai tên cầm gậy đánh nhau từ cửa Thanh Dƣơng đến ngoài 

cửa Thái Miếu cho Vua xem. Vua lấy đó làm thích, ban thƣởng tiền lụa cho họ. 

  

Từ khi lên ngôi, Vua chỉ cùng cung nhân uống rƣợu vui say quá độ. Khi say, liền giết 

cung nhân đi. Bấy giờ, quyền bính đều về hết ở bọn ngoại thích. Mặt đông thì có bọn 

ngoại thích ở Hoa Làng. Mặt Nam thì có bọn ngoại thích ở vùng Nhân Mục. Mặt Bắc thì 

có bọn ngoại thích ở Phù Chẩn. Bọn chúng cậy quyền cậy thế ức hiếp trăm quan, tìm 

mánh khóe để lấy của báu trong thiên hạ, đã thế lại còn giết hại sinh dân, tƣớc đoạt hết 

của cải trong dân gian, trăm họ oán hờn mà Vua không biết. 

  

Vua thƣờng đem lòng nghi ngờ ghen ghét bầy tôi, kẻ nào trƣớc không chịu phụ họa cho 

mình (đƣợc lên ngôi) thì bắt giết. Vua bí mật sai ngƣời trong cung là Nguyễn Đình Khoa 

thân đi dò xét hết anh em, chú bác. Bởi thế mà Kính Vƣơng (tên thật là Kiện, con út của 

Lê Thánh Tông, em của Lê Hiến Tông, chú của Lê Uy Mục - ND) sợ mang vạ mà trốn 

tránh không tìm ra tông tích, Giản Tu Công Oánh (cháu Lê Thánh Tông, con Kiến 

Vƣơng Tân, ngƣời về sau đƣợc làm vua, đó là Lê Tƣơng Dực - ND) là chỗ con chú con 

bác cũng bị bắt giam vào ngục. Ai ai cũng lo nguy hiểm cho tính mạng của mình, chỉ rắp 

tâm nổi loạn". 

  

 

 Lời bàn : Sai ngƣời đánh nhau làm trò mua vui ngay trong cung điện, đó là dấu hiệu của 

kẻ sính vũ lực đang có nguy cơ tiến tới chỗ hiếu sát. Vua hiếu sát, bảo thiên hạ nuôi lòng 

trung trinh nhân từ làm sao đƣợc ? 

  

Đam mê tửu sắc thì làm việc gì dầu nhỏ cũng chẳng đƣợc, nói chi chuyện làm vua. Vua 

coi rẻ mạng sống của cung nữ, tất sẽ có ngày thiên hạ coi rẻ mạng Vua. Ở đời nhân nào 

quả ấy, chẳng có gì là lạ cả. 



  

Vua dùng ngoại thích làm phe đảng bao vây triều đình, nhƣng xem ra Vua chẳng có ai là 

phe đảng cả. Còn ai tin Vua khi Nhà vua mật sai kẻ thân tín đi dò xét ngƣời ruột.thịt của 

mình ? Còn ai tin vua khi mà chỉ một lời sơ suất cũng đủ để mất mạng sống? Cho nên, 

những kẻ gọi là phe đảng của Vua chẳng qua cũng chỉ liên minh tạm bợ và giả dối với 

nhau mà thôi. Khi các phe nhóm khác đã bị tiêu diệt thì chính họ lại xâu xé và chém giết 

lẫn nhau. Thời loạn, có gì lại không thể xẩy ra đƣợc đâu ! 

  

  

 56 - CUỘC BẠO LOẠN NĂM KỴ TỊ (1509) 

 

 

Ngay khi vừa lên ngôi, Lê Uy Mục đã tiến hành một loạt những cuộc thanh trừng đẫm 

máu, kinh thành Thăng Long chừng nhƣ ngày nào cũng có ngƣời bị sát hại. Sách Khâm 

định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 25, tờ 32) cho biết rằng : 

  

"Bấy giờ, Nhà vua cho đuổi hết tôn thất và công thần về đất Thanh Hóa, khiến cho uy 

quyền của bọn ngoại thích nhƣ Khƣơng Trùng và Nguyễn Bá Thắng lũng đoạn cả triều 

đình lẫn địa phƣơng, chúng tự cho phép mình quyền tác oai tác phúc, dân khó bề xoay 

sở tay chân, thiên hạ mất hết cả hi vọng". 

  

Nhân lòng căm phẫn của quan quân, Nguyễn Văn Lang đã dấy binh chống lại Lê Uy 

Mục. Quan lại trong triều, số thì về với Nguyễn Văn Lang, số thì ở lại sẵn sàng làm nội 

ứng. Có ngƣời em con chú của Lê Uy Mục là Giản Tu Công Oánh lúc đó đang bị giam 

trong ngục, biết vậy liền đem của hối lộ cho lính canh rồi chạy thoát. Ông đƣợc Nguyễn 

Văn Lang tôn làm minh chủ. Đến tháng 12 năm Kỉ Tị (1509), quân của Giản Tu Công 

Oánh và Nguyễn Văn Lang đã mạnh lắm. Cũng sách trên (quyển 25, tờ 35 và 36) đã 

chép: 

  

“Quân của Oánh tiến đến làng Bảo Đà, phƣờng Hồng Mai (tức Bạch Mai, Hà Nội ngày 

nay - ND). Nhà vua ra cửa Thanh Dƣơng để ủy lạo tƣớng sĩ, lấy bảo kiếm trao cho bọn 

Trình Chí Sâm và Lê Quảng Độ. Vua lại đem tiền bạc, vàng lụa trong kho ban cho ngƣời 

phạm tội đang bị giam mỗi ngƣời ba quan, rồi tha cho họ và sai họ ra trận. Tù nhân nhận 

xong, lạy tạ và chạy về nhà (chứ không đi đánh nhau). Vua vội sai Trung sứ và bọn hoa 

văn học sinh đem các thứ sắc văn và phù hiệu đến các xứ Lạng Sơn, Thái Nguyên, 

Tuyên Quang và An Bang để điều động mỗi xứ 5000 lính về bảo vệ kinh thành, nhƣng 

bọn họ chƣa đi đến bến Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội ngày nay - ND) thì quân của Oánh đã 

tiến sát đến kinh thành. Dân sợ hãi bỏ trốn, Hoàng hậu Trần Thị chạy đến núp trong nhà 

một gia đình ở Hồng Mai rồi thắt cổ tự tử. Bấy giờ, Lê Quảng Độ cùng với Oánh ngƣời 

trong thành kẻ ngoại thành, ứng tiếp cho nhau, bắn pháo làm hiệu cho nhau biết". 

  

…"Nhà vua chạy đến phƣờng Nhật Chiêu (ngoại thành Hà Nội ngày nay - ND) thì vệ sĩ 

đuổi theo bắt đƣợc, đem trói ở cửa Lệ Cảnh. Oánh cho tên vệ sĩ ấy là ngƣời bất nghĩa, 



bèn sai đem chém, còn Nhà vua thì Oánh bắt uống thuốc độc tự tử. Oánh căm giận về 

việc Vua đã giết hại mẹ và anh em của mình, liền sai ngƣời lấy súng đại bác, đặt thây 

Vua vào hỏa khẩu mà bắn. Xác Vua tan tành, tro than còn lại thì cho đƣa về chôn ở quê 

ngoại là làng Phù Chẩn”. 

  

 

 Lời bàn : Lê Uy Mục là tên bạo chúa, sống thất đức thì chết thê thảm, cógì lạ đâu. Uy 

Mục trao bảo kiếm cho Lê Quảng Độ, tƣởng đƣợc bảo vệ, rốt cuộc chỉ chuốc thêm họa 

vào thân. Mới hay, trao niềm tin sai địa chỉ là điều rất đáng sợ. 

  

Song, các quan theo Giản Tu Công Oánh cũng chẳng sáng suốt gì hơn Lê Uy Mục. Họ 

đã đổi sự đau khổ này lấy sự bất hạnh khác đó thôi. Xem việc Giản Tu Công Oánh sai 

chém ngƣời vệ sĩ đã bắt đƣợc vua Lê Uy Mục cũng đủ rõ Giản Tu Công Oánh là ngƣời 

thế nào rồi. 

  

Hóa ra, chỉ có những ngƣời đang bị giam giữ, nhận tiền của Lê Uy Mục rồi chạy về 

nhà... là thông minh hơn cả. Tạo hóa vốn công bằng khi chia may mắn cho mọi ngƣời. 

Quan nhất thời sung sƣớng và mãn nguyện với bả vinh hoa, nhƣng sống chết điên đảo 

khó lƣờng, dân vạn đại đói khổ nhƣng dễ giữ đƣợc tấm thân hơn. Thời loạn, loạn nhất 

vẫn là chốn triều đình. Khiếp thay ! 

  

 

 57 – TRỊNH DUY SẢN GIẾT VUA LÊ TƢƠNG DỰC 

 

 

Sau vụ bạo loạn năm Kỉ Tị (1509), Giản Tu Công Oánh đƣợc tôn lên ngôi vua, đó là Lê 

Tƣơng Dực (1510 - 1516). Lê Tƣơng Dực cũng tàn bạo và hoang dâm không thua gì Lê 

Uy Mục. Năm 1513, sứ giả của nhà Minh sang ta đã nói rằng : Vua mặt đẹp mà thân 

cong, tƣớng hiếu dâm nhƣ tƣớng heo, loạn vong tất chẳng còn xa nữa. Quả đúng nhƣ 

đoán định của sứ giả nhà Minh, năm Bính Tí (1516), loạn đã xảy ra. Sách Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 26, tờ 28) chép rằng : 

  

"(Trịnh) Duy Sản thƣờng hay can ngăn làm trái ý Vua, bị Vua tức giận, sai lấy gậy đánh. 

Duy Sản bèn cùng Lê Quảng Độ, Trình Chí Sâm mƣu phế lập. Họ chuẩn bị binh thuyền 

khí giới rồi hội họp ở bến Thái Cực (gần phố Hàng Đào, Hà Nội ngày nay - ND) nói 

phao là đem quân đi đánh giặc. Nhân đêm tối, họ đem quân Kim Ngô hộ vệ hơn ba ngàn 

ngƣời, tiến vào cửa Bắc Thần phóng lửa đốt. Khi thấy lửa cháy, Vua ngờ là có giặc kéo 

đến, bèn lẻn ra cửa Bảo Khánh để trốn. Tới tờ mờ sáng, lúc băng qua cửa Thái Học để 

đến hồ Chu Tƣớc ở phƣờng Bích Câu (nay là khu vực đƣờng Bích Câu, Hà Nội - ND) 

thì gặp Duy Sản. Nhà vua hỏi là giặc ở đâu, Duy Sản không trả lời mà quay mặt đi nơi 

khác rồi cƣời ầm lên. Vua quay ngựa chạy về phía tây, Duy Sản sai võ sĩ tên là Hạnh 

đâm Vua ngã ngựa rồi giết đi. Khâm Đức Hoàng hậu cũng nhảy vào lửa mà chết. Quân 

sĩ đem hai thi thể về táng ở lăng Ngự Thiên". 



  

 

  

Lời bàn : Vua sai lấy gậy đánh Trịnh Duy Sản, vì nghĩ mình là vua tất phải có quyền với 

quần thần, lúc vua giận, bắt quần thần phải tội chết còn đƣợc, nói chi chuyện chỉ lấy gậy 

đánh mà thôi. Song le, Tƣơng Dực đƣợc làm vua, chẳng qua chỉ vì Tƣơng Dực là dòng 

dõi nhà Lê chứ chẳng phải là có công cao đức dày gì. Hạng kém đức bất tài lại bạc 

nhƣợc nhƣ Tƣơng Dực, con cháu nhà Lê còn nhiều lắm. Cho nên. Trịnh Duy Sản hợp 

mƣu với Lê Quảng Độ để lập vua khác, kể cũng nhƣ thay cái bung xung này bằng cái 

bung xung khác, có gì lạ đâu. Vả chăng, trƣớc Lê Quảng Độ từng cùng phe đảng phế Lê 

Uy Mục mà lập Lê Tƣơng Dực, có.gì bảo đảm chắc chắn rằng Lê Quảng Độ sẽ không 

cùng với ngƣời khác để hợp mƣu phế bỏ Lê Tƣơng Dực đâu ? 

  

Lê Tƣơng Dực mới chợt nghe tiếng hò la và lửa cháy đã vội lẻn bỏ đi, thế là một lần ngớ 

ngẩn. Gặp kẻ thâm thù và chủ mƣu phế lập là Trịnh Duy Sản mà còn hỏi : “giặc ở đâu 

?”. Thế là hai lần ngớ ngẩn. 

  

Trịnh Duy Sản giết vua, lịch sử có thêm một kẻ tạo phản, nhƣng lại mất bớt đƣợc một kẻ 

ngây ngô, chẳng biết nên coi đó là lợi hay hại. Mới hay, thời loạn, bất cứ chuyện gì cũng 

có thể xảy ra.  

  

 

  58 - SỰ HIỂM ĐỘC CỦA NGUYỄN VĂN LỰ 

 

 

Sau khi Lê Tƣơng Dực bị giết, triều đình nhà Lê lại phải một phen khủng hoảng khá dài 

nữa. Sau, Lê Y đƣợc tôn lên ngôi, đõ là vua Lê Chiêu Tông (1516 - 1522). Thời Lê 

Chiêu Tông, quan lại ghen ghét và nghi kị lẫn nhau, luôn tìm cách để hãm hại nhau. 

  

Lê Chiêu Tông sai Nguyễn Hoằng Dụ và Trịnh Tuy đem quân đi đánh dẹp. Tháng 7 năm 

1517, họ mới về đến kinh sƣ. Hai tƣớng chƣa kịp báo công đã bị thiên hạ gièm pha, 

thành ra hiềm khích. Trịnh Tuy cho đóng quân ở ngoài thành Đại La, Nguyễn Hoằng Dụ 

đóng quân ở phƣờng Đông Hà, cả hai chuẩn bị tiến đánh lẫn nhau. Tin dữ đến tai, vua 

Lê Chiêu Tông cho ngƣời ra dụ bảo hai ngƣời rằng : 

  

- Giả Phục và Khấu Tuân đều là dũng tƣớng của Hán Quang Võ. Chỉ vì Khấu Tuân giết 

mất một tì tƣớng của Giả Phục mà hai bên hiềm khích toan đánh lẫn nhau. Hán Quang 

Võ triệu cả hai đến mà bảo : "Thiên hạ chƣa bình định xong, hà cớ gì hai con hổ lại sắp 

đánh nhau”. Vâng mệnh vua, Giả Phục và Khấu Tuân vui vẻ giải hòa, lại còn kết bạn với 

nhau. Liêm Pha là võ tƣớng, Lạn Tƣơng Nhƣ là văn thần của nƣớc Triệu thời Chiến 

Quốc. Liêm Pha thƣờng nói xấu và hạ nhục Tƣơng Nhƣ, mà Tƣơng Nhƣ không giận, lại 

còn khẳng khái nói : "Nƣớc Tần sở dĩ không dám đánh nƣớc Triệu là vì nƣớc Tần biết 

nƣớc Triệu có Liêm Pha và Lạn Tƣơng Nhƣ. Nay, nếu hai con hổ đánh nhau, tất nhiên 



khó ai có thể sống. Tôi trọng việc nƣớc mà bỏ thù riêng đó thôi". Liêm Pha nghe đƣợc, 

lòng lấy làm xấu hổ, bèn đến tạ lỗi mà kết bạn chí thân với Lạn Tƣơng Nhƣ.  

  

Nguyễn Hoằng Dụ và Trịnh Tuy nghe nhƣng vẫn không ai chịu hòa giải. Triều đình lấy 

đó làm lo. Đứng lúc ấy, có một sự kiện khá đặc biệt đã xảy ra. Sách Khâm định Việt sử 

thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 26, tờ 35) chép rằng : 

  

"Nguyễn Văn Lự và Trịnh Duy Đại hẹn nhau cùng vào chầu để tâu Vua xin đứng ra hòa 

giải cho hai ngƣời. Khi đến trƣớc điện, chẳng dè Nguyễn Văn Lự lôi tờ sớ bí mật giấu 

trong tay áo ra dâng Vua, nói rằng : Trịnh Duy Đại và Trịnh Tuy đã hợp mƣu, định lập 

Nguyễn Tùng là con của Nguyễn Trinh lên ngôi chúa, làm việc đại phản nghịch. Vua 

liền sai bắt ngay Duy Đại và đồ đảng của hắn là bọn Trịnh Bá Quát đem chém đầu".  

  

 

  

Lời bàn : Nguyễn Hoằng Dụ và Trịnh Tuy ngờ vực mà chuẩn bị đánh lẫn Nhau, ấy cũng 

là sự thƣờng. Thời chính trị suy vi ấy, trăm sự trớ trêu có gì lại không thể xảy ra đƣợc ? 

Kẻ vâng mệnh vua Lê Chiêu Tông đi hòa giải, kể cũng thông hiểu sử sách, chỉ tiếc là 

không hiểu gì về hiện tại cả. Trên Giả Phục và Khấu Tuân, dẫu sao thì cũng còn cỏ Hán 

Quang Võ, nhân vật sáng giá đã khai sinh ra nhà Hậu Hán của Trung Quốc. Trên Liêm 

Pha và Lạn Tƣơng Nhƣ, dẫu sao thì cũng còn có vua nƣớc Triệu là ngƣời đang canh 

cánh nỗi lo bị nƣớc Tần xâm lăng. Còn nhƣ trên Nguyễn Hoằng Dụ và Trịnh Tuy lúc 

này chỉ có một triều đình Lê Chiêu Tông đang mục ruỗng mà thôi.  

  

Bấy giờ, xét về chức quyền thì Trịnh Duy Đại hơn Nguyễn Văn Lự nhiều lắm. Nhƣng, 

xét về mƣu thâm kế hiểm thì Nguyễn Văn Lự lại xảo quyệt hơn Trinh Duy Đại rất xa. 

Vua Lê Chiêu Tông là kẻ cả tin lại hiếu sát, mƣợn tay Nhà vua để giết đồng liêu, kế ấy 

quả là khó ai lƣờng trƣớc đƣợc. Đành gây oán thì chuốc thù, song, dẫu sao cũng thấy xót 

thƣơng thay cho tƣớng quân Trịnh Duy Đại. Trịnh Duy Đại cũng là kẻ cả tin, nhƣng 

trách ngƣời cả tin với bạn đồng liêu của mình, nghe sao mà ngậm ngùi quá. 

  

Nguyễn Văn Lự, ngƣời quả hiểm độc lắm thay ! 

  

 

  59 - CHÂN TƢỚNG LÊ QUẢNG ĐỘ 

 

 

Lê Quảng Độ sinh năm nào, nguyên quán ở đâu, không ai rõ, chỉ biết ông làm quan trải 

bốn đời vua là Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục và Lê Tƣơng Dực, sau bị vua Lê 

Chiêu Tông giết vào cuối năm Đinh Sửu (1517).  

  

Thời vua Lê Hiến Tông (1498 - 1504), Lê Quảng Độ đƣợc sử nhắc tới vì đã có công tiến 

cử Trực Nguyên vào giữ chức Phủ Doãn phủ Phụng Thiên (tức Hà Nội ngày nay). Tháng 



6 năm 1504, tức vào đầu đời vua Lê Túc Tông, sử lại chép Lê Quảng Độ đƣợc giữ chức 

Tả đô đốc phủ Trung Quân. Năm 1509, năm của đời Lê Uy Mục (1505 - 1509), ông 

đƣợc phong tƣớc Ninh Quận công. 

  

Ân huệ của triều đình, Lê Quảng Độ đƣợc hƣởng nhiều hơn ngƣời, nhƣng, cũng chính 

năm 1509, ông là kẻ nhận làm nội ứng cho Nguyễn Văn Lang và Giản Tu Công Oánh lật 

đổ vua Lê Uy Mục. Chuyện này tuy khó hiểu nhƣng cũng dễ bỏ qua, bởi lẽ, Lê Uy Mục 

là tên bạo chúa, giết Lê Uy Mục kể cũng nhƣ hất bỏ đƣợc một đống rác trên vũ đài chính 

trị đó thôi. Nhờ hành vi này, tháng 1 năm Canh Ngọ (1510) Lê Quảng Độ đƣợc tấn 

phong là Thiệu Quốc công. 

  

Thế nhƣng, đến năm 1516 cũng chính Lê Quảng Độ đã hợp mƣu với Trịnh Duy Sản để 

giết chết vua Lê Tƣơng Dực. Lại một lần nữa, chuyện tuy khó hiểu nhƣng cũng dễ bỏ 

qua, bởi xét về nhân cách và phẩm giá, Lê Tƣơng Dực nào có khác gì Lê Uy Mục, chúng 

sống chỉ tổ làm nhơ nhuốc triều đình mà thôi. Thƣơng hại thay cho Lê Uy Mục cả tin, 

đích thân đến trao bảo kiếm cho Lê Quảng Độ và Trình Chí Sâm, những mong đƣợc sự 

phò tá đắc lực, dè đâu lại đúng là... nối giáo cho giặc. Tƣơng Dực chết mà chẳng kịp 

nhận ra Lê Quảng Độ là ngƣời thế nào. 

  

Năm 1516, kinh thành Thăng Long bị náo loạn. Trong thì quan lại đại thần và hoàng tộc 

giết hại lẫn nhau, ngoài thì Trần Cao khởi nghĩa và tấn công dồn dập. Nghĩa quân Trần 

Cao đánh chiếm đƣợc kinh thành Thăng Long mấy ngày liền. Lê Chiêu Tông vừa mới 

đƣợc đƣa lên ngôi, chƣa kịp yên vị đã phải một phen khốn đốn. 

  

Lúc ấy, Lê Quảng Độ với tƣ cách là bậc Quốc công, đã xin đầu hàng Trần Cao, đƣợc 

Trần Cao ủy cho việc xếp đặt công việc quốc gia. Nhƣng rồi Lê Chiêu Tông đánh dẹp 

đƣợc Trần Cao, Lê Quảng Độ phải tức tốc chạy trốn. Sách Khâm định Việt sử thông 

giám 

  

cƣơng mục (chính biên, quyển 26, tờ 37) cho biết, tháng 12 năm 1517, các tƣớng là Hà 

Phi Chuẩn và Nguyễn Lỗ đã bắt đƣợc Lê Quảng Độ. Vua Lê Chiêu Tông khép Lê Quảng 

Độ vào tội tử hình. 

  

 

 Lời bàn : Hai lần hợp mƣu phế lập, Lê Quảng Độ không hể tỏ đƣợc cái đức của bậc 

lƣơng thần mà chỉ tỏ đƣợc cái tâm của kẻ phản trắc. Với Lê Quảng Độ, giết vua này để 

thay vua khác mà mình đƣợc thêm quyền cao chức trọng, thì đó là việc không thể không 

làm. Ôi, mảnh sắc phong mà Lê Quảng Độ đƣợc nhận sau một lần phản trắc, sao mà 

tanh tƣởi đến thế ! 

  

Lê Quảng Độ theo hàng Trần Cao chẳng phải vì cảm phục vị thủ lĩnh của đội quân 

khuấy nƣớc chọc trời. Cơ may chẳng thể quá tam ba bận. Trần Cao thua, bảo Lê Quảng 

Độ không hoảng sợ mà chạy làm sao đƣợc ? 



  

Lê Chiêu Tông chẳng hề là bậc chí nhân, nhƣng dẫu sao thì khi giết đƣợc Lê Quảng Độ, 

Chiêu Tông cũng đã bớt cho xã hội đƣơng thời một kẻ cơ hội và phản trắc thuộc loại 

điển hình. Con voi trong khi đang phá rừng đã giẫm chết đƣợc một con rắn, dẫu sao thì 

nhƣ thế cũng bớt đƣợc một mối lo cho ngƣời ở sơn lâm ! 

  

 

 60 – CHUYỆN VŨ NHƢ TỐ 

 

 

Vũ Nhƣ Tố ngƣời xã Minh Quyết, huyện Cẩm Giàng, nay thuộc Hải Dƣơng, xuất thân là 

thợ mộc. Năm Nhâm Thân (1512) Vũ Nhƣ Tố bạo dạn dâng lời tâu vua xin dựng đại 

điện và cửu trùng đài. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, 

quyển 26, tờ 17) viết : 

  

"Trƣớc, Vũ Nhƣ Tố là ngƣời thợ mộc quê ở Cẩm Giàng, lấy thân cây mía làm mô hình 

cung điện có đến trăm nóc rồi dâng lên vua. Vua lấy làm vừa ý, phong cho Vũ Nhƣ Tố 

làm Đô đốc, sai trông coi việc xây dựng hơn trăm cung điện lớn có gác. Nhà vua lại cho 

bắt đầu xây dựng cửu trùng đài. Mặt phía trƣớc của cung điện thì cho đào hồ thông với 

sông Tô Lịch. Hồ đào lƣợn quanh (cung điện) và có làm cống để mở thông ra ngoài. Vua 

bất thần ngao du bằng thuyền Thiên Quang ở đó suốt ngày đêm. Quân sĩ lớp này làm 

chƣa xong đã sai quân sĩ lớp khác tới. Khi Vua đi chơi hễ thấy ai làm việc vừa ý thì 

thƣởng tiền vàng hoặc bạc. Việc có khi vừa xong dã bắt phá đi, làm lại, xây cất sửa sang 

hết năm này qua năm khác vẫn chƣa xong. Quân dân phục dịch mệt mỏi, bị bệnh dịch và 

chết khá nhiều”. 

  

Bấy giờ, vua Lê Tƣơng Dực chỉ lo ăn chơi. Cũng sách trên (tờ 23, quyển 26) cho biết : 

  

"Nhà vua thích mở mang việc thổ mộc, đắp thành dài mấy ngàn trƣợng, bao bọc cả điện 

Trƣờng Quang, quán Chấn Vũ và chùa Kim Cổ Thiên Hoa. Thành này kéo dài từ phía 

đông nam đến phía tây bắc, chặn ngang sông Tô Lịch, trên có hoàng thành, dƣới có mở 

cửa cống, xây bằng gạch và đá, lại có sắt chắn suốt bề ngang... Vua sai chế thuyền chiến 

để đi chơi hồ Tây, bắt phụ nữ cởi trần bơi chèo, lấy đó làm sự thỏa thích". 

  

"Vua nghe lời tâu xằng bậy của quan Hiệu úy là Hữu Vĩnh (Chƣa rõ họ) mà giết chết 15 

ngƣời tôn thất, toàn tƣớc Vƣơng và tƣớc Công. Vua còn cho triệu cung nhân của Mẫn Lệ 

(tức vua Lê Uy Mục - ND) và cung nhân của triều trƣớc để tƣ thông với họ". 

  

Trăm họ lấy việc hoang chơi của Nhà vua làm mối lo hàng đầu. Năm 1516, Trịnh Duy 

Sản giết chết vua Lê Tƣơng Dực. Nghe tin đó, tƣớng Nguyễn Hoằng Dụ đang đóng ở Bồ 

Đề (Gia Lâm) liền đem quân qua sông cƣớp bóc, đốt cháy trụi nhiều phố xá trong kinh 

thành . Những ngƣời bị quân Nguyễn Hoằng Dụ giết chết không nhiều, song, trong số 

không nhiều ngƣời ấy có Vũ Nhƣ Tố. Lại cũng sách trên (quyển 26, tờ 30) chép rằng : 



  

“Lúc ấy, Vũ Nhƣ Tố đang trông coi việc làm đại điện thì bị giết mọi ngƣời đều chỉ hắn 

mà cƣời, có ngƣời còn nhổ nƣớc bọt vào thây của hắn". 

  

 

 Lời bàn : Giữa thời đất nƣớc điêu linh, dân tình khốn khổ mà đang lòng tâu vua xin xây 

đại điện và cửu trùng đài, thì lời tâu xin ấy chẳng khác gì một tội ác. Cái chức Đô đốc 

của Vũ Nhƣ Tố sao mà gớm ghiếc đến thế ! 

  

Trịnh Duy Sản giết vua, Nguyễn Hoằng Dụ không giết Trịnh Duy Sản mà giết Vũ Nhƣ 

Tố, thế mới biết Vũ Nhƣ Tố bị căm ghét biết ngần nào ! Ôi, chết rồi còn bị nhổ nƣớc bọt 

vào thây, nhục ấy làm sao mà rửa đƣợc ? 

  

Vũ Nhƣ Tố, dám hỏi hồn thiêng ông rằng, đã có tài nghĩ đƣợc cách xây đại điện và cửu 

trùng đài cho vua, sao chẳng có chút tài nghĩ cách xây cho mình một chốn yên thân cỏn 

con, để đến nỗi ngàn năm còn phơi mặt dính đầy nƣớc bọt khinh rẻ của ngƣời đời trong 

sử sách ? 

  

 61 - CÁI CHẾT CỦA CHỬ KHẢI, TRỊNH HỰU VÀ NGÔ BÍNH 

 

 

Tháng 7 năm Mậu Dần (1518) đời vua Lê Chiêu Tông, Thiết Sơn Bá là Trần Chân bị 

giết chết. Trƣớc đó một năm, Trần Chân có công đánh đuổi đƣợc Nguyễn Hoằng Dụ về 

Thanh Hóa, vì thế, ông sinh ra kiêu ngạo. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng 

  

mục (chính biên, quyển 26, tờ 38) chép : 

  

“Trƣớc đó, đánh đuổi đƣợc Nguyễn Hoằng Dụ xong, Trần Chân bèn vơ hết quyền hành 

về mình, khiến cho đến cả Mạc Đăng Dung cũng phải kiêng nể. Đăng Dung bèn hỏi con 

gái Trần Chân cho con trai của mình là Đăng Doanh. Bấy giờ, có ngƣời hiếu sự làm thơ 

theo lối sấm ngôn rằng : 

  

Trần hữu nhất nhân, 

  

Vi thiên hạ quân, 

  

Thố đầu hổ vĩ, 

  

Tế thế an dân. 

  

 

  



(Nghĩa là : Họ Trần có một ngƣời, làm vua thiên hạ, đầu thỏ mà đuôi cọp, giúp đời yên 

dân). 

  

Nhân chuyện này, Quốc cữu (cậu của vua - ND) là Chử Khải và bọn Thọ Quốc công 

Trịnh Hựu, Thụy Quận công Ngô Bính, hợp mƣu tính rằng : 

  

- Trần hữu nhất nhân tức ám chỉ Trần Chân 

  

- Thố đầu hổ vĩ tức ám chỉ biến loạn sẽ xảy ra vào cuối năm Dần (năm Dần cầm tinh con 

cọp - ND) và đầu năm Mão (năm Mão là năm cầm tinh con mèo, song cũng có nơi cho 

là năm cầm tinh con thỏ - ND). 

  

Chúng cùng sợ cuối năm Dần, đầu năm Mão có biến, bèn khuyên Nhà vua phải sớm trừ 

liệu đi. 

  

Đến nay (tháng 7 năm 1518 - ND) Vua cho triệu Trần Chân vào cung cấm rồi hạ lệnh 

đóng kín cửa thành và sai võ sĩ bắt. Trần Chân trèo lên thành để chạy, ngƣời giữ cửa bắt 

đƣợc, đem chém. 

  

Bấy giờ, bộ tƣớng của Trần Chân là bọn Hoàng Duy Nhạc, Nguyễn Kính và Nguyễn 

Áng nghe tin Trần Chân bị giết, liền đem quân xông vào cửa Đại Hƣng, nhƣng bị ngƣời 

giữ cửa chống lại, không sao vào đƣợc. Nhà vua tự mình thống suất quân sĩ tuần hành ở 

phía trong thành, đồng thời sai ngƣời giơ cao đầu Trần Chân cho ai ai cũng thấy. Bọn 

Kính, Áng bèn rút lui về tụ họp ở Yên Lãng rồi sau lại đƣa quân đánh vào kinh thành. 

(Vì bị bất ngờ), đang đêm, Vua phải chạy sang Gia Lâm lánh nạn, sáng hôm sau lại đến 

Dƣơng Quang (nay thuộc Bắc Ninh - ND), vào nhà Đô lực sĩ là Đàm Cử, quá trƣa vẫn 

chƣa có cơm ăn". 

  

Giết Trần Chân, Vua trừ đƣợc một kẻ kiêu rông, nhƣng chính Vua lại tự tiêu hao thực 

lực của mình. Đúng lúc đó, Mạc Đăng Dung ra tay. Cũng sách trên (quyển 26, tờ 39 và 

40) chép tiếp : "Nhà vua ở Dƣơng Quang, hạ lệnh triệu Đăng Dung ở Hải Dƣơng về. 

Đăng Dung đến bái yết Vua xong thì cho quân thủy đóng ở sông Nhị, lấy cớ là Vua ở 

Dƣơng Quang xa xôi cách trở, nay xin chuyển về bến Bồ Đề để tiện việc thủy quân chầu 

chực hộ vệ. Đăng Dung còn mật bàn cùng bọn Kính và Áng, nói rằng, việc giết chết 

Thiết Sơn Bá (tức Trần Chân - ND) là do lời gièm pha của bọn Chử Khải, Trịnh Hựu và 

Ngô Bính, nay nếu giết cả ba ngƣời ấy đi thì vua tôi lại (đƣợc bình an) nhƣ cũ, chứ 

không ai dám có mƣu toan gì. Đàm Cử cũng tán thành. Bởi vậy, Nhà vua bèn giết bọn 

Chử Khải, tất cả ba ngƣời, hòng cứu vớt hoạn nạn, nhƣng sau đó, bọn Kính, Áng lại 

càng kiêu ngạo hoành hành, nắm hết cả quyền bính chứ không chịu buông tha". 

  

 

  



Lời bàn : Cổ nhân dạy rằng, kiêu rông là tự hại mình, kiêu rông với vua kém tài ít đức là 

tự nhận lấy cái chết cho mình. Ngẫm chuyện Trần Chân mà thấy lời ấy thật đúng lắm 

thay ! 

  

Thói thƣờng, vua u tối thì tàn bạo và càng tàn bạo thì càng u tối. Cho nên, Lê Chiêu 

Tông trừ đƣợc Trần Chân mà có diệt hết đƣợc nạn chuyên quyền đâu. Mất Trần Chân lại 

có Mạc Đăng Dung, chuyện ấy chẳng có gì là lạ. 

  

Thƣơng thay Chử Khải, Trình Hựu và Ngô Bính. Sử không cho hay chƣ vị lúc ấy xuân 

xanh đã đƣợc bao nhiêu, song, xem phép xử thế thì thấy chƣ vị ấy sao mà còn ngây thơ 

quá. Kẻ từng có công nhƣ Trần Chân mà còn bị Vua giết bỏ, bảo Vua ngại gì mà chẳng 

giết chƣ vị. Bấy giờ, Vua chỉ thƣơng Vua chứ nào có thƣơng ai ? 

  

Đục nƣớc béo cò, trong chỗ đẩy đƣa không ngờ của thế sự, Mạc Đăng Dung đã sớm 

khẳng định đƣợc quyền uy. Chẳng biết nên nói đó là may hay là họa cho xã tắc. Xét việc 

thời loạn, khó thay ! 

  

 

 62 - NGÀY TÀN CỦA CHIÊU TÔNG 

 

 

Từ năm 1520, Mạc Đăng Dung chỉ chuyên lo củng cố thế lực của mình. Sách Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục (chính biên, quyển 27, tờ 1) viết rằng : 

  

"Đăng Dung xin đƣợc nắm tất cả binh quyền, nói nhƣ thế sẽ tiện việc càn quét giặc giã 

hơn. Quan Lễ bộ thƣợng thƣ là Phạm Gia Mô (ngƣời có quan hệ thông gia với Mạc 

Đăng Dung - ND) nói rằng, nếu để binh quyền phân tán khắp cả năm phủ (đó là Đông 

quân, Tây quân, Nam quân, Bắc quân và Trung quân - ND) thì Đăng Dung khó có thể 

làm hết những gì mình đáng phải làm. Nói rồi, Gia Mô hết sức đề nghị đống liêu cùng 

bảo cử Đăng Dung. Nhà vua từ đó liền cho Đăng Dung tiết chế hết quân doanh thủy bộ 

khắp cả mƣời ba đạo và dùng Gia Mô làm Tán lí quân vụ. Vậy là hết thảy quân đội tinh 

nhuệ cùng khí giới sắc bén cả nƣớc từ đấy nằm gọn trong tay Đăng Dung". 

  

Cũng sách trên (quyển 27, tờ 3) viết tiếp : 

  

"Khi ấy, Đăng Dung chuyên quyền chinh phạt, uy thế ngày càng lớn, lòng ngƣời hƣớng 

dần về Đăng Dung. Kẻ thân tín của Đăng Dung là Phạm Gia Mô cùng phe đảng chia 

nhau nắm giữ quyền bính trong triều. Hữu đô đốc là Vũ Hộ (em rể Đăng Dung) làm 

Tổng trấn Sơn Tây, hai đàng cùng ngầm trao tin tức cho nhau. Bà con và bè đảng Đăng 

Dung đâu đâu cũng có, cấu kết mật thiết với nhau. Bọn quan Thƣợng thƣ nhƣ Trình Chí 

Sâm và Nguyễn Ung cũng hùa theo. 

  



Đăng Dung tiến Vua một ngƣời con gái nuôi của mình, đƣợc Vua cho làm tần ngự trong 

cung. Ngƣời này theo dõi mọi động tĩnh của Nhà vua. Đăng Dung lại cho em là Quyết 

coi quân túc vệ và con trai là Đăng Doanh giữ điện Kim Quang. Đăng Dung còn tiếm 

dùng thuyền rồng và lọng phƣợng, ra vào cung cấm không chút dè sợ gì cả. Những 

ngƣời tâm phúc của Nhà vua nhƣ Thự Vệ là Nguyễn Cấu, Đô lực sĩ là Nguyễn Thọ và 

Đàm Cử... đều bị Đăng Dung giết hết". 

  

Khi Nhà vua thấy rõ nguy cơ thì đã quá trễ. Tháng 7 năm 1522, Lê Chiêu Tông mật bàn 

kế trừ Mạc Đăng Dung nhƣng cơ mƣu chẳng thành, phải bỏ kinh thành bôn tẩu khắp đó 

đây và những ngƣời tin cẩn của Nhà vua lại tiếp tục bi Đăng Dung hãm hại. 

  

Tháng 8 năm 1522, Mạc Đăng Dung lập một ngƣời em của Lê Chiêu Tông là Hoàng Đệ 

Xuân lên ngôi bù nhìn. Tháng 10 năm 1525, Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung bắt, đem 

giam ở phƣờng Đông Hà (Hà Nội), và đến tháng 12 năm 1526, Mạc Đăng Dung giết Lê 

Chiêu Tông rồi tự lập làm vua. 

  

 

  

Lời bàn : Lê Chiêu Tông hiếu sát mà vô mƣu, xét việc trƣớc sau đều rất nông cạn. Mạc 

Đăng Dung sớm nuôi tham vọng, nhƣng xem ra, chính Lê Chiêu Tông đã vô tình giúp 

Mạc Đăng Dung chóng đạt tham vọng đó. Bởi nông cạn, Lê Chiêu Tông không bao giờ 

tiên liệu đƣợc những mối nguy luôn rình rập mình, thôi thì âu cũng là bởi vận số nhà Lê 

vậy. 

  

Song le, giữa cuộc khủng hoảng cung đình với sự yên trị của một Lê Chiêu Tông bất tài 

và sa đọa, thật khó có thể nói đàng nào bất hạnh hơn. 

  

Chƣơng đầu của lịch sử triều Hậu Lê đến đó là hết. Một trăm năm nào phải dã dài, vậy 

mà thịnh đó rồi lại suy đó, tiếc thay ! 

  

 

 NIÊN BIỂU THỜI LÊ SƠ 

 

 

Sau khi lãnh đạo nhân dân cả nƣớc đánh đuổi giặc Minh đô hộ ra khỏi bờ cõi, lãnh tụ 

của phong trào Lam Sơn là Lê Lợi đã lên ngôi Hoàng đế, sáng lập ra nhà Hậu Lê. Trên 

danh nghĩa, nhà Hậu Lê chiếm giữ vũ dài chính trị đến 360 năm (1428 - 1788), nhƣng, 

đó hoàn toàn chỉ là danh nghĩa, quyền lực thực sự của họ Lê chỉ có trong khoảng một 

trăm năm đầu, sử gọi đó là thời Lê Sơ. 

  

Năm 1527, Mạc Đăng Dung giết chết vua Lê Chiêu Tông và lập ra triều Mạc. Những 

ngƣời thuộc lực lƣợng đối nghịch với Mạc Đăng Dung đã chạy vào Thanh Hóa, tìm 

ngƣời tôn thất nhà Lê để đƣa lên ngôi, nhằm tạo ra ngọn cờ chính trị cho mình trong 



cuộc chiến tranh lâu dài với họ Mạc. Sử gọi đó là chiến tranh Lê - Mạc hay chiến tranh 

Nam - Bắc Triều. Cuối thế kỉ XVI, Nam Triều giành đƣợc phần thắng và trở về với cố 

đô Thăng Long, sử gọi đó là thời Lê Trung Hƣng. Từ ngày trở về đƣợc với Thăng Long, 

vua 

  

Lê dần dần mất hết quyền hành, chúa Trịnh càng ngày càng trở nên chuyên quyền và 

độc đoán. Các vua Lê chỉ còn là những kẻ hữu danh vô thực, thậm chí, chỉ tồn tại trong 

khuôn khổ cho phép của các chúa Trịnh mà thôi. Sử gọi đó là thời Lê Mạt. 

  

Cũng nhƣ ở các tập trƣớc, ở tập 63 giai thoại thời Lê Sơ này, chúng tôi cố gắng lập một 

bảng niên biểu giản lƣợc, cốt để bạn đọc tiện theo dõi hoặc tra cứu khi cần thiết. Bảng 

này kê đủ họ tên thật, cha sinh mẹ đẻ, thời gian ở ngôi và tuổi thọ của từng vua. Tất cả 

ngày tháng ghi trong niên biểu này đều là ngày tháng âm lịch. Riêng năm, ngoài việc kê 

tên theo can chi, chúng tôi còn ghi chú ngay trong ngoặc đơn bên cạnh, thứ tự của năm 

tính theo dƣơng lịch. 

  

1- LÊ THÁI TỔ (1428 - 1433) : Tên thật là Lê Lợi, sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu 

(1385) tại Chủ Sơn, Lôi Dƣơng, Thanh Hóa. Cha là Lê Khoáng, sau đƣợc tôn phong là 

Tuyên Tổ Phúc Hoàng đế. Mẹ là Trịnh Thị Ngọc Thƣơng, sau đƣợc tôn phong là Trinh 

Từ Ỵ Văn Hoàng thái hậu. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa) ngày 

mồng hai tết năm Mậu Tuất (1418), xƣng là Bình Định Vƣơng. Sau hơn mƣời năm chiến 

đấu ngoan cƣờng, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xƣớng và lãnh dạo đã giành 

toàn thắng . Ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế. Ông ở ngôi gần 6 

năm, mất ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu (1433), thọ 48 tuổi. 

  

2 - LÊ THÁI TÔNG (1433 - 1442) : Tên thật là Lê Nguyên Long, con của Lê Thái Tổ, 

do bà Phạm Hoàng hậu (húy là Phạm Ngọc Trần) sinh vào ngày 21 tháng 11 năm Quý 

Mão (1423). Tháng 3 năm 1428, Lê Nguyên Long đƣợc phong là Lƣơng Quận công và 

ngày 6 tháng 1 năm 1429, đƣợc phong làm Hoàng thái tử. Ngày 8 tháng 9 năm Quý Sửu 

(1433) đƣợc nối ngôi. Thái Tông ở ngôi 9 năm, mất ngày 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất 

(1442), thọ 19 tuổi. 

  

3 - LÊ NHÂN TÔNG (1442 - 1459) : Tên thật là Lê Bang Cơ, con thứ ba của Lê Thái 

Tông, mẹ là Tuyên Từ Hoàng thái hậu (húy là Nguyễn Thị Anh, ngƣời ở Bố Vệ, Đông 

Sơn, Thanh Hóa). Vua sinh ngày 9 tháng 6 năm Tân Dậu (1441), ngày 16 tháng 11 năm 

1441 đƣợc lập làm Hoàng thái tử, và ngày 8 tháng 12 năm Nhâm Tuất đƣợc lên nối ngôi. 

Vua ở ngôi 17 năm, thọ 18 tuổi. 

  

4 - LÊ NGHI DÂN (1459 - 1460) : Nguyên là con trƣởng của Lê Thái Tông, do bà 

Dƣơng Thị Bí sinh vào tháng 6 năm Kỉ Mùi (1439), đến tháng 3 năm Canh Thân (1440) 

thì đƣợc phong làm Hoàng thái tử, nhƣng sau bị giáng truất làm Lạng Sơn Vƣơng. Ngày 

3 tháng 10 năm Kỉ Mão (1459), Lê Nghi Dân cùng đồ đảng nổi dậy giết chết vua Lê 



Nhân Tông mà tự lập làm vua, ngày 6 tháng 6 năm Canh Thìn (1460) thì bị triều thần 

giết chết. Nghi Dân ở ngôi 8 tháng, thọ 21 tuổi. 

  

5 - LÊ THÁNH TÔNG (1460 - 1497) : Tên thật là Lê Tƣ Thành, con thứ tƣ của Lê Thái 

Tông, do bà Ngô Thị Ngọc Dao sinh vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất (1442). Năm 

Ất Sửu (1445) đƣợc phong là Bình Nguyên Vƣơng. Ngày 8 tháng 6 năm Canh Thìn 

(1460), sau khi Lê Nghi Dân bị giết, ông đƣợc quần thần tôn lên ngôi. Lê Thánh Tông ở 

ngôi 37 năm, mất ngày 30 tháng giêng năm Đinh Tị (1497), thọ 55 tuổi. 

  

6 - LÊ HIẾN TÔNG (1497 - 1504) : Tên thật là Tranh, lại có tên là Huy, con trƣởng của 

Lê Thánh Tông. Thân mẫu của vua là bà Nguyễn Thị Hằng, ngƣời quê ở Gia Miêu, 

Ngoại Trang, huyện Tống Sơn (Thanh Hóa), con gái của Trinh Quốc công Nguyễn Đức 

Trung, sau bà đƣợc tôn phong là Trƣờng Lạc Thái hậu. Vua sinh ngày 10 tháng 8 năm 

Tân Tị (1461), đƣợc phong làm Thái tử vào tháng 3 năm 1462, lên nối ngôi từ tháng 2 

năm Đinh Tị (1497), ở ngôi gần 8 năm, mất ngày 24 tháng 5 năm Giáp Tí (1504), thọ 43 

tuổi. 

  

7 - LÊ TÚC TÔNG (1504) : Tên thật là Thuần, con thứ ba của Lê Hiến Tông (Lê Hiến 

Tông có tất cả 6 ngƣời con trai). Thân mẫu của Vua là bà Nguyễn Thị Hoàn, quê ở xã 

Bình Lăng, huyện Thiên Thi, nay là huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên. Bà vốn là Quý phi 

của Lê Hiến Tông, sau đƣợc Túc Tông tôn phong là Trang Thuận Minh Ý Hoàng thái 

hậu. Vua sinh ngày 03 tháng 8 năm Mậu Thân (1488), đƣợc lập làm Thái tử tháng 12 

năm Kỉ Mùi (1499), lên ngôi tháng 6 năm Giáp Tí (1504), ở ngôi đƣợc 6 tháng thì mất 

vào tháng 12 năm 1504, thọ 16 tuổi. 

  

8 - LÊ UY MỤC (1505 - 1509) : Tên thật là Tuấn, lại có tên khác là Huyên, con thứ hai 

của Lê Hiến Tông (anh của Lê Túc Tông). Thân mẫu của Vua là bà Nguyễn Thị Cận, 

quê xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn (thuộc Bắc Ninh), sau đƣợc tôn phong là Chiêu 

Nhân Hoàng thái hậu. Vua sinh ngày 5 tháng 5 năm Mậu Thân (1488) lên ngôi tháng 12 

năm 1504, ở ngôi 5 năm, bị giết ngày 1 tháng 12 năm 1509, thọ 21 tuổi.  

  

9 - LÊ TƢƠNG DỰC (1510 - 1518) : Tên thật là Oánh, lại có tên khác là Trừ. Vua là 

con của Kiến Vƣơng Tân và bà Trịnh Thị Tuyên (ngƣời xã Thủy Chú, huyện Lôi 

Dƣơng, nay là Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bà là con gái của quan Đô đốc thiêm sự tả tôn 

chính Trịnh Trọng Phong). Dƣới thời Lê Hiến Tông, Vua đƣợc phong là Giản Tu Công. 

Khi Lê Uy Mục lên ngôi, Vua chạy về Thanh Hóa. Tháng 10 năm 1510 đƣợc quần thần 

tôn lên ngôi để lật đổ Lê Uy Mục. Vua ở ngôi gần 7 năm, bị giết vào ngày 7 tháng 4 năm 

Bính Tí (1516), thọ 23 tuổi. 

  

10 - LÊ CHIÊU TÔNG (1518 - 1522) : Tên thật là Y, lại có tên là Huệ, con của Cẩm 

Giang Vƣơng Sùng, cháu đích tôn của Kiến Vƣơng Tân. Thân mẫu của vua là bà Trịnh 

Thị Loan, ngƣời xã Phi Bạo, huyện Thanh Chƣơng, nay thuộc Nghệ An. Vua sinh ngày 

4 tháng 10 năm Bính Dần (1506), lên ngôi ngày 08 tháng 4 năm Bính Tí (1516), ở ngôi 6 



năm (1516 - 1522), bỏ kinh đô chạy vào Thanh Hóa ngày 18 tháng 10 năm Nhâm Ngọ 

(1522), bị giết vào tháng 12 năm Canh Dần (1530), thọ 24 tuổi. 

  

11 - LÊ CUNG HOÀNG (1522 - 1527) : Tên thật là Xuân, lại có tên khác là Khánh, em 

cùng mẹ với Lê Chiêu Tông, vì thế, sử thƣờng gọi là Hoàng Đệ Xuân. Sinh ngày 26 

tháng 7 năm Đinh Mão (1507), lên ngôi tháng 12 năm 1522 (khi Lê Chiêu Tông chạy 

vào Thanh Hóa), ở ngôi 5 năm. Tháng 6 năm Đinh Hợi (1527), bị Mạc Đăng Dung cƣớp 

ngôi, sau đó vài tháng thì bị giết, thọ 20 tuổi. 

  

* 

  

Nhƣ vậy, thời Lê Sơ có tất cả 11 vua, đó là chƣa kể vua Lê Quang Trị, lên ngôi tháng 4 

năm 1516, mới đƣợc 3 ngày, chƣa kịp đặt niên hiệu đã bị đƣa vào Thanh Hóa rồi chết ở 

trong đó. 

  

Trong số 11 vị vua thời Lê Sơ, chúng ta thấy : 

  

- Vua thọ nhất là Lê Thánh Tông (55 tuổi), vua qua đời sớm nhất là Lê Túc Tông (16 

tuổi). Ngoài Lê Túc Tông, thời Lê Sơ còn có 7 vị vua khác tuổi đời từ dƣới 20 đến 24 

tuổi. 

  

- Trong số 11 vị vua thời Lê Sơ thì có đến 6 vị vua (Nhân Tông, Nghi Dân, Uy Mục, 

Tƣơng Dực, Chiêu Tông và Cung Hoàng) bị giết. 

  

- Vua ở ngôi lâu nhất là Lê Thánh Tông (37 năm) và vua ở ngôi ngắn nhất là Lê Túc 

Tông (6 tháng) và Lê Nghi Dân (8 tháng). 

  

- Vua lên ngôi sớm nhất là Lê Nhân Tông (lúc mới hơn 1 tuổi). Vua lên ngôi muộn nhất 

là Lê Thái Tổ (43 tuổi) và Lê Hiến Tông (36 tuổi). 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Do có nguồn gốc trực tiếp từ các bộ chính sử cũ, sách này không sao tránh khỏi việc sử 

dụng các khái niệm và từ cổ, rất khó dịch. Để giúp bạn đọc khỏi mất công tra cứu, chúng 

tôi viết thêm Lời chú cuối sách. Lời chú các từ cổ và khái niệm xƣa đƣợc sắp xếp theo 

thứ tự vần chữ cái của tiếng Việt. Ngay sau tên các khái niệm và từ cổ chúng tôi để số 

thứ tự của các giai thoại trong ngoặc đơn, cốt làm cho bạn đọc tiện tra ngƣợc trở lại. Đây 

chỉ mới là lời chú gọn nhất, và hầu hết lời chú này chỉ đúng với thời Lê Sơ mà thôi. 

  

 

  

Á THƢỢNG HẦU (31) : Tên tƣớc vị. Tƣớc Hầu gồm năm bậc cao thấp khác nhau : 

Quốc hầu, Quận hầu, Huyện hầu, Hƣơng hầu và Đình hầu. Mỗi bậc lại còn có ba hàng 

cao thấp khác nhau nữa, đó là Thƣợng hầu, Á thƣợng hầu và Hầu. Đây có lẽ là tƣớc 

Quốc Á thƣợng hầu, vì chẳng bao lâu sau đó, Lê Ngân đƣợc phong lên tƣớc Quốc 

thƣợng hầu. 

  

AI LAO (02) : Tên vƣơng quốc. Nay, vƣơng quốc này thuộc lãnh thổ Lào. 

  

AN BANG (56) : Tên đất. Đất này nay thuộc Hải Phòng và một phần tỉnh Quảng Ninh. 

  

ÁO CỔN (27) : Áo lễ Của nhà vua. 

  

ẤN VÀNG (05) : Quả ấn bàng vàng. Nhƣ đã nói trong lời mở đầu, do không có nguyên 

bản chữ Hán Đại Việt thông sử, cho nên, những giai thoại lấy từ Đại Việt thông sử, 

chúng tôi đều mƣợn bản dịch của ông Ngô Thế Long. Không rõ vì sao ông Ngô Thế 

Long lại dịch : ấn vàng (kim phù). Thực ra, ấn vàng không phải là kim phù. 

  

ẤN TRUYỀN QUỐC (53) : Quả ấn truyền từ đời vua này đến đời vua khác trong thời trị 

vì của một dòng họ nào đó. Đây chỉ quả ấn truyền qua nhiều đời vua Lê. 

  

BẢN TÂM (15) : Tấm lòng vốn có của mình. Đây chỉ tấm lòng nhân đức vốn có của Lê 

Lợi. 

  

BẬC TỂ PHỤ (40) : Quan đầu triều, quan có tƣớc vị và chức hàm lớn nhất triều đình. 

  

BÍ THƢ GIÁM XÁ NHÂN (54) : Chức quan nhỏ, lo giữ giấy tờ, tài liệu lƣu trữ của 

triều đình. 

  

BÌNH CHƢƠNG QUÂN QUỐC TRỌNG SỰ (05), (28) : Thời vua Lê Thái Tổ, đây là 

vinh hiệu ban tặng thêm cho một số công thần khai quốc. Thời vua Lê Thánh Tông đến 



thời vua Lê Uy Mục, vinh hiệu này bị bỏ. Từ thời vua Lê Tƣơng Dực (1510 - 1516) trở 

đi, vinh hiệu này đƣợc dùng để ban tặng cho quan Tể tƣớng. 

  

BỒ ẢI (07) : Tên đất. Đất này thuộc phía Nam tỉnh Nghệ An. 

  

CẦU KÊNH (37) : Tên đất, nay thuộc Hà Nội. 

  

CẦM BÀNH (06) : Tƣớng của nhà Minh. 

  

CÔNG PHỤC (27) : Trang phục của quan lại mặc lúc vào triều làm việc, khác với lễ 

phục là trang phục mặc lúc dự lễ. 

  

CỤC TẢ BAN TẤT TÁC (19) : Tên một bộ phận thợ thủ công của triều đình. Bộ phận 

này do Bộ Công quản lí. 

  

CUNG VƢƠNG KHẮC XƢƠNG (44) : Tƣớc hiệu (là Cung Vƣơng) của Hoàng tử Lê 

Khắc Xƣơng (con của vua Lê Thái Tông). Cung Vƣơng Khắc Xƣơng cũng chính là Tân 

Bình Vƣơng. 

  

CỬA Bảo KHÁNH (57) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này nay không 

còn vết tích gì nữa. 

  

CỬA ĐẠI HƢNG (50) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này nay không còn 

vết tích gì nữa. 

  

CỬA LỆ CẢNH (56) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này nay không còn 

vết tích gì nữa. 

  

CỬA THÁI MIẾU (55) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này dẫn vào nhà 

Thái Miếu là nhà thờ các vị vua đã quá cố. Nay không còn vết tích gì nữa. 

  

CỬA THÁI HỌC (57) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này nay không còn 

vết tích gì nữa. 

  

CỬA THANH DƢƠNG (55) : Tên cửa trong kinh thành Thăng Long. Cửa này nay 

không còn vết tích gì nữa. 

  

CHỈ HUY ĐỒNG TRI (9) : Chức võ quan trong bộ chỉ huy đội quân làm nhiệm vụ 

thƣờng trực bảo vệ ở hoàng thành, có hàm từ Tam phẩm trở xuống. 

  

CHIẾT TỰ (37) : Tách một chữ Hán thành từng bộ hoặc từng nét để có thể diễn đạt 

thành một ý khác với nguyên nghĩa của chữ, hoặc giả là để bói. 

  



CHIÊU NGHI (01) : Tên đất. Đất này nay thuộc Lam Sơn, Thanh Hóa. 

  

CHỦ BẠ NAM ĐẠO (40) : chức quan giúp việc ở Thừa Ti của Nam Đạo. Nam Đạo là 

vùng đất tƣơng ứng với một phần của tỉnh Hải Dƣơng, cộng với các tỉnh Hà Nam, Nam 

Định, Bắc Ninh, Thái Bình. 

  

CHÙA KIM CỔ THIÊN HOA (60) : Tên chùa. Chùa này ở Hà Nội. 

  

CHUYỂN VẬN PHÓ SỨ HUYỆN VĂN BÀN (40) : Chức quan giúp việc thu nạp các 

khoản thuế của huyện Văn Bàn. Huyện Văn Bàn thuộc phủ Quy Hóa, thừa tuyên Hƣng 

Hóa. Nay huyện này thuộc về vùng phía nam của đất Tuyên Quang. Xét về thứ bậc, trên 

chức Phó sứ còn có chức Chánh sứ nữa (thừa tuyên là đơn vị hành chánh địa phƣơng lớn 

nhất thời Lê Sơ). 

  

DANH SƠN ĐẠI XUYÊN VÀ THẦN KÌ CÁC XỨ (15) : Núi và sông lớn nổi tiếng linh 

thiêng, cùng các vị thần có lắm phép lạ ở khắp mọi xứ. 

  

DƢƠNG QUANG (61) : Tên đất. Đất này nay thuộc Bắc Ninh. 

  

DƢƠNG VŨ TĨNH NẠN CÔNG THẦN (28) : Vinh hiệu. Vinh hiệu này có nghĩa là : 

bậc võ tƣớng có công lớn trong thời kì hợp mƣu cứu nạn nƣớc (tức thời kì khởi nghĩa 

Lam Sơn). 

  

ĐẠI LỘ (27) : Tên một loại xe riêng của vua. Xe này chỉ dùng để nhà vua dạo chơi 

trong hoàng thành, dùng ngƣời để kéo. 

  

ĐẠI PHU (35) : Đầu thời Lê Sơ, Đại phu hay Gián nghị đại phu là chức quan lớn, làm 

việc ở Môn Hạ Sảnh. Chức này do hai ngƣời nắm giữ là Tả và Hữu. Từ thời vua Lê 

Thánh Tông (1460 - 1497) trở đi, Đại phu chỉ là vinh hiệu dùng để ban tặng cho các 

quan cƣơng trực mà thôi. 

  

ĐẠI TƢ ĐỒ (20) : Là một trong Tam tƣ : Tƣ đồ, Tƣ mã và Tƣ không. Chức này bát đầu 

có từ thời Trần (1225 - 1400), nhƣng thật ra chỉ là vinh hiệu ban tặng thêm cho các bậc 

đại thần có họ hàng gần gũi với nhà vua mà thôi. Đầu thời Lê Sơ, chức này cũng đƣợc 

ban cho những bề tôi có công lớn. Đến đời vua Lê Thánh Tông, tất cả các chức Tam tƣ 

đều bị bỏ. Về thứ bậc, Tam tƣ ở dƣới Tam công (hay Tam thái) là Thái sƣ, Thái phó,. 

Thái bảo, cũng ở dƣới Tam thiếu là Thiếu sƣ, Thiếu phó và Thiếu bảo. 

  

ĐẠI ĐÔ ĐỐC, PHIÊU KỊ THƢỢNG TƢỚNG QUÂN, ĐẶC TIẾN KHAI PHỦ NGHI 

ĐỒNG TAM TI, THƢỢNG TRỤ QUỐC, QUỐC THƢỢNG HẦU (31) : Võ 

  



quan chức Đại đô đốc, hàm Phiêu kị thƣợng tƣớng quân, vinh hiệu là Đặc tiến khai phủ 

nghi đồng tam ti, lại có vinh hiệu khác là Thƣợng trụ quốc và tƣớc vị là Quốc thƣợng 

hầu (cao nhất trong hàng tƣớc Hầu). 

  

ĐẠI YẾN (27) : Bữa tiệc lớn của triều đình.  

  

ĐÀI QUAN (35) : Quan làm việc ở Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan lo việc can gián 

vua, chỉ trích sai sót hoặc lỗi lầm của quan lại. Chức này cũng gọi là Ngôn quan, Ngự sử 

quan...v.v. 

  

ĐÀY CẬN XỨ (24) : Đày đi xứ gần. Tên hình phạt xƣa. Hình phạt này nhẹ hơn hình 

phạt đày viễn xứ là đày đi xứ xa.  

  

ĐÀY VIỄN XỨ (24) : Đày đi xứ xa. Tên hình phạt xƣa. 

  

ĐIỆN QUANG MỶ Ở PHƢỜNG LỆ VIÊN, HUYỆN QUẢNG ĐỨC (52) : Quang Mỷ 

là tên cung điện. Phƣờng Lệ Viên là một trong những phƣờng của kinh thành Thăng 

Long. Kinh thành Thăng Long lúc này, nếu tính cả khu vực ngoại vi thì có tất cả 61 

phƣờng. Thăng Long thuộc phủ Phụng Thiện, phủ này có hai huyện là Quảng Đức 

  

và Thọ Xƣơng 

  

ĐIỆN TRƢỜNG QUANG (60) : Tên cung điện trong kinh thành Thăng Long. 

  

ĐÔ CHỈ HUY THIÊM SỰ (9) : Chức võ quan có hàm từ Chánh tam phẩm trở xuống, 

tƣơng tự nhƣ chức Điện tiền chỉ huy sứ thời Tiền Lê và thời Lý. Nhà Trần bỏ chức này, 

nhƣng nhà Lê từ đời vua Lê Thánh Tông trở đi thì đặt lại.  

  

ĐÔ ĐỐC (49) : Vua Lê Thánh Tông lập ra năm phủ quân là Trung quân, Đông quân, 

Tây quân, Bắc quân và Nam quân, mỗi quân đặt hai chức Đô đốc để cai quản, là Tả và 

Hữu đô đốc. 

  

ĐÔ GIÁM TRUNG THỪA (29) : Thời Lê, đây là chức quan cao cấp, làm nhiệm vụ điều 

phối hoạt động của năm phủ quân. 

  

ĐÔNG ĐẠO THAM TRI (34) : Chức quan đứng đầu Đông Đạo. Đông Đạo là vùng 

tƣơng ứng với một phần của Hải Hƣng cũ và toàn bộ Hải Phòng, Quảng Ninh ngày nay. 

Đầu thời Lê, triều đình lập ra cơ quan Khu Mật Viện, các quan giữ trọng trách ở cơ quan 

này gọi là Tham tri. Đến thời Lê Thánh Tông, chức quan đứng đầu mỗi đạo thì gọi là 

Tham tri. 

  

ĐỒNG TỔNG QUẢN (23) : Chức võ quan, dƣới quan Đại tổng quản và quan Tổng 

quản. Tất cả các quan ở hàng này đều ở dƣới bậc Tƣớng quân. 



  

GIA TĨNH MỤC ÔN CUNG NHU THUẬN, THÁI HOÀNG THAI HẬU (52) : Tên 

thụy (tên đặt sau khi đã mất) của Thái hoàng thái hậu (tức bà nội). Bà là thân mẫu của 

vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504), tức là bà nội của vua Lê Uy Mục (1505 - 1509). 

  

GIÁM SÁT NGỰ SỬ (37) : chức quan làm việc ở Ngƣ Sử Đài là cơ quan lo việc can 

gián vua và chỉ trích sai sót hoặc lỗi lầm của quan lại. 

  

HẠ VỆ (23) : Chức hàm của võ quan hạng thấp. 

  

HẢI TÂY ĐẠO ĐỒNG ĐÔ ĐỐC TỔNG QUẢN (28) : Hải Tây đạo là đạo Hải Tây. 

Đạo này tƣơng ứng với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên ngày nay. Đồng đô đốc 

cũng nhƣ Hữu đô đốc là chức võ quan ở dƣới chức Tả đô đốc hay Đại đô đốc. Tổng 

quản ở đây không phải là chức hàm mà là bao quát mọi việc. 

  

HÀN LÂM VIỆN THỊ GIẢNG, NGỰ TIỀN HỌC SINH CỤC PHÓ (29) : Chức quan ở 

viện Hàn Lâm, giúp việc học tập của nhà vua và Hoàng tử. 

  

HÀO LỤC TAM TRONG QUẺ GIẢI (38) : Quẻ Giải là tên của một quẻ trong Dịch 

kinh đại toàn (quyển 10). Hào Lục Tam của quẻ này thuộc vế âm, bản chất nhu mềm, chỉ 

có thể ở dƣới, đƣa lên là sai, cũng nhƣ trƣờng hợp Nguyễn Thúc Huệ và Bùi Thì Hanh là 

kẻ 

  

thấp kém mà lại đƣợc cất nhắc lên ngôi vị cao là không đƣợc. 

  

HOA HỒNG QUỲ (55) : Tên một loài hoa khi đã nở thì có thể tự xoay theo hƣớng Mặt 

Trời, cũng nhƣ hoa hƣớng dƣơng vậy. Hoa quỳ nhỏ, có nhiều màu, hoa quỳ màu hồng 

thì gọi là hồng quỳ. Xƣa, hoa quỳ, hoa hoắc dƣợc coi là biểu tƣợng của kẻ trung thành 

với bề trên. 

  

HOA VĂN HỌC SINH (56) : Chức ngoại ngạch, làm việc ở Trung Thƣ Giám. Nhà Lê 

quy định số lƣợng Hoa văn học sinh gồm tất cả 100 ngƣời. 

  

HỌC SĨ (20) : Ngƣời khoa bảng làm việc ở viện Hàn Lâm, dƣới quyền của Đại học sĩ. 

Từ thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497), chức này bị bỏ một thời gian khá dài. 

  

HỘI THỀ LŨNG NHAI (05) : Hội thề đƣợc Lê Lợi tổ chức năm 1416 tại Lũng Nhai 

(một vị trí ở gần Lam Sơn). Cũng có thể coi đây là lễ ra mắt dƣới một dạng thức đặc biệt 

của Bộ chỉ huy Lam Sơn. 

  

HÙNG TRƢỞNG (01) : Ngƣời có thế lực mạnh, đƣơng nhiên đƣợc coi là đứng đầu một 

khu vực hay một địa phƣơng nào đó. 

  



HUỆ PHI (31) : Bậc thứ ba trong hàng thứ hai của vợ vua. 

  

HƢ VỊ (17) : Có chức vị mà không có quyền hành gì cả. 

  

HỮU ĐÔ ĐỐC (62) : Chức võ quan, dƣới chức Tả đô đốc và cùng với quan Tả đô đốc 

trông coi một trong năm phủ quân. 

  

HỮU TI (24) : Tên của một trong hai ban làm việc tại Môn Hạ Sảnh của triều đình là Tả 

và Hữu ti. Hữu ti lo việc cấp giấy tờ cho quan lại đi công cán ở trong cũng nhƣ ngoài 

nƣớc. Tả ti và Hữu ti thời Lê khác hẳn với Tả ti và Hữu ti thời Lý – Trần. Thời Lý - 

Trần, Tả ti và Hữu ti là hai ban lo việc giúp vua mỗi khi vua xuất hành đâu đó mà thôi. 

  

HỮU TI THỊ LANG (34) : Quan làm việc ở Hữu ti, có hàm Thị lang là hàm ở dƣới hàm 

Thƣợng thƣ và đƣợc cùng với Thƣợng thƣ, chịu trách nhiệm về hoạt động của một bộ 

nào đó. 

  

KÌ LÃO (20) : Chức quan đặt ra mỗi khi cử sứ bộ ra nƣớc ngoài. Chức này dƣới quyền 

của quan Chánh sứ và quan Phó sứ. 

  

KIỆU CHÍN RỒNG VÀ KIỆU BẢY RỒNG (27) : Kiệu riêng của nhà vua, ngoài có 

chạm 9 con rồng hoặc 7 con rồng tùy loại. Kiểu kiệu này vốn là của các Hoàng đế Trung 

Quốc. 

  

KIM QUA, PHỦ VIỆT, CHÀNG PHƢỚN, TINH KÌ, MAO TIẾT, CHƢƠNG PHIẾN 

LONG NGŨ PHƢỢNG (27) : Qua vàng (qua là một loại vũ khí), búa rìu, các loại cờ 

quạt có thêu hình rồng và hình năm con phƣợng, tức những vật dụng đặc biệt của nhà 

vua. 

  

KIM TỬ VINH LỘC ĐẠI PHU, TẢ LÂN HỔ VỆ TƢỚNG QUÂN, TƢỚC LIỆT HẦU 

(40) : Ngƣời ở hàng tƣớc Hầu, chức Tƣớng quân cai quản Tả lân hổ vệ, hàm Kim Tử 

Vinh Lộc đại phu. 

  

KHẢ LAM (01) : Tên đất. Đất này nay thuộc Lam Sơn, Thanh Hóa. 

  

LAM SƠN (08) : Tên đất, cũng là tên cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo. Đất này nay 

thuộc tỉnh Thanh Hóa. Khi khởi nghĩa, giải phóng đất đai tới đâu, Lê Lợi cho lập chính 

quyền tới đó. Hệ thống chính quyền này, ngƣời đƣơng thời gọi là chính quyền Lam Sơn. 

Nhân thể, ngƣời ta cũng thƣờng nói là quan lại Lam Sơn, chính sách Lam Sơn, quân 

pháp Lam Sơn...v.v. 

  

LÀNG CHỦ SƠN, HUYỆN LÔI DƢƠNG (01) : Tên đất. Huyện Lôi Dƣơng nay là 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

  



LÀNG PHÙ CHẨN (56) : Tên làng, cũng là tên xã ở huyện Đông Ngàn, nay thuộc Bắc 

Ninh. 

  

LẠNG SƠN VƢƠNG (41) : Tƣớc Vƣơng, hiệu là Lạng Sơn. Tƣớc hiệu này là của Lê 

Nghi Dân, con của vua Lê Thái Tông. 

  

LĂNG NGỰ THIÊN (57) : Tên lăng. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục 

cho biết lăng này ở huyện Ngƣ Thiên. Huyện Ngƣ Thiên đặt từ thời Lý, đến thời thuộc 

Minh đổi là huyện Khâm Đức, thời Lê lấy lại tên cũ là Ngƣ Thiên, thời Nguyễn 

  

đổi là huyện Hƣng Nhân. Nhƣ vậy, Ngự Thiên nay thuộc về Thái Bình. Tuy nhiên, 

chúng tôi có phần băn khoăn khi đọc lời chú này của sách Khâm định Việt sử thông 

giám cƣơng mục. Xin chờ kiểm chứng sau.  

  

LỄ NGHI HỌC SĨ (33) : Ngƣời có học nhƣng không có bằng cấp gì lo việc dạy về lễ 

nghi. Chức này thời Lê Sơ, chừng nhƣ chỉ có Nguyễn Thị Lộ là ngƣời duy nhất đƣợc 

vua trao cho. 

  

LÍNH NGŨ PHỦ (46) : Quân lính trong ngũ phủ, tức trong năm phủ quân (là Trung, 

Đông, Tây, Nam, Bắc phủ ) 

  

LÍNH TAM GIANG (13) : Lính ở đồn Tam Giang. Đồn này do quân Minh lập ra, cốt để 

án ngữ cả đƣờng bộ lẫn đƣờng thủy từ Vân Nam của Trung Quốc sang ta. 

  

LỖ BỘ ĐẠI GIÁ (27) : Lỗ bộ là đồ binh khí gồm nhiều loại, mỗi loại một thứ, đem gộp 

lại để chƣng. Đại giá là giá lớn, dùng để chƣng những binh khí nói trên. Xƣa, cung vua, 

công đƣờng, dinh thự của quan lại và cả đền miếu... đều có bày lỗ bộ trên giá, cốt để 

tăng sự uy nghiêm. 

  

LỖ BỘ TI ĐỒNG GIÁM (29) : Chức quan hàng phó ở Lỗ Bộ Ti. Lỗ Bộ Ti là cơ quan 

quản lí nghi trƣợng của vua và triều đình. 

  

LỖI GIANG TRẤN PHỦ QUÂN, THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (40) : Chức võ quan hàm 

Thƣợng tƣớng, đứng đầu trấn Lỗi Giang. 

  

MÃ LỘ (27) : Tên một loại xe riêng của vua, chỉ dùng để đi trênđƣờng lớn và xa, lấy 

ngựa để kéo. Đây là kiểu xe bắt chƣớc của Trung Quốc. 

  

MẪN LỆ (60) : Chỉ vua Lê Uy Mục. Nhà vua tên thật là Lê Tuấn, lại cũng có tên khác là 

Lê Huyên, con thứ hai của vua Lê Hiến Tông, sinh năm 1488, lên ngôi năm 1505, mất 

năm 1509, miếu hiệu là Lê Uy Mục. Nhà vua bị Lê Tƣơng Dực cƣớp ngôi và giáng 

xuống làm Mẫn Lệ Công nên ngƣời đời sau cũng nhân đó mà gọi Lê Uy Mục là Mẫn Lệ 

Công hay Mẫn Lệ. 



  

MÔN HẠ HỮU TI LANG TRUNG, KIÊM THAM TRI TÂY ĐẠO (37) : Chức Lang 

trung, làm việc ở cơ quan Hữu ti, thuộc Môn Hạ Sảnh, kiêm quyền đứng đầu Tây Đạo 

(Tây Đạo là vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên ngày nay). 

  

MŨ CHẦU (27) : Loại mũ dùng để đội khi vào chầu triều. Mỗi hàng quan lại có một 

loại mũ chầu riêng. 

  

MŨ MIỆN (27) : Mũ của nhà vua đội lúc thiết triều. 

  

MŨ SA ĐEN (27) : Mũ bọc bằng sa màu đen, dành cho quan lại. 

  

MUỐN CHO YÊN LÒNG DÂN MỚI QUY PHỤ (09) : Lời dịch của ông Ngô Thể 

Long. Xin đảo ngƣợc lại cho dễ hiểu hơn : Muốn cho dân mới theo về đƣợc yên lòng... 

  

NĂM QUANG THUẬN THỨ NHẤT (47) : Sử cũ chép việc theo thứ tự niên hiệu của 

nhà vua và thứ tự năm âm lịch, chứ không phải là theo thứ tự năm dƣơng lịch nhƣ ngày 

nay. Vua Lê Thánh Tông đã đặt hai niên hiệu là Quang Thuận (1460 - 1469) và Hồng 

Đức (1470 - 1497). Nhƣ vậy, năm Quang Thuận thứ nhất là năm 1460. 

  

NỘI MẬT VIỆN (20) : Cũng tức là Khu Mật Viện, cơ quan cao nhất của triều đình về 

các vấn đề dân sự của quốc gia. Từ thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) trở đi, cơ 

quan này bị bãi bỏ, đến đời vua Lê Chiêu Thống mới lập lại. 

  

NỘI MẬT VIỆN THAM TRI (34) : Chức quan ở hàng thứ năm trong cơ quan Nội Mật 

Viện, sau chánh sứ, Phó sứ, Tri viện sự và Đồng tri. 

  

NỘI NHÂN PHÓ CHƢỞNG (29) : Tên chức quan hầu cận nhà vua, ở sau bậc nội nhân 

chánh chƣởng. 

  

NGHI TRƢỢNG (27) : Cách chƣng các đồ binh khí. 

  

NGŨ HÌNH VIỆN (35) : Cũng tức là Hình Viện. Cơ quan này, cuối thời Trần mới đặt, 

lúc đó gọi là Tự, đầu thời Lê bị bỏ, đến đời vua Lê Thánh Tông thì tái lập và đổi gọi là 

Viện. Hình Viện trông coi về án kiện, xét xử và ngục tụng. 

  

NGỰ MÃ (55) : Ngựa riêng của vua. 

  

NGỰ TIỀN HỌC SINH CỤC PHÓ (29) : Chức quan đứng hàng thứ hai của cơ quan 

quản lí các chức ngoại ngạch trong triều. Chức này đứng sau chức Chánh sứ. 

  

NGỰ TƢỢNG (55) : Voi riêng của vua. 

  



NGOẠI THÍCH Ở HOA LĂNG (55) : Hoa Lăng là tên xã, xã này xƣa thuộc huyện Thủy 

Đƣờng, nay là huyện Thủy Nguyên, Quảng Ninh. Ngoại thích nghĩa là họ ngoại, đây chỉ 

bà con bên ngoại của vua Lê Uy Mục. 

  

NGÀY CHÍNH ĐÁN (27) : Ngày mồng một tết. Ngày sinh của các vua cũng gọi là ngày 

Chính Đán. 

  

NGÀY KHÁNH TIẾT (27) : Ngày mừng lễ lớn. 

  

NGỤY TRƢNG (23) : Bề tôi xiểm nịnh của Trung Quốc đời Đƣờng Thái Tông.  

  

NHÀ NHUẬN HỒ (15) : Tức nhà Hồ (1400 - 1407). Sử cũ coi nhà Hồ là kẻ thoán 

nghịch, không phải dòng vua chính thống, nên thƣờng chép là nhà nhuận Hồ. 

  

NHÀ TẨM ĐIỆN (53) : Nhà ngủ của vua. 

  

NHÃ NHẠC (27) : âm nhạc tao nhã, chính đáng. 

  

NHẠC CỬU TẤU (27) : Nhạc gồm chín loại nhạc cụ cùng hòa âm. NHẠC THƢỜNG 

TRIỀU (27) : Nhạc cử trong các buổi thiết triều bình thƣờng (thƣờng dùng nhạc ngũ tấu 

là loại nhạc dùng 5 thứ nhạc cụ càng hòa âm), khác với nhạc cử trong các buổi thiết đại 

triều (các buổi thiết triều lớn) là nhạc cửu tấu (là loại nhạc dùng 9 loại nhạc cụ cùng hòa 

âm). 

  

NHÂN MỤC (55) : Tên đất. Đất này nay thuộc huyện Từ Liêm, ngoại ô của thành phố 

Hà Nội. 

  

NHÂN VÔ THẬP TOÀN (17) : Ngƣời ta không ai đƣợc mƣời phân vẹn mƣời, nghĩa là 

không ai đƣợc trọn vẹn hoàn hảo cả. 

  

NHẬP NỘI SUY TRUNG TÁN LÝ DƢƠNG VŨ CÔNG THẦN, KIÊM LỖI GIANG 

  

TRẤN PHỦ QUÂN, THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (40) : Võ quan có công, hàm Tán lí 

(ngang với Tam thái nhƣng đƣợc tham dự bàn việc quân cơ) nguyên là công thần khai 

quốc, hiệu là Thƣợng tƣớng quân, kiêm giữ chức đứng đầu trấn Lỗi Giang. 

  

PHÙ CHẨN (55) : Tên làng. Xƣa, làng này thuộc huyện Đông Ngàn. Nay, làng này 

thuộc Bắc Ninh.  

  

PHỤ ĐẠO (01) : Ngƣời đứng đầu một địa phƣơng nào đó. 

  



PHỦ DOÃN PHỦ PHỤNG THIÊN (59) : Quan đứng đầu phủ, nếu phủ ấy cũng là đất 

đóng đô của nhà vua thì gọi là Phủ Doãn. Phủ Phụng Thiên lúc bấy giờ là Hà Nội ngày 

nay. Phủ này quản lĩnh hai huyện là Quảng Đức và Thọ Xƣơng. 

  

PHỦ HẠ NAM SÁCH (34) : Tên đất. Đất Phủ Hạ Nam Sách nay là Hải Dƣơng. 

  

PHIÊU KỊ THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (31) : Thời Trần, chức này chỉ để phong cho 

Hoàng tử. Đầu thời Lê, chức này đƣợc dùng để phong cho các bậc công thần khai quốc. 

Trong hàng tƣớng quân, đây là bậc cao nhất. 

  

PHONG THỦY (02) : Nghề coi hƣớng đất và mạch đất tốt xấu để cất nhà, làm mồ 

mả...v.v. 

  

MŨ PHỐC ĐẦU (27) : Tức mũ cánh chuồn. 

  

PHƢƠNG VẬT (20) : Sản vật địa phƣơng, đặc sản. 

  

QUAN HIỆU ÚY (60) : Võ quan trông coi một nha hay một vệ quân nào đấy trong số 

các vệ quân thƣờng trực của triều đình. Quan này thƣờng có tƣớc vị hàng tòng lục phẩm. 

  

QUAN LANG TRUNG (35) : chức quan làm việc ở Tả Ti và Hữu Ti của Môn Hạ Sảnh 

hoặc ở sáu bộ. Lang trung ở dƣới Thị lang và Thƣợng thƣ. Quan Thƣợng thƣ thƣờng có 

tƣớc tòng Nhị phẩm, Thị lang thƣờng có tƣớc tòng Tam phẩm, trong lúc đó quan Lang 

trung chỉ có tƣớc Chánh lục phẩm mà thôi. 

  

QUAN NGŨ HÌNH (35) : Quan trông coi việc xử phạt tội nhân trong cơ quan Ngũ Hình 

Viện.  

  

QUAN THÁI BẢO (48) : Quan có hàm Thái bảo. Thái bảo là một trong Tam thái, gồm 

Thái sƣ, Thái phó và Thái bảo. Các quan này đều có tƣớc chánh nhất phẩm.  

  

QUAN KIM NGÔ HỮU VỆ (57) : Quân lính ở vệ Kim Ngô. Lúc này, quân Kim Ngô 

chia làm Tả và Hữu Vệ. Vệ là tên đơn vị quân đội thƣờng trực ở kinh đô.  

  

QUAN TÚC VỆ (62) : Đội quân thƣờng trực, chuyên lo bảo vệ nhà vua. 

  

QUÁN CHẤN VŨ (60) : Tên quán. Quán này nằm trong kinh thành, nay không còn vết 

tích gì nữa. 

  

QUẬN THƢỢNG HẦU (40) : Bậc thứ ba trong tƣớc Hầu, sau Quốc thƣợng hầu và 

Quốc Á thƣợng hầu. 

  



SÁCH QUẦN ĐỘI (02) : Sách là đơn vị hành chánh ở vùng trung du và rừng núi hoặc 

vùng hẻo lánh xa xôi. Quần Đội là tên riêng. Sách Quần Đội ở huyện Lôi Dƣơng. Huyện 

Lôi Dƣơng nay là huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa. 

  

SẮC VĂN (56) : Sắc chỉ của vua. Lời văn truyền tải mệnh lệnh của vua. 

  

SÔNG CHÂN PHÚC (53) : Tên sông ở Nghệ An. 

  

SÔNG NHỊ (61) : Tức sông Hồng. 

  

SƠN ĐÔNG (17) : Tên đất. Đất này nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

  

SUY TRUNG ĐỒNG ĐỨC HIỆP MƢU BẢO CHÍNH LŨNG NHAI CÔNG THẦN 

(05) : Tên vinh hiệu, đại để là : Vị công thần có công dốc lòng bàn mƣu tính kế bảo vệ lẽ 

chính từ ngày dự hội thề ở Lũng Nhai. 

  

SUY TRUNG TÁN TRỊ HIỆP TRUNG MƢU QUỐC CÔNG THẦN, NHẬP NỘI 

KIÊM HỮU TƢ KHẤU, BÌNH CHƢƠNG QUÂN QUỐC TRỌNG SỰ (28) : vị công 

thần, hiện giữ chức Nhập nội kiểm hiệu tƣ khấu, từng có công trong thời kì khởi nghĩa 

giành độc lập, đƣợc ban vinh hiệu là Suy trung tán trị hiệp trung mƣu quốc công thần, lại 

đƣợc ban thêm vinh hiệu là Bình chƣơng quân quốc trọng sự. 

  

SỨ TI QUỐC OAI (37) : Chỉ chung cơ quan cai trị ở Quốc Oai. Cơ quan này nếu đầy đủ 

thì gồm có : Thừa Ti, Đô Ti và Hiến Ti, mỗi Ti có một Chánh sứ (có khi còn có thêm cả 

Phó sứ) cầm đầu. 

  

TẢ ĐÔ ĐỐC PHỦ TRUNG QUÂN (59) : Chức võ quan cao nhất ở phủ Trung Quân là 

một trong năm phủ quân thời Lê. Dƣới Tả đô đốc là chức Hữu đô đốc. 

  

TẢ HỮU NẠP NGÔN (34) : Cũng tức là chức Tả hữu thuyết thƣ, hàm tòng Ngũ phẩm, 

ngang với quan Thiêm đô ngự sử hoặc quan Quốc tử giám tƣ nghiệp...v.v. 

  

TẢ HỮU THỊ LANG BỘ LỄ (46) : Đứng đầu mỗi bộ là quan Thƣợng thƣ hàm tòng Nhị 

phẩm. Dƣới quan Thƣợng thƣ là các quan Thị lang, hàm tòng Tam phẩm, nhƣng chức Tả 

thị lang bao giờ cũng lớn hơn chức Hữu thị lang một bậc. Sau Tả Hữu thị Lang là các 

chức Lang trung. Tả Hữu thị lang, đại để cũng nhƣ Thứ trƣởng thứ nhất và Thứ trƣởng 

thứ hai của một bộ. Triều đình xƣa thƣờng có sáu bộ, trong đó, bộ Lễ là bộ thuộc hàng 

lớn nhất. 

  

TÁN LÍ QUÂN VỤ (62) : Chức quan có hàm ngang với Tam thái nhƣng có quyền dự 

bàn việc quân cơ. 

  



TẾ GIAO (27) : Tế trời. Điển lễ xƣa quy định, chỉ Hoàng đế mới đƣợc quyền Tế Giao. 

Đàn Tế Giao bao giờ cũng đắp ở phía Nam kinh đô nên Tế Giao cũng gọi là Tế Nam 

Giao. 

  

TẾ MIẾU (27) : Đây chỉ tế Thái Miếu, tức tế ở nhà thờ các vị vua đã quá cố. 

  

TẾ NGŨ TỰ (27) : Theo thiên Nguyệt lệnh của Kinh Lễ thì tế Ngũ Tự là tế năm vị thần 

: Trung Lƣu (thần trong nhà), Táo (thần bếp), Hộ (thần cửa nhà), Môn (thần cửa ngõ) và 

Hành (thần đi đƣờng). 

  

TÊN CHỮ, TÊN NÔM (10) : Tên chữ là tên để đọc và viết theo chữ Hán, còn tên Nôm 

là để đọc và viết theo âm Nôm, tức là tên nôm na mà ta thƣờng gọi. 

  

TIẾN SĨ CẬP ĐỆ, ĐỆ NHỊ DANH (43) : Ngƣời đỗ thứ hai trong kì thi Đình (hay thi 

Điện) là kì thi phụ đƣợc tổ chức ngay sau kì thi Hội. 

  

TÕA KINH DIÊN (29) : Nơi vua nghe giảng học, cũng là nơi làm việc của các quan 

Kinh diên. Nhiệm vụ của các quan Kinh diên là : Giảng sách cho vua nghe, chọn dâng 

điều hay việc dở để vua biết mà tránh... 

  

TỔNG TRI VỆ BẮC BÌNH (43) : Chức võ quan đứng đầu vệ Bắc Bình. Vệ là đơn vị 

quân đội, Bắc Bình là tên gọi. Xƣa, mỗi vệ quân đều có một tên gọi riêng. Võ quan giữ 

chức Tổng tri thƣờng có hàm tòng Thất phẩm. 

  

TUYẼN CHÍNH SỨ TÂY ĐẠO (45) : Tuyên chính là chức, Sứ là ngƣời giữ chức, còn 

Tây Đạo là tên đơn vị hành chính. Quan Tuyên chính cũng tức là quan Tuyên úy, hàm 

Tam phẩm. Tây Đạo là vùng đất tƣơng ứng với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên 

  

ngày nay. 

  

TUYÊN PHỦ SỨ (20), (24) : Quan đứng đầu một phủ. 

  

TƢ KHẤU (31 ), (34) : Tƣơng tự nhƣ Thƣợng thƣ bộ Hình, chức quan chuyên lo việc 

xét xử và án kiện. 

  

TƢ KHÔNG (21) : Một trong Tam tƣ (Tƣ đồ, Tƣ mã, Tƣ không) là chức rất lớn, thƣờng 

có hàm nhất phẩm (trên cả Thƣợng thƣ). Từ đời vua Lê Thánh Tông, chức này bị bãi bỏ. 

  

TƢỚC HUYỆN THƢỢNG HẦU (05) : Tƣớc vị cao nhất trong hàng Huyện hầu, trên 

Huyện Á thƣợng hầu và Huyện hầu. Đặt trong toàn bộ hệ thống 15 bậc của Hầu tƣớc, thì 

Huyện thƣợng hầu ở bậc thứ 7. 

  



TƢỢNG LỘ (27) : Xe riêng của vua, cỡ lớn, thƣờng dùng để di xa, trên có trang trí 

nhiều vật dụng làm bằng ngà voi. 

  

THÁI SỬ (18) : Chức quan lo việc chép sử. 

  

THÁI SỬ LỆNH (37) : Ngƣời đƣợc giữ chức quan lo việc chép sử. 

  

THAM NGHỊ CHÍNH SỰ (38) : Chức quan đƣợc dự bàn những việc lớn của triều đình 

và quốc gia. 

  

THANH CHƢƠNG (08) : Tên đất. Nay là huyện Thanh Chƣơng, tỉnh Nghệ An. 

  

THANH HOA (06) : Tên đất. Đất này nay là Thanh Hóa. Hai chữ Thanh Hóa vốn có từ 

đầu đời nhà Lý, nhƣng đến cuối đời Trần thì đổi làm phủ Thanh Đô. Thời Lê, đất này 

gọi là Thanh Hoa. Thời Nguyễn mới dùng lại tên cũ là Thanh Hóa. Sách này kể chuyện 

đời Lê nên viết là đất Thanh Hoa chứ không viết là đất Thanh Hóa. 

  

THẨM HÌNH VIỆN PHÓ SỨ (34) : Tên chức quan. Chức này ở sau chức Thẩm hình 

viện chánh sứ, và cùng với Thẩm hình viện chánh sứ trông coi cơ quan Thẩm Hình Viện 

là cơ quan chuyên lo việc xét xử án kiện. 

  

THỊ NGỰ SỬ (29) : Tên chức quan. Quan Thị ngự sử là quan làm việc tại Ngự Sử Đài. 

Chức này, sau đổi là Đô ngự sử. 

  

THIẾT SƠN BÁ (61) : Tƣớc Bá, hiệu là Thiết Sơn. 

  

THỜI TAM ĐẠI (35) : Thời Hạ, thời Thƣơng (cũng gọi là thời Ân) và thời Chu. Cả ba 

đều là của Trung Quốc cổ đại. 

  

THÔN NHƢ ÁNG (01 ) : Tên thôn. Thôn này thuộc làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dƣơng, 

nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

  

THỪA CHỈ LÊ TRÃI (22) : Quan Thừa chỉ là Lê Trãi. Lê Trãi cũng tức là Nguyễn Trãi. 

Ông đƣợc ban quốc tính (họ của vua) nên sử chép là Lê Trãi. Theo quan chế đầu đời nhà 

Lê, ngƣời đứng đầu Hàn Lâm Viện gọi là Hàn lâm phụng chỉ. Đến đời Lê Thánh Tông, 

chức này đổi gọi là Thừa chỉ. Nguyễn Trãi mất khi Lê Thánh Tông vừa mới chào đời 

đƣợc 12 ngày (còn gọi là Hoàng tử Lê Tƣ Thành), mãi đến 18 năm sau mới lên ngôi, 

nhƣng vì bộ sử này viết sau, chịu ảnh hƣởng của quan chế đời Lê Thánh Tông nên mới 

chép là Thừa chỉ. 

  

THỪA CHÍNH SỨ (53) : Chức quan đứng đầu Thừa Ti là cơ quan chuyên lo về hành 

chính và thuế khóa. 

  



TRỊNH CAO (05) : Tên đất. Đất này nay thuộc vùng phía tây của huyện Thƣờng Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

  

TRUNG LỘ AN PHỦ SỨ (37) : Chức đứng đầu phủ Trung Lộ. 

  

TRUNG SỨ (56) : Ngƣời nhận mệnh vua đi làm một công việc cụ thể nào đấy. 

  

TRUNG THƢ HOÀNG MÔN THỊ LANG (20) : Quan có hàm Thị lang, làm việc ở 

Hoàng Môn Sảnh, lo việc chép các tờ sắc phong. 

  

TRUNG THỪA (34) : Chức quan làm việc ở Ngự Sử Đài (hay Đài quan) ở dƣới quan 

Thị ngự sử. Chức Trung Thừa cũng có Chánh và Phó. 

  

VIỆT VƢƠNG CÂU TIỄN (17) : Vua của nƣớc Việt là Câu Tiễn. Nƣớc Việt ở đây là 

nƣớc Việt của Trung Quốc thời Xuân - Thu. Nƣớc Việt bị nƣớc Ngô đánh bại, Câu Tiễn 

bi vua Ngô là Phù Sai bắt làm tù binh, phải chịu bao nỗi đắng cay tủi nhục. Câu Tiễn 

quyết chí trả thù, ngoài mặt thì ẩn nhẫn chịu đựng, nhƣng trong lòng oán hận không 

nguôi. Sau hai chục năm trời khổ luyện và bí mật chuẩn bị lực lƣợng, Câu Tiễn đã bất 

thình lình đánh Ngô Phù Sai. khiến Phù Sai bị bại trận mà thắt cổ tự tử.  

  

VỆ OAI LÔI (46) : vệ quân có tên là Oai Lôi. Vệ là đơn vị quân đội 

  

XỨ HOA LĂNG, HUYỆN THỦY ĐƢỜNG (53) : Tên đất. Đất này nay thuộc huyện 

Thủy Nguyên, Quảng Ninh. 

  

XỨ PHẬT HOÀNG (02) : Đất này nay thuộc Lam Sơn, Thanh Hóa. 

  

YÊN LÃNG (61) : Tên đất. Đất này nay thuộc Vĩnh Phúc. 
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SỬ CHỦ YẾU LÀ ĐỂ GHI CHÉP SỰ VIỆC. CÓ CHÍNH TRỊ CỦA MỘT ĐỜI, HẲN 

NHIÊN PHẢI CÓ SỬ CỦA MỘT ĐỜI. NGỌN BÚT CHÉP SỬ BAO GIỜ CŨNG GIỮ 

NGHỊ LUẬN RẤT NGHIÊM : CA NGỢI THỜI THỊNH TRỊ THÌ SÁNG TỎ CHẲNG 

KÉM MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; LÊN ÁN LŨ LOẠN TẶC THÌ GAY GẮT KHÔNG 

THUA SƢƠNG THU GIÁ BUỐT; NGƢỜI THIỆN CÓ THỂ THEO ĐÓ MÀ BẮT 

CHƢỚC; KẺ ÁC CÓ THỂ BIẾT MÀ TỰ RĂN, QUAN HỆ ĐẾN CHÍNH TRỊ QUẢ 

LÀ NHIỀU LẮM. 

  

(Trích Bài tựa của sách ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƢ- Ngoại kỉ. Quyển thủ, tờ 1) 

  

 

  

 LỜI TỰA 

 

 

Tinh đến cuối năm 1993, bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI đã in và phát hành rộng rãi đƣợc 

bốn tập, mỗi tập giới thiệu giai thoại của một triều đại riêng biệt. Theo thông lệ đó, tập 

này cũng sẽ mang tên của một triều đại cụ thể, nhƣng, những diễn biến phức tạp của lịch 

sử hai thế kỉ XVI và XVII đã không cho phép chúng tôi liên tục đặt tên theo cách cũ. 

  

Năm 1527, Mạc Đăng Dung cƣớp ngôi nhà Lê, triều Mạc đƣợc dựng lên kể từ đó. 

Nhƣng, họ Mạc chƣa kịp ổn định chính sự thì vào năm 1533, một cựu thần của nhà Lê là 

Nguyễn Kim đã vào Thanh Hóa, tôn lập một ngƣời thuộc dòng dõi của nhà Lê là Lê 

Ninh lên ngôi vua. Cuộc hỗn chiến Nam - Bắc triều cũng bắt đầu kể lừ đó. Nam triều là 

triều Lê nhƣng thực quyền lại nằm trong tay Nguyễn Kim. Nguyễn Kim mất (năm 



1545), quyền bính của Nam triều lại thuộc về con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm và 

sau đó là con cháu của họ Trịnh. Bắc triều là triều Mạc, mở đầu là Mạc Đăng Dung. 

Cuộc hỗn chiến Nam - Bắc triều bùng lên dữ dội gần suốt cả thế kỉ XVI. Năm 1592, với 

trận đại bại của Mạc Mậu Hợp, vi trí của Bắc triều trên vũ đài chính trị của đất nƣớc kể 

nhƣ không còn gì đáng kể nữa. Tuy nhiên, dƣ đảng của họ Mạc vẫn liếp lục hoạt động 

cho mãi đến gần cuối thế kỉ XVII mới thôi Trong phạm vi của thế kỉ XVI, cuộc hỗn 

chiến Nam - Bắc triều (cũng có ngƣời gọi là chiến tranh Lê - Mạc) là sự kiện chính trị 

nổi bật nhất. Nhƣng, rất tiếc là số lƣợng giai thoại thế kỉ XVI không đủ cho một tập 

sách, cho nên, chúng tôi không thể đặt tên cho tập này là giai thoại thời Lê- Mạc nhƣ dự 

kiến ban đầu. 

  

Trong khi cục diện Nam-Bắc triều đang ở thời kì giằng co thì một cục diện khác, nguy 

hiểm hơn, đã xuất hiện, và xuất hiện ngay trong lòng Nam triều. Nhƣ trên đã nói, năm 

1545, Nguyễn Kim mất. Theo lẽ, quyền bính của Nam triều sẽ nằm trong tay con cháu 

của Nguyễn Kim, nhƣng con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm đã cƣớp mất. Con thứ 

của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng, một vị tƣớng giàu mƣu lƣợc, bản lĩnh và ý chí cao, 

đã khôn khéo tách dần khỏi Nam triều để rồi tạo cơ hội cho con cháu chống lại Nam 

triều. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1570, Nguyễn Hoàng 

kiêm luôn cả trấn thủ xứ Quảng Nam. Năm 1611, Nguyễn Hoàng mở rộng lãnh thổ đến 

tận Phú Yên ngày nay. Một cõi giang sơn rộng lớn của họ Nguyễn đã đƣợc tạo dựng. Từ 

đời con của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Phúc Nguyên, cuộc hỗn chiến Đàng Ngoài và 

Đàng Trong bắt đầu. Đàng Ngoài là Nam triều, là chính quyền vua Lê - chúa Trịnh. 

Đàng Trong là chính quyền của họ Nguyễn. Đã có tất cả bảy trận ác chiến xảy ra (vào 

các năm 1627, 1633, 1643,1648, 1655 - 1660, 1661 - 1662 và 16 72). Cuộc hỗn chiến 

Đàng Ngoài - Đàng Trong (cũng gọi là Trịnh - Nguyễn phân tranh) đã gieo không biết 

bao nhiêu là đau thƣơng và tang tóc cho nhân dân cả nƣớc ta. Sau khi không thể tiêu diệt 

đƣợc nhau, hai bên đã lấy sông Gianh (ở Quảng Bình ngày nay) làm giới tuyến chia cắt. 

Đây là sự kiện chính trị nổi bật nhất của thế kỉ XVII, nhƣng cũng rất tiếc là số lƣợng giai 

thoại của thế kỉ này không đủ để giới thiệu thành một tập sách riêng. Chúng tôi không 

thể có hẳn một tập giai thoại thời Trịnh – Nguyễn phân tranh nhƣ dự kiến. 

  

Chọn tên gọi chung cho cả một tập gồm 65 giai thoại của hai thời kì với hai nội dung 

chính của lịch sử khác biệt nhau, quả là một công việc không dễ dàng. Trong điều kiện 

nhƣ vậy, chúng tôi đành gọi đây là 65 giai thoại thế kỉ XVI và XVII. 

  

Trong hai thể kỉ XVI và XVII, nhiều thế lực và nhân vật khá đặc biệt đã nổi lên. Vị trí 

của những thế lực và nhân vật này không phải lúc nào cũng đồng nhất. Với ý định cụ thể 

là giới thiệu những giai thoại có nguồn gốc trực liếp từ chính sử, chúng tôi không hề làm 

nhiệm vụ đánh giá tổng quát về bất cứ ai. Lời bàn của chúng lôi chỉ có ý nghĩa đối với 

từng hành vi cụ thể đƣợc đề cập đến trong từng giai thoại mà thôi. 

  

Chẳng bao lâu sau khi bốn tập đầu của bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI đƣợc phát hành rộng 

rãi, chúng tôi đã hân hạnh nhận đƣợc nhiều lời động viên chân tình của bạn đọc gần xa 



và của các nhà phê bình. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của 

mình. Cũng nhân dịp này, xin một lần nữa, cám ơn Nhà xuất bản Giáo dục đã hết lòng 

giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập của bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI lần lƣợt 

đến đƣợc với bạn đọc đúng nhƣ kế hoạch đã định. 

  

Cuối cùng, xin bạn đọc, đặc biệt là các bậc cao minh, ghi nhận sự thành tâm của tác giả 

và vui lòng chỉ cho những chỗ bất cập của sách này. 

  

 

  

Thành phố Hồ Chí Minh 

  

26.11.1993 – 17.1.1994 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

 

 

 01 - CÁI CHẾT CỦA LÊ Ý 

 

 

Năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung cƣớp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Họ Mạc 

xƣng đế và nuôi chí trị vì thiên hạ, kể cũng khá lâu dài, nhƣng lịch sử nhà Mạc thực sự 

chỉ kéo dài hơn sáu chục năm (1527 - 1592). Từ khi chiếm giữ đƣợc vũ đài chính trị cho 

đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn, họ Mạc luôn luôn phải chiến đấu chống các thế lực đối 

địch, mà mở đầu là thế lực của họ Lê do Lê Ý cầm đầu. Tiếc thay, Lê Ý có dƣ chí khí 

mà lại thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm, khiến phải chết đau đớn khi sự nghiệp lớn còn dở 

dang. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 15, tờ 74 a-b và tờ 76 a-b) 

chép rằng : 

  

"Bấy giờ, ngƣời xứ Thanh Hoa là Lê Ý, vốn dòng dõi bên ngoại của họ Lê (chỉ dòng dõi 

vua Lê - ND), vì căm giận họ Mạc cƣớp ngôi, bèn dấy quân ở Da Châu (tức châu Quan 

Da, sau đổi là châu Quan Hóa, thuộc tỉnh Thanh Hóa - ND), xƣng niên hiệu là Quang 

Thiệu, đƣợc rất nhiều ngƣời theo về. Trong khoảng chƣa đầy một tháng, các huyện đều 

hƣởng ứng, quân số lên đến vài vạn ngƣời. Lê Ý bèn cùng các bộ tƣớng của mình nhƣ : 

Lê Nhƣ Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyễn Cảo... bày doanh trại, 

chia quân thành cơ, thành đội, thành ngũ... rồi đặt súng lệnh, giƣơng cờ hiệu, kéo ra 

đóng bên bờ sông Mã. Từ đấy, hào kiệt khắp cõi đều cho là họ Lê sẽ khôi phục đƣợc cơ 

nghiệp, bèn cùng nhau hồ hởi theo về, chƣa đầy vài năm mà thanh thế (của Lê Ý) đã rất 

lừng lẫy"…"Mùa hạ, tháng tƣ (năm Canh Dần, 1530 - ND), Mạc Đăng Dung đích thân 

chỉ huy vài vạn quân thủy và bộ vào sông Mã để đánh Lê Ý. Quân của Mạc Đăng Dung 

thua luôn mấy trận, đành phải lui về kinh đô (tức về Thăng Long - ND), chỉ để bọn Thái 



sƣ là Lân Quốc Công Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ dinh Hoa Lâm (thuộc Thanh Hóa - 

ND). Sau, Mạc Quốc Trinh lại lui về giữ vùng Tống Giang (thuộc Ninh Bình - ND). 

  

Mùa thu, tháng 7, Lê Ý tiến quân vế đóng giữ thành Tây Đô (tức thành Thanh Hóa - 

ND), lập hành dinh ở vùng sông Nghĩa Lộ. Bấy giờ, có ngƣời đến dâng bộ hoàng bào và 

hai chiếc lọng vàng, binh sĩ bèn làm lễ chúc mừng rất trọng thể. 

  

Tháng 8, ngày 23, Mạc Đăng Dung đã về đến kinh đô, sai Mạc Đăng Doanh (con trƣởng 

của Mạc Đăng Dung, lúc này đã đƣợc Mạc Đăng Dung truyền ngôi cho - ND) đem quân 

vào Thanh Hoa, hội quân ở sông Hoằng Hóa (tức là sông Lạch Trƣờng, Thanh Hóa - 

ND), rồi cùng tiến đánh Lê Ý. Mạc Quốc Trinh dẫn 200 chiến thuyền đi tiên phong, hẹn 

ba ngày sau sẽ đến sông Đa Lộc (nay thuộc Yên Định, Thanh Hóa - ND). Lúc này, Lê Ý 

đã dự phòng từ trƣớc, dàn quân sẵn ở sông Đa Lộc, xong, tự mình đem quân tinh nhuệ bí 

mật theo đƣờng tắt mà tiến trong đêm, tới sáng thì đến sông Yên Sơn (tên một đoạn của 

sông Mã - ND), nổi ba phát pháo hiệu, đánh chặn phía sau quân của Mạc Quốc Trinh. 

Toàn quân nhà Mạc ở đây sợ hãi mà tan vỡ, bỏ thuyền nhảy lên bờ chạy tán loạn. Lê Ý 

cƣỡi ngựa, đốc suất các tƣớng xông pha trận mạc, tự tay đâm chết hơn 70 tên. Quân Mạc 

đại bại, Lê Ý thừa thắng đuổi đánh, chém giết vô kể.  

  

Mãi đến giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ - ND), Mạc Đăng Doanh vẫn chƣa biết là Mạc 

Quốc Trinh đã bị thua trận, bèn tự mình đốc suất các tƣớng là ngƣời trong tôn thất, tiến 

đến xã Động Bàng (thuộc Thanh Hóa - ND), tính đuổi theo quân Lê Ý. Lê Ý biết tin, bèn 

hăng hái xuống lệnh cho các tƣớng rằng : 

  

- Nay đƣợc gặp bọn giặc lớn ở đây, nếu không quyết đánh thì không thể mong hƣng 

phục đƣợc nhà Lê. 

  

Các tƣớng nghe lệnh, đều dốc sức đánh, cả phá quân Mạc, chém đƣợc hơn một vạn tên, 

xác chết chồng chất lên nhau. Mạc Đăng Doanh đành lui quân cố thủ, trong lúc đó, quân 

Lê Ý thắng trận một ngày hai lần, uy danh vang dội, khiến cho quân Mạc phải chạy dài. 

  

…"Bấy giờ (tháng 12 năm 1530 - ND) Lê Ý thu quân, triệt phá doanh trại, về đóng ở Da 

Châu, vì mới thắng luôn mấy trận nên sinh lòng kiêu ngạo, không còn lo phòng bị nhƣ 

trƣớc, lại có ý coi thƣờng đối phƣơng. Bởi lƣơng ăn đã cạn, Lê Ý sai tƣớng sĩ vào tận 

núi xa để vận chuyển, quân ở lại chẳng bao nhiêu, doanh trại gần nhƣ bỏ trống, đội ngũ 

không chỉnh tề. Nhờ có ngƣời báo tin, Mạc Quốc Trinh biết đƣợc, bèn chọn quân tinh 

tuệ, đem 50 chiến thuyền đi gấp đến đánh Da Châu. Lê Ý xông ra đánh không đƣợc bị 

quân Mạc bắt sống, toàn quân Lê Ý tan vỡ tháo chạy tán loạn, kẻ sang Ai Lao, kẻ đến 

theo An Thanh Hầu Nguyễn Kim, kẻ thì trở về với việc đồng áng. Mạc Quốc Trinh đem 

Lê Ý đóng cũi chuyển về kinh. Triều đình nhà Mạc dùng xe ngựa xé xác Lê Ý ở phía 

ngoài cửa Nam thành".  

  

 



  

Lời bàn : Giữa lúc chính sự nhiễu nhƣơng, nhân tâm li táin, nhà Mạc đã chiếm đƣợc hầu 

khắp cả cõi, vậy mà Lê Ý dám to gan làm chuyện chọc trời khuấy nƣớc, chí cả ấy kể 

cũng đáng kính lắm thay ! Song, thắng hai trận lớn liền trong một ngày, bảo Lê Ý có 

chút tài và gặp may cũng đƣợc, mà bảo là quân nhà Mạc trong trận này vừa dở vừa xui 

xẻo cũng đƣợc. Xem trận Da Châu thì rõ, Lê Ý chủ quan bất cẩn đã đành, mà các sách 

binh thƣ chừng nhƣ cũng chƣa đọc kĩ, cho nên, bảo không đại bại làm sao đƣợc. Lê Ý bị 

xe ngựa nhà Mạc xé xác, nhƣng bài học về sự cẩn trọng thì mãi còn nguyên vẹn với 

thiên thu. Mới hay, có chí cả không thôi chƣa đủ, muốn tạo lập sự nghiệp lớn, còn cần 

phải có bản lĩnh cao cƣờng nữa. 

  

 

 02- LỜI KHUYÊN CỦA TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

 

 

Ngày 20 tháng 5 năm Ất Tị (1545), quan.Thái tể của Nam triều là Nguyễn Kim bị viên 

hàng tƣớng của Bắc triều là Trung Hậu Hầu Dƣơng Chấp Nhất ngầm bỏ thuốc độc giết 

chết, Nam triều phải một phen khủng hoảng. Con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm, sau 

khi đã giết con trai trƣởng của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông rồi khống chế con thứ của 

Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng và các quan văn võ khác, đã giành đƣợc quyền chi phối 

mọi hoạt động của Nam triều. Việc này khiến cho nhiễu ngƣời đặc biệt là Nguyễn 

Hoàng, hết sức lo lắng. 

  

Để phòng thân, sau nữa là để tìm cơ hội thống lại Trịnh Kiểm, một mặt, Nguyễn Hoàng 

giữ sự hòa thuận và thần phục Trịnh Kiểm, nhƣng mặt khác, Nguyễn Hoàng bí mật tìm 

nơi thích hợp để tạo dựng cơ ngơi riêng cho mình. Giữa thế cuộc điên đảo của cuộc 

chiến tranh Nam - Bắc triều, ý định táo bạo này quả là không dễ gì thực hiện. Bản thân 

Nguyễn Hoàng cũng tỏ ra rất thận trọng trong công việc đặc biệt này. Sách Đại Nam 

thực lục (Tiền biên, quyển 1) chép rằng: 

  

"Đến khoảng năm Thuận Bình đời vua Lê Trung Tông (tức khoảng từ năm 1548 đến 

năm 1556 - ND), do có quân công, (Nguyễn Hoàng) đã đƣợc tiến phong là Đoan Quận 

công. Bấy giờ, Hữu tƣớng của triều Lê là Trịnh Kiểm (xƣng là Lƣợng Quốc công), cầm 

giữ binh quyền, tự ý quyết đoán mọi việc. Tả tƣớng là Lãng Quận công (Nguyễn) Uông, 

con trƣởng của Triệu Tổ (chỉ Nguyễn Kim - ND) bị Kiểm hãm hại, Kiểm lại thấy chúa 

(chỉ Nguyễn Hoàng - ND) công danh ngày càng lớn nên rất ghét. Chúa cũng biết vậy 

nên trong lòng cứ áy náy không yên, ngắm bàn mƣu với Nguyễn Ƣ Dĩ, vờ cáo bệnh, cốt 

giữ mình kín đáo để họ Trịnh không nghi ngờ gì. 

  

Chúa nghe tiếng Nguyễn Bỉnh Khiêm (ngƣời làng Trung Am, xứ Hải Dƣơng, Trạng 

nguyên của triều Mạc, từng làm đến Thái bảo, đã về trí sĩ) là ngƣời giỏi về thuật số, liền 

bí mật sai ngƣời tới hỏi. Bỉnh Khiêm nhìn hòn non bộ trƣớc sân mà ngâm rằng : 



  

- Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. 

  

(Nghĩa là : một dải Hoành Sơn, dung thân muôn đời. Hoành Sơn, tên nôm là Đèo Ngang, 

nằm giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình - ND). Ngƣời đƣợc sai đi đem câu ấy về thuật lại, 

Chúa hiểu ý (của Nguyễn Bỉnh Khiêm). Lúc ấy tuy xứ Thuận Hóa đã đƣợc dẹp yên, nhà 

Lê đã đặt Tam ti (cơ quan cấp trấn, gồm Thừa ti trông coi về hành chính và thuế khóa, 

Đô ti trông coi về quân sự và Hiến ti trông coi về tƣ pháp - ND) và phủ huyện để cai trị, 

nhƣng lòng dân vẫn còn li tán, Trịnh Kiểm cũng lấy đó làm mối lo. Chúa nhờ chị là 

Ngọc Bảo (vợ Trịnh Kiểm - ND) nói với Kiểm cho mình vào trấn thủ đất Thuận Hoá. 

Trịnh Kiểm thấy đất ấy hiểm nghèo lại xa xôi, bèn cho ngay. Khi vua Anh Tông lên ngôi 

(năm 1556 - ND), Trịnh Kiểm liền dâng biểu nói : 

  

- Thuận Hóa là nơi quan trọng, quân lính và của cải đều từ đó mà ra, buổi quốc sơ, ta 

cũng nhờ đó mà làm nên sự nghiệp lớn. Nay, lòng dân hãy còn tráo trở, nhiều kẻ vƣợt 

biển đi theo họ Mạc, cũng có kẻ dẫn giặc về cƣớp phá, nếu chẳng có tƣớng tài đến trấn 

trị để vỗ yên thì không xong. Nay, Đoan Quận công ta là con nhà tƣớng, có mƣu trí và 

tài lƣợc, có thể sai đi trấn trị ở đấy cốt sao hợp sức với tƣớng trấn thủ Quảng Nam, nhƣ 

thế mới mong giữ yên mặt nam. 

  

Vua Lê nghe theo, trao cho chúa cờ tiết của trấn, phàm mọi việc của trấn đều ủy thác cho 

Chúa cả, chỉ phải đóng thuế hàng năm mà thôi". 

  

 

  

Lời bàn : Phàm là đế vƣơng, nếu không biết sợ nhân tâm li tán, không quy tụ và trọng 

dụng đƣợc ngƣời tài, thì ngai vàng cũng chẳng khác gì đống lửa, ắt sẽ có ngày thiêu cháy 

kẻ ngồi trên đó. 

  

Nhƣ vua Lê Anh Tông và chúa Trịnh Kiểm, mối nguy chất chứa kể cũng đã nhiều, tồn 

tại đƣợc chẳng qua là may mắn trong chỗ đẩy đƣa không ngờ của thế sự đó thôi. Nhƣng, 

tồn tại nhƣ vậy, phỏng có vinh quang gì ? 

  

Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm lánh mình đi ở ẩn, thiệt là thiệt riêng của triều Mạc, 

nhƣng nếu đời sau không thấy đó thực sự là thiệt thòi, thì mất mát của họ còn nặng nề 

hơn cả triều Mạc bội phần. Ngẫm mà xem!  

  

Chừng nào bậc chân tài còn trả lời theo lối ẩn dụ vòng vo thì chừng đó còn chƣa thể nói 

rằng nhân tình thế thái đã hết đen bạc, kẻ cầm quyền bính nên lấy đó làm mối lo hàng 

đầu. 

  

Đƣợc lời nhƣ cởi tấm lòng, Nguyễn Hoàng vào Nam, thênh thang biên thùy một cõi, hổ 

đã gập gió, rồng đã gặp mây, cơ nghiệp lớn thực đã bắt đấu từ đây vậy. Mới hay, một lời 



khuyên có thể đẩy ngƣời vào ngõ cụt và tội lỗi, một lời khuyên cũng có thể đẩy ngƣời 

đến chỗ mau chóng thỏa chí bình sinh. Chỉ tiếc từ đây, mầm mống của một cuộc tranh 

hùng đang gấp gáp xuất hiện! 

  

 

 03 - VÌ SAO HOÀNG ĐỆ LÊ DUY HÀN BỊ PHẾ LÀM THỨ DÂN 

 

 

Lê Duy Hàn là em ruột của vua Lê Anh Tông (1556-1573), vì thế, sử thƣờng chép tên 

ông là Hoàng đệ Lê Duy Hàn. Bấy giờ, cuộc hỗn chiến Nam - Bắc triều (cũng gọi là 

cuộc chiến tranh Lê Mạc) đang trong thời kì quyết liệt, chính sự của cả Nam triều lẫn 

Bắc triều đều rối bời, dân tình cả nƣớc rất khốn khổ. 

  

Xét về danh nghĩa, Nam triều là triều Lê nhƣng quyền bính lại do Nguyễn Kim nắm giữ. 

Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Nam triều bị họ Trịnh chuyên quyền, ngôi Hoàng đế của 

họ Lê chỉ là hƣ vị mà thôi. Sử gọi đó là thời vua Lê - chúa Trịnh. Tất nhiên, trong tôn 

thất nhà Lê cũng có những ngƣời nuôi chí khôi phục quyền lực cho dòng họ mình, và 

trong họ Trịnh, cũng có không ít ngƣời thèm khát ngôi chúa, cho nên, họ kết bè kết cánh 

và tìm cách thanh trừng lẫn nhau. 

  

Cuộc nồi da nấu thịt lớn nhất và sớm nhất trong nội bộ họ Trịnh là cuộc hỗn chiến giữa 

con trƣởng của Trịnh Kiểm là Trịnh Cối với con thứ của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng, diễn 

ra trong hai năm : 1569 và 1570, với kết cục là Trịnh Tùng giành đƣợc ngôi chúa từ tay 

anh ruột của mình. Cuộc xung đột lớn nhất và sớm nhất trong nội bộ họ Lê là cuộc xung 

đột giữa vua Lê Anh Tông với em ruột của nhà vua là Lê Duy Hàn. Về sự kiện này, sách 

Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 16, tờ 25a) chép nhƣ sau : 

  

"Mùa hạ, tháng tƣ (năm Kỉ Tị, 1569 - ND) Lê Duy Hàn là em ruột của Nhà vua ngầm 

nuôi chí khác, lẻn vào cung cấm, lấy trộm ấn báu nên bị bắt, nhƣng rồi đƣợc tha. Sau đó, 

(Lê Duy) Hàn lại phạm thêm tội giết ngƣời, (Nhà vua) đành phải giao cho đình thần nghị 

tội. Vua nói với Thƣợng tƣớng (chỉ Trịnh Kiểm - ND) rằng: 

  

- Ta đang lúc tuổi trẻ, may nhờ đƣợc Thƣợng phụ (chỉ Trịnh Kiểm - ND) và các quan 

văn võ tôn làm quân trƣởng, lòng những mong giữ tình thân ái, trong từ anh em ruột thịt 

đến gia đình, ngoài từ quốc gia đến khắp thiên hạ, ai ai cũng đƣợc hƣởng an vui. Nay, 

Duy Hàn với ta, tuy sinh cùng một bọc nhƣng cha mẹ đều mất sớm, hắn chẳng chịu nghe 

lời dạy bảo, thƣờng vụng trộm làm trò nhơ nhuốc, bẩm tính đã gian ngoan ngu muội, lại 

còn phạm tội vô cớ giết ngƣời, đáng phải bắt giam lại. 

  

Đến ngày 25 tháng 7, bọn Thiếu phó là Văn Khê Hấu Lƣơng Quốc Hoa vâng theo thánh 

chỉ của vua, vào xin ý kiến của Thƣợng tƣớng, căn cứ vào phép nƣớc mà xử (Lê Duy 

Hàn) phải bị thích vào mặt sáu chữ, bắt phải phế làm thứ dân. Các quan bộ Hình phải 

chịu trách nhiệm thi hành". 



  

 

  

Lời bàn : Lê Duy Hàn làm việc đại bất nghĩa chăng? Thật khó mà khẳng định nhƣ vậy. 

Nam triều đánh nhau với Bắc triều, anh em nhà chúa đánh nhau, anh em nhà vua đánh 

nhau, nơi nào cũng đánh nhau... đại nghĩa không còn đủ can đảm để trú ngụ trong các 

gia đình quyền thế đƣơng thời nữa. Họ chỉ khác tên khác tuổi, chớ cái tâm thì có gì đáng 

gọi là khác nhau đâu. 

  

Lê Duy Hàn là bậc đáng khen chăng? Chao ơi, nếu vậy thì lấy gì để phân biệt trắng đen 

nữa. Trộm ấn báu trong cung cấm, Lê Duy Hàn chỉ tỏ cái tham vọng làm vua, chẳng hề 

tỏ chút tài kinh bang tế thế nào cho thiên hạ nhờ cậy. Cả gan giết ngƣời vô tội, Lê Duy 

Hàn chỉ tỏ sự ngông cuồng của kẻ bất đắc chí, chẳng hề tỏ chút hào hiệp nào cho trăm họ 

noi theo. Chẳng biết triều đình thích những chữ gì vào mặt Lê Duy Hàn, nhƣng gƣơng 

mặt ấy cũng nhƣ gƣơng mặt của triều đình bấy giờ, nhem nhuốc đã sẵn, thêm vào sáu 

chữ nữa, nào có đáng kể gì đâu. 

  

Xót thƣơng thay cho dân đen thời chính sự điên đảo. Kẻ thế phiệt nếu bị coi là phạm tội, 

may mà thoát chết thì thế nào cũng bị đuổi về làm thứ dân. Họ tƣởng làm thứ dân dễ 

lắm, có biết dâu rằng, bất cứ kẻ nào có ý nghĩ tƣơng tự, thì chẳng bao giờ chiếm đƣợc 

một mảy may tình cảm của dân. Với dân, họ là ai, không nói cũng đủ biết rồi. Thậm 

nguy, chí nguy ! 

  

 04 - CUỘC TRANH HÙNG GIỮA TRỊNH TÙNG VỚI TRỊNH CỐI 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 16, tờ 26-b đến tờ 29-a) chép rằng :  

  

"Ngày 18 tháng 2 (năm Canh Ngọ, 1570 - ND) Thƣợng tƣớng Thái Quốc công là Trịnh 

Kiểm đau nặng và mất, triều đình truy tôn làm Minh Khang Thái Vƣơng, đặt cho tên 

thụy là Trung Huân. Bấy giờ, có chiếu chỉ cho con trƣởng (của Trịnh Kiểm) là Tuấn Đức 

Hầu Trịnh Cối nắm giữ binh quyền để cầm quân đánh giặc. Trịnh Cối đam mê tửu sắc, 

càng ngày càng ngông cuồng, kiêu ngạo, không xót thƣơng gì đến quân lính, vì vậy, các 

tƣớng đều có ý xa lánh, lìa bỏ, kẻ theo giúp Trịnh Cối ngày một ít đi, lòng ngƣời đổi 

thay, ai cũng nghĩ đến chuyện gây biến, mầm tai họa kể nhƣ đã thành hình. 

  

Ngày mồng hai tháng tƣ (năm Canh Ngọ, 1570 - ND), bọn Đoan Vũ Hầu là Lê Cập Đệ, 

Văn Phong Hầu là Trịnh Vĩnh Thiệu, Vệ Dƣơng Hầu là Trịnh Bách, nhập với bọn 

Lƣơng Quận công, Phổ Quận công và Lai Quận công là Phan Công Tích, đang đêm, dẫn 

gia quyến và binh sĩ dƣới quyền tới nơi ở của Phúc Lƣơng Hầu Trịnh Tùng để bàn định 

kế sách, ép Trịnh Tùng phải hành động. Trịnh Tùng bất đắc dĩ phải cùng với bọn (Lê) 

Cập Đệ, (Trịnh) Vĩnh Thiệu... thu tập binh tƣớng, ngay đêm đó chạy ra nơi hành tại ở 



Yên Trƣờng. Sáng hôm sau, họ đến dinh Kim Thành, ép Nghĩa Quận công là Đặng Huấn 

cùng vào cửa khuyết để bái yết Nhà vua. Bọn Trịnh Tùng than khóc mà nói rằng : 

  

- Anh thần là (Trịnh) Cối, vì say đắm tửu sắc nên làm mất lòng ngƣời, không sớm thì 

muộn, thế nào cũng có biến loạn. Đêm nay, họ mƣu đoạt binh lính và ấn quý của thần, 

bởi thế, bọn thần phải đang lúc nửa đêm mà chạy vào cửa khuyết. Vậy xin đau đớn báo 

tin, mong hoàng thƣợng thƣơng tình mà thu nạp. 

  

Vua nói :  

  

- Khi Thƣợng phụ (chỉ Trịnh Kiểm - ND) còn sống, đâu có nông nỗi này, nay phải làm 

sao đây ? 

  

Phúc Lƣơng Hầu (Trịnh Tùng), cùng bọn (Lê) Cập Đệ, (Trịnh) Vĩnh Thiệu, (Trịnh) 

Bách ... bí mật tâu Vua, xin dời hành tại vào cửa Vạn Lại, chia quân đóng giữ các cửa 

lũy để phòng bị quân giặc từ bên ngoài. 

  

Hôm sau, Trịnh Cối thân hành đốc suất bọn Phúc Quận công là Lại Thế Mỷ, An Quận 

công là Lại Thế Khanh, Lâm Quận công là Nguyễn Sƣ Doãn, Thạch Quận công là 

Vƣơng Trân, Vy Quận công là Lê Khắc Thận, Dƣơng Quận công là Nguyễn Hữu Liêu, 

Hùng Trà Hầu là Phạm Văn Khoái, cùng Hoành Quận công (chƣa rõ tên) và hơn một 

vạn quân, tiến đến phía ngoài cửa quan (chỉ nơi vua Lê và Trịnh Tùng ở - ND) và đóng 

dinh trại tại đấy. (Trịnh) Cối án binh bất động trong vài ngày, các tƣớng trong cửa ải 

(của vua Lê và Trịnh Tùng) cũng không xuất quân. Hai bên sai ngƣời đƣa thƣ qua lại, 

nói xấu lẫn nhau, lời lẽ rất ngạo mạn. 

  

Ngày mồng bay (tháng tƣ năm 1570 - ND), Vua sai sứ ra ngoài cửa quan chiêu dụ các 

tƣớng, bảo họ nên giảng hòa. Lại Thế Khanh thấy thế liền nói : 

  

- Không ngờ ngày nay, bọn chúng ta hóa thành kẻ dƣới quyền ngƣời khác. 

  

Nói rồi không chịu giảng hòa, bày chiến trận, tuyên bố là sẽ đem quân đánh vào cửa 

khuyết. Lại Thế Mỷ vung giáo chỉ vào cửa quan nói rằng : 

  

- Bao giờ bắt đƣợc ngƣời ở trong cửa quan thì mới nói chuyện giảng hòa đƣợc.  

  

Vua biết không thể hòa giải, bèn sai các tƣớng đem quân chống lại, đánh. nhau suốt ngày 

đêm không nghỉ. (Trịnh) Cối thấy đánh mãi không xong, lòng có ý ngần ngại, bên lui 

quân về Biện Dinh, họp các tƣớng lại, nói rằng : 

  

- Trong cửa quan có quân, ngoài cõi có giặc, ta ở giữa, nếu chẳng may có tai biến khẩn 

cấp thì khó mà chống đỡ.” 

  



…"Trịnh Cối tự thấy không thể chống nổi, lực lƣợng ngày càng bị cô lập, bèn đem bọn 

Lại Thế Mỷ, Vũ Sƣ Thƣớc, Trƣơng Quốc Hoa. . . và vợ con đến hàng họ Mạc". 

  

 

  

Lời bàn : Dân gian có câu rằng : 

  

Chuột chù chê khỉ rằng hôi, 

  

Khỉ mới trả lời : Cả họ mày thơm ? 

  

Chuyện Trịnh Tùng chê Trịnh Cối đam mê tửu sắc, cũng chẳng khác gì chuyện chuột 

chù chê khỉ vậy. Có điều, chuột chù và khỉ không cùng nòi cùng giống, chớ Trịnh Cối 

với Trịnh Tùng thì cùng máu mủ ruột rà, và họ không chỉ chê nhau mà còn so gƣơm đấu 

sức lẫn nhau, nghĩa là còn hơn cả chuột chù và khỉ một bậc cao nữa. 

  

Đã đánh nhau, ắt có kẻ thắng kẻ bại. Trong chỗ không ngờ, nhà Mạc có thêm đƣợc một 

ít lực lƣợng do Trịnh Cối mang về. Vác gƣơm và xua quân đuổi anh ruột đi để chiếm lấy 

ngôi chúa. Trịnh Tùng thắng lớn trong cuộc tranh hùng nhƣng lại thảm bại trong luân 

thƣờng, đạo lí. Ôi, ngọn cờ chiến thắng của Trịnh Tùng mới tanh tƣởi làm sao.  

  

Dân gian có câu : “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, Trịnh Cối và Trịnh Tùng chẳng 

phải là trâu bò, dân càng không phải là ruồi muỗi, nhƣng chuyện dân phải chết oan chết 

ức bởi cuộc tranh giành này là chuyện có thật! 

  

 

  

 05 - CHÚT KẾ MỌN CỦA LÊ CẬP ĐỆ 

 

 

Lê Cập Đệ là một trong những võ tƣớng của Nam triều, thời vua Lê Anh Tông (1556-

1573) từng đƣợc phong tới tƣớc Quận công, sau, gia phong đến hàm Thái phó, uy danh 

lừng lẫy lắm. Ngƣời xƣa xét tài làm tƣớng, thƣờng lấy dũng và mƣu làm tiêu chuẩn hàng 

đầu. Cái dũng của Lê tƣớng quân không thấy sử chép kĩ, nhƣng cái mƣu của Lê tƣớng 

quân thì thấy các bộ chính sử đều nhắc đến. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục 

biên, quyển 16, tờ 30-b và 31-a) chép nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ (khoảng những năm 1570, 1571 - ND) họ Mạc cậy có tƣớng nhiều quân mạnh, 

quyết chí thôn tính cả đất châu Ái (chỉ Thanh Hóa - ND) và châu Hoan (chỉ Nghệ An - 

ND), ngày đêm đánh gấp ngay phía ngoài lũy Yên Trƣờng. Quan quân (chỉ Nam triều - 

ND) thế yếu, chỉ lo đắp lũy cho cao, đào hào cho sâu, giữ vững chỗ hiểm yếu để chờ 

thời. 

  



Tháng 6 (năm 1570 - ND), bọn Đoan Vũ Hầu là Lê Cập Đệ, dùng mẹo để đắp thêm một 

tầng thành lũy ở phía ngoài, dài hơn mƣời dặm. (Cập Đệ) sai quân lấy phên và cả vách 

nhà của dân, trát đất rồi cắm chông bên ngoài, nhân lúc đêm tối, đem dựng ở phía ngoài 

lũy. Lũy giả này chỉ làm một đêm là xong. Sáng hôm sau, Mạc Kính Điển (tƣớng nhà 

Mạc, em của vua Hiến Tông Mạc Phúc Hải - ND) trông thấy, ngỡ là thật, sợ hãi không 

dám đến gần, bàn với các tƣớng rằng : 

  

- Chẳng ngờ ngày nay quân nhà Lê vẫn có kỉ luật và pháp lệnh nghiêm minh đến nhƣ 

thế. Chỉ một đêm mà đã đắp xong thành lũy, hẳn là quân cảm tử của nhà Lê còn nhiều 

nên mới có thể dốc sức làm nhanh đƣợc, ta thấy không yên lòng chút nào. 

  

Nói rồi (Mạc Kính Điển) liền tự mình đốc suất tƣớng sĩ, ngày đêm đánh gấp, hẹn phải 

lấy cho bằng đƣợc (đất đai thành lũy của nhà Lê) mới thôi. Do vậy, phía tả ngạn từ Da 

Châu đến Tàm Châu, phía hữu ngạn từ phía trên hai huyện Lôi Dƣơng và Nông Cống 

đều là bãi chiến trƣờng và mất lần hầu hết vào tay đối phƣơng (chỉ quân Mạc - ND). Bấy 

giờ, nhân dân khắp xứ Thanh Hoa đều bỏ chạy vì nhà cửa điêu tàn, ruộng đồng phải bỏ 

hoang, nhiều ngƣời bị chết đói". 

  

 

  

Lời bàn : Đọc đoạn sử này, hậu thế dễ có cảm tƣởng rằng, chừng nhƣ sử gia xƣa đã 

hoang phí chữ nghĩa một cách quá đáng. Cái gọi là mƣu của Đoan Vũ Hầu Lê Cập Đệ, 

chẳng qua chỉ là kế mọn của ngƣời cầm quân, đáng ngạc nhiên chăng thì cũng chỉ là ở 

chỗ, kế mọn ấy vẫn lừa đƣợc cả bậc tƣớng quân từng trải trận mạc nhƣ Mạc Kính Điển. 

Thế mới biết chính sự điên đảo, ngƣời thực tài hoặc đã bị giết, hoặc ẩn náu lánh mặt, ra 

chấp chính chỉ còn có những kẻ bất tài mà thôi. Dẫu sao, Đoan Vũ Hầu Lê Cập Đệ cũng 

tài hơn những kẻ bất tài ! 

  

Dỡ cả vách nhà dân để làm thành giả mà lừa quân Mạc, khiến cho thôn xóm bị điêu tàn, 

khỏi bàn cũng rõ đức độ của đội quân nhân danh việc phò vua giúp nƣớc kia, thảm hại 

đến cỡ nào. Chỗ này thì hậu thế phải vạn bội cám ơn sử thần xƣa, nếu không có những 

dòng chữ này, làm sao hậu thế có thể hình dung dƣợc sự khốn khổ của dân tình thời loạn 

lạc. 

  

Kế mọn của Lê Cập Đệ, Bắc triều chỉ bị lừa trong chốc lát. Nam triều cũng chẳng nhờ 

cậy đƣợc là bao, nhƣng đại họa mà dân phải hứng chịu thì lớn đến độ không sao lƣờng 

đƣợc. Kinh sợ thay ! 

  

 

  06 - CHUYỆN MỶ LƢƠNG, VĂN LAN, NGHĨA SƠN VÀ NGƢỜI VỢ CỦA 

TRƢƠNG TRÀ 

 

 



Mỷ Lƣơng, Văn Lan và Nghĩa Sơn là ba anh em ruột, quê ỏ làng Phổ Hành, huyện 

Khang Lộc (Thuận Hóa), không rõ họ và tên thật là gì, còn vợ của tƣớng quân Trƣơng 

Trà, ngƣời họ Trần, quê ở làng Diêm Tràng, huyện Phú Vang (Thuận Hóa). Trong chỗ 

đẩy đƣa không ngờ của thế cuộc, năm Tân Mùi (1571), những con ngƣời này đã gặp 

nhau trong một câu chuyện đáng để cho hậu thế lƣu tâm. Sách Khâm Định Việt sử thông 

giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 28, tờ 29 và 30) ghi lại nhƣ sau : 

  

"Mỷ Lƣơng và hai em là Văn Lan và Nghĩa Sơn, nhờ có công dâng thóc đóng góp cho 

họ Trịnh, nên đƣợc bổ làm quan, chuyên lo việc thu tô thuế. Sau, nhờ có công, Mỷ 

Lƣơng đƣợc làm đến chức Tham đốc, còn Văn Lan và Nghĩa Sơn đều đƣợc làm tới chức 

Thự vệ.  

  

Khi quân nhà Mạc vào cƣớp phá Nghệ An, đất Thuận Hóa cũng bị náo động. Mỷ Lƣơng 

nhân đó, định đánh úp đất Vũ Xƣơng (nay thuộc Quảng Trị - ND) rồi đem quân ra hàng 

nhà Mạc. Mỷ Lƣơng sai em là Văn Lan và Nghĩa Sơn, đem quân mai phục ở Minh Linh 

(nay thuộc Quảng Trị - ND) còn mình thì lẻn theo đƣờng núi đến khu Cầu Ngói ở huyện 

Hải Lăng (cũng thuộc Quảng Trị - ND), hẹn ngày cùng nhau đánh từ hai phía đánh lại. 

  

Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế (chỉ Nguyễn Hoàng - ND) biết rõ âm mƣu của chúng, bèn sai 

Phó tƣớng là Trƣơng Trà đi đánh Nghĩa Sơn, còn Gia Dụ thì tự mình thống lãnh quân 

lính, bí mật đến Cầu Ngói đánh úp Mỷ Lƣơng, đốt hết doanh trại của chúng. Mỷ Lƣơng 

chạy trốn nhƣng bị Gia Dụ bắt đƣợc và đem chém. 

  

Trƣơng Trà đến Phúc Thị đánh nhau với Nghĩa Sơn, bị Nghĩa Sơn bắn chết. Ngƣời vợ 

của Trƣơng Trà là Trần Thị, sôi sục căm thù, liền cải trang giả làm đàn ông, xông ra trận 

đốc chiến và bắn chết đƣợc Nghĩa Sơn. Bọn Văn Lan chạy trốn về đƣợc với họ Trịnh. 

  

Gia Dụ kéo quân về, phong Trần Thị làm Quận Phu nhân". 

  

 

  

Lời bàn : Phàm là ngƣời làm quan, nếu không do dùi mài kinh sử để rồi thi cử đỗ đạt và 

đƣợc bổ nhiệm, thì cũng phải là ngƣời có chút võ công trong trận mạc, may đƣợc triều 

đình biết đến mà ban ân huệ để rồi cũng đƣợc làm quan. Ba anh em Mỷ Lƣơng, Văn Lan 

và Nghĩa Sơn thì nhờ nạp thóc cho chúa Trịnh mà đƣợc nhận quan tƣớc, nào có vẻ vang 

danh giá gì đâu ? 

  

Thói thƣờng, kẻ nhờ tiền của mà đƣợc chức tƣớc thì thế nào rồi cũng dùng chức tƣớc để 

kiếm thêm lợi lộc, cho nên, chuyện ba anh em Mỷ Lƣơng, Văn Lan và Nghĩa Sơn, đang 

theo chúa Trịnh lại rắp tâm làm phản chúa Trịnh, chẳng có gì là khó hiểu cả. Lấy thóc 

gạo để đổi lấy chút hƣ danh thì họ sẵn lòng, còn nhƣ đổi mạng sống để lấy hƣ danh thì 

họ quyết không làm. Nhƣng, kẻ thiển lậu thì lúc nào cũng thiển lậu, lòng họ gian manh 

mà mƣu kế không đủ để thực hiện sự gian manh, cho nên, về với suối vàng mà chẳng kịp 



nhận ra vì sao lại vế sớm đến vậy. Họ bị thua mà phải chết, nhƣng kẻ thắng cũng chẳng 

vinh quang gì. Thời mà danh phận không rõ, thuận nghịch khó phân, thì kẻ thắng chẳng 

qua cũng chỉ là kẻ mạnh nhất thời mà thôi. 

  

Vợ của tƣớng quân Trƣơng Trà quả là đáng phục. Chỉ một lần xông trận, bà đã trả đƣợc 

thù nhà, khiến cho đối phƣơng phải một phen khiếp đảm. Bà cải trang làm đàn ông, ắt là 

muốn cho quân sĩ tin cậy, nhƣng, bà đã làm đƣợc việc mà đƣờng đƣờng là tƣớng quân 

nhƣ chồng bà là Trƣơng Trà có làm nổi đâu. Trong trƣờng hợp này, ai bảo đàn bà là phải 

yếu thì thật là sai lầm. 

  

 

 

 07 - VUA LÊ ANH TÔNG VÀ THÁI PHÓ LÊ CẬP ĐỆ GẶP ĐẠI HỌA 

 

 

Năm 1570, sau khi đánh đuổi đƣợc anh là Trịnh Cối để giành ngôi chúa, Trịnh Tùng liền 

tìm đủ mọi cách thâu tóm quyến bính về tay mình, đồng thời, thủ tiêu bất cứ ai có ý định 

chống đối. Bấy giờ, Lê Cập Đệ vừa là chỗ dựa tin cậy của Nhà vua, lại cũng vừa là kẻ 

không ƣa gì Trịnh Tùng, bởi vậy, Trịnh Tùng cố sức gài bẫy để giết cho bằng đƣợc Lê 

Cập Đệ. Đang lúc Trịnh Tùng căm ghét Lê Cập Đệ nhƣ vậy, thì vào năm 1571, Nhà vua 

lại định công ban thƣởng những ngƣời trực tiếp đánh nhau với quân Mạc, thăng cho Lê 

Cập Đệ lên đến hàm Thái phó, khiến cho Lê Cập Đệ càng thêm dƣơng dƣơng tự đắc, 

khinh nhờn cả với Trịnh Tùng. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 16, 

tờ 35-b) chép rằng : 

  

"Tháng ba (năm Nhâm Thân, 1572 - ND), Lê Cập Đệ ngầm có chí khác, mƣu giết Tả 

tƣớng (chỉ Trịnh Tùng vì lúc này Trịnh Tùng đƣợc phong làm Tả tƣớng - ND), vờ nỉ Tả 

tƣớng bơi thuyền ra giữa sông để giết, nhƣng Tả tƣớng biết đƣợc nên mƣu không thành. 

Từ đấy, hai bên thù oán nhau, ngoài thì vờ nhƣ hiệp lực để đánh giặc mà trong thì nghi 

kị, chỉ muốn ám hại nhau". 

  

Và cuộc ám hại nhau đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 1572. Cũng sách trên (tờ 37-

a) chép tiếp : 

  

"Lê Cập Đệ từng nuôi chí khác, mƣa hại Tả tƣớng Trịnh Tùng, song, Tả tƣớng vờ nhƣ 

không biết, sai ngƣời đến biếu (Lê Cập Đệ) rất nhiều vàng. Lê Cập Đệ đến để tạ ơn, 

Trịnh Tùng liền sai đao phủ núp sẵn ở sau trƣớng, ra bắt và giết đi, xong lại sai ngƣời 

nói phao lên rằng, Vua sai Trịnh Tùng giết Lê Cập Đệ là kẻ làm phản, tƣớng sĩ không ai 

đƣợc hoang mang, ai bỏ chạy hoặc chống lại đều bị giết cả họ. Quân lính thảy đều khiếp 

sợ, không dám làm gì". 

  



Giết xong Lê Cập Đệ rồi, Trịnh Tùng liền tìm cách để bức bách Nhà vua. Tiếc thay, Lê 

Anh Tông đã ở thế cô, lại thêm non yếu về bản lĩnh chính trị, đến nỗi cuối cùng cũng 

gặp đại họa chẳng kém gì Lê Cập Đệ. Sách trên (tờ 37a-b) viết tiếp : 

  

"Lúc ấy, bọn bề tôi là Cảnh Hấp và Đình Ngạn đến tâu vua rằng : 

  

- Tả tƣớng cầm quân, quyền thế rất lớn, bệ hạ thật khó bề cùng tồn tại với ông ta đƣợc. 

  

Nghe vậy, Nhà vua hoang mang, nghi hoặc, đang đêm mà bỏ chạy, mang theo bốn vị 

Hoàng tử cùng chạy vào thành Nghệ An và ở luôn tại đó. Tả tƣớng nói với các tƣớng 

rằng : 

  

- Giờ đây, bởi nghe theo lời gièm pha của lũ tiểu nhân mà Nhà vua bỗng làm điều khinh 

suất, bỏ ngôi báu mà phiêu dạt ra ngoài. Thiên hạ không thể có một ngày không có vua. 

Nếu vậy, ta và quân sĩ lập công danh với ai đây ? Chi bằng hãy tìm một vị Hoàng tử, tôn 

lên ngôi báu để yên lòng ngƣời, sau hãy đem quân đi đón Vua cũng không muộn.  

  

Bấy giờ, Hoàng tử thứ năm, tên là Đàm đang ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên (nay 

là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - ND) Trịnh Tùng cho ngƣời đón về, tôn làm vua, 

đó là vua Lê Thế Tông". 

  

Các bộ sử cũ cũng cho biết, đến ngày 22 tháng 1 năm Quý Dậu (1573), vua Lê Anh 

Tông bị chúa Trịnh Tùng giết, thọ 41 tuổi. Hoàng tử Lê Duy Đàm lên ngôi lúc mới sáu 

tuổi đầu, chính sự trong nƣớc lớn nhỏ đều do Trịnh Tùng quyết đoán. 

  

 

 Lời bàn : Bấy giờ, đất đai Nam triều quản lí thì bé nhỏ, dân cƣ Nam triều cai trị chẳng 

có là bao, thế mà giặc ngoài đánh chƣa xong, thù trong đã xuất hiện, trong ngoài trên 

dƣới nhiễu nhƣơng đến mức khó lƣờng. 

  

Lê Cập Đệ tuy đƣợc phong tới hàm Thái phó, vậy mà nhận thức vẫn nông cạn làm sao. 

Đến nhƣ anh ruột mà Trịnh Tùng còn không chút xót thƣơng thì bảo Trịnh Tùng thƣơng 

ngƣời dƣng nƣớc lã làm sao đƣợc. Dƣơng dƣơng tự đắc đã là dại, nhận vàng của kẻ mà 

mình biết thừa là đang lập mƣu hại mình thì lại càng dại hơn, cuối cùng, tự dấn thân vào 

miệng cọp, sự dại này chẳng còn ngôn từ nào để diễn đạt đƣợc nữa. Cho nên, Lê Cập Đệ 

chết, Trịnh Tùng nhổ đƣợc một cái gai ở trƣớc mắt, vua Lê Anh Tông kể nhƣ bị chặt một 

cánh tay, còn dƣơng thế bớt đƣợc một sinh linh tham lam và khờ khạo. 

  

Vua Lê Anh Tông bỏ chạy vào Nghệ An, tức là đã vô tình giúp Trịnh Tùng làm một việc 

không dễ làm vậy. Sự hậu hĩ này của Nhà vua đối với Nhà chúa, rốt cuộc chỉ để cho hậu 

thế chê cƣời mà thôi. Hoàng tử Lê Duy Đàm đƣợc đƣa lên ngôi, điều ấy cũng có nghĩa là 

họ Trịnh chƣa muốn dứt bỏ hẳn họ Lê. Nhƣng, đông tây kim cổ vẫn cho hay, đƣợc làm 

và làm đƣợc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Làm vua nhƣ các vua Lê thời vua Lê 



- chúa Trịnh thì ai mà chẳng làm đƣợc. Làm vua mà chỉ biết gật đấu theo ý chúa, có lẽ 

chỉ cần tìm một kẻ ngái ngủ đặt lên ngai vàng cũng đƣợc. Tiện biết là bao. Sử chép, vua 

Lê Anh Tông bị Trịnh Tùng giết chết, nhƣng thực ra nhà vua đã thực sự sống bao giờ 

đâu ! 

  

 

  

 08 - LẬP BẠO ĐÃ BỊ GIẾT NHƢ THẾ NÀO ? 

 

 

Lập Bạo là tên, còn họ là gì thì chƣa rõ. Sinh thời, Lập Bạo từng đƣợc Nam triều phong 

tới tƣớc Quận Công, vì thế, sử vẫn thƣờng chép là Lập Quận Công. Năm 1570, khi thấy 

Trịnh Kiểm mất, hai anh em Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau để giành quyền bính, 

tình thế Nam triều rất phức tạp, Lập Bạo bèn về đầu hàng Bắc triều. Bởi bản quán của 

Lập Bạo là vùng Bắc Bố Chính (nay là huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - ND), cho 

nên, nhà Mạc liền sai Lập Bạo dẫn quân Bắc triều vào đánh phá vùng này. Chuyến này, 

Lập Bạo ra đi để rồi không bao giờ trở về đƣợc nữa. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, 

quyển 1) chép chuyện Lập Bạo nhƣ sau : 

  

"Mùa thu, tháng 7 (năm 1572 - ND), tƣớng Mạc là Lập Bạo (không rõ họ, tự xƣng là 

Quận công) ngƣời châu Bắc Bố Chính, đem hơn 60 chiến thuyền, vƣợt biển vào cƣớp 

phá. Chúng đóng trại từ Hồ Xá đến đền Thanh Tƣơng (xã Lãng Uyển), thế rất mạnh. 

Chúa (đây chỉ Nguyễn Hoàng - ND) đem quân chống giữ ở sông Ái Tử. Đêm đang ngủ, 

Chúa bỗng nghe từ giữa sông có tiếng kêu trảo trảo, cho là điềm lạ, liền khấn rằng : 

  

- Thần sông nếu có linh thiêng thì xin hãy giúp ta đánh giặc. 

  

Đêm ấy, Chúa nằm mơ thấy một ngƣời đàn bà mặc áo xanh, tay cầm một cái quạt the, 

đến trƣớc mặt mà nói rằng : 

  

- Minh công muốn trừ đƣợc giặc thì nên dùng mĩ kế để dụ giặc đến bãi cát, thiếp sẽ giúp 

sức cho.  

  

Tỉnh dậy, Chúa nghĩ rằng, ngƣời đàn bà trong mộng khuyên ta nên dùng mĩ kế, vậy phải 

chăng mĩ kế chính là mĩ nhân kế ? Bấy giờ, trong đám thị tì của Chúa có nàng Ngô Thị 

(tên là Ngọc Lâm, lại có tên gọi khác là Trà, ngƣời làng Thế Lại) đã có nhan sắc đẹp lại 

có tài biện bác. Chúa liền sai nàng đem vàng lụa đi dụ Lập Bạo tới chỗ khúc sông có 

tiếng kêu trảo trảo để giết hắn. 

  

Ngô Thị đến trại Lập Bạo, nói : 

  

- Chúa công thiếp nghe tin tƣớng quân từ xa mới đến, liền vội sai thiếp mang chút quà 

mọn tới để xin giảng hòa, không đánh nhau nữa. 



  

Lập Bạo thích sắc đẹp của Ngô Thị, nhƣng vẫn còn giả vờ nói: 

  

- Ngƣời tính đến đây để làm mồi nhử ta có phải không ? 

  

Ngô Thị khéo đẩy đƣa thƣa gởi, Lập Bạo liền tin, cho giữ lại trong trƣớng. Ngô Thị nhân 

đó, mời Lập Bạo đến bờ sông để cùng Chúa hội thề. Lập Bạo đồng ý, Ngô Thị lập tức 

mật báo cho Chúa hay trƣớc. Chúa cho dựng ngay một ngôi đền tranh ở bên sông, ngay 

chỗ có tiếng kêu trảo trảo để làm chỗ hội thề, đồng thời, sai đào hầm, đặt phục binh sẵn. 

Đến hẹn, Lập Bạo cùng với Ngô Thị, đi trên một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có độ vài chục 

ngƣời theo hầu. Tới bến, thấy dƣới cờ của Chúa cũng chỉ có khoảng vài chục ngƣời theo 

hầu nên Lập Bạo vẫn thản nhiên, không hề ngờ vực gì cả, cứ thế mà bƣớc thong thả vào 

đền. Bất ngờ, phục binh nổi dậy, Lập Bạo hoảng sợ chạy xuống thuyền thì thuyền đã ra 

xa ngoài bãi rồi. Lập Bạo nhảy xuống nƣớc lao theo, nhƣng chƣa kịp đến nơi thì đã bị 

bắn chết. Chúa thừa thắng, tiến đến đánh dinh trại của quân Lập Bạo ở Thanh Tƣơng. 

Khi ấy, có gió to nổi lên, thuyền giặc đắm gần hết, chúng đem nhau ra hàng. Chúa cho 

chúng ở đất Cồn Tiên (tức cửa Tùng - ND), nay là tổng Bái Ân (thuộc Quảng Trị - ND), 

chia làm 36 phƣờng. Khi về, Chúa thƣởng công cho Ngô Thị, đem Ngô Thị gả cho quan 

Phó đoan Sự vệ, vệ Thiên Võ là Võ Doãn Trung, lập đền thờ và phong cho thần sông 

làm Trảo Trảo Linh Thu Phổ Trạch Tƣớng Hựu Phu Nhân”. 

  

 

  

Lời bàn : Lập Bạo trƣớc đã theo phò Nam triều, đƣợc Nam triều phong tới tƣớc Quận 

công, nhƣng khi thấy Nam triều lục đục. Lập Bạo đã vội theo Bắc triều, tình nguyện đem 

quân đi đánh Nam triều đang khi Nam triều gặp hoạn nạn, ấy là cơ hội và bất nghĩa. 

Đành là cả Nam triều lẫn Bắc triều, chẳng ai có chính nghĩa, nhƣng phàm là kẻ đƣợc 

sống giữa cõi trời đấ, chim cho ra chim, chuột cho ra chuột, còn nhƣ cam phận làm loài 

dơi thì chỉ lẩn quất trong bóng tối mà thôi. 

  

Vừa nghe Ngô Thị khéo đẩy đƣa thƣa gởi vài lời, Lập Bạo đã quên hết mọi lẽ. Trƣớc, 

Lập Bạo bỏ Nam triều mà theo về với Bắc triều chỉ vì Nam triều lục đục, giờ Lập Bạo 

lại bỏ Bắc triều và định trở về với Nam triều, chẳng qua chỉ vì thanh sắc hấp dẫn của 

Ngô Thị đó thôi. Mới hay, trong con ngƣời Lập Bạo, sự háo sắc còn mạnh hơn cả ý chí 

tƣớng quân. Lập Bạo chết, trƣớc hết có lẽ cũng bởi tâm địa tráo trở và sự háo sắc thái 

quá của ông ta. 

  

Ngô Thị Ngọc Lâm quả cảm đem tấm thân bồ liễu giúp Chúa làm nên nghiệp lớn, đáng 

kính thay. Tiếc là bà sinh phải thời loạn, thời các chúa tranh hùng. 

  

 

  09 - ĐOẠN KẾT BI THẢM CỦA CUỘC ĐỜI VUA LÊ ANH TÔNG 

 



 

Năm 1570, bởi chịu không nổi sự bức bách của Trịnh Tùng và những lời bàn ra bàn vào 

của bá quan văn võ, vua Lê Anh Tông hoảng hốt bỏ cả ngai vàng mà chạy vào Nghệ An. 

Trong lúc vội vã, nhà vua chỉ kịp mang theo bốn trong số năm vị Hoàng tử của mình. 

Trịnh Tùng cũng chỉ mong đƣợc nhƣ vậy mà thôi. Ngay sau đó, Trịnh Tùng cho ngƣời 

đến xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), 

đón Hoàng tứ thứ năm là Lê Duy Đàm, lúc này mới lên sáu tuổi, về lập làm vua, đó là 

vua Lê Thế Tông (1573 - 1599). 

  

Bấy giờ, đất đai Nam triều quản lãnh còn nhỏ hẹp, vậy mà có đến những hai vua, sự thừa 

thãi đấng chí tôn quả là rất đáng sợ. Giữa hai vua, hiển nhiên Trịnh Tùng chỉ có thể chọn 

vua con là Lê Thế Tông, vì Lê Thế Tông bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ con không hơn 

không kém. Chọn vua con thì phải thủ tiêu vua cha, nhƣng để tránh tội thí nghịch, Trịnh 

Tùng lại phải đặt mƣu tính kế. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, 

  

tờ 2-b) chép rằng:  

  

"Bấy giờ, Hồng Phúc Hoàng đế (chỉ vua Lê Anh Tông. Hồng phúc là niên hiệu của Lê 

Anh Tông, dùng từ năm 1572 đến năm 1573 - ND) phiêu bạt đến đất Nghệ An. Các 

Hoàng tử là Bách, Lựu, Ngạnh và Tùng đều đi theo. Tả tƣớng Trịnh Tùng sai bọn 

Nguyễn Hữu Liêu tiến quân đến đánh thành (Nghệ An). Nhà vua chạy trốn ra ruộng mía. 

Bọn Hữu Liêu liền quỳ lạy ở ngoài ruộng mía và nói rằng :  

  

- Xin bệ hạ mau trở về cung để thỏa yên lòng mong đợi của thần dân trong nƣớc, bọn 

thần không hề có ý gì khác cả. 

  

Chúng đem bốn con voi đực đi đón Vua trở về. (Trịnh Tùng) sai Bảng Quận công là 

Tống Đức Vị theo hầu sát ngày đêm. Ngày 22 (tháng 1 năm Quý Dậu, 1573 - ND), Vua 

về đến huyện Lôi Dƣơng (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa - ND). Hôm ấy Vua băng. Khi ấy, 

Tả tƣớng Trịnh Tùng sai Tống Đức Vị ngầm bức hại Vua, xong thì nói phao lên rằng, 

Nhà vua đã thắt cổ tự tử." 

  

 

  

Lời bàn : Làm thƣờng dân mà tai thích nghe chuyện đàm tiếu thì nguy hại cho thân danh 

và gia giáo, đời chẳng ai ƣa. Làm bậc "cha mẹ của dân" mà tai thích nghe chuyện đàm 

tiếu thì nguy hại cho cả một vùng, hậu quả khó mà lƣờng trƣớc đƣợc. Làm vua thiên hạ 

mà tai thích nghe chuyện đàm tiếu thì nguy hại cho cả xã tắc, trăm họ điêu đứng và ngai 

vàng cũng khó mà giữ đƣợc. Vua Lê Anh Tông buộc phải từ bỏ cung điện nguy nga để... 

vào núp trong ruộng mía, trƣớc là bởi Trịnh Tùng bức bách, nhƣng xem ra thói quen 

thích nghe chuyện đàm tiếu cũng đã hại Nhà vua. Nạn nhân cũng chính là thủ phạm, 

thƣơng hại thay ! 

  



Lê Anh Tông có gan và có sức chạy đến Nghệ An nhƣng lại không có gan và sức để 

chống lại đám quân sĩ đi bắt mình. Bảo là lực lƣợng của Trịnh Tùng quá mạnh cũng 

đƣợc mà bảo là năng lực và bản lĩnh của nhà vua quá yếu cũng đƣợc. Bình sinh, Vua 

thích nghe lời bàn ra bàn vào, thì khi gặp nạn, chẳng ai dám cứu Vua, chuyện ấy không 

có gì khó hiểu cả. 

  

Hình nhƣ Nguyễn Hữu Liêu không giết Vua ở Nghệ An là bởi sợ làm hƣ ruộng mía đó 

thôi. Chua chát thay! 

  

 10- TRẬN TAM ĐIỆP 

 

 

Trong cuộc hỗn chiến Nam-Bắc triều, trận Tam. Điệp (1589) là một trong những trận ác 

liệt nhất. Với chúa Trịnh Tùng, đây cũng là trận khẳng định năng lực cầm quân, khiến 

cho sĩ khí Nam triều ngày càng phấn chấn. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, 

quyển 17, tờ 20-b và tờ 21a-b) mô tả trận này nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ, họ Mạc cử binh, sai Mạc Đôn Nhƣợng thống suất tƣớng sĩ và quân khấp bốn 

trấn, định ngày vào Yên Mô (Ninh Bình - ND) giao chiến với quan quân (chỉ Nam triều - 

ND). Tiết chế Trịnh Tùng bàn với các tƣớng rằng : 

  

- Nay họ Mạc đem đại binh tới, cốt để đánh một trận sống mái với ta. Địch nhiều, ta ít 

mạnh yếu cách nhau xa lắm. Nhƣng, ta đang giữ đất hiểm, địch không dễ làm đƣợc gì. 

Binh pháp nói : Một ngƣời giữ đƣợc chỗ hiểm, ngàn ngƣời không địch nổi. Ta đang ứng 

vào câu này đây. Vậy, ta nên giả vờ rút quân để dụ chúng vào chỗ hiểm, khiến địch 

khinh ta mà đem quân đuổi theo, khi đó, ta dùng trọng binh đánh úp, ắt là sẽ phá đƣợc. 

  

Canh ba (vào khoảng từ 23 giờ đến 01 giờ) đêm ấy, Tiết chế Trịnh Tùng sai Nguyễn 

Hữu Liêu đem một vạn năm ngàn quân tinh nhuệ và hai trăm cỗ khinh kị, đi gấp trong 

đêm tối, tới vùng chân núi, tìm hang động, khe suối và những nơi có lau sậy để mai 

phục, hẹn rằng, hễ nghe ba tiếng súng lệnh thì cho quân mai phục nổi lên đánh. Hữu 

Liêu đem quân đi rồi, (Tiết chế Trịnh Tùng) lại sai Trịnh Đỗ, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh 

đem quân chặn phía sau. Xong, (Tiết chế Trịnh Tùng) hạ lệnh cho các quân cứ theo đúng 

trận đồ mà rút lui, nếu thấy giặc đến thì cứ vừa đánh vừa chạy, chừng nào đến chỗ có 

quân mai phục, hễ nghe thấy ba tiếng súng lệnh, thì phải lập tức chuyển hậu quân thành 

tiền quân, đội ngũ, cờ xí tả hữu phải đúng nhƣ trận đồ đã vạch. Các tƣớng nhận lệnh 

xong, trở về doanh trại, chỉnh đốn quân sĩ để đợi giặc. (Tiết chế Trịnh Tùng) còn sai Ngô 

Cảnh Hựu đem quân chở lƣơng thực, thu nhặt hết mọi thứ vào núi Tam Điệp, cốt tỏ cho 

giặc biết việc lui quân, sai Trung quân và Hậu quân lần lƣợt rút về Tam Điệp và đóng tại 

đó. Tiết chế tự mình đốc suất tƣớng sĩ lên đƣờng. Hôm ấy, tƣớng nhà Mạc sai ngƣời lên 

đỉnh núi cao để quan sát, thấy quân (Nam triều) kéo về thì cƣời mà nói rằng : 

  



- Nó thấy quân ta tới, tự biết là không kháng cự nổi vì quân nó ít, thế nào nó cũng để 

Hoàng Đình Ái đi chặn hậu. Hỡi các tƣớng sĩ, hễ ngƣời nào dấn thân cố sức đuổi kịp 

quân địch, bắt sống đƣợc tƣớng giặc hoặc bắt đƣợc voi là công hạng nhất, về triều sẽ tâu 

xin thăng chức và trọng thƣởng.  

  

Tƣớng Mạc cậy có quân đông, hăng hái tranh nhau tiến lên phía trƣớc, không hề nghĩ gì 

đến kẻ đi sau, đua nhau đánh đuổi (quân Nam triều) đến tận chỗ hiểm của núi Tam Điệp. 

Ba tiếng súng lệnh nổ vang, quân mai phục nhất loạt vùng dậy. Khi ấy, Tiết chế Trịnh 

Tùng cũng tung đại quân ra đánh, cả bốn mặt cùng tấn công, toàn quân theo đúng trận 

đồ, không hề sai lạc. Giặc tan vỡ phải chạy dài, bị chém hơn một ngàn thủ cấp, bị bắt 

sống hơn sáu trăm tên. Tƣớng nhà Mạc lo sợ, thu nhặt tàn quân chạy về Kinh Ấp, quan 

quân (Nam triều) toàn thắng, kéo về Thanh Hoa ". 

  

 

  

Lời bàn : Kẻ đang mạnh mà nông nổi, thƣờng quên rằng, mình cũng từng có lúc là kẻ 

yếu và nếu không nhƣ vậy thì biết đâu, đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ là kẻ yếu. Kẻ 

đang yếu mà nông nổi lại kém ý chí thì thƣờng quên rằng, cũng đã có lúc mình từng là 

kẻ mạnh, và nếu không nhƣ vậy, thì biết đâu, đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ là kẻ 

mạnh. Thiên hạ cứ đổ hết cho con tạo xoay vần, biết đâu, con tạo của ta cũng chính là ta 

vậy. 

  

Trong trận này, nhà Mạc nói chung và tƣớng Mạc Đôn Nhƣợng nói riêng, đúng là kẻ 

mạnh mà nông nổi, thảm bại thì có gì là lạ đâu. Nam triều quyết đánh suốt mấy chục 

năm trời để giành quyền bá chủ, thế cũng đáng gọi là có ý chí. Trịnh Tùng dùng quân ít 

mà đại thắng Bắc triều quân đông, thế cũng đáng gọi là có tài. Chỉ tiếc là Bắc triều hay 

Nam triều thì cũng đều là dòng dõi con Hồng cháu Lạc, nào có vẻ vang gì chuyện nồi da 

nấu thịt này đâu. 

  

Đoạn sử này nhoè nhoẹt, hình nhƣ khi viết đến đây, sử gia xƣa đã phải rầu rĩ, bất đắc dĩ 

mà gật đầu khen tài, để mặc cho dòng nƣớc mắt nặng lòng thƣơng đời chảy mãi. 

  

 

  

 11- NGÀY TÀN CỦA HỌ MẠC 

 

 

Năm Nhâm Thìn (1592) là năm ghi nhận sự tàn lụi của họ Mạc. Kể ra thì sau đó, họ Mạc 

vẫn còn tiếp tục xƣng vƣơng xƣng đế thêm một thời gian nữa, nhƣng thực lực chẳng 

còn, có cũng nhƣ không vậy. Mở đầu triều Mạc là Mạc Đăng Dung, nhờ có tài đánh vật 

mà đƣợc bổ làm quan, rồi dần dần, quật đổ cả nhà Lê mà lập ra nhà Mạc, tiếc thay con 

cháu chẳng nối đƣợc chí lớn của tổ tiên, đến đây, vua của nhà Mạc là Mạc Mậu Hợp lại 



gục ngã bởi một ngƣời đàn bà. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, 

tờ 31a-b) chép rằng : 

  

"Mạc Mậu Hợp càng ngày càng buông thả, đam mê tửu sắc một cách bừa bãi. Bấy giờ, 

vì vợ của Sơn Quận công Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên có chị ruột đang là Hoàng 

hậu của Mạc Mậu Hợp, bởi vậy, bà vẫn thƣờng hay ra vào trong cung. Mạc Mậu Hợp 

thấy bà có nhan sắc mặn mà, lòng lấy làm thích thú lắm, bèn bí mật lập mƣu giết Bùi 

Văn Khuê để cƣớp vợ của ông ta. Cơ mƣu bị lộ, Bùi Văn Khuê vội đem quân bản bộ 

chạy về huyện Gia Viễn, phủ Trƣờng Yên (nay thuộc Ninh Bình - ND) chứ không chịu 

ra giúp Mạc Mậu Hợp nữa. Mạc Mậu Hợp cho gọi hai ba lần mà không đƣợc, bèn sai 

tƣớng đem quân tới hỏi tội Bùi Văn Khuê. 

  

Tháng 10 (năm 1592 - ND) một mặt, Bùi Văn Khuê dốc quân đánh quân Mạc, mặt khác 

lại cho con chạy vào Thanh Hoa, lạy xin đầu hàng (Nam triều), khóc mà nói rằng : 

  

- Thân phụ của thần là Bùi Văn Khuê bị họ Mạc ngầm sai quân đến bức hại. Thân phụ 

của thần sai thần thay mặt, liều đến tạ tội và xin theo về với triều đình. Thần xin cúi 

mình hàng phục để cầu đƣợc sống, nếu triều đình ƣng thuận, thần xin khắc ghi ơn nghĩa 

vào tận xƣơng cốt, trọn đời cảm phục không quên. Nếu may mà thần đƣợc đội ơn đức 

lớn, đƣợc triều đình xét rõ lòng thành, thì xin cho một lữ quân tới cứu. Thân phụ thần là 

kẻ hèn mọn ở phƣơng xa, nếu đƣợc oai trời rủ lòng thƣơng xót đến, thì nhất định sẽ tình 

nguyện làm ngƣời dẫn đƣờng (đi đánh quân Mạc), cho dẫu có phải chết cũng không dám 

chối từ, quyết lập công báo đáp. 

  

Tiết chế Trịnh Tùng nghe vậy, cƣời mà nói rằng : 

  

- Văn Khuê về hàng, đó là ý trời muốn cho ta đƣợc thành công. Đất đai của bản triều đã 

có thể định ngày lấy lại hết đƣợc rồi". 

  

Lời bàn : Mạc Mậu Hợp với Bùi Văn Khuê, tuy lúc vào triều danh phận là vua tôi, 

nhƣng khi về nhà, nghĩa tình lại là anh em bạn rể. Mạc Mậu Hợp đã lấy chị, lại còn 

muốn chiếm luôn ngƣời em vợ đã có chồng, ấy là tham. Bùi Văn Khuê đang lúc giận dữ 

nên lánh mặt không ra. Mạc Mậu Hợp không tự hối lỗi, lại còn đem quân tới đánh, ấy là 

bất nghĩa và thiển lậu. Đem quân đánh Bùi Văn Khuê thì có khác gì tình nguyện giúp 

Nam triều chống lại chính mình ? Mới hay, chia rẽ lúc lâm nguy cũng chẳng khác gì tự 

sát. Lời Trịnh Tùng nói lúc con Bùi Văn Khuê đến hàng, quả là rất chí lí. Song le, làm 

sao có thể bắt những kẻ tranh hùng trong thời loạn, một lòng một dạ chung lƣng đấu cật 

với nhau ? 

  

Đánh nhau với Bắc triều của nhà Mạc, Nam triều phải hao binh tổn tƣớng, vất vả không 

biết bao nhiêu năm trời, vậy mà trong phút chốc, chỉ vì một ngƣời đàn bà. vua Bắc triều 

là Mạc Mậu Hợp đã gục ngã, thƣơng hại thay !  

  



 

 12 - SỐ PHẬN MẠC MẬU HỢP 

 

 

Mạc Mậu Hợp là con của vua Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên, sinh vào năm nào không 

rõ, chỉ biết đƣợc lên nối ngôi từ năm 1562 và làm vua nhà Mạc từ đó cho đến năm 1592. 

Trớ trêu thay, tên vua là Mậu Hợp nhƣng chính sự triều Mạc ở thời trị vì của vị vua thứ 

năm này lại là lìa tan. Có thể nói, năm 1592 là năm đánh dấu sự chấm dứt vai trò của họ 

Mạc trên vũ đài chính trị của nƣớc nhà.  

  

Sau nhiều trận đại bại liên tiếp, thế cùng lực kiệt, Mạc Mậu Hợp buộc phải rời bỏ kinh 

thành Thăng Long, chạy trốn lên vùng Đông Bắc. Kẻ trung thành và ngƣời theo hầu hạ 

ngày một ít dần, đất đai bị Nam triều chiếm lại gần hết. Cuối năm 1592, Mạc Mậu Hợp 

quyết chí tự mình cầm quân để đánh trận quyết định với Nam triều, nhƣng cả cố gắng 

cuối cùng này cũng bị Nam triều đè bẹp. Bắc triều tan rã, vua quan và tƣớng sĩ không 

sao liên lạc đƣợc với nhau nữa. Số phận của Mạc Mậu Hợp sau trận thua thảm hại này, 

đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, tờ 35-b) ghi chép nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ, Mạc Mậu Hợp buộc phải bỏ thuyền mà đi bộ, đến một ngôi chùa ở huyện 

Phƣợng Nhãn, ẩn náu ở đó mƣời một ngày. Khi quan quân (chỉ Nam triều - ND) đến 

huyện Phƣợng Nhãn, có ngƣời trong thôn dẫn đƣờng đƣa quan quân vào chùa. Mạc Mậu 

Hợp bị bắt giải về dinh trại. Vũ Quận Công sai ngƣời lấy voi chở Mạc Mậu Hợp cùng 

với hai kĩ nữ về kinh đô để dâng. Mạc Mậu Hợp bị chém ở bến Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội 

- ND), bêu đầu ba ngày, xong, đem đầu về hành tại ở Vạn Lại (Thanh Hoa), đóng đinh 

vào hai mắt và bỏ ở chợ". 

 

  

Các bộ sử cũ cũng cho biết, sau Mạc Mậu Hợp, đến lƣợt con của Mạc Mậu Hợp là Mạc 

Toàn cũng bị bắt và bị giết. Cuộc hỗn chiến Nam - Bắc triều đến đây, kể nhƣ kết thúc.  

  

 

  

Lời bàn : Thế là Nam triều thắng, Bắc triều thua, nạn binh đao ở phía Bắc tạm lắng 

xuống. Đành là hậu quả để lại còn nặng nề và lâu dài lắm, nhƣng dẫu sao thì cái chết 

không còn thƣờng xuyên rình rập thiên hạ nhƣ những năm trƣớc đó. 

  

Đến bƣớc đƣờng cùng, Mạc Mậu Hợp buộc phải ẩn náu trong chùa, cố ý mƣợn áo cà sa 

và cầu kinh niệm Phật để che mắt bƣng tai thiên hạ. Cửa chùa luôn rộng mở, nhƣng chỉ 

rộng mở với những ai biết giữ gìn sự tinh khiết cho nơi thờ Phật mà thôi. Mạc Mậu Hợp 

vào chùa mà còn mang theo hai kĩ nữ, đáng sợ lắm thay. Hóa ra, con ngƣời này, đến chết 

cái nết vẫn không chừa, dám làm ô uế nhà chùa thì bảo Phật cứu độ làm sao đƣợc ? 

Chẳng phải Trời Phật đứng về phía Nam triều, nhƣng, bớt đƣợc phe nào trong hai phe 

tham chiến cũng đều có ích cho sinh linh trăm họ đó thôi. 



  

Dẫu lí giải theo cách nào đi chăng nữa, vẫn không ai chối cãi đƣợc rằng, Trịnh Tùng đã 

trả thù Mạc Mậu Hợp một cách hèn mạt. Hóa ra, thắng trên chiến trƣờng đã khó mà 

thắng trong nhân luân lại càng khó hơn. Song le, bắt Trịnh Tùng giữ đức thì Trịnh Tùng 

đâu còn là Trịnh Tùng nữa. 

  

Đem đầu Mạc Mậu Hợp về Vạn Lại, chủ ý dâng Vua của Trịnh Tùng thì ít mà chủ ý dọa 

Vua của Trịnh Tùng thì nhiều. Mạnh nhƣ nhà Mạc mà còn bị diệt, huống chi là những 

thế lực nhỏ khác. Hãy biết thân biết phận, hỡi vua Lê Thế Tông - con bài chính trị ẻo lả 

và tội nghiệp trong bàn tay thép của Trịnh Tùng ! 

  

Ý Trịnh Tùng hẳn là chỉ đơn giản nhƣ thế mà thôi.  

  

 

 13- CHUYỆN VŨ ĐỨC CUNG 

 

 

Vũ Đức Cung sinh và mất năm nào không rõ, chỉ biết dƣới thời vua Lê Thế Tông (1573-

1599), ông từng đƣợc phong tới tƣớc Quận công và vào năm Giáp Ngọ (1594), ông là 

ngƣời bỗng dƣng đƣợc các sử gia đƣơng thời đồng loạt nhắc tới. Sách Khâm định Việt 

sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 30, tờ 9 và 10) viết nhƣ sau : 

  

"Thuở trƣớc, Gia Quốc công là Vũ Văn Mật (bề tôi cũ của nhà Mạc-ND), vì đã sớm biết 

quy thuận triều đình, lại còn có công đánh bại quân nhà Mạc, nên triều đình đặc ân, cho 

giữ đất Đại Đồng (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang-ND), và cho đƣợc đời đời cha truyền 

con nối (chức vụ ấy). Vũ Đức Cung là đời cháu, khi lên nối giữ chức quyền,đã vào chầu, 

dâng mƣời mâm vàng bạc và châu báu, thêm ba chục con ngựa hay, đƣợc triều đình (vua 

Lê-chúa Trịnh-ND) gia phong làm Hữu Đô đốc của phủ Đô đốc, hàm Thái bảo, tƣớc 

Hòa Quận công, lại cho đặt quân hiệu riêng, lấy tên là An Bắc Doanh. Nhận gia phong 

chức tƣớc xong, Vũ Đức Cung xin triều đình cho về bản trấn đề phòng giặc cƣớp. 

  

Sau, Đức Cung ngầm thông mƣu với tƣớng nhà Mạc là Mỷ Thọ Hầu (chƣa rõ tên), quấy 

phá và cƣớp bóc các huyện vùng địa đầu Sơn Tây nhƣ Thanh Ba và Hạ Hòa ( nay đều 

thuộc Phú Thọ-ND), xong, còn thúc ép dân các huyện Đông Lan và Tây Lan (nay cũng 

thuộc về tỉnh Phú Thọ) phải Đi theo chúng. 

  

Trịnh Tùng sai bọn Nguyễn Hữu Liêu đem quân đi đánh dẹp, bắt sống đƣợc Mỷ Thọ 

Hầu, đánh tan quân giặc ở Đại Đồng, khiến Đức Cung phải hoảng hốt đem con em mình 

chạy đến đất Nghĩa Đô. Đức Cung lại sai ngƣời dâng lên triều đình vàng bạc và ngựa 

quý, xong thì vào kinh đô tạ tội. Triều đình ƣng cho." 

  

 

  



Lời bàn : Thời hỗn chiến Nam-Bắc triều, bên nào cũng có các văn thần và võ tƣớng bị 

coi là …phản. Gia Quốc công Vũ Văn Mật là một trong số những ngƣời bị coi là làm 

phản nhƣ vậy. Đành rằng, sống mà cứ…"gió chiều nào che chiều ấy" là lối sống tầm 

thƣờng, song, một lần cho cả một đời nhƣ Vũ Văn Mật, thì dẫu sao vẫn còn có thể tạm 

bỏ qua. 

  

Vũ Đức Cung quả là ngƣời lòng dạ khó lƣờng. Lần thứ nhất, đã thân vào kinh đô để 

chầu, lại còn đem dâng mƣời mâm vàng bạc và châu báu cùng ba chục con ngựa quý, 

tƣởng nhƣ Vũ Đức Cung tỏ rõ chút lòng trung thực nhƣng sự thực thì chừng nhƣ Vũ 

Đức Cung chỉ muốn tỏ cái ngông nghênh của sứ quân một vùng. Sẵn có quyền hành lại 

sẵn của thiên hạ, cứ làm tất cả những gì cho thỏa chí bình sinh, thế mới đáng mặt Vũ đại 

nhân chứ ? 

  

Nhận sự gia phong xong, Vũ Đức Cung liền ngầm thông mƣu với tƣớng của nhà Mạc, 

nghĩa là làm bạn với kẻ mà đời ông là Vũ Văn Mật từng coi khinh. Ôi, đã phản phúc 

triều đình lại còn phản cả gia tiên, dẫu giải thích thế nào đi chăng nữa, thì cũng là…vô 

phúc thay, họ Vũ ! 

  

Lần thứ hai, khi thế cùng lực kiệt, Vũ Đức Cung lại cậy nhờ đến vàng bạc, châu báu và 

ngựa quý, nghĩa là phản bội Mỷ Thọ Hầu để cầu lấy sự sống cho riêng thân. Đáng sợ 

thay, Vũ Đức Cung, ngƣời phản bội tất cả những ai có quan hệ với mình. 

  

Dân gian có câu : 

  

Dò sông, dò biển thì dò 

  

Đố ai lấy thƣớc mà đo lòng ngƣời 

  

Chỗ này, hoặc giả là dân gian nhầm, hoặc giả là Vũ Đức Cung thuộc hàng cá biệt đó 

thôi. Lòng dạ Vũ Đức Cung chật ních những ý đồ phản trắc, cho nên, không phải là 

mông lung đến nỗi khó đo đạc, mà là làm sao dùng cái thƣớc rõ ràng và…cũng quá to 

lớn kia để mà đo đƣợc chứ. 

  

Nhƣng, sở dĩ Vũ Đức Cung là …Vũ Đức Cung, bởi lẽ, ở thời mà mọi giá trị đều bị đảo 

lộn, thì trung nghĩa chỉ là món đồ chơi công cộng, ai muốn chơi kiểu nào tùy thích đó 

thôi. Vả chăng, cả hai lần Vũ Đức Cung về triều, vua chúa và trăm quan chỉ chăm chăm 

để tâm vào vàng bạc, châu báu cùng ngựa quý của Vũ Đức Cung chớ có ai chú ý gì tới 

thế sự đâu. 

  

Có nơi dơ bẩn nào mà chẳng có ruồi nhặng ?  

  

 

  



 14 - DI CHÚC CỦA MẠC NGỌC LIỄN 

 

 

Sau khi Mạc Mậu Hợp bị bắt và bị giết, tôn thất nhà Mạc, có ngƣời thì theo về với Nam 

triều, có ngƣời thì chạy trốn sang tận đất Long Châu (Trung Quốc) và thỉnh thoảng lại 

đem quân về cƣớp bóc, có ngƣời mai danh ẩn tích để chờ thời. 

  

Tháng 3 năm 1593, Mạc Ngọc Liễn bí mật lên vùng rừng núi Đông Bắc, dò tìm đƣợc 

Đôn Hậu Vƣơng là Mạc Kính Cung (con của Mạc Kính Điển). Mạc Ngọc Liễn liền tôn 

Mạc Kính Cung lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Càn Thống. Dƣ đảng họ Mạc nghe tin này 

liền kéo nhau theo về. Vùng Đông Bắc lại thêm một phen binh lửa. Tháng 2 năm 1594, 

Mạc Ngọc Liễn bị đánh thua, phải chạy sang Tƣ Minh (Trung Quốc), xin làm bề tôi của 

nhà Minh, còn Mạc Kính Cung thì chạy đến Long Châu (Trung Quốc). Nhờ đƣợc sự trợ 

giúp của các quan biên ải nhà Minh, Mạc Ngọc Liễn và Mạc Kính Cung thỉnh thoảng lại 

đem quân về cƣớp phá, quấy nhiễu. 

  

Ngày 2 tháng 7 năm 1594, Mạc Ngọc Liễn bị bệnh mà mất, các con của Mạc Ngọc Liễn 

chạy sang với Mạc Kính Cung. Trƣớc khi mất, Mạc Ngọc Liễn có để lại lời di chúc cho 

con cái và cho Mạc Kính Cung. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, 

tờ 48-b) chép về lời di chúc của Mạc Ngọc Liễn nhƣ sau : 

  

"Khi Ngọc Liễn sắp lâm chung, có di chúc để lại, khuyên Mạc Kính Cung rằng : Nay, 

khí vận nhà Mạc đã cạn, họ Lê hƣng phục, đó là bởi số trời đã định. Dân chúng vô tội 

mà mắc phải nạn binh đao, thật không nỡ ! Bọn ta nên lánh ra nƣớc ngoài, chứa uy và 

nuôi sức, chịu khuất để chờ thời, đợi khi nào mệnh trời tái hiện mới có thể hành động 

nổi. Lấy sức chọi sức là điều hoàn toàn không nên. Hai con hổ tranh nhau tất phải có 

một con bị thƣơng, chẳng nên việc gì cả. Nay, nếu thấy quân họ tới thì nên tránh, chớ 

nên đánh nhau, cẩn thận giữ mình là hơn cả. Cuối cùng, chớ nên mời ngƣời Minh vào 

trong nƣớc ta, khiến cho dân phải lầm than đau khổ. Đó là tội lớn, không có gì so đƣợc". 

  

 

Lời bàn : Lời trƣớc lúc lâm chung, thƣờng ở hai thái cực đối nghịch, hoặc rời rạc và ngớ 

ngẩn đến vô nghĩa, hoặc sâu sắc và thông thái đến độ bất ngờ. Di chúc của Mạc Ngọc 

Liễn đáng xếp vào loại thứ hai. 

  

Mạc Ngọc Liễn quy hết nguyên nhân thất bại cho mệnh trời. Xin chớ trách ông vì thời 

ông là thời ngƣời ta thƣờng nghĩ nhƣ vậy, ông có phải là ngoại lệ đâu, cổ nhân mà ! 

  

Phải đến lúc sắp tắt thở, Mạc Ngọc Liễn mới biết xót thƣơng cho thân phận của dân đen, 

chút nhân từ đến với ông quá muộn màng, nhƣng dẫu sao thì cũng đã đến, đó thực sự là 

phần an ủi cho chính ông, vì dƣới đấng cao xanh, ông cũng là một con ngƣời ! 

  



Lời khuyên tạm lánh để chờ mệnh trời, tỏ rõ rằng đến chết, ông vẫn không quên mối 

thâm thù với Nam triều, nhƣng, cho dẫu việc trả thù có khó khăn gian khổ đến bao nhiêu 

cũng không đƣợc dại dột đi cầu viện. Ắt hẳn là bình sinh, ông phải nếm bao cay đắng tủi 

nhục khi đi cầu cạnh ngƣời nên mới thấm thía mà thành thật nói lời trăn trối nhƣ vậy. 

Vâng, quả đúng là kẻ nào vì quyền lợi ích kỉ của cá nhân và dòng họ mà cam tâm rƣớc 

giặc ngoại xâm về dày xéo đất nƣớc, thì kẻ đó đã phạm tội lớn đến độ "không gì so 

đƣợc", trời sẽ không dung và đất cũng chẳng tha. 

  

Lời vàng ngọc rành rành trong sử sách, nhƣng, những kẻ say sƣa với cuộc tranh hùng, 

chỉ nhìn chăm chăm vào cổ đối phƣơng để vung gƣơm lên chém, có ai ngó ngàng gì tới 

sử sách đâu. 

  

 15 – CHUYỆN PHAN NGẠN 

 

 

Phan Ngạn là tƣớng của Nam triều, đƣợc Nam triều phong tƣớc Kế Quận công. Năm 

1592, Nam triều kể nhƣ dã đè bẹp đƣợc Bắc triều, tuy nhiên, dƣ đảng của họ Mạc vẫn 

còn hoạt động khắp miền Đông Bắc. Trƣớc tình hình đó, Nam triều cử Kế Quận công là 

Phan Ngạn, đem 300 chiến thuyền, một con voi và đông đảo lính thủy, lính bộ đi đàn áp. 

Cuối năm Ất Mùi (1595), Phan Ngạn đã có mặt ở Hải Dƣơng. Ngày mồng ba tết Bính 

Thân (1596), Phan Ngạn đã đụng độ một trận quyết liệt với đối phƣơng. Sách Đại Việt 

sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, từ tờ 53-b đến tờ 55-a) chép nhƣ sau : 

  

"Khi ấy; Phan Ngạn đóng quân chƣa yên chỗ, quân sĩ chƣa kịp mặc áo giáp mà thuyền 

giặc đã tới ngoài cửa dinh, ai cũng luống cuống, chỉ có 45 ngƣời cùng đi với Phan Ngạn 

ra chống cự mà thôi. Có viên tƣớng (Nam triều), ngƣời Giao Thủy là Lễ Quận công, thấy 

thế giặc mạnh, tự liệu rằng quân ít, sức không chống nổi, đem quân của mình rút lui 

trƣớc, Phan Ngạn cho là nhát gan, liền chém chết và rao cho mọi ngƣời biết. Nhờ vậy, ai 

cũng liều chết mà đánh. Đúng khi đó, có một đội thuyền nhẹ từ Tây Chân (thuộc Nam 

Hà cũ- ND) tiến ra. Tƣớng giặc ngờ là có quân cứu viện, liền tự tan vỡ, bỏ thuyền nhảy 

xuống sông chạy trốn. Phan Ngạn cho gọi các thuyền lớn nhỏ của mình, nhất loạt xông 

ra kịch chiến ở giữa sông, chém đƣợc tƣớng giặc là Ly Quốc công, Thái Quốc công, An 

Quốc công, Thụy Quận công... (tất cả đều không rõ họ tên) và hơn hai mƣơi viên tì 

tƣớng khác. Quân Phan Ngạn chém đƣợc 2298 thủ cấp, thu thuyền bè khí giới nhiều 

không kể xiết, sau lại còn bắt sống đƣợc tƣớng giặc là Hào Quận công (không rõ tên). 

Giặc tan tác chạy về bản quán của chúng.  

  

Ngay hôm ấy, tƣớng giặc là Hào Quận công bị giải đến trƣớc cửa quân. Phan Ngạn tự 

mình cởi trói (cho Hào Quận công) và dụ dỗ : 

  

- Muốn sống thì hãy làm ngƣời hƣớng đạo cho ta, bắt đƣợc Tráng Vƣơng (chỉ Mạc Kính 

Chƣơng, kẻ cầm đầu thế lực họ Mạc lúc ấy - ND) ta sẽ tha tội chết cho.  

  



Hào Quận công xin làm ngƣời dẫn đƣờng, đem quân (Phan Ngạn) theo đƣờng thủy mà 

men ra Quảng Yên, cố bắt Tráng Vƣơng để báo đáp. Phan Ngạn chọn thuyền nhẹ và 

mấy trăm quân tinh nhuệ, cùng với năm chiến thuyền, mặc áo giáp che kín mình, giấu 

Hào Quốc công trong thuyền rồi ra đi. 

  

Ngày mồng bốn (tết Bính Thân - ND) Phan Ngạn bàn với các tƣớng rằng : 

  

- Việc quân quý ở thần tốc. Ta lấy quân thắng trận, thừa thế chẻ tre mà tiến, đánh một 

trận mà thắng đến hai lần thì đó chính là trời đã giúp ta thành công to, đáng mặt để sánh 

với các danh tƣớng thuở xƣa lắm. Tôi mong các tƣớng nghe lệnh, đồng tâm hiệp lực để 

lập công danh, tiễu trừ đƣợc giặc nguy thì công của bọn ta không gì to bằng.  

  

Các tƣớng đều nói : 

  

- Xin tuân lệnh. 

  

Hôm ấy, Phan Ngạn chọn các tráng sĩ, Vờ mang sắc áo và màu cờ của quân (Tráng 

Vƣơng) Mạc Kính Chƣơng. Phan Ngạn tự làm tiền đội, quân thủy lục tục theo sau. Đến 

đêm, Phan Ngạn tự đi thuyền nhẹ, xông vào, qua đƣợc hai lần cửa. Ngƣời giữ cửa hỏi, 

Phan Ngạn nói : 

  

- Binh thuyền của Hào Quận công đây. Nhân thắng trận, bắt đƣợc tƣớng giặc là Kế Quận 

công (tức Phan Ngạn - ND) nên giải về để dâng nạp. 

  

Nhờ lời này mà quân phàn Ngạn qua đƣợc hết mấy lớp cửa rồi thẳng tiến, sau ba ngày 

đêm thì đến xã Hƣơng Lan, châu Vạn Ninh. Mạc Kính Chƣơng ngỡ là Hào Quận công 

thắng trận trở về liền thân ra đón. Phan Ngạn thét : 

  

- Ta là Kế Quận công đây. Bọn ngƣơi nên mau mau chịu trói để khỏi bị chém đầu.  

  

Kính Chƣơng nghe nói, trở tay không kịp, bỏ thuyền chạy lên bờ, vừa đến giữa bãi cát 

thì bị quan quân bắt đƣợc. Cùng bị bắt với Mạc Kính Chƣơng còn có vợ cả, vợ lẽ của y, 

cộng 20 ngƣời. Phan Ngạn sai chém 40 tên dƣ đảng. Lúc ấy, quân lính (của Phan Ngạn) 

phần nhiều tranh nhau lấy của cải, bỏ mặc cho dƣ đảng (của Mạc Kính Chƣơng) chạy 

tản mác vào rừng núi. Quân Phan Ngạn toàn thắng, một lúc hai trận, ai cũng vui mừng, 

khải hoàn về kinh đô, giải nạp Mạc Kính Chƣơng ở dƣới cửa khuyết. Hôm ấy Tiết chế 

Trịnh Tùng thƣởng chiến công, ban cho Phan Ngạn một tấm thẻ bài bằng vàng, cân nặng 

10 vàng ròng, thƣởng cho các tƣớng sĩ đã chấp hành mệnh lệnh 300 cân bạc và đặt yến 

lớn để khao quân".  

  

 

  



Lời bàn : Tƣớng cấm quân ra trận, trƣớc phải lo giữ quân pháp cho nghiêm. Phan Ngạn 

chém Lễ Quận công cũng chính là để giữ nghiêm quân pháp vậy. 

  

Giữa chốn trận mạc, trí trá là sự thƣờng. Đóng giả quân của Hào Quận công, Phan Ngạn 

cũng xử sự theo thói thƣờng nơi trận mạc đó thôi. 

  

Cứ xem hai việc trên, đủ biết Phan Ngạn cũng thuộc hàng dụng binh rất kiên quyết và 

mƣu mô chẳng kém gì ai, nghĩa là cũng đáng xếp vào hàng tƣớng tài. Tiếc thay, ông là 

tƣớng tài thời loạn ! 

  

 16 - BANG GIAO THỜI LOẠN 

 

 

Trong thời Nam-Bắc triều, triều Mạc (Bắc triều) và triều Lê (Nam triều), tuy coi nhau là 

kẻ thù không đội trời chung, nhƣng cả hai đều thần phục nhà Minh và cố tìm mọi cách 

để đƣợc nhà Minh ban sắc phong cho mình. Hai bên biết rõ ý định cũng nhƣ mặt mạnh 

và mặt yếu của nhau, cho nên đã không ngần ngại tung ra các thủ đoạn để phá hoại lẫn 

nhau. Nói khác hơn, ngay cả trong lĩnh vực bang giao với nhà Minh, Nam triều và Bắc 

triều cũng có một cuộc chiến thực sự. Một trong những đỉnh cao ác liệt của cuộc chiến 

tranh này là sự kiện năm Bính Thân (1596). Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục 

biên, quyển 17, tờ 55-b và 56-a) chép nhƣ sau : 

  

“Bấy giờ, bọn bề tôi nhà Mạc dùng nhiều quỵ kế đề tố cáo với nhà Minh rằng :  

  

- Cái gọi là nhà Lê hiện thời, thực chất chỉ là của họ Trịnh. Chúng làm việc tranh giành, 

dấy binh để giết bề tôi đã thần phục của thƣợng quốc (ý nói giết dòng dõi của họ Lê - 

ND) và con cháu của họ Mạc chứ chẳng phải là quân lo hƣng phục nhà Lê. 

  

Vì lời tố cáo ấy, nhà Minh đã nhiều lần sai sứ tới cửa ải trấn Nam Giao (tức cửa ải Mục 

Nam Quan ngày nay - ND), mang điệp văn sang và hẹn đến cửa ải hội khám xem thực 

hƣ thế nào. 

  

Ngày 29 (tháng giêng năm Bính Thân, 1596 - ND), vua Lê sai Hộ Bộ thƣợng thƣ kiêm 

Đông các Đại học sĩ, tƣớc Thông Quận công là Đỗ Uông, cùng với quan Đô Ngự sử ở 

Ngự Sử Đài là Nguyễn Văn Giai, đi làm quan hầu mệnh, đến cửa ải trấn Nam Giao để 

trao đổi điệp văn và thƣ từ qua lại với viên Tả Giang binh tuần đạo (của nhà Minh) là 

Trần Đôn Lâm, lời lẽ rất khiêm nhƣờng. Sau, (vua Lê) lại sai quan Hữu tƣớng là Hoàng 

Đình Ái, mang quân đến Lạng Sơn để làm hậu ứng, sai tộc mục là Hoàng huynh Lê 

Ngạnh, Hoàng huynh Lê Lựu, cùng với Công Bộ thị lang là Phùng Khắc Khoan, mang 

ấn An Nam Đô thống sứ ti và hai tờ có in mẫu ấn bằng mực của An Nam Quốc vƣơng 

trƣớc, 100 cân vàng, 1000 lạng bạc và mấy chục kì lão lên tận cửa ải trấn Nam Giao để 

chờ hội khám. 

  



Ngày mồng 1 tháng 2, quan Tả Giang binh tuần đạo, kiêm án sát Đề hình sứ ti, Phó sứ 

Trần Đôn Lâm gởi điệp văn, đòi Vua phải thân hành tới cửa ải trấn Nam Giao để cùng 

hội khám. 

  

Ngày mồng năm (tháng giêng năm Bính Thân - ND), Vua đích thân đốc suất bọn Hữu 

tƣớng là Hoàng Đình Ái, Thái úy là Nguyễn Hoàng và Nguyễn Hữu Liêu, Thái phó là 

Trịnh Đỗ và tƣớng lĩnh cùng binh lính, tổng cộng hơn một vạn ngƣời đến cửa ải trấn 

Nam Giao để hẹn ngày hội khám, nhƣng lúc ấy nhà Minh tìm cớ dây dƣa thoải thác, chỉ 

đòi lấy ngƣời vàng, ấn vàng theo lệ cũ, không đến khám, thành ra quá cả kì hạn".  

  

Tháng chạp năm Bính Thân (1596), vua Lê lại sai quan Hộ Bộ thƣợng thƣ, kiêm Đông 

Các Đại học sĩ, tƣớc Thông Quận công là Đỗ Uông đi làm quan hầu mệnh, cùng đi còn 

có Quảng Quận công là Trịnh Vĩnh Lộc. Cũng sách trên (tờ 58-b) chép : 

  

"Lúc ấy, viên thổ quan đất Long Châu của nhà Minh, vì nhận nhiều của đút lót của họ 

Mạc, nên cứ về hùa với họ Mạc mà thoái thác, khiến cho việc chẳng thành, trong khi đó, 

tết nguyên đán cũng đã đến, bọn Đỗ Uông và Vĩnh Lộc đành phải về kinh". 

  

Sau nhiều phen hối lộ, tốn phí không biết bao nhiêu là của cải, đến tháng 4 năm Đinh 

Dậu (1597), mối bang giao giữa nhà Lê với nhà Minh mới trở lại bình thƣờng. 

  

 

  

Lời bàn : Họ Lê và họ Mạc lớn tiếng bêu riếu nhau khắp nƣớc vẫn chƣa cảm thấy vừa 

lòng, cho nên mới tìm cách bêu riếu nhau trên đất thiên triều là nhà Minh. Đƣơng thời, 

họ chỉ cốt nói sao cho hả dạ căm tức, có biết đâu, cứ mở miệng nói mãi những điều 

chẳng tốt lành, thân danh cũng theo đó mà tan tành tơi tả. Ở đời, có phảilúc nào trình độ 

học vấn và trình độ hiểu biết về văn hóa cũng tƣơng đƣơng với nhau đâu ! 

  

Họ Lê và họ Mạc công kích nhau, rốt cuộc, chỉ có nhà Minh là thủ lợi. Quan lại thiên 

triều quả là thiên tài thay ! Chuyện xƣa kể rằng : Hai đứa trẻ nhà nọ có một quả chuối, 

nhƣng cả hai đều tham, sau khi đã chia đôi rồi, đứa nào cũng cảm thấy phần mình ít hơn, 

bởi thế, chúng nhờ một anh hàng xóm chia hộ. Anh ta giơ hai nửa quả chuối ra và hỏi 

hai đứa rằng phần nào nhiều. Phần này - một trong hai đứa nhanh nhảu chỉ phần của đứa 

kia và nói nhƣ thế. Anh hàng xóm nhanh tay đƣa lên miệng cắn một miếng thật to. Ăn 

xong, anh ta lại hỏi tiếp : Phần nào ? Hai đứa đồng thanh chỉ về nửa quả chuối chƣa bị 

cắn. Anh ta cắn một miếng còn to hơn miếng trƣớc. Cứ thế, hết cắn bên này và hỏi, rồi 

lại cắn tiếp bên kia, cho đến khi hai nửa quả chuối đều vào hết bụng anh ta. Bấy giờ, hai 

đứa trẻ mới nhận ra mình dại, tên đại bợm lừa cho đến nỗi mất hết cả miếng ngon, 

nhƣng muộn mất rồi. 

  

Họ Mạc và họ Lê không phải là hai đứa trẻ, nhƣng trong phép ứng xử với nhà Minh, 

chừng nhƣ cũng đáng coi là trẻ con. Nhà Minh không phải chỉ là anh hàng xóm chỉ tham 



miếng ăn nhất thời, ngƣợc lại, còn là con hổ, khi đói, có thể xơi luôn cả hai đứa trẻ nhƣ 

thƣờng. Con hổ bao giờ cũng là con hổ, đợi đến khi nó chồm tới vồ ngƣời mới bảo là nó 

dữ, phỏng có ích gì? 

  

 

  17 – MẠC KÍNH DỤNG BỊ MẮC MƢU 

 

 

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, từ tờ 65-a đến tờ 66-b) chép 

rằng :  

  

"Con của Hùng Lễ Hầu (tức Mạc Kính Chỉ - ND) là Mạc Kính Dụng, họp đảng ở huyện 

An Bác (nay thuộc Lạng Sơn - ND), ngụy xƣng là Uy Vƣơng. Vì thua luôn lại thiếu ăn 

nên hắn âm mƣu giết viên thổ quan Phú Lƣơng Hầu (chƣa rõ họ tên) để cƣớp lấy đất đai 

và dân vừng này, nhƣng Phú Lƣơng Hầu biết đƣợc nên mƣu ấy không thành. Mạc Kính 

Dụng bèn đem quân đến bức bách, Phú Lƣơng Hầu dã dùng mẹo để đánh lừa. Trƣớc hết, 

ông sai vợ con ra đón (Mạc Kính Dụng) để xin hàng, vờ thú tội rằng : 

  

- Đại vƣơng quyền cao chức trọng, binh lính nhiều, kẻ theo hầu phục dịch ai cũng oai 

hùng gan dạ. Chồng thiếp chỉ là một ngƣời nhà quê, chƣa từng thấy dụng binh lớn nhƣ 

thế này bao giờ, cho nên, vừa nghe có quân của Đại vƣơng tới, chồng thiếp đã kinh 

hoàng sợ hãi, liền sai thiếp đi đón thay, xin Đại vƣơng đóng yên dinh trại ở ngoài cõi, 

ban lệnh nghiêm cấm, chấn chỉnh quân sĩ cho nghiêm, cố giữ dinh lại thật cẩn thận để lỡ 

quân triều đình có đến thì chống lại. Xong, xin Đại vƣơng tự chọn lấy tay chân thân cận, 

chẳng qua độ vài chục ngƣời, theo thiếp vào nhà, thiếp sẽ lập tức dẫn chồng ra lạy chào 

và dâng nạp đất đai cũng nhƣ dân chúng trong vùng. 

  

Uy Vƣơng nghe nói thì cả mừng, lập tức chọn 40 ngƣời tay chân và con em thân cận, 

vào thôn của Phú Lƣơng Hầu. Phú Lƣơng Hầu sai quân canh giữ, đóng kín hết các cửa 

ải, rồi ra đón tiếp, quỳ lạy trƣớc mặt Uy Vƣơng và nói : 

  

- Thần ở nơi xa xôi hẻo lánh, lƣơng đủ nhƣng binh ít, Đại vƣơng có thể tạm yên thân nơi 

này, nuôi quân và dƣỡng sức để chờ thời, nhân thể chiêu dụ các châu huyện khác, tuyển 

chọn thêm sĩ tốt thì có thể phục hƣng đƣợc cơ nghiệp xƣa. Nay, thần có một lũng núi xa, 

rất sâu và rất hiểm, đại vƣơng nên đem vài ngƣời tới chiếm giữ chỗ sâu và hiểm ấy, thần 

sẽ lo cung cấp hầu hạ, còn các tƣớng hiệu khác thì hãy tạm ở trong thôn của thần, thần sẽ 

lo cấp dƣỡng và cùng lo liệu việc lớn sau này. 

  

Uy Vƣơng nghe vậy, tự đem bốn năm ngƣời tay chân thân tín đi chiếm lũng núi. Phú 

Lƣơng Hầu lập tức sai ngƣời bí mật thủ tiêu hết cả bốn chục con em và tay chân thân tín 

của Uy Vƣơng mà Uy Vƣơng không hay, đồng thời, sai ngƣời gấp chạy về kinh đô xin 

quân cứu viện để bắt Uy Vƣơng. Lúc ấy, Tiết chế Trịnh Tùng sai bọn Đô đốc là Lâm 

Quận công, Quảng Quận công và Hoa Dƣơng Hầu đem quân đến thôn của Phú Lƣơng 



Hầu thì quả nhiên bắt đƣợc Uy Vƣơng giải về kinh đô. Sau, (triều đình) xét công ban 

thƣởng, Phú Lƣơng Hầu đƣợc thăng chức Tổng binh". 

  

 

Lời bàn : Thời nhà Mạc còn thịnh vƣợng, trên gồm đủ triều đình và bá quan văn võ, dƣới 

có quân mạnh và tƣớng tài, vậy mà vẫn còn chịu thua Nam triều, huống chi là thời mạt 

vận của nhà Mạc. Nổi binh chống Nam triều lúc này, Mạc Kính Dụng quả là không thức 

thời chút nào cả. 

  

Quân ít lại thua luôn, lƣơng thực thì đã cạn... lực lƣợng của Uy Vƣơng Mạc Kính Dụng, 

bất quá cũng chỉ nhƣ một đám giặc cỏ mà thôi. Đã non sức lại vô mƣu, thảm bại và 

mạng vong là điều không sao tránh đƣợc. Hỏa ra ở đời, lớn tiếng xƣng này xƣng nọ là 

chuyện của ngƣời ƣa xƣng, còn nhƣ xã hội thừa nhận họ tới đâu là chuyện của xã hội, 

mà ở dƣới hai vầng nhật nguyệt, xã hội ngàn năm nghiêm khắc nhƣng có bất công bao 

giờ đâu ! 

  

Song le, Phú Lƣơng Hầu dùng mƣu mà hạ đƣợc lực lƣợng của Uy Vƣơng Mạc Kính 

Dụng, chẳng qua là rải thêm khăn tang cho cả một vùng, chúa Trịnh vui mừng hả dạ, 

chớ đồng bào trong khắp thiên hạ, nào có ai sung sƣớng gì đâu. 

  

 

 18 - HOÀNG GIÁP PHÙNG KHẮC KHOAN VỚI CHUYẾN BẮC SỨ NĂM 1597 

 

 

Phùng Khắc Khoan (1528-1613), quê ở Phùng Xá, huyện Thạch Thất (nay thuộc tỉnh Hà 

Tây), nguyên là học trò của Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585). Năm 1550, 

Phùng Khắc Khoan vào Thanh Hoa, cùng với các cựu thần nhà Lê chống lại nhà Mạc. 

Năm 1580, Phùng Khắc Khoan đỗ Hoàng giáp và trở thành một trong những quan lại 

cao cấp của Nam triều. Bình sinh ông từng giữ chức Thƣợng thƣ bộ Hộ và bộ Công và 

từng cầm đầu phái bộ sứ giả nƣớc ta sang Trung Quốc. Lúc về hƣu, Phùng Khắc Khoan 

đã tận tụy chỉ dẫn cho dân làng cách xây dựng hệ thống tƣới tiêu, và đặc biệt, ông đã dạy 

cho dân Phùng Xá học nghề dệt vải, khiến cho dân Phùng Xá nổi tiếng với nghề thủ 

công đặc biệt này. 

  

Ngày 10 tháng 4 năm Đinh Dậu (1597), triều đình cử một phái bộ sứ giả sang rung Quốc 

để nạp cống và cầu phong. Chánh sứ của phái bộ này là Công Bộ Tả thị lang Phùng 

Khắc Khoan và Phó sứ là Thái thƣờng Tự khanh Nguyễn Nhân Thiêm. Chuyến Bắc sứ 

này kéo dài tổng cộng gần một năm rƣỡi và Phùng Khắc Khoan đã hoàn thành tốt đẹp 

phận sự của mình, để lại tiếng thơm ngàn đời trong sử sách. Sách Khâm định Việt sử 

thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 30, tờ 26) chép nhƣ sau : 

  

"Trƣớc đây (chỉ tháng 4 năm 1597, vì đoạn này chép việc của tháng 12 năm 1598 - ND), 

sứ thần là Phùng Khắc Khoan đem phẩm vật sang Yên Kinh (Trung Quốc - ND) để cống 



nạp. Vua Minh rất bằng lòng, hạ chiếu phong vua Lê làm Đô thống sứ của An Nam Đô 

thống sứ ti, đƣợc cai quản nhân dân trong nƣớc và đƣợc ban một quả ấn bằng bạc trên có 

khắc chữ An Nam, sai Phùng Khắc Khoan mang về. Phùng Khắc Khoan dâng sớ biện 

bác rằng : 

  

- Họ Lê là dòng chính thống của nƣớc An Nam, vì giận kẻ bề tôi là họ Mạc bạo ngƣợc 

tiếm ngôi cƣớp nƣớc, nên cam chịu nếm mật nằm gai, quyết chí khôi phục cơ nghiệp của 

tổ tông. Họ Mạc vốn đời đời làm tôi mà dám giết vua cƣớp nƣớc, rõ là có tội với thiên 

triều mà vẫn đƣợc phong chức Đô thống một cách ám muội. Nay, họ Lê không phải là 

ngƣời có tội nhƣ họ Mạc mà vẫn phải nhận chức ngang với họ Mạc, thế nghĩa là sao ? 

Xin bệ hạ soi xét lại. 

  

Vua Minh thấy thế, dụ bảo rằng : 

  

- Chúa của ngƣơi không phải nhƣ họ Mạc, nhƣng vì mới khôi phục đƣợc nƣớc, lòng 

ngƣời chƣa yên, thì hãy tạm nhận chức Đô thống, quản lí việc nƣớc, sau sẽ gia phong 

cũng chƣa muộn gì. 

  

Bấy giờ, Phùng Khắc Khoan mới chịu lạy nhận sắc phong mang về. Khi sứ bộ về đến 

Nam Quan, quan Tả Giang binh tuần đạo của nhà Minh là Trần Đôn Lâm, sai liêu thuộc 

là Vƣơng Kiến Lập, nhân thể, đem công văn đến nƣớc ta. Triều đình sai Hữu tƣớng là 

Hoàng Đình Ái và Thái bảo là Trịnh Nành, lo chuẩn bị nghi trƣợng để đón tiếp. Nhà vua 

thân hành sang sông (chỉ sõng Hồng - ND), tới bến Bồ Đề lạy nhận chiếu thƣ và rƣớc về 

nội điện. Khi thấy quả ấn (nhà Minh ban cho) là quả ấn làm bằng đồng mạ bạc, nhà vua 

liền sai viết tờ tấu thƣ, giao cho Vƣơng Kiến Lập chuyển đạt lên vua Minh. Sau, vua nhà 

Minh sai quan lại đến đổi cho quả ấn khác."  

  

Sách Đại việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 17, tờ 60-a) cho biết thêm : 

  

"(Phùng) Khắc Khoan đến Yên Kinh vào đúng tiết Vạn Thọ của vua Minh, nhân đó, ông 

làm ba chục bài thơ để mừng. Quan Anh Vũ điện Đại học sĩ, hàm Thiếu bảo, kiêm Thái 

tử Thái bảo, chức Lại Bộ thƣợng thƣ của nhà Minh là Trƣơng Vị đem tập thơ Vạn Thọ 

ấy dâng lên. Vua Minh cầm bút phê rằng : 

  

- Trẫm đọc thơ này, thấy rõ lòng thành của Phùng Khắc Khoan thật đáng khen ngợi. 

  

Nói rồi, vua Minh sai ngƣời đƣa xuống khắc in tập thơ (của Phùng Khắc Khoan) để lƣu 

hành trong nƣớc. Bấy giờ, sứ thần của Triều Tiên là Hình tào Tham phán Lý Toái Quang 

đề tựa cho tập thơ này”.  

  

Lời bàn : Trƣớc Phùng Khắc Khoan, đã có không ít phái bộ sứ giả giữ phép không 

nghiêm, trên thì làm nhục mệnh vua, dƣới thì rẻ rúng xã tắc. 

  



Thời Phùng Khắc Khoan là thời nhà Lê mới hƣng phục, ứng xử của phái bộ sứ giả lúc 

này, dẫu muốn hay không, cũng đều can hệ tới vận mệnh của nhà Lê. Đáng khen thay 

Phùng Khắc Khoan, ngƣời đã xứng đáng với niềm tin cậy của triều đình đƣơng thời. 

  

Dám thẳng thắn biện bác với cả thiên tử, Phùng Khắc Khoan đã tỏ đƣợc cái dũng của sứ 

thần, làm một lúc ba chục bài thơ hay. Phúng Khắc Khoan đã tỏ đƣợc năng lực phi 

thƣờng của kẻ sĩ đất ngàn năm văn hiến. Kính thay !  

  

Ngoại giao bao giờ cũng có những chi tiết rất tế nhị, nhƣng cứ xem việc vua Minh ban 

sắc phong và ấn tín, cũng đủ biết ý đồ của họ thô bạo đến ngần nào. Cho nên, chỉ cần mơ 

hồ và bất cẩn, không chọn đúng bậc hiền tài để đi sứ, thì quả là chí nguy !  

  

 

 19 - CHÍNH QUYỀN VUA LÊ - CHÚA TRỊNH THỰC SỰ CÓ TỪ LÚC NÀO ? 

 

 

Năm 1527, Mạc Đãng Dung cƣớp ngôi nhà Lê. Sáu năm sau, năm Quý Tị (1533), con 

của vua Lê Chiêu Tông là Lê Ninh (cũng có tên khác là Lê Huyến), đƣợc Nguyễn Kim 

tôn lên ngôi vua ở Thanh Hoa, đó là vua Lê Trang Tông (1533 - 1548), ngƣời đứng đầu 

Nam triều. Nhƣ vậy, Nam triều là triều Lê, nhƣng thực chất, mọi quyền bính đều nằm 

trong tay Nguyễn Kim. Năm 1545, Nguyễn Kim mất, con rể của Nguyễn Kim là Trịnh 

Kiểm đã thu hết quyền hành về mình. Manh nha của chính quyền vua Lê - chúa Trịnh 

bắt đầu xuất hiện kể từ đó, nhƣng dẫu sao thì địa vị của vua Lê cũng không đến nỗi quả 

kém cỏi. Các vua nối tiếp nhƣ Lê Trung Tông (1548 - 1556), Lê Anh Tông (1556 - 

1573) và Lê Thế Tông (1573 - 1599), tuy bị chúa Trịnh (trƣớc là Trịnh Kiểm, sau là 

Trịnh Tùng) ra sức lấn át, thậm chí là bị giết (nhƣ trƣờng hợp chúa Trịnh Tùng giết vua 

Lê Anh Tông năm 1573) nhƣng tiếng nói của Hoàng đế vẫn còn có ngƣời nghe và về 

hình thức, chính quyền vẫn là một mối, đứng đầu là vua Lê. Sau khi đã đè bẹp đƣợc 

những lực lƣợng chủ yếu nhất của Nam triều (1592), uy danh của Trịnh Tùng trở nên 

lừng lẫy, vua Lê Thế Tông trẻ tuổi và lắm bệnh tật, bị coi thƣờng, thi thoảng, Trịnh Tùng 

chỉ hỏi qua đôi việc cho có lệ mà thôi. Năm 1599, vua Lê Thế Tông lâm bệnh nặng và 

mất vào ngày 24 tháng 8, thọ 32 tuổi. Bốn tháng trƣớc khi vua Lê Thế Tông mất, Trịnh 

Tùng tìm đủ mọi cách để thúc ép nhà vua phong tƣớc vƣơng cho mình, và ngay sau khi 

đƣợc phong, Trịnh Tùng đã tự ý lập phủ đệ riêng. Thực trạng cung vua phủ chúa bắt đầu 

có kể từ đó. 

  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 30, tờ 27 và 28), đã 

ghi chép sự kiện này, đồng thời viết thêm Lời phê và Lời cẩn án nhƣ sau : 

  

"Bởi có quyền uy ngày một cao cả, Tùng muốn đƣợc phong danh vị tƣớc Vƣơng, bèn sai 

ngƣời vào xin với Nhà vua. Vua bất đắc dĩ mà phải y cho, sai quan Thái tể là Hoàng 

Đình Ái đem sách thƣ đến, phong Tùng làm Bình An Vƣơng, lại ban thêm cả Ngọc Toản 

(tức cái chén của vua dùng để rót rƣợu tế - ND), Mao Tiết (lá cờ nhà vua dùng khi có 



việc phải xuất hành, ở đầu cán có ngù, tết bằng lông - ND) và Hoàng Việt (là cái búa 

vàng, vật nhà vua dùng khi đi đánh dẹp - ND). Tùng đƣợc mở phủ chúa và lập bộ máy 

quan lại riêng. Từ đấy, chính sự trong nƣớc do Tùng quyết định, của cải, thuế khóa và 

quân lính... hết thảy đều dồn vào phủ chúa. Phần vua Lê chỉ có một ngàn xã làm bổng 

lộc, gọi là thƣợng tiến, quân lính túc trực và hộ vệ trong nội điện chỉ có 5000 ngƣời, 7 

thớt voi và 20 chiếc thuyền rồng. Nhà vua chỉ còn mặc áo long bào, cầm hốt ngọc để 

nhận lễ triều yết mà thôi.. 

  

Tùng nhận sách phong xong thì vào triều lạy tạ vua Lê. Khi về phủ chúa, trăm quan đều 

lạy mừng, Tùng mở đại yến và ban thƣởng tiền, lụa cho quan lại, kẻ nhiều ngƣời ít khác 

nhau. Họ Trịnh đời đời đƣợc tập phong tƣớc Vƣơng là bắt đầu từ Tùng vậy. 

  

 

Lời phê : Nhà Lê lúc bấy giờ cũng chẳng khác gì nhà Chu (Trung Quốc - ND), chỉ ngồi 

giữ ngôi (chứ chẳng có quyền lực gì). Khi ấy, bề tôi đầy cả một triều đình, vậy mà không 

hiểu tại sao lại để sự tệ hại chất chứa đến nhƣ thế. 

  

  

Lời cẩn án: Từ khi Tùng làm việc bạo ngƣợc là giết vua (nói việc Trịnh Tùng giết vua 

Lê Anh Tông - ND), sách này chỉ chép là Trịnh Tùng không mà thôi, tất cả quan tƣớc 

của hắn đều bị tƣớc bỏ. Đến đây, hắn còn cả gan xƣng Vƣơng, thì không còn lời chê 

trách nào nặng nề hơn đƣợc nữa, bèn tƣớc bỏ họ của hắn (là Trịnh, rồi chỉ chép tên là 

Tùng nữa thôi)”. 

  

 

 Lời bàn : Các sử gia xƣa nặng lời phê phán các chúa Trịnh nói chung và Trịnh Tùng nói 

riêng. Lời phê ấy quả là không sai, nhƣng bảo là đúng thì cũng chƣa hẳn. Khởi đầu, 

Nguyễn Kim tôn lập Lê Ninh lên ngôi, ấy là vua Lê Trang Tông, chẳng qua cũng chỉ vì 

Lê Ninh đích thị là dòng dõi nhà Lê mà thôi. Vả chăng, các vua Lê lúc bấy giờ đều trẻ 

ngƣời non dạ, lo cho riêng thân còn chƣa đƣợc, huống chi chuyện lo cho giang sơn xã 

tắc? Vua Lê dẫu có muốn thực sự làm vua cũng chẳng đƣợc. Trông cậy vào các quan ƣ? 

Trên đời này, chẳng có gì nhục nhã bằng việc phải quỳ lạy những kẻ kém cỏi hơn mình, 

cho nên, xin hãy rộng lòng thể tất cho các quan thuở trƣớc. 

  

Sử gia xƣa chê Trịnh Tùng lộng quyền, quả có thế thật, nhƣng nếu không nhƣ vậy, chƣa 

dễ đã có vua Lê, cho dẫu là ngôi suông. Thời loạn. mọi sự không thƣờng đều là sự 

thƣờng đó thôi.  

  

 

 20 - LÊ DUY TÂN BẤT NGỜ ĐƢỢC... LÀM VUA ! 

 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên,quyển 30, tờ 29) viết rằng :  

  



"Nhà vua (chỉ vua Lê Thế Tông, làm vua từ năm 1573 đến năm 1599 - ND) bị bệnh, đến 

ngày 24 tháng này (tháng 8 năm 1599 - ND) thì mất. Vua ở ngôi 26 năm, hƣởng thọ 32 

tuổi. (Trịnh) Tùng cùng bọn bầy tôi trong triều bàn định rồi lấy cớ rằng : con trƣởng của 

Nhà vua là Thái tử (Lê) Duy Trì không đƣợc minh mẫn, bèn rƣớc con thứ của Nhà vua 

là (Lê) Duy Tân, lập lên làm vua (tức vua Lê Kính Tông). Hạ chiếu lấy năm sau (Canh 

Tí, 1600- ND) làm năm Thận Đức thứ nhất, tha hết các thứ thuế của dân trong nƣớc còn 

thiếu và mở rộng lòng thƣơng xót đến những ngƣời phải phiêu bạt đó đây mới trở về bản 

quán, đồng thời, gia tƣớc và cấp đất cho bọn bề tôi có công, gia phong điển lễ thờ tự cho 

bách thần theo thứ bậc cao thấp khác nhau. Triều đình lại còn định ra thể lệ để tang 

(Vua) : Các hàng thân vƣơng, các quan văn võ lớn nhỏ ở trong triều cũng nhƣ ở các địa 

phƣơng, để tang từ ba năm trở xuống, nhƣng theo thứ tự mà giảm dần; nhân dân cả nƣớc 

để tang hai mƣơi bảy ngày; riêng (Trịnh) Tùng là bậc huân vƣơng nên phải khác với 

trăm quan, chỉ để tang một trăm ngày mà thôi." 

  

  

Lời bàn : Đời cha là Lê Duy Đàm cũng không ngờ mà đƣợc làm vua. Bấy giờ (năm 

1572), Lê Anh Tông vì hốt hoàng mà bỏ chạy vào Nghệ An, khi đi, đem theo bốn trong 

số năm vị Hoàng tử của mình. Vị Hoàng tử thứ năm là Lê Duy Đàm, lúc này mới 6 tuổi, 

đang ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), 

đƣợc Trịnh Tùng... đẩy lên ngôi vua. Lê Anh Tông sau đó bị Trịnh Tùng giết, còn Lê 

Duy Đàm hiển nhiên giữ ngôi chí tôn suốt hai mƣơi sáu năm trời, Đó là vua Lê Thế 

Tông (1573 - 1599).  

  

Tƣơng tự nhƣ vua cha, Lê Duy Tân cũng là phận con thứ mà gặp may. Bấy giờ, bởi anh 

ruột là Thái tử Lê Duy Trì, tuy đã lớn tuổi, nhƣng bị chúa Trịnh Tùng coi là… không 

minh mẫn mà bi phế, cho nên, Lê Duy Tân mới... bất ngờ đƣợc đƣa lên làm vua, dầu lúc 

ấy mới mƣời một tuổi. Đó là vua Lê Kính Tông (1599-1619). 

  

Lê Duy Tân là bậc thần đồng mẫn tuệ hơn ngƣời chăng ? Tiếc thay, sự thể lại không 

phải nhƣ vậy. Các tác giả sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 1-a) 

đã nhận xét về vua Lê Kính Tông nhƣ sau : Nhà vua "riêng nghe mƣu gian, đến nỗi có 

việc chẳng lành, thực đáng thƣơng lắm". Năm 1619, Lê Kính Tông bị chúa Trịnh Tùng 

giết hại. Cho nên, nói là vua không hề thông minh cũng đƣợc, mà nói là vua hèn cũng 

đƣợc. 

  

Đƣa Lê Duy Đàm lên ngôi vua là Trịnh Tùng, mà đẩy Lê Duy Đàm phải xuống suối 

vàng lúc mới ba mƣơi hai tuổi... cũng là chúa Trịnh Tùng. Mới hay, quyền sinh sát của 

Nhà chúa mới khủng khiếp làm sao ! Trịnh Tùng muốn vua Lê chỉ là hƣ vị, cho nên, tuổi 

Nhà vua càng nhỏ càng tốt, đầu óc Nhà vua càng u tối hoặc càng nhu nhƣợc càng tốt. 

Lỗi của Nhà vua ở đây, hình nhƣ chỉ là ở chỗ, càng về sau càng lớn tuổi đó thôi ! 

  

Lê Duy Tân bất ngờ đƣợc lên ngôi rồi cũng bất ngờ bị giết hại, nghĩa là cực may với cực 

rủi xa cách nhau nào có là bao. Con diều giấy bay ở trên cao, có biết đâu, ngƣời ta tung 



mình lên thì ngƣời ta cũng có thể kéo mình xuống. Không thể tự bay nhƣ chim thì điểm 

trang màu mè diêm dúa cho đôi cánh giấy, nhiều lắm cũng chỉ mua vui chốc lát cho 

thiên hạ mà thôi.  

  

 21 - LÊ NGHĨA TRẠCH QUA MẶT NGUYỄN HOÀNG 

 

 

Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ xứ Thuận Hóa (vùng Quảng Bình, Quảng Trị và 

Thừa Thiên ngày nay). Từ đó, quá trình xây dựng cơ sở cát cứ của họ Nguyễn bắt đầu. 

Tuy nhiên, từ năm 1558 đến năm 1600, bề ngoài, Nguyễn Hoàng vẫn tỏ rõ sự thần phục 

đối với vua Lê - chúa Trịnh, thực hiện đầy đủ phận sự của một kẻ bề tôi. Đến đầu năm 

Canh Tí (1600), mƣợn cớ đi dẹp loạn Bùi Văn Khuê, Phan Ngạn và Ngô Đình Nga ở 

vùng đồng bằng Bắc Bộ ngày nay, Nguyễn Hoàng đã đem hết tay chân thân tín và quân 

bản bộ của mình chạy về Thuận Hóa, có ý thoát hẳn ra khỏi vòng cƣơng tỏa của vua Lê - 

chúa Trịnh. Bấy giờ, vì dƣ đảng của họ Mạc và các thế lực chống đối khác còn khá 

mạnh, trong khi đó, Thuận Hóa xa xôi, Nguyễn Hoàng lại là bậc lão tƣớng có tài, cho 

nên, chúa Trịnh là Trịnh Tùng chƣa thể lập tức đem quân đánh vào Thuận Hóa là đất 

dựng nghiệp của Nguyễn Hoàng. Đó là chƣa kể, xét về thế thứ họ hàng, Nguyễn Hoàng 

còn là cậu ruột của Trịnh Tùng, chƣa gì đã vội đem quân đánh nhau là điều không nên. 

Không đánh nhƣng lại muốn khẳng định quyền uy của mình nên Trịnh Tùng đã sai quan 

Thiêm đô ngự sử, tƣớc Gia Lộc Tử là Lê Nghĩa Trạch mang thƣ vào cho Nguyễn Hoàng. 

Sự kiện này xẩy ra vào cuối năm 1600. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, 

quyển 18, tờ 2-a và tờ 3 a-b) chép nhƣ sau : 

  

"Thƣ ấy viết rằng : Phàm là bậc đại thần thì phải biết cùng vui cùng buồn với việc nƣớc. 

Đối với nƣớc, cậu là bậc đời đời có công đầu. Đối với nhà, cậu là bậc tình nghĩa chi 

thân. Mới rồi, vì họ Mạc tiếm nghịch mà vận nƣớc gian truân. Tiên tổ là Thái Tể Hƣng 

Quốc Chiêu Huân Tĩnh Công (Hƣng Quốc công Nguyễn Kim là ông ngoại của Bình An 

Vƣơng, cho nên Bình An Vƣơng cũng gọi Nguyễn Kim là tiên tổ) đã có công khởi 

xƣớng đại nghĩa, giúp Trang Tông Hoàng đế trong lúc gian nan, sửa lại danh phận cho 

rõ ràng. Tiên tổ mất đi, tiên khảo là Minh Khang Thái vƣơng (chỉ Trịnh Kiểm - ND) 

nắm giữ việc lớn của nƣớc nhà, bởi thấy cậu là ngƣời ruột thịt nên mới trao cho cai quản 

hai xứ Thuận, Quảng. Từ ngày nhận chức đến nay, cậu đã vỗ yên dân địa phƣơng, thực 

là có công lớn. 

 

  

Tiên khảo chầu trời, cháu đƣợc nắm giữ binh quyền, vẫn để cậu giữ chức vụ nhƣ cũ. 

(Nhƣng, dù cháu đã) nhiều lần gởi thƣ yêu cầu cậu lo thu tiền thuế và chuyển vận lƣơng 

thực để góp phần chi dùng cho nƣớc nhà thì cậu lại thƣờng lấy cớ đƣờng biển khó khăn 

hiểm trở để từ chối. Đến khi lấy đƣợc kinh thành, thiên hạ đã yên thì cậu mới ung dung 

theo vế. (Dẫu vậy) triều đình vẫn một lòng ƣu đãi, (trao cho cậu) quyền trông coi phủ Hà 

Trung và bảy huyện thuộc trấn Sơn Nam, lại phong chức Hữu tƣớng, có ý mong rằng, 

cậu sẽ cùng với Tả tƣớng tƣớc Vinh Quốc công là Hoàng Đình Ái giúp rập hai bên tả 



hữu mà có thể hoàn thành đƣợc sự nghiệp trung hƣng, vỗ yên dân chúng cả nƣớc Nam 

ta. 

  

Mới rồi, bọn nghịch thần là Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê và Ngô Đình Nga manh tâm phản 

bội, dấy quân làm loạn. Cháu đang cùng với cậu bàn tính việc binh, truy quét đảng 

nghịch, nào có ngờ đâu, cậu không đợi mệnh, tự tiện bỏ về, làm lay động lòng ngƣời, 

chẳng biết đó là ý cậu hay là cậu đã nghe lầm ý gian của bọn nghịch thần. 

  

Nay, bọn Bùi Văn Khuê và Phan Ngạn đánh hại lẫn nhau và cả hai đã bị giết, thế mới 

hay là đạo trời luôn sáng tỏ, giáng họa không kịp trở gót, chắc cậu đã biết cả rồi. Sự việc 

đến thế, nếu cậu biết tỉnh ngộ và hối lỗi, nghĩ đến công lao của tiên tổ mà sai ngƣời đem 

thƣ đến hành tại để lạy trình, rồi dốc lòng lo nạp tiền thuế để chi dùng vào việc chung 

của nƣớc nhà, thì hẳn nhiên là công sẽ trừ tội, triều đình ghi nhận lòng thành của cậu, 

công lao ngày trƣớc của cậu đƣợc giữ vẹn toàn,công danh sự nghiệp bao đời đƣợc bền 

lâu mãi mãi. Nếu không làm nhƣ vậy, thì triều đình sẽ lấy thuận đánh nghịch, việc dùng 

binh đã có cớ rồi, danh tiết của cậu sẽ ra sao ? Trong việc quân, cậu vẫn thƣờng lƣu ý 

đến kinh sử, xin hãy nghĩ kĩ, chớ để hối hận về sau. 

  

(Lê) Nghĩa Trạch vào Thuận Hóa, dò biết (Nguyễn) Hoàng vốn là bậc túc trí đa mƣu, 

liền lấy thƣ (của Chúa) bỏ vào ống rồi đem giấu ở bụi rậm ngoài đồng, xong mới sai xá 

nhân báo tin mình đến. (Nguyễn) Hoàng nghe tin (Lê) Nghĩa Trạch tới, bèn lập mƣu 

cƣớp lấy thƣ và làm nhục sứ giả. Đêm ấy (Nguyễn Hoàng) sai võ sĩ đến chỗ trọ (của Lê 

Nghĩa Trạch), cƣớp hết hòm xiểng mang về. Mở ra, thấy không có thƣ, lại sai võ sĩ tới 

đốt hết cả nơi trọ. (Nguyễn) Hoàng tin nhƣ thế là mọi giấy tờ đều bị lửa thiêu hết rồi. 

Hôm sau, (Nguyễn) Hoàng thân hành dẫn tƣớng tá, chỉnh đốn voi ngựa và nghi vệ ra 

đón. Bấy giờ, thấy Lê Nghĩa Trạch hai tay bƣng thƣ đi đến, (Ngyễn Hoàng) lấy làm kinh 

ngạc, nói với tƣớng tá của mình rằng :  

  

- Trời sinh ra bậc chủ tƣớng, triều đình có ngƣời giỏi. 

  

Từ đấy (Nguyễn Hoàng) không còn có ý ngấp nghé gì nữa". 

  

 

  

Lời bàn : Nói chung là không ai muốn, và cũng không ai có thể phủ nhận vai trò của 

Nguyễn Hoàng trong việc khai mở dòng chúa Nguyễn và trong quá trình xây dựng xứ 

Đàng Trong. Tuy nhiên, đặt trong mối quan hệ xung đột phức tạp của xã hội đƣơng thời, 

nếu đứng ở một góc độ nào đấy, cũng có thể nói Nguyễn Hoàng là một nghịch thần. Bản 

thân Nguyễn Hoàng cũng tự thấy, ông đã làm điều trái ý vua Lê - chúa Trịnh. Đối đầu 

bằng vũ lực thì chƣa thể, nhƣng quyết tâm bứt ra khỏi vòng cƣơng tỏa của vua Lê - chúa 

Trịnh thì đã rõ lắm rồi. 

  



Phận sự của Lê Nghĩa Trạch là phải chuyển đạt cho bằng đƣợc bức thƣ của chúa Trịnh 

Tùng tới Nguyễn Hoàng, bởi đó là bức thƣ nói rõ lập trƣờng của chúa Trịnh Tùng, để ít 

ra là cũng làm cho tay chân của Nguyễn Hoàng biết mà suy nghĩ. Công việc mới khó 

làm sao. Lê Nghĩa Trạch khen Nguyễn Hoàng là bậc túc trí đa mƣu, nhƣng xem ra, Lê 

Nghĩa Trạch cũng đáng đƣợc coi là ngƣời đa mƣu túc trí. Ông biết giữ cái gì cần phải 

giữ nhất; và ông đã thành công. Ở đời, đôi khi chỉ hơn nhau ở chỗ nên giữ cái gì nhất 

thiết phải giữ nhƣ thế mà thôi. Kẻ đa mƣu gặp kẻ đa mƣu, thói thƣờng thiên cổ vẫn là 

vậy, song xem suốt hành trạng của hai ngƣời, thật khó mà nói rằng, Nguyễn Hoàng cũng 

tƣơng đƣơng hoặc giả là thua kém Lê Nghĩa Trạch, dẫu trong trƣờng hợp cụ thể này, 

Nguyễn Hoàng đã thua. Chim ƣng cũng có khi bay thấp hơn chim sẻ, nhƣng, phàm đã là 

chim sẻ thì chẳng bao giờ bay cao hơn chim ƣng. 

  

Sử chép : “Từ đấy Nguyễn Hoàng không còn có ý ngấp nghé gì nữa". Thế là nhầm. Voi 

chƣa cất tiếng, không có nghĩa là voi không dám gầm. Nói theo tác giả của Tam quốc 

diễn nghĩa là La Quán Trung, thì chuyện này, xin xem hồi sau sẽ rõ. 

  

 

 22 - CHUYỆN BÀ NGUYỄN THỊ NIÊN 

 

 

Nguyễn Thị Niên là vợ của Sơn Quận công Bùi Văn Khuê. Sơn Quận công nguyên là võ 

tƣớng của nhà Mạc. Năm 1592, vì có chị ruột đang là Hoàng hậu của Mạc Mậu Hợp, cho 

nên, bà Nguyễn Thị Niên vẫn thƣờng hay ra vào trong cung cấm. Thấy bà có nhan sắc 

mặn mà, Mạc Mậu Hợp mƣu giết Sơn Quận công Bùi Văn Khuê để cƣớp vợ của ông ta. 

Cơ mƣu bị bại lộ, Bùi Văn Khuê lập tức đem toàn hộ gia quyến và tƣớng sĩ dƣới quyền, 

chạy về với Nam triều. Sự kiện này khiến cho cả vua Lê lẫn chúa Trịnh đều rất hồ hởi. 

Nhƣng, ở với Nam triều chƣa đƣợc mƣời năm. Bùi Văn Khuê đã phản Nam triều mà về 

với Bắc triều, dầu lúc đó Bắc triều hầu nhƣ chẳng còn chút thực lực nào đáng kể nữa. 

Hẳn nhiên, lấy chồng thì phải theo chồng, bà Nguyễn Thị Niên cũng bỏ Nam triều mà đi.  

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 1-b) đã chép chuyện vợ 

chồng Bùi Văn Khuê từ khi về với Bắc triều nhƣ sau : 

  

"Khi ấy (năm Canh ,Tí, 1600 - ND), bọn Phan Ngạn, Ngô Đình Nga và Bùi Văn Khuê 

đem quân lính theo về với họ Mạc, ra lời chiêu an các thành thị để mƣu việc lớn, nhƣng 

bọn Phan Ngạn lại ngờ Bùi Văn Khuê có ý khác, bèn sai ngƣời bắn chết Văn Khuê ở 

giữa sông. Từ đó, (Phan) Ngạn tự xƣng là Tiết chế Sinh Quốc công, (Ngô) Đình Nga tự 

xƣng là Thái bảo Hoa Quận Công, còn em của Phan Ngạn (chƣa rõ tên) thì xƣng là Tiền 

Bộ dinh Quỳnh Quận công. Khi ra bảng yết thị hoặc lệnh cấm, chúng dùng niên hiệu 

Càn Thống của họ Mạc. (Niên hiệu này là của Mạc Kính Cung, dùng từ năm 1593 đến 

1625 - ND). 

  



Vợ Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên muốn báo thù cho chồng, vừa khóc vừa nói với quân 

lính của chồng rằng :  

  

- Ngƣời nào dốc sức đền ơn, giết đƣợc (Phan) Ngạn thì sẽ đƣợc trọng thƣởng. 

  

Phan Ngạn nghe tin, giận lắm. Ngày 1 tháng 6 (năm 1600- ND) Ngạn dẫn quân đến 

Hoàng Giang để đánh nhau, bị quân của vợ Văn Khuê bắn chết ở giữa sông". 

  

Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 31, tờ 4 

và 5), sau khi chép chuyện Nguyễn Thị Niên tƣơng tự nhƣ trên, còn viết thêm một Lời 

chua khá dài nhƣ sau: 

  

"Nguyễn Thị, tên tự là Niên, con gái thứ của tƣớng nhà Mạc là Nguyễn Quyện. Có một 

thuyết nói rằng, Ngạn nghe nói Thị Niên có sắc đẹp, bèn sai ngƣời đƣa tin, ƣớc hẹn sẽ 

kết duyên với nhau. Nguyễn Thị Niên giả vờ nhận lời, rồi chọn hơn mƣời ngƣời trẻ tuổi, 

đẹp trai, đóng giả con gái, làm "thị tì" cho mình và hẹn với họ rằng : hễ ai mà giết đƣợc 

Phan Ngạn thì sẽ trọng thƣởng. Cùng lúc đó, Nguyễn Thị Niên vì muốn cho Phan Ngạn 

không nghi ngờ gì nên hẹn với y rằng : 

  

- Đêm ngày nọ, tháng nọ... sẽ đi thuyền lớn đến hội kiến. 

  

Phan Ngạn hí hửng lắm. Đến hẹn, Nguyễn Thị Niên ăn mặc lộng lẫy, đi thuyền ngƣợc 

dòng, từ Hoàng Giang ra Nha Giang. Ngạn sai ngƣời do thám, thấy trong thuyền chỉ đầy 

những gái đẹp nên không còn nghi ngờ gì cả, vội ra ám hiệu cho thuyền tuấn tiễu bơi 

nhanh ra giữa sông, cắm neo gần chỗ đậu thuyền của Nguyễn Thì Niên. Sắp đặt đâu đó 

rồi, Ngạn mừng rỡ, lấy thuyền lớn đến gặp gỡ Nguyễn Thị Niên. Khi Ngạn đã sang 

thuyền mình rồi, Nguyễn Thị Niên ra dấu cho thuyền mình lui đần, còn "thị tì" thì đứng 

làm hai hàng để hầu rƣợu. Đúng lúc cuộc vui đang hồi nồng nàn nhất, đám "thị tì" rút 

dao giấu sẵn trong tay áo ra chặt đầu Phan Ngạn, rồi nhân lúc đang đêm, nƣớc rút, gió 

thổi mạnh, bơi thuyền nhƣ bay mà về, khiến cho bọn lính tuần tiễu của Phan Ngạn cũng 

không hay biết gì cả. Đến nhà, Nguyễn Thị Niên đem đầu Phan Ngạn ra làm lễ tế chồng 

ở bàn thờ, xong, dặn hai con đến hành tại ở An Trƣờng để xin quy thuận vua Lê, còn 

mình thì lao xuống sông tự tử". 

  

 

  

Lời bàn : Hai thuyết khác nhau về một con ngƣời, nhƣng xem ra, tính cách chung của 

con ngƣời ấy ở trong cả hai thuyết cũng chẳng có gì khác nhau.Tự mình đốc thúc quân 

lính bắn chết Phan Ngạn để trả thù cho chồng hay tự mình bày mƣu để cho quân lính 

giết chết Phan Ngạn, thì cái chí của bà Nguyễn Thi Niên cũng chỉ là một mà thôi.   

  

Xuất giá tòng phu, bà Nguyễn Thị Niên đã nêu cao đƣợc tiết hạnh của ngƣời phụ nữ 

thuở trƣớc. Bà đã cùng chồng ra sống vào chết, và cuối cùng, sau khi đã trả đƣợc thù cho 



chồng, thì trầm mình thủ tiết để giữ đức trung trinh. Hóa ra, bà chƣa bao giờ đƣợc Vua 

ban tƣớc hiệu, nhƣng so với những ngƣời từng mang tƣớc hiệu cao sang, nhƣ chồng bà 

là Sơn Quận công Bùi Văn Khuê chẳng hạn, thì danh giá của bà còn cao hơn hẳn nhiều 

lần. Bùi Văn Khuê từng bỏ nhà Mạc theo về với nhà Lê, sau lại bỏ nhà Lê theo về với 

nhà Mạc, lòng trung chỉ đáng giá bạc xu mà thôi. Đành là Bắc triều hay Nam triều thì 

cũng đều là những kẻ đắc tội với dân, nhƣng, nhân thời loạn mà làm cho thời thêm loạn, 

chỉ những ai tâm địa khó lƣờng mới có thể cam lòng làm nhƣ vậy. Sự thất tiết của đấng 

nam nhi là đấy chăng ?  

  

Giết đƣợc Phan Ngạn rồi, Nguyễn Thị Niên về với nhà Mạc cũng chẳng đƣợc mà về với 

nhà Lê cũng không xong, còn nhƣ lánh đời thì biết mai danh ấn tích thế nào cho thoát 

lƣỡi gƣơm cay nghiệt của cả hai bên. Không ai cổ vũ cho cái chết, nhƣng đôi khi, cái 

chết cũng chính là sự giải thoát cần thiết đó thôi. 

  

 23 – SỰ TÍCH CHÙA THIÊN MỤ 

 

 

Một trong những ngôi chùa cổ kính nhất của đất Thừa Thiên - Huế (và cũng là của cả 

nƣớc ta) là chùa Thiên Mụ. Hoàng đế Thiệu Trị (1841-1847) xếp chùa Thiên Mụ đứng 

thứ 14 trong số 20 cảnh đẹp của kinh thành Huế thuở xƣa, đồng thời, viết bài thất ngôn 

bát cú, đề là Thiên Mụ chung thanh (Tiếng chuông chùa Thiên Mụ) với những xúc cảm 

vừa chân thành, vừa mãnh liệt. Và, ca dao ta cũng có câu :  

  

Bao giờ cạn nƣớc Đồng Nai, 

  

Nát chùa Thiên Mụ mới sai tấc lòng. 

  

Nhƣng, vì sao lại gọi là chùa Thiên Mụ, và chùa Thiên Mụ đƣợc xây tự lúc nào ? Sách 

Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 1) cho biết :  

  

"Bấy giờ, Chúa (chỉ Nguyễn Hoàng - ND) đi dạo xem hình thế núi sông, thấy trên cánh 

đồng của xã Hà Khê thuộc huyện Hƣơng Trà (nay là ngoại ô thành phố Huế - ND), giữa 

khu đất bằng phẳng nổi lên một gò cao, trông tựa nhƣ hình đầu rồng đang ngoái nhìn lại, 

phía trƣớc thì có sông lớn (chỉ sông Hƣơng - ND), phía sau thì có hồ rộng, cảnh trí rất 

đẹp đẽ. (Chúa) nhân đó mới hỏi chuyện ngƣời địa phƣơng, ai cũng nói gò đất ấy rất 

thiêng. Tục truyền : Xƣa, đang đêm bỗng có ngƣời nhìn thấy một bà già mặc áo đỏ quần 

xanh, ngồi trên đỉnh gò và nói : 

  

- Sẽ có vị chân chúa đến đây xây chùa để tụ khí thiêng, giữ bền long mạch. 

  

Nói rồi, bà già ấy biến mất. Bấy giờ, nhân đấy mới gọi gò đất kia là gò Thiên Mụ. Chúa 

cũng cho là gò đất ấy có linh khí, bèn cho cất chùa, gọi là chùa Thiên Mụ". 

  



 

  

Lời bàn : Trong sách nói trên, sự kiện này đƣợc chép vào tháng 6 năm Tân Sửu (1601), 

nghĩa là chỉ mới đƣợc mấy tháng ngay sau khi Nguyễn Hoàng quyết định ở hẳn tại 

Thuận Hóa, không về chầu vua Lê - chúa Trịnh nữa. 

  

Giữa vùng đất mới, mối bận tâm hàng đầu của Nguyễn Hoàng là lo cố kết nhân tâm, 

trƣớc đã đƣợc các quan một dạ, giờ phải làm sao để trăm họ đồng lòng. Có dân là có tất 

cả. Thời bấy giờ, dựng chùa xây tháp chính là cách quy tự lòng ngƣời tế nhị mà hiệu quả 

hơn cả. Tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ, đôi khi còn có những tác dụng tốt 

đẹp, vƣợt ra ngoài chủ đích của các nhà tu hành cao minh. 

  

Muôn đời còn đó, chùa Thiên Mụ. Muôn đời còn đó, những danh xƣng giản dị mà rất 

gần gũi, nhƣ Chúa Tiên, Chúa Phật, Chúa Hiền... v.v. Có thể là không hoàn toàn nhƣ 

vậy, nhƣng quả là lắm khi, để mau chóng đến đƣợc với lòng dân, đƣờng thẳng chƣa hẳn 

đã là đƣờng ngắn nhất. 

  

 

 24 - DI CHÚC CỦA NGUYỄN HOÀNG 

 

 

Nguyễn Hoàng là con trai thứ hai của Nguyễn Kim, sinh vào tháng 8 năm Ất Dậu 

(1525). Năm 1558, Nguyễn Hoàng đƣợc nhận chức Trấn thủ xứ Thuận Hóa và đến năm 

1570 thì kiêm luôn cả chức Trấn thủ xứ Quảng Nam. Năm 1593, Nguyễn Hoàng đƣợc 

phong làm Thái úy, tƣớc Đoan Quốc công. Từ cuối năm Canh Tí (1600), Nguyễn Hoàng 

quyết định ở hẳn tại Thuận Hóa, không về chầu vua Lê - chúa Trịnh nữa. Bình sinh, 

Nguyễn Hoàng thƣờng xƣng là Chúa Tiên. Ông trấn trị đất Thuận Hóa và Quảng Nam 

đến tháng 6 năm Quý Sửu (1613) thì mất, thọ 88 tuổi. 

  

Nguyễn Hoàng có 8 ngƣời con trai nhƣng bốn ngƣời con đầu là Nguyễn Phúc Hà, 

Nguyễn Phúc Hán, Nguyễn Phúc Thành và Nguyễn Phúc Diễn thì đã chẳng may qua đời 

sớm. Năm 1600, khi Nguyễn Hoàng vào ở hẳn tại Thuận Hóa, ông có gởi ngƣời con trai 

thứ năm là Nguyễn Phúc Hải ở lại đất Bắc làm con tin, theo ông lúc đó chỉ còn ngƣời 

con trai thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên, con trai thứ bảy là Nguyễn Phúc Hiệp và con 

trai thứ tám là Nguyễn Phúc Trạch. Trong ba ngƣời con này, Nguyễn Phúc Nguyên đƣợc 

Nguyễn Hoàng tin cậy, giao phó cho việc trấn giữ đất Quảng Nam. 

  

Theo Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 1), khi biết mình không thể sống đƣợc nữa, 

Nguyễn Hoàng đã cho gọi Nguyễn Phúc Nguyên từ Quảng Nam về, lại sai gọi, những 

quan lại thân.tín đến và dặn dò nhƣ sau :  

  



"Ta với các ông, từng đồng cam cộng khổ đã lâu, một lòng gầy dựng nghiệp lớn. Nay, ta 

để gánh nặng lại cho con ta, các ông nên dốc lòng giúp đỡ, quyết thành cơ nghiệp mới 

thôi. 

  

Nói rồi, Chúa cầm tay Hoàng tử thứ sáu (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên. Hai chữ Hoàng tử là 

do ngƣời viết sử đời sau tự ý thêm vào - ND), dặn bảo : 

  

- Đạo làm con thì phải hiếu, làm tôi thì phải trung, cho nên, anh em trƣớc hết phải 

thƣơng yêu nhau. Con mà nhớ đƣợc lời dặn này thì ta không còn ân hận gì.  

  

Xong, Chúa lại nói tiếp :  

  

- Đất Thuận Quảng, phía Bắc có Hoành Sơn và Linh Giang (tức sông Gianh - ND) hiểm 

trở, phía Nam có Hải Vân và Thạch Bi (tức núi Bia Đá ở Phú Yên - ND) rất vững bền. 

Núi sẵn vàng, sẵn sắt, biển lắm cá, lắm muối, thật đúng là chỗ dụng võ của ngƣời anh 

hùng. Nếu biết luyện binh để chống chọi với họ Trịnh thì có thể xây dựng cơ nghiệp đến 

muôn đời. Ví bằng thế lực không chống nổi, thì cứ cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, 

đừng bỏ qua lời dặn của ta. 

  

Hoàng tử thứ sáu và các quan lại thân tín đều khóc lạy mà vâng mệnh. Hôm ấy Chúa 

băng, ở ngôi tất cả 56 năm, thọ 88 tuổi. Đầu tiên đem táng ở núi Thạch Hãn, thuộc 

huyện Hải Lăng (nay thuộc tỉnh Quảng Trị - ND), sau cải táng ở núi La Khê, huyện 

Hƣơng Trà (nay thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế - ND)". 

  

 

  

Lời bàn : Di chúc của Nguyễn Hoàng, nói gọn lại là thể không đội trời chung với họ 

Trịnh, mà muốn làm đƣợc điều đó, anh em phải hòa thuận, quan lại phải biết giữ lòng 

trung nghĩa.  

  

Lời vĩnh quyết của Nguyễn Hoàng, lời của ngƣời thuộc hàng thƣợng thọ hiếm hoi ở thời 

loạn, quả là đáng suy gẫm lắm thay. Nghiêm dạy con mình là đó mà khéo léo kết hợp 

giữa động viên với răn đe những ngƣời thân tín cũng là đó. 

  

Buồn vui khó nói, nhƣng dẫu sao thì di chúc của Nguyễn Hoàng cũng đƣợc con cháu của 

ông thực hiện khá trọn vẹn. Đáng sợ thay, đại lão khơi nguồn xứ Đàng Trong ! 

  

 

  25 – LỜI TÂU CỦA QUẦN THẦN THÁNG 9 NĂM MẬU NGỌ (1618) 

 

 

Bấy giờ là thời trị vì của vua Lê Kính Tông và chúa Trịnh Tráng. Sử cũ vẫn thƣờng chép 

lại một số lời tâu bày của quần thần. Lời thiết thực, ý viển vông, đƣợc nghe theo hay bị 



dửng dƣng gác bỏ... đại để đều gồm đủ cả. Trong nhiều lời tâu bày đó, có lời tâu bày 

dâng lên vua Lê Kính Tông vào tháng 9 năm Mậu Ngọ (1618), đƣợc sách Khâm định 

Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 31, tờ 16) ghi lại nhƣ sau :  

  

"Bầu trời ở phƣơng Đông Nam có sắc trắng, đứng thẳng, dáng tựa nhƣ cái búa lớn, 

thƣờng xuất hiện vào khoảng canh năm, kéo dài tới hơn một tháng mới dứt. Quần thần 

nhân đó dâng lời tâu rằng : 

  

- Việc quan hệ giữa trời và ngƣời thật là đáng sợ lắm. Tháng 9 năm nay, cứ đến khoảng 

canh năm là lại có sắc trắng xuất hiện ở phƣơng Đông Nam, hai đầu nhọn hoắt, ai trông 

thấy cũng phải kinh sợ. Đã thế lại còn có điềm mƣa vàng nhƣ đất, mƣa gạo đen nhƣ than 

và sấm vang trái mùa nữa. Sở dĩ có tai biến ấy, có lẽ vì trong triều đình có việc vô đạo 

đức, bên ngoài triều đình thì có việc không đúng với chính lệnh, giềng mối suy tàn, phép 

nƣớc không chấn chỉnh, quan lại hà khắc và nhũng nhiễu, khiến cho ngôi sao tƣợng 

trƣng lòng dân bị đao động, rồi việc làm của ngƣời phần lớn là trái với hòa khí mà ra 

nông nỗi ấy chăng ? Chúng tôi kính xét sách Chu thƣ thì thấy có câu : "Vƣơng tỉnh duy 

tuế, khanh sĩ duy nguyệt, thứ dân duy tinh" (đây là câu trong thiên Hồng phạm của sách 

Thƣợng thƣ, dẫn lời của Cơ Tử tâu với vua Chu Vũ Vƣơng, ý nói : Nhà vua có chức 

phận phải quán xuyến hết tất cả mọi việc trong nƣớc, cũng nhƣ một năm phải gồm đủ cả 

bốn mùa; Khanh sĩ thì mỗi ngƣời trông coi một việc, cũng mƣời hai tháng khác nhau 

trong một năm mà mỗi ngƣời chỉ là một tháng; thứ dân trong thiên hạ cũng tƣơng tự nhƣ 

các vì sao, có sao thích gió, có sao thích mƣa, không ai giống ai cả - ND). Câu này ý nói 

: việc làm hay dở của ngƣời đều có điềm lành điềm gở tƣơng ứng hiện ra, ngƣời phải 

biết theo đó mà xử sự cho phải. Nay tai biến xảy ra luôn luôn, ý trời cao răn bảo đã rõ, 

do vậy, cần phải siêng năng kính sợ. Xin bệ hạ hãy nhân tai biến mà lo sửa đức, nghiêm 

khắc với bản thân, ăn chay lập đàn thành khẩn cầu trời, mong lòng trời cảm động mà ban 

điềm lành, những ngôi sao tai dị sẽ theo độ số mà lui, hòa khí lại hiện ra nhƣ cũ. 

  

Nhà vua (xem xong), đem tờ tâu ấy cất vào cung". 

  

Chép đến đây, các tác giả của sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục đã hạ hút 

viết lời phê nhƣ sau : 

  

"Việc cần kíp nhất lúc này, không gì hơn việc làm sao cho danh phận vua tôi rõ ràng và 

đúng mức, thế mà bầy tôi chi nói lời viển vông cốt chỉ để gọi là có nói, thật đáng khinh 

khi và đáng chê cƣời". 

  

Lời bàn : Mức độ giá trị lời tâu của quần thần đƣơng thời, xin hãy tạm gác sang một bên, 

bởi vì, thời ấy thiên hạ vẫn cho rằng nghĩ nhƣ thế là phải. Vả chăng, họ đã dẫn cả Chu 

thƣ, nghĩa là cũng "nói có sách, mách có chứng" đó thôi. 

  

Quần thần khuyên Nhà vua giữ đức và lập đàn cầu trời, nhƣng họ có biết đâu, trời của 

Vua không ở trên đầu Vua mà lại ở... dƣới ngai Vua : chúa Trịnh ! Các tác giả sách 



Khâm đinh Việt sử thông giám cƣơng mục đã nói rất đúng rằng : "Việc cần kíp nhất lúc 

này không gì hơn việc làm sao cho danh phận vua tôi rõ ràng và đúng mức". Mạng Vua 

trong tay Chúa, thử hỏi, Vua làm sao có thể thay mặt trăm họ mà cầu xin với đấng cao 

xanh ? 

  

Chính sự rối bời, đạo lí tả tơi, ngay ở nơi chí tôn của thiên hạ, trăm quan thích hùa theo 

kẻ mạnh nhƣng lại hay nói chuyện đức hạnh, ấy là bởi vì ở đời, ngƣời thiếu cái gì thì hay 

nói mãi về cái ấy mà thôi. 

  

Vua cất tờ tâu ấy vào cung, vậy là xem ra, Vua cũng khôn khéo hơn ngƣời, nếu không, 

hậu thế làm sao có thể hiểu đƣợc thế thái đen bạc của thời Vua trị vì ! 

  

 

 26 - NHỤC THAY, HAI VỊ CHƢỞNG CƠ LÀ NGUYỄN PHÚC HIỆP VÀ NGUYỄN 

PHÚC TRẠCH ! 

 

 

Sách Đại Nạm thực lục (Tiền biên quyển 2) chép rằng : 

  

"Mùa xuân (năm Canh Thân, 1620 - ND), các quan Chƣởng cơ là (Nguyễn Phúc Hiệp) 

và (Nguyễn Phúc) Trạch, con thứ 7 và thứ 8 của Thái Tổ (chỉ Nguyễn Hoàng –ND) âm 

mƣu nổi loạn. Họ gởi mật thƣ, xin họ Trịnh phát binh và họ hứa sẽ tự mình làm nội ứng, 

hẹn thành công sẽ cùng chia đất này (chỉ đất Thuận Quảng - ND) để trấn trị. Trịnh Tráng 

(đƣợc thƣ) liền sai Đô đốc Nguyễn Khải đem 5000 quân vào đóng ở Nhật Lệ, huyện 

Phong Lộc (nay thuộc Quảng Bình - ND) để chờ động tĩnh. 

  

Hiệp và Trạch sợ quan Chƣởng cơ là Tôn Thất Tuyên, con thứ tƣ của Hòa Quận công là 

Tôn Thất Hòa, nên không dám hành động ngay. Khi ấy, Chúa (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên 

- ND) họp cùng các tƣớng để bàn việc chống quân họ Trịnh. Hiệp và Trạch vờ dâng mƣu 

kế rằng : 

  

- (Tôn Thất) Tuyên trí dũng hơn ngƣời, nếu sai cầm binh đi đánh thì tất nhiên sẽ phá 

đƣợc địch. 

  

(Tôn Thất) Tuyên biết rõ âm mƣu (của Hiệp và Trạch), bèn nói với Chúa rằng : 

  

- Nay nếu thần mà rời khỏi dinh thì tất sẽ có biến. 

  

Chúa bèn sai quan Chƣởng dinh là Tôn Thất Vệ, con thứ hai của Tôn Thất Hà, ngƣời 

bấy giờ thƣờng đƣợc gọi là Quận công, đem quân đi đánh (Nguyễn) Khải. Hiệp và Trạch 

thấy mƣu không thành, bèn đem quân chiếm kho Ái Tử và đắp lũy Cồn Cát để làm phản. 

Chúa sai ngƣời đến dỗ song họ vẫn không chịu nghe. Sau, Chúa đành phải lấy (Tôn 

Thất) Tuyên làm tƣớng tiên phong, cùng Chúa đem đại binh đi đánh. Hiệp và Trạch thua 



chạy, nhƣng bị (Tôn Thất) Tuyên đuổi bắt đƣợc, đem dâng Chúa. Chúa trông thấy, chảy 

nƣớc mắt mà nói rằng : 

  

- Hai em sao nỡ trái bỏ luân thƣờng ? 

  

Hiệp và Trạch cúi đầu chịu tội. Chúa muốn tha nhƣng các tƣớng đều cho rằng, phép 

nƣớc không thể dung tha đƣợc. (Chúa) bèn đem họ giam vào ngục. Hiệp và Trạch vì quá 

xấu hổ mà đổ bệnh rồi mất. Nguyễn Khải nghe tin ấy liền dẫn quân về. 

  

Chúa thấy họ Trịnh vô cớ nổi binh, cho nên, kể từ đó không chịu nạp các thứ thuế nữa". 

  

Lời bàn : Vì tham quyển cố vị mà giết cả đồng liêu hoặc giả là làm chuyện thí nghịch, 

tội lớn đã không thể tha, huống nữa mƣu giết anh để tranh đoạt ngôi cao nhƣ Nguyễn 

Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch? Máu tham trong con ngƣời của hai ngƣời, chẳng 

những làm ô uế gia phả của họ, mà còn làm hoen ố cả một đoạn sử này, đáng khinh ghét 

thay! 

  

Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch thực lòng hợp mƣu với nhau chăng? Thiên hạ 

đâu dễ cả tin đến vậy. Ngôi chúa chỉ có một mà họ thì có đến những hai ngƣời, ai dám 

bảo họ chỉ giết Nguyễn Phúc Nguyên chớ chẳng hề giết nhau ? 

  

Trong muôn cái chết, hình nhƣ chết vì xấu hổ là loại chết hiếm hoi hơn cả. Chƣởng cơ 

Nguyễn Phúc Hiệp vả Chƣởng cơ Nguyễn Phúc Trạch, hậu thế chẳng biết nói thế nào về 

hành trạng của chƣ vị, đành tức tối vất bút xuống bàn mà nghiêm giọng quát rằng : Nhục 

thay ! 

  

 27 - CUỘC NÁO LOẠN KINH THÀNH THĂNG LONG 1619 VÀ NĂM 1623 

 

 

Năm Kỉ Mùi (1619), kinh thành Thăng Long phải hai phen kinh hoàng vì tai bay vạ gió. 

Thứ nhất là hỏa hoạn, xẩy ra vào chiều ngày 16 tháng giêng, và thứ hai là cuộc mƣu sát 

lẫn nhau trong nội bộ cung đình, diễn ra vào tháng ba. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản 

kỉ tục biên, quyển 18, tờ 18-b) cho biết nhƣ sau : 

  

"Giờ mùi (từ khoảng 13 đến 15 giờ chiếu - ND), ngày 16, tháng 1, mùa xuân : Cháy lớn. 

Lửa bắt đầu tử cửa vƣơng phủ (tức phủ Chúa - ND) lan ra phố phƣờng lân cận, cháy dần 

đến lầu Đoan Môn của triều đình (chỉ cung Vua - ND). Các nhà trực ở hai bên đều cháy 

trụi".  

  

"Tháng ba, Bình An Vƣơng (tức Trịnh Tùng - ND) đến lầu ở Bến Đông xem đua thuyền. 

Khi về đến chỗ ngã ba, chợt có ngƣời nấp bắn vào voi của vƣơng. (Quân sĩ tùy tùng) bắt 

đƣợc kẻ bắn, bắt giam và tra khảo mới hay là Vua và Vƣơng tử là Trịnh Xuân, ngầm 

thông mƣu giết Vƣơng. 



  

Tháng tƣ, mùa hạ, Vƣơng sai Thái phó là Thanh Quận công Trịnh Tráng cùng với Nội 

giám là Nhạc Quận công Bùi Sĩ Lâm vào nội điện tra hỏi thì biết rõ tất cả mƣu mô. 

  

Ngày 12 tháng 5, (Chúa) bức Vua phải thắt cổ tự tử mà chết. Xong, truy tôn là Huệ 

Hoàng đế, miếu hiệu là Kính Tông". 

  

Khác với hoả hoạn, tai vạ thứ hai còn để di hại lâu dài về sau, và đến tháng 6 năm Quý 

Hợi (1623) thì tái phát dữ dội. Cũng sách trên, (tờ 20 a-b và tờ 21 a-b) chép rằng : 

  

"Tháng 6, Bình An Vƣơng bị cảm, bèn cùng với các quan văn võ chọn Thế tử.  

  

Ngày 17, triều thần xin lập Thái phó, tƣớc Thanh Quận công là Trịnh Tráng, cho đƣợc 

giữ binh quyền, đồng thời, lại lấy con thứ là Thái bảo Vạn Quận công Trịnh Xuân phụ 

giúp. 

  

Ngày 18, Trịnh Xuân tự đem quân lính, voi, ngựa và súng đạn, bày trận ở Đình Ngang, 

sai bọn Điện Quận công và Bàn Quận công đem quân tấn công vào nội phủ, cƣớp đoạt 

voi, ngựa, vàng bạc, của cải... bức bách Vƣơng (chỉ Trịnh Tùng - ND) phải di chuyển ra 

ngoài thành rồi phóng lửa đốt cháy tràn lan khắp kinh đô. Quan Chƣởng giám, tƣớc 

Nhạc Quận công là Bùi Sĩ Lâm, thấy có biến, bèn liều mình phò tá Vƣơng lúc nguy nan. 

  

Ngày hôm ấy, Vƣơng Thế tử Trịnh Tráng họp bàn với các quan, sai em là Thái bảo 

Dũng Quận công Trịnh Khải đi đón thánh giá và theo hầu hộ vệ. Vƣơng Thế tử Trịnh 

Tráng họp các quan ở chợ Nhân Mục, huyện Thanh Trì (nay thuộc ngoại thành Hà Nội - 

ND) để bàn việc điều quân. 

  

Bấy giờ, Bình An Vƣơng chạy ra xứ Quán Bạt, xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, sai Bùi 

Sĩ Lâm đƣa đến dinh của em ruột là Phụng Quốc công Trịnh Đỗ, rồi vờ dụ Trịnh Xuân 

tới đó để trao đại quyền cho. Xuân đến, miệng ngậm cỏ, mình phủ phục dƣới sân. 

Vƣơng kể tội, cho hắn là kẻ loạn thần tặc tử, rồi báo Sĩ Lâm sai ngƣời chặt chân Xuân 

cho chết. 

  

Lúc ấy, Trịnh Đỗ sai con trai của mình là Thạc Quận công (không rõ tên) đi đón Thế tử 

Trịnh Tráng tới dinh của mình. Thế tử Trịnh Tráng bèn cùng với Thạc Quận công, cƣỡi 

chung một con voi mà đi, nhờ có Lƣu Đình Chất biết rõ rằng cha con Trịnh Đỗ ngầm 

làm phản, nên đuổi kịp mà mật báo :  

  

- Quận Thạc cũng là tên nghịch tặc, minh công chớ nên đi với nó.  

  

Nghe vậy, Trịnh Tráng mới tỉnh ngộ, bèn bảo Thạc Quận công cứ về dinh, còn mình thì 

về chỉnh đốn binh mã, đóng ở Ninh Giang". 

  



 

  

Lời bàn : Cuộc náo loạn rốt cuộc rối cũng bị dẹp yên, Trịnh Tráng vẫn giữ đƣợc ngôi vị, 

nhƣng vết thƣơng đạo lí thì muôn đời chƣa dễ quên. 

  

Lần trƣớc Trịnh Tùng cho rằng vua Lê Kính Tông và con thứ của mình là Trịnh Xuân 

hợp mƣu làm phản, nhƣng Vua thì bị giết, còn con thì chỉ tống giam mấy bữa rồi thả ra 

và lại trao cho chức quyền, thậm chí, còn đƣợc thăng thƣởng thêm. Cách xử ấy khiến 

cho mọi ngƣời phải nghĩ rằng, tất cả chẳng qua là do Trịnh Tùng bày ra, cốt để giết vua 

Lê sao cho hợp lẽ đó thôi. Với Trịnh Xuân, mấy ngày ngồi tù bất quá chỉ là trò đùa, đã 

bình yên vô sự lại còn có thể bình tâm mà nghiệm ra rằng, giết Vua đƣợc thì giết Chúa là 

cha của mình cũng đƣợc. Con hơn cha là nhà... , đƣợc quá đi chứ ! 

  

Ở lần sau, Trịnh Xuân bị giết nhƣng mềm bạo loạn đã đâm rễ vững chắc từ lâu làm sao 

mà trừ bỏ cho đƣợc. Chúa giết vuam con Chúa đánh nhau và bức bách Chúa phải chạy, 

em Chúa nhân đó cũng định nhảy vào tranh đoạt quyền hành, sự thể đúng là cƣời ra 

nƣớc mắt. 

  

Cha nào con nấy, chính là đây. Kẻ phản trắc không khi nào chỉ phản trắc một lần, chính 

là đây. Nỗi đau xé lòng của tất cả những kẻ chỉ biết ham tiền tài danh vọng mà rẻ rúng 

đạo lí, cũng chính là đây. Ôi, đáng sợ biết ngần nào! 

  

 

 28 - VÌ SAO NGUYỄN HỮU DẬT BỊ MẤT CHỨC ĐÖNG BA NĂM ? 

 

 

Ở xứ Đàng Trong, một trong những ngƣời sớm bƣớc vào hoạn lộ là Nguyễn Hữu Dật. 

Cũng ở xứ Đàng Trong, một trong những danh tƣớng tên tuổi lừng lẫy nhất là Nguyễn 

Hữu Dật. Thế nhƣng, ngoài những lần bị khiển trách hoặc giả là bị giáng chức nhất thời. 

Nguyễn Hữu Dật từng bị ba năm mất chức (từ tháng 6 năm Quý Hợi, 1623 đến tháng 6 

năm Bính Dần, 1626). Lí do mất chức của Nguyễn Hữu Dật tháng 6 năm 1623, đƣợc 

sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép lại nhƣ sau : 

  

"Quý Hợi, năm thứ 10 (tức năm 1623 - ND), mùa hạ, tháng 6. Trịnh Tùng nhà Lê bệnh 

nặng, con thứ của Tùng là Xuân nổi loạn, phóng lửa đốt cháy Đông Đô (tức Hà Nội - 

ND), bức bách Tùng phải chạy đến quán Thanh Xuân ở huyện Thanh Oai (nay thuộc Hà 

Tây - ND) và Tùng đã chết dọc đƣờng. Con trƣởng của Tùng là Tráng lên nối ngôi, lập 

vợ là Ngọc Tú làm Tây cung. Chúa (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên - ND) nghe tin Tùng chết, 

nói với các tƣớng rằng : 

  

- Tùng là kẻ không biết có vua, Xuân là kẻ không biết có cha, mới hay, đạo trời báo ứng 

thật chẳng sai bao giờ. 

  



Nói rồi, sai bắn ba phát súng và kêu ba tiếng. 

  

Văn chức là Nguyễn Hữu Dật bƣớc ra khỏi ban và thƣa : 

  

- Trịnh Tùng thì đã chết, con nó mới đƣợc lập lên, nay Chúa muốn đánh thì đánh, muốn 

giữ thì giữ, cớ sao lại cho nổ súng và kêu to lên nhƣ thế ? 

  

Chúa cƣời và nói rằng :  

  

- Hữu Dật tuổi trẻ cậy ở sự hung hăng, chƣa rõ lẽ gì cả. 

  

Nhân đó, Chúa cho Dật về, bảo cha của Dật là (Nguyễn) Triều Văn dạy bảo. (Nguyễn) 

Triều Văn là ngƣời Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn (nay thuộc Thanh Hóa - 

ND), bấy giờ đang giữ chức Tham tƣớng. Hữu Dật lúc ấy 16 tuổi, vì có văn học mà đƣợc 

bổ làm văn chức. Chúa nói với các tƣớng rằng : 

  

- Ta muốn nhân cơ hội này mà nổi nghĩa binh phò vua Lê, nhƣng, đánh ngƣời trong lúc 

có tang là bất nhân, tấn công ngƣời thừa lúc ngƣời lâm nguy là bất võ. Huống chi, ta 

cùng họ Trịnh vốn có nghĩa thông gia, cho nên chi bằng, trƣớc hãy đem lễ đến phúng để 

dò xét tình hình rồi sau hãy liệu kế.  

  

Các tƣớng ai cũng bái phục. Chúa bèn sai sứ đi phúng điếu". 

  

 

 Lời bàn : Đối phƣơng lâm nạn, trong thì đạo cha con tan tành ngoài thì nghĩa chúa tôi 

sụp đổ, ấy là chƣa kể dƣ đảng của họ Mạc vẫn còn rất đáng gờm, bảo chúa Nguyễn 

không cả mừng làm sao đƣợc ? Song, thế của chúa Nguyễn chƣa đủ mạnh, lực của chúa 

Nguyễn chƣa đủ lớn, kí tải niềm vui vô bờ ở ba phát súng và ba tiếng thét giữa trời là chí 

phải, bảo chúa Nguyễn làm khác đi mà đƣợc sao ? Nguyễn Hữu Dật quả là trẻ ngƣời non 

dạ, thẳng thắn mà chƣa đủ sâu sắc, có chí khí của con nhà tƣớng mà chƣa đủ mƣu lƣợc 

của ngƣời cầm quân, bị gởi trả về cho cha dạy thêm cũng là chí phải. 

  

Lời chúa Nguyễn Phúc Nguyên là lời nhân nghĩa chăng ? Cứ chữ mà suy thì quả là 

Nguyễn Phúc Nguyên hết sức khôn khéo. Ở đời, biết che kín sở đoản của mình cũng là 

thông minh. Các tƣớng ai cũng bái phục Chúa, ngẫm cho kĩ thì thấy... đó cũng là thông 

minh.  

  

Giữa những ngƣời thông minh ngầm hiểu ý nhau, thì ngƣời thông minh trẻ tuổi lại bộc 

trực một cách thái quá nhƣ Nguyễn Hữu Dật, tạm thôi làm quan trong ba năm, nào có gì 

lạ đâu ! 

  

 



   29 - CHÚA TRỊNH ĐÃ CHUẨN BỊ KHAI CHIẾN VỚI CHÚA NGUYỄN NHƢ 

THẾ NÀO ? 

 

 

Năm 1558, sau nhiều phen khéo léo vận động, Nguyễn Hoàng đƣợc vua Lê Anh Tông 

(1556 - 1573) và chúa Trịnh Kiểm (1545 - 1569) cho vào trấn thủ ở xứ Thuận Hóa. Từ 

đó, cơ nghiệp riêng của họ Nguyễn bắt đầu đƣợc gây dựng. Tuy nhiên, suốt thời Nguyễn 

Hoàng (1558 - 1613) và cả chặng đầu của thời Nguyễn Phúc Nguyên (1613 – 1635), quá 

trình gầy dựng cơ nghiệp riêng này đƣợc tiến hành một cách âm thầm và bí mật. Chúa 

Trịnh Tùng (1570 - 1623) đã nhận ra khá rõ mọi điều, nhƣng chƣa kịp tìm ra .kế sách đối 

phó thì mất. Ngay sau khi lên nối nghiệp, chúa Trịnh Tráng (1623 - 1657) quyết chí đƣa 

quân vào Nam để đánh họ Nguyễn. Vấn đề còn lại chỉ là tìm danh nghĩa hành quân cho 

cuộc tấn công này nữa mà thôi. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính 

biên, quyển 31, tờ 22 và 23) cho biết việc chúa Trịnh Tráng chuẩn bị khai chiến với chúa 

Nguyễn Phúc Nguyên nhƣ sau :  

  

"Trƣớc đây (trƣớc năm Đinh Mão, 1627 - ND), Tráng sai Công Khoa Cấp sự trung là 

Nguyễn Hữu Bản, phụng mệnh đem sắc chỉ của Nhà vua vào Thuận Hóa để truy thu tô 

thuế của xứ này từ năm Giáp Tí (1624) trở về trƣớc và đón Hy Tông Hiếu Văn Hoàng đế 

(tức Nguyễn Phúc Nguyên - ND) về Đông Kinh (tức Thăng Long - ND). Vƣơng thƣợng 

(cũng chỉ Nguyễn Phúc Nguyên - ND) thấy thế, liền cƣời mà nói với Hữu Bản rằng : 

  

- Đây chẳng qua là ý riêng cua họ Trịnh chớ Hoàng đế là bậc nhân từ, lẽ đâu lại ghét bỏ 

dòng dõi cống thần đến thế. 

  

Nói rồi, khoản đãi Hữu Bản rất trọng hậu và cho về. 

  

Đến đây, Tráng muốn đem quân đánh Thuận Hóa nhƣng lại sợ không có cớ rõ ràng, bèn 

lập mƣu sai Lê Đại Dụng, phụng mệnh Nhà vua, đem tờ sắc dụ vào, bảo phải cho con 

em về chầu, đồng thời đòi nộp ba chục thớt voi, ba chục chiếc thuyền đi biển để sung 

vào cho đủ số cống phẩm dâng nhà Minh. Vƣơng thƣợng lại cƣời và nói: 

  

- Thể lệ cống nạp nhà Minh chỉ có vàng tốt và kì nam mà thôi. Nay họ Trịnh muốn lấy 

thêm phần ngoại lệ, tôi đâu dám vâng mệnh. Vả lại, hiện nay tôi đang lo sửa sang binh 

khí, tu bổ việc phòng bị nơi biên cảnh, đợi vài năm nữa hãy vào chầu Vua cũng không 

có gì đáng gọi là muộn cả.  

  

(Lê) Đại Dụng về tâu lại nhƣng lời nói trên, Tráng bèn hạ lệnh cho bọn Nguyễn Khải, 

Nguyễn Danh Thế làm tƣớng tiên phong, đem năm ngàn quân đến đóng ở Hà Trung, 

Tráng thân dẫn đại binh cùng tiến. Nhân đấy, Tráng đƣa Vua cùng đi, nói là đi tuần du 

để xem xét phong tục tập quán các nơi. Quân thủy bộ (của họ Trịnh) xuất phát.  

  

Về phần mình, Vƣơng thƣợng hạ lệnh cho Tôn Thất Vệ làm 



  

Tiết chế, quan văn là Nguyễn Hữu Dật chịu trách nhiệm quan sát tình hình, đồng thời, 

thống lãnh bộ binh đi chống cự. (Vƣơng thƣợng) lại còn hạ lệnh cho Hoàng tử là Trung 

đem thủy binh đi tiếp ứng. Quân hai bên đóng dinh trại đối diện với nhau. 

  

Tƣớng bên quân Trịnh là Lê Khuê đem kị binh xông vào cƣớp trận địa, bị đại bác bắn 

lại, chúng sợ mà rút lui. Bấy giờ, Nguyễn Khải cho dàn trận ở phía Bắc sông Nhật Lệ. 

Nhân đêm tối lại có thủy triều lên, quân ta bắn súng để uy hiếp, khiến quân Trịnh hoảng 

hốt mà rối loạn đội ngũ. Trịnh Tráng bất ngờ cho quân tới tiếp ứng, thế quân Trịnh rất 

mạnh. Ta cho voi ra đánh chặn, quân Trịnh tan vỡ, bị giết rất nhiều. Nguyễn Hữu Dật và 

Trƣơng Phúc Gia bàn mƣu với nhau, nói phao lên rằng : 

  

- (Ở kinh đô), bọn Trịnh Gia và Trịnh Nhạc đang sắp nổi loạn. 

  

Tráng nghe tin ấy, lòng lấy làm ngờ, lại nhân vì thua luôn mấy trận, bèn rút quân về." 

  

Lời bàn : Hai lần sai sứ đi, trƣớc thì đòi truy thu thuế, sau thì đòi cống phẩm, đành là họ 

Trịnh rất cần cái cớ cho mình, song cả hai cái cớ của họ Trịnh sao mà khó nghe quá. Hai 

lần Nguyễn Phúc Nguyên vừa cƣời vừa đáp lời sứ giả, sử không chép rõ tiếng cƣời ấy 

vang xa đến cỡ nào, nhƣng ắt hẳn là đủ để vang thấu đến tim gan Trịnh Tráng đó thôi. 

  

Trịnh Tráng tự biết xuất chinh là sự chẳng hay, cho nên mới nói dối vua Lê là đi tuần du 

thiên hạ để xem xét phong tục tập quán các nơi. Kẻ đã dối vua thì không còn có thể 

trung thực với bất cứ ai nữa. Ôi, cuộc tuần du để xem xét phong tục tập quán các nơi do 

Trịnh Tráng tổ chức mới đáng sợ làm sao ! 

  

Vua Lê đã bao phen bị bắt làm bình phong, che chở cho những hành vi của chúa Trịnh, 

đến đây lại thêm một lần bị bắt làm bình phong nữa, kể cũng đáng thƣơng, nhƣng, biết 

làm sao đƣợc, cổ kim nào thiếu những kẻ là ... nạn nhân của chính họ. 

  

Chúa Trinh Tráng đã quen thói dối Vua, cho nên, dễ dàng tin ngay rằng, thiên hạ thế nào 

chẳng có kẻ dối chúa. Thoáng nghe tin Trịnh Gia và Trịnh Nhạc sắp nổi loạn. Trịnh 

Tráng đã vội lui quân ngay. Đời vẫn thế, kẻ cả tin luôn tuôn là kẻ đa nghi đó thôi. 

  

Thƣơng thay, những kiếp ngƣời đắm chìm trong thời loạn, một khi những kẻ nhân danh 

quyền chăn dân để xua dân vào cuộc chém giết lẫn nhau, thì chẳng còn sự vô phúc bạc 

phƣớc nào tệ hại hơn nữa. 

  

 

  30 - ĐÀO DUY TỪ GẶP NGƢỜI TRI KỈ 

 

Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép rằng : 

  



"Ất Sửu, năm thứ 12 (tức năm 1625 - ND). Mùa đông, Đào Duy Từ đến theo (chúa 

Nguyễn). Duy Từ ngƣời xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, xứ Thanh Hoa (nay thuộc tỉnh 

Thanh Hóa - ND), làu thông kinh sử lại giỏi cả thiên văn và thuật số. Năm ấy, Thanh 

Hoa có kì thi Hƣơng, quan Hiến ti cho Duy Từ là con phƣờng chèo nên tƣớc bỏ tên, 

không cho vào thi. Duy Từ bực tức trở về, nhân nghe tiếng chúa (Nguyễn) yêu dân và 

quý học trò, các bậc hào kiệt đều quy phục, nên quyết chí vào Nam một mình để theo. 

  

(Đến nơi, Đào Duy Từ) ở huyện Vũ Xƣơng đến hơn một tháng nhƣng không ai biết đến 

cả. Lúc ấy có tin quan Khám lí huyện Hoài Nhân là Trần Đức Hòa, giàu mƣu lƣợc, đƣợc 

Chúa tin dùng, (ông) bèn vào Hoài Nhân, (lúc đầu) giả thác làm ngƣời ở chăn trâu cho 

một nhà giàu ở xã Tùng Châu. Nhà giàu này thấy ông là ngƣời biết rộng, nghe nhiều, 

bèn nói với (Trần) Đức Hòa. Đức Hòa đến nói chuyện với ông, thấy ông không có điều 

gì là không thông suốt, lấy làm kính trọng, bèn gả con gái cho. Duy Từ từng ngâm bài 

Ngọa Long Cƣơng để tự ví mình (với Khổng Minh Gia Cát Lƣợng). Đức Hòa thấy thế, 

nói : 

  

- Đào Duy Từ là Ngọa Long (tức Khổng Minh - ND) đời nay chăng ?"  

  

Năm 1627, quân của Trịnh Tráng chủ động tấn công quân của chúa Nguyễn, nhƣng trải 

mấy tháng trời không thể thu đƣợc thắng lợi, họ liền rút lui. Đƣợc tin này, Trần Đức Hòa 

từ quê nhà là Hoài Nhân ra tận phủ Chúa để chúc mừng. Cũng sách trên chép tiếp : 

  

"Chúa hỏi cuộc sống của dân xứ Quảng Nam sƣớng khổ thế nào, Hòa liền thƣa : 

  

- Nhờ chúa thƣợng rộng ban ơn huệ, lại giữ hiệu lệnh nghiêm minh nên trăm họ ai ai 

cũng đƣợc an cƣ lạc nghiệp. 

  

Nới rồi, Đức Hòa ung dung lấy bài Ngọa Long Cƣơng từ trong tay áo ra dâng và thƣa 

rằng : 

  

- Bài thơ này do gia sƣ của tôi là Đào Duy Từ làm ra. 

  

Chúa xem, thấy lạ, liền giục mời (Đào Duy Từ) đến. Mấy ngày sau, Đức Hòa cùng Đào 

Duy Từ đến ra mắt. Lúc ấy, Chúa mặc áo trắng, đứng ở cửa nách chờ, Duy Từ vừa chợt 

nhìn thấy đã đứng lại, không chịu đi nữa. Chúa liền vào mặc áo, đội mũ chỉnh tề để ra 

mời. Duy Từ lúc ấy mới rảo bƣớc vào lạy. (Chúa và Duy Từ) cùng nói chuyện. Chúa vui 

vẻ hỏi : 

  

- Khanh sao đến muộn thế ? 

  

Nói xong; trao ngay cho chức Nha úy Nội tán, tƣớc Lộc Khê Hầu, sai trông coi việc 

quân cơ trong ngoài và dự bàn việc lớn của quốc gia. 

  



Chúa mời (Duy Từ) vào trong cung cấm để bàn bạc. Duy Từ nhân đó bày tỏ hết những 

điều uẩn khúc trong lòng cho Chúa hay. Chúa khen Đức Hòa là bậc biết ngƣời, bèn 

trọng thƣởng cho ông".  

  

 

Lời bàn : Sự đời quả là còn éo le hơn cả những màn chèo mà do lí lịch xuất Thân, Đào 

Duy Từ từng am tƣờng cặn kẽ. Tích xƣa thƣờng có đoạn kết rất có hậu, hậu vận của Đào 

Duy Từ cũng rất có hậu đó thôi. 

  

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên khen Trần Đức Hòa là bậc biết ngƣời, thật không thể nào 

nói khác hơn đƣợc. Kẻ bất tài lại bất nhân, bao giờ cũng chỉ canh cánh nỗi lo ngƣời khác 

hơn mình. Họ ghen ghét đã đành, có khi còn tìm cách hãm hại, đẩy ngƣời tài đức vào 

chỗ chết. Khám lí Trần Đức Hòa thì hòan toàn ngƣợc lại, gặp đƣợc ngƣời tài còn lấy làm 

vui hơn bắt đƣợc vàng, một lòng tận tụy bảo bọc, chỉ chờ đƣợc dịp là tiến cử, đáng kính 

thay! Có ngƣời sống cạnh ta cả đời mà rốt cuộc vẫn chẳng hiểu ta, nhƣng cũng có ngƣời 

dẫu chỉ mới sơ giao, ta đã có cảm giác nhƣ họ vừa từ trong lòng ta đi ra vậy. Những 

ngƣời tri kỉ nhƣ vậy, đông tây kim cổ vẫn rất hiếm. Phải chăng cũng chính vì sự đặc biệt 

hiếm hoi ấy mà sử đã trân trọng chép cuộc gặp gỡ rất tƣơng đắc giữa Đào Duy Từ với 

Trần Đức Hòa ? Nếu coi đó là hạnh phúc thì Đào Duy Từ là ngƣời vô cùng hạnh phúc 

vậy. 

  

Chúa khen Trần Đức Hòa, còn hậu thế cũng xin có lời khen Chúa vậy. Vui vẻ sửa sang 

áo mũ chỉnh tề để tiếp bậc hiền nhân quân tử, chỉ chừng ấy thôi. Chúa cũng rất đáng mặt 

là Chúa rồi. Ban quyền và trao chức, ấy là Chúa thực lòng muốn trọng dụng. Hóa ra, 

Đào Duy Từ ít nhất cũng có đến hai ngƣời tri kỉ. Hai ngƣời tri kỉ, chừng ấy thôi cũng đủ 

cho một đời vui. Cứ ngoái đầu lại rồi suy gẫm mà xem ! 

  

 

  31 – LẦN HIẾN KẾ LỚN ĐẦU TIÊN CỦA ĐÀO DUY TỪ 

 

 

Tháng ba năm Canh Ngọ (1630), Đào Duy Từ đã lập công lớn bằng cách hiến kế cho 

chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sự kiện này đã đƣợc sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, 

quyển 2) chép nhƣ sau : 

  

"Trƣớc đó, Đào Duy Từ thƣờng khuyên Chúa đừng nạp thuế cho họ Trịnh. Chúa nói :  

  

- Tiên vƣơng (chỉ Nguyễn Hoàng - ND) tài trí hơn ngƣời mà cũng còn phải chịu đi lại 

thông hiếu. Ta nay nhỏ kém không thể sánh với Tiên vƣơng, đất đai và binh sĩ khí giới 

lại không bằng một phần mƣời của Đông Đô (đây chỉ chúa Trịnh - ND), nếu không nạp 

thuế thì lấy gì để giữ đất và nối nghiệp ? 

  

Duy Từ thƣa rằng :  



  

- Thần nghe, trí tuệ chẳng bằng nắm đƣợc thời thế. Tiên vƣơng sẵn uy vũ anh hùng, mƣu 

kế sáng suốt, chẳng phải là không thể riêng giữ đất đai, nhƣng thời ấy, thuộc tƣớng ở 

Tam ti (tức Thừa ti, Đô ti và Hiến ti) đều do họ Trịnh cắt đặt, ví nhƣ thời vua Lê Thế 

Tông có Mai Cầu làm Tổng binh Thuận Hóa, thời vua Lê Kính Tông có Vũ Chân làm 

Hiến sát Thuận Hóa...v.v, nhất cử nhất động đều bị họ chú ý kiếm chế, cho nên , Tiên 

vƣơng mới chịu nhẫn nại nhƣ vậy. Nay, Chúa thƣợng chuyên chế cả một phƣơng, quan 

thuộc đều tự quyền cắt đặt, dẫu nói một lời cũng không ai dám trái. Thần xin đƣợc hiến 

kế, theo đó thì không phải nạp thuế mà vẫn giữ đƣợc đất đai, lại còn có thể dựng nên 

nghiệp lớn.  

  

Chúa hỏi : 

  

- Đó là kế gì ? 

  

(Đào) Duy Từ thƣa :  

  

- Muốn mƣu đồ bá vƣơng, cần phải có kế vẹn toàn. Ngƣời xƣa nói rằng, nếu không có 

một lần khó nhọc thì không thể ngơi nghỉ lâu dài, nếu không chịu phí tổn nhất thời thì 

không thể có yên ổn mãi. Thần xin đƣợc hiến bản vẽ, đem quân dân hai trấn đến đắp một 

cái lũy dài, trên nối với núi Trƣờng Dục, dƣới kéo đến bãi cát Hạc Hải, nhân theo thế đất 

mà đặt chỗ hiểm để giữ vững biên cảnh, quân địch dẫu có đến cũng không làm gì đƣợc. 

  

Chúa theo kế ấy, huy động quân dân đắp lũy Trƣờng Dục, hơn một tháng thì xong. Chúa 

lại hỏi (Đào) Duy Từ về cách trả lại tờ sắc phong,. Duy Từ thƣa : 

  

- Nên đúc một cái mâm đồng hai đáy, giấu sắc phong ở giữa, xong, sắm đầy đủ lễ vật, 

lấy tƣớng Thần Lại là Văn Khuông (chƣa rõ họ) làm sứ giả đi tạ ơn. Thần xin nghĩ sẵn 

hơn mƣời câu hỏi và trả lời để trao cho sứ giả mang đi, đến nơi sẽ tùy cơ ứng biến. Hễ 

đem xong mâm đồng cho họ Trịnh thì mau tìm cách về. Làm nhƣ thế, họ Trịnh sẽ mắc 

mƣu ta. 

  

Chúa theo lời, sai Văn Khuông đi Đông Đô. Văn Khuông đến, Trịnh Tráng mời vào yết 

kiến và hỏi : 

  

- Trƣớc đây đã đòi mà Chúa phƣơng Nam không chịu nạp lễ vật để cống nhà Minh là 

sao?  

  

Văn Khuông đáp :  

  

- Lệ cống nhà Minh không có voi và thuyền, sợ ngƣời truyền lệnh nói không thật nên 

không dám vâng mệnh. 

  



Hỏi : 

  

- Tại sao (Chúa phƣơng Nam) không cho con em đến làm con tin? 

  

Đáp : 

  

- Nam Bắc nghĩa nhƣ một nhà, một lòng thành tin cậy lẫn nhau thì còn dùng con tin làm 

gì nữa ? 

  

Hỏi : 

  

- Hoàng đế sai mời Chúa phƣơng Nam đi đánh Cao Bằng, cớ sao lại không chịu đến ? 

  

Đáp : 

  

- Giặc ở Cao Bằng là giặc đã sức cùng lực kiệt, sức của quân ở Trung Đô cũng đã thừa 

sức đánh. Chúa tôi vâng mệnh giữ hai xứ Thuận Quảng, phía Nam thì phải chống Chiêm 

Thành, phía Bắc lại phải đề phòng nhà Mạc, chỉ vì sợ không thể giữ yên bờ cõi nên mới 

không dám đi. 

  

Hỏi : 

  

- Đắp lũy Trƣờng Dục là có ý muốn chống mệnh Vua hay sao ? 

  

Đáp : 

  

- Đã chịu mệnh giữ đất thì phải phòng bị bờ cõi cho chắc, sao lại gọi là chống mệnh 

Vua? 

  

Hỏi : 

  

- Tƣớng tá ở phƣơng Nam thế nào ?  

  

Đáp : 

  

- Tài kiêm văn võ nhƣ Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật thì không dƣới vài chục ngƣời. 

  

Hỏi : 

  

- Ngƣời ta nói Chúa phƣơng Nam là bậc anh hùng hào kiệt, sao không nghĩ đến việc 

đánh giặc lập công ?  

  

Đáp : 



  

- Chúa tôi không mê tửu sắc, không thích đàn hát, chỉ muốn đem ân huệ vỗ về dân 

chúng, lấy uy tín để cảm phục ngƣời xa. Ở phƣơng Đông thì Ma Cao và Lạc Già (tức 

Ma-lác-ca - ND) là thuộc quốc của Tây Dƣơng, ở phƣơng Tây thì Vạn Tƣợng và Ai 

Lao... không đâu là không thần phục. Nếu nhƣ thực có bọn Vƣơng Mãng, Tào Tháo... 

tiếm lạm danh nghĩa và giết hại sinh dân thì (Chúa tôi) nhất định vì nghĩa mà xuất chinh, 

xây nền cơ nghiệp, không có gì sánh bằng.  

  

Trịnh Tráng nghe vậy thì lặng yên, lát sau, quay lại bảo triều thần rằng :  

  

- Sứ giả phƣơng Nam ứng đối lƣu loát nhƣ nƣớc chảy, ngƣời phƣơng Bắc ta không thể 

sánh kịp đƣợc. 

  

Nói rồi, tiếp đãi (Văn Khuông) rất hậu. 

  

Văn Khuông bƣng mâm đồng chứa đầy vàng bạc dâng lên. Tráng nhận lấy. Ngay hôm 

đó, Văn Khuông lẻn ra khỏi cửa đô thành, theo đƣờng biển mà trở về. Ngƣời họ Trịnh 

thấy cái mâm đồng hai đáy thì lấy làm lạ, bèn tách ra xem thì thấy ở trong có tờ sắc 

phong và một tấm thiếp viết :  

  

Mâu nhi vô dịch, 

  

Mịch phi kiến tích, 

  

Ái lạc tâm trƣờng, 

  

Lực lai tƣơng địch. 

  

Bầy tôi dâng lên, Tráng hỏi nhƣng không ai hiểu đƣợc. Thiếu úy là Phùng Khắc Khoan 

nói rằng : 

  

- Đó chẳng qua là ẩn ngữ của mấy chữ Dƣ bất thụ sắc (nghĩa là ta không nhận sắc - ND). 

  

Tráng giận lắm, sai ngƣời bắt Văn Khuông nhƣng không kịp. Tráng muốn lập tức đem 

quân vào đánh phƣơng Nam, nhƣng lúc bấy giờ ở Cao Bằng và Hải Dƣơng đều có tin 

cáo cấp nên thôi. Khi Văn Khuông về, Chúa (Nguyễn Phúc Nguyên) cả mừng, nói : 

  

- Duy Từ quả nhƣ Tử Phòng, Khổng Minh ngày nay vậy. 

  

Nói rồi, trọng thƣởng (cho Đào Duy Từ) và thăng Văn Khuông lên chức Cai hợp". 

  

 

  



Lời bàn : Đào Duy Từ, ngƣời mà chúa Trịnh khinh khi chỉ vì ông là con phƣờng chèo, 

chẳng dè lại là ngƣời mƣu sâu kế hiểm, chúa Nguyễn sánh ông với Tử Phòng và Khổng 

Minh thì có thể là chƣa đúng, nhƣng chắc chắn là cũng chẳng sai bao nhiêu. Hóa ra, xét 

ngƣời mà không xét ở cái đầu và cái tâm, chỉ lo xét ở những trang gia phả của họ, thì 

nếu đúng cũng chỉ là sự may trong muôn một mà thôi. 

  

Những cuộc gặp gỡ tƣơng đắc bao giờ cũng đem lại những kết quả to lớn không ngờ, đôi 

khi sức lực và trí tuệ không phải chỉ là cộng lại, mà là nhân lên, mạnh mẽ gấp bội phần. 

Nguyễn Phúc Nguyên và Đào Duy Từ, cuộc gặp gỡ của họ cũng có thể nói là rất tƣơng 

đắc vậy.  

  

Chúa Nguyễn Phúc Nguyên không sinh ra Đào Duy Từ, nhƣng ngƣời làm cho trí tuệ của 

Đào Duy Tử sinh sôi nẩy nở đến tột đỉnh lại chính là Nguyễn Phúc Nguyên đó thôi. 

  

  

Chú thích : 

  

- Câu 1 : Mâu nhi vô dịch : chữ mâu mà không có dấu phẩy (ở bên nách) là chữ dƣ, 

nghĩa là ta. 

  

- Câu 2 : Mịch phi kiến tích : chữ mịch mà không có chữ kiến (ở phía dƣới) thì thành ra 

chữ bất, nghĩa là không. 

  

- Câu 3 : Ái lạc tâm trƣờng : chữ ái mà để rơi mất chữ tâm (ở giữa) thì thành ra chữ thụ 

nghĩa là chịu hay nhận. 

  

- Câu 4 : Lực lai tƣơng địch : chữ lực nếu đem ghép với chữ lai thì thành ra chữ sắc 

nghĩa là sắc phong, tờ sắc ...v.v. 

  

Tóm lại, đây là câu chơi chữ, ghép nghĩa của từng câu sau khi đã chú thích, sẽ đƣợc câu 

hoàn toàn mới là ta không nhận sắc. 

  

 

 32 – CHUYỆN VUA LÊ THẦN TÔNG LẬP HOÀNG HẬU 

 

 

 

Vua Lê Thần Tông, tên thật là Lê Duy Kỳ, con trƣởng của vua Lê Kính Tông và bà 

Đoan Từ Hoàng hậu. Vua sinh ngày 19 tháng 11 năm Đinh Mùi (1607), mất ngày 22 

tháng 9 năm Nhâm Dần (1662), thọ 55 tuổi. Lê Thần Tông là vị vua duy nhất của triều 

Lê đƣợc lên ngôi hai lần. Lần thứ nhất, từ năm 1619 đến năm 1643, tổng cộng 24 năm, 

sau đó, nhƣờng ngôi cho con là Lê Duy Hựu (tức vua Lê Chân Tông) để lên làm Thái 

thƣợng hoàng trong sáu năm (1643 - 1649). Năm 1649, Lê Chân Tông mất, Lê Thần 



Tông lại làm vua thêm 13 năm nữa (1649 - 1662). Nhƣ vậy, tổng cộng, Lê Thần Tông đã 

ở ngôi chí tôn liên tục trong 43 năm. 

  

Bình sinh, Lê Thần Tông là. ngƣời nhu nhƣợc, làm việc gì cũng chỉ cầu cho qua chuyện 

mà thôi. Có lẽ cũng vì thế mà Nhà vua đƣợc ở yên trên ngôi vị. Cứ xem chuyện Lê Thần 

Tông lập Hoàng hậu cũng đủ rõ bản lĩnh chung của Nhà vua nhƣ thế nào. Sách Đại Việt 

sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 19 a-b và tờ 27-a) viết: 

  

"Mẹ ngài (chỉ vua Lê Thần Tông - ND) là bà Đoan Từ Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc 

Trinh, con gái thứ của Thƣợng phụ Bình An Vƣơng (tức chúa Trịnh Tùng - ND), sinh 

Vua vào ngày 19 tháng 11 năm Đinh Mùi, niên hiệu Hoằng Định thứ tám (1607 - ND). 

Khi vua Lê Kính Tông băng (thực ra là bị bức tử vào năm 1619 - ND), Bình An Vƣơng 

tôn tập ngài làm vua".  

  

"Năm Canh Ngọ, niên hiệu Đức Long thứ hai (niên hiệu của vua Lê Thần Tông, dùng từ 

năm 1629 đến năm 1643, năm thứ hai là năm 1630 - ND), ứng với niên hiệu Sùng Trinh 

năm thứ ba của nhà Minh. Mùa hạ, tháng 5, Vua lấy con gái của Vƣơng (chỉ Trịnh 

Tráng, lúc này đƣợc phong làm Thanh Đô Vƣơng - ND) là Trịnh Thị Ngọc Hạnh, lập 

làm Hoàng hậu. 

  

Trƣớc đây, Ngọc Hạnh đã lấy bác họ của Vua là Cƣờng Quận công Lê Trụ và đã sinh hạ 

đƣợc bốn ngƣời con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam trong ngục, Vƣơng đem Ngọc Hạnh gả cho 

Vua, Vua liền nhận vào cung. Triều thần là bọn Nguyễn Thực (ngƣời xã Vân Điềm, 

huyện Đông Ngàn, nay vùng này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Tiến sĩ năm Ất Mùi, 1595 

- ND) và Nguyễn Danh Thế (ngƣời xã Vân Nội, huyện Chƣơng Đức, nay thuộc Hà Tây - 

ND) nhiều lần dâng sớ can ngăn, nhƣng Vua đã không nghe, lại còn nói rằng : 

  

- Xong việc thì thôi, lấy gƣợng vậy. 

  

Từ hôm ấy trở đi, trời mƣa dầm ngày đêm không ngớt". 

  

 

  

Lời bàn : Lê Duy Kỳ, mới mƣời hai tuổi đầu, "nhờ" chúa Trịnh Tùng giết cha mà đƣợc 

lên làm vua, nếu không thì thật khó mà nói trƣớc đƣợc hậu vận sẽ nhƣ thế nào. Ôi, cái 

"đƣợc" này mới chua chát và xót xa làm sao ! 

  

Bởi cái gọi là "chút hàm ơn" nói trên. Chúa có bắt làm gì, Lê Duy Kỳ cũng Làm, nói chi 

chuyện lấy giúp một ngƣời con gái của Chúa, lúc này đang ở vai bác họ của Lê Duy Kỳ 

và đã có những bốn con ! Thiên hạ háo sự, bảo Lê Duy Kỳ làm vậy kì quá, chớ Kỳ có 

thấy gì đáng gọi là kì đâu ? 

  



Cha lấy con Trịnh Tùng, con lấy con của con Trịnh Tùng, thế thứ đảo lộn nên các quan 

một mực can ngăn. Hóa ra, các quan biết một mà không biết hai, thấy gần mà không thể 

thấy xa đƣợc : giữa cuộc dâu bể, luân thƣờng đạo lí có tan tành tơi tả là sự thƣờng thôi. 

Xã tắc chìm đắm trong thời loạn kể cũng đã lâu, thêm mấy trận mƣa dầm thì có gì là 

đáng kể ? 

  

Vua nói : "Xong việc thì thôi, lấy gƣợng vậy" nhƣng xem ra chẳng hề có chút gƣợng ép 

nào. Nhân tình thế thái điên đảo nhƣng ngai vàng của Lê Thần Tông vẫn đƣợc vững 

vàng đó thôi. 

  

 

  33 - ĐÀO DUY TỪ VỚI VIỆC ĐẮP LŨY NHẬT LỆ 

 

 

Năm 1630, theo đề nghị của Đào Duy Từ, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã cho đắp lũy 

Trƣờng Dục (ở Quảng Bình). Nhƣng, trƣớc quyết tâm gây chiến khó bề lay chuyển của 

họ Trịnh, Đào Duy Từ thấy cần phải đắp thêm chiến lũy nữa. Giữa năm1631, Đào Duy 

Từ xin chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho đắp lũy Nhật Lệ. Lũy này, về sau dân thƣờng gọi 

là dãy Trƣờng Thành Quảng Bình. Nhìn Trƣờng Thành Quảng Bình với những dấu tích 

còn lại, không ai nghĩ rằng, để có nó, Đào Duy Từ đã phải tìm đủ mọi cách để thuyết 

phục chúa Nguyễn Phúc Nguyên nhƣ thế nào. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 

2) chép việc này nhƣ sau : 

  

"Lúc đầu, Chúa sai Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật đi Quảng Bình để xem xét hình thế 

núi sông. Bọn Đào Duy Từ đến Quảng Bình, nắm rõ địa thế cao thấp, rộng hẹp. Khi về, 

Đào Duy Từ thƣa rằng :  

  

- Thần xem, từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu, ngoài có nƣớc khe, bùn lầy ngập 

ngụa, có thể nhân đó tạo thành hào rãnh, trong thì cho đắp lũy mới, hình thế có thể nói là 

hiểm yếu gấp mƣời lần lũy Trƣờng Dục. 

  

Chúa ngại khó (nên không quyết). Đào Duy Từ nhân đó cáo ốm rồi làm nhiều bài ngâm 

vịnh, kí thác ý mình vào đó, lời lẽ rất thiết tha. Chúa biết đƣợc, liền cho làm. 

  

(Đào) Duy Từ cùng với (Nguyễn) Hữu Dật trông coi việc đắp lũy. Duy Từ họp dân, tính 

toán công việc để cho khởi đắp. Lũy cao một trƣợng năm thƣớc, ngoài đóng gỗ lim, 

trong đắp đất, có năm bậc lên xuống, voi và ngựa có thể đi đƣợc. Lũy đắp men theo khe, 

dài hơn 3000 trƣợng, cứ mỗi trƣợng đặt một khẩu súng quá sơn (súng có thể bắn qua 

núi, tức súng bắn tầm xa - ND), cách ba trƣợng hoặc năm trƣợng (tùy chỗ) thì lập một 

pháo đài, ở trong có đặt một khẩu súng nòng lớn. Thuốc đạn chứa nhƣ núi. Trải mấy 

tháng mới đắp xong, lũy ấy thành nơi ngăn chia hai miền Nam, Bắc. (Đào Duy Từ) lại 

còn cho đặt xích sắt chắn ngang cửa biển Nhật Lệ và cửa Minh Linh." 

  



 

  

Lời bàn : Chúa Nguyễn Phúc Nguyên hậu đãi Đào Duy Tử chi vì biết rõ Đào Duy Từ sẽ 

dốc lòng phò tá mình. Chí lớn của Nguyễn Phúc Nguyên là làm sao để chống chọi với 

họ Trịnh. Nói Đào Duy Từ dốc lòng phò tá, tức là dốc lòng phò tá chí lớn này của Chúa. 

Nhƣng, bản thân Chúa cũng có lúc nhụt chí và ngại khó đó thôi. Nghiệp lớn đôi khi bị 

sụp đổ bởi sự nhụt chí nhất thời ấy. Thế ra, trong chỗ không ngờ, hậu đãi mà chẳng khác 

gì không tin dùng, đấng đại trƣợng phu đâu mong nhƣ vậy. 

  

Ở đời, hình nhƣ chẳng có gì khó bằng việc khuyên bảo ngƣời trên. Thông minh mà 

thẳng thắn một cách thái quá, đôi khi chỉ mang họa, cho nên, Đào Duy Từ cáo ốm để tìm 

cách khuyên Chúa. Ấy là khôn khéo tìm sự thắng khi ngỡ nhƣ đã thất bại rồi đó thôi. 

Vấn đề không phải là sang bên kia bờ mà là ở chỗ tìm cách nào hay nhất để vƣợt sông. 

Cách làm của Đào Duy Từ là mẫu mực chăng ? Chừng nhƣ cách ấy chỉ đúng với lúc ấy 

và với con ngƣời cụ thể là Nguyễn Phúc Nguyên mà thôi. 

  

Đem nƣớc mắm cà cuống cho kẻ tịt mũi, đem đàn gảy vào lỗ tai trâu, phỏng có ích gì ? 

Hoá ra, hiểu chúa Nguyễn Phúc Nguyên thì chỉ có Đào Duy Từ, và hiểu Đào Duy Từ 

cũng chỉ có chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Đƣơng thời, thành lũy vững chãi nhất của Đàng 

Trong chính là ở chỗ này. 

  

 

  34 - CUỘC KÌ NGỘ GIỮA ĐÀO DUY TỪ VỚI NGUYỄN HỮU TIẾN 

 

 

Từ khi có Đào Duy Từ, chúa Nguyễn Phúc Nguyên nhƣ dƣợc thêm nguồn sinh lực lớn, 

nhƣng, tuổi của Chúa và của Đào Duy Từ kể cũng đã cao, nếu có mệnh hệ nào thì cơ 

nghiệp họ Nguyễn khó bề giữ đƣợc, bởi vậy, Nguyễn Phúc Nguyên vẫn chƣa thực sự an 

lòng. May sao, đúng lúc đó, một tài năng trẻ tuổi mà xuất chúng đã xuất hiện. Ngƣời đó 

là Nguyễn Hữu Tiến. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép : 

  

"Chúa cùng với Đào Duy Từ ngày đêm mƣu tính việc chống lại họ Trịnh. Duy Từ mong 

có ngƣời hiền tài để tiến dẫn cho Chúa. Một hôm, Duy Từ nằm mộng thấy một con hổ 

đen từ phía Nam tiến vào, ông liền xua quân vây bắt. Bỗng, con hổ mọc cánh, nhảy lên 

không trung mà vừa bay vừa múa. Tỉnh dậy, Duy Từ ăn mặc chỉnh tề để ngồi chờ. Chợt 

có một ngƣời quê ở xã Vân Trai, huyện Ngọc Sơn xứ Thanh Hoa là Nguyễn Hữu Tiến 

(biểu danh là Thuận Nghĩa), từ phía ngoài vào, mình mặc áo đen, tay cầm quạt lông, đến 

bái yết dƣới thềm. Duy Từ thấy dáng vẻ khác thƣờng, hỏi thì xƣng tên họ, hỏi tuổi thì 

nói sinh năm Nhâm Dần, lòng lấy làm vui mừng vì cho nhƣ thế là hợp với mộng, bèn 

giữ lại để đàm đạo. 

  

(Nguyễn) Hữu Tiến là ngƣời thông minh, khỏe mạnh và có mƣu lƣợc, Duy Từ rất yêu 

quý, đem con gái gả cho rồi tiến cử lên Chúa. Chúa cho (Nguyễn Hữu Tiến) làm đội 



trƣởng, coi thuyền Địch Cần trong quân Nội Thủy. Hữu Tiến thƣờng đêm đêm diễn tập 

quân lính. Một hôm, ở trong quân có kẻ làm trái luật, ông liền chém viên Kì trƣởng 

(ngƣời lo giữ hiệu cờ trong quân đội xƣa- ND) để giữ nghiêm mệnh lệnh, khiến cho toàn 

quân đều sợ. Duy Từ biết chuyện, lấy làm kinh ngạc, vội vào hầu Chúa. Lúc ấy Chúa 

đang đọc Chiến quốc sách (một tác phẩm của Trung Quốc- ND), nên (nhân có Đào Duy 

Từ vào, hai ngƣời) cùng bàn về binh pháp cổ kim. Duy Từ ung dung nói chuyện Tôn Võ 

Tử đang giảng giải về các phép chiến sự ở cung vua Ngô mà chém vợ yêu của Vua. 

Chúa nghe, khen vua Ngô là ngƣời quyết đoán, Tôn Võ Tử là ngƣời nghiêm, có thế mới 

dựng nên nghiệp bá. Duy Từ nhân đấy mới đem chuyện Hữu Tiến chém ngƣời Kì trƣởng 

để xin tội, Chúa nói : 

  

- Binh không đều thì giết, còn tội gì ? 

  

Từ đó, Chúa thăng dần Hữu Tiến lên đến chức Cai đội, sĩ tốt ai ai cũng phục". 

  

Lời bàn : Đã có lòng thành, lại luôn canh cánh nỗi lo tìm cho bằng đƣợc ngƣời hiền tài, 

thì sớm muộn thế nào ngƣời hiền tài cũng đến. Đào Duy Từ lo cả khi ăn khi ngủ nên mới 

có giấc mộng lạ đó thôi. 

  

Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa mộng và thực, nhiều lắm cũng chỉ là điều gợi cảm. Phải 

đàm đạo mới rõ Nguyễn Hữu Tiến là ngƣời thế nào, cho nên, đọc chuyện này mà ai đó 

dám bảo Đào Duy Từ là ngƣời... mê tín, thì tiếc cho họ lắm thay. 

  

Tiến cử ngƣời tài là chuyện giản đơn nhƣng lại cực kì khó, bởi vì trong muôn ngƣời may 

ra mới có một vài ngƣời tài và trong muôn ngƣời tài, may ra mới có một vài ngƣời có 

khả nâng dang tay đón nhận những ngƣời tài khác. Cổ kim vẫn cho thấy, chỉ những ai 

thực sự giàu tài năng xuất chúng mới có thể biết trọng và biết dùng ngƣời tài.  

  

Một lần nữa, Đào Duy Tƣ đã tỏ rõ sự khôn khéo trong cách lựa lời kính tâu với Chúa. 

Lời cần nói, nếu nói đúng lúc, đúng nơi và đúng ngƣời cần nghe, bao giờ cũng là lời có 

hiệu quả cao nhất. Bảo rằng đó là lời Đào Duy Từ bảo vệ cho con rể cũng đƣợc, mà bảo 

rằng đó là lời Đào Duy Từ bảo vệ cho một tài năng mới cũng đƣợc. Hai mà là một đó 

thôi. 

  

Nguyễn Hữu Tiến đƣợc thăng chức, trƣớc là vì Nguyễn Hữu Tiến có tài, sau nữa là vì 

chúa Nguyễn Phúc Nguyên cũng muốn đề cao kỉ luật quân đội. Một trong những nguyên 

nhân khiến quân họ Trịnh không thể thành công khi Nam chinh, có lẽ là ở đây. 

  

 35 - THỰC TRẠNG CHÍNH QUYỀN THỜIVUA LÊ THẦN TÔNG - CHÚA TRỊNH 

TẠC 

 

 



Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 27-b) nhận xét về nhân cách 

của quan lại triều đình nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ, bọn Khâm sai và võ tƣớng, phần nhiều cậy thế có công, lại đƣợc thân cận (với 

Vua và Chúa), cho nên, không chịu tuân theo chiếu chỉ, mệnh lệnh, lấy lạm của dân, 

công nhiên hối lộ, tự tiện sa thải ngƣời già hoặc miễn bắt lính (cho ngƣời này ngƣời nọ), 

làm cho thiên hạ điên đảo vì bất công, nhiều phen bị chất vấn, quở trách mà vẫn không 

chừa. Quá quắt nhất là quan lo việc duyệt tuyển ở Thanh Hoa : Thái Bá Kỳ. Duy chỉ có 

các quan Cao Ty, Trần Vỷ, Lã Thì Trung, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tài Toàn, 

Nguyễn Khắc Văn, Nguyễn Trừng... là biết thận trọng giữ phép nƣớc, không làm điều 

sai quấy, đƣợc lòng ngƣời nên dân rất ca ngợi. 

  

Vì thực trạng nói trên, tháng 4 năm Nhâm Thân (1632), triều đình vua Lê-chúa Trịnh 

phải bãi chức của một số quan lại cao cấp mong lấy đó làm gƣơng để răn đe kẻ khác. 

Sách trên (tờ 31-b) chép:  

  

"Mùa hạ, tháng tƣ, bãi chức của Nguyễn Tuấn và Nguyễn Lại. Bấy giờ, bọn Lại bộ Tả 

thị lang là Nguyễn Tuấn và (Lại Bộ) Hữu thị lang là Nguyễn Lại, khi tuyển bổ các chức, 

thƣờng hay nhũng lạm. Quan lại của triều đình là Nguyễn Thực và Nguyễn Khải hặc tội 

họ, họ liền bị bãi chức, nhƣng rồi lại cho tiếp tục làm công việc tuyển dụng quan lại, và 

họ lại ngang nhiên ăn của đút. Lúc ấy, có ngƣời làm câu hát rằng : 

  

Các chức bị viên 

  

Lƣỡng Bột tận điền. 

  

Nghĩa là : Nếu các chức mà tuyển bổ đƣợc đầy đủ, thì hai làng là Bột Thƣợng và Bột Hạ 

(Lƣỡng Bột là từ chỉ chung hai làng Bột này) sẽ hết sạch cả ruộng. (Nguyễn Lại quê ở 

làng Bột Thƣợng. Hai câu nói trên có ý chỉ việc Nguyễn Lại ăn hối lộ nhiều, do đó sẽ 

thừa tiền để mua hết đất của hai làng Bột)". 

  

Lại cũng sách trên (tờ 30-a), đã ghi một sự kiện khá độc đáo về việc xử lí quan lại mắc 

lỗi lầm nhƣ sau : 

  

"Đổi ngang chức cho Trần Nghi ra làm Tham chính xứ Sơn Tây, đƣa Phạm Phúc Khánh 

lên làm Hiến sát xứ Lạng Sơn, Đặng Phi Hiển làm Hiến sát xứ Tuyên Quang, Lê Phan 

Lân làm Hiến sát xứ Yên Quảng. Lí do : vì bọn (Trần) Nghi không biết giữ phép nƣớc 

khi làm quan". 

  

Lời bàn : Thuở ấy, quan lại đƣợc coi là "dân chi phụ mẫu” (cha mẹ của dân). Hành trạng 

của họ, sai quấy mức nào, sử đã chép rành rành ra đó. Từng nghe : cha mẹ trách phạt con 

cái, chứ chƣa từng nghe con cái trách phạt cha mẹ, cho nên, nếu các quan phạm tội mà 

vẫn đƣợc nhởn nhơ yên vị, ấy cũng bởi cái sự từng nghe đã nói ở trên. 



  

Triều đình bãi chức của Nguyễn Tuấn và Nguyễn Lại, song, vẫn cho họ đƣợc tiếp tục 

làm công việc cũ, ấy chẳng qua là khéo nhắc hai bậc đại thần Nguyễn Thực và Nguyễn 

Khải, rằng quyền trong tay Chúa, các ngƣời hãy liệu chừng! Bọn Nguyễn Tuấn và 

Nguyễn Lại ăn hối lộ cũng cứ mặc họ, các ngƣời chớ có quên câu nói nổi tiếng của Trần 

Khánh Dƣ thuở nào : “Tƣớng là chim ƣng, quân dân là vịt. Lấy vịt để nuôi chim ƣng thì 

có gì là lạ?" 

  

Còn nhƣ việc đổi ngang chức cho bọn Trần Nghi, Phạm Phúc Khánh, Đặng Phi Hiển, Lê 

Phan Lân .. là việc cực kì sòng phẳng. Nếu không đổi ngang chức, chẳng lẽ để họ phải 

thua thiệt trong sự... lột da dân nƣớc hay sao ? Trao cho họ chức Hiến sát (trông coi về 

luật pháp) cũng là cực kì chí lí. Họ không biết giữ phép nƣớc nên phải mạnh dạn giao 

cho họ chức này, đó là thƣợng sách. Giao cho những ngƣời biết giữ phép nƣớc thì chỉ tổ 

làm cho triều đình thêm rối ren bởi cái chứng lí sự của họ mà thôi. 

  

Con cò khôn ngoan là con cò biết tạo ra vẻ biết lợi dụng cảnh nƣớc đục. Dân gian vẫn 

nói : "đục nƣớc béo cò" đó thôi. Thƣơng hại thay, lũ cò thời này béo quá, cất cánh không 

nổi, chết rũ xƣơng trong sử sách, mở ra trông thấy mà kinh hồn. Những kẻ đang mong 

đƣợc làm "cò" nhƣ các quan thuở trƣớc, dẫu chỉ là "cò con"... xin hãy đọc kĩ đoạn này, 

làm nhơ bẩn sử sách là tội lớn, muôn đời chƣa dễ rửa đƣợc đâu. 

  

 

  36 – NGUYỄN PHÖC ANH VÀ VĂN CHỨC LÝ MINH VỚI BƢỚC ĐƢỜNG 

CÙNG 

 

 

Nguyễn Phúc Anh là con trai thứ ba của Nguyễn Phúc Nguyên, còn Lý Minh là tên, 

chƣa rõ họ là gì, nhƣng vì ông đƣợc phong làm Văn chức nên sử cũ thƣờng gọi ông là 

Văn chức Lý Minh. Cuối đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Văn chức Lý Minh làm việc ở 

Quảng Bình, còn Nguyễn Phúc Anh thì trấn giữ đất Quảng Nam. Cách nhau xa xôi nhƣ 

vậy nhƣng cả hai lại luôn gặp gỡ nhau trong ý định giành ngôi chúa cho Nguyễn Phúc 

Anh. Mƣu phản nghịch này của hai ngƣời đƣợc sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, 

quyển 2) chép lại nhƣ sau: 

  

"Mùa thu, tháng tám (năm Quý Dậu, 1633 - ND), triệu trấn thủ xứ Quảng Bình là Tôn 

Thất Tuấn về, cho Nguyễn Phúc Kiều ra thay. Tuấn trấn trị Quảng Bình, hiệu lệnh 

nghiêm minh, quân dân đều đƣợc yên ổn. 

  

Bấy giờ, (Nguyễn Phúc) Anh ở Quảng Nam đã ngầm có chí khác, muốn đƣợc ra trấn trị 

Quảng Bình để tiện bề liên lạc với họ Trịnh, bèn bí mật sai ngƣời ra bàn mƣu tính kế với 

Văn chức Quảng Bình là Lý Minh (chƣa rõ họ). Lý Minh tập hợp những kẻ bất mãn 

trong hạt của mình lại, khiến họ viết đơn kiện, vu cho Tuấn tội lấn xén của công và hà 

khắc với trăm họ, vậy, xin đổi Tuấn đi nơi khác và cho (Nguyễn Phúc) Anh ra thay. 



  

Lúc đầu, Chúa tin lời, bãi chức của Tuấn rồi cho (Nguyễn Phúc) Anh ra thay. Nhƣng 

cũng lúc ấy, (Nguyễn Phúc) Anh đã tự ý bỏ trị sở đi săn đến hơn một tuần (tức là hơn 

mƣời ngày - ND) vẫn chƣa về, Chúa biết đƣợc, giận lắm, bèn cho (Nguyễn Phúc) Kiều 

ra thay. Kiều đến trấn, rộng lòng thƣơng yêu quân dân, ngƣời ngƣời đều tin phục. 

(Nguyễn Phúc) Anh thất vọng, lại sai ngƣời ra ( Quảng Bình) hỏi kế Lý Minh, Lý Minh 

gởi thƣ mật, nói : 

  

- Nguyễn Phúc Kiều mới lại, lòng dân.dang ái mộ, huống chi hắn lại là ngƣời họ ngoại 

của Chúa, thế rất khó lung lay. (Thực ra, Kiều là con rể của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, 

chồng của Nguyễn Thị Ngọc Đỉnh - ND). Nhƣng (Kiều) là ngƣời nhút nhát, nếu có quân 

Bắc đến bức bách thì hắn sẽ là ngƣời bỏ chạy trƣớc. Lúc đó muốn mƣu kế gì mà chẳng 

đƣợc ? 

  

(Nguyễn Phúc) Anh nghe nói thì mừng rỡ, tức thì sai ngƣời đem thƣ của mình đến xin 

quy thuận họ Trịnh". 

  

 

Lời bàn : Chúa Trịnh từng đem binh hùng tƣớng mạnh vào đánh Quảng Bình nhƣng 

quan trấn trị xứ ấy vẫn bình thản chống trả, trên đƣợc Chúa khen,dƣới đƣợc dân phục, 

chức vị chẳng hề lung lay. Đến đây,chỉ mấy câu xúc xiểm của bọn bất mãn, chỉ mấy lời 

vu cáo của lũ phản nghịch, thế mà quan trấn trị là Tôn Thất Tuấn đành phải cam chịu 

mất chức, lủi thủi đi về, lạ thay. Hóa ra, lời của bọn phản bạn còn ghê gớm hơn cả hàng 

vạn binh lính đối phƣơng. Tôn Thất Tuấn mà còn giữ đƣợc tấm thân, ấy là nhờ phúc ấm 

của tổ tiên bao đời để lại, nếu không, nguy hại chẳng thể lƣờng. 

  

Ở đời, mắc lỗi cũng là sự thƣờng, song, mắc lỗi nhƣ kiểu Nguyễn Phúc Nguyên thì 

không thể coi là sự thƣờng đƣợc. Tin Văn chức Lý Minh là tin lũ bất lƣơng, phản trắc, 

tin ở Nguyễn Phúc Anh là tin kẻ bất hiếu, bất trung. Hai lần trao niềm tin sai địa chỉ 

trong gần nhƣ cùng một lúc, chừng đó cũng đủ thấy rõ lỗi của Chúa lớn đến cỡ nào. 

  

 37- CUỘC ÁC CHIẾN LẦN THỨ HAI GIỮA HỌ TRỊNH VÀ HỌ NGUYỄN 

 

 

Cuộc ác chiến lần thứ nhất (1627) kết thúc vừa đƣợc sáu năm thì họ Trịnh và họ Nguyễn 

lại xua quân đánh nhau lần thứ hai. Lần này, Trịnh Tráng không phải mất công tìm cớ 

hành quân nhƣ lần trƣớc nữa. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính 

biên, quyển 31, tờ 28) chép về cuộc ác chiến lần thứ hai, nổ ra vào năm Quý Dậu (1633) 

nhƣ sau : 

  

"Bấy giờ, con thứ ba của Vƣơng thƣợng (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên – ND) là Anh, đang 

làm Trấn thủ xứ Quảng Nam, ngầm nuôi lòng bội nghịch, bí mật viết thƣ, hẹn với Trịnh 

Tráng đem quân vào, hễ nghe có tiếng pháo nổ là Anh lập tức làm kẻ nội ứng từ bên 



trong. Trịnh Tráng tin lời, liền tự mình thống lĩnh đại quân tiến thẳng vào cửa biển Nhật 

Lệ. Hy Tông Hiếu Văn Hoàng đế ta (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên - ND) hạ lệnh cho bọn 

Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Hữu Dật đem quân ra chống cự. Quân sĩ hai bên dinh lũy 

đối nhau. Quân Trịnh bắn pháo ra hiệu nhƣng không thấy bọn Anh đâu cả. Trịnh Tráng 

sinh nghi bèn lui quân ra xa dinh trại để chờ, hơn một tuần (tức hơn mƣời ngày- ND), 

quân Trịnh vì thế mà sinh ra trễ biếng. Quân ta (chỉ quân của chúa Nguyễn - ND) xông 

ra đánh tới tấp, quân Trịnh tan vỡ bỏ chạy, bị giết hơn một nửa. Tráng cho Nguyễn Khắc 

Liệt ở lại giữ Bắc Bố Chính (Quảng Bình - ND) rồi dẫn quân về". 

  

Lời bàn : Thoạt tiên, bề tôi chia bè kết cánh và mƣu hại lẫn nhau, chính sự theo đó mà 

ngày một rối bời. Thứ đến, một nƣớc nhỏ mà có đến mấy vƣơng triều chia nhau cai trị, 

cuộc tƣơng tàn khiến cho thế nƣớc suy vi, dân tình khốn khổ. Sau cùng, nƣớc đã có vua 

lại còn có chúa, chúa Trịnh ở phƣơng Bắc chƣa đủ, thêm chúa Nguyễn ở phƣơng Nam, 

lƣỡi gƣơm tranh hùng của họ nào phải chỉ để chém nhau đâu? Giềng mối và cƣơng thổ, 

phép nƣớc và đạo lí, nghĩa tình và cơ nghiệp... tất cả đều bị vằm nát đó thôi. 

  

Trách Nguyễn Phúc Anh phản nghịch, cam tâm chống lại đấng sinh thành của mình 

chăng ? Phải quá, nhƣng xem kĩ mới rõ... mạch phản nghịch vốn chất chứa đã lâu, từng 

len lỏi khắp hoàng cung và phủ Chúa, nào có thấy ai đứng ra ngăn nó, không cho chảy 

về phƣơng Nam đâu. Vẫn biết thời loạn là thời chất chứa những nỗi đau, song, đến cả 

con mà cũng ngầm thông mƣu với kẻ thù để chống lại cha đẻ của mình, thì sự thể chẳng 

còn biết nói thế nào cho phải nữa. Đáng sợ lắm thay! 

  

Vết thƣơng lớn nhất của cuộc ác chiến này, hình nhƣ không phải ở trên thể xác của một 

ai, mà là ở luân thƣờng đạo lí, ở tình cảm ruột thịt thiêng liêng.  

  

 38 – LỜI CAN CỦA QUAN NỘI TÁN VÂN HIÊN HẦU 

 

 

Quan giữ chức Nội tán, tƣớc Vân Hiên Hầu là ngƣời họ Phạm nhƣng tên thật là gì, sinh 

và mất năm nào thì chƣa rõ. Sử cũ chỉ cho biết đại để, ông làm quan trải thờ hai đời chúa 

Nguyễn là Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Phúc Lan, chức và tƣớc nói trên của quan 

họ Phạm là do chúa Nguyễn Phúc Lan phong cho. Sinh thời, quan họ Phạm vốn rất tận 

tụy, có nhiều đóng góp cho xứ Đàng Trong, nhƣng nổi danh với đời hơn cả có lẽ là lời 

ông thẳng thắn can ngăn sự ăn chơi xa hoa của chúa Nguyễn Phúc Lan, năm Canh Thìn 

(1640). Sự kiện này đƣợc sách Đại Nam thực tục (Tiền biên, quyển 3) chép lại nhƣ sau :  

  

“Bấy giờ Chúa thấy ở biên cƣơng không có gì đáng lo (Thực ra, hai bên Trịnh - Nguyễn 

đang chuẩn bị cho cuộc ác chiến lần thứ ba, 1643 - ND), cho nên, thƣờng hay tổ chức 

vui chơi, đãi yến tiệc và sai xây dựng liên tiếp nhiều cung thất, công quán...v.v. Quan 

giữ chức Nội tán, ngƣời họ Phạm, lúc này đã đƣợc ban tƣớc Vân Hiên Hầu, thấy vậy liền 

can rằng : 

  



- Thần nghe, bậc vƣơng giả lấy ngƣời hiền tài làm cột, lấy đức tốt làm thành, (nhƣ thế 

thì) dẫu ung dung rũ áo chắp tay (ý nói rằng không phải lo nghĩ bận tâm gì - ND) mà rốt 

cuộc (xã tắc) vẫn vững bền nhƣ núi Thái Sơn. Xƣa kia, vua Nghiêu, vua Thuấn ở nhà lợp 

cỏ tranh không xén, xà ngang bằng gỗ không đẽo, vậy mà chƣ hầu vẫn cảm phục, bốn rợ 

đều mến đức, thế thì hà tất cứ phải nhà cao cửa rộng ? Nay họ Trịnh, ở trên thì lấn ép 

vua Lê, ở dƣới thì ức hiếp công khanh, lại vốn có ý dòm ngó chúng ta, Chúa nên vì thế 

mà siêng năng lo lắng, xem xét thời cơ rồi mở mang bờ cõi. Nếu không nghĩ đến điều ấy 

mà chỉ chăm việc thổ mộc, thì thần cũng chẳng rõ rồi sẽ ra sao. 

  

Chúa nghe, đổi sắc mặt mà nói : 

  

- Việc này do thiên hạ xúi bẩy mà ra, thực ý ta không phải nhƣ vậy đâu. 

  

Nói xong, lập tức ra lệnh bãi bỏ các việc". 

  

Lời bàn : Nƣớc lên thì thuyền cũng lên, Chúa ăn chơi thì quần thần cũng có dịp để vơ 

vét, ấy là lẽ thƣờng của thế sự, mấy thời nào thoát đƣợc đâu ? 

  

Quan Nội tán ngƣời họ Phạm quả là cƣơng trực, đáng khen lắm. Can Chúa khi Chúa mới 

thoáng có ý định đã khó, can Chúa khi Chúa quyết đoán một sự rồi thì lại càng khó hơn, 

và can Chúa khi Chúa đang cho tiến hành công việc, nghĩa là biến ý định thành hiện 

thực, thì mối nguy hại đối với ngƣời dám can ngăn thật khó mà lƣờng. Nếu không có 

dũng khí hơn ngƣời, không thể nói đƣợc lời nhƣ vậy. Vân Hiên Hầu dẫu không có ý để 

chí ở sự lập ngôn, thì lời ông vẫn còn mãi với thiên cổ. Sử quên chép tên ông, ắt là bởi 

đồng cảm với ông một cách mãnh liệt quá, kính lời ông một cách đặc biệt quá mà để xảy 

ra vô ý lúc nào không hay đó thôi. 

  

Chúa nghe mà đổi sắc mặt, dẫu sử chẳng nói thêm thì ai cũng rõ, sắc mặt của Chúa sau 

khi nghe lời can ngăn là sắc mặt đầy vẻ hối lỗi, và đó là sắc mặt đẹp nhất của chúa 

Nguyễn Phúc Lan. Nhận đƣợc lời can đúng là vội sửa ngay, các đấng chúa tể đông tây ít 

ai xử sự đƣợc nhƣ vậy. Trời sinh quan Nội tán họ Phạm thì trời cũng sinh ra chúa 

Nguyễn Phúc Lan. Đa tạ tạo hóa vô cùng.  

  

 

  39 - BI KỊCH CUỘC ĐỜI NGUYỄN KHẮC LIỆT 

 

 

Nguyễn Khắc Liệt là con của Nguyễn Khắc Khám, hai cha con đều là tƣớng của chúa 

Trịnh. Năm 1633, chúa Trịnh đem quân tấn công vào Đàng Trong lần thứ hai nhƣng 

không thu đƣợc kết quả gì nên phải rút quân vế, để Nguyễn Khác Liệt ở lại giữ đất Bắc 

Bố Chính (Quảng Bình). Chƣa đầy một năm sau, Nguyễn Khắc Liệt đã mƣu phản chúa 

Trịnh. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 2) chép :  

  



"Tƣớng Trịnh là Nguyễn Khắc Liệt bí mật sai ngƣời tâm phúc đến hẹn sẽ phản lại họ 

Trịnh mà theo về (với chúa Nguyễn). Chúa nhận lời và hẹn Khắc Liệt đến họp. Khắc 

Liệt thân hành đến kết ƣớc. Khi trở về (Khắc Liệt) cho đắp thêm lũy Phật Cƣơng và chia 

quân đóng giữ ở Hoành Sơn. Trịnh Tráng biết tin nhƣng sợ rằng đánh ngay sẽ có biến, 

đành tạm cho yên. Khắc Liệt lấy đó làm điều đắc chí, càng ngày càng kiêu ngạo, càn 

quấy. Chúa (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên - ND) thấy vậy cũng không tin nữa". 

  

…"Chúa (chỉ Nguyễn Phúc Nguyên - ND) không đƣợc khoẻ, cho triệu Thế tử Nhân Lộc 

Hầu (tức Nguyễn Phúc Lan - ND) và Tôn Thất Khê vào hầu. Chúa bảo Khê rằng : 

  

- Ta vâng mệnh nối giữ nghiệp trƣớc, chí chỉ cốt phò vua và cứu sinh linh dân nƣớc. 

Nay, Thế tử chƣa phải là ngƣời từng trải, cho nên, mọi việc lớn của nƣớc nhà, ta ủy thác 

hết cho hiền đệ định đoạt. 

  

(Tôn Thất) Khê cúi đầu, vừa khóc vừa nói : 

  

- Thần dám đâu lại không đem sức ngựa hèn ra báo đáp. 

  

Chúa lại nói : 

  

- Khắc Liệt là đứa tiểu nhân phản trắc, trƣớc kia ta có cùng nó ƣớc hẹn, chẳng qua chỉ là 

kế tạm chiêu nạp mà thôi. Các ngƣơi chớ nên quá tin lời nó mà để mối lo ngại về sau.  

  

Thế tử và Khê lạy khóc để nhận mệnh. Hôm ấy Chúa băng, ở ngôi 22 năm, thọ 73 tuổi". 

  

Cũng sách trên, quyển 3, chép tiếp : 

  

"Trịnh Tráng triều Lê giết chết tƣớng của họ là Nguyễn Khắc Liệt. Nguyên xƣa, Khắc 

Liệt có đi lại với ta, Hy Tông (miếu hiệu của Nguyễn Phúc Nguyên - ND) từng vỗ về nó. 

Đến khi Chúa lên ngôi (chỉ việc Nguyễn Phúc Lan nối nghiệp Chúa năm 1635 - ND), 

Khắc Liệt đem lòng nghi sợ, lại cho quân quấy rối châu Nam Bố Chính. Quan lại biên 

thùy đem việc báo về, Chúa giận lắm, bèn họp các tƣớng để bàn. Nguyễn Hữu Dật nói : 

  

- Khắc Liệt là đứa tiểu nhân phản bội, Trịnh Tráng dù bề ngoài có tin dùng, thì bề trong 

vẫn nghi ngờ và ghét bỏ. Thần xin làm kế phản gián, nói phao để họ Trịnh tin rằng Khắc 

Liệt đã cùng ta kết ƣớc, giả làm bất hòa với quân ta, đợi khi quân ta đánh úp thì nó sẽ 

tìm cách dụ Tráng đến cho ta giết. Đó chẳng qua là cách làm cho Tráng thêm giận (Khắc 

Liệt). Ta cũng nhân đó cho quân bí mật vƣợt sông Gianh, gặp Khắc Liệt và nhắc lại lời 

hẹn ƣớc cũ. Thừa lúc (Khắc Liệt) không phòng bị, ta đánh úp luôn. Làm nhƣ vậy, nếu 

Khắc Liệt không bị ta bắt cũng bị họ Trịnh giết. 

  

Chúa theo kế ấy, Trịnh Tráng nhận đƣợc thƣ (phản gián), quả nhiên rất giận, tức thì sai 

Thái úy là Trịnh Kiều đem 5000 quân vào châu Bắc Bố Chính để bắt Khắc Liệt. Khi 



(Trịnh Kiều) đến nơi thì Khắc Liệt đã bị các tƣớng của ta là Nguyễn Phúc Kiều và 

Trƣơng Phúc Phấn đánh cho chạy rồi. Trịnh Kiều cho ràng Khắc Liệt chỉ giả vờ thua, 

liền bắt giải về cho Trịnh Tráng giết.  

  

Lời bàn : Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, đất hai bờ Nam Bắc sông Gianh là đất trọng 

yếu nhất, tƣớng trấn giữ ở đấy đều là loại tin cẩn. Đành rằng lúc ấy chính nghĩa chẳng 

thuộc về ai, nhƣng phàm đã là ngƣời thì phải giữ chữ tín, kẻ rắp tâm nuôi lòng phản trắc, 

muôn đời chẳng có ai thƣơng. Nguyễn Khắc Liệt trƣớc phản chúa Trịnh, sau phản chúa 

Nguyễn, lòng dạ quả thật khó lƣờng, bị giết kể cũng là đáng tội lắm.  

  

Có bao nhiêu kẻ phản trắc thì có bấy nhiêu kẻ phải sống trong bi kịch, Nguyễn Khắc 

Liệt chẳng phải là trƣờng hợp cá biệt đâu. Hầu nhƣ chƣa từng có một ngoại lệ nào, vâng, 

hầu nhƣ...  

  

Nƣớc sông Gianh ngàn đời vẫn chảy, vậy mà có giúp hồn thiêng của Nguyễn Khắc Liệt 

rửa sạch đƣợc nỗi hổ thẹn đâu. Mới hay, chim cho ra chim, chuột cho ra chuột, làm loài 

dơi thì sống trong đêm, chết cũng chết trong bóng đêm đó thôi. 

  

 40 - VÌ SAO TRỊNH LỊCH VÀ TRỊNH SẦM BỊ GIẾT ? 

 

Trịnh Lịch và Trịnh Sầm đều là con của chúa Trịnh Tráng (1623 - 1657). Năm Nhâm 

Ngọ (1642), nghĩa là đúng một năm trƣớc khi xuất quân gây cuộc ác chiến lần thứ ba 

(1643) với họ Nguyễn, Trịnh Tráng cho các con của mình đi trấn giữ các địa phƣơng 

hiểm yếu, cốt để bảo đảm an toàn cho hậu phƣơng. Sách Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (Chính biên, quyển 31, tờ 30) cho biết : 

  

"Tráng lấy cớ rằng, việc xét xử sao cho trôi chảy, ngăn chặn và nã bắt kịp thời bọn trộm 

cƣớp; chính là giềng mối của nƣớc nhà, vì thế, bổ dụng các con nhƣ sau : 

  

- Thái úy, Tây Quận công là Trịnh Tạc : trấn thủ Sơn Nam. 

  

- Thái bảo, Phù Quận công là Trịnh Lịch : trấn thủ Sơn Tây. 

  

- Quỳnh Nham công là Trịnh Lệ : trấn thủ Kinh Bắc. 

  

- Thiếu úy, Hoa Quận công là Trịnh Sầm : trấn thủ Hải Dƣơng. 

  

(Trịnh Tráng) lại còn ra lệnh cho quan Thái thƣờng tự khanh là Phạm Công Trứ, quan 

Binh bộ Hữu thị lang là Nguyễn Trừng, quan Công bộ Hữu thị lang là Nguyễn Bính, 

quan Hộ khoa Cấp sự trung là Nguyễn Nhân Trứ... cùng sung chức Tán lí ở bốn trấn. 

Nhiệm vụ của các quan nói trên là sửa chữa hoặc thay đổi những chính lệnh thối nát, vỗ 

về và an ủi nhân dân các địa phƣơng". 

  



Trong số các con nói trên của Trịnh Tráng, thì Trịnh Tạc là con trƣởng, lại thêm có chút 

công lao trong cuộc ác chiến lần thứ ba với họ Nguyễn, cho nên, quyền uy ngày một lớn 

thêm. Tháng 4 năm Ất Dậu (1645), Trịnh Tạc đƣợc tấn phong tới chức Tả tƣớng Tiết 

chế Thủy Bộ Chƣ Dinh, đƣợc mở phủ đệ riêng, cho lấy tên là Khiêm Định. Trịnh Tráng 

tuy vẫn ở ngôi chúa, nhƣng quyền bính trong nƣớc đều ủy thác cho Trịnh Tạc lo liệu. Hi 

vọng chiếm đoạt ngôi chúa của Trịnh Lịch và Trịnh Sầm tiêu tan, bởi vậy, họ liền nổi 

loạn. Sự việc này xảy ra vào năm 1645 và cũng đƣợc sách trên (quyển 32, tờ 2) ghi lại 

nhƣ sau : 

  

“Đến đây, Trịnh Tạc đƣợc tiến phong làm Thái úy, giữ chính quyền trong nƣớc, khiến 

bọn (Trịnh) Lịch và (Trịnh) Sâm mất hết hi vọng, bèn cất quân nổi loạn. (Trịnh) Tráng 

sai (Trịnh) Tạc đem quân đi đánh, bắt đƣợc Trịnh Lịch, còn Trịnh Sầm thì bỏ chạy vào 

Ninh Giang. (Trịnh) Tráng sai Thái bảo là Trịnh Trƣợng đuổi, đến Chúc Sơn thì bắt 

đƣợc, giải về kinh đô. Bọn Lịch và Sầm đều bị giết chết”.  

  

Chép đến đây, các tác giả của sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục đã hạ bút 

viết lời phê nhƣ sau : 

  

"Gia đình bọn bầy tôi phản nghịch bao giờ cũng sinh ra những đứa con phản nghịch. Có 

thể nói rằng, họ Trịnh là dòng họ đời nọ thừa kế ác nghiệp của đời kia”. 

  

 

 Lời bàn : Trịnh Tráng không tin trăm họ yên bề chịu đựng nên mới chia con đi trấn giữ 

các nơi, thế là chí phải. Con ngƣời ấy đang ngồi trên đống lửa, và cũng công khai thừa 

nhận rằng mình đang ngồi trên đống lửa, chứ chẳng hề màu mè bảo rằng mình đang ngồi 

trên nhung lụa mát mẻ và êm ái. Tiếc thay, Trịnh Tráng đã trao niềm tin sai địa chỉ, đến 

nỗi, chỉ chút xíu nữa là ngậm hờn nuốt tủi mà về với suối vàng. 

  

Cứ theo sử cũ mà lần, thì đời ông của Trịnh Tráng là Trịnh Kiểm đã tranh đoạt chức 

quyền của em vợ, đời cha của Trịnh Tráng là Trịnh Tùng đã tranh đoạt chức quyền của 

anh là Trịnh Cối, vậy thì đời con của Trịnh Tráng là Trịnh Lịch, Trịnh Sầm... có tranh 

đoạt chức quyền với anh là Trịnh Tạc, thì cũng là... huyết thống di truyền đó thôi. Các 

tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục rõ ràng là không hề sai khi viết 

lời nghiêm phê nhƣ đã trích dịch ở trên. 

  

Trịnh Lịch và Trịnh Sầm bị giết vì can tội phản nghịch chăng? Quả có vậy thật, nhƣng 

suy cho cùng thì ngƣời tạo ra hình hài và ngƣời tạo ra nhân cách cho họ cũng đều là 

Trịnh Tráng đó thôi. Cứ ngẫm mà xem ! 

  

 41 - THẾ TỬ NGUYỄN PHÚC TẦN VỚI TRẬN HẢI CHIẾN NĂM 1644 

 

 



Năm 1556, ngƣời Hà Lan đã làm cách mạng tƣ sản và cũng kể từ đó, Hà Lan trở thành 

một quốc gia có vị trí rất quan trọng ở châu Âu nói riêng, thế giới nói chung. Từ đầu thế 

kỉ XVII, thƣơng thuyền Hà Lan đã có mặt ở nƣớc ta, họ buôn bán đủ thứ hàng hóa, 

nhƣng đặc biệt nhất vẫn là vũ khí. Khi chiến tranh Trịnh-Nguyễn nổ ra, nếu nhƣ ngƣời 

Bồ Đào Nha đã liên minh với chúa Nguyễn ở Đàng Trong thì ngƣời Hà Lan đã liên minh 

với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, khiến cho cuộc phân tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn 

vừa thêm phần ác liệt, vừa có những biểu hiện phức tạp, vƣợt ra ngoài khuôn khổ của 

một cuộc nội chiến thông thƣờng. Điều rất bất ngờ là một hạm đội Hà Lan đã bị đánh tan 

tành ở hải phận Đàng Trong mà chỉ huy trận đánh này là một thanh niên 24 tuổi : Thế tử 

Nguyễn Phúc Tần ! 

  

Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 3) chép nhƣ sau : 

  

"Thế tử Dũng Lễ Hầu (huý là Phúc Tần, sau đƣợc tôn phong là Thái Tông Hiếu Triết 

Hoàng đê) đánh giặc Ô Lan ở cửa Eo (tức là cửa Thuận An) (giặc Ô Lan tức giặc Hà 

Lan - ND). Bấy giờ, tàu giặc Ô Lan đậu ở ngoài biển, cƣớp bóc kẻ bán ngƣời buôn, quân 

tuần tiễu ngoài biển báo tin này về phủ Chúa. Chúa họp bàn kế đánh giặc. Thế tử tức thì 

mật báo với Chƣởng cơ Tôn Thất Trung (con thứ tƣ của Hy Tông), hẹn sẽ cùng đem 

thủy quân ra đánh. Trung lấy cớ là chƣa có mệnh Chúa nên chƣa dám quyết, cứ ngần 

ngại trù trừ mãi. Thế tử tự đốc suất chiến thuyền của mình tiến ra, khiến Trung bất đắc dĩ 

phải đi theo. Khi thuyền Trung đến cửa biển thì thuyền của Thế tử đã ra tận ngoài khơi 

rồi. Trung dùng cờ vẫy, báo quay lại, nhƣng Thế tử không nghe. Trung bèn thúc binh 

thuyền bơi theo, chiến thuyền trƣớc sau lƣớt nhƣ bay. Giặc trông thấy thì cả sợ, bỏ chạy 

thẳng về phía Đông, bỏ rơi lại một chiếc thuyền khá lớn. Thế tử thúc quân vây bắn. 

Tƣớng giặc thế cùng phải tự thiêu. Thế tử thu quân về. 

  

Chúa chợt nghe tin Thế tử đi có một mình, rất lấy làm lo lắng, bèn tự đem đại binh đi 

tiếp ứng, nhƣng vừa tới cửa biển, nhìn ra xa đã thấy khói đen bốc mù trời. Chúa hạ lệnh 

cho quân tiến tới. Khi nghe tin thắng trận, Chúa mừng lắm, kéo quân về bờ biển để chờ. 

Thế tử tới bái yết, Chúa giận, trách rằng : 

  

- Con là Thế tử, sao không biết giữ thân ? 

  

Chúa lại trách cứ Trung về tội sao không vào bẩm mệnh. Trung cúi đầu tạ tội hồi lâu, rồi 

nhân đó, tìm cách khen ngợi oai phong của Thế tử, cho là không ai có thể sánh kịp. Chúa 

cƣời nói rằng :  

  

- Trƣớc kia, Tiên quân của ta đã từng đánh giặc biển, nay con ta cũng nhƣ thế, ta không 

còn lo ngại gì nữa. 

  

Nói rồi, trọng thƣờng cho (Thế tử) và trở về cung". 

  

 



  

Lời bàn : Trong mọi thứ luật, quân luật phải là thứ cần đƣợc nghiêm giữ hàng đầu, bởi vì 

nếu quân luật không nghiêm, mối nguy không phải chỉ là của riêng quân đội mà còn là 

của chung xã tắc, sau, dẫu có muốn hối cũng chẳng kịp nữa. Thế tử Dũng Lễ Hầu 

Nguyễn Phúc Tần, chƣa bẩm mệnh Chúa đã tự ý ra đi, vậy là đã coi thƣờng quân luật, 

lỗi không thể bỏ qua. Chúa giận mà trách, ấy cũng là sự hợp lẽ thôi. 

  

Nhƣng, biển xa náo động, giặc ngang nhiên cƣớp phá dân lành, câm lặng ngồi nhìn thì 

không phải là mắc lỗi mà là phạm đại tội, mang danh là tƣớng, mặt mũi nào còn dám 

sống giữa trời cao đất dày ? Có biến mới hay, khoảng cách khí phách giữa Thế tử 

Nguyễn Phúc Tấn với Chƣởng Cơ Tôn Thất Trung là xa lắm. Ngƣời Hà Lan sợ trƣớc hết 

là sợ khí phách lạ lùng này, họ hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi chƣa kịp nhận ra vị tƣớng 

chỉ huy lực lƣợng tấn công họ là ai.  

  

Dũng thay, Dũng Lễ Hầu !  

  

 

  42 - TỜ SẮC PHONG... ĐẠI BỊP ! 

 

 

Giữa thế kỉ thứ XVII, ngƣời Mãn đã tiến hành cuộc chiến tranh lật đổ nhà Minh, và cuối 

cùng, họ đã lập ra triều Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc 

(1649 - 1911).  

  

Năm 1643, khi vua Lê Thần Tông nhƣờng ngôi cho con là Lê Duy Hựu (tức vua Lê 

Chân Tông) để làm Thái thƣợng hoàng, thì ở Trung Quốc, vua nhà Minh đã bị đánh bật 

ra khỏi kinh thành, phải chạy về Phúc Kiến lánh nạn, tình hình Trung Quốc đang trong 

lúc hết sức rối ren. Mặc dù biết nhƣ vậy, triều Lê vẫn cử Nguyễn Nhân Chính làm Chánh 

sứ, Phạm Vĩnh Miên, Trần Khải và Nguyễn Cổn làm Phó sứ, sang Phúc Kiến để cầu 

phong cho Lê Chân Tông ! 

  

Tháng 5 năm Đinh Hợi (1647), sứ nhà Minh là quan Hàn lâm Học sĩ Phan Kỳ và quan 

Khoa đài Lý Dụng Tiếp mang tờ sắc phong sang. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ 

tục biên, quyển 18, tờ 39-b và 40a-b) viết nhƣ sau : 

  

"Sứ nhà Minh làm lễ ban sắc phong, tuyên đọc lời chế nhƣ sau : Trẫm nghĩ, đế vƣơng 

dựng nghiệp, trƣớc phải vỗ về cõi xa. Xuân Thu là nghĩa lớn, phải tận lo nhớ lệ tôn 

vƣơng. Xƣa, đức 

  

Hoàng Tổ ta mở cõi, chân trời góc biển đều trong bản đồ. Nƣớc An Nam ngƣơi từng 

hƣởng thanh giáo, lễ nhạc, mũ áo đã dần quen, chịu ơn đã trăm đời, để phúc đã mấy 

kiếp. Đô thống ti Lê Hựu sớm tỏ tài lành, một niềm cung thuận, nêu đức từ cõi hoang, để 

tiếng tốt thấu vào cửa khuyết. Đang khi Long Vũ Hoàng đế ta ngự ở đất Mân, một mình 



nƣớc ngƣơi cho quan vƣợt biển sang triều cống. Tuy thiên triều chẳng quý của cải ở cõi 

xa, nhƣng kẻ bề tôi mà dâng cống để tỏ rõ lòng thành thờ nƣớc lớn, thực là rất đáng 

khen. 

  

Nghĩ cõi xa cũng là con đỏ, ta ban đất cấp tƣớc, chính là lấy đức để vỗ về. Trẫm là cháu 

đích tôn của Thần Tông Hoàng đế, đƣợc thần dân trong nƣớc suy tôn, nối giữ nghiệp 

lớn, cai trị muôn phƣơng, xa thì ngƣỡng mộ truyền thống Đƣờng Nghiêu hòa hợp, gần 

thì nhớ oai phong Hán Tuyên Đế trị đời. Nay, loài hôi tanh làm phản, bốn biển đều thù 

ghét chúng. Tráng sĩ Sở - Thục nổi nhƣ mây, cờ nghĩa Ngô - Việt cùng hƣởng ứng.  

  

Trẫm rất mến yêu, khen ngƣơi trung thành, vì thế, sai quan Hàn lâm Phan Kỳ, quan 

Khoa đài Lý Dụng Tiếp, đem phù tiết sang phong ngƣơi làm An Nam Quốc Vƣơng. Ôi, 

phẩm phục nhận lấy, ấy là vâng mệnh trời, ngọc khuê bích này sẽ truyền tới con cháu. 

Ngƣơi đƣợc làm vua nƣớc ngƣơi, chăn dân nƣớc ngƣơi, khiến cho kẻ nông tang cũng 

đƣợc hàm ơn đế đức. Cõi xa về chầu, trấn phiên tới cống, ngọc cung cầu chớ biếng chức 

xƣa...". 

  

Sau khi đã phong Lê Duy Hựu làm An Nam Quốc Vƣơng, tháng 10 năm Tân Mão 

(1651), nhà Minh lại sai sứ sang phong Trịnh Tráng làm An Nam Phó Quốc Vƣơng ! Tờ 

sắc phong này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 41-b và 

tờ 42a-b) chép nhƣ sau : 

  

"Trẫm nghĩ : Tổ tông dựng nên bờ cõi, thanh giáo ban ra khắp nơi, lấy lễ và tín mà đối 

đãi với ngoại phiên để giữ gìn phên giậu cho nhà nƣớc. An Nam Quốc Vƣơng, ngƣời họ 

Lê của nƣớc ngƣơi, ở nơi cõi Nam xa xôi, đời đời thần phục, đức nặng lòng trung, luôn 

kính vâng mệnh. Xét ra, sở dĩ đƣợc nhƣ thế là bởi có công của các đời ông cha Phụ quốc 

chính là Trịnh Tráng ngƣơi, chung thủy khuông phò, công giúp rập đƣợc ghi để lƣu 

truyền, tỏ rõ lòng trung với nƣớc. Đến đời Trịnh Tráng nhà ngƣơi, công danh rực rỡ, dân 

chúng xiêu lòng, ngƣơi phò vua giúp dân, lo tròn phận sự, trẫm đã biết rõ. 

  

Mới rồi, trẫm đóng tại Việt Tây (chỉ vùng Quảng Tây, Trung Quốc - ND) mƣu việc khôi 

phục, sớm khuya lo nghĩ, tính đã 5 năm. Nay, bề tôi cũ là những bậc danh thần ở vùng 

Xuyên Sở (vùng phía Nam Trung Quốc - ND) đều lũ lƣợt tới giúp. Đại quân đi đến đâu, 

muôn bếp khói tụ, thế quân lừng lẫy. 

  

Cũng nhƣ những ngƣời phò tá trƣớc kia, Trịnh Tráng ngƣơi đã dâng biểu nạp cống, dẫu 

chân có mỏi cũng không dám để thiếu, trẫm rất khen ngợi. Đành vẫn có kẻ gièm pha, 

trẫm vẫn không chấp nhất. Vậy, đặc biệt ban ân điển riêng, tấn phong ngƣơi làm An 

Nam Phó Quốc Vƣơng, ban cho sắc và ấn, ngƣời hãy kính nhận lấy.  

  

Ôi, triều đình đặt phiên trấn ở cõi ngoài, cốt vỗ yên kẻ xa, mở rộng phên giậu. Khi yên 

ổn thì thấm nhuần giáo hóa, khi đánh dẹp thì giúp thêm minh uy. Đã là cánh, là thành thì 

trong ngoài nhƣ nhau. Ngƣơi nhận đƣợc mệnh ban tôn quý, phải gắng giữ trung trinh, 



giúp đỡ họ Lê, giữ bền chức cống, làm phên giậu cõi Nam cho trẫm đời đời. Hãy kính 

theo". 

  

 

  

Lời bàn : Nhà Minh đã bị đẩy xuống vực thẳm của sự diệt vong, mọi cố gắng níu giữ đều 

trở nên vô ích. Nhƣng. ... đến chết mà nết vẫn không chừa, vẫn cố làm thêm một trò đại 

bịp, chỉ tổ mua cƣời cho hậu thế mà thôi. Các sử gia thời Nguyễn, tác giả của bộ Khâm 

định Việt sử thông giám cƣơng mục, đã có lời phê rất chí lí nhƣ sau : “Một nƣớc không 

thể nào có đến hai vua (chỉ việc nhà Minh vừa phong cho Lê Duy Hựu làm An Nam 

Quốc Vƣơng lại còn phong cho Trịnh Tráng làm An Nam Phó Quốc Vƣơng - ND). Bấy 

giờ, nhà Minh chỉ còn nhƣ một nhúm tro tàn, chẳng qua chỉ giở trò ăn xin để mong làm 

vui lòng ngƣời khác, tiện việc cho mình mà không biết rằng, nhƣ thế là đã hết sức giúp 

cho chúa Kiệt (tức vua Kiệt, tên vua nổi tiếng tàn bạo của Trung Quốc cuối đời Hạ - 

ND) để chúng có thể làm điều dữ. Khinh bỉ thay ! (Chính biên, quyển 32).  

  

Nói cho ngay thì... đại bịp lại gặp đại bịp. Một bên thì lợi dụng cầu phong mà ban sắc, để 

kiếm của cống nạp, một bên thì muốn dùng tờ sắc phong đề lòe thiên hạ rồi nhân đó mà 

làm điều càn quấy. Khéo góp thay! 

  

 

 43 - NHỜ TÀI VĂN CHƢƠNG, NGUYỄN HỮU DẬT ĐƢỢC THOÁT NẠN 

 

 

Nguyễn Hữu Dật là con của Nguyễn Luật Văn, ngƣời làng Gia Miêu ngoại trang. 

Nguyễn Triều Văn là bề tôi thân tín của chúa Nguyễn Hoàng và chúa Nguyễn Phúc 

Nguyên, bởi lẽ đó, ngay từ lúc mới 15 tuổi, Nguyễn Hữu Dật đã đƣợc bổ làm Văn chức 

trong phủ chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 16 tuổi (1623), vì nói lời can trái ý chúa, 

Nguyễn Hữu Dật bị bãi chức ba năm. Từ tháng 6 năm 1626, Nguyễn Hữu Dật đƣợc phục 

chức và đƣợc Chúa ngày một tin dùng. Ông làm quan trải thờ ba đời chúa là Nguyễn 

Phúc Nguyên (1613 - 1635), Nguyễn Phúc La (1635 - 1648) và Nguyễn Phúc Tần (1648 

- 1687). Các con ông là Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh cũng là những bậc danh 

tƣớng của thế kỉ XVII - XVIII. 

  

Dƣới thời trị vì của chúa Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Hữu Dật có lúc đƣợc cử làm Kí lục 

châu Bố Chính (vùng này nay thuộc Quảng Bình) và cũng chính thời gian này, Nguyễn 

Hữu Dật bị vu oan và bị tống giam vào ngục. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 

4) chép sự việc này nhƣ sau : 

  

"Canh Dần, năm thứ hai (tức năm 1650 - ND), mùa tháng 2, quan giữ chức Kí lục châu 

Bố Chính là Nguyễn Hữu Dật từng sai tƣớng sĩ giả làm áo mũ của quân sĩ Bắc Hà (tức 

của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài - ND), định mƣu làm cho quân sĩ của chúa Trịnh bị rối 

loạn. (Nguyễn Hữu Dật) lại giả làm thƣ xin đầu hàng quân Trịnh, ƣớc hẹn sẽ làm nội 



ứng cho quân Trịnh (khi quân Trịnh đánh vào). Bấy giờ, quan Tham tƣớng là Tôn Thất 

Tráng vì có hiềm khích riêng với Nguyễn Hữu Dật, bèn nhân đó gièm pha (với chúa 

Nguyễn Phúc Tần) rằng :  

  

- Hữu Dật đang toan tính mƣu theo về với Bắc Hà. 

  

Chúa nghe vậy, liền sai bắt trói Nguyễn Hữu Dật tống giam vào ngục. (Nguyễn) Hữu 

Dật bèn dựa theo cốt chuyện của tập Anh liệt chí đời Minh (Trung Quốc - ND) mà làm 

thành tập Hoa vân cáo thị để bày tỏ cái chí của mình. Làm xong, (ông) nhờ ngƣời cai 

ngục dâng lên (Chúa). Chúa xem (hiểu ý) mà tha cho, bổ ông làm Văn chức ở Chính 

Dinh, và vẫn ƣu đãi nhƣ trƣớc". 

  

  

Lời bàn : Phàm là tƣớng, nhất là tƣớng của thời trận mạc triền miên, cốt cách của họ có 

thể thiếu mặt này mặt nọ, song, quyết không thể thiếu dũng và mƣu. Vô dũng, không thể 

ra trận, vô mƣu ắt sẽ bi đối phƣơng lừa nhƣ lừa đứa trẻ con. 

  

Vâng mệnh Chúa ra trấn giữ chốn biền thùy là nơi ác liệt nhất, rõ là Nguyễn Hữu Dật 

cũng thuộc hàng dũng tƣớng. Ấy là chƣa kể trƣớc đó ông đã bao phen xông pha trận 

mạc, cái dũng nào phải chỉ gồm chừng đó đâu. 

  

Trá hàng để đánh lừa đối phƣơng, khó có thể nói đó là diệu kế, nhƣng, đó cũng là mƣu. 

Xem suốt hành trạng một đời cầm quân của ông, hậu thế cũng có thể xếp ông vào hàng 

những tƣớng mƣu lƣợc. Tiếc thay, Nguyễn Hữu Dật lúc này đã phạm một lúc hai sai lầm 

khó tha thứ. Một là mƣu lớn, có can hệ đến vận mệnh của xứ Đàng Trong mà ông bỏ qua 

việc bẩm xin mệnh Chúa. Hai là ông cũng chẳng bàn bạc gì với những ngƣời cộng sự có 

trách nhiệm. Hóa ra, sự hiềm khích đôi khi vẫn có thể làm cho ngƣời ta mất sáng suốt.  

  

Tôn Thất Tráng chỉ vì hiềm khích riêng mà vu hãm, đẩy ngƣời trung chính vào chốn tù 

ngục, tội thật khó dung tha. Khiếp thay cái lƣỡi lắt léo của lũ tiểu nhân, nó có thể đẩy vị 

dũng tƣớng đa mƣu vào chỗ chết, nghĩa là có thể làm đƣợc việc mà binh hùng tƣớng 

mạnh của đối phƣơng không dễ gì làm đƣợc. Trách Nguyễn Hữu Dật cớ sao không lo 

phòng bị từ trƣớc ƣ ? Thì cũng đúng vậy, nhƣng ở đời, thử hỏi là còn có gì rẻ rúng hơn, 

khi mà ta phải luôn luôn cảnh giác với đồng liêu và bè bạn của mình ?  

  

May sao, Chúa sớm nhận ra, đâu là lời gièm pha, đâu là lời của bậc trung nghĩa. Sự hơn 

thua cao thấp của đấng chăn dân, thƣờng thì cũng ở chỗ tỉnh táo nhƣ thế đó thôi. 

  

Khéo khen Nguyễn Hữu Dật có tài văn chƣơng. Bị tống giam mà vẫn ung dung tự tại, 

cảm khái mà viết nên lời thống thiết, khiến cho Chúa phải nhận ra lỗi lầm của mình, cổ 

kim đƣợc vậy, chẳng phải là nhiều đâu. Cũng khéo khen chúa Nguyễn Phúc Tần thông 

hiểu văn học, chẳng vậy, có khi Nguyễn Hữu Dật không đƣợc tha mà còn mang tiếng 

xấu là kẻ…đem đàn gảy tai trâu. 



  44 – NỖI ĐAU THỊ THỪA 

 

 

Ngƣời con gái ấy tên là Thừa nên sử chép là Thị Thừa, còn nhƣ họ của cô là gì thì không 

ai rõ. Thị Thừa quê ở Nghệ An, có nhan sắc lại có tài hát xƣớng, và không hiểu vì sao, 

cô đã lƣu lạc vào Nam, trở thành con hát trong phủ chúa Nguyễn Phúc Tần. Lúc đầu, Thị 

Thừa đƣợc Chúa yêu mến, nhƣng rồi đột ngột, Chúa thay đổi hẳn tâm tính, Thị Thừa vì 

thế mà bị chết oan. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 4) chép rằng : 

  

"Nhâm Thìn, năm thứ tƣ (tức năm 1652-ND), Chúa chăm việc chính trị, không chuộng 

yến tiệc vui chơi nhƣ trƣớc nữa. Bấy giờ, có ngƣời con hát ở Nghệ An tên là Thừa, nhan 

sắc xinh đẹp, đƣợc Chúa lấy vào phủ.. Chúa đọc sách Quốc ngữ, tới chuyện vua Ngô yêu 

nàng Tây Thi thì chợt tỉnh ngộ (việc mình yêu Thị Thừa là sai), lập tức, sai Thị Thừa 

mang áo ngự đến cho Nguyễn Phúc Kiều, nhƣng lại giấu để bức thƣ ở trong áo, ngầm sai 

(Nguyễn Phúc) Kiều dìm nƣớc để giết (Thị Thừa) đi". 

  

 

 Lời bàn : Chúa chăm lo việc chính trị không chuộng yến tiệc nhƣ trƣớc nữa, đó là điều 

đáng khen. Cổ kim vẫn cho hay, kẻ đắm mình trong yến tiệc, làm ngƣời thƣờng còn khó 

nổi, huống chi là làm Chúa thiên hạ. Vả chăng, nếu Chúa cứ đam mê tửu sắc, trăm họ 

cũng quyết không để Chúa yên, bởi lẽ, có ai lại trao vận mệnh một cõi sơn hà cho kẻ 

suốt đời chỉ biết có ăn chơi. 

  

Nhƣng, để tỏ là chăm lo việc chính trị, không chuộng yến tiệc nhƣ trƣớc nữa, Chúa đã 

đang tâm sai Nguyễn Phúc Kiều giết chết Thị Thừa, ấy là phạm tội ác không thể tha. 

Chúa đọc Quốc ngữ mà chợt tỉnh ngộ, nhƣng buồn thay, Thị Thừa nào phải là Tây Thi, 

chƣa từng thấy nàng để tâm hay can thiệp vào công việc của Chúa cả. Riêng chuyện này, 

Chúa sợ Thị Thừa cũng sẽ nhƣ Tây Thi, nhƣng xem ra, Chúa lại chƣa thể sánh đƣợc với 

vua Ngô thuở nào. 

  

Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn nói Thị Thừa bị Nguyễn Phúc Kiều đánh thuốc 

độc chết chứ không phải là dìm nƣớc, nhƣng, chết cách nào thì Thị Thừa cũng là ngƣời 

bị giết oan. 

  

Chúa đọc sách, hiểu chuyện ngàn xƣa mà chẳng hiểu chuyện mình. Mới hay, đọc sách 

mà không cất công suy gẫm trƣớc sau, thì thà cam phận làm kẻ dốt nát, cả đời không 

cầm lấy sách còn hơn. 

  

 45 - HOẠN QUAN HOÀNG NHÂN DŨNG BỊ NGHIÊM TRỊ 

 

 

Năm Nhâm Thìn ( 1652), triều đình vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng đã xử một 

vụ án khá lớn mà bị cáo là Trịnh Lãm. Thực ra, bị cáo ngƣời họ Hoàng, họ và tên thật là 



Hoàng Nhân Dũng. Bấy giờ, Hoàng Nhân Dũng là hoạn quan, chuyên lo phục dịch trong 

phủ chúa Trịnh, đƣợc chúa Trịnh Tráng đặc biệt thƣơng mến, cho đổi thành họ Trịnh và 

ban cho chức tƣớc lớn. Đáp lại, Hoàng Nhân Dũng đã... âm mƣu nổi loạn. Việc bị phát 

giác và Hoàng Nhân Dũng bị xử tử. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 

18, tờ 42-b) viết : 

  

"Mùa xuân, tháng ba, Hoàng Nhân Dũng mƣu nổi loạn, bị giết. 

  

Nhân Dũng vốn là một tên hoạn quan đƣợc Chúa yêu, làm đến chức Chƣởng tƣ lễ giám, 

hàm Thiếu bảo, tƣớc Quận công, đƣợc ban họ tên là Trịnh Lãm. 

  

Bởi quyền cao, lộc nhiều, (Hoàng Nhân Dũng) ngày càng kiêu căng, sống phóng túng. 

Hắn bí mật thông mƣu với Trần Nhân Liễn, lén lút nuôi kẻ có tài yêu thuật là Tuyên Đức 

để hòng khởi loạn. Việc ấy bị phát giác, Hoàng Nhân Dũng bị đƣa xuống để triều thần 

xét tội. Hắn bị chém đầu đem đi bêu, còn bọn Trần Nhân Liễn và Tuyên Đức đều bị tùng 

xẻo và bêu cho thiên hạ thấy". 

  

Lời bàn : Hẳn nhiên, nhân cách của vua Lê và chúa Trịnh là chẳng tốt đẹp gì. Cũng hẳn 

nhiên, nhân cách của phần lớn quan lại trong triều đình lúc ấy là chẳng tốt đẹp gì. Nhƣng 

ở đời, không phải lúc nào ngƣời chống cái xấu cũng đều là ngƣời tốt. Ai bảo kẻ thù của 

kẻ thù là bạn, thì cứ để mặc họ say sƣa với những ý nghĩ ngây thơ và tội nghiệp của họ. 

Cuộc đời không đơn giản nhƣ thế đâu.  

  

Hoàng Nhân Dũng chấp nhận kiếp... hoạn quan để đƣợc cúc cung tận tụy phục vụ trong 

phủ Chúa, đáp lại, chúa Trịnh Tráng cũng đã tỏ ra rất rộng rãi với Hoàng Nhân Dũng. 

Võ tƣớng một đời vào sống ra chết, văn quan từng đỗ đại khoa và một lòng phò vua giúp 

nƣớc đến tận lúc tóc bạc răng long, vẫn chƣa chắc đã có quyền cao chức trọng, vậy mà 

Hoàng Nhân Dũng... ! Hóa ra, đƣợc lòng bề trên là đƣợc tất cả. Bằng cấp, tài năng và 

công lớn, chƣa dễ sánh với một câu nói làm mát dạ đấng chúa tể thiên hạ. Chua xót thay 

! 

 

  

Song le, Chúa thƣơng vì sự đẹp lòng, thì Chúa ghét cũng bởi sự không đẹp lòng đó thôi. 

Một chút để mắt của Chúa, đủ để Hoàng Nhân Dũng hƣởng vinh hoa phú quý một đời, 

và một thoáng trừng mắt của Chúa cũng đủ để Hoàng Nhân Dũng tan thây trong chốc 

lát. Biết nói sao cho phải bây giờ, hỡi hồn thiêng hoạn quan Hoàng Nhân Dũng. Ở đời, 

có ai thƣơng kẻ phản trắc đâu! 

  

 46 - NỖI LÒNG TỐNG THỊ 

 

 

Tống Thị (ngƣời đàn bà họ Tống), chƣa rõ tên là gì, chỉ biết bà là con gái của Cai cơ 

Tống Phƣớc Thông, vì thế, sử chép về bà chỉ gồm hai chữ gọn gàng là Tống Thị. 



  

Tống Thị từng là vợ của Nguyễn Phúc Kỳ, đã sinh hạ cho Nguyễn Phúc Kỳ những ba 

ngƣời con trai. Nguyễn Phúc Kỳ là con trƣởng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, bởi thế, 

chẳng những Tống Thị mà cả gia đình Tống Phƣớc Thông cũng mừng, họ khấp khởi chờ 

ngày Tống Thị trở thành bà chúa. Chẳng dè, Nguyễn Phúc Kỳ mất, ngôi chúa hiển nhiên 

là phải về tay Nguyễn Phúc Lan, Tống Thị và cả nhà thành ra thất vọng. Tống Phƣớc 

Thông trong cơn buồn bã, đã đem cả nhà ra cửa Eo (tức là cửa Thuận An) rồi lên thuyền 

chạy ra Bắc, bỏ Tống Thị ở lại, khiến bà đã cô đơn lại càng thêm cô đơn. 

  

Mùa xuân năm Kỉ Mão (1639), Tống Thị vào yết kiến chúa Nguyễn Phúc Lan (lúc này 

đã 38 tuổi, ở ngôi chúa đƣợc 4 năm). Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 3) chép 

rằng : 

  

“Tống Thị xinh đẹp, khéo ứng đối, từng nhân việc vào ra mắt mà đem tình trạng đau khổ 

của mình ra than vãn. (Tống Thị) lại còn đem một chuỗi bách hoa (chuỗi ngọc nhiều 

màu, trông nhƣ trăm thứ hoa - ND) dâng lên. Chúa thƣơng tình, cho đƣợc ra vào cung 

phủ. Thị thần cũng có ngƣời can nhƣng Chúa không nghe". 

  

Tham vọng làm bà chúa của Tống Thị lớn lắm, nếu nhƣ không phải là bà chúa với danh 

nghĩa chính phi, thì Tống Thị cũng phải làm bà chúa với danh nghĩa là chủ của kho báu 

mới đƣợc. Điều này khiến cho bá quan trong phủ Chúa rất căm phẫn, có ngƣời quyết chí 

phải giết cho bằng đƣợc Tống Thị mới thôi. Cũng sách trên chép tiếp : 

  

"Trƣớc kia, Tống Thị đã đƣợc vào hầu trong phủ Chúa. Nhờ khéo ăn khéo nói, Tống Thị 

thu đƣợc của cải nhiều nhƣ núi. Quan Chƣởng cơ là Tôn Thất Trung tính giết đi, Tống 

Thị sợ, bèn nhân có cha là Tăng Phƣớc Thông đang đƣợc Trịnh Tráng tin dùng, Tống 

Thị bí mật gởi thƣ, lại đem một chuỗi bách hoa bằng trân châu, sai ngƣời tới biếu chúa 

Trịnh, xin Trịnh Tráng cất quân. Tống Thị hứa đem gia tài giúp vào việc quân. Tráng 

nhận thƣ, liền bàn việc xâm lấn miền Nam". 

  

Quân Trịnh vào Nam (năm 1643) nhƣng không thu đƣợc thắng lợi gì. Tống Thị cũng 

may mà không bị chúa Nguyễn Phúc Lan trị tội. Tháng 4 năm Giáp Ngọ (1654), Tống 

Thị lại phạm tội một lần nữa. Nguyên trƣớc kia, khi Tống Thị làm chuyện chẳng hay với 

chúa Nguyễn Phúc Lan (cũng vốn là em chồng của mình), quan Chƣởng cơ Tôn Thất 

Trung muốn giết đi. Tống Thị sợ quá, bèn tìm cách chiều chuộng Tôn Thất Trung, rốt 

cuộc, hai ngƣời tƣ thông với nhau. Nghe lời Tống Thị, Tôn Thất Trung tính làm chuyện 

phản nghịch. Cơ mƣu bị bại lộ, Tôn Thất Trung bị tống giam còn Tống Thị thì bị giết, tài 

sản bị tịch thu. 

  

Lời bàn : Những gia đình có giáo dục đàng hoàng chƣa hẳn đã có đƣợc những đứa con 

tử tế, nhƣng, những đứa con tử tế bao giờ cũng là sản phẩm của một quá trình giáo dục 

đàng hoàng. Nhƣ Tống Phƣớc Thông, nếp nghĩ ấy, tâm địa ấy… đòi con ông đàng hoàng 

thì có khác gì đòi loài cọp con phải nhân từ ? 



  

Một lần Tống Thị đẩy đƣa với em chồng, thôi thì cứ cho là khát khao chƣa dứt, lầm lỡ 

dẫu nặng cũng có thể tạm bỏ qua. Thêm một lần quan hệ bất chính với Tôn Thất Trung, 

thôi thì cứ cho là vì sự sống còn của riêng thân mà dùng vũ khí tạo hóa ban cho để thoát 

nạn. Đến nhƣ hai lần làm chuyện phản nghịch, thì Tống Thị hỡi, ngàn năm không ai hiểu 

cho bà. Nỗi lòng Tống Thị, khó nói thay! 

  

Một ngƣời đàn bà góa bụa, từng sinh hạ những ba ngƣời con trai, thế mà từ chúa Nguyễn 

Phúc Lan tới võ tƣớng cao cấp là Tôn Thất Trung phải xiêu lòng, cả đến chúa Trịnh xa 

tít ở Đàng Ngoài cũng phải tin lời mà xuất chinh vất vả. Khiếp thay !  

  

 47 - BÀI THƠ THẦN NHÂN TẶNG HIỀN VƢƠNG NGUYỄN PHÚC TẦN 

 

 

Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 4) chép rằng : 

  

"Bấy giờ, Nam Bắc dụng binh, Chúa bận tâm lo nghĩ, làm sao tìm đƣợc ngƣời hiền tài để 

ủy thác mọi việc ở biên cƣơng. (Một hôm) Chúa nằm mơ thấy có thần nhân đến, đƣa cho 

bài thơ nhƣ sau : 

  

Tiên kết nhân tâm thuận, 

  

Hậu thi đức hóa chiêu, 

  

Chi diệp kham tồi lạc, 

  

 Căn bản dã nan dao. 

  

Nghĩa là : 

  

Trƣớc là tập hợp lòng ngƣời, sao cho hòa thuận, 

  

Sau là thi hành đức hóa sao cho rõ ràng, 

  

Cành và lá có khi còn rơi gãy,  

  

Rễ và gốc kia khó mà lung lay. 

  

Chúa cho rằng, bài thơ ấy (có chữ thuận và chữ chiêu) ứng với Thuận Nghĩa và Chiêu 

Vũ. Bấy giờ, Nguyễn Hữu Tiến là Thuận Nghĩa Hầu, Nguyễn Hữu Dật là Chiêu Vũ Hầu, 

cho nên, phàm là việc binh thì nên bàn trƣớc với hai ngƣời này. 

  



Tháng ba (năm Ất Mùi, 1655 - ND), Chúa sai Nguyễn Hữu Dật đi tuần ở biên giới. Hữu 

Dật đến dinh Bố Chính, nắm rõ tình hình. Khi về, Chúa triệu đến hỏi, Hữu Dật đáp : 

  

- Thần có một kế, nếu theo thời có thể bắt Trịnh Đào dễ nhƣ trở bàn tay.  

  

Chúa hỏi kế gì, Hữu Dật đáp : 

  

- Bao năm nay dụng binh mà quân ta chƣa từng tiến ra Bắc. Nay, thần xin chia quân làm 

ha đạo. Thƣợng đạo thì tiến lên trƣớc, đánh vào Tất Đồng. Trung đạo thì tiếp ngay sau 

để làm thanh ứng. Trịnh Đào ở đất Hà Trung, nhận tin này thì thế nào cũng đoán chắc là 

ta chỉ đánh vào Tất Đồng mà thôi, cho nên sẽ không bỏ thành lũy mà đi cứu viện. Ta 

nhân đó, cho quân hạ đạo tiến đến Hoành Sơn để đánh úp Lê Hữu Đức rồi thừa thế mà 

cƣớp lấy dinh Hà Trung. Đó là kế điệu hổ xuất sơn, dẫn xà nhập huyệt (nghĩa là lôi con 

cọp ra khỏi rừng, đƣa con rắn vào hang - ND), đánh một trận mà đã có thể toàn thắng. 

  

Chúa mừng nói : 

  

- Khanh bàn việc binh, mầu nhiệm nhƣ thần, dù là Tử Phòng (tức là Trƣơng Lƣơng, 

danh tƣớng của nhà Hán, Trung Quốc - ND) hay Bá Ôn (tức Lƣu Cơ, ngƣời đã giúp 

Minh Thái Tổ thống nhất Trung Quốc - ND) cũng không thể hơn đƣợc. 

  

(Nguyễn) Hữu Dật lại xin đặt các hỏa đài làm hiệu ở các cửa biển Quảng Bình, để tiện 

việc báo tin biên cƣơng cho chóng và xin dựng kho Trƣờng Dục để chứa lƣơng thực. 

Ngoài ra, ông còn xin hạ lệnh cho sĩ tốt các dinh ở Quảng Bình và Bố Chính, lo chỉnh 

đốn quân nhu để đợi lúc cần đến thì xuất ra. Chúa đồng ý tất cả và cử Nguyễn Hữu Tiến 

làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm Đốc chiến". 

  

Lời bàn : Có những điều, ta tập trung suy nghĩ hết ngày này sang ngày nọ vẫn chẳng ra, 

vậy mà bất chợt trong mơ, ta bỗng tìm đƣợc lời giải rất sâu sắc. Kẻ hậu học này cũng 

từng có, mà không phải một lần đâu, chỉ khác ở chỗ tự mình thấy mình đang nghĩ và tự 

mình tìm ra, mừng quá mà tỉnh giấc, chớ chƣa may mắn đƣợc thần nhân nào mách bảo 

hay thân hành đem lời đáp đến tận nơi cho mình cả. Có lẽ là tại mình không phải Chúa. 

  

Bài thơ có đƣợc trong mơ của Chúa. rằng hay thì chẳng phải là hay, nhƣng cái tâm của 

ngƣời làm Chúa thiên hạ kí tải trong những câu có vần nói trên, quả là đáng kính lắm. 

Ngƣời nhƣ vậy, không thể nói là không có đức đƣợc, chẳng thể vì Chúa là ngƣời cầm 

đầu một trong những thế lực nội chiến mà bỏ qua lời này. 

  

Thuận Nghĩa Hầu không thể gọi tắt là thuận, Chiêu Vũ Hầu cũng không thể gọi tắt là 

chiêu, uốn lời văn theo ý riêng của mình nhƣ thế là gƣợng. Nhƣng, thà vì thịnh tình, 

gƣợng ép lời văn cho hợp với sự đời trôi chảy, còn hơn là lấy cái uy của Chúa để bắt ép 

sự đời, bất chấp gƣợng gạo, miễn sao cho hợp với sự trôi chảy của lời văn ! 

  



Nguyễn Hữu Dật đƣợc Chúa tin dùng, và Chúa đặt niềm tin nhƣ vậy là đúng địa chỉ, 

nhƣng trong phút mơ màng, kẻ hậu học này cũng có thấy Chúa đến, dặn phải viết thêm 

câu này : Ta chỉ làm theo mơ khi nào tỉnh táo ta thấy rõ giấc mơ ấy đúng, còn nhƣ ngôi 

vị ở đời là ngôi vị thật, kẻ nào bắt chƣớc ta, ngồi trên ngôi vị mà lúc nào cũng nhƣ mơ, 

ta quyết lôi cổ về âm phủ để nghiêm trị chứ chẳng thể tha. 

  

Xin kính chép thêm lời Chúa... trong mơ, và xin miễn bàn thêm. 

  

 

 48 – LỜI TÂU CỦA NGUYỄN HỮU DẬT 

 

 

 

Tháng ba năm Ất Mùi (1655), cuộc ác chiến lần thứ năm giữa Đàng Trong với Đàng 

Ngoài bùng nổ. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, Đàng Trong chủ động đem 

quân tấn công Đàng Ngoài. Đến tháng 2 năm Bính Thân (1656), quân Đàng Trong do 

Nguyễn Hữu Tiến làm Tiết chế, Nguyễn Hữu Dật làm Đốc chiến, đã ồ ạt tiến đánh tới 

tận Nghệ An, giành đƣợc nhiều thắng lợi rất quan trọng. Tin ấy báo về, khiến chúa 

Nguyễn Phúc Tần mừng vui phấn chấn. Tháng 6 năm 1656, Nguyễn Phúc Tần thân đem 

đại binh ra châu Bắc Bố Chính để tiếp ứng và cũng tại đây, chúa Nguyễn Phúc Tần đã 

nhận đƣợc lời tâu chí tình và sâu sắc của quan Đốc chiến là Nguyễn Hữu Dật. Sách Đại 

Nam thực lục (Tiền biên, quyển 4) cho biết :  

  

"Nguyễn Hữu Dật đến hành tại để yết kiến. Chúa hỏi về việc binh, Hữu Dật liền đem hết 

mọi tình trạng ra tâu bày. Nhân đó, Hữu Dật tâu rằng : 

  

- Dụng binh đã hai năm nay mà chỉ mới lấy đƣợc bảy huyện của Nghệ An. Thắng đã khó 

mà chi phí cũng rất nhiều. Nay, thế chƣa thể cho phép nhân đó mà đánh tiếp đƣợc, vậy, 

xin đắp lũy ở phía nam sông Lam để giữ đất chờ thời. Vả chăng, việc dụng binh trƣớc 

hết phải nhờ đến tƣớng. Nay, những ngƣời cầm quân phần nhiều là bậc thân cận (của 

Chúa), có ngƣời không giữ kỉ luật, đi đứng không phải phép, có ngƣời dung túng cho 

quân sĩ cƣớp bóc để mất lòng dân... nhƣ thế là không hợp với đạo toàn thắng. Xƣa, Hàn 

Tín, Bành Việt và Anh Bố (cả ba đều là danh tƣớng của nhà Hán, Trung Quốc) là tƣớng 

trí dũng, (một lòng) giúp nhà Hán làm nên cơ nghiệp, mà họ nào có ai là ngƣời đất 

Phong, đất Bái (đất quê hƣơng của Hán Cao Tổ) đâu? Thần dám kính xin Chúa, nên cẩn 

thận chọn kĩ các tƣớng có tài phƣơng lƣợc để giao việc cầm quân, bất kể đó là thân hay 

sơ, còn những ngƣời dù là họ hàng cố cựu mà không hiểu việc binh thì chỉ nên hậu đãi 

bổng lộc suốt đời chứ không thể để họ giữ binh quyền. Đƣợc nhƣ vậy, việc sai dùng 

ngƣời đều xứng tài của họ, đánh đâu thắng đó. 

  

Chúa  là phải, thƣởng cho (Nguyễn Hữu Dật) vàng bạc và thanh bảo kiếm rồi sai đến 

quân thứ.” 

  



  

  

Lời bàn : Đánh giá của Nguyễn Hữu Dật về cuộc tiến quân ra Bắc lúc ấy quả là rất sâu 

sắc, nếu không phải là ngƣời cƣơng trực và khách quan, quyết không nói nổi. Nhƣng, 

đáng suy gẫm hơn cả vẫn là ý kiến về phép chọn tƣớng của ông. 

  

Chọn ngƣời làm quan mà chỉ căn cứ vào mức độ gần gũi họ hàng thì công đƣờng rốt 

cuộc cũng chỉ là một gia đình đặc biệt. Vả chăng, một khi mức độ thân sơ họ hàng đƣợc 

coi là chuẩn, thì mọi chuẩn mực khác nhƣ tài năng, đức độ... đều bị coi thƣờng, thậm chí 

là bị bỏ rơi. Mà ở đời, có gì đáng sợ hơn, khi mà tài năng và đức độ bị rẻ rúng? Chúa 

nghe, vừa khen vừa thƣởng cho Nguyễn Hữu Dật, tiếc là không thấy sử chép việc Chúa 

đã làm gì với đám tƣớng lĩnh vốn là họ hàng thân cận của Chúa nhƣng lại... bất tài. 

Trong cơ thể ngƣời ta, hình nhƣ cái tai là cơ quan mất cân đối nhất : lỗ tai thì nhỏ mà 

vành tai thì to, lại gồm đến mấy vòng. Chỉ trừ tai điếc, còn thì mọi âm thanh hay dở đều 

có thể vào dƣợc. Cho nên, nghe lời hay nào có khó gì? Cái khổ muôn đời vẫn là làm theo 

lời hay kia. Mà, việc này lại không thuộc chức phận của tai.  

  

Xin chớ trách Nguyễn Hữu Dật khi thấy ông đề nghị hậu đãi bổng lộc suốt đời cho họ 

hàng nhà Chúa. Vào thời một ngƣời làm quan, cả họ đƣợc nhờ, chuyện... ăn theo nhƣ thế 

có gì là lạ. Vả lại, nếu nhƣ không nói kèm câu đó, liệu cái đầu của Nguyễn Hữu Dật có 

còn đƣợc nữa hay không ? Có những điều ngƣời ta nói ra không phải vì ngƣời ta thực 

lòng muốn vậy, ngẫm mà xem! 

  

 

 49 - CÁI CHẾT CỦA TRỊNH TOÀN 

 

 

Trong số bảy trận ác chiến giữa họ Trịnh với họ Nguyễn, trận thứ năm (1655-1660) là 

trận lâu dài, gay go và quyết liệt nhất. Đây là trận đầu tiên, cũng là trận duy nhất, quân 

Nguyễn chủ động tấn công vào quân Trịnh. Một vùng rộng lớn của lãnh thổ do họ Trịnh 

cai quản, từ Nghệ An trở vào, bị quân Nguyễn chiếm đóng trong một thời gian khá dài. 

Các chúa Trịnh là Trịnh Tráng (1623-1657) và Trịnh Tạc (1657- 1682) phải một phen 

kinh hoàng. Tất cả các vị tƣớng nổi tiếng tài ba đều đƣợc chúa Trịnh điều động vào vùng 

Nghệ An và Hà Tĩnh để đối phó với quân Nguyễn, trong số đó, có con của Trịnh Tráng 

(và là em của Trịnh Tạc) là Trịnh Toàn. 

  

Trịnh Toàn là ngƣời vừa lắm mƣu lƣợc lại vừa đƣợc lòng binh sĩ vì thế mà bị ghen ghét, 

khiến cho "chữ tài liền với chữ tai một vần". Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng 

mục (Chính biên, quyển 32, tờ 18) chép về đoạn cuối cuộc đời Trịnh Toàn nhƣ sau : 

  

"Trƣớc đây (trƣớc năm Đinh Dậu, 1657 - ND), Thái úy, tƣớc Ninh Quốc công là Trịnh 

Toàn ở Nghệ An, chăm lo vỗ về tƣớng sĩ một cách rất tử tế, khiến cho ai cũng đƣợc vui 

lòng, vì thế, Trịnh Tạc đem lòng ngờ vực và ghen ghét. Tạc bèn sai con mình là Thái 



bảo, Phù Quốc công Trịnh Căn đem các tƣớng vào Nghệ An để chia xẻ bớt quyền hành 

của Trịnh Toàn, nhƣng lại vờ hợp lực với Trịnh Toàn để trông nom việc quân. Tạc lại 

còn sai tiếp các con thứ của mình là Thái bảo, Thọ Quận công Trịnh Lệ; Thiếu phó, Vũ 

Quận công Trịnh Đống làm đốc suất; các quan Thái bộc Tự khanh là Phan Hƣng Tạo, Lễ 

Khoa Cấp sự trung là Trần Văn Tuyển, Hộ Khoa Cấp sự trung là Phùng Viết Tu là Đốc 

thị... cùng đem quân thuộc của mình đi tiếp ứng. Tất cả tiến qua phía nam sông Lam. 

  

Trịnh Toàn đóng quân ở Quảng Khuyến, Trịnh Căn đóng quân ở Bạt Trạc (Quảng 

Khuyến và Bạt Trạc nay đều thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - ND), bắt quân đào 

hào đắp lũy và chia nhau chiếm giữ những nơi hiểm yếu. Trịnh Toàn trong lòng tự thấy 

băn khoăn, bèn dẫn quân về Yên Trƣờng, Trịnh Căn cũng nhân đó, đem quân về Phù 

Long để nghe ngóng mọi sự động tĩnh của Trịnh Toàn. 

  

(Trịnh) Tạc sai ngƣời đến trách cứ (Trịnh) Toàn về tội nghe tin cha (là Trịnh Tráng - 

ND) mất mà không về chịu tang, đồng thời, triệu Trịnh Toàn về kinh. Những thuộc 

tƣớng của Trịnh Toàn nhƣ Trịnh Bàn và Trƣơng Đắc Danh, vì sợ vạ lây đến mình, bèn 

đem quân đến gặp Nguyễn Hữu Tiến (là tƣớng của chúa Nguyễn - ND) xin hàng. (Trịnh) 

Toàn lo sợ, đem hết binh mã của mình giao nạp cho (Trịnh) Căn. Căn nói : 

  

- Việc đã đến nƣớc này thì giờ đây chỉ nên về cửa khuyết mà chầu mệnh thôi. 

  

(Trịnh) Toàn về kinh, chẳng bao lâu thì bị thêu dệt nên tội mƣu phản nghịch, bị giam 

vào ngục và chết ở trong đó. Tạc cho Căn thay Toàn thống lĩnh quân sĩ, giữ chức trấn 

thủ Nghệ An và vỗ về dân ở đó, lại cho Hoàng Nghĩa Giao làm Đô đốc Đồng tri, Phan 

Kiêm Toàn làm Đốc thị". 

  

 

  

Lời bàn : Lúc Trịnh Toàn vào Nghệ An để lo cứu vãn tình hình cũng là lúc chúa Trịnh 

Tráng đang sống những ngày cuối cùng. Trinh Tạc lo nối ngôi Chúa hơn là lo giữ gìn 

cƣơng thổ, phái Trình Toàn đi là để tránh mối họa gần, lại cũng có thể nhân đó mà mƣợn 

tay kẻ thù để tiêu diệt đối thủ, chớ đâu có phải chọn đất cho Trịnh Toàn khoe tài ! Hóa 

ra, xét cho cùng thì Trịnh Toàn cũng là ngƣời thiển lậu. Giữa thời loạn, binh hùng tƣớng 

mạnh của kẻ thù chƣa dễ đã nguy hiểm bằng vài kẻ thân cận, vì ghen ghét mà lập mƣu 

hãm hại ta. Xƣa nay, có bao nhiêu kẻ nhỏ nhen là có bấy nhiêu kẻ bất chấp ruột rà máu 

mủ, cha con Trinh Tạc và Trịnh Căn có phải là ngoại lệ đâu. 

  

Trịnh Căn là con trƣởng của Trịnh Tạc, hẳn nhiên là phải một lòng một dạ làm đẹp ý 

Trịnh Tạc. Chẳng phải đó là đức hiếu thảo đối với đấng sinh thành, ngƣợc lại đó chính là 

một trong những cách hữu hiệu nhất, khiến Trịnh Căn có thể đƣợc nối ngôi chúa sau 

này. 

  



Trịnh Toàn bị tống giam rồi bị chết ở trong ngục, chẳng qua chỉ vì Trịnh Toàn bị nghi là 

phản nghịch đó thôi. Đấng trị vì ở ngôi cao mà đem lòng nghi kị ai, thì kẻ đó sống mới 

là lạ, chớ chết thì có gì là lạ đâu. Thế mới biết làm Chúa thực là khó, bởi vì muốn làm 

Chúa, trƣớc phải biết vất bỏ đạo lí, chém giết thân thuộc không gớm tay. Hèn gì, chỉ có 

một Chúa mà thôi. 

  

 50 - NGUYỄN HỮU DẬT VỚI HAI LẦN XEM THIÊN VĂN TRƢỚC LÚC XUẤT 

QUÂN 

 

 

Trong hàng tƣớng lĩnh của các chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật là một trong những 

ngƣời có tài năng đa dạng và nổi bật nhất. Từ năm 1655 đến năm 1660, khi cuộc ác 

chiến lần thứ năm giữa chúa Nguyễn và chúa Trịnh nổ ra, Nguyễn Hữu Dật là võ quan 

giữ chức Đốc chiến. Ông đã lặn lội khắp các chiến trƣờng từ Nghệ An trở vào, khi thì 

trực tiếp chỉ huy, khi thì đóng góp nhiều ý kiến rất xuất sắc cho bộ chỉ huy quân đội của 

Đàng Trong, đƣợc chúa Nguyễn Phúc Tần nhiều lần khen ngợi và ban thƣởng rất hậu. 

Điều ít ai ngờ là Nguyễn Hữu Dật rất có tài xem thiên văn và chính biệt tài này đã khiến 

ông hai lần nổi danh trong thiên hạ. Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 4) chép 

rằng: 

  

"Mùa thu, tháng 9 (năm Đinh Dậu, 1657 - ND), Nguyễn Hữu Dật đánh phá đƣợc lũy 

Đồng Hôn (nay thuộc Hƣng Nguyên, Nghệ An - ND). Lúc bấy giờ, Trịnh Căn sai tƣớng 

là Thắng Nham (không rõ họ) đóng quân ở lũy Đồng Hôn. Nơi ấy, đất ẩm thấp, mùa thu 

(thƣờng có lụt lội), vì thế mà chúng sợ ta đánh úp, bèn bàn nhau dời đồn đến ở phía dƣới 

Núi Đất. Thám tử của ta biết đƣợc, báo cho Hữu Dật biết. Hữu Dật nói với Hữu Tiến 

(tức Nguyễn Hữu Tiến, ngƣời đang giữ chức Tiết chế quân đội của Đàng Trong đi đánh 

Nghệ An - ND) rằng : 

  

- Tôi đã suy tính kĩ. Ngày 25 này là ngày Quý Hợi, ngày sao Chẩn chiếu, tất sẽ có mƣa 

to gió lớn. Đã thế, lại có vệt khí đen chạy băng qua khu vực sao Bắc Đẩu và mây trắng 

che kín cung Chấn, nhƣ vậy thì ở phía Tây Bắc nhất định sẽ có lụt lội. Ta nếu biết phân 

đó mà đánh đồn của Thắng Nham thì sẽ chắc thắng. 

  

Đến sau, quả đúng ngày ấy (25 tháng 9 - ND) thì mƣa to gió lớn, nƣớc sông đầy tràn. 

Hữu Dật đƣa quân đánh thẳng vào lũy Đồng Hôn nhờ nƣớc lụt mà thắng lớn. Thắng 

Nham lên Núi Đất chạy trốn. Ta thu đƣợc rất nhiều khí giới. Hữu Tiến cả mừng, nói với 

Hữu Dật rằng: 

  

- Ông tính toán cứ nhƣ thần. 

  

Hữu Dật đáp : 

  



- Trên nhờ uy linh của Chúa thƣợng, dƣới thì nhờ có sức mạnh của chƣ tƣớng, chứ Hữu 

Dật này thì tài cán gì ?". 

  

…"Phạm Phƣợng đến chỗ đóng quân của Nguyễn Hữu Tiến và nói : 

  

- Năm ngoái (năm 1657 - ND), tƣớng Trịnh là Thắng Nham giữ lũy Đồng Hôn, bị Đốc 

chiến (tức Nguyễn Hữu Dật - ND) đánh thua, Trịnh Căn sai tƣớng giữ chức Tham đốc là 

Vân Khả (không rõ họ) đến lãnh quân thay giữ. Vân Khả là kẻ tham lam bạo ngƣợc, vậy, 

xin mau định kế để đánh.  

  

(Nguyễn) Hữu Tiến sai (Phạm) Phƣợng đến nói với Nguyễn Hữu Dật. Hữu Dật mừng 

mà nói rằng : 

  

- Ta vừa xem thiên văn, thấy mây đen che khuất sao Khôi. Đến ngày 11 tháng này (11 

tháng 9 năm 1658 - ND) là ngày Mậu Thìn, ngày của lục long (ngày của sáu con rồng 

cùng làm việc nên mƣa nhiều - ND) cho nên sẽ có mƣa lũ, nếu ta nhân nƣớc lũ mà đánh 

thì tất thắng. 

  

Nói rồi, ông hẹn với Hữu Tiến cùng hội quân. Đến ngày đó, quả có mƣa to. Hữu Dật 

đem quân đến đánh lũy Đồng Hôn trƣớc. Quân Trịnh sợ hãi tan vỡ, Vân Khả trốn về An 

Trƣờng. Hữu Dật rút quân về. Trịnh Căn lại sai tƣớng là Miện (không rõ họ, bấy giờ 

thƣờng gọi là Quận công), đến giữ lũy Đồng Hôn". 

  

  

Lời bàn : Binh pháp cổ thƣờng nhấn mạnh đến thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nắm đƣợc 

thiên văn cũng tức là đã nắm đƣợc một phần của thiên thời rồi vậy. 

  

Nguyễn Hữu Dật lúc mới 15 tuổi đã đƣợc làm quan, thoạt nghe cứ ngỡ con ông cháu cha 

hẳn nhiên là vậy, chẳng dè chúa Nguyễn chọn ngƣời trao chức quả không nhầm. Lúc 

này, Nguyễn Hữu Dật sắp bƣớc vào tuổi ngũ tuần nhƣng đã có đến hơn ba mƣơi năm 

làm quan, bận rộn đêm ngày không nghỉ, cái chết thì luôn cận kề, vậy mà ông vẫn không 

quên học hỏi. Tinh thông thiên văn nhƣ ông, thời ấy không dễ kiếm, sử phải trang trọng 

dành chỗ để ghi lời của Nguyễn Hữu Dật. 

  

Kính thay, sở học của quan Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật ! Kính thay, con ngƣời giàu bàn 

lĩnh, không sống bằng hào quang của cha, cũng không hề tự mãn với tờ sắc phong tƣớc 

vị cao sang mà Chúa đã ban tặng ! Giá thời ông chẳng phải là thời loạn, sự nghiệp của 

ông nào phải chỉ dƣờng này ...! 

  

 51 – LẠI CHUYỆN NGUYỄN HỮU DẬT BỊ GIÈM PHA 

 

 



Năm 1650, khi còn giữ chức kí lục châu Bố Chính, vì bị Tôn Thất Tráng gièm pha, 

Nguyễn Hữu Dật bị tống giam vào ngục một thời gian. Lần ấy, nhờ tài văn chƣơng, ông 

đƣợc chúa Nguyễn Phúc Tần hiểu và tha cho. Tiếc thay, Chúa hiểu ông mà không hiểu 

hết lòng dạ của Tôn Thất Tráng và bọn tiểu nhân bất tài. Sách Đại Nam thực lục (Tiền 

biên, quyển 4) chép việc Nguyễn Hữu Dật bị gièm pha khi ông đang giữ chức Đốc chiến 

trong đạo quân của chúa Nguyễn tiến ra Bắc Hà (từ 1655 đến 1660) nhƣ sau :  

  

"Mùa thu, tháng tám (năm Kỉ Hợi, 1659 - ND), Trịnh Tạc thấy quân mình liên tiếp bại 

trận, lòng rất lấy làm lo ngại, bèn tìm cách để chiêu dụ Nguyễn Hữu Dật về hàng. (Trịnh 

Tạc) sai ngƣời đem một gói trân châu, cùng với năm khối vàng mã đề (vàng khối hình 

nhƣ cái móng ngựa - ND) và một bức mật thƣ đƣa cho (Nguyễn Hữu) Dật. Hữu Dật 

nhận đƣợc thƣ, cả giận nhƣng vẫn giả vờ nói (với sứ giả) rằng : 

  

- Tháng sau, xin vƣơng hãy đem quân đến đón tôi ở trên sông. 

  

Sứ giặc đi rồi, Hữu Dật lập tức đem tất cả thƣ từ và các thứ họ Trịnh gởi biếu, dâng lên 

Chúa và tâu : 

  

- Thần thờ Chúa thƣợng, ơn nghĩa nhƣ cha con, dám đâu có chí khác. Nhƣng nay muốn 

mƣợn kế giặc để đánh giặc, lại sợ không tâu bày rõ ràng từ trƣớc thì mang tội không gì 

lớn bằng. 

  

Chúa trả lời : 

  

- Ta vẫn biết khanh trung thành. Mọi thứ họ Trịnh tặng, khanh cứ nhận lấy, đừng nghĩ 

ngợi bận tâm làm gì. 

  

Hữu Dật nghe vậy thì mừng lắm". 

  

…“Mùa đông, tháng 11 (năm Kỉ Hợi, 1659 - ND) có ngƣời từ Bắc Hà đến, tên là Tộ 

Long, nói với Nguyễn Hữu Dật rằng : 

  

- Ngƣời ở Bắc đều cho rằng, việc binh quý ở sự thần tốc, thế mà nay các tƣớng cứ ngần 

ngại không tiến, bỏ lỡ cơ hội, thật đáng tiếc. 

  

Hữu Dật hậu đãi ngƣời ấy rồi cho về. Xong, ông đến dinh của Hữu Tiến bàn việc xuất 

quân, nhân đó, thuật lại lời của Tộ Long. Hữu Tiến hỏi rằng : _ 

  

- Bây giờ Tộ Long ở đâu ?  

  

Hữu Dật đáp : 

  

- Đã cho về rồi. 



  

Nghe thế, Hữu Tiến im lặng, có vẻ không bằng lòng. Bọn Tôn Thất Tráng, Tống Hữu 

Đại và Phù Dƣơng đều nói : 

  

- Đại binh đi chinh phạt thì lệnh ở Nguyên soái (chỉ Nguyễn Hữu Tiến, vì lúc này 

Nguyễn Hữu Tiến giữ chức Tiết chế - ND), sao Đốc chiến lại tự ý cho Tộ Long về ? Vả 

chăng, trƣớc đây đã có bức mật thƣ, chúng tôi chƣa hiểu hƣ thực thế nào, nay, chỉ một 

lời của Tộ Long, ai mà dễ tin đƣợc ? Chi bằng hãy đóng quân để chờ thời. 

  

Hữu Tiến nói : 

  

- Phải. 

  

Hữu Dật đứng phắt dậy và nói : 

  

- Tôi cùng chƣ tƣớng vâng mệnh ra quân, quyết chí báo đền ơn nƣớc. Vừa đây, họ Trịnh 

gởi mật thƣ để chiêu dụ tôi thì tôi đã tức tốc báo lên, chính vì muốn tƣơng kế tựu kế mà 

làm việc lớn, các ông không nên ngờ vực nhau nhƣ thế.  

  

Hữu Tiến nói : 

  

- Bọn chúng ta chịu ơn nặng với nƣớc nhà nên mới cùng nhau dốc lòng báo đáp chứ có 

nghi ngờ gì. Nhƣng, các tƣớng bàn nên đợi thời, kể cũng có lí, Đốc chiến nên theo là 

phải.  

  

Hữu Dật nghe vậy, uất ức mà thành bệnh". 

  

…"Bấy giờ, quân đóng lại (ở đất Bắc) đã lâu, có ý (nhớ nhà) nên muốn về, quân Nghệ 

An mới đến hàng cũng có nhiều ngƣời trốn. Nguyễn Hữu Dật hăng hái muốn tiến đánh, 

nhƣng các tƣớng khác thì phần lớn lại không hợp ý. Nguyễn Hữu Tiến thấy Nguyễn Hữu 

Dật nhiều lần đƣợc khen thƣởng nên sinh lòng ghen ghét. Phù Dƣơng nói với Hữu Tiến :  

  

- Hữu Dật chẳng qua là đứa học trò mặt trắng, nhờ khéo nói năng mà đƣợc tin dùng, tự 

ví mình với Quản Trọng (mƣu sĩ của nƣớc Tề Trung Quốc thời Xuân Thu - ND) và Nhạc 

Nghị (mƣu sĩ của nƣớc Yên, Trung Quốc thời Chiến Quốc - ND), bọn chúng tôi vẫn lấy 

đó làm điều xấu hổ. Đã thế lại còn có sứ Trịnh bí mật đi lại, sợ có ý khác đấy.  

  

Hữu Tiến giả vờ cự lại rằng : 

  

- Ông nói sai rồi. Đạo làm tôi lấy trung ái làm đầu. Trung để thờ vua, ái để kết bạn, cớ 

sao ông lại nghi kị nhau mà phụ lòng tin cậy ủy thác của Chúa ? 

  



Mùa thu, tháng tám (năm Canh Tí, 1660 - ND), Nguyễn Hữu Tiến đem quân sang sông 

Tam Chế để đánh tƣớng Trịnh là Lan (không rõ họ, bấy giờ gọi là Quận công) ở xã Do 

Nha. Quân Nghệ An mới đến hàng, phần lớn đều không có chí đánh nhau,.nhiều ngƣời 

bỏ trốn, nên Hữu Tiến rút quân về đóng ở bờ nam của sông. Lan đem quân giữ lũy Đồng 

Hôn. Trƣớc đó, Hữu Tiến cùng các tƣờng họp quân nhƣng không cho Hữu Dật biết. Đến 

khi Hữu Dật nghe tiếng súng nổ, sai ngƣời chạy đến hỏi thì Hữu Tiến mới cho Hữu Dật 

đem quân đến đánh lũy Đồng Hôn. Hữu Dật lập tức đem quân bản bộ đánh nhau với 

Lan. Lan thua chạy".  

  

…"Mùa đông, tháng 10 (năm Canh Tí, 1660 - ND), từ sau khi tƣớng Trƣơng Phúc Hùng 

(tƣớng của chúa Nguyễn - ND) thua trận, Hữu Tiến dò biết đƣợc rằng, tƣớng sĩ Nghệ An 

mới hàng đều mang chí khác, bèn họp các tƣớng lại để hỏi kế. Tống Hữu Đại nói :  

  

- Binh cần phải nghiêm, xin tra xét trong quân, hễ có kẻ mƣu phản thì giết ngay một vài 

tên để răn bảo kẻ khác. 

  

Tôn Thất Tráng cũng dựa theo lời (Tống Hữu Đại) mà khuyên nhƣ thế. Nguyễn Hữu Dật 

nói : 

  

- Lời hai ông vừa nói chỉ hợp với phép hành binh chứ việc dụng binh thì cốt yếu lại là ở 

nhân hòa. Hễ có nhân hòa thì đánh đâu thắng đó. Vậy, chỉ nên lấy ơn nghĩa mà thu dụng, 

lấy sự tin cậy mà cảm hóa, nhƣ thế ngƣời ta ắt sẽ vui theo, chém giết mà làm gì ? 

  

Tƣớng giữ chức Tham mƣu là Võ Đình Phƣơng nói : 

  

- Nay, bọn đã hàng thì hai lòng, thế địch thì còn mạnh, cho nên, tốt hơn cả là hãy rút 

quân về, sau sẽ tính tiếp. 

  

Hữu Tiến thấy bàn bạc không xong, bèn định ngày bí mật rút quân nhƣng vẫn giận lời 

nói của Nguyễn Hữu Dật". 

  

…"Nguyễn Hữu Tiến đã quyết định rút quân, nhƣng vẫn nói phao là sai các tƣớng theo 

đƣờng thủy, đƣờng hộ mà tiến, đã thế, còn báo cho Nguyễn Hữu Dật đem quân đến tiếp 

ứng, hẹn đến trống canh ba hôm sau thì cùng tiến tới An Trƣờng để đánh quân Trịnh. 

Xong, Nguyẽn Hữu Tiến dặn riêng các tƣớng đợi đến đêm thì rút quân về châu Nam Bố 

Chính, chỉ không cho một mình Nguyễn Hữu Dật biết mà thôi. 

  

Đêm ấy, Hữu Dật sửa soạn binh giáp để chờ, khi biết tin Hữu Tiến rút quân rồi thì quân 

Trịnh đã sang sông, tiến sát phía ngoài dinh trại (của Hữu Dật). Hữu Dật liền giả vờ cho 

hát xƣớng và bí mật rút lui. Trịnh Căn ở ngoài, nghe tiếng đàn sáo thì ngờ vực, không 

dám đến gần. Hữu Dật nhân đó, thong thả rút quân về, đến Hoành Sơn thì gặp Nguyễn 

Hữu Tiến. Quân Trịnh đuổi gấp nên theo kịp, hai bên giao chiến, quân Trịnh bị thƣơng 

và chết rất nhiều. Trịnh Căn cho lui lại hai mƣơi dặm rồi mới đóng đồn. Hữu Tiến cũng 



lui đóng ở cửa Nhật Lệ, để Hữu Dật ở lại phía sau. Hữu Dật liền sai ngƣời kéo cành cây, 

chạy trong rừng, cát bụi mù mịt, lại cho treo nhiều cờ lên cây để nghi binh. Tƣớng Trịnh 

là Nguyễn Đễ thấy vậy, lấy làm ngờ vực không dám tiến, các tƣớng nhờ đó rút quân an 

toàn về châu Nam Bố Chính. Việc này báo lên, Chúa hạ lệnh chia quân đóng đồn ở 

những nơi hiểm yếu để phòng ngự. Từ đấy, bảy huyện Nghệ An lại trở về Bắc Hà". 

  

 

 Lời bàn : Trong chiến tranh, chỉ có một sự trung thực duy nhất, đó là quyết thắng, còn 

nhƣ để đạt tới sự trung thực duy nhất này, muốn lƣờng gạt đối phƣơng bao nhiêu cũng 

mặc, chẳng ai coi đó là gian xảo. Nhƣng cũng trong chiến tranh, đồng đội cùng chiến 

lũy, các tƣớng trong một bộ chỉ huy... mà không tin nhau, lại còn lừa nhau và hại nhau, 

thì quả là không còn gì rẻ rúng hơn nữa. Câu nối giáo cho giặc chính là để chỉ những 

trƣờng hợp đại loại nhƣ thế này. 

  

Ai tin kẻ tiểu nhân, hào phóng đem tặng nghĩa tình một cách vô lối cho kẻ tiểu nhân, thì 

đấy là lỗi của họ, còn nhƣ kẻ tiểu nhân thì bao giờ cũng rất kiên trì, đã nuôi tâm hại ai là 

hại đến cùng, không khi nào chỉ hại một lần rồi thôi. Cứ xem hành trạng của tƣớng Tôn 

Thất Tráng thì rõ. Trong vòng chƣa đầy mƣời năm, Tôn Thất Tráng đã mấy lần hãm hại 

Nguyễn Hữu Dật, lúc thì phải ngồi tù, lúc thì chỉ chút xíu nữa là phải bỏ thây nơi chiến 

trận. Khiếp thay! 

  

Có bao nhiêu kẻ tiểu nhân thì cũng có bấy nhiêu kẻ mệnh yểu, xem ra chúng sống đƣợc 

chẳng qua là nhờ sự hà hơi tiếp sức của những ngƣời hẹp hòi và ƣa ganh tị đó thôi. 

Trong số những ngƣời hẹp hòi lúc này, tiếc thay, có cả quan giữ chức Tiết chế là 

Nguyễn Hữu Tiến. Mới hay, quyền cao chức trọng mà sao lãng việc tu thân, khiến cho 

cái đức bị mỏng dần, thì thiên hạ một thời vì sợ mà làm nhƣ kính, còn hậu thế thì khinh. 

Nhục lắm ! 

  

Không có gì thử thách khắc nghiệt nhƣ chiến tranh. Hai bên Trịnh - Nguyễn không ai dè 

bẹp đƣợc ai, bao sinh linh bị hại, bao của cải bị cƣớp, thế nƣớc bị suy... nghĩa là thiệt hại 

đủ đƣờng, nhƣng xem ra thì kho kinh nghiệm nhìn đời đƣợc bổ sung không phải là ít. 

Ngẫm mà xem ! 

  

 

  52 - PHÙNG VIẾT TU VÀ TRƢƠNG VĂN LĨNH BỊ XỬ TỬ 

 

 

Tháng 9 năm Nhâm Dần, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 5 (1662), Chúa Trịnh Tạc đã sai triều 

đình đem ra xét xử một vụ án khá lớn mà cả ba bị can đều là ba bậc quan lớn và kết quả 

là hai ngƣời bị xử tử. Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 18, tờ 65-b và 

tờ 66-a) cho biết nhƣ sau :  

  



“Quan giữ chức Thiêm đô Ngự sử là Phùng Viết Tu, vì tội bẻ cong phép nƣớc, ăn của 

đút lót, bị phát giác nên xử phải thắt cổ mà chết. Quan giữ chức Thừa chính sứ của xứ 

Sơn Tây là Quách Đồng Đức cũng vì tội ăn hối lộ mà bị bãi chức. Vụ án này có liên 

quan đến viên quan Đồng tri phủ là Trƣơng Văn Lĩnh. Khi còn nhậm chức ở phủ Quốc 

Oai, (Trƣơng Văn Lĩnh) có nhận của đút lót nên bị xử tử. Văn Lĩnh tuy đã ngoài bảy 

mƣơi tuổi mà vẫn bị đem ra hành hình, ngƣời đƣơng thời ai thấy cũng thƣơng".  

  

Lời bàn : Với thiên hạ, ba ngƣời không phải là nhiều, nhƣng với lực lƣợng ăn hối lộ, 

nhất là khi toàn bộ lực lƣợng này chỉ gồm toàn quan lớn, thì trăm lạy các quan, ba ngƣời 

cũng đủ khủng khiếp lắm rồi. 

  

Ba ngƣời phạm cùng một tội danh, nhƣng hai ngƣời bị xử tử, một ngƣời bị bãi chức, 

nặng nhẹ có khác nhau nhƣ vậy, âu cũng bởi triều đình muốn tỏ quyền uy hơn là tỏ sự 

công minh, cho ai sống, buộc ai chết, tất cả đều tùy hứng. 

  

Nhà nọ ở ven rừng, có phát đƣợc một ít nƣơng rẫy, lòng lấy làm thích chí lắm. Có đứa 

trẻ nghịch ngợm bẻ mất mấy cành cây mới trồng, chủ rẫy bắt đƣợc, đánh cho mấy roi tứa 

máu. Hôm sau, có con voi từ trong rừng ra, phá nát hết cả rẫy, chủ rẫy có súng trong tay 

mà vẫn bỏ chạy thục mạng. Hàng xóm cƣời thì ông ta lại bảo : “Tránh voi có xấu mặt 

nào.”  

  

Phùng Viết Tu, Quách Đồng Đức và Trƣơng Văn Lĩnh, đối với dân đen thấp cổ bé 

miệng là quan lớn, nhƣng đối với triều đình thì cũng kể nhƣ đứa trẻ trong câu chuyện nói 

trên mà thôi. Xã tắc đã bị vua chúa phá nát nhƣ con voi phá nát nƣơng rẫy, vậy mà trăm 

quan vẫn cứ thay nhau tung hô vạn tuế, không chạy thục mạng mà cũng nhƣ chạy thục 

mạng, chẳng khác gì ông chủ rẫy, nào có ai đủ can đảm để nói lời phản bác đâu. Hóa ra, 

chẳng có gì khủng khiếp hơn, khi mà chân lí chính là sở thích của kẻ mạnh.  

  

Phùng Viết Tu và Trƣơng Văn Lĩnh bị xử tử là phải lắm. Đừng tƣởng hậu thế ghét hôn 

quân ám chúa mà rộng tình với kẻ ăn hối lộ của dân. Sử viết ngƣời đƣơng thời ai thấy 

cũng thƣơng, song, không phải là thƣơng xót mà là thƣơng hại. Vâng, thƣơng hại thay, 

quan lớn ngƣời họ Trƣơng ! Ngài đã thọ đến tuổi cổ lai hi, vậy mà vẫn chƣa biết sống 

nghĩa là gì. Bình sinh, ngài là ngƣời mà sao chẳng giống ngƣời, bị hành hình rồi, ngài về 

âm phủ, ắt làm ma mà cũng chẳng giống ma! 

  

 53 - VUA LÊ HUYỀN TÔNG ĐƢỢC LÊN NGÔI NHƢ THẾ NÀO ? 

 

Ngày 12 tháng 5 năm Kỉ Mùi (1619), vua Lê Kính Tông bị giết, con trƣởng của Vua là 

Lê Duy Kỳ, lúc này mới 12 tuổi đƣợc đƣa lên ngôi, đó là vua Lê Thần Tông. 

  

Lê Thần Tông là vị vua duy nhất của họ Lê đƣợc lên ngôi hai lần. Lần đầu, từ năm 1619 

đến năm 1643. Bấy giờ, con trƣởng của Nhà vua là Lê Duy Hựu đã 13 tuổi, ắt cũng để 

cầu đƣợc yên thân với chúa Trịnh, Nhà vua liền truyền ngôi cho Lê Duy Hựu (ấy là vua 



Lê Chân Tông), còn mình thì làm Thái thƣợng hoàng. Năm 1649, Lê Chân Tông mất, 

hƣởng thọ ... mƣời chín tuổi. Chúa Trịnh Tráng liền đến đón Lê Thần Tông trở lại ngôi 

vua, và Lê Thần Tông ở ngôi cho đến năm 1662 mới qua đời, thọ năm mƣơi lăm tuổi.  

  

Sinh thời, Lê Thần Tông có lập Lê Duy Tào làm Thái tử... 

  

Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục cũng đã cất công tra cứu để 

biết Lê Duy Tào là ai nhƣng không đƣợc, đành phải viết Lời chua rằng : "Duy Tào là 

ngƣời khác việc này không khảo cứu đƣợc" (Chính biên, quyển 32, tờ 41). Nhƣ vậy, 

đúng lẽ thì Lê Duy Tào phải là ngƣời lên nối ngôi vào năm 1662, nhƣng rất tiếc, ngôi 

vua lại bất ngờ về tay Lê Duy Vũ là con thứ của Lê Thần Tông, em của vua Lê Chân 

Tông, lúc này mới lên tám tuổi. Lê Duy Vũ lên ngôi vào tháng 11 năm 1662, đó là Lê 

Huyền Tông.  

  

Việc Lê Huyền Tông lên ngôi đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 

18, tờ 65 a-b) chép nhƣ sau : 

  

"Tháng 9 (năm Nhâm Dần, 1662 - ND). Vua nhiễm bệnh ung thƣ, xuống chiếu đổi niên 

hiệu là Vạn Khánh năm thứ nhất. Đại xá. 

  

Bấy giờ, Vua còn chƣa khỏi bệnh, nên có chỉ dụ cho Thƣợng sƣ Tây Vƣơng (chỉ Trịnh 

Tạc - ND) rằng :  

  

- Trƣớc đây, vì chƣa có con nối dõi, cho nên mới lấy Duy Tào là ngƣời khác họ làm Thái 

tử. Nay, vì lo việc về sau, trên sợ anh linh của tổ tông đang ở cõi trời, không dám khinh 

suất, đem ngôi lớn phó thác cho ngƣời khác họ. Vậy, hãy phế Duy Tào đi rồi cho hắn 

theo về với họ mẹ. Nay, con đích (thực ra là con thứ, nhƣng vì anh là Lê Duy Hựu tức 

vua Lê Chân Tông đã mất nên con thứ đƣợc coi là con đích - ND) là Duy Vũ đã lên chín 

tuổi, đã bắt đầu trƣởng thành, nhờ Vƣơng (tức Trịnh Tạc - ND) giúp đỡ nên ngƣời để nối 

nghiệp lớn, giữ yên lòng thần dân. 

  

Vƣơng thấy việc này rất hệ trọng, bèn sai các quan văn võ vào thềm son để đợi mệnh, 

đồng thời, ủy cho bọn Tham tụng, Lễ bộ Thƣợng thƣ kiêm Đông các Đại học sĩ, Thiếu 

bảo, tƣớc Yên Quận công là Phạm Công Trứ, cùng các quan Hữu Đô đốc kiêm Thái 

giám, tƣớc Bái Quận công là Lê Viết Đăng, Hằng Quận công là Lê Đăng Tiến, vào chỗ 

Vua nằm để đợi cố mệnh. Nhà vua khẩn khoản hiểu dụ đến hai ba lần, y nhƣ lời dụ trƣớc 

đó (với Thƣợng sƣ Tây Vƣơng Trịnh Tạc). Phạm Công Trứ đem lời Vua trình lại cho 

Vƣơng hay. Vƣơng và các quan tôn lập Hoàng tử Duy Vũ làm Thái tử, phế Duy Tào làm 

thứ nhân, cho theo về với họ mẹ". 

  

Cũng sách trên cho biết, ngày 22 tháng 9 năm 1662, vua Lê Thần Tông mất, Lê Duy Vũ 

lên nối ngôi vào tháng 11 năm 1662, lấy năm sau (1663) làm năm Cảnh Trị thứ nhất. 

  



 

  

Lời bàn : Thêm một lần nữa, hoàng tộc nhà Lê có ngƣời bất ngờ ... đƣợc làm vua. Bấy 

giờ, ngôi vua chẳng qua là đồ trang sức cho phủ Chúa, ai hợp ý Chúa, kẻ đó đƣợc làm 

Vua, thế thôi. Làm Vua nhƣ thế, dễ thay ! Nếu thiên hạ không bận việc cuốc cày lại 

thêm chút liều lĩnh và ham vui nữa, tất tất đều có thể ngồi lên ngai vàng. Xem ra, các 

chúa Trịnh thuở xƣa cũng có tài vặ,. đại để nhƣ tài tôn lập hoặc thí vua, tài tạo ra những 

màn kịch bi hài cho cung đình. Trăm quan đặt ra, chẳng qua chỉ cốt để cho thêm đông 

ngƣời biết ngoan ngoãn nghe lời chúa Trịnh mà thôi. Giá thử chúa Trịnh nói rằng con 

trâu sẽ biết bay, ắt trăm quan chẳng những tin con trâu sẽ biết bay mà còn tin là loài 

chim sẻ nhất định kéo đƣợc cày. Chúa đã bảo mà ! 

  

  54 - THƢƠNG HẠI THAY, CHƢ VỊ SINH ĐỒ ! 

 

 

Thế kỉ XVII là thế kỉ loạn li, dầu vậy, sĩ tử bốn phƣơng cũng chẳng hề vì thế mà sao 

nhãng việc dùi mài kinh sử để sẵn sàng ứng thí. Tuy nhiên, thời loạn đến đó đã có bề dày 

lịch sử cả trăm năm, sự nhiễu nhƣơng đã có quá đủ điều kiện để thấm khắp mọi ngóc 

ngách của đời sống xã hội, kể cả các trƣờng thi, nhất là trƣờng thi Hƣơng. Tháng tƣ năm 

Giáp Thìn (1664), triều đình vua Lê Huyền Tông và chúa Trịnh Tạc đã buộc phải tổ 

chức cho một loạt sinh đồ thi lại. Chuyện này đƣợc sách Đại Việt sử kí toàn thƣ (Bản kỉ 

tục biên, quyển 19, tờ 7-b) chép nhƣ sau : 

  

"Mùa hạ, tháng tƣ, sai quan Phó tƣớng, hàm Thiếu phó, tƣớc Tông Quận công là Trịnh 

Hoành, cùng với quan Bồi tụng, chức Lễ bộ Tả thị lang, tƣớc Phong Lộc Tử là Ngô 

Tuấn, ra bãi sông Nhị để phúc khảo lại Sinh đồ các xứ.  

  

Trƣớc đó, phép thi còn rất lỏng lẻo, cho thí sinh mang sách vào trƣờng thi. Từ năm Canh 

Tí (tức năm 1660- ND) đến nay, tuy đã cấm chỉ, nhƣng lệnh ấy vẫn chƣa đƣợc áp dụng 

nghiêm ngặt khiến cho kẻ đỗ đạt phần nhiều dốt nát, thậm chí, có kẻ còn nhờ ngƣời làm 

bài giúp, dƣ luận rất xôn xao. 

  

Đến đây, triều đình sai quan phúc khảo Sinh đồ đã đỗ trong ba khoa là Đinh Dậu (tức 

năm 1657 - ND), Canh Tí (tức năm 1660 - ND) và Quý Mão (tức năm 1663 - ND). Đề 

thi phúc khảo dùng một bài thơ Đƣờng luật, một bài ám tả chính văn kiêm đại chú trong 

Kinh và Truyện. Ai đỗ thì vẫn đƣợc coi là sinh đồ, ai hỏng phải ở lại học tiếp ba năm 

nhƣng vẫn đƣợc cho miễn tạp dịch. Sau, nếu thi lại lần nữa mà vẫn không đỗ mới bắt về 

làm dân, chịu tạp dịch nhƣ mọi dân đinh khác. Bấy giờ, ngƣời hỏng thi (phúc khảo) tính 

ra cũng đến quá nửa".  

  

Lời bàn : Bấy giờ, nói đi học là học để làm quan, để đƣợc bƣớc vào hoạn lộ mà tìm tiền 

tài và danh vọng. Đỗ Sinh đồ (về sau đổi là Tú tài), tuy chỉ là đỗ thấp nhất trong hệ 

thống học vị của giáo dục Nho học, nhƣng cũng đã có thể đƣợc bổ làm quan huyện, bởi 



vậy, đây chính là mục tiêu phổ biến nhất của sĩ tử thuở xƣa. Kẻ biết mình không thể 

vƣơn xa thƣờng tìm đủ mọi cách để giành cho đƣợc học vị này. Tệ nạn trƣờng thi Hƣơng 

ngày một nặng nề. Bỏ ra ba quan để hối lộ là đã có thể có học vị Sinh đồ, dân gian mai 

mỉa gọi đó là Sinh đồ ba quan, kể cũng chẳng sai chút nào. 

  

Kẻ dốt nát mà đỗ đạt, đâu phải chỉ khiến cho đội ngũ những kẻ cầm quyền thiếu năng 

lực đâu. Con đỏ thừa kẻ chăn dắt nhƣng lại thiếu cái ăn, thƣơng thay. Nếu đông tây kim 

cổ mà vẫn có nơi tự hào là may mắn có lắm quan, thì thiên hạ thời ấy cũng đã có thể 

ngậm đắng nuốt cay, gạt nƣớc mắt mà tự hào, đàng này... ! 

  

Triều đình bắt sĩ tử thi lại là cốt để chọn cho bằng đƣợc đấng chân tài chăng ? Than ôi, 

nếu có tài thì họ đã chẳng cam lòng mua học vị Sinh đồ làm gì. Cỏ kẻ độc miệng bảo 

rằng, đấy chẳng qua là bởi triều đình kiếm cớ để nhận hối lộ lần thứ hai, ngạo mạn và vô 

lễ quá, nhƣng, kẻ hậu sinh thẳng thắn, soi đèn tìm khắp sử sách mà vẫn chẳng thấy chữ 

nào có thể bào chữa cho triều đình. Tiếc thay. Thôi thì đành dựng bút làm nhang, kính 

cẩn thỉnh hƣơng hồn chƣ vị quan phúc khảo thuở nào, về ngay đoạn này, đọc lại, suy 

gẫm và tự bào chữa cho mình vậy. Còn nhƣ chƣ vị sinh đồ ba quan trƣớc năm Đinh Dậu 

(1657) và sau năm Quý Mão (1663) xin chớ có vội cả mừng vì thoát nạn. Sử gia thuở 

xƣa thì ít mà công việc thì nhiều, không làm sao chép hết sự nhiễu nhƣơng trong thiên 

hạ, song, hậu thế xét ngƣời từ công đức có phải từ mảnh bằng của chƣ vị đâu. Khi cất 

công tìm kiếm mà chẳng thấy công đức thì chƣ vị là ai, không nói cũng biết rồi. Phải 

không ?  

  

 

  55 – NGUYỄN ĐỨC TRUNG MẮC ĐẠI HỌA ! 

 

 

Tháng tám năm Mậu Thân (1668), triều đình vua Lê Huyền Tông (1662 - 1671) và chúa 

Trịnh Tạc (1657 - 1662) đã xử một vụ án khá lớn mà bị can của vụ án này lại chính là 

Thụy Quận công Nguyễn Đức Trung - con rể của chúa Trịnh Tạc. Sách Đại Việt sử kí 

toàn thƣ (Bản kỉ tục biên, quyển 19, tở 20-b và 21-a) chép nhƣ sau : 

  

"Tƣớc bỏ quan tƣớc của Nguyễn Đức Trung. 

  

Đức Trung ngƣời làng Quế Ổ, huyện Lôi Dƣơng (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa - ND), là 

con của quan Thái bảo Hào Quận công Nguyễn Đức Nghiệp. Đức Trung từng theo đi 

đánh dẹp, là ngƣời quả cảm và thiện chiến, đƣợc thăng quan tới chức Đồng tri đô đốc, 

tƣớc Thụy Quận công. Vƣơng (chỉ Trịnh Tạc - ND) đem con gái thứ là Trịnh Thị Ngọc 

Lanh gả cho. Nhƣng, Trung vốn tính tàn nhẫn, thƣờng cậy có công lao mà kiêu ngạo và 

ngang tàng, phủ đệ của y lộng lẫy, tiếm lạm cả danh phận kẻ trên. Cha con Trung lại 

ngầm chứa khí giới, lén đem phân phát cho dân, ngầm mƣu làm điều phi pháp. Việc bị 

phát giác, triều đình xét tội, thấy rõ dấu vết của sự làm phản, nhƣng Vƣơng thƣơng (cha 

con Nguyễn Đức Trung) là ngƣời có công đánh giặc, tha cho tội chết, chỉ tƣớc bỏ quan 



tƣớc mà thôi. Nhƣng ba ngƣời con (của Nguyễn Đức Trung) là bọn Nguyễn Đức Kiêm 

thì bị giết".  

  

 

 Lời bàn : Cha con Nguyễn Đức Nghiệp và Nguyễn Đức Trung phạm hai sai lầm lớn. 

Một là cả tin ở triều đình, cúc cung tận tụy đem thân trâu ngựa ra phục dịch, gian nan 

không sợ, hiểm nguy chết chóc cũng không từ, cứ tƣởng sáng danh vua chúa là rạng rỡ 

tên mình, nào có biết đâu, ơn mƣa móc của thời loạn chỉ có trong ngôn từ, chẳng dễ gì 

nhuần thấm kẻ có công lao. Hai là khi đã may mắn có chút vinh hoa phú quý thì ngây 

ngất mà quên rằng, triều đình cho đƣợc thì triều đình cũng có quyền lấy lại đƣợc, mà 

triều đình thì bao giờ cũng thích lấy hơn là thích cho, khoe khoang chỉ tổ làm cho máu 

tham của đấng chí tôn dồn dập tăng lên, mang đại họa là cái chắc. 

  

Con rể của Chúa chỉ có thể làm cho thiên hạ sợ uy, có đâu lại làm cho Chúa sợ đƣợc ? 

Trên Chúa còn có cả Vua, vậy mà Chúa còn không sợ, dám giết cả Vua, huống nữa là 

sui gia và con rể, vai vế chẳng thể sánh với Chúa?  

  

Nguyễn Đức Nghiệp và con là Nguyễn Đức Trung mất chức, triều đình bớt đƣợc hai 

suất lƣơng, thiên hạ bớt đƣợc hai kẻ dám kiêu lộng với Chúa, và thƣơng thay, Nguyễn 

tộc mất ba mạng sống của anh em Nguyễn Đức Kiêm. Đại họa của đại họa chính là ở 

chỗ này !  

  

Trách chúa Trịnh Tạc sao mà tệ bạc vậy chăng ? Xin chớ phung phí lời nhân nghĩa làm 

gì, bởi lẽ, nếu không biết tệ bạc đến tận cùng của sự tệ bạc, làm sao có thể gọi là Chúa ? 

Tệ bạc là bài học khai tâm của Chúa thuở thiếu thời đó thôi. 

  

Suy cho cùn,. Chúa ấy thì có tôi (Nguyễn Đức Trung) nhƣ thế ấy, có gì là lạ đâu. 

  

 56 - HẬU VẬN CỦA VŨ CÔNG TUẤN 

 

 

Vũ Công Tuấn là con của Vũ Công Đắc. Vũ Công Đắc là cháu bốn đời của Vũ Đức 

Cung (xem thêm Chuyện Vũ Đức Cung). Năm 1594, Vũ Đức Cung từng làm phản, trong 

thì làm ô nhục gia phong, ngoài thì khiến cho triều đình phải cử binh phạt tội. Nhờ đút 

lót tiền của và ngựa quý mà Vũ Đức Cung đƣợc tha chết, nhƣng nỗi hổ thẹn để lại nào 

phải chỉ một đời. Tiếc thay, hậu duệ của Vũ Đức Cung là cha con Vũ Công Đắc và Vũ 

Công Tuấn lại tái phạm lỗi lầm của tổ tiên. 

  

Tháng 9 năm Kỉ Dậu (1669), Vũ Công Đắc (lúc này đang là Thiếu phó, trông coi đất 

Tuyên Quang) ngầm thông mƣu với Ma Phúc Trƣờng và cấu kết với dƣ đảng của họ 

Mạc để chống lại triều đình. Cơ sự chƣa đâu vào đâu thì Vũ Công Đắc mâu thuẫn với 

Ma Phúc Trƣờng. Trong cơn lo sợ, Vũ Công Đắc đã tìm đƣờng về triều đình để tự thú và 



xin tha tội, nhƣng chƣa đến nơi thì bị giết chết. Ngƣời đƣơng thời cho rằng, chủ mƣu vụ 

ám hại này, rất có thể là Ma Phúc Trƣờng. 

  

Đƣợc tin này, triều đình nghĩ rằng, dẫu sao thì Vũ Công Đắc cũng là ngƣời có chút công 

lao trấn trị vùng Tuyên Quang nên không nỡ dứt tình, bèn bổ dụng con của Vũ Công 

Đắc là Vũ Công Tuấn làm Đô đốc Thiêm sự, ban cho tƣớc Khoan Quận công, cho đƣợc 

ở lại kinh đô, ngoài ra, còn tuyển dụng con trai con gái của Vũ Công Đắc giao cho chức 

phận khác nhau. Tiếc thay, đến tháng 5 năm Mậu Thìn (1688), Vũ Công Tuấn lại làm 

phản, chạy sang Trung Quốc đầu hàng rồi ngầm câu kết với một số thổ tù vùng biên giới 

và dƣ đảng của họ Mạc để chống lại triều đình. Sách Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (chính biên, quyển 34, tờ 20, 21 và 22) chép nhƣ sau : 

  

"Hai châu của Tuyên Quang là Vị Xuyên và Bảo Lạc cùng với châu Thủy Vĩ của Hƣng 

Hóa giáp giới với phủ Khai Hóa của nhà Thanh. Bấy giờ, Vũ Công Tuấn đã chạy sang 

Vân Nam (Trung Quốc - ND), muốn nhờ Vân Nam giúp sức. Nhân cớ này, Thổ ti của 

phủ Khai Hóa bèn ép dân đi đánh chiếm cả ba châu (Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ - 

ND), đặt sở tuần ti ở biên giới để thu thuế ngƣời buôn bán.  

  

Quan trấn thủ Hải Dƣơng là Lê Huyến đƣợc lệnh đi làm Trấn thủ xứ Tuyên - Hƣng (tức 

Tuyên Quang và Hƣng Hóa - ND). (Lê) Huyến bèn cùng với quan Đốc đồng là Đặng 

Đức Nhuận và Trần Thọ gởi thƣ sang Vân Nam để tranh biện về việc này, đồng thời, 

hiểu dụ dân các động phải trở về, nhƣng Thổ ti Vân Nam không chịu nghe theo, thành 

thử, cả ba châu biên giới phải mất về tay nhà Thanh, suốt thời nhà Lê vẫn không sao lấy 

lại đƣợc". 

  

…"(Vũ) Công Tuấn sau khi đã lẩn lút sang Vân Nam thì phải đến nƣơng nhờ viên Thổ ti 

là Nùng Tiên Lai. Công Tuấn tự xƣng là Giao Cƣơng Vƣơng, ngầm cùng bọn (Mạc) 

Kính Chửu và (Mạc) Kính Thọ là dƣ đảng của họ Mạc, tập hợp binh lính đất ấy, cùng 

với ngƣời Nùng đi cƣớp bóc vùng Tuyên Quang và Hƣng Hóa. Trấn thủ Nguyễn Công 

Triều đem quân đến đánh nhƣng không dẹp đƣợc. Sau, triều đình phải sai Đốc suất là Lê 

Hải, Đốc thị là Đặng Đình Tƣớng đem quân đến tăng cƣờng để lo xếp đặt công việc ở 

khu vực này.  

  

Bọn Lê Hải nhiều phen đƣa thƣ sang cho Tổng đốc Vân Nam, nhƣng viên quan phủ của 

phủ Khai Hóa (thuộc Vân Nam - ND) không chịu giúp việc chuyển đạt. Sau, (bọn Lê 

Hải) phải dùng vải, lụa và bạc để giao kết một cách hậu hĩ với viên Thổ ti đất Mông Tự 

là Lý Thế Bình, Thế Bình mới chịu chuyển đạt cho. Viên Tổng đốc Vân Nam (đƣợc 

thƣ), bèn hạ lệnh cho quan ba phủ là Khai Hóa, Lâm An và Quảng Nam (tất cả đều thuộc 

Vân Nam - ND) đi tra xét cho rõ, bắt phải giao trả (bọn lƣu vong là Vũ Công Tuấn) tổng 

cộng lớn bé hơn 120 ngƣời. Bọn Lê Hải hẹn với phiên thần là Nông Văn Cƣơng hội họp 

ở biên cảnh, bắt Vũ Công Tuấn giết đi, khiến cho đồ đảng của hắn bị tan rã. Bấy giờ, 

bọn Lê Hải mới kéo quân về". 

  



 

  

Lời bàn : Cứ sử mà xét thì họ Vũ quả là đáng trách. Thời bấy giờ, vua Lê - chúa Trịnh 

nếu có bạc bẽo với trăm họ, thì dẫu g,. họ Vũ cũng là họ thứ ... 101, đƣợc hƣởng ơn mƣa 

móc chớ có phải thiệt thòi gì đâu. Nếu quả thấy vua Lê - chúa Trịnh bất nghĩa, cần phải 

loại trừ, thì hãy hiên ngang dựng cờ khởi binh, có đâu nƣơng náu vào đám Thổ ti hạng 

quèn để làm chuyện cƣớp bóc xứ sở ? 

  

Vũ Công Tuấn mắc bốn đại tội liền. Một là tiếp tục bôi đen gia phả của họ Vũ một cách 

thậm tệ. Hai là làm việc phản nghịch với triều đình. Ba là tạo cơ hội cho quân Thanh 

xâm lấn lãnh thổ. Bốn là cƣớp bóc chính dân lành của mình. Mắc bồn đại tội "trời không 

dung, đất không tha" nhƣ vậy, còn mặt mũi nào mà sống với đời nữa, bị giết cũng là phải 

lắm thay ! 

  

Xƣa nay, kẻ phản quốc chẳng bao giờ đƣợc ai xót thƣơng. 

  

 

 57 - VŨ DUY CHÍ VỚI LỜI CAN NGĂN CHÖA TRỊNH TẠC 

 

 

Vũ Duy Chí ngƣời xã Mộ Trạch, huyện Đƣờng An, sinh và mất năm nào không rõ, chỉ 

biết ông từng làm quan dƣới thời vua Lê Huyền Tông (1662 - 1671) và chúa Trịnh Tạc 

(1657 - 1682). Năm 1664, Vũ Duy Chí đƣợc trao chức Thƣợng thƣ Bộ binh và đến năm 

Kỉ Dậu (1669) thì đƣợc dự bàn các việc của phủ Chúa. Bởi đƣợc chúa Trịnh Tạc đặc biệt 

ƣu ái, hoạn lộ của Vũ Duy Chí luôn rộng mở thênh thang, và điều này đã khiến cho bá 

quan không khỏi dị nghị. Nhƣng, Vũ Duy Chí có thực xứng với chức tƣớc hay không ? 

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 33, tờ 27) chép rằng 

: 

  

“Duy Chí là ngƣời kín đáo, làm việc có cân nhắc, tính toán cẩn thận, rất thông hiểu việc 

trị dân. Đã thế, ông lại là ngƣời có văn học, cho nên, ngay từ khi còn là Thế Tử, Trịnh 

Tạc đã có lòng tin cẩn và yêu mến ông. Duy Chí đƣợc thăng dần đến chức Thƣợng thƣ, 

tƣớc Phƣơng Quận công, đến nay, Duy Chí lại đƣợc cùng với Đăng Tuyển (tức Trần 

Đăng Tuyển, ngƣời xã Hoàng Mai, huyện Yên Dũng, nay thuộc Hà Nội, đỗ Tiến sĩ năm 

1643, nguyên Thƣợng thƣ bộ Hộ - ND) và Duy Hiệu (tức Lê Duy Hiệu, nguyên Thƣợng 

thƣ bộ Công - ND) vào trông coi các việc trong phủ Chúa. Có ngƣời bàn luận về tƣ cách 

của Duy Chí, Trịnh Tạc bèn làm bài Luận giải nghi (luận giải chỗ còn ngờ), mƣợn việc 

lâm của Tiêu (tức Tiêu Hà, danh thần Trung Quốc đời Hán - ND), Tào (tức Tào Tham, 

cũng là danh thần Trung Quốc đời Hán - ND), Phòng (tức Phòng Huyền Linh, danh thần 

Trung Quốc đời Đƣờng- ND) và Đỗ (tức Đỗ Nhƣ Hối, cũng là danh thần Trung Quốc 

đời Đƣờng – ND) để làm sáng tỏ (việc cất nhắc Vũ Duy Chí) và làm yên lòng quan lại. 

  



Lúc Vũ Duy Chí làm việc trong phủ Chúa, gặp tiết Nguyên đán, trăm quan vào chầu 

mừng vua Lê và chúa Trịnh. Theo lệ, chầu Vua trƣớc, vào phủ Chúa sau, và khi vào phủ 

Chúa thì mọi ngƣời phải thay triều phục rồi mới làm lễ lạy mừng. Trịnh Tạc bắt trăm 

quan cứ mặc nguyên triều phục. Duy Chí nói : 

  

- Lễ mừng ở phủ Chúa nên dùng áo thanh cát mới đúng, không thể làm trái phép cũ 

đƣợc. 

  

Trịnh Tạc nghe vậy bèn thôi. Bấy giờ, ngƣời ta bảo Duy Chí rất có phong độ của một 

bầy tôi biết can ngăn". 

  

 

 Lời bàn : Sử cũ cho hay, Vũ Duy Chí xuất thân Lại điển, nghĩa là làm quan đƣợc thăng 

dần chứ không phải là xuất thân khoa bảng tức là nhờ đỗ cao mà đƣợc tuyển dụng. Sử cũ 

phân biệt là chuyện của sử cũ, thiên hạ xét quan trƣớc sau đều chỉ ở tài và đức mà thôi. 

Tài ở đây là tài xét việc, đức ở đây là đức thƣơng dân. Mảnh bằng tài đức vô hình mà 

thiên hạ cấp, xem ra còn ngàn lần giá trị hơn mảnh bằng của các trƣờng thi. Vũ Duy Chí 

tuy chƣa đƣợc thiên hạ cấp cho mảnh bằng tài đức vô hình ấy, nhƣng ít ra thì ông cũng 

đƣợc chúa Trịnh Tạc xét tài không phải từ học vị mà từ công việc cụ thể ông đã làm. Bài 

Luận giải nghi quả đúng là bài chuyển tải chút lòng đặc biệt ƣu ái mà Chúa đã dành 

riêng cho ông vậy. Cảm cái nghĩa ấy, nếu Vũ Duy Chí có dốc lòng cúc cung tận tụy với 

Chúa, coi mệnh Chúa là ... mệnh trời, lẽ cũng dễ hiểu thôi. 

  

Lời can ngăn chúa Trịnh Tạc mà Vũ Duy Chí đã nói là lời nghiêm nghị và thẳng thắn, 

đáng làm mẫu mực cho một thời chăng ? Hẳn nhiên là chƣa đến mức ấy, song, trƣớc là 

chỗ thân tình thuở còn chƣa tức vị, sau là chỗ tƣơng hợp chúa tôi tâm đắc. Vũ Duy Chí 

vẫn chẳng hề vì nặng ơn nghĩa riêng mà coi thƣờng quốc lễ, đáng khen thay ! 

  

Vua chúa xƣa vẫn thƣờng cầu lời nói thẳng, miễn là lời nói thẳng ấy không làm ảnh 

hƣờng gì đến ngôi vị đế vƣơng. Có đƣợc lời nhƣ lời của Vũ Duy Chí, nào khác gì đƣợc 

thêm một vật lạ để trang trí trong cung. Hóa ra, can ngăn ngƣời khác mà khôn khéo thì 

kẻ thu lợi đôi khi lại là chính mình. Các quan thời ấy khen Vũ Duy Chí là ngƣời có đƣợc 

phong độ của bầy tôi biết can ngăn. thật chí phải. 

  

Nghe đâu về sau, có ngƣời học đòi mà can chúa nên nghỉ ngơi để lo dƣỡng sức vì sức 

khỏe của chúa cũng là tài sàn của xã tắc, phung phí vào sự cần mẫn thái quá, thiệt cho 

trăm họ lắm thay ! 

  

 

 58 – TRỊNH TẠC VÀ CUỘC TRANH BIỆN VỚI SỨ GIẢ NHÀ THANH NĂM 1669 

 

 



Từ năm 1592, cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều về cơ bản đã chấm dứt. Cầm đầu Bắc 

triều là họ Mạc phải bôn tẩu khắp đó đây, tuy cũng có gây cho Nam triều chút ít khó 

khăn, nhƣng nói chung, cơ hội phục hồi hoàn toàn không còn nữa. Một bộ phận con 

cháu của họ Mạc đã chạy sang Trung Quốc, lúc đầu thì cầu cứu nhà Minh đã tàn tạ, sau 

thì bám lấy nhà Thanh vừa đƣợc dựng lên. Bấy giờ, triều đình Mãn Thanh cũng muốn 

lợi dụng con bài họ Mạc để tiến hành những mƣu đồ chính trị lâu dài ở nƣớc ta, bởi vậy, 

bang giao giữa đôi bên cũng khá căng thẳng. Năm Kỉ Dậu (1669), vua Mãn Thanh là 

Khang Hy sai Lý Tiên Căn và Dƣơng Doãn Kiệt sang nƣớc ta. Một cuộc tranh biện gay 

gắt giữa sứ giả của Mãn Thanh với triều đình vua Lê Huyền Tông và chúa Trịnh Tạc đã 

nổ ra. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 33, tờ 25 và 

26) viết : 

  

'Trƣớc đây, Mạc Kính Diệu đầu hàng nhà Thanh, nhƣng chƣa kịp nhận phong tƣớc thì đã 

mất. Con của (Mạc) Kính Diệu là (Mạc) Kính Vũ nối nghiệp cha, tiếm xƣng niên hiệu là 

Thuận Đức, lấy tên giả là Nguyên Thanh. Nhà Thanh trao cho (Mạc Kính Vũ) chức An 

Nam Đô thống sứ, cho theo nhƣ hiệu cũ mà nhà Minh đã phong cho (Mạc) Đăng Dung 

thuở xƣa. Đến đây, quan quân (chỉ quan quân của vua Lê, chúa Trịnh - ND) đã thu phục 

đƣợc Cao Bằng và sai Vũ Vinh Tiến làm Đốc trấn để cai trị. Kính Vũ chạy sang nhà 

Thanh kêu cứu thảm thiết. Quan Tổng đốc Lƣỡng Quảng (của nhà Thanh) đem việc này 

tâu lên. Vua Thanh cho Kính Vũ đƣợc đầu hàng và hạ lệnh cho Kính Vũ đến ở tạm tại 

Nam Ninh (Trung Quốc - ND) rồi ra đặc chỉ cho quan Nội viện Thị độc là Lý Tiên Căn 

và quan Binh bộ Chủ sự là Dƣơng Doãn Kiệt sang nƣớc ta để dụ báo triều đình, bắt phải 

trả lại đất Cao Bằng cho họ Mạc.  

  

Tháng giêng năm ấy, sứ nhà Thanh đến Thăng Long, triều đình nhà Lê dùng đủ lí lẽ để 

biện bác. Phải hơn mƣời ngày mới có thể tuyên bố sắc văn, sau lại bàn cho họ Mạc giữ 

một châu Thạch Lâm (nay thuộc về Cao Bằng - ND), nhƣng bọn Lý Tiên Căn kiên quyết 

không chịu, thành ra phải bàn cãi hơn bốn mƣơi ngày. Sau, (Trịnh) Tạc nói : 

  

- Thờ nƣớc lớn thì phải kính theo mệnh lệnh !  

  

Lấy cớ đó, (Trịnh) Tạc tâu Vua nên gắng theo lời. Triều đình bèn lấy bốn châu thuộc 

Cao Bằng (là Thạch Lâm, Quảng Yên, Thƣợng Lang và Hạ Lang - ND) cho Kính Vũ, và 

triệu (Vũ) Vinh Tiến (ở Cao Bằng) về. Sau đó, Vinh Tiến chết".  

  

Lời bàn : Đầu năm 1594, sau bao phen thất bại nhục nhã. Mạc Ngọc Liễn mệt mỏi, mang 

bệnh rồi mất. Trƣớc phút lâm chung, Mạc Ngọc Liễn có để lại di chúc, khuyên con cháu 

nhà Mạc không nên cầu cứu nhà Minh, càng không nên rƣớc quân Minh về nƣớc. Tiếc 

thay, lời di chúc đúng đắn đó chẳng đƣợc nghe theo. Việc làm của Mạc Kính Vũ lúc này, 

dẫu muốn hay không thì cũng đã xúc phạm tới tổ tiên của chính Mạc Kính Vũ rồi vậy. 

  



Vật đổi sao dời, hết triều Minh lại đến triều Thanh cai trị Trung Quốc, nhƣng tâm địa 

của kẻ cầm quyển thì trƣớc sau vẫn là một đó thôi. Nắm ngay lấy con bài họ Mạc, 

Hoàng đế Khang Hy muốn gì, khỏi bàn cũng đã rõ. Gớm thay !  

  

Triều đình vua Lê - chúa Trịnh, đã cất công biện bác lần đầu những mƣời ngày, lần sau 

lại kéo dài đến hơn bốn mƣơi ngày nữa, vậy mà rốt cuộc vẫn phải chịu chào thua. Cái họ 

thiếu không phải là lí lẽ mà là sức mạnh và bản lĩnh. “Thờ nƣớc lớn thì phải kính theo 

mệnh lệnh !”. Lời bạc nhƣợc ấy của Trình Tạc đã khiến cho cuộc tranh biện đang hồi 

gay cấn phải chấm dứt một cách mau chóng và buồn bã. Trịnh Tạc vẫn còn chút lòng 

trắc ẩn nào đấy với họ Mạc chăng ? Hẳn nhiên là không. Song, đạo thờ nƣớc lớn trong 

tâm Trịnh Tạc mạnh quá, nếu không có lời ngăn chặn của bá quan, giả thử sứ giả nhà 

Thanh có đòi thêm điều gì nữa, ắt Trịnh Tạc cũng xuôi lòng đó thôi. Mạc Kính Vũ đƣợc 

hƣởng phúc bởi đạo thờ nƣớc lớn của Trịnh Tạc. 

  

Có điều phàm là kẻ đội trên, ai mà chẳng đạp dƣới, chính sự thời này đổ nát, có gì là lạ 

đâu !  

  

 

 59 - CUỘC BẠO LOẠN ĐẦU TIÊN CỦA ƢU BINH 

 

 

Bởi cuộc hỗn chiến kéo dài triền miền, các guồng máy chính quyền ở nƣớc ta trong 

khoảng thế kỉ XVI và XVII đã thực hiện chính sách bắt lính rất gắt gao. Theo Lịch triều 

hiến chƣơng loại chí (Binh chế chí) của Phan Huy Chú, lính của Nam triều đƣợc chia 

làm hai loại. Loại tuyển ở vùng Thanh Nghệ (vùng lập nghiệp của Nam triều) gọi là ƣu 

binh, loại tuyển từ đất tứ trấn (tức bốn trấn thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ ngày nay, vốn 

là vùng bị Bắc triều chiếm giữ khá lâu dài), thì gọi là nhất binh. Tuy đều cùng là lính của 

Nam triều nhƣng ƣu binh bao giờ cũng đƣợc hƣởng chế độ đãi ngộ khá hơn nhất binh. 

Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ ƣu binh đƣợc thành lập sớm hơn, từng trải trận mạc nhiều 

hơn, và do đó, cũng có nhiều công lao hơn. Chế độ đãi ngộ này, cùng với một loạt những 

nguyên nhân khác, đã dần dần biến ƣu binh thành kiêu binh. Họ ngang tàng càn rỡ, trên 

thì coi thƣờng vua chúa và bá quan văn võ, dƣới thì ức hiếp nhân dân, chính sự vốn đã 

rối ren lại càng thêm rối ren hơn nữa. Năm Giáp Dần (1674), ƣu binh đã thực hiện cuộc 

bạo loạn đầu tiên, khiến cho kinh thành Thăng Long phải một phen điêu đứng. Sách 

Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 33, tờ 36 và 37) viết : 

  

"Lúc bấy giờ, ƣu binh Thanh Nghệ cậy có công lao nên sinh ra kiêu ngạo và phóng túng. 

(Nguyễn) Quốc Trinh (ngƣời làng Nguyệt Áng huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành 

Hà Nội, đỗ Trạng nguyên khoa Kỉ Hợi, 1659. Chữ Trinh thƣờng bị chép nhầm thành chữ 

Khôi) cùng với (Phạm) Công Trứ (Ngƣời xã Liêu Xuyên, huyện Đƣờng Hào, thuộc tỉnh 

Hải Hƣng cũ, đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Thìn, 1628) bàn cách kìm hãm bớt sự ngông cuồng 

của chúng, vì thế, ƣu binh không bằng lòng. Đúng lúc ấy, các quan là Phạm Kiêm Toàn 

và Lê Hiệu vì mắc tội, bị giáng chức nên có ý bất mãn. Hai ngƣời nhân đà bất bình của 



ƣu binh, nói khích thêm vào, khiến họ bị kích động, reo hò ầm ỷ, đón đƣờng giết chết 

(Nguyễn) Quốc Trinh, rồi xông đến cƣớp phá nhà (Phạm) Công Trứ. Công Trứ phải 

chạy trốn ra ngoài mới thoát đƣợc nạn. Trịnh Tạc sợ quá, sai quan đi phủ dụ và cấp tiền 

cấp bạc cho họ, bấy giờ, họ mới tạm chịu ngƣng. 

  

(Trịnh) Tạc mời (Phạm) Công Trứ vào trong phủ, ban cho một ít vàng để an ủi, sau đó, 

(Trịnh) Tạc sai bắt giết ba tên lính cầm đầu cuộc nổi loạn để tế (Nguyễn) Quốc Trinh, 

truy tặng (Nguyễn) Quốc Trinh chức Binh bộ Thƣợng thƣ, tức Tri Quận công, lại đặt 

cho tên thụy là Cƣơng Trung và cho lục dụng con cháu. 

  

Khi làm quan ở triều, (Nguyễn) Quốc Trinh là ngƣời khảng khái dám nói điều chƣa phải 

(của vua và chúa cùng các quan), nay chết trong đám loạn quân nên ai cũng thƣơng tiếc. 

Còn bọn (Phạm) Kiêm Toàn và Lê Hiệu cũng bị trị tội vì có dự mƣu chung với loạn 

quân". 

  

 

 Lời bàn : Nổi giận giết chết cả đại thần, ƣu binh quả có làm điều không phải, nhƣng có 

thế, thời loạn mới ra thời loạn đó thôi. Trách họ không biết giữ kỉ cƣơng và phép nƣớc 

chăng ? Thì đành vậy, nhƣng kỉ cƣơng và phép nƣớc đã bị vua chúa xé nát đã lâu, còn 

đâu mà bảo họ giữ. Lẽ thƣờng, hễ có vay là có trả, phủ Chúa và cung Vua đƣợc xây 

bằng xƣơng máu của họ, trong phút nổi giận không kiềm chế đƣợc, họ lấy lại có chừng 

ấy, nào thấm tháp gì đâu. Kể thì họ cũng có lỗi vì đã lấy sai địa chỉ, nhƣng biết sao hơn 

đƣợc, lính mà.  

  

Khá thƣơng cho Nguyễn Quốc Trinh, hoạn lộ đang khi rộng mở, chƣa kịp đắc chí đã 

phải đầu rơi máu chảy, ngậm hận lớn mà về với suối vàng. Cũng khá thƣơng cho Phạm 

Công Trứ, lấy cớ cao niên để xin trí sĩ mà vẫn không yên, bị triệu ra nhận chứ,. chƣa 

đƣợc một năm đã phải hú vía vì loạn ƣu binh, không nhờ phúc tổ và chút tài chạy lánh 

nạn, ắt đã về âm phủ cùng lƣợt với Nguyễn Quốc Trinh rồi ! 

  

Chúa Trịnh Tạc phải cậy nhờ đến tiền bạc mới có thể khiến cho quân sĩ tạm yên. Thế 

mới biết, khi mà đạo nghĩa bị chà đạp, chỉ có tiền mới xoay chuyển đƣợc tất cả. Ôi, 

thƣơng thay cũng một kiếp ngƣời ! 

  

 

 60 - BUỒN THAY, CHƢ VỊ ĐẠI NHÂN ! 

 

 

Năm 1683, khi cảm thấy không thể lợi dụng con bài chính trị là phe đảng họ Mạc đƣợc 

nữa, nhà Mãn Thanh liền bắt tất cả lực lƣợng này đem trả cho vua Lê - chúa Trịnh. Tiếc 

thay, sự kiện có phần tích cực rất đáng đƣợc ghi nhận ấy lại diễn ra một cách không bình 

thƣờng. Không ít chƣ vị đại nhân của cả đôi bên để lại tiếng xấu khó bề bỏ qua đƣợc khi 

vâng mệnh của triều đình thực thi công vụ này. Buồn thay ! 



  

Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 34, tờ 13 và 14) 

chép sự kiện này nhƣ sau :  

  

"Tháng sáu năm trƣớc (năm 1682 - ND), vua nhà Thanh hạ lệnh cho các quan ở Quảng 

Tây (Trung Quốc - ND) phải trao trả tù binh, gồm tất cả những ngƣời nhà Mạc là bọn 

Kính Liêu. Quan Tuần phủ tỉnh Quảng Tây là Thích Dục liền báo tin này cho ta hay. 

Triều đình sai quan Phó Đô ngự sử là Vũ Duy Đoán và Trấn thủ Lạng Sơn là hoạn quan 

Thân Đức Tài, cùng đến cửa ải biên giới để nhận tù binh.  

  

Khi trao đổi công văn, tên của Duy Đoán đứng dƣới tên của Đức Tài, đến nay (tháng 6 

năm 1683 - ND), triều đình lại sai Vũ Duy Đoán và Vũ Công Đạo đi nhận tù binh. Vũ 

Duy Đoán đã thăng chức Thƣợng Thƣ, còn Vũ Công Đạo thì chỉ là quan Đô ngự sử, 

nhƣng chúa Trịnh Căn lại muốn giữ nguyên thứ tự tên của Vũ Duy Đoán nhƣ trong công 

văn cũ. Vũ Duy Đoán khảng khái nói : 

  

- Tôi lấy làm xấu hổ vì chức Thƣợng thƣ của tôi chẳng qua là Chúa đặt ra cốt cho đủ lệ 

bộ mà thôi. Những tƣởng, Vƣơng thƣợng coi Nam nha (chỉ các quan văn võ nói chung - 

ND) cao quý hơn hẳn Hoàng môn (chỉ hoạn quan - ND), nào ngờ giờ đây Hoàng môn   

lại ở trên Nam nha, cho nên tôi không dám vâng mệnh. 

  

Vũ Công Đạo cũng cố biện bác, nói là không nên làm (trái thứ bậc) nhƣ vậy. (Trịnh) 

Căn giận lắm, bèn bãi chức của cả hai ngƣời rồi ra lệnh cho quan Bồi tụng là Nguyễn 

Quai cùng với các quan Cấp sự trung là Trần Thế Vinh, Đặng Đình Tƣớng và (Trấn thủ 

Lạng Sơn là hoạn quan) Thân Đức Tài đi thay. 

  

Quan Thông phán ở Nam Ninh (Trung Quốc) là Vƣơng Quốc Trinh đƣợc triều Mãn 

Thanh ủy thác việc trao trả tù binh, muốn mọi việc sẽ đƣợc tiến hành ở cửa Thủy Khẩu 

(Cao Bằng). Hắn làm sẵn nhà ở nơi đó để đợi phái bộ của ta. Bọn Nguyễn Quai viện lẽ 

rằng, Cao Bằng không phải là nơi giao nhận, nên không thể theo. (Vƣơng) Quốc Trinh 

trong lòng thì căm tức nhƣng vẫn phải gƣợng nghe theo mà đến trấn Nam Quan. Đến 

nơi, hắn thả cho lính của hắn đánh bừa vào quân ta, đâm thủng cả hai lần áo cừu của 

(Đặng) Đình Tƣớng, đã thế lại còn đòi nạp phạt 5.500 lạng bạc về khoản di chuyển hành 

lí (từ Cao Bằng sang Nam Quan).  

  

Số tù binh ngƣời nhà Mạc mà họ trao trả, lớn nhỏ tổng cộng là 350 ngƣời. (Thân) Đức 

Tài kiểm xét xong, phân phối cho về ở lẫn với dân Lạng Sơn, cốt cho họ yên phận, riêng 

bọn Kính Liêu (là bọn đầu sỏ) gồm cả thảy 121 ngƣời thì dẫn giải về kinh, dâng ở dƣới 

cửa khuyết. Nhà vua ngự đến điện Càn Nguyên để nhận tù binh, sau lại sai dẫn chúng 

đến phủ Chúa để chúng chịu tội. Tất cả bọn họ đều đƣợc tha, riêng bọn Kính Liêu, tổng 

cộng ba ngƣời, còn đƣợc triều đình trao cho quan chức, số còn lại, phân phối cho đi ở 

lẫn với dân các nơi trong xứ, hàng năm giúp đỡ cho họ chút ít vải vóc và tiền bạc. 

  



Sau, triều đình xét thấy (Đặng) Đình Tƣớng đƣa số bạc cho (Vƣơng) Quốc Trinh của 

nhà Thanh nhiều quá nên giáng bớt một trật, Nguyễn Quai và (Trần) Thế Vinh vì có 

bệnh, không dự vào việc họp bàn giao bạc cho (Vƣơng) Quốc Trinh nên bị phạt tiền 

nhiều ít có khác nhau. 

  

Xong, triều đình đƣa thƣ sang nhà Thanh nói rõ tình trạng yêu sách nhũng nhiễu và thiếu 

lễ độ của bọn (Vƣơng) Quốc Trinh. Viên Tổng đốc Lƣỡng Quảng (của nhà Thanh) là 

Ngô Hƣng Tộ xét hỏi và dâng án (Vƣơng) Quốc Trinh về triều đình, khiến Quốc Trinh 

bị khép vào tội trảm giam hậu (bị xử tội chém, nhƣng còn giam lại để sau có thể xét lại - 

ND), còn số bạc mà Quốc Trinh thu đƣợc đều bị đem sung công". 

  

Lời bàn : Quan Thƣợng thƣ là Vũ Duy Đoán trọng vị thế của mình hơn cồng việc của 

quốc gia, đành rằng trƣớc đó Trịnh Căn cũng có lỗi, nhƣng bãi chức của Vũ Duy Đoán 

là phải lắm. Vũ Công Đạo may nhờ Vũ Duy Đoán đƣợc thăng chức Thƣợng thƣ nên mới 

đƣợc giữ chức Đô ngự sử của Vũ Duy Đoán trƣớc đó, bởi vậy, nói lời ủng hộ Vũ Duy 

Đoán là lẽ tự nhiên, và tất nhiên, bị bãi chúc cũng là chí phải. 

  

Chỉ mỗi việc đi nhận một đám tù binh mà quan Thƣợng thƣ Tiến sĩ là Vũ Duy Đoán, 

quan Đô ngự sử là Vũ Công Đạo bị bãi chức, quan Bồi tụng Tiến sĩ là Nguyễn Quai, 

quan Cấp sự trung Tiến sĩ lảàĐặng Đình Tƣớng, cùng chƣ vị quan lớn khác, kẻ bị giáng, 

ngƣời bị phạt, lạ thay ! Nghe đâu đƣơng thời, có ngƣời đã sắp hƣơng án, lạy riêng chƣ vi 

Tiến sĩ mỗi ngƣời trăm lạy, kính thỉnh chƣ vị cất kĩ mảnh bằng, kẻo nó bốc mùi, làm ô 

uế cả núi rừng biên cƣơng và đất đai xã tắc. 

  

Quan Cấp sự trung là Tiến sĩ Đặng Đình Tƣớng bị đâm suýt chết mã vẫn ngoan ngoãn 

nạp tiền phạt cho kẻ vô lễ đâm mình, xin kính bẩm, rằng chẳng hay khí phách của ngài 

đáng giá bao nhiêu ? 

  

Khéo góp sao, thiên triều cũng có Vƣơng Quốc Trinh. Thiên triều khép ngài vào tội trảm 

giam hậu, nhƣng ngài đã tự giết ngài từ trƣớc rồi, phải không? 

  

Ôi, buồn thay, chƣ vi đại nhân ! 

  

 61 - TRĂM LẠY HAI VỊ TƢỚNG QUÂN 

 

 

Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 6) đã chép khá nhiều đoạn về hoạt động của 

quân đội Đàng Trong tại Gia Định. Hai trong số các vị tƣớng đƣợc nhắc nhở tới nhiều 

hơn cả là Mai Vạn Long và Nguyễn Hữu Hào, chỉ tiếc là nhắc tới với nhiều việc làm 

không hay. Xin tóm lƣợc sách trên mà kể nhƣ sau : 

  

Năm 1679, các tƣớng Dƣơng Ngạn Địch (cũng gọi là Dƣơng Nhị) và Hoàng Tiến đem 

quân đến Mỷ Tho, tổ chức khai khẩn đất đai vùng này. Năm 1688, Hoàng Tiến nổi loạn, 



giết chết Dƣơng Ngạn Địch, và điều ấy khiến cho chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691) 

rất lo ngại. Chúa đang bàn kế đối phó thì có chức Đội trƣởng là Trƣơng Thiêm Lộc xin 

tiến cử Mai Vạn Long cầm quân vào Nam. Bấy giờ, Mai Vạn Long đã ngót sáu chục 

tuổi, sức đã yếu, Chúa có ý ngần ngại, nhƣng Trƣơng Thiêm Lộc ví Mai Vạn Long cũng 

chẳng kém gì Mã Viện của Trung Quốc thuở nào nên Chúa đã chấp thuận. Trƣơng 

Thiêm Lộc cố sức tiến cử Mai Vạn Long, chẳng qua cũng chỉ vì Mai Vạn Long là cậu 

ruột, và quan trọng hơn, Trƣơng Thiêm Lộc nghe đồn rằng Gia Định là đất giàu có, Mai 

Vạn Long mà vào đó thì thế nào Trƣơng Thiêm Lộc cũng đƣợc nhờ. Đến nơi, Mai Vạn 

Long đã lập mƣu và trừ đƣợc Hoàng Tiến, nhƣng rồi ông lại bị một ngƣời đàn bà tên là 

Chiêm Rao Luật (cũng viết là Chiêm Dao Luật) mê hoặc, khiến cho quân sĩ dƣới quyền 

bất bình, bởi Mai Vạn Long chỉ mới làm đƣợc một việc trong số nhiều việc Chúa giao 

mà đã lo nghỉ ngơi vui thú. 

  

Chúa Nguyễn Phúc Trăn hay tin, giận lắm, liền sai tƣớng Nguyễn Hữu Hào (anh của 

Nguyễn Hữu Cảnh, con của Nguyễn Hữu Dật) cầm quân vào Nam, nhân danh Chúa, 

cách chức Mai Vạn Long và làm nốt những việc còn lại. Nguyễn Hữu Hào vào, lúc đầu 

ông đã tuyên bố nhiều câu có vẻ rất kiên quyết thực thi mệnh chúa, nhƣng rồi Chiêm 

Rao Luật tới, nói mấy lời nỉ non đƣa đẩy, Nguyễn Hữu Hào cũng bị ngã quy, chẳng khác 

gì Mai Vạn Long. Tin chẳng lành này chẳng mấy chốc đã bay về phủ Chúa.  

  

Sách trên cho hay, chúa Nguyễn Phúc Trăn tức giận, liền lột hết chức tƣớc và đuổi 

Nguyễn Hữu Hào về làm thứ dân.  

  

Mai Vạn Long và Nguyễn Hữu Hào, thân là tƣớng cầm quân mà tai thích nghe lời nỉ 

non, lòng còn mải mê vui thú, thì trƣớc sau gì cũng thân bại danh liệt.  

  

Khi ngƣời phụ nữ có nhan sắc, lại có tài sử dụng nhan sắc cho những ý đồ mãnh liệt của 

họ, thì xin hãy liệu chừng hỡi tất cả nam nhi. Dũng mãnh nhƣ Mai Vạn Long tƣớng quân 

và Nguyễn Hữu Hào tƣớng quân mà còn phải đầu hàng nữa là ...  

  

Trăm lạy hai vị tƣớng quân ! 

  

 

  62 - BÁN MỘT DẢI GIANG SƠN LẤY 4000 LẠNG BẠC ! 

 

 

Chép việc của tháng 10 năm Kỉ Tị (1689), sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng 

mục (Chính biên, quyển 34, tờ 23 và 24) có đoạn nhƣ sau : 

  

"Thôn Na Oa, châu Lộc Bình (Lạng Sơn) là nơi đất đai rộng rãi và mầu mỡ, nằm tiếp 

giáp với châu Tƣ Lăng (của Trung Quốc - ND). Thổ tù là Vi Đức Thắng đời đời cƣ ngụ 

ở đất này. 

  



Gần đây, vì biên giới phƣơng Bắc bất ổn, đất đai phần nhiều bị bỏ hoang, nhân cơ hội ấy 

(Vi) Đức Thắng bèn xâm chiếm luôn bảy thôn của châu Tƣ Lăng rồi chiêu tập dân ở 

biên giới đến lập thành thôn trại. 

  

Thổ tù châu Tƣ Lăng là Vi Vinh Diệu đem việc này tố cáo với quan Tổng đốc Quảng 

Tây (của nhà Thanh) là Ngô Hƣng Tộ. Vả chăng, (Vi) Vinh Diệu thấy đất Na Oa mầu 

mỡ nên cũng muốn nhân đó để lấy hết về cho mình. Việc này, triều đình đã từng cho đƣa 

công văn lên để cùng khám xét, nhƣng suốt cả mấy năm trời vẫn chƣa xong. 

  

Sau, triều đình sai Đoàn Tuấn Khoa cùng với quan Giám sát Ngự sử là Lê Chí Tuân 

sang phủ Tƣ Thành (thuộc Quảng Tây - ND) của nhà Thanh để hội khám. Có viên quan 

trong quân phủ của nhà Thanh là Lân Sần hỏi Vi Đức Thắng rằng : 

  

- Bên tả và bên hữu của động núi thì gọi là gì ? 

  

(Vi) Đức Thắng không sao trả lời đƣợc, thành ra cuộc hội khám này bất thành. Triều 

đình đành đình chỉ chức Bồi tụng của (Đoàn) Tuấn Khoa. 

  

Đến đây, triều đình lại sai (Đoàn) Tuấn Khoa đi hội khám. Về phía nhà Thanh, nhà 

Thanh cử viên quan trong quân phủ của phủ Tƣ Minh là ngƣời họ Trần, cùng với viên 

quan trong quân phủ của dinh Quỳ Đạo là ngƣời họ Trƣơng (cả hai đều chƣa rõ tên). Lúc 

ấy, (Đoàn) Tuấn Khoa giấu (Vi) Đức Thắng ở một nơi riêng, không cho hội kiến. Mỗi 

khi ngƣời nhà Thanh hỏi việc gì, (Vi) Đức Thắng phải giả vờ câm, nhờ phiên dịch trả lời 

thay. 

  

Tới lúc đi cắm cột mốc phân chia ranh giới, Vi Vinh Diệu chỉ một ngọn núi cao, trên có 

con sƣ tử đá màu trắng, lấy đó làm chỗ phân chia hai nƣớc. Quan của nhà Thanh đƣợc 

cử đi hội khám nói : 

  

- Giới mốc ở núi này, tại sao lại tranh xuống đến đất Na Oa? Có phải ngƣơi cậy thế là 

ngƣời của thiên triều để xâm chiếm đất đai An Nam hay không ?  

  

Hai bên bèn quyết định lấy đất Na Oa trả về cho châu Lộc Bình (là một châu thuộc Lạng 

Sơn của ta - ND). (Vi) Vinh Diệu tự nghĩ, đã không chiếm đƣợc Na Oa thì cũng chẳng 

tham gì bảy thôn hoang vu kia, bèn bỏ luôn một thể. (Đoàn) Tuấn Khoa cùng ngƣời nhà 

Thanh lập mốc đá rồi về. 

  

Về đất bảy thôn mà ta đƣợc nhận, tất cả đều hoang vu, không hề có bóng ngƣời, không 

hề thấy khói bếp, chỉ có đất Na Oa là rộng rãi, ngƣời đông, mối lợi thu đƣợc khá lớn. 

Trịnh Căn khen về việc này, bèn phục chức Bồi tụng cho (Đoàn) Tuấn Khoa. 

  

Về sau, Thổ ti của châu Tƣ Lăng cứ kiện tụng mãi, triều đình phải sai quan Bồi tụng là 

Nguyễn Đình Hoàn cùng với quan Đốc trấn Lạng Sơn là Đinh Phụ Ích đi khám xét. Viên 



thổ tù của châu Tƣ Lăng là Vi Thế Hoa đem 4000 lạng bạc đến làm tin, để ở thôn Na Oa, 

(thổ tù của Na Oa) là Vi Phúc Kiêm tự ý ƣng thuận. (Vi) Thế Hoa bèn đào hào và dựng 

ba bia đá ở xã An Khoái, châu Lộc Bình (làm địa giới mới). Từ đấy, đất Na Oa lại bị nhà 

Thanh chiếm mất".  

  

Lời bàn : Vi Đức Thắng trƣớc đã cho nói mà nói chẳng nên lời, vì thế, sau có bị đóng vai 

ngƣời câm cũng là chí phải. Cha ông vẫn dạy : biết thì thƣa thốt, không biết thì dựa cột 

mà nghe đó thôi !  

  

Quan Bồi tụng là Đoàn Tuấn Khoa bị thua cuộc trong chỗ không ngờ, cho nên mới quyết 

chí lập công chuộc tội, kể cũng đáng khen. Chúa Trịnh Căn tái cử ông đi hội khám, thế 

cũng đáng cho là hiểu rõ liêu thuộc của mình vậy. Cái kế mà Đoàn Tuấn Khoa thi hành, 

chẳng qua cũng chỉ là kế mọn, nhƣng biết làm sao hơn đƣợc, kẻ tiểu nhân vẫn thƣờng sợ 

mẹo vặt hơn sợ sự đƣờng đƣờng chính chính đó thôi. 

  

Tiếc thay, chỉ 4000 lạng bạc của Vi Thế Hoa mà Vi Phúc Kiêm đã mờ mắt cam lòng 

đem đất Na Oa mầu mỡ cho nhà Mãn Thanh. Một dải giang sơn thiêng liêng là vậy mà 

sao nỡ rẻ rúng đến vậy. Căm giận thay! 

  

Nhƣng, giận riêng Vi Phúc Kiêm mà đƣợc chăng ? Trên Vi Phúc Kiêm còn có quan Đốc 

trấn Lạng Sơn là Đinh Phụ Ích, trên Đinh Phụ Ích còn có quan Bồi tụng là Nguyễn Đình 

Hoàn, và trên Nguyễn Đình Hoàn lại còn có cả Vua lẫn Chúa cùng bá quan văn võ đó 

thôi. 

  

Gớm thay đồng bạc, kẻ tham dẫu gần hay xa đều mờ mắt vì nó cả ! 

  

  

 63 - CHUYỆN NĂM GIÁP TUẤT (1694) Ở BỘ LẠI 

 

 

Tháng 7 năm Giáp Tuất (1694) một loạt các vị quan lớn của bộ Lại nhƣ Tả thị lang là 

Nguyễn Danh Nho, Hữu thị lang là Ngô Sách Tuân và Lại Khoa Cấp sự trung là Nguyễn 

Đình Trụ ... cùng đồng thời bị giáng chức, khiến cho bộ Lại phải một phen lao đao. Xƣa 

bộ Lại là cơ quan chuyên trách việc tuyển bổ quan viên, quyền uy hơn hẳn nhiều bộ 

khác, bởi lẽ này, đây là nơi thƣờng có lắm chuyện chẳng hay, nhƣ hối lộ và nhận hối lộ, 

quen biết và gởi gắm, nịnh hót và mua chuộc ... v.v. Sự kiện tháng 7 năm Giáp Tuất 

(1694) có thể coi là một ví dụ tiêu biểu. Sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục 

(Chính biên, quyển 34, tờ 33 và 34) viết rằng : 

  

"Tả thị lang bộ Lại là Nguyễn Danh Nho lo việc tuyển bổ quan chức. Có ngƣời tố cáo 

rằng, việc tuyển bổ này nhũng lạm và bừa bãi, phần nhiều không hợp lệ. Quan Hữu thị 

lang là Ngô Sách Tuân thì tƣ túi, tự ý tuyển bổ hai ngƣời học trò của mình. Việc này 

buộc phải để triều đình xét xử. Kết quả : (Nguyễn) Danh Nho bị giáng làm Hữu thị lang 



Bộ Hình, (Ngô) Sách Tuân làm Tham chính Lạng Sơn. Quan Lại Khoa Cấp sự trung là 

Nguyễn Đình Trụ, do không biết đàn hặc và bắt bẻ việc tuyển bổ ấy, nên bị giáng làm 

Hiệu thảo. Việc này, có đến hai mƣơi bốn ngƣời bị truy cứu và bị tịch thu giấy cao thân 

(đại để cũng nhƣ quyết định tuyển bổ in sẵn, đồng ý tuyển bổ ai thì họ cứ đề tên ngƣời 

đó vào - ND). 

  

Ngô Sách Tuân tố cáo rằng : Lê Hy khi còn đang làm việc ở bộ Lại cũng tƣ túi, lén lút 

làm việc cầu cạnh gởi gắm cho con là Lê Thuyên và cho học trò là Tô Hinh. Việc này 

cũng đƣợc (Chúa) giao xuống cho bầy tôi trong triều đình bàn xét, nhƣng lời của (Ngô) 

Sách Tuân chả có gì làm bằng cớ, cho nên (Ngô) Sách Tuân lại phải giáng làm Đô cấp 

sự trung. 

  

Nguyễn Đình Trụ từ khi bị giáng chức, đƣợc rỗi rãi nên dạy bảo, rèn luyện cho học trò 

có đến cả ngàn ngƣời, nhiều ngƣời thành đạt, đỗ đại khoa trƣớc sau đến hơn bảy chục 

ngƣời". 

  

Lời bàn : Quan lại mà cố ý làm sai chức trách, tƣ túi hoặc kéo bè kết đảng là tội không 

thể tha. Việc họ làm vừa khiến cho chính sự rối ren và thối nát, lại vừa xúc phạm đến 

đạo lí và nhân luân, trên thì hại nƣớc dối vua, dƣới thì khiến cho bậc chân tài bị vùi lấp, 

rốt cuộc, chỉ có lũ tiểu nhân là đắc chí, đáng khinh thay ! 

  

Song, xét xử nhƣ triều đình đƣơng thời, tốt nhất là không nên xét xử. Nguyễn 

  

Danh Nho đang là Tả thị lang bộ Lại (kể nhƣ Thứ trƣởng thứ nhất của bộ Lại - ND). bị 

giáng làm Hữu thị lang bộ Hình (kể nhƣ là Thứ trƣởng thứ hai của bộ Hình - ND). Bộ 

Hình là bộ chuyên trông coi việc xét xử, án kiện và ngục tụng. Chẳng hay quan lớn 

Nguyễn Danh Nho sẽ xét xử ra sao? 

  

Ngô Sách Tuân ở triều thì mang tội tƣ túi, cho đi làm Tham chính ở Lạng Sơn, đƣợc 

toàn quyền quyết định mọi việc cả một vùng biên ải, liệu cái tính tắt mắt tƣ túi của quan 

lớn Ngô Sách Tuân có bớt đƣợc chăng ? 

  

Ra biên ải, Ngô Sách Tuân lại tố cáo quan trong triều, triều đình xét xử, lại đƣa Ngô 

Sách Tuân về giữ chức Đô cấp sự trung ở kinh thành, lôi thôi nhƣ vậy, liệu phép nƣớc có 

đủ sức giúp Ngô Sách Tuân sửa mình đƣợc không ? 

  

An phận hơn cả là Nguyễn Đình Trụ. Ông về mở trƣờng dạy học, học trò đông, kẻ đỗ đại 

khoa cũng nhiều. Hồi ấy, ngƣời ta đi học là để học làm quan. chẳng hay, thầy Nguyễn 

Đình Trụ sẽ giảng giải nhƣ thế nào về thành ý và chính tâm, về việc chung thân giữ lòng 

cƣơng trực ? 

  

 

 64 - DẤU CHẤM HẾT CUỘC ĐỜI CỦA NGÔ SÁCH TUÂN 



 

 

Ngô Sách Tuân ngƣời xã Tam Sơn huyện Đông Ngàn (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), đỗ 

Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1676), làm quan thời vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn, từng 

đƣợc thăng tới chức Hữu thị lang bộ Lại. Tháng 7 năm Giáp Tuất (1694), Ngô Sách 

Tuân bị giáng làm Đô ngự sử. Tháng 12 năm Bính Tí (1696), Ngô Sách Tuân lại phạm 

tội, và lần này thì ông bị giết. Chuyện này đƣợc sách Khâm định Việt sử thông giám 

cƣơng mục (quyển 34, tờ 39) chép nhƣ sau : 

  

"Lúc ấy, (Ngô) Sách Tuân giữ chức Phó chủ khảo trƣờng thi ở Thanh Hoa. Trƣớc khi đi 

Thanh Hoa, (Ngô) Sách Tuân có đến yết kiến quan Tham tụng là Lê Hy. Lê Hy bèn đem 

hình dáng giấy đóng quyển thi của các con mình cho (Ngô) Sách Tuân biết. Nhƣng, sau 

vì thấy quyển thi của các con Lê Hy không đƣợc xếp vào hạng trúng cách (Ngô) Sách 

Tuân muốn nhân dịp này xoá mối hiềm khích với Lê Hy (tháng 7 năm 1694, Ngô Sách 

Tuân tố cáo Lê Hy lén lút làm chuyện gởi gắm con là Lê Thuyên và học trò là Tô Hinh, 

nhƣng triều đình xét thấy không đủ bằng cớ - ND), bèn lấy quyển thi của con Lê Hy đƣa 

cho các quan giám khảo, bảo họ phê lấy đỗ. Quan Đề điệu trƣờng thi này là Phó đô ngự 

sử Ngô Hải biết chuyện, có thề với (Ngô) Sách Tuân là sẽ giấu kín việc này. Nhƣng, 

quan Tham chính Thanh Hoa là Phan Tự Cƣờng phát giác đƣợc, tâu lên. Triều đình giao 

cho các quan văn võ họp bàn, khép Ngô Sách Tuân vào tội giảo (nghĩa là bắt phải thắt cổ 

mà chết - ND), Ngô Hải vì không biết lòng chính trực nên bị bãi chức, các quan giám 

khảo và phúc khảo đều bị phạt, còn (Phan) Tự Cƣờng đƣợc thăng chức Thiêm đô ngự 

sử.”  

  

Chép xong chuyện này, các sử gia thời Nguyễn đã có Lời cẩn án rất sắc sảo nhƣ sau :  

  

"Lê Hy làm Tể tƣớng một nƣớc, thế mà gởi gắm con mình cho viên quan giữ việc chấm 

thi và (Ngô) Sách Tuân xu nịnh với riêng bậc đại thần mà mình nhận lời kí thác, đặt 

trong phép nƣớc mà xét thì tội hai ngƣời nhƣ nhau, vậy mà chỉ mình (Ngô) Sách Tuân bị 

trị còn cha con Lê Hy thì không ai xét hỏi gì đến, nhƣ thế thì còn gọi là phép nƣớc làm 

sao đƣợc nữa ! 

  

Phan Tự Cƣờng biết hạch tội (Ngô) Sách Tuân mà không.một lời nào đả động đến Lê 

Hy, thế thì so với ngƣời nịnh hót Lê Hy cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu vậy. (Phan) 

Tự Cƣờng cũng cùng một loại với (Ngô) Sách Tuân mà thôi". 

  

  

Lời bàn : Có mỗi một khoa thi Hƣơng, kẻ đỗ cao nhất cũng chỉ là Cử nhân, vậy mà hỏng 

một cách thảm hại lại là bốn vị Tiến sĩ lừng danh : Lê Hy, Ngô Sách Tuân, Phan Tự 

Cƣờng và Ngô Hải, nhục thay ! 

  

Chƣ vị sử gia thời Nguyễn, sắc sảo thì quả là thật sắc sảo, song, chừng nhƣ chƣ vị chỉ 

muốn mƣợn Lời cẩn án để kí thác chút tâm sự với thời cuộc đó thôi. Tự cổ búa rìu của 



phép nƣớc vẫn giáng từ trên xuống, có đâu lại vung từ dƣới lên, vung lên nhƣ thế, lỡ bay 

đầu Tể tƣớng, bay luôn đầu cả Chúa lẫn Vua, thiên hạ nhƣ gà con mất mẹ, biết nƣơng 

tựa vào đâu. Vả chăng, vung lên lâu ngày quen tay thành tật, chƣ vị ngồi trong kinh 

thành, nhỡ bị họa lây thì lấy ai mà viết sử ? 

  

Kẻ hậu sinh này viết tới đây, ngẩn ngơ mà tình cờ dừng lại, ngắm mãi cái gì đen đen 

trong trang sử cũ, một lúc sau mới chợt nhận ra đó chính là xác Tiến sĩ Ngô Sách Tuân 

đang treo lủng lẳng, khô nhƣ một nét sổ của trang chữ Hán lạnh lùng. Mạo muội dịch ra 

quốc ngữ, lại nhìn kĩ lần nữa, thì chao ơi, cái xác treo lủng lẳng ấy bay vào trang đánh 

máy, chẳng khác gì cái dấu chấm than. Hóa ra, dấu chấm hết cuộc đời của Tiến sĩ Ngô 

Sách Tuân lại là dấu chấm than ! 

  

  

 65 - PHÉP NƢỚC ĐỜI VUA LÊ HUY TÔNG VÀ CHÚA TRỊNH CĂN 

 

 

Theo thông lệ, hàng năm, hoặc giả là vài ba năm, triều đình vua Lê - chúa Trịnh lại tổ 

chức khảo quan. Đại đề, đây là một hình thức khảo xét quan lại các cấp để quyết định 

việc thăng hoặc giáng cấp của họ. Cũng có năm, việc khảo quan đƣợc tiến hành chẳng 

khác gì một kì thi, nghĩa là cũng có bài thi viết, có ngƣời đƣợc triều đình cử làm giám 

khảo để chấm hẳn hoi. 

  

Cuộc khảo quan năm Bính Tí (1696) dƣới thời vua Lê Hy Tông (1675 - 1705) và chúa 

Trịnh Căn (1682 - 1709) cũng có thể coi là một ví dụ tiêu biểu. Tiếc thay, cuộc khảo 

quan ngỡ nhƣ chặt chẽ này lại tỏ rõ phép nƣớc lúc ấy bị khinh nhờn quá mức. Sách 

Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục (Chính biên, quyển 34, tờ 36), khi chép việc 

của tháng 8 năm Bính Tí (1696) đã cho biết nhƣ sau : 

  

"Giáng chức của Nguyễn Quan Nho từ Tham tụng xuống hàng Tả thị lang bộ Binh, liền 

đó lại cho làm chức Đô ngự sử. 

  

(Nguyễn) Quan Nho là ngƣời giản dị. Bấy giờ, sắp có cuộc khảo quan ở kinh thành và 

các trấn, chúa Trịnh Căn triệu (Nguyễn) Quan Nho và Lê Hy vào phủ để nghĩ sẵn đề thi, 

đồng thời căn dặn rằng : 

  

- Không đƣợc tiết lộ cho ai biết. 

  

(Nguyễn) Quan Nho ngồi nói chuyện chơi với Đặng Đình Tƣớng, có vô ý làm lộ một 

phần đề thi. Quan Thái giám là Ngô Phan Lân, vốn từ lâu đã không bằng lòng với 

(Nguyễn) Quan Nho, liền đem việc này tố cáo. Trịnh Căn giận lắm, bèn biếm chức của 

(Nguyễn) Quan Nho, nhƣng rồi ngay hôm sau, vì có quan Đô ngự sử là Nguyễn Quý 

Đức bị giáng chức, Trịnh Căn cho (Nguyễn) Quan Nho làm Đô ngự sử." 

  



Về chuyện Nguyễn Quý Đức bị giáng chức, cũng sách trên cho biết nhƣ sau : 

  

"Con em của Đô ngự sử Nguyễn Quý Đức có ngƣời nhận của đút lót từ ngƣời bị kiện. 

(Nguyễn) Quý Đức biết chuyện, đem tang vật trình nạp và tâu bày mọi lẽ, nhƣng triều 

đình xét thấy (Nguyễn) Quý Đức xử kiện không đúng lẽ, số tang vật đem trình nạp cũng 

không đầy đủ, nên giáng (Nguyễn) Quý Đức làm Tả thị lang bộ Binh".  

  

Chép đến đoạn sử này các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cƣơng mục đã hạ 

bút viết một lời phê rất nghiêm khắc nhƣ sau : "Việc làm của họ Trịnh đều không đáng 

bàn luận làm gì". 

  

 

  

Lời bàn : Chƣ vi sử gia thời Nguyễn nói là không bàn luận, nhƣng thực thì đã bàn luận 

đó thôi. 

  

Nội một chuyện khảo quan không thôi cũng đủ thấy phép nƣớc thời vua Lê Hy Tông và 

chúa Trịnh Căn đã bị coi thƣờng đến cỡ nào rồi. Nặng nhẹ tuy có khác nhau, nhƣng lỗi 

của Nguyễn Quan Nho và Nguyễn Quý Đức là điều không thể chối cãi, họ bị hặc tội rồi 

bị giáng chức là lẽ tất nhiên. Nhƣng, lỗi mình mà mình chẳng thấy, lỗi mình mà mình 

chẳng nghiêm với mình, thì thử hỏi, đƣợc giữ chức Đô ngự sử là chức chuyên hặc tội 

ngƣời khác, chuyên lo xét xử ngƣời khác, quan lớn Nguyễn Quan Nho sẽ làm sao? Chúa 

lấy quyền uy nhất thời của Chúa mà xét xử, thăng giáng, ... hậu sinh lấy khí khái của 

ngƣời học sử mà nghiêm phê rằng chính Chúa là ngƣời bẻ cong phép nƣớc đó thôi. 

  

Còn nhƣ hoạn quan Ngô Phan Lân, dẫu làm đến chức Thái giám, thì tâm địa nhỏ nhen 

vẫn cứ là tâm địa nhỏ nhen. 

  

Chao ơi, vừa mở sử ngó vào triều vua Lê - chúa Trịnh một chút mà đã thấy ù tai hoa 

mắt. Chí tệ, thậm chí tệ ! 

  

 

  THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VÀ CHÚA THẾ KỈ XVI - XVII 

 

 

Từ năm 1527 trở đi, ở nƣớc ta có nhiều hệ thống chính quyền khác nhau cùng đồng thời 

tồn tại. Để bạn đọc (nhất là những ngƣời chƣa có dịp làm quen với sử cũ) tiện theo dõi, 

chúng tôi xin giới thiệu thêm phần Thế thứ các triều vua và chúa thế kỉ XVI - XVII. 

Phần này đƣợc trình bày theo thứ tự trƣớc sau của từng dòng, còn nhƣ việc đối chiếu 

thời gian nắm quyền tƣơng ứng của các dòng, chúng tôi nghĩ là không cần thiết. 

  

 

  



 

  

A - THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA 

  

 

 I - THẾ THỨ CÁC VUA NHÀ MẠC 

  

  

01 – MẠC THÁI TỔ (1527 - 1529) 

  

Tên thật : Mạc Đăng Dung. 

  

- Nguyên quán : Cổ Trai, Nghi Dƣơng (nay thuộc Hải Phòng). 

  

- Thuở nhỏ Mạc Đăng Dung sống bằng nghề đánh cá ở quê nhà, sau, nhờ thi đỗ lực sĩ, 

Mạc Đăng Dung đƣợc làm quan cho nhà Lê. Dƣới thời Lê Tƣơng Dục (1509 - 1516), 

Mạc Đăng Dung đƣợc phong chức Đô chỉ huy sứ, tƣớc Vũ Xuyên Bá. Mạc Đăng Dung 

làm quan trải thờ ba đời vua Lê là Lê Tƣơng Dực, Lê Chiêu Tông (1516 - 1522) và Lê 

Cung Hoàng (1522 - 1527). Thời Lê Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung đƣợc phong tới tƣớc 

An Hƣng Vƣơng. 

  

- Tháng 6 năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung cƣớp ngôi của nhà Lê rồi làm vua từ 

tháng 6 năm 1527 cho đến thắng 12 năm 1529, sau đó, nhƣờng ngôi cho con là Mạc 

Đăng Doanh để lên làm Thƣợng hoàng. 

  

- Mạc Đăng Dung mất ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu (1541). Do không rõ năm sinh nên 

không rõ Mạc Đăng Dƣng thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi (1527 - 1529), Mạc Đăng Dung chỉ đặt một niên hiệu duy nhất 

là Minh Đức. 

  

 

02 - MẠC THÁI TÔNG (1530 - 1540)  

  

- Tên thật : Mạc Đăng Doanh, con trƣởng của Mạc Đăng Dung. 

  

- Đƣợc truyền ngôi ngày 1 tháng 1 năm Canh Dần (1530) và ở ngôi 10 năm (1530 - 

1540), mất ngày 15 tháng 1 năm Canh Tí (1540). Do chƣa rõ năm sinh nên không biết 

Mạc Đăng Doanh thọ bao nhiêu tuổi.  

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Đăng Doanh chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Đại Chính 

(1530 - 1540). 

  



 

 03 – MẠC HIẾN TÔNG (1540 - 1546) 

  

- Tên thật : Mạc Phúc Hải (con trƣởng của Mạc Đăng Doanh). 

  

- Lên ngôi cuối tháng 1 năm 1540, ở ngôi 6 năm (1540 - 1546), mất ngày 8 tháng 5 năm 

Bính Ngọ (1546). Do chƣa rõ năm sinh nên không biết Mạc Phúc Hải thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Phúc Hải chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Quảng Hòa 

(1540 - 1546). 

  

04 – MẠC TUYÊN TÔNG (1548-1561) 

  

- Tên thật : Mạc Phúc Nguyên (con trƣởng của Mạc Phúc Hải). 

  

- Lên ngôi tháng 5 năm 1546, ở ngôi 15 năm, mất tháng 12 năm Tân Dậu (1561). Do 

chƣa rõ năm sinh nên không biết Mạc Phúc Nguyên thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Phúc Nguyên đã đặt ba niên hiệu sau đây : 

  

Vĩnh Định (1547) 

  

Cảnh Lịch (1548-1553) 

  

Quang Bảo (1554-1561). 

  

05 - MẠC MẬU HỢP (1562 - 1592) 

  

- Mạc Mậu Hợp là họ và tên thật, không phải là miếu hiệu, nhƣng vì Mạc Mậu Hợp bị 

giết nên sử cũ theo đúng điển lễ xƣa, chỉ chép họ và tên mà thôi. 

  

- Mạc Mậu Hợp là con trƣởng của Mạc Phúc Nguyên, lên ngôi vào tháng 1 năm Nhâm 

Tuất (1562), ở ngôi 31 năm, sau, bị Trịnh Tùng giết vào tháng 12 năm Nhâm Thìn 

(1592). Do chƣa rõ năm sinh nên không rõ Mạc Mậu Hợp thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Mậu Hợp đã đặt 6 niên hiệu sau đây :  

  

Thuần Phúc (1562-1565) 

  

Sùng Khang (1566-1577)  

  

Diên Thành (1578-1585)  

  



Đoan Thái (1586-1587) 

  

Hƣng Trị (1588-1590) 

  

Hồng Ninh (1591-1592) 

  

Khi Mạc Mậu Hợp bị giết, vị trí của họ Mạc trên vũ đài chính trị của nƣớc nhà không có 

gì đáng kể nữa. Tuy nhiên, dƣ đảng của họ Mạc vẫn còn tiếp tục hoạt động cho đến nửa 

sau của thế kỉ XVII. Dƣới đây là thế thứ thời suy tàn cua họ Mạc. 

   

06 - MẠC TOÀN (1592 - 1593) 

  

- Con trƣởng của Mạc Mậu Hợp, đƣợc Mạc Mậu Hợp truyền ngôi vào tháng 11 năm 

Nhâm Thìn (1592).  

  

- Bị Trịnh Tùng bắt và giết vào tháng 1 năm Quý Tị (1593), vì chƣa rõ năm sinh nên 

không biết Mạc Toàn thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Toàn có đặt một niên hiệu là Vũ An. 

  

07 – MẠC KÍNH CHỈ (1592 - 1593) 

  

- Con của Mạc Kính Điển, cháu nội của Mạc Phúc Hải (chú ruột của Mạc Toàn).  

  

- Lên ngôi ngay sau khi Mạc Mậu Hợp bị giết (tháng 12 năm 1592), dẫu trƣớc đó một 

tháng, Mạc Toàn đã đƣợc cha là Mạc Mậu Hợp truyền ngôi cho. 

  

- Bị Trịnh Tùng bắt và giết cùng với Mạc Toàn vào tháng 1 năm 1593. Do chƣa rõ năm 

sinh nên không biết Mạc Kính Chỉ thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Kính Chi có đặt hai niên hiệu 

  

sau đây :  

  

Bảo Định (1592)  

  

Khang Hựu (1593 - vừa đặt xong thì bị giết). 

  

08 – MẠC KÍNH CUNG (1593 – 1625)  

  

- Tự lập làm vua vào năm Quý Tị (1593) và ở ngôi 32 năm. 

  



- Bị Trịnh Tráng bắt đƣợc và giết vào tháng 5 năm Ất Sửu (1625). Do chƣa rõ năm sinh 

nên không biết Mạc Kính Cung thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Kính Cung chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Càn Thống.  

  

09 – MẠC KÍNH KHOAN (1623 - 1638)  

  

- Tự lập làm vua ngay khi Mạc Kính Cung còn ở ngôi, cho nên từ năm 1623 đến năm 

1625, họ Mạc có đến hai ngƣời cùng làm vua. 

  

- Năm 1625, Mạc Kính Khoan đầu hàng Trịnh Tráng, đƣợc Trịnh Tráng cho lên giữ đất 

Cao Bằng. Ngay khi đến Cao Bằng, Mạc Kính Khoan lại xƣng đế nhƣ cũ. Nhƣng, cũng 

vì sự kiện này, một số sử sách cho rằng Mạc Kính Khoan chỉ xƣng đế đến năm 1625 mà 

thôi. 

  

- Mạc Kính Khoan mất vì bệnh vào tháng 3 năm Mậu Dần (1638). 

  

Do chƣa rõ năm sinh nên không biết Mạc Kính Khoan thọ bao nhiêu tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Kính Khoan có đặt một niên hiệu là Long Thái. 

  

10 - MẠC KÍNH VŨ (1638 - 1677) 

  

- Mạc Kính Vũ (còn có tên khác là Mạc Kính Hoàn) là con của Mạc Kính Khoan. 

  

- Nối ngôi sau khi Mạc Kính Khoan mất (1638), ở ngôi 39 năm (1638-1677). Sau, bị 

chúa Trịnh Tạc đánh, phải bỏ chạy sang Trung Quốc, không rõ sống chết ra sao. 

  

- Năm 1667, Mạc Kính Vũ có đầu hàng chúa Trịnh Tạc, nhƣng ngay sau đó lại tổ chức 

lực lƣợng chống lại Trịnh Tạc và tiếp tục xƣng đế nhƣ cũ. Vì sự kiện này, một số sử sách 

cho rằng Mạc Kính Vũ chỉ xƣng đế đến năm 1667 mà thôi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Mạc Kính Vũ chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Thuận Đức.  

  

  

I I- THẾ THỨ CÁC VUA TRIỀU LÊ 

  

  

Năm 1527, Mạc Đăng Dung cƣớp ngôi nhà Lê, triều Lê vì thế bị gián đoạn một thời 

gian. Từ năm 1533, nhờ công giúp rập của Nguyễn Kim và nhiều cựu thần khác, triều Lê 

lại đƣợc dựng lên tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, cũng kể từ dây, cuộc hỗn chiến Nam-Bắc 

triều (hay còn gọi là chiến tranh Lê-Mạc) bắt đầu diễn ra. Nam triều tuy đã giành đƣợc 



thắng lợi, nhƣng quyền lực của vua Lê thì bị mất dần. Cuối cùng, vua Lê chỉ còn là hƣ vị 

mà thôi. 

  

Trong hai thế kỉ XVI và XVII, triều Lê gồm có các vua sau đây : 

  

 

 01 - LÊ TRANG TÔNG (1533-1548) 

  

- Tên thật : Lê Ninh (lại có tên khác là Lê Huyến), con của vua Lê Chiêu Tông (1516-

1522) và Phạm Thị Ngọc Quỳnh (Hoàng hậu của Lê Chiêu Tông). Sử cũ chép Lê Trang 

Tông sinh năm Ất Hợi (1515) nhƣng chúng tôi lấy làm ngờ, bởi vì năm này, Lê Chiêu 

Tông mới đƣợc 8 tuổi, làm sao có con ! 

  

- Lên ngôi năm Quý Tị (1533) tại Thanh Hóa và là vị vua đầu tiên của Nam triều.  

  

- Ở ngôi 15 năm, mất ngày 29 tháng 1 năm Mậu Thân (1548), thọ 33 tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Ninh chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Nguyên Hòa. 

  

02 - LÊ TRUNG TÔNG (1548 - 1556) 

  

- Tên thật : Lê Huyên (con trƣởng của Lê Trang Tông). 

  

- Lên ngôi năm 1548, ở ngôi 8 năm, mất năm 1556, thọ 22 tuổi. Vua không có con nối 

dõi.  

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Trung Tông chỉ đặt một niên hiệu duy nhất là Thuận Bình. 

   

03 - LÊ ANH TÔNG (1556 - 1573) 

  

- Tên thật : Lê Duy Bang (cháu 5 đời của Lề Trừ, mà Lê Trừ là anh của Lê Lợi).  

  

- Vua sinh năm 1532, lên ngôi năm 1556, ở ngôi 17 năm, bị giết năm 1573, thọ 41 tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Anh Tông đã đặt ba niên hiệu sau đây : 

  

Thiên Hựu (1556-1557) 

  

Chính Trị (1558-1571) 

  

Hồng Phúc (1572-1573). 

  

 



  

04 - LÊ THẾ TÔNG (1573 - 1599) 

  

- Tên thật : Lê Duy Đàm (con thứ 5 của Lê Anh Tông).  

  

- Vua sinh năm 1567, lên ngôi năm 1573, ở ngôi 26 năm, mất năm 1599 vì bệnh, thọ 32 

tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Thế Tông có đặt 2 niên hiệu sau đây :  

  

Gia Thái (1573-1577) 

  

Quang Hƣng (1578-1599). 

  

05 - LÊ KÍNH TÔNG (1599 - 11619) 

  

- Tên thật : Lê Duy Tân (con thứ của Lê Thế Tông).  

  

- Vua sinh năm 1588, lên ngồi năm 1599, ở ngôi 20 năm, bị giết năm 1619, thọ 31 tuổi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Kính Tông đã đặt hai niên hiệu sau đây :  

  

Thận Đức (1600-1601)  

  

Hoằng Định (1601-1619).  

  

06 - LÊ THẦN TÔNG (1619 – 1643 và 1649 - 1662)  

  

- Tên thật : Lê Duy Kỳ (con trƣởng của Lê Kính Tông). 

  

- Vua sinh năm 1607, lên ngôi vua hai lần. 

  

Lần thứ nhất : từ năm 1619 đến năm 1643. Năm 1643, Lê Thần Tông nhƣờng ngôi cho 

con trƣởng là Lê Duy Hựu (tức vua Lê Chân Tông) để làm Thƣợng hoàng 6 năm. 

  

Lần thứ hai : từ năm 1649 đến năm 1662. Năm 1649, vì con là Lê Duy Hựu mất, Lê 

Thần Tông lại tiếp tục làm vua. 

  

Trong thời gian hai lần ở ngôi, Lê Thần Tông đã đặt 6 niên hiệu sau đây : 

  

Vĩnh Tộ (1619-1629)  

  

Đức Long (1629-1643) 



  

Khánh Đức (1649-1653)  

  

Thịnh Đức (1653-1658) 

  

Vĩnh Thọ (1658-1662) 

  

Vạn Khánh (1662). Niên hiệu vừa đặt xong thì Lê Thần Tông qua đời. 

  

 

07 - LÊ CHÂN TÔNG (1643 - 1649)  

  

- Tên thật : Lê Duy Hựu (con trƣởng của Lê Thần Tông). 

  

- Vua sinh năm 1630, đƣợc truyền ngôi năm 1643, ở ngôi 6 năm, mất năm 1649, thọ 19 

tuổi. Nhà vua không có con nối dõi. 

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Chân Tông chỉ đặt một niên hiệu duy nhất : Phúc Thái 

(1643 - 1649). 

   

08 - LÊ HUYỀN TÔNG (1662 - 1671) 

  

- Tên thật : Lê Duy Vũ (con thứ của vua Lê Thần Tông, em của vua Lê Chân Tông)  

  

- Vua sinh năm 1654, nối ngôi năm 1662, ở ngôi 9 năm, mất năm 1671, thọ 17 tuổi.  

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Huyền Tông chỉ đặt một niên hiệu là Cảnh Tự (1662-1671). 

  

09 - LÊ GIA TÔNG (1671 – 1675) 

  

- Tên thật : Lê Duy Cối (cũng có tên khác là Lê Duy Khoái). 

  

- Vua sinh năm 1661, lên ngôi năm 1671, ở ngôi 4 năm, mất năm 1675, thọ 14 tuổi. Vua 

vốn là con thứ của Lê Thần Tông, em của Lê Chân Tông.  

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Gia Tông có đặt hai niên hiệu sau đây :  

  

Dƣơng Đức (1672-1674) 

  

Đức Nguyên (1674-1675).  

  

 10 -  LÊ HY TÔNG (1675 -1705)  

  



- Tên thật : Lê Duy Hiệp (con thứ của Lê Thần Tông, chào đời sau khi Lê Thần Tông 

mất đƣợc 6 tháng).  

  

- Vua sinh năm 1663, lên ngôi năm 1675, ở ngôi 30 năm. Năm 1705, vua nhƣờng ngôi 

cho con là Lê Duy Đƣờng (tức Lê Dụ Tông) để làm Thƣợng hoàng 11 năm (1705 - 

1716). Vua mất năm 1716, thọ 53 tuổi.  

  

- Trong thời gian ở ngôi, Lê Hy Tông có đặt hai niên hiệu sau đây :  

  

Vĩnh Trị (1676-1679) 

  

Chính Hòa (1680-1705).  

  

  

Sau Lê Hy Tông, nhà Lê còn có 6 đời vua nữa, đó là : Lê Dụ Tông (1705-1729), Lê Đế 

Duy Phƣờng (1729-1732), Lê Thuần Tông (1732-1735), Lê Ý Tông (1735-1740), Lê 

Hiển Tông (1740-1786) và Lê Chiêu Thống (1786-1788). Tuy nhiên, tất cả những vị vua 

này đều thuộc khung lịch sử của thế kỉ XVIII, chúng tôi sẽ giới thiệu ở tập sau. 

  

 

   

B - THẾ THỨ CÁC ĐỜI CHÚA 

  

  

Từ thế kỉ thứ XVI trở đi, bên cạnh các vua triều Mạc và triều Lê, guồng máy chính trị 

nƣớc nhà còn có thêm các đời chúa Trịnh và chúa Nguyễn nữa. Trong thực tế, không 

phải ai cũng công khai nhận mình là chúa, nhƣng, xem xét hành trạng của họ, ta chỉ có 

thể nói họ là chúa mà thôi. Cũng trong thực tế, có ngƣời đã bƣớc đầu đƣợc trao quyền 

làm việc nhƣ chúa, nhƣng do ảnh hƣởng của họ quá ít ỏi, chúng tôi không liệt kê tên tuổi 

của họ ở đây. 

  

  

I – THẾ THỨ CÁC ĐỜI CHÚA TRỊNH  

  

  

01 – TRỊNH KIỂM (1545 -1569) 

  

- Trịnh Kiểm sinh năm nào không rõ, chỉ biết năm 1545, sau khi Nguyễn Kim mất, ông 

trở thành ngƣời nhân danh vua Lê để điều khiển Nam triều. 

  

- Trịnh Kiểm làm chúa 24 năm, mất năm 1569 không rõ thọ bao nhiêu tuổi. 

  

 



  

02 - TRỊNH TÙNG (1570 - 1623) 

  

- Con thứ của Trịnh Kiểm, đánh đuổi anh là Trịnh Cối để giành ngôi chúa. 

  

- Làm chúa 53 năm, mất vì bệnh năm 1623, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. 

  

03 - TRỊNH TRÁNG (1623 - 1657) 

  

- Con trƣởng của Trịnh Tùng. 

  

- Nối ngôi chúa năm 1623, ở ngôi chúa 34 năm, mất năm 1657, không rõ thọ bao nhiêu 

tuổi.  

  

- Thời Trịnh Tráng là thời mở đầu của các cuộc giao tranh ác liệt giữa Đàng Ngoài với 

Đàng Trong. 

  

04 - TRỊNH TẠC (1657 - 1682) 

  

- Con trƣởng của Trịnh Tráng. 

  

- Nối ngôi chúa năm 1657, ở ngôi chúa 25 năm, mất năm 1682, không rõ thọ bao nhiêu 

tuổi. 

  

- Thời Trịnh Tạc là thời diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt cuối cùng giữa Đàng 

Ngoài với Đàng Trong. 

  

05 – TRỊNH CĂN (1682 - 1709)  

  

- Con trƣởng của Trịnh Tạc. 

  

- Nối ngôi chúa năm 1682, ở ngôi chúa 27 năm, mất năm 1709, không rõ thọ bao nhiêu 

tuổi. 

  

Sau chúa Trịnh Căn, họ Trịnh còn có 7 đời chúa nữa, đó là : Trịnh Cƣơng (1709-1729), 

Trịnh Giang (1729-1740), Trịnh Doanh (1740-1767), Trịnh Sâm (1767-1782), Trịnh Cán 

(1782), Trịnh Khải (1782-1786) và Trịnh Bỗng (1786). Tuy nhiên, những đời chúa Trịnh 

này đều thuộc khung lịch sử của thế kỉ XVIII, chúng tôi sẽ giới thiệu ở tập sau.  

  

 

  

 

  



II - THẾ THỨ CÁC ĐỜI CHÚA NGUYỄN 

  

01 – NGUYỄN HOÀNG (1558 - 1613) 

  

- Con thứ của Nguyễn Kim, sinh năm 1525. 

  

- Đƣợc vua Lê Anh Tông cho vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558, và đến năm 1570 thì 

kiêm luôn cả trấn thủ Quảng Nam. 

  

- Năm 1593 đƣợc vua Lê Thế Tông phong làm Thái úy tƣớc Đoan Quốc công. 

  

- Nguyễn Hoàng mất năm 1613, thọ 88 tuổi.  

  

02 – NGUYỄN PHÚC NGUYÊN (1613 - 1635) 

  

- Con thứ 6 của Nguyễn Hoàng, sinh năm 1563. 

  

- Nối nghiệp cha từ năm 1613 cho đến năm 1635 thì mất thọ 72 tuổi. 

  

- Thời Nguyễn Phúc Nguyên là thời mở đầu cho những cuộc giao tranh ác liệt giữa Đàng 

Ngoài với Đàng Trong. 

  

03 – NGUYỄN PHÚC LAN (1635-1648) 

  

- Con thứ của Nguyễn Phúc Nguyên, sinh năm 1601. 

  

- Nối ngôi chúa từ năm 1635, ở ngôi chúa 13 năm, mất năm 1648, thọ 47 tuổi. 

  

 

04 - NGUYỄN PHÚC TẦN (1648 - 1687) 

  

- Con thứ của Nguyễn Phúc Lan, sinh năm 1620. 

  

- Nối nghiệp chúa năm 1648, ở ngôi chúa 39 năm, mất năm 1687, thọ 67 tuổi. 

  

- Thời Nguyễn Phúc Tần là thời kết thúc những cuộc giao tranh ác liệt giữa Đàng Ngoài 

với Đàng Trong. 

  

05 - NGUYỄN PHÖC TRĂN (1687 - 1691) 

  

- Con thứ của Nguyễn Phúc Tần, sinh năm 1649. 

  

- Nối nghiệp chúa từ năm 1687, ở ngôi chúa 4 năm; mất năm 1691, thọ 42 tuổi. 



   

06 - NGUYỄN PHÚC CHU (1691 - 1725) 

  

- Con trƣởng của Nguyễn Phúc Trăn, sinh năm 1675. 

  

- Nối nghiệp chúa năm 1691, ở ngôi chúa 34 năm, mất năm 1725, thọ 50 tuổi.  

  

  

Sau Nguyễn Phúc Chu, họ Nguyễn còn có ba đời chúa nữa, đó là Nguyễn Phúc Chú 

(1725-1738), Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) và Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777). 

Tuy nhiên, cả ba đời chúa này đều thuộc khung lịch sử của thế kỉ XVIII, chúng tôi sẽ 

giới thiệu ở tập sau. 

  

 

  

 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Để bạn đọc đỡ mất công tra cứu, chúng tôi viết thêm phần Lời chú cuối sách. Với phần 

này, chúng tôi cố gắng giải nghĩa một cách gọn gàng mà đầy đủ những khái niệm ngày 

nay không còn thông dụng nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lƣu ý rằng, tất cả những 

lời giải nghĩa dƣới đây chỉ phù hợp với khung lịch sử nƣớc ta trong hai thế kỉ XVI và 

XVII. Những con số đặt trong ngoặc đơn, nằm sát ngay sau các khái niệm đƣợc chú 

thích là số thứ tự của các giai thoại trong sách này. 

  

 

  

AI LAO (31) : Tên vƣơng quốc cổ. Nay, lãnh thổ của vƣơng quốc này thuộc về Lào. 

  

ÁI TỬ (08) : Tên đất, cũng là tên sông. Sông Ái Tử chảy qua tỉnh Quảng Trị. Sát sông 

này có xã tên là Ái Tử. Xƣa, Ái Tử từng đƣợc chọn làm nơi đặt thủ phủ chung cho cả hai 

trấn là Thuận Hóa và Quảng Nam. 

  

AN NAM ĐÔ THỐNG SỨ TI (18) : Cơ quan thống trị, chịu trách nhiệm về mọi vấn đề 

của xứ An Nam. An Nam là từ chỉ nƣớc ta, vốn có từ thời Đƣờng (năm 679) còn nhƣ Đô 

thống sứ ti là từ chỉ chung triều đình của nhà Lê. Lúc này, Trung Quốc không chính thức 

thừa nhận vua Lê nên mới phong vua Lê làm Đô thống sứ và gọi triều đình của vua Lê là 

An Nam Đô thống sứ ti. 

  

AN THANH HẦU NGUYỄN KIM (01) : Ông Nguyễn Kim, tƣớc Hầu, có hiệu là An 

Thanh. Xƣa, tƣớc bao giờ cũng ghép với hiệu và để ở sát ngay sau hiệu. 

  



ÁN SÁT ĐỀ HÌNH SỨ TI (16) : chức đứng đầu cơ quan trông coi về xét xử và án kiện 

của một khu vực rộng lớn gồm hai hoặc nhiều địa phƣơng, do triều đình (đây nói triều 

đình nhà Minh) lập ra. 

  

BẮC TRIỀU (02) : Chỉ triều Mạc, mở đầu là Mạc Đăng Dung. Lúc này, nhà Mạc chiếm 

giữ chủ yếu là vùng phía Bắc nƣớc ta nên sử cũ thƣờng gọi nhà Mạc là Bắc triều. 

  

BINH BỘ HỮU THỊ LANG (40) : Trong các bộ của triều đình xƣa, đứng đầu là chức 

Thƣợng thƣ, sau chức Thƣợng thƣ là hai chức Tả và Hữu thị lang. Chức Tả bao giờ cũng 

lớn hơn chức Hữu. Nhƣ vậy chức Binh bộ Hữu thị lang là chức đứng hàng thứ ba trong 

bộ Binh, sau chức Thƣợng thƣ và chức Tả thị lang.  

  

BÌNH AN VƢƠNG (21) : Tƣớc Vƣơng, hiệu hai chữ là Bình An. Đây chỉ Trịnh Tùng 

(1570-1623). Tƣớc luôn đi đôi với hiệu và để ở sát ngay sau hiệu, nhƣng, trong cùng một 

tƣớc, hiệu càng ít chữ thì thứ bậc của tƣớc càng cao hơn. 

  

BỒI TỤNG (60), (62) : Chức quan sau chức Tham tụng. Thời này có sự lẫn lộn giữa 

chức và quyền. Thực ra, Tham tụng và Bồi tụng lúc này là quyền, không phải chức. 

Chúa chọn viên quan nào đó xét thấy có thể đảm đƣơng đƣợc việc điều hành công việc 

chung của các bộ, thì trao quyền Tham tụng, đồng thời cử một số viên quan khác, trong 

đó có ngƣời đƣợc làm Bồi tụng, để phụ giúp công việc chung. Quyền của Tham tụng và 

Bồi tụng rất lớn, không khác Tể tƣớng và Á tƣớng bao nhiêu.  

  

BỒI TỤNG, CHỨC LỄ BỘ TẢ THỊ LANG (54) : Viên quan giữ chức Tả thị lang của 

bộ Lễ (là chức lớn thứ hai sau chức Thƣợng thƣ của bộ Lễ) đƣợc trao quyền làm Bồi 

tụng. 

  

CAI ĐỘI (34) : Chức võ quan, đứng đầu một đội quân. Chúa Nguyễn chia quân thành 

các dinh, đứng đầu mỗi dinh có chức Chƣởng dinh, trong mỗi dinh lại có nhiều đội, 

đứng đầu mỗi đội có chức Cai đội.  

  

CAI HỢP (31 ) : chức quan có vị thế tƣơng tự nhƣ là phó của chức Cai đội.  

  

CẤP SỰ TRUNG (80) : Trong triều đình lúc này, dƣới cấp bộ còn có hai cơ quan trực 

thuộc là Khoa và Tự. Quan đƣợc giữ chức Cấp sự trung là quan làm việc ở các Khoa, 

thƣờng có hàm Chánh bát phẩm. 

  

CON ĐỎ (54) : nguyên nghĩa là con mới sinh ra, sắc da còn đỏ, âm Hán Việt của từ này 

là xích tử. Sách Đại học (một trong Tứ thƣ) có nói đến cửu thƣờng (chín điều tâm niệm 

của quân tử), trong cửu thƣờng có Tử thứ dân (nghĩa là thƣơng dân nhƣ con), và khi 

phân tích vế Tử thứ dân, sách này cũng nói rõ là phải Bảo xích tử (nghĩa là phải thƣơng 

nhƣ thƣơng đứa trẻ sơ sinh). Nho gia từ đó gọi dân là con đỏ. 

  



CON HỒNG CHÁU LẠC (10) : Chỉ chung nhân dân nƣớc ta. Tổ tiên ta vẫn coi mình là 

dòng dõi Lạc Hồng, cho nên nói con Hồng cháu Lạc cũng tức là nói chung toàn thể nhân 

dân nƣớc ta. 

  

CÔNG BỘ HỮU THỊ LANG (40) : Chức quan hàng thứ ba trong bộ Công, sau chức 

Thƣợng thƣ và chức Tả thị lang của bộ này. 

  

CÔNG BỘ TẢ THỊ LANG (18) : chức quan đứng hàng thứ hai của bộ Công, sau chức 

Thƣợng thƣ của bộ này. 

  

CÔNG KHOA CẤP SỰ TRUNG (29) : Chức quan làm việc ở Công Khoa. Ở dƣới các 

bộ của triều đình lúc này là các Khoa và các Tự. Công Khoa là Khoa của bộ Công.   

  

CƠ TỬ (25) : Tên một viên quan có tài của Chu Vũ Vƣơng (Trung Quốc cổ đại).  

  

CUNG CHẤN (50) : Trong bát quái, chấn là phƣơng đông. Cung chấn ở đây chỉ vòm 

trời phía đông. 

  

CỬA KHUYẾT (04) : ở phía nam của hoàng thành thƣờng có một cửa lớn, trên cửa có 

lầu. Cửa ấy gọi là cửa khuyết, cũng tức là cửa quyết. Lầu ấy gọi là lầu khuyết hay lầu 

quyết. Đây là nơi ban bố mọi mệnh lệnh của triều đình cho thiên hạ hay. 

  

CHU THƢ (25) : sách (của Trung Quốc) thời nhà Chu. 

  

CHU VŨ VƢƠNG (25) : Tức Tây Bá Phát, vị vua đầu tiên của nhà Chu, ngƣời đã giết 

vua Trụ tàn bạo tủa nhà Ân (cũng tức là nhà Thƣơng). Nhà Chu là một trong tam đại 

(Hạ, Thƣơng, Chu) của Trung Quốc cổ đại.  

  

CHÖC SƠN (40) : Cũng tức là Chúc Động, tên một xã thuộc huyện Chƣơng Đức, tỉnh 

Hà Đông cũ, nay thuộc tỉnh Hà Tây. 

  

CHƢỞNG CƠ (28) : Chức võ quan cao cấp nhất của các chúa Nguyễn ở xứ Đàng 

Trong. 

  

CHƢỞNG DINH (26) : Chức quan (thƣờng là võ quan) đứng đầu một dinh. Dinh là đơn 

vị hành chánh địa phƣơng lớn nhất của xứ Đàng Trong. Mỗi dinh cũng là một đơn vị 

quân đội. Chức Chƣởng dinh cũng đồng thời là chức đứng đầu đơn vị quân đội này.   

  

CHƢỞNG GIÁM (27) : Tên chức quan, chức này thƣờng đƣợc dùng để ban cho ngƣời 

đứng đầu một Khoa của một bộ nào đấy. 

  

CHƢỞNG TƢ LỄ GIÁM (45) : Chức quan đứng đầu bộ phận trông coi về việc hành lễ 

ở bộ Lễ. 



  

DA CHÂU (05) : Cũng tức là châu Quan Da, nay thuộc Thanh Hóa. 

  

ĐẤT MÂN (42) : Vùng đất này thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Lúc này, vì bị 

nhà Thanh tấn công, triều đình nhà Minh phải bỏ kinh thành mà chạy về Phúc Kiến. 

  

ĐOAN VŨ HẦU (04) : Tƣớc Hầu, hiệu là Đoàn Vũ. Đây chỉ tƣớc của Lê Cập Đệ. 

  

ĐÔ ĐỐC (26) : Chức võ quan cao cấp, ngang với các hàm Thái tử Thái sƣ, Thái tử Thái 

phó và Thái tử Thái bảo của văn quan. Đô đốc có hai viên là Tả và Hữu, cùng có hàm 

tòng Nhất phẩm. 

  

ĐÔ ĐỐC ĐỒNG TRI (49) : chức võ quan cao cấp, ở dƣới chức Đô đốc thƣờng có hàm 

tòng Nhị phẩm. 

  

ĐÔ THỐNG SỨ (18) : Tên quan chức của nhà Minh, nhƣng đây lại là chức vụ mà nhà 

Minh phong cho vua Lê, coi vua Lê cũng chỉ nhƣ một viên quan của nhà Minh mà thôi. 

  

ĐÔ THỐNG TI (42) : Chỉ triều đình nƣớc ta. Đô thống ti Lê Hựu là triều đình Lê Hựu 

(tức triều đình vua Lê Chân Tông : 1643-1649). 

  

ĐỐC ĐỒNG (56) : Chức quan trông coi việc xét xử, án kiện ở các trấn. Những quan có 

hàm từ Ngũ phẩm đến Tứ phẩm đều có thể đƣợc trao chức này. 

  

ĐỐC THỊ (49) : Quan trông coi các vấn đề về biên cƣơng ở các trấn tiếp giáp với nƣớc 

ngoài. Những ngƣời có hàm tử Tứ phẩm đến Tam phẩm đều có thể đƣợc trao chức này. 

  

ĐỐC CHIẾN (50) : chức võ quan. chỉ đặt ra trong khi có chiến trận. Chức này lớn nhỏ 

tùy quy mô của chiến tranh, đại để, nhiệm vụ của Đốc chiến là đốc thúc quân sĩ theo 

đúng mệnh lệnh mà chiến đấu. 

  

ĐỐC SUẤT (56) : Chức võ quan, chỉ đặt ra khi có chiến trận, đại để cũng gần giống nhƣ 

Đốc chiến. 

  

ĐỐC TRẤN (58) : chức Võ quan đƣợc bổ nhiệm làm ngƣời đứng đầu của một trấn.  

  

ĐÔNG CÁC ĐẠI HỌC SĨ (16) : Học sĩ làm việc ở Đông Các thì gọi là Đông Các Học 

sĩ. Quan Đông Các Đại học sĩ là quan có hàm lớn nhất trong số các quan làm việc ở 

Đông Các, quan này thƣờng có hàm từ tòng Tứ phẩm trở lên.  

  

ĐỒNG TRI ĐÔ ĐỐC, TƢỚC THỤY QUẬN CÔNG (55) : Chức quan dƣới chức Đô 

đốc, tƣớc Quận công, hiệu là Thụy. Chức Đồng tri Đô đốc thƣờng do văn quan nắm giữ. 

  



GIA ĐỊNH (61) : Tên đất. Tên đất này bắt đầu có kể từ năm 1698, dùng để chỉ vùng 

tƣơng ứng với miền Đông Nam Bộ ngày nay, nhƣng rồi dần dần, đƣợc dùng để chỉ toàn 

bộ Nam Bộ. Năm 1832, nhà Nguyễn chia Nam Bộ làm sáu tỉnh, gọi là Nam Kì Lục tỉnh. 

Trong số sáu tỉnh này, có tỉnh Phiên An. Năm 1836, tỉnh Phiên An đổi gọi là tỉnh Gia 

Định. Thời Pháp, Gia Định là tên một tỉnh nhỏ mà cơ quan đầu não của tỉnh này đặt ở 

khu vực quận Bình Thạnh (thành phố Hồ Chí Minh) ngày nay. 

  

HẠC HẢI (31) : Tên bãi cát ở Quảng Bình. 

  

HÀN LÂM HỌC SĨ (42) : Học sĩ làm việc tại viện Hàn Lâm. Thƣờng thì các học sĩ đều 

là Tiến sĩ. 

  

HÁN TUYÊN ĐẾ (42) : Vị Hoàng đế thứ bảy của nhà Tiền Hán (Trung Quốc), làm vua 

từ năm 73 trƣớc Công nguyên đến năm 49 trƣớc Công nguyên. 

  

HIẾN SÁT (31), (35) : Viên quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của quan lại từ 

cấp trấn trở xuống, đồng thời, trông coi các việc xét xử và án kiện của các trấn. Quan 

Hiến sát thƣờng có hàm Chánh lục phẩm. 

  

HÌNH TÀO THAM PHÁN (18) : Chức vụ của triều đình Triều Tiên, chƣa rõ cụ thể nhƣ 

thế nào. Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng, sử cũ đã chọn một chức vụ tƣơng đƣơng ở 

nƣớc ta cho viên sứ giả ngƣời Triều Tiên này. Nếu suy đoán này đúng, thì Hình tào 

Tham phán tƣơng đƣơng với chức đứng đầu cơ quan bộ Hình nhƣng lại làm việc trong 

phủ chúa. (Bộ Hình của triều đình chỉ tồn tại trên danh nghĩa chứ không có vị trí gì, tất 

cả công việc của bộ Hình thực chất là do Hình tào của phủ chúa đảm trách). 

  

HIỆU THẢO (63) : Chức quan lo việc đọc lại để kiểm tra độ chính xác của các văn kiện. 

Mỗi một Khoa đều có chức quan này. Hiệu thảo làm việc dƣới quyền chỉ huy của các 

quan Cấp sự trung. 

  

HY TÔNG HIẾU VĂN HOÀNG ĐẾ (29) : Miếu hiệu đƣợc truy tôn của Nguyễn Phúc 

Nguyên (1613-1635). 

  

HOÀNG GIANG (22) : Tên sông ở Hà Nam. 

  

HỒ XÁ (08) : Tên đất ở Quảng Bình. 

  

HỒ GẶP GIÓ, RỒNG GẶP MÂY (02) : Dịch từ câu Hổ tùng phong, long tùng vân, ý 

nói cơ may đã đến.  

  

HỘ KHOA CẤP SỰ TRUNG (40), (49) : Chức quan Cấp sự trung làm tại Hộ Khoa. 

(Xem thêm : Cấp sự trung) 

  



HUÂN VƢƠNG (20) : Vị vƣơng tƣớc có công lao. Đây chỉ chúa Trịnh Tùng (1570-

1623), tƣớc Bình An Vƣơng. 

  

KẺ NÔNG TANG (42) : Kẻ làm ruộng và trồng dâu, đây ý muốn chỉ những ngƣời có 

địa vị thấp hèn trong xã hội cũ. 

  

KINH ẤP (10) : cũng tức là kinh đô. Đây chỉ Thăng Long. 

  

KINH BẮC (40) : Tên trấn. Trấn Kinh Bắc xƣa có đất đai đại để tƣơng ứng với vùng Hà 

Bắc cũ. 

  

LAI QUẬN CÔNG (04) : Tƣớc Quận công, hiệu là Lai. Đây chỉ tƣớc của Phan Công 

Tích. 

  

LẠI BỘ HỮU THỊ LANG (35) : Chức vụ ở hàng thứ ba của bộ Lại, sau Thƣợng thƣ và 

Tả thị lang. 

  

LẠI BỘ HỮU THỊ LANG (35) : Chức vụ đứng hàng thứ hai của bộ Lại, sau Thƣợng 

thƣ. 

  

ANH VŨ ĐIỆN ĐẠI HỌC SĨ, HÀM THIẾU BẢO, KIÊM THÁI TỬ THÁI BẢO, 

CHỨC LẠI BỘ THƢỢNG THƢ (18) : Quan đứng đầu bộ Lại (đây chỉ bộ lại của Trung 

Quốc), đƣợc phong hàm Thiếu bảo, lại kiêm thêm cả hàm Thái tử Thái bảo (tức là kiêm 

giữ những hàm lớn nhất trong hệ thống các hàm thuở xƣa), cũng là bậc Đại học sĩ của 

điện Anh Vũ (vinh quang dành riêng cho những ngƣời đƣợc tôn là bậc hiền tài của triều 

đình). 

  

LỄ KHOA CẤP SỰ TRUNG (49) : Quan Cấp sự trung, làm việc tại Lễ Khoa. (Xem 

thêm : Cấp sự trung)  

  

LÔI DƢƠNG (05) : Tên huyện. Huyện này nay thuộc Thanh Hóa. 

  

LŨY PHẬT CƢƠNG (39) : Tên một chiến lũy ở phía Bắc sông Gianh (Quảng Bình). 

Lũy này do quân Trịnh đắp nên. 

  

LƢƠNG QUẬN CÔNG (04) : Tƣớc Quận công, hiệu là Lƣơng. 

  

MINH LINH (33) : Tên đất, nay thuộc Quảng Bình. 

  

NAM TRIỀU (02) : Tức triều Lê nhƣng thực quyền lúc đầu nằm trong tay Nguyễn Kim, 

sau đó lại nằm trong tay Trịnh Kiểm (là con rể của Nguyễn Kim) và con cháu của Trịnh 

Kiểm. Sở dĩ gọi là Nam triều vì lúc này, triều Lê mới đƣợc dựng lại, chỉ chiếm đƣợc 

vùng phía Nam, còn vùng phía Bắc thì vẫn do triều Mạc (Bắc triều) nắm giữ. 



  

NỘI GIÁM (21) : Quan Thái giám, làm việc dƣới quyền của quan Tổng thái giám, 

chuyên lo giúp việc chủ yếu trong nội phủ. 

  

NỘI TÀN (38) : Tên chức quan thời chúa Nguyễn, phẩm hàm tƣơng đối cao, tuy nhiên, 

công việc và vị trí cụ thể nhƣ thế nào, hiện vẫn chƣa rõ. 

  

NỘI THỦY (34) : Tên đơn vị quân đội. Số lính của mỗi quân thƣờng hay thay đổi, tuy 

nhiên, đại để thì mỗi quân gồm có từ 2 thuyền trở lên, mỗi thuyền vẫn thƣờng có khoảng 

500 ngƣời. 

  

NỘI VIỆN THỊ ĐỘC (58) : Tên chức quan của nhà Minh. Những ngƣời có hàm từ 

Chánh ngũ phẩm trở lên đều có thể đƣợc hổ nhiệm giữ chức này. 

  

NÔNG CỐNG (05) : Tên một huyện ở Thanh Hóa.  

  

NÖI ĐÂU MÂU (33) : Tên núi ở Quảng Bình, gần cửa Nhật Lệ. 

  

NÖI TRƢỜNG DỤC (31) : Tên núi ở Quảng Bình. 

  

NHA GIANG (22) : Tên sông đổ ra cửa Đại Yên (hay cửa Liêu) ở Nam Hà cũ. 

  

NHA ÚY NỘI TÁN (30) : Chức võ quan cao cấp của chúa Nguyễn, đƣợc quyền hầu cận 

và bàn việc quân cơ với chúa. 

  

NHÂN MỤC (27) : Tên chợ, cũng là tên làng, tục gọi là làng Mọc, nay là xã Nhân 

Chính, ngoại thành Hà Nội. 

  

NHẬT LỆ (33) : Tên sông, cũng là tên cửa biển ở Quảng Bình. 

  

NGỌC CUNG CẦU (42) : Chƣa rõ điển tích, chỉ biết cả câu này ý nói phải thực hiện 

đúng phận sự của mình. 

  

NGÔ-VIỆT (42) : Nƣớc Ngô và nƣớc Việt, hai nƣớc nhỏ ở Trung Quốc thời Xuân Thu. 

Đây chỉ đất xƣa của nƣớc Ngô và nƣớc Việt, nơi vua nhà Minh đang bôn tẩu tới để lánh 

nạn và mong hƣng phục cơ nghiệp cho mình. 

  

NGÙ (19) : Vật trang sức, thƣờng có hình cầu, dƣới có dính tua đủ màu. 

  

PHỤ QUỐC CHÍNH (42) : Chức tự phong của Trịnh Tráng. Với chức đó, Trịnh Tráng 

có danh nghĩa lớn là giúp vua trị nƣớc, nhƣng thực chất, Trịnh Tráng đã nắm hết mọi 

quyền bính trong tay. 

  



PHỔ QUẬN CÔNG (4) : Tƣớc Quận công, hiệu là Phổ. 

  

QUYỂN THỦ (Lời trích ở trang đầu của sách) : Quyển mở đầu. 

  

Sách Đại Việt sử kí toàn thƣ gồm có : 1 quyển thủ, 5 quyển ngoại kỉ (giới thiệu lịch sử 

nƣớc ta từ đầu đến Ngô Quyền), 10 quyển bản kỉ (giới thiệu lịch sử nƣớc ta từ Ngô 

Quyền đến hết thời Lê Lợi), 5 quyển bản kỉ thực lục (giới thiệu lịch sử nƣớc ta từ Lê 

Thái Tông đến hết thời Lê Cung Hoàng) và 7 quyển bản kỉ tục biên (giới thiệu lịch sử 

nƣớc ta từ nhà Mạc đến giữa thế kỉ XVII), tổng cộng 28 quyển. 

  

Quyển thủ là quyển giới thiệu lời tựa, lời biểu dâng sách, phàm lệ và mục lục. 

  

SAO BẮC ĐẨU (50) : Là chòm sao ở phía Bắc, gồm có 7 vì sao, cho nên cũng gọi là 

chòm Thất tinh. 

  

SAO CHẨN (50) : Tên của một ngôi sao trong Nhị Thập Bát Tú. 

  

SAO KHÔI (50) : Tên một ngôi sao trong số 7 ngôi sao Bắc Đẩu. 

  

SÔNG TAM CHẾ (51) : Tên sông ở Hà Tĩnh. 

  

SỞ - THỤC (42) : Tên hai nƣớc chƣ hầu ở Trung Quốc thời Xuân Thu. Đây chỉ vùng đất 

từ tỉnh Tứ Xuyên sang phía Đông, giáp với Phúc Kiến, vốn là đất của nƣớc Thục và 

nƣớc Sở cũ. 

  

TẢ THỊ LANG BỘ BINH (65) : Chức vụ hàng thứ hai sau Thƣợng thƣ của bộ Binh.  

  

TẢ GIANG BINH TUẦN ĐẠO (16) : Chức vụ của nhà Minh đặt ra khi cử quan đi kiểm 

tra tình hình ở phía tả ngạn sông Trƣờng Giang.  

  

TẢ TƢỚNG TIẾT CHẾ THỦY BỘ CHƢ BINH (40) : Chức Tả tƣớng, nắm giữ quyền 

chỉ huy tất cả các dinh quân, thủy cũng nhƣ bộ. Chức này chỉ có Tả mà không có Hữu, 

chỉ dành riêng cho chúa mà thôi. 

  

TÀM CHÂU (5) : Tên đất, nay thuộc Thanh Hóa. 

  

TÁN LÍ (40) : Chức quan giúp việc cho các quan trấn thủ ở các xứ. Sau, chức này bị bãi 

bỏ, chỉ khi nào xuất quân đi xa mới đặt chức Tán lí, để giúp việc cho chủ tƣớng mà thôi. 

Hết việc phải xuất quân, chức Tán lí đƣơng nhiên bị bãi bỏ. 

  

TÀO THÁO (31 ) : Tên nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc thời Tam Quốc. Lúc đầu, 

Tào Tháo chỉ là quyền thần thời Hán Hiến Đế sau, Tào Tháo cùng Lƣu Bị và Tôn Quyền 



cùng tranh hùng, tạo ra cuộc hỗn chiến Tam Quốc (Ngụy, Thục và Ngô). Đến khi con 

của Tào Tháo là Tào Phi cƣớp ngôi vua của nhà Hán, Tào Tháo đƣợc truy tôn là Vũ Đế.  

  

TAM TI (31) : Ba cơ quan cùng trông coi việc nƣớc ở một trấn. Tam ti gồm : Thừa ti 

(trông coi về hành chính và thuế khóa), Hiến ti (trông coi về tƣ pháp, xét xử và án kiện), 

Đô ti (trông coi về quân sự).  

  

TÂY DƢƠNG (31) : Chỉ chung các nƣớc phƣơng Tây. Lúc này, thực dân phƣơng Tây 

đang tìm cách bành trƣớng.mạnh mẽ sang phƣơng Đông. 

  

TẤT ĐỒNG (47) : Vùng đất tiếp giáp giữa Hà Tĩnh với Quảng Bình ngày nay. 

  

TIÊN KHẢO (21) : Ngƣời cha đã khuất. Trịnh Tùng là con thứ của Trịnh Kiểm, mà 

Trịnh Kiểm thì đã mất (năm 1569), nên Trịnh Tùng gọi Trịnh Kiểm là tiên khảo.  

  

TIỀN BỘ DINH, QUỲNH QUẬN CÔNG (22) : Chức quan chỉ huy dinh Tiền Bộ, tƣớc 

Quận công, hiệu là Quỳnh.  

  

TIẾT CHÊ (10) : Ngƣời đứng đầu lực lƣợng vũ trang. 

  

TIẾT CHẾ SINH QUỐC CÔNG (22) : Ngƣời đứng đầu lực lƣợng vũ trang, tƣớc Quốc 

công, hiệu là Sinh. Đây là chức hiệu tự xƣng, không phải chức hiệu chính thức của nhà 

nƣớc. 

  

TÔN VÕ TỬ (34) : Cũng tức là Tôn Võ hay Tôn Tử, nhà binh pháp nổi tiếng của Trung 

Quốc thời cổ đại. 

  

TỔNG BINH (31) : Chức võ quan đứng đầu lực lƣợng vũ trang của một xứ nào đó. 

  

TƢỚNG THẦN LẠI (31) : Chức quan chuyên lo việc thuế khóa. 

  

TRẤN THỦ (36) : Ngƣời đứng đầu một trấn.  

  

TRUNG ĐẠO (47) : Quân đội xƣa thƣờng chia làm năm đạo (hoặc năm dinh hay năm 

quân), gồm : Tả, Hữu, Tiền, Hậu và Trung. Vậy, Trung Đạo là một trong năm đạo quân 

đƣơng thời của chúa Nguyễn. 

  

THÁI BẢO (02) : Một trong Tam thái (Thái sƣ, Thái phó và Thái bảo). Tuy nhiên, đây 

chỉ là vinh hàm ban riêng cho đại thần, không phải là thực hàm. 

  

THÁI BỘC TỰ KHANH (49) : Chức quan đứng đầu một Tự trong triều đình. (Xem 

thêm : Cấp sự trung). Chức này thƣờng có hàm từ Ngũ phẩm trở lên. 

  



THÁI TỂ HƢNG QUỐC CHIÊU HUÂN TĨNH CÔNG (21) : Tƣớc và hiệu của Nguyễn 

Kim. 

  

THÁI THƢỜNG TỰ KHANH (18), (40) : Tên chức quan làm việc trong các Tự của 

triều đình. (Xem thêm Cấp sự trung) 

  

THAM CHÍNH (35) : Chức quan ở địa phƣơng cấp trấn, sau chức Trấn thủ, thƣờng có 

hàm Tứ phẩm. 

  

THAM ĐỐC (6) : Chức quan giúp việc cho quan Trấn thủ ở các trấn. 

  

THAM TỤNG, LỄ BỘ THƢỢNG THƢ, KIÊM ĐÔNG CÁC ĐẠI HỌC SĨ, THIẾU 

  

BẢO, TUỚC YÊN QUẬN CÔNG (53) : Chỉ chức tƣớc của Phạm Công Trứ. Ông có 

tƣớc Quận công, hiệu là Yên, hàm Thái bảo, là Thƣợng thƣ bộ Lễ, kiêm coi Đông Các 

Viện, lại đƣợc giao giữ chức Tham tụng. 

  

THANH ỨNG (47) : Đây nói tạo ra sự hỗ trợ khi cần thiết cho nhau. 

  

THANH TƢƠNG (8) : Tên đất ở Quảng Bình. 

  

THIÊM ĐÔ NGỰ SỬ (21) : Tên chức quan làm việc ở Ngự Sử Đài, dƣới quyền của Đô 

ngự sử, chức này thƣờng dùng những ngƣời có hàm chánh Ngũ phẩm. 

  

THỔ TI VÂN NAM (56) : Chức quan trông coi đất Vân Nam của Trung Quốc. 

  

THUYỀN ĐỊCH CẦN (34) : Thuyền là đơn vị quân đội xƣa, nếu đầy đủ thì mỗi thuyền 

có chừng 500 ngƣời. Địch Cần là tên riêng của đơn vị quân đội (thuyền) này. 

  

THỰ VỆ (6) : Tên chức quan Vệ là vệ quân (thƣờng có quân số tƣơng đƣơng với một 

thuyền). Mỗi vệ có chức Chƣởng vệ (là chức đứng đầu) và chức Thự vệ (là chức phó, 

giúp việc cho Chƣởng vệ). 

  

THƢỢNG PHỤ (3) : Tiếng tôn xƣng, đây chỉ Trịnh Kiểm.  

  

THƢỢNG SƢ TÂY VƢƠNG (53) : Tƣớc và hiệu Trịnh Tạc tự phong cho mình vào 

tháng 9 năm 1659. 

  

THƢỢNG TƢỚNG THÁI QUỐC CÔNG (4) : Chức Thƣợng tƣớng, tƣớc Quốc công 

hiệu là Thái. Đây chỉ Trịnh Kiểm. 

  

VẠN TƢỢNG (31) : Tên tiểu vƣơng quốc. Lãnh thổ của vƣơng quốc này nay thuộc Lào. 

  



VĂN CHỨC (36) : Tên chức quan, chƣa rõ cụ thể ra sao. 

  

VĂN PHONG HẦU (4) : Tƣớc Hầu, hiệu là Văn Phong 

  

VỊ DƢƠNG HẦU (4) : Tƣớc Hầu, hiệu là Vệ Dƣơng. 

  

VIỆC THỔ MỘC (38) : chỉ việc xây cất. 

  

VIÊN KÌ TRƢỞNG (34) : Ngƣời chịu trách nhiệm chính trong việc cầm cờ hiệu của 

quân đội xƣa. 

  

VƢƠNG MÃNG (31) : Viên quyền thần dƣới thời Ai Đế nhà Tây Hán. Năm 8, Vƣơng 

Mãng cƣớp ngôi nhà Tây Hán, lập ra nhà Tân. Nhà Tân tồn tại từ năm 8 đến năm 25.  

  

XỨ ĐÀNG TRONG (24) : vùng đất do chúa Nguyễn cai quản, gồm từ sông Gianh trở 

vào. 
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NGƢỜI XƢA VẪN PHÀN NÀN VÀ CHO RẰNG VIỆC TRƢỚC THUẬT LÀ KHÓ. 

HUỐNG CHI NGÀY NAY, SÁCH VỞ ĐÃ TẢN MÁT, MUỐN HIỂU SUỐT ĐƢỢC 

CỔ KIM, PHÂN BIỆT ĐƢỢC VIỆC HAY VÀ VIỆC DỞ, GÓP NHẶT CHỮ NGHĨA 

CỦA THIÊN CỔ ĐỂ LÀM THÀNH SÁCH THÔNG DỤNG CHO ĐỜI, THÌ ĐẾN 



BẬC HỌC RỘNG TÀI CAO CÒN LẤY LÀM NGẠI, NÓI CHI NGƢỜI SỨC HỌC 

CÒN TẦM THƢỜNG NHƢ TA.  

  

 

  

PHAN HUY CHÚ 

  

(Trích lời tựa của bộ LỊCH TRIỀU HIẾN CHƢƠNG LOẠI CHÍ ) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

LỜI NÓI ĐẦU 

  

01 - LƢỢC TRUYỆN THỪA THIÊN CAO HOÀNG HẬU 

  

02 - HẬU VẬN CỦA HOÀNG TỬ CẢNH 

  

03 - NGUYỄN PHÖC ĐÀI BA LẦN MẮC LỖI 

  

04 - ĐIỆN BÀN CÔNG NGUYỄN PHÚC PHỔ 

  

05 - SỰ XẤC XƢỢC CỦA QUẢNG UY CÔNG NGUYỄN PHÚC QUÂN 

  

06 - AN KHÁNH CÔNG NGUYỄN PHÚC QUANG BỊ PHẠT 

  

07 - CHUYỆN NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 

  

08 - TỐNG PHÖC ĐẠM VỚI TÌNH RIÊNG VÀ PHÉP CÔNG 

  

09 - TỐNG VIẾT PHÚC VÀ TỪ VĂN CHIÊU 

  

10 - ĐỨC THANH LIÊM CỦA LƢƠNG NĂNG BÁ NGUYỄN VĂN HIẾU 

  

11 - TRẤN THỦ TRẦN CÔNG HIẾN XÉT ÁN 

  



12 - CHUYỆN HỮU THAM TRI VŨ TRINH 

  

13 - THƢƠNG HẠI THAY, NGUYỄN VĂN THÀNH ! 

  

14 - VÌ SAO NGUYỄN VĂN TÀI BỊ XỬ TỬ ? 

  

15 - ĐOẠN KẾT BI THẢM CỦA ĐẶNG TRẦN THƢỜNG 

  

16 - PHÍA SAU VỤ ÁN TRẦN NHẬT VĨNH 

  

17 - NHỮNG CHUYỆN LI KÌ TRƢỚC KHI LÊ VĂN DUYỆT QUA ĐỜI 

  

18 – VỤ ÁN LÊ VĂN DUYỆT 

  

19- LÊ CHẤT LÀ LÊ CHẤT ƠI ! 

  

20 - TƢỚNG LÊ VĂN QUÂN CHẾT RỒI VẪN BỊ ĐÁNH 100 GẬY ! 

  

21 - ĐÔNG SƠN ĐẠI TƢỚNG ĐỖ THANH NHƠN ĐÃ CHẾT NHƢ THẾ NÀO ? 

  

22 - GƢƠNG HIẾU THẢO CỦA NGUYỄN VĂN TRÌNH 

  

23 - THÂN MẪU CỦA VUA TỰ ĐỨC SỐNG NHƢ THẾ NÀO ? 

  

24 - AN THƢỜNG CÔNG CHÚA VỚI MÓN ĐUÔI DÊ VÀ NẦM DÊ 

  

25 – LỜI SỚ CỦA NGUYỄN ĐĂNG TUÂN 

  

26 - TRƢƠNG ĐĂNG QUẾ VỚI VỤ MẤT TRỘM Ở NHÀ CÔNG CHÖA AN NGHĨA 

  

27 - NGUYỄN TRI PHƢƠNG BỊ NGHIÊM PHÊ 

  

28 - PHAN THANH GIẢN BẢY LẦN BỊ TRÁCH PHẠT 

  

29 - LƢỢC TRUYỆN NGUYỄN BÁ NGHI 

  

30 - THÂN VĂN QUYỀN MAY MÀ THOÁT ĐƢỢC TỘI CHÉM ĐẦU 

  

31 - THÂN VĂN NHIẾP BỐN LẦN DÂNG SỚ CAN VUA 

  

32 - DŨNG CỦA PHẠM KHÔI 

  

33 - TÂM SỰ ĐỖ QUANG 



  

34 - LỜI ĐÁP CỦA VÕ TRỌNG BÌNH 

  

35 - CÁI CHẾT CỦA TRẦN TIỄN THÀNH 

  

36 - VÕ VĂN BẢN GẶP MAY 

  

37 - KHÍ KHÁI PHẠM VĂN NGHỊ 

  

38 - LÒNG HIẾU THẢO VÀ ĐỨC THANH LIÊM CỦA NGUYỄN DỤC 

  

39 – LỜI CAN GIÁN CỦA MAI ANH TUẤN 

  

40 - THƢƠNG HẠI THAY, TRẦN ĐÌNH TÖC ! 

  

41 – LỜI CAN CỦA QUAN KINH DIÊN KHỞI CHÚ LÀ NGUYỄN TƢ GIẢN 

  

42 - CHUYỆN LÊ ĐÌNH DAO 

  

43 - HẠNH NGHĨA TÔ THẾ MỶ 

  

44 - SƠN NHÂN HÕA THƢỢNG 

  

45 – ĐỖ TIẾT PHỤ 

  

THẾ THỨ CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN 

  

LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 LỜI NÓI ĐẦU 

 

 



Tập sách 45 giai thoại thế kỉ XIX là tập thứ tám của bộ VIỆT SỬ GIAI THOẠI gồm tám 

tập. 

  

Để viết 45 giai thoại thế kỉ XIX, chúng tôi đã dựa vào hai bộ sử lớn của Quốc Sử Quán 

triều Nguyền, đó là Đại Nam thực lục (gồm 453 quyển) và Đại Nam liệt truyện (gồm 85 

quyển). 

  

Đại Nam thực lục là bộ chính sử của triều Nguyền, gồm hai phần là Tiền biên (giới thiệu 

lịch sử thời các chúa Nguyễn) và Chính biên (giới thiệu lịch sử thời các vua nhà 

Nguyễn). Bộ sử này quá lớn, lại biên soạn theo nguyên tắc biên niên (nghĩa là chép việc 

theo tuần tự từng năm) cho nên việc tổng hợp để viết rất khó. Bởi lí do này, chúng tôi 

dùng Đại Nam thực lục chủ yếu để tra cứu và kiểm chứng mà thôi. Phần trích dịch, 

chúng tôi lấy chủ yếu từ bộ Đại Nam liệt truyện.  

  

Đại Nam liệt truyện cũng là bộ sử lớn, chép chuyện của các Hậu, Phi, Thái tử, Hoàng tử, 

Công chúa, Tôn thất, chuyện các lƣơng thần và nghịch tặc theo quan niệm riêng của các 

sử gia đƣơng thời, chuyện một số nƣớc có quan hệ với nƣớc ta thời Nguyễn v.v....Bộ này 

cũng đƣợc chia làm nhiều phần khác nhau, gồm có : Đại Nam tiền biên liệt truyện (gồm 

6 quyển, chép chuyện Hậu, Phi, Hoàng tử, Công chúa và các bề tôi thời các chúa 

Nguyễn); Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, 33 quyển); Đại Nam chính biên liệt 

truyện (Nhị tập, 46 quyển). Tuy Sơ tập và Nhị tập của Đại Nam chính biên liệt truyện 

dài ngắn có khác nhau, nhƣng tất cả đều chép chuyện các Hậu, Phi, Thái tử, Hoàng tử, 

Công chúa, Tôn thất, chuyện các quan, chuyện các cao tăng, chuyện những ngƣời hạnh 

nghĩa... dƣới thời trị vì của các vị vua triều Nguyễn. Do đƣợc viết theo thể truyện, cho 

nên, tính hệ thống về các sƣ kiện của từng nhân vật đƣợc thể hiện rất rõ. Để bạn đọc tiện 

theo dõi, nhƣ trên đã nói, chúng tôi đã trích dịch chủ yếu là từ bộ sử này. 

  

Tất nhiên, ngoài hai bộ sử lớn với tổng số chung là 538 quyển, chúng tôi còn phải tham 

khảo thêm nhiều thƣ tịch cổ nữa, nghĩa là cũng có chút công phu, nhƣng chẳng phải vì 

thế mà tập sách này tránh đƣợc hết sai sót. Tôi hồ hởi đem bản thảo tới Nhà xuất bản 

Giáo dục với ƣớc muốn rất chân thành rằng, một mai, khi sách này may mắn đến đƣợc 

với bạn đọc giàu tâm huyết, tôi sẽ hân hạnh nhận đƣợc những ý kiến đóng góp chân tình. 

  

 

  

Thành phố Hồ Chí Minh 

  

1988 - 1994 

  

NGUYỄN KHẮC THUẦN 

  

 

  



 

 01 - LƢỢC TRUYỆN THỪA THIÊN CAO HOÀNG HẬU 

 

 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành trọn quyển thứ nhất để chép 

chuyện các Hậu và Phi, trong đó, phần thứ ba của quyển này là chuyện về Thừa Thiên 

Cao Hoàng hậu là Hoàng hậu của vua Gia Long. Nay xin đƣợc lần theo ghi chép của 

sách trên mà lƣợc thuật nhƣ sau : 

  

Thừa Thiên Cao Hoàng hậu tên gì không rõ, chỉ biết bà là con gái của Thái bảo Quốc 

công Tống Phúc Khuông. Tống Phúc Khuông quê ở huyện Tống Sơn (Thanh Hóa), cho 

nên, sử vẫn chép bà là ngƣời ở Quý huyện. Bà sinh năm Tân Tị (1761), mất năm Giáp 

Tuất (1814), thọ 53 tuổi. 

  

Năm Mậu Tuất (1778), bà 17 tuổi, theo cha là Tống Phúc Khuông và chúa tôi họ 

Nguyễn chạy vào Gia Định. Nguyễn Phúc Ánh (lúc bấy giờ 18 tuổi) đã cƣới bà, phong 

bà làm Nguyên phi. Bà đã sinh hạ tất cả ba ngƣời con trai, nhƣng cả ba đều mất sớm. 

(Xin xem thêm Hậu vận của Hoàng tử Cảnh). Từ khi trở thành Nguyên phi của Nguyễn 

Phúc Ánh, bà đã bao phen gian nan bôn tẩu khắp đó đây. Năm Quý Mão (1783), vì bị 

Tây Sơn truy đuổi gắt gao, binh mã bị tiêu diệt gần hết, nên Nguyễn Phúc Ánh đã sang 

cầu cứu quân Xiêm La, đồng thời, cậy nhờ Bá Đa Lộc đem Hoàng tử Cảnh sang Pháp 

xin thêm ngoại viện. Trọng trách phụng dƣỡng mẹ già và trông coi mọi việc trong gia 

thất suốt thời phiêu bạt, Nguyễn Phúc Ánh ủy thác hết cho bà. Đó là thời kì đen tối nhất, 

ngày đoàn tụ chẳng biết có hay không, bởi vậy mà khi chia tay, Nguyễn Phúc Ánh đã lấy 

một nén vàng tốt, chặt ra làm hai, trao cho bà một nửa, còn mình thì giữ một nửa, và nói 

: 

  

- Con ta đi rồi và ta cũng sẽ đi đây. Phi hãy phụng dƣỡng Quốc Mẫu (tức bà Hiếu Khang 

Hoàng thái hậu, con gái của Diễn Quốc công Nguyễn Phúc Trung, ngƣời quê ở Minh 

Linh, nay thuộc Quảng Trị, mẹ của Nguyễn Phúc Ánh - NKT). Ngày gặp lại cũng chẳng 

biết là vào lúc nào và ở đâu, bởi vậy, Phi hãy lấy nửa nén vàng tốt này làm của tin. 

  

Nguyễn Phúc Ánh rƣớc năm vạn quân Xiêm La về hòng đè bẹp Tây Sơn, nhƣng rồi lại 

bị Tây Sơn đánh cho đại bại, phải bôn tẩu khắp đó đây. Bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu 

(lúc bấy giờ còn là Nguyên phi) phải rƣớc Quốc Mẫu chạy ra đảo Phú Quốc náu mình. 

Năm 1788, Nguyễn Phúc Ánh chiếm lại đƣợc Gia Định. Từ đây, bà luôn đi theo Nguyễn 

Phúc Ánh để lo giúp mọi việc. Năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Phúc Ánh đề nghị bà làm 

mẹ nuôi cho con của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu là Nguyễn Phúc Đảm, tức Hoàng 

đế Minh Mạng sau này, dẫu bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu lúc này còn rất khỏe mạnh 

và sống mãi đến năm 1846 mới mất. Bà bằng lòng với điều kiện là chồng phải viết tờ 

giao ƣớc hẳn hoi. Nguyễn Phúc Ánh sai Lê Văn Duyệt viết tờ giao ƣớc, còn bà thì sai 

cung nữ là Nguyễn Thị Lê cất giữ. Từ đó, Nguyễn Phúc Đảm vào ở hẳn với bà. 

  



Tháng ba năm Gia Long thứ hai ( 1803), bà đƣợc lập làm Vƣơng hậu và đến tháng 7 

năm Gia Long thứ năm (1806) thì đƣợc lập làm Hoàng hậu. Khi bà mất (năm 1814), các 

con do bà sinh hạ đều đã qua đời, chỉ còn ngƣời con nuôi là Nguyễn Phúc Đảm mà thôi. 

  

 

  

Lời bàn : Xét đạo làm vợ, bà là ngƣời tiết hạnh và thủy chung son sắt,. một lòng một dạ 

chăm lo cho cơ nghiệp của chồng, cho nên không thể vì việc trách cứ chồng bà là 

Nguyễn Phúc Ánh (tức Hoàng đế Gia Long) mà quên việc ghi nhận chút lòng trung trinh 

của bà đƣợc. Xét dạo làm dâu, bà là ngƣời ăn ở chí tình, lúc bôn tẩu đó dây cũng nhƣ khi 

yên hƣởng thái bình đều một lòng cung kính mẹ chồng, cho nên, chẳng thể vì coi nhẹ 

triều Nguyễn mà quên mất đức lớn của bà kể từ khi xuất giá. Cổ nhân nói : lấy chồng 

gánh vác giang sơn nhà chồng, hẳn là đại loại nhƣ thế chăng ? 

  

Chặt đôi nén vàng tốt để giao cho bà một nửa làm tin, ấy là biểu hiện sự hoang mang của 

Nguyễn Phúc Ánh lúc phải chạy đi sống lƣu vong, còn nhƣ bắt Nguyễn Phúc Ánh phải 

làm tờ giao ƣớc khi nhờ bà nhận Nguyễn Phúc Đảm làm con nuôi là biểu hiện sự cẩn 

trọng của bà đối với bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, cũng là cẩn trọng đối với cả chính 

Nguyễn Phúc Ánh nữa. 

  

Sự cẩn trọng của bà là hơi quá chăng ? Tiếc là không phải hơi quá mà là rốt cuộc vẫn 

chƣa đủ. Về sau, Minh Mạng đã khiến cho con dâu và hai cháu nội của bà, ngƣời bị dìm 

chết, ngƣời bị mang họa vô luân, cả đến chắt của bà cũng không yên thân nổi. Thƣơng 

thay ! 

  

 

 02 - HẬU VẬN CỦA HOÀNG TỬ CẢNH 

 

 

 

Hoàng tử Cảnh tức Nguyễn Phúc Cảnh, con trƣởng của Nguyễn Phúc Ánh (hay Nguyễn 

Ánh, ngƣời về sau lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long) và bà Thừa thiên Cao 

Hoàng hậu (con gái của Thái bảo Quốc công Tống Phúc Khuông). Bà Thừa Thiên Cao 

Hoàng hậu sinh hạ trƣớc sau tổng cộng ba ngƣời con trai là Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn 

Phúc Hy và Nguyễn Phúc Noãn nhƣng tất cả đều mất sớm. 

  

Nguyễn Phúc Cảnh sinh năm Canh Tí ( 1780) tại Gia Định. Mùa xuân năm Quý Sửu 

(1793), Nguyễn Phúc Cảnh đƣợc lập làm Đông cung (tức Thái tử), nhƣng ngƣời đời vẫn 

thƣờng quen gọi Thái tử Nguyễn Phúc Cảnh là Hoàng tử Cảnh. Cuộc đời của Hoàng tử 

Cảnh kể cũng đa truân. Nay xin theo sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 

2) mà lƣợc thuật nhƣ sau : 

  



- Mùa hạ năm Quý Mão (1783), sau khi bị Tây Sơn đánh cho tơi bời, Nguyễn Ánh bèn 

tìm đƣờng chạy sang cầu cứu Xiêm La. Bởi quá khốn quẫn, Nguyễn Ánh đã nhờ Bá Đa 

Lộc đem Hoàng tử Cảnh làm con tin, đi sang Pháp để xin thêm viện trợ binh lực cho 

mình. Cùng đi với Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh còn có các quan Phạm Văn Nhân và 

Nguyễn Văn Liêm. Chuyến đi này kéo dài từ năm 1783 đến năm 1789 nhƣng chẳng 

mang lại kết quả gì đáng kể, ngoài nỗi nhục kí kết hiệp ƣớc Versailles năm 1787. 

  

- Mùa xuân năm Quý Sửu (1793), Hoàng tử Cảnh đƣợc lập làm Đông cung, đƣợc phong 

là Nguyên Súy Quận công, đƣợc dựng phủ Nguyên Súy và đƣợc ban ấn có bốn chữ 

Đông cung chi ấn. Một số quan văn võ đại thần và nhiều lại thuộc đƣợc sai đến để giúp 

việc. Các bậc danh sĩ đƣơng thời nhƣ Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định... cũng đƣợc sai 

đến để lo việc giảng học. 

  

- Trong thời gian ở ngôi Đông cung, Nguyễn Phúc Cảnh từng đƣợc giao việc trấn giữ 

các địa phƣơng hiểm yếu nhƣ Gia Định và Diên Khánh, nhƣng tiếc thay, năm Tân Dậu 

(1801), lúc mới 21 tuổi, Nguyễn Phúc Cảnh mất vì bị bệnh đậu mùa, để lại một ngƣời vợ 

góa là Tống Thị Quyên và hai ngƣời con trai còn nhỏ dại là Nguyễn Phúc Mỷ Đƣờng và 

Nguyễn Phúc Mỷ Thùy. Năm Gia Long thứ 16 (1817), Mỷ Đƣờng đƣợc phong làm Ứng 

Hòa Công và Mỷ Thùy đƣợc phong làm Thái Bình Công. 

  

Mẹ con bà Tống Thị Quyên hƣởng phúc ấm chƣa đƣợc bao lâu thì đại họa đã giáng lên 

đầu. Sách trên đã chép sự kiện thê thảm này nhƣ sau :  

  

“Trƣớc đây, thấy Vua ở ngôi mà tuổi đã cao, các quan liền xin lập ngôi trừ vị (tức là 

ngôi dành cho ngƣời sẽ lên làm vua sau này - NKT), trong số đó, có ngƣời đề nghị thẳng 

là nên lập Hoàng Tôn Đán (tức Nguyễn Phúc Mỷ Đƣờng), nhƣng Vua không nghe. (Sau, 

Gia Long lập Nguyễn Phúc Đảm là con của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, tức em 

cùng cha khác mẹ với Hoàng tử Cảnh, làm ngƣời nối ngôi, đó là Hoàng đế Minh Mạng - 

NKT). 

  

Năm Minh Mạng thứ năm (tức là năm 1824 - NKT), có ngƣời bí mật tố cáo rằng Mỷ 

Đƣờng thông dâm với mẹ là Tống Thị. Tống Thị vì thế bị dìm nƣớc cho chết, còn Mỷ 

Đƣờng thì phải giao trả hết ấn tín và dây thao, đồng thời bị giáng xuống làm thứ nhân, 

con trai con gái chỉ đƣợc biên chép phụ ở phía sau sổ tôn thất. Năm (Minh Mạng) thứ 

bảy (tức năm 1826 - NKT). Mỷ Thùy lại bị quân lính ở đạo Dực Chẩn kiện, sắp bi đƣa 

xuống đình thần đề nghị tội thì Mỷ Thùy bị bệnh mà mất, lúc ấy chƣa có con cái gì. 

(Vua) cho lấy con trƣởng của thứ nhân Mỷ Đƣờng là Lệ Chung, tập phong làm Ứng Hòa 

Hầu để lo việc phụng thờ Anh Duệ Hoàng thái tử (tức Hoàng từ Cảnh - NKT). Đến năm 

thứ tám (tức năm 1827 - NKT), đổi phong làm Thái Bình Hầu.” 

  

Cuộc trầm luân tƣởng đến đó là hết, nào dè, đến năm Minh Mạng thứ mƣời bảy (1836), 

triều thần vì sợ con cái của Lệ Chung sẽ nhờ cha mà hƣởng phúc, nên lại tiếp tục nghị 

tội, buộc con trai của Lệ Chung là Lệ Ngân, con gái của Lệ Chung là Thị Văn và Thị 



Dao đều phải giáng làm thứ nhân. Mãi đến năm Tự Đức thứ hai (1848), khi Mỷ Đƣờng 

bị bệnh mà mất, dòng dõi của Hoàng tử Cảnh mới đƣợc tạm coi là yên, hẳn nhiên là yên 

phận... dân thƣờng. 

  

 

  

Lời bàn : Mới ba tuổi đầu đã phải bị đƣa đi làm con tin, lênh đênh khắp chân trời góc 

biển, về nƣớc lại phải nếm mùi chinh chiến, đó là một lần bạc nhƣợc. Ở ngôi Đông cung 

chƣa đƣợc bao lâu, tuổi thanh xuân đang bừng bừng sức sống mà bỗng dƣng mắc bệnh 

đậu mùa rồi mất, đó là hai lần bạc nhƣợc. Hành trạng của Hoàng tử Cảnh đúng sai thế 

nào, hậu thế sẽ bàn sau, nhƣng xét phận riêng đắng cay chìm nổi, nhƣ thế kể cũng là 

đáng thƣơng lắm thay ! 

  

Thời ấy, có hai tội thuộc hàng đại ác không thể tha, ấy là bất trung và thất đức. Bất trung 

thì con trai trƣởng của Hoàng tử Cảnh chẳng có biểu hiện gì, vậy thì Minh Mạng muốn 

yên vị trên ngôi, ắt phải khép Mỷ Đƣờng vào tội thất đức là thông dâm với mẹ. Ôi, giá 

mà Mỷ Đƣờng chẳng phải cháu đích tôn của Gia Long thì đời ông sẽ êm thắm biết ngần 

nào. 

  

Vua Minh Mạng tiếng là do bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu sinh ra nhƣng từ nhỏ đã 

đƣợc bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu nuôi dƣỡng, nghĩa là với Hoàng tử Cảnh,. nào có 

khác chi anh em cùng cha cùng mẹ, thế mà cam tâm giết hại chị dâu và đầy đọa các con 

của anh. Ai đó đã nói rằng, phàm đã là Hoàng đế thì chẳng thể dung tha dòng trƣởng của 

tộc họ nhà mình. Mức độ đúng sai với ai chƣa rõ, nhƣng với vua Minh Mạng, chí lí thay 

! 

  

 03 - NGUYỄN PHÖC ĐÀI BA LẦN MẮC LỖI 

 

 

Nguyễn Phúc Đài là Hoàng tử thứ năm của Hoàng đế Gia Long, thân mẫu là bà Thuận 

Thiên Cao Hoàng hậu (1768 - 1846). Ông đƣợc phong là Kiến An Vƣơng, bởi vậy, sử 

thƣờng chép là Kiến An Vƣơng Đài. Kiến An Vƣơng Đài sinh năm Ất Mão (1795), mất 

năm Kỉ Dậu (1849), thọ 54 tuổi. Ông có tổng cộng 81 ngƣời con, gồm 40 trai và 41 gái. 

Bình sinh, ông có nhiều điều đƣợc khen nhƣng cũng có đến ba lần mắc lỗi. Sách Đại 

Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 2) chép việc mắc lỗi của ông nhƣ sau : 

  

"Khi mới lên ngôi, vua Minh Mạng từng đến nhà ông chơi, biết ông tiêu xài lớn, bổng 

lộc không đủ dùng, bèn cho 20 quan tiền và dụ rằng : 

  

- Em phải biết suy nghĩ, vì bổng lộc chính là mỡ béo của dân, cho nên, phải kính cẩn dè 

xẻn, có thế mới nối đƣợc nghiệp nhà, chớ hoang phí mà tổn hại đến đức. Ta vì thiên hạ 

mà giữ của, há đâu lại có thể lấy của công mà ban ơn riêng đƣợc ? 

  



Năm Minh Mạng thứ mƣời bốn (tức năm 1833 - NKT), ông sai tên thuộc viên trong phủ 

của mình là Lê Văn Quát ra Hà Nội để mua ngựa. (Lê Văn) Quát liền tìm đƣờng lên tận 

Cao Bằng để sách hỏi tiền của ở trong dân. Quan Tuần phủ của phủ Lạng Sơn là Hoàng 

Văn Quyền biết đƣợc chuyện này, liền tâu Vua, (Lê Văn) Quát bị xử tử, còn ông thì bị 

cắt bổng lộc trong một năm.  

  

Cũng vào năm ấy (tức năm 1833 - NKT), Lê Văn Khôi làm phản, ông lấy cớ có ngƣời 

vợ lẽ là cháu gọi Lê Văn Khôi bằng cậu, xin Vua cho đƣợc truất xuống làm hàng nô tì, 

nhƣng Vua nói : 

  

- Cháu gọi bằng cậu là bên ngoại, phép nƣớc không khép tội bao giờ, nay đã truất xuống 

làm nô tì thì chuẩn cho đƣợc trở về đoàn tụ. Việc này em không can hệ gì, không nên sợ 

hãi quá nhƣ thế. Vậy, cứ chiếu theo lệ thƣờng mà vào chầu hầu. 

  

Ông cúi đấu tạ ơn". 

  

 

  

Lời bàn : Lần thứ nhất, Nguyễn Phúc Đài mắc lỗi tiêu xài hoang phí, sử không chép rõ là 

hoang phí đến mức nào, nhƣng chắc chắn là không nhỏ, bởi chƣa tính đến hàng cháu và 

bao kẻ phục dịch, chỉ mới sơ bộ tính vợ và con, gia đình này cũng đã đông tới cả trăm 

ngƣời. Họ sống đạm bạc cũng đã hao tốn không biết bao nhiêu công quỷ, nói chi chuyện 

xài hoang. Cho nên, vua Minh Mạng trách là phải, chỉ tiếc là Nhà vua vừa trách vừa cho 

thêm tiền mà thôi. 

  

Lần thứ hai, trăm tội đã có tên thuộc viên trong phủ của ông là Lê Văn Quát lãnh đủ, còn 

ông thìchỉ bị phạt cắt bổng lộc trong vòng một năm. Thôi thì âu cũng là của đi thay 

ngƣời vậy. Ắt là Lê Văn Quát chẳng thể hoàn toàn tự tiện làm chuyện bất lƣơng này, 

nhung hắn đã bị giết rồi, cũng đành phải nói là Nguyễn Phúc Đài vô can. 

  

Lần thứ ba, Nguyễn Phúc Đài quả là bảo hoảng hơn vua, vội vã đẩy vợ xuống hàng nô tì, 

để mong mình vô sự, khiến cả nhà vua cũng không thể bằng lòng, gớm thay ! 

  

Thế ra, Nguyễn Phúc Đài đáo để lắm, đối với dân thì tham lam bòn rút, đối với thân 

thuộc thì rẻ rúng coi thƣờng, đối với kẻ dƣới quyền thì phủi tay mặc xác. Ví phỏng 

Nguyễn Phúc Đài nắm đƣợc xã tắc trong tay, sinh linh trăm họ sẽ nhƣ thế nào ? 

  

Song, lỗi của Nguyễn Phúc Đài xem ra cũng có phần là lỗi của chính vua Minh Mạng. 

Cứ gẫm những điều Vua phán cũng đủ rõ, còn lâu Vua mới có thể sửa đức cho ngƣời. 

  

 

  04 - ĐIỆN BÀN CÔNG NGUYỄN PHÚC PHỔ 

 



 

Điện Bàn Công Nguyễn Phúc Phổ là Hoàng tử thứ tám của Hoàng đế Gia Long, còn 

thân mẫu là ai thì đến cả sử của triều Nguyễn cũng không rõ, đành phải chép là chƣa 

tƣờng sự tích. Nguyễn Phúc Phổ sinh năm Kỉ Mùi (1799), mất năm Canh Thân (1860) 

thọ 61 tuổi. Ông là ngƣời thọ nhất so với các Hoàng tử khác của vua Gia Long. Năm Gia 

Long thứ mƣời sáu (1817), ông đƣợc vua cha phong làm Điện Bàn Công, vì thế, sử 

thƣờng gọi ông là Điện Bàn Công Nguyễn Phúc Phổ. 

  

Sinh thời, cũng tƣơng tự nhƣ phần lớn các Hoàng tử khác của vua Gia Long, Điện Bàn 

Công Nguyễn Phúc Phổ sống ngổ ngáo, xử việc phần nhiều theo cảm tính riêng, ít khi 

đƣợc chính xác. Chuyện riêng về ông đã đƣợc sách Đại Nam chính biên liệt truyện 

  

(Sơ tập, quyển 2) chép lại nhƣ sau : 

  

“Điện Bàn Công, húy Phổ là Hoàng tứ thứ tám của Thế Tổ (tức Hoàng đế Gia Long – 

NKT), thân mẫu mất sớm, chƣa tƣờng sự tích. Năm Gia Long thứ mƣời sáu (tức năm 

1817 - NKT), ông đƣợc phong là Điện Bàn Công. 

  

Vào năm Minh Mạng thứ bảy (tức năm 1826 - NKT), ông tự tiện đặt càn quan chức rồi 

làm ấn tín riêng. Việc bị phát giác, ông đến tận cửa khuyết xin chịu tội. Nhà vua hạ lệnh 

phạt cắt bổng lộc của ông trong ba năm, đồng thời, triệt bỏ thuộc binh của ông và không 

cho phép ông vào chầu hầu nhƣ trƣớc nữa. Nhà vua còn xuống dụ rằng : 

  

- Ngƣơi là kẻ ngu tối, để đến nỗi bị bọn chẳng ra ngƣời làm cho mê hoặc mà trở nên càn 

quấy, chỉ chút xíu nữa là phạm vào trọng tội (ý chỉ tội phản nghịch - NKT). Nghĩ tới 

điều đó là ta não lòng và tức giận không thôi. Sau này, nếu ngƣơi cố sức làm điều tốt, 

trẫm sẽ lƣợng mà ban ơn cho, nhƣợc bằng thói cũ chẳng chừa, thì trẫm sẽ nghiêm xét 

theo nghĩa lớn (của bậc đế vƣơng), quyết không thể chỉ vì ngƣơi (là chỗ ruột thịt) mà 

uốn cong phép nƣớc đƣợc. Vậy, ngƣơi phải ngày đêm kính sợ mà tự xét mình. biết hối 

hận đổi lỗi. Còn nhƣ viên Phó Trƣởng sử trong phủ đệ của ngƣơi là Nguyễn Văn Bảo thì 

phải giao xuống cho bộ Hình trị tội. 

  

Từ đấy, ông hối hận lắm, không dám làm càn nữa, nhƣng ăn ở vẫn hay thiên lệch, ví nhƣ 

có thằng đầy tớ mà đƣợc ông yêu thích thì cứ tự tiện cho không biết bao nhiêu là của, 

cho dẫu nhà có túng thiếu cũng mặc". 

  

 

Lời bàn : Các Hoàng tử thƣờng đƣợc phong tƣớc công và đƣợc lập phủ đệ riêng, ấy là lệ 

định của triều đình đƣơng thời. Nhƣng phủ đệ không phải là một cơ quan hành chính, 

cho nên, tự ý đặt càn bộ máy quan chức nhƣ Điện Bàn Công Nguyễn Phúc Phổ, quả là 

tội lớn, khó có thể dung tha đƣợc. 

  



Đã tự ý đặt càn quan chức, lại còn tự ý đặt ra thuộc binh, nếu không kịp thời bị ngăn 

chặn, thật khó mà đoán trƣớc đƣợc rằng Điện Bàn Công Nguyễn Phúc Phổ sẽ còn làm 

tiếp những chuyện gì. May thay, ông là Hoảng tử thứ tám chớ nếu ông ở mấp mé gần với 

hàng trƣởng, thì nguy cơ bị xử phanh thây khó mà tránh nổi. 

  

Sử chép rằng ông ăn ở hay thiên lệch, chắc là để khẳng định cho thêm rõ ràng, chớ chỉ 

cần xét việc ông đặt càn quan chức và thuộc binh cũng đủ để vững tin là làm sao ông có 

thể minh bạch công bằng đƣợc ? 

  

Chẳng biết có nên nói rằng : may mắn thay, ông không phải là vua, may thay ! 

  

 

 05 - SỰ XẤC XƢỢC CỦA QUẢNG UY CÔNG NGUYỄN PHÚC QUÂN 

 

 

Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân là Hoàng tử thứ mƣời (trong tổng số 13 vị Hoàng tử 

của vua Gia Long), thân mẫu là bà Đức phi ngƣời họ Lê. Nguyễn Phúc Quân sinh năm 

Kỉ Tị (1809), đến năm lên tám tuổi (Đinh Sửu, 1817) thì đƣợc vua Gia Long phong làm 

Quảng Uy Công, sử bắt đầu chép Nguyễn Phúc Quân là Quảng Uy Công kể từ đó. Sinh 

thời, Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân là ngƣời ngổ ngáo, xấc xƣợc và rất lƣời biếng 

học hành. Biết rõ con mình thuộc hàng khó dạy, vua Gia Long bèn sai vị quan Giáo đạo 

nổi tiếng nghiêm khắc là Ngô Đình Giới đến để lo việc giảng kinh sách. Ngô Đình Giới 

đã vâng mệnh Vua, nhƣng cũng chính vì thế mà ông bị Quảng Uy Công Nguyễn Phúc 

Quân phỉ báng. Nay, xin theo sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 2) 

lƣợc thuật nhƣ sau : 

  

Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân lúc nhỏ ham chơi, tính xấc xƣợc và kiêu ngạo. 

Quan Giáo đạo là Ngô Đình Giới dạy bảo thƣờng có phần nghiêm ngặt, bởi vậy, ông 

ghét lắm. Một hôm, ông sai thằng nhỏ đầy tớ trong nhà, bắt một con hà mô trói ở giữa 

sân, rồi vừa lấy roi đánh vừa mắng rằng :  

  

- Mày chớ có khinh ta. 

  

Con hà mô tức con giải, động vật thuộc lớp ếch nhái. Chữ Giới (tên của Giáo đạo Ngô 

Đình Giới) trong Hán tự có hai âm là giới và giái, mà tiếng Huế, chữ giới với chữ giái 

phát âm gần tƣơng tự nhƣ nhau. Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân muốn mƣợn 

chuyện đánh mắng con giải để tỏ ý phỉ báng thầy là Ngô Đình Giới. 

  

Tháng 12 năm 1819, vua Gia Long mất, con là Nguyễn Phúc Đảm lên nối ngôi, đó là 

vua Minh Mạng (1820 - 1840). Nhà vua thấy em mình ngổ ngáo quá, liền sai các quan là 

Trần Đại Nghĩa và Nguyễn Đăng Sĩ tới để lo việc dạy dỗ. Minh Mạng ban cho Trần Đại 

Nghĩa một cái roi và dụ rằng : 

  



- Em nhỏ của trẫm, sinh trƣởng trong chốn thâm cung, không dạy không thể nên ngƣời 

đƣợc. Ngƣơi nên hôm sớm cẩn trọng dạy bảo, hễ thấy có lỗi thì cho phép đánh, chớ nên 

để thói kiêu căng và lƣời biếng lâu ngày thành nết quen. 

  

Tới mùa hạ năm Minh Mạng thứ mƣời (tức năm Kỉ Sửu, 1829), Quảng Uy Công 

Nguyễn Phúc Quân chẳng may bị bệnh đậu mà mất, hƣởng thọ 20 tuổi. 

  

  

Lời bàn : Chỉ cần chín tháng mƣời ngày là đã có thể tạo ra đƣợc một con ngƣời, nhƣng 

kiên nhẫn uốn nắn cả chục năm vẫn chƣa dễ đã tạo ra đƣợc một nhân cách tốt đẹp, cho 

nên, phàm đã là ngƣời thì phải học, học để có kiến thức, học để biết đạo lí ở đời, học để 

có thể ứng xử với đời sao cho hợp lẽ. Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân đƣợc vua cho 

quan tới giảng dạy là chí phải, chỉ tiếc là ông không thấy đƣợc ân huệ đặc biệt này. 

  

Có bao nhiêu học trò ngổ ngáo, cả gan dám phỉ báng thầy, là cứ y nhƣ rằng có bấy nhiêu 

kẻ hƣ đốn, trẻ thì làm nhục cho gia đạo, già thì để tiếng xấu cho đời sau. Con nhà thƣờng 

dân mà hƣ đốn thì bất quá cũng chỉ là kẻ phá xóm phá làng, còn nhƣ con vua mà hƣ đốn, 

xã tắc sớm muộn thế nào cũng sẽ lao đao. Cho nên, nếu không bằng lòng với việc thầy 

tránh trò, hậu thế cũng sẵn sàng bỏ qua việc vua Minh Mạng ban cho Trấn Đại Nghĩa 

một cái roi và cho phép đánh em mình khi em mình có lỗi. Xƣa mà ! Có phải ngẫu nhiên 

dân gian ta có câu thƣơng cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đâu ? 

  

 

  

 06 - AN KHÁNH CÔNG NGUYỄN PHÚC QUANG BỊ PHẠT 

 

 

An Khánh Công Nguyễn Phúc Quang là Hoàng tử thứ mƣời hai của vua Gia Long, thân 

mẫu là Mỷ Nhân ngƣời họ Trịnh, không thấy sử chép tên bà là gì. Ông sinh năm Tân 

Mùi (1811), mất năm Ất Tị ( 1845), thọ 34 tuổi, không có con thừa tự. 

  

Sinh thời, ông có hai lần mắc lỗi lớn, một lần bị quở, một lần bị phạt. Hai lần này đƣợc 

sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 2) chép lại nhƣ sau : 

  

“Năm Minh Mạng thứ mƣời hai (tức năm 1831 - NKT), thân mẫu ông qua đời, ông dâng 

sớ xin cấp thợ, phu dịch và vật liệu (để xây mộ cho thân mẫu), đều đƣợc (Nhà vua) gia 

ơn ban cấp rất hậu hĩ. Thế nhƣng sang năm Minh Mạng thứ mƣời ba (tức năm 1832 - 

NKT), dầu việc an táng thân mẫu đã xong xuôi rồi, ông vẫn dâng sớ xin thêm gạch và 

xin đƣợc ứng trƣớc bổng lộc của năm Minh Mạng thứ mƣời bốn (tức năm 1833 - NKT). 

Vua liền xuống dụ rằng : 

  

- An Khánh Công (Nguyễn Phúc) Quang, trƣớc đây vì có việc tang riêng, mƣợn cớ nài 

xin những hai ba lần, và trẫm lấy lẽ đối đãi với thân công, đặc cách cấp phát cho rất hậu, 



lại còn phái lính và voi đến giúp đỡ công việc, ngoài ra còn cho mƣợn trƣớc bổng lộc 

của năm Minh Mạng thứ mƣời ba để lo tang lễ. Nay, (An Khánh Công) không biết thế là 

đã quá đủ, còn dâng lời tâu xin này, thật đúng là mƣợn việc tang riêng để cầu lợi, hàm 

hồ và nhảm nhí quá lắm. 

  

Tập tấu sớ ấy bị vất trả lại, đã thế, Nhà vua còn truyền lời quở trách nghiêm ngặt rằng : 

  

- Từ đây về sau, nếu không biết tự an phận, còn cầu xin bất cứ điều gì, thì sẽ lập tức bị 

giao cho Tôn Nhân Phủ cùng với bộ Hình xét xử thật nghiêm chứ không tha. 

  

Từ đấy về sau, ông không dám tâu xin việc gì nữa. Nhƣng đến năm Minh Mạng thứ 

mƣời bốn (tức năm 1833 - NKT), trong dịp tết Nguyên đán, khi đƣợc sai đi tế ở các 

miếu, ông chậm trễ làm lỡ cả mọi việc, vì thế, bị Vua giao xuống cho Tôn Nhân Phủ 

nghị tội. Ông bị phạt cắt mất bổng lộc trong một năm". 

  

 

  

Lời bàn : Các con của vua Gia Long phần nhiều là ngổ ngáo, xấc xƣợc hoặc tham lam, 

và xem ra cũng chẳng mấy ai đƣợc trƣờng thọ. Mới hay, ngôi cao với đức lớn chẳng 

phải lúc nào cũng chịu đồng hành với nhau. 

  

An Khánh Công Nguyễn Phúc Quang dâng sớ tâu xin lần thứ nhất, thiên hạ đều có thể 

thông cảm, vua Minh Mạng ban cấp cho hậu hĩ là rất phải, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận, 

ngoảnh mặt làm ngơ lúc đó là điều hoàn toàn không nên. An Khánh Công Nguyễn Phúc 

Quang dâng sớ tâu xin ban cấp lần thứ hai, lại còn xin nhiều không hể kém lần thứ nhất, 

thiên hạ thật khó mà cảm thông, vua Minh Mạng vừa trả tờ tấu sớ, lại còn xuống dụ 

nghiêm trách là rất phải, bởi vì làm vua mà nặng tình riêng đến quên cả phép nƣớc, đại 

họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Thế mới biết An Khánh Công Nguyễn Phúc 

Quang là ngƣời tham lam, mà ngƣời tham lam thì xƣa nay vẫn thể, có bao giờ đƣợc 

trọng đâu. 

  

Ngƣời xƣa rất coi trọng việc lễ. Đối với các bậc tôn nhân, việc lễ ở các miếu trong hoàng 

cung lại càng đƣợc coi trọng hơn. An Khánh Công Nguyễn Phúc Quang đƣợc tin cậy mà 

ủy thác cho việc tế ở các miếu đúng vào dịp tết Nguyên đán, vậy mà ông lại tỏ ra bê trễ 

quá mức Hóa ra, ông chỉ nhanh tay viết sớ xin ban cấp, còn việc lớn đƣợc giao làm thì 

lại rất chậm chân. Giá mà ông làm ngƣợc lại thì may cho ông biết ngần nào. 

  

 

  07 - CHUYỆN NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 

 

Nguyễn Huỳnh Đức sinh năm Mậu Thìn (1748), tại làng Tƣờng Khánh, tổng Hƣng 

Long, trấn Định Tƣờng (nay là xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An) mất tại quê 

nhà năm Kỉ Mão (1819), thọ 71 tuổi. 



  

Nguyễn Huỳnh Đức vốn ngƣời họ Huỳnh, sau vì theo phò họ Nguyễn lập đƣợc công lớn, 

đƣợc ban quốc tính, nên mới có họ tên là Nguyễn Huỳnh Đức. Xét về lí lịch xuất thân, 

ông đúng là con nhà võ : Ông nội là Huỳnh Châu, cha là Huỳnh Lƣơng đều theo phò 

chúa Nguyễn và đều đƣợc phong tới chức Cai đội. Bản thân Nguyễn Huỳnh Đức cũng 

đƣợc sử cũ mô tả là : "...dung mạo khôi Ngô, khoẻ mạnh hơn ngƣời, ai cũng coi là hổ 

tƣớng". 

  

Lúc đầu, Nguyễn Huỳnh Đức là bộ tƣớng của Đỗ Thành Nhơn, mà Đỗ Thành Nhơn là 

thủ lĩnh của quân Đông Sơn ở Gia Định. Sau, Đỗ Thành Nhơn bị Nguyễn Phúc Ánh giết 

chết nhƣng Nguyễn Huỳnh Đức thì vẫn đƣợc tin dùng. Từ đó trở đi, cuộc đời của 

Nguyễn Huỳnh Đức gắn chặt với Nguyễn Phúc Ánh, gian khổ cùng chia, đắng cay cùng 

chịu. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 7) chép chuyện Nguyễn Huỳnh 

Đức nhƣ sau : 

  

“Một đêm, (Nguyễn Huỳnh) Đức theo hầu Vua (chỉ Nguyễn Phúc Ánh lúc này đang bôn 

tẩu vì bị Tây Sơn đánh đuổi - NKT) đi đƣờng sông. Ngƣời lái thuyền nói rằng thuyền 

giặc (chỉ Tây Sơn - NKT) ở phía trƣớc, buồm căng lên nhiều lắm. Vua muốn lội lên bờ 

để tránh, nhƣng (Nguyễn Huỳnh) Đức nghĩ rằng sông ấy có nhiều cá sấu rất nguy hiểm, 

nên cố xin Vua hãy bình tĩnh để xem hƣ thực thế nào. Sau nhìn kĩ mới biết, đó chẳng 

qua là đàn cò trắng đang đậu trên cây dọc bờ sông. Vua ở trong thuyền, mỏi quá, liền gối 

đầu vào đùi của (Nguyễn Huỳnh) Đức mà nằm, (Nguyễn Huỳnh) Đức cứ thế xua muỗi 

suốt đêm không ngủ. Vua khen (Nguyễn Huỳnh) Đức là ngƣời có lòng trung quân. 

  

“…Năm Quý Mão (tức năm 1783 - NKT), (Nguyễn Huỳnh) Đức đánh nhau với giặc ở 

Đông Tuyên. nhƣng bị thua, bị bắt cùng với 500 tên thuộc hạ. (Nguyễn) Huệ thấy 

(Nguyễn Huỳnh) Đức khỏe mạnh, ý cũng muốn thu dùng, còn (Nguyễn Huỳnh) Đức thì 

cũng muốn trốn về (với Nguyễn Phúc Ánh) nhƣng lại chƣa thể, nên trong lòng thƣờng 

phẫn uất. Một đêm, trong trại quân của (Nguyễn) Huệ, đang lúc mơ ngủ, (Nguyễn 

Huỳnh) Đức quát mắng (Nguyễn) Huệ rất to. Tƣớng của (Nguyễn) Huệ giận, muốn nhân 

đó đem giết đi, nhƣng (Nguyễn) Huệ cho là lời trong giấc ngủ, không nỡ bắt tội, lại còn 

cho nhiều châu ngọc, ý muốn tỏ sự hậu đãi để lôi kéo nhƣng (Nguyễn Huỳnh) Đức vẫn 

không vui.  

  

Năm Bính Ngọ (tức năm 1786 - NKT), (Nguyễn Huỳnh) Đức theo quân của (Nguyễn) 

Huệ đi đánh Bắc Thành, khi về, đƣợc ở lại để giữ đất Nghệ An. Bấy giờ, tƣớng giữ chức 

Trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Duệ vốn gốc là tay chân của (Nguyễn) Nhạc, không 

thích ở dƣới quyền của (Nguyễn) Huệ. (Nguyễn Huỳnh) Đức nhân đó nói dối với 

(Nguyễn Văn) Duệ rằng hãy theo đƣờng tắt trong rừng mà lẻn về Quy Nhơn, hội quân 

với (Nguyễn) Nhạc. (Nguyễn Văn) Duệ tin lời, lập tức đem hơn 5000 quân, theo đƣờng 

rừng mà về Nam. Khi đi, hắn sai (Nguyễn Huỳnh) Đức đi trƣớc. Đƣợc hơn một tuần (tức 

hơn mƣời ngày - NKT). (Nguyễn Huỳnh) Đức sai ngƣời đến tạ ơn (Nguyễn Văn) Duệ, 

nói rằng : 



  

- Phàm là sĩ phu, ai cũng chỉ thờ một chủ. Đức này không quên chủ cũ, cũng ví nhƣ 

tƣớng quân không quên Tây Sơn mà thôi. Vả chăng, chủ cũ của Đức này là chân chúa, 

mệnh trời đã trao phó rành rành, cho nên, nếu tƣớng quân muốn bỏ chỗ tối mà đến với 

chỗ sáng, thì nên đi cùng tôi để lập công danh, tiếng thơm để mãi, nhƣợc bằng không 

đƣợc nhƣ vậy thì Đức này xin từ giã ở đây. 

  

Nguyễn Văn Duệ giận (Nguyễn Huỳnh) Đức về tội đã bán đứng mình, bèn muốn nhân 

thể giết đi. Nghĩ vậy, hắn lập tức sai ngƣời mang lệnh tiễn đến nói với (Nguyễn Huỳnh) 

Đức rằng : 

  

- Lời ông quả hợp ý tôi, vậy xin chờ để cùng đi. 

  

(Nguyễn Huỳnh) Đức biết mƣu của (Nguyễn Văn) Duệ, liền nhân ban đêm, đổi hƣớng 

qua Lạc Hoàn rồi sang Vạn Tƣợng mà về. Đƣờng đi quanh co, lƣơng cạn, quân sĩ phải 

lấy lá cây mà ăn. Bỗng thấy một cây to, chim đậu ở đó tính có hàng vạn, bèn úp bắt để 

ăn, nhƣng khi nhìn kĩ mới biết, đó là lá cây đang lúc hóa thành chim, hai cánh thì đã hóa 

xong nhƣng mình và đầu chim thì còn là cây, ăn vẫn thấy ngon, ai cũng cho đó là sự báo 

ứng của lòng trung nghĩa. Ngƣời Man nghe tin liền cấp cho (Nguyễn Huỳnh) Đức lƣơng 

khô, nhờ đó, (Nguyễn Huỳnh) Đức mới về đƣợc đến Xiêm La, nhƣng khi đến Xiêm La 

thì Vua đã về Gia Định. Vua Xiêm La muốn giữ lại, (Nguyễn Huỳnh) Đức thề là thà 

chết chớ không chịu, nhân đó lại kể nỗi gian nan đi tìm chủ, khiến khí uất ngùn ngụt bốc 

lên mà thổ ra một hòn máu. Vua Xiêm La thấy không thể ép buộc đƣợc, cũng trọng mà 

cấp thuyền cho về". 

  

 

  

Lời bàn : Ngƣời lái thuyền hốt hoảng, Nguyễn Phúc Ánh cũng chẳng hơn gì, đêm khuya 

trong chuyện thứ nhất, chỉ có mình Nguyễn Huỳnh Đức là bình tĩnh vững tâm, thê cũng 

đáng gọi Nguyễn Huỳnh Đức là ngƣời có khí chất của con nhà võ vậy. Khen tƣớng quân 

có khí chất của con nhà võ, kể cũng có hơi lạ, nhƣng điều lạ hơn chẳng qua cũng vì số 

tƣớng quân có khí chất của con nhà võ không nhiều đó thôi. Nguyễn Phúc Ánh tựa vào 

Nguyễn Huỳnh Đức, nào phải chỉ có một đêm trên thuyền này đâu.  

  

Suốt cuộc trƣờng chinh, Nguyễn Huệ vẫn luôn mở lòng tiếp đón và tìm cách thu phục 

hàng ngũ dối phƣơng. Nguyễn Huỳnh Đức nào phải là ngƣời duy nhất. Không thu phục 

đƣợc Nguyễn Huỳnh Đức nhƣng rõ ràng Nguyễn Huệ đã thu phục đƣợc hậu thế bởi đại 

nghĩa của mình, kính thay ! 

  

Xét việc Nguyễn Văn Duệ mà buồn thay cho sự kém tình cạn nghĩa. Phàm là ngƣời thì 

phải giữ đức trung trinh, ăn ở hai lòng đại để nhƣ Nguyễn Văn Duệ chẳng ai có thể tha 

thứ đƣợc Thật khó mà hiểu rằng, tại sao ông lại theo Tây Sơn. 

  



Nguyễn Huỳnh Đức cùng đám thuộc hạ, vì đói là mà trông gà hóa cuốc, nhìn lá tƣởng 

chim, ăn cả cây rừng mà vẫn cho là.ngon miệng. Sử chép chuyện này, cùng chuyện thổ 

ra máu trƣớc mặt vua Xiêm La, chẳng qua cũng chỉ cốt đề cao cái chí của ông đó thôi. 

Vả chăng, ai dám cả gan tìm lại đúng con đƣờng băng rừng của Nguyễn Huỳnh Đức 

thuở xƣa để kiểm tra sự chuẩn xác. 

  

 

 08 - TỐNG PHÖC ĐẠM VỚI TÌNH RIÊNG VÀ PHÉP CÔNG 

 

 

Tống Phúc Đạm quê ở huyện Hƣơng Trà (Thừa Thiên), vốn thuộc dòng dõi nhà tƣớng. 

Năm 1774, lợi dụng lúc Tây Sơn khởi nghĩa, chúa Trịnh sai tƣớng Hoàng Ngũ Phúc đem 

hơn ba vạn quân vƣợt sông Gianh đánh thẳng vào Đàng Trong, khiến chúa Nguyễn phải 

bỏ cả Phú Xuân mà chạy vào Gia Định, Tống Phúc Đạm cũng chạy theo, nhƣng mới đến 

Quảng Nam thì bị bắt. Sau, Tống Phúc Đạm trốn đƣợc, lại tiếp tục đi tìm chúa Nguyễn, 

nhƣng lần này ông đi bằng đƣờng biển, chẳng dè gặp bão, phải phiêu dạt sang tận đất 

Miến Điện. Tại đây, ông bị bắt giữ, may có một ngƣời Trung Quốc còn nhớ đƣợc ít 

nhiều chữ Hán, Tống Phúc Đạm bút đàm với ngƣời Trung Quốc này, nhờ ông ta nói 

giúp, Tống Phúc Đạm mới đƣợc tha. Từ Miến Điện, Tống Phúc Đạm sang Xiêm La và 

đƣợc yết kiến Nguyễn Phúc Ánh. Từ đây, ông một lòng phò tá Nguyễn Phúc Ánh. Ông 

mất năm Giáp Dần (1794), không rõ bao nhiêu tuổi. 

  

Bình sinh, Tống Phúc Đạm là ngƣời thẳng thắn, công tƣ rất rành mạch. Sách Đại Nam 

chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 8) chép về ông có đoạn nhƣ sau :  

  

“Tống Phúc Đạm giữ chính lệnh rất công bằng và nghiêm minh, cho dẫu là ngƣời thân 

cũng chẳng kiêng. dè. Bấy giờ, có viên Tham tƣớng ở Hậu quân, đối với (Tống Phúc) 

Đạm vốn là chỗ bạn bè thân quen cũ. Y thƣờng ỵ thế, bắt ngƣời đầy tớ đến ép Trƣởng 

Công chúa phải chiều mình. (Trƣởng Công chúa là chị của vua, xét hành trạng các chị 

gái của Nguyễn Phúc Ánh, tạm đoán đây là bà Nguyễn Thị Ngọc Du, tức Phúc Lộc 

Công chúa, vợ của Chƣởng Hậu quân là Võ Tánh. Võ Tánh mất tại Quy Nhơn năm Kỉ 

Mùi, 1799 - NKT). (Tống Phúc) Đạm biết đƣợc chuyện này, liền sai quân đi tìm tên đầy 

tớ để tra. Viên Tham tƣớng sợ quá vội đem tên đầy tớ giấu vào nhà của Trƣởng Công 

chúa, xong, sai đóng chặt cửa lại. Quân đi bắt không sao mở cửa đƣợc, (Tống Phúc) 

Đạm sai đập cửa ra, ngƣời giữ cửa sợ quá, đành phải mở, tên đầy tớ bị bắt, viên Tham 

tƣớng đến thú tội với (Tống Phúc) Đạm. (Tống Phúc) Đạm mời ngồi rồi lấy rƣợu cùng 

uống. Uống xong, ông thong thả nói : 

  

- Giữ tình bạn cũ nên mời ngồi uống rƣợu, còn giữ nghiêm phép nƣớc thì phải giết kẻ có 

tội. Nhà của Trƣởng Công chúa không phải là nơi ai muốn vào thì vào, vậy mà ngƣơi 

dám cho đầy tớ đến ép buộc, tức là đã phạm vào hình pháp, không thể để sống đƣợc. 

  



Nói xong, (Tống Phúc) Đạm sai đem (viên Tham tƣớng) ra chém. Viên Tham tƣớng 

ngoảnh lại nói rằng : 

  

- Tội đáng chết thì phải chết, nhƣng xin đƣợc chết sao cho còn nguyên xác. 

  

(Tống Phúc) Đạm nghe thế, liền sai lấy cây cột đèn trƣớc cổng công đƣờng, đè chẹn 

họng viên Tham tƣớng cho đến chết thì thôi. Mọi ngƣời thấy vậy, ai cũng run sợ. Ông 

giữ phép nƣớc rất nghiêm, đại để là nhƣ vậy". 

  

  

Lời bàn : Hai điều tối kị của đàn ông là chớ đam mê tửu và sắc. Làm tƣớng giữa thời 

loạn, hai điều tối kị trên càng phải nghiêm lo tránh né cẩn thận hơn. Chỉ cần một chút coi 

thƣờng là đã có thể chuốc lấy đại họa, chết là lẽ đƣơng nhiên, may mắn chăng thì cũng 

chỉ nhƣ viên Tham tƣớng trong chuyện này, ấy là đƣợc chết nguyên xác mà thôi. Có 

điều, xác khi mất thì nguyên, còn danh trong sử thì nát, nhục thay ! 

  

 

  

 09 - TỐNG VIẾT PHÚC VÀ TỪ VĂN CHIÊU 

 

 

Tống Viết Phúc ngƣời Gia Định nhƣng tổ tiên vốn quê ở huyện Tống Sơn tỉnh Thanh 

Hóa. Khi chúa Nguyễn bị Tây Sơn đánh đuổi, phải bôn tẩu khắp đất Gia Định, Tống 

Viết Phúc xin theo, ông đƣợc phong làm Cai đội, sau vì có công theo hầu Nguyễn Phúc 

Ánh ở Xiêm La nên đƣợc thăng chức Phó Vệ úy rồi Vệ úy. Năm 1800, nhờ có nhiều 

quân công, ông lại đƣợc thăng làm Đô thống chế. Năm Tân Dậu (1801), ông mất trong 

trận đánh nhau với quân Tây Sơn ở Quy Nhơn. Sử không ghi năm sinh của ông nên 

không rõ ông thọ bao nhiêu tuổi. 

  

Từ Văn Chiêu sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu không rõ, chỉ biết ông vốn là tƣớng 

của Tây Sơn quy hàng Nguyễn Phúc Ánh, đƣợc Nguyễn Phúc Ánh cho làm bộ hạ của 

Tống Viết Phúc. Sau vì Tống Viết Phúc hay mắng nhiếc ông là đồ phản chủ để cầu hàng, 

Từ Văn Chiêu lại quay về với Tây Sơn và vẫn đƣợc Tây Sơn tin dùng. Điều đáng nói là 

ngƣời giết đƣợc Tống Viết Phúc cũng chính là Từ Văn Chiêu. Chuyện hai nhân vật này 

đƣợc sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 13) chép lại nhƣ sau : 

  

“Năm Tân Dậu (tức năm 1801 - NKT), đánh nhau ở Thị Nại. (Tống Viết) Phúc xin đi 

nhƣng Vua nghe theo lời khuyên của Nguyễn Đức Xuyên, không cho (Tống Viết Phúc) 

đi mà sai (Lê Văn) Duyệt đi..." 

  

“…(Tống Viết) Phúc đóng quân ở Kiến Dƣơng, bị tƣớng giặc (chỉ Tây Sơn - NKT) là 

Từ Văn Chiêu đánh úp. Quan Vệ úy (trong đội quân của Tống Viết Phúc) là Trần Văn 

Xung bị tử trận. Tống Viết Phúc nổi giận, đem quân đến đánh (Tây Sơn) ở Thạch Cốc, 



chẳng dè bị quân mai phục đánh cho tơi bời, các quan Vệ úy là Hoàng Phúc Bảo và 

Hoàng Văn Tứ đều bị chết trận. (Tống Viết) Phúc sợ hãi, xin chịu tội nhƣng đƣợc Vua 

tha cho..." 

  

“…Mùa hạ năm ấy (tức năm 1801 - NKT), đại binh tiến đánh Phú Xuân, (Tống Viết) 

Phúc và quan Tham tri là Trần Văn Trạc đƣợc giao ở lại trấn giữ Quảng Nam. Khi cựu 

kinh (tức Phú Xuân - NKT) đã thu hồi đƣợc, (Tống Viết) Phúc và Lê Văn Duyệt đƣợc 

sai đi cứu viện Quy Nhơn. Đến Quảng Ngãi, đánh bại đƣợc giặc, bắt dƣợc Đô đốc giặc 

là Nguyễn Văn Khôn và Tham đốc giặc là Hồ Văn Tự ở Trà Khúc cùng quân lính giặc 

hơn 3000 ngƣời. (Tống Viết) Phúc vốn ghét ngƣời Quy Nhơn vì cho là một lòng theo 

giặc, nên tuyên bố rằng : 

  

- Nếu ta đánh đƣợc Quy Nhơn, ta sè làm cỏ sạch, quyết không để sót một mống nào. 

  

Quân vừa qua đò Tân Quan đã đánh thắng đến Bức Cốc. Tƣớng hiệu của Tống Viết 

Phúc ngăn rằng : 

  

- Quân ta ít, nếu cứ khinh thƣờng đối phƣơng mà tiến, lỡ nhƣ gặp địch thì làm sao ?  

  

Tống Viết Phúc nới : 

  

- Hễ gặp giặc thì ta men đƣờng núi mà đi, chúng làm gì đƣợc ? 

  

Vừa nói xong thì thấy quân mai phục cua tƣớng giặc là Từ Văn Chiêu nổi dậy. (Tống 

Viết) Phúc chống đánh không nổi, bị giết.  

  

Nguyên xƣa, (Từ Văn) Chiêu về hàng phục, từng giúp (Tống Viết) Phúc nhiều việc 

trong vệ quân, nhƣng (Tống Viết) Phúc vẫn thƣờng mắng nhiếc (Từ Văn) Chiêu là đồ 

cầu hàng, (Từ Văn) Chiêu vì thế mà giận rồi làm phản, trở về lại với Tây Sơn. (Từ Văn) 

Chiêu thƣờng thua (Tống Viết) Phúc, nay (Tống Viết) Phúc khinh thƣờng mà tiến,nên 

mới bị hại". 

  

Lời bàn : Tƣớng tài dốc sức chiến đấu, chƣa dễ dã tiêu diệt đƣợc tƣớng của đối phƣơng 

và nếu có tiêu diệt đƣợc chăng nữa thì đó vẫn chƣa phải là tƣớng giỏi trong số những 

tƣớng giỏi, cao ngạo phỏng có ích gì ? Binh pháp cổ vẫn nói, không đánh mà khuất phục 

đƣợc tƣớng sĩ của đối phƣơng, ấy mới thực là tƣớng giỏi trong số những tƣớng giỏi. Từ 

Văn Chiêu theo về hàng, dẫu sao thì đó cũng là mối lợi lớn, thân làm tƣớng nhƣ Tống 

Viết Phúc mà không nhận ra, lại còn mắng nhiếc khinh rẻ, thế thì không thể coi là tƣớng 

có tài, dẫu là tài…hèn. 

  

Kẻ bất tài thƣờng nghĩ ai cũng bất tài, cho nên mới chủ quan coi thƣờng đối thủ. Nhƣ 

Tống Viết Phúc ra trận, thắng luôn mới là lạ chớ thảm bại mệnh vong thì có gì là lạ đâu. 

  



 

 10 - ĐỨC THANH LIÊM CỦA LƢƠNG NĂNG BÁ NGUYỄN VĂN HIẾU 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu quê ở Định Tƣờng, Gia Định, tiếng là con của quan Cẩm y Chƣởng 

vệ là Nguyễn Văn Đán nhƣng nhà rất nghèo, thuở thiếu thời, ông từng phải đi cắt cỏ 

thuê để kiếm sống. Năm Ất Tị (1785), ông theo Võ Tánh để phò Nguyễn Phúc Ánh, 

đƣợc Nguyễn Phúc Ánh tin dùng, phong mãi tới chức Tả doanh Đô thống chế, tƣớc 

Lƣơng Năng Bá. Nguyễn Văn Hiếu mất năm Gia Long thứ mƣời bốn (1815), thọ 69 

tuổi. 

  

Sinh thời, Nguyễn Văn Hiếu có tiếng là thanh liêm. Đức thanh liêm của ông đƣợc sách 

Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 16) chép lại nhƣ sau :  

  

“(Nguyễn Văn) Hiếu là ngƣời thanh liêm và quả quyết, cho hay nhận vật gì cũng đều 

thận trọng. Ông thƣờng nghiêm cấm ngƣời nhà không đƣợc tự ý giao thiệp với ngƣời 

ngoài. Tết nhất hàng năm, ai biếu gì cũng chối từ, nhà quan mà xơ xác, lƣơng bổng năm 

nào chỉ đủ chi dùng cho năm đó, chẳng dƣ dả gì. Phu nhân của ông thƣờng đem việc này 

nói với ông, ông cƣời đáp rằng : 

  

- Phu nhân không còn nhớ thuở còn đi cắt cỏ ƣ ? Cái ăn cái mặc giờ đây gấp đôi gấp 

năm ngày xƣa, vậy mà còn muốn lấy của bất nghĩa để làm giàu ƣ ? 

  

Phu nhân từ đó không còn nói đến chuyện lợi lộc nữa. Nguyễn Văn Hiếu tuy là quan võ 

nhƣng lại có phong độ của Nho gia, cho nên, các tân khoa đều tới yết kiến. Ông thƣờng 

tiếp đãi ân cần và hay nhân đó dặn rằng : 

  

- Khổ công đèn sách mƣời năm mới có đƣợc ngày nay, xin mừng cho các bạn hiền. 

Ngày khác có ra làm quan, cũng nên sống nhƣ thuở nghèo khổ, chớ nên xa xỉ, vì nhƣ thế 

thì trƣớc là hạ nhục thân danh, sau là uổng công kén chọn nhân tài của triều đình. 

  

Khi làm quan, (Nguyễn Văn) Hiếu có nhiều đức tốt, đƣợc nhân dân rất yêu. Bọn lại dịch 

nếu làm điều không phải là ông nghiêm trị, khiến chúng rất sợ. Trong hạt có lắm trộm 

cƣớp, ông thân đem quân đi bắt. Bọn cƣớp răn bảo nhau rằng : 

  

- Quan Trấn thủ nhân hòa, ấy là Phật sống, bọn ta nên kính cẩn mà lánh đi. 

  

Ông tới đâu, bọn trộm cƣớp lánh xa đến đó. 

  

Năm Minh Mạng thứ hai (tức năm 1821 - NKT), Thánh Tổ Nhân Hoàng đế đi tuần du ở 

Bắc, nghe biết (Nguyễn Văn) Hiếu trị dân có tiếng tốt, liền cho triệu vào Thăng Long, 

cho thăng vƣợt cấp, thƣởng cho một ống nhòm mạ vàng, một thanh gƣơm mạ vàng và 

một khẩu súng có nạm chữ vàng. 



  

Năm thứ tƣ (tức năm 1823 - NKT) ông nhận chức Trấn thủ Thanh Hoa. Một hôm, có 

viên Thổ ti đem lễ vật rất hậu đến xin yết kiến, ông ôn tồn khƣớc từ và sai mang về. 

Ngƣời đấy tớ ở dƣới bếp biết đƣợc liền lẻn cửa sau ra, dọa nạt (viên Thổ ti) và nói dối là 

(ông) sẽ lấy một nửa. Việc bị phát giác, ông giận lắm. sai đem chém đầu ngay, bạn đồng 

liêu can ngăn mấy cũng không nghe. Chém xong, ông xin chịu tội với triều đình. Vua 

cho là (Nguyễn Văn) Hiếu tự tiện giết ngƣời, phạt ông phải giáng ba bậc nhƣng vẫn cho 

lƣu nhiệm chức cũ. 

  

“…Năm thứ 10 (tức năm 1829 - NKT), vì già lại bệnh, ông xin đƣợc nghỉ chức, Vua cho 

y, lại còn cấp lƣơng nguyên năm, nhƣng rồi bệnh khỏi, ông vào hầu. Vua hỏi han hồi lâu 

rồi cho ông giữ chức Đô thống, Trấm thủ Nghệ An. (Nguyễn Văn) Hiếu biết rằng, bạn 

đồng liêu, hễ bắt đƣợc bọn trộm cƣớp, tra khảo mà chúng nhận, nếu sau thấy là chúng 

khai chƣa hết thì lại tra khảo tiếp bèn nói : 

  

- Chúng vì cùng khổ mà gian tà, cũng phải đục tƣờng khoét vách gian nan lắm mới lấy 

đƣợc của. Nếu đã đem lòng thành thực mà nhận tội, chiếu luật xét xử thấy đã có thể đủ 

trừ đƣợc tội, thì việc gì cứ phải tra xét thêm nữa ? Nhƣ nha môn xét hỏi án ngục, ngày 

ngồi tựa gối ở nhà cao, coi thƣờng văn luật để kiếm cớ thu tiền, không khó nhọc mà vẫn 

đƣợc của, thì sự cƣớp ấy còn tệ hại hơn. 

  

Bạn ông nghe lời ấy thì sợ lắm.” 

  

 

  

Lời bàn : Có những ngƣời vợ nhân hậu và đảm đang, trong thì tế gia giỏi giang, ngoài thì 

giúp chóng làm nên sự nghiệp, lƣu tiếng thơm cho muôn thuở. Tuy nhiên, cũng có 

những ngƣời vợ thiển cận, trong thì gia giáo coi thƣờng, ngoài thì vì tham mà thôi thúc 

chồng nhúng tay vào tội, để tiếng xấu đến muôn đời. Cho nên, không biết tỉnh táo nhắc 

nhau dừng lại đúng chỗ phải dừng lại, thì dẫu có nặng tình bao nhiêu, đạo nghĩa vợ 

chồng cũng chẳng trọn. Nhƣ ngƣời vợ của Nguyễn Văn Hiếu, nếu chồng bà không phải 

là bậc thanh liêm, thì sự thể sẽ ra sao, không nói cũng rõ rồi.  

  

Ở đời, chớ sợ ngƣời không biết tới ta mà chỉ sợ ta không xứng để đƣợc ngƣời biết tới mà 

thôi. Nguyễn Văn Hiếu làm quan, đến cả bọn bất lƣơng cũng phải kính sợ mà lẩn tránh, 

ngƣời đời sao lại có thể không biết tới ông đƣợc ? 

  

Bất chấp can ngăn, quyết chém tên đầu bếp dối trá và tham lam, tội tự ý giết ngƣời của 

ông tất nhiên là không thể bỏ qua đƣợc, nhƣng ngƣời tốt khác với bức tƣợng tốt chính là 

ở chỗ này, nặng lời trách cứ ông, ắt cũng không phải lẽ. 

  

Ngẫm lời ông tâm sự với bạn đồng liêu, thấy ông quà lả bậc giàu cả nhân lẫn trí. Sử chép 

lại lời ấy của ông, chí lí thay ! 



 

 11 - TRẤN THỦ TRẦN CÔNG HIẾN XÉT ÁN 

 

 

Trần Công Hiến sinh vào năm nào không rõ. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ 

tập, quyển 16) cho hay, ông ngƣời Quảng Ngãi, lúc trẻ từng theo phò Nguyễn Phúc Ánh, 

đến khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi (tức Hoàng đế Gia Long) ông đƣợc bổ làm quan, 

đƣợc thăng đến chức Trấn thủ trấn Hải Dƣơng. Khi trấn nhậm ở Hải Dƣơng ông là 

ngƣời chủ trƣơng đắp đê ngăn nƣớc mặn tạo ra đƣợc hơn 800 mẫu đất làm ruộng, khiến 

cho nhân dân đƣợc cậy nhờ. Ngƣời Hải Dƣơng tƣởng nhớ công lao của ông bằng cách 

gọi con đê ngăn nƣớc mặn ấy là đê Trần Công (con đê do ông quan ngƣời họ Trần chủ 

trƣơng đắp nên). Cũng khi trấn nhậm ở Hải Dƣơng, Trần Công Hiến là ngƣời đã tổ chức 

biên soạn nhiều bộ sách khá lớn. đồng thời, đã tự mình viết cuốn Hải Dƣơng phong vật 

kí rất có giá trị. Ngoài ra, ông còn đứng ra tổ chức việc khắc in những sách quý của các 

triều đại trƣớc, đóng góp rất đáng kể vào việc bảo vệ kho tàng cổ thƣ của nƣớc nhà. Trần 

Công Hiến mất tại Hải Dƣơng năm Đinh Sửu (1817), do chƣa rõ năm sinh nên không 

biết ông thọ bao nhiêu tuổi. 

 

  

Sinh thời, Trần Công Hiến là ngƣời có tiếng công minh và thanh liêm, tuy nhiên, chuyện 

khiến cho ngƣời đời nhớ tới ông nhiều nhất lại là chuyện ông xét án. Sách trên chép 

rằng: 

  

“(Trần Công) Hiến là ngƣời công bằng và thanh liêm, xét xử đƣợc nhiều vụ kiện còn ứ 

đọng, trừ đƣợc mối hại cho dân. Có một vụ án mạng để đã khá lâu mà chƣa tra xét đƣợc, 

triều đình đốc thúc rất nghiêm ngặt, (Trần Công) Hiến rất lấy làm lo. Một hôm đang ở 

giữa công đƣờng, ông mệt quá, đành tựa ghế mà ngủ tạm. Trong cơn mơ màng, chợt ông 

nghe tiếng nói văng vẳng bên tai : 

  

- Con rết đánh bạc ! 

  

Tỉnh dậy, ông nghĩ rằng, kẻ tội phạm có lẽ họ Ngô tên Công chăng (âm Hán Việt, ngô 

công là con rết. - NKT). Nghĩ vậy, ông bí mật dò la, quả có ngƣời họ tên nhƣ vậy, hắn vì 

hơn thua cờ bạc mà đã giết ngƣời. Ông chỉ tra khảo một lần là hắn nhận ngay. Mọi ngƣời 

đều cho là ông xét án tài nhƣ thần. 

  

Lại có chuyện kể rằng : ở phía tây thành của trân ấy (tức trấn Hải Dƣơng - NKT) có một 

cây cổ thụ, loài chuột đến đó làm hang mà ở, lâu ngày hóa thành yêu tinh, ai cũng lấy 

làm lo. (Trần Công) Hiến vừa mới tới nhậm chức đã sai chặt ngay cây ấy. Một đêm, ông 

đang nằm trong màn, chợt thấy một vật gì sáng nhƣ bó đuốc bay quanh, bèn đƣa tay bắt 

lấy ngay, vật sáng cũng biến mất. (Trần Công) Hiến liền thắp đèn lên xem thì thấy một 

con chuột chết ở trong tay. Yêu quái từ đó không còn nữa". 

  



 

  

Lời bàn : Tổ chức đắp đê ngăn nƣớc mặn, tạo ra đƣợc hơn 800 mẫu ruộng, dân một trấn 

nhờ đó mà có thêm cái ăn, bảo họ không thành kính tri ân sao đƣợc. Con đê tiếng là 

mang tên Trần Công Hiến mà thực là mang tấm lòng của dân vậy. 

  

Canh cánh nỗi lòng lo bảo tồn vốn cổ của tổ tiên, cho khắc in sách quý của các bậc tiền 

bối để truyền bá, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ rõ : quan của các thời thì nhiều lắm, nhƣng 

làm quan mà có đƣợc nếp nghĩ nhƣ Trần Công Hiến thì chẳng mấy ai. Đã thế, ông còn 

cất công biên soạn Hải Dƣơng phong vật kí, kính thay ! 

  

Ngƣời học rộng tài cao, lại là ngƣời lắm công lao với xứ sở, bao giờ cũng là ngƣời đƣợc 

dân kính phục mà sợ, cho nên, lời tƣơng truyền đầy vẻ li kì về cuộc đời của họ, có gì là 

lạ đâu. Phàm là việc có thể làm, dẫu khó khăn đến bao nhiêu đi nữa, nếu ta dốc sức nghĩ 

suy cách làm cả khi ăn khi ngủ, thì sớm muộn thế nào ta cũng làm đƣợc mà thôi. Mấy 

tiếng con rết đánh bạc văng vẳng bên tai khi Trần Công Hiến đang thiếp đi ở giữa công 

đƣờng, chẳng phải là do thần nhân mách bảo mà chính là kết quả của sự dày công suy 

nghĩ của ông đó thôi. 

  

 

 12 - CHUYỆN HỮU THAM TRI VŨ TRINH 

 

 

Vũ Trinh ngƣời huyện Lƣơng Tài (thuộc Bắc Ninh), cháu của quan Thƣợng thƣ Tiến sĩ 

Vũ Hy Nghi và là con của Hƣơng Cống Vũ Thiều. Cha và ông của Vũ Trinh đều là bậc 

có danh vọng dƣới thời Lê mạt, bởi vậy, năm 1776, dù mới đỗ Hƣơng cống và mới 16 

tuổi, Vũ Trinh cũng đã đƣợc chúa Trịnh Sâm (1767 - 1782) bổ làm Tri phủ của phủ 

Quốc Oai (nay thuộc Hà Tây). Khi vua Lê Chiêu Thống chạy đi cầu viện Mãn Thanh. 

Vũ Trinh là một trong những ngƣời ủng hộ mạnh mẽ, nhƣng khi quân Mãn Thanh bị 

Quang Trung đánh cho đại bại, Lê Chiêu Thống chạy sang sống lƣu vong trên đất Trung 

Quốc thì Vũ Trinh theo không kịp, đành phải ở lại, ẩn dật tại quê nhà. 

  

Năm Gia Long thứ nhất (1802), nhận đƣợc tin Hoàng đế Gia Long sẽ thu dụng các cựu 

thần của nhà Lê, Vũ Trinh cùng mƣời vị cựu thần khác đã ra nhận chức. Vũ Trinh đƣợc 

bổ làm Thị trung Học sĩ. Ngay năm ấy, ông vào Huế để nhận chức. Năm Gia Long thứ 

mƣời hai (1813), Vũ Trinh đƣợc bổ làm Tham tri bộ Hình, và đó là đỉnh cao nhất trong 

hoạn lộ của ông. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 20) chép truyện Vũ 

  

Trinh nhƣ sau :  

  

“Năm (Gia Long) thứ hai (tức năm 1803 - NKT), đám tang vua Lê (chỉ việc đƣa hài cốt 

của Lê Chiêu Thống trở về nƣớc - NKT) từ Yên Kinh trở về, triều đình bàn nên lấy Lê 

Diên đứng ra lãnh việc tang ma, nhƣng bộ Lễ lấy làm khó nói khi báo việc này cho Bắc 



Thành (cơ quan đại diện cho triều đình cai quản vùng Bắc Bộ - NKT), vì không biết 

xƣng hô với vị vua đã khuất này nhƣ thế nào cho phải lễ, viết thẳng tên ra liệu có đƣợc 

chăng ? Vũ Trinh nói : 

  

- Thánh triều nên lấy đạo hậu hĩ mà đối xử với triều đã mất, xin cứ để hiệu cũ mà gọi là 

Lê Chiêu Thống cho đúng lễ. 

  

Vua khen là phải. Vũ Trinh nhân đó tâu rằng : 

  

- Thần vốn là bề tôi của nhà Lê trốn tránh ở lại, vậy, xin đƣợc giải chức để về Bắc, lên 

cửa ải Nam Quan mà đón tang. 

  

Vua nghe, khen là ngƣời có nghĩa, bèn chuẩn y lời tâu, đồng thời tiện thể, sai (Vũ Trinh) 

đi khám xét đê điều ở Bắc Thành. Xong việc, (Vua lại) triệu (ông) về kinh. Năm (Gia 

Long) thứ sáu (tức là năm 1807 - NKT), ông đƣợc sung làm Giám thí ở trƣờng Hƣơng - 

Sơn Tây, đến năm (Gia Long) thứ tám (tức năm 1809), ông đƣợc cử làm Chánh sứ sang 

Trung Quốc dự lễ mừng thọ Hoàng đế nhà Thanh, khi về, đƣợc cùng với các quan là 

Nguyễn Văn Thành và Trần Hữu Kính soạn thảo luật (tức bộ luật mà ta quen gọi là luật 

Gia Long - NKT). (Nguyễn Văn) Thành vốn trọng tài của Vũ Trinh, bèn cho con là 

(Nguyễn Vãn) Thuyên thờ (Vũ Trinh) làm thầy. Năm (Gia Long) thứ mƣời hai (tức năm 

1813 - NKT), ông đƣợc thăng làm Hữu Tham tri bộ Hình rồi có lệnh bổ làm Giám thí 

trƣờng thi Hƣơng - Quảng Đức (tức trƣờng Trực Lệ hay trƣờng Thừa Thiên - NKT). 

  

Năm (Gia Long) thứ mƣời lăm (tức năm 1816 - NKT), con của (Nguyễn Văn) Thành là 

(Nguyễn Văn) Thuyên, bị Nguyễn Trƣờng Hiệu tố cáo về tội mƣu phản, lấy bài thơ (của 

Nguyễn Văn Thuyên làm) để làm chứng. (Nguyễn Văn) Thuyên phản bác, nói nhƣ thế là 

vu cáo. Vua nói với các thị thần rằng : 

  

- Nếu nhƣ (Nguyễn Văn) Thuyên không có ý làm giặc, thì tại sao thơ hắn lại chứa sự bội 

nghịch thế này ? 

  

(Vũ) Trinh nói :  

  

- Thơ ấy, lời quê kệch và trái lẽ, nhƣng trong đó có câu : U cốc sinh hƣơng thiên lý viễn 

(nghĩa là : Hang sâu mà có hoa lan sinh sản ra đƣợc thì tiếng thơm có thể bay đến ngàn 

dặm). Xét kĩ, chữ này chỉ hoa, lẽ phải viết với bộ thảo ở trên, dƣới có chữ giản, ngoài 

bọc bởi chữ môn (tức là chữ lan nhƣng vì húy tên chúa Nguyễn Phúc Lan nên Vũ Trinh 

không dám đọc âm của chữ mà lần lƣợt đọc từng bộ phận của chữ - NKT), thế mà 

(Nguyễn Văn Thuyên) lại viết thành chữ hƣơng là hƣơng thơm, tức là còn biết kính 

tránh quốc húy. Ngay một chữ ấy mà còn biết kính tránh thì cũng đủ biết hắn không phải 

là hạng có ý bạo nghịch đƣợc.  

  

Vua giận lắm, nói rằng : 



  

- Bênh vực đến quá nhƣ thế, chẳng phải là một lũ a dua hay sao! 

  

Nói rồi, sai đoạt hết quan chức (của Vũ Trinh) và tống giam vào ngục. Về sau, (Nguyễn 

Văn) Thành uống thuốc độc tự tử, còn (Vũ) Trinh thì có ngƣời khuyên nên tự liệu lấy, 

nhƣng (Vũ) Trinh nói : 

  

- Nếu đắc tội với triều đình thì xin đem đầu chịu chém, nếu nhƣ không phải tội thì hà cớ 

gì phải tự hại thân mình để mang tiếng xấu với đời ? 

  

Đến năm (Gia Long) thứ mƣời bảy (tức năm 1818 - NKT), nhân kì thu thẩm, (Vũ Trinh) 

đƣợc giảm cho tội chết nhƣng phải đem đi an trí ở Quảng Nam. Tới nơi bị phát phối, 

(Vũ) Trinh chuyên lo giảng sách cho học trò, lấy văn chƣơng sách vở làm vui, kể nhƣ an 

phận chớ không tỏ rõ uất hận gì. 

  

Năm Minh Mạng thứ chín ( tức năm 1828), Vua tuần du ở Quảng Nam. (Vũ) Trinh vì 

già ốm sai con ra tâu xin, Vua thƣơng, tha cho, đƣợc về thăm nhà, nhƣng về đến bản 

quán đƣợc vài hôm thì mất, thọ 70 tuổi (tính theo tuổi ta, tức 69 tuổi tây - NKT)". 

  

 

Lời bàn : Trƣớc thờ triều Lê, sau thờ triều Nguyễn, khí tiết của kẻ bề tôi nhƣ thế chẳng 

phải là sáng giá gì, nhƣng thôi, thời ấy nào phải chỉ có một mình Vũ Trinh làm nhƣ vậy 

đâu ? Lời đề nghị đƣợc đi đón hài cốt của Lê Chiêu Thống, âu cũng là chút vớt vát đáng 

kể cho Vũ Trinh vậy. 

  

Nguyễn Văn Thành trọng vọng Vũ Trinh vì coi Vũ Trinh là ngƣời có tài, nhƣng xem ra 

cái tài của Vũ Trinh cũng chẳng là bao, chỉ mới đủ để phân tích sự lắt léo của chữ nghĩa 

chứ chƣa thể đủ để mổ xẻ những lắt léo của sự đời. Sử chép rằng, kể từ khi bị đem đi an 

trí ở Quảng Nam, ông tỏ ra an phận, nhƣng xem việc ông sai con đi tâu xin với vua Minh 

Mạng thì thấy chừng nhƣ nỗi ƣu tƣ danh vọng trong ông vẫn còn nặng lắm. 

  

 

 13 - THƢƠNG HẠI THAY, NGUYỄN VĂN THÀNH ! 

 

 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành trọn quyển thứ 21 để viết về 

Nguyễn Văn Thành, một trong nhƣng đại thần của triều Nguyễn thời Gia Long.  

  

Tiên tổ của Nguyễn Văn Thành vốn.ngƣời Thừa Thiên, nhƣng tính đến Nguyễn Văn 

Thành thì dòng họ này đã di cƣ vào Gia Định đƣợc năm đời. Nguyễn Văn Thành sinh 

năm Mậu Dần (1758), mất năm Đinh Sửu (1817), thọ 59 tuổi.  

  



Thuở nhỏ, Nguyền Văn Thành đƣợc gia đình cho ăn học chu tất, bởi vậy, trong số các 

tƣớng lĩnh lúc bấy giờ, ông là ngƣời có kiến thức uyên bác hơn cả. Năm 1773 (15 tuổi), 

Nguyễn Văn Thành cùng cha là Nguyễn Văn Hiền theo phò chúa Nguyễn để chống lại 

Tây Sơn. Cha mất, ông tiếp tục theo phò Nguyễn Phúc Ánh và khi mới ngoài hai mƣơi 

tuổi, ông đã là một trong những chỗ dựa tin cậy của Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Phúc 

Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long. Nguyễn Văn Thành đƣợc bổ làm Tổng trấn Bắc 

Thành, thay mặt triều đình cai quản miền Bắc (tƣơng đƣơng với vùng Bắc Bộ ngày nay). 

Ông cũng là một trong những ngƣời đƣợc Hoàng đế Gia Long trao trách nhiệm soạn 

thảo bộ luật cho triều Nguyễn. 

  

Điểm lại hành trạng của những ngƣời theo phò Nguyễn Phúc Ánh thì thấy quả thật ít ai 

cớ may mắn vƣơn tới cực đỉnh danh lợi nhƣ Nguyễn Văn Thành, song cũng ít ai phải 

chịu nhiều cay đắng tủi nhục và oan khuất nhƣ Nguyễn Văn Thành. Riêng nỗi cay đắng 

tủi nhục và oan khuất, xin đƣợc theo sách nói trên mà dẫn ra mấy sự kiện chính nhƣ sau : 

  

- Sự kiện thứ nhất xảy ra năm Ất Tị (1785). Năm này, Nguyễn Văn Thành đang cùng 

Nguyễn Phúc Ánh bôn tẩu ở Xiêm La. "Tính Nguyễn Văn Thành rất thích cờ bạc, 

thƣờng thua và mắc nợ, bị ngƣời ta đòi hoài. Một hôm đang theo Vua ở đất Xiêm La, 

Nguyễn Văn Thành đƣợc Vua sai đem 1000 lạng bạc đi Chiêm Kha (tên một vùng đất 

của Xiêm La) để mua thóc. Dọc đƣờng (Nguyễn Văn Thành) gặp quan quân (của Vua) 

cũng vì đánh bạc mà mắc nợ với ngƣời Xiêm La, bị họ đến đòi nợ rất khổ, ông thấy thế 

mà thƣơng, liền đổ hết bạc ra trả nợ cho quan quân (của Vua) rồi tay không mà về. Vua 

biết chuyện, tuy không bằng lòng nhƣng cũng lấy làm lạ, không bắt tội ông". 

  

- Sự kiện thứ hai xảy ra vào năm Đinh Mùi (1787) : "Mùa thu, Hà Hỵ Văn (tƣớng của 

Tây Sơn - NKT) đóng quân ở đảo Côn Lôn, muốn đƣợc quy phục, Vua bèn sai (Nguyễn 

Văn) Thành cùng với Nguyễn Thái Nguyên đi đón, nhƣng khi trở về, vì gặp gió chƣớng, 

thuyền không thể đến nơi Vua ở đƣợc, đành phải đóng tạm tại Hà Tiên. Bởi hết lƣơng 

ăn, (Nguyễn Văn) Thành liền đóng giả thuyền giặc đi tuần để cƣớp lƣơng. Khi Vua từ 

Xiêm La về đảo Cổ Cốt, (Nguyễn Văn) Thành dẫn Hà Hỵ Văn vào yết kiến và tâu việc 

đi cƣớp lƣơng cho quân ăn. Vua giận lắm, sai giam Nguyễn Văn) Thành lại, nhƣng sau 

lại thả ra, sai đi đánh giặc". 

  

- Sự kiện thứ ba xảy ra vào năm Kỉ Mùi (1799). Năm này, Nguyễn Văn Thành đƣợc làm 

Tiết chế, chỉ huy trận đánh vào Quy Nhơn. Cùng ở trong bộ chỉ huy với Nguyễn Văn 

Thành, còn có Lê Văn Duyệt, Lê Chất và Tống Viết Phúc. Sách trên chép : "Trận này, 

(Nguyễn Văn) Thành cùng (Lê Văn) Duyệt, cắm cờ trên bành voi để chỉ huy các tƣớng. 

Tính (Nguyễn Văn) Thành thích uống rƣợu. Lúc sắp vào trận, lấy be rƣợu rót uống, nhân 

thể, rót mời (Lê Văn) Duyệt. (Lê Văn) Duyệt không uống. (Nguyễn Văn) Thành nói : 

  

- Hôm nay trời rét, uống rƣợu cho thêm khí lực. 

  

(Lê Văn) Duyệt cƣời mà nói rằng : 



  

- Ngƣời nào nhút nhát mới phải mƣợn rƣợu để tăng khí lực. Trƣớc mắt ta, nào có ai đáng 

mặt giỏi trận mạc để cùng đối địch, vậy thì cần gì phải dùng đến rƣợu ? 

  

(Nguyễn Văn) Thành nghe vậy thì thẹn và cũng kể từ đó, bắt đầu để bụng nuôi giận đối 

với Lê Văn Duyệt. 

  

- Sự kiện thứ tƣ xảy ra vào năm Tân Mùi (1811). Năm này, các quan là Đặng Trần 

Thƣờng và Nguyễn Gia Cát phạm tội, Vua giao cho triều đình xử. Nguyễn Văn Thành 

cho rằng Đặng Trần Thƣờng và Nguyễn Gia Cát quả đúng là có tội, nhƣng lấy công bù 

tội thì cũng có thể đƣợc coi là thuộc hàng bát nghị. Lời ấy dâng lên, Vua cho là (Nguyễn 

Văn) Thành bênh vực cho kẻ có tội, bèn phạt ba con trâu ! 

  

- Sự kiện thứ năm xảy ra vào năm nào không rõ, nhƣng tạm ƣớc đoán là năm Nhâm 

Thân (1812) : "Vua đi coi đất để đặt Sơn Lăng (các vua triều Nguyễn thƣờng tự chọn đất 

xây lăng cho mình ngay khi còn sống. Sơn Lăng là lăng của Gia Long - NKT). Thánh Tổ 

Nhân Hoàng đế (tức vua Minh Mạng, lúc này chƣa lên ngôi - NKT) và các đại thần cùng 

theo đi. Lúc đào huyệt, thấy đất có năm sắc, Vua lấy làm mừng, cho đó là điềm tốt, quần 

thần đều chúc tụng, riêng (Nguyễn Văn) Thành không nói gì. Vua hỏi thì ông tâu : 

  

- Đất táng thân mẫu của tôi cũng có năm sắc nhƣ vậy, mà lại còn đẹp hơn. 

  

Vua im lặng, quần thần thì tỏ vẻ không bằng lòng. (Nguyễn Văn) Thành lại nói :  

  

- Gần đây, ở xứ Chiêm Ê có huyệt đất rất tốt. 

  

Phạm Văn Nhân nói : 

  

- Đã biết là huyệt tốt nhƣ vậy, tại sao không tâu lên ? 

  

Nguyễn Văn Thành nói : 

  

- Đất ấy tuy tốt nhƣng không nên táng, vì hễ táng vào thì thế nào cùng bị sét đánh. 

  

Vua nghe và chẳng lấy gì làm thích thú. Thánh Tổ Nhân Hoàng đế nói với (Nguyễn 

Văn) Thành rằng : 

  

- Tây Sơn là lũ tiếm ngụy mới bị sét đánh vào mả, chớ đời thánh minh đƣợc trời giúp, 

làm gì có chuyện ấy. Trƣớc mặt Vua, sao ngƣơi dám nói nhƣ vậy. 

  

(Nguyễn Văn) Thành biết mình lỡ lời, bèn lui ra. Ông thƣờng nói trƣớc mặt Vua rằng : 

  

- Phía Tây Bắc có cầu vồng bảy màu đấu nhau. Đó chính là điềm báo của trời.  



  

Vua giận (Nguyễn Văn) Thành hay khích bác bằng những lời quái dị quá mức. Đến khi 

việc con của (Nguyễn Văn) Thành là (Nguyễn Văn) Thuyên bị phát giác ra, Vua liền 

đem những lời nói này để bảo quần thần buộc tội (Nguyễn Văn) Thành". 

  

- Sự kiện thứ sáu xảy ra vào năm Ất Hợi (1815) : "Bấy giờ, Vua ở ngôi tuổi đã cao 

nhƣng vẫn chƣa định ngƣời nối ngôi. Nhân tan buổi chầu, vua hỏi (Nguyễn Văn) Thành 

rằng : 

  

- Cháu ta là Đán (tức Nguyễn Phúc Mỷ Đƣờng, con trƣởng của Hoàng Tử Cảnh - NKT) 

thì còn bé, vậy, trong các con ta, ai đáng đƣợc lập làm Thái tử. 

  

(Nguyễn Văn) Thành tâu : 

  

- Đích tôn thừa trọng, theo đúng lễ này mới gọi là phải. Nay nếu bệ hạ muốn chọn ngƣời 

khác thì ở đời, biết con chẳng ai bằng cha, việc này tôi không dám can dự. 

  

Một hôm. (Nguyễn Văn) Thành hội triều thần ở nhà riêng và nói :  

  

- Hoàng Tôn Đán nên nối ngôi vua, tôi đã tâu Vua xin lập, các quan thấy thế nào ? 

  

Trịnh Hoài Đức sợ phải tội lây, liền ngăn trở, nói rằng : 

  

- Đấy là việc quốc gia đại sự, phải để Nhà vua quyết đoán, không phải là việc của quần 

thần. Nếu có ý riêng mà toan định đoạt, tội lớn lắm.  

  

Nghe vậy, (Nguyễn Văn) Thành mới thôi. Từ đấy trở đi, mỗi khi vào chầu, (Nguyễn 

Văn) Thành thƣờng xin lập Thái tử, Vua im lặng khiến (Nguyễn Văn) Thành càng ngờ 

và sợ hãi". 

  

- Sự kiện thứ bảy bắt đầu xảy ra từ cuối năm Ất Hợi (1815) và kết thúc bi thảm vào mùa 

hè năm Đinh Sửu (1817) : "Con của (Nguyễn Văn) Thành là (Nguyễn Văn) Thuyên, đỗ 

Cử nhấn khoa Quý Dậu (1813), thƣờng dùng thơ văn để giao thiệp với khách. Nghe nói 

ở Thanh Hóa có Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận là những ngƣời nức tiếng 

hay chữ, (Nguyễn Văn Thuyên) bèn sai môn hạ là Nguyễn Trƣơng Hiệu đến mời. Trong 

bài thơ (gởi hai ngƣời nói trên - NKT), có câu :  

  

Thử hồi nhƣợc đắc sơn trung đế 

  

Tả ngã kinh lu.ân chuyển hóa cơ.  

  

(Nghĩa là : Thời nay, nếu mà có đƣợc vị chúa trong núi kia ở bên cạnh để ta lo sắp đặt 

thì có thể xoay chuyển đƣợc cơ trời).  



  

Câu thơ này hàm ý bội nghịch, cho nên, Nguyễn Trƣơng Hiệu liền đi báo với quan 

Thiêm sự của bộ Hình là Nguyễn Hữu Nghi. (Nguyễn) Hữu Nghi vốn có thù oán với 

(Nguyễn Văn) Thành, bèn sai (Nguyễn Trƣơng) Hiệu đem lời thơ ấy mà tố cáo với Lê 

Văn Duyệt. ( Lê Văn) Duyệt và (Nguyễn Văn) Thành vốn không hòa hợp, nên (Lê Văn) 

Duyệt liền đem thơ ấy dâng Vua. Vua cho là sự trạng chƣa rõ, sai trả lại (cho Nguyễn 

Văn Thuyên). Thấy tờ giấy có bài thơ rất đáng giá, (Nguyễn Trƣơng) Hiệu bèn giữ lại để 

tống tiền (Nguyễn Văn) Thuyên. (Nguyễn Văn) Thuyên cho tiền nhƣng (Nguyễn 

Trƣơng) Hiệu vẫn chƣa vừa lòng, bởi vậy hắn đợi (Nguyễn Văn) Thành đi chầu về, đón 

đƣờng nắm áo mà đòi thêm. (Nguyễn Văn) Thành lập tức bắt cả (Nguyễn Trƣơng) Hiệu 

và (con là Nguyễn Văn) Thuyên giam vào ngục Quảng Đức, rồi khi vào chầu thì đem 

việc ấy tâu Vua. Vua giao cho đình thần tra xét, nhƣng lại nghĩ là chứng cớ chƣa đủ, bèn 

tha cho (Nguyên Văn) Thuyên, còn (Nguyễn Văn) Thành thì vẫn đƣợc làm quan nhƣ cũ.  

  

Năm (Gia Long) thứ mƣời lăm (tức năm Bính Tí, 1816 - NKT) quan Kí lục của Quảng 

Trị là Nguyễn Duy Hòa dâng sớ hạch tội (Nguyễn Văn) Thành làm việc trái phép, Vua 

giao cho triều thần bàn nghị. (Việc này đã có chép ở chuyện Nguyễn Duy Hòa). Tháng 

2, Vua làm lễ tế dàn Nam Giao, các quan ở bộ Lễ nói rằng (Nguyễn Văn) Thành không 

nên dự. Vua nói :  

  

- (Nguyễn Văn) Thành là trọng thần, tuy con của hắn có việc mờ ám, nhƣng ta há lại 

nghe lời của một bên để rồi vội bỏ xa bậc huân cựu hay sao ? 

  

Nói rồi, cho (Nguyễn Văn) Thành dự. Một hôm, Vua bãi chầu, đi vào nhà trong, 

(Nguyễn Văn) Thành chạy thẳng đến nắm áo Nhà vua, khóc lóc mà kêu rằng : 

  

- Tôi từ thuở bé đến nay đi theo bệ hạ, vốn chẳng có tội gì, nay bị ngƣời ta bịa dặt để 

hãm vào tội lỗi, lẽ đâu bệ hạ nhìn chúng giết tôi mà không cứu giúp một chút ? 

  

Nguyễn Đức Xuyên thấy thế, hét to lên rằng : 

  

- Ngƣơi có tội hay không có tội, việc đó đã có công nghị của triều đình sao lại dám vô lễ, 

xuống ngay ! 

  

Từ đấy, (Vua) cấm không cho (Nguyễn Văn) Thành vào chầu và sai Lê Văn Duyệt tra 

xét vụ án (Nguyễn Văn) Thuyên. Mới tra một lần, (Nguyễn Văn) Thuyên đã thú tội, 

(Nguyễn Văn) Thành cũng sợ hãi mà nhận. Vua đem tờ biểu của (Nguyễn Văn) Thành 

cho các quan xem. Quan Lễ bộ Thƣợng thƣ là Phạm Đăng Hƣng tâu rằng : 

  

- (Nguyễn Văn) Thành chỉ khéo nói úp mở, lấy khôn vặt để dối triều đình, xin nhận tội 

nhƣ thế này chƣa phải là thực tâm đâu. 

  

Quần thần xin giam (Nguyễn Văn) Thành vào ngục, Vua nói : 



  

- (Nguyễn Văn) Thành hiển nhiên là có tội, nhƣng theo lễ, đối xử với đại thần cũng phải 

khác. 

  

Nói rồi, Vua sai thu ấn của (Nguyễn Văn) Thành và cho về ở nhà riêng. Nghị án xong, 

quẩn thần tâu rằng, cha con (Nguyễn Văn) Thành đáng xử tử, chỉ có quan Tham tri của 

bộ Lại là Trần Văn Tuân nói rằng :  

  

- (Nguyễn Văn) Thành không biết dạy con là tội nhẹ, còn (Nguyễn) Duy Hòa dám hạch 

cả đại thần là tội nặng. 

  

Vua nói :  

  

- Thế thì khóa miệng ngƣời ta lại hay sao ? Đó không phải là chính danh đâu. 

  

Nói rồi, sai đình thần bàn lại. Đúng lúc đó, Diên Tự Công của họ Lê là Lê Duy Hoán 

mƣu phản, việc bị phát giác, các quan ở Bắc Thành bàn định đƣa giải Lê Duy Hoán vào 

kinh. Vua nhân đó sai các quan ở bộ Hình xét hỏi. Lê Duy Hoán nói rằng (Nguyễn Văn) 

Thuyên gởi thƣ giục nó làm phản. Bộ Hình dâng lời khẩu cung lên, triều đình xin bắt 

(cha con Nguyễn Văn Thành) để trị tội. 

  

Năm (Gia Long) thứ mƣời sáu (tức năm 1817 - NKT), mùa hạ, Vua ra lệnh bắt (Nguyễn 

Văn) Thành và các con giam hết ở Quân xá Thị trung để đình thắn xét hỏi lại. (Nguyễn 

Văn) Thành đƣợc đƣa đến Vũ Công Thự. Hỏi : 

  

- Tính làm. phản à ? 

  

Đáp : 

  

- Không ! 

  

Hỏi :  

  

- Có dự biết việc đó không ? 

  

Đáp : 

  

- Không ! 

  

Đối đáp xong, (Nguyễn Văn Thành) đi ra, mặt giận hằm hằm, về đến Quân xá, ông nói 

với quan Thị trung Thống chế Hoàng Công Lý rằng, án xét đã xong, vua bắt bề tôi phải 

chết mà bề tôi không chết là bề tôi bất trung. Giờ lâu, ông đi nằm, lấy thuốc độc tự tử. 

Năm ấy, ( Nguyễn Văn Thành) sáu mƣơi tuổi (tính theo tuổi ta - NKT). Quân lính của 



(Nguyễn Văn) Thành lấy đƣợc bản trần tình của ông, Hoàng Công Lý dâng vua. Lời trần 

tình có câu rằng :  

  

- Sớm rèn tối đúc, tạo cho cha con tôi tội cực ác, không thể tố cáo vào đâu đƣợc, cho nên 

chỉ biết chết mà thôi. 

  

Vua cầm tờ trần tình mà thƣơng khóc rồi dụ rằng : 

  

- (Nguyễn Văn) Thành theo trẫm từ lúc còn ít tuổi, từng chịu gian nan và lập đƣợc công 

to, nay bỗng chốc mà ra thế này, trẫm không hay biết trƣớc để bảo toàn sứ mạng tức là 

đức của trẫm đã bạc rồi vậy. 

  

Vua hỏi Phạm Đăng Hƣng rằng :  

  

- Nên táng (Nguyễn Văn) Thành theo lễ nào ?  

  

(Phạm Đăng) Hƣng tâu :  

  

- Táng theo lễ thứ nhân.   

  

Vua im lặng, sau, sai một viên Cai đội ở Trung quân đem ba mƣơi ngƣời lính đi lo việc 

tang, cấp cho 500 quan (ngang với tiền trả mũ áo khi về hƣu), lại cho thêm ba tấm gấm 

Tống và vải lụa cộng là mƣời tấm. Các con (của Nguyễn Văn Thành) đang giam đều tha 

cho ra khỏi tù cả". 

  

 

  

Lời bàn : Nguyễn Văn Thành một đời làm tƣớng, tài đủ để thắng đƣợc đối phƣơng 

nhƣng chƣa đủ để chế ngự những suy nghĩ bột phát trong ngƣời, khiến bao lần phải thất 

thố, mất lòng đồng liêu và mất cả sự tin yêu của vua nữa. Xem việc ông để tâm chán 

ghét Lê Văn Duyệt khi Lê Văn Duyệt từ chối uống rƣợu, lại xem việc ông nói năng thiếu 

cẩn trọng khi đi chọn đất làm Sơn Lăng cho vua Gia Long, cũng nhƣ khi ông họp các 

quan bàn chuyện lập Thải tử, thì đủ biết ông là ngƣời khó bề tránh đƣợc đại họa. 

  

Cha nào, con nấy, cái ngông nghênh của Nguyễn Văn Thuyên không thể nói là không có 

phần ảnh hƣởng của cha. Xƣa nay, ngông nghênh vô lối với khẩu khí của bậc có chí lớn 

rất biệt nhau, vậy mà nào ít kẻ cố tình trộn lẫn. Thƣơng hại thay ! Vua Gia Long lúc đầu 

tha cho các con của Nguyễn Văn Thành, nhƣng sau đó lại bắt giết Nguyễn Văn Thuyên. 

Dƣơng thế thuở ấy bớt đƣợc một kẻ gàn, quả có vậy thật. Về sau, vua Minh Mạng còn 

bắt giết hết những ngƣời con còn lại của Nguyễn Văn Thành, gồm Nguyễn Văn Thần, 

Nguyễn Văn Nhâm, Nguyễn Văn Chuân, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Văn Hân, cùng 

với gia thuộc của họ. Vụ án mới thê thảm làm sao !  

  



Ranh ma bơn cả trong toàn bộ chuyện này có lẽ là Nguyễn Trƣơng Hiệu. Kẻ ăn hối lộ 

gian ngoan ấy đã đẩy gia đình Nguyễn Văn Thành vào chỗ khốn cùng. Bấy giờ, triều 

đình không xử tội hắn, thế cũng có nghĩa là triều đình tự xác định mức đọ xấu tốt của 

mình. Mới hay, kẻ ăn hối lộ và tống tiền thiên hạ, chẳng phải ngẫu nhiên mà có và cũng 

chẳng phải ngẫu nhiên mà đƣợc bình yên. 

  

 

 14 - VÌ SAO NGUYỄN VĂN TÀI BỊ XỬ TỬ ? 

 

 

Nguyễn Văn Tài quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào không rõ, sử cũ chỉ cho biết ông 

là quan giữ chức Tham luận ở dinh Tả quân thời Gia Long mà thôi. Bình sinh ông là 

ngƣời cƣơng trực nhƣng thiếu cẩn trọng, trƣớc khi làm việc cũng nhƣ nói năng, ít chịu 

cân nhắc cho thấu đáo. Năm Kỉ Tị (1809), Nguyễn Văn Tài đã bị xử tử. Việc này đƣợc 

sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 22) chép lại nhƣ sau :  

  

“Năm (Gia Long) thứ tám (tức năm Kỉ Tị, 1809 – NKT) Vua đi tuần du Quảng Nam, sai 

(Lê Văn) Duyệt cùng bọn Nguyễn Văn Khiêm và Đặng Đức Siêu ở lại giữ kinh thành. 

(Lê Văn) Duyệt là ngƣời rất nghiêm, thẳng tay trị tội bất cứ ai, cho nên, chƣ tƣớng và 

các quan dƣới quyến ít ai dám ngó mặt, đến cả các bậc đại thần huân cựu lúc bấy giờ 

cũng sợ, chỉ có Hữu quân là Lê Chất là tận tâm lo giúp việc cho (Lê Văn) Duyệt mà thôi. 

Mọi việc quân cơ và triều đình, (Lê Chất) thƣờng đi lại bàn bạc với (Lê Văn) Duyệt.  

  

Bấy giờ, có viên Tham luận ở dinh Tả quân, tên là Nguyễn Văn Tài, vì có lỗi bị (Lê 

Văn) Duyệt quở trách, hắn bèn dâng lời tố cáo (Lê Văn) Duyệt bí mật lập đồn xây kho, 

ngầm sai ngƣời ra Bắc Thành để dụ hào kiệt, đã thế lại cùng với Lê Chất đi lại mật bàn, 

ngờ là có mƣu làm phản. (Lê Văn) Duyệt sợ hãi, xin nhận tội. Toàn bộ vụ việc đƣợc giao 

cho hộ Hình xét hỏi. (Nguyễn Văn) Tài bị quy cho tội vu cáo, án dâng lên, Vua nói : 

  

- (Nguyễn Văn) Tài nói dƣờng nhƣ cũng có chút nguyên cớ, vậy phải xét hỏi cho đến 

cùng để sau này khỏi ngờ vực. 

  

Nói rồi, sai đình thần xét lại. Cuối cùng, (Nguyễn Văn Tài) không thể viện đƣợc chứng 

gì để tự bào chữa cho mình, đành phải tội bị xử tử".  

  

 

  

Lời bàn : Tính cách của một con ngƣời thƣờng đƣợc bộc lộ rõ nhất.,khi bỗng dƣng trao 

tiền hoặc trao quyền cho họ. Dẫu bạn có kém cỏi đến bao nhiêu thì khi bƣớc vào chỗ tấp 

nập ngƣời mua kẻ bán, bạn cũng có thể nhanh chóng nhận ra ngay rằng ai là kẻ mới có 

tiền, và ai là kẻ đang tiêu xài những đồng tiền bất chính. Dẫu bạn có vô tâm đến đâu, thì 

khi bƣớc vào công đƣờng, bạn cũng có thể lập tức nhận ra ai là kẻ hãnh tiến, coi quyền 



hành nhƣ một thứ vũ khí lợi hại để ban ơn hoặc giáng họa cho mọi ngƣời. Mới hay, giao 

tiền và giao quyền sai địa chỉ cũng chẳng khác gì mở cửa cho giặc vào. 

  

Giao việc ở lại coi giữ kinh thành cho Lê Vân Duyệt mới biết Lê Văn Duyệt là ai. Làm 

quan mà mục hạ vô nhân thì trƣớc là hại cho kẻ vô phúc phải làm ngƣời thừa hành, sau 

là hại cho chính kẻ đang vênh váo mà quên mất điều gì đã sẵn dành cho mình ở phía 

trƣớc. Nhƣ Lê Văn Duyệt, nếu ông biết trƣớc rằng, về sau ông chết cũng chẳng đƣợc 

yên, hẳn ông chẳng xử sự nhƣ ông đã xử sự vậy. Ngƣời cạn nghĩ thƣờng nói rằng vinh 

nhục thật khó mà lƣờng, thực ra, chẳng có gì đáng gọi là khó lƣờng cả, vấn đề là có chịu 

lƣờng trƣớc hay không mà thôi. 

  

 

 15 - ĐOẠN KẾT BI THẢM CỦA ĐẶNG TRẦN THƢỜNG 

 

 

Đặng Trần Thƣờng ngƣời huyện Chƣơng Đức, trấn Sơn Nam Thƣợng, nay thuộc Hà 

Tây, sinh năm Kỉ Mão (1759), mất năm Bính Tí (1816), thọ 57 tuổi. Thời trẻ, ông có kết 

bạn với Ngô Thì Nhậm, nhƣng Ngô Thì Nhậm thì đỗ đến Tiến sĩ còn Đặng Trần Thƣờng 

thì chỉ đỗ có Sinh đồ (tức Tú tài) mà thôi. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, 

quyển 27) chép về Đặng Trần Thƣờng có mấy đoạn nhƣ sau : 

  

“Đặng Trần) Thƣờng trƣớc kia có quen biết với (Ngô Thì) Nhậm ngƣời ở huyện Thanh 

Oai. Khi (Ngô Thì) Nhậm làm quan với ngụy (chỉ Tây Sơn - NKT) tới chức Binh bộ 

Thƣợng thƣ, (Đặng Trần) Thƣờng tới ra mắt (Ngô Thì) Nhậm. Nhân bàn việc đời, (Ngô 

Thì) Nhậm nói :  

  

- Ngƣời quân tử quý ở chỗ phải biết thông biến, có vậy mới làm nên sự nghiệp, chớ có 

đâu nhƣ lũ thất phu, chỉ biết có mình, phỏng đƣợc ích gì ?  

  

Khi nói, (Ngô Thì Nhậm) có vẻ lấy thứ vị và quyền uy để lấn át (Đặng Trần) Thƣờng. 

(Đặng Trần) Thƣờng giũ áo đứng dậy về. Khi đến nhà, (Đặng Trần) Thƣờng nói với 

ngƣời nhà rằng : 

  

- Ta sẽ giết thằng giặc ấy !  

  

Từ ấy, nuôi chí đi xa. Mùa đông năm Quý Sửu (1793), nhân có Nguyễn Đình Đắc từ Gia 

Định ra chiêu dụ hào kiệt, (Đặng Trần) Thƣờng bèn cùng bọn Nguyễn Bá Xuyên vƣợt 

biển vào Nam.” 

  

Đặng Trần Thƣờng đã cùng với nhiều tƣớng lĩnh khác, dốc lòng phò tá Nguyễn Phúc 

Ánh, lập đƣợc nhiều công lao. Ngay khi vừa lên ngôi Hoàng đế (tức Hoàng đế Gia 

Long), Nguyễn Phúc Ánh đã cho Đặng Trần Thƣờng đƣợc quyền lĩnh công việc ở bộ 

Binh (tƣơng đƣơng với chức Thƣợng thƣ bộ Binh) và ở lại Bắc Thành để cùng với 



Nguyễn Văn Thành lo việc ổn định tình hình. Và, Đặng Trần Thƣờng đã gặp lại Ngô Thì 

Nhậm. Sách trên viết rằng : 

  

“Mùa xuân năm Quý Hợi (tức năm 1803 - NKT), bọn ngụy Thƣợng thƣ là Ngô (Thì) 

Nhậm, Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan ra đầu thú, đều đem giải về kinh đô. ( Đặng 

Trần) Thƣờng dâng sớ nói : 

  

- Bọn (Ngô Thì) Nhậm là bề tôi cũ của nhà Lê, thế mà nỡ cam tâm thờ giặc, đặt lời dối 

trá để lừa ngƣời Thanh (chỉ việc Ngô Thì Nhậm đƣợc vua Quang Trung ủy thác việc 

quan hệ bang giao với nhà Thanh - NKT), hãm bao ngƣời vào đƣờng bất nghĩa. Tội ác 

ấy, dẫu có chẻ hết tre (để làm thẻ) mà ghi cũng không thể hết, thật đúng là kẻ hủy hoại 

danh giáo, nếu không giết đi thì biết lấy gì để răn bảo ngƣời đời sau.  

  

Các quan ở Bắc Thành vì thế cùng nghị tội. Nhƣng (quan Tổng trấn của Bắc Thành) 

Nguyễn Văn Thành nói : 

  

- Bọn (Ngô Thì) Nhậm cố nhiên là có tội đáng chết, nhƣng chiếu chỉ đã nói rõ ràng là 

ngụy quan ra thú đƣợc miễn tội, không thể nào tự ý làm việc thất tín đƣợc. 

  

Nói rồi, bèn đem bọn họ ra Văn Miếu đánh roi trƣớc khi tha. Ba ngƣời (Ngô Thì Nhậm, 

Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan) cùng bị đánh roi nhƣng chỉ có một mình (Ngô Thì) 

Nhậm là đau nhất, rồi vì đau mà mất, ấy là bởi (Đặng Trần) Thƣờng giận (chuyện cũ) 

mà thành ra vậy.” 

  

…(Đặng Trần) Thƣờng và Lê Chất vốn có hiềm khích với nhau. Khi (Lê) Chất đƣợc trao 

tƣớc Quận công, Đặng Trần Thƣờng nói với mọi ngƣời rằng : 

  

- ( Lê ) Chất mà là Quận công thì bọn ta phải đáng đến mƣời lần Quận công.  

  

(Lê) Chất nghe đƣợc lời ấy thì càng căm giận, đến khi ra làm Tổng trấn Bắc Thành, nghe 

nói (Đặng Trần) Thƣờng trƣớc kia đi ban cấp sắc phong thần (của triều đình), đã dám 

đƣa Hoàng Ngũ Phúc là kẻ đã đi xâm lấn miền Nam (chỉ việc năm 1774, chúa Trịnh sai 

viên. tƣớng này đem ba vạn quân, lợi dụng lúc Tây Sơn khởi nghĩa, ồ ạt tấn công vào 

Đàng Trong - NKT) vào hàng phúc thần, lại còn liệt kê (tên của Hoàng Ngũ Phúc) vào 

Tự Điển, ngoài ra còn cho cả một số thân nhân (đã quá cố) cũng đƣợc làm phúc thần, 

việc này có sự giúp sức của quan Tham tri bộ Lễ là Nguyễn Gia Cát, (Lê Chất) bèn cáo 

giác ra. (Đặng Trần) Thƣờng dâng sớ xin nhận tội. Vua nói : 

  

- Lũ các ngƣơi dối ngƣời, lừa thần, dám làm những việc không ai dám làm cả.  

  

Nguyễn Gia Cát vì thế bị xử tội giam lại để chờ chém, nhƣng về sau đƣợc tha, cho lƣu 

lại ở kinh đô để làm việc. (Lê) Chất lại tâu thêm rằng :  

  



- (Đặng Trần) Thƣờngkhi còn ở Bắc Thành đã làm nhiều chuyện trái phép, nhƣ ức hiếp 

ngƣời ta để chiếm ao, đầm, ẩn lậu thuế đinh, thuế điền, vậy, xin bắt để trị tội. 

  

Bởi lẽ này, (Đặng Trần) Thƣờng bị khép vào tội phải xử tử. Khi ở trong ngục, (Đặng 

Trần) Thƣờng hay uống rƣợu bừa bãi, lại còn nói càn. Hắn có làm bài phú bằng văn 

Nôm, đề là Vƣơng Tôn, ví mình cũng gặp cảnh ngộ tƣơng tự nhƣ Hàn Tín thuở nào, lời 

lẽ rất ai oán. Đình thần đều cho là đáng giết. Năm Bính Tí (tức năm 1816 - NKT) hắn bị 

xử phải thắt cổ cho chết, gia sản bị tịch thu.” 

  

 

  

Lời bàn : Đặng Trần Thƣờng bắt đầu để bụng thù oan chẳng qua chỉ vì một lời nói quá 

thật của Ngô Thì Nhậm. Trách Ngô Thì Nhậm vụng về ƣ ? Thế kể cũng có cái đúng, 

nhƣng, ngƣời mà lúc nào cũng chỉ nói những lời cốt làm đẹp lòng kẻ khác, ngƣời mà lúc 

nào cũng né tránh sự thật, vì sợ .. nói thật mất lòng, thì thử hỏi, có đáng gọi là ngƣời nữa 

hay không ? 

  

Nếu Đặng Trần Thƣờng nặng lòng thù oán Ngô Thì Nhậm chẳng qua chỉ vì một câu nói, 

thì Lê Chất cũng biết để bụng ghét bỏ Đặng Trần Thƣờng chẳng qua cũng chỉ vì một câu 

nói đó thôi. Sau, chính bản thân Lê Chất cũng bị kẻ khác tìm cách trả thụ bởi lí do tƣơng 

tự. Nhà Phật nói rằng, nếu cứ lấy oán trả oán thì oán sẽ dằng dặc mãi không dứt và 

ngƣời ta sẽ chìm đắm mãi trong bể khổ Nếu lời này chƣa đúng cho tất cả, thì trong 

những trƣờng hợp cụ thể kể trên, quả là chí lí vô cùng.  

  

Bài học về sự báo oán nhỏ nhen của lũ tiểu nhân chất đầy trong sử, xin hãy đọc và suy 

gẫm đi, lợi cho thân mình, lại cũng lợi cho xã tắc, lợi cho hôm nay và cũng lợi cho mai 

sau, sự ích lợi to lớn đến không cùng. 

  

 

 16 - PHÍA SAU VỤ ÁN TRẦN NHẬT VĨNH 

 

 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 23), nhân chép chuyện Lê Văn 

Duyệt, đã chép chuyện quan dƣới quyền của Lê Văn Duyệt là Trần Nhật Vĩnh nhƣng 

không cho biết Trần Nhật Vĩnh quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào. Theo sách nói trên 

thì vào năm Minh Mạng thứ tám (1827). khi Lê Văn Duyệt đang làm Tổng trấn Gia 

Định thì Trần Nhật Vĩnh đƣợc cử giữ chức Tham tri Tào Hộ ở Gia Định thành. Nhƣng 

cũng năm ấy, Trần Nhật Vĩnh bị Trung sứ của triều đình đến bắt giải về kinh đô Huế và 

bị tống giam. Chuyện đƣợc chép vắn tắt nhƣ sau : 

  

“Quan giữ chức Tham tri ở Tào Hộ của Gia Định thành là Trần Nhật Vĩnh, xử việc 

nhanh nhẹn, đƣợc (Lê Văn) Duyệt rất tin dùng. Nhƣng, (Trần) Nhật Vĩnh là kẻ gian xảo 

và hiểm độc, đã thế lại còn tham ăn của đút lót và cậy thế để kiếm lợi riêng, thậm chí, 



chiếm tài sản, dỡ nhà và cƣớp vợ của ngƣời ta. Mọi ngƣời biết nhƣng vì sợ sự hiểm độc 

của hắn nên không dám tố cáo. 

  

Vua sai Trung sứ đến bí mật khảo xét mọi điều mà (Lê Văn) Duyệt vẫn không hay biết 

gì. Sau, (Trần Nhật) Vĩnh bị triệu về kinh đô, hắn đi chƣa đầy một tháng thì dân trong 

hạt đã thi nhau nạp đơn kiện. Bấy giờ, (Lê Văn) Duyệt mới biết là (Trần Nhật) Vĩnh làm 

lỡ việc, bèn đem việc tâu lên, tự nhận tội đã dùng ngƣời một cách bừa bãi. Vua lập tức 

sai tống giam (Trần Nhật) Vĩnh và xuống dụ cho (Lê Văn) Duyệt rằng : 

  

- Trƣớc đây, ngƣơi từng nghe lời bất chính của (Trần) Nhật Vĩnh nên làm nhiều việc sai 

trái, chứng cớ tâu lên kể cũng đã nhiều, nhƣng trẫm nghĩ công lao to lớn của ngƣơi nên 

không trách mắng. Nay, tuổi ngƣơi đã cao, biết hối lỗi mà đem việc Trần Nhật Vĩnh ra 

xin nghiêm trị, dâng lời biểu nhận lỗi rất chân tình. Trẫm đã biết rõ lòng thành của 

ngƣơi. Có lỗi mà biết hối lỗi thì thánh nhân còn tha cho, huống chi là trẫm với ngƣơi ? 

Tất cả những lời tự xin triều đình nghị bàn xét xử, trẫm đều tạm gia ân mà tha cho. Vậy, 

trẫm ân cần chỉ bảo và mở lối cho ngƣơi để ngƣơi đƣợc yên tâm. Từ nay, ngƣơi phải dốc 

lòng giữ tiết của bậc tôi trung, chọn ngƣời (cho thận trọng) mà dùng, chọn lời (cho kĩ 

lƣỡng) mà nghe, chớ vội vã mà đắc tội, có thế mới giữ đƣợc tiếng tốt và danh thơm xứng 

đáng với ý tốt của ta trong việc bảo vệ các công thần". 

  

  

Lời bàn : Nếu niềm tin của triều đình đối với Lê Văn Duyệt mà vẫn còn, ắt chẳng bao 

giờ có việc bí mật sai Trung sứ đến khảo xét và bắt luôn quan Tham tri Tào Hộ là Trần 

Nhật Vĩn mà giải về kinh đô. Lê Văn Duyệt là ngƣời hoàn toàn vô tội chăng ? Xem việc 

ông dâng lời tâu, tự nhận lỗi dùng ngƣời một cách tùy tiện, đồng thời xác nhận những 

hành vi sai trái của Trần Nhật Vĩnh cũng đủ thấy là ông không hoàn toàn vô can. 

  

Triều đình xử án, chỉ nói tội danh mà không nói tội trạng, cho nên, thật khó mà quả 

quyết Trần Nhật Vĩnh đáng kết án ra sao. Với những tội đã nêu mà Trần Nhật Vĩnh chỉ 

bị tống giam, thì chỉ có hai khả năng, một là triều đình giơ cao đánh khẽ, hai là triều đình 

chỉ cốt mƣợn việc xử Trần Nhật Vĩnh để cảnh cáo Lê Văn Duyệt đó thôi.  

  

Phía sau vụ án Trần Nhật Vĩnh, cứ đọc tiếp sử cũ thì sẽ rõ, đó chẳng qua chỉ là khúc dạo 

đầu cho màn bi kịch mà triều đình sắp sửa dành cho quan Tổng trấn Gia Định thành là 

Lê Văn Duyệt đấy thôi. Sử sách đoạn này đầy những chuyện vu khống và hãm hại lẫn 

nhau. Hỡi ôi, khi chƣa đƣợc làm quan, ai cũng tâm niệm rằng quan nhất thời ... vậy mà 

khi đã đƣợc làm quan rồi, hình nhƣ chẳng còn ai chịu nhớ tới câu quan nhất thời... nữa... 

Buồn thay ! 

  

  

 17 - NHỮNG CHUYỆN LI KÌ TRƢỚC KHI LÊ VĂN DUYỆT QUA ĐỜI 

 

 



Bộ Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành hẳn cả hai quyển 22 và 23 để chép 

chuyện Lê Văn Duyệt. Tất nhiên, cũng có vài nhân vật khác đƣợc nhắc đến trong hai 

quyển này, nhƣng đó chẳng qua là vì họ có chút ít liên hệ với Lê Văn Duyệt, nhắc đến để 

làm rõ thêm chuyện về Lê Văn Duyệt mà thôi. Đoạn cuối của quyển 23 đã chép một số 

chuyện li kì xảy ra trƣớc lúc Lê Văn Duyệt qua đời nhƣ sau: 

  

“Trƣớc khi (Lê Văn) Duyệt bị bệnh, thành Gia Định không hề có gió, vậy mà cán cờ ở 

trong thành bỗng dƣng bị gãy. Hơn một tháng sau, (Lê Văn) Duyệt đi tuần ở biên cảnh, 

vừa ra ngoài thành thì con voi ông đang cƣỡi tự nhiên phục xuống đất rồi gầm lên, đánh 

mấy nó cũng không chịu dậy, ông bèn phải xuống để lấy ngựa mà đi. Đi đƣợc chừng 

một dặm, ngựa cũng chẳng chịu đi nữa. (Lê Văn) Duyệt lấy làm lạ, bèn nói với ngƣời 

nhà rằng có lẽ ta sắp bị bệnh. 

  

Một hôm (Lê Văn Duyệt) chuẩn bị thƣởng cấp cho tƣớng sĩ, sai ngƣời nhà đem 50 quan 

tiền để sẵn ra đấy, chẳng dè, vừa chợp mắt đƣợc một lúc thì tiền đã không cánh mà bay. 

Ông ngờ là có kẻ trộm, ra lệnh tìm bắt rất gấp. Bỗng ông thấy trên nóc nhà mình có 

ngƣời đang ngồi giữ đống tiền, thoạt trông giống nhƣ mô đất, bèn sai ngƣời bắc thang 

trèo lên bắt, nhƣng lên đến nơi thì ngƣời giữ tiền ấy đã biến mất mà đống tiền thì vẫn 

còn y nguyên.  

  

Hôm khác, có ông già vai đeo bầu, ăn mặc ra vẻ dân quê, đến nói với ngƣời canh cửa 

rằng :  

  

- Hãy vào báo với Lê tƣớng quân, rằng có ta là cố nhân đến. 

  

Ngƣời canh cửa lấy làm lạ, chạy vào báo với (Lê Văn) Duyệt. (Lê Văn) Duyệt liền cho 

ngƣời ra. Đến bờ sông (sông Sài Gòn, vì thành Gia Định, nơi Lê Văn Duyệt đóng, ở sát 

sông Sài Gòn - NKT), thấy ông già ấy đang rửa bầu và nói rằng :  

  

- Ta muốn đón tƣớng quân của mày đi tu tiên, nhƣng mà tƣớng quân của mày không thể 

tu tiên đƣợc. 

  

Nói rồi thì phấp phới bay đi, không biết về đâu. Ngƣời canh cửa về báo lại. (Lê Văn) 

Duyệt nói rằng :  

  

- Tiên thật à ? Hay là ma muốn làm hại ta đấy ? 

  

Vài ngày sau (Lê Văn Duyệt) bị bệnh nhẹ rồi mất".  

  

 

  

Lời bàn : Lê Văn Duyệt vốn dĩ là hoạn quan, nhƣng lại cũng là hổ tƣớng, bao phen vào 

sinh ra tử để theo phò Nguyễn Phúc Ánh, sau là đại thần trải thờ hai đời vua đầu triều 



Nguyễn, danh vọng lừng lẫy một thời, thế thì nếu ông có chút gì đó khác thƣờng so với 

tất cả những ngƣời thƣờng, ấy cũng là lẽ tự nhiên. Khi ông còn sống, những chuyện khác 

thƣờng ấy sẽ đƣợc thiên hạ háo hức kẻ cho nhau nghe. Vẫn biết ngƣời xƣa thích kể cho 

nhau nghe những chuyện li kì, nhƣng nào phải bất cứ ai cũng đƣợc ngƣời xƣa hào phóng 

tặng cho nhiều chuyện li kì nhƣ Lê Văn Duyệt đâu.  

  

Cán lá cờ hiệu của ông đã gãy, con voi chiến và con ngựa chiến một đời gắn bó đã quay 

mặt với ông, kẻ trộm thì vào tận nhà, còn bậc có thể rƣớc ông đi tu tiên thì chối từ mà 

bay mất … phút cuối cuộc đời của Lê Văn Duyệt là vậy ! 

  

 

 18 – VỤ ÁN LÊ VĂN DUYỆT 

 

 

Lê Văn Duyệt là con của Lê Văn Toại, sinh quán là Mỷ Tho (Tiền Giang) nhƣng tổ tiên 

vốn ngƣời Quảng Ngãi. Lê Văn Toại có tất cả bốn ngƣời con trai, Lê Văn Duyệt là con 

trƣởng. Sử cũ mô tả rằng Lê Văn Duyệt ngƣời thấp bé nhƣng lại có sức mạnh hơn ngƣời. 

Ông đƣợc coi là hoạn quan nhƣng ngay khi mới sinh ra, ông đã là ngƣời thuộc loại ái 

nam ái nữ chứ không phải là chịu hoạn khi làm quan. Năm 1780, khi Nguyễn Phúc Ánh 

lên ngôi vƣơng ở Gia Định. Lê Văn Duyệt (lúc này mới 16 tuổi) đƣợc chọn làm quan 

Thái giám. Từ đó trở đi, cuộc đời của Lê Văn Duyệt gắn bó chặt chẽ với Nguyễn Phúc 

Ánh. Nhờ có biệt tài cầm quân, Lê Văn Duyệt dần dần trở thành một võ tƣớng xuất sắc. 

Điều này, chính Nguyễn Phúc Ánh cũng không ngờ. Lê Văn Duyệt đƣợc Nguyễn Phúc 

Ánh tin cậy mà giao việc chỉ huy Tả quân, đồng thời, nhiều phen trao quyền Tiết chế, 

điều khiển cả các danh tƣớng nhƣ Nguyễn Văn Thành, Lê Chất... Khi Nguyễn Phúc Ánh 

lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long. Lê Văn Duyệt đƣợc trao phó rất nhiều trọng 

trách, trong đó, trọng trách mà Lê Văn Duyệt đảm nhận lâu dài nhất là Tổng trấn Gia 

Định, tức đứng đầu toàn bộ hệ thống chính quyền của triều Nguyễn ở vùng Nam Bộ 

ngày nay. Sau khi Lê Văn Duyệt mất (30 - 7 - 1832), chức Tổng trấn Gia Định bị bãi bỏ, 

Gia Định đƣợc chia làm sáu tỉnh (gọi là Nam Kì lục tỉnh), mỗi tỉnh có một tổ chức chính 

quyền trực thuộc hẳn vào triều đình trung ƣơng. 

  

Suốt một đời làm quan, hẳn nhiên là cũng có lúc Lê Văn Duyệt bị phạm lỗi, nhƣng mức 

độ nặng nhất thì cũng chỉ là phê bình, nhƣng khi đã nhắm mắt xuôi tay, Lê Văn Duyệt 

lại bị xét xử với một bản án hết sức nặng nề. Vụ án Lê Văn Duyệt có nguồn gốc trực tiếp 

từ cuộc khởi binh của con nuôi Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi tại Gia Định, sau khi Lê 

Văn Duyệt đã qua đời. Mặc dù không hề can dự, và mặc dù việc Lê Văn Khôi khởi binh 

cũng có phần vì những hành vi ngang ngƣợc của các quan lại do triều đình phái đến, 

nhƣng Lê Văn Duyệt vẫn bị coi nhƣ là thủ phạm chính. Sau nhiều phen bàn nghị, Lê 

Văn Duyệt bị xử với 7 tội đáng chém, hai tội đáng đem đi treo cổ, ngoài ra, còn nhiều 

hình phạt khác nữa. Bản án Lê Văn Duyệt đƣợc sách Đại Nam chính biên liệu truyện 

(Sơ tập, quyển 3) chép lại nhƣ sau : 

  



“Đình thần nghị án để dâng lên, chỉ rõ những lời nói và việc làm bội nghịch (của Lê Văn 

Duyệt), buộc bảy tội đáng xử chém là : 

  

01 - Dám sai ngƣời của mình, tự tiện đi Miến Điện để làm các việc ngoại giao (vốn là 

chức trách của triều đình).  

  

02 - Xin đƣợc đƣa tiễn thuyền của nƣớc Anh Cát Lợi (tức nƣớc Anh - NKT) về đến 

thành (Gia Định) để tỏ rõ là có quyền. 

  

03 - Xin giết Thị vệ là Trần Văn Tình để khóa miệng ngƣời. 

  

04 - Kháng sớ tâu xin giữ ngƣời đã đƣợc (triều đình) triệu về để bổ làm quan. 

  

05 - Chứa riêng khống chỉ có đóng sẵn ấn của vua. 

  

06 - Cậy bè đảng riêng mà xin tăng thọ cho Lê Chất. 

  

07 - Gọi mồ cha của mình là lăng, đồng thời, khi nói chuyện với mọi ngƣời dám tự xƣng 

mình là cô. 

  

(Lê Văn Duyệt) còn bị xử phải đem treo cổ vì hai tội sau : 

  

01 - Cố xin dung nạp bọn ngƣời Miến Điện để làm chuyện bất minh. 

  

02 - Dám nói với mọi ngƣời rằng mình từng xin đƣợc thơ tiên, trong đó có câu nhắc 

chuyện hoàng bào ở Trần Kiều. 

  

Xử tội phải bắt làm lính vì đã tự tiện sai binh sĩ đi đóng thuyền cho mình. 

  

Xử tội phải đem xẻo thịt cho chết bởi (Lê Văn) Duyệt là kẻ đầu sỏ, là cội nguồn của 

cuộc biến loạn ở Phiên An (chỉ việc khởi binh của Lê Văn Khôi - NKT) nhƣng vì hắn đã 

bị Diêm Vƣơng bắt đi rồi (ý nói đã chết - NKT ) nên xin thu hết bằng sắc rồi đào mả; lấy 

quan tài ra chém xác để làm gƣơng răn đời. Tất cả những sắc phong cho ông bà tổ tiên 

hắn đều phải thu lại. Mồ mả tổ tiên hắn, nếu có tiếm xây trái phép đều phải đập phá đi. 

Những thê thiếp và con cháu gọi hắn bằng chú hoặc bằng bác đều theo thứ tự thân sơ mà 

xử tội. Tài sản của hắn thì tịch thu hết. 

  

Án dâng lên, những ngƣời xin xử chém (Lê Văn Duyệt) đều xin giảm xuống hình phạt 

bắt giam để sau đem chém và những ai ở hàng thân thuộc từ mƣời lăm tuổi trở xuống thì 

chỉ xin tạm bắt giam, bé quá chƣa biết thì thôi, không bắt. Mƣời ba ngƣời đàn bà lúc đầu 

bị phạt bắt làm nô tì, sau cũng xin cho thả cả. Việc đào mồ lấy quan tài lên để chém xác 

cũng không thi hành. 

  



Vua sai bộ Hình sao bản án này gởi xuống tận các tỉnh, cho phép các quan Đốc và quan 

Phủ đƣợc quyền dâng ý kiến riêng của mình lên. Kết quả nhƣ sau : 

  

- Lạng Bình Hộ phủ là Trần Huy Phác xin chém ngay thê thiếp và con cháu của (Lê 

Văn) Duyệt, còn thì xin theo lời đình nghị. 

  

- Quảng Yên Hộ phủ là Dục Đức tâu xin chém những kẻ phạm tội từ mƣời sáu tuổi trở 

lên, còn thì xin theo lời đình nghị. 

  

- Bình Phú Tổng đốc là Vũ Xuân Cẩn và Ninh Thái Tổng đốc là Hoàng Văn Trạm nói 

đại để là xin theo lời đình nghị, tuy nhiên cũng có thể cho lấy công bù tội, hoặc giả là 

châm chƣớc thêm bớt thế nào thì xin nhờ ở ơn trời. 

  

Vua (đọc những ý kiến trên) dụ rằng : nhƣ vậy là lẽ trời không sai, đạo chung ở lòng 

ngƣời, thật khó mà che đƣợc. Kẻ quen gieo ác, thiên hạ cùng giận, muôn lời cùng dâng 

về đây. Tất cả cùng một ý, tỏ rằng án này đúng mãi với muôn đời. Tội ác của Lê Văn 

Duyệt nhiều còn hơn cả tóc, thật khó mà đếm nổi, chỉ nghĩ tới đã đau lòng, giá có đập 

quan tài, lấy xác ra mà chém cũng chẳng có gì quá đáng. Song, trẫm nghĩ là nó chết cũng 

đã lâu, trƣớc đã bị Diêm Vƣơng làm tội, lại đã bị (triều đình) lột hết quan chức, còn nắm 

xƣơng khô trong mồ ta cũng chẳng thèm gia hình. Nay, sai Tổng đốc tỉnh Gia Định đến 

chỗ mồ hắn, san bằng đi rồi dựng lên đó tấm bia đá khác tám chữ quyền yêm Lê Văn 

Duyệt phục pháp xứ (nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu hình phạt). Làm nhƣ thế để tỏ 

tội danh sau khi chết, đồng thời để phép nƣớc cho đời sau, khiến những kẻ gian ngoan 

vạn lần lo sợ mà tự răn mình...". 

  

 

  

Lời bàn : Vì sao có vụ án Lê Văn Duyệt và bản án dành cho Lê Vền Duyệt nặng nhẹ 

hoặc đúng sai thế nào, xin kính nhƣờng lời bàn cho bạn đọc. Điều cần nói thêm ở đây 

chỉ là : những gì đƣợc coi là tội trạng không thể dung thứ của Lê Văn Duyệt, đều xảy ra 

khi Lê Văn Duyệt còn sống. Bấy giờ, vua chỉ một lần phê bình còn các quan thì không ai 

coi Lê Văn Duyệt là ngƣời có tội cả. Nếu bảo lúc ấy ai ai cũng sợ uy Lê Văn Duyệt nên 

biết đấy mà chẳng dám nói ra, thì xin tặng mỗi vị một chữ : hèn ! Nếu bảo lúc ấy chƣa ai 

thẩy hết sự nguy hiểm và tính ác độc trong hành vi của Lê Văn Duyệt thì xin tặng hƣơng 

hồn mỗi vị một chữ : kém ! 

  

Còn nhƣ xét tội mà tùy theo sở thích nhất thời của một ngƣời nào đó, thì trăm lạy các 

quan, chính trƣờng lẽ đâu lại giống những màn hài kịch đến thế. 

  

 19- LÊ CHẤT LÀ LÊ CHẤT ƠI ! 

 

 



Lê Chất ngƣời huyện Phù Mỷ, tỉnh Bình Định, sinh năm Giáp Ngọ (1774), mất năm 

Bính Tuất (1826), thọ 52 tuổi. Thời trẻ, Lê Chất từng tham gia phong trào Tây Sơn, lập 

đƣợc nhiều công, đƣợc phong tới chức Đô đốc. Bấy giờ, có Lê Trung là tƣớng của Tây 

Sơn, vì mến tài của Lê Chất, đem con gái là Lê Thị Sa mà gả cho. Lê Chất cùng cha vợ 

là Lê Trung gắn bó với nhau một thời gian khá dài. 

  

Sau khi Quang Trung mất (1792), nội bộ Tây Sơn có sự mất đoàn kết. Lê Chất lấy đó 

làm lo lắng. Nhân thấy tƣớng của Nguyễn Phúc Ánh là Nguyễn Văn Tính đóng quân ở 

gần đấy, Lê Chất bàn với Lê Trung ra hàng, nhƣng Lê Trung cứ chần chừ không quyết. 

Thấy không thể thuyết phục đƣợc, Lê Chất bèn viết thƣ xin hàng gởi cho Nguyễn Văn 

Tính, ƣớc hẹn sẽ làm nội ứng cho Nguyễn Văn Tính. Nguyễn Văn Tính đem thƣ ấy dâng 

lên Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Phúc Ánh nói với Nguyễn Văn Tính và các tƣớng rằng :  

  

- Lê Chất là đứa giảo hoạt cho nên, lời này chƣa hẳn đã là lời thực đâu.  

  

Sau, Lê Trung biết việc Lê Chất gởi thƣ cho Nguyễn Văn Tính, bèn chỉ mặt quát mắng. 

Từ đó, Lê Chất rất lo sợ. Năm 1798, khi Lê Chất đang đóng quân ở Trà Khúc thì nội bộ 

Tây Sơn càng mất đoàn kết hơn, đã thế, quân của Nguyễn Phúc Ánh lại liên tiếp thắng 

đƣợc mấy trận liền, cho nên, Nguyễn Quang Toản ngờ rằng Lê Trung cùng con rể là Lê 

Chất thông đồng với giặc. Lê Trung bị giết còn Lê Chất thì thoát đƣợc nhƣng bị truy 

lùng rất gắt gao. Bí quá, Lê Chất bắt một ngƣời có khuôn mặt giống mình, bỏ thuốc độc 

cho chết để đóng vai Lê Chất tự tử. Chuyện này, ngay cả mẹ của Lê Chất là Đào Thị 

cũng nhầm, ôm xác ngƣời bị bỏ thuốc độc chết mà khóc rất thê thảm. Tây Sơn thì tin là 

Lê Chất đã chết rồi nên không truy lùng nữa. Sau đó chẳng bao lâu, Lê Chất bí mật đem 

mẹ và vợ con vào ẩn náu trong núi Trà Bồng Tại đây, Lê Chất quen một ngƣời (không rõ 

họ tên) mà ngƣời này lại quen với một tƣớng của Tây Sơn là Lê Văn Thanh. Biết tƣớng 

quân này vốn trọng tài của Lê Chất, ngƣời ấy bèn nói :  

  

- Ông biết tài làm tƣớng của Lê Chất, sao không nhờ Lê Chất đến đỡ cho một tay. 

  

Lê Văn Thanh nói :  

  

- Chất đã chết rồi, còn đâu nữa mà dùng. 

  

Ngƣời ấy thƣa : 

  

- Tin dùng Lê Chất thì Lê Chất sống, còn nhƣ không tin dùng Lê Chất thì Lê Chất chết. 

  

Lê Văn Thanh hỏi lại dầu đuôi, ngƣời ấy liền cứ tình thực mà kể lại, sau đó, về nhà dẫn 

Lê Chất vào. Lê Văn Thanh thấy Lê Chất, vui quá mà nói đùa rằng :  

  

- Chất hay là ma đây ? Mày chết rồi, ai lấy da thịt đắp vào xƣơng mày mà mày lại có thể 

đến đây.  



  

Nói rồi, lấy rƣợu cùng uống và lƣu lại trong quân của mình. Năm 1799, Lê Chất đem 

200 ngƣời đến Quy Nhơn, gặp tƣớng của Nguyễn Phúc Ánh là Võ Tánh để xin hàng. 

Nguyễn Phúc Ánh cho Lê Chất làm thuộc tƣớng của Võ Tánh, đồng thời, cho ngƣời đón 

mẹ và vợ con của Lê Chất vào Gia Định để nuôi nấng. Từ đây, Lê Chất gắn bó với 

Nguyễn Phúc Ánh đến hết đời. 

  

Bởi lập đƣợc nhiều công lao, Lê Chất luôn đƣợc trọng thƣởng. Tuy nhiên, vinh nhục vốn 

chẳng cách xa nhau, mỗi lần đƣợc trọng thƣởng là một lần Lê Chất bị kèn cựa hoặc gièm 

pha, vui buồn lẫn lộn, thật khó mà nói cho hết đƣợc. Nay theo sách Đại Nam chính biên 

liệt truyện (Sơ tập, quyển 24), dẫn chuyện vinh nhục của Lê Chất nhƣ sau : 

  

"Năm Gia Long thứ nhất (tức năm 1802 - NKT) Vua đem đại quân đi đánh Bắc thành 

(tức vùng Bắc Bộ - NKT), thăng Lê Chất làm Khâm sai Chƣởng Hậu quân, cờ hiệu Bình 

Tây Tƣớng quân, cùng với (Lê Văn) Duyệt đem bộ binh tiến lên trƣớc. Quân ta (chỉ 

quân của Gia Long – NKT) đến đồn Tiên Lý ở dinh Vĩnh Định, gặp giặc là đánh tan, 

thừa thắng tiến mãi, thế nhƣ chẻ tre. Bắc Hà bình định xong, tin thắng lợi báo về, Vua 

ban thƣởng rất hậu. (Lê) Chất đƣợc phong tƣớc Quận công và đƣợc mang ấn Bình Tây 

Tƣớng quân. Các tƣớng là bọn Đặng Trần Thƣờng bàn riêng với nhau rằng : 

  

- (Lê) Chất mà Bình Tây thì ai bình (Lê) Chất ? (Lê) Chất mà Quận công thì lũ ta phải 

mƣời lần Quận công. 

  

(Lê) Chất nghe biết đƣợc lời ấy, tự thấy không yên lòng, bèn dâng Vua tờ biểu, đại lƣợc 

nói rằng : 

  

- Tôi là kẻ bất tài mới quy phụ, nếu ví với các quan thì họ đến vạn phần gian nan mà tôi 

chƣa đƣợc một. Tôi đã đƣợc phong đến tƣớc Quận công lại còn đƣợc làm Chƣởng Hậu 

quân, nhƣ thế là lạm ở hàng cao quý, xét không thể đảm đƣơng đƣợc. Vậy, xin đƣợc 

xuống hàng Đô thống chế cho ngang với các quan khác. 

  

Vua đem tờ biểu ấy cho triều thần bàn định. Triều thần bàn định rằng, phong tƣớc là để 

đền đáp công lao, cũ mới nào có khác nhau gì, những lời đàm tiếu ở ngoài chẳng có gì 

đáng kể cả. Vua xuống dụ sai (Lê) Chất giữ chức tƣớc nhƣ đã phong, lại cho mẹ của ( 

Lê) Chất mỗi tháng 40 phƣơng gạo.  

  

Năm (Gia Long) thứ hai (tức năm 1803 - NKT), Vua sai xây dựng kinh thành (Huế), bọn 

(Lê) Chất cùng Nguyễn Văn Khiêm, Phạm Văn Nhân đƣợc giao việc đốc suất. Đến 

tháng 8 (năm 1803), Vua đi Bắc tuần, (Lê) Chất cùng với Nguyễn Văn Trƣơng và 

Nguyễn Đức Xuyên đem quân bản bộ theo hầu. Khi đến Thanh Hoa thì đƣợc tin ở 

Quảng Yên có giặc biển, quan Bắc thành Tổng trấn là Nguyễn Văn Thành đem việc ấy 

tâu lên. Vua liền sai (Lê) Chất cùng Nguyễn Văn Trƣơng đem quân tiến lên trƣớc để 

đánh giặc. (Lê) Chất nói với Nguyễn Văn Trƣơng :  



  

- Địa phƣơng nào có giặc thì quan lại địa phƣơng đó phải đánh. Nay, các quan ở Bắc 

thành đem giặc cho ta đánh, tƣớng quân sao không nói rõ chuyện này ?  

  

(Nguyễn Văn) Trƣơng nói :  

  

- Đợi đến xong việc rồi nói cũng không muộn gì.  

  

(Nguyễn Văn) Trƣơng đến Quảng Yên thì giặc sợ mà chạy, bèn về uống rƣợu với 

(Nguyễn Văn) Thành và đem lời (Lê) Chất nói lại cho (Nguyễn Văn) Thành hay. Từ đó, 

(Nguyễn Văn) Thành để bụng giận (Lê) Chất.  

  

Năm (Gia Long) thứ ba (tức năm 1804 – NKT) Vua ban yến cho quần thần, nhân đó 

triệu (Lê) Chất đến hỏi lại, (Lê) Chất chối. Hỏi (Nguyễn Văn) Trƣơng, Trƣơng đáp : 

  

- Những gì nói trong lúc uống rƣợu, giờ chẳng nhớ nữa. 

  

Vua hỏi :  

  

- (Nguyễn Văn) Thành và (Nguyễn Văn) Trƣơng có uống rƣợu với nhau hay không ? 

  

(Nguyễn Văn Trƣơng và Nguyễn Văn Thành) tâu rằng : 

  

- Có 

  

Vua nói : 

  

- Ngƣơi (chỉ Nguyễn Văn Thành - NKT) cho (Nguyễn Văn) Trƣơng uống rƣợu say, 

khiến hắn phải nói lầm, (Nguyễn Văn) Trƣơng lại vì say rƣợu mà nói lầm. Nhƣ vậy, lỗi 

là ở lũ các ngƣơi chớ (Lê) Chất có lỗi gì đâu ? 

  

Ba ngƣời nghe vậy thì lạy tạ". 

  

Suốt thời trị vì của Gia Long (1802 – 1819), Lê Chất luôn đƣợc trọng dụng. Sang thời 

Minh Mạng (1820 – 1840), Lê Chất vẫn đƣợc coi là một trong những đại thần uy danh 

lừng lẫy. Sách trên chép tiếp mấy sự kiện về Lê Chất nhƣ sau : 

  

“Lúc bấy giờ (đầu thời Minh Mạng - NKT) Vua đang để tâm đến việc dùng văn trị, 

trọng dụng văn thần, bèn sai bọn Trịnh Hoài Đức tra cứu điển lễ, tâu lên để cho triều 

thần theo đó mà thi hành. (Lê) Chất và (Lê Văn) Duyệt, mỗi khi vào chầu thƣờng làm sai 

lễ, đã thế còn cho bọn Trịnh Hoài Đức là đặt chuyện để ton hót với vua, nên cứ thế mà 

chỉ trích. Vua nghĩ, bọn (Lê) Chất và (Lê Văn) Duyệt đều là đại thần có nhiều công lao 

nên cũng gác việc qua một bên, vui vẻ đối đãi chớ chƣa nỡ bắt tội. 



  

Mùa thu năm Minh Mạng thứ hai (tức năm 1821 - NKT), Vua đi Bắc tuần, nên sai (Lê) 

Chất (là Bắc thành Tổng trấn - NKT) về trấn trƣớc để lo sắp đặt công việc. Mùa đông 

năm ấy, Vua đến Bắc thành. Lê (Chất) đƣợc Vua ban một con dao bằng vàng Tây chạm 

khắc rất đẹp và một cây súng mạ vàng. 

  

Bấy giờ có quan Hiệp trấn Sơn Nam Thƣợng là Lê Duy Thanh ăn của hối lộ và làm việc 

trái phép. Việc bị phát giác ra, Vua giao cho quan Bắc thành (Tổng trấn là Lê Chất) tra 

xét. (Lê Duy) Thanh lúc đó cũng nhân đƣợc vào chầu Vua (tại Bắc thành), liền khóc lóc 

trƣớc mặt Vua và tâu xin đổi việc tra xét cho nha khác, vì nếu không sẽ bị quan Bắc 

thành (Tổng trấn) xử rất nặng. (Lê) Chất hặc tội rằng :  

  

- (Lê Duy) Thanh là kẻ bề tôi nhỏ mọn mà dám tự tiện, ngạo mạn, vô lễ. Vậy, xin chém 

đầu hắn đế nghiêm giữ kỉ cƣơng của triều đình. 

  

Vua an ủi và hòa giải, sau, sai quan ở Bắc thành cứ việc theo lẽ công bằng mà xét hỏi. 

(Lê) Chất cùng với Hình Tào cùng tra xét muốn xử (Lê Duy) Thanh vào tội chết. Án 

chƣa kịp dâng lên thì tháng chạp năm ấy, lễ bang giao (với nhà Thanh) đã xong, Vua trở 

về kinh, sai bộ Hình báo cho các quan ở Bắc thành lấy hồ sơ vụ án (Lê Duy) Thanh giao 

về cho triều thần nghị án. Sau, ( Lê Duy) Thanh bị kết án phải chịu phát phối đi Quảng 

Bình. (Lê) Chất nghe tin ấy, muốn dâng lời tấu để xin xét lại, nhƣng lại sợ làm việc vƣợt 

chức phận của mình nên thôi". 

  

...“Năm Minh Mạng thứ năm (tức năm 1824 - NKT), con của (Lê) Chất là (Lê) Hậu 

đƣợc tuyển chọn cho làm chồng của Trƣởng Công chúa (tức Công chúa Nguyễn Thị 

Ngọc Cửu, con gái thứ tám của vua Gia Long - NKT). Năm ấy, (Lê) Chất cùng với (Lê 

Văn) Duyệt dâng biểu xin từ chức Tổng trấn Bắc thành và Gia Định thành. Vua nói:  

  

- Hai thành ấy là chốn trọng địa của phía Nam và phía Bắc, trẫm đang tin cậy mà ủy thác 

cho các khanh, sao các khanh lại có thể nói ra những lời ấy ? 

  

Hai ngƣời quỳ khóc mãi không thôi. Vua hỏi nguyên do (xin từ chức) đến hai ba lần, 

(Lê) Chất mới tâu : 

  

- Bệ hạ sai tôi vào chỗ chết, tôi cũng không dám từ chối, nhƣng việc giữ chức (Tống 

trấn) ở thành thì thật là tôi không thể đảm nhận đƣợc.  

  

Vua hỏi : 

  

- Việc gì mà khó đến thế ?  

  

(Lê) Chất tâu : 

  



- Chẳng có gì khó cả. Tôi làm đƣợc hay không làm đƣợc đều là do ở bệ hạ cả mà thôi. 

  

Vua nói : 

  

- Thế nghĩa là thế nào ? 

  

(Lê) Chất tâu : 

  

- Trƣớc đây có vụ án Lê Duy Thanh, tôi cùng với Hình Tào xử hắn vào tội chết, nhƣng 

khi triều thần nghị án thì (Lê Duy) Thanh đƣợc giảm tội, thế là phép nƣớc chẳng còn tin 

dân nữa. Tôi không thể làm việc đƣợc ở Bắc thành nữa cũng vì lẽ ấy. 

  

Vua nói : 

  

- Đó là ý chung của đình thần, không phải ý riêng của trẫm. 

  

Nói rồi, sai đem bản án (Lê Duy) Thanh trao cho (Lê) Chất xử lại. (Lê) Chất biết ý Vua 

giận nên không dám nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, (Lê Duy) Thanh vẫn đƣợc y án cũ, phải 

phát phối đi Quảng Bình làm quân tiền hiệu lực". 

  

Mùa thu năm 1826, Lê Chất đƣợc phép về nhà lo việc tang cho mẹ. Nhƣng về đến Bình 

Định là quê nhà chƣa đƣợc bao lâu thì ông mất. Vua Minh Mạng nghe tin ấy, nghỉ chầu 

ba ngày để tỏ lòng thƣơng xót, đồng thời ban cấp tiền lụa để lo đám tang Lê Chất rất hậu 

hĩ. Sách trên chép tiếp : 

  

“Mùa đông năm ấy (tức năm 1826 - NKT), giặc ở Nam Định lại nổi lên, Vua đổ lỗi cho 

(Lê) Chất làm việc cẩu thả nên mới có chuyện nhƣ vậy. Vua dụ Nguyễn Văn Trí (ngƣời 

Gia Định, trƣớc cũng là tƣớng của Tây Sơn, năm 1799 thì theo về với Nguyễn Phúc 

Ánh, lúc này đang giữ chức Thống chế - NKT) rằng : 

  

- ( Lê ) Chất là đại thần của nƣớc nhà, giao việc trấn giữ ở Bắc Thành mà binh uy không 

chấn chỉnh, cho nên, nay mới có nhiều giặc đến thế. Vậy mà khi (Lê) Chất còn sống, 

không một ai dám nói cho trẫm biết là sao ?  

  

(Nguyễn Văn) Trí tâu :  

  

- Bề tôi đƣợc vua tin thì ai dám hở miệng nói gì. Nhƣ tôi đây, dẫu là bất tài vẫn đƣợc vua 

yêu, thế thì đâu phải chỉ một mình (Lê) Chất khiến cho ngƣời ta giữ miệng ?  

  

Năm (Minh Mạng) thứ mƣời bốn (tức là năm 1833 - NKT), giặc (Lê Văn) Khôi chiếm 

giữ thành Gia Định làm phản. Sang năm (Minh Mạng) thứ mƣời lăm (tức năm 1834 - 

NKT), vụ án Lê Văn phát ra. Đến năm (Minh Mạng) thứ mƣời sáu (tức năm 1835- 

NKT), quan Tả Thị lang bộ lại là Lê Bá Tú, truy xét và nói rằng, sinh thời (Lê) Chất nói 



và làm đều vô đạo, không xứng với danh phận của kẻ làm tôi, xin xử (Lê) Chất với sáu 

tội sau đây : 

  

- Một là (Lê) Chất cùng với Lê Văn Duyệt ngầm mƣu làm việc nhƣ Y Doãn và Hoắc 

Quang. Mƣu này bị hai đứa ở nói lộ ra, bèn giết bọn chúng đi để hòng lấp miệng thiên 

hạ. 

  

- Hai là nhiều lần khẩn thiết xin Hoàng tử làm con nuôi của mình, tức là muốn theo mƣu 

khôn của lũ Dƣơng Kiên thuở nào. 

  

- Ba là muốn cho con gái của mình đƣợc chính vị ở trong cung nhƣng không thỏa 

nguyện nên nói nhiều điều trách oán.  

  

- Bốn là thƣờng nói với Lê Văn Duyệt rằng : “Ngƣời ta bảo, trời cùng với vua và cha mẹ 

là những bậc mà phận làm tôi, làm con, dẫu có bất bình vẫn không dám giận, vậy mà ta 

vẫn cứ giận nhƣ thƣờng" 

  

- Năm là (Lê) Chất nói rằng : vua có bọn Trịnh Hoài Đức và Nguyễn Hữu Thận, ta chỉ 

cần vài trăm ngƣời vào triều đình, hét to lên một tiếng thì lũ kia tất phải phục xuống đất, 

ta muốn làm gì ta cứ làm. 

  

- Sáu là dám nói rằng, việc đổi quốc tính (họ của vua- NKT) làm Tôn Thất, chẳng qua 

chỉ là do bọn Trịnh Hoài Đức bày trò, xúi giục, nhân đó, xin đem bọn này ra đầu cửa 

miếu mà chém đầu.  

  

(Bọn Lê Bá Tú) lại còn buộc cho (Lê Chất) mƣời tội to nữa. Đó là các tội sau đây : 

  

- Một là khi điềm binh ở Bắc thành, dám lên tận Ngũ Môn mà ngồi ở giữa, không biết 

giữ đúng lễ của kẻ bề tôi. 

  

- Hai là hàng năm, khi vận chuyển hàng bằng đƣờng biển (từ Bắc vào), dám lấy của 

riêng để vào thuyền chung để chở.  

  

- Ba là cùng Lê Văn Duyệt dâng biểu xin từ quan để gây khó dễ cho vua.  

  

- Bốn là chuyên quyền ban ơn giáng họa, tƣớc quan chức của lắm ngƣời, khiến việc (ở 

Bắc thành) rối ren.  

  

- Năm là làm việc trái phép, ăn hối lộ, lấy tiền đến hàng ngàn hàng vạn. 

  

- Sáu là tâu bày các việc không hợp lễ, đã có chỉ dụ lệnh vua mà vẫn không nghe, lại còn 

nạp trả chỉ dụ, phải đợi đến khi Lê Văn Duyệt can ngăn mới thôi. 

  



- Bảy là dám nuôi riêng cung nhân của tiên triều mà không hề biết sợ hãi.  

  

- Tám là dám tiếm làm lầu chuông lầu trống. 

  

- Chín là án Lê Duy Thanh đã nghị bàn xong, thế mà dám cùng Lê Văn Duyệt xin nghị 

bàn lại.  

  

- Mƣời là tự tiện điều bổ quân lính đến các phủ. 

  

(Lê Bá Tú) xin đem những lời trên cho đình thần bàn nghị để định rõ tội danh cho Lê 

Chất, khiến cho đến cả trăm đời sau kẻ gian tà còn biết để tự răn mình. Vua dụ rằng : 

  

- (Lê) Chất lòng lang dạ sói, nét rất quỵ quái, làm tôi thì bất trung bất chính, xử sự thì 

đại ác đại gian, việc gì làm cũng sai trái, ai ai biết đến cũng đều phải nghiến răng, tội lỗi 

nào phải chỉ có mƣời sáu điều nhƣ Lê Bá Tú nêu đâu. Trƣớc kia, trẫm nghĩ rằng, (Lê) 

Chất cùng Lê Văn Duyệt, dẫu lòng chúng chẳng đáng kẻ làm tôi mà chẳng có ai phụ họa 

vào thì tất chúng chẳng dám làm điều ác. Vả chăng, chúng là nhất phẩm đại thần, cho 

nên dẫu có mƣu gian mà bá quan cùng trăm họ chƣa ai tố cáo thì cũng không nỡ khép 

vào trọng tội. Lũ chúng đã bị Diêm Vƣơng bắt đi tƣởng nhƣ thế là lƣới trời thƣa mà lọt 

đƣợc, và trẫm cũng chẳng thèm hỏi đến. Nay có ngƣời truy xét thì công tội đã có triều 

đình nghị luận, cốt sao tỏ rõ khi sống bọn chúng đã làm điều trái phép. Tội ấy, cho dẫu 

là kẻ thân thuộc của chúng cũng phải nhận là xấu xa. Hơn nữa, ngƣời ta ai chẳng có chút 

trí năng để rồi không tức giận chúng, nhƣng vì sợ uy của chúng mà không dám cáo giác 

đó thôi chớ đâu có ai a tòng để chuốc lấy tội chết. Nay, chẳnng cần tra cứu lan man, 

khiến ngƣời vô tội phải họa lây làm gì, đình thần chỉ việc lấy tờ sớ của Lê Bá Tú, dựa 

vào mƣời sáu tội đã bị vạch mà định rõ tội danh của mình Lê Chất. Vợ con của hắn cũng 

chiếu theo luật mà xử, duy đứa con gái lớn đã đi lấy chồng và con trai còn bé nhỏ thì 

đƣợc miễn tội. 

  

Đình thần bàn nghị rằng : (Lê) Chất là kẻ bất trung, đại gian đại ác, nên khép cho sáu tội 

phải xử lăng trì, tám tội phải xử chém, hai tội phải xử treo cổ, còn con của phạm nhân 

mà thƣờng ngầm bàn làm chuyện trái phép thì xử lăng trì. Tuy nhiên vì nó đã bị bắt về 

âm phủ nên xin truy thu bằng sắc, đào mả quan tài và chém xác bêu đầu để răn. Những 

sắc phong tặng cho cha mẹ hắn đều thu lại. Vợ nó là Lê Thị Sa cũng là kẻ đồng mƣu, xin 

xử chém ngay.   

  

Án làm xong, đƣa xuống cho các quan Đốc phủ ở các địa phƣơng để họ đọc và gởi ý 

kiến vế triều đình, cốt sao việc xét xử đƣợc công bằng. Các (quan ở các) địa phƣơng tâu 

xin y lời nghị bàn của triều thần. 

  

Vua lại dụ rằng : 

  



- Xem thế cũng đủ biết rằng lẽ trời chính là lòng ngƣời, công luận nghiêm minh chẳng 

thể dứt. Lũ gian thần nuôi họa, muôn miệng cùng một lời phê, thế cũng đủ biết đây là vụ 

án minh bạch và thích đáng đến muôn đời. Lê Chất cùng Lê Văn Duyệt dựa nhau làm 

điều gian manh, tội ác nặng ấy thấm đến tai đến tóc, giá có bổ quan tài của chúng ra mà 

vằm xác cũng không có gì là quá đáng. Nhƣng, (Lê) Chất và (Lê Văn) Duyệt tội ác 

giống nhau mà trƣớc đây đã không bổ quan tài ra mà chém xác (Lê Văn) Duyệt, thì nắm 

xƣơng khô của (Lê) Chất, ta cũng chẳng thèm gia hình làm gì. Vậy, sai Bình Phú Tổng 

đốc là Vũ Xuân Cẩn san bằng mồ mả của (Lê) Chất rồi dựng tấm bia đá lên đó, khắc lớn 

mấy chữ gian thần Lê Chất phục pháp xứ (nơi gian thần Lê Chất chịu hình pháp) cốt để 

răn những kẻ gian tặc cho muôn đời. Vợ (Lê) Chất là Lê Thị Sa vốn ở cùng chỗ với 

chồng nên dự biết mƣu gian, nếu có đem xử cực hình cũng là phải, nhƣng nó chỉ là đàn 

bà, không thèm chém vội, vậy, tạm cho Lê Thị Sa cùng lũ con của chúng là (Lê) Cận, 

(Lê) Trƣơng và (Lê) Kỳ đều đƣợc giảm xuống tội trảm giam hậu (giam để sau đem chém 

- NKT). 

  

Gia sản của (Lê) Chất bị tịch thu. tính ra đƣợc 22.000 quan tiền, vua hạ lệnh cho xung 

công, đồng thời sai Hà Ninh Tổng đốc là Đặng Văn Hòa xuất tiền ấy cứu cấp cho dân 

nghèo 12 tỉnh Bắc Kì.  

  

Trƣớc đó, tỉnh thần bắt (Lê) Thị Sa ra tra hỏi, (Lê) Thị Sa liền thƣa rằng :  

  

- Vài mƣơi năm nay, tôi đƣợc đội ơn triều đình, từ đỉnh đầu đến gót chân cho tới da tóc... 

tất cả đều do triều đình ban cho. Nay, dẫu có thế nào thì tôi cũng cam lòng, bởi tội của 

chồng tôi cũng tức là tội của tôi, sống chết thế nào cũng xin vâng chịu. 

  

(Lê) Chất trƣớc có con gái tiến vào cung, sinh hạ ra Quỳ Châu Quận công Miên Liên 

(chỉ việc con gái Lê Chất đƣợc tiến vào cho vua Minh Mạng, sinh hạ ra Nguyễn Phúc 

Miên Liên và Miên Liên đƣợc phong làm Quỳ Châu Quận công – NKT). Thị ấy bị tội, 

phải giam cho đến chết. Con trƣởng của (Lê) Chất là (Lê) Hậu lấy Công chúa (Nguyễn 

Thị Ngọc Cửu nhƣng rồi Hậu chết, lũ em của hắn là (Lê) Cận, (Lê) Trƣơng và (Lê) Kỳ 

đều bị xử chém vào năm Minh Mạng thứ mƣời chín (tức năm 1838 - NKT). (Lê) Thị Sa 

bị đƣa về nguyên quán làm nô tì, cháu (của Lê Chất) là bọn (Lê) Luận đƣợc giảm tội, 

cho đi vùng biên giới xa xôi là Cao Bằng để làm lính, mãi đến năm Thiệu Trị thứ nhất 

(tức là năm 1841 - NKT), gặp kì ân xá mới đƣợc tha về.” 

  

 

 Lời bàn : Cứ xét lí lịch cuộc đời thì Lê Chất có bốn lần làm phản. Lần thứ nhất là 

phản.Tây Sơn mà theo về với Nguyễn Phúc Ánh, nhƣng mƣu ấy không thành. Lần thứ 

hai là phản cha vợ, cũng là phản Tây Sơn, khiến cha vợ là Lê Trung bị nghi oan rồi bị 

giết. Lần thứ ba là phản ngƣời xấu số có gƣơng mặt giống mình, bắt phải uống độc dƣợc 

để chết thế mạng cho mình. Và, lần thứ tƣ là lần phản Lê Văn Thanh, cũng là phản một 

vị tƣớng Tây Sơn đã mở lòng cƣu mang mình. Bốn lần làm phản, dẫu bào chữa cách gì 

cũng khó xóa đƣợc vết nhơ. Lê Chất là Lê Chất hỡi, đã có bao giờ ông tự xếp mình vào 



hạng nào giữa cõi trời cao đất dày này chƣa ? Nguyễn Phúc Ánh từng nói, ông là kẻ giảo 

hoạt khôn lƣờng, hậu sinh chẳng thể vì kém tình với Nguyễn Phúc Ánh mà cho lời ấy là 

sai đƣợc. Vua Minh Mạng cũng ít tin ở ông, hậu sinh chẳng thể vì không thích Vua mà 

cho sự ấy là sai đƣợc.  

  

Sau phen do dự, Nguyễn Phúc Ánh đã dùng ông chẳng qua vì Nguyễn Phúc Ánh biết rõ 

rằng, ông là ngƣời dám chém giết đồng đội cũ của mình không gớm tay. Vua Minh 

Mạng tiếp tục dùng ông chẳng qua cũng là muốn mƣợn tay ông để trừng trị lực lƣợng 

đối kháng ở Bắc Thành. Tóm lại, ông trƣớc sau chỉ đƣợc coi là kẻ võ biền thất đức, có 

phải là đƣợc thực lòng trọng dụng đâu. 

  

Sẽ chẳng bao giờ có vụ án Lê Chất nếu vua Minh Mạng chẳng mớm lời cho lũ tiểu nhân. 

Trách Lê Bá Tú tâm địa hiểm độc và nịnh hót quá mức, kể cũng chẳng ích gì, bởi vì Vua 

dùng Lê Bá Tú chẳng qua cũng để khiến hắn mở lời vào những lúc đại để nhƣ thế đó 

thôi. Giá thử nhƣ ai cũng tƣơng tự quan Thống chế Nguyễn Văn Trí thì Vua còn biết 

trông cậy vào đâu ?  

  

 20 - TƢỚNG LÊ VĂN QUÂN CHẾT RỒI VẪN BỊ ĐÁNH 100 GẬY ! 

 

 

Lê Văn Quân quê ở Định Tƣờng (nay là Tiền Giang), không rõ là sinh vào năm nào, chỉ 

biết là mất vào năm Tân Hợi (1791). Ngay từ thời trai trẻ, ông đã theo phò Nguyễn Phúc 

Ánh, lúc xông trận thì rất dũng mãnh, bởi vậy, ngƣời đƣơng thời đặt cho ông biệt hiệu là 

Dũng Nam Công.  

  

Sinh thời, Lê Văn Quân ít chữ nghĩa, tính khí hẹp hòi và nhỏ nhen. Ông đã chết bởi tính 

khí ấy. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 27) nói rằng, Lê Văn Quân 

cho Võ Tánh chẳng qua là nhờ lấy đƣợc Công chúa (Võ Tánh lấy Phúc Lộc Công chúa 

Nguyễn Thị Ngọc Du, chị của Nguyễn Phúc Ánh) nên mới đƣợc tin dùng và may mắn 

đứng ngang hàng với ông chớ tài cán thì chẳng đáng gì. Vì nghĩ nhƣ vậy, Lê Văn Quân 

vẫn để dạ hiềm khích, không ƣa gì Võ Tánh cả. 

  

Năm Canh Tuất (1790), Nguyễn Phúc Ánh cho quân đánh ra Bình Thuận, sai Lê Văn 

Quân làm tổng chỉ huy. Nguyễn Phúc Ánh thấy rằng Lê Văn Quân tuy quả quyết và bạo 

dạn nhƣng hay khinh suất còn Võ Tánh thì hăng hái nhƣng thƣờng nóng vội, đã thế, hai 

ngƣời lại không ƣa nhau, nên cử Nguyễn Văn Thành cùng đi với Lê Văn Quân và Võ 

Tánh để kiềm chế. Trận đầu, quân của Lê Văn Quân, Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành 

thắng lớn, Lê Văn Quân nhân đó tự kể và đề cao công trạng của mình, khiến Võ Tánh 

khinh Lê Văn Quân ra mặt. Cũng nhân đà thắng lợi, Lê Văn Quân muốn tiến đánh ra tận 

Diên Khánh nhƣng vì bị Nguyễn Văn Thành can ngăn nên Lê Văn Quân đành phải đóng 

quân ở Phan Rang chờ thời. Đúng lúc đó, Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành đƣợc lệnh rút 

quân về, còn Lê Văn Quân thì phải ở lại. Lực lƣợng Tây Sơn nhân đó đánh thẳng vào 

dinh trại của Lê Văn Quân. Lê Văn Quân không sao địch nổi, tƣớng sĩ bị chết quá nhiều, 



buộc phải đƣa thƣ cáo cấp. Nhận thƣ ấy, Nguyễn Văn Thành khuyên Võ Tánh cùng nhau 

đem quân trở lại, nhƣng Võ Tánh quyết không nghe, chỉ một mình Nguyễn Văn Thành 

trở lại cứu Lê Văn Quân. 

  

Mùa thu năm 1790, Lê Văn Quân đóng dinh trại ở Phan Rí và lại bị Tây Sơn tấn công rất 

gấp. Một lần nữa, Lê Văn Quân buộc phải xin quân đến cứu viện. Từ đó, ông bắt đầu 

nhụt chí và thấy thua kém hẳn mọi ngƣời. Sách trên viết rằng : 

  

"Vua (chỉ Nguyễn Phúc Ánh - NKT) nghe tin ngƣời Xiêm La muốn gây hấn ở ngoài 

biên cõi, bèn xuống chiếu triệu (Lê Văn Quân về. (Lê Văn) Quân tự cho mình là ngƣời 

thua trận luôn nên lấy làm xấu hổ, đã thế lại còn bị (Võ) Tánh khinh khi, cho nên cứ 

dùng dằng không chịu tiến quân ngay. ( Lê Văn) Quân còn dâng biểu, nói :  

  

- Khi trƣớc ở Bình Thuận, quan quân đến cứu viện khiến giặc phải rút lui, nhƣng quan 

quân phần nhiều làm việc càn rỡ, cƣớp bóc dân đen, vậy, xin phái ngƣời tới xét hỏi để 

giữ nghiêm quân lệnh. 

  

Ý Lê Văn Quân là muốn nói xấu Võ Tánh. Vua giận, quở trách (Lê Văn Quân) rằng :  

  

- Việc qua lâu rồi, hà cớ gì cứ phải xét lại để gây thêm phiền nhiễu. Vả lại, triều đình 

đang có lắm việc phải lo, thế mà không chịu nghĩ đến, toan tính việc nhỏ là sao ? 

  

(Lê Văn) Quân sợ bị trị tội, bèn cáo bệnh, Vua đành phải sai Cai cơ là Nguyễn Văn Lợi 

đến thay cho (Lê Văn) Quân, (Lê Văn) Quân cứ cáo bệnh nghỉ mãi, bởi vậy, Vua chia 

quân lính (của Lê. Văn Quân) ra làm ba, giao cho Phùng Văn Nguyệt, Nguyễn Văn Lợi 

và Nguyễn Văn Tính cai quản.  

  

Mùa xuân năm Tân Hợi (1791), (Lê Văn) Quân từ Hƣng Phú trở về. Vua sai đình thần 

bàn nghị (tội lỗi) của (Lê Văn) Quân. Đình thần đều cho rằng, Lê Văn Quân phải bị xử 

tử, nhƣng Vua nghĩ (Lê Văn) Quân cũng có chút công lao nên không nỡ giết, bèn sai 

tƣớc hết quan chức. (Lê Văn) Quân xấu hổ quá, uống thuốc độc tự tử. Vua vừa tiếc lại 

vừa tức, tới tận nhà thƣơng khóc, sai ngƣời lấy gậy đánh vào quan tài (của Lê Văn 

Quân) 100 gậy, xong mới cấp cho tám ngƣời lính làm phu mộ, lại còn cho hai ngƣời lính 

khác làm phụ coi mộ cho cha đẻ của (Lê Văn) Quân. Mẹ (của Lê Văn Quân) là ngƣời họ 

Trần, tuổi đã cao nên nhân vì có con nuôi của (Lê Văn) Quân là Lê Văn Khâm cũng 

đang bị bệnh, Vua liền cho (Lê Văn Khâm) về phụng dƣỡng". 

  

  

Lời bàn : Tƣớng Lê Văn Quân có ba điều rất đáng sợ. Một là ngạo mạn một cách vô lối, 

tức là tự mình xua đuổi thân hữu của mình. Hai là hẹp hòi và hay để bụng thù oán đồng 

liêu, tức là tự mình cô lập chính mình. Ba là không thấy lỗi mình, chỉ mong kiếm cớ hãm 

hại kẻ mình không ƣa, cốt sao cho bõ ghét, tức là ngầm nuôi tâm địa xấu xa. Gồm đủ ba 

điều dáng sợ đó, làm ngƣời thƣờng còn khó nói chi chuyện làm tƣớng cầm quân. 



  

Lê Văn Quân nhận ra lỗi lầm quá trễ, vả cũng vì quá trễ nên xấu hổ đến nỗi phải uống 

thuốc độc mà tự tử. Thế là chậm vẫn còn hơn không, nếu chẳng nhƣ vậy, Nguyễn Phúc 

Ánh đâu phải chỉ sai ngƣời đánh vào quan tài của Lê Vãn Quân 100 gậy và hậu thế cũng 

khó bề tha thứ cho Lê Văn Quân đƣợc. 

  

Đánh 100 gậy vào quan tài của Lê Văn Quân, ai bảo chuyện đó chỉ là trò hão huyền, có 

biết đâu rằng, nhờ vậy mà sau đó khá lâu, dƣơng thế chẳng có mấy ai dám xử sự nhƣ Lê 

Văn Quân nữa. Hữu ích đấy chớ, xin cứ nghĩ mà xem ! 

  

 

  21 - ĐÔNG SƠN ĐẠI TƢỚNG ĐỖ THANH NHƠN ĐÃ CHẾT NHƢ THẾ NÀO ? 

 

 

Đỗ Thanh Nhơn (nhiều ngƣời đọc trại ra Đỗ Thành Nhơn), vốn ngƣời huyện Hƣơng Trà, 

phủ Thừa Thiên, nhƣng từ năm Ất Mùi (1775) thì vào Gia Định để theo phò chúa Duệ 

Tông Nguyễn Phúc Thuần (1765 - 1777) và sau đó thì phò chúa Nguyễn Phúc Ánh. 

  

Đỗ Thanh Nhơn sinh năm nào không rõ, chỉ biết khi Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần còn 

ở Phú Xuân, ông đã là võ quan bậc thấp, chức Hữu Đội trƣởng. Năm 1775, lúc Duệ 

Tông Nguyễn Phúc Thuần chạy đến Trấn Biên (vùng tƣơng ứng với đất các tỉnh Bình 

Phƣớc, Bình Dƣơng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay – NKT), tuy đã có cho 

triệu tƣớng Tống Phúc Hiệp đem quân đến cứu viện, nhƣng Tống Phúc Hiệp không thể 

nào tới kịp. Nhân cơ hội đó, Đỗ Thanh Nhơn họp binh ở Ba Giồng, đƣợc hơn ba ngàn 

ngƣời, xƣng là Đông Sơn Đại tƣớng quân và lấy danh nghĩa đó để giúp rập Duệ Tông. 

Đỗ Thanh Nhơn xƣng là Đông Sơn Đại tƣớng quân, trƣớc tiên là đế tỏ rõ sự đối nghịch 

hết sức sâu sắc với Tây Sơn, nhƣ phƣơng Đông đối với phƣơng Tây, chẳng có chút gặp 

gỡ nào cả. Do lập đƣợc chút ít chiến công, Đỗ Thanh Nhơn đƣợc chúa Duệ Tông phong 

cho chức Ngoại hữu Chƣởng doanh, tƣớc Phƣờng Quận công. 

  

Bấy giờ, có tƣớng của Tây Sơn là Lý Tài, vốn gốc ngƣời Hoa, trƣớc khi tham gia phong 

trào Tây Sơn, từng kiếm sống bằng nghề buôn bán. Đi với Tây Sơn đƣợc một thời gian, 

Lý Tài đã làm phản, theo về với tƣớng của Duệ Tông là Tống Phúc Hiệp. Khi Tống 

Phúc Hiệp đƣợc lệnh của Duệ Tông, kéo quân vào Gia Định, thì Lý Tài cũng đi theo. 

Duệ Tông muốn thu dùng Lý Tài, nhƣng Đỗ Thanh Nhơn nói : 

  

- Lý Tài chẳng qua cũng chỉ là loài chó, loài heo, có dùng cũng vô ích mà thôi. 

  

Bởi lời này, Lý Tài và Đỗ Thanh Nhơn hiềm khích với nhau. Đến khi Tống Phúc Hiệp 

mất, Lý Tài đem quân chiếm giữ núi Châu Thới (ngọn núi nhỏ, nằm ở vùng tiếp giáp 

giữa Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay - NKT) 

để chống lại Đỗ Thanh Nhơn. Nhƣng, Lý Tài vừa bị quân Tây Sơn lẫn quân Đông Sơn 

tấn công nên đại bại. Sau, quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn đã giết đƣợc Lý Tài, và 



cũng kể từ đó, Đỗ Thanh Nhơn luôn đƣợc hầu cận để phò tá Nguyễn Phúc Ánh. Mùa 

xuân năm Canh Tí (1780). Đỗ Thanh Nhơn đƣợc Nguyễn Phúc Ánh phong làm Ngoại 

hữu Phụ chính Thƣợng tƣớng quân. Và, đúng một năm sau, vào mùa xuân năm Tân Sửu 

(1781), Đỗ Thanh Nhơn đã bị Nguyễn Phúc Ánh giết chết, quân Đông Sơn từ đó cũng bị 

giải thể và phân tán đi mỗi bộ phận một ít. 

  

Tại sao Đỗ Thanh Nhơn bị giết và đã bị giết nhƣ thế nào. Chuyện này đƣợc sách Đại 

Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 27) ghi nhƣ sau :  

  

"Trƣớc, (Đỗ) Thanh Nhơn tự phụ là ngƣời vừa có tài lại vừa dũng cảm hơn thiên hạ, 

trong tay lại có quân lính Đông Sơn, cho nên vẫn ngấm ngầm làm chuyện ngang ngƣợc 

và lộng quyền. Từ lâu có chút công lao tôn phò, hắn lại càng kiêu căng hơn. Hắn tự cho 

mình có quyền sinh sát, cho ai sống, bắt aichết, hoặc giả là ban chức tƣớc cho ai... tất tất 

đều ở hắn mà ra cả. Thậm chí, hắn còn tự ý cắt bớt sự chi dùng trong cung, không chịu 

cung đốn đầy đủ, đến cả ngày kị ở Hƣng Miếu mà hắn cũng không dâng lễ vật, khiến 

Thế Tổ ta (chỉ Nguyễn Phúc Ánh - NKT) phải bỏ của nhà ra sắm sửa lấy. Trong đám tay 

chân, hễ hắn thấy ai nặng lòng với mình thì tự tiện cho lấy theo họ của hắn. Xử tội thì 

dùng cực hình, hắn dám thiêu ngƣời sống, bắn giết cả đàn bà đang có thai... ai ai nghe 

chuyện cũng đều nghiến răng tức giận. Khi Tây Sơn vào lấn cƣớp (chỉ việc Tây Sơn tấn 

công vào Gia Định- NKT), hắn lén đem quân vào núi để đầu hàng và làm phản, nhƣng 

mƣu ấy không thành. Vua (chỉ Nguyễn Phúc Ánh, sau này là Hoàng đế Gia Long - 

NKT) nghĩ hắn là ngƣời có công nên vẫn ƣu đãi, dung túng. Vua thân đến nhà riêng mà 

(Đỗ) Thanh Nhơn cũng không hiếu kính giữ lễ, đã thế, bọn tay chân của hắn lại phụ họa 

thêm, không còn biết kiêng sợ, chỉ rắp tâm làm điều trái phép mà thôi. Bấy giờ, có quan 

Chƣởng cơ là Tống Phúc Thiêm mật tâu với Vua xin trừ bỏ hắn là tên giặc ở cạnh Vua. 

Vua cho là phải, nên giả vờ bị bệnh rồi sai triệu (Đỗ) Thanh Nhơn vào bàn việc, nhân đó 

sai võ sĩ bắt và giết đi. Bè đảng của (Đỗ) Thanh Nhơn là bọn Võ Nhàn, Đỗ Bảng... lại 

chiếm cứ ở Ba Giồng để làm phản. Vua sai các tƣớng tiến đánh, bắt đƣợc bọn (Võ) Nhàn 

và giết đi. Lũ còn lại đều bị đánh tan cả".  

  

 

 Lời bàn : Thật sự muốn tận tâm dốc sức chống Tây Sơn nhƣng lại cao ngạo coi thƣờng 

và nói lời xúc phạm đến ngƣời cùng phe chống Tây Sơn nhƣ mình, việc ấy chỉ có kẻ 

lòng dạ nhỏ nhen và nhận thức kém cỏi mới làm, và một khi đã làm hậu quá sẽ ra sao, 

không nói cũng rõ. Đông Sơn Đại tƣớng quân, ngài đã chỉ vị trí của ngài trong bảng sắp 

hạng thứ bậc nhân cách, hậu thế đỡ mất công cân nhắc nữa, đa tạ ngài lắm lắm. 

  

Trƣớc là Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần, sau là Nguyễn Phúc Ánh, dùng Đỗ Thanh 

Nhơn chẳng qua là để tăng vây cánh cho mình, để mình có ngƣời phò tá lên ngôi chí tôn, 

chớ đâu phải để nghe những lời nói cao ngạo, đâu phải để nhìn những việc làm thất lễ ? 

Kể ra, lời mật tấu của Tống Phúc Thiêm cũng đáng xếp vào hàng đại ác, nhƣng, có suy 

gẫm thật lâu mới thấy, lời là lời của Tống Phúc Thiêm còn nhƣ ý là ý của Nguyễn Phúc 

Ánh, và... cơ sở nảy sinh các lời và ý ấy lại chính là hành trạng của Đỗ Thanh Nhơn. 



  22 - GƢƠNG HIẾU THẢO CỦA NGUYỄN VĂN TRÌNH 

 

 

Báo hiếu là đại đạo của muôn thuở nhƣng lại cũng chính là nghĩa thƣờng của tất cả mọi 

ngƣời , bởi vì thiếu nó, con ngƣời sẽ chẳng còn là con ngƣời nữa. Nhƣng, khi mà ai cũng 

dốc lòng báo hiếu thì sự nổi danh với đạo hiếu ở đời chẳng phải là dễ chút nào. Hẳn 

nhiên, không ai báo hiếu cốt để đƣợc nổi danh, nhƣng sự hiếu thảo đến một mức nào đó 

thì thiên hạ sẽ biết tới, sử sách sẽ trân trọng ghi tên, lƣu tiếng thơm cho muôn thuở. Đọc 

Đại Nam chính biên liệt truyện ( Sơ tập, quyển 29), thấy Nguyễn Văn Trình là một 

ngƣời nhƣ vậy. Sách trên viết về Nguyễn Văn Trình nhƣ sau : 

  

"Nguyễn Văn Trình. ngƣời huyện Quỳnh Lƣu, trấn Nghệ An (nay, đất huyện Quỳnh Lƣu 

thuộc tỉnh Nghệ An - NKT). Ông tính khí hiền hậu và cẩn thận lại rất có hiếu. Mẹ ông bị 

bệnh đau bụng đã lâu mà không khỏi, thầy thuốc đến khám, nói rằng : 

  

- Đấy là bởi ăn phải thịt chim công, nay chỉ có lấy đƣợc bao tử con nhím về ăn mới 

mong hết đƣợc. 

  

(Nghe vậy, Nguyễn Văn) Trình một mình vào núi, rình bắt nhím mãi mà không đƣợc, 

buồn quá, bèn cầu khấn các thần giúp sức. Quả nhiên đêm đến nằm mộng, thấy thần nói 

rằng : 

  

- Ngƣơi vì thƣơng mẹ mà đi tìm thuốc, chẳng sợ gì ác thú cả, đó là hiếu thảo. Vậy, ta 

cho ngƣơi một con nhím.  

  

Ngày hôm sau, ông bắt đƣợc một con nhím ở phía đông ngôi miếu đem về làm thuốc thì 

bệnh của mẹ ông khỏi liền. 

  

Năm Minh Mạng thứ ba (tức năm 1822 - NKT), cha ông bị giặc bắt (không rõ giặc đây 

là ai - NKT). Chúng bắt gia đình ông phải chuộc bằng 150 lạng bạc. (Nguyễn Văn) 

Trình bán hết gia sản mà cũng chỉ đƣợc có 90 lạng, đem tới xin chuộc cha về. Giặc cho 

là số bạc chƣa đủ, muốn đem giết cha ông đi. (Nguyễn Văn) Trình kêu khóc, xin đƣợc 

chết thay cha, giặc thấy ông là ngƣời chí hiếu, bèn tha cho cả hai cha con ông về. 

(Nguyễn Văn) Trình cõng cha về phủ thành và lo buôn bán để kiếm tiền phụng dƣờng 

cha. Khi cha mất, ông làm nhà ở trên mộ để canh giữ. Sau khi đoạn tang, ông đem hài 

cốt của cha về làng, lo an táng rất đúng lễ, chẳng hề so đo tính toán với anh em trong 

nhà. Năm Minh Mạng thứ mƣời một (tức năm 1830 - NKT), Nhà vua thƣởng cấp cho 

ông nhiều gấm, đoạn và bạc, cùng với một tấm biển để tuyên dƣơng". 

  

 

  

Lời bàn : Thấy thuốc chẩn bệnh đúng sai thế nào, sự ấy bất quá chỉ để làm cho chuyện 

này thêm chút li kì mà thôi. Có đến Quỳnh Lƣu mới biết tìm nhím ở đất Quỳnh Lƣu 



chẳng dễ, và có biết việc chẳng dễ ấy mới kính phục đức hiếu thảo của Nguyễn Văn 

Trình. 

  

Bởi thƣơng mẹ và quên cả nguy hiểm, quên cả việc có thể bị thú dữ hại mình trong rừng 

bất cứ lúc nào, đức hiếu thảo ấy quả là phi thƣờng. Chuyện có thêm một vị thần giúp sức 

cho Nguyễn Văn Trình, chẳng qua là để tỏ rằng, việc làm của Nguyễn Văn Trình, đến cả 

thần nhân cũng phải cảm động đó thôi. Có đƣợc đứa con nhƣ vậy, bảo bà mẹ nào lại 

không vui sƣớng mà khỏe ra, mà hãnh diện với đời ? 

  

Tìm thuốc cứu mẹ, Nguyễn Văn Trình đã khiến cho thần nhân cảm động mà giúp sức. 

Dốc hết gia tài để chuộc cha, lại còn xin chết để cho cha đƣợc sống, Nguyễn Văn Trình 

đã khiến cho cả bọn tống tiền bất lƣơng cũng phải chùn tay. Hóa ra, sức thuyết phục lớn 

lao nhất của muôn thuở vẫn là tấm lòng. Nhƣ Nguyễn Văn Trình, bảo vua Minh Mạng 

không khen thƣởng thế nào đƣợc ? 

  

 

 23 - THÂN MẪU CỦA VUA TỰ ĐỨC SỐNG NHƢ THẾ NÀO ? 

 

 

Vua Tự Đức sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỉ Sửu (1829), lên ngôi từ tháng 10 năm 1847, 

mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi (1883), thọ 54 tuổi. Vua Tự Đức là con thứ của vua 

Thiệu Trị (1841- 1847), thân mẫu là bà Phạm Thị Hàng, con gái của quan Lễ bộ Thƣợng 

thƣ, Cần Chính Điện Đại học sĩ, Đức Quốc Công Phạm Đăng Hƣng, quê ở Tân Hòa, Gia 

Định (nay là vùng Gò Công, Tiền Giang). 

  

Bà Phạm Thị Hàng sinh ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ (1810). Ngay từ thuở bé, bà đã 

nổi danh là ngƣời giàu lòng hiếu thảo. Năm Quý Mùi (1823), lúc mới 18 tuổi, bà đƣợc 

chọn vào cung và đƣợc hoàng tộc cho tác hợp với Nguyễn Phúc Miên Tông, ngƣời về 

sau làm vua, đặt niên hiệu là Thiệu Trị. Việc tuyển chọn này do đích thân bà Thuận 

Thiên Cao Hoàng hậu (bà nội của vua Thiệu Trị) tiến hành. Nhờ có đức lại khéo biết cƣ 

xử, bà Phạm Thị Hàng đƣợc sách phong đến Quý phi. Vua Thiệu Trị mất, vua Tự Đức 

lên nối ngôi. Ngày 15 tháng 4 năm Kỉ Dậu (1849), bà đƣợc tôn phong là Hoàng thái hậu, 

mĩ hiệu là Từ Dụ. Nguyên nghĩa, từ là tình thƣơng của ngƣời trên đối với kẻ dƣới, trong 

nhà, mẹ cũng thƣờng đƣợc gọi là từ , còn dụ có nghĩa là giàu có, đầy đủ, lại cũng có 

nghĩa là khoan thai. Tuy nhiên, ta vẫn thƣờng quen đọc là Từ Dũ, dẫu rằng trong Hán tự, 

chữ Dũ với chữ Dụ rất khác nhau.  

  

Bà Từ Dụ mất ngày 5 tháng 4 năm Thành Thái thứ mƣời ba, tức năm Nhâm Dần (1902) 

hƣởng thọ 92 tuổi. Bà là ngƣời thọ nhất trong lịch sử các bà hoàng của nƣớc ta. 

  

Mỗi thời có một quan niệm đạo đức khác nhau. Trong thế kỉ XIX, bà Từ Dụ đƣợc coi là 

một mẫu mực của đạo đức hoàng gia. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập) đã 



dành trọn quyển 2 và quyển 3 để chép chuyện về bà. Nay, xin trích hai đoạn nói về nếp 

sống của bà trong hoàng cung nhƣ sau :  

  

"Thái hậu từ khi ra ở cung Gia Thọ (tức là ngày 15 tháng 4 năm 1849 – NKT), triều đình 

vẫn lấy những của ngon vật lạ trong khắp thiên hạ để phụng dƣỡng, nhƣng bà rất kiệm 

ƣớc, mọi thứ vật dụng và ăn mặc đều mộc mạc, chẳng khác gì trƣớc đó cả. Bà thƣờng 

nói rằng :  

  

- Ta tự xét là chẳng làm đƣợc điều gì có ích cho nhà nƣớc nữa, cho nên, việc gì cũng 

phải tiết kiệm, không dám phung phí. 

  

Bấy giờ có lệ tiến sáp vàng (tức đèn cầy tốt, làm bằng thứ sáp quý, màu vàng - NKT) 

vào cung, nhƣng Thái hậu đốt rất hà tiện, vì thế mà thừa ra, sai cất vào kho. Bà nói :  

  

- Ta còn nhớ gia tƣ ta hồi ta còn nhỏ cũng chẳng dƣ dả gì, dầu đèn chẳng đủ để thắp thâu 

đêm. Nay nhờ trời và nhờ phúc ấm của các bậc tiên đế mà có bốn biển, mà trở nên sang 

giàu đó thôi. Một sợi tơ, một hạt thóc cũng đều là máu mỡ của dân, nếu lãng phí thì 

trƣớc đã không ích lợi gì, sau lại mang điều xấu rất đáng tiếc, chi bằng cất giữ để nhà 

nƣớc chi dùng. 

  

Thái hậu còn cho hay, những lụa là, gấm đoạn và châu ngọc đƣợc cung tiến từ trƣớc, đều 

giao chứa vào kho chớ chƣa từng dùng đến, vì tính của Thái hậu không thích lòe loẹt 

chớ không phải là dè sẻn đến quá mức đâu. 

  

Vua vào trong cung, thấy trong các thứ ngự dụng của Thái hậu, có cái quạt giấy nan tre 

đã cũ, chén bát ăn cơm thì dùng đã lâu ngày, có cái rạn vỡ, bèn sai ngƣời hầu đi đổi cái 

khác, nhƣng Thái hậu không cho. Vua lại thấy cái túi đựng hạt thủy tinh để xoa mắt đã 

cũ, xin đem đổi cái túi mới, Thái hậu nói rằng :  

  

- Cái hạt thủy tinh để xoa mắt chỉ làm cho mắt hơi mát mà thôi, việc chữa trị không công 

hiệu lắm. (Thời ấy, ngƣời ta quan niệm rằng, nếu lấy hạt thủy tinh, loại to nhƣ hòn bi trẻ 

con ngày nay chơi đem xoa đều vào mắt thì mắt sẽ sáng ra - NKT). Nếu đem đổi cái mới 

thì để lâu nó cũng cũ đi, chi bằng cứ để nguyên cái cũ đổi mà làm gì ?   

  

Những sự kiệm ƣớc (của Thái hậu) đại loại là nhƣ thế." 

  

…Thái hậu thƣờng ngăn cản họ ngoại, không cho cầu xin. Bấy giờ có ngƣời trong họ 

không chăm học nhƣng lại xin làm Thị vệ. Thái hậu nghe đƣợc, nói rằng : 

  

- Ngƣời trong làng trong họ, lo gì không hiển đạt, chỉ sợ không có tài mà thôi. Trƣớc đã 

thƣơng cấp tiền gạo và làm nhà cửa, khiến có điều kiện để chuyên tâm học hành, để may 

mà đỗ đạt thì cũng là làm rạng danh cho nhà. Nào ngờ, hắn chỉ nhƣ cây gỗ mục, không 

thể đem mà đục hay chạm gì đƣợc.. lƣời việc học hành mà dám cầu cạnh, phụ ý tác 



thành của ta. Vả chăng, Thị vệ cũng là chức vụ, lẽ đâu lạm bổ đƣợc. Ngƣời trong làng 

trong họ, nếu đƣợc bổ làm quan thì cũng chỉ vâng mệnh chầu hầu, đâu đƣợc bắt đi tòng 

quân dự việc ở xa. Giá nhƣ cứ hễ xin là đƣợc thì chẳng lẽ ngƣời trong làng trong họ, ai 

cũng làm quan hay sao ? Việc ấy thực là trái với ý của thân già này. 

  

Có ngƣời tố cáo rằng, ngƣời trong làng trong họ (của Thái hậu) tham nhũng. Việc đến 

tai, Thái hậu nói với Vua rằng : 

  

- Ngƣời trong làng trong họ vốn chẳng có công trạng gì, may nhờ gia ấm mà đƣợc bổ 

làm quan. Vậy, phải cẩn thận giữ phép tắc, bảo vệ cho tròn gia ấm nhƣng cũng phải làm 

sao để cho ngƣời trong làng trong họ không phạm pháp, không làm những điều xấu xa 

nữa. 

  

Vua sai triệu ngƣời ấy đến kinh để răn bảo, nói rõ lần sau mà còn tái phạm thì sẽ nghiêm 

trị".  

  

  

Lời bàn : Không quên quá khứ của mình, điều ấy thoạt nghe thì tƣởng là rất bình thƣờng, 

nhƣng xem ra không phải ai cũng có thể sống nhƣ thế đƣợc, thậm chí, ngay cả khi cảnh 

nghèo hèn chƣa hẳn đã qua, ngƣời ta đã vội vã đẩy nó vào dĩ vãng. 

  

Bà Từ Dụ nhớ rất rõ quá khứ của mình, nhƣng nhớ không phải để mà nhớ, quan trọng 

hơn, nhớ để sống sao cho thanh đạm và giản dị, biết quý sức lao động của ngƣời đã cung 

đốn của cải cho mình. Dân thƣờng mà nhƣ thế đã đáng khen, ở ngôi sang cả nhƣ bà lại 

càng đáng khen hơn nữa.  

  

Thời ấy có câu : Một ngƣời làm quan cả họ đƣợc nhờ. Xem ra, với họ hàng của bà ở đất 

Gò Công, câu này chƣa đƣợc đúng. Bà.sẵn lòng giúp ngƣời, nhƣng giúp là để tạo điều 

kiện cho họ vƣơn tới chớ không phải giúp để biến họ thành kẻ đục khoét của dân. Đáng 

kính thay ! 

  

 24 - AN THƢỜNG CÔNG CHÚA VỚI MÓN ĐUÔI DÊ VÀ NẦM DÊ 

 

 

Vua Minh Mạng (1820 - 1840) có tất cả 78 Hoàng tử và 64 Công chúa, tồng cộng là 142 

ngƣời con. An Thƣờng là Công chúa thứ 4 của Nhà vua, do bà Mỷ Nhân ngƣời họ 

Nguyễn Văn, quê Gio Linh, Quảng Trị sinh hạ vào mùa hè năm Đinh Sửu (1817). Lúc 

đầu, Công chúa có tên là Nguyễn Thị Tam Xuân, sau mới gọi là Nguyễn Thị Lƣơng 

Đức. Trong số các con của vua Minh Mạng, An Thƣờng Công chúa là ngƣời nổi danh 

hiếu thảo hơn cả. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 9) có chép mẩu 

chuyện rất cảm động về bà nhƣ sau : 

  



“Khi mới sinh ra, Công chúa đã đĩnh ngộ lạ thƣờng, lại giàu lòng hiếu thảo, Nhà vua 

thƣơng lắm. Năm Công chúa lên chín tuổi, đúng dịp tiết Vạn Thọ thì thân mẫu bị bệnh, 

Công chúa đành phải theo các Hoàng nữ vào hầu cơm. Bấy giờ, có vị đại thần dâng tiến 

món đuôi dê và nầm đê (nầm dê là món nắm sữa của con dê cái - NKT), Vua liền ban 

cho các Hoàng nữ món này. Công chúa (An Thƣờng) chỉ ngậm mà không nhai nuốt. Vua 

lấy làm lạ, liền hỏi nguyên do thì Công chúa liền đứng dậy thƣa : 

  

- Thân mẫu của thần đang bị bệnh, không đƣợc đội ơn đến dự mà thần thì trộm nghe 

món này rất bổ nên không nỡ ăn, muốn để phần cho thân mẫu. 

  

Vua rất khen, và lại càng cho là lạ, hèn cho riêng một đĩa, sai mang về cho thân mẫu. Tả 

hữu đều cảm động và khen ngợi, có ngƣời chảy cả nƣớc mắt. 

  

Lúc đã bắt đầu lớn, (Vua) cho (Công chúa) ra ở điện Trinh Minh, sai nữ quan dạy cho 

biết về sử sách và đại lƣợc về nữ công. Năm Minh Mạng thứ chín (tức năm 1828 - 

NKT), mùa hạ, tháng tƣ bởi nữ tì ở điện Trinh Minh giữ lửa bất cẩn, đang đêm mà có 

hỏa hoạn, lửa thiêu hết cả màn trƣớng. Công chúa hoảng sợ thức dậy, kêu ngƣời trực đi 

cứu chữa rồi tự mình đốc suất việc này. Vua đi thăm Thuận An về, nghe tâu lại sự thể, 

vừa ngợi khen vừa thƣởng cho ba lạng vàng".  

  

… “Năm (Minh Mạng) thứ mƣời lăm (tức năm 1834 - NKT), Vua đi tuần phƣơng Nam, 

sai (Công chúa) đến hầu cung Từ Thọ (nơi ở của Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, thân mẫu 

của vua Minh Mạng - NKT). Công chúa lúc nào cũng tƣơi tỉn, Từ Cung (chỉ bà Thuận 

Thiên Cao Hoàng hậu - NKT) rất lấy làm vui, thƣờng cho gọi đến để cùng vui chơi. Trở 

về, Nhà vua thƣởng (cho Công chúa) một tấm thẻ bài để đeo, làm bằng ngọc màu mỡ dê, 

có dây thao rủ xuống. Năm (Minh Mạng) thứ mƣời tám (tức là năm 1837 - NKT), thân 

mẫu qua đời, Công chúa thƣơng xót, để cho thân xác gầy còm. Năm (Minh Mạng) thứ 

hai mƣơi mốt (tức năm 1840 - NKT) Vua không đƣợc khỏe. Công chúa thân sắc thuốc 

và nấu cháo để dâng tiến, sớm hôm hầu hạ không mỏi. Vua mất, Công chúa thƣơng xót 

đến ngất đi, tƣởng là tắt thở. Hiến Tổ (tức vua Thiệu Trị - NKT) vẫn thƣờng lấy cháo 

của Vua ăn còn lại đem cho, dụ bảo nên bớt sự thƣơng xót (kẻo xuống sức mà có hại). 

Công chúa lại thƣờng cung kính đến cung Từ Thọ thăm hỏi. Khi đem Vua đi mai táng, 

Công chúa theo hầu bàn thờ và sau lại chực hầu đền thờ ở lăng, trọn cả ba năm chƣa 

từng cƣời đùa. 

  

Năm Thiệu Trị thứ nhất (tức năm 1841 - NKT), Vua ban cho các sách (Đại Nam) thực 

lục tiền biên và Tƣ trị thông giám mỗi loại một bộ. Sau, (Vua đem Công chúa) gả cho 

(Phan) Văn Oánh là con trai thứ tƣ của Chƣởng Nghĩa Hầu Phan Văn Thúy, ngƣời ở 

Thuận Xƣơng, Quảng Trị. Từ ngày vu quy, tình vợ chồng rất đằm thắm, Công chúa 

chẳng hề tỏ vẻ là con vua, biết kính thờ mẹ chồng, lo việc dạy con và giữ đức khuê 

môn". 

  

 



  

Lời bàn : Con vua Gia Long phần nhiều là ngổ ngáo, con vua Minh Mạng nói chung là 

tốt hơn, đƣợc giáo dục cẩn thận hơn, nhƣng có đƣợc cái tâm đáng quý nhƣ An Thƣờng 

Công chúa thì không phải là nhiều. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sử đã trân trọng ghi lại 

vài nét đại lƣợc về đức độ của An Thƣờng Công chúa. 

  

Miếng ngon của vua cha ban mà cũng không dám ăn chỉ vì thƣơng thân mẫu của mình 

cũng chƣa từng đƣợc ăn, lại đang khi bị bệnh, cần đƣợc bổ dƣỡng ... hành vi ấy thật khó 

có thể tin là của một cô Công chúa mới chín tuổi đầu, cho nên, vua cha kinh ngạc và 

mừng vui, quần thần cảm động mà rơi cả nƣớc mắt, tất cả, chẳng có gì là khó hiểu cả. Sử 

chép việc An Thƣờng Công chúa đã kính cẩn giữ lễ thờ thân mẫu và vua cha, nhƣng giá 

thứ không chép thì ai cũng tin là An Thƣờng Công chúa sẽ làm nhƣ vậy. Tấm lòng vàng 

ấy, đâu dễ gì phai.  

  

Con vua mà chẳng hề tỏ vẻ mình là con vua, việc này cũng không phải dễ gì làm đƣợc. 

Bao kẻ thấp hèn vẫn cố tìm đủ mọi cách để chối bỏ thành phần xuất thân, ngoi lên với 

bất cứ giá nào, miễn sao đƣợc coi là danh giá trong nhất thời đó thôi. 

  

Muôn đời vẫn thế : chớ băn khoăn với địa vị của mình mà hãy nên thƣờng xuyên lo nghĩ 

việc giữ gìn phẩm giá của mình, bởi vì ngƣời có địa vị cao vẫn có thể bị chê trách và 

khinh bỉ, nhƣng tất cả những ngƣời có phẩm giá cao thì không bị nhƣ thế bao giờ. 

  

 25 – LỜI SỚ CỦA NGUYỄN ĐĂNG TUÂN 

 

 

Nguyễn Đăng Tuân ngƣời huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sinh năm Nhâm Thìn 

(1772), mất năm Giáp Thìn (1844) thọ 72 tuổi. Ông làm quan trải thờ ba đời vua là Gia 

Long (1802 - 1819), Minh Mạng (1820 - 1840) và Thiệu Trị (1841 – 1847). Thời Gia 

Long, ông từng đƣợc trao chức Phó Tổng tài, tham gia chỉ huy biên soạn bộ luật nổi 

tiếng của triều Nguyễn mà ta quen gọi là Luật Gia Long. Thời Minh Mạng, ông đƣợc 

trao chức Tả Tham tri bộ Lễ . Nhận chức đƣợc ít lâu, ông xin về nghỉ hƣu và đƣợc Nhà 

vua chấp thuận, nhƣng rồi thấy chỉ có ông mới uốn nắn đƣợc các Hoàng tử nên Nhà vua 

lại triệu ông về kinh đô, trao chức Sƣ bảo. Nhận chức này, ông từng nói thẳng với Nhà 

vua rằng các Hoàng tứ phần nhiều là.. vô lễ, vì thế, phải nghiêm khắc giáo dục mới 

mong nên ngƣời. Nhà vua đồng ý, và cũng chính vì vậy mà ông phải giữ chức này mãi 

cho đến năm 1842. Bấy giờ, ông lấy cớ đã 70 tuổi, xin về nghỉ hƣu hẳn ở quê nhà. Vua 

Thiệu Trị chấp thuận nhƣng thỉnh thoảng vẫn cho ngƣời tới thăm hỏi và cho phép ông 

đƣợc tâu trình những điều can hệ đến chính sự quốc gia. Ông nghỉ hƣu đƣợc hai năm thì 

mất tại quê nhà. Vua Thiệu Trị truy tặng ông hàm Thiếu sƣ, ban tên thụy là Văn Chính, 

hậu cấp việc ma táng, đồng thời sai khắc ghi công trạng của ông vào bia đá và dựng 

ngay tại quê nhà của ông. Vua Tự Đức (1848 - 1883) còn sai quan sở tại làm nhà thờ và 

hàng năm lo việc cúng tế ông. 

  



Bình sinh, Nguyễn Đăng Tuân là ngƣời nghiêm cẩn và rất say mê đọc sách. Con cháu 

ông nhƣ Nguyễn Đăng Giai, Nguyễn Đăng Hành... đã nối đƣợc chí lớn của ông, đỗ đạt 

cao và để lại tiếng tốt cho đời. 

  

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 13) đã chép khá nhiều chuyện về 

ông, trong đó có đoạn chép về lời sớ khá dài nhƣ sau : 

  

“Năm (Thiệu Trị) thứ tƣ (tức năm 1844 - NKT), Vua sai quan ở Nội Các mang sắc thƣ 

đến nhà (Nguyễn Đăng Tuân) để hỏi thăm sức khỏe, đồng thời, ban cho ông đƣợc hƣởng 

thực thụ hàm Vinh Lộc Đại phu, Hiệp Biện Đại học sĩ, và hàng năm cho đƣợc hƣởng 

một nửa số bổng lộc của hàm mới này (để dƣỡng hƣu), lại cho một ngƣời con thứ đƣợc 

tập ấm làm chức Tƣ vụ, cho cháu là Cử nhân (Nguyễn) Đăng Hành đƣợc ở nhà để chăm 

nom. (Nguyễn) Đăng Tuân dâng sớ, khẩn thiết chối từ, đại lƣợc nói rằng : 

  

- Thần chỉ là con nhà thƣờng dân, may mà đƣợc làm quan, rồi đƣợc dự quyền ngang với 

hàng Tòng nhất phẩm, đã không còn làm đƣợc việc gì nữa, chỉ chống gậy ở làng vui 

xem cảnh thái bình, nhƣ thế là đã quá may mắn mà đƣợc vƣợt khỏi phận mình rồi, dám 

đâu thần ở đồng nội mà ngồi bậc cao, chẳng hề có thực công, chỉ nhờ ơn sâu mà đƣợc 

đặc cách, lòng thần chẳng thể yên. Đó là một chuyện. Thần làm quan trải thờ ba triều, 

lƣơng bổng tích trữ lâu năm và cha ông của thần còn để lại cho thần hơn 100 mẫu ruộng, 

đủ lo sinh nhai, nhà cửa đâu đến nỗi thiếu thốn, đã thế, thần còn nhiều lần đƣợc ban bạc, 

lụa rắt hậu hĩ, cộng lại cũng đủ nuôi tuổi già thừa thãi. Con của thần là (Nguyễn) Đăng 

Giai hiện cũng đang đƣợc hƣởng lƣơng hàng Tòng nhị phẩm, hàng năm vẫn gửi về biếu 

thần một nửa để góp thêm chi phí về củi, gạo. Nay, con thứ của thần là (Nguyên Đăng) 

Đạt đƣợc thụ ấm và cháu đích tôn là (Nguyễn) Đăng Hành cũng đƣợc ở nhà để lo chăm 

nom cho thần, vậy thì hết thảy mọi thứ phụng dƣỡng đã đầy, đồ mặc không phải lo, thức 

ăn còn thừa chứ chẳng bận tâm về sự thiếu. Vậy mà còn nhận lộc quá nhiều, khiến lòng 

thần không đƣợc yên. Đó là hai chuyện. Vả chăng, thần vẫn nghe cổ nhân nói rằng : 

Làm gì cũng phải tích đức về sau, đức lớn của ngƣời làm quan để lại cho con cháu chính 

là sự thanh bạch. Tấm lòng của thần từ trƣớc tới nay ra sao, chắc thánh minh đã soi thấu. 

Nay, nếu nhờ ơn thánh thƣợng rủ lòng thƣơng xót mà cho đƣợc hƣởng một nửa lƣơng 

bổng hàng năm, thì thần chỉ xin lãnh một kì để gọi là vinh hạnh đƣợc Vua ban và làm 

sáng tỏ ý khuyến khích kẻ bề tôi trung hiếu mà thôi. Còn nhƣ việc thƣởng cho chức hàm 

cùng các khoản lƣơng bổng từ sang năm trở về sau thì xin (thánh thƣợng) chuẩn cho ý 

của thần là xin đƣợc miễn nhận. Có nhƣ thế mới không phƣơng hại đến việc ban thƣởng 

của nƣớc nhà mà con cháu của thần cũng đời đời đƣợc nhờ phúc ấy, vui đắp phúc trạch 

cho nhà, tức là đã đƣợc chịu ơn vua không biết gấp bao nhiêu lần rồi vậy".  

  

 

  

Lời bàn : Làm quan mà suốt một đời đƣợc vua tin đã là khó, đƣợc vua tin mà ủy thác 

việc dạy dỗ Hoàng tử thì lại càng khó hơn. Dám nói con vua là vô lễ để dạy theo cách 

dạy những kẻ vô lễ, Nguyễn Đăng Tuân quả là khí khái và dũng cảm hơn ngƣời.  



  

Phàm là ngƣời, ai chẳng thích có tiền tài và địa vị. Nguyễn Đăng Tuân một đời làm quan 

cũng là để thỏa nỗi ham muôn bình thƣờng đó thôi. Nhƣng, khác với nhiều ngƣời, 

Nguyễn Đăng Tuân chỉ nhận những gì mình đáng nhận, kiên quyết chối từ tất cả những 

gì mình không đáng đƣợc nhận. Việc ấy, quả là rất khó làm, các vị quan xƣa lại càng 

khó làm hơn nữa, bởi thế, sử mới chép chuyện này. 

  

Làm thầy các vị Hoàng tử, miệng từng nói bao lời tốt đẹp giữa hoàng cung, việc ấy có 

tài và đƣợc vua tin mà trao chức là có thể làm đƣợc. Nhƣng, xử sự nhƣ Nguyễn Đăng 

Tuân đã xử sự, phải thực sự là ngƣời có đức lớn mới có thể xử sự đƣợc. 

  

 26 - TRƢƠNG ĐĂNG QUẾ VỚI VỤ MẤT TRỘM Ở NHÀ CÔNG CHÚA AN 

NGHĨA 

 

Trƣơng Đăng Quế ngƣời huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhƣng tiên tổ của ông lại là 

ngƣời huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, di cƣ vào Nam năm 1623. Trƣơng Đăng Quế là 

ngƣời đỗ Cử nhân đầu tiên của Quảng Ngãi. Ông làm quan trải thờ ba đời vua là Minh 

Mạng (1820 - 1840), Thiệu Trị (1841 - 1847) và Tự Đức (1848 - 1883). Tuy hoạn lộ 

cũng có lúc thăng lúc trầm, nhƣng nhìn chung, Trƣơng Đăng Quế luôn đƣợc vua yêu, 

đồng liêu kính nể. 

  

Bình sinh, ông là ngƣời thẳng thắn và vô tƣ. Chính vì thẳng thắn mà thi thoảng ông bị 

quở trách, nhƣng cũng chính vì vô tƣ mà chẳng bao lâu sau đó, ông lại đƣợc tin dùng. 

Năm 1849, Trƣơng Đăng Quế gặp phải một chút rắc rối nho nhỏ do vụ mất trộm ở nhà 

Công chúa An Nghĩa. An Nghĩa là Công chúa thứ mƣời của vua Gia Long, tên thật là 

Nguyễn Thị Ngọc Ngôn, sinh năm Giáp Tí (1804), mất năm Bính Thìn (1856). Năm 

1823, vua Minh Mạng gả Công chúa An Nghĩa cho Lê Văn An. Lê Văn An là con của 

Lê Văn Phong mà Lê Văn Phong là ngƣời đƣợc hƣởng quyền thừa tự Lê Văn Duyệt. 

Năm 1835, vì vụ án Lê Văn Duyệt, Lê Văn An cũng bị xử tử. 

  

Công chúa An Nghĩa sống trong cánh éo le nhƣ vậy nên cũng bị ức hiếp, thậm chí, có 

khi còn bị quan lại cấu kết với bọn bất lƣơng để làm khó, làm dễ. Sách Đại Nam chính 

biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 21) có đoạn viết về thực tế này nhƣ sau : 

  

"Năm (Tự Đức) thứ hai (tức năm 1849 - NKT), bắt đầu đặt Viện Tập Hiền, (Trƣơng) 

Đăng Quế đƣợc sung làm Kinh Diên Giảng quan. Một hôm, khi đã giảng xong, Vua 

truyền cho (Trƣơng) Đăng Quế ở lại chiếu giáng, cho uống trà và bàn luận đạo trị nƣớc 

của cố kim. Bấy giờ, nhà Công chúa An Nghĩa mất trộm. Viên quan phủ của phủ Thừa 

Thiên đã chỉ tên và hặc tội của viên quan làm việc ở Nội Các là Nguyễn Tấn, cho rằng 

(Nguyễn Tấn) đã thông đồng với kẻ trộm, đồng thời nói thêm là Quản vệ Lê Mậu Hạnh 

tuy biết rõ kẻ trộm nhƣng không chịu bắt để giải tội. Bộ Hình tra xét thấy có nhiều chỗ 

hàm hồ nên cũng có ý dung túng. (Trƣơng) Đăng Quế cố chấp, tâu vua xin đem bọn 

(Nguyễn) Tấn cùng với (Lê) Mậu Hạnh cách chức, để xét hỏi lại. Quan giữ chức Đô sát 



Phó Ngự sử viện là Bùi Quỷ hặc tội (Trƣơng Đăng Quế) cho là (Trƣơng Đăng) Quế tự 

tiện chuyên quyền. Vua nói : 

  

- (Trƣơng) Đăng Quế là vị cố mệnh của hai triều trƣớc, một lòng giữ sự thẳng thắn của 

kẻ tôi trung, chấp tâu việc ấy cũng là do ý định trừ gian cấm ác mà ra. Bởi nhất thời suy 

nghĩ chƣa chu đáo nên xem ra có vẻ nặng ý riêng, chớ chuyên quyền tự tiện thì đâu đến 

nỗi, nói quá là không nên. Viên đại thần này (chỉ Trƣơng Đăng Quế - NKT) là ngƣời 

thông thạo mọi việc, lẽ đâu lại có lòng dạ nhƣ vậy ?  

  

(Nói rồi), giáng (Bùi) Quỷ xuống hai cấp". 

  

  

Lời bàn : Thời mà cả đến nhà của Công chúa cũng bị ăn trộm và thời mà cả quan lại của 

triều đình cũng thông đồng với lũ ăn trộm thì chẳng thể nói khác hơn rằng, loạn, đại 

loạn. 

  

Trƣơng Đăng Quế tâu xin nghiêm trị bọn quan lại dám cả gan làm chuyện động trời là 

thông đồng với bọn kẻ trộm, vậy mà lời ấy lại bị chính quan giữ chức Đô sát Phó Ngự sử 

tên là Bùi Quỷ... xếp vào loại tự tiện chuyên quyền, thƣơng hại thay ! 

  

Vua giáng Bùi Quỷ xuống hai cấp, thế là chí phải. Vua bênh vực Trƣơng Đăng Quế, thế 

cũng là chí phải. Nhƣng Nguyễn Tấn và Lê Mậu Hạnh thì sao? Nếu bọn họ mà cũng 

đƣợc bao che nhƣ Trƣơng Đăng Quế thì đúng là vàng thau lẫn lộn, thậm nguy, chí nguy 

! 

  

Công chúa An Nghĩa mất trộm, của cải bị lấy cắp chẳng biết là bao nhiêu, nhƣng nhờ 

chuyện này, hậu thế lại mừng vì đƣợc dịp hiểu thêm nhân cách của vua quan một thời. 

Ngẫm mà xem ! 

  

 

 27 - NGUYỄN TRI PHƢƠNG BỊ NGHIÊM PHÊ 

 

 

Nguyễn Tri Phƣơng sinh năm Canh Thân (1800) tại làng Chi Long huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên, mất năm Quý Dậu (1873), thọ 73 tuổi. Ông bƣớc vào hoạn lộ và đƣợc 

quan trên chú ý tới bởi câu chuyện tƣớng số khá ngộ nghĩnh. Sách Đại Nam chính biên 

liệt truyện (Nhị tập, quyển 23) chép rằng : 

  

"Một hôm, (Nguyễn Tri) Phƣơng đến yết kiến viên đại thần là Nguyễn Đăng Tuân. 

(Nguyễn Đăng) Tuân thấy (Nguyễn Tri) Phƣơng diện mạo có vẻ lạ, bèn sai cởi áo ra để 

coi tƣớng. Xong, ông nói :  

  



- Ta coi tƣớng cho ngƣời đã nhiều, nhƣng chƣa ai có tƣớng tốt nhƣ ngƣơi và con trai ta 

là (Nguyễn) Đăng Giai, mà so kĩ thì tƣớng của ngƣơi còn tốt hơn tƣớng của con ta một 

bậc." 

  

Từ sau cuộc kì ngộ với Nguyễn Đăng Tuân, nhờ may mắn lại cũng nhờ có tài. Nguyễn 

Tri Phƣơng đã tiến rất nhanh trên bậc thang danh vọng. Ông là một trong những nhân 

vật nổi bật nhất của triều Nguyễn, thời Tự Đức (1848 - 1883). Hẳn nhiên, thăng giáng và 

vinh nhục là sự thƣờng của các vị quan xƣa. Nguyễn Tri Phƣơng cũng vậy. Ông từng 

nhiều lần bị khiển trách, bị quở phạt và bị cách chức, trong đó có hai lần bị nghiêm phê 

mà bộ sách nói trên đã ghi chép lại nhƣ sau : 

  

"Năm (Minh Mạng) thứ mƣời tám (tức năm 1837- NKT), ông đƣợc thăng làm Tham tri, 

sung Cơ Mật Viện đại thần, cùng với Lê Bá Tú, đƣợc vào Nội Các để xem xét các việc. 

Vì xem xét không kĩ, ông bị khiển trách. Vua sai quan Thƣợng thƣ là Hà Duy Phiên đem 

thuộc viên tới tra xét lại, bấy giờ mới biết việc một số quan xin đem vải mua của Tây 

dƣơng ra bán đấu giá. (Hà) Duy Phiên nói : 

  

- Vải ấy là do trƣớc đây triều đình phái (Nguyễn) Tri Phƣơng đi mua, nay phần nhiều đã 

có vết ố bẩn, nếu đem ra bán đấu giá thì e có sự không hay. 

  

(Nguyễn) Tri Phƣơng nghe vậy thì quát lên rằng : 

  

- Đó là việc của bọn thủ kho, sao ông khắt khe thế ? Sống chết và họa phúc là việc do 

vua quyết, ông nói thế, chẳng qua gây hiềm gây thù cho sau này mà thôi. 

  

(Hà) Duy Phiên đem việc này hặc tâu ông. Vua cho rằng, (Nguyễn) Tri Phƣơng là quan 

nhỏ mà nói năng càn quấy, bèn giao cho bộ Hình nghị tội. Vua lại hỏi (Nguyễn) Tri 

Phƣơng ngay trƣớc mặt mọi ngƣời rằng :  

  

- Ngƣơi tự nghĩ xem ngƣơi đáng tội gì ? 

  

(Nguyễn) Tri Phƣơng phục xuống đất kêu khóc, xin chịu tội chết. Triều đình nghị án 

dâng lên, khép (Nguyễn Tri) Phƣơng vào tội mắng quan trên nên cũng buộc ông vào tội 

chết. Vua cho là (Nguyễn Tri) Phƣơng cũng có công trong nhiều lần sai phái khó nhọc 

bèn gia ân, chỉ bắt giáng làm Thƣ kí ở Nội Các. Mãi đến mùa đông năm ấy (tức năm 

1837 - NKT) mới đƣợc phục chức, cho làm Chủ sự, sung chức Lang Trung giúp việc ở 

phòng giữ ấn của Nội Các". 

  

Năm Tự Đức thứ hai mƣơi mốt (1868), Nguyễn Tri Phƣơng bị nghiêm phê lần thứ hai. 

Lần này, lí do trực tiếp là bởi ông tâu việc trƣớc sau không ăn khớp với nhau. Sách trên 

(Nhị tập, quyển 24) chép nhƣ sau :  

  



"Bấy giờ, có viên quan ở bộ Công là Viên Ngoại lang Nguyễn Văn Chất, trƣớc từng giữ 

việc hiện lí của bộ này, khi đƣợc cử ra Dƣơng Xuân, vì quá nghe lời tên giặc (Đoàn) 

Trƣng nên bị can tội (chỉ việc vua Tự Đức cho quan đốc thúc binh lính và dân phu xây 

Vạn Niên Cơ, khiến xảy ra cuộc nổi dậy do Đoàn Trƣng chỉ huy - NKT). Khi (Nguyễn) 

Tri Phƣơng mới về kinh đô nhận việc, ông hết lời chỉ trích (Nguyễn Văn Chất), cho là kẻ 

xảo trá, khiến cho (Nguyễn Văn) Chất bị giáng chức. Đến khi (Nguyễn) Tri Phƣơng về 

nhận việc ở bộ Công, ông lại cho (Nguyễn) Văn Chất là ngƣời làm đƣợc việc, xin đặc 

cách cân nhắc. Vua quở (Nguyễn Tri Phƣơng) rằng : 

  

- Trƣớc thì ghét bỏ, nay thì thƣơng yêu. Mới chỉ có một ngƣời và trong một thời gian 

chƣa lâu mà lời lẽ tâu bày trƣớc sau đã khác thế cũng đủ biết ngƣơi là ngƣời thế nào. 

  

Nhƣng, (Nguyễn) Tri Phƣơng không nhận ra đƣợc rằng, đó chẳng qua là vua răn bảo, cốt 

tác thành cho trọn vẹn hơn, nên đã tâu rằng : 

  

- Đây hẳn là có ngƣời mật tâu, cốt để hại thần. Thần vốn bất tài ít học, lạm dự chức cao, 

thƣờng lo nghĩ việc đền ơn nƣớc. Phàm ngƣời thần tiến cử (đều cốt ích lợi cho triều 

đình); không hề có ý riêng tƣ gì. Nhƣng vì tính thần vốn cƣơng trực nên có nhiều ngƣời 

ghét đó thôi. Thần từng bị giam cầm, tội cũ chƣa chuộc hết, nay lại phạm thêm tội mới, 

vậy xin giao thần cho triều đình nghị tội. Xử tội một mình thần mà khiến cho các bề tôi 

không công trạng gì lại bất chính và tham lam... trông vào mà sợ hãi , thế là hợp với sở 

nguyện của thần.  

  

Vua cho là (Nguyễn Tri) Phƣơng lầm lẫn, nói năng không phải phép, bèn sai các quan ở 

Nội Các và Đô Sát Viện, bày nghi trƣợng ở đại cung rồi sai đình thần vâng chỉ mà xét 

hỏi. (Nguyễn) Tri Phƣơng liền trình bày nguyên do vì sao mình lại tâu nhƣ vậy và xin tạ 

tội. Vua dụ rằng :  

  

- Xƣa nay, các bề tôi kì cựu biết một lòng vì nƣớc, nếu không phạm lỗi lớn, trẫm đều 

bao bọc, chẳng riêng gì khanh mà ai cũng vậy. Tình trẫm đối với khanh, chẳng những 

dƣơng gian mà cả đến âm phủ cũng đều rõ cả. Thần dân trong ngoài đều cho nhƣ thế là 

thái quá. Trẫm biết là khanh già lẫn, không chấp nhặt. Nhƣng nếu bỏ qua thì ngƣời đời 

sau sẽ không nắm vững mà chê vua tôi ta đủ điều, ai sẽ là ngƣời lo giải thích cho ?  

  

Đình thần xin khép (Nguyễn) Tri Phƣơng vào tội tấu đối thất lễ, để giáng hai cấp nhƣng 

vẫn cho lƣu lại chức cũ để làm việc chỉ nên thôi việc ở bộ (Công), vẫn làm cơ mật đại 

thần, lo việc phòng bị vùng biển và đƣợc phép dự bàn các việc của triều đình.  

  

 

  

Lời bàn : Hai lần bị nghiêm phê, trƣớc sau cách nhau hơn ba chục năm trời, nhƣng sai 

phạm thì cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Lần đầu, ông thất lễ với đại thần, lần sau, ông 

thất lễ với cả vua, nghĩa là lúc trẻ cũng nhƣ lúc già, Nguyễn Tri Phƣơng thƣờng hay mắc 



lỗi thất lễ. Ông gọi đó là cƣơng trực, nhƣng, có lẽ là ông đã lầm. Xem suốt hành trạng 

mới rõ, mỗi lần bị nghiêm phê về một lỗi lầm nào đó là Nguyễn Tri Phƣơng lại phản ứng 

dữ dội, và đấy mới chính là nguyên nhân của sự thất lễ. 

  

Xem việc ông vội vã đổ lỗi cho thủ kho, việc ông tiến cử Viên Ngoại lang Nguyễn Văn 

Chất mà không lí giải rành rọt và việc ông nghi ai đó đã dâng lời mật tấu để hại mình .. 

cũng đủ biết tƣớng Nguyễn Tri Phƣơng chƣa phải là ngƣời cẩn trọng xem xét mọi lẽ. 

  

Khi có chức có quyền, ngƣời ta cảm thấy dễ ăn dễ nói, nhƣng nào biết đâu rằng, bất cứ 

lời nào của ngƣời có chức có quyền cũng đều chịu sự phẩm bình nghiêm khắc của muôn 

dân. 

  

 

 28 - PHAN THANH GIẢN BẢY LẦN BỊ TRÁCH PHẠT 

 

 

Phan Thanh Giản sinh năm Bính Thìn (1796) tại làng Tân Thạnh, huyện Bảo An (nay 

thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Tiên tổ Phan Thanh Giản vốn gốc Trung Quốc, mới 

di cƣ sang nƣớc ta từ cuối thời Minh, đầu thời Thanh. Lúc đầu, họ Phan định cƣ ở Bình 

Định, mãi đến khi phong trào Tây Sơn bùng nổ, họ Phan mới di cƣ vào Bảo An. 

  

Thuở nhỏ, Phan Thanh Giản đã nổi tiếng văn chƣơng. Năm Ất Dậu (1825), ông đỗ Á 

khoa, khoa thi Hƣơng tại trƣờng Hƣơng - Gia Định. Năm Bính Tuất (1826), ông đỗ Tiến 

sĩ, và ông là ngƣời đổ Tiến sĩ đầu tiên của đất Nam kì lục tỉnh. 

  

Phan Thanh Giản làm quan trải thờ ba đời vua là Minh Mạng (1820 - 1840), Thiệu Trị 

(1841 - 1847) và Tự Đức (1848 - 1883), với nhiều chức vụ quan trọng nhƣ : Thƣợng thƣ 

bộ Hình, Thƣợng thƣ bộ Lễ, Thƣợng thƣ bộ Hộ.... Thời Tự Đức, Phan Thanh Giản là Cơ 

mật đại thần, Hiệp biện Đại học sĩ, từng cầm đầu phái bộ sứ giả của nƣớc ta sang Pháp. 

Năm Đinh Mão (1867), Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử, hƣởng thọ 71 tuổi. 

  

Từ khi ra làm quan, Phan Thanh Giản đã tiến rất nhanh trên hoạn lộ, nhƣng cũng chính 

trên hoạn lộ, Phan Thanh Giản đã gặp không ít gian truân và cuối cùng, ông đã tự giải 

thoát bằng liều thuốc độc. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập quyển 26) đã 

dành một đoạn khá dài đề viết về Phan Thanh Gián. Nay, xin theo đó để lƣợc thuật bảy 

lần Phan Thanh Giản bị trách phạt nhƣ sau : 

  

- Lần thứ nhất xảy ra vào năm Minh Mạng thứ mƣời hai (1831). Bấy giờ có cuộc nổi dậy 

của đồng bào các dân tộc ít ngƣời ớ Quáng Nam. Phan Thanh Giản đƣợc lệnh đem quân 

đi đánh nhƣng vì thua trận nên bị cách chức, bắt phải lập công để chuộc lỗi lầm. Năm 

sau (1832), ông đƣợc phục chức. 

  



- Lần thứ hai xảy ra vào năm Minh Mạng thứ mƣời bảy (1836). Năm này, vua Minh 

Mạng cho là đất nƣớc thái bình nên định di tuần du ở Quảng Nam. Phan Thanh Giản 

dâng sớ can ngăn, khiến Vua không vui. Nhà vua phái quan Ngự sử là Vũ Duy Tân đến 

Quảng Nam xem xét. Vũ Duy Tân đi về tâu rằng, nhân dân mong Nhà vua tới, còn quan 

lại ở Quảng Nam thì làm việc lƣời biếng lại còn tham nhũng. Vua giận, giáng chức của 

Phan Thanh Giản, bắt phải vào Quảng Nam cố sức làm việc để sửa lỗi. Hai tháng sau 

Phan Thanh Giản lại đƣợc phục chức. 

  

- Lần thứ ba xảy ra vào năm Minh Mạng thứ mƣời chín (1838). Lúc này, Phan Thanh 

Giản đang giữ chức Thự thị lang bộ Hộ. Một hôm, Nhà vua phát hiện có tờ sớ của địa 

phƣơng gửi về tâu việc thuộc lãnh vực của bộ Hộ. Sớ ấy, Nhà vua đã có lời phê, giao 

xuống cho bộ Hộ vào đúng ngày trực của Phan Thanh Giản nhƣng Phan Thanh Giản lại 

quên không đóng đấu ấn vào. Vì việc này, ông lại bị giáng chức, buộc phải ra Thái 

Nguyên làm việc một thời gian. 

  

- Lần thứ tƣ xảy ra vào năm Minh Mạng thứ hai mƣơi (1839). Năm này, Phan Thanh 

Giản giữ chức Thị lang bộ Hộ. Ông và một vị quan trong triều là Vƣơng Hữu Quang, 

vốn ngƣời cùng làng với nhau. Vƣơng Hữu Quang tâu việc bị coi là càn quấy nên triều 

đình định xử tội nặng. Nhờ đƣợc Phan Thanh Giản tìm cách che chở nên Vƣơng Hữu 

Quang chỉ bị xử nhẹ. Việc đến tai Vua. Vua cho Phan Thanh Giản là kẻ bênh vực ngƣời 

cùng làng nên giáng chức của ông, bắt ra coi việc ở nhà kho.  

  

- Lần thứ năm xảy ra vào năm Minh Mạng thứ hai mƣơi mốt (1840). Lần này, Phan 

Thanh Giản đƣợc cử làm Phó Chủ khảo trƣờng thi Hƣơng ở Thừa Thiên. Bấy giờ, có 

Mai Trúc Tùng làm bài phú bị trùng vần mà Phan Thanh Giản không biết. Sau, các quan 

ở bộ Lễ phát hiện ra, vì thế, Phan Thanh Giản bị giáng một cấp. Nhƣng, cũng chẳng bao 

lâu sau đó, ông đƣợc phục chức và đƣợc thăng làm Thự Thị lang bộ Binh.  

  

Suốt thời Thiệu Trị rồi suốt hơn một chục năm đầu thời Tự Đức, hầu nhƣ Phan Thanh 

Giản không bị trách phạt gì, lại còn đƣợc liên tiếp thăng chức. Nhƣng, chẳng ai ngờ kết 

cục bi thảm đang chờ ông.  

  

- Lần thứ sáu xảy ra vào năm Tự Đức thứ mƣời lăm (1862), Lúc này, thực dân Pháp đã 

ngang nhiên nổ súng xâm lƣợc nƣớc ta. Triều đình Tự Đức bàn nên thƣơng lƣợng với 

Pháp, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp xin tình nguyện đi. Đến Gia Định, chính Phan 

Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đã kí hòa ƣớc Nhâm Tuất (1862), cắt ba tỉnh miền Đông 

Nam Kì là Biên Hòa, Gia Định và Định Tƣờng cho Pháp, lại còn chấp thuận bồi thƣờng 

cho Pháp 4.000.000 đồng chiến phí ! Bởi việc này, Phan Thanh Giản bị quở, bị cách 

chức nhƣng vẫn lƣu lại để làm việc nhƣ cũ. Năm sau (1863), ông đƣợc sung làm Chánh 

sứ sang Pháp và đến năm 1864 thì ông đƣợc thăng làm Thƣợng thƣ bộ Hộ. 

  

- Lần thứ bảy xảy ra vào năm Tự Đức thứ hai mƣơi mốt (1868), tức là đúng một năm sau 

khi Phan Thanh Giản đã qua đời. Trƣớc đó, Phan Thanh Giản đƣợc vua Tự Đức giao 



trách nhiệm thƣơng lƣợng với ngƣời Pháp thêm một lần nữa. Nhƣng, ngƣời Pháp đã bất 

chấp mọi lời đề nghị. Năm 1867, đến lƣợt ba tỉnh miền Tây Nam Kì là Vĩnh Long, An 

Giang và Hà Tiên lại lọt vào tay thực dân Pháp. Phan Thanh Giản đau xót, hoang mang 

và hoảng sợ. Rốt cuộc, ông đã nhịn ăn và uống thuốc độc để tự tử. Vua Tự Đức hạ lệnh 

truy tƣớc hết mọi chức hàm của ông, đồng thời, đục bỏ tên ông ở bia Tiến sĩ. 

  

 

  

Lời bàn : Bảy lần bị trách phạt, trƣớc sau mức độ tuy có khác nhau nhƣng lỗi của Phan 

Thanh Giản thì gần nhƣ chỉ có một, ấy là sự bất cẩn. Thƣờng dân mà bất cẩn thì hại nhà, 

nhiều lắm cũng chỉ hại làng hại xóm. Nhƣng là quan mà bất cẩn thì hại nƣớc, hại dân, 

mức độ thật khó mà lƣờng đƣợc. Không thể đổ hết trách nhiệm để mất nƣớc cho Phan 

Thanh Giản, nhƣng, trong số những ngƣời phải chịu trách nhiệm trƣớc lịch sử về đại họa 

mất nƣớc, hẳn nhiên phải có Phan Thanh Giản. Sau lần thứ bảy, Phan Thanh Giản chẳng 

còn có thể chuộc lại lỗi lầm, thế mới biết, sự cẩn trọng lúc sinh thời cần thiết biết là bao. 

Lƣờng trƣớc tính sau vân chƣa chắc đã tránh hết mọi sai lầm huống chi là vội vã.  

  

 

 29 - LƢỢC TRUYỆN NGUYỄN BÁ NGHI 

 

 

Nguyễn Bá Nghi ngƣời làng Lạc Phố, huyện Mộ Hoa (sau đổi là Mộ Đức) tỉnh Quảng 

Ngãi, không rõ sinh năm nào, chỉ biết ông mất vào năm Tự Đức thứ hai mƣơi ba (tức 

năm 1870), sau ngót 40 năm làm quan. Theo Quốc triều Hƣơng khoa lục (quyển 1) thì 

Nguyễn Bá Nghi đỗ Cử nhân tại trƣờng Hƣơng - Thừa Thiên, khoa Tân Mão (1831) và 

năm Nhâm Thìn (1832), ông đỗ Phó bảng. Buổi đầu, ông làm Tri huyện, sau thăng làm 

Tri phủ. Nhờ có tiếng là ngay thẳng, ông đƣợc trao chức Thự án sát ở Vĩnh Long. Tại 

đây, vì xử án cẩu thả, ông bị cách chức một thời gian. Đầu đời Thiệu Trị (1841 - 1847), 

Nguyễn Bá Nghi đƣợc làm Thị giảng Học sĩ, rồi đƣợc thăng làm Thự Thị lang bộ Lại, 

nhƣng chẳng đƣợc bao lâu lại bị giáng xuống làm Thị giảng Học sĩ nhƣ cũ. Năm 1844, 

Nguyễn Bá Nghi lại đƣợc thăng làm Thự Bố chánh An Giang. Năm 1846, ông lại về 

kinh, giữ chức Thị lang bộ Lễ và sang năm 1847 thì đƣợc ăn lƣơng ngang với hàng Tòng 

nhị phẩm. 

  

Dƣới thời Tự Đức, Nguyền Bá Nghi từng đƣợc phong tới các Tổng đốc Sơn Hƣng 

Tuyên rồi Thƣợng thƣ bộ Hộ. Ông là một trong những bậc đại thần có danh vọng lớn.  

  

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 27) có chép về đoạn cuối cuộc đời 

của Nguyễn Bá Nghi nhƣ sau :  

  

"Năm (Tự Đức) thứ mƣời bốn (tức năm 1861 - NKT), quân Pháp vây hãm Đại Đồn ở 

Gia Định, Nguyễn Tri Phƣơng trúng đạn và bị thƣơng, cho nên, triều đình đặc cách, 

chọn (Nguyễn) Bá Nghi làm Khâm sai Đại thần, thống lĩnh hết số quân mới sai phái đến, 



cùng với các quan ở quân thứ (Gia Định) tính toán các việc mà làm. (Nguyễn) Bá Nghi 

vừa đem cờ tiết tới nơi đã nói rằng, đánh hay giữ đều không tiện, bèn sai ngƣời đến 

(dinh trại của quân Pháp) xin giảng hòa. Ông lại ghi sự trạng đang xảy ra, định dâng lên 

Vua. Đúng lúc đó, lại đƣợc dụ của Vua, đại ý nói rằng, nếu có chủ ý gì, cứ việc thẳng 

thắn tâu lên. (Nguyễn) Bá Nghi nhân đó tâu rằng : 

  

- Sự thế của Nam Kì ngày nay, duy chỉ có giảng hòa là hơn cả, nếu không thì sẽ nẩy sinh 

rất nhiều trở ngại. 

  

(Toàn bộ lời tâu của ông) đại để nhƣ sau : 

  

- Thần vẫn nghe các nhà binh nói rằng, tàu của Pháp chạy bằng hơi nƣớc, nhanh nhƣ 

bay. Súng của họ có thể bắn vỡ thành, công phá đến vài nhẫn (mỗi nhẫn tƣơng đƣơng 

với 8 thƣớc mộc, mỗi thƣớc mộc tƣơng đƣơng với 0,425 mét - NKT), lại bắn xa đƣợc 

vài mƣơi dặm (mỗi dặm bộ tƣơng đƣơng với chừng 500 mét - NKT). Họ có những khí 

giới nhƣ vậy, ta đánh hay giữ đều khó cả. Thoạt nghe, lòng thần vẫn chƣa tin, nhƣng đến 

năm Thiệu Trị thứ bảy (tức năm 1847 - NKT), mùa xuân, tàu của Pháp đến Đà Nẵng 

chƣa đầy vài khắc đã bắn vỡ năm chiếc thuyền đồng cỡ lớn của ta. Lần ấy, thần ở Quảng 

Nam nên đƣợc trông thấy rõ ràng. Ba bốn năm nay, quân ta đâu phải không mạnh, đồn 

lũy của ta đâu phải không vững, nhƣng vẫn không thể đánh đƣợc họ là vì tàu và súng 

của họ hơn hẳn ta, và chúng lại đánh rất dữ dội. Các quan ở quân thứ không tự so sánh 

họ với mình, gƣợng ép mà đánh nên mới thua. Thần đến Biên Hòa, xét thấy tình thế rất 

cấp bách, cho nên mới bất đắc dĩ phải ngƣời đến gặp tƣớng Pháp để vặn hỏi, tiếng là tạm 

mƣợn kế để hoãn binh, thực là để tỏ cái ý ngu của thần, ấy là sự thể đã đến lúc đánh hay 

giữ đều không đƣợc. Không hòa tất không định nổi thời cuộc, cho nên lời tâu của thần 

đều từ kế ấy mà ra, (nếu có bề nào), thần xin một mình chịu tội. Hòa thì hẳn nhiên là 

thua kém, nhƣng sự thể ở Nam Kì không thể làm gì hơn đƣợc. Tình thế đến vậy, dẫu 

binh thuyền của ta có nhiều cũng chƣa chắc dùng đƣợc, bởi từ lâu, ngƣời Pháp đã cho 

rằng ta lạnh nhạt với họ, họ sợ các lân bang khinh khi, cho nên, cốt dùng binh mạnh mà 

bức bách để mong ta giảng hòa. Cứ xem những lần sai ngƣời đến xin giảng hòa từ trƣớc 

thì có thể tin là họ thực lòng xin hòa. Lại nghĩ, bờ biển nƣớc ta rất dài, mà từ lúc dùng 

binh đến nay, ta vẫn tránh sở trƣờng thủy chiến của họ, nên binh thuyền để đó không 

dùng, tức là binh lực của ta đã giảm bớt mất một nửa rồi vậy. Nay, chỉ cậy ở súng lớn và 

thành lũy để làm kế đánh hoặc giữ, thì việc đánh hay giữ lại càng khó nói. Nếu ta không 

hòa, họ đánh mãi không thôi, thì binh đao luôn gây ra tai họa, kẻ ngu thần này thực sự 

lấy làm lo cho nên, ngoài kế giảng hòa ra, thần chỉ xin chịu tội (chớ không nghĩ đến kế 

khác). Còn nhớ, vào khoảng cuối thời Minh Mạng, đầu thời Thiệu Trị, triều đình đem 

binh dẹp yên đƣợc giặc (Lê Văn) Khôi cùng hai nƣớc Xiêm (La) và (Cao) Man, ấy là 

nhờ đất Nam Kì nhiều sông ngòi, quân thủy bộ dễ tiếp ứng cho nhau. Đƣờng sông thì 

các loại thuyền nhẹ lƣớt đi nhanh nhẹn. Súng to đạn nặng thì đã có thuyền lớn từ biển 

chở vào. Lƣơng thực thì đã có sáu tỉnh cung ứng đầy đủ. (Thuận lợi là thế) mà cũng phải 

mất ba năm mới xong việc (dẹp Lê Văn Khôi), và hơn hai năm nữa mới buộc đƣợc Cao 

Man đến giảng giải. Nay xét sáu tỉnh ( Nam Kì ) thì hai tỉnh Gia Định và Định Tƣờng, 



ngƣời Pháp đã chiếm cứ từ Cao Man đến tận biên, hai tỉnh Vĩnh Long và Biên Hòa thì 

cách trở khó thông. Vả chăng, Biên Hòa là nơi tiếp giáp với nơi họ đã chiếm; sau lƣng 

có rừng, rừng ấy lại tiếp giáp với Cao Man. là nơi xung yếu mà biệt lập. Cho nên, bốn 

tỉnh nói trên, cho dẫu đầy đủ thuyền bè cũng khó mà đối địch đƣợc với tàu của họ. 

(Ngƣời xƣa) nói, binh thuyền dẫu nhiều vẫn chƣa hẳn dùng đƣợc là vậy. Hiện nay, ngƣời 

Pháp đã chiếm cứ Gia Định, ta hòa hay không hòa cũng đã kém thua họ rồi. Giá thử nghị 

hòa mà họ vẫn không giao trả cho ta thì sự kém thua cũng chỉ dừng ở mức ấy, mà ba tỉnh 

còn lại vẫn thuộc về ta, đƣờng dịch trạm và đƣờng biển vẫn còn thông, có thể tạm đỡ 

nguy cơ trƣớc mắt để mƣu tính việc sau. Nếu cho nhƣ thế là thua kém mà không chịu 

giảng hòa với họ, thì họ đâu dễ chịu ngồi yên. Sáu tỉnh Nan Kì ắt sẽ bỏ mất kể từ đó, 

việc buôn bán lƣu thông đƣờng biển đƣờng sông cũng bị cắt đứt. Quả thật, việc đáng 

ngại lại là việc khó nói, thần chẳng dám quá lời. Cho nên, hòa giải tuy là kém thua 

nhƣng việc Nam Kì từ đó còn có thể mƣu tính đƣợc, nếu không hòa giải, thần chẳng biết 

là sẽ phải đợi nghị tội ở đâu. Giờ đây, thế nƣớc ở ngoài đã vậy, tình hình sáu tỉnh lại nhƣ 

thế kia, việc đánh hay giữ đều quyết không thể nào làm đƣợc. Đã không thể đánh hay 

giữ, chỉ đánh cho có đánh, thì việc ấy chỉ khiến họ dùng binh, tổn hại càng lớn mà thôi. 

Từ trƣớc đến nay, thần không đắp đồn lũy, giảm bớt sự kêu đòi thêm binh lƣơng cũng là 

vì nghĩ nhƣ thế. Đó là chủ ý của thần, cúi xin (bệ hạ) quyết đoán để cho (chính thức) thi 

hành, nhằm cứu khổ cho dân và binh, nhất là từ Nam Ngãi trở vào. Nếu không quyết 

đoán mà làm cả hai đằng (tức vừa đánh vừa đàm - NKT), thì khi soạn thƣ từ qua lại (với 

họ) mà quân thì không trái lời của bộ (tức là đánh NKT), triều đình lại cho ngƣời lén tới 

chiêu quân, hoặc giả là sửa soạn đôn lũy để tỏ ý định đánh hoặc giữ, thì ngƣời Pháp ở 

ngoài sẽ thấy rõ là ta không thực lòng. Họ cố tình ức hiếp, thì lúc ấy, đánh không đƣợc, 

giữ cũng không đƣợc, hòa lại càng không đƣợc, thần lấy làm lo là không biết xử trí thế 

nào. 

  

Tờ sớ ấy dâng lên, Vua dụ rằng : 

  

- Sự thế khó khăn nhƣ thế nào, ta biết rõ cả rồi. Khanh có lòng đảm trách công việc thì 

nên hết sức mà làm, có thế mới tỏ đƣợc cái ý gặp gió mạnh mới biết cây nào cứng. 

  

Sau, (Nguyễn) Bá Nghi lại dâng sớ xin truy phục quan chức cho nguyên tỉnh thần Gia 

Định là Võ Duy Ninh và Lê Từ, xin ban tuất ấm (cho con cháu của họ). Vua xuống dụ 

quở trách và phạt phải cắt lƣơng bổng trong chín tháng. (Nguyễn) Bá Nghi cùng với 

tƣớng Pháp giảng thuyết, bí mật tâu Vua ý định xin giảng hòa của viên tƣớng này. Vua 

dụ rằng : 

  

- Khanh từ khi đƣợc sai đi đến giờ, chỉ thấy chủ trƣơng nghị hòa. Khanh là ngƣời thạo 

việc lại mẫn cán, trẫm đã chọn mà ủy thác công việc cho, lòng trông đợi không phải là 

nhỏ. Vậy, khanh nên hết lòng đền ơn nƣớc, nếu sớm có công dâng lên thì sẽ đƣợc 

thƣởng cho thật hậu hĩ.  

  



(Nguyễn) Bá Nghi lại xin Vua chọn và phái đại thần tới để lo trông coi mọi việc. Vua sai 

ngƣời đến hỏi :  

  

- Nếu khanh tự liệu có thể giảng hòa đƣợc để làm nốt phần việc đã trót tính toán thì cứ 

tâu bày lên, còn nhƣ khanh tự liệu là cả hòa lẫn giữ đều không thể đƣợc thì cũng cứ tình 

thực mà tâu để trẫm còn liệu cách xử trí.  

  

(Nguyễn) Bá Nghi cùng với Trần Đình Túc dâng Vua tập ghi lời tâu về tình hình Biên 

Hòa, nói rằng lực ta yếu ớt, không thể đánh hay giữ đƣợc, mà hòa nghị cũng không 

thành, vậy xin giảm bớt quân và phái ngƣời đi cầu viện nƣớc khác. Vua xuống dụ quở 

trách nhƣng lại sai họp bàn, tìm xem có mƣu kế gì có thể giữ vững đƣợc Biên Hòa và An 

Giang, đồng thời, thu phục đƣợc hai tỉnh Gia Định và Định Tƣờng, thì cứ việc làm tờ tâu 

để dâng lên. 

  

Mùa đông năm ấy, (Nguyễn) Bá Nghi lại cho là quân lính đã lui, ở phân tán nên không 

thể dùng kế giữ đƣợc, xin đƣợc nhận tội. Vua xuống chiếu cho (Nguyễn Bá Nghi) đem 

quân về đóng ở Bình Thuận". 

  

 

  

Lời bàn : Giặc vào, vua quan đều lúng túng và bạc nhƣợc, ngao ngán thay ! Nguyễn Bá 

Nghi là ngƣời khoa bảng, nắm giữ trọng trách của bậc đại thần, đƣợc vua và triều đình 

tin cậy mà ủy thác việc đối phó với thực dân Pháp ở Nam Kì, thế mà… cụ Phó bảng hỡi, 

hậu thế chỉ có thể gọi cụ là phó nhát mà thôi. 

  

Bởi nhút nhát, Nguyễn Bá Nghi đã không thể đủ bình tĩnh để phân tích những diễn biến 

phức tạp của tình hình. Bởi nhút nhát, Nguyễn Bá Nghi đã khiếp đảm trƣớc vũ khí của 

thực dân. Bởi nhút nhát đến độ hoang mang và mất cả chí tiến thủ Nguyễn Bá Nghi đã 

xin cầu viện nƣớc ngoài. Trƣớc sau, Nguyễn Bá Nghi chỉ một mực xin giáng hòa. Ôi ! 

nhận thức chính trị của đấng khoa bảng này mới mơ hồ và tội nghiệp làm sao. Sự thế lúc 

này, chẳng thể nói khác hơn cách nói của Cử nhân Phan Vãn Trị : Nực cƣời hết nói nổi 

quan ta ! 

  

Nhƣng, trách riêng Nguyễn Bá Nghi có đƣợc chăng ? Đọc những lời dụ của vua mới 

thấy vua cũng chẳng hơn gì. Trí không đủ điều khiển vận nƣớc, dũng không đủ để đối 

phó với giặc ngoài, tín không đủ để thấm xuống thiên hạ...thời ấy mà vua quan ấy, bất 

hạnh thay ! 

  

 

  30 - THÂN VĂN QUYỀN MAY MÀ THOÁT ĐƢỢC TỘI CHÉM ĐẦU 

 

 



Thân Văn Quyền ngƣời huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nổi tiếng hay chữ nhƣng 

không thi cử đỗ đạt gì. Ông sinh năm Tân Mão (1771) mất năm Đinh Dậu (1837), thọ 66 

tuổi. Đầu đời Minh Mạng, nhờ Trịnh Hoài Đức tiến cử, ông đƣợc trao chức giáo thụ phủ 

Thăng Hoa. Bấy giờ, có quan Quốc tử giám Tƣ nghiệp là Nguyễn Đăng Sở bị biếm 

chức, cho nên, quan Tham tri của bộ Lễ là Hoàng Kim Hoán xin đề cử Thân Văn Quyền 

vào thay, vì thề, Thân Văn Quyền mới đƣợc trao chức Thự Tƣ nghiệp. Nhƣng, tới kì 

khảo hạch, học trò trƣờng Quốc Tử Giám không có ai đạt hạng ƣu, vua Minh Mạng cho 

rằng Thân Văn Quyền làm việc không có kết quả, bèn giáng ông làm Chủ sự ở bộ Lại. 

Từ đây, hoạn lộ của Thân Văn Quyền bắt đầu gieo neo. Sách Đại Nam chính biên liệt 

truyện (Nhị tập, quyển 28) chép chuyện Thân Văn Quyền có đoạn nhƣ sau : 

  

“Năm (Minh Mạng) thứ chín (tức nám 1828 - NKT), ông đƣợc bổ làm Thị lang bộ Hộ 

rồi thăng đến chức Thự hữu Tham tri. Lúc ấy có tên lái buôn xảo quyệt ngƣời nhà Thanh 

(Trung Quốc - NKT) tên là Liêu Ninh Thái, muốn lĩnh trƣng việc thu thuế cửa ải ở Bắc 

Kì. Quan Tả Tham tri là Lý Văn Phức đã nhận của hắn 100 lạng bạc hối lộ để tâu xin 

giùm hắn. Việc bị phát giác, (Lý Văn) Phức bị tƣớc chức, (Thân Văn) Quyền vì xong 

việc mới nhận phần tiền hối lộ nên chỉ bị giáng làm Hàm lâm Thị độc.  

  

Năm (Minh Mạng) thứ mƣời một (tức năm 1830 – NKT), ông đƣợc đổi đi làm Tham 

hiệp ở Quảng Bình, sau đƣợc thăng làm Thự Hiệp trấn, làm Phó Chủ khảo trƣờng thi 

Hƣơng ở Gia Định và Thị lang của bộ Hộ. 

  

Trƣớc đó, cục Bảo Tuyên ở Bắc Thành đức tiền phần nhiều bị thiếu hụt, bị bộ Hộ hặc 

tội. (Thân Văn) Quyền cho quan Viên Ngoại lang là Lƣu Công Nghị và quan Tƣ vụ là 

Nguyễn Doãn Thông đến tiếp tục lo việc đúc tiền. Việc tiến hành chƣa dƣợc bao lâu thì 

(Thân Văn Quyền) lại tâu xin giảm nhẹ (lƣợng đồng đúc tiền) cho. Vua nói rằng, (Thân 

Văn) Quyền lập bè đảng để mƣu tạo tiếng thơm cho riêng mình, bèn cách chức và bắt 

phải lập công chuộc tội. Sau, bắt đầu cho phục chức từ hàm Biên tu, rồi Giáo tập ở nhà 

Quảng Phúc. Các vị vƣơng tƣớc nhƣ Thƣơng Sơn và Vĩ Dã lúc nhỏ cũng từng là học trò 

của ông. Sau, ông đƣợc thăng làm Thị độc Học sĩ rồi án sát Tuyên Quang, đƣợc độ hơn 

một tháng thì đƣợc thăng làm Thị lang bộ Hộ, sung biện các việc ở Nội Các. 

  

Năm (Minh Mạng) thứ mƣời lăm (tức năm 1836 - NKT), quan án sát sứ ở Hƣng Yên là 

Nguyễn Trữ trót dại nghe lời xúi giục của các quan dƣới quyền, bỏ bớt lời khai của bọn 

tội phạm, bị quan Tuần phủ là Phan Bá Đạt hặc tâu nên bị kết án phải đi đày. Nhƣng, 

Vua lại cho là chƣa đủ chứng cớ để nói là nhận hối lộ, cho nên, đặc cách cho đƣợc 

hƣởng án cách chức và lập công để chuộc tội. (Thân Văn) Quyền nghĩ rằng, (Nguyễn) 

Trữ là Tiến sĩ xuất thân, cho nêm tâu xin giảm nhẹ tội hơn nữa. Vua ghét, cho là (Thân 

Văn Quyền) có ý che chở, liền sai vệ sĩ lôi ra chém. Nhƣng, khi (Thân Văn Quyền) sắp 

sửa bị chém thì Vua lại xuống lệnh đem ông tống giam để chờ đến mùa thu xét xử. Sau, 

ông đƣợc tha nhƣng buộc phải đi phục dịch trên chuyến tàu đến La Tống (tức Philippine 

- NKT) để chuộc tội". 

  



 

  

Lời bàn : Lần thứ nhất, tạm cho là học trò trƣờng Quốc Tử Giám chƣa giỏi, vua Minh 

Mạng giáng chức của Thân Văn Quyên nhƣ thế là có phần khắt khe. Vả chăng, lỗi của 

Thân Văn Quyền trong trƣờng hợp này, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là...năng lực còn 

hạn chế !  

  

Lần thứ hai, tuy có khôn ngoan hơn Lý Văn Phức, nhƣng rõ ràng, Thân Văn Quyền là 

ngƣời ăn hối lộ. Của ấy khó nuốt nên Thân Văn Quyền phải nhả ra, ô uế cả một đoạn sử, 

giận thay ! 

  

Lần thứ ba, Thân Văn Quyền đứng hẳn về phe những ngƣời ăn bớt ở lò đúc tiền. Lời ông 

tâu kể đã hơn một trăm năm mà giờ đây nghe lại vẫn còn đủ để gây kinh ngạc cho hậu 

thế. 

  

Lần thứ tƣ, Thân Văn Quyền bao che cho kẻ có tội là Nguyễn Trữ chẳng qua chỉ vì 

Nguyễn Trữ là Tiến sĩ xuất thân.  

  

Ôi, thế là rõ ! Từ năng lực đến phẩm chất, Thân Văn Quyền đã tự phơi bày, thoáng trông 

mà hoảng. Vua giận, sai võ sĩ lôi ông ra chém đầu là phải, mà Vua chợt nghĩ lại, hạ án 

chém xuống án tù, kể cũng rất phải, bởi vì từ sau lần thứ nhất, lỗi của Thân Văn Quyền 

xem ra cũng một phần vì lệnh Vua không nghiêm. Phạm những tội tày đình đến vậy mà 

giáng ít, thăng nhiều, xử nhƣ thế thì cái uy của vua, của phép nƣớc kể nhƣ chẳng còn 

nữa.  

  

 

  31 - THÂN VĂN NHIẾP BỐN LẦN DÂNG SỚ CAN VUA 

 

 

Thân Văn Nhiếp sinh năm Quý Sửu (1793), mất năm Tân Dậu (1861) thọ 68 tuổi. Ông 

ngƣời làng Yên Lỗ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, là con của Thân Văn Quyền, 

em của Thân Văn Soạn, Thân Văn Duy, là anh của Thân Trọng Tiết, và là ông nội của 

Thân Trọng Cảnh. Năm Thiệu Trị thứ nhất (Tân Sửu, 1841), Thân Văn Nhiếp đỗ thủ 

khoa trƣờng Hƣơng Thừa Thiên, từ đó, ông bắt đầu cuộc đời làm quan, từng trải thờ hai 

đời vua là Thiệu Trị (1841 - 1847) và Tự Đức (1848 - 1883). Khác với cha là Thân Văn 

Quyền, lí lịch một đời làm quan của Thân Văn Nhiếp trong sạch hơn nhiều. Ông là 

ngƣời thanh liêm và đặc biệt là rất cƣơng trực. Thời Tự Đức, ông đã bốn lần dâng sớ can 

vua, lời lẽ nhún nhƣờng rất chừng mực nhƣng cũng rất kiên quyết. Sách Đại Nam chính 

biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 28) đã trân trọng ghi lại những lời sớ của ông. Nay, xin 

theo sách này giới thiệu lại nhƣ sau : 

  

Tờ sớ thứ nhất, Thân Văn Nhiếp dâng vua Tự Đức năm Nhâm Tí (1852). Bấy giờ, ông 

đang giữ chức Thự Án sát Bình Định. Nghe tin vua Tự Đức cho xây đựng nhiều lâu đài 



cung điện và những nơi ăn chơi, ông dâng sớ can ngăn rằng : "Nói là nơi tiêu khiển nhất 

thời, vậy mà sao làm nhà thuỵ tạ hứng mát lại kéo dài nhiều tuần ? Làm vƣờn sau đua 

ngựa, tiếng là để khó nhọc tập luyện võ nghệ mà thực chỉ là nơi rong ruổi chơi vui. Đến 

nhƣ việc xây đắp từng có lệnh hoãn, sao có lúc vẫn thấy làm ? Khi gỗ đã cạn sao nỡ ép 

mua giá hạ của dân, khiến cho dân quẫn bách ? Binh lực giờ đây đã mỏi mệt, nghiêm 

lệnh không đƣợc trốn tránh, nhƣng xem ra thì họ còn đó cũng nhƣ không vậy. Lại nói 

gần đây, triều đình cho ngƣời đi mua hàng hóa của nhà Thanh, hàng năm tốn đến bạc 

vạn, đã thế lại còn cho ngƣời đi hỏi han châu báu khắp các tỉnh. Ai tâu điều gì thì vặn 

hỏi bắt trả lời, nhƣ vậy, ngƣời cƣơng trực thì thấy là thánh minh khoan dung (muốn rõ 

sự lí), nhƣng, những ngƣời thấp kém hơn thì lại vì thế mà ngần ngại. Hẳn nhiên, cao thấp 

khó sánh, nhƣng, lời trái ngƣợc nhau không phải là không có chút ích lợi gì. Nếu (bệ hạ) 

cứ vặn hỏi, sau, dẫu ai có muốn tâu cũng đều sợ bị tội, nhƣ thế thì chƣa phải là thông 

suốt đạo trị nƣớc và hiểu tình của kẻ dƣới vậy. Nay, xin triệt bỏ nhà thủy tạ, bãi bỏ hết 

mọi việc xây cất, hủy vƣờn đua ngựa và cũng chẳng cần đến ngựa hay, bỏ luôn việc đặt 

giá ép mua của dân để giảm khổ đau cho họ, đồng thời, xin lánh xa bọn con hát, lắng 

nghe lời đoan chính. Quần thần có tâu điều gì dùng đƣợc thì tiếp nhận. không dùng đƣợc 

thì bỏ đó. Ngƣời đời có câu : cầu trời ở trời chẳng bằng cầu trời ở tâm". 

  

Vua Tự Đức nhận tờ sớ này, quở trách Thân Văn Nhiếp, cho là chỉ nói việc cũ, lời lẽ sáo 

rỗng và hủ lậu, nhƣng cũng không bắt tội ông. 

  

Tờ sớ thứ hai, Thân Văn Nhiếp dâng vua Tự Đức vào năm Ất Sửu (1865). Bấy giờ, triều 

đình cho rằng không nên cấm thuốc phiện mà nên cho dân sản xuất và buôn bán thuốc 

phiện. Nhà nƣớc chỉ nên đánh thuế thật nặng vào nghề sản xuất và kinh doanh đặc biệt 

này mà thôi. Lúc này, Thân Văn Nhiếp đang là quan Tổng đốc Bình Phú. Ông đã ba bốn 

lần dâng lời can ngăn, nhƣng, sớ của ông bị bỏ, không đƣợc xét đến để thi hành. 

  

Tờ sớ thứ ba, Thân Văn Nhiếp dâng vua Tự Đức vào năm Bính Dần (1866). Lúc này, 

ông đang giữ chức Tuần phủ. Nghe tin ở kinh thành Huế có cuộc nổi dậy của binh lính 

và dân phu đang xây Vạn Niên Cơ, do Đoàn Trƣng cầm đầu, Thân Văn Nhiếp vội dâng 

vua tờ sớ, đại ý nói : "Thần nghe : có trái sự ngang trái, bậc quân tử mới tỏ đƣợc cái đức 

của mình. Nhà nƣớc ta, từ tám chín năm nay luôn có biến cố, trong thì lụt lội, hạn hán và 

dịch tật, ở ngoài thì cả phía Nam lẫn phía Bắc đều bị giặc xâm lấn tơi bời, khiến triều 

đình phải bồi thƣờng chiến phí và cắt đất cho giặc. Đây chính là lúc kẻ làm tôi, làm con 

phải dốc sức hiến thân, và cũng là lúc Nhà vua nên nằm gai nếm mật. Thế mà, thấy 

những việc tai biến lại cho là ngẫu nhiên, chƣa hề thấy thực tâm tu tỉnh hay bổ cứu. Nay, 

pháp lệnh thay đổi, chỉ so đo về lợi lộc, chẳng thấy lo tính việc xa. Gần đây, ngay ở kinh 

sƣ mà có nghịch án lớn xảy ra. Thế mới biết biến cố xảy ra có thể ở bất cứ chỗ nào, từ 

bất cứ việc gì, cho nên, ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng đều phải kính cẩn. Kinh 

Thƣ có câu : Oan không tự sinh ra ở nơi sáng tỏ, cho nên, chƣa có nỗi oan cũng phải 

toan tính đến lúc có nỗi oan vậy. Chính sự của ta hay dở thế nào, nƣớc láng giềng đều có 

thể lợi dụng kẽ hở để can thiệp, thật đáng sợ lắm. Nơi cung khuyết chín tầng tôn nghiêm, 

xin bệ hạ hãy dốc lòng cố gắng. Hãy thƣơng lấy xứ Nam đang bị giặc phá hủy. Khi ăn 



của ngon vật lạ thì xin hãy nghĩ xem thổ sản ở Nam Kì có còn hay không; Khi ngắm 

nghía lầu gác ở lăng tẩm rực rỡ thì xin hãy nghĩ đến mồ mả của dân Nam Kì đã bị giặc 

phá; Lúc vỗ về dân chung quanh kinh đô thì xin hãy nghĩ đến Nam Kì, xem có ai cần 

chẩn cấp không... Nghĩ đi rồi nghĩ lại, việc tự nhiên có thể cảm hóa lòng thánh thƣợng, 

khiến có thể lo xa, bỏ việc không cần kíp, ban hành chính sách tốt đẹp, dùng ngƣời và 

dùng quân đều kiệm ƣớc, tránh xa xỉ: đẩy xe xa vết cũ, thì tất cả sẽ tốt đẹp. Nhƣng, trƣớc 

hết xin hãy bãi bỏ việc đi Đông đi Tây, triệu những ngƣời sai đi mua vật phẩm trở về, rút 

hết tàu thuyền về cửa Thuận An để lo phòng bị tuần tiễu. Với những binh lính đang bị 

sai làm các việc, xin hãy khoan thƣ cho họ, chớ đốc thúc, chỉ mong làm sao để họ thực 

tâm làm. Tiếng tốt lan tới đâu, lòng ngƣời sẽ vui thuận đến đó. Lòng ngƣời đã vui thuận 

thì trời ắt cũng giúp cho, khiến cho gốc của nƣớc đƣợc vững bền và yên ổn mãi mãi. 

Ngƣời xƣa có câu rằng: Có vƣợt đƣợc hoạn nạn mới dựng đƣợc nƣớc, có lo nghĩ nhiều 

mới có thánh đức, đại để là nhƣ thế. Nếu bệ hạ coi lời ấy là tầm thƣờng thì mối lo về sau 

chƣa hẳn đã dứt. Thần tuổi già lại bệnh hoạn, há dám nghĩ đến việc rút lui, chẳng qua vì 

tấm lòng khuyển mã, không thể không dâng lời đó thôi. Cúi mong bệ hạ rủ lòng thƣơng 

mà soi xét, nếu đƣợc chỗ nào thì xin mau cho thi hành, nếu cho là lời nói càn thì xin đem 

cách chức, phận làm tôi nhƣ thần không dám trách cứ gì". 

  

Tờ sớ này đƣợc Vua khen, nhƣng vẫn không cho thi hành. 

  

Tờ sớ thứ tƣ, Thân Văn Nhiếp dâng vua Tự Đức vào năm Đinh Mão (1867). Lúc này, 

ông đƣợc thăng chức Thự Tổng đốc. Thấy Vua thƣờng ngao du, xem việc xây cất, Thân 

Văn Nhiếp tâu rằng : "Từ xƣa, đấng trị nƣớc mà siêng năng chăm chỉ thì thƣờng lo về sự 

nguy biến, còn ngƣời lƣời biếng, thích vui chơi thì chỉ thấy yên ổn. Thƣờng thấy nguy 

biến là gốc của thịnh trị, thƣờng thấy yên ổn là gốc của họa loạn." Ông cực lực phê phán 

việc xây cất Vạn Niên Cơ và các công trình khác. Vua nhận lỗi nhƣng không sửa, lại 

thăng cho Thân Văn Nhiếp đƣợc chính thức làm Tổng đốc. 

  

 

  

Lời bàn : Bốn lần dâng sớ, bốn lần thẳng thắn chỉ trích lỗi lầm của vua, chừng ấy cũng 

đủ nói Thân Văn Nhiếp là vị quan rất cƣơng trực, so với cha của ông là Thân Văn 

Quyền, thì ông quả là hơn xa. Con hơn cha là nhà có phúc đấy chăng ?  

  

Vua Tự Đức nhiều lần nhận lỗi nhƣng không sửa lại thăng chức cho ngƣời dám can ngăn 

là Thân Văn Nhiếp, nhƣ thể phỏng có ích gì ? 

  

 

 32 - DŨNG CỦA PHẠM KHÔI 

 

 

Phạm Khôi sinh năm nào không rõ, chỉ biết ông mất năm Tự Đức thứ mƣời hai, Kỉ Mùi 

(1859), sau hơn ba chục năm làm quan, trải thờ ba đời vua là Minh Mạng (1820 - 1840). 



Thiệu Trị (1841 - 1847) và Tự Đức (1848 - 1883). Sách Đại Nam chính biên liệt truyện 

(Nhị tập, quyển 29) cho hay, ông ngƣời huyện Võ Giàng, nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh. Năm Minh Mạng thứ mƣời (1829), Phạm Khôi đỗ Tiến sĩ và bắt dầu ra làm 

quan kể từ đó. 

  

Sinh thời, Phạm Khôi là ngƣời cƣơng trực và sống thanh liêm, giản dị. Sử cũ ca ngợi 

rằng, ông trải hơn ba chục năm làm quan mà chƣa từng tậu ruộng hoặc xây nhà, chỉ 

chuyên răn bảo con giữ nếp thanh bạch. 

  

Vì cƣơng trực, Phạm Khôi từng bị cách chức, nhƣng điều ấy vẫn không làm ông nản. 

Sách trên đã chép lời ông can vua Thiệu Trị nhƣ sau : 

  

“Năm (Thiệu Trị) thứ bảy (tức năm 1847 - NKT). Vua sai xây dựng Xƣơng Lăng (tức 

lăng Thiệu Trị. Các vua nhà Nguyễn đều lo xây lăng cho mình ngay khi đang sống - 

NKT), bàn định nên xây thêm lầu và gác cùng với thành bao bọc ở phía ngoài. Công 

trình nặng nhọc và to lớn, nhƣng không ai dám nói gì cả. (Phạm) Khôi dâng sớ, đại lƣợc 

nói rằng : 

  

- Thuở xƣa, lăng tẩm của các bậc đế vƣơng đều làm theo chế độ giản lƣợc. Không phải 

vì (các đế vƣơng xƣa) sợ khó nhọc, cũng chẳng phải vì sợ hao tốn tiền của, mà tất cả chỉ 

vì muốn sao cho xứng đáng với lễ đó thôi. Đạo hiếu lấy sự hợp lễ làm quý. (Những việc 

nhƣ) đào huyệt để chôn, đắp đƣờng dƣới đất, xây thêm thành chung quanh, làm đền thờ 

ở mộ, dựng nhà để bia ... đều là đúng với lễ. Còn những việc nhƣ xây thành cho rộng rãi, 

làm lầu gác cho nguy nga, nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng thể nói là phong lƣu, ít đến 

bao nhiêu cũng chẳng thể nói là kiệm ƣớc, cho nên thuở xƣa, Hán Văn Đế dựng Bá 

Lăng, Đƣờng Thái Tông xây Hiếu Lăng mà (các quan nhƣ) Trƣơng Thích Chi và Ngu 

Thế Nam đều can nên kiệm ƣớc, và hai vua ấy đều nghe theo, để tiếng thơm khen ngợi 

đến ngàn đời. Lại nói, Hán Quang Võ làm Nguyên Lăng, xuống chiếu làm theo lối giản 

tiện, sau, (Hán) Minh Đế muốn tăng thêm chút ít, thế mà ngƣời đời sau am tƣờng việc lễ 

còn có lời nghị luận khen chê. Xem vậy cũng đủ biết, các đế vƣơng đƣợc coi là đại hiếu 

đều là kiệm ƣớc chứ không phải xa hoa. Cúi mong nhà vua hãy theo kiệm ƣớc. Huyệt 

chôn và đƣờng đất xin theo quy chế của Hiếu Lăng. Điện thờ, sân vƣờn, non bộ... nên 

theo ngƣời xƣa mà châm chƣớc. Việc xây cất cốt sao để tỏ đƣợc cái ý bớt xa xỉ và năng 

cần kiệm của nhà vua đối với đời sau. 

  

Sớ ấy dâng lên, Vua dụ rằng :  

  

- Bớt xa xỉ, theo kiệm ƣớc vẫn là mối lo nghĩ lớn của các bậc đế vƣơng, nhƣng không 

phải vì thế mà tiết kiệm của cải cả nƣớc với vua là bậc cha mẹ của dân.  

  

Nói rồi, (Nhà vua) giao cho đình thần bàn nghị, việc gì cần xem xét lại, cứ việc thẳng 

thắn tâu bày, cốt sao cho thỏa đáng thì thôi, đừng thấy ý Vua nhƣ vậy rồi không dám 



nói. (Nhà vua) còn đem lời tâu của Phạm Khôi cho đình thần xem xét, bàn luận đúng sai 

ra sao rồi cứ việc tâu lên." 

  

 

  

Lời bàn : Dẫu nhiều lần bị cách chức nhƣng trƣớc sau Phạm Khôi vẫn giữ lòng cƣơng 

trực, kính thay ! Sống mà chỉ cốt lấy lòng các đấng trƣởng thƣợng, ta bất quá chỉ là bản 

sao vụng về của ngƣời khác mà thôi.  

  

Phạm Khôi khẳng khái can vua, ý nảy sinh từ đức độ của mình và cũng là đại đạo của 

muôn thuở, lời gắn chặt với điển lễ tôn kính của ngàn xƣa và cũng là của lòng dân 

đƣơng thời, đấng vƣơng giả dẫu chẳng vui cũng khó mà bắt lỗi, đáng phục thay !  

  

Bấy giờ, cũng có kẻ can vua nhƣng thực là nịnh vua, họ nói lời can ngăn chẳng qua để 

lấy tiếng chớ không phải để nghiêm giữ kỉ cƣơng phép nƣớc, rốt cuộc chỉ khiến chính sự 

thêm rối bời mà thôi. Phạm Khôi thì khác hẳn, ông can vua vì thực lòng mong cho xã tắc 

có đấng minh quân. Nỗi mong chân thành và mãnh liệt ấy đã khiến ông dám nói những 

lời mà bá quan không ai dám nói. Mới hay, quan trong triều lúc ấy thì đông mà có dũng 

khí nhƣ ông lại quá ít.  

  

Phạm Khôi nói sao làm vậy. Hơn ba mƣơi năm làm quan mà chƣa từng tậu ruộng hoặc 

xây nhà, việc ngỡ nhƣ bình thƣờng này, nếu chẳng phải là bậc thanh liêm, giàu đức độ, 

bản lĩnh và dũng khí quyết không thể làm đƣợc. Giếng nƣớc trong giữa vùng sa mạc là 

đấy chăng !  

  

 

 33 - TÂM SỰ ĐỖ QUANG 

 

 

Đỗ Quang ngƣời huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dƣơng, sinh năm Đinh Mão (1807), mất năm 

Bính Dần (1866), thọ 59 tuổi. Năm Nhâm Thìn (1832), Đỗ Quang đỗ Tiến sĩ, từ đó ông 

làm quan, trải thờ ba đời vua là Minh Mạng (1820 - 1840), Thiệu Trị (1841 - 1847) và 

Tự Đức (1848 - 1883). Năm Tự Đức thứ mƣời ba (1860) ông giữ chức Thự Tuần phủ 

Gia Định, cùng lúc đó, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lƣợc nƣớc ta. Sách Đại Nam 

chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 31) chép rằng: 

  

“Mùa xuân năm sau (năm 1861 - NKT), Pháp cử binh đổ bộ lén đánh. Quân ta ở Đại 

Đồn và các tỉnh tạm thua. (Lúc ấy), Đỗ Quang đóng ở Biên Hòa, vì chuyện này mà bị 

cách chức nhƣng vẫn đƣợc lƣu dụng. (Đỗ) Quang bí mật sai ngƣời tới dụ các hào mục và 

sĩ dân ở Gia Định, khuyên họ đứng ra tuyển mộ quân để đợi thời cơ. Mùa đông năm đó, 

quân Pháp vây hãm Biên Hòa, ông bèn tới Tân Hòa để cùng với Phó Lãnh binh Trƣơng 

Định đem quân đến chiếm giữ những chỗ hiểm để chống cự. Năm (Tự Đức) thứ mƣời 

lăm (tức năm 1862 - NKT), tháng năm, việc hòa nghị xong, (triều đình) chấp nhận cắt 



đất và triệu ông về kinh để bổ chức Tuần phủ Nam Định. (Đỗ) Quang dâng sớ, dùng lời 

lẽ ôn tồn, nói rằng : 

  

- Hôm thần về, sĩ dân đứng che kín cả đƣờng và nói : Nay cha bỏ con, quan bỏ dân. 

Quan về thì quan lại làm quan nhƣng dân ở lại thì dân không còn đƣợc làm dân của triều 

đình nữa. Tiếng kêu khóc đầy đƣờng, thần cũng phải gạt nƣớc mắt mà đi. Thần trộm 

nghĩ, thần tài hèn sức mọn, nhƣng từ trƣớc tới nay vẫn sum vầy với dân, chƣa từng tính 

đến ngày bỏ dân mà về. Nghĩa dân từ trƣớc từng vì triều đình mà dốc hết sức ngƣời sức 

của, giờ chẳng biết bỏ thân nơi nào. Nhƣ thế là thần, ở trên thì phụ với triều đình, ở dƣới 

thì phụ với dân trăm họ, tội không thể chối đƣợc. Giờ nếu thần lại lạm dự chức ở Nam 

Định thì biết ăn nói thế nào với sĩ dân Gia Định ? Biết trả lời thế nào với công luận trong 

nƣớc ? Thần vẫn còn có chút lòng, quả là rất hổ thẹn. Vả chăng, thần vốn là kẻ kiến thức 

nông cạn và hạn hẹp, nếu cứ gắng gƣợng mà làm việc mãi cũng chẳng thể gọi là báo bổ. 

Vậy, xin bệ hạ hãy thu sắc mệnh, cho thần đƣợc bãi chức về với làng với ruộng, hầu làm 

nguôi bớt lòng oán giận của sĩ dân, cũng là để giữ tiết liêm sỉ của thần vậy.  

  

Vua xem lời tâu. sai triệu (Đỗ Quang) vào và dụ rằng : 

  

- Trẫm đã biết tấm lòng của Đỗ Quang, nhƣng Đỗ Quang cũng cần phải biết cho tấm 

lòng của trẫm nữa chớ. Không nên làm nhƣ thế." 

  

 

  

Lời bàn : Tình thế của Nam Kì lúc ấy thật éo le, trung quân và ái quốc không còn hợp 

làm một nhƣ xƣa nữa. Yêu nƣớc là phải đánh Pháp, mà đánh Pháp thì phải bất tuân 

mệnh lệnh của triều đình. Trƣớc cuộc giằng xé đầy bi kịch ấy, không phải ai cũng đủ bản 

lĩnh để ở lại chiến đấu cùng nhân dân, không phải ai cũng có thể làm đƣợc nhƣ Trƣơng 

Định. 

  

"Bởi lòng chúng chẳng nghe thiên tử chiếu, đón ngăn mấy dặm mã tiền; 

  

Theo bụng dân phải chịu tƣớng quân phù, gánh vác một vai khổn ngoại”. 

  

(Nguyễn Đình Chiểu : Văn tế Trƣơng Định) 

  

Đỗ Quang gạt nƣớc mắt mà dứt áo ra đi, giữ đƣợc đức trung quân thì lại phải nhói lòng 

vì bạc nghĩa với sĩ dân Nam Kì đang ngoan cƣờng chống Pháp. Ông cảm thấy hổ thẹn, 

ngửa mặt không dám nhìn trời, cúi xuống chẳng dám nhìn đất, ngơ ngẩn bởi cho rằng 

liêm sỉ của mình đã bị mất. Với ai, đó có thể chỉ là lời chữa thẹn sáo rỗng, nhƣng với Đỗ 

Quang, đó thực sự là cả một nỗi lòng. 

  

Vua Tự Đức nói : 

  



- Trẫm đã biết lòng của Đỗ Quang, nhƣng Đỗ Quang cũng cần phải biết cho lòng của 

trẫảm nữa chớ. Không nên làm nhƣ thế. 

  

Lòng của Vua ƣ ? Thật khó mà hiểu thấu. Trên trang sử này cho thấy bàng bạc một nỗi u 

hoài khó tả của Đỗ Quang. 

  

 34 - LỜI ĐÁP CỦA VÕ TRỌNG BÌNH 

 

 

Võ Trọng Bình ngƣời huyện Phong Phú tỉnh Quảng Bình, tên tự là Sƣ Án, đỗ Cử nhân 

năm Minh Mạng thứ mƣời lăm (1834) và bắt đầu làm quan kể từ đó. Các quan thời 

Nguyễn, ít ai đƣợc trƣờng thọ nhƣ Võ Trọng Bình. Ông sinh năm Gia Long thứ tám (Kỉ 

Tị, 1809) và mất năm Thành Thái thứ mƣời (Kỉ Hợi, 1899), thọ 90 tuổi. Tuy nhiên, Võ 

Trọng Bình nổi tiếng không phải vì trƣờng thọ mà là vì sự nhân ái và cƣơng trực khả 

kính của ông. Ông làm quan trải thờ 9 đời vua của triều Nguyễn và triều nào ông cũng 

có tiếng là nhân ái và cƣơng trực nhƣ vậy. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, 

quyển 31) đã chép lại mấy lời ông tâu vua rất đáng chú ý sau đây. 

  

Lời thứ nhất, Võ Trọng Bình tâu vua Tự Đức vào năm Bính Dần (1866). Bấy giờ, tình 

hình đất nƣớc rất rối ren. Ở phía Nam, thực dân Pháp đã lấy hết ba tỉnh miền Đông và 

đang ráo riết mở rộng cuộc tấn công để lấy hết ba tỉnh miền Tây còn lại. Ở miền Bắc, lợi 

dụng khó khăn của ta, bọn phỉ ngƣời Trung Quốc thƣờng xuyên tràn sang cƣớp phá. 

Quan quản các tỉnh ở Bắc Kì phải chống đối rất vất vả. Sức ngƣời và sức của phải huy 

động ngày một nhiều. Trƣớc tình hình đó, Võ Trọng Bình (lúc này là quan Hiệp biện Đại 

học sĩ) tâu vua rằng : 

  

- Thành trì là chỗ hiểm hữu hình còn lòng ngƣời là chỗ hiểm vô hình. Dân đã mệt mỏi từ 

lâu rồi, không thể chịu thêm lực dịch và phí tổn đƣợc nữa. 

  

Vua Tự Đức đã nghe theo lời tâu ấy của ông, thay vì lo xây đắp thành trì thì lo củng cố 

lòng ngƣời và giảm bớt lực dịch cho dân. 

  

Lời thứ hai, Võ Trọng Bình tâu vua Tự Đức vào năm Canh Thìn (1880). Lúc này, Bắc 

Kì không phải chỉ có bọn phỉ quấy phá mà còn có cả thực dân Pháp nữa. Tình hình đã 

rối ren lại càng thêm rối ren. Mùa thu năm này, Võ Trọng Bình về kinh, vua Tự Đức 

triệu ông vào chầu. Sách trên chép :  

  

“Vua cho triệu ông vào hỏi việc biên cƣơng phía Bắc, nhân đó hỏi ông rằng :  

  

- Việc trận mạc ở biên cõi Bắc Hà chƣa biết đến ngày nào mới xong đƣợc. Nay, ngƣời 

bàn thì nhiều mà ngƣời có khả năng tâm đầu ý hợp với Hoàng Tá Viêm thì quá ít. 

(Hoàng Tá Viêm . tức Hoàng Kế Viêm, ngƣời Quảng Bình, võ quan nƣớc ta thời 

Nguyễn. Ông là ngƣời đã có công đánh đuổi quân Cờ Đen và quân Cờ Vàng ở vùng biên 



giới Việt Bắc. Ông cũng là ngƣời đã thu phục đƣợc Lƣu Vĩnh Phúc - NKT). Giá nhƣ 

dùng khanh vào chức Hiệp đốc hoặc là Biên vụ, liệu khanh có thê cùng với Hoàng Tá 

Viêm thƣơng nghị mà làm nên việc lớn đƣợc không ? 

  

(Võ) Trọng Bình tâu : 

  

- Thần vốn tính thô thiển và hay khinh suất, việc quân lại chẳng phải là sở trƣờng, cho 

nên không dám cáng đáng các chức ấy. Nhƣng riêng việc giao cho thần nhiệm sở ở Sơn 

Tây rồi nếu có điều gì thì cùng thƣơng lƣợng (với Hoàng Tá Viêm) thì thiết nghĩ là cũng 

có chỗ để nghe nhau đƣợc. 

  

Vua lại hỏi :   

  

- Khanh trị dân nhƣ thế nào mà đƣợc dân yêu ? 

  

(Võ) Trọng Bình thƣa :  

  

- Thần không dung túng cho quan lại dƣới quyền, nghiêm bắt bọn trộm cƣớp và sức cho 

phủ huyện rằng, hết thảy các việc kiện tụng không đƣợc để lâu, thuế của dân hàng năm 

thì tự mình phải biết châm chƣớc chiếu cố, mệnh lệnh phải rõ ràng". 

  

 

  

Lối bàn : Hai lời tâu, hai thời điểm cách nhau khá xa, nhƣng tấm lòng của ngƣời dâng lời 

tâu là Võ Trọng Bình thì trƣớc sau vẫn là một. Lần thứ nhất, ông coi lòng dân là chỗ 

hiểm, ngƣời cầm quân mà không bám đƣợc vào chỗ hiểm này thì không thể thắng đối 

phƣơng. Cho nên, lo đắp thành cao, lo đào hào sâu mà không lo bồi bổ sức dân càng có 

nghĩa là tự mình chuốc lấy thất bại vậy. Võ Trọng Bình nói rằng, cầm quân không phải 

là sở trƣờng của ông, nhƣng xem lời ấy cũng đủ thấy, tƣớng quân chƣa dễ đã có đƣợc 

mấy ngƣời nhƣ ông.  

  

Lần thứ hai, Võ Trọng Bình đã đáp một cách thông minh trƣớc câu hỏi quả là vụng về 

của Vua. Vua chỉ mới nghĩ đến chỗ, ngƣời có chức thì bàn với ngƣời có chức mới hợp, 

chứ chƣa nghĩ thấu đến chỗ, đấng có tài bao giờ cũng dễ tâm đầu ý hợp với đấng có tài. 

Câu Vua hỏi Võ Trọng Bình về phép trị dân, quả là vụng về hơn cả sự vựng về thƣờng 

thấy. Phép trị dân ƣ ? Tất cả đã có đủ trong sách vở, khác nhau chăng thì cũng chỉ là ở 

cái tâm của ngƣời làm quan khi vận dụng sách vở mà thôi. Vua hỏi cũng có nghĩa là Vua 

tự thú rằng, chính Vua cũng trị dân không giống với những điều tốt đẹp mà sách vở đã 

ghi vậy. Chớ bảo ngôi cao thì đức lớn, có thấy sử sách ghi nhƣ thế đâu ! 

  

 

  35 - CÁI CHẾT CỦA TRẦN TIỄN THÀNH 

 



 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 32) cho biết, tổ tiên Trần Tiễn 

Thành là ngƣời Phúc Kiến (Trung Quốc), di cƣ sang nƣớc ta vào buổi đầu của nhà 

Thanh (nửa sau thế kỉ thứ XVII). Trần Tiễn Thành sinh ra và lớn lên tại huyện Hƣơng 

Trà tỉnh Thừa Thiên. Năm 1820, vì tự xét thấy mình cũng có chút tài văn chƣơng, Trần 

Tiễn Thành ra ứng cử và đƣợc vua Minh Mạng cho làm quan. Mƣời tám năm sau (năm 

1838), Trần Tiễn Thành dự thi Hội và đỗ Tiến sĩ. Từ đó, hoạn lộ của ông ngày một thênh 

thang. 

  

Cuối thời Tự Đức, Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tƣờng và Tôn Thất Thuyết là ba bậc 

đại thần, quyền uy rất lớn. Chính ba ngƣời này đã nhận di chiếu của vua Tự Đức và chịu 

trách nhiệm tôn lập vua mới. Nhƣng, công việc này đã dẫn đến cái chết đầy bí ẩn của 

Trần Tiễn Thành. Sách trên cho biết nhƣ sau : 

  

“Tháng sáu năm ấy (năm Quý Mùi, 1883 - NKT), di chiếu để lại cho Hoàng Trƣởng tử 

là Thụy Quốc công (nay truy tôn là Cung Huệ Hoàng đế) nối nghiệp lớn. (Vua Tự Đức 

không có con trai, Thụy Quốc công ở đây là Nguyễn Phúc Ƣng Chân, con của Nguyễn 

Phúc Hồng Y nhƣng lại làm con nuôi của Tự Đức. Ông đƣợc tôn lên ngôi, đó là vua Dục 

Đức, nhƣng chỉ mới đƣợc ba ngày thì bị giết - NKT). Trần Tiễn Thành đƣợc làm Phụ 

chính Đại thần, còn Nguyễn Văn Tƣờng và Lê Thuyết (tức Tôn Thất Thuyết, sau bị đối 

theo họ mẹ) thì làm Đồng Phụ chính Đại thần. Một ngày trƣớc khi đƣợc tấn tôn, Tự 

Quân (tức Thụy Quốc công - NKT) thấy trong di chiếu có câu rằng : "Sắc cho răn bảo 

điều hay", liền cho triệu các Phụ chính Đại thần tới để nghị bàn. (Nguyễn Văn) Tƣờng 

và (Tôn Thất) Thuyết đều nói là xin để Nhà vua quyết định lấy. (Trần) Tiễn Thành cũng 

để bụng, cho nhƣ thế là đúng. Khi tuyên đọc chiếu thƣ, (Nguyễn) Văn Tƣờng cáo bệnh 

không ở trong ban đƣợc cho nên (trong ban) chỉ có (Tôn Thất) Thuyết đứng cạnh (Trần) 

Tiễn Thành mà thôi. Lúc (Trần) Tiễn Thành đọc đến đoạn ấy thì khẽ tiếng rồi húng hắng 

ho. (Tôn Thất) Thuyết bèn giả bộ ngạc nhiên đến độ lạ lùng, chờ cho (Trần Tiễn Thành) 

đọc xong thì vặn hỏi. (Trần) Tiễn Thành lựa lời đáp rằng : 

  

- Sao lại nói là không đọc (đoạn ấy). Lão phu lúc ấy bị ho nên hụt hơi, khiến cho tiếng bị 

nhỏ đi đó thôi. 

  

(Tôn Thất) Thuyết lại cãi là không phải. Sau, (Tôn Thất Thuyết) bàn mƣu phế lập. Bấy 

giờ, (Nguyễn Văn) Tƣờng và (Tôn Thất) Thuyết cậy thế là ngƣời nắm quân đội trong 

tay, đình thần đều sợ nhƣ là sợ hỏa hoạn nên không ai dám làm gì, (Nguyễn Văn) Tƣờng 

và (Tôn Thất) Thuyết muốn gì họ cũng phải cúi đầu tuân theo. Phế Đế đƣợc lập (chỉ việc 

Dục Đức lên ngôi, sau bị phế nên sách này chép là Phế Đế - NKT), (Trần) Tiễn Thành 

đƣợc thăng là Thái bảo Cần Chánh Điện Đại học sĩ. Ông cố từ chối nhƣng không đƣợc. 

Sau đó, bọn Hoàng Côn hặc tấu việc (Trần Tiễn Thành) đọc di chiếu mà tự ý bỏ bớt đi. 

Vua giao (Trần Tiễn Thành) cho triều đình bàn nghị. Đình thần cho là (Trần Tiễn) 

Thành khi đọc di chiếu có bị nhầm lẫn, khép vào tội phải đánh bằng gậy và cách chức, 

nhƣng Phế Đế cho là bậc cựu thần của bốn triều vua, nên chỉ giáng hai cấp và vẫn lƣu lại 



để làm việc. Từ đó, (Trần) Tiễn Thành ngày nào cũng bị (Nguyễn Văn) Tƣờng và (Tôn 

Thất) Thuyết bức bách, bèn viện cớ có bệnh, xin giải chức để về nhà riêng tại chợ Dinh 

để tiện an dƣỡng. Đến sau, (Nguyễn Văn) Tƣờng và (Tôn Thất) Thuyết lại bàn mƣu phế 

lập lần nữa (chỉ việc phế bỏ vua Hiệp Hòa vào cuối năm 1883 - NKT). Họ sai ngƣời đến 

nói rõ ý định, cốt đƣợc (Trần) Tiễn Thành nghe theo. Nhƣng, (Trần) Tiễn Thành bác đi 

và nói rằng : 

 

  

- Phế lập là việc đại sự, sao mà làm nhiều đến thế. Ta đã bãi chức về rồi, không dám can 

dự. 

  

(Nguyễn Văn) Tƣờng và (Tôn Thất) Thuyết rất nghi. Ngay đêm đó, (Trần) Tiễn Thành 

bị kẻ trộm giết chết, ngƣời ngƣời đều ngờ là có kẻ sai khiến làm nên chuyện ấy, nhƣng 

không dám nói ra. (Nguyễn Văn) Tƣờng và (Tôn Thất) Thuyết cho rằng bản án cũ dành 

cho (Trần) Tiễn Thành mà chỉ giáng (hai cấp) và lƣu lại làm việc là quá nhẹ, bèn sửa lại, 

xin giáng làm Thƣợng thƣ.” 

  

 

  

Lời bàn : Bấy giờ, vận nƣớc đang hồi nghiêng ngửa, xã tắc đang mong mỏi có đấng chí 

tôn thật sáng giá, cho nên, việc phế lập của các quan đại thần đúng sai thế nào, hậu sinh 

không dám lạm bàn đến. Song, cũng là đại thần, mà sao các quan lúc bấy giờ đối xử với 

nhau tệ bạc quá. Bắt bẻ nhau từng chữ ở chốn triều đình nhƣ vậy, các bậc đại thần đã vô 

tình vất bỏ tƣ thế đƣờng đƣờng của đấng đại trƣợng phu và phơi bày tất cả sự nhỏ nhen 

chấp nhặt và tầm thƣờng của đám tiểu nhân hèn mọn. Thắng ngƣời bằng cách ấy, nào có 

vẻ vang gì đâu.  

  

Sách chép Trần Tiễn Thành bị giết bởi lũ kẻ trộm nhƣng ngƣời ngƣời đểu ngờ. Hậu sinh 

chẳng biết nói thế nào cho phải lễ với các cây đại bút thuở trƣớc, bởi vì ngờ mà làm chi. 

Nếu kẻ giết Trần Tiễn Thành không phải là kẻ trộm chính tông thì nhân cách của chúng 

cũng chẳng hơn gì lũ ăn trộm. Chi li chỗ này phỏng có ích gì ? 

  

 

  36 - VÕ VĂN BẢN GẶP MAY 

 

 

Võ Văn Bản ngƣời xã Việt Yên, châu La Sơn (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh), sinh năm Quý 

Sửu (1793) và mất năm Kỉ Dậu (1849), thọ 56 tuổi. Thực ra, tiên tổ của Võ Văn Bản vốn 

ngƣời họ Nguyễn. Thời Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, ngƣời họ Nguyễn có Nguyễn Lộng 

(lúc bấy giờ còn định cƣ ở Thanh Hóa) đã hăng hái tham gia. Nguyễn Lộng lập đƣợc 

nhiều võ công xuất sắc nên đƣợc Lê Lợi cho đổi từ họ Nguyễn sang họ Võ và thăng 

thƣởng dần đến tƣớc Quận công. Sau, dòng họ Võ mới xuất hiện này đã di cƣ đến La 

Sơn (Hà Tĩnh), trải mƣời bốn đời thì đến Võ Văn Bản. Lúc đầu, Võ Văn Bản có tên là 



Võ Ngọc Giá, sau không hiểu vì sao lại đổi gọi là Võ Văn Bản. Ông có tên hiệu là Tùng 

Loan. 

  

Thuở nhỏ Võ Văn Bản đã nức tiếng văn chƣơng. Bấy giờ, ngƣời ta gọi bốn ngƣời, gồm 

ông, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Văn Giao và Nguyễn Thái Để là Diễn Hoan tứ hổ (bốn 

con hổ của đất châu Diễn và châu Hoan, tức là vùng Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay). 

Tiếc thay...học tài, thi phận. Năm Minh Mạng thứ sáu (1825), ông đi thi Hƣơng lại hỏng. 

Bởi mến tiếc ngƣời tài, các vị khảo quan đã đổi lời phê, quyết lấy ông đƣợc đỗ. Nhƣng, 

khi hồ sơ khoa thi Hƣơng này chuyển về kinh đô thì việc bị phát giác, cho nên, ông lại bị 

đánh hỏng. Không nản chí, Võ Văn Bản lại dùi mài kinh sử. Khoa Giáp Ngọ (1834), ông 

đỗ thủ khoa tại trƣờng Hƣơng - Nghệ An và sang năm sau, Ất Mùi (1835) ông dự thi 

Hội, đỗ Phó bảng. Từ đó, ông bắt đầu làm quan trải thờ ba đời vua là Minh Mạng, Thiệu 

Trị và Tự Đức. 

  

Sinh thời, Võ Văn Bản chỉ thích sách vở văn chƣơng. Đời làm quan của ông chỉ có một 

mẩu chuyện đáng kể, ấy là chuyện ông xét án khi ông đang làm Tri phủ của phủ Thiên 

Trƣờng (nay thuộc Nam Định). Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 32) 

chép chuyện này nhƣ sau :  

  

“(Võ Văn) Bản tính nết thật thà, chất phác. Khi làm Tri phủ ở phủ Thiên Trƣờng, có vụ 

án mạng, viên Tri phủ trƣớc tra xét đến năm năm mà vẫn chƣa tìm ra tội phạm, bởi vậy, 

ông mới tới mà đã bị quan tỉnh hối thúc phải tìm ra thủ phạm thật gấp. (Võ Văn) Bản 

bèn trai giới sạch sẽ, đến cầu đảo ở chùa Huyền Quang. Thế rồi đêm về, đang lúc mơ 

màng, ông bỗng thấy trƣớc án thƣ, có con nhện con giăng tơ mà kết thành hai chữ tiểu 

nguyệt. Ông tỉnh dậy, mừng thầm vì cho rằng tội phạm ắt phải tên là Tiểu (trong Hán tự 

chữ tiểu gồm có chữ tiểu ở trên và chữ nguyệt ở dƣới - NKT). Ông bèn mật hỏi thì quả 

có ngƣời (tên là Tiểu), liền bắt tra khảo, (tên Tiểu) thú nhận hết. Ai cũng cho ông có tài 

nhƣ thần, bèn làm khúc hát để ca ngợi việc này. Khúc hát ấy có câu : 

  

Độ thế tế dân, tâm thị Phật 

  

Cấm gian trích phục đạo hà thần 

  

(Nghĩa là : Cứu đời giúp dân, lòng thờ Phật; Trừ gian vạch tội đạo ơn thần). Ấy là nhờ 

lòng thành cảm cách mới đƣợc vậy." 

  

 

  

Lời bàn : Đọc hết truyện, thấy Võ Văn Bản là ngƣời rất dễ đậu mà cũng rất dễ hỏng, ông 

thích tùy hứng nhiều hơn là theo khuôn phép. Cao hứng mà làm thơ, nếu chẳng đƣợc 

tuyệt tác thì cũng đƣợc bài thơ có hồn, còn nhƣ cao hứng mà xử việc ở công đƣờng, 

không theo một phép tắc nào cả, thì sai là chính, đúng chẳng qua chỉ là may mắn đó thôi. 

  



 37 - KHÍ KHÁI PHẠM VĂN NGHỊ 

 

 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập quyển 33) chép rằng : 

  

"Phạm Văn Nghị hiệu là Nghĩa Trai, ngƣời huyện Đại An, tỉnh Nam Định. Năm Minh 

Mạng thứ mƣời chín (tức năm Mậu Tuất 1838 - NKT) ông đỗ Tiến sĩ, làm quan bắt đầu 

từ chức Hàn lâm Tu soạn rồi Tri phủ phủ Lý Nhân. (Phạm Văn Nghị) khi làm quan 

thƣờng không thích giấy tờ án kiện, hễ dân có việc phải tranh tụng lẫn nhau thì ông hay 

lấy điều nghĩa và đức hiếu để khuyên bảo. Sau, ông đƣợc thăng làm Biên tu ở Quốc Sử 

Quán. (Chẳng bao lâu), nhân vì có bệnh, ông cáo quan xin về dạy học. Học trò của ông 

rất đông, nhiều ngƣời thành đạt, và trong số những ngƣời thành đạt ấy, phần nhiều đều ra 

làm quan.  

  

Nơi ông ở gần cửa biển Đại An, thấy đất gần cửa biển bỏ không, ông bèn chiêu tập 

ngƣời cùng làng đến để khẩn hoang lập ấp đặt tên cho nơi mới khai khẩn ấy là trại Sĩ 

Lâm. 

  

Năm Tự Đức thứ mƣời một (tức năm Mậu Ngọ, 1858 - NKT), ông đƣợc khởi phục, cho 

lãnh chức Đốc học Nam Định. Năm ấy có biến ở Sơn Trà (chỉ việc thực dân Pháp nổ 

súng vào bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lƣợc nƣớc ta - NKT), ông dâng 

sớ xin tập hợp nghĩa dũng để theo quân (triều đình) đi đánh giặc, nhƣng khi ông đến thì 

họa binh lửa đã chuyển về Nam (chỉ việc thực dân Pháp kéo quân vào Nam đánh chiếm 

Gia Định - NKT). Vua cho rằng, (Phạm Văn) Nghị là ngƣời có dũng khí và chí lớn hơn 

ngƣời, liền khen ngợi rồi cho về giữ chức cũ. Khi ấy, giặc ở Đông Bắc lại quấy nhiễu 

(chỉ bọn thổ phỉ ngƣời Trung Quốc tràn sang quấy phá nƣớc ta - NKT) cho nên (Phạm) 

Văn Nghị lại đem số nghĩa dũng đã chiêu mộ đƣợc trƣớc đó, đến đóng giữ ở đồn 

Thƣợng Nguyên vài tháng mới thôi. Triều đình thăng ông làm Hàn Lâm Viện Thị giảng 

Học sĩ, nhƣng ông vì bệnh nên lại xin về nghỉ. 

  

(Phạm) Văn Nghị cùng với Doãn Khuê (đỗ Tiến sĩ cùng khoa với Phạm Văn Nghị - 

NKT) đƣợc kẻ sĩ đƣơng thời rất mến phục. Hai ông đối đãi với họ rất ƣu ái. Có lần 

(Doãn) Khuê vào bái yết Vua, Vua thong thả hỏi chuyện bệnh tình của (Phạm) Văn Nghị 

rồi cho vàng và tiền đề mua thuốc men, lại dụ rằng : 

  

- Không phải ta khen về sự tiến thoái nhanh nhẹn, mà là khen về khí tiết hơn ngƣời, gặp 

việc là hăng hái làm. 

  

Năm (Tự Đức) thứ mƣời chín (tức là năm Bính Dần, 1866 - NKT) ông đƣợc sung chức 

Thƣơng biện, đóng quân ở Hà Cát để trông coi vùng biển, cùng với các quân thứ khác, 

họp bàn mà làm các việc. 

  



Năm (Tự Đức) thứ hai mƣơi sáu (tức năm Quý Dậu 1873 - NKT), ông đƣợc thăng làm 

Thị độc Học sĩ, đƣợc ban thẻ bài bằng vàng. Mùa đông năm ấy, Hà thành có việc (chỉ 

việc thực dân Pháp đánh chiếm Hà.Nội - NKT), ông dâng sớ xin chiêu tập nghĩa dũng để 

phòng bị và đem quân đến đóng ở đồng Độc Bộ đề ngàn chặn. Do quân ít, chống không 

nổi, ông liền rút về Ý Yên, tập hợp thân hào ở vùng này lại, chờ đợi sự sai khiến của 

triều đình. Khi việc hòa hiếu đã định đoạt xong (chỉ hàng ƣớc kí ngày 15-3-1874 gồm 22 

diều khoản nặng nề, trong đó có việc triều Nguyễn phải thừa nhận chủ quyền của Pháp 

đối với Nam Kì - NKT), ông đƣợc sung làm Thƣơng biện ở tỉnh (Nam Định) song ông 

viện cớ tuổi cao, xin về dƣỡng lão. Vua chấp thuận. Sau, vì việc thành (Nam Định) bị 

thất thủ, ông bị triều đình nghị án, đoạt hết mọi chức tƣớc. Vua nói : 

  

- Ta không thể vì ơn riêng mà bỏ qua phép nƣớc đƣợc. 

  

(Từ khi bị đoạt chức), Phạm Văn Nghị về làm nhà ở động Liên Hà tỉnh Ninh Bình, xƣng 

là Liên động Chủ nhân. Quan lại địa phƣơng đem việc này tâu lên. Vua ban cho ông 100 

lạng bạc và dụ rằng : 

  

- An cƣ, dƣỡng lão, dạy bảo hiền tài, thế cũng đã là lo báo đáp, không nên tự cho nhƣ thế 

là chƣa đủ. 

  

(Phạm Văn Nghị) mất năm 76 tuổi. Vua chuẩn cho đƣợc phục lại nguyên chức hàm cũ là 

Thị độc Học sĩ. Con trƣởng của ông là (Phạm Văn) Giảng, thi Hội đỗ Phó bảng, làm 

quan đến chức Bố chánh Thanh Hóa. Con thứ là (Phạm Văn) Hân, (Phạm Văn) Hàm, 

(Phạm Văn) Phả đều là Cử nhân". 

  

 

  

Lời bàn : Phạm Văn Nghị khi làm quan thì dốc lòng lấy đức hiếu và điều nghĩa để 

khuyên bảo dân, hăng hái tổ chức cho dân đi khẩn hoang lập ấp, ban ơn cho một vùng 

mà khích lệ đến bao vùng khác, thật đáng kính lắm thay. 

  

Nƣớc có giặc thì quyết chí đánh giặc. Khí khái Phạm Văn Nghị rõ là hơn hẳn bao kẻ áo 

mão xênh xang đƣơng thời. Tiếc thay, việc chiêu tập nghĩa dũng lúc ấy chẳng phải là 

quá khó, vậy mà vua và triều đình lại dửng dƣng. Ông tập hợp thân hào ở Ý Yên để chờ 

sự sai khiến của triều đình, nhƣng thƣơng thay, ông đã gởi niềm mong chờ không đúng 

địa chỉ. 

  

Vua và triều đình lần lƣợt để từng vùng, rồi cuối cùng là để cả nƣớc rơi vào tay giặc, lúc 

ấy lại vô tội, còn những ngƣời quyết đánh, nhƣng không đủ sức đánh, để mất thành thì bị 

xử án nặng nề. Tấn bi hài của lịch sử là đó chăng ?  

  

 

 



 38 - LÒNG HIẾU THẢO VÀ ĐỨC THANH LIÊM CỦA NGUYỄN DỤC 

 

 

Nguyễn Dục ngƣời Quảng Nam, sinh năm Đinh Mão (1807), mất năm Đinh Sửu (1877), 

thọ 70 tuổi. Từ nhỏ, Nguyễn Dục đã nổi tiếng thông minh và hiếu thảo. Năm Minh 

Mạng thứ mƣời chín (1838), ông dự thi Hội, đỗ Phó bảng, đƣợc triều đình cho bổ dụng 

làm quan nhƣng ông xin đƣợc ở nhà để lo phụng dƣỡng mẹ già cho đến khi mẹ mất mới 

thôi. Đến năm Thiệu Trị thứ ba (1843), khi mẹ ông đã mất, Nguyễn Dục mới bắt đầu ra 

làm quan, với những chức vụ nhƣ Đồng tri phủ, Quốc Sử Quán Biên tu, Nội các Hành 

tẩu... v.v. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập quyển 33) chép chuyện Nguyễn 

Dục, có đoạn nhƣ sau : 

  

"Năm (Thiệu Trị) thứ bảy (tức năm Đinh Mùi, 1847 - NKT), ông vì bị bệnh, xin cáo 

quan về nhà nghỉ đến hơn mƣời năm, lấy sách vở làm vui và mở trƣờng dạy học. Học trò 

của ông rất nhiều ngƣời đỗ đạt. 

  

Năm Tự Đức thứ mƣời bốn (tức năm Tân Dậu, 1861 - NKT), ông ra nhận chức Giáo thụ 

ở Điện Bàn, sau chuyển làm Đốc học tỉnh Quảng Ngãi. Năm (Tự Đức) thứ mƣời bảy 

(tức năm Giáp Tí, 1864 - NKT), ông đƣợc chuyển làm Viên ngoại, lãnh chức Lang trung 

bộ Lại. Bấy giờ, học trò trƣờng Quốc Tử Giám thƣờng rất ít. Vua nhân đó hỏi quan 

Tham tri bộ Lại là Phạm Phú Thứ (cũng là ngƣời Quảng Nam - NKT) rằng :  

  

- Ở Quảng Nam có ai phẩm hạnh đoan chính không ? 

  

(Phạm) Phú Thứ thƣa : 

  

- Có (Nguyễn) Dục. 

  

Vua liền thăng ông làm Tế tửu. Đó là đặc cách lựa chọn vậy. Song, chẳng bao lâu, ông 

lại xin từ chức vì cớ có bệnh. Vua xuống dụ an ủi để lƣu lại và cử ông làm Phó Chủ khảo 

trƣờng thi Hƣơng Bình Định. Năm (Tự Đức) thứ hai mƣơi mốt (tức năm Mậu Thìn, 

1868 - NKT), ông đƣợc chuyển làm Thị độc Học sĩ và Đốc học Quảng Nam. Năm (Tự 

Đức) thứ hai mƣơi lăm (tức năm Nhâm Thân, 1872 - NKT), ông đƣợc thăng làm Thị 

lang bộ Lễ, sung chức Giáo đạo ở nhà Dục Đức. Nguyễn Dục ăn mặc rất chỉnh tề nên 

các Hoàng tử vẫn kính sợ. Năm (Tự Đức) thứ hai mƣơi bảy (tức năm Giáp Tuất, 1874 - 

NKT), tháng 2 có lễ tế Nam Giao, Vua chuẩn cho Hoàng tử tế thay. Khi mới tới đàn 

Nam Giao, quan Hữu quân là Lê Sỷ tặng (Hoàng tử) cái quạt lông, (Nguyễn) Dục hặc 

trách là không đúng lễ. Vua rất khen chuyện này, bèn thƣởng sa và lụa cho ông. Năm 

(Tự Đức) thứ hai mƣơi chín (tức năm Bính Tí, 1876 - NKT), (Nguyễn) Dục đã đến tuổi 

bảy mƣơi (tính theo tuổi ta - NKT), lại bị bệnh nên xin về nghỉ. Vua chỉ cho nghỉ ba 

tháng, tặng 50 lạng bạc và sắc cho địa phƣơng phải luôn tới thăm hỏi đồng thời lệnh cho 

ông rằng chừng nào mãn hạn phải phúc tâu lên Vua. Năm (Tự Đức) thứ ba mƣơi (tức 



năm Đinh Sửu, 1877 - NKT) do bệnh tình không thuyên giảm, (Nguyễn) Dục dâng sớ 

xin nghỉ hẳn tại làng. Vua dụ rằng : 

  

- (Nguyễn) Dục là ngƣời đức hạnh thuần khiết và lão luyện, xử việc thận trọng, lại xem 

xét mọi lẽ nghiêm chỉnh nên Hoàng tử biết kính sợ, so với Đoàn Khắc Thƣợng có phần 

khá hơn. Trƣớc đây, (Nguyễn Dục) vẫn cáo bệnh xin về, trẫm cũng thƣơng là bậc già 

yếu nên cũng gƣợng theo lời xin mà cho nghỉ, tƣởng sẽ còn có lúc trở lại nhận chức nên 

chỉ mới đặc cách ban tặng vàng mà chƣa gia ơn tặng chức. Năm nay, (Nguyễn Dục) đã 

hơn bảy mƣơi (bảy mƣơi mốt tuổi ta - NKT), vậy, cho (Nguyễn Dục) đƣợc thăng làm 

Thự Lễ bộ Hữu tham tri, cho đƣợc nhận một nửa bổng lộc (của chức mới này) mà về 

làng nghỉ. Hễ thấy bệnh thuyên giảm thì mau vào cung nhận chức, để đáp ơn tri ngộ 

trƣớc sau, lại cũng để thỏa ý tôn trọng ngƣời làm thầy và sự chú tâm đến ngƣời ngay của 

trẫm.  

  

(Nguyễn) Dục dâng sớ nói : 

  

- Ghi nhận đức độ để định ngôi thứ cao thấp, xét công lao mà ban cho bổng lộc hậu... 

việc này triều đình đã có quy định phép tắc rõ ràng. Nhƣng, bề tôi phải có đức lớn, công 

to nhƣ quan Đông các Đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn mới xứng đáng đƣợc đặc biệt gia ơn, chớ 

kẻ tài hèn đức mọn nhƣ hạ thần, chẳng hề có công trạng gì, vì bị bệnh mà xin về nghỉ, 

thì dám đâu lại nhận chức đến hàng phó khanh và một nửa bổng lộc nhƣ thế. 

  

Vua không bằng lòng, bảo rằng : 

  

- Nhƣ thế không phải là lạm đâu.  

  

Mùa đông năm ấy (năm 1877 - NKT) ông mất ở nhà, thọ 71 (tuổi ta). Tỉnh thần tâu lên, 

vua sai chiếu theo lệ mà cấp tiền tuất. 

  

(Nguyễn) Dục là ngƣời ít nói, trung hậu và giản dị, văn chƣơng thuần nhã. Trong huyện, 

ông là ngƣời đứng đầu của các khoa thi Hội. Ông làm quan thanh liêm, thân sĩ vẫn suy 

tôn ông là ngƣời có học hạnh. Con ông là (Nguyễn) Thích đỗ Tiến sĩ ở khoa đầu đời vua 

Kiến Phúc (tức khoa Giáp Thân, 1884 - NKT), giữ chức Biên tu, sung chức Hành tẩu ở 

Cơ Mật Viện. Đến năm đầu đời vua Hàm Nghi (tức năm Ất Dậu, 1885 - NKT), kinh 

thành có loạn (chỉ sự kiện Hàm Nghi xuất bôn - NKT) nên (Nguyễn Thích) bị hại". 

  

 

 Lời bàn : Phàm là cha mẹ, ai mà chà sung sƣớng trƣớc sự thành đạt của con mình ? 

Nhƣng, bà mẹ của Nguyễn Dục hơn hẳn nhiều bà mẹ khác ở chỗ có hai lần đƣợc hƣởng 

đại phúc. Lần thứ nhất là con bà đỗ Phó bảng, đền đáp xứng đáng công chăm lo và ao 

ƣớc của bà. Lần thứ hai là lúc con bà từ chối nhận quan chức để ở nhà tự tay chăm sóc 

phụng dƣỡng bà. Chẳng rõ gia cảnh của bà lúc ấy ra sao, nhƣng sống trong nghĩa báo 



đáp của con, xem ra chƣa dễ mấy ai đƣợc nhƣ bà. Khen Nguyễn Dục giàu lòng hiếu thảo 

cũng đƣợc mà ca ngợi bà có tài dạy con tài đức vẹn toàn cũng đƣợc. 

  

Nguyễn Dục dạy Hoàng tử bắt đầu từ sự nghiêm chỉnh trong cách ăn mặc. Hẳn nhiên, đó 

chƣa phải là tất cả, nhƣng đó chính là sự mở đầu tốt đẹp không thể bỏ qua. Xƣa nay, 

khoảng cách từ việc rẻ rúng bề ngoài đến coi thƣờng phẩm hạnh bên trong, vốn không 

bao xa. Quan Tham trị bộ Lại là Phạm Phú Thứ quả đã nhìn ngƣời rất giỏi vậy. 

  

Làm quan mà không tham của dân đã là giỏi, không dám nhận của do vua ban lại càng 

giỏi hơn. Chỉ nhận những gì mình thực sự xứng đáng đƣợc nhận. Nguyễn Dục đã xử thế 

nhƣ vậy. Việc ngỡ nhƣ thƣờng nhƣng ngƣời thƣờng không dễ làm đƣợc đâu. Kính thay 

Nguyễn Dục, ngƣời làm sáng một đoạn sử mờ ! 

  

 

 39 – LỜI CAN GIÁN CỦA MAI ANH TUẤN 

 

 

Mai Anh Tuấn ngƣời huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lúc đầu, ông có tên là Mai Thế 

Tuấn, nhƣng năm 1843, sau khi đỗ Thám hoa, ông đƣợc vua Thiệu Trị cho đổi tên thành 

Mai Anh Tuấn. 

  

Sinh thời, ông là ngƣời vui vẻ và nhã nhặn, rất ít khi khiến ai phải mất lòng. Ông mất 

ngày 6 tháng 4 năm Tự Đức thứ tám (1855) trong một lần đi đánh dẹp ở Lạng Sơn, do 

chƣa rõ năm sinh nên chƣa rõ ông thọ bao nhiêu tuổi. Một số tài liệu dân gian nói ông đỗ 

Thám hoa năm 29 tuổi. Nếu đúng vậy thì ông mất năm mới ngoài bốn chục tuổi mà thôi. 

Dƣới thời trị vì của vua Tự Đức, ông từng dâng lời can gián Vua. Lời ấy, đƣợc sách Đại 

Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 34) trân trọng ghi lại, theo đó thì Mai Anh 

Tuấn đã can vua Tự Đức ngay khi Nhà vua vừa mới lên ngôi : 

  

"Năm đầu đời Tự Đức (tức là năm Mậu Thân, 1848- NKT), quan ở Việt Đông (Quảng 

Đông, Trung Quốc - NKT) là Ngô Hội Lân, vì gặp bão mà phiêu bạt tới nƣớc ta. Vua sai 

quan đem thuyền đƣa về. Bộ Lễ và bộ Hộ nhân đó xin theo lệ cũ, đem thuyền đi hộ tống, 

chở theo thóc gạo và gỗ quý, lại còn đem thêm hai chục ngàn lạng bạc để sang mua hàng 

hóa chở về. (Mai) Anh Tuấn nhân Vua mới lên ngôi, muốn ngăn mầm xa xỉ, bèn dâng sớ 

nói lời rất thống thiết, đại để nhƣ sau : 

  

- Việc sang mua bán ở Việt Đông, từng có lệnh đình chỉ, trong ngoài đều rõ cả. Nay, nếu 

cứ thƣơng kẻ mắc nạn, mƣợn tiếng hòa hiếu với lân bang để đi doanh thƣơng đổi chác, 

thế là giả danh đƣa (ngƣời bị nạn) để chở hàng hóa về, ngƣời nƣớc láng giềng tất sẽ tự 

hỏi : thuyền ấy là thuyền gì ? Vả chăng, nay ở Lạng Sơn, bọn thổ phỉ (Trung Quốc) tràn 

sang dễ đã đến mấy tuần, công văn giấy tờ hai nƣớc qua lại trƣớc sau bất nhất, (thế thì 

tai họa của quan ở Việt Đông kia) chỉ là vớ vẩn, không đáng gì với tai nạn của dân ta (ở 

Lạng Sơn). Thiết tƣởng, việc làm (của bộ Hộ và bộ Lễ) không phải là việc nghĩa. Xin 



đem những hàng hóa dự định chở sang Việt Đông (nói trên) thƣởng cho binh lính, khiến 

họ quét nhanh đám giặc ngoài biên cõi tới. 

  

Tờ sớ ấy dâng vào, Vua sai bộ Lại bàn để trị tội, nhƣng các vị đại thần đều liên tiếp dâng 

sớ xin tha. Vua liền nhẹ trách rồi sai (Mai Anh Tuấn) đi làm án sát ở Lạng Sơn. Bấy giờ, 

giặc đang bành trƣớng, ai cũng lấy làm nguy, nhƣng (Mai) Anh Tuấn vẫn điềm nhiên 

vào bái mạng để ra đi". 

  

 

  

Lời bàn : Can gián việc làm của vua khi vua mới lên ngôi là một sự lạ, nếu không phải là 

bậc có dũng khí và vững vàng bản lĩnh, quyết không thể làm đƣợc. Can gián việc làm 

của vua mà công việc ấy đã đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ của hai bộ lớn trong triều đình 

đƣơng thời là bộ Lại và bộ Hộ, ấy là sự lạ thứ hai, nếu chẳng phải là đấng cƣơng trực và 

khí khái hơn ngƣời, quyết không thể làm đƣợc. 

  

Hóa ra, mƣợn cớ này để làm việc khác, miễn sao có lợi, cũng là chuyện vốn có của ngàn 

xƣa. Vua mà nhƣ vậy cũng chẳng ai ƣa, huống chi là quan lại các cấp. Vua giao Mai 

Anh Tuấn cho các quan ở bộ Lại xét hỏi để trị tội, tức là Vua muốn ra oai cho Mai Anh 

Tuấn biết mặt, bởi bộ Lại và bộ Hộ cũng cùng chung ý với Nhà vua. May thay, các bậc 

đại thần đã dâng sớ xin tha cho Mai Anh Tuấn. Cái chính không phải là nhờ đó, Mai 

Anh Tuấn đƣợc thoát nạn, mà là... nhờ đó, hậu sinh thấy các quan lúc ấy cũng có ngƣời 

đáng gọi là quan ! 

  

Biết là đến Lạng Sơn có thể chết bất cứ lúc nào nhƣng Mai Anh Tuấn vẫn điềm nhiên 

vào bái mạng để ra đi. Và về sau, quả thật ông đã chết bởi cuộc tấn công cua thổ phỉ 

ngƣời Trung Quốc. Dũng thay ! Tên ông còn mãi, một phần cũng chính là nhờ ở dũng 

khí này vậy. 

  

 

 40 - THƢƠNG HẠI THAY, TRẦN ĐÌNH TÖC ! 

 

 

Trần Đình Túc quê ở Gio Linh (Quảng Trị) nhƣng tiên tổ lại vốn là ngƣời Thanh Hóa. 

Tổ bảy đời của Trần Đình Túc là Trần Đông, theo Nguyễn Hoàng vào Nam. Thân phụ 

của Trần. Đình Túc là Trần Trung từng làm quan Hiệp trấn Phú Yên dƣới thời Gia Long. 

Trần Đình Túc là con thứ hai của Trần Trung. Theo Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị 

tập, quyển 35) thì Trần Đình Túc sinh năm Kỉ Tị (1809), mất năm Nhâm Thìn (1892) , 

thọ 81 tuổi. Năm Thiệu Trị thứ hai (1842), Trần Đình Túc đỗ Cử nhân và bắt đầu ra làm 

quan kể từ đó. 

  



Thời Trần Đình Túc làm quan cũng là thời chính sự nƣớc nhà rất rối ren, trong thì phong 

trào nông dân rầm rộ nổi lên ở khắp nơi, ngoài thì quân xâm lăng tràn vào cƣớp nƣớc. 

Bấy giờ, ngay cả Nhà vua cũng lúng túng và bất lực. Sách trên viết rằng : 

  

“Năm (Tự Đức) thứ chín (tức năm Bính Thìn, 1856 - NKT) lại bổ dụng (Trần Đình Túc) 

làm Tùy biện ở quân thứ Quảng Nam. Vua sai ngƣời chạy ngựa trạm vào, đón (Trần 

Đình Túc) về kinh đô để hỏi về ba chƣớc là đánh, giữ hay hòa. (Trần) Đình Túc xin dâng 

kế thanh dã (tức là kế làm vƣờn không nhà trống - NKT) và nói rằng kế ấy khiến giặc 

dẫu tiến đánh thế nào cũng chẳng kiếm đƣợc gì để ăn. Cứ thế mà làm mãi, sau nếu có 

hòa cũng không sao". 

  

Các chƣớc mà Nhà vua nói đến ở trên là những chƣớc dự định ứng phó với ngƣời Pháp. 

Hai năm sau ngày Nhà vua hỏi ý kiến Trần Đình Túc, thực dân Pháp đã nổ súng xâm 

lƣợc nƣớc ta. Năm 1862, triều đình Huế phải cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kì, rồi năm 

1867, lại phải cam lòng cát nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì cho thực dân Pháp. Năm 1873, 

thực dân Pháp tấn công Hà Nội. Cuộc chiến tranh xâm lƣợc của chúng đã lan rộng ra cả 

nƣớc. Sách trên viết tiếp :  

  

“Năm (Tự Đức) thứ hai mƣơi sáu (tức năm Quý Dậu, 1873 - NKT) đến lƣợt khu Đông 

Nam thành Hà Nội bị đánh úp. Sau đó, tỉnh Ninh Bình cũng bị mất về tay giặc. Phái viên 

của Pháp Các Nhi (tức Francois Garnier - NKT) có ý muốn thƣơng lƣợng. Vua sai 

(Trần) Đình Túc lãnh chức Tổng đốc Hà Nội, cùng với quan Tuần phủ mới (của Hà Nội) 

là Nguyễn Trọng Hợp và quan án sát là Trƣơng Gia Hội đi thƣơng lƣợng, bàn định sao 

đó để lấy lại đƣợc thành trì. (Trần) Đình Túc tâu : 

  

- Ở cõi phía Đông này, ngƣời Âu lan tràn đến đâu phải chỉ có một nƣớc, cho nên, rõ ràng 

không thể lấy sức mà chống lại đƣợc. Nay, xin đƣợc chuyển thế cuộc : tất cả quan binh 

nhất loạt vừa mới phái tới hãy tạm đình chỉ và cho họ lƣu lại ở đâu đó, thần sẽ xin cùng 

với các quan cộng sự đi ngay Hà Nội để thƣơng lƣợng. 

  

Vua y cho". 

  

 

  

Lời bàn : Kể ra, cuộc đời Trần Đình Túc cũng còn khá nhiều sự kiện lớn khác nữa, 

nhung xét về tiết tháo của ngƣời làm quan khi vận nƣớc lâm nguy, chừng ấy cũng đã quá 

đủ để phán quyết rồi. 

  

Lúc quân Pháp chƣa sang, Vua lo lắng và hoang mang nên một sai ngƣời đón Trần Đình 

Túc về để hỏi. Tiếc thay, chƣa có giặc mà Trần Đình Túc đã lo... tính chƣớc bỏ chạy rồi. 

Cái kế thanh dã mà Trần Đình Túc nói đến, thoạt nghe thì cứ tƣởng là ông kế thừa đƣợc 

kinh nghiệm của tổ tiên, nhƣng thực sự thì ngƣợc lại. Bấy giờ chƣa biết thực dân Pháp sẽ 



đánh ở đâu trƣớc, chƣa biết đất nào sẽ là chiến trƣờng, làm sao lại có thể tính kế thanh 

dã đƣợc đã chứ. Chẳng lẽ nhất loạt khiến cả nƣớc…trốn ! Lạ thay ! 

  

Giặc tìm cơ hội để đánh úp và thực sự đã đánh úp, vậy mà Trần Đình Túc lại xin triều 

đình phải lui binh để thƣơng lƣợng. Ngây thơ đến thế là cùng. Trƣớc đó sáu năm, cuộc 

thƣơng lƣợng ở Nam Kì đã thất bại. Trƣớc đó sáu năm, Phan Thanh Giản đã phải mƣợn 

chén độc dƣợc để tự giải thoát khỏi những bi kịch đang vò xé tâm can ông. Tất cả, lẽ đâu 

Trần Đình Túc chẳng rõ. 

  

Nhƣng, riêng trách mình ông mà đƣợc chăng ? Cạnh ông, bao bậc đồng liêu cũng yếu 

bóng vía và chung nếp nghĩ. Trên ông, Nhà vua cũng nào có dũng khí gì đâu. Đọc sử 

thời này, hậu sinh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Vâng, đành phải nói vậy : Thƣơng hại 

thay, Trần Đình Túc ! 

  

 

   41 – LỜI CAN CỦA QUAN KINH DIÊN KHỞI CHÚ LÀ NGUYỄN TƢ GIẢN 

 

 

Nguyễn Tƣ Giản ngƣời huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh cũ, nay thuộc huyện Đông 

Anh, ngoại thành Hà Nội. Ông là dòng dõi của Nguyễn Thực ( tức Thái tể Lan Quận 

công thời Lê Trung Hƣng) và là cháu của danh sĩ Nguyễn Án. Thân phụ của Nguyễn Tƣ 

Giản là Nguyễn Tri Hoàn, làm quan tới chức Lang trung bộ Hình (thời Minh Mạng). 

  

Nguyễn Tƣ Giản sinh năm Quý Mùi ( 1823), đỗ Tiến sĩ năm Giáp Thìn (1844), mất năm 

Bính Tuất (1886) thọ 63 tuổi. Thời Tự Đức (1848 - 1883), Nguyễn Tƣ Giản là một trong 

những cận thần của Nhà vua, đƣợc Nhà vua trao chức Kinh Diên Khởi chú, giúp việc 

giảng sách cho Vua. Tự Đức là một trong nhƣng vị vua rất chăm chỉ nghe giảng thêm 

kinh sách, tuy nhiên, cũng có lúc vì quá bận việc, Nhà vua đã không thế tới tòa Kinh 

Diên để nghe giảng một cách đều đặn đƣợc. Quan Kinh Diên Khởi chú là Nguyễn Tƣ 

Giản lấy đó làm điều lo ngại, bèn cùng với đồng liêu dâng sớ can Vua. Việc này, sách 

Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 35) ghi lại nhƣ sau :  

  

“Nhà vua từng vì bận việc mà nghỉ nghe giảng sách. (Nguyễn) Tƣ Giản cùng với đồng 

liêu dâng sớ can, đại lƣợc nói rằng : 

  

- Tòa Kinh Diên đặt ra là cốt để làm nơi giảng giải cho rõ đạo học của thánh hiền, bồi bổ 

đức lớn cho đấng vua hiền, hiểu đƣợc nổi buồn còn ẩn khuất của dân, xét kĩ sự đƣợc, sự 

mất của đạo trị nƣớc, tóm lại là không điều gì lại không có ở đó. Thế mà gần đây (thánh 

thƣợng) ít ra ngự ở tòa Kinh Diên, cũng chẳng thấy triệu bọn thần vào nơi Tiện Điện để 

đối đáp, (thần lấy làm) e ngại rằng vua tôi ngày một cách xa, lời giúp ích ngày một hiếm, 

dân tình ở dƣới ngày càng bị che lấp, muôn việc ngày càng bị ngăn trở.... tất cả đều nảy 

sinh từ đây. Nay, mấy tháng liền rất ít mƣa, ấy là trời đã răn bảo trƣớc vậy. Cúi xin bệ hạ 

noi gƣơng đời trƣớc, hăng hái nối chí ngƣời xƣa, ngày nghe giảng thì thân đến truyền 



bảo, ngày nghỉ thì triệu bọn thần đến để hỏi han. Thiết nghĩ, bệ hạ nên lắng nghe lời 

khuyên hối cải để bồi bổ đức lớn, không nên lấy sự chiều ý của ngƣời khác làm điều hay 

mà nên khuyến khích sự mạnh bạo, thẳng thắn. Với những ngƣời chầu hầu tả hữu, kẻ 

nào gian tà thì đuổi đi, kẻ nào nịnh hót thì giáng bỏ đi, mọi vật quý của lạ và những trò 

vui chơi, quyết không cho dâng lên trƣớc mặt. Đƣợc nhƣ thế thì lúc động cũng nhƣ lúc 

tĩnh, lúc cất nhắc công việc cũng nhƣ khi vô sự yên bình, chẳng chút mảy may tình riêng 

nào có thể chen lấn vào đƣợc. Khi ham muốn riêng tƣ đã sạch thì lẽ trời sẽ tỏ, tâm nhƣ 

cõi hƣ không thì lòng trời cũng hiểu thấu, ắt sẽ sẵn giúp cho đến thành công. Bấy giờ, 

đem áp dụng vào việc cai trị thiên hạ thì thật chẳng có gì là khó cả. Nhƣợc bằng không 

làm nhƣ vậy thì Kinh Diên chẳng qua chỉ là nơi bàn luận thơ văn, mà xét về ngọn nguồn, 

bọn thần chƣa dám cho việc này là có ích". 

  

 

  

Lời bàn : Ngƣời xƣa nói rằng tiến vi quan, thối vi sƣ, nghĩa là tiến tới thì làm quan, lùi 

lại thì làm thầy. Nhƣng cũng thuở xƣa, có không ít ngƣời chẳng dám nói nhƣ vậy, ấy là 

các bác giảng quan tại tòa Kinh Diên, bởi vì họ, làm thầy và làm quan cũng chính là một 

đó thôi. 

  

Xét lí lịch cuộc đời, xét cả tài lẫn đức, Nguyễn Tƣ Giản rất xứng là quan ở tòa Kinh 

Diên, nghĩa là rất xứng với vị thế của ngƣời thầy, vậy thì những gì xảy ra ở tòa Kinh 

Diên, ông hoàn toàn là ngƣời vô tội. Với không ít ngƣời, sự học chẳng qua là sự nên hay 

sự cần, còn đối với vua, sự học luôn luôn là sự buộc phải. Một khi xã tắc nằm trong tay 

kẻ ít học, đại họa là điều không thể không xảy ra. Từ góc độ đó mà nhìn nhận, thì lời của 

Nguyễn Tƣ Giản thật là lời nặng lòng với xã tắc vậy. Kính thay ! 

  

 

  

 42 - CHUYỆN LÊ ĐÌNH DAO 

 

 

Lê Đình Dao ngƣời Thuận Xƣơng, tỉnh Quảng Trị, sinh năm Quý Mùi (1823), mất năm 

Kỉ Mão (1879), thọ 56 tuổi. Khoa Tân Hợi, năm Tự Đức thứ tƣ (1851), Lê Đình Dao đỗ 

Phó bảng và bắt đầu làm quan kể từ đó. Tuy là ngƣời nổi tiếng học rộng nhƣng Lê Đình 

Dao làm quan chỉ đến chức cao nhất là Viên ngoại lang bộ Hộ. 

  

Sinh thời, Lê Đình Dao là ngƣời thanh liêm, đức độ và không bao giờ chịu cầu cạnh ai. 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 37) chép chuyện Lê Đình Dao có 

hai đoạn rất đáng lƣu ý nhƣ sau: 

  

- "Lê Đình Dao tự là Bá Ngọc, ngƣời Thuận Xƣơng, tỉnh Quảng Trị. Thân phụ của ông 

tên là (Lê) Đình Khuê, nổi danh là bậc túc nho, nhƣng bấy giờ đi thi cứ bị quan trƣờng 

đánh hỏng mãi, bèn đến nơi hẻo lánh cƣ ngụ và mở trƣờng dạy học, học trò theo học rất 



đông. Nhà (Lê Đình Khuê) rất nghèo, chỉ có mỗi một con trâu làm chỗ dựa để tính kế 

sinh nhai. Lúc nhỏ (Lê) Đình Dao phải vừa chăn trâu vừa học, tối về, thân phụ hỏi về 

nghĩa lí của sách, trả lời khá tốt nên thân phụ lấy làm lạ, bèn bán trâu đi để lo cho ông 

học hành. Khi lớn lên cũng là khi ông nổi tiếng hay chữ. Năm hai mƣơi lăm tuổi ông đỗ 

trƣờng Hƣơng (tức đỗ Cử nhân - NKT) và năm sau thi Hội thì đỗ đấu bảng phụ (tức 

đứng đầu hàng Phó bảng - NKT)”. 

  

- “(Lê) Đình Dao tính tình chất phác, hòa thuận, có phong độ của bậc cổ nhân. Ông làm 

quan trải gần ba mƣơi năm nhƣng chỉ chìm đắm ở hàng quan thấp, vậy mà vẫn điềm 

nhiên an phận, không hề tỏ rõ sự buồn bực với ai. Bấy giờ (Lê Đình) Dao có nhiều bạn 

bè là ngƣời cùng quê, làm quan với những chức vụ rất quan trọng, nên cũng có ngƣời 

khuyên ông, chỉ cần tới yết kiến vài lần là đƣợc chức quan cao hơn, nhƣng (Lê) Đình 

Dao chỉ từ tạ mà nói là mình vụng về, đâu dám lạm làm nhƣ thế. Khi ông về già, bạn bè 

nhiều ngƣời đƣợc làm quan to, nhiều lần xin tiến cử (Lê Đình) Dao lên hàng đại thần, và 

đã xin đƣợc chỉ dụ chấp thuận của Vua, nhƣng chƣa kịp nhận chức thì (Lê) Đình Dao đã 

mất.” 

  

 

Lời bàn : Với nhà nông thuở nào, con trâu là đầu cơ nghiệp, ngờ đâu, cả đến nhà của bậc 

túc nho nhƣ Lê Đình Khuê, đầu cơ nghiệp lại cũng là con trâu. Gia sản chỉ có con trâu là 

đáng giá, vậy mà Lê Đình Khuê vẫn bán đi để lấy tiền cho con ăn học, cái tình của bậc 

làm cha nhƣ ông thật đáng nêu gƣơng cho muôn đời. Thụ bẩm đƣợc tình sâu nghĩa nặng 

ấy. Lê Đình Dao đức độ hơn ngƣời, kể cũng là dễ hiểu thôi. 

  

Âm thầm làm tròn chức phận, không cầu cạnh cũng chẳng kèn cựa ai, với thời Lê Đình 

Dao, đó mới là sự lạ. Đƣơng thời, cũng có ngƣời tỏ ra không hiểu ông, thậm chí còn lấy 

đó làm điều thƣơng hại, thế mà trƣớc sau ông vẫn vui giữ nếp nhà trong sạch, kính thay ! 

  

Làm dân mà không tham, không cầu cạnh, đức ấy đủ để cả một nhà vui hƣởng. Làm 

quan mà không tham, không cầu cạnh, đức ấy đủ để cả một vùng cậy nhờ. Đức độ của 

kẻ chăn dân quan hệ mật thiết đến sinh linh của trăm họ, vậy mà tiếc thế, trăm quan may 

mới có một ngƣời nhƣ Lê Đình Dao. Thế mới biết tại sao, chức quan nhỏ nhƣ Lê Đình 

Dao lại có tên trong bộ sử lớn của nƣớc nhà. 

  

 43 - HẠNH NGHĨA TÔ THẾ MỶ 

 

 

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập) đã dành trọn quyển thứ 42 để chép 

chuyện các bậc đƣợc coi là hạnh nghĩa (nổi danh là có đức hạnh và tiết nghĩa). Quyển 

này có chép chuyện Tô Thế Mỷ, bởi vậy, xin gọi đây là Hạnh nghĩa Tô Thế Mỷ. Tô Thế 

Mỷ sinh và mất năm nào không rõ, sách chỉ cho biết đại để ông sống vào khoảng giữa 

thế kỉ XIX mà thôi. Ông ngƣời tỉnh Bình Định.  

  



Nhờ đƣợc đi học, Tô Thế Mỷ có biết chút ít chữ nghĩa nhƣng ông không tham gia thi cử. 

Khi học đƣợc câu :"Thờ cha mẹ phải lấy sự kính trọng và sự theo điều phải làm đạo 

lớn”. Ông cảm thấy thấm thía. và từ đó trở nên rất hiếu thảo. Sách trên chép rằng : 

  

“Ngƣời cha (của Tô Thế Mỷ) tính nóng nảy, hay cãi cọ tranh giành với mọi ngƣời, cho 

nên (Tô Thế) Mỷ thƣờng phải dùng những lời dịu dàng để ngăn đi. Một hôm, cha ông có 

chuyện xích mích với hàng xóm, liền vác gậy ra, tính đánh lộn. (Tô Thế) Mỷ vừa ôm lấy 

kêu khóc, vừa khéo léo nói với ngƣời hàng xóm, khiến họ cũng xuôi tai mà thôi. 

  

Ngƣời mẹ (của Tô Thế) Mỷ thì tính rất hà tiện. Mỗi khi vào bữa, bà liền hỏi giá tiền các 

thứ thức ăn, hễ bữa nào thấy hơi có chất tƣơi chất béo là bỏ đũa xuống không ăn nữa vì 

sợ tốn. Bởi thế (Tô Thế) Mỷ phải bảo nhỏ với vợ con là đừng kể thật giá thức ăn với mẹ 

mà cứ nói hạ xuống. Ông lại thƣa cùng mẹ rằng : 

  

- Con nhờ có cơ nghiệp sẵn, lại cũng cần cù làm lụng, cho nên, cái ăn cái mặc trong nhà 

không đến nỗi thiếu thốn. 

  

Khi ngƣời cha bị bệnh, việc cơm cháo thuốc men đều tự tay (Tô Thế Mỷ) trông coi, sớm 

chiều chăm sóc, tận tụy quên ăn quên ngủ. Khi ngƣời cha mất, ông đem táng ở núi. Nơi 

ấy nhiều cọp, (Tô Thế) Mỷ liền khiêng đá đắp thành mộ rồi làm nhà ở đó đúng ba năm, 

cọp vẫn thƣờng đi ngang qua đó nhƣng không hề làm hại ông. 

  

Sau, đến lƣợt ngƣời mẹ ông bị bệnh, bà dặn rằng, đừng làm nhƣ trƣớc (tức là đừng làm 

nhà canh mộ nhƣ đã làm với cha ông- NKT) khiến phải bỏ bê công việc và khổ lụy đến 

con cháu. Nhƣng khi mẹ mất, ông lại hợp táng bên cạnh mộ cha rồi làm nhà ở đó canh 

mộ đến ba năm, củi nƣớc đều tự tìm lấy mà dùng, vất vả lại thêm xót thƣơng quá mà lâm 

bệnh. Ngƣời làng thấy thƣơng mà đƣa ông về. Năm ấy ông 38 tuổi. Năm Tự Đức thứ 

mƣời hai (tức năm Kỉ Mùi, 1859 - NKT), Nhà vua biết, khen là con có hiếu, ban cho tấm 

biển vàng và tiền lụa để thƣởng". 

  

  

Lời bàn : Vì một mục đích tốt đẹp nào đó, nói dối đôi khi cũng là cần, thậm chí là rất cần 

nữa. Nhƣ ngƣời mẹ của Tô Thế Mỷ, giá thử lúc nào cũng đƣợc nghe chính xác về giá cả 

của thức ăn hàng ngày, chắc chắn bữa cơm nhà ông lúc nào cũng buồn tẻ mà thôi. Nhai 

nuốt lƣơng thực và thực phẩm chƣa phải là ăn, bữa ăn của mọi gia đình còn có một thứ 

quan trọng hơn cả lƣơng thực và thực phẩm nữa, đó là không khí vui vẻ và thƣơng yêu 

đằm thắm 

  

Làm nhà canh mộ cho cha mẹ, đó là tục xƣa. Thời ấy, tục ấy và làm đúng theo tục nhƣ 

Tô Thế Mỷ là chí phải. Tân thời mà nệ cổ là có lỗi, nhƣng tân thời mà không chấp nhận 

việc cổ nhân xử theo tục cổ, hẳn nhiên cũng có lỗi. Bởi nghĩ vậy hậu sinh dùng bút 

khoanh tay thi lễ, thƣa rằng : Kính thay, hạnh nghĩa Tô Thế Mỷ ! 

  



 

 44 - SƠN NHÂN HÕA THƢỢNG 

 

 

Sơn Nhân Hòa thƣợng là hiệu của Giác Ngộ Hòa thƣợng. Hiệu này do chính vua Minh 

Mạng ban cho. Giác Ngộ Hòa thƣợng ngƣời Gia Định, tên họ là gì chƣa rõ, xuất gia năm 

nào và viên tịch năm nào cũng chƣa ai hay. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị 

tập, quyển 43) chép rằng : 

  

“Lúc đầu (Sơn Nhân) từng phải (đi phu), lo việc đẽo đá để xây thành rất chăm chỉ. (Một 

hôm, Sơn Nhân) chợt thấy trong tảng đá lớn có bức tƣợng Phật, liền phát nguyện đi tu, 

đem tƣợng ấy vào rừng và đoạn tuyệt với thế tục. Sau, có ngƣời ở Phú Yên bỗng thấy 

chùa Thôn Không ở trên núi có ngƣời đến ở. Nguyên xƣa ngƣời của thôn này có dựng 

ngôi chùa ở trên núi, nhƣng núi lắm cọp (nên bỏ không). Thấy Sơn Nhân tới ở, họ kính 

sợ mà hỏi thăm. Sơn Nhân đáp : 

  

- Ta là ta, cọp là cọp. 

  

Lại hỏi .  

  

- (Sơn Nhân) học chú ở đâu mà có thể khiến đƣợc cọp ? 

  

(Sơn Nhân) đáp : 

  

- Ta chỉ có sáu chữ Nam-mô-a-di-đà Phật. Thế thôi ! 

  

Bấy giờ là lúc dịch bệnh đang hoành hành, đâu cũng có ngƣời bị mắc phải bệnh dịch mà 

chết, duy chỉ có thôn ấy, nhờ Sơn Nhân cầu đảo tụng niệm nên mới đƣợc yên. Quan tỉnh 

(chƣa rõ họ tên) chẳng may có ngƣời con bị đau tim, cúng vái thuốc men mãi mà cũng 

không công hiệu gì, ngƣời ngƣời đều cho là bị yêu tinh cọp cái quấy nhiễu, bởi vậy, 

quan tỉnh liền sai ngƣời đi đón mời Sơn Nhân. Sơn Nhân hỏi : 

  

- Nhà quan tỉnh ở nơi nào ? 

  

Ngƣời đi thỉnh Sơn Nhân đáp : 

  

- Ở hƣớng Đông. 

  

Sơn Nhân nói : 

  

- Ngƣơi về trƣớc đi. Ta biết rồi. 

  

Ngƣời ấy chƣa về đến nơi thì Sơn Nhân đã tới bắt mạch và nói : 



  

- Hổ tinh nƣơng, tha cho kẻ ngây thơ dại dột này đi. Tha đi ! 

  

(Nói xong thì) chợt nghe nhƣ có tiếng động, tựa có tấm lụa bay vút ra ngoài rồi tan biến 

mất. Con của quan tỉnh khỏi bệnh. Quan tỉnh liền đem việc ấy tâu lên, Thánh Tổ Nhân 

Hoàng đế (tức là vua Minh Mạng - NKT) xuống sắc dụ cho triệu vào nội điện, cho ngồi 

và hỏi nhờ đâu mà đắc đạo. Xong, Nhà vua ban cấp rất hậu, nhƣng không nhận. Vua nói 

: 

  

- Đời xƣa có câu : Thuần nhất không pha là hòa, muôn loài đều tôn là thƣợng, hòa 

thƣợng chính là ngƣời đấy ƣ ? 

  

Nói rồi, bèn ban cho hiệu là Sơn Nhân Hòa thƣợng, lại sắc cho Hòa thƣợng đến ở các 

chùa công". 

  

 

 45 – ĐỖ TIẾT PHỤ 

 

 

Đỗ tiết phụ có nghĩa là ngƣời đàn bà tiết hạnh, họ Đỗ, còn nhƣ tên bà là gì thì chƣa rõ. 

Bà là vợ của ngƣời nông dân quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tên là Lê Đình 

Dũng. Gia đình Lê Đình Dũng kể cũng khá đặc biệt : bà nội góa chồng năm hai mƣơi 

tuổi, mẹ góa chồng năm hai mƣơi lăm tuổi và Lê Đình Dũng cũng mất sớm, để lại ngƣời 

vợ góa là Đỗ tiết phụ nói trên. Lúc chồng mất, bà mới hai mƣơi tuổi. Chuyện Đỗ tiết phụ 

đƣợc sách 

  

Đại Nam chính biên liệt truyện (Nhị tập, quyển 44) chép lại nhƣ sau : 

  

"Đỗ Thị ngƣời huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vợ của nhà nông tên là Lê Đình Dũng. 

Năm mƣời chín tuổi, bà về nhà chồng, đƣợc hơn một năm thì sinh hạ một ngƣời con gái. 

Thế rồi chồng bà mất, con gái của bà cũng mất khi còn ở tuổi vị thành niên. Gia đình của 

Lê Đình Dũng nghèo, ít anh em, bà mẹ lại già yếu và mù lòa. Đỗ Thị lo tang chồng, tang 

con và nuôi dƣỡng mẹ chồng, xóm giềng ai ai cũng cho là có hiếu. Đỗ Thị có nhan sắc 

nên có ngƣời muốn nhờ mai mối để xin hỏi, nhƣng bà kiên quyết chối từ. Năm Bính 

Tuất (tức là năm 1886 - NKT) do có việc phải dấy binh (chỉ việc thực dân Pháp đàn áp 

cuộc khởi nghĩa Ba Đình do Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hà Văn Mao, Cầm Bá 

Thƣớc chỉ huy - NKT), đêm đêm, dân trong thôn thƣờng vì sợ hãi mà đem nhau chạy 

trốn vào các bụi rậm. Thôn ấy có ngƣời cùng chạy (với Đỗ Thị), nhân đó muốn làm 

chuyện dâm loạn. Đỗ Thị liền lấy con dao nhọn giấu sẵn trong ngƣời ra và mắng rằng : 

  

- Chuột nhắt không sợ cọp ƣ ? 

  



Bà cứng rắn, tiết liệt đại để là nhƣ thế. Mẹ chồng của bà vẫn thƣơng mà lo cho hoàn 

cảnh của bà mai sau, bèn nói : 

  

- Con còn trẻ, nhƣ muốn yên phận nghèo với ta cũng đƣợc mà nếu không cũng chẳng 

sao. Ta già rồi, ắt phải chết, đừng quyến luyến mà làm gì nữa. 

  

(Đỗ) Thị cau mày nói rằng : 

  

- Nếu con mà đi (bƣớc nữa) thì lão mẫu trông cậy vào ai. Nhà ta trinh bạch đã hai đời 

nay (chỉ việc mẹ và bà nội của Lê Đình Dũng đều là góa bụa - NKT), nếu để thẹn cho 

đạo làm vợ (ý nói đi tái giá, không giữ tiết đến cùng - NKT) thì lập tức sẽ làm ô nhục 

(danh giá của gia đình) đó.  

  

Từ đó bà thề nhƣ con én một mình, hơn hai mƣơi năm chịu kham chịu khó, nhà nghèo 

nhƣng mẹ chồng nàng dâu vẫn yên phận nƣơng tựa nhau.” 

  

 

Lời bàn : Phụ nữ xƣa, nếu chẳng may chổng mất sớm, phải chịu cảnh góa bụa lúc còn 

phơi phới tuổi xuân, thì những ngƣời đƣợc coi là có tiết hạnh, thƣờng chết theo chồng 

hoặc là thủ tiết thờ chồng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, ấy là chuẩn mực đạo đức của 

một thời, đúng sai thế nào, xin miễn bàn tới, chỉ biết rằng làm theo đƣợc chẳng phải là 

chuyện dễ đâu. 

  

Ngƣời đàn bà Đỗ trong chuyện này thì yêu chồng, kính mẹ chồng, kính gia phong tốt 

đẹp của nhà chồng và muốn đƣợc góp phần giữ gìn gia phong tốt đẹp đó. Thân gái mà 

nuôi dƣỡng mẹ chồng mù lòa trong điều kiện nghèo khó, đáng phục lắm thay. Thời loạn, 

khéo giữ thân đã khó, ngƣời có sắc đẹp mà sống trong cảnh nghèo nàn, giữ đƣợc sự đoan 

chính lại còn khó hơn. Sử cũ chép lại chuyện này, quả là chí phải. 

  

 THẾ THỨ CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN 

 

 

Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi biên soạn thêm phần phụ lục này. Mặc dù sách chỉ 

giới thiệu những giai thoại xảy ra trong thế kỉ XIX, nhƣng với Thế thứ các vua triều 

Nguyễn, chúng tôi liệt kê đầy đủ, tất cả các vị vua của triều đại này. Tất nhiên, với tƣ 

cách là liệt kê thế thứ, nhiều chi tiết liên quan đến các đời vua, nếu xét thấy không cần 

thiết đều bị lƣợc bỏ. 

  

01 - NGUYỄN THẾ TỔ (1802 - 1819)  

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Chủng, tự là Phúc Ánh, con thứ ba của Nguyễn Phúc Luân 

(tức Nguyễn Phúc Kỳ), cháu nội của Võ Vƣơng Nguyễn Phúc Khoát. 

  



- Sinh ngày 15 tháng 1 năm Nhâm Ngọ (1762), xƣng vƣơng năm 1780 đánh bại Tây Sơn 

và lên ngôi Hoàng đế vào ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802). 

  

- Ở ngôi 17 năm, đặt niên hiệu là Gia Long, mất ngày 19 tháng 12 năm Kỉ Mão (1819), 

thọ 57 tuổi. 

  

02 - NGUYỄN THÁNH TỔ (1820 - 1840) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Hiệu, tự là Phƣớc Đảm, con thứ tƣ của vua Nguyễn Thế Tổ 

(Gia Long), thân mẫu ngƣời họ Trần, sau đƣợc tôn phong là Thuận Thiên Cao Hoàng 

hậu. 

  

- Sinh năm Tân Hợi (1791), đƣợc lập làm Thái tử từ tháng 6 năm Bính Tí (1816), lên nối 

ngôi từ tháng 12 năm 1819, ở ngôi 20 năm, đặt niên hiệu là Minh Mạng (1820 - 1840), 

mất năm Canh Tí (1840), thọ 49 tuổi.  

  

03 - NGUYỄN HIẾN TỔ (1841 - 1847) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Miên Tông, con trƣởng của vua Nguyễn Thánh Tổ (Minh 

Mạng), thân mẫu ngƣời họ Hồ. 

  

- Sinh năm Đinh Mão (1807), lên nối ngôi vào tháng 1 năm Tân Sửu (1841), ở ngôi 6 

năm, đặt niên hiệu là Thiệu Trị (1841- 1847), mất vào tháng 9 năm Đinh Mùi (1847), thọ 

40 tuổi. 

  

04 - NGUYỄN DỰC TÔNG (1848 - 1883) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, con thứ hai của Nguyễn Hiến Tổ (Thiệu Trị), 

thân mẫu ngƣời họ Phạm. 

  

- Sinh vào tháng 8 năm Kỉ Sửu (1829), lên nối ngôi từ tháng 10 năm Đinh Mùi, đặt niên 

hiệu là Tự Đức (1848 - 1883), ở ngôi 35 năm, mất vào tháng 6 năm Quý Mùi (1883), thọ 

54 tuổi. 

  

05 - NGUYỄN DỤC ĐỨC (1883) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Ƣng Chân, con của Nguyễn Phúc Hồng Y nhƣng lại làm con 

nuôi của Nguyễn Dực Tông (Tự Đức). 

  

- Sinh năm Quý Sửu (1853), lên nối ngôi đƣợc ba ngày (20, 21 và 22 tháng 7 năm 1883) 

rồi bị phế và bị giết, thọ 30 tuổi. 

  

06 - NGUYỄN HIỆP HÒA (1883) 



  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Hồng Dật, con của Nguyễn Hiến Tổ (Thiệu Trị) và là em của 

vua Nguyễn Dực Tông (Tự Đức). 

  

- Sinh năm nào không rõ, đƣợc lên nối ngôi 4 tháng (từ tháng 8-1883 đến tháng 11 - 

1883), đặt niên hiệu là Hiệp Hòa, bị giết vào ngày 18 tháng 11 năm 1883, chƣa rõ năm 

sinh nên không biết là thọ bao nhiêu tuổi.  

  

07 - NGUYỄN GIẢN TÔNG (1884) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Ƣng Đăng, con của Kiên Thái Vƣơng Nguyễn Phúc Hồng 

Cai nhƣng lại làm con nuôi của vua. Nguyễn Dực Tông (Tự Đức). 

  

- Sinh năm Kỉ Tị (1869), lên nối ngôi từ tháng 11 năm 1883, đặt niên hiệu là Kiến Phúc, 

mất vì bệnh vào tháng 4 năm Giáp Thân thọ 15 tuổi. 

  

08 - NGUYỄN HÀM NGHI (1884 - 1888)  

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Ƣng Lịch, con của Kiên Thái Vƣơng Nguyễn Phúc Hồng Cai 

và là em ruột của vua Nguyễn Giản Tông (Kiến Phúc). 

  

- Sinh năm Nhâm Thân (1872), lên nối ngôi vào tháng 6 năm 1884 dặt niên hiệu là Hàm 

Nghi từ 1885. Hàm Nghi là niên hiệu chứ không phải là miếu hiệu, nhƣng vì vị vua này 

không có miếu hiệu nên tạm lấy niên hiệu chép thay, tƣơng tự nhƣ các vua Nguyễn Dục 

Đức và Nguyễn Hiệp Hòa. 

  

09 - NGUYỄN CẢNH TÔNG (1885 - 1888) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Ứng Xuy, con của Nguyễn Phúc Hồng Cai và là anh ruột của 

các vua Kiến Phúc, Hàm Nghi. 

  

- Sinh năm Quý Hợi (1863), lên nối ngôi vào tháng 8 năm 1885 (sau khi vua Hàm Nghi 

xuất bôn đánh Pháp), ở ngôi 3 năm, đặt niên hiệu là Đồng Khánh (1885 - 1888), mất vào 

tháng 12 năm Mậu Tí (1888) thọ 25 tuổi. 

  

10 - NGUYỄN THÀNH THÁI (1889 - 1907) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Bửu Lân, con của vua Dục Đức, thân mẫu ngƣời họ Phan. 

  

- Sinh năm Kỉ Mão (1879), lên nối ngôi năm 1889. Ở ngôi 8 năm, đặt niên hiệu là Thành 

Thái (1889 - 1907), sau bị Pháp đem đi đày tại đảo Réunion (Châu Phi thuộc Pháp), mất 

năm 1954, thọ 65 tuổi. 

  



11 - NGUYỄN DUY TÂN (1907 - 1916) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Vĩnh San, con thứ 8 của vua Thành Thái. 

  

- Sinh năm 1900, lên nối ngôi năm 1907, ở ngôi 9 năm, đặt niên hiệu là Duy Tân (1907 - 

1916), sau bị Pháp đày sang đảo Réunion, mất năm 1945, thọ 45 tuổi.  

  

12 - NGUYỄN HOẢNG TÔNG (1916 - 1925) 

  

- Ho và tên : Nguyễn Phúc Bửu Đảo, con của vua Đồng Khánh. 

  

- Sinh năm Nhâm Ngọ (1882), lên nối ngôi năm 1916. Ở ngôi 9 năm, đặt niên hiệu là 

Khải Định (1916 - 1925), mất năm 1925. thọ 43 tuổi. 

  

13 - NGUYỄN BẢO ĐẠI (1925 - 1945) 

  

- Họ và tên : Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, con của vua Khải Định.  

  

- Nối ngôi năm 1925, ở ngôi 20 năm, đặt niên hiệu là Bảo Đại, năm 1945, khi Cách 

mạng tháng Tám bùng nổ và thắng lợi. Bảo Đại đã phải thoái vị. 

  

Nhƣ vậy, triều Nguyễn gồm có 13 đời vua, nối nhau trị vì suốt 143 năm. Đƣợc dựng lên 

nhờ đánh bại phong trào Tây Sơn và bị sụp đổ bởi cuộc Cách mạng tháng Tám. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 LỜI CHÚ CUỐI SÁCH 

 

 

Để bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, đỡ mất công tra cứu, chúng tôi viết thêm lời chú cuối 

sách này. Tất cả những từ hoặc những khái niệm nào xét thấy cần chú thích thì chúng tôi 

mới chú thích. Con số để trong dấu ngoặc đơn, để ngay bên cạnh các từ hoặc các khái 



niệm là số thứ tự của các giai thoại. Chúng tôi xin đƣợc lƣu ý bạn đọc rằng, lời chú này 

chỉ đúng với tập này mà thôi. 

  

ÁN SÁT SỨ (30) : Chức quan đứng hàng thứ ba trong số các quan đầu tỉnh, chuyên 

trông coi việc xét xứ án kiện và ngục tụng. 

  

BẮC THÀNH (07) : Đơn vị hành chánh của nƣớc ta thời Gia Long đến nửa sau đời 

Minh Mạng (từ năm 1802 đến năm 1832). Bấy giờ triều Nguyễn lập ra Bắc thành để cai 

quản các trấn thuộc Bắc Kì và Gia Định thành để cai quản các trấn thuộc Nam Kì. Đứng 

đầu Bắc thành là chức Bắc thành Tổng trấn, đứng đầu Gia Định thành là chức Gia Định 

Tổng trấn. Từ năm 1832, khi đơn vị cấp trấn bị bãi bỏ và thay vào đó là đơn vị cấp tỉnh, 

thì Bắc thành và Gia Định thành cũng không còn nữa. 

  

BIÊN TU (30) : Chức quan lo việc biên chép sử sách, hàm khởi điểm thƣờng là Chánh 

thất phẩm. 

  

BIÊN VỤ (34) : Chức quan chuyên lo việc theo dõi tình hình ở biên giới. Đây chỉ là 

chức quan nhất thời, chỉ đặt ra khi biên giới có những vấn đề cần quan tâm mà thôi. 

  

BÌNH PHÚ TỔNG ĐỐC (18), (19) : Tổng đốc là chức quan đứng đầu ngạch hành chính 

ở cấp tỉnh. Thƣờng thì mỗi tỉnh có một quan Tổng đốc, nhƣng cũng nhiều khi hai tỉnh 

hoặc ba tỉnh mới có một quan Tổng đốc. Ở đây, Bình là Bình Định. Phú là Phú Yên. 

  

BỞI LÒNG CHÚNG CHẲNG NGHE THIÊN TỬ CHIẾU, ĐÓN NGĂN MẤY DẶM 

MÃ TIỀN ; THEO BỤNG DÂN PHẢI CHỊU TƢỚNG QUÂN PHÙ, GÁNH VÁC 

MỘT VAI KHỔN NGOẠI (33) : Câu trích từ Văn tế Trƣơng Định của Nguyễn Đình 

Chiểu. Cả câu ý nói : Bởi vì nhân dân không chịu nghe theo chiếu chỉ của Vua (chỉ việc 

vua Tự Đức xuống chỉ dụ, bắt Trƣơng Định phải bãi binh, không đƣợc đánh Pháp nữa), 

cho nên đã ra đứng, hàng ngũ dài đến mấy dặm, đón phía trƣớc ngựa của Trƣơng Định, 

ngăn ông không nên từ bỏ nghĩa binh (và ông đã ở lại). Vì theo nguyện vọng của dân mà 

Trƣơng Định đã nhận tƣớng quân phù (tức là nhận tấm thẻ làm phù hiệu của tƣớng 

quân), lo gánh vác trách nhiệm coi giữ một vùng đất của vua. Câu này lấy ý từ một câu 

của sách Hán thƣ (Trung Quốc) nhƣ sau : Niết dĩ nội, quả nhân chế chi ; Niết dĩ ngoại 

tƣớng quân chế chi" nghĩa là từ ngạch cửa này trở vào thì quả nhân coi giữ, từ ngạch cửa 

này trở ra là tƣớng quân coi giữ. 

  

BỨC CỐC (09) : Tên đất. Đất này nay thuộc tỉnh Bình Định. 

  

CAI CƠ (20) : chức quan Võ bậc trung. Cai cơ thƣờng đƣợc quyền chỉ huy một cơ binh, 

mỗi cơ binh, nếu gồm đủ thì có khoảng 500 quân. 

  

CAO MAN (29) : Tức Cao Miên, nay là Campuchia.  

  



CẨM Y CHƢỞNG VỆ (10) : Chức võ quan bậc trung, Cẩm y chỉ là mĩ từ đƣợc ban 

thêm để tỏ sự ân sủng của chúa, còn Chƣởng vệ là chức đứng đầu một Vệ. Thời chúa 

Nguyễn Phúc Thuần, đơn vị Vệ thƣờng rất phức tạp, lớn nhỏ không chừng. Tuy nhiên, 

quan Chƣởng vệ bao giờ cũng đƣợc xếp vào hàng bậc trung. 

  

CÔ (18) : Từ khiêm xƣng của vua. Quan lại, dầu lớn bao nhiêu cũng không đƣợc xƣng 

nhƣ vậy. Bởi thế, triều thần cho là Lê Văn Duyệt đã phạm trọng tội khi tự xƣng là cô. 

  

CƠ MẬT ĐẠI THẦN, HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SĨ (28) : vị quan lớn, đƣợc quyền dự bàn 

những việc cơ mật của quốc gia, chức Hiệp biện Đại học sĩ. Chức này thƣờng có hàm 

Tòng nhất phẩm. 

  

CƠ MẬT VIỆN (38) : Tên cơ quan. Cơ Mật Viện là cơ quan của các bậc đại thần, những 

ngƣời có trọng trách bàn bạc các vấn đề cơ mật của quốc gia để vua tham khảo. 

  

CƠ MẬT VIỆN ĐẠI THẦN (27) : Tên chức quan. Chức này dành cho các vị quan lớn 

làm việc ở Cơ Mật Viện. 

  

CỤC BẢO TUYÊN (30) : Tên cơ quan. Cơ quan này chuyên lo việc đúc tiền cho nhà 

nƣớc. 

  

CHỦ SỰ (27), (30) : Tên chức quan. Chức này đại để cũng nhƣ chánh văn phòng của 

một bộ nào đó. 

  

CHIÊM Ê (13) : Tên đất. Đất này nay thuộc Thừa Thiên - Huế. 

  

CHUYỆN HOÀNG BÀO Ở TRẦN KIỀU (8) : Chuyện về Triệu Khuông Dận (ở Trung 

Quốc). Triệu Khuông Dạn vốn là tƣớng của nhà Hậu Chu, khi ông đem quân đến Trần 

Kiều thì đƣợc tƣớng sĩ khoác áo bào cho và tôn lập làm vua. Đó là vua Tống Thái Tổ. 

Đây các triều thần vu cho Lê Văn Duyệt tội có ý cƣớp ngôi nhƣ Triệu Khuông Dận đã 

cƣớp ngôi của nhà Hậu Chu. 

  

DƢƠNG KIÊN (19) : Tên ngƣời. Dƣơng Kiên ngƣời Trung Quốc, sống vào khoảng nửa 

sau của thế kỉ thứ VI. ông là quan Phụ chính Đại thần, có con gái là Hoàng hậu của vua 

Tuyên Đế nhà Bắc Chu (một trong những nƣớc của Bắc Triều thời Nam - Bắc Triều ở 

Trung Quốc). Lúc vua Tuyên Đế mất, vua nối ngôi là Tĩnh Đế (cũng là cháu ngoại của 

Dƣơng Kiên) hãy còn nhỏ, nhân đó, Dƣơng Kiên đã mƣợn tiếng khoan dung để thu phục 

lòng ngƣời rồi nhân đây mà cƣớp ngôi nhà Bắc Chu. Dƣơng Kiên là ngƣời sáng lập ra 

nhà Tùy (581 - 618). Ông chính là vua Tùy Văn Đế. Đây các triều thần có ý vu cho Lê 

Chất tội xin Hoàng tử làm con nuôi của mình, chẳng qua chỉ cốt bắt chƣớc Dƣơng Kiên, 

lập mƣu cƣớp ngôi mà thôi. 

  



ĐÀN NAM GIAO (13) : Tức đàn tế Giao. Tế Giao là tế trời đất, lễ đại tế này chỉ có 

Thiên tử mới đƣợc cử hành. Đàn tế Giao bao giờ cùng đắp ở phía Nam của kinh đô nên 

mới gọi là đàn Nam Giao. Thông thƣờng, đàn Nam Giao có hai phần đắp chồng lên 

nhau. Phần dƣới hình vuông, tƣợng trƣng cho đất, gọi là phƣơng đàn nghĩa là đàn hình 

vuông). Phần trên hình tròn, tƣợng trƣng cho trời, gọi là viên đàn (đàn hình tròn). Từ 

thời Lê trở về trƣớc, đàn Nam Giao của nƣớc ta ở Hà Nội, thời Nguyễn, đàn Nam Giao ở 

Huế. 

  

ĐẢO CỔ CỐT (13) : Tên đảo. Nay đảo này thuộc tỉnh Kiên Giang. 

  

ĐÔ ĐỐC (09) : Đây là chức của tƣớng Tây Sơn là Nguyễn Văn Khôn. Thời Tây Sơn, 

Đô đốc là chức võ quan cao cấp. Tuy nhiên, vì hệ thống quan chức thời này chƣa chặt 

chẽ, cho nên chỉ có thể tạm hiểu nhƣ thế mà thôi. 

  

ĐÔ SÁT, PHÓ NGỰ SỬ VIỆN (28) : Tên chức quan. Đô sát là chức quan làm việc tại 

Ngự Sử Viện (cơ quan lo việc can gián hoặc hặc tội bá quan, dâng lời can gián đối với 

cả nhà vua khi xét thấy cần thiết). Chức này cũng tƣơng tự nhƣ chức Gián quan, Ngôn 

quan hoặc Ngự sử. Phó Ngự Sử Viện là quan đứng hàng thứ hai của cơ quan Ngự Sử 

Viện.  

  

ĐÔ SÁT VIỆN (27) : Cũng tức là Ngự Sử Viện hay Ngự Sử Đài. 

  

ĐÔ THỐNG (10) : Vinh hàm mà vua Gia Long vẫn thƣờng ban cho các quan đứng đầu 

một trấn. Đây là vinh hàm của quan trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Hiếu. 

  

ĐÔ THÔNG CHẾ (09) : Chức võ quan cao cấp của Nguyễn Phúc Ánh. Do lúc này, hệ 

thống quan chức chƣa chặt chẽ, nên tạm hiểu là nhƣ thế cũng đƣợc. 

  

ĐÔNG ĐỘC BỘ (37) : Tên đất. Đất này nay thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

  

ĐỒNG TRI PHỦ (38) : Tƣơng đƣơng với chức Tri phủ. Tri phủ là quan đứng đầu một 

phủ. Ngƣời đƣợc hƣởng hàm thực thụ thì gọi là Tri phủ, ngƣời chỉ mới cho hƣởng hàm 

tƣơng đƣơng với Tri phủ thì gọi là Đồng tri phủ. 

  

ĐƢỜNG THÁI TÔNG (32) : Vua thứ hai của nhà Đƣờng (Trung Quốc), họ và tên thật 

là Lý Thế Dân, lên ngôi năm 626, ở ngôi 22 năm (từ năm 626 đến năm 648).  

  

GIÁM THÍ (12) : Coi thi. 

  

GIÁO ĐẠO Ở NHÀ DỤC ĐỨC (38) : Giáo đạo là chức quan lo việc dạy học ở triều 

đình. Nhà Dục Đức là nhà nghe giảng học của các Hoàng tử thời Nguyễn. 

  



GIÁO TẬP Ở NHÀ QUẢNG PHÚC (30) : Giáo tập cũng là tên chức quan chuyên lo 

việc dạy học ở triều đình. Nhà Quảng Phúc là nơi các Hoàng tử và con em trong hoàng 

tộc nghe giảng học. 

  

GIÁO THỤ (38) : Tên chức quan chuyên trông coi về giáo dục ở cấp phủ.  

  

HÀ CÁT (37) : Tên đất. Đất này nay chƣa rõ là ở đâu, chỉ biết đại để nằm ở vùng duyên 

hải phía Đông Bắc của nƣớc ta. 

  

HÀN LÂM TU SOẠN (37) : Tên chức quan. Chức này chuyên lo việc biên chép ở cơ 

quan Viện Hàn Lâm của triều đình.  

  

HÀN LÂM THỊ ĐỘC (30) : Tên chức quan. Chức này chuyên lo việc rà soát lại các văn 

bản của Viện Hàn Lâm trƣớc khi trình duyệt. 

  

HÀN LÂM VIỆN THỊ GIẢNG (37) : Tên chức quan. Chức này chuyên lo việc công bố 

các văn bản của Viện Hàn Lâm. 

  

HÁN MINH ĐẾ (32) : Vua thứ hai của nhà Đông Hán (cũng gọi là nhà Hậu Hán) ở 

Trung Quốc, làm vua từ năm 57 đến năm 74. 

  

HÁN QUANG VÕ (32) : Vua đầu tiên của nhà Đông Hán (cũng gọi là nhà Hậu Hán) ở 

Trung Quốc, làm vua từ năm 25 đến năm 57.  

  

HÁN VĂN ĐẾ (32) : Vua thứ ba của nhà Tây Hán (cũng gọi là nhà Tiền Hán) ở Trung 

Quốc, làm vua từ năm 135 trƣớc Công nguyên đến năm 157 trƣớc Công nguyên. 

  

HÀNG PHÓ KHANH (38) : Thời này, các chức quan ở các bộ, nếu thấp hơn Thƣợng 

thƣ mà cao hơn Lang trung thì đƣợc xếp chung vào hàng Phó khanh. 

  

HÀNH TẨU (38) : Chức quan hạng thấp, lo giúp việc ở các bộ hoặc ở các cơ quan của 

triều đình. Chức này thƣờng dùng cho các quan đang trong thời kì tập sự. 

  

HẬU QUÂN (08) : Thời này, quân đội thƣờng đƣợc chia làm Ngũ quân. gồm có : Tiền 

quân, Hậu quân, Trung quân, Tả quân và Hữu quân. Nhƣ vậy, Hậu quân là một trong số 

Ngũ quân. 

  

HIỆP ĐỐC (34) : Tên chức quan. Chức này tƣơng đƣơng với chức Phó Đô đốc nhƣng 

thƣờng do quan văn nắm giữ. 

  

HỢP TRẤN (40): Chức quan thứ hai ở mỗi trấn, sau chức Trấn thủ. 

  

HOÀNG NỮ (24) : Chỉ chung con gái của hoàng tộc.  



  

HOẮC QUANG (19) : Tên ngƣời. Hoắc Quang là quan Phụ chính thời Hán Chiêu Đế 

(Trung Quốc, cuối thế kỉ thứ nhất trƣớc Công nguyên). Khi Hán Chiêu Đế mất, không 

có con nối dõi, Hoắc Quang bèn lập cháu nội của Hán Võ Đế là Xƣơng Ấp Vƣơng Hạ 

lên ngôi. Nhƣng, Xƣơng Ấp Vƣơng Hạ hoang dâm vô độ nên mới ở ngôi đƣợc 100 ngày 

đã bị Hoắc Quang phế đi. Đây các quan muốn vu cho Lê Chất tội bày mƣu phế lập nên 

mới ví với Hoắc Quang. 

  

HUÂN THẦN (07) : Bề tôi có công lao to lớn. 

  

HƢNG MIẾU (21) : Miếu thờ các đời chúa Nguyễn. 

  

KIỀN DƢƠNG (09) : Tên đất, nay chƣa rõ ở đâu nhƣng đoán là ở vùng Quảng Nam. 

  

KHÂM SAI CHƢỞNG HẬU QUÂN (19) : Tƣớng đứng đầu Hậu quân, thừa lệnh vua 

mà đem quân đi.  

  

KINH DIÊN GIẢNG QUAN (26) : Kinh Diên là tòa Kinh Diên, nơi vua đến nghe giảng 

bình về sách vở. Giảng quan là chức quan giúp việc giảng sách cho vua nghe ở tòa Kinh 

Diên.  

  

KINH DIÊN KHỞI CHÚ (41) : Tên chức quan chuyên lo việc ghi chép những điều 

giảng bàn của vua với các Giảng quan ở tòa Kinh Diên. 

  

LẠC HOÀN (07) : Tên đất ở phía tây nam tỉnh Nghệ An. 

  

LANG TRUNG (27), (41) : Chức quan đứng hàng thứ ba ở các bộ, sau các chức Thƣợng 

thƣ và Thị lang. 

  

LẠNG BÌNH HỘ PHỦ (18) : Chức quan đứng đầu vùng đất tƣơng ứng với Cao Bằng và 

Lạng Sơn ngày nay. 

  

LỄ BỘ THƢỢNG THƢ, CẦN CHÁNH ĐIỆN ĐẠI HỌC SĨ, ĐỨC QUỐC CÔNG (23) : 

Quan đứng đầu bộ Lễ, hàm Cần Chánh Điện Đại học sĩ (một trong tứ trụ của triều đình), 

tƣớc Quốc công, hiệu là Đức. Đây là chức hàm và tƣớc vị của Phạm Đăng Hƣng, thân 

sinh cua bà Từ Dụ. 

  

LỄ BỘ THƢỢNG THƢ (13) : Quan đứng đầu bộ Lễ. 

  

MỤC HẠ VÔ NHÂN (14) : Không có ai ở dƣới mắt. Ý chỉ sự khinh ngƣời. 

  



NAM KÌ LỤC TỈNH (28) : Tƣơng đƣơng vùng đất Nam Bộ ngày nay. Xƣa, đất Nam Kì 

đƣợc chia làm sáu tỉnh, gọi là Nam Kì lục tỉnh. Sáu tỉnh đó gồm có : Biên Hòa, Gia 

Định, Định Tƣờng, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. 

  

NAM NGÃI (29) : Nam là Quảng Nam, Ngãi là Quảng Ngãi. 

  

NHÀ QUẢNG PHÖC (30) : Nơi các Hoàng tử và con em trong hoàng tộc học tập. 

  

NINH THÁI TỔNG ĐỐC (38) : Tổng đốc hai tỉnh Ninh Bình và Thái Bình. 

  

NỘI CÁC (27) : Tên cơ quan cua triều đình, đƣợc thành lập từ năm 1829. 

  

NỘI CÁC HÀNH TẨU (38) : Chức quan giúp việc ở Nội Các. Chức nay thấp, thƣờng 

đƣợc trao cho các quan đang thời tập sự. 

  

NGOẠI HỮU CHƢỞNG DOANH (21) : Chức này chỉ có thời chúa Nguyễn, đại để, đó 

là chức đứng hàng thứ hai trong số các võ quan cầm quân đi đánh giặc ở ngoài trận mạc. 

  

NGOẠI HỮU PHỤ CHÍNH THƢỢNG TƢỚNG QUÂN (21) : Chức này chỉ có ở thời 

chúa Nguyễn, đại để, đó là chức Thƣợng tƣớng quân, đứng hàng thứ hai trong số các võ 

quan cầm quân đi đánh giặc ở ngoài trận mạc, giữ trọng trách trong việc giúp vua mới 

dựng nghiệp. 

  

NGŨ MÔN (19) : Tên lầu ở kinh thành Thăng Long cũ, nơi nhà vua ngồi mỗi khi có 

duyệt binh ở kinh thành. 

  

NGƢỜI MAN (07) : Tiếng chỉ chung đồng bào các dân tộc ít ngƣời. 

  

PHÁT PHỐI (12), (19) : Đƣa đi đày. 

  

PHÓ TỔNG TÀI (25) : Cũng tƣơng tự nhƣ chức Phó ban Biên tập hay Phó Chủ biên 

ngày nay. 

  

PHÓ TRƢỞNG SỬ (06) : Tên chức việc trong phủ đệ của quý tộc họ Nguyễn. Chức này 

đứng thứ hai sau chức Trƣởng sử, là chức tƣơng tự nhƣ quản gia. 

  

QUẢNG YÊN HỘ PHỦ (18) : Chức quan đứng đầu vùng Quảng Yên (nay là vùng 

Quảng Ninh). 

  

QUÂN ĐÔNG SƠN (07) : Đội quân do Đỗ Thanh Nhơn lập ra. Đội quân này vì muốn tỏ 

là đối nghịch với quân Tây Sơn của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ 

nên mới lấy tên là Đông Sơn.  

  



QUÂN TIỀN HIỆU LỰC (19) : Tên hình phạt. Bị tội đến một mức nào đó thì tội nhân bị 

đem đi phục dịch trong quân đội để lập công mà chuộc tội. Hình phạt này gọi là quân 

tiền hiệu lực. 

  

QUÂN XÁ THỊ TRUNG (13) : Nơi ở quân lính trong kinh thành. 

  

QUỐC SỬ QUÁN BIÊN TU (38) : Chức quan lo việc biên soạn sử sách trong cơ quan 

Quốc Sử Quán. 

  

QUỐC TỬ GIÁM TƢ NGHIỆP (30) : Quốc Tử Giám là cơ quan chuyên lo giảng dạy 

cho con em quý tộc. Ngƣời ngoài tôn thất của họ Nguyễn cũng có khi đƣợc vào học ở 

đây. Quốc Tử Giám Tƣ nghiệp là chức quan đứng hàng thứ hai của cơ quan này. 

  

QUY CHẾ CỦA HIẾU LĂNG (32) : Ý nói theo quy cách xây Hiếu Lăng xƣa. Hiếu 

Lăng là lăng của vua Đƣờng Thái Tông (Trung Quốc), do nhà vua tổ chức xây khi nhà 

vua đang sống. 

  

TẢ DOANH ĐÔ THỐNG CHẾ (10) : Chức võ quan đứng đầu Tả Doanh. Các Doanh 

trong thời kì từ buổi đầu Gia Long trở về trƣớc cũng tƣơng tự nhƣ các quân trong Ngũ 

quân ở giai đoạn sau. 

  

TẢ QUÂN (14) : Một trong Ngũ quân (xem thêm Ngũ quân). 

  

TẢ THAM TRI BỘ LỄ (25) : Chức quan đứng hàng thứ tƣ ở bộ Lễ, sau các chức 

Thƣợng thƣ, Tả Hữu Thị lang và Lang trung. Chức này cũng do hai ngƣời giữ, đó là Tả 

và Hữu Tham tri. 

  

TÀO HỘ (16) : Tên cơ quan. Ở triều đình có các bộ, còn ở Gia Định thành và ở Bắc 

thành có các Tào, kể nhƣ là bộ phận đại diện của các bộ. Tào Hộ là cơ quan dại diện của 

bộ Hộ. 

  

TẾ TỬU (38) : Tên chức quan. Chức này lo giữ việc giáo hóa và cử hành các nghi lễ.  

  

TIẾM LÀM LẦU CHUÔNG, LẦU TRỐNG (19) : Dám vƣợt cả chức phận mà làm lầu 

chuông, lầu trống. Xƣa, lầu chuông, lầu trống chỉ có ở kinh đô, quan lại mà làm lầu 

chuông, lầu trống là vƣợt qua chức phận của mình, tức là phạm tội. 

  

TIỆN ĐIỆN (41) : Nơi vua ở. 

  

TIẾT CHẾ (13) : Tƣớng đƣợc trao quyền chỉ huy cao nhất trong một cuộc hành quân 

nào đó. 

  

TIẾT VẠN THỌ (24) : Sinh nhật của vua. 



  

TỈNH THẦN (19) : Quan lại ở cấp tỉnh. 

  

TÒNG NHỊ PHẨM (29) : Quan lại xƣa đƣợc chia làm chín phẩm hàm cao thấp khác 

nhau, cao nhất là Nhất phẩm, thấp nhất là Cửu phẩm. Mỗi phẩm hàm lại có hai bậc cao 

thấp khác nhau, bậc Chánh ở trên, bậc Tòng ở dƣới. Nhƣ vậy, tiếng là có chín phẩm hàm 

nhƣng thực lại có đến mƣời tám phẩm hàm cao thấp khác nhau. Suy ra, Tòng nhị phẩm 

là bậc 3/18. 

  

TÙY BIỆN (40) : Chức võ quan. Chức này tƣơng tự nhƣ chức Tham mƣu ngày nay. 

  

TƢ VỤ (25) : Chức quan lo việc nhận và phát công văn của các cơ quan cấp bộ và cấp 

viện ở triều đình.  

  

THÁI BẢO CẦN CHÁNH ĐIỆN ĐẠI HỌC SĨ (35) : Thái bảo là vinh hàm mà triều 

đình ban cho một số đại thần. Do chỉ là vinh hàm nên vị trí của Thái bảo không lớn nhƣ 

các bậc Tam Thái (Thái sƣ, Thái bảo và Thái phó) của các triều đại trƣớc. Cần Chánh 

Điện Đại học sĩ cũng là vinh hàm ban cho bốn vị đƣợc coi là tứ trụ của triều đình. 

  

THÁI TỂ (41) : Cũng tức là Tể tƣớng hay Tham tụng, tên chức quan đầu triều. 

  

THAM ĐỐC (09) . Tên chức quan của Tây Sơn. Chức này dành cho các võ quan bậc 

trung, dƣới quyến điều khiển của Đô đốc. 

  

THAM HIỆP (30) : Chức quan đứng hàng thứ ba ở các trấn, sau chức Trấn thủ và Hiệp 

trấn. 

  

THAM LUẬN (14) : Chức quan lo giúp việc đề xuất các ý kiến để các quan ở các quân 

trong Ngũ quân hoặc các Trấn tham khảo trƣớc khi quyết định. 

  

THAM TRI (16), (27). (30) : Chức quan đứng hàng thứ tƣ ở các hộ và hàng thứ hai ở 

các Tào. (Xem thêm : TÀO HỘ) 

  

THẤM ĐẾN TAI ĐẾN TÓC (19) : Ý nói thấm rất sâu. 

  

THỊ GIÀNG HỌC SĨ (29) : Chức quan trong Viện Hàn Lâm, thƣờng có hàm Tòng tứ 

phẩm. (8/18).  

  

THỊ TRUNG HỌC SĨ (12) : Chức quan văn bậc trung ở triều đình. Đầu đời Gia Long, 

chức này chịu trách nhiệm đọc và tóm lƣợc các tấu sớ các nơi gởi về triều đình để tâu 

trình cho vua. 

  



THIÊM SỰ (13) : Chức quan làm việc ở các bộ, dƣới chức Tả và Hữu Tham tri, tức 

đứng vào hàng thứ năm, sau các chức Thƣợng thƣ, Thị lang, Lang trung và Tham tri. 

  

THUẬN THIÊN CAO HOÀNG HẬU (01) : Thân mẫu của vua Minh Mạng, ngƣời họ 

Trần, quê ở huyện Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên, con gái của Thọ Quốc công Trần Hƣng 

Đạt. Bà sinh năm 1768, mất năm 1846, thọ 78 tuổi. 

  

THÔNG BIẾN (15) : Hiểu rõ các lẽ biến hóa. 

  

THỰ ÁN SÁT (29) : Đƣợc trao quyền án sát chƣa phải là án sát thực thụ. (Xem thêm Án 

sát) 

  

THỰ BỐ CHANH (29) : Đƣợc trao quyền Bố chánh chứ chƣa phải là Bố chánh thực 

thụ. 

  

THỰ HIỆP TRẤN (30) : Đƣợc trao quyền Hiệp trấn chứ chƣa phải là Hiệp trấn thực thụ. 

(Xem thêm Hiệp trấn). 

  

THỰ HỮU THAM TRI (29) : Đƣợc trao quyền Hữu Tham tri chứ chƣa phải là Hữu 

Tham tri thực thụ. 

  

THỰ LỄ BỘ HỮU THAM TRI (38) : Đƣợc trao quyền Lễ bộ Hữu Tham tri chứ chƣa 

phải là Lễ bộ Hữu Tham tri thực thụ. 

  

THỰ TỔNG ĐỐC (31 ) : Đƣợc trao quyền Tổng đốc chứ chƣa phải Tổng đốc thực thụ.  

  

THỰ TƢ NGHIỆP (30) : Đƣợc trao quyền Tƣ nghiệp chứ chƣa phải là Tƣ nghiệp thực 

thụ. 

  

THỰ THỊ LANG BỘ HỘ (28) : Đƣợc trao quyền Thị lang bộ Hộ chứ chƣa phải là Thị 

lang bộ Hộ thực thụ. 

  

THỰ THỊ LANG BỘ LẠI (29) : Đƣợc trao quyền Thị lang bộ Lại chứ chƣa phải là Thị 

lang bộ Lại thực thụ. 

  

THƢƠNG BIỆN (37) : Chức quan đƣợc quyền cùng với các quan võ bàn bạc để sấp đặt 

các việc quân cơ ở một vùng nào đó. 

  

TRÀ KHÚC (09) : Tên sông ở Quảng Ngãi. 

  

TRƢỚC THUẬT (Lời đầu sách) : Biên soạn sách, viết sách. 

  



VẠN NIÊN CƠ (27) : Nền muôn thuở. Các vua nhà Nguyễn thƣờng lo xây lăng cho 

mình ngay khi còn sống (xây sinh phần). Vạn Niên Cơ là lăng của vua Tự Đức. 

  

VẠN TƢỢNG (01) : Tên vƣơng quốc, nay thuộc Lào. 

  

VỆ ÚY (09) : Chức võ quan đứng đầu một vệ. 

  

VIÊN NGOẠI LANG (30) : Chức quan ngoại ngạch, bậc thấp ở các bộ. 

  

VINH LỘC ĐẠI PHU, HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SĨ (25) : Vinh hàm dành cho các quan ở 

dƣới hàng tứ trụ triều đình. Các quan này thƣờng có hàm Tòng nhất phẩm (2/18). 

  

VIÊN TẬP HIỀN (26) : Cơ quan của những bậc hiền tài, chuyên lo việc giảng giải kinh 

sách cho vua nghe. 

  

XIÊM LA (07) : Tức Thái Lan. 

  

Y DOÃN (19) : Danh thần của nhà Thƣơng (Trung Quốc), ngƣời đã phò tá vua Thang, 

đánh đuổi vua Kiệt tàn bạo của nhà Hạ. Sau, vua Thang mất, cháu là Thái Giáp lên nối 

ngôi. Thái Giáp vô đạo, ông bắt đi đày ba năm, khi biết hối lỗi mới cho về. Ở đây kết tội 

Lê Chất và Lê Văn Duyệt mà mƣợn tích Hoắc Quang, Y Doãn thì không đƣợc chính 

xác. 

  

YÊN KINH (12) : Tức Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc ngày nay. 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  


