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i Vi t S

Ký Ngoi K Toàn Th
Quyn I

[1a] Triu Li t i Phu, Quc T Giám T Nghi p,
Kiêm S Quan Tu Son, Thn Ngô S Liên Biên
Xét: Thi Hoàng  d ng muôn n c, ly a gii Giao Ch v phía Tây Nam, xa ngoài t Bách
Vi t. Vua Nghiêu sai Hy th1 n  Nam Giao2  nh t Giao Ch  ph ng Nam. Vua V! chia chín
châu3 thì Bách Vi t4 thuc phn t châu D ng, Giao Ch thuc v y. T" i Thành V ng nhà Chu
[1063-1026 TCN] mi gi là Vi t Th ng th5, tên Vi t bt u có t" y.

K Hng Bàng Th
Kinh Dng Vng
[1b] Tên húy là Lc T#c, con cháu h Thn Nông6.
Nhâm Tut, nm th 17. X a cháu ba i ca Viêm  h Thn Nông là  Minh sinh ra 
Nghi, sau  Minh nhân i tun ph ng Nam, n Ng! L nh8 ly con gái V# Tiên, sinh ra vua [Kinh
D ng V ng]. Vua là b$c thánh trí thông minh,  Minh rt yêu quý, mun cho ni ngôi. Vua c
nh ng cho anh, không dám vâng m nh.  Minh mi l$p  Nghi là con ni ngôi, cai qun ph ng
Bc, phong cho vua làm Kinh D ng V ng, cai qun ph ng Nam, gi là n c Xích Qu.
Vua ly con gái ng ình Quân tên là Thn Long9 sinh ra Lc Long Quân (Xét:  ng k chép:
thi Kinh D ng có ng i àn bà chn dê, t x ng là con gái út ca ng ình Quân, ly con th ca

1

Hy th: T ng truyn vua Nghiêu sai anh em h Hy (Hy th) và h Hòa (Hòa th) i bn ph ng  trông coi công vi c thiên vn
lch pháp. Hy Thúc là em Hy Trng n  min t ph ng Nam (Kinh Th , Nghiêu in)

2

Kinh Th chép vua Nghiêu sai Hy Thúc n  Nam Giao (Hy Thúc trch Nam Giao). Kh%ng An Quc thi Tây Hán chú gii Kinh
Th , ch cho Nam Giao là ph ng Nam. Mãi n thi  ng, T Mã Trinh mi gii thích Nam Giao là Giao Ch  ph ng Nam.

3

Theo thiên V! Cng trong Kinh Th , chín châu là Ký, Duy n, Thanh, T", D ng, Kinh, D , L ng Ung.

4

Bách Vi t: là t" mà ng i Hán dùng  gi chung các tc ng i khác Hán sng  min nam Trung Quc thi x a. T" này ln u
tiên thy chép trong S Ký (Ngô Khi Truy n ca T Mã Thiên.

5

Vi t Th ng Th: tên n c thi c%  phía Nam Trung Quc có quan h vi nhà Chu (hin chim tr cho Thành V ng), ln u tiên
 &c ghi trong sách Th &ng Th i Truy n. Có nhiu gii thích khác nhau, có thuyt nói r'ng Vi t Th ng Th  min qu$n C u
c, tc min Hà T nh (Thy Kinh Chú, C u  ng Th ); có thuyt nói Vi t Th ng th  v trí n c Lâm *p i sau (Vn Hin
thông kho, Minh S , Minh nht thng chí).

6

Thn Nông: theo truyn thuyt Trung Quc, là mt trong 5 v  thi th &ng c%, dy dân bit cày b"a trng trt, c!ng gi là Viêm
.

7

Theo M#c l#c k niên ca i Vi t S Ký và câu kt ca K Hng Bàng th (NK1, 5b) thì t" nm Nhâm Tut n nm Quý Mão
(258 TCN) cng 2622 nm. V$y nm Nhâm Tut là nm 2879 TCN. ó ch là mt niên i suy oán trên c s - nh trong Phàm
l ã nói rõ - mun +t Kinh D ng V ng ngang vi  Nghi.

8

Ng! L nh: có nhiu thuyt khác nhau, i khái ch 5 ngn  biên gii phía nam ca Trung Quc. Theo Qung Châu ký, ó là các
núi: i D!, Thy An, Lâm H, Qu D ng, Yt D ng.

9

Nguyên vn: "Thú ng ình Quân n<, vit Thn Long". Theo câu này thì phi hiu Thn Long là tên ng i con gái ca ng
ình Quân. Nh ng  on d i (t 2b), son gi li vit: "Kinh D ng V ng ly con gái ca Thn Long, sinh ra Lc Long Quân".
Nh v$y tên ca ng ình Quân là Thn Long.
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Kinh Xuyên, b b=, vit th nh Liu Ngh tâu vi ng ình Quân. Th thì Kinh Xuyên và ng ình i
i làm thông gia vi nhau ã t" lâu ri).

Lc Long Quân
[2a] Tên húy là Sùng Lãm, con ca Kinh D ng V ng.
Vua ly con gái ca  Lai là Âu C, sinh ra trm con trai (t#c truyn sinh trm trng), là t% ca
Bách Vi t. Mt hôm, vua bo Âu C r'ng: "Ta là ging rng, nàng là ging tiên, thy h=a khc nhau,
chung h&p th$t khó". Bèn t" bi t nhau, chia 50 con theo m> v núi, 50 con theo cha v  min Nam (có
bn chép là v Nam Hi), phong cho con tr ng làm Hùng V ng, ni ngôi vua.
S thn Ngô S Liên nói: Khi tri t mi m mang, có th do khí hóa ra, ó là
Bàn C% th. Có khí hóa ra ri sau có hình hóa, không th gì ngoài hai khí âm d ng c.
Kinh Dch nói: "Tri t nung , vn v$t thun hóa,  c cái h&p tinh, vn v$t hóa sinh"1.
Cho nên có v& chng ri sau mi có cha con, có cha con ri sau mi có vua tôi. [2b]
Nh ng thánh hin sinh ra, tt có khác th ng, ó là do m nh tri. Nut trng chim
huyn iu mà sinh ra nhà Th ng2, gi?m vt chân ng i kh%ng l mà dy nhà Chu3,
u là ghi s th c nh th. Con cháu Thn Nông th là  Minh ly con gái V# Tiên mà
sinh Kinh D ng V ng, tc là thy t% ca Bách Vi t. V ng ly con gái Thn Long sinh
ra Lc Long Quân, Lc Long Quân ly con gái  Lai mà có phúc lành sinh trm con trai.
ó chEng phi là cái ã gây nên c nghi p ca n c Vi t ta hay sao? Xét sách Thông
Giám Ngoi k (4)4 nói:  Lai là con  Nghi; c theo s ghi chép y thì Kinh D ng
V ng là em rut  Nghi, th mà kt hôn vi nhau, có lJ vì i y còn hoang s, l
nhc ch a +t mà nh th chng?

Hùng Vng
[3a] Con Lc Long Quân (không rõ tên húy)5, óng ô  Phong Châu (nay là huy n Bch Hc)6.
Hùng V ng lên ngôi, +t quc hi u là Vn Lang (n c này ông giáp bin Nam Hi, tây n Ba
Th#c, bc n h ng ình, nam giáp n c H Tôn, tc n c Chiêm Thành, nay là Qung Nam), chia
n c làm 15 b là: Giao Ch, Chu Diên, V! Ninh, Phúc Lc, Vi t Th ng, Ninh Hi, D ng Tuyn, L#c
Hi, V! nh, Hoài Hoan, C u Chân, Bình Vn, Tân H ng, C u c; u là t thn thuc ca Hùng

1

Kinh Dch: H t".

2

Truyn thuyt Trung Quc nói là bà Gin ch (v& th  Cc) nut trng chim huyn iu, có mang, sinh ra ông Tit, t% ca nhà
Ân - Th ng.

3

Bà Kh ng Nguyên gi?m vt chân ng i kh%ng l, sinh ra ông Khi, tc H$u Tc, t% nhà Chu.

4

Thông giám ngoi k: tc phn Ngoi K ca sách T Tr Thông Giám (294 quyn) do T Mã Quang i Tng son.

5

Nguyên bn in nh= hai ch< "khuyt húy", d nh$n lm là khuyt húy ca Lc Long Quân. Nh ng  trên ã nói Lc Long Quân húy
Sùng Lãm. O ây nói khuyt húy ca Hùng V ng.

6

Huy n Bch Hc thi Lê là mt phn t huy n Phong Châu, tnh V nh Phú ngày nay.
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V ng; còn b gi là Vn Lang là ni vua óng ô1. +t t ng vn gi là Lc Hu, t ng võ gi là Lc
T ng (ch< Lc T ng, sau chép sai là Hùng T ng2). Con trai vua gi là Quan Lang, con gái vua gi là
M N ng. Quan coi vi c gi là B Chính, i i cha truyn con ni, gi là ph# o. Vua các i u
gi là Hùng V ng. By gi dân  r"ng núi thy  sông ngòi khe sui u có tôm cá, nên r nhau i bt
cá  n, th ng b thung lung làm hi, [3b] n th a vi vua. Vua nói: "Ng i man  núi khác vi
các loài thy tc; các thy tc y a cùng loài mà ghét khác loài, cho nên mi b chúng làm hi. Ri vua
bo mi ng i ly m c vJ hình thy quái  mình. T" y thung lung trông thy không cn hi n<a.
T#c vJ mình ca ng i Bách Vi t có lJ bt u t" y.
i Hùng V ng th 6,  h ng Phù %ng, b V! Ninh có ng i nhà giàu, sinh mt con trai, n
nm hn ba tu%i n ung béo ln nh ng không bit nói c i. G+p lúc trong n c có tin nguy cp, vua
sai ng i i tìm ng i có th ánh lui  &c gi+c. Ngày hôm y, a trW bZng nói  &c, bo m> ra mi
thiên s vào, nói: "Xin cho mt thanh g m, mt con ng a, vua không phi lo gì". Vua ban cho g m
và ng a, a trW lin phi ng a vung g m tin lên tr c, quan quân theo sau, ánh tan quân gi+c 
chân núi V! Ninh3. Quân gi+c t quay giáo ánh l?n nhau, cht rt nhiu, bn sng sót u rp ly, tôn
gi a trW y là thiên t ng, lin n xin hàng c. a trW phi ng a [4a] lên tri mà i. Vua sai s a
sang chZ v ng nhà ca a trW  l$p n th, tu thi cúng t. V sau, Lý Thái T% phong là Xung
Thiên Thn V ng. (n th  cnh chùa Kin S, h ng Phù %ng).
Thi Thành V ng nhà Chu [1063-1026 TCN], n c Vi t ta ln u sang thm nhà Chu (không
rõ vào i Hùng V ng th my), x ng là Vi t Th ng th, hin chim tr trng. Chu Công nói: "Chính
l nh không ban n thì ng i quân t không coi ng i ta là b tôi ca mình", ri sai làm xe ch nam  a
s gi v n c.
Cui thi Hùng V ng, vua có con gái gi là M N ng, nhan sc xinh >p. Th#c V ng nghe
ting, n cu hôn. Vua mun g, nh ng Hùng hu can r'ng: "H mun chim n c ta, ch ly vi c hôn
nhân làm c mà thôi". Th#c V ng vì chuy n y  b#ng oán gi$n. Vua mun tìm ng i xng áng 
g, bo các b tôi r'ng: "a con gái này là ging tiên, ng i nào có  tài c mi cho làm r". By
gi có hai ng i t" ngoài n, ly d i sân  cu hôn. Vua ly làm l, h=i thì h th a r'ng mt ng i
là [4b] Sn Tinh, mt ng i là Thy Tinh, u  trong cõi c, nghe nhà vua có thánh n<, ánh bo n
xin l nh m nh. Vua nói: "Ta có mt ng i con gái, lJ nào li  &c c hai r hin?". Bèn h>n n ngày
hôm sau, ai em  sính l n tr c thì g cho ng i y. Hai ng i vâng li, ly t ra v. Hôm sau,
Sn Tinh em các  châu báu vàng bc, chim núi thú r"ng n dâng. Vua y h>n g con cho. Sn Tinh
ón v& v  ngn núi cao trên núi Tn Viên. Thy Tinh c!ng em sính l n sau, gi$n tic là không kp,
bèn kéo mây làm m a, dâng n c tràn ng$p, em các loài thy tc u%i theo. Vua cùng Sn Tinh ly
l i st chng ngang th &ng l u sông T" Liêm4  ch+n li. Thy Tinh theo sông khác, t" Ly Nhân vào
chân núi Qung Oai5 ri theo dc b lên c a sông Hát, ra sông ln6 mà rJ vào sông à  ánh Tn
Viên, ni ni ào sâu thành v c thành ch'm, cha n c  m u ánh úp. Sn Tinh có phép thn bin
hóa, gi [5a]7 ng i man an tre làm rào chn n c, ly n= bn xung, các loài có v^y và có v= trúng

1

Vi t S L &c chép n c Vn Lang gm 15 b lc, trong ó có 10 b lc ging tên nh Toàn th ghi trên ây (Giao Ch, V! Ninh,
Vi t Th ng, Ninh Hi, L#c Hi, Hoài Hoan, C u Chân, Bình Vn, C u c, Vn Lang), và 5 b lc vi tên khác (Quân Ninh, Gia
Ninh, Thang Tuyn, Tân X ng, Nh$t Nam). L nh Nam Chích Quái c!ng chép  tên 15 b, nh ng trong các bn hi n còn, tên
các b y có nhiu sai khác chênh l ch. D a Chí ca Nguyn Trãi chép úng tên các b nh Toàn Th ã ghi trên ây, nh ng
không có tên b Vn Lang.

2

Ch< "Hùng" và ch< "Lc" ch khác nhau v phía bên trái, d c và chép lm.

3

L nh Nam Chích Quái chép Phù %ng Thiên V ng ánh gi+c Ân d i núi Trâu Sn, Sách Vi t S T%ng Vnh chú r'ng núi V! Ninh
thuc huy n Qu D ng (nay thuc t Qu Võ, tnh Hà Bc).

4

Sông T" Liêm: ch khúc sông Hng chy qua Chèm, Hà Ni.

5

Tc là sông áy.

6

Tc là sông Hng.

7

Nguyên b n mt t in 5a - b,  &c thay th b'ng t chép tay.
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tên u chy trn c. Rt cuc Thy Tinh không th xâm phm  &c núi Tn Viên. (T#c truyn Sn
Tinh và Thy Tinh t" y v sau i i thù oán, mZi nm mùa n c to th ng v?n ánh nhau).
Núi Tn Viên là dãy núi cao ca n c Vi t ta, s linh thiêng rt ng nghi m. M N ng ã ly
Sn Tinh, Th#c V ng tc gi$n, d+n li con cháu phi di t Vn Lang mà chim ly n c. n i cháu là
Th#c Phán có d!ng l &c, bèn ánh ly n c.
S thn Ngô S Liên nói: Thi Hùng V ng +t ch hu  làm phên gi$u, chia
n c làm 15 b. O 15 b y u có tr ng và tá. Vua theo th b$c ct +t các con th
 cai tr. Nói 50 con theo m> v núi, làm sao bit không phi là nh th? Vì m> làm
quân tr ng, các con u làm chúa mt ph ng. C xem nh tù tr ng ng i man
ngày nay x ng là nam ph# o, [5b] n< ph# o (nay bn triu %i ch< ph# o ___
___ thành ch< ph# o ___ ___ thì có lJ úng nh th). Còn nh vi c Sn Tinh, Thy
Tinh thì rt là quái n, tin sách chEng b'ng không có sách, hãy tm thu$t li chuy n c!
 truyn li s nghi ng thôi).
Tr lên là [k] Hng Bàng th, t" Kinh D ng V ng  &c phong nm Nhâm Tut, cùng thi vi
 Nghi, truyn n cui thi vua Hùng V ng, ngang vi i Noãn V ng nhà Chu nm th 57 [258
TCN] là nm Quý Mão thì ht, tt c 2.622 nm [2879 - 258 TCN].

K Nhà Thc
An Dng Vng
H Th#c, tên húy là Phán, ng i Ba Th#c1,  ngôi 50 nm, óng ô  Phong Khê (nay là thành
C% Loa).
[6a] Giáp Thìn, nm th 1 [257 TCN], (Chu Noãn V ng nm th 58). Vua ã thôn tính  &c
n c Vn Lang, %i quc hi u là Âu Lc. Tr c kia vua nhiu ln em quân ánh Hùng V ng, nh ng
Hùng V ng binh hùng t ng mnh, vua b thua mãi. Hùng V ng bo vua r'ng: "Ta có sc thn, n c
Th#c không s& ?" Ri Hùng V ng b= không s a sang võ b, ch ham n ung vui chi. Quân Th#c
kéo sát n ni, hãy còn say mm ch a tnh, ri th% huyt nhy xung ging cht, quân lính quay giáo
u hàng Th#c V ng.
By gi Th#c V ng p thành  Vi t Th ng, rng nghìn tr &ng, cun tròn nh hình con c,
cho nên gi là Loa Thành2, li có tên là thành T Long (ng i nhà  ng gi là thành Côn Lôn, vì thành
rt cao3). Thành này c p xong li s#t, vua ly làm lo, mi trai gii khn tri t và thn k` núi sông,
ri khi công p li.
Bính Ng, nm th 3 [255 TCN], (ng Chu Quân nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, ch&t có
thn nhân n c a thành, tr= [6b] vào thành, c i mà nói r'ng: "p n bao gi cho xong!". Vua mi
vào i n h=i, thn nhân tr li: "C &i giang s n". Ri cáo t" i ngay. Sáng hôm sau, vua ra c a
thành, qu thy có con rùa vàng bi trên sông t" phía ông n, x ng là giang s, nói  &c ting ng i,
bàn  &c vi c t ng lai. Vua m"ng lm,  vào mâm vàng, +t mâm lên trên i n. Vua h=i v nguyên

1

V iu ghi Th#c Phán ng i Ba Th#c (T Xuyên, Trung Quc), C ng m#c có nh$n xét: "N c Th#c t" nm th 5 i Th$n T nh
V ng nhà Chu (316 TCN) ã b n c Tn di t ri, làm gì có vua n<a ? Hung chi t" Th#c n Vn Lang còn có t Ki n Vi (nay
thuc Vân Nam), t D Lang, Cùng, Túc, Nhim Mang v.v... cách nhau hàng hai ba ngàn d+m, có lJ nào Th#c v &t qua  &c
các n c y mà sang ánh ly Vn Lang? .... Ho+c gi ngoài cõi Tây Bc giáp vi n c Vn Lang còn có h Th#c khác, mà s c!
(tc Toàn Th ) nh$n là Th#c V ng chng ?" (CMTB1,9). Hi n nay, có nhiu gi thuyt v ngun gc ca Th#c Phán, trong ó
có thuyt coi h Th#c là th l nh ca ng i Âu Vi t (hay Tây Âu)  phía bc n c Vn Lang mà trung tâm là vùng Cao B'ng.

2

Nay còn di tích  huy n ông Anh, Hà Ni.

3

Côn Lôn: tên dãy núi Trung Quc ( min Tân C ng - Tây Tng).
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do thành s#p, rùa vàng áp: "ó là do tinh khí núi sông vùng này b con vua tr c ph# vào  báp thù
n c, np  núi Tht Di u. Trong núi có con qu, ó là ng i con hát thi tr c chôn  y hóa làm
qu. Cnh núi có cái quán, ch quán tên là Ng Không, có mt a con gái và mt con gà trng, ó là
d khí ca tinh, phàm ng i qua li ng êm  y u phi cht vì b qu làm hi. Chúng có th gi
nhau hp àn l!, làm cho s#p thành. Nu git con gà trng  tr" tinh khí y, thì thành t nhiên  &c
[7a] bn v<ng. Vua em rùa vàng n quán y, gi làm ng i ng tr. Ch quán nói: "Ngài là quý
nhân, xin i ngay, ch l u li ây mà b ha". Vua c i nói: "Sng cht có m nh, ma qu làm gì n%i ?".
Ri ng li quán. n êm nghe ting tinh qu t" ngoài n gi m c a, rùa vàng lin quát mng, qu
không vào  &c, n khi gà gáy thì l! qu tan chy ht. Rùa vàng xin vua u%i theo. Ti núi Tht Di u
thì tinh khí bin mt, vua tr v quán. Sáng sm, ch quán t ng vua ã cht ri, gi ng i n 
khâm li m em chôn. Thy vua v?n vui vW c i nói, ch quán lin s#p ly nói: "Ngài làm sao  &c nh
th, tt phi là thánh nhân!". Vua xin con gà trng git  t. Gà cht, con gái ch quán c!ng cht
theo. Vua lin sai ng i ào núi, thy có nhc khí c% và x ng ng i, em t thành tro, ri xung
sông, yêu khí mi mt hEn. T" y, p thành không [7b] quá n a tháng thì xong. Rùa vàng cáo t" ra
v. Vua cm t, h=i r'ng: "i n ngài thành p ã v<ng, nu có gi+c ngoài n, thì ly gì mà chng
gi< ?" Rùa vàng bèn trút chic móng trao cho vua và nói: "N c nhà yên hay nguy u do s tri,
nh ng ng i c!ng nên phòng b; nu có gi+c n thì dùng móng thiêng này làm l?y n=, nh'm vào gi+c
mà bn thì không phi lo gì". Vua sai b tôi là Cao LZ (có sách chép là Cao Thông1) làm n= thn, ly
móng rùa làm l?y, +t tên là Linh Quang Kim Tro Thn N=.
Cao V ng nhà  ng [tc Cao Bin] d>p n c Nam Chiu, khi  a quân v qua châu V! Ninh,
êm n'm chiêm bao thy có ng i l t x ng là Cao LZ, nói: "Ngày x a giúp An D ng V ng, có công
ánh lui gi+c, b Lc hu gièm pha, phi b= i, sau khi cht, tri th ng không có ti gì, ban cho mt di
núi sông này, cho làm chc qun l nh ô thng t ng quân, làm ch mi vi c ánh d>p gi+c giã và mùa
màng cày cy. Nay theo minh công i d>p yên quân gi+c, li tr v bn b, không có li t" bi t thì
không phi l. Cao V ng thc d$y, nói chuy n li vi liêu thuc, có làm bài th:
Mj h Giao Châu a,
Du Du vn ti lai.
C% hin nng c kin,
Chung bt ph# linh ài.
(>p thay t Giao Châu,
D'ng d+c tri muôn thâu.
Ng i x a nay  &c thy,
H tm lòng by lâu).
Nhâm Tý, nm th 9 [249 TCN], (ông Chu Quân nm th 7; [by gi có] 7 n c là Tn, S,
Yên, Tri u, Ng#y, Hàn, T). Nm y nhà Chu mt.
[8a] Canh Thìn, nm th 37 [221 TCN], (Tn Thy Hoàng L< Chính nm th 26). N c Tn
thôn tính c 6 n c, x ng hoàng . By gi ng i T" Liêm, Giao Ch ta, là Lý Ông Trng2 ng i cao 2
tr &ng 3 th c, lúc ít tu%i n h ng p làm l c dch, b tr ng quan ánh, bèn b= sang n c Tn làm
quan n chc T l hi u úy. Thy Hoàng ly  &c thiên h, sai ông em quân óng gi< t Lâm
Thao3, uy danh chn ng n c Hung Nô. Khi tu%i già, v làng ri cht. Thy Hoàng cho ông là ng i
k` l, úc ng làm t &ng,   c a T Mã  Hàm D ng, b#ng t &ng cha  &c my ch#c ng i,
ngm lay thì chuyn ng  &c, Hung Nô t ng ó là hi u úy còn sng, không dám n xâm phm
(Tri u X ng nhà  ng làm ô h Giao Châu, êm th ng n'm chiêm bao thy cùng Ông Trng ging
bàn sách Xuân Thu, T Truy n, nhân h=i chZ  c!, ri d ng n th. Khi Cao V ng i ánh Nam
1

Cao LZ, chép là Cao Thông trong các tài li u ca Trung Quc nh Giao Châu Ngoi V c Ký (do Thy Kinh Chú, q.14 d?n), Thái
Bình hoàn v! ký (phn Nam Vi t Chí, q. 170), v.v....

2

Mt s tài li u Trung Quc (nh Qung D Ký, i Thanh Nht Thng Chí, v.v....) chép là Nguyn Ông Trng, có lJ vì d a theo s
li u Vi t Nam i Trn do kiêng húy ã %i Lý thành Nguyn.

3

Lâm Thao: tên huy n Trung Quc thi Tn, nay thuc tnh Cam Túc.
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Chiu, thn th ng hin linh giúp sc. Cao V ng cho s a li n th, tc gZ làm t &ng, gi là [t &ng]
Lý hi u úy.   xã Th#y H ng huy n T" Liêm)1.
inh Hi, nm th 44 [214 TCN], (Tn Thy Hoàng nm th 33). Nhà Tn phát nh<ng ng i
trn tránh, ng i  r [8b] ng i i buôn,  các o ra làm binh, sai hi u úy  Th em quân lâu
thuyn, sai S Lc ào ngòi v$n l ng, i sâu vào t L nh Nam, ánh ly min t L#c D ng, +t các
qu$n Qu Lâm (nay là huy n Quý ca t Minh, Qung Tây)2, Nam Hi (nay là tnh Qung ông) và
T &ng Qu$n (tc là An Nam)3; cho Nhâm Ngao4 làm Nam Hi úy, Tri u à làm Long Xuyên l nh (Long
Xuyên là thuc huy n ca Nam Hi), em nh<ng binh phi ti  50 vn ng i n óng n  Ng!
L nh, Ngao và à nhân ó m u xâm chim n c ta. (Chu t: con trai không có tin np sính l, ly
thân  g i nhà v& nên gi là chu t [ g i r] nh cái b u  mình ng i ta, là v$t th"a. L#c L ng là
ng i L nh Nam phn nhiu  chZ núi r"ng, trên cn (l#c), tính ng i mnh t&n (c ng l ng) nên gi là
L#c L ng).
Tân Mão, nm th 48 [210 TCN], (Tn Thy Hoàng nm th 37). Mùa ông, tháng 10, Thn
Thy Hoàng mt  Sa Khâu. Nhâm Ngao và Tri u à em quân sang xâm ln. à óng quân  núi Tiên
Du, Bc Giang5 ánh nhau vi vua. Vua em n= thn ra bn, à thua chy. By gi Ngao em thy
quân óng  Tiu Giang (tc là [con sông]  ph [9a] ô h, sau lm là ông H, tc là bn ông H
ngày nay)6, vì phm th% thn nên b b nh, phi rút v. Nhâm Ngao bo à r'ng: "Nhà Tn sp mt,
dùng m u k ánh Phán thì có th d ng n c  &c". à bit vua có n= thn, không th ch n%i, bèn
lui gi< núi V! Ninh, sai s n ging hòa. Vua m"ng, bèn chia t" Bình Giang (nay là sông Thiên c 
huy n ông Ngàn) tr lên phía Bc thuc quyn cai tr ca à, tr v phía Nam thuc quyn cai tr ca
vua. à sai con là Trng Thy vào hu làm túc v , cu hôn con gái vua là Mw Châu. Vua b'ng lòng.
Trng Thy dZ Mw Châu  xem trm n= thn, ri ngm bW gãy l?y n=, thay cái khác vào, gi v v Bc
thm cha m>, bo Mw Châu r'ng: "Ân tình v& chng không th quên nhau, nu lz hai n c không hòa,
Nam Bc cách bi t, ta li ti ây thì làm th nào mà tìm thy nhau?". Mw Châu nói: "Thip có cái n m
gm lông ngZng, th ng mang theo mình, i n âu thì rút lông ngZng rc  chZ  ng rJ  làm
du". Trng Thy v báo cho à bit.
[9b] Quý T, nm th 50 [208 TCN] (Tn Nh Th H H&i, nm th 2). Nhâm Ngao m sp
cht, bo à r'ng: "Tôi nghe nói bn Trn Thng làm lon, lòng dân ch a bit theo v âu. t này 
ni xa lánh, s& bn gi+c xâm phm n ây, mun cùng ông ch+t  ng ( ng vào t Vi t do nhà
Tn m), t phòng b, &i xem ch hu bin ng th nào". n khi m n+ng, li nói: "t Phiên Ngung
(nhà Hán gi là Nam Thành) d a núi cách sông, ông tây dài my nghìn d+m, v có ng i Tn cùng
giúp, c!ng  d ng n c, dy v ng, làm ch mt ph ng. Các tr ng li trong qu$n này không ng i
nào áng cùng m u bàn, cho nên tôi gi riêng ông  bo". Ri Ngao ly à thay mình. Ngao cht, à
lin g i hch n các c a i Hoành Ph, D ng Sn, Hoàng Khê, nói: "Quân gi+c sp n, phi gp ch+t
 ng, hp binh t gi<". Hch n ni, các châu qu$n u h ng ng. By gi à git ht các tr ng
li do nhà Tn +t, em thân thích phe cánh thay làm thú l nh. à em quân n ánh vua, vua không
bit l?y n= ã mt [10a], ngi ánh c c i mà bo: "à không s& n= thn ca ta sao?". Quân ca à
tin sát n ni, vua gi ng n= thì l?y ã gãy ri. Vua thua chy,  Mw Châu ngi trên ng a, cùng chy
1

Tc n Chèm  huy n T" Liêm, Hà Ni.

2

Qu Lâm: tên qu$n thi Tn, nay là vùng t bc và ông tnh Qung Tây, ch không ch riêng huy n Minh Quý, ni óng tr s
ca tnh y.

3

T &ng Qu$n: tên qu$n i Tn mà tr c ây nhiu sách s ca ta và ca Trung Quc u chú gii là qu$n Nh$t Nam, hay bao
gm c ba qu$n Giao Ch, C u Chân, Nh$t Nam thi Hán, tc t An Nam. Thuyt ó là d a vào mt câu c c chú ca Hán Th
(q.28 h, tr. 11a) v qu$n Nh$t Nam thi Hán: "Qu$n Nh$t Nam - qu$n T &ng thi Tn ngày tr c". Nh ng t" cui th k XIX,
thuyt ó ã b phê phán. Chính Hán th phn Bn K (q.7 tr.9a) chép rõ r'ng: "Nm th 5 hi u Nguyên Ph ng (76 TCN), bãi
b= qu$n T &ng, chia t vào hai qu$n Ut Lâm và T ng Kha". Qu$n Ut Lâm là vùng Qung Tây, qu$n T ng Kha  phía tây
qu$n Ut Lâm và gm mt phn Quý Châu. V$y T &ng Qu$n là min tây Qung Tây và nam Quý Châu.

4

Ch< có hai âm: "Hiêu" và "Ngao". Chúng tôi phiên theo âm ã quen gi.

5

Bc Giang: tên o i inh, tên l thi Lý, Trn và u Lê (nay là tnh Hà Bc).

6

C ng m#c (TB1, 16b) chú: "Bây gi không bit con sông này  âu".
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v phía nam. Trng Thy nh$n du lông ngZng u%i theo. Vua n b bin, ht  ng mà không có
thuyn, lin gi rùa vàng my ting: "Mau n cu ta!" Rùa vàng n%i lên m+t n c, mng r'ng: "KW
ngi sau ng a là gi+c y, sao không git i?". Vua rút g m mun chém Mw Châu, Mw Châu khn r'ng:
"Trung tín trn tit, b ng i ánh l"a, xin hóa thành ngc châu  r a thù nh#c này". Cui cùng vua
v?n chép Mw Châu, máu chy loang m+t n c, loài trai nut vào b#ng, hóa làm ht minh châu. Vua cm
s"ng tê vn dài 7 tc xung bin mà i (tc nh ngày nay gi là s"ng tê rJ n c. T#c truyn núi D Sn
xã Cao Xá  Din Châu là ni y). Trng Thy u%i theo n ni, thy Mw Châu ã cht, th ng khóc
ôm xác em v chôn  Loa Thành, hóa làm á ngc. Trng Thy nh tic Mw Châu, tr li chZ Mw Châu
[10b] tm gi trang im khi tr c, th ng nh không nguôi, cui cùng nhy xung ging mà cht.
Ng i sau  &c ht minh châu  bin ông, ly n c ging y mà r a, sc ngc càng sáng hn.
S thn Ngô S Liên nói: Chuy n rùa vàng áng tin chng? Chuy n thn giáng
t Sn1, chuy n á bit nói2 c!ng có th là có. Vì vi c làm ca thn là d a theo ng i,
thác vào v$t mà nói nng. N c sp thnh, thn minh giáng  xem a hóa; n c sp
mt, thn c!ng giáng  xét ti ác. Cho nên có khi thn giáng mà h ng, c!ng có khi
thn giáng mà vong. An D ng V ng h ng công p thành có phn không dè +t sc
dân, cho nên thn thác vào rùa vàng  rn bo, chEng phi là vì li oán trách ng dân
mà thành ra nh th ? Nh ng th c!ng còn là khá. n nh lo ha hon v sau mà
nài xin vi thn, thì lòng riêng ã ny. Lòng riêng mt khi ny mm thì lJ tri theo ó
mà mt, [11a] sao thn li chEng gieo cho tai ha! Rùa vàng trút móng thiêng trao
cho, bo là có th ánh lui  &c quân ch, ó là mm ha chng? Nh chuy n thn
ban cho n c Quc rung t mà sao ó n c Quc c!ng mt theo. Sau [An D ng
V ng] qu nhiên nh v$y. Th chEng phi là thn theo ng i mà hành ng sao? Nu
không có li nài xin [vi rùa vàng], c theo o lý mà làm, bit âu quc thng li chEng
 &c lâu dài? n nh chuy n Mw Châu rc lông ngZng ch  ng, thì ch a chc ã có.
Nu có thì ch mt ln là phi, th mà sau này con gái Tri u Vi t V ng li bt ch c mà
c!ng nói nh th, là làm sao? Có lJ ng i chép s cho r'ng nhà Th#c và nhà Tri u mt
n c u do con r, cho nên nhân mt vi c mà nói hai ln chng? Th thì vi c ma qu
làm % thành c!ng áng tin sao? Tr li r'ng: i loi c!ng nh chuy n Bá H<u làm
qu d<, sau ng i n c Trnh l$p con cháu ca H<u, [hn ca H<u] có chZ n ng t a
ri thì ht3. Th là tr" b= yêu khí, qu không [11b] có chZ ph# vào n<a thì phi thôi.
n nh s chép An D ng V ng bi vong là do n= thn b Zi l?y, Tri u Vi t V ng
bi vong vì m! âu mâu mt móng rng, u là m &n li  cho v$t tr thành thiêng mà
thôi. i phàm vi c gi< n c chng gi+c t có o lý ca nó, úng o lý thì  &c nhiu
ng i giúp mà n c h ng, mt o lý thì ít ng i giúp mà n c mt, không phi vì
nh<ng th y.
Tr lên là [k] An Dng Vng, kh i t nm Giáp Thìn n nm Quý T là ht, tt c
50 nm [257 - 208 TCN].

1

Thn giáng t Sn: T Truy n chép r'ng thn hi n  t Sn thuc n c Quc, Quc công sai quan n làm l t,  &c thn ban
cho rung t.

2

á bit nói: T Truy n ghi vi c nm th 8 i LZ Ai Công  t Nguy Du n c Tn có hòn á bit nói.

3

Bá H<u: tc L ng Tiêu, i phu n c Trnh thi Xuân Thu b cht oan, th ng hi n hn v quy nhiu. Sau, T Sn cho con Bá
H<u là L ng Ch làm quan, hn Bá H<u mi thôi không báo oán n<a. (T Truy n, q.13).
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[1a]

K Nhà Tri u1
V



O ngôi 71 nm [207 - 136 TCN], th 121 tu%i [256 - 136 TCN].
H Tri u, nhân lúc nhà Tn suy lon, git tr ng li Tn, chim gi t Lnh Nam,
xng , òi ngang vi nhà Hán, h ng nc truyn ngôi 100 nm mi mt, cng là bc vua
anh hùng.
H Tri u, tên húy là à, ng i huy n Chân nh2 n c Hán, óng ô  Phiên Ngung (nay  tnh
Qung ông)3.
Giáp Ng, nm th 1 [207 TCN], (Tn Nh Th nm th 3). Vua chim ly t Lâm *p4 và
T &ng Qu$n, t l$p làm Nam Vi t V ng.
t Mùi, nm th 2 [206 TCN], (Tây S Bá V ng Hng Tch nm th 1; Hán V ng L u Bang
nm th I). Nm y nhà Tn mt.
[1b] inh Du, nm th 4 [204 TCN], (S Hng Tch nm th 3; Hán L u Bang nm th 3).
Mùa ông, tháng 10, ngày 30, nh$t th c. Tháng 11, ngày 30, nh$t th c.
Mu Tut, nm th 5 [203 TCN], (S Hng Tch nm th 4; Hán L u Bang nm th 4). Mùa
thu, tháng 7, sao Ch%i mc  khu v c sao i Giác.
K Hi, nm th 6 [202 TCN], (Hán Cao  nm th 5). Mùa xuân, tháng 2, Hán V ng lên
ngôi hoàng . Nm y Tây S mt.
Quý Mão, nm th 10 [198 TCN], (Hán Cao  nm th 9). Vua sai hai s coi gi< hai qu$n
Giao Ch và C u Chân.
t T, nm th 12 [196 TCN], (Hán Cao  nm th 11) Nhà Hán ã nh  &c thiên h, nghe
tin vua c!ng ã x ng v ng  n c Vi t, mi sai L#c Gi sang phong vua làm Nam Vi t V ng, trao cho
n thao5 và con so b% ôi6, thông s vi nhau, bo vua gi< yên t Bách Vi t, ch c p phá. Khi s
1

Toàn th , c!ng nh nhiu b s thi phong kin, quan ni m nhà Tri u là mt triu i chính thng ca n c ta, và vit thành K
Nhà Tri u. Quan ni m ó, t" th k XVIII ã b phê phán, mà ng i bác b= u tiên là Ngô Thì S , tác gi Vi t S Tiêu Án.

2

Nay là huy n Chinh nh, tnh Hà Bc, Trung Quc.

3

Tc Qung Châu ngày nay. O Qung ông v?n còn huy n Phiên Ngung.

4

Theo S Ký (q. 113: Nam Vi t Li t Truy n): "Khi nhà Tn ã b di t, à l$p tc ánh ly Qu Lâm, T &ng Qu$n, t l$p làm Nam
Vi t V ng". O ây, vn bn ca Toàn Th , do sao chép ho+c khc in, ã nhm l?n t" Qu Lâm thành Lâm *p.

5

NGuyên vn: "T th#" = qu n và dây thao  buc (và trang sc) qu n.

6

Nguyên vn: "Ph?u phù" = v$t b'ng vàng bc, ngc á, v.v.... cp cho ng i  &c phong quan t c, khi cn xác nh thì khp hai
n a vi nhau; tác d#ng c!ng nh phù tit, nh ng phù tit th ng là hình ng làm b'ng tre gZ,  cp cho các viên quan i thi
hành m nh l nh.

11

i Vi t S Ký Toàn Th - Ngoi K - Quyn II

n, vua ngi x%m mà tip L#c Gi. Gi nói: "V ng vn là [2a] ng i Hán, h hàng m m u  n c
Hán, nay li làm trái t#c n c mình, mun chim t này làm kW ch chng chi vi nhà Hán, há chEng
lm hay sao? V li, nhà Tn mt con h u1, thiên h u tranh nhau u%i, ch có Hán  khoan nhân
yêu ng i, dân u vui theo, khi quân t" t Phong Bái mà vào Quan Trung tr c tiên  chim gi<
Hàm D ng, d>p tr" hung bo. Trong khong 5 nm, d>p yên lon lc, bình nh bn bin, ó không
phi là sc ng i làm n%i, tc là tri cho. Hán  nghe v ng làm vua  t này, t"ng mun quyt mt
phen  &c thua, nh ng vì dân chúng lao kh% v"a xong cho nên phi b= ý nh, sai s mang n thao cho
v ng, áng lJ v ng phi ra ngoài giao2 nghênh ón bái yt  t= lòng tôn kính. Nay ã không làm
th, thì nên sm l mà tip s gi mi phi, sao li c$y dân Bách Vi t ông mà khinh nhn s gi ca
thiên t ? Thiên T nghe bit, phát binh sang h=i ti, thì v ng làm th nào?". Vua ra dáng s& hãi, ng
d$y nói: "Tôi  t này lâu ngày [2b] quên mt c l ngh a". Nhân h=i Gi r'ng: "Tôi vi Tiêu Hà, Tào
Tham ai hn?"3 Gi nói: "V ng hn ch". Li h=i: "Tôi vi vua Hán ai hn?". Gi nói: "Hán  ni
nghi p ca Ng!  Tam V ng, thng tr ng i Hán k hàng c vn ng i, t rng hàng muôn d+m,
v$t thnh dân giàu, quyn chính ch do mt nhà, t" khi tri t m mang n nay ch a t"ng có. Nay dân
ca v ng, chEng qua m i vn ,  xen khong núi bin, ch ví nh mt qu$n ca nhà Hán, ví vi Hán
 sao  &c?". Vua c i và nói: "Tôi ly làm gi$n không  &c n%i d$y  bên y, bit âu chEng b'ng
nhà Hán?" Gi ngi im l+ng, sc m+t tiu nghu. Bèn gi< Gi  li vài tháng. Vua nói: "O t Vi t này
không ai   nói chuy n  &c. Nay ông n ây hàng ngày tôi  &c nghe nh<ng chuy n ch a t"ng
nghe." Cho Gi  châu báu giá nghìn vàng  làm v$t b= bao. n khi Gi v, li cho thêm nghìn vàng
n<a.
[3a] Bính Ng, nm th 13 [195 TCN], (Hán Cao  nm th 12). Mùa h, tháng 4, vua Hán
bng.
Canh Tut, nm th 17 [191 TCN], (Hán Hu  Doanh nm th 4). Mùa h, nhà Hán d ng
Nguyên Miu  phía bc sông V.
Quý S u, nm th 20 [188 TCN], (Hán Hu  nm th 7) Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng
mt, nh$t th c. Mùa h, tháng 5, nh$t th c, m+t tri b che khut ht. Mùa thu, tháng 8, vua Hán
bng.
t Mão, nm th 22 [186 TCN], (Hán Cao H$u L< Tr nm th 2). Mùa h, tháng 6, ngày 30,
nh$t th c.
inh T, nm th 24 [184 TCN], (Hán Cao H$u nm th 4). Nhà Hán cm n c Nam Vi t mua
 st  c a quan. Vua nói: "Khi Cao  lên ngôi, ta cùng thông s chung  dùng. Nay Cao H$u nghe
li gièm pha, phân bi t  dùng Hán, Vi t. Vi c này tt là m u k ca Tr ng Sa V ng4 mun d a uy
c ca nhà Hán m u ly n c ta mà làm vua c, t làm công ca mình".
[3b] Mu Ng, nm th 25 [183 TCN], (Hán Cao H$u nm th 5). Mùa xuân, vua lên ngôi
hoàng , em quân ánh Tr ng Sa, ánh bi my qu$n ri v.
Canh Thân, nm th 27 [181 TCN], (Hán Cao H$u nm th 7). Nhà Hán sai Lâm L hu Chu
Táo sang ánh Nam Vi t  báo thù vi c ánh Tr ng Sa. G+p khi nng to ^m thp, b nh dch phát,
bèn bãi quân. Vua nhân th dùng binh uy và ca ci  chiêu vZ Mân Vi c và Âu Lc  phía tây (tc là
Giao Ch và C u Chân), các ni y u theo v, t" ông sang tây rng hn vn d+m. Vua ngi xe mui
vàng, dùng c t o5, cho là nghi v ngang vi nhà Hán.

1

Dùng ai t" ng âm (lc là con h u, và lc là phúc lc)  nói bóng vi c nhà Tn mt n c.

2

Giao: vùng ngoi ô ô thành.

3

Tiêu Hà, Taò Tham: hai ng i có công u trong vi c phò tá Hán Cao T%, ni tip gi< chc th"a t ng nhà Hán.

4

T c ca Ngô Nhu i Hán Cao T%  &c phong làm phiên v ng  Tr ng Sa (nay là phn t phía ông tnh H Nam).

5

T o: loi c ln trang sc b'ng lông uôi c"u, d ng trên xe nhà vua.
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Tân Du, nm th 28 [180 TCN], (Hán Cao H$u nm th 8). Mùa thu, tháng 7, Cao H$u bng,
các i thn ón i v ng H'ng lên ngôi, tc là Vn .
Nhâm Tut, nm th 29 [179 TCN], (Hán Vn  H'ng nm th 1). Vua Hán vì thy m m t%
tiên ca vua u  Chân nh [4a] mi +t ng i th p  trông coi, tu thi cúng t, gi các anh em
ca vua cho làm quan to, ban cho h$u. Vua Hán h=i T t ng Trn Bình có th c ai sang s Nam Vi t
 &c, Bình nói: "L#c Gi thi Tiên  ã t"ng sang s Nam Vi t". Vua Hán gi Gi cho làm Thái trung
i phu, ly mt ng i yt gi1 làm phó s, em th sang cho vua. Th nói: "Kính h=i thm Nam Vi t
V ng rt lao tâm kh% ý. Tr?m là con v& lJ ca Cao , phi u%i ra ngoài làm phiên v ng  t i,
vì  ng sá xa xôi, kin thc h>p hòi quê k ch, nên ch a t"ng g i th . Cao Hoàng  lìa b= by tôi,
Hiu Hu Hoàng  qua i, Cao H$u t lên trông coi vi c n c, không may có b nh, ng i h L<
chuyên quyn làm b$y, mt mình khng ch ng  &c, mi ly con ng i h khác ni nghi p Hiu Hu
Hoàng . Nh anh linh tông miu và sc l c ca các công thn, ã git ht bn y. Tr?m vì các v ng
hu và quan li không cho t" chi, không th không nh$n, nay ã lên ngôi. Mi ri nghe nói v ng có
g i th cho t ng [4b] quân Lâm L hu, mun tìm anh em thân và xin bãi chc hai t ng quân 
Tr ng Sa. Tr?m theo th ca v ng, ã bãi chc t ng quân Bác D ng hu ri, còn anh em thân ca
v ng hi n  Chân nh, tr?m ã sai ng i n thm h=i và s a p phn m tiên nhân ca v ng ri.
Ngày tr c nghe tin v ng em quân ánh biên gii, c p phá mãi không thôi, dân Tr ng Sa kh% s
mà Nam Qu$n kh% nht, n c ca v ng há  &c l&i riêng hay sao? Tt phi cht nhiu quân lính, hi
các t ng li tài gi=i, làm cho v& góa chng, con m côi, cha m> mt con,  &c mt hi m i, tr?m
không nz làm th. Tr?m mun phân nh t phong xen kJ  ch ng l?n nhau2, em vi c ra h=i, bn
quan li u nói: "Cao Hoàng  s d ly Tr ng Sa làm a gii, vì [quá chZ ó] là t ca v ng,
không nên t ti n thay %i". Nay dù ly  &c t ai ca v ng c!ng không  ln thêm, ly  &c ca
ci ca v ng c!ng không  giàu thêm, cõi t t" Ng! L nh v nam, v ng c vi c tr ly. Tuy v$y,
v ng x ng là [5a] , hai  cùng l$p mà không có xe s thông hiu, th là tranh nhau. Tranh mà
không bit nh ng thì ng i có nhân không làm. Tr?m nguy n cùng v ng u b= him tr c, t" nay
tr i thông hiu nh x a. Vì v$y mi sai L#c Gi sang  a t d#,  t= vi v ng bn ý ca tr?m.
V ng c!ng nên nghe theo, ch làm nh<ng vi c c p phá n<a. Nhân g i biu v ng 50 chic áo bông
th &ng hng, 30 chic áo bông trung hng, 20 chic áo bông h hng. Mong r'ng V ng hãy nghe nhc
tiêu su và thm h=i n c láng ging".
Khi Gi n, vua t lZi nói: "Kính vâng chiu ch, xin làm phiên v ng, gi< mãi l cng". Ri ó
vua h chiu r'ng: "Tr?m nghe: hai ng i hùng không ng cùng nhau, hai ng i hin không  cùng
i. Hoàng  nhà Hán là b$c thiên t hin tài, t" nay ta tri t b= xe mui vàng và c t o là nghi ch
ca hoàng ". Nhân vit th r'ng: "Man Di i tr ng lão phu, thn à, mo mui áng cht, hai ly
dâng th lên hoàng  b h. Lão phu vn là li c!  t Vi t, Cao  ban cho n [5b] thao làm Nam
Vi t V ng. Hiu Hu Hoàng  lên ngôi, vì ngh a không nz tuy t nên ban cho lão phu rt h$u. Cao
H$u lên coi vi c n c li phân bi t Hoa - Di, ra l nh không cho Nam Vi t nh<ng khí c# làm rung b'ng
st và ng; ng a, trâu, dê nu cho thì c!ng ch cho con  c, không cho con cái. Lão phu  t hWo
lánh, ng a, trâu, dê ã già. T ngh nu không sm l v$t cúng t, thì ti th c áng cht, mi sai ni s
Phan, trung úy Cao, ng s Bình, ba bn dâng th t lZi, nh ng u không thy tr v. Li nghe n
r'ng, phn m ca cha m> lão phu b $p phá, anh em h hàng u b git. Vì v$y, bn li bàn nhau
r'ng: "Nay bên trong không  &c phn chn vi nhà Hán, bên ngoài không ly gì  t cao khác vi
n c Ngô". Vì v$y mi %i x ng hi u là ,  t làm  n c mình, không dám làm iu gì hi n
thiên h. Cao Hoàng H$u nghe tin c gi$n, t c b= s% sách ca Nam Vi t, khin cho vi c sai ng i i s
không thông. Lão phu trm ng là vì Tr ng Sa V ng gièm [6a] pha, cho nên mi em quân n
ánh biên gii. Lão phu  t Vi t 49 nm, n nay ã |m cháu ri, nh<ng v?n phi d$y sm, ng
mun, n'm không yên chiu, n không bit ngon, mt không trông sc >p, tai không nghe ting
chuông trng, ch vì không  &c làm tôi nhà Hán mà thôi. Nay may  &c b h có lòng th ng n,

1

Yt gi: chc quan i Tn, Hán, gi< vi c giao thi p vi n c ngoài.

2

Nguyên vn: "nh a khuyn nha chi t ng ch" (phân nh t ai theo kiu xen kW nh rng chó  ch ng l?n nhau). Nhà
Hán ct t phong kiu cho xen lt phn t ca phiên quc n vi phiên quc kia  d b ch ng .
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 &c khôi ph#c hi u c!, cho thông s nh tr c, lão phu dù cht x ng c!ng không nát. V$y xin %i
t c hi u, không dám x ng  n<a. Kính c^n sai s gi dâng mt ôi ngc bích trng, 1.000 b lông
chim tr, 10 s"ng tên, 500 v= c màu tía, 1 gi= cà cung, 40 ôi chim tr sng, 2 ôi chim công. Mo
mui liu cht, hai ly dâng lên hoàng  b h".
L#c Gi em th y v báo, vua Hán rt m"ng. T" y Nam Bc giao ho, thôi vi c binh ao,
dân  &c yên ngh.
Quý Hi, nm th 30 [178 TCN], (Hán Vn  nm th 2). Mùa ông, tháng 10, ngày 30, nh$t
th c.
[6b] Giáp Tý, nm th 31 [177 TCN], (Hán Vn  nm th 3). Mùa ông, tháng 10, ngày 30
nh$t th c. Tháng 11, ngày 30, nh$t th c.
Tân T, nm th 48 [160 TCN], (Hán Vn  H$u Nguyên, nm th 4). Mùa h, tháng 4, ngày
30, nh$t th c.
Giáp Thân, nm th 51 [157 TCN], (Hán Vn  nm th 7). Mùa h, tháng 6, vua Hán bng,
có chiu d+n  tang ngn. Mùa thu, tháng 9, sao Ch%i mc  ph ng tây.
t Du, nm th 52 [156 TCN], (Hán Cnh  Khi, nm th 1). Nhà Hán chiu sai các qu$n
quc d ng miu Thái Tông.
Bính Tut, nm th 53 [155 TCN], (Hán Cnh  nm th 2). Mùa ông, tháng 11, có sao
Ch%i mc  ph ng tây.
inh Hi, nm th 54 [154 TCN], (Hán Cnh  nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng, có sao
Ch%i uôi dài mc  ph ng tây. Tháng y, ngày 30, có nh$t th c.
[7a] Mu Tý, nm th 55 [153 TCN], (Hán Cnh  nm th 4). Mùa ông, tháng 10, ngày
30, nh$t th c.
Quý T, nm th 60 [148 TCN], (Hán Cnh  Trung Nguyên nm th 2). Mùa h, tháng 4, có
sao Ch%i mc  phía tây bc. Mùa thu, tháng 9, ngày 30, có nh$t th c.
Giáp Ng, nm th 61 [147 TCN], (Hán Cnh  nm th 3). Mùa thu, tháng 9, có sao Ch%i
mc  phía tây bc. Tháng y, ngày 30, nh$t th c.
t Mùi, nm th 62 [146 TCN], (Hán Cnh  nm th 4). Mùa ông, tháng 10, ngày 30, nh$t
th c.
inh Du, nm th 64 [144 TCN], (Hán Cnh  nm th 6). Mùa thu, tháng 7, ngày 30, nh$t
th c. By gi vua sai s sang nhà Hán thì x ng là v ng, gi< l triu yt c!ng nh các n c ch hu, 
trong n c thì theo hi u c! [].
[7b] Mu Tut, nm th 65 [143 TCN], (Hán Cnh  H$u Nguyên, nm th 1). Mùa thu,
tháng 7, ngày 30, nh$t th c.
Canh Tý, nm th 67 [141 TCN], (Hán Cnh  [H$u Nguyên] nm th 3). Mùa ông1, tháng
10, m+t tri, m+t trng u sc =. Tháng 12, sc m+t tri = tía, nm sao i ng &c chiu ôm ly chòm
sao Thái Vi; m+t trng i xuyên vào Thiên ình (Thiên ình tc là 10 ngôi sao cung viên Thái Vi  góc
h<u sao Long Tinh,  khong sao D c sao Ch^n; y là cung ca thiên t ; tòa ca ng! ).
Mùa xuân, tháng giêng, vua Hán bng.
Nhâm Dn, nm th 69 [139 TCN], (Hán V!  Tri t, Kin Nguyên nm th 2). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày 30, nh$t th c. Mùa h, tháng 4, có sao to b'ng m+t tri mc ban êm.
1

S vi c ghi trong nm Canh Tý này (141 TCN), tr c ã nói mùa ông, sau li ghi vi c mùa xuân, hEn là vi c  hai nm khác
nhau. Hán Cnh   ngôi 16 nm, cht nm Canh Tý (xem: Lch i  c ng miu th#y niên húy ph) úng nh Toàn Th ghi
ti ây. Vì v$y, iu ghi "mùa ông, tháng 10 ..."  trên là ghi li s vi c trong mùa ông nm tr c. Ho+c c!ng có th coi là vn
bn Toàn th b= sót tiêu m#c v nm K H&i (142 TCN) mà s vi c v mùa ông ã ghi nhm v trí nh trên.
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Quý Mão, nm th 70 [138 TCN], (Hán Kin Nguyên nm th 3). Mùa thu, tháng 7, sao Ch%i
mc  phía tây bc. Tháng 9, ngày 30, nh$t th c.
Giáp Thìn, nm th 71 [137 TCN], (Hán Kin Nguyên, nm th 4). Vua bng, th#y là V! .
Cháu là H lên ni ngôi. (V sau, nhà Trn [8a] phong là Khai Thiên Th o Thánh V! Thn Trit
Hoàng ).
Lê Vn H u nói: t Liêu ông không có C T thì không thành phong t#c m+c
áo i m! [nh Trung Hoa], t Ngô Ci không có Thái Bá thì không th lên cái mnh
ca bá v ng. i Thun là ng i ông Di nh ng là b$c vua gi=i trong Ng! . Vn
V ng là ng i Tây Di mà là b$c vua hin trong Tam i. Th mi bit ng i gi=i tr
n c không c t rng hay h>p, ng i Hoa hay Di, ch xem  c mà thôi. Tri u V! 
khai thác t Vi t ta mà t làm  trong n c, i ngang vi nhà Hán, g i th x ng là
"lão phu", m u c nghi p  v ng cho n c Vi t ta, công y có th nói là to lm
v$y. Ng i làm vua n c Vi t sau này nu bit bt ch c V!  mà gi< v<ng b cõi,
thit l$p vi c quân quc, giao thi p vi láng ging phi o, gi< ngôi b'ng nhân, thì gìn
gi< b cõi  &c lâu dài, ng i ph ng Bc không th [8b] li ngp nghé  &c.
S thn Ngô S Liên nói: Truy n [Trung Dung] có câu: "Ng i có c ln thì t
có ngôi, t có danh, t  &c sng lâu". [V!]  làm gì mà  &c nh th? C!ng ch vì
có c mà thôi. Xem câu tr li L#c Gi thì oai anh v! kém gì Hán Cao. n khi nghe
tin Vn  +t th p trông coi phn m t% tiên, tu thi cúng t, li ban th ng u h$u
cho anh em, thì by gi vua li khut ph#c nhà Hán, do ó tông miu  &c cúng t, con
cháu  &c bo tn, th chEng phi là nh c ? Kinh Dch nói: "Biêt khiêm nh ng thì
ngôi tôn mà c sáng, ngôi thp mà không ai dám v &t qua". Vua chính h&p câu y.

Vn Vng
O ngôi 12 nm, th 52 tu%i.
Vua ly ngha  cm nc láng ging,
vua có ý mu!n thnh tr vy.

ánh lui ch, yên biên cnh, cng gi là bc

[9a] Tên húy là H, con trai Trng Thy, cháu V! .
Bính Ng, nm th 2 [135 TCN], (Hán Kin Nguyên nm th 6). Mùa thu, tháng 8, có sao Ch%i
mc  ph ng ông, uôi dài ht tri.
Mân Vi t V ng Sính xâm ln biên p n c ta. Vua gi< c vi nhà Hán, không t ti n dy
quân, sai ng i em th nói vi c ó vi nhà Hán. Nhà Hán khen là ngh a, vì vua mà phát i binh, sai
V ng Khôi xut quân t" D Ch ng, Hàn An Quc xut quân t" Ci Kê,  ánh Mân Vi t.
Hoài Nam V ng [L u] An dâng th can r'ng:
"Vi t là t  ngoài cõi. Dân ct tóc vJ mình, không th ly pháp  ca n c i m! mang ai
mà tr  &c. T" thi Tam i thnh tr, ng i H, ng i Vi t ã không nh$n chính sóc, không phi là vì
mnh mà không hàng ph#c  &c, uy không ch ng  &c, mà vì t y không th   &c, dân y không
th chn  &c, không bõ làm phin n Trung Quc v$y. Nay h ánh l?n nhau mà b h phát quân
n cu, th là trái li em Trung Quc mà [9b] ph#c dch di dch v$y.
V ng i Vi t khinh bc, tráo tr, không theo pháp , không phi mi có mt ngày. Nay mi
không vâng chiu mà ct quân i ánh git, thn s& sau này vi c binh cách không bit n lúc nào thôi.
V"a ri my nm lin không  &c mùa, sinh k ca dân ch a li nh c!, nay phát binh ly l ng, i my
nghìn d+m li thêm r"ng sâu tre r$m, nhiu rn c thú d<, tháng hè mùa nng, các b nh th% t ho+c
lon phát ra luôn, tuy ch a t"ng ra quân  kim mà cht chóc tt ã nhiu ri. Thn nghe r'ng sau
vi c quân l<, tt là mt mùa, là bi cái khí su kh% phá s iu hòa ca khí âm d ng, cm n tinh khí
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ca tri t, tai bin do y mà sinh ra. B h c sánh tri t, n n c= cây, mt ng i ói rét
không  &c h ng trn tu%i tri mà cht, b h c!ng ly làm th ng xót trong lòng. Hi n nay trong
n c không có ting chó sa báo ng mà khin quân lính phi dãi du [10a]  ng ni, ngm t 
núi hang, khin dân  biên c ng phi óng c a sm m c a mun, b<a mai không kp b<a hôm, thn
An trm xin b h th$n trng vi c ó.
V ng i Vi t nhân tài v$t l c yu m=ng không bit ánh b, li không bit dùng xe ng a cung
n=, th mà không th em quân vào  &c, là vì h gi<  &c t him, mà ng i Trung Quc thì không
quen thy th%.
Thn nghe   ng sá ng i ta nói r'ng: Mân Vi t V ng b em là Giáp git cht, Giáp c!ng ã
b git ri, dân n c y ch a thuc v ai. Nu b h sai trng thn n ni thm h=i, ban c cp
th ng  chiêu d# h, th tt h sJ dt trW dìu già theo v thánh c. Nu [b h] không dùng t y
làm gì, thì n c ã mt làm cho còn, dòng ã tuy t khin ni li, phong làm v ng hu, nh th tt h
phi em mình làm tôi, i i np cng. B h ch dùng cái n vuông mt tc, dây thao mt tr &ng
hai, mà trn vZ  &c t ngoài, không phi nhc m t tên lính nào, không phi cùn mt chic giáo nào,
mà uy c u  &c c. Nay em quân [10b] vào t h, h tt s& hãi, trn vào r"ng núi; nu ta b=
v, thì h li hp àn t# l!, nu ta   gi<, thì ht nm này sang nm khác, quân lính m t m=i, l ng
th c thiu ht, mt ph ng có vi c gp, thì bn m+t u s&. Thn s& r'ng bin c sJ sinh, gian tà sJ
n%i, u là bt u t" y c.
Thn ngh r'ng: quân ca thiên t ch i ánh kW d i phm lZi, ch không i ánh nhau 
tranh giành, vì là không ai dám  sc. Nu ng i Vi t làm liu chng li quan chp s mà trong quân
kim ci ^y xe có kW nào không v  thì dù có chém  &c u ca Vi t V ng, thn c!ng ly làm xu
h%1. B h ly chín châu làm nhà, sinh dân u là thn thip c, t ca di ch nào có  làm nhàn h
 &c mt ngày mà phi phin n ng a % m hôi m t nhc? Kinh Thi có câu: "o v ng tin th c, t
T" theo v". Ý nói v ng o rt ln mà ph ng xa mn ph#c. Thn An trm lo r'ng t ng li em 10
vn quân i ch làm cái trách nhi m ca mt ng i [11a] s gi mà thôi."
Khi y quân nhà Hán ch a qua èo, Mân Vi t V ng ã phát binh gi< chZ him  chng c .
Em Mân Vi t V ng là D Thi n cùng vi ng i trong h bàn nhau r'ng: "Vì v ng t ti n em quân
ánh Nam Vi t không xin phép nhà Hán, cho nên nhà Hán em quân n ánh. Quân Hán nhiu và
mnh, dù may mà mình có ánh  &c chng n<a sau h li kéo sang nhiu hn, chung quy n c c!ng b
di t, chi b'ng git v ng  t lZi vi nhà Hán mà xin bãi binh". Bèn git Sính, sai s em u np cho
V ng Khôi. Khôi lin cho óng quân li, bo cho Hàn An Quc, ri sai s mang u Sính chy v báo.
Vua Hán sai Trang Tr& sang t= ý cho vua bit. Vua r$p u nói: "Thiên t vì qu nhân em quân git
vua Mân Vi t, qu nhân dù cht c!ng không báo áp  &c ân c y". Mi sai thái t là Anh T sang
nhà Hán làm con tin. Nhân bo Tr& r'ng: "N c tôi mi b c p, s gi c v tr c, qu nhân ang
ngày êm sm s a hành trang  vào triu kin thiên t ". Tr& v ri, by tôi u can [11b] vua r'ng:
"Quân nhà Hán git [Mân Vi t V ng] Sính là có ý mun cnh cáo n c Vi t ta. V li tiên  ã nói th
nhà Hán ct không tht l thì thôi. Tóm li ch nên tin li nói khéo, vào chu vua Hán thì không v  &c
n<a, ó là th mt n c y." Vua bèn nói thác là có b nh ri không sang yt kin n<a.
inh Mùi, nm th 3 [134 TCN], (Hán Nguyên Quang, nm th 1). Mùa thu, tháng 7, ngày 30,
nh$t th c.
Giáp Dn, nm th 10 [127 TCN], (Hán Nguyên Sóc nm th 2). Mùa xuân, tháng 3, ngày 30,
nh$t th c.
t Mão, nm th 11 [126 TCN], (Hán Nguyên Sóc nm th 3). Vua m n+ng, Thái t Anh T 
Hán v.
Bính Thìn, nm th 12 [125 TCN], (Hán Nguyên Sóc nm th 4). Vua mt, th#y là Vn V ng.
Con là Anh T ni ngôi.
1

Câu này có khác vài ch< so vi nguyên vn bc th ca L u An: " .... thn do thit v i Hán tu chi": thn c!ng trm xu h% cho
nhà i Hán (Hán th , Hoài Nam V ng truy n).
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[12a] S thn Ngô S Liên nói: Vn V ng giao thi p vi n c láng ging phi
o, nhà Hán khen là có ngh a, n mc dy binh ánh giúp kW thù; li bit nghe li
can, thác b nh không sang chu nhà Hán, gi< phép nhà  m u cho con cháu, có th
gi là không xu h% vi ông ni.

Minh Vng
O ngôi 12 nm.
Vua không c"n thn m!i v chng, gây thành lon cho qu!c gia, không có gì

áng

khen.
Tên húy là Anh T, con tr ng ca Vn V ng.
inh T, nm th 1 [124 TCN], (Hán Nguyên Sóc nm th 5). Ly L< Gia làm Thái phó.
K Mùi, nm th 3 [122 TCN], (Hán Nguyên Thú nm th 1). Mùa h, tháng 5, ngày 30, nh$t
th c.
Nhâm Tut, nm th 6 [119 TCN], (Hán Nguyên Thú nm th 4). Mùa xuân, sao Ch%i mc 
phía ông bc. Mùa h, sao Ch%i dài mc [12b]  ph ng tây.
t S u, nm th 9 [116 TCN], (Hán Nguyên nh nm th 1).
Mu Thìn, nm th 12 [113 TCN], (Hán Nguyên nh nm th 4). Tr c kia vua làm th t ,
sang làm con tin cho nhà Hán  Tr ng An, ly con gái ng i h Cù  Hàm an, sinh con tên là H ng.
n khi lên ngôi, giu n ca tiên  i, dâng th sang nhà Hán xin l$p Cù th làm hoàng h$u, H ng làm
th t . Nhà Hán my ln sai s gi sang khuyên vua vào chu. Vua s& vào yt kin phi theo pháp 
nhà Hán ngang vi các ch hu  trong, c ý cáo m không i, bèn sai con là Th công vào làm con tin.
Nm y vua mt, th#y là Minh V ng. Con là H ng ni ngôi.

Ai Vng
O ngôi 1 nm [112 TCN].
[13a] M#u hu ngang nhiên dâm lon, quyn thn chuyên chính, vua hèn tu$i tr%, gi
n$i th nào c.
Tên húy là H ng, con th ca Minh V ng.
Nm y, vua ã lên ngôi, tôn m> là Cù th là thái h$u.
Tr c kia, thái h$u ch a ly Minh V ng, ã t"ng thông dâm vi An Quc Thiu Quý ng i Bá
Lng. An Quc là h, Thiu Quý là tên. Nm y nhà Hán sai An Quc Thiu Quý sang d# vua và thái
h$u vào chu, nh i vi các ch hu  trong, li sai bi n s là bn Gián ngh i phu Chung Quân tuyên
d#, d!ng s là bn Ng#y Thn giúp vi c, v úy L Bác c em quân óng  Qu D ng  &i s gi.
Khi y vua còn ít tu%i, Cù h$u là ng i Hán, Thiu Quý n, li t thông. Ng i n c bit, phn nhiu
không theo thái h$u. Thái h$u s& lon n%i, mun d a uy nhà Hán, nhiu ln khuyên vua và các quan xin
ni ph# nhà Hán. [13b] Bèn nh s nhà Hán dâng th , xin theo nh các ch hu  trong, c 3 nm mt
ln vào chu, tri t b= c a quan  biên gii. Vua Hán b'ng lòng, ban cho vua và Th"a t ng L< Gia n
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b'ng bc và các n ni s , trung úy, thái phó, còn các chc khác  &c t +t ly. B= hình pht c! thích
ch<, ct m!i, dùng pháp lu$t nhà Hán nh các ch hu  trong. Các s gi u  li  trn gi< vZ v1.
K T, nm th 1 [112 TCN], (Hán Nguyên nh nm th 5). Vua và thái h$u ã s a son hành
trang l v$t quý giá  vào chu. By gi T T ng L< Gia tu%i ã nhiu, làm t ng tri ba triu, ng i
trong h làm tr ng li n hn 7 ch#c ng i, con trai u ly con gái vua, con gái u g cho con em
vua và ng i tôn tht, cùng thông gia vi Tn V ng  qu$n Th ng Ngô, trong n c rt  &c lòng dân
hn c vua. Gia nhiu ln dâng th can vua, vua không nghe, nhân th có lòng mun làm phn, th ng
cáo m không tip [14a] s gi nhà Hán. Các s gi nhà Hán u chú ý n Gia, nh ng th ch a th
git  &c. Vua và thái h$u c!ng s& bn Gia khi s tr c, mun nh s gi nhà Hán trù m u git bn
Gia. Bèn +t ti c r &u mi s gi n d , các i thn u ngi hu r &u. Em Gia làm t ng, em
quân óng  ngoài cung. Ti c r &u mi bt u, thái h$u bo Gia r'ng: "Nam Vi t ni thuc [Trung
Quc] là iu l&i cho n c, th mà t ng quân li cho là bt ti n là ti sao?", ct  chc tc s gi. S
gi còn  ng h nghi, chn ch" ch a dám làm gì. Gia thy tai mt h có vW khác th ng, l$p tc ng
d$y i ra. Thái h$u gi$n, mun ly giáo âm Gia, vua ngn li. Gia bèn ra chia ly quân lính ca em d?n
v nhà, cáo m không chu g+p vua và s gi, ngm cùng các i thn m u làm lon. Vua vn không có
ý git Gia, Gia c!ng bit th, vì v$y n my tháng không hành ng gì. Thái h$u mun mt mình git
Gia nh ng sc không làm n%i. [14b] Vua Hán nghe tin Gia không nghe m nh, mà vua và thái h$u thì cô
l$p, yu t không ch ng n%i, s gi thì nhút nhát không quyt oán, li thy vua và thái h$u ã ni
ph# ri, ch mt mình L< Gia làm lon, không áng dy quân, mun sai Trang Sâm em 2 nghìn ng i
sang s. Trang Sâm nói: "Ly s hòa hiu mà sang, thì vài ng i c!ng , ly v! l c mà sang, thì 2
nghìn ng i không làm gì  &c". Sâm t" chi không nh$n. Vua Hán bèn bãi chc Sâm. T ng T Bc
c! là Hàn Thiên Thu hng hái nói: "Mt n c Vi t c=n con, li có v ng và thái h$u làm ni ng, ch mt
mình th"a t ng L< Gia làm lon, xin cp cho 3 trm d!ng s , th nào c!ng chém  &c Gia v báo". By
gi nhà Hán sai Thiên Thu và em Cù thái h$u là Cù Lc em 2 nghìn ng i tin vào t Vi t. L< Gia bèn
h l nh cho trong n c r'ng: "Vua còn nh= tu%i, thái h$u vn là ng i Hán, li cùng vi s gi nhà Hán
dâm lon, chuyên ý mun ni ph# vi nhà Hán, em ht [15a]  châu báu ca Tiên V ng dâng cho
nhà Hán  nnh b&, em theo nhiu ng i n Tr ng An ri bt bán cho ng i ta làm y t, ch ngh
mi l&i mt thi, không oái gì n xã tc h Tri u và lo k muôn i". Bèn cùng vi em em quân
ánh, git vua và thái h$u, cùng tt c bn s gi nhà Hán, ri sai ng i i báo cho Tn V ng 
Th ng Ngô và các qu$n p, l$p con tr ng ca Minh V ng là Thu$t D ng hu Kin c làm vua.
Vua b git, tên th#y là Ai V ng.
S thn Ngô S Liên nói: Tai ha ca Ai V ng, tuy bi  L< Gia mà s th c thì
gây mm t" Cù H$u. K ra sc >p àn bà có th làm nghiêng % n c nhà ng i ta thì
có nhiu manh mi, mà cái tri u ca nó thì không th bit tr c  &c. Cho nên các tiên
v ng tt phi +t ra l i hôn2, tt phi c^n th$n quan h v& chng, tt phi phân bi t
him nghi, hiu nh<ng iu nh= nh+t, tt phi chính v trong ngoài, tt phi ngn ng"a
vi c ra vào, tt phi dy o [15b] tam tòng, thì sau ó mi ha mi không do âu mà
n  &c. Ai V ng ít tu%i không th ngn gi<  &c m>, L< Gia coi vi c n c, vi c
trong vi c ngoài li không d bit hay sao? Khách ca n c ln n, thì vi c ón tip có
l nghi, chZ  có th t , cung ng có s, th"a tip có ng i, sao n nZI  thông dâm
vi m?u h$u? M?u h$u  thEm trong cung, không d vi c ngoài: khi nào có vi c ra
ngoài, thì có xe da cá, có màn uôi tr , cung tn theo hu, sao  n nZi thông dâm vi
s khách  &c? Bn Gia toan d$p tt l a cháy ng khi ang cháy r c, sao b'ng ngn
ngay cái c ha lon t" khi ch a có tri u chng gì có hn không? Cho nên nói: Làm vua
mà không bit ngh a Xuân Thu tt phi chu cái ting cm u ti ác; làm tôi không bit
ngh a Xuân Thu tt mc phi ti c p ngôi git vua, tc nh là Minh V ng, Ai V ng và
L< Gia v$y.
1

Nguyên bn in là: "d#ng Hán pháp, t ni ch hu gi giai trn ph chi", cú pháp và ý ngh a u không %n. O S Ký (q.113 Nam
Vi t li t truy n) câu này vit rõ là: " .... d#ng Hán pháp, t ni ch hu. S gi giai l u trn ph chi". Nh v$y, vn bn ca Toàn
Th  câu trên ây b= sót hai ch<: s và l u. Chúng tôi dch theo câu ã chnh lý.

2

i hôn: là hôn l ca hoàng .
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Thut Dng Vng
[16a] O ngôi 1 nm [111 TCN].
Xã t&c h Tri u, Cù hu làm cho nghiêng, g!c ã nh$ trc ri, ngn cng theo mà $.
Tên húy là Kin c, con tr ng ca Minh V ng và ng i v& Vi t.
By gi, mùa ông, tháng 11, T t ng L< Gia ã l$p vua lên ngôi, mà quân ca Hàn Thiên Thu
ã vào cõi, ánh phá mt vài p nh=. Gia bèn m mt  ng thEng  cp l ng cho quân, [khi quân
nhà Hán] n còn cách Phiên Ngung 40 d+m, thì Gia xut quân ánh, git  &c bn Thiên Thu. Sai
ng i em s tit ca nhà Hán cho vào trong hòm  trên núi Tái Th &ng (tc là èo i D!) dùng li
khéo  t ti, [mt m+t] phát binh gi< chZ him yu. Vua Hán nghe tin, sai Ph#c ba t ng quân L Bác
c xut phát t" Qu D ng, Lâu thuyn t ng quân D ng Bc xut phát t" D Ch ng, Qua Thuyn
t ng quân1 Nghiêm (s chép thiu h) xut phát t" Linh Lng, H li t ng quân Giáp [16b] (s chép
thiu h) em quân xung Th ng Ngô, Trì Ngh a hu Quý2 (s chép thiu h) em quân D Lang
xung sông T ng Kha, u hi c  Phiên Ngung.
Canh Ng, nm th 1 [111 TCN], (Hán Nguyên nh nm th 6). Mùa ông, D ng Bc nhà
Hán em 9 nghìn tinh binh hãm Tm Hi p, phá Thch Môn (L< Gia cht á gi<a sông gi là Thch Môn)
ly  &c thuyn thóc ca ta kéo luôn c các thuyn y i, em my vn ng i &i Ph#c ba t ng quân
L Bác c. Bác c nói vì  ng xa nên ch$m, ri cùng vi Lâu thuyn t ng quân hi quân tin n
Phiên Ngung. By gi [L Bác c] có hn 1 nghìn ng i cùng tin [vi quân D ng Bc]. D ng Bc
i tr c n Phiên Ngung. Vua và L< Gia cùng gi< thành. D ng Bc t chn chZ thu$n ti n óng 
m+t ông nam; L Bác c óng  m+t tây bc. V"a ch$p ti, D ng Bc ánh bi [quân Tri u], phóng
l a t thành. Bác c không bit quân trong thành nhiu hay ít bèn óng doanh, sai s chiêu d#. KW
nào ra hàng u cho n thao và tha cho v  chiêu d# nhau. Lâu thuyn3 [17a] t ng quân D ng
Bc c sc ánh, u%i [quân Tri u] chy ng &c vào dinh quân ca L Bác c. n t m sáng thì
trong thành u hàng. Vua và Gia cùng vi vài trm ng i, ang êm chy ra bin. Bác c li h=i
nh<ng ng i u hàng bit chZ  ca Gia, bèn sai ng i u%i theo. Hi u úy t mã là Tô Ho'ng bt  &c
vua, quan lang Vi t là ô Kê (có bn chép là Tôn ô) bt  &c Gia. By gi quân ca H li và Qua
thuyn t ng quân, cùng quân D Lang ca Trì Ngh a hu ch a n mà n c Vi t ta ã b L Bác c
và D ng Bc d>p yên ri. (By gi n c Vi t ta sai ba quan s4 em 300 con trâu, 1.000 chung r &u
và s% h ca 3 qu$n Giao Ch, C u Chân và Nh$t Nam n xin hàng; L Bác c nhân ó cho ba ng i
y làm thái thú  3 qu$n  tr dân nh c!). T" ó [nhà Hán] ly t chia làm 9 qu$n là: Nam Hi (qu$n
ca nhà Tn, nay là t Qung ông nhà Minh), Th ng Ngô (nhà  ng gi là Ích Châu5, x a là Âu
Lc, t ca n c Vi t ta), Ut Lâm (nhà Tn là qu$n Qu Lâm, Hán V!  %i làm tên này), H&p Ph
(nhà Tn là T &ng Qu$n, nay thuc Liêm Châu), Giao Ch, C u Chân, Nh$t Nam (u là T &ng Qu$n thi
Tn)6, Châu Nhai, m Nh (u  trong bin ln). T" y nhà Hán bt u [17b] +t Th s , Thái thú.
Ch  nhà Hán +t Th s cai tr mt châu, Thái thú cai tr mt qu$n (qu$n là cp d i ca châu) ....
1

Ph#c ba t ng quân, Lâu thuyn t ng quân, Qua thuyn t ng quân, H li t ng quân u là danh hi u cp t ng quân i
Hán V!  (ph#c ba: d>p sóng, lâu thuyn: thuyn lu, h li: xung thác). Riêng v tên hi u Qua thuyn t ng quân, Tr ng
An chú gii S Ký vit: "Ng i Vi t th ng l+n d i n c  l$t úp thuyn, li th ng có thung lung làm hi cho nên phi cm
qua  d i thuyn, nhân ó mà +t tên" (qua là mt loi v! khí).

2

T" Qung chú gii S Ký ghi Trì Ngh a hu tên là Di.

3

Nguyên bn thiu t 17 a-b và óng nhm t 17 a-b ca BK2, chúng tôi theo bn in khác  b% sung t thiu này.

4

O nm Quý Mão (198 TCN), Toàn th ã ghi Tri u V!  sai hai s coi gi< hai qu$n Giao Ch và C u Chân;  ây li nói sai ba
quan s em s% h ca 3 qu$n Giao Ch, C u Chân và Nh$t Nam. Li c^n án ca C ng m#c (TB2,2b) d?n sách Thy Kinh chú
ca Lch ào Nguyên c!ng chép vi c t ng t  ính chính iu ghi trên ây: ch có hai s  hai qu$n Giao Ch và C u Chân,
không nói n qu$n Nh$t Nam.

5

Th ng Ngô là tên qu$n +t thi Hán, nhà  ng %i gi là Ngô Châu (nay là huy n Th ng Ngô, tnh Qung Tây), ch không
phi là Ích Châu (nay là T Xuyên) nh ng i chú thích nguyên bn ã nhm.

6

Xem chú thích 3 tr.138.
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Lê Vn H u nói: L< Gia can ngn Ai V ng và Cù thái h$u không nên xin làm
ch hu nhà Hán, "ng tri t b= c a quan  biên gii, có th gi là bit trng n c Vi t
v$y. Song can mà không nghe, thì ngh a áng em ht by tôi n triu ình, tr c m+t
vua trình bày l&i hi v vi c n c Hán, n c Vi t u x ng  c, có lJ Ai V ng và thái
h$u c!ng nghe ra mà tnh ng Nu li v?n không nghe theo, thì nên t trách mình mà
lánh ngôi [t t ng], nu không th thì dùng vi c c! h Y1, h Hoc, chn mt ng i
khác trong hàng con ca Minh V ng  thay ngôi, cho Ai V ng  &c nh Thái Giáp2
và X ng *p mà gi< toàn tính m nh, nh th thì không lZi  ng tin thoái. Nay li git
vua  h lòng oán, li không bit c cht  gi< ly n c, khin cho n c Vi t b chia
ct, phi làm tôi nhà Hán, ti ca L< Gia áng cht không dung.
[18a] S thn Ngô S Liên nói: Ng! L nh i vi n c Vi t ta là i him c a ngõ
ca n c c!ng nh H% Lao ca n c Trnh, H D ng ca n c Quc. Làm vua n c
Vi t tt phi +t quân chZ him  gi< n c, không th  cho mt  &c. H Tri u mt
khi ã không gi<  &c t him y thì n c mt dòng tuy t, b cõi b chia ct. N c
Vi t ta li b phân chia, thành ra cái th Nam-Bc v$y. Sau này các b$c  V ng n%i
d$y, chZ t him ã mt ri, khôi ph#c li tt nhiên là khó. Cho nên Tr ng N< V ng
tuy ánh ly  &c t L nh Nam, nh ng không gi<  &c ni him yu  Ng! L nh, rt
cuc n bi vong. S V ng tuy khôi ph#c toàn thnh, nh ng by gi còn là ch hu,
ch a chính v hi u, sau khi cht li mt ht; mà các nhà inh, Lê, Lý, Trn ch có t t"
Giao Châu tr v Nam thôi, không khôi ph#c  &c t c! ca Tri u V! , cái th khin
nên nh v$y.
Tr lên là. h Tri u, t V  nm Giáp Ng n Thut Dng Vng nm Canh Ng
là ht, gm 5 'i, c(ng 97 nm [207 - 111 TCN].

1

H Y: tc Y Doãn, quan ph# chính ca nhà Th ng; sau khi vua Thang cht, cháu ni là Thái Giáp áng  &c ni ngôi, nh ng
Giáp kém o c. Y Doãn bèn ày Giáp n t ng, sau 3 nm, Thái Giáp hi ci, Y Doãn li ón v cho làm vua.
H Hoc: là Hoc Quang, quan ph# chính ca nhà Hán. Sau khi Hán Chiêu  cht, theo di chiu, Quang r c l$p X ng *p
V ng lên ni ngôi, nh ng X ng *p V ng dâm lon, Quang ph i mà l$p Tuyên .

2

Xem chú thích NK1, 8b.
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[1a]

K Thu(c Tây Hán
Tân Mùi, [110 TCN], (Hán Nguyên Phong nm th 1). N c Vi t ta ã thuc v nhà Hán. Nhà
Hán cho Thch ái làm Thái Thú 9 qu$n. (Ch  nhà Hán ly châu lãnh qu$n, tr" hai qu$n Châu Nhai,
m Nh u  gi<a bin, còn 7 qu$n thuc v Giao Châu, ái làm châu Thái thú1. Thi Tây Hán, tr s
ca Thái Thú +t ti Long Uyên, tc là Long Biên, thi ông Hán +t ti Mê Linh tc là Yên Lng2. n
khi ái cht, Hán Chiêu  ly Chu Ch ng thay. n cui i V ng Mãng, châu m#c Giao Châu là
+ng Nh &ng cùng các qu$n óng ch+n b cõi  t gi<. T ng nhà Hán là Sm Bành vn quen thân
vi Nh &ng, g i th cho Nh &ng bày t= uy c ca nhà Hán. Th ri [Nh &ng] bo Thái thú Giao Ch là
Tích Quang và Thái thú các qu$n là bn Z M#c sai s sang cng hin nhà Hán. Nhà Hán u phong
cho nh<ng ng i y t c hu. By gi là nm K S u thi Hán Quang V! nm Kin V! th 5 [29]. Tích
Quang ng i qu$n Hán Trung, khi  [1b] Giao Ch, ly l ngh a dy dân. Li ly Nhâm Diên làm Thái thú
C u Chân. Diên là ng i Uyn [huy n]. T#c ng i C u Chân ch làm ngh ánh cá, i sn, không bit
cày cy. Diên mi dy dân khai kh^n rung t, hàng nm cày trng, trm h no . Dân nghèo không
có sính l c i v&, Diên bo các tr ng li tr xung bt b%ng lc ra  giúp z, cùng mt lúc ly v& có
n 2.000 ng i. Diên coi vi c  &c 4 nm thì b gi v. Ng i C u Chân làm n th. Nh<ng ng i
W con u +t tên là Nhâm. Phong t#c vn minh ca t L nh Nam bt u t" hai thái thú y.
K Hi, [39], (Hán Quang V! L u Tú, Kin V! nm th 15). Thái thú Giao Ch là Tô nh chính
s tham lam tàn bo, Tr ng N< V ng dy binh ánh.
Tr lên là [k] thu(c nhà Hán, t nm Tân Mùi n nm K Hi, c(ng 149 nm [110
TCN - 39].

1

Thch ái: làm thái thú 9 qu$n, C ng m#c (TB2, 6b) s a là th s b Giao Ch. Nh ng th s là chc quan  &c +t vào nm
Nguyên Phong th 5 (106 TCN) i Hán V! .

2

Yên Lng: nay thuc tnh V nh Phú.
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[2a]

K Trng N Vng
Trng Vng
O ngôi 3 nm.
Vua rt hùng d!ng, u%i Tô nh, d ng n c x ng v ng, nh ng vì là vua àn bà, không th
làm nên công tái to.
Tên húy là Trc, h Tr ng. Nguyên là h Lc, con gái ca Lc t ng huy n Mê Linh1, Phong
Châu, v& ca Thi Sách  huy n Chu Diên2. (Thi Sách c!ng là con Lc t ng, con hai nhà t ng kt hôn
vi nhau. Sách C ng m#c t$p lãm ly Lc làm h là lm). óng ô  Mê Linh.
Canh Tý, nm th 1 [40], (Hán Kin V! nm th 16). Mùa xuân, tháng 2, vua kh% vì Thái thú
Tô nh dùng pháp lu$t trói buc, li thù nh git chng mình, mi cùng vi em gái là Nh n%i binh ánh
hãm tr s  châu. nh chy v n c. Các qu$n Nam Hi, C u Chân, Nh$t Nam, H&p Ph u h ng
ng, ly  &c [2b] 65 thành  L nh Nam, t l$p làm vua, mi x ng là h Tr ng.
Tân S u, nm th 2 [41], (Hán Kin V! nm th 17). Mùa xuân, tháng 2, ngày 30, nh$t th c.
Nhà Hán thy h Tr ng x ng v ng, dy quân ánh ly các thành p, các qu$n biên thùy b kh%, mi h
l nh cho Tr ng Sa, H&p Ph và Giao Châu ta sp s|n xe thuyn, s a sang cu  ng, thông các núi
khe, cha thóc l ng, cho Mã Vi n làm Ph#c Ba t ng quân, Phù Lc hu L u Long làm phó sang xâm
l &c.
Nhâm Dn, nm th 3 [42], (Hán Kin V! nm th 18). Mùa xuân, tháng giêng, Mã Vi n theo
ven bin mà tin, san núi làm  ng hn nghìn d+m, n Lãng Bc ( phía tây Tây Nhai ca La Thành,
gi là Lãng Bc)3 ánh nhau vi vua. Vua thy th gi+c mnh lm, t ngh quân mình ô h&p, s& không
chng n%i, lui quân v gi< Cm Khê (Cm Khê, s chép là Kim Khê). Quân c!ng cho vua là àn bà, s&
không ánh n%i ch, bèn tan chy. Quc thng li mt.
[3a] Lê Vn H u nói: Tr ng Trc, Tr ng Nh là àn bà, hô mt ting mà các
qu$n C u Chân, Nh$t Nam, H&p Ph, cùng 65 thành  L nh Ngoi u h ng ng, vi c
d ng n c x ng v ng d nh tr bàn tay, có th thy hình th t Vi t ta  d ng
 &c nghi p bá v ng. Tic r'ng ni sau h Tri u cho n tr c h Ngô, trong khong
hn nghìn nm, bn àn ông ch cúi u bó tay, làm tôi t cho ng i ph ng Bc, há
chEng xu h% vi hai ch em h Tr ng là àn bà hay sao? Ôi ! Có th gi là t vt b=
mình v$y.
Tr lên là Trng N Vng, b&t u t nm Canh Tý n nm Nhâm Dn thì ht, tt
c 3 nm [40-42].

K Thu(c

ông Hán

1

Huy n Mê Linh: thi thuc Hán bao gm phn t tnh V nh Phú và mt s huy n thuc ngoi thành Hà Ni ngày nay.

2

Huy n Chu Diên: thi thuc Hán  min l u v c sông áy (thuc mt phn t Hà Tây và Hà Nam Ninh).

3

O ây, Toàn th cho Lãng Bc là H Tây (Hà Ni), nh ng nh v$y là lm. Nhiu nhà nghiên cu ã oán nh Lãng Bc  vùng
huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc ngày nay.
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Quý Mão, [Tr ng V ng, nm th 4], [43], (Hán Kin V! nm th 19). Mùa xuân, tháng giêng,
Tr ng N< V ng cùng em gái là Nh chng c li vi quân nhà Hán, [3b] th cô, u thua cht. Mã
Vi n u%i theo ánh quân còn sót là bn ô D ng. n huy n C Phong thì [bn ô D ng] u
hàng, [Vi n] bèn d ng ct ng làm gii hn cui cùng ca nhà Hán. (Ct ng t ng truyn  trên
ng C% Lâu1 châu Khâm. Vi n có câu th: "Ct ng gãy thì Giao Châu di t". Ng i Vi t ta i qua d i
ct y, th ng ly á cht vào, thành nh gò ng, vì s& ct y gãy. Mã T%ng nhà  ng li d ng hai
ct ng  chZ c! ca nhà Hán ghi công c ca Mã Vi n  t= ra mình là dòng dõi ca Ph#c Ba, nay
ch a rõ  chZ nào. Hai sông T Giang, H<u Giang mZi ni có mt ct). Vi n thy huy n Tây Vu có 3
vn 3 nghìn h, xin chia làm hai huy n Phong Kê và Vng Hi, vua Hán nghe theo. Vi n li p thành
Kin Giang  huy n Phong Khê. Thành p tròn nh hình cái kén, cho nên ly [ch< Kin]2 làm tên.
N c Vi t ta li thuc vào nhà Hán. Ba nm sau, Vi n tr v. Ng i a ph ng th ng mn Tr ng N<
V ng, làm n th ph#ng (n  xã Hát Giang, huy n Phúc Lc3,  t c! thành Phiên Ngung c!ng có).
S thn Ngô S Liên nói: H Tr ng gi$n thái thú nhà Hán bo ng &c, vung tay hô mt ting mà
[4a] quc thng n c ta c h  &c khôi ph#c, khí khái anh hùng há ch lúc sng d ng n c x ng
v ng, mà sau khi cht còn có th chng ngn tai ha. Phàm g+p nh<ng vi c tai ng hn l#t, n cu
o không vi c gì là không linh ng. C bà Tr ng em c!ng th. Vì là àn bà mà có c hnh kW s , cái
khí hùng d!ng trong khong tri t không vì thân cht mà kém i. Bn i tr &ng phu há chEng nên
nuôi ly cái khí phách c ng tr c chính i y ?
Giáp Thìn, [44], (Hán Kin V! nm th 20). T" ây v sau, tri các i Hán Minh , Ch ng
, Hòa , Th &ng , An , gm 5 i, cng 82 nm, duy thi Minh  có Lý Thi n ng i huy n
Nam D ng làm Tháu thú Nh$t Nam, làm vi c chính s có ân hu yên dân, khin cho ng i khác phong
t#c c!ng mn chung tìm n. Sau Thi n %i làm Thái thú C u Chân.
Bính Tý, [136], (Hán Thu$n  Bo, V nh Hòa nm th 1). Thái thú Chu X ng cho là Giao
Châu  ngoài chín châu [4b],  rìa Bách Vi t, dâng biu xin +t ph ng bá4. Vua Hán  cho X ng làm
Th s 5, cai qun các qu$n huy n.
inh S u, [137], (Hán V nh Hòa nm th 2). Ng i man  huy n T &ng Lâm, qu$n Nh$t Nam
( a gii n c Vi t Th ng x a), là bn Khu Liên ánh phá qu$n huy n, git tr ng li. Th s Giao
Châu là Phàn Din em quân châu và quân C u Chân hn vn ng i i cu ng, nh ng quân lính ngi i
xa. Mùa thu, tháng 7, quân hai qu$n làm phn ánh ph tr, th chuyn thành mnh.
Mu Dn, [138], (Hán V nh Hòa nm th 3). Mùa h, tháng 5, Th ng s Gi X ng cùng vi
các châu qu$n h&p sc ánh bn Khu Liên không  &c, b Khu Liên vây ánh hn mt nm, binh l ng
không th tip t  &c. Vua Hán gi các công khanh và thuc li bn ph  h=i ph ng l &c, các quan
u bàn nên sai t ng phát 4 vn quân ca bn châu Kinh, D ng, [5a] Duy n, D i ánh. Lý C% bác
i, nói r'ng: "Các châu Kinh, D ng gi+c c p t# hp ch a tan; Tr ng Sa, Qu D ng ã nhiu ln b
thu thu bt lính, nay li làm ri ng, t li sinh ha n<a. Ng i các châu Duy n, D phi i xa muôn
d+m, chiu th thúc bách, tt phi b= trn. Nam Châu6 thì tri nng n c, ^m thp li thêm lam ch ng
dch l , 10 phn phi cht n 4, 5 phn.  ng xa muôn d+m, quân lính m=i m t, n lúc ti L nh Nam
thì ã không kham n%i chin u. Quân i mZI ngày 30 d+m mà Duy n, D cách qu$n Nh$t Nam hn 9
1

Chuy n ct ng Mã Vi n  &c chép trong mt s tài li u ca Trung Quc, nh ng u không n khp vi nhau. Cho ct ng 
C% Lâu (Khâm Châu) ch là mt thuyt, CMTB2, 13b chép là C% Sâm (theo Nht Thng Chí ca nhà Thanh).

2

Kin: % kén.

3

Nay  Hát Môn, huy n Phúc Th, tnh Hà Tây.

4

Ph ng bá: gi chung quan ng u a ph ng, nh ng th ng ch quan ng u mt châu nh
Hán, B chính s thi Minh - Thanh, v.v...

5

V vi c Chu X ng dâng biu, C ng m#c ghi rõ: "Khong thi Hán Thu$n , Thái thú Giao Ch là Chu X ng xin l$p t Giao
Ch làm mt châu, triu ình bàn nh không cho, nh ng phong cho Chu X ng làm Th s Giao Ch" (CMTB2, 17b, d?n Tn Chí).
Nh v$y nhà Hán ch cho X ng làm Th s là chc quan chính thc ca ng i cai qun mt châu, còn vi c l$p riêng mt châu
(l nh các qu$n) thì mãi n nm Kin An th 8 (203) mi th c hi n.

6

Nam Châu: châu  ph ng Nam, ch Giao Châu.

Th s , Quan sát s thi
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nghìn d+m, phi 3 trm ngày mi n. Tính l ng mt ng i n mZI ngày 5 thng, thì phi dùng n 60
vn hc go, ó là không k l ng th c ca t ng li và l"a ng a. +t quân  y, cht chóc tt nhiu,
ã không  quân chng gi+c, li phi bt thêm. Th là xWo ct lòng b#ng  chp vá cho chân tay.
C u Chân và Nh$t Nam ch cách nhau 1 nghìn d+m, li dân  ó i ánh còn không kham n%i, hung chi
li làm kh% quân lính  bn châu [5b]  cu nn xa muôn d+m? Tr c ây Trung lang t ng Doãn
T u ánh ng i Kh ng làm phn  Ích Châu, ng i Ích Châu có ngn ng< r'ng: "LZ lai th &ng kh,
Doãn lai sát ngã" (Gi+c n còn khá, Doãn n cht ta). Sau T u b òi v, em quân giao cho Phán
châu là Tr ng Kiu, Kiu v?n dùng t ng li ca T u, ch trong khong m i hôm, di t ht gi+c c p.
Th là b'ng chng t= r'ng sai t ng i là vô ích, mà châu qu$n có th dùng  &c. Nay nên chn ng i
nào có d!ng l &c nhân hu , có th làm t ng súy  &c, cho làm Th s , Thái thú, di li dân  Nh$t
Nam n n ng d a vào qu$n Giao Ch  Bc, tr li chiêu m ng i Man Di, khin h ánh l?n nhau,
chuyn v$n hàng l#a n  cp cho, kW nào có th phn gián d# hàng thì ct t phong cho. Th s
Tính Châu tr c là Chúc L ng d!ng mãnh quyt oán, Tr ng Kiu tr c  Ích Châu có công phá gi+c,
u có th dùng  &c. Bn ph u theo li bàn ca C. Bèn cho L ng làm Thái thú C u Chân, Kiu
làm Th s Giao Châu. [6a] Kiu n ni, ly lòng thành th$t dZ bo, dân chúng u hàng ph#c.
L ng i mt xe n C u Chân, t= rõ uy tín, ng i ra hàng n vài vn.
Giáp Thân, [144], (Hán Kin Khang nm th 1). Mùa thu, tháng 8, vua Hán mt. Mùa ông,
tháng 10, ng i Nh$t Nam li ánh t qu$n p. Th s C u Chân là H Ph ng gi nh<ng kW ra hàng
dZ bo h. Sau Ph ng %i làm Thái thú Qu D ng, ly L u To thay.
Canh Tý, [160] (Hán Hoàn  Chí, Nguyên Gia nm th 2). Mùa ông, tháng 11, ng i qu$n
C u Chân li óng gi< qu$n Nh$t Nam, quân chúng tr nên mnh hn. Khi y H Ph ng ã %i làm
Thái thú Qu D ng, li giao cho làm Th s . Ph ng vn có ting v uy c, khi n Nh$t Nam, dân
chúng t# hp hn vn ng i em nhau n u hàng Ph ng.
Mu Ng, [178], (Hán Linh  Hoành, Quang Hòa nm th 1). Mùa h, tháng 4, ng i trong
châu và bn Man Ô H 1 làm lon ã lâu, m#c [6b] thú là Chu Ngung không ngn  &c, ng i châu là
bn L ng Long nhân y dy binh ánh phá qu$n huy n, quân n vài vn ng i.
Tân Du, [181], (Hán Quang Hòa nm th 4). Vua Hán sai Huy n l nh Lan Lng là Chu Tun,
ng i Th &ng Ngu qu$n Ci Kê, sang cu Ngung.  ng i qua quê nhà, Tun m thêm gia binh cùng
vi binh em i theo cng 5 nghìn ng i, theo hai  ng tin vào. Tr c ht sai xem xét h th c, tuyên
d ng uy c  lay ng lòng ng i ri quân by qu$n2 tin bc, git  &c L ng Long, kW u hàng
n vài vn ng i.
Giáp Tý, [183], (Hán Trung Bình nm th 1). n binh ng i châu bt Th s Chu Ngung git
i, sai ng i n c a khuyt k ti trng ca Ngung. Vua Hán nghe tâu, xung chiu chn kj quan li
có tài. H<u ty tin c Gi Tông là ng i Liêu thành ông Qu$n làm Th s (Tông tr c làm Ng s ).
Tr c ây nh<ng ng i làm Th s thy [7a] t châu có các th ngc trai, lông tr, tê, voi, i mi,
h ng l, gZ tt, nhiu ng i không liêm khit, v vét ca ci cho y, ri li xin %i i, cho nên li dân
u làm phn c. Kp khi Tông n b3, xét h=i tình trng làm phn, ng i ta u nói r'ng chính l nh
tr c thu má n+ng quá, trm h không ai không khn kh% túng thiu, Kinh s thì xa, không bit t cáo
vào âu, dân không sng n%i, nên t# hp nhau  chng, ch không th c s làm phn. Tông mi sai
ng i chia i các ni  khuyên dZ, khin u yên nghi p làm n, d# dZ nh<ng kW l u vong, tha bt
thu khóa. Ri git kW bo ng &c u s=, chn quan li tt cho gi< qu$n huy n. Trm h  &c yên,
trên  ng ngõ ng i ta có câu r'ng: "Gi ph# lai vãn, s ngã tiên phn. Kim kin thanh bình, bt cm
ph#c bn". (B Gi n mun, khin ta phn tr c; Nay thy thanh bình, không dám phn n<a). Tông
coi vi c 3 nm,  &c gi v làm chc Ngh Lan. Lý Tin thay. (Lý Tin là ng i Giao Châu ta).
1

Ô H : tên tc thiu s  vùng núi Ô H thuc huy n Hoành, tnh Qung Tây (CMTB2, 24a d?n H$u Hán Th và Nam Châu D V$t
Chí c!ng ghi Ô H  phía nam Qung Châu, phía bc Giao Châu). Nguyên bn in nhm là iu H , ch< Ô d nhm vi ch< iu.

2

Nguyên bn in nhm là: "th% qu$n binh", úng ra là "tht qu$n binh" (theo H$u Hán Th
nhm vi ch< th%.

3

Tc là b Giao Ch.

q.71, Chu Tun truy n), ch< tht d
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[7b] Bính Dn, [186], (Hán Trung Bình nm th 3)1
Lê Vn H u nói: Xem s n thi n c Vi t ta không có vua, b bn th s
ng i Bc tham tàn làm kh%. Bc Kinh  ng xa, không bit kêu vào âu, bt giác xen
l?n cm th ng h% th>n, mun t= lòng thành nh Minh Tông nhà H$u  ng, th ng
thp h ng khn tri: xin tri vì n c Vi t ta sm sinh thánh nhân, t làm  n c nhà,
 kh=i b ng i ph ng Bc c p vét.
Tr

lên là th'i thu(c Hán, t nm Quý Mão

n nm Bính Dn, tt c 144 nm [43-

186].

1

Nm này ch ghi tên nm Can Chi và niên hi u nhà Hán, không thy ghi vi c.
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K S Vng
S Vng1
O ngôi 40 nm, th 90 tu%i.
Vng là ng'i khoan hu khiêm t!n, lòng ng'i yêu quý, gi v)n t Vi t  ng
u vi s*c mnh c+a Tam qu!c, ã sáng su!t li mu trí, áng gi là ng'i hin.
[8a] H S , tên húy là Nhip2, t là Ngn Uy, ng i huy n Qung Tín, qu$n Th ng Ngô. T%
tiên ng i Vn D ng n c LZ, hi lon V ng Mãng  Bc triu, tránh sang  t Vi t ta, n v ng là
sáu i. Cha là T, thi Hán Hoàn  làm Thái thú Nh$t Nam. Khi còn ít tu%i, v ng du hc  kinh ô
nhà Hán, theo hc L u T K` ng i D nh Xuyên, chuyên tr sách T th Xuân Thu, có làm chú gii:  &c
c hiu liêm, b% làm Th &ng th lang, vì vi c công b min chc; ht tang cha, li  &c c m$u tài, b%
làm Huy n l nh Vu D ng, %i làm Thái thú Giao Châu,  &c t c Long  ình hu, óng ô  Liên
Lâu (tc là Long Biên)3. Sau nhà Trn truy phong làm Thiên Cm Gia ~ng V! i V ng.
inh Mão, nm th 1 [187], (Hán Trung Bình nm th 4). V ng có ba
và V!. By gi Th s Chu [8b] Phù b gi+c Di git cht, châu qu$n ri lon, v
Nht làm Thái thú H&p Ph, V làm Thái thú C u Chân, V! làm Thái thú Nam
khoan h$u, khiêm tn, kính trng kW s , ng i trong n c yêu mn, u gi là v
tránh nn sang n ng t a có hàng trm ng i.

em trai tên là Nht, V 4
ng bèn dâng biu c
Hi. V ng  l &ng
ng. Danh s nhà Hán

Canh Thìn, nm th 14 [200], (Hán Hin  Hi p, Kin An nm th 5). Th s Lý Tin dâng li
tâu lên vua Hán r'ng: "Khp c thiên h u là b tôi ca vua, th mà nay làm quan  triu ình u là
s phu  Trung Châu5 c, ch a t"ng khuyn khích ng i xa". Li lJ thit tha cm ng, li vi n d?n
nhiu b'ng chng. Vua Hán xung chiu cho ng i châu ta ai  &c c hiu liêm m$u tài thì cho phép
 &c b% tr ng li trong châu, không  &c b%  Trung châu. Tin li dâng s nói: "Ng i  &c c làm
hiu liêm xin cho  &c nh bác s  m i hai châu, cn c theo nhân tài mà i x ". [9a] Nh ng h<u ty
s& r'ng ng i ph ng xa khoác lác mà chê bai bt bW triu ình, nên không chu^n cho. By gi ng i
n c Vi t ta là Lý Cm làm túc v  ài, bèn r ng i ng h ng là bn Bc Long 5, 6 ng i, gi<a ngày
u nm các n c triu hi, n qu` ly  sân i n tâu r'ng: "n vua ban không u". H<u ty h=i vì c
gì? Cm nói: "Nam Vi t  xa không  &c tri che, t ch, cho nên m a ngt không xung, gió mát
không n". Li ý kh^n thit au n. Vua Hán xung chiu an i, ly mt ng i m$u tài n c ta làm
Huy n l nh H D ng, mt ng i hiu liêm làm Huy n l nh L#c H&p (Cm là ng i Giao Châu). Sau Lý
Cm làm quan n T l hi u úy, Tr ng Trng làm Thái thú Kim Thành. Nh th nhân tài n c Vi t ta
 &c cùng tuyn d#ng nh ng i Hán là m u t" Lý Cm, Lý Tin v$y. (Trng ng i qu$n Nh$t Nam,
1

Tác gi Toàn Th theo quan im chính thng  ng thi  cao nho hc, coi S Nhip là ng i có công u trong vi c truyn dy
ch< Hán  n c ta. C ng m#c (phàm l ) có nh$n xét: "S Nhip theo l nh triu ình Trung Quc phái sang làm Thái thú, không
t"ng x ng v ng bao gi, th mà s c! c!ng chép riêng thành mt k, nay t c b= i, ch chép thEng công vi c thi y  ghi ly
s th c ...".  tôn trng tác gi, chúng tôi v?n gi< úng nguyên bn, nh ng ch phiên âm ch< "v ng" ch không dch là vua
nh i vi các  v ng khác: ht k S V ng thì dch thEng là S Nhip.

2

Nguyên bn in ch< ____ theo Khang Hy t in, ó là li vit không chính thc (t#c t ) ca ch< _____. Các t in c% d?n trong
t in nói trên u chua âm c hai ch< y là Tip (ho+c phiên: tô hi p thit; ho+c phiên: tt hi p thit) CMTB2, 29a c!ng chua
âm là Tip (tô thip thit). Nh ng  ây chúng tôi v?n phiên là Nhip theo thói quen lâu nay.

3

Liên Lâu: c!ng th ng c là Luy Lâu,  Thu$n Thành, tnh Hà Bc, nay còn di tích thành, theo nhiu nhà khoa hc, thành Liên
Lâu không phi là Long Biên.

4

S V, Toàn th chép vi ch< ______; theo Tam quc chí [S Nhip truy n] tên úng là ch< _______ (u âm V ).

5

Tc ni a Trung Quc.
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khi tr c n Lc D ng, g+p hi ln tt Nguyên án, Tn Minh 1 h=i: "O qu$n Nh$t Nam h ng v
phía bc  trông m+t tri phi không?" Trng áp r'ng: "Nay trong các qu$n, có qu$n gi là Vân Trung
(trong mây), là Kim Thành (thành vàng), không hEn phi có th$t. Còn nh phong khí m áp, m+t tri
ng bóng trên u sinh dân [9b] thì v?n có th". Xét: Khong niên hi u Nguyên Gia [424-454] i
Tng Vn , [quân Tng] i ánh Lâm *p  ph ng nam, tháng nm, d ng nêu  o bóng, thy m+t
tri  v phía bc cây nêu 9 tc 1 phân2 Giao Châu thì bóng  v phía nam cây nêu 3 tc 3 phân. Giao
Châu cách Lc Thy hn 6,7 nghìn d+m. ChZ d ng nêu tính  ng dây thEng thì nên bt i nghìn d+m.
Nm Khai Nguyên th 12 [724] thi  ng, o  Giao Châu vào ngày h chí, bóng  phía nam cây nêu 3
tc 3 phân, c!ng ging s o nm Nguyên Gia. Sách Lu$n Hành ca V ng Sung nói: "Qu$n Nh$t Nam
 cách Lc [D ng] gn vn d+m v phía nam m+t tri." Lý Thuyên nói: "T" ph An Nam n Tr ng
An cách 7.250 d+m". Mnh Quán nói: "Ly bn ph ng mà o thì An Nam ng vào t cui cùng ca
Trung Quc").
S thn Ngô S Liên nói: Ng i quân t i vi li nói không th cho qua  &c.
Ngày x a Tông Mi t3 nu không có li nói thì cùng vi c= cây m#c nát mà thôi. Lý Cm
không có li nói thì sao  &c dùng  i, mà ng i tài gi=i ca n c Vi t ta, ng i
ph ng bc làm sao bit  &c? Li nói không th cho qua là vì v$y. Tuy nhiên, ây ch
nói riêng v nhân tài thôi, còn nh Nhan [Hi], M?n [T Khiên] thì không nói th  &c.
[10a] inh Hi, nm th 21 [207], (Hán Kin An nm th 12). Viên Huy nhà Hán g i th cho
Th &ng th l nh là Tuân Úc r'ng: "Giao Châu S ph quân4 ã hc vn sâu rng li thông hiu chính tr,
trong thi bu%i i lon, gi< v>n  &c mt qu$n hn 20 nm, b cõi không xy ra vi c gì, dân không mt
nghi p, nh<ng bn khách xa n trú chân5 u  &c nh n, d?u $u Dung gi< t Hà Tây c!ng không
hn  &c. Khi vi c quan có chút nhàn rZi thì chm xem các sách th , truy n. Phàm nh<ng chZ biên
chép không rõ ràng trong sách Xuân Thu T th truy n, [tôi] em h=i, u  &c ông ging gii cho
nh<ng chZ nghi ng, u có kin gii ca b$c thy, ý t rõ ràng, ch+t chJ. Li nh sách Th &ng th , c
c% vn và kim vn, nh<ng ý ngh a to ln, ông u hiu bit t ng t$n, y . Anh em ông làm quan
coi qu$n, hùng tr ng mt châu,  lánh ngoài muôn d+m, uy tín không ai hn. Khi ra vào thì ánh
chuông khánh, uy nghi  ht; kèn sáo th%i vang, xe ng a y  ng, ng i H6 i sát bánh xe  t
h ng th ng có n my m i ng i; v& c, v& lJ i xe che kín, bn con em c zi ng a d?n quân theo
[10b] hu, ng i  ng thi ai c!ng quý trng, các man di u s& ph#c, d?u Úy à c!ng không hn
 &c". (Huy by gi ng#  Giao Châu). Sau vua Hán sai Tr ng Tân làm Th s . (Tân nh$n chc nm
Kin An th 6 [221] thi Hán). Tân thích vi c qu thn, th ng i khn =, gy àn, t h ng, c
sách o giáo, nói r'ng có th giúp vi c giáo hóa, [sau] b t ng là Khu Cnh git, châu m#c Kinh Châu
là L u Biu sai Huy n l nh Linh Lng là Li Cung thay Tân. Vua Hán nghe tin Tân cht, g i cho v ng
[S Nhip] bc th có óng du n nói r'ng: "Giao Châu  cõi xa, mt di sông bin  phía nam, n trên
không truyn n, ngh a d i b nghJn tc, th mà nghch t+c L u Biu li sai Li Cung dòm ngó t

1

V vi c Tr ng Trng gii thích tên gi qu$n Nh$t Nam, li chú thích ca Toàn Th  ây ghi là tr li câu h=i ca Tn Minh 
(323-326). C ng m#c cn c theo L nh Nam di th ghi là Trng tr li câu h=i ca Hán Minh n (58-76) ch không phi Tn
Minh . Do ó, nu k nhân tài n c ta  &c tuyn d#ng nh ng i Hán thì phi k Tr ng Trng là ng i m u (CMTB2,
27).

2

Nguyên vn trong Toàn th : "Nh$t ti biu bc c u thn nht phân". Câu này vô ngh a vì m+t tri không th  phía Bc nêu 9 tc
1 phân. Tân  ng th , q.31, Thiên vn ch chép rõ là: "M+t tri  phía bc, bóng  Giao Châu  v phía nam là 3 tc,  Lâm *p
là 9 tc 1 phân". Nh v$y các s o  ây là ca bóng cây nêu. O Lâm *p c!ng nh  Giao Châu, trong tháng nm, m+t tri u
 phía bc và bóng cây nêu u % v phía nam. Nu cây nêu dùng  o cùng mt kích th c thì càng  xa v phía nam, nh
Lâm *p, bóng càng dài hn.

3

Tông Mi t: t Nhiên Minh, ng i n c Trnh, thi Xuân Thu, có ting là ng i hin nh ng t ng mo xu xí. Khi Thúc H ng
n c Tn sang Trnh, Mi t ng hu d i sân, ch nghe mt li bàn vi c. Thúc H ng lin bit ó là Tông Mi t, bèn xung thm
dt tay mi lên.

4

Ph quân: tc Thái thú. Thi Hán, dinh Thái thú gi là ph, do ó gi Thái thú là ph quân.

5

Nguyên vn: "ky l<", ch ng i Hán tránh lon  Trung Quc chy sang n c ta.

6

H nhân: ch các nhà s *n , Trung Á n truyn o  Liên Lâu, tr s ca b Giao Ch thi by gi.
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Nam1, nay cho khanh làm Tuy Nam trung lang t ng trông coi by qu$n, l nh Thái thú Giao Châu nh
c!". V ng sai thuc li là Tr ng Mân mang  cng sang kinh ô nhà Hán. Bây gi thiên h lon lc,
 ng sá t nghJn, nh ng v ng v?n không b= vi c np cng. Vua Hán li xung chiu cho làm An
Vin [11a] t ng quân, phong t c Long  ình hu. Sau Thái thú Th ng Ngô là Ngô C bt hòa vi
Cung, em binh ánh u%i, Cung chy v Linh Lng.
Canh Dn, nm th 24 [210], (Hán Kin An nm th 15). Ngô V ng là Tôn Quyn sai B Cht
làm Th s Giao Châu. Khi Cht n, v ng em anh em n vâng theo m nh l nh. Ngô V ng cho
v ng làm T t ng quân. Sau v ng sai con là Ng^m2 làm con tin  n c Ngô, Ngô V ng cho làm
Thái thú V! X ng. Các con ca v ng  Nam u cho làm Trung lang t ng. V ng li dZ bo th%
hào  Ích Châu là bn Ung Khi em dân chúng trong qu$n ph# thuc xa vi n c Ngô  min ông.
Ngô V ng càng khen, thng làm V t ng quân, t c Long Biên hu. V ng th ng sai s sang n c
Ngô dâng các th h ng li u, vi mn, k s hàng nghìn. Các th quý l nh ngc trai, c ln, l u ly,
lông tr, i mi, s"ng tê, ngà voi [11b] cùng các th qu l nh chui, d"a, long nhãn, không nm nào
không tin, li cng ng a hàng my trm con. Ngô V ng vit th ban cho rt h$u  yên i và áp li.
Lê Vn H u nói: S V ng bit ly khoan h$u khiêm tn  kính trng kW s ,
 &c ng i thân yêu mà t n quý thnh mt thi. Li hiu ngh a, thc thi, tuy tài và
d!ng không b'ng Tri u V! , nh ng chu nhún mình th n c ln,  gi< v>n b cõi,
có th gi là ng i trí. Tic r'ng con ni không gánh vác n%i c nghi p ca cha,  cho
b cõi n c Vi t ã toàn thnh mà li b chia ct, áng bun thay !
Bính Ng, nm th 40 [226], (Hán H$u Chúa Thi n, Kin H ng nm th 4; Ngô Tôn Quyn,
Hoàng V! nm th 5). V ng mt. Tr c v ng m, ã cht i 3 ngày, ng i tiên là %ng Ph#ng cho
mt viên thuc hòa vào n c ng$m, ri z ly u mà lay [12a] ng, mc chc lát m mt ng tay,
sc m+t bình ph#c dn dn, ngày hôm sau ngi d$y  &c, 4 ngày li nói  &c, ri tr li bình th ng.
(Ph#ng tên t là X ng D, ng i huy n Hu Quan, s tích có chép trong Li t tiên truy n. Hu Quan là
tên huy n, thuc Phúc Châu).
S thn Ngô S Liên nói: N c ta thông thi th , hc l nhc, làm mt n c vn
hin, là bt u t" S V ng, công c y không nh<ng ch   ng thi mà còn truyn
mãi i sau, há chEng ln sao? Con không hin là ti ca con thôi. T#c truyn r'ng sau
khi v ng cht ã chôn, n cui thi nhà Tn ã hn 160 nm, ng i Lâm *p vào
c p, ào m ca v ng, thy mình m+t v?n nh sng, c s& li p li, ng i a
ph ng cho là thn, làm miu  th gi là "Tiên S V ng". Có lJ là khí tinh anh không
nát, cho nên thành thn v$y. (n th ti thành c! Long Biên3)
[12b] Tr
[187-226].

lên là [k] S Vng, t nm

inh Mão

n nm Bính Ng, tt c 40 nm

1

Cui i Hán Hin , L u Biu làm Th s Kinh Châu, không thn ph#c nhà Hán.

2

Li chú ca C ng m#c nói: Con S Nhip là Hàm, s c! (tc Toàn Th ) chép sai là Ng^m.

3

n S Nhip  thành Liên Lâu và Tam Á gn ó. Toàn th cho Liên Lâu là Long Biên nên chú nh v$y.

28

i Vi t S Ký Toàn Th - Ngoi K - Quyn IV

i Vi t S

Ký Ngoi K Toàn Th
Quyn IV

[1a]

K Thu(c Ngô, Tn, T!ng, T, Lng
inh Mùi, [227], (Hán Kin H ng nm th 5; Ngô Hoàng V! nm th 6), Vua Ngô nghe tin S
Nhip mt, thy Giao Châu  xa cách, mi chia t" qu$n H&p Ph tr v bc thuc vào Qung Châu, cho
L< i làm Th s ; t" qu$n H&p Ph tr v nam thuc vào Giao Châu, cho ái L ng làm Th s . Li
sai Trn Thì làm Thái thú thay S Nhip. i  li Nam Hi. L ng và Thì cùng lên  ng. n H&p Ph
nghe tin  Giao Châu con S Nhip là Huy ã t làm Thái thú, em tông binh ra chng c . (Cui thi nhà
Hán, tôn tht n%i lon, ng i Nam c!ng t# hp h hàng làm binh  t v , cho nên gi là tông binh).
L ng  li H&p Ph. Thuc li ca S Nhip là Hoàn Lân cúi u can Huy, xin ón L ng, Huy gi$n
ánh cht Lân.
S thn Ngô S Liên nói: T" x a h git b tôi can ngn thì ch a t"ng không
mt n c. N c Trn git [1b] Tit Dã, n c T git Cô Huyên, vi c n c Trn, n c
T áng làm g ng soi, ly ó làm rn. Th mà còn có ng i git b tôi cn ngn nh
S Huy, ni nghi p ch a kp quay gót mà ã phi cht là áng lm.
Anh ca Lân là Tr và con là Phát li hp tông binh ánh Huy. Huy óng c a thành  gi<. Bn
Tr ánh my tháng không h  &c thành, bèn ging hòa và u bãi binh. K ó L< i vâng chiu
n c Ngô ánh Huy, em quân t" Qung Châu, ngày êm i gp n H&p Ph, cùng vi L ng u tin,
d# con ca S Nhip là Trung Lang T ng Khuông1 bo Huy ra chu ti, tuy mt chc qu$n thú, nh ng
bo m không có lo ngi gì khác. i theo Khuông n sau. Anh Huy là Chi, em Huy là bn Cán, T#ng
sáu ng i ci trn2 ón i. i m+c áo th ng3 i thEng n qu$n tr. Sáng hôm sau, i bày màn
tr ng, mi anh em Huy theo th t i vào. Tân khách y nhà, i ng d$y cm phù tit c t
chiu k ti Huy, t h<u trói qu+t [2a] [anh em Huy]  a ra ngoài, em chém c, ly u  a v V!
X ng.
S thn Ngô S Liên nói: S Huy cha mt không xin m nh mà ã t l$p, li em
quân chng m nh, theo ngh a thì phi ánh. Nh ng L< i ã d# [Huy] ra hàng mà li
git i là trái lJ. Gi< iu tin là báu ca n c. Huy ã hàng c trói gii v V! X ng,
khin cho vi c sinh sát  &c quyt  trên, mà uy tín lan xung kW d i, há chEng hay
hn ? Tôn Thnh nói: "Hòa vi ng i ph ng xa,  &c lòng ng i  gn, không gì hay
hn ch< Tín". L< i git k u hàng  cu công, ng i quân t ly làm chê c i,
xem th mi bit h L< không  &c lâu là phi lm.
Nht, V và Khuông sau mi ra hàng,  &c Ngô V ng tha ti, cùng vi con tin ca S Nhip là
Ng^m, u giáng làm th nhân.  &c vài nm, Nht và V có ti b git, duy có Khuông m cht tr c.
n khi Ng^m cht, i [2b] t ng ca Huy là Cam L và Hoàn Tr em li dân ánh i, i ánh tan

1

C ng m#c chép S Khuông là con S Nht, tc là cháu ch không phi con S Nhip (CMTB3,4a).

2

Nguyên vn: "nh#c n" ngh a là  mình trn không m+c áo, t= ý xin chu ti cht.

3

Nguyên vn: "i vi ph#c ...". Theo Tam Quc Chí, q.5 "i t" chi, bo m+c áo li" (Ngô th , S nhip truy n), ý ngh a rõ ràng
hn: L< i v t= cho anh em S Huy hiu ý không b ti n+ng. C ng m#c (TB3, 4a) ng câu vn ca Toàn Th chép sai, ã
s a li theo tài li u ã d?n.
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 &c. By gi mi b= Qung Châu, +t li Giao Châu nh c!. i tin ánh qu$n C u Chân, chém và
bt  &c k hàng vn ng i.
Tân Hi, [231], (Hán Kin H ng nm th 9; Ngô Hoàng V! nm th 3). Ng i man Ng! Khê 
V! Lng n c Ngô làm phn. Ngô V ng cho là t min Nam ã d>p yên, gi Th s L< i v. Thái
thú H&p Ph là Tit Tng1 dâng s nói: "Ngày x a vua Thun i tun ph ng nam, mt  Th ng Ngô,
nhà Tn +t các qu$n Qu Lâm, Nam Hi, T &ng Qu$n, th thì bn qu$n2 y ni thuc ã lâu ri. Tri u
à n%i d$y  Phiên Ngung, vZ v thn ph#c  &c vua Bách Vi t, ó là min t v phía nam qu$n Châu
Nhai, Hiu V! (nhà Hán) git L< Gia, m 9 qu$n, +t chc Th s  Giao Ch, di nh<ng ng i phm ti
 Trung Quc sang  l?n vào các ni y, cho hc sách ít nhiu, hi thông hiu l hóa. n khi Tích
Quang làm Thái thú Giao Ch, Nhâm Diên làm Thái thú C u Chân, d ng nhà hc, d?n dt b'ng l ngh a.
T" y tr i, hn 400 [3a] nm, dân t a h ã có quy c. Nh ng t rng ng i ông, núi r"ng him
tr, d làm lon. Thn t"ng thy Hoàng Cái  Nam Hi làm Thái thú Nh$t Nam, khi n ni thy 
cung n, trn thit không , ánh cht ng i ch b, nh ng ri c!ng b ánh u%i. Thái thú C u
Chân là am Manh vì b v& là Chu Kinh mà bày ti c mi các quan to. Khi r &u say cho c nhc, công
tào Phan Hâm ng d$y múa, ri mi Kinh. Kinh không chu ng lên, Hâm c thúc ép mãi. Manh n%i
gi$n git Hâm. Em ca Hâm em quân n ánh Manh. Thái thú Giao Ch tr c là S Nhip sai quân
n ánh d>p không  &c. By gi Th s Chu Phù phn nhiu cho ng i làng nh bn Ngu Bao, L u
Ngn chia nhau làm tr ng li, v vét ca dân, mt con cá vàng thu thóc mc hc. Trm h oán ghét
làm phn, kéo i ánh phá châu qu$n, Phù phi chy ra bin. B Cht ã ln l &t làm c=, k c ng mi
 &c chn chnh li. Sau L< i bình  &c lon S Huy, %i +t các tr ng li, làm sáng t= k c ng ca
nhà vua, uy [3b] danh khp muôn d+m, ln nh= u theo. Do ó mà xem thì gi< yên biên gii, vZ v
dân xa qu th$t là  ti ng i. B% nhi m các chc bá m#c nên chn ng i thanh liêm. Ngoài cõi hoang
ph#c thì ha phúc li càng h trng lm. Nay Giao Châu tuy r'ng tm yên, nh ng còn bn gi+c lâu nay 
Cao L ng3 bn qu$n Nam Hi, Th ng Ngô, Ut Lâm, Châu Nhai c!ng ch a yên, trm c p th ng t#
hp. Nu i không tr li ph ng Nam n<a thì Th s mi nên chn ng i nào c^n th$n chu áo, có
ph ng l &c m u k  vZ v, mi có th tr yên  &c. Còn nh hng ng i th ng, ch bit gi< phép
th ng, không có m u k` ch c l thì l! ác nghch4 ngày thêm ny n5". Ngô V ng li cho i làm
Trn Nam t ng quân, phong t c Phiên Ngung hu (có sách chép là phong Ng#y qu$n Lng L Công).
Mu Thìn, [284], (Hán Diên Hy nm th 11; Ngô V nh An nm th 1)6. Ng i C u Chân li
ánh hãm thành p, châu qu$n ri ng. Ngô V ng cho Hành D ng c quân ô úy L#c D$n (có sách
chép là L#c Th ng) làm Th s kiêm hi u úy. [4a] D$n n ni, ly ân c tín ngh a hiu d#, dân ra
hàng ph#c n hn 3 vn nhà, trong châu li yên. Sau, ng i con gái  qu$n C u Chân là Tri u u t$p
hp dân chúng ánh chim các qu$n huy n (u vú dài 3 th c, vt ra sau l ng, th ng ngi trên u
voi ánh nhau vi gi+c). D$n d>p yên  &c. (Sách Giao Ch chí chép: Trong núi  qu$n C u Chân có
ng i con gái h Tri u, vú dài 3 th c, không ly chng, hp ng c p bóc các qu$n, huy n, th ng
m+c áo ngn màu vàng, chân i giày m!i cong7, ngi u voi mà chin u, sau cht làm thn)8.

1

Tc là Tit Kính Vn, nh ã chép trong C ng M#c (TB3, 5b).

2

Nguyên vn chép là "t quc", hiu là bn qu$n (qu$n quc)

3

Cao L ng: tên huy n, thuc qu$n H&p Ph

4

"Qun ác nh$t t " nguyên bn in nhm ch< ________ qun thành ch< _______ qu$n.

5

Li s ca Tit T%ng chép trong Toàn Th có khác mt s chZ vi vn bn trong Tam Quc Chí, Ngô Th q.8 Tit Tng Truy n.

6

Nm M$u Thìn (248) úng là niên hi u Diên Hy th 11 i Hán H$u Th chúa L u Thi n, nh ng các vn bn Toàn Th u in ch<
Hy (trong tên niên hi u) là _______ úng ra là ch< ________. Li v niên hi u t ng ng ca nhà Ngô, các bn u ghi nhm là
V nh An nm th 1, úng ra là niên hi u XÍch Ô nm th 11 i Ngô Tôn Quyn.

7

Nguyên vn ch< Hán: "x lý".

8

Thái bình hoàn v! ký ca Nhc S (thi Tng) c!ng có chép s tích bà Tri u u vi ni dung t ng t .
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Quý Mùi, [263], (Hán Viêm H ng nm th 1, Ngô V nh An nm th 16)1. Mùa xuân, tháng 3,
lúc tr c nhà Ngô ly Tôn T làm Thái thú Giao Châu, T là ng i tham bo, làm hi dân chúng. n
ây vua Ngô sai +ng Tuân n qu$n. Tuân li t ti n bt dân np 30 con công  a v Kin Nghi p.
Dân s& phi i ph#c dch  ng xa, mi m u làm lon. Mùa h, tháng 4, qu$n li là L< H ng git T và
Tuân, xin nhà Tn +t Thái thú và cho binh. (Xét sách C ng m#c chép là xin nhà Ng#y +t quan,
nh ng n nm sau. Ng#y nh ng ngôi cho Tn, thì Ng#y c!ng tc là Tn). Các qu$n C u Chân, Nh$t
Nam u h ng ng. Nm y [4b] nhà Hán mt.
Giáp Thân, [264], (Ng#y Tào Hoán Hàm Hy nm th 1, Ngô Tôn Ho Nguyên H ng nm th 1).
Mùa thu, tháng 7, nhà Ngô tách Giao Châu, +t Qung Châu. By gi Ngô ã ph# vào Tn. Nhà Tn
cho L< H ng làm An Nam t ng quân ô c Giao Châu ch quân s , cho Nam Trung giáp quân là Hoc
D+c xa l nh2 Th s Giao Châu, cho  &c tùy nghi tuyn d#ng tr ng li. D+c dâng biu tin c Thoán
Cc (có sách chép là Phn Cc) làm Thái thú, em thuc li là bn %ng Nguyên, V ng T em quân
sang giúp H ng, nh ng ch a n ni thì H ng ã b công tào là Lý Thng git. Cc c!ng cht (có sách
chép Cc m cht).
t Du, [265], (Tn V!  T Mã Viêm, Thái Thy nm th 1, Ngô Cam L nm th 1), Vua
Tn sai Mã Dung ng i Ba Tây thay H ng. Dung m cht. D+c li sai D ng Tc ng i Ki n Vi thay
Dung làm Thái thú.
[5a] Mu Tý, [268], (Tn Thái Thy nm th 4, Ngô Bo nh nm th 3). Nhà Ngô ly L u
Tun làm Th s . Tun cùng vi i ô c Tu Tc3 và T ng quân C Dung tr c sau 3 ln ánh Giao
Châu. [D ng] Tc u chng c và ánh tan  &c c. Các qu$n Ut Lâm, C u Chân u theo v Tc.
Tc sai t ng quân là Mao Linh4 và %ng Nguyên ánh qu$n H&p Ph, giao chin  C% Thành (tc là
thành qu$n H&p Ph), ánh tan quân Ngô, git L u Tun và Tu Tc, d binh tan chy v H&p Ph,
D ng Tc nhân ó dâng biu c Mao Linh làm thái thú Ut Lâm, %ng Nguyên làm Thái thú C u Chân.
K S u, [269], (Tn Thái Thy nm th 5, Ngô Kin Hành nm th 1). Mùa ông, tháng 10,
nhà Ngô sai Giám quân Nhu Phim, Uy Nam t ng quân Tit H và Thái thú qu$n Th ng Ngô ng i
an D ng là ào Hoàng theo  ng Kinh Châu sang; Giám quân Lý nh, c quân T" Tn theo
 ng bin Kin An sang, u hi  H&p Ph  ánh [D ng] Tc (Lý nh có sách chép là Lý Húc).
Tân Mão, [271], (Tn Thái Thy nm th 7, Ngô Kin Hành nm th 3). Mùa h, tháng 4, Ngu
Phim, Tit H, ào Hoàng chng nhau vi Tc, ánh nhau [5b]  sông Phn5 ào Hoàng thua, lui v
gi< H&p Ph, cht hai t ng. H gi$n bo Hoàng: "Ng i t dâng biu xin i ánh gi+c mà  cht mt
hai t ng thì trách nhi m  âu?" Hoàng nói: "H quan không  &c làm theo ý mình, quân s không hòa
thu$n, cho nên n nZi thua nh th". H! ch a nguôi gi$n, mun em quân tr v. êm y, Hoàng
em my trm quân ánh úp %ng Nguyên, ly  &c ca báu, ch thuyn em v. H bèn t lZi, cho
Hoàng l nh chc Tin b ô c Giao Châu. Hoàng li theo  ng bin, nhân khi bt ng, tin thEng
n châu. Nguyên chng c . Các t ng mun ánh, Hoàng ng bên trong chZ cu gãy có ph#c binh,
bèn dàn riêng mt i quân giáo dài  'ng sau. Quân hai bên v"a mi giao chin, Nguyên gi cách lui,
Hoàng u%i theo, ph#c binh qu nhiên kéo ra. Quân giáo dài quay li ánh, phá tan bn Nguyên, git
Nguyên [ti tr$n], ly nh<ng thuyn ch hàng hóa báu v$t và my nghìn tm th% c^m c p  &c tr c
ây em cho t ng gi+c Phù Nghiêm là L ng T6. T em [6a] hn vn ng i n giúp Hoàng. By

1

Nm Quý Mùi (263), là niên hi u V nh An nm th 6 i Ngô Tôn H u (Cnh ), ch không phi V nh An nm th 16 nh
nguyên bn ã lm.

2

Nguyên vn: "Dao l nh", ngh a là l nh chc cai tr  mt ni xa mà không cn phi ích thân n óng tr s ni y.

3

Nguyên bn in là Thái ô c, nên s a là i ô c, theo Thông giám và Tn th , ào Hoàng truy n, CMTB3, 11b chép chc
quan ca Tu Tc là B c.

4

Mao Linh: các tài li u ca Trung Quc nh Thông Giám c ng m#c, Tam quc chí - Tôn Ho truy n, Tn Th - ào Hoàng truy n
u chép là Mao Cnh ____; CMTB3, 11b c!ng s a là Mao Cnh.

5

Sông Phn:  huy n Tân Hi, tnh Qung ông, Trung Quc.

6

CMTB3, 13a chép là L ng K`.
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gi D ng Tc ly t ng ca mình là V ng T thay Nguyên. D!ng t ng ca Nguyên là Gii H cùng 
trong thành. Hoàng sai em [ca H ] là T &ng vit th g i cho H , li sai T &ng ngi xe ng a, ánh
trng th%i sáp, d?n  ng cho mình i theo. Bn T bo nhau r'ng: "T &ng nh th, H tt có ý b= bn
ta  i theo". Bèn git H . Bn H và Hoàng bèn ánh ly châu. Nhà Ngô nhân ó dùng ào Hoàng
làm Th s . Hoàng là ng i có m u l &c, chu cp kW nghèo khn, a b thí,  &c lòng ng i, ai ai c!ng
vui lòng giúp vi c, n âu c!ng có công trng. Tr c ây vua Tn cho D ng Tc làm Th s Giao
Châu, Mao Mi n1 làm Thái thú, n thao ch a g i n mà Tc và Mi n ã thua cht ri. Nhân ó vua Tn
truy t+ng Tc, Mi n, Tùng, Nng (Tùng, Nng không kê cu  &c2) t c Quan ni hu. Công tào qu$n
C u Chân là Lý T gi< qu$n mà ph# theo nhà Tn, Hoàng sai t ng i ánh, không  &c. C$u ca T là
Lê Hoàn (có sách chép là Lê Minh) theo quân [ca Hoàng], khuyên T hàng, T gay gt tr li: "C$u
[6b] là t ng n c Ngô, T là b tôi n c Tn, ch có th dùng sc mà i x vi nhau thôi". Quân ca
Hoàng phi ánh, gi lâu mi h  &c thành.
S thn Ngô S Liên nói: B tôi gi< t, nu ai c!ng có lòng nh lòng Lý T thì có th gi
là trung vi chúa mình th.
Vua Ngô cho ào Hoàng làm Th s trì tit ô c Giao Châu ch quân s . D i thi các t ng
quân châu m#c tr c kia, các qu$n V! Bình, C u c, Tân X ng, a th him tr, ng i Di Lão hung
t&n, ã my i không chu thn ph#c, Hoàng i ánh, d>p yên  &c, m thêm t, +t 3 qu$n, và hn
30 huy n  các n c ph# thuc vi qu$n C u Chân3. Sau vua Ngô ly Hoàng làm ô c V! X ng, cho
Thái thú H&p Ph là Tu Nguyên4 thay. Dân a ph ng n hàng nghìn ng i xin l u Hoàng li, bi th
cho Hoàng tr v nhi m s c!. Sau vua Ngô hàng nhà Tn, t tay vit th sai Mã Tc Dung5 khuyên
Hoàng quy thu$n [nhà Tn]. Hoàng khóc my ngày, ri sai s mang n [7a] thao v Lc D ng. Vua
Tn xung chiu cho ph#c chc, phong cho Hoàng t c Uyn Lng hu, li %i làm Quán quân t ng
quân. Hoàng  châu 30 nm, t= ra ng i có ân có uy,  &c ng i a ph ng yêu mn. n khi cht,
c châu khóc th ng nh mt cha m> hin. Vua Tn ly Viên ngoi lang tán kw th ng th là Ngô Ngn
làm ô c th s . Khi Hoàng mi mt, các thú binh  C u Chân làm lon, u%i Thái thú, ng i cm
u là Tri u Ch vây qu$n tr, Ngn d>p yên c. Ngn gi< chc 25 nm, ân uy rõ r t, dân trong châu yên
%n, sau dâng biu xin cho ng i thay. Vua Tn cho Viên ngoi lang tán kw th ng th là C Bí thay. Bí là
ng i ôn hòa, nhã nh+n, c châu yêu mn, không  &c bao lâu thì mt. Ng i trong châu c ép con ca
Bí là Tham trông coi vi c châu. Sau Tham cht, em là Th trông coi vi c châu, ng i châu không nghe.
Th c nài, bèn  &c coi vi c châu. Ri git tr ng li là bn H Tri u, li toan git c quân d i
tr ng [7b] là L ng Thc. Thc chy thoát  &c, dy binh ánh, bt  &c Th. M> Th sai ly thuc
c git cht. Thc bèn chuyên quyn (có sách chép là c m> ca Th c!ng b git b'ng thuc c),
nh ng s& dân tình không theo, bèn cho con trai ca Hoàng là Uy [ang làm] Thái thú Th ng Ngô v
l nh chc Th s [Giao Châu]. Uy  chc rt  &c lòng dân,  &c 30 nm6 thì cht. Em trai Uy là Th#c,
con trai [ca Uy] là Tuy7 ni nhau làm th s . T" C n Tuy bn i u làm Th s . C là ông ni
ca Hoàng8.

1

Mao Mi n nói  ây (và  2 dòng tip theo) úng ra v?n là Mao Cnh mà  t 5a Toàn th ã chép nhm là Mao Linh.

2

CMTB3, 13b theo Tn Th q.57 chép  h tên là Lý Tùng và Thoán Nng.

3

Nguyên vn: ".... c$p c u quân thuc quc tam th$p d huy n" (và 30 huy n  các n c ph# thuc vi 9 qu$n). CMTB3, 14b ã
s a li cho úng là "C u Chân thuc quc ..."

4

CMTB3, 14b Tn Th (ào Hoàng truy n) u chép là Tu Doãn (hai ch<: Doãn và Nguyên d nhm vi nhau)

5

Mã Tc Dung: on này Toàn Th dùng s li u ca Tn th , ào Hoàng truy n, mà  truy n y chép là: "khin Hoàng Tc Dung
..."; Thông giám q.81 ã s a li là; "khin ào Hoàng chi t Dung" (sai con ca ào Hoàng là Dung). Nh v$y Mã Tc Dung nói
ây úng ra là ào Dung, con ca ào Hoàng).

6

Tn th , ào Hoàng truy n ch ghi "tam niên" (?).

7

Vi t s l &c, q.1, 6a li chép Tuy là con Th#c.

8

Tn th , ào Hoàng truy n chép C là cha ca Hoàng.
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Mu Dn, [318], (ông Tn Nguyên  T Mã Du , i H ng1 nm th 1). Mùa ông, tháng
10, vua Tn xung chiu cho Th s Qung Châu là ào Khn làm ô c Giao Châu ch quân s .
Nhâm Ng, [322], (Tn V nh X ng nm th 1). V ng ôn nhà Tn ly V ng L &ng làm
Th s , sai ánh L ng Thc. Thc em quân vây L &ng  Long Biên.
[8a] Quý Mùi, [323], (Tn Minh  Thi u, Thái Ninh nm th 1). Mùa xuân, tháng 2, ào
Khn sai quân i cu V ng L &ng, ch a n ni thì L ng Thc ã ly  &c Long Biên ri. Thc ot
ly c tit ca L &ng, L &ng không cho, Thc bèn ch+t tay trái ca L &ng, L &ng nói: "Cht còn không
tránh, ch+t cánh tay thì làm gì?".  &c hn 10 ngày thì L &ng cht. Thc chim châu, hung bo mt
lòng dân. ào Khn sai tham quân là Cao Bo sang ánh, chém cht Thc. Vua Tn cho Khn l nh chc
Th s Giao Châu, thng hi u là Chinh Nam i t ng quân,  &c m ph riêng nghi thc nh tam ti.
Không bao lâu, Th lang Li b là Nguyn Phóng xin làm Th s , vua Tn b'ng lòng. Phóng n Ninh
Ph g+p Cao Bo, mi Bo n d cm, +t ph#c binh mun git Bo. Bo bit chuy n, lin em quân
ánh Phóng (Phong là cháu h ca Hàm). Phóng chy thoát, n châu  &c chc lát thì khát n c quá
mà cht.
Quý S u, [353], (Tn M#c  San, V nh Hòa nm th 9). Mùa xuân, tháng 3, Nguyn Phu nhà
Tn làm Th s Giao Châu. Phu ánh [8b] n c Lâm *p2, phá  &c hn 50 l!y. (Tr c ây nhà Tn
khi ã bình  &c nhà Ngô, tr ng binh  Giao Châu3, Th s Giao Châu là ào Hoàng dâng th nói: "Giao
Châu ngoài cách Lâm *p ch vài nghìn d+m4. T ng Di [Lâm *p] là Phm Hùng i i trn tránh làm
gi+c, t x ng v ng, nhiu ln ánh phá trm h. V li [n c y] lin vi n c Phù Nam, rt nhiu
chng ng i, bè ng d a nhau, c$y th t him không chu thn ph#c. Khi tr c còn thuc n c Ngô
thì nhiu ln c p bóc dân lành, phá qu$n huy n, git hi tr ng li. Thn tr c kia  &c n c c!
[Ngô] dùng, cho óng gi< ph ng Nam hn 10 nm, tuy ã tr"  &c nh<ng tên u s=, nh ng  chn
núi sâu hang cùng v?n còn có kW trn tránh. Lúc u s quân ca thn trông coi là 8 nghìn. Vì t Nam
^m thp, có nhiu khí c, lin nm ánh d>p, m cht hao h#t, hi n nay ch còn 2.400 ng i. Nay bn
bin thng nht, không còn lo kW nào không thn ph#c, áng lJ nên cun giáp hy g m [...]5. Phàm
vi c phong trn, bin %i th ng xy ra thình lình. Thn là ng i sót th"a ca n c ã mt, li bàn
không có gì kh th". Tn V!  nghe theo, n nay còn thy hi u nghi m).
Canh Thìn, [380], (Tn V! 6, X ng Minh, Thái Nguyên nm th 5). Mùa ông, tháng 10,
Thái thú C u Chân là Lý Tn chim châu làm phn.
Tân T, [381], (Tn Thái Nguyên nm th 6). Thái thú Giao Châu là Z Vi n chém  &c Lý
Tn, trong cõi li  &c yên, thng cho Vi n làm th s Giao Châu1. (Vi n ng i Chu Diên n c ta. Sách
Giao Ch chí chép vào m#c nhân v$t n c ta, xp sau S Nhip).

1

i H ng: úng tên niên hi u này là Thái H ng (318-321)

2

Tên n c Lâm *p  &c nhc n t" thi H$u Hán (Tn th , Lâm *p truy n)  phn t mà thi Hán gi là huy n T &ng Lâm,
phía nam qu$n Nh$t Nam. Khong thi  ng, n c này  &c th tch Trung Quc nhc n vi cái tên Hoàn V ng, sau ó là
Chiêm Thành.

3

Nguyên vn: "S, Tn bình Ngô, tr ng Giao Châu binh" ... Theo Tn Th , ào Hoàng truy n thì nm này vì ã bình  &c nhà
Ngô, cho nên nhà Tn gim bt s quân  Giao Châu (gin Giao Châu binh), ch không phi tr ng binh  Giao Châu. ào Hoàng
vì mun xin xét li vi c gim quân ó, cho nên mi vit th này.

4

CMTB3, 16a theo Tn Th , ào Hoàng truy n s a là "ch by trm d+m", h&p lý hn.

5

on này Toàn Th chép tóm tt phn sau bc th ca ào Hoàng, nh ng ngt không trn câu (c!ng có th ch là do sao chép
ho+c khc in b= sót cách qung) to ra mt câu ti và trái ngh a: " ng quyn giáp tiêu binh, lính k` t%n c, d th n nh &c"
(nên cun giáp, hy binh khí, khin cho nó gim bt,  t= ra n c yu ui). úng ra, theo Tn Th , ào Hoàng truy n thì
trong on th này ào Hoàng nói mt ý trái li vi câu ã dch: "áng lJ nên cun giáp hy g m, chm lo v  ng l ngh a.
Nh ng mà ng i châu này li không thích yên vui, a làm nh<ng s khi lon [....] V$y thì s quân  châu ch a nên gim bt 
t= ra n c yu ui". Khi dùng li s li u này, C ng m#c ã khôi ph#c y  on sau bc th ca ào Hoàng, ly thêm
hn 1 trm ch< (Xem CMTB3, 16b).

6

S úng là Tn Hiu V! .
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[9a] K Hi, [399], (Tn An  c Tông, Long An nm th 3). Mùa xuân, tháng 3, vua n c
Lâm *p là Phm H t ánh ly Nh$t Nam và C u Chân, ri vào c p Giao Châu. Z Vi n ánh tan
 &c.
Tân Hi, [411], (Tn Ngh a Hy nm th 7). Mùa h, tháng 4, Thái thú qu$n V nh Gia là L Tun
chy sang [Giao Châu]. Tr c ó, khi Th s Z Vi n cht (có sách nói Vi n vn ng i Kinh Tri u, ông
là Nguyên, làm Thái thú H&p Ph, nhân ó Vi n mi n  Giao Ch), vua Tn cho con là Tu  thay
làm Th s . Chiu th ch a n ni, Tun ã ánh phá H&p Ph, tin thEng n Giao Châu. Tu 
em các quan vn võ  châu ph chng nhau vi Tun  Thch K`2, ánh tan  &c. Quân ca Tun
sng sót khong 2 nghìn ng i. D ng ca Lý Tn là bn Lý Thoát kt t# vi dân Lý, Lo hn 5 nghìn
ng i  ng theo L Tun, ngày Canh Tý kéo n b nam Long Biên. Tu  b= ht gia tài  th ng
quân s , cùng Tun giao chin, ném uc uôi tr t thuyn bè ca Tun, cho b binh áp b sông bn
xung. Thuyn ca Tun cháy ht, [9b] bèn tan vz. Tun bit th nào c!ng cht, b= thuc c cho v&
con cht tr c ri gi các nàng hu con hát h=i r'ng: "Ai có th theo ta?" Phn nhiu u tr li: "Con
sW, con chut còn tham sng, cht theo thì khó lm". C!ng có ng i nói: "Quan còn phi cht, chúng tôi
há li mun sng". Tun bèn git ht nh<ng kW không chu cht theo, ri gieo mình xung sông mà
cht. Tu  sai nh+t xác em chém u, cùng vi v& con ca Tun và bn Thoát, u ly u óng
hòm  a v Kin Khang3.
Quý S u, [413], (Tn Ngh a Hy nm th 9). Mùa xuân, tháng 2, vua n c Lâm *p là Phm H
t c p qu$n C u Chân. Tu  ánh chém  &c.
t Mão, [415], (Tn Ngh a Hy nm th 11). Mùa ông, tháng 12, quân Lâm *p c p Giao
Châu. T ng châu ánh bi  &c.
Canh Thân, [420], (Tn Cung  c Vn, Nguyên Hy nm th 2; Tng V!  L u D#, V nh S
nm th 1). Mùa thu, tháng 7, Tu  ánh Lâm *p, phá  &c, chém git n quá n a. Lâm *p xin
hàng, Tu  cho. Nh<ng ng i tr c sau b [Lâm *p] c p bt [10a] u  &c tr v c. Tu  
Giao Châu, m+c áo vi, n cm rau, cm th nhm, s a nhà hc, nm ói kém thì ly lc riêng  ch^n
cp, làm vi c c^n th$n chu áo c!ng nh vi c nhà, li dân s& mà yêu. C a thành êm v?n m, ngoài
 ng không ai nh+t ca ri. Khi Tu  cht, t+ng chc T t ng quân, cho con là Ho'ng Vn làm Th
s . Nm y nhà Tn mt.
inh Mão, [427], (Tng Vn  Ngh a Long, Nguyên Gia nm th 4). Mùa h, tháng 4, ngày
Canh Tut, vua Tng gi Ho'ng Vn v làm ình Úy, cho V ng Huy Chi làm Th s . By gi Ho'ng
Vn ang m, c ngi xe lên  ng, có ng i khuyên ch kh=i m hãy i. Ho'ng Vn nói: "Nhà ta ba
i cm phù tit, th ng mun em mình sang chu sân vua, hung chi nay li  &c gi v". Bèn c i,
cht  Qung Châu.
Tân Mùi, [431], (Tng Nguyên Gia nm th 8). Vua n c Lâm *p là Phm D ng Mi c p phá
qu$n C u Chân, b quân châu ánh lui.
[10b] Nhâm Thân, [432], (Tng Nguyên Gia nm th 9). Mùa h, tháng 5, vua Lâm *p là
Phm D ng Mi sai s sang cng n c Tng, xin l nh Giao Châu. Vua Tng xung chiu tr li vì
 ng xa không cho.
Lê Vn H u nói: [Dù kh=e nh ] Bôn và D#c4 mà lúc còn th u c!ng không th
chng n%i ng i què, ng i tht ã tráng niên. N c Lâm *p th"a lúc n c Vi t ta
1

CMTB3, 22b d?n Tng Th và L ng Th xác nh Z Vi n làm Th s Giao Châu nm Long An th 3 (399) và nm ó c!ng có
vi c quân Lâm *p ánh phá Giao Châu. Toàn Th  ây chép vào nm Tân Tw (381), sát lin trên m#c nm K H&i (399), có th
do sao chép vn bn sai v trí.

2

Thch K`: tên trn,  phía Nam ph tr Giao Châu (CMTB3, 24a).

3

Kin Khang: kinh ô nhà ông Tn, vn là Kin Nghi p, vì kiêng húy Tn M?n , %i thành Kiên Khang, tc Nam Kinh, Trung
Quc ngày nay.

4

Theo truyn thuyt Trung Quc, Mnh Bôn là d!ng s thi Chin Quc, có th nh%  &c s"ng bò; H D#c, ng i n c V thi
Xuân Thu, có th nh%  &c uôi bò.
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không có vua, n c p Nh$t Nam và C u Chân ri xin qun l nh c [Giao Châu], có phi
by gi n c Vi t ta không th chng n%i n c Lâm *p y âu! Ch vì không có ng i
thng sut mà thôi ! Thi không b mãi, tt có lúc thái. Th không khut mãi, tt có lúc
duZi. Lý Thái Tông chém u vua n c y là S ^u, Lý Thánh Tông bt vua n c y là
Ch C, bt làm tù dân n c y 5 vn ng i, n nay v?n còn phi chu làm tôi t, c!ng
  r a  &c mi h$n thù h% th>n ca my nm ô nh#c này.
[11a] Bính Tý, [436], (Tng Nguyên Gia th 13)1. Mùa xuân, tháng 2, vua Tng sai Th s
Giao Châu là àn Hòa Chi ánh Lâm *p. Tr c kia, vua Lâm *p là Phm D ng Mi tuy sai s sang
cng, nh ng v?n không thôi vi c c p bóc, cho nên vua Tng sai Hòa Chi i ánh. By gi ng i qu$n
Nam D ng là Tông Xác, np nhà i i Nho hc, riêng Xác thích vi c võ, th ng nói: "Mun c zi gió
ln mà phá sóng muôn d+m". n khi Hòa Chi i ánh Lâm *p, Xác hng hái xin i theo quân. Vua
Tng cho Xác làm Chn v! t ng quân. Hòa Chi sai Xác làm tiên phong. D ng Mi nghe tin quân Tng
sang, sai s dâng biu xin tr li nh<ng ng i dân Nh$t Nam b bt và np mt vn cân vàng, m i vn
cân bc. Vua Tng xung chiu bo Hòa Chi: "Nu D ng Mi th c có lòng thành, c!ng cho quy thu$n".
Hòa Chi n óng  n Chu Ngô (huy n Chu Ngô t" thi Hán n gi thuc qu$n Nh$t Nam, by gi
+t n thú  y), sai H tào tham quân ca ph là bn Kh ng Trng C (ph là ph th s Giao
Châu) i tr c [11b] n g+p D ng Mi, b D ng Mi bt gi<. Hòa Chi gi$n, tin vây t ng ca Lâm
*p là Phm Phù Long  thành Khu Túc2. D ng Mi sai t ng là Phm Côn Sa t n cu. Xác lén
em quân ón ánh [Phm] Con Sa t, phá tan  &c. Tháng 5, bn Hòa Chi h thành Khu Túc, chém
Phù Long, th"a thng tin vào T &ng Ph3. D ng Mi dc sc c n c ra ánh, ly các v$t che bc
mình voi, tr c sau không h. Xác nói: "Ta nghe n c ngoài có ging s t , oai ph#c  &c trm loài
thú". Bèn làm hình s t  chng li voi, voi qu nhiên s& chy. Quân Lâm *p thua to. Hòa Chi thng
 &c Lâm *p, D ng Mi cùng vi con u ch chy thoát thân, thu  &c  châu báu l không bit bao
nhiêu mà k. Riêng Tông Xác không ly mt th gì, ngày v nhà c!ng ch có khn áo xác x.
S thn Ngô S Liên nói: Có tài h<u d#ng thì không th không em ra thi th, há
câu n vì thói i [12a]4 hay sao? Ng i ta l$p chí mZi ng i mt khác. Ng i có chí
v o c thì công danh không th ng  &c lòng, ng i có chí v công danh thì phú
quý không th ng  &c lòng. Chí ca Tông Xác có lJ  công danh chng ? Ngày tr
v nhà, tài v$t không ly mt th gì, ó th c s là phú quý không th ng  &c lòng.
So vi ng i có chí v o c, c nhiên không th kp, nh ng so vi ng i có chí v
phú quý thì hng y còn kém xa.
inh S u, [437], (Tng Nguyên Gia nm th 14). Mùa ông, tháng 10, ngày Nhâm Ng, àn
Hòa Chi b= quan v.
Mu Thân, [468], (Tng Minh  Úc5, Thái Thy nm th 4). Mùa xuân, tháng 3, Th s L u
M#c m cht. Ng i châu là Lý Tr ng Nhân git nh<ng b thuc ca châu m#c em t" Trung Quc
sang ri chim gi< châu làm phn, t x ng là Th s .
Mùa thu, tháng 8, vua Tng ly Nam Khang t ng là L u Bt làm Th s Giao Châu. Bt n, b
Tr ng Nhân [12b] chng c , không bao lâu thì cht. Tháng 11, Lý Tr ng Nhân sai s xin hàng và t
h xung chc Hành Châu s 1. Vua Tng y cho.

1

CMTB3, 27a s a là nm Bính Tut, niên hi u Nguyên Gia th 23 (Theo Tng th q.5  k, q.97 Nam Di Truy n). Nam T th
Lâm *p truy n, chép vi c này vào nm Nguyên Gia th 22 (445).

2

CMTB3, 26 chép tên thành là Khu L$t và d?n Thy kinh chú  chú thích v thành này. V trí thành Khu Túc tr c nay có nhiu ý
kin khác nhau. ào Duy Anh xác nh ó là thành Li  làng Cao Lao H trên h<u ngn sông Gianh (t n c Vi t Nam qua các
i, Nxb Khoa hc xã hi, 1964, tr.54).

3

T &ng Ph: CMTB3, 28b chua là tên huy n, ào Duy Anh (Bdc) oán dch là C a i, là c a sông  vào kinh ô Lâm *p thi by
gi,  khong Trà Ki u, huy n Duy Xuyên, tnh Qung Nam - à N|ng ngày nay.

4

Nguyên bn thiu t 12 a-b, chúng tôi dch theo bn in Quc t giám tàng bn.

5

Tng Minh : tc là L u Úc, nguyên bn in sót nét, thành ch< Ho+c.
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K Mùi, [479], (Tng Thu$n  Chu^n, Thng Minh nm th 3; T Cao  Tiêu o Thành,
Kin Nguyên nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, ngày mng 1, có nh$t th c.
Mùa thu, tháng 7, vua T ly Lý Thúc Hin làm Th s Giao Châu. Thúc Hin là em con chú con
bác ca Tr ng Nhân. Tr c ó khi Th s Tr ng Nhân cht, Thúc Hin thay l nh vi c châu, vì thy
hi u l nh ch a  &c thi hành cho nên sai s sang xin nhà Tng cho gi< chc Th s . Nhà Tng ly Thái
thú Nam Hi là Th^m Hoán làm Th s Giao Châu, cho Thúc Hin làm Ninh Vin quân t mã, gi< chc
Thái thú hai qu$n V! Bình và Tân X ng2. Thúc Hin ã  &c m nh l nh ca triu ình [nhà Tng],
lòng ng i ph#c theo, bèn em quân gi< ni him, không chu thu np Th^m Hoán. Hoán l u li  Ut
Lâm, ri cht. Vua T bèn cho Thúc Hin làm Th s , vZ yên t ph ng Nam. Nm y nhà Tng mt.
[13a] Giáp Tý, [484], (T V!  Di, V nh Minh nm th 2). Lý Thúc Hin nh$n m nh xong lin
ct t vi c cng hin. Vua T mun ánh.
t S u, [485], (T V nh Minh nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng, ngày Bính Thìn, vua T ly
i t nông L u Khi làm Th s , phát binh các qu$n Nam Khang, L Lng, Thy H ng i ánh Lý Thúc
Hin. Thúc Hin sai s xin bãi binh, dâng 20 cZ m! âu mâu toàn b'ng bc cùng di tua b'ng lông
công. Vua T không cho. Thúc Hin s& b Khi ánh úp, mi i  ng tt t" T ng Châu sang chu vua
T, Khi bèn vào trn.
Canh Ng, [490], (T V nh Minh nm th 8). Mùa ông, tháng 10, Th s là Phòng Pháp
Th+ng (thay L u Khi) ch thích c sách, th ng cáo m không làm vi c, vì th tr ng li3 là Ph#c ng
Chi  &c chuyên quyn [13b] thay %i các t ng li mà không cho Pháp Th+ng bit. L#c s là Phòng
Tú Vn mách vi Pháp Th+ng. Pháp Th+ng c gi$n, giam ng Chi vào ng#c hn 10 ngày. ng Chi hi
l nhiu cho Thôi Cnh Thúc, là chng ca em gái Pháp Th+ng, nên  &c th ra, ri em b khúc ánh
úp châu tr, bt Pháp Th+ng, bo Th+ng r'ng: "S quân ã có b nh, thì không nên khó nhc", ri giam 
mt nhà riêng. Pháp Th+ng không có vi c gì, li g+p ng Chi xin c sách. ng Chi nói: "S quân 
yên còn s& phát b nh, há li còn xem sách?", bèn không cho, ri tâu [vi vua T] là Pháp Th+ng b b nh
ng tim, không th coi vi c  &c. Tháng 11, ngày *t Mão, vua T cho ng Chi làm Th s . Pháp
Th+ng v n Ng! L nh thì cht.
S thn Ngô S Liên nói: Phòng Pháp Th+ng ham c sách mà b= vi c quan n
nZi kW tr ng li nhân ó chuyên quyên, thay %i t ng li, ó là cái lZi nghi n sách
quá. Còn nh giam [+ng Chi] vào ng#c mà [14a] tr"ng tr, th là bit s a lZi ri. n
nh nghe li thnh thác [ca em r] mà b= qua không h=i n n<a, thì lZi y to lm, b
[+ng Chi] ánh úp li là áng, không cht là may. Cho nên phàm vi c gì quá mc
trung thì ch a t"ng không tai hi v$y.
Nhâm Ng, [502], (L ng V!  Tiêu Din, Thiên Giám nm th 1). Nm y nhà T mt.
t Du, [505], (L ng Thiên Giám nm th 4). Mùa xuân, tháng 2, Th s Giao Châu là Lý
Nguyên Khi chim châu làm phn, Tr ng s là Lý Tc d>p  &c (tr c Nguyên Khi thay ng Chi làm
Th s , cho là nhà L ng  &c nhà T nh ng ngôi, ch a có ân uy gì, nhân ó gi< châu làm phn.
n ây Tc em tông binh ánh Nguyên Khi, git  &c).

1

Hành Châu s : ng i chp hành công vi c ca châu. Th c t Lý Tr ng Nhân  &c chu^n cho ng u cai qun Giao Châu,
t ng  ng nh Th s , nh ng Nhân xin t h chc danh ch gi là "Hành châu s "

2

V! Bình, Tân X ng: tên qu$n +t t" thi Ngô: "Nhà Ngô ct t huy n Mê Linh [thi Hán] mà +t qu$n Tân H ng, nhà Tn %i
thành Tân X ng; ct t các huy n Phong Khê và Chu Diên mà +t qu$n V! Bình (theo +ng Xuân Bng, S hc b kho).

3

Nguyên bn in là tr ng li; CMTB3, 31b s a là tr ng s (ch< _______ li và ch< _______ s d vit nhm). Tr ng li ch là
viên huy n quan có cp b$c cao hn các huy n quan khác. O ây Ph#c ng Chi giúp vi c thay cho Th s , phi là chc Tr ng
s nh C ng M#c ã ghi. Nam T Th (ông Nam Di truy n), Vi t S L &c (q.1) c!ng chép là Tr ng s . Tr ng s là chc
quan có t" thi Hán, giúp vi c cho Th"a t ng. Nh ng t" thi Ng#y Tn tr v sau, các viên th s cai tr các châu th ng là
cp t ng quân, c!ng +t chc Tr ng s  giúp vi c (T" hi, tr. 1399)
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Bính Thân, [516], (L ng Thiên Giám nm th 15). Mùa ông, tháng 11, [vua L ng] xung
chiu cho Lý Tc làm Th s , Tc li chém Lý Tông Lão là d ng ca Nguyên Khi, ly u chuyn v
Kin Khang, châu li yên.
[14b], Tr lên thu(c Ngô, Tn, T!ng, T, Lng, t nm
c(ng 314 nm [227 - 540].

inh Mùi n nm Canh Thân,

K Nhà Tin Lý
Tin Lý Nam



O ngôi 7 nm [541-547].
Vua có chí di t gi/c c*u dân, không may b Trn Bá Tiên sang ánh chim, nu!t hn
mà cht. Tic thay !
Vua h Lý, tên húy là Bí1, ng i Thái Bình [ph] Long H ng2. T% tiên là ng i Bc, cui thi Tây
Hán kh% v vi c ánh d>p, mi tránh sang  t ph ng Nam,  &c 7 i thì thành ng i Nam. Vua có
tài vn võ, tr c làm quan vi nhà L ng, g+p lon, tr v Thái Bình. By gi bn thú l nh tàn bo hà
khc, Lâm *p c p phá ngoài biên, vua dy binh ánh u%i  &c, x ng là Nam , +t quc [15a] hi u
là Vn Xuân, óng ô  Long Biên3.
Tân Du, nm th 1 [541], (L ng i ng nm th 7). Th s Giao Châu là V! Lâm hu
Tiêu T , vì hà khc tàn bo, mt lòng ng i. Vua vn con nhà hào tr ng, thiên t lZi lc, làm quan
không  &c v"a ý. Li có ng i là Tinh Thiu gi=i t" ch ng t"ng n [kinh ô nhà L ng] xin  &c
chn làm quan. Th &ng th b Li nhà L ng là Sái Tôn cho r'ng h Tinh tr c không có ai hin t,
nên ch b% cho chc Qung D ng môn lang. Thiu ly làm nh#c, tr v làng, theo vua m u vi c dy
binh. Vua by gi làm chc Giám quân  châu C u c4, nhân liên kt vi hào ki t my châu, u
h ng ng. Có Tri u Túc tù tr ng  Chu Diên5 ph#c tài c ca vua, bèn d?n u em quân theo v.
Tiêu T bit vi c, em ca n hi l cho vua, ri chy v Qung Châu. Vua ra chim gi< châu thành
(tc là Long Biên).
Nhâm Tut, nm th 2 [542], (L ng i ng nm th 8). Mùa ông, tháng 12, vua L ng
sai Tôn Quýnh, L T Hùng [15b] sang xâm chim. Quýnh ly c là ch ng khí mùa xuân  ng bc,
xin &i n mùa thu. By gi Th s Qung Châu là Tân D# hu Hoán6 không cho, V! Lâm hu c!ng
thúc gi#c. Bn T Hùng i n H&p Ph, 10 phn cht n 6, 7 phn, quân tan rã mà v. Tiêu T tâu
vu [vi vua L ng] r'ng Quýnh và T Hùng dùng d'ng không chu i, u b buc phi t t .
Quý Hi, nm th 3 [543], (L ng i ng nm th 9). Mùa h, tháng 4, vua Lâm *p c p
qu$n Nh$t Nam, vua sai t ng là Phm Tu ánh tan  C u c.
Giáp Tý, [Thiên c] nm th 1 [544], (L ng i ng nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
vua nhân thng gi+c, t x ng là Nam Vi t , lên ngôi, +t niên hi u, l$p trm quan, d ng quc hi u là

1

Ch< Bí có nhiu âm c nh ng các t" th , t in u xp âm Bí u tiên. Hi n nay nhiu a ph ng  min Bc còn kiêng húy
ông, th ng tránh gi qu bí là qu bu, chúng tôi d a theo ó mà phiên âm là bí.

2

C ng m#c chú: "Tên Thái Bình +t t" nm V! c th 4 (621) thi  ng; tên Long H ng +t t" thi nhà Trn. Thi thuc
L ng ch a có hai tên t này, có lJ S c! ch theo ó mà truy gi thôi" (CMTB4, 1b).

3

V trí ca thành Long Biên n nay v?n ch a xác nh  &c, có th  vùng gn th xã Bc Ninh, tnh Hà Bc.

4

Châu C u c thi thuc L ng là c Châu,  v trí huy n c Th, tnh Hà T nh ngày nay. CMTB4, 1b s a là C u c qu$n.

5

Huy n Chu Diên thi L ng, thi Tùy, nay là phn t tnh Hi D ng, huy n tr có th  vào khong huy n Ph Li.

6

Tân D# hu Hoán _____: theo Trn th (Cao T% ký) nên s a là Ánh _____ (Tiêu Ánh).
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Vn Xuân, ý mong cho xã tc truyn n muôn i v$y. D ng i n Vn Th làm ni triu hi. Ly Tri u
Túc làm Thái Phó, bn Tinh Thiu, Phm Tu u làm t ng vn, t ng võ.
[16a] t S u, [Thiên c] nm th 2 [545], (L ng i ng nm th 11). Mùa h, tháng 6,
nhà L ng cho D ng Thiêu1 làm Th s Giao Châu, Trn Bá Tiên làm T mã, em quân sang xâm, sai
Th s nh Châu là Tiêu Bt hi vi bn Thiêu  Giang Tây2. Bt bit các quân lính s& i ánh xa, nhân
ó nói di  gi< Thiêu  li. Thiêu hc các t ng  h=i k. Bá Tiên nói: "Giao Châu làm phn, ti do
ng i tông tht3  my châu hZn lon, trn ti ã nhiu nm nay. [Th s ] nh Châu ch mun trm
yên tr c mt, không ngh n k ln. Tit h4 vâng chiu i ánh kW có ti, phi nên liu sng cht, há
nên dùng d'ng không tin  nuôi cho th gi+c thêm mnh mà làm ngn tr quân mình hay sao?" Ri
Bá Tiên em quân i tr c, Thiêu cho Bá Tiên làm tiên phong. Khi [quân ca Bá Tiên] n Giao Châu,
vua em 3 vn quân ra chng c , b thua  Chu Diên, li thua  c a sông Tô Lch, vua chy v thành Gia
Ninh5. Quân L ng u%i theo vây ánh.
[16b] Bính Dn, [Thiên c] nm th 3 [546], (L ng i ng nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, bn Bá Tiên ánh ly  &c thành Gia Ninh. Vua chy vào t ng i Lo  Tân X ng. Quân
L ng óng  c a sông Gia Ninh. Mùa thu, tháng 8, vua li em 2 vn quân t" trong t Lo ra óng 
h in Tri t6, óng nhiu thuyn $u ch$t c m+t h. Quân L ng s&, c óng li  c a h không dám
tin vào. Trn Bá Tiên bo các t ng r'ng: "Quân ta  ây ã lâu, t ng s m=i m t, v li th cô không
có tip vi n. Tin sâu vào trong lòng [n c] ng i, nu mt ánh mà không thng, thì "ng mong sng
sót. Nay nhân lúc b h v"a thua luôn my tr$n, lòng ng i ch a v<ng, mà ng i Di Lo ô h&p, d
ánh git, chính nên cùng ra tay liu cht, c sc ánh ly, không có c gì mà d"ng li thì lz mt thi
c". Các t ng u im l+ng, không ai h ng ng. êm hôm y n c sông lên mnh, dâng cao 7 th c,
tràn % vào h. Bá Tiên em quân bn b theo dòng n c tin tr c vào. Quân L ng ánh trng reo
hò mà tin. Vua vn không [17a] phòng b, vì th quân vz, phi lui gi<  trong ng Khut Lo7  s a
binh ánh li, y cho i t ng là Tri u Quang Ph#c gi< vi c n c, iu quân i ánh Bá Tiên.
inh Mão, [Thiên c] nm th 4 [547], (L ng Thái Thanh nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, nh$t th c. Tri u Quang Ph#c cm c vi Trn Bá Tiên, ch a phân thng bi.
Nh ng quân ca Bá Tiên rt ông, Quang Ph#c li u th không chng n%i bèn lui v gi< m D Trch8.
m này  huy n Chu Diên, chu vi không bit bao nhiêu d+m, c= cây um tùm, b#i r$m che kín,  gi<a có
nn t cao có th   &c, bn m+t bùn ly, ng i ng a khó i, ch có th dùng thuyn c mc nh=
chng sào i l t trên c= n c mi có th n  &c. Nh ng nu không quen bit  ng li thì lc
không bit là âu, lz ri xung n c lin b rn c cn cht. Quang Ph#c thuc rõ  ng i li li, em
hn 2 vn ng i vào óng  nn t trong m, ban ngày [17b] tuy t không  khói l a và du ng i,
ban êm dùng thuyn c mc em quân ra ánh doanh tri ca quân Bá Tiên, git và bt sng rt
nhiu, ly  &c l ng th c  làm k cm c lâu dài. Bá Tiên theo hút mà ánh, nh ng không ánh
 &c. Ng i trong n c gi là D Trch V ng. (T#c truyn thi Hùng V ng, con gái Hùng V ng là
Tiên Dung Mw N ng9 ra chi c a bin. Thuyn v n bãi  h ng Ch Gia, Tiên Dung lên trên bãi,
g+p Ch ng T trn trung núp trong b#i lau, t cho là Nguy t lão xe duyên, bèn cùng nhau làm v&
1

Thiêu, th ng v?n c là Phiêu. Nh ng nguyên bn chua rõ hai âm c là Thiêu ho+c Thi u (thun chiêu phiên, tht di u phiên)

2

úng ra là Tây Giang (thuc huy n V nh Phúc, ph Qu Lâm), theo Trn th và Thông giám.

3

Ch Tiêu T , cùng dòng tôn tht vi L ng V!  Tiêu Din.

4

Tit h: ng i ng d i c tit,  ây là t" tôn gi D ng Thiêu.

5

Thành Gia Ninh:  xã Gia Ninh, huy n V nh Lc, tnh V nh Phú ngày nay.

6

H in Tri t:  xã T Yên, huy n L$p Thch, tnh V nh Phú ngày nay. H dài 1km, chZ rng nht 400m, h>p nht 50m, sâu 56m, x a nay ch a bao gi cn.

7

ng Khut Lo, c!ng c là Khut Li u,  vùng núi thuc hai xã C% Tit và Vn Lang, huy n Tam Thanh tnh V nh Phú, nay còn
di tích m và n th Lý Bí trên gò C% Bng.

8

m D Trch: c!ng gi là Nht D Trch, nay là "Bãi Màn Trò", huy n Châu Giang, tnh Hi H ng.

9

Mw N ng: con gái ca Hùng V ng (NK.1.3a).
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chng, s& ti phi  lánh trên b sông, chZ y tr thành ni ô hi. Hùng V ng em quân n ánh.
ng T và Tiên Dung s& hãi &i ti. BZng n a êm m a gió d< di làm rung chuyn ni , r ng ct
t bc lên, ng i và gà chó trong mt lúc cùng bay lên tri, ch còn li cái nn không  gi<a m. Ng i
by gi gi bãi y là bãi T Nhiên, m y là m Nht D, nay v?n còn tên gi c!).
Tr

lên là Tin Lý Nam

, t nm Tân Du

n nm

inh Mão, tt c 7 nm (541-

547).

K Tri u Vi t Vng
(Xét s c! không chép Tri u Vi t V ng và ào Lang V ng,
nay nh+t trong dã s và các sách khác, bt u chép v hi u
ca v ng và ph# chép ào Lang V ng  b% sung).

[18a] Tri u Vi t Vng
Ph:

ào Lang Vng

O ngôi 23 nm [548-570].
Vua gi t him, dùng k> binh  ánh gi/c ln, tic vì quá yêu con gái n n?i m&c
ha vì con r.
Vua h Tri u, tên húy là Quang Ph#c, là con Tri u Túc, ng i huy n Chu Diên, uy tráng d!ng
li t, theo Nam  i ánh d>p có công,  &c trao chc T t ng quân. Nam  mt, bèn x ng v ng,
óng ô  Long Biên, sau di sang V! Ninh1.
Mu Thìn, nm th 1 [548], (L ng Thái Thanh nm th 2). Mùa xuân, tháng 3, ngày Tân H&i,
[Lý] Nam   ng Khut Lo lâu ngày nhim lam ch ng, m cht.
Lê Vn H u nói: Binh pháp có câu: "Ba vn quân u sc, thiên h không ai ch
n%i". Nay Lý Bí có 5 vn quân mà không gi<  &c n c, th thì Bí kém tài làm t ng
[18b] chng ? Hay là quân lính mi hp không th ánh  &c chng ? Lý Bí c!ng là
b$c t ng trung tài, ra tr$n ch ng quân ch giành phn thng không phi là không
làm  &c, nh ng b hai ln thua ri cht, bi không may g+p phi Trn Bá Tiên là kW gi=i
dùng binh v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Tin Lý Nam  dy binh tr" bo, áng là thu$n o
tri, th mà cui cùng n nZi bi vong, là vì tri ch a mun cho n c ta  &c bình tr
chng ? Than ôi ! Không ch vì g+ phi Bá Tiên là kW gi=i dùng binh, mà còn g+p lúc n c
sông t ngt dâng lên tr& th [cho gi+c], há chEng phi c!ng do tri hay sao ?
K T, nm th 2 [549], (L ng Thái Thanh nm th 3). Vua  trong m thy quân L ng
không lui, mi t h ng cu o, kh^n thit kinh cáo vi tri t thn k`, th ri có im lành  &c m!
âu mâu móng rng [19a] dùng  ánh gi+c. T" ó quân thanh l"ng l?y, n âu không ai ch n%i
(t#c truyn r'ng thn nhân trong m là Ch ng T by gi c zi rng vàng t" trên tri ri xung, rút
móng rng trao cho vua, bo gài lên m! âu mâu mà ánh gi+c).
Canh Ng, nm th 3 [550], (L ng Gin Vn  C ng, Thái Bo2 nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, nhà L ng cho Trn Bá Tiên làm Uy minh t ng quân Giao Châu th s . Bá Tiên li m u
tính cm c lâu ngày khin cho [ta] l ng ht quân m=i thì có th phá  &c. G+p lúc nhà L ng có lon
Hu Cnh, gi [Bá Tiên] v, y cho tì t ng là D ng Sàn ánh nhau vi vua. Vua tung quân ra ánh.
1

Huy n V! Ninh: nay là vùng huy n Qu Võ, tnh Hà Bc.

2

Thái Bo: s a úng là niên hi u i Bo.
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Sàn chng c , thua cht. Quân L ng tan vz chy v Bc. N c ta  &c yên. Vua vào thành Long Biên
.
Anh ca Nam  là [Lý] Thiên Bo,  t ng i Di Lo, x ng là ào Lang V ng, l$p n c gi là
n c Dã Nng. Tr c ó, khi Nam  tránh  ng Khut Lo, Thiên Bo cùng vi t ng ng i h là Lý
Ph$t T em 3 vn ng i vào C u Chân. Trn Bá Tiên u%i theo ánh, [19b] Thiên Bo b thua, bèn
thu nh+t quân còn sót  &c vn ng i chy sang t ng i Di Lo  Ai Lao, thy ng Dã Nng  u
nguôn ào Giang, t phEng rng màu mz có th   &c, mi p thành  , nhân tên t y mà +t
quc hi u. n bây gi quân chúng tôn làm chúa, x ng là ào Lang V ng.
t Hi, nm th 8 [555], (L ng Kính  Ph ng Trí, Thi u Thái nm th 1). ào Lang V ng
mt  n c Dã Nng, không có con ni, quân chúng suy tôn Lý Ph$t T lên ni ngôi, thng l nh quân
chúng.
inh S u, nm th 10 [557], (L ng Thái Bình nm th 2; Trn V!  Tiên, V nh nh nm th
1). Lý Ph$t T em quân xung min ông ánh nhau vi vua [Tri u Vi t V ng]  huy n Thái Bình,
nm ln giáp tr$n, ch a phân thng bi, mà quân ca Ph$t T hi lùi, ng là vua có thu$t l, bèn ging
hòa xin n th. Vua ngh r'ng Ph$t T là ng i h ca Tin Nam , không nz c tuy t, bèn chia a
gii  bãi Quân Thn (nay là hai xã Th &ng Cát, H Cát  huy n T" Liêm) cho  phía [20a] tây ca
n c, [Ph$t T ] di n thành Ô Diên (nay là xã H MZ, huy n T" Liêm, xã y nay có n th thn Bát
Lang, tc là n th Nhã Lang v$y). Sau Ph$t T có con trai là Nhã Lang, xin ly con gái ca vua là Co
N ng. Vua b'ng lòng, bèn thành thông gia. Vua yêu quý Co N ng, cho Nhã Lang  g i r.
Canh Dn, nm th 23 [570], (Trn Tuyên  Húc, i Kin1 nm th 2). Nhã Lang bo v&
r'ng: "Tr c hai vua cha chúng ta c"u thù vi nhau, nay là thông gia, chEng c!ng hay lm ? Nh ng
cha nàng có thu$t gì mà có th làm lui  &c quân ca cha tôi ?". Co N ng không bit ý ca chng, bí
m$t ly m! âu mâu móng rng cho xem. Nhã Lang m u ngm tráo %i cái móng y, ri bo riêng vi
Co N ng r'ng: "Tôi ngh n sâu ca cha m> n+ng b'ng tri t, v& chng ta hòa nhã yêu quý nhau
không nz xa cách, nh ng tôi phi tm dt tình, v thm cha m>". Nhã Lang v, cùng vi cha bàn m u
ánh úp vua, chim ly n c.
[20b] S thn Ngô S Liên nói: àn bà gi vi c ly chng là "quy" thì nhà chng
tc là nhà mình. Con gái vua ã g cho Nhã Lang thì sao không cho v nhà chng mà
li theo t#c  g i r ca nhà Doanh Tn  n nZi bi vong ?
Tr lên là k Tri u Vng, t nm Mu Thìn n nm Canh Dn tt c 23 nm [548570].

K Hu Lý
Hu Lý Nam



O ngôi 32 nm [571-602].
Vua dùng thut gian trá  gm ly nc, mi thy bóng gi/c ã hàng trc, vi c làm
trc sau u phi ngha.
Vua h Lý, tên húy là Ph$t T , là t ng ng i h ca Tin [Lý] Nam , u%i Tri u Vi t V ng,
ni v hi u ca Nam , óng ô  thành Ô Diên, sau di n Phong Châu.

1

Các bn in Toàn th u in là i Ki; s a úng là Thái Kin.
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[21a] Tân Mão, nm th 1 [571], (Trn i Kin1 nm th 3). Vua ph# li th, em quân
ánh Tri u Vi t V ng. Lúc u Vi t V ng ch a hiu ý vua, thng tht c quân, i m! âu mâu
ng ch. Quân ca vua cùng tin n, Tri u Vi t V ng t bit th yu không th chng  &c, bèn
em con gái chy v phía nam, mun tìm ni t him  ^n náu tung tích, nh ng n âu c!ng b quân
ca vua u%i theo sau gót. Vi t V ng c zi ng a chy n c a bin i Nha, b n c chn, than r'ng:
"Ta ht  ng ri !", bèn nhy xung bin. Vua u%i theo n ni, thy mênh mông không bit [Vi t
V ng] i 'ng nào, bèn tr li. H Tri u mt n c. Ng i sau cho là linh d, l$p n th  c a bin
i Nha (i Nha nay là huy n i An)2.
S thn Ngô S Liên nói: "Ly bá thu$t mà xét thì H$u [Lý] Nam  ánh Tri u
Vi t V ng là c k, ly v ng o mà xét thì vi c y ã t"ng không b'ng chó l&n.
Sao [21b] th ? Là vì khi Tin Lý Nam   ng Khut Lo em vi c quân y cho
Tri u Vi t V ng. Vi t V ng thu nh+t tàn quân gi< him  D Trch bùn ly,  ng
u vi Trn Bá Tiên là ng i hùng mt i, cui cùng bt  &c t ng ca y là D ng
Sàn. Tiên, ng i ph ng Bc, phi lui quân. By gi vua [H$u Nam ] trn trong t
Di [Lo], ch mong thoát kh=i mi ng hùm mà thôi. May mà Bá Tiên v Bc, [Lý] Thiên
Bo cht, mi em quân ánh [Tri u] Vi t V ng, dùng m u gian trá xin hòa, kt làm
thông gia. Vi t V ng ly lòng thành i ãi, ct t cho , nh<ng vi c làm ca Vi t
V ng u là chính ngh a, giao ho phi o, thm ving phi thi , há chEng phi là
o tr yên lâu dài hay sao ? Th mà [H$u Nam ] li dùng m u gian ca Nhã Lang,
vt b= chính o nhân luân, kíp tham công l&i mà di t nhân ngh a, ánh c p ly n c,
tuy r'ng ly  &c, mà Nhã Lang thì cht tr c, bn thân c!ng không kh=i làm tù, có l&i
gì âu ?
[22a] Nhâm Tut, nm th 32 [602], (Tùy Vn  D ng Kiên, Nhân Th nm th 1)3. Vua
sai con ca anh là [Lý] i Quyn gi< thành Long Biên, Bi t súy là Lý Ph% nh gi< thành Ô Diên (by
gi vua óng ô  Phong Châu).
D ng T nhà Tùy tin c Th s Qua Châu là L u Ph ng ng i Tr ng An, có tài l &c làm
t ng. Vua Tùy xung chiu ly T làm Giao Châu o hành quân t%ng qun, thng l nh 27 doanh quân
sang xâm chim. Quân l nh ca Ph ng rt nghiêm, ai phm tt chém. Nh ng Ph ng tính nhân ái,
binh s ng i nào m au u thân n thm ving nuôi d zng, quân lính ai ny u mn c và s& uy.
n núi ô Long g+p gi+c c=4, Ph ng ánh tan ht, ri tin quân sang n cnh dinh ca vua, tr c ly
ha phúc mà d#. Vua s& xin hàng, b  a v Bc ri cht. Dân làm n th  c a bin Tiu Nha5  i
vi n th Tri u Vi t V ng.
S thn Ngô S Liên nói: Nam - Bc mnh yu u có t"ng lúc.  ng khi
ph ng Bc [22b] yu thì ta mnh, ph ng Bc mnh thì ta c!ng thành yu. Th ln
trong thiên h là nh v$y. Phàm kW có n c phi s a sang giáp binh, chnh n xe c
quân lính, phòng b vi c bt ng, +t him  gi< n c, ly l mà th n c ln, ly nhân
mà vZ n c nh=. Ngày nhàn rZi thì dy iu hiu, , trung, tín  cho ng i trong
n c bit rõ cái ngh a kính thân ng i trên, chu cht cho ng i tr ng. Khi có ha xâm
lng thì phi dùng li vn  s a %i ý nh ca h, dùng li nói mà bo h, ly l v$t
ngc l#a mà biu cho h. Nh th mà v?n không tránh  &c, thì dù n khn cùng
c!ng phi quay l ng vào thành mà ánh mt tr$n, th t th cùng vi xã tc mt còn,
ri sau mi không h% th>n. LJ nào mi thy quân gi+c n cõi, ch a xáp binh ao, ã
1

S a úng là Thái Kin.

2

C a bin i Nha: c!ng có tên là i Ác, thi Lý %i là i An, nay là C a Liêu (c a sông áy). Huy n i An thi Lê nay là t
huy n Ngh a H ng, tnh Nam Hà.

3

Nm này, các bn Toàn th u ghi là Nhân Th nguyên niên, úng ra là nm Nhân Th th 2.

4

Nguyên vn: ng tho t+c: hai ch< "tho t+c" áng phi s a li vì son gi dùng s li u ca Trung Quc không chnh lý. Thông
giám và Tùy th , L u Ph ng truy n nói rõ ó là quân ca Lý Ph$t T , hn 2 nghìn ng i.

5

Tc C a Càn,  phía nam c a i An (x a là i Nha, xem chú thích  trang tr c)
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s& hãi xin hàng ! Vua ã hèn nhát mà t ng vn, t ng võ  ng thi không ai t"ng có
mt li nào nói n, có th bo là trong n c không có ng i v$y !
[23a] Tr lên là k Hu Lý Nam
nm [571-602], tính chung c Tin Nam

, t nm Tân Mão  nm Nhâm Tut, tt c 32
, Tri u Vi t Vng là 62 nm.
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[1a]

K Thu(c Tùy
Quý Hi, [603], (Tùy Nhân Th nm th 2).
cho là gian ác, u chém c.

1

'ng

L u Ph ng bt  &c t ng c! ca H$u Nam ,

t S u, [605], (Tùy Dng  Qung, i Nghi p nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, L u
Ph ng mi d>p yên n c ta, by tôi nhà Tùy có ng i nói n c Lâm *p có nhiu báu l. Vua Tùy bèn
cho Ph ng làm Hoan Châu o hành quân t%ng qun, i kinh l &c n c Lâm *p. Ph ng sai bn th
s Khâm Châu là Nnh Tr ng Chân em quân b và quân kw hn mt vn xut phát t" Vi t Th ng2.
Ph ng thân d?n bn i t ng quân Tr ng Tn em thy quân xut phát t" qu$n T Cnh (huy n ca
nhà Hán, thuc qu$n Nh$t Nam; nhà Tùy +t qu$n T Cnh)3. Tháng y quân n c a bin. Tháng 3,
vua Lâm *p là Phn [1b] Chí sai quân ra gi< ni him yu, b L u Ph ng ánh tan chy. Quân ca
Ph ng qua sông Chà Lê. Quân Lâm *p c zi voi ln t" bn m+t kéo n, quân ca Ph ng ánh không
l&i bèn ào nhiu h nh=, ph c= lên trên, cho quân khiêu chin, ang ánh gi thua chy. Quân Lâm
*p u%i theo, voi phn nhiu s#p h ngã nhào, nhn nháo kinh hãi, quân tr nên ri lon. Ph ng cho
dùng n= bn voi, voi lùi chy, xéo gi?m vào hàng tr$n. Ph ng nhân ó cho quân tinh nhu u%i theo.
Quân Lâm *p thua to, b bt, b chém k hàng vn. Ph ng tin quân u%i theo, my tr$n u  &c c,
qua phía nam ct ng Mã Vi n, i tám ngày n<a n quc ô Lâm *p. Mùa h, tháng 4, Phn Chí b=
thành chy ra bin. Ph ng vào thành ly  &c 18 b thn ch trong miu u úc b'ng vàng (tc là
18 i vua), khc á ghi công ri v. Binh s th!ng chân, m i phn cht n bn nm phn. Ph ng
c!ng b m, cht dc  ng.
[2a] S thn Ngô S Liên nói: Lâm *p t chuc bi vong là có nguyên do. T"
khi Phm H t ánh chim Nh$t Nam, C u Chân, c p phá Giao Châu, b Z Vi n nhà
Tn ánh tan, mà không t"ng ly ó làm rn. Nm nay c p C u Chân, sang nm li
c p Giao Châu. Z Tu  li ánh tan, git ht quá n a. D ng Mi li c p C u
c, b àn Hòa Chi nhà Tng ánh cho phi ph#c ti. Tuy có sai s vào cng nh ng
v?n c p phá nh c!. Tông Xác và Hoà Chi u%i dài, thng  &c Lâm *p. D ng Mi
may thoát kh=i mi ng hùm, vng mình b= chy. T" y, bin Nam sóng l+ng, t ng
ch"ng mãi mãi ly ó làm rn. Nh ng Phn Chí ni ngôi, li ra c p Nh$t Nam, b Pham
Tu ánh tan  C u c, sut c i H$u Nam  không dám dòm ngó t trung châu
phía bc [tc n c ta] n<a, mà n c h c!ng  &c giàu thnh. n ây ng i Tùy tham
ca báu, ct quân i ánh, giày xéo quc [2b] ô, làm d b^n cung i n, tuy gi là
quân tham bo, nh ng bn man di quy nhiu trung châu c!ng có th ly làm rn.

1

S a úng là niên hi u Nhân Th nm th 3.

2

Vi t Th ng: tên huy n thi Tùy, thuc qu$n Nh$t Nam, v trí vào khong huy n c Th và phía nam huy n H ng Sn, tnh Hà
T nh ngày nay.

3

T Cnh: tên qu$n do nhà Tùy +t nm 607, v trí  vào khong phía nam tnh Hà T nh n Qung Tr. O ây, Toàn th chép vi
ch< Cnh ____, nh ng úng ra là Cnh _____ (xem Tùy th , L u Ph ng truy n). Cnh còn có th c theo âm c% là Ánh (T
Ánh nguyên là tên huy n thi Hán, có ngh a là so bóng m+t tri).
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Mu Dn, [618], ( ng Cao T% Lý Uyên, V! c nm th 1). Mùa h, tháng 4, Th s Khâm
Châu là Nnh Tr ng Chân em t Ut Lâm và Thy An ph# theo Tiêu Tin. Thái thú Hán D ng là
Phùng Áng em t Th ng Ngô, Cao Yu, Châu Nhai, Phiên Ngung ph# theo Lâm S Ho'ng. Tin và S
Ho'ng u sai ng i sang chiêu d# Thái thú Giao Châu là Khâu Hòa, Hòa không theo. Tin sai Tr ng
Chân em quân L nh Nam i  ng bin n ánh Hòa. Hòa mun ón hàng, T pháp th tá là Cao S
Liêm bo Hòa r'ng: "Quân ca Tr ng Chân tuy nhiu, nh ng quân cô t" xa n, l ng th c ít, tt
không th cm gi< lâu, quân gi=i trong thành c!ng   ng  &c, vi c gì mi nghe hi ã vi chu theo
ng i". Hòa nghe theo, ly S Liêm làm [3a] Hành quân t mã, em các doanh thy b ón ánh, phá
tan quân [ca Tr ng Chân]. Tr ng Chân ch chy thoát mt mình, quân lính b bt ht. Hòa li p
t thành (tc thành nh= bên trong thành), chu vi 9 trm b c  chng gi<. n khi nhà Tùy mt, Hòa
hàng ph#c nhà  ng. Vua  ng sai Lý o H u mang c tit sang cho Hòa làm Giao Châu i t%ng
qun1, t c àm quc công. Hòa sai S Liêm dâng biu xin vào chu. Vua  ng xung chiu sai quân
i ón2. Nm này nhà Tùy mt.
Nhâm Ng, [622], ( ng V! c nm th 5). Tr c ây, cui thi nhà Tùy, Khâu Hòa làm
Thái thú Giao Châu, c$y uy th ca nhà Tùy, th ng i tun các khe ng  biên gii,  châu hn 60
nm, Lâm *p và các n c3 t+ng cho Hòa nh<ng ngc minh châu, s"ng tê vn và vàng bc ca báu, cho
nên Hòa giàu nh v ng gi. Nm này nhà  ng %i Giao Châu làm An Nam ô h ph4.
[3b] Mu Tý, [628], ( ng Thái Tông Th Dân, Trinh Quán nm th 2). Tông tht nhà
 ng là Lý Th làm ô c Giao Châu tham ô phi ti. Vua  ng thy Th s Doanh Châu là L T%
Th &ng có tài gm vn võ, gi vào triu, d# r'ng: "Giao Châu ã lâu không  &c ng i gi=i, các ô c
tr c sau u không xng chc. Khanh có tài l &c d>p yên biên gii, hãy vì ta sang trn t y, ch ly
 ng xa mà t" chi". T% Th &ng ly t, ri li hi, ly c au m mà t" chi. Vua  ng sai Z Nh
Hi bo cho T% Th &ng bit ý vua. T% Th &ng v?n c t". Li sai Chu Phm là anh v& ca T% Th &ng
n d# r'ng: "Ng i th ng ã ha vi nhau còn bit gi< ch< tín, khanh ã ha tr c m+t tr?m, há trái
li hay sao? Nên sm lên  ng, sau ba nm tt gi v, tr?m không nut li". T% Th &ng tr li r'ng:
"t L nh Nam lam ch ng, dch l , ó là cái lJ ã ra i thì không tr v". Vua  ng tc gi$n nói: "Ta
sai ng i không i, còn làm chính l nh th nào  &c n<a". Sai chém ngay  triu  ng. Sau hi li,
cho khôi ph#c quan t c và m phong.
[4a] S thn Ngô S Liên nói: Vua sai b tôi ly l, b tôi th vua ly trung.
 ng Thái Tông sai b tôi không chu i, dZ n hai ln, có th gi là có l. T% Th &ng
 &c vua sai li tránh khó nhc, th là tht tit; ã nh$n ri li hi, th là tht tín; li nói
gi$n dZi, th là tht l. Thái Tông git i, tuy là quá, song T% Th &ng  ba lZi y, thì
ti ra sao?
t Mùi, [635], ( ng Trinh Quán nm th 9). Tông tht nhà  ng là Lý o H ng làm ô
c Giao Châu vì b nh ch ng khí cht  ni làm quan.
inh Hi, [687], ( ng Trung Tông Trit, T Thánh nm th 4). Mùa thu, tháng 7, các h
ng i Lý  L nh Nam theo nh l c! np n a thu, ô h L u Diên H u bt phi np c. Các h ng i
Lý mi oán gi$n, m u làm lon. Lý T Tiên làm [4b] ch m u, Diên H u git i. D ng là bn inh
Kin hp quân vây ph thành. Trong thành binh ít không chng n%i, óng c a thành c gi<  &i quân
cu vi n. i tc  Qung Châu là Phùng T Do mun l$p công, óng quân không n cu, Kin git
Diên H u. Sau T mã Qu Châu là Tào Tr c T nh5 ánh git  &c Kin.

1

Nguyên bn in là Thái T%ng Qun, s a li theo Tân  ng th , Khâu Hòa truy n.

2

Nguyên vn: "chiu phát s nghênh chi"; có th sai sót. Tân  ng th , Khâu Hòa truy n chép là: "chiêu k` t S L&i nghênh
chi", ngh a là: xung chiu sai con [ca Hòa] là S L&i i ón. Truy n Khâu Hòa trong C u  ng th và Thông Giám cùng chép
t ng t ("khin k` t S L&i nghênh chi")

3

C u  ng th , Khâu Hòa truy n chép "Lâm *p chi tây ch quc" (các n c phía tây Lâm *p).

4

C u  ng th , a lý chí chép: "Qu$n Giao Ch thi Tùy, nm V! c th 5 [nhà  ng] %i làm Giao Châu t%ng qun ph"

5

Tân  ng th , C u  ng th , Thông giám u chép là Tào Huyn T nh.
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Nhâm Tut, [722], ( ng Huyn Tông, Long C, Khai Nguyên nm th 10). T ng gi+c là
Mai Thúc Loan1 chim gi< châu, x ng là Hc , bên ngoài liên kt vi ng i Lâm *p, Chân Lp, s quân
nói là 30 vn2. Vua  ng sai ni th t giám môn v t ng quân là D ng T Húc và ô h là Nguyên
S Khách3 ánh d>p yên  &c.
Mu Tut, [758], ( ng Túc Tông Hanh, Chí c nm th 3). Nhà  ng %i An Nam ô H
Ph làm Trn Nam ô H Ph.
inh Mùi [767], ( ng i Tông D , i Lích th 2). [Ng i] Côn Lôn4, Chà Bà5 n c p,
ánh ly châu thành. Kinh l &c s Tr ng Bá Nghi cu cu vi ô úy châu V! nh là Cao Chính Bình.
Quân cu vi n n, ánh tan quân Côn Lôn, [5a] Chà Bà  Chu Diên. Bá Nghi p li La Thành6. Khi
y có ng i tit ph# h Toàn7 là m> ca ào T L &ng  Giao Châu, th ng ly trung ngh a dy L &ng,
nh ng L &ng ngoan c không chu nghe, mi dt tình vi con, t cày ly mà n, d t ly mà m+c, ng i
trong làng xóm u noi theo. Vua  ng xung chiu cho 2 ng i inh n hu nuôi, sai quan bn o
bn mùa n thm h=i.
Mu Thân, [768], ( ng i Lch nm th 3). Nhà  ng %i Giao Châu làm An Nam ô H
Ph.
Giáp Tý, [784], ( ng c Tông Quát, H ng Nguyên nm th 1). Ng i qu$n C u Chân là
Kh ng Công Ph# làm quan thi  ng, $u tin s , b% làm Hi u Th Lang. Vì có bài ch sách hn
ng i, cho làm H<u th$p di Hàn Lâm hc s , kiêm chc Kinh tri u h tào tham quân, t"ng xin git Chu
Th , vua  ng không nghe. Không bao lâu Kinh s có lon, vua  ng t" c a Th &ng Uyn i ra,
Công Ph# gi< ng a li can r'ng: "Chu Th t"ng làm t ng  t Kinh t Nguyên,  &c lòng quân lính,
[5b] vì Chu Thao làm phn nên b vua ct mt binh quyn, ngày th ng v?n ut c, xin cho bt em i
theo, ch  cho bn hung ác ón  &c". Vua  ng  ng lúc vi vàng không kp nghe, trên  ng i
li mun d"ng li  Ph &ng T ng  n ng nh Tr ng D$t. Công Ph# can r'ng: "D$t tuy là b tôi
áng tin c$y, nh ng là quan vn, quân t kw  Ng D ng do ông ta qun l nh u là b khúc ca Chu
Th . Nu Th thEng n Kinh Nguyên làm lon, thì  ni y không phi k vn toàn". Vua  ng bèn
i sang Ph#ng Thiên. Có ng i báo tin Th làm phn, xin vua phòng b. Vua  ng nghe li L K
xung chiu cho quân các o óng cách xa thành mt xá8, mun &i Th n ón. Công Ph# nói: "B$c
v ng gi không nghiêm vi c v! b thì ly gì  oai linh  &c trng. Nay cm binh ã ít ng i mà quân
lính ng i ng a u  bên ngoài, thn ly làm nguy cho b h lm". Vua  ng khen là phi, cho gi
ht vào trong thành. Quân ca Th qu nhiên kéo n, úng nh li ca Công Ph#. Vua  ng bèn
thng cho Ph# làm Gián Ngh i Phu, ng trung th môn h bình ch ng s 9. Sau [6a] vì vi c can
1

Tân  ng th - Bn k chép là Mai Thúc Loan; C u  ng th , D ng T Húc truy n chép là Mai L$p Thành ---- Thông giám
chép là Mai Thúc Yên.

2

CMTB4, 21b theo Tân  ng Th , D ng T Húc truy n ghi s quân ca Mai Thúc Loan là 40 vn.

3

CMTB4, 21b theo  ng Th ; D ng T Húc truy n chép là Quang S Khách. Hai ch< Quang _____ và Nguyên _____ d vit
nhm.

4

Côn Lôn: th tch Trung Quc t" th k IV, nht là t" thi  ng, th ng dùng tên Côn Lôn  ch mt s c dân trong vùng
Nam Hi, tc vùng ông Nam Á ngày nay. Tu Lâm trong Nht Thit Kinh Âm Ngh a (q.61), son nm 817, nói r'ng "Côn Lôn ....
c!ng gi là Ct Luân, là ng i Di  các o châu Nam Hi, rt en .... chng loi có nhiu". C u  ng Th , Nam Man truy n
cùng chép: "T" Lâm *p tr v phía nam, u tóc qun, da en, gi chung là Côn Lôn". Nh v$y Côn Lôn là mt s phim ch,
khó có th xác nh ó là c dân mt ni nào  ông Nam Á hi n nay.

5

Chà Bà: phiên âm tên o Java.

6

Theo Nguyên Hòa qu$n huy n chí (q.38), nm này (767) Tr ng Bá Nghi cho p La Thành  v trí mi, cách sông Tô Lch khong
200 th c.

7

C ng m#c TB4 chép ng i tit ph# này h Kim, hEn là ã d a vào Tân  ng th q.205 Li t n< truy n (Kim tit ph#). Toàn th
ã chép nhm ch< Kim ra ch< Toàn.

8

Xá: 30 d+m.

9

Vi c Kh ng Công Ph# cn ngn  ng c Tông,  ng th và Thông giám u ghi vào nm Kiên Trung th 4 (783), quan
hàm  &c phong là Gián ngh i phu kiêm %ng bình ch ng s .
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vua chôn ct công chúa  ng An quá h$u, trái ý vua, L#c Chí tâu gz cho, nh ng không  &c, cui cùng
v?n phi xung chc làm Thái t t th t , li b bim là Tuyn Châu bi t giá.  ng Thu$n Tông lên
ngôi, cho làm Th s Cát Châu, ch a n ni nh$n chc thì cht. Em là Kh ng Công Ph#c c!ng $u
tin s , làm quan n chc Bc b th lang1.
Tân Mùi, [791], ( ng Trinh Nguyên nm th 7). Mùa xuân, An Nam ô h ph là Cao Chính
Bình làm vi c quan bt dân óng góp n+ng. Mùa h, tháng 4, ng i   ng Lâm thuc Giao Châu
( ng Lâm thuc huy n Phúc Lc)2 là Phùng H ng dy binh vây ph. Chính Bình lo s& mà cht. Tr c
ây Phùng H ng vn là nhà hào phú, có sc kh=e, có th v$t trâu, ánh h%. Khong niên hi u i Lch
(766-780] i  ng i Tông, nhân Giao Châu có lon, cùng vi em là Hãi hàng ph#c  &c các p bên
cnh, H ng x ng là ô Quân, Hãi x ng là ô Bo, ánh nhau vi Chính Bình, lâu ngày không thng
 &c. n ây dùng [6b] k ca ng i làng là Z Anh Hàn, em quân vây ph. Chính Bình lo s& ph?n
ut thành b nh  l ng mà cht. H ng nhân ó vào óng  ph tr, ch a  &c bao lâu thì cht. Con là
An tôn x ng làm B Cái i V ng (t#c gi cha là B, m> là Cái, cho nên ly [B Cái] làm hi u). V ng
th ng hin linh, dân cho là thn, mi làm n th  phía tây ph ô h, tu thi cúng t (tc là Phu
h u ch ng tín sùng ngh a B Cái i V ng. n th nay  ph ng Thnh Quang3,  phía ông nam4
rung tch in).
Tháng 5, ngày Tân Tw, nhà  ng +t quân Nhu Vin  ph tr. Mùa thu, tháng 7, ngày Canh
Thìn, nhà  ng ly Tri u X ng làm ô h. X ng vào cõi, lòng dân bèn yên. X ng sai s d# An, An
em quân hàng. X ng p thêm La Thành kiên c hn tr c,  chc 17 nm, vì au chân xin v. Vua
 ng chu^n cho, ly Lang trung b Binh là Bùi Thái thay X ng.
Quý Mùi, [803], ( ng Trinh Nguyên nm th 19). ô c Bùi Thái sai lp b= nh<ng hào rãnh
 trong thành, h&p làm mt [7a] thành5. T ng  châu là V ng Quý Nguyên u%i Bùi Thái i. Vua
 ng vi X ng h=i tình trng. X ng ã ngoài 70 tu%i, mà tâu vi c rõ ràng. Vua  ng cho là gi=i,
li sai làm ô h Giao Châu. X ng n, ng i trong châu u m"ng, lon bèn yên.
Mu Tý, [808], ( ng Hin Tông Thun, Nguyên Hòa nm th 3). Tr ng Chu làm ô h
Giao Châu (tr c Chu làm Kinh l &c phán quan, n nay thng làm ô h), p thêm thành i La,
óng 300 chic thuyn mông ng (loi thuyn ngn), mZi thuyn có 25 chin th, 23 tay chèo, thuyn
chèo ng &c xuôi, nhanh nh gió. Li p hai thành  châu Hoan, châu Ái, vì các thành y tr c b Hoàn
V ng (vua Chiêm Thành) phá hy.
K Hi, [819], ( ng Nguyên Hòa nm th 14). Mùa ông, tháng 10, ô h là Lý T &ng C% vì
tham bo hà khc mt lòng dân chúng. T ng ca C% là D ng Thanh i i làm tù tr ng Man,
khong niên hi u Khai Nguyên [713-742] nhà  ng làm Th s Hoan Châu6, [7b] T &ng C% v?n kiêng
dè, gi cho làm nha t ng, n ai sai i ánh ng i Man  Hoàng ng. Thanh nhân thy lòng ng i
oán gi$n T &ng C%, ang êm tr v ánh úp châu, chim  &c, git T &ng C% (Thanh là ng i Giao
Châu, T &ng C% là ng i tôn tht nhà  ng). Vua  ng sai Qu Trng7 ánh D ng Thanh mà

1

Bc b th lang: i Vi t s ký tin biên (bn in thi Tây Sn) s a là T b th lang (____ t và ____ bc d vit nhm). CMTB26
d?n An Nam k yu ghi Bình tr c là ô úy  V! nh, nh em quân cu vi n Tr ng Bá Nghi,  &c phong làm An Nam ô H.

2

Nay là xã Cam Lâm, huy n Ba Vì, tnh Hà Tây.

3

Nay thuc qu$n ng a, Hà Ni.

4

Nguyên bn in: "tch in ông-tây", có lJ là ông-nam hay ông-bc, khc in nhm.

5

Nguyên vn: "Sn thành trung câu a thành, h&p vi nht thành" và c c chú: "c$u a có bn chép là câu trì (ao ngòi)". Nh v$y
"câu a thành" có lJ phi c là "câu ìa thành", hiu là thành có hào rãnh trong ngoài, mà câu ìa là li ghép 1 t" Hán và 1 t"
Nôm ng ngh a. Trong câu trên có 3 ch< thành, th"a ch< thành th hai.

6

Ng i làm th s Giao Châu nói ây là c tính theo thi gian, cn hiu là ng i i tr c trong gia tc ca D ng Thanh ch
không phi chính D ng Thang.

7

CMTB4, 29b theo C u  ng th , Bn k và Thông giám s a li là Qu Trng V!, by gi làm An Nam ô h.
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không thng. Thanh vào trong ng i Man Lo làm lon, c p phá ph thành, ô h Lý Nguyên Gia
ánh không  &c, d# không n. Do y ng i Man Hoàng ng d?n Hoàn V ng1 vào c p.
Giáp Thìn, [824], ( ng M#c Tông H'ng, Tr ng Khánh nm th 4). Mùa ông, tháng 11, Lý
Nguyên Gia2 thy tr c c a thành có dòng n c chy ng &c, s& trong châu nhiu ng i sinh lòng làm
phn, vì th di n óng  thành hi n nay. (By gi Nguyên Gia di ph tr3 n sông Tô Lch, mi p
thành nh= thôi, có ng i thy t ng bo r'ng: Sc ông không p n%i thành ln, sau 50 nm n<a t có
ng i h Cao n ây óng ô d ng ph. n i Hàm Thông [860-874], Cao Bin p thêm La Thành,
úng nh li ng i y. Li xét: Ph thành ô h tr c ó  ngoài thành ông Quan ngày nay, gi là La
Thành, sau Cao Bin p thành hi n nay, thành bên ngoài c!ng gi là La Thành).
[8a] Mu Thân, [828], ( ng Vn Tông Hàm, Thái Hòa nm th 2). ô h Hàn c ánh
V ng Thng Triu  Phong Châu, thng  &c, sau b D ng Thanh u%i, chy v Qung Châu.
Tân Du, [841], ( ng V! Tông Viêm, Hi X ng nm th 1). Vua  ng xung chiu ly V!
Hn làm Kinh l &c s thay Hàn c.
Quý Hi, [843], ( ng Hi X ng nm th 3). Kinh l &c s V! Hn bt t ng s p s a
thành ph, t ng s làm lon, t lu thành, c p kho ph. Hn chy v Qung Châu. Giám quân là
oàn S Tc vZ yên  &c quân làm lon.
Bính Dn, [846], ( ng Hi X ng nm th 6). Ng i Nam Man4 vào c p. Vua  ng sai
Kinh L &c S là Bùi Nguyên H u5 em quân các o lân c$n ánh d>p  &c.
inh S u, [857], ( ng Tuyên Tông Thm, i Trung nm th 11). Mùa h, tháng 4, nhà
 ng ly H<u thiên ng u v i t ng quân [8b] là Châu Nhai6 là Kinh l &c s Giao Châu.
Mu Dn, [858], ( ng i Trung nm th 12). Mùa xuân, tháng giêng, vua  ng ly
Khang V ng phó7 là V ng Thc làm Giao Châu kinh l &c ô h s. Thc là ng i có tài l &c, n ph
sai trng cây táo gai8 làm rào, bên ngoài ào hào sâu  thoát n c trong thành, bên ngoài hào trng
tre gai, gi+c không th xâm phm  &c, kén chn dy bo quân lính rt tinh nhu . Không bao lâu, ng i
Nam Man (tc Nam Chiu) kéo n ông, óng  bn ò C^m in, cách châu  n a ngày  ng. Ý t
ca Thc v?n an nhàn nh th ng, sai ng i phiên dch n d#, bày t= l&i hi, ch mt êm ng i Man
li kéo i, sai ng i n t" t nói: "Chúng tôi ch n bt bn ng i Lo làm phn, ch không phi n
c p".
Li có ô hi u La Hành Cung (ô hi u c!ng nh ô t ng) chuyên quyn  ph ã lâu, quân
tinh nhu d i c n 2 nghìn ng i mà  ph ô h ch có vài trm quân gy yu. Thc n ph, ánh
tr &ng vào l ng [Hành Cung] ri u%i ra ni biên vin.

1

Hoàn V ng: vua n c Chiêm Thành (khong nh<ng nm 756-808, n c Lâm *p  &c th tch Trung Quc gi là Hoàn V ng
Quc, t" sau nm 808 mi gi là Chiêm Thành).

2

Lý Nguyên Gia: Vi t S L &c q1.10b d a vào C u  ng th (Bn k 17) chép là Nguyn (tc Lý) Nguyên H. Ch< Gia và ch< H
có th lm vi nhau.

3

Nguyên bn in nhm ch< ____ ph thành ch< _____ ph.

4

O ây, Toàn th chép lè Nam Man. Tân  ng th q.8 Bn K, khi nói n s ki n này, li chép là Vân Nam Man. Nh ng c!ng
cn c vào Tân  ng th , q.222 Nam Chiu truy n, thì Vân Nam Man nói  ây là Nam Chiu, tên quc gia ca các tc ng i
vùng Vân Nam, Trung Quc (ch yu là ng i Thoán), c ng thnh t" khong th k VIII, th ng tin hành nh<ng cuc chin
tranh xâm l &c ra xung quanh.

5

C ng m#c (TB4, 35a) theo s li u ca Thông Giám và Tân  ng th (Bn k) ã s a li là Bùi Nguyn D# (hai ch< _____ d# và
____ h u d vit nhm)

6

Châu Nhai (c!ng c là Chu Nhai), Toàn th và c C ng m#c (TB4, 36b) d a và Thông giám và C u  ng th (Bn K), nh ng
c hai tài li u y u chép tên ng i này là Tng Nhai. Hai ch< ____ Tng và ______ Chu d vit nhm. Toàn th chuyn tip
lm trong C ng m#c: nên s a li là Tng Nhai.

7

Thy hc ca Khang V ng.

8

Vn là ___ ___ "l+c mc" (cây táo gai), nguyên bn in nhm thành ___ ___ "iu mc" (Xem CMTB4, 37).
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Tr c ó, ô h là Lý Trác làm chính s tham [9a] lam tàn bo, mua hip bò ng a ca ng i
Man, mZi con ch tr cho mt u mui, li git tù tr ng Man là Z Tn Thành, dân Man oán gi$n, d?n
 ng cho ng i Nam Chiu n ln c p biên gii. t Tây Nguyên, ào Lâm, thuc Phong Châu, t"
x a v?n có quân phòng ông1 6.000 ng i, tù tr ng Man ng Tht Quán bên cnh là Lý Do c,
th ng giúp z vi c óng gi< và thu tô thu. Viên Tri Châu Phong Châu (không rõ h tên) nói vi Tác
xin b= quân óng thú, chuyên y cho Do c ngn phòng. T" ó Do c th cô, không th ng v<ng
 &c. Thác ông tit  ca Nam Chiu (Thác ông: ý nói khai thác cõi ông; Giao Ch  phía ông
n c Nam Chiu, cho nên +t chc y) g i th sang d# Do c, em con gái g cho con trai ca Do
c, b% làm Thác ông thác nha2. Do c bèn em dân chúng làm tôi n c Nam Chiu. T" y Giao
Châu mi có mi lo v ng i Man [Nam Chiu].
Tháng 5 nm y, ng i Man [Nam Chiu] n c p, Thc ánh lui  &c.
Mùa thu, tháng 7, có bn dân xu nhiu ln n%i lon, nói phao r'ng: "Nghe n Kinh l &c s
Châu Nhai (Châu Nhai  Qung [9b] Châu)3 sai quân Hoàng u (quân bt u b'ng khn vàng) v &t
bin sang ánh úp châu ta". Ri bn h ang êm kéo nhau n vây thành, ánh trng reo hò: "Xin
u%i Thc v  chúng tôi óng  thành này chng gi< quân Hoàng u phía Bc". Lúc y Thc ang
n, có ng i khuyên nên tránh i. Thc nói: "Tôi ng chân mt chút thì thành này vz ngay". Ri c
thong th mà n, n xong, m+c áo giáp d?n t h<u lên m+t thành, d ng c i t ng ngi mà trách
mng. Bn làm lon quay u b= chy. Ngày hôm sau, Thc sai bt git ht.
By gi ói kém lon lc liên tip, 6 nm không np th &ng cung (th &ng cung là tin, l#a np
sang Kinh s  cho vua [Trung Quc] chi dùng), trong quân không có khao th ng. Thc bt u s a
sang vi c thu khóa, khao th ng quân lính. Chiêm Thành, Chân Lp u thông s tr li.
Canh Thìn, [860], ( ng Ý Tông Thôi, Hàm Thông nm th 1). Mùa xuân, gi+c  Chit ông
là C"u Ph làm lon. Nhà  ng bàn chn t ng i ánh d>p. H Hu T nói: "V ng Thc tuy là con
nhà nho, nh ng tr c  An Nam ã t"ng uy ph#c  &c c ng i Hoa và ng i Di, [10a] cõi xa u
nghe danh ting, có th m nhi m  &c". Vua  ng bèn gi Thc v trao cho chc Chit ông quan
sát s.
Mùa ông, tháng 12, ngày M$u Thân, ng i th% man d?n quân Nam Chiu h&p li hn 3 vn
ng i, nhân khi s h n ánh chim ph [tr] ca châu ta. ô h Lý H cùng vi viên giám quân chy
v V! Châu.
Tân T, [861], ( ng Hàm Thông nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng vua  ng xung chiu
phát quân Ung Qun4 và các o lân c$n sang cu Lý H, ánh li Nam di [Nam Chiu]. Mùa h, tháng
6, ngày Quý S u, vua  ng sai Phòng ng s Diêm Châu là V ng Khoan làm Kinh l &c s An Nam.
By gi Lý H t" V! Châu thu nh+t quân ng i a ph ng [Giao Châu] ánh bn Man [Nam Chiu], ly
li  &c ph thành. Vua  ng trách ti tht th, bim làm T h m Châu, sau ày i Phong Châu,
ly V ng Khoan làm ô h kinh l &c s. H khi mi n git tù tr ng ng i Man là Z Tr"ng5, cho
nên h hàng nhà Tr"ng xui gi#c và d?n  ng cho ng i Man [Nam Chiu] ánh ly châu.
[10b] Nhâm Ng, [862], ( ng Hàm Thông nm th 3). Mùa xuân, tháng 2, Nam Chiu li
vào c p phá. V ng Khoan my ln sai s cáo cp. Vua  ng sai H Nam quan sát s tr c là Sái
T$p thay th, em binh các o Ha, Hot, T", Bi n, Kinh, T ng, àm, Ngc, h&p li  &c 3 vn, giao
cho T$p  chng c . Th quân ã mnh, quân Man bèn rút lui.

1

i  ng, quân phòng th  biên gii th ng  &c gi là phòng thu và phòng ông.

2

Thác ông thác nha: Thông giám (M$u Dn, i Trung 2) kho d vi Man th , ã hi u chnh là Thác ông áp nha; nên s a theo
cách gi ó.

3

O ây nói n viên Kinh L &c S Tng Nhai mà Toàn Th ã lm là h Châu tên Nhai (xem NK5 8b - nm 857), n ây thy
trùng vi tên qu$n Châu Nhai ( o Hi Nam) nên ng i chú thích nguyên bn Toàn th ã chú nhm.

4

Tc Ung Châu. Qun là n v hành chính do nhà  ng +t, t ng  ng nh ph.

5

CMTB4, 40a theo Thông giám, chép là Z Th Tr"ng.
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Mùa h, tháng 5, L nh Nam tit  là Sái Kinh thy T$p em quân các o n chng c vi
quân Man, s& T$p l$p  &c công, có ý ghen ghét, nhân ó tâu r'ng: "Bn Nam Man ã trn xa, biên gii
không áng lo n<a. KW v! phu cu công, xin càn quân óng thú, t%n phí quân l ng và chuyên ch, vì
góc lánh  ng xa khó b kim soát, nên tha h làm vi c gian trá. Xin bãi quân óng gi<, cho o nào
li v o y". Vua  ng nghe theo. T$p nhiu ln tâu r'ng: "Bn ng i Man rình lúc s h ã lâu,
không th không phòng b, xin l u li 5 nghìn thú binh". Vua  ng không nghe, T$p cho là gi+c Man
[Nam Chiu] t li n, mà quân lính và l ng th c u thiu, trí l c [11a] hai m+t u qu?n, mi làm
t s "Th$p tt t trng" [10 tình trng t phi cht] trình lên tòa Trung th . Nh ng t t ng thi by
gi tin li Sái Kinh, cui cùng v?n không xét n.
Mùa thu, tháng 7, Sái Kinh  tr s, chính l nh hà khc thm c, c cõi u oán, b quân s u%i,
phi bim làm T h Nhai Châu, không chu i nh$n chc, vua  ng xung sc bt phi t t .
Mùa ông, tháng 10, bn Man Nam Chiu 5 vn ng i n c p, T$p cáo cp. Vua  ng sai
ly quân hai o Kinh Nam, H Nam 2 nghìn ng i và con em ngh a chinh  Qu Qun (vì h ng m
tòng quân nên gi là ngh a binh) 3 nghìn ng i n Ung Châu chu l nh tit ch ca Trnh Ngu  sang
cu [Sái T$p]. Tháng 12, T$p li xin thêm quân, vua  ng sc cho Sn Nam ông o em 1 nghìn
quân tay n= sang cu. Khi y quân Nam Chiu ã vây ph, quân cu vi n không th n  &c. T$p ch
c th xung quanh thành mà thôi.
Quý Mùi, [863], ( ng Hàm Thông nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng, ngày Canh Ng,
quân Nam Chiu ánh chim ph thành, t h<u ca T$p [11b] u cht ht. T$p chy b, c sc ánh,
ng i trúng m i m!i tên, mun xung thuyn ca giám quân nh ng thuyn ã i xa b, bèn nhy
xung bin cht, c nhà 70 ng i. Liêu thuc là Phàn X c em n tín binh phù ca T$p sang sông
tr c,  &c thoát. T ng s các châu Kinh Nam, Giang Tây, Ngc, Nhc, T ng, hn 4 trm ng i chy
n phía ông thành giáp sông. Ngu hu Kinh Nam là bn Nguyên Duy c bo quân s r'ng: "Bn ta
không có thuyn, xung n c tt cht, chi b'ng li quay v thành ánh nhau vi ng i Man, mt ng i
ca ta %i ly hai ng i Man, c!ng có l&i". Bèn tr li thành, vào c a ông La (tc là c a ông La
Thành An Nam). Ng i Man không phòng b, bn Duy c tung quân ánh, git quân Man hn 2 nghìn
ng i. n êm, t ng Man là D ng T Tn t" trong t thành (tc thành nh=  trong thành) em
quân ra cu, bn Duy c u cht c. Nam Chiu hai ln chim Giao Châu, v"a git v"a bt gn 15
vn ng i. [Khi rút lui] l u li 2 vn quân, sai T Tn gi< [12a] thành Giao Châu ta. Ng i Di Lão 
các khe ng không c xa gn u hàng ph#c c. [Vua] Nam Chiu cho thuc h là oàn Tù Thiên làm
Tit  s ph [Giao Châu] ta. Vua  ng xung chiu gi vi n binh các o v chia gi< Tây o  L nh
Nam1.
Tháng 6, b= An Nam ô h ph, +t chc Hành Giao Châu  trn Hi Môn2, cho H<u giám môn
v t ng quân là Tng Nhung gi< chc Hành Giao Châu th s , cho V! Ngh a tit  s3 là Khang Th"a
Hun kiêm l nh chc L nh Nam c$p ch quân hành doanh4.
Mùa thu, tháng 7, li +t An Nam ô h ph  Hành Giao Châu, cho Tng Nhung làm Kinh l &c
s, em quân Sn ông mt vn ng i n trn gi<. Khi y quân các o ca nhà  ng n cu vi n,
u óng li z L nh Nam không tin, hao phí l ng th c, v$n chuyn, ng i Nhu$n Châu là Trn Bàn
Thch dâng s xin óng loi thuyn nghìn hc  ch go t" Phúc Kin i  ng bin, không y mt
tháng thì n Qung Châu. Vua  ng nghe theo, l ng n ca quân lính nh ó  &c y . Nh ng
[12b] bn quan li m &n ting thuê thuyn  c p ot thuyn ca ng i buôn, vt hàng hóa ca h

1

Tây o: tc Ung Châu (tr s  Nam Ninh, Qung Tây, Trung Quc ngày nay).

2

Trn Hi Môn: lw s  huy n Bác Bch, tnh Qung Tây, Trung Quc ngày nay.

3

V! Ngh a tit  s: nên s a theo Tân  ng th , Khang Th"a Hun truy n là Ngh a V! tit  s.

4

L nh Nam: trong chc v# kim l nh ca Khang Th"a Hun nên s a úng là An Nam, theo Thông Giám và Tân  ng th (ã d?n).
CMTB5, 4a c!ng d?n nhm là L nh Nam.
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lên b: khi thuyn ra bin có chic nào b sóng gió làm chìm m thì bt giam c ng li1 và ch thuyn
 bt n s go b mt, [vì th] ng i ta rt kh% s.
Giáp Thân, [864], ( ng Hàm Thông nm th 5). Vua  ng cho T%ng qun2 kinh l &c s là
Tr ng Nhân kiêm coi gi< vi c Giao Châu, tng thêm quân  trn Hi Môn cho  s 2 vn 5 nghìn
ng i, sai Nhân tin quân ly li ph thành.
Mùa thu, tháng 7, Nhân dùng d'ng không dám tin. H Hu T tin c Kiêu v t ng quân là
Cao Bin thay, bèn cho Bin làm ô h t%ng qun kinh l &c chiêu tho s, bao nhiêu quân s ca Nhân
u trao cho Bin c. Bin tiu t là Thiên Lý, cháu ca Nam Bình Qu$n V ng [Cao] Sùng Vn, i i
coi gi< cm binh. Bin %i chí vào vi c hc, thích bàn lu$n vi c x a nay, ng i trong quân u [13a]
khen ng&i. Lúc còn ít tu%i, theo giúp Chu Th#c Minh. [Mt hôm] có hai con diu sóng ôi bay qua, Bin
gi ng cung nhm bn, khn r'ng: "Nu ta sau này  &c quý hin thì phi bn trúng" ri bn mt phát
tên trúng c hai con. Mi ng i c kinh, nhân ó gi là "Lc iêu th ng s " [quan th ng s bn ri
chim iêu]. Sau Bin  &c thng dn n chc H<u thn sách ô ngu hu. Ng i ng Hng làm
phn, Bin em hn 1 vn cm binh n óng  Tr ng V!, nhiu ln l$p công, thng chc Tn Châu
phòng ng s , li có công n<a. By gi Nam Chiu chim t ta, cho nên sai Bin sang thay [Tr ng
Nhân].
t Du, [865], ( ng Hàm Thông nm th 6). Mùa thu, tháng 7, Cao Bin s a quân  trn
Hi Môn ch a tin. Giám quân là Lý Duy Chu ghét Bin mun tng i, nhiu ln gi#c Bin tin quân.
Bin em hn 5 nghìn quân v &t bin i tr c, h>n Duy Chu em quân ng vi n. Bin i ri, Duy Chu
cm quân còn li không tin phát. Tháng 9, Bin n Nam nh3, Phong Châu, quân Man gn 5 vn
 ng g+t lúa, Bin $p n [13b] ánh tan, chém  &c bn Tr ng Thuyên, thu ly s lúa ã g+t dùng
 nuôi quân.
Bính Tut, [866], ( ng Hàm Thông nm th 7). Mùa h, tháng 4, Nam Chiu thng chc
cho oàn Tù Thiên làm Tit  s Thi n Xin (Thi n Xin là ô khác ca Nam Chiu,  tây bc Giao
Châu)4, sai Tr ng T$p5 giúp Tù Thiên ánh Giao Châu, cho Phm N$t Ta làm ô thng ph ta, Tri u
N+c Mi làm ô thng Phù Da6. Giám tr$n nhà  ng sai Vi Trng T em hn 7 nghìn quân n Phong
Châu. Bin  &c thêm quân, tin ánh Nam Chiu, nhiu ln ánh tan  &c. T tâu thng tr$n g i n
trn Hi Môn, Duy Chu u giu i. My tháng không có tin tc, vua  ng ly làm l mi h=i Duy Chu.
Duy Chu tâu r'ng: Bin óng quân  Phong Châu, ngi nhìn gi+c không chu tin. Vua  ng tc gi$n,
sai H<u v! v t ng quân là V ng Án Quyn thay Bin, òi Bin v kinh ô, ý mun bim pht n+ng.
Tháng y, Bin ánh tan quân Nam Chiu, git và bt sng rt [14a] nhiu. Nam Chiu thu quân còn
sót chy vào châu thành c gi<. Mùa ông, tháng 10, Cao Bin vây châu thành hn 10 ngày, ng i Man
rt khn qu?n. Thành sp h thì v"a lúc Bin nh$n  &c vn th ca V ng Án Quyn cho bit ã cùng
vi Duy Chu em i quân xut phát t" trn Hi Môn. Bin lin trao vi c quân cho Trng T, ri cùng
vi b h hn 100 ng i v Bc.
Tr c ó, Trng T sai tiu s là V ng Tu Tán, Cao Bin sai tiu hi u là Tng C%n cùng mang
th báo thng tr$n v nhà  ng, n gi<a bin, trông thy c qut kéo sang phía ông, h=i nh<ng
thuyn i trên bin thì h nói ó là quan Kinh l &c s và Giám quân mi n. Hai ng i bàn nhau r'ng:
1

C ng li: ng i gi< vi c ghi chép s% sách v$n chuyn l ng th c.

2

Tân  ng th q.224 h, Cao Bin truy n và Vi t S L &c q.1 u chép là Dung Qun kinh l &c s, Dung Qun hay Dung Châu
thi  ng, +t tr s  huy n Bc L u, tnh Qung Tây, Trung Quc ngày nay.

3

Nam nh: tên huy n do nhà  ng +t nm V! c th 4 [621] ( ng th , a lý chí). Li theo Thái Bình hoàn v! ký ca
Nhc S thi Tng thì  huy n Nam nh có núi ông Cu  châu Gia Lâm. Nh v$y huy n Nam nh thi thuc  ng  v
phía nam sông ung, vào khong huy n Gia L ng, tnh Hà Bc ngày nay.

4

Thi n Xin: tc Côn Minh,  tnh Vân Nam, Trung Quc ngày nay.

5

Theo Thông Giám và Tân  ng th , Nam Chiu truy n, h tên ng i này là D ng T$p T , không phi là Tr ng T$p nh Toàn
th ã vit nhm.

6

Phù Da: tên huy n thuc châu V! nh. Theo Thanh nht thng chí, châu V! nh thi  ng thuc quyn An Nam ô h ph;
nay  a ph$n tnh Vân Nam, Trung Quc. Ch< Phù trong nguyên bn úng ra phi chép là ____ _____.
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"Duy Chu th nào c!ng c p ly t biu và gi< chúng ta li". Bèn np  hi o ch Duy Chu i qua ri
mi i gp v kinh s . Vua  ng  &c t tâu c m"ng, lin thng cho Bin làm Kim hi u Công b
th &ng th , sai Bin i ánh ng i Man. Bin v n trn Hi Môn thì quay li.
Án Quyn là ng i ngu hèn, vi c gì c!ng xin l nh ca Duy Chu. Duy [14b] Chu là ng i hung
bo tham lam, các t ng không chu giúp vi c, bn h bèn m vòng vây cho ng i Man trn i quá n a.
Bin n ni li c thúc khích l t ng s , ánh ly  &c thành, git Tù Thiên và Chu C% o là ng i
th% man d?n  ng cho quân Nam Chiu, chém hn 3 vn u. Quân Nam Chiu trn i, Bin li phá
 &c hai ng th% man dã theo Nam Chiu, git tù tr ng. Ng i th% man r nhau quy ph#c n 1 vn
7 nghìn.
Tháng 11, ngày Nhâm Tý, vua  ng xung chiu cho các l quân Giao Châu, Ung Châu, Tây
Châu1 phi gi< b cõi, không tin ánh n<a; +t T nh Hi quân  Giao Châu, ly Bin làm Tit  s.
(T" ây cho n i nhà Tng, An Nam gi là T nh Hi quân tit trn). T" khi Lý Trác xâm phm quy
nhiu, khin cho ng i Man [Nam Chiu] gây ha n gn 10 nm, n y mi yên. Cao Bin gi< ph
x ng v ng2, p La Thành vòng quanh 1.982 tr &ng lW 5 th c, thân thành cao [15a] 2 tr &ng 6
th c, chân thành rng 2 tr &ng 5 th c, bn m+t thành p các n< t ng nh=3 trên bn m+t thành cao
5 th c 5 tc4, lu nhìn gi+c 55 s, c a ng 6 s, c" n c 3 s,  ng b 34 s. Li p con ê vòng
quanh dài 2.125 tr &ng 8 th c; cao 1 tr &ng 5 th c; chân rng 2 tr &ng, cùng làm nhà c a hn 40
vn gian5.
Lê Vn H u nói: Mt Lý Trác tham bo mà d?n n m i my nm b tai ha
ng i Man, hung chi li có kW bo ng &c hn c Lý Trác n<a. Mt Cao Bin c sut
b thuc mà chém  &c vài vn quân gi+c mnh, hung chi li có ng i gi=i hn Cao
Bin n<a! Cho nên Trác không th bo toàn  &c mình, mà Cao Bin thì gi< thành x ng
v ng, ng i khéo tr n c phi nên c^n th$n vi c chn ng i.

inh Hi, [867], ( ng Hàm Thông nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng, Cao Bin i tun th
n hai châu Ung, Qung thy  ng bin có [15b] nhiu á ngm làm m thuyn, v$n ch không
thông, bèn sai bn Nhip tr ng s Lâm Phúng, H Nam t ng quân D Tn C% em quân bn b và
thy th hn nghìn ng i n #c á khai  ng, bo r'ng: "o tri giúp ng i thu$n, thn linh phù kW
ngay. Nay khai  ng bin  giúp sinh dân, nu mình không theo lòng riêng thì có gì khó. Các ô h
thi tr c không khao th ng quân s , gi< phép không v<ng, làm sai li ha, trái c h>n, m u l&i riêng,
cho nên mi ng i u tr bing. Nay ta không nh th, ch ct làm cho xong vi c ca nhà vua mà
thôi". Bin nói xong, bn Phúng vâng l nh i ra. Mùa h, tháng 4, ngày mng 5, khi công khi ào,
trong khong hn 1 tháng, gn  &c thông sut, duy  quãng gi<a có hai chZ á ln quanh co chn
ngang n my tr &ng, #c xung thì qu'n #c, dùng búa thì gãy cán, ng i làm vi c c ngày nhìn
nhau, công vi c c h b= d. Ngày 26 tháng 5,  ng ban ngày bZng nhiên mây dn, gió n%i d< di,
trông vào r"ng ti nh êm, [16a] ng a bàn tay không nhìn thy, chc lát hàng trm ting sét n% vang
tri  chZ á ln, ch trong khonh khc tr li b"ng sáng. Ng i làm vi c chy ti xem thì thy các khi
á ã b tan nát c. V phía tây li g+p hai chZ á ln d ng ng, ng i làm c!ng phi chu bó tay.

1

Tây Châu, nên s a là Tây Xuyên, theo Thông Giám.

2

Nguyên vn: "Bin c ngã ph x ng v ng". S li u Trung Quc, k c Tân  ng th q.224 h; Cao Bin truy n u không
thy ghi vi c Cao Bin x ng v ng. C ng M#c cho r'ng ó ch là do mt s "ng i Giao Châu kinh s& Bin mà gi Bin là Cao
V ng") (CMTB5, 10b).

3

Nguyên vn: "n< t ng", tc t ng nh= p trên m+t thành có các lZ  nhm bn.

4

Nguyên vn: "Ng! tr &ng ng! thn", chc là khc in lm, thân thành cao 2 tr &ng 6 th c thì n< t ng ch có th là 5 th c 5
tc; Vi t S L &c (q.1) c!ng ghi s ó.

5

Vi t s l &c (q.1) ch ghi con s 5.000 gian.
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Ngày 21 tháng 6 li có sét ánh nh tr c, ch trong mt lúc á ln u b tan v#n c. Kênh bèn ào
xong, vì th gi là kênh Thiên Uy1.
S thn Ngô S Liên nói: Vi c Cao Bin ào kênh sao mà k` d th? ó là vi c
làm h&p lJ2, cho nên  &c tri giúp. Tri là lJ phi. t có chZ him, chZ b'ng, ó là lJ
th ng. Sc ng i có th v &t him  &c, ó c!ng là lJ th ng. Nu him mà không
v &t  &c thì tri phi nh n tay ng i làm gì? Vua V! tr thy, nu không h&p lJ thì
tri do âu mà tác thành  &c? t do âu mà b'ng phEng  &c? Công hi u n mc
rùa sông Lc hi n im lành, th không phi là tri [16b] giúp ? Xem nh li ca Bin
nói: "Nay khai  ng bin  giúp sinh dân, nu không theo lòng riêng thì có gì khó".
Lòng thành phát ra t" li nói, thì li nói y há chEng là thu$n ? Lòng tinh thành th c
cm thông n c vàng á, hung n<a là tri? Vi c gì tri ã giúp sc là thu$n. Kinh
Dch nói: "Gi< iu tín mà ngh iu thu$n, thì tri sJ giúp cho, u tt c, không có iu
gì bt l&i". Th thì vi c sét ánh á ln  giúp chEng có gì là l c.

Mu Tý, [868] ( ng Hàm Thông nm th 9). Mùa thu, tháng 7, vua  ng ly Cao Bin làm
H<u kim ngô v i t ng quân (có sách chép là Kim hi u th &ng th bc x), n i  ng Hy Tông
nm *t Mùi niên hi u Càn Phù nm th 2 [875] %i làm Tây Xuyên tit  s. Bin thy cháu gi b'ng
ông h là Cao Tm tr c làm tiên phong, xông pha tên n,  &c quân lính ph#c theo, bèn dâng biu
tin c Tm thay mình trn gi< t ta. Vua  ng nghe theo. [C Bin và Tm]  trn cng 13 nm;
Bin [17a] t" nm Bính Tut n nm Giáp Ng niên hi u Hàm Thông [866-874], Tm t" nm *t Mùi
n nm M$u Tut niên hi u Càn Phù (875-878).
Canh Tý, [880], ( ng Hy Tông Nghim, Qung Minh nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, quân
 ph ô h làm lon, Tit  s Tng C%n b= chy kh=i thành (C%n thay Bin, có ting là ng i bit vZ
dân3, ng i [trong châu] gi là Tng th &ng th ; C%n t"ng son sách Giao Châu ký, 1 thiên). Các o
quân nhà  ng óng gi< Ung Qun th ng t ý b= v luôn.
t S u, [905], ( ng Ai  Chúc, Thiên H u nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, ngày M$u Tut,
Chu Toàn Trung nhà  ng thy Giao Châu tit  s ng bình ch ng s Chu Toàn D#c là ng i ngu
n cht phác, không có tài nng gì, t xin bãi i. Toàn D#c là anh Toàn Trung.
Tr lên là [k] thu(c Tùy,
[603-906].

'ng, t nm Quý Hi n nm Bính Dn, c(ng 304 nm

[17b]

K Nam B&c Phân Tranh
inh Mão, [907], ( ng Thiên H u nm th 4; L ng Thái T% Chu Toàn Trung, %i tên là
Hong, Khai Bình nm th 1). Nhà L ng cho Qung Châu tit  s là L u n kiêm chc T nh Hi quân

1

C ng m#c ã nh$n xét r'ng kênh y không thuc a ph$n n c ta (CMTB5, 12a). Có th là ghnh Bc Thú,  huy n Bác Bch,
tnh Qung Tây, Trung Quc ngày nay.

2

Nguyên bn in: "Cái s h&p lý ....", có lJ câu vn là "Cái s hành h&p lý ....", mà khc in sót ch< hành.

3

Nguyên bn in: "C%n i Bin, ph t h<u thanh", có th hiu là: ..... có ting v ch< "ph" (vZ v dân chúng). Nh ng có kh
nng in nhm: "... ph dân h<u thanh" (có ting bit vZ v dân chúng).
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tit  s, t c Nam Bình V ng. Khi y, n chim gi< Phiên Ngung, ng i Giao Châu là Khúc Ho1
chim gi< châu tr, x ng là Tit  s, có ý m u  l?n nhau. Nm y nhà  ng mt.
Tân Mùi, [911], (L ng Càn Hóa nm th 1). Nam Bình V ng nhà L ng là L u n cht, em
là Nham lên thay.
inh S u, [917], (L ng Mt  H<u Trinh, %i tên là Ch^n, Trinh Minh nm th 3). Qung
Châu tri l u h$u nhà L ng là L u Nham +t quc hi u là Hán (tc Nam Hán2), niên hi u Càn Hanh nm
th 1. Khúc Ho sai con là Th"a Mj làm Hoan ho s sang Qung Châu  thm dò tình hình [Nam
Hán] h th c th nào. Ho cht, Khúc Th"a Mj lên thay3.
K Mão, [919], (L ng Trinh Minh nm th 5). Khúc Th"a Mj sai s sang nhà L ng xin  &c
l nh tit vi t, nhà L ng trao cho. Vua [Nam Hán] c gi$n (vua Hán tr c tên là Nham, %i là Thi p, li
%i là Cung, vì có im rng trng hi n, nên +t tên y. Nm Tn Thiên Phúc th 6 [941], t cho ch<
Cung là không l&i, li %i [18a] là Nghim4).
Quý Mùi, [923], (L ng Long c nm th 3;  ng Trang Tông Lý Tn Húc, ng Quang
nm th 1). Nm y nhà L ng mt.
Mùa thu, tháng 7, vua Hán sai kiêu t ng là Lý Khc Chính5 em quân sang ánh Giao Châu6,
bt  &c Tit  s là [Khúc] Th"a Mj em v, [Khc Chính] ly b t ng ca mình là Lý Tin thay th.
Lý Khc Chính  li gi< Giao Châu, b t ng ca Khúc Ho là D ng ình Ngh 7 ng i Ái Châu ánh
u%i. Vua Hán trao cho ình Ngh t c v, ly Lý Tin làm th s Giao Châu, cùng vi Lý Khc Chính gi<
thành, bo t h<u r'ng: "Dân Giao Ch hay làm lon, ch có th ràng buc (ki mi) mà thôi".
S thn Ngô S Liên nói: L u Nghim  ng lúc triu ình ph ng Bc ri lon,
nh nghi p c! ca anh8 mà d ng n c, +t niên hi u, cùng vi Khúc Ho tranh bá, ri
bt Th"a Mj, ly Giao Châu, hùng [18b] c mt ph ng, cùng xuýt xoát vi các n c
tim ngôi  Bc triu. Cho nên, Tin Ngô V ng n%i lên, tuy git  &c con, phá  &c
quân [ca Nghim], nh ng không gi<  &c t, quc thng h L u kéo dài không dt,
mãi n khi Tng [Thái] T% dy lên thì t y mi nh$p vào nhà Tng.
Tân Mão, [931], ( ng Minh Tông T Nguyên, Tr ng H ng nm th 2). Mùa ông, tháng
12, D ng ình Ngh nuôi 3 nghìn con nuôi, m u  vi c khôi ph#c. Lý Tin bit, sai chy ng a báo
1

Khúc Ho: ng i làng Cúc B, huy n Ninh Thanh, tnh Hi H ng ngày nay,  ó hi n còn ình th h Khúc. C ng m#c d?n sách
An Nam k yu, ghi thêm: "Cui thi  ng, Khúc Ho làm Tit  s thay cho c Cô Tôn; %i các h ng  các huy n làm giáp,
+t  mZi giáp mt viên qun giáp và mt phó tri giáp  gi< vi c ánh thu. Ho gi< chc Tit  s  &c hn 4 nm thì mt"
(CMTB5, 15a).

2

Nam Hán: 1 trong 10 n c thi Ng! i  Trung Quc bao gm c tnh Qung ông, phn phía nam Qung Tây, nam Phúc Kin
ngày nay, tr c sau 67 nm (905-971), gm 5 i làm vua.

3

C ng m#c theo T tr thông giám ghi Khúc Th"a D#  &c trao chc T nh Hi quân tit  s, nm Thiên H u th 3 (906)  &c
thng ng bình ch ng s (CMTB5, 14a).

4

Nghim _____ (trên ch< long là rng, d i ch< thiên), nguyên bn khc thiu 1 nét thành trên ch< long d i ch< i, không có
trong t in. Còn ch< ã ghi (long + thiên), bn dch c! phiên là Ym, bn dch C ng m#c phiên là Yêm. Th c ra, ch< này có
hai âm Hán Vi t là Ym và Nghim, nh ng trong tr ng h&p tên vua Nam Hán  ây thì c là Nghim. Ng! i s q.65 Nam
Hán th gia chép r'ng vua Nam Hán ban u tên là Nham, ri %i tên là Trc ____ (ch không phi Thi p) _____ nh Toàn th
chép  ây), "sau thy rng trng hi n lên, li %i tên là Cung, sau có nhà s ng i H nói r'ng theo sm th thì di t h L u là
Cung, bèn ly ngh a "rng bay lên tri" (phi long ti thiên) trong Chu Dch, +t làm ch< ____ âm là Nghim, ly làm tên".

5

Thông giám (Tr ng H ng 1), Tân Ng! i s , Nam Hán th gia chép tên viên t ng nhà Nam Hán này là L ng Khc Trinh.

6

Vi c quân Nam Hán sang ánh Giao Châu (tc n c ta), bt Khúc Th"a Mj, s li u Trung Quc nh Thông giám ghi vào tháng 9
nm Tr ng H ng th 1 (930). Tân Ng! i s , Nam Hán th gia ghi vào niên hi u i H<u th 3, c!ng tc là nm 930. Ch a rõ
vì sao c Toàn th và C ng m#c (TB5, 17a) u ghi vào nm Quý Mùi (923)?

7

C ng m#c ghi D ng Diên Nghê, ng i Ái Châu, tc Thanh Hóa (CMTB5, 17a). Tài li u Trung Quc nh Tng S (q.488), T tri
thông giám v.v.... c!ng chép là D ng Diên Ngh . Ng! i s (q.65) chép nh Toàn th (là ình Ngh ). Có th nhm nét ch< vì
ch< ____ diên và ch< ____ ình gn ging nhau.

8

Ch L u n.
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cho vua Hán. Nm y, ình Ngh em quân vây Tin. Vua Hán sai Th"a ch Trn Bo em quân sang
cu, ch a n ni, thành ã mt. Tin trn v n c. Bo n vây thành, ình Ngh  a quân ra ánh,
Bo thua cht. T" ó ình Ngh t x ng là Tit  s, trông coi vi c châu.
Bính Thân, [936], ( ng Ph  Tông Kha, Thanh Thái nm th 3, Tn Cao T% Thch Kim
 ng, Thiên Phúc nm th 1). Nm y nhà [H$u]  ng mt.
[19a] inh Du, [937], (Tn Thiên Phúc nm th 2). Mùa xuân, tháng 3, nha t ng ca ình
Ngh là Kiu Công Tin (C ng m#c [Trung Quc] chép _____)1 git ình Ngh  thay chc.
Mu Tut, [938], (Tn Thiên Phúc nm th 3). Mùa ông, tháng 12, nha t ng ca ình Ngh
là Ngô Quyn t" Ái Châu ct quân ánh Công Tin. Công Tin sai s sang út lót  cu cu vi nhà
Hán. Vua Hán là Cung mun nhân khi n c ta có lon chim ly n c, bèn cho con là Vn V ng Ho'ng
Tháo2 làm T nh Hi quân tit  s, %i t c phong là Giao V ng, em quân sang cu Công Tin. Vua
Hán t làm t ng, óng  Hi Môn  làm thanh vi n. Vua Hán h=i k  Sùng vn s là Tiêu Ích, Ích
nói: "Nay m a dm ã my tun,  ng bin thì xa xôi nguy him, Ngô Quyn li là ng i ki t hi t,
không th khinh sut  &c. i quân phi nên th$n trng chc chn, dùng nhiu ng i h ng o ri
sau mi nên tin". Vua Hán không nghe, sai Ho'ng Tháo em chin thuyn theo sông Bch 'ng mà
vào, mun ánh [19b] Quyn, nh ng Quyn ã git Kiu Công Tin ri.
Quyn nghe tin Ho'ng Tháo sp n, bo các t ng tá r'ng: "Ho'ng Tháo là a trW kh di,
em quân t" xa n, quân lính còn m=i m t, li nghe Công Tin ã cht, không có ng i làm ni ng,
ã mt vía tr c ri. Quân ta ly sc còn kh=e ch vi quân m=i m t, tt phá  &c. Nh ng bn chúng
có l&i  chin thuyn, ta không phòng b tr c thì th  &c thua ch a bit ra sao. Nu sai ng i em
cc ln vt nhn u bt st3 óng ngm  tr c c a bin, thuyn ca bn chúng theo n c triu lên vào
trong hàng cc thì sau ó ta d b ch ng , không cho chic nào ra thoát". nh k ri, bèn cho óng
cc  hai bên c a bin. Khi n c triu lên, Quyn sai ng i em thuyn nh> ra khiêu chin, gi thua
chy  d# ch u%i theo. Ho'ng Tháo qu nhiên tin quân vào. Khi binh thuyn ã vào trong vùng
cm cc, n c triu rút, cc nhô lên, Quyn bèn ting quân ra ánh, ai ny u liu cht chin u.
[Quân Ho'ng Tháo] không kp s a thuyn mà n c triu rút xung rt gp, thuyn u mc [20a] vào
cc mà l$t úp, ri lon tan vz, quân lính cht ui quá n<a. Quyn th"a thng u%i ánh, bt  &c
Ho'ng Tháo git i. Vua Hán th ng khóc, thu nh+t quân lính còn sót rút v. Vua Hán cho tên Cung
áng ghét là vì v$y (L u Cung tc là L u Nghim).
S thn Ngô S Liên nói: L u Cung tham t ai ca ng i, mun m rng b
cõi, t ai ch a ly  &c mà ã hi mt a con ca mình và hi c nhân dân, tc nh
Mnh T nói: "em cái mình không yêu mà hi cái mình yêu" v$y chng?
Tr lên là [k] Nam B&c phân tranh, t nm
tt c 32 nm.

inh Mão n nm Mu Tut [907-938],

K Nhà Ngô
Tin Ngô Vng
O ngôi 6 nm, th 47 tu%i [898-944].
[20b] Vua mu tài ánh gi@i, làm nên công tái to, *ng u các vua.
1

Ch< ______ âm Co, Kiu, ng âm vi Kiu.

2

Vn V ng [L u] Ho'ng Tháo, nên s a là Hng Tháo, theo Tân Ng! i s (q.65). Các con ca L u Cung u có ch< Hng.

3

Tân Ng! i s (Nam Hán th gia) chép: th c thit quyt = óng cc st (hiu là cc gZ bt st). Vi t s l &c (q.1, 14b): th c
thit u i d c = óng cc ln u st.
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H Ngô, tên húy là Quyn, ng i  ng Lâm1, i i là nhà quý tc. Cha là Mân làm chc
châu m#c  bn châu. Khi vua mi sinh có ánh sáng l y nhà, trng mo khác th ng, có 3 nt rui 
l ng, thy t ng cho là l, bo có th làm ch mt ph ng, nên mi +t tên là Quyn. n khi ln lên,
khôi ngô, mt sáng nh chp, dáng i thong th nh h%, có trí d!ng, sc có th nâng  &c vc; làm nha
t ng ca D ng ình Ngh ,  &c ình Ngh g con gái và cho quyn qun Ái Châu. n ây git Kiu
Công Tin, t l$p làm v ng, óng ô  Loa Thành.
K Hi, nm th 1 [939], (Tn Thiên Phúc nm th 4). Mùa xuân, vua bt u x ng v ng, l$p
D ng th làm hoàng h$u, +t trm [21a] quan, ch nh triu nghi ph^m ph#c.
Giáp Thìn, nm th 6 [944], (Tn T V ng Trng Quý, Khai V$n nm th 1). Vua mt.
Lê Vn H u nói: Tin Ngô V ng có th ly quân mi hp ca n c Vi t ta mà
ánh tan  &c trm vn quân ca L u Ho'ng Tháo, m n c x ng v ng, làm cho
ng i ph ng Bc không dám li sang n<a. Có th nói là mt ln n%i gi$n mà yên  &c
dân, m u gi=i mà ánh c!ng gi=i v$y. Tuy ch x ng v ng, ch a lên ngôi n, %i niên
hi u, nh ng chính thng ca n c Vi t ta, ngõ hu ã ni li  &c.
S thn Ngô S Liên nói: Tin Ngô [V ng] n%i lên không ch có công chin
thng mà thôi, vi c +t trm quan, ch nh triu nghi ph^m ph#c, có th thy  &c quy
mô ca b$c  v ng. Nh ng h ng [21b] n c không  &c lâu, ch a thy hi u qu
tr bình, áng tic thay !

Dng Tam Kha
C p ngôi 6 nm.
Tam Kha là anh (có sách chép là em) c+a Dng hu, là gia thn c+a Tin Ngô Vng,
tim xng là Bình Vng2.
t T, [945], (D ng Tam Kha nm th 1, Tn Khai V$n nm th 2). Lúc tr c, Tin Ngô
V ng b nh n+ng, có di chúc giao cho Tam Kha giúp r$p cho con. Khi V ng mt, Tam Kha c p ngôi.
Con tr ng ca Ngô V ng là X ng Ng$p s&, chy v Nam Sách Giang3, trú ng#  nhà Phm L nh Công
 Trà H ng4. Tam Kha ly con th hai ca Ngô V ng là X ng Vn làm con mình. Các con th ca
Ngô V ng là Nam H ng, Càn H ng còn bé, u theo D ng quc m?u.  &c ít lâu, Tam Kha sai ch
huy s là D ng Cát L&i, Z Cnh Thc em quân n nhà L nh Công òi bt X ng Ng$p, [22a] tt c
ba ln u không th c hi n  &c m nh l nh. L nh Công s&, bèn giu X ng Ng$p trong ng núi. Tam
Kha bit, li òi bt nh tr c, rt cuc v?n không bt  &c.
S thn Ngô S Liên nói: D#ng tâm ca Phm L nh Công th$t là trung. Tam Kha
là kW gian thn mà u%i con ích ca vua  c p ngôi, ly X ng Vn làm con mình,
chEng qua là li lJ che $y gi di, ai mà bit  &c ? V li, lúc y ng i trong n c ai
c!ng xem Tam Kha là vua, mà L nh Công dám che giu cho X ng Ng$p, mun cho

1

Nay thuc huy n Ba Vì, tnh Hà Tây;  ây có n th và lng Ngô Quyn.

2

Vi t S Tiêu Án ca Ngô Thì S ghi D ng Tam Kha ng i làng D ng xá, huy n ông Sn, tnh Thanh Hóa, con ca D ng ình
Ngh .

3

Nam Sách Giang: theo An Nam Chí L &c là tên l thi Lý. Nay là vùng t thuc các huy n Chí Linh và Nam Thanh, tnh Hi
H ng.

4

Trà H ng: theo CMTB5, 22a, huy n Kim Thành, nay thuc t huy n Kim Môn, tnh Hi H ng, x a có tên gi là Trà H ng.
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dòng dõi h Ngô không tuy t t , vi c ca Trình Anh, Ch< C u1 li thy  ây. Ai bo
mt n c rng ln mà không có trung thn ngh a s .

inh Mùi, [947], (D ng Tam Kha nm th 3; H$u Hán, Cao T% L u Tri Vin lên ngôi v?n dùng
niên hi u nhà Tn, Thiên Phúc nm th 12). Nm y nhà Tn mt.
[22b] Canh Tut, [950], (D ng Tam Kha nm th 6; Hán n  Th"a H u, v?n dùng niên
hi u Càn H u nm th 3). Tam Kha sai X ng Vn và hai [ch huy] s h D ng, h Z2 em quân i
ánh hai thôn  ng, Nguyn  Thái Bình3. n T" Liêm, X ng Vn ung dung bo hai s r'ng: "c
ca Tiên v ng ta thm khp lòng dân, phàm chính l nh ban ra không ai không vui lòng nghe theo,
không may lìa b= qun thn, Bình V ng t làm vi c bt ngh a, c p ngôi ca anh em ta, ti không gì to
b'ng. Nay li sai bn chúng ta i ánh p không có ti, may mà ánh  &c thì thôi, nu h không ph#c
thì làm th nào ?" Hai s u nói: "Xin theo l nh ca ông". X ng Vn nói: "Ta mun em quân quay
li ánh úp Bình V ng  khôi ph#c c nghi p ca Tiên V ng ta, có nên chng ?" Hai s u tr li là
nên lm. Bèn quay v ánh úp Tam Kha. Mi ng i mun git i, X ng Vn nói: "Bình V ng i vi
ta có n, sao nz git". Bèn giáng làm Ch ng D ng Công, nhân ó ban cho th c p (nay là Ch ng
D ng )4. [23a] Nm y nhà Hán mt.
Lê Vn H u nói: u%i con vua mà t lên làm vua, là ti công; nuôi con vua làm
con mình mà cho th c p, là n riêng. u%i X ng Ng$p mà t lên làm vua, là b tôi
phn nghch, i vi ngh a thì hEn là không dung  &c ti phi cht. H$u Ngô V ng
không tr ti, li vì n riêng nuôi d zng mà không nz gia hình, li ban cho th c p, há
chEng lm to hay sao?

Hu Ngô Vng
(Ph: Thiên Sách Vng)
O ngôi 15 nm [951-965].
Vua n!i c k cng hoàng gia, khôi phc c nghi p c. Tic rEng gây vi c can qua
trong nc n n?i b cht.
Vua tên húy là X ng Vn, con th ca Tin Ngô V ng.
Tân Hi, nm th 1 [951], (Chu Thái T% Quách Uy, Qung Thu$n nm th 1). Vua ã trut b=
Tam Kha, lên ngôi vua, x ng là Nam [23b] Tn [V ng], sai s i ón anh là X ng Ng$p v Kinh s ,
cùng trông coi vi c n c. X ng Ng$p x ng là Thiên Sách V ng.
S thn Ngô S Liên nói: Nam Tn ón X ng Ng$p v  cùng trông coi chính
s , có th gi là ng i bit kính anh, mun cho cùng h ng phú quý. X ng Ng$p nên
ly s mình không có công lao mà nh ng ngôi cho em,  cùng h ng l$p, thì c y
há chEng rng rz ln lao ? Li câu n v ph$n ích tr ng, c!ng x ng v ng, trông coi
chính s , li chuyên quyn làm oai làm phúc, n nZi Nam Tn V ng không  &c d
chính s n<a, th$t là mt o ngh a anh em, chí thú rt là ti ti n.
1

Trình Anh, Ch< C u: ng i n c Tn thi Chin Quc, bn ca Tri u Sóc (con Tri u Thu?n, i Tn Cnh Công). T khu n c
Tn là  Ngn Gi git Tri u Sóc và xung l nh tru di c h Tri u, Trình Anh và Ch< C u liu cht giu con ca Sóc là V!  cho
h Tri u không tuy t t .

2

Tc D ng Cát L&i và Z Cnh Thc, ã nói  trên.

3

Thái Bình: ch a rõ  âu. C ng m#c d?n  ng th , a lý chí nói nhà  ng ct huy n Thái Bình +t làm huy n Phong Khê,
li nói Phong Khê thuc Phong Châu, "hai thôn Thái Bình,  ng Nguyn có lJ  y" (CMTB4, 11b). CÓ th là  ng Lâm và
Nam Nguyn huy n Ba Vì, Hà Tây, thuc vùng cát c Ngô Nh$t Khánh, ho+c  ng Lâm thuc vùng cát c ca Ngô Nh$t Khánh
và Nguyn Gia Loan, huy n V nh Lc, tnh V nh Phú thuc vùng cát c ca Nguyn Khoan.

4

Ch ng D ng: nay là tên xã thuc Th ng Tín, tnh Hà Tây,  ây có bn ò Ch ng D ng  h<u ngn sông Hng.
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By gi ng i ng Hoa L là inh B L nh c$y núi khe him c, không chu gi< chc ph$n làm
tôi. Hai v ng mun ct quân i ánh; B L nh s&, sai con là Lin vào triu làm con tin  ngn ch+n
vi c xut quân [24a]. Lin n, hai v ng trách ti [B L nh] không n chu, ri bt gi< Lin em
theo i ánh. Hn mt tháng, không ánh n%i, bèn treo Lin lên ngn sào, sai ng i bo B L nh, nu
không chu hàng thì git Lin. B L nh tc gi$n nói: "i tr &ng phu ch mong l$p  &c công danh, há
li bt ch c thói àn bà xót con hay sao?". Lin sai hn m i tay n= nhm Lin mà bn. Hai v ng
kinh s&: "Ta treo con nó lên là mun  nó oái tic con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nh?n nh th,
còn treo con nó làm gì". Bèn không git Lin mà em quân v.
By gi Thiên Sách V ng chuyên quyn làm uy, [Nam Tn] V ng không  &c d
n<a. Hai v ng do ó him khích vi nhau.

chính s

Giáp Dn, nm th 4 [954], (Chu Th Tông Sài Vinh, Hin c nm th 1) Thiên Sách V ng
mt. Vua [Nam Tn V ng] li gi< ngôi. Sai s sang thnh m nh vua Nam Hán là L u X ng1. X ng
cho vua làm Tnh Hi quân tit  s kiêm ô [24b] h.
Canh Thân, nm th 10 [960], (Chu Cung  Tông Hun2, nm th nht; Tng Thái T% Tri u
Khuông D$n, Kin Long nm th 1). Nm y nhà Chu mt.
t S u, nm th 15 [965], (Tng Càn c nm th 3). Vua em quân i ánh hai thôn  ng
và Nguyn  Thái Bình, mi vào n cõi, Z thuyn lên b ánh, b ph#c binh tay n= bn trúng cht.
inh Lin tr v Hoa L .
Lê Vn H u nói: Nam Tn V ng nhà Ngô tr c b gia thn là Tam Kha giam
gi<, sau b anh là X ng Ng$p áp ch, mt sm c chí, không bit c^n th$n gi< mình,
cho nên h ng n c ngn ngi, không có chính tích gì, áng tic thay ! Nh ng, c xem
vi c tha ti cho Bình V ng, há không phi là nhân ? Chu nhn cho X ng Ng$p kiêu
xc, há không phi là cung ? ã nhân li cung, c!ng có th thy v ng là ng i ra sao
ri .
[25a] S thn Ngô S Liên nói: Nam Tn V ng nhà Ngô ly ngh a tr" kW bo
tàn, khôi ph#c c nghi p c!,  th=a  &c vong linh ca t% tông, h lòng cm gi$n ca
thn và ng i. V chính tr, ang có %i mi. Th mà vì lòng nhân, th ng ng i kiu
àn bà trW con mà không tr ti Tam Kha c p ngôi; tham vi c can qua, vì hành ng
ánh d>p càn rz  hai thôn  ng, Nguyn, rt cuc li t git mình. áng tic thay !

Ngô S* Quân
(Ph: Các S* Quân)
Tt c 2 nm [966-967].
H Ngô, tên húy là Xng Xí, khi Thiên Sách Vng lánh nn, ly v
Giang3 sinh ra, là cháu gi Nam Tn Vng bEng chú.

Nam Sách

Bính Dn, nm th 16 [966], (Tng Càn c nm th 4). Nam Tn [V ng] mt, các hùng
tr ng ua nhau n%i d$y chim c qu$n p  t gi<: Ngô X ng Xí chim Binh Kiu4; Kiu Công Hãn
1

C ng m#c s a là L u Thnh, vì s gi ca Nam Tn V ng sang Nam Hán nm Hin c th 1 (954), khi y L u Thnh còn làm
vua. Còn L u X ng thì 4 nm sau (958) mi lên ngôi (CMTB5, 26a). Ng! i s (Nam Hán th gia) c!ng chép sau khi X ng
Ng$p cht thì em là X ng Tun sang xin tit vi t ca L u Thnh.

2

Tông Hun: tc Cung  (Quách Tông Hun) i H$u Chu ni ngôi nm 959, qua nm sau nh ng ngôi cho nhà Tng, tr c sau
ch a y 1 nm, không +t niên hi u.

3

Nam Sách Giang: xem chú  trang tr c.

4

Binh Kiu: nay  huy n Tri u Sn, tnh Thanh Hóa.
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(x ng là Kiu Tam Ch) chim Phong Châu (nay là huy n Bch Hc)1; Nguyn [25b] Khoan (x ng là
Nguyn Thái Bình) chim Tam ái2; Ngô Nh$t Khánh (x ng là Ngô Lãm Công) chim  ng Lâm3 (có
sách chép là chim Giao Thy4; Z Cnh Thc (x ng là Z Cnh Công) chim Z ng Giang5; Lý Khuê
(x ng là Lý Lãng Công) chim Siêu Loi6; Nguyn Th Ti p (x ng là Nguyn L nh Công) chim Tiên Du,
L<  ng (x ng là L< Tá Công) chim T Giang7; Nguyn Siêu (x ng là Nguyn H<u Công) chim Tây
Phù Li t8; Kiu Thu$n (x ng là Kiu L nh Công) chim Hi H (nay  xã Trn Xá huy n Hoa Khê v?n
còn nn thành c!)9; Phm Bch H% (x ng là Phm Phòng Át) chim 'ng Châu10; Trn Lãm (x ng là
Trn Minh Công) chim B Hi Kh^u11; gi là 12 s quân.
inh Mão, nm th 17 [967], (Tng Càn c nm th 5). By gi trong n c không có ch, 12
s quân tranh nhau làm tr ng, không ai chu thng thuc vào ai. inh B L nh nghe ting Trn Minh
Công là ng i có c mà không có con ni, bèn cùng vi con là Lin n n ng t a. Minh Công thy B
L nh dáng mo khôi ngô l th ng, li có khí l &ng, mi nuôi làm con, n yêu ãi ngày càng h$u, nhân
ó giao cho coi quân, sai i ánh các hùng tr ng khác, [26a] u thng  &c c. Phm Phòng Át em
quân v hàng (d i triu nhà inh, Phòng Át làm Thân v t ng quân). Khi Minh Công mt, g+p lúc bn
con em ca Ngô Tiên chúa  Z ng Giang hn 500 ng i em quân n ánh, mi vào n t Ô
Man thì b ng i làng y là Ngô Phó s ánh bi phi tr v. B L nh nghe tin, lin ct quân i ánh
vùng sông và ng y, không b lc nào không hàng ph#c. T" ó li dân  kinh ph u khâm ph#c
theo v. Nhà Ngô mt.
S thn Ngô S Liên nói: V$n tri t, b ri t thái, Bc Nam u cùng mt lJ y.
Thi Ng! i bên Bc triu [Trung Quc] suy lon ri Tng Thái T% n%i lên. O Nam triu
[n c ta], 12 s quân phân chia quy nhiu, ri inh Tiên Hoàng n%i lên. Không phi là
ng?u nhiên mà do v$n tri v$y.
nm

Tr lên là k nhà Ngô gm 3 vua và Dng Tam Kha cp ngôi, t nm K Hi
inh Mão [939-967] c(ng 29 nm.

n

1

Bch Hc: nay thuc huy n Phong Châu, tnh V nh Phú.

2

Tam ái: nay  vùng huy n V nh Lc, tnh V nh Phú. Nay  xã Minh Tâm, huy n V nh Lc có di tích thành c!, và  xã V nh Mj
(cùng huy n) có n th ca s quân Nguyn Khoan.

3

 ng Lâm: nay  huy n Ba Vì, tnh Hà Tây.

4

Giao Thy: nay  huy n Xuân Thy, tnh Nam Hà.

5

Z ng Giang: C ng M#c chú: "Sông Z ng phát nguyên t" các m ln  xã ào Viên thuc huy n Thanh Oai, chy qua
các xã Sinh Qu, Úc Lý, i khut khúc n xã Th &ng Cung, huy n Th &ng Phúc thì h&p vi sông Nhu " (CMTB5, 29b). Ngô Thì
S ghi thêm: "Nay  làng Bo à, huy n Thanh Oai còn vt c! ca thành s quân" (Vi t S Tiêu Án). Z ng Giang có th là
phn t vào khong huy n Thanh Oai, tnh Hà Tây ngày nay.

6

SIêu Loi: nay là t huy n Thu$n Thành, tnh Hà Bc.

7

T Giang: nay thuc t huy n Mj Vn, tnh Hi H ng.

8

Tây Phù Li t: nay  huy n Thanh Trì, Hà Ni.

9

H Hi, Hoa Khê: C ng m#c chú: C^m Khê x a là Hoa Khê,  xã Tr ng Xá, huy n C^m Khê còn có vt t c! ca thành s
quân. C^m Khê nay thuc t huy n Sông Thao, tnh V nh Phú.

10
11

'ng Châu: nay là t huy n Kim Thi, tnh Hi H ng,  xã Xích 'ng có n th Phm s quân.
B Hi Kh^u: nay là vùng th xã Thái Bình. Nm Thiên Thành th 3 (1030), Lý Thái Tông i cày rung tch in  B Hi Kh^u là
ni này (by gi  ây còn là c a bin nên gi tên nh v$y).
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[1a]

K nhà
Tiên Hoàng

inh


H inh, tên húy là B( Lnh, ng'i (ng Hoa L, châu i Hoàng1 con c+a Th* s
châu Hoan inh Công Tr*, d)p yên các s* quân, t lp làm , ngôi 12 nm [968-979], b
n(i nhân là ? Thích git, th 56 tu$i [924-979], tán sn lng Tr'ng Yên.
Vua tài nng sáng su!t hn ng'i, dng cm mu lc nht 'i, quét sch các hùng
tr ng, tip n!i qu!c th!ng c+a Tri u V [ ], song không bit d phòng, không gi c
trn 'i, tic thay!
X a, cha ca vua là inh Công Tr làm nha t ng ca D ng ình Ngh ,  &c ình Ngh giao
gi< chc quyn Th s châu Hoan, sau theo v vi Ngô V ng, v?n  &c gi< chc c!, ri mt. Vua m
côi cha t" bé, m> h àm  a gia thuc vào  cnh n sn thn trong ng. Vào tu%i nhi ng, vua
th ng cùng bn trW con chn trâu ngoài ng. Bn trW t bit kin thc không b'ng vua, [1b] cùng
nhau suy tôn làm tr ng. Phàm khi chi ùa, th ng bt bn chúng chéo tay làm ki u khiêng và cm
hoa lau i hai bên  r c nh nghi tr &ng thiên t . Ngày rZi, th ng kéo nhau i ánh trW con thôn
khác, n âu bn trW u s& ph#c, hàng ngày r nhau n ph#c dch kim ci th%i cm. Bà m> thy
v$y m"ng lm, m% l&n nhà cho chúng n. Ph# lão các sách bo nhau: "a bé này khí l &ng nh th t
làm nên s nghi p, bn ta nu không theo v, ngày sau hi thì ã mun". Bèn d?n con em n theo, ri
l$p làm tr ng  sách ào Áo. Ng i chú ca vua gi< sách Bông chng ánh vi vua. By gi, vua còn
ít tu%i, th quân ch a mnh, phi thua chy. Khi qua cu  àm Gia N ng Loan2, cu gãy, vua ri
xung bùn, [2a] ng i chú toan âm, bZng thy hai con rng vàng h v vua, nên s& mà lui. Vua thu
nh+t quân còn sót, quay li ánh, ng i chú phi hàng. T" y ai c!ng s& ph#c, phàm i ánh n âu
u d nh chW tre, gi là Vn Thng V ng.
By gi M i hai s quân u t x ng hùng tr ng, cát c t ai. Ngô X ng Xí chim Bình
Kiu, Ngô Nh$t Khánh chim  ng Lâm, Kiu Tam Ch chim Phong Châu, Nguyn Thái Bình chim
Nguyn Gia Loan, Z Cnh Thc chim min sông Z ng, Nguyn L nh Công3 chim Tây Phù Li t, T
Giang thì có L< Tá  ng, Tiên Du có Nguyn Th Ti p, Siêu Loi có Lý Lãng Công, Hi H có Kiu L nh
Công, 'ng Châu có Phm Phòng Át, B Hi có Trn Minh Công4. Vua mt phen ct quân là d>p yên,

1

i Hoàng: tên châu, nay là t huy n Hoa L , tnh Ninh Bình.

2

Nguyên vn: "àm Gia N ng Loan". Loan là chZ sông un vòng. Các bn in khác u b= ch< "N ng", ch chép àm Gia Loan.
Nay  in Xá, huy n Gia Vin, tnh Ninh Bình.

3

O on tr c, NK5 chép là Nguyn H<u Công.

4

Tên a ph ng cát c ca các s quân, xem chú thích (7), tr. 209.
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bèn t l$p làm . Chn  &c chZ t >p  àm thôn, vua mun d ng [2b] ô  ó, nh ng vì th t
ch$t h>p li không có l&i v vi c +t him, nên v?n óng ô  Hoa L 1 (nay là ph Tr ng Yên).
Mu Thìn, nm th 1 [968], (Tng Khai Bo nm th 1). Vua lên ngôi, +t quc hi u là i C
Vi t, di Kinh p v ng Hoa L , bt u d ng ô mi, p thành ào hào, xây cung i n, +t triu
nghi. By tôi dâng tôn hi u là i Thng Minh Hoàng .
Vua mun dùng uy ch ng thiên h, bèn +t vc ln  sân triu, nuôi h% d< trong c!i, h l nh
r'ng: "KW nào trái phép phi chu ti b= vc du, cho h% n". Mi ng i u s& ph#c, không ai dám
phm.
Lê Vn H u nói: Tiên Hoàng nh có tài nng sáng sut hn ng i, d!ng cm
m u l &c nht i,  ng lúc n c Vi t ta không có ch, các hùng tr ng cát c, mt
phen ct quân mà m i hai s quân ph#c ht. Vua m n c d ng ô, %i x ng hoàng
, +t trm quan, l$p sáu [3a] quân, ch  gn y , có lJ ý tri vì n c Vi t ta mà
li sinh b$c thánh trit  tip ni quc thng ca Tri u V ng chng?
K T, nm th 2 [969], (Tng Khai Bo nm th 2). Tháng 5 nhu$n, phong con tr ng là Lin
làm Nam Vi t V ng.
Canh Ng, Thái Bình nm th 1 [970], (Tng Khai Bo nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng, +t
niên hi u. (S c! nói r'ng n c Vi t ta có niên hi u bt u t" ây. Nh ng Lý Nam  [tr c ó] ã
+t niên hi u là Thiên c [544-548]. Sai s sang nhà Tng giao ho. By gi nhà Tng sai i t ng
Phan Mj d>p yên L nh Nam (ch L u X ng2), cho nên mi có m nh y.
L$p 5 hoàng h$u (mt là an Gia, hai là Trinh Minh, ba là Kiu Quc, bn là C Quc, nm là Ca
Ông).
Lê Vn H u nói: Tri t cùng che ch, m+t tri m+t trng cùng chiu soi, mi
sinh thành muôn v$t, ny n mi loài, c!ng nh hoàng h$u sánh vi ngôi vua, cho nên
mi có th [3b] ng u tiêu biu cho ni cung, tác thành cho thiên h. T" x a ch l$p
[hoàng h$u] mt ng i  ch vi c ni tr mà thôi, ch a t"ng nghe nói l$p n 5 ng i.
Tiên Hoàng không kê cu c% hc, mà by tôi  ng thi li không có ai bit giúp s a
cho úng,  n n%i chìm m trong tình riêng, cùng l$p 5 hoàng h$# Sau n 2 triu
Lê, Lý c!ng phn nhiu bt ch c làm theo, y là do Tiên Hoàng khi x ng s ri lon
th b$c v$y.
Tân Mùi, [Thái Bình] nm th 2 [971], (Tng Khai Bo nm th 4). Bt u quy nh cp b$t
vn võ, tng o. Ly Nguyn B+c làm nh quc công, L u c làm ô h ph s s 3, Lê Hoàn làm Th$p
o t ng quân4, Tng thng5, Ngô Chân L u  &c ban hi u là Khuông Vi t i s , Tr ng Ma Ni làm
Tng l#c6, o s +ng Huyn Quang  &c trao chc Sùng chân uy nghi7.
[4a] Nhâm Thân, [Thái Bình] nm th 3 [972], (Tng Khai Bo nm th 5). Sai Nam Li t
V ng Lin sang s thm nhà Tng.

1

ng Hoa L : C ng m#c:  v sn ph$n hai xã Uy Vin và Uy T tnh Ninh Bình c!; ni ây bn m+t u có núi á d ng ng
nh bc vách, trong có mt chZ hi b'ng phEng rng rãi, ng i a ph ng gi là ng Hoa L (CMTB5, 24b). Nay thuc huy n
Gia Vin, tnh Hà Nam Ninh.

2

L u X ng: vua cui cùng ca Nam Hán (958-970), u hàng t ng nhà Tng là Phan Mj.

3

ô h ph s s : chc quan coi vi c hình án  ph ô h, tc là trong c n c (nhà inh dùng tên ph ô h thi thuc  ng).

4

T ng ch huy 10 o quân, tc quân i c n c.

5

Tng thng: chc quan phong cho v s  &c triu ình coi là ng i ng u Ph$t giáo.

6

Tng l#c: chc quan trông coi Ph$t giáo d i chc Tng thng.

7

Sùng chân uy nghi: chc quan trông coi v o giáo.
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Quý Du, [Thái Bình] nm th 4 [973], (Tng Khai Bo nm th 6). Nam Vi t V ng Lin i s
v. Nhà Tng sai s sang phong cho vua làm Giao Ch Qu$n V ng, Lin làm Kim hi u thái s Tnh Hi
quân tit  s An Nam ô h. (Li ch i l &c nói: "[H inh] i làm vng tc, gìn gi<  &c ph ng
xa, chí hâm m phong hoá Trung Hoa, th ng ngh n vi c ni ph#. Nay chín châu h&p mt, min Ng!
L nh sch quang1, bèn trèo non v &t bin n dâng  cng. Khen ng i làm con bit gi< l phiên thn,
v$y ban cho cha ng i theo li ct t phong t c, xp ph^m tr$t cho vào hng  &c cm quân,  &c
h ng mc "tnh phú"2. Nh th là  khen th ng c tt ca ng i già, há ch hn ch trong in
ch ng th ng l âu?".
Giáp Tut, [Thái Bình] nm th 5 [974], (Tng Khai Bo nm th 7). Muà xuân, tháng hai, quy
nh v quân m i o: mZi o có 10 quân, 1 quân 10 l<, 1 l< 10 tt, 1 tt 10 ng!, 1 ng! 10 ng i,
u i m! bình ính3 vuông bn góc (loi m! này làm b'ng da, chóp phEng, b bên khâu lin, trên h>p
d i rng, quy ch này n i bn triu khi ngh a v?n còn dùng, i sau v?n theo th).
Hoàn th t là Toàn sinh.
[4b] t Hi, [Thái Bình] nm th 6 [975], (Tng Khai Bo nm th 8). Mùa xuân, quy nh áo
m! cho các quan vn võ. Sai Trnh Tú 4 em vàng l#a, s"ng tê, ngà voi sang nhà Tng.
Mùa thu, nhà Tng sai Hng lô t khanh Cao Bo T d?n u bn V ng Ngn Phù em ch
sách sang gia phong cho Nam Vi t V ng Lin làm Khai ph nghi ng tam ty, Kim hi u thái s , Giao
Ch Qu$n V ng. T" ó v sau, sai s sang nhà Tng u ly Lin làm ch.
Bính Tý, [Thái Bình] nm th 7 [976], (Tng Khai Bo nm th 9. T" tháng 10 tr v sau thuc
v Tng Thái Tông [Tri u] Khuông Ngh a, niên hi u Thái Bình H ng Quc nm th nht). Muà xuân,
thuyn buôn ca các n c ngoài n dâng sn v$t ca n c h. Sai Trn Nguyên Thái sang áp l nhà
Tng.
Mùa ông, tháng 10, Tng Thái T% bng.
inh S u, [Thái Bình] nm th 8 [977], (Tng Thái Bình H ng Quc nm th 2). Sai s sang
nhà Tng m"ng Thái Tông lên ngôi.
Mu Dn, [Thái Bình] nm th 9 [978], (Tng Thái Bình H ng Quc nm th 3). Mùa xuân,
tháng giêng, ng t. L$p con nh= là Hng Lang [5a] làm hoàng thái t , phong con th là Toàn làm V
V ng. Tháng hai, m a á.
Mùa h, tháng sáu, nng hn.
K Mão, [Thái Bình] nm th 10 [979], (Tng Thái Bình H ng Quc nm th 4). Mùa xuân,
Nam Vi t V ng Li t git hoàng thái t Hng Lang. Lin là con tr ng ca vua, thu hàn vi cùng chu
gian kh%, n khi nh yên thiên h, ý vua mun truyn ngôi cho, mi phong làm Nam Vi t V ng, li
t"ng xin m nh và nh$n t c phong ca nhà Tng. Sau vua sinh con nh= là Hng Lang, rt m c yêu quý,
l$p làm thái t . Lin vì v$y bt bình, sai ng i ngm git i.
S thn Ngô S Liên nói: Ni ngôi dùng con ích là o th ng muôn i, b= o
y, ch a t"ng không gây lon. C!ng có khi nhân thi lon mà l$p Thái t , thì tr c ht
chn ng i có công, [5b] ho+c con ích tr ng quá ác phi b= thì sau mi l$p con th.
Th là x vi c lúc bin mà v?n  &c úng n, ng i x a v?n t"ng làm. Nam Vi t
V ng Lin là con tr ng, li có công, ch a thy lm lZi gì. Tiên hoàng yêu con th mà
quên con tr ng, cho nh th mi  t= tình yêu quý, không bit nh th là làm hi con.

1

Ch vi c nhà Tng ã di t Hán, ly  &c min Nam Trung Quc.

2

Nguyên vn: "Trù chi tnh phú". Theo Tng s , Th c Hoá chí thì "tnh phú" ( ch< tnh trong t" tnh iên) là ch  quy nh các
i ph ng óng góp 1/5 binh mã cho chính quyn trung ng.

3

Bình ính: phEng u.

4

Theo C ng m#c: Trnh Tú ng i châu i Hoàng (CMTB1,6b).
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Lin li nh?n tâm, n nZi git em, thiên o nhân luân mt ht, chuc ha cht thi t
thân, còn liên l#y c cha n<a, há chEng rùng r&n lm thay! Không th thì ti i ác ca
Z Thích do âu ny ra  h&p vi li sm  &c?
Mùa ông, tháng m i, Chi h$u ni nhân Z Thích1 git vua  sân cung. Bn inh quc công
Nguyn B+c bt  &c em git. Tr c ó Z Thích làm chc li  ng Quan, êm n'm trên cu, bZng
thy sao sa ri vào mi ng, Thích cho là im tt, bèn ny ra ý nh git vua. n ây, nhân lúc vua n
yn ban êm, say r &u n'm trong sân, [6a] Thích bèn git cht, li git luôn c Nam Vi t V ng Lin.
Khi y l nh lùng bt hung th rt gp, Thích phi lén núp  máng n c trong cung qua 3 ngày, khác
lm, g+p lúc tri m a thò tay hng n c ung, cung n< trông thy lin i báo. inh quc công Nguyn
B+c sai ng i bt em chém, $p nát x ng, bm tht ra t"ng mnh, chia cho ng i trong n c n,
chEng ai không tranh ly mà nhai nut. Ngày tr c, khi vua còn hàn vi, th ng ánh cá  sông Giao
Thy, kéo l i  &c viên ngc khuê to nh ng va vào m!i thuyn, st mt mt góc. êm y vào ng! nh
 chùa Giao Thy, giu ngc  d i áy gi= cá, &i sáng ra ch& bán cá. By gi vua ang ng! say, trong
gi= có ánh sáng l, nhà s chùa y gi d$y h=i duyên c, vua nói th c và ly ngc khuê cho xem. S
than r'ng: "Anh ngày sau phú quý không th nói ht, ch tic phúc không  &c dài".
Li vào nm Thái Bình th 5 [974], có li sm ng<: "Z Thích thí inh inh, Lê gia xut thánh
minh, cnh u a hoành nhi2 , o l tuy t nhân hành. Th$p nh x ng i v ng, th$p ác vô nht thi n
[6b], th$p bát t ng tiên, k ô3 nh th$p thiên" (Z Thích git hai inh, nhà Lê nZi thánh minh, tranh
nhau nhiu hoành nhi,  ng sá ng i vng tanh. M i hai x ng i v ng, toàn ác không mt thi n,
m i tám con lên tiên, sao k ô hai ch#c ngày)4 . Ng i ta cho là s tri ã nh nh th. Khi y nh
quc công Nguyn B+c, Ngoi giáp inh in, cùng th$p o t ng quân Lê Hoàn r c V V ng Toàn
lên ngôi Hoàng , tôn gi vua là Tiên Hoàng , tôn m> W [vua mi] là D ng Th làm Hoàng thái h$u.
R c linh c<u Tiên Hoàng  v táng  sn lng Tr ng Yên5.
S thn Ngô S Liên nói:  v ng dy nghi p không ai không nh  tri. Nh ng
thánh nhân không c$y có m nh tri mà làm ht ph$n s ca mình. Vi c ã thành, li
càng lo ngh  phòng. S a sang l nhc hình án chính s là  phòng gi< lòng ng i.
+t nhiu ln c a, ánh hi u canh là  phòng kW hung bo. Bi vì [7a] lòng d#c không
cùng, vi c i không bn, không th không  phòng tr c. ó là ngh xa cho i sau,
m u tính cho con cháu c!ng chính là  ó. Cho nên Tiên Hoàng không  &c trn i là
do ch a làm ht vi c ng"i, không phi m nh tri không giúp. C!ng vì vua không gi<
 &c trn i khin cho cái thuyt sm 5 c thng, i sau không th không b mê
ho+c vì iu ó.

1

C ng m#c chú: Z Thích ng i xã i ê, huy n Thiên Bn, nay là huy n V# Bn, tnh Hà Nam Ninh (CMTB1,8b).

2

O ây Toàn th chép là hoành nhi mm mm, tc mt loi nô t`, còn i Vi t s l &c (q.1, 17b) li chép là hoành t mm mm ngh a
là cht phi lý, cht oan u%ng.

3

K ô: là tên Trung Quc phiên âm tên ngôi sao Kethu trong lch c% *n . Thiên vn c% *n  cho r'ng h m+t tri có 9 sao
(Trung Quc dch là C u di u), ngoài m+t tri, m+t trng và 5 sao Thy (Bhuda), Kim (Sukra), H=a (Angaraka), Mc (Brhaspati),
Th% (Sanaiscara hay Sani), còn có 2 sao n a là Kethu và Rahu (Trung Quc phiên âm là La hu), hai sao này th ng che m+t tri,
m+t trng, làm thành nh$t th c và nguy t th c. Ngày nay ta bit không phi nh v$y và không có hai ngôi sao ó. Lch pháp c%
*n  (ng i Trung Quc gi là Phn lch ã truyn vào Trung Quc cùng vi Ph$t Giáo). Trong kinh Ph$t (chEng hn i Nh$t
kinh), th ng g+p tên sao K ô này. Mt s hc gi thi Tng c!ng ã bàn v sao này (xem Mng khe bút àm ca Thâm Quát,
ch ng t &ng s). Ng i làm bài sm trên - nhiu kh nng là nhà s -  a thêm tên ngôi sao này vào cho thêm phn bí him,
ng thi ch< ô, có th ám ch vi c óng ô, hay làm vua, ca nhà Lý.

4

Bài th sm này hEn là do ng i i sau làm ra, vì trong ó không nh<ng ã bit vi c Z Thích git hai cha con vua inh, Lê
Hoàn lên ngôi, mà còn nói tr c vi c nhà Lý làm vua (gp 3 ch< th$p, bát, t thành ch< Lý).

5

Tr ng Yên: O ây là tên xã, ch không phi tên ph. Xã Tr ng Yên, gm Tr ng Yên Th &ng và Tr ng Yên H, là vùng thành
Hoa L . Lng vua inh  trên núi Mã Yên (núi Yên Ng a) thuc xã Tr ng Yên tnh Ninh Bình.
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PH 
Tên húy là Toàn, con th* c+a Tiên Hoàng,
ngôi 8 tháng. H Lê cp ngôi, giáng
phong là V Vng, th 18 tu$i [974-991]. Vua còn th u phi n!i nghi p ln gian nan,
c'ng thn nhip chính, ng'i trong nc lìa lòng, nhà inh bèn mt.
Vua ni ngôi khi mi 6 tu%i. Lê Hoàn nhip chính, làm công vi c nh Chu Công1 , t x ng là Phó
V ng. Bn nh quc công Nguyn B+c, ngoi giáp inh in, Phm Hp ng Hoàn sJ làm iu bt l&i
cho vua nh=, bèn cùng nhau dy binh, chia hai  ng thy b, mun tin v kinh ô git [7b] Hoàn,
nh ng không ánh n%i, b git. Tr c ó khi in và B+c ct quân, Thái h$u nghe tin, lo s& bo Hoàn
r'ng: "Bn B+c dy quân khi lon làm kinh ng n c nhà ta. Vua còn nh= yu ch a kham nZi nhiu
nn, các ông nên li u tính i ch  tai ha v sau". Hoàn nói: "Thn  chc Phó V ng nhip chính, dù
sng cht bin ha th nào, u phi m  ng trách nhi m". Ri ó chnh n quân l<, ánh nhau vi
in, B+c  Tây ô (Hoàn ng i Ái Châu, [sau lên ngôi] óng ô  Hoa L , cho nên s gi Ái Châu là
Tây ô). in, B+c thua chy, li em quân thy ra ánh. Hoàn nhân chiu gió phóng l a t thuyn
chin, chém in ti tr$n, bt  &c B+c óng ci  a v kinh s , k ti r'ng: "Tiên  mc nn, thn
ng i u cm th>n. Ng i là tôi con li nhân lúc tan tóc bi Kri mà dy quân bi ngh a. Chc ph$n tôi
con có âu nh th?". Bèn chém u em bêu.
in, B+c ã cht, quân Phm Hp mt ht khí th, tan chy v h ng Cát L&i  Bc Giang.
Hoàn d?n quân u%i theo, bt sng  &c Phm Hp em v [8a] Kinh s .
S thn Ngô S Liên nói: Chu Công là ng i v ng tht rt thân, giúp vua nh=
tu%i còn không tránh kh=i nh<ng li gièm pha phao truyn. Lê Hoàn là i thn khác h,
nm gi< binh quyn, làm công vi c nh Chu Công, th ng tình còn ng v c, hung là
Nguyn B+c  chc th t ng và inh in là i thn cùng h hay sao? Bn h khi
binh không phi làm lon, mà là mt lòng phù tá nhà inh, vì git Hoàn không  &c mà
phi cht, y là cht úng chZ. Nay xem li i Hành k ti Nguyn B+c t a nh vch ti
mình. Khi B+c cht, t phi có nói mt li  bày t= chính ngh a, nh ng không thy s
chép, th là b= sót.
Phò mã Ngô Nh$t Khánh d?n thuyn quân Chiêm Thành hn nghìn chic vào c p, mun ánh
thành Hoa [8b] L , theo hai c a bin i Ác và Tiu Khang, qua mt êm, g+p gió bão n%i lên, thuyn
u l$t m, Nh$t Khánh cùng bn ng i Chiêm u cht ui, ch có thuyn ca vua Chiêm thoát tr v
n c. Nh$t Khánh là con cháu ca Ngô Tiên chúa Quyn, tr c x ng là An V ng, cùng 12 s quân mZi
ng i chim gi< mt vùng. Tiên Hoàng d>p yên, ly m> Khánh làm hoàng h$u, ly em gái Khánh làm v&
Nam Vi t V ng Lin, còn lo sinh bin, li em công chúa gã cho Khánh, ý mun d$p ht lòng oán vng
ca hn. Nh$t Khánh b ngoài c i nói nh không, nh ng trong lòng v?n bt bình, bèn em c v& chy
sang Chiêm Thành, n c a bin Nam Gii2 rút ao ngn xWo má v& k ti r'ng: "Cha mày l"a di c
hip m> con ta, lJ nào ta vì mày mà quên ti ác ca cha mày hay sao? Cho mày tr v, ta i 'ng khác
tìm kW có th cu ta". Nói xong bèn i. n ây nghe tin Tiên Hoàng bng, Khánh d?n ng i Chiêm vào
c p.
[9a] Canh Thìn, [Thái Bình] nm th 11 [980], (Ph  v?n dùng niên hi u Thái Bình, t" tháng
7 v sau là niên hi u Thiên Phúc nm u ca Lê i Hành; Tng Thái Bình H ng Quc nm th 5).

1

Chu Công: tc C án, em V! V ng, nhà Chu (Trung Quc), có ting là ng i hin. Thành V ng ni ngôi còn nh= tu%i, Chu
Công làm nhip chính, t"ng b li dèm pha nói r'ng Chu Công sJ làm iu bt l&i cho vua nh=...

2

Nam Gii: tên c a bin  phiá Nam, gn Chiêm Thành, còn có tên là C a Sót, nay thuc huy n Thch Hà, tnh Hà T nh.
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Mùa h, tháng 6,Tri Ung Châu1 ca nhà Tng là Thái th ng bác s Hu Nhân Bo dâng th tâu
vi vuaTng r'ng:
" An Nam Qu$n V ng cùng vi con là Lin u b git, n c y sp mt, có th nhân lúc này em mt
cánh quân sang ánh ly.nu b= lúc này không m u tính, s& l mt c hô. Xin cho n c a khuyt 
tâu Bày tr c tip tình trng có th ánh ly  &c ". Vua Tng sai chy trm n gi Nhân Bo. L a
Tn nói: " An Nam bên trong ri lon, ó là lúc tri làm mt, triu ình nên bt ng em quân sang áng
úp, nh ng i ta nói: " sét ánh không kp bt tai". Nu tr c gi Nhân Bo v, m u y t b l, kW kia
nh ó bit  &c, sJ d a núi ngn mà phòng b, cái th thng thua ch a bit th nào.
Chi b'ng giao cho Nhân Bo trách nhi m ngm em quân sang, theo l nh mà lo li u vi c y,
chn t ng em 3 vn quân Kinh H2 ru%i dài mà [9b] tràn sang, to ra cái th vn toàn nh xô bW cành
khô gZ m#c, không phi lo tn mt m!i tên".Vua Tng cho là phi.
Mùa thu,tháng 7, ngày inh Mùi, nhà Tng ly Hu Nhân Bo làm Giao châul#c l thy l chuyn
v$n s, Lan Lãng oàn luy n s Tôn Toàn H ng,Bt tác s Hác Th Tun, Yên bi kh% s Tràn Khâm T,
T giám môn t ng quân Thôi L &ng làm Ung Châu L binh mã b th , Ninh Châu th s L u Tr"ng,
Quân khi kh phó s Gi Th c, Cung ph#ng quan cáp môn chi h$u V ng Son làm Qung Châu L binh
mã ô b th ., hp quân c bn h ng, h>n ngày cùng sang xâm l &c.
By gi,Lng Châu nghe tin quân Tng sp kéo sang, lin làm t tâu báo v. Thái h$u sai Lê
Hoàn chn d!ng s i ánh gi+c, ly ng i  Nam Sách Giang là Phm C Lng3 làm i t ng quân. Khi
[ triu ình ] ang bàn k hoch xut quân, C Lng cùng các t ng quân khác u m+c áo tr$n i
thEng vào Ni ph, [10a] nói vi mi ng i r'ng: " Th ng ng i có công, git kW trái l nh là phép sáng
 thi hành vi c quân. Nay chúa th &ng còn trW th, chúng ta d?u ht sc liu cht  ch+n gi+c ngoài,
may có chút công lao, thì có ai bit cho ? Chi b'ng tr c hãy tôn lâp ông Th$p o làm Thiên t , sau ó
sW xut quân thì hn".Quân s nghe v$y u hô "vn tu ".
Thái h$u thy mi ng i vui lòng quy ph#c bèn sai ly áo long c%n4 khoác lên ng i Lê Hoàn,
mi lên ngôi Hoàng . T" ó Hoàn lên ngôi Hoàng , %i niên hi u là Thiên Phúc nm u [ 980 ],
giáng phòng vua làm V V ng.
Truy phong cha ca vua [ Hoàn ] làm Tr ng H ng V ng, m> h +ng làm Hoàng thái h$u.
Tháng 8, vua Tng xung chiu em quân sang xâm l &c, sai L a Tn em th sang nói r'ng:
" Trung Hoa i vi Man Di, c!ng nh thân ng i có t chi, v$n ng duZi co tùy  tim mình, cho nên
nói tim là ch. Nu  mt [10b] tay mt chân mà mch máu ng"ng ng, gân ct không yên thì phi
dùng thuc thang  ch<a. Ch<a mà không công hi u thì li phi châm cu cho k` kh=i, không phi là
không bit thuc thang thì ng mi ng, mà châm chích thì rách da. Phi làm nh th là vì t%n hi ít mà
l&i ích nhiu. KW làm vua thiên h c!ng phi làm nh v$y chng? cho nên Thái T% Hoàng  ta nh$n ngôi
do nhà Chu nh ng, %i tên n c là Tng, vn v$t trong sáng, mt phen bin %i theo x a,  ngôi 
v ng mà nhìn Man Di mc b nh. Cho nên nm th 1 th 2 thì thuc thang cho các t Kinh, Th#c,
T ng, àm, nm th 3 th 4 thì châm cu cho các min Qung, Vi t, Ngô, S5, gân ct huyt mch ra
dáng trW non, có phn khoW mnh. Không do c trí thn di u sáng sut ca b$c v ng gi mà trù li u
 &c n th ? n khi ta ni gi< c nghi p ln, ích thân coi chính s , cho r'ng t Phn, t Tinh6

1

Ung Châu: nay là huy n Nam Ninh, tnh Qung Tây, Trung Quc.

2

Kinh H: tên l thi Tng, gm t tnh H Nam và tnh H Bc, Trung Quc ngày nay.

3

Phm C Lng: ng i huy n Chí Linh, tnh Hi H ng, ông ni là Chiêm gi< chc ông giáp t ng quân i Ngô Quyn, cha là
Man, Tham chính ô c, anh là Phm Hp, v uý i inh Tiên Hoàng, ng i ã cùng inh in, Nguyn B+c chng li Lê Hoàn
(theo Ngô Thì S , i Vi t s ký tin biên).

4

Áo long c%n: áo ca vua thêu hình rng cun.

5

Ch các cuc hành quân tiêu di t các th l c cát c u thi Tng  tnh H Nam, T Xuyên, L zng Qung,v.v...Trung Quc.

6

Ch min Phn D ng và Thái Nguyên thuc tnh Sn Tây, Trung Quc. O ây Tng Thái Tông mun nhc n cuc tin quân tiêu
di t n c Bc Hán  tnh Sn Tây nm 979.
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là b nh  lòng b#ng, nu lòng b#ng ch a ch<a kh=i thì làm sao ch<a n%i t chi ? Vì th mi luy n thuc
thang b'ng nhân ngh a, [11a] s a  châm cu b'ng o c, ht sc ch<a cho các t Phn, Tinh ch
mt ln là kh=i b nh, chín châu bn bin ã mnh li yên. Ch có Giao Châu ca ng i  xa cui tri,
th c là ngoài nm cõi1 .
Nh ng phn th"a ca t chi, ví nh ngón chân ngón tay ca thân ng i, tuy ch mt ngón b
au, b$c thánh nhân li không ngh n hay sao ? Cho nên phi m lòng ngu ti ca ng i,  thanh
giáo ca ta trùm t=a, ng i có theo chng ? Hung chi t" thi Thành Chu, [ n c ng i ] ã em chi tr
trng sang dâng, n thi Viêm Hán2, d ng ct ng làm mc, cho n thi Lý  ng, v?n thuc v ni
a. Cui thi  ng nhiu ha nn, ch a kp x trí. Nay thánh triu lòng nhân trùm khp muôn n c,
c nghi p thái bình k c!ng ã thnh. L phân phòng ã sp +t s|n, còn &i ng i n chúc sc khoW
ca ta. Ng i "ng ru rú trong bn góc nhà, khin cho ta bun phin, phi chém c b% so3 làm c= n c
ng i, hi sao cho kp. Dù cho sông n c ng i có ngc, [11b] ta vt xung sui; núi n c ng i sn
vàng, ta ném vào b#i, [  thy ] chEng phi ta tham ca báu n c ng i. Dân ca ng i bay nhy ( ý
nói ng i hoàng dã ) còn ta thì có ng a xe; dân ng i ung m!i ( nay ng i man  min r"ng núi Giao
Qung4 v?n còn t#c y ) còn ta thì có cm r &u  thay %i phong t#c ca n c ng i; dân ng i bt
tóc còn ta thì có áo m!, dân ng i nói ting chim, còn ta thì có Thi, Th ,  dy l cho dân ng i. Cõi
nóng chói chang, khói hi mù mt, ta t=a mây Nghiêu, t i cho m a ngt. Khí bin hm h$p, cháy mày
chy á, ta gy àn Thun, qut làn gió thm. Sao trên tri n c ng i, chEng ai bit tên gì, ta quay
chòm t vi  ng i bit chu v. t ng i nhiu ma qu, ai c!ng s& chúng quy, ta ã úc vc ln [
ym tr"], khin chúng không làm hi. Ra kh=i chn o di ca ng i mà xem nhà Minh  ng, Bích ung5
chng? Trút áo qun c= lá ca ng i mà m+c áo c%n hoa thêu hình rng núi chng? Ng i có theo v
hay không, ch mau chuc ly ti. Nay ta ang chnh n xe c quân lính, truyn hi u l nh chiêng trng.
Nu chu theo giáo hóa, ta [12a] sJ tha ti cho, nu trái m nh ta sJ sai quân ánh. Theo hay chng,
lành hay d<, t ng i xét ly". (S c! chép th này  inh K, d i nm Thái Bình th 2 [971], nay xét
nên   ây. Th này do V ng V! Xng nhà Tng son. Li xét  trên on ó, Lê Vn H u có nêu
bn ch< "ci nguyên x ng ", thì rõ ràng là t" mùa thu nm này, thuc niên hi u Thiên Phúc nm u.
Li trong bc th này nói: "Thái T% ta nh$n ngôi nhà Chu nh ng li..., ta ni gi< c nghi p ln...", thì rõ
là th ca Tng Thái Tông, Vn H u không th quá lm mà ghi vào i inh Tiên Hoàng, có lJ do ng i
sau sao chép  nh<ng chZ còn li trong sách rách giy nát, t ý chép b$y vào chZ y, n nZi Vn H u
phi chi# oan là ã lm. Nm sau, là nm Tân Tw [981] mi %i gi là Thiên Phúc nm u, bit âu
chEng phi do mt t sách y mà %i lm chng? Còn nh Lý Thái T% lên ngôi vào cui nm, cho nên
nm sau %i niên hi u, không ging nh ây).
Mùa ông, tháng 10, vua sp phát binh, tr c sai nha hi u là Giang C Vng, V ng Thi u T
 a th sang n c Tng gi làm th ca [V V ng] Toàn thnh cu ni ngôi cha, xin ban cho m nh
l nh chính thc, ý mun hoãn binh nhà Tng ( th nói: cha thn là mZ, anh thn là mZ, iu  &c i
n n c, cho gi< ph$n trông coi biên kh%n, kính gi< b cõi, không dám trái l nh. Ch a khó nhc ng a %
m hôi,  au bun s ng tan bu%i sm6 . Nhà thn sp s#p %, ch a b= aó tan thì quân dân t ng li
trong ht, ng i giá lão  núi r"ng cùng n chZ n'm rm gi t7 ca thn, bo thn tm gi< vi c quân
l<. Thn c t" ba bn ln, nh ng bn h thnh cu nài ép càng kh^n thit. Thn mun [12b] &i tâu
bày, nh ng li lo ch$m tr; ng i núi r"ng hung ác, dân khe ng tráo tr, nu không chiu ý h, s& có
khi tai bin xy ra. Cho nên thn ã kính gi< quyn Tit  hành quân t mã, tm gi< vi c quân trong
1

Nguyên vn: "Ng! ph#c", ch< dùng trong Kinh Th , ch 5 vùng theo th t xa cách kinh k` (hu, di n, tuy, yêu, hoang).

2

Viêm Hán: tc nhà Hán, t coi là dòng dõi vua Nghiêu, ng vào ngôi h=a (trong ng! hành), cho nên gi là Viêm Hán (Viêm ng
ngh a vi h=a).

3

Nguyên vn: "ti t phan on tit". Tit là con so  làm tin, khi t ng ra tr$n thì b% ôi giao cho mt n a.

4

Ch vùng biên gii gi<a n c ta (Giao Châu) vi t L zng Qung, Trung Quc.

5

Minh  ng: ch% vua các n c ch hu triu ki vua nhà Chu. Bích Ung: nhà hc ca vua nhà Chu.

6

Ý nói cha và anh  ngôi ch a  &c bao lâu ã b nn.

7

Nguyên vn: "Chiêm khi", ch ni  trong thi gian chu tang cha m> (n'm chiu rm (chiêm), gi u trên hòn t (khi).
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châu. Cúi mong  &c chính thc l nh m nh,   &c d hàng phiên bang,  yên i tm lòng t$n trung
ca kW toi mn, nêu cao thnh in ban khen ca thánh triu ).
Khi y nhà Tng ang mun trách h=i vua v vi c x ng  %i niên hi u, li có ý chim ly n c
Vi t ta, mi sai Tr ng Tông Quyn  a th tr li r'ng: " h inh truyn ni ba i, tr?m mun cho
Toàn làm thng soái, khanh1 làm phó. Nu Toàn t ng tài chEng có, v?n còn trW con, thì nên bo c m>
con cùng thân thuc sang quy ph#. &i khi bn h vào chu t sW có in l u i và sW trao c tit cho
khanh. Nay có hai  ng, khanh nên chn mt".Vua u không nghe.
Tr nên là triu inh, hai vua, b&t u t nm Mu Thìn, chm d*t vào nm Canh Thìn
[ 968- 980 ] tt c 13 nm.

[13a]

K NHÀ LÊ
I HÀNH HOÀNG

F

H Lê, tên huý là Hoàn, ng'i Ái Châu2, làm quan nhà inh n ch*c Thp o tng
quân; quân T!ng xâm lc em quân ra ch!ng c, ri thay nhà inh làm vua; ngôi 24 nm,
th 65 tu$i [941 - 1006], bng
i n Tr'ng Xuân.
Vua tr n(i gian mà ly c nc, u$i gi/c ngoài  yên dân, trong nc thanh
bình, B&c Nam vô s. Tic rEng không sm chn con n!i, khin cho con cái tranh nhau bên
trong, d#n n mt ngôi; v o v chng có nhiu iu áng th)n
Tr c kia cha vua là Mch, m> là +ng th, khi mi có thai chiêm bao thy trong b#ng n hoa
sen, ch chc lát ã kt ht, bèn ly chia cho mi ng i, còn mình thì không n, tnh d$y không hiu
nguyên do th nào. n khi nm Thiên Phúc th 6 thi Tn [941] là nm Tân S u, mùa thu, tháng by,
ngày 15, sinh ra vua. +ng th thy t ng mo khác th ng, bo vi mi ng i r'ng: "Th'ng bé này ln
lên, ta s& không kp h ng lc ca nó".  &c vài nm thì m> cht, sau ó cha [13b] c!ng qua i, tr
tri mt thân, muôn vàn cô n ói rét. Trong thôn có viên quan sát h Lê trông thy ly làm l, nói: "
T cách a trW này, ng i th ng không sánh  &c". Li thy là cùng h nên nh$n làm con nuôi, sm
chiu chm sóc dy dZ, không khác gì con W. Có êm mùa ông tri rét, vua úp ci mà ng!. êm y
ánh sáng >p y nhà, viên quan sát lén n xem, thì thy con rng vàng che p bên trên, vì th li
càng thêm quý trng. Ln lên theo giúp Nam Vi t V ng Lin, [t= ra] phóng khoáng, có chí ln. Tiên
Hoàng khen là ng i trí d!ng, chc th nào c!ng làm  &c vi c, bèn giao cho cai qun 1 nghìn quân s ,
thng dn n chc Th$p o t ng quân i n tin ô ch huy s. n ây thay h inh làm vua, óng
ô  Hoa L .
[14a] Tân T, Thiên Phúc ] nm th 2 [981], ( Tng Thái Bình H ng Quc nm th 6, xét các
bn chép niên k các triu u ghi nm này là nm Thiên Phúc th 1, nay s a li ). Mùa xuân, tháng 2,
Hu Nhân Bo, Tôn Hoàng H ng n Lng Sn, Trn Khâm T n Tây Kt, L u Tr"ng n sông Bch

1

Ch Lê Hoàn.

2

Ái Châu: tc Thanh Hóa ngày nay. i Vi t s l &c (q.1,18b) chép Lê Hoàn ng i Tr ng Châu, nay thuc tnh Hà Nam Ninh. i
Vi t s ký tin biên (q1) phn chính vn bn chép Lê Hoàn ng i Ái Châu, nh ng phn c c chú li ghi Lê Hoàn ng i Bo Thái,
huy n Thanh Liêm nay thuc tnh Nam Hà.
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'ng1. Vua t làm t ng i ch+n gi+c, sai quân s óng cc ngn sông Chi Lng2. Vua sai quân s trá
hàng  d# Nhân Bo, em chém. Bn Khâm Tô. nghe tin quân thy thua tr$n, d?n quân v. Vua em
các t ng danh, quân ca Khâm T thua to, cht n quá n a, thây cht y ng, bt  &c t ng gi+c
là Quách Quân Bi n, Tri u Ph#ng Huân em v Hoa L . T" ó trong n c rt yên. By tôi dâng tôn hi u
là Minh Càn ~ng V$n Thn V! Thng Bình Chí nhân qung Hiu Hoàng .
Lê Vn H u nói: Lê Di Hành Git inh in, b't Nguyn B+c, tóm Quân Bi n
[14b], Ph#ng Huân d nh lùa trW con, nh sai nô l , ch a y vài nm mà b cõi nh
yên, công ánh d>p chin thng d?u là nhà Hán, nhà  ng c!ng không hn  &c.Có
ng i h=i: i Hành vi Lý Thái T% ai hn? Th a r'ng: K v m+t tr" d>p gian trong,
ánh tan gi+c ngoài, làm mnh n c Vi t ta, ra oai vi ng i tng thì Lý Thái T% không
b'ng Lê i Hành có công lao gian kh% hn. Nh ng v m+t t= rõ ân uy, lòng ng i suy
tôn, h ng n c lâu dài,  phúc cho con cháu thì Lê i Hành không b'ng Lý Thái T%
lo tính lâu dài hn. Th thì Lý Thái T% hn ? áp: Hn thì không bit, ch thy c ca
h Lý dày hn h Lê, vì th nên nói theo hLý.

S Thn Ngô S Liên nói: Tam c ng là o th ng ca muôn i, không th
mt ngày [15a] ri lon. Khi i Hành gi< chc nhip chính, V V ng tuy còn nh=
nh ng v?n là vua, th mà i Hành t x ng là Phó V ng, rp tâm làm iu bt l&i. o
làm tôi không  &c rp tâm, rp tâm thì t phi git. ó là phép ca sách Xuân Thu,
ng i ng i iu  &c nêu lên mà thi hành. Nguyn B+c, inh in sao có th nh?n
tâm im nhiên mà nhìn ? Ri lui v dy quân h=i ti, m u gi< xã tc, th là by tôi
trung ngh a y. Vi c không xong mà cht, th là b tôi t tit y. Li bàn ca Vn H u
lái ánh ng vi hàng lon t+c, khin cho o nhân luân không  &c sáng t= vi i
sau, gây mm mng tim ot,  cho nh<ng kW có quyn l c tranh nhau bt ch c,
quét sch c ng th ng, vì th không th không bi n bác.
Giang Nam chuyn v$n s ca nhà Tng là Ha Trng Tuyên em vi c Nhân Bo thua cht tâu
lên. Vua Tng xung chiu rút quân v, sai s qu trách bn L u Tr"ng, Gi Th c, V ng Son. Trùng
m cht, Son b git  [15b] Ung Châu, Tôn Hoàng H ng c!ng b git bêu  ch&.
Nhâm Ng, Thiên Phúc nm th 3 [982], ( Tng Thái Bình H ng Quc nm th 7 ). L$p Hoàng
thái h$u nhà inh là D ng th làm i Thng Minh Hoàng H$u. H$u là v& ca Tiên Hoàng, m> W cu
V V ng Toàn. Khi vua ly  &c n c, em vào cung, n ây l$p làm Hoàng h$u, cùng vi Ph#ng Càn
Chí Lý Hoàng H$u, Thu$n Thánh Minh o Hoàng H$u, Trnh Quc Hoàng H$u, Phm Hoàng H$u là 5
hoàng h$u ( v sau, t#c dân l$p n th, tô t &ng hai vua Tiên Hoàng và i Hành và t &ng D ng h$u
cùng ngi, hi quc s [u thi Lê] v?n còn nh th. Sau An Ph S Lê Thúc Hin mi b= ).
S Thn Ngô S Liên nói: o v& chng là u ca nhân luân, dây mi ca
v ng hóa. H kinh ca Kinh Dch nêu quW Hàm và quW H'ng lên u, là  t= cái ý ly
àn bà tt phi chính áng. i Hành thông dâm vi v& vua, n ch% nghim nhiên l$p
làm hoàng h$u, mt c lòng bit h% th>n. em cái thói y truyn cho i sau, [16a] con
mình bt ch c mà dâm d$t n nZi mt n c, há chEng phi là m àu mi ha ó sau
?
Vua thân i ánh Chiêm Thành, thng  &c. Tr c ó vua sai T" M#c, Ngô T Canh sang s
Chiêm Thành, b ng i Chiêm bt gi<. Vua gi$n, sai óng chin thuyn s a binh khí, t làm t ng i
ánh, chém bê Mi Thu3 ti tr$n. Chiêm Thành thua to. Bt sng  &c quân s ca chúng nhiu vô k,
1

Sông Bch 'ng: còn gi là sông R"ng, chy qua gi<a hai huy n Yên H ng tnh Qung Ninh và Thy Nguyên, Hi Phòng.

2

Sông Chi Lng: C ng m#c (CB1, 18) chú là con sông  xã Chi Lng, tc khúc sông Th ng chy qua Chi Lng, tnh Lng Sn.

3

Bê Mi Thu: i Vi t s l &c (q.1, 19b) nói là vua Chiêm, C ng m#c (CB1, 19a) nói là t ng Chiêm. G.Maspéro khôi ph#c tên
Phn ng< ca ng i này là Parames'varavarman I (Le Royaume de Champa); nh ng v?n coi là gi thuyt vì ch a có c li u xác
nh$n.
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cùng là kj n< trong cung trm ng i và mt nhà s ng i Thiên Trúc, ly các  quý em v, thu  &c
vàng bc ca báu k hàng vn, san phEng thành trì, phá hy tông miu, v"a mt nm thì tr v kinh s .
Nm y ói to.
Quý Mùi, /Thiên Phúc/ nm th 4[ 983 ], (Tng Thái Bình H ng Quc nm th 8). Mùa xuân,
sai s sang thông hiu vi nhà Tng.
Tr c kia vua i ánh Chiêm Thành, Qung Giáp L u K Tông trn  li n c y. n ây, vua
sai ng i con nuôi( không r= tên) [16b] i bt  &c k Tông, em chém.
Kênh mi trên  ng bin làm xong( ch a r=  ch% nào ). Khi vua i ánh Chiêm Thành, qua núi
ng C%1 n sông Bà Hòa2,  ng núi him tr khó i, ng i ng a m=i m t,  ng bin thì sóng to
khó i li, bèn sai ng i ào kênh. n ây ào xong, thuyn bè i li u  &c thu$n ti n.
Giáp Thân, /Thiên Phúc nm th 5 [984], (Tng ng Hy nm th 1). Muà xuân, tháng 2, úc
tin Thiên Phúc.
Làm nhiu cung i n nhà c a: d ng i n Bách Bo Thiên Tu  núi i Vân3, c%t giác vàng bc,
làm ni coi chu; phía ông là i n Phong L u, phía tây là i n T Hoa, bên t là i n Bng Lai, bên h<u
là i n C c Lc. Tip ó là lu i Vân, d ng tip i n Tr ng Xuân làm ni vua ngh. Bên cnh i n
Tr ng Xuân li d ng i n Long Bc, mái l&p ngói bc.
[17a] t Du, /Thiên Phúc/ nm th 6 [985], (Tng Ung Hy nm th 2). Mùa thu, tháng 7 ngày
r'm là ngày sinh ca vua, sai ng i làm thuyn  gi<a sông, ly tre làm núi gi +t trên thuyn, gi là
Nam Sn, ri bày l vui ua thuyn, v sau thành th ng l .
Nhà Tng sai s sang thm. Vua sai s sang nhà Tng xin gi< chc Tit Trn4.
Bính Tut, /Thiên Phúc/ nm th 7 [986], (Tng Ung Hy nm th 3). Mùa thu, tháng 8, im
dân  ly lính.
Mùa ông, tháng 10, nhà Tng sai T b% khuyt Lý Nh &c Chuyt, Quc T Giám bác s Lý Giác
mang ch sách sang phong cho vua làm An Nam ô h T nh Hi quân Tit  s kinh tri u qu$n hu (Li
ch nói: ng v ng gi c d ng ngôi cao, vZ yên ch hu. D ng ph  ti kinh s , cho l hi ng
 &c long trng; chia t phong  các ni,  quyn tit ch  &c nêu cao. Hung nay t" cõi t diu
ri5 n dâng  cng lông chim tr. Lúc ang %i t ng, l&i dp phong hu, lòng c!ng không quên thnh
m nh, bèn ban ân in th ng công. Nay quyn tri tam ty l u h$u là Lê mZ, t cách gm ngh a d!ng,
b^m tính vn trung thun, [17b]  &c lòng ng i trong n c, kính gi< tit phiên thn. V"a ri inh
Toàn  ng tu%i trW th, không bit yên vZ. Ng i là tâm phúc chZ thân, gi< quyn coi quân l<, hi u
l nh ban phát, uy ái u gm. H inh b= quyn ba i tit s, chiu theo ý mun mi ng i. Ng i xa
t= lòng thành, xin ban tit vi t. [Phi nh ] S Nhip cng mnh, sáng sut, %i t#c Vi t u hay, Úy à
cung kính, thu$n tòng, vâng chiu Hán chEng trái. Nên xng chc ng u cõi xa, cùng d hàng ch
hu tôn quý. VZ yên Man di b lc, tuyên d ng c tt v ng triu).
Vua nh$n ch rt kính, l tht ãi rt h$u, hàng ngày em nh<ng th quý l bày ch$t c sân, 
t= s giàu có. em bn Quách Quân Bi n, Tri u Ph#ng Huân tr cho v. Li Bo Nh &c Chuyt và Giác
1

Núi ng C%:  xã an Nê, huy n Thuy u Yên, tnh Thanh Hóa.

2

Sông Bà Hòa: sông chy qua xã Bà Hòa, sau %i là xã ng Hòa, nay thuc huy n T nh Gia, tnh Thanh Hóa.

3

Núi i Vân:  thành Hoa L , tnh Hà Nam Ninh.

4

Tit Trn: tc Tit  s  phiên trn.

5

ChZ này toàn th chép là "Diên Ch chi ngung", bn dch c! dch là "Diên Ch cõi xa" và chú thích Diên Ch là Chu Diên và Giao Ch
(bn dch c!, t$p 1, tr.332). Nh ng xem li Tng s (Giao Ch truy n) ta thy on vn này  &c chép là "Diên Dip chi ngung".
Diên Dip hay ip Diên là t" ly trong H$u Hán th , Mã Vi n truy n. Theo Mã Vi n truy n, khi Mã Vi n vào Giao Ch, n Tây Lý,
t nhiu khí c bc lên, "ng ng m+t nhìn thy diu bay, l t ri xung trong n c" (ng zng th phi diên ip ip a thy
trung). Nh v$y, "diên ip chi ngung" có th dch là "cõi t diu ri", ch min t Giao Ch mà ng i Trung Quc coi là nhiu
khí c. Ch< Diên ip gn vi ch< Diên Ch nên có s lm l?n nh trên.
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r'ng: "N c tôi bé nh=, sông núi xa xôi, nghìn d+m cách tri,  lánh góc t, s thn i li, l+n li núi
sông, há chEng khó nhc lm ?". Giác áp: "Bn triu cõi b muôn d+m, các qu$n có n bn trm, t
có chZ b'ng phEng, c!ng có chZ him tr, mt ph ng này ly gì làm xa". Ly T" M#c làm T%ng qun tr
quân dân s , ban cho t c hu, Phm C Lng làm Thái uý.
Sai Ngô Quc [18a] Ân sang áp l nhà Tng và nói v vi c ng i Chiêm Thành là B La Át em
hn trm ng i h xin ni ph#
inh Hi, /Thiên Phúc/ nm th 8 [987], Tng Ung Hy nm th 4). Múa xuân, vua ln u cày
rung tch in  núi i1  &c mt h! nh= vàng. Li cày  núi Bàn Hi,  &c mt h! nh= bc, nhân ó
+t tên là rung Kim Ngân.
Nhà Tng li sai Lý Giác sang. Khi Giác n chùa Sách Giang2, vua sai pháp s tên là Thu$n3 gi
làm ng i coi sông4 ra ón. Giác rt thích nói chuy n vn th. Lúc y nhân có hai con ngZng li trên m+t
n c, Giác vui ngâm r'ng:
Nga nga l zng nga nga,
Ng zng di n h ng thiên nha.
(NgZng ngZng hai con ngZng,
Ng<a m+t nhìn chân tri).
Pháp s d ng cm chèo5, theo vn làm ni  a cho Giác xem:
Bch mao phô l#c thy,
Hng tro bãi thanh ba.
(N c l#c phô lông trng,
Chèo hng sóng xanh bi).
Giác càng ly làm l, khi v n s quán, làm th g i t+ng:
Hnh ng minh thì tán thnh du,
Nht thân nh  s [18b] Giao Châu.
ông ô l zng bi t tâm v u luyn,
Nam Vi t thiên trùng vng v h u.
Mã p yên vân xuyên lãng thch,
Xa t" thanh ch ng phim tr ng l u.
Thiên ngoi h<u thiên ng vin chiu.
Khê àm ba t nh kin thim thu.
(May g+p thi bình  &c giúp m u,
Mt mình hai l &c s Giao Châu.
ông ô my  còn l u luyn,
Nam Vi t nghìn trùng v?n c cu.
Ng a v &t khói mây xuyên á chm,
Xe qua r"ng bic v &t dòng sâu.
Ngoài tri li có tri soi n<a.
Sóng l+ng khe m bóng nguy t thâu)1
1

Núi i: tên ch< Hán là i Sn ho+c Long i Sn,  xã i Sn, huy n Duy Tiên, nay thuc tnh Nam Hà.

2

Sách Giang t : tên chùa, gi theo tên sông. Sông Sách Giang, theo Phan Huy Chú, là con sông chy qua Nam Sách. (Lch triu
hin ch ng loi chí, bang Giao Ch). Có lJ bây gi, c!ng nh v thi Trn sau này, sông Sách là mt on sông Th ng.

3

Pháp s Thu$n: tc thin s Pháp Thu$n (1-990) h Z, tr# trì chùa C% Sn, h ng Th  ái Qu$n; thuc th h th 11 thin
phái Tì-ni-a-l u-chí (dòng thin Nam Ph ng).

4

Nguyên vn là "giang l nh".

5

Nguyên bn in là: "B i u"; nhm ch< tro thành ch< i u; dùng  ây không có ngh a; ba tro có ngh a là cái mái chèo.
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Thu$n em th này dâng lên. Vua cho gi s Ngô Khuông Vi t2 n xem. Khuông Vi t nói: "Th
này tôn b h không khác gì vua Tng". Vua khen ý th, t+ng cho rt h$u3. Khi Giác t" bi t ra v, vua sai
Khuông Vi t làm bài hát4  tin, li r'ng:
T ng quang phong ho c^m phàm tr ng,
Dao vng thn tiên ph#c  h ng.
Vn trùng sn thy thi p th ng lang,
C u thiên quy l tr ng.
Tình thm thit,
i ly tr ng,
Phan luyn s tinh lang.
Nguy n t ng thâm ý v biên c ng,
Phân minh tu ngã hoàng5.
(Nng t i gió thu$n cánh bum gi ng,
Thn tiên li  h ng.
V &t sóng xanh muôn d+m trùng d ng,
V tri xa  ng tr ng.
Tình thm thit,
Chén lên  ng,
Vin xe s vn v ng.
Xin em thâm ý vì Nam c ng,
Tâu vua tôi t= t ng)6
Giác ly ra v.Nm y  &c mùa to.
Mu Tý /Thên Phúc / nm th 9/ 988/, ( Tng oan cng nm th 1 b).
Vua n c Chiêm Thành là Bng V ng La Du  Ph$t thành7 t +t hi u [ 19a] là Câu Thi L Ha
Thân Bài Ma La8.
Thái s Hng Hin cht. Hin là ng i Bc [ tc Trung Quc ], thông hiu kinh s , th ng theo
các cuc chinh pht làm quân s , cùng là khuyên vua lên ngôi, m u bàn vi c n c, có công ln, vua tin
dùng nh tâm phúc, n ây cht.
Nm y, vua Tng %i niên hi u, sai H b viên ngoi lang là Ng#y T ng và Tr c S Quán là Lý
 mang ch sách sang gia phong vua làm Kim hi u thái úy.
Ký S u, / H ng Thng / nm th 1/ 989/, (Tng oan Cng nm th 2 ). Mùa xuân, tháng
giêng, %i niên hi u i xá.

1

Theo bn dch c!.

2

Ngô Khuông Vi t (933-1011): tc Ngô Chân L u, ng i h ng Cát Ly; huy n Tr ng Lc; tr# trì chùa Ph$t à, thuc th h th
t dòng thin Vô Ngôn Thông.

3

Nguyên bn in "h$u khin chi", ch< khin (sai khin) do ch< di (t+ng, biu) khc lm.

4

Nguyên vn: ch khúc. Khúc là bài hát có li, là bài t" +t theo mt ca i u có sEn.

5

Bài t" này có mt truyn bn khác  Thin uyn t$p anh, bn in nm V nh Thnh th 11 (1715), di bi t mt s ch< so vi vn bn
Toàn th phiên âm trên ây. Trong bài V bài t"  th k X, Hoàng Vn Lâu ã kh=a d nh$n xét, hai bn  ph#c nguyên bài t"
(xem: Mt s vn  vn hóa hc Hán Nôm, NXB Khoa Hc Xã Hi, H. 1983, tr. 191-211).

6

Bn dch ca Hà Vn Tn, Lch s Ph$t giáo Vi t Nam NXB. Khoa Hc Xã Hi, H. 1988, tr. 127.

7

Ph$t thành tc là thành Ph$t Th (Vijaya), C!ng gi là thành Chà Bàn, kinh ô ca Chiêm Thành;  v phía Bc thành ph Quy
Nhn, ngày nay khong 27 Km.

8

Tc vua Chiêm Sri Harivarman II ( ngôi 988-999).
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Phong thái t Thau làm Kình Thiên i V ng, hoàng t th hai là Ngân Tích1 làm Dông Thành
V ng, hoàng t th ba là Vi t làm Nam Phong V ng.
D ng Tin Lc ly hai châu Hoan, Ái2 làm phn. Vua thân i ánh, Tin Lc b git. By gi vua
sai viên Qung giáp là Tin Lc i thu thu hai châu Hoan và Ái, Tin Lc em ng i hai châu y xin
theo v vi Chiêm Thành. Chiêm Thành không nh$n. Vua nghe tin, em các quân [19b] n ánh Châu
Hoan, Châu Ái, u%i bt  &c Tin Lc và git ng i hi châu y không bit bao nhiêu mà k.
Canh Dn, /H ng Thng/ nm th 2 [ 990] (Tng Thun Hoá nm th 1). Nhà Tng sai T
chính ngôn là Tng Co, H<u chính ngôn là V ng Th Tc mang ch sách sang phong thêm cho vua hai
ch< là "+c tin". Vua sai Nha ni ch huy s là inh Th"a, Chính em 9 chic thuyn d?n 300 ng i n
quân Thái Bình3 ón, theo c a bin mà vào, n a tháng n sông Bch 'ng, theo n c triu mà i. Mùa
thu, tháng 9, n trm Ni Chinh  Tr ng Châu. Vua ra ngoài giao4  ón, bày thy quân và chin c#
 khoe. Vua cm c ng ng a cùng i vi s thn. n c a Minh c, vua b ng ch th  lên trên
i n, không ly, nói di là nm v"a ri i ánh gi+c Man, b ngã ng a au chân. Co và Tc tin là th c.
Sau ó bày yn ti c tht ãi. Vua bo Co r'ng: "Sau này có quc th thì cho giao nh$n  u a gii,
kh=i phin s thn n t$n ây n<a". Co v tâu, [20a] vua Tng b'ng lòng.
Tân Mão, /H ng Thng/ nm th 3 /991/, (Tn Thun Hóa nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, sai
ào Cn sang nhà Tng thm áp l.
Phong hoàng t th t là inh làm Ng Man V ng, óng  Phong Châu, hoàng t th sáu là
Cân làm Ng Bc V ng, óng  tri Phù Lan5.
Nhâm Thìn, /H ng Thng/ nm th 4 /992/, (Tng Thun Hóa nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, vua ng i n Càn Nguyên xem èn.
Phong hoàng t th nm là  nh làm Khai Minh V ong, óng  'ng Châu6.
Trn tiên sinh  núi Tuyên Hoa n c a khuyt. (Xét n c ta không có núi Tuyên Hoa, có lJ là
vi c nhà Tng tri u Chng Phóng  núi Chung Nam, ho+c có tri u c Trn oàn  Hoa Sn mà s chép
lm là vi c n c ta? Nu không phi th, thì sao ting tm ca Trn tiên sinh không truyn li i sau?
D i ch< "tuyên" ng có sót ch< "tri u"7. Vân ài quán  Hoa Sn là ni  ca Trn oàn).
Mùa h, tháng 6, cho ng i Chiêm Thành nh$n l nh hn 360 ng i  thành c! châu i Lý8 em
v châu Ô Lý (i Lý [20b] nay là Tân Bình9, Ô Lý nay là Thu$n Hóa)10.
Muà thu, tháng 8, sai Ph# quc Ngô T An em 3 vn ng i i m  ng b t" c a bin Nam
Gii n Châu i Lý.

1

O an sau (BK1,24a) ghi hoàng t này là Long Tích.

2

Các tnh Ngh An, Hà T nh, Thanh Hóa ngày nay.

3

Thái Bình quân: sau %i là Liêm Châu tc tnh Qung ông, Trung Quc, quân là n v hành chính u thi Tng.

4

Giao: ngoi vi ô thành gi là giao.

5

Phù Lan: C ng m#c chú là tên tri, sau là xã Phù V , huy n  ng Hào (CMCB1, 27a) nay thuc tnh Hi H ng.

6

'ng Châu: tên xã thuc huy n Kim ng, nay thuc hu n Kim Thi, tnh Hi H ng; tên t t ng  ng vi Khoái Châu thi Lý,
Khoái L thi Trn, Khoái Châu thi Lê, gm gn c tnh H ng Yên c!.

7

Tuyên Tri u: cho gi n.

8

i Lý: tên châu ca Chiêm Thành, sau khi sáp nh$p vào lãnh th% nhà Lý %i gi là châu Lâm Bình (1075). Nay là phn t huy n
L Ninh, tnh Qung Bình.

9

Tân Bình: tên ph thi Lê, nay gm toàn b t Qung Bình cùng vi t huy n Bn Hi, tnh Qung Tr.

10

Ô Lý: tên hai châu ca n c Chiên Thành, thi Trn (nm 1306) %i gi châu Ô là Thu$n Châu, Châu Lý gi là Hoá Châu - nay là
phn phía nam tnh Qung Tr và tnh Th"a Thiên.
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Quý T, /H ng Thng/ nm th 5 /995/ (Tng Thun Hoá nm th 4). Muá xuân, tháng 2, ngày
K Mùi, mng 1, nh$t th c.
Phong hoàng t th by là Tung làm nh Phiên V ng, óng  thành T Doanh, Ng! Huy n
Giang1; hoàng t th tám là T ng làm Phó V ng, óng  Z ng Giang, hoàng t th chín là Kính
làm Trung Quc V ng, óng  Càn à huy n Mt Liên2.
Nhà Tng sai V ng Th Tc và Lý C
Qu$n V ng.

Gin em sách th

sang phong cho vua làm Giao Ch

Giáp Ng, /~ng Thiên/ nm th 1 /994/, (Tng Thun Hoá nm th 5). Mùa xuân, tháng giêng,
%i niên hi u.
Phong hoàng t th" m i là Mang làm Nam Quc V ng, óng  châu V! Lung3.
Sai nha hi u là Phí Sùng c sang nhà Tng [21a] sang thm áp l.
Cháu vua n c Chiêm Thành là Ch Cai vào chu. Tr c ây, n c Chiêm Thành sai Ch ông
dâng sn v$t a ph ng, vua trách là trái l, không nh$n. Vua n c ó s&, mi sai Ch Cai vào chu.

t Mùi, /~ng Thiên/ nm th 2 /995/, (Tng Chí o nm th 1). Phong hoàng t th m i
mt là  (tc Minh ) làm Hành Quân V ng, óng  Bc Ngn châu C% Lãm4; con nuôi làm Phù ái
V ng, óng  h ng Phù ái5.
S thn Ngô S Liên nói: Vua mt n c, th tông miu, gi< xã tc, chEng may
không có con ni thì chn con ca ng i tông tht nuôi làm con mình,  mong truyn
mãi không cùng, th thì c!ng có, ch ch a thy vua nào có con nuôi. V li, nhánh h
ca vua ã ông ng i ri, cái gi là con nuôi, chEng qua là mun th=a lòng du yêu
riêng vi ng i y mà thôi, sao không ngh nh th là gây mm c p ngôi hay sao?
[21b] Sai Z Hanh sang nhà Tng thm áp l. By gi nhà Tng ngi vi c chinh chin, vua c$y
có núi bin him tr, hi buông th cho dân biên gii ln c p vào cõi ca nhà Tng. Mùa xuân nm y,
Chuyn v$n s L Qung Tây n c Tng là Tr ng Quan, Binh mã giám áp trn Nh Hng thuc Khâm
Châu là V Chiêu Mj u tâu r'ng chin thuyn ca Giao Ch hn trm chic, xâm phm trn Châu Hng,
c p bóc c dân và l ng th c ri i. Mùa h nm y, châu Tô M$u6 n c ta li em 5 nghìn h ng bình
xâm l &c Ung Châu n c Tng, b ô tun kim D ng Vn Ki t ánh phi tr v. Vua Tng mun vZ
yên, không mun d#ng binh, b= không h=i n. [Tr ng] Quan li nói di là vua b h inh ánh u%i,
em d chúng ra  min hi o, c p bóc  t cp, nay ã cht; bn Quan dân biu m"ng. Vua Tng
sai Thái th ng th"a Trn S Long làm Thái ph=ng s  dò xem h th c, bit là vua không có chuy n
gì.
[22a] Bính Thân, /~ng Thiên/ nm th 3 [996], (Tng Chí o nm th 2). Mùa xuân, tháng
2, vua thân i ánh ly  &c bn ng i, Phát, an, Ba  Ma Hoàng.
Nhà Tng x ti bn Tr ng Quan, Quan ã m cht, chém V Chiêu Mj  trn Nh Hng, ly
Trn Nghiêu T^u làm Qung Tây chuyn v$n s, ri sai Khi Khang úy là Lý Kin Trung mang chiu sách

1

Ng! Huy n Giang: C ng m#c (CMCB1, 27a) chú là con sông chy qua 5 huy n Kim Anh, ông Ngàn, vòng quanh n huy n Yên
Phong và Tiên Du, ri % vào sông Nguy t c (sông Cu).

2

Mt Liên: C ng m#c chú là huy n Tiên L< (CMCB1, 27b). Nay thuc t huy n Phù Tiên, tnh Hi H ng.

3

V! Lung: tên châu, thuc tnh Thanh Hoá, ch a bit rõ v trí (CMCB1, 27a).

4

C% Lãm: tc là châu C% Pháp thi Lý, nay là t huy n Tiên Sn, tnh Bc Ninh.

5

Phù ái: C ng m#c chú là xã Phù ái, huy n V nh Li (CMCB1, 27a), nay thuc t huy n V nh Bo, Hi Phòng.

6

Tô M$u: là vùng Nà D ng, ình L$p, An Châu, tnh Lng Sn.
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sang ban. Tr c ây, bn Vn D!ng là dân  trn Triu D ng1 n c ta làm lon, git ng i ri trn
sang trn Nh Tích thuc Khâm Châu ca Tng (trn Nh Tích lin vi trn Nh Hng),  &c trn t ng
là Trn L nh c cha chp. Vua sai trn t ng Triu D ng và Hoàng Thành Nhã u%i bt. L nh c
không chu tr v. Nghiêu T^u n Nh Tích, tra ra  &c nguyên do vi c cha chp y, em ht trai gái,
già trW ã cha du tt c 113 ng i gi Thành Nhã sang giao cho nh$n v.
Vua cm n nhà Tng, sai s sang t n, li nói v vi c ã bt  &c gi+c bin 27 ng i, giao tr
cho chuyn v$n s, và ã rn cm các khe ng không  &c quy ri n<a. Vua Tng [22b] li sai Lý
Nh &c Chuyt mang chiu th và ai ngc sang ban cho vua. Khi Nh &c Chuyt n, vua ra ón ngoài
giao, có ý ngo mn không làm l  t= ra cao quý khác th ng, bo Nh &c Chuyt r'ng: "Vi c c p
trn Nh Hng là do bn gi+c bin  ngoài, Hoàng  có bit ó không phi là quân ca Giao Châu
không? Nu Giao Châu có làm phn thì u tiên dánh vào Phiên Ngung, th n ánh Mân Vi t2, há ch
d"ng  trn Nh Hng mà thôi?". Nói xong mi cui u t lZi.
inh D$u, /~ng Thiên/ nm th 4 [997], (Tng Chí o nm th 3). Mùa xuân, tháng 3, vua
Tng bng.
Mùa h, tháng 4, nhà Tng phong vua làm Nam Bình V ng. Vua sai s sang n c Tng áp l.
Vua Tng ban chiu th khen ng&i. Tr c kia s Tng sang th ng m &n c òi cng n c mm, nhân
th bt óng góp. n ây Tng Chân Tông lên ngôi, nghe bit chuy n y, ch sai quan gi< biên gii n
nh$n m nh, không sai ng i sang s n<a.
Mùa thu, tháng 7, vua thân i ánh gi+c  Z ng Giang, bt  &c  ng em v kinh s .
Chiêm [23a] Thành em quân dòm ngó n c ta.
Mu Tut, /~ng Thiên/ nm th 5 [998], (Tng Chân Tông H'ng, Hàm Bình nm th 1).
Mùa xuân, tháng 3, ng t 3 ngày.
Mùa h, tháng 5, ngày M$u Ng mng 1, nh$t th c. Tháng y không m a. Tháng 6, c!ng không
m a. Dân b b nh ho, trâu, ng a cht nhiu.
Mùa ông, tháng 10, ngày bính tut, mng 1, nh$t th c.
K Hi, /~ng Thiên/ nm th 6 /999/, (Tng Hàm Bình nm th 2). Vua thân i ánh Hà ng3
v. v..., tt c 49 ng và phá  &c /ng/ Nh$t Tc, châu nh Biên4. T" ó các châu ng iu quy
ph#c.
Canh Tý, /~ng Thiên/ nm th 7 /1000/, (Tng Hàm Bình nm th 3). Xung chiu i ánh gi+c
 châu Phong là bn Trnh Hàng, Tr ng L , an Tr ng Ôn, bn Hàng chy vào vùng núi Tn Viên.
i Thng Minh hoàng h$u mt. Kình Thiên V ng (Thau) mt.
Sai Thng t ng T" M#c i tun  min Hi Tây, Ngô T An i tun cõi Bc  dò xét tình hình
biên gii.
[23b] Tân S u, /~ng Thiên/ nm th 8 /1001/, (Tng Hàm Bình nm th 4). Vua thân i ánh
gi+c C Long5. Quân gi+c thy vua, gi ng cung nhm bn thì tên ri, li gi ng cung thì dây t, t ly

1

Triu D ng: tên châu, nay thuc phn t các huy n Tiên Yên, Hi Ninh tnh Qung Ninh.

2

Mân Vi t: ch vùng tnh Phúc Kin, Trung Quc.

3

Hà ng: tc ng Hà Man, thuc huy n Thch Thành, tnh Thanh Hóa (CMCB1, 34).

4

Châu nh Biên: Nguyn Thiên Tùng chú thích D a chí ca Nguyn Trãi, có ghi m= vàng  nh Biên, tnh Cao B'ng, có lW châu
nh Biên  vùng này. Bn Dch c! cho là vùng th &ng du Thanh Hóa.

5

C Long: tên t thuc vùng dân tc M ng huy n C^m Thy, tnh Thanh Hoá. C ng m#c ghi là tên dân tc, thi inh, Lê gi là
Man C Long. Khon nm Thu$n Thiên (1428-1433), nhà Lê +t là huy n Lc Thy, kh=ang nm Quang Thu$n (1460-1469) %i là
C^m Thy (CMCB1, 35a).
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làm s& mà rút lui. Vua bèn i thuyn vào Cùng Giang1 u%i. Gi+c bày tr$n hai bên b chng li, quan
quân b hãm  [gi<a] sông, vua c! [nhà inh] là V V ng Toàn trúng tên cht ti tr$n. Vua kêu tri ba
ting ri thúc quân ánh, gi+c tan vz.
Nhâm Dn, /~ng Thiên/ nm th 9 /1002/, (Tng Hàm Bình nm th 5). Mùa xuân, tháng 3,
nh lu$t l nh, chn quân lính, chia t ng hi u làm hai ban: %i m i o làm l, ph, châu.
Xung chiu làm my nghìn m! âu mâu, ban cho sáu quân.
Quý Mão, /~ng Thiên/ nm th 10 /1003/, (Tng Hàm Bình nm th 6). Vua i Hoan Châu, vét
kinh a Cái (nay là Hoa Cái)2 (cho Thông) thEng n [24a] T Cng tr ng  ám Châu3. Ng i a Cái
làm phn, chém u  rao.
Dân  thành Nh$t Hi u4 và u m#c là bn Hoàng Khánh T$p em gia thuc hn 450 ng i trn
sang Khâm Châu n c Tng. Tng sai s n dZ bo phi v. Bn Khánh T$p s& ti không v, bèn ra 
b bin.
Mùa thu, tháng 8, vua m, tháng 9 thì kh=i.
Giáp Thìn, /~ng Thiên/ nm th 11 /1004/, (Tng Cnh c nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, l$p Nam Phong V ng Long Vi t làm hoàng thái t , gia phong Long  nh làm Khai Minh i
V ng, Long Tích làm ông Thành i V ng. Tr c ó Long  nh xin làm thái t , vua có ý mun cho.
ình thn ngh bàn cho r'ng không l$p con tr ng mà l$p con th là không phi l. Vua bèn thôi. n
ây l$p Long Vi t làm hoàng thái t mà gia phong Long  nh và Long Tích làm i V ng.
Sai Hành Quân V ng Minh 5, x ng là nhip Hoan Châu th s , [24b] sang thm n c Tng.
Minh  n Bi n Kinh6 kh^n cu ân m nh cho tuyên ph t xa.
Vua Tng b'ng lòng cho; gi vào i n riêng thm h=i và ban th ng rt h$u, cho Minh  chc
Kim t vinh lc i phu kim hi u thái úy Hoan Châu th s .
Vua xem kéo l i  sông i Hoàng7, có con rn to n'n cun gi<a l i, ng i ánh cá tâu lên.
Vua d"ng thuyn  gi<a sông mun xem. Con rn v#t chc li ng &c dòng mà i. Sai ng i bi thuyn
nh= cn u%i, rn không tr li, sau li v chZ c!.
t T, /~ng Thiên/ nm th 12 [1005], (Tng Cnh c nm th 2). Mùa xuân, tháng 3, vua
bng  i n Tru ng Xuân, gi là i Hành Hoàng , sau nhân ó dùng làm miu hi u mà không %i,
chôn  sn lng châu Tr ng Yên (sách i Chí bn c! chép vua bng vào nm Bính Ng [1006], ó là
ly khi Lê Nga Triu xin m nh (nhà Tng) mà mói, không phi là th c. Nay theo Lê Vn H u là úng).
Lê Vn H u nói: Thiên t và hoàng h$u khi mi bng, ch a chôn vào sn lng,
thì gi là [25a] i Hành Hoàng 8. i Hành Hoàng H$u. n khi lng t^m ã yên thì

1

Cùng Giang: con sông  vùng M ng C Long huy n C^m Thy, tnh Thanh Hóa. C ng m#c chép là "Duyên Giang", ngh a là i
theo dc sông (bn dch c! theo ý ó). Xét on vn trên ây thì Cùng Giang phi là tên riêng, vì tip theo có nói rõ: "gi+c bày
tr$n hai bên b..., quan quân b hãm  gi<a sông".

2

a Cái: tên xã, thuc huy n H ng Nguyên, tnh Ngh An. Kênh a Cái tc là khúc kênh ni kênh St vi sông Lam

3

C ng m#c có chép vi c Lê i Hành i vào kênh Hoa Cái, nh ng b= qua không nói n ám Châu và T Cng tr ng. Nh<ng tên
t này ch a kho  &c.

4

Thành Nh$t Hi u: C ng m#c d?n tên ghi trong An Nam chí ca Cao Hùng Tr ng là Hi u Thành tr ng, nay không kho  &c
(CMCB1, 36a).

5

Minh :  BK1, 21a vit (ch< Hán)  ây vit (ch< Hán) cùng âm .

6

Bi n Kinh: kinh ô nhà Bc Tng (960-1126), nay là Khai Phong, tnh Hà Nam, Trung Quc.

7

Sông i Hoàng: theo C ng m#c, là con sôngf chy qua xã i H<u, huy n Gia Vin (CMCB1, 37a). Bn dch c! chú là khúc sông
Hng  ngã ba Tun V ng xã i Hoàng.

8

i Hành: khi vua mi mt ch a +t th#y hi u thì gi là i Hành Hoàng . Có sách gii thích "i hành" là i xa hEn không tr
li. Có sách gii thích "i hành" là c hnh ln (hành và hnh vit cùng mt ch<, âm c% c nh nhau).
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h&p by tôi bàn xem c hnh hay hay dz  +t th#y là mZ hoàng , mZ hoàng h$u,
không gi là i Hành n<a. Lê i Hành thì ly i Hành làm th#y hi u mà truyn n
ngày nay là làm sao? Vì Nga Triu là con bt tiu1, li không có b tôi Nho hc  giúp
z bàn v phép +t th#y cho nên th.
S thn Ngô S Liên nói: Vua ánh âu  &c y, chém vua Chiêm Thành  r a
cái nh#c phiên di bt gi< s thn, ánh lui quân Tri u Tng  bW cái m u tt thng ca
vua tôi bn h, có th gi là b$t anh hùng nht i v$y. Song trong khi làm nhip chính
mà t x ng là Phó V ng, d?n n vi c bn in, B+c phi khi binh, lên ngôi vua thì
phi nh bn C Lng em binh n uy hip, [25b] làm cung i n thì ly vàng, bc mà
trang sc. Phàm nh<ng vi c nh th thì không b'ng Lý [Thái] T% bit ngh xa hn. Vn
H u nói ly c ca nhà Lý mà soi c ca nhà Lê thì [c ca Lý] dày hn, há chEng
úng sao!

TRUNG TÔNG HOÀNG 
Tên húy là Long Vi t, con th* ba c+a Lê i Hành, m) là Chi hu Di u N2. Lên ngôi
c 3 ngày thì b em cùng m) là Long nh git, th 23 tu$i (983-1005). Vua không bit
phòng gi t khi mi chm, n n?i b ha nn, tính nhân hu nhng không bit làm vua,
tic thay!
Sau khi i Hành Hoàng  bng, vua cùng hai v ng ông Thành, Trung Quc và em cùng m>
là Khai Minh V ng tranh nhau lên ngôi, gi'ng co 8 tháng, trong n c không có ch. Mùa ông, tháng
10, ông Thành V ng thua chy vào t C Long. Vua u%i bt, li chy sang Chiêm Thành, ch a n
ni thì b ng i châu Thch Hà3 git  c a bin C La (nay là K` La)4. Khi y, ng i n c c!ng quy ph#
Ng Bc V ng  tri Phù [26a] Lan. Vua lên ngôi  &c 3 ngày thì b Long  nh git. By tôi iu chy
trn, duy có i n tin quân là Lý Công U^n ôm xác mà khóc. Long  nh lên ngôi, truy +t th#y cho vua
là Trung Tông Hoàng , cho Công U^n làm T s ng quân phó ch huy s.
Lê Vn H u nói: Nga Triu git anh, t l$p làm vua; bo ng &c vi dân chúng
 th=a lòng hung ác, n nZi mt n c mt ngôi, không phi là s bt hnh ca nhà
Lê, lZi  i Hành không sm +t Thái t và do Trung Tông không bit phòng gi< t" khi
mi chm nên n nZi th.
S thn Ngô S Liên nói: Sách Dã s chép r'ng: i Hành bng, Trung Tông
vâng di chiu ni ngôi. Long  nh làm lon, Trung tông vì anh em cùng m> không nz
git, tha cho. Sau Long  nh sai bn trm c p êm trèo t ng vào cung git Trung
Tông. Th thì Trung Tông v tình anh em [26b] tuy là h$u, nh ng vi c ng ch cúng
t, ni dõi t% tiên thì xã tc là trng, anh em là khinh, hungchi là em bt d! Lúc y
Trung Tông phi nêu vi c Qun Thúc, Thúc Nha5 mà tr ti thì mi phi, nu không làm
th thì em giam cm  mt ni riêng cho n khi cht c!ng  &c. Nh ng Trung Tông
li th l=ng thì sao cho kh=i b phn, rt cuc tan h, di t dòng là t Trung Tông làm ra

1

Bt tiu: là không ging cha, tc là không phi là ng i hin.

2

M> ca Lê Trung Tông Long Vi t, C ng m#c chú là: con gái quan chi h$u, tên là Di u, không rõ h gì (CMCB1, 39a). i Vi t s
l &c (q.1,21a) chép là m> ca Long Vi t là " hu Di n< " (con gái ng i hu gái ng i Chiêm Thành?).

3

Thch Hà: tên châu i Tin Lê, nay là vùng huy n Thch Hà, tnh Hà T nh.

4

C a bin K` La là c a Nh &ng Bn  huy n C^m Xuyên, tnh Hà T nh.

5

Qun Thúc: em Chu V! V ng và Chu Công, gây lon  c p ngôi ca cháu là Thành V ng, b Chu Công bt git. Thúc Nha:
em ca L% Trang Công, khi Trang Công cht, Thúc Nha mun làm lan, b quan nhip chính là Quý H u (c!ng là em Trang Công)
bt ung thuc c cht.
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c. Nga Triu thì có bõ trách làm chi? Cho nên ng i làm vua tt phi c x cho th$t
úng n và phi xét ht lJ v$y.

NGA TRIU HOÀNG 
Tên húy là Long nh, li có tên là Chí Trung, con th* nm c+a i Hành
ngôi 4
nm, th 24 tu$i (986-1009) bng t"m i n. Vua làm vi c càn dR git vua cp ngôi, thích
dâm ãng tàn bo, mu!n không mt nc sao c?
Mùa ông, vua c p ngôi, tôn hi u là Khai Thiên ~ng V$n Thánh Vân Thn V! Tc Thiên Sùng
o [27a] i Thng Minh Quang Hiu Hoàng . Truy tôn m> là H ng Quc Qung Thánh Hoàng Thái
H$u.
L$p bn hoàng h$u.
Ng Bc V ng cùng vi Trung Quc V ng chim tri Phù Lan1 làm phn. Vua thân i ánh.
n 'ng Châu, Qun giáp là Z Th em vi c ng i anh em h ngoi là Lê Hp Ni làm phn tâu lên.
Vua sai bt tra h=i, Hp Ni và nh<ng kW d m u 12 ng i iu b git. n tri Phù Lan, ng i tri óng
c a tri c th. ánh không h  &c, bèn vây ch+t vài tháng, ng i trong tri ht l ng n. Ng Bc
V ng t bit k cùng th khut, bèn bt Trung Bc V ng em np. Chém Trung Quc V ng, tha ti
cho Ng Bc V ng, ri em quân ánh Ng Man V ng  Phong Châu. Ng Man V ng phi chu hàng.
Quân v n 'ng Châu, %i tên châu y làm ph Thái Bình. T" y v sau các v ng và gi+c c p u
hàng ph#c c. Chuyn i này khi quan quân ánh nhau vi ng i tri Phù Lan, ch&t thy trm báo tin là
gi+c C Long vào c p ã n c a bin Thn [27b] u (nay là c a bin Thn Phù)2. Vua v n sông
Tham i sang Ái Châu  ánh gi+c C Long.
Bính Ng, /~ng Thiên/ nm th 13 [1006], (Vua v?n theo niên hi u ~ng Thiên; Tng Cnh c
nm th 3). Mùa xuân, tháng hai, phong con tr ng là S làm Khai Phong V ng, con nuôi là Thi u Lý
làm S V ng, cho  bên t; Thi u Huân làm Hán V ng, cho  bên h<u. S a %i quan ch và triu
ph#c ca các quan vn võ và tng o, theo úng nh nhà Tng.
Hành Quân V ng Minh  thy trong n c lon không th v  &c, trú li  Qung Châu, Tri
Châu là Cao Nh$t thôi không cp giy quán khoán3 cho n<a. Vua Tng phi xung chiu cho riêng 50
vn (quan) tin, 150 hc go và tip t#c cp quán khoán.
Mùa h, tháng 6, trí Qung Châu là Lãng Sách dâng th nói: "Này nhân Giao Ch có lon, xin cho
thn và Duyên biên an ph s Thi u Vi p cùng nhau bàn tính công vi c tâu lên. Bn thn d a theo li
ca bn Hoàng Khánh T$p hn nghìn ng i  Giao Ch, do Liêm Châu4  a n, nói [28a] r'ng các con
ca Nam Bình V ng u +t tri sách phân tán các ni, quan thuc lìa tan5, nhân dân lo s&, xin em
quân sang ánh d>p, bn Khánh T$p nguy n làm tiên phong, có th h>n ngày ly  &c. Nu triu ình
chu^n li thnh cu, thì xin ly binh óng n  các châu tuc Qung Nam6 và cho thêm 5 nghìn quân
mnh  Kinh H, thy b cùng tin, có th bình nh  &c ngay".

1

Ti Pù Lan: xem chú thích (1) tr. 227.

2

Thn u: tên c a bin x a (ngày nay ã b lp)  xã Thn u, huy n Nga Sn, tnh Thanh Hoá; u i Lê %i gi là Thn Phù,
thi Nguyn (1838) xã Thn u nh$p vào huy n Yên MZ, tnh Ninh Bình.

3

Quán khoán: t giy cho phép s d#ng quán tr.

4

Liêm Châu: tên châu thi  ng - Tng, nay là t tnh Qung ông, Trung Quc.

5

Các bn in Toàn Th u in là "Lí Chit" (lìa gãy), ngh a tm hiu  &c. Nh ng úng ra  ây ch< chit là do ch< tích vit nhm Lí
tích ngh a là chia lìa.

6

Qung Nam: l Qung Nam thi Tng tc là o L nh Nam thi  ng, nay là t các tnh Qung ông, Qung Tây, Trung Quc.
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Vua Tng nói: "H Lê th ng sai con vào chu, góc bin yên t nh, không mt trung thu$n, nay
nghe tin mi cht, ch a có l tham ving, ã vi ánh kW có tang, há phi là vi c làm ca b$c v ng
gi?". Xung chiu cho bn Sách vZ yên nh tr c, ct  &c êm l+ng. Li sai Vi p  a th sang bày t=
uy c ca triu ình, bo không nên git hi l?n nhau, nu anh em  lâu không nh ngôi th khi ó
quân thiên triu sang h=i ti, thì h Lê không mt móng nào sng sót. Vua s&, xin sai em sang cng.
Vua Tng xung chiu cho Vi p em vi c n c bo cho Minh  bit, cho t chn  li hay v
n c. Nu mun v thì cp ng i, thuyn [28b] cùng quán khoán và cho tin  t lo li u.
Minh  v, Vi p mun nhân ó ly n c Vi t ta, mi dâng bn   ng thy,  ng b t"
Ung Châu n Giao Châu. Vua Tng em cho C$n thn xem và nói r'ng: "Giao Châu nhiu lam ch ng
dch l , nu em quân sang ánh thì cht tt nhiu, nên c^n th$n gi< gìn cõi t ca t% tông mà thôi".
Vi p bèn thôi.
Mùa ông, tháng 10, ngày Bính Ng là sinh nh$t ca vua, ly tre làm mt ngn núi nh=, ban yn
cho các quan.
Châu Vi Long (nay châu i Man)1 dâng ng a trng bn chân có c a.
inh Mùi, /~ng Thiên/ nm th 14 [1007], (Vua v?n dùng niên hi u ~ng Thiên; Tng Cnh c
nm th 4). Mùa xuân, sai em là Minh X ng và Ch ng th ký là Hoàn Thành Nhã dâng tê ng u trng
cho nhà Tng, xin kinh i Tng.
Mùa thu, tháng 8, nhà Tng phong vua làm Giao Ch Qu$n V ng, l nh T nh Hi quân tit  s
và cho tên là Chí Trung, ban t c cho Minh X ng và Thành Nhã.
Tháng 9, [nhà Tng] úc n "Giao Ch Qu$n V ng", sai Qung Nam chuyn v$n s [29a] em
sang ban.
Mu Thân, niên hi u Cnh Th#y nm th 1 /1008/, (Tng i Trung T ng Phù nm th 1).
Phong con nuôi ca Cm Thánh Hoàng H$u là Lê c Thuyên làm Tam Nguyên V ng). Vua thân i ánh
hai châu ô L ng2, V Long, bt  &c ng i Man và vài trm con ng i,sai ly g$y ánh, ng i Man
au qúa kêu gào, nhiu ln phm tên húy ca i Hành, vua thích lm. Li t làm t ng i ánh Hoan
Châu và châu Thiên Liu, bt  &c ng i thì làm chung nht vào ri t.
K Du, /Cnh Th#y/ nm th 2 /1009/, (Tng i Trung T ng Phù nm th 2). Mùa xuân,
Minh X ng  Tng v, xin  c kinh i Tng và d#  &c ng i con gái n c Tng là Tiêu th em
dâng. Vua thu np làm cung nhân.
Sai s em biu nhà Tng con tê ng u thun. Vua Tng cho r'ng tê ng u t" xa n, không h&p
thy th% mun tr li, nh ng s& trái ý vua, sai &i cho s n c ta [29b] v ri th ra bin. Vua li xin áo
giáo m! tr# giát vàng, vua Tng b'ng lòng cho. Vua li xin  &c +t ng i coi vi c ti ch& trao %i hàng
hóa3  Ung Châu, nh ng vua Tng ch cho mua bán  ch& trao %i hàng hóa ti Liêm Châu và trn Nh
Hng thôi.
Bn Ngô ô c, Kiu hành hin4 dâng biu xin ào kênh, p  ng và d ng ct bia5  Ái
Châu. Vua xung chiu cho ly quân và dân  châu y ào p t" c a quan Chi Long1 qua nh Sn n
sông V! Lung.
1

Vi Long: nay là huy n Chiêm Hóa, tnh Hà Tuyên.

2

ô L ng, Thiên Liu: tên châu, ch a rõ  vùng nào.

3

Nguyên vn: cu Thi Ung Châu Kh u th, ch< kh u do ch< hZ khc lm. HZ th là ch& trao %i hàng hóa (vi ng i n c ngoài)
không dùng tin.

4

Nguyên vn: "Ngô ô c Kiu hành hin Eng..." "C ng m#c khi s d#ng s li u này, coi Kiu Hành Hin là tên riêng, do ó b=
hai ch< Ngô và Eng (coi nh Toàn Th in th"a ch<). Vì có ch< "Eng" nên chúng tôi cho r'ng  ây Toàn Th nói vi c dâng biu
cho hai ng i: Ngô ô c và Kiu hành hin (u không ghi tên). Nh th thì "hành hin" phi lá mt ch"c quan. Xin ghi li ây
 ch tra cu.

5

Nguyên vn: "bi h$u", ct mc ch d+m  ng, mZi d+m trng mt ct (nh ct cây s ngày nay).

77

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn I

Vua i Ái Châu, n sông V! Lung. T#c truyn ng i li qua sông này phn nhiu b hi, nhân
th vua sai ng i bi li qua li n ba ln, không h gì. Xung chiu óng thuyn   các bn sông V!
Lung, Bt C", ng Lung bn chZ  ch ng i qua li.
Mùa thu, tháng 7, vua thân i ánh các châu Hoan  ng2, Thch Hà. n Hoàn Giang3, sai
Phòng át s là H Th Ích em hn 5 nghìn quân ca châu Hoan  ng4, s a ch<a  ng t" sông Châu
Giáp5 n c a bin Nam Gii  quân i cho ti n [30a]. Thuyn rng ri c a Hoàn6 ra ngoài bin, ch&t
gió to sóng ln, mây m a ti sm, bèn sai quay thuyn tr li. Sau ó s&  ng bin khó khn nguy
him i  ng b v kinh s .
Vua tính hiu sát, phàm ng i b hành hình, ho+c sai ly c= gianh qun vào ng i mà t, 
cho l a cháy gn cht, ho+c sai kép hát ng i Tng là Liêu Th Tâm ly dao ngn dao cùn xWo t"ng
mnh,  cho không  &c cht chóng. Ng i y au n kêu gào thì Th Tâm nói ùa r'ng: "Nó không
quen chu cht". Vua c c i. i ánh d>p bt  &c tù thì gii n b sông, khi n c triu rút, sai ng i
làm lao d i n c, dn c vào trong y, n khi n c triu lên, ng$p n c mà cht; ho+c bt trèo lên
ngn cây cao ri ch+t gc cho cây %, ng i ri xung cht. Vua thân n xem ly làm vui. Có ln vua i
n sông Ninh7, sông y nhiu rn, vua sai trói ng i vào mn thuyn8, i li gi<a dòng mun cho rn
cn cht. Phàm bò l&n [30b] mun làm tht thì t tay vua cm dao chc tit tr c, ri mi  a vào nhà
bp sau. Có ln vua róc mía trên u s Quách Ngang, gi v lz tay làm u s b th ng chy máu ri
c c i. Ho+c nhân yn ti c, git mèo cho các v ng n, n xong ly u mèo gi lên cho xem, các
v ng u s&, vua ly làm thích. MZi khi ra chu, tt sai bn khôi hài hu hai bên; vua có nói câu gì thì
bn y nhao nhao pha trò c i  cho lon li tâu vi c ca quan chp chính. Li ly thch sùng làm g=i,
bt bn khôi hài tranh nhau n.
Mùa ông, tháng 10, ngày Tân H&i, vua bng  t^m i n9 gi là Nga Triu, vì vua mc b nh tr
phi n'm mà coi chu (Dã s chép: vua say m t u sc phát ra b nh tr ).
S thn Ngô S Liên nói: Vua Ki t nhà H thích git ng i, n nZi có hình pht
leo ct ng nung nóng10, vua Tr# nhà Th ng thích git ng i n nZi có vi c ch+t ùi
ng i li n c bu%i sáng11, tuy có Long Bàng12, T Can13 là ng i hin ht lòng trung
[31a]có sc can ngn mà u b git, vì th mt n c mt cách t nhiên. i sau

1

Chi Long: theo C ng m#c, là tên c a quan thuc huy n Chi Nga, tc huy n Nga Sn, tnh Thanh Hóa (CMCB2, 1b).

2

Hoan  ng: C ng M#c ghi làtên châu i tin Lê (CMCB2, 2b). Nay thuc t các huy n Nam àn, Anh Sn, ô L ng, tnh
Ngh An.

3

Hoàn Giang: C ng M#c (CB1, 38) chú là "không kh=a  &c" . Bn dch c! cho c a Hòan là c a Sót (Nam Gii) và do ó sông
Hoàn là sông chy ra c a Sót.

4

Nguyên bn in là "Hoàn"  ng (vi ch< "Hoàn" là ngc hoàn), ng v?n là châu Hoan  ng ã nói  trên, mà do nh h ng các
ch< "Hoàn" trên và d i nên c và khc in nhm.

5

Nguyên vn "Châu Giáp Giang", ch a rõ  âu.

6

Hoàn Hi Kh^u: hEn là c a sông Hoàn nói  trên.

7

Sông Ninh: có lJ là sông Ninh  huy n Ch ng Mj, tnh Hà Tây. i Vi t s l &c, q.1, 21b chép là sông Ch Ninh.

8

Nguyên bn: "H nhân chu áo", úng ch< là: "h nhân chu trc" (buc ng i vào bên cnh thuyn), ch< trc khc in nhm
thành áo.

9

T^m i n: nhà ng! ca vua.

10

Nguyên vn: "Bào lc chi hình" bôi mz lên ct ng bt ti nhân trèo lên, trn ri xung ng than l a, xut s  S ký ca T
Mã Thiên, nói ti ác ca vua Tr# (q.1, ân bn k).

11

Vua Tr# thy ng i sáng sm i chân trn trên tuyt, khen gi=i, bt ch+t ng chân xem bên trong có gì.

12

Long Bàng: ng i hin thi H, b Ki t git.

13

T Can: ng i hin thi Ân, nhiu ln can ngn Tr#, Tr# nói: "Ta nghe nói qu tim ca thánh nhân có 7 lZ", ri mZ b#ng T Can
moi tim  xem.
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nh<ng vua thích git ng i nh Tôn Ho1 n c Ngô c!ng nhiu, cui cùng u di t vong
c. Nga Triu không nh<ng ch thích git ng i, li còn oán vua cha không l$p mình
làm thái t , ánh au ng i Man, cho h kêu gào, nhiu ln phm húy cha mà ly làm
thích, th$t quá t . Mt n c mau chóng, há phi không do âu mà ra?

Li xét Trung Tông và Nga Triu, u không chép vi c tang l, ó là do s c! b thiu, há dám
coi vua nh là Di ch mà không chép vi c tang âu.
Tháng y, ngày Qúy S u, Lý Công U^n t l$p làm vua. Tr c ây  h ng Diên U^n, châu C%
Pháp2 có cây go b sét ánh, ng i h ng y xem kj du sét ánh thy có ch<: " Th# cn iu iu,
mc biu thanh thanh, hòa ao mc lc, th$p bát t thành, ông a nh$p a, mc d tái sinh, chn cung
kin nh$t, oài cung ^n tinh, l#c tht niên gian, thiên h thái bình" (Gc cây thm thEm, ngn cây xanh
xanh, cây hòa ao r#ng, m i tám ht thành, cành ông xung t, cây khác li sinh, ông m+t tri
mc, tây sao náu hình, khong sáu by nm, thiên h thái bình). S Vn Hnh t oán riêng r'ng: "Th#
cn iu iu", ch< cn ngh a là gc, gc tc là vua, ch< iu ng âm vi yu, nên hiu là yu. "Mc
biu thanh thanh", ch< biu ngh a là ngn, ngn tc là b tôi, ch< thanh âm gn ging vi ch< thanh
ngh a là thnh; Hòa , ao, mc [ghép li] là ch< Lê; Th$p, bát, t là ch< Lý; ông A là ch< Trn; nh$p
a là ph ng Bc vào c p: "Mc d tái sinh" là h Lê khác li sinh ra. "Chn cung kin nh$t", chn là
ph ng ông, kin là mc ra; nh$t là thiên t . "oài cung ^n tinh", "oài" là ph ng tây, "^n" c!ng nh
l+n, "tinh" là th nhân. My câu này ý nói là vua thì non yu, b tôi thì c ng thnh, h Lê mt, h Lý n%i
lên, thiên t  ph ng ông mc ra thì th nhân  ph ng tây l+n mt, tri qua 6, 7 nm thì thiên h
thái bình3.
Vn Hnh mi bo Lý Công [32a] U^n r'ng: "Mi ri tôi thy ch< bùa sm k` l, bit h Lý
c ng thnh, tt dy lên c nghi p. Nay xem trong thiên h ng i h Lý rt nhiu, nh ng không ai b'ng
Thân v là ng i khoan th nhân t"  &c lòng dân, li ang nm binh gi< quyn trong tay, ng u
muôn dân chEng phi Thân v thì còn ai  ng nZi n<a. Tôi ã hn 70 tu%i ri, mong  &c th th hãy
cht,  xem c hóa ca ông nh th nào, th c là cái may nghìn nm có mt". Công U^n s& câu nói y
tit l, bo ng i anh em Vn Hnh giu  Tiêu Sn4. Song t" y c!ng ly th t ph# mi ny ra lòng
nhòm ngó ngôi vua, mà ng i ta c!ng quy ph#.
Có ln Nga Triu n qa kh li thy ht m$n5, mi tin li sm ng<, ngm tìm ng i h Lý git
i, th mà Công U^n  ngay bên cnh, rt cuc v?n không bit. n khi Ng=a Triu bng, vua ni còn
bé, Công U^n cùng vi H<u i n tin ch huy s là Nguyn ê mZi ng i  &c em [32b] 500 quân tùy
long6 vào làm túc v . Khi y Chi h$u là ào Cam Mc dò bit Công U^n có mun nh$n vi c truyn ngôi,
mi nhân lúc vng nói khích r'ng: "Gn ây chúa th &ng ngu ti bo ng &c, làm nhiu vi c bt ngh a,
tri chán ghét nên không cho ht th, con ni th u, không kham nZi nhiu khó khn. Mi vi c phin
nhiu thn linh không a, dân chúng nhao nhác, mong tìn chân chúa. Sao Thân v không nhân lúc này
ngh ra m u cao, quyt oán sáng sut, xa xem du c! ca Thang V!, gn xem vi c làm ca inh, Lê,
trên thu$n lòng tri, d i theo ý dân, mà c mun kh kh gi< tiu tit làm gì!". Công U^n trong lòng
thích li nói ó nh ng còn ng Cam Mc có m u khác, mi gi cách mng r'ng: "Sao ông li nói nh
th, tôi phi bt ông np quan!". Cam Mc thong th bo Công U^n r'ng: "Tôi thy thiên thi nhân s
nh th, cho nên mi dám phát ngôn. Nay ông li mun cáo giác tôi thì tôi không phi là ng i s& cht".
[33a] Công U^n nói: "Tôi âu n cáo giác ông, ch s& li nói tit l thì cht ráo, nên rng ông ó thôi".
1

Tôn Ho: tc Ngô H$u ch thi Tam Quc.

2

C% Pháp: tên châu, thi inh gi là C% Lãm, thi Tin Lê %i là C% Pháp, nay thuc t huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

3

Bài th này c!ng  &c chép trong i Vi t s l &c(q.1, 1a) ca son gi thi Trn, nh ng không có hai câu "ông A nh$p a,
Mc d tái sinh". iu ó mt m+t chng t= r'ng bài sm này  &c làm ra  to d lu$n cho Lý Công U^n lên ngôi; mt m+t cho
thy ng i i sau (Trn, Lê) còn xen thêm vào hai câu ã d?n. Còn câu "L#c th$p niên..." thì i Vi t s l &c chép là "L#c th$p
nh$t...", h&p lý hn.

4

Tiêu Sn: nay thuc xã T ng Giang, huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

5

Ch< Lý ngh a là cây m$n.

6

Tùy Long Binh: i quân hu ca vua.
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Hôm sau Cam Mc li bo Công U^n: "Ng i trong n c ai c!ng nói h Lý khi nghi p ln, li sm ã
hi n ra ri, ó là cái ha không th che du  &c n<a. Chuyn ha làm phúc, ch trong sm chiu. ây
là lúc tri trao ng i theo, Thân v còn nghi ngi gì n<a?". Công U^n nói:" Tôi ã hiu r= ý ông, không
khác gì ý ca Vn Hnh, nu th c nh li y thì nên tính k th nào ?". Cam Mc nói:" Thn V là ng i
khoan th, nhân t", lòng ng i chu theo. Hi n nay trm h m=i m t ki t qu , dân không chu n%i, Thân
v nên nhân ó ly ân c mà vZ v, thì ng i ta tt xô nhau kéo v nh n c chy chZ thp, có ai
ngn  &c!". Cam Mc bit vi c cn kíp, s& sinh bin, mi nói chuy n vi khanh s và các quan, ai c!ng
vui theo. Ngay ngày hôm y, iu hp c  trong triu, bàn r'ng:" Hi n nay, dân chúng c tri u khác
lòng, trên d i lìa [33b] b=, mi ng i chán ghét tiên  hà khc bo ng &c, không mun theo v vua
ni mà u có lòng suy tôn quan Thân v , bn ta không nhân lúc này cùng nhau sách l$p Thân v làm
thiên t , lz bi ri có xy ra tai bin gì, li u chúng ta có gi<  &c cái u hay không?".
Th ri cùng nhau dìu Công U^n lên chính i n, l$p làm thiên t , lên ngôi Hoàng . Trm quan
u ly rp d i sân, trong ngoài u hô "vn tu", vang d$y c trong triu. i xá cho thiên h, ly
nm sau làm niên hi u Thu$n Thiên nm u. t ging l i, bãi ng#c t#ng, xung chiu t" nay ai có
vi c tranh ki n cho n triu tâu bày, vua thân xét quyt. Các quan dâng tôn hi u là "Ph#ng Thiên Chí Lý
ng V$n T Ti Thánh Minh Long Hi n Du Vn Anh V! Sùng Nhân Qung Hiu Thiên H Thái Bình
Khâm Minh Quang Trch Ch ng Minh Vn Bang Hin ~ng Phù Cm Uy Chn Phiên Man Du M u Thn
Tr& Thánh Tri Tc Thiên o Chính Hoàng .
[34a] S thn Ngô S Liên nói: Kinh th tôn x ng vua Nghêu là Phóng Huân,
vua Thun là Trùng Hoa. B tôi i sau ly c hnh th c mà tôn x ng vua, n hn
m i ch< ã là nhiu lm ri. By gi by tôi dâng tôn hi u n 50 ch , th là không
bit kê cu c% hc mà ch bit nnh vua.[Lý] Thái T% nh$n mà không t", ó là mun
khoe khoang  cho i sau không ai hn  &c. Th là sai. Sau, Tôn Thái Tông c!ng
n gn 50 ch là vì bt ch c  ây.
Truy phong cha là Hin Khánh V ng, m> là Minh c Thái H$u.
Lê Vn H u nói: Nhà Chu dy nghi p v ng, truy phong là Thái V ng, V ng
Quý, nhà Tng x ng  truy phong là Hy T%, D c T%, là theo ngh a cha vì con mà  &c
tôn quý. Lý Thái T% ta ã x ng  mà truy phong cha là Hin Khánh V ng, by gi
[34b] l quan không bit ci chính, th là t ti v$y.
L$p sáu hoàng h$u, duy có ích phu nhân gi là L$p Giáo Hoàng H$u, quy ch xe ki u và y ph#c
khác hEn vi các cung khác. Sách l$p con tr ng là Ph$t Mã làm Hoàng thái t , các con khác u phong
t c hu. Con gái 13 ng i u phong công chúa. G con gái tr ng là công chúa An Quc cho ào
Cam Mc, phong Cam Mc làm Ngh a Tín Hu, phong cho anh làm V! Uy V ng, chú làm V! o V ng,
con V! Uy V ng là Tr ng Hin làm Thái úy, con D c Thánh V ng1 là phó làm T%ng qun, Trn Co
làm T ng công, Ngô inh làm Khu m$t s, ào Thc Ph# làm Thái bo, +ng Vn Hiu làm Thái phó,
Phí Xa LZi2 làm T kim ngô, V Trúc làm H u kim ngô, àm Thn làm T v! v , Z Gin làm H u v! v ,
các ng i khác u nh c!.
Ban y ph#c cho các tng o.
[35a] Tr lên là triu Lê 3 vua, kh i t nm Tân T mt nm K Du [981-1009], tt
c 29 nm.

1

Soát li vi c Lý Công U^n phong t c ghi ti ây, ng toàn th chép sót v ng i  &c phong là D c Thánh V ng. i Vi t s
l &c (q.2, t 2b) ghi vua phong "cho anh làm V! Uy V ng, phong cho em làm D c Thánh V ng". C ng m#c (CB2, 8a) không
thy d?n i Vi t s l &c, nh ng d?n Nam Thiên trung ngh a l#c (ca Phm Phi Kin) nói D c Thánh V ng là con th ca Lý
Thái T%. Phi h&p c Toàn th ghi ti ây là i Vi t s l &c, ng C ng m#c chú nhm.

2

Phí Xa LZi: i Vi t s l &c (q.2, 2b) chép là Bùi Xa LZi.
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Ký Bn K Toàn Th
Quyn II

[1a]

K Nhà Lý
Thái T$ Hoàng



H Lý, tên húy là Công U"n, ng'i châu C$ Pháp1 B&c Giang, m) h Phm, i chi2
chùa Tiêu Sn3 cùng vi ng'i thn giao hp ri có ch a, sinh vua ngày 12 tháng 2 nm Giáp
Tut, niên hi u Thái Bình nm th* 5 [974] th'i inh. Ln lên làm quan nhà Lê, thng n
ch*c i n Tin ChZ Huy S*. Khi Nga Triu bng, t lp làm vua, óng ô thành Thng
Long. \ ngôi 18 nm [1010-1028], th 55 tu$i [974-1028], bng
i n Long An, táng Th
Lng. Vua *ng m nh tr'i, thun lòng ng'i, nhân th'i m vn, là ng'i khoan th* nhân t,
tinh t hòa nhã, có lng  vng. Song cha làm sáng chính hc, li a thích d oan, b
ly v chuy n ó.
Vua sinh ra mi 3 tu%i, m> |m n nhà Lý Khánh Vn. Khánh Vn bèn nh$n làm con nuôi. Bé
ã thông minh, vW ng i tun tú khác th ng. Lúc còn nh= i hc, nhà s  chùa L#c T%4 là Vn Hnh
thy, khen r'ng: "a bé này [1b] không phi ng i th ng, sau này ln lên t có th gii nguy gz ri,
làm b$c minh ch trong thiên h". Ln lên, không chm vi c sn nghi p, ch hc kinh s qua loa, khng
khái có chí ln. Trong i ~ng Thiên, xut thân th Lê Trung Tông [1005]. i Hành bng, Trung Tông
b git, vua ôm xác mà khóc, Nga Triu khen là ng i trung, cho làm T s ng quân5 phó ch huy s,
thng n chc T thân v i n tin ch huy s. n khi Nga Triu bng, bèn lên ngôi hoàng , %i
niên hi u là Thu$n Thiên, i xá thiên h.
Tr c  vi n Cm Tuyn chùa ~ng Thiên Tâm6, châu C% Pháp có con chó W con sc trng có
m lông en thành hình hai ch< "Thiên t ". KW thc gi nói ó là im nm Tut sinh ng i làm thiên
t . n nay, vua sinh nm Giáp Tut lên làm thiên t , qu là [2a] ng nghi m.
Canh Tut, Thu$n Thiên nm th 1 [1010], (Tng i Trung T ng Phù nm th 3). Mùa xuân,
tháng 2 xa giá, v châu C% Pháp, ban tin l#a cho các bô lão trong làng theo th b$c khác nhau.
Sai Viên ngoi lang L ng Nh$m Vn và Lê Tái Nghiêm sang n c Tng  kt ho.
Vua thy thành Hoa L ^m thp ch$t h>p, không  làm chZ  ca  v ng, mun di i ni
khác, t tay vit chiu truyn r'ng: "Ngày x a, nhà Th ng n i Bàn canh nm ln di ô, nhà Chu
1

C% Pháp: tên châu, t" thi inh v tr c gi là châu C% Lãm; triu Lê i Hành cho n nm 995 v?n còn gi tên y (BK1, t
21a), sau %i gi là C% Pháp, Lý Thái T% lên ngôi %i làm ph Thiên c. Nay là t huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

2

Nguyên bn in: "m?u Phm th, tiêu dao du Tiêu Sn t " hai ch< "tiêu dao" là din vn (ch< khc th"a), do nh h ng ca tên bài
vn Tiêu Dao Du ca Trang T .

3

Chùa Tiêu Sn: tc chùa Tr ng Liêu trên núi Tên  xã T ng Giang, huy n Tiên Sn, Hà Bc.

4

Chùa L#c T%: c!ng gi là chùa C% Pháp, z xã ình Bng, huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

5

T s ng quân: quân bo v bn m+t kinh thành.

6

Thin uyn t$p anh (t 52a) chép vi n Hàm Toi chùa ~ng Thái Tâm (dùng ch< Thái thay cho ch< Thiên trong tên các danh v$t
i Lý). Còn tên vi n Cm Tuyn ho+c Hàm Toi thì hEn là do khuôn ch< gn ging nhau nên sao khc b lm.
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n Thành V ng ba ln di ô, há phi các vua thi Tam i y theo ý riêng t di ô x'ng b$y âu.
Làm nh th ct  m u nghi p ln, chn  chZ gi<a, làm k cho con cháu muôn vn i, trên kính
m nh tri, d i theo ý dân, nu có chZ ti n thì di %i, cho nên v$n n c lâu dài, phong t#c giàu thnh.
Th mà hai nhà inh, Lê li theo ý riêng, coi th ng m nh tri, không noi theo vi c c! Th ng Chu, c
chu yên óng ô ni ây, n nZi th i [2b] không dài, v$n s ngn ngi, trm h t%n hao, muôn v$t
không h&p. Tr?m rt au n, không th không di. Hung chi thành i La, ô c! ca Cao V ng1, 
gi<a khu v c tri t,  &c th rng cun h% ngi, chính gi<a nam bc ông tây, ti n nghi núi sông sau
tr c. Vùng này m+t t rng mà b'ng phEng, th t cao mà sáng sa, dân c không kh% thp tr!ng
ti tm, muôn v$t ht sc t i tt phn thnh. Xem khp n c Vi t ó là ni thng a, th c là chZ t# hi
quan yu ca bn ph ng, úng là ni th &ng ô kinh s mãi muôn i. Tr?m mun nhân a l&i y mà
nh ni , các khanh ngh th nào?"
B tôi u nói: "B h vì thiên h l$p k dài lâu, trên cho nghi p   &c thnh v &ng ln lao,
d i cho dân chúng  &c ông úc giàu có, iu l&i nh th, ai dám không theo". Vua c m"ng.
Mùa thu, tháng 7, vua [3a] t" thành Hoa L , di ô ra kinh ph  thành i La, tm Z thuyn
d i thành, có rng vàng hi n lên  thuyn ng , nhân ó %i tên thành gi là thành Thng Long. %i
châu C% Pháp gi là ph Thiên c, thành Hoa L gi là ph Tr ng Yên, sông Bc Giang gi là sông
Thiên c2. Xung chiu phát tin kho 2 vn quan, thuê th& làm chùa  ph Thiên c, tt c 8 s, u
d ng bia ghi công. Lõi xây d ng các cung i n trong kinh thành Thng Long, phía tr c d ng i n Càn
Nguyên làm chZ coi chu, bên t làm i n T$p Hin, bên h<u d ng i n Ging Võ. Li m c a Phi Long
thông vi cung Nghêng Xuân, c a an Ph &ng thông vi c a Uy Vin, h ng chính nam d ng i n Cao
Minh, u có3 thm rng, trong thm rng có hành lang d?n ra xung quanh bn phía. Sau i n Càn
Nguyên d ng hai i n Long An, Long Th#y làm ni vua ngh. Bên t xây i n Nh$t Quang, bên h<u xây
i n Nguy t Minh, phía sau [3b] d ng hai cung Thúy Hoa, Long Th#y làm chZ  cho cung n<. D ng kho
tàng, p thành, ào hào. Bn m+t thành m bn c a: phía ông gi là c a T ng Phù, phía tây gi là
c a Qung Phúc, phía nam gi là c a i H ng, phía bc gi là c a Di u c. Li  trong thành làm
chùa ng H ng Thiên và tinh lâu4 Ng! Ph &ng. Ngoài thành v phía nam d ng chùa Thng Nghiêm.
Lê Vn H u nói: Lý Thái T% lên ngôi mi  &c 2 nm, tông miu ch a d ng, àn
xã tc ch a l$p mà tr c ã d ng tám chùa  ph Thiên c, li trùng tu chùa quán 
các l và  cho làm tng hn nghìn ng i  Kinh s , th thì tiêu phí ca ci sc l c vào
vi c th% mc không bit ch"ng nào mà k. Ca không phi là tri m a xung, sc không
phi là thn làm thay, há chEng phi là vét màu mz ca dân ? Vét máu mz ca dân có
th gi là làm vi c phúc chng? B$c vua sáng nghi p, t mình [4a] cn ki m, còn lo cho
con cháu xa x l i bing, th mà Thái T%  phép li nh th, ch trách i sau xây
tháp cao ngt tri, d ng ct chùa á, i n th Ph$t, lng l?y hn cung vua. Ri ng i
d i bt ch c, có kW hy thân th, %i li m+c, b= sn nghi p, trn thân thích, dân
chúng quá n a làm s sãi, trong n c chZ nào c!ng chùa chin, ngun gc há chEng
phi t" y?
Xung chiu truyn cho nh<ng kW trn tránh phi v quê c!. Li h l nh cho các h ng p, ni
nào có chùa quán ã % nát u phi s a ch<a li.
Mùa ông, tháng 12, cung Thúy Hoa làm xong, làm l khánh thành, i xá các thu khóa cho
thiên h trong 3 nm, nh<ng ng i m côi, góa chng, già yu, thiu thu lâu nm u tha cho c.

1

Cao V ng: ch Cao Bin.

2

Sông Bc Giang: hay sông Thiên c, tc sông ung.

3

Nguyên bn in là "...giai vit long trì..." (u gi là thm rng);  v trí ch< "vit" phi là ch< "h<u" (giai h<u long trì = u có
thm rng) tih` mi úng ngh a. C ng m#c c!ng ã s a là "giai h<u long trì" (CMCB2, 10a).

4

Tinh lâu: lu xem sao (ch lu cao).
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Cp áo qun, l ng th c, thuc men cho 28 ng i lính man b Nga Triu bt, [4b] sai ng i
 a v quê c!. Tha cho ng i  vùng Nam Gii, huy n Thch Hà thuc châu Hoan  &c tr v bn
huy n.
Nhà Tng phong vua làm Giao Ch Qu$n V ng l nh T nh Hi quân tit  s.
%i 10 o làm 24 l, châu Hoan, châu Ái làm tri. Nm y 1 dân làm s . Phát bc  kho 1.680
lng  úc chuông ln, treo  chùa i Giáo.
Tân Hi, [Thu$n Thiên] nm th 2 [1011], (Tng i Trung T ng Phù nm th 4). Mùa xuân,
tháng giêng, +t quân t h<u túc xa2, [mZi i] u 500 ng i. Tháng hai, vua thy gi+c C Long  Ái
Châu hung hng d< t&n, tri hai triu inh, Lê không ánh n%i, n nay càng d<, mi em sáu quân i
ánh, t b lc, bt kW u s= em v, gi+c y bèn tan.
Mùa h, tháng 4, sai viên ngoi lang là Lý Nhân Ngh a và ào Khánh Vn sang thm n c Tng
 áp l. Khánh Vn trn  li n c Tng, ng i Tng bt tr li cho ta, [5a] ánh tr &ng cht.
N c Chiêm Thành dâng s t .
Nm y,  trong thành bên t d ng cung i Thanh, bên h<u d ng chùa Vn Tu, làm kho Trn
Phúc. Ngoài thành d ng chùa T i Thiên V ng và các chùa C^m Y3, Long H ng, Thánh Th. D ng
i n Hàm Quang  bn sông Lô4.
Nhâm Tý, [Thu$n Thiên] nm th 3 [1012], (Tng i Trung T ng Phù nm th 5). Mùa h,
tháng 4, s a ch<a hai i n Long An, Long Th#y.
Sách phong Hoàng thái t Ph$t Mã làm Khai Thiên V ng, làm cung Long c  ngoài thành cho
, ý mun thái t hiu bit mi vi c ca dân.
Mùa thu, tháng 7, vua ng  i n Hàm Quang xem ua thuyn.
Mùa ông, tháng 10, sai Thái bo ào Thc Ph# và Viên ngoi lang Ngô Nh zng sang n c
Tng  kt ho.
Tháng 12, trên tng á ln  ngn núi phía ông nam có vt chân thn dài rng u 3 th c,
sâu 1 tc (không bit rõ núi nào).
N c Chân Lp n cng.
Vua thân i ánh [5b] Din Châu. Khi v n V!ng Bi n5 g+p lúc tri t ti sm, gió sm d<
di, vua t h ng khn tri r'ng: "Tôi là ng i ít c, lm  trên dân, nm np lo s& nh sp sa xung
v c sâu, không dám c$y binh uy mà i ánh d>p càn b$y. Ch vì ng i Din Châu không theo giáo hóa,
ngu bo làm càn, tàn ng &c chúng dân, ti ác chng cht, n nay không th dung tha không ánh. Còn
nh trong khi ánh nhau, ho+c git oan kW trung hiu, ho+c hi lm kW hin l ng, n nZi hoàng thiên
n%i gi$n phi t= cho bit lZi lm, d?u g+p t%n hi c!ng không dám oán trách. n nh sáu quân thì ti lZi
có th dung th, xin lòng tri soi xét". Khn xong, gió sm u yên l+ng.
S thn Ngô S Liên nói: Vua Thang g+p tai nn hn hán, ly sáu vi c t trách
mình mà m a xung ngay. Nay vua g+p nn gió sm, ly vi c ánh d>p t trách mình

1

: vn là mt khái ni m Ph$t giáo, dch t" Phn paramita, ngh a là "v &t qua gii hn (gi<a mê ti và giác ng), dn dn mang
thêm ngh a thông th ng là cho phép xut gia tu hành. Khi mt ng i ln u tiên n chùa,  &c phép gt tóc i tu, gi là th
, ho+c . Nguyên vn: " bách tính vi tng", có ngh a là nhà n c th"a nh$n cho dân làm s , cp giy gi là  i p.

2

Túc xa quân: quân theo hu xe vua, gm 2 i t và h<u.

3

i Vi t s l &c (q.2, 3a) chép là Y C^m t .

4

Lô Giang là tên gi sông Nh (sông Hng) t" thi thuc Minh v tr c, khác vi tên sông Lô t" thi Lê n nay là sông chy qua
tnh Hà Tuyên, tnh V nh Phú ri % vào sông Hng  ngã ba Bch Hc.

5

V!ng Bi n: (nguyên vn là Bi n Loan), vùng bin  Bi n Sn, thuc huy n T nh Gia, tnh Thanh Hóa.
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mà gió bão ng"ng ngay. [6a]. Tri và ng i cm ng nhau rt nh= nhy, nh h ng rt
chóng, ai bo là trong chZ ti tm m+t tri không soi n ta mà dám di tri chng?
Trong tàu ng a nhà vua, có con ng a trng, phàm khi vua sp i thì nó tt hí lên tr c. Vua +t
cho tên là Bch Long thn mã.
Nm y ng i Man1 sang quá ct ng, n bn Kim Hoa2 và châu V Long3  buôn bán. Vua
sai ng i bt  &c ng i Man và hn 1 vn con ng a.
Quý S u, [Thu$n Thiên] nm th 4 [1013], (Tng i Trung T ng Phù nm th 6). Mùa xuân,
tháng 2, nh các l thu trong n c: 1 - Ao h rung t, 2 - Tin và thóc v bãi dâu, 3 - Sn v$t  núi
ngun các phiên trn, 4 - Các quan i xét h=i v mm mui, 5 -S"ng tê, ngà voi, h ng li u ca ng i
Man Lão, 6 - Các th gZ và hoa qu  u ngun.
Mùa h, tháng 6, phong Hoàng t B làm Khai Quc V ng,  ph Tr ng Yên.
Mùa thu, tháng 7, [6b] vua ng i n Hàm Quang xem ua thuyn.
Mùa ông, tháng 10, châu V Long làm phn, hùa theo ng i Man [Nam Chiu]. Vua thân i
ánh. Th l nh là Hà Án Tun4 s&, em  ng trn vào r"ng núi.
Cho các v ng hu công chúa  &c qun các thu theo th b$c khác nhau.
Giáp Dn, [Thu$n Thiên] nm th 5 [1014], (Tng i Trung T ng Phù nm th 7). Mùa
xuân, tháng giêng, t ng ca ng i Man là D ng Tr ng Hu và oàn Kính Chí em 20 vn ng i Man
vào c p, óng n  bn Kim Hoa, dàn quân óng tri gi là tri Ng! Hoa. Châu m#c châu Bình Lâm5 là
Hoàng Ân Vinh em vi c tâu lên. Vua sai D c Thánh V ng6 em quân i ánh, chém u k hàng vn,
bt sng  &c quân lính và ng a không k xit. Xung chiu cho viên ngoi lang là Phùng Chân và Lý
Thc em mt trm con ng a bt  &c ca ng i Man sang biu nhà Tng. Vua Tng xung chiu cho
quan s ti sai s thn ón tip, cùng i n c a khuyt, mi khon cung n dc  ng u  &c chu
cp y . Khi n, vua Tng gi [7a] bn Chân vào ra mt  i n Sùng c, ban cho m!, ai, 
dùng, tin bc theo th b$c khác nhau.
Mùa h, tháng 4, châu Hoan dâng k` lân.
Tháng 5, H<u nhai tng thng là Th^m Vn Uyn tâu xin l$p àn chay  chùa Vn Tu  cho
tng  th# gii. Vua chu^n tâu.
Mùa thu, tháng 9, xung chiu phát 310 lng vàng trong kho  úc chuông treo  chùa H ng
Thiên.
N c Chân Lp sang cng.

1

Ch ng i Nam Chiu. C ng m#c d?n An Nam chí ca Cao Hùng Tr ng chép là ng i Man Hc Thác, li theo chú d?n ca Minh
s thì Man Hc Thác tc ng i Nam Chiu.

2

Nguyên vn là "Kim Hoa b".

3

V Long: tên châu, nay là huy n Chiêm Hóa, tnh Hà Tuyên.

4

C ng M#c (CB2, 16b) chép là Hà Trc Tun.

5

Bình Lâm: tên châu. C ng m#c d?n c s ph ng d k yu ca C T% V! ghi Bình Lâm là tên châu +t t" thi thuc  ng, 
vào min huy n Qung Uyên, tnh Cao B'ng. Nh ng có nhiu kh nng châu Bình Lâm là châu Bình Nguyên nói n  sau, tc
min t huy n V Xuyên, tnh Hà Tuyên ngày nay. Mi ây,  huy n V Xuyên, tìm  &c vt tích chùa Bình Lâm thi Trn. Không
th gi+c vào vùng Chiêm Hóa, Hà Tuyên mà châu m#c  vùng Qung Uyên (nay là huy n Qung Hòa), Cao B'ng li tâu lên vua.
+t châu này  V Xuyên thì h&p lý.

6

D c Thánh V ng: xem chú thích ???, tr. ???

84

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn II

Mùa ông, tháng 10, xung chiu phát trm lng bc trong kho  úc hai qu chuông treo 
chùa Thng Nghiêm và tinh lâu Ng! Ph &ng. p thành t  bn m+t kinh Thng Long. %i ph ~ng
Thiên1 làm Nam Kinh.
t Mão, [Thu$n Thiên] nm th 6 [1015], (Tng i Trung T ng Phù nm th 8). Mùa xuân,
tháng giêng, cho Trnh Vn Tú làm Thiu s .
ào Cam Mc cht, t+ng Thái s á v ng.
Tháng 2, s chùa T Thánh huy n Thái Bình dâng hòm quý  ng xá l.
Xung chiu cho D c Thánh V ng và V! c V ng i ánh các châu ô Kim2, V Long3,
Th ng [7b] Tân4, Bình Nguyên5, bt  &c th l nh là Hà Án Tun em v kinh s chém u bêu  ch&
ông.
Bính Thìn, [Thu$n Thiên] nm th 7 [1016], (Tng i Trung T ng Phù nm th 9). Mùa
xuân, tháng 3, li l$p 3 hoàng h$u: Tá Quc hoàng h$u, L$p Nguyên hoàng h$u, L$p Giáo hoàng h$u6,
 cho hn nghìn ng i  kinh s làm tng o. D ng hai chùa Thiên Quang, Thiên c và tô bn pho
t &ng Thiên .
ng t. Làm l t vong các danh sn. (Vua nhân i xem núi sông, n bn ò C% S7, thy khí
tt ca núi sông, tâm thn cm ng, bèn làm l r i r &u xung t, khn r'ng: "Tr?m xem a
ph ng này, núi l sông >p, nu có nhân ki t a linh thì h ng l". êm y, vua chiêm bao thy có d
nhân n cúi u ly hai ly, nói: "Thn là ng i làng này, h Lý tên Ph#c man, làm t ng giúp Nam ,
có ting là ng i trung li t,  &c giao trông coi hai di sông núi Z ng và  ng Lâm, bn Di Lão
không dám xâm phm biên gii, mt ph ng yên bình. n khi cht, th &ng  khen là trung tr c, sc
cho gi< chc nh c!. Cho nên phàm gi+c Man Di n c p u chng gi<  &c c. Nay may  &c b h
th ng n, bit cho thn gi< chc này ã lâu ri". Ri ó thung dung nói: " Thiên h khi m ti, trung
thn giu tính danh, gi<a tri nh$t nguy t sáng, ai chEng thy dáng hình"8. Vua thc d$y nói vi c y vi
Ng s i phu L ng Nh$m Vn r'ng: " ó là ý thn mun tc t &ng". Vua sai bói xin âm d ng, qu
nhiên úng nh th. Bèn sai ng i trong châu [8a] l$p n p t &ng úng nh hình dng ng i trong
chiêm bao, tu thi cúng t. Khong niên hi u Nguyên Phong [1251-1258] i Trn, ng i Thát át9 vào
c p, i n a ph ng này, ng a khuwu chân không i  &c, ng i trong thôn d?n dân chúng ra
chng ánh, chém  &c u gi+c, gi+c chy tan. Khong nm Trùng H ng [1285-1293], [Thát át] li
vào c p, n âu c!ng t phá, mà p y v?n nh  &c che ch, không b xâm phm my may, qu
úng nh li thn nói).
Nhà Tng phong vua làm Nam Bình V ng.
Nm y  &c mùa to, 30 bó lúa giá 70 tin. Cho thiên h 3 nm không phi np tô thu.

1

Tc ph ~ng Hòa i sau, nay là huy n ~ng Hòa, tnh Hà Tây.

2

ô Kim: theo C ng M#c, là huy n Hàm Yên, tnh Tuyên Quang (CMCB2, 18b), nay thuc tnh Hà Tuyên.

3

V Long: xem chú thích ??? tr. ???

4

Th ng Tân: tên châu, ch a rõ  khong huy n nào trong tnh Hà Tuyên ngày nay.

5

Bình Nguyên: tên châu thi Lý, t" thi Lê v sau gi là châu V Xuyên, gm các huy n V Xuyên, Bc Quang, Hoàng Su Phì, tnh
Hà Tuyên ngày nay.

6

O phn trên ã chép Lý Thái T% l$p 6 hoàng h$u mà L$p Giáo hoàng h$u ng u, có quy ch xe ki u riêng (BK1, 34b). O ây
nói l$p thêm 3 hoàng h$u n<a, mà tên L$p Giáo hoàng h$u li k  sau cùng. C ng m#c ghi: "iu này chc S có lm, tm
chép li ó ch tra cu thêm" (CMCB2, 19a).

7

C% S: bn C% S có tên nôm là bn Giá, nay  xã Yên S, huy n Hoài c, tnh Hà Tây.

8

Nguyên vn: "Thiên h tao mông mui, trung thn n+c tính danh, trung thiên minh nh$t nguy t, th#c bt kin k` hình". Bài th
này có các d bn trong Vi t i n u linh, Sn Tây tnh chí" v.v... vi nhiu ch< chép khác bi t vi ây.

9

Thát át: phiên âm tên Tartar hay Tatar, b tc Mông C%,  ây ch quân Nguyên - Mông.
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inh T, [Thu$n Thiên] nm th 8 [1017], (Tng Thiên Hy nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, cho
Trn Vn Tú làm Thái phó1.
Xung chiu xá tô rung cho thiên h.
i n Càn Nguyên b sét ánh, vua coi chu  i n phía ông2.
Mu Ng, [Thu$n Thiên] nm th 9 [1018], (Tng Thiên Hy nm th 2). Mùa xuân, tháng 2,
truy phong bà ni làm h$u và +t tên th#y.
S thn Ngô S Liên nói: Vua n ây mi truy phong cho bà ni, ó là lZi ch$m
tr.
[8b] Mùa h, tháng 6, sai Viên ngoi lang là Nguyn o Thanh và Phm Hc3 sang n c Tng
xin kinh Tam Tng.
Mùa ông, tháng 10, phong Hoàng t L c làm ông Chinh V ng.
Xá mt n a tô rung cho thiên h.
K Mùi, [Thu$n Thiên] nm th 10 [1019], (Tng Thiên Hy nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng,
d ng Thái Miu  lng Thiên c4. Xung chiu  dân trong n c làm tng.
Canh Thân, [Thu$n Thiên nm th 11 [1020], (Tng Thiên Hy nm th 4). Mùa h, tháng 4,
n c Chân Lp n cng.
Mùa thu, tháng 9, Nguyn o Thanh i s v, xin  &c kinh Tam Tng; xung chiu cho Tng
thng là Phí Trí sang Qung Châu ón.
Mùa ông, tháng 12, sai Khai Thiên V ng [Ph$t Mã] và ào Thc Ph# em quân i ánh Chiêm
Thành  tri B Chính5, thEng n núi Long Tw6, chém  &c t ng ca chúng là B Linh ti tr$n, ng i
Chiêm [9a] cht n quá n a.
Nm y i n phía ông b sét ánh, vua coi chu  i n phía tây7. D ng ba i n: i n phía tr c
 coi chu, hai i n phía sau  nghe chính s .
Tân Du, [Thu$n Thiên] nm th 12 [1021], (Tng Thiên Hy nm th 5). Mùa xuân, tháng 2,
ly ngày sinh nh$t ca vua làm tit Thiên Thành, ly tre kt làm mt ngn núi gi là Vn Th Nam Sn 
ngoài c a Qung Phúc, trên núi làm nhiu hình chim bay thú chy, muôn vW l k`. Li sai ng i bt
ch c ting ca cm thú làm vui  ban yn cho b tôi.
Sai bn Viên ngoi lang Nguyn Khoan Thái và Nguyn Th C ng sang nhà Tng.
Làm nhà Bát giác cha kinh.
Nhâm Tut, [Thu$n Thiên] nm th 13 [1022], (Tng Cao H ng nm th 1). Mùa xuân, tháng
2, vua thy tit Thiên Thành làm núi gi khó nhc cho dân, bãi i, ch +t yn l mà thôi.
Xung chiu cho D c Thánh V ng i ánh i Nguyên Lch. Quân ta [9b] i sâu vào tri Nh
Hng1 trong t Tng, t kho #n  ó ri v (Xét: Tri Nh Hng n c Tng giáp vi trn Triu
1

Không rõ có phi là Trnh Vn Tú nói  tr c hay không?

2

C ng m#c chú: i n phía ông tc  i n T$p Hin (CMCB2, 19b).

3

C ng m#c chép Phm Hc thành Phm Hc Nh (khin viên ngoi lang Nguyn o Thanh, Phm Hc Nh ).

4

Nguyên vn: "Thiên c lng thái miu", n ây ch a thy nói n lng Thiên c, ng nhm  ch< "lng"; ho+c có th hiu là
Lng Thái Miu  ph Thiên c?

5

B Chính: nay là t các huy n Qung Trch, B Trch, Tuyên Hóa, tnh Qung Bình.

6

Núi Long Tw: theo C ng m#c,  a ph$n xã Thun Cht, huy n Bình Chính, tnh Qung Bình, hình th núi này nhô lên nh vòi
rng, nên gi là "Long tw" (CMCB2, 22a). Huy n Bình Chính nay là huy n Qung Trch, tnh Qung Bình.

7

C ng m#c chú: i n phía tây tc là i n Ging V!.
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D ng2 n c ta. i Nguyên Lch là mt ging ng i Di  vào khong gi<a hai vùng t y. V sau,
Nùng Trí Cao làm phn, chim châu Thng Do3, gi n c là i Lch, ng là chZ này).
Quý Hi, [Thu$n Thiên] nm th 14 [1023], (Tng Nhân Tông, húy Trinh, Thiên Thánh nm th
1). Mùa thu, tháng 9, xung chiu chép kinh Tam tng   kho i H ng, %i trn Triu D ng làm
châu V nh An.
Giáp Tý, [Thu$n Thiên] nm th 15 [1024], (Tng Thiên Thánh nm th 2). Mùa xuân, xung
chiu cho Khai Thiên V ng [Ph$t Mã] i ánh Phong Châu, Khai Quc V ng [B] i ánh châu ô Kim.
S a ch<a kinh thành Thng Long.
Mùa thu, tháng 9, làm chùa Chân Giáo  trong thành  vua ti n ng xem t#ng kinh.
t S u, [Thu$n Thiên] nm th 16 [1026], (Tng Thiên Thánh nm th 3). Mùa xuân, tháng 2,
n c Chân Lp sang cng.
Xung chiu l$p tri nh Phiên4  a gii phía nam châu Hoan, cho quân giáp Lý Thai Giai làm
ch.
Mùa thu, [10a] tháng 8, nh binh làm giáp, mZi giáp 15 ng i, dùng mt ng i qun giáp. Li
nh các cp b$c qun giáp (khi y có con hát là ào th, gi=i ngh hát, th ng  &c ban th ng. Ng i
thi by gi hâm m ting hát ca ào th, phàm các con hát u gi là ào n ng).
S Vn Hnh cht (Vn Hnh không b nh mà mt, ng i by gi nói là hóa thân).
S thn Ngô S Liên nói: S Vn Hnh mi trông thy Lý Thái T%, bit là ng i
khác th ng, n khi thy sét ánh thành vt ch< thì oán bit thi th thay %i, nh
th là có tri thc v &t ng i th ng v$y. Nh ng dt tính m nh, b= nhân luân, chán trn
t#c n ào, n ng c a thin tch mch,  trong sch ly mt mình, ng i quân t không
cho là phi.
Bính Dn, [Thu$n Thiên] nm th 17 [1026], (Tng Thiên Thánh nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, xung chiu làm Ngc i p.
Mùa thu, tháng 8, [10b] sai Lý Tr ng Hin và Lê Tái Nghiêm sang n c Tng kt ho.
Mùa ông, tháng 11, n c Chân Lp sang cng.
Xung chiu cho Khai Thiên V ng i ánh gi+c  Din Châu.
inh Mão, [Thu$n Thiên] nm th 18 [1027], (Tng Thiên Thánh nm th 5). Mùa h, tháng 6,
i hn.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu chép kinh Tam tng. Xung chiu cho Khai Thiên V ng [Ph$t
Mã] i ánh châu Tht Nguyên5, ông Chinh V ng [L c] i ánh Vn Châu6.
Mu Thìn, [Thu$n Thiên] nm th 19 [1028], (T" tháng 3 v sau là niên hi u Lý Thái Tông,
Thiên Thành nm th 1; Tng Thiên Thánh nm th 6).

1

C ng m#c d?n Khâm Châu chí nói tri Nh Hng  phía tây Khâm Châu, giáp vi trn Nh Tích, cách châu V nh An ca n c ta
20 d+m (CMCB2, 23b). Châu V nh An tên c! là trn Triu D ng (%i nm 1023), nay là t huy n Hi Ninh, tnh Qung Ninh.

2

Triu D ng: tên trn thi Lý, xem chú thích v tri Nh Hng  trên.

3

Thng Do: tên châu thi Lý, ni Nùng Trí Cao làm phn l$p ra n c i Lch,  v phn t tnh Cao B'ng ngày nay (theo c s
ph ng d k yu; CMCB, 43a). Nh v$y, iu ng ghi trong câu tip theo ca nguyên chú không úng.

4

Tri nh Phiên: tri nh c ca ng i Phiên ch các tù binh Chiêm Thành.

5

Tht Nguyên: tên châu thi Lý, nay là huy n Tràng nh, tnh Lng Sn.

6

Vn Châu: tên châu thi Lý, nay là t huy n Vn Quan và mt t huy n Vn Lãng, tnh Lng Sn.
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Mùa xuân, tháng 2, vua không kh=e. Tháng 3, ngày mng 1 Bính Thân, nh$t th c. Ngày M$u
Tut, vua bng  i n Long An. B tôi u n cung Long c xin thái t vâng di chiu lên ngôi. Ba
v ng là ông Chinh [L c], D c Thánh và V! c1 nghe tin u em quân  ph mình vào ph#c s|n
trong cm thành. ông Chinh V ng ph#c  trong Long Thành, hai v ng D c Thánh và V! c ph#c
trong c a Qung Phúc, &i thái t n thì ánh úp. [11a]. Mt lát sau, thái t t" c a T ng Phù vào,
n i n Càn Nguyên, bit có bin, sai ng i hu óng ht các c a i n và sai các v s trong cung
phòng gi<, nhân bo t h<u r'ng: "Ta i vi anh em không ph# bc chút nào. Nay ba v ng làm vi c
bt ngh a, quên di m nh ca Tiên , m u chim ngôi báu, các khanh ngh th nào?" Ni th là Lý Nhân
Ngh a nói: "Anh em vi nhau, bên trong có th hi p s bàn m u, bên ngoài có th cùng nhau chng
gi+c. Nay ba v ng làm phn, thì là anh em hay là kW thù? Xin cho bn thn ánh mt tr$n  quyt
 &c thua". Thái t nói: "Ta ly làm xu h% là Tiên  mi mt ch a quàn mà ct nh#c ã git nhau, há
chEng  cho muôn i chê c i sao?" Nhân Ngh a nói: "Thn nghe r'ng mun m a xa thì phi quên
công gn, gi< o công thì phi dt tình riêng, ó là vi c  ng Thái Tông và Chu Công án bt c d
phi làm2. Nay i n h có cho  ng Thái và Chu Công là chm [11b] m u xa, gi< o công chng?
Hay là tham công gn, m tình riêng chng? i n h bit theo du c! ca  ng Thái, Chu Công thì
i sau ca t#ng công c còn ch a rZi, còn rZi âu mà chê c i!". Nhân Ngh a li nói: "Tiên  cho i n
h là ng i hin,   ni  &c chí, tài   làm n%i vi c, nên em thiên h phó thác cho i n h. Nay
gi+c n vây bc c a cung mà ^n nh?n nh th, thì i vi s phó thác ca Tiên  ra sao?" Thái t im
l+ng hi lâu ri bo Nhân Ngh a và b tôi trong cung là bn D ng Bình, Quách Thch, Lý Huyn S , Lê
Ph#ng Hiu r'ng: "Ta há li không bit vi c làm ca  ng Thái, Chu Công hay sao? Ch vì ta mun che
giu ti ác ca ba v ng, khin h t ý rút quân chu ti   &c v>n toàn tình ct nh#c là hn".
Khi y ph binh ca ba v ng vây bc càng gp, Thái t li u không th ngn  &c, nói: "Th ã
nh v$y, ta còn m+t m!i nào trông thy ba v ng n<a. Ta ch bit làm l thành [12a] ph#c ng hu
Tiên , ngoài ra u y cho các khanh c". Bn Nhân Ngh a u ly hai ly nói: "Cht vì vua g+p nn là
chc ph$n ca bn thn. Nay ã  &c chZ áng cht, còn t" chi gì n<a!" Bèn ra l nh cho v s trong
cung m c a ra ánh, ai c!ng vui lòng xông pha, u là mt ng i ch vi trm ng i. Quân ánh nhau
ch a phân  &c thua, Ph#ng Hiu tc gi$n rút g m chy thEng n c a Qung Phúc hô to r'ng: "Bn
V! c V ng ngp nghé ngôi báu, không coi vua ni vào âu, trên quên n Tiên , d i trái ngh a tôi
con, vì th thn là Ph#ng Hiu xin em thanh g m này  dâng". Ri xông thEng n chZ ng a ca V!
c V ng. V ng quay ng a tránh, ng a quw xung, b Ph#ng Hiu bt git. Ph binh ca ba v ng
thua chy. Quan quân u%i theo chém git không sót mt mng, ch có hai v ng ông Chinh và D c
Thánh chy thoát  &c.
Bn Ph#ng Hiu tr v, m+c áo tr$n i vào báo tin thng tr$n  tr c linh c<u Thái T%, ri [12b]
n i n Càn Nguyên báo cho thái t bit. Thái t úy lo r'ng: "Ta s d  &c gánh vác c nghi p to ln
ca tiên , toàn v>n  &c thân th ca cha m>  li u là nh sc ca các khanh c. Ta th ng xem
s nhà  ng thy Ut Trì Kính c giúp nn vua, t ngh là b tôi i sau không ai sánh  &c. Ngày
nay g+p bin, mi bit Ph#ng Hiu còn trung d!ng hn Kính c nhiu". Ph#ng Hiu ly t hai ly nói:
"c ca i n h cm ng c tri t, kW nào manh tâm m u  gì khác thì tri t thn linh u làm
ht chc ph$n mà git i, bn thn có công sc gì!" (Ph#ng Hiu ng i h ng Bng Sn3  Ái Châu, t"
khi còn nh= ã có sc vóc hùng d!ng. Hai thôn C% Bi và àm Xá tranh nhau a gii, toan ánh nhau,
Ph#ng Hiu bo ng i thôn C% Bi r'ng: "Mt mình tôi có th ánh  &c bn h". Các ph# lão m"ng lm,
làm cm r &u  tht. Ph#ng Hiu n mt b<a my u go, ung c!ng quá mc, ri n khiêu chin
vi thôn àm Xá. Ph#ng Hiu c ng thEng l ng nh% cây mà ánh ti tp, nhiu ng i b th ng. Thôn
àm Xá s&, phi tr li rung cho thôn C% Bi. Thái T% nghe danh, dùng làm t ng, thng n chc V! v
t ng quân. ên ây có công d>p nn, thng ô thng th &ng t ng quân, t c hu. Trong khong

1

D c Thánh V ng: xem chú thích tr.???; V! c V ng: ch a rõ, t" trên n ây ch a thy nói n V! c V ng.

2

Tr ng Tôn Vô Kw và Ut Trì Kính c git hai anh ca Lý Th Dân là Kin Thành và Nguyên Cát  gi< ngôi vua cho Th Dân
( ng Thái Tông). Chu Công án git em là Qun Thúc và ày mt em khác là Thái Thúc  gi< ngôi vua cho cháu là Thành
V ng.

3

Bng Sn: theo (CMCB2, 28b) là xã D ng Sn, nay thuc huy n Ho'ng Hóa, tnh Thanh Hóa.
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niên hi u Thiên Cm Thánh V! [1044 -1048] theo Thái Tông i ánh  min nam, làm tiên phong, phá
tan quân gi+c, danh ting rung ng n c Phiên. [13a]. Khi thng tr$n tr v nh công, Ph#ng Hiu
nói: "Thn không mun th ng t c, xin cho ng trên núi Bng Sn ném ao ln i xa, ao ri xung
chZ nào trong t công1 thì xin ban cho làm sn nghi p. Vua nghe theo. Ph#ng Hiu lên núi, ném ao xa
hn n nghìn d+m, ao ri xung h ng a Mi. Vua bèn ly s rung y ban cho, tha thóc thu cho
rung ném ao y. Vì v$y ng i Châu Ái gi [rung] th ng công là [rung] ném ao).
Lê Vn H u nói: Nhà Lý phong cho các con m> ích u làm v ng, các con m>
th u làm hoàng t mà không +t ngôi hoàng thái t . n khi nào vua m n+ng mi
chn mt ng i trong các con cho vào  ni nghi p ln. Truyn dn thành t#c, không
bit là ý th nào. Có ng i nói: "Nhà Lý không +t thái t tr c là vì mun cho các con
chm làm iu thi n. Nu l$p ngôi thái t thì ph$n vua tôi ã nh dù có con hin nh Vi
T 2 c!ng không bit x trí th nào. áp r'ng: Gc thiên h ã nh ri mà còn có cái
ha nh D ng Qung làm ra vW có c hnh3  c p ngôi ích, hung chi ngôi thái t
không l$p tr c, n khi vi vàng mi chn l$p, không may có vi c nh ba phu [13b]
nhân nài xin l$p con khác, T" Vn Thông mua bút s a di chiu4 thì dù mun không b'ng
lòng c!ng chEng  &c n<a. Ng i có n c nhà nên ly ó làm rn.
S thn Ngô S Liên nói: Cùng lòng, cùng c, tt s nghi p có th thành. Có
vua, có tôi, gian him nào c!ng v &t  &c. Thái Tông  ng lúc au xót, bin lon sinh
ngay kJ nách mà vua tôi x trí gãy gn phi lJ, v &t  &c him nn, làm nên s nghi p,
tông miu nh ó  &c v<ng yên. Không phi là vuà tôi g+p gz cùng c cùng lòng mà
 &c nh th ? Xem s chép thì tình cm chân thành ca Thái Tông phát ra  câu nói
"ct nh#c git nhau", lòng trung ph?n khích ca Nhân Ngh a t=  chZ d?n vi c  ng
Thái, Chu Công, lòng ngh a d!ng hng hái ca Ph#ng Hiu l ra  lúc nhy ng a dâng
g m. n khi xong vi c, vua [14a] tôi không mt chút khoe khoang, c nhiên là không
có gì áng chê. Còn nh vi c ch a qua nm ã %i niên hi u thì không th không bàn
n  &c. Theo phép kinh Xuân thu thì khi vua c! mt, vua ni lên ngôi ngay khi bt
u phát tang, qua nm y ri mi %i niên hi u. Chép vi c lên ngôi, theo ngh a tr c
sau thì mt nm không th có hai vua  &c, theo lòng thn dân thì không th b= trng
mt nm không có vua. ó là l v$y. Thái Tông li mo nh$n nm [ ngôi] ca tiên 
mà +t niên hi u là th nào? Phàm nm này sang nm khác theo can chi là s chuyn
v$n ca tri. Ng i làm vua theo phép tri, nhân s v$n hành ca can chi mà chép nm
 ngôi lâu hay chóng, t" x a ã nh th. Vua [Thái Tông] tinh thông l nhc th s, li
không xét vi c y mà làm ri,  cho i sau noi theo vi c c!, ni gót mà làm, y là lZi
ln v$y.
Ngày K H&i, Thái t Ph$t Mã lên ngôi tr c linh c<u. Tôn m> là Lê th làm Linh Hin [14b] thái
h$u. i xá thiên h. %i niên hi u là Thiên Thành nm th 1.
Ngày y, hai v ng ông Chinh và D c Thánh n c a khuyt xin chu ti. Xung chiu tha cho,
li cho t c nh c!.

1

Nguyên vn là "Quan a".

2

Vi T : tên là Khi, anh ca vua Tr# nhà Th ng, Tr# dâm lon, Vi T nhiu ln khuyên can, b Tr# u%i i.

3

D ng Qung là con th ca Tùy Vn , áng không  &c l$p làm thái t , nh ng vì hoàng thái t là D ng D!ng tính nt kiêu
xa. Vn  ghét. Qung bit ý, v t= ra có c hnh  chim lòng yêu ca Vn , qu nhiên Vn  b= D!ng, l$p Qung làm
thái t . Sau ó Vn  hi, mun s a li, Qung bèn git c Vn  và D!ng  làm vua.

4

Ba phu nhân nói ây là Cm Thánh, Nh$t Phong, Ph#ng Thánh, u là v& ca Lý Thn Tông. Tr c Thn Tông ã cho Thiên Lc
làm hoàng thái t , n khi Thn Tông m n+ng, ba phu nhân n xin %i l$p Thiên T làm thái t (Xem BK3, 42a). Tham tri chính
s T" Vn Thông nh$n li giúp ba phu nhân, nh ng cm bút ch Thn Tông %i ý ch không t ý s a di chiu (C!ng xem BK2,
42a).
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By tôi dâng tôn hi u là Khai Thiên Thng V$n Tôn õo Quý c Thánh Vn Qung V! Sùng
Nhân Th &ng Thi n Chính Lý Dân An Thn Phù Long Hi n Th Nguyên Ng C c ~c Tu Công Cao ~ng
Chân Bo Lch Thông Huyn Chí Áo H ng Long i ch Thông Minh T" Hiu Hoàng .
Vua nh$n vi c mi lên ngôi, xung chiu cho ly tin l#a  kho ln ban cho thiên h (ngày 15
Canh Thân).
Khai Quc V ng làm phn. Tr c v ng óng  ph Tr ng Yên, c$y có núi sông him tr, t#
t$p nh<ng kW trn tránh, c p bóc dân mn, Thái T% không h hay bit, nuôi thành ti ác. n khi nghe
Thái T% bng, V! c V ng b git, lòng càng bt bình, bèn em ph binh làm phn.
Phong t c v ng cho thn núi ng C%, d ng miu  tu thi cúng t và [15a] làm l th.
Tr c ây, mt hôm tr c khi ba v ng làm phn, vua chiêm bao thy mt ng i t x ng là thn núi
ng C% nói vi vua v vi c ba v ng V! c, ông Chinh, D c Thánh làm lon, phi mau em quân
d>p ngay. Tnh d$y lin sai phòng b, qu nhiên ng nghi m. n ây xung chiu giao cho H<u ty d ng
miu  bên h<u thành i La sau chùa Thánh Th, ly ngày 25 tháng y, p àn  trong miu, cm c
xí, chnh n i ng!, treo g m giáo  tr c thn v, c li th r'ng: "Làm con bt hiu, làm tôi bt
trung, xin thn minh git cht". Các quan t" c a ông i vào, n tr c thn v cùng ung máu n th,
hàng nm ly làm l th ng. Sau vì tháng 3 có ngày quc kw, chuyn sang mng 4 tháng 4.
Mùa h, tháng 4, vua thân i ánh ph Tr ng Yên, cho ni th Lý Nhân Ngh a  li gi< Kinh s .
Ngày Nhâm Thân n Tr ng Yên. Ngày y, Khai Quc V ng u hàng. Vua h l nh r'ng: "Ai c p bóc
ca ci ca [15b] dân thì chém". Quân s nghiêm theo, không my may xâm phm. i quân vào thành
Tr ng Yên, dân trong thành em dâng biu trâu r &u ng y  ng. Vua sai s tuyên ch y lo, c
thành vui to. Xung chiu di Khai Quc V ng và các liêu thuc ca v ng v kinh Thng Long. Vua t"
ph Tr ng Yên v, xung chiu tha ti cho Khai Quc V ng, v?n cho t c nh c!.
Tháng 5, ngày 6, có du vt ca thn nhân hi n ra  chùa Vn Tu. By tôi dâng li nói: "Thái t
là gc ca thiên h, gc ng thì thiên h yên, xin b h sm chn con ni hin l$p ngôi ông cung, 
th=a lòng mong ca thiên h". Vua nghe theo, sách phong hoàng t Nh$t Tôn làm ông cung thái t .
L$p by hoàng h$u.
Tháng 11, cho cha ca Mai hoàng h$u là H u làm An quc th &ng t ng, cha ca V ng hoàng
h$u là Z làm Ph# quc th &ng t ng, cha ca inh hoàng h$u là Ngô Th &ng làm Khuông quc th &ng
t ng.
[16a] S thn Ngô S Liên nói: Thân thích ca hoàng h$u  &c quý hin, i
tr c c!ng ã có. Tuy v$y, ly thích thuc c!ng phi ly ng i có tài. Bn H u qu là có
tài chng? Thì không c là cha ca hoàng h$u là phi, trao t c phong là không phi.
Ho+c có ng i nói: ây là ân sng +c bi t ch cho t c, ch không cho quyn. Tr li
r'ng: T c c!ng ã cao ri, sao li có danh hi u an quc, ph# quc, khuông quc
th &ng t ng quân mà lm cho kW không có công lao!
Ly L ng Nh$m Vn làm Thái s . Ng Th &ng inh1 làm Thái phó, ào X Trung làm Thái bo,
Lý o K làm T khu m$t, Lý Tri t làm Thiu s , Xung Tân làm H<u khu m$t, Lý M$t làm T tham tri
chính s , Kiu Bng làm H<u tham tri chính s , Liêu Gia Trinh2 [16b] làm Trung th th lang, Hà Vin
làm T gián ngh i phu, Z Sm làm H<u gián ngh i phu, Nguyn Quang L&i làm Thái úy, àm Toi
Trang làm ô thng, V! Ba Tu làm Uy v th &ng t ng, Nguyn Khánh làm nh thng i t ng, ào
Vn Lôi làm T phúc tâm, Lý Nhân Ngh a làm H<u phúc tâm, Phan  ng Li t làm Ni th.
+t các cp b$c ca tng o.

1

Có s lm l?n v cách ghi h tên ng i cha ca inh hoàng h$u. O trên ghi: cha ca Mai hoàng h$u là H u thì có th hiu ng i
ó là Mai H u..., cha ca inh hoàng h$u là Ngô Th &ng thì có th hiu ng i ó là inh Ngô Th &ng. O ây Toàn th li ghi
Ngô Th &ng inh? i Vi t s l &c (q2, t 5a) c!ng ghi là Ngô Th &ng inh. Ch a rõ nhm l?n do âu.

2

i Vi t s l &c chép là Liêu Gia Chân (Chân và Trinh có th lm vi nhau).
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+t 10 v i n tin cm quân: 1. Qung Thánh, 2. Qung V!, 3. Ng Long, 4. B%ng Nh$t, 5.
Tr"ng Hi. MZi v u chia ra t h<u tr c, i quanh  bo v bên trong cm thành, cng là 10 v .
Tháng 6, ly ngày sinh ca vua làm tit Thiên Thánh. Ly tre làm núi Vn Tu Nam Sn  Long
trì: kiu núi làm thành nm ngn, trên nh ngn  gi<a d ng núi Tr ng Th, bên nh bn ngn xung
quanh u +t núi Bch Hc, trên núi làm hình dng các ging chim bay [17a] thú chy, l ng ch"ng núi
có rng thn cun quanh, cm xen các th c, treo l?n vàng ngc, sai con hát1 th%i sáo th%i kèn trong
hang núi, dâng ca tu múa làm vui, cho các quan n yn. Quy ch núi nm ngn bt u t" y.
S thn Ngô S Liên nói: M"ng ngày sinh là l ln. B tôi chúc m"ng vua, vua
ban yn cho b tôi, vua tôi hòa h&p  thông tình trên d i, l vn nên nh th. Song
vua  ng  tang mà vui chi ht mc, không ngh n vi c tiên  ch a chôn sao?
Cái lòng au n th ng xót, có lJ không còn gì.
Mùa ông, tháng 10, táng [tiên ]  Th Lng, ph Thiên c, +t th#y là Thn V! Hoàng ,
miu hi u là Thái T%.
[17b] Lê Vn H u nói: Thi c%, khi thiên t ã bng, xây Lng an táng linh c<u,
ho+c gi là M$u Lng ho+c gi là X ng Lng;  vn ch ng  các, ho+c gi là Hin
Mô, ho+c gi là Bo Vn. Nay nhà Lý, lng các i ch gi chung là Th Lng, các gi là
Long , có l by gi vua không có hc mà các nho thn c!ng không bit s a ch<a
ho+c không có sc kê cu vi c c% v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Lý [Thái T%] dy lên, tri m im lành hi n ra  vt
cây sét ánh. Có c tt có ngôi, bi lòng ng i theo v, li v"a sau lúc Nga Triu
hoang dâm bo ng &c mà vua thì vn có ting khoan nhân, tri th ng tìm ch cho dân,
dân theo v ng i có c, nu b= vua thì còn bit theo ai! Xem vi c vua nh$n m nh sâu
sc l+ng lJ, di ô yên n c, lòng nhân th ng dân, lòng thành cm tri, cùng là ánh
d>p phn lon, Nam Bc [18a] thông hiu, thiên h bình yên, truyn ngôi lâu i, có
th thy là có m u l &c ca b$c  v ng. Duy có vi c ham thích o Ph$t, o Lão là
chZ kém.

THÁI TÔNG HOÀNG

F

Tên húy là Pht Mã, m(t tên khác là *c Chính, con tr ng c+a Thái T$. M) là hoàng
hu h Lê, sinh vua vào ngày 26 tháng 6 nm Canh Tý, niên hi u ^ng Thiên nm th* 7
[1000] th'i Lê, ph+ Tr'ng Yên. Thái T$ c nh'ng ngôi, lp ông cung thái t . Khi Thái
T$ bng, nh' có Phng Hiu trung dng, ng lòng c*u nn, lên ngôi hoàng , ngôi 27
nm [1028 - 1054], th 55 tu$i [1000 - 1054], bng
i n Tr'ng Xuân. Vua là ng'i trm
m/c, c trí, bit trc mi vi c, gi!ng nh Hán Quang V ánh âu c y, công tích sánh
vi 'ng Thái Tông. Nhng ng'i quân t còn ly vi c khoe khoang thái quá  chê trách
vua cha hin.
Khi vua mi sinh,  ph Tr ng Yên có con trâu ca nhà dân t nhiên thay s"ng khác, ng i y
cho là im không lành, ly làm lo. Có ng i gi=i chiêm nghi m i qua nhà y c i mà nói: "ó là im
%i mi, can d gì n nhà anh". Ng i y [18b] mi ht lo.
Vua có by cái nt rui sau gáy, nh sao tht tinh2. Khi còn nh= cùng trW con chi ùa, có th sai
bo  &c chúng, bt chúng i dàn hu tr c sau và hai bên nh nghi v các quan theo hu vua. Thái T%
thy th vui lòng, nhân nói ùa r'ng: "Con nhà t ng nên bt ch c vi c quân, cn gì phi kW r c
ng i hu?" Vua tr li ngay r'ng: "KW r c ng i hu thì có xa l gì vi con nhà t ng? Nu xa l thì
1

Nguyên vn là "linh nhân".

2

Tht tinh: tc là chòm sao Bc ^u (có 7 sao).
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sao ngôi vua không  mãi h inh mà li v h Lê, u do m nh tri thôi". Thái T% kinh l, t" y càng
yêu quý hn. Khi Thái T% nh$n nh ng ngôi, l$p làm ông cung thái t . Nm Thu$n Thiên th 3 [1012],
phong làm Khai Thiên V ng, cho ra  bên ngoài. Nm th 11 [1020] cho làm Nguyên soái i ánh
Chiêm Thành có tri Bó Chính. i quân v &t bin, n núi Long Tw [19a] có rng vàng hi n  thuyn
ng , ch mt mình vua z ly con rng. n ni, ánh tan quân Chiêm, bt  &c t ng em v. Nm
th 19 [1027], mùa xuân, tháng 3, ngày mng 1 Bính Thân, vua ly áo ng ban cho Trn Tu Long là
o s  quán Nam . êm y có ánh sáng khp trong quán. Tu Long kinh ngc d$y xem thì thy rng
vàng hi n  mc áo. Các vi c y u là m nh tri, n ây u thy phù h&p c. Vua b^m tính nhân t",
sáng sut d nh ng, thông hiu i l &c vn võ, còn nh l#c ngh l nhc, ng x, th s không môn gì
là không tinh thông am t ng.
K T, niên hi u Thiên Thành nm th 2 [1029], (Tng Thiên Thánh nm th 7). Mùa xuân,
tháng 2, ngày Nhâm Ng, khánh thành miu Thái T%.
Tháng 3, ngày mng 7, g công chúa Bình D ng cho châu m#c châu Lng1 là Thân Thi u Thái.
[19b] Giáp n Nãi2  châu Ái làm phn. Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, vua thân i ánh giáp
n Nãi, cho ông cung thái t  li Kinh s làm Giám quc. Khi ánh  &c giáp n Nãi ri, sai Trung
s c sut ng i n Nãi ào kênh n Nãi. Vua t" n Nãi tr v Kinh s .
Có du ng i thn hi n  chùa Thng Nghiêm. Tháng 6, rng hi n lên  nn i n Càn Nguyên.
Vua nói vi t h<u r'ng: "Tr?m phá i n y, sang phEng nn ri mà rng thn còn hi n. Có lJ ó là t
tt, c ln h ng thnh,  chZ chính gi<a tri t chng?" Bèn sai H<u ty m rng quy mô, nhm li
ph ng h ng mà làm li, %i tên là i n Thiên An. Bên t d ng i n Tuyên c, bên h<u d ng i n
Diên Phúc, thm tr c i n gi là Long Trì (thm rng). Phía ông thm rng +t i n Vn Minh, phía
tây +t i n Quang V!, hai bên t h<u thm rng +t lu chuông i nhau  dân chúng ai có vi c ki n
t#ng oan u%ng thì ánh chuông lên. Bn xung quanh thm rng u có hành lang  [20a] t# hp các
quan và sáu quân túc v . Phía tr c làm i n Ph#ng Thiên3, trên i n d ng lu Chính D ng làm ni
trông coi tính toán gi khc, phía sau làm i n Tr ng Xuân, trên i n d ng gác Long  làm ni ngh
ngi du ngon. Bên ngoài p mt ln thành bao quanh gi là Long Thành.
Mùa thu, tháng 8, châu Hoan dâng k` lân.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, tri m a go trng thành ng tr c b$c thm chùa Vn
Tu.
Nm y, s nhà Tng là Ch ng D nh sang làm l iu tang. Li sai s sang phong vua làm
Qu$n V ng.
Canh Ng, [Thiên Thành] nm th 3, [1030], (Tng Thiên Thánh nm th 8). Mùa xuân, tháng
2, làm i n Thiên Khánh  tr c i n Tr ng Xuân  làm chZ nghe chính s . i n làm kiu bát giác,
tr c sau u bc cu Ph &ng Hoàng.
Mùa h, tháng 4, sai i liêu ban4 Lê c Thuyên và Viên ngoi lang Nguyn Vit Thân sang nhà
Tng [20b]  áp l.
nh kiu m! áo ca các công hu vn võ.
Mùa ông, tháng 10,  &c mùa to. Ngày 14, vua thân ra rung  iu L5 xem g+t, nhân %i tên
cánh rung y gi là rung V nh H ng. Ngày y, tr v cung.

1

Lng Châu: tên châu thi Lý, nay là t Lng Sn.

2

n Nãi: tên giáp, có lJ là vùng an Nê, huy n Thi u Yên, tnh Thanh Hóa, ni có núi ng C% (xem BK1, 16b).

3

Ph#ng Thiên: C ng m#c chép là Ph#ng Tiên (CMCB2, 34a).

4

i liêu ban: tên t c ca triu Lý.

5

Nguyên vn: "iu L in". Tên t này  &c nhc n hai ln trong Toàn th ,  ây và cách 3 t sau (BK2, 25a), u khc in
rõ ch< "iu". Các bn in sau bn Chính Hòa nh bn VHv. 2330 (BK2, 20b và 25a), và các bn in ca Quc t giám triu Nguyn
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Tân Mùi, [Thiên Thành] nm th 4 [1031], (Tng Thiên Thánh nm th 9). Mùa xuân, tháng
giêng, châu Hoan làm phn.
Tháng 2, ngày mng 1, vua thân i ánh châu Hoan, cho ông cung thái t làm Giám quc.
Quân i t" Kinh s n châu Hoan, ng i châu y u hàng. Xung chiu tha ti cho các quan châu
huy n, sai Trung s ph d# dân chúng.
Tháng 3, vua t" châu Hoan v n Kinh.
Xung chiu phát tin thuê th& làm chùa quán  các h ng p, tt c 150 chZ1.
Mùa thu, tháng 8, m hi chay  khánh thành. i xá thiên h.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, o s là Trnh Trí Không tâu xin cho các o s  &c nh$n ký
l#c2  cung Thái Thanh. Vua y cho.
Nhâm Thân, [Thiên Thành] nm th 5 [1032], (Tng Minh o nm th 1). Mùa xuân, tháng 2,
chùa Thích Ca  tr c quán Lôi Công có cây u àm3 [21a] n hoa.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, vua ng n Tín H ng  Z ng giang cày rung tch in, có
nhà nông dâng mt cây lúa chiêm có 9 bông thóc. Xung chiu %i gi rung y là rung ~ng Thiên.
Ngày y tr v cung.
Mùa thu, tháng 9, vua i châu Lng bt voi, ri t" châu Lng tr v.
Mùa ông, tháng 11, ban yn cho các quan  i n Thiên An.
Quý Du, [Thiên Thành] nm th 6 [1033], (Tng Minh o nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, n c Chân Lp sang cng.
Châu nh Nguyên4 làm phn. Tháng 2, vua thân i ánh, cho ông cung thái t giám quc.
Mng 8 , quân i t" Kinh s , óng li  châu Chân ng6, có ng i àn bà h ào1 dâng con gái, vua
nh$n cho làm phi. Ngày 17, d>p  &c châu nh Nguyên, em quân v.
5

(nh bn ký hi u A.3 v.v...) u in là iu L, nh bn Chính Hòa. Nh ng i Vi t s ký tin biên (bn in i Tây Sn, BK2, 26b)
và C ng m#c (CMCB2, 35a) u in là "Ô L in". Hai ch< "iêu" và "Ô" ch khác nhau 1 nét ngang ngn trong lòng ch< phía
trên, rt d c và chép nhm vi nhau. Vì C ng m#c dùng s li u ca Toàn th , mZi tr ng h&p s a ch<a các ch< th ng có
chú gii. Nh ng  ây không thy nói n vi c s a ch<, do ó ch a rõ C ng m#c hay Toàn th chép úng? Tm phiên úng
theo nguyên vn Toàn th bn Chính Hòa. C ng m#c chú: "Ô L, V nh H ng: ch a rõ ích xác  âu. Nh ng xét huy n ông
Yên, tnh H ng Yên có tông V nh H ng, có lJ  ây chng?" (CMCB2, 35a).
1

Nguyên vn: "... Chiu phát tin nhm công to t quán vu h ng p, phàm bách ng! th$p s". Các bn in ca Quc t giám thi
Nguyn (A. 3v.v...) và các bn VHv. 2330 (sau bn Chính Hòa) u in là "... vu h ng p, c u bách ng! th$p s" (...  các h ng
p, tt c 950 chZ). Ch< "phàm" và ch< "c u" dáng ch< gn ging nhau, d c và chép nhm. Có th tr c do bn VHv. 2330 in
ph=ng theo bn Chính Hòa, sau các bn in i Nguyn theo ó nhm tip. C ng m#c có th ã dùng mt bn Toàn th thuc
loi nói trên cho nên c!ng chép nh th (c u bách th$p s. CMCB2, 35b). Nh ng i Vi t s ký tân biên bn in thi Tây Sn, v?n
chép là "... phàm bách ng! th$p s" (VSKTB BK2, 26b). i Vi t s l &c (q.2, 5b) c!ng chép rõ hn: "to t quán phàm nht
bách ng! th$p x". Xét v kt cu ng< pháp, câu "... phàm bách ng! th$p s" ch a  &c chu^n xác, nh ng kt h&p vi i Vi t
s l &c, chúng tôi dch là "150 s".

2

Nguyên vn: "th# ký l#c"; có ngh a là nh$n s ng ký,  &c chính thc th"a nh$n vi c tu hành.

3

Nguyên vn: u àm th#, tên loài cây phiên âm t" ting Phn: Udumbara (c!ng phiên là u àm loát). Cây này có qu mà không
có hoa, truyn thuyt Ph$t giáo nói ó là im lành, 3.000 nm mi mt ln n hoa. Có th coi cây sung t ng ng vi cây u
àm, nh ng cây sung  ta không có truyn thuyt nh cây Udumbara ca *n .

4

nh Nguyên: tên châu thi Lý, có lJ là min tnh Yên Bái.

5

Nguyên vn: "Bát nguy t" (tháng 8). Nh ng  d i ghi tip li là: "mùa thu, tháng 7". Nh
nhm, úng ra phi là ch< "nh$t" (ngày).

6

Chân ng: tên châu thi Lý. C ng m#c chua là "thuc tnh Sn Tây, tc ph Lâm Thao bây gi" (CMCB2, 37a). Ph Lâm Thao
thi Nguyn là t huy n Phong Châu và mt phn t các huy n Thanh Hòa và Sông Thao tnh V nh Phú ngày nay. Nh ng có th
châu Chân ng thi Lý gm c mt phn t huy n Tam Thanh (Tam Nông c!)

v$y ch< "nguy t"  ây là khc in
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Mùa thu, tháng 7, ngày 12, châu m#c châu V nh An là S
chân châu. Vua sai s n tìm, qu nhiên tìm  &c.

D#ng Hòa tâu r'ng châu y2 có v c

Tháng 8, sách phong ông cung thái t [Nh$t Tôn] [21b] làm Khai Hoàng V ng,  cung Long
c.
Ngày 13, vua ra ngoài c a Tr ng Qung xem ph  ca hoàng t v"a xây xong.
Xung chiu úc qu chuông mt vn cân   lu chuông Long Trì.
Tháng 9, châu Tr Nguyên3 làm phn.
Mùa ông, tháng 10, vua thân i ánh châu Tr Nguyên, cho Khai Hoàng V ng giám quc. D>p
yên châuTr Nguyên. Tháng 12, ngày mng 1, vua em quân v.
Giáp Tut, [Thiên Thành] nm th 7 [1034], (T" tháng 4 v sau là niên hi u Thông Th#y nm
th 1, Tng Cnh H u nm th 1). Mùa h, tháng 4, xung chiu cho các quan tâu vi c  tr c m+t vua
thì gi vua là "triu ình".
Lê Vn H u nói: Thiên t t x ng là "tr?m", là "d nht nhân". B tôi xung vua
là "b h", ch chZ thiên t  là triu ình, ch chZ chính l nh ban ra là "triu snh", t"
x a không thay %i x ng hô. Nay [Lý] Thái Tông bo các quan gi mình là "triu ình",
[22a] sau [Lý] Thánh Tông t x ng là "Vn th+ng", Cao Tông bo ng i gi mình là
"Ph$t" u không theo phép  âu, mà là thích khoe khoang. Kh%ng T nói: "Danh
không chính thì nói không thu$n" là th.
Tháng y, %i niên hi u là Thông Th#y nm th 1. By gi hai nhà s là Nghiêm Bo Tính và
Phm Minh Tâm thiêu mình cháy kt thành tht bo4. Vua xung chiu em tht bo y gi<  chùa
Tr ng Thánh  h ng èn th cúng. Vua cho là vi c l, %i niên hi u là Thông Th#y.
S thn Ngô S Liên nói: Thuyt nhà Ph$t gi xá lw là tinh túy do tinh khí t# li
khi t xác, l a không t cháy  &c cho nên gi là bo. T ng truyn ng i nào hc
Ph$t thành thì thân hóa nh th. Có lJ vì s on tuy t tình d#c thì [22b] tinh khí kt li
thành ra nh th y. Ng i i không th ng thy, cho là l, có bit âu là tinh khí
d ng t# li mà thành thôi. Vua c!ng mê ho+c vi c y, nhân ó %i niên hi u. T" y v
sau, nh<ng ng i hiu danh co u làm s , nh?n ni chu cht nh loi Trí Thông5
nhiu lm.
Tháng 6, châu Hoan em dâng con thú mt s"ng, sai Viên ngoi lang là Trn ~ng C, V ng
Vn Khánh em sang biu nhà Tng.
Mùa thu, tháng 8, vua ng n chùa Trùng Quang núi Tiên Du6, sai d ng kho Trùng H ng [
cha kinh].
Sai Viên ngoi lang là Hà Th#, Z Khoan em biu nhà Tng hai con voi thun. Nhà Tng ly
kinh i tng  t.
Mùa ông, tháng 11, óng thuyn ln Vn An.

1

Nguyên vn: "ào i di". i di là Bà dì. C ng m#c ch chép "H<u ào th gi" (có ng i h ào..., CMCB2, 37a).

2

Nguyên bin in: "l#c châu", có lJ là khc in nhm ch< "bn châu".

3

Tr Nguyên: tên châu thi Lý, C ng m#c chua "không tho  &c" (CMCB2, 38a), có th  gn châu nh Nguyên.

4

Tht bo: by th quý. Theo Pháp hoa kinh, by th y là: vàng, bc, l u ly, xà c", ngc, mã não, trân châu (ngc trai) mai khôi
(ngc =). Các kinh khác nh Vô l &ng th, A Di à, Bát Nhã u nói n tht bo vi mt vài th khác.

5

Nhc vi c s Trí Thông, th gia hu bo tháp xá l ca Trn Nhân Tông  núi Yên T , t thiêu thi Trn Minh Tông (1314-1329).

6

Núi Tiên Du:  huy n Tiên Du, nay là huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc, còn có tên là núi Ph$t Tích, li có tên là núi Ln Kha (do truyn
thuyt nó V ng Cht vào núi n ci, chng cán rìu xem hai ông già ánh c, tan cuc nhìn li thy cán rìu ã m#c nát).
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Nm y, s H u  chùa Pháp Vân, châu C% Pháp tâu r'ng, trong chùa y phát ra my lung ánh
sáng, theo chZ ánh sáng ào xung  &c [23a] mt cái hòm b'ng á, bên trong có cái hòm b'ng bc,
trong hòm bc li có hòm b'ng vàng, trong hòm vàng có bình l u ly, trong bình  ng xá lw. Vua sai r c
vào cm i n, xem xong li tr li.
t Hi, [Thông Th#y] nm th 2 [1035], (Tng Cnh H u nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, c=
chi mc  tr c i n Thiên Khánh.
Mùa h, tháng 4, xung chiu làm chic gh chéo hình bát giác thép vàng1.
Mùa thu, tháng 7, l$p ng i thip yêu (không rõ tên) làm Thiên Cm hoàng h$u; phong hoàng
t Nh$t Trung làm Ph#ng Càn V ng, các hoàng t khác u phong t c hu.
M ch& Tây Nhai và dãy ph dài2  ch& y.
Xung chiu bc cu Thái Hòa  sông Tô Lch. Tháng 9, cu bc xong, vua ng n xem, sai các
quan hu làm th.
Ng i châu Ái làm phn. Mùa ông, tháng 10, vua thân i ánh, cho Ph#ng Càn V ng l u th
Kinh s . Quân i t" Kinh s , n châu Ái. Vua ng  hành dinh, ban yn cho các quan hu và t ng súy,
ngm ch nh thng i t ng là Nguyn [23b] Khánh mà bo các phi tn r'ng: "Khánh th nào c!ng
làm phn". Các phi tn u kinh ngc h=i: "B h làm sao mà bit? Xin nói cho nghe nguyên do". Vua
nói: "Khánh trong lòng không bình th ng, nhìn tr?m có vW h% th>n, i ng tht tit, nói làm trái
th ng. Ly ó mà xem  bit là nó có ý khác, hình trng làm phn rõ ri". ánh  &c châu Ái, tr ti
châu m#c châu Ái, sai s i ph d# dân chúng trong châu. Kinh s l u th là Phùng Càn V ng Nh$t
Trung cho chy trm báo tin bn nhà s h H, em nuôi ca nh thng i t ng Nguyn Khánh, ô
thng àm Toái Trng, Hoàng  Thng Càn, Thái Phúc m u phn, qu úng nh li vua nói. Các phi
tn u ly hai ly nói: "Bn thip nghe nói thánh nhân thy  &c chZ ch a hi n hình, bit tr c vi c
ch a xy ra, nay  &c chính mt trông thy".
Vua xung chiu bt bn Khánh óng c!i em v Kinh s . Tháng 11, ngày mng 1, vua t" châu
Ái v n Kinh, làm ti c r &u m"ng vi c tr v. y li các t ng s có công d>p châu Ái.
Vua ng i n Thiên Khánh xét [24a] án bn s H, Nguyn Khánh; u phi xWo tht bm
x ng  ch& Tây, còn nh<ng kW khác thì xét theo ti n+ng nh>.
Xung chiu phát 6 nghìn cân ng  úc chuông +t  chùa Trùng Quang3. Chuông úc xong,
sai ng i kéo  a n chùa. Chuông y không &i sc ng i, t di chuyn  &c, ch khonh khc ã
n chùa.
S thn Ngô S Liên nói: Phàm v$t hình vuông thì ng, hình tròn thì i, chuông
có th i  &c là vì hình tròn. Có lJ là kéo nó i, không nhc n sc ng i, nh có thn
giúp v$y. Nay ta hãy xem nh cây gZ ln m i my ng i khiêng không n%i, mt ng i
^y ngang thì nó ln tròn mà i. Chuông c!ng th, s chùa mun làm cho o mình có
vW thn di u, mi nói phao lên nh th  ánh l"a mà thôi. Nh<ng chuy n nh du vt
ng i thn, ánh sáng xá lw, cây u àm [24b] n hoa, t &ng Ph$t c% n%i lên v.v... u

1

Nguyên vn: "ch kim bát giác tiêu dao". Nh v$y trong câu này tiêu dao phi là mt danh t" ch  v$t nh ng hai ch< tiêu dao
không h có ngh a ó. i Vi t s ký tin biên (bn in thi Tây Sn) có chú thích: "Tiêu dao là tên m!... cách làm th nào không
kho  &c" (BK2, 29a). Tham kho Vân ài loi ng< thì bit câu trên in thiu mt ch< "ta"  cui câu: "ch kim bát giác tiêu dao
ta". Lê Quý ôn vit: "Gh ngi ca ng i H (Hung Nô) khoan cht,  chéo chân, x= dây làm m+t gh, m ra gp li chóng
lm, n+ng không n và cân, gi là "tiêu dao ta", t ng truyn ng i hu ca vua  ng Minh Hoàng ã làm chic gh theo
kiu y  em theo cho ti n ngi khi theo hu vua i chi  ngoài" (Bn dch, tr.133). Nh v$y có lJ "tiêu dao" không phi là tên
chic m! nh VSKTB ã chú, c!ng không phi là chic ki u tiêu dao nh  bn dch c!, mà là tiêu dao ta, có ngh a là chic gh
kéo nh Lê Quý ôn ã mô t.

2

Nguyên vn: tr ng lang, dãy nhà dài.

3

Chùa Trùng Quang:  núi Tiên Du (Tiên Sn, Hà Bc).
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do bn các nhà s ra c. Ng i cm bút chép s  ng thi không xét lý lJ, c theo th
mà chép vào s sách.
Bính Tý, [Thông Th#y] nm th 3 [1036], (Tng Cnh H u nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng,
m hi  Long Trì khánh thành pho t &ng ph$t i Nguy n. i xá thiên h.
Tháng 2, xung chiu chép kinh i tng ct  kho Trùng H ng.
Tháng 3, g công chúa Kim Thành cho châu m#c châu Phong là Lê Tông Thu$n.
Mùa h, tháng 4, +t hành dinh  châu Hoan, nhân ó %i tên châu y là Ngh An.
Mùa thu, tháng 8, g công chúa Tr ng Ninh cho châu m#c châu Th &ng Oai là Hà Thi n Lãm.
Mùa ông, tháng 10, o Lâm Tây1 và các châu ô Kim, Th ng Tân, Bình Nguyên2 làm phn,
xâm ln các châu T Lng ca n c Tng, c p trâu ng a, t nhà c a ri v.
inh S u, [Thông Th#y] nm th 4 [1037], (Tng Cnh H u nm th 4). Mùa xuân, tháng 2,
ngày mng 1, vua thân i ánh o Lâm Tây, sai Khai [25a] Hoàng V ng [Nh$t Tôn] làm i nguyên
soái ánh các châu ô Kim, Th ng Tân, Bình Nguyên, cho Ph#ng Càn V ng [Nh$t Trung] làm Kinh s
l u th. Quân i t" Kinh s n óng  Lâm Tây, d>p yên  &c. Tháng 3, vua t" o Lâm Tây v n
kinh.
Xung chiu cho châu Ngh An d ng các kho  trong châu nh T Thành, L&i Nhân, V nh Phong,
tt c 50 s.
Mùa thu, tháng 7, vua ng i n Hàm Quang xem ua thuyn. N c lên to.
Trong v n dâu  iu L3 có pho t &ng Ph$t c% tri lên. Tháng 8, óng thuyn V nh Xuân.
Mùa ông, tháng 12, óng thuyn Nh$t Quang.
D ng n th Ho'ng Thánh i V ng. Tr c ây vua thy ph ô h  nhiu án ng, quan s
s không xét oán  &c, mun t= rõ s linh thiêng sáng sut  ti t ht kW gian trá, bèn tm gi t
h ng khn Thiên . êm y vua chiêm bao thy s gi m+c áo = b ng sc ch ca th &ng  ban
cho Phm C Lng làm chc ô h ph ngc t#ng minh ch. Vua h=i s tri r'ng: "Ng i y [25b] là
ai? Hi n ang gi< chc gì ca ta?" S gi nói: "Ng i y làm Thái úy triu Lê i Hành". Nói xong thì
bin mt. Vua tnh d$y, gi các quan vào h=i vi c áy, phong cho [C Lng] t c v ng, sai H<u ty d ng
n  phía tây c a Nam thành, tu thi cúng tê (Ho'ng Thánh sau %i là Hng Thánh)4.
Mu Dn, [Thông Th#y] nm th 5 [1038], (Tng Bo Nguyên nm th 1). Mùa xuân, tháng 2,
vua ng ra c a B Hi cày rung tch in. Sau H<u ty dn c= p àn. Vua thân t Thn Nông, t xong
t cm cày  làm l t cày. Các quan t h<u có ng i can r'ng: "ó là công vi c ca nông phu, b h
cn gì làm th?" Vua nói: "Tr?m không t cày thì ly gì làm xôi cúng, li ly gì cho thiên h noi theo?"
Nói xong ^y cày ba ln ri thôi. Tháng 3, vua v Kinh s .
S thn Ngô S Liên nói: Thái Tông không ph#c l c%, t mình cày rung tch
in  nêu g ng cho thiên h [26a] trên  cúng tông miu, d i  nuôi muôn dân,
công hi u tr n c d?n n dân ông, ca giàu, nên thay!
Mùa thu, tháng 8, vua ng  i n Hàm Quang xem ua thuyn.
Tháng 9, có du vt ng i thn hi n  chùa i Thng. Mùa ông, tháng 10, d ng bia chùa
Trùng Quang.
1

Lâm Tây: tên o thi Lý, C ng m#c chú, nhà Trn gi là o à Giang, thi thuc Minh gi là châu Gia H ng, nhà Lê %i là ph
Gia H ng. Nay là t hai tnh Sn La, Lai Châu.

2

ô Kim, Th ng Tân, Bình Nguyên: xem chú thích ?????????

3

Nguyên vn: "iu L tang viên", xem chú thích ??? tr.????

4

Ho'ng Thánh %i là Hng Thánh là do kiêng húy miu hi u ca chúa Trnh Tc (Ho'ng T% D ng V ng,  ngôi chúa 1657-1682).
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Tháng 11, d ng kho ng .
Tháng 12, Nùng Tn Phúc  châu Qung Nguyên1 làm phn. Nhà Tng phong vua làm Nam Bình
V ng.
Nm y, ông Chinh V ng L c cht.
K Mão, [Thông Th#y] nm th 6 [1039], (T" tháng 6 v sau là niên hi u Càn Phù H<u o
nm th 1; Tng Bo Nguyên nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng, th l nh Tây Nông2 là Hà Vn Trinh
em vi c Tn Phúc làm phn tâu lên. Tr c ây Tn Phúc là th l nh châu Thng Do3, em là Tn Lc làm
th l nh châu Vn Nhai4. Em trai ca A Nùng, v& Tn Phúc, là  ng o làm th l nh châu V! L+c5
[26b] u thuc châu Qung Nguyên, hàng nm np cng  th% sn. Sau Tn Phúc git Tn Lc và
 ng o, chim luôn c t, tim x ng là Chiêu Thánh Hoàng , l$p A Nùng làm Minh c Hoàng
H$u, phong cho con là Trí Thông làm Nam Nha V ng, %i châu y gi là n c Tr ng Sinh, s a son
binh giáp, p thành kiên c  t gi<, không np cng x ng thn n<a.
Tháng 2, vua t làm t ng i ánh Tn Phúc, cho Khai Hoàng V ng [Nh$t Tôn] làm Giám quc.
Quân i t" Kinh s , qua bn Lãnh Kinh6, có cá trng nhy vào thuyn. n châu Qung Nguyên, Tn
Phúc nghe tin em c b lc v& con trn vào ch'm núi. Vua cho quân u%i theo bt  &c Tn Phúc và
bn Trí Thông 5 ng i. Ch có v& là A Nùng, con là Trí Cao chy thoát. óng c!i bn Tn Phúc em v
Kinh s , sai quân san phEng thành hào, chiêu d# tc loi còn sng sót, vZ v yên i ri em quân v.
Tháng 3, vua t" Qung Nguyên [27a] v Kinh s , xung chiu r'ng: "Tr?m t" khi có thiên h
n gi, i vi t ng vn t ng võ cùng các b tôi không thiu i tit, ph ng xa cõi lánh, không âu
không n x ng thn, mà h Nùng ni i gi< b cõi v?n th ng cúng np  cng. Nay Tn Phúc càn
rz t tôn, c tim v hi u, ra m nh l nh, t# hp quân ong b, làm hi dân chúng biên thùy. Tr?m vâng
m nh tri i ánh, bt  &c bn Tn Phúc 5 tên, u chém  ch& kinh ô".
Mùa h, tháng 4, con vua Chiêm Thành là a Bà Lt [cùng bn] Lc Thu?n, S âu, La K, A
Thát Lt 5 ng i sang quy ph#c [n c ta].
Tháng 5, ng V! Kin7 thuc châu Qung Nguyên dâng mt khi vàng sng n+ng 112 lng.
Huy n Liên8, châu Lng Thch9, châu nh Biên10 tâu r'ng trong bn x có h bc11.
Tháng 6, by tôi xin %i niên hi u là Càn Phù H<u o và xin tng tôn hi u thêm 8 ch< là: "Kim
[27b] D!ng Ngân Sinh, Nùng Bình Phiên Ph#c"12. Vua nói: "Thi  ng Ngu ch vch hình mà ng i
không dám phm, không ánh mà khut ph#c  &c binh ca ng i, gi! áo khoanh tay mà thiên h i
tr, cho nên các sao không i trái, sm m a không tht th ng, chi muông n múa, ph &ng hoàng li
1

Qung Nguyên: tên châu thi Lý, thi thuc Minh thuc v t Uyên huy n, thi Lê %i là châu Lng Nguyên. Nay là t các
huy n Qung Uyên, Phúc Hòa, Thnh An, tnh Cao B'ng.

2

Tây Nông: tên châu, nay là huy n T Nông, tnh Bc Thái.

3

Thng Do: tên châu, xem chú BK2, 9b.

4

Vn Nhai: tên châu thi Lý, nay là phn t huy n Bc Sn, tnh Lng Sn và mt phn huy n Võ Nhai, tnh Bc Thái.

5

V! L+c: tên châu, ch a rõ  âu. C ng m#c d?n  ng th , a lý chí: "Nhà  ng +t Lung Châu qun l nh huy n V! L+c" và
cho r'ng hai châu Thng Do, V! L+c có lJ  vào a ht tnh Cao B'ng và tnh Lng Sn ngày nay (CMCB2, 43a).

6

Lãnh Kinh: có lJ là khúc sông Cu chy qua Th Cu, tnh Hà Bc.

7

ng V! Kin: i Vi t s l &c chép là ng V! Ki n, thuc t huy n Qung Hòa, tnh Cao B'ng hi n nay, nh ng ch a bit rõ 
âu?

8

Huy n Liên: i Vi t s l &c chép là huy n H Liên, có lJ thuc t huy n Ngân Sn, tnh Bc Thái ngày nay.

9

Lng Thch: tên châu, có lJ thuc t huy n Thch An, tnh Cao B'ng ngày nay.

10

nh Biên: tên châu, nay là t huy n nh Hóa, tnh Bc Thái.

11

Nguyên vn: ngân huy t.

12

Ngh a là: Vàng n%i bc sinh, h Nùng d>p, n c Phiên (ch Chiêm Thành) quy ph#c.
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chu, bn i theo v, trm man h ng hóa, không hiu làm sao mà  &c n nh th! Tr?m là ng i ít
c, ng u thn dân, d$y sm thc khuya, lúc nào c!ng lo s& nh li v c sâu, ch a bit ly o gì
 thu tri t, ly c gì  kp Nghiêu Thun. V"a ri, gi+c Nùng d>p yên, Chiêm Thành quy ph#,
ng sinh vàng ròng, t tri bc trng, ý ch"ng có iu gì mà  &c th chng? Hay sp xy ra vi c gì
 cnh cáo chng? Tr?m rt lo s&, sao áng  tôn sùng tên >p hi u vinh. Li bàn ca các khanh nên
ình bãi". By tôi c nài vua mi chu nh$n.
[28a] Lê Vn H u nói:  Nghiêu,  Thun, Vn V ng, V! V ng u ly
mt ch< làm hi u, ch a t"ng thy có tng thêm tôn hi u bao gi.  v ng thi sau
thích khoe khoang mi có tôn hi u n vài ch#c ch<. Nh ng ch ly công c mà x ng
t#ng, ch a bao gi ly  v$t và tên man di xen chp vào. Thái Tông chu nh$n cho by
tôi dâng tám ch< "Kim D!ng Ngân Sinh, Nùng Bình Phiên Ph#c" làm hi u thì vi c khoe
khoang li thô b n<a. Thái Tông không có hc nên không bit, nh ng bn Nho thn
dâng lên nh<ng ch< y  nnh hót vua thì không th bo là không có ti.
Mùa thu, tháng 8, sai i liêu ban S D#ng Hòa và Thân v ng ban1 Z H ng sang n c Tng
tip t#c vi c thông hiu c!.
Mùa ông, tháng 10, xung chiu s a li miu Thái T% Thn V! Hoàng .
Tháng 12, [28b] n c Chân Lp sang cng.
Canh Thìn, [Càn Phù H<u o] nm th 2 [1040], (Tng Khang nh nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày mng 1, inh H&i, nh$t th c.
Tháng 2, vua ã dy cung n< d t  &c gm vóc. Tháng y xung chiu phát ht gm vóc ca
n c Tng  trong kho ra  may áo ban cho các quan, t" ng! ph^m tr lên thì áo bào b'ng gm, t"
c u ph^m tr lên thì áo bào b'ng vóc,  t= là vua không dùng gm vóc ca n c Tng n<a.
S thn Ngô S Liên nói: Vi c làm này ca vua trong cái tt li còn cái tt n<a,
không quý v$t l, t= ra gi< c ki m c, ban cho by tôi, t= ra h$u ãi kW d i.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, xung chiu t" nay tr i phàm nhân dân trong n c ai có vi c
ki n t#ng gì, u giao cho Khai Hoàng [29a] V ng x oán ri tâu lên, li cho ly i n Qung V! làm
ni V ng x ki n.
S thn Ngô S Liên nói: Chc vi c ca thái t , ngoài vi c thm h=i hu cm vua
ra, khi  li gi< n c thì gi là Giám quc, khi em quân i thì gi là Ph quân, có th
mà thôi, ch a nghe thy sai x ki n bao gi. Phàm x ki n là vi c ca H<u ty. Thái Tông
sai Khai Hoàng V ng làm vi c ó không phi là chc ph$n ca thái t , li ly i n
Qung V! làm ni V ng x ki n là không úng chZ.
Mùa thu, tháng 8, ng i gi< tri B Chính ca n c Chiêm Thành là B Linh, B Kha, Lan à
Tinh em b thuc hn trm ng i sang quy ph#.
Mùa ông, tháng 10, m hi La Hán  Long Trì, i xá thiên h, tha ti l u, ti  và mt n a
tin thu cho thiên h. Tr c ây, vua sai th& tc hn nghìn pho t &ng Ph$t, vJ hn nghìn bc tranh
Ph$t, làm bo ph n hn [29b] mt vn lá. n ây xong vi c, làm l khánh thành.
Tân T, [Càn Phu H<u o] nm th 3 [1041], (Tng Khánh Lch nm th 1). Mùa xuân, tháng
2, có chim sW trng $u  cm ình.
Mùa h, tháng 5, +t ph^m cp các cung n<, hoàng h$u và phi tn 13 ng i, ng n< 18 ng i,
nhc kj hn 100 ng i.
Tháng 6, i n tin ch huy s inh Lc và Phùng Lu$t m u làm phn. Xung chiu bt Lc, Lu$t
và bè ng giao cho quan tr ti. Khai Hoàng V ng xét x , bn Lc, Lu$t u phi git.

1

i liêu ban và Thân v ng ban: u là tên t c ca nhà Lý.
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Mùa thu, tháng 9, vua ng n Kha Lai  bt voi, li ng n Kha Lãm, ri v Kinh s .
Mùa ông, tháng 10, vua ng n núi Tiên Du xem làm vi n T" Th Thiên Phúc. Khi v, xung
chiu phát 7.560 cân ng trong kho  úc t &ng Ph$t Di L+c và hai v B tát Hi Thanh và Công c
cùng chuông   vi n y.
Tháng 11, xung chiu cho Uy Minh hu Nh$t Quang1 làm tri châu Ngh An.
[30a] Nm y, Nùng Trí Cao cùng vi m> là A Nùng t" ng Lôi H=a2 li v chim c châu Thng
Do, %i châu y làm n c i Lch. Vua sai t ng i ánh, bt sng  &c Trí Cao em v Kinh s . Vua
th ng tình vì cha là Tn Phúc và anh là Trí Thông u ã b git nên tha ti, cho gi< châu Qung
Nguyên nh c!, li ph# thêm cho bn ng Lôi H=a, Bình, An, Bà và châu T Lang3 n<a.
Nhâm Ng, [Càn Phù H<u o] nm th 4 [1042], (T" tháng 10 v sau là niên hi u Minh o
nm th 1; Tng Khánh Lch nm th 2). Mùa xuân, tháng 3 vua ng ra c a bin Kha Lãm4 cày rung
tch in ri v Kinh s .
Mùa h, tháng 5, xung chiu r'ng các quan chc ô5, ai b= trn thì pht 100 tr &ng, thích vào
m+t 50 ch< và x ti . Các quân s tr c b ti 6 nu trn vào núi r"ng ng ni c p ca ng i thì
x 100 tr &ng, thích vào m+t 30 ch<. Ng i con trn tri mà b= trn c!ng phi ti nh th.
Mùa thu, tháng 7, xung chiu kW nào n trm trâu ca công thì x
thành 2 con.

100 tr &ng, 1 con pht

[30b] Tháng 9, pht ánh 50 tr &ng nh<ng ng i vng m+t trong bu%i hi th.
Sai Viên ngoi lang Z Khánh và L ng M$u Tài em voi thun sang biu nhà Tng  tip t#c
s thông hiu c!.
ng t.
Châu Vn7 làm phn.
Tháng 9, nhu$n, xung chiu kW nào ban êm vào nhà gian dâm v& c, v& lJ ng i ta, ng i ch
ánh cht, ngay lúc by gi thì không b ti.
Xung chiu v vi c phú thu ca trm h, cho phép ng i thu, ngoài 10 phn phi np quan
 &c ly thêm 1 phn n<a, gi là "hoành u". Ly quá thì x theo ti n trm, trm h có ng i t cáo
 &c tha phú dch cho c nhà trong 3 nm, ng i  kinh thành mà cáo giác thì th ng cho b'ng hi n v$t
thu  &c. Nu qun giáp, ch ô và ng i thu thu thông ng nhau thu quá l , tuy xy ra ã lâu,
nh ng có ng i t cáo thì qun giáp, ch ô và ng i thu thu c!ng phi ti nh nhau.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, cho Khai Hoàng V ng làm ô thng i nguyên soái i
ánh châu Vn.
Xung chiu %i niên hi u là Minh o nm th 1.
Ban Hình th 8. Tr c kia, vi c ki n t#ng trong n c [31a] phin nhiu, quan li gi< lu$t pháp
câu n lu$t vn, ct làm cho khc nghi t, th$m chí có ng i b oan u%ng quá áng. Vua ly làm th ng
1

Lý Nh$t Quang: t c Uy Minh hu, con th 8 ca Lý Thái T%. i Vi t s l &c (q2, 7a) chép là Minh Uy hu.

2

Lôi H=a: tên ng,  phía tây bc tnh Cao B'ng ngày nay. Các ng Bình, An, Bà u thuc v t tnh Cao B'ng.

3

T Lang: nay là t huy n Trùng Khánh và phn t ông bc huy n Qung Hòa (vùng quanh H Lang), tnh Cao B'ng.

4

Có lJ c!ng là a danh Kha Lãm nhc  BK2, 29b.

5

Quan chc ô: Bn dch c! chú là các chc quan ch huy quân c$n v .

6

Nguyên vn: " ti ch quân s ", ch nh<ng ng i tr c ã phm ti  (i ày) sang làm lính.

7

Châu Vn: xem chú Bk1, 10b.

8

Theo Lê Quý ôn, b Hình th này gm 3 quyn, nay không còn (i Vi t thông s , Ngh vn chí).
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xót, sai trung th san nh lu$t l nh, châm ch c cho thích d#ng vi thi th, chia ra môn loi, biên
thành iu khon, làm thành sách Hình th ca mt triu i,  cho ng i xem d hiu. Sách làm xong,
xung chiu ban hành, dân ly làm ti n. n ây phép x án  &c b'ng thEng rõ ràng, cho nên mi %i
niên hi u là Minh o và úc tin Minh o.
Tháng 11, xung chiu cho nh<ng ng i t" 70 tu%i tr lên, 80 tu%i tr xung, t" 10 tu%i tr lên,
15 tu%i tr xung và nh<ng ng i m yu cho n các thân thuc nhà vua t" hng i công tr lên1
phm ti thì cho chuc [b'ng tin] nu phm ti th$p ác thì không  &c theo l này.
Nm y, thiên h ói to. Xung chiu cho Khu m$t vi n là Nguyn Châu h l nh cho nh<ng
ng i trn tránh  các l u phi nh$n ly các cu  ng  a ph ng, p t thành # mc, trên cm
bin gZ [31b]  ti n ch h ng i v các ni.
Quý Mùi, Minh o nm th 2 [1043], (Tng Khánh Lch nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng,
châu Ái làm phn.
Tháng 2, vua ng  i n Thiên Khánh, xung chiu cho các quan chc c 3 ng i cùng m bo
cho mt ng i, nu có ai cha giu i nam2 thì 3 ng i b ti c.
Châu Vn làm phn.
Tháng 3, ngày mng 1, cho Khai Hoàng V ng [Nh$t Tôn] làm ô thng i nguyên soái i
ánh châu Ái. Ph#ng Càn V ng [Nh$t Trung] làm ô thng nguyên soái i ánh châu Vn. D>p yên
châu Vn, Ph#ng Càn V ng dâng 4 con ng a tt bt  &c. Vua +t tên cho ng a là Tái Thiên, Qung
Thng, Truy Phong, Nh$t Ng .
Mùa h, tháng 4, "gi+c gió sóng" (ngh a là nhân gió sóng mà i c p) Chiêm Thành c p bóc
dân ven bin. Vua sai ào X Trung i ánh, d>p yên  &c.
Vua ng n chùa c% Tùng Sn  châu V! Ninh3, thy du ng i vng W, nn móng nt h,
trong chùa có cái ct á l ch nghiêng sp %. Vua [32a] th than, ý mun sai s a ch<a, nh ng kp nói
thì ct á bZng t ng thEng li. Vua ly làm l, sai Nho thn làm phú  nêu rõ vi c linh d.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu r'ng kW nào em bán hoàng nam trong dân gian làm gia nô cho
ng i ta, ã bán ri thì ánh 100 tr &ng, thích vào m+t 20 ch<, ch a bán mà ã làm vi c cho ng i thì
c!ng áng tr &ng nh th, thích vào m+t 10 ch<; ng i nào bit chuy n mà c!ng mua thì x gim mt
b$c.
Vua h=i t h<u r'ng: "Tiên  mt i, n nay ã 16 nm ri, mà Chiêm Thành ch a t"ng sai
mt s gi nào sang là c gì? Uy c ca tr?m không n h chng? Hay là h c$y có núi sông him tr
chng?" Các quan áp: "Bn thn cho r'ng ó là vì c ca b h tuy có n nh ng uy thì ch a rng.
Sao th? Vì t" khi b h lên ngôi n gi, h trái m nh không n chu, b h ch ban n  vZ v,
[32b] ch a t"ng ra oai dùng võ  ánh pht, ó không phi là cách làm cho ng i ta s& oai. Bn thn
e r'ng các ch hu khác h trong n c u nh Chiêm Thành c, há ch riêng ng i Chiêm mà thôi
âu". Vua t" y quyt ý ánh Chiêm Thành.
S thn Ngô S Liên nói: Bn "gi+c sóng gió" Chiêm Thành c p phá dân ven
bin n c ta, em quân h=i ti là phi, vì nh th là úng ti danh. Còn nu nói là ng i
xa không ph#c, thì c ly c hóa mà cm cho h theo v, há phi em quân i xa!

1

i công là hng tang ph#c th ba trong nm hng tang ph#c, ch quan h anh em con chú con bác ( tang 9 tháng). Hai hng
trên là Tê thôi (cháu ni), Trám thôi (các con).

2

i nam: tc i hoàng nam. Theo Ngô Thì S , thi Lý dân inh n 18 tu%i thì ghi tên vào "hoàng sách" (s% bìa vàng), gi là
"hoàng nam"; 20 tu%i tr lên gi là "i hoàng nam". Ai nuôi nô bc riêng ch  &c nuôi ng i ch a n tu%i "hoàng nam".

3

V! Ninh: tên châu t" thi Lý, n u i Lê Trung h ng kiêng úy ca Trang Tông (Lê Duy Ninh) %i là V! Giang, li kiêng úy ca
Uy Nam V ng Trnh Giang c ch ch âm là V! Giàng. Nay là t huy n Qu Võ, tnh Hà Bc.
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Tháng 9, ngày mng 1, sai Ng#y Tr ng n châu Qung Nguyên, ban cho Nùng Trí Cao ô n,
phong làm Thái bo.
Lê Vn H u nói: Nm tr c, Nùng Tn Phúc phn nghch, tim hi u, l$p n c,
+t quan thuc, Thái Tông ã tr ti Tn Phúc mà tha cho con là Trí Cao. Nay Trí Cao li
noi theo [33a] vi c trái phép ca cha thì ti ln lm, git i là phi, nu ly li t c và
áp phong, giáng là th dân, thì c!ng phi. Thái Tông ã tha ti, li cho thêm my châu
qu$n n<a, ban cho n tín, phong làm Thái bo, nh th là th ng pht không có phép
tc gì. n khi Trí Cao gây tai ha  Qung Nguyên, li em quân i ánh, m &n c là
vi n tr& láng ging, có khác gì th cp beo cho cn ng i, ri t" t" n cu không? ó
là vì Thái Tông say m cái lòng nhân nh= ca nhà Ph$t mà quên i mt cái ngh a ln
ca ng i làm vua.
Vua nh sang nm sJ i ánh Chiêm Thành, xung chiu sai óng các chin thuyn hi u Long,
Ph &ng, Ng , Xà, H%, Báo, Anh V! hn vài trm chic.
Mùa ông, tháng 10, cái thu?n ca vua  i n Tr ng Xuân t nhiên rung ng. Vua xung
chiu cho các quan ngh bàn, u nói r'ng: Thu?n là  binh khí, thn nghe nói có gió thì chim loan li ng
tr c, [33b] sp có m a thì á tng t tr c, nay b h mun em quân ánh d>p kW không n chu
mà binh khí t rung ng, ó là cái im thn và ng i l+ng h&p, các v$t ng nhau. Kinh Th nói: "Mình
ng thì mi v$t ng theo mà ón tr c ý mình. Nay v$t y ã ng tr c ý mình, còn ng gì mà không
ng". Vua ban cho là phi.
Xung chiu r'ng quân s b= trn quá 1 nm x 100 tr &ng, thích vào m+t 50 ch<, ch a n 1
nm thì x theo mc ti nh>, kW nào quay li thì cho v chZ c!. Quân s không theo xa giá c!ng x
tr &ng nh th và thích vào m+t 10 ch<.
Tháng 12, xung chiu cho quân s s a son giáp binh, h>n n mùa xuân, tháng 2 sang nm i
ánh Chiêm Thành.
Vua n hành dinh C% Lãm1 xung chiu r'ng kW nào n c p lúa m và tài v$t ca dân, nu ã
ly ri thì x 100 tr &ng, nu ch a ly  &c nh ng làm cho ng i b th ng thì x ti l u.
Nm y li úc tin Minh o ban cho các quan vn võ.
[34a] Giáp Thân, [Minh o] nm th 3 [1044], (T" tháng 11 tr v sau là niên hi u Thiên
Cm Thánh V! nm th 1; Tng Khánh Lch nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng, phát khí gii trong kho
ban cho các quân. Ngày Quý Mão, vua thân i ánh Chiêm Thành, cho Khai Hoàng V ng [Nh$t Tông]
làm L u th Kinh s . Ngày y H<u ty em dâng túi m$t to b'ng qu b i ly  &c khi làm cZ thiu lao2
cúng thn núi. Vua nói ùa r'ng: "Ch< "m" (m$t) âm gn vi ch< "am" (vui), con thiu lao mà có
m$t to, có lJ là im báo cho ta bit ch khó nhc mt chút mà  &c vui ln". Ngày Giáp Thìn, quân i t"
Kinh s , ngày *t Tw, n c a bin i Ác, g+p lúc sóng gió yên l+ng, i quân qua bin d dàng, cho nên
%i tên i Ác làm i An3. n núi Ma Cô4, có ám mây tía bc ly m+t tri. Qua v#ng Hà Não5, có ám
mây che thuyn ng , thoe thuyn mà i ho+c ng"ng. Ngày hôm y n óng doanh  c a bin Tr# Nha
(có bn chép Tr# Thân). Ngày hôm sau i, nh thu$n gió, trong mt ngày qua hai bãi i Tiu Tr ng

1

C% Lãm: tên gi thi inh Lê ca châu C% Pháp, xem thêm chú thích 2 tr.??????????????????

2

Vua cúng àn xã tc thì dâng cZ thái lao (trâu, dê, l&n mZi th 1 con), cúng thn sông núi thì dâng cZ thiu lao (dê, l&n mZi th 1
con).

3

i An: tên c a bin, tc C a Liêu  huy n Hi H$u, tnh Hà Nam Ninh, Xem thêm phn chú thích tr.?????????????????

4

Núi Ma Cô: theo C ng m#c, còn có tên núi là L ,  ngoài bin huy n K` Anh (CMCB3, 9a), tnh Hà T nh ngày nay.

5

V#ng Hà Não (Hà Não loan): C ng m#c chua sông, Ng! B, v#ng Hà Não u không kh=a  &c (CMCB3, 10a). Theo ào Duy
Anh, v#ng Hà Não có th là V#ng Chùa, tên ch< Hán là T Loan, i Vi t s l &c chep là V!ng Truy (t n c Vi t Nam qua các
i, tr.175).
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Sa1. n c a bin T Khách2, có con cá trng nhy vào thuyn. Vua nghe tin Chiêm Thành em quân và
voi bày tr$n  b nam sông Ng! B3 mun chng c quan quân. Vua truyn cho quân b= thuyn lê b,
em quân s lên b bc, thy quân Chiêm ã dàn  bên sông. Vua mi ct +t quân s d ng c n%i trng,
sang tt ngang sông ánh. Binh lính ch a chm mà quân Chiêm ã tan vz, quan quân u%i chém  &c 3
vn th cp. Quách Gia Di chém  &c u vua Chiêm là S ^u4 ti tr$n em dâng. ot  &c hn 30
voi thun, bt sng hn 5 nghìn ng i, còn thì b quan quân git cht, máu nhum g m giá, xác cht
y ng. Vua t= ý cm khái, xung l nh r'ng: "KW nào git b$y ng i Chiêm Thành thì sJ git không
tha".
S thn Ngô S Liêm nói: Tm lòng y ca vua c!ng nh tm lòng ca Tng Thái
T% chng? Truyn ngôi  &c lâu dài là phi lm.
[35a] Mùa thu, tháng 7, vua em quân vào thành Ph$t Th 5 bt v& c, v& lJ ca S ^u và các
cung n< gi=i hát múa khúc i u Tây Thiên6. Sai s i khp các h ng p ph d# dân chúng. Các quan
chúc m"ng thng l&i.
Tháng 8, em quân v. n hành dinh Ngh An, gi Uy Minh hu Nh$t Quang n úy lo ri trao
cho tit vi t trn th châu y, gia phong t c v ng. Tr c ây, vua y cho Uy Minh thu tô hàng nm 
Ngh An và sai l$p tri Bà Hòa7 khin cho [trn y]  &c v<ng chc, li +t im canh các ni ct cha
l ng th c y , cái gì c!ng v"a ý vua, cho nên  &c t c phong nh th.
Tháng 9, ngày mng 1, n ph Tr ng Yên, có rng vàng hi n  thuyn ng . Khi n hành
i n Ly Nhân8, sai ni nhân th n< gi Mw Ê là phi ca S ^u sang hu thuyn vua. Mw Ê ph?n ut khôn
xit, ngm ly chn qun vào mình nhy xung sông cht. Vua khen là trinh tit, phong là Hi p Chính
H u Thi n phu nhân.
[35b] S thn Ngô S Liên nói: Phu nhân gi< ngh a không chu nh#c, ch theo
mt chng cho n cht,  toàn v>n trinh tit ca ng i àn bà. Ng i làm tôi mà th
hai vua tc là ti nhân i vi phu nhân. Vua khen là trinh tit, phong làm phu nhân 
khuyn khích ng i i sau là áng lm.
Vua t" Chiêm Thành v, làm l cáo thng tr$n  miu Thái T%, xong v ng  i n Thiên An, m
ti c r &u làm l m"ng v n ni. Ngày hôm y, by tôi dâng tù binh hn 5 nghìn tên và các th vàng
bc châu báu. Xung chiu cho các tù binh u  &c nh$n ng i cùng b tc, cho  t" trn V nh Khang9
n ng Châu10 (nay là Quy Hóa), +t h ng p ph=ng tên gi c! ca Chiêm Thành.
Vua sai +t c!i ln  Dâm àm (tc là H Tây ngày nay), ly con voi thun ca Chiêm Thành
làm mi nh voi r"ng vào trong c!i, vua thân n bt.

1

i Tiu Tr ng Sa: bãi cát t" c a Nh$t L n C a Tùng là i Tr ng Sa; bãi cát t" C a Vi t n c a T Hin, là Tiu Tr ng
Sa.

2

T Khách: tên c a bin úng tên thi Lý gi là c a Ô Long, thi Trn %i gi là c a T Dung (do tên huy n T Dung, châu Hóa);
i Mc, vì kiêng húy Mc ng Dung nên %i gi là T Khách. Thi Nguyn %i là T Hin nh tên gi hi n nay,  phía ông
nam tnh Th"a Thiên - Hu.

3

Sông Ng! B: C ng m#c chú không rõ  âu. Theo ào Duy Anh (Bn dch c! 1, 342), sông Ng! B có th là sông Ch& Ci (h
l u sông Thu Bn) chy ra c a i Chiêm, tnh Qung Nam - à N|ng.

4

S ^u: tc vua Chiêm Jaya Sinhavarman II ( ngôi 1042-1044).

5

Thành Ph$t Th , xem chú BK1, 18b.

6

Tây Thiên khúc i u:  ây có th là nh<ng khúc hát và múa Chiêm Thành có ngun gc *n  (Tây Thiên, ch *n ).

7

Tri Bà Hòa: theo C ng m#c (CB3, 10)  sông Bà Hòa, nay là xã ông Hòa, huy n T nh Gia, tnh Thanh Hóa.

8

Ly Nhân: nay là t huy n Ly Nhân, tnh Nam Hà.

9

V nh Khang: nay là t huy n T ng D ng, tnh Ngh An.

10

ng Châu: tên châu thi Lý, nay thuc t tnh Yên Bái và Lào Cai.
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Mùa ông, tháng 11, ban th ng cho nh<ng ng i có công i ánh Chiêm Thành: có công t" l#c
ph^m tr lên, th ng áo bào gm, t" tht ph^m tr xung [36a] th ng áo là. B tôi xin %i niên hi u
là Thiên Cm Thánh V!, tng tôn hi u thêm tám ch< là Thánh c Thiên Cm Tuyên Uy Thánh V!. Vua
y theo. Xung chiu r'ng: "ánh d>p ph ng xa, t%n hi vi c nông, ng âu mùa ông nm nay li  &c
mùa ln! Nu trm h ã  thì tr?m lo gì không ? V$y xá cho thiên h mt n a tin thu nm nay, 
úy li s khó nhc l+n li".
Xung chiu cho Quyn kh ty1, ai nh$n riêng mt th c l#a ca ng i thì x 100 tr &ng, t" 1
tm n 10 tm tr lên thì [pht tr &ng] theo s tm, gia thêm kh% sai 10 nm.
Tháng 12, ngày mng 1, +t trm Hoài Vin  b sông Gia Lâm làm quán ngh tr cho ng i
n c ngoài khi n chu.
Thái bo Nùng Trí Cao v chu.
Nm y, xung chiu r'ng các quân b= trn x ti theo ba b$c l u. Cm quan coi ng#c không
 &c sai tù làm vi c riêng, ai phm thì x 80 tr &ng, thích ch< vào m+t và giam vào lao.
[36b] t Du, [Thiên Cm Thánh V!] nm th 2 [1045], (Tng Khánh Lch nm th 5). Ch xe
Thái Bình, ly vàng trang sc "bng la nga" (tc là cái bành voi ca Chiêm Thành) óng voi  kéo.
D ng bia  i Ni.
Bính Tut, [Thiên Cm Thánh V!] nm th 3 [1046], (Tng Khánh Lch nm th 6). D ng cung
riêng cho các cung n< Chiêm Thành2.
inh Hi, [Thiên Cm Thánh V!] nm th 4 [1047], (Tng Khánh Lch nm th 7). Mùa xuân,
tháng 3, +t trn Vng Quc và 7 trm Quy c, Bo Ninh, Tuyên Hóa, Thanh Bình, Vình Thông, Cm
Hóa, An Dân, các trm u d ng # bia,  làm chZ tr cho ng i man di.
Mu Tý, [Thiên Cm Thánh V!] nm th 5 [1048], (Tng Khánh Lch nm th 8). Mùa thu,
tháng 9, sai t ng quân là Phùng Trí Nng i ánh Ai Lao, bt  &c ng i và gia súc rt nhiu em v.
Nùng Trí Cao làm phn, chim gi< ng V$t Ác3. Sai Thái úy Quách Thnh D$t i ánh. V"a mi
giao chin, tri t bZng ti mù, mt lát nghe ting sét ánh trong ng, [37a] thân th các tù tr ng
ng y b xé tan, c ng kinh hãi. Trí Cao phi hàng.
L$p àn xã tc  ngoài c a Tr ng Qung, bn mùa cu o cho mùa màng.
Mùa ông, tháng 12, ngày L$p xuân, xung chiu cho h<u ty làm l nghênh xuân.
K S u, [Thiên Cm Thánh V!] nm th 6 [1049]. (T" tháng 3 v sau, thuc niên hi u Sùng
H ng i Bo nm th 1; Tng Hoàng H u nm th 1). Mùa xuân, tháng 2, %i niên hi u Sùng H ng
i Bo nm th 1.
Mùa ông, tháng 10, d ng chùa Diên H u4. Tr c ây vua chiêm bao thy Ph$t Quan Âm ngi
trên tòa sen, dt vua lên tòa. Khi tnh d$y, vua em vi c y nói vi by tôi, có ng i cho là im không
lành. Có nhà s Thin Tu khuyên vua làm chùa, d ng ct á  gi<a t5, làm tòa sen ca Ph$t Quan

1

Quyn kh ty: ty coi vi c kho l#a.

2

i Vi t s l &c (q2, 8a) chép cung này tên là cung Ngân Hán.

3

ng V$t Ác:  phía tây tnh Cao B'ng.

4

Chùa Diên H u: tc chùa Mt Ct  Hà Ni ngày nay.

5

Nguyên vn: "l$p thch tr# vu a trung". Bn Chính Hòa và bn VHv.2330 u in rõ ch< "a". Nh ng các bn in ca Quc t
giám (triu Nguyn) nh bn A.3 v.v... s ch< a thành ch< trì (ao, h). Xét ra nguyên bn Chính Hòa  ch< a h&p lý hn: Khi
mi làm chùa ch d ng ct á  gi<a t, n ln trùng tu nm 1105 mi ào h "Liên Hoa ài"  xung quanh ct á (xem: BK3,
15a). C!ng có ng i gii thích ch< "a"  ây là ch< Nôm, c là ìa tc là ao, h. Chúng tôi theo vn bn, dch là t trong khi
ch &i s xác minh.
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Âm +t trên ct á nh ã thy trong mng. Cho các nhà s i vòng l &n chung quanh t#ng kinh cu
vua sng lâu. Vì th gi là chùa Diên H u1.
[37b] Canh Dn, [Sùng H ng i Bo] nm th 2 [1050], (Tng Hoàng H u nm th 2). Mùa
xuân, tháng 3, Chiêm Thành dâng voi trng.
Mùa h, tháng 6, n c to.
Mùa thu, tháng 9, ng i ng V$t D ng2 làm phn, d>p yên.
Tân Mão, [Sùng H ng i Bo] nm th 3 [1051], (Tng Hoàng H u nm th 3). Mùa xuân,
tháng giêng, +t quân tùy xa long, ni ngoi, sai T kiu v t ng quân Trn N?m trông coi.
nh cho các quan vn võ làm vi c lâu nm mà không có lZi  &c thng chc t c theo th b$c
khác nhau.
Mùa thu, tháng 8, khao th ng ln, ban cho dân vi l#a, tin bc theo th b$c khác nhau.
Mùa ông, tháng 11, ào kênh L?m3.
Nhâm Thìn, [Sùng H ng i Bo] nm th 4 [1052], (Tng Hoàng H u nm th 4). Mùa xuân,
tháng giêng, phong các hoàng t làm v ng hu, các hoàng n< làm công chúa.
Tháng 3, úc chuông ln   Long Trì, cho dân ai có oan c gì không bày t=  &c thì ánh
chuông y  tâu lên.
Mùa h, tháng 4, Nùng Trí Cao làm phn, tim x ng là Nhân Hu Hoàng , [38a] +t quc
hi u là i Nam, sang c p t nhà Tng, phá tri Hoàng Sn4, vây hãm các châu Ung, Hoành, Quý,
'ng, Ngô, Khang, oan, Cng, Tm5 ri kéo n vây thành Qung Châu6 n 5 tun không ly  &c,
bèn v. Li vào Ung Châu, git t ng tá ca nhà Tng hn 3 nghìn ng i, bt sng dân chúng hàng vn.
i n âu t tr#i n y. Vua tôi nhà Tng ly làm lo. Khu m$t s ch Thanh dâng biu xin i ánh.
Vua Tng sai Thanh làm Tuyên huy s ô i  c , t%ng quyn tit vi t i ánh.
Quý T, [Sùng H ng i Bo] nm th 5 [1053], (Tng Hoàng H u nm th 5). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày mng 5, ng t 3 ln. Mng 10, có mây không có m a, rng vàng hi n  gác oan
Minh. By tôi chúc m"ng, duy có nhà s Pháp Ng< nói: "Rng bay trên tri, nay li hi n  d i là im
không lành".
ch Thanh ch huy 3 t ng em quân n ph Quy Nhân thuc Ung Châu. Trí Cao em quân
chng ánh b ch Thanh ánh bi, chy hn 10 d+m [38b]. T ng tâm phúc ca Cao là Hoàng S M$t
cùng vi th h 57 ng i cht ti tr$n. Quân Tng u%i theo git hn 2200 ng i. Trí Cao t thành ban
êm trn i.
Mùa thu, t" tháng 7 n tháng 8, n c to.
Mùa ông, tháng 10, Trí Cao sai L ng Châu n xin quân [cu vi n]. Vua xung chiu cho ch
huy s là V! Nh em quân cu vi n. ch Thanh li ánh phá  &c Trí Cao. Trí Cao chy sang n c i

1

Diên H u: ngh a là kéo dài cõi phúc (ch tu%i th).

2

V$t D ng: tên ng,  phía bc huy n Thch Lâm, tnh Cao B'ng.

3

Kênh L?m (L?m Cng): theo i Nam nht thng chí (q. 14, tnh Ninh Bình),  a ph$n các xã Thn Phù, Phù Sa và Ngc Lâm,
huy n Yên Mô, nay thuc tnh Hà Nam Ninh. Kênh ã b bi lp thành t b'ng, ch còn li cái m gi là m L?m.

4

Tri Hoành Sn: nay là huy n Hoành, tnh Qung Tây, Trung Quc.

5

Các châu: Ung, Quý, 'ng, Ngô, Cng, Tm nay u thuc tnh Qung Tây, Trung Quc. Hai châu: Khang, oan, nay thuc tnh
Qung ông, Trung Quc.

6

Nguyên vn: "chí Qung Châu thành truyn thành công chi ". Hai ch< "truyn thành"  ây ch a rõ ngh a gì, ng ch< vi (vây),
lm ra ch< truyn; tm dch nh trên.
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Lý1. Ng i n c i Lý chém u Cao b= vào hòm dâng vua Tng. T" ây h Nùng b di t. Tr c ây,
Trí Cao c p biên gii n c n c Tng, Tng sai Khu m$t tr c hc s Tôn Mi n, Nh$p ni áp ban Thch
Toàn Bân cùng Kinh l &c s bn l là D T nh tính vi c ánh gi+c c p, vua xin em quân ánh giúp,
vua Tng cho  &c ti n nghi. n khi ch Thanh làm i t ng bèn tâu r'ng: "M &n binh ngoài  tr"
gi+c trong không l&i cho ta. Có mt Trí Cao mà sc hai tnh Qung không th chng n%i, li phi nh n
quân cõi ngoài, [39a] nu h nhân ó mà dy lon, thì ly gì chng li?" Nm y, nhà Tng có chiu
d"ng vi c vi n binh ca ta. n khi Trí Cao xin quân, vua li nghe theo li xin. ô giám nhà Tng là Tiêu
Chú i theo  ng o +c Ma2 ánh úp, bt  &c m> là Trí Cao là A Nùng, em git.
Giáp Ng, [Sùng H ng i Bo] nm th 6 [1054], (T" tháng 9 v sau thuc niên hi u ca
Thánh Tông Long Th#y Thái Bình nm th 1; Tng Chí Hòa nm th 1).
Mùa thu, tháng 7, xung chiu cho Hoàng thái t Nh$t Tôn coi chu nghe chính s .
S thn Ngô S Liên nói: Xem on vn  d i chép tháng 9 vua không kh=e, thì
tháng này xung chiu cho thái t ra coi chu nghe chính s là vi c bt c d .
Tháng 9, ngày M$u Dn, vua không kh=e.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng mt, vua bng  i n Tr ng Xuân. Thái t lên ngôi  tr c
linh c<u; %i niên hi u là Long Th#y Thái Bình nm th 1. Truy tôn [39b] tên th#y cho i Hành Hoàng
, miu hi u là Thái Tông, m> h Mai làm Kim Thiên Hoàng Thái H$u. +t quc hi u là i Vi t. Ban
quan t c cho các b tôi c!  ông cung theo th b$c khác nhau. Cho Bùi H u làm Vn minh i n i
hc s .
S thn Ngô S Liên nói: S khen vua là ng i nhân trit, thông tu , có i l &c
vn võ, l#c ngh không ngh gì không t ng. Vì có tài c y, nên có th làm mi vi c,
song câu n v l yn h ng vua tôi,  ng lúc au th ng mà c!ng vui chi, khin cho
o chí hiu có thiu sót. Mê ho+c bi cái thuyt t" ái ca Ph$t mà tha ti cho b tôi
phn nghch3 thì lòng nhân y thành ra nhu nh &c, ó là chZ kém.

1

N c i Lý: mt n c  vùng Vân Nam, Trung Quc, trên a bàn ca n c Nam Chiu i  ng, c dân ch yu là ng i Di,
mà th tch c% Trung Quc th ng chép là ng i Thoán, B+c. Vi c quân ca V! Nh cu vi n cho Nùng Trí Cao ánh quân Tng
không thy tài li u nào nói n; có th ch mi có d nh, ch a kp th c hi n thì Trí Cao ã cht.

2

o +c Ma: tc ph Qung Nam, tnh Vân Nam, Trung Quc.

3

Ch vi c Lý Thái Tông tha ti cho Nùng Trí Cao.
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[1a]

Thánh Tông Hoàng



Tên húy là Nht Tôn, con tr ng c+a Thái Tông. M) là Kim Thiên Thái Hu h Mai, khi
trc chiêm bao thy m/t trng vào bng ri có mang, ngày 25 tháng 2 nm Quý Hi, Thun
Thiên th* 14 [1023], sinh vua cung Long *c. Nm Thiên Thành th* 1 [1028], c sách
phong làm ông Cung Thái T . Thái Tông bng, bèn lên ngôi báu, ngôi 17 nm [10541072], th 50 tu$i [1023-1072], bng
i n H(i Tiên.
Vua khéo k tha, thc lòng thng dân, trng vi c làm ru(ng, thng k% b hình, v?
v thu phc ng'i xa, /t khoa bác s, hu l_ dRng liêm, s a sang vi c vn, phòng b vi c
võ, trong nc yên tnh, áng gi là bc vua t!t. Song nhc s*c dân xây tháp Báo Thiên, phí
c+a dân làm cung Dâm àm ó là ch? kém.
t Mùi, Long Th#y Thái Bình nm th 2 [1055], (Tng Chí Hòa nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, s a sang các cung i n trong i ni.
Tháng 2, ly ngày sinh nh$t làm thánh tit Th"a Thiên.
N c Chiêm Thành sang cng.
Mùa ông, tháng 10, [1b] i hàn, vua bo các quan t h<u r'ng: "Tr?m  trong cung, s i
than x ng thú, m+c áo lông chn còn rét th này, ngh n ng i tù b giam trong ng#c, kh% s v
gông cùm, ch a rõ ngay gian, n không no b#ng, m+c không kín thân, khn kh% vì gió rét, ho+c có kW
cht không áng ti, tr?m rt th ng xót. V$y l nh cho H<u ty phát chn chiu, và cp cm n ngày hai
b<a.
Nhà Tng phong cho vua làm Giao ch Qu$n V ng.
Bính Thân, [Long Th#y Thái Bình] nm th 3 [1056], (Tng Gia H u nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng n c Chân Lp sang cng.
Mùa h, tháng 4, xung chiu khuyn nông.
Làm chùa Sùng Khánh Báo Thiên, phát 1 vn 2 nghìn cân ng  úc chuông ln. Vua thân làm
bài minh1.
inh Du, [Long Th#y Thái Bình] nm th 4 [1057], (Tng Gia H u nm th 2). Mùa xuân,
tháng giêng, xây bo tháp i Thng T Thiên cao vài [2a] ch#c tr &ng, theo kiu 12 tng (tc là tháp
Báo Thiên).
Sai s em con thú l sang biu nhà Tng nói là con lân. T Mã Quang nói: "Nu là con lân th c
mà n không phi thi c!ng chEng ly gì làm im tt, nu không phi lân, thì làm cho ng i ph ng
xa chê c i. Xin h$u th ng ri bo em v".
Mùa ông, tháng 12, làm hai chùa Thiên Phúc và Thiên Th. úc hai pho t &ng Phn V ng và
 Thích b'ng vàng  ph#ng th. (Triu nhà Trn làm l yt chùa, tc là  hai chùa này).
1

Minh vn: bài vn khc trên các  kim khí nh chuông, nh ho+c trên bia á.
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Mu Tut, [Long Th#y Thái Bình] nm th 5 [1058], (Tng Gia H u nm th 3). Mùa xuân, s a
ch<a c a T ng Phù.
K Hi, [Ch ng Thánh Gia Khánh] nm th 1 [1059], (Tng Gia H u nm th 4). Mùa xuân,
tháng 3, ánh Khâm Châu n c Tng, khoe binh uy ri v, vì ghét nhà Tng phn phúc.
Mùa thu, tháng 8, vua ng i n Thy Tinh cho các quan vào chu, truyn các quan i m! phc
u1, i hia, mi cho vào. i m! phc u, i hia bt u t" y.
[2b] nh hi u quân, gi là Ng Long, V! Thng, Long D c, Thn i n, B%ng Thánh, Bo
Thng, Hùng L &c, Vn Ti p u chia làm t h<u, thích vào trán ba ch< "Thiên t quân".
Canh Tý, [Ch ng Thánh Gia Khánh] nm th 2 [1060], (Tng Gia H u nm th 5). Mùa xuân,
châu m#c Lng Châu là Thân Thi u Thái i bt nh<ng binh lính b= trn vào t Tng, bt  &c ch huy
s là D ng Bo Tài và quân lính, trâu ng a em v.
Mùa thu, tháng 7, quân Tng sang xâm ln, không  &c, bèn sai Th Lang b li là D T nh n
Ung Châu  hi ngh. Vua sai Phí Gia H u i. T nh h$u t+ng cho Gia H u và  a th xin tr Bo Tài cho
h, vua không nghe.
Tháng 8, phiên dch nhc khúc và i u ánh trng ca Chiêm Thành, sai nhc công ca hát.
Làm hành cung cnh h Dâm àm2  xem ánh cá.
Tân S u, [Ch ng Khánh Gia Thánh] nm th 3 [1061], (Tng Gia H u nm th 6). Mùa xuân,
tháng 2, chn con gái dân gian 12 ng i vào h$u [3a] cung.
Châu La Thu$n dâng voi trng.
Nhâm Dn, [Ch ng Thánh Gia Khánh] nm th 4 [1062], (Tng Gia H u nm th 7).
Mùa xuân, qu$n Gia Lâm dâng con rùa 3 chân, mt có 6 con ng i.
Quý Mão, [Ch ng Thánh Gia Khánh] nm th 5 [1063], (Tng Gia H u nm th 8).
By gi vua xuân thu ã nhiu, tu%i 40 m i mà ch a có con trai ni dõi, sai Chi h$u ni nhân
Nguyn Bông làm l cu t  chùa Thánh Chúa, sau ó _ Lan phu nhân có mang, sinh hoàng t Càn c
tc Nhân Tông, (T#c truyn r'ng vua cúng khn cu t ch a thy hi u nghi m, nhân i chi khp các
chùa quán, xa giá i n âu, con trai con gái % xô n xem không ngt, duy có mt ng i con gái hái
dâu c nép trong b#i c= lan. Vua trông thy, gi  a vào cung,  &c vua yêu, phong làm _ Lan phu
nhân. Vua mun có con trai, sai Bông em h ng cu o  chùa Thánh Chúa. Nhà s d$y cho Bông
thu$t u thai thác hoá. Bông nghe theo. Vi c phát giác, em chém Bông  tr c c a chùa. Ng i sau
gi chZ y3 là ng Bông. Chùa  xã Dch Vng, huy n T" Liêm4, ng Bông  phía Tây tr c c a chùa,
nay hãy còn.
Giáp Thìn, [Ch ng Thánh Gia Khánh] nm th 6 [1064], (Tng Anh Tông Th , Tr Bình nm
th 1). Mùa xuân, tháng giêng sai s sang Tng.
Mùa h, tháng 4, [3b] vua ng  i n Thiên Khánh x ki n. Khi y công chúa ng Thiên ng
hu bên cnh, vua ch vào công chúa, bo ng#c li r'ng: "Ta yêu con ta c!ng nh lòng ta làm cha m>
dân. Dân không hiu bit mà mc vào hình pháp, tr?m rt th ng xót, t" nay v sau, không c gì ti
n+ng hay nh> u nht lu$t khoan gim".

1

Ph!c u: tên m!, tc là m! cánh chun, có hai di cánh gi ng ra hai bên.

2

Dâm

3

Nguyên vn: "H$u nhân m#c k` x vit". Ch< ____ "m#c" trong câu này không h&p ngh a (ng i sau nhìn x y (?), gi là ......),
có lJ là ch< ____ v ( ... v k` x vit ...)

4

Huy n T" Liêm: nay thuc Hà Ni.

àm: tc H Tây  Hà Ni, xem BK2, 35b.
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Bính Ng, [Long Ch ng Thiên T ] nm th 1 [1066], (Tng Tr Bình nm th 3). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày 25, gi H&i, hoàng t Càn c sinh. Ngày hôm sau, l$p làm hoàng thái t , %i niên
hi u, i xá phong m> thái t là _ Lan phu nhân làm Thn phi.
S thn Ngô S Liên nói: thái t là cn bn ca n c, không l$p sm không
 &c. Kinh Xuân thu chép: "Con là ng sinh" ý c!ng bi ó. Vua tu%i ã cao, may mà
sinh hoàng t , [4a] m"ng vui bi phn, vi l$p làm hoàng thái t , i xá thiên h, 
yên lòng mong m=i ca muôn dân là phi lm.
Mùa thu, tháng 9, sai lang t ng là Quách Mãn xây tháp  núi Tiên Du1.
Lái buôn ng i n c Tro Oa2 dâng ngc châu d quang, tr tin giá 1 vn quan.
inh Mùi, [Long Ch ng Thiên T ] nm th 2 [1067], (Tng Tr Bình nm th 4). Mùa xuân,
tháng 2, các n c Ng u Hng3, Ai Lao dâng vàng bc, trm h ng, s"ng tê, ngà voi và các th sn v$t
a ph ng.
Nhà Tng gia phong vua làm Khai ph nghi ng tam ti, ri li gia phong làm Nam Bình V ng.
Cho Viên ngoi lang là Ng#y Trng Hoà và +ng Th T làm ô h ph s s 4, %i m i ng i th gia5
làm án ng#c li6. Cho Trng Hoà và Th T mZi ng i b%ng hàng nm là 50 quan tin, 100 bó lúa và các
th cá mui v..v.. [4b] ng#c li mZi ng i 20 quan tin, 100 bó lúa  nuôi c liêm khit ca h.
Mu Thân7, [Long Ch ng Thiên T ] nm th 3 [1068], (t" tháng 2 v sau là niên hi u Thiên
Hung Bo T &ng th 1; Tng Thn Tông Hy Ninh nm th 1). (Xét bài ký tháp Thng Bình, Thanh Hoá
ly nm này làm Thn v! nm th 1 là sai).
Mùa xuân, tháng 2, hoàng t là Minh Nhân v ng (không rõ tên) sinh, ó là ng i em cùng m>
ca Nhân Tông.
Châu Chân ng8 dâng 2 con voi trng, nhân ó %i niên hi u là Thiên Hung Bo T &ng9 nm
th 1.
%i h ng Th% LZi làm H ng Siêu Loi10, vì là ni sinh ca Nguyên Phi.
Chiêm thành dâng voi trng, sau li quy nhiu biên gii.
K Du11, [Thiên Hung Bo T &ng] nm th 2 [1069], (T" tháng 7 v sau là niên hi u Thn
V! nm th 1; Tng Hy Ninh nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, vua thân i ánh Chiêm Thành, bt  &c
1

Núi Tiên Du: xem chú thích BK2, 22B

2

Tro Oa: phiên âm tên o Java (Indonesia)

3

Ng u Hng: tc ng i Thái  vùng Sn La, có th là ng i Thái en. Ng u Hng có th là phiên âm tên Ngù Háu trong ting
Thái, có ngh a là "Rn h% mang". Theo Qum t m u (truy n k bn M ng) ca ng i Thái en thì chúa Lò R>t  M ng Mu%i
(khong th k XIV) ly hi u là Ngù Háu. Nh ng Ngù Háu có th là hình t &ng ca tc Thái en t" tr c

4

S s : tên chc quan coi vi c hình pháp  ô h ph (ô h ph vn là tên gi c quan cai tr cp châu i  ng, các triu ình
inh, Lê, Lý v?n gi< tên ô H Ph, nh ng ch chuyên vi c hình pháp)

5

Th gia: Theo Lê Quý ôn, th gia tc là ty li (Kin Vn Tiu L#c, bn dch, Nxb S hc, 1962, tr. 129 - 130), có th c!ng nh
tên gi "th li" i sau. Phan Huy Chú ghi tên các th gia nh : Ni h=a th gia, Ng kh th gia, Chi h$u th gia, Ni th gia,
L nh th gia v.v ... (Lch triu hin ch ng loi chí, bn dch, T.2, Nxb S hc, 1962, tr. 6)

6

Án ng#c li: ng i giúp vi c xét h=i v công vi c hình án.

7

Nguyên bn in lm là "Giáp Thân", theo th t niên hi u và can chi thì  ây phi là nm "M$u Thân" (1068). Vi t s l &c q.2,
13a c!ng chép "M$u thân"

8

Châu Chân ng: xem chú thích trang BK2, 21a.

9

Thiên Hung Bo T &ng ngh a là "Tri cho con voi trng".

10
11

H ng Siêu Loi: nay thuc a ph$n huy n Thu$n Thành, tnh Hà Bc.
Nguyên bn in nhm là "*t D$u". Theo th t niên hi u và can chi  ây phi là nm "K D$u" (1069). Vi t S L &c Q.2, 13b
c!ng chép "K D$u"
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vua n c y là Ch C1 và dân chúng 5 vn ng i. tr$n này vua ánh chiêm thành mãi không  &c, em
quân v n châu C Liên, nghe tin Nguyên phi giúp vi c ni tr, lòng dân [5a] cm hoá hoà h&p. Trong
cõi v<ng vàng, tôn sùng Ph$t giáo, dân gi là bà Quan Âm, vua nói: "Nguyên phi là àn bà còn làm  &c
nh th, ta là nam nhi li chEng  &c vi c gì hay sao?". Bèn quay li ánh n<a, thng  &c.
Mùa h, tháng 6 em quân v. Mùa thu, tháng 7, vua t" Chiêm thành v n ni, dâng tù  Thái
Miu, %i niên hi u là Thn V! nm th 1. Ch C xin dâng ba châu a Lý2, Ma Linh3, B Chính4 
chuc ti. Vua b'ng lòng, tha cho Ch C v n c (a Lý nay là tnh Qung nam)5.
Mùa ông, tháng 10, ngày inh S u, có ám mây sc = sát m+t tri.
Canh Tut, Thn V! nm th 2 [1070], (Tng Hy Ninh, nm th 3). Mùa xuân, làm i n T
Thn.
Mùa h, tháng 4 i hn, phát thóc, và tin l#a trong kho  ch^n cp cho dân nghèo.
Mùa thu, tháng 8, làm Vn Miu, p t &ng Kh%ng T , Chu Công và T phi6, vJ t &ng Tht
th$p nh hin7, bn mùa cúng t. Hoàng thái t n hc  ây.
[5b] Tân Hi, [Thn V!] nm th 3 [1071], (Tng Hy Ninh, nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, vua vit bia ch< "Ph$t" dài 1 tr &ng 6 th c +t  chùa Tiên Du8. T" mùa xuân n mùa h
không m a.
Chiêm Thành sang cng.
nh tin chuc ti theo th b$c khác nhau.
Mùa ông, tháng 12, vua không kh=e. Xung chiu cho H<u ty ai vào lm hành lang t h<u quan
chc ô9 thì ánh 80 tr &ng.
Nhâm Tý, [Thn V!] nm th 4 [1072], (T" tháng giêng v sau là Nhân Tông, Thái Ninh nm
th 1; Tng Hy Ninh nm th 5). Mùa xuân, tháng giêng, ngày Canh Dn, vua bng  i n Hi Tiên.
[By tôi] dâng hi u là ~ng Thiên Sùng Nhân Chí o Uy Khánh Long T ng Minh Vn Du V! Hiu c
Thánh Thn Hoàng , miu hi u là Thánh Tông.
S thn Ngô S Liên nói: Xót th ng vì hình ng#c, nhân t" vi nhân dân, là vi c
u tiên ca v ng chính. Thánh Tông lo tù nhân trong ng#c ho+c có kW vô ti mà cht
vì ói rét, [6a] cp cho chiu chn n ung  nuôi sng, lo quan li gi< vi c hình ng#c
ho+c có kW vì nhà nghèo mà nh$n tin út lót, cp thêm cho tin b%ng và thc n 
nhà  &c giàu . Lo dân thiu n thì xung chiu khuyn nông, g+p nm i hn thì
ban l nh ch^n cp ng i nghèo, tr c sau mt lòng, u là thành th c. Hung chi li tôn
sùng o hc, nh rõ ch , vn s thi hành mau chóng bên trong; phía nam bình
Chiêm; phía bc ánh Tng, uy v! biu d ng hin hách bên ngoài. Tuy có vi c lm lZi
nh= khác c!ng v?n là b$c vua hin. Ho+c có ng i bo là vua nhân nhu có th"a mà
c ng oán không , ngu ý ch a cho là phi.
1

Ch C: tc vua Chiêm Thành Rudravarman IV.

2

Châu a Lý: nm Thái Ninh th 4 (1075) i vua Lý Nhân Tông %i gi là châu Lâm Bình, nay là t huy n L Ninh, tnh Qung
Bình

3

Châu Ma Linh: nm 1075 i Lý Nhân Tông %i gi là châu Minh Linh, nay là t huy n Bn Hi, tnh Qung Tr

4

Châu B Chính: nay là t các huy n Qung Trch, B Trch, Tuyên Hóa, tnh Qung Bình

5

Li chú thích trong nguyên bn nói: "a Lý nay là Qung Nam" là không úng. Xem chú thích v châu a Lý  trên.

6

T phi: ch Nhan Uyên, Tng Sâm, T T , Mnh T là bn hc trò ca Kh%ng T  &c th vi thy  Vn Miu.

7

Tht th$p nh hin: 72 hc trò gi=i ca Kh%ng T .

8

Chùa Tiên Du:  núi Tiên Du, xem chú thích (4) trang 256)

9

Tc dãy hành lang ã quy nh ch có các quan chc ô (ch huy các ô quân cm v ) mi  &c phép lui ti
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Hoàng thái t Càn c lên ngôi tr c linh c<u, %i niên hi u là Thái Ninh nm th 1. By gi vua
mi 7 tu%i, tôn m> W là _ Lan nguyên phi làm Hoàng thái phi, tôn m> ích là Th &ng D ng thái h$u
[6b] h D ng làm Hoàng thái h$u, buông rem cùng nghe chính s , Thái s Lý o Thành giúp z
công vi c.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 8, vua xem l tm Ph$t.
Vua bt u ng i n Thiên An coi chu. Tha các tù  ph ô h.

NHÂN TÔNG HOÀNG

F

Húy Càn *c, con tr ng c+a Thánh Tông, m) % là thái hu Linh Nhân, sinh vua ngày
25 tháng giêng nm Bính Ng, Long Chng Thiên T th* 1 [1066], ngày hôm sau lp hoàng
thái t . Thánh Tông bng, vua lên ngôi hoàng , ngôi 56 nm [1072 - 1127], th 63 tu$i
[1066 - 1127], bng
i n Vnh Quang. Vua trán dô m/t rng, tay dài quá g!i, sáng su!t
thn võ, trí tu hiu nhân, nc ln s, nc nh@ mn, thn giúp ng'i theo, thông âm lut,
ch ca nhc, dân c giàu ông, mình c thái bình, là vua gi@i c+a triu Lý. Tic rEng m(
o Pht, thích im lành, ó là iu ly cho *c t!t.
Qúy S u, Thái Ninh nm th 2 [1073], (Tng Hy Ninh nm th 6). By gi m a dm, r c ph$t
Pháp Vân1 v kinh  cu tnh. Cúng thn núi Tn Viên.
Giam Hoàng thái h$u h D ng, tôn Hoàng thái phi làm Linh [7a] Nhân hoàng thái h$u. Linh
nhân có tính ghen, cho mình là m> W mà không  &c d chính s , mi kêu vi vua r'ng: "M> già khó
nhc mi có ngày nay, mà bây gi phú qúy ng i khác  &c h ng th thì sJ  m> già vào âu?". Vua
bèn sai em giam D ng thái h$u và 76 ng i th n< vào cung Th &ng D ng, ri bc phi cht chôn
theo lng Thánh Tông.
S thn Ngô S Liên nói: Nhân Tông là ng i nhân hiu, Linh Nhân là ng i sùng
Ph$t, sao li n nZi git ích thái h$u, hãm hi ng i vô ti, tàn nh?n n th ? Vì
ghen là th ng tình ca àn bà, hung chi li m> W mà không  &c d chính s . Linh
Nhân d?u là ng i hin c!ng không th nh?n ni  &c, cho nên phi kêu vi vua. By
gi vua còn trW th, ch bit chiu lòng m> là thích, mà không bit là lZi to. Thái s Lý
o Thành phi ra trn bên ngoài, bit âu chEng vì can gián [7b] vi c y?
Nhà Tng phong vua làm Giao Ch Qu$n V ng.
Thái s Lý o Thành ly chc T gián ngh i phu ra coi châu Ngh An. o Thành l$p vi n
a Tng  trong miu V ng Thánh châu y,  gi<a vi n +t t &ng Ph$t và v hi u ca Thánh Tông,
sm hôm th ph#ng.
S thn Ngô S Liên nói: o Thành là i thn cùng h,  ng khi  tang
Thánh Tông vì có vi c ra trn  ngoài, lòng cm nh tiên  là chân tình, nhân m &n c
th Ph$t  th vua, ó ch là vi c nht thi mà thôi. V sau nh<ng ng i trn th châu
Ngh An v?n ly ni y làm chZ ph#ng th Thánh Tông, sut c triu Lý không ai chê
vi c y là trái. Phàm vua không  &c t  nhà b tôi, cha không  &c t  nhà con th,
hung chi li th chung vi ng i Di. [8a] ó là lZi ca nhà Lý sùng Ph$t.
Giáp Dn, [Thái Ninh] nm th 3 [1074], (Tng Hy Ninh nm th 7). Mùa xuân có chim sW
trng $u  cm ình. Chiêm Thành li quy ri biên gii.
Cho Lý o Thành làm Thái phó bình ch ng quân quc trng s .
Xung chiu cho các công thn 80 tu%i u  &c chng g$y ngi gh khi vào chu.

1

Ph$t Pháp Vân: là Ph$t  chùa Pháp Vân, tc chùa Dâu,  huy n Thu$n Thành, tnh Hà Bc ngày nay
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t Mão, [Thái Ninh] nm th 4 [1075], (Tng Hy Ninh nm th 8). Mùa xuân, tháng 2, xung
chiu tuyn Minh kinh bác hc và thi Nho hc tam tr ng. Lê Vn Thnh trúng tuyn, cho vào hu vua
hc.
V ng An Thch nhà Tng cm quyn, tâu [vi vua Tng] r'ng n c ta b Chiêm Thành ánh
phá. Quân còn sót li không y vn ng i, có th dùng k chim ly  &c. Vua Tng sai Th^m Khi, và
L u di làm tri Qu Châu1 ngm dy binh ng i Man ng2, óng thuyn bè, t$p thy chin, cm các
châu huy n không  &c mua bán vi n c ta. Vua bit tin, sai Lý Th ng Ki t, [8b] Tông n em hn
10 vn binh i ánh. Quân thy, quân b u tin3. Th ng Ki t ánh các châu Khâm, Liêm; n vây
châu ng, ô giám Qung Tây nhà Tng là Tr ng Th Tit em quân n cu. Th ng Ki t ón ánh
 c a i Côn Lôn (nay là ph Nam Ninh, tnh Qung Tây ca nhà Minh) phá tan  &c, chém Th Tit ti
tr$n. Tri ng châu là Tô Giám c th không hàng. Quân ta ánh n hn 40 ngày, chng bao t trèo
lên thành. Thành bèn b h. Giám cho gia thuc 36 ng i cht tr c, chôn xác vào h, ri châm l a t
t cht. ng i trong thành cm ân ngh a ca Giám, không mt ng i nào chu hàng, git ht hn 5 vn
8 nghìn ng i, cng vi s ng i cht  các châu Khâm, Liêm thì n hn 10 vn. Bn Th ng Ki t bt
sng ng i ba châu y em v. Vua Tng truy t+ng Giám là Ph#ng quc quân tit  s, th#y là Trung
D!ng, cho mt khu nhà ln  kinh thành, 10 khonh rung tt cho thân tc [9a] 7 ng i làm quan, cho
con là Nguyên chc Cáp môn chi h$u.
S thn Ngô S Liên nói: Nhà Tng cho Tô Giám th#y là Trung D!ng c!ng 
nêu rõ s trung d!ng ca Lý Th ng Ki t, há có th xem nh hng Túc Sa4 âu?
Mùa thu, tháng 8, ngày mng 1 Canh Dn, nh$t th c.
Sai Lý Th ng Ki t t%ng l nh các quân i ánh Chiêm Thành, không thng  &c. Th ng Ki t
bèn ha a  hình th núi sông ca ba châu B Chính, a Lý, Ma Linh ri v. %i châu a Lý làm châu
Lâm Bình, châu Ma Linh là châu Minh Linh, chiêu m dân chúng n y . Cho Th ng Ki t làm Thái
úy.
Bính Thìn, [Thái Ninh] nm th 5 [1076], (t" tháng 4 v sau là niên hi u Anh V! Chiêu Thng
nm th 1; Tng Hy Ninh nm th 9). Mùa xuân, tháng 3, nhà Tng sai tuyên ph s Qung Nam5 là
Quách Qu` làm Chiêu Tho s, Tri u Tit làm phó, em quân 9 t ng, h&p vi Chiêm Thành và [9b]
Chân Lp sang xâm ln n c ta. Vua sai Lý Th ng Ki t em quân ón ánh, n sông Nh Nguy t6
ánh tan  &c. Quân Tng cht hn 1 nghìn ng i. Quách Qu` lui quân, li ly châu Qung Nguyên ca
ta (ng i i truyn r'ng Th ng Ki t làm hàng rào theo dc sông  c th. Mt êm quân s ch&t
nghe  trong n Tr ng t ng quân có ting c to r'ng:
Nam quc sn hà Nam  c
Ti t nhiên phân nh ti thiên th
Nh hà nghch lZ lai xâm phm?
Nh< Eng hành khan th bi h !
(Sông núi n c Nam, Nam  ,

1

Qu Châu: nay là t huy n Qu Lâm, tnh Qung Tây, Trung Quc.

2

Ng i man ng:  ây ch chung ng i các dân tc thiu s  min núi biên gii Vi t - Tng.

3

C ng m#c d?n C ng m#c t#c biên ca Trung Quc, ghi cuc hành quân ca Lý Th ng Ki t bt u vào mùa ông nm *t Mão
(1075), ánh châu Khâm và châu Liêm vào tháng 11 nm y, ánh châu Ung vào tháng giêng nm Bính Thình (1076)  ính
chính vi c Toàn Th  ây ghi d i on chép vi c tháng 2, tr c on chép vi c mùa thu tháng 8 (CMCB3, 36a)

4

Túc Sa: ch Túc Sa V , t ng n c T thi Xuân Thu, theo l nh ca T T ng Công em quân i ánh t Lai, th thng, nh ng
V nh$n hi l ri em quân tr v

5

Qung Nam: tên l ca nhà Tng, sau chia làm Qung Nam ông l, tc tnh Qung ông và Qung Nam Tây l, tc tnh Qung
Tây, Trung Quc.

6

Sông Nh Nguy t: tc sông Cu
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Rõ ràng phân nh ti sách tri
C sao nghch t+c sang xâm phm?
C th làm xem, chuc bi nh!1)
Sau ó qu nhiên nh th. (Hai anh em Tr ng t ng quân, anh tên là Khiu2, em tên là Hát,
u là t ng gi=i ca Tri t Vi t V ng. [Tri u] Vi t V ng b [H$u] Lý Nam  ánh bi mà mt n c.
Nam  gi cho làm quan, hai ng i u nói: "Tôi trung không th kW làm vua ã git hi ch mình". Ri
^n mình trn  núi Phù Long, Nam  gi my ln không chu ra, mi h l nh ai chém  &c th cp hai
ng i thì th ng nghìn vàng. Hai ng i u ung thuc c cht. Nam Tn V ng nhà Ngô i ánh gi+c
Lý Huy  châu Tây Long óng quân  c a Phù La3, chiêm bao thy có hai ng i xin theo giúp quân, nói
r'ng tri th ng h là trung thn không th hai vua, b% làm "Than hà Long quân phó tun V! Lng nh
giang" và Chi mn nguyên tun giang ô phó s". n khi d>p xong gi+c, Nam Tn V ng nhà Ngô
phong cho anh làm "i  ng giang ô h quc thn v ng", l$p n th  c a sông Nh Nguy t, em
là "Tiu  ng giang ô h quc thn v ng", l$p n th  c a sông Nam qu$n tc là n th này).
Mùa h, tháng 4, i xa, %i niên hi u làm Anh V! Chiêu Thng nm th 1.
Xung chiu cu li nói thEng.
[10a] Ct nhc nh<ng ng i hin l ng có tài vn võ cho qun quân dân.
Chn quan viên vn chc, ng i nào bit ch< cho vào Quc t giám.
inh Tw, [Anh V! Chiêu Thng] nm th 2 [1077], (Tng Hy Ninh nm th 10). Mùa xuân, m
hi Nhân V ng4  i n Thiên An.
Tháng 2, thi li vi n b'ng phép vit ch<, phép tính và hình lu$t.
Tháng 3, li em i binh sang ánh hai châu Khâm và Liêm n c Tng, nói ly ting r'ng nhà
Tng thi hành phép thanh miêu5, tàn hi dân Trung quc, cho nên em quân sang h=i ti  cu giúp
nhau6.
Mùa ông, tháng 12, Tri u Tit nhà Tng sang xâm ln, không  &c li em quân v7.
Mu Ng, [Anh V! Chiêu Thng] nm th 3 [1078], (Tng Nguyên Phong nm th 1). Mùa
xuân, tháng giêng, s a li thành i La, sai ào Tng Nguyên em biu nhà Tng 5 con voi thun, xin
tr li các châu Qung Nguyên, Tô M$u, và nh<ng ng i các châu y b bt i.

1

Bài th này có nhiu d bn chép trong Vi t i n U Linh, Tr ng tôn thn s tích, Thiên Nam vân l#c li t truy n, Hoàng Vi t thi
tuyn v.v...  ây chúng tôi dch ngh a theo vn bn ca Toàn Th

2

V tên nhân v$t truyn thuyt, ng i anh ca Tr ng Hi, Vi t i n u linh, Hoàng Vi t thi tuyn v.v... chép là Tr ng Hng,
nh ng  ây nguyên bn Toàn Th in rõ là Khiu (Hng và Khiu u có ngh a là kêu to, nh ng Hng riêng dùng vi loài v$t
ln). Ngoài Toàn Th còn có Toàn Vi t thi l#c c!ng chép là Tr ng Khiu. Chúng tôi dch theo vn bn Toàn Th và nêu vn 
 xác minh sau.

3

Châu Tây Long và c a Phù Lan: ch a rõ  âu, Lê i Hành phong cho con là Cân làm Ng Bc V ng, óng  Phù Lan, C ng
M#c ghi Phù Lan là tên tri  xã Phú V , huy n  ng Hào, Hi D ng (CMCB1,27a).  ng Hào nay là huy n Mj Vn, tnh Hi
D ng.

4

Nhân V ng Hi: tc hi t#ng kinh Ph$t thuyt Nhân V ng Bát Nhã Bà La M$t Kinh, trong ó có on nói r'ng vua các n c cu
nguy n kinh này thì muôn dân  &c tai qua nn kh=i.

5

Ch bi n pháp kinh t ca nhà Tng do V ng An Thch  x ng: mZi nm hai v# xuân hè, nhà n c cho dân vay tin lúc lúa
còn non, khi g+t tr lãi 2 phân.

6

Nh Toàn Th ghi ây thì quân nhà Lý tr c sau hai ln sang ánh châu Khâm, châu Liêm (ln tr c vào nm *t Mão, 1075, và
ln này vào tháng 3 nm inh Tw, 1077). C ng M#c theo các tài li u ca Trung Quc nh C ng M#c t#c biên, Giao Ch di biên
ã s a li, ghi cuc hành quân nm *t Mão din ra vào tháng 11 và kt thúc sau khi h thành Ung Châu tháng giêng nm Bính
Thìn (1076), tr c sau ch mt ln ch không phi hai ln nh Toàn Th ã chép lm (CMCB3, 36a)

7

Theo C ng M#c, Tri u Tit ch là phó t ng ca Quách Qu` em quân sang xâm l &c n c ta nm Bính Thìn, 1076 (Toàn Th
ã ghi  BK3, 9a) ch không phi li sang ln n<a vào nm này (inh Tw, 1077) nh Toàn Th ã chép nhm  ây.
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[10b] K Mùi, [Anh V! Chiêu Thng] nm th 4 [1079], (Tng Nguyên Phong nm th 2).
Châu Lng dâng voi trng.
M a á.
 &c mùa to.
Nhà Tng em Thu$n Châu tr cho ta (tc là châu Qung Nguyên, nhà Tng %i làm Thu$n
Châu).
Canh Thân, [Anh V! Chiêu Thng] nm th 5 [1080], (Tng Nguyên Phong nm th 31). Mùa
xuân, tháng 2, úc chuông ln cho chùa Diên H u. Chuông úc xong, ánh không kêu, nh ng cho r'ng
nó ã thành khí, không nên tiêu hy, bèn em b=  Quy in [rung rùa] ca chùa. Rung y, thp t,
có nhiu rùa, ng i by gi gi là chuông Quy in.
Mùa thu, tháng 8, móc ngt xung. Vua em ua thuyn.
Tân Du, /Anh V! Chiêu Thng/ nm th 6 [1081], (Tng Nguyên Phong nm th 4). Mà xuân,
m+t tri có hai qung sáng. Tr li cho nhà Tng dân và lính b bt  ba châu Ung, Khâm, Liêm, vì nhà
Tng ã tr li ta các châu Qung
Nguyên.
Mùa ông, tháng 10, Thái [11a] s Lý o Thành cht.
Nhâm Tut, /Anh V! Chiêu Thng/ nm th 4 [1082], (Tng Nguyên Phong nm th 5). Mùa
xuân, g công chúa Khâm Thánh cho châu m#c châu V Long là Hà Di Khánh.
Quý Hi, /Anh V! Chiêu Thng/ nm th 8 [1083], (Tng Nguyên Phong nm th 6). Mùa xuân,
vua thân duy t các hoàng nam1, nh làm 3 b$c.
Rng vàng bay t" i n T Thn n i n Hi Long.
Giáp Tý, /Anh V! Chiêu Thng/ nm th 9 [1084], (Tng Nguyên Phong nm th 7). Mùa h,
tháng 6, sai thi lang b Binh Lê Vn Thnh n tri V nh Bình cùng vi ng i Tng bàn vi c c ng gii.
Xung chiu cho thiên h nung ngói l&p nhà.
nh biên gii.
Nhà Tng tr li cho ta 6 huy n 3 ng. Ng i Tng có th r'ng:"Nhân tham Giao Ch t &ng,
kh t tht Qung Nguyên kim" (vì tham voi Giao Ch, b= mt vàng Qung Nguyên).
[11b] t s u, /Qung H u/ nm th 1 [1085], (Tng Nguyên Phong nm th 8). Cho Lê Vn
Thnh làm Thái s . By gi thiên h vô s , Hoàng h$u i chi khp các ni núi sông, ý mun xây d ng
chùa tháp.
Bính Dn, /Qung H u/ nm th 2 [1086], (Tng Trit Hú, Nguyên H u nm th 1). mùa xuân,
Nguyn Vin dâng con rùa 6 chân, trên l ng có vch ch<.
Mùa thu, tháng 8, thi ng i có vn hc trong n c, sung làm quan  Hàn lâm vi n, Mc Hin
Tích trúng tuyn, b% làm Hàn lâm hc s .
Làm chùa  núi i Lãm2.
inh Mão, /Qung H u/ nm th 3 [1087], (Tng Nguyên H u nm th 2). Mùa xuân, tháng 3,
d ng bí th các.

1

Tc là dân inh t" 18 tu%i tr lên, xem chú thích (1), tr. 264.

2

Chùa i Lãm Sn hay chùa Lãm Sn: tc là chùa Gim trên núi Gim (Lãm Sn)  x Nam Sn, huy n Qu Võ, t nh Hà Bc, nay
v?n còn các lp nn và ct á chm rng thi Lý.
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Nhà Tng phong làm Nam Bình V ng.
Mùa ông, tháng 10, vua ng n chùa Lãm Sn. êm ban yn cho các quan, vua thân làm hai
bài th Lãm Sn d yn.
Mu Thìn, /Qung H u/ nm th 4 [1088], (Tng Nguyên H u nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, phonh nhà s Khô u làm Quc s (có thuyt nói là cho [12a] tit vi t, cùng vi T t ng ng
trên i n, xét oán công vi c và n t" ki n t#ng ca thiên h, ch a chc là có th, có lJ by gi Nhân
Tông sùng o Ph$t, phong làm Quc s  h=i vi c n c, c!ng nh Lê i Hành i vi Ngô Khuông
Vi t mà thôi). D+t chc th gia m i h=a1.
nh các chùa trong n c làm ba hng i, trung và tiu danh lam, cho quan vn chc cao kiêm
làm  c 2. By gi nhà chùa có in nô và kho cha  v$t, cho nên +t chc y.
Mùa ông, tháng 10, xây tháp chùa Lãm Sn.
K T, /Qung H u/ nm th 5 [1089], (Tng Nguyên H u nm th 4). Mùa xuân, tháng 3,
nh các chc vn võ, quan hu vua và các chc tp l u.
Quân nhà Tng /xâm phm/ vào châu Thch Tê3.
ào ngòi lãnh kinh4.
Canh Ng, /Qung H u/ nm th 6 [1090], (Tng Nguyên H u nm th 5). Làm cung h&p
hoan.
Tân Mùi, /Qung H u/ nm th 7 [1091], (Tng Nguyên H u nm th 6). Mùa xuân, vua ng
n Lng Sn xem bt voi. Mùa ông, tháng 11, cho Hà  làm Thiu úy tri i n tin ch quân s .
Lê Toàn Ngh a dâng [12b] con rùa nm sc.
Nhâm Thân, /Qung H u/ nm th 7 [1092], (Tng Quang H u nm th 8), ( tháng 8 v sau
là niên hi u Hi phong nm th 1; Tng Nguyên H u nm th 7). Mùa Thu, tháng 8 %i niên hi u làm
Hi Phong nm th 1.
 &c mùa to. nh s% rung, thu tô mZi m?u 3 thng5  cp l ng cho quân.
Qúy Du, /Hi Phong/ nm th 2 [1093], (Tng Nguên h u nm th 8). Cây u bát àm /cây
sung/6 n hoa.
Giáp Tut, /Hi Phong/ nm th 3 [1094], (Tng Thi u Thánh nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, sai Hàn Lâm hc s Mc Hin Tích sang s Chiêm Thành òi l tu cng.
Mùa H, tháng 4, tháp chùa Lãm Sn xây xong.
t Hi, /Hi Phong/ nm th 4 [1095], (Tng Thi u Thánh nm th 2). Mùa xuân, các v ng
vào chu.
Mùa H, tháng 6, i hn. Th tù, gim ho+c min các khon tang thu1.
1

Nguyên vn: "th gia th$p h=a". Th gia theo Lê Quý ôn là ty li (ng i giúp vi c vn th giy t  các nha môn. Kin vn tiu
t#c Bn dch, NXB S hc, 1962, tr. 189). Phan Huy Chú k tên mt s "th gia" nh ni h=a th gia, ng kh thu gia, chi h$u th
gia, ni th gia, l nh th gia (Lch triu hin ch ng loi chí, t.2: Quan chc chí, NXB S hc ,1961, tr.6). Các "th gia" khác u
ch a rõ.

2

 c : tên chc quan thi Lý, qun lý rung t và tài sn ca nhà chùa.

3

Châu Thch Tê: có lJ min huy n Thch Lâm c! ca tnh Cao B'ng (theo Hoàng Xuân Hãn, Lý Th ng Ki t, Sd). Thch Lâm là
t các huy n Hòa An và Nguyên Bình, tnh Cao B'ng.

4

Lãnh Kinh Xuyên: khúc sông qua bn Lãnh Kinh, xem chú thích  BK1, 26b.

5

Thng : n v o l ng, ch a rõ t ng  ng n v ngày nay nh th nào.

6

u bát àm: úng tên là u àm bát, còn gi là ô - àm - bt - ha,
Udumbara; xem chú thích (3), tr. 255.

u - àm - ba - la, u là ch< phiên âm ting Phn:

114

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn III

Tri m a.
Bính Tý, /Hi Phong/ nm th 5 [1096], (Tng Thi u Thánh nm th 3). Mùa Xuân, tháng 3, Lê
Vn Thnh m u làm phn, tha ti cht, [13a] an trí  Thao Giang2. By gi vua ra h Dâm àm, ng
trên thuyn nh= xem ánh cá. Ch&t có mây mù n%i lên, trong ám mù nghe có ting thuyn bi n,
ting mái chèo rào rào, vua ly giáo ném. Chc lát mây mù tan, thy trong thuyn có con h%, mi ng i
s& tái m+t, nói: "Vi c nguy ri!". Ng i ánh cá là Mc Th$n qung l i trùm lên con h%, thì ra là Thái s
Lê Vn Thnh. Vua ngh Thnh là i thn có công giúp z, không nz git, ày lên tri u Thao Giang.
Th ng cho M#c Th$n quan chc và tin ca, li cho t  Tây H làm th c p. Tr c y Vn Thnh có
gia nô ng i n c i Lý3 có phép thu$t k` l, cho nên m &n thu$t y toan làm chuy n thí nghch.
S thn Ngô S Liên nói: KW làm tôi /phm ti/ git vua c p ngôi mà  &c min
ti cht, th là sai trong vi c hình, lZi  vua tin sùng o Ph$t.
[13b] inh S u, /Hi Phong/ nm th 6 [1097], (Tng Thi u Thánh nm th 4). Mùa xuân,
tháng giêng, xung chiu kim nh các l , u ph=ng theo các in c!.
Mùa Thu, tháng 8, sao mc ban ngày. By gi trong n c giàu , Thái h$u làm nhiu chùa
Ph$t.
Mu Dn, /Hi Phong/ nm th 7 [1098], (Tng Nguyên Phù nm th 1). Mùa Thu, tháng 8,
ng t.
Sao Ch%i hi n ra.
K Mão, /Hi Phong/ nm th 8 [1098], (Tng Nguyên Phù nm th 2). Rng thn hi n xung
 cây mai.
Canh Thìn, /Hi Phong/ nm th 9 [1100], (Tng Nguyên Phù nm th 3). Mùa ông, tháng
12, b nh dch ln.
Tân T, Long Phù nm th 1 [1101], (Tng Huy Tông Cát, Kin Trung T nh Quc nm th 1).
Mùa xuân, tháng giêng, %i niên hi u. Cho Thái úy Lý Th ng Ki t kiêm chc Ni th phán th ô áp nha
hành i n ni ngoi ô tri s .
S a chùa Diên H u.
Nhâm Ng, /Long Phù/ nm th 2 [1102], (Tng Sùng Ninh nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày L$p xuân; tuyt lành xung.
Tháng 2, [14a] n c to. Sai Hoàng h$u và các phi tn trai gii l$p àn chay  cu t .
Quí Mùi, /Long Phù/ nm th 3 [1103], (Tng Sùng Ninh nm th 2). Mùa xuân, Thái h$u phát
tin  kho Ni ph  chuc nh<ng con gái nhà nghèo ã phi bàn i  em gã cho nh<ng ng i góa v&.

S thn Ngô S Liên nói: Con gái nhà nghèo n phi cm thân làm m n, con
trai nhà nghèo n nZi không có v& , ó là cùng dân trong thiên h. Thái h$u %i i cho
h, c!ng là vi c làm nhân chính v$y.
Mùa ông, tháng 10, ng i Din Châu là Lý Giác m u làm phn. Giác tr c hc  &c thu$t l,
có th bin cây c= làm ng i, bèn chiêu t$p nh<ng kW vô li chim c châu y, p thành làm lon. Vi c
tâu lên, vua sai bn Lý Th ng Ki t i ánh. Giác thua trn sang Chiêm Thành, d ng u b d>p yên.

1

Tang thu: ch a rõ ni dung t" này, theo ngh a ch< có th hiu là thu và tang. Tang có ngh a là b^n thu, b %i, có th là t" dùng
 ch các khon ph# thu thu bt chính.

2

Thao Giang: tên tri thi Lý, thi Trn %i là l (Phm S Mnh có bài th Án Thao Giang l), nay là vùng huy n Tam Thanh, Sông
Thao, tnh V nh Phú.

3

N c i Lý: xem chú thích (1) tr. 270.
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Chiêm Thành c p [14b] biên gii.
Giáp Thân, /Long Phù/ nm th 4 [1104], (Tng Sùng Ninh nm th 3). Mùa xuân, tháng 2, sai
Lý Th ng Ki t i ánh Chiêm Thành, nói tình hình h th c ca n c ta. Vua Chiêm Thành là Ch Ma
Na1 nhân th em quân vào c p, ly li 3 châu a Lý v.v... mà Ch C ã dâng. n ây, sai Lý
Th ng Ki t i ánh, phá  &c, Ch Ma Na li dâng np t y.
Tháng 3, nh li binh hi u ca quân cm v .
t Du, /Long Phù/ nm th 5 [1105], (Tng Sùng Ninh nm th 4). Mùa xuân, cúng thn Cao
Môi2 . Mùa h, tháng 6, Thái úy Lý Th ng Ki t cht, t+ng chc Nh$p ni i n ô tri kim hi u thái úy
bình ch ng quân quc trng s , t c Vi t quc công, th c p 1 vn h, cho ng i em là Lý Th ng
Hin  &c k phong t c hu (Th ng Ki t ng i ph ng Thái Hòa, thành Thng Long, ni i làm
quan, nhiu m u l &c, có tài làm t ng. Khi còn ít tu%i, vì vW m+t t i >p  &c sung làm Hoàng môn
chi h$u theo hu Thái Tông, thng dn n chc Ni th snh ô tri. Thánh Tông phong chc Thái bo,
trao cho tit [15a] vi t  i thm h=i li dân  Thanh Hóa, Ngh An. n khi vua thân i ánh Chiêm
Thành, y làm t ng tiên phong, bt  &c vua Chiêm là Ch C. Vì có công,  &c phong làm Ph# quc
thái phó, dao th# ch trn tit , ng trung th môn h, th &ng tr# quc, thiên t ngh a  , ph# quc
th &ng t ng quân, t c Khai quc công, sau li có công n<a,  &c phong làm Thái úy, ri cht).
Mùa thu, tháng 9, làm hai ngn tháp ch=m trng  chùa Diên H u, ba ngn tháp ch=m á 
chùa Lãm Sn. By gi vua s a li chùa Diên H u >p hn c!, ào h Liên Hoa ài3, gi là h Linh
Chiu. Ngoài h có hành lang chm vJ chy chung quanh, ngoài hành lang li ào h gi là h Bích Trì,
u bc cu vng  i qua. Tr c sân chùa xây bo tháp. Hàng tháng c ngày r'm, mng mt và mùa
h, ngày mng 8 tháng 4, xa giá ng n, +t l cu phúc, bày nghi thc tm Ph$t, hàng nm ly làm l
th ng.
Bính Tut, /Long Phù/ nm th 6 [1106], (Tng Sùng Ninh nm th 5). Mùa xuân, tháng giêng,
sao Ch%i mc  Ph ng Tây, uôi dài khp tri. Sao Thái Bch mc ban ngày. i xá cho thiên h, tr"
nh<ng kW phe ng làm lon.
[15b]

inh Hi, /Long Phù/ nm th* 7 [1107], (Tng i Quan nm th 1).Mùa h, ng

t.
M$u tý, /Long Phù/ nm th 8 [1108], (Tng i Quan nm th 2).Mùa xuân, tháng 2, p ê 
ph ng C Xá4.
Các tháng mùa h không m a.
K S u, /Long Phù/ nm th 9 [1109], (Tng i Quan nm th 3). Mùa xuân, p ài ng
Linh.
Mùa thu, kW nghch là Tô H$u và Z Sùng m u làm phn, b git.
Canh Dn, /Hi T ng i Khánh/ nm th 1 [1110], (Tng i Quan nm th 4).Mùa xuân có
ng i àn bà dâng con chim ph &ng non, có  9 chòm ng! sc.
T" Vn Thông5 dâng h% trng, ng a trng có c a và cây cau mt gc 12 thân.
Mùa thu, tháng 8, Chiêm Thành dâng voi trng

1

Vua Chiêm Thành thi gian này là jaya Indravarman II (1086-1113) (theo G. Maspéro, sd).

2

Cao Môi, c!ng gi là Giao Môi: tên v thn ch vi c sinh con trai.

3

Liên Hoa ài trì: h  d i ài hoa sen.

4

Tc là on ê sông Hng  ph ng C Xá, nay là  khong gn cu Long Biên ( ó còn bãi C Xá) thuc Hà Ni.

5

Vi t s l &c (q2, 20b) chép là Tham chính T" Vn Thông.
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Tân Mão, /Hi T ng i Khánh/ nm th 2 [1111], (Tng Chính Hòa nm th 1). Mùa xuân,
ph Thanh Hóa dâng cây cau mt gc 9 thân.
[16a] Mùa thu  &c mùa to.
M+t tri có hai qung.
Nhâm Thìn, /Hi T ng i Khánh/ nm th 3 [1112], (Tng Chính Hòa nam th 2). Mùa xuân,
móc ngt xung.
Chiêm Thành dâng voi trng.
By gi vua tu%i ã nhiu mà ch a có con trai ni dõi, xung chiu chn con ca tông tht 
l$p làm con ni. Em vua là Sùng Hiu hu (không rõ tên) c!ng ch a có con trai. G+p lùc nhà s núi
Thch Tht1 là T" o Hnh n chi nhà, hu nói vi o Hnh v vi c cu t . o Hnh d+n r'ng:"
Bao gi phu nhân sp n ngày sinh thì báo cho tôi bit tr c  cu khn vi sn thn". Ba nm sau,
phu nhân có mang sinh con trai là [Lý] D ng Hoán.
Quý T, /Hi T ng i Khánh/ nm th 4 [1113], (Tng Chính Hòa nm th 3). Mùa h, tháng
6, phu nhân ca châu m#c châu Chân ng là công chúa h Lý mt. (Phu nhân tên là Ngc Kiu, con
gái ln ca Ph#ng Càn V ng  &c Thánh Tông nuôi  trong cung, ln lên phong làm chúa, g cho châu
m#c châu Chân ng là ng i h Lê, chng cht, phu nhân t th  góa, i tu làm s n<, n ây mt,
th 72 tu%i. Thn Tông tôn làm Ni s ).
[16b] Giáp Ng, /Hi T ng i Khánh/ nm th 5 [1114], (Tng Chính Hòa nm th 4). Mùa
xuân, tuyt im lành xung.
t Mùi, /Hi T ng i Khánh/ nm th 6 [1115], (Tng Chính Hòa nm th 5). Mùa xuân,
tháng giêng, phong ba hoàng h$u là Lan Anh, Khâm Thiên, Chn Bo và 36 cung nhân, By gi vua
không có con trai, cho nên l$p nhiu hoàng h$u và cung nhân, làm àn chy  cu t . Thái h$u d ng
chùa th Ph$t, tr c sau hn trm chùa. (T#c truyn r'ng thái h$u hi v vi c Th &ng D ng thái h$u
và các th n< vô ti mà b cht, làm nhiu chùa Ph$t  sám hi r a oan).
Bính Thân, /Hi T ng i Khánh/ nm th 7 [1116], (Tng Chính Hòa nm th 6). Mùa h,
nhà s T" o Hnh trút xác  chùa núi Thch Tht (Thch Tht là tên huy n, tc là huy n Ninh Sn
ngày nay, tên núi là Ph$t Tích. T" o Hnh n chi núi y, thy tng á trong hang núi có vt chân
ng i, ly chân m vào v"a úng: t#c truyn ó là chZ o Hnh trút xác). Tr c là phu nhân ca
Sùng Hin Hu là Z th ã có mang, n ây tr d mãi không W. Hu nh li li o Hnh d+n khi
tr c, sai ng i chy ng a i báo. o Hnh l$p tc [17b] thay áo tm r a, vào hang núi trút xác mà
qua i. Sau ó phu nhân sinh con trai, tc là D ng Hoán. Ng i làng cho là vi c l,  xác o Hnh
vào trong khám  th. Nay núi Ph$t Tích tc là chZ y. Hàng nm, mùa xuân, c n ngày mng 7
tháng 3, con trai, con gái hi hp  chùa, là hi vui có ting mt vùng. Ng i i sau ngoa truyn là
ngày giZ ca s (xác o Hnh n khong nm V nh Lc nhà Minh, b ng i Minh t cháy, ng i làng
y li p t &ng li th nh c!, hi n nay hãy còn).
inh Du, /Hi T ng i Khánh/ nm th 8 [1117], (Tng Chính Hòa nm th 7). Mùa xuân,
tháng giêng, Diên Thành hu (không rõ tên) cht. Xung chiu bãi trò chi "tàng câu"2 và cZ bàn khao
m"ng; v?n phát vàng bc tin l#a  kho  phúng iu, vi c tang rt h$u.
Tháng y, ng i gi< Thái  ng3 dâng h u trng.
Ng i giáp Cam Giá4 dâng h u en.

1

Núi Thch Tht: thc núi Thy (Sài Sn), huy n Quc Oai, tnh Hà Tây.

2

Tàng câu: tên gi mt trò chi tìm v$t giu trong nm tay, t ng t nh trò chi "tay nào có tay nào không".

3

Nguyên vn: "Th Thái  ng nhân". Thái  ng có lJ là tên giáp, v trí vào khong huy n Mj c, tnh Hà Tây ngày nay.

4

Cam Giá: tc vùng mía  huy n Ba Vì, tnh Hà Tây.
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Tháng 2, nh rõ l nh cm git trm trâu. Hoàng thái h$u nói: "Gn ây  kinh thành, h ng p,
có nhiu ng i trn tránh, [17b] ly vi c n trm trâu làm ngh nghi p, trm h cùng qu?n, my nhà
cày chung mt con trâu. Tr c ây, ta ã t"ng nói n vi c y nhà n c ã có l nh cm. Nay git trâu
li càng nhiu hn tr c". By gi vua xung chiu kW naò m% trm trâu thì pht 80 tr &ng,  làm khao
giáp1, v& x 80 tr &ng,  làm tang tht ph#2 và bi th ng trâu; Láng ging bit mà không t cáo, pht
80 tr &ng.
Tháng 3, ngày Bính Thìn, vua ng
Thành Thi n. Có rng vàng hi n.

n núi Ch ng Sn3  khánh thành bo tháp Vn Phong

Vua li ng n hành cung ~ng Phong4 (nay là ph Ngh a H ng) xem cày rung công.
Mùa h, tháng 5, Viên ngoi lang là Ngô Thi u dâng cây lúa chiêm mt gc 9 bông.
Phò mã lang là D ng Cnh Thông dâng h u trng.
Th l nh châu T Nông5 là Hà V nh Lc dâng con ng a hng có c a.
Sm Tác H=a u là Lê Binh và Tào Nhi cùng dâng h u trng. Ng i giáp Tr c Tà dâng con
ho|ng trng.
Tháng 6, vua ng n hành cung [18a] ~ng Phong xem cày rung. Khi y không m a, cu o
 hành cung.
Rng vàng hi n  bo ài, cu o  ng Linh.
Trung Ngh a hu (không rõ tên) cht.
Mùa thu, tháng 7, ngày 25, _ Lan hoàng thái h$u bng, H=a táng, bt 3 ng i hu gái chôn
theo. Tôn dâng tên thuy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái H$u.
S thn Ngô S Liên nói: H=a táng là l o Ph$t, chôn theo là t#c nhà Tn,
Nhân Tông u làm theo, ho+c gi vâng li d+n li ca thái h$u chng?
Mùa thu, tháng 8, táng Linh Nhân hoàng thái h$u  Th Lng ph Thiên c6.
Mùa ông, tháng 10, vua ng n hành cung Khi Thuy xem g+t. êm hôm y, m+t trng có hai
qung.
Tìm con trai h tông tht  nuôi  trong cung. Xung chiu r'ng:"Tr?m cai tr muôn dân mà lâu
không có con ni, ngôi báu ca thiên h bit truyn cho ai? [18b] $y nên t?m nuôi con trai ca các hu
Sùng Hin, Thành Khánh, Thành Qung, Thành Chiêu, Thành H ng, chn ng i nào gi=i thì l$p làm thái
t . By gi con Sùng Hin hu là D ng Hoan mi lên 2 tu%i mà thông minh lanh l&i, vua rt yêu và bèn
l$p làm hoàng thái t .
Chiêm Thành dâng 3 óa hoa b'ng vàng.
Mu Tut,/Hi T ng i Khánh/ nm th 9 [1118], (Tng Trùng Hòa nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, xung chiu chn hoàng nam trong dân chúng và binh lính.
Tháng 2, s n c Chân lp sang chu. +t l yn ti c mùa xuân và m hi khánh thành by bo
tháp. By gi xung chiu cho H<u ty bày nghi tr &ng  i n Linh Quang, d?n s gi n xem.
1

 khao giáp: ây làm kW ph#c dch trong quân.

2

Tang tht ph#: àn bà làm vi c  nhà chn t'm.

3

Núi Ch ng Sn: là núi Ngô Xá  xã Yên L&i, huy n Ý Yên, tnh Hà Nam ngày nay. Du vt ca ngôi tháp thi Lý nay v?n còn.

4

~ng Phong: tên ph thi Lý, t ng  ng vi ph Ngh a H ng thi Lê, tc là t ba huy n Ngh a H ng, Ý Yên, V# Bn, tnh Nam
nh ngày nay.

5

T Nông: tên châu thi Lý, nay là huy n Phú Bình, tnh Thái Nguyên.

6

Ph Thiên c:Tc là châu C% Pháp tr c nm 1010, xem chú thích (1) tr. 240.
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Tháng 3, ly các i hoàng nam kh=e mnh sung vào làm binh các i Ngc Giai, H ng Thánh,
[V!] ô1 và Ng Long, tt c 350 ng i.
T th lang b H là Lý Tú Quyn cht.
Mùa h, tháng 5, bim H<u th lang b L là Lê Bá ngc làm Ni nhân th gia.
i hn, cu o  &c m a.
Mùa thu, tháng 7, [19a] ãi Z àn tt Trung Nguyên2 vì g+p ngay L Vu lan bn3 [cu siêu cho]
Linh Nhân hoàng thái h$u.
Chiêm Thành sang cng.
Tháng 9, ngày Tân Tw, m hi Thiên ph$t [Nghìn Ph$t]  khánh thành chùa Thng Nghiêm
Thánh Th, cho s Chiêm Thành n xem.
Ngày Bính Tut, vua ng i n Linh Quang xem ua thuyn, +t l yn ti c mùa thu.
Muà ông, tháng 11, sai Viên ngoi lang là Nguyn Bá 4 và Lý Bo Thn em biu nhà Tng
hai con tê giác trng, en và 3 con voi nhà.
Nm y, có mc ngt xung, vua t tay vit tám ch<, "Thiên h thái bình, thánh cung vn tu"
vào bia, sai th& khc.
Cm nô bc ca các nhà dân trong ngoài kinh thành không  &c thích m c vào ng c, vào chân
nh cm quân cùng là xm hình rng  mình, ai phm thì sung làm quan nô.
K Hi, /Hi T ng i Khánh/ nm th 10 [1119], (Tng Tuyên Hòa nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, vua ng n Khoái Tr ng bt voi trng.
Mùa h, [19b] tháng 4, ô tào là Phan in dâng h u trng.
Tháng 5, m hi khánh thành chùa Tnh L . Rng hi n  hàng bán n c chè  Kinh s .
Mùa thu, tháng 7, óng hai chic thuyn Cnh H ng và Thanh Lan. Xung chiu cho các quân
óng thuyn chin, s a  binh giáp, vua mun thân i ánh ng Ma Sa5.
Tháng 8, ngày Giáp Thân, vua ng i nLinh Quang xem ua thuyn. +t l yn ti c mùa thu. T"
ó v sau, hàng nm tháng 8 ua thuyn thì +t yn làm l th ng.
Mùa ông, tháng 10, duy t sáu binh tào V! Ti p, V! Lâm v.v..., ng i nào mnh kh=e cho làm
h=a u  các i quân Ngc Giai, H ng Thánh, B%ng Nh$t, Qung Thành, V! ô, còn b$c d i thì cho
làm binh  các quân Ngc Giai, H ng Thánh, B%ng Nh$t, Qung Thành, V! ô, Ng Long.
Hp các quân nhân c n c th  Long Trì. Xung chiu r'ng:"Tr?m nh$n ly c nghi p ca mt
t% hai tông, ng trên dân en, coi tri u h trong bn bin u nh con =, c n cõi xa c!ng mn
[20a] lòng nhân mà quy ph#, ph ng khác c!ng m ngh a mà li chu. V xét dân ng Ma Sa sng 
trong cõi ca ta, ng tr ng Ma Sa thì i i làm phiên thn ca ta, th mà nay kW tù tr ng ngu hèn
y bZng ph# c ca ông cha, quên vi c tu cng khim khuyt l th ng phép c!. Tr?m v?n ngh mãi,
vi c không "ng  &c, nay tr?m t làm t ng i ánh d>p. Nay các t ng súy sáu quân, các ng i u
phi ht lòng, tuân theo m nh l nh ca tr?m". Bèn ban khí gii cho t ng s , vua ng thuyn Cnh
H ng, xut phát t" bn Thiên Thu, c xí r&p tri, g m giáo rJ s ng, quân s ánh trng reo hò, khí

1

Nguyên bn in sót ch< V!, z on sau (BK3, 19b) có ghi rõ V! ô.

2

Tit Trung Nguyên: tc l r'm tháng by.

3

L Vu Lan bn: l cúng Ph$t ngày rEm tháng by, cu siêu cho cha m> kh=i b kh% hình  a ng#c.

4

i Vi t s l &c (q.2, 22b) chép tên ng i này là Nguyn Bá Khánh (hai ch<) Khánh và  d sao chép lm).

5

ng Ma Sa: thuc a ph$n huy n à Bc, tnh Hòa Bình ngày nay.
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th trm phn hng hái. Ngày hôm y, rng vàng hi n bay theo thuyn. n b thác Long Thy1, Thành
Khánh hu dâng con rùa mt có sáu con ng i, trên c có ch< "V ng". Sóng li n%i lên. Vua t làm
t ng ánh ng Ma Sa, phá tan  &c, bt  &c bn ng tr ng Ng#y Bàng vài trm ng i, ly  &c
vàng l#a trâu dê không [20b] k xit. Sai t t ng vào các ng dc biên gii chiêu d# nh<ng ng i
trn tránh bo v yên nghi p.
Tháng 12, ngày mng 1, vua t" ng Ma Sa v, dâng tù Ng#y Bàng  Thái Miu. Khao th ng
t ng s , ban tin l#a theo th b$c khác nhau.
Canh Tý, /Thiên Phù D#ê V!/ nm th 1 [1120], (Tng Tuyên Hòa nm th 2).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng 1, b tôi ang biu khuyên gia thêm tôn hi u và xin %i niên
hi u. Vua y theo.
Tháng 2, m hi èn Qung Chiu.
Tháng 3, n c Chân Lp sang cng.
Mùa h, tháng 6,ch ô giáp Tt tác2 là +ng An dâng chim sW trng.
Mùa thu, tháng 9, có rng vàng hi n.
N c Chiêm Thành sang cng.
 &c mùa to.
Mùa ông, tháng 10, p ài Chúng Tiên.
Tháng 12, cho Ni nhân th gia là Phan Cnh và Mâu Du ô làm Ni th ng th.
[21a] Tân S u, /Thiên D#ê V!/ nm th 2 [1121], (Tng Tuyên Hòa nm th 3). Mùa xuân,
tháng 3, nhà s V ng Ái dâng cây cau mt gc 7 thân. Thái s Trn  nói: "V$t này không ly gì làm
im lành". Vua không nh$n.
M hi khánh thành chùa Bo Thiên và i n Trùng Minh.
Mùa h, tháng 5, n c to, tràn vào n bên ngoài c a i H ng.
Mùa thu, tháng 7, ng i phiên T Tho là Hà Ng dâng con ho|ng trng.
Làm chùa Qung Giáo.
Có nhiu sâu cn lúa.
Mùa ông, tháng 10, li ly Lê Bá Ngc làm Ni th ng th.
Nhâm Dn, /Thiên Phù Du V!/ nm th 3 [1122], (Tng Tuyên Hòa nm th 4). Mùa xuân,
tháng 2, nhà s D ng Tu dâng mt ôi ngc bích trng.
Tháng 3, ngày M$u Dn, m hi khánh thành bo tháp Sùng Thi n Diên Linh  i Sn3.
Cm mi ng i không  &c dùng g$y tre gZ và  sc nhn ánh nhau.
Mùa h, tháng 4 cho bn Lý Ph#ng 20 ng i làm ng#c li, xét vi c ki n t#ng ca dân gian.
Tháng 5, ng i qung Giao [21b] giáp là Phm Ba T dâng h u trng.
Mùa thu, tháng 8, ngày K H&i, vua ng i n Linh Quang xem ua thuyn.
Ln u ch di m! b'ng bc sung vào  nghi v .

1

Long Thy hi p: tc là Thác B  gn th xã Hòa Bình, tnh Hòa Bình.

2

Tt tác giáp: giáp th& sn.

3

i Sn: Tc là núi i,  xã i Sn, huy n Duy Tiên, tnh Nam Hà.
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Ngày inh Mùi, Viên ngoi lang là Lý Nguyên dâng mt viên ngc châu tân lang1. Xung chiu
không nh$n.
Muà ông, tháng 12, sai Viên ngoi lang là inh Khánh An và Viên S Minh em voi nhà biu nhà
Tng. By gi Viên S Minh vào có tang không  &c thng quan, cho con trai là Sng làm Ph#ng tin lang.
Nm y, xung chiu r'ng: Nh<ng tên trm c p trn tránh ã bt  &c mà li b nhà th gia
chim ot thì nhà th gia y cùng ti vi ng i trn.
KW li i bt trm c p, bt  &c ri mà gi< li  nhà mình, không d^n n quan, thì pht ánh
80 tr &ng.
Quý Mão, /Thiên Phù Du V!/ nm th 4 [1123], (Tng Tuyên Hòa nm th 5).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày 25, là tit n thánh2, ln u làm nhà múa có bánh xe ^y, sai
cung n< múa  trên  dâng r &u.
Tháng 2, m l [22a] yn ti c mùa xuân  i n Sùng Uyên.
Ln u làm chic lng che m a cán cong.
Ngày Nhâm Dn, vua ng n Long Thy3  bt voi.
Ngày inh Mùi, m hi khánh thành chùa Ph#ng T". Ngày Bính Thìn, vua v n Kinh s .
Tháng 3, ngày Tân Tw, m hi khánh thành chùa Qung Hiu  Tiên Du. Truy dâng l cúng
Thánh Tông và Th &ng D ng hoàng thái h$u.
Mùa h, tháng 4, ngày Giáp Thân, 5 ng i n c Chân Lp quy ph#.
Cm git trâu. xung chiu r'ng: "Trâu là v$t quan trng cho vi c cày cy, làm l&i cho ng i
không ít. T" nay v sau ba nhà làm mt bo, không  &c git trâu n tht, ai làm trái thì tr ti theo hình
lu$t".
Mùa thu, tháng 7, n c Chân Lp sang cng.
Tháng 8, ngày mng 1, vua ng i n Thiên An, ban áo mùa thu cho các quan.
Vua ng i n Linh Quang xem ua thuyn. êm y vua ng i n Sùng Uyên, +t l yn m"ng
chic lng vàng.
Mùa ông, tháng 10, vua ng n hành cung ~ng Phong xem g+t lúa. Chuyn i này bc [22b]
cu vng qua sông Ba Lt4.
Tháng 11, vua n kinh s . Các nhà nho, o, thích u dâng th m"ng.
Xây ài T Tiêu5.
Nm y  &c mùa to.
Giáp Thìn, /Thiên Phù Du V!/ nm th 5 [1124], (Tng Tuyên Hòa nm th 6). Mùa xuân,
tháng giêng, Diêu Sách dâng chim sW trng.
Tháng giêng nhu$n, óng thuyn T ng Quang, kiu thuyn hai lòng.

1

Nguyên vn: "tân lang châu", ch a rõ là th ngc gì, có lJ ch là cách  nói viên ngc châu to b'ng qu cau (tân lang)?

2

n thánh tit: l sinh nh$t ca vua.

3

Nguyên bn in là "Long Thy hi", có th  ây v?n ch a im Long Thy hi p (Thác B) là ni Lý Nhân Tông ã d"ng thuyn
khi i ánh ng Ma Sa ba nm tr c  bt voi.

4

Sông Ba Lt: là khúc sông Hng chy ra bin  c a Ba Lt ngày nay.

5

Vi t s l &c chép là ài Thông Tiêu (q2,23a).
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Vua ng n hành cung  ~ng Phong xem cày rung. Khi vua ng
Chiêm Thành là C# Ông và ba ng i em h n chu.

 hành cung, ng i n c

Tháng 2, vua v Kinh s .
Mùa h, tháng 4, ng i n c Chân Lp là Kim inh A Truyn cùng 4 ng i gia ng sang quy
ph#.
Th l nh châu Qung Nguyên là D ng T H ng dâng h u trng.
D ng chùa H Thánh.
Tháng 5, ng i n c Chiêm Thành là bn Ba T B à La 30 ng i sang quy ph#.
Mùa thu, tháng 7, hn, làm l cu m a.
Ch ô giáp Ni tác giám là Tô Ông dâng con rùa mt có 6 con ng i, trên c [23a] có hai ch<
"Thi n ".
Tháng 9, Thành Khánh hu (không rõ tên) cht.
Mùa ông, tháng 10, p ài Ut la.
Tháng 11, ô Ngc Giai là Lý Hi u dâng cá chiên vàng.
Tháng 12, phu nhân ca Thành Khánh hu là Hà Th ung thuc c cht theo chng.
S thn Ngô S Liên nói: àn bà
"tu?n" [cht theo]. Hà th theo tình mà i
là quá, nh ng khó vi ng i khác mà Hà
gi Thành Khánh hu n lúc y mi chôn

ch theo mt chng mà cht thì không gi là
thEng, n nZi ung thuc c cht theo, tuy
th ly làm d, vi c y c!ng là khó làm. Ho+c
mà Hà th cht  chôn theo chng?

Li cho Ni th ng th là Lê Bá Ngc làm th lang b L. Tiu th l nh châu Qung Nguyên là
Mc Hin và phe ng b thuc trn sang ng Cng  a gii Ung Châu n c Tng.
[23b] t T, /Thiên Phù Du V!/ nm th 6 [1125], (Tng Tuyên Hòa nm th 7). Mùa xuân,
tháng giêng, cho Ni th ng th là Mâu Du ô1 làm Trung th th"a2.
Ung Châu bt bn Mc Hin, xin sai ng i n Giang Nam  giao tr. Vua sai ng i gi< ph
Phú L ng3 là trung th Lý Hin n Giang Nam nh$n em v kinh s . ày Mc Hin vào châu Ngh An,
v& con u sung làm quan nô.
Phiên làm giy4 dâng ngc châu tân lang, vua truyn không nh$n.
Khánh thành i n Sùng D ng, m yn ti c ba ngày êm. Mùa h, tháng 4, vua ng n hành
cung ~ng Phong xem cày rung.
Tháng 6, vua t" hành cung ~ng Phong n hành cung Lý Nhân, Nh$p ni th ng th trung th"a
là Mâu Du ô vâng ch tuyên bo các quan trong ngoài r'ng có rng vàng hi n  i n kín ca hành
cung, ch có các cung n< và hon quan trông thy.
Mùa ông, tháng 10, vua ng n hành cung ~ng Phong xem g+t.
Tháng 11, sai Nh$p ni L b th lang [24a] Lê Bá Ngc i ánh bn Nùng Qu`nh và Mc Tht
Nhân  châu Qung Nguyên. Khi sp i, Bá Ngc hp quân th  ngoài c a i H ng, tuyên b quân
l nh.

1

Mâu Du ô: Vi t s l &c chép là Mâu ô Du (q2, 23a).

2

Vi t s l &c chép là trung t ng (q2, 23a).

3

Phú L ng: tên ph i Lý, gm min t tnh Thái Nguyên c! và c huy n a Phúc c!.

4

Nguyên vn: "Ch tác phiên", n v th& chuyên làm giy vit.
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Rng vàng l &n  bo ài k` th  ng Vân.
Xung chiu r'ng phàm ánh cht ng i thì x 100 tr &ng, thích m+t 50 ch<,  làm khao giáp.
Bính Ng, /Thiên Phù Du V!/ nm th 7 [1126], (Tng Khâm Tông H'ng, T nh Khang nm th
1). Mùa xuân, tháng giêng, m hi èn Qung Chiu by ngày êm. Tha ng i có ti [giam]  ph ô
H.
Cm dân chúng mùa xuân không  &c ch+t cây.
Tháng 2, ngày mng 1, vua ng i n Thiên An, xem các v ng hu á cu.
Tháng 3, làm l khánh h nm b kinh  chùa Th Thánh.
Mùa h, tháng 5, ngày Nhâm tut, m hi Nhân V ng  Long Trì. Ngày hôm y rng vàng hi n
 i n V nh Quang.
Mùa thu, tháng 7, hn, t" tháng 6, n ây càng d<.
Con rùa mt có sáu con ng ixut hi n.
M a dm, làm l cu tnh.
Tháng 9, n c Chiêm Thành sang cng.
M [24b] hi èn Qung Chiu  Long Trì, xung chiu cho s thn Chiêm Thành vào xem.
Mùa ông, tháng 11, vua ng n hành cung ~ng Phong xem g+t.
Tháng [11] nhu$n, sai l nh th gia là Nghiêm Th ng, Ng kh th gia là T" Diên em 10 con
voi thun và vàng bc, s"ng tê s"ng bin sang biu nhà Tng  t n vi c bt Mc Hin. Th ng và Diên
n Qu ph1 vào ra mt quan kinh l &c ty. [H] bo vi Th ng và Diên r'ng: "Nm nay  ông Kinh
và các x H Nam,  nh Châu, L Châu u ã em binh mã i ánh ng i Kim, ch a bit lúc nào v.
Trong lúc này thì ng a trm, phu trm dc  ng ch% nào c!ng ít, xin s gi em l v$t v". Th ng và
Diên phi tr li. Nm y ng i n c Kim là Niêm Hãn, Cán Lý Bt2 em quân vây Bi n Kinh n c Tng,
bt vua Tng là Huy Tông và Khâm Tông em v ph ng Bc. N c Tng lon to. (Lúc y vua Kim là Oa
Khoát ài d ng n c  Mc Bc3, +t niên hi u là Thiên Hi)4
[25a] inh Mùi, /Thiên Phù Khánh Th/ nm th 1 [1127], (Tng T nh Khang nm th 2, t"
tháng 5 v sau là Cao Tông Cu, Kin Viên nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, cho Ng kh% th gia là
Phm Tín làm Phán s ph Thanh Hóa.
Tháng 2, các quan dâng tôn hi u gia thêm bn ch<: Khoan T" Thánh Th.
T" tháng giêng n tháng 2 m a dm, sai quan làm l cu tnh.
Viên ngoi lang là Nguyn Ngh a Tr ng dâng con rùa ba chân, mt sáu con ng i.
Tháng 3, th l nh châu Nông5 là D ng Tu dâng hai khi vàng sng (gi là vàng) Tr ng th.
Mùa h, tháng 4, vua ng n hành cung ~ng Phong xem g+t.

1

Qu ph: tc ph Qu Châu, nay là Qu Lâm, tnh Qung Tây, Trung Quc.

2

Cán Lý Bt, (úng tên là Oát Ly Bt 2 ch< Oát và Can d sao chép lm, con thú hai ca Kim Thái Tô (A Ct ), cùng vi Niêm
Hãn em quân ánh kinh ô nhà Tng.

3

Mc Bc: tc phía bc sa mc Gôbi (t" chân núi H ng An L nh n phía ông núi Thiên Sn).

4

O ây có nhiu nhm l?n trong li chú thích nguyên bn. Vi c t ng n c Kim chim Bi n Kinh, bt sng Huy Tông và Khâm Tông
nhà Tng mà toàn th nhc n ây là s ki n vào nm Thiên Hi th 3 (1125) i Kinh Thái Tông, còn l$p n c Kim là vi c ca
Kim Thái T% (không có niên hi u Thiên Hi). Kim Thái T% h Hoàn Nhan, tên là A Ct , sau %i là Mân, còn Oa Khoát ài
(Ogodai) là tên ca hãn Mông C% (1228- 1241).

5

Nông Châu: tc châu T Nông (ho+c còn gi là Tây Nông nh  BK3, 34a ), nay là huy n Phú Bình, tnh Bc Thái.
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M a thóc.
Tháng 5, nhà s Cao ình dâng chim sW trng.
Mùa thu, tháng 7, ngày inh Tw, khánh thành chùa Trung H ng Diên Th.
Mùa ông, tháng 11, Khâm Châu n c Tng  a tr nghch ng  châu Qung Nguyên là bn
Mc Tht Nhân.
Tháng 12, sao Thiên C^u sa xung, có ting kêu nh sm.
G công chúa Diên Bình cho th L nh ph Phú L ng là D ng T Minh.
[25b]Vua không kh=e, gi Thái úy L u Khánh àm vào nh$n di chiu r'ng: "Tr?m nghe phàm
các loài sinh v$t không loài nào không cht. Cht là s ln ca tri t, lJ  ng nhiên ca mi v$t. Th
mà ng i i không ai là không thích sng mà ghét cht. Chôn ct h$u làm mt c nghi p,  tang lâu
làm t%n tính m nh, tr?m không cho là phi. Ta ã ít c, không ly gì làm cho trm h  &c yên, n
khi cht i li khin cho th dân m+c áo xô gai, sm ti khóc lóc, gim n ung, b= cúng t, làm cho lZi
ta thêm n+ng, thiên h sJ bo ta là ng i th nào! Tr?m xót ph$n tu%i th phi ni ngôi báu,  trên các
v ng hu, lúc nào c!ng nghiêm kính s& hãi. ã 56 nm nay, nh anh linh ca t% tông,  &c hoàng
thiên phù h, bn bin yên lành, biên thùy ít bin, cht mà  &c xp sau các b$c tiên quân là may ri,
còn phi th ng khóc làm gì? Tr?m t" khi i xem g+t lúa n gi, bZng b m, b nh kéo dài, [26a] s&
không kp nói n vi c ni ngôi. Mà thái t D ng Hoán tu%i ã tròn mt k1, có nhiu i i, thông
minh thành th$t, trung nghiêm kính c^n, có th theo phép c! ca tr?m mà lên ngôi hoàng . Nay kW u
th chu m nh tri, ni thân ta truyn nhgi p ca ta, làm cho rng ln thêm công nghi p i tr c.
Nh ng c!ng phi nh quan dân các ng i mt lòng giúp r$p mi  &c. Này Bá Ngc, ng i th$t có khí
l &ng ca ng i già c, nên s a sang giáo mác,  phòng vi c không ng, ch làm sai m nh, tr?m dù
nhm mt c!ng không di h$n. Vi c tang thì ch 3 ngày b= aó tr, nên thôi th ng khóc; vi c chôn thì nên
theo Hán Vn , ct phi ki m c, không xây lng m riêng, nên  ta hu bên cnh tiên . Than ôi!
M+t tri ã x, tc bóng khó d"ng; t" giã cõi i, nghìn thu v nh quyt. Các ng i nên th$t lòng kính
nghe li tr?m, báo rõ cho các v ng công, bày t= trong ngoài".
Ngày inh Mão, vua bng  i n V nh Quang.
[26b]S thn Ngô S Liên nói: V thi i thu$n ngày x a, ng i làm vua bit
gi< tín t thu$n, ti  &c mc trung hòa, cho nên by gi tri không tic o, t
không tic ca báu, móc ngt tuân sa, r &u thm sui chy, c= ch ny mc, mà các v$t
im lành nh rng, ph &ng, rùa, lân, không ging gì không n. Thi Nhân Tông, sao
các v$t im lành nhiu n th? Là vì nhà vua thích, cho nên b tôi dâng x'ng mà thôi.
Hoàng thái t lên ngôi tr c linh c<u. H l nh cho V! v L Bá Ngc truyn bo quân hu và các
quan vn võ lui ra ngoài c a i H ng, sai các ng i gi< thành óng c a canh phòng c^n m$t, không
cho ai ra vào. Li sai cm quân cm binh khí ng  d i i n Thiên An, ri cho l nh m c a nách bên
h<u, gi các quan vào long trì sai Bá Ngc truyn bo các v ng hu và các quan vn võ r'ng: "Không
may tiên  lìa b= by tôi, ngôi tri không th b= không lâu ngày. Ta còn ít tu%i, c g &ng ni ngôi, các
khanh nên bn mãi mt lòng2, giúp z nhà vua, không nh<ng  không ph# lòng tiên  chú ý trông
mong mà còn  con cháu các khanh i i h ng lc v". Các quan u ly m"ng và th ng khóc. Sai
ni nhân là Z Thi n, xá nhân là B Sùng em vi c y báo vi Sùng Hin hu. xung chiu cho các
h ng p trong n c u yên nghi p nh c!, không  &c cha giu gi+c c p trn tránh và nh<ng kW
ánh nhau git ng i.
Ngày Nhâm Ng, các quan dâng biu xin quàn linh c<u  i n H Thiên. Ngày Quý Mùi, các quan
m+c áo tr  ngoài gác V nh Bình. Ngày Giáp Thân, các quan dâng biu xin vua ng chính di n.

1

tc 12 tu%i.

2

Nguyên vn: "V nh kiên nãi tâm"; ch< kiên là v<ng bn cho ng âm mà khc lm ra ch< kiên là vai.
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Ngày *t D$u, vua bt u ng iên Thiên An coi chu. xung chiu cho các quan b= áo tr.
Ngày hôm y vua ng giá i Na Ngn1 xem các cung n< lên [27b] dàn thêu  cht theo i Hành
Hoàng .
Lê Vn H u nói: TrW nh= lên 3 tu%i thôi b |m mi ri kh=i cha m>, cho nên t"
thiên t cho n dân th ng, tuy sang hèn khác nhau, mà tình th ng nh 3 nm thì là
mt. Th là  báo n công khó nhc ca cha m> v$y. Hung chi Thn Tông  &c
Nhân Tông nuôi nng trong cung, không n gì h$u b'ng, áng lJ phi tang ht mc
bun, t ht mc kính,  báo áp mi phi. Nay ch a  &c mt tháng mà ã bo các
quan b= áo tr, ch a n l tt khc mà ã ón hai phi h$u vào cung, không hiu by
gi ly gì  làm khuôn m?u cho thiên h và biu t vi các quan? Thn Tông còn nh=
tu%i, by tôi trong triu c!ng ly vi c  tang ngn làm may, không ai có mt li nói
n. Có th bo là trong triu không có ng i v$y
[28a].S thn Ngô S Liên nói: Nhân Tông thánh hc cao minh, hiu sâu c
sng cht, nh lJ tt nhiên có ngày thì có êm. Li di chiu nói rt thu lJ,  bit cái ý
"không gõ ch$u hát ca, n lúc tu%i già than tic"2. Dy ng i nh th th$t sâu xa v$y,
tuy nhiên,  Nhân Tông thì ó là li nói sáng o, mà  Thn Tông thì li là vi c làm tht
hiu. Vn H u bàn th là phi.

1

Na Ngn: nay là t huy n L#c Ngn, tnh Hà Bc.

2

D?n li quW Ly trong Kinh Dch
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THfN TÔNG HOÀNG

F

Húy Dng Hoán, cháu gi Thánh Tông bEng ông, cháu gi Nhân Tông bEng bác, con
c+a Sùng Hin hu, do phu nhân h ? sinh ra. Khi mi lên 2 tu$i, c nuôi trong cung, lp
làm hoàng thái t . Nhân Tông bng, bèn lên ngôi báu. \ ngôi 11 nm [1128 - 1138], th 23
tu$i [1116 - 1138] bng
i n Vnh Quang. Vua khi mi lên ngôi hãy còn tr% di, n khi ln
lên, t cht thông minh, ( lng nên vi c s a sang chính s, dùng ng'i hin tài, th+y
chung u chính, nhi m n/t khúc nôi, không gì sai l ch. Tuy thân mang ác tt nhng ri
cha lành, cng là nh' có ý tr'i c. Song quá thích im lành, tôn sùng o Pht, chjng áng
[28b] quý gì.
Mu thân, Thiên Thu$n1 nm th 1 [1128], (Tng Kin Viêm nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, Bính Tut, %i niên hi u, i xá. Tôn m> nuôi là Trn Anh phu nhân làm Hoàng Thái
h$u.
Xung chiu r'ng: Phàm dân có rung t b sung công cùng là b ti phi làm in nhi thì u
 &c tha c. Các tng o và dân phi làm l ông2 c!ng  &c min.
Cho sáu quân thay phiên nhau v làm rung, theo ch  x a.
Ngày M$u Tý, tôn th#y hi u cho i Hành Hoàng  là Hiu T" Thánh Thn Vn v! Hoàng ,
miu hi u là Nhân Tông.
Ngày K S u, bim i liêu ban Lý sùng Phúc vì khi i qua c a thành Tây D ng, ng i tun li
h=i mà không tr li.
Ngày Tân Mão, xung chiu r'ng n c ang có tang, dân chúng không  &c c zi ng a và i
võng màu lam, xe che màn.
Ngày Canh Tý, vua bt u ng kinh diên [nghe ging hc].
Ngày Tân S u, ly Ni [29a] v! v Lê Bá Ngc làm Thái úy, thng t c hu; Ni nhân h=a u
L u Ba, D ng Anh Nh làm Thái Phó, t c i liêu ban; Trung th"a Mâu Du ô làm Gián ngh i phu,
thng tr$t ch v ; Ni nhân h=a u Lý Khánh, Nguyn Phúc, Cao y làm Thái Bo, t c Ni th &ng ch;
Ni chi h$u qun giáp Lý Sn làm i n tin ch huy s, t c i liêu ban; Linh nhân3 Ngô Toái làm
Th &ng ch; Ng kh th gia T" Diên làm Viên ngoi lang. Li ban tin l#a cho Bá Ngc, [L u] Ba và
[Mâu] Du ô n t$n nhà em l v$t ca Nhân Tông ban cho Sùng Hin hu.
Ngày Quý Mão, sai ng i  Hoà Tri cáo phó vi nhà Tng và báo vi c lên ngôi. (Khi y Tng
Cao Tông lánh ng i Kim qua sông [Tr ng Giang] óng ô  ph Lâm An4. Ngày Giáp Thìn, xung
chiu cho ô phi kw mang di [29b] chiu ca Nhân Tông và vi c vua lên ngôi sang báo cho Chiêm
Thành. Phát vàng và l#a trong kho ban cho các quan theo th b$c khác nhau.
Ngày M$u Thân, tr ng Quang lang dâng 9 chic thuyn ca ng i buôn n c Tng trôi git.
Z V! Thng là Quách Ti dâng cây ào cao 4 tc có hoa.
Ngày K D$u, cho ào Thun làm Trung th snh viên ngoi lang hành tây th &ng cáp môn s,
Th &ng th snh vi n ngoi lang Lý Bo thn hành ông th &ng cáp môn s, Phm Th ng, Z L#c,
1

i Vi t S L &c chép niên hi u này là i Thu$n (Q.3, 1a)

2

in nhi và l ông: C ng M#c d?n li Ngô Thì S chua r'ng: in Nhi và L Ông u là nh<ng ng i b ti  dch. Còn phép
phi dch ra sao bây gi không th kho  &c (CMCB4, 19a).

3

Linh Nhân: t ng truyn thi Hoàng  có ng i tên là Linh Luân ch to ra âm nhc, vì v$y i sau gi là nhc quan và các din
viên ca kch là "linh nhân"

4

Nay là Hàm Châu, tnh Chit Giang, Trung Quc.
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Kh%ng Nguyên, Phm Bo, Kim Cát, Lý Khái, ào Lão, Nguyn Hoàn làm Viên ngoi lang th &ng th
snh; L ng C u, ào Sâm, Quách Th#c, Nguyn Nhân, Nguyn Khánh, ào T ng, Quách C Tm,
Nguyn Thi làm Trung th ho; Lý Ng!, Kiu Ngh a, Lý Cá, Nguyn Bim, Nguyn Bc, Nguyn Khoan,
ào L#c, Z Ký, Kiu Thi u làm Chi h$u th gia.
Ngày Quý S u, xung chiu cho Gián ngh i phu Mâu Du ô chn quân Long D c c! làm các
quân t h<u Ngc Giai, H ng Thánh, Qung Thành, v! [30a] ô.
Ngày Giáp Dn, hn 2 vn ng i Chân Lp vào c p bn Ba u  châu Ngh An. Xung chiu
cho Nh$p ni thái phó Lý Công Bình em các quan chc ô cùng ng i châu Ngh An i ánh.
Tháng 2, ngày *t Mão, xung chiu tha cho cá ti nhân  ph ô h. Ngày Nhâm Tut, xung
chiu tha cho 130 ng i b bim trut.
Ngày Quý H&i, Lý Công Bình ánh bi ng i Chân Lp  bn Ba u, bt  &c ch t ng và
quân lính.
Ngày *t S u, các quan dâng tôn hi u là Thu$n Thiên Qung V$n Khâm Minh Nhân Hiu
Hoàng . Vua bo các quan r'ng: "Tr?m còn trW th, ni nghi p ln ca tiên thánh, mà thiên h yên
t nh, trong cõi s& uy, u là nh sc ca các khanh. Các khanh nên c^n th$n gi< chc, ch có l i bing
qua quít  giúp cho tr?m nh<ng chZ còn thiu sót".
L$p Lý th làm Hoàng h$u. Tr c ó vua sai Viên ngoi lang Lý Khánh Thn và [30b] v& i ón
con gái ca i n tin ch huy s Lý Sn, Viên ngoi lang Trn Ngc  và v& i ón con gái ca Lê
X ng là cháu chú bác ca Thái úy Lê Bá Ngc, sách l$p con gái ca Sn làm L Thiên Hoàng h$u, con
gái ca X ng làm Minh Bo phu nhân. Thng tr$t ký hu cho Lý Sn coi vi c quân s  lng Châu, ban
cho [Lê] X ng t c i liêu ban.
M a dm.
Ngày inh Mão, các quan dân biu m"ng vua lên ngôi.
Lá ph n ca hai chùa Thiên Long và Thiên Sùng không gió mà t lay ng nh múa. Vua ng
xa giá n hai chùa y  l t.
Th báo thng tr$n ca Lý Công Bình n kinh s .
Ngày M$u Thìn, vua ng n hai cung Thái thanh, Cnh Linh và các chùa quán trong thành  l
t n Ph$t và o ã giúp ngm cho Công bình ánh  &c ng i Chân Lp.
Lê Vn H u nói: Phàm vi c trù tính  trong màn tr ng, quyt nh  &c chin thng 
ngoài nghìn d+m, u là [31a] công ca ng i t ng gi=i cm quan làm nên thng l&i.
Thái phó Lý Công Bình phá  &c quân Chân Lp c p châu Ngh An, sai ng i báo tin
thng tr$n. Thn Tông áng lJ phi cáo thng tr$n  Thái Miu, xét công  triu  ng
 th ng cho bn Công Bình v công ánh gi+c. Nay li quy công cho Ph$t và o, i
các chùa quán  ly t, nh th không phi là cách  y lo kW có công, c% l chí khí
ca quân s .
Ngày Canh Ng, vua ng i n thiên an xem quc nhân hi th  Long Trì1. Nhân ó xung chiu
phát qun áo, tin l#a trong Ni ph  ban cho.
Ngày Giáp Tut, xung chiu cmgia nô và to l ca các quan không  &c ly con gái l ng
dân.
Hoàng h$u L Thiên và phu nhân Minh Bo v thm nhà.
Sai Gián ngh i phu Mâu Du ô n ph Thiên c chn t tt  xây sn lng ca Nhân
Tông.
1

Nguyên vn: "quan quc nhân minh vu Long Trì" (xem ng i trong n c th  Long Trì). Hai ch< "quc nhân" trong câu này
không  &c xác nh rõ, th ng hiu là s ông ng i thuc nhiu tng lp xã hi.
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Tháng 3 [ 31b] Lý Công Bình em quân v kinh s , dâng tù 169 ng i.
Cho ni l nh th gia Phí Công Tín làm Ph#ng ngh lang, Ni th gia Ng#y Quc Bo làm T ty.
Vua xem i hi Linh quang, cho Công Tín và Quc Bo làm Ni th ng th.
Mùa h, tháng 4, hn. Vua trai gii n chay cu o,  &c m a.
Tháng 5,  cho lão binh ô tào là bn V! i bn ng i làm tng.
Xung chiu min thu dch cho 100 ng i h ca Thn Anh thái h$u có biên tên  s%.
Xung chiu r'ng nh<ng vi c ki n t#ng ã phán x d i các triu T%, Tông1 ri thì không  &c
em bàn tâu lên n<a, làm trái thì b ti.
Tháng 6, xung chiu cho i thn và các quan chc ô hi th  ngoài c a i H ng. D nh
làm l  a táng Nhân Tông.
An táng Nhân Tông  lng Thiên c.
Ly ngày sinh nh$t ca vua là tit Thiên th#y.
Mùa thu, tháng 7, tit Trung nguyên, vua ng i n Thiên An, các quan dâng biu m"ng. Vì [hôm
y] là ngày l Vu Lan [32a] bn cu siêu cho Nhân Tông nên không +t l yn.
Tháng 8, xung chiu cho L u Khánh àm và Mâu Du ô chn các quan chc ô.
Ngày Giáp Tut,  a di chiu ca Nhân Tông cho các quan xem (chiu này ã chép  trên).
Ng i Chân Lp vào c p h ng Z Gia2  châu Ngh An, có n hn 700 chic thuyn. Xung
chiu sai bn Nguyn Hà Viêm  Thanh Hoá và D ng   châu y em quân ánh, phá  &c.
Mùa ông, tháng 11, ly Thái uý Lê Bá Ngc làm Thái s , %i làm h Tr ng.
ày ngui [phm ti]  châu Qung Nguyên n ph Thanh Hoá.
Châu Ngh An  tâu mt phong quc th ca n c Chân Lp, xin sai ng i sang s n c y.
Vua không tr li.
K D$u, [Thiên Thu$n] nm th 2 [1129], (Tng Kn Viêm nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng,
nh$p ni i n trung là Lý An D$u dâng h u trng. Cho An D$u t c i liêu ban.
Thái úy D ng Anh Nh dâng h u trng.
M [32b] hi khánh thành 8 vn 4 nghìn bo tháp  gác Thiên Phù3.
Ngày Giáp Ng, tôn thân ph# là Sùng Hin hu làm Thái th &ng hoàng và thân m?u Z th làm
Hoàng thái h$u,  ti cung ng Nhân.
Lê Vn H u nói: Thn Tông là con ng i tông tht, Nhân Tông nuôi làm con,
cho ni i thng, áng lJ phi coi Nhân Tông làm cha mà gi cha sinh là Sùng Hin hu
làm hoàng thúc, phong m>  là ô th làm V ng phu nhân, nh Tng Hiu Tông i
vi Tú An Hy V ng và phu nhân Tr ng th,  tõ ra mt gc mi phi. nay li phong
Sùng Hin hu làm Thái th &ng hoàng, Z th làm hoàng thái h$u,ch hoá ra hai gc ?
Bi Thn Tông by gi còn trW th mà các công khanh trong triu nh Lê Bá Ngc, Mâu
Du [33a] ô li không bit l nên mi nh th.
Tháng 2, vua trai gii  cu m a.

1

Ch các i vua Thái T%, Thánh Tông và Nhân Tông i Lý

2

Z Gia: tên h ng thi Lý, nay là huy n H ng Sn, tnh Hà Tnh

3

ây là nh<ng cái tháp nh= b'ng t nung cao 20 - 50 cm, th ng tìm  &c trong các di tích thi Lý
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Thân v ng ban Lý Lc tâu  núi Tn Viên có h u trng. Vua sai Thái úy D ng Anh Nh i bt
 &c. Cho Lc t c i liêu ban.
Xung chiu tha cho nh<ng ng i phm ti trong n c.
S thn Ngô S Liên nói: Nhân Tông th ng nhân vi c m hi [Ph$t] mà tha cho
ng i có ti, là không phi lJ, nh ng mà còn m &n ting hi Ph$t. Còn nh vua [Thn
Tông] thì không có vi c gì mà c!ng tha b%ng. Phàm ng i có ti phm pháp, có kW n+ng
ng i nh>, nm b$c hình pht, có trên có d i, sao li có th tha b%ng  &c, nu nht
lot tha c thì kW tiu nhân may mà  &c kh=i ti, ó không phi là phúc cho ng i quân
t . Cho nên thi x a nói v o tr n c, tuy nói r'ng không th không xá ti, nh ng
c!ng cho r'ng xá ti là có hi. Tha lZi [33b] thì  &c, tha ti thì không  &c. Kinh dch
nói: "tha lZi,gim ti" Kinh th nói: "Lm lZi thì tha cho, c phm thì tr ti". Th là phi.
Tháng 3, Lý T Khc dâng tâu r'ng, r"ng  Giang 1 có h u trng. Vua sai Thái úy L u Khánh
àm i bt  &c. Thng T Khc làm Khu m$t s, xp vào hàng t c minh t ,  &c i m! by cu.
Lê Vn H u nói: Phàm ng i x a gi là im lành, là nói vi c  &c ng i hin
và  &c mùa, ngoài ra không có gì áng gi là im lành c. Hung chi chim quý thú l
không nuôi  quc ô c!ng là li khuyên rng ca tiên v ng  li. Thn Tông nhân
Nguyn Lc và Nguyn T Khc (Lc và T Khc nguyên là h Lý, Vn H u kiêng huý
nhà Trn nên gi là h Nguyn) dâng h u trng, cho là v$t im lành, cho Lc t c i
liêu ban, cho T Khc t c [34a] minh t , thì c ng i th ng và ng i nh$n th ng
u sai c. Ti sao v$y? Thn Tông vì dâng thú mà cho quan t c, th là lm th ng.
Lc và Khc không có công mà nh$n th ng, th là di vua.
i th l nh châu Tây Nông là Hà Vn Qung dâng hai khi vàng sng cng n+ng 33 lng 5 ng
cân.
Mùa H, tháng 6, Nh$p ni Long  là Mâu Du ô dâng ng a trng bm en, bn chân có c a.
Cho Ni th ng th Phí Công Tín làm T ty lang trung, Ng#y Quc Bo làm Viên ngoi lang.
Mùa Thu, tháng 8, làm thn ch ca Nhân Tông Hoàng   Linh i n. Rn thanh trúc qun 
ngai báu.
Tháng [8] nhu$n, ngày Nhâm Ng, r c thn v ca Nhân Tông Hoàng  vào th  Thái Tht.
S thn Ngô S Liên nói: Tiên v ng +t l th ng i cht c!ng nh hu h khi
còn sng, cho nên làm [mc] ch  t &ng tr ng cho thn, th thì [mc] ch là ch% d a
ca thn. T ngu ri mi làm thn ch, t luy n ri mi %i thn ch, [34b] %i thn
ch xong ri mi th chung vào Thái Miu, l tit là nh th. Nhân Tông ã chôn t"
tháng 6 nm tr c, n y ã m i bn tháng, k` t luy n c!ng quá lâu ri mà bây gi
mi làm thn ch  th chung vào Thái Miu, th là  ch$m và bt kính quá lm.
Ngày Giáp Thân, ng i nung ngói  cung ng Nhân là Nguyn Nhân dâng con rùa mt có sáu
con ng i, trên c có hai ch< " Ph% nhc".
Xung chiu r'ng nô t` ca v ng hu và các quan không  &c c$y th ánh $p quan quân và
bách tính, kW nào phm thì gia ch phi ti , nô sung làm quan nô.
Mùa ông, tháng 10, thng cho T ty Phí Công Tín làm Ch v , ban cho h Lý.
Tháng 12, ng i gi< voi là Chu Hi dâng rùa trng.
Ly Ni th ng Z Nguyên Thi n làm Tham tri chính s , gi< ph Thanh Hoá; Ng kh th gia
Phm Tín làm Viên ngoi lang.

1

Nguyên bn in là Giang , có th là  Giang, tc sông áy,  Giang c!ng là tên t. Theo c ng m#c, t" thi Trn tr v
tr c gi là  Giang, nhà Lê %i gi là huy n Sn D ng, tnh Hà Tuyên.
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[35a] Canh Tut, [Thiên Thu$n] nm th 3 [1130], (Tng Kin Viêm nm th 4).
Mùa Xuân, tháng giêng, xung chiu cho con gái các quan không  &c ly chng tr c, &i sau
khi chn sung vào h$u cung, ng i nào không trúng tuyn mi  &c ly chng.
Lê Vn H u nói: Tri sinh ra dân mà +t vua  chn dt, không phi  cung
ph#ng riêng cho vua. Lòng cha m> ai chEng mun con cái có gia tht, thánh nhân th
lòng y còn s& kW st phu st ph# không  &c có ni có chn.
Cho nên Kinh Thi t s y trong th "ào yêu" và th "Siu h<u mai"  khen vi c ly chng kp
thì và chê vi c  lz thì v$y. Thn Tông xung chiu cho con gái các quan phi &i xong vi c tuyn
ng i vào cung ri mi  &c ly chng, th là  cung ph#ng cho riêng mình, âu phi lòng làm cha m>
ca dân?
S thn Ngô S Liên nói: Vua by gi ch a n tu%i hai m i, ra l nh y là mun
tuyn con gái các quan sung vào h$u cung thôi. Vi c y ch a ly gì làm quá. Còn nh
ánh  &c gi+c mà [35b] quy công cho Ph$t, dâng h u mà làm em t c tr$t cho
ng i u là do tính trW th mà không ai giúp can ngn. Nu có ng i ly chí thành mà
cm, dùng li nói khéo mà khuyên, thì vua vn t cht thông minh, tt th nào c!ng
nghe theo.
Qun giáp ni tác là Chu Thy dâng cá dic vàng. Ly ng kh th gia L ng Ci gi< ph Thanh
Hoá.
Tháng 3, ng i n c Chiêm Thành là Ung Ma, Ung Câu sang quy ph#.
Tháng 5, qun giáp Phù Thu Liu là Phí Nguyên dâng chim sW trng.
Thái th &ng hoàng bng, th#y là Cung Hoàng.
Tháng 6, hn, làm l cu m a.
Mùa Thu, tháng 9, m a dm, làm l cu tnh.
Vua ng i n Linh Quang xem ua thuyn.
Xung chiu tha tù giam  ph ô h.
Mùa ông, tháng 10, vua ng i n Thiên Linh duy t sáu quân, nh các cp b$c.
Nhà Tng sai s mang n báu và sc vàng sang phong vua làm Giao Ch Qu$n V ng1.
Tháng 11, Chiêm Thành sang cng.
Tháng 12, vua ánh cu  Long Trì, cho s n c Chiêm Thành vào hu xem. M hi khánh
thành chùa Qung Nghiêm T Thánh. Tha cho nh<ng ng i có ti. Sai Viên ngoi lang là Lý Ph#ng Ân và
L nh th gia là Doãn Anh Khái sang n c Tng áp l.
Tân Hi, [Thiên Thu$n] nm th 4 [1131], (Tng Thi u H ng nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, d ng hai gác  trong i n Diên Hòa.
Tháng 2, Hoàng  là Tinh cht (con ca Sùng Hin hu).
Mùa h, tháng 4, xung chiu cm gia nô cu các v ng hu, công chúa và các quan không
 &c ly con gái ca các quan chc ô và bách tính.
Cm con gái dân gian không  &c bt ch c kiu búi u tóc nh cung nhân.
Tháng 5, hn, cu o  &c m a to.

1

Vi c Nhà Tng phong Lý Thn Tông làm Giao Ch Qu$n V ng, Toàn th chép hai ln:  ây (nm 1130) và  BK3, 37b (nm
1132). Có lJ Toàn th ghi th"a  nm 1130, vì Tng s (q.488) c!ng ghi vi c này vào nm 1132. Vi t s l &c ghi vi c nhà Tng
phong t c Qu$n V ng cho Lý Thn Tông vào nm Tân H&i, 1131 (q.3, 1b) có lJ c!ng không chính xác.
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Ch ô Nhim hoành là Hà Nhi dâng chim sW trng.
D ng nhà cho i s Minh Không.
Mùa thu, tháng 7, các quan dâng biu m"ng [36b]  &c mùa.
S thn Ngô S Liên nói:Các triu thn by gi xim nnh quá lm! Tháng 5, i
hn, cu o may mà  &c m a, n tháng 7, thì lúa hè ã quá v#, mà lúa thu ch a
chín, ã vi cho là  &c mùa, dâng biu chúc m"ng. Nu n tháng 9, tháng 10, mà g+p
l#t hn hay b sâu cn thì i vi t biu m"ng y th nào?
Tháng 9, m v n bo hoa.
Xung chiu cho Mâu Du ô coi châu Ngh An.
Tháng y m a lâu ngày, làm l cu tnh.
Muà ông tháng 10, Ng tin ch huy s là V ng Cát tâu là có du vt thn giáng  Long Trì
tr c lu chuông bên t, du dài 9 tc 5 phân, rng 5 tc.
Hoàng  là Chu Cá cht.
Tháng 12, ng i  h ng Thái Bình là Nguyn Mãi dâng h u trng. Ng i lính  T V! Ti p là
[37a] Z Khánh dâng cá x ng công (tc là cá hu)1 sc vàng. Vua cho là im lành, xung chiu cho
các quan chúc m"ng. Cáp môn s Lý Ph#ng Ân tâu r'ng:"con cá y là v$t nh= mn mà b h ly làm
im lành. Nu có lân ph &ng n thì b h cho là v$t gì?". Vua khen li nói phi.
Nhâm Tý, [Thiên Thu$n] nm th 5 [1132], (Tng Thi u H ng nm th 2). Mùa h, tháng 4,
êm có rng vàng t" i n V nh Quang hi n ra  cung L Quang2.
Tháng 5, ngày mng 1, hoàng th tr ng t là Thiên Lc sinh, sau phong làm Minh o V ng.
Tháng [5], nhu$n, hoàng tr ng n< sinh, ri cht.
Tháng y, gió bão làm m thuyn Diên Ch ng.
Mùa thu, tháng 7, ng i n c Chiêm Thành là bn C# Bàn trn v n c, n tri Nh$t L
ng i tri y bt  &c, gii v Kinh s .

3

b

Tháng 8, Chân Lp và Chiêm Thành n c p châu Ngh An.
H=a u quân Tã V! Lâm và Z Qung dâng cá x ng công.
Xung chiu cho Thái uý D ng Anh Nh em ng i  ph Thanh Hóa [37b] và châu Ngh An i
ánh quân Chân Lp và Chiêm Thành, phá tan.
Châu m#c châu Chân ng là Lê Pháp Quc dâng h u en.
Tháng 9, L nh h=a u  ô Ph#ng v là inh Ng u dâng h u trng.
L nh th gia châu Ngh An là Trn L u dâng ba ng i Chiêm Thành. Tr c ây bn ng i này
th ng ^n np  ch% him yu, bt ng i châu Ngh an em bán cho ng i n c Chân Lp, L u +t
ph#c binh  ch% y, bt  &c em dâng.
Mùa ông, tháng 10, sai Viên ngai lang Lý Ph#ng Ân và Ph#ng ngh lang Doãn Anh Khái sang
n c Tng áp l.
1

X ng công ng : li chú nguyên bn nói cá "x ng công" tc là cá "hu". C ng m#c c!ng chép vi c này, nh ng chua r'ng
"x ng" và "công" là hai loài cá khác nhau. Cá X ng tc cá hu, phn trên u g lên lin vi sng l ng, mình tròn, ch có 1
x ng sng, tht mm, n  &c; cá Công là loài cá ging nh con cua, n  &c (CMCB4, 28b).

2

Nguyên bn khc sai nét ch< "cung" thành ra hình nh ch< "qun".

3

Nh$t L : là tên sông  tnh Qung Bình, tri Nh$t L ch min y.
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D ng i n Cm Linh và gác Ph#ng Thiên.
Tháng 12, vua ón xuân  ình Qung Vn. Khánh thành i n Cm Linh, ban yn cho các quan.
Th &ng th Lý Nguyên b ti, cht  trong ng#c, vì con gái ca Nguyên là th phi Ch ng Anh
có lZi.
Nhà Tng phong vua làm Giao Ch Qu$n V ng.
[38a] Giáp Dn, Thiên Ch ng Bo T nm th 2 [1134], (Tng Thi u H ng nm th 4). Mùa
xuân, tháng giêng, ngày mng 1, cho Viên ngoi lang Ng#y Quc Bo t c i liêu ban.
D ng hai chùa Thiên Ninh, Thiên Thành và tô t &ng  Thích. Vua ng n xem.
L nh th gia Nguyn Mj dâng con ng a màu hoa ào, u xanh, bn chân mc sáu c a (hai
chân tr c u mt c a, hai chân sau u hai c a).
Tháng y m a lâu, làm l cu tnh.
Tháng 3, vua ng n quán Ng! Nhc.
Mùa h, tháng 4, xung chiu cm các viên chi h$u và ni nhân h=a u không  &c t ti n ra
ngoài, ai trái thì khép ti n+ng, nu có vi c công phi tâu tr c ri mi  &c ra.
Tháng 5, khánh thành i n V nh Quang mi s a ch<a.
Phm Tín  châu Ngh An và L nh t gia là Trn L u dâng h u trng.
H=a u quân H<u Ng Long là Quách T dâng ngc thim th"1 hình dng nh [38b] mt cá.
Vua nói: "ó là v$t nh= mn, không áng quý". Không nh$n.
Ng i lính  quân H<u H ng V!2 là V ng C u dâng con rùa mt có sáu con ng i, trên c có
nét ch! Tr u3, xung chiu cho các hc s và các tng o bi n nh$n, c thành tám ch<: "Thiên th h
th thánh nhân vn tu".
S thn Ngô S Liên nói: Rùa là v$t linh thiêng vì nó có th báo im tr c,
nh ng i nào c!ng th ng có, không nh rng ph &ng và k` lân ít thy. Th mà
 ng thi cho rùa là im lành mà em dâng cho nhiu th là làm sao? Còn nh trên
c có nét ch< ch là nh<ng vt trng, nét en xen nhau mà thôi, by tôi nh$n là vn t ,
ó là chiu ý vua mà nói nnh thôi, có phi th c có ch< âu. Cho nên ng i làm vua phi
c^n th$n s
a chung.
Táng 6, Hoàng bà là V ng Bà Lch cht.
Mùa thu, tháng 7, rng vàng ban êm hi n  i n V nh [39a] Quang.
Mùa ông, tháng 11, s a li i n Diên Sinh và quán Ng! Nhc.
Tháng 12, Thành o hu (không rõ tên) cht.
By tôi dâng thêm tôn hi u là Thu$n Thiên Du V! T ng Linh Cm ~ng Khoan Nhân Qung
Hiu Hoàng . i xá cho thiên h.
t Mão, [Thiên Ch ng Bo T ] nm th 3 [1135], (Tng Thi u H ng nm th 5). Mùa xuân,
tháng giêng, ly Ng kh th gia là D ng Ch ng gi< ph Thanh Hóa.
Tháng 2, hai n c Chân Lp và Chiêm Thành sang cng.

1

Thim th" châu: c!ng nh  trên ã nói n tân lang châu (ngc cau),  ây nói thim th" châu (ngc cóc), ch a rõ là th ngc
gì (chú thích 2, tr. 291).

2

Nguyên bn in là Thch H ng V!. Tên cai i quân th ng có ch< T, H<u;  ây ch< Thch do ch< H<u khc lm.

3

Tr u vn: tc là ch< i tri n (t ng truyn là do quan thái s S Tr u i Chu Tiên V ng, Trung Quc, +t ra.
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Tháng 3, Khánh Thi n hu (không rõ tên)1 cht.

Mùa h, tháng 4, xung chiu cho T ty lang trung Lý Công Tín ra vào cung cm  tâu vi c,
không  &c ngn cm.
Vua ng n quán Ng! Nhc  khánh thành t &ng Tam tôn2 b'ng vàng bc.
Cho Viên ngoi lang Ng#y Quc Bo làm T y lang trung.
T" mùa xuân n mùa hè không m a.
Tháng 5, ngày mng 1, có m a.
Tháng 6, Chi h$u th gia là Lý X ng và nhà s  chùa Quán ính3 là Nguyn Minh u [39b]
dâng chim sW trng.
Xung chiu r'ng nh<ng ng i ã bán rung ao không  &c tr tng tin lên mà chuc li, làm
trái thì phi ti.
Mùa thu, tháng 7, Thái s Tr ng Bá Ngc4 cht.
Mùa ông, tháng 12, m hi  tng5  Nghênh Tiên  ng.
M àn chay khánh thành  i n Diên Sinh.
óng 3 chic thuyn Nh$t nh, Thanh Lan, Diên Minh.
Bính Thìn, [Thiên Ch ng Bo T ] nm th 4 [1136], (Tng Thi u H ng nm th 6). Mùa
xuân, tháng giêng, m v n Diên Quang ti h ng Lãnh Kinh6.
Thy chuông ln thi x a.
Tháng 2, Thành H ng hu (không rõ tên) cht.
Tháng 3, Thái uý L u Khánh àm cht.
Vua b nh n+ng, ch<a thuc không kh=i. Nhà s Minh Không ch<a kh=i, phong làm quc s . Tha
thu dch cho vài trm h. (T#c truyn khi nhà s T" o Hnh sp trút xác, trong khi m em thuc
ni m thn chú ri giao cho hc trò là Nguyn Chí Thành tc Minh Không, d+n r'ng 20 nm sau nu thy
quc v ng b b nh l thì n ch<a ngay, có lJ là vi c này).
Mùa h, tháng 4, Hoàng bà là Lã A Mãi m cht.
[40a]S thn Ngô S Liên nói: Sách chép các  v ng ch a có chZ nào chép
vi c hoàng bà cht, mà trong i Thn Tông thy chép hai ln, có lJ là vua +t cách gia
phong ân t trng h$u cho các bo m?u, cho nên s thn theo ó mà chép chng ?
Hoàng tr ng t Thiên T sinh. Các quan dâng vàng bc tin l#a và biu m"ng.
Tháng 6, cho T ty lang trung Lý Công Tín7 làm Thiu s , t c Minh t .

1

Khánh Thi n hu mà Toàn th ghi ti ây là Tng thng Khánh H có tiu truy n trong Thin uyn t$p anh (t 61a); ch< Thi n và
ch< Hj, nét ch< gn ging nhau, có th chép lm.

2

Tam tôn: th ng là t &ng ph$t A Di à và t &ng hai b tát Quan Th Âm, i Th Chi.

3

Theo Thin uyn t$p anh, chùa Quán ính  núi Không L, li theo i Nam nht thng chí (tnh Sn Tây, núi Không L  a
ph$n huy n Thch Tht, trên núi có chùa Lc Lâm, là chZ Thin s Không L trút xác mà hóa. Nh th thì chùa Quán ính còn có
tên là chùa Lc Lâm và núi không L, tc là Sài Sn (núi Thy), nay  huy n Quc Oai, tnh Hà Tây.

4

Tr ng Bá Ngc: tc là Lê Bá Ngc, do Lý Thn Tông %i làm h Tr ng (xem BK3, 32a).

5

Nguyên vn: " nhân hi", tc l  cho nh<ng ng i  t cách tng nhân.

6

H ng Lãnh Kinh: có lJ là min Th Cu, th x Bc Ninh ngày nay, xem thêm chú thích (4) tr.260.

7

Lý Công Tín: tc Phí Công Tín,  &c ban h Lý (BK3, 34b).
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Mùa thu, tháng 9, Gián ngh i phu Mâu Du ô b bãi chc.
Mùa ông, tháng 10, Thái uý D ng Anh Nh cht.
Tháng 12, ngày l$p xuân, vua ng
ngày quc kw, cho nên li +t biu này.

i n Sùng Uyên, các quan dâng biu m"ng. Ngày y g+p

H=a u o T H ng Thánh là Tô V! dâng rùa thn,  c có nét ch< Tr u. các quan nh$n ra bn
ch< "Nht Thiên V nh Thánh".
Vua ng n [40b] ph Thanh Hóa xem bt voi.
inh T, [Thiên Ch ng Bo T ] nm th 5 [1137], (Tng Thi u H ng nm th 7). Mùa xuân,
tháng giêng, châu Ngh An chy trm tâu vi c t ng n c Chân Lp là Phá Tô Lng1 c p châu y.
Xung chiu cho thái uý Lý Công Bình em quân i ánh.
Tháng 2, châu Ngh An ng t, n c sông = nh máu. Công Bình sai Ni nhân h=a u +ng
Khánh H ng v Kinh s em vi c y tâu lên.
Công Bình ánh bi ng i Chân Lp.
Tháng 3, i liêu ban Nguyn Công ào dâng rùa trng.
Vua ng n chùa Báo Thiên, làm l Ph$t Pháp Vân  cu m a. êm y m a to.
Mùa h, tháng 4, hoàng t th ba (không rõ tên) sinh.
Tháng 5, Thiu s Lý Công Tín dâng mt khi vàng sng, n+ng 47 lng.
Tháng 6, hn xung chiu cho Nguyn Công ào n Vu àn2  phía nam làm l cu m a.
Mùa thu, tháng 9 , m hi khánh thành chùa Linh Cm, tha [41a] ng i có ti trong n c.
Xung chiu r'ng: Trong ngoài kinh thành c ba nhà làm mt bo,  giám sát các quan chc
ô coi triu ban không  &c em con mình cho ng i khác nuôi làm con  nh c$y nhà quyn th. KW
nào không có quan m3 mà can phm thì bt gi< tâu lên. Ng i mt bo mà không giám sát nhau thì
cùng mt ti vi can phm.
Mùa ông, tháng 10, ngày Nhâm Ng, vua ng n hành cung Ly Nhân xem g+t.
Ngày *t S u, hoàng n< th hai sinh, sau phong làm Thuw Thiên công chúa.
Tháng 12, vua v n Kinh s .
Cho Ng kh th gia coi ph Thanh Hóa là D ng Ch ng làm Viên ngoi lang.
Mu Ng, [Thiên Ch ng Bo T ] nm th 6 [1138], (t" tháng 10 v sau là niên hi u ca Anh
Tông, Thi u Minh nm th 1; Tng Thi u H ng nm th 8). Muà h, tháng 5, Ni nhân h=a u là Ha
Viêm dâng mt khi vàng sng n+ng 66 lng.
Tháng 6, hn, sai Nh$p nôi t ty lang trung là Nguw Quc Bo tri u các quan hi bàn. Ch v là
Phm Tín [41b] xin n Vu àn làm l cu m a. Vua y theo.
Mùa thu, tháng 7, không m a. Vua sai H u ty làm l cu  Vu àn và chùa Báo Thiên.
Ban cho các quan aó mùa ông.
Tháng 9, vua không kh=e.
1

Vi t s l &c chép là Tô Phá Lng và chép vi c vào nm 1136 (q.3, 2a).

2

Vu àn: àn t tri  cu m a. Theo Công D ng truy n, vua thân n àn Nam Giao cu o, cho ng nam ng n< v"a múa
v"a hô "Vu! Vu!...", vì th gi là "Vu àn".

3

Quan m: theo ch  c!, con cháu các nhà quan có công vi triu ình ho+c cht vì vi c n c,  &c b% làm quan, gi là quan
m.
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L$p Hoàng tr ng t Tiên T làm Hoàng thái t . Tr c vua ã l$p Thiên Lc làm con ni. n
ây m, ba phu nhân là Cm Thánh, Nh$t Ph#ng và Ph#ng Thánh mun %i l$p thái t khác, mi sai
ng i am ca út cho Tham tri chính s T" Vn Thông, nói r'ng nu có vâng m nh tho di chiu thì
ch b= li ca ba phu nhân. Vn Thông nh$n li. n khi vua m n+ng, sai son tho di chiu, Vn
Thông tuy vâng m nh vua, nh ng nh li d+n ca ba phu nhân, c cm bút mà không vit. mt lát ba
phu nhân n, khóc lóc ngh>n ngào nói r'ng: "Bn thip nghe r'ng i x a l$p con ni ngôi thì l$p con
ích ch không l$p con th. Thiên Lc là con ca ng i thip  &c vua yêu, nu cho ni ngôi thì ng i
m> tt sJ tim ln, sinh lòng nghen ghét làm hi, [42a] nh th thì m> con bn thip tránh sao kh=i
nn? ". Vua vì th xung chiu r'ng:"Hoàng t Thiên T tuy tu%i còn th u, nh ng là con ích, thiên h
u bit, nên cho ni nghi p ca tr?m, còn thái t Thiên Lc thì phong làm Minh o V ng".
Ngày 26, vua ng  i n V nh Quang, quàn  thm phía tây i n y. Các quan dâng tôn hi u là
Qung Nhân Sùng Hiu Vn V! Hoàng , miu hi u là Thn Tông.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, Hoàng thái t Thiên T lên ngôi  tr c linh c<u, by gi
mi lên ba tu%i. %i niên hi u là Thi u Minh nm th 1. i xá cho thiên h. Tôn m> là Cm Thánh phu
nhân h Lê làm Hoàng thái h$u.
Hi th quc nhân  Long Trì.
Sai s sang cáo phó vi nhà Tng.
S thn Ngô S Liên nói: Thn Tông ni nghi p ln ca tiên v ng, làm thiên t
i thái bình [42b], b= con ích tr ng còn bú mm, mun l$p con th ã tr ng
thành, là ly vi c lm lZi khi tr c mình còn non d làm rn, nh ng rt cuc chí y
không thành. Vi c T" Vn Thông n hi l thì ã rõ ràng. Li nói ca ba phu nhân th là
thEng thn, nh ng tic r'ng khi y không gi ngay kW i thn bit khuông phò xã tc
mà u thác con côi. Than ôi! B tôi gian tà giao kt vi ng i  trong cung ình  n
nZi làm h=ng vi c ca ng i, t" x a v?n có. Song vi c T" Vn Thông và ba phu nhân
này chEng còn hn vi c dy V V ng1 phi vâng m nh ? Tuy th truyn ngôi cho con
ích là lJ th ng x a nay, nu  &c ng i giúp là b$c hin nh Y Don, Chu Công giúp
Thái Giáp và Thành ng thì  ting khen i sau mãi mãi.

1

Ch V V ng inh Toàn, con inh Tiên Hoàng.
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Ký Bn K Toàn Th
Quyn IV

[1a]

Anh Tông Hoàng



Tên húy là Thiên T(, con ích tr ng c+a Thn Tông, m) là Hoàng hu h Lê, sinh
tháng 4 nm Bính Thìn, Thiên Chng Bo T th* 4 [1136], tháng 9 nm Mu Ng [1138]
lp làm Hoàng Thái T . Thn Tông bng, bèn lên ngôi báu. \ ngôi 37 nm [1138-1175], th
40 tu$i [1136-1175], bng
i n Thy Quang. Trong vi c ph lp, vua không mê ho/c l'i
nói c+a àn bà, ký thác c ng'i ph chính hin tài, có th gi là không th)n vi vi c gánh
vách. Song không phân bi t c k% gian tà, hình pht không sáng su!t, cho nên tr'i xu!ng
tai bin  rn, gi/c cp n$i lên, ging m!i r!i lon, không th nói xit.
K Mùi, Thi u Minh nm th 2 [1139], (Tng Thi u H ng nm th 9)1. Nhà tng phong vua
làm Giao Ch Qu$n V ng.
Canh Thân, [Thi u Minh] nm th 3 [1140], (T" tháng 2 v sau là niên hi u i nh nm th
1; Tng Thi u H ng nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng, châu m#c châu Chân ng là Lê Pháp Viên
dâng h u trng.
Tháng 2, %i niên hi u là i nh nm th 1.
Tháng 3, Ngc b [1b] viên ngoi lang là Nguyn Ngh a Minh dâng h u en.
Ly Z Anh V! làm cung i n l nh tri ni ngoi s . Anh V! là em ca Z thái h$u, nên Lê thái
h$u trao cho chc này.
Mùa h, tháng 4, ly ngày sinh ca vua làm tit Th Ninh.
T" mùa xuân sang mùa h, không m a.
Tháng 5, có m a.
Mùa ông, tháng 10,  &c mùa to.
Ng i thy bói Thân L&i t x ng là con ca Nhân Tông2 em  ng theo  ng thy n châu
Thái Nguyên3, t" châu Tây Nông4 kéo ra, qua châu L#c L nh, vào chim châu Th &ng Nguyên và châu
H Nông1, thu np nh<ng kW trn tránh, chiêu m th% binh, có n hn 800 ng i, cùng m u làm lon.

1

Vi t S L &c chép nm K Mùi (1139) là niên hi u Thi u Minh th 3. S d có s chênh l ch ó, có lJ là do vi c ghi nm mt ca
Lý Thn Tông. Vi t S L &c chép Thn Tông cht tháng 9 nm inh Tw (1137). Toàn Th chép Thn Tông cht ngày 26 tháng 9
nm M$u Ng (1138). n iu chép v nm Tân D$u (1141) thì không có s khác bi t y: c hai tài li u u chép Tân D$u
(1141) là niên hi u i nh th 2.

2

Theo Vi t s tiêu án ca Ngô Thì S , niên hi u Thi u H ng th 9 (1139) i Tng, Qung Tây suý ty nói: "Vua Nhân Tông nhà Lý
có ng i con ca cung thip sinh ra, vua không nh$n. Khi Lý Thn Tông lên ngôi, ng i con y chy sang n c i Lý, %i h là
Tri u, tên là Trí Chi, t x ng là Nam Bình V ng. Khi Thn Tông mt, [Trí Chi] bèn tr v tranh ngôi vi Anh Tông, xin m &n
quân ca nhà Tng. Quan tnh Qung Tây em vi c y tâu lên, vua Tng t" chi". V$y có lJ Trí Chi và Thân L&i ch là mt ng i,
khi trn tình  xin vi n binh ca nhà Tng thì nói di [là con Nhân Tông]  l"a nhà Tng.

3

Thái Nguyên: tên châu thi Lý, tc t tnh Bc Thái ngày nay.

4

Châu Tây Nông: nay là t huy n Phú Bình, tnh Bc Thái.
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Tân Du, [i nh] nm th 2 [1141], (Tng Thi u H ng nm th 11). Mùa xuân, tháng giêng,
Thân L&i tim x ng là Bình V ng, l$p v& c, v& lJ làm hoàng h$u và phu nhân, con làm v ng hu, cho
 ng quan t c theo th b$c[2a] khác nhau. khi y  ng ca Thân L&i ch hn nghìn ng i, i
n âu nói phao là L&i gi=i binh thu$t  hip ch ng i min biên gii. Ng i các khe ng dc biên
gii u khip s&, không dám chng li.
Tháng 2, quan coi biên gii dâng th cáo cp. Xung chiu cho Gián ngh i phu L u V! Nh 2
em quân do  ng b tin i, Thái phó là Ha Viêm em quân ng &c  ng thy  tin ánh. Khi y
V! Nh sai t ng tiên phong là Th v ô Tô Ti m và Ch ô tri Tuyên Minh là Trn Thim em quân i
tr c, óng  sông Bác à3, g+p thy quân ca L&i cùng giao chin. Ti m thua, b L&i git, L&i tr v gi<
châu Th &ng Nguyên, p n i  huy n Bác Nh  chng quan quân. V! Nh ánh nh%  &c i Bác
Nh , tin n B inh4, g+p thy quân ca L&i, ánh ln, V! Nh thua tr$n, t ng s cht n quá n a,
phi rút v.
Mùa h, tháng 4, ngày M$u Thìn, V! Nh v n Kinh s . Ngày Tân Mùi, L&i ra chim châu Tây
Nông, sai ng i  các châu Th &ng Nguyên [2b] Tuyên Hóa5, Cm Hóa6, V nh Thông7 ánh ly ph Phú
L ng8. L&i chim gi< ph tr, ngày êm h&p bè ng m u c p kinh s . Ngày K Mo, vau sai thái úy
Z Anh V! em quân i ánh L&i.
Tháng 5, ngày Tân Mão, quân ca L&i kéo v c p kinh s , óng  Qung Dch9, g+p quân ca
Anh V!, ánh ln. Quân ca L&i thua, cht không k xit. Anh V! sai chém ly u bêu lên  cnh  ng
sut t" quan Bình LZ10 n sông Nam Hán.
Bt  &c th l nh châu Vn Nhai11 là D ng M#c, th l nh ng Kim Kê là Chu Ái, óng ci gii
v Kinh s . L&i ch chy thoát mt mình v châu L#c L nh. Ngày Nhâm Ng, gii bn M#c và Ái v trói
giam  huy n ph ca chúng. Xung chiu cho Anh V! chiêu t$p bn tàn tt ca L&i  c a quan Bình LZ.
Phát mui kho công cho bn M#c và Ái.
Mùa thu, tháng 8, quc s Minh Không cht (s ng i xã àm Xá, huy n Gia Vin, ph Tr ng
Yên, rt linh ng, phàm khi có tai ng hn l#t, cu o u nghi m c. Nay hai chùa Giao Thy và Ph
Li u có t &ng th)12.
[3a]Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, li sai Anh V! i ánh châu L#c L nh, bt  &c bn bè
ng ca L&i hn 2.000 ng i. L&i trn sang châu Lng, Thái phó Tô Hin Thành bt  &c L&i, giao cho
Anh V! óng ci gii v kinh s . Sai Lý Ngh a lâm chiêu t$p vZ yên d ng ca L&i. Xung chiu cho
quan ình úy xét ti L&i. Án xét xong, vua ng i n Thiên khánh x ti L&i và bn ng m u 20 ng i

1

Châu H Nông: min Th &ng Nông và H Nông huy n Bch Thông, tnh Bc Thái. Nh
Nguyên  vào khong gi<a huy n Phú Bình và huy n Bch Thông, tnh Bc Thái.

2

L u V! Nh , C ng m#c chép là L u V! Xng (CMCB4,25a).

3

Sông Bác à: ch a rõ  âu, nh ng chc ch là mt on sông Cu, trong vùng t các huy n Phú L ng, Bch Thông ngày nay.
Phi chng là on sông  vùng Bc Thm, ch& mi?

4

Bác Nh , B inh: ch a rõ  âu, nh ng hEn  cnh khúc sông Cu t" Ch& Mi n th xã Bc Cn.

5

Tuyên Hóa: nay là t huy n nh Hóa, tnh Bc Thái.

6

Cm Hóa: nay là t huy n Ngân Sn, Na Rì và mt phn phía Bc huy n Bch Thông, tnh Bc Thái.

7

V nh Thông: nay là huy n Phú L ng, tnh Bc Thái.

8

Phú L ng: nay là huy n Phú L ng, tnh Bc Thái.

9

Qung Dch: (trm Qung): Vi t s l &c chép là Khong Dch (q.3,3a), ch a rõ  âu.

10

Bình LZ quan: c<a quan  sông Bình LZ. Sông Bình LZ có lJ là sông Cà L.

11

Vn Nhai: nay là t huy n Võ Nhai, tnh Bc Thái.

12

v$y châu L#c L nh và châu Th &ng

Hai chùa này u gi là chùa Keo,  huy n Giao Thy, tmh Nam nh c!. Chùa Keo Giao Thy, hay chùa Keo D i, nay  xã V!
Ngh a, huy n V! Th , tnh Thái Bình. Chùa Keo Ph Li hay chùa Keo Trên, nay  xã Hành Thi n, huy n Xuân Tr ng, tmh Nam
Hà.
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u x trm, nh<ng kW còn li u theo ti n+ng nh> mà x , tha cho nh<ng kW vì ép buc mà phi theo.
Các quan dâng biu m"ng.
L u V! Nh dâng h u trng, li dâng ngc tân lang [ngc cau].
S thn Ngô S liên nói: By gi L u V! Nh có ti v sai quân lu$t mà bi tr$n,
li dâng nh<ng v$t im lành  che lZi, th mà không mt ng i nào dám bàn n, có
th bit hình pháp chính s by gi nhiu vi t sai trái. Z Anh V! lng loàn d< t&n âu
phi không có nguyên do.
[3b] Nhâm Tut, [i nh] nm th 3 [1142], (Tng Thi u H ng nm th 12). Mùa xuân,
tháng 2, L u V! Nh dâng ngc thim th" [ngc cóc].
Mùa ông, tháng 10, sai th L nh ph Phú L ng là D ng T Minh n châu Qung Nguyên 
chiêu t$p ng i châu y.
Tháng 12, xung chiu r'ng nh<ng ng i cm & rung th#c1 trong vòng 20 nm thì cho phép
chuc li; vi c tranh chp rung t thì trong vòng 5 nm hay 10 nm còn  &c tâu ki n; ai có rung t
b= hoang b ng i khác cy cày trng trt trong vòng mt nm thì  &c ki n mà nh$n, quá hn y thì
cm. Làm trái thì x 80 tr &ng. Nu tranh nhau rung ao mà ly  binh khí nhn sc ánh cht hay làm
b th ng ng i thì ánh 80 tr &ng, x ti , em rung ao y tr li ng i cht hay b th ng.
S thn Ngô S Liên nói: Git ng i thì phi x ti cht, ó là phép ca i x a,
nay tôi git ng i c!ng x nh ti khác th c là không phân bi t mc , mt s cân
nhc n+ng nh>.
[4a] Xung chiu r'ng nh<ng ng i bán on rung hoang hay rung th#c ã có vn kh ri thì
không  &c chuc li n<a, ai làm trái b pht ánh 80 tr &ng.
Xung chiu tha ti l u cho các bè ng ca Thân L&i.
Quý Hi, [i nh] nm th 4 [1143], (Tng Thi u H ng nm th 13). Mùa xuân, tháng 2,
xung chiu thiên h t" nay v sau c ba nhà làm mt bo, không  &c m% riêng bò trâu, nu có vi c
cúng t phi tâu xin  &c ch ri mi cho m%, kW làm trái thì tr ti n+ng, láng ging không cáo giác c!ng
x cùng ti.
T" mùa xuân n mùa h, i hn, vua thân làm l cu o. Tháng 6, ngày inh S u, có m a.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu cho D ng T
biên gii v  ng b.

Minh cai qun vi c công các khi ng dc theo

Tháng 9, xung chiu r'ng, các nhà quyn th ngoài m ao ca mình không  &c ngn cm
x'ng b$y, làm trái thì có ti.
Mùa ông, tháng 10, sai Thái phó Hoàng Ngh a Hin và Viên ngoi lang Kh%ng Tr ng em quân
các khe ng dc biên gii v  ng b i ãi vàng  các x Nh Cá v. v...
Giáp Tý [i nh] nm th 5 [1144], (Tng Thi u H ng nm th 14). G công chúa Thiu
Dung cho D ng T Minh, phong T Minh làm Phò mã lang.
Tháng 5, Mâu Du ô dâng chim sW trng. Cho Mâu Du ô làm Thái s , xa l nh vi c các khe ng
dc biên gii v  ng b.
t S u, [i nh] nm th 6 [1145], (Tng thi u H ng nm th 15). Mùa h, tháng 4, m a
dm, làm l cu tnh.

1

Nguyên vn: in th#c in, in tc là in mi, ngh a là bán nh ng còn có quyn  &c chuc li (khác vi tuy t mi ngh a là
bán on tc là bán hEn, không  &c chuc li). Th#c in là rung ã cày cy thành th#c, khác vi rung t mi khai kh^n.
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Ph#ng chc là Nguyn Ph#ng dâng rùa mt có sáu con ng i, c có hai hàng ch< tri n các quan
nh$n ra bn ch< "V ng d công pháp"1.
Xng chu r'ng nh<ng ng i tranh nhau rung ao ca ci không  &c nh c$y nhà quyn th,
làm trái ánh 80 tr &ng, x ti .
Muà thu, tháng 7, d ng n thn núi Tn Viên và các n B Cái, Ông Nghiêm, Ông M?u.
Tháng 8, kW có yêu thu$t ng i n c Tng là àm H u L &ng trn sang châu T [5a] Lang2, t
x ng là Tri u tiên sinh3, nói di là vâng l nh i s  d# n c An Nam4. Các khe ng  dc biên gii
nhiu ng i theo. H<u L &ng bèn em  ng n c p châu Qung Nguyên. By gi Kinh l &c suý ty
l Qung Tây n c Tng  a th nh u%i bt H<u L &ng. Vua xung chiu cho Phò mã lang D ng T
Minh và vn thn là Nguyn Nh< Mai, Lý Ngh a Vinh i ánh. Không bao lâu li sai Thái s Mâu Du ô
em quân các khe ng dc biên gii v  ng b tip ánh. Khi y T Minh ã ly  &c i L!ng %,
châu Thông Nông5 bt  &c bè ng ca H<u L &ng và bn Bá i 21 ng i, duy có H<u L &ng chy
thoát, trn vào núi ch'm. Xung chiu cho Qun quân s là [Lý] Ngh a Vinh trông coi áp gii bn Bá i
giao tr v n c Tng. Tr c ó Ung Châu làm cáo sc gi sai ng i i gi H<u L &ng, H<u L ng cho
là th c, cùng vi bn th l nh châu T Minh hn 20 ng i mang n ng, a  và v$t th% sn quy ph#
nhà Tng. Khi n [5b] tri D ng Sn, viên th Ung Châu là Tri u Nguy t bt H<u L &ng và bè ng
gii n suý ty. Ng i Tng thy trong bn y có D ng  ng c có thích hình rng en, và bn th l nh
 châu B nm ng i, bit là ng i n c Vi t ta, u tr v.
D ng cung Qung T"  hoàng thái h$u .
D ng các chùa V nh Long, Phúc Thánh.
Cm các th& bách tác6 không  &c làm  dùng theo kiu ca nhà n c t

ti n bán cho dân

gian.
Bính Dn [i nh] nm th 7 [1146], (Tng Thi u H ng nm th 16). Mùa xuân, tháng
giêng, An Trung hu (không rõ tên)  châu Lng dâng h u trng.
Tháng 3, Viên ngoi lang Lý Ng dâng h u trng.
Thái s Mâu Du ô cht.
Muà h, tháng 4, trâu và gia súc cht dch.
Hn, cu o  &c m a.
Sao Ch%i mc.
Tháng 6 nhu$n, xung chiu cho các ty x án, kW nào tranh b$y không h&p iu lu$t pháp ch
thì x 60 tr &ng.

1

"V ng d công pháp" vua theo vi c công.

2

Châu T Lang: nay là t huy n Trùng Khánh và mt phn t huy n Qung Hòa, tnh Cao B'ng.

3

Vi t s l &c chép là L< tiên sinh (q.3, 3b). Hai ch< "L<" và "Tri u" có th lm vi nhau.

4

i chiu thì thy mt s s vi c t" nm 1140 n nm 1157, toàn th phn nhiu chép lùi 2 nm so vi i Vi t s l &c nh vi c
àm H u L &ng nói  trên, i Vi t s l &c (VSL) chép vào nm Quý H&i (1143); làm kho Thiên T , VSL chép nm Giáp Tý
(1144), Toàn th chép vào nm Bính Dn (1146); hoàng h$u h Z (Chiêu Hin) mt. VSL chép nm *t S u (1145), Toàn th
chép nm inh Mão (1147) v. v... S d có s chênh l nh nh v$y có lJ vì Toàn th chép nm Lý Thn Tông mt nun mt nm
vi VSL (xem chú BK4, 1a) và v khong thi gian này, VSL li chép sm lên mt nm n<a (Trong bn dch Vi t s l &c Trn
Quc V &ng ã so iu ghi v vi c sao Ch%i xut hi n, VSL chép vào tháng 4 nm Giáp Tý (1144), Mà Tng s thì ghi tháng 4
nm *t S u (1145), cho thy VSL chép sm mt nm). S chênh l nh y n nm M$u Dn (1158), k t" vi c Nguyn Quc
(VSL chép là Nguyn Quc D ) i s v tâu xin làm hp th b'ng ng, li tip t#c n khp.

5

Châu Thông Nông: nay là huy n Thông Nông, tnh Cao B'ng.

6

Tc th& th công làm các  dùng cho vua và nhà n c.
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Mùa thu, [6a] tháng 7, d ng 6 s kho Thiên T .
Tháng 8, xung chiu r'ng các quan qun giáp và ch ô, phàm sung b% cm quân, phi chn
nh<ng h nhiu ng i, không  &c ly ng i cô c, làm trái thì tr ti.
inh Mão, [i nh] nm th 8 [1147], (Tng Thi u H ng nm th 17). Mùa thu, tháng 8,
óng hai thuyn V nh Long, Thanh Lan và hai thuyn ln Tr ng Quyt, Ph#ng Tiên.
Tháng 9, th gia là Lý Chiêu dâng con qu trng. Mùa ông, tháng 10,ngày Canh Thìn, tiu th
v là Lý Sùng dâng con rùa mt có sáu con ng i, c có tám ch< tri n.
D ng hành dinh  tri Yên H ng1.
Xung chiu cho Z Anh V! i ph Phú L ng kho xét quan liêu và nh s m#c h tch.
Tháng 11, làm nhà cho Công chúa Thuw Thiên  châu Lng.
Hoàng thái h$u h Z bng, thuw là Chiêu Hiu hoàng h$u.
Mu Thìn, [i nh] nm th 9 [1148], (Tng Thi u H ng nm th 18). Mùa xuân, tháng 2,
vua ng n hành cung ly Nhân cày rung tch in [6b] ri n hành cung ~ng Phong.
Mùa h, tháng 6, xung chiu cm các th l nh và quan lang ng i Man Lý và ng i Sn Lão 
hai trn i Thông và Quy Nhân2 không có vi c gì không  &c v Kinh.
Công chúa Thuw Thiên v châu Lng.
Mùa ông, tháng 10, khánh thành cung qung T".
K T, [i nh] nm th 10 [1149], (Tng Thi u H ng nm th 19). Mùa xuân, tháng 2,
thuyn buôn ba n c Tro Oa3, L Lc4, Xiêm La5 vào hi ông6, xin c trú buôn bán, bèn cho l$p trang
 ni hi o, gi là vân n,  mua bán hàng hoá quý, dâng tin sn v$t a ph ng.
Mùa h, tháng 4, m hi Nhân V ng  Long Trì, i xá ng i có ti.
Vua ng  Long Trì xem bt voi.
Mùa ông, tháng 11, Công chúa Thiên Thành mt.

1

Yên H ng: nay là t huy n Yên H ng, tnh Qung Ninh.

2

a danh thi Lý- Trn không thy tài li u nào ghi tên Quy Nhân, ng là Quy Hóa mà bn in khc lm. Quy Hoá là tên ph thi Lý,
cui thi Trn %i làm trn, u thi Lê %i làm l, t" i Hng c (1470- 1497) v sau li %i làm ph: nay thuc tnh Yên Bái,
Lao Cai, i Thông là tên ph thi Lý (có ghi trong L nh ngoi i áp ca Chu Kh Phi) ch min H ng Hoá, phía tây sông Hng.
Nh v$y, hai trn i Thông và Quy Nhân (s a là Hoá) i th là t tnh yên Bái, Lao Cai, Lai Châu và mt phn V nh phú ngày
nay.

3

Tro Oa: tc o Java, (Inônêxia). C ng m#c chép là Qua Oa (CMCB4,33a), c!ng tc là Java, theo cách phiên âm th ng dùng
trong Nguyên s và Minh s .

4

L lc: ch a rõ ch n c nào. Thi trn, có thuyn buôn L hc n Vân n. Có lJ L Lc chính là L Hc. D a vào âm c, có
th cho r'ng L Hc là n c La Hc  &c nhc n trong th tch Trung Quc thi Nguyên-Minh (xem thêm chú thích v Xiêm la
 d i). La Hc là quc gia Lavo  Lopburi, Thái Lan. L Hc có kh nng là n c Locac  &c nhc n trong du ký ca Marco
Polo.

5

Xiêm La: quc gia ca ng i Thái vùng th &ng l u sông Mê Nam thi trung i. im áng chú ý là Toàn th  chép tên Xiêm
La vào nm 1149. Trong khi ó, th tch Trung Quc ch nhc n n c này vào cui th k XIII (xem Nguyên s , Xiêm quc
truy n) nh ng trong sut thi Nguyên, ch gi là Xiêm ch không phi là Xiêm La. Sang thi Minh, t" nm Hng V! th 4 (1371),
mi thy nhc n tên Xiêm la. Minh s , Minh nht thng chí, Qung ông thng chí gii thích r'ng vào khong niên hi u Chí
Chinh (1341-1368), n c Xiêm u hàng n c La Hc (tc Lavo) bên cnh, hai n c mi h&p nht thành n c Xiêm La. Nguyn
Thiên Túng chú D a chí ca Nguyn Trãi c!ng theo thuyt ó mà nói r'ng Xiêm La x a là hai n c Xiêm La và La Hc. Nu
úng nh th thì phi chng tên Xiêm La chép  Toàn th nm 1149 là do Ngô S Liên và các s thn thi Lê ch<a t" tên xiêm?
Nh ng ch a có cn c  nói r'ng thuyt ó úng. N c Xiêm nói trong Nguyên s rõ ràng là v ng quc Sukhothai hình thành
vào th k XIII  Thái Lan. Mãi n th k XV, Sukhothai mi tr thành thuc quc ca v ng quc Ayuthya.

6

Hi ông: vùng t tnh Qung Ninh ngày nay.
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Cho trung th ho gi< ph Phú L ng làm Nguyn Quyn là Trung th xá nhân, n Na Dâm
in  u phía nam châu Vn, hi vi Triu ph#ng lang châu Tht Nguyên là Nông Ngn C ng [7a]
 bàn vi c, vì ng i châu Qung Nguyên bt Liêu Ng!  châu Tht Nguyên.
D ng hành cung  Ly Nhân.
Canh Ng,[i nh] nm th 11 [1150], (Tng Thi u H ng nm th 20). Mùa xuân, tháng 3,
hn.
Mùa thu, tháng 7, hn.
Tháng 9, ng i Chân Lp c p châu Ngh An, n núi V# Thp1 g+p nng nóng ^m thp, phn
nhiu cht vì lam ch ng bèn t tan vz.
Khi tr c vua còn trW th, chính s không c vi c ln, vi c nh= u u cho Z Anh V! c. Anh
V! sai v& là Tô th ra vào cung cm hu h Z thái h$u, do ó mà Anh V! t thông vi Lê thái h$u, nhân
th li càng kiêu rông,  triu ình thì khoát tay ln ting, sai bo quan li thì ht hàm ra hi u, mi ng i
u lic nhau nh ng không ai dám nói. i n tin ô ch huy s là v! ái, Ho u ô Qung V! là L ng
Th &ng Cá, Ho u o Ngc Giai là ng L&i, Ni th là Z *t, cùng vi bn Trí Minh V ng, Bo Ninh
hu, Phò mã lang D ng T Minh cùng m u bt giam Anh V!. Bàn tính xong, bn ái[7b] em quân
lính n ngoài c a Vi t Thành hô to r'ng: "Anh V! ra vào cm ình, làm nhiu u ô u, ting xu n
ra ngoài, không ti gì to b'ng. Bn thn xin sm tr" i, kh=i  mi lo v sau". Bèn có chiu sai cm
quân n bt Anh V! trói giam  hành lang T H ng Thánh, giao cho ình uý tra xét. Thái h$u sai ng i
mang cm r &u cho Anh V!, ngm  vàng vào trong   ng món n  út cho V! ái và các ng i
canh gi<. Ho u  ô T H ng Thánh là Nguyn D ng nói: "Các ông tham ca út, tôi vi các ông tt
không thoát kh=i tay Anh V! âu, chi b'ng c git tr c i cho kh=i tay ho v sau". bèn cm giáo nh
âm. ô T H ng [Thánh]2 là àm D Mông ôm D ng, c p ly giáo, ngn r'ng: "i n tin bo Anh V!
ti áng cht, nh ng còn phi &i m nh l nh ca vua, không nên t ti n". D ng gi$n, ch i: "i n tin
V! ct ch chEng phi ái! (ch< Cát ái ph ng ngôn3 nói là ct ái). [8a] Sao tham ca út mà không
tic n mng mình!". Nói xong, t bit không kh=i cht, bèn nhy xung ging t t .
By gi vua xét án ca Anh V!, ày Anh V! làm Co in nhi4. Thái h$u lo bun, c ngh làm th
nào  ph#c hi chc nhi m cho Anh V!, mi nhiu ln m hi ln  xá cho ti nhân, mong Anh V!
 &c d vào y. Anh V!  &c my ln xá ti, li làm Thái uý ph# chính nh c!, càng  &c yêu dùng
hn, do y chuyên làm oai, làm phúc, sinh sát mà lòng báo thù lúc nào c!ng t= rõ, còn s& r'ng bn
quân li i bt b phn nhiu không  &c nh ý, mi dâng hn mt trm ng i th h  làm ô Ph#ng
quc v , ng i nào phm ti u giao cho ô Ph#ng quc v i bt. Anh V! m$t tâu vi vua r'ng:
"Tr c kia bn V! ái t ti n em cm quân xông vào cung ình, ti y không gì to b'ng, nu không
sm tr"ng tr, s& mt ngày kia sinh bin, không th l ng  &c". Vua chEng bit gì c, [8b] bèn chu^n
tâu. Anh V! sai ô Ph#ng quc v i bt bn V! ái giam vào ng#c  tr ti. H chiu giáng Trí Minh
V ng xung t c hu, Bo Ninh hu xung t c minh t , Bo Thng hu xung t c ph#ng chc, Ni
th là bn Z *t 5 ng i b "c zi ng a gZ"5, bn Ho u ô Ngc Giai là ng l&i 8 ng i b chém  ch&
Tây Giai, bn i n tin ô ch huy V! ái 20 ng i chém bêu u  các bn sông, bn Phò mã lang

1

Núi V# Thp: còn gi là V# Ôn, tc là núi V# Quang  huy n H ng Sn tnh Hà T nh.

2

Nguyên vn: "t H ng ô" tc là T H ng thánh ô, "ô" v"a là tên n v i quân cm v
v"a là tên quan chc ca viên ch huy i quân cm v y.

3

Ch cách c hai ch< "cát ái" thêm âm Nôm.

4

Vi c này, C ng m#c ch chép là Z Anh V! b ày làm "in nhi" (CMCB5, 3a) tc là nh<ng ng i có ti b bt buc phi làm
rung cho nhà n c. Ch< "co", C ng m#c ch<a làm To và chú thích là "To x" nay là xã Nh$t To huy n T" Liêm (CMCB6,9).
V$y "Co in nhi" là nh<ng ng i b ti ày phi cày rung cho nhà n c  a ph ng ngày nay là xã Nh$t to huy n T" Liêm,
Hà Ni. Vùng này BK10, 28a gi là Co ng.

5

C zi ng a gZ (th &ng mc mã): th hình pht thi c%, em ti nhân óng inh lên tm ván, em i bêu ch& ri em ra pháp
tr ng tùng xWo.

(ô Ngc Giai ô Qung V! v. v...)
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d ng T Minh 30 ng i b ti l u  ni xa c, nh<ng ng i d
khao giáp, qu nh li nói ca Nguyn D ng.

m u u b ti  làm in hoành,

Lê Vn H u nói: Z Anh V! ra vào cm ình, t thông vi m?u h$u, không ti gì
to b'ng. Bn V! ái nên tâu bày gian trng ri bt giam vào ng#c mà git i là phi.
Nay li em quân t nh$p c a Vi t Thành, hip vua nh= tu%i, ép ly chiu ch. [9a]
n khi bt  &c Anh V! ri, li nh$n vàng ca thái h$u mà không nghe li nói ca
Nguyn D ng, n sau rt cuc b Anh V! git, liên l#y n my m i ng i, th là
nuôi h%  ho v sau v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Anh V! là kW i ác. Bn [V!] ái ã cùng vi ng i
tông tht hi p m u mà không bit tuyên b ti trng  triu ình  tr ti cho àng
hoàng, li em binh lính b't hip vua còn nh= tu%i. Ngay lúc by gi. Anh V! ã m"ng
có c  nói ri, bit âu không l$p k thông vi thái h$u  út lót nhiu cho bn ái,
mong kh=i cht  th=a lòng báo thù chng? May mà Nguyn D ng bo rõ tai ho. Khi
bn ái không chu nghe li, [D ng] li nhy xung ging mà cht  cnh cáo, th mà
v?n còn không tính,  sau b tai v thì còn trách ai n<a? Th thì thái h$u không có ti
? Tr li r'ng: ti n+ng lm. Ng i không có tài c quyn [9b] v nh Y Doãn, Chu
Công mà mun ngn s a thì khó tránh cái lZi làm vi c s"a ln thì h=ng.
Xung chiu cm bn hon quan không  &c t ti n vào trong cung, ai phm thì b ti cht. Nu
[canh gi<] không c^n th$n  ng i khác vào cung c!ng b ti nh th.

Cm các quan trong triu không  &c i li nhà các v ng hu,  trong cung cm không  &c
hi hp nhau nm, ba ng i bàn lu$n chê bai, ai phm thì tr ti. KW nào phm vi c qua li bên ngoài
phía u hành lang cha khí gii ca ô Ph#ng quc v thì x 80 tr &ng, ti ; nu vào trong hành
lang y thì x t . Lính Ph#ng [quc] v  trong hành lang y có chiu ch mi  &c cm khí gii, không
có chiu ch mà t ti n mang khí gii i quá ra ngoài phía u [hành lang] thì x t .
Tân Mùi, [i nh] nm th 12 [1151], (Tng thi u H ng nm th 21). Mùa xuân, tháng
giêng, Ni nhân ho u là Z Thì dâng rùa vàng có lông xanh.
Tháng 2, vua ng n Long Thy1 bt voi trng, bt  &c, các quan dâng [10a] biu m"ng.
Mùa h, tháng 4, Z Anh V! dâng cây cau mt gc 28 nhánh. Tháng 5, Z Anh V! dâng h u
trng.
Mùa thu, tháng 8, vua ng n cung Qung T" xem ua thuyn.
Mùa ông, tháng 10, công chúa Thuw Minh mt.
Tháng 11, hoàng tr ng t Long X ng sinh  hành cung ~ng Phong, sau  &c sách phong là
Hin Trung V ng.
D ng gác V nh Thanh  i n phía tây và hai chic thuyn Vnh Di u, Thanh Lan.
Nhâm Thân, [i nh] nm th 13 [1152], (Tng Thi u H ng nm th 22). Muà xuân, tháng
2, Ni s ông là Lý Nguyên dâng rùa ba chân, mt có sáu con ng i, trên c có ch< tri n. Các quan
nh$n thành bn ch<: "V ng d bát ph ng"2.
Mùa h, tháng 4, ng t.
Tháng 5, tri m a cát vàng.
Bá i V ng (ch a rõ là ai) mt.

1

Long Thy: vùng Thác B, tnh Hòa Bình.

2

Ngh a: vua theo tám ph ng.
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Mùa thu, tháng 7, tri m a cát vàng.
Mùa ông, tháng 10, thi i n.
Ng i n c Chiêm Thành [10b] là Ung Minh Ta i p1 n c a khuyt xin m nh cho làm vua
n c y. Xung chiu cho Th &ng ch Lý Mông em hn 5.000 ng i  ph Thanh Hoá và châu Ngh
An sang Chiêm Thành l$p Ung Minh Ta i p làm vua. Mông n Chiêm Thành b vua n c y là Ch Bì
La Bút2 chng c , bn Ung Minh Ta i p và [Lý] Mông u cht.
Quý Du, [i nh] nm th 14 [1153], (Tng Thi u H ng nm th 23). D ng c a Tân Quan.
Giáp Tut, [i nh] nm th 15 [1154], (Tng thi u H ng nm th 24). Muà xuân, tháng
giêng, An Trung hu (không rõ tên) dâng con ho|ng trng.
Ng i Sn Lão  Chàng Long làm phn.
T" Dn dâng qu trng.
Tháng 2, xung chiu cho Anh V! i ánh ng i Sn Lão  Chàng Long, hàng ph#c  &c.
Mùa thu, tháng8, th l nh bn Sn lão  i Hoàng giang (nay là ph Tr ng yên) là Nông Kh
Lai làm phn.
Tháng 9, vua ng ra c a Nam Thành i la xem p àn Viên Khâu3.
[11a] Mùa ông, tháng 10, vua n c Chiêm Thành là Ch Bì La Bút dâng con gái, vua nh$n4.
Lê Vn H u nói: Các b$c  v ng i vi ng i Di ch, nu h chu ph#c thì
ly c mà vZ yên, nu làm phn thì ly uy mà t= cho bit. Anh Tông sai Lý Mông em
hn 5 nghìn ng i  giúp l$p Ung Minh Ta i p làm Vua n c Chiêm Thành mà b Ch
Bì la Bút git, áng lW phi em quân h=i ti, chn l$p mt ng i khác  thay làm vua
n c y, thì mi có th gia uy vi cõi xa, mà vua sau phi nh c. Nay li nh$n con gái
ca h mà không h=i ti, có th gi là lm lZi. V sau Chiêm Thành và Chân Lp lin
nm vào c p mt l Ngh An, mi hi không k xit, th c là do Anh Tông khi mi v$y.
S thn Ngô S Liên nói: N c nh= nh vào n c ln  cho mình  &c yên t nh
mà thôi.[11b] Không may g+p lon, công t 5 chy ra ngoài thì c!ng có th  a v
n c, nh ng không chính áng thì ch a bao gi nên vi c. N c LZ  a công t C v là
th6.  a v mà bit không chính áng thì nh vi c n c Tn  a Ti p Tri v7, [Lý] Anh
Tông  a Ung Minh Ta i p v, nu qu là chính áng mà kW kia chng m nh git càn
? Thì không th không ct quân h=i ti. Nu qu là không chính áng thì sao không t
xét ngay  mình? Song vi c ã n thì nên sai mt s gi sang h=i ti, &i cho h ph#c
tình hi lZi mà t ti thì mi phi. Sao li say m tình riêng n< sc, quên mt vi c ln
ca n c nhà, mà nh<ng ng i n tht8 by gi không ai nói gì là làm sao?

1

i Vi t s l &c chép là Ung Minh i p (VSL3,5a), tc ông Vangsaraja.

2

Ch Bì La Bút: tc Jaya Harivarman I ( ngôi: 1145-1170).

3

Viên Khâu: àn t tri vào tit ông Chí hàng nm.

4

i Vi t s l &c chép: Ch Bì La Bút n c Chiêm Thành n cng (VSL3,5b).

5

Thi Xuân Thu, con các vua ch hu gi là công t vì cha nh$n t c công ca nhà Chu.

6

Công t C: em T T ng công lánh nn, n ng nh n c LZ. Sau khi T ng công b git. LZ Trang công cho quân  a công t
C v l$p làm vua, nh ng by gi Tiêu Bch (là anh ca c) ã lên ngôi (tc T Hoàn Công), n c LZ phi rút quân v.

7

Ti p Tri: con Vn công n c Trâu (m> là con vua n c Tn), sau khi Vn công cht, Tn cho quân em Ti p Tri v n c, nh ng
con tr ng ca Vn công là Quc Th ã ni ngôi, ng i n c Tn bit là trái o, phi rút v.

8

Ch quan li.
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Tháng 11, ngày inh Mùi, vua thân i ánh Nông Khi lai. Ngày Canh Tut, xut phát t" Kinh s .
Ngày Giáp Dn [12a] thng tr$n. Ngày Bính Thìn, em quân v. Ngày K Mùi, v n Kinh.
D ng hành cung ~ng Phong, hành cung Ly Nhân và óng thuyn V nh ch ng.
t Hi, [i nh] nm th 16 [1155], (Tng Thi u H ng nm th 25). Mùa h, tháng 5, công
chúa Thi u Dung mt.
Mùa thu, tháng 8, ua thuyn.
N c to.
ng t.
Tháng 9, thu tô rung chiêm.
Mùa ông, tháng 10, sao Mc phm và sao Kim.
Sai th& làm ph   Phú L ng.
Tháng 11, n c Chiêm Thành sang cng.
Tháng 12, ng t.
Làm cung L Thiên và hành lang triu c$n  i n Long Khánh.
Bính Tý, [i nh] nm th 17 [1156], (Tng Thi u H ng nm th 26). Mùa xuân, tháng 2,
ngày tân Mùi, tri m a cát vàng.
Mùa h, tháng 4, xung chiu làm ph   châu Qung Nguyên.
Mùa ông, tháng 12, ngày inh Mùi, ban êm kho ng cháy.
Làm hành cung Ng Thiên1, i n Thuw Quang, gác Ánh vân, c a Thanh Hòa, thm Nghi Ph &ng,
[12b] gác Di n Phú, ình Th ng Hoa, thm Ngc Hoa, h Kim Liên, cu Minh Nguy t và óng thuyn
to bn ca ng trù2, thuyn to bn ca cung ni.
Thái phó Lý Du ô dâng s xin h u trí, thng làm Thái s , ban cho vàng bc v quê.
D ng miu kh%ng T .
Nm y ói to, mt thng go giá 70 ng tin.
inh S u, [i nh] nm th 18 [1157], (Tng Thi u H ng nm th 27). Xung chiu nh
lu$t l nh.
Mu Dn, [i nh] nm th 19 [1158], (Tng Thi u H ng nm th 28). Mùa xuân, tháng 2,
Nguyn Quc sang s n c Tng v, dâng tâu r'ng: "Thn sang n c Tng thy  gi<a sân vua có cái
hòm b'ng ng  nh$n các ch ng tu ca bn ph ng, thn xin bt ch c mà làm nh th  b trên
rõ  &c tình ng i d i". Vua y theo, cho +t cái hòm  gi<a sân  ai có trình bày vi c gì thì b= th vào
hòm y. By gi có ng i ngm b= th n+c danh nói là Anh V! làm lon, tìm xét [13a] không bit là ai.
Anh V! vu cho Quc làm, ày Quc n tri u  Thanh Hóa. Không bao lâu, vua gi Quc v. Anh V!
li  a cho Quc r &u có thuc c, Quc t ngh không kh=i b hi, bèn ung thuc c cht3.

1

Ng Thiên: nay là mt phn t huy n H ng Hà, tnh Thái Bình (vùng huy n H ng Nhân c!).

2

Ng trù: bp ca nhà vua.

3

V vi c này, Toàn th và C ng m#c u chép ng i i s v là Nguyn Quc, nh ng i Vi t s l &c chép là Nguyn Quc D ,
gi< chc T ty và k s vi c k hn: Ng i gi< vi c c th nói li vi Z Anh V! v bc th n+c danh, Anh V! nói: "Ông vì ta tâu
vua xin xét vi c ó". Tìm không ra ng i vit th , Anh V! tâu r'ng: "Th y tt do ng i x ng xut ra vi c làm hòm vit ". Vua
ly làm phi, sai bt Quc D và em là Nghi Giao cho quan xét x , sau ó, ày Quc D lên tri Quy Hóa (Toàn th , ghi là Thanh
Hóa?). Khi bit vua có ý nh cho gi Quc D v, Anh V! sai ng i em thuc c cho Quc D (VSL3,6b).
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Sai Thiu bo Phí Công Tín tuyn dân inh, nh các hng và ly ng i sung vi c th cúng  thái
miu và sn lng.
Mùa thu, tháng 8, Z Anh V! cht.
K Mão, [i nh] nm th 20 [1159], (Tng Thi u H ng nm th 29). Mùa xuân, ct chùa
Thiên Phù chy máu.
N c Ng u Hng dâng voi hoa.
Mùa h, tháng 5, Ng u Hng và Ai Lao làm phn. Sai Tô Hin Thành i ánh, bt  &c ng i và
trâu ng a voi, vàng bc châu báu rt nhiu. Phong Hin Thành làm Thái uý.
Canh Thìn, [i nh] nm th 21 [1160], (Tng Thi u H ng nm th 30). Mùa xuân, tháng
giêng làm n Hai Bà và n Xuy V u1  ph ng B Cái.
Tháng 2, sai Tô Hin Thành và Phi Công Tín tuyn dân inh, ng i mnh kh=e thì sung [13b]
vào quân ng!. Chn các t ng hi u, ng i nào thông tho binh pháp, am t ng võ ngh thì chia cho cai
qun.
Tân t, [i nh] nm th 22 [1161], (Tng Thi u H ng nm th 31). Mùa xuân, sai em voi
thun sang biu nhà Tng. Vua Tng bo các i thn r'ng:
"Tr?m không chung thú v$t l, làm khó nhc ng i xa, nên sai suý thn bo h t" nay v sau
bt tt phi mang v$t y tin cng".
D ng chùa Pháp Vân2  châu C% Pháp.
Mùa ông, tháng 10, Thái phó Hoàng ngh a Hin cht, ngh thit triu 5 ngày, vì Ngh a Hin có
công giúp vua lên ngôi, nên +t ân làm hn l th ng.
Tháng 11, vua sai Tô Hin thành làm ô t ng, Z An Di làm phó, em 2 vn quân i tun các
ni ven bin tây nam,  gi< yên min biên gii. Vua thân i tin n c a bin Thn u  i An (nay
là c a bin Thn Phù) mi tr v.
Thái uý L u Khanh àm cht.
Nhâm Ng, [i nh] nm th 23 [1162], (Tng Thi u H ng nm th 32). Mùa xuân, tháng
giêng, xung chiu r'ng kW nào t hon thì x [14a] 80 tr &ng, thích 23 ch< vào cánh tay bên trái.
ng t.
Tháng 2, kho khóa các quan vn võ, ng i nào  niên hn kho mà không có lZi thì thng
tr$t, nh làm phép th ng, c 9 nm là mt k` kho.
Quý Mùi, [Chính Long Bo ~ng] nm th 1 [1163], (Tng Hiu Tông V , Long H ng nm th 1).
Cm ng i trong n c không  &c dùng trân châu gi.
Mùa thu, tháng 8, lính chn r nhau t# hp thành bn c p bóc c dân trên  ng b. Vua sai
Phu Công Tín em 10 vn quân i ánh d>p yên  &c.
Giáp Thân, [Chính Long Bo ~ng nm th 2] [1164], (Tng H ng Long nm th 2). Mùa xuân,
tháng 3, n c Chiêm Thành sang cng.
Mùa thu, tháng 7, n c to quá mc th ng, lúa b ng$p ht.
Nhà Tng phong vua làm An Nam Quc V ng, %i Giao Ch làm An Nam Quc V ng %i Giao
Ch làm An Nam Quc V ng.

1

Xuy V u: theo truyn thuyt Trung Quc, là h$u du ca Viêm , làm vua n c C u Lê thi th &ng c%, thua tr$n  Trác Lc, b
Hoàng  bt git.

2

Chùa Pháp Vân: tc là chùa Dâu  xã Thanh Kh ng,Hà Bc.
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t Du, 3 [1165], (Chính Long Bo ~ng nm th 3 [1165]), (Tng Càn o nm th 1). Mùa
h, tháng 6, i hn, dân b nn dch ln, trâu bò gia súc cht nhiu, [14b] giá go cao vt.
Mùa thu, tháng8, thi hc sinh.
Bính Tut, [Chính Long Bo ~ng] nm th 4 [1166], (Tng Càn o nm th 2). Mùa xuân,
tháng 3, s Chiêm Thành i n min Ô Lý, dùng quân phong thy (ma thu$t ca thy tng) mà v &t
bin, c p bóc nhân dân ven bin n c ta ri v.
Dân có ng i dâng con rùa  c có bn ch< "Thiên t vn niên", c!ng có ng i dâng qu trng.
inh Hi, [Chính Long Bo ~ng] nm th 5 [1167], (Tng Càn o nm th 3). Mùa thu, tháng
7 , sai Thái uý Tô Hin Thành i ánh Chiêm Thành.
Mùa ông, tháng 10, Chiêm Thành sai s sang dâng trân châu và sn v$t a ph ng  xin hoà.
Xung chiu cho Tô Hin Thành em quân v. T" y n c Chiêm Thành gi< l phiên thn,
dâng cng không thiu.
óng thuyn Nh$t Long.
Mu Tý, [Chính Long Bo ~ng] nm th 6 [1168], (Tng Càn o nm th 4). Mùa thu, tháng
8, s nhà Tng sang s Thát t (tc là s ca nhà Nguyên), c!ng sang1. u th ng h$u  d#, ngm
ly l tip ãi c hai s, không cho h g+p nhau.
[15a] K S u, [Chính Long Bo ~ng] nm th 7 [1169], (Tng Càn o nm th 5). Mùa xuân,
tháng 3, ngày r'm nguy t th c. Cá  c a bin cht. Sai tng ni, o s các chùa quán  Kinh và các ni
t#ng kinh cu o.
Thái s trí s là Lý Du ô cht.
Mùa h, tháng 4, làm i n Thanh Hoà  +t thn v ca tiên  và tiên h$u, theo thi cúng t.
S a li chùa Chân Giáo.
Canh Dn, [Chính Long Bo ~ng] nm th 8 [1170], (Tng càn o nm th 6). Vua t$p bn
và c zi ng a  phía nam thành i La, +t tên là X ình, sai các quan võ hàng ngày luy n t$p phép
công chin phá tr$n.
Tân Mão, [Chính Long Bo ~ng] nm th 9 [1171], (Tng Càn o nm th 7). Mùa xuân,
tháng 2, i n V nh Nguyên vô c t rung ng.
Làm miu i n th Vn Tuyên V ng2 và n th H$u Th%.
Vua i tun các hi o, xem các hình th núi sông, mun bit dân tình au kh% và  ng i xa
gn th nào.
[15b] Nhâm Thìn, [Chính Long Bo ~ng] nm th 10 [1172], (Tng Càn o nm th 8). mùa
xuân, tháng 2, vua li i tun các hi o  a gii các phiên bang Nam Bc, vJ bn  và ghi chép
phong v$t ri v.
Quý T, [Chính Lonh Bo ~ng] nm th 11 [1173], (Tng càn o nm th 9). Mùa xuân, làm
li cu Thái Hoà.
Mùa h, tháng 5, ngày 25, Hoàng thái t Long Trát sinh.
Mùa thu, óng thuyn Ngon thy.

1

Có nhm l?n  iu ghi này ca Toàn th . Phi n nm 1206 quc gia Mông C% mi thành l$p. S n n c ta by gi có lJ là
s n c Kim. C ng m#c c!ng ch<a là s thn n c Kim. (CMCB5, 14a).

2

Vn Tuyên V ng: tc Kh%ng T .
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Giáp Ng, [Chính Long Bo ~ng] nm th 12 [1174], (T" tháng 2 v sau là niên hi u Thiên
Cm Chí Bo nm th 1; Tng Thun Hy nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng ng t.
Tháng 2, %i niên hi u là Thiên Cm Chí Bo nm th 11.
Muà thu, tháng 9, Thái t Long X ng có ti, ph làm th dân và bt giam. Tr c ó, Long
X ng thông dâm vi cung phi, vua không nz bt ti cht, cho nên có m nh này. Mt hôm, vua gi t
t ng n bo r'ng: "Thái t là gc ln ca n c, Long X ng ã làm iu trái o, tr?m mun Long
Trát ni gi< nghi p ln, nh ng nó còn nh= tu%i, [16a] s& không  ng n%i, nu &i ln thì tr?m ã tu%i
già suy yu, bit làm th nào?". By gi có ni nhân |m Long Trát ra, thy vua i m!, khóc òi i, vua
ch a kp tháo m!  a cho thì càng khóc to hn. Vua bèn tháo m! i cho, Long Trát c c i. Vua càng
ly làm l, ý l$p Long Trát làm thái t bèn quyt nh.
Mùa ông, tháng 11, ng t.
Tháng 12, sao Ch%i mc ph ng nam.
t Mùi, [Thiên Cm Chí Bo] nm th 2 [1175], (Tng Thun Hy nm th 2). ùa xân, tháng
giêng, sách l$p long Trát làm Hoàng thái t ,  ông cung. Phong Tô Hin Thành làm Nh$p ni kim hi u
thái phó bình ch ng quân quc trng s , t c v ng, giúp z ông cung.
Mùa h, tháng t , vua không kh=e, c g &ng sai Tô Hin Thành |m thái t
chính s .

mà quyn nhip

Mùa thu, tháng 7, ngày *t Tw, vua bng  i n Thuw Quang. Tr c ó, khi vua m n+ng, hoàng
h$u li xin l$p Long X ng, vua nói: "Làm con [16b] bt hiu còn tr dân sao  &c". Di chiu cho Tô
Hin Thành giúp r$p thái t , công vi c quc gia nht nht tuân theo phép c!. By gi thái h$u mun làm
vi c ph l$p, s& Hin Thành không nghe, mi em vàng bc út cho v& là N< th. Hin Thành nói: "Ta là
i thn nh$n m nh tiên  d+n li giúp r$p vua bé, nay ly ca út mà làm vi c ph l$p thì còn m+t m!i
nào trông thy Tiên   sui vàng?". Thái h$u li gi Hin Thành n dZ dành trm cách. Hin Thành
tr li: "Làm vi c bt ngh a mà  &c giàu sang, kW trung thn ngh a s âu có vui làm, hung chi li ca
Tiên  còn  bên tai, i n h li không nghe vi c ca Y Doãn, Hoc Quang hay sao? Thn không dám
vâng chiu". Vi c bèn thôi.
S thn Ngô S Liên nói: Anh Tông ni ngôi tu%i còn th u, vi c ca Z Anh V!
làm gì mà bit  &c, n khi tu%i ngoi hai m i, sai bn Hin Thành em quân i tun
ni biên gii, [17a] li thân i xem khp tình th núi sông, mun bit s au kh% ca
dân gian và  ng i xa2 gn, v m+t gi< dân gi< n c, quy mô ã thy rõ. Li +t X
ình, sai các quan võ hàng ngày luy n t$p phép ánh tr$n, v m+t s a binh giãng võ,
m u l &c ã thy rõ. Thái t Long X ng có ti thì ph i mà l$p Long Trát làm thái t ,
cho  ông cung,  lòng ng i có chZ gn bó. n khi m n+ng, hoàng h$u xin l$p li
Long X ng, thì ly l ngh a mà bác bW, không mê ho+c li nói ca àn bà, li c g &ng
gi Hin Thành nh$n di chiu giúp thái t quyn nhip chính s , phó thác  &c ng i
gi=i  phòng lo sau, rt cuc m u ph l$p ca thái h$u không th làm  &c, trên yên
d i thu$n, không phi là sc ca Anh Tông sao? Còn nh Cao Tông không phi là
ng i hin thì ngay lúc by gi ã bit tr c th nào  &c? Vua ch thu$n theo lJ phi
mà làm [17b] thôi.
Thái t Long Trát lên ngôi tr c linh c<u, by gi mi lên 3 tu%i, tôn m> là Z th làm Chiêu
Thiên Chí lý hoàng thái h$u.
Cho Z An Di3 (em trai hoàng thái h$u) làm thái s
thái uý1.

ng bình ch ng s , Tô Hin Thành làm

1

i Vi t s l &c chép %i niên hi u vào tháng giêng (VSL3,8a).

2

Nguyên bn khc nhm ch< o lý vi ch lý (lJ) úng ra là ch< lý (d+m  ng).

3

i Vi t s l &c chép là Z An Thu$n (VSL3, 9b).!Ch< Di và ch< Thu$n gn ging nhau, d lm l?n.
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Hp quc nhân th  Long Trì.

Cao Tông Hoàng



Tên huý là Long Trát con th* sáu c+a Anh Tông, m) là hoàng hu h ?2, sinh ngày
25 tháng 5 nm Quý T, Chính Long Bo ^ng th* 11 [1173]. Nm Thiên Cm Chí Bo th* 2
[1175] sách lp làm hoàng thái t . Anh Tông bng, bèn lên ngôi báu, ngôi 35 nm [11761210], bng cung Thánh Ng.
Vua chi b'i vô (, chính s hình pháp không rõ ràng, gi/c cp n$i nh ong, ói kém
lin nm, c nghi p nhà Lý t y suy.
Bính Thân, [Trinh Phù] nm th 1 [1176], (Tng Thun Hy nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng,
%i niên hi u, i xá thiên h.
[18a]S thn Ngô S Liên nói: Cao Tông lên ngôi t" tháng 7 nm ngoái, n
ây mi %i niên hi u, là vì có Tô Hin Thành ph# chính, bit tr li l c%.
inh Du, [Trinh Phù] nm th 2 [1177], (Tng Thun Hy nm th 4). Mùa xuân, tháng 3,
Chiêm Thành n c p châu Ngh An.
Mu Tut, [Trinh Phù] nm th 3 [1178], (Tng Thun Hy nm th 5). Ht quc tang. Chiêu
Linh hoàng thái h$u ban yn cho các quan  bi t i n, bo r'ng: "Hi n nay Tiên  ã chu tri, vua ni
còn th u, n c Chiêm Thành tht l, ng i ph ng Bc c p biên. Các khanh chu n n+ng ca triu
ình, nên lo vi c ca n c nhà. K sách ngày nay không gì b'ng l$p li thái t ,  v$n n c  &c lâu,
lòng dân  &c yên". Các quan u chp tay cui u nói: "Thái phó nh$n m nh l nh rõ ràng ca thiên
t . B h c!ng ã nhiu ln dZ bo ri, bn thn không dám trái l nh". u ly t ri lui ra. Hin Thành
qun L nh cm binh, nghiêm hi u l nh, th ng pht công b'ng, [18b] ng i trong n c u quy ph#c.
Mùa h, tháng 5, ly ngày sinh ca vua làm tit Càn h ng.
K Hi, [Trinh Phù] nm th 4 [1179], (Tng Thun Hy nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng,
tuyn các inh nam, ng i nào mnh kh=e sung vào quân ng!.
Tháng 2, ng t.
Tháng 3, kho xét công trng các quan, ng i gi< chc siêng nng tài cán nh ng không thông
ch< ngh a làm mt loi, ng i có ch< ngh a tài cán làm mt loi, ng i tu%i cao hnh thun, bit rõ vi c
x a nay làm mt loi, c theo th t mà trao cho chc v# tr dân coi quân, khin cho quan chc không
lm nh!ng.
Mùa h, tháng 6 (không rõ ngày nào), hai m+t tri cùng mc.
Thái uý Tô Hin Thành cht. Vua bt n ba ngày, ngh thit triu 6 ngày. Tr c ây khi Tô Hin
Thành n'm b nh, Tham trì chính s V! Tán  ng ngày êm hu bên cnh, Gián ngh i phu Trn
Trung Tá vì b$n vi c không lúc nào rZi  ti thm h=i. n khi b nh n+ng, thái h$u thân n thm, h=i
r'ng: "Nu có m nh h nào thì ai là ng i có th thay ông?". Hin Thành tr li: "Trung Tá [19a] có th
thay  &c". Thái h$u nói: "Tán  ng hàng ngày hu thuc thang, sao không thy ông nhc n?". Hin
Thành tr li: "Vì b h h=i ng i nào có th thay thn nên thn nói n Trung Tá, còn nh h=i ng i
hu d zng thì phi Tán  ng còn ai n<a?". Thái h$u khen là trung, nh ng c!ng không dùng li y.

1

Nm i nh th 20 (1159), Tô Hin Thành ã phong làm thái uý, lúc này li là i thn nh$n di chiu ca Anh Tông làm ph#
chính cho Cao Tông,  ây li ghi phong li chc v# c!, C ng m#c ng r'ng Toàn th có th chép nhm (CMCB5, 18a).

2

i Vi t s l &c chép hoàng h$u h Z tên là Thuw Châu (VSL3, 8b).
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Ly Z An Di làm ph# chính.
S thn Ngô S Liên nói: Tô Hin Thành nhân vi c ký thác con côi, ht lòng trung
thành, khéo x trí khi bin c, tuy b gió lay sóng $p mà v?n ng v<ng nh ct á
gi<a dòng, khin trên yêu d i thu$n, không th>n vi phong  ca i thn i x a.
Hung chi n lúc sp cht còn vì n c tin c ng i hin, không vì n riêng, thái h$u
không dùng li nói ca Hin Thành là vi c không may cho nhà Lý v$y.
Xung chiu cm không  &c em mm mui và  st lên bán %i  u ngun.
Canh Tý, [Trinh Phù] nm th 5 [1180], (Tng Thun Hy nm th 7). Mùa xuân, nh l các
v ng hu vào chu.
Mùa thu, tháng 8, n c to.
[19b] ng t  hai i n V nh Nguyên, Hi Tiên.
Tân S u, [Trinh Phù] nm th 6 [1181], (Tng Thun Hy nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng,
thái t c là Long X ng cm u bn gia thuc nô l trm c p b"a bãi, mun m u làm lon.
Mùa h, tháng 4, sao Hu`nh Ho+c1 i vào chòm Nam ^u. ói to, dân cht gn mt n a.
Nhâm Dn, [Trinh Phù] nm th 7 [1182], (Tng Thun Hy nm th 9). Mùa xuân, tháng
giêng, xung chiu cu ng i hin l ng.
p àn phong t ng, ly Ngô Lý Tín làm Th &ng t ng quân, em quân thy b i tun bt
trm c p.
Ly Lý Kinh Tu làm  s 2, trong thì hu vi c ging sách, ngoài thì dy dân trung hiu, t" y
Chiêu Linh thái h$u không dám manh tâm m u khác n<a.
Cm ng i trong n c không  &c m+c áo sc vàng.
N c Xiêm La sang cng.
[20a] Quý Mão, [Trinh Phù] nm th 8 [1183], (Tng Thun Hy nm th 10).Mùa xuân, tháng
giêng, cho Ngô Lý Tín làm c t ng i ánh Ai Lao.
Mùa ông, tháng 11, ngày mng 1 Nhâm Ng, nh$t th c.
Giáp Thìn, [Trinh Phù] nm th 9 [1184], (Tng Thun Hy nm th 11). Mùa xuân, tháng 3,
n c Chiêm Thành sang cng.
Ng i buôn các n c Xiêm La và Tam Ph$t T3 vào trn Vân n dâng v$t báu  xin buôn bán.
Mùa ông, tháng 10, các sách T Mông v. v... làm phn, ánh l?n nhau4.
t T, [Trinh Phù] nm th 10 [1185], (Tng Thun Hy nm th 12). Mùa xuân, tháng giêng, thi
s nhân trong n c, ng i nào t" 15 tu%i mà thông thi th thì  &c vào hu hc  ng i n. Ly Z bn
Bùi Quc Khái, +ng Nghiêm 30 ng i, còn thì u  li hc.

1

Hu`nh Ho+c: tc sao H=a.

2

 s : thy ca vua.

3

Tam Ph$t t: tc v ng quc Srivijaya  o Smatra,  &c nhc n vi tên Tht L&i Ph$t Th t" th k VII trong th tch Trung
Quc và vi tên Tâm Ph$t T t" th k V trong th tch Trung Quc.

4

Các sách T Mông...: i Vi t s l &c chép sách T Mông, sách Trnh, sách Ô M, vua sai thái phó V ng Nhân T" i ánh. Nhân
T" ly ng i trong châu là Phm Ph^m óng  i Ông trng, Tr ng Nhn, Phm Z óng  h ng Bái, oàn Tùng óng  i
Kh Lão. Khi n tri La Biu, quan quân b ng i Lão ánh úp, thua to, Nhân T" cht tr$n. Cuc hành quân nm sau (1185) do
Kin Khang V ng (i Vi t s l &c chép là Kiên Ninh V ng) ch huy là  báo thù vi c tht tr$n  La Biu (VSL3,10b,11a). các
sách, tri ghi  ây u ch a rõ  âu, nh ng có kh nng là  vùng núi Hà Sn Bình. i Vi t s l &c chép n các quan lang h
inh  vùng này.

149

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn IV

Mùa thu, tháng 7, sai Kin Khang V ng Long Ích em quân ánh ng i Man  sách Viêm, d>p
 &c.
[20b] Bính Ng,[Trinh Phù] nm th 11 [1186], (T" tháng 7 v sau là niên hi u Thiên T Gia
Thuw nm th 1, Tng Thun Hy nm th 13). Mùa xuân, tháng giêng, nhà Tng phong vua làm An Nam
Quc V ng, ch th i khái nói: "Ngay bt u ã phong cho t c p  mt n c yên vui,  &c theo
l cha truyn con ni ban sc m nh cho  &c th c th# t c v &ng, cn gì phi &i thng dn theo th
t "1. ó là l +c bi t.
Tháng 3, sách phong àm th làm An Toàn nguyên phi (Phi là con gái ca t ng quân [àm] Thì
Ph#ng).
Mùa thu, tháng 7, bt  &c voi trng, +t cho tên là Thiên T . Xung chiu %i niên hi u là
Thiên T Gia Thuw nm th 1.
Sai Lê Hòe Khanh sang nhà Tng áp l.
inh Mùi, [Thiên T Gia Thuw] nm th 2 [1187], (Tng Thun Hy nm th 14). Mùa h, tháng
4, sét ánh nhà Thái Miu.
Có nhà s Tây V c2 n. Vua xung chiu h=i s y có tài nng gì, tr li là có tài ph#c  &c h%.
Bo làm th , không hi u nghi m.
Mu Thân, [Thiên T Gia Thuw] nm th 3 [1188], (Tng Thun Hy nm th 15). Mùa h,
tháng 5, i hn.Vua thân ng n chùa Pháp Vân  Dunh Bà3 [21a]  o v!,nhân r c t &ng ph$t
Pháp Vân v chùa Báo Thiên. (Bu%i u bn triu [Lê] v?n còn theo t#c c! này).
Tháng 6, ng t, gió bão.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 1 Giáp Tý, nh$t th c.
Thái s Z An Di cht, ly Thái phó Ngô Lý Tín làm Ph# chính.
K Du, [Thiên T Gia Thuw] nm th 4 [1189], (Tng Thun Hy nm th 16). Mùa xuân, tháng
2, ngày mng 1 Tân D$u, nh$t th c, m+t tri m+t trng sc = nh máu.
ng t,
Tháng 3, vua ng i khp núi sông, phàm xe vua n âu mà có thn linh u cho phong hi u
và l$p miu  th.
Canh Tut, [Thiên T Gia Thuw] nm th 5 [1190], (Tng Thi u Hy nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, hoàng thái h$u h Z bng.
Mùa thu, tháng 7, Thái phó ngô Lý Tín cht, ly àm D Mông làm Thái phó.
Mùa ông, tháng 10, vua l yt Sn Lng, r c t &ng mi tô ca Hoàng thái h$u th ph# vào
Thái Miu.
óng thuyn Ngon Dao.
[21b] Tân Hi, [Thiên T Gia Thuw] nm th 6 [1191], (Tng Thi u Hy nm th 2). Mùa xuân,
n c Chân Lp sang cng.
1

Nhà Tng i vi các vua n c ta lúc mi lên ngôi th ng ch phong t c Giao Ch Qu$n V ng, ri Nam Bình V ng, sau mi
phong An Nam Quc V ng. Riêng vi Lý Cao Tông, ngay ln u nhà Tng ã phong t c y, vì v$y ch th có câu: "Tc lc
quc d tri n phong..." (ngay bt u ã phong...). Theo Tng s (q.488) thì t c y ã phong ngay nm u khi Cao Tông mi
lên ngôi (1177).

2

tây V c: ch các n c  min Trung và Nam Á.

3

Chùa Pháp Vân: tc chùa Dâu,  xã Thanh Kh ng, tnh Hà Bc. ào Duy Anh chú bn dch c! oán Dunh Bà là chép nhm t"
ch< Luy Lâu. Nh ng Dunh bà c!ng có th là tên Nôm thi by gi ca vùng này. (Dunh ch sông Dâu, Bà ch Bà Dâu, n< thn
th  chùa Dâu).
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Mùa ông, tháng 12, sao Hu`nh Ho+c phm vào sao Thái Bch1.

Nhâm Tý, [Thiên T Gia Thuw] nm th 7 [1192], (Tng Thi u Hy nm th 3). Mùa h, tháng
6, ng t.
Mùa thu, tháng 7, sét ánh vào i n V nh Ninh hai chZ.
Ng i giáp C% Ho'ng2  Thanh Hóa làm phn, sai t ng i ánh, d>p  &c. Tr c ó có ng i
giáp y thy v t chân trâu [trèo lên] cây muZm, nhìn lên thy con trâu bc, hi lâu, nó li theo ng khác
i xung. Có ng i lính  giáp y là Lê Vn oán r'ng: 'Trâu trng là v$t  d i, nay li  trên cây, th là
im kW d i lên  trên". Nhân ó bèn r nhau làm phn. n ây ánh d>p yên  &c.
ào sông Tô Lch.
Quý S u, [Thiên T Gia Thuw] nm th 8 [1193], (Tng Thi u Hy nm th 4). Kho khóa các
quan vn võ trong ngoài,  rõ nên giáng hay thng. [22a]thi các s nhân trong n c  [chn ng i]
vào hu vua hc.
Giáp Dn, [Thiên T Gia Thuw] nm th 9 [1194], (Tng Thi u Hy nm th 5). Mùa thu, tháng
7, hoàng thái t Sm sinh. Phong àm nguyên phi làm An Toàn hoàng h$u. i xá thiên h. ban cho
ng i già t" 70 tu%i tr lên mZi ng i mt tm l#a. M ti c r &u hai ngày  miu.
Mùa ông, tháng 10, m a á, có tng to b'ng u ng a.
óng thuyn Thiên Long.
t Mão, [Thiên T Gia Thuw] nm th 10 [1195], (Tng Ninh Tông Khuch, Khánh Nguyên nm
th 1). Nùa xuân, tháng 2, ng t.
sét ánh gác Ly Minh.
Thi Tam giáo, cho Z xut thân.
inh T, [Thiên T
tháng 6, hn.

Gia Thuw] nm th 12 [1197], (Tng Khánh Nguyên nm th 3). Mùa h,

D ng cung Nghênh Thim.
Mu Ng, [Thiên T Gia Thuw] nm th 13 [1198], (Tng Khánh Nguyên nm th 4). Mùa
xuân, tháng giêng, xung chiu sa thi các tng , theo li tâu ca àm D [22b] Mông.
Mùa thu, tháng 7, n c ln.
S Chiêm Thành sang cng và cu phong.
Ng i h ng cao Xá3 câu Din là Ngô Công Lý chiêu t$p nh<ng kW vô li, cùng vi ng i châu
i Hoàng là bn inh Kh t x ng là con cháu ca inh Tiên Hoàng và Bùi ô ng thi làm lon. u
d>p yên  &c.
K Mùi, [Thiên T Gia Thuw] nm th 14 [1199], (Tng Khánh Nguyên nm th 5). Mùa thu,
tháng 7, n c to, lúa m ng$p ht.
ói to.
Mùa ông, tháng 10, vua ng n ph Thanh Hóa bt voi. Sai s sang phong vua n c Chiêm
Thành.

1

Sao Hu`nh Ho+c tc sao H=a. Sao Thái Bch tc sao Kim.

2

C% Ho'ng: nay là t huy n Ho'ng Hóa, tnh Thanh Hóa.

3

Nay là Din Thnh huy n Din Châu, tnh Ngh An.
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Canh Thân, [Thiên T Gia Thuw] nm th 15 [1200], (Tng Khánh Nguyên nm th 6). Mùa
xuân, tháng giêng, em thóc ch^n cp cho dân nghèo.
Mùa thu, tháng 7, Chiêm Linh Thái h$u bng.
Nhâm Tut, [Thiên T Gia Thuw] nm th 17 [1202], (T" tháng 8 v sau là niên hi u Thiên Gia
Bo H u nm th 1; Tng Gia Thái nm th 2).
Mùa xuân, tháng 3, ng t.
Mùa thu, tháng 8, hoàng thái t Thm sinh. %i niên hi u là Thiên Gia Bo H u nm th 1.
Sai nhc [23a] công ch khúc nhc gi là nhc Chiêm Thành, ting trong trWo, ai oán bun ru,
ng i nghe phi chy n c m't. Tng phó Nguyn Th ng nói: "Ta nhge bài t a Kinh Thi nói r'ng: Âm
thanh ca n c lon nghe nh ai oán gi$n hn. Nay dân lon n c nguy, chúa th &ng thì rong chi vô
, triu ình ri lon, lòng dân trái lìa, ó là tri u bi vong".
Quý Hi, [Thiên Gia Bo H u] nm th 2 [1203], (Tng Gia Thái nm th 3). Mùa xuân, tháng
2, làm nhiu vi c th% mc, d ng các cung i n.
Mùa h, tháng 4, gác Kinh Thiên làm sp xong, có chim khách vào làm t% W chim con  y.
Các quan can r'ng: "Ngày x a Nguw Minh  làm gác Lng Tiêu, có con chim khách n làm t%, Cao
 ng Long can r'ng "Thn t"ng nghe câu: Chim khách có t%, chim c u n 1. Nay chim khách n
làm t% ni cung khuyt, theo ngu kin ca thn thì gác y có làm xong n<a tt có ng i h khác n ".
Xin b h xét li ca Cao  ng Long, [23b] tr c ct s a c, sau hãy khi công mi phi". [Nh ng]
vua nghe li ca hon quan là Phm Bnh Di, gi#c làm càng gp, trm h khn kh%.
Mùa thu, tháng 7, i n tin ch huy s tri châu Ngh An là Z Thanh và châu m#c là Phm Diên
tâu r'ng: "Vua n c Chiêm Thành là B Trì2 b chú là Vn B in3 u%i, nay em c v& con n ng# 
c a bin C La4, ý mun cu cu". Tháng 8 vua sai àm D Mông và Z An i li u tính vi c y. Sp n
c a bin C La, Z An nói: "KW kia em quân n ây, lòng nó khó tin  &c. T#c ng< có câu: "LZ kin có
th vz ê, tc khói có th cháy nhà". Nay B Trì há phi là lZ kin, tc khói mà thôi âu". D Mông nói li
ý y vi Thanh và Diên, bo phi phòng b. Bn Thanh nói: "KW kia vì hon nn n xin cu cu, còn
phi nghi ng gì?". D Mông gi$n, em quân v. Thanh và Diên cùng m u ánh úp B Trì  làm k t
bo toàn. M u tit l, thành ra b B Trì git. Quân Ngh [24a] An tan vz, cht không xit k. B Trì th
sc c p bóc ri v.
Tháng 9, ng i  i Hoàng giang5 li làm phn. Tr c ây ng i i Hoàng giang là Phí Lang
và Bo L ng6 tâu các ti mt n c hi dân ca àm D Mông, D Mông gi$n ly roi ánh. Bn Lang vì
th cha cht oán gi$n, nhân khi thiên h su kh% mun làm lon, mi cùng nhau phn, Vua sai chi h$u
Trn L nh Hinh làm Nguyên soái em quân i ánh. Li sai Th &ng th T" Anh Nh< em quân ph
Thanh Hóa ng thi tin ánh Phí Lang, giao chin  c a sông L B7, b thua, [L nh Hinh và Anh Nh<]
u cht c.

1

câu này d?n th "Th c sào": Duy th c h<u sào, duy c u c chi" (Kinh Thi Thi u nam).

2

B Trì: tc Suryavarmadeva.

3

vn B in: tc ôngDhanapatigrama: i Vi t s l &c (Q3,14b), ghi là B Do.

4

C La: tên c a bin, thi Trn %i là K` La, tc là c a Nh &ng  huy n C^m Xuyên, tnh Hà T nh.

5

i Hoàng: là tên châu, v"a là tên sông  châu y, nay là sông Hoàng Long  huy n Hoàng Long, tnh Ninh Bình.

6

i Vi t s l &c (q.3, 14b) ghi Bo L ng h Nguyn, tc h Lý (vn bn i vi t s l &c theo l kiêng huý i Trn %i Lý thành
Nguyn), gi< chc Th &ng t ng quân.

7

Sông L B: C ng m#c d?n Thiên h qu$n quc l&i b nh th nói L B là sông  a ph$n Y Yên, (CMCB3, 30a). Xác nh nh
v$y khá h&p lý. D a vào các chi tit  &c chép rõ hn  i Vi t s l &c, có th cho r'ng sông L B là on sông áy chy qua
huy n Ý Yên, tnh Nam Hà và c a sông L B là  ch% sông Hoàng Long g+p sông áy.
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Giáp Tý, [Thiên Gia Bo H u] nm th 3 [1204], (Tng Gia thái nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, sai Z Kính Tu i ánh bn làm phn  i Hoàng giang, không thng.
t S u, [Thiên Gia Bo H u] nm th 4 [1204], (T" tháng 3 v sau là niên hi u Tr Bình Long
~ng nm th 1; Tng Khai Hy nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, %i niên hi u làm Tr Bình [24b] Long
~ng nm th 1.
Ng i Tng sang c p  biên gii. Dân ta m t nhc chy nn, g+p c p dn n%i. Vua thì ham
thích tin ca, các quan phn nhiu bán quan buôn ng#c.
Bính Dn, [Tr Bình Long ~ng] nm th 2 [1206], (Tng Khai Hy nm th 2). Mùa xuân, tháng
2, phong àm D Mông làm Thái bo,  &c i m! cng thn.
By gi vua xây d ng không ngt, rong chi vô , hàng ngày cùng cung n< do chi làm vui,
nghe ngoài thành có trm c p thì l i nh không bit, tính li s& sm, nghe sm là kinh hong. Ng i
b tôi  &c vua yêu là Nguyn D nói mình có phép cm  &c sm. G+p khi sm ng, vua sai D th
phép, D ng a m+t lên tri c thn chú, mà sm càng to thêm. Vua v+n h=i, D tr li: "Thn rn cm
mãi ri, nh ng vì tri cao nên nó còn d< t&n nh th!".
inh Mão,[Tr Bình Long ~ng] nm th 3 [1207], (Tng Khai Hy nm th 3). Mùa Xuân, tháng
giêng, gi+c c p n%i nh ong. Xung chiu chn các inh nam, ng i nào kh=e mnh, [25a] sung vào
quân ng!, sai quan các l thng qun  bt [gi+c c p]. Mùa ông, tháng 10, ng i Man  núi Tn
Viên châu Quc Oai1 làm gi+c, c p bóc h ng Thanh Oai2, bè l! rt ông, không th ngn  &c.
Mu Thìn, [Tr Bình Long ~ng] nm th 4 [1208], (Tng Gia nh nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, sách l$p hoàng t Sm làm Hoàng thái t ,  ông cung.
ói to, ng i cht ói n'm gi lên nhau.
Cho Phm Du coi vi c quân  Ngh An. Du bèn làm phn, thu np nh<ng kW vong m nh và trm
c p, gi là "h$u nhân"3, chia i c p bóc các ni. Ng i châu Quc Oai c!ng em bè l! n óng  Tây
Kt,  ng sá vì th không thông. Vua sai Th &ng ph^m ph#ng ng Phm Bnh Di em quân châu 'ng4
n ánh.
K T, [Tr Bình Long ~ng] nm th 5 [1209], (Tng Gia nh nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, Phm Bnh Di em ng i châu 'ng và châu Khoái5 i ánh bn Du. Du thua tr$n, chy sang
châu Hng. Bnh Di tch biên gia sn ca Du ri t ht. Du oán gi$n càng sâu. [25b] vua sai ph#ng ng
gi Du v kinh. Mùa thu, tháng 7, Bnh D v n Kinh s , sp vào tâu, có ng i ngn li nói r'ng: "Li
ca Du ã n tai vua tr c ri, vua còn ch a nguôi gi$n"6. Bnh Di nói; "Ta th vua ht trung mà b kW
gian t+c gièm pha ? Hung chi là có m nh vua òi, ta cón tránh vào âu?", ri Bnh Di vào. Vua sai bt,
em giam cùng vi con là Ph#7  Thu vi n. sp em hành hình thì t ng ca Bnh Di là bn Quách Bc
nghe tin em quân ánh trng hò reo tin vào, n ngoài c a i Thành b ng i coi c a chng c . Bn

1

Quc Oai: nu châu Quc Oai thi Lý t ng  ng vi ph Quc Oai thi Lê thì là t các huy n Hoài c, an Ph &ng, Phúc
Th, Thch Tht và huy n Quc Oai, tnh Hà Tây ngày nay. Nh ng theo ây thì núi Tn Viên c!ng thuc châu Quc Oai, v$y Quc
Oai thi Lý có mt phn t huy n ba Vì ngày nay.

2

Thanh Oai: tên h ng thi Lý, nay là huy n Thanh Oai, tnh Hà tây.

3

H$u nhân: ng i do thám.

4

'ng châu: ten châu thi inh Lê; nm 1005 Lê Long ình %i gi là ph, nhà Lý %i li là châu, nay là phn t H ng Yên (c!),
tnh Hi H ng.

5

Khoái Châu: nhà Lý tách mt phn 'ng Châu +t ra Khoái Châu, nay là t các huy n Phù Tiên, tnh Hi H ng.

6

C ng m#c chép: Du ngm sai ng i n kinh ô em vàng bc út lót cho bn ni nhân  tâu vua r'ng Bnh Di tàn ác git
ng i vô ti và bày t= oan trng ca mình (CMCB5, 32b).

7

C ng m#c có ý ng v iu ghi Ph# là con Bnh Di, vì Bnh Di là hon quan (CMCB5, 33b). Nh ng hon quan có th v^n có con
t" tr c khi ch a b hon.
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Bc phá c a tin vào. Vua thy vi c kíp quá, sai em Bnh Di và Ph# vào chZ b á mát1 ly xe ng ch
xác Bnh Di, ly chiu ng bc xác ca Ph#, theo c a Vi t Thành ra bn ông B u2 ri li tr vào
cung Vn Diên, l$p Hoàng t Thm làm vua. Bn àm D Mông, Nguyn Chính Li u chu nguw chc
ca Thm. [26a] Vua [lánh] n min Quy Hóa giang3.
Ng i  ng Tr là Nguyn Phá Lân em b khúc êm n ly trm ca kho công  i Sn4.
Hoàng thái t [Sm] n thôn L u Gia5  Hai *p nghe ting con gái ca Trn Lý có nhan sc,
bèn ly làm v&. Nhà Trn Lý nh ngh ánh cá nên giàu, ng i quanh vùng theo v, nhân có quân
chúng, cùng n%i lên làm gi+c. Thái t ã ly con gái ca Lý, trao cho Lý t c minh t , phong cho c$u
ng i con gái y là Tô Trung T" làm i n tin ch huy s.
S thn Ngô S Liên nói: Thái t [Sm] i ln này là vì n c lon mà tránh nn,
sao li buông lòng dâm d#c  ngoài mà t ti n phong t c cho ng i? Bi cao Tông
rong chi vô , gi ng mi b= h=ng, cho nên mi th. Nh ng h Lý nhân th mà vong,
h Trn nhân th mà h ng, y là do tri c.
Anh em h Trn hp h ng binh  d>p lon, r c vua v kinh, khôi ph#c chính thng. [26b]
Tr"ng tr bn Quách Bc làm lon, x ti theo mc  khác nhau.
Canh Ng, [Tr Bình Long ~ng] nm th 6 [1210], (Tng Gia nh nm th 3). Mùa xuân, tháng
3, vua sai Th &ng ph^m ph#ng ng là Z Qung em quân n nhà Tô Trung T" ón Hoàng thái t v
Kinh s , còn ng i con gái [Trn th] thì v nhà cha m>. [By gi] trn Lý ã b bn gi+c khác git, con
th là Trn T Khánh thay em quân chúng v Kinh,  &c phong là Thu$n L u Bá.
Mùa thu, tháng 7, Z Anh Tri t6 k ti D Mông r'ng: "Ng i làm i thn mà ôm lòng vô quân,
nh$n t c phong ca gi+c, nay li ng ngang hàng vi ta, ta dù bt tài nh ng m+t m i nào mà nhìn
ng i!". D Mông th>n s& mà lui ra.
Sao ch%i mc.
Mùa ông, tháng 10, vua không kh=e, gi Z Kính Tu và nh$n m nh ký thác. Ngày 28 Nhâm
Ng, vua bng  cung Thánh Th.
[27a]S thn Ngô S Liên nói: Cao Tông tu%i bé ni ngôi, Chiêu Linh Thái h$u
rp lòng ph l$p, thân vua suýt n<a b nguy. Nh có Tô Hin Thành vn có quyn v,
nh$n ký thác con côi, ht lòng phù h, ngôi báu không lay, thiên h quy ph#c, tt phi
có m u hay ch c gi=i tâu riêng vi vua ri. n khi Hin Thành cht, Z Kính Tu hu
h ni màn tr ng, giúp vua s a c, âu phi là không có ng i? Th mà vua mê mãi
rong chi, say m thanh sc, ham tin ca, thích xây d ng, dy tính l i tham cho các
quan, gây lòng oán gi$n  trm h, làm cho c  nhà Lý phi hao mòn, n nZi mt
n c. Kinh th có câu: "O trong mê sc >p, ra ngoài mê sn bn, ham r &u, thích
nhc, xây nhà cao, tr% t ng >p, phm mt trong các iu y tt phi bi vong". Vua
phm  các iu y, còn nói gì  &c n<a?
Li xét s c! [chép vi c an táng] các vua triu Lý, ch i vi Thái [27b] T% có chép táng  Th
Lng; vi Nhân Tông tuy có chép vi c táng nh ng ly tên t làm tên lng. Phàm vi c an táng thiên t là

1

Nguyên vn: "L ng thch x". i Vi t s l &c có ch% chép là "L ng thch to" (VSL3,30b). Theo m+t ch< có th hiu ó là
cái b á  ngi mát,  bên ho+c gn sát b$c thm có tên là thm Kim Tinh (Kim Tinh giai).

2

ông B u: tc bn ông  Thng Long, bên sông Hng,  vào khong gn cu Long Biên và dc Hàng Than hi n nay.

3

Quy Hóa Giang: mt tên khác ca sông Thao (tc sông Hng t" Vi t Trì tr lên),  ây ch min núi V nh Phú, Yên Bái. An Nam
chí l &c (q.12) chép thêm là Cao Tông n ng nh  nhà Hà Vn.

4

i Sn: còn gi là núi Long i tc núi i  huy n Duy Tiên, tnh Nam Hà ngày nay.

5

Nay là L u Xá, huy n H ng Hòa, tnh Thái Bình.

6

i Vi t s l &c chép là Z Anh Doãn (VSL3, 20a).
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vi c ln ca n c, quc s không th không chép  &c. Có lJ Lê Vn H u thy u gi là Th lng, cho
là không úng l nên b= i, nh ng th không phi là phép làm s .
Hoàng thái t Sm lên ngôi  tr c linh c<u by gi mi 16 tu%i. Tôn m> là àm th là Hoàng
thái h$u, cùng nghe chính s . Li em thuyn rng i ón Trn th. Anh Trn th là Trn T Khánh cho
r'ng by gi  ng lúc lon lc, ch a  a i ngay  &c.
Sai s cáo phó vi nhà Tng, nhà Tng sai ng i sang làm l t iu.

Hu Tông Hoàng



Tên huý là Sm1, con tr ng c+a Cao Tông, m) là hoàng hu h àm, sinh tháng 7
nm Giáp Dn [1194], nm Mu Thìn, Tr Bình Long ^ng th* 4 [1208], tháng giêng, sách lp
hoàng thái t . Cao Tông bng, bèn lên ngôi báu, ngôi 14 nm [1211-1224], truyn ngôi
cho Chiêu Hoàng, sau b Trn Th+ ( [28a] git, th 33 tu$i [1194-1226]. Vua g/p bu$i lon
lc, gi/c cp t* tung, mình b b nh n/ng, không bit sm cu con n!i, h Lý bèn mt.
Tân Mùi, [Kin Gia] nm th 1 [1211], (Tng Gia nh nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng, %i
niên hi u.
Tháng 2,, vua li sai Ph#ng ng là Phm B i ón Trn th. T Khánh bèn sai bn Phùng Tá Chu
 a Trn th i. G+p khi Tô Trung T" và Z Qung ang ánh nhau  [bn] Triu ông2, Tá Chu bèn Z
thuyn  bn i Thông. n khi Z Quang b thua, vua sai B và Trung T" ón Trn th vào cung, l$p
làm nguyên phi;cho Trung T" làm Thái uý ph# chính; phong Thu$n L u bá Trn T Khánh làm Ch ng
Thành hu3.
By gi th"a h ng thái bình ã lâu ngày, gi ng mi dn b=, dân không bit vi c binh, gi+c
c p n%i lên không ngn cm  &c. Vua mi lên ngôi, em vi c n c giao cho Thái uý àm D Mông. D
Mông là ng i không có hc thc, không có m u thu$t, li nhu nh &c không quyt oán, chính s ngày
mt % nát.
[28b] Nhâm Thân, [Kin Gia] nm th 2 [1212], (Tng Gia nh nm th 5).
Mùa xuân, tháng 2, sai ng i cùng mt vú nuôi là oàn Th &ng chiêu m dân châu Hng i bt
gi+c c p. By gi th n c suy yu, triu ình không có chính sách hay, ói kém luôn luôn, nhân dân
cùng khn, [oàn] Th &ng th"a th t ti n làm oai làm phúc, không ai dám nói gì. Sau ti trng t= rõ, b
các quan h+c, phi giam vào ng#c  h=i ti. Th &ng mi rút g m, ci trn chy v châu Hng, nhóm
hp bè ng, p thành x ng v ng, c p bóc l ng dân, triu ình không th ngn  &c.
Quý Du, [Kin Gia] nmth 3 [1213], (Tng Gia nh nm th 5). Mùa xuân, tháng 2, Trn T
Khánh em quân xâm phm c a khuyt xin ón xa giá. Vua ly làm ng, xung chiu ly quân các o
i bt T Khánh, giáng nguyên phi làm ng n<.
Giáp Tut, [Kin Gia] nm th 4 [1214], (Tng Gia nh nm th 7). Mùa xuân, tháng giêng,
Trn T Khánh em quân n [bn] Triu ông, t vào quân [29a] môn t ti, li xin ón xa giá. Vua
1

i Vi t s l &c chép  tên huý ca Lý Hu Tông là Ho Sm (VSL3, 20b).

2

Bn Triu ông: bn sông Hng  phía ông Thng Long. c ng m#c chép là ông B u và chú là bn ông Tân sông Nh Hà.

3

Nguyên vn: "d Trung T" vi Thái uý ph# chính, phong Thu$n L u bá Trn T Khánh vi Ch ng Thành Hu". V vi c này, C ng
m#c chép: "Vua bèn phong cho T Khánh t c hu, cho Tô Trung T" làm Thái uý, phong t c Thu$n L u bá" (CMCB5, 35b).
úng ra L u Thu$n bá là t c ca Trn T Khánh (nh Toàn th ã chép  BK4, 26b) và theo i Vi t s l &c n nm này
(Nhâm Thân 1212), ngày Canh Tut tháng giêng "vua cho T Khánh lên t c hu, t c hi u là Ch ng Thành hu" (VSL3, 24a).
Nh v$y có th nh$n thy r'ng  câu ca Toàn th (ã d?n), son gi C ng m#c ã +t nhm mt du ngt on  sau ch<
"bá", cho nên mi chép Thu$n L u bá là t c ca Tô Trung T".
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càng ng, bèn cùng vi thái h$u và ng n< chy n núi Tr Sn  châu Lng. T Khánh nghe tin xa giá
long ong mà ng n< thì lâu nay b thái h$u làm kh%, li em quân n xin ón xa giá nh tr c. Vua
c!ng ch a tin, li cùng vi thái h$u và ng n< chy sang huy n Binh H&p1.
Mùa h, tháng 5, T Khánh ánh inh Kh và Bùi ô  châu i Hoàng, phá tan  &c.
Bính Tý, [Kin Gia] nm th 6 [1216], (Tng gia nh nm th 9). Mùa xuân, sách phong ng
n< làm Thu$n Trinh phu nhân. Thái h$u cho Trn T Khánh là kW phn trc, th ng ch phu nhân mà nói
là bè ng ca gi+c, bo vua u%i b= i; li sai ng i nói vi phu nhân bo phi t sát. Vua bit mi
ngn li. Thái h$u b= thuc c vào món n ung ca phu nhân. MZi b<a n vua chia cho phu nhân mt
n<a và không lúc nào cho ri bên cnh. Thái h$u li [29] sai ng i cm chén thuc c bt phu nhân
phi cht. Vua li ngn không cho, ri êm y cùng vi phu nhân lWn i n ch% quân ca T Khánh;
g+p khi tri ã sáng, phi ngh li  nhà t ng quân Lê Mch  huy n Yên Duyên, g+p t ng ca T
Khánh là V ng Lê em binh thuyn n ón. Vua mi Z li  bãi C u Liên2. Truyn cho T Khánh n
chu.
Mùa h, tháng 6, hoàng tr ng n< sinh  bãi C u Liên, sau phong làm công chúa Thu$n Thiên.
Mùa ông, tháng 12, sách phong [Thu$n Trinh] phu nhân làm hoàng h$u, phong T Khánh làm
Thái uý ph# chính, cho anh trai T Khánh là Trn Th"a (tc th &ng hoàng nhà Trn) làm Ni th phán
th. T Khánh cùng vi Th &ng t ng quân Phan Lân xp +t quân ng!, ch to binh khí, luy n t$p võ
ngh , quân th dn dn phn chn.
Vua có b nh trúng phong, ch!a thuc không kh=i mà ch a có thái t , trong cung ch sinh công
chúa mà thôi.
Chiêm Thành và Chân Lp n c p châu Ngh An, châu bá là Lý Bt Nhim ánh phá  &c.
[30a] inh S u, [Kin Gia] nm th 7 [1217], (Tng Gia nh nm th 10). Mùa xuân, tháng
3, vua dn dn phát iên, có khi t x ng là Thiên t ng giáng, tay cm giáo và mc, cm c nh= vào búi
tóc, ùa múa t" sm n chiu không ngh, khi thôi ùa nghch thì % m hôi, nóng bc khát n c, ung
r &u ng li bì n hôm sau mi tnh. Chính s không quyt oán, giao phó c cho Trn T Khánh. Quyn
ln trong n c dn dn v tay kW khác.
Mu Dn, [Kin Gia] nm th 8 [1218], (Tng Gia nh nm th 11). Mùa xuân, tháng 3, ng
t.
Sao ch%i mc  ph ng tây nam.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu b't c s  chùa Phù %ng là Nguyn Nn, vì bt  &c vàng ngc
mà không em dâng.
Tháng 9, hoàng th n< sinh, sau phong làm công chúa Chiêu Thánh.
Mùa ông, tháng 10, Trn T Khánh i ánh ng i Man  Qung Oai3 không  &c.
Chiêm Thành và Chân Lp n c p châu Ngh An, Lý Bt Nhim ánh tan  &c, thng t c
hu, ban th c p 7.500 h, th c phong 1.500 [30b] h.
K Mão, [Kin Gia] nm th 9 [1219], (Tng Gia nh nm th 12). Mùa xuân, tháng 2, Trn T
Khánh tâu xin tha cho Nguyn Nn, cho i theo quân ánh gi+c  chuc ti. Vua y cho. Mùa ông,
tháng 10, sai Nguyn Nn em quân i ánh ng i Man  Qung Oai.
Canh Thìn, [Kin Gia] nm th 10 [1220], (Tng Gia nh nm th 13). Mùa xuân, tháng 3,
Nguyn Nn gi< h ng Phù %ng, t x ng là Hoài o V ng, dâng biu x ng thn, xin i d>p lon 
1

Huy n Binh H&p: ch a rõ  âu.

2

C u Liên châu: có lJ là bãi t ngn sông Hng, gn C u Cao, trong t huy n Vn Giang c!, nay thuc huy n Mj Vn, tnh Hi
H ng.

3

Qung Oai: vùng t  huy n Ch ng Mj, tnh Hà Tây ngày nay.
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chuc ti. Vua sai ng i em sc th
 &c.

n tuyên d#. Song vì vua có b nh phong, không th ch ng

Tân T, [Kin Gia] nm th 11 [1221], (Tng Gia nh nm th 14). Mùa xuân, tháng giêng, tìm
khp thy thuc trong n c  ch<a b nh cho vua, nh ng không hi u nghi m gì. Vua thì  tít trong
cung, gi+c c p b"a bãi, nhân dân  ngoài thành l u ly c c kh% lm.
[31a] Nhâm Ng, [Kin Gia] nm th 12 [1222], (Tng Gia nh nm th 15). Mùa xuân,
tháng 2, chia trong n c làm 24 l, l chia cho công chúa , ly các hoành nô thuc l và quân nhân bn
l, chia nhau làm giáp.
Làm  binh khí và ghe thuyn  tun bt gi+c c p.
Quý Mùi, [Kin Gia] nm th 13 [1223], (Tng Gia nh nm th 16). Mùa xuân, tháng 10, hn,
lúa b sâu cn.
Tháng 12, th quân ca Nguyn Nn ngày càng mnh.
Trn T Khánh cht, truy phong làm Kin Quc i V ng; ly Trn Th"a làm Ph# quc Thái uý,
khi vào chu không x ng tên.
S thn Ngô S Liên nói: Nm u niên hi u Kin Gia, gi+c c p ua nhau n%i
d$y, Hu Tông nhu nh &c không ánh d>p  &c. Trn T Khánh vì c Hu h$u b thái
h$u làm kh% mà em quân phm c a khuyt xin ón xa giá.  ng lúc by gi, lòng
ng i không th không ng v c, cho nên Hu [31b] Tông có l nh bt T Khánh mà
không bt  &c. T Khánh mun làm cho k`  &c mi nhiu ln làm kinh ng n vua,
xa giá phi di ch% my ln, ti rõ ràng ri. Nh ng mà Hu Tông và Hu h$u rt cuc
phi nh T Khánh mi  &c yên, thì ti y không k n. Th là vi c tuy là trái nh ng
tình thì thu$n, s chép không nêu lên nh ng th c c!ng có nêu y. Nu không th thì
ch là kW u s= gi+c c p mà thôi.
Giáp Thân, [Kin Gia] nm th 14 [1224], (T" tháng 10 v sau là niên hi u cu Chiêu Hoàng
Thiên Ch ng H<u o nm th 1; Tng Gia nh nm th 17). B nh ca vua ngày càng tng mà không
có con trai  ni nghi p ln, các công chúa u  &c chia các l làm p thang mc, u nhi m cho mt
mình ch huy s Trn Th  qun l nh các quân i n tin h v cm ình.
Mùa ông, tháng 10, xung chiu l$p công chúa Chiêu Thánh làm Hoàng thái t  truyn ngôi
cho. Vua xut gia  chùa Chân Giáo trong i ni. Chiêu Thánh lên ngôi, %i niên hi u là Thiên Ch ng
H<u o nm th 1, tôn hi u là Chiêu [32a] Hoàng.
S thn Ngô S Liên nói: o tri có khi th ng có khi bin. Thánh nhân phi vi
tri t, giúp vi c hoá d#c thì có o x trí lúc bin mà v?n không mt phép th ng.
Nh an Chu con vua Nghêu là kW bt tiu1, thì vua Nghêu tin vua Thun vi tri, mà
thiên h thnh tr. Th ng Quân con vua Thun là kW bt tiu không th truyn ngôi, thì
vua Thun tin vua V! vi tri, mà xã tc  &c yên, u là x trí lúc bin mà không mt
phép th ng c. i sau ch truyn ngôi cho con mà không truyn ngôi cho ng i hin,
vì là không có ng i nào  &c nh Thun và V!. Nu không may mà không có con thì
chn con ca ng i tông tht nuôi làm con mình  ni gi< nghi p ln, ó c!ng là mt
cách x trí trong lúc bin v$y. Lý Nhân Tông ã làm nh th ri, Hu Tông sao không
xét vi c c! mà làm theo, li  [32b] n sau lúc t$t b nh mi l$p con gái mà truyn
ngôi cho, th có phi lJ không? Các quan by gi không ai ngh gì n xã tc,  cho
Phùng Tá Chu vi n d?n vi c L< h$u và V! h$u làm c mà thành ra vi c Chiêu Hoàng
nh ng ngôi cho h Trn, y là ng i có ti vi h Lý.

1

Bt tiu: không ging, không b'ng (nh con không ging cha), chuyn ngh a là không phi ng i hin không th truyn ngôi.
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Chiêu Hoàng
Trc tên huý là Pht kim, sau $i là Thiên Hinh, con gái th* c+a Hu Tông. Hu Tông
ngôi c 2 nm [1224không có con trai n!i, lp làm hoàng thái t
 truyn ngôi1,
1225] ri nh'ng ngôi cho h Trn.
t Du, Thiên Ch ng H<u o nm th 2 [1125], (T" tháng 12 v sau là niên hi u Trn Thái
Tông Kin Trung nm th 1; Tng Lý Tông Hú, Bo Khánh th 1). mùa ông, tháng 10, xung chiu
tuyn con em ca quan viên trong ngoài sung vào các sc dch trong ni, nh l#c h=a th cung ngoi, Chi
h$u, Ni nhân th ni2, ngày êm thay phiên nhau chu hu. i n tin ch huy s Trn Th  coi gi<
mi vi c quân s trong ngoài thành th. Cháu gái Th  b'ng chú là Trn Bt C$p làm C$n th th l#c
[33b] c#c chi h$u3, Trn Thiêm làm Chi ng c#c, Trn Cnh làm Chính th (Cnh sau là Trn Thái
Tông). Cnh lúc y mi lên 8 tu%i, ch c hu  bên ngoài. Mt hôm phi gi< vi c b ng n c r a, nhân
th vào hu bên trong. Chiêu Hoàng trông thy làm a, mZi khi chi êm cho gi Cnh n cùng chi,
thy Cnh  chZ ti thì thân n trêu chc, ho+c nm ly tóc, ho+c ng lên bóng. Có mt hôm, Cnh
b ng ch$u n c hu, Chiêu Hoàng r a m+t ly tay vc n c té t c m+t Cnh ri c i trêu, n khi
Cnh b ng khn tru thì ly khn ném cho Cnh. Cnh không dám nói gì, v nói ngm vi Th . Th
 nói: "Nu th c nh th thì h ta thành hoàng tc hay b di t tc ây?". Li mt hôm, Chiêu Hoàng li
ly khn tru ném cho Cnh, Cnh ly ri nói: "B h có tha ti cho thn không? Thn xin vâng m nh".
Chiêu Hoàng c i và nói: "Tha ti cho ng i. Nay ng i ã bit nói khôn ó". Cnh li v nói vi Th .
Th  s& vi c [33b] tit l thì b git c, by gi mi t em gia thuc thân thích vào trong cung cm.
Th  óng c a thành và các c a cung, sai ng i coi gi<, các quan vào chu không  &c vào. Th 
loan báo r'ng: "B h ã có chng ri". Các quan u vâng li, xin chn ngày vào chu. Tháng y, ngày
21, các quan vào chu ly m"ng. Xung chiu r'ng: "T" x a n c Nam Vi t ta ã có  v ng tr thiên
h. Duy triu Lý ta vâng chu m nh tri, có c bn bin, các tiên thánh truyn ni hn hai trm nm, ch
vì th &ng hoàng có b nh, không ng i ni dõi, th n c nghiêng nguy, sai tr?m nh$n minh chiu, c
g &ng lên ngôi, t" x a n gi ch a t"ng có vi c y. Khn n%i tr?m là n< chúa, tài c u thiu, không
ng i giúp z, gi+c c p n%i lên nh ong, làm sao mà gi< n%i ngôi báu n+ng n? Tr?m d$y sm thc
khuya, ch s& không cáng áng n%i, v?n ngh tìm [34a] ng i hin l ng quân t  cùng giúp chính tr,
êm ngày kh^n khon n th là cùng c c ri, Kinh thi có nói "Quân t tìm bn, tìm mãi không  &c,
thc ng không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay tr?m suy i tính li mt mình, duy có Trn Cnh là ng i
vn cht  vW, th c th cách quân t hin nhân, uy nghi  ng hoàng, có t cht thánh thn vn võ,
dù n Hán Cao T%,  ng Thái Tông c!ng không hn  &c. Sm hôm ngh chín t" lâu nghi m xem nên
nh ng ngôi báu,  th=a lòng tri, cho xng lòng tr?m, mong ng lòng ht sc, cùng giúp v$n n c,
h ng phúc thái bình. V$y b cáo thiên h  mi ng i iu bit". Tháng 12, ngày mng mt M$u Dn,
Chiêu Hoàng m hi ln  i n Thiên An, ng trên s$p báu, các quan m+c triu ph#c vào chu, ly 
d i sân.
Chiêu Hoàng bèn trút b= áo ng mi Trn Cnh lên ngôi hoàng . %i niên hi u là Kin [34b]
trung nm th 1, i xá thiên h, x ng là Thi n Hoàng4, sau %i là Vn Hoàng. By tôi dâng tôn hi u là
Khi Thiên L$p C c Chí Nhân Ch ng Hiu Hoàng . Phong Trn Th  làm Quc th &ng ph#, nm
gi< mi vi c cai tr trong n c. Th  nói: "Hi n nay gi+c c p u n%i, ha lon ngày tng. oàn
Th ng gi< mn ông, Nguyn Nn gi< mn bc, các châu Qung Oai, i Vin5 c!ng ch a d>p yên. Nhà
Lý suy yu, th n c nghiêng nguy, n< chúa Chiêu Hoàng không gánh vác n%i, mi u thác cho nh lang
[Chàng Hai]. Nh ng Nh lang ch a am hiu vi c n c, chính s nhiu ch% thiu sót, v$n n c mi m,
1

Theo C ng m#c, Chiêu Hoàng khi ni ngôi mi lên 7 tu%i (CMCB5, 41b).

2

L#c h=a th cung ngoi: sáu h=a (có lJ là sáu i lính) hu ngoài cung; Chi h$u, Ni nhân th ni: các chc chi h$u và ni nhân
hu bên trong.

3

C$n th th l c c#c chi h$u: chc chi h$u  sáu c#c ca c$n th th là th gi< vi c hu c$n vua.

4

Thi n hoàng: hoàng   &c nh ng ngôi Thi n có ngh a là nh ng ngôi.

5

Châu i Vin: có lJ mun nói châu i Hoàng.

158

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn IV

lòng dân ch a ph#c, mi ha không phi là nh=. Ta tuy là chú nh ng không bit ch< ngh a gì, còn phi
rong ru%i ông tây  chng gi+c c p, không gì b'ng mi thánh ph# làm th &ng hoàng tm coi vi c
n c, mt hai nm sau thiên h nht thng, li giao quyn chính cho Nh lang". Các quan u cho là
phi, mi thánh ph# Trn Th"a nhip chính.
[35a] S thn Ngô S Liên nói: "n thi Hu Tông, cái c hi cho thiên h ã
n sâu lm, mà vua không phi ng i gi=i giang cng cáp, b tôi giúp n c thì nhu
nh &c hèn kém, mun ch<a cái c ã sâu thì làm th nào  &c. Hung chi vua li b
chng him, ch<a không kh=i, li không có con trai  ni nghi p ln, th là im nguy
vong ã hi n ra ri. T#c truyn r'ng Lý [Thái] T% khi mi  &c thiên h, xa giá v C%
Pháp ng chi chùa  h ng Phù %ng, có thn nhân  th  ct chùa r'ng: "Nht bt
công c thy, Tu` duyên hoa th gian. Quang quang trùng chiu chúc. Mt nh nh$t
ng san". [Mt bát n c công c [ca Ph$t], theo duyên sinh hoá  th gian. Sáng
r c hai ln uc ri, m+t tri gác núi là ht bóng]. S chùa là vn hnh em bài th y
dâng lên. Lý Thái T% xem xong ri nói: "Vi c ca thn nhân thì không th hiu  &c".
Ng i i truyn t#ng, không ai bit th y nói th nào. n khi nhà Lý mt, mi cho bài
thi8 y là nghi m. Vì t" i Hu Tông tr lên n Thái T% là tam i mà Hu Tông
[35b] tên là Sm, tc là m+t tri gác núi, ht bóng1. Th thì nhà Lý  &c n c là t
tri, mt n c c!ng là t tri v$y.
Tr lên triu Lý, 9 vua, t Thái T$ nm canh Tut [1010]
Du [1225], c(ng 216 nm.

1

n Chiêu Hoàng nm t

Loi th sm th ng  &c dùng ch< theo li ng âm khác ngh a và chit t : ch< "bát"  câu u có ngh a là cái bát (bát n c0
ng âm vi ch< "bát" là tam (tam i). Ch! Sm gm phn trên là ch< "nh$t" (m+t tri), phn d i là ch< "sn" núi= m+t tri
gác núi.
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[1a]

K Nhà Trn
Thái Tông Hoàng



H Trn, tên húy là Cnh, trc tên húy là B, làm Chi hu chính triu Lý, c Chiêu
Hoàng nh'ng ngôi, ngôi 33 nm [1226-1258], nh'ng ngôi 19 nm, th 60 tu$i [12181277] bng cung Vn Th, táng Chiêu Lng. Vua khoan nhân i (, có lng  vng,
cho nên có th sáng nghi p truyn dòng, lp k dng cng, ch ( nhà Trn thc to ln
vy. Song quy hoch vi c nc u do Trn Th+ ( làm và ch!n bung the cng có nhiu
iu h$ th)n.
Tr c kia, t% tiên vua là ng i t Mân (có ng i nói là ng i Qu Lâm), có ng i tên là Kinh
n  h ng Tc M+c1, ph Thiên Tr ng, sinh ra Hp, Hp sinh ra Lý, Lý sinh ra Th"a, i i làm
ngh ánh cá. Vua là con th ca Th"a, m> h Lê, sinh ngày 16 tháng 6 nm M$u Dn, Kin Gia th 8
triu Lý2. Vua m!i cao, m+t rng, ging nh [1b] Hán Cao T%. Khi mi 8 tu%i, làm Chi h$u chính chi ng
c#c triu Lý. Vì có chú h là Trn Th  làm i n Tin Ch Huy S, nên vua  &c vào hu trong cung.
Chiêu Hoàng thy vua thì a.
Nm *t D$u [1225], mùa ông, tháng 12, ngày 12 M$u Dn, nh$n thin v ca Chiêu Hoàng, lên
ngôi Hoàng , %i niên hi u là Kin Trung.
Bính Tut, Kin Trung nm th 2 [ 1266], (Tng Bo Khánh nm th 2) mùa xuân, tháng
Giêng, sách phong Chiêu Hoàng làm hoàng h$u, %i gi là Chiêu Thánh.
Phong Trn Th  làm Thái s thng quc hành quân v# chinh tho s .Ph th &ng hoàng nhà
Lý ra  chùa Chân Giáo, gi là Hu Quang i s .
Tháng 2, nh lu$t l nh, iu l .
Sai Trn Th  em quân i ánh Nguyn Nn, oàn Th &ng và các man.
Lúc y, nhân th suy yu ca triu Lý, gi+c c p t# t$p nhiu. Ng i Man  vùng núi Tn Viên,
vùng núi Qung Oai xâm phm ánh l?n nhau. [2a] Nguyn Nn chim c Bc Giang3 , oàn Th &ng
chim c Hng Châu 4. Th  iu ng các quân i ánh d>p.
By gi Nn và Th &ng binh th còn mnh, ch a d hàng ph#c  &c, mi phong cho Nn làm
Hoài o V ng, chia cho các huy n Bc Giang Th &ng, Bc Giang H, ông Ngn5 c!ng h>n phong làm
v ng cho Th &ng nh ngày n th, nh ng Th &ng không n.
1

Sau là xã Tc M+c, huy n Mj Lc, tnh Nam nh c!, nay thuc tnh Nam Hà.

2

Tc nm 1218

3

Vùng t ca tnh Bc Ninh.

4

Vùng t phía tây bc và phía nam tnh Hi D ng

5

Vùng t huy n T" Sn, tnh Bc Ninh.
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Mùa h, tháng 5, phong em là Nh$t Hi u làm khâm Thiên i V ng (khi y mi 2 tu%i).
Trao ph^m cp cho các quan vn võ theo h?u theo th b$c khác nhau.
Tháng 6, ly ngày sinh làm tit Càn Ninh.
Mùa thu, tháng 8, ngày mng 10, Trn Th  git Lý Hu Tông  chùa Chân Giáo.
Tr c ó, Th &ng hoàng nhà Lý có ln ra chi ch& ông, dân chúng tranh nhau chy n xem,
có ng i th ng khóc. Th  s& lòng ng i nh vua c!, sinh bin lon, cho di n  chùa Chân Giáo;
b ngoài gi v là  ph#ng s , mh ng bên trong th c ra là  d b gi< ch+t.
Có l?n Th  qua tr c c a chùa, th Hu Tông ngi x%m nh% c=, Th  nói: "Nh% c= thì phi
nh% c [2b] r sâu".
Hu Tông ng d$y, phi tay nói: "iu ng i nói, ta hiu ri".
n nay, sai ng i bày bi n h ng hoa n bo [Hu Tông]: "Th &ng ph# sai th?n n mi"..
Th &ng hoàng nhà Lý nói: "Ta t#ng kinh xong sJ t t ".
Nói ri vào bung ng khn r'ng: "Thiên h nhà ta ã vào tay ng i, ng i li còn git ta, ngày
nay ta cht, n khi thác con cháu ng i c!ng sJ b nh th".
Bèn tht c% t t  v n sau chùa.
Th  ra l nh cho các quan n khóc, khoét t ng thành phía nam c a (ng i by gi gi là
"c a khoét"),  a linh c<u ra ph ng Yên Hoa  thiêu, cha x ng vào tháp chùa Bo Quang, tôn miu
hi u là Hu Tông. Giáng hoàng h$u ca Hu Tông làm Thiên C c công chúa, g cho Trn Th , cho
châu lng làm p thang mc.
S thn Ngô S Liên nói: Tam i x a ly  &c thiên h là vì lòng nhân. Cho nên
[3a] nh<ng vua có c ln mà không làm nhiu vi c ác quá lm thì tri ch a bao gi
vi dt b= h. Nhà H nu không có Ki t, nhà Th ng có Tr#, thì vi c truyn ngôi h|n
c!ng ch a ht. Xem nh cui i nhà Chu, các n c ch h?u c zng bc, tim ln mà
ngôi chính thng v?n truyn ni mãi mãi không dt. ó là do nhân sâu n dày ca t%
tông  li mãi n i sau v$y.
H Lý  &c n c không kém gì Tam i, truyn ni nhiu i, n Hu Tông không có con trai,
li mc b nh t$t, chc là n trch ca tiên v ng n ây là ht ri, cho nên h Tr?n mi có th ly
 &c n c. ã ly n c ca ng i ta, li git vua ca ng i ta thì th c bt nhân quá lm.
Sau này, Ph  phi tht c% cht, Nguyên Quân b git1, mình làm th nào thì phi chu th y,
o tri là nh v$y ó. Dù không có li nguyn ca Hu Tông, c!ng tin là phi th. Th  coi vi c ó là
ht lòng trung, lo vi c n c, nh ng có bit âu thiên h i sau ch m+t [3b] gi là gi+c git vua, hung
chi li còn làm thói cho l&n2.
 a các cung nhân và con gái h hàng nhà Lý Hu Tông g cho các tù tr ng ng i Man.
Mùa ông, tháng 10, tôn cha là Th"a làm Th &ng hoàng,  cung Ph# Thiên, ph ng Hc Kiu
phía bên t. H khi n c có vi c ln, thì  trong ó xem xét, quyt nh. Tôn m> là Lê th làm Quc
Thánh hoàng thái h$u ( có sách chép là Bo Thánh Quc m?u).
Xung chiu cho dân gian dùng tin "tnh bách"3 mZi tin là 69 Zng. Tin np cho nhà n c (
tin " th &ng cung") thì mZi tin là 70 ng.
1

Bn ch< Hán chép Nguyên h$u, là ã nhm ch< Quân thành ch< H$u. Nguyên Quân tc là vua Trn Thu$n Tông, sau khi nh ng
ngôi cho thái t Án (Thiu ), x ng v ng là Thái Th &ng Quân Hoàng , th ng  &c gi là Nguyên Quân. Xem BK7.

2

Ch vi c Tr?n Th  ã git Hu Tông li ly hoàng h$u ca nhà vua

3

Tnh bách: có ng i c là "tnh mch". O Trung Quc, t" zi Ng! i v sau, ly 77 làm 100, gi là "tnh bách" ( ngh a là 100
thiu, hay 100 bt ).
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Tuyn th#c n< trong n c sung làm cung nhân.
Sai Ph# quc thái phó Phùng Tá Chu quyn Tri ph Ngh An, cho phép ban t c t" tá chc, xá
nhân tr xung cho ng i khác, ri sau v triu tâu lê.
S thn Ngô S Liên nói: Ban t c cho ng i là quyn ca thiên t , không phi là
quyn ca kW làm tôi [4a]. Phùng Tá Chu là b tôi c! triu Lý, không có vi c cn phi
chuyên quyn nh ra ngoài c ng gii, làm l&i cho quc gia, vZ yên trm h, mà li cho
phép chuyên quyn thì c ng i cho phép u sai c.
B tôi nhà Tr?n mà bit o y, phi chng ch có Quc công H ng o i V ng. Thánh Tông
vì thy ông có công lao to ln, cho phép  &c t ti n phong t c cho ng i, nh ng ch a bao gi ông
phong cho mt ai c. Gi<a lúc gi+c HZ vào c p, cm quân chuyên ch, ly thóc ca ng i giàu  cp
l ng quân, nh ng c!ng ch cho ng i ó làm gi Lang t ng mà không dám cho làm Lang t ng th c.
inh Hi [Kin Trung] nm th 3 [1227], (Tng Bo Khánh nm th 3). Thi tam giáo t (ngh a
là nh<ng ni nghi p Nho giáo, o giáo, Thích giáo).
Xung chiu r'ng tt c các n t" vn kh u dùng phép in ngón tay vào n a t giy.
Tuyên b các iu khon l minh th , theo nh l c! ca triu Lý và bt ?u nh vi c th c hi n.
Nghi thc l ó nh sau:
Hàng nm vào ngày mng 4 tháng 4, t t ng và trm quan n tr c ngoài c a thành t" lúc gà
gáy, [4b] t m sáng thì tin vào triu. Vua ng  c a H<u Lang i n i Minh trm quan m+c nhung
ph#c ly hai ly ri lui ra. Ai ny u thành i ng!, nghi tr &ng theo hu ra c a Tây thành, n n th
thn núi ng C%1, hp nhau li ung máu n th. Quan Trung th kim chính tuyên c li th r'ng:
"Làm tôi t$n trung, làm quan trong sch, ai trái th này, thn minh git cht".
c xong, t t ng sai óng c a im danh, ng i vng m+t phi pht 5 quan tin. Ngày hôm
y, trai gái bn ph ng ng ch$t ních bên  ng xem nh ngày hi ln.
Mu Tý, [Kin Trung] nm th 4 [1228]. (Tng Thi u nh nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng,
phong Khâm Thiên V ng Nh$t Hi u làm Qu$n v ng.
Tháng 2, thi li viên b'ng th thc công vn (b u cách).
Mùa thu, tháng 8, phong anh là Liu làm thái úy.
Xác nh s inh tnh Thanh Hóa.
L c!, h'ng nm vào u mùa xuân, xã quan (nay là xã tr ng) [5a] khai báo nhân kh^u gi là
n s%, ri cn c vào s%, kê rõ các loi tông tht, vn quan vn giai, võ quan võ giai, quan theo hu,
quân nhân, tp l u, hoàng nam, già yu, tàn t$t, ph# tch, xiêu tán v.v... Ng i có quan t c, con cháu
 &c t$p m mi  &c ra làm quan, ng i giàu có khoW mnh mà không có quan t c thì sung quân i,
i i làm lính.
Tháng 9, thi li viên b'ng th thc công vn gi là b u. Ng i trúng tuyn  &c sung làm
thuc li  các snh vi n. (Vi c này ã chép vào tháng 2 ri).
Mùa ông, tháng 10, n c Chiêm Thành sang cng.
Tháng 12, Nguyn Nn ánh git oàn Th &ng.
Nn ã phá  &c Th &ng, nhân gp c quân ca Th &ng, c p bt con trai, con gái, tài sn,
trâu ng a t
Hng Châu. Con ca Th &ng là Vn em gia thuc n hàng.

1

Núi ng C%: vn  THanh Hóa, t#c gi là núi Kh Phong. i Lý, các vua cho r'ng th?n núi ng C= ã có công giúp Thái Tông
ánh thng Chiêm Thành, sau li thác mng báo cho bit âm m u làm phn ca ba v ng V! c, ông Chinh, D c Thánh, nên
ã d ng n th trong i ni, bên h<u chùa ThánhTh. H'ng nm các quan phi n th  n  t= lòng trung thành vi nhà
vua. Nhà Trn c!ng theo l y. (Xem Vi t i n u linh, xem thêm BK2)
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Thanh th ca Th &ng rt l"ng l?y. Th  lo lm, chia quân chng gi< và sai s em th n chúc
m"ng, gia phong Nn làm Hoài o Hiu V! V ng,  a công chúa Ngon Thim g cho hn  ngm
[5b] dò la tin tc. Nn c!ng chia nha t ng riêng cho công chúa . Vì th công chúa không th báo  &c
tin gì.
K S u,[Kin Trung] nm th 5[1229], (Tng Thi u nh nm th 2, Nguyên Thái Tông Oa
Khoát ài nm th1. Mùa xuân, tháng 3, nh$t th c.
Nguyn Nn m cht.
Sau khi kiêm tính quân ca Th ng, Nn t x ng là i Thng V ng, chè chén chi bi b"a
bãi. Nh ng Nn c!ng bit là th không th cùng i l$p vi nhàTrn, nh n tháng 10 sJ vào chu,
song còn do d ch a quyt.
n khi m n+ng, vua sai ni nhân tih=i thm, Nn c g &ng n cm, phi ng a  t= ra còn
khoW mnh, không bao lâu thì cht. Ng i d i quyn là Phan Ma Lôi Ngm phóng ng a chy trn,
không bit là i âu.
Ma Lôi là ng i Chiêm Thành, buôn bán  Ai Lao,  &c Nn nh$n làm nô, có tài ch ng ánh
thng, dùng binh nh thn. Sau khi Nn cht, thiên h li quy v mt mi.
Sai s sang thm n c Tng. Nha Tng phong vua làm An Nam Quc V ng.
[6a] Canh Dn, [Kin Trung] nm th 5 [1230], (Tng Thi u inh nm th 3). Mùa xuân,
tháng 3, kho xét các lu$t l ca triu tr c, son thành Quc triu thng ch và s a %i hình lu$t l
nghi, gm 20 quyn.
nh b  có mc  khác nhau:
Loi b  làm Co in hoành thì thích vào m+t 6 ch<, cho  Co x| (nay là xã Nh$t Co), cày
rung côn, mZi ng i 3 m?u, mZi nm phi np 300 thng thóc.
Loi b  làm Lao thành binh thì thích vào c% 4 ch<, bt dn c=  Ph &ng Thành, thành Thng
Long, l vào quân T s ng2.
nh các ph ng v hai bên t h<u ca kinh thành, bt ch c i tr c chia làm 61 ph ng.
+t ty Bình bc3.
Li m rng phía ngoài thành i La, bn c a thành giao cho quân T s ng thay phiên nhau
canh gi<.
S a %i quan chc các ph l. +t 2 viên An ph s và An ph phó s.
Trong thành d ng cung, i n, lu, các và nhà lang v!  hai bên phía ông và tây. Bên t là cung
Thánh T" ( ni th &ng hoàng ), bên h<u là cung Quan Triu (ni vua ).
Chép công vi c ca quc triu làm b Quc triu th ng l, 10 quyn.
[6b] Mùa xuân, tháng 7, xung chiu r'ng phàm ng i coi t#c i òi ng i ki n t#ng, thì cho ly
tinc c l#c tùy theo quãng  ng gn hay xa.
Tháng 9, Quc Thánh hoàng thái h$u bng, truy tôn làm Thu$n T" hoàng thái h$u.
Tân Mão, [Kin Trung] nm th 7 [1231], (Tng Thi u nh nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, sai NI minh t Nguyn Bang Cc (hon quan) ch huy binh lính ph mình ào vét kênh Trm và
1

Oa Khoát ài : hay Oát Ca ài (i Thanh %i gi là Ngc Cách c Y) là phiên âm tên vua Mông C% Ô-gô-ây là con trai th ba
ca Thành Cát T Hãn, Thit Mc Chân (Têmugin), lên ngôi nm 1228.

2

Trn binh ca kinh ô, chuyên vi c phòng v , canh gác.

3

CMCB6 chú là chc kinh doãn, chuyên xét oán vi c ki n t#ng  kinh thành. Th c ra, Bình bc ty (nm 1265 %i thành i an ph
s, sau li %i thành Kinh s i doãn) là c quan hành chính và t pháp  kinh ô Thng Long lúc ó.
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kênh Hào1 t" ph Thanh Hóa n a giI phía nam Din Châu. Vi c xong, thng Bang Cc làm Ph#
Quc th &ng hu.
Mùa thu, tháng 8, vua ng n hành cung Tc M+c, dâng l h ng  tiên miu, tht yn và ban
l#a cho bô lão trong h ng theo th b$c khác nhau.
Th &ng hoàng xung chiu r'ng trong n c h ch% nào có ình trm u phi p t &ng ph$t
 th.
Tr c ây, t#c n c ta vì nóng bc, nên làm nhiu ình cho ng i i  ng ngh chân, th ng
quét vôi trng, gi là ình trm. Th &ng hoàng khi còn hàn vi t"ng ngh  ó, có mt nhà s bo r'ng :
"Ng i trW tu%i này ngày sau sJ i quý". Nói xong [7a] thì không thy nhà s âu n<a. n nay vua ly
 &c thiên h mi có l nh này.
S thn Ngô S Liên nói : Vi c này ca Trn Thái Tông c!ng ging nh vi c Vn
Hnh vi Lý Thái T%. ó là mm u tiên ca s sùng Ph$t  i Lý, i Trn. K ra,
ng i thc gi mi vi c u bit tr c, có gì l âu.
Nhâm Thìn, [Kin Trung] nm th 8 [1232], (T" tháng 7 v sau là Thiên ~ng Chính Bình nm
th 1, Tng Thi u nh nm th 5).
Mùa xuân, tháng giêng, bt u nh triu nghi.
Phong con ca th &ng hoàng là Bà Li t làm Hoài c V ng.
X a Th &ng hoàng còn hàn vi, ly ng i con gái thôn Bà Li t (thuc huy n Tây Chân)2. Ng i
ó có mang thì b ( Th &ng hoàng) rung b=. n khi Bà Li t ra i, Th &ng hoàng không nh$n con.
Ln lên Bà Li t khôi ngô, gi=i võ ngh , xin sung vào i ánh v$t. Mt hôm, bà Li t ánh cu vi ng i
trong i, ng i kia v$t ngã Bà Li t, bóp c% Li t n suýt tt th. Th &ng hoàng thét lên : " Con ta y".
Ng i y [7b] s& hãi ly t.
Ngay hôm ó, Th &ng hoàng nh$n Bà Li t làm con, cho nên có l nh này.
Tháng 2, thi thái hc sinh. Z  nht giáp là Tr ng Hanh, L u Dim;  nh giáp là +ng Din,
Trnh Ph?u;  tam giáp là Trn Chu Ph%.
Mùa h, tháng 6, ban b các ch< quc húy và miu húy.
Vì Nguyên t% tên húy là Lý, mi %i triu Lý làm triu Nguyn, v li c!ng  dt b= lòng mong
nh ca dân chúng i vi nhà Lý.
Tháng 8, gió ln, dân gian phát dch l , nhiu ng i cht.
Trn Th  git ht tôn tht nhà Lý.
Khi y, Th  chuyên chính lâu ngày, ã git Hu Tông, tôn tht nhà Lý u bùi ngùi tht vng.
Mùa ông nm y, nhân ng i h Lý làm l t các vua Lý  Thái  ng, Hoa Lâm3, Th 
ngm ào h sâu, làm nhà lên trên, &i khi mi ng i ung r &u say, gi$t máy chôn sng ht.
(Xét thi Trn Anh Tông còn có ng i h Lý làm t ng, hn n<a [Phan] Phu Tiên không ghi li,
vi c này ch a chc ã có th c, hãy tm [8a] chép vào ây).
Quý T,Thiên ~ng Chính Bình nm th 2 [1233], (Tng Thi u nh nm th 6), sai Phùng Tá
Chu duy t nh các p ln ph Ngh An.

1

CMCB6 chú là tên hai con kênh, thuc huy n Ngc Sn (nay là tnh Gia), tnh Thanh Hóa.

2

Sau là huy n Nam Chân, Nam Tr c, t ng vi huy n Nam Ninh, tnh Hà Nam ngày nay.

3

CMCB6 chú là thuc huy n ông Ngàn, nay là huy n Tiên Sn, tnh Bc Ninh.
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Hoàng Thái t Trnh mt.
(Xét phép chép s : Hoàng thái t sinh, tt phi chép rõ ngày, tháng, nm sinh; khi mt c!ng
th. ây ch chép khi mt, có lJ là v"a mi sinh ã cht ngay, nên không chép ngày tháng sinh).
N c to.
Giáp Ng, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 3 [1234], (Tng oan Bình nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày 18, th &ng hoàng bng  cung Ph# Thiên, th 51 tu%i.
Mùa thu, tháng 8, ngày 28, táng [Th &ng hoàng]  Th Lng ph Long H ng. (Lng  h ng
Tinh C ng1. Ba lng Chiêu, D# c2 u  h ng y). Miu hi u là Huy Tông, tên th#y là Khai V$n L$p
C c Ho'ng Nhân ~ng o Thun Chân Chí c Thn V! Thánh Vn Thùy D# Chí Hiu Hoàng .
Ly thái úy [ Trn] Liu làm ph# chính, sách phong làm Hin Hoàng.
[8b] S thn Ngô S Liên nói: Thái Tông i vi anh là Liu, có ý mun tôn kính khác th ng,
cho nên làm vi c vi c quá áng này. Sách phong là Hin Hoàng, th là danh không chính ri. ã danh
không chính thì nói không thu$n, nói không thu$n thì vi c không thành. Liu manh tâm làm lon, v tt
ã không phi do y.
Phong Trn Th  làm Thng quc thái s , tri Thanh Hóa ph s .
Gia phong thái phó triu Lý là Phùng Tá Chu làm H ng Nhân V ng; Quan ni hu Phm Kính
Ân làm Thái phó, t c Bo Trung quan ni hu.
t Mùi, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 4 [1236], (Tng oan Bình nm th 2). Mùa xuân,
tháng giêng, sét ánh 30 chZ trong thành i Xá.
[9a] Bính Thân, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 5 [1236], (Tng oan Bình nm th 3). Mùa
xuân, tháng giêng, nh l cp l ng b%ng cho các quan vn võ trong ngoài và các quan  cung i n,
nng miu, chia tin thu, ban cp theo th b$c.
Tháng 2, nh quan hàm cho các i thn.
Phàm ng i tôn tht vào chính ph, ho+c là Thái s , Thái phó, Thái bo, Thái uý, ho+c là T ,
T H<u t ng quc, u kiêm hàm Kim hi u +c tin nghi ng tam ty bình ch ng s 3.
Mùa h, tháng 6, n c to, vz tràn vào cung L Thiên.
By gi Hin Hoàng [Trn] Liu làm tri Thánh T" cung, nhân n c to, i thuyn vào chu, thy
ng i phi c! ca triu Lý lin c zng dâm  cung L Thiên. ình thân h+c tâu, vì th mi %i tên cung
Th ng Xuân, giáng Hin làm Hoài V ng.
Mùa thu, tháng 8, chn các nho sinh ã thi Z vào chu, sau làm nh l .
Mùa ông, tháng 10, cho Phm ~ng Thn làm Th &ng th
thn và t#ng thn vào hc.

tri Quc t

vi n,  a con em vn

[9b] Gia phong H ng Nhân V ng Phùng Tá Chu làm i V ng; Quan ni hu Phm Kính Ân
làm Thái úy, ban cho m! áo i v ng.
inh Du, [ Thiên ~ng Chính Bình] nm th 6 [1237], (Tng Gia Hy nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, xung r'ng: khi làm giy t v chúc th , vn kh rung t và vay m &n tin bc thì ng i
làm chng in tay  3 dòng tr c, ng i bán in tay  4 dòng sau.

1

Vùng huy n Tiên H ng c!, nay thuc huy n ông H ng, tnh Thái Bình.

2

Chiêu lang: lng ca Trn Thái Tông, D# lng: lng ca Trn Thánh Tông, c lng: lng ca Trn Nhân Tông.

3

Nghi ng tam ty: ngh a là nghi thc ngang vi nghi thc ca tam ty hay tam công. Bình ch ng s : ngh a là xp +t cho tt >p,
ch chc t t ng. ng bình ch ng s : ngh a là ngang vi t t ng.
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L$p công chúa Thu$n Thiên h Lý, là v& ca Hoài V ng Liu, anh vua, làm hoàng h$u Thu$n
Thiên. Giáng Chiêu Thánh làm công chúa.
By gi Chiêu Thánh không có con mà Thu$n Thiên ã có mang Quc Khang 3 tháng. Trn Th
 và công chúa Thiên C c bàn kính vi vua là nên mo nh$n ly  làm ch% d a v sau, cho nên có
l nh y. Vì th, Liu hp quân ra sông Cái làm lon.
Vua trong lòng áy náy, ban êm, ra kh=i kinh thành n chZ quc s
c! ca Thái Tông) trên núi Yên T ri  li ó [10a]1.

Phù Vân (quc s là bn

Hôm sau, Th  d?n các quan n mi vua tr v kinh s . Vua nói: "Vì tr?m non trW, ch a cáng
áng n%i s mng nng n, ph# hoàng li vi lìa b=, sm mt chZ trông c$y, nên không dám gi< ngôi
vua mà làm nh#c xã tc".
Th  c nài xin nhiu ln v?n ch a  &c vua nghe, mi bo mi ng i r'ng:
"Xa giá  âu tc là triu ình  ó".
Th ri [Th ] cm nêu trong núi, chZ này là i n Thiên An, chZ kia là các oan Minh, sai
ng  xây d ng. Quc s nghe thy th bèn, tâu r'ng:
"B h nên gp quay xa giá tr v, ch  làm hi núi r"ng ca  t ".
Vua bèn tr v kinh ô.  &c hai tun, Liu t l &ng th cô, khó lòng i lâp  &c, ngm i
thuyn c mc gi làm ng i ánh cá, n chZ vua xin hàng.
Lúc y vua ang  trong thuyn, vi vàng bo Th ô:
"Ph#ng Càn V ng (Ph#ng Càn là tên hi u [10b] c! ca Liu hi còn nhà Lý) n hàng y!" ri
ly thân mình che z cho Liu. Th  tc lm, ném g ng xung sông nói:
"Ta ch là con chó sn thôi, bit âu anh em các ng i thu$n nghch th nào?".
Vua nói gii hòa, ri bo Th  rút quân v.
Ly t Yên Ph#, Yên D zng, Yên Sinh, Yên H ng, Yên Bang2 cho Liu làm p thang mc. Nhân
t  &c phong, mà Liu có tên Hi u là Yên Sinh V ng. Binh lính [theo Liu] làm lon  sông Cái u b
git.
Phan Phu Tiên nói: Tam c ng ng! th ng là luân lý ln ca loài ng i. Thái Tông là ông vua
khai sáng c nghi p, áng lJ phi d ng phép tc  truyn li cho i sau, li nghe m u gian ca Th
, c p v& ca anh làm hoàng h$u, chEng phi là b= c luân th ng, m mi dâm lon ó ? Liu t"
ó sinh ra him khích, c gan làm lon, là do Thái Tông nuôi nên ti ác cho Liu v$y. Có ng i bo Thái
Tông không git anh, th là nhân, nh ng tôi thì cho r'ng c p v& ca anh, ti ác ã rõ ràng, không git
anh [11a] là vì lJ tri ch a mt mà thôi, sao  &c gi là nhân? Xét ra sau này Trn D# Tông dâm lon
làm càn ch a hEn không do Thái Tông u têu v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Thái Tông mo nh$n con ca anh làm con ca mình.
Sau này D# Tông và Hin T" u cho Nh$t L làm con ca Cung Túc V ng, n nZi c
nghi p nhà Trn suýt n<a b s#p Z, há chEng phi là không có ngn ngun ca nó sau?
Các quan dâng tôn hi u là Thng Thiên Ng
Thánh Vn Thn V! Hiu Nguyên Hoàng .

C c Long Công H$u c Hin Công H u Thu$n

Ban yn cho các quan  i n Thiên An.

1

Theo Thin Tông ch nam t trong Khóa h l#c thì Trn Thát Tông trn kh=i kinh thành vào êm mng 3 tháng 4 nm Bính Thân
(1236) và lên n nh Yên T vào ngày mng 6 tháng 4 nm y. Nh v$y là Toàn Th chép s vi c này mun hn mt nm

2

Thuc hai huy n ông Triu và Yên H ng, tnh Qung Ninh ngày nay.
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Tháng 2, di d ng i n Linh Quang  ông B u, gi là i n Phong Thy. Khi xa giá d"ng 
ây, các quan  a ón, u dâng tru cao và trà, nên t#c gi là i n Trà.
T

[11b] Mùa h, tháng 5, tt oan ng làm l iu Khut Nguyên và ng i hin i x a nh Gii
Thôiv.v..H'ng nm c n tháng này u c hành [l iu].

Mu Tut, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 7 [1238], (Tng Gia Hy nm th 2). Mùa xuân,
tháng 2, sai Thng quc thái s Trn Th  duy t nh s% inh ph Thanh Hoá.
Mùa thu, tháng 7, n c to, vz tràn vào cung Th ng Xuân.
Tháng 8, nh quy ch thuyn xe cho v ng hu, công chúa, các quan vn võ và ng i tông
tht.
Ban yn cho các quan t" ng! ph^m tr lên  i n Bát Giác.
K Hi, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 8 [1239], (Tng Gia Hy nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, li cho Phùng Tá Chu chc Nh$p ni thái phó. Sai [Chu] v h ng Tc M+c xây d ng nhà c a,
cung i n.
Tháng 2, thi thái hc sinh. Z  nht giáp là L u Min, V ng Giát;  nh giáp là Ngô Khc; 
tam giáp là V ng Th Lc.
[12a] Kiu Hin làm lon.
Canh Tý, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 9 [1240], (Tng Gia Hy nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, sai Phùng Tá Chu d ng 5 s hành cung  ph Thanh Hoá.
Mùa thu, tháng 7, gió ln, m a to, ng t.
Tháng 9, ngày 25, hoàng ích tr ng t là Hong sinh, l$p làm ông cung thái t . i xá.
Mùa ông, tháng 10, quan óng gi< Lng Giang sai chy trm tâu v vi c ng i ph ng Bc n
bt ng i c p ca dân c trong ht y. Vua sai th thn là Bùi Khâm n biên gii phía bc  bày t=.
Tân S u, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 10 [1241], (Tng Thun H u nm th 1). Mùa xuân,
tháng 2, chn ng i có sc khoW, am hiu võ ngh sung làm quân Túc v th &ng ô.
Mùa h, tháng 4, hn hán, núi nhiu ni b l,  ch& D"a1, t toác ra.
Tháng 9, xung chiu cho các ty xét án  &c ly tin bình bc2 (bình tc là xét, tr c có ty bình
bc c!ng là th).
Mùa ông, tháng 10, ng i Man ph ng bc n c p biên gii. Sai c t ng Phm Kính Ân i
ánh ly  &c các ng Man ri v.
Hoàng t th ba Quang Khi sinh, là em cùng m> vi thái t Hong. Quc Khang là anh tr ng,
sau u phong i v ng. Th n Nh$t V nh, Ích Tc, Chiêu Vn, u phong v ng. Th n<a thì
phong th &ng v hu. Con tr ng ca các v ng thì phong v ng, các con th thì phong th &ng v hu,
coi ó là ch  lâu dài.
Vua thân hành cm quân i ánh các tri V nh An, V nh Bình3 ca n c Tng phía  ng b,
v &t qua châu Khâm, châu Liêm, t x ng là Trai Lang, b= thuyn ln  trong cõi, ch i b'ng các thuyn
nh= Kim Ph#ng, Nh$t Quang, Nguy t Quang. Ng i châu y không bit là vua, u s& hãi chy trn. n
sau bit là vua mi chng xích st gi<a sông  ch+n  ng thy. [13a] .Khi tr v, vua sai nh% ly vài
ch#c cái neo em v.

1

CMCB6 chép là ph ng Thnh Quang có ô Ch& D"a  phía nam Hà Ni nay thuc qu$n ng a, Hà Ni.

2

Tc tin xét án.

3

Tri V nh An ca Tng thuc t châu Khâm, giáp vi vùng Móng Cái, Qung Ninh ca ta. Tri V nh Bình ca Tng thuc t châu
Ung, giáp vi vùng Lc Bình, Lng Sn ca ta.
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Phùng Tá Chu mt.
Nhâm Dn, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 11 [1242], (Tng Thun H u nm th 2). Mùa
xuân, tháng 2, chia n c làm 12 l1. +t chc an ph, trn ph, có 2 viên chánh, phó  cai tr. Các xã,
sách thì +t chc i, tiu t xã. T" ng! ph^m tr lên là i t xã, t" l#c ph^m tr xung là tiu t xã.
Có ng i làm kiêm c 2, 3, 4, xã, cùng xã chính, xã s , xã giám gi là xã quan.
Làm n s2 h kh^u. Con trai ln gi là i hoàng nam, con trai nh= gi là tiu hoàng nam, 60
tu%i gi là lão, già lm thì gi là long lão. Nhân inh có rung t thì np tin thóc, ng i không có
rung t thì min c. Có 1, 2 m?u rung thì np 1 quan tin, có 3, 3 m?u thì np 2 quan tin, có t" 5
m?u tr lên thì np 3 quan tin. Tô rung mZi m?u np 100 thng thóc.
Mùa h, tháng 4, sai [13b] Thân v t ng quân Trn Khuê Kình em quân trn gi< biên gii
phía bc, ánh ly các t thuc l B'ng Tr ng.
Tr c kia, t" sau khi Nguyên Thái Tông mt, thì c a i th ng không thông. Nu có s m nh thì
ch có hai viên chánh phó s và hai bn ng i i theo, còn sn v$t tin cng có bao nhiêu thì gói bc
 a n a u biên gii, quan a ph ng nh$n gi< và chuyn np. S thn n kinh, ch dâng biu
tâu thôi, các v$t tin cng không n ni c  &c. n nay, sai t ng chng gi<, ánh chim mi thông
hiu  &c vi n c Tng.
Tháng 5, tháng 6, hn hán, soát tù, i xá.
Mùa thu, tháng 7, m a. Min mt n a tô rung.
Tháng 9, ngày canh thìn, mng 1, nh$t th c.
Mùa ông, tháng 10, Chiêm Thành sang cng.
Tháng 12, rng vàng hi n.
Quý Mão, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 2 [1243], (Tng Thun H u nm th 3). Mùa xuân,
tháng giêng, l nh cho quan các l làm s% dân inh, [14a] hn trong hai tháng phi xong.
Tháng 2, p thành ni, gi là thành Long Ph &ng và trùng tu Quc t giám.
Mùa h, tháng 6, sai viên ngoi lang Tr ng Tht xét x các án  ô v ph.
Mùa thu, tháng 8, n c to, vz thành i La.
Mùa ông, tháng 10, chn ng i b% sung vào các quân b ? sai khin.
Giáp Thìn, [Thiên ng Chính Bình] nm th 13 [1244], (Tng Thun H u nm th 4). Mùa
xuân, tháng giêng, sai các vn thn chia nhau i tr nh$m các ph, l trong n c gm 12 ni. Ph có tri
ph, l có thông phán, châu có tào v$n s và phó s, gi< vi c v$n ch.
nh các cách thc v lu$t hình.
Tháng 3, cho Phùng Tá Khang, cha Phùng Tá Chu, làm t nhai o l#c, t c T Lang.
By gi các v ng hu b% quan tng o thì gi la T nhai, vì không th cho ng vào hàng
ng! các quan trong triu. T nhai là ph^m cao nht ca tng o. Không phi là ng i thông tho [14b]
tôn giáo ca mình thì không  &c d càn. Nay em phong cho Tá Khang là l u h$u lm.
Mùa ông, tháng 10, qui nh l ng b%ng cho các quan làm vi c trong ngoài và các quan túc v .

1

CMCB6 chép danh sách 12 l là Thiên Tr ng, Long H ng, Quc Oai, Bc Giang, Hi ông, Tr ng Yên, Kin X ng, Hng Khoái,
Thanh Hoá, Hoàng Giang, Din Châu. Danh sách này ch a hEn úng và  tên các l thi Trn. An Nam chí l &c ca Lê Trc  a
ra mt danh sách 15 l, nh ng ch có 6 l là có tên trong danh sách ca C ng m#c.

2

Xem s vi c chép v nm M$u Tý (1228)  trên.
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t T, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 14 [1245], (Tng Thun H u nm th 5). Mùa xuân,
tháng giêng, vua ng hành cung ~ng Phong (nay là ph Kin H ng)1.
Mùa thu, tháng 8, n c to, vz ê Thanh àm2.
Mùa ông, tháng 12, gió to, m a ln 3 ngày, n c sông tràn ng$p, rn, cá cht nhiu.
Bính Ng, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 15 [1246], (Tng Thun H u nm th 6, Nguyên
nh Tông, Quý Do3 nm th 1). Mùa xuân, tháng 2, nh quy ch các qu$n.
Chn ng i khoW mnh sung làm quân T thiên, T thánh, T thn4 . inh tráng l Thiên
Tr ng và Long H ng6, sung vào các quân Thiên thuc, Thiên c ng, Ch ng thánh và Cng thn; l
Hng7 và l Khoái8 sung quân t h<u Thánh d c; l Tr ng Yên 9và l Kin X ng10 sung vào Thánh
d c, Thn sách. Còn các l khác thì sung vào cm quân trong Cm v . Hng th ba thì sung vào oàn
i tro nhi11 [15a] (có sách chép là phong i).
5

Tháng 3, xét duy t các quan vn, võ, trong ngoài. .
C 15 nm 1 ln xét duy t, 10 nm thng t c 1 cp, 15 nm thng chc 1 b$c. Chc quan nào
khuyt thì chc chánh kiêm chc phó. Chánh phó u khuyt thì ly quan khác tm gi<, &i  hn xét
duy t thì b% chc y.
By gi quc gia vô s , nhân dân yên vui, ng i làm quan gi< mãi mt chc, ng i  quán, các
10 nm mi  &c xut thân, ng i  snh, c#c 15 nm mi  &c xut thân, chc t t ng thì chn
ng i hin nng trong tôn tht, có o c, tài ngh , thông hiu thi th thì cho làm.
Mùa h, thng, tháp trên núi Long i %.
Mùa thu, tháng 7, nh l thi tin s , c 7 nm 1 khoa.
Mùa ông, tháng 12, cho Tr ng Mông làm Ng

s

i phu (Mông ng i Thanh Hóa, có hùng

tài).
inh Mùi, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 16 [1247], (Tng Thun H u nm th 7). Mùa
xuân, tháng 2, m khoa thi chn kW s . Ban cho Nguyn Hin Z trng nguyên [15b] Lê Vn H u Z
bng nhãn; +ng Ma La Z thám hoa lang. Cho 48 ng i Z thái hc sinh, xut thân theo th b$c khác
nhau.

1

Ph Kin H ng: hay ph Ngh a H ng i Lê là gm t 3 huy n: Ngh a H ng, Ý Yên, V# Bn, tnh Nam Hà ngày nay. T" i Lý
ã có hành cung  ~ng Phong, có lJ  trong t huy n Ý Yên.

2

ê Thanh àm: nay là ê Thanh Trì.

3

Quý Do tc hãn Mông C% Guyuk. Vì các bn khc Toàn th b st ch< hay in không rõ, nên ch< Do  ây d b c nhm thành
ch< Din (Bn dch c!, t$ II, 1971, tr.20).

4

Bn dch c! (t$p II, 1971, tr.285) chú thích T thiên là 4 v Thanh d c, T thn là 4 v Thn sách. Nh ng theo các quân hi u
 &c chép  ây thì li có th ngh r'ng: T thiên là 2 v (t và h<u) ca quân Thiên thuc và 2 v ca quân Thiên Ch ng; T
thánh là 2 v ca quân Thánh d c và 2 v ca quân Ch ng thánh; T thn là 2 v ca quân Thn sách và 2 v c quân Cng
thn. Chú ý là i Trn ch thy nói n các quân t và h<u, ch không g+p các quân tin và h$u.

5

Vùng tnh Nam nh c!, nay thuc tnh Nam Hà.

6

Gm phn ln tnh Thái Bình ngày nay.

7

Vùng tây Hi D ng.

8

Vùng nam H ng Yên.

9

Vùng tnh Ninh Bình.

10

Vùng nam Thái Bình ngày nay.

11

Tc là i chèo thuyn, thu th ca thuyn trên.
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Tr c ây, hai khóa Nhâm Thìn (1232) và K H&i (1239) chia làm giáp, t, ch a có chn tam
khôi1. n khoa này mi +t [tam khôi].
Mùa h, tháng 4, ng t.
Mùa thu, tháng 8, thi các khoa thông tam giáo. Ngô Tn (ng i Trà Lô0 Z giáp khoa, ào Din,
Hoàng Hoan (ng i Thanh Hóa) và V! V Ph (ng i Hng Châu) Z t khoa.
Mu Thân, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 17 [1248], (Tng Thun H u nm th 8). Mùa
xuân, tháng giêng, %i mi hi u ca Huy Tông gi là Thái T%, Th Lng gi là Huy Lng.
Tháng 3, l nh các l p ê phòng l#t, gi là  quai vc, t" u ngun n b bin,  ngn
n c l! tràn ng$p.
+t hà ê chánh phó s  qun c. ChZ p thì o xem mt bao nhiêu rung t ca dân,
theo giá tr li tin [16a]. p ê quai vc là bt u t" ó.
Mùa h, tháng 4, làm cu Lâm Ba  chùa Chân Giáo, qua h Ngon Thim, n quán Thái Thanh
cung Cnh Linh, c c k` tráng l .
Tháng 6, hoàng h$u Thu$n Thiên bng, truy tôn là Hin T Thu$n Thiên hoàng thái h$u.
Sai các nhà phong thy i xem khp núi sông c n c, chZ nào có v &ng khí  v ng thì dùng
phép thu$t  trn ym, nh các vi c ào sông Bà L2 #c núi Chiêu Bc3  Thanh Hóa; còn lp các khe
 kênh m  ng ngang dc thì nhiu không k xit. ó là làm theo li Trn Th .
S thn Ngô S Liên nói: T" khi có tri t này, thì ã có núi sông này, mà khí
tri chuyn v$n, thánh nhân ra i, u có s c. Khí tri t" bc chuyn xung nam, ht
nam ri li quay v bc. Thánh nhân trm nm mi sinh,  s li tr li t" u. Thi
v$n [16b] có lúc ch$m lúc chóng, có khi th a khi mau mà không u, i l &c là th, có
can gì n núi sông? Nu bo núi sông có th ly pháp thu$t mà trn áp, thì khí tri
chuyn v$n, thánh nhân ra i có pháp thu$t gì trn áp  &c không? Ví nh Tn Thy
Hoàng bit là ph ng ông nam có v &ng khí thiên t , ã my ln xung ph ng y 
trn áp, mà rút cuc Hán Cao v?n n%i d$y, có trn áp  &c âu.
K D$u, [ Thiên ~ng Chính bình] nm th 18 [1249], (Tng Thun H u nm th 9). Mùa xuân,
tháng giêng, trùng tu chùa Diên H u, xung chiu v?n làm  nn c!.
i xá.
Mùa h, tháng 4, ngày Nhâm Dn mng 1, nh$t th c.
Mùa thu, tháng 7, m a á ln.
Canh Tut, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 19 [1250], (Tng Thun H u nm th 10). Mùa
xuân, tháng 3 ng t.
Xung chiu cho thiên h gi vua là quan gia4.
%i ô v ph làm Tam ty vi n, gm các vi n Ph#ng tuyên, Thanh túc, Hin chính.
Mùa h, tháng 5, xung chiu các vi c ki n t#ng ã thành án, phi cùng quan th^m hình vi n
xem xét nh ti.

1

Tam khôi: là ba b$c õ u gm trng nguyên, bng nhãn và thám hoa.

2

CMCB6 chép là sông Bà Mã. Nguyên vn: "Bà L giang", có lJ là sông Bà Mã và sông l gi tt. Bà Mã tu'c sông Mã  Thanh Hóa,
còn sông L thì C ng m#c chú là sông Mã, nh ng có lJ là sông Chu.

3

Núi Chiêu Bc: Bn dch c! chú có lJ là núi Chiu Bch (hi n có sông Chiu Bch)  huy n Hà Trung, tnh Thanh Hóa.

4

Nguyên vn là "quc gia", ng là bn in nhm. Vì 'quan gia " là ting  gi vua i Trn, th ng hay g+p. Ch a có sách nào
gi vua là "quc gia". Chúng tôi s a li.
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[17a] cho Lê Ph# Trn làm Ng s trung t ng, tri Tam ty vi n s .
Mùa thu, tháng 7, cho Minh t L u Min làm an ph s ph l Thanh Hóa.
Tân H&i, [Thiên ~ng Chính Bình] nm th 20 [1251] (T" tháng 2 v sau là Nguyên Phong nm
th 1, Tng Thun H u nm th 11, Nguyên Hin Tông Mông Kha nm th 1). Mùa xuân, tháng 1, %i
nguyên hi u là Nguyên Phong (nm th 1).
Vua t vit bài minh ban cho các hoàng t , dy v trung, hiu, hoà, tn, ôn, l &ng, cung, ki m.
G tr ng công chúa Thiên Thành cho Trung Thành V ng (không rõ tên). Con trai Yên Sinh
V ng là Quc Tun c p ly. Công chúa v vi Quc Tun.
Ngày 15 tháng y, vua m hi ln 7 ngày êm, bày các tranh v l kt tóc1 và nhiu trò chi
cho ng i trong triu ngoài ni n xem, ý mun cho công chúa Thiên Thành là l kt tóc vi Trung
Thành V ng.
Tr c ó, vua cho công chúa Thiên Thành n  trong dinh Nhân o V ng (Nhân o V ng
là cha Trung Thành V ng). Quc Tun mun ly công chúa Thiên Thành, nh ng không làm th nào
 &c, mi nhân ban êm lWn vào [17b] chZ  ca công chúa thông dâm vi nàng.
Công chúa Th#y Bà (ch rut ca Thái Tông, cô ca Quc Tun, nuôi Quc Tun làm con) lin
n gõ c a i n cáo cp. Ng i coi c a vi vào tâu. Vua h=i có vi c gì, Th#y Bà tr li:
"Không ng Quc Tun ngông cung càn rz, ang êm lWn vào chZ Thiên Thành, Nhân o ã
bt gi< hn ri, e sJ b hi, xin b h r lòng th ng, sai ng i n cu"
Vua vi sai ni nhân n dinh Nhân o V ng. n ni, thy yên l+ng, bèn vào chZ Thiên
Thành, thì thy Quc Tun ã  y. Nhân o by gi mi bit chuy n.
Hôm sau, Th#y Bà dâng 10 mâm vàng sng, tâu r'ng: " Vì vi vàng nên không sm  &c  l
v$t".
Vua bt c d phi g công chúa Thiên Thành cho Quc Tun, ly 2000 khonh rung  ph
~ng Thiên2  hoàn li sính v$t cho Trung Thành V ng.
S thn Ngô S Liên nói: Con gái vua ly kW b d i tt phi sai ch hu cùng h
ng ra làm ch hôn [18a] theo l phi th. Thái Tông em Thiên Thành công chúa g
xung cho Trung Thành V ng, nh ng công chúa li v vi H ng o V ng, vi c hôn
nhân rt là bt chính. Th thì l c i này không ai ng ch ? Vì vua ã bt chính trong
o v& chng, cho ng i làm tôi con c!ng bt ch c. V li, hôn nhân không ly ng i
khác h mà ly ng i cùng h, thì ch có nhà Trn làm th. Trong vi c trái l, li trái l
n a.
Vua ban yn  ni i n, các quan u d . n khi say, mi ng i ng c d$y, dang tay mà hát.
Ng s trung t ng ( sau %i là Trung úy) Trn Chu Ph% C!ng dang tay theo mi ng i, nh ng không
hát câu gì khác, ch nói: "S quan ca r'ng, s quan ca r'ng".
Sau này, trong yn ti c, có ng i i mo nang, cm dùi làm t u l nh thì li càng thô b lm.
[18b] S thn Ngô S Liên nói: Xem th  thy, tuy by gi vua tôi cùng vui,
không gò bó vào l pháp, c!ng là iu gin d, cht phát ca phong t#c, nh ng không
còn ch"ng m c gì n<a. H<u T nói: "Bit  &c hòa ng ri hòa ng, nh ng không ly
l mà tit ch, thì c!ng không th làm  &c" Ng s là b tôi gi< vi c can ngn, chc

1

Nguyên vn là "trn h&p k ", có ng i hiu "" theo ngh a Nôm là " c". CMCb6 chép là "bày  quý báo".

2

Tc ph ~ng Hoa i sau, t ng ng vi các huy n ~ng Hòa, Mj c, Ch ng Mj, Thanh Oai, tnh Hà Tây ngày nay.
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ph$n là phi un nn, ã không nói thì thôi, li còn vào hùa vi h thì k c ng ca
triu ình  âu?
Mùa h, tháng 4, Yên Sinh V ng Liu mt, th 41 tu%i, gia phong i v ng.
Phm Kính Ân mt (Kính Ân là thái úy quan ni hu ca triu Lý c!).
Nhâm Tý, Nguyên Phong nm th 2 [1252], (Tng Thun H u nm th 13). Mùa xuân, tháng
giêng, vua thân i ánh Chiêm Thành, sai Khâm Thiên i v ng Nh$t Hi u làm l u th.
Chiêm Thành t" khi nhà Lý suy yu, th ng em thuyn nh> [19a] n c p bóc dân c ven
bin. Vua lên ngôi, ly c vZ v, sai s sang d#, tuy h có th ng sang cng, nh ng li òi xin li t
c!, và có ý dòm ngó [n c ta]. Vua gi$n, nên có vic thân chinh này.
Mùa ông, tháng 12, bt  &c v& ca chúa Chiêm Thành là B Da La và nhiu thn thip, nhân
dân ca y ri v.
(Có thuyt nói bt  &c chúa Chiêm Thành B Da La là sai. Nu qu nh th thì Lê Vn H u làm
S ký sao không d?n  ca ng&i cùng vi vi c bt  &c S ^u. Nay theo [Phan] Phu Tiên là phi).
Quý S u, Nguyên Phong nm th 3 [1253], (Tng Bo H u nm th 1). Mùa h, tháng 4, cho
Khâm Thiên i V ng Nh$t Hi u làm Thái úy.
Tháng 6, l$p Quc hc vi n. p t &ng
72 ng i hin1  th.

Kh%ng T , Chu Công và Á Thánh (Mnh T ), vJ tranh

Muà thu, tháng 8, l$p Ging võ  ng.
Tháng 9, xung chiu vi nho s trong n c n Quc t vi n ging t th l#c kinh.
Giáp Dn, [Nguyên Phong] nm th 4 [1254], (Tng Bo H u nm th 2). Mùa h, tháng 5,
nh quy ch xe ki u, m! áo và ng i hu cho tôn tht và các quan vn võ [19b] theo th b$c khác
nhau.
T" tông tht cho n quan ng! ph^m u  &c i ki u, ng a và võng. Tôn tht thì ki u u òn
chm ph &ng sn son, t ng quc thì ki u u òn chm v>t sn en, lng tía; t" tam ph^m tr lên thì
ki u u òn chm mây, lng xanh; t" t ph^m n l#c ph^m thì ki u u òn b'ng du; ng! ph^m tr
lên thì lng xanh; l#c tht ph^m thì lng giy en. Ng i theo hu nhiu thì 1.000 ng i, ít thì 100
ng i.
By gi các v ng hu phn nhiu coi vi c ánh nhau b'ng tay không và mt mình i c p là
d!ng cm. V! Uy v ng Duy (con Thái Tông) c!ng làm th. Mt hôm, V! Uy [V ng] ánh nhau tay
không  ông B u, vua vi hành qua y trông thy h=i r'ng:
"Ng i béo và trng kia là ai, bt li ây  sai bo".
V! Uy [V ng] nge th trn mt.
Tháng 6, bán rung công2, mZi di n là 5 quan tin (by gi gi m?u là di n), cho phép nhân
dân mua làm rung t .
[20a] Mùa ông, tháng 10, ban tin cho Phm ~ng Mng, bo t hon  vào hu.
Tr c ó, vua n'm m i chi thy thn nhân ch mt ng i bo vua: "Ng i này có th làm
hànnh khin". Tnh d$y, không bit là ng i nào.
Mt hôm tan bu%i chu, vua ng ra ngoài thành, thy mt ng i con trai theo hc  c a nam
thành, hiành dáng ging h t ng i trong mng, Vua gi n h=i, ng i ó ng i ging nh nh<ng li
trong mng.Vua mun trao cho chc hành khin, nh ng thy khó, mi cho 400 quan tin bo t hon,
1

Ch 72 hc trò xut sc ca Kh%ng T (Tht th$p nh hin).

2

Nguyên vn ch Hán là "quan iin".
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ban tên là ~ng Mng. Sau này thng dn n chc hành khin. ó là b't ch c l c! ca triu Lý, dùng
Lý Th ng Ki t và Lý Th ng Hin v$y.
*t Mão, [Nguyên Phong] nm th 5 [1255], (Tng Bo H u nm th 3). Mùa xuân, tháng 2, sai
L u Min bi p ê sông các x  Thanh Hóa.
Mùa h, tháng 4, chn tn quan làm hà ê chánh phó s các l. Khi vi c làm rung nhàn rZi
[20b] thì c thúc quân lính p ê $p, ào m ng ngòi  phòng l#t, hn.
Hoàng t th 6 Nh$t Du$t sinh.
Tr c ó, o s cung Thái Thanh tên là Th$m cu t cho vua. c s xong [o s ] tâu vua:
"Th &ng  ã y li s tu, sp sai Chiêu Vn ng t giáng sinh,  trn th bn k". Th ri h$u cung
có mang. Sau qu nhiên sinh con trai, hai cánh tay có ch< "Chiêu Vn ng t ", nét t rt rõ, vì th +t
hi u là Chiêu Vn (Tc là Nh$t Du$t). Ln lên, nét ch< mi mt i.
n nm [Nh$t Du$t] 48 tu%i, b m hn 1 tháng, các con ông làm chay, xin gim tu%i th ca
mình  kéo dài tu%i th cho cha. o s c s xong, ng d$y nói:
Th &ng  xem s xong, c i bo: "Sao hn quyn luyn trn tr#c mun  li lâu th, nh ng các
con hn th c lòng hiu tho, c!ng áng cho. Thôi cho thêm hai k n<a".
B nh lin kh=i. Sau Nh$t Du$t mt, th 77 tu%i, th là  &c  6 k lW 5 nm.
[21a] S thn Ngô S Liên nói: Vi c a s cu t , cho là úng nh th chng?
Thì o tri xa, không th bit  &c. Cho là không nh th chng? Thì lòng thành cm
hóa, xa my mà chEng ti  &c. Song, khi o s rp ly &i m nh tri, có lJ tri hi n
vhiêm bao  bo cho. K ra s và lý n ng t a l?n nhau, lý sinh ra t" s, s c!ng ch a
bao gi không sinh ra t" lý, m nh dài ngn là s, lòng hiu thành là lý. Có ng i bo
r'ng o s có th nm tính mng bay lên  &c, nh ng tôi không tin.
Tháng 5, trng 500 tr &ng toàn cây muZm (sut t" bn Hng n ê quai vc C^u Thn).
Mùa thu, tháng 8, n c to, vua ng chi H Tây.
Mùa ông, tháng 10, Vua ng n hành cung ph Thiên Tr ng.
Bính Thìn, [Nguyên Phong] nm th 6 [1256], (Tng Bo H u nm th 4). Mùa xuân, tháng 2,
m khoa thi chn kW s . Ban cho Trn [21b] Quc L+c Z kinh trng nguyên; Tr ng Xán Z tri trng
nguyên; Chu Hinh Z bng nhãn; Trn Uyên Z thám hoa lang1. Ly Z thái hc sinh 43 ng i (kinh 42
ng i, tri 1 ng i), xut thân có th b$c khác nhau.
Hi quc s, c ng i ch a phân kinh tri, ng i Z u ban cho [danh hi u] trng nguyên. n
nay, chia Thanh Hóa, Ngh An làm tri, cho nên có phân bi t kinh tri.
Tháng 3, nhu$n, úc 330 qu chuông.
Mùa h, tháng 5, sét ánh i n Thiên An, li ánh cung Thái Thanh, t &ng Thiên Tôn gãy mt
mt ngán tay.
Vét sông Tô Lch.
Mùa thu, tháng 7, V! Thành V ng Doãn em c nhà trn sang n c Tng. Th% quan T Minh là
Hoàng Bính bt li  a tr cho ta.

1

CMCB6 chú Quc L+c ng i huy n Thanh Lâm (châu Hng); Tr ng Xán ng i huy n T Giang (l Bc Giang); Trn Uyên ng i
huy n  ng Hào (châu Hng).
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(Doãn là con Yên Sinh V ng do Hin T" sinh. Yên Sinh có him khích vi vua, n khi Hin T"
mt, b tht th, nên trn sang n c Tng). Vua th ng vàng l#a cho Bính. Do y vi c gi< phòng quan
i càng thêm nghiêm ng+t.
inh Tw, [Nguyên Phong] nm th 7 [1257], (Tng Bo H u nm th 5).Mùa xuân, tháng 2,
Hoàng Bính em c nhà n c a khuyt, dâng con gái [22a] vào cung. Vua nh$n, sách phong làm Hu
Túc phu nhân.
Mùa thu, tháng 8, ch tri Quy Hóa1 là Hà Khut sai chy trm tâu [vua] là có s Nguyên sang.
Tháng 9, xung chiu, l nh t h<u t ng quân em quân thy b ra ngn gi< biên gii, theo s
tit ch ca Quc Tun.
Mùa ông, tháng 11, l nh truyn c n c sm s a v! khí.
Tháng 12, ngày 12, t ng Nguyên Ngt L ng H&p i2 xâm phm Bình L Nguyên3.
Vua thân hành c chin, xông pha tên n. Quan quân hi núng, vua ngonh trông t h<u, ch
có Lê Ph# Trn (tc Lê Trn) mt mình mt ng a, ra vào tr$n gi+c, sc m+t bình thn nh không.
Lúc y, có ng i khuyên vua d"ng li4  ch huy chin u. Ph# Trn c sc can vua:

"Nay thì b h ch ánh mt ván dc túi thôi! Hãy nên tm lánh chúng, sao li có th d dàng tin
li ng i ta th!".
By gi, vua mi lui quân óng  sông Lô5. Ph# Trn gi< phía sau. Quân gi+c bn lon x, Ph#
Trrn ly ván thuyn che cho vua kh=i trúng tên gi+c.
Th gi+c rt mnh, [vua] li phi lui gi< sông Thiên Mc6. Ph# Trn theo vua bàn nh<ng vi c c
m$t, rt ít ng i bit  &c u ó.
[22b] Vua ng thuyn nh= n thuyn Thái úy Nh$t Hi u h=i k sách (chng gi+c). Nh$t Hi u
 ng d a mn thuyn, c ngi ch không ng d$y n%i, ch ly ngón tay chm n c vit hai ch "nh$p
Tng"7 lên mn thuyn. Vua h=i quân Tinh C ng  âu? (Tinh C ng là quân do Nh$t Hi u ch huy).
Nh$t Hi u tr li:
"Không gi  &c chúng n"
Vua l$p tc di thuyn n h=i Thái s Trn Th , Th  tr li:
"u thn ch a ri xung t, b h "ng lo gì khác".
S thn Ngô S Liên nói: Nh$t Hi u là i thn cùng h vi vua. Gi+c n, khip
s&, hèn nhát, không có k sách chng gi<, li còn kim cách xui vua mình chy i  nh
n c khác, thì còn dùng hn làm t ng làm gì?
1

Tri Quy Hóa: thi Trn gm t tnh Yên Bái, phn h<u ngn sông Hng và t các huy n sông Thao, Thanh Hòa và Yên L$p,
tnh V nh Phú hi n nay.

2

Tên Mông C% là Uy-ry-ang-kha-ai (Uriyangqadai), có sách phiên âm là Ngt L ng H&p Thai hay Ngt L ng Cáp Thai.

3

Có lJ là ch% sông Cà L g+p quc l s 2, tc là vùng gn H ng Canh, huy n BÌnh Xuyên (nay là huy n Tam o, tnh V nh
Phú).

4

Nguyên vn: "Khuyn  trú dch th chin". "Trú dch" ngh a là " li dch trm", dùng  ây không phù h&p. Chúng tôi ng r'ng
ó là hai ch< "trú tt" có ngh a là "d"ng li", "d"ng xe ng ", mt kiu nói i vi vua. Ch< tt ã b chép lm thành ch< dch do
dng ch< gn ging nhau.

5

Thi Trn, gi on sông Hng t" Bch Hc tr xung là sông Lô.

6

Sông Thiên Mc: theo C ng m#c là khúc sông Hng chy qua vùng bãi Mn Trù, nay thuc xã Tân Châu, huy n Châu Giang,
tnh Hi H ng.

7

'Nh$p Tng" ngh a là chy vào t Tng. By gi nhà Tng còn gi< min nam n c Tng.
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Ngày 24, vua và Thái T ng lâu thuyn, tin quân n ông B u, ón ánh, c phá  &c
quân gi+c. Quân Nguyên chy trn v, n tri Quy Hóa, ch tri là Hà B%ng chiêu t$p ng i Man [23a]
ra t$p kích, li c phá bn chúng.
Khi y, ng i Nguyên mi ly  &c Vân Nam, bn du binh1 c p n, không có ý ánh chim,
nên bây gi ng i ta gi chúng là "gi+c Ph$t". Gi+c rút, ban cho Bng t c hu.
Tha ti cho tiu hi u Hoàng C à.
Tr c kia có ln vua ban xoài cho nh<ng ng i hu c$n, C à không  &c n. n khi quân
Nguyên ti ông B u, C à ngi thuyn nh> chy trn. n Hoàng giang2 g+p hoàng thái t i
thuyn ng &c lên, à lánh sang b sông bên kia, thuyn chy rt gp. Quan quân gi ln: "Quân
Nguyên  âu".
C à tr li:
"Không bit, i mà h=i nh<ng ng i n xoài y".
n ây, thái t xin phép C à vào c c hình  rn nh<ng kW làm tôi bt trung. Vua nói:
"C à ti áng git c h, song i x a ã có chuy n D ng Châm không  &c n tht dê, n
nZi làm quân n c Trnh b thua3. Vi c C c à là lZi  ta, tha cho hn ti cht, cho phép hn ánh gi+c
chuc ti".
Khi vua thân hành thng l nh sáu quân [23b] i chng gi+c, quan gi< n vi vàng giu n báu
lên r ng i n i Minh, ch em n ni m$t i theo. Gi<a  ng, n y li mt. Giy t trong quân
không có n. Vua sai th& khc gZ làm n. n khi xa giá v kinh, li có ng i em dâng con n b mt,
n báu giu i v?n còn nguyên  ch% c!.
Mu Ng, [Nguyên Phong] na8m th 8 [1258], (T" tháng 3 v sau là Thánh Tông Thi u Long
nm th 1, Tng Bo H u nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng mt, vua ng chínnh i n,
cho trm quan vào chu. Trm h yên nghi p nh c!.
nh công phong t c: cho Lê Ph# Trn làm Ng s i phu; li em công chúa Chiêu Thánh g
cho. Vua nói: "Tr?m không có khanh, thì âu có ngày nay. Khanh hãy c gng  cùng &c trn v>n v
sau".
S thn Ngô S Liên nói: Vua tôi nhà Trn coi th ng o v& chng li thy 
ây [24a] ln n<a.
Sai s sang thông hiu vi nhà Tng.
Sai Lê Ph# Trn, Chu Bác Lãm sang Nguyên.
lúc này, s Nguyên sang òi l v$t h'ng nm, òi tng thêm tin cng, lung tung không nh.
Vua sai Lê Ph# Trn i s, ly Bác Lãm làm phó. Cui cùng qui nh 3 nm mt ln tin cng, coi là
th ng l .
Tháng 2, ngày 24, vua nh ng ngôi cho Hoàng thái t Hong, lui  Bc Cung.
Thái t lên ngôi Hoàng , %i niên hi u là Thi u Long nm th 1. i xá. Vua t x ng là Nhân
Hoàng, tôn th &ng hoàng là Hin Nghiêu Thánh Th Thái Th &ng Hoàng .

1

Du binh: Cánh quân nh= có nhi m v# tun tra hay t kích c!ng gi là du ky.

2

Khúc sông Hng  phía trên Nam nh, khong ngã ba Tun V ng.

3

Theo T truy n, D ng Châm là ng i ánh xe cho hoa Nguyên n c Tng. Tng và trnh sp ánh nhau, Hoa Nguyên làm tht
dê cho binh s n, nh ng không cho D ng Châm d . Khi ánh nhau, D ng Châm nói: Tht dê hôm trc là quyn  ngoài,
ánh nhau hôm nay là vi c ca tôi, ri ánh xe chy theo quân Trnh, n c Tng do v$y b thua. Ch< "Trnh"  Toàn th phi s a
là ch< "Tng".
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S thn Ngô S Liên nói: T" khi H V! truyn ngôi cho con thì cha cht con ni,
anh cht em thay, ã thành phép th ng mãi mãi.
Gia pháp h Trn li khác th: con ã ln [24b] thì cho ni ngôi chính, còn cha lui  cung
Thánh T", x ng là Th &ng hoàng, cùng trông coi chính s . th c ra truyn ngôi ch  yên vi c sau,
phòng lúc vi vàng, ch mi vi c u do Th &ng hoàng quyt nh. Vua k v không khác gì hoàng thái
t c. Nh v$y thì có h&p o không?
Có lJ là ly ngh a quW Càn lui  ph ng tây bc và quW Chn tin ra ph ng ông1. Nh ng ch a
n lúc già nua thì không  &c l i m=i. Sao b'ng c truyn ni nh Tam V ng  úng lJ thy chung
là hn c. Mnh T nói: "Theo phép ca Tiên V ng mà lZi lm thì ch a bao gi có th".
Các quan dâng tôn hi u là Hin Thiên Th o i Minh Quang Hiu Hoàng .
Mùa thu, tháng 8, gió to, nh tháp Báo Thiên ri xung.
Ly con gái th* nm c+a Yên Sinh Vng là Thiu làm Thiên Cm phu nhân. Ít lâu
sau, phong làm hoàng hu.
Mùa ông, tháng 11, ngày 11, hoàng tr ng t Khâm sinh.
Phong em là Quang Khi làm Chiêu Minh

i Vng.

[25a] THÁNH TÔNG HOÀNG

F

Tên húy là Hong, con tr ng dòng ích c+a Thái Tông. M) là Hin T Thun Thiên
hoàng thái hu Lý th, nhân Thái Tông chiêm bao thy thng  trao cho gm báo, hu có
mang. Nm Canh Tý, Thiên ^ng Chính Bình nm th* 9 (1240) tháng 9, ngày 25, gi' Ng sinh,
sau ó lp làm hoàng thái t . Thái Tông bng2, lin lên ngôi báu, ngôi 21 nm, nh'ng
ngôi 13 nm, th 51 tu$i, bng cung Nhân Th, táng D Lng. Vua trung hiu nhân th*,
tôn hin trng o, cha khai sáng trc, con k tha sau, c nghi p nhà Trn c bn vng
vy! Nhng u du tam mu(i3, tìm du o nht tha4 thì không phi phép tr nc hay c+a
 vng.
K Mùi, Thi u Long nm th 2 [1259], (Tng Khai Khánh nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng,
phu nhân Trn Th  là Linh T" quc m?u Trn th mt.
Trn th  &c gi là quc m?u vì ó vn là hi u ca Ngô phu nhân tr c kia, tc là hoàng h$u
[25b] Thái Tông thy Linh T" ã t"ng làm hoàng h$u ca Lý Hu Tông, không nz gi là công chúa, cho
nên phong làm quc m?u, c!ng là bi t danh ca hoàng h$u. Xe ki u, m! áo, quân hu ca bà u ngang
vi hoàng h$u.
S thn Ngô S Liên nói: Linh T" tr c ly Lý Hu Tông là bt chính, sau ly
Trn Th  là tht tit. Th nh ng con gái bà là Chiêu Hoàng nh ng ngôi cho nhà
Trn. Thu$n Thiên li là hoàng h$u ca Thái Tông, sinh ra thánh Tông. Yên Sinh V ng
1

Trong Bát quái, quW Càn ch cha, quW Chn ch con tr ng.

2

úng ra là Thái Tông nh ng ngôi.

3

Tam mui: (hay Tam ma a, Tam ma ...) là phiên âm ting Phn Samàdhi, có ngh a là t$p trung t

4

Nht th"a: ting Phn là ekayàna, có ngh a là "cZ xe duy nht". Ph$t giáo quan ni

t ng cao ,  &c coi
là thin nh (dhyàna)  b$c cao. Theo Ph$t giáo, t  &c phép Tam mui thì lìa dt  &c mi tp ni m, tà oan, tâm linh không
còn b xao ng n<a.
th ch ng i ta n Nát Bàn. O ây có ngh a là giáo lý ca nhà Ph$t.

m giáo pháp ca mình là cZ xe duy nht có
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có him khích vi Thái Tông, Linh T" ã iu ình hòa gii, li tình ngh a anh em nh
x a.
n khi ng i Nguyên tt  ng vào c p, kinh thành tht th, Linh T"  Hoàng Giang, gi< gìn
hoàng thái t , cung phi, công chúa và v& con các t ng soái thoát kh=i gi+c c p, li khám xét thuyn
các nhà cha giu quân khí u  a dùng vào vi c quân. Công ca bà giúp nhà Trn trong vi c ni tr thì
nhiu mà phn báo áp nhà Lý thì [26a] không  &c b'ng. Th mi bit tri sinh Linh T" là  m
nghi p nhà Trn. Vi c thì ging nh  Sn dy nhà H1, mà c thì không ging. o bin ca tri
nhh th y, huyn vi thay!
Mùa h, tháng 6, cho Nguyên Gii Huân làm i hành khin, Th &ng th t ph#, Lê Ph# Trn
làm Thy quân i t ng quân.
Mùa thu, tháng 7, bái yt sn lng. +t quan sn lng và phong cung tn ca tiên   th
ph#ng.
Tháng 9, ly ngày sinh làm tit H ng Thiên.
Mùa ông, thánng 10, ngày mng 4, Th &ng hoàng ng Bc cung (tc cung Thánh T"), các
quan n chu m"ng.
Canh Thân,[Thi u Long] nm th 3 [1260], (Tng Cnh nh nm th 1. Nguyên Th T% Ht
Tt Li t 2 Trung Thng nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, ngày mng 1 M$u Thìn, nh$t th c.
Ngày 25, m+t tri có hai qung, qung bên trong có sc vàng.
Tân Du, [Thi u Long] nm th 4 [1261], (Tng Cnh nh nm th 2, Nguyên Trung Tng
nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, chn inh tráng các l làm lính. [26b] còn thì sung làm sc dch các
snh, vi n, c#c và i tuyn phong các ph, l, huy n.
Thi li viên b'ng vit ch và làm tính. Ng i Z sung làm duyên li ni l nh s . Các ty thái y,
thái chúc, kho thi nh<ng ng i tinh thông ngh mình  b% các chc.
Mùa h, tháng 6, nhà Nguyn sai L b lang trung Mnh Giáp, Viên ngoi lang Lý Vn Tun,  a
th sang d#.
(Th i l &c nói: Quan liêu s th An Nam, phàm các vi c m! áo, l nhc, phong t#c u cn c
theo l c! ca n c mình, không phi thay %i. Hung chi, n c Cao Ly mi ri sai s sang xem, ã
xung chiu cho ht thy u theo l y. Ngoài ra ã rn bo biên t ng  Vân Nam không  &c t ti n
em quân ln c p ni c ng gii, quy nhiu nhân dân. Quan liêu s th n c ng i hãy yên %n làm n
nh c!)3.
ãi yn bn Mng Giáp  cung Thán T".
Sai Thông th i phu Trn Ph#ng Công, Ch v ký ban Nguyn Thám, Viên ngoi lang Nguyn
Din mang th sang Nguyên thông hiu.
Nhà Nguyên phong vua làm An Nam Quc V ng, ban cho 3 tm gm tây, 6 tm gm kim th#c.
Cho Chiêu Minh i V ng Quang Khi làm Thái úy. By gi, anh vua [27a] là Quc Khang ln
tu%i hn, nh ng tài nng tm th ng, nên phong Quang Khi làm t ng.
1

Theo truyn thyt Trung Quc, i V! thay C%n tr thy, n  Sn, g+p ng i con gái bin thànnh con cáo trng 9 uôi, V! ly
ng i ó. Ng i con gái  Sn ã giúp V! hoàn thành công vi c tr thy. Sau V!  &c vua Thun truyn ngôi, tr thành ôn g
vua u tiên ca nhà H.

2

Tên Mông C% là Khu-bi-lai (Qubilai), th tch Trung Quc phiên âm là Ht Tt Li t hay Ht Tt Lai. Ht Tt Li t lên ngôi nm 1260,
miu hi u là Nguyên Th T%, niên hi u là Trung Thng.

3

ây là ni dung tóm tt t chiu th

chiu th.

ca Ht Tt Li t. Nguyên vm xem

An Nam chí l &c,

quyn 2, phn

i Nguyên
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S thn Ngô S Liên nói: Theo quy ch nhà Trn, các v ng hu u  ph 
ni h ng p ca mình, khi chu hu thì n kinh ô, xong vi c li v ph  . Nh Quc
Tun  Vn Kip, Th   Quc H ng, Quc Ch^n  Chí Linh u th c. n khi vào
triu làm t t ng, mi thng l nh vi c n c. Nh ng c!ng ch nm i c ng thôi, còn
quyn thì thuc v hành khin. Ng i khinh li thành trng, ng i trng li thành khinh,
mà không phi lo thêm mt tng công vi c, c!ng là có ý bo toàn v$y. V li, nh nm
inh Tw i Nguyên Phong, gi+c Nguyên sang c p, các v ng hu c!ng em gia ng
và h ng binh th% hào làm quân cn v ng. Trong s bin i i nh1 li em ng i
thôn trang sm s a nghi tr &ng i ón vua, ó c!ng làm v<ng cái th"duy thành"2 v$y.
[27b] Nhâm Tut, [Thi u Long] nm th 5 [1262], (Tng Cnh nh nm th 3, Nguyên Trung
Thng nm th 3). Mùa xuân, tháng 2, th &ng hoàng ng n hành cung Tc M+c, ban ti c ln. Các
h ng lão t" 60 tu%i tr lên, mZi ng i  &c ban t c hai t 3, àn bà  &c hai tm l#a.
%i h ng Tc M+c làm ph Thiên Tr ng, cung gi là Trùng Quang. Li xây riêng mt khu cung
khác cho vua ni ngôi ng khi v chu, gi là cung Trùng Hoa. Li làm chùa  phía tây cung Trùng
Quang gi là chùa Ph% Minh. T" ó v sau, các vua nh ng ngôi u ng  cung này. Do ó, +t sc
dch hai cung  hu h, li +t quan l u th  trông coi.
Tháng 3, xung chiu cho các quân ch to v! khí, chin thuyn. Quân thy, l#c t$p tr$n  chín
bãi phù sa sông Bch Hc 4.
Mùa thu, tháng 9, soát tù, kW nào khi gi+c Bc sang mà u hàng quân Nguyên thì không tha.
Chiêm thành sang cng.
Mùa ông, tháng 11, n c Nguyên sai bn Mã H&p B5 10 ng i sang h=i v l khánh h.
Tháng 12, [28a ] m a gió to.
Quý Hi, [Thi u Long ] nm th 6 [1263], (Tng Cnh nh nm th 4, Nguyên Trung Thng
nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng, sai i n tin ch huy s Phm C a và Trn Kiu sang Nguyên.
Vua Nguyên xung chiu u ãi, cho 3 nm mt ln cng.
Tháng 2, m a á.
Tháng 3, sét ánh i n Thiên An
Mùa h, tháng 4, cho Lê C làm tri ch Thanh Hoá
Mùa thu, tháng 7, Th  i tun các ngun sông  Lng Sn.
Tháng 9, có b nh dch
Mùa ông, tháng 12, gió ln, m a to.
Th% quan ph T Minh6 n c Tng là Hoành Bính dâng sn v$t a ph ng vàem 1200
b thuc sang quy ph#.

1

Bn khc Toàn th ã khc nhm ch i? thành ch Thiên?. i nh là niên hi u ca D ng Nh$t L. D ng Nh$t L là con
ng i ph ng chèo, c p ngôi nhà Trn (1369), các v ng hu tôn tht nhà Trn em quân dàn các ni ón Trn Ph (Trn
Ngh Tông) t" trn à Giang v kinh ô giành li ngôi vau cho nhà Trn.

2

Thi Kinh, Tiu nhã có câu: "Tông T

3

Quan chc i x a, mZi cp b$c chia làm nhiu t ,  s t nht nh thì thng mt cp.

4

Nguyên vn: "Bch Hc giang c u phù sa", ch a rõ ngh a, tm dch nh trên.

5

Mã H&p B: là phiên âm ca Mahmud (Ma-h-mút), mt tín  HI giáo làm quan cho Ht Tt Li

6

Thuc tnh Qung Tây, Trung Quc.

duy thành" th ng  &c hiu vi ý ngh a là ng i tôn tht nh bc thành bo v triu
ình, ý nói v ng hu tôn tht nhà Trn là bc t ng thành bo v ngai vàng vua Trn.

t.
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Giáp tý,[ Thi u Long] nm th 7 [1264], (Tng Cnh nh nm th 5, Nguyên Chí
Nguyên nm th nht ). Mùa xuân, tháng giêng, Thái s Trn Th  cht (th 71 tu%i), truy t+ng
Th &ng ph# Thái s Trung V! i V ng.
Th  tuy không có hc vn, nh ng tài l &c [28b] hn ng i, làm quan triu lý  &c mi
ng i suy tôn. Thái Tông ly  &c ly  &c thiên h u nh m u sc ca ông c. Vì th ông  &c nhà
n c d a c$y, quyn át c vua.
By gi có kW àn h+c ông, vào g+p Thái Tông khóc mà nói r'ng :
"B h còn th u mà Th  qyun át c vua, xã tc ri sJ ra sao"?.
Thái Tông l$p tc l nh xe ng n dinh Th , bt c ng i àn h+c y em theo và
nói ht nh<ng li ng i y nói cho Th  bit. Th  tr li: "úng nh nh<ngli hn nói ".
Ri ly ngay tin l#a th ng cho ng i y.
Linh t" quc m?u có làn ngi ki u i qua thm cm, b quân hi u ngn li,v dinh khóc
bo Th :
" M# này làm v& ông, mà b bn quân hi u khinh nhn n th ".
Th  tc gi$n, sai i bt. Ng i quân hi u y ngh r'ng mình chc phi cht. Khi n
ni, Th  v+n h=i tr c m+t, ng i quân hi u y c theo s th c tr li. Th  nói:" Ng i  chc
thp mà gi<  &c lu$t pháp, ta còn trách gì n<a ". Ly vàng l#a th ng cho ri cho v.
[29a] Th  có ln duy t nh s h kh^u, quc m?u xin riêng cho mt ng i làm câu
 ng 1. Th  g$t u, ri ghi h tên quê quán ca ng i ó. Khi xét duy t n xã y, h=i tên mZ 
âu, ng i ó m"ng rz bo hn:
"Ng i vì có công chúa xin cho  &c làm câu  ng, không th ví nh<ng câu  ng
khác  &c, phi ch+t mt ngón chân  phân bi t vi ng i khác".
Ng i ó kêu van xin thôi mãi mi tha cho. T" ó không ai dám n thm vì vi c riêng
n<a.
Thái Tông có ln mun cho ng i anh ca Th  là An Quc làm t t ng. Th  tâu
:
" An Quc là anh thn, nu cho gi=i hn thn thì thn xin trí s , nu cho thn gi=i hn An
Quc thì không th c An Quc. Nu anh em u làm t t ng c thì vi c triu ình sJ ra làm sao?".
Vua bèn thôi.
Th  tuy làm t t ng, nh ng mi vi c không vi c gì không  ý. Vì th ã giúp nên
v ng nghi p và gi<  &c ting tt cho n lúc mt. Thái Tông [29b]có làm bài vn bia  sinh t"  t=
lòng +c bi t quý mn ông. Th nh ng cái ti git vua và thông dâm vi hoàng h$u thì khó l^n tránh vi
i sau v$y.
Tháng 2, sao Ch%i hi n  ph ng ông bc.
Tháng 3, ly Khâm Thiên i V ng Nh$t Hi u làm T ng quc thái úy, nm chung vi c
n c.
By gi, vua cho Nh$t Hi u làm Thái s , nh ng Nh$t Hi u c ý t" chi không nh$n vì
xu h% v vi c vit ch< lên mn thuyn. Vua tuy cho ông không nh$n chc Thái s , nh ng li ban thêm
hai ch< "T ng quc", thành "T ng quc thái uý".

1

Câu  ng: chc dch trong xã, gi< vi c bt b, gii tng.
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Mùa thu, tháng 7, ngày mng 6, Th &ng hoàng ban yn cho các quan  i n Diên Hin.
Yn ch a xong, bZng có sao Ch%i xut hi n  ph ng ông bc, uôi dài sut tri. Th &ng hoàng ra
xem và bo :
" Ta xem sao Ch%i này rt sáng, mà uôi rt dài, không phi là tai ha ca n c ta".
L nh c d xong yn.
Tháng 10, mùa ông nm y, vua Tng bng.
t S u, [ Thi u Long] nm th 8 [1265], (Tng  Tông C, Hàm Thun nm th
nht, Nguyên Chí Nguyên nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, n c Chiêm Thành sai s [30a] sang cng.
Tháng 3, %i Bình bc ty  Kinh s

làm i an ph s.

Theo ch  tr c, An ph s qua tr nh$m các l ,  l kho duy t thì vào làm An ph
s ph Thiên Tr ng, li  l kho duy t n<a thì b% làm vi c  Th^m hình vi n, ri mi  &c làm An
ph s Kinh s .
Mùa thu, tháng 7, n c to, vz  ph ng C Xá. Ng i và súc v$t b cht ui nhiu.
i xá.
Hoàng t c Vi p sinh .
Bính Dn,[Thi u Long]nm th 9 [1266],(Tng Hàm Thun nm th 2, Nguyên Chí
Nguyên nm th 3). Mùa xuân,tháng giêng, s thn Chiêm Thành là B Tin, B Ho'ng, B t n cng.
Tháng 2,nhà Nguyên sai N$u Lt inh1 sang bo:
"Tr c kia, ta ã sai s sang thông hiu, kW th"a hành u mê không cho s tr v2 do ó ta mi
có vi c d#ng binh nm tr c3"
Vua sai D ng An D zng và V! Hoàn sang Nguyên áp l.
Tháng 3, m khoa thi chn hc trò, Ban Z kinh trng nguyên Trn C, tri trng nguyên Bch
Liêu; bng nhãn (khuyt tên h); thám hoa lang H Nghi; thái hc sinh [30b] 47 ng i, xut thân theo
th b$c khác nhau.
Liêu ng i Ngh An, tính thông minh nh lâu, c sách ngàn dòng mt mch. By gi, th &ng
t ng Quang Khi coi Ngh An, Liêu làm môn khách mà không làm quan.
Tháng 2, thy quân l ông Hi i tun biên gii n núi Ô Lôi do ó bit  &c k` hn quân
Nguyên sang xâm l &c.
Mùa ông, tháng 10, xung chiu cho v ng hu, công chúa, phò mã, cung tn chiêu t$p dân
phiêu tán không có sn nghi p làm nô t`  khai kh^n rung b= hoang, l$p thành in trang.V ng hu
có trang th c bt u t" y.
inh Mão,[Thi u Long]nm th 10 [1267], (Tng Hàm Thun nm th 3, Nguyên Chí Nguyên
nm th 4). Mùa xuân, tháng 2, Chiêm Thành sang cng.
Tháng 3, nh ngc di p4 phái chính dòng h vua ca v ng hu, công chúa  phong m, gi là
"kim chi ngc di p"1. Cháu 3 i  &c phong t c hu hay qu$n v ng, cháu 4 i  &c ban t c minh
t , cháu i ban t c th &ng ph^m [31a]. T c phong theo ng! ph#c 2.

1

N$u Lt inh là phiên âm t" Nu-rát-Din (Nurad-Din), mt tín  Hi Giáo làm quan cho nhà Nguyên, Nguyên s phiên âm là Nt
Lt inh.

2

Tr c ln xâm l &c i Vi t nm 1258, nhà Nguyên sai s sang do nt, yêu sách. Nhà Trn ã bt giam bn chúng.

3

Ch ln tin quân xâm l &c i Vi t nm 1258 ca quân Nguyên do Ngt L ng H&p Thai ch huy.

4

Ph h ca Hoàng gia gi là "ngc di p".
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Mùa h, tháng t , chn dùng nho sinh hay ch< sung vào quán, các, snh, vi n.
By gi +ng K làm Hàn lâm vi n hc s , Z Quc Tá làm trung th snh trung th
l nh, u là nho s vn hc.
Theo ch  c!, không phi là ni nhân (hon quan ) thì không  &c làm hành khin,
ch a bao gi dùng nho s vn hc. Bt u t" ây, nho s vn hc mi gi<  &c quyn bính.
Tháng 5, phong em là Ích Tc làm Chiêu Quc V ng.
Ích Tc là con th ca Th &ng hoàng, thông minh hiu hc, thông hiu lch s , l#c ngh , vn
ch ng nht i. Dù ngh v+t nh á cu, ánh c, không ngh ghì không thông tho; t"ng m hc
 ng  bên h<u ph  , t$p h&p vn s bn ph ngcho hc t$p, cp cho n m+c, ào to thành tài nh
bn Mc nh Chi  Bàng Hà, Bùi Phóng  Hng Châu v.v . . . gm 20 ng i, u  &c dùng cho i.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu nh quân ng!, mZi quân 30 ô, mZi ô 80 ng i, [31b]
chn ng i tôn tht gi=i võ ngh , tinh binh pháp  ch huy.
Phong em là Nh$t Du$t làm Chiêu Vn V ng.
Bn D ng An D zng t" n c Nguyên tr v, mang theo luôn l v$t ca vua Nguyên
áp li3.
Mu Thìn, [Thi u Long] nm th 11 [1269], (Tng Hàm Thun nm th 4, Nguyên Chí
Nguyên nm th 5 ). Mùa Xuân, tháng giêng, vua t"ng nói vi tôn tht r'ng:
"Thiên h là thiên h ca t% tông, ng i ni nghi p ca t% tông phi cùng h ng phú quý vi
anh em trong h. Tuy bên ngoài có mt ng i  ngôi tôn,  &c c thiên h ph#ng s , nh ng bên trong
thì ta vi các khanh là ng bào rut tht. Lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh nên truyn nh<ng
li này cho con cháu  chúng "ng bao gi quên, thì ó là phúc muôn nm ca tông miu xã tc ".
n ây, xung chiu cho các v ng hu tôn tht, khi bãi triu thì vào trong i n và lan ình.
Vua cùng n ung vi h. Hôm nào tri ti không v  &c thì xp gi dài, tri chn rng, kê gi ng lin
cùng ng vi nhau  t= ht lòng yêu quý nhau.
[32a] Còn nh trong các l ln nh triu h, tip tân, yn ti c thì phân bi t rõ ngôi th, cp b$c
cao thp. Vì th, các v ng hu thi y không ai là không hòa thu$n, kính s& và c!ng không phm lZi
khinh nhn, kiêu cng.
Muà h, tháng 6, i hn.
Ngoi thích là Lý Cát phm ti ngi vào ngai vua  i n Thiên An. Khi xét h=i tr ti thy hn có
chng iên, bèn ánh tr &ng ri tha.
Mùa thu, tháng 7, n c to.
T ng quc thái úy Nh$t Hi u cht, th 44 tu%i, truy t+ng T ng quc thái s .
Mùa ông, tháng 10, vua cùng anh là T nh Quc i V ng Quc Khang cùng vui ùa tr c m+t
Th &ng hoàng. Th &ng hoàng lúc by gi m+c áo vi bông trng. T nh Quc múa i u múa ca ng i
H, Th &ng hoàng ci áo ban cho Quc Khang. Vua c!ng múa i u múa ca ng i H  xin chic áo
y. Quc Khang nói:
"Cái quý nht là ngôi hoàng , h thn còn không tranh vi chú hai. Nay c chí tôn ban cho
thn mt v$t nh= mn mà chú hai c!ng mun c p ly chng ?".

1

Cành vàng lá ngc, ch dòng dõi quyn quí. O ây là dòng dõi nhà vua.

2

Tc là  d?n v tang ph#c theo 5 b$c, ng vi quan h gn xa i vi ng i cht.

3

Nguyên s , q.209 chép vi c này vào tháng 9 nm Chí Nguyên nm th 4 (1267).
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Th &ng c c i nói:" Th ra mày coi ngôi vua[32b] vi cái áo xoàng này chEng hn kém gì
nhau".
Khen ng&i hi lâu ri [th &ng hoàng] cho T nh Quc chic áo y.Trong chZ cha con, anh em hòa
thu$n vui vW nh v$y y.
ói to.
K T, [Thi u Long] nm th 12 [1269], (Tng Hàm Thun nm th 5, Nguyên Chí Nguyên nm
th 6). Mùa xuân, tháng 2, Chiêm Thành dâng voi trng.
Mùa h, tháng 5, t nt, sao bng.
Tháng 6, hn hán. Soát tù. Có m a. n tháng 7, mùa thu, dân mi cày cy  &c.
Tháng 8, n c to.
Tháng 9, phong T nh Quc i V ng Quc Khang làm Vng Giang phiêu kw ô th &ng t ng
quân.
Mùa ông, tháng 10,  &c mùa nh=.
Tháng 12, s Nguyên Lung Hi Nha1 sang d# v vi c biên gii. Vua sai Lê à, inh Cng Viên
sang Nguyên.
Canh Ng,[Thi u Long] nm th 13 [1270], (Tng Hàm Thun nm th 6, Nguyên Chí Nguyên
nm th 7). Mùa xuân, tháng 3, T nh Quc i V ng Quc Khang d ng ph   Din Châu, hành lang,
i n v! bão quanh, tráng l khác th ng.Vua nghe tin ,sai ng i n [33a] xem .T nh Quc s&, mi tc
t &ng ph$t  ó (nay là chùa Thông).
Mùa h, tháng 4, Chiêm Thành sang cng.
Mùa thu, tháng 7, n c to. Các  ng ph  kinh ô phn nhiu phi i li b'ng thuyn bè.
Tháng 9 ,Vua ng n hành cung Thiên Tr ng.
Tân Mùi, [Thi u Long] nm th 14 [1271], (Tng Hàm Thun nm th 7, Nguyên Chí Nguyên
nm th 8 ). Mùa xuân, tháng giêng, soát tù.
Tháng 2, ngày mng 1, ng t.
Tháng 3, phong Chiêu Minh i V ng Quang Khi làm T ng quc thái úy, nm gi< vi c n c.
Nm y, Mông C% +t quc hi u là i Nguyên, sai s sang d# vua vào chu. Vua ly c có b nh
t" chi không i.
Nhâm Thân, [Thi u Long] nm th 15 [1272], (Tng Hàm Thun nm th 8, Nguyên Chí
Nguyên nm th 9) .Mùa Xuân, tháng giêng, Hàn lâm vi n hc s kiêm Quc S vi n giám tu Lê Vn H u
vâng sc ch son xong b i vi t s ký t" Tri u V! [33b]  n Lý Chiêu Hoàng, gm 30 quyn, dâng
lên. Vua xung chiu khen ng&i.
Mùa h, tháng 4, s Nguyên Ngt L ng2 sang d#, h=i gii hn ct ng c!. Vua sai Viên ngoi
lang Lê Kính Phu i hi khám. [Phu] tr v nói r'ng, ct ng Mã Vi n d ng lâu nm ã b mai mt,
không còn tung tích gì n<a.
Tháng 6, ngày 23, gi Mùi, m+t tri rung ng.
Sai ng T Dã, Z Mc sang Nguyên3.

1

Tc Ht Lung Hi Nha trong Nguyên s , phiên âm t" ting M

2

Phiên âm t" ting Mông C% U-ry-ang (Uriyang).

3

Nguyên vn chép: "Khin ng T" Z Dã Mc nh Nguyên". Có ng i hiu là sai ng t (tc trW con) tên là Z Dã Mc sang
Nguyên (Bn dch c! q.II, 1971, tr.42 và tr.290). Nh ng An Nam chí l &c q.14, chép rõ: "Sai i phu ng T Dã, Z Mc Cng".
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Mùa ng, tháng 10, xung chiu tìm ng i tài gi=i, o c, thông hiu kinh sách làm T
nghi p Quc t giám, tìm ng i có th ging bàn ý ngh a ca t th , ng! kinh sung vào hu ni vua
c sách.
Quý du, Bo Phù nm th 1 [1273], (Tng Hàm Thun nm th 9, Nguyên Chí Nguyên nm
th 10). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng 1, %i niên hi u.
Tháng 3, ngày 19, sét ánh 7 chZ ngoài c a i H ng.
Mùa ông, tháng 11, cho Nhân Túc V ng Ton làm Nh$p ni phán i tông chính ph i tông
chính.
[34a] Giáp Tut, Bo Phù nm th 2 [1274], (Tng Hàm Thun nm th 10, Nguyên Chí
Nguyên nm th 11 ). Mùa thu, tháng 7, n c to.
Mùa ông, tháng 10, ng i Tng sang quy ph#.
(Tr c ó, n c Tng  mé Giang Nam, ng i Nguyên th ng hay ln ánh. n ây, h em
30 chic thuyn bin ch y ca ci và v& con, v &t bin n La Cát Nguyên. n tháng 12, d?n v
kinh, an trí  ph ng Nhai Tuân, h t x ng là ng i Hi Kê1. Ng i n c ta gi ng i tng là kê quc,
vì ng i tng có các hàng vi l#a, d &c ph^m, bày hàng m ch& buôn bán riêng).
Tháng 12, sách phong hoàng tr ng t Khâm làm hoàng thái t , ly con gái tr ng ca
H ng o V ng làm phi cho thái t .
Chn ng i nho hc có c hnh trong thiên h vào hu ông Cung2.
Ly Lê Ph# Trn làm Thiu s , kiêm Tr" cung giáo th#3. ly bn Nguyn Thánh Hun,
Nguyn S C sung Ni th ni th hc s (Ph# Trn ng i Ái Châu ). Vua t làm th  dy hoàng t và
vit Di h$u l#c 2 quyn.
t Hi, [Bo Phù] nm th 3 [1275], (Tng Cung  Hin c H u nm th 1, Nguyên
Chí Nguyên nm th 12 ). Mùa xuân, tháng 2, m khoa thi chn hc trò. [34b] Ban Z trng nguyên
ào Tiêu ; bng nhãn (khuyt h tên); thám hoa lang Quách Nh?n ; thái hc sinh 27 ng i, xut thân có
th b$c khác nhau.
Hai Khoa Bính Thìn, Bính Dn tr c kia có chia kinh trng nguyên và tri trng nguyên,
n nay li h&p nht.
Muà h, tháng 6, ngày Canh Tý mng 1, nh$t th c, m+t tri b che ht 4.
Mùa ông, tháng 11, t ng thn  biên gii phía bc chy trm tâu báo ng i Nguyên i
tun biên gii, xem xét a th.
Sai Lê Khc Ph#c và Lê Túy Kim sang Nguyên.5

Nguyên s q.209 c!ng chép vi c ng T Dã và Lê Vn Ân vào cng nm Chí Nguyên th 11 (1274). Nh v$y ng T Dã là tên
ng i và  &c chép úng. O ây, Toàn th ã chép l?n ln tên hai ng i. Phi s a cho úng là: "Sai ng T Dã và Z Mc sang
Nguyên".
1

Li chú Bn dch c! (q.II, 1971, tr.209) ng r'ng tên Hi Kê ? là Hi Ct ?). Hi Ct hay Hi Ht, Hi Hon là dân tc Uigur  Tân
C ng. Chn ng i Tng nh$n mình là ng i Hi Ht  tránh quân Nguyên.

2

Tc thái t .

3

Tr" cung: c!ng là thái t . Tr" cung giáo th# là chc thày hc ca thái t .

4

Tc nh$t th c toàn phn.

5

An Nam chí l &c chép: "...sai i phu Lê Khc Ph#c, Lê Vn Túy i cng". Nguyên s
cng". Lê Túy Kim chc là Lê Vn Túy.

chép: "...sai Lê Khc Ph#c, Vn Túy vào
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Bính Tý, [Bo Phù] nm th 4 [1276], (Tng c H u nm th 2, t" tháng 5 v sau là
Tng oan Tông Cnh ViêM nm th 1, Nguyên Chí Nguyên nm th 13 ). Mùa xuân, tháng 2, sai ào
Th Quang sang Long châu m &n c i mua thuc  thm dò tình hình ng i nguyên.
Tháng 3, m+t tri có chm en to b'ng qu trng gà, lay ng hi lâu. Có 2 ngôi sao
u nhau  gi<a tri, mt ngôi sa xung.
Mùa h, tháng 4, Nguyên Th T% ánh Giang Nam, sai H&p Tán Nhi Hi Nha 1 sang d# 6
vi c nh iu dân, giúp quân v.v . . . Vua u không nghe.
Mùa thu, tháng 9, ngày 17, hoàng tr ng tôn Thuyên sinh, l$p làm hoàng thái tôn, ít lâu
sau l$p làm ông cung hoàng thái t .
inh S u, [Bo Phù] nm th 5 [1277], (Tng Cnh Viêm nm th 2, Nguyên Chí
Nguyên nm th 14 ). Muà xuân, tháng 2, vua thân chinh ánh ng i Man, Lo  ng N?m Bà La2 , bt
sng b ng hn 1.000 ng i gii v.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1 , Th &ng hoàng bng  cung Vn Th
Tr c ó, Th &ng hoàng n ng  ng, bZng thy con rt bò trên áo ng . Th &ng hoàng s&,
ly tay phi nó ri ánh "keng" xung t, nhìn xem thì hóa ra cái inh st, oán là im nm inh.
Li có ln ùa sai Minh t Nguyn M+c Lão dùng phép nghi m quan nghi m xem im
lành hay im d<. Hôm sau M+c lão tâu : "Thy mt chic hòm vuông bn m+t u có [35b] ch<
"nguy t" , trên hòm có mt cái kim, mt chic l &c".
Th &ng hoàng li oán: "Hòm tc là quan tài, ch< " nguy t" (tháng)  bn bên tc là tháng 4,
cái kim có th cm vào v$t gì, tc là nh$p vào quan tài, ch< "s" là chic l &c, ng âm vi "s" là xa
tc là sJ xa ri các ng i".
Li lúc y  ng có trò múa ri, th ng có câu : "Mau n ngày mng 1 thay phiên".
Th &ng hoàng li oán : "Th là ngày mng 1 ta cht".
Nm tr c, có mt hôm th &ng hoàng ch&t bo t h<u : "Tháng 4 sang nm ta tt
cht". n nay qu nh v$y.
S thn Ngô S Liên nói : im lành hay tai ha, ch có ng i thành tâm
mi bit tr c  &c. Vì th, i truy n trong kinh dch có nói : "Hình dung s v$t thì bit
 &c v$t th c, chiêm oán s v$t thì mi bit  &c t ng lai". Nh ng tt là phi sau khi
ã suy xét trong lòng, nghin ng?m trong óc. Thái Tông bit  &c vi c t ng lai là
chiêm oán s v$t y. Nh ng nu không phi là ng i lý sáng, lòng thành, mà c thy
vi c là ph=ng oán mò  ri khEng nh, thì ch a bao gi không chuc ly tai ha v
sau .[36a]. ó là chZ khác nhau gi<a cái hc sm ký thu$t s vi cái hc thánh hin
chng?
Tháng 5, n c to. t nt sâu 7 tr &ng (ch a rõ chZ nào), súc v$t, tôm cá cht nhiu.
Mùa ông, tháng 10 ngày mng 4, táng [th &ng hoàng]  Chiêu Lng, miu hi u là Thái
Tông, tên th#y là Thng Thiên Ng C c Long Công M$u c Hin Hòa H u Thu$n Thn Vn Thánh Võ
Nguyên Hiu Hoàng .
S thn ngô s liên nói: D# Tông có th ca ng&i Thái Tông:
 ng Vi t khai c l zng Thái Tông
B x ng Trinh Quán ngã Nguyên Phong.
1

Tc Kha-xa Kha-y-a (Qasar Qaya), tên này  &c Ht Tt Li t c làm t lZ hoa xích  i Vi t t" tháng 3 nm 1275. Toàn th
chép lm 1 nm.Yêu sách 6 im ca Ht Tt Li t là: quân tr ng phi vào chu, con em phi làm con tin, kê s% h kh^u, thu np
thu má, iu ng quân giúp vi c binh, +t chc t lZ hoa xích  thng tr (Theo an Nam chí l &c q.2, i Nguyên chiu ch).

2

CMCB7 chú là ng Man  ph l B Chính, tc vùng Qung Bình ngày nay.
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Kin Thành tru t Yên Sinh ti,
Miu hi u tuy ng  c bt ng.
(Sáng nghi p Vi t  ng hai Thái Tông
Kia x ng Trinh Quán, ta Nguyên Phong
Kin Thành1 b git, Yên Sinh2 sng,
Miu hi u nh nhau, c chEng ng).
c ca Thái Tông s d  &c th, tuy tm lòng hiu  bt ngun t" tính tri, nh ng c!ng do
Linh T" quc m?u iu ình [B] hòa gii. Vi c c p v& ca anh c!ng do Linh T" và Th . Th là Thái
Tông mc vào ti lZi là do ng i d?n li, mà ^n nh?n  trn ngh a anh em c!ng li là do ng i d?n li.
ó là vì tuy có t cht tt >p tri phú cho, nh ng ch a có hc thc. n khi tu%i cao, lý lJ sáng t=, o
c tng tin, thì phi chng iu ó có  &c là t" thánh hc3?
Hôm th &ng hoàng bng, công chúa Thiu D ng (con gái th ca Th &ng hoàng tên là
Thúy )  ng  c<, bZng nghe ting chuông liên hi, mi h=i: "Có th nào không phi là tin d< chng"?.
Nh<ng ng i hu bên cnh nói di, nh ng công chúc chúa không nghe, c th ng
khóc, kêu gào, mt nhm nghin ri mt.
Tr c ó, Th ng hoàng không kh=e. Lúc y công chú ã ly th &ng v Vn H ng hu
(khuyt danh), công chúa nhiu ln sai ng i n thm h=i, nh ng ng i hu cnh u tr li là Th &ng
hoàng ã bình ph#c, không vi c gì. n khi nghe ting chuông, th ng khóc kêu gào mãi ri mt. Ng i
trong n c ai c!ng th ng.
By gi Uy Vn V ng [37a] Toi ly con gái ca Th &ng Hhàng là công chúa Th#y
Bo. Toi ham hc, hay th, có câu:
Pha lp ng! h vinh bi n ,
Tang ma t dã thng phong hu.
(Ti nón nm b hn gi< n,
Dâu giai ni v &t phong hu ),
[Toi] t hi u là Sm Lâu, có Sm Lâu t$p l u hành  i.
Vua t"ng h=i ông ngh a ch< "Quan gia". Ông áp:
"Nm i  ly thiên h làm ca công (quan), ba i v ng ly thiên h làm ca nhà (gia) nên
gi là quan gia".
Vua khen ông kin thc rng. Không may cht sm (24 tu%i), ng i trong n c ai c!ng
th ng tic.
Mu Dn, [Bo Phù] nm th 6 [1278], (Tng Cnh Viêm nm th 3, t" tháng 5 v sau
là  Bính T ng H ng nm th 1, Nguyên Chí Nguyên nm th 15 ). Mùa xuân, tháng 2, dân cht
nhiu vì b nh $u mùa.
Hi ó, nhà dân  kinh thành th ng b cháy v ban êm. Vua ra ngoi thành xem ch<a
cháy, Ni th gia oàn Khung i theo. Vua sai im xem ng i nào n ch<a cháy và kim xem ai n
tr c . Khung n u t"ng ng i mt bo ngi xung  m , m xong tâu rõ ng i nào n tr c ,
ng i nào n sau .

1

Thái Tông nhà  ng tên là Lý Th Dân, sau khi cha là Lý Cao T% cht, Th Dân em quân ph#c  c a Huyn V!, git hai ng i
anh là Kin Thành và Nguyên Cát  ot ngôi vua.

2

Yên Sinh: là th c thp ca Trn Liu, sau khi Liu n%i lon chng li Trn Thái Tông. Khi Trn Liu cht,  &c truy phong t c
v ng, nhân t phong mà gi là Yên Sinh V ng.

3

Ch Kh%ng giáo hay Nho giáo.
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Vau h=i : " Ti sao mà bit ?".
Khung tr li :" Thn n u ng i nào mà thy m hôi thm tóc và có tro b#i bám
[37b] vào thì ó là nh<ng ng i n tr c và c sc ch<a, ng i nào u tóc không có m hôi mà tro
b#i bay ri là ng i n sau không kp ch<a, vì th mà bit ". Vua cho là gi=i , có ý ct nhc  dùng .
( Thi Anh Tông, Khung làm kim pháp quan, khi xét án , h Anh Tông h=i v in l c!
, Khung u d?n  &c án c! làm chng , có khi d?n nhiu n 5 , 6 án . Anh Tông khen Khung thông
minh nh lâu ).
Phong con th là c Vi p làm Tá Thiên i V ng .
Tháng 3, phu nhân Lê Ph# Trn là công chúa Chiêu Thánh Lý th mt
Công chúa ly Ph# Trn hn 20 nm, sinh con trai là th &ng v hu Tông, con gái là ~ng
Th#y công chúa Khuê. n nay 61 tu%i thì mt .
Mùa h , lúa mt mùa.
Tháng 6, có ngôi sao ln sa v ph ng nam ri xung bin, hn ngàn ngôi sao nh= ri
theo, ting khêu nh sm n vài khc mi ht .
Mùa thu, tháng 8, ng t 3 ln, nhiu súc v$t cht .
Mùa ông, tháng 10, ngày 22, vua nh ng ngôi cho hoàng thái t Khâm.
[38a] Khâm lên ngôi Hoàng , x ng là Hiu Hoàng, tôn Th &ng hoàng là Quang
Nghiêu T" Hiu Thái Th &ng Hoàng  , tôn Thiên Cm hoàng h$u làm Nguyên Thánh Thiên Cm
Hoàng Thái H$u . By tôi dâng tôn hi u là Pháp Thiên Ng c C c Anh Li t V! Thánh Minh Nhân Hoàng 
.
Vua Nguyên nghe tin Thái Tông bng, có ý m a tính n c ta, sai L b th &ng th Sài
Xuân1 ( tc Sài Trang H ng) sang ta.
By gi s n c ta là Lê Khc Ph#c ang tr v, g+p quân Nguyên ánh n c Tng, lin
theo  ng H Qung mà v n c , Xuân cùng i vi Khc Ph#c sang ta [ Nhà Nguyên ] ly c vua
không xin m nh mà t l$p, d# bo phi sang chu. Vua không nghe, sai Trnh ình Ton, Z Quc K
sang Nguyên. Nguyên gi<a ình Ton không cho v2 .

NHÂN TÔNG HOÀNG

F

Tên húy là Khâm, con tr ng c+a Thánh Tông, m) là Nguyên Thánh Thiên Cm hoàng
thái hu, sinh nm Mu Ng, Nguyên Phong nm th* 8, tháng 11, ngày 11, c tinh anh
thánh nhân, thun túy o mo, s&c thái nh vàng, th cht hoàn ho, thn khí ti sáng.
Hai cung3 u cho là l, gi là Kim Tiên [38b] ng t . Trên vai bên trái có n!t rui en, cho
nên có th cáng áng c vi c ln, ngôi 14 nm, nh'ng ngôi 5 nm, xut gia 8 nm, th
51 tu$i, bng am Ngo Vân núi Yên T , a v táng
*c Lng. Vua nhân t hòa nhã, c!

1

Nguyên s chép là Sài Thung, hai ch< Thung và Xuân gn ging nh nhau nên d l?n. Tr c ây, các s b ca i Vi t và
Mông C% u i qua  ng Côn Minh (Vân Nam). Ln này, bn Sài Thung i th'ng t" Giang Lng (H Bc), qua Ung Châu
(Qung Tây)  vào n c ta, nên Toàn th mi nói là i theo  ng H Qung v n c.

2

Nguyên s chép là Trnh Quc Ton.

3

Th &ng hoàng Thái Tông và vua Thánh Tông.
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kt lòng dân, s nghi p trùng hng sáng ng'i thu trc, thc là bc vua hin c+a nhà Trn.
Song  tâm ni kinh pht, tuy nói là  siêu thoát, nhng ó không phi là o trung dung
c+a thánh nhân.
K Mão, [Thi u Bo] nm th 1 [1279], (Tng T ng H ng nm th 2, Nguyên Chí Nguyên
nm th 16 ). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng 1, %i niên hi u, i xá.
Chiêm Thành sai Ch Nng, Tra Di p sang cng. Bn Ch Nng xin  li làm ni thn, vua không
nh$n.
L$p bà phi Trn th làm hoàng h$u.
Ng i Nguyên ánh úp quân Tng Nhai Sn1. Quân Tng thua, T th"a t ng nhà Tng là L#c
Tú Phu cõng vua Tng nhy xung bin cht. H$u cung và các quan cht theo rt nhiu. Qua 7 ngày có
n hn 10 vn xác cht n%i lên m+t bin. Xác vua Tng c!ng  trong s ó. Th là ngv im sao sa
xung bin. Nm y nhà Tng mt.
[39a] S thn Ngô S Liên nói : Trong khong tri t, ch có hai khí âm d ng mà thôi. Ng i
làm vua t n mc trung hòa thì tri t nh v, vn v$t sinh sôi, và hai khí c!ng  &c iu hòa. Nu
khí âm thnh mà phm b"a vào khí d ng, thì tri t tt xut hi n tai bin  t= cho ng i làm vua bit.
Cho nên tai bin xut hi n tr c ri sau ó sJ có chng nghi m ngay. Lúc by gi nào nh$t th c, nào
m+t tri lay ng, nào t nt, nào m a á, sao sa, u là khí âm thnh hn khí d ng c. Nu không
phi là tri u chng tôi con m u hi vua cha thì c!ng là im di ch xâm ln Trung Quc. Phàm ng i
làm vua th$n trng tr c s rn bo ca tri, lo lng làm ht ph$n s ca ng i thì ó là o vãn hi tai
bin ca tri v$y. Nhà Tng ã không vãn hi  &c tai bin ca tri, mà n c Vi t ta ri c!ng b gi+c H2
xâm ln. May mà vua tôi cùng lo, quân dân chung sc, cui cùng di t tr"  &c gi+c Bc và hoàn thành
võ công i nh. Vì th mi nói: Th$n trng tr c s rn bo ca tri, làm ht ph$n s ca ng i là cái
o vãn hi tai bin ca tri v$y.
[39b] Mùa ông, tháng 10, ly ngày sinh làm tit Th Thiên.
Canh Thìn, [Thi u Bo] nm th 2 [1280], (Nguyên Chí Nguyên nm th 17). Mùa xuân, tháng
giêng, ban th c gZ, th c l#a cùng mt kiu.
Tháng 2, xét duy t s% inh và các sc dch trong n c.
Mùa ông, tháng 10,  &c mùa to. Lúa rung  Trà Kiu thuc Khoái L mt giò 2 bông.
Em Z Khc Chung là Z Thiên Th ki n nhau vi ng i, tình lý u trái. Ng i kia ón xa giá
 kêu bày. Vua h=i quan x ki n. [Viên quan ó] tr li:
" Án x

ã xong, nh ng hình nh quan thoái thác không chu chu^n nh ó thôi". Vua nói:

" ó là do s& mà né tránh Khc Chung y".
L$p tc, ang trên  ng i, sai Chánh cr ng ni th h=a là Trn Hùng Thao kiêm chc kim
pháp quan  chu^n nh, thì Thiên Th qu th c là trái, Quan áo xanh (tc là hon quan )  &c làm
vi c kim pháp bt u t" Hùng Thao.
S Thn Ngô S Liên nói: Ng i ki n có iu oan u%ng mà  &c d dàng
kêu bày, hình quan  ch$m [40a] án, không thy có li trách h=i, hon quan ni thn
lm c làm pháp quan, vua làm vi c này có có ba lm lZi kèm theo, nh ng nh v$y thì
dân tình  &c thu lên trên. Vi ch cai tr kW d i thà sai  khoan th  cho án ki n
ng li  &c x ngay, c!ng thy  &c lòng trung h$u ca vua.
Trnh Giác M$t  o à Giang làm phn.

1

Nhai Sn:  phía nam huy n Tân Hi, tnh Qung ông, Trung Quc.

2

Ch quân xâm l &c Nguyên Mông 3 ln sang ánh n c i Vi t vào các nm 1258,1285, 1288 và u b tht bi.
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Vua sai Chiêu Vn V ng Nh$t Du$t i d# hàng. By gi, Nh$t Du$t coi o à Giang, ngm
em quân thuc h n.
Trnh Giác M$t sai ng i n quân doanh, bày t= lòng thành:"M$t không giám trái m nh. Nu ân
chúa mt mình mt ng a n thì M$t xin hàng".
Nh$t Du$t nh$n li, ch em 5, 6 tiu ng cùng i. Quân s ngn li, Nh$t Du$t nói:
"Nu nó giáo gi vi ta thì triu ình còn có v ng khác n".
Khi ti tri, ng i Man dàn vây my ch#c lp và u cm ao th ng ch a vào phía trong. Nh$t
Du$t i thEng vào, trèo lên tri. M$t mi ông ngi. Nh$t Du$t tho bit [40b] ting nói và am hiu
phong t#c ca nhiu n c, cùng n bc, ung b'ng m!i vi M$t. Ng i Man thích lm. Khi Nh$t Du$t tr
v, M$t em gia thuc n doanh tri u hàng. Mi ng i u vui lòng kính ph#c vì không mt mt
m!i tên mà bình  &c à Giang. n khi v kinh s , [Nh$t Du$t ] em M$t và v& con hn vào chu, vua
rt khen ng&i ông. Sau ó, vua cho M$t v nhà, gi< con hn  li kinh ô. Nh$t Du$t mn nuôi ht lòng,
xin triu ình ban t c th &ng ph^m và cho vào trông ao cá, sau c!ng c!ng cho v nhà.
Tân T, [Thi u Bo] nm th 3 [1281], Nguyên Chí Nguyên nm th 18). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 29 hoàng t Quc Ch^n sinh.
Sai chú h là Trn Di Ái (tc Trn i) và Lê M#c, Lê Tuân sang Nguyên.
Nhà Nguyên l$p Di Ái làm Lão hu, cho M#c làm Hàn lâm hc s , Tuân làm Th &ng th 1, li sai
Sài Xuân em 1000 quân2 h tng v n c. Xuân ngo mn vô l, c zi ng a i thEng vào c a D ng
Minh [41a]. Quân s Thiên Tr ng ngn li, Xuân dùng roi ng a qut h b th ng  u. n i n T$p
Hin, thy chng bày màn tr ng, hn mi chu xung ng a. Vua sai Quang Khi n s quán khon
tip. Xuân n'm khnh không ra, Quang Khi vào hEn trong phòng, hn c!ng không d$y tip. H ng o
V ng Quc Tun nghe thy th, tâu xin n s quán xem Xuân làm gì. Lúc y Quc Tun ã gt tóc,
m+c áo vi. n s quán, ông i thEng vào trong phòng. Xuân ng d$y vái chào mi ngi. Mi ng i
u kinh ngc, có bit âu gt tóc, m+c áo vi là hình dng nhà s ph ng Bc. Ông ngi xung pha trà,
cùng ung vi hn. Ng i hu ca Xuân cm cái tên ng sau Quc Tun, chc vào u n chy máu,
nh ng sc m+t Quc Tun v?n không h thay %i. Khi tr v, Xuân ra c a tin ông.
L$p nhà hc  ph Thiên Tr ng, cm ng i h ng Thiên Thuc không  &c vào hc. (L c!
nhà Trn, quân s Thiên Thuc không  &c hc t$p vn ch ng ngh thu$t vì s& khí l c kém i).
[41b] Nhâm Ng, [ Thi u Bo] nm th 4 [1282], (Nguyên Chí Nguyên nm th 19). Mùa
xuân, tháng 2, Chiêm Thành sai bn bn B Bà Ma Các mt trm ng i sang dâng voi trng.
Mùa h, tháng 4, bn Trn Di Ái i s v n c.
Tháng 6, tr ti bn phán th Trn i3. i phi  làm khao giáp binh Thiên Tr ng, Lê Tuân phi
 làm Tng binh4.
Mùa thu, tháng 8, thú thn Lng Châu5, là L ng Ut chy trm tâu báo r'ng, H<u th"a
t ng Nguyên là Toa ô em 50 vn quân, nói phao là m &n  ng i ánh Chiêm Thành, nh ng th c
ra là sang xâm l &c n c ta6.

1

An Nam chí l &c và Nguyên s chép là: ... phong Di Ái làm An Nam Quc V ng, Lê M#c làm Hàn lâm hc s , Lê Tuân làm Th &ng
th ...

2

Bn dch c! (t$p II, 1967. tr.47) in nhm là 5.000 quân.

3

T"c Trn Di Ái

4

Có lJ l o quân Tng l u vong do nhà Trn thu np.

5

Tc Lng Sn.

6

Toa ô: tên Mông C% là Xôghetu (Sôgatu). Th c ra Toa ô mang 5.000 quân i  ng thy t" Qung Châu ánh Chiêm Thành t"
tháng 11 nm Nhâm Ng (1282), còn kW ch huy 50 vn quân Nguyên xâm l &c i Vi t là Thoát Hoan và Lý Hi Nha.
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By gi có cá su n sông Lô1. Vua sai Hình b th &ng th Nguyn Thuyên làm bài vn ném
xung sông, cá su b= i. Vua cho vi c này ging nh vi c ca Hàn D!2, bèn ban gi là Hàn Thuyên.
Thuyên li gi=i làm th phú quc ng!. Th phú n c ta dùng nhiu quc ng<, th c bt u t" y.
Mùa ông, tháng 10, vua ng ra Bình Than3 óng  v!ng Trn Xá4 hp v ng hu và trm quan,
bàn k sách công th và chia nhau óng gi< [42a] nh<ng ni him yu.
Ly Nhân Hu V ng Trn Khánh D làm Phó ô t ng quân.
Ln tr c, quân Nguyên vào c p, Nhân Hu V ng Trn Khánh D nhân s h ánh úp quân
gi+c. Th &ng hoàng khen ông có trí l &c, l$p làm Thiên t ngh a nam5. Sau ó, ánh ng i Man  vùng
núi, thng ln,  &c phong làm Phiêu Kw i t ng quân. Chc Phiêu Kw t ng quân nu không phi là
hoàng t thì không  &c phong. Vì Khánh D là Thiên t ngh a nam cho nên mi có l nh ó. Ri t" tr$t
hu thng mãi n t ph#c th &ng v hu, quyn chc phán th. Sau Khánh D thông dâm vi công
chúa Thiên Thuw.
By gi H ng V! V ng Nghin vì là con trai Quc Tun,  &c ly công chúa Thiên Thuw, li
công ánh gi+c. Vua s& ph$t ý Quc Tun, mi sai ng i ánh cht Khánh D  H Tây, nh ng lai d+n
ch ánh au quá,  không n nZi cht. Ít lâu sau xung chiu ot ht quan t c, quân tch thu tài
sn không  li cho mt chút gì. Châu Chí Linh vn là ca riêng ca Th &ng t ng Trn Phó Duy t, nên
Khánh D mi gi< li  &c. Khánh D lui v  [42b] Chí Linh, cùng bn hèn h làm ngh bán than.
Lúc ó, thuyn vua Z  bn Bình Than, n c triu rút, gió th%i mnh, có chic thuyn ln ch
than ci, ng i lái thuyn i nón lá, m+c áo ngn. Vua ch và bo quan th thn:
" Ng i kia chEng phi là Nhân Hu V ng ó sao?".
L$p tc sai ng i chèo thuyn nh= u%i theo. n c a i Than thì kp. Quân hi u gi:
"Ông lái i, có l nh vua tri u".
Khánh D tr li:"Lão là ng i buôn bán, có vi c gì mà phi tri u".
Quân hi u tr v tâu th c nh th. Vua bo:
"úng là Nhân Hu y, ta bit ng i th ng tt không dám nói th". Vua li sai ni th i gi.
Khánh D m+c áo ngn, i nón lá [n g+p vua]. Vua nói:
" Nam nhi mà n nZi này thì th c là cùngc c ri", bèn xung chiu tha ti cho ông. Khánh D
lên thuyn ly t. Vua ban cho áo ng , cho ngi các hàng d i các v ng, trên các công hu, cùng bàn
vi c n c, nhiu iu h&p ý vua.
n ây, tháng 10, li cho Khánh D làm Phó t ng quân. Nh ng rt cuc Khánh D c!ng
không s a %i  &c nh<ng lZi lm c!.
[43a] Li khi y, vua thy Hoài Vn Hu Quc Ton, Hoài Nhân V ng Ki n u còn trW tu%i,
không cho d bàn. Quc Ton trong lòng h% th>n, ph?n kích, tay cm qu cam, bóp nát lúc nào không
bit. Sau ó [Quc Ton] lui v, huy ng hn nghìn gia nô và thân thuc, sm v! khí, óng chin
thuyn, vit lên c 6 ch< :"Phá c ng ch, báo hoàng ân" (phá gi+c mnh, báo n vua). Sau này, khi
i tr$n vi gi+c, t mình xông lên tr c quân s , gi+c trông thy phi lui tránh, không giám i ch.
n khi mt, vua rt th ng tic, thân làm vn t, li gia phong t c v ng.

1

Tc sông Hng.

2

Hán D!: tên t là Thi Chi, ng i Nam D ng, Trnh Châu i  ng, có tài vn th. T ng truyn r'ng: Khi làm quan  Tri u
Châu, thy ni ó có nhiu cá su, Hàn D! làm bài vn t cá su ném xung n c, cá su lin b= i ht.

3

on sông L#c u chy qua huy n Chí Linh tnh Hi H ng ngày nay.

4

V!ng Trn Xá: (Trn Xá loan), có lJ là ch% h&p l u hai con sông Thái Bình và Kinh Thy. ChZ này v sau v?n còn xã Trn Xá.

5

Thiên t ngh a nam: con nuôi ca vua.
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Ly Thái úy Quang khi làm Th &ng t ng thái s , inh Cng Viên làm Hàn lâm vi n hc s
ph#ng ch.
Quý Mùi, [ Thi u Bo] nm th 5 [1283], (Nguyên Chí Nguyên nm th 20). Mùa xuân, tháng
giêng, T nh Quc i V ng Quc Khang dâng rùa vàng, hình dáng nh con trai ln, trên l ng có 7 ngôi
sao, ng c có ch< "nh!ng" b#ng có ch< "V ng".
Tháng 2, [42b] tr ti th &ng v hu Trn Lão, cho Lão chuc ti 1.000 quan tin,  làm lính,
lng trì tên Khoáng là gia nô ca Lão  ch& ông, vì ti làm th n+c danh ph báng nhà n c.
M a á ln.
Mùa h, tháng 6, cá h Thy Tinh cht.
Mùa thu, tháng 7, sai trung ph^m Hoàng  L nh, ni th gia Nguyn Ch ng sang Nguyên, g+p
thái t A Thai1, Bình Ch ng A Lt2,  H Qung3, hi 50 vn quân  các x nh sang nm vào c p
n c ta.
Mùa ông, tháng 10, vua thân hành d?n các v ng hu iu quân thy b t$p tr$n.
Tin phong H ng o V ng Quc Tun làm Quc công tit ch, thng l nh quân i toàn quc,
sai chn các quân hi u có tài ch huy, chia i nm gi< các n v.
Giáp Thân, [Thi u Bo] nm th 6 [1284], Nguyên Chí Nguyên nm th 21). Mùa xuân, tháng
giêng, vét sông Tô Lch.
Tháng 2, t  Xã [44a] àn4 nt ra, dài 7 th c, rng 4 tc, sâu không th l ng.
Mùa thu, tháng 8, H ng o V ng iu các quân ca v ng hu, duy t binh ln  ông B
u5, chia các quân óng gi< Bình Than và nh<ng ni xung yu khác.
Tháng 9, ngày mng 4, m+t trng và sao Kim mc ban ngày  ph ng Tây Nam ch cách nhau
 1 th c .
Mùa ông, tháng 11, sai Trn Ph sang hành tnh Kinh H6, n c Nguyên xin hoãn binh7.
Tháng 12, Trn Ph t" Nguyên tr v, tâu r'ng vua Nguyên sai bn thái t Trn Nam V ng
Thoát Hoan8, Bình Ch ng A Lt và A Lý Hi Nha9 em quân ly c m &n  ng i ánh Chiêm Thành,
chia  ng vào c p n c ta.
Th &ng hoàng tri u ph# lão trong n c hp  thm i n Diên Hng, ban yn và h=i k ánh
gi+c. Các ph# lão iu nói "ánh", muôn ng i cùng hô mt ting, nh b$t ra t" mt c a mi ng.

1

KHông có tên thái t Nguyên nào là A Thai. C ng m#c q.7 cho là do s ca ta lm. Trong cuc chin tranh này, t ng ch huy
ca quân Nguyên là Thoát Hoan và A Lý Hi Nha.

2

A Lt: hay A Lý Hi Nha, là phiên âm tên quan Bình ch ng nhà Nguyên A-ríc Kha-y-a (Ariq-Qaya). Toàn th có chZ lm thành hai
ng i.

3

H Qung: gm H Nam, Qung ông, Qung Tây ca Trung Quc ngày nay. Nhà Nguyên +t H Qung hành trung th tnh, gi
tt là hành tnh H Qung  thng tr khu v c t ai nói trên và ph# trách vi c thôn tính các n c ông Nam Á, c!ng gi là
hành tnh Kinh H ho+c là hành tnh Kinh H-Chiêm Thành

4

Xã àn: tc Xã tc àn là ni vua chúa phong kin t l thn t và thn mùa màng ngày x a, p b'ng t, có 2 b$c, nên gi là
"àn".

5

ông B u: tc bn sông Hng phía trên cu cu Long Biên gn dc Hàng Than, Hà Ni ngày nay.

6

Hành tnh Kinh H c!ng là hành tnh H Qung: xem chú thích v H Qung  BK5, 43b.

7

Theo An Nam chí l &c và Nguyên s , Trn Ph tc Trn Khiêm Ph, t c trung i phu.

8

Tên Mông C% là Tô-gan (Toghan), th tch Trung Quc phiêm âm là Thoát Hoan, là con ca Ht Tt Li t.

9

O ây Toàn th nhm, A Lt và A Lý Hi Nha ch là mt ng i, tc Ariq-Qaya.
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S Thn Ngô S Liên nói: Gi+c H vào c p n c là nn ln nht ca t n c.
Hai vua hi p m u, [44b] by tôi hp bàn há li không có k sách gì chng gi+c mà phi
&i n ban yn h=i k  các ph# lão hay sao? Là vì Thánh Tông mun làm th  xét
lòng thành ng h ca dân chúng,  dân chúng nghe theo li d# h=i mà cm kích hng
hái lên thôi. ó là gi<  &c cái ngh a ng i x a nuôi ng i già  xin li hay v$y.
Ngày 26, gi+c ánh vào các i V n Châu, Ni Bàng1, Thit L &c, Chi Lng2, Quan quân ánh bt
l&i lui v óng  bn Vn Kip3.
Lúc ó, vua ng thuyn nh> ra Hi ông4, chiu ri mà v?n ch a n cm sáng. Có ng i lính là
Trn Lai dâng cm go xu, vua khen là trung, ban cho chc th &ng ph^m , kiêm chc tiu t xã xã H<u
Triu Môn  Bch 'ng.
H ng o V ng vâng m nh iu quân dân các l Hi ông, Vân Trà, Ba im5, chn nh<ng
ng i d!ng cm làm tin phong, v &t bin vào Nam, th quân lên dn. Các quân thy v$y, không o
quân nào mà không ti t$p h&p. Vua làm th   [45a] uôi thuyn r'ng:
Ci kK c u s quân tu ký,
Hoan Din do tn th$p vn binh.
( Ci Kê6 chuy n c! ng i lên nh,
Hoan Din7 còn kia ch#c vn quân)
H ng V! V ng Nghin, Minh Hin V ng Ut, H ng Nh &ng V ng Tng, H ng Trí V ng Hi n
c sut 20 vn quân các x Bàng Hà8, Na Sm9, Trà H ng, Yên Sinh, Long Nhãn10 n hi  Vn Kip,
theo quyn iu khin ca Hung o V ng  chng quân Nguyên.
Tr c ây, H ng o V ng có ng i nô là Dã T &ngvà Yt Kiêu11, i x rt h$u. Khi quân
Nguyên ti, Yt Kiêu gi< thuyn  Bãi Tân12, Dã T &ng thì i theo. n lúc quan quân thu tr$n, thu
quân tan c. [H ng o] V ng nh rút theo li chân núi. Dã T &ng nói:
"Yt Kiêu ch a thy i V ng thì nht nh không di thuyn".
V ng n Bãi Tân, ch có thuyn Yt Kiêu v?n còn  ó. V ng m"ng lm, nói :
"Chim hng hc mun bay cao phi nh  sáu tr# cánh. Nu không có sáu chic tr# cánh y thì
c!ng chim th ng thôi".
Nói xong cho chèo thuyn i, Kw binh gi+c u%i theo không kp. V ng n Vn Kip, chia quân
ón gi<  Bc [45b] Giang1.

1

i Ni Bàng: vùng Ch!, tnh Hà Bc ngày nay, ni óng bn doanh ca H ng o V ng Trn Quc Tun.

2

i Chi Lng: thuc huy n Chi Lng, tnh Lng Sn ngày nay.

3

Vn Kip: nay là vùng Vn Yên, huy n Chí Linh, tnh Hi H ng.

4

Hi ông: Ch chung vùng Hi D ng c! (nay thc tnh Hi H ng) và Hi Phòng hi n nay.

5

Vân Trà, Ba im: là hai h ng thuc l Hi ông by gi. H ng Vân Trà hay Trà H ng là vùng Kim Thành, tnh Hi H ng ngày
nay.

6

"Chuy n c! Ci Kê": là chuy n Câu Tin, vua n c Vi t thi Chin Quc, ánh nhau vi n c Ngô, ch còn mt ngàn quân lui gi<
Ci Kê, mà sau ánh bi Ngô Phù Sai, khôi ph#c  &c t n c.

7

Hoan, Din: ch vùng Ngh Tnh ngày nay.

8

Bàng Hà: t huy n Thanh Hà c! nay thuc huy n Nam Thanh, tnh Hi H ng và huy n Tiên Lng, Hi Phòng.

9

Na Sm: tc Na Ngn, thuc t huy n L#c Ngàn, tnh Hà Bc ngày nay.

10
11

12

Long Nhãn: nay thun Yên D!ng, tnh Hà Bc.
Dã T &ng: ngh a là voi r"ng, Yt Kiêu: là tên loài chó sn ngn mõm. Dùng tên thú +t cho ng i, nói lên a v làm "nô" thp
kém ca h. Trong cuc kháng chin chng quân Nguyên i Trn, các nô t` có mt vai trò rt ln.
Bãi Tân: là mt a im trên sông L#c Nam.
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Sai Hàn lâm [vi n] ph#ng ch inh Cng Viên quyn coi vi c Bc cung Ni sát vi n.
t Du, [Thi u Bo] nm th 7 [1285], (t" tháng 9 v sau là Trùng H ng nm th nht,
Nguyên Chí Nguyên nm th 22). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng 6, t ng Ô Mã Nhi2 ánh vào các
x Vn Kip và núi Ph Li3,
quan quân vz chy4.
Ngày 12, gi+c ánh vào Gia Lâm, V! Ninh5, ông Ngàn6, bt  &c quân ca ta, thy ng i nào
c!ng thích hai ch< "Sát Thát"7 b'ng m c vào cánh tay, chúng tc lm, git hi rt nhiu. Ri chúng n
ông B u, d ng mt lá c ln:
Vua mun sai ng i dò xét tình hình gi+c mà ch a tìm  &c ai. Chi h$u c#c th Z Khc Chung
tin lên tâu r'ng:
"Thn hèn mn bt tài, nh ng xin  &c i".
Vua m"ng, nói r'ng:
"Ng âu trong ám ng a xe kéo xe mui li có ng a k`, ng a ký nh th!"8
Ri sai em th xin ging hoà.
Ô Mã Nhi h=i [ Chung]:
"Quc V ng ng i vô l, sai ng i thích ch< "Sát Thát", khinh nhn thiên binh, lZi y to lm".
Khc Chung áp:
"Chó nhà cn ng i l không phi [46a] ti ch nó. Vì lòng trung ph?n mà h t thích ch< thôi,
Quc V ng tôi không bit vi c ó. Tôi là c$n thn, ti sao li không có?".
Nói ri gi cánh tay cho xem. Ô Mã Nhi nói:
"i quân t" xa ti, n c ng i sao không quay giáo n hi kin, li còn chng l nh. Càng b
ng a cn bánh xe li u sJ ra sao?".
Khc Chung nói :
" Hin t ng không theo cái ph ng sách Hàn Tín bình n c Yên 9, óng quân  u biên gii,
 a th tin tr c, nu không thông hiu thì mi là có lZi. Nay li bc nhau, ng i ta nói thú cùng thì
chng li, chim cùng thì m% li, hung chi là ng i".
Ô Mã Nhi nói:

1

Bc Giang: tc là vùng t tnh Bc Ninh c!, nay thuc tnh Hà Bc.

2

Ô Mã Nhi: phiên âm t" tên Hi giáo Omar.

3

Núi Ph Li: tc là núi  xã Ph Li, cnh sông L#c u, i di n vi th trn Ph Li, huy n Chí Linh, tnh Hi H ng.

4

Th c ra, ngày mng 6 tháng giêng mi ch là ngày Ô Mã Nhi ánh vào phòng tuyn sông Bình Than. Mãi n ngàu mng 9 (14-21258), sau tr$n thy chin ln, quân ta mi rút.

5

V! Ninh: sau là Võ Giàng, nay là huy n Qu Võ, tnh Bc Ninh.

6

ông Ngàn: tc là huy n T" Sn, nay là huy n Tiên Sn, tnhBc Ninh.

7

Thát: tc là Thát át, phiên âm t" Ta-ta (Tatar hay Tarta) ch ng i Mông C%. Sát Thát ngh a là git gi+c Thát át.

8

Ng a k`, ng a ký: ch nh<ng loi ng a quý, ng a tt.

9

Hàn Tín: là t ng ca Hán Cao T%, mun ánh n c Yên, theo k ca Lý T Xa vit th d# tr c, qu nhiên n c Yên u hàng.
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"i quân m &n  ng  i ánh Chiêm Thành, Quc V ng ng i nu n hi kin thì trong
cõi yên %n, không b xâm phm my may. Nu c chp nê thì trong khonh khc núi sông sJ thành t
b'ng, vua tôi sJ thành c= nát".
Khc Chung v ri, Ô Mã Nhi bo các t ng r'ng:
"Ng i này  vào lúc b uy hip [46b] mà li lJ t nhiên, không h ch nó x ng là Chích1,
không nnh ta lên là Nghiêu2, mà ch nói "Chó nhà cn ng i"; gi=i ng i. Có th nói là không nh#c
m nh vua. N c nó còn có ng i gi=i, ch a d m u tính  &c".
Sai ng i u%i theo Khc Chung nh ng không kp.
Ngày 13, gi mão, Khc Chung t" chZ quân Nguyên tr v. Gi+c u%i n, ánh nhau vi quan
quân.

Ngày 28, H ng o V ng bàn xin Th &ng t ng thái s
Nguyên soái Toa ô  Ngh An3.

Quang Khi ch+n ánh cánh quân ca

Tháng 2, ngày Giáp Thìn mng 1, con th ca T nh Quc i V ng Quc Khang là th &ng v
Ch ng Hin hu [Trn] Ki n và liêu thuc là bn Lê Trc em c quân u hàng quân Nguyên4.
Toa ô sai  a bn Ki n v Yên Kinh5. Th% hào Lng Giang6 là bn Nguyn Th Lc, Nguyn
L nh, t$p kích  tri Ma L#c7 . Gia nô ca H ng o V ng là Nguyn i Lô bn cht Ki n. Trc  a xác
Ki n lên ng a, trn i êm, chy  &c vài ch#c d+m, ti Khâu Ôn [47a] chôn Ki n ti ó.
Sai ng i  a công chúa An T (em gái út ca Thánh Tông) n cho Thoát Hoan, là mun làm
th giãn lon n c v$y.
Bo Ngh a V ng Trn Bình Trng (V ng là dòng dõi Lê i Hành, chng sau ca công chúa
Thuw Bo, ông cha làm quan i Thái Tông,  &c ban quc tính) ánh nhau vi gi+c  bãi à Mc, nay
là bãi Mn Trù) b cht.
Khi b bt, V ng không chu n, gi+c h=i vi c n c, V ng không tr li, gi+c h=i V ng:" Có
mun làm v ng t Bc không?".
V ng thét to:"Ta thà làm ma n c Nam ch không thèm làm v ng t bc", ri b git.
Th gi+c bc bách, hai vua ngm i chic thuyn nh= n Tam Tr nguyên8, sai ng i  a
thuyn ng ra Ngc Sn9  ánh l"a gi+c.
Lúc y, xa giá nhà vua phiêu git, mà Quc Tun vn có k` tài, li còn mi him c! ca Yên Sinh
V ng1, nên có nhiu ng i nghi ngi. Quc Tun theo vua, tay cm chic g$y có bt st nhn. Mi

1

Chích: Là mt tên c p s"ng s= trong truyn thuyt Trung Quc.

2

Nghiêu: Là v hoàng  lý t ng trong truyn thuyt Trung Quc.

3

Cánh quân do Toa ô ch huy,  &c l nh t" Chiêm Thành, ánh chim các châu l phía nam ca ta, ri tin ra bc, phi h&p vi
các o quân ca Thoát Hoan bao vây tiêu di t vua tôi và quân i nhà Trn.

4

Trn Ki n vn có him khích ví hoàng t c Vi p. Khi gi+c Nguyên sang, Ki n  &c l nh óng gi< Thanh Hóa, Toa ô tin ra
Thanh Hóa, Ki n em bn liêu thuc u hàng gi+c.

5

Yên KInh: tc kinh ô nhà Nguyên.

6

Lng Giang: tc Lng Sn ngày nay.
7

Tri Ma L#c: O Chi L:ng thuc châu Lng Giang thi ó, nay là tng Lng Sn.

8

Tam Tr nguyên: là sông Ba ChJ,  huy n Ba ChJ, thuc tnh Qung Ninh.

9

Ngc Sn: tên m!i bin thuc châu Vn Ninh tnh Qung Yên i sau, gn Móng Cái, nay thuc tnh Qung Ninh.
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ng i iu g m mt nhìn. Quc Tun lin rút u st nhn vt i ch chng g$y không mà i, còn
nhiu vi c i loi nh th.
[47b] S Thn Ngô s Liên nói: B$c i thn  vào hoàn cnh b him nghi nguy him, tt phi
thành th c tin nhau, sáng sut khéo x , nh hào c u t ca quW Tu`2 thì mi có th gi< tròn danh d ,
làm nên s nghi p. Nu không th thì nht nh sJ mang tai ha. QuáchT Nghi nhà  ng, Trn
QucTun nhà Trn ã làm  &c nh v$y.
Tháng3, ngày Giáp Tut, mng 1 hai vua b= thuyn i b n Thu Chú3. Ly thuyn ra sông
Nam Tri u4 (tc huy n Thu  ng) v &t bin i Bàng5 vào Thanh Hóa.
Th &ng v Vn Chiêu hu [Trn ] Lng u hàng Thoát Hoan. K ó, Chiêu Quc V ng Trn Ích
Tc và bn Phm C a, Lê Din, Trnh Long em gia thuc u hàng quân Nguyên.
Tr c kia, khi Ích Tc ch a sinh. Thái Tông mng thy thn nhân ba mt t" trên tri xung nói
vi Thái Tông:
" Thn b th &ng  qu trách, xin thác sinh là con vua, sau li tr v ph ng Bc".
n khi Ích Tc sinh, gi<a trán có vài vt l m nh hình con bt, [48a] hình dáng ging h t
ng i trong mng. n 15 tu%i, thông minh hn ng i, làu thông kinh s và các thu$t, v?n còn có ý
tranh ot ngôi tr ng ích. Ích Tc ã t"ng g i th riêng cho khách buôn  Vân n xin quân Nguyên
xung nam. n nay, ng i Nguyên vào c p, Ích Tc xin hàng chúng  mong  &c làm vua. Ng i
Nguyên phong làm An Nam Quc V ng. Sau khi quân Nguyên tht bi, Ích Tc trong lòng h% th>n, cht
 t Bc.
Nguyên soái Toa ô em 50 vn quân t" Vân Nam qua n c Lão Qua6, thEng n Chiêm
Thành , hi vi quân Nguyên  Châu Ô Lý8 rôi c p châu Hoan, châu Ái9, tin óng  Tây Kt10, h>n
trong ba nm sJ san phEng n c ta.
7

Vua bàn vi by tôi r'ng: "Bn gi+c nhiu nm phi i xa, l ng tho chuyên ch hàng vn d+m,
th tt m=i m t. Ly nhàn chng m t, tr c ht hãy làm chúng nh#t chí, thì t là ánh bi  &c chúng".
Mùa h, tháng 4, vua sai bn Chiêu Thành V ng (khuyt danh), Hoài Vn hu Quc Ton,
t ng quân Nguyn Khoái em ti p binh ón ánh gi+c [48b]  bn Tây Kt.
Quan quân giao chin vi quân Nguyên  Hàm T Quan11. Các quân u có m+t. Riêng quân
ca Chiêu Vn V ng Nh$t Du$t có c ng i Tng, m+c qun áo Tng, cm cung tên chin u. Th &ng

1

Ch vi c Thái Tông c p v& ca Yên Sinh V ng Trn Liu, thân ph# H ng o V ng.

2

Li hào c u t, quW Tùy ca Kinh dch: "h<u phu, ti o, d minh, bà c u", ngh a là: "Thành th c, phi o, sáng sut s trí thì
sao có lZi".

3

Thy Chú: có lJ  vào khong huy n lw Yên H ng, tnh Qung Ninh ngày nay.

4

Sông Nam Tri u: thi by gi là con sông t" ngã ba Nam Tri u nay là xã V! Yên, huy n Thy Nguyên, Hi Phòng chy ra bin.

5

C a bin i Bàng nay là c a Vn Úc thuc huy n Kin An, Hi Phòng. Bin i Bàng là vùng bin ngoài c a Vn Úc.

6

Lão Qua: tc n c Lào ngày nay.

7

Các s tch Trung Quc u chép là Toa ô xut phát t" Qung Châu theo  ng bin tin ánh Chiêm Thành vào tháng 11 nm
Nhâm Ng (1282).

8

Ô Lý: tc vùng nam tnh Qung Tr và tnh Th"a Thiên-Hu ngày nay.

9

Châu Hoan: là vùng Ngh Tnh ngày nay, Châu Ái: là tnh Thanh Hóa ngày nay.

10

11

Tây Kt:  ven sông Hng, khong thôn ông Kt, xã ông Bình, huy n Châu Giang, tnh Hi H ng. Ngày nay, thôn này cách
sông Hng 3km, t bãi (tc bãi Mn Trù, nay thhuc xã Tân Châu), nh ng x a kia sông k thôn.
Hàm T Quan:  xã Hàm T , huy n Châu Giang, Hi H ng bên sông Hng.
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hoàng s& các quân có th không phân bi t  &c, sai ng i d# r'ng:"ó là quân Thát1 ca Chiêu Vn
y, phi nh$n kj chúng".
Vì ng i Tng và ng i Thát, ting nói và y ph#c ging nhau. Quân Nguyên trông thy [quân
Tng] u rt kinh hãi, bo nhau là ng i Tng sang giúp, vì th thua chy. Tr c kia, nhà Tng mt,
nhiu ng i Tng theo ta, Nh$t Du$t thu np h, có Tri u Trung làm gia t ng. Cho nên chin công
ánh bi gi+c Nguyên, Nh$t Du$t l$p  &c nhiu hn c.
Tháng 5, ngày mng 3, hai vua ánh bi gi+c  ph Tr ng Yên2, chém u ct tai gi+c nhiu
không k xit.
Ngày mng 7, thám t báo tin: Toa ô t" Thanh Hoá ti.
Ngày mng 10, có ng i t" chZ gi+c trn v n ng doanh tâu báo:
Th &ng t ng Quang Khi, Hoài Vn Hu Quc Ton và Trn Thông, Nguyn Kh Lp cùng
[49a] em là Nguyn Truyn em dân binh các l ánh bi quân gi+c  các x Kinh Thành, Ch ng
D ng3. Quân gi+c tan vz ln. Bn thái t Thoát Hoan, Bình ch ng A Lt rút chy qua sông Lô4.
Ngày 15, hai vua bái yt các lng  Long H ng.
Ngày 17, Toa ô và Ô Mã Nhi li t" bin ánh vào sông Thiên Mc, mun hi quân  Kinh s , 
chi vi n cho nhau.
Du binh gi+c n huy n Phù Ninh5, viên ph# o huy n y là Hà +c lên núi Tr Sn c th. Gi+c
óng  ng C à6. Hà +c ly tre an thành nh<ng hình ng i to ln, cho m+c áo, c n chiu ti thì
d?n ra d?n vào. Li dùi thng cây to, cm tên ng i ln vào gi<a lZ  gi+c ng là sc bn khoW xuyên
sut  &c. Gi+c s& không dám ánh nhau vi +c. Quân ta hng hái xông ra ánh bi  &c gi+c. +c
u%i ánh n A Lp, bc cu phao qua sông, hng ánh quá b t tr$n. Em là Ch ng b gi+c bt, ly
trm  &c c xí , y ph#c ca gi+c trn v, em [49b] dâng lên, xin dùng c y gi làm quân gi+c, n
doanh tri gi+c. Gi+c không ng là quân ta, do v$y ta cn phá  &c chúng.
Ngày 20, hai vua tin óng  i Mang B7. T%ng qun gi+c Nguyên là Tr ng Hin u hàng.
Hôm ó, ta ánh bi gi+c  Tây Kt, git và làm b th ng rt nhiu, chém u Nguyên Soái Toa ô8.
N a êm Ô Mã Nhi trn qua c a sông Thanh Hoá, hai vua u%i theo nh ng không kp bt  &c hn 5
vn d ng gi+c em v, Ô Mã Nhi ch còn mt chic thuyn v &t bin trn thoát.
H ng o V ng li giao chin vi Thoát Hoan và Lý H'ng  Vn Kip, ánh bi  &c, gi+c cht
ui rt nhiu. Lý H'ng em quân h v Thoát Hoan chy v T Minh. Quân ta ly tên t^m thuc c
bn trúng u gi bên trái ca H'ng, H'ng cht. T` t ng Lý Quán thu nh+t 5 vn quân còn li, giu
Thoát Hoan vào mt  ng, chy chn v Bc. n T Minh, H ng V! V ng u%i kp, dùng tên t^m
thuc c bn trúng Lý Quán, Quán cht. Quân Nguyên [50a] tan vz ln.
Vua trông thy th cp ca Toa ô, th ng hi nói: "Ng i làm tôi phi nên nh th này".

1

Thát: tc Thát át, xem chú thích 6, tr.50. O ây ch quân Tng tham gia hàng ng! chin u ca Nh$t Du$t.

2

Tr ng Yên: vùng t tnh Ninh BÌnh.

3

Ch ng D ng: theo CMCB7 thì Ch ng D ng là tên bn. Nay  huy n Th ng Tín, tnh Hà Sn Bình còn có tên xã Ch ng
D ng  ven sông Hng.

4

Sông Lô: tc sông Hng.

5

Phù Ninh: thuc tnh Phú Th. Cánh quân gi+c n Phù Ninh hEn là cánh quân rút chy v Vân Nam.

6

ng C à: có lJ thuc xã T à, huy n Phong Châu, tnh V nh Phú ngày nay. Theo thn tích a ph ng thì Hà +c là ng i xã
T à.

7

i Mang B: là tên bn trên sông Hng, ch a rõ  âu.

8

Có tài li u ghi là Toa ô phóng ng a ri xung n c cht (An Nam chí l &c), li có tài li u ghi là Toa ô cht  sông Cu (Nguyên
s )
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Ri ci áo ng , sai quân em li m chôn, nh ng ngm sai ly u Toa ô em t^m du  rn, vì
c Toa ô m &n  ng vào c p n c ta ã ba nm v$y1.
S thn Ngô S Liên nói: Than ôi! Câu nói y ca vua th c là câu nói ca
b$c  v ng ! Nói rõ i ngh a  ng i b tôi muôn i bit r'ng trung vi vua, cht vì
ph$n s là vinh, tuy cht mà bt h, mi quan h ln lm v$y. Hung chi li ci áo ng ,
sai ng i li m chôn n<a. Làm v$y có th khích l s khí  tr" gi+c mnh là phi lm.
Tháng 6, ngày mng 6, hai vua tr v kinh s , Th &ng t ng Quang Khi làm th r'ng:
ot sáo Ch ng D ng ,
Cm h Hàm T quan.
Thái bình tu trí l c,
Vn c% th giang san.
(Bn Ch ng D ng c p giáo.
C a Hàm t bt thù.
Thái bình nên gng sc,
Non n c c! muôn thu).
[59b] Ngày hôm y n c to.
Sai Trung ph^m ph#ng ng +ng Du Chi  a bn t thn ca Chiêm Thành là Bà L$u, Kê Na
Liên 30 ng i v n c, vì i theo Toa ô nên b bt.
Mùa thu, tháng 8, sai T bc x L u C ng Gii tuyên phong công thn theo th b$c khác nhau
và tr ti nh<ng kW hàng gi+c.
Tháng 9, %i niên hi u là Trùng H ng nm th 1. i xá
Bia chùa Bo Thiên gãy làm ôi. Núi Co Sn l.
Ngày 12, gia tôn huy hi u cho các tiên  và tiên h$u
Mùa ông, tháng 10, xung chiu nh h kh^u trong n c. Triu thn can là dân v"a lao kh%,
nh h kh^u th c không phi là vi c cn kíp. Vua nói.
"Ch có th nh h kh^u vào lúc này, chEng nên qua ó mà xem xét [tình trng] hao h#t, iêu
tàn ca dân ta hay sao?". Qun thn u khâm ph#c.
[51a] Bính Tut, Trùng H ng nm th 2 [1286], Nguyên Chí Nguyên nm th 23). Mùa xuân,
tháng giêng, th quân Nguyên v n c.
Tháng 2, s Nguyên là H&p Tán Nhi Hi Nha2 n.
Tháng 3, vua Nguyên sc phong cho Th &ng th tnh Áo LZ Xích3, Bình Ch ng s Ô Mã Nhi,
i t ng Tr ng Vn H% iu 50 vn quân, h l nh H Qung óng 300 chic thuyn bin, h>n tháng
8 hi c  Khâm Châu, Liêm Châu. Li ra l nh quân ba hành tnh Giang Chit, H Qung, Giang Tây
xâm l &c ph ng Nam, m &n c  a ng i u hàng là Trn Ích Tc v n c l$p làm An Nam Quc
V ng.
Mùa h, tháng 6, l nh cho v ng hu, tôn tht m binh, thng l nh thuc h ca mình.
Vua h=i H ng o V ng Trn Quc Tun:
"Th gi+c nm nay th nào?".
QucTun tr li:
1

Toa ô xut phát t" Qung Châu  ánh Chiêm Thành t" nm 1282, n khi ánh bi, b chém u  tr$n Tây Kt nm 1285,
tc là ã 3 nm.

2

Phiên âm t" ting Mông C% Kha-xa Kha-ya (Qasar - Qaya).

3

Tên MÔng C% là A-gu-rúc-tri (Auruyvci).
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"N c ta thái bình lâu ngày, dân không bit vi c binh. Cho nên, nm tr c quân Nguyên vào
c p, thì có kW u hàng chn chy. Nh uy tín ca t% tông và thn võ ca b h, nên quét sch  &c
b#i H. Nay nu nó li sang thì quân ta ã quen vi c chin tr$n, mà quân nó thì s& phi i xa. V li,
chúng còn nm lp cái tht bi ca H'ng, Quán1 [51b] không còn chí chin u. Theo nh thn thy,
phá  &c chúng là iu chc chn".
Vua l nh cho H ng o V ng c thúc v ng hu tôn tht iu ng quân lính, ch to v! khí,
thuyn bè.
Mùa ông, tháng 10, kim duy t, din t$p quân lính iu ng  &c.
inh Cng Viên xin thôi quyn trông coi vi c Ni m$t vi n. Vua y cho, ban [ cho Viên] t c Ni
minh t .
inh Hi, Trùng H ng nm th 3 [1287], (Nguyên Chí Nguyên nm th 24). Muà xuân, tháng
2, Nguyên Thánh Thiên Cm hoàng thái h$u bng.
Tháng 2, cá nhà táng cht cn  sông Bch 'ng, dài 2 tr &ng 6 th c, dày 6 th c.
Nhà Nguyên Phát Quân Mông C%, quân Hán Nam2, 3 hành Tnh GiangHoài, Giang Tây, H
Qung, lính Vân Nam, lính ng i Lê  4 châu ngoài bin3, chia  ng vào c p. Sai bn vn h Tr ng
Vn H% i  ng bin, ch 70 vn thch l ng4 theo sau. Li +t Chinh Giao Ch hành th &ng th tnh
[52a] do Bình ch ng s Áo LZ Xích, các Tham tri chính s Ô Mã Nhi, Phàn Tip thng l nh và chu tit
ch ca Trn Nam V ng.
Quan chp chính xin bn tráng inh sung quân  tng quân s lên nhiu. Trn H ng o nói
:"Quân quý  tinh nhu , không quý  s ông. D?u n 100 vn quân mà nh B Kiên5 thì c!ng làm gì
 &c?".
Tháng 3, ân xá .
Mùa h, tháng 4, ly Tá Thiên i V ng c Vi p quyn t ng quc s .
Duy t binh. X án. nh các danh sách.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, nh$t th c.
Tháng 11, ngày 11, gi Mùi, m+t tri rung thành 4 góc.
Ngày 14, Trnh Xin tâu r'ng thái t Nguyên A Thai6 xâm phm i Phú L ng.
Vua h=i H ng o V ng:"Gi+c ti, li u tình hình th nào".
V ng tr li: "Nm nay ánh gi+c nhàn".
Ngày 24, l nh cho cm quân gi< i Lãnh kinh7.

1

Ch Lý H'ng và Lý Quán b cht trong cuc chin tranh 1285.

2

Quân Hán Nam: là quân ng i Hán  nam Trung Quc, trong khu v c t nhà Nam Tng c!, th
th ng gi là quân tân ph#.

3

Tc bn châu Nhai, Qu`nh, m, Vn trên o Hi Nam.

4

Thch: là n v o l ng thi x a, mZi thch có 10 u.

5

B Kiên: là vua tin Tn (mt n c do tc ê l$p nên  bc Trung Quc) em 100 vn quân ánh ông Tn (Hán tc), b các
t ng Tn nh T Thch, T Huyn ánh tan tác trong tr$n Phì Thy n%i ting. B Kiên sau tr$n này ch còn m i vn tàn quân
chy trn v Lc D ng.

6

Theo Nguyên s q.149, trong ln xâm l &c này có mt ch v ng A Thai i theo cánh quân Vân Nam do Ái LZ ch huy, có lJ Toàn
th lm ra là thái t .

7

i Lãnh Kinh: có lJ vào khong áp Cu, trên sông Cu (Hà Bc), cm quân óng  ây  ch+n ánh cánh quân Nguyên t" V nh
Bình, Chi Lng ánh xung.

tch Trung Quc i Nguyên
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H ng c hu Quán em quân ón ánh, dùng tên t^m thuc c bn gi+c cht và b th ng
rt nhiu. Gi+c lui v óng  i V! Cao.
[52b] Ngày 28, Phán th th &ng v Nhân c hu Toàn em thu quân ánh  v#ng a MZ1
gi+c cht ui rt nhiu, ta bt sng 40 tên và thu  &c thuyn ng a, khí gii em dâng.
Tháng 12, ngày 16, chiu sai minh t Nguyn Thc em quân Thánh d c d!ng ngh a n chZ
H ng o V ng  gi< c a i Than2.
Ngày 26, [quân ta] g+p gi+c, ánh bi chúng.
Ngày 30, thái t Nguyên A Thai3 cùng Ô Mã Nhi hp 30 vn quân ánh vào Vn Kip ri thu$n
dòng xuôi v phía ông. Ng i các h ng Ba im, Bàng Hà u u hàng chúng.
Khi y, thy quân Nguyên ánh vào Vân n, H ng o V ng giao ht công vi c biên thùy cho
Phó t ng Vân n là Nhân Hu V ng Khánh D . Khánh D ánh tht l&i4 th &ng hoàng  &c tin, sai
trung s xing Khánh D gii v kinh. Khánh D nói vi trung s:
"Ly quân pháp mà x , tôi cam chu ti, nh ng xin kht hai, ba ngày,  [53a] m u l$p công ri
v chu ti búa rìu c!ng ch a mun".
Trung s theo li xin ó.
Kháng D li u bit quân gi+c ã qua, thuyn v$n ti tt theo sau, nên thu th$p tàn binh &i
chúng. ChEng bao lâu thuyn v$n ti qu nhiên n, [Khánh D ] ánh bi chúng, bt  &c quân l ng
khí gii ca gi+c nhiu không k xit, tù binh c!ng rt nhiu. L$p tc sai chy ng a mang th v báo.
Th &ng hoàng tha cho ti tr c không h=i n và nói:
"ChZ trông c$y ca quân Nguyên là l ng tho khí gii, nay ã b ta bt  &c, s& nó ch a bit,
có th còn hung hng chng?".
Bèn tha nh<ng tên b bt v doanh tri quân Nguyên  báo tin. Quân Nguyên qu nhiên rút lui.
Cho nên, nm này, vt th ng không thm nh nm tr c, Khánh D có phn công lao trong ó.
Tr c ây, Khánh D trn gi< Vân n, t#c  ó ly buôn bán làm ngh nghi p sinh nhai, n
ung, may m+c u d a vào khách buôn ph ng Bc, cho nên qun áo,  dùng theo t#c ng i Bc.
Kháng D duy t quân các trang, ra l nh: "Quân trn gi< Vân n là  ngn phòng gi+c [53b] H,
không th i nón ca ph ng Bc, s& khi vi vàng khó lòng phân bi t, nên i nón Ma Lôi (Ma Lôi là
tên mt h ng  Hng L, h ng này khéo ngh an c$t tre làm nón, cho nên ly tên h ng làm tên
nón), ai trái tt phi pht".
Nh ng Khánh D ã sai ng i nhà mua nón Ma Lôi t" tr c, ch thuyn n $u trong cng ri.
L nh v"a ra, sai ng i ng2m báo dân trong trang: "Hôm qua thy tr c v#ng bin có thuyn ch nón
Ma Lôi $u".
Do y, ng i trong trang ni gót trrranh nhau mua nón, ban u muaa không ti 1 tin, sau giá
t, bán 1 chic nón giá 1 tm vi. S vi thu  &c ti hàng ngàn tm. Th m"ng ca mt ng i khách
ph ng Bc câu: "Vân n kê khuyn di c giai kinh" (Vân n gà chó thy u kinh) là nói thác s& ph#c
uy danh ca Kháng D mà th c là châm bim ngm ông ta. Kháng D tính tham lam, thô b, nh<ng ni
ông ta trn nh$m, mi ng i u rt ghét. Nhân Tông ch tic ông có tài làm t ng, nên không nz b=
mà thôi.
1

y là tr$n ch+n ánh cánh quân thy do Ô Mã Nhi, Phàn Tip ch huy  vùng m!i Ngc gn Móng Cái bây gi.

2

i Than: là tên xã,  huy n Gia L ng, tnh Hà Bc, gn chZ sông ung chy ra sông L#c u. C a i Than tc là c a sông
ung.

3

O ây, Toàn th ã chép nhm Thoát Hoan thành A Thai. Khi Thoát Hoan tin quân n Vn Kip, thì cánh quân phía tây ca
Trình B'ng Phi và cánh thy quân ca Ô Mã Nhi, Phàn Tip c!ng n hi quân  y.

4

Nhân Hu V ng Trn Khánh D chu trách nhi m gi< vùng b bin, không ch+n n%i thy quân gi+c,  chúng qua  &c c a An
Bang tin v Vn Kip. Vân n nay tc là Vân Hi, tnh Qung Ninh.
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[54a] Mu Tý, [Trùng H ng] nm th 4 [1288], (Nguyên Chí Nguyên nm th 25). Mùa xuân,
tháng giêng, Ô Mã Nhi ánh vào ph Long H ng1.
Ngày mng 8, quan quân hi chin ngoài bin i Bàng, bt  &c 300 chic thuyn gi+c, 10 th
cp gi+c, quân Nguyên b cht ui rt nhiu2.
Tháng 2, ngày 29, Ô Mã Nhi ánh vào tri Yên H ng3.
Tháng 3, ngày mng 8, quân Nguyên hi  sông Bch 'ng  ón thuyn l ng ca bn
Tr ng Vn H% nh ng không g+p. H ng o V ng ánh bi chúng.
Tr c ó, V ng ã óng cc  sông Bch 'ng, ph c= lên trên. Hôm y, nhân lúc n c triu
lên, V ng cho quân khiêu chin ri gi cách thua chy, bn gi+c u%i theo, quân ta c sc ánh li.
N c triu xung, thuyn gi+c v ng cc ht. Nguyn Khoái ch huy quân Thánh d c d!ng ngh a ánh
nhau vi gi+c, bt sng Bình ch ng Áo LZ Xích4. Hai vua em quân tip n, tung quân ánh ln, quân
Nguyên cht ui nhiu không k xit, n c sông do v$y = ngu c. n khi Vn H% ti quân mai ph#c
hai bên b hng hái xông ra ánh, [54b], li ánh bi chúng. N c triu rút nhanh, thuyn l ng ca
Vn H% mc trên cc, nghiêng m gn ht. Quân Nguyên cht ui rt nhiu. Bt  &c 400 chic
thuyn. Ni Minh t Z Hành bt  &c Ô Mã Nhi và Tích Lê C Ngc5 dâng lên th &ng hoàng6. Th &ng
hoàng sai d?n lên thuyn ng , cùng ngi nói chuy n vi chúng và ung r &u vui vW. Thoát Hoan và A
Thai d?n quân trn v T Minh, th% quan là Hoàng Ngh bt  &c em dâng7.
Hai vua tr v ph Long H ng.
Ngày 17, em các t ng gi+c b bt là Tích L C Ngc, Nguyên soái Ô Mã Nhi, Tham chính Sm
oàn, Phàn Tip, Nguyên soái in, các Vn h, Thiên h làm l dâng thng tr$n  Chiêu Lng.
Tr c ó quân Nguyên ã khai qu$t Chiêu Lng mun phá i, nh ng không phm  &c ti quan
tài. n khi gi+c thua, chân ng a á [ lng] u b lm bùn. ó là thn linh giúp ngm v$y. Khi vua c
l bái yt, có làm th r'ng:
Xã tc l zng hi lao thch mã,
Sn hà thiên c% i n [55a] kim âu.
(Xã tc hai phen bon ng a á,
Non sông ngàn thu v<ng âu vàng8.
Ngày 27, xa giá hai vua tr v kinh s .
Mùa h, tháng 4, Th &ng hoàng ng  hành lang Th V (vì cung i n by gi ã b gi+c t
ht), i xá thiên h. Nh<ng ni b binh l a, c p phá thì min gim theo mc  khác nhau.
Vua d# ty Hành khin giao ho vi vi n Hàn lâm.

1

Ph Long H ng: là t huy n Tiên H ng c!, nay thuc huy n ông H ng, tnh Thái Bình, ni có lng m ca h Trn. Bn Ô Mã
Nhi ã khai qu$t lng Trn Thái Tông  tr thù ln tht bi tr c.

2

Tr$n i Bàng là tr$n thy chin gi<a thy quân nhà Trn vi bn Ô Mã Nhi khi bn này i ón thuyn l ng ca Tr ng Vn H%.
C a i Bàng nay là c a Vn Úc  huy n Kin An, Hi Phòng.

3

Tri Yên H ng:  vùng huy n Yên H ng, tnh Qung Ninh ngày nay. Sau khi ón thuyn l ng ca Tr ng Vn H% không kt qu.
Ô Mã Nhi tr v Vn Kip. Trên  ng v, hn cho quân i c p phá mt s ni thuc An Bang (nay thuc tnh Qung Ninh) nh
tri Yên H ng.

4

Th c ra, Áo LZ Xích theo Thoát Hoan trn thoát ch không b bt.

5

Nhiu tài li u khác u ghi là Tích Lê C, hay Tích Lê C i V ng. Viên t ng Mông C% này tên là Tích Lê C, còn V ng là t c
hi u. Ch< Ngc? chép lm t" ch< V ng?.

6

on này có nhiu sai lm, ã chép l?n ln vi c Ô Mã Nhi i ón thuyn l ng ca Tr ng Vn H% vi tr$n ph#c kích ánh bn Ô
Mã Nhi khi chúng rút chy v n c.

7

Thoát Hoan theo  ng b chy trn, ã thoát  &c, ch không b bt.

8

Âu vàng (kim âu): Là biu t &ng s toàn v>n và v<ng chc ca lãnh th% mt n c.
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L c!, mZi khi tuyên c li vua, thì vi n Hàn lâm l nh  a bn tho t chiu cho Hành khin 
ging t$p tr c. n khi tuyên c, thì ging c âm ngh a cho dân th ng d hiu, vì chc Hành khin
 dùng hon quan thôi. By gi, Lê Tòng Giáo làm t ph#, vn bt hòa vi Hàn kâm ph#ng ch inh
Cng Viên. Ngày tuyên c li vua ã n ri mà Cng Viên v?n c ý không  a bn tho. Tòng Giáo òi
nhiu ln v?n không  &c.
Hôm y, xa giá sp ra ngoài cung, Cng Viên mi  a bn tho. Tòng Giáo tuyên c t chiu
i xá, không hiu âm ngh a, phi im l+ng. Vua [55b] gi Cng Viên ng 'ng sau, nhc bo âm ngh a.
Tòng Giáo rt th>n. Ting nhc ca Cng Viên to dn, mà ting c ca Tòng Giáo li nh= i, trong triu
ch còn nghe thy ting ca Cng Viên thôi. Vua v trong cung, gi Tòng Giáo d# bo:
"Cng Viên là s nhân, ng i là trung quan1 sao li bt hòa n th? Ng i là l u th Thiên
Tr ng, dùng con r i qu quýt i li,  a t+ng l?n nhau thì có vi c gì?".
T" ó, Tòng Giáo và Cng Viên giao ho vi nhau càng gn bó.
S thn Ngô S Liên nói: Vua bo kW thn h t+ng biu giao ho vi nhau, thì chEng phi là gây
cái t t giao gi<a ng i làm tôi vi nhau sao?
Xin th a, giao ho vi t giao, vi c thì ging nhau, nh ng tình thì có khác. em t tâm mà kt
ngm vi nhau, ó là t giao, nh Kinh Xuân thu chê Thái Bá n n c LZ là th2 . Ly tình ngh a giao
hoan vi nhau thì không phi là t giao, nh thi nhân ngâm vnh vi c t+ng d a t+ng m$n3 cho nhau
[56a] là v$y. Vua bo b tôi giao ho vi nhau là  cùng nhau làm tt vi c ca nhà vua. Nhà Trn
trung h$u nh th [qua vi c này] có th thy  &c. Nh ng ly hon quan không bit ch< làm Hành
khin thì c!ng không phi.
Mù thu, tháng 9, phu nhân H ng o V ng Nguyên t" quc m?u Trn th (tc công chúa Thiên
Thành) mt.
Mùa ông, tháng 10, sai Z Thiên H (Thiên H là em Khc Chung) sang Nguyên. Z Khc
Chung [tr c ây] i s sang Nguyên có công, n nay, tin c em là Thiên H . Vua nghe theo.
K S u, Trùng H ng nm th 5 [1289], (Nguyên Chí Nguyên nm th 26). Mùa xuân, tháng 2,
sai Ni th Hoàng Tá Thn  a bn Ô Mã Nhi v n c, dùng k ca H ng o V ng, ly ng i gi=i bi
l+n, sung làm phu thuyn, ban êm dùi thuyn cho m, bn Ô Mã Nhi u cht ui c.
S thn Ngô S Liên nói: Ch< tín là v$t báu ca n c, mà làm cho ng i khác ph#c mình sâu sc
thì ó là gc ca v ng chính. [56b] H ng o V ng dùng bá thu$t4, mun  &c thành công trong
mt thi mà không bit làm nh th là ã tht tín vi muôn i. ã nói là  a v n c li dùng m u k
 git i, thì th c qu quy t quá lm. Thái T% Cao Hoàng  n c i Vi t ta5 ang khi d>p lon, nh
tha ng i Minh v n c. Bn nguw quan có kW vi n d?n cho ng i Minh nghe câu chuy n dùi thuyn ca
H ng o V ng khi tr c nh'm ngn cn ý mun v n c ca h. Nh ng lòng tín th c ca Thái T%
thu n c muông thú, nên rt cuc ng u Minh tin theo không ng v c. Th mi là làm cho ng i
khác ph#c mình sâu sc và là ci gc ca v ng chính. âu có th nói [ch< tín] ch là chuy n nh= nh+t.
Tháng 3, ngày mng 1, nh$t th c.
Mùa h, tháng 4, nh công d>p gi+c Nguyên.
1

Trung quan: tc là hon quan.

2

Thái Bá làm khanh s ca nhà Chu, không có l nh ca vua nhà Chu, t ti n sang n c LZ, nh v$y là t giao (Xem T truy n, LZ
An Công nm th nht).

3

Thi Kinh có bài Mc qua, ngâm vnh vi c t+ng d a t+ng m$n cho nhau, ca ng&i quan h h<u ho tt >p.

4

Bá thu$t: là nh<ng th on xo trá  t m#c ích nht thi, bt chp nhân ngh a. i l$p vi bá thu$t là v ng o, v ng
chính, ngh a là  ng li chân chính, trng nhân ngh a, trng tín l, làm cho ng i khác th c lòng tin ph#c.

5

Ch Lê L&i: Trong khi vây ánh thành ông Quan, Lê L&i nhiu ln vit th d# hàng bn V ng Thông, ha sJ cho chúng an toàn
v n c. Có ln V ng Thông nh nghe theo, nh ng bn nguw quan L ng Nh< Ht d?n vi c H ng o V ng dùi thuyn git tù
binh, V ng Thông li ngoan c chng li. Sau khi hai cánh vi n binh tht bi, V ng Thông mi chu u hàng.
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Tin phong H ng o V ng làm i V ng, H ng V! V ng làm Khai Quc công, H ng
Nh &ng V ng làm Tit  s. Ng i nào có công ln thì  &c ban quc tính. Khc Chung  &c d
trong s ó, li  &c nh$n chc i hành khin. Z Hành ch  &c phong [57a] Quan ni hu, vì khi bt
 &c Ô Mã Nhi không dâng lên quan gia1, li dâng lên Th &ng hoàng. H ng Trí V ng không  &c
thng tr$t, vì ã có chiu cho ng i Nguyên v n c, các t ng không  &c cn tr, mà li còn ón
ánh chúng. Cho Man tr ng Lng Giang L ng Ut làm tri ch Quy Hóa. Hà Tt Nng làm Quan ph#c
hu vì ã ch huy ng i Man ánh gi+c.
Vi c th ng t c ã xong, v?n còn có ng i ch a b'ng lòng. Th &ng hoàng d# r'ng:
"Nu các khanh bit chc là gi+c H không vào c p n<a thì nói rõ cho tr?m bit, dù có thng
n c c ph^m tr?m c!ng không tic. Nu không th mà ã vi th ng h$u, vn nht gi+c H tr li, và
các khanh li l$p công n<a thì tr?m ly gì mà th ng  khuyn khích thiên h".
Mi ng i u vui vW ph#c tùng.
Tháng 5, tr ti nh<ng kW ã hàng gi+c. Ch quân lính và dân th ng  &c min ti cht, nh ng
bt ch gZ á, xây cung i n  chuc ti, quan viên phm ti [57b] [hàng gi+c] thì tùy ti n+ng nh>
mà xét x .
Ly Phùng S Chu làm Hành hin.
S Chu ng i [xã] C% Liu, Trà H ng. Khi ng i Nguyên sang, vua sai S Chu bói. S Chu oán
r'ng: "Th nào c!ng i thng".
Vua m"ng bo; "Nu úng nh li oán, sJ có trng th ng".
Gi+c yên, vua nói: "Thiên t không có nói ùa". Do y, có l nh này. S Chu là ng i trung hiu,
có tài vn ngh , làm quan n Thiu phó, hi u là Tn Trai tiên sinh.
Gia phong Nguyn Khoái làm li t hu, ban cho mt qu$n thang mc, gi là Khoái L?, sau %i
thành Khoai L? (nay là ph Khoái Châu).
nh các công thn [ánh Nguyên] ln tr c và ln sau. Ng i nào xông lên tr c phá tr$n gi+c,
l$p k` công thì chép vào t$p Trung h ng th c l#c li sai vJ hình.
X ti  quân dân hai h ng Ba im và Bàng Hà, làm thang mc binh2, không  &c làm quan,
ban cho t thn làm sai s hoành3.
Tr óc kia, ng i Nguyên vào c p, v ng hu, quan li nhiu ng i n doanh tri gi+c xin
hàng. n khi gi+c thua [58a] bt  &c c mt hòm biu xin hàng. Th &ng hoàng sai t ht i  yên
lòng nh<ng kW phn trc. Ch có kW nào u hàng tr c ây, thì d?u bn thân  triu ình gi+c, c!ng kt
án vng m+t, x ti i ày ho+c t hình, tch thu in sn, sung công, t c b= quc tính. Nh Trn Ki n
là con ca T nh Quc thì %i làm h Mai. Ng i khác c theo l y mà %i, nh bn Mai Lng, Ích Tc là
chZ tình thân ct nh#c, tuy tr ti c!ng th, nh ng không nz %i h xóa tên, ch gi là  Trn, có ý chê
hn hèn nhát nh àn bà v$y. Vì th, nh<ng ghi chép  ng thi u gi là  Trn, Mai Ki n...
Có tên +ng Long là c$n thn ca vua, rt gi=i vn hc, t c n h ph^m, ã  &c ghi chú 
ct nhc. Vua nh cho làm Hàn lâm hc s , nh ng lâm hc s , nh ng Th &ng hoàng ngn li. Hn mang
d bt bình, n gi c!ng hàng gi+c. Gi+c thua, hn b bt, em chém  rn bo kW khác.
Th &ng hoàng ng n hành cung Thiên Tr ng, có làm bài th r'ng:
Cnh thanh u v$t di c thanh u,
Th$p nht [58b] tiên châu, th nht châu.

1

Thi Trn gi vua là Quan gia.

2

Thang mc binh: Lính hu trong các p thang mc, tc t phong ca v ng hu.

3

Sai s hoành: nô t` dùng  sai khin.
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Bách b sênh ca, cm bách thi t,
Thiên hàng nô bc qut thiên u
Nguy t vô s chiu nhân vô s ,
Thy h<u thu hàm thiên h<u thu.
T hi d thanh trn d tính,
Kim niên du thng tích niên du
(Cnh thanh u, v$t c!ng thanh u,
M i mt tiên châu, ây mt châu.
Trm ging chim ca, trm b sáo
Ngàn hàng cây quýt ngàn tên nô
Trng vô s soi ng i vô s ,
N c vW thu ng$m tri vW thu.
Bn bin ã quang, trn ã l+ng.
Chuyn i nay thng chuyn i x a).
Vì là xúc cm v hai ln ánh gi+c ã qua mà phát thành th v$y.
Hn t" tháng 6 mùa h n tháng 10 mùa ông.
Canh Dn, [Trùng H ng] nm th 6 [1290], (Nguyên Chí Nguyên nm th 27). Mùa xuân,
tháng 2, chn quan vn chia i cai tr các l.
Vua thân i ánh Ai Lao. Triu thn can r'ng: "Gi+c H vùa rút, vt th ng ch a lành, âu ã có
th dy binh ao!".
Vua nói:
"Ch có th lúc này ra quân thôi. Vì sau khi gi+c rút, ba cõi tt cho là lính tráng, ng a chin ca
ta ã cht c, th không th lên n%i, sJ có s khinh nhn t" bên trong, cho nên phi ct quân ln  th
uy".
By tôi u nói:
"Nhà vua há chEng bit làm nhc dân là vi c áng lo, nh ng còn có vi c áng lo ln hn [59a]
th n<a. Thánh nhân lo xa, bn thn không th ngh n  &c".
S thn Ngô S Liên nói: Bây gi, triu thn can vi c thân chinh ch a phi là sai
lm, n khi nghe li Nhân Tông mà vi tán t#ng là "thánh nhân lo xa" thì gn nh là
nnh hót ri.
Tháng 3, gia phong Tá Thiên i V ng c Vi p làm Nh$p ni Kim hi u thái úy.
Mùa h, tháng 4, sông Tô Lch chy ng &c (sôngnày h có m a to thì n c rút, tràn và chy
ng &c).
Tháng 5, ngày 25, Th &ng hoàng bng  cung Nhân Th.
Ly H ph^m ph#ng ng Phm Ng! Lão ch huy H<u v Thánh d c quân.
Mùa thu, tháng 8, sai Ngô ình Gii sang cáo phó vi n c Nguyên.
Tháng 9,  tang Thánh Tông mi hn 3 tháng, Ng s i phu Z Quc K tâu r'ng:
"Phàm  tang không nên [59b] làm th ng t%n ng i sng. Nay thiên t u dùng ki u khiêng,
th là ng i sng b t%n th ng, xin hãy c zi ng a". Vua nghe theo, ch dùng yên trng.
S thn Ngô S Liên nói: Xem li tâu ca Quc K, chEng nh<ng hc vn nông
cn mà kin thc c!ng thp hèn. C zi ng a không phi là iu nên làm trtong tang ch
mà c xin c zi ng a; làm th ng t%n ng i [sng ] có ng i là hy thân th, di t sinh
mng, mà li bo [i ki u] là th ng t%n ng i [sng]! Hc vn ca hn nh th, kin

202

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn V

thc ca hn nh th thì vi c s a lm, nn lZi sJ ra sao? Nhân Tông ang có tang,
không nh$n ra iu sai trái ó mà li lm l?n làm theo thì c!ng không phi.
ói to, 3 thng go giá 1 quan tin, dân nhiu ng i bán rung t, và bán con trai con gái làm
nô t` cho ng i, mZi ng i giá 1 quan tin.
Xung chiu phát thóc công ch^n cp dân nghèo và [60a] min thu nhân inh.
Mùa ông, tháng 12, ngày 15, táng [Th &ng hoàng]  D# Lng, miu hi u là Thánh Tông, truy
tôn là Huyn Công Thnh c Nhân Minh, Vn V! Tuyên Hiu Hoàng .
S thn Ngô S Liên nói: Thánh Tông ni nghi p Thái Tông, gi<a ch"ng g+p tai ha gi+c vào
c p, ã y nhi m t ng thn, cùng vi Nhân Tông chung sc, cùng nhau v &t qua, khin cho thiên h
ã tan mà li hp, xã tc ã nguy mà li yên, sut i Trn, không còn nn xâm l &c ca gi+c H1 n<a.
Công lao y to ln lm.
Tân Mão,[Trùng H ng] nm th 7 [1291], (Nguyên Chí Nguyên nm th 28). Nm này li ói
to, ngoài  ng nhiu ng i cht ói.
Nhà Nguyên sai L b th &ng th Tr ng L$p o sang d# vua vào chu2. Nm sau, (vua) sai
Nguyn i Php sang Nguyên t" chi, ly c có tang.
[60b] Nhâm Thìn, [Trùng H ng] nm th 8 [1292], (Nguyên Chí Nguyên nm th 29). Mùa
xuân, tháng giêng, ngày mng 1, nh$t th c.
Ly Phí Mnh làm An ph Din Châu, gi< chc ch a bao lâu, có ting n là tham ô, vua tri u
v, ánh tr &ng, li sai i trn tr. Sau  &c ting là công b'ng thang liêm. Ng i Din Châu vì th có
câu r'ng: "Din Châu an ph thanh nh thy" (An Ph Din Châu trong t a n c).
Ly Trn Thì KIn làm An ph l Yên Khang3, nh ng tên huy n ã b= và t chia nh$p vào
huy n Tam i p và huy n Kim Sn.
Tr c ây, quân Nguyên vào c p, vua sai Thì Kin bói,  &c quW D bin sang quW Chn, oán
là tt. Mùa h nm sau, quân Nguyên i bi, qu úng nh li oán. Mùa thu nm Trùng H ng th 2,
quân Ngyên li vào c p, vua li sai bói,  &c qu Quan bin sang quW Hoán, [Kin] oán: "Hoán ngh a
là tan, là im gi+c tan". Sau quân Nguyên n sông Bch 'ng, qu nhiên tan chy. Vua khen tài ca
Kin, cho nên có l nh này.
Tháng 2, ngày mng 3, l$p ông cung thái t Thuyên làm Hoàng thái t . Ly con gái tr ng
[61a] ca H ng Nh &ng V ng Quc Tng làm phi cho thái t .
Ly inh Cng Viên làm Thái t thiu bo, thng t c Quan ni hu.
Tháng 3, xung chiu r'ng phàm vn t bán t ho+c cm & thì phi làm hai bn ging nhau,
mZi bên cm mt bn.
Xung chiu cho nh<ng mua dân l ng thi n làm nô t` thì phi cho chuc li; rung t, nhà
c a không theo lu$t này. Vì là nn ói hai nm Canh Dn và Tân Mão, nhiu ng i cht, [nên có chiu
này].
Vua t"ng ng chi bên ngoài, gi<a  ng, h g+p gia ng ca v ng hu thì tt gi chúng mà
h=i: "Ch mày âu?", ri rn các v s không  &c thét u%i. n khi v cung, bo t h<u r'ng:
"Ngày th ng thì có th v t h<u, khi quc gia lm hon nn thì ch có bn chúng có m+t". Vì
là vua cm mn bn chúng i theo bo v mình hi phi chy ra kh=i kinh thành mà nói th.

1

Gi+c H  ây ch quân xâm l &c Nguyên Mông.

2

Theo An Nam chí l &c, mãi n ngày 18 tháng 3 nm Nhâm Thìn (1292), Tr ng L$p o mi ti Khâu Ôn (Ôn Châu, Lng Sn).

33

Yên Khang: là huy n Yên Khánh, tnh Ninh Bình.
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Nguyn i Php n n c Nguyên, ng i Nguyên gi là Lão l nh công. i Php ti Ngc Châu,
vào yt kin các quan bình ch ng  hành tnh. Lúc y Chiêu QucV ng Ích Tc c!ng ngi  ó. i
Php [61b] ch không chào mt mình hn. Ích Tc h=i:
"Ng i không phi là tên biên chép  nhà Chiêu o V ng ó ?" (Chiêu o V ng tr c tên
là Quang X ng, là con th ca Thái Tông, anh cùng m> ca Ích Tc). i Php tr li"
"Vi c i %i thay, i Php tr c vn là tên biên chép cho Chiêu o V ng, nay là s gi,
c!ng nh Bình ch ng x a kia là con vua, nay li là ng i u hàng gi+c".
Ích Tc có vW h% th>n. T" y v sau, s ta n, hn không còn ngi  tnh  ng n<a.
Quý T, [Trùng H ng] nm th 9 [1293], (t" tháng 3 tr i là Anh Tông H ng Long nm th 1,
Nguyên Chí Nguyên nm th 30). Mùa xuân, tháng 3, ngày mng 9, vua nh ng ngôi cho Hoàng thái t
Thuyên. [Hoàng thái t Thuyên] lên ngôi hoàng , %i niên hi u là H ng Long nm th 1, i xá, t
x ng là Anh Hoàng, tôn Th &ng hoàng làm Hin Nghiêu Quang Thánh Thái Th &ng Hoàng , tôn Bo
Thánh hoàng h$u làm Khâm T" Bo Thánh hoàng thái h$u. Qun thn dâng tôn hi u là ~ng Thiên
Qung V$n Nhân Minh Thánh Hiu Hoàng . Phong bà phi làm Vn c phu nhân, ri li ph i, ly em
gái Vn c làm Thánh [62a] T phu nhân.
Mùa thu, tháng 9, ngày 13, Khâm t" bo thánh hoàng thái h$u bng  LZ Giang, ph Long
H ng, tm quàn  cung Long H ng.
Thái h$u nhu mì c tt, thông minh sáng sut, nhân h$u vi kW d i.
Th &ng hoàng có ln làm chung h%  thm Vng Lâu, sai quân s ánh nhau vi h%, [th &ng
hoàng] ng trên lu  xem, thái h$u và phi tn u theo hu. Lu thp, song chung h% và thm c!ng
thp, h% bZng nhiên thoát kh=i chung trèo lên lu. Ng i trên lu u tan chy c. Ch có Th &ng
hoàng và Thái h$u cùng 4, 5 th n< còn  ó. Thái h$u ngh không kh=i b hi, mi ly chic chiu che
cho Th &ng hoàng và t che mình. H% lên lu gm rng ri nhy xung không v hi ai c.
Li mt ln Th &ng hoàng ng i n Thiên An xem u voi  Long Trì. Con voi bZng nhiên x%ng
thoát,xông ti, nh lên i n, t h<u u s& hãi tan chy c, ch có Thái h$u v?n  ó.
[62b] S thn Ngô S Liên nói: H% hay v, voi hay qu$t, há chEng áng khip s&
sao. Th mà Thái h$u  ng lúc chúng lng ln xông xáo, tâm thn không dao ng,
bình t nh i phó vì bà suy ngh chín chn, lý lJ ã sáng t= v$y.
K ng i àn bà dáng i u mm yu mà có th nh th, so vi nàng Ti p D ngày x a ng
chn gu [cho vua]1, có lJ c!ng không th>n gì. KW s i phu, há chEng ngh làm th nào t n mc
suy ngh chín chn, lý lJ sáng t=,  i phó vi mi chuyn bin ca s c hay sao?
Có ng i nói Nhân Tông xem ánh h%, u voi, nu Thái h$u qu là ngu i hin, thì nên can
ngn i, can mà [vua] không nghe, thì ci trâm hoa d t ti là phi2. Nay li i theo  xem, n lúc
nguy cp, thoát kh=i tai ha là may, sao li  &c gi là hin?
Xin th a: ó là nh<ng li trách quá áng, không phi là li bàn th ng tình.
[63a] Chiêm Thành sang cng.
Sao Ch%i xut hi n  vùng sao T Vi, sát ti sao ^u, sao Khôi, tia sáng hn 1 th c, n trm
ngày mi tt.
Nhà Nguyên sai Binh b th &ng th L ng T'ng d# vua vào chu. Vua ly c có b nh t" chi,
sai ào T K` sang t+ng ph ng v$t. Nhà Nguyên gi< T K`  Giang Lng, l$p An Nam hành tnh, ly

1

Phùng Ti p D , là mt cung nhân ca Hán Nguyên ; ng hu Nguyên  xem chung gu, gu bZng x%ng thoát, nh trèo lên
i n, Ti p D ng chn tr c vua, ngn không cho gu #ng n vua.

2

Theo tích Kh ng H$u, v& Chu Tuyên V ng, Kh ng H$u thy vua hay d$y tr a, khuyên mãi không  &c, bèn ci b= trâm hoa
mà t ti. Tuyên V ng t" y chm chính s , ra chu sm, bãi chu mun.
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bn Bình ch ng L u Nh Bt ô1 cm quân óng  T nh Giang2, &i l nh tin ánh. Tháng giêng nm
nm sau, nguyên Th T% bng. [Nguyên] Thành Tông3 lên ngôi, xung chiu bãi binh, th T K` v
n c.
Phong em là Quc Ch^n làm Hu V! i V ng.

1

Tc L u Quc Ki t, Bt ô là phiên âm ting Mông C% (baatur), có ngh a là "d!ng s ". "ng i d!ng cm", là danh hi u ca L u
Quc Ki t.

2

T nh Giang: tc là huy n Qu Lâm, tnh Qung Tây, Trung Quc.

3

Nguyên Th T% Ht Tt Li t cht ngày Quý D$u, tháng giêng, nm Giáp Ng (18 tháng 2 nm 1294). Nguyên Thành Tông tc là
Thit Mc Nh (Tamur) lên ngôi, ra l nh bãi binh ánh i Vi t.
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[1a]

K Nhà Trn
Anh Tông Hoàng



Tên là Thuyên, con tr ng Nhân Tông, m) là Khâm T Bo Thánh hoàng thái hu,
ngôi 21 nm, nh'ng ngôi 6 nm, th 45 tu$i, bng cung Trùng Quang, ph+ Thiên Tr'ng,
táng Thái Lng. Vua khéo bit k tha, cho nên th'i cu(c i ti thái bình, chính tr tr nên
t!t )p, vn vt ch ( ngày càng thnh vng, cng là bc vua t!t c+a triu Trn. Song t
hp nhà s trên núi Yên T , làm nhc s*c dân dng gác Ánh Vân, thì chjng phi là t> vt
nh@ trong *c ln ó sao?
Giáp Ng, H ng Long nm th 2 [1294], (Nguyên Chí Nguyên nm th 31). Mùa xuân tháng 2,
ngày mng 7 ban b các ch< quc húy: ch< húy ca vua là Thuyên, ca Nhân Tông là Khâm, ca Thánh
Tông là Hong; ca Thái Tông là Cnh, ca Thái T% là Th"a, ca Nguyên T% là Lý; các ch< ni húy:
Thánh T" hoàng h$u là Phong, Thu$n T" hoàng h$u là Di u, Hin T" hoàng h$u là Oanh, Nguyên Thánh
hoàng h$u là [1b] Hâm.
Tháng 3, ly Nh$p ni phán th th &ng v Chiêu Hoài hu Hi n làm ô áp nha, coi gi< các sc
m#c trong ngoài cung Thánh T", ly con Vn Túc V ng1 là Vn Bích làm Th &ng v Uy Túc hu.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 3, Th &ng t ng thái s Chiêu Minh i V ng Quang Khi mt,
th 54 tu%i.
Quang Khi lúc mi sinh, phát chng kinh suýt cht, Thái Tông ly áo ca Th &ng hoàng và
thanh g m báu truyn quc  bên cnh ri bo ông: "Nu sng li, sJ ban cho nh<ng th này".
n khi sng li, Thái Tông nói:
"G m báu truyn quc, không th trao b"a, ch ban cho áo ca Th &ng hoàng thôi".
Quang Khi có hc thc, hiu ting nói ca các phiên2. Tr c kia, Thánh Tông thân i ánh gi+c,
Quang Khi theo hu, gh t t ng b= không, v"a lúc có s ph ng Bc n. Thái Tông gi H ng o
V ng Quc Tun ti bo:
"Th &ng t ng i theo hu vng, tr?m nh ly khanh làm T   tip s ph ng Bc".
Quc Tun tr li:
"Vi c tip [2a] s gi, thn không dám t" chi, còn nh phong thn làm T  thì thn không
dám vâng chiu. Hung chi Quan gia i ánh gi+c xa, Quang Khi theo hu mà b h li t ý phong
chc, thì tình ngh a trên d i, e có chZ ch a %n, sJ không làm vui lòng Quan gia và Quang Khi. &i khi
xa giá tr v, sJ xin vâng m nh c!ng ch a mun".
1

Vn Túc V ng: tên là o Tái, con ca Trn Quang Khi.

2

Ch các dân tc ít ng i sng trên lãnh th% i Vi t thi ó. Nh$t Du$t còn bit ting ca n c xung quanh i Vi t, nh Hán,
Chm-pa.
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n khi Thánh Tông tr v, vi c y li b= y, vì hai ng i vn không a nhau.
Mt hôm, Quc Tun t" Vn Kip ti, Quang Khi xung thuyn chi sut ngày mi tr v. Li
Quang Khi vn s& tm gi, Quc Tun thì thích tm thm, t"ng ùa bo Quang Khi:
"Mình m^y cáo b^n, xin tm giùm", ri ci áo Quang Khi ra, dùng n c thm tm cho ông và
nói:
"Hôm nay  &c tm cho Th &ng t ng".
Quang Khi c!ng nói: "Hôm nay  &c Quc công tm r a cho".
T" ó, tình ngh a qua li gi<a hai ng i càng thêm m+n mà. Bn thân làm t ng vn, t ng võ,
giúp r$p nhà vua, hai ông ng hàng u.
Quang Khi ham hc hay th, có Lc o [2b] t$p l u hành  i. Con ông là Vn Túc V ng
o Tái c!ng n%i ting v vn hc thi ó,  &c Th &ng hoàng u ái hn các em thúc bá khác.
By gi, Th &ng hoàng n V! Lâm1 vào chi hang á, c a núi á h>p, th &ng hoàng ng chic
thuyn nh=, Tuyên T" thái h$u ngi 'ng uôi thuyn, gi Vn Túc V ng lên m!i thuyn, ch  mt
ng i chèo thuyn thôi. n khi th &ng hoàng xut gia, sp ra i, mi o Tái vào i n D zng c
cung Thánh T" cho ngi n các món hi v, làm th r'ng:
Hng thp bác quy c c,
Hoàng h ng chích mã an,
Sn tng trì tnh gii,
ng ta bt ng xan.
(Quy c c2 bóc = t,
Mã yên n ng vàng thm,
Sn tng gi< trai gii,
Cùng ngi chEng cùng n).
Tin yêu, quý mn o Tái n nh v$y, nh dùng ông vào chc to, nh ng tri không cho sng
lâu. Cháu [Quang Khi] là Uy Túc công Vn Bích làm Thái bo thi Minh Tông, cht là Ch ng Túc quc
th &ng hu Nguyên án là T"  i Ngh Tông c!ng có danh ting. c trch [ca Quang Khi] th c
sâu dày, cùng h ng phúc vi nhà vua t" tr c n sau.
[3a] Tháng 8, Th &ng hoàng ích thân i ánh Ai Lao, bt  &c ng i và súc v$t nhiu không
k xit. Trong chin dch này, Trung Thành V ng (không rõ tên) làm tiên phong, b quân Ai Lao bao
vây, Phm Ng! Lão d?n quân $p ti, gii vây, ri tung quân nghênh chin, ánh bi quân Ai Lao. Ban
kim phù cho Ng! Lão.
Tháng 9, ly ngày sinh làm tit Sùng Thiên.
Thiu bo inh Cng Viên mt, vua tôn trng không gi tên ông.
t Mùi, [H ng Long] nm th 3 [1295], (Nguyên Thành Tông Mc Nh Nguyên Trinh nm th
1). Mùa xuân, tháng 2, ngày mng 1, s Nguyên Tiêu Thái ng sang.
Vua sai Ni viên ngoi lang Trn Khc D#ng, Phm Tho cùng i theo, nh$n  &c b kinh i
Tng em v   ph Thiên Tr ng, in bn phó  l u hành.
Mùa h, tháng 6, Th &ng hoàng tr v kinh s . Vì [tr c] ã xut gia  hành cung V! Lâm ri li
tr v.
By gi, Tuyên T" thái h$u t" khi Khâm T" bng, phi qun vi c trong cung, tính ng i khó
khn nóng ny, dy bo rt nghiêm, mà vua vâng theo rt kính c^n. Th &ng hoàng [3b] nói [vi vua]:

1

Tc là xã V! Lâm huy n Yên Khánh, tnh Ninh Bình.

2

Quy c c, mã yên: là hai món n. Quy c c là món sò huyt, mã yên: ch a rõ món gì.
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"Cha t th>n x ng là Hiu Hoàng, nên dùng danh hi u y  gi Quan gia thì phi".
Ngày 13, ng i àn bà  ph ng Tây Nhai phía h<u kinh thành là Lê Th Ta nghe tin chng là
Phm M u i s n c Nguyên m mt, th ng nh không n 3 ngày ri c!ng mt. Vi c y tâu lên, [vua]
cho bc l#a  ving.
S thn Ngô S Liên nói: Công chúa Thiu D ng nghe tin Thái Tông bng, kêu
gào mãi ri cht; Lê th nghe tin chng cht, không n mà cht; Mw Ê phu nhân tit
ngh a không th hai chng, nhy xung sông mà cht; v& Ngô Min là Nguyn Th không
ph# ngh a chng, c!ng nhy xung sông cht theo chng. My ng i này c hnh
thun hiu, trinh tit, trên i th c không có nhiu. Các vua  ng thi nêu khen h 
khuyn khích i sau th c là phi lm! Nh ng Thiu D ng và Nguyn th ch a  &c
nêu khen, cho nên bàn chung c  ây.
Truy t+ng inh Cng Viên làm Thiu phó.
Mùa thu, tháng 8, thi con trai các quan vn t" mi n sam1 tr xung [4a] nha An Hoa, sung b%
làm thuc viên nha y.
Bính Thân, [H ng Long] nm th 4 [1269], (Nguyên Trinh nm th 2). Mùa xuân, tháng 3,
Th &ng ph^m Nguyn H ng ánh bc, [vua sai] ánh cht.
Phan Phu Tiên nói: Lu$t pháp nhà Trn nghiêm cm ánh bc n nh v$y, th
mà n i D# Tông li công nhiên làm b$y, gi là nh<ng ng i giàu vào cung ánh bc,
ri sau ng i trong n c bt ch c cái d y, không th ngn cm  &c n<a. Cui cùng
vì t ánh bc mà ri mt n c.
Nhân Hu V ng Khánh D t" Bài Áng vào chu.
Ng i trong trn ki n Khánh D tham lam thô b. Hành khin em s trng tâu lên. Khánh D
nhân ó tâu vua:
"T ng là chim ng, dân lính là vt, dùng vt  nuôi chim ng thì có gì là l?".
Vua không hài lòng, Khánh D bèn tr v. Khánh D vào chu không quá 4 ngày ã tr v, vì
s&  lâu b vua khin trách.
Mùa thu, tháng 7, vua [4b] ng n ông B u xem ua thuyn.  &c mùa to.
inh Du, [H ng Long] nm th 5[1279], (Nguyên i c nm th 1). Mùa xuân, tháng 2,
duy t nh dân binh các xã trong c n c, bt i i làm lính, không  &c làm quan theo quy ch c!.
%i giáp thành h ng.
Sai Chiêu Vn V ng Nh$t Du$t i ánh sách A Lc. H ng Nh &ng V ng Quc Tng i ánh
sách Sm T .
Ai Lao xâm phm sông Chàng Long. Phm Ng! Lão ánh bi chúng, ly li  &c t c!. Ban vân
phù cho Phm Ng! Lão.
Mùa h, tháng 4, ly Trn Thì Kin làm Kim pháp quan, nh$m chc i an ph Kinh s .
Thì Kin tính ng i c ng tr c, tr c kia làm môn khách ca H ng o V ng, V ng tin c
ông,  &c ct nhc làm An ph s Thiên Tr ng. Có ng i trong h ng, nhân ngày giZ em biu mâm
cZ, Thì Kin h=i vì c gì mà biu. Ng i y tr li là vì  gn tr s [nên em biu] ch không kêu xin gì.
My ngày sau, qu nhiên có vi c kêu xin. Thì Kin [5a] móc hng m a ra. n ây li  &c thng làm
Kim pháp quan. MZi khi có ki n t#ng, thì dùng lý lJ mà bt bW, vi c n thì tìm ph ng pháp  ng
phó. Ng i i u cho là gi=i xét oán ki n t#ng (Thì Kin ng i C Sa, huy n ông Triu).

1

Theo C ng m#c thì mi n sam là chc hi u th quyn mi n, ng i Z thám hoa  &c b% chc y. Sam là chc b th mo sam,
ng i Z bng nhãn  &c b% chc y.
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S thn Ngô S Liên nói: Thì Kin hành ng l lùng quá mc  un nn cái t
xin x= ca ng i by gi, c!ng nh Án Anh t'n ti n quá mc  un nn cái thói xa x
tim l ca Quan Trng v$y.
Mùa ông, tháng 10, sai ph tông chính kho chính ph h ca h nhà vua.
Mu Tut, [H ng Long] nm th 6 [1298], (Nguyên i c nm th 2). Mùa xuân, ban hai
ch< húy là Ng#y và Châu.
Mùa thu, tháng 8, cm mi ng i không  &c x ng là "thn" vi các nhà i thn tôn tht.
Thi ánh g$y.
Tháng 9, gió ln m a to.
Mùa ông, tháng 10, ánh Ai Lao. T ng Nguyên u hàng là Tr ng Hin cht ti tr$n,  &c
t+ng t c minh t , cho th  Thái Th ng.
Ly Phm Ng! Lão làm H<u kim ngô v i [5b] t ng quân. +t [các quân hi u] Th &ng ô1,
Thy d xoa ô, Chân kinh ô, thích các ch< nh "Chân kim"... lên trán.
Tháng 12, sao Ch%i mc  ph ng ông. Vua lánh không  chính i n, gim món n.
Ly Ng s i phu Trn Khc Chung làm i an ph Kinh s .
Ly Trn Thì Kin làm Nh$p ni hành khin h<u gián ngh i phu. Vua ban cho ông cái ht có
khc bài minh ng ch.
Thái sn trinh cao,
T &ng ht trinh li t,
Linh trãi tin giác,
Vi ht nam chit.
(Thái sn rt cao,
Ht ngà rt cng,
Linh trãi2 dâng s"ng,
Làm ht khó gãy).
K Hi, [H ng Long] nm th 7 [1299], (Nguyên i c nm th 3). Mùa xuân, tháng 4, ngày
12, xung chiu cm ch< húy ca Khâm Minh i V ng và Thi n o quc m?u (Khâm Minh tên húy là
Liu, Thi n o tên húy là Nguy t; Thi n o là phu nhân ca Liu) khi làm vn không  &c dùng. Các
các ch< Ng#y, Thp, Nam, Càn, Tô, Tun, Anh, Tng khi làm vn phi vit bt nét. Nhà Trn kiêng tên
huý h ngoi bt u t" ây.
Ly Phm Ng! Lão làm Thân v t ng quân kiêm qun quân Thiên thuc ph Long H ng.
[6a] Tháng 5, ly oàn Nh! Hi làm Ng s trung tán.
By gi Th &ng hoàng t" ph Thiên Tr ng tr v kinh s . Các quan trong triu không ai bit
c, vua thì ung r &u x ng b say kh t. Th &ng hoàng thong th i thm khp các cung i n, t" gi
Thìn n gi Tw. Cung nhân dâng b<a, Th &ng hoàng ngonh nhìn không thy vua, ly làm l, h=i là
Quan gia  âu? Cung nhân vào trong ni ánh thc, nh ng ngài không tnh. Th &ng hoàng gi$n lm,
l$p tc tr v Thiên Tr ng, xung chiu cho các quan ngay ngày mai u phi ti ph Thiên Tr ng 
im danh, ai trái l nh sJ b x ti.
n gi Mùi vua mi tnh, cung nhân em vi c y tâu lên. Vua s& quá, i ro ra kh=i c a cung
không thy ai coi gi<; qua chùa T Phúc, thy hc sinh oàn Nh< Hài  c a chùa. Vua h=i: "Sao ng i

1

C ng m#c chép là Th &ng chân ô.

2

Theo truyn thuyt Trung Quc, trãi là loài thú không chân, có 1 s"ng, h g+p ng i không chính tr c thì húc nên dùng trãi làm
biu t &ng cho quan ng s< gi< vi c àn h+c, hay gián quan gi< vi c khuyên can vua.
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li  ây?". Nh< Hài vi vàng ly rp xung t tâu: "Thn vì mãi hc, i lz ra ây". Vua bèn d?n Nh<
Hài vào bung ng và bo:
"V"a ri tr?m vì say r &u, có ti vi Th &ng hoàng, gi tr?m nh n [6b] tr c m+t ngài t
ti, ng i hãy tho cho tr?m bài biu".
Nh< Hài ng tr c m+t vua, son xong t biu. Vua bèn ly thuyn nh> i ngay, cho Nh< Hài
theo mình.
Sáng sm hôm sau, vua ti ph Thiên Tr ng, dâng biu t ti. Th &ng hoàng thy Nh< Hài,
lin h=i là ng i nào. Ni nhân tr li là ng i dâng biu ca Quan gia. Th &ng hoàng không nói gì.
Bu%i chiu, m a gió $p n. Nh< Hài v?n c qu` không nhúc nhích. Th &ng hoàng h=i: "Ng i 
trong sân có còn y không?". Ni nhân áp r'ng còn. Th &ng hoàng bèn sai nh$n biu  xem, thy li
lJ kh^n thit cho gi vua vào bo:
"Tr?m còn có con khác, c!ng có th ni ngôi  &c. Tr?m ang sng mà ng i còn nh
hung chi sau này?".

th,

Vua r$p u t ti. Th &ng hoàng h=i: "Ai son biu cho ng i".
Vua th a: "ó là th sinh oàn Nh< Hài".
(S c! chép vi c này vào nm Mùi i Minh Tông nay xét nên   ây).
Th &ng hoàng bèn gi Nh< Hài vào và bo: "Bài biu ng i son, rt h&p lòng tr?m".
Ri xung chiu cho Quan [7a] gia li v?n làm vua; các quan v triu nh c!.
Vua t" Thiên Tr ng tr v [Kinh], phong Nh< Hài làm Ng s trung tán. By gi có ng i ghen
Nh< Hài tu%i trW làm quan to, làm th ch giu r'ng:
Phong hin lu$n àm truyn c% ng<,
Kh^u tn nh< xú oàn trung tán.
(Ôn câu ch< c%: ài ng s ,
Mi ng s<a còn hôi: Trung tán oàn).
Nh< Hài là c$n thn ca vua. Vua nói nng hành ng gì u  &c bit c. n khi nh$n chc
này, xem th c l#c ca s thn chép, có ch% lm l?n, bèn s a li cho úng, ri t b= bn tho c! i.
Vua bái yt sn lng.
Tháng 6, t khp các thn k` núi sông.
Mùa thu, tháng 7, xây am Ng D &c trên núi Yên T .
Tháng 8, Th &ng hoàng t" ph Thiên Tr ng li xut gia vào núi Yên T tu kh% hnh.
Th &ng hoàng có ln ng
Th &ng hoàng nói:

cung Trùng Quang, vua n chu, quc công Quc Tun i theo.

"Nhà ta vn là ng i h l u (thy t% ng i Hin Khánh), i i chung d!ng cm, th ng xm
hình rng vào ùi. Np nhà theo ngh võ, nên [7b] xm rng vào ùi  t= là không quên gc".
By gi th& xm ã &i m nh  ngoài c a cung. Vua rình lúc Th &ng hoàng quay nhìn chZ khác,
v ngay cung Trùng Hoa. Mt lúc lâu, Th &ng hoàng h=i Quan gia âu ri, các quan t h<u th a là ã v
cung Trùng Hoa. Th &ng hoàng bo: "Quan gia ã trn ri chng? thì xm cho Hu V! Quc Ch^n v$y".
Quc ph# có xm hình rng  ùi, mà v sau ni ngôi không xm  ùi n<a là bt u t" Anh
Tông.
Li hi quc s, quân s u xm hình rng  b#ng,  l ng và hai bp ùi, gi là "thái long"
(rng hoa).Vì khách buôn ng i Tng thy dân Vi t ta xm hình rng, lz g+p gió bão thuyn m,
thung lung không dám phm ti, cho nên gi là "thái long".
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Vua thích vi hành, c êm n, li lên ki u, cùng vi hn ch#c th v i khp trong kinh k`, gà
gáy mi tr v cung. Có êm, ra n quân ph ng, b bn vô li ném gch [8a] trúng vào u vua.
Ng i theo hu thét lên: "Ki u vua y". Bn chúng bit nhà vua, mi tan chy c. Mt hôm, th &ng
hoàng thy u vua có vt th ng, v+n h=i, vua c th c mà th a. Th &ng hoàng gi$n gi< hi lâu.
In các sách Ph$t giáo pháp s , o tr ng tân vn và Công vn cách thc ban hành trong c
n c.
Tháng 9, xung chiu r'ng t" nm Canh Dn (1290), Tân Mão (1291) n nay, phàm bán rung
t và mua gia nhân làm nô thì cho  &c chuc, nu  quá nm nay thì không cho chuc n<a.
Xung chiu cho s nhân trong n c ôn luy n  &i thi.
Ly ni quan Trn Hùng Thao làm Tham tri chính s , ng tri Thánh T" cung t ty s . Sau Hùng
Thao can ti phê án tha ng i nên bãi chc.
Canh Tý, [H ng Long] nm th 8 [1300], (Nguyên i c nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày 27, ng t 3 ln, sut t" gi thân n gi tý mi thôi.
Tháng 3 nhu$n, Trn Quc Khang cht.
Quc Khang t"ng cai tr Din Châu, chn [8b] con gái >p trong châu làm v& lJ nàng hu, nên
các con th nh Hu Ngh a, Quc Trinh u do các bà Din Châu sinh ra. V sau chc Tri châu Din
Châu u do con cháu Quc Khang làm c. n khi dòng ging thiu ng i ni dõi, mi dùng ng i
trong châu làm chc y.
Mùa h, tháng 4 (không chép ngày), m+t tri rung ng.
Tháng 5, ngày 16, xung chiu r'ng các quan vn võ trong triu ai mi có ch< phê mà không có
n tr ng h1 thì phi gim 1 t , ng i có công ánh d>p thì không phi gim (ó là xét nh<ng thip
ban cho trong thi gian mt n).
Ng i àn bà l Hng W mt con trai có hai u.
Tháng 6, ngày 24, sao sa.
H ng o V ng m. Vua ng ti nhà thm, h=i r'ng:
"Nu có iu chEng may, mà gi+c ph ng Bc li sang xâm l &c thì k sách nh th nào".
V ng tr li:
"Ngày x a Tri u V! d ng n c, vua Hán cho quân ánh, nhân dân làm k "thanh dã"2, i quân
ra Khâm Châu, Liêm Châu ánh vào Tr ng Sa, còn on binh thì ánh úp phía sau. ó là [9a] mt
thi. i inh, Lê dùng ng i tài gi=i, t ph ng Nam mi mnh mà ph ng Bc thì m t m=i suy yu,
trên d i mt d, lòng dân không lìa, xây thành Bình LZ3 mà phá  &c quân Tng. ó li là mt thi.
Vua Lý m nn, nhà Tng xâm phm a gii, dùng Lý Th ng Ki t ánh Khâm, Liêm, n t$n Mai L nh4
là vì có th.
V"a ri Toa ô, Ô Mã Nhi bn m+t bao vây. Vì vua tôi ng tâm, anh em hòa m#c, c n c góp
sc, gi+c phi b bt. ó là tri xui nên v$y. i khái, nó c$y tr ng tr$n, ta d a vào on binh. Dùng
on [binh] ch tr ng [tr$n] là s th ng ca binh pháp. Nu ch thy quân nó kéo n nh l a, nh
gió thì th d ch ng . Nu nó tin ch$m nh các t'm n, không cu thng chóng, thì phi chn dùng
t ng gi=i, xem xét quyn bin, nh ánh c v$y, tùy thi to th, có &c i quân mt lòng nh cha
1

*n tr ng h: con du óng trong khi hành quân, ánh d>p.

2

Thanh dã: làm v n không nhà trng, khin quân xâm l &c ti không có mt ngun h$u cn ti ch% nào.

3

Thành Bình LZ: ch a bit là  âu, nh ng có lJ là n'm  trong vùng h ng Bình LZ hay qu$n Bình LZ i Lê i Hành, tc khu
v c n'm gi<a sông Cu và sông Cà Lô, gn Phù LZ, nay thuc huy n Sóc Sn, Hà Ni.

4

èo Mai L nh: tc èo i Du, phía nam huy n i D!, tnh Qung Tây, Trung Quc.
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con thì mi dùng  &c. V li, khoan th sc dân [9b]  làm k sâu r bn gc, ó là th &ng sách gi<
n c v$y".
Quc Tun là con Yên Sinh V ng, lúc mi sinh ra, có mt thy t ng xem cho và bo: "[Ng i
này] ngày sau có th giúp n c cu i".
n khi ln lên, dung mo khôi ngô, thông minh hn ng i, c rng các sách, có tài vn võ.
Yên Sinh V ng tr c ây vn có him khích vi Chiêu Lng1, mang lòng h$m h c, tìm khp nh<ng
ng i tài ngh  dy Quc Tun. Lúc sp mt, Yên Sinh cm tay Quc Tun gii ging r'ng:
"Con không vì cha ly  &c thiên h, thì cha cht d i sui vàng c!ng không nhm mt  &c?.
Quc Tun ghi iu ó trong lòng, nh ng không cho là phi.
n khi v$n n c lung lay, quyn quân quyn n c u do  mình, ông em li cha d+n nói vi
gia nô là Dã T &ng, Yt Kiêu. Hai ng i gia nô can ông:
"Làm k y tuy  &c phú quý mt thi nh ng  li ting xu ngàn nm. Nay i V ng há
chEng  phú và quý hay sao? Chúng tôi th xin cht già làm gia nô, ch không [10a] mun làm quan
mà không có trung hiu, ch xin ly ng i làm tht dê là Duy t làm thy mà thôi2.
Quc Tun cm ph#c n khóc, khen ng&i hai ng i.
Mt hôm Quc Tun v h=i con ông là H ng V! V ng:
"Ng i x a có c thiên h  truyn cho con cháu, con ngh th nào?".
H ng V! V ng tr li:
"D?u khác h c!ng không nên, hung chi là cùng mt h!".
Quc Tun ng?m cho là phi.
Li mt hôm Quc Tun em chuy n y h=i ng i con th là H ng Nh &ng V ng Quc Tng.
Quc Tng tin lên th a:
"Tng Thái T% vn là mt ông lão làm rung, ã th"a c dy v$n nên có  &c thiên h"3.
Quc Tun rút g m k ti:
"Tên lon thn là t" c con bt hiu mà ra", nh git Quc Tng, H ng V! V ng hay tin, vi
chy ti khóc lóc xin chu ti thay, Quc Tun mi tha. n ây, ông d+n H ng V! V ng:
"Sau khi ta cht, $y np quan tài ã ri mi cho Quc Tng vào ving".
Mùa thu, tháng 8, ngày 20, H ng o V ng Quc Tun mt  ph  Vn Kip,  &c t+ng Thái
s [10b] th &ng ph# th &ng quc công Nhân V! H ng o i V ng.
Thánh Tông có son bài vn bia  sinh t" [ca Quc Tun], ví ông vi Th &ng ph# [ngày x a]4.
Li vì ông có công lao ln, gia phong là Th &ng quc công, cho phép ông  &c quyn phong t c cho
ng i khác, t" minh t tr xung, ch có t c hu thì phong t c ri tâu sau. Nh ng Quc Tun ch a
bao gi phong t c cho mt ng i nào. Khi gi+c H vào c p, Quc Tun l nh cho nhà giàu b= thóc ra
cp l ng quân, mà c!ng ch cho h làm lang t ng gi ch không cho h t c lang th c, ông kính c^n
gi< tit làm tôi nh v$y y.

1

Tc Trn Thái Tông.

2

S Chiêu V ng chy lon ra n c ngoài, có ng i làm tht dê tên là Duy t i theo. Sau Chiêu V ng tr v n c, ban th ng cho
Duy t. Duy t t" chi và nói: "Nhà vua mt n c, tôi không  &c git dê, nay vua v n c, tôi li  &c làm ngh git dê, t c lc
th là  còn th ng gì n<a".

3

Cao T% nhà H$u Tng Tên là L u D# vn là ng i làm rung, sau nhân dp lon lc, n%i lên giành  &c thiên h.

4

Th &ng ph#: tc Lã Vng, giúp Chu V! V ng giành  &c thiên h, V! V ng tôn làm thy, gi là Th &ng ph#.
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Quc Tun li t"ng son sách  khích l t ng s d i quyn, d?n chuy n K Tín cht thay 
cu thoát Hán Cao1, Do Vu gi l ng chu giáo  cu S T 2 Th là dy o trung ó.
Khi sp mt, ông d+n con r'ng: Ta cht thì phi h=a táng, ly v$t tròn  ng x ng, bí m$t chôn
trong v n An Lc, ri san t và trng cây nh c!,  ng i i không bit chZ nào, li phi [làm sao
cho] mau ph#c [11a].
Quc Tun gi< Lng Giang, ng i Nguyên hai ln vào c p, ông liên tip ánh bi chúng, s& sau
này có th xy ra tai ha ào m chng. Ông lo ngh ti vi c sau khi mt li nh th y.
Ông li khéo tin c ng i tài gi=i cho t n c, nh Dã T &ng, Yt Kiêu là gia thn ca ông, có
d công d>p Ô Mã Nhi, Toa ô. Bn Phm Ng! Lão, Trn Thì Kin, Tr ng Hán Siêu, Phm Lãm, Trnh
D!, Ngô S Th ng, Nguyn Th Tr c vn là môn khách ca ông, u n%i ting thi ó v vn ch ng và
chính s , bi vì ông có tài m u l &c, anh hùng, li mt lòng gi< gìn trung ngh a v$y. Xem nh khi Thánh
Tông v bo Quc Tun r'ng: "Th gi+c nh v$y, ta phi hàng thôi". Quc Tun tr li: "[B h] chém
u tôi tr c ri hãy hàng". Vì th, i Trùng H ng, l$p nên công nghi p him có. Ting vang n gi+c
Bc, chúng th ng gi ông là An Nam H ng o V ng mà không dám gi tên. Sau khi mt ri, các
châu huy n  Lng Giang h có tai nn b nh dch, nhiu ng i cu o ông. n nay, mZi khi [11b] t
n c có gi+c vào c p, n l  n ông, h tráp  ng kim có ting kêu thì th nào c!ng thng ln.
Quc Tun t"ng son sách Binh gia di u lý yu l &c  dy các t` t ng, d# h r'ng bài hch
nh sau:
"Ta t"ng nghe, K Tín em mình cht thay, cu thoát cho Cao ; Do Vu gi l ng chu giáo che
ch cho Chiêu v ng; D Nh &ng nut than báo thù cho ch3; Thân Khoái ch+t ly tay cu nn cho
n c4; Kính c, mt chàng tu%i trW, thân phò Thái Tông thoát kh=i vòng vây Th Sung5; Co Khanh,
mt b tôi xa, mi ng mng Lc Sn, không theo m u k nghch t+c6. T" x a các b$c trung thn ngh a s ,
b= mình vì n c, i nào không có? Gi s các b$c ó c kh kh theo thói nhi n< th ng tình thì c!ng
cht u%ng ni xó c a, sao có th l u danh s sách,  cùng bt h vi t tri?.
Các ng i vn nòi võ t ng không hiu vn ngh a, nghe nh<ng chuy n y, n a tin n a ng
[12a]. Thôi vi c i tr c, hãy tm không bàn. Nay ta ly chuy n Tng, Thát7 mà nói: V ng Công Kiên
là ng i th nào; t` t ng ca ông là Nguyn Vn L$p (có thuyt cho là Sn L$p) li là ng i th nào,
mà ly thành iu Ng nh= nh cái u chng li quân Mông Kha ông hàng trm vn; khin cho sinh
linh bên Tng n nay còn i n sâu8. Ct ãi Ngt Lang9 là ng i th naò, t` t ng ca ông là Cân Ty

1

Hán Cao T% b Hng V! V ng bao vây, b tôi là K Tín gi là Hán Cao T% ra hàng. Cao T% do ó trn thoát, còn K Tín ã b
thiêu cht.

2

Do Vu: là b tôi ca S Chiêu V ng thi Xuân Thu, S Chiêu V ng lúc lánh nn b kW c p âm. Do Vu ã gi l ng ra chu âm
 cu Chiêu V ng S T tc S Chiêu V ng.

3

D Nh &ng: là gia thn ca Trí Bá n c Tn thi Chin Quc. Trí Bá b Tri u T ng T git, D Nh &ng ã nut than cho khác
ging, gi làm hành kht, m u git Tr ng T  báo thù cho ch.

4

Thân Khoái: là viên quan gi< ao cá cho T Trang Công i Xuân Thu. Khi Trang Công b Thôi Tr< git, Thân Khoái c!ng cht theo.

5

Kính c tc Ut Trì Cung là t ng ca  ng Thái Tông (lúc y còn gi là c xông lên chém t ng gi+c, h v Thái Tông b
V ng Th Sung vây ánh, Kính c xông lên chém t ng gi+c, h v Thái Tông thoát kh=i vòng vây.

6

Nhan Co Khanh làm thái thú Th ng Sn, khi An Lc Sn n%i lon ánh b bt, Co Khanh luôn mi ng ch i An Lc Sn, b Lc
Sn ct l zi.

7

Thát: tc Thát át, ch Mông C%.

8

V ng Công Kiên tc V ng Kiên, tr châu H&p Châu (T Xuyên) ã huy ng nhân dân anh d!ng chin u  núi iu Ng , cm
c vi o quân Mông C% do vua Nguyên Mông Ke ch huy trong 4 tháng tri, cho n khi Mông Ke m cht d i thành iu Ng ,
quân Mông C% phi rút.

9

Tc Uryangkhaai (Uriyangqadai), tên t ng Mông C% ã ánh chim vùng Vân Nam và tin quân vào n c ta nm 1258. Tên ca
Uryangkhaai  các th tch có nhiu phiên âm: Ngt L ng H&p ãi, Ngt L ng H&p Thai, Ngt L ng Cáp ãi, Ô +c Lý Cáp
t, Ô Lan Cáp t...
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T 1 li là ng i th nào, mà xông pha lam ch ng trên  ng muôn d+m, phá quân Nam Chiu trong
khong vài tun, khin cho quân tr ng ng i Thát n nay v?n còn l u ting tt2.
Hung chi ta cùng các ng i, sinh ra phi thi ri ren, ln lên g+p bu%i khó nhc, ngó thy s
gi+c i li nghênh ngang ngoài  ng, un tc l zi cú diu mà lng nh#c triu ình,  cái thân dê chó
mà bt nt t ph#. Thác lênh Ht Tt Li t mà òi ngc l#a  th=a lòng tham khôn cùng [12b], gi hi u
Vân Nam V ng3 mà thu bc vàng,  vét ca kho có hn. Th$t khác nào ném tht cho h% ói, gi< sao
cho kh=i tai v v sau!.
Ta t"ng ti b<a quên n, n a êm vZ gi, n c mt m ìa, rut au nh ct, ch gi$n không
 &c n tht, n'm da, nut gan, ung máu quân thù, d?u trm thân ta phi ngoài ni c=, nghìn xác ta
bc trong da ng a, c!ng nguy n xin làm.
Các ng i  lâu d i tr ng, nm gi< binh quyn, ng i không có áo, ta cho áo m+c, kW không
có n, ta cp cm n. Quan thp thì ta thng chc, l ng ít thì ta cp b%ng, i thy thì ta cho thuyn, i
b thì ta cho ng a; lúc tr$n mc thì cùng nhau sng cht, khi  nhà thì cùng nhau vui c i, nu so vi
Công Kiên ãi kW t` t ng, Ngt Lang ãi ng i ph# tá, c!ng chEng kém gì.
[13a] Nay các ng i ngi nhìn ch nh#c mà không bit lo, thân chu quc s mà không bit
th>n, làm t ng triu ình phi hu quân gi+c mà không bit tc, nghe nhc thái th ng tht yn s
ng#y mà không bit cm, ho+c ly chi gà làm vui, ho+c ly ánh bc làm thú, ho+c chm chút v n
rung  nuôi gia ình, ho+c quyn luyn v& con ch vì ích k, ho+c lo làm giàu mà quên vi c quân vi c
n c, ho+c ham sn bn mà b= vi c ánh vi c phòng, ho+c thích r &u ngon, ho+c mê ting hát. Nu có
gi+c Mông Thát tràn sang thì c a gà trng không th âm thng áo giáp ca gi+c, m>o c bc không th
dùng làm m u l &c nhà binh, v n rung giàu không th chuc  &c tm thân ngàn vàng, v& con b$n
không ích gì cho vi c quân quc. Tin ca d?u nhiu, khôn mua  &c u gi+c; chó sn tuy kh=e, khôn
u%i  &c [13b] quân thù. Chén r &u ngon không u c  &c quân thù, ting hát hay không chc
thng  &c tai gi+c. Lúc by gi, chúa tôi nhà ta u b bt, au xót bit d ng nào! ChEng nh<ng thái
p ca ta b t c, mà b%ng lc các ng i c!ng v tay kW khác, chEng nh<ng gia quyn ta b u%i, mà v&
con các ng i c!ng b ng i khác bt i, chEng nh<ng xã tc t% tông ca ta b ng i khác bi ào, chEng
nh<ng thân ta kip này b nh#c, d?u trm i sau, ting nh khôn r a, tên xu mãi còn, mà n gia
thanh các ng i c!ng không kh=i mang ting là viên bi t ng. Lúc by gi, d?u các ng i có mun th=a
lòng vui thú, ph=ng có  &c không?.
Nay ta bo rõ các ng i: Nên nh chuy n "+t mi l a vào d i ng ci"4, làm nguy c, nên ly
iu "king [14a] canh nóng mà th%i rau ngui"5 làm rn s&. Hãy hun luy n quân s , t$p d &t cung
tên, khin cho ng i ng i gi=i nh Bàng Mông6, nhà nhà u là H$u Ngh ,  có th bêu u Ht Tt
Li t d i c a khuyt, phi xác Vân Nam V ng  Co Nhai7. Nh v$y, chEng nh<ng thái p ca ta mãi
mãi l u truyn, mà b%ng lc các ng i c!ng i i  &c h ng, chEng nh<ng gia quyn ca ta  &c
yên m gi chn, mà v& con các ng i c!ng  &c bách niên giai lão, chEng nh<ng tông miu ca ta
 &c muôn i t l, mà ông cha các ng i c!ng  &c th cúng quanh nm, chEng nh<ng thân ta kip
này c chí, mà các ng i trm nm v sau ting thm v?n còn. ChEng nh<ng danh hi u ta l u truyn
1

Bn Hoàng Vi t vn tuyn chép là Xích Tu T .

2

Nm 1253, Ht Tt Li t và t ng Uryangkhaai v &t sông Kim Sa ánh chim th ô n c i Lý. Ch trong vài tun, n c i Lý
b chinh ph#c, vua i Lý là oàn H ng b bt và u hàng. Nam Chiu nói n trong bài hch là ch n c i Lý by gi,  vùng
Vân Nam, Trung Quc.

3

Vân Nam V ng: tên là Ht Kha Xích (Hugodi), con trai ca Ht Tt Li t. Cui nm 1267, Ht Tt Li t phong Ht Kha Xích làm Vân
Nam v ng, em quân óng gi< t n c i Lý c!  Vân Nam.

4

Câu trong sách Hán th : "Ôm mi l a +t d i ng ci ri n'm lên trên, l a ch a kp cháy v?n cho là yên".

5

Câu t" S t": "KW s& canh nóng th ng th%i c rau ngui".

6

Bàng Mông, H$u Ngh : là hai nhân v$t bn cung gi=i trong thn thoi Trung Quc.

7

Vn là ni trú ng# ca các vua "man di" khi vào chu vua Hán  Tr ng An. O ây ch ni dành cho các s b nhà Nguyên l u trú
trong kinh thành by gi.
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mãi mãi, mà h tên các ng i c!ng s sách l u thm. Lúc by gi, d?u các ng i không mun vui thú
ph=ng có  &c không?.
Nay ta chn binh pháp các nhà, son thành mt quyn, gi là [14a] Binh th yu l &c. Các
ng i nu bit chuyên t$p t$p sách, theo li ta dy bo, thì trn i là tôi ch, nh &c b'ng khinh b= sách
này, trái li ta dy bo, thì trn i là c"u thù.
Vì sao v$y? Vì gi+c Mông Thát là kW thù không i tri chung, mà các ng i c im nhiên không
ngh r a nh#c, không lo tr" hung, li không dy quân s , th là quay m!i giáo mà chu u hàng, gi tay
không mà chu thua gi+c, khin cho sau khi d>p gi+c, muôn i  nh, thì còn m+t m!i nào ng trong
cõi tri che t ch n<a? Cho nên, ta vit bài hch này  các ng i bit rõ lòng ta!:.
Quc Tunli s u t$p binh pháp các nhà, làm thành Bát quái c u cung , +t tên là Vn Kip
tông bí truyn th . Nhân Hu V ng Khánh D vit bài t a cho sách y nh sau:
"Ng i gi=i cm quân thì không cn bày tr$n, ng i gi=i bày tr$n thì không cn phi ánh, ng i
gi=i ánh thì không thua, ng i khéo thua thì không cht.
Ngày x a Cao Dao làm s [15a] s 1 mà không ai dám trái m nh, n V! V ng, Thành V ng
nhà Chu làm t ng cho Vn V ng, V! V ng2, ngm lo s a c,  l$t % nhà Th ng mà dy nên
v ng nghi p, th là ng i gi=i cm quân thì không cn phi bày tr$n v$y. Vua Thun múa mc và múa
lông tr mà h H<u Miêu n chu3, Tôn V! n c Ngô em ng i >p trong cung th t$p tr$n mà phía
tây phá n c S mnh, phía bc uy hip n c Tn, n c Tn, n%i ting ch hu4, th là ng i khéo bày
tr$n không cn phi ánh v$y. n Mã Ng$p5 n c Tn theo bát tr$n , ánh v$n ng hàng ngàn
d+m, phá  &c Th# C Nng  thu ph#c L ng Châu. Th gi là ng i ánh gi=i không bao gi thua
v$y.
Cho nên tr$n ngh a là "trn", là bày ra, là khéo léo. Ngày x a, Hoàng  l$p phép tnh in 6 
+t binh ch. Gia Cát 7 xp á sông làm bát tr$n , V Công 8 s a li làm thành L#c hoa tr$n. Hoàn Ôn
9
l$p ra Xà th tr$n có vJ các th tr$n hay, trình bày th t , rõ ràng, tr thành khuôn phép. Nh ng ng i
 ng thi ít ai hiu  &c, thy muôn u ngàn mi, cho là ri rm, ch a t"ng bin %i. [15b] Nh Lý
Thuyên 10 có son nh<ng iu suy din ca mình, nh<ng ng i i sau c!ng không hiu ý ngh a. Cho
nên Quc công ta mi hi u ính, biên t$p  pháp ca các nhà, son thành mt sách, tuy ghi c nh<ng
vi c nh= nh+t, nh ng ng i dùng thì nên b= bt chZ r m rà, tóm l &c ly cht th c.
[Sách] gm  ng! hành t ng ng 11, c u cung suy nhau 1, phi h&p c ng nhu, tun hoàn
ch|n lW. Không l?n ln âm vi d ng, thn vi sát, ph ng vi l&i, sao lành, hung thn, ác t ng, tam

1

Theo truyn thuyt Trung Quc, Cao Dao làm s s thi Ngu Thun. S s là chc ng u v vi c hành ng#c thi ó.

2

V! V ng làm t ng cho Vn V ng, Thành V ng làm t ng cho V! V ng, u là nh<ng ng i có công ln khai sáng ra nhà
Chu.

3

Theo truyn thuyt Trung Quc, H<u Miêu là mt tc  phía Nam, n%i lên chng li Thun, Thun dùng th on vZ v  thu
ph#c.

4

Tôn V! là ng i n c T, làm t ng cho Ngô V ng Hp L (i Xuân Thu) ly cung nhân ca Hp L , t$p tr$n bày ánh tr$n, v
sau giúp n c Ngô thu ph#c ch hu, m rng t ai.

5

Sách Tn th (q.27) chép là Mã Long.

6

ây là truyn thuyt. Th c ra phép tnh in có t" i Chu.

7

Gia Các L &ng: Tên t là Kh%ng Minh, ng i i Tam Quc, giúp L u B d ng nên n c Th#c, cùng hai n c Ngô và Nguw to
thành th chân vc.

8

V Công: Tc Lý T nh i  ng Thái Tông, ã mô ph=ng bát tr$n  ca Gia Cát L &ng làm ra L#c hoa tr$n, tr$n ln bc tr$n
nh=, gi là Lý V Công binh pháp.

9

Hoàn Ôn: Tên t là Nguyên T , mt danh t ng  Tn, làm n chc i t mã, ã ánh Nguw, Tin Tn... n%i ting thi ó.

10

Lý Thuyên: Ng i i  ng, son sách Thái bch âm kinh nói v m u ch c dùng binh.

11

Ng! hành: Là thu, th%, kim, mc, ho. O ây là v$n d#ng thuyt ng! hành t ng ng trong binh pháp.
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cát, ng! hung 2, u rt rõ ràng, ngang vi Tam i, trm ánh trm thng. Cho nên,  ng thi có th
phía bc trn ng Hung Nô 3, phía nam uy hip Lâm *p 4". Ri dùng sách này dy bo [con cháu] làm
gia truyn, không tit l ra ngoài. Li có li d+n r'ng: "Sau này, con cháu và bi thn ca ta, ai hc  &c
bí thu$t này phi sáng sut mà thi hành, bày xp [th tr$n]; không  &c ngu dt mà trao ch< truyn li.
Nu không th thì mình chu tai ng mà v lây n con cháu. Th gi là tit l thiên c ó".
[16a] Ngày 21, hoàng t Mnh sinh.
By gi, các hoàng t u không nuôi  &c, n khi Mnh sinh, vua nh công chúa Th#y Bo
[tc là cô ca Nhân Tông] nuôi h. Nh ng công chúa cho là by gi bà  ng có v$n hn, li nh Nh$t
Du$t nuôi. (Nh$t Du$t là anh công chúa Th#y Bo). Nh$t Du$t coi là trách nhi m ca mình, chm sóc,
nuôi nng, không khác gì con mình. Nh$t Du$t ngh r'ng con tr ng ca mình tên là Thánh An, con gái
tên là Thánh Nô, mi +t tên cho hoàng t là Thánh Sinh, vì mun [tên hoàng t [ c!ng ging vi tên con
mình. Hoàng t t" bé nh nuôi nng, n khi lên ngôi vua, công chm nom ca Nh$t Du$t rt nhiu.
Mùa ông, tháng 10, quy nh kiu m! áo mi ca quan vn võ. Quan vn thì i m! ch< inh
màu en, t#ng quan thì i m! toàn hoa màu xanh v?n nh quy ch c!. ng tay áo ca các quan vn võ
rng 9 tc n 1 th c 2 tc, không cho dùng t" 8 tc tr xung. Các quan vn võ không  &c m+c
xiêm, t#ng quan không  &c m+c th ng (m! toàn hoa xanh có hai vòng vàng ính vào hai bên).
[16b] Tân S u, [H ng Long] nm th 9 [1301], (Nguyên i c nm th 5). Mùa xuân,
tháng giêng, xung chiu r'ng các quan vn võ u i m! ch< inh, thêm ming l#a bc tóc màu tía
xen màu bic.
G công chúa Thiên Trân cho Uy Túc công Vn Bích5, phong Vn Bích làm Phò ký lang.
Ly Trn Thì Kin làm Tham tri chính s . Tr c ó, khi Thì Kin làm gián ng, can ti cha giu
dân inh b bãi chc, vua ngh không phi là c ý, nên có l nh này.
Tháng 2, Chiêm Thành sang cng .
Tháng 3, Th &ng hoàng vân du các ni, sang Chiêm Thành.
Ai Lao sang c p à Giang, sai Phm Ng! Lão i ánh, g+p quân gi+c  M ng Mai6, giao chin,
bt  &c rt nhiu. Phong Ng! Lão làm Thân v i t ng quân, ban cho quy phù.
Mùa h, tháng 4, hn hán. Soát tù. Có m a.
Phong con tr ng ca H ng Nh &ng i V ng là Quang Triu làm Vn Hu V ng.
Mùa ông, tháng 11, Th &ng hoàng t" Chiêm Thành tr v.
Trn Hùng Thao li  &c làm Tham tri chính s , ri  &c c làm T bc x.
[17a] ói to.

1

C u cung: 9 cung. Khái ni m c u cung ban u  &c  a ra mt cách m h trong Cn to  ca Kinh Dch: "Thái Nht ly s
ca nó  i qua c u cung, 4 chính và 4 duy u h&p thành 15". Trnh Huyn chú thích là thn Thái Nht (hay Thái *t)  cung
gi<a, ln l &t tun hành 8 cung bát quái  chung quanh. C!ng t" ó, ng i Hán l$p thành c u cung s, gm 9 cung, tc 9 ô
vuông trong mt hình vuông, 3 ô hàng trên mang các s 4, 9, 2; 3 ô hàng gi<a mang các s 3, 5, 7; 3 ô hàng d i mang các s
8, 1, 6. Nh v$y ó là mt ma tr$n (o ph ng) mà t%ng các ct ngang, dc và chéo u b'ng 15. Ng i ta thn bí hoá c u cung
và v sau n i Tng, ng i ta li coi c u cung s là "Lc th ".

2

C ng nhu, ch|n lW, âm d ng, thn sát, ph ng h ng, tinh tú, hung thn, ác t ng, tam cát, ng! hung... u là các khái ni m
 &c dùng trong vi c l$p tr$n  thi x a.

3

Ch n c Nguyên.

4

Ch v ng quc Chiêm Thành (Chm-pa).

5

Vn Bích: là con o Tái, cháu Quang Khi.

6

M ng Mai: nay là t huy n Mai Châu, tnh Hòa Bình.
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Nhâm Dn, [H ng Long] nm th 10 [1302], (Nguyên i c nm th 6). Mùa xuân, tháng
giêng, ly thái úy c Vi p làm thng chính thái s ; Hu Võ i V ng Quc Ch^n làm Nh$p ni bình
ch ng; Chiêu Vn V ng Nh$t Du$t làm Thái úy quc công.
Theo quy ch c!: Tân v ng1 vào làm t t ng thì gi là Quc công th &ng hu, nu vào ni
ình thì gia phong Quan ni hu.
Có a nghch thn tên là Bim làm lon. Sai Phm Ng! Lão i ánh, Bim b git. Phong Phm
Ng! Lão làm i n súy, ban cho h% phù.
By gi có ng i o s ph ng Bc là Ha Tông o theo thuyn buôn sang ta, cho  bn sông
Yên Hoa2. Phép phù thy, àn chay bt u thnh hành t" ó.
Quý Mão, [H ng Long] nm th 1 [1303], (Nguyên i c nm th 7). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 15, th &ng hoàng  ph Thiên Tr ng [17b], m hi Vô l &ng pháp  chùa Ph% Minh, b
thí vàng bc tin l#a  ch^n cp dân nghèo trong n c và ging kinh Gii thí.
Tháng 2, ly ô áp nha th &ng v Chiêu Hoài hu Hi n làm Nh$p ni ph# quc thái bo.
Mùa ông, tháng 10, quy nh kiu m! ca v ng hu: ng i tóc dài i m! triu thiên, ng i
tóc ngn i m! bao.
Ly Trn Khc Chung làm Nh$p ni i hành khin.
(Chc hành khin mà có thêm 2 ch< "nh$p ni" là theo triu Lý, chuyên dùng hon quan làm
chc y. Thi Thánh Tông, th &ng t ng Quang Khi khi mi  &c phong làm nh$p ni thái úy, kiêm
làm hành khin còn có 2 ch< "nh$p ni", lin tâu r'ng: "Thn t" bên ngoài vào, cho nên thêm hai ch<
"nh$p ni", còn các hành khin khác u là hon quan, sao li thêm ch< "nh$p ni", xin b= ch< "nh$p
ni", Thánh Tông nghe theo. T" ó, hàm hành khin ch gi là ni hành khin. n ây, th &ng hoàng
mi ly Khc Chung làm hành khin, li thêm 2 ch< "nh$p ni" nh x a và dùng c s phu làm hành
khin).
Ly oàn Nh< Hài làm Tham tri chính s .
Tr c ây, vua sai Nh< Hài i s Chiêm Thành, Nh< Hài xin yt kin Th &ng hoàng  chùa Sùng
Nghiêm núi Chí Linh, sut ngày không  &c g+p. Mt lát sau, pháp giá ra chi, Nh< Hài n bái yt
[18a]. Th &ng hoàng nói chuy n vi Nh< Hài có n mt gi. Khi tr v, Th &ng hoàng bo t h<u:
"Nh< Hài úng là ng i gi=i, hn  &c Quan gia sai khin là phi".
Tr c ây, s n c ta ti Chiêm Thành, u ly chúa Chiêm tr c, ri sau mi m chiu th .
n khi Nh< Hài ti, lin b ng ngay chiu th  lên trên án và nói vi chúa Chiêm:
"T" khi s thiên triu mang chiu th ca thiên t sang, xa cách ánh sáng lâu ngày, nay m
chiu th , th c nh trông thy m+t thiên t , tôi phi ly chiu th ã, ri mi tuyên c sau". Ri l$p tc
h ng vào t chiu mà ly. Lúc y, chúa Chiêm ng bên cnh, ly th không kh=i có chút ch a %n,
nh ng ly c mà ly chiu th thì v lý là thu$n, mà s tit c!ng không phi khut.
Hôm sau, Nh< Hài treo bng cm buôn bán  T` Ni3 (bn cng ca Chiêm Thành, ni t# t$p các
thuyn buôn), tuyên c xong, treo bng lên, li gi viên coi cng n bo:
"ChZ này ng i buôn bán t# hp phc tp, li là bn tàu xung yu, khó gi< gìn, [18b] s thn
v ri, ct ngay bng i, "ng  mt".

1

Bn dch c! ch<a là "Thân v ng", có lJ úng hn.

2

Yên Hoa: nay là Yên Ph#  Hà Ni. Th c ra không phi nm này (1302), o s Ha Tông o mi n i Vi t. Theo bài minh
trên chuông Thông Thánh Quán  Bch Hc (Vi t Trì), do chính Ha Tông o son nm i Khánh th 8 (1321), thì ông ã n
i Vi t vào nm Bính Tý (1276). Ông là ng i h ng Thái Bình, huy n Phúc Thanh, Phúc Châu, l Phúc Kin.

3

T` Ni còn gi là Thi L bBì Ni hay Thi Ni (Sri Vinaya), tc là c a Quy Nhn ngày nay.
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Ý ông cho r'ng Chiêm Thành tuy ã thn ph#c, nh ng th c ra ch a chu ni ph#, bng cm rt
c#c c!ng b b= i, cho nên nói tr c nh v$y, không  t h làm nh th. Sau này, i s Chiêm Thành,
không ly chúa Chiêm là bt u t" Nh< Hài. Khi v n c, vua rt khen ng&i ông và quyt ý dùng vào
chc to, cho nên có l nh này.
Giáp Thìn, [H ng Long] nm th 12 [1304], (Nguyên i c nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, ng i àn bà là Lê th, ph ng Các ài,  cu bên h<u kinh thành W con gái có hai u, bn
chân, bn tay.
Tháng 2, ly Bùi Mc c làm Chi h$u b th chánh ch ng trông coi cung Thánh T".
Mc t tên t là Minh o (ng i Hoàng Giang), h Phí, tên là Mc Lc, có tài nng. Th &ng
hoàng cho r'ng h Phí t" x a không thy có, mi %i làm h Bùi, cái tên Mc Lc là im chEng lành1 ,
mi %i thành Mc c, sai theo hu ngày êm. n nay, trao cho chc y. Sau này, ng i [19a] h Phí
hâm m danh ting ca Mc c, nhiu ng i %i làm h Bùi.
Tháng 3,
th, sung làm ni
thám hoa lang Tr
giáp; tt c 44 ng

thi kW s trong n c. Ban cho trng nguyên. Mc  nh Chi chc Thái hc sinh h=a d!ng
th gia; bng nhãn Bùi M chc chi h$u b th mo sam, sung làm ni l nh th gia;
ng Phóng chc Hi u th quyn mi n, sung làm nh t ; Nguyn Trung Ngn Z hoàng
i Z thái hc sinh.

D?n 3 ng i Z u ra c a Long Môn ca Ph &ng Thành i du ngon  ng ph 3 ngày. Còn
3302 ng i khác thì  li hc t$p.
Trung Ngn mi 16 tu%i,  ng thi gi là thn ng.
V phép thi: Tr c ht thi ám t thiên Y quc và truy n M#c Thiên t 3  loi bt. Th n kinh
nghi , kinh ngh a5,  th (tc th c% thi ng! ngôn tr ng thiên) h=i v "v ng  khoan mãnh"6, theo
lu$t "tài nan x tr 7, v phú thì dùng th 8 vn " c hiu sinh, hi p v# dân tâm"8. K` th ba thi ch,
chiu, biu. K` th t thi i sách.
4

( nh Chi ng i Chí Linh [19b], M ng i Thanh Oai, Phóng ng i Thanh Hóa).
S Du Già n c Chiêm sang ta, ch n s<a bò.
Thi các th phân (th phân tc là quan li nm vi c hình pháp) h=i phép i án.
Mùa thu, tháng 7, xung chiu r'ng các ch< huý v miu hi u, tên vua, thì vit bt nét.
Tháng 8, cm ch< huý miu hi u nhà Lý 8 ch<: U^n, Mã, Tôn, c, Hoán, T, Cán, Sm, vit bt
nét.
Tháng 9, xung chiu r'ng, khi áp tay vào giy t hình án hay vn t thì dùng hai t ca ngón
tay vô danh9 bên trái.
Mùa ông, tháng 11, xung chiu thi kW s trong n c, h=i v 7 khoa.
1

Mc Lc: có ngh a là "cây %, cây r#ng".

2

Nguyên bn in là tam bách tam thiên, hEn là ch< thiên? in nhm t" ch< th$p?. Các bn in i Nguyn ã ch<a li là tam bách tam
th$p.

3

Y thiên quc, ly  Quc ng<, ni dung nói v o tr n c. M#c thiên t truy n b tiu thuyt c% ca Trung Quc, do Quách Phác
i Tn chú gii, chép truy n M#c V ng i Chu. Bn nhm ch< thiên t thành thái t .

4

Kinh nghi: nh<ng iu nghi vn trong kinh in nho gia.

5

Kinh ngh a: bàn v ngh a lý trong kinh in nho gia.

6

Ch  rng, ng+t.

7

Tài khó bn tr .

8

c   v ng vn a s sng, phù h&p vi lòng dân.

9

C!ng gi là ngón eo nh?n, ngón áp út.
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Tháng 12, sao Ch%i mc  ph ng nam.
Trn Hùng Thao xin t" chc T bc x, y cho.
Ly oàn Nh< Hài tri Khu m$t vi n s .
Vua i vi ng i tôn tht nh Bo H ng (không rõ tên) thân yêu ht m c, nh ng không trao
cho vi c chính s , vì không có tài. Còn nh Nh< Hài ch là mt nho sinh thôi, nh ng vì có tài, nên không
ngi trong vi c y d#ng nhanh vt.
[20a] Xung chiu cho ph Tông chính son ngc ph ca h vua.
t T, [H ng Long] nm th 13 [1305], (Nguyên i c nm th 9). Mùa xuân, tháng giêng,
sách phong hoàng t th t là Mnh làm ông cung thái t , (vua) làm bài D &c thch châm1 ban cho.
Tháng 2, Chiêm Thành sai Ch B ài và b ng hn trm ng i dâng hin vàng bc, h ng
quý, v$t l làm l v$t cu hôn. Các quan trong triu u cho là không nên, duy có Vn Túc V ng o
Tái ch tr ng bàn vi c ó, Trn Khc Chung tán thành, vi c bàn mi quyt.
Tháng 3, n c La Hi2 sai ng i dâng vi lin la và các th khác.
Ly Trn Thì Kin làm T bc x.
By gi có viên c b là Trn C# tính khoan h$u, c^n th$n, th$t thà, gi=i ng ánh cá, bn n=
và chi cu. Vua sai dy thái t các ngh y.
C# mZi khi sp ánh àn, thì tr c ht ct u dây, buc li cho ch+t dây ri sau mi gy. Có
ng i h=i [20b] c làm sao, C# tr li: "Nu khúc àn ch a ht mà dây t thì làm th nào?".
C# làm cu thì cân nhc các múi da, cho m i hai múi cân nhau, duy ba múi  mi ng cu lZ là
chZ b= cái bong l&n vào thì hi m=ng và nh>,  cân vi sc n+ng  u bong bóng, cho nên khi á cu,
múi nào  trên n lúc ri xung t li nguyên nh c!, không bao gi chuyn khác.
Ng i i bn n=, chân ng c!ng nh bn cung, tc là kiu ch< "inh" không thành, ch< "bát"
không ngay. C# thì ng ngay ngn mà bn và bo mi ng i:"Phàm bn cung thì tay trái gi ra phía
tr c nm ly thân cung, tay phi kéo dây cung v phía sau, mình ã nghiêng thì chân c!ng phi l ch,
còn bn n= thì  a cân b'ng ra phía tr c, cho nên khi cm n= mà bn, thân mình ngay ngn, thì c gì
chân li phi ng l ch?".
Nhà ông ta  và thuyn ông ta i, u có hai c a i nhau, xp +t, bày bi n các th c!ng cân
i và phi ngay ngn, vì là bn [21a] tâm nh v$y, cho nên biu hi n  mi vi c làm c!ng nh v$y.
C# ng i Cu Liên, vn có mi h$n vi Cu Liên, th r'ng chân không gi?m lên t y n<a. Sau
này tr v Cu Liên thì i thuyn, n khi lên b thì i ki u vào c a, ti gi ng mi xung ki u, thc
ng, n ung u  trên gi ng. Khi nào chi xem v n ao thì sai khiêng gi ng n chZ ó, ht hng
thì tr v, li ngi ki u, lên thuyn... C nh th cho n ht i, ch a h gi?m mt b c xung t
[Cu Liên]. Ông ta gi< lòng bn rn mt m c nh v$y ó, i x a gi th là ng i gàn.
Bính Ng, [H ng Long] nm th 14 [1306], (Nguyên i c nm th 10). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, Thng chính thái s Tá Thiên i V ng c Vi p mt (th 42 tu%i).
Mùa h, tháng 6, g công chúa Huyn Trân cho chúa Chiêm Thành Ch Mân.
Tr c ây, Th &ng hoàng vân du sang Chiêm Thành, ã ha gã ri. Các vn s trong triu ngoài
ni [21b] nhiu ng i m &n chuy n vua Hán em Chiêu Quân g cho Hung Nô làm th, t" b'ng quc
ng<  châm bim vi c ó.

1

D &c thch châm: ngh a là bài châm khuyên rn, có tác d#ng nh thuc thang.

2

La Hi: có lJ là n c La Hc (Lava)  Laphuri, Thái Lan.
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S thn Ngô S Liên nói: Ngày x a, Hán Cao hoàng vì n c Hung Nô nhiu ln
làm kh% biên c ng, mi ly con gái nhà dân làm công chúa g cho Thiên Vu 1.
Kt hôn vi ng i không cùng ging nòi, các tiên nho ã t"ng chê trách, song
d#ng ý là mun binh yên, dân ngh, thì còn có th nói  &c. Nguyên  thì vì Hô Hàn 2
sang chu, xin làm r nhà Hán, nên ly V ng T ng mà ban cho, c!ng là có c.
Nhân Tông em con gái g cho chúa Chiêm Thành là ngh a làm sao? Nói r'ng
nhân khi i chi ã trót ha g, s& tht tín thì sao không %i li l nh ó có  &c không?
Vua gi< ngôi tri mà Th &ng hoàng ã xut gia ri, vua %i li l nh ó thì có khó gì, mà
li em g cho ng i xa không phi ging nòi  th c hi n li ha tr c, ri sau li dùng
m u gian trá c p v, th thì tín  âu?
[22a] Mùa thu, tháng 9, ngày 15, gi Tut, nguy t th c.
Sai thiên ch ng hc s Nguyn S C ging Ng! Kinh. S C thuc dòng ông Ph ng Sóc 3, gi=i
khôi hài, hay làm th phú quc ng<. N c ta làm nhiu th phú b'ng quc ng< bt u t" ó.
Hành khin trí s Nguyn Kim Ngô v chu, t x ng là Liu Nhiu. Kiên Ngô tính thEng thn, vua
u ãi, quý trng, không gi tên  khuyn khích nh<ng ng i tu%i già v?n gi< quyn v.
Ly Trn Hùng Thao làm Thiu bo.
Sai Hàn lâm hc s Lê Tông Nguyên, Trung th i phu Bùi Mc c sang Nguyên áp l.
inh Mùi, [H ng Long] nm th 15 [1307], (Nguyên i c nm th 11). Mùa xuân, tháng
giêng, %i hai châu Ô, lý thành châu Thu$n và châu Hoá. Sai Hành khin oàn Nh< Hài n vZ yên dân
hai châu ó.
Tr c y chúa Chiêm Thành Ch Mân em t hai châu ó làm l v$t d?n c i, nh ng ng i
các thôn La Thu, Tác Hng, à Bng không chu theo. Vua [22b] sai Nh< Hài n tuyên d# c ý [ca
nhà vua] chn ng i trong bn h trao cho quan t c, li cp rung t, min tô thu 3 nm  vZ v.
Tháng 3, ngày 17, gi Tw, m+t tri có hai qung, nh hình hai cu vòng giao nhau.
Mùa h, tháng 5, chúa Chiêm Thành Ch Mân cht.
Mùa thu, tháng 9, n c to, vz ê am am.
Th t Chiêm Thành Ch a Da sai s thn Bo Lc Kê sang dâng voi trng.
Mùa ông, tháng 10, sai Nh$p ni hành khin th &ng th t bc x Trn Khc Chung, An ph
+ng Vn sang Chiêm Thành ón công chúa Huyn Trân và th t a Da v.
Theo t#c l Chiêm Thành, chúa cht thì bà h$u ca chúa phi vào giàn thiêu  cht theo. Vua
bit th, s& công chúa b hi, sai bn Khc Chung, m &n c là sang ving tang và nói vi [ng i Chiêm]:
"Nu công chúa h=a táng thì vi c làm chay không có ng i ch tr ng, chi b'ng ra b bin chiêu hn 
ven tri, ón linh [23a] hn cùng v, ri sJ vào giàn thiêu".
Ng i Chiêm nghe theo.
Khc Chung dùng thuyn nh> c p ly công chúa em v, ri t thông vi công chúa, i  ng
bin loanh quanh ch$m chp, lâu ngày mi v n kinh ô.
H ng Nh &ng i V ng ghét lm, mZi khi thy Khc Chung thì mng ph u:

1

Thin Vu: tên gi chúa Hung Nô.

2

Ho Hàn: tc Hô Hàn Da, mt thin vu Hung Nô. i Hán Nguyên , Hô Hàn Da sang chu và xin làm r nhà Hán, Nguyên 
em V ng T ng (tc Chiêu Quân) g cho.

3

ông Ph ng Sóc: tên t là Mn Thin, ng i i Hán, gi=i khôi hài, hot kê, t"ng làm Kim mã môn th trung cho Hán V! .
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"Th'ng này là im chEng lành i vi nhà n c. H tên nó là Trn Khc Chung1 thì nhà Trn ri
mt v nó chng?". Khc Chung th ng s& hãi né tránh.
S thn Ngô S Liên nói: Thói gian tà ca Trn Khc Chung th c quá qut lm!
Không nh<ng hn gi trò chó l&n  ây mà sau này còn vào hùa vi Vn Hin vu hãm
quc ph# th &ng t2 vào ti phn nghch, làm cht oan n hn trm ng i. Th mà hn
 &c trn i phú quý. Kh%ng t nói: KW gian tà  &c sng sót là may mà thoát ti
chng?".
Song, sau khi hn cht, gia nô ca Thi u V! [V ng]3 ào xác hn lên mà v'm nh= ra thì li
thánh nhân càng áng tin.
[23b] ói.
Mu Thân, [H ng Long] nm th 16 [1308], (Nguyên V! Tông Hi Sn, Chí i nm th 1).
Mùa xuân, tháng giêng, ly Tr ng Hán Siêu làm Hàn lâm hc s .
Mùa thu, tháng 11, ngày mng 1, m+t tri có hai qung.
Ngày mng 3, Th &ng hoàng bng  am Nga Vân núi Yên T .
By gi Th &ng hoàng xut gia, tu  ngn T Tiêu núi Yên T , t hi u là Trúc Lâm i s 4. Bà
ch là Thiên Th#y m n+ng, Th &ng hoàng xung núi, ti thm và bo:
"Nu ch ã n ngày n gi thì c i, thy âm ph có h=i thì tr li r'ng: Xin &i mt chút, em
tôi là Trúc Lâm i s sJ ti ngay".
Nói xong, Th &ng hoàng tr v núi, d+n dò ng i hu là Pháp Loa5 các vi c v sau, ri bZng
nhiên ngi mà hóa. Thiên [24a] Th#y c!ng mt vào hôm ó.
Pháp Loa thiêu [xác Th &ng hoàng]  &c hn ba ngàn ht xá lw6 mang v chùa T Phúc  kinh
s . Vua có ý ng. Các quan nhiu ng i xin bt ti Pháp Loa. Hoàng thái t Mnh mi 9 tu%i, ng hu
bên cnh, ch&t thy có my ht xá lw  tr c ng 7,  a ra cho mi ng i xem, kim li trong hp, thì ã
mt mt s ít ht. Vua xúc ng n phát khóc, trong lòng mi kh=i nghi ng.
S thn Ngô S Liên nói: Nhân Tông trên th T" Cung làm sáng o hiu, d i
dùng ng i gi=i, l$p nên võ công. Nu không có t cht nhân, minh, anh, võ, thì sao
 &c nh th? Ch có mt vi c xut gia là không h&p o trung dung, là cái lZi ca b$c
hin gi8.
S Nguyên là Th &ng th An LZ Khôi9 sang báo tin V! Tông lên ngôi. Vua sai Mc  nh Chi sang
Nguyên.

1

"Trn Khc Chung" theo ting Hán có ngh a là nhà Trn sp chm dt.

2

Tc Hu V! i v ng Trn Quc Ch^n.

3

Thi u V! V ng là con ca Quc Ch^n.

4

Th &ng hoàng Nhân Tông là t% th nht ca phái Thin Trúc Lâm i Trn.

5

S Pháp Loa tr c là  t ca Trúc Lâm i s , sau tr thành v t% th hai ca phái Trúc Lâm.

6

Xá lw: phiên âm ting Phn sarira, ngh a là thân th, thu$t ng< Ph$t giáo, ch nh<ng phn còn li sau khi thiêu xác, th ng là
nh<ng ht nh=,  &c gi là xá lw. Bn in khc nhm ch< Xá lw thành Xá sát.

7

Câu chuy n trên c!ng  &c chép trong Nam ông mng l#c ca H Nguyên Tr"ng. Theo sách này (chuy n Tô linh nh m nh), xá
lw bay vào ng tay áo hoàng t Mnh.

8

Nguyên vn: "Hin gi quá chi dã". Theo chúng tôi, có lJ Toàn th ã khc nhm t" câu: "Hin gi chi quá dã", nên dch nh trên.

9

Nguyên bn Toàn th chép là An LZ Uy, nhm ch< Khôi ra ch< Uy. Nguyên s , Bn k (V! Tông) chép r'ng nm Chí i th 1
(1308), L b th &ng th A Lý sang n c ta. A Lý Khôi hay A L+c Khôi là nh<ng tên phiên âm khác nhau ca ng i Mông C%
Alqui.
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 nh Chi ng i thp bé, ng i Nguyên khinh ông. Mt hôm viên t t ng mi ông vào ph cho
[24b] cùng ngi. Lúc y,  ng hi tháng 5, tháng 6. Trong ph có bc tr ng m=ng thêu hình con
chim sJ vàng $u cành trúc.  nh Chi v ngz con chim sJ th c, vi chy n bt. Ng i Nguyên c i ,
cho là ng i ph ng xa b l$u.  nh Chi kéo bc tr ng xung xé i. Mi ng i u ly làm l h=i ti
sao.  nh Chi tr li:
"Tôi nghe ng i x a vJ cành mai và chim sJ, ch ch a thy vJ chim sW $u cành trúc bao gi.
Nay trong bc tr ng ca t t ng li thêu cành trúc vi chim sJ. Trúc là b$c quân t , chim sJ là kW tiu
nhân. T t ng thêu nh v$y là  tiu nhân trên quân t , s& r'ng o ca tiu nhân sJ mnh, o ca
quân t sJ suy. Tôi vì thánh triu mà tr" giúp bn tiu nhân".
Mi ng i u ph#c tài ca ông.
n khi vào chu, g+p lúc n c ngoài dâng qut, vua Nguyên sai làm bài minh.  nh Chi cm bút
vit xong ngay, li bài minh nh sau:
"L u kim th c thch, thiên v a lô, nh

t thì h, Y Chu c nho.

Bc phong k` l ng, v! tuyt tái , nh

t thì h, Di [25a] T ngã phu.

Y! d#ng chi tc hành, x chi tc tàng, duy ngã d< nh , h<u nh th phù".
(Chy vàng tan á, tri t nh lò, ng i by gi là Y Chu1 i nho.
Gió bc cm cm, m a tuyt mt mù, ng i by gi là Di T ói xo2.
Ôi,  &c dùng thì làm, b= thì n'm co, ch ta cùng ng i là th ru!).
Ng i Nguyên li càng thán ph#c.
K D$u, [H ng Long] nm th 17 [1309], (Nguyên Chí i nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng,
i xá.
Sách phong ông cung thái t Mnh làm Hoàng thái t . Truy tôn Khâm T" Bo Thánh thái h$u
làm Thái hoàng thái h$u. Sách phong Thánh Bà phu nhân làm Thu$n Thánh hoàng h$u.
Th phi ca vua là Phm th, là con gái Phm Ng! Lão, không có con, xin xut gia, vua cho.
Mùa ông, tháng 11, tr ti nh<ng kW i nghch là bn tên Hân.
Tên Hân b chém  cu Giang Kh^u3, tên Trù  c a thành ch& D"a4, tên T%ng  c a thànhh Tây
D ng , tên Dung  c a thành Vn Xuân6. Tên Hân vì ngày tr c có công ln,  &c min tch thu gia
sn. Còn bn tên L 6 ng i b ày ra châu Ác Thuy (Ác Thy thuc huy n Yên Bang7. Ng i b ày ra
ó, [25b] không mt ai sng n%i). Tên L là dòng cui trong h nhà vua,  &c min thích ch< vào m+t.
Bn tên o 4 ng i b ày ra châu xa, tên Ma vì sai v& là Th V nh ra thú tr c,  &c tha ti. Theo l
c!, nh<ng kW có ti u b t c b= h, ch gi tên thôi. Ti  thì tuy còn  h, nh ng c!ng ch gi tên
không.
5

1

Y: Y Doãn, công thn khai quc ca nhà Th ng; Chu: là Chu công, công thn ca nhà Chu.

2

Di T: tc Bá Di, Thúc T hai b tôi trung ca nhà Th ng, không chu thn ph#c nhà Chu, b= lên núi Thú D ng  ^n, b cht
ói  ó.

3

Cu Giang Kh^u: cu  vùng ca sông Tô Lch, thuc ph ng Giang Kh^u, tc vùng ph Hàng Bum, Hà Ni ngày nay.

4

C a thành ch& D"a:  Ô Ch& D"a, Hà Ni ngày nay.

5

C a thành Tây D ng:  c a Ô Cu Giy, Hà Ni ngày nay.

6

C a thành Vn Xuân:  phía ngoài ph ng Ông Mc, tc Ô ng Mác  Hà Ni ngày nay.

7

Nguyên bn chép là huy n Yên Bang, nh ng th c ra Yên Bang là tên l thi Trn và tên o thi Lê, tc t tnh Qung Ninh
ngày nay. Trong D a chí ca Nguyn Trãi, Lý T Tn có nói: "Yên Bang là ni him ác, gi là vin châu (châu xa), các triu i
u ày ng i n  ó".
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Phu nhân Uy Túc công1 là công chúa Thiên Trân mt. Vua th ng xót, n  a ám.

(L c!: Nh<ng ng i ly công chúa, nu mt mt hay b= nhau, thì u không  &c ly v& khác,
nu có lén ly v& khác, thì phi giu gim v#ng trm. Thiên Trân mt, Uy Túc ln ra t khóc lóc không
ng d$y  &c. Vua n  a ám, phi ng i z hai bên mi ra tip  &c, ai c!ng bo là [Uy Túc] nht
nh sJ không ly v& khác n<a, th mà Uy Túc sau li ly Huy Thánh. Vn Hu công Quang Triu2 ly
công chúa Th &ng Trân. Công chúa mt, Minh Tông n iu tang, Vn Hu ra ón tip tâu bày, nh
không có vW gì au bun, mi ng i u cho là (Vn Hu ) th nào c!ng li ly v& khác. Nh ng sau Vn
Hu i tu n trn i).
Ly Bùi Mc c làm Trung th th lang.
Canh Tut, [H ng Long] nm th 18 [1310], (Nguyên Chí i nm th 3). Mùa thu, tháng 9,
ngày 16, r c linh c<u th &ng hoàng [26a] v chôn  lng Quy c, ph Long H ng, xá lw thì ct  bo
tháp am Nga Vân; miu hi u là Nhân Tông, tên th#y là Pháp Thiên Sùng o ~ng Th Hóa Dân Long
T" Hin Hi u Thánh Vn Thn Võ Nguyên Minh Du Hiu Hoàng . em Khâm T" Bo Thánh thái
hoàng thái h$u h&p táng  y.
Tr c ó, linh c<u Nhân Tông tm quàn  i n Diên Hin. Khi sp  a r c, ã n gi ri mà
quan li và dân chúng còn ng ch$t c cung i n. T t ng cm roi xua u%i mà v?n không giãn ra
 &c. Vua cho gi Chi h$u thánh ch ng Trnh Trng T ti bo:
"Linh c<u sp  a ri mà dân chúng y nghJn nh v$y thì làm th nào? Ng i hãy làm cho h
tránh ra".
Trng T l$p tc n thm Thiên Trì, gi quân Hi kh^u và quân H% d c (quân do Trng T
trông coi) n ngi thành hàng tr c thm, sai hát my câu i u Long Ngâm. Mi ng i u kinh ngc,
kéo nhau n xem, cung i n mi giãn ng i, bèn r c [linh c<u th &ng hoàng] v lng Quy c.
Trng T lo dc  ng th nào c!ng có chZ cao thp quanh co, nu nghiêm túc im l+ng, thì s&
có s nghiêng l ch, nu truyn gi bo ban thì li e n ào, bèn em nh<ng li d+n v cách i ng dàn
hàng, ph% vào khúc hát Long Ngâm, sai ng i hát lên  bo nhau. Ng i thi y rt ca ng&i ông. Ý t
khéo léo ca ông i loi nh v$y. Vua gi ông là con nhà tri, vì ông hiu khp mi ngh, ln nh= u
tho, không vi c gì là không bit [26b].
(Trng T nhiu tài ngh , nh c zi ng a l không cn ng i gi=i c zi ng a ch bo, ch ngh
cách phòng gi< cho ng a kh=i lng chy á cn thôi, th mà thu$t c zi ng a không có gì là không bit.
Hc thuc thì không cn h=i thy thuc, c theo bài thuc trong sách, xét chng xem mch ri
bc thuc, mà c!ng không sai lm. Li  ng v xuyên khung trong túi vi, cho gia ng mang theo  ly
hi ng i, không sinh mi mt.
Hc ánh c thì vJ bàn c và quân c lên trn nhà, ri ngi nhìn và suy tính kj càng, ng i
 ng thi khen là gi=i c.
[Trng T ] th ng mi o s làm phép trn ym, o s vào ch% ngi, nh ng mi vi c u do
Trng T làm c, mà o s thì không phi nói mt li nào. Khi công chúa Thiên Trân mt, các v ng
hu u ti iu ving, thy cúng làm phép "hú vía", nh ng thiu ng i tr li. Trng T c h=i là ng i
tr li phi ng  chZ nào, ri n ngay chZ khut ng i  tr li, mi ng i u che mi ng c i. i
khái, tài khéo léo ca ông u nh th c).
[27a] S thn Ngô S Liên nói: Triu ình ct phi nghiêm. R c  a linh c<u thì cn gì phi n
t t ng d>p ng i, h<u ty dùng k mi i  &c? là bi nhà trn khoan h$u thì có th"a mà nghiêm khc
thì không  v$y!.

1

Uy Túc công: tc Trn Vn Bích, con Trn o Tái, cháu Trn Quang Khi.

2

Vn Hu công: tc Trn Quang Triu, con Trn Quc Tng, cháu Trn Quc Tun. O trên, ã chép.
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Xá lw ca Nhân Tông  a ct vào bo tháp, có s Trí Thông ph#ng hu. Tr c ây, khi Nhân
Tông xut gia, s chùa Siêu Loi là Trí Thông t t cánh tay mình, t" bàn tay n t$n khuu tay, v?n
ung dung không bin sc. Nhân Tông vào xem, Trí Thông +t chZ cho vua ngi, ly và nói: "Thn tng
t èn ó! t èn xong, v vi n ng! kj, ng! d$y, chZ b=ng l a phng lên sJ kh=i ht".
n ây, Nhân Tông bng, Trí Thông lin sai vào núi Yên T  hu bo tháp cha xá lw. n i
Minh Tông, ông t thiêu mà cht.
Nm này n c to, ói.
[27b] Tân H&i, [H ng Long] nm th 19 [1311], (Nguyên Chí i nm th 4). +t ô Toàn kim
c ng, thích ba ch<  trán, theo l Chân th &ng ô, Quân Thiên thuc có ô Phù  th &ng và ô Phù
 h.
Nh$n con gái ca nhà s ng i H là Du Chi Bà Lam vào cung.
S ã sang ta vào thi Nhân Tông, vW ng i già nua, t nói là 300 tu%i, có th ngi xp b'ng n%i
trên m+t n c, li có th thu c ng! tng lên ng c, làm cho trong b#ng lép k>p, ch còn da b#ng và
x ng sng thôi. S ch n l u hoàng, m$t, rau d a,  my nm thì v n c, n nay li sang ta. Vua
ly con gái s là a La Thanh vào cung. Nhà s sau mt  Kinh s .
(i Minh Tông có s ng i H là B  Tht Lý sang ta, c!ng có th ging n%i trên m+t n c,
nh ng n'm ng a mà n%i, không ging nhà s Du Chi).
Mùa ông, tháng 12, vua thân i ánh Chiêm Thành, vì chúa n c y là Ch Chí? (có sách ghi là
phan trc).
Nhâm Tý, [H ng Long] nm th 20 [1312], (Nguyên Nhân Tông Ái D#c Lê Bt L c Bát t
Hoàng Khánh nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 17, m+t tri [28a] rung ng.
Mùa h, tháng 5, d# bt  &c chúa Chiêm Thành Ch Chí em v; phong em hn là Ch à A Bà
Niêm làm Á hu trn gi< t y.
Tr c ó, Ch Chí sai ng i sang cng. Ng i y là tri ch Câu Chiêm. Vua sai oàn Nh< Hài bí
m$t c h>n vi hn. n khi vua ích thân i ánh, n ph Lâm Bình, chia quân làm ba  ng: Hu
V! V ng Quc Ch^n theo  ng núi, Nhân Hu V ng Khánh D theo  ng bin, vua t d?n sáu
quân theo  ng b; thy b, cùng tin. Ly oàn Nh< Hài làm Thiên t chiêu d# s i tr c.
Vua n Câu Chiêm d"ng li. Nh< Hài sai ng i ti chZ tri ch, nói rõ ý yêu cu quc ch ra
hàng. Tri ch báo cáo vi Ch Chí. Ch Chí nghe theo, em gia thuc i  ng bin ti hàng. Nhân Hu
V ng em quân u%i theo. Nh< Hài l$p tc chy th tâu r'ng:
"Khánh D nh c p công vua".
Vua gi$n lm, sai bt giám quân ca Khánh D là Nguyn NgZi em ch+t [28b] chân. Nhân Hu
s&, n ng doanh t ti và nói r'ng:
"Thn s& nó n gi<a bin li %i b#ng khác, nên mi ch+n 'ng sau thôi".
Vua nguôi gi$n, sai chia quân i tun các b lc. Ng i Chiêm t# t$p nh ánh vào ng doanh.
Ting voi ã gn, quân s có vW lo s&.  &c vài hôm, quân ca Hu V! V ng tìm  ng mà ti, ng i
Chiêm chy tan. Tr$n này không mt mt m!i tên mà Chiêm Thành b d>p, ó là công sc ca Nh< Hài.
Ngày vua óng  Câu Chiêm, Minh Hin V ng Ut (con út ca Thái Tông)  trong doanh tri,
bàn tán bi n bác, mê ho+c lòng quaân. Vua gi$n, u%i ra kh=i dinh, l nh cho các quân không  &c thu
nh$n. Minh Hin bèn cùng vài m i gia ng ng  ngoài ni. Phm Ng! Lão nghe tin y vi mi vào
trong quân và bo mi ng i:
"Thánh th &ng v"a qu trách ân chúa và u%i ra ngoài, lz ra b gi+c bt  &c, thì chúng nói là
bt  &c hoàng t , ch bit âu là b vua [29a] qu trách! Ng! Lão thà chu ti trái l nh, ch không nz
làm l&i cho gi+c".
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Vua nghe bit, c!ng không qu trách ông, Minh Hin vi Ng! Lão tình ngh a thì rt thân nh ng
l ý thì rt s sài. Minh Hin n nhà Ng! Lão, th ng cùng ngi vi nhau mt chiu, khi v [Ng! Lão]
li em biu t+ng vàng bc, h [Minh Hin] cn gì, c!ng không có ý sWn tic. Cho nên Minh Hin thích
chi vi ông.
Vua có ln ã trách Ng! Lão:
"Minh Hin là hoàng t , sao ng i li khinh xut th!". Sau Minh Hin li n nhà, Ng! Lão v?n
cùng ngi nh x a, ch nói: "Ân chúa nh n nhà tôi n<a mà Thánh th &ng qu trách tôi".
Nh ng Minh Hin v?n lui ti th ng xuyên, mà Ng! Lão c!ng không %i nt c!. *y là vì mt
ng i thì c$y ca mà gi< l tit s sài, mt ng i thì ham ca mà quên mt c ph$n trên d i v$y.
Nhà Nguyên sai L b th &ng th Nãi Mã ài1 sang báo vi c Nhân Tông lên ngôi.
Xa giá tr v, dâng l thng tr$n [29b]  các lng ph Long H ng.
n sông Thâm Th2, bZng g+p m a gió sm chp, ban ngày mà ti en nh % m c, trong
khong gang tc c!ng không nhìn thy nhau. Dây buc thuyn u b t c. Thuyn ng chìm  gi<a
dòng. Vua bám ly m!i thuyn leo lên mui,  a chân cho các cung n<, n< quan bám ly  cùng leo lên
mui. Các thuyn khác u git sang bãi cát. Vua truyn chnh n li nghi tr &ng  v kinh ô.
Tháng 6, vua t" Chiêm Thành v (n kinh ô). Các quan bái yt u m+c áo ngn c, vì 
quân ph#c u b t ht.
By gi Hoàng thái t giám quc, Chiêu Vn i V ng Nh$t Du$t và Nghi Võ hu Quc Tú ch
huy quân t h<u Thánh d c  li gi< n c.
Vua có chiu tuyên d# r'ng: "Công lao ca các quan  li gi< n c và các t ng theo ta i ánh
tr$n là ngang nhau. Vì thái t còn trW di, nên vi c  li gi< n c lúc này không ging vi các lúc khác,
còn các t ng i theo thì c!ng có công". [Nh ng ri] c!ng không tin hành ban th ng n<a.
Sai s sang Nguyên.
Phong Ch Chí làm Hi u Trung V ng, [30a] li %i làm Hi u Thu$n V ng.
Tôn thêm huy hi u cho các tiên , tiên h$u và gia phong danh thn các x.
L$p n th thn  c a bin Cn Hi3.
Tr c ây, vua i ánh Chiêm Thành, n c a bin Cn Hi (tr c là Càn, tránh tên huý %i là
Cn), óng quân li, êm n'm m thy mt thn n< khóc lóc nói vi vua: "Thip là cung phi nhà Tri u
Tng, b gi+c bc bách, g+p phi sóng gió, trôi git n ây. Th &ng  phong thip làm thn bin ã
lâu. Nay b h mang quân i, thip xin giúp z l$p công". Tnh d$y, vua cho gi các bô lão ti h=i s
th c, cho t, ri lên  ng. Bin vì th không n%i sóng. [Quân nhà vua] tin thEng n thành  Bàn4,
bt  &c [chúa Chiêm] em v. n nay, sai h<u ty l$p n, bn mùa cúng t.
Truy tôn Chiêu V ng làm Nguyên T% Hoàng , Cung V ng làm Ninh T% Hoàng , Ý V ng
làm M#c T% Hoàng 5.
[30b] S thn Ngô S Liên nói: V! V ng nhà Chu lên ngôi, truy tôn hai t% làm
v ng; Thái T% nhà Tng  &c n c, truy tôn bn i làm . Bi vì t% tông tích l!y
1

Nãi Mã i: các bn Toàn th khc nhm thành Nãi Mã Phn, do ch< ãi gn ging ch< Phn. Nãi Mã ãi là phiên âm tên Mông
C% Naimatai (có ngh a là "ng i ca b lc Naiman").

2

Theo chú thích ca CMCB9 thì  huy n Thanh Trì, Hà Ni, có xã Thâm Th. Sông Thâm Th có lJ là on sông Hng chy qua xã
này.

3

C a bin Cn Hi: tc C a Cn, nay thuc huy n Qu`nh L u, tnh Ngh An.

4

 Bàn: là kinh ô ca Chiêm Thành, nay thuc tnh Bình nh.

5

Chiêu V ng tc là Trn Lý, Cung V ng là Trn Hp, Ý V ng là Trn Kinh.
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công c, nhân ngh a nên mi có  &c thiên h, thì vi c truy tôn huy hi u cho các miu
th là vi c cn phi làm gp. Nhà Trn có thiên h, ã lên ngôi  mà t c v ng truy
phong cho ba i ã là vi c không th=a lòng ng i, n nay mi truy tôn  hi u thì li
có lZi là  ch$m chp.
Quý S u, [H ng Long] nm th 2 [1313], (Nguyên Hoàng Khánh nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, [truy] tôn Ninh T% phu nhânlàm Ninh T" hoàng h$u, M#c T% phu nhân làm M#c T" hoàng h$u.
Tháng 2, Hi u Thu$n V ng Ch Chí n hành cung Gia Lâm, cht, em h=a táng.
Tháng 3, sao Ch%i mc  ph ng tây.
H ng Nh &ng V ng Quc Tng mt.
Mùa h, tháng 6, ngày 20, sét ánh Tam ty vi n, th phân L ng Lang cht. Truyn cho bn ty
b= tin ra làm chay l t.
Theo l 1 c!, sét ánh cung i n,  ng v!, [31a] phi làm chay cu phúc tr" tà thì h<u ty lo 
bày bi n, còn l v$t cn ùng thì do kho công ban cp. Các x khác thì do bn ty b= tin làm chay l t.
Mùa ông, tháng 10, duy t nh V! quân, %i quân V! ti p thành quân Thit ngch, ly i liêu
ban Trn Thanh Ly làm V! v i t ng quân thng l nh quân này.
Ly An ph s Z Thiên H làm Kinh l &c s . By gi Chiêm Thành b ng i Xiêm xâm l &c, vua
sai Thiên H i kinh l &c Ngh An, Lâm Bình  sang cu. Sau này mi k hoch, lo li u v biên gii phía
tây, Minh Tông u y cho Thiên H .
Tháng 12, Ph# quc thái bo Chiêu Hoài hu Hi n mt.
Ly Trn Khc Chung làm T ph#, t c Quan Ph#c hu.
Giáp Dn, [H ng Long] nm th 22 [124], (t" tháng 3 tr i là i Khánh nm th 1, Nguyên
Diên H u nm th 1). Mùa xuân, tháng 3, sc cho Trung th ban tên húy ca bn triu, thêm các tên
húy ca Ninh Hoàng và ca hai thái h$u Tuyên T", Bo T"2.
[31b] Ngày 18, vua nh ng ngôi cho hoàng thái t Mnh. [Thái t ] Mnh lên ngôi hoàng ,
%i niên hi u là i Khánh nm th 1. i xá. [Vua t ] x ng là Ninh Hoàng, tôn Th &ng hoàng là Quang
Nghiêu Du V! Thái Th &ng Hoàng ; tôn Thu$n Thánh hoàng h$u là Thu$n Thánh Bo T" Thái
Th &ng hoàng h$u. Qun thn dâng tôn hi u là Th Thiên Sùng Hóa Khâm Minh Du Hiu Hoàng .
Truy t+ng H ng Nh &ng V ng Quc Tng làm Thái úy.
Mùa ông, tháng 10, thi thái hc sinh. Ban t c b th
dy  sau này b% d#ng.

l nh, sai c#c chính Nguyn Bính ging

Xung chiu cho tam ph^m ph#ng ng l$p Dung ô  ch sung b%.
+t ô Phù lin làm Long v t ng. Chn con trai cm quân và nh<ng ng i ã thích ch< Kim
c ng trong quân Thit ngch  sung b% vào.
Sau khi vua nh$n nh ng ngôi, s Nguyên sang, làm l c quc th xong, hôm sau ban yn.
Vua m+c áo tràng vt b'ng là màu vàng, i m! có thao, s gi khen [32a] vua là "thanh thoát nh
thn tiên". n khi v n c, [s gi] th ng nói n vW ng i thanh tú ca vua.
Sau này, s ta sang [Nguyên], có ng i h=i r'ng: "Tôi nghe nói th t
nhõm nh thn tiên có úng không?".

vW ng i thanh tú nh>

S ta tr li: "úng nh th, song c!ng là tiêu biu cho phong thái c n c".

1

Nguyên vn là ch< "l", chúng tôi cho r'ng Toàn th in lm.

2

Tuyên T": là bà h$u ca Nhân Tông, Bo T": là m> ích ca Minh Tông.

226

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn VI

Sau Nguyn Trung Ngn và Phm Mi sang Nguyên áp l.
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MINH TÔNG HOÀNG

F

Tên húy là Mnh, con th* t c+a Anh Tông, m) ích là Thun Thánh Bo T hoàng
thái hu Trn th, con gái c+a Hng Nhng i Vng Qu!c Tng, m) sinh là Chiêu Hin
hoàng thái hu Trn th, con gái c+a Bo Ngha Vng Bình Trng. \ ngôi 15 nm, nh'ng
ngôi 28 nm, th 58 tu$i, bng cung Bo Nguyên, táng Mc Lng. Vua em vn minh s a
sang o tr nc, làm rng rR công nghi p c+a ng'i xa, gi lòng trung hu, lo ngh sâu
xa, trong yên ngoài phc, k cng + bày. Tic rEng không nhn bit mu gian c+a Kh&c
Chung,  n n?i Qu!c Ch"n phi cht, o là ch? kém thông minh vy.
t Mão, [i Khánh] nm th 2 [1315], (Nguyên Diên H u nm th 2). Mùa h, tháng 4, ngày
mng 7, ua thuyn.
Tháng 5, [32b] xung chiu cm cha con, v& chng và gia nô không  &c t cáo l?n nhau.
S thn Ngô S Liên nói: Vua vn nhân h$u vi h hàng, nht là i vi b$c b
trên mà hin quý li càng tôn kính. KW thn h h ai cùng tên (vi h hàng nhà vua) u
phi %i c, nh  %i thành S Mnh vì là cùng tên vi th &ng ph#1, Tung %i thành
Thúc Cao vì là cùng tên vi H ng Ninh V ng2 (con tr ng ca An Ninh v ng)3. Li các
tên ca chú bác, cô c$u, khi nói n v?n kiêng c. [Vua] có quyn s% nh= biên nh<ng
ch< húy không  &c nói n, trao cho các hoàng t và cung phi. Ch vì ngài có tm lòng
y, nên ã có chính tích y.
Tháng 6, hn hán.
By gi Trn Khc Chung làm Hành khin. Quan ng s dâng s nói:
"Chc v# t t ng, tr c ht phi iu hoà âm d ng. Nay Khc Chung  ngôi t t ng, không
bit phi h&p t tri [33a] cho khí tit iu hòa,  n nZi m a nng trái thi, th là làm quan không
 &c công trng gì".
Khc Chung nói:
"Tôi lm gi< chc t t ng, ch bit có sc làm nh<ng vi c mà chc v# phi làm, còn nh hn
hán thì h=i  Long V ng. Khc Chung âu phi là Long V ng mà % ti  &c?".
Sau n c sông lên to, vua ích thân i xem p ê. Quan ng s tâu:
"B h nên chm s a c chính, xem làm gì vi c p ê nh= nh+t".
Khc Chung nói:
"Khi dân b nn l#t, ng i làm vua phi cu giúp tai ha kh^n cp ó, s a c chính không gì ln
hn vi c ó, cn gì phi ngi thinh, t l ri bo là "s a c chính?".
Có ng i bàn r'ng: "Khc Chung % lZi cho Long V ng, ài quan chê [p ê] là vi c nh= nh+t,
[hai bên] u sai c".
Mùa thu, tháng 8, ly ngày sinh làm tit Ninh Thiên.
Tháng 9, có sâu n lúa.
Mùa ông, tháng 10, có sâu n lúa.

1

Tc Trn Th .

2

H ng Ninh V ng, tc Trn Tung, có tên hi u Ph$t giáo là Tu Trung th &ng s .

3

úng ra là An Sinh V ng, tc Trn Liu. O ây Toàn th nhm ch< Sinh thành ch< Ninh.
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Ban cho Trn Khc Chung t c Á quan ni hu.
[33b] Bính Thìn, [i Khánh] nm th3 [1316], (Nguyên Diên H u nm th 3). Mùa xuân,
tháng 2, xét duy t quan vn và1 h kh^u có mc  khác nhau.
Các quan xét duy t cho r'ng nh<ng tm thip óng n gZ vào nm Nguyên Phong [1251 - 1258]
là gi to. Th &ng hoàng nghe tin y, bo h:
"ó úng là nh<ng tm thip ca nhà n c y". Nhân ôn chuy n x a2 mà d# r'ng:
"Nh<ng ng i  trong triu mà không am hiu in c! thì lz vi c nhiu lm".
Mùa ông, tháng 11, sai t thn, tôn tht và các quan g+t rung tch in.
Sai Nhân Hu V ng Khánh D i Din Châu xét duy t s% lính, s% dân, ly Ni th
ch ng ph#ng ng Nguyn Bính làm phó.

h=a chánh

Xong vi c v triu, Bính em tin b%ng dâng np. Vua sai h<u ty nh$n ly. Có ng i h=i: "Bính
np tin b%ng mà b h nh$n, thn ch a hiu là c làm sao?".
Vua áp: "Bính np tin b%ng là thành th c, nu tr?m không nh$n, thì hãm Bính vào ti di trá,
cho nên nh$n ly  t= rõ Bính không gian di".
Bính là c$n [34a] thn ca Th &ng hoàng, tính ng i trong sch thEng thn, nm tr c ng
u hành nhân sang s n c Nguyên, tr v không mua th gì, Th &ng hoàng khen ng&i, +c cách ban
th ng 2 t . Theo l c!, nh<ng ng i i s Nguyên v, mZi ng i  &c ban t c 2 t , ng i ng u
hành nhân tr xung, mZi ng i 1 t . Bính là ng i trong sch thEng thn nên  &c 2 t .
Ly Trn Hùng Thao làm Thiu phó.
inh T, [i Khánh] nm th 4 [1317], (Nguyên Diên H u nm th 4). Mùa xuân, tháng 3,
làm l thành hôn cho nm công chúa là Thiên Chân, Ý Trinh, Huy Chân, Hu Chân, Thánh Chân.
Huy Chân ly Uy Gin hu (không rõ tên). Tr c ây, m> thân sinh Huy Chân là Trn Th Thái
Bình làm cung tn ca Th &ng hoàng, tính tham lam, th ng chim ot rung t ca dân. Có ng i
ki n, vua không giao cho h<u ty, gi Uy gin ti  a n ki n cho xem và d# r'ng:
"Tr?m không giao cho quan li xét, s& làm nh#c phi tn ca tiên hoàng, ng i nên theo n mà
tr [rung cho] dân".
Uy Gin l$p tc [34b] vâng chiu tr li rung. Sau Thái Bình cht, Uy Gin em tt c rung
[bà] chim ot khi tr c tr li cho ch c!. Vua vì th khen ông.
Th &ng hoàng ng cung Trùng Quang. Hình b lang trung Phí Tr c theo hu. Chc an ph
Thiên Tr ng khuyt, sai Tr c kiêm làm.
By gi trm c p bt u n%i lên, tên Vn Khánh là u s= bn c p. Có ng i khai là bt  &c
mt tên c p, gii lên np quan và bo nó là Vn Khánh. n lúc tra h=i, tên y nh$n ngay, ai c!ng cho
là th c, duy có mZi Tr c v?n ng. Án y  lâu không gii quyt. Th &ng hoàng h=i chuy n ó, Tr c tr
li:
"Mng ng i rt trng, lòng tôi còn có chZ ng, không dám liu l nh x quyt".
Không bao lâu, Th &ng hoàng h=i li, Tr c tr li nh ln tr c. Th &ng hoàng gi$n bo:
"Nó ã nh$n nh th, còn ng gì n<a". Tr c tâu:
"Nó không b tra tn kh% s mà im nhiên thú nh$n, thn trm ly làm ng".
1

Dch ch< "c$p"? trong nguyên vn. C ng m#c s a li là "cp"?. Bn dch c!: "... xét nh li quan vn, cp cho h kh^u theo th
b$c khác nhau".

2

Nm Nguyên Phong th 7 (1257), trong lúc hành quân chng quân Mông C%, n vua b mt, phi khc n gZ  dùng trong giy
t vi c quân (xem Toàn th , BK5, 23b).
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Mt tháng sau, Vn Khánh qu nhiên b bt. Th &ng hoàng do ó khen Tr c [35a] có tài.
Th &ng hoàng có ln ban b<a n cho vua. Vua nhai rt kj, Th &ng hoàng nói: "àn ông phi n
nh rng nut, cp cn, cn gì phi nhai kj?". Khi ban b<a n cho v ng hu, th &ng hoàng c!ng d#
nh th.
Mu Ng, [i Khánh] nm th 5 [1318], (Nguyên Diên H u nm th 5). Mùa xuân, tháng 2,
ngày 18, em tr ng công chúa Thiên Chân g cho Hu Chính v ng (không rõ tên). Phong Hu làm
Phò ký lang.
Mùa thu, tháng 8, ngày 19, Tuyên T" thái h$u bng.
Sai Hu V! i V ng Quc Ch^n i ánh Chiêm Thành. Tc t ng nhà Lý là Hiu Túc hu Lý
Tt Kin cht ti tr$n. Qun Thiên võ quân Phm Ng! Lão tung quân ánh phía sau gi+c. Quân gi+c thua
chy, bt  &c rt nhiu. Phong Ng! Lão t c Quan ni hu, ban cho phi ng phù và cho con ông làm
quan.
By gi, Th &ng hoàng có ý xut gia, nên sai cung nhân n chay. Các cung nhân u ngn ngi,
duy có n< quan Nguyn Th Diên ch+t ngón tay [35b] em dâng. Th &ng hoàng ng&i khen, ban cho 40
m?u rung làm l ng n tu hành ngày sau. Ri Th Diên qu nhiên i tu cho n lúc mt, Ph$t hi u là
Tnh Quang ni.
Mùa ông, ph# táng Tuyên T" thái h$u  cnh lng Nhân Tông.
Tr c ây, Nhân Tông t"ng d+n li Anh Tông ngày sau phi em dì (tc là thái h$u) táng  cnh
lng và vJ bn  chôn ct thành huy t hình th c th& trao li. n ây, Th &ng hoàng theo di m nh,
ào cnh lng  chôn. t lng nhiu bùn ly, ting ào p vang ng c khu lng. Th &ng hoàng có
vW lo. Tr c ây, khi sp chôn thái h$u [vào y], các quan tâu r'ng không nên làm kinh ng lng t^m.
Th &ng hoàng nói:
"Tiên  có l nh, ta không dám trái. Nu có t%n hi gì, ta sJ chu c".
Sau khi chôn không  &c bao lâu, Th &ng hoàng b b nh, y nm thì bng.
K Mùi, [i Khánh] nm th 6 [1319], (Nguyên Diên H u nm th 6). Mùa h, tháng 4, bn
ông Thiên V ng  ng Lâm l 10 tr &ng.
[36a] Tháng 5, ngày 17, hoàng thái t V &ng sinh tên hi u là Thiên Kin.
N c to.
Mùa ông, tháng 11, hoàng thái t Nguyên Trác sinh.
Canh Thân, [ i Khánh] nm th 7 [1320], (Nguyên Diên H u nm th 7). Mùa xuân, tháng 3,
ngày 16, th &ng hoàng bng  cung Trùng Quang ph Thiên Tr ng, r c linh c<u vào c a T ng Phù,
quàn ti cung Thánh T".
Th &ng hoàng tính tình khiêm tn hoà nhã, hoà m#c vi ng i trong h, mi vi c ca triu ình
u t mình quyt oán. Khi th rZi trong muôn vi c b$n, Th &ng hoàng  tâm ti vi c tr c thu$t.
Nh ng vit  &c gì, vJ  &c gì, ngài u t c. T$p th ng ch tên là Thy vân tùy bút, tr c khi mt,
c!ng t i.
Hi còn trW, thích ung r &u, Nhân Tông rn bo chuy n ó, t" y không bao gi ung n<a.
Ngài t"ng ban t c hi nhiu cho các quan trong triu. Nhân Tông bit  &c, sai ly s% xem ri ghi vào
trong ó r'ng:
"Sao li có mt n c bé b'ng bàn tay mà phong quan t c nhiu nh th", t" ó li càng [36b]
th$n trng khi ban chc t c. Ngài không ngi s a lZi nh v$y ó!.
Quan nô là Hoàng Hc và Thiên Ki n dùng m u k xo trá, ánh l"a hình quan, ng i trong
h ng rt cuc phi chu ti vu cáo. Th &ng hoàng bit chuy n, bo hình quan r'ng:
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"Tên Hc gian ngoan xo quy t n th mà ng#c quan không bit suy xét tình lý. Tình ngay lý
gian thì không  &c ly lý b= tình. Phi suy xét c tình và lý, tình lý không xung t thì mi là gi=i x án.
Nu bit tình không gian, thì theo lý mà làm là phi, nu tình qu là gian ri, thì li phi suy xét xem lý
ngay hay cong, nh v$y, iu gian di sJ t khc hi n ra, càng không nên tách ri tình lý làm hai mà
xét".
Ngài sáng sut, th$n trng v hình pht li nh th y.
Huy T  &c phong hoàng phi, thi theo hu [th &ng hoàng] ch a  &c ngi ki u. Bo T" ly
ki u mình v?n i ban cho bà thì ngài trách r'ng:
"Bo T" có th ng yêu Huy T
không th [37a] cho  &c!".

thì cho th khác là phi, ch cái ki u ngi còn in ch c!,

Nguyn S C, Chu B là c$n thn ca thái t . n khi thái t lên ngôi. C và B u vì không có
c hnh nên u không  &c ct nhc. C làm n Thiên ch ng các hc s , chc này th c +t làm vì,
ch không có quyn hành gì. B thì ch coi my b cm binh Khôi. Khi th &ng hoàng thân i ánh Chiêm
Thành, B cht tr$n, C thì cht trên  ng i. Hai ng i này ph#c v# Th &ng hoàng khó nhc lâu ngày,
nh ng vì tài không th dùng  &c, nên +c h vào chc nhàn tn và u cho b%ng lc t c tr$t u h$u
c mà không trao cho th c quyn.
Nguyn Quc Ph# làm Ni th chánh ch ng, là c$n thn ca Nhân Tông. Khong nm H ng
Long [1293 - 1314] khuyt chc Hành khin. [Có ln] Th &ng hoàng chu Nhân Tông  chùa Sùng
Nghiêm, Nhân Tông bo: "Quc Ph#  &c y!" [Th &ng hoàng th a:
"Nu ly ngôi th mà bàn, thì [Quc Ph#]  &c ri, ch him hn nghi n r &u thôi!".
Nhân Tông im l+ng ri không dùng. Quc Ph# cui cùng v?n gi< chc c! cho n khi cht. Ngài
th$n trng i vi nh<ng chc v quan trng li nh th y.
By gi r c linh c<u [th &ng hoàng] [37b]  a v Thiên Tr ng. Thuyn ca Bo T" thái h$u
có 8 dây kéo, thuyn ca Huy T hoàng phi có 2 dây kéo. Ng i coi cm quan có ý nnh vua, ly dây
buc thêm vào thuyn ca hoàng phi. T ng quân Trn H u nói:
"Thuyn ca thái h$u có 8 dây kéo là quy ch ca nhà Trn  t= rõ danh ph$n trên d i", l$p
t c rút g m ct dây b= bt i. Vi c n tai vua, vua khen ông trung thành. H u là viên quan c$n thn
ca Th &ng hoàng.
Mùa h, tháng 6, n c to.
Mùa thu, tháng 8, gió to.
Mùa ông, tháng 10, xung chiu r'ng nh<ng ng i tranh nhau rung t, nu khám xét thy
không phi ca mình mà c tranh b$y thì b truy t, tính giá tin rung t, bt n gp ôi. Nu làm
vn kh gi, thì b ch+t mt t ngón tay bên trái.
Tháng 11, i n súy th &ng t ng quân Phm Ng! Lão mt ti ph!  vua ban  v n cau trong
thành, th 66 tu%i. Vua ngh chu 5 ngày, ó là ân in +c bi t.
Ng! Lão [ng i làng] Phù ng, [huy n]  ng Ho [châu] Th &ng Hng, lúc hn hai m i tu%i,
[38a], H ng o V ng thy và cho là có k` tài, em con gái nuôi g cho. [Ng! Lão] nhân ó, làm gia
thn cho v ng,  &c v ng dy bo thêm, tài ngh tuy t vi. V ng tin c ông.
Ng! Lão xut thân trong hàng quân ng!, nh ng rt thích c sách, là ng i phóng khoáng, có
chí ln, thích ngâm th, t a nh không  ý n vi c võ b. Nh ng quân ông ch huy, th c là i quân
ph# t , h ánh là thng. Ông có làm bài th:
Hoành sáo giang sn cáp k thu,
Tam quân t` h khí thôn ng u.
Nam nhi v liu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyt V! hu.
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(Vung giáo non sông tri my thu,
Ba quân t a cp nut trôi trâu.
Trai ch a tr n& công danh  &c,
Còn th>n khi nghe chuy n V! hu)1.
Ông hun luy n quân i rt có k lu$t, i ãi t ng hi u t c nh ng i nhà, cùng ng cam
cng kh% vi binh s , cho nên quân i ti âu, không ai dám chng; tt c chin l&i ph^m thu  &c u
sung vào kho quân, coi ca ci nh không, là b$c danh t ng ca mt thi v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Tôi t"ng thy các danh t ng nhà Trn nh H ng o
V ng thì hc vn [38b] t= ra  bài hch, Phm i n súy thì hc vn biu hi n  câu
th, không ch có chuy n v ngh võ. Th mà dùng binh tinh di u, h ánh là thng, ã
tn công là chim  &c, ng i x a c!ng không mt ai v &t n%i các ông. Lê Ph# Trn thì
d!ng l &c ng u ba quân, mt mình mt ng a xông pha trong lúc gian nguy, mà tài
vn hc ca ông   dy bo thái t .  bit, nhà Trn dùng ng i, vn cn c vào
tài nng ca h  trao trách nhi m. Còn nh quân Thiên thuc (tc là quân Thiên v!)
mà cm không  &c vào hc. Gi s có ng i vn võ toàn tài sinh ra  trong ó, thì
chEng b kìm hãm lm sao!
Tháng 12, ngày 12, táng Th &ng hoàng vào Thái lng  Yên Sinh (Thái Lng  núi Yên Sinh, hai
lng M#c Lng và Ph# Lng c!ng  ó), miu hi u là Anh Tông, th#y hi u là Hin Vn Du V! Khâm
Minh Nhân Hiu Hoàng .
S thn Ngô S Liên nói: Gc ca thiên h là  n c, gc ca n c là  nhà,
[39a] gc ca nhà là  mình. Có dy  &c ng i trong n c. i  ng Ngu thnh tr
chEng qua c!ng là nh v$y. Kinh Th ca ng&i  Nghiêu d?n dt muôn dân b= ác làm
thi n, i ti thnh tr, thì hEn là vì tr c ht ông bit thân yêu h hàng2, c!ng tc là ã
th c hi n giáo hóa bt u t" trong nhà v$y. Tôi c s chép v Anh Tông, thy không
ngn ngi s a b= lZi lm, kính c^n th ph#ng cha m>, hòa m#c vi h hàng, truy tôn t%
tiên làm  làm h$u, chu áo trong cúng t, th$n trng trong tang l, u là phi o;
trong nhà  làm khuôn phép, ng i ngoài bt ch c theo. Cho nên trên thì Nhân Tông
khen là hiu, d i thì Minh Tông tuân theo khuôn phép. N c tr nên vn minh,dân ti
chZ giàu thnh. Nh th chEng phi là hi u qu tr n c vn  gc tu thân t gia là gì?
Dù li khen trong Thi, Th 3 c!ng không hn th.
Li nói: Thiên t mt 7 tháng thì chôn, nay  hn 9 tháng mi chôn. Có lJ th là theo thuyt
âm d ng chng4.
[39b] Tr c ây, Anh Tông không khoW, vua ngày êm  luôn ngoài c a phòng ng ca Th &ng
hoàng, mZi khi vào thm thì cùng i vi Quc Ch^n. Vì Anh Tông tin c$y Quc Ch^n hn c, nh em
vua g i gm Quc Ch^n, cho nên không cho vào thm mt mình, mà phi cùng i vi Quc Ch^n, ct 
cho tình ngh a vua tôi  &c khng khít và không còn nghi ngi gì n<a.
By gi, Bo T" thái h$u cho gi s Ph% Hu n chùa Ph% Minh m hi Quán ính5. Anh Tông
b nh v"a chuyn n+ng. Ph% Hu xin  &c g+p  trình bày vi c sng cht. [Anh Tông] sai tr li r'ng:

1

V! hu: tc Gia Cát L &ng, t ng n c Th#c thi Tam Quc.

2

Nguyên vn là "C u tc" tc h 9 i gm cao, t'ng, t%, kho bn thân và con, cháu, cht, chút,  ây ch h hàng nói chung.

3

Th Kinh (Nghiêu in) ca ng&i vua Nghiêu: "Làm sáng c ln  thân yêu hòa h&p  &c h hàng, h hàng hòa m#c ri, li làm
cho trm h tt >p, trm h sáng t= ri li hòa h&p vi muôn n c ch hu. Dân chúng trong thiên h u b= ác làm thi n, tr
nên yên vui h ng thnh".

4

Thuyt âm d ng:  ây là ch quan ni m ca các nhà chiêm tinh thu$t s cho r'ng ng i cht phi chn ngày, chn gi  chôn,
nu không  &c ngày gi lành, sJ có th gây ra tai ha cho ng i sng.

5

Quán ính:(Abhiseka) là mt nghi l Ph$t giáo, dùng n c ho+c s<a gi lên nh u.
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"S hãy n ây, ta cht ri, Quan gia có sai bo gì, thì c vi c làm. Còn nh
cht, thì s c!ng ch a cht, bit âu mà trình bày vi c cht vi ta?".

chuy n sau khi

Thái hc sinh +ng To th ng xuyên ng hu bên gi ng ng  vit di chiu. Anh Tông
bng, vua ích thân khâm li m. Ch có Quc ph# cùng To và gia nhi ch nô là Lê Chung tham gia vi c
này. n khi r c linh c<u v sn lng, To, Chung u ti hu [40a] lng t^m. Hàng nm, khi vua bái
yt lng, To th n lánh i ch% khác, ch có ý nguy n  li ph#ng th lng t^m mà thôi, ch không òi
xin gì khác.
Vua th ng To nghèo, ban cho 20 m?u rung, sai Trn Th H ng mang giy cho. Rung này
khi tr c ã ban cho th phi ca vua là Thiên Xuân. Thiên Xuân c gi< giy c! mà cày cy, th mà To
v?n không tranh chp vi bà. Th H ng bit chuy n, tâu th c vi vua. Vua l$p tc thu li giy ca Thiên
Xuân, em rung tr cho To, To c!ng chEng ly làm m"ng.
Chung thì i m m t% tiên, bán rung t, nhà c a, em gia quyn v& con n Yên Sinh, chôn
ct và làm nhà  y. C hai ng i u  Yên Sinh cho n khi mt. Sau này Ngh Hoàng n Yên Sinh,
t ng nh hai ng i b tôi ó, lin sai Trn An trùng tu chùa c! ca To và Chung, li cp rung  th
cúng, ban tên chùa là chùa Trung Tit.
%i ô Phù Lin làm Khu mã quân.
ói.
Ly Bùi Mc c tri Th^m hình vi n s , kiêm [40b] Chuyn v$n s l Hoàng Giang H.
Tân Du, [i Khánh] nm th 8 [1321], (Nguyên Anh Tông Thc c Bt Lt Chí Tr nm th
10). Mùa xuân, tôn Thu$n Thánh Bo T" thái th &ng hoàng h$u làm Thu$n Thánh Bo T" hoàng thái
h$u, tôn m> thân sinh là Huy T hoàng phi làm Huy T hoàng thái phi (tc là Chiêu T" hoàng thái h$u).
Tháng 2, go 1 thng nh= tr giá 1 quan tin.
Mùa h, lúa chiêm  &c mùa to.
Mùa ông, tháng 12, hoàng t th ba là Ph sinh.
Thi các tng nhân, h=i kinh Kim C ng.
Ban cho Trn Khc Chung t c Quan ni hu.
Sai s sang Nguyên m"ng Anh Tông lên ngôi.
Ly Nguyn Trung Ngn làm Ng s ài th ng s .
Nhâm Tut, [i Khánh] nm th 9 [1322], (Nguyên Chí Tr nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, ly Hu Túc i V ng Niên làm Phó ký lang.
Tháng 3, sét ánh tháp Báo Thiên, s#t mt 2 tng góc bên ông.
Mùa h, ng i Nguyên [41a] tranh chp biên gii. Sai Hình b th &ng th , ty Hành khin là
Doãn Bang Hin sang Nguyên tranh bi n. Hin mt trên  ng i, vua rt th ng tic.
Quý Hi, [i Khánh] nm th 10 [1323], (Nguyên Chí Tr nm th 3). Mùa xuân, tháng 8, ngày
22, vua ng n nhà Thái hc. Có tên M+c trong quân Thiên thuc  Hoàng Giang Z khoa thi Thái hc
sinh, vua xung chiu bt tr li quân ng!, làm quân li quân Thiên inh, n khi thi ánh g$y, [M+c] li
Z cao.
By gi tuyn chn các quân, ly ng i béo trng làm hng trên, cho nên quân s không xm
mình n<a là bt u t" y.
Xung chiu r'ng khi tranh rung mà rung có lúa, thì hãy chia làm 2 phn, bi th ng cho
ng i cày 1 phn, còn 1 phn l u li. ó là theo li tâu ca i an ph Kinh s kiêm Kim pháp quan
Nguyn D!. D! n%i ting ngang vi Thiên H . Khi Thiên H thôi chc Kinh l &c s Ngh An, Lâm Bình,
vua sai D! k chc y. Ng i Chiêm [41b] c!ng s& ph#c.
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By gi, quan trong triu nh bn Trn Thì Kin, oàn Nh< Hài, Z Thiên H , Mc  nh Chi,
Nguyn D!, Phm Mai, Phm Ng, Nguyn Trung Ngn, Lê Quát, Phm S Mnh, Lê Duy (Duy ng i xã
C% nh, huy n Nông Cng), Tr ng Hán Siêu, Lê C Nhân ni nhau vào triu, nhân tài r n.
Anh em Ng, Mi vn tr c là h Chúc, khi Nhân Tông xut gia, làm ni hc sinh theo hu. Vua
cho r'ng h Chúc không phi là h ln, mi %i cho thành h Phm. Ng tr c tên là Kiên, Mi tr c tên
là C, u theo hc Nguyn S C. Kiên tránh tên ca phán th Hu Ngh a %i là Ng, C tránh tên ca
thy, %i là Mi. Mi  ng s ài1, c ng tr c dám nói, có phong cách ng i b tôi can ngn ngày x a".
Sau vào chính ph, không  &c my nm b bãi chc.
Trung Ngn tên c! là Ct. Khi Anh Tông ng cung Trùng Quang, có ý mun xut gia, có làm bài
th "Chiêu ^n"2 ban cho Trung Ngn, Trung Ngn t" chi không vâng m nh.
 nh Chi là ng i liêm khit, [42a] sng rt m bc. Vua rt hiu ông, sai ng i ban êm em
10 quan tin b= vào nhà ông. Hôm sau,  nh Chi vào chu, tâu vua hay chuy n ó. Vua bo: "Không ai
n nh$n, cho khanh ly mà tiêu". Thi Hin Tông, ông làm Nh$p ni hành khin H<u ty lang trung ri
thng T ty lang trung.
Mùa ông, tháng 11, úc tin kJm.
Tháng 12, sách phong con gái tr ng ca Hu V! i V ng Quc Ch^n là Huy Thánh công
chúa làm Lê Thánh hoàng h$u (tc là Hin T" thái h$u).
Ly Uy Gin hu (không rõ tên) làm Tham th triu chính tr quân quc s . Thân thuc có kW chê
chc y thp. Uy Gin bo chúng:
"Bn bay ngu quá, phàm b tôi  &c chúa th &ng trông ti, u do  lòng thánh l a chn, ch
không phi là sc ng i làm n%i, sao li  &c càn rz ngh x'ng? Ta may  &c i n yêu quý, th c ã
quá lòng mong mun ri, bàn chi n chc cao hay thp".
Vua nghe bit, cho là nh<ng li nói phi.
[42b], Giáp Tý, [Khai Thái] nm th 1 [1324], (Nguyên Thái nh nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, %i niên hi u.
Xét duy t các sc m# ni th tp l u.
Mùa h, tháng 4, ly Hu V! i V ng Quc Ch^n làm Nh$p ni quc ph# th &ng t, Kim hi u
thái úy Nh$t Du$t làm Tá thánh thái s ; Uy Túc công Vn Bích làm Nh$p ni ph# quc thái bo, Vn Hu
công Quang Triu làm Nh$p ni hi u t .
Vua Nguyên sai Mã H&p M u3, D ng Tông Th#y sang báo tin lên ngôi4 và trao cho 1 quyn lch.
Bn M u i ng a n t$n  ng  cu Tây Thu Trì không xung. Nh<ng ng i bit ting Hán,
vâng l nh tip chuy n, t" gi Thìn n gi Ng, khí gi$n càng tng.
Vua sai Th ng s Nguyn Trung Ngn ra ón. Trung Ngn ly lJ bW li, H&p M u ui lý, phi
xung ng a b ng chiu i b. Vua rt hài lòng.
Ri sau bàn vi c trái ý vua, [Ngn] b giáng làm Thông phán châu Viêm Lãng, [43a]  &c ting
là chính s gi=i. Ít lâu sau,  &c thng làm Thiêm tri Thánh T" cung s .

1

Theo Nam ông mng l#c ca H Nguyên Tr"ng thì Phm mi làm ng s trung th"a, b cách chc trong v# án Hu V! V ng
Quc Ch^n. Sau khi Quc Ch^n  &c minh oan, Mi  &c thng làm tham tri chính s .

2

Chiêu ^n: có ngh a là mi b$c ^n s ra làm quan. Hoài Nam v ng An i Hán có thiên "Chiêu ^n s ", Tng Vn  có xây Chiêu
Ân quán cho Lôi Th Tông  Chung Sn.

3
4

Phiên âm tên Hi giáo Mahmud.
Vua Nguyên lên ngôi nói  ây là NguyênThái nh .
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Ban cho Trn Bang C^n bc tranh và bài th. By gi, Bang C^n làm i hành khin th &ng th
t bc x, là ng i tín th c gi< gìn, gin d im t nh, không xa hoa. Vua ban cho bc tranh và bài th
r'ng:
Hình dung ct cách ni ông hàn,
T ng mo ình ình di c kh khan.
Phong l u nht on hn miêu t$n,
Tâm lý nan miêu cnh cnh an.
(Ct cách dáng hình chu rét ông,
Hiên ngang t ng mo th c nên trông.
Phong l u mi vW u nên c,
VJ sao canh cánh tm lòng trung).
Mùa ông, tháng 12, cm tin kJm.
Nm này hn hán, sâu b; trâu bò, gia súa cht nhiu.
*t S u, [Khai Thái] nm th 2 [1325], (Nguyên Thái nh nm th 2). Mùa xuân, +t ty Liêm
ph=ng  các l. Ly +ng L làm Liêm ph=ng s hai l i Hoàng và An Tiêm.
Mùa thu, tháng 8, ban xung các iu l mi quy nh.
Theo quy ch c!, Hành khin ty  cung Quan Triu và Thánh T", cùng Ni th h=a c#c thì gi
chung là Ni m$t vi n. n nay, %i Hành khin ty thành Môn h snh, còn Ni th h=a c#c v?n là Ni
m$t [43b] vi n.
T  Vn Hu công Quang Triu mt (th 39 tu%i).
Bính Dn, [Khai Thái] nm th 3 [1326], (Nguyên Thái nh nm th 3). T" tháng 2, mùa
xuân, n tháng 6 không m a.
Tháng 3, Trung th th lang tri Th^m hình vi n s Bùi Mc c mt.
Tr c ây, khi Anh Tông sp bng có bo vua:
"Mc c tri th ba triu, là ng i cung kính, th$n trng, gi< gìn, hc thc kh quan, nên ãi
ng cho khéo, ch  b ng i ta ngn tr".
Vua sai vJ chân dung Mc c ct  nhà sách, có ý nh dùng vào chc to, nh ng ch a kp
thng thì mt (th 62 tu%i).
Mùa thu, tháng 7, xét duy t các quan vn võ.
Ly Ni th h=a chánh ch ng ph#ng ng T Bt Cng làm Nh$p ni hành khin, hành T ty
lang trung. Ly Trn Khc Chung làm thiu bo, hành Thánh T" cung T ty s , ban tên t là Vn Tit,
hàm ng trung th môn h bình ch ng s .
Bu%i quc s, theo quy ch c! ca nhà Lý, hàm Hành khin có thêm các ch< Trung th môn h
bình [44a] ch ng s . T" khi th &ng t ng Quang Khi  ngôi t t ng, chê chc hành khin và chc
t t ng ngang hàng nhau, mi tâu xin %i thành Trung th môn h công s  cho có phân bi t.
n ây, vua cho Khc Chung thng chc Thiu bo, nh ng v?n làm vi c hành khin;  u ãi,
nên +c cách thêm các ch< Trung th môn h bình ch ng s , là theo quy ch c!.
Giáng Nguyn Trung Ngn làm An ph s Thanh Hóa.
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Trung Ngn có tính hay s xut. By gi, Bo V! V ng  &c ban t c To y th &ng v hu1,
Trung Ngn ghi s%, li xp vào hàng T y2. Vua th ng ông có tài, v li c!ng là do lm lz, không bt
ti, nên u%i ra làm quan bên ngoài. Trung Ngn t"ng làm bài th t ph# r'ng:
Gii Hiên tiên sinh lang miu khí,
Di u kinh d h<u thn ng u chí.
Niên ph ng th$p nh thái hc sinh,
Tài ng th$p l#c sung ình thí.
Nh th$p h u t nh$p gián quan,
Nh th$p h u l#c Yên kinh s.
(Gii Hiên tiên sinh tài lang miu3,
Có chí nut trâu t" niên thiu.
Tu%i mi m i hai thái hc sinh,
V"a n m i sáu d thi ình.
Hai m i bn tu%i làm quan gián,
Hai m i sáu tu%i s Yên Kinh)4.
Ông kiêu cng nh v$y y. V sau, hai ln sung chc [44b] H u snh5. n thi D# Tông, vào
chính ph, gi< trn ting tt, không ph# là b$c nho gi, th hn 80 tu%i. Có Gii Hiên t$p l u hành  i.
By gi Tr ng Hán Siêu làm Hành khin. Mt hôm, Siêu nói trong triu r'ng hình quan Phm
Ng và Lê Duy n hi l. Vua l$p tc sai iu tra. Hán Siêu nói kín vi ng i khác:
"Tôi làm vi c  chính ph,  &c chúa th &ng tin dùng, cho nên mi nói th, bit âu li có
chuy n tra xét này!".
Vua nghe v$y nói: "Hành khin là quan  snh, Th^m hình là quan  vi n, ta u tín nhi m c.
Sao li làm ta tin quan snh mà ng quan vi n?".
n khi tra h=i, Hán Siêu ui lý phi pht 300 quan tin.
Ít lâu sau, ly Phm Ng làm Tham tri chính s ng tri th &ng th T ty s , chc ngang vi
Hán Siêu. Ng tuy hc vn không b'ng Hán Siêu, nh ng làm quan thanh liêm c^n th$n,  &c ting khen
 thi ó.
Hu Túc V ng ánh Chiêm Thành không thng l&i [45a] tr v. Vua nói:
"Tiên  tm m a gi gió mi bt  &c chúa n c nó. Quc ph# là mt trng thn, ph#ng m nh
i ánh6, khin chúa n c gi+c là Ch Nng phi chy sang n c khác (Ch Nng chy sang Tro Oa cu
cu), l$p tù tr ng A Nan làm Hi u Thánh á v ng. Nay Hu Túc ch là mt v ng thôi, uy vng không

1

To y th &ng v hu: t c v hu m+c áo en.

2

T y th &ng v hu: t c th &ng v hu m+c áo tía.

3

Lang miu: là triu ình, câu th có ý "Tiên sinh Gii Hiên là nhân tài ca triu ình".

4

Nm 26 tu%i, Nguyn Trung Ngn  &c l nh i s sang kinh ô nhà Nguyên, by gi là Yên Kinh (nay là Bc Kinh).

5

H u snh: tc là Ni m$t vi n.

6

Toàn th chép nm M$u Ng (1318). Sai Hu V! V ng Quc Ch^n i ánh Chiêm Thành (q.6, t 35a). Toàn th c!ng chép nm
Giáp Tý (1424) ly Hu V! V ng Quc Ch^n làm Nh$p ni quc ph# th &ng t. Nh v$y Quc ph#  ây là Quc Ch^n và ln i
ánh Chiêm Thành này xy ra vào nm 1318.
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th sánh vi Quc ph#, th mà ta c  yên trong cung, trao cho chuyên vi c ánh d>p, mun bt sng
chúa nó thì làm n%i chng?".
inh Mão, [Khai Thái] nm th 4 [1327], (Nguyên Thái nh nm th 4). Mùa h, tháng 5, sét
ánh lng t^m. Qun thn bàn vi c y. Xung chiu pht bn Thiu bo Trn Khc Chung, Hành khin
oàn Nh< Hài theo mc  khác nhau.
Sau hôm sét ánh, các quan hp bàn  Ni nhân vn c#c. Các v ng hu cùng gii lao vi Trn
Khc Chung và oàn Nh< Hài. Khc Chung nói chuy n có ging hài h c. Nh< Hài vi ng d$y b= i.
Khc Chung nói xong mi ng i u c i, [45b] b quan Ng s h+c ti. Xung chiu pht Khc Chung
và Nh< Hài. Nh< Hài cãi:
"Lúc c i ùa thì thn ã i ri".
Vua nói:
"Nh< Hài nghe bit là ùa c&t, không ngn, li b= mà i, th là c ý hãm mi ng i vào ti lZi
mà tính k tránh lZi cho mình".
Rt cuc v?n pht Nh< Hài.
Có viên quan tên là Hi u Kh ca ng&i vua gi=i hn Anh Tông. Vua bin sc m+t, ngn không cho
nói và bo:
"Ai mà khen ng i khác là gi=i hn cha, thì ng i y hEn là bt hiu vi cha m>, cho nên mi nói
ra câu y".
Hi u Kh không bit chiu cha m>, nên vua nói th  rn e y.
(Hi u Kh là ng i trong lòng trí trá. Có ln, vua ly ra hai chic hòm  ng áo m+c, sai Hi u Kh
xp loi tt xu và bo Kh: "Mt cái do chính tay Thái th &ng t làm, mt cái do ni nhân Lê K làm, c
hai u tinh xo c, ng i ch xem cái nào khéo hn".
Hi u Kh xem i xem li hai ba ln ri nói úp m theo kiu n c ôi: "Chúa th &ng có cái khép
ca chúa th &ng, b tôi c!ng có cái khéo ca b tôi".
Vua c!ng phi phì c i.
S thn Ngô S Liên nói: Câu nói y ca vua, tuy là nht thi nói ra vi Hi u Kh, [46a] nh ng
tm lòng trung h$u qua ó c!ng  rõ.
Mu Thìn, [Khai Thái] nm th 5 [1328], (Nguyên Trí Hoà nm th 1, t" tháng 9 tr i là Vn
Tông  Thip M#c Nh nm i Lch th 1). Mùa xuân, tháng 3, git Quc ph# th &ng t Quc Ch^n.
By gi, vua  ngôi ã 15 nm, tu%i ã cao mà v?n ch a l$p thái t . Cha hoàng h$u là Quc
Ch^n gi< ý nh &i hoàng h$u có con ri sJ l$p. C ng ông Vn Hin hu (không rõ tên) là con (có
sách chép là em) ca Tá Thánh thái s Nh$t Du$t, mun ánh % hoàng h$u  l$p hoàng t V &ng,
mi em 100 lng vàng út lót cho gia thn ca Quc Ch^n là Trn Ph?u, bo nó vu cáo Quc Ch^n âm
m u phn lon. Vua tin là th c, giam Quc Ch^n  chùa T Phúc ri em vi c y h=i Thiu bo Trn
Khc Chung. Khc Chung cùng cánh vi Vn Hin, li cùng m> vi V &ng, u là ng i Giáp Sn và ã
t"ng làm thy dy V &ng, lin tr li: "Bt h% thì d, th h% thì khó". [46b] Vua mi cm tuy t không
cho Quc Ch^n n ung, bt phi t t . Hoàng h$y ly áo t^m n c cho Quc Ch^n ung, ung xong thì
cht. Bt b n hn trm ng i liên can. MZi khi x án, b can phn nhiu u kêu oan.
Vài nm sau, g+p khi v& c v& lJ tên Ph?u ghen nhau, em chuy n Vn Hin út vàng tâu lên
vua. Ph?u b h ng#c. Ng#c quan Lê Duy là ng i c ng tr c, xét x ngay ngày hôm y. Tên Ph?u b
lng trì, nh ng ch a kp hành hình thì gia nô ca Thi u Võ (không rõ tên) là con ca Quc Ch^n ã n
sng ht c tht ca nó. Vn Hin  &c min ti cht, b giáng làm dân th ng, xóa tên trong s% [hoàng
tc].
S thn Ngô S Liên nói: Ngôi thái t là gc ca n c, không th không l$p sm.
Ph$n chính ích không th  chi th phm b"a. Vua  ngôi ã lâu, con th ã ln ri
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mà con chính ích ch a sinh, thì làm th nào? Tòng quyn là phi. &i con ích là chp
chính1, l$p [47a] con th là tòng quyn. n khi con ích sinh ra, ln lên, thì gia phong
cho con th t c v ng, còn ngôi thái t tr v con ích, ai bo là chEng nên?.
Có ng i h=i r'ng: "Lz có chuy n không lành, vua cha mt tr c thì nguy lm".
Xin th a: Hãy chmchú vào li dy th ng ngày, nh$n rõ ly nh<ng li trong di chiu, chn
ng i b tôi xã tc, y cho vi c g i gm con côi, thì không có lo gì. Hung chi Minh Tông chính mình 
vào cnh y ri, tt nhiên có th x trí  &c %n th=a. Quc Ch^n là ng i c chp không linh hott, 
cho kW gian thn th"a dp gieo v, áng th ng thay!.
Kinh dch có câu: "Xét xem có chZ sáng t= thông sut mà thi hành in l". Quc
Ch^n có lJ ch a nghe bao gi! Nh ng mi oan ca ôn không th không làm cho rõ.
Còn nh Trn Khc Chung c!ng là nhân v$t ca mt thi, vua trao cho hn chc v s bo2, và
em vi c n c h=i hn, áng lJ phi ht lòng trung khuyên can,  cho vua mình tr thành Nghiêu
Thun mi phi. Th mà li vào hùa vi kW [47b] quyn quý, làm hi ng i ngay thEng, i theo bn gian
tà, ^y ng i lành ti nZi oan khiên, hãm c vua vào vi c làm ti lZi. Vi c y mà nh?n tâm làm  &c,
thì còn vi c gì mà không nh?n tâm làm n<a? Sau li xui vua cu công i ánh Chiêm Thành, thì cái thói
nnh hót li l ra n<a. Cho nên, b$c làm vua khi dùng ng i hin, phi xét kj h, là bi s& r'ng có a
tiu nhân nh bn Khc Chung có th lt vào trong ó v$y.
L$p hoàng t V &ng làm ông cung thái t ; phong con th là Nguyên Trác làm Cung T nh i
V ng.
K Tw, [Khai Thái] nm th 6 [1329], (t" tháng 2 tr i là Khai H u nm th 1, Nguyên i Lch
nm th 2). Mùa xuân, tháng 2, ngày mng 7, sách phong ông cung thái t V &ng làm Hoàng thái t .
Ngày 15, vua nh ng ngôi, V &ng lên ngôi hoàng , %i niên hi u là Khai H u nm th 1. i
xá. (Vua t ) x ng là Trit Hoàng, Tôn Th &ng hoàng là Ch ng Nghiêu Vn Trit Thái Th &ng [48a]
Hoàng . Tôn L Thánh hoàng h$u làm Hin T" thái th &ng hoàng h$u (Hin có sách chép là Hu ).
Qun thn dâng tôn hi u là Th Nguyên Ng C c Du Thánh Chí Hiu Hoàng .
R c th &ng hoàng v  hành cung Thiên Tr ng. Các hoàng t chu hu.
Th &ng hoàng th ng hay bàn n các nhân v$t ca bn triu. Thái bo Uy Túc Vn Bích nói:
"Xét bàn nhân v$t  dy hoàng t , ch nên nhc ti ng i thi n, còn kW ác hãy b= ch bàn n,
s& các hoàng t nghe  &c, có th sJ có ng i bt ch c".
Th &ng hoàng nói:
"Thi n ác u phi nêu  i chiu, không th b= mt bên nào. Nu con ta qu là hin, thì
nghe iu thi n tt phi theo mà hc t$p, nghe iu ác tt phi ghét mà tránh xa; thi n, ác u có th
làm g ng  &c c. Nu (con ta) không hin, thì &i gì thy kW ác ri mi làm iu ác? Nh Thái Khang3
tht c, là bi các vua tr c chi bi mà bt ch c hay sao? Tùy D zng 4 luôn mm nói n Nghiêu
Thun, nh ng mi vi c làm ca ông ta thì li nh Ki t, Tr#, có phi là ông ta thy iu thi n mà bt
ch c hay sao".

1

Kinh, quyn là hai khái ni m th ng g+p trong kinh in nho gia. Kinh là nh<ng nguyên tc, nguyên là lý v o ngh a, pháp ch
không th thay %i  &c, bt di bt dch, òi h=i mi ng i phi luôn luôn tuân th (chp kính). Quyn là quyn bin, là nh<ng
bi n pháp linh hot có lúc cn phi theo (tòng quyn),  t  &c m#c ích (o), dù nh<ng bi n pháp y có th trái vi các
nguyên lý, nguyên tc kinh in.

2

Khc Chung  &c phong Thiu bo nm Khai Thái th 3 (1326), li là thy dy (s ) ca hoàng t (sau là thái t ) V &ng nên gi
là "s bo".

3

Theo truyn thuyt Trung Quc: Thái Khang là vua nhà H, con ca Khi, chi bi vô , sau b ch
Ngh u%i i.

4

Tùy D zng  D ng Qung là mt tên vua vô o, git cha là Vn   c p ngôi vua, c c k` xa hoa, tàn bo, sau b git.

hu h H<u Cùng là H$u
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Uy Túc cúi u nh$n là phi.
Li mt hôm, [th &ng hoàng] mi Hu Túc V ng vào t^m i n, bo ông ngi. Th &ng hoàng
ang n chay. Hu Túc V ng vn bài xích Ph$t Lão, nhân nói:
"Thn không bit n chay thì có ích l&i gì?".
Th &ng hoàng oán bit ý ông, lin d# r'ng:
"Ông cha ta ngày x a th ng n cm chay, cho nên ta bt ch c ó thôi, còn ích l&i gì thì ta
không bit".
Hu Túc im l+ng ri lui ra.
Phong Tá thánh thái s Nh$t Du$t làm i V ng.
Mùa ông, Th &ng hoàng i tun thú o à Giang, ích thân i ánh man Ng u Hng, sai
Thiêm tri Nguyn Trung Ngn i theo  biên son th c l#c.
Tr c ó, thi Nhân Tông, Ng u Hng cùng o M$t vào chu, cho tr v. n nay, chúng làm
phn, th sc c p bóc; t cõi à Giang v tay chúng c1 li m u c p nhà Hoài Trung. Th &ng hoàng
quyt nh thân chinh. Trn Khc Chung can r'ng:
"à Giang vn có ting là t lam ch ng, li nhiu ghnh thác chy xit, không [49a] l&i cho
vi c hành quân. Chiêm Thành không có lam ch ng, khí c, v li  v ng i tr c thân chinh, nhiu
ln bt  &c chúa nó. Chi b'ng b= Ng u Hng y mà ánh ChiêmThành là hn. Th &ng hoàng nói:
"Tr?m là cha m> dân, nu sinh dân mc vào cnh lm than thì phi cu gp, ch lJ i so o khó
d l&i hi hay sao?". Khc Chung ly t tâu r'ng:
"Lòng thánh che ch, nuôi d zng rng khp, không phi là iu mà trí ngu ti ca thn có th
ngh ti  &c".
Tr c ây, khi Th &ng hoàng sp i ánh Ng u Hng, ng i Chiêm Chiêu  c a khuyt dâng
th , inh ninh r'ng sJ xin em c tri ra hàng, nên ã khc phù2 làm tin. Th &ng hoàng ang mun lên
trên thành tri ca h, bt ch c chuy n vua Hán V!  lên ài ca chúa Hung Nô ngày x a. n khi
thân chinh, sai Chiêm Ngh a tin sang  tip ng quân nhà vua và d+n r'ng:
"Tri Chiêm Chiêu ã c h>n xin hàng, phi &i quân ta ti, không  &c hành ng liu".
Th &ng hoàng n M ng Vi t3, óng quân li, ban tên [cho t y] là ph Thái Bình; [ ây]
có sui Bác T , ban tên là sui Thanh Thy [48b]. Chiêu Ngh a huj ti Chiêm Chiêu, mun tâng công,
tn công tri, b thua. Tuyên uy t ng quân V! T Ho'ng liu sc chin u, cht ti tr$n. Th &ng
hoàng nghe tin nói: "ã lz ri!".
Song chin dch này, Th &ng hoàng ích thân ch huy, hi u l nh nghiêm minh, uy thanh vang
di, Ai Lao nghe ting chy tan.
Khi v n sông Bch Hc, gi<a sông có á ngm dc theo dòng chy. Thuyn i th ng b
chm phi hay mc cn. Nghe nói thn sông y là Ph# V! i V ng. Th &ng hoàng khn thm: "Nu
thuyn ng i  &c an toàn thì sJ khen th ng".
Sau này H ng Hiu V ng i ánh man à Giang, Z thuyn trên sông Bch Hc, êm thy
thn báo mng r'ng: "Nm tr c vua có l nh khen th ng mà n nay v?n ch a thy gì".

1

Nguyên vn là "Bn giang chi a...", chúng tôi cho r'ng bn ch< "bn" vn là ch< "à" Toàn th chép l?n.

2

Phù là v$t  làm tin, th ng làm b'ng tre, gZ, ng, ngc có khc ch<, chia làm hai, mZi bên cm mt n<a, lúc cn chng th c
thì em hai n a ghép li.

3

M ng Vi t: nay là t huy n Yên Châu, tnh Sn La.
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H ng Hiu V ng v tâu li, Th &ng hoàng bèn phong thêm cho hai ch<: Qu thn thiêng liêng,
ng nghi m, qu không sai là ngoa v$y.
Ly V! Nghiêu Tá làm Nh$p ni hành khin Môn h h<u ty lang trung.
Nghiêu Tá (ng i Hng Châu) vi em là Nông, [50a], u Z cùng mt khoa hi Th &ng hoàng
còn  ngôi vua. Anh em u n%i ting vn hc, Nghiêu Tá làm Hành khin ng tri Ni m$t vi n s . n
nay, trao cho chc này.
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[1a]

K Nhà Trn
Hin Tông Hoàng



Tên húy là Vng, con th* c+a Minh Tông, m) ích là Hin T tuyên thánh hoàng thái
hu, m) sinh là Minh T hoàng thái phi Lê th. \ ngôi 13 nm, th 23 tu$i, bng táng lng
Xng An. Vua t tr'i tinh anh, sáng su!t, vn nc thái bình, nhng h ng th không dài,
cha thy làm c gì, áng tic thay!
Canh Ng, Khai H u nm th 2 [1330], (Nguyên Chí Thu$n nm th 1). Mùa h, tháng 5, ly
ngày sinh làm tit Hi Thiên.
Mùa thu, tháng 7, Thu$n Thánh Bo T" hoàng thái h$u1 bng ti am Mc Co, Yên Sinh.
Thái h$u tính nhân t". Các con ca Anh Tông, dù là con v& th sinh ra, bà u yêu du, chn
nuôi nh con mình.
Công chúa Hu Chân  &c Anh Tông yêu quí, thái h$u c!ng rt yêu nàng. Thiên Chân là con W
ca [1b] Thái h$u, nh ng khi có ban thc gì, thì cho Hu Chân tr c, ri sau mi n Thiên Chân. Sau
khi Anh Tông bng, Thái h$u càng chm sóc Hu Chân hn tr c.
n nh i x vi các cung tn u h$u, nh n< quan trong cung là V ng th, m> W ca Hu
Chân,  &c yêu quí mà có thai, Thái h$u ã ly song h ng  ng ( phòng ng ca thái h$u ) cho làm
ni sinh W. V ng th sau khi W xong thì mt. Cung nhân ngm tâu vi Th &ng hoàng là Thái h$u git
V ng th. Th &ng hoàng v?n bit Thái h$u là ng i nhân t", lin n%i gi$n ly roi ánh ng i cung nhân
y. Thái h$u c!ng chEng  b#ng chuy n ó.
Bo Hu quc m?u ( tc là m> ca Bo T" thái h$u ) có ln xin cho Nguyên Huy ( túc là con gái
ca Uy Hu , cháu gái ca Bo T" ) vào làm cung phi. Th &ng hoàng em chuy n ó h=i thái h$u. Thái
h$u tr li: " Không  &c, nu Nguyên Huy  &c làm phi thì sJ khin Th#c T phi x ng là nô chng?".
Bà không em n riêng mà cho b"a là nh v$y ó. Ng i  ng thi ca ng&i bà là b$c ng u
m?u c. T" khi r c linh c<u Anh Tông v Yên Sinh, mi iu kh% hnh, b<a cháo, b<a chay, [2a]
không vi c gì bà không làm, nh ng bà không chu th# gii vi nhà s . Bà nói:
" T" khi Tiên  ra i, ta không th trông thy m+t nhà s , ngi nói chuy n vi nhà s  &c, ch
n chay, húp cháu kh% hnh  báo áp c ln nh tri ca tiên  thôi, y bát2 mà làm gì?".
Bà  núi m i nm ri mt.
Tá Thánh thái s Chiêu Vn i D ng Nh$t Du$t mt ( th 77 tu%i ).

1

Thu$n Thánh Bo T": là v& ca Anh Tông, m> ích ca Minh Tông.

2

Y bát: là áo cà sa và bát xin thc n, hai v$t t &ng r ng cho nhà s . O ây không i tu.
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Nh$t Du$t thích chi vi ng i n c ngoài, th ng c zi voi n chi thôn Bà Già ( thôn này hi
Lý Thánh Tông ánh chim Chiêm Thành, bt  &c ng i Chiêm cho  y, ly ting Chiêm +t tên là
a Gia Ly, sau gi sai thành "Bà Già") có khi ba, bn ngày mi v. Li hay n chi chùa T ng Phù, nói
chuy n vi nhà s ng i Tng,  li n hôm sau mi v. Ng i n c ngoài n kinh s , th ng kéo
n nhà ông. Nu là khách Tng thì ông kéo gh ngi gn, chuy n trò sut bu%i, nu là ng i Chiêm hay
ng i các man khác, thì u theo phong t#c n c h mà tip ãi.
i Nhân Tông, s n c Sách Mã Tích1 sang cng, không tìm  &c ng i phiên dch. Ch có [2b]
Nh$t Du$t là dch  &c. Có ng i h=i vì sao ông bit ting n c h, ông tr li r'ng:
"Thi Thái Tông, s n c y sang2 nhân có giao du vi h nên hiu  &c ôi chút ting n c
h".
Nhân Tông t"ng bo:
"Chiêu Vn V ng3 có lJ là kip sau ca ng i phiên lc, nên gi=i ting các n c ó".
Khi ã làm t t ng, ông th ng qua nhà Trn o Chiêu là ng i Tng, ngi bên nhau nói
chuy n phim hàng gi mà không m=i. Anh Tông nghe bit chuy n bo ông:
"T% ph#4 là t t ng. o Chi u tuy là ng i Tng, nh ng ã có Hàn lâm ph#ng ch, há nên ngi
nói chuy n vi hn?".
Theo l c!, s Nguyên sang, phi sai ng i bit ting  phiên dch, t t ng không  &c nói
chuy n [tr c tip ] vi h, s& lz có sai sót gì thì Z lZi cho ng i phiên dch. Nh$t Du$t thì không th, khi
tip s Nguyên, ông th ng nói chuy n thEng vi h mà không m &n ng i phiên dch. n khi s v
ni ngh thì dt tay cùng vào, ngi ung r &u vui vJ nh bn v?n quen bit. S Nguyên h=i ông:
"Ông là ng i Chân nh5 ti làm quan  ây ch gì ? ".
Nh$t Du$t ra sc bác li, nh ng h v?n không tin [3a] vì hình dáng và ting nói ca ông u
ging ng i Chân nh.
Anh Tông mun tuyên Tôn T" hoàng thái h$u làm Thái hoàng thái h$u, nh ng ch a bit gia tôn
th nào. Khâm T" hoàng thái h$u em vi c y h=i ông, ông tr li là tôn làm thái hoàng thái h$u.
Anh Tông có hai chic m! võ, là m! i khi duy t và ging võ mà ch a có tên gi. Khi i ánh
Chiêm Thành, nh i i, sai Nh$t Du$t +t tên, Nh$t Du$t lin +t tên mt chic là V! Uy, mt chic là
V! c. n các tênb"Toát Trai", "T thi n  ng" ca ông cung ( nhà hc ca hoàng thái t gi là T
thi n  ng, nhà hc ca ông thái t gi là Toát trai) c!ng u là do ông +t tên c.
Nh<ng tit tu âm nhc, khúc i u múa hát c!ng do Nh$t Du$t sáng tác.
Cui niên hi u Thi u Bo6, ông gi< tri Thu V$t  Tuyên Quang. Gi+c h v"a xâm phm b cõi,
Chiêu Quc7 tâu vi vua r'ng:

1

Sách Mã Tích: có lJ là n c Tumasik, tên c% ca Singapur ngày nay. Th tch Trung Quc có ch% phiên âm là n Mã Tích.

2

Nguyên vn là "Bc quc s", bn dchc! dch là "sc Bc quc". Ta th ng hiu Bc quc là Trung Quc. Nh ng  ây ang nói
v n c Sách Mã Tích, my ch< "Bc quc s" làm câu mt ngh a. Chúng tôi cho r'ng ch< Bc? là nhm t ch< Th ?. "Th quc
s" là "s n c y", câu tr nên rõ ràng. Ngôn ng< Tumasik thuc h Mã Lai - a o. Trn Nh$t Du$t bit ting Chàm, cùng
thuc h này, nên có th nahnh chónh hc  &c ting Tumasik.

3

Trn Nh$t Du$t là con ca Trn Thái Tông, em ca Trn Thánh Tông, nên Nhân Tông gi là "chú" (nguyên vn: "Chiêu Vn
thúc").

4

Anh Tông gi Nh$t Du$t b'ng t% ph#, tc là ông.

5

Nay là vùng t huy n Chính nh, thuc tnh Hà Bc (Trung Quc).

6

Niên hi u Thi u Bo i Trn Nhân Tông kéo dài t" 1270 n 1280. T" tháng 10-1285, mi %i sang niên hi u Trùng H ng. Vi c
Trn Nh$t Du$t chng quân Nguyên nói  ây là xy

7

Tc Chiêu Vn V ng Trn Ích Tc.
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"Chiêu Vn  Tuyên Quang, chc  trên ó gi gi+c sang ri!" ( Nh$t Du$t thích chi vi ng i
Tng nên Chiêu Quc nói th ).
Khi Tuyên Quang tht th, Nh$t Du$t thu$n dòng [3b] rút v xuôi, quân gi+c theo hai bên b
sông u%i ông. Nh$t Du$t ngonh li thy gi+c i thong th, bo quân lính: "Truy kích thì phi nhanh,
nay chúng li i thong th, s& có quân phía tr c ón ch+n".
Vi sai ng i dò xem, qu nhiên thy gi+c ã ch+n ngang  h l u. Ông lin lên b chy thoát.
Ông là ng i hòa nhã,  l &ng, m"ng gi$n không l ra sc m+t, trong nhà không bao gi cha
roi vt  ánh nô l . Nu có ánh thì c!ng k ti lZi sau ri mi ánh.
Có ln ông sai gia ng gi< thuyn, tên này b gia ng ca Quc ph#1 ánh, có ng i n
mách. Nh$t Du$t h=i: "Có cht không?". Ng i ó tr li:"Ch b th ng thôi". Ông nói: "Không cht thì
thôi, mách làm gì!".
Li có ng i ki n gia tùy ca ông vi Quc ph#. Quc ph# sai gia ng ti bt. Ng i gia tùy
chy vào trong ph, ng i gia ph chy n nhà gi<a, bt trói m j. Phu nhân khóc lóc nói vi ông :
"Ân chúa là t t ng, Bình ch ng2 c!ng là t t ng, vì ân [4a] chúa nhân t", nhu nh &c nên
ng i ta mi coi khinh n n c này".
Nh$t Du$t v?n ung dung không nói, ch$m rãi sai ng i bo kW gia t` r'ng:
"Mày c ra i,  âu c!ng u có phép n c".
Ông li thi p li p s sách, rt hâm m huyn giáo3,thông hiu xung in4, n%i ting  ng thi
là ng i uyên bác.
Hi Th &ng hoàng còn nh=, b m, t"ng sai ông làm phù phép trn áp cho yên. Ông m+c áo lông
i m!, trông nh o s .
V& ông là Trinh Túc phu nhân t"ng có vi c xin riêng vi ông, ông g$t u. n khi ra ph, ng i
th ký em vi c y trình lên ông, ông li không cho.
Ông là b$c thân v ng tôn quý, làm quan tri bn triu, ba ln coi gi< trn ln, trong nhà không
ngày nào không m cuc hát x ng, làm trò, mà không ai cho là say m. So vi Quách T Nghi5 tt
cùng xa x mà không ai chê, ông c!ng gn  &c nh th.
Trinh Túc phu nhân là ng i Thanh Hóa, cho nên các nàng hu v& lJ ca Nh$t Du$t [4b] u là
ng i Thanh Hóa và các con ông c!ng u do các bà  Thanh Hóa W ra. Sau này, có b% tri ph Thanh
Hóa, u ly con cháu Nh$t Du$t cho làm, c!ng nh Quc Khang  Châu Din v$y.
Trn Khc Chung cht, t+ng chc Thiu s .
Khc Chung là ng i c làm ra vW khác i  cu ting khen, không chm lo n nghi p nhà.
MZi bu%i sáng vào chu thì tm ngh  c#c Th &ng Lin c a V nh X ng, xem kj các bn tâu  chu^n b
tâu bày. Khi tan chu thì ti ông cung ( khi y Minh Tông ang còn  ông cung ) dy hc, u gi v,
c sc mà làm.Th ng hay ánh bc vi hc s Nguyn S C, có khi n 2,3 ngày, ánh thâu êm sut
sáng, ngi ngay trên gi ng ánh bc mà húp cháo, không ngh ly mt chút.  &c thua ch mt hai
quan tin mà d#ng tâm kh% s nh v$y. Li nh g+p nh<ng ngày trW y nm,m"ng nhà mi ca bn

1

Ch Quc ph# th &ng t Trn Quc Ch^n.

2

Ch Quc ph# th &ng t Trn Quc Ch^n.

3

Tc o Giáo.

4

Xung: ngh a là sâu, là h không; xung in: là ch chung các kinh in ca o giáo.

5

Quách T Nghi: quan i  ng (Trung Quc) tri bn triu huyn Tông, Túc Tông, i Tông, c Tông. Sau khi d>p lon An,
S ,  &c Túc Tông phong là Phn D ng V ng, nên th ng  &c gi là Quách Phn D ng. i c Tông, làm Thái úy trung
th l nh, nên c!ng  &c gi là Quách L nh Công.
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bè,  &c mi là n c. Th$m chí nhà quan thy thuc có món n ngon c!ng ti.Quân nhân biu món n
thì khen ng&i[5a] v& h. Mt hôm,[ Khc Chung ] bo con là Công X c: " Mày Ly con gái nhà y sao
không bo cho ta bit ?".
Tr c ây Khc Chung ly nàng Bo Hoàn. Khong i Trung H ng, ng i Nguyên vào c p,
cha m> Bo Hoàn hàng gi+c, tài sn, rung t u b tch thu sung công. n khi vua lên ngôi, xung
chiu cho tr li, nh ng ông c!ng không em in sn ó dùng vào vi c th cúng. Ông ta xu thi gi to
nh th ó. Ch có vi c i cu hòa [vi quân Nguyên ] là kh quan thôi. Cho nên, ng i i u khen là
gi=i.[Khi mt],  a v chôn  Giáp Sn, b gia nô ca Thi u Võ bm nát xác ra.
Tân Mùi, [Khai H u] nm th 3[1331], ( Nguyên Chí Thu$n nm th 2). Nhà Nguyên sai Li b
th &ng th Tn Ch Ngõa1 sang báo vi c Vn Tông lên ngôi.
Sai s sang Nguyên chúc m"ng2.
Th &ng hoàn ng cung Trùng Quang. Hoàng t ph ng hu. G+p m a gió to, [hoàng t Ph ]
ng ch làm bài th có câu :
An c tráng s l c cái th,
Kh ng i c chi i phong.
(Sao  &c tráng s sc hn i,
Chng z nhà to khi gió mnh).
Th &ng hoàng th ng cho Ph 10 lng vàng (Ph lúc y 11 tu%i).
[5b] Nhâm Thân, [Khai H u] nm th 4 [1332], (Nguyên Chí Thu$n nm th 3). Mùa xuân,
tháng 2, ngày 15, ph# táng Thu$n Thánh Bo T" Hoàng thái h$u vàoThái Lng.
Tr c ó, Th &ng hoàng sai các quan chn ngày chôn ct. Có ng i bác i r'ng: "Chôn nm nay
tt hi ng i t ch". Th &ng hoàng sai h=i ng i ó r'ng: "Ng i bit là sang nm ta nht nh cht
à?".
Ng i y tr li là không bit. Th &ng hoàng li h=i r'ng:
"Nu sang nm tr i, ta chc chn không cht, thì hoãn vi c chôn m?u h$u c!ng  &c; nu
sang nm ta cht, thì lo xong vi c chôn ct m?u h$u chEng hn là cht mà ch a lo  &c vi c ó ? L
cát l hung phi chn ngày là vì coi trng vi c ó thôi, ch âu có phi câu n ha phúc nh các nhà âm
d ng."
Rt cuc v?n c hành l tang.
Tháng 3, ly Nguyn Trung Ngn làm Ni m$t vi n phó s, gi< s% sách  ni snh cung Quan
Triu.
Mùa thu, tháng 7 ly Nguyn Trung Ngn làm Tri th^m hình vi n s , kiêm An ph s Thanh Hóa.
Trung Ngn[6a] l$p Bình doãn  ng xét x ng#c t#ng. Không ai b x oan ho+c x quá áng.
Quý Du, [Khai H u] nm th 5[1333], (Nguyên Thu$n  Th=a Hoan Thip M#c Nhi, Nguyên
Thng nm th 1). Mùa thu, tháng 7, n c ln.
ói to.
Giáp Tut, [Khai H u] nm th 6[1334], (Nguyên Nguyên Thng nm th 2). Mùa xuân, +t
thêm chc t h<u chính ngôn tham ngh  Trung th .
Th &ng hoàng tun thú o Ngh An, thân i ánh Ai Lao. Ly Nguyn Trung Ngn làm Phát
v$n s Thanh Hóa, v$n ti l ng th c i tr c. Xa giá ti Châu Kim3.
1

Nguyên s , bn ký (Vn Tông) chép là tn Lý Ngoã.

2

CMCB9 d a vào Nguyên s chép tên ng i câm u s b ln này là oàn T Trinh.

3

Châu Kim tc M$t châu, huy n T ng D ng, tnh Ngh An (theo CMCB9).
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Ai Lao nghe tin chy trn. Sai Trung Ngn mài vách núi khc ch ghi công ri v1.

t Hi, [Khai H u] nm th 7[1335], (Nguyên Chí nguyên nm th 1). Nhà nguyên sai li b
th &ng th là Thit Tr# sang báo vi c Thu$n  lên ngôi.
Mùa thu, tháng 9, Th &ng hoàng thân i ánh Ai Lao b thua. oàn Nh< Hài b cht ui.
Tr c ó, Th &ng hoàng ã bàn vi c ánh Ai Lao mà không i  &c. n ây, li bàn vi c thân
chinh, nh ng b au [6b] mt. Có ng i xin hõan vi c xut quân. Th &ng hoàng nói :
"Nm ngoái nh thân chinh ri không  &c, nm nay li vì au mt mà hoãn vi c xut quân,
thiên h sJ bo ta là nhát, nu gi+c ph ng Bc xâm ln thì ta còn nh c$y vào âu?".
Bèn quyt chí thân chinh, ít lâu sau mt c!ng kh=i. n Ngh An, b nh li tái phát. Th &ng
hoàng ngi thuyn c g &ng mà i, khi lên b thì kh=i.
By gi Nh< Hài ch huy quân thn V! và Thn Sách, kiêm chc kinh l &c i s Ngh An, mà Ai
Lao xâm ln t Nam Nhung2 là thuc p ca Ngh An, cho nên ly Nh< Hài làm c t ng, các quân
u chu s ch huy ca ông.
Nh< Hài ch em quân thn V! và quân Ngh An tin ánh, oán ch"ng Ai Lao gi< t Nam
Nhung, quân ít và thiu, ánh nht nh thng. V li, tri nó sát ngay sông ln Tit La3 , sau khi thng
tr$n bt  &c tù binh theo dòng xuôi xung, i qua Chân Lp và các n c phiên khác, u có diu võ
gi ng oai, nhân ó d# bo con em các n c y vào chu, y mun l$p [7a]k` công  ln l t ng i
cùng hàng.
n ngày giao chin, mây mù che ti, gi+c ã ph#c s|n voi ng a, hai m+t giáp công, quan quân
thua to, sa xung n c cht ui n quá n a. Nh< Hài c!ng  trong s ng i cht ui ó.
Th &ng hoàng  &c tin ó bo r'ng: "Nh< Hài dùng m u tt thng th"a k tt thng, công ã
gn thành, cui cùng b gi+c nh mi[mà cht]. Nh< Hài không phi không bit tình th ca gi+c, ch vì
mun làm to quá mi n nZi v$y.Th mi bit s mong mun ca con ng i không th v &t quá gii
hn  &c".
S thn ngô S liên nói :"Tr$n ánh Thành Bc4. T Ngc có m u tt thng mà
rt cuc b thua là vì b Vn Công nh mi.Tr$n ánh Nam nhung, Nh< Hài có m u tt
thng ri c!ng b thua là vì b Ai Lao nh mi. Hai viên t ng này âu phi không có tài
l &c mà n nZi nh th. Ch vì kiêu cng nên chuc ly tht bi ó thôi.
Kh%ng T nói: "G+p[7b] vi c thì lo s, m u gi=i thì thành công". iu ct yu ca vi c chin tr$n
không gì ln hn th. làm t ng mà kiêu ngo, có thành công  &c bao gi!.
Khi Th &ng hoàng thân chinh thì Z Thiên H ch huy quân Khoái H (tc là quân Thn Sách)
ang b m n+ng. [Th &ng hoàng ] bo  li Thiên H lin sai ng i nhà khiêng mình n ngoài c a
V nh An, c xin theo xa giá và nói :
"Thn thà cht ngoài c a quân dinh ch không mun cht trong gi ng  m".
Th &ng hoàng khen ng&i chí khí ca ông, cho i theo, khi vào t gi+c thì cht. Th &ng hoàng
than th th ng tic sc cho dùng nhc Thái th ng  cúng t. Sau này Nguyn D! cht c!ng nh v$y.

1

Bài vn khc  núi Thành Nam, thôn Trm H ng, huy n T ng D ng, trnh Ngh An. Theo CMCB9, thì nét ch< to b'ng bàn tay,
tt vào á sâu n hn mt tt. C ng m#c chép vi c này vào nm *t H&i, Khai H u nm th 7 (1335).

2

Nam Nhung: là tên p,  huy n T ng D ng, tnh Ngh An.

3

C ng m#c chú sông Tit La  p Nam nhung. Có lJ sông Tit La là mit khúc ca sông Lam  gn vùng C a Rào.

4

Tr$n ánh Thành Bc  n c V thi Xuân Thu xy ra gi<a n c tn và n c S. Quân S do T Ngc ch huy vn có u th hn
quân Tn. T ng Tn Loan Chi dùng m u gi cách thua chy, T Ngc d?n quân u%i theo, b quân tn hai bên ánh $p li, quân
S i bi.
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(By gi cúng t thông th ng mà dùng nhc Thái th ng thì ch có hành khin mi  &c, chc
th^m hình ch  &c dùng trai ni t.Thiên H  &c t b'ng Thái th ng là ân sng +c bi t, không kém
gì hành khin).
S thn Ngô S Liên nói: KW tiu nhân suy tính thy l&i thì tin,thy hi thì [8a]
lui, ch mong v"a lòng mình, có l&i cho mình.Cho nên có kW thy vi c ngi thì khó, có kW
làm quan thì kim c, him  &c ng i st sng vi vua h. Thiên H ang lúc m
n+ng, Minh Tông cho  li, nh thói th ng ca ng i i thì chEng qua vâng li là
xong, li c xin i theo, không mun cht  ni gi ng  m, thì suy ngh ca ông ch st
sng vi nhà vua thôi, há chEng làm cho nh<ng kW ngi khó kim c xu h% sao ?
By gi có th &ng t ng Phm Th ng Ci tính ng i hòa nhã, ch a t"ng tranh cnh vi ai.Trn
Ngô Lang th ng hay khinh rW ông, nh ng ông c!ng không ng lòng. n vi c ánh d>p thì nhiu ln
có công, c!ng không c$y công mà lên m+t vi ng i khác. Th &ng hoàng có ln bo :
"Cách s a mình ca Th ng Ci c!ng gn  &c nh Quách T Nghi".
Mùa ông, tháng 12, ng t.
[8b] Bính Tý, [Khai H u ] nm th 8[1336], (Nguyên Chí nguyên nm th 2). Th &ng hoàng t"
Ai Lao v n kinh s .
Mùa thu, tháng 7, n c to.
Mùa ông, tháng 10, ngày 19, con ca Th &ng hoàng là Ho sinh (tc là D# Tông).
inh S u, [Khai H u] nm th 9[1337], (Nguyên Chí Nguyên nm th 3). Mùa h, tháng 6,
ngày mng 2, con ca Th &ng hoàng là Kính sinh (tc là Du Tông).
Ngày mng 5, sét ánh ình Át Vân i n Th#y Ch ng.
Sao ch%i mc  ph ng ông Bc.
Xét duy t các quan vn võ, v?n +t thuc viên các snh, vi n.
Mùa thu, tháng 7, ly công chúa Hin Trinh, con gái tr ng ca Bình ch ng Hu Túc v ng làm
Thn phi.
Tháng 9, xung chiu cho các quan trong ngoài triu kho sát các thuc viên do mình cai qun,
ng i nào có t khai cam kt thì gi li, ng i nào  nhà không làm vi c thì u%i v.
Ly Nguyn Trung Ngn làm An ph s Ngh An, kiêm Quc s vi n giám tu quc s , hành
Khoái Châu l tào v$n s Trung Ngn kin ngh l$p tào th ng cha thóc tô  ch^n cp dân b ói.
Xung chiu cho các [9a] l bt ch c th mà làm.
Sai H ng Hiu V ng d>p ng i man Ng u Hng. [H ng Hiu V ng] tin quân vào tri Trnh
K`, ánh tan quân man, chém tù tr ng ca h là Xa Phn.
Quân tr v, quân s u  &c ban th ng. H ng Hiu V ng vi n d?n vi c Nhân Hu V ng i
d>p p Nam Nhung khi tr c, xin th ng c nh<ng ng i gi< thuyn. Th &ng hoàng nói :
"Khánh D i ánh Nam Nhung, t" Ngh An i b my ngày, n sông Nam Nhung mi #c gZ
làm thuyn.ó là gi< thuyn trong t ca gi+c, ch không phi là gi< thuyn  Ngh An.Ng i gi<
thuyn ln này thì khác th.V li, có th ng tt phi có pht, th ng pht th ng phi có c. Nu ng i
gi< thuyn mun nh  chin thng  ly th ng, gi s ng i i ánh b cht thì ng i gi< thuyn
c!ng chu cht chng?".
H ng Hiu tr li :"Nu không có ng i gi< thuyn, trong quân mà nghe tin gi+c ly mt thuyn
thì quân s li u có gi< v<ng  &c không?". Th &ng hoàng nói: "Nu v$y thì tr c ht ph th ng cho
nh<ng ng i trong triu mi phi, vì nu Kinh s không yên thì quân s có th i ánh gi+c  &c
không?". H ng Hiu [9b] không tr li  &c.
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Trong chin dch này, gia ng ca H ng Hiu là Phm Ngi có l$p chin công, Th &ng hoàng
nói: "Gia nô tuy có chút công lao nh ng không  &c d vào quan t c triu ình".
Xung chiu cp cho Ngi 5 phn sut rung. Li có Bo V! là ng i Th &ng hoàng rt yêu mn,
nh ng c!ng không  &c +t vào chc quan trng vì không có tài, c!ng nh Anh Tông i vi H ng Bo1
v$y.
Mu Dn, [Khai H u] nm th 10 [1338], (Nguyên Chí Nguyên nm th 4). Mùa thu, tháng 8,
n c to.
Mùa ông, tháng 10, gió to, nhà c a, cây ci b Z gãy nhiu.
Ly Cung T nh V ng Nguyên Trác làm tham d triu chính, Cung nh V ng Ph làm Phiêu kw
th &ng t ng quân, l nh trn Tuyên Quang.
K Mão, [Khai H u] nm th 11[1339], (Nguyên Chí Nguyên nm th 5). Mùa xuân, %i tên lch
Th# thành lch Hi p k.
Khi y, H$u nghi lang thái s c#c l nh là +ng L cho r'ng lch các i tr c u gi là lch Th#
thì, xin %i tên thành lch Th# thì, xin %i thành lch Hi p [10a] k. Vua y theo.
(L là ng i huy n Sn Minh )2 .L t"ng làm linh lung nghi tho nghi m thiên t &ng, không vi c
gì là không úng.
Mùa thu, tháng 8, ngày 15, ban êm, con ca Th &ng hoàng là Ho i thuyn chi H Tây b
cht ui, vt  &c  lZ cng m cá. Th &ng hoàng sai thy thuc Trâu Canh cu ch<a. Canh nói:
"Dùng kim châm sJ sng li, nh ng ch s& sJ b li t d ng". Dùng kim châm thì qu nh li ông ta nói,
t" y mi ng i gi Trâu Canh là thn y. Canh sau mãi  &c thng lên Quan ph#c hu Tuyên Huy vi n
i s kiêm Thái y s.
Ly Tr ng Hán Siêu làm Môn t h<u ty lang trung.
Nhân Hu D ng Khánh D cht.
Nm nay, sao Hu`nh Ho+c mc vào gii ph$n sao Nam ^u  n hn mt tháng mi ra (ch a
r= tháng nào ).
Tân T, [Khai H u] nm th 13[1341], (t" tháng 8 tr i là D# Tông, Thi u Phong nm th 1,
Nguyên Chí Chính nm th 1) .Mùa xuân, ly nguyn Trung Ngn làm i Doãn kinh s .
Mùa h, tháng 6, ngày 11, vua bng  chính t^m, tm quàn[10b]  cung Kin X ng, miu hi u
là Hin Tông.
S Thn Ngô S Liên nói: "Vua tuy có thiên t tt >p, nh ng vì tu%i trW ni ngôi,
công vi c trong n c u do Th &ng hoàng gi< c, thì c!ng nh là ng i ch a nm vi c
ca t n c, tc nh câu "cha còn sng, con không  &c chuyên quyn"" 3 v$y, còn
bàn vào âu  &c n<a.
Mùa thu, tháng 8, ngày 21, Th &ng hoàng ón hoàng t Ho lên ngôi Hoàng , %i niên hi u là
Thi u Phong nm th 1.
i xá.
[ Vua ] t x ng là D# Hoàng. Các quan dâng tôn hi u là Thng Thiên Th o Nhân Minh Quang
Hiu Hoàng . Vua lúc y mi lên 6 tu%i. [Th &ng hoàng ] không l$p con tr ng là Cung Túc V ng
D#c, Vì [D#c] là ng i ngông cung.
1

Nên s a là Bo H ng. Toàn th , BK6 chép: H ng Long nm th 12 (1304), tháng 12... Vua (Anh Tông) i vi ng i tôn tht nh
Bo H ng V ng (không rõ tên) rt là thân yêu mà không trao cho chính s vì không có tài.

2

Huy n Sn Minh: nay là huy n ~ng Hòa, tnh Hà Tây.

3

Li chú trong thiên Hc nhi, sách Lu$n ng<.
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Sai Tr ng Hán Siêu, Nguyn Trung Ngn làm biên son b Hòang triu i in và kho son
b Hình th  ban hành.

[11a] D TÔNG HOÀNG

(Ph:HÔN

F

^C CÔNG DwzNG NH{T L|, 1 nm )

Tên húy là Ho, con th* m'i c+a Minh Tông, do Hin T Hoàng hu sinh ra. \ ngôi
28 nm,th 34 tu$i, bng táng Ph Lng. Vua tính rt thông tu , hc vn cao minh, chm
lo vi c võ, sa sang vi c vn, các di thn u phc. 'i Thi u Phong, chính s t!t )p; t
nm i Tr v sau, chi b'i quá (, c nghi p nhà Trn suy yu t ó.
Nhâm Ng, [Thi u Phong] nm th 2[1342], (Nguyên Chí Chính nm th 2). Mùa xuân, tháng
3, xét duy t các quan vn võ và tp l u.
Mùa h, tháng 4, phong con gái ca Th &ng hòang là Ngc Tha (còn chép là Bch Tha) làm
Thiên Ninh công chúa, gã cho Chính Túc V ng Kham, (có sách chép là H ng Túc).
Tháng 5, chúa Chiêm thành Ch A Nan cht. Con r là Trà Hòa B  t
c a khuyt báo tin bun.

l$p làm vua, sai n

Mùa thu, tháng 7, tôn Hin T" hoàng h$u làm Hoàng Thái h$u.
Ly Tr ng Hán Siêu làm [11b] t ty lang trung kiêm Kinh l &c s Lng Giang; Nguyn Trung
Ngn chn inh tráng các l b% sung các ngch thiu ca cm quân, nh thành s% sách. Khu m$t vi n
qun lãnh cm quân bt u t" Trung Ngn.
Th &ng hoàng ng n Ng s ài. Giám sát ng s Doãn nh và Nguyn Nh Vi b bãi chc.
By gi ã trùng tu xong Ng s ài.Sáng sm, Th &ng hoàng ng ti, Ng s Trung tán là Lê
Duy theo hu Th &ng hoàng tr v cung ri, Doãn nh và Nguyn Nh Vi mi n [Hai ng i] bèn làm
s kháng ngh, nói là Th &ng hoàng không  &c vào Ng s ài và h+c ti Lê Duy không bit can ngn,
li lJ rt gay gt.
Th &ng hoàng gi n d# h r'ng: "Ng s ài c!ng là mt trong các cung i n, ch a t"ng có
cung i n nào mà thiên t không  &c vào.V li, trong Ng s ài x a kia còn có ch%  thiên t ging
hc.các b th [12a] chi h$u dâng hu bút nghiêng u  ó c. ó vi c c! thiên t vào Ng s ài.
Ngày x a  ng Thái Tông còn xem Th c l#c, hung chi là vào ài!".
Bn nh còn c cãi, my ngày v?n không thôi. Vua d# h hai, ba ln c!ng không  &c, bèn b
bãi chc c.
Quý Mùi, [Thi u Phong] nm th 3 [1343], ( Nguyên Chí Chính nm th 3). Mùa xuân, tháng 2,
Th &ng hoàng ng n ph Thiên Tr ng.
Mùa h, tháng t , ngày mng mt, nh$t th c.
Tháng 5, tháng 6, hn hán. Xung chiu ban gim mt n a thu nhân inh nm này.
Mùa ông, tháng 11,ngày mng mt, Khâm t" hoàng Thái h$u bng.
Nm này mt mùa,ói kém,dân nhiu kè làm trm c p, nht là gia nô các v ng hu.
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Giáp Thân, [Thi u Phong] nm th 4[1344], (Nguyên Chí Chính nm th 4). Mùa xuân, tháng
2, ng i Trà H ng1 là Ngô B hp bn  núi Yên Ph#2 làm gi+c c p.
%i Hành khin ty  cung Thánh T" làm Th ng th
Triu[12b] v?n  là môn h snh nh c!.

snh, còn Hành khin ty  cung Quan

+t i s và phó s ca vi n Tuyên Huy.
%i kim pháp quan ca vi n ng Vn thành ình úy, T khanh và Thiu khanh.
+t n in s và phó s  ty Khuyn nông.
L ln thì +t An ph s và phó s, thuc châu thì +t Thông phán. Li +t chc  hình và
chc Tào ty chuyn v$n  l nh=. Ph Thiên Tr ng thì +t là Thái ph và Thiu ph.
Ph#c hi quan t c cho Quc ph# th &ng t Quc ch^n.
Mùa thu, tháng 8, +t 20 ô phong oàn  các l  u%i bt gi+c c p.
Ngày 15 an táng Hin Tông vào An Lng  Kin X ng3.
S thn Ngô S Liên nói: Thiên t mt 7 thánh thì chôn.Ngày x a Chu Hòan
V ng mt n 7 nm mi chôn là vì nhà Chu khi y có lan T Nghi và Hc Kiên4. Hin
Tông n nay ã mt 4 nm ri mi táng, v?n ch a bit lý do vì sao. Có lJ còn th &ng
hoàng nên phi theo l nh chng?. [13a] nh ng lúc y c!ng không thy ai em l ra bàn
cãi c.
Nm này mt mùa, ói kém, dân nhiu kW phi làm s và làm nô cho các th gia.
t Du, [Thi u Phong] nm th 5[1345], (Nguyên Chí Chính nm th 5). Mùa xuân, tháng 3, thi
thái hc sinh. Phép thi dùng ám t, c% vn, kinh ngh a, thi phú.
Mùa h, tháng 4 và 5 hn hán. Xung chiu soát tù, gim ti bn ti phm.
Mùa thu, tháng 8, s Nguyên là V ng S Hành sang h=i vi c ct ng. Sai Phm S
bi n bch vi c này.

Mnh i

(Xét nm này  n c Nguyên gi+c c p n%i lên  khp ni, hn n<a, tháng 9 nm sau S Mnh
 &c l nh thng chc, i v sao li nhanh th?. Vi c này ch a chc ã có, hãy tm chép vào ây).
Mùa ông, tháng 11, ly Tr ng Hán Siêu là T gián ngh i phu.
Sai quân nhân i bt Ngô B  núi Yên Ph#. Quân ca B chy trn tan rã c.
Bính Tut, [Thi u Phong] nm th 6 [1346], (Nguyên Chí Chính nm th 6). Mùa xuân, tháng
2, ngày mng mt, nh$t th c.
Sai Phm Nguyên H'ng sang s [13b] Chiêm Thành, trách h=i v vi c thiu l triu cng hàng
nm.
Mùa h, tháng 5, Ai Lao vào c p biên gii. Sai Bo Uy V ng Hin ánh tan bn chúng. Bt
 &c rt nhiu ng i và súc v$t. Mùa thu,tháng 9, ly Phm S Mnh là Tr ng b kiêm Khu m$t tham
chính.
Mùa ông, tháng 10, Chiêm Thành sai s sang cng, l v$t rt n bc.

1

Trà H ng: là t huy n Kim Thành tr c ây, nay là mt phn t huy n Kim Môn, tnh Hi H ng.

2

Núi Yên Ph#:  huy n Kim Môn, tnh Hi H ng.

3

Nay là huy n V! Th và huy n Kin X ng, tnh Thái Bình.

4

i Chu  Trung Quc, Chu Hoàn V ng C Lâm cht, con là Trang V ng C à lên ngôi, nh ng Chu Công Hc Kiên âm m u
git Trang V ng l$p T Nghi (em Trang V ng), cung ình lon to, xác Hoàn V ng  ti 7 nm mi chôn.
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inh Hi, [Thi u Phong] nm th 7 [1347], (Nguyên Chí Chính nm th 7) .Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng mt, nh$t th c.
Mùa h, tháng 6 , Bo Uy V ng Hin có ti b u%i ra làm Phiêu kw t ng quân trn Vng
Giang1, ri b git  sông Vn N<2, l Tr ng Yên.
Bu%i u d ng n c, thuyn buôn n c Tng sang dâng ng i n c Tiu Nhân, thân dài 7 tc,
ting nh rui nh+ng, không thông ngôn ng<, li dâng mt tm vi h=a hoãn3 giá mZi th c 300 quan
tin, l u truyn làm ca quý. Sau em may áo vua, ct hi ngn, sai ct trong ni ph. [14a] Bo Uy t
thông vi cung nhân ly trm áo y. Mt hôm Bo uy m+c áo y vào trong ri vào chu, tâu vi c tr c
m+t Th &ng hoàng,  l ng tay áo ra. Th &ng hoàng trông thy có ý ng, sai ng i kim xét li, qu
nhiên chic áo ct gi< ã mt. Ng i cung nhân sai ng i th t` già n nhà Bo uy ly áo em v, ri
ngm em vào cung dâng trình. Th &ng hoàng không nz git, u%i Bo Uy ra làm quan  trn ngoài.
n sông Vn N<, sai v! s i thuyn nh> u%i git, vt xác vào bãi cát ri v, giáng làm Bo Uy hu.
Mùa thu, tháng 8, ôn T" hoàng thái h$u Lê th bng.
Cung M?n V ng Nguyên Hú cht.
Mu Tý, [Thi u Phong] nm th 8[1348], Nguyên Chí Chính nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, ly ng tin hc sinh Z T Bình làm th ging.
Mùa h, tháng 5, hn hán.
Mùa thu, tháng 7, n c to.
Mùa ông, tháng 10, thuyn buôn n c  B4 n hi trang Vân D(n ngm mua ngc trai.
Ng i Vân n [14b] nhiu kW mò trm ngc trai bán cho h. Chuy n này b phát giác, u b ti c.
Ph ng Cc Trân5 n c Nguyên dy binh làm lon.
K S u, [Thi u Phong] nm th 9 [1349], (Nguyên Chí Chính nm th 9). Mùa xuân, tháng 3,
thuyn buôn ph ng Bc sang cng bát Diêu Bin.
(Cui i Tng, ng i Hàng Châu nung lò bát sp  &c, thy con chim diêu bay qua trên lò bát,
a phân vào trong lò, hoá thành bát ngc, nên +t tên là Diêu Bin6) .
Mùa h, tháng 5, n c i Oa7 sang cng sn v$t a ph ng và chim v>t = bit nói.
Mùa ông, tháng 10, sách phong công chúa Ý T", con gái th t
V ng làm Nghi Thánh hoàng h$u.

ca Bình ch ng Hu Túc

Tháng 11, ngày mng mt, nh$t th c.
+t quan trn, quan l vá sát hi s  trn Vân n, li +t quân Bình Hi  trn gi<. Tr c
ây, thi nhà Lý, thuyn buôn ti thì váo t" các c a bin Tha, Viên8  Châu Din. n nay,  ng bin
%i di, c a bin nông cn, thuyn buôn phn nhiu t# t$p  Vân n, cho nên có [15a] l nh này.

1

Tc t huy n Din Châu, tnh Ngh An ngày nay.

2

Sông Vn N<: hay sông Trinh N<  a gii huy n Yên Mô (CMCB9), nay thuc huy n Tam i p, tnh Ninh Bình.

3

Th vi chu l a, có nhiu thuyt, nh ng có lJ là gi+c b'ng l a (hoãn c!ng c là cán, có ngh a là gi+t).

4

C!ng c là Chà B, có lJ là phiên âm tên Java (In-ô-nê-xi-a).

5

S Trung Quc chép là Ph ng Quc Trân. Nm 1348, Ph ng Quc Trân khi ngh a  Chit ông, ly Khánh Nguyên (Ninh Ba,
Chit Giang) làm cn c.

6

Th bát s tráng men, khi nung, l a lò không u, men bin i mà thành sc l.

7

Có lJ c!ng là Qua Oa, tc Java.

8

Bn dch c! chú r'ng có lJ là c a Thi và c a Quèn.
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Canh Dn, [Thi u Phong ] nm th 10[1350], (Nguyên Chí Chính nm th 10). Mùa xuân,
tháng giêng, có ng i Nguyên là inh Bàng c, nhân n c có lan, em c nhà i thuyn v &t bin
chy sang ta. Bàng c gi=i leo dây, làm trò ca múa. Ng i n c ta bt ch c làm trò múa leo dây. Trò
leo dây bt u có t" ó.
Cung Gin V ng Nguyên Thch cht.
T" Th Huy n c Nguyên dy binh, t x ng là Hoàng 1, n c [Nguyên] lon to.
Tân Mão, [Thi u Phong] nm th 11[1351], (Nguyên Chí Chính nm th 11). Mùa xuân,tháng
giêng, ng i Thái Nguyên và Lng Sn t# hp làm gi+c c p, ánh l?n nhau. ánh d>p  &c bn chúng.
Mùa h, tháng 5, ngày mng mt, nh$t th c.
Mùa thu, tháng 7, n c to.
Ly Tr ng Hán Siêu làm Tham tri chính s .
Ng i con gái  Thiên C ng, Ngh An bin thành con trai.
Trâu Canh có ti áng cht,  &c tha.
By gi Trâu Canh thy vua b li t d ng, dâng ph ng thuc nói r'ng [15b] git a bé con
trai, ly m$t hòa vi d ng khi thch mà ung và thông dâm vi ch hay em rut ca mình thì sJ hi u
nghi m. Vua làm theo, thông dâm vi ch rut là công chúa Thiên Ninh, qu nhiên công hi u.
Canh t" y  &c yêu quý hn,  &c ngày êm luôn  trong h$u cung hu h thuc thang.
Canh lin thông dâm vi cung n<. Vi c phát giác, Th &ng hoàng ng bt Canh cht, nh ng vì có công
ch<a kh=i b nh cho vua nên  &c tha.
( Canh là con Trâu Tôn ng i ph ong Bc. Khong nm Thi u Phong2, ng i Nguyên vào c p,
tôn làm thy thuc i theo quân Nguyên, n khi quân Nguyên thua, thì b bt. Tôn  n c ta, ch<a
thuc cho các v ng hu thi ó, phn nhiu thy công hi u. Ng i trong n c nhiu ln cho Tôn
rung, nô, thành ra giàu có. Canh ni nghi p cha, tr thành danh y, nh ng không có hnh kim nên n
nZi th. n sau li  &c ph#c hi chúc v. Dòng dõi ca Canh n triu nay còn có ng i là Trâu Bo,
 &c ca do Trâu Canh ct gi< tr nên giàu có, nh ng c!ng vì th mà tr nên l#ng bi).
Ly Nguyn Trung Ngn làm Nh$p ni hành khin, v?n coi vi c  khu m$t vi n.
Mùa ông, tháng 11, vua ng i n Thiên An, duy t cm quân  Long Trì, ban cho Nguyn Trung
Ngn m+c chin bào, i m! võ, eo thW bài gZ, nghiên vàng3  duy t cm quân, nh loi hn kém.
[16a] Nhâm Thìn, [Thi u Phong] nm th 12, [1352], (Nguyên Chí Chính nm th 12). Mùa
xuân, tháng 3, Ch MZ ng i Chiêm Thành chy sang ta, dâng voi trng, ng a trng, mZi th mt con,
mt con kin ln (dài 1 th c 9 tc) và các cng v$t xin ánh Trà Hòa B  mà l$p y làm v ng quc.
Tr c ây, khi chúa Chiêm là Ch A Nan còn sng, con r là Ch MZ làm b in (tc i
v ng), con r là Trà Hòa B  làm b  (Tc t t ng), nói câu gì bàn k gì c!ng  &c chúa Chiêm
nghe theo, nhân th hn l$p bè ng vi Ch MZ. Ch MZ khi nào b qu trách, B  th ng cu gz
cho. Ng i trong n c do v$y mà có lòng khác, không chuyên tâm theo v Ch MZ n<a. n khi A Nan
cht, B  lin u%i Ch MZ mà t l$p làm vua. Th mi bit kW làm tôi mà l$p bè ng là có m u 
khác mà Ch MZ v?n không bit là mình b sa vào thu$t ca nó.

1

T" Th Huy n%i d$y  vùng H Bc, x ng , quc hi u là Thiên Hoàn, óng ô  Nghi Thy, sau di ô v Hán D ng (tnh H
Bc, Trung Quc).

2

Niên hi u Thi u Phong (1341-1358) không có quân Nguyên xâm l &c. C ng m#c ch<a là Nguyên Phong (1251 -1258). Nh v$y
là mun ch cuc xâm l &c ca quân Mông C% vào nm 1258, không chc là có thy thuc Trung Quc i theo quân Mông C%.
Chúng tôi cho r'ng nên ch<a là là Thi u Bo (1279-1285). Trong niên hi u này, có cuc xâm l &c ln th hai 1285. Ln này ta
by  &c nhiu tù binh.

3

ThW bài gZ có bn cnh nh hình cái th c vuông và nghiên vàng  ng m c, là hai th eo vào ai l ng  ti n ghi chép.
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Mùa thu, tháng 7, n c ln tràn ng$p, vz ê Bát Khi1 lúa má chìm ng$p. Khóai Châu2, Hng
Châu và Thu$n An4 hi nht.
3

[16b] Quý T, [Thi u Phong] nm th 13 [1353], (Nguyên Chí Chính nm th 13). Mùa xuân,
tháng giêng, xung chiu cho các v ng hu óng thuyn chin, ch to v! khí, luy n t$p binh s .
Ly cung nh V ng Ph! làm H<a t ng quc.
Mùa h, tháng 6, c i binh i ánh Chiêm thành. Quân b n C% L!y5 , quân thy ch l ng
g+p tr ngi li quay v.
Tr c kia H ng Hiu V ng coi Hóa Châu6 , Ch MZ nói vi T c T (là gia nhi ca Minh Tông i
li vi Ch MZ) r'ng:
"Chuy n c% ca Chiêm Thành k r'ng ngày x a có ông vua nuôi mt con kh ln, rt yêu quí nó,
mun cho nó bit nói. Ông ta tìm khp trong n c, bo ng i nào bit nuôi dy  &c kh nói thì th ng
mt lng vàng. Có mt ng i nói là sJ dy  c. Vua m"ng lm, sai hn nuôi kh. Ng i y nói: "Hàng
tháng dùng thuc phí t%n n trm lng vàng, sau ba nm mi có kt qu". Vua nghe theo. Ý hn ngh
r'ng quc v ng vi mình cùng con kh, trong kh=ang ba nm nht nh có mt kW cht hãy c ly vàng
ca vua ã, mà chEng cn phi có kt qu. Ch MZ theo v chúa th &ng, nh ng th c là H ng Hiu ch
tr ng[17a] vi c y. Tri bao nm tháng mà v?n ch a nghe  &c ngày v n c. S th ca tôi c!ng
ging chuy n ó".
Triu ình nghe li Ch MZ, c binh  a Ch MZ v n c, nh ng không thành công. Ch MZ 
li n c ta, không bao lâu ri cht.
Thng Thái úy Nguyên Trác làm T t ng quc.
Mùa thu, tháng 9, Chiêm Thành vào c p Hóa Châu, quan quân ánh u%i chúng rt bt l&i. Vua
gi Tr ng Hán Siêu m u tính vi c ó. HánSiêu tr li: "Không nghe li thn nên n nZi th". Vua bèn
sai Tr ng Hán Siêu em các quân Thn sách i trn gi< Hóa Châu.
Giáp Ng, [Thi u Phong] nm th 14 [1354], (Nguyên Chí Chính nm th 14). Mùa xuân, tháng
2, quan trn gi< biên gii phía bc cho chy trm tâu vi c Trn H<u L &ng n c Nguyên dy binh, sai s
sang xin hòa thân (H<u L &ng là con Trn ích Tc ).
Tháng 3, ngày mng mt, nh$t th c.
By gi ói kém, dân kh% vì gi+c c p. Có kW t x ng là cháu ngoi ca H ng o i V ng
tên là T, t# hp các gia nô b= trn ca các v ng hu làm gi+c, c p bóc các x Lng Giang7, Nam
Sách8 .
[17b] Mùa thu,tháng 9, có nn sâu lúa. Xung chiu gim mt n a tô rung.
Mùa ông, tháng 11, có con h% en xut hi n trong thành.
T tham tri chính s Tr ng Hán Siêu trn gi< Hóa Châu, biên thùy tr li yên %n. Ông xin tr v
triu, vua y cho, nh ng v ch a ti kinh s thì cht,  &c truy t+ng Thái bo.
1

Bát Khi: tc Bát Tràng và Th% Khi, tên hai xã ca huy n Gia Lâm, Hà Ni.

2

Khoái Châu: gm t các huy n Châu Giang (tr" t Vn Giang c!), Kim Thi và Phù Tiên, tnh Hi H ng ngày nay.

3

Hng Châu: gm t các huy n Mj Vn, C^m Bình, Ninh Thanh và T Lc, tnh Hi H ng ngày nay.

4

Thu$n An: gm t huy n Thu$n Thành và huy n Gia L ng, tnh Hà Bc, huy n Vn Giang c! ca tnh Hi H ng và huy n Gia
Lâm, Hà Ni.

5

C% L!y: là t tnh Quãng Ngãi.

6

Hóa Châu: gm t các huy n H ng in, H ng Phú, Phú Lc tnh Th"a Thiên - Hu.

7

Lng Giang: gm t các huy n Yên D!ng, L#c Ngn, Yên Th, tnh Bc Giang và huy n H<u L!ng, tnh Lng Sn ngày nay.

8

Nam Sách: gm t các huy nn Chí Linh, Nam Thanh, tnh Hi H ng và dt huy n Tiên Lng, Hi phòng ngày nay.
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Hán Siêu ng i Phúc Thành,[ huy n] Yên Ninh1, [ph] Tr ng Yên,là ng i chính tr c, bài xích
d oan, có tài vn ch ng và chính s . Nhà vua ch gi ông là thy ch không gi tên. Ông t"ng san
bài vn bia chùa Khai Nghiêm  Bc Giang, ni dung tóm l &c nh sau:
"Chùa b= ri li d ng, ó chEng phi là ý mun ca ta. D ng bia ri khc ch , ta bit nói chuy n
gì. Ngày nay thánh triu mun truyn bá phong hóa nhà vua,  chn h ng phong t#c ang b suy i.
D oan áng phi trut b=, thánh o nên  &c ph#c h ng. Làm i s phu, không phi o Nghiêu
Thun thì không trình bày, không phi o Kh%ng Mnh thì không tr c thu$t. Th mà c bo bo li nhi
chuy n ph$t, ta l"a di ai ây?".
[18a] Ông n%i ting thi by gi, nh ng Tông chính i khanh Lê C Nhân t"ng coi ông là chân
á cu nhà quê, vì ng i làng quê á cu phn nhiu không trúng,  ví vi Tr ng Hán Siêu lo li u
công vi c phn nhiu không th=a áng. Ông ta khinh b ng i cùng hàng, không giao du vi h ch chi
thân vi bn han quan Phm Nghiêu T , g+p quan thy thuc thì th nào c!ng ùa b&t nói c i, u là
nh<ng kW không ng i u vi ông. n khi coi t Lng Giang thì g con gái cho tù tr ng t y là
Nùng Ích Vn, khi coi chùa Hùynh Lâm thì g con gái cho tam bo nô Nguyn Ch, u vì m s giàu có
ca h c.
Lê C Nhân cht. C Nhân hi Minh Tông còn tr vì, làm quan ni m$t kiêm vi c kh^m hình, tra
xét án ng#c  nhà, b trung úy Quách Ho h+c lZi. Minh Tông h=i ông sao không tránh i? Ông tr li:
"Thn thà chu pht trách ch không dám l"a di, làm quan mà l"a di thì làm sao sut l nh
 &c liêu thuc ?".
Xem nh<ng li ông ta chê ng i khác [18b] và nh<ng câu ông ta t nh$n lZi, thì  bit ông là
ng i nh th nào. n khi cht  &c truy t+ng Nh$p ni hành khin h<u ty lang trung ng tri t ty s .
t Mùi, [Thi u Phong] nm th 15 [1355], (Nguyên Chí Chính nm th 15). Mùa xuân,tháng 2,
núi Thánh Chúa2  Trà H ng l.
ng t.
T" tháng 3 n tháng 6, mùa h, hn hán.
Mùa thu,tháng 7, m a to, n c ln.
Tháng 9, sát ánh c a Triu Nguyên và hai c a nách hai bên t h<u.
Chu c D# n c Nguyên x ng hoàng  (tc Minh Thái T%) sau %i tên thành Nguyên Ch ng.
Ly Nguyn Trung Ngn làm kinh l &c s trn Lng Giang, Nh$p ni i hành khin, th &ng th
h<u b$t, kiêm tri khu m$t vi n s , th kinh diên i hc s , tr# quc Khai Huy n bá.
Bà th phi ca Anh Tông tên hi u là T nh Hu , là con gái i n súy Phm Ng! Lão, tr c ã xut
gia. Sau khi Anh Tông bng, bà tr v quê h ng. Mt hôm lên chùa Bo Sn xã Phù ng, [19a] bà
than r'ng: "Chùa này do tiên quân3 ta d ng lên. Ta tu%i ã cao, làm nhà  ây v"a có th th vua li
v"a có th cúng t% tiên, trung hiu v>n c ôi  ng. ó là s nguy n ca ta".
Th ri s<a li chùa ó , li làm i n  phía bên ông chùa và làm nhà  phía 'ng sau  cúng
l t% tiên thn thánh. Khi làm xong, Th &ng hoàng n thm, ban cho bin ngch  biu d ng lòng
hiu kính ca bà.
Bính Thân, [Thi u Phong] nm th 16[1356], (Nguyên Chí Chính nm th 16). Mùa xuân, tháng
3, thiu can chi ngày, hai m+t tri r$p rn nhau.

1

Yên Ninh: là tên huy n thi Lê s, sau vì kiêng húy tên Trang Tông (1533-1548), %i thành Yên Khang. Thi Nguyên là huy n Yên
Khánh. Nay chia vào t huy n Tam i p và huyên Hoa L u, tnh Ninh Bình

2

Núi Thánh Chúa:  Kính Ch, tnh Hi D ng.

3

Ch cha ca bà là Phm Ng! Lão.
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Hai vua i tun biên gii, n Ngh An.
Mùa h, tháng 5, xa giá tr v kinh s .
Mùa thu, tháng 8, [Th &ng hoàng] ng n n th Quc ph# th &ng t Hu V! i V ng
[Quc Ch^n], trên núi Ki t +c1. Khi tr v, trong thuyn ng có con ông vàng t vàng má phía bên trái
ca Th &ng hoàng, ri Th &ng hoàng b b nh. Vua sai ng i gi< thuyn ng trông coi vi c ánh quan
tài.
Mùa ông, tháng 10, Hin T" thái h$u g+p ngày m> mt, may áo tang, Th &ng hoàng nhân bo
thái h$u: "Ta sJ [19b] không m+c áo tang này âu". Vì khi y Chiêu T" thái h$u hãy còn2 cho nên
Th &ng hoàng mi nói th.
Hin T" thái h$u l$p àn chay  chùa Chiêu Khánh, phát tin b thí dân nghèo  cu o cho
Th &ng hoàng.
inh Du, [Thi u Phong] nm th 7 [1357], ( Nguyên Chí Chính nm th 17). Mùa xuân, tháng
2, ngày 19, Th &ng hoàng bng  cung Bo Nguyên, miu hi u là Minh Tông, tên th#y là Ch ng Nghiêu
Vn Trit Hoàng .
Tr c ây, Minh Tông ni ngôi ã lâu, ri m> ích mi sinh con trai. Hôm ng i con y y tu%i
thì Anh Tông i tun biên gii vng, vi c  nhà do Minh Tông quyt nh. Có ng i xi làm l theo t cách
t t. Các quan còn nghi ngi thì Minh Tông bo h:
"Còn ngi gì n<a. Tr c ây vì con ích tr ng ch a sinh, nên ta tm  ngôi này. Nay ã sinh ri
thì &i khi ln lên, ta sJ tr li ngôi vua ch có khó gì?".
Ng i ó tr li:
"Vi c này t" x a hay sinh nguy bin, xin ngh kj li". Minh Tông nói:
"C thu$n ngh a mà làm, yên hay nguy âu áng lo?".
Cui cùng [20a] làm l thao t cách t t. Mt nm sau thì ng i con ích t y mt. Minh Tông
rt th ng xót.
Ngài th ng dy các hoàng t r'ng:
"Con nào mà dc sc m u tính sn nghi p, keo sWn làm giàu thì không phi con ta. Nu qu làm
chuy n ó thì thà phân tán ht ca ci cho ng i nghèo i còn hn. Vì nh v$y, d?u không tránh kh=i
túng thiu, v?n còn là hành vi ca b$c quí nhân".
Khi se mình, triu ình mun l$p àn chay cu o, Minh Tông bit chuy n, gi H<u t ng quc
Ph vào ch% n'm  h=i. Vua s&, l$p tc bo ph là Phm ~ng Mng x ng ngh xin ly mình cht thay.
Ph em câu y tâu lên. Minh Tông nói :
"~ng Mng t nh$n làm a v Chu Công thì c ly thân mình mà cht thay cho cha hn, còn àn
chay thì không u&c làm!".
By gi Hin T" thái h$u phóng sinh các ging súc v$t  cu cho Minh Tông kh=e li. Minh
Tông bo bà: "Thân ta không th ly con l&n, con dê mà %i u&c".
Khi b nh trm trng, cho gi quan thy thuc là bn Trâu Canh, V ng nh, Phm Th Th ng
vào xem [20b] mch. Canh nói: "Mch phin mun". Minh Tông ng kh^u mt bài th nh=, c cho bn
Canh nghe:
Chu^n mch h u luân phin mun a,
Trâu công l ng t yu iu hòa.

1

Núi Ki t +c:  a ph$n huy n Chí Linh, tnh Hi D ng.

2

Chiêu T" Thái H$u: tc là Huy T" hoàng thái phi, m> sinh ca Minh Tông.
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Nh &c ngôn phin mun vô h u yt,
Ch khng trùng phiêu phin mun gia.
( Xem mch ch bàn nhiu mun phin,
Ông Trâu thuc tt ct cho yên.
Nu còn nói mãi phin cùng mun,
Ch s& càng tng phin mun lên ) .
Vì Trâu Canh ra vào cung cm, hay dùng nh<ng câu k` l, nh<ng k qu quy t  huyn ho+c
D# Hoàng. Minh Tông ghét hn, nên m &n bài th  châm bim. n khi dâng thuc lên thì ngài nói:
"Ng i ta  i,bao nhiêu kh% não. Ngày nay thóat  &c kh% não này, thì ngày khác li phi chu
kh% não khác". Ri không chu ung thuc.
Khi b nh nguy kch, sai th thn là Nguyn Dân Vng em bn tho t$p th ng ch t i. Dân
Vng còn do d , thì Minh Tông nói:
"V$t áng tic còn không th tic  &c, tic làm gì th y".
Các hoàng t ng hu bên cnh, ngài nhân th nói vi h:
"Các con c xem vi c làm ca ng i x a, v c nào hay thì theo, vi c nào d thì lánh, cn gì phi
cha dy?".
Ngài t"ng nói:
"Ng i làm vua dùng ng i, không phi là có tình riêng vi ng i ó, mà ch ngh là ng i ó
[21a] hin thôi. bi vì ng i ó theo tm lòng ca ta, gi< chc v# cho ta, làm vi c cho ta, chu nhc cho
ta, cho nên ta coi là hin mà dùng h. Nu ta qu là hin, thì nh<ng ng i  &c ta dùng c!ng hin, nh
Nghiêu Thun i vi Tc Khit, Qu` Long v$y. Nu ta không hin, thì nh<ng kW ta dùng c!ng không
hin, nh Ki t, Tr# i vi Phi Liêm, Ác lai v$y. ó chính là ng thanh t ng ng, ng khí t ng cu,
cùng loi thì h&p nhau. Ki t, Tr# âu phi có tình riêng gì vi by tôi ca hn?. Bo hn là ngu ti thì
 &c, ch bo hn là có tình riêng thì không phi".
Li d+n Hin T" thái h$u:
"Sau khi ta mt, ng i  li cung Thánh T", "ng vào núi [i tu]".
Sau khi Minh Tông bng, thái h$u theo li d+n, không th# gii nhà Ph$t.
Phan Thu Tiên nói: Minh Tông có b^m tính nhân h$u, ni nghi p thái bình, phép
c! ca t% tông, không thay %i gì c. By gi có kW s dâng s nói là trong dân gian có
nhiu ng i du th du [21b] th c, n già v?n không có h tch, thu má không np,
sai dch không theo. Vua nói:
"Không nh th, thì sao thành i thái bình? Ng i mun ta trách pht h thì
 &c vi c gì không?".
Triu thn nh bn Lê Bá Quát, Phm S Mnh mun thay %i ch . Vua nói:
"Nhà n c ã có phép tc riêng, Nam, Bc khác nhau, nu nghe k ca bn hc
trò m+t trng tìm  ng thoát thân thì sinh lon ngay".
iu áng tic là nghe li gian nnh ca Trn Khc Chung mà git Quc ph#
th &ng t, ó là im kém thông minh v$y.
S thn Ngô S Liên nói: Cái c ca Minh Tông mà nên  &c, tuy là do thiên t
tt >p, c!ng còn do sc dy bo ca vua cha. Khi vua  ông cung, ang tu%i u th,
có ln nghch làm chic giá èn b'ng tre, Anh Tông òi xem, s& không dám dâng. Hôm
khác, vào hu [22a] t^m i n Anh Tông ang r a m+t, nhânh=i n trò nghch c!, Anh
Tông gi$n lm, cm ngay cái ch$u r a m+t ném vua.Vua np vào cánh c a tránh  &c,
ch$u ri trúng cánh c a vz tan.  &c s rng dy nghiêm ng+t nh v$y, cho nên tài c
ca vua do y mà nên và c các con c!ng u có tài ngh c.
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Mùa h, tháng 4, xung chiu ch cho các l  Thanh Hóa và Ngh An khi các kênh ngòi c!.
Phong anh là Thiên Trch làm Cung Tín V ng.
Mùa thu, tháng 9, ngày mng 8 tôn Hin T" thái h$u làm Thái hoàng thái h$u.
Mùa ông, tháng 11, ngày 11, táng [Minh Tông]  M#c Lng1, vì câu n ngày gi nên  ch$m.
T" nm *t Mùi [1355] n nm nay [inh D$u, 1357], trong 2 nm, mt thng go tr giá 1 tin.
Mu Tut, [i Tr] nm th 1[1358], (Nguyên Chí Chính nm th 18). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 1, d%i niên hi u. i xá.
Truy [22b] t+ng Quc ph# th &ng t Quc Ch^n làm i V ng.
T" tháng 3 n tháng 7 mùa thu, hn hán, su cn lúa, cá cht nhiu.
Mùa thu, tháng 8, xung chiu khuyn khích nhà giàu  các l b= thóc ra ch^n cp dân nghèo.
Các quan  a ph ng tính xem s thóc b= ra là bao nhiêu tr li b'ng tin.
Ly Phm S mnh là Nh$p ni hành khin tri Khu m$t vi n s .
Ngô b li em quân t# hp  núi Yên Ph#, d ng c ln  trên núi, tim s ng v hi u, yt bng
nói cu giúp dân nghèo.T" Thiên Liêu2 n Chí Linh. B chim gi< c.
Mùa ông, tháng 11, xung chiu cho An ph s các l em quân các i phong oàn i bt gi+c
c p.
K Hi, [i Tr], nm th 2 [1359], (Nguyên Chí Chính nm th 19). Mùa xuân tháng giêng,
nhà Minh sai s sang thông hiu.
By gi, vua Minh cm c vi Trn H<u L &ng ch a phân  &c thua..Vua sai Lê Kính Phu sang
s ph ng Bc  xem h [22a] th c.
Mùa h, tháng 4, ChiuT" Hoàng thái phi mt,  &c truy tôn là Chiêu T" hoàng thái h$u (m>
ca Minh Tông).
Mùa thu,tháng 7, ly Z T Bình làm [tri] Khu m$t vi n s .
T" ngày 27 tháng 8 n ngyà mng 3 tháng 9, m a to, n c ln, trôi c nhà c a ca dân, thóc
lúa b ng$p.
Mùa ông, tháng 10, ly Phm S Mnh làm Hành khin t ty lang trung, Lê Quát kiêm chc Hàn
lâm vi n ph#ng ch.
Canh Tý, [i Tr] nm th 3 [1360], (Nguyên Chí Chính nm th 20). Mùa xuân, tháng 2, úc
tin i tr thông bo.
Thng Hu Túc công i Niên làm Bình ch ng chính s , ph#c li t c v ng. Nm này [i
Niên] mt (mi 55 tu%i).
Theo qui ch c!, nh<ng ng i t c v ng vào làm t t ng u gi là "công", ch có thân v ng
thì  &c phong li t c v ng. Hu Túc công, Uy Túc công trong i i Khánh  &c phong t c v ng,
khi vào làm t t ng u gi là "công" mà li truy ph#c t c v ng là không úng [23b] l .
Tháng 3, Ngô B b git.
By gi, quân ca l bt  &c B  Yên Ph#. B chy trn, nh v kinh s thú ti. Các quan bn
l bt  &c B cùng 30 tên bè ng ca hn, óng c!i gii v kinh, u b chém c.
Mùa h, tháng 5, ngày mng mt, nh$t th c.
1

M#c Lntg:  xã Yên Sinh, huy n ông Triu, tnh Qung Ninh.

2

Thiên Liêu: là tên xã.
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Tháng 6, n c Nguyên lon. Trn H<u L &ng tim x ng , +t quc hi u là Hán, %i niên hi u
là i Ngh a, ánh nhau vi Minh Thái T%. Quan trn th biên gii phía Bc là Hoàng Thc cho chy trm
tâu r'ng Minh và Hán ánh nhau  Long Châu, B'ng T ng1 .Bn Thc nhân vi c h tranh n c vi
nhau thu  &c hn 300 ng i.
Mùa thu, tháng 7, n c to.
Mùa ông, tháng 10, thuyn buôn ca các n c L Hc2, Trà Nha3, Xiêm La4 n Vân n buôn
bán, dâng các v$t l.
Tháng 12, xung chiu bt gia nô ca các v ng hu, công chúa u phi thích ch< vào trán và
phi gi theo loi hàm. KW nào không thích ch<, không khai s% b coi là [24a] gi+c c p, ln thì tr ti, bé
thì sung công.
Tân S u, [i Tr], nm th 4[1361], Nguyên Chí Chính nm th 21). Mùa xuân, tháng giêng,
sao Ch%i mc  ph ng ông bc. Vua tránh không ng  chính i n.
Tháng 2, Minh Thái T% ánh Giang Châu. Trn H<u L &ng l u gi< V! X ng, sai ng i sang ta
xin quân [cu vi n]. [ Vua] không cho.
Tháng 3, gi+c c= Chiêm Thành v &t bin n c p dân  c a bin D Lý5. Quân ca ph y ánh
tan bn chúng.
Mùa h, tháng 5, ly Phm A Song làm tri ph ph Lâm Bình (Tc là D Lý)6.
Mùa thu, tháng 7, T Lai có ti b git.
By gi vua ng ngày  Long Ph ng  ng. Ng th h=a T Lai ng hu, chung quanh không
có ai. Lai rút g m ra xem. Vua thc d$y, sai em chém.
Nhâm Dn, [i Tr], nm th 5 [1362]. (Nguyn Chí Chính nm th 22). Mùa xuân, tháng
giêng, l nh cho các nhà v ng hu, công chúa dâng [24b] các trò tp hý vua xét duy t trò nào hay thì
th ng cho.
Tr c y, khi ánh Toa ô, bt  &c ng i ph ng hát là Lý Ph ng Cát rt gi=i hát, nh<ng
con  trW ca các nhà th gia theo y t$p hát i u ph ng Bc. Nguyên Cát sáng tác các v tung truy n
c%, có các tích nh Tây v ng M?u hin bàn ào. Trong tung c% có các vai quan nhân, chu t , án
n ng, câu nô gm 12 ng i, m+c áo gm, áo thêu, ánh trng, th%i sáo, gy àn, vZ tay, gõ n phím
àn (Chú : Chu H$u cht, H$u Ch ghi vào m+t sau àn t` bà: H ng tri còn uôi ph &ng, hi m t=a
phím àn), thay %i nhau ra vào làm trò, khin ng i xem xúc ng, mun cho bun  &c bun, mun
cho vui  &c vui. N c ta có tung truy n bt u t" y.
Li cho gi các nhà giàu trong n c, nh  làng ình Bng  huy n Bc Giang, làng Nga ình
thuc Quc Oai vào cung ánh bc làm vui. Có ting bc +t ti 300 quan tin, ba ting thì ã gn ngàn
quan ri.

1

Long Châu: tên châu i  ng, i Tng, Nguyên cùng gi là Long Châu. Nay là t huy n Long Châu, Trung Quc. B'ng
T ng: tên ng i Tng, Nguyên. i Minh +t làm th% châu. Nay là t huy n B'ng T ng, tnh Qung Tây, Trung Quc.

2

L Hc chc là n c l Hc mà Toàn th dã chép vào i Lý (BK6, 6B). D a vào âm c, có th cho r'ng L Hc al2 n c La Hc
 &c nhc n trong th tch Qrung Quc i Nguyên. La Hôc là quc gia Lavo  Lopburi, Thái Lan. L Hc có kh nng là n c
Locac  &c nhc n trong du ký ca Mác-cô Pô-lô (Marco Polo).

3

Trà Nha: nguyên bn chép là . Toàn th chú r'ng: c al2 (Nha), nh ng ch< này c!ng có âm c là Oa. Trà Oa thì chc chn là
ch o Ja-va (In-ô-nê-xi-a) mà  nh<ng ch% khác Toàn th chép là Tro Oa, qua Oa hay Chà B.

4

Xiêm La: O ây ch v ng quc Sukhuthai hình thành vào th k XIII  Thái Lan.

5

C a bin D Lý  xã Lý Hoà, huy n B Trch, nay thuc tnh Qung Bình.

6

O ây, Toàn th chú thích ph Lâm Bình là D Lý, nh ng chc là nhm. Ph Lâm Bình nói  ây hEn gm c t châu Lâm Bình
i Lý. Nm 1075, Lý Nhân Tông ã %i châu a Lý thành châu Lâm Bình (Toàn th BK3, 9a). Có lJ ch< D Lý  ây nhm t" ch<
a lý.
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Li sai t nô cày 1 ming t  bên b bc sông Tô Lch [25a]  trng hành, t=i rau d a em
bán, gi tên ph ng y là V n T=i1 (n nay v?n còn) và làm qut em bán c!ng nh th.
Tháng 2, sao ch%i thy  ph ng Bc.
Tháng 3, Chiêm Thành c p Hóa Châu.
Mùa h, tháng 4, sai Z T Bình duy t b% quân  Lâm Bình, Thu$n Hóa và p thành Hóa Châu.
Tháng 5, sét ánh i n Thiên An.
T" tháng 5 n tháng 7 mùa thu, hn hán. Soát tù. M a to. Xung chiu min cho c n c mt
n a tô thu nm y.
Tháng 8, ly Hành khin Phm S Mnh làm tri Khu m$t vi n s .
ói to. Xung chiu cho các nhà giàu dâng thóc  phát ch^n cho dân nghèo, ban t c theo th
b$c khác nhau.
Tháng 9, vua ng n ph Thiên Tr ng. Dân có ai m thì  &c ban thuc ung công và tin
go, ít nhiu khác nhau. (Thuc có tên là viên Hng ngc s ng, tr" bách b nh. Dân nghèo ai nghe tin
n  &c thì  &c ban 2 viên thuc, 2 tin và 2 thng go).
Mùa ông tháng 10, núi Thiên Ki n2 l.
Tháng 12,[25b] ly Z T Bình làm ng môn tri h.
Quý Mão, [i Tr], nm th 6 [1363], (Nguyên Chí Chính nm th 23). Mùa xuân, tháng 2,
xung chiu chn dân inh b% sung quân các l.
Tháng 3, thi hc trò, h=i vn ngh  ly ng i b% sung vào quán các. thi li viên b'ng vit ch<,
ly làm thuc viên các snh, vi n.
Truy t+ng Thiu bo Tr ng Hán Siêu chc thái phó.
Mùa h, tháng 5, tr li cho Trâu Canh chc t c c!.
Tháng 6, tch thu gia sn ca Ngô D?n, tri ch xã i Lai.
Tr c ây, v i Minh Tông, cha D?n bt  &c viên ngc rt rt >p, em n Vân n, các
thuyn buôn tranh nhau mua. Mt ng i ch thuyn mun u&c v$t l ó, dc ht ca ci  mua. D?n
do v$y tr nên giàu có. Minh Tông em công chúa Nguy t Sn g cho D?n. D?n c$y giàu có thông dâm
vi ng i con gái khác, li có nh<ng li lng nh#c công chúa. Công chúa em vi c y tâu vua. D?n  &c
tha ti cht, nh ng b tch thu gia sn.
Mùa ông, tháng 10, ào [26a] h  v n ng trong h$u cung.Trong h xp á làm núi, bn
mch u khai ngòi cho chy thông nhau. Trên b h trng thông, tre và các th hoa thm c= l. Li
nuôi chim quý, thú l trong ó. Phía tây h trng hai cây qu, d ng i n Song Qu. Li gi tên i n là
i n Lc Thanh, tên h là h Lac Thanh. li ào mt h nh= khác. Sai ng i hi ông ch n c m+n
cha vào ó, em các th hi v$t nh i mi, cua, cá nuôi  trong h. Li sai ng i Hóa Châu ch cá
su n th vào ó. Li có h Thanh Ng  th cá thanh ph# [ cá dic ]. +t chc khách ô  trông
coi.
Giáp Thìn, [i Tr] nm th 7 [1364 ], (Nguyên Chí Chính nm th 24). Mùa xuân, tháng 2,
xây dãy khách lang  Tây i n, thEng n c a Hoàng Phúc.

1

Nguyên vn là Toán Viên. n i Lê,  Thng Long v?n còn ph ng Toán Viên. Hai bài th trong Lã  ng di t$p ca Thái
Thu$n nói v ph ng Toán Viên u nhc n C a Bc và H Tây. Có lJ ph ng này  ven H Tây, gn c a Bc, ch không phi
là  Láng nh nhiu ng i th ng ngh .

2

Núi Thiên Ki n: còn có tên là núi a C$n,  xã Thiên Ki n, huy n thanh Liêm, tnh nam Hà.
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Mùa h, tháng 4, gi Cánh ch ng ph#ng cung V nh An là Bùi Khoan cùng [26b] ung r &u.
Khoan l$p m>o ung v ht 100 thng r &u,  &c th ng t c 2 t .
Tháng 5, vua i hóng gió chi trng. Vì ung r &u quá sai, li li xung sông tm, nên b m. Sai
quan thy thuc là bn Trâu Canh thay nhau hu thuc thang.
Mùa thu, tháng 7, vua kh=i b nh.
Thángg 8, chn hoàng nam trong n c, nh 3 b$c quân ng!, s<a son thuyn chin và v! khí
 phòng vi c biên c ng.
Mùa ông, tháng 10, Cung Túc V ng Nguyên D#c mt.
t T, [i Tr] nm th 8[ 1365], Nguyên Chí Chính nm th 25). Mùa xuân, tháng giêng,
ng i Chiêm Thành c p dân i chi xuân ca Hóa Châu.
Tr c ây, theo t#c Hóa Châu, tháng giêng hàng nm, trai gái hp nhau  Bà D ng chi trò
ánh u. Ng i Chiêm ã np s|n  u ngun Hóa Châu t" tháng 12 nm tr c, n khi y $p ti c p
bt em v.
Mùa ông, tháng 11, xung chiu cho các quân Sn Lão1  lng Giang trn gi< [27a] biên
phòng, vì t Bc có lan, Minh, Hán tranh nhau2 , óng binh  Nam Ninh, Long Châu.
By gi có Thiu Thn ng i Thanh Hóa, làm phòng ng s Lng Giang, thng l nh quân Lng
Giang, óng  sông ông Bình, khéo vZ v quân s , trong quân ai c!ng thích ông ta. Sau vì em trai kiêu
ngo làm b$y, ông b ti lây, mt chc. Trong quân làm câu ca v ông: "Tri chEng thu oan, ông Thiu
mt quan". n khi ông s a son hành trang ra v, chúng li làm câu ca: "Ông Thiu tr v, lòng ta tái
tê". Triu ình nghe bit chuy n y, khôi ph#c quan chc cho ông, trong quân li có câu ca: "Tri ã
thu oan, ông Thiu li làm quan". Ít lâu sau, ông cht.
Minh T" Hoàng Thái phi mt (phi là m> W ca Ngh Tông ).
Bính Ng, [i Tr] nm th 9 [1366], (Nguyên Chí Nguyên nm th 26). Mùa xuân, tháng
giêng, sai T bc x Tng Khoan, H<u bc x Lê Quát xét duy t s% inh Thanh Hóa. (Quát là ng i
Thanh Hóa hi trW ra chi kinh s , g+p khi bn ông  &c c i s Kinh Yên, Quát t+ng bn bài th r'ng :
Dch l [27b] tam thiên quân c an
Hi môn th$p nh ngã hoàn san
Trung triu s gi yên ba khách,
Quân c công danh, ngã c nhàn.
( ng trm ba ngàn, anh ru%i ng a,
M i hai c a bin, t v ngàn.
KW sang s Bc, ng i mây n c,
Anh  &c công danh, t  &c nhàn.)
Ng i thc gi bit Quát sau này sJ quý hin. Qu nhiên, Quát thi Z, thng chc nhanh chóng,
v &t ng i bn kia ).
Tháng 3, ng i Chiêm c p ph Lâm Bình. Quan ph Phm A Song ánh bi chúng. Thng A
Song làm i tri ph Lâm Bình, Hành quân th ng s.
Mùa h, tháng 4, xung chiu cho An ph s các l i bt gi+c c p.
Tháng 6, vua ng thuyn nh= n chi nhà Thiu úy Trn Ngô Lang  h ng M S3, n canh
ba mi v. khi ti sông Ch Gia1 b c p mt n báu, g m báu. vua t bit mình không sng lâu, càng
th sc chi bi.
1

Sn Lão quân: quân các dân tc min núi.

2

Minh: tc chu Nguyên ch ng, Hán: tc Trn H<u L &ng.

3

H ng M S: nay thuc huy n Châu Giang, tnh Hi H ng.
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Nm y, Hán mt n c2.

inh Mùi, [i Tr] nm th 10 [1367], (Nguyên Chí Chính nm th 27). Mùa ông, tháng 12,
ly Minh t Trn Th hung làm Thng quân hành khin ng tri th &ng th t ty s , Z T Bình làm
phó, i ánh Chiêm Thành.
Phong Cung nh V ng ph làm T t ng quc, gia phong i V ng.
Nm này nhà Nguyên mt.
[28a] Mu Thân, [i Tr] nm th 11[ 1368], (Minh Thái T% Chu Nguyên Ch ng, Hng V!
nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, sao Ch%i hi n  khong sao Mão.
Tháng 2, Chiêm Thành sa M#c Bà Ma sang òi li t biên gii Hóa Châu.
Tháng 3, làm hành lang dài sut t" gác Nguyên Huyn n t$n c a i triu phía Tây  ti n
cho vi c các quan vào chu tránh nng m a.
Mùa h, tháng 4, Trn Th H ng n Chiêm ng3. Ng i Chiêm ph#c quân ánh trm, quân ta
tan vz. Th H ng b gi+c bt, T Bình em quân tr v.
Minh Thái T% lên ngôi  Kim Lng, +t niên hi u là Hng V!, sai Dch T Dân sang thm ta.
Mùa thu, tháng 8, sai L b th lang ào Vn ích sang Minh áp l.
Mùa ông, tháng 10, cho mi o s Huyn Vân  núi Chí Linh n kinh  h=i v phép tu luy n.
Ban cho ng ca o s tên là "Huyn Thanh ng".
[28b] K Du, [i Tr] nm th 12 [1369], (T" tháng 6 tr i là D ng Nh$t L, i nh nm
th 1; Minh Hng V! nm th 2). Mùa h, tháng nm, ngày mng mt, nh$t th c.
Ngày 25, vua bng  chính t^m, miu hi u D# Tông.
Ngày vua sp bng, vì không có con, xung chiu ón Nh$t L vào ni i thng.
S thn Ngô S Liên nói : D# Tông b ngã xung n c mà b nh4, chEng lJ li
không bit là mình không có con hay sao ? Nh$t L là a làm trò, chEng lJ li không
bit nó không phi là con ca D#c hay sao? Hung chi các con ca Minh Tông u có tài
ngh c, nu ngh ti xã tc làm trng thì chn ng i nào có tài c l$p làm thiên t 
làm yên lòng thiên h, nh v$y gc n c sJ  &c v<ng bn. ã không bit làm nh th,
n khi m n+ng li không bàn vi thái hoàng tính k vì xã tc, li xung chiu gi Nh$t
L vào ni i thng  cho mình b tuy t t , mà sau khi cht, còn v lây n thái hoàng
và thái t5 [29a]. Nu không có Ngh Hoàng và các v tông tht khác thì quc gia ã
không còn là ca h Trn n<a ri. Vua bit tôn trng thy dy, nh ng li không bàn vi c
n c vi thy. Vì th b$c hin nng không nên  ch làm vì. Chu An i ri, không còn ai
bo ban vua o hay lJ phi n<a. ó th c là "không tin b$c nhân hin thì n c trng
rZng nh không có ng i" v$y.
Tháng 6, ngày 10, m a to, gió ln.
Ngày 15, Hin T" Hoàng thái h$u sai ng i ón con th ca c Cung Túc i V ng D#c là Nh$t
L lên ngôi. %i niên hi u là i nh nm th 1.
1

Tc bãi Ch Gia, sau gi là Ch Xa, huy n Vn Giang c!, nay thuc huy n Châu Giang, tnh Hi H ng.

2

Hán: là quc hi u ca Trn H<u L &ng. L &ng ánh nhau vi Chu Nguyên Ch ng  h Phiên D ng, b cht tr$n. Chu Nguyên
Ch ng n vây V! X ng, con ca L &ng là Trn Lý u hàng,.

3

t Chiêm ng ca n c Chiêm Thành by gi là t các huy n Thng Bình, Tam K`, Duy Xuyên, Qu Sn tnh Qung Nam - à
NEng ngày nay.

4

D# Tông chi thuyn  H Tây, suýt cht ui,  &c Trâu Canh ch<a kh=i, nh ng b chng li t d ng (xem BK7, 10a).

5

Thái hoàng ch thái h$u Hin T", thái t ch Nguyên Trác, làm thái t d i triu Nh$t L.
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Nh$t L là con ng i làm trò tên là D ng Kh ng. M> Nh$t L khi óng trò có tên hi u là
V ng M?u (Trò có tích "V ng M?u hin bàn ào ", M> Nh$t l óng vai V ng M?u, nên ly tên làm
hi u),  ng có thai, D#c thy nàng xinh >p, nên ly làm v&. n khi W, D#c nh$n làm con mình. Lúc
này thái h$u bo các quan r'ng :
"D#c là con ích tr ng mà không  &c ngôi vua, li [29b] sm lìa i. Nh$t L chEng phi là
con ca D#c ?".
Ri ón Nh$t L l$p làm vua. Truy phong cho D#c là Hoàng thái bá.
Mùa thu,tháng 8, ngày mng 4, Nh$t l tôn Hin T" hoàng thái h$u làm Hin T" Tuyên Thánh
thái hoàng thái h$u; Nghi Thánh hoàng h$u làm Huy T" Tá Thánh hoàng thái h$u.
L$p con gái Cung nh V ng Ph làm hoàng h$u.
Mùa ông, tháng 11, táng [D# Tông ]  Ph# Lng1.
Nhà Minh sai Ng u L &ng, Tr ng D Ninh sang t+ng n vàng và sc rng, g+p lúc D# Tông t"
trn, L &ng làm bài th ving r'ng :
Nam ph#c th ng sinh i n ch^n an,
Long Biên khai quc chng ch man.
Bao mao s h song v ng cng ;
Gii l ninh k` bi t th quan,
an chiu vin ban kim n trng ;
Hàng tr ng tân bí ngc y hàn.
Th ng tâm ti th thiên triu s,
D#c kin vô do l mãn an.
(Dân cõi Nam xa  &c tr an,
Long Biên m n c gi< trm man.
V"a m"ng l v$t sang dâng cng,
âu ngz bi ca b= các quan.
Chiu = xa ban kim n n+ng,
Chén vàng mi $y ngc y hàn.
S tri là kW au lòng nht,
Mun g+p, còn âu l a tràn ).
Ri D Ninh m cht, ch có L &ng tr v n c. H<u t ng quc Cung nh V ng Ph làm
[30a] bài th tin ông ta r'ng :
An Nam t t ng bt nng thi
Không bá trà âu tng khách qu`,
Viên tn sn thanh, Lô thy bích,
Tùy phong tr c nh$p ng! vân phi.
(An Nam t t ng chEng th hay,
Ch có bình trà tin khách ây.
Viên tn non xanh, Lô n c bic,
Xin bau theo gió ti nm mây ).
L &ng bo Ph t sJ làm vua. Sau qu nh li ông ta nói.
Nh$t L phong H<u t ng quc Nguyên trác làm Th &ng t ng quc thái t.
Tháng 12, ngày 14, Nh$t l git Hin T" Tuyên Thánh Thái hoàng thái h$u  trong cung.

1

Ph# lng:  xã Yên Sinh, huy n ông Triu, tnh Qung Ninh.
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Thái h$u vn ng i nhân h$u, có nhiu công lao giúp r$p [h Trn]. Tr c kia, khi Minh Tông
còn ng  Bc Cung, có tên gác c%ng bt  &c con cá bng trong ging Nghiêm Quang, trong mm có
ng$m v$t gì, moi ra thì thy có ch<, ó là bùa ym, có ghi các tên D#c Tông, Cung Túc, Thiên Ninh (u
là các con W ca Hin T" ). Tên gác c%ng cm lá bùa tâu lên vua. Minh Tông s& lm, truyn bt ht các
cung nhân, bà m#, th t` trong cung  tra h=i.
Thái h$u th a: "Khoan ã, s& trong ó có kW b oan, thip xin t mình bí m$t xét h=i ã".
[30b] [Minh Tông ] nghe theo. Thái h$u sai ng i h=i tên gác c%ng r'ng:
"Gn ây, phòng nào trong cung mua cá bng?". Tên gác c%ng tr li là th phi Triu Môn. Thái
h$u nói cho Minh Tông bit. Minh Tông l$p tc ra l nh tra xét cho ra. Thái h$u tâu:
"ây là vi c trong cung, không nên  h ra ngoài. Th phi Triu Môn là con gái ca Cung T nh
V ng, nu  h ra thì Quan gia sJ sinh him khích vi Thái úy. Thip xin m vi c này i không xét h=i
n<a!". Minh Tông khen bà là ng i hin.
n khi Minh Tông bng, t ng quân Trn Tông Hoc mun t= ra trung thành vi D# Tông, thêu
d t vi c ó ra, làm Thiu úy suýt n<a b hi, nh Thái hoàng c sc cu z mi thoát. Ng i by gi ca
ng&i bà là ã trn o làm m>, tuy là ph$n con ích, con th không ging nhau, mà lòng nhân t" thì i
vi con nào c!ng th, làm cho ân ngh a vua tôi, anh em, cha con không mt chút thiu sót, t" x a n
nay ch a có ai  &c nh v$y. Ng i x a có nói "Nghiêu Thun trong n< gii"1, Thái h$u  &c li t vào
hàng [31a] y. Bà t"ng hi tic v vi c l$p Nh$t L. Nh$t L ngm ngm ánh thuc c git bà.

NGH TÔNG HOÀNG

(Ph : HÔN

F

^C CÔNG DwzNG NH{T L|, 1 nm )

Tên húy là Ph+, con th* ba c+a Minh Tông. M) ích là Hin T Tuyên Thánh thái
hoàng thái hu, m) % là th* phi h Lê c+a Minh Tông, em gái cùng m) vi Hin T, do con
gái c+a Nguy_n Thánh Hun ly m(t ng'i h lê sinh ra. \ ngôi nm, nh'ng ngôi 27 nm,
th 74 tu$i. Vua d)p yên c tai nn bên trong, khôi phc c c  to ln. Công nghi p
ln lao, sáng lòa v tr. Song cung kính ki m c thì có tha mà cng ngh, quyt oán li
không +, bên ngoài thì quân gi/c xâm phm kinh k>, bên trong thì gian thn ngp nghé
ngôi báu. Xã t&c suy mòn, ri n di t vong.
Canh Tut, [Thi u Khánh] nm th 1 [1370], (t" tháng 10 tr v tr c là D ng Nh$t l, i
nh nm th 2, Minh Hng V! nm th 3). Mùa xuân, tháng giêng, vua Minh t làm bài chúc vn, sai
Diêm Nguyên Ph#c, o s cung Triu Thiên, em l trâu và l#a, n t thn núi Tn Viên và các thy
thn sông Lô.
Mùa h, tháng 4, Diêm Nguyên ph#c vào kinh ô n c ta, [31b] làm l t xong, khc bài vn
vào á ghi vi c ó vào ri t" bi t v n c.
Nh$t L tim v, r &u chè dâm d$t, h'ng ngày ch rong chi, thích các trò hát x ng, mun %i
li h là D ng. Ng i tôn tht và các quan u tht vng.
Mùa thu, tháng 9, ngày 20, thái t Nguyên Trác cùng con là Nguyên Tit git Nh$t L không
 &c, b git.

1

Li Tng Anh Tông ca ng&i Cao hoàng h$u nhà Tng, Nguyên vn: "N< trung nghiêu Thun".
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êm hôm y, cha con Nguyên Trác và hai ng i con ca công chúa Thiên Ninh1 em ng i tôn
tht vào thành nh git Nh$t l. Nh$t L trèo qua t ng, np d i cu mi. Mi ng i lùng không thy,
gii tán ra v. Khi tri sp sáng, Nh$t l vào cung, chia ng i i bt 18 ng i ch m u. Bn Nguyên Trác
u b hi.
S thn Ngô S Liên nói: Nh$t L tim ngôi tri, là ng i tôn tht nhà Trn lJ
nào li có th im nhiên ngi nhìn  cho xã tc di sang h khác? Lúc [32a] Nh$t L
ang có ti git thái h$u, tic r'ng các i thn tôn tht không bit k ti và git i, mà
m u ch c v#ng v, li b nó git hi. áng th ng thay.
Mùa ông, tháng 10, vua vì có con gái làm hoàng h$u (ca Nh$t L), s& v lây n mình, tránh
ra trn à Giang (tc Gia H ng ), ngm h>n vi các em là Cung Tuyên V ng Kính, Ch ng Túc quc
th &ng hu Nguyên án, Thiên Ninh công chúa Ngc Tha hi  sông i Li2, ph Thanh Hóa  dy
quân. Khi y, Nh$t L chuyên dùng thiu úy Trn Ngô Lang mà không bit Ngô Lang ng m u vi vua.
MZi khi sai quân t ng i ánh bt, (Ngô Lang ) u bí m$t bo h theo vua "ng v n<a. Rt nhiu ln
sai các quân Nam, Bc i ánh, u không mt ai tr v, Ngô Lang c!ng xin i, Nh$t L không cho.
Tr c ây, vua vn không có ý nh làm vua. Công chúa Thiên Ninh bo :
"Thiên h là thiên h ca t% tông mình, sao li vt b= n c cho kW khác ? Anh phi i i, em sJ
em bn gia nô [32b] d>p nó cho!". Lúc ra i, vua làm bài th gi cho em là Kính r'ng:
V c c sàm thân ti n th quan,
Trc thân,  l nh, nh$p sn man.
Tht lng hi th thiên hàng l ,
Vn lý môn tâm l zng mn ban,
Kh V!  tn  ng xã tc,
An L u ph#c  Hán y quan.
Minh Tông s nghi m quân tu ký,
Khôi ph#c thn kinh ch nh$t hoàn.
( Ngôi c gièm nhiu mi b= quan,
Né thân, v &t núi, ti sn man,
By lng3 ngonh li châu tuôn chy,
Muôn d+m au lòng, tóc bc lan.
Di t V! (2), gi< gìn  ng xã tc,
Phò L u(3) li thy hán y quan.
Minh Tông s Nghi p em nên nh,
Thu ph#c thn kinh sp khi hoàn.)
Ng i by gi cho bài th y là sm.
Khi vua ch a ra i, chi h$u ni nhân phó ch ng là Nguyn Nhân khuyên ngài: "Ng i ta mun
hi ông, sao ông không xem thi c mà hành ng tr c?". n khi vua lên ngôi ly Nhiên làm hành
khin, thng làm t tham ty chính s . Nhiên ch< ngh a ít, khai phê giy t, vua th ng bo vJ các nét
ch<  a cho Nguyn Nhiên xem.
S thn Ngô S Liên nói: Báo cho vua tai nn là n riêng, ban t c cho ng i tai
nn gi<a triu là vi c công .Vua nh n ca Nguyn Nhiên, n áp b'ng vàng,l#a thì
 &c, cho làm hành khin [33a] là chc quan trng thì không  &c. Chc hành khin
i by gi c!ng nh "l#c khanh" i Chu, là các quan chc iu hành chính s ca t
n c, mà li  cho ng i không bit ch< làm, thì không phi là l a chn vì vi c công
v$y.
1

Công chúa Thiên Ninh: là con gái Minh Tông do bà Hin T sinh ra. Hai ng i con bà s không nói rõ tên.

2

Tc sông Lèn, mt chi l u ca sông mã, tnh Thanh Hóa.

3

By lng: Là Chiêu Lng chôn Thái Tông, D# Lng chôn Thánh Tông, c Lng chôn Nhân Tông, Thái Lng chôn Anh Tông, M#c
Lng chôn Minh Tông, An Lng chôn Hin Tông, Ph# Lng chôn D# Tông.
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Tháng 11, vua cùng Cung Tuyên (v ng), Thiên Ninh (công chúa) u d?n quân v Kinh.
Ngày 13, [Vua] n ph Kin H ng1 ( tên c! là Hin Khánh, h Nh$t L làm Hôn c công).
Ngày 15, [vua] lên ngôi hoàng , %i niên hi u, i xá. [Vua] t x ng là Ngh a hoàng. Mi công
vi c u theo l c! i Khai Thái2. Vua t"ng nói:
"Triu tr c d ng n c, có lu$t pháp, ch  riêng, không theo qui ch ca nhà Tng, là vì nam
Bc, n c nào làm ch ó, không phi bt ch c nhau. Khong nm i Tr3, bn hc trò m+t trng
 &c dùng, không hiu ý ngh a sâu xa ca vi c l$p pháp, em phép c! ca t% tông %i theo t#c ph ng
Bc c, nh v y ph#c, âm nhc... th$t không k xit".
Bi th, chính s bu%i u u theo úng l c! i Khai Thái.
[33b] Hôm y, chính phi ca vua là Hu Ý phu Nhân mt  sông H%4 châu Tr ng Yên, ph Kin
H ng,  &c truy phong là Th#c c hoàng h$u.
Các quan dâng tôn hi u là Th khiên kin c c thun hiu hoàng .
Khi (quân vua) tin n bn Ch Gia, tôn tht và các quan ón m"ng u hô "muôn nm", nhân
ó gi Ch Gia là xã Sn Hô.
Ngày 21, xa giá tin n ông B u, Ngô Lang xin Nh$t L m+c áo th ng, nh ng ngôi,
xung thuyn ón tip vua.
Vua bo Nh$t L: "Không ng hôm nay s th n nZi này".
Sai giam Nh$t L  ph ng Giang Kh^u5.
Nh$t L gi Ngô Lang vào trong màn, nói di r'ng:
"Ta có l vàng chôn  trong cung, ng i i ly v ây".
Ngô Lang qùy xung vâng l nh. Nh$t L bóp c% Ngô Lang n cht. Cháu ca Ngô Lang là Trn
Th Z em vi c y tâu vua. Vua sai ánh cht Nh$t L và con hn là Liu, em chôn  núi i Mông.
Truy t+ng Ngô Lang làm nh$p t ni mã, ban tên th#y là Trung M?n á v ng.
[34a] Ngày 26 tr Trn Nh$t Hch v ti l$t % xã tc, Nh$t Hch ng m u vi Nh$t L, khuyên
hn git hi ng i tôn tht, nên b git.
Quc t giám t nghi p Chu An mt,  &c truy t+ng t c Vn Trinh công, ban cho tòng t  Vn
Miu.
An (ng i Thanh àm )6, tính c ng ngh, thEng thn, s a mình trong sch, bn gi< tit tháo,
không cu l&i lc. Ông  nhà c sách, hc vn tinh thông, n%i ting gn xa, hc trò y c a, th ng có
kW Z i khoa, vào chính ph. Nh Phm S Mnh, Lê Bá Quát ã làm hành khin mà v?n gi< l hc
trò, khi n thm thy thì ly h=i  d i gi ng,  &c nói chuy n vi thy vài câu ri i xa thì ly làm
m"ng lm. KW nào xu thì ông nghiêm khc trách mng, th$m chí la hét không cho vào. Ông là ng i
trong sch, thEng thn, nghiêm ngh, l?m li t áng s& n nh v$y y. Minh Tông mi ông là Quc T
giám t nghi p, dy thái t hc. D# Tông ham chi bi lui chính s , quyn [34b] thn nhiu kW làm trái
phép n c, An khuyên can, [D# Tông] không nghe, bèn dâng s xin chém by tên nnh thn, u là
1

Ph Kin H ng: i Trn, là ph Ngh a H ng thi Lê, nay là t các huy n V# Bn, Ngh a H ng và Ý Yên, tnh Nam nh.

2

Khai Thái: (1342 - 1329) là niên hi u ca Trn Minh Tông.

3

i Tr: (1358 - 1369) là niên hi u ca D# Tông.

4

Sông H%: Con sông  huy n Yên MZ, nay thuc huy n Tam i p, tnh Ninh Bình.

5

Tc ph ng Hà Kh^u sau này,  vào khong ph Hàng Bum, Hà Ni ngày nay.

6

Chu An hay Chu Vn An (1292 - 1370), quê  thôn Vn, xã Thanh Li t, huy n Thanh Trì, Hà Ni. Huy n Thanh àm i Lê là
huy n Thanh Trì ngày nay. i Lê trung h ng, vì kiêng húy Th Tông là àm, mi %i Thanhb àm thành Thanh Trì.
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nh<ng kW quyn th  &c vua yêu. Ng i by gi gi là "Tht trm s". S dâng lên nh ng không  &c
tr li, ông lin treo m! v quê. Ông thích núi Chí Linh, bèn n  y. Khi nào có triu hi ln thì n
kinh s . D# Tông em chính s trao cho ông, ông t" chi không nh$n. Hin T" thái hoàng thái h$u bo:
"Ông ta là ng i không th nào bt làm tôi  &c, ta sai bo th nào  &c ông ta?".
Vua sai ni thn em qun áo ban cho ông. Ông ly t xong, lin em cho ng i khác ht. Thiên
h u cho là b$c cao th &ng. n khi D# Tông bng, quc thng suýt mt, nghe tin các quan n l$p
vua, ông m"ng lm. Chng g$y n xin bái yt, xong li xin tr v quê, t" chi không nh$n chc gì.
Vua sai quân n t, ban t+ng tên th#y, ít lâu sau có l nh cho tòng t  Vn miu.
[35a] S thn Ngô S Liên nói: Ng i hin  &c dùng  i, th ng lo ng i
làm vua không thi hành nh<ng iu s hc ca mình. Ng i làm vua s d#ng ng i hin
th ng lo ng i hin không theo ý mun ca mình. Cho nên, vua [sáng] tôi [hin] g+p
nhau, t" x a v?n là rt khó.
Nh<ng nhà nho n c Vi t ta  &c dùng  i không phi không nhiu, nh ng kW thì ch ngh n
công danh, kW thì chuyên lo v phú quý, kW li a dua vi i1, kW ch ct n lc gi< thân, ch a có ai chu
 tâm n o c, suy ngh ti vi c giúp vua nêu c tt, cho dân  &c nh n. Nh Tô Hin Thành
i Lý, chu Vn Tring i Trn, có lJ gn  &c nh th. Nh ng Hin Thành g+p  &c vua (sáng sut)
cho nên công danh, s nghi p  &c thy ngay  ng thi. Vn Tring không g+p vua (anh minh) nên
chính hc ca ông, i sau mi thy  &c. Hãy ly Vn Trinh mà nói, th vua tt thEng thn can ngn,
xut x thì làm theo ngh a lý, ào to [35b] nhân tài thì công khanh u  c a ông mà ra, tit tháo cao
th &ng thì thiên t c!ng không th bt làm tôi  &c. Hung chi t th  ng hoàng mà o làm thy
 &c nghiêm, ging nói l?m li t mà bn nnh hót phi s&. Ngàn nm v sau, nghe phong  ca ông, há
không làm chp kW iêu ngoa thành liêm chính, ng i yu hèn bit t l$p  &c hay sao? Nu không tìm
hiu nguyên c, thì ai bit th#y hi u ca ông xng áng vi con ng i ca ông. Ông th c áng  &c coi
là ông t% ca các nhà nho n c Vi t ta mà th vào Vn Miu.
Nh<ng ng i khác nh Trn Nguyên án là b$c hin tài trong các khanh s cùng h nhà vua, tuy
mang khí phách trung ph?n, nh ng bó tay b= m+c v$n n c không bit làm sao, lánh quyn t ng quc
 mong bo toàn gia thuc sau khi n c %. Tr ng Hán Siêu là ông quan vn hc, v &t hEn mi
ng i, tuy cng c=i, chính tr c nh ng li chi vi kW không áng chi, g con gái cho ng i không áng
g. H so vi Vn Trinh, [36a] có gì ánh k, hung h nh<ng kW còn kém hai ông này!.
By gi nho thn Lê Quát c!ng mun làm sáng o thánh hin, gt b= d oan, nh ng rút cuc
v?n không th c hi n  &c. Ông t"ng làm bài vn bia chùa Thi u Phúc, thôn Bái  Bc Giang nh sau:
"Thuyt ha phúc ca nhà Ph$t tác ng ti con ng i, sao mà  &c ng i ta tin theo sâu sc
và bn v<ng nh th? Trên t" v ng công, d i n dân th ng, h b thí vào vi c nhà Ph$t, thì d?u
dn ht tin ca c!ng không sWn tic. Nu ngày nay gi gm vào tháp chùa thì m"ng rz nh nm  &c
khoán c  ly qu báo ngày sau. Cho nên trong t" kinh thành, ngoài n châu ph, cho ti thôn
cùng ngõ hWm, không m nh l nh mà ng i ta v?n theo, không th tht mà ng i ta v?n tin. ChZ nào có
ng i , tt có chùa Ph$t, b= ri li xây, h=ng ri li s a, chuông trng lâu ài chim dn n a phn so
vi vi dân c , o Ph$t h ng thnh rt d mà  &c rt m c tôn sùng.
Ta thu trW c sách,  tâm kho xét [36b] x a nay, c!ng hiu s s o ca thánh nhân 
giáo hóa dân chúng mà rt cuc v?n ch a  &c mt h ng tin theo. Ta th ng do xem sông núi, vt
chân trên khp n a thiên h, i tìm nh<ng "Hc cung", "Vn miu" mà ch a h thy mt ngôi nào! ó là
iu khin ta vô cùng h% th>n vi bn tín  nhà Ph$t. Bèn vit ra ây  t= lòng ta".
Tháng 12, ly ngày sinh làm tit Kin Thiên.

1

Dch thoát ý t" câu "hòa quang ng trn", nguyên là câu "hòa k` quang, ng k` trn" (hòa chung ánh sáng, cùng chung b#i
b+m) trong sách o c kinh ca Lão T .
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Tân Hi, [Thi u Khánh] nm th 2 [1371], (Minh HngV! nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng,
truy tôn m> sinh là nguyên phi Anh T làm Minh T" hoàng thái phi.

Tháng 2

, ãi yn các qusan  i n Thiên An, ban th ng theo th b$c khác nhau.

Phong công chúa thiên Ninh là Lng Quc thái tr ng công chúa, %i tên là Quc Hinh.
Phong ng i tôn tht là S Hin làm Cung Chính v ng, Nguyên án làm t , Nguyên Uyên
làm ph quân t ng quân.
B= phép ct chân bãi bi. Xóa l nh kim kê tài sn.
Tr c ây, các nhà v ng [37a] hu, công chúa l$p in trang  ven sông thì t phù sa mi
bi u thuc v ng i ch [in trang]. Thái h$u Chiêu T" [nhân ó] mi l$p thành phép ct chân bãi
bi (bngh a là ct ly nh<ng t mi bi).
Nh<ng ng i quyn quý cht thì tài sn u thuc v con cháu h. D# Tông mi có l nh kim kê
(ngh a là nh<ng th gì quý báu phi em np vào nhà n c), u là do bn b tôi tham lam v vét xui
vua làm chuy n ó. n ây u bãi b= c.
Tháng 3 nhu$n, Chiêm Thành vào c p, t" c a bin i An1 tin thEng n kinh s . Du binh
[ca gi+c] n bn Thái T% (nay là Ph#c C%)2. Vua i thuyn sang ông Ngàn lánh chúng.
Ngày 27, gi+c ùa vào thành, t phá cung i n, c p ly con gái , ngc l#a em v.
Chiêm Thành s d sang c p là vì m Nh$t L chy trn sang n c y, xúi gi#c chúng vào c p
 báo thù cho Nh$t L. By gi thái bình ã lâu ngày, thành quách biênm c ng không có phòng b,
gi+c n không có quân nào ngn  &c. Chúng t tr#i cung i n, nhà c a. Th tch, s% sách do v$y
sch không. Nhà n c [37b] t" ó sinh ra nhiu chuy n.
S thn Ngô S Liên nói: Không có n c ch làm mi lo bên ngoài thì n c hay
b mt, ó là iu rn t" x a n nay. Chiêm Thành vi ta, i i là c"u thù, triu Trn
ch lJ li không bit mà phòng b tr c hay sao? Ch vì lòng ng i sinh bing tr, phép
n c b buông li, ã qua nhiu nm tháng, vi c phòng th biên c ng b tri t b=, nên
n nZi y. Gi+c vào b cõi mà biên thành tht th, gi+c ti kinh ô mà cm binh chng
li thì còn n c th nào  &c! D# Tông vn quen chi bi, c nhiên là chEng áng k.
Ngh Tông thì bn thân ã tri nhiu bin c mà không ngh ti vi c ó, há chEng phi
là ch chm lo vn ngh mà không trông nom gì n võ l &c ?.
Mùa h, tháng 4, l$p em (vua) là Cung Tuyên i v ng Kính làm hoàng thái t , son [38a]
ch ng Ho'ng hun ban cho. Phong v& c hoàng thái t là Lê th làm hoàng thái t phi.
Tháng 5, ly ng i h ngoi là Lê Quý Ly làm khu m$t vi n i s.
Hai ch em bà cô ca Quý Ly, Minh Tông u ly làm cung nhân. Mt bà sinh ra vua, ó là bà
Minh T". Mt bà sinh ra Du Tông, ó là bà ôn T". Cho nên vua khi mi lên ngôi rt tín nhi m Quý Ly.
Li em em gái mi góa chng là công chúa Huy Ninh g cho ông ta (Huy Ninh tr c là v& ca tôn tht
Nhân Vinh, Nhân Vinh b Nh$t L git hi).
S thn Ngô S Liên nói: Nhân Vinh cht vì thù n c, Huy Ninh  tang chng
mi  &c 6 tháng mà vua ã em g cho Quý Ly. Th là làm h=ng nhân luân bt u t"
vua, mà kW làm chng, ng i làm v& c!ngkhông có nhân tâm. Phá b= lJ chng v&, o
lon o tam c ng, thì làm sao mà chEng sinh lon?.

1

C a i An: sau %i là c a Liêu, huy n i An, nay là huy n Ngh a H ng, tnh Hà Nam Ninh.

2

Ph ng Ph#c C%: O khong phó Nguyn Du, Hà Ni hi n nay. Nu i Trn  ó có bn thì chc là có mt nah1nh sông Hng
chy qua ó, ni vi h Thuyn Quang.
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[38b] Xung chiu r'ng xây d ng cung tht ct sao cho gin d, môc mc, ch ly các tn quan
tôn tht ph#c dch, không phin nhiu n dân.
Mùa thu, tháng 8, sai Lê Quý Ly i Ngh An  chiêu t$p dân chúng, vZ yên ni biên gii.
Tháng 9, gia phong Lê Quý Ly làm Trung Tuyên quc th &ng hu.
Mùa ông, tháng 10, ly tu s Phan Ngh a làm L b lang trung, son nh Quc triu thông ch
và các l nghi.
Ra l nh cho nh<ng ng i có chc t c phi khai báo  làm thành s% sách. Nh ng dân gian gi
di quá lm, ly không làm có rt nhiu.
Tháng 12, truy phong m> sinh hoàng thái t là Sung Viên1 Lê th làm Quang Hin thn phi.
Nhâm Tý, [Thi u Khánh] nm th 3 [1372], (Minh HngV! nm th 5). Mùa xuân, tháng giêng,
xét công lao ca các quan vn võ.
Mùa h, tháng 4, ly Z T Bình làm hành khin, tham m u quân s .
Tháng 5, ly Nguyn Nhiên kiêm [39a] chc tri Khu m$t vi n chánh ch ng; H Tông Thc làm
Hàn lâm vi n hc s , ly ng i Hoá Châu là H Long làm tri châu Hóa Châu.
Mùa thu, tháng 7, ban cho quan ph Lâm Bình là Phm A Song t c minh t .
Tháng 8, xung chiu cho các l làm n s (là s% h tch).
Mùa ông, tháng 10, vua ng n ph Thiên Tr ng, s a li miu th  các lng.
Tháng 11, ngày mng 9, vua nh ng ngôi cho hoàng thái t Kính. Kính lên ngôi hoàng . i
xá. [Vua t ] x ng là Khâm hoàng. Các quan dâng tôn hi u là K thiên ng v$n nhân minh khâm hhoàng
.
Truy tôn m> sinh là Quang Hin thn phi làm ôn T" hoàng thái phi.
Phong bà phi h Lê làm Hin Trinh thn phi.
Lúc vua mi lên ngôi, th &ng hoàng làm bài  Châm 150 ch< ban cho vua.
Ban t+ng chi thiu phó Tr ng Hán Siêu  &c tòng t  miu Kh%ng T .
[39b] S thn Ngô S Liên nói: Ngh hoàng ban cho Hán Siêu  &c tòng t 
Vn Miu vì ông ta hay bài xích d oan chng? Hình nh v$y. Nh ng xét ra ông ta là
ng i c$y tài, kiêu ngo. Thhi Minh Tông, Hán Siêu làm hành khin, khinh b ng i
cùng hàng, n nZi vu cho Phm Ng, Lê Duy nh$n hi l. Khi ui lý b pht, còn nói
vi ng i khác: "ã  &c chúa th &ng tin dùng, âu ng có chuy n xét h=i li", thì th c
là b'ng chng ca thói kiêu ngo, keo b^n y. Kh%ng T nói: "D?u tài gi=i n nh Chu
Công mà kiêu ngo và keo b^n thì nh<ng gì còn li c!ng chEng ra sao!". Tôi ngh Hán
Siêu hin tài nu có thiêng, hEn không dám d th  miu Kh%ng T .

Du TÔNG HOÀNG

F

Tên húy là Kính, con th* 11 c+a Minh Tông, em Ngh Tông. M) là ôn T hoàng thái
phi. Sinh nm inh S u, Khai Hu nm th* 9 (1337), tháng 6, ngày mng 2. Khi Ngh Tông
lánh nn, quân lính, khí gii u là công s*c c+a vua c, vì th (Ngh Tông) em nh'ng
ngôi cho. Vua ngôi 4 nm, th 41 tu$i. [40a] Vua ng gàn c! chp, không nghe l'i can,
khing th'ng quân gi/c, nên mang ha vào thân ch* không phi là do bt hnh.

1

Sung Viên: mt b$c cung tn.
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Quý S u, [Long Khánh] nm th 1 [1337], (Minh Hng V! nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng1, %i niên hi u.
Tôn th &ng hoàng làm Quang hoa anh trit thái th &ng hoàng . Truy tôn Th#c T" hoàng h$u
làm Thu$n T" hoàng thái h$u.
S thn Ngô S Liên nói: Bà h$u ca Trn Thái T%1 có tên hi u là Thu$n T". Nh<ng ng i bàn
+t tên th#y hi ó không cho là sai chng? Hay cho là th i ã lâu ri mà c +t nhh th? [Nu v$y
thì] ý ngh a tìm v ngun ci sJ ra làm sao? Tiên v ng theo lòng ng i mà +t l nghi. Bàn +t tên th#y
ca thái h$u li trùng vi tên th#y ca bà c# t% thì lòng ng i có yên  &c không? Trái lJ quá lm!.
[40b] Tháng 2, l$p s% danh sách các quan vn võ.
Sách phong nguyên phi Lê th làm Gia T" hoàng h$u.
Tháng 3, phong con tr ng là V làm Ch ng V! i v ng (14 tu%i), nh l$p làm hoàng thái t ,
nh ng lên nht c ri cht.
Mùa h, tháng 6, ly ngày sinh làm tit T Thiên.
Mùa thu, tháng 8, nh vi c b% sung quân ng!, óng s a thuyn chin  chu^n b ánh Chiêm
Thành.
Ra l nh cho quân và dân np thu cho nhà n c, (ng i np  &c) ban t c theo th b$c khác
nhau.
Thi li viên b% làm ni l nh s duy t li.
Mùa ông, tháng 12, xung chiu nói vi c vua thân i ánh Chiêm Thành.
Nm y, gi+c c p ua nhau n%i d$y.
Giáp Dn, [Long Khánh] nm th 2 [1347], (Minh Hng V! nm th 7). Mùa xuân, tháng 2,
th &ng hoàng v  cung Trùng Hoa, ph Thiên Tr ng.
[T% chc] thi inh cho các tin s . Ban cho ào S Tích Z trng nguyên, Lê Hin Ph Z bng
nhãn, Trn ình Thám Z thám hoa, bn La Tu Z hoàng giáp c$p  và ng c$p  .
Tt c u  &c ban yn và áo xp, cho quan chc theo th b$c [41a] khác nhau.
D?n ba v Z u i chi ph 3 ngày.
Theo l c!: thái hc sinh 7 nm thi 1 ln, ch ly 30 ng  thôi. Thi trng nguyên thì không có l
nh sEn. Nh ng thuc quan  tam quán, thái hc sinh, th phn hc sinh, t ng ph hc sinh và nh<ng
ng i có t c ph^m u  &c vào thi c.
Tháng 3, xung chiu cho Thanh Hóa, Ngh An ào kênh n c a bin Hà Hoa2.
Mùa h, tháng 5, tháng 6, hn hán.
Mùa thu, tháng 8, chn dân inh b% sung quân ng!. Hng nht sung vào Lan ô ri n hng
nhì, hng ba. Ng i thp bé nh ng nhanh nh>n, can m c!ng  &c sung vào hng trên.
Tr c ây, quân túc v có các quân T Thiên, T Thánh, T Thn, sau +t thêm các quân Uy
Ti p, Bo Ti p, Long D c, Ý Yên, Thiên Tr ng, Bc Giang, i n H$u, Long Ti p. Nh<ng quân này xâm
ba ch< en lên trán. Quân th v thì xâm trán. Các quân Hoa Ngch, T Ban, H<u Ban và quân Thanh
Hóa, Ngh An, Hóa Châu, Thu$n Châu, Lâm Bình u [41b] +t quân hi u, có i i tr ng, i i
phó làm t ng hi u.

1

Tc Trn Th"a, cha ca Trn Thái Tông (Trn Cnh).

2

Tc c a kh^u,  huy n K` Anh, tnh Hà T nh.
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Mùa ông, tháng 10, nh ngch t#ng quan. +t 6 c#c C$n th chi h$u, ly v ng hu và tôn tht
làm chánh ch ng. 800 ng i làm th v trong các chi h$u do phán th trông coi u i m! bn hoa.
Xung chiu cho quân và dân không  &c m+c áo, chi u theo ng i ph ng Bc và bt
ch c ting nói ca các n c Chiêm, Lào.
t Mão, [Long Khánh] nm th 3 [1375], (Minh Hng V! nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng,
ly Khu mât vi n i s Lê Quý Ly làm tham m u quân s .
Xung chiu chn các quan viên bit luy n t$p võ ngh , thông hiu thao l &c, thì không c là
ng i tôn tht, u cho làm t ng coi quân.
%i châu Din thành l Din Châu, châu Hoan thành các l Nh$t Nam, Ngh An nam, bc, trung.
%i Lâm Bình thành ph Tân Bình1. Sai ào L c inh và Hà T Công c sut ng i Thanh Hóa, Ngh
An, Tân Bình p s a  ng sá t" C u Chân2 n Hà Hoa3, [42a] 3 tháng thì xong.
Mùa h, tháng 6, sao Kim hi n ban ngày.
Mùa thu, tháng 8, làm s% quân, thi bt ng i già yu, ly ng i mnh khoW b% sung vào. Nh<ng
ng i làm thuê ca các h, xá4 Thanh Hóa, Ngh An u phi sung vào quân ng!.
Xung chiu cho nh<ng ng i giàu  các l em dâng thóc. (Ng i dâng thóc)  &c ban t c
theo th b$c khác nhau.
Tháng 9, em công chúa Trang Huy g cho Nguyên D$n là con trai Cung Chính V ng.
Sách phong con gái ca thái bo Trn Liêu làm phi.
Mùa ông, tháng 10, ly Thúc Ngn, con trai ca th &ng hoàng làm t  coi trn Thái Nguyên;
t  Nguyên án coi vi c quân trn Qung Oai.
Bính Thìn, [Long Khánh] nm th 4 [1376], (Minh Hng V! nm th 9). Mùa xuân, tháng giêng,
g công chúa Tuyên Huy cho quan ph#c i v ng Húc (con ca th &ng hoàng). Th &ng hoàng thân i
ón dâu.
(Xét: Quan ph#c không phi là t c hi u  &c phong. Có lJ khi y Húc  &c phong t c,  &c
ban m! áo i v ng (i v ng quan ph#c) nh Cung Gin v ng  &c truy t+ng m! áo i v ng.
[42b] S thn Ngô S Liên nói: Vua tôi, cha con, chng v& là ba ging mi, o
nhân luân không gì ln hn th. ã gi là ging mi thì sao  &c làm ri lon? L ca
tiên v ng th ng th$n trng c n vi c nh=, hung chi li là vi c ln.
L r c dâu là nghi tit ln trong l c i. Du Tông em công chúa Tuyên Huy
g cho quan ph#c thì ng i ón dâu phi là ng i chng. Ngh Tông li t mình i ón
thay cho con thì o tam c ng ã ri lon ri! Quan ph#c sau không  &c trn v>n5,
im g ã hi n ra  ó ri. Ng i làm vua, làm cha há chEng nên th$n trng sao? V li
l ct  tránh him nghi. Làm vua, làm cha mà i ón v& ca con là mi him nghi ln
lm. Vi c y mà không th$n trng thì các vi c khác c!ng có th bit  &c.

1

Ph Tân Bình: thi Trn, mà tr c ó gi là ph Lâm Bình, có lJ t ng  ng vi ph Tân Bình thi Lê sau này (ngh a là gm c
t hai châu Minh Linh và B Chính thi Lý). Nu úng v$y, ph Lâm Bình hay Tân Bình thi Trn bao gm vùng t các huy n B
Trch, Qung Trch, L Ninh, Tuyên Hóa, Bn Hi tnh Qung Bình ngày nay, trong khi châu Lâm Bình thi Lý ch gm t huy n
L Ninh ngày nay.

2

C u Chân: ch vùng Thanh Hóa.

3

Hà Hoa: t các huy n K` Anh, C^m Xuyên, tnh Hà T nh ngày nay.

4

H, xá: nh<ng ng i không có tên trong s% h tch, i làm thuê ly tin công, hp thành các , các xá.

5

Húc sau b Ph  git vào nm X ng Phù th 5 (1381).
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Mùa h, tháng 4, nh li quy ch v thuyn, xe, ki u, lng, nghi tr &ng qun áo, vì lJ sp làm l
hi th.
Tháng 5, Chiêm Thành dn c p Hóa Châu.
Tháng 6, xung chiu cho các quân sm s a [43a] khí gii, thuyn chin  chu^n b vi c thân
chinh Chiêm Thành.
Mùa thu, tháng 7, ng s trung tán Lê Tích dâng s can r'ng:
"Binh ao là  huhng khí, không nên t mình gây ra. Hung chi ngày nay v"a mi d>p  &c
gi+c trong n c, th nh cái nht lâu nm ch a kh=i, chúa không nên vì mi tc gi$n riêng mà dy
quân, t ng không th cu công mà ánh liu. Dù Chiêm Thành không có lòng thn ph#c1 c!ng ch nên
sai t ng i ánh  ch tri di t chúng, còn xa giá thân chinh thì thn trm ngh là không nên".
Vua không nghe.
Tháng 8, xung chiu cho quân dân Thanh Hóa, Ngh An, Din Châu ch 5 vn hôc l ng ti
Hóa Châu.
Mùa ông, tháng 10, i duy t quân thy, b  bãi cát sông Bch Hc. Hai vua ích thân làm
t ng.
Tháng 12, vua thân i ánh Chiêm Thành, d?n 12 vn quân xut phát t" kinh s . n bn sông
xã Bát2, có ng i làng làm l ám ma, vua truyn pht 30 quan [43b] tin. Sai Lê Quý Ly c thúc Ngh
An, Tân Bình, Thu$n Hóa ch l ng cp cho quân.
Tr c ây, chúa Chiêm Thành Ch Bng Nga quy ri biên gii, vua sai han2h khin Z T Bình
em quân trn gi< Hóa Châu. Bng Nga em 10 mâm vàng dâng lên [vua]. T Bình m i, c p làm ca
mình, ni di là Bng Nga ngo mn vô l, nên em quân ánh. Vua gi$n lm, quyt ý thân chinh. By
gi quan quân n c a bin Di Luân3, các quân v &t bin mà tin. Vua c zi ng a d?n quân b, men
theo b bin, n c a bin Nh$t L 4 óng quân li, luy n t$p trong mt tháng. Ng i Tân Bình, Thu$n
Hóa bt  &c ng i Chiêm trn sang, em n dâng np.
inh T, [Long Khánh] nm th 5 [1377], (t" tháng 5 tr i là Ph  nm X ng Phù th 1,
Minh Hng V! nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 23, i quân tin n c a Thi Ni5 ca Chiêm
Thành, lên n Thch Kiu, óng  ng _ Mang.
Bng Nga d ng [44a] tri bên ngoi thành  Bàn6, sai viên quan nh= là M#c Bà Ma n trá
hàng, ni di là Bng Nga ã chy trn, ch còn li thành không, nên tin quân gp, "ng  lz c hi.
Ngày 24, vua m+c áo en, c zi ng a nê thông7, sai Ng
ng a trng, kíp truyn l nh tin quân.

Câu v ng Húc m+c áo trng, c zi

i t ng Z L can r'ng:
"Nó ã chu hàng, là mun bo toàn dt n c làm u. Quan quân vào sâu ánh phá thành gi+c
là vi c bt c d . Xin hãy sai mt bi n s cm mnh th n h=i ti,  xem tình hình h th c ca gi+c,
nh k sách ca hàn Tín phá n c Yên ngày tr c, không phi khó nhc mà thành công. C% nhân có nói:
"Lòng gi+c khó l ng". Thn xin b h hãy xét k li".
1

Nguyên vn "vô thn thip chi tâm", chúng tôi cho là có lJ bn khc in ã lm ch< "ph#c" thành ch< "thip".

2

Có lJ là xã Bát Tràng, thuc huy n Gia Lâm, Hà Ni ngày nay.

3

Di Luân: tc c a Ròn,  huy n Qung Trch, tnh Qung Bình.

4

Tc c a sông Nh$t L  ng Hi, thuc tnh Qung Bình.

5

Nguyên vn: "Thi Ni Hn cng kh^u", ch< "Hn" có lJ là th"a. C a Thi Ni nay là cng Quy Nhn, thuc tnh Bình nh.

6

 Bàn: hay Chà Bàn, là kinh ô ca n c Chiêm Thành hi ó. Du vt ca thành ngày nay v?n còn  Bình nh.

7

Ng a nê thông: ng a lông sc trng, sc en chen nhau nh màu bùn.
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Vua nói:
"Ta mình m+c giáp cng, tay mang g m sc, dãi gió dm m a, li sông trèo núi, vào sâu trong
t gi+c, không ai dám  ngu vi ta. Th là cái a tri giúp cho ta ó. Hung chi nay chúa gi+c nghe
tin ã chy trn, không còn lòng d ánh nhau. C% nhân [44b] nói: "Dùng binh quý thn tc". Nay nu
d"ng li không tin, thì th c là tri cho mà không ly,  nó li c m u khác thì hi sao kp. Ng i chính
là hng àn bà".
Ri sai ly áo àn bà m+c cho L. Quân lính bèn ni gót nhau nh xâu cá mà i. Cánh quân i
tr c và cánh quân  sau hoàn toàn cách bi t. Gi+c th"a th xông ra ánh ch+n.
Gi Tw, quan quân tan vz. Vua b hãm trong tr$n mà cht. Bn i t ng Z L, Nguyn Np
Hòa, hành khin Phm Huyn Linh u cht c. Gi+c bt sng  &c Ng Câu v ng, em con gái g
cho1. Z T Bình ch huy h$u quân, không n cu nên thoát cht. Lê Quý Ly c quân ch l ng, nghe
tin vua bng, b= trn v n c.
Ngày hôm y  kinh s , ban ngày mà tri ti om, ch& búa phi t uc  mua bán. Xe c!i ch
T Bình v qua Thiên Tr ng, ng i ta ly gch ngói ném vào thuyn mà ch i hn2. Quân tr v, tr ti
T Bình, tha cho hn ti cht, pht ti  làm lính. Tr c ây, ng s i phu Tr ng Z (có sách chép
là Xã) can vua r'ng:
"Chiêm Thành chng l nh, [45a] ti c!ng ch a áng phi git. Song nó  t$n cõi tây xa xôi, núi
sông him tr. Nay b h v"a mi lên ngôi, c chính, giáo hóa ch a thm nhun  &c ti ph ng xa,
nên s a sang vn c khin nó t n thun ph#c. Nu nó không theo, sJ sai t ng i ánh c!ng ch a
mun".
Z ba ln dâng s can vua không  &c, bèn treo m! mà b= i.
Z là ng i thanh liêm, thEng thn, không bè ng, phóng khoáng, có chí ln. khi còn nh=, có
ln ông i chi H Tây xem t ng quân t$p bn, nói ùa r'ng: "Ngh này thì có khó gì?". T ng quân
ngc nhiên h=i: "Mày có bn trúng  &c không?". Ông tr li: "Xin th xem". Ri ông bn ba phát trúng
c ba. T ng quân rt kinh ngc, mun nuôi làm con, nh ng Z coi khinh không theo. Sau ông b= nhà
i du hc, thi Z tin s , rt n%i danh. Ông làm quan trong sch, nghèo túng, không gy d ng in sn,
con cháu ni i làm quan c!ng có ting nghèo mà trong sch.
Z ng i Phù ái, huy n ng Li3, ng# ti ph ng Nghi Tàm, C Xá  kinh thành, làm quan
n chc Ng s ài t gián ình úy t khanh trung ô ph t%ng qun ri cht.
[45b] S thn Ngô S Liên nói: Tr ng Z khi làm quan thì không giu li nói
thEng, th là ã xng áng vi chc v# ca mình, khi can thì nói ti ba ln, th là ã
dám chm n vua. V$y mà ông không  &c vua nghe, th là tâm trí nhà vua ã l?n ri!
Ng i có ttrách nhi m phi nói, không  &c nghe theo thì b= i, th là s tin lui ca Z
u ã h&p lJ phi v$y. Tuy li nói thEng th ng trái tai vua, nh ng li hay l&i cho thân
vua. Vi c này có th làm g ng  &c.
Mùa h, tháng 5, ngày 13, th &ng hoàng vì thy vua cht vì nn n c, mi l$p con tr ng ca
vua là Kin c i v ng Hi n ni nghi p lên ngôi hoàng . [Vua] t x ng là Gin Hoàng, %i niên
hi u là X ng Phù nm th 1. i xá. Các quan dâng tôn hi u là Hin thiên th o khâm minh nhân
hiu hoàng .
Tháng 6, ngày 11, Chiêm Thành vào c p.

1

Theo CMCB 10, 41, thì Ng Câu v ng Húc u hàng gi+c.

2

Theo CMCB 10, 41, th &ng hoàng sai em xe tù i bt T Bình. Khi v qua ph Thiên Tr ng, ng i ta tranh nhau ch i hn, ly
gch ngói ném vào xe hn.

3

Huy n ng Li: sau là huy n V nh Li, tc là t huy n NInh Giang c!, nay thuc huy n ninh Giang tnh Hi H ng và phn t
phía nam huy n V nh Bo, Hi Phòng.
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u tiên th &ng hoàng nghe tin gi+c n, sai trn quc t ng quân Cung Chính v ng S Hin
gi< c a bin i An. Gi+c bit [ ó] có phòngb, mi t" c a bin Thiên Phù1 [46a] mà vào, ri tin
thEng n kinh s . Ngày 12, gi+c li d?n quân v, ra c a bin i An2 b bão, cht ui rt nhiu.
Mùa thu, tháng 9, sách phong con gái th &ng hoàng là Thiên Huy công chúa Th#c Mj làm hoàng
h$u, hi u là Quang Loan.
Chiêu hn (ca Du Tông) chôn  Hy Lng, miu hi u là Du Tông.
Sai Trn ình Thám sang cáo phó vi n c Minh, nói là Du Tông i tun biên gii b cht ui
và báo tin l$p vua ni ngôi. Ng i Minh t" chi, ly c là có ba th cht không có l ving là cht vì s&,
cht vì b è, cht ui. ình Thám cãi li, cho là ng i Chiêm gây lon quy nhiu biên c ng, còn Du
Tông có công chng nn cu dân sao li không ving. By gi vua Minh ang có âm m u thôn tính n c
ta, nh l&i d#ng s h ó. Thái s Lý Thi n Tr ng can r'ng:
"Em cht vì nn n c mà anh l$p con ca em lên, xem vi c ng i nh v$y, thì có th bit  &c
m nh tri". Vi c y bèn b= i.
ình Thám t" tin s thám hoa lang, tri làm trung th th lang, kiêm [46b] tri th^m hình vi n
s . H H c p n c, ông gi ic, b trung th"a là ng Thc h+c, phi giáng làm ng giám tu quc
s bí th giám.
S thn Ngô S Liên nói: KW s lúc bé di hc, là mun bit nh<ng iu mình sJ
làm, ln lên i làm, là làm nh<ng iu mình ã hc. "Hc ba trm bài th trong Kinh Thi,
i s bn ph ng không làm nh#c m nh vua3. ình Thám  &c nh v$y ó. Hung chi
g+p thi bu%i tim v, c p ngôi, li bit t giu mình  tránh quyn v, thì th c áng
gi là kW s , áng coi là không ph# vi hc vn ca mình v$y!.

1

CMCB 10 chép là c a Trn Phù, tc c a Thn u tr c kia.

2

Nguyên vn: "... hoàn xut i hi kh^u", thiu ch< "An"

3

Li ca Kh%ng T trong "Lu$n ng<".
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[1a]

K Nhà Trn
Ph



Tên húy là Hi n, con tr ng c+a Du Tông, m) là bà Gia T hoàng hu Lê th, sinh
ngày mng 6 tháng 3, nm i Tr th* 4, Tân S u (1361), n khi Du Tông i ánh phng
Nam ri mt, c Ngh Tông lp nên làm vua. Sau b giáng làm Linh *c Vng, ri b th&t
c$ cht. \ ngôi 12 nm, th 28 tu$i, chôn núi An Bài.
Vua u mê, nhu nhc, không làm n$i vi c gì, uy quyn ngày càng v tay k% di1, xã
t&c lung lay, n thân mình cng không gi c. Thng thay!
Mu Ng, X ng Phù nm th 2 [1378], (Minh Hng V! nm th 11). Mùa xuân, tháng giêng,
tuyn chn v s . [Ly] Trn Tông Ngon qun quân Thiên inh; Trn Trung Hiu coi quân Bo Ti p;
Trn Th ng coi quân Thn D c; Bùi Bá Ngang coi quân Thn Sách; Bùi Hp coi quân Thiên Uy;
Hoàng Ph#ng Th coi quân Thánh D c; Lê M$t Ôn coi quân Hoa Ngch; Z Dã Ca coi quân Th V ;
Nguyn Tiu Lu$t [1b] coi quân Thiên Tr ng; Trn Na coi quân Long Ti p; Nguyn Kim Ngao coi quân
Thn V!.
Tháng 3, ly ngày sinh làm tit Quang Thiên.
Xung chiu cho các quân ch to v! khí và thuyn chin.
Mùa h, tháng 5, ngày mng 5, ng i Chiêm  a Ng Câu V ng Húc ã u hàng n c p
ph Ngh An, tim x ng v hi u  chiêu d# dân chúng, nhiu ng i theo l nh ca bn ng#y.
Tháng 6, gi+c ánh vào sông i Hoàng2 Vua sai Hành khin Z T Bình i chng gi<. Quan
quân tan vz. Gi+c lin ánh vào kinh s , bt ng i c p ca ri rút v. An ph s Lê Gic b gi+c bt.
Gi+c buc Gic phi ly, Gic tr li chúng:
"Ta là quan ca n c ln, sao phi ly chúng mày!".
Gi+c n%i gi$n, git ông. Gic luôn mi ng ch i chúng. Vi c này tâu lên, Gic  &c truy phong là
M T+c Trung V! h 3, cho con ông là Nhu làm Chánh ch ng bn c#c C$n th chi h$u, Gic là con ca
c Nh$p ni hành khin th &ng th h<u b$t Lê Quát.
[2a] S thn Ngô S Liên nói: B= sng  gi< ngh a còn hn là sng; cu sng
mà nh#c, ng i quân t không làm. Kinh dch nói: Ng i quân t thà hy sinh tính mng
 th c hi n chí h ng ca mình4. Gic là ng i nh v$y.

1

Ch H Quý Ly.

2

Xem chú thích T$p I, BK1, 24b.

3

Ngh a là "Trung V! Hu ch i gi+c".

4

LI T &ng ca quW Khôn trong Kinh Dch. Nguyên vn "trí m nh toi chí".
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Mùa thu, tháng 7, n c ln.
Z T Bình kin ngh thu mZi h inh nam 3 quan tin. Vua nghe theo. By gi  ng có vi c
dùng binh mà kho tàng trng rZng, nên T Bình có kin ngh này.
Theo l c!, các trn h có vi c binh thì l nh cho mZi huy n có bao nhiêu rung thì phi np bao
nhiêu vàng, bc, tin, l#a, không tính thêm theo s nhân inh1 sinh ra, c!ng không tr" bt theo s ng i
ã cht. Nu ph#c dch vi c binh, thì u thu b% theo s rung c. Các l có n binh2, là phi ph#c dch
vi c binh, [nh<ng ng i này] i i làm [2b] lính, không  &c ra làm quan. Ng i nào có rung, bãi
dâu, m cá thì phi óng thu, không có thì thôi. n ây, T Bình bt ch c phép ánh thu dung3
ca nhà  ng, thu má li n+ng thêm.
Mùa ông, tháng 10, l a chn nh<ng ng i khoW mnh, d!ng cm, thông hiu võ ngh trong các
v quân sung làm v s .
Ly Nguyn Bát Sách, ng i cùng mt vú nuôi vi nhà vua qun l nh quân Thiu Sang; Nguyn
Vn Nhi qun l nh quân Thit Sang; Nguyn Vn Nhi qun l nh quân Thit Giáp; Nguyn H%, Lê L+c qun
l nh quân Thit Liêm; Nguyn Thánh Du qun l nh quân Thit H%; Trn Quc H ng qun l nh quân Ô .
Nm nay, con ca Th &ng hoàng là Ngung sinh (tc là Thu$n Tông).
K Mùi, [X ng Phù] nm th 3 [1379], (Minh Hng V! nm th 12). Mùa xuân, tháng 2, Lê
Quý Ly làm Tiu t không kiêm Hành khu m$t i s nh c!.
Quý Ly tin c Nguyn a Ph ng làm t ng quân. a Ph ng là con ca S T. Quý Ly hi
nh= theo hc S T, S T dy cho võ [3a] ngh , nhân ó nh$n a Ph ng làm em. a Ph ng t"ng b
Chiêm Thành bt, sau ó trn v. n ây, Quý Ly tin c ông ta. Li có ch th th ng s Phm C
Lu$n gi=i bày m u tính k, Quý Ly tin c làm quyn ô s . Ng i by gi bo Quý Ly có "ph ng viên
tá l 4.
Mùa h, hn hán, ói to.
Mùa thu, tháng 8, Nguyn B, ng i l Bc Giang t x ng là  ng lang t y, dùng pháp thu$t,
tim hi u x ng v ng làm lon, b git.
Tháng 9, sai quân dân ch tin ng giu vào núi Thiên Ki n5 (núi Thiên Ki n tr c gi là núi a
C$n, t#c truyn có cây tùng c%, rng qun  trên, Trn Thái Tông d ng hành cung  ó).
Mùa ông, tháng 10, giu [tin]  khám6 Kh Lãng, Lng Sn, là vì s& nn ng i Chiêm t cung
i n.
S thn Ngô S Liên nói: Thiên t có c bn bin, kho tàng ph kh âu chEng
phi là [3b] ca mình?  ng khi n c nhà nhàn h thì làm t= chính hình, s a sang l
ngh a, ví nh con chim i ly r dâu ràng buc c a t%7, thì ai làm nh#c mình  &c? Th
mà s& tai nn Chiêm Thành t c p, em ch tin ca giu t$n hang cùng núi thEm,
làm k tránh gi+c, th c là nh gi+c n, chuc ly ting chê c i ca i sau. Có th coi
là c n c không còn ng i n<a v$y!.

1

Nguyên vn là "nhân binh", ng là khc lm.

2

Binh lính ghi trong s% binh.

3

Thu dung: hay thu inh, tc là thu thân. Hi u i Trn d?u có thu inh nh ng ch ng I có rung mI phi óng. n
ây, không c có rung hay không, u phi óng c, ch binh lính mi  &c min.

4

Giúp m u k cho  &c vuông tròn. "Ph ng" (ch a Ph ng) có ngh a là "vuông", "viên" là "tròn" ch C Lu$n. Lu$n âm c gn
vi luân, có ngh a là "tròn". "Ph ng viên tá l " còn có ngh a a Ph ng và C Lu$n bày giúp m u k.

5

Xem Trn D# Tông, i Tr nm th 5, BK7.

6

Khám: là tn d I ca tháp chùa.

7

Nguyên vn: "Tri t b tang , tr mâu h !", là câu trong mt bài th ca Kinh Thi, ý nói phi  phòng s bin lúc ch a xy ra.
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H<u t ng quc Cung Tín V ng Thiên Trch mt.
Canh Thân, [X ng Phù] nm th 4 [1380], (Minh Hng V! nm th 13). Mùa xuân, tháng 2,
ng i Chiêm xúi gi#c ng i Tân Bình, Thu$n Hóa ra c p Ngh An, Din Châu, c p ca bt ng i.
Tháng 3, [Chiêm Thành li] c p các ni  Thanh Hóa. Th &ng hoàng sai Lê Quý Ly ch huy
quân thy, Z T Bình ch huy quân b i chng gi<. n Ngu [4a] Giang1, óng cc  gi<a sông cm
c vi ng i Chiêm.
Mùa h, tháng 5, Quý Ly d?n viên t ng ch huy quân Thn V! và Nguyn Kim Ngao và t ng
ch huy quân Th v là Z Dã Kha ra ánh. Kim Ngao quay thuyn tr li  tránh m!i nhn ca gi+c.
Quý Ly chém Ngao  rao trong quân. Các quân n%i trng hò reo mà tin. Chúa Chiêm Ch Bng Nga
thua tr$n rút chw T Bình t" ó cáo m, không gi< binh quyn n<a. Ch còn Quý Ly chuyên lãnh chc
Nguyên nhung hành Hi Tây ô thng ch2.
Mùa ông, tháng 11, ly Z T Bình làm Nh$p ni hành khin t tham tri chính s , l nh chc
Kinh l &c s Lng Giang,  &c vài nm thì cht,  &c truy t+ng Thiu bo, và  &c tòng t  Vn Miu.
Phan Phu Tiên nói: B$c danh nho các i có bài tr"  &c d oan, truyn gi<
 &c o thng thì mi  &c tòng t  Vn Miu, th là  t= rõ o hc có ngn
ngun. Ngh Tông cho Chu An [4b], Tr ng Hán Siêu, Z T Bình  &c d vào ó, thì
Hán Siêu là ng i cng c=i, bài xích o Ph$t, An s a mình trong sch, bn gi< khí tit,
không cu hin t, thì c!ng tm  &c. n nh T Bình là hng hc nhm chiu ng i,
tham lam bòn vét, là kW gian thn hi n c, sao li  &c len vào ch% ó?
S thn Ngô S Liên nói: T Bình lén ánh cp vàng cng ca Bng Nga, t$u b$y
l"a vua,  n nZi Du Tông i tun ph ng nam không tr v n<a, n c nhà t" ó
liên tip có tai ha Chiêm Thành vào c p, ti y git c!ng ch a áng, còn hc nhm
chiu ng i thì chê trách làm gì?
Tân Du, [X ng Phù] nm th 5 [1381], (Minh Hng V! nm th 14). Mùa xuân, tháng 2, thi
thái hc sinh.
Tháng 2, sai quc s i Than3 c sut tng nhân trong n c và các tng nhân không có 
i p  r"ng núi, ng i nào kh=e mnh thì tm [5a] làm quân i ánh Chiêm Thành.
Mùa h, tháng 4, chém H Thu$t ng i Din Châu, vì nhân gi+c Chiêm Thành, Thu$t r ng i i
c p ca.
Tháng 5, ly ào S
làm tri Th^m hình vi n s .

Tích làm Nh$p ni hành khin h<u ly lang trung, Toàn Bân, cha S Tích,

Tháng 6, r c thn t &ng các lng  Quc H ng4, Thái  ng5, Long H ng, Kin X ng  a v
lng ln  Yên Sinh  tránh [nn] ng i Chiêm Thành vào c p.
Mùa thu, tháng 9, ly Nguyn Nhiên làm Nh$p ni hành khin h<u ty. Nhiên ng i Tiên Du.
Trong nm Thiên Khánh6 làm Chi h$u ni nhân, bit Nh$t L nh git hi h Trn, m$t báo cho Th &ng
hoàng. n ây, Th &ng hoàng nh công y, nên trao cho ông chc ó.

1

Sông Ngu: là mt nhánh sông Mã, nay là sông Lch Tr ng  huy n Ho'ng Hóa tnh Thanh Hóa.

2

Hi Tây: là vùng t sut, t" Thanh Hóa tr vào n Thu$n Hóa. n I Lê ( 1428) có +t o Hi Tây (Hi Tây o).

3

i Than: là tên xã thuc huy n Gia Bình c!, nay thuc huy n Gia L ng tnh Hà Bc.

4

Quc H ng: thuc huy n Mj Lc, Nam nh c!, nay thuc tnh Nam Hà.

5

Nay thuc huy n H ng Hà, tnh Thái Bình.

6

Nên s a li là Thi u Khánh (1370-1372) Toàn th : Tháng 10 (nm 1370), vua... tránh ra trn à Giang... ; còn Thiên Khánh là
niên hi u ca Trn Co 1426.
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Mùa ông, tháng 10, hoàng h$u Gia T" bng  am Tây chùa Chiêu Khánh (nay là chùa Tri u
Khánh) h ng Long àm1.
Vua d# git Quan ph#c hu i v ng Húc.
[5b] Nhâm Tut, [X ng Phù] nm th 6 [1382], (Minh Hng V! nm th 15). Mùa xuân,
tháng 2, Chiêm Thành vào c p Thanh Hóa. [Vua] sai Quý Ly em quân i chng gi<. [Quý Ly] óng
quân  núi Long i2. Cho t ng coi quân Thn Khôi là Nguyn a Ph ng gi< hàng cc óng  [c a]
bin Thn  3.
Ng i Chiêm tin n b'ng c hai  ng thy b. [Quân gi+c]  trên núi ly á ném xung,
thuyn quân ta b h=ng nhiu. a Ph ng không &i l nh ca Quý Ly, t ý cho m hàng cc xông ra
ánh, mt chc thì thng. Các quan th"a thng tn công. Chiêm Thành thua to, chy tán lon vào r"ng
núi. Quân ta vây núi ba ngày, gi+c nhiu tên b cht ói. Ta t ht thuyn bè ca gi+c, tàn quân gi+c
chy trn c. Tháng 3, u%i gi+c n thành Ngh An ri v.
Mùa h, tháng 4, tin thng tr$n báo v, phong Nguyn a Ph ng làm Kim ngô v i t ng
quân.
Mùa thu, tháng 7, n c to.
Mùa ông, tháng 10, xung chiu cho quân dân Ngh An, Din Châu ào các kênh  Hi Tây.
[6a] Quý Hi, [X ng Phù] nm th 7 [1383], (Minh Hng V! nm th 16). Mùa xuân, tháng
giêng, sai Lê Quý Ly thng l nh thy quân i ánh Chiêm Thành.
By gi mi óng xong các thuyn ln có tên là Dim Tr, Ngc t, Nha Ti p. Thuyn ti vùng
bin Li B N ng4 và Ô Tôn5 b sóng gió ánh h h=ng. D?n quân v.
Mùa h, tháng 6, chúa Chiêm Thành là Ch Bng Nga cùng vi th t ng La Ngai d?n quân i b
theo chân núi, t" trn Qung Oai6 dò  ng n óng  sách Kh%ng M#c. Kinh s kinh ng. Th &ng
hoàng sai t ng ch huy quân Hoa Ngch là Lê M$t Ôn em quân i chng gi<.
M$t Ôn n chân Tam K` (nay là ph Qung Oai) nh bày tr$n chng gi<. Nh ng gi+c ã mai
ph#c t" tr c, quân voi u xông ra, quan quân thua chy, M$t Ôn b gi+c bt sng.
Chiêm Thành t" i Lê, Lý ti ây, quân lính hèn nhát, h quân ta n là em c nhà chy trn
ho+c hp nhau khóc lóc xin hàng. n Bng Nga, La Ngai mi t$p hp dân h li [6b], bo ban dy dZ,
thay %i dn dn thói c!, tr nên can m, hng hái, chu  &c gian kh%, nên th ng hay sang c p, tr
thành tai ha ca n c ta.
Nguyn a Ph ng ôn c quân lính d ng rào tri  kinh thành, ngày êm phòng gi<. Th &ng
hoàng ng sang sông ông Ngàn  lánh gi+c. Khi y có ng i hc trò là Nguyn Mng Hoa  c áo
m! li xung n c kéo thuyn ng li, xin [th &ng hoàng]  li ánh gi+c, nh ng (th &ng hoàng) không
nghe.
S thn Ngô S Liên nói: Ngh Tông thiu can m. Gi+c ch a ti ã lánh tr c,
thì ng i trong n c nh th nào? Mng Hoa là mt ng i hc trò, còn bit gi< Ngh
Tông li, nh<ng kW n tht th c áng khinh thay!1.

1

H ng Long àm: nay là t thuc huy n Thanh Trì, Hà Ni.

2

Tc núi Hàm Rng  Thanh Hóa.

3

C a bin c!, sau ã b lp,  huy n Yên Mô c!, nay thuc huy n Tam i p, tnh Ninh Bình.

4

Sau là c a bin N ng Loan  huy n K` Anh, tnh Hà T nh.

5

Sau là vùng bin V nh Sn, huy n Qung Trch, tnh Qung Bình.

6

Trn Qung Oai: thi cuI Trn là ph Qung Oai; i Lê, gm t huy n L ng Sn, tnh Sn Bình và huy n Tùng Thi n c!, nay
là mt phn ca huy n Ba Vì, Hà Ni.
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c b Trn Công Niu c zi ng a tun tra, gi+c u%i theo, n a ht Cát Giang, b ngn cách
con ngòi rng n mt tr &ng. Ng a nhy qua ngòi thoát  &c, bèn +t tên cho con ng a là T Bt T.
[7a] Mùa ông, tháng 12, Chiêm Thành d?n quân v. Th &ng hoàng  cung Bo Hòa2, sai
Thiêm tri ni m$t vi n s Nguyn M$u Tiên, L b lang trung Phan Ngh a và gia thn V! Hiu hu
(không rõ tên)  Tiên Du thay phiên nhau chu ch c. [Th &ng hoàng] ban cho n và h=i các vi c c!, ghi
chép t"ng ngày, biên son thành 8 quyn, u  là Bo Hòa d bút3, sai ào S Tích  t a  u sách
 dy bo Quan gia.
Giáp Tý, [X ng Phù] nm th 8 [1384], (Minh Hng V! nm th 17). Mùa xuân, tháng 2,
Th &ng hoàng cho thi thái hc sinh  chùa Vn Phúc núi Tiên Du4 , [ly Z] bn oàn Xuân Lôi, Hoàng
Hi Khanh... 30 ng i.
Mùa h, tháng 5, chn s thái hc sinh còn li cho làm th s  cung Bo Hòa.
Mùa thu, tháng 9, nhà Minh bt u ánh Vân Nam, sai bn D ng Bàn, Ha Nguyên mang t
t ca b H sang òi l ng  cp cho [7b] binh lính óng  Lâm An5.
Mùa ông, tháng 11, sai Triu ph#ng i phu Lê Á Phu, Thiu trung i phu Z T Tr"ng tr li
r'ng: ã sai Hành khin ty Trn Nghiêu Du ôn c Chuyn v$n s ty các l v$n chuyn l ng th c ti
a u huy n Thy V 6 giao np ri. By gi các quan sai i, nhiu ng i nhim lam ch ng mà cht.
t S u, [X ng Phù] nm th 9 [1358], (Minh Hng V! nm th 18). Mùa xuân, tháng giêng,
xét duy t s% sách quan vn võ.
Tháng 3, nhà Minh sai s sang òi 20 tng nhân.
Tr c ây, n c ta  a bn ni nhân Nguyn Tông o, Nguyn Toán n Kim Lng, vua Minh
dùng làm c$n thn, ãi ng rt h$u. Bn Tông o tâu: "Tng nhân n c Nam bit d ng o tràng gi=i
hn tng nhân ph ng Bc". n ây [nhà Minh cho s] sang òi.
Mùa thu, tháng 7, t  Ch ng Túc Quc th &ng hu Nguyên án trí s [8a] lui v Côn Sn7,
g i cho các bn làm quan bài th, có câu r'ng:
Kim c% h ng vong chân kh giám,
Ch công hà nh?n gián th hy?
(Còn mt x a nay g ng ã rõ,
Các ông sao nz vng th can?).
Thái Úy Trang nh V ng Ngc có bài th t+ng r'ng:
Ngã th  ng niên khí v$t,
Công phi i h k` tài.
Hi th nht ban lão b nh,
in viên to bi n quy lai.
(Ngày nay tôi là  b=,
Ông không tài l cu i.
Cùng mt lp già au m,

1

KW n tht: ch ng i làm quan.

2

Cung Bo Hòa:  núi Lan Kha, tc núi Ph$t Tích  xã Ph$t Tích, huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

3

Thiên Ngh vn chì trong i Vi t Thông s ca Lê Quý ôn ghi r'ng Bo Hòa i n d bút có 8 quyn.

4

Chùa Vn Phúc  núi Tiên Du: tc chùa Ph$t Tích  núi Ph$t Tích, thuc xã Ph$t Tích, huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

5

Lâm An: tên l I Nguyên  Vân Nam. Minh %i thành ph Lâm An, tr s óng ti huy n Kin Thy.

6

Huy n Thy V : i Trn tc châu Thy V i Lê, t ng  ng vI toàn b tnh Lào Cai, tc gm t các huy n Bát Xá, M ng
Kh ng, Bc Hà, Sa Pa, Bo Thng và th xã Lao Cai.

7

Côn Sn: thuc huy n Chí Linh,tnh Hi H ng.
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Rung v n sm li u v thôi!).
Bi vì khi y Quý Ly ang gi< quyn binh, các b$c hin nhân quân t bun lo thi th, không th
không biu hi n ra câu th.
Ngc li làm bài th yt h$u b'ng quc ng<  châm bim Nguyên án. Nguyên án tính
chuy n thông gia  mong tránh mi ha sau này, em con là Mng D< g i gm Quý Ly, Quý Ly em
công chúa Hoàng Trung là con gái ca c tôn tht Nhân Vinh g cho D<1. Sau Quý Ly tr n c, ly Mng
D< làm ông cung phán th, em Mng D< là Thúc Dao và Thúc Qu`nh làm t ng quân, con cháu
Nguyên án u tránh  &c nn.
Nguyên án có hai ng i con gái, con tr ng tên là Thái [8b], con th tên là Thai, sai nho sinh
em vn hc dy cho hai ng i.
Nguyn ~ng Long dy Thái, Nguyn Hán Anh dy Thai. ~ng Long nhân gn g!i l li, làm th ca
quc ng< khêu g&i Thái, thông dâm vi Thái, Hán Anh c!ng làm th quc ng< bt ch c ~ng Long. Thái
có thai, ~ng Long b= trn.
n ngày Thái W, Nguyên án h=i ~ng Long  âu. Ng i nhà tr li là ~ng Long s& ti trn i
ri. Nguyên án nói:
"V$n n c sp ht, bit âu chEng phi là tri xui nên th, v tt không phi là phúc".
Bèn cho gi hai chàng v bo r'ng:
"Ng i x a c!ng ã có chuy n này. [Các ng i] không thy chuy n Vn Quân vi T ng Nh
hay sao2. Nu [các ng i] làm  &c nh T ng Nh , truyn li danh ting cho i sau thì ó là iu
mong mun ca ta".
Hai chàng cm n sâu n+ng, chm ch hc hành. n khi thi, c hai u Z. Th &ng hoàng nói:
"Bn chúng có v& giàu sang, nh th là kW d i mà dám phm th &ng, b= không dùng".
Sau Hán Anh làm quan n chc Chuyn v$n. ~ng Long n nhà H  &c ct nhc [9a] s
d#ng, %i tên là Phi Khanh (Phi Khanh sinh ra [Nguyn] Trãi, c!ng Z thái hc sinh).
Nguyên án có t$p th tên là Bng H3, vài quyn, truyn  i. By gi Hàn lâm hc s H
Tông Thc c!ng có t$p th Tho nhàn hi u tn thi t$p u là cm thI th mà làm c.
Bính Dn, [X ng Phù] nm th 10 [1386], (Minh Hng V! nm th 19). Mùa xuân, tháng 2,
nhà Minh sai Lâm Bt sang òi ging các loi cây cau, vi, mít, nhãn, vì nI nhân Nguyn Tông o nói
hoa qu ph ng Nam có nhiu th ngon. Vua sai bn Viên ngoi lang Phm ình em sang, nh ng
nh<ng cây y không chu  &c rét, i n a  ng u cht khô c.
Nhà Minh li sai bn C^m y v xá nhân Lý Anh sang m &n  ng ánh Chiêm Thành, òi 50 con
voi, +t các dch trm t" ph Ngh An cung cp c=, thc n,  a voi n Vân Nam.
Ly H Tông Thc làm Hàn [9b] lâm hc s ph#ng ch.
Tông Thc (ng i S Thành4, Din Châu) tu%i trW Z cao, rt có tài danh. Tr c ó, Thc ch a
 &c n%i ting lm, g+p tt Nguyên tiêu, có o nhân là Lê Pháp Quan treo èn +t ti c, mi khách vn
ch ng n d làm vui. Thc nh$n thip xin  th, làm xong trm bài th ngay trên b<a ti c. Mi ng i
1

Nhân Vinh có v& là công chúa Huy Ninh. Nhân Vinh cht, Ngh Tông em Huy Ninh g cho Quý Ly, nh v$y Hoàng Trung gi Quý
Ly là b d &ng.

2

T ng Nh : tc T Mã T ng Nh , tên t là Tr ng Khanh, ng i Thành ô. I Hán Cnh  làm v! kw, th ng th, dùng ting
àn khêu g&i ng i ph# n< trW mi góa chng là Trác Vn Quân, con gái yêu ca Trác V ng Tôn, ri hai ng i mi ly nhau. Sau
 &c b v& giúp z, T ng Nh tr nên giàu có, ri làm quan,  &c phong ti chc Hiu Vn viên l nh, rt gi=i v t" ch ng.

3

Theo Ngh vn chi ca Lê Quý ôn, Trn Nguyên án son Bng H ngc hác t$p, 10 quyn. C!ng theo sách trên, H Tông Thc
son Tho nhãn hi u tn t$p).

4

S Thành: nên s a là Th% Thành, tên xã thuc huy n ông Thành, ph Din Châu, nay thuc tnh Ngh An.
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xúm li xem, rt thán ph#c. T" y ting d$y kinh s , vì gi=i vn hc nên  &c ng i  ng thi kính
trng, mà th r &u thì không ngày nào không có.
Tr c kia Tông Thc làm An ph, có ly ca dân, vi c b phát giác, Ngh Tông thy làm l h=i
ông chuy n ó. Tông Thc ly t th a r'ng: "Mt con chu n vua, c nhà n lc tri"1, vua tha ti cho.
Sau ông  &c thng nhiu ln, n Hàn lâm hc s ph#ng ch kiêm Th^m hình vi n s, th hn 80 tu%i,
mt ti nhà.
inh Mão, [X ng Phù] nm th 11 [1387], (Minh Hng V! nm th 20). Mùa xuân, tháng 2,
Th &ng hoàng t" cung Bo Hòa tr v kinh ô.
[10a] Tháng 3, Ly Lê Quý Ly làm ng bình ch ng s , ban cho mt thanh g m, mt lá c 
8 ch< "Vn võ toàn tài, quân thn ng c"2 Quý Ly làm bài th quc ng< t n .
S thn Ngô S Liên nói: Bn lon thn t+c t mà th c hi n m u k ca chúng,
nguyên nhân không phi là mt sm mt chiu. Vi c ó có ngn ngun hình thành dn
t" lâu ri. Cho nên, thánh nhân phi nh$n bit âm m u ó t" sm và th$n trng phòng
gi< nh gi?m lên s ng.3. H H c p ngôi nhà Trn chEng nh<ng vì Ngh Hoàng không
th$n trng tr c âm m u ca nó, mà còn vì ã gây ra u mi n<a.
Mu Thìn, [X ng Phù] nm th 12 [1388], (t" tháng 11 v sau là Thu$n Tông Quang Thái
nm th 1, Minh Hng V! nm th 21). Mùa h, tháng 5, ly Trn Z làm cung l nh. Z là con Th &ng
v hu Tông, m> Z ci giá ly Quý Ly, cho nên có l nh này. Sau Z %i làm h H.
Tháng 6, ly Lê Quý T`4 là [10b] phán th Tri t h<u ban s ; ni nhân Nguyn V làm Tri i n
ni: Trn Ninh làm tri khu m$t vi n s .
Nh$p ni hành khin t ty V ng Nh< Chu trí s , ly Lê D! Ngh lên thay.
Mùa thu, tháng 8, sao Ch%i hi n  ph ng tây. Vua bàn m u vi Thái úy Ngc r'ng:
"Th &ng hoàng tin yêu ngoi thích là Quý Ly, cho hn m+c sc làm gì thì làm, nu không lo
tr c i thì sau sJ rt khó ch ng ".
Con V ng Nh< Chu là h< Mai hu vua hc, nhân tit l m u ó. Quý Ly bit  &c. a Ph ng
khuyên Quý Ly lánh ra núi i Li5  &i bin ng. Phm C Lu$n nói:
"Không  &c, mt khi ã ra ngoài thì khó lo chuy n sng còn".
Quý Ly nói:
"Nu không còn ph ng sách gì thì ta ành t t , không  tay kW khác git mình".
C Lu$n nói:
"Th &ng hoàng trong lòng v?n cm vua v vi c git Quan Ph#c i V ng, vua rt không hài
lòng. Nay quyn bính trong thiên h u  i nhân c [11a] mà vua li m u hi ngài thì Th &ng hoàng
li càng ng lm. i nhân hãy liu vào ly Th &ng hoàng, bày t= l&i hi, thì nht nh Th &ng hoàng sJ
nghe theo ngài, chuyn ha thành phúc, d nh tr bàn tay. Th &ng hoàng có nhiu con chính ích,
ngài c tâu r'ng thn nghe ngn ng< nói "Ch a có ai bán con  nuôi cháu, ch thy bán cháu  nuôi

1

Ý nói mt ng i làm quan, c h  &c nh.

2

Vn võ toàn tài, vua tôi mt d.

3

Kinh dch có câu: "Lý s ng nhi kiên bng chí" (Gi?m lên s ng thì bit sJ có bng cng), ý nói phi th$n trng  phòng s bin
xy ra, khi mi thy tri u chng, nh thy có s ng là bit sJ có óng bng.

4

T` là em ca Quý Ly.

5

Núi i Li: C!ng gi là núi Kim Âu. Thuc huy n V nh Lc, tnh Thanh Hóa ngày nay.
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con"1 may ra th &ng hoàng tnh ng mà %i l$p Chiêu nh V ng2 là Thu$n Tông. Nu th &ng hoàng
không nghe thì cht c!ng ch a mun".
Quý Ly nghe theo, bí m$t tâu vi Th &ng hoàng nh li C Lu$n. Th &ng hoàng cho là phi.
Mùa ông, tháng 10, ngày r'm, nguy t th c toàn phn.
Tháng 12, ngày mng 6, sáng sm, Th &ng hoàng v ng v Yên Sinh, sai i n h$u h v , ri
sai chi h$u ni nhân gi vua ti bàn vi c n c. Vua ch a kp n, vi i ngay, ch có hai ng i theo hu
thôi. n ni, Th &ng hoàng bo vua: "i V ng li ây!"3, ri l$p tc sai ng i em vua ra giam 
chùa T Phúc [11b] tuyên c ni chiu r'ng:
"Tr c ây, Du Tông i tun ph ng Nam không tr v, ly con ích  ni ngôi, ó là o t"
x a. Nh ng t" khi Quan gia lên ngôi n nay, lòng d trW con, gi< c không th ng, gn g!i bn tiu
nhân, nghe li Lê Á Phu, Lê D< Ngh gièm pha vu hãm công thn, làm lung lay xã tc, phi giáng làm
Linh c i V ng. Song quc gia không th không có ch, ngôi báu không th b= trng lâu, nên hãy
ón Chiêu nh vào ni i thng. Bá cáo trong ngoài  mi ng i u bit".
Bèn giáng con ca vua làm Thu$n c V ng. Các t ng ch huy các ph quân c! nh t ng ch
huy quân Thit Liêm là Nguyn Khoái, Nguyn Vân Nhi, t ng ch huy quân Thit Giáp4 là Nguyn Kha,
Lê L+c, t ng ch huy quân Thit Sang là Nguyn Bát Sách nh em quân vào c p ly vua em ra. Vua
vit hai ch< "Gii giáp"5  a cho các t ng và rn bo h không  &c trái ý vua cha, các t ng mi thôi.
Lát sau, [th &ng hoàng sai] dìu vua xung ph Thái D ng tht c% cho cht.
Tr c [12a] ó, theo l c! ca snh, ài, t" chc ng bình ch ng tr lên  &c ngi gh t a
sn en. By gi Trang nh i V ng Ngc làm Thái úy, Lê Quý Ly làm ng bình ch ng s . Tri
th^m hình vi n Lê Á Phu ã bo Ngc b= gh ca Lê Quý Ly i, không cho ngi cùng, li bí m$t tâu vua
git Quý Ly. M u c tit l, n nZi tht bi, bn Á Phu, Khoái, Vân Nhi, Kha, Bát Sách, L+c và ng i hc
sinh  &c tin yêu là L u Th ng u b git c. L u Th ng khi b hành hình có làm th r'ng:
Tàn niên t th$p h u d tam,
Trung ái phùng chu t chính cam.
Báo ngh a sinh tin ng bt ngZ,
Bc thi nguyên th &ng cách hà tàm.
(Tu%i tàn bn ch#c li th"a ba,
B git vì trung, cht áng mà!
Khi sng không sai iu gi< ngh a,
Phi thây ng ni th>n gì ta).
Duy có D< Ngh là b ày ra Tri u, sau xét không có ti, li  &c b% làm Tuyên ph s l Bc
Giang. n nm Kin Tân th 26, li vì vi c bè cánh b git. D< Ngh là anh h ca Á Phu. Bát Sách chy
trn, sau bt giam ng i m>, Sách mi chu ra cht .
[12b] S thn Ngô S Liên nói: Khi y khí th ca h H ang mnh, mi ng i
u bit là nó sJ c p ngôi, Trang nh V ng Ngc là Thái úy, li là con ca Ngh
hoàng, thy xã tc sp nghiêng %, nu bit h ng vua làm iu phi, gây nim tin 
vua cha, hi u l nh nghiêm ng+t,  nhiu ng i theo v mình, khin cho Ngh Tông già
1

 Hi n là con Du Tông, cháu Ngh Tông. Ý nói nên ph b=  Hi n mà l$p con mình.

2

Tên húy là Ngung, con út Ngh Tông, sau  &c l$p làm vua.

3

Theo quy ch ca nhà Trn, áng lJ Ngh Tông phi gi  Hi n là "quan gia". O ây gi là "i v ng" là có ý gay gt, không
coi Hi n là "" n<a.

4

Nguyên vn thiu hai ch< Thit Giáp, chúng tôi theo các bn khác b% sung vào.

5

Gii tán quân lính.

6

Nm 1399, Kin Tân là niên hi u Trn Thiu .
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l?n phi tnh li. Gin hoàng nhút nhát phi t l$p, quyn bính v tay ht, m nh l nh ban
t" trên, thì lòng gian ca h H c!ng phi t ng"ng li. Trang nh không m u tính n
vi c ó, Á Phu không l ng  &c vu mình chEng có tài c ng oán, li khuyên vua git
Quý Ly, mà c m u không c^n m$t,  cho nó bit tr c. Trang nh li không sm
quyt oán, b= lz c hi, n nZi công vi c tht bi, thân mình b git, li git lây c n
nh<ng quân t ng tài gi=i, th c áng than th bit bao! Có ng i h=i: H H trên  &c
vua tin, [13a] d i nm binh quyn, d?u n Nguyên án là ng i có kin thc, li lão
luy n s i còn không làm gì  &c, hung chi là Trang nh! Xin th a: C xem nói
trong lòng lo s& mà nh t t , thì vi c ch ng Quý Ly c!ng d thôi! Tr c ht hãy tr"
bn a Ph ng, C Lu$n  ch+t vây cánh ca nó i, thì th nó phi cô ngay.
Tr c ây, bà Lê th, hoàng h$u ca Du Tông là m> Linh c V ng, em h ca Quý Ly, Du
Tông i ánh ph ng Nam không tr v, bà ct tóc làm ni cô. Khi Du Tông l$p Linh c lên ngôi, h$u
t" chic không  &c, bèn khóc lóc nói vi nh<ng ng i thân thích r'ng:
"Con ta phúc bc, khó lòng gánh vác n%i trách nhi m ln, nói phi tai ha vì vi c ó thôi. Tiên
hoàng xa lìa cõi th, kW ch a cht này ch mun cht theo, không mun trông thy vi c i n<a, hung
chi li phi nhìn thy con mình sp b nguy him n<a".
Bà mt  &c hai nm thì Linh c [13b] b hi .
S thn Ngô S Liên nói: Linh c  &c l$p lên là do Nghê Hoàng, b ph b= c!ng do Ngh
Hoàng. Tr c không nghe li bà hoàng h$u Lê th là vì ngh a, sau nghe li gièm ca Quý Ly là vì t tình.
Th thì khi tr c l$p lên sao sáng sut th! Mà sau ph b= sao mà ngu ti th! Li còn tht c% cht Linh
c thì th c quá lm!
Phong Thái úy Ngc làm i V ng.
Tr c ó, Linh c b giáng, Quý Ly nói phao là l$p Ngc lên ni ngôi. n khi xong công vi c,
Ngc t" chi không nh$n, Quý Ly nhân dp y tâu r'ng:
"Thái úy bit t" chi ngôi báu, ó là c ln".
Th &ng hoàng cho li y là phi nên có l nh này.
Ngày 27, Th &ng hoàng l$p con út là Chiêm nh V ng Ngung làm Hoàng . Ngung lên ngôi,
%i niên hi u là [14a] Quang Thái nm th 1, i xá, t x ng là Nguyên Hoàng.
Nhà Minh sai Z T Hin,  Lân1, Hình Vn Bác2 mang sc rng sang phong, nh ng Linh c ã
b hi ri . Tr c ây s ph ng Bc ti thì d?n qua c a T ng Phù, ch có bn Lân thì qua c a Cnh
D ng.

THU{N TÔNG HOÀNG

F

Tên huý là Ngung, là con út c+a Ngh Tông, ngôi hn 9 nm xut gia hn 1 nm, b
Quý Ly git, th 22 tu$i. Vua chZ ngi gi ngôi không, vi c nc trong tay quyn thn, tai ha
n thân mà không bit, thng thay!
K T, [Quang Thái] nm th 2 [1389], (Minh Hng V! nm th 22). Mùa xuân, tháng giêng,
l$p Thánh Ngâu, con gái ln ca Quý Ly làm hoàng h$u, gi chZ  là i n Hoàng Nguyên.
Tháng 2, chôn Linh c i V ng  núi An Bài, sai Quý T` trông coi vi c y.
Tháng 3, ly Z T Tr"ng làm Ng s i phu.
1

Lch triu hin ch ng loi chí ghi là S Lân.

2

Có sách chép là +ng Vn Bác (Lch triu hin ch ng loi chí) hay Du Vân V (Minh s , 1.321).
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Mùa h, tháng 4, ly Phm C Lu$n làm Thiêm th Khu m$t [14b] vi n s .
Quý Ly h=i thuc viên Khu m$t vi n ng i nào có th dùng  &c, C Lu$n tin c ng i em là
Phm Phim cùng V ng Kh Tuân, D ng Ch ng, Hàn T Tây, Nguyn Sùng, Nguyn Th , Nguyn
Cnh Thân, u có danh ting, c vng, có th dùng  &c, duy Z T Mãn là hn c.
Tháng 5, ly V ng Kh Tuân coi quân Thn D c  Ý Yên, D ng Ch ng coi quân Thn D!ng.
Mùa thu, tháng 8, Nguyn Thanh, ng i Thanh Hóa t x ng là Linh c trn tránh tai nn. Dân
chúng vùng sông L ng Giang1 u h ng ng.
Tháng 9, Nguyn Kw, ng i Nông Cng, t# hp bè l! i c p bóc, t x ng là LZ V ng in Kw2.
Mùa ông, tháng 10, ngi Chiêm n c p Thanh Hóa, ánh vào C% Vô3, [th &ng hoàng] sai
Quý Ly em quân i chng gi<. Gi+c p ngn th &ng l u sông, quan quân óng cc dày +c  chng
c .
Ngày 20, gi+c ph#c s|n quân và voi, ri gi v b= doanh tri rút v. Quý Ly l a ly quân tinh
nhu , d!ng cm, làm quân cm t , truy kích gi+c. Thy [15a] quân m hàng cc xông ra ánh. Gi+c lin
phá $p chn n c, tung voi tr$n xông ra. Lúc y, quân tinh nhu d!ng cm ã i xa ri, quân thy khó
tin ng &c dòng, tin lên rt khó khn, vì th b thua. T ng ch huy quân H<u Thánh D c là Nguyn Chí
(có sách chép là Trn ình Quý) b gi+c bt sng, 70 t ng còn li u b cht tr$n. Quý Ly  t` t ng
Phm Kh V nh  li cm c vi gi+c, còn mình thì trn v. Nguyn a Ph ng tm ch huy quân Thánh
D c. êm ó, a Ph ng bàn vi Kh V nh:
"Th gi+c nh v$y, bn ta cô quân, khó lòng cm c  &c lâu. Nu rút quân v, gi+c nht nh
th"a c u%i theo".
Bèn h l nh các quân ging nhiu c xí, buc thuyn ln vào cc, sai ng i canh gi<, ri ly
thuyn nh> ang êm trn chy. Quý Ly v n triu ình, xinh phái thêm thuyn chin Châu Kiu
nh ng Th &ng hoàng không cho, Quý Ly do v$y xin thôi nm quyn cm quân, không i ánh n<a.
[15b] S thn Ngô S Liên nói: Quý Ly thân làm i t ng, có quan h ti mi an
nguy ca c n c, th mà  n nZi tht tr$n tan quân, ti y rt ln. ã không lo dc
sc tr$n sau  chuc ti ln tr c, li b= quân chun v tr c  tránh m u k ca
gi+c, ri li không t trói mình chu ti nh ng i x a v?n làm. Cái lòng vô quân y ln
lm. C theo quân pháp thì hn áng phi ti cht, nh tr$n ánh Thành Bc, T Ngc
 vz quân, b vua S mZi ngày mt mnh và uy l nh  &c thi hành. Ngh Hoàng không
bt ti Quý Ly, th là chính hình ã lm lz ri. Còn nh a Ph ng, Kh V nh vì em cô
quân chng gi+c mnh mà phi ngm rút chy thì ch a hEn phi trách c n+ng n. Là vì
trong vi c dùng binh, h ánh lui  &c gi+c là có công, ánh không l&i mà rút là không
có ti. Dùng k l"a gi+c  lui quân là thu$t ca nhà binh, có hi gì âu? Ngh Tông
không bit [16a] dùng a Ph ng ó thôi.
Tháng 11, Th &ng hoàng sai Trn Khát Chân 4 ch huy quân Long Ti p ra quân ánh gi+c.
Khát Chân vâng m nh, khng khái nh= n c mt ly t ra i. Th &ng hoàng c!ng khóc, ly mt
tin  a. Quân xut phát t" sông Lô5, n Hoàng Giang ã g+p gi+c ri, Khát Chân quan sát chZ y

1

L ng Giang: tc sông L ng, hay sông Chu  Thanh Hóa. Nh ng L ng Giang còn là tên mt khu v c có sông L ng chy qua.
Theo An Nam chí l &c ca Lê Trác thì L ng Giang là mt huy n L ng Giang. u thi Lê c!ng còn gi là huy n L ng Giang,
mãi n u th k XVI mi %i tên là huy n Th#y Nguyên. V sau là t huy n Thi u Hóa, nay là mt phn t huy n Thi u Yên,
tnh Thanh Hóa.

2

in Kw: nha t ng n c T i Chin Quc. in Kw sau chim n c T.

3

C% Vô: CMCB 11 chú là tên h ng.

4

Trn Khát Chân: là dòng dõi Bo Ngh a V ng Trn Bình Trng.

5

Sông Lô thi trn tc sông Hng.
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không th ánh  &c, mi lui gi< sông Hi Triu1. Em trai Linh c là Nguyên Di u mun báo thù cho
Linh c, em quân u hàng gi+c.
Ly Nhân T nh V ng Nguyên  nh, con trai Thái t Nguyên Trác, làm T ; c u Hàn lâm hc s
Trn Tôn làm Thiu bo cùng gia thn là Nguyn Khang làm ph# tá.
Nguyn a Ph ng t" sông Ngu v, cho r'ng mình có công cao, có ý lên m+t, th ng hay chê
Quý Ly là bt tài. Quý Ly lin gièm li r'ng vì nghe a Ph ng mà n nZi tht bi. Bèn thu li s quân
do a Ph ng ch huy, [16b] a Ph ng v?n còn vW kiêu. Th &ng hoàng nói:
"Nên tr ti nh>  cnh cáo hn".
Quý Ly tâu:
"a Ph ng rt gan góc, tráng ki n, thn s& hn sJ trn sang n c Minh ph ng Bc hay Chiêm
Thành ph ng Nam, th cp  li mi ha v sau, chi b'ng git i là hn".
Ri bt a Ph ng phi t t .
a Ph ng than r'ng: "Ta vì có tài nên  &c giàu sang, c!ng vì có tài mà n nZi cht, ch h$n
là không  &c cht  chin tr$n mà thôi".
S thn Ngô S Liên nói: a Ph ng vào bè vi h H, có lJ tri m &n c ó 
git hn chng? Kh V nh sau vì h H mà git Thu$n Tông, ri c!ng vì vi c bè ng mà
cht. Nh<ng kW a dua ph# ha vi lon thn hãy ly ó làm g ng!
Tháng 12, nhà s Thiên Nhiên là Phm S Ôn làm phn, hô hào dân chúng t# hp  l Quc Oai
Th &ng, tim x ng hi u ln, ly Nguyn Tông Mi ng i c% S, L M; Nguyn Kh Hành ng i La Xã2
[17a] làm hành khin; chiêu t$p nh<ng bn không quê quán, l$p các quân hi u Thn K`, D!ng u, Vô
Hn, ánh vào kinh s .
Hai vua sang châu Bc Giang. S Ôn  kinh s ba ngày ri ra óng quân  Nn Châu3. Th &ng
hoàng sai t ng ch huy quân T Thánh D c là Hoàng Ph#ng Th i ánh, d>p  &c.
Tr c ó, Ph# Th (ng i Ho'ng Hóa) cùng th t ng Chiêm Thành La Ngai cm c nhau 
sông Hoàng Giang, n ây  &c l nh này. [Ph#ng Th  a quân] theo  ng ra sông Mi t Giang4. By
gi mùa ông, n c cn, phi ào khi dòng chy cho thuyn chin i qua. ánh mt tr$n, bt sng
 &c S Ôn, Tông Mi, Kh Hành, u em git c. Còn nh<ng kW b c zng bc i theo thì không h=i
n ng i nào.
Canh Ng, [Quang Thái] nm th 3 [1390], (Minh Hng V! nm th 23). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 23, ô t ng Trn Khát Chân i thng quân Chiêm Thành  Hi Triu, git  &c chúa nó là
Ch Bng Nga. Khi y, Bng Nga cùng vi [17b] Nguyên Di u d?n hn mt trm thuyn chin n quan
sát tình th ca quan quân. Các thuyn gi+c ch a t$p hp li, thì có tên tiu thn ca Bng Nga là Ba
L$u Kê nhân b Bng Nga trách pht, s& b git, chy sang doanh tri quân ta, tr= vào chin thuyn sn
xanh bo r'ng ó là thuyn ca quc v ng hn. Khát Chân lin ra l nh các cây súng5 nht t nh n,
bn trúng thuyn Bng Nga, xuyên sut ván thuyn, Bng Nga cht, ng i trong thuyn n ào kêu khóc.
Nguyên Di u ct ly u Bng Nga chy v vi quan quân. i i phó Th &ng ô quân Long Ti p là
Phm Nh! L+c và u ng! là D ng Ngang lin git luôn Nguyên Di u, ly c u Bng Nga. Quân gi+c
tan vz.

1

Sông Hi Triu: tc sông Luc hi n nay, khúc sông chy qua huy n Phù Tiên, Hi H ng và huy n H ng Hà, Thái Bình.

2

La Xã: nay là Xuân La, huy n T" Liêm, phía tây H Tây.

3

Nc Châu: thuc l Quc Oai.

4

Mi t Giang: tc sông Châu Cu ngày nay, là phân l u ca sông Hát, ni vi sông Hoàng Giang.

5

Nguyên vn: "h=a súng", ch loi súng có nòng kim loi và có nhi thuc cháy.
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Khát Chân sai quân giám Lê Khát Khiêm b= u gi+c vào hòm, i thuyn v báo tin thng tr$n 
hành ti Bình Than. By gi ng h ã im canh ba, Th &ng hoàng ang ng say, gi$t mình tnh d$y,
t ng là gi+c ánh vào ng doanh. n khi nghe tin thng tr$n, nói là ã ly  &c u Bng Nga thì
m"ng lm, cho gi các quan [18b] ti xem cho kj. Các quan m+c triu ph#c, hô "muôn nm". Th &ng
hoàng nói:
"Ta vi Bng Nga cm c nhau ã lâu, ngày nay mi  &c g+p nhau, có khác gì Hán Cao T% thy
u Hng V!, thiên h yên ri!".
La Ngai d?n s quân còn li n phía trên b sông Lô h=a táng xác Bng Nga ri ngày êm i b
men theo chân núi, gác  ng san o1, nu cm trên ó, ri v"a i v"a n, em c quân tr v. G+p
quan quân u%i ánh thì d"ng voi li, tung tin bc ca ci ra  quân ta ng"ng li.
By gi, ng i Ngh An vn  hai lòng, còn Tân Bình, Thu$n Hóc thì phn nhiu làm phn theo
Chiêm Thành, cho nên ng i a ph ng phân tán ánh lén khp ni, không ai ngn  &c. Triu ình
tuy ã ly Lê Kh Chú làm An ph s l hai l y, nh ng ch  kinh s mà trn tr t" xa, ch ch a bao
gi ti qu$n. Ch có th% hào Phan Mã và Phm Cng em dân chúng quy thu$n. Mãnh là ng i can m
m u l &c, dò bit  &c nhiu tình hình ca gi+c, li có công ón [18b] ánh quân gi+c bi tr$n chy
qua. Th &ng hoàng th ng cho rt h$u, cho làm ti D c v quân, li thng làm Uy Minh t ng quân, ch
huy quân Thánh D c  Tân Bình và Thu$n Hóa, eo vân phù vàng.
Tháng 2, vua ng v Long H ng, Kin X ng, Yên Sinh, bái yt các lng.
Xung chiu bt bn ng gi+c là Nguyên  nh, Nguyn ng, Nguyn Doãn, Hoàng Khoa,
Nguyn Khang2. Nh<ng ng i b c zng bc theo chúng thì không b ti, Nguyên  nh và Trn Tôn nhy
xung sông t t , Khang thì chy trn sang n c Minh, nói di là con cháu h Trn, %i tên là Thiêm
Bình.
Ly Trn Khát Chân làm Long Ti p ph#ng thn ni v th &ng t ng quân, phong t c V! Tit
Quan ni hu. Phm Kh V nh (ng i Tây Châu)3 làm Xa kw v th &ng t ng quân, phong t c Quan
ph#c hu. Phm C L+c, D ng Ngang  &c th ng t c 5 t , thng L+c làm Giám cm v ô, ban cho
Ngang 30 m?u rung. Còn nh<ng ng i khác thì u  &c thng chc t c theo mc  khác nhau.
Mùa h, tháng 4, tôn thêm huy hi u cho các tiên  [19a], tiên h$u và th#y hi u cho thn k`
các ni.
Tháng 6, ngày 25, m a bão ln.
Ly Ch ng T nh v ng Nguyên Hy, em trai Nguyên Di u, làm Nh$p ni kim hi u t ng quc
bình ch ng s . By gi Ch ng T nh V ng Nguyên Hy trong lòng không yên4, cho nên có l nh này.
La Ngai v n Chiêm Thành, chim n c, t l$p làm vua. Con ca Bng Nga là Ch Ma Nô à
Nan và em là Ch Sn Nô s& b git, lin chy sang ta. Phong Ma Nô à Nan làm Hi u chính hu, Sn Nô
làm Á hu.
Mùa ông, tháng 10, khi sông Thiên c.
Sai th& á  An Hoch5 ào m c a hang núi Thiên Ki n và hang núi Khu^n Mai  ly tin ca
chôn  ó khi tr c. Nh ng by gi c hai núi u b l, c a hang b lp kín, ào mãi không  &c, phi
b=.
Tháng 11, ngày 14, T  Ch ng Tc Quc th &ng hu [19b] Nguyên án mt.
1

 ng men theo núi, phi ly gZ bc sàn mà i.

2

CMCB 11 chép là Trn Khang.

3

Tây Châu: tên huy n i Trn và u thi Lê. n th k XVII, %i là Nam Chân. Nay là t huy n Nam Ninh, tnh Nam Hà.

4

Nguyên Hy: có hai ng i anh là Linh c ( Hi n) và Nguyên Di u u b git, nên lo ngi không yên.

5

An Hoch: Tc làng Nhi, hay Nhu thôn, thuc huy n ông Sn, tnh Thanh Hóa.
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Nguyên án là ng i hin t", nho nhã, có phong cách ca b$c quân t thi x a. Th &ng hoàng
th ng ng n nhà riêng ca ông  thm b nh và h=i vi c sau này. Nh ng Nguyên án u không nói
gì, ch th a:
"Xin b h kính n c Minh nh cha, yêu ChiêmThành nh con, thì n c nhà vô s . Tôi du cht
c!ng  &c bt h".
Th &ng hoàng có làm bài th  trên m ông. Nguyên án t"ng làm bài th Th$p cm1 có câu
r'ng:
Nhân ngôn ký t d< lão nha,
Bt thc lão nha liên ái ph.
(em con mà g i cho loài qu,
ChEng bit qu già có xót th ng?).
S thn Ngô S Liên nói: Làm rõ iu ngh a mà không m u l&i, làm sáng o ln
mà không k công, ó là tm lòng ng i quân t . Nguyên án là b$c i thn cùng h
vi vua, bit h H sp c p ngôi, c nghi p nhà trn sp ht, th mà không ngh n
vi c v<ng vàng v &t qua gian nan, cùng vui lo vi n c, li em con mình g i gm cho
h H  làm k v sau2. [20a] [Th là] m u l&i mà không ngh n ngh a, b= o mà
ch tính n công, sao gi là ng i hin  &c? Hn n<a, lúc y tai ha ng i Chiêm là
vi c cn kíp, mà li bo yêu Chiêm Thành nh con, th n c Minh nh cha, thì ch là câu
nói tm th ng chung chung v o th n c ln,yêu n c nh=, có b% ích gì cho vi c
n c lúc ó? Tic r'ng hc vn kin thc ca ông bit tr c  &c mi iu mà lòng
nhân thì không gi<  &c.
Tháng 12, ly Phm Thán làm Tri ph Ngh An.
Tân Mùi, [Quang Thái] nm th 4 [1391], (Minh Hng V! nm th 24). Mùa xuân, tháng 2, Lê
Quý Ly em quân i tun châu Hóa, xét duy t quân ng!, xây s a thành trì.
Tháng 3, Quý Ly sai viên t ng coi quân T Thánh D c Hoàng Ph#ng Th em quân i tun t
Chiêm Thành. Ng i Chiêm Thành +t mai ph#c. Quân Ph#ng Th [20b] tan vz, [Ph#ng Th] b gi+c
bt. Quý Ly sai chém 30 viên i i phó d i quyn ca Ph#ng Th. Ph#ng Th dùng m u k thoát v,
 &c ph#c chc nh c!.
Mùa h, tháng 4, Quý Ly em quân v.
Tháng 6, Thái úy Trang nh V ng Ngc trn ra trang Nam nh. Ng i trong trang ly thuyn
 a Ngc ra tri Vn Ninh3. Ng i tri y là D ng  không nh$n. Th &ng hoàng sai viên t ng coi
quân Ninh V Nguyn Nhân Li t u%i bt v. Quý Ly ngm sai Li t git i. Nhân Li t ánh cht Ngc b
giáng làm M?n V ng. Sau Th &ng hoàng tnh ng li, h=i ng i u%i bt M?n V ng là ai, Nhân Li t s&,
tht c% t t .
Tr c ó, Th &ng hoàng ã ph Linh c, nh l$p Ngc. Quý Ly dùng m u ánh l"a, mi l$p
làm vua mà gia phong Ngc làm i v ng, v?n gi< chc ph# thn. Ngc có him khích vi Quý Ly,
nhiu ln b Quý [21a]4 Ly gièm, thành ra s& hãi nghi ho+c, nên n nZi th. Sau Quý Ly c p n c,
giáng Ngc làm Li t hi u phán hu.
Mùa thu, tháng 8, các t ng Hóa Châu bàn v th l&i hi. Phan Mãnh nói:
"Tri không th có hai m+t tri, dân không th có hai vua!".

1

Th$p cm: Có ngh a là "m i loài chim", th vnh.

2

Bn Chính Hòa mt t 20a và b. Chúng tôi dch theo bn VHv 179/1-9 kho sách Hán Nôm, Vi n Nghiên cu Hán Nôm, BK8, 20a-b.

3

Nay là t huy n Hi Ninh, tnh Qung Ninh.

4

T" BK8, 21a, dch theo bn Chính Hòa.
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Chu Bnh Khuê nói: "D ng liu nhiu li, mi ng i ng$m mi ng" (ch a rõ câu này nói ý th
nào)1.
By gi bn +ng Tt và Hoàng Hi Khanh ngm g i th cho Quy Ly, Quý Ly cho là h âm m u
làm lon. Bnh Khuê và Mãnh u b git c. Ly +ng Tt làm H<u châu phán, Hoàng Hi Khanh làm
Chính hình vi n i phu. Ng s i phu Z T Tr"ng không nói gì n vi c y, Quý Ly làm th g i cho
Tr"ng, có câu:
Tá vn T Tr"ng na trung úy,
Th sinh hà nh?n ph# bình sinh.
(Th h=i T Tr"ng trung úy nhát,
Hc hành sao nz ph# bình sinh?).
Mùa ông, tháng 12, ly La Tu làm Tri ph ph Thanh Hóa.
D ng i n Th#y Ch ng.
[21b] Nhâm Tut, [Quang Thái] nm th 5 [1392], (Minh Hng V! nm th 25). Mùa xuân,
tháng 2, git tôn tht Trn Nh$t Ch ng. Nh$t Ch ng m u git Quý Ly, Th &ng hoàng cho là có lòng
khác, git i.
Mùa h, tháng 4, hn hán, xung chiu cu li nói thEng.
Bùi Mng Hoa dâng th , i ý nói: "Thn nghe trW con có câu hát r'ng: "Thâm him thay Thái
s ho Lê2. Xem th, Quý Ly nht nh có ý dòm ngó ngôi báu".
Th &ng hoàng xem t tâu ri  a cho Quý Ly. Sau Quý Ly chuyên chính, Mng Hoa ^n lánh
không ra n<a.
S thn Ngô S Liên nói: Kinh Dch nói: Vua không kín thì mt b tôi3. Sao cu
 &c li nói thEng ri li  a cho kW b lên án xem? Ngh Hoàng n ây ã già l?n quá
ri. Mng Hoa không g+p vua sáng là t tri, mà c!ng là iu bt hnh cho nhà Trn ó.
Tháng 6, ly Phm C Lu$n tri Khu m$t vi n s .
Mùa thu, tháng 7, %i tên cho Lê Nhân [22a] Thng thành [Lê] Cnh K`, ly vào chính ph làm
Hành khin.
Tháng 9, ly Hà c Lân làm Hành khin t ty.
Mùa ông, tháng 10, +t các quan c a sông và tun thú  các x  xét bt trm c p, mZi x
tùy v trí xung yu có th +t 3, 4 hay 5 ô4.
Phan Phu Tiên nói: Nhà Trn t" sau khi D# Tông hoang dâm phóng túng, li
thêm Chiêm Thành xâm l &c, quy ri, thì gi+c c p rt nhiu. Chúng c p ca bt
ng i gi<a ban ngày, pháp lu$t không th ngn cm  &c. Quý Ly nm quyn cai tr, tìm
cách lùng bt, mi hn ch  &c mt phn nào!
Tháng 12, xung chiu r'ng quân lính và dân th ng h ai trn vi c lao dch [cho nhà n ] thì
phi pht 4 quan tin, thích vào gáy 4 ch<, kW u m#c thì x ti chém, rung t sung công.
Quý Ly son sách Minh o gm 14 thiên dâng lên.
i l &c cho Chu công1 là tiên thánh, Kh%ng T 2 là tiên s . Vn Miu +t t &ng Chu Công [22b]
 chính gi<a, nhìn v ph ng nam3, Kh%ng T  phía bên, nhìn v ph ng tây. Cho sách Lu$n ng<4 có

1

CMCB 11 chú r'ng Quý Ly nói nhiu  khóa mi ng mi ng i.

2

Nguyên vn: "Thâm tai! Lê s ", có nhiu cách hiu. O ây dch theo các hiu ca Bùi Mng Hoa.

3

Nguyên vn: "Quân bt m$t tc tht thn", li ca H t" trong Kinh Dch, gii ngh a hào "s c u" quW Tit.

4

CMCB tr.10 chú r'ng: MZi ô là 30 ng i .
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bn chZ áng ng, nh Kh%ng T ra mt nàng Nam T 5, Kh%ng T b ht l ng  n c Trn6, Công Sn,
Ph$t Ht7 cho gi, mà Kh%ng T u mun ti giúp... cho Hàn D! là "o nho"8; cho bn Chu M$u
Thúc9, Trình Di10, D ng Thi11, La Trng T12, Lý Diên Bình13, Chu T 14, tuy hc rng nh ng ít tài, không
sát vi s vi c, ch tho cóp nh+t [vn ch ng ng i x a]. Th &ng hoàng ban chiu d# khen.
Quc t tr& giáo oàn Xuân Lôi dâng th nói bàn th là không phi, b ày i châu gn.
(Xuân Lôi ng i xã Ba LZ, huy n Tân Phúc15 là ng i thông minh, nhanh trí, hiu bit, có kinh
nghi m, sau làm quan n Trung th hoàng môn th lang kiêm tri Ái Châu thông phán, cht ti chc).
[Xuân Lôi] khai là ào S Tích có xem th y, nên S Tích b giáng làm Trung th lang ng tri th^m
hình vi n s .
S thn Ngô S Liên nói: o ca tiên thánh nu không có Kh%ng T thì không ai
phát huy  &c; h$u [23a] thánh sinh ra, nu không có Kh%ng T thì không còn ai làm
khuôn phép n<a. T" khi có sinh dân n nay, ch a có ai n%i ting hn Kh%ng T , th mà
Quý Ly li dám khinh sut bàn v ngài thì th c là không bit l &ng sc mình.
Quý Du, [Quang Thái] nm th 6 [ 1693], (Minh Hng V! nm th 26). Mùa xuân, tháng
giêng, ly H C ng coi quân T Thánh D c (C ng ng i Din Châu). Quý Ly ngm tìm  &c dòng dõi
h H, mun %i theo h c!,  a C ng ra làm ng i tâm phúc.
Tháng 2, thi thái hc sinh, cho Z 30 ng i, là bn Hoàng Quán Chi, Lê V T^u, Mai Tú Phu,
ng Thc...
Mùa h, tháng 4, thi li viên.
Tháng 6, hn hán.
Mùa thu, tháng 7, gió d<, m a ln.

1

Chu Công: tc Chu Công án, con Vn V ng, ng i nh ra quan ch, l nhc. i sau nói n l, nhc, phn nhiu nhc n
Chu Công.

2

Kh%ng T : tên là Khâu, tên t là Trng Ni, ng i n c LZ thi Xuân Thu, ã san nh L#c kinh, là sách kinh in ca Nho giáo, tr
thành ông t% ca nho gia.

3

T &ng tr ng cho ngôi v ca thiên t .

4

Lu$n ng<: là sách ghi nh<ng li ca Kh%ng T , do hc trò ca ông biên t$p,  &c coi là sách kinh in ca nho gia.

5

Xem Lu$n ng< thiên Ung dã, Nam T là v& V Linh Công, >p nh ng rt dâm d$t.

6

Xem Lu$n ng< thiên V Linh Công, Kh%ng T t" n c V sang n c Trn, dc  ng b ht l ng n, ng i i theo ói n nZi
không ng d$y  &c.

7

Xem Lu$n ng< thiên D ng hoá, Công Sn tc Công Sn Pht Nhiu, làm quan t ca h Quý, gi< p Phi làm phn. Ph$t Ht là
quan t p Trung Mâu, gia thn ca quan i phu Tri u Gin T n c Tn.

8

Hàn D!: tên t là Thoái Chi, c!ng gi là Hàn X ng Lê, ng i Nam D ng, là mt danh nho i  ng.

9

Chu M$u Thúc là tên t ca Chu ôn Di i Tng, hi u là Liêm Khê tiên sinh, son Thái c c  và sách Thông th , là ông t% ca
phái Lý hc.

10

Trình Hi u, Trình Di: là hai anh em, hc trò Chu ôn Di. Trình Hi u, hi u là Minh o tiên sinh, có san nh li sách Tính lý và
thuyt Thái c c . Trình Di, hi u là Chính Thúc, hi u là y Xuyên tiên sinh, là em Trình Hi u, có làm truy n cho kinh Dch và kinh
Xuân thu.

11

D ng Thi: tên t là Trung L$p, hi u là Quy Sn tiên sinh, hc trò ca Trình Di.

12

Trng T: là tên ca La Tùng Ngn, hi u là D Ch ng tiên sinh, hc trò D ng Thi. Ông  ^n, c sách, không ra làm quan.

13

Lý Diên Bình: tc Lý ng, tên hi u là Diên Bình tiên sinh, là hc trò La Tùng Ngn và là thy hc Chu Hy, n%i ting v lý hc.

14

15

Chu T : tc Chu Hy, tên t là Nguyên Hi (sau %i là Trng Hi), khi mt  &c tòng t  Vn Miu nên gi là Chu T , là ng i
t$p i thành ca phái Lý hc i Tng.
Huy n Tân Phúc: sau là huy n a Phúc, nay thuc huy n Sóc Sn, Hà Ni.
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Tháng 8, ng t, n c to.
Tháng 9, có sâu lúa.
Mùa ông, tháng 10, em công chúa Thái D
h$u ca Linh c. T" khi Linh c b hi, Th &ng
D ng nhân i chi [23b] H Tây, thông dâm vi
V ng Thiên Trch). Th &ng hoàng gi$n, em g cho

ng1 g cho Thái bo Hãng. Thái D ng là hoàng
hoàng nh chn ng i chng hin g cho. Thái
Ph quân ty là Nguyên Uyên (con ca Cung Tín
Hãng là em Nguyên Uyên  làm nh#c.

Giáp Tut, [Quang Thái] nm th 7 [1394], (Minh Hng V! nm th 27). Mùa xuân, tháng
giêng, thuyn buôn n c Chà Bà2 ti dâng ng a l.
Tháng 2, Th &ng hoàng sai th& vJ tranh Chu Công giúp Thàng V ng3, Hoc Quang giúp Chiu
 , Gia Cát giúp Th#c H$u chúa5, Tô Hin Thành giúp Lý Cao Tông6, gi là tranh "T ph#"7, ban cho
Quý Ly,  giúp quan gia8 c!ng nên nh th.
4

Tháng 3, Th &ng hoàng chiêm bao thy Du Tông em quân n và c bài th nh sau:
Trung gian duy h<u xích chy hu,
Ân cn tim th &ng bch kê lâu.
Kh^u v ng d nh h ng vong s ,
Bt ti tin u ti h$u u.
(O gi<a ch có loài m= =,
Lm le ln lên lu gà trng.
Kh^u v ng ã nh vi c h ng vong,
Không  tr c mà  v sau).
Th &ng hoàng t mình chit t oán là : "xích chy"9 là Quý Ly "bch kê" là Th &ng [24a]
hoàng, vì th &ng hoàng tu%i tân d$u10; "kh^u v ng" là ch< "quc"11; vi c n c còn hay mt sau sJ
thy. Th &ng hoàng suy ngh v gic chiêm bao này lung lm, nh ng th không th làm gì  &c n<a.
Mùa h, tháng 4, sau hi th12, th &ng hoàng gi Quý Ly vào cung, ung dung bo r'ng:
"Bình ch ng13 là h thân thích nhà vua, mi vi c n c nhà u trao cho khanh c . Nay th
n c suy yu, tr?m thì già nua. Sau khi tr?m cht, quan gia nu giúp  &c thì giúp, nu hèn kém ngu
mui thì khanh c t nh$n ly ngôi vua".

1

CMCM 11 chép là Thiên Huy công chúa, con gái th &ng hoàng.

2

Tc Ja-va (In-ô-nê-xi-a).

3

Chu Công án là quan chng t ca nhà Chu. Chu V! V ng Phát cht, con là Thành V ng Tung lên ngôi lúc 13 tu%i. Chu Công
phi trông coi mi vi c, giúp Thành V ng n lúc tr ng thành.

4

Hoc Quang gi< chc i t mã t ng quân, phò Hán Chiêu  lúc lên ngôi mi 9 tu%i.

5

Gia Cát L &ng tc Kh%ng Minh, là th"a t ng ca Chiêu  L u B n c Th#c i Tam Quc. L u B cht, con là L u Thi n ni
ngôi, tc Th#c H$u chúa, mi vi c n c, vi c quân u phi trông c$y vào Gia Cát L &ng.

6

Tô Hin Thành là Thái úy triu Lý Cao Tông, nh$n di m nh Cao Tông phò vua nh= là Long Cán lên ni ngôi mi 3 tu%i.

7

T ph#: ngh a là bn viên i thn giúp vua khi mi lên ngôi.

8

Ch Thu$n Tông.

9

Xích chy: ngh a là mõm =, mi ng =, hay = m=. Xích chy hu là loài = m= ám ch Lê Quý Ly.

10

11
12

13

Bch kê: ngh a là gà trng. Ngh Tông sinh nm Tân D$u, tc nm gà. Tân thuc hành kim, loài kim sc trng. Vì th "bch kê"
ám ch Ngh Tông.
Ch< v ng?  trong lòng ch< kh^u? là ch< "quc"?.
Theo t#c nhà Trn, h'ng nm vào ngày mng 4 tháng 4, vua hi hp b tôi làm l tuyên th  n ng C%. (Xem bn k, quyn
5, Kin Trung nm th 3, 1277).
Ch Quý Ly.
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Quý Ly b= m!, r$p u khóc lóc t" t, ch tri vch t th r'ng:
"Nu thn không bit dc lòng trung, ht sc giúp Quan gia  truyn n con cháu v sau thì
tri sJ ghét b= thn".
Quý Ly li nói: "Lúc Linh c V ng làm iu tht c, nu không nh oai linh b h thì thn ã
ng$m c i d i t ri, còn âu  &c ti ngày nay! Thn dù nát tht tan x ng c!ng ch a h báo áp
ly mt trong muôn phn n c ó, dám âu li có lòng khác!".
Mùa thu, tháng 7, ly Phùng [24b] C# làm Kinh s doãn, %i thành Trung ô doãn.
Tháng 8, ly Hoàng Hi Khanh làm An ph s l Tam ái.
Mùa ông, tháng 11, bãi b= ng vn kim pháp vi n, +t Th &ng l$m t . Ly Lê Nguyên Tr"ng
con c ca Lê Quý Ly làm Phán t s . Tháng 12, ngày 15, Th &ng hoàng bng, táng vào Nguyên Lng 
Yên Sinh, miu hi u là Ngh Tông, tên th#y là Quang Nhiên Anh Trit Hoàng .
S thn Ngô S Liên nói: Ngh Tông tính tri hòa nhã, gi< lòng kính c^n, lo s&.
Nh ng uy v! không   ánh lui gi+c ngoài1, sáng sut không   phân bi t li
gièm, có mt Nguyên án mà không bit dùng, li giao vi c n c cho ng i h ngoi2,
khin xã tc nhà Trn i n s#p %, th c là "'ng tr c có kW sim nnh mà không
thy, àng sau có gi+c c p mà không [25a] hay"3.
t Hi, [Quang Thái] nm th 8 [1395], (Minh Hng V! nm th 28). Mùa xuân, tháng 2, ngày
20, b= húy ch< "nguy t" và ch< "nam" cho dùng ch< c!.
Quý Ly git ng i tôn tht là Ph quân ty Nguyên Uyên và con th ca Cung Chính V ng S
Hin là Nguyên D$n, vì hai ng i này trong khi  tang Ngh Tông hay nói n chuy n Nh$t Ch ng4.
Li git c s nhân Nguyn Phù. S Hin gi ic thoát cht. T c b= h Trn ca Nguyên Uyên, %i
thành h Mai. Theo l c!: ng i tôn tht có ti n+ng phi t c b= h c!, %i gi là h Mai.
Ly Quý Ly làm Nh$p ni ph# chính thái s
quc i v ng, eo lân phù vàng.

bình ch ng quân quc trng s , Tuyên Trung v

Mùa h, tháng 4, xung chiu cho Quý Ly  &c  nhà bên h<u snh, ài gi là "Hoa l "5. Quý Ly
nhân biên chép thiên Vô d$t6, dch [25b] ra quc ng<  dy Quan gia, m nh l nh ban ra thì x ng là
Ph# Chính Cai Giáo Hoàng 7.
Tháng 6, cm các quan không  &c dùng áo th#ng tay, ch cho phép dùng áo h>p tay. Dân gian
ch  &c dùng trong dp ngày chay, ngày giZ.  dùng không  &c m vàng, sn son.
Nhà Minh sai bn Nhâm Hanh Thái sang òi 5 vn quân, 50 cZ voi, 50 vn thch l ng  a n
biên gii  dùng vào vi c quân .
Khi y, ng i Minh ánh các man làm phn  Long Châu và châu Ph#ng Ngh a8, ngm bày k y,
hòng ly c s l ng th c np không ,  bt ng i n c ta. Hanh Thái m$t báo cho ta bit. Ta thác

1

Ch Chiêm Thành.

2

Ch Lê Quý Ly.

3

Li ng Trng Th trong sách Hán th . Nguyên vn: "Tin h<u sàm nhi bt kin, h$u h<u t+c nhi bt tri".

4

Nh$t Ch ng m u git Quý Ly, b Ngh Tông git (vi c chép vào nm Quang Thái th 5, 1392).

5

Snh, ài: là Trung th snh và Ng s ài. Hoa l : là nhà  ca i thn thân c$n vua.

6

Mt thiên trong sách Th &ng th  &c coi do Chu Công án son ra  rn dy Thành V ng nhà Chu. "Vô d$t" có ngh a là ch
có l i bing, an nhàn. Ni dung ca thiên này là làm vua nên chm lo chính s , hiu nZi khó nhc ca dân, không nên ánh thu
n+ng...

7

Ngh a là giúp vua tr n c kiêm vi c dy bo vua.

8

Long Châu và Ph#ng Ngh a: u thuc tnh Qung Tây, Trung Quc.
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c không cung cp quân lính và voi chin, ch cp mt ít l ng th c sai quan  a n ng ng ri tr
v.
Nhà Minh li sai s sang òi nhà s , ph# n< xoa bóp, ng i b thin, ta  a sang mZi loi mt ít.
Mùa ông, tháng 12, ly L ng Nguyên B u làm Hành khin tri [26a] i tông chính; Hà c
Lân làm nh$p ni hành khin môn h t ty; Hoàng Hi Khanh làm Phát v$n ty; Phm C Lu$n làm Tham
m u quân s kiêm Khu m$t vi n s .
Bính Tý, [Quang Thái] nm th 9 [1396], (Minh Hng V! nm th 29). Mùa xuân, tháng giêng,
xung chiu sa thi các tng o ch a n 50 tu%i tr xung, bt phi hoàn t#c. Li thi nh<ng ng i
thông hiu kinh giáo, ai Z thì cho làm  ng u th1, tri cung, tri quán, tri t , còn thì cho làm kW hu
ca ng i tu hành.
Tháng 3, xét duy t quân ng!.
Mùa h, tháng 4, bt u phát [tin giy]. Thông bo hi sao. In xong, ra l nh cho ng i n
%i, c 1 quan tin ng %i ly 1 quan 2 tin giy.
Th thc [tin giy]: t 10 ng vJ rng, t 30 ng vJ sóng, t 1 tin vJ mây, t 2 tin vJ rùa,
t 3 tin vJ lân, t 5 tin vJ ph &ng, t 1 quan vJ rng. KW làm tin gi b ti cht, rung t, tài sn
tch thu.
Cm [26b] tuy t tin ng, không  &c cha lén, tiêu v#ng, tt c thu ht v kho Ngao Trì 
kinh thành và tr s các x. KW nào vi phm c!ng b tr ti nh làm tin gi.
Xung chiu qui nh cách thc thi chn nhân tài, dùng th vn bn k`, bãi b= phép vit ám t
c% vn.
K` th nht thi mt bài kinh ngh a có các phn phá , tip ng<, tiu ging, nguyên , i
ging, kt lu$n, t" 500 ch< tr lên. K` th hai thi mt bài th  ng lu$t, mt bài th phú c% th, hay
th Ly tao, th Vn tuyn, c!ng t" 500 ch< tr lên. K` th ba thi mt bài chiu theo th Hán, mt bài
ch, mt bài biu theo th t l#c i  ng. K` th t mt bài vn sách, ra  thì theo kinh, s hay thi
s , mZi bài phi 1000 ch< tr lên. C nm tr c thi h ng thì nm sau thi hi, ng i Z thì vua thi 1 bài
vn sách  xp b$c.
Tháng 6, quy nh [26a] kiu m! áo các quan vn võ: Quan nht ph^m (áo) màu tía; nh ph^m
màu = th?m; tam ph^m màu hng nht; t ph^m màu xanh l#c; ng! ph^m, l#c ph^m, tht ph^m màu
xanh bic; bát ph^m, c u ph^m màu xanh. Duy ni th thì dùng qun hai ng, không dùng xiêm. Ng i
không có phn hàm và hng hoàng nô thì dùng màu trng. Các t#ng quan chc t c t" l#c ph^m tr lên
dùng m! cao sn2, chánh l#c ph^m  &c tht ai, i hia. V sc m!, chánh thì sc en, tòng thì sc
xanh. Ng i tôn tht thì i m! ph ng thng màu en. Võ quan t c l#c ph^m i m! chit xung, t c
cao mà không có chc thì tht ai, i m! giác ính, t tht ph^m tr xung i m! thái c%3; tòng tht
ph^m i m! toàn hoa . V ng hu i m! vin du4; ng s ài i m! kh c phi5. Nh<ng quy ch v
tin giy, v m! áo trên ây u làm theo li ca thiu bo V ng Nh< Chu c.
Mùa thu, tháng 8, sai t ng ch huy quân Long Ti p là Trn Tùng i ánh Chiêm Thành, bt
 &c t ng n c y là B ông em v, ban cho h tên là Kim [27b] Trung Li t, ch huy quân H% Bôn.

1

CMCB 11 chép là Tng  ng u m#c, có lJ là mt chc ng u mt b ph$n nhà s .

2

M! cao sn: c!ng ch nh kiu m! vin du, nh ng không lõm xung, ng thEng, không có ng sut tháo ra lp vào.

3

M! thái c%: theo L ký, là m! ca ng i mi gia quan, m! vi thm.

4

M! vin du: theo D ph#c chí trong H$u Hán th thì kiu m! này c!ng nh m! thông thiên, cao 9 tc, thân m! thEng, ính m!
hi lõm, thEng chZ lõm xung y làm mt vòng st (cu m!), n'm ngang tr c vòng st có cái ng sut ngang  tháo ho+c lp
vòng st y.

5

M! kh c phi: ch nh kiu m! tr ng quan, cao 7 tc, rng 5 tc, làm b'ng c$t tre, nh ng bên d i co li.
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Sau này, vào nm Bính Tut, khi phòng ng thành a Bang, [Trung Li t] dâng k sách  a quân
lên biên gii ón ánh, không cho quân gi+c tin vào t ta, không  chúng  vào tr ng binh và thông
u&c  ng tin quân. Nh ng các t ng không theo k y. B ông b b nh ri cht.
Mùa ông, tháng 10, ly H C ng làm i tr châu l Din Châu, +ng T
châu s .

Thành làm Phán

Tháng 11, Quý Ly làm sách Quc ng< Thi ngh a1 và bài t a, sai n< s dy h$u phi và cung nhân
hc t$p. Bài t a phn nhiu theo ý mình, không theo t$p truy n ca Chu T .
S thn Ngô S Liên nói: T" sau khi Mnh T mt, ng i làm thy u ch
chuyên dy môn ca mình, ng i i hc c!ng ch hc riêng theo mt hc thuyt . Ngun
chia, dòng tách, sai mt ly i mt d+m! Có khi thì chy tách thành mt dòng khác, có khi
li quay giáo mà ánh l?n nhau, không sao quay v mt mi  &c! Nh<ng hc gi áng
[28a] ca ng&i, tuy gi b$c i nho c!ng không tránh kh=i còn có vt t` vt nh=, ch a có
ai là  &c hoàn ho c .
Chu T sinh vào cui i Tng, k tip công vi c chú gii l#c kinh2 ca các nhà nho Hán,  ng,
ng &c dòng tìm ngun, hiu  &c ý ca thánh nhân  các b kinh  li, rõ  &c o thánh nhân 
nh<ng li hun gii, vt óc nghin ng?m, lý và tâm dung hp . Ông gii thích thì t ng t$n, ch d?n thì
xa rng, th c là t$p i thành ca các tiên nho và c!ng là khuôn m?u cho nh<ng kW h$u hc. Hung chi
li có Trình T x ng  tr c, và Chu T b% sung chZ ch a hoàn ho  sau, thì ngh a ã tinh lm ri.
Ng i sau mà có tr c tác, thì c!ng ch là m mang cho rng thêm, tô chuc cho bóng thêm, có th mà
thôi, sao li  &c chê bai bàn ci?
[28b] inh S u, [Quang Thái] nmth 10 [1397], (Minh Hng V! nm th 30). Mùa xuân,
tháng giêng, sai Li b th &ng th kiêm Thái s l nh Z Tnh (có sách chép là M?n) i xem t và o
c ng An Tôn ph Thanh Hóa, p thành ào hào, l$p nhà tông miu, d ng àn xã tc, m  ng
ph, có ý mun di kinh ô n ó, tháng 3 thì công vi c hoàn tt.
Tr c ó, triu ình bàn bc ch a xong, hành khin Phm C Lu$n khuyên nên thôi.
Quý Ly nói: "Ý ta ã nh t" tr c ri, ng i còn nói gì n<a!".
n ây thì th c hi n.
Lúc y, Khu m$t ch s Nguyn Nh< Thuyt dâng th can, i ý nói: "Ngày x a, nhà Chu, nhà
Ng#y di kinh ô u g+p iu chEng lành. Nay t Long Z3 có núi Tn Viên, có sông Lô nh4, núi cao
sông sâu, t b'ng phEng rng rãi. T" x a, các b$c  v ng m nn d ng n c, không i nào không
ly t làm ni sâu gc bn r. Hãy nên noi theo vi c tr c: khi y quân Nguyên b git, gi+c Chiêm phi
np u... Xin ngh li iu ó,  làm th v<ng vàng cho n c nhà. An [29a] Tôn t ai ch$t h>p, hWo
lánh,  ni u non cui n c, h&p vi lon mà không h&p vi tr. Cho dù d a vào th him tr thì i
x a ã có câu: "Ct  c ch không ct  him"5.
Quý Ly không nghe. Sau n k` xét công Quý Ly thy có tên Nh< Thuyt lin nói:
"Ng i ngày t"ng nói ct  c không ct  him".
Ri ph b= không dùng.

1

Quc ng< Thi ngh a: gii thích Kinh Thi b'ng quc ng< hay dch Kinh Thi ra quc ng< (ch< Nôm).

2

Ch 5 b sách kinh in ca nhà Nho là Kinh Thi, Kinh Th , Kinh Dch, Kinh Lê, Kinh Xuân thu và Kinh Nhc.

3

Long Z: ch Thng Long. Truyn thuyt k r'ng lúc Cao Bin nhà  ng mi p thành i La, thy thn nhân hi n lên x ng là
thn Long Z. i La t" i Lý %i là Thng Long. Do ó ng i ta th ng gi là Thng Long (Hà Ni ngày nay) là t Long Z.

4

Sông Lô: hay sông Nh, là sông Hng ngày nay.

5

Nguyên vn "Ti c bt ti him" là câu ca Ngô Khi, mt danh t ng i Chin Quc nói vi Ng#y V! hu.
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Phan Phu Tiên nói: Tào Tháo di kinh ô n t Ha, nm ly thiên t  sai
khin ch hu, c nghi p, nhà Hán chìm m th c là bt u t" ó. Quý Ly di kinh ô
n An Tôn, git vua và di t h vua, c nghi p nhà Trn b s#p %, ch lJ khôg phi bi
ó hay sao? Tuy nhiên, bn lon thn t+c t i nào mà chEng có chúng? Ct  ng i
làm vua phi c ng quyt mà x oán, sáng sut mà tra xét  không có mi lo v sau
thôi.
Mùa h, tháng 4, %i trn Thanh Hóa thành trn Thanh ô; trn Quc Oai thành trn Qung Oai;
trn [29b] à Giang thành trn Thiên H ng; trn Ngh An thành trn Lâm An; trn Tr n Yên thành
trn Thiên Quan; trn Lng Giang thành trn Lng Sn; trn Din Châu thành trn Vng Giang; trn Tân
Bình thành trn Tây Bình. Bãi các chc i, tiu t xã, i toát, còn chc qun giáp v?n theo quy ch c!.
nh quy ch quan li trn nh$m bên ngoài.
L +t chc An ph s và An ph phó s. Ph +t chc Trn ph s và Trn ph phó s. Châu
+t chc Thông phán và Thiêm phán. Huy n +t chc L nh úy và Ch b  cai tr. L thng nhip ph,
ph thng nhip châu, châu thng nhip huy n. Các vi c h tch, tin thóc, ng#c t#ng u làm chung
thành s% sách ca mt l, n cui nm báo lên snh  làm b'ng c mà kho xét. Li +t các ph ô
c, ô h, ô thng, t%ng qun và ty thái thú  trông coi.
Ly Phó t ng Lê Hán Th ng coi ph ô h l ông ô; Thái bo Trn Hàng coi ph ô thng
l Bc Giang; Trn Nguyên Tr<1 [30a] coi ph ô thng l Tam Giang; thiu bo V ng Nh< Chu làm tri
Thiên Tr ng ph l quân dân s ; Hành khin Hà c Lân làm hành Tân Yên ph l thái thú. Li +t
chc giáo th# và giám th kh  các châu trn.
Tháng 5, xung chiu r'ng:
"i x a, n c có nhà hc, ng có nhà t , toi có nhà t ng2 là  t= rõ giáo hóa, gi< gìn
phong t#c, ý tr?m rt chung nh v$y. Nay quy ch  kinh ô ã , mà  châu, huy n thì có thiu, làm
th nào rng  ng giáo hóa cho dân? Nên l nh cho các ph l Sn Nam, Kinh Bc3, Hi ông, u +t
mt hc quan, ban cho quan in4 theo th b$c khác nhau: ph châu ln thì 15 m?u, ph châu v"a thì
12 m?u5, ph châu nh= 10 m?u  chi dùng cho vi c hc trong ph châu mình (mt phn  cúng ngày
mng mt, mt phn cho nhà hc, mt phn cho èn sách). L quan và quan c hc hãy dy bo hc
trò cho thành tài ngh , c n cui nm thì chn [30b] ng i u tú tin c lên triu ình, tr?m sJ thân
hành thi chn và ct nhc".
S thn Ngô S Liên nói: By gi có chiu l nh này, còn gì tt >p b'ng th n<a?
Nh ng l nh này không thy thi hành, vì không phi là bn ý ca vua, mà vì Quý Ly mun
làm vi c c p ngôi, m &n vi c y  thu ph#c lòng ng i mà thôi.
Tháng 6, xung chiu hn ch danh in6.
i v ng và tr ng công chúa thì s rung không hn ch; n th dân thì s rung là 10
m?u. Ng i nào có nhiu nu có ti, thì cho tùy ý  &c ly rung  chuc ti, b bim chc hay mt
chc c!ng  &c làm nh v$y. S rung th"a phi hin cho nhà n c.

1

Bn dch c! (t.II, tr.201) chép là Trn Nguyên Hãn và chú là CMCB 11 chép là Trn Nguyên Hãn. Nh ng th c ra C ng m#c  ch%
này v?n ghi là Trn Nguyên Tr< coi ph ô thng Tam Giang.

2

ng: là mt n v hành chính i x a gm 50 nhà: toi t ng t nh làng, xã; t và t ng u là tên tr ng hc.

3

ây là tên t thi Lê ch không phi tên t i Trn. Có th li chiu  &c chép li không úng nguyên vn.

4

Quan in: tc rung công .

5

Bn dch c! chép là 11 m?n và chú là CMCB 11 ghi 12 m?u.

6

Danh in: là rung có ng i ng tên, tc rung t .
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Tr c kia, các nhà tôn tht th ng sai nô t` ca mình p ê bi  b bin  ngn n c m+n,
sau hai ba nm, khai kh^n thành rung, cho h ly l?n nhau và  ngay y, l$p ra nhiu rung t t
trang, cho nên có l nh này.
H<u thiêm tri chính s [31a] hành Khu m$t vi n s Phm C Lu$n ch huy quân Thn Sách
ánh bn gi+c c= áo =  trn Tuyên Quang, thua tr$n b cht,  &c t+ng T bc x (C Lu$n ng i
huy n  n An1. Ly Hành khin Z Th Mãn thay làm Kinh lu&c s Tuyên Quang.
Mùa ông, tháng 11, Quý Ly bc vua di kinh ô n ph Thanh Hóa .
Vua i Yên Sinh bái yt các lng tr c, ri ti hành ti  h ng i Li gi là cung Bo Thanh.
Cung nhân Trn Ngc C và Trn Ngc Kim nói m$t vi vua là di kinh ô th nào c!ng có vi c c p
ngôi. Quý Ly nghe  &c, cho r'ng viên miu l nh Lê H&p, viên ph# o H<u L!ng2 là L ng Ông c!ng
ng m u, em git c.
Hành khin ng tri i tông chính t L ng Nguyên B u z gch ngói, gZ ln  các cung i n
Th#y Ch ng, i An, giao ht cho các châu T" Liêm và Nam Sách ch ti kinh ô mi, g+p bão chìm
[31b] m mt quá n a .
Nhà Minh sai  a hai ng i tc h nhà Nguyên là i H và Tiu H sang an trí  n c ta. Cho
i H tên là a Ph#c C, Tiu H tên là a Bo Lang.
T ng Chiêm Thành là Ch a Bi t cùng vi em là M Hoa T" Ca Di p em c nhà sang hàng.
Ban tên cho a Bi t là i Trung, phong là Kim Ngô v t ng quân, Ca Di p làm Cm v ô, u ban
h inh, li cho trn th Hóa Châu  chng gi< Chiêm Thành.
Mu Dn, [Quang Thái] nm th 11 [1398], (t" tháng 3 tr i là Thiu  Kin Tân nm th 1,
Minh Hng V! nm th 31). Mùa xuân, tháng 3, ngày 15, Lê Quý Ly bc vua phi nh ng ngôi cho
hoàng t An3.
Quý Ly có ý c p ngôi, nh ng ã trót th vi Ngh Hoàng ri, s& trái li th, bèn ngm sai o s
Nguyn Khánh ra vào trong cung, thuyt ph#c vua r'ng:
"Cõi tiên thanh nhã thm tho, khác hEn phàm trn, [32a] Li t thánh triu ta ch th o Ph$t,
ch a có ai i theo chân tiên. B h  &c tôn  ngôi c u ng!4, nh ng muôn vi c khó nhc, chi b'ng
truyn ngôi cho ông cung5  gi< khí h hòa".
Vua nghe li, ri Khánh làm l tâu ghi vào s% ph#ng o vào cõi tiên. Quý Ly làm cung Bo
Thanh  phía tây nam núi i Li, mi vua ti  ó. Vua bèn nh ng ngôi cho hoàng thái t . T chiu
nh ng ngôi i l &c nói:
"Tr?m sm m huyn phong6, không có b#ng mun ng xe hoàng c7. c kém lm gi< ngôi
cao, th c khó lòng kham n%i. Hung chi tâm b nh th ng hay phát ra, vi c tông miu và chính s do
y u b tr ngi. Li th nguyn tr c, tri t qu thn u ã nghe. Nay phi nh ng ngôi  gi<
mãi c  to ln, Hoàng thái t An hãy lên ni ngôi Hoàng . Ph# chính thái s Lê Quý Ly ly danh

1

 ng An: tc huy n Bình Giang v sau, nay là mt phn t huy n C^m Bình, Hi H ng.

2

Nguyên vn là ch< "h<u", nh ng chc là ch< "c%", C ng M#c c!ng chép là C% L!ng. C% L!ng là tên i Trn, n i Lê mi %i
là H<u L!ng, nay là huy n H<u L!ng, thuc tnh Lng Sn.

3

Nguyên vn là ch<? không có loi t" nào có ch< này. Tên vua nhà Trn th ng có b nh$t, ho+c h=a. O ây, tên vua là An và
thêm b h=a .

4

Hào C u ng! ca quê Kin trong Kinh Dch nói: "Long phi ti thiên, l&i kin i nhân"  &c coi là im xut hi n vua gi=i, nên
"ngôi c u ng!" là ch ngôi vua.

5

Tc thái t .

6

Huyn phong: là phong cách thanh tao,  ây ch o giáo.

7

Hoàng c: loi xe vua ng , ngoài bc l#a sc vàng. Nên hoàng c c!ng dùng  ch ngôi vua.
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ngh a Quc t%1 gi< quyn nhip chính. Tr?m t
cung Bo Thanh  th=a ý nguyn t" tr c".

làm Thái Th &ng Nguyên Quân Hoàng , tu d zng 

[32b] Hoàng thái t An lên ngôi  cung Bo Thanh, %i niên hi u là Kin Tân nm th 1. i xá.
Tôn Khâm Thánh hoàng h$u là Hoàng thái h$u.
Khi y thái t mi lên 3 tu%i, nh$n truyn ngôi không bit ly. Quý Ly sai thái h$u ly tr c cho
thái t ly theo.
Quý Ly t x ng là Khâm c H ng Li t i V ng. Bn vn thì  là Trung th th &ng th snh
ph#ng nhip chính cai giáo hoàng  thánh ch v.v ..
Ngày hôm y, lên ng i n  kinh ô mi. L m"ng xong, ban yn cho các quan t" ng! ph^m
tr lên, cho phép con trai, con gái do xem  c a nam thành c ngày l?n êm.
Ra l nh cho nh<ng ng i có rung phi khai báo s m?u rung.
Hành khin Hà c Lân nói kín vi ng i nhà r'ng: "+t ra phép này ch  c p rung ca dân
thôi". Quý Ly nghe  &c, giáng Lân làm H b th &ng th .
Li ra l nh cho dân phi nêu rõ h tên cm  trên rung. Quan l, ph châu, huy n [33a] cùng
khám xét, o c, l$p thành s% sách, 5 nm mi xong. Rung nào không có giy khai sinh báo hay cam
kt thì ly làm quan in2.

THIFU
Tên là An, là con tr ng c+a Thun Tông,
Bo Ninh i Vng.

F
ngôi 2 nm, Quý Ly cp ngôi, ph làm

Ph: H} QUÝ LY và HÁN THwzNG
Quý Ly tên t là Lý Nguyên, t suy t$ tiên là H Hng Dt v!n ng'i Chit Giang, 'i
Hu Hán th'i Ng Quý3 sang làm Thái thú Di_n Châu. Sau ó, làm nhà hng Bào (t châu
này, ri là tri ch+. n 'i Lý, [có ng'i] ly công chúa Nguy t ích, sinh ra công chúa
Nguy t oan, n 'i cháu th* 12 là H Liêm d'i n hng i Li, Thanh Hóa, làm con
nuôi tuyên úy Lê Hun, t y ly Lê làm h mình. Quý Ly là cháu b!n 'i c+a Hun. 'i Trn
Ngh Tông, t ch*c Chi hu t* cc chánh ch ng thng lên Khu mt i s*, lên Tiu t
không, tin phong ng bình chng s, liên tip gia phong ti Ph chính thái s nhip
chính, Khâm *c Hng Li t i Vng, Qu!c T$ Chng Hoàng, ri thay ngôi nhà Trn, /t
qu!c hi u là i Ngu, tr li h H, cha y m(t nm thì truyn ngôi cho con là Hán
Thng. Hán Thng tên c là H@a, tim ngôi c hn 6 nm. Sau hai cha con u b ng'i
Minh b&t. S s em hai ng'i h H4 chép tng nm thành k5, nay trut b@ và s a cho
úng.
1

Quc t%: tc là t% ph# (ông) ca vua. V& Thu$n Tông là con gái tr ng Quý Ly. Quý Ly là ông ngoi ca Thiu  An.

2

Quan in: rung công.

3

Ng! Quý: còn gi là Ng! i, giai on lch s Trung Quc gm 5 triu i: H$u L ng, H$u  ng, H$u Tn, H$u Hán, H$u Chu,
H$u Hán (947 - 950) là tên mt triu i do L u Tri Vin l$p ra k tip triu i H$u Tn, +t quc hi u là Hán, nên i sau gi là
H$u Hán.

4

Tc H Quý Ly và H Hán Th ng.

5

Theo phép chép s truyn thng ca s gia phong kin, ch nh<ng triu i chính thng mi  &c chép riêng thành k, nh k
nhà Lý, k nhà Trn, k nhà Lê... nh<ng triu i không chính thng (gi là nhu$n triu) thì không  &c chép thành k.
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[33b] K Mão, [Kin Tân] nm th 2 [1399], (Minh Thái T% Kin Vn nm th 11). Mùa h,
tháng 4, Quý Ly c ng bc vua phi xut gia th o giáo, ra  quán Ngc Thanh thôn m Thy2, m$t
sai ni t^m hc sinh Nguyn C^n i theo  trông coi. Vua h=i r'ng:
"Ng i theo hu ta mun làm gì chng?".
C^n không nz tr li. Quý Ly làm bài th bo C^n r'ng:
"Nguyên Quân3 không cht, thì ng i phi cht!".
Li làm bài th  a cho Nguyên Quân r'ng:
Tin h<u dung ám quân,
Hôn c c$p Linh c.
Hà bt to an bài,
 s lao nhân l c.
(Tr c ó vua hèn ngu,
Hôn c và Linh c.
Sao không sm li u i,
 cho ng i nhc sc?).
C^m bèn dâng thuc c. Vua không cht, li dâng n c d"a và không cho n mà v?n không
cht. n ây, sai Xa kw v th &ng t ng quân Phm Kh V nh tht c% cht. Chôn  lng Yên Sinh, miu
hi u là Thu$n Tông.
Bn Thái bo Trn Hãng, Th &ng t ng quân Trn Khát Chân m u git Quý Ly không thành, b
git.
Hôm y, Quý Ly hp th  n Sn4. Bn Khát Chân ã có ý git Quý Ly. Quý Ly ngi trên lu
nhà Khát Chân [34a]  xem, y nh l thiên t ng n miu n chùa5. Cháu Kh V nh là Phm T%
Thu và thích khách là Phm Ng u Tt cm g m nh lên, Khát Chân tr"ng mt ngn li, nên vi c không
xong.
Quý Ly cht d ng d$y, v s h v xung lu.
Ng u Tt vt g m xung t nói: "Cht u%ng c l! thôi".
S vi c b phát giác, bn tôn tht Hãng, Tr# quc Nh$t ôn, t ng quân Trn Khát Chân, Phm
Kh V nh, hành khin Hà c Lân, L ng Nguyên B u, Phm Ông Thi n, Phm Ng u Tt và các liêu
thuc, thân thích gm hn 370 ng i u b git c, tch thu gia sn, con gái bt làm nô t`, con trai t" 1
tu%i tr lên b chôn sng, ho+c b dìm n c. Lùng bt d ng lin my nm không ngt. Ng i quen
bit nhau ch  a mt ra hi u, không dám nói chuy n vi nhau. Nhà dân không  &c cha ng i i
 ng ng tr, h có ng i [34b] ng tr, thì phi báo nhà láng ging, cùng nhau xét h=i giy t, hành
lý, lý do i qua  làm chng c bo l nh. Các xã u +t im tun, ngày êm tun tra canh gi<. L
minh th t" ó không c hành n<a.
Khát Chân ng i Hà Lãng, huy n V nh Linh6, ba i làm th &ng t ng quân. Ng i i truyn
Khát Chân khi sp b hành hình, lên núi n Sn gào thét 3 ting, cht qua 3 ngày sc m+t v?n nh khi
sng, rui nh+ng không dám bâu. Sau có hn hán, cu m a thì ng nghi m ngay.

1

Kin Vn: là niên hi u ca Minh Hu , không phi là ca Minh Thái T%, Toàn th in lm.

2

Thôn m Thy: thuc huy n ông Triu, nay thuc tnh Qung Ninh.

3

Tc Thu$n Tông. Sau khi truyn ngôi cho con, Thu$n Tông t x ng là Thái Th &ng Nguyên Quân Hoàng .

4

n Sn: là ngn núi  xã Cao M$t, huy n V nh Lc, thuc tnh Thanh Hóa.

5

Ch< "l "?  nguyên bn là ch< "trc"?, s a li là "l ", chúng tôi cho là h&p lý.

6

V nh Linh: tên huy n i Trn, i Lê %i là V nh Phúc. Nay là huy n V nh Lc, tnh Thanh Hóa.
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Nguyên B u ng i Tuyên Quang, tiên t% là Th Sung làm Toát Thông V ng kiêm ph# o 
triu Lý. Các con là Vn, Hin, Qu u  &c phong hu. Con ca Qu là Hiu Bão vì có công ánh Toa
ô  &c phong Quan ph#c hu; Hiu Bão sinh ra Th Tc  &c phong L+c Thu$n hu; Th Tc sinh ra
Cúc Tôn làm Quan sát s; Cúc Tôn sinh ra Nguyên B u.
[35a] S thn Ngô S Liên nói: Quý Ly n ây ti ác ã cht y ri. Trn Hãng ã i li, h>n
c vi các t ng vn t ng võ t" tr c, nu bit th"a c quyt oán, vch ti git vua ca Quý Ly,
hi p sc vi Kh V nh mà git nó i, thì danh chính ngôn thu$n, mà vi c c!ng xong ri. ánh tic li do
d , s& s t, n nZi chuc ly bi vong.
Tháng 6, Quý Ly t x ng là Quc T% Ch ng Hoàng, m+c áo màu b hoàng1,  cung Nhân Th,
ra vào theo l thái t 2, dùng 12 chic lng vàng. Con là Hán Th ng x ng là Nhip thái phó,  bên h<u
i n Hoàng Nguyên. Nguyên Tr"ng làm t . Bng vn thì  là Ph#ng Nhip Chính Quc T% Ch ng
Hoàng, ch x ng là "d " mà ch a dám x ng "tr?m"3.
S thn Ngô S Liên nói: Công t Ng< n c S tr c khi c p ngôi, +t ph#c
ch, bày [35b] quân hu, kt c= b nh cung vua, ngang nhiên ngo mn, l vW hung
hng  làm nh#t chí mi ng i. Thy không ai dám chng li, by gi mi không còn
kiêng s& gì n<a mà tr% ht ngón ác4. Vi c làm ca h H c!ng cùng mt duc!.
Mùa thu, tháng 7, Nguyn D#ng Ph, ng i C% 'ng5 ph Thanh Hóa dâng th i ý nói r'ng:
Ch ng Hoàng là hi u gì? B hoàng là sc gì? i vi vi c phó thách cu tiên  thì th nào?
Quý Ly bt giam my ngày ri tha.
Tháng 8, tên c p Nguyn Nh< Cái trn vào núi Thit Sn làm gi tin giy tiêu dùng. G+p lúc
Thu$n Tông b git, Khát Chân b chém, mi chiêu d# dân lành  &c hn vn ng i, hot ng  các x
L$p Thch, sông áy, Lch Sn6, sông à, Tn Viên, c p bóc b"a bãi, các châu huy n không sao chng
 &c.
Tháng 9, di các ti nhân giam  Co in vào xã T ng Mt,Thanh Hóa.
[36a] Sai Trn Ninh dc sut ng i ph Thanh Hóa trng tre gai  phía tây thành, phía nam t"
n Sn, phía bc t" An Tôn n t$n c a Bào àm, phía tây t" ch& Kh Lãng  V c Sn n sông LZi
Giang, vây quanh làm toà thành ln bc phía ngoài. Dân chúng ai ly trm mng thì b x t .
Dc r"ng r$m và ng hoang d ng các quán xá, t" cu i Tân n bn àm Xá  ti n cho
quân dân qua li ngh ngi.
+t s tun kim  sông i Li. Sai chng dây chão to  gi<a sông phàm các thuyn trên sông
phi kéo dây theo th t mà i, không  &c tranh nhau i tr c.
Mùa ông, tháng 10, %i ng i có ti i ày làm lính khi m ng, sai i khi các con kênh Vi,
kênh Trm, kênh Hào, n t$n c a bin Hà Hoa  ti n thuyn bè qua li.
Tháng 12, sai Nguyn B'ng C , An ph s ông L7 i ánh Nguyn Nh< Cái, d>p yên  &c.

1

Màu b hoàng: màu vàng nh nh hoa x ng b.

2

CMCB 11 chép là "thiên t ", có lJ h&p lý hn.

3

"D " là i t" ngôi th nht, ngh a làm "ta", dùng cho mi ng i, còn "tr?m" là ting t x ng, ch riêng vua  &c dùng.

4

Công t Ng< n c S khi hi th vi các n c  t Quc, m+c áo >p nh áo vua, có quân hu cm giáo mác h v , kt c= b
làm chZ  ti ni th nh cung vua. Sau này, git Giáp Ngao, là vua S, lên làm vua tc S Linh V ng (xem T truy n, LZ Chiêu
Công nm th 1).

5

C% 'ng: là tên giáp, thuc huy n Ho'ng Hóa, tnh Thanh Hóa.

6

Lch Sn: thuc huy n Sn D ng, tnh Tuyên Quang ngày nay.

7

O ây Toàn th chép là ông L, nh ng  on sau (t 40b), chép rõ ràng B'ng C là An ph s l ông ô.
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(B'ng C ng i huy n ông Ngàn, Bc Giang).
[36b] Canh Thìn, [Kin Tân] nm th 3 [1400], (Nm này nhà Trn mt, t" tháng 3 tr i, Quý
Ly c p ngôi, x ng là Thánh Nguyên nm th 1; Minh Kin Vn nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng, Lê
Quý Ly l$p con là Hán Th ng làm thái t .
Tr c ây, Quý Ly nh l$p Hán Th ng nh ng ch a quyt, mi m &n cái nghiên á mà nói
r'ng:
"Th nht quyn k` thch, h<u thì vi vân v! d nhu$n sinh dân" (Hòn á l b'ng nm tay này, có
lúc làm mây làm m a  nhun thm sinh dân), bo con tr ng là Tr"ng i li  xem chí h ng ra
sao.
Tr"ng i li r'ng: "Giá tam thn tiu tùng, tha nh$t tác ng tác l ng d phù xã tc" (Cây
thông nh= mi ba tc kia, ngày sau làm r ng ct  chng nâng xã tc). By gi ý mi quyt nh.
Tháng 2, ngày 28, Quý Ly bc vua nh ng ngôi và buc ng i tôn tht và các quan ba ln dâng
biu khuyên lên ngôi. Quý Ly gi v c tình t" chi nói: "Ta sp xung lZ n ni ri, còn m+t m!i nào
trông thy tiên   d i t n<a?".
Ri t l$p làm vua, +t niên hi u là Thánh Nguyên, quc hi u là i Ngu1, %i thành h H.
[37a] Phan Phu Tiên nói: Kh%ng T nói: "Không phi ma nhà mình mà cúng là
sim nnh". Vì th ch Thanh t" chi không nh$n là dòng dõi L ng Hu Công2; L u
Vi p t t" không nh$n là h hàng L u thái h$u. Nhà  ng t  Nghiêu làm tiên t% mà
tiên nho chê c i: Chiêu Li t là con cháu Trung Sn T nh V ng mà Ôn Công không
th"a nh$n3. âu phi có riêng t gì trong vi c khen chê!.
Là vì h hàng xa xôi, các i bin %i, khó mà tin chc  &c. Quý Ly li nh$n là dòng dõi xa ca
H Công Mãn, t Ngu Thun làm thy t%, thì cái ti di i  tim ngôi th c không gì to b'ng.
S thn Ngô S Liên nói: Phu Tiên theo thuyt ca Ôn Công cho r'ng nu Chiêu Li t là dòng dõi
ca Trung Sn T nh V ng thì h hàng xa xôi c!ng khó mà tin  &c. Nh v$y là không tin li ca Gia Cát
V! [37b] hu4. Nh ng Gia Cát là b$c hin tài, hn n<a th i c!ng ch a xa lm, bo Chiêu Li t là dòng
dõi nhà vua ch lJ li không có cn c mà nói ba +t hay sao? Chu T 5 ã theo thuyt y thì còn nghi
ng gì n<a.
H Quý Ly ph vua làm Bo Ninh i V ng, vì vua là cháu ngoi nên không git.
L Tam Giang dâng con chim en = m=, tên là chim yng, có th nói  &c ting ng i. (Ng i
àn bà h ng y mt hôm bt  &c cái trng chim,  l?n vào trng gà cho p, khi ln lên, chim v?n
theo ng i àn bà y i cho l&n n, bt ch c ting gi l&n, dn dn nói  &c ting ng i).
Ng i trong thành dâng chim trng.

1

Theo truyn thuyt, h H là con cháu Ngu Thun; con Ngu Yên là V Mãn  &c Chu V! V ng phong co  t Trn gi là H
Công, sau dùng ch< H làm tên h. Quý Ly nh$n mình là dòng dõi h H, con cháu Ngu Thun, nên +t quc hi u là i Ngu.

2

ch Thanh khi làm t t ng nhà Tng, có ng i con cháu xa ca ch Nhân Ki t tc ch L ng Công ( &c phong là L ng Hu
Công) em bc chân dung và b'ng sc ca L ng Công n dâng và bo ông là con cháu xa ca L ng Công. Ông t" chi nói:
May g+p  &c phú quý nht thi, âu dám nh$n là con cháu L ng Công.

3

Chiêu Li t là L u B, Trung Sn T nh V ng là con Hán Cnh , Ôn Công tc T Mã Quang, s gia i Tng, tác gi b s T tr
thông giám. T Mã Quang không th"a nh$n L u B là dòng dõi vua Hán.

4

Tc Kh%ng Minh Gia Cát L &ng, b tôi ca L u B.

5

Ch Chu Hy.
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Quý Ly sai thuc quan  tam quán, chi h$u ni nhân, ni t^m hc sinh chia nhau i các l, bí m$t
dò h=i kW hay ng i d trong quan li, vi c l&i vi c hi  dân gian  tin hành vi c giáng trut hay
thng b%, quy nh thành th thc lâu dài. T" ó, các chc thú l nh1mi thay %i luôn.
Mùa thu, tháng 8, Quý Ly m khoa thi [38a] thái hc sinh. Ly Z bn L u Thúc Ki m 20 ng i.
Nguyn Trãi, Lý T Tn, V! Mng Nguyên, Hoàng Hin, Nguyn Thành u Z k` này.
(T Tn, Mng Nguyên và Thành u làm quan  triu nay2 n chc Quc t giám t t u, Hin
làm n Quc t giám giáo th#).
u  bài phú là "Linh kim tàng"3. Các hc trò xin ging ngh a  thi. Quan tr ng h=i: "Có l
c! nh v$y không?" Duy có Bùi ~ng ^u tr li r'ng triu Tng có Tôn Hà Khoa ã h=i ngh a  thi "Chi
ngôn nh$t xut"4. Cho nên quan tr ng ã ging ngh a  này.
(~ng ^u ng i Sn Vi5, làm giám th kh i Trn, n ây b gii chc, vào thi ã 50 tu%i,
 &c b% chc giám quan. Sau nói vi c trái ý, b giáng làm thái t thuyt th , không bao lâu b giáng làm
thái t tân khách).
Mùa ông, tháng 12, Quý Ly tìm ph h h nôi, h ngoi, bà là h Chu, m> là h Phm, gi là h
Ho th.
Quý Ly ly Hành khin Z Mân làm Thy quân ô t ng; t ng ch huy quân T Thánh D c là
Trn Vn ( &c ban h H) làm ng ô t ng; t ng ch huy quân Long Ti p Trn Tùng ( &c ban h
H) làm B quân ô t ng; t ng ch huy quân T Thánh D c là Z Nguyên Thác làm ng ô t ng;
[38b] em 15 vn quân i ánh Chiêm Thành.
Quý Ly nh ng ngôi cho con là Hán Th ng, t x ng là th &ng hoàng, cùng coi chính s .
Hán Th ng phong bà phi ca mình là Trn Th làm Hin Gia hoàng h$u,  cung Phù Tang. Vì
ch< "tang" (cây dâu) ng âm vi ch< "tang" (vi c tang) nên %i là cung Phù C c.
Quý Ly sai s sang nhà Minh.
Tr c kia, m> Hán Th ng là Huy Ninh công chúa (truy tôn là Thái t hoàng h$u), con gái ca
Trn Minh Tông, tr c ã ly Phò ký lang Trn Nhân Vinh, Ngh Tông không cho gi< tit [ tang
chng], em g cho Quý Ly, sinh ra Khâm Thánh hoàng h$u và Hán Th ng.
n ây, sai s sang báo nhà Minh, nói r'ng h Trn ã tuy t t , Hán Th ng là cháu ngoi
Minh Tông, tm trông coi vi c n c.
Hán Th ng ánh thu các thuyn buôn, nh 3 mc th &ng, trung, h. Mc th &ng ánh thu
mZi thuyn 5 quan, mc trung 4 quan, mc h 3 quan.
Nm y, chúa Chiêm Thành [39a] La Ngai cht, con là Ba ích Li lên ngôi.
Tân T, [1410], (H Hán Th ng Thi u Thành nm th 1, Minh Kin Vn nm th 3). Mùa
xuân, tháng 2, sét ánh im canh trên thành.
Hán Th ng %i lch Hi p k ca nhà Trn, dùng lch Thu$n Thiên.
Tháng 3, sét ánh vào ông cung, cht mt 3 ng i.

1

Thú: thái thú, l nh: l nh doãn. Thú l nh là tên gi chung nh<ng chc quan ng u  ph, châu ho+c  huy n.

2

Ch triu Lê.

3

Linh kim tàng: kho cha g m thiêng, ly in L u Bang dùng g m chém rn khi mi n%i lên chng nhà Trn.

4

Chi ngôn nh$t xut (Chén r &u nh câu nói mZi lúc mt khác) là câu trong sách Trang T . Chi là chén  trong mà bin %i t th,
c!ng ví nh li nói tùy theo s v$t mà %i thay.

5

Sn Vi: tên huy n, nay là huy n Lâm Thao, tnh Phú Th. Bùi ~ng ^u, ng i xã Xuân D!ng (làng Dóng). (BT).
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Mùa h, tháng 4, Hán Th ng sai làm s% h tch trong c n c, ********Hán Th ng %i lch
Hi p k ca nhà Trn, dùng lch Thu$n Thiên.
Tháng 3, sét ánh vào ông cung, cht mt 3 ng i.
Mùa h, tháng 4, Hán Th ng sai làm s% h tch trong c n c, cho ghi h H có hai phái  Din
Châu và Thanh Hóa. Biên ht vào s% nh<ng nhân kh^u t" 2 tu%i tr lên và ly s hi n ti làm th c s,
không cho phép ng i l u vong mà v?n biên tên trong s%. Yt th cho các phiên trn h có ng i kinh
nào trú ng# thì u%i v nguyên quán. Tr c ây Quý Ly có ln nói vi các quan: "Làm th nào có  &c
100 vn quân  chng gi+c Bc?". ng tri khu m$t s Hoàng Hi Khanh dâng k sách này.
n ây, s% làm xong, tính s ng i t" 15 tu%i tr lên, 60 tu%i [39b] tr xung  &c gp bi so
vi tr c. Cho nên nm Thi u Thành th 2 [1402] im binh càng nhiu.
Hán Th ng l$p phép hn ch gia nô, chiu theo ph^m cp  &c có s l &ng khác nhau, còn
th"a phi dâng lên, mZi tên  &c tr 5 quan tin. Ng i nào áng  &c có gia nô phi xut trình chúc
th 3 i. Nô ng i n c ngoài thì không theo l này.
Các nô u thích vào trán  ánh du: Quan nô thì thích hình viên ngc h=a châu, có khi ly b%
sung vào quân i n tin; ca công chúa thì thích hình cây d ng, cây  ng; ca i v ng thì thích 2
khuyên =, ca quan nht ph^m thì thích 1 khuyên en; ca quan nh ph^m tr xung thích 2 khuyên
en.
By gi bn s i phu tham phú quý, mong  &c lòng ca h H, dâng th khuyên git hi con
cháu nhà Trn, gim bt s rung và nô  nén bt th l c ca h, nh bn Hoàng Hi Khanh, Nguyn
Hy Chu, ng Thc, còn li thì nhiu vô k.
H Tùng i ánh Chiêm Thành, nghe li ình i Trung, cho quân b i  ng núi, [40a] tách
xa hEn quân thy, g+p khi n c l!, t ng s  gi<a  ng ht l &ng n 3 ngày, phi n ng c áo giáp
b'ng da  n. Quân tr v, Tùng do i  ng him, lz mt quân c, áng phi x chém. Nh ng vì có
công lao hi còn tim 1  &c tha ti cht,  làm xã binh.
Hán Th ng +t kho th ng bình2, phát tin giy cho các l, theo giá c mua thóc cha vào kho.
By gi s quan li  các l, ph, châu, huy n có thay %i, nên không làm  &c.
Hán Th ng +t h ng ình quan, có chánh, có phó, sau ch dùng mt viên.
Hán Th ng h l nh cho các l nung gch  dùng vào vi c xây thành. Tr c ây xây thành Tây
ô, ti nhiu á ti xây, ít lâu sau li b s#p %, n ây mi xây trên b'ng gch, d i b'ng á.
Hán Th ng nh quan ch và hình lu$t n c i Ngu.
Mùa ông, tháng 12, Hán Th ng ly Nguyn Phi Khanh làm Hàn lâm hc s .
[40b] Nhâm Ng, [1402], (Hán Th ng Thi u Thành nm th 2, Minh Kin Vn nm th 4).
Mùa xuân, tháng 2, Hán Th ng xét duy t quân ng!.
Tháng 3, Hán Th ng p s a  ng sá t" thành Tây ô n Hóa Châu. Dc  ng +t ph xà
và trm truyn th , gi là  ng thiên lý.
Mùa h, tháng 6, Hán Th ng ly ng Thc làm Trung tán, ban cho h Ng#y (ví vi Ng#y
Tr ng3 nhà  ng).

1

Tc là khi Hán Th ng  ngôi thái t .

2

Th ng bình: ngh a là "luôn luôn cân b'ng". Khi thóc hn thì ong vào, khi thóc kém thì bán ra theo giá rW  giá thóc %n nh

3

Ng#y Tr ng: là t t ng ca nhà  ng, n%i ting thEng thn can ngn vua, dâng hn hai trm t biu s can ngn  ng Thái
Tông, Thái Tông c!ng phi kính n .

299

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn VIII

Mùa thu, tháng 7, Hán Th ng em i quân i ánh Chiêm Thành. Ly Z Mãn làm ô t ng;
i n ni phán th Nguyn V làm Chiêu d# s; An ph s l ông ô Nguyn B'ng C làm ng chiêu
d# s.
i quân sp ti t Chiêm, inh i Trung c zi ng a i tr c các quân, g+p t ng gi+c Ch
Tra Nan, hai bên giao chin, u b cht.
Chúa Chiêm Ba ích Li s&, sai c$u là B in dâng mt voi trng, mt voi en và các sn v$t
a ph ng, li dâng t Chiêm ng1  xin rút quân.
B in ti, Quý Ly bt ép [41a] phi s a t biu là dâng np c ng C% L!y2. Ri chia y y
thành bn châu Thng,Hoa, T , Ngh a. +t An ph s và An ph phó s l Thng Hoa  cai tr; min
u ngun t y thì +t trn Tân Ninh3. Chiêm Thành thu ly nh<ng dân ph# c$n  a v n c. Ng i 
li thì b% làm quân.
Hán Th ng iu An ph s l Thu$n Hóa Nguyn Cnh Chân làm An ph s l Thng Hoa.
Cnh Chân dâng th nói xin theo vi c c! ca nhà Hán, nhà  ng, m ng i np thóc  vi c phòng b
biên c ng  &c y , nh<ng ng i np thóc thì ho+c ban t c cho, ho+c  &c min ti tu` theo mc
.
Quý Ly phê: "Bit  &c my ch< mà dám nói vi c Hán  ng, th c là th'ng ngng hay nói, ch
chuc ly ting c i thôi!".
Hán Th ng ly Hi u Chính hu Ch Ma Nô à Nan làm C% L!y huy n th &ng hu, trn gi< châu
T , Ngh a, chiêu d#, vZ v dân chúng ng i Chiêm  m u tin ánh.
+t nhã nhc, ly con các quan vn [40b] làm kinh v lang, con các quan võ làm chnh n lang,
t$pvúa các i u võ, vn,võ.
Tháng 8, Hán Th ng p àn Giao  n Sn  làm l t Giao4. i xá.
Hôm t, Hán Th ng ngi ki u Vân Long, t" c a Nam i ra, các cung tn, m nh ph#5, quan vn,
quan võ trong triu theo th t i sau. M! áo ca àn bà kém chng mt b$c, nu bn thân là tôn quý
thì không phi kém.
L c! ca i tr c có nghi l bái yt hai b$c, quan li và ng i theo hu rt ông. C 3 nm c
hành i l mt ln, thiên t ngi xe Thái Bình6, khc gZ làm 40 hình ng i tiên, m+c áo vóc, cm c i
tr c, nu i thuyn nh=  h Chu T c thì dùng dây th"ng gm  kéo thuyn; 2 nm c hành trung l
mt ln, thiên t ngi ngai chm bách cm; 1 nm c hành tiu l mt ln, thiên t ngi ngai nh=. Ch a
t"ng làm l t Giao. Nay Hán Th ng mi bt u làm l này. Nh ng vì khi dâng chén r &u, [Hán
Th ng] run tay, r &u b % [42a] xung t, nên phi ng"ng li.
Hán Th ng nh li các l thu và tô rung.
Triu tr c, mZi m?u thu 3 thng thóc, nay thu 5 thng. Bãi dây, triu tr c thu mZi m?u 9 quan
ho+c 7 quan tin, nay thu hng th &ng Eng mZi m?u 5 quan tin giy, hng trung Eng mZi m?u 4
quan tin giy, hng h Eng 3 quan tin giy. Tin np h'ng nm ca inh nam tr c thu 3 quan, nay
chiu theo s rung, ng i nào ch có 5 sào rung thì thu 5 tin giy; t" 6 sào n 1 m?u thì thu 1 quan;

1

Chiêm ng:  &c chia làm hai châu Thng và Hoa, là t các huy n Thng Bình, Tam K`, Qu Sn, Duy Xuyên tnh Qung Nam
- à N|ng ngày nay.

2

C% L!y:  &c chia thành hai châu T
Ngãi ngày nay.

3

Tân Ninh: là vùng các con sông Thu Bn, Vu Da  min tây tnh Qung Nam- à N|ng ngày nay.

4

T Giao: là t tri vào tit ông chí và t t vào tit H chí.

5

M nh ph#: các bà  &c vua phong hi u cho.

6

Xe Thái Bình:  &c ch to t" i Lý.

và Ngh a, là t các huy n Bình Sn, Sn Tnh, T

Ngh a, M c, c Ph%, tnh Qung
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1 m?u 1 sào n 2 m?u thu 2 quan; t" 2 m?u 1 sào n 2 m?u 5 sào thu 2 quan 6 tin; t" 2 m?u 6 sào
tr lên thu 3 quan. inh nam không có rung và trW m côi, àn bà góa, thì d?u có rung c!ng thôi
không thu.
S nhân Nguyn B^m dâng th cho r'ng Tin H1 nên nh ng ngôi, lui v  Kim Âu2, H$u H3,
thì nên tôn là th &ng hoàng [42b], thái t Nhu lên ngôi Quan gia4. Quý Ly gi$n lm, cho là B^m ch
trích nhà vua, s tình nghiêm trng, sai em chém.
Quý Mùi, [1403], (Hán Th ng Khai i nm th 1, Minh Thái Tông V nh Lc nm th 1). Mùa
xuân, tháng 2, Hán Th ng em nh<ng ng i không có rung mà có ca di n Thng Hoa5, biên ch
thành quân ng!. Quan li  các l, ph,châu, huy n chia t cho h . Ng i  châu nào thì thích hai
ch< tên châu y vào hai cánh tay  làm du hi u. n nm sau  a v& con i theo, gi<a  ng, b bão
cht ui, dân phn nhiu ta oán.
Hán Th ng m dân np trâu  cp cho dân mi di n  Thng Hoa, ng i np  &c ban
t c.
Hán Th ng ly ph l Thanh Hóa làm t Tam ph#6 ca kinh k`; %i ph Thanh Hóa thành ph
Thiên X ng, gm vi C u Chân và Ái Châu gi là Tam ph#. Li %i Din Châu thành ph Linh Nguyên,
cng là T [43a] ph#. %i ph Kin X ng thành ph Kin Ninh, %i núi i Li thành núi Kim Âu. +t
chc th giám7; ban hành cân, th c, th ng, u, nh giá tin giy, cho mua bán vi nhau. By gi,
ng i buôn bán phn nhiu chê tin giy. Li l$p iu lu$t  x ti không tiêu tin giy, bán giá cao,
óng c a hàng, bao che giúp nhau.
Hán Th ng cm ng i tôn tht và cung nhân không  &c x ng quý hi u, ng i vi phm b tr
ti.
Hán Th ng sai git ng i ph ng thu$t là Trn c Huy.
c Huy hi trW mm rng út v"a nm tay, tay dài quá gi, có ng i bo r'ng ngày sau tt quý
hin. n khi ln lên, hc ngh ph ng thu$t, th ng ban êm ánh mõ làm phép k` binh, nh có nghìn
muôn ng i reo hò ánh nhau; li i khp các xã, ly trm tên nh<ng ng i i tun biên vào s% quân.
Vi c b phát giác, thu  &c mt quyn sách ph ng thu$t, mt con du nguw, mt thanh g m nh=, mc
chic mõ ng. X ti lng trì, [43b] s% quân thì ném xung n c ho+c t i không h=i n.
Hán Th ng d ng miu  các lng t^m ti Thiên X ng,  th cúng t% kho, sm chiu cúng
t. Li d ng miu  các lng t^m Bào t, Linh Nguyên  th cúng tiên t%. O kinh thành thì d ng ông
thái miu  th cúng tông phái h mình, Tây thái miu  th h ngoi là Trn Minh Tông và Trn
Ngh Tông.
Nhà Minh sai  Tu8 sang báo vi c Thái Tông lên ngôi và %i niên hi u.
By gi vua Minh óng ô  Kim Lng, Yên V ng L làm phn, git các quan Tam ty, em quân
tin ánh kinh s , i n âu thng  &c y, vào trong thành chém git b"a bãi. Kin Vn9 t thiêu mà
cht. L t l$p làm vua, %i niên hi u là V nh Lc. By gi có bài th r'ng:

1

Ch H Quý Ly.

2

Tc núi i Li, thuc huy n V nh Lc, tnh Thanh Hóa.

3

Ch H Hán Th ng.

4

Tc ngôi vua. i Trn, H, vua gi là quan gia.

5

Tên l, gm 4 châu Thng, Hoa, T , Ngh a.

6

i x a, ât gn kinh k` gi là "ph#". "Tam ph#" là ba vùng t gn kinh k`.

7

Th giám: ng i coi ch&.

8

Minh s , An Nam truy n chép nm này nhà Minh sai hành nhân là D ng Bt sang ta. CMCB 12 c!ng chép theo nh v$y.

9

Kin Vn: là niên hi u ca vua Hu  nhà Minh.
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Giang th &ng hoàng k` ng,
Thiên biên t chiu hi.
Kin Vn niên d mt,
Hng V! v$n trùng khai.
Triu s tao hình l#c,
Cung nga % kip khôi.
Thùy tri thiên ti h$u,
Thanh s h<u [44a] d ai.
(Trên bn c vàng ng,
Chân tri chiu tía v1.
Nm Kin Vn ã mt,
V$n Hng V! li ra.
Triu quan b chém git,
Cung nga th^y b#i tro.
Ai hay ngàn nm n<a,
S sách có th ng ru!).
Có ng i bo là Gii Tn làm bài th ó cho nên b ti ha2.
Hán Th ng óng thuyn inh nh=  ánh Chiêm Thành, d nh phân chia các t Bn t
lang, Hc Bch và Sa Li Nha3 t" T Ngh a tr v nam n biên gii Xiêm La làm châu huy n.
Gia phong Phm Nguyên Khôi làm i t ng quân hai v Thiên Ng u và Ph#ng Thn, ch huy
quân Long Ti p, hành thy quân ô t ng; H Vn làm phó. Z Mã ch huy các quân Thiên C ng; Z
Nguyên Thác làm phó. Quân thy b cng 20 vn ng i u theo tit ch ca Nguyên Khôi. Ai ra tr$n
àm s& gi+c thì b chém, v& con, in sn b tch thu sung công. Các quân vào t Chiêm, làm nhiu chin
c#; vây thành Chà Bn sp ly  &c, nh ng vì quân i ã 9 tháng, ht l ng n, không thng phi rút
v. Z Nguyên Thác vì trái l nh ca ô t ng, tha ti cht, b  làm binh.
Chiêm Thành cu cu [44b] nhà Minh. Ng i Minh i 9 chic thuyn v &t bin sang cu. Các
quân ta tr v g+p quân Minh  ngoài bin. Ng i Minh bo Nguyên Khôi r'ng phi mau rút quân v,
không  &c  li lâu. Nguyên Khôi t" Chiêm Thành tr v b Quý Ly qu trách vì không git ht  &c
quân Minh.
Phan Phu Tiên nói: Nguyên Khôi vn không có tài làm t ng, ch gi=i v nh<ng
vi c khéo léo, vì có n riêng là h ngoi,  &c +c cách gia phong t c hu, th mà tr$n
này thành công  &c, so vi vi c Hán V!  sai nh s Lý Qung i ánh i Uyn thì có
khác gì.
Ph ng s Nguyn i Nng ng i Giáp Sn dùng l a cu, kim châm  ch<a b nh cho ng i,
Hán Th ng b% làm chc Qung t t th"a. +t quan thuc Qung t4 bt u t" ó.
i Nng xo trá, có sc khoW, có th bn  &c n= cng. Sau làm Qung t l nh kiêm ch huy
dinh Binh qua, ri  &c iu i ch huy quân Sùng Uy.
[45a] By gi s nhà Minh qua li n c ta liên tip nh mc c i, kW thì yêu sách, ng i thì sách
h=i, Hán Th ng sai ng i tùy ph ng cu gz, vt v v vi c ng tip.
Mùa ông, tháng 10, Hán Th ng git thân thuc ca bn Nguyn Toán làm ni quan  Bc.

1

Khi Yên V ng L mang quân i ánh v kinh ô, Kin Vn sai em chiu th xá ti cho L , bo rút quân tr v phiên trn. L
không nh$n t chiu.

2

Gii Tn b nhà Minh bt giam ri git cht. Vi c này chép vào nm Trùng Quang  th 3 (1441) (Xem BK 9).

3

Bn i lang: là t Panduranga ca Cham-pa, nay là vùng Phan Rang  Thu$n Hi. Hc Bch và Sa Li Nha, ch a rõ ch vùng nào.

4

Qung t: c quan coi vi c y t by gi.
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Tr c ây Minh Thái T% t"ng òi ng i b thin, tng nhân, àn bà xoa bóp, ta u chiu ý  a
cho.  &c vài nm, tha các tng nhân và tú n< v n c, ch gi< bn b thin sung làm ni quan. n khi
Thái Tông lên ngôi, có ý mun xâm l &c ph ng Nam, sai bn Nguyn Toán, T" Cá, Nguyn Tông o,
Ngô Tín sang s và thm h=i thân thuc, d+n m$t r'ng, nu có quân ph ng Bc sang thì d ng c vàng,
ghi là thân thuc ca viên ni quan h tên là mZ tt sJ không b git hi. Vi c y b phát giác, bt ht
thân thuc ca nh<ng tên y em git i.
[45b] Giáp Thân, [1404], (Hán Th ng Khai i nm th 2, Minh V nh Lc nm th 2). Mùa
xuân, tháng 2, Hán Th ng cho r'ng An ph s ph l Tân H ng kiêm ông ô phán là Trn Quc Ki t
bit p ê ngn n c m+n, ti n vi c cày cy ca dân, th ng t c 1 t .
Hán Th ng sai Phan Hòa Ph em biu nhà Minh hai con voi en và trng và dâng t  xin
hoãn quân, ri li nói di vi nhà Minh là h H ln t và bt cng voi. n ây, nhà Minh sai s sang
trách h=i, nên  a biu voi.
Hán Th ng nh th thc thi chn nhân tài: C tháng 8 nm nay thi h ng, ai Z thì  &c min
tuyn b%1; li tháng 8 nm sau thi hi, ai Z thì thi b% thái hc sinh. Ri nm sau n<a thi li bt àu thi
h ng nh nm tr c. By gi hc trò chuyên nghi p hc hành, mong  &c b% d#ng, nh ng mi  &c
thi  b L ri g+p lon phi thôi. Phép thi ph=ng theo li vn t ba tr ng ca nhà Nguyên2 [46a]
nh ng chia làm 4 k`, li có k` thi vit ch< và thi toán, thành ra 5 k`. Quan nhân, ng i làm trò, kW phm
ti u không  &c d b%.
Tr c ây, nm Nhâm Ng [1402], chn tráng inh, ng i nghèo sung làm quân tr& dch, sau li
%i thành quân bi v , chia làm hàng t, hàng h<u, dùng tên cm thú  +t quân hi u (nh kiu
ph &ng hoàng, k` lân...), ly quan vn, võ ng i tôn tht cai qun.
Hán Th ng khai Liên Cng3 t" Tân Bình n a gii Thu$n Hóa, vì bùn cát ùn lên, không khai
 &c.
C a Eo4  Hóa Châu b vz. Hán Th ng sai ly quân lính  kinh thành i p li.
Hán Th ng óng thuyn inh st  phòng gi+c ph ng Bc, có hi u là "Trung tàu ti l ng",
"C% lâu thuyn ti l ng", ch m &n ting là ch l ng thôi, nh ng bên trên có  ng sàn i li  ti n
vi c chin u, bên d i thì hai ng i chèo mt mái chèo.
Quý Ly git viên t ng quân c! H Tùng.
Tr c ó, Tùng ã b gii chc, xin bán [46b] các  khí gii ca nhà mình, [Quý Ly] không
cho, có ý mun dùng li. Sau Tùng li lén thông dâm vi v& ca c hành khin L ng Nguyên B u là con
gái ca Trn Quý. Quý Ly tc gi$n nói:
"Bn tài gi=i u t" c a nhà Tùng mà ra!".
Tùng cùng vi ng i Chiêm u hàng là Ch Sn Nô âm m u làm phn, ngm liên kt vi ng i
Chiêm Thành  trao %i tin tc cho nhau. Vi c b tit l, Tùng và con gái Quý u b x t .
Nhà Minh sai hành nhân Lý K`5 sang.
K` t quyn làm oai làm phúc, ánh $p các quan bn tng và c bi n, bt phi i nhanh,
không k   ng. Tr c ây s gi t" ông ô n Tây Kinh phi 12 ngày, K` ch i có 8 ngày, n
nhà công quán thì quan sát khp mi hình th. Khi K` tr v, Quý Ly s& tit l s tình, sai Phm L#c Tài
1

CMCB 12 ch<a là "sung tuyn b%", ngh a là " &c l a chn b% d#ng".

2

Theo Thông giám t$p lãm thì nm Hoàng Khánh th 3 (1314) mi nh phép thi 3 k` là: k` th nht thi hai bài minh kinh và kinh
nghi; k` th hai thi các bài phú, ch, cáo, ch ng, biu theo c% th; k` th ba thi 1 bài vn sách, h=i v kinh s và thi s .

3

Liên Cng: sau thuc xã Thy Liên, huy n L Thy, nay thuc Qung Bình.

4

C a Eo: tc c a Thu$n An  tnh Th"a Thiên - Hu.

5

Toàn th chép là ?, Minh s (An Nam truy n) chép là?, v$y phi c là K`.
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u%i git i. Nh ng n Lng Sn, thì ã ra kh=i c a i ri. K` h+c tâu [vi vua Minh] là h H x ng 
và làm th có nh<ng li lng m.
Hán Th ng ra l nh cho các quan viên không  &c [47a] i hia, ch cho i giày t gai sng. L
c! i tr c: quan t" l#c ph^m tr lên mi  &c i hia.
Hán Th ng l nh cho các l  go chín cp cho các châu  Thng Hoa theo li ca Hoàng Hi
Khanh.
Hánh Th ng l nh cho các biên ch nh<ng ng i không có rung làm i cùng nhân1.
Hán Th ng cm mi ng i trong n c không  &c dùng l#a phiu kj may áo, ch cho n n qua
thôi.
t Du, [1405], (Hán Th ng Khai i nm th 3, Minh V nh Lc nm th 3). Mùa xuân, tháng
2 Quý Ly git kW s là Nguyn Oâng Kiu và Lê ch.
Tr c kia Quý Ly có làm bài th rn dy Hán Th ng và Nguyên Tr"ng i khái nói:
Thiên dã phú, a dã tái.
Huynh  nh nhân, nh hà bt t ng ái?
Ô hô ai tai h ca khng khái!
(Tri thì che, t thì ch,
Anh em hai ng i, sao nz chEng th ng nhau?
Hzi ôi Ting ca khng khái làm sao).
V& Ông Kiu th ng ra vào trong cung, em th y nói vi Oâng Kiu. Oâng Kiu [47b] em
th y truyn t#ng  cu Hoa Cái. Hc sinh trong ph ca Tr"ng là Nguyn C^m và Nguyn Nh< Minh
em chuy n y báo ht vi Tr"ng. Tr"ng tâu vi Quý Ly, Quý Ly m$t sai Trung ô doãn là Z T Tri t
bt Kiu. T Tri t làm cZ mi, d# Oâng Kiu bt em b= ng#c. Oâng Kiu tht th cung x ng lây c n
b Lê ch, Z Loát. Loát trn thoát  &c. Oâng Kiu và Lê ch u b git, còn bn Hà Nh$t Tuyên b
ày ra châu xa. Bn Nguyn Nh< Minh có ti nghe c bài th y, phi  ra châu C u Chân. Vài tháng
sau, T Tri t bZng mc bo b nh, òi ly bút vit r'ng: "Ta ki n nhau vi mày", lát sau cht. Sau Nh$t
Tuyên c!ng b cht vì ti bè ng.
Nhà Minh sai s sang òi ct t Lc Châu  Lng Sn.
(By gi th% quan ph T Minh, Qung Tây là Hoàng Qung Thành báo lên r'ng Lc Châu là t
c! ca ph y).
Quý Ly sai hành khin Hoàng Hi Khanh làm cát a s. Hi Khanh em các thôn nh C% Lâu,
gm c thy 59 thôn tr cho nhà Minh. [48a] Quý Ly trách mng, lng nh#c Hi Khanh vì tr li t
nhiu quá. Nh<ng th% quan do bên kia +t, [Quý Ly] u bí m$t sai th% nhân  ó ánh thuc c git
i.
Hán Th ng l nh cho nh<ng ni u ngun  các trn np gZ làm cc. Châu V! Ninh thì cho
phép ly gZ ô m  lng C% Pháp  a n cho các quân óng cc  các c a bin và nh<ng ni xung yy
trên sông Cái  phòng gi+c ph ng Bc.
Nm y ói.
Hán Th ng l nh cho các quan ph, l, châu, huy n kim tra xem các nhà giàu có bao nhiêu
thóc, bo h bán cho dân, s l &ng nhiu ít khác nhau.
Mùa h, tháng 6, sét ánh và ông cung (tên nô cùng vú nuôi ca ông cung b cht). Hán
Th ng có l nh cu li nói thEng.
i xá.

1

Ngh a là i nh<ng ng i cùng kh%.
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Hán Th ng ngh bàn vi c di các cung i n  ông ô ti làm  ng C% Li t1.

By gi gi+c ph ng Bc sp sang mà dân thì ã lâu ngi i ph#c dch ni xa, cho nên +t ra k
y  thu ph#c lòng ng i. Nh ng rt cuc không làm  &c.
Hán Th ng t 4 kho quân khí. Không k là quân hay dân, h ai khéo ngh [48b] u sung
vào làm vi c.
Mùa thu, tháng 7, Quý Ly và Hán Th ng i tun tra xem xét núi sông và các c a bin,  kinh
l, vì mun bit th him hay d ca các ni. Tháng 8 thì tr v.
Hán Th ng sai b L thi chn nhân tài, Z  &c 170 ng i. Ly H Ngn, Lê Cng Thn sung
làm thái hc sinh lý hành2; bn Cù X ng Triu 6 ng i sung làm T Thi n  ng hc sinh. (T Thi n
 ng vn là tên nhà hc ca thái t triu Trn).
Nhà Minh sai bn ni quan Nguyn Tông o sang.
Tháng 9, Hán Th ng sai thi li viên.
Hán Th ng nh quân Nam ban và Bc ban chia thành 12 v ; quân i n h$u ông và tây chia
thành 8 v ; mZi v 18 i, mZi i 18 ng i; i quân thì 30 i, trung quân thì 20 i, mZi doanh là 15
i, mZi oàn là 10 i; cm v ô thì 5 i. i t ng quân thng l nh c.
Hán Th ng sai t Hình b lang trung [49a] Phm Canh sang nhà Minh xin ging hòa, Thông
phán là L u Quang ình làm phó s. Nhà Minh ch gi< mt mình Canh  li mà cho Quang ình tr v.
Quý Ly bim Nguyn Cnh Chân làm An ph s l Thng Hoa; ly Phong quc giám qun cán
Nguyn Ngn Quang làm Tuyên ph s kim chc ch trí s trn Tân Ninh. Quý Ly làm th ban cho
Quang r'ng:
Biên qu$n th"a tuyên t tráng chí,
Hùng phiên tit ch h<u huy du.
Thanh tùng bo nh tu hàn tit,
Bch phát khoan d tây c u.
Hun sc binh nông giai t u t ,
Gin ình trn thú th hà thu.
Cn lao v$t v vô tri gi,
T m#c nguyên phi t mi n l u.
(Trn tr biên c ng nuôi chí mnh,
Hùng phiên tit ch s|n m u hay.
Thông xanh ng i hãy bn tit lnh,
Tóc bc ta nguôi lo phía tây.
Rèn luy n binh nông u gi< nghi p,
Tri t hi trn thú h=i bao ngày?
Cn lao ch bo không ng i bit,
Tua m! âu cho n%i mt này).
Quý Ly thy mình tu%i ã 70, ban cho ph# lão các l t" 70 tu%i tr lên mZi ng i h ng t c 1
t , àn bà thì ban tin. O kinh thành thì ban t c và ban ti c r &u.
Hán Th ng sai Thái thú ông l Hoàng Hi Khanh c sut dân phu [49b] p thành a Bang3
 chng gi+c.
Khi y có ngôi n b dân phu phá hy, Hi Khanh ban êm chiêm bao thy thn nhân n báo,
cho làm li n ó.
1

ng C% Li t: theo chú thích ca bn dch c! thì C% Li t có th là KW Sét, tc xã Thnh Li t sau này,  gn Hoàng Mai, Hà Ni.

2

thái hc sinh lý hành: thái hc sinh ch a chính thc.

3

Theo CMCB 12 thì thành a Bang  xã C% Pháp, huy n Tiên Phong tnh Sn Tây. Nay thuc huy n Ba Vì, Hà Tây.
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(Hi Khanh làm th có câu r'ng:
Mao thim m nh dã cung tiu thoán,
Lão mc thì h ách ph cân.
(Mái tranh ành ph$n ni un nu,
Cây ci th ng khi chu búa rìu).
Ng i thc gi bit là sau ông sJ không  &c trn v>n.
Hán Th ng sai quân v ông ô óng cc ch+n c a sông Bch Hc  chng gi+c t" Tuyên
Quang n.
Hán Th ng chiu truyn An ph s l v triu, cùng vi các quan  kinh hp bàn nên ánh hay
nên hòa.
Có ng i khuyên nên ánh, ch  làm mi lo ngày sau. Trn th Bc Giang Nguyn Quân cho
là nên tm hòa, chiu theo nh<ng iu chúng mun  hoãn binh thì hn.
T t ng quc Tr"ng nói:
"Thn không s ánh, ch s& lòng dân không theo thôi!".
Quy Ly ban cho cái hp tru b'ng vàng.
S thn Ngô S Liên nói: M nh tri là  lòng dân. Câu nói ca Tr"ng hiu  &c
[50a] iu ct yu ó. Không th vì c là h H mà b= câu nói ca Tr"ng.
Hán Th ng cm nu r &u, vì lãng phí thóc go.
Hán Th ng bãi b= quan h ng ình.
Bính Tut, [1406], (Hán Th ng Khai i nm th 4, Minh V nh Lc nm th 4). Mùa h, tháng
4, nhà Minh sai Chinh Nam t ng quân H<u quân ô c ng tri là Hàn Quan và Tham t ng ô c
ng tri là Hàn Quan và Tham t ng ô c ng tri là Hoàng Trung em 10 vn quân  Qung Tây
sang xâm l &c, m &n c  a tên Trn V ng ng#y là Thiêm Bình v n c. Quân d"ng li  a u biên
gii không i.
Ngày mng, Hoàng Trung ánh vào c a i Lãnh Kinh1. Quân h H tht bi.
Sáng hôm ó, các quân thy b giao chin, nh v i t ng Phm Nguyên Khôi, t ng ch huy
quân Chn C ng là Chu Bnh Trung, t ng ch huy quân Tam Ph# là Trn Huyên Huyên, T Thn D c
quân Trn Thái Bc u thua cht. T t ng quc Tr"ng b= thuyn lên b, suýt b vây, có ng i vi dìu
xung thuyn thoát  &c. ó là vì thy bên kia quân [50b] ít, coi th ng chúng. Duy có T Thánh D c
quân H Vn t" V! Cao d?n quân ti ánh úp, gi+c b thua.
Trung li u th không ch n%i, n trng canh hai n a êm trn v. T ng ch huy quân H<u
Thánh D c H X, t ng ch huy quân Thánh D c Bc Giang Trn  nh ã  &c l nh ch+n ánh  c a i
Chi Lng t" tr c. Quân Minh bèn  a gii Thiêm Bình cho ta và sai quân y Cao Cnh Chiu g i th
hàng nói r'ng:
"Quan t%ng binh Hoàng sai tiu nhân ti ây trình bày ngài bit vi c này: Tr c vì Thiêm Bình
chy sang triu ình tâu r'ng hn chính là con ca quc v ng An Nam, vì th mi sai i binh sang
chiêu d#. Không ng trm h x này u không ph#c, rõ ràng là hn nói b$y. Nay lui quan quân v tâu
vi triu ình thì b quan i dc  ng ngn gi<, nghJn li Không qua  &c. Nay em Thiêm Bình ti
np, xin th cho i thì may lm".
H X cho phép. Vì th, tuy bt bt  &c nhiu tù binh mà [51a] ng i Minh v?n có kW trn
 &c.

1

O khong áp Cu, tnh Hà Bc.
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L dâng thng tr$n xong, tra h=i Thiêm Bình là tông phái nào, Thiêm Bình không chu nói. L nh
ng i nào nh$n bit  &c Thiêm Bình thì th ng t c 1 t , nh ng không ai dám nh$n. X ti lng trì.
Thiêm Bình là gia nô ca Trn Nguyên Huy, tc là Nguyn Khang. Các tù binh bt  &c  a i
Ngh An  làm rung, bn quan li thì gi<  kinh giao cho các nhà quyn quý nh$n nuôi.
Ni c^m y v nhà Minh Phm Cht nói vi Hán Th ng r'ng L u Quang  nh vâng m nh i s
n Bc Kinh có l$y Thiêm Bình. Ngay hôm y bt Quang  nh em chém.
Hán Th ng th ng chin công, mZi ng i t c 3 t . H X vì nghe k ng i Minh bt gii
Thiêm Bình  n nZi bn Hoàng Trung chy thoát, không  &c vn toàn, nên X và nh<ng thuc h
ca ông ch  &c th ng 2 t . Các quan vn võ trong ngoài dâng biu m"ng, [Hán Th ng] t" chi
không nh$n.
Khi quân Minh mi vào [51b] cõi, ra l nh cho nhân dân u phá b= ht lúa má; các x Lng
Châu, V! Ninh, Bc Giang, Gia Lâm, Tam ái, u nghiêm chnh làm v n không nhà trng. Quân Minh
rút i, nhân dân li ph#c nghi p nh c!.
Hán Th ng sai An ph s Tam Giang là Trn Cung Túc sang nhà Minh cu hòa và gii thích s
vi c Thiêm Bình, Thông phán Ái Châu là Mai Tú Phu làm phó s, Thiêm phán T ng T làm tòng s . Nhà
Minh gi< h li, sau bt  &c hai [cha con] h H mi th v.
Hán Th ng gi Tuyên ph s Thng Hoa Nguyn Ngn Quang v làm i lý chính; ly Trn ph
s Ngh a Châu là Lê Quang T% làm Tuyên ph s Thng Hoa. Hi Khanh gi< chc Hành khin t ty th
lang kiêm l nh thái thú Thng Hoa, tit ch Tân Ninh, chuyên quyn cai tr mt ph ng. Z Mãn thôi
chc Th &ng th l nh h<u tham tri chính s , ly Hành khin Binh b th &ng th kiêm Thiên Ng u v i
t ng quân Z Nhân Giám thay. [52a] Ni nhân coi quân Thiên Ch ng là Ngô Min làm Hành khin
th &ng th l nh h<u tham tri chính s kiêm coi các lng ph Thiên X ng.
Tháng 6, nh tháp Báo Thiên %, An ph s ông ô Lê Khi không báo tin, b bim 1 t .
Hành khin môn h h<u ty lang trung Trn Ngn Chiêu b bãi làm H b th &ng th , ly Thiêm
tri ni m$t kiêm tri Th^m hình vi n s Nguyn C^n làm Hành khin môn h h<u ty lang trung.
Hán Th ng b% thêm h ng quân, ly ng i có ph^m t c tm trông coi. Chiêu m nh<ng
ng i vong m nh làm quân d!ng hãn, +t các chc thiên h, bách h  cai qun.
Quý Ly chiêm bao thy thn nhân ngâm bài th r'ng:
Nh nguy t ti gia,
T nguy n lon hoa,
Ng! nguy t phong ba,
Bát nguy t sn hà,
Th$p nguy t long xa.
(Tháng hai  nhà,
Tháng t lon hoa,
Tháng nm sóng gió,
Tháng tám núi sông,
Tháng m i xe rng).
Mùa thu, tháng 7, Hán Th ng ra l nh cho các l óng cc gZ  b phía nam sông Cái, t" thành
a Bang n LZ [52b] Giang và t" Lng Châu n Trú Giang Giang1  làm k phòng th.
Hán Th ng h l nh cho dân Tam ái và Bc Giang tích tr< l ng th c, v &t sông sang làm nhà
c a  chZ t hoang, chu^n b di c n ó.
Hán Th ng gi các quan c! ch l nh b% d#ng.

1

Có lJ là khong h l u sông Th ng.
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Tháng 9, nhà Minh sai ChinhDi h<u phó t ng quân eo n Chinh di phó t ng quân Tân Thành
hu Tr ng Ph#, Tham t ng Hu`nh D ng Bá1 Trn Húc, em 40 vn quân ánh vào c a i Pha L!y2
c mt toán mai ph#c, mt toán hành quân, thay nhau phiên nhau cu ng l?n nhau.
Chinh Di t phó t ng quân Tây Bình hu Mc Thnh, Tham t ng h<u quân ô c ng tri
Phong Thành hu Lý Bân c!ng em 40 vn quân ánh vào c a i Phú L nh3, xW núi, ch+t cây, m  ng
tin quân. Hai o quân t%ng cng là 80 vn.
Tháng 11 [quân Minh] hi  sông Bch Hc, bày doanh tri b bc sông Cái, n t$n Trú Giang.
Hán [53a] Th ng h l nh cho quân  sông Cái theo s tit ch ca T t ng quc Tr"ng, quân
 Trú Giang theo s tit ch ca Thiêm vn triu chính H Z. Phía ngoài liên kt chin hm ca thy
quân, trên b thì binh t ng ca ta óng i di n vi doanh tri gi+c, nh ng ch a t"ng giao chin tr$n
nào.
Tr c ó, nhà Minh sai Thái t thái phó Thành quc công Chu Nng làm t%ng binh eo n Chinh
Di t ng quân em quân xâm l &c ph ng Nam. Nng n ph Thái Bình  Qung Tây thì cht. Tr c
ó Nng ã làm bng vn k ti h H, rêu rao là tìm ng i h Trn cho khôi ph#c li v ng t c. n
ây, bn Ph#, Thnh vit li bng vn y vào nhiu mnh gZ th theo dòng. Các quân ng i nào trông
thy thì cho là úng nh li trong bng, hn n<a li chán ghét chính s hà khc ca h H, không còn
b#ng d chin u n<a.
Bn Mc ch, Mc Thúy, Mc Vin và Nguyn Huân mo nh$n là h Mc u là nh<ng kW bt
c chí, ón hàng quân Minh, ng i Minh u trao cho quan chc. Sau Thúy làm n tham chính; ch
làm n ch huy [53b] s; Vin làm n diêm v$n s; Huân làm n b chính; (Thúy, ch, Vin là cháu
Mc  nh Chi).
Mùa ông, tháng 10, ng i Minh li n. T" sông Lô tr lên bc li th c hi n ng không nhà
trng nh ln tr c.
Tháng 12, ngày mng 2, ng i Minh chim  &c Vi t Trì, b sông Mc Hoan và ch% óng cc 
sông Bch Hc. T ng ch huy quân T Thánh D c H X không gi< n%i, phi di hàng tr$n sang phía
nam sông Cái.
êm mng 7, ng i Minh cho khiêng thuyn ra b phía bc bãi sông Thiên Mc. T ng quân
Trn  nh ánh bi quân Minh. T ng Minh em nh<ng tên thoát lui thi hành quân l nh, binh lính chúng
liu cht c ánh, t nguy n l$p công.
êm ngày mng 9, quân Minh ánh úp quân h H  bãi Mc Hoàn. T ng ch huy quân T
Thn D c Nguyn Công Khôi ang vui chi n< sc, không phòng b, thuyn b cháy gn ht, toàn quân b
tiêu di t, l+ng im không có ting ng ca chin tr$n. Thy quân  phía trên và phía d i không ai n
cu, ch t" xa xin t t ng quc Tr"ng xem ai [54a] có th thay gi< chZ ó. Quân Minh lin v &t sông
làm cu phao  sang.
Sáng ngày 12, ng i Minh là Tr ng Ph# d?n ô c Hoàng Trung, ô ch huy Thái Phúc tin
công phía tây bc thành a Bang. Mc Thnh d?n bn  c Trn Tun, tin công phí ông nam thành.
Xác cht cht cao ngang vi thành mà gi+c v?n tin ánh, không tên nào dám d"ng li. Bn Nguyn
Tông Z, t ng ch huy quân Thiên Tr ng ào thành cho voi ra. Ng i Minh dùng h=a tin bn voi. Voi
lui li, ng i Minh theo voi ánh vào. Thành lin b h. Các quân  dc sông u tan vz, lui gi< Hoàng
Giang. Ng i Minh vào ông ô bt c p con gái, ngc l#a, thng kê l ng cha, chia quan làm vi c,
chiêu t$p dân xiêu tán, làm k  lâu dài. Chúng thin hon nhiu con trai nh= tu%i và thu ly tin ng 
các x, cho chy trm  a v Kim Lng.

1

CMCB 12 chép là Vân D ng Bá.

2

Tc c a i Nam Quan ngày nay.

3

Mt c a i gn th xã Hà Giang ngày nay.
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Tên húy là Ng?i, con th* c+a Ngh Tông, tên hi u c là Gin nh, h H $i phong
là Nht Nam Qun Vng. Cu!i 'i H, kh i binh khôi phc nhà Trn. \ ngôi hn 2 nm.
Vua không có tài d)p lon, li git b@ ng'i giúp mình, t chu!c ly di t vong, chjng phi vì
không may.
inh Hi, H ng Khánh nm th 1 [1407], (t" tháng 10 tr v tr c là Hán Th &ng Khai i
nm th 5, Minh V nh Lc nm th 5). Mùa xuâ, tháng 2, ngày 20, T t ng quc H Tr"ng tin quân
n sông Lô, quân Minh gi< hai bên b sông ánh k>p li, quân Tr"ng tht bi, lui gi< c a Mun1. Quý
Ly và Hán Th ng u tr v Thanh Hóa. Kinh l phn nhiu theo gi+c làm phn. H Z, H X b= Bình
Than qua Thái Bình, i Toàn n c a mun2, h&p sc p l!y, úc h=a khí, óng thuyn chin 
chng gi+c. Quyên m tin ca, ai óng góp thì  &c ly con gái tôn tht và  &c cp 10 m?u rung.
Th trung ca h H là Trn Nguyên Ch cùng công chúa Thiên Huy d?n nhân dân tránh lon ra
 Sn, trung th l nh Trn S Hin cùng công chúa Thiên Gia ng &c dòng sông Cái u u hàng quân
Minh.
T ng ch huy quân Thn inh ca h H là Ngô Thành nhân gió theo n c triu lên tin ánh,
t kích n Giao Thy. Ph#, Thnh chia quân ra hai bên b sông ch+n ánh. Thành th cô b hãm tr$n
cht,  &c truy t+ng Kiêu v t ng quân.
Ng i Kin H ng là Nguyn Nh$t Kiêm t# t$p bn bè ng git viên Trn ph s Phan Hòa Ph
ri u hàng Tr ng Ph# (sau Nh$t Kiên kiêu cng không gi< phép, b Ph# git).
Quân Minh i luj vi quân H, ngày êm ánh nhau, vì nng m a, dch b nh, li bùn ly ^m
ut khó , chúng bèn di n óng  Hàm T , l$p doanh tri phòng b nghiêm ng+t. T t ng quc
Tr"ng và H Z c!ng di quân n Hoàng Giang, li ón Quý Ly, Hán Th ng t" [2a] Thanh Hóa ti.
By gi ng i  Kinh l b quân Minh sai khin và mt c gia thuc, mang lòng oán h$n, các quân nhân
và tráng inh u n c a quân t nguy n gng sc l$p công.
Tháng 3, ngày 13, T t ng quc H Tr"ng cùng H Z, Z Mãn tin quân n c a Hàm T .
H X và Trn  nh ch huy quân b  b nam; Z Nhân Giám, Trn Khc Trang ch huy quân
b  b bc; Nguyn Công Ch ng ch huy 100 chin thuyn làm tiên phong. Tr"ng và Z  trong doanh
bn Z Mãn, H Vn ch huy quân thy. Quân thy, quân b t%ng cng 7 vn ng i, nói phao là 21 vn,
u tin ánh. Ng i Minh chia hai m+t thy b xông ra. Quân hai bên b sông ca h H quay ng &c

1

C a Mun: (nguyên vn là Mun Kh^u) là c a sông Hng  huy n Xuân Thy, tnh Nam Hà, thuc t Giao Thy c!, nh ng nay
à b lp.

2

Thái Bình, i Toàn: là hai c a sông. thái Bình là c a sông Thái Bình  huy n V nh Bo, Hi Phòng. i Toàn có lJ là c a sông
Diêm H tnh Thái Bình.
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giáo nhy xung cht, ch có thy quân thoát  &c. Nh ng các thuyn chin và thuyn ch l ng u b
chìm, không mt ng i nào sng sót v  &c.
Khi y H X bit ng i Minh có mai ph#c, không chu tin quân. H Z [2b] sai ng i n
trách r'ng: "T ng quân sao không ánh gi+c?". X bèn tin ánh, b thua. An ph s Bc Giang Nguyn
Hy Chu b Tr ng Ph# bt sng, Hy Chu ch i Ph# là gi+c tàn bo, b Ph# git.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, nhà Minh xung chiu cho tìm khp ni con cháu h Trn l$p
làm quc v ng. Bn quan li và bô lão nhiu ln nói là ã b h Lê git ht c, không còn ai có th ni
dõi nhà Trn  &c n<a. N c An Nam vn là t Giao Châu, xin  &c tr li làm qu$n huy n nh x a 
cùng các nha môn v , s, ph, châu, huy n. Ly ô ch huy L< Ngh gi< ô ty. Bc Kinh hành b Th &ng
th Hoàng Phúc gi< hai ty B chính và Án sát. Li cm sai phái và ng"ng thu các loi thu 3 nm.
Quý Ly và Hán Th ng d?n các t ng và quan li [3a] v &t bin tr v Thanh Hóa.
Ngày 23, quân Minh ánh vào LZi Giang1, quân H không ánh mà tan.
Ngày 29, quân Minh ánh vào c a bin in Canh2, quân H b= thuyn t tan vz. Hai [cha
con] h H nh lánh n Thâm Giang3 nh ng không thành. Nguw Thc xin hai cha con h H t thiêu.
Ông nói:
"N c ã sp mt, b$c v ng gi không cht bi tay kW khác".
Quý Ly gi$n, chém cht.
Tháng 5, ngày mng 5, quân Minh ánh vào c a bin K` La4, châu Nh$t Nam. Nguyn i
(Nguyn i tr c th h H, sau phn li h H, u hàng quân Minh, n ây d?n ng i Minh sang
xâm l &c) bt  &c H<u t ng quc Quý T` và con ông là Phán trung ô Nguyn C u5.
Ngày 11, quân Minh ánh vào V nh Ninh6. Bn v quân V ng Sài H 7 ng i bt  &c Quý Ly
 bãi Ch Ch; Giao Châu h<u v quân là bn Quý Bo 10 ng i bt  &c T t ng quc Tr"ng  c a
bin K` La.
Ngày 12, u m#c b h ca Mc Thúy [3b] là bn Nguyn Nh Khanh bt  &c Hán Th ng
và thái t Nhu  núi Cao Vng7.
Bn H Z, Phm L#c Tài, Nguyn Ngn Quang, oàn Bng u b bt. Còn bn Trn Nh$t
Chiêu, Nguyn Phi Khanh, Nguyn C^n, Z Mãn u ã u hàng t" tr c.
Duy có Hành khin tham tri chính s Ngô Min, tr c tr ng Kiu Biu nhy xung n c cht.
Khi Min cht, v& là Nguyn th ng a m+t lên tri than r'ng:
"Chng ta th chúa, mt i n lc, ngày nay gi< tit ngh a mà cht, th là cht xng áng,
còn oán h$n gì n<? Nu thip mun sng cho qua ngày, chEng lJ li không còn chZ n n<a hay sao?
Nh ng o chng, n vua, mt chc mà ph# bc thì thip không nz nào! Chi b'ng, xin theo nhau!".
Nói xong, c!ng nhy xung n c cht.

1

LZi Giang: mt nhánh ca sông Mã  huy n V nh Lc, tnh Thanh Hóa, h l u thông vi sông i Li.

2

in Canh: sau là c a Ghép hay c a Mom thuc huy n T nh Gia, tnh Thanh Hóa.

3

Tc c a sông Ngàn Sâu  tnh Hà T nh.

4

C a K` La:  huy n K` Anh, tnh Hà Tnh.

5

MCB 11 chép là Vô C u.

6

Núi Cao Vng:  huy n K` Anh, tnh Hà T nh.

7

Núi Cao Vng:  huy n K` Anh, tnh Hà T nh.
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Nói S thn Ngô S Liên nói: V& Ngô Min là Nguyn th, không nh<ng ch cht vì
nggh a mà [4a] thôi, câu nói c!ng  làm li khuyên cho i, nên chép ra ây  nêu
g ng.

Tr c hai [cha con] h H n K` La là nh chy vào Tân Bình. Dân  ó, có mt ph# lão ra bái
yt th a r'ng:
"X này tên là Ky Lê1, trên có núi Thiên Cm là iu không lành. Xin ch l u li".
[Quý Ly] lin chém ng i y. n ây, qu nhiên b bt trói  ch% y.
Ng i Minh thng kê nh<ng th ã thu  &c: 48 ph, châu, 168 huy n, 3.129.500 h, 112 con
voi, 420 con ng a, 35.750 con trâu bò, 8.865 chic thuyn.
Tr c ây, Hoàng Hi Khanh nhân l nh cai tr Thng Hoa. Khi n qu$n, dùng th% quan là
+ng Tt và Phm Th Cng làm tâm phúc. Tt c cùng T châu phán Nguyn R% vn ghen ghét nhau vì
công trng. G+p khi hai h H chy v phía tây, [4b] b quân Minh ánh gp, vit th báo Hi Khanh
ly mt phn ba s dân di c khi tr c, gp vi quân lính a ph ng giao cho RZ ch huy  làm quân
cn v ng, li sc phong cho C% L!y huy n th &ng hu Ch Ma Nô à Nan làm Thng Hoa qu$n v ng
 vZ yên dân Chiêm Thành. Hi Khanh u giu i không cho mi ng i bit.
n khi Chiêm Thành ct quân nh thu li t c!, dân di c s& chy tan cã, bn Hi Khanh tr
v Hóa Châu, ch mt mình Ma Nô à Nan chng nhau vi Chiêm Thành, th cô sc núng, b ng i
Chiêm git cht. Hi Khanh tr c ã th bi vi dân Ngh a Châu. RZ bit Tt và Hi Khanh có ý  khác
nên không i d th. Hi Khanh tr v Hóa Châu, thì RZ  a dân di c i  ng b n ch$m, Tt i
 ng thy n tr c, Trn ph s l Thu$n Hóa là Nguyn Phong ngn không cho vào. Tt c sc
ánh, git Phong, vào  &c thành, li ánh nhau vi RZ [5a] hn mt tháng. RZ không có vi n binh,
lim em gia quyn sang Chiêm Thành. Hi Khanh em git m> và gia thuc ca RZ. Chiêm Thành cho
RZ làm quan to. Sau nhà Minh òi RZ n Kim Lng, gi cách cho làm H Qung ch huy s, ri git i.
Hai cha con h H ã tht bi, Th Cng tr v Tân Bình, ón hàng ng i Minh  Ngh An
nh$n chc Tri ph ca Tr ng Ph#, c p bóc ca dân ri tr v. Chiêm Thành li chim c Thng Hoa,
ri sang c p Hóa Châu. Tt xin vi Ph# cho làm quan  cai qun Hóa Châu, Chiêm Thành d?n quân rút
v. n ây, Tt sai ng i  a Hi Khanh v, n c a bin an Thai2 thì Hi Khanh t v?n. Ph# em
ph# cp ca Khanh ra bêu  ch& ông ô.
Tr ng Ph#, Mc Thnh sai ô c thiêm s Liu Thng; Hoành hi t ng quân LZ Lân; Thn
c t ng quân Tr ng Thng, ô ch huy s Du Nh &ng; Ch huy ng tri L ng nh; Ch huy thiêm s
Thân [5b] Chí b'1t gii Quý Ly và các con là Hán Th ng, Tr"ng, Trit, Uông, các cháu là Nhu, Lô,
Phm, cháu nh= là Ng! Lang, em là Quý T`, cháu gi b'ng bác là Nguyên C<u, T Tuynh, Thúc Hoa, Bá
Tun, ình Vi p, ình Hong; các t ng thn là ông Sn h ng hu H Z, Hành khin Nguyn Ngn
Quang, Lê Cnh K`; các t ng quân là huy n bá oàn B%ng, ình bá Trn Thang Mông, trung lang
t ng Phm L#c Tài cùng các n tín n Kim Lng  dâng.
Vua Minh h=i r'ng : "Trung Quc nh v$y, sao không s& ph#c mà dám láo x &c chng c ?".
u tr li là không bit.
Vua Minh nói: "T"ng sai s gi sang bo, không phi là không bit".
Nhà Minh v cho V ng Nh< T ng, ng Ngn Hú, Nguyn Quân, Lê S Khi làm Kinh Bc3
th lang và tham chính  Sn Tây, Thim Tây, Sn ông, sai ng i  a i, n n a  ng thì git.
1

Ky Lê ? là do ch K` La c ch ch ra, có ngh a là "trói h Lê", Thiên Cm? có ngh a là "tri bt". Th c ra ni y tên là "Thiên
Cm" ngh a là "àn tri". Ng i ph# lão không mun h H l u li, nên nhân thanh gn nhau mà nói ch ch i ánh l"a.

2

C a bin an Thai: tc C a Hi (c a sông Lam)  tnh Ngh An.

3

Có lJ là Bc Kinh b chép nhm ra Kinh Bc.
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Mùa thu, tháng 7, gió ln [6a] n c to.
Ng i Minh lùng tìm nh<ng ng i ^n d$t  r"ng núi, ng i có tài có c, thông minh chính
tr c, gi=i giang xut chúng, thông kinh gi=i vn, hc rng có tài, quen thuc vi c quan, ch< >p tính gi=i,
nói nng hot bát, hiu  l c in, t ng mo khôi ngô, kh=e mnh d!ng cm, quen ngh i bin, khéo
các ngh nung gch, làm h ng... l#c t#c  a dn bn thân h v Kim Lng, trao cho quan chc, ri cho
v n c làm quan ph, châu, huy n. Nh<ng ng i có ting tm mt chút u h ng ng.
Duy có Bùi ~ng ^u t" chi, ly c au mt, bn h trai hc sinh Lý T Cu my ng i lui ^n
không chu ra mà thôi. By gi có câu ngn ng<: "Mun sng vào ^n núi r"ng, mun cht làm quan triu
Ngô1. n khi Thái Cao T% Hoàng 2 ta di t tr" bn hung tàn, bn nguw quan, a nào có ting xu
u b git ht, qu úng nh [6b] li y.
Tr ng Ph# cho là Nguyn i có công trong vi c bt hai cha con h H, trao cho chc Giao
Ch ô ch huy s. i kiêu cng ra m+t, li ngm có chí làm phn. Ph# bèn git i.
Tháng 8, Tr ng Ph# và Mc Thnh em quân v, l u li ô ty L< Ngh, th &ng th Hoàng
Phúc  trn gi<. (Phúc ng i X ng *p, tnh Sn ông). Tr c ây, Hoàng Phúc c sut th% binh tnh
Qung Tây iu v$n l ng th c, theo quân tin ánh. n ây,  &c gi< li. Phúc là ng i thông minh,
gi=i ng bin, có tài tr dân, ng i ta ph#c là gi=i.
Phan Phu Tiên nói: H H mt n c, Nguyn Hy Chu ch i gi+c, H X, Z Nhân
Giám (Nhân Giám là con Z Mãn) cht tr$n, Lê Cnh K` n Kim Lng không chu n.
Loi ng i nh v$y, t a h có th khen là cht vì tit ngh a  &c. Nh ng Hy Chu t"ng
xui h H git h Trn; [7a] cha con Nhân Giám là b tôi c! ca nhà Trn, th là ph ng
ác giúp nhau. Anh rut ca X là Ông Thi n can ti ng [m u git Quý Ly] b cht, X
không chút oái hoài, li hng hái ánh gi+c cho Quý Ly. Th là ch bit n lc ca ai ch
vì ng i y là ngh a mà không bit ng i y là kW bt ngh a. Cnh K` là ng i ch lo th=a
mãn thân mình, kim chác lc v, không cht khi Quý Ly c p ngôi mà cht lúc hn b
bi vong thì không áng khen. Còn nh Ngô Min, Nguyn L nh, Kiu Biu vn là kW
hon nn, cái cht ca bn h là iu nên lm. Than ôi! D ng Hùng nhy t" trên gác
xung3 không phi là ng i trung ngh a, nh ng khó tránh kh=i cái ti làm tôi cho V ng
Mãng. Thi u Ht cht theo4 không th coi là phi o, th nh ng nh<ng kW phn trc
há chEng thy th mà php ph=ng cht d hay sao?.
[7b] S thn Ngô S Liên nói: Ngày x a, H Tr ng Th git Trn Linh Công,
ng i trong n c không ánh git  &c. S T vào n c Trn, git Tr ng Th ri dùng
xe xé xác  c thành, kinh Xuân thu ca ng&i vi c ánh git ó.
H H git Trn Thu$n Tông mà c p ly n c, nh<ng ng i nh Trn Hãng, Trn Khát Chân
m u git mà không  &c. Sau khi h cht, trong khong 7, 8 nm, không còn ai có th làm  &c vi c y
n<a. [H H] t cho là ng i trong n c không còn ai dám làm gì n<a. Nh ng bn lon thn t+c t thì ai
ai c!ng có th git cht chúng  &c và tri c!ng không mt ngày nào tha tr"ng pht chúng d i gm
tri này! Ng i trong n c git chúng không  &c thì ng oi n c láng ging có th git, ng i n c
láng ging git không  &c thì ng i Di ng i ch có th git. Vì th ng i Minh mi có th git  &c
chúng. Còn nh [ng i Minh] gi nhân gi ngh a, sát hi sinh linh thì chính là mt bn gi+c tàn bo. [8a]
Cho nên Thái Cao T% Hoàng  ta li có th tiêu di t  &c bn chúng.

1

Nguyên vn: "D#c hot nh$p ^n sn lâm, d#c t Ngô triu t quan".

2

Tc Lê L&i.

3

D ng Hùng: làm i phu nhà Hán, V ng Mãng c p ngôi nhà Hán, Hùng theo Mãng. Sau vì liên quan n vi c L u Phn, s gi
n bt, D ng Hùng nhy t" gác Thiên Lc xung t gn cht,  &c Mãng tha ti.
4

Thi u Ht: là b tôi ca công t T C n c T, nh  a T C t" n c LZ v tranh ngôi vi anh là Tiu Bch (T
Hoàn Công). Sau T C b git, Thi u Ht cht theo.

313

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn IX

Than ôi, bn phm ti i ác làm sao trn  &c s tr"ng pht ca tri? o tri rõ ràng nh
v$y, áng s& thay!
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 2, Gn nh  lên ngôi  Mô 1, châu Tr ng Yên, d ng
niên hi u là H ng Khánh. Tr c ó, Tr ng Ph# yt bng bt các tôn tht h Trn và u m#c quan li
c!   a v. Vua trn chy n Mô . Ng i Thiên Tr ng là Trn Tri u C em quân n l$p lên
ngôi, x ng theo tên hi u c!2.
Tháng 4, quân Minh ánh vào hành dinh, vì quân mi chiêu t$p, không ánh mà tan vz. Vua
lin i v phía tây, n Ngh An tm óng ti ó. i tr châu Hóa Châu là +ng Tt nghe tin, git vien
quan nhà Minh, em quân ti hi, tin con gái mình sung vào h$u cung. Vua phong Tt [8b] làm Quc
công, cùng m u vi c khôi ph#c.
Ng i Minh ng viên th% quan là H<u tham ngh Bùi Bá K` có b#ng khác, bt  a v Kim Lng.
Bá K` (ng i Phù Ni, H Hng) vn là phe Trn Khát Chân, t x ng là b tôi trung ngh a ca
Nam triu, trn sang n c Minh, v"a g+p tên Trn v ng nguw là Thiêm Bình n tr c, ng i Minh h=i
có bit không, Bá K` tr li là không bit.
n khi nhà Minh  a Thiêm Bình v n c, h=i Thiêm Bình cn bao nhiêu quân, Thiêm Bình
nói: "ChEng qua vài nghìn thôi, n ó ng i ta t nguy n hàng ph#c". Bá K` nói r'ng không th  &c.
Vua Minh gi$n, ph b= Bá K`, em an trí ti Thim Tây, Cam Túc. n khi Thiêm Bình tht bi, vua Minh
gi Bá K` v ban sc cho, ân cn ha h>n l$p con cháu nhà Trn và  Bá K` làm ph# thn, ri sai K` i
theo quân, nên trao cho chc y. Bá K` không d vi ng liêu  nha môn, ch  nhà riêng thu np các
viên quan c! b sa c lz b c. By gi [9a] viên th% hào  ông Triu là Phm Chn l$p Trn Nguy t H
làm vua  Bình Than,  c chiêu an gi là Trung ngh a quân, cho nên ng i Minh ng Bá K`. Sau Trn
Nguy t H b ng i Minh bt, Phm Chn b= trn.
Tháng 12, vua sai Trn Nguyên Tôn, Trn D ng ình, c u hành Trn Ngn Chiêu li cùng
Phm Chn thu quân v Bình Than. Không bao lâu b tan vz, chy v hành ti Ngh An.
Git bn nguw quan Trn Thúc Giao, Trn Nh$t Chiêu và thuc h hn 500 ng i.
Tr c ây, ng i Minh ly tôn tht h Trn là Trn Thúc Giao (là con Trn Nguyên án) gi<
t Din Châu, c u t ng quân Trn Nh$t Chiêu gi< t Ngh An. n ây, vua lên ngôi, vì h không
ón r c tr c nên b git.
S thn Ngô S Liên nói: Thiên h i lon, nhân dân Ngh An, Din Châu bit
[9b] ai là chân chúa. Thúc Dao là con ng i tôn tht, Nh$t Chiêu là t ng quân c!, nh$n
quan t c ca nhà Minh, gi< t, tr dân, dân không theo có  &c không? Git Thúc Dao
và Nh$t Chiêu là phi, còn bn thuc h nên vZ v mà dùng, thì chúng không cm kích
n c ó hay sao? Th là li git nhiu nh v$y, sao gi là quan nhân ngh a  &c? Xem
nh Lê Ti t và Lê Nguyên nh nhm hp quân  Hát Giang, m u ánh úp Trùng Quang
, mà Trùng Quang  ch có Ti t  và Nguyn nh thôi, còn u tha c, so vi Gin
nh  thì 'ng nào hn?
Nm y ói và dch b nh, nhân dân không cày cy  &c, ng i cht gi lên nhau.
Mu Tý, [H ng Khánh] nm th 2 [1408], (Minh V nh Lc nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày 30, t ng nhà Minh là Tr ng Ph# cùng bn th% quan Mc Thúy ánh vào Din Châu. Vua và +ng
Tt vì quân ít không ch n%i, rút v nam n Hoá [10a] Châu, Quân Minh u%i theo, ánh vào c a bin

1
2

Mô : bn Yên Mô,  xã Yên Mô, huy n Yên Mô, nay thuc huy n Tam i p, tnh Ninh Bình.

Gin nh  tên húy NgZi, tr c  &c phong là Gin nh V ng, nhà H %i phong là Nh$t Nam Qu$n V ng. n ây x ng
theo tên hi u c! là Gin nh.
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B Chính1, Phm Th Cng ón hàng, Ph# trao cho chc tri ph Tân Bình, ri +t l u quan  cai tr. Ph#
tr v ông ô.
Mùa h, tháng 4, +ng Tt r c vua tr v Ngh An.
Nhà Minh xung chiu, i l &c nói:
"Còn ngh bn d chúng2 vn là ngu mui, ho+c vì ói nghèo bc bách, ho+c b kW mnh bt
ép, h+c b bn gian d# dZ, vi c không th "ng, tình c!ng áng th ng, nu nht lot bt ti c, tr?m
th c không nz. Khi chiu th này ti, u tha cho c. Quan li  các nha môn, quân dân thuc t Giao
Ch hãy th lòng chí nhân ca tr?m phi khoan hng th ng xót, ch làm ráo rit, ch v vét ca dân,
ht thy nh<ng vi c không cn kíp phi ng"ng b= c".
Tháng 6, ngày 16, +ng Tt c phá tên bn thn Phm Th Cng  c a bin Nh$t L , bt  &c
Th Cng và cháu nó là Phm ng Cao gii v hành ti git [10b] i.
Tr c ó, Th Cng nh$n quan chc ca nhà Minh, làm oai làm phúc tim x ng là Du V! i
V ng. n ây, hp quân chim c núi An i3. Tt ánh d>p  &c.
Tháng 9, ng t, nhà c a, cây ci nh nghiêng % c.
Mùa ông, tháng 10, quc công +ng Tt iu quân các l Thu$n Hóa, Tân Bình, Ngh An,
Din Châu, Thanh Hóa tin ánh ông ô. Khi quân i qua các x Tr ng Yên, Phúc Thành4, các quan
thuc c! và các hào ki t không ai không h ng ng i theo. Tt chn nh<ng ng i có tài u trao cho
quan chc.
Tháng 12, ngày 14, quc công +ng Tt c phá quân Minh  Bô Cô hãn5.
By gi nhà Minh sai t%ng binh Mc Thanh mang t c Kim quc công, eo n Chinh di t ng
quân, em 5 vn quân t" Vân Nam n Bô Cô, v"a khi vua c!ng t" Ngh An ti, quân dung nghiêm
chnh, g+p lúc n c triu lên gp, gió th%i mnh, sai các quân óng cc gi<, [11a] và lên hai bên b p
l!y. Thnh c!ng chia quân thy, quân b cùng cm c . Vua cm dùi ánh trng, h l nh, các quân th"a
c xông ra ánh, t" gi Tw n gi Thân6, quân Minh thua chy, chém  &c Binh b th &ng th L u
Tun, ô ty L< Ngh, cùng quân mi, quân c! n hn 10 vn tên. Ch mt mình Mc Thnh chy thoát
trn v thành C% Lng7.
Vua bo các quân:
"Hãy th"a th chW tre, ánh cun chiu thEng mt mch, nh sét ánh không kp bt tai, tin
ánh thành ông Quan8 thì chc chn phá  &c chúng".
Tt tâu: "Hãy bt ht bn gi+c còn sng sót, không nên  mi lo v sau".
Do d mãi không quyt nh  &c. Quân gi< thành ông Quan n cu vi n, ón Mc Thnh
v. Tt chia quân vây các thành, g i hch cho các l hành quân ánh gi+c.
Phan Phu Tiên nói: +ng Tt ch bit hành quân là gp mà không bit cu [11b]
ông ô còn gp hn. ông ô có tm hình th ca c n c. Chim  &c ông ô thì
1

Tc là c a sông Giang  huy n B Trch, tnh Qung Bình.

2

D chúng: ch nh<ng ng i không chu ph#c tùng nhà Minh.

3

An i: mt ngn núi  huy n L Ninh, tnh Qung Bình.

4

Tr ng Yên: là t Ninh Bình; Phúc Thành: sau là xã Phúc An, huy n Yên Khánh, nay thuc tnh Ninh Bình.

5

Bô Cô là tên mt bn ò  xã Bô Cô, sau %i là xã Hiu C%, huy n Phong Doanh, tnh Nam nh c!, nay thuc t huy n Ý Yên,
tnh Nam nh.

6

Khong t" 11 gi n 16 gi.

7

Thành do ng i Minh p, thuc xã Bình Cách, huy n Ý Yên, tnh Nam nh, t#c gi là thành Cách.

8

Thành ông Quan: tc là thành ông ô là kinh ô Thng Long c! nay là Th ô Hà Ni.
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các l không âu không h ng ng, hn n<a hào ki t trung châu u  c ó. B= ni y
mà không lo ánh chim, li chia quân phân tán i các x, vì th hi u l nh không thng
nht, rt cuc i n s#p % là áng lm!
S thn Ngô S Liên nói:  ng Thái Tông dùng binh, phn nhiu nhân th chW
tre mà giành thng l&i, là vì có t th anh hùng mà t ng và quân vn ã rèn sEn. Vua
tính k quyt thng nh ng Tt không theo, c nhiên là áng tic. Song có lJ Tt li u vua
mình không phi là b$c anh hùng nh [ ng] Thái Tông, mà quân thì t" xa n, l ng
th c có th không tip t  &c, còn quân  kinh l thì ch a t$p h&p  &c, chEng thà
theo phép hn ch gp 10 ln thì bao vây, hn ch gp 5 ln thì ánh1 là hn. Nu
không th thì thành C% Lng ch cách Bô Cô không quá n a ngày  ng sao v?n không
th th"a th chW tre mà ánh. [12a] hung chi thành ông Quan. KW! y c!ng ch a ly
gì làm h=ng lm, ch vì vua tin li gièm mà vi git Tt thôi. Than ôi, +ng Tt sau khi
phá  &c gi+c mnh, tr% tài mi trong khong mt tun mt tháng, công vi c ch a làm
 &c mt n a mà b cht oan, ó là cái ha s#p % [ca nhà Trn], ch âu phi là ti
ca Tt.
Quan quân n ph Kin X ng, viên th% quan ng tri Trn Quc Ki t trn vào r"ng b cht
ói. Trn Phúc2 nghe tin cho l$p n th.
S thn Ngô S Liên nói: Quc Ki t cht ói, không phi là gi< tit ngh a vi nhà
Minh, mà là xu h% vì nh$n quan chc ca nhà Minh ó! Th mi bit lòng h% th>n là
u mi ca iu ngh a. Tic thay Quc Ki t không bit xu h% ngay t" u.
K S u, [H ng Khánh] nm th 3 [1409], (t" tháng 3 tr i là Trùng Quang n nm th 1,
Minh V nh Lc nm th 7). Mùa xuân, tháng 2, git quc công +ng Tt [12b] và ng tri khu m$t vi n
s tham m u quân s Nguyn Cnh Chân.
Khi y vua óng  Hoàng Giang, ni nhân là Nguyn Quj (có sách vit là?) hc sinh Nguyn
Mng Trang m$t tâu r'ng Nguyn Cnh Chân và +ng Tt chuyên quyn b% quan và cách chc, nu
không tính sm i, sau này khó lòng kim ch. Vua cho gi hai ng i n, bóp c% git Tt, Chân chy
lên b, l c s u%i theo chém cht.
S thn Ngô S Liên nói: Vua may thoát kh=i vòng vây hãm nguy him, cu
ng i cu giúp nn n c,  &c cha con +ng Tt có tài làm t ng, cha con Cnh Chân
gi=i tài m u l &c,   l$p  &c công khôi ph#c, d ng  &c nghi p trung h ng. Vi
tr$n thng Bô Cô, th n c li n%i. Th mà nghe li gièm pha ly gián ca bn hon quan,
mt lúc git hi hai ng i b tôi phò tá mình, thì làm sao nên vi c  &c!
Cho nên c ca ng i làm vua quý  chZ c ng quyt, sáng sut. C ng quyt thì có th
[13a] x oán  &c, sáng sut thì có th xét rõ  &c. Ôi, nu lúc ó vua gi hai i thn n, d?n hai
a y k rõ ti gièm pha vu hãm hi i thn ri chém ngay chúng i thì uy l nh  &c thi hành và bn
Tt d!ng cm càng tng, cm kích càng sâu, gi s có manh tâm chuyên quyn ch lJ không s& uy mà
phi t b=, s& gì khó kim ch n<a. ã không làm  &c nh th thì ch có long ong ri n cht chìm
mà thôi!
Con Nguyn Cnh Chân là Cnh D, con +ng Tt là Dung u cm gi$n vì cha b cht oan, mi
em quân Thu$n Hóa v Thanh Hóa, ón r c Nh$p ni th trung Trn Quý Khoáng n Ngh An lên làm
vua.
Tháng 3, ngày 17, vua lên ngôi  Chi La1, %in niên hi u là Trùng Quang, ly Nguyn Súy là
Thái phó, Nguyn Cnh D làm Thái bo, +ng Dung làm ng bình ch ng [13b] s , Nguyn Ch ng

1

Nguyên vn "Th$p v ng! công" là cách nói tt ca câu: "Th$p tc v chi, ng! tc công chi" trong binh pháp c% Trung Quc
("Thaông in" và "Tôn T th$p gia chú") ngh a là: Hn ch 10 ln thì bao vây, hn ch 5 ln thì ánh. Ý nói là cách ánh c^n
th$n chc chn.

2

Nên s a là Hoàng Phúc.
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mã. Gin nh  gi< thành Ng

Thiên2 chng nhau vi quân Minh. Bn Súy hi ánh úp bt

Mùa h, tháng 4, ngày mng 7, H ng Khánh thái h$u3 cùng vi hành khin là Lê Ti t, Lê
Nguyên nh ngm khi binh  Hát Giang m u ánh úp Trùng Quang . Ng i Ngh An là Nguyn Tro
tit l vi c y. Trùng Quang  git bn Ti t và Nguyên nh, còn nh<ng ng i khác u tha c.
Ngày 20, bn Nguyn Súy d?n H ng Khánh  n sông Tam Ch 4  Ngh An, trùng Quang
%i m+c áo th ng xung thuyn ón r c. Khi y tri t  ng ti sm bZng nhiên mây vàng r c rz
hi n ra, mi ng i u kinh ngc. Bèn tôn H ng Kháng  làm Th &ng hoàng, cùng chung sc ánh
gi+c.
Tháng 5, bà phi c+a Trùng Quang

 mt.

Tháng 6, Hng Khánh thái hu mt.
Tháng 7, ma dm su!t my tun không tnh.
T%ng binh nhà Minh là Mc Thnh sai Hoàng La ti. Vua sai [14a] ng i tip hn  NZ Giang5,
Thanh Hóa.
Hai vua ra quân ánh gi+c. Th &ng hoàng tin quân ti H Hng, vua em quân n Bình
Than, óng inh  y. Quân Minh óng  c a thành c th. Vua h l nh c 4, 5 ngày mt ln i tun
tra. Hào ki t các l u h ng ng, ch có tri ph Tam Giang6 là Z Duy Trung (Duy Trung là th% hào 
Thao Giang) bo d zng quan li nhà Minh nên không chu theo thôi.
V"a khi t%ng binh Tr ng Ph#, vi t c Anh quc công eo n Chinh Di t ng quân sang cu
vi n, th quân Minh li lên. Th &ng hoàng lin b= thuyn lên b, n trn Thiên Quan7. Vua ng Th &ng
hoàng có ý khác, sai Nguyn Súy u%i theo nh ng không kp. Tr ng Ph# chia quân u%i theo, bt  &c
Th &ng hoàng và Thái bo Trn Hy Cát cùng n báu, gii v Kim Lng, ri b hi.
Tháng 8, Trùng Quang

 cm c nhau vi Trng Ph

Bình Than.

Vua l nh cho Bình ch ng +ng Dung gi< c a Hàm T . By gi [14b] l ng th c rt thiu
thn, Dung chia quân i g+t lúa sm  cp cho quân. Quân Minh dò bit, dùng thy quân ánh c a
Hàm T , quân ca Dung tan vz. Vua nghe tin tht th, t l &ng không chng n%i, mi d?n quân v Ngh
An m u vi c tin th.
Ph# i n âu, git chóc rt nhiu, có ni thây cht thành núi, có chZ moi rut qun vào cây,
ho+c rán tht ly mz, ho+c n ng t làm trò, th$m chí có  á m% b#ng ly thai, ct ly hai cái tai 
np theo l nh. Kinh l các ni ln l &t u hàng. Nh<ng dân còn sót li bt ht làm nô t` và b em bán,
tan tác khp bn ph ng c.
Th &ng th Hoàng Phúc li +t quan chc, chia ra tr các ph, huy n t" Thanh Hóa tr ra Bc.
Ng i a ph ng có ai chiêu an  &c, hay có công c p git, Tr ng Ph# u trao cho quan chc.
Hoàng Phúc xin nâng hai châu Thái Nguyên và Tuyên Quang lên thành ph.

1

Chi La: Tên huy n La Sn, nay là huy n c Th, tnh Hà T nh.

2

Ng Thiên: tên huy n, tr c là h ng a C ng, có m t% nhà Trn  y nên gi là Ng Thiên, nay thuc huy n H ng Hà, tnh
Thái Bình.

3

M> ca  NgZi.

4

Khúc sông Lam  gn chân núi Hng L nh, tnh Hà T nh.

5

NZ Giang: khúc sông Mã chy qua làng Nguy t Viên, huy n Ho'ng Hóa, tnh Thanh Hóa, còn gi là sông Nguy t Th ng.

6

Ph Tam Giang: là t tnh Phú Th ngày nay.

7

Trn Thiên Quan: là vùng t gm huy n Hoàng Long, tnh Ninh Bình và huy n Lc Sn, tnh Hòa Bình ngày nay.
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Nm này ói và dch b nh n+ng hn [15a] nm tr c.

TRÙNG QUANG

F

Tên húy là Quý Khoáng, con th* c+a M#n Vng Ngc, cháu n(i Ngh Tông, cháu gi
Gin nh  bEng chú, ngôi 5 nm. Vua g/p th'i lon lc, g&ng chí mu vi c khôi phc,
nhng vì tr'i không giúp nhà Trn na, nu!t hn mà cht, thng thay!
Canh Dn, [Trùng Quang] nm th 2 [1410], (Minh V nh Lc nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, Tr ng Ph# sai ng i Minh m thêm n in  ni gn thành và thu thóc lúa  Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Tam Giang  d tr< l ng quân.
Mùa h, tháng 5, vua em bn Nguyn Cnh D tin quân n bn La, H Hng, ánh phá quân
ca ô c Giang Ho, th"a thng u%i theo, tin quân n Bình Than, t phá gn ht thuyn tri ca
quân Minh.
By gi, các hào ki t nghe tin u h ng ng. Ng i Thanh Hóa là ng M+c, tên hi u là LZ
L &c t ng quân, ánh git bn gi+c nhiu không k xit. Ch huy ca quân Minh là T [15b] ch b
bt, V ng Tuyên (có sách ghi là V ng n) th cùng phi t v?n. H ng Khánh  cho M+c làm Ph
qun qu$n Thanh Hóa.
Li có ng i Nguyn Ngân Hà tuy không b'ng M+c, nh ng c!ng là ng itri trong ám hào
ki t. Lê Nh  Thanh Oai git cha con tên ô ty L V &ng  cu Ngc Tn, li chim gi< huy n T" Liêm,
quân Minh rt s& hãi. Lê Khang  Thanh àm1, Z Ci, Nguyn Hi u  Tr ng Yên c!ng hp quân chng
gi+c. Nh ng vì hi u l nh không thng nht, quân i không có ch huy chung, nên sau u tan vz c.
G+p khi Tr ng Ph# n Din Châu, vua li em quân v Ngh An.
Hoàng Phúc xin cp rung cho các th% quan, tùy theo ph^m tr$t,  h cho ng i cày cy thu tô
thay cho b%ng lc, còn các l u quan thì cp lính  cy rung thu thóc, chi cp l ng n.
Tân Mão, [Trùng Quang] nm th 3 [1411], (Minh V nh Lc nm th 9). Mùa xuân, tháng
giêng, Tr ng Ph# cp b'ng cho th% quan các ph vì có công [16a] ánh d>p, gm c nh<ng th% quan
 ph, châu cai qun quân lính, nh<ng ng i thuc thiên tr ng, bách tr ng ly làm ch huy thiên b.
Tháng 2, nhà Minh xung chiu ân xá, i l &c nói: "Giao Ch ã thuc v Chc ph ng2 mà
lin my nm ch a  &c yên nhg. Ngh th ng dân y sau cn khn kh%, +c cách ban ân khoan th,
xót th ng, ngõ hu khin cho tri u dân u  &c thm nhun c trch".
Li d# bn quan li, quân dân r'ng: "Ng i Giao Ch u là dân ca tri, ã vZ v chúng, thì
chúng u là con = ca tr?m. Chúng nht thi i theo bn gi+c, nghe nói b git, tr?m th c th ng xót
trong lòng, sao li nz  chúng nh v$y? V li, bn gây ti ác ch có my a thôi, còn trm h ni bãi
bin, hang núi,b chúng c zng bc, uy hip, ho+c giúp chúng l ng th c, ho+c b chúng em theo làm
gi+c  các ni, u là bt c d , b chúng làm cho lm lz ch không phi là do bn tâm. Nu bit [16b]
hi h$n s a b= lZi lm, u cho  &c %i mi. Làm ác ch có my a, trm h không có ti gì. Trong
ó, ng i nào hiên ngang d!ng cm, có kin thc, có th bt  &c my a kia em dâng thì nht nh
sJ ban cho quan to, t c cao. Còn bn làm ác, nu bit t^y r a tâm trí, %i lZi s a mình, thì chEng
nh<ng  &c khoan tha ti lZi, li còn chc chn  &c làm quan vinh hin n<a".
Tháng 3, nhà Minh sai quan mang sc ch cho các th% quan nh sau: "Các ng i tài nng khôi
ki t, t cht ôn h$u, sáng sut nhìn xa, tr c ã thành tâm gng sc, t$n trung vi triu ình, ngh ti
công lao ca các ng i, +c ân thng cho chc v# vinh hin. Nay nghe các ng i bit làm tròn ngh a v#,
1

Huy n Thanh àm: là huy n Thanh Trì, Hà Ni ngày nay.

2

Chc ph ng: chc quan nm gi< bn  ca thiên h, trông coi vi c tin cng ca bn ph ng. O ây ý nói Giao Ch ã n'm
trong bn  ca nhà Minh.
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dc sc l$p công, bt git bn phn nghch, gi< v<ng t ai, ngh n lòng trung thành y, xit nZi vui
m"ng khen ng&i. hi n nay, bn gi+c còn sót ch a d>p yên ht, các ng i hãy l$p thêm nhiu công, ra
sc quét sch bn chúng  tip ni công tích tr c ây. Ta +c cách sai ng i [17a] sang úy lo ban
th ng. Các ng i hãy kính c^n ph#c tùng m nh l nh ân sng này".
Mùa thu, tháng 7, sông áy n c lên to, vz ê quai, trôi c nhà c a ca dân.
Tháng 9, vua và bn Nguyn Súy chia  ng tin n c a bin, bt  &c tên ch huy Nguyn
Chính ng i a ph ng  Bài Lâm, chém bêu u ri v.
Sai Hành khin H Ngn Thn làm s gi cu phong, Th^m hình là Bùi Nt Ngôn làm phó, mang
biu vn, ph ng v$t và hai t &ng ng i b'ng vàng và b'ng bc thay thân mình.
Tr c ó, vua ã sai hành khin Nguyn Nh$t T và th^m hình Lê Ngân sang cu phong. Vua
Minh n%i gi$n, bt giam ri git c. n ây li sai bn Ngn Thn i.
n Yên Kinh, vua MInh sai H Tr"ng gi v ly ân tình c! h=i thm quc ch khoW hay yu, tình
hình trong n c th nào, Ngn Thn nóu ht c vi Tr"ng. Nt Ngôn thì không chu khut ph#c. Nhà
Minh gi cách cho vua làm Giao Ch B chính s, Ngn Thn làm Tri ph Ngh An.
S v n c, Nt Ngôn tâu ht [17b] vi v Ngn Thn tit l vi c n c và nh$n l nh ca gi+c.
[Vua sai] bt Ngn Thn giam ng#c ri git.
G Quc t tr ng công chúa1 cho H Bi ng i Hóa Châu, phong Bi làm T
Thanh Hóa chng gi+c.

 ri sai ra

Nhà Minh bt giam viên Tham ngh Gii Tn ri git i (Tn là ng i Cát An, tnh Giang Tây). Tn
Z tin s c$p  , b% Hàn lâm hc s , vì nói vi c trái ý vua, b u%i ra làm Tham ngh  Giao Ch. Khi n
ty, li nói r'ng:
"Giao Ch chia +t quân huy n không b'ng  nguyên nh c!, phong t c chia t cho các th%
hào  h cai qun l?n nhau. [Chia +t qu$n huy n] d?u có cái  &c c!ng không bù  &c nh<ng cái
mt, cái l&i không ch<a  &c cái hi".
Vua Minh xem t tâu n%i gi$n, cho là Gii Tn có ý t v h Trn, bt l&i cho n c, xung chiu
bt giam  C^m y v , ri m ch. n nm Minh Nhân Tông lên ngôi, mi  &c  a v chôn, gia thuc
mi  &c v quê h ng.
[18a] S thn Ngô S Liên nói: Li nói ca b tôi ngay thEng không phi l&i cho
mình mà l&i cho n c. Nh ng các vua chúa tm th ng thì không hay coi ó là l&i mà c
mun hi ng i ta. ó là do h b che lp n+ng ri. Minh Thái Tông mt khi ã manh
tâm hiu i hý công, tham c p  &c n c ta, Gii Tn há li không bit nói th là
chm ti cn gi$n gi< hay sao? ó chính là vì n c không ngh n mình. Thái Tông
không nghe, cùng binh c v!, cho r'ng t chim  &c. Li ca Gii Tn lúc y hình nh
ch a ng nghi m.
n khi Thái T% ta2 d>p lon tr" bo, bt  &c phong th bc sáp ca V ng Thông nói r'ng:
"Quân  dùng phi  &c nh s quân i ánh lúc u, và phi  &c 6, 7 viên i t ng nh Tr ng
Ph# mi có th ánh  &c, mà d?u có ly  &c c!ng không th gi<  &c", thì by gi li Gii Tn mi
ng nghi m. Li nói ca b tôi ngay thEng ch lJ không [18b] l&i cho n c hay sao? Ct  ng i làm
vua bit soi xét mi  &c.
Ng i Minh bt gii giáo th# Lê Cnh Tuân v Kinh Lng.

1

Tc tr ng công chúa ch gái vua.

2

Ch Lê L&i.
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Tr c ây, Cnh Tuân là h trai hc sinh1 ca h H. Nm H ng Khánh th 1, vit bc th mt
vn ch< dâng cho Tham Ngh Bùi Bá K`, nêu ba ph ng sách th &ng, trung, h, i l &c nói r'ng:
2

"Nhà Minh ã có sc ban cho ngài theo quân tin ánh, &i khi bt  &c h H thì chn con
cháu h Trn l$p làm vua, gia t c cho ngài   n c làm ph# tá. Nay thy thit l$p ty b chính, phong
t c cao cho ngài, mà ch cp ng i quét dn n miu nhà Trn. Nu ngài có th tâu li, phân tích
nh<ng li khai ca các quan li, k` lão, nói rõ con cháu h Trn, ó là th &ng sách. Nu không  &c nh
th, thì xin thôi chc v hi n nay, nguyên làm [19a] quan coi nhà th h Trn, ó là trung sách. Nu
ngày còn tic quan t c to, tham b%ng lc nhiu, thì ó là h sách.
Nu ngài làm theo th &ng sách thì tôi là nhân sâm, cam tho, ch xác, trn bì b% sung vào ô
thuc ca ngài, tùy ngài s d#ng. Nu ngài làm theo trung sách, thì tôi xin b ng khay chén hu h  ó,
c!ng xin tùy ngài sai khin. Nu ngài làm theo h sách thì tôi sJ là kW câu vng cy nhàn3 cho ht tu%i
th"a mà thôi".
n khi tch biên nhà Bá K`, bt  &c bc th y, tâu lên, sai bt Cnh Tuân  xét h=i, thì gn
ây vì lon lc, không bit i âu.
n ây, +t hc hi u  Giao Châu, bt  &c Cnh Tuân  a v Kim Lng giam xung ng#c
ca y v C^m. Cnh Tuân  trong ng#c 5 nm, cùng con là Thái iên u m cht.
S thn Ngô S Liên nói: Ba ph ng sách ca Cnh Tuân có khí thái ca b$c
tr &ng phu. Ông nh$n [19b] chc giáo th# ca nhà Minh phi chng là vì mun ^n d$t
mà khônng  &c?
Nhâm Thìn, [Trùng Quang] nm th 4 [1412], (Minh V nh Lc nm th 19). Mùa xuân, tháng
giêng, viên ph# o  i T", Thái Nguyên là Nguyn Nhu khi binh, hoi ng  vùng núi tam o, b
Tr ng Ph# nhà Minh bt.
By gi kinh l u ph# thuc vào nhà Minh, trm h phi làm sai dch và np l ng theo s
sai bt ca bn quan thú nhi m. Th% quan thì óng thuyn và l$p n in  giúp vi c cho t%ng binh.
T" Cin Châu tr vào nam, không  &c cày cy.
Mùa h, tháng 6, Tr ng Ph# và Mc Thnh nhà Minh em quân ánh vào hành ti  Ngh An,
g+p bn Nguyn Súy, Nguyn Cnh D, +ng Dung  Mô . Dung, Ph# u liu cht ánh nhau ch a
phân thng bi, thì Súy và Cnh D v &t bin chy, H Bi b= thuyn lên b. Dung th cô, không có cu
vi n, bèn i thuyn nh> v &t bin trn i.
[20a] S thn Ngô S Liên nói: o cm quân ch thng ct  ng tâm hi p
l c. Gi s bn Súy và D mt lòng quyt ánh thì Dung và Ph# c!ng ch a bit ai  &c
ai thua. ó là vì tri không giúp h Trn v$y!.
Mùa thu, tháng 7, nhà Minh sai T%ng binh Hàn Quan vi chc H<u quân ô c ng tr, eo
n Chinh Nam t ng quân sang trn gi<.
tr ng Ph# nhà Minh l nh cho Tam Giang và Tuyên Hóa óng thuyn  cp cho quân.
Bn Tr ng Ph# nhà Minh li vào c p hành ti  Ngh An; Thanh Hóa, Din Châu u b hãm.
Mùa ông, tháng 12, nhà Minh mang sc d# các quan li, k` lão các châu, ph, huy n thuc B
chính ty r'ng:
"Tr?m vâng m nh tri, thng tr thiên h, ch mong cho dân thiên h  &c yên %n, Giao Ch 
xa t$n ven bin, x a là t ca Trung Quc, nay [20b] ã li nh c!, binh lính và dân chúng theo v
giáo hóa n nay ã my nm ri, ã +t m#c, bá, thú, l nh và quân, v , ty, chn dùng nh<ng ng i
1

i Trn hhc sinh chia làm ba b$c là th &ng trai, trung trai và h trai.

2

Nguyên vn: "Vn ngôn th ".

3

Ch ng i i  ^n.
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trung l ng, hin nng  vZ tr. Tr?m sm khuya ngh n, còn lo r'ng t xa dân ông, giáo hóa có
ch% không thu ti, không  &c thm n trch yêu th ng, nuôi nng ca nhà n c.
Nay bn các ng i u là b tôi trung l mg, phi th lòng kính tri th ng dân ca tr?m,
h ng l&i tr" hi cho dân, thu$n theo lòng yêu ghét ca dân mà tr" b= mi gian t cho dân. Dy dân cày
rung, trng dâu, khin cho không trái thi v# thì áo m+c, cm n có ch% trông c$y; dy dân b'ng hiu,
, trung, tín; khuyên dân iu l ngh a, liêm s , thì phong t#c sJ tt lành. Khi tang ma, hon nn thì
th ng xót giúp z l?n nhau; lúc khn cùng long ong thì chu cp phù trì cho nhau. Ng i già phi dy
con trW, kW d i phi kính b trên,, ai ny phi thu$n theo bn tính, không  &c làm trái vi l. [21a]
Ch có làm trm c p, ch có i l"a di, ch múa may vn ch ng mà ùa vi lu$t pháp, ch theo ý
riêng ,mà b= lJ công, mun cho dân chúng an c lc nhgi p, mãi mãi là dân tri vô s ,  cùng vui thi
thnh tr thái bình, thì bn các ng i phi th$n trng vi chc v ca mình, làm tròn công vi c ca mình,
theo  &c c y thay tri nuôi dân ca tr?m,  có th sánh vai vi nh<ng b$c tun l ng i x a, tên
tu%i chiu sáng s xanh, th chEng tt >p lm sao!".
Nông Vn Lch  Lng Sn t# t$p quân lính chim gi< t y, ch>n lp  ng i li ca ng i
Minh, git bt vô s. Tham chính Mc Thúy t"ng em quân tin sâu vào t y, b trúng tên thuc c
mà cht. Sau vì Vn Lch thông dâm vi v& ca cp d i, binh s tc gi$n git cht.
Nguyn Liu  Lý Nhân1 chiêu t$p ng i các huy n L#c Na2, V! L ánh c p ng i Minh trong
my nm. Vua  Ngh An,  ng b ngn tr không thông, quân ca Liu b tan vz dn, Tham ngh
Nguyn huân v kt thông [21b] gia ri d# [Liu] n git cht.
Quý T, [Trùng Quang] nm th 5 [1413], (Minh V nh Lc nm th 11). Mùa xuân, tháng
giêng, vua d?n bn Nguyn Súy, Nguyn cnh D li em quân v &t bin n Vân n, Hi ông và các
bãi bin  thm dò và ly l ng th c, ánh quân Minh óng gi<  nh<ng ni y.
Hoàng Phúc nhà Minh chn l a th& gi=i và v& con h  a v Yê Kinh  óng thuyn.
Tháng 2, Tr ng Ph# nhà Minh l nh cho quân nhâ em %i ly thóc lúa  Tam Giang, Tuyên
Hóa, Quy Hóa  tr< l ng quân, li m khách buôn np thóc, ch thuyn em v các x Qung ông,
Phúc Kin, Chit Giang, T Xuyên, Vân Nam  bán.
Tháng 3, ngày mng 4, vua li tr v Ngh An, quân lính m i phn ch còn 3, 4 phn.
T%ng binh Hàn Quan m cht  thành ông Quan.
Mùa h, tháng 4, bn Tr ng Ph# nhà Minh vào c p Ngh [22a] An.
Vua ng n Hóa Châu, sai ái quan Nguyn Biu làm s cu phong, mang ph ng v$t ti
Ngh An. Tr ng Ph# gi< Biu li, Biu tc gi$n mng Biu r'ng:
"Bên trong thì m u k ánh chim, bên ngoài thì rêu rao là quân nhân ngh a. ã ha l$p con
cháu h Trn, li +t thành qu$n huy n, không ch c p bóc ca ci châu báu, li còn tàn hi sinh dân,
th c là loài gi+c d<".
Ph# n%i gi$n git cht.
Tháng 6,Tr ng Ph# và Mc Thnh nhà Minh hp các t ng bàn k ánh chim. Thnh nói:
"Hóa Châu núi cao bin rng, ch a d ly  &c". Ph# nói:
"Tôi sng  &c c!ng là vì Hóa Châu, có làm ma c!ng là vì Hóa Châu. Hóa Châu mà ch a d>p
 &c, tôi còn m+t m!i nào trông thy chúa th &ng n<a!".
Bèn em quân thy i, mt 21 ngày, ánh vào thành châu Thu$n Hóa.

1

Lý Nhân: là tên huy n thi thuc Minh, nay là huy n Lý Nhân, tnh Nam Hà.

2

L#c Na: là tên huy n thi thuc Minh, nay là huy n L#c Ngn, tnh Hà Bc.
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Mùa thu, tháng 9, bn Tr ng Ph# nhà Minh ánh nhau vi Nguyn Súy  kênh Sái Già1. Quân
Nam quân Bc [22b]  ng cm c nhau, +ng Dung mai ph#c binh t &ng, n a êm ánh úp doanh
tri Ph#. Dung nhy lên thuyn ca Ph#, nh bt sng Ph# nh ng không nh$n ra hn. Ph# vi i thuyn
nh= trn chy. Quân Minh tan vz n mt n a, thuyn bè, khí gii b t phá gn ht. Bn Súy không
chu h&p sc ánh. Ph# thy quân ca Dung ít, quay li ánh. Quân ca Dung tan chy, t" y ch ^n
np trong núi hang.
S thn Ngô S Liên nói: Tr$n ánh  Sái Già, +ng Dung, Nguyn Súy, em tàn
quân tr tri chng li bn gi+c mnh, quân t ng u tinh nhu . Dung n a êm ánh
úp doanh tri gi+c làm cho t ng gi+c s& hãi chy trn, t ht thuyn bè, khí gii ca
chúng, không phi ng i th c s có tài làm t ng, thì có làm  &c nh th hay không?.
Th nh ng cui cùng v?n bi vong, ó là do tri. Tuy tht bi, c!ng v?n vinh quang, vì
sao v$y?.
Bn Dung vì ngh a không th cùng sng vi gi+c, phi tiêu di t bn chúng mi
nghe, cho nên mi ht lòng, ht sc giúp z [23a] Trùng Quang  m u khôi ph#c.
Trong khong 5 nm, kiên trì chin u vi gi+c, d?u có bt l&i, nh ng ý chí không núng,
khí th càng hng, n ki t sc mí chu thôi. Lòng trung vì n c ca ng i b tôi, d?u
trm i sau v?n còn t ng thy  &c!
Ngày x a n c LZ ánh nhau vi n c T  t Can Thì b tht bi, thánh nhân
không vì thua mà kiêng né, li chép rõ  nêu nim vinh quang chin u vi kW thù,
ch không bàn n vi c thành bi. Th thì tr$n ánh  Sái Già, quân Minh b tan vz mt
n a, quân ta n khi sc ki t mi chu thua c!ng vinh quang lm thay!
Mùa ông, tháng 10, Tr ng Ph# nhà Minh ly ô c Hoàng Trung i dò tr c, ch+n  th &ng
l u. Nguyn Súy sai ba thích khách, i c= xuôi dòng n thuyn ca Ph#. Mt ng i trèo lên m!i
thuyn, hai ng i trèo lên uôi thuyn. Ph# bit, bt  &c hai ng i, git mt ng i, th mt ng i, li
còn [23b] cho tin bc. Hôm sau Ph# hi hp các t ng ngh bàn, Hoàng Trung nói không h&p ý Ph#,
Ph# n%i gi$n k ti Trung phòng gi< không nghiêm,  n nZi có chuy n khích thách, ri chém Trung.
Các t ng u tái m+t i.
Tháng 11, bn Nguyn Cnh D và +ng Dung b Tr ng Ph# nhà Minh bt sng. Cnh D
mng ngay vào m+t Ph#:
"Tao nh git mày, li b mày bt", ch i Ph# luôn mi ng. Ph# gi$n lm, git D ri ly gan n.
Vua chy sang Lão Qua. Ph# sai ng i lùng bt  &c,  a n c a quân. Ng i Thu$n Hóa
u hàng. Th là nhà Trn mt.
Tr c ây, nhà H$u Trn dy binh m u vi c h ng ph#c, viên Trn ph c! Phan Quý H u có
công bày m u giúp vi c,  &c thng dn n Thiu bo. n khi Tr ng Ph# vào c p Ngh An, vua
ng ti Hóa Châu, Quý H u hàng gi+c. Ph# m"ng lm.  &c m i hôm thì Quý H u m cht. Ph# cho
con là Liêu làm Tri châu Ngh An và h$u th ng gia thuc Quý H u. [24a] Liêu em tình hình t ng vn
t ng võ gi=i kém th nào, s quân có  &c bao nhiêu, núi sông him d ra sao k rõ cho Ph# bit. By
gi Ph# mi quyt chí ánh Hóa Châu.
Tr lên là 'i vua nhà Trn, b&t u t nm Bính Tut (1226) chm d*t
(1399), t$ng c(ng 174 nm và 2 'i vua nhà Hu Trn 7 nm.

nm K mão

S thn Ngô S Liên nói: Trùng Quang  ly quân mt l<  m u khôi ph#c t
n c trong lúc lon lc l u ly, ví nh dùng mt cây gZ  chng gi< ngôi nhà ln ã %,
ch lJ không bit r'ng th không th cu vãn  &c n<a hay sao? Nh ng hãy làm ht
b%n ph$n nên làm, ngõ hu có th vãn hi  &c thiên m nh!.

1

Sái Già: theo Minh s và Minh s k s ca Cc ng Thái chép v vi c này, u nói ánh  sông Ái T , thì có lJ Sái Già tc là ch%
này (li ch<a ca CMCB 12).
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Còn nh khi b gi+c bt em v, gi< ngh a không chu nh#c, cam lòng nhy xung bin mà
cht,  cùng mt vi n c, th c úng là "quc quân cht vì xã tc", mà các [24b] b tôi ca ngài nh
Cnh D ch i gi+c mong cho chúng git ngay mình, Nguyn Biu k ti ác ca gi+c ri cht, u là nh<ng
ng i áng ca ng&i c. Ch có H Ngn Thn i s làm nh#c m nh vua, ã b git ri, Phan Liêu em
tình hì#nh mnh yu trong n c i báo cho gi+c, tuy  &c thoát cht trong mt thi, nh ng sau li b
Thái T% Cao Hoàng  ta git cht. Than ôi, ng i làm tôi trung vi n c tuy cht vì ngh a không có ti
gì, mà  li ting thm mãi mãi, còn bn bt trung phn quc, không kh=i tránh kh=i cht, li còn 
ting xu ngàn nm, th c úng nh th.

K_ THUC MINH
Giáp Ng, [1414], (Minh V nh Lc nm th 12). Mùa xuân, tháng giêng, Tr ng Ph# và Mc
Thnh nhà Minh chiêu d#, vZ v Tân Bình, Thu$n Hóa, chia +t quan cai tr  cùng làm vi c vi th%
quan, khám xét nhân kh^u, gp làm s% h.
[25a] Ph Thng Hoa tuy có +t quan, nh ng Chiêm Thành v?n có tr ng l chim gi< cai tr,
nên nhà Minh ch ghi tên không mà thôi.
Quan li  kinh l, nh<ng ai lánh gi+c i theo Trùng Quang  n Hóa Châu, n ây ng i
thì mang c nhà chy sang n c Lão Qua, ng i thì chy sang Chiêm Thành, còn ng i trong n c t"
y u làm thn thip cho ng i Minh c.
Mùa h, tháng 4, t%ng binh Tr ng Ph#, Mc Thnh, Binh b th lang Trn Hi p ca nhà Minh
em trùng Quang , Nguyn Súy và +ng Dung v ông Quan. Quan li các ph, châu, huy n sm l
v$t cùng tr ng vJ c thêu n m"ng. Sai ng i gii v Yên Kinh.
Trùng Quang  i n n a  ng nhy xung n c cht. Súy thy Trùng Quang  ã nhy
xung n c cht, ngày ngày chi c vi viên ch huy coi gi< mình, thành quen, mi ly bàn c ánh hn
ngã xung n c cht, Súy c!ng nhy xung n c cht. Quc thng t" y thuc v nhà Minh.
Mùa thu, tháng 7, [25b] Tr ng Ph# nhà Minh ra l nh cho các ph, châu, huy n, phàn quân
nhân bt  &c tôi t, cùng àn bà con gái trn i x khác thì gii v c a quân. Bn quan li chìu ý cp
trên bt nhiu dân nghèo xiêu tán gii np.
Tháng 8, Tr ng Ph#, Mc Thnh và Trn Hi p tr v bc, chia quân trn gi<.
Tháng 9, Hoàng Phúc nhà Minh truyn bng cho các ph, châu, huy n d ng Vn Miu và các
àn th thn xã tc, thn gió, thn mây, thn núi, thn sông và nh<ng thn không ai th cúng  t l
th ng xuyên.
Nhà Minh cm con trai, con gái không  &c ct tóc; ph# n< m+c áo ngn, qun dài, ng hóa
theo phong t#c ph ng bc.
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh m hc hi u và sc tìm tòi nh<ng ng i nho hc, thy thuc,
thy t ng s, nhà s , o s , h l nh cho các ph, châu, huy n ly l mà thành tân thnh mi. ó là
làm theo li ca H<u tham tri Bành o Tr ng.
Nhà Minh bt khai s rung và t trng dâu, tr ng thu l ng th c, t t'm. MZi h 1 m?u thì
bt khai thành 3 m?u. [26] n sau xét h kh^u tng hàng nm, nh s rung mZi h là 10 m?u (ngh a
là mZi m?u ch có 3 sào, 10 m?u th c ra ch có 3 m?u). MZi m?u thu 5 thng thóc, t bãi mZi h mt
m?u thu 1 lng t, mZi cân t d t  &c 1 tm l#a.
t Mùi, [1415], (Minh V nh Lc nm th 13). Mùa thu, tháng 8, nhà Minh khám thu các m=
vàng, bc, m ph# ãi nh+t vàng bc và bt voi trng, mò trân châu. Thu khóa n+ng, v vét nhiu, dân
chúng iêu ng. Bãi mui ven bin cm dân mua bán riêng, sai ni quan coi gi< c. Li +t chc c#c s
và phó ca t"ng bãi mui  chia nhau trông coi. Các ph, châu, huy n êù +t phó s ty Thu khóa và
s Hà bc.
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Phép ly mui ca nhà Minh: Tr c ht sai viên c#c s và viên phó c thúc dân nu mui, mZi
tháng  &c bao nhiêu  a ti ty  c thu gi<. Các viên ni quan m ng i buôn b= tin ra l nh giy
khám h&p1 ca ty B chính. Giy khám h&p ln [26b] thì ly 10 cân mui, giy khám h&p nh= thì ly 1
cân ri mi  &c em bán. Nu không có giy [giy khám h&p] thì [x ti] nh lu$t nu l$u. L cm
ng i i  ng, l ch  &c em 3 bát mui và 1 l n c mm thôi.
Tháng 9, Hoàng Phúc nhà Minh sai quan áp gii ích thân nh<ng bn nho hc, thy thuc, thy
t ng s, nhà s , o s  a v Yên Kinh trao cho quan chc ri  a v các nha môn làm vi c. Li ra
l nh cho các quan ty s ti cp cho tin i  ng và ng oi bn tng, nu không sJ b tr"ng tr; dc
 ng phi cp cm n và tin i  ng.
Mùa ông, tháng 10, T%ng binh nhà Minh là Tr ng Ph# gi< chc Chinh lZ phó t ng quân, li
sang trn th.
Nhà Minh m  ng thy V nh An, Vn Ninh, +t trm ón chuyn  ng thy n thEng Khân
Châu. Li +t trm chy ng a n thEng Hoành Châu2.
Bính Thân, [1416], (Minh V nh Lc nm th 14). Mùa xuân, tháng giêng, nhà Minh bt u
 a nh<ng th &ng quan vn võ và k` lão sang Yên [27a] Kinh, %i trát vn ca T%ng binh mà dùng giy
vàng ca b  th c th# quan chc. Thng Tham nhg Nguyn Huân làm T b chính s; Tri ph L ng
Nh< Ht, Z Duy Trung làm Tham chính. Còn li thì thng chc Tri ph, ng tri ph, Tri châu, ng tri
châu, Tri huy n. Nhân ó, ban sc r'ng:
"Tr c kia bình nh Giao Ch, các ng i ã t= lòng thành, làm vi c ngh a, lòng h ng v triu
ình, tr?m khen ng&i lòng thành ca các ng i mà trao cho quan chc. T" khi nh$n m nh n nay, ã
bit t$n tâm ht sc, hng hái trung thành, quét di t phn nghch, vZ yên b cõi, c gng làm tròn chc
ph$n, ã nhiu ln thng th ng  biu d ng công trng ca các ng i. Nay các ng i n c a
khuyt triu cng, tr?m xét lòng thành, ánh nên khuyn khích. Nay +c ân thng cho các ng i làm
chc mZ... Các ng i hãy c gng trung thành, cn m?n hn n<a, kính c^n gi< khí tit ca ng i b tôi,
úy lo, vZ v, khin cho dân chúng u  &c yên nghi p sinh sng, cùng h ng phúc thái bình [27b] thì
sJ  &c tri che ch, các ngi sJ  &c phúc lc di dào ni n i con i cháu, mà ting tt ca các
ng i sJ l u truyn trong s sách, mãi mãi không cùng".
Tháng 2, Tr ng Ph# nhà Minh ra l nh xét duy t danh s th% quân, ly mt phn ba s h
kh^u chia v c1c v , s. MZi h nh mc là 3 inh. T" Thanh Hóa tr vào Nam, nhân inh th a tht,
nh mc là 2 inh. ChZ nào không phi là v , s mà là ni quan yu, c!ng l$p n l!y, ly dân binh
canh gi<.
Mùa thu, tháng 9, quân lính huy n Tân An n%i lên, Tr ng Ph# d>p  &c.
Nhà Minh chiêu d# các quan c! ca triu tr c, gi cách b% i các nha môn quân, dân làm vi c
ri chuyn  a v Yên Kinh gi< li. Bn ng i bon chen, vn không phi là quan li c!, ch a  &c th c
th# quan chc, c!ng hnh hái ra nh$n, trong n c vì th tr nên trng rZng. O  &c vài nm, thy vt
v kh% s, thnh thonh h li trn v.
Nhà Minh bt u  a các th% li i, [28a] ng i nào  9 nm thì gi< li nha môn  Kinh 
làm vi c, ng i nào ch a  nm thì cho v.
inh Du, [1417], (Minh V nh Lc nm th 15). Ni quan nhà Minh là Mã K` tâu r'ng T%ng
binh Tr ng Ph#  Giao Ch chn ly nh<ng th% nhân mnh kh=e can m làm vi t th3, vua Minh nghi

1

Giy khám h&o: giy chnh nh$n có ónh du,  &c ct làm hai n a, ng i  &c phéo cm mt n a, quan nhà gi< mt n a, 
khi khám xét, có th ráp li xem úng con du hay không.

2

Hoành Châu: thuc ph Nam Ninh, sau là Hoành Huy n, tnh Qung Tây, Trung Quc.

3

Vi t th: là nh<ng ng i sung vào làm công vi c  ni quan ph. O ây, có lJ Ph# chn nh<ng ng i kh=e mnh, can m em
vào dinh th ca mình  sai khin và  phòng bt trc.
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ng, gi Ph# v, sai Phong Thành hu Lý Bân vi chc T%ng binh Chinh Di t ng quân sang thay Ph#
trn gi<.
Nhà Minh sai Giám sát ng s chia gi< vi c tun xét bt u t" y.
Binh b th &ng th nhà Minh là Trn Hi p, li giúp vi c quân chính cho T%ng binh.
Nhà Minh nh l mZi nm cng các nho hc, sinh viên saung vào Quc t giám; Nhà ph hc
mZi nm 2 tên, nhà châu hc 2 nm 5 tên, nhà huyên hc mZi nm 1 tên. Sau li quy nh nhà ph hc
mZi nm 1 tên, nhà châu hc 3 nm 2 tên, nhà huy n hc 2 nm 1 tên.
B Li khám h&p, l nh cho 2 ty B chính và Án sát cùng [28b] các quan ph, châu, huy n, 
Giao Ch, h>n n ngày mng 1 tháng giêng sang nm n kinh triu c$n, không k là chc chánh hay
chc tá, ch cn ng i gi< chc lâu nm, cho d?n u,  a các quan li cùng i. Li khám các hng m#c
h kh^u, rung t l ng th c trong 3 nm, t" tháng 7 nm Giáp Ng, n cui tháng 6 nm này, làm
thành s% "tu tri"1 dâng lên  kê xét.
Hoàng Phúc sc cho các hào phú, th% quan là bn Nguyn Huân, L ng Nh< Ht, Z Duy
Trung, Z Hy Vng, L ng S V nh, D ng C Giác u phi em ng i nhà sang Yên Kinh ph#c dch,
xây d ng cung i n. Vua Minh nói là làm khó nhc ng i ph ng xa, ban cho u h$u ri cho v.

1

Tu tri: có ngh a "cn bit'. S% "tu tri" có ngh a là s% ghi s h kh^u, rung t, l ng th c cn phi bit  nm tình hình.
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[1a]

K Nhà Lê
Thái T$ Cao Hoàng



Vua h Lê, tên húy là Li, ng'i hng Lam Sn, huy n Lng Giang, trn Thanh
Hóa1. \ ngôi 6 nm, th 51 tu$i2, táng Vnh Lng.
Vua hng hái dy ngha binh ánh d)p gi/c Minh. Sau 10 nm thì thiên h i nh.
n khi lên ngôi, ã n nh lut l nh, ch tác l_ nhc, m khoa thi, /t cm v , xây dng
quan ch*c, thành lp ph+ huy n, thu nhp sách v , m mang tr'ng hc, có th gi là có
mu k xa r(ng m mang c nghi p. Song a nghi, hiu sát, ó là ch? kém.
Tr c kia, t% ba i ca vua tên húy là Hi, mt hôm, i chi Lam Sn, thy àn chim bay l &n
quanh chân núi, nh hình nh nhiu ng i t# hp, bèn nói: "ây chc hEn là ch% t tt", ri di nhà
n  y. Sau 3 nm thì thành sn nghi p. T" ó, i i làm quân tr ng mt ph ng. Hi sinh ra
inh, ni  &c nghi p nhà, có ti hn 1 nghì tôi t, ly v& là Nguyn Th [1b] (tên húy là Quách), sinh
 &c hai ng i con trai, con c là Tòng, con th là Khoáng. Khoáng ly v& ng i Ch Sn (Ch Sn nay
là Thy Chú)3 là Trnh Th (tên húy là Th ng), n nm *t S u, tháng 8, ngày mng 64 sainh ra vua ti
h ng Ch Sn, huy n Lôi D ng5. Vua sinh ra, thiên t tun tú khác th ng, thn sc tinh anh k` v ,
mt sáng, mi ng rng, m!i cao, trên vai có mt nt rui, ting nói nh chuông, dáng i t a rng, nhp
b c nh h, kW thc gi u bit vua là b$c phi th ng.
By gi, h H c p ngôi nhà Trn, ri quân Minh xâm l &c n c Nam, chia ct n c ta thành
qu$n huy n, bt nhân dân ta làm tôi t, lu$t pháp phin hà khc nghi t, thu má lao dch n+ng n,. i
vi nh<ng ng i hào ki t trong n c, chúng phn nhiu v trao cho quan t c ri em v an trí 
ph ng Bc. Vua hiu bit hn hEn mi ng i, sáng sut và c ng quyt, không b quan t c d# dZ,
không b uy th khut ph#c. Ng i Minh ã dùng trm ph ng ngàn k xo trá, v?n không d#  &c vua.
Tr c ó, bn +ng Tt, Nguyn Súy  Châu Hóa [2a]
NgZi, Trn Khoáng làm vua. Nh ng vua thy h yu hèn, li say
chuy n, mi ^n náu chn núi r"ng, d#ng tâm nghin ng?m thao
chiêu t$p dân chúng l u ly, hng hái dy ngh a binh, mong tr" lon

cùng l$p con cháu nhà Trn là Trn
m t u sc, bit là chEng làm nên
l &c, tìm mi nh<ng ng i m u trí,
ln.

Vua t"ng bo mi ng i:

1

Lam Sn nay thuc xã Xuân Lam, huy n Th Xuân, tnh Thanh Hóa.

2

Theo i Vi t Thông S ca Lê Quý ôn thì Lê L&i th 49 tu%i. Lê L&i sinh nm *t S u (1385), mt nm Quý S u (1483) thì th
49 tu%i, nh i Vi t Thông S ghi là úng.

3

Ch Sn: tên h ng, sau %i là thôn Thy Chú, huy n Lôi D ng, nay thuc xã Xuân Thng, huy n Th Xuân, Thanh Hóa.

4

Tc là ngày 19 tháng 9 nm 1385.

5

Xem chú thích 3.
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"Ta ct quân ánh gi+c, không phi là có lòng ham mun phú quý, mà chính vì mun  ngàn
na8m v sau, ng i i bit ta không chu làm tôi t cho bn gi+c tàn ng &c".
Phép dùng binh ca vua là bit ly mm ánh cng, ly yu thng mnh, cho nên phn nhiu
u d?n ti thng l&i. Các thành Ngh An, Thu$n Hóa, Tây ô, ông ô u sai vn thn Nguyn Trãi
vit th , d# bo bn gi+c iu ha phúc, nên không cn ánh mà chúng phi u hàng, ch a t"ng git
lm mt ng i nào. Bt  &c hn 10 vn vi n binh ca quân Minh, c!ng u tha c. Vua kinh dinh thiên
[2b] h tronh khonh 10 nm, d>p yên lon ln và d ng nên nghi p .
Mu Tut, [1418], (Minh V nh Lc nm th 16). Mùa xuân, tháng giêng, ngày Canh Thân, vua
khi binh  Lam Sn.
Tr c ó, ng òi Minh ã có ln trao quan chc  d# dZ, nh ng vua không chu khut ph#c,
khng khái, có chí ln d>p lon. Vua t"ng nói:
"B$c tr &ng phu sinh  i phi cu nn ln, l$p công to, l u li ting thm ngàn nam sau,
sao li chu hèn nhát  cho ng i sai khin?".
Th ri, d?n u hào ki t, d ng c ngh a, th di t gi+c Minh.
Ngày mng 9 tháng y, bn ni quan nhaà Minh là Mã K` em i binh ti uy hip vua  Lam
Sn. Vua bèn lui quân n óng  Lc Thy1, +t quân mai ph#c  ch gi+c.
Ngày 13, bn K` qu nhiên n. Vua tung ht quân mai ph#c xông ra ánh gi+c. Cháu vua (có
sách chép là con vua, Minh s chép là em vua) là Lê Thch cùng các t ng inh B, Lê Ngân, Lê Lý...
d?n u xông vào tr$n gi+c, chém  &c hn [3a] 3.000 th cp, thu  &c hàng ngàn quân t , khí gii,
ri di quân n núi Chí Linh2.
Ngày 16, tên phn bi Ái (không rõ h) ?n  ng cho gi+c i li tt, ánh úp 'ng sau vua,
bt mt gia thuc ca vua và rt nhiu v& con ca quân dân. Quân s dn dn chán nn b= i. Vua cùng
bn Lê L, Lê Náo, Lê Bí, Lê Xí, Lê p bí m$t n ng náu  trên núi3.
Tháng 2, vua ht l ng, không còn gì n%i l a. G+p khi gi+c lui quân, bèn v p thành t 
Lam Sn.
Tháng 3, ánh ra M ng Yên4, thu  &c hn trm ng i.
Mùa h, tháng 4, tr c nhà Minh ra l nh cho các ph, huy n, châu n c ta trng h tiêu, nay
ã lên tt, sai ni quan Lý L &ng sang thu v dùng. T" y, quan li c thúc bt trng, mZi cây ging
giá ti 5 quan tin. Mùa thu, tháng 7, nhà Minh sai hành nhân H Thanh, tin s H [3b] thì sang thu ly
li các loi sách ghi chép v s tích x a nay ca n c ta.
Nhà Minh m công tr ng mò ngc trai, kim h ng li u, sn bt chn trng, h u trng, voi
trng, tìm lùng rùa chín uôi, chim $u ng &c, v &n bc má, trn, rn...  dâng np.
Tháng 9, viên T%ng binh nhà Minh là Lý Bân em quân ti sùng l#c. Và +t quân mai ph#c 
M ng Mt5, dùng tên thuc c bn gi+c cht và b th ng quá n a. Bân thua rút quân v.

1

Lc Thy: theo CMCB 13 thì Lc Thy thuc huy n C^m Thy sau này. Huy n C^m Thy by gi là huy n LZi Giang,  phía h<u
ngn sông Mã, thuc l u v c sông Âm ca huy n Lang Chánh ngày nay. Nh ng cn c vào a bàn hot ng ca ngh a quân
nm này (1418), thì có lJ Lc Thy  ây là mt a im vùng th &ng l u sông Chu, phía trên Lam Sn.

2

Núi Chí Linh: tc là núi Pù Rinh, thuc xã Giao An, huy n Lang Chánh, tnh Thanh Hóa ngày nay.

3

Tc núi Chí Linh.

4

M ng Yên: tc là xã Yên Nhân, phía tây núi Pù Rinh (Chí Linh).

5

M ng Mt: hay M ng Mt, sau là xã Bt Mt, thuc huy n Th ng Xuân ngày nay.
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Ni quan nhà Minh là Thái giám Sn Th c sut quân dân, vây núi Tam Tr , châu T nh Yên1,
sn  &c mt con voi trng, trên l nmg có v'n m, dùng yên bc thng lên ri sai ô c Giang Ho
 a v Yên Kinh, cho là im lành. Các ty trong ngoài dâng biu chúc m"ng.
K Hi, [1419], (Minh V nh Lc nm th 17). Mùa xuân, tháng 2, nhà Minh sai giám sinh
 ng Ngh a sang ban các sách Ng! kinh, T th , Tính lý i toàn, Vi thi n âm cht, Hiu thu$n s
th c, cho [4a] nho hc các ph, châu, huy n. Sai tng hc truyn ging kinh Ph$t ti Tng o ty.
Lý Bân nhà Minh tâu xin H b ban cp h thip2 cho Giao Ch, bt châu huy n làm s% thu
khóa phu dch3 và lên danh sách lý tr ng và giáp th4 t"ng nm5. i , c 110 h là mt lý, mZi nm
c 1 lý tr ng, 10 giáp th,  nh$n các vi c lao dch, ht l &c li c t" u. Ng i làm lý tr ng, giáp
th b roi vt ánh $p kh% s khôn xit.
Mùa h, tháng 4, vua ánh n Nga Lc6, bt  &c viên th% quan ch huy Nguyn Sao, chém
 &c 300 th cp.
Tháng 5, vua óng  sách à Sn7, quân Minh tin ánh. Vua ph#c kích  M ng Chánh8, c
phá quân gi+c, ri di n óng quân  sách L Sn9, ít lâu sau, di sang M ng Thôi10, ri li v óng
bn doanh  Vu Sn11.
Mùa thu, tháng 7, viên th% quan Tri ph Ngh An là Phan Liêu vì b bn ni quan nhà Minh
[4b] bc bách ly vàng bc, bèn d?n quân bt git các quan do nhà Minh phái n, ri em quân vây
thành Ngh An, sp h  &c thành thì Lý Bân ch&t em quân n. Liêu trn sang Ai Lao. Bân u%i ti
châu Ngc Ma12 không kp, li quay v Ngh An13, s a sang thành trì, vZ yên dân chúng.
Khi Bân i ánh Liêu, có sai viên ch huy L Vn Lu$t làm tiên phong14. Vn Lu$t ã i, li b
gi< li bàn tính m u k, trong lòng hoài nghi, lo s&, nên b= trn i. Bân bt m> già, gia thuc và anh em
ca Lu$t nh ng tri châu châu Tam ái là Vn Ph. ng tri châu ph Trn Man Phan Ki t là anh h
ca Liêu, nghe tin Liêu trn i, c!ng em c nhà i theo, nh ng ch a ra khõi cõi ã b tht c% cht cùng
vi v&.

1

Châu T nh Yên: thi thuc Minh là t tnh Qunh Ninh ngày nay. Núi Tam Tri: tc núi Ba ChJ.

2

H thip: nh s% h tch, mZi tm h thip có ghi rõ h tên, quê quán và s inh trong mZi h, có ánh s ch< ký hi u và óng
mt n a phn du kim  phòng khi khám nghi m. S% h kh^u thì   H b, còn h thip thì phát cho các h (theo i Minh
hi in).

3

Nguyên vn: Phú dch hoành sách, tc là quyn sách bìa vàng kê khai thu khóa phu dch. Theo Thông giám t$p lãm, thì nm
Hng V! th 14 (1381) nhà Minh h chiu bt c n c làm s% "hoàng sách".

4

Giáp th: là ng i ng u mt giáp (gm 10 h), lý tr ng: ng i ng u 1 lý (gm 110 h).

5

Nguyên vn: Lý tr ng, giáp th chu niên  dng.

6

n Nga Lc:  gnLam Sn, thuc vùng Bái Th &ng ngày nay.

7

à Sn: tên sách, có lJ c!ng gn Lam Sn.

8

M ng Chánh (nguyên vn không có ch< "M ng"): huy n Lang Chánh sau này.

9

L Sn hay Lô Sn: theo Thanh Hóa tnh chí thì L Sn  vùng giáp gii hai xã Trnh i n và H u Thy thuc châu Quan Hóa.
Theo ng Khánh d a chí thì hai xã Trnh i n và H u Thy thuc t%ng H u Thy và ng L Sn là mt danh thng ca châu
Quan Hóa.

10

M ng Thôi (nguyên vn không có ch< "M ng "): có lJ là Man Xôi,  phía tây bc tnh Thanh Hóa, giáp Lào.

11

Vu Sn: có lJ là L Sn.

12

Châu Ngc Ma: thi thuc Minh là ph Ngc Ma, thi Lê thuc Ngh An, thi Nguyn %i làm ph Trn nh, gm các huy n Cam
Môn, Cam Cát, Cam Linh.

13

Thành Ngh An: ti núi Thành, xã H ng Phú, huy n H ng Nguyên, tnh Ngh An ngày nay.

14

L vn Lu$t: ng i huy n Thch Tht, Hà Tây. Lu$t u hàng gi+c,  &c gi+c cho làm ch huy quân  Ngh An.
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Mùa ông, tháng 11, Trnh Công Chng và Lê Hanh  H Hng1 Phm Thi n  Tân Minh2,
Nguyn +c  Khoái Châu, Nguyn a Cu và Trn Nhu  Hoàng Giang thy thành ông Quan ch còn
nh<ng quân lính m yu, lin dy [5a] quân tin ánh. Quân n Lô Giang, ánh phá  &c cu phao,
nh ng ít lâu sau, b Lý Bân ánh bi, tan tác chy dài.
By gi, chZ nào c!ng ri lon, ch còn các x Tam Giang, Tuyên Quang, H ng Hóa là yên t nh
nh c!3.
Canh Tý, [1420], (Minh V nh Lc nm th 18). Mùa xuân, tháng 2, Lý Bân t" Ngh An tr v
ông Quan.
Mùa, h, tháng 4, L Vn Lu$t dy binh  Thch Tht, Lý Bân ánh phá  &c.
L Vn Lu$t chy sang Ai Lao, dân chúng thì trn vào hang núi Ph$t Tích và An Sm4. Quân
Minh dz nhà hun ng, ng i trong ng b khói l a hun u cht, ng i nào ra hàng c!ng b git c, v&
con b bt làm nô t`.
Mùa h, tháng 6, nhà Minh sai Vinh X ng bá Trn Trí sang trn gi< ph Ph#ng Hóa.
Trn Thái Xung  o Hi, Phm Ngc   Sn u t# quân n%i d$y, Bân ánh bi c.
Nhà Minh ly Hùng Tông LZ làm Giao Ch h<u tham ngh.
Tông LZ (ng i T Xuyên) [5b] tr c làm Tri ph Tam Giang, b Hoàng Phúc nh$n xét là: "H=i
n vn hc thì chEng bit gì, xét n vi c làm thì không có gì áng k, c ph ch mt mình là nht,
nh ng sut ba nm công vi c ch nh ng i", sai  a v Yên Kinh. Li b d?n li nh$n xét y, tâu xin
giáng làm th ng quan5. Vua Minh h=i lý do, Li b tr li là tr c ã t"ng Giang Tây tham ngh, Vua
Minh nói: "Tr ng quan khó làm thì hãy cho tr v chc phó nh". Vì th mi %i làm tham ngh. Khi ti
ni nh$n chc, Tông LZ nói: "Tr c ây n nhân xét tôi vào b$c d i, nay tôi c!ng  &c cùng ngi mt
công  ng vi ngài". n nm *t Tw, i Hng Hy (niên hi u ca Minh Nhân Tông), Tông LZ li b xét
là hèn kém, mt chc, làm dân.
Ng i làng Tràng Kênh, huy n Thy  ng6 là Lê Ngã %i h tên thành D ng Cung, t x ng
là Thiên Th &ng Hoàng , t niên hi u là V nh Thiên.
Ngã vn là gia nô ca Trn Thiên Li, t ng mo rt >p, ã t"ng i khp bn ph ng, n
âu c!ng  &c mi ng i cung d zng. Ngã li trá [6a] x ng là lính hu ca Mã K`, i do nt các châu
huy n làm k nuôi thân. Thy Công Chng, Phm Ngc, Phm Thi n ua nhau n%i d$y, Ngã bo nh<ng
ng i quan bit:
"Các anh có mun giàu sang không? Ai mun thì hãy theo ta!".
n huy n an Ba7, Lng Sn, Ngã trá x ng là cháu bn i ca Trn Du Tông, t" n c Lão
Qua tr v. Ph# o an Bá là B Thun em con gái g cho và l$p làm vua. Trong khong my tun
mt tháng, ã có vài vn quân, hn ra An Bang8 chim tri Hng Doanh. Sau khi Công Chng, Phm
Ngc b tht bi, thì d ng ca h theo v vi Ngã, s quân  &c n my vn ng i. Ngã tim x ng

1

Vùng phía nam tnh Hi H ng ngày nay.

2

Huy n Tân Minh sau %i là Tiên Minh, nay là huy n Tiên Lng, Hi Phòng.

3

Th c ra các x ó v?n còn nh<ng cuc khi ngh a lW tW, +c bi t cuc u tranh ca "

4

Ph$t Tích và An Sm: là hai hang núi thuc huy n Thch Tht, tnh Hà Tây. Núi Ph$t Tích: còn gi là núi Sài Sn hay núi Thy.

5

Th ng quan: là chc quan trông coi kho tàng.

6

Huy n Thy  ng: nay là huy n Thy Nguyên, Hi Phòng.

7

Huy n an Ba: nay là huy n inh L$p, tnh Lng Sn.

8

An Bang: là t tnh Qung Ninh ngày nay.
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tôn hi u, d ng niên hi u, +t quan chc, úc tin, t thành X ng Giang1, c p tri Bình Than. Có
ng i bit hn là Ngã c!ng không dám nói. Thiên Li i g+p hn, tr ra nói r'ng:
"Nó là gia nô ca ta, vi c gì phi ly nó".
Ri di thuyn trn i. Ngã u%i theo nh ng không kp. Thiên Li gi hch cho các huy n gn
ó, t x ng là H ng V$n quc [6b] th &ng hu, em quân ánh nhau vi Ngã, b Ngã git cht, Lý Bân
em i quân thy b dn ánh. Ngã và Thun ang êm b= trn c, không bit là i âu.
T tham chính Hu Bo gi< n Hoàng Giang2, b Nguyn Thu$t, ng i Kin X ng3 ánh git.
Mùa ông, tháng 10, vua nghe tin quân Minh sp n, +t mai ph#c  bn B%ng4 ch gi+c,
chém git quân gi+c nhiu vô k, bt  &c hn trm con ng a. Vua cho ngh quân  M ng Nanh5, ri
li di n óng quân  M ng Thôi.
Tên ng tri châu Qu` Châu là Cm Ln d?n bn Lý Bân, Ph ng Chính em hn 10 vn quân,
theo  ng Qu` Châu n thEng M ng Thôi. Vua ph#c kích chúng  Thi Lang6. Bân và Chính ch chy
thoát  &c thân mình.
Tháng 12, vua tin quân óng  sách Ba L?m7 thuc huy n LZi Giang, khiêu khích cho gi+c ra
ánh. T ng gi+c là bn ô ty T Ph ng, Hoành Thành b= n Nga Lc, v gi< tri Quan Du8  phòng
[7a] b cho thành Tây ô, c gi< không ra ánh. Vua ngày êm dùng nhiu cách tin công uy hip 
gi+c m=i m t, ri lon. Li sai Lê Sát, Lê Hào chia nhau tin ánh, c phá bn gi+c, chém  &c hn nghìn
th cp, thu  &c rt nhiu chin c#, t" ó th gi+c ngày mt suy. Vua bèn chiêu t$p nhân dân các x.
Các huy n bên cnh u sôi n%i h ng ng, cùnh nhau tin ánh và uy hip các n gi+c.
Tam ty nhà Minhkhin ngh r'ng: Bn quan li, quân dân Giao Ch mc ti t" t hình tr xung,
xin u cho chúng np thóc tùy theo mc   chuc ti, ly s thóc ó làm l ng th c d tr< ni biên
gii. Vua Minh nghe theo.
Nm y, Hoàng Phúc xin min vi c bt quan li v chu hu, vì a ph ng này ch a yên.
Tân S u, [1421], (Minh V nh Lc nm th 19). Mùa xuân, tháng giêng, nhà Minh xây d ng
xong i n Ph#ng Thiên  Yên Kinh. Vua Minh ng chính i n  các quan vào chu, xung chiu cho các
quan ph, huy n, châu vào m"ng.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 8, [7b] i n b cháy, mi thôi.
Bt u ly nh<ng ng i thin hon sung vào ni ph.
Tháng 6, l Tam Giang l#t to. Có ng i bo là (thy thn) ly gZ chò  dùng nên có tai ha
ó.
Mùa thu, tháng 9, n c sông áy9, dâng tràn.

1

Thành X ng Giang:  t xã Th V ng, nay thuc th xã Bc Giang, tnh Hà Bc.

2

n này  ngã ba Tun V ng tnh Nam Hà ngày nay.

3

Kin X ng: là vùng t các huy n V! Th , Kin X ng tnh Thái Bình ngày nay.

4

Bn B%ng: có lJ n'm trên th &ng l u sông Chu.

5

M ng Nanh: nay còn a danh M ng Nang, tc là xã Thnh Nang, huy n Lang Chánh. M ng Nanh có lJ là t y.

6

Thi Lang: hay B Thi Lang, là mt a im gn cn c ca ngh a quân lúc y.

7

Ba L?m: tên sách, có lJ là vùng Ching Lâm  xã in L , thuc huy n Bá Th c, tnh Thanh Hóa.

8

Quan Du: sau %i là châu Quan Hóa, nay là huy n Quan Hóa, tnh Thanh Hóa.

9

Sông áy: tc sông Tiu áy  tnh Tuyên Quang, nay thuc tnh Hà Tuyên.
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T%ng binh Lý Bân và ni quan Lý L &ng ca nhà Minh bt Phm Lu$n là sinh viên huy n Giáp
Sn, buc Lu$n mo nh$n là D ng Cung  cho qua chiu l nh lùng bt1, bt n c gia thuc Lu$n là
bn Phm Xã gii v Yên Kinh.
Tri huy n D+c Khiêm nh$n th c không phi là tên Cung. Bân không nghe. Khiêm ly bao vàng
dâng i cáo, tâu thEng v Yên Kinh. Bân sai ng i ch+n  ng bt v. Hoàng Phúc khuyên Khiêm r'ng:
"Mi ng i u cho là úng, ch riêng ng i bo không phi là làm sao?". Khiêm nói:
"Ai ra ngoài mà chEng phi ra c a ngõ?"2.
Bân cho gii c Khiêm và Lu$n v Yên Kinh, giao xung cho pháp ty xét h=i. Khiêm suýt n<a b
ti, vì có ng i anh ánh trng ng vn3 khiu oan nên  &c min ti. Sau thng dn n chc H<u b
chính s n c ta. Gia thuc ca Lu$n cui cùng b cht [8a] trong ng#c.
Mùa ông, tháng 11, ngày 20, tham t ng nhà Minh là Trn Trí em quân các v Giao Châu
cùng ng#y binh, gm hn 10 vn tên ánh sát n i Kính (có sách chép là Kình) Lng4, sách Ba L?m.
Vua hp các t ng bàn r'ng:
"Quân gi+c nhiu, quân ta ít, nh ng quân gi+c m t, quân ta nhàn. Binh pháp có nói  &c hay
thua là  t ng ch không phi  quân nhiu hay ít, nay quân gi+c tuy nhiu, nh ng ta em quân nhàn
&i ánh quân m t m=i, chc chn sJ ánh bi chúng".
n êm, vua chia quân ánh úp doanh tri gi+c. Quân ta ánh trng reo hò xông ti, phá
 &c bn doanh tri gi+c, chém  &c hn ngàn th cp. Sau Trí khinh vua ít quân, li phá núi m  ng
 tin ánh. Vua ngm ph#c kích  èo ng5  &i gi+c. n tr a, Trí qu nhiên em quân i theo
 ng núi n. Quân ph#c hai bên xông ra, ánh bi gi+c. Quân Trí phi rút.
Nh ng úng lúc y. Ai Lao em 3 vn quân và 100 tht voi6 thình lình ti doanh tri ca vua
phao tin là cùng h&p sc vi vua  ánh [8b] gi+c. Vua tin li h, không phòng b. n n a êm, b h
ánh úp. Vua phi ích thân c chin, sut t" gi Tý n gi Mão, ánh tan bn Ai Lao, chém hn 1
vn th cp, bt  &c 14 con voi, th" thng truy kích lin 4 ngày êm, u%i n t$n sào huy t ca bn
chúng ri v.
Tháng 12, vua tin ra óng quân  Sách Thy7.
Tù tr ng Ai Lao Là Mãn Sát ã cùng qu?n, mun vua hoãn ánh  &i vi n binh, mi gi v
xin hòa. Vua bit ó là m u k xo quy t, không cho. Các t ng c xin cho hoà, nói là quân lính khó
nhc ã lâu, nên cho ngh ngi môt chút. Ch có Bình ch ngLê Thch cho là không th cho gi+c gii
hòa, lin t cho mình hng hái xông lên tr c, chEng may trúng phi chông ngm mà cht.
Thch là con ng i anh ca vua. Vua thu u th,  &c vua nuôi nng nên ngài yêu Thch hn
c con mình. Thch tính ng i nhân ái, ham c sách, khoW mnh, d!ng cm, yêu mn quân s , vua
t"ng sai ch huy quân tiên phong, ánh âu thng y. áng tic Thch d!ng cm nh ng kém [9a]
m u. n ây cht, vua rt th ng xót.

1

D ng Cung: tc là Lê Ngã, Lê Ngã n%i lên ánh phá gi+c Minh, tin truyn v triu ình nhà Minh, vua Minh ra l nh lùng bt rt
nghiêm ng+t, bn Lý Bân phi bày ra m u này cho qua chuy n.

2

Ý nói mi ng i u cùng mt duc vi Hoàng Phúc.

3

Trng ng vn: trng   i n ình, ai có vi c oan khut thì ánh lên, trình bày nZi oan   &c xét li.

4

i Kình Lng: tc là i CZ L!ng sau này, thuc huy n C^m Thy tnh Thanh Hóa.

5

Nguyên là núi ~ng i, tc èo ng  xã Thit Ông, trên t ngn sông Mã.

6

i Vi t thông s chép là 5 vn quân và 100 tht voi.

7

Sách Thy: bn dch c! cho là t H<u Thy  gn L Sn.
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Tr c ây, vua vn hòa hiu vi Ai Lao, ch a t"ng có hn khích gì. Khi vua cm c vi gi+c ti
sách L Sn, Ai Lao t"ng cho quân sang cu vi n. n khi tên ng#y quan L Vn Lu$t trn gi+c sang Ai
Lao, s& uy danh vua, thêu d t gây nên him khích, nên mi n nZi th.
Ph ng Chính và Hoàng Phúc nhà Minh cùng vi bn T%ng binh, Tam ty và Trn th Trn Hi p
bàn nh r'ng: nh<ng viên vn võ th% quan nào có kêu xin vi c gì thì m &n c ã  hn kho khóa, sai
v Yên Kinh làm vi c công  an trí ti ó.
Nhâm Dn, [1422], (Minh V nh Lc nm th 20). Mùa xuân, ngày mng 1, nh$t th c.
Tháng 2, viên T%ng binhnhà Minh là Phong Thành hu Lý Bân b b nh nht cht.
Mùa ông, tháng 12, vua tin quân óng  Quan Da. Ai Lao lin vi quân Minh ánh vào tr c
m+t và sau l ng quân ta, nhiu ng i cht và b th ng. Vua bèn bí m$t lui v [9b] sách Khôi1. Mi  &c
7 ngày, gi+c Minh li em i binh n vây. Vua bo các t ng s :
"Gi+c vây ta bn m+t, có mun chy c!ng không có li nào. ây chính là "t
pháp ã nói, ánh nhanh thì sng, không ánh nhanh thì cht".

a"2 mà binh

Vua nói xong chy n c mt. Các t ng s u xúc ng, tranh nhau liu cht quyt chin.
Bn Lê L nh, Lê Vn, Lê Hào, Lê Tri n xông lên tr c phá tr$n, chém  &c tham t ng Minh là
Phùng Quý và hn nghìn th cp gi+c, bt  &c trm con ng a. Mã K` và Trn Trí ch thoát  &c thân
mình chy v ông Quan, quân Ai Lao c!ng b= trn.
Vua em quân v óng  núi Chi Linh. Quân lính ht l ng, hn hai tháng, ch n rau c và
mng tre mà thôi. Vua git 4 con voi và c ng a ca mình c zi  nuôi quân s . Song thnh thong v?n
có kW b= trn. Vua bèn cm gi< nghiêm ng+t, bt  &c kW nào b= trn thì chém,  rao cho mi ng i
bit. Quân lính li nghiêm [10a] túc nh tr c.
By gi, do tri nhiu phen hon nn, quân lính ã m=i m t, mun  &c ngh ngi, u khuyên
vua ging hòa vi gi+c. Vua bt c d phi v hòa hiu vi bn t ng gi+c Sn Th, Mã K`, Trn Trí, 
yên lòng quân. Sai b tôi thân thích là bn Lê V$n, Lê Trn i ging hòa.
Nhà Minh sai ni quan cùng H b ch s Mã Minh kim kê tin bc và l ng th c cha trong
kho các ph, châu, huy n. ng thi, sai An Bình bá Lý An và Trn Trí, u gi< chc tham quan  trn
tr t này.
Quý Mão, [1423], (Minh V nh Lc nm th 21). Mùa h, tháng 4, ngày 14, vua li em quân
v Lam Sn.
Bn tham t ng Trn Trí, ni quan Sn Th nhà Minh  a biu vua nhiu trâu ng a, cá mui
cùng thóc ging và nông c#  d# dZ. Vua c!ng sai bn Trn  a t+ng vàng bc  áp l, nh ng v?n bí
m$t [10b] phòng b. Bn Trí bit ý nh ca vua b ngoài gi cách thân thi n, nh ng bên trong thì ngm
m u ánh úp, lin bt gi< bn Trn không cho v. Vua n%i gi$n, ct t ging hòa. Các t ng s c!ng sôi
s#c cm thù, u th xin liu cht quyt chin.
Bn quan li  n c ta li phi [sang Yên Kinh] làm l chu hu và dâng s% tu tri3. Ni nào ch
có mt viên l u quan4 và có th% quan thì sai viên l u quan i, ly viên quan khác n thay. Nh<ng viên
l u quan u b xét h=i, xong vi c thì  &c tr v chc c!, ch có bn th% quan, th% li thì th v ngay.
Mùa ông, tháng 11, ngày 21, hoàng t Nguyên Long sinh.

1

Sách Khôi: tc là Khôi huy n, thuc trn Thiên Quan,  gi<a hai huy n Nho Quan, tnh Ninh Bình và huy n Thch Thành, tnh
Thanh Hóa.

2

"T a": tc là "t cht", ch hoàn cnh him nghèo.

3

S% tu tri: tc là s% h tch, rung t, l ng b%ng ca các ni  Giao Ch.

4

L u quan: ch quan li Trung Quc do nhà Minh c sang.
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Giáp Thìn, [1424], (Minh V nh Lc nm th 22). Mùa xuân, tháng giêng, nhà Minh ra l nh khai
thác m= bc. Tr c ó, ch khai thác m= vàng. n ây, ra l nh khai thác m= bc, nh ng ch a làm li
thôi.
Mùa thu, tháng 7, vua Minh thân hành i ánh gi+c H1, em quân v n sông Du Mc2 thì
m n+ng,  di m nh truyn ngôi cho hoàng thái t . Ngày Tân Mão 18, vua Minh bng, nh ng gi< kín,
 a v n Yên Kinh mi phát tang, th 65 tu%i, táng  Tr ng Lng, miu hi u [11a] Thành T%, tên
thuw là Vn Hoàng .
Mùa thu, tháng 8, ngày 15, thái t nhà Minh Cao Xí lên ngôi, %i niên hi u là Hng Hy, i xá.
T chiu vit:
"Tr?m ngh , tri sinh ra dân, lin l$p ra vua chúa  yêu nuôi muôn tri u ng i cho n cõi thái
hòa,  thng tr Hoa Di,  cùng t ti phn vinh thnh v &ng. Tiên hoàng ta vâng m nh tri vZ yên
t n c, tr hóa cao hn c trm vua, vn c v! công, thanh giáo ban ra khp bn bin. Mi ây, vì
biên c ng báo ng, cn phi xa giá thân chinh; n khi quân v, Zng âu nh H3 xa khut.
Ngài  li di m nh em ngôi báu trao cho kW ít c này.  ng lúc au th ng khôn xit, âu
dám vi nguôi mà tuân theo l nh. Nh ng các tôn thân, công hu bá, phò mã, các quan vn võ, nhân
dân, k` lão và các s thn triu cng ca t di4 u cúi u d i c a khuyt, dâng biu khuyên lên ngôi,
cho là ngôi tri không th b= trng lâu ngày, sinh dân không th [11b] không có ng i ng ch, mà
con tr ng ích ni gi< i thng là o v nh h'ng ca nhà n c. Li tâu bày n hai ba ln, lòng thành
kh^n xit bao gii t=a.
Cho nên, ta trên tuân l nh theo di m nh, d i th lòng mi ng i, ngày 15 tháng 8 ã kính cáo
tri t, tông miu, xã tc, lên ngôi hoàng ,  ón phúc ln ca tông miu,  nh m u xa ca thánh
thn. Nay nhân bu%i mi lên ngôi, ban m nh %i mi, ly sang nm làm nm Hng Hy th nht, còn các
vi c nên làm, nêu rõ nh sau:
"Nh<ng vi c nh ly vàng bc, tìm h ng li u  Giao Ch u ình ch ht. Các quan viên trong
ngoài sai i trông coi, hn trong 10 ngày phi lên  ng v kinh, không  &c kim c  ch$m li mà
ng &c hi nhân dân. Ôi! vua tôi cùng mt d, th ng dân ct  khoan hng, th ng pht có phép
th ng, tr n c tr c phi minh tín. Nh<ng mong các hin tài [12a] giúp vi c vn võ, các quan chc
gi=i giang trong ngoài ht lòng trung trinh, giúp chZ thiu sót  ni nghi p ln. Cho nn quc gia h ng
thnh mãi mãi,  ban ân hu ti khp dân en,  m rng phúc tr bình cho mi ni trong cõi".
Các nha môn ln nh=  n c ta sai quan em l v$t sang t l vá chúc m"ng.
Mùa thu, tháng 9, ngày 20, vua ch huy quân và voi ánh úp n a Cng5, phá  &c n này.
Tham chính nhà Minh là L ng Nh< Ht ch chy thoát  &c thân mình, ta thu ht khí gii, t phá n
gi+c.
ô ch huy s nhà Minh Nguyn Sut Anh6 em quân n cu vi n, nh ng n ã mt. Anh
ch ng h ng, không ch% bu víu, vua li ánh bi chúng. Anh chy vào thành Tây ô. V& con ca Anh b
ta bt  &c, vua u tha cho v c.

1

Gi+c H: ch ng i Thát át A LZ Thái.

2

Sông Du Mc:  huy n a Lu$n, tnh Sát Cáp Nh .

3

nh H: theo truyn thuyt Trung Quc: Hoàng  úc vc  chân núi Kinh Sn, vc úc xong, lin c zi rng bay i. ChZ y gi
là nh H. Sau dùng ch< nh H  ch vua cht.

4

T di: ch các n c xung quanh Trung Quc hi y.

5

n a Cng: có lJ là Bt Cng, thuc xã Th Nguyên, huy n Th Xuân, tnh Thanh Hóa ngày nay. n này n'm trên h<u ngn
sông Chu.

6

Lam Sn th c l#c và i Vi t thông s chép là Nguyn Hoa Anh.
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Nhà Minh cho gi Công b th &ng th nm vi c hai ty B chính và Án sát  Giao Ch là Hoàng
Phúc v n c. T sc vit:
"Khanh là b$c lão thành ca n c, khó nhc lâu  ngoài, tr?m mong nh khôn khuây, mun
 &c trông thy [12b] m+t ngay. Thy sc ti thì khanh i trm mau v kinh  th=a lòng tr?m mong
&i. Còn v& con thì sai phu trm  a v sau".
Nhà Minh ly Binh b th &ng th Trn Hi p sang trn gi<, kiêm coi vi c hai ty B chính, Án sát
và giúp z vi c quân chính cho t%ng nhung.
Hi p ng i ph Th ng Châu, tnh Tr c L , tr c kia làm i lý thiu khanh. Nm Bính Tut,
Khai i nm th 4 i H(1406), v$n chuyn l ng th c i theo quân Minh, n nm K S u, H ng
Khánh nm th 3 (1409), Binh b th &ng th L u Tun bi tr$n b cht  bn Bô Cô, iu Hi p làm Th
lang qun s , khi bình  &c châu Hóa,  &c thng làm Binh b th &ng th .
Hoàng Phúc  &c gi v, có tâu xin bo c các th% hào làm quan nh ph# o Bình Nguyên là
Hoàng Ngân Phong, con Tri ph Z Hy Vng là Z C , con Diêm v$n ng tri Thân Bí Quyt là Bá Tuân.
Li tâu r'ng:
"Các th% li v?n quyn luyn quê h ng, nu khoan dung cho chúng thì trái vi [13a] phép tc
ã quy nh, nu gò bó chúng thì phn nhiu u b= trn, n khi lùng bt thì chúng quay li giúp z
gi+c c p. Xin xung chiu cho Vân Nam  nh<ng tên sut i làm li thì chuyn cho làm vi c  các
nha môn".
Vua Minh nghe theo.
Vua chn inh tráng, s a khí gii, rèn b ng!, cha sEn l ng khô, tin thEng vào Ngh An.
Khi qua núi B Lp (có sách chép là x B C) thuc châu Qu`1, thì g+p tên Ch huy ng tri
nhà Minh là S H u cùng viên th% quan là Tri ph châu Trà Lân Cm Bành em 5.000 quân ón  phía
tr c, li có các t ng Minh Trn Trí, Lý An, Ph ng Chính, Thái Phúc em quân tip n uy hip m+t
sau.
Tri sp ti, vua bèn ph#c s|n binh t ng trong r"ng. Bn Ph ng Chính n, vua tung quân
ra ánh. Quân Minh tan vz ln. Ta chém  &c ô ty Trn Trung và hn hai nghìn th cp quân gi+c, bt
 &c hn mt trm c% ng a. Quân Minh tháo chy.
Hôm sau, quân ta tin n trang Trnh Sn2, châuTrà Lân3, [13b] g+p S H u  ó, li c phá
chúng, chém  &c thiên h Tr ng Bn và hn nghìn quân gi+c. H u ch chy thoát thân mình. Vua d?n
quân n sách Mc. Bn Trn Trí u%i theo n núi Trm Hoàng, nh ng vì ã nhiu phen b thua au,
không dám tin sâu, lui v gi< thành Ngh An.
Mùa ông, tháng 11, vua sai ng i chiêu d# Cm Bành. Bành c tuy t không theo, mình hn
cùng vi hn ngàn quân lên d ng rào l!y trên nh núi  ón quân cu vi n. Vua em quân ti bao
vây.
Tháng 12, Sn Th nhà Minh sai Nguyn S  a tr Lê Trn  cu hòa.
Bn Ph ng Chính, Sn Th n Ngh An, mun cu Cm Bành nh ng không dám tin quân,
bèn sai ng i em th xin vua gii vây cho Bành.
By gi, Cm Bành c th, vây ã hn mt tháng ch a ly  &c, li nghe tin quân cu vi n ti.
Vua gi các t ng lên bo r'ng:
1

B Lp: là tên núi, c!ng gi là B C, B ng, là mt ngn núi  xã Châu Nga, huy n Qu` Châu, tnh Ngh An. Nhân dân a
ph ng th ng gi là Bù n và phía ông bc có mt bn nh= gi là Bn Li p. Vùng này nay thuc xã Châu Nga, huy n Qu`
Châu, tnh Ngh An.

2

Trang Trnh Sn: là KW Trnh, nay thuc xã Thch Ngàn, huy n Con Cuông, cách thành Trà Lân (hay Trà Long) hn 10 km.

3

Châu Trà Lân: hay Trà Long, là t huy n Con Cuông, T ng D ng, tnh Ngh An ngày nay, i Trn là t M$t Châu, i
Nguyn gi là ph T ng D ng.
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"Cm Bành ang nguy khn, bn Chính áng lJ phi cp tc cu vi n, nay li dùng d'ng, hEn
là có ý lo s&. Chi b'ng ta [14a] gi cách cho hòa  xem tình th ra sao, tin i tin li mt hàng tun
hàng tháng, thì Cm Bành lúc y chc ã b bt ri".
Vua bèn vit th  trên bè cho thu$n dòng trôi xung. Trong th vua nói thác là v?n mun
theo li thnh cu ca h, tr v Thanh Hóa. Nh ng li b Cm Bành ch+n  ng, nu có lòng th ng thì
xin cho mt ng i tm n hòa gii  thông  ng v.
Bn Chính nh$n  &c th , sai Trn c Nh chy n bo Cm Bành hòa gii, Cm Bành bit là
vi n binh không n, m c a thành ra hàng, Châu Trà Lân ã d>p yên. Vua ra l nh cho quân r'ng:
"Cm Bành ã u hàng, ch có my may xâm phm, tha ti cho tt c, không  &c git mt
ng i nào". (Sau Cm Bành m u phn, vua git cht).
Vua vZ v an i các b lc, khao th ng các tù tr ng. Tuyn chn inh tráng b% sung quân
ng!  &c 5 nghìn ng i, th quân càng mnh. Quân tin nghe tin Cm Bành ã hàng, lin quay li ánh
tri Trà Lân. Vua li ánh phá  &c.
Vua mum ánh thành Ngh An, [14b] nh ng ch a bit tình th ra sao. G+p khi vua Minh mi
lên ngôi, sai ni quan Sn Th dùng li lJ qu quy t  d# dZ vua. Vua bit d#ng ý ca chúng lin nói:
"Gi+c sai ng i n l"a ta, ta nhân chZ s h ca chúng mà l"a li, chính là dp này ây".
Ri li trao %i i li vi gi+c, trinh sát tình hình ca chúng  m u ánh úp thành Ngh An.
Bn Th bit là m u k ca chúng không ánh l"a n%i, mi li on tuy t không cho s i li n<a.
By gi vua chn chnh binh t &ng, tin quân bao vây thành Ngh An. Quân sp i, v"a lúc có
tin báo quân Minh ã sp +t voi ng a, thuyn bè, tin quân c hai  ng thy và b, nh ngày mai sJ
ti. Vua chia hn 1.000 quân, cho bn Lê Li t i  ng tt óng gi< huy n Z Gia1. Vua ích thân ch
huy i quân gi< ch% him yu  chúng.
 &c ba bn hôm, quân Minh qu nhiên n quán L$u và c a Kh L u2, bày doanh tri  h
l u. Vua  th &ng l u, ban ngày d ng c ánh trng, ban êm thì t l a sáng tr ng. Nh ng ngm sai
binh t &ng [15a] v &t sông, ph#c s|n  ch% him yu. Tri gn sáng, gi+c lin em quân n ánh dinh
vua. Vua gi v rút lui, d?n gi+c ti ch% có quân mai ph#c. Gi+c không  ý, em quân tin vào sâu,
quân mai ph#c bn m+t n%i d$y, xông ra ánh phá. Quân gi+c b chém u và cht ui ti hàng vn
tên.
Hôm sau, gi+c lin d a vào th núi, p hào l!y  , không ra ánh n<a.
By gi l ng th c ca gi+c có rt nhiu mà quân ca vua thì không  l ng n cho 10 ngày.
Vua nói vi t ng s :
"Gi+c c$y có nhiu l ng, c th  làm k lâu dài, ta l ng ít không th cm c dài ngày vi
gi+c".
Ri t cháy doanh tri, ng &c dòng sông gi cách trn i, nh ng li ngm i  ng tt tr v,
&i gi+c n thì ánh. QUân Minh cho là vua ã chy, m"ng lm, bèn tin quân vào óng  doanh tri c!
ca vua, lên núi p l!y.
Ngày hôm sau, vua cho quân tinh nhu ra khiêu chin. Gi+c em quân ra ngoài l!y  ánh.
Vua ph#c s|n  B i3, gi<a ni him yu. Gi+c li không ng ti, em ht [15b] quân ra ánh. Vua bèn
tung ph#c binh xông vào tr$n gi+c. Bn Lê Sát, Lê L, Lê Vn, Lê Nhân Chú, Lê Ngân, Lê Chin, Lê Tông

1

Z Gia: nay là t huy n H ng Sn, tnh Hà T nh. Gn xã Linh Cm ca huy n này có làng Z Xá, có lJ là ni óng quân ca Lê
Li t.

2

Kh L u: là tên mt c a i x a,  phía bc sông Lam, thuc xã V nh Sn, huy n Anh Sn, tnh Ngh An.

3

B i: Là mt a im  v phía trên i Kh L u, cách Kh L u không xa. Hi n nay,  xã c Sn, huy n Anh Sn,tnh Ngh An
có khe i % ra sông Lam và ngn núi thp  ây c!ng có ng i gi là Bù i...Có lJ ó là B i x a kia.
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Kiu, Lê Khôi, Lê Bôi, Lê Vn An tranh nhau nên tr c phá quân gi+c, chém u gi+c không sao k xit.
Thuyn gi+c trôi ng%n ngang, xác cht ui ngh>n tc khúc sông, khí gii vt y c r"ng núi. Ta bt
sng ô ty Chu Ki t, chém t ng tin phong là ô ty Hoành Thành, bt sng hàng nghìn tên gi+c. Trn
Trí, Sn Th thu nh+t tàn quân chy v thành Ngh An. Vua th"a thng ui dài sut 3 ngày, n t$n
d i chân thành. Bn Trí vào thành c th.
Nhà Minh sai C^m y v xá nhân sang bt bn Ph ng Chính và S H u v kinh, vì b thua tr$n
 châu Trà Lân. H u i n gi<a  ng ung thuc c cht, Ph ng Chính v?n  &c làm ô c ng
tri, gia chc tham t ng.
Nhà Minh ra l nh cho bn Mã K` li [16a] sang ly vàng bc, châu báu và h ng li u.
t T, [1425], (Minh Nhân Tông Cao Xí Hng Hy nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, vua em
quân n h ng a Lôi1, huy n Th% Du, trn Ngh An. Già trW tranh nhau em tru r &u n ón và
khao quân. Mi ng i u nói: "Không ng ngày nay li  &c trông thy uy nghi ca n c c!".
Tri ph châu Ngc Ma là Cm Quý em hn 8.000 quân và hn 10 con voi n theo giúp. Vua
ra l nh cho các t ng r'ng:
"Dân chúng kh% v chính sách bo ng &c ca gi+c ã lâu ri. Nh<ng châu huy n nào chúng ta
i ti, không  &c my may xâm phm ca dân. Nu không phi là trâu bò, thóc lúa ca bn nguw quan,
thì d?u ói khát khn khó n âu c!ng không  &c ly b$y".
Mi ng i u tuân l nh.
By gi, quân lính ã ba ngày ch a  &c n mà v?n không có ai vi phm l nh ó. Dân thy
pháp l nh ã  &c ban ra và thi hành nghiêm ng+t nh v$y, lin em ht trâu bò, thóc lúa ca gi+c Minh
cp cho quân lính. By gi, vua chia quân i ly li t ai các ni. Dn châu huy n nào, ng i ta u
nghe ting mà quy ph#c, cùng [16b] nhau h&p sc vây ánh thành Ngh An. Gi+c c th không dám ra
n<a. Th là t Ngh An u v ta c.
Vua hun luy n t ng s , s a ch<a ch<a v! khí, ch a y 10 ngày, chin c# ã y  c. Bèn
duy t võ ngh , dy cho binh s phép ngi, ng, ánh, âm, ch bo các th k`, chính, phân, h&p, cho
h bit hi u chiêng, hi u trng, hi u c. K lu$t quân i ã nghiêm chnh, tinh thn binh s càng tng
thêm. Th ng pht thi hành, nên quân lính gan d quyt chin. Nhân dân trong vùng u dt díu nhau
ti, ông vui nh i ch&. Vua vZ v ph d#, mi ng i u hân hoan vui vW.
Mùa h, tháng 4, Tham t ng nhà Minh là An Bình bá Lý An em thy quân t" thành ông
Quan n cu. Vua oán là Trn Trí b cùng qu?n lâu ngày, thy quân cu vi n n, tt m c a thành ra
ánh, bèn di quân ti óng  huy n Z Gia, ào c a sông, ph#c quân trên b sông &i quân gi+c n
[17a]  ánh.
Ngày 17, bn Trí em ht quân ra ánh tri Lê Thi t. &i quân ca Trí sang mt n a, quân mai
ph#c lin n%i d$y ánh tan, chém hn ngàn th cp gi+c, bn cht ui c!ng rt nhiu. T" ó, gi+c càng
s& hãi, p thên hào l!y gng sc c th.
Tháng 5, vua sai T không Lê L (L là cháu gi vua b'ng c$u, vn h inh,  &c ban h Lê)
i tun  Din Châu2. L +t ph#c binh tr c. Quân Minh không bit. G+p khi ô ty Tr ng Hùng ca
nhà Minh em hn 300 chic thuyn ch l ng t" ông Quan n. Trong thành m"ng lm, tranh nhau
m c a thành ra ón. Quân ph#c thình lình n%i d$y, chém viên Thiên h h T ng và hn 300 quân
gi+c. Hùng tháo chy, L c p ly thuyn l ng ri u%i theo, v"a i v"a ánh, n t$n thành Tây ô.
By gi, gi+c u n cu thành Ngh An, vua oán lá các thành Tây ô u ã suy yu, lin
chn 200 quân tinh nhu , [17b] 2 tht voi, sai bn Lê L, Lê Sát, Lê Nhân Chú và Lê Tri n, Lê B i gp

1

H ng a Lôi: nay là Nam Kim, huy n Nam àn, tnh Ngh An.

2

Thành Din Châu: còn có tên là thành Trài, nay còn du vt  xã Din Hng, Din Châu, tnh Ngh An, cách quc l s 1 gn 400
mét v phía ông và cách C a Vn 2 km.
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theo  ng t ánh úp thành Tây ô1, chém  &c hn 500 th cp gi+c, bt sng  &c rt nhiu.
Quân Minh óng c a thành c th. Dân c ngoài thành, bn Lê Tri n u ph d#  &c c. By gi ng i
Thanh Hóa tranh nhau n c a quân xin liu cht ánh gi+c. Bèn bao vây thành ó.
Vua Minh bng, th 48 tu%i, miu hi u là Nhân Tông. Thái t Minh là Chiêm C lên ngôi, %i
niên hi u là Tuyên c, tc là Tuyên Tông. Các quan ph ng di n và ph, huy n, châu v chu m"ng.
Mùa thu, tháng 7, vua d oán thành gi+c  các x Thu$n Hóa, Tân Bình ã t" lâu không
thông tin tc vi Ngh An và ông ô, bo các t ng:
"Ng i làm t ng gi=i ngày x a b= chZ rn ánh chZ mn, tránh chZ mnh ánh chZ yu, nh
th ch dùng mt n<a sc mà nên công gp ôi".
Bèn sai T  Trn Hãn và Th &ng t ng Lê NZ [18a] báo cho bn Lê a B em hn 1000
quân và 1 thi voi ra ánh các thành Tân Bình, Thu$n Hoá và chiêu d# nhân dân.
n sông B Chính2 thì g+p gi+c Minh, bn Hãn  a quân vào chZ him yu, bí m$t mai ph#c 
Hà Kh ng  nh gi+c. T ng Minh là Nh$m Nng em ht quân tin vào. Bn Hãn h&p binh t &ng còn
li  ánh ri gi cách thua chy. Nng u%i theo, quân mai ph#c ánh k>p hai bên, gi+c Minh tan vz,
b chém u và cht ui rt nhiu.
By gi, quân ca Hãn và NZ có ít mà quân gi+c còn rt ông, ã sai ng i báo gp và xin
thêm quân t" tr c. Vua sai tip bn Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Vn An em 70 chic thuyn chin v &t bin
n thEng ch% ó. n khi  &c tin thng trân ca NZ, lin th"a thng ánh vào các x  Tân Bình3,
Thu$n Hóa4. Quân và dân các ni b gi+c chim u quy thu$n. Quân Minh vào thành c th. Th là
Thu$n Hóa, Tân Bình u thuc v ta c. Các t ng say tôn [18b] vua là "i thiên hành hóa"5. T" ó,
các m nh l nh, d# vn, phn nhiu ly bn ch< y  x ng.
Bính Ng, [1426], (Minh Tuyên Tông Chiên C, Tuyên c nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, L b nhà Minh h l nh m khoa thi h ng  chn hc trò. T%ng binh và hai ty B chính và Án
sát xin tm ng"ng. Li xin min l chu hu sang nm vì a ph ng ch a yên.
Mùa h, tháng 5, vua Minh xung chiu r'ng:
"o lý thng tr ct  yên dân, lòng nhân xót th ng, c!ng nên tha ti. Giao Ch t" khi sáp
nh$p vào bn  dn nay ã hai m i nm, nhiu ln gây chuy n phn nghch, phi huy ng ti quân
ca nhà vua. Nh ng ghét cht, thích sng, lòng ng i không ai khác ai, li n c vào l a, bn tâm có ai
mun th. Xét kj duyên do, u bi ng i có chc trách ã không bit cách vZ v, li còn c p bóc
không h bit chán. Tình cnh kW d i không thu lên trên, n trch ng i trên không thm xung d i.
n nZi dân chúng khn kh%, ny lòng nghi ng, trn vào núi r"ng, hp nhau làm lon. Xét th c tình
u là do bt c [19a] d , nên x ti c!ng áng  &c xót th ng. V$y ban n m a móc, cho u  &c
thm nhun. Nh<ng quan li và quân dân Giao Ch mc ti phn nghch và các ti khác, ã b phát giác
hay ch a b phát giác, ã  &c xét x hay ch a  &c xét x , k t" ngày chiu th này ban ra, không k
là ti ln hay ti nh=, u tha cho c. Quân và dân t Giao Ch, nhoài vi c np tin thu và l ng th c
ra, các khon tr ng thu khác, cùng nh<ng vi c %i ly vàng bc, tin ng, mui, st, h ng li u, thu
cá... u l$p tc ình ch c, cho phép  &c trao %i  trong ht vi nhau, quan ph kkông  &c cm,
làm nh v$y  t= lòng th ng dân ca tr?m".

1

Thành Tây ô: nay  vào khong gi<a hai xã V nh Tin và V nh Long, huy n V nh Lc, tnh Thanh Hóa.

2

Sông B Chánh: tc là sông Gianh, tnh Qung Bình.

3

Tân Bình: tên ph thi thuc Minh, gm dt các huy n Qunh Trch, B Trch, L Ninh, Tuyên Hóa, Bn Hi, tnh Qung Bình
ngày nay.

4

Thu$n Hóa: tên ph thi thuc Minh gm t các huy n Tri u Hi, H ng in, H ng Phú, H ng Hóa, Phú Lc, tnh Qung Tr
và tnh Th"a Thiên-Hu ngày nay.

5

i thiên hành hóa: ngh a là thay tri tin hành vi c giao hóa.
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Mùa h, tháng 6, có ng i àn bà nghèo hèn  trang Phao, huy n áy Giang mc b nh hi, b
chng rung b=. BZng mt hôm m# g+p mt c# già trên  ng trao cho mt hòn á nh= nh qu trng
gà, bão mài n c bôi vào ch% loét thì kh=i ngay. M# làm theo nh v$y, qu nhiên h=i b nh. Xa gn nghe
tin, nhiu ng i em tin l#a n xin ch<a cho [19b]. M# ng tip không xu, ch ly hòn á mài n c
mà cho, gi là n c b tát. Ng i ta ni nhau trên  ng, h=i xin ã xin  &c n c ó ch a. Vi c b
phát giác, c ng i và á u b bt  a v gi< li  Tam ty. Không bao lâu, quan quân ti, ng i àn
bà y mi  &c  a v. KW thc gi cho r'ng ó là im Lê Thái T% ly  &c n c.
Mùa thu, tháng 8, vua cho là quân tinh nhu ca gi+c u  Ngh An c, các x ông ô ca
chúng nht nh suy yu,bèn tng thêm binh t &ng, sai bn Khu m$t i s Phm Vn Xo, Thái úy Lê
Tri n, Thái gám Lê Kh, Á hu Lê Nh Huân, Lê Bí em hn 3.000 quân 1 tht voi i tun các x Thiên
Quan1, Qung Oai, Quc Oai, Gia H ng2, Quy Hóa3, à Giang, Tam i4, Tuyên Quang  ct t  ng
vi n binh ca gi+c t" Vân Nam sang; bn thái úy Lê B, Thái giám Lê Khuyn [20a] em 2.000 quân và1
tht voi ánh ra các x Khoái Châu5, Bc Giang, Lng Giang  ch+n vi n binh t" L zng Qung ti; bn
T không Lê L và Lê Xí thì em tinh binh tin sau a phô tr ng thanh th. Quân ta i n âu, không
my may xâm phm ca dân, ch& búa không thay %i hàng quán. Vì th, các l  ông ô và các x
phiên trn, chZ nào c!ng vui m"ng, tranh nhau mang trâu dê cm r &u n khao quân lính và u
h ng ng vây ánh các thành gi+c. Quân Minh ch còn ngi gi<  &i vi n binh mà thôi.
Ngày 12, bn Tri n em 3.000 quân tin sát n thành ông Quan.
Quân MInh thy Tri n mang quân tr tri t" xa ti, dc ht quân ra ánh. n các x Ninh
Kiu6 thuc ~ng Thiên (nay là Ch ng c) thì bn Lê Tri n, Lê Khà, Lê Bí dc sc quyt chin, phá tan
quân gi+c, chém  &c hn 2.000 th cp, ri tin quân óng  phía tây sông Ninh Giang7.
Tham t ng nhà Minh là Trn Trí cho là thành ông Quan tr tri nguy him [20b] mi p
thêm l!y, ào thêm hào, làm k c th, li gi th cho bn Lý An, Ph ng Chính bo b= thành Ngh An
v cu t cn bn8.
Tháng 9, ngày 17, bn Lý An, Ph ng Chính b= thành Ngh An, v &t bi chy v ôngQuan,
ch  Thái Phúc  li gi< thành Ngh An. Vua tin ánh phía ngoài thành, phá  &c.
Vua li u tính th gi+c ngày mt suy, quân ta ngày mt mnh, thi c ã n mà không hành
ng ngay s& lz mt c hi, lin  bn Lê Ngân, Lê Vn An, Lê Bôi, Lê in, Lê L nh, Lê Vn Linh, Lê
Quc H ng  li óng dinh vây thành Ngh An. Vua ích thân ch huy i quân, ngày êm i theo
 ng thy,  ng b tin gp u%i theo bn An, Chính.
Khi n thanh Tây ô, vua óng dinh  LZi Giang, úy lo t ng s , ban th ng bô lão trong
làng và h hàng cùng nh<ng ng i quen bit c! theo th b$c khác nhau. By gi nhân dân các huy n
nghe tin vua [21a] n Thanh Hóa, u hng hái n tr c c a quân, tình nguy n rong ru%i theo hu
 l$p chút công lao.

1

Thiên Quan: vùng t huy n Nho Quan c!, nay thuc huy n Hoàng Long, tnh Ninh Bình.

2

Gia H ng: gm các huy n Thu$n Châu, Mc Châu, Yên Châu, Mai Sn, Phù Yên tnh Sn La, các huy n Thanh Sn, Tam Thanh
tnh Phú Th và huy n Mai Châu tnh Hòa Bình ngày nay.

3

Quy Hóa: thuc Yên Bái, Lào Cai ngày nay.

4

Tam i: thuc tnh V nh Phú ngày nay.

5

Nguyên vn là Khoái Giang, s a li theo i Vi t thông s và C ng m#c.

6

Ninh Kiu: là vùng Ninh Sn, xã Ngc Sn, huy n Ch ng Mj, tnh Hà Tây ngày nay. ây là mt v trí trng yu và him tr n'm
trên  ng th &ng o t" ông Quan vào Thiên Quan và Thanh Hóa.

7

Ninh Giang: là on sông áy chy qua vùng Hà Tây, Nam Hà ri theo sông Mj ô chy vào sông Hng (on Hoàng Giang).

8

Ch ông ô.
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Ngày 20, viên ô ty V ng An Lão  Vân NAm ca nhà Minh em hn1vn vi nbinh n cu Xa
Lc1, l Tam Giang. Bn Phm Vn Xo, Lê Kh ón ánh phá tan gi+c, chém hn 1.000 th cp, gi+c
cht ui rt nhiu. Quân gic còn sót li chy vào thành Tam Giang.
Hôm y, Lê Tri n ánh nhau vi quân Minh  cu Nhân M#c2, chém hn mt nghìn th cp
gi+c, bt  &c tên ô ty nhà Minh là Vi L &ng3.
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh sai bn T%ng binh Thành Sn hu V ng Thông và Tham t ng
Mã Anh em 5 vn quân, 5 nghìn ng a chia  ng sang cu vi n các thành ng ô. Mt vn quân Vân
Nam tin tr c, thEng n Tam Giang4, thu$n dòng mà xung. Bn Lê Kh nghe tin gi+c [21b] n, t"
Ninh Kiu hành quân cp tc, g+p gi+c  cu Xa Lc, ón ánh bi quân gi+c.
Ngày mng 6, bn V ng Thông nhà Minh em các quân mi c! gm hn 10 vn tên, chia làm
ba  ng ánh vào quân ta.
V ng Thông t" Khâu Ôn ti, qua cu Tây D ng5, óng quân  bn C% S6, làm cu phao cho
quân qua sông. Ph ng Chính tin t" cu Yên Quyt7, óng quân  cu Sa ôi8. Sn Th và Mã K` tin
t" cu Nhân M#c, óng quân  cu Thanh Oai9. Quân gi+c dàn doanh tri lin nhau n vài m i d+m,
c xí r&p ng, giáo mác r c tri, t cho là ánh mt tr$n là bt ht  &c quân ta.
Bn Lê Tri n, Lê Bí mai ph#c binh t &ng  ng C% Lãm10, cho du binh nh ánh vào doanh
quân Th, K` ri gi v thua chy. Quân Minh u%i theo, khi qua b cu Tam La11, ch% y rung n c,
bùn ly, quân mai ph#c ca ta n%i d$y ánh tt ngang vào bn gi+c. Quân gi+c b sa ly. Ta chém hn
mt nghìn th cp, u%i t$n n cu Nhân M#c. Xác gi+c phi ng%n ngang n vài [22a] m i d+m, ta
bt sng hn 500 tên. Bn Tri n nh ánh ch+n h$u doanh ca Ph ng Chính, nh ng Chính ã rút i
ri. Tri ti, bèn thu quân v.
Ngày mng 7, bn Lê Tri n ánh V ng Thông  các tri ngoài C% S.
By gi, gi+c ã ph#c binh s|n, an tra làm lá chn, bên trong gài chông st, gi cách vt lá
chn b= chy. Voi ca ta gi?m lên, trúng phi chông st, quân ta tht l&i, phi tm lui. Bn Tri n t li u
không th ch+n  &c mi phá hy doanh tri c!, thu quân gi< ni him yu, cáo cp tr c vi bn Lê
L, Lê Chin, Lê Xí.
Lúc y, bn L ã bí m$t mai ph#c tinh binh  Thanh àm12  &i gi+c,  &c tin báo ca
Tri n, bèn ang êm em hn 3 nghìn quân tinh nhu và 2 tht voi n du, hi quân  Cao B13, chia
quân ph#c s|n  các ch% him yu. Nhân bt  &c gián i p ca gi+c, tra h=i bit  &c gi+c nh +t
súng phía sau quân ta.

1

Cu Xa Lc: t#c gi là cu Ròng Rc  gn làng T Xã, huy n Lâm Thao, nay thuc tnh Phú Th.

2

Cu Nhân M#c: tc là Cng Mc  xã Nhân Chính, huy n T" Liêm Hà Ni, cu bc qua sông Tô Lch, trên  ng t" ông Quan
n Ninh Kiu.

3

Minh s chép là Viên L &ng.

4

Thành Tam Giang: là tr s ca ph Tam Giang, n'm  phía bc ngã ba Hc, có th là thành c% D#c Mj,  gn cu Xa Lc.

5

Cu Tây D ng: tc cu Giy, bc qua sông Tô Lch, huy n T" Liêm, Hà Ni ngày nay.

6

Bn C% S: tc bn Giá  xã Yên S, huy n Hoài c, Hà Tây ngày nay.

7

Cu Yên Quyt: tc là cng Cót  H Yên Quyt, gn Láng, Hà Ni ngày nay.

8

Cu Sa ôi: cu bc ngang sông Nhu còn gi là cu ôi  phía tây xã i MZ, huy n T" Liêm , Hà Ni.

9

Cu Thanh Oai: bc qua sông Z ng  xã Bình Minh, huy n Thanh Oai, tnh Hà Tây ngày nay.

10

C% Lãm: tc t%ng Thng Lãm, tên nôm là Sm, nay gm các xã Phú Lâm, Phú C ng, Vn Khê, huy n Thanh Oai, tnh Hà Tây.

11

Cu Tam La:tc Ba La, còn gi là Ba La Bông =, sát th xã Hà ông, trên  ng i Thanh Oai, tnh Hà Tây.

12

Thanh àm: tc là Thanh Trì, tr s huy n này x a  phía ông nam Vn in, Hà Ni ngày nay.

13

Cao B: tên nôm là làng B#a, thuc xã Trung Hòa, huy n Ch ng Mj, tnh Hà Tây ngày nay.
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[22bb] L và tri n dùng luôn k ca gi+c  ánh gi+c, h l nh cho các quân nghe ting súng
n% v?n n'm im không  &c nhúc nhích. Gi+c cho là không có quân, i theo  ng tt ti, n% súng ri
em toàn b quân tin sâu vào.
n cách sông Yên Duy t1 vài d+m thì ph#d binh ta ba m+t u xông lên, hng hái ánh vào
các x Tt ng2, Chúc ng3, phá tan quân gi+c4, chém  &c th &ng th Trn Hi p, Ni quan Lý
L &ng và 5 vn quân gi+c. Gi+c cht ui rt nhiu, n c sông  Ninh Kiu do v$y mà tc nghJn. Bt
sng hn 1 vn tên gi+c, thu  &c ng a, quân t , khí gii, xe c nhiu không k xit. Ph ng Chính theo
 ng bn C% S trn v. BnV ng Thông, Mã K` ch thoát  &c thân, chy v thành ông Quan.
Tin thng tr$n báo v hành dinh  LZi Giang. By gi, vua  ng óng quân  Thanh Hóa, hi
các quân  Hi Tây, nh$n  &c th báo thng tr$n ca bn Lê L, bèn ích thân d?n i quan [23a] và
20 tht voi chia hai  ng thy, l#c ngày êm i gp.
Ngày 11, ti sông L!ng Giang5 óng dinh, các t ng ti ón m"ng.
Tri châu ph Chính Bình là Hà Trung b vua bt, git cht.
Bn V ng Thông nhà Minh vì b thua  Tt ng, quân khí c h mt sch, bèn phá chuông
Quy in và vc Ph% Minh6  làm súng n, h=a khí. Sau khi Trn Hi p cht, H<u b chính s D+c
Khiêm gi< n ca B chính ty, án sát s D ng Thì T$p gi< n ca Án sát ty, ô c thiêm s Trn Du
gi< n ca ô ty. T" ó, lch chính sóc7 ca nhà Minh không  &c thi hành  các qu$n huy n n c ta
n<a.
Ngày 22, vua tin quân n Tây Phù Li t8.
Ngày 23, vua sai bn Trn Hãn, Lê B em hn trm chic thuyn thy quân, ng &c dòng sông
i L!ng ra c a sông Hát, ri thu$n [23b] dòng xuôi n bn ông B u sông Lô9, bn Lê L em
hn 1 vn quân b bí m$t tin n cu Tây D ng. Vua ích thân d?n binh t &ng n c a Nam ngoài
thành i La  ánh thành ông Quan.
n êm, hi canh ba, quân bn m+t ánh $p vào, phóng l a t các nhà  ngoài thành, khói
l a mù mt y tri. Các doanh quân óng ngoài thành ca Ph ng Chính tranh nhau chy vào c a
thành xác cht gi lên nhau. Ta bt ht nh<ng ng i trong n c buc phi theo gi+c và hn trm chin
thuyn cùng rt nhiu khí gii, nghi tr &ng. Gi+c bit là quân dân các vùng gn ó u theo v ta c, th
là mZi ngày mt cùng qu?n, li p thêm t ng l!y, liu cht c th,  &i vi n binh.

1

Sông Yên Duy t:  làng Yên Duy t, huy n Ch ng Mj, tnh Hà Tây ngày nay.

2

Tt ng: tên nôm gi là làng Rér. ây là vùng t thp, ly li. Cánh ng Tt ng là ng chiêm tr!ng, rt ly li.

3

Chúc ng: cách Tt ng 6km v phía ông bc và  ngay phía tây Ninh Kiu. C hai con  ng t" Ninh Kiu n Cao B u
phi i qua vùng Cbúc ng. Chúc ng nay là Chúc Sn, xã Ngc Sn, huy n Ch ng Mj, Hà Tây.

4

on này Toàn th vit rt khó hiu. Xin ghi li on nói v tr$n ánh này ca C ng m#d  ti n tham kho: "Bt  &c gián
i p ca ch, ta bit Thông ã tin óng  Ninh Kiu, ngm cho k` binh tin nhanh n phía sau quân Tri n, còn chính binh ca
Thông sJ v &t sông tin lên phía tr c. Chúng h>n nhau h nghe ting súng pháo n%, thì các m!i quân ch cùng lúc ánh khép
li. Hi canh nm êm y, bn L sai quân bn súng pháo  ni yu hi  ánh l"a gi+c. Gi+c nghe súng n%, u Z xô i chim
ly chZ thu$n l&i. Chúng lùa quân i tt vào. By gi tri m a,  ng ly li, chúng kéo n Tt ng, b ph#c binh ta bn b n%i
d$y. Quân ta h&p sc li, hng hái chin u, c phá d &c quân gi+c ". (CMCB 13, 28-29).

5

L!ng Giang: tc là sông áy, còn gi là sông i L!ng.

6

Chuông Quy in: t ng truyn  &c úc t" i nhà Lý, chuông   chùa Mt Ct. Vc Ph% Minh: là chic vc ln  chùa Ph%
Minh gn thành ph Nam nh, tnh Nam Hà. Chùa này làm vào nm Thi u Long nm th 5 (1262).

7

Lch chính sóc: chính sóc là ngày mng mt tháng giêng Âm lch. O ây ch lch tính theo tun trng ca nhà Minh.

8

Tây Phù Li t: thuc huy n Thanh Trì, Hà Ni ngày nay.

9

Sông Lô: bây gi là sông Hng. ông B u: nay  khong dc Hàng Than, phía trên cu Long Biên, Hà Ni.
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Vua di ra óng dinh  ông Phù Li t1.

Khi vua mi ti thành ông ô, nh<ng hào ki t  kinh l và nhân dân các ph huy n cùng các
tù tr ng  biên trn u tp n$p kéo n c a quân, xin ht sc liu cht ánh thành gi+c  các x. Vua
biu d ng [24a] lòng thành ca h, ph d#, úy lo, báo cho h bit lJ b= nghch theo thu$n. T" kW s
ti dân chúng, h ai n quân doanh, vua u dùng li lJ khiêm tn, dùng nghi l trang trng  tip
ãi, ri tùy theo tài nng hn hay kém ca t"ng ng i  b trí các chc v# khác nhau. Ly ban th ng
 khích l khin ng i ng i u hng hái, dùng hình pht mà rn e, nên ai ai c!ng gi< gìn. Vì v$y,
mi ng i u cm kích mong  &c dc trn sc mình, quân i n âu là thành công n y.
Vua chia các l trn  ông ô thành bn o2. +t quan li vn võ trong ngoài và tun kim 
các c c a bin  khám xét nh<ng ng i qua li và bt bn nguw quan, bn phn bi, bn ngang
ngnh không chu ci hóa, bn n  hai lòng, bn mang th chy v ph ng Bc.
Li d# nh<ng ng i có tài vn ch ng mà ch a  &c nh$n chc, nu ai vit th d#  &c ng i
thành ông Quan, khin h m c a thành ra hàng và ging hòa v n c, [24b] thì sJ  &c thng chc
v &t cp.
Li ra l nh tch thu v& con, nô t` sn nghi p ca bn ng#y quan np lên, còn thóc lúa ca
chúng thì v?n   bn x  &i cung cp cho quân i.
Mùa ông, tháng 11, vua tìm  &c Trn Co l$p làm vua.
Tr c ó, có ng i tên là H Ông, là con mt ng i n xin, trn theo Cm Quý, gi x ng con
cháu h Trn.
By gi ng i trong n c kh% v chính l nh hà khc ca gi+c, mong có ng i làm ch, mà vua
thì gp vi c di t gi+c cu dân, nên sai ng i ón l$p Co cho xong vi d vi c quyn nghi nht thi, mà
c!ng mun m &n c  tr li nhà Minh  h tin.
+t niên hi u là Thiên Khánh, sai T bc x Lê Quc H ng dy cho, nh ng th c ra là  coi
gi<. Co tr c óng dinh  núi Không L3, sau di v V! Ninh4.
Tháng 12, cm ch+t phá hoa qu, cây ci và c p bóc ca dân.
[25a] Vua thân c sut t ng s ngày êm ánh ông ô.
Bn V ng Thông, Sn Th nhà Minh h ánh là thua, chán nn lo s&, m u k ã cùng, vi n
binh không có, tình th ngày mt khn qu?n, bèn sai ng i  a th xin hòa, mong  &c toàn quân tr
v n c. Vua nói:
"Câu ó úng h&p ý ta. V li, binh pháp không ánh mà khut ph#c  &c quân ca ng i là
k hay hn c."
Bèn b'ng lòng cho ging hòa, h>n ngày kíp gi quân s  các thành cùng mt lúc v t$p h&p 
thành ông Quan  cho v n c c. Sai c$n thn trao %i vi quân Minh, cho phép h  &c i li, mua
bán không khác gì dân th ng.
By gi, bn nguw ô ty Trn Phong5, Tham chính L ng Nh< Ht1 ô ch huy Trn An Vinh,
ã bán n c làm quan to cho gic, s& sau khi gi+c rút v, chúng sJ ht  ng sng sót, bèn ngm ngm
làm k phn gián, bo [ng i Minh] r'ng:
1

ông Phù Li t: tên xã, c!ng thuc huy n Thanh Trì, Hà Ni ngày nay.

2

Bn o: 1-Tây o gm các trn Tam Giang, H ng Hóa, Tuyên Quang và Gia H ng; 2-ông o gm các l Th &ng Hng, H
Hng, Nam Sách Th &ng, Nam Sách H và trn An Bang; 3-Bc o gm các l trn Bc Giang, Thái Nguyên; 4-Nam o gm
các l Khoái Châu, Lý Nhân, Tân H ng, Kin X ng và Thiên Tr ng.

3

Núi Không L:  huy n Thch Tht, tnh Hà Tây. Trên núi có chùa Lc Lâm, x a là ni hóa thân ca nhà s Không L.

4

V! Ninh: sau là huy n Võ Ging, nay thuc t Qu Võ, tnh Bc Ninh.

5

Trn Phong: ng i huy n Chí Linh, nay thuc tnh Hi H ng, theo gi+c MInh làm n ô ty.
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"Tr c kia Ô Mã Nhi b thua  sông Bch 'ng, em quân v hàng. H ng o [25b] i
V ng cho hàng, nh ng dùng m u ly thuyn ln cho  a h v n c, ri cho ng i gi=i bi l+n sung
làm phu thuyn. Ra n ngoài bin, l"a lúc ban êm mi ng i ng say, bn phu thuyn l+n xung
n c, dùi ng áy thuyn, nh<ng ng i u hàng u b cht ui ht, không mt ai sng sót tr v
 &c".
Bn Thông tin li, em lòng ng v c, li ny ý khác, p thêm tng l!y kép hào, th chông 
làm k tm b&, ngoài m+t nói hoà hiu, nh ng ngm ngm bày m u tính k. Chúng bí m$t sai my ch#c
bon mang th bc sáp i li tt v xin vi n binh. Vua bt  &c ng i mang th , ghét bn chúng tráo
tr, bèn bí m$t ph#c quân  bn phía quanh thành ông Quan, ón gi+c ra vào , bt  &c hn 3 nghìn
tên dò thám, hn 5 trm con ng a. T" y, quân Minh óng ch+t c a thành không ra, s qua li c!ng
dt.
Vua sai các t ng chia quân i ánh các thành: Quc H ng ánh hai thành iêu Diêu2, và Th
Cu ; [26a] Lê Kh và Lê Khuyn ánh thành Tam Giang4; Lê Sát, Lê Th#, Lê Lý, Lê Lãnh và Lê Tri n
ánh thành X ng Giang5; Lê L u và Lê Bôi ánh thành Khâu Ôn6.
3

Ngày 20, +t chc an ph s các l. Ly bn ào Công Son, Nguyn D c 24 ng i làm chc
ó. +t chc viên ngoi lang ca L#c b, ly bn Nguyn Công V 6 ng i làm chc y.
inh Mùi, [1247], (Minh Tuyên c nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng, vua tin quân sang
b bc sông Lô, i l!y vi thành ông Quan. Bn Thiu úy Lê Kh gi< c a ông, T  Lê L gi< c a
Nam, Thái giám Lê Ch ng em hai v Thit t là bn Nghi Phúc gi< c a Tây, Thiu úy Lê Tri n em
quân hai v gi< c a Bc, vây ánh thành ông Quan.
Sn Th nhà Minh sai bn thông s Nguyn Nh$m gm 3 ng i sang thông tin tc.
Ban chc h=a th7 cho quân các l theo th b$c khác nhau.
[26b] SAi D ng Thái Nht s a li n th H ng o i V ng, cm không  &c ch+t cây ci
 các n miu.
H l nh cho l An Bang np gZ cc và tên tre.
B% thuc li Hàn lâm vi n và bn o gm 515 ng i.
H l nh cho các l, trn cha l ng  các thành X ng Giang và Tam Giang  cp cho quân.
H l nh cho các t ng hi u, các quan l tìm h=i nh<ng ng i có tài l &c, trí d!ng, làm n%i các
chc quan trng nh T mã, Th &ng t ng, mZi viên tin c ly mt ng i.
H l nh cho nhân dân dâng thóc cung cp cho quân s . Ai tin thóc  &c th ng t c tùy theo
mc  khác nhau.
Quân Minh  Ngh An và Din Châu8 ra hàng.
V! C Luy n ng i huy n  ng An và oàn L ng i huy n C% Phí dâng k sách ánh thành
và các kiu chin b'ng, xe phn ôn, xe phi mã1. Sai các t ng theo các kiu y mà làm.
1

L ng Nh< Ht: theo gi+c MInh làm n Tham chính. Bn Trn Phong, Nh< Ht sau  &c Lê L&i tha cht , nh ng ri li m u
phn, cui cùng u b git.

2

Thành iêu Diêu:  huy n Gia Lâm, Hà Ni.

3

Thành Th Cu: nay thuc th xã Bc Ninh, tnh Hà Bc.

4

Thành Tam Giang:  huy n Lâm Thao, tnh Phú Th.

5

Thành X ng Giang: nay là th xã Bc Giang, tnh Bc Giang.

6

Thành Khâu Ôn: là tnh lw Lng Sn ngày nay.

7

Ho th: nh chc i tr ng sau này.

8

T ng Minh gi< thành Ngh An là Thái Phúc, gi< thành Din Châu là Tit T#.
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H l nh cho các x th cúng n miu các công thn.
Sai viên bách b nhà Minh là Hà V ng em th vào thành ông Quan.
Sai bn Tuyên Quang T
thuyn chin.

mã L ng Th V nh và [27a]  c ph# o Ma Tông K óng

H l nh cho viên T%ng tri coi vi c quân dân Lng Sn và An Bang là Nh$p ni thiu bo Lê L u
em quân i ánh gi+c, cho quyn tin trm h$u tu.
Ly Hàn lâm vi n th"a ch hc s Nguyn Trãi làm Triu li t i phu, Nh$p ni hành khin, Li
b th &ng th kiêm hành Khu m$t vi n s .
By gi, vua d ng lu nhiu tng  dinh B  trên b sông Lô2. (Khi y, có hai cây b  
trong dinh, nên gi là dinh B ), cao b'ng tháp Báo Thiên, h'ng ngày vua ng trên lu nhìn vào thành
 quan sát mi hành vi ca gi+c, cho Trãi ngi hu  tng hai, nh$n l nh son tho th t" qua li.
Ngày 13, bn Lê L u, Lê Bôi ngày êm ánh gp thành Khâu Ôn. Quân Minh t l &ng chng
z không n%i, ang êm b= thành chy trn.
Git T mã [27b] Lê Lai, tch thu gia sn, vì Lai c$y có chin công, nói nng khinh mn.
Chém Thiên h Lý Vân và tòng nhân Bùi V nh vì ch trm mm mui vào thành Chí Linh3.
H l nh kim kê quân khí, ng i nào  thiu thì x ti theo quân pháp.
H l nh cho Thái Nguyên và Lng Sn np v= gai.
H l nh cho T mã Cao Ng t%ng ch huy trn Thiên Quan vây thành C% Lng. Cho phép x ti
phi tâu tr c ri sau mi  &c tr ti.
H l nh cho huy n tân Phúc m lò rèn  st.
H l nh cho thiu úy Lê Vân óng  c a ông thành ông Quan; T không Lê L, Thiu úy Lê
Sát, Lê Lý, Lê LZi, Lê Chích óng  c a Nam; Thiu úy Lê B, Thái giám Lê Nguyn, Chp l nh Lê Ch ng
em ba v Thit t óng  c a Tây; thiu úy Lê Tri n, Lê Vn An em 14 v quân óng  c a Bc. H
l nh cho các l Tam Giang, Tam ái, Tuyên Quyên, Quy Hóa [28a] np lung vu làm thành d i n c,
d a vào b bc sông Nh, cao ngang vi thành ông Quan.
Bn Ch huy Tr ng Lân và Tri ph Trn Vân  thành iêu Diêu ra hàng.
Ch súng C%n d ng, ra l nh cho các t ng theo kiu ó mà làm.
H l nh cho ng i trong n c, ai có cha m>, v& con, anh em, nô tì, thân thích theo gi+c  trong
thành cho t nguy n lên thành4, khi phá  &c thành sJ cho nh$n em v. Nu không t nguy n lên
thành mà tranh nhau nh$n v oàn t# thì phi x theo quân lu$t.
Ra l nh cho ph# o các x nh$n các chc Th ng , oàn luy n, t c trung ph^m.
Tháng 2, ngày mng 7, Ph ng Chính ngm em quân ánh úp Co ng5, huy n T" Liêm,
Tri n có sc ánh li, b t tr$n, Bí b gi+c bt sng. (Sau gi+c v n c, ly l tr Bí v).

1

Chin b'ng: là ài cao b'ng gZ dùng  ánh thành. Xe phn ôn: là loi xe  ánh thành, có 4 bánh, cng dây làm khung, che
b'ng da trâu, d ái có th np  &c m i ng i, st, l a, gZ, á không th phá  &c. Xe phi mã: c!ng là loi xe  ánh thành.

2

Theo Bc Ninh tnh chí, thì dinh B   thôn Phú H u, huy n Gia Lâm, ph Thu$n An, tnh Bc ninh, nay thuc xã Phú Viên,
huy n Gia Lâm, Hà Ni.

3

Thành Chí Linh: lúc y quân Minh còn óng gi<.

4

Nguyên vn là "t nguy n ng thành" (t nguy n lên thành), chúng tôi ng có lm l?n t" ch< "ng ti" (khai báo) ra ch< "ng
thành" (lên thành).

5

Co ng: tên xã, tc là Nh$t To, hay Xuân Bo  phía tây H Tây, Hà Ni.
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Ngày 19, quân Minh ánh vào Bài Sa ôi, huy n T" Liêm. Quân ta c th quyt chin, binh khí
ht sch, dùng mnh ni [28b] chõ, chum vi ném vào gi+c. Gi+c không tin vào  &c, lin phá nhà c a
ca dân  ánh h=a công. Hôm y, gió rét l a nóng, quân ta tránh l a v &t sang sông, có nhiu ng i
b cht ui. Ch có nh<ng quân lính  Thiên Quan không bit bi,  li t chin vi gi+c, gi+c li thua
chy.
Ng i Minh gi< thành Th Cu là  ng Bo Trinh ra hàng.
Sai viên ch huy h Tng ã u hàng, theo Nguyn Trãi i chiêu d# thành Tam Giang.
S Chiêm Thành sang cng. Ban yn, cho ng a và l#a bo v. Sai Thiêm tri khu m$t Hà Lu$t
cùng i vi h.
H l nh th ng công cho các t ng hi u bt u t" vi c l$p công mi: i thn n thiu úy có
công lao ln,  &c th ng phù vàng thì  &c n lc mt qu$n; chc chp l nh mà có công thì  &c n
lc mt cp; các c t ng, quân nhân có công c!ng  &c n lc mt quân hay mt p theo th b$c
khác nhau. Ng i nào không có công, không  &c th ng gì u phi giáng làm dân th ng.
Xung chiu r'ng: [29a] Các lng miu ca triu tr c, ni nào b gi+c phá hoi thì làm li, cp
cho s ng i gi< vi c th cúng theo th b$c khác nhau.
Tháng 3, vua duy t binh  V nh ng1. Chánh c Nguyn Liên  hàng ng! trng thiu, v! khí
không , b chém  rao trong quân.
Ly Bùi  ài là L b th &ng th kiêm tri ông o quân dân tch h.
H l nh cho ba quân, ng i nào có th liu mình vì n c, tinh thông võ ngh , kh=e mnh d!ng
cm, không k sng cht, u  &c cp vn b'ng và tuyn vào làm th v  ni ph.
Tháng 6, bn Ch huy s L u Thanh  thành Tam Giang ra hàng.
Tr c ây, quân lính  thanh Tam Giang theo s iu ng ca quan T%ng binh nhà Minh i
ánh vua  Thanh Hóa, b thua tr v, có tên ng#y binh buông li khinh mn vua. Thanh mng nó:
"Th'ng man vô l, ông y2 sJ là [29b] hoàng  ca chúng mày y:. n ây thì ra hàng.
S thn Ngô S Liên nói: Vua n%i d$y, ngh a binh i n âu, quân Mnh u thua
chy, coa phi vì ta nhiu ch ít, ta mnh ch yu mà chúng không chng n%i âu? Là
vì c ca vua là h&p vi lJ tri, nên tri giúp cho, làm >p lòng ng i nên ng i theo
v, không nh<ng là ng i n c ta vui vW thu$n ph#c, mà c n bn phn nghch c!ng
tôn kính nh v$y, nên chúng không còn chí chin u và u ra hàng là phi lm! Th
thì vi c dy quân nhân ngh a ca vua có nh<ng ch% r c rz hn so vi Thang V!, mà qua
vi c này li càng n%i b$c. Còn nh cái im  &c n c3 thì âu có th dùng thuyt sm
v mà xét  &c?.
Hn 1 vn quân Minh u hàng trong các thành âm m u làm phn b git . Thành Tam Giang
không n'm trong s ó.
Tr c ó, [30a] ngày mng 9, T không Lê L, th &ng t ng quân Lê Xí ánh nhau vi quân
Minh  My ng (nay là Hoàng Mai)4. L t tr$n.
Hôm y, V ng Thông em quân tinh nhu trong thành ra ánh Thái giám Lê Nguyn  Tây
Phù Li t. Nguyn gi< v<ng thành l!y chng li. Vua vi sai Lê L, Lê Xí em hn 500 quân Thit t n
ánh , u%i gi+c ti My ng. V ng Thông thy L ít quân, mi ánh k>p vào. L và Xí c zi voi c sc
ánh, voi sa ly, b quân Minh bt sng em vào thành ông Quan. L không chu khut ph#c, b git
1

Sau là huy n Kim ng, tnh H ng Yên c! nay thuc huy n Kim Thi, tnh H ng Yên.

2

Ch Lê L&i.

3

Xem vi c tháng 6, nm BÍnh Ng BK 10, 19b.

4

Hoàng Mai: nay thuc Hà Ni.
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cht. Xí v sau nhân êm m a gió, dùng m>o ánh l"a tên canh gi<, chy thoát v, ra mt vua  dinh
B . Vua kêu lên: "Sng li":
Tr c kia, mZi ln L ra tr$n, vua th ng rn ch nên khinh ch. n khi thng tr$n  Tt
ng, mi ng i u khen L là gi=i. Vua nói: " Trm tr$n ánh  &c c trm không phi là iu hay c
âu. Hn c$y quân tinh [30b] quen mui  &c luôn, tht bi có th ng mà ch ó!".
n ây qu nhiên nh v$y:
S thn Ngô S Liên nói: Khut Hà quen mùi thng tr$n  B Tao n nZi b bi
vong1, ó là quân tàn bo, b cô l$p, i xâm chim n c nh=. Lê L quen thói ánh  &c
 Tt ng, c!ng vì th mà bi vong, nh ng là quân khng kkhái ph#c thù. Tuy hai
ng i u tht bi nh nhau, nh ng ý ngh li rt khác. Cho nên t ng gi=i thi y, thì
L và Tri n xng áng ng u.
Ly thông hu Lê Nhân Chú làm Hành quân c qun nh$p ni i t mã, l nh Tin, H$u, T,
H<u t v , kiêm tri Tân v quân s .
H l nh cho t ng hi u và quân nhân các l Quc Oai và Tam ái r'ng:
KW nào thy th ca gi+c d# dZ, phnh ph, e do mà lén trình riêng vi t ng ca mình thì b
chém, các viên c t ng không bit giám sát c!ng x ti nh v$y. KW nào l"a gt, mê ho+c các châu
huy n thì bt gii ti quan [31a] môn  chém.
Chia bn quan li nhà Minh ã u hàng cho  các x Thanh Hóa, Ngh An, Lam *p2, Tân
Bình.
H l nh cho các l tin c nh<ng ng i hin tài, chính tr c, trí d!ng anh ki t, cho gi ti tr li
các câu h=i, ri ct nhc s d#ng. Ai che du thì b x ti trut giáng.
H l nh cho bn Thiu úy, Chp l nh, Tng giám r'ng:
Ngày th ng quân nhân phm pháp thì không  &c t ý git cht. Khi ra tr$n mà kW nào traái
l nh thì cho phép chém tr c tâu sau.
Ngày 19, thành Th Cu ra hàng.
Vua h l nh r'ng: Ng i nào có v& con, anh em tr c b gi+c  các thành c p bt làm thê
thip ho+c nô t` cho chúng, nay ta ã chiêu hàng, các ng i hãy kéo nhau n thành ông Quan. Nu
chém  &c th cp gi+c, thì ta tr li v& con anh em cho, li còn th ng t c, thng cp theo th b$c
khác nhau.
Cm nh<ng kW x ng là ng ct, tà o, m &n ting ma qu, thn thánh, gieo rc hoang
mang, ba +t mê ho+c lòng ng i.
H l nh [31b] cho dân phiêu bt tr v quê quán cày cy. Ng i nào không có in sn thì cho
phép buôn bán. KW nào b= ngh nghi p thì b x ti n+ng.
Sai Chu Sài là ng i Minh u hàng em 340 con ng a n châu Hóa  chn nuôi.
Din t$p thy tr$n.
Sai các viên Thiu úy tuyn chn con em nh<ng nhà giàu có trong dân, vóc ng i c ng tráng
to ln, võ ngh tinh thông, kh=e mnh d!ng cm, mZi viên chn ly 200 ng i, b% làm quân th v , kW
nào hèn nhát thì không ly.
Cm ch mm, mui qua c a i Bch Lâm, vì tên ào Quý Khách thông ng vi gi+c.

1

Thao T truy n, LZ Hoàn Công nm th 11 và 13, Khut Hà ánh  &c quân n c Vân  B Tao, cho mình là gi=i. Sau ánh n c
La, khinh n c La nh= bé, không phòng b, b n c La ánh cho thua, phi t t .

2

Lam *p: theo c ng m#c là Lam Sn (CMCB12, 6b).
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Tháng y, nhà Minh sai An Vin hu Liu Thng em quân sang xâm l &c, ly Binh b th &ng
th Lý Khánh làm Tham tán quân v#.
By gi Trn Hi p ã b thua cht, Thành Sn hu V ng Thông tâu xin thêm quân. Nhà Minh
sai bn Thng em 7b vn quân sang và ra l nh cho Khánh c các thuc viên có tài l &c ca l#c khanh
[32a] cho i theo  giúp mình, Khánh tâu c bn Trn Dung tr xung, gm hn 10 ng i cùng i.
Mùa h, tháng 4, sai phòng ng s Trn Ban ôn c tu s a i Lê Hoa1.
Vua nói: "Ta không có tài d!ng, trí tu , mt mình gánh vác công vi c n+ng n, s& không làm
n%i, cho nên phi nhún mình cu hin, dc lòng trng s , cùng m u vi c ln,  cu vt sinh dân. Ai tin
c  &c ng i m u trí d!ng l &c hn ng i, ho+c ng i nào t tin c mình thì u làm quan cao, t c
trng".
Phong inh Li t là em Lê L làm Nh$p ni thiu úy Á hu. Các v& lJ ca L là bn Hà Ngc
Dung 5 ng i u phong làm Tông c,  n công L cht vì n c.
Cho Lê Ba Lao làm Quan sát s, t c Th &ng ph^m, cp cho 100 m?u rung vì con là Tri n
nhiu ln ánh bi gi+c mnh, l$p chin công ln, cht vì vi c n c. Cho con Tri n là Lng làm Phòng
ng s, t c Th &ng trí t [32b]. Tr c Ph#c hu và cho 2 con ng a.
H l nh r'ng ng i nào bt  &c bn to ln kh=e mnh mà ch a vào s% quân dân, bn du th
th c, không chu sai dch,  a n c a quân, thì  &c th ng tr c 1 t .
H l nh d# bo các t ng hi u và quân nhân thuc 14 v Thit t r'ng: "Có th ng lòng
liu cht ánh tan quân gi+c là sc ca các ng i, còn xp +t lo toan, áo cm khen th ng là do  ta.
Bn các ng i ch ngi khó nhc, ch lo nghèo túng. Bao gi thy v& con ta nghèo túng thì v& con các
ng i mi nghèo túng. Mongcác ng i mt lòng ánh gi+c, ch ny lo phin".
H l nh cho các t ng hi u và quân nhân các x Ngh An, Tân Bình, Thu$n Hóa r'ng:
"Ta khi binh  t các ng i, ã gn thành công. Mong các ng i tr c sau mt lòng, vàng
á mt tit,  trn ngh a vua tôi, cha con. Ta bit các ng i u là hin s ca t n c [33a]. Tr c
kia, H ng Khánh, Trùng Quang2 ch có ting hão, không nên công gì là bi chính l nh không thng nht,
i thn không  &c bit gì. Bn các ng i ch u%ng phí sc l c cho h thôi. Nay thiên h v mt mi, ta
cùng các ng i nh ngh a cha con, mong các ng i dc lòng khôi ph#c lãnh th% n c nhà. T" x a các
t ng vn t ng võ  &c phong hu c!ng ch nh các ng i thôi, có khác gì âu. Các ng i hãy chnh
n i ng! ca mình, luy n t$p quân s ca mình, sau khi d>p yên bn gi+c tàn bo, sJ chia mt n a s
ng i v làm rung. Nay tri m &n tay ta di t gi+c, vi c không "ng  &c. KW nào theo l nh ta thì phá
 &c gi+c, v?n sng mà li có công, kW nào không theo l nh ta thì cht mà chEng  &c vi c gì! MZi i
u phi chép li mt bn l nh này, mZi ngày c i c li nhiu ln cho quân lính  &c bit".
H l nh cho các t ng và quân nhân r'ng:
Gi+c Minh tàn hi dân ta ã hn hai ch#c nm. Bu%i u s quân ca ta có my trm3 ng i.
Hi n nay có [33b] 35 vn. &i khi phá  &c thành ông Quan, sJ cho 25 vn ng i v nhà làm rung,
ch  li 10 vn làm quân   phòng vi c n c. Mt nhà 3 ng i thì 1 ng i làm quân, mi loi phú
dch u tha cho 3 nm. Li nêu 10 iu quân lu$t cho các t ng hi u và quân nhân:
1-Làm huyên náo trong quân.
2-Gây kinh ng hão, ba iu ha phúc làm dao ng lòng quân.
3-Khi ra tr$n, nghe ting trng, thy c hi u mà gi cách không nghe, không thy, dùng d'ng
không tin.
1

i Lê Hoa: là mt a im  ven sông Lô chy qua vùng biên gii tnh Hà Tuyên và tnh Vân Nam Trung Quc bây gi.

2

Tên hi u ca Trn NgZi và Trn Quý Khoáng.

3

Nguyên vn: "s% bách vn" ch% này hEn có nhm l?n. Có lJ là "my trm ng i".
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4-Khi ra tr$n, trông thy c d"ng quân, nghe thanh la d"ng quân mà không ng li.
5-Nghe ting chiêng lui quân mà c zng li không lui.
6-Canh phòng túc tr c không siêng, ho+c ng say b= canh, b= hàng ng! ngm trn v.
7-m ui n< sc,lén lút th riêng cho ng i h nhà v& không làm quân dch.
8-Th quân lính  ly tin và che du không biên vào s% quân.
9-Theo thói a ghét ca riêng mình [34a] mà o ln công ti ca ng i.
10-Bt hoà vi mi ng i, gian ác, trm cp.
M i iu trên ây, kW nào phm phi u b chém.
Ly Thiu bo Lê Vn An làm T%ng tri, coi các vi c quân ca Quc Oai Th &ng, Quc Oai
Trung, Tam ái, Qung Oai, và l nh cho r'ng: Nu có viên chp l nh hay giám quan nào không theo
quyn tit ch ca ng i thì chém tr c tâu sau.
Ly 3 iu rn bo các quan vn võ:
1- Ch th .
2- Ch l"a di.
3-Ch tham lam.
D# các hào ki t trong n c r'ng:
"Các thành ã phá  &c ri, ch còn thành ông Quan ch a h  &c. Ta vì th mà n'm không
yên chiu, n không ngon mi ng, sm khuya suy ngh , khô héo rut gan. Th mà bên cnh ta, v?n ch a
có  &c ng i giúp z. Ta tuy là ch t ng, nh ng xét li bn thân mình mt là già m, [34b] bt tài,
hai là hc thc nông cn, ba là trách nhi m n+ng n khó b kham n%i, mà các i thn nh t, h<u
t ng quc, thái phó, thái bo v?n ch a +t, thái úy, ô nguyên soái v?n còn khuyt, hành khin và các
quan, m i phn mi  &c mt, hai phn. Cho nên, ta nhún mình thành th c khuyên bo các hào ki t
cùng nhau dc sc, cu giúp muôn dân, ch có mai danh ^n tích,  thiên h phi lm than mãi mãi.
Nu có ai khí tit thanh cao nh T Ho1, lánh i ^n tích nh T Phòng2 c!ng hãy ra cu nn cho dân
ã, &i khi thành công, mun tho chí x a thì li tr v r"ng núi, không h cm gi<".
H l nh r'ng: Khi sai phái thuc h d i quyn, u phi cp giy t có óng du phi ký h
tên quan ph# trách và ghi rõ s ng i i là bao nhiêu, n chZ nào, làm vi c gì, hn nh ngày nào phi
v dinh, không  &c i li t do. Quan ph# trách và ng i d i quyn nu không tuân l nh này [35a]
thì tùy ti n+ng nh>, mà x giáng cp, pht tr &ng, ch+t chân, hay chém u. Nu xét  &c tình trng
bn gi+c móc ni vi nhau thì có trng th ng.
Cm không  &c trao %i mm mui vi Cm Ln.
H l nh cho nh<ng ni trng yu phi canh gi< cho nghiêm, xét h=i kj nh<ng ng i l m+t và
th t" v vi c quân qua biên gii xem có th c hay là gi.
Tháng 5, h l nh cho các t ng hi u ln nh= phi làm t khai, cam kt không gian tham nh$n
ca út lót, không ly v& ng i bn l, không chim gi< ng i h hàng ca quân lính  sai khin riêng.
H l nh tip t#c np nh<ng vn b'ng, giy khám h&p và n tín ã nh$n trong thi gi+c Ngô.
Nguyn T Hoan  huy n B Chính dâng k sách h&p ý vua,  &c trao chc Quân s .

1

T Ho: bn ông già  ^n trên núi Th &ng Sn u i Hán là ng Viên công, Ý Quý Ly, H Hoàng công và D#ng Lý tiên sinh.

2

T Phòng: tc là Tr ng L ng, vn là thn t ca n c Hàn,  tr thù cho vua Hàn b Hng V! git, ã theo giúp L u Bang.
Khi L u Bang ã thng nht  &c Trung Quc, Tr ng L ng b= i  ^n.
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H l nh r'ng, các tng o ph# lão ng i nào ón tip quan quân nhiu ln thì quan  l iu
tra xem, nu qu có c hnh, tu%i già thì cp cho quan t c.
H l nh cho các thiu úy, chp l nh, l quan bt ngay nh<ng quân dân, v& con, [35b] nô t`,
tài v$t, trâu bò ca các th% quan ng#y  trong thành em gii np cho ht, iu tra nh<ng kW có lòng
khác, thu nh$p vn b'ng ^n tin ca ng#y quan, theo úng hn np lên.
Tuyn chn inh tráng tip t#c b% sung quân ng!, không  &c thay %i ng i khác.
Bn Vi Báo 12 ng i  các châu Lng, Thông thuc ph T Minh ca nhà Minh sang u hàng.
Th ng công ánh tr$n  C Xá huy n T" Liêm.
H l nh cho các t ng hi u r'ng:
Khi nào nghe thy 1 ting súng ln mà không có chiêng thì các t ng phi n ngay  nghe
l nh. Nu thy 2 ho+c 3 phát súng ln và 2 ho+c ho+c 3 ting chiêng, nh v$y là có báo ng kh^n cp,
các chp l nh và c t ng phi chnh n ngay i ng!, còn thiu úy thì ti ngay quân doanh nghe
l nh.
H l nh cho các x Thiên Tr ng, Kin X ng, Lý Nhân, Tân H ng nh$n nuôi hn 6 nghìn àn
ông, àn bà  các thành gi+c ã u hàng, không  h ói rét lang thang.
Bn ph# o M ng Mc1, trn Gia H ng là Xa Kh Tham quy [36a] thu$n.
Trao cho Kh Tham chc Nh$p n t không ng bình ch ng s
ban; ban cho túi kim ng 2, t c Tr# quc Quan Ph#c hu.

tri à Giang trn th &ng

Cho Xa Lc làm Kim ngô v th &ng t ng quân, t c i Trí t ; Xa Khát, Xa Bàn, Xa im3
u  &c làm Ngc kim v i t ng quân, t c Ninh t , u  &c ban quc tinh4.
Mùa h, tháng 6, ngày mng 10, trn th Qung Tây Chinh man t ng quân Trn Vin hu C
H ng T% ca Nhà Minh em 5 vn quân, 5 nghìn c% ng a, t" Qung Tây sang cu vi n các thành. 
c a i Pha L!y5 b t ng gi< i Lê L u, Lê Bôi ón ánh ngay ti c a i, phá tan quân gi+c, chém hn
3.000 th cp, bt  &c 500 ng a. H ng T% thua to chy v.
Ph# o Qu` Châu C^m Ln quy thu$n.
Gia phong th trung T T làm T ; i t mã Lê Nhân Chú làm T
[36b] Vn, Lê Sát làm T mã; Th &ng t ng Lê Bôi làm Thiu úy và rn h r'ng:

không; Thiu úy Lê

"Chc t c ã cao, sm khuya ch có l là, không  &c th=a mãn mà xao nhãn l$p công".
Ban cho mZi ng i mt chic lng.
inh l tin chuc các v& c, v& lJ và nô t` ca ng#y quan. V& B chính ty thì 70 quan, d i
n các hng sinh viên, th% quan, th"a sai, bn  ng, thì v& là 10 quan, con trai, con gái và nô t` t" 10
tu%i tr xung thì 5 quan.
H l nh cho các l tích tr< thóc công, không  &c khinh sut phát ra.
p thành nh=  bãi C Xà, quân Minh n ánh phá, vua ra l nh không cho cu,  gi+c
t ng là quân ta nhát.

1

Nay là Mc Châu, tnh Sn La.

2

Túi kim ng : túi c hình con cá b'ng vàng.

3

Xa Lc, Xa Khát, Xa Bàn và Xa im; u là con Xa Tham (Theo CMCB 14, 15b).

4

Quc tinh: là h vua,  ây là h Lê.

5

i Pha L!y: tc là c a Nam Quan sau này, ngày nay là H<u Ngh Quan.
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Mùa thu, tháng 7, h l nh cho các l cùng quan vn các h=a và t ng hi u các quân làm s% h
tch.
(By gi v?n theo danh hi u c! ca nhà Trn gi Hành khin ca Th &ng th snh và Môn h
snh là T h<u h=a).
Ng i Chiêm Thành dâng l v$t a ph ng.
H l nh cho các v thy quân, mZi chic thuyn chin dùng 50 ng i, gi<a [37a] tri 5 ng i,
v$n l ng 5 ng i, sai phái 5 ng i.
H l nh cho ba l Bc Giang, mZi l chuyn 3.000 gánh l ng chúa ti thành X ng Giang.
H l nh r'ng h thy ng i áo = M ng Mc ch mm mui v thì không  &c ngn cm.
H l nh r'ng: các quân khi ra tr$n, nu 50 ng i ho+c 100 ng i kéo nhau rút chy mà b= li
1, 2 ng i không cu thì b chém c toán. Nu không may có ng i cht ti tr$n mà cùng nhau góp sc
khiêng xác ra ngoài thì  &c tha ti.
Ra l nh cho các t ng r'ng:
"Ng i cm quân phi chm ánh d>p, ng i coi chuyên ch phi chm ti l ng. Vào núi xW
ván, nu cát làm mui, ngn gi< trên b, d i sông, ch+n bt nh<ng kW gian phi, ai ny u phi quên
mình ht sc, cùng nhau lo vi c di t gi+c. Ta là cha m> dân, có âu li không ngh ti nZi gian lao mà
dám gây ra vi c au kh%? ó ch là do bc c [37b] d mà thôi".
Xét th ng chin công trong tr$n Th% Khi1 thàng ôngQuan. Ban th ng ngân bài và tin
bc, t l#a.
T không Lê Kh Tham dâng 3 con voi, cùng vòng vàng, vòng bc chiêng ng.
Ai Lao dâng sn v$t a ph ng.
Tháng 8, ban d# cho c n c r'ng:
"Gi+c còn  trong n c ta, dân chúng v?n ch a  &c yên, li u các ng i có yên  &c không?
Tr c kia, h H vô o, gi+c th"a dp y mà c p n c ta. Ti ác tàn bo ca chúng, các ng i c!ng
ã thy c ri. V li, ra sc khó nhc trong mt nm mà có c nghi p thái bình muôn thu, các ng i
hãy ngh cho kj iu ó, ch  phi hi h$n v sau".
H l nh cho các l r'ng:
H thy dân quân ch l ng i bán thì cp giy và ch bo cho ni n bán, không  &c i
lung tung.
Ly VIên ngoi lang Lê Khc Hài và Bùi Tt ~ng làm chánh, phó s mang ng a và [38a] 
ung r &u b'ng pha lê màu xanh trng ban cho chúa Chiêm Thành.
Ra l nh ch to xe ánh thành và tu s a chin khí.
Th ng cho Lê Kh Tham 20 tm l#a, 10 con ng a.
H l nh cho nhân dân các l ti dinh B  tuyn chn ng i kh=e mng b% sung quân ng!.
Ban d# cho các t ng hi u và quân nhân  Tân Bình, Thu$n Hóa r'ng:
"Tr c kia, n c Chiêm Thành trái m nh, xâm ln b cõi ca ta, cha ông các ng i ã dc chí
ttrung thành lo báo n nhà n c, ánh git bn gi+c ly li cõi b, ting thm, công ln còn sáng ngi
trong s sách. Ngày nay, gi+c Minh vô o, trái m nh tri, hung hng hiu chin2, hòng m rng mãi t
ai, khin cho sinh dân lm than ã hn hai ch#c nm ri. Ngày  kinh l ca ta c!ng ch a thy có ai
1

Th% Khi: tên xã,  t ngn sông Hng, gn xã Bát Tràng, nay thuc huy n Gia Lâm Hà Ni.

2

Nguyên vn: "Cùng binh c v!".
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dc lòng ht sc, l$p công nêu danh mà bn các ng i là b tôi  chn phên d$u biên c ng li bit ngh
ti công sc ca ông cha ngày tr c, ht lòng vi vua mà ánh gi+c, l$p công tr c. [38b] Lòng trung
thành ó, th c áng ng&i khen. V$y +c bi t thng cho các ng i t c Á i liêu ban, các ng i hãy c
gng".
Tháng 9, ngày mng 8, bn Thái úy Trn Hãn, T mã Lê Sát, thiu úy Lê Tri n1, Lê Lý ánh ly
 &c thành X ng Giang.
Khi y, viên ch huy nhà Minh là Kim D$n cho là thành này n'm ngay trên  ng v ca quân
Minh, nên cùng vi tên quan mi b% n là Lý Nh$m liu cht c th. Trãi qua hn 6 tháng tri cm c
vi các quân Khoái Châu, Lng Giang, chúng v"a ánh v"a gi<, khin quan quân không th lên  &c
thành. Vua sai bn Hãn p t, m  ng ánh nhau vi gi+c, dùng câu liêm, giáo dài, n= cng, tên
l a, súng l a, bn m+t ánh vào, thành cui cùng b h. Bn Dân, Nh$m u t sát. em ngc l#a và
con gái bt  &c ca gi+c ban ht cho quân s . T%ng binh V ng Thông  &c tin, làm hai bài vn t.
 &c hn 10 ngày thì vi n binh gi+c ti ni, nh ng thành ã b h.
Vua sai các t ng p ê Vn Xuân2  làm [39a] chin l!y. Tr c ây, quân Minh ào m ng
nh= cnh sông Cái3 ngoài thành  cha thuyn chin và khí gii, li p thêm thành ph#  c th, mà
ê Vn Xuân là li i li cho quân do thám và ng i chn ng a, ct c= ca gi+c,  trên ê cao này mà
nhòm xung thì rt ti n. Gi+c cho th là t sách. Khi quan quân tin ánh, quân Minh th ng +t mai
ph#c  tranh hn. Vua h l nh cho các t ng v &t sông, l"a lúc gi+c không ng, c p ly ê p thành
chin l!y, ch mt êm là xong, toàn b quãng ê v ta. n khi nghe vi n binh ca gi+c ti, các t ng
s nhiu ng i dâng th khuyên vua ánh các thành  ông ô ct t ni ng ca gi+c. Vua nói:
"ánh thành là h sách. Ta ánh thành bn v<ng hàng nm hàng tháng không h  &c, khi y
quân ta sc m=i chí nh#t, nu vi n binh ca gi+c li n thì tr c m+t, sau l ng u b tn công, ó là
con  ng nguy him. Chi b'ng nuôi sc quân, mài gi!a tinh thn sc bén,  &i vi n binh ca gi+c.
VI n binh gi+c b phá thì thành gi+c nht nh phi hàng. Nh th là nht c l zng ti n, là m u ch c
v>n toàn".
Bèn h l nh [39b] canh gi< nghiêm ng+t, ngày êm tun tra khám xét.
H l nh cho các x Lng Giang - Bc Giang - Tam ái, Tuyên Quang, Quy Hóa di v& con ca
quân dân i xa  tránh vi n binh ca gi+c ti.
Ngày 18, nhà Minh sai T%ng binh Chinh lZ t ng quân Thái t thái phó An Vin hu Liu Thng,
Tham t ng Bo nh bá L ng Minh, ô c Thôi T#, Binh b th &ng th Lý Khánh, Công b th &ng
th Hoàng Phúc, th% quan H<u b chính s Nguyn c Huân em hn 10 vn quân và 2 vn ng a
ánh vào c a Pha L!y.
Chinh Nam t ng quân thái phó Kim quc công Mc Thnh, Tham t ng H ng An bá T"
Hanh, Tân Ninh bá àm Trung em 5 vn quân và 1 vn ng a ánh vào c a Lê Hoa. C hai u ã ti
u a gii n c ta.
Vua hp các t ng bàn r'ng:
"Gi+c vn khinh ta, cho là ng i n c ta nhút nhát, s& oai gi+c ã lâu, nay nghe tin i quân
sang, hEn là ta rt hong [40a] s&. Hung chi ly mnh nt yu, ly nhiu ln ít ó là lJ th ng. Gi+c
không th tính  &c hình th  &c thua ca ng i ca mình, không th hiu  &c c vi qua li ca thi
ca v$n. V li, quân i cu nguy cp phi ly mau chóng làm quý, gi+c nht nh phi hành quân gp
vi. Binh pháp có nói: Hành quân 500 d+m mà ch vi hám l&i thì sJ què th &ng t ng. Nay Liu Thng
n,  ng sá xa xôi, quân lính tt m=i m t. Ta em quân nhàn kh=e, &i ánh quân m=i m t, nht nh
sJ thng".
1

Lê Tri n ã hy sinh trong tr$n Co ng, huy n T" Liêm, ngày 7 tháng 2 nm y,  ây hEn có s lm lZi.

2

ê Vn Xuân: tc ê Thanh Trì ngày nay.

3

Nguyên vn: "i giang", tc sông Nh.
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Bèn sai bn Lê Sát, Lê Nhân Chú, Lê Lãnh, Lê Li t, Lê Th# em 1 vn quân tinh nhu , 5 tht
voi, bí m$t mai ph#c tr c  i Chi Lng1  &i gi+c.
Tr c ó, Lê L u gi< c a Pha L!y, thy gi+c n, lui gi< c a i [L u]2. Gi+c tin ánh, L u li
b= c a [i] L u lui v óng  Chi Lng. Gi+c li tin quân ánh phá uy hip Chi Lng. Bn Sát và Nhân
Chú m$t sai L u ra [40b] ánh ri gi cách thua chy. Gi+c qu nhiên rt m"ng.
Ngày 20, Liu Thng c sut i quân u%i theo. n chZ có mai ph#c, bn Sát và Nhân Chú
tung ht quân mai ph#c, bn m+r u n%i d$y xung vào ánh gi+c. Quân gi+c thua to. Chém  &c Liu
Thng  núi Mã Yên3 và hn 1 vn th cp quân gi+c.
Ngày 25, vua li sai Lê Lý và Lê Vn An em 3 vn quân tip n i núi Mã Yên. Bn Sát và
Nhân Chú ch huy các quân tung ht binh s ra ánh gi+c, chém Bo nh bá L ng Minh ti tr$n4.
Ngày 28, Lý Khánh c!ng cht. Thôi t# và Hoàng Phúc d?n quân min c zng tin lên. Nhân Chú
li ánh bi bn chúng, chém  &c hn 2 vn th cp, bt  &c l"a ng a, trâu bò, quân t khí gii
nhiu không k xit5.
Mùa ông, tháng 10, vua sai Lê Lý và Lê Vn An em 3 vn quân bao vây bn m+t, li d ng
rào l!y  [41a] t ngn sông X ng Giang6  ngn ch+n. Bn T# không còn m u k gì khác, ành phi
p l!y gi<a cánh ng  t v 7.
T# ngz là thành X ng Giang ch a b phá, d?n quân nh n ó. Khi ti ni thì thành X ng
Giang ã b mt, chúng ht c hy vng, li càng kinh hoàng s& hãi. G+p lúc tri báo tai bin, m a to gió
ln, núi r"ng gm thét, ng i ng a nhìn nhau không nhích lên  &c b c nào. Gi+c ch còn cách &i n
êm vng, bn súng làm tín hi u báo cho hai thành ông Quan và Chí Linh  h nghe thy ting súng
thì ra cu vi n. Nh ng ông Quan và các thành khác t cu còn ch a xong, bit âu n chZ khác!.
Vua bèn sai các quân thy, b cùng tin quân bao vaây chúng. Li chia quân ch+n ht các i
Mã Yên, Chi Lng, Pha L!y, Bàng Quan8. Thôi T# và Hoàng Phúc mun tin c!ng không  &c, mun lui
c!ng không xong, bèn gi hòa, nh ng âm m u nh chy vào thành Chí Linh. Vua bit  &c qu k ca
chúng, kiên quyt kh c t" không cho hòa. K ó, Trn Hãn ch+n ng [41b]  ng v$n chuyn l ng
th c ca gi+c, sai bn Lê Vn, Lê Khôi, em 3 nghìn quân Thit t, 4 tht voi, cùng vi bn Sát, Lý,
Nhân Chú, Vn An tn công bn gi+c.
Ngày 15, quân Minh i bi, ta chém hn 5 vn th cp gi+c, bt sng bn Thôi T#, Hoàng
Phúc và hn 3 vn tên, thu  &c v! khí, ng a chin, vàng bc, vi l#a nhiu không k xit9. Còn nh<ng
kW chy trn thì trong khong không n 5 ngày u b bn chn trâu kim ci bt gn ht, không sót
tên nào.
1

Chi Lng: là i him tr nht trên con  ng t" Pha L!y n ông Quan, cách Pha L!y khong 60 km, thuc xã Chi Lng, tnh
Lng Sn ngày nay.

2

i L u: (nguyên vn thiu ch L u) c!ng là c a i trên  ng t" Khâu Ôn n Chi Lng, n'm  khong Lng Nc, ho+c trên ó
không xa lm, vùng giáp gii hai xã Nhân Lý và Sao Mai, huy n Chi Lng ngày nay.

3

Mã Yên: tên nôm là núi Yên ng a, mt hòn núi á cao khong 40m so vi m+t t, chu vi 300m, n'm  phía nam cánh ng ly
li, mun qua phi bc cu mi i  &c.

4

ây là tr$n ph#c kìch ln xy ra  Cn Trm, nay là vùng Kép và mt s xóm phía tây nam xã H ng Sn, huy n Lng Giang, tnh
Hà Bc ngày nay.

5

Tr$n ngày 28 tháng 9 (tc ngày 18 thánh 10) xyra  Ph cát là vùng i t gi<a Cn Trm và X ng Giang, khong xã X ng
Lâm, huy n Lng Giang, Hà Bc ngày nay. Tr$n này, Lý Khánh phi tht c% t t .

6

on sông Th &ng chy qua vùng X ng Giang. Khi y, quân thy b ta l&i d#ng on sông Th ng này  b trí bao vây ch 
m+t tây.

7

Khu v c óng quân ca ch  phía bc thành X ng Giang, ó là mt vùng ng rung và xóm làng rng ln gm xã Tân Dinh
(thuc huy n Lng Giang, tnhHà Bc ngày nay) và xung quanh, cách X ng Giang 3 km.

8

i Bàng Quan: hay Ni Bàng,  vùng Ch!, tnh Hà Bc ngày nay.

9

Tr$n này ch có mt tên ch s Phan H$u trn thoát v n c (Theo Hoàng Minh th c l#c).
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By gi T%ng binh Vân Nam là Kim quc công Mc Thnh cùng vi bn Phm Vn Xo, Lê
Kh, Lê Trung, Lê Khuyn cm c nhau  Lê Hoa.
Vua l iu tính r'ng Mc Thnh tu%i ã già, t"ng tri vi c i ã nhiu, li bit ting vua t" tr c,
nht nh còn &i xem Liu Thng thành bi ra sao ch không nh> d tin quân, bèn gi th m$t, bo
bn Kh, Khuyn c +t mai ph#c ch &i, ch giao chin vi. n khi quân Liu Thng ã b thua, vua
sai ly [42a] 1 tên ch huy và 3 tên thiên h ca gi+c mà ta bt  &c, cùng nh<ng sc th , phù n ca
Liu Thng  a n chZ quân Mc Thnh.
Bn Thnh trông thy rt hong s&, trong phút chc quân hn tan vz tháo chy. Bn Vn Xo
và Kh th"a thng tung quân ra ánh, phá tan quân gi+c  Lãnh Câu1 và an Xá2, chém hn 1 vn th
cp, bt sng hn 1 nghìn tên và hn 1 nghìn con ng a, còn b cht ui  khu v c thì nhiu không k
xit. Mc Thnh thì ch còn mt mình mt ng a tháo chy. Ta thu  &c chin khí, ca ci, xe c nhiu
hn hEn thành X ng Giang.
Sai thông s +ng Hiu Lc gii Thôi T#, Hoàng Phúc và tù binh bt  &c cùng là song h% phù
và n bc hai tng ca Chinh lZ t ng quân3, chin khí, c trng, s% quân... bo cho thành ông ô bit.
By gi quân Minh trông thy khí gii thu  &c  thành X ng Giang  a ti, li nghe tin hai
o quân cu vi n và hai thành ông Quan4 và Chí Linh u ã mt, nh ng trong lòng còn nghi [42b]
ho+c ch a tin hEn, v?n óng c a thành c th. n ây thy ta bt  &c bn Phúc, T#, thì s& ht vía,
không dám hành ng gì n<a.
H l nh cho các t ng s s a son rào gZ, chin khí  vây thành ông Quan.
Mùa ông, tháng 11, h l nh các t ng hi u dâng k sách bàn v nh<ng vi c  ng thi, nu
có ích thì  &c ban th ng h$u.
Kim tra xe ánh thành và mang chin khí ca các quân.
T%ng binh V ng Thông và ni quan Sn Th nhà Minh sai viên thiên h h H mang th n
ging hoà, xin m cho  ng v. Vua chp nh$n, li gi t+ng th% sn và hi sn.
Sai bn i t ng Nguyn Lôi mang th d# hàng hai thành C% Lng và Tây ô.
Sai bn Ch th th s Trn H i chiêu d# châu Ninh Vin (sau %i là châu Ph#c L, nay là ph
An Tây). Ph# o châu y là èo Cát Hãn em binh t ng theo v.
Ban hành tin mi úc (tc là úc vào nm Thiên Khánh)5.
Th ng chin công  c a thành ông Quan.
By gi có viên Phán i lý [43a] chính h Trn (không rõ tên) tâu vi vua là vì tính ngông
cung nhiu b nh, xin  &c thôi vi c  xut gia. Vua y cho, nh ng còn an i, mun n công lao. Trn
vi ct tóc, vào t" t mà i, t"ng n  chùa C% Lãm, huy n Thanh Oai, sau không bit là i âu.
Quan quân vây thành gp, quân Minh nhiu ln ánh u thua. Bn i kim ci chn ng a u
b ta bt. Vng Thông tuy xin ging hòa, nh ng v?n do d ch a quyt. Các quân ta p l!y, V ng
Thông lo s&, em ht quân ra ánh. Quan quân +t mai ph#c ri gi v thua chy. Quân Minh u%i theo,
quân ph#c xông ra ánh, phá tan quân gi+c. Thông ngã ng a suýt n<a b bt. Quân ta u%i n c a

1

Ngh a là "ngòi N c Lnh".

2

Lãnh Câu và an Xá là hai a im gn ca i Lê Hoa.

3

Tc là Liu Thng.

4

S a li thành X ng Giang mi úng.

5

Niên Hi u ca Trn Co, tc nm Bính Ng. 1426.
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Nam thành, p l!y phía ngoài  ch>n gi+c. Vua li thân c sut các t ng dp l!y t" ph ng Yên
Hoa1 n t$n c a Bc thành, ch trong mt êm là xong.
Vua ã cho quân Minh ging hòa, h l nh cho Bc Giang, Lng Giang s a cu p  ng, li
h l nh cho các [43b] l chu^n b thuyn ghe, bum chèo  a ti quân doanh giao cho chúng v n c.
Vua d# các t ng hi u, quan nhân 6 iu là:
1- KW làm tôi con phi trung thành th vua, không  &c làm iu di trá.
2- O vi mi ng i phi cho ngay thEng, không  &c làm iu gian phi.
3- Khi ra tr$n ánh gi+c có bt  &c tù binh, chém  &c gi+c không  &c c p công ca nhau.
4- Có kW nào gian ác, phi pháp  trong quân, trong dân thì phi bt gi<  tr ti, mà các ng i
c!ng phi ly ó làm g ng rn, ch  ti n thân mình.
5-Các quan th v ch c$y mình  &c yêu quý mà ng &c ãi, bt nt mi ng i.
6- Khi làm vi c, lúc l$p công, phi t mình làm g ng tr c,  mi ng i d i trông vào bt
ch c.
Ngày 22, vua cùng vi T%ng binh quan nhà Minh Thái t thái bo Thành Sn hu V ng
Thông, Tham t ng h<u ô c Mã Anh, Thái giám Sn Th, Mã K` Vinh X ng bá Trn [44a] T, Anh
Bình bá Lý An, ô c Ph ng Chính, ch ng ô ty s ô c thiêm s Trn Tun, ô ch huy thiêm s
Trn H u, giaám sát ng s Chu K` H$u, Cp s trung Quách V nh Thanh, H<u b chính s D+c Khiêm,
H<u tham chính L#c Qung Bình, T tham chính Hng Binh L ng, L#c Trinh, Án sát s D ng Thì T$p,
Thiêm s Quách oan, hi th  phía nam thành. H h>n n ngày 12 tháng 12 thì em quân v n c
và sai ng i em t trình xin tr li t ai cho ta.
By gi bn Thông  trong thành ã qu?n bách lm ri, ch còn trông cây vào vi n binh, thì
vi n binh li b ta ánh bi, cho nên phi ging hòa, xin rút quân v n c.
Khi y, các t ng s và ng i n c ta, kh% vì bn gi+c tàn ng &c ã lâu, r nhau c xin vi vua
r'ng gi+c nhiu mánh khoé bin trá, phi dùng quân mà ánh thng chúng, khuyên vua hãy git chúng
i. Ch có Hành khin Nguyn Trãi tham m u  ni màn tr ng, ã xem th bc sáp ca Thông ]gi v
n c] nói r'ng:
[44b] "Ch vì mt góc t ai nh= nhoi mà bao phen làm nhc quân i muôn d+m. Gi s
dùng ti s quân nh ln ánh ban u2, có  &c 6, 7, 8 viên i t ng... nh bn Tr ng Ph# thì mi
có th ánh  &c. Nh ng d?u có ánh  &c c!ng không th nào gi<  &c".
Nên Trãi bit rt rõ ch% mnh yu ca gi+c, mi ch tr ng hoà ngh. Vua nghe theo. Bèn l nh
cho các quân gii vây và rút ra. By gi quân Minh cho Sn Th, MÃ K` ra dinh B  làm con tin vi
vua.Vua c!ng sai T  T T và Lê Nhân Chú vào than2h ông Quan làm con tin vi quân Minh. Cui
cùng hòa c ã thành. Tr c ây, vua cho Lê Quc Trnh và Lê Nh T` i làm con tin. n ây, vì
mun cho Sn Th và Mã K` ti hi, cho nên sai T T và Nhân Chú cùng i.
Tr c ó vua sai Nguyn Trãi son th cu phong, sai ng i dâng biu ca Co xin l$p làm
[45a] dòng dõi h Trn, chuyn ti Qung Tây và Vân Nam nhà Minh mZi ni mt bn. Kim quc công
Mc Thnh nh$n  &c th , l$p tc chy tâu v kinh, vua Minh nh$n  &c biu, ra d# cho các quan vn
võ r'ng:
"Nh<ng ng i bàn không hiu ý ngh a ca vi c ng"ng can qua, hEn cho r'ng làm th là không
có uy v!3. Nh ng nu dân  &c yên thì tr?m có k gì li bàn ca ng i khác".
1

Tc là Yên Ph#, Hà Ni ngày nay.

2

Ch ln xâm l &c n c ta vào nm 1407.

3

Ch< (v!) là do hai ch< ch và qua h&p thành. "Ch qua": có ngh a là "ng"ng vi c can qua". Nh<ng bn quan li hiu chin cho r'ng
nh th là "bt v!" ngh a là không anh hùng, không có uy v!.
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Ri sai bn Công b th &ng th La Nh< Kính, T" V nh t mang chiu sc phong Trn Co làm
An Nam Quc V ng, bãi quân nam chinh. Sc th vit:
"Gn ây các quan biên i em th t tâu lên, thy trình bày rt kh^n thit, có iu h&p ý vi
tr?m, áng  &c i xá, không k là ti ln hay ti nh=, u cho  &c s a %i duy tân". Và bo vua k
rõ tên các con cháu nhà Trn hi n còn sng, tâu lên  sai s sang sách phong. Triu cng thì v?n theo
l c! nm Hng V!.
Thành Sn hu V ng Thông không &i l nh mà em quân v tr c, vì b vua ánh gp, [45b]
còn th t" qua li li lJ rt thành kh^n, u là do Trãi vâng l nh son tho c.
Sai ng tri Nguyn M?n, i tr ng Nguyn Lôi mang th n hai thành Tây ô và C% Lng
ra l nh gii vây, vì hai thành này ch a h  &c.
Bn h ng h1 ng i a ph ng là V ng Manh em v& con 39 ng i ti dâng on tm và
h ng quý. By gi i vi nguw quan, th% quân và các h ãi vàng, tìm h ng li u trong thành, V ng
Thông cho h  &c t nguy n v ph ng Bc hay  li n c Nam theo ý ca mình. Nh ng ng i mun 
li thì nhiu, mun xin i thì ít.
Ngày 29, sai s sang trình bày vi nhà Minh.
Tr c ó, vua ã l$p Trn Co. Hi tháng 8, ã sai s sang cu phong.
 ây, ly Hàn lâm ãi ch Lê Thiu D nh (ng i làng Kh M, nay là M Trch, huy n  ng
An), Ch th s Lê Cnh Quang u làm Th^m hình vi n s. Quc t bác [46a] s Lê c Huy, Kim ngô
v t ng quân +ng Hiu Lc làm Th^m hình vi n phó s (bn ng i này u là u m#c), ni l nh s
+ng L#c và Lê Trc, V! v t ng quân Z Lãnh và Trn Nghim u làm An ph s (bn ng i này u
là tòng nhân) em t biu và ph ng v$t (hai pho t &ng ng i b'ng vàng thay cho mình, mt chiéc l
h ng bc, mt ôi bình hoa bc, 300 tm l#a th%, 14 ôi ngà voi, 20 l xông h ng áo, 2 vn nén
h ng, 24 khi trm h ng và tc h ng) cùng vi bn ch huy do V ng Thông sai v, u lên  ng
 a v [Yên] Kinh. ng thi,  a c chic song h% phù và qu n bc hai tng ca Quan t%ng binh An
Vin hu, nguyên l nh Chinh lZ phó t ng quân, 13.578 quân nhân, 280 viên s quan, 2.137 viên quan
li, 13.180 tên quân c, 1.200 con ng a tt, [46b] l$p bn danh sách y ,  a sang Yên Kinh  trn
tình và xin phong Trn Co là Quc v ng. Sau khi sai bn Lê Thiu D nh sang cu phong, tt c bn
ng#y quan và l ng dân b c zng bc i theo  trong thành ông Quan, vua u sai  a v c.
Tháng 12, ngày 12, V ng Thông nhà Minh sai quân b qua sông Lô i tr c, quân thy theo
sau.
By gi các t ng s và ng i n c ta rt cm thù quân Minh ã git hi cha con, thân thích
h, lin r nhau ti khuyên vua git bn chúng i. Vua d# r'ng:
"Tr thù báo oán là th ng tình ca mi ng i, nh ng không thích git ng i là bn tâm ca
b$c nhân c. V li, ng i ta ã hàng, mà mình li git thì là im xu không gì ln b'ng. Nu ct 
h nZi cm gi$n trong chc lát mà mang ting vi muôn i là git kW ã hàng, thì chi b'ng tha mng
sng cho c vn ng i,  d$p tt mi chin tranh cho i sau, s xanh ghi chép [47a] ting thm
muôn i, há chEng ln lao sao?".
Bèn h l nh: Cánh  ng thy, cp 500 chic thuyn, cho Ph ng Chính, Mã K` lãnh nh$n.
Cánh  ng b, cp l ng tho, cho Sn Th, Hoàng Phúc lãnh nh$n. Còn hn 2 vn ng i b bt ho+c
u hàng và 2 vn con ng a thì do Mã Anh lãnh nh$n. Chinh man t ng quân Trn Tun em quân trn
th i theo. Tt c u ti dinh B  ly t mà v. Bn Ph ng Chính v"a xúc ng v"a h% th>n n
ri n c mt.
Ngày 17, V ng Thông nhà Minh d?n quân b i sau. Thông cùng vua nói chuy n t" bi t sut
êm ri i. Vua sai  a trâu r &u, c thêu, tr ng vJ cùng các l v$t tin chân rt h$u. Quân thy, b

1

H ng h: là nh<ng h tìm kim h ng li u.
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ca ba thành Tây ô, C% Lng, Chí Linh cùng l#c t#c rút tip. T" ây, vi c binh ao d$p tt, khp thiên
h thái bình.
Xét Minh s , on tr c chép: Hoàng Phúc t" Giao Châu tr v, tr c ó, Mã K`
[47b] ã nhiu ln tâu xin cho Phúc tr li chc c!, vì ng i Giao Ch rt nh Phúc. Vua
Minh theo li tâu, sau Phúc cùng i vi vi Liu Thng. n khi qu6an Minh b thua.
Phúc b quân ta bt  &c, xung ng a van ly, quân ta không nz git.
on tip chép: Thành Sn hu V ng Thông b= Giao Ch d?n quân v, thy
quân theo sau. Bn thng ã thua cht, V ng Thông hong s&, bèn t$p h&p các t ng
s bàn r'ng: Thành thì không th gi< n%i, ánh c!ng không th thng  &c, chi b'ng gi<
toàn quân ri rút v Bc. Mi ng i u theo. Thông bèn ging hòa vi vua. Li vì vua
tâu vi triu ình xin l$p con cháu h Trn, ri sai ng i mang t biu ca Colà cháu 3
i ca quc v ng An Nam xin l$p làm dòng dõi nhà Trn.
Sau khi d>p yên gi+c Ngô, vua ban b i cáo khp thiên h. Toàn vn bài i cáo nh sau1
Vi c nhân ngh a ct  yên dân,
[48a] Quân iu pht2 tr c lo tr" bo.
Xét nh n c i Vi t ta,
Th c là 1 mt n c vn hin.
Cõi b sông núi ã riêng,
Phong t#c Bc Nam c!ng khác.
Tri Tri u, inh, Lý, Trn ni i d ng n c,
Cùng Hán,  ng, Tng, Nguyên u ch mt ph ng,
Tuy mnh yu có lúc khác nhau.
Song hào ki t không bao gi thiu.
Cho nên:
L u cung3 tham công mà i bi.
Tri u Tit4 thích ln phi tan tành.
C a Hàm T git t i Toa ô,
Sông Bch 'ng bt sng Ô Mã5
Vi c x a xem xét,
Chng c rành rành.
V"a ri:
Vì h H chính s phin hà,
 n n%i lòng ng i oán h$n.

1

Tc bài Bình Ngô i cáo do Nguyn Trãi son. Khi dch bài này, chúng tôi ã tham kho các bài dch ca Bùi K, ào Duy Anh,
Bùi Vn Nguyên, V! Khiêu.

2

Do câu "iu dân pht ti"  Kinh Th , ngh a là th ng xót nhân dân, ánh kW có ti.

3

L u cung: vua Nam Hán, sai con là Ho'ng Thao em quân sang xâm l &c n c ta, b Ngô Quyn ánh bi

4

Tri u Tit: viên t ng nhà Tng, sang xâm l &c n c ta, b Lý Th ng Ki t, ánh bi.

5

Nguyên vn: Toa ô b bt  c a Hàm T . Ô Mã b git  sông Bch 'ng, chúng tôi s a mt chút cho úng s th$t lch s
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Quân cung Minh ã th"a c gây ha,
Bn gian tà li bán n c cu vinh.
N ng dân en1 [48b] trên l a hung tàn,
Vùi con = xung hm tai v.
Di tri l"a ng i, k quj quy t  muôn ngàn khoé.
Gây binh kt oán, ti chng cht ngót hai m i nm.
Tan ngh a nát nhân, tri t t ng ch"ng mun s$p.
S u cao thu n+ng, núi chm ht thy sch không.
KW tìm vàng phá núi ãi bùn, l+n li ni lam ch ng,
Ng i mò ngc giòng gây qung bin, làm mi l! giao long.
Nhiu dân, +t cm b?y h

en,

Hi v$t, chng l i bt chim tr.
n c= cây sâu b c!ng chEng  &c trn i,
Ng i goá b#a khn cùng không mt ai yên %n.
Hút máu m sinh dân, quân gian ác mi ng rng nhn béo,
D ng công trình th% mc, nhà công t dinh th nguy nga.
Chn châu huy n, bao tm s u dch.
Ni xóm làng, l+ng lJ c i canh.
Tát cn n c ông Hi không  r a tanh nh,
Ch+t ht trúc Nam Sn [49a] không  ghi ti ác.
Thn ng i u cm gi$n,
Tri t chEng dung tha.
Ta:
Phát tích chn Lam Sn,
N ng mình ni hoang dã.
Ng?n th thù há i tri chung.
Th nghch t+c khó cùng tn ti.
au lòng nhc óc ã trãi m i nm,
Nm m$t n'm gai phi âu mt bu%i.
Quên n vì gi$n sách l &c thao suy xét ã tinh,
Ly x a nghi m nay, lJ h ng ph n o càng kj.
Chí ph#c thù ã quyt.
D?u thc ng! không quên.
V"a khi c khi ngh a mi dy lên,
1

Dân en, con =: là ch nhân dân nói chung.
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Chính lúc th gi+c  ng rt mnh.
Th mà:
Nhân tài nh lá mùa thu,
Tun ki t t a sao bu%i sm.
Bôn t^u tr c sau ã ít kW z n,
Vch m u d i tr ng li ít ng i bàn bc.
Ch vì: Chí mun cu dân, nh<ng m m mun tin v ông1,
Nên: cZ xe ãi hin, v?n canh cánh  dành phía t2.
Nh ng:  &c ng i âu d, mù mt [49b] xa vi,
Mong t áy lòng, giáp hn cu ui.
Phn gi$n quân thù ch a b di t.
Phn lo v$n n c còn lao ao.
Khi Linh Sn l ng ht my tun,
Lúc Khôi huy n quân không mt l<.
Bi tri mun th thách ta,  trao m nh ln,
Nên ta càng mài ý chí, quyt v &t gian nguy.
D ng g$y làm c3, t# hi bn ph ng manh l 4,
Hòa r &u mi lính5, d i trên mt d cha con.
Ly yu chng mnh, th ng ánh bt ng,
Rt cuc: Ly i ngh a thng hung tàn,
Ly chí nhân thay c ng bo.
Tr$n B 'ng sm vang chp gi$t.
Min Trà Lân trúc chW tro bay.
S khí do ó càng tng,
Quân thanh t" ây càng d$y.
Bn Trn Trí, Sn Th, nghe hi mà mt vía,
L! Lý An, Ph ng Chính, nín th mong thoát thân.
Th"a thng ru%i dài, Tây Kinh quân ta [50a] chim li,

1

Mun tin v ông: Nguyên vn là "d#c ông", câu trong Hán th . Khi L u Bang b Hn V! bt vào Tây Th#c, b c dc nói: "ta
c!ng mun tin v ông, sao chu  mãi chn này". Câu này ý nói ngh a quân ch lm lm mun tin v ông ô (Hà Ni)

2

S ký, Tín Lng Quân truy n: Tín Lng Quân ng i n c Nguw nhge ting Hu Doanh là mt hin s , em xe n ón, mình ngi
phía h<u,  trng chZ bên t cho Hu Doanh. " dành phía t" là có ý khao khát, tôn trng ng i hin.

3

Nguyên vn: "Yt can vi k`", ch< trong Hán th , ý nói cuc khi ngh a có tính cht qun chúng rng rãi.

4

Manh l : manh ch dân th ng, nông dân; l là nh<ng ng i b l thuc, nh nô t`, Mnh l là nh<ng ng i có thân ph$n hèn
kém trong xã hi c!.

5

Nguyên vn: "u lao t ng s ". X a có viên t ng gi=i,  &c biu mt bình r &u ngon lin em r &u % xung dòng sông bo
quân s cùng ung  t= lòng ng cam cng kh% t" trên xung d i.
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Tuyn binh tin ánh, ông ô t c! thu v.
Ninh Kiu máu chy thành sông, trôi tanh muôn d+m,
Tt ng thây phi y ni,  thi ngàn nm.
Tâm phúc gi+c, Trn Hi p ã phi bêu u,
Mt gian gi+c, Lý L &ng c!ng ành b= b= mng.
V ng Thông gz ri, ám cháy li càng bùng,
Mã Anh cu nguy, l a thù càng thêm bc.
Nó trí cùng l c ki t, ch cht bó tay,
Ta m u pht tâm công1, không chin c!ng thng.
T ng chúng phi %i nt thay lòng,
Ng âu c!ng làm càn chuc ti.
Khng khng c chp, gieo v cho bao ng i.
Thin cn tham công, m u c i khp thiên h.
Th ri th'ng nhãi ranh Tuyên c2 hiu chin hung hng3.
Li sai l! hèn nhát Thnh, Thng4 em du ch<a chy.
Tháng 9 nm inh Mùi, Liu Thng bèn em quân t" Khâu Ôn [50b] tin sang,
Tháng 10 cùng nm y, Môc Thnh c!ng chia  ng t" Vân Nam kéo n.
Ta tr c ã chn quân ch>n him, bW m!i tiên phong,
Ri sau li iu binh ch+n  ng ct ngun l ng gi+c.
Ngày 18 tháng y, Liu Thng b quân ta tin công, r"ng Chi Lng m u  % s#p.
Ngày 20, Liu Thng b quân ta ánh bi, núi Mã Yên t tr$n phi thây,
Ngày 25, Bo nh bá L ng Minh tr$n hãm phi b= mình,
Ngày 28, Th &ng th Lý Khánh k cùng phi tht c%.
Ta thu$n à,  a dao tung phá,
Gi+c bí n c, quay giáo ánh nhau.
K ó, li tng quân vây bc bn bên,
H>n n gi<a tháng 10 nht t di t gi+c.
Kén quân t` h%, chn t ng vut nanh,
Voi ung cn sông, g m mài v>t núi.
ánh mt tr$n, sch sanh kình ngc,
ánh hai tr$n [51a] tan tác chim muông

1

M u pht tâm công: ánh b'ng m u trí, ánh vào lòng ng i.

2

Tuyên c: là niên hi u ca vua Tuyên Tông nhà Minh.

3

Nguyên vn là "cùng binh c v!".

4

Thnh, Thng: là Mc Thnh và Liu Thng.
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Nó nh kin tan àn d i b ê vz.
Ta t a cn gió mnh quét sch lá khô.
ô c Thôi T# lê gi xin u hàng,
Th &ng th Hoàng Phúc trói mình ành chu bt.
Lng Giang, Lng Sn thây cht y  ng,
X ng GIang, Bình Than máu trôi = n c.
Ghê gm thay, sc phong vân phi %i,
m m thay, ánh nh$t nguy t phi m.
Binh Vân Nam b quân ta ch>n  Lê Hoa, nm np honh kinh tr c à vz m$t,
Bn Mc Thnh nghe qu6an Thng bi  Cn Trm, xéo nhau tháo chy, ch ct thoát thân!
Sui Lãnh Câu, máu chy trôi chày, n c sông rn r ,
Thành an Xá, thây cht thành núi, c= ni = lòm.
Hai cánh vi n binh ã gót chEng kp quay, thy u i bi,
My thành gi+c khôn c!ng ni nhau ci giáp, l! l &t ra hàng
T ng gi+c b [51b] tù, nó ã v?y uôi xin tha mng sng,
Oai thn không git, ta c!ng th lòng tri m c hiu sinh.
Tham t ng Ph ong Chính, ni quan Mã K`,  &c cp tr c nm trm chic thuyn, ã v &t
bin, v?n hn bay phách lc,
T%ng binh V ng Thông, tham chính Mã Anh, li  &c cho my ngàn cZ ng a, v n c ri, còn
tim thót chân run.
Nó ã tham sng s& cht, th c b#ng cu hòa,
Ta coi toàn quân là hn,  dân ngh sc.
ChEng nh<ng m u k c c k` sâu xa,
Mà c!ng x a nay ch a t"ng nghe thy.
Xã tc do ó v<ng bn,
Non sông t" ây %i mi.
Tri t b ri li thái1.
Nh$t nguy t m ri li trong.
 m nn thái bình muôn thu,
 r a mi s nh#c ngàn thu!
Âu c!ng nh tri t, t% [52a] tông linh thiên ngm giúp mi  &c nh v$y.
Ôi!
Mt g m i nh, nên công oanh li t vô song,
Bn bin thanh bình, ban chiu duy tân khp chn,
B cáo gn xa,
1

B ri li thái: qua thi k` gian kh%, n thi k` vui s ng, t i sáng.
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Mi ng i u bit.
(Bn i cáo này do vn thn Nguyn Trãi son)
T ng Minh là bn V ng Thông v n Long Châu. vua Minh ã li u tr c bn V ng Thông
cùng qu?n, vi c ã n th, không làm th nào  &c n<a, ành sai bn La Nh< Kính mang th sang
phong Trn Co là An Nam Quc V ng, bãi b= quân nam chinh, ra l nh cho Thông tr v Bc, tr li
t cho An Nam, vi c triu cng theo l c! nm Hng V!, cho s thn i li.
Phan Phu Tiên nói: Nhà Trn d ng n c vào nm Kin Trung1, mt n c vào
nm Kin Tân2. Quân Minh v &t sông vào ngày 12 tháng 12 nm Bính Tut [1406], c!ng
phi rút v n c ngày 12 tháng 12 nm inh Mùi [1427]. [52b]. d?u r'ng m u ng i
chEng nên, âu c!ng là v$n tri có s c. K ra, Thái Tông tên húy là Cnh, Thiu  tên
huý là An, nét ch< gn ging nhau3. Quân Minh khi v &t sông, lúc v n c, u g+p
ngày 12 tháng 12, có phi ch là tình c mà không do s tri âu!.
Ngô S Liên nói: lc tt cùng thì tr bình sJ ti, ó là v$n hành ca tri. Thánh
nhân sinh ra thì muôn v$t sng li (quW Càn, Kinh Dch), ó là hanh thông ca thi. Xét
sut các cuc lon lc trong cõi n c Vi t ta, ch a bao gi n tt cùng nh lúc này, các
ln dy nghi p  v ng ch a bao gi khó khn nh lúc này.
Tri u V!  nhân nhà Doanh tn ri lon, trung nguyên không có kW ng u,
qun hùng ánh ln l?n nhau, mà kiêm tính t ai, ch a ly gì làm khó. inh Tiên
Hoàng nhân nhà Ngô ã mt, m i hai s quân cát c, mt ht k c ng, mà d ng nên
n c, c!ng ch a ly gì làm khó. Nhà Lê4 thay nhà inh, nhà Lý thay nhà Lê, nhà Trn
thay nhà Lý [53a] u là ni i thái bình, nhân lúc suy lon, li càng d lm. Nói cho
cùng, c!ng u ch a kh=i ting c p ngôi, chEng phi là hành vi nhân ngh a  phô
cùng thiên h, cho mi ng i s ng mt trông vào, nh cuc %i i ca vua Thang vua
V!!.
H H thoán nghch, t chuc bi vong, gi+c Minh tàn bo, hòng thay b cõi.
Chúng gi nhân, di t n c, git hi, làm càn. Dân n c Vi t ta, gan óc ly t. Còn th
cháu bé b giáo g m âm chém, qung xác thm thê. Ng i ln thì phía nam chy
xung Chiêm Thành, phía tây trn sang i Lý5. Làng mc hoang ph, xã tc thành gò
cho th= chui, cho h u chy, thành bãi hoang cho chim Z, thành r"ng r$m cho h% báo
náu mình. Ri gi+c chia châu, +t huy n, p l!y, ào hào, óng quân trn gi< n hn
hai m i nm, thay %i phong t#c n c ta theo tóc dài, rng trng6, bin ng i n c ta
tr thành ng i Ngô, Than ôi! ho lon tt cùng[53b] n mc nh v$y!.
Vua sinh vào thi bu%i y, b^m cht vn võ thánh thn, g+p lúc tri t oái th ng, không nz
ngi nhìn sinh dân lm than, quân gi+c ngang ng &c. Ngh r'ng trách nhi m thay tri ánh gi+c chEng 
ta thì còn ai n<a! Nh ng còn lo v$n tri ang b ch a thông, vi c ln gian nan khó n%i. Th ri hi t# b
tôi cùng chí h ng, tôi g m thiêng cho sc, giu ting chn Lam Sn, xem th, &i thi. G+p vi c thì lo
s&, không dám vi vàng. Gi< ch% him, +t ph#c binh, th ng ly ít  ch nhiu; tính thi c, nm
chc thng, hay ly yu  chng mnh. Khí gii, l ng th c phn nhiu ly  ch% gi+c. Kinh dinh hn
m i nm, khn lo bao nhiu . Ch vì m u ã sâu, k li kj, cho nên h ánh là thng, ã phá là tan.
1

Kin Trung: là niên hi u ca Thái Tông Trn Cnh, Trn Cnh lên ngôi nm *t D$u, 1225.

2

Kin Tân: Là niên hi u Thiu  Trn An. Trn An b ph nm Canh Thân. 1400.

3

Ch< Cnh và ch An cùng có ch H=a  d i.

4

Ch nhà Tin Lê do Lê Hoàn sáng l$p.

5

i Lý: là tên mt v ng quc tr c ây  Vân Nam,  ây là ch vùng Vân Nam, Trung Quc.

6

Tóc dài, rng trng: ch phong t#c ng i Trung Quc by gi. Phong t#c ca ta thì tóc ngn, nhum rng en.
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ánh mt tr$n mà d>p yên châu Hoan, châu Hóa; ánh hai tr$n mà bình nh châu Din, châu Ái. Th
ri pht cao c chính ngh a, [54a] to th v<ng àng hoàng.  a quân v &t bin mà gi+c  C% Lng,
Chí Linh vz m$t, hành binh qua núi mà gi+c  Tam Giang, ông Quan bay hn.
Bn V ng Thông, Ph ng Chính ã k cùng, ành gi< thành bn l!y ch cu vi n. L a không
nhóm t cháy, qu nhiên Liu Thng t" bc tin sang giúp H Ki t làm càn. Li thêm Mc Thnh t" phía
tây c!ng ti. N c c i hai o vi n binh, gi càng b ng sa chng xe, há chEng ngu sao! Hung chi ly
chí nhân ánh bn bt nhân, gi+c tt phi khiêng thây mà chu trói. Thú cùng trong c!i, v?y uôi xin tha.
Thì r lòng nhân mà m l i Thang1, cho múa mc  phô c Thun2. Cui cùng tha cho m i vn
quân hàng,  &c toàn mng mà v bc. Bn bin hân hoan chiêm ng zng, th=a lòng ã  &c hi sinh.
Ph ng xa mn c s& uy, chúc cng chm lo ht ph$n. Ôi ! thnh thay!.
Th mi bit, ha lon [54b] n tt cùng thì tr bình càng v<ng chc. Nhân ngh a càng sâu thì
nh h ng càng xa. Tri xoay vn, thi thông sut, nay úng là lúc v$n hi bt u.
Xét sách Toàn th, tính b&t u t nm Giáp Ng [1414], chm d*t nm inh Mùi
[1427], c thy là 14 nm ph thu(c nhà Minh. Nu tính su!t t nm Giáp Ng [207 TCN] 'i
Tri u V  tr v, n nm inh Mùi quân Minh rút v nc,là 1.634 nm, tính gm c
Ngoi k là 2.672 nm. Nay chép theo sách Vi t giám3, nhng không dám không chép sách
Toàn th  tham kho.
Mu Thân, Thu$n Thiên nm th 1, [1428], (Minh Tuyên c nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, quân Minh ã v n c, vua bèn thâu tóm c n c, ly nm này làm nm i nh:
Li bàn: T" khi t tri nh v, thì Nam, Bc chai rch ròi. Ph ng Bc d?u ln
mnh nh ng không th [55a] è nén  &c ph ng Nam, c xem các thi Lê, Lý, Trn
c!ng  bit. Vì th, cui i Tam Quc, ph ng Nam tuy có suy yu, nh ng c!ng ch có
ni lon thôi. n nh nhà Nhu$n H thì bo ng &c ã quá, mà n nZi mt n c, thân
nh#c, gi+c Bc hung tàn, dân Nam khn kh%. May mà lòng tri còn ó, thánh chúa ra
i, chinh ph#c b'ng ngh a, ánh d>p b'ng nhân, non sông mi  &c %i mi, nh$t
nguy t mi li sáng t i. Nhân dân t" ây bình yên, n c nhà t" ây thu$n tr. ó là do
vua tôi mt d, trên d i cùng lòng v$y. Ôi ! lon tt tt phi tri, nay ã thy iu này.
Ngày mng 10, Trn Co ung thuc c cht.
By gi các quan u dâng s nói Trn Co không có công gì vi dân, sao li  trên mi ng i,
nên sm tr" i. Vua c!ng bit là nh v$y, nh ng trong lòng không nz, i x càng h$u. Co bit ng i
trong n c không ph#c mình, bèn ngm i thuyn v &t bin [55b] trn vào châu Ngc Ma. n Ma
Cng (t Ngh An) quan quân u%i bt  &c, em v ông Quan, bt ung thuc c cht.
(Có thuyt nói r'ng: Tr c ây, sau khi l$p Co, vua cho Co óng dinh  núi Không L, sau
di sang Ninh Giang. n nm này,chuyn v thanh C% Lng. Co t ngh là tri không th có hai m+t
tri, n c không th có hai vua, mình không có công gì vi thiên h mà  ngôi tôn, nu không sm li u,
s& nZi hi h$n sau này. Ri ngm i thuyn ra bin mà cht.
Có thuyt nói r'ng: Co t bit ng i trong n c không ph#c, bèn cùng vi bn Vn Nhu
ngm i thuyn bin trn n i C% Lng, vua sai ng i u%i bt git i, vt xác vào b#i gai. Lúc Co
cht, có câu kh^n tri, ai nghe c!ng phi th ng xót, thiên h cho là oan. Sau này, thi Lê mt , Trn
Co làm lon, t ng truyn ó là khip sau ca Trn Co này.
Có thuyt nói r'ng: Trn Co tên là ch, trong nn gi+c Minh, ch ^n náu trong dân, n khi
Thái T% dy quân, thy lòng ng i v?n nh nhà Trn, cho nên l$p lên, Thái T% nói kín r'ng: "Ta tri trm

1

L i Thang: vua Thang nhà Th ng thy ng i ánh l i chim ba vây c bn m+t, bèn ct b= i ba m+t, t= lòng nhân c.

2

H H<u Miên trái m nh, vua Thun cho múa mc d i thm trong triu,  &c 7 tun thì H<u Miên quy ph#c.

3

Tc sách Vi t giám thông kho 26 quyn ca V! Qu`nh, sách này chép t" i Hng Bàng n M i hai s quân, làm phn Ngoi
k: t" inh Tiên Hoàng n khi Lê L&i u%i  &c gi+c Minh làm phn Bn k.
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tr$n mi ly  &c thiên h, mà hn li gi< ngôi Cao". Co s& hãi, chy n i C% Lng, Thái T% sai ng i
u%i theo git i, ném xác vào b#i gai).
H l nh cho các quan T không, T , T mã, Thiu úy, Hành khin bàn nh pháp l nh cai
tr quân dân,  ng i làm t ng bit phép tr quân, quan các l bit phép tr dân, c!ng  rn dy quân
[56a] dân bit là có pháp lu$t. Mi công vi c u có các c quan ph# trách riêng, dâng lên vua xem.
H l nh cho các t ng hi u và các quan r'ng: T" x a ti nay, tr n c phi có pháp lu$t, không
có pháp lu$t thì sJ lon. Cho nên hc t$p i x a +t ra pháp lu$t là  dy các t ng hi u, quan li,
d i n dân chúng trm h bit th nào là thi n, là ác, iu thi n thì làm, iu chEng lành thì tránh,
ch  n nZi phm pháp.
H l nh cho các i thn, thiu úy, chp l nh, truyn l nh cho các l, nu thy ng#y quan, th%
quân và dân chúng t" các thành trn ra mà che du, không gii trình thì chém. Li h l nh cho các l tra
xét nh<ng ng i l m+t qua li, ai dám dung túng cho gi+c Minh và ng#y quan trn lt mà không bit, thì
l quan cùng ng i th i u b chém.
H l nh cho con em các nhà u m#c và các t ng hi u u nên tr v nh$n rung t  quê
cha t t%,  chm dt nn tranh chim rung t.
Nhà Minh có chiu nói r'ng: Tt c bn quan li, quân nhân ca triu ình [56b] sai sang còn
b giam gi< u phi tr v ht, các v! khí còn gi< li c!ng phi  a np. Vua bèn cho yt bng nghiêm
cm, nu ng i nào cha giu quan quân ca nhà Minh t" 1 ng i tr lên thì git không tha. Ng i ra
thú l#c t#c cho  a v Yên Kinh.
Tháng 2, nh các mc khen th ng cho nh<ng h=a th1 và quân nhân ca quân Thit t có
công lao siêng nng khó nhc  L!ng Nhai2 gm 121 ng i.
Công hnng nht,  &c ban quc tính là bn Lê Vn, Lê Quy, Lê Dch, Lê Ê 52 ng i làm Vinh
lc i phu, t Kim ngô v i t ng quân, t c Th &ng trí t .
Công hng hai,  &c ban quc tính là bn Lê B, Lê Li t, Lê Kho 72 ng i, làm Trung l &ng
i phu, t Ph#ng thn v t ng quân, t c i trí t .
Công hng ba,  &c ban quc tính là bn Lê L, Lê...3 94 ng i, làm Trung v! i phu Câu
kim v t ng quân, t c Trí t .
Hành khin Lê Cnh [57a] ph#ng m nh làm biu ngch.
Nhà Minh sách phong hoàng tr ng t K` Trn làm Hoàng thái t .
Tháng 3, ngày mng 8, chánh s nhà Minh là L b t th lang Lý K` và Công b h<u th lang
La Nh< kính, phó s là Thông chính s ty h<u thông chính Hoàng Ký và Hng lô t khanh T" V nh t
n kinh s .
Tr c ây, tháng 8, nm inh Mùi [1427], vua sai bn Lê Thiu D nh sang nhà Minh dâng biu
cu phong, xin l$p con cháu nhà Trn. Tháng 11, nhà Minhb sai bn Lý K`, Nh< Kính mang chiu d# và
l nh ân xá sang, n nay ti kinh s .
Ngày 18, sai s sang nhà Minh.

1

H=a th: ch huy, i tr ng.

2

L!ng Nhai: tc L!ng Mi, tên nôm là làng Mé, thuc xã Ngc Ph#ng, huy n Th ng Xuân. Ti ây, vào ngày u tháng 2 nm Bính
Thân 1416 có mt cuc Hi th lch s gi<a Lê L&i và 18 ng i ng chí ca ông. Nh<ng ng i có công lao khó nhc  L!ng Nhai
ch nh<ng ng i ã tham gia khi ngh a bu%i ban u.

3

Bn Chính Hòa có ghi tên mt ng i, nh ng  bn ch#p mà chúng tôi dch, ch< này b m không c  &c. Các bn in khác ch có
tên Lê L mà không có tên tên này. Theo CMCB 15, 3a thì ng i ó là Lê nghin.
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By gi bn Lý K`, La Nh< Kính v n c, vua sai bn H b lang trung Lê Quc Khí (cháu rut
Thái T%), Phm Thành sang t n, bn Khu m$t thiêm s Hà Ph, Hà Lin sang báo tang ca Trn Co,
cùng i vi bn K`.
Phong con th là Nguyên Long làm L ng qu$n công.
[57b] i hi các t ng và các quan vn võ  nh công, ban th ng, xét công cao thp mà
nh th b$c.
Ly th"a ch Nguyn Trãi làm Quan ph#c hu; t  Trn Hãn làm T t ng quc; Khu m$t i
s Phm Vn Xo làm Thái Bo; u  &c ban quc tính.
Chia c n c làm ba o. o +t v quân, v +t T%ng qun, ln nh= gi< gìn nhau, trên d i
ràng buc nhau. Li +t chc Hành khin các o  chia gi< s% sách quân, dân.
Sai các quan chia nhau i t thn k` núi, sông, n, miu các x và lng t^m ca triu tr c.
Truy tôn thuw hi u t" kho t1 tr lên.
T% kho inh làm Chiêu c Hoàng , bà là Nguyn Th Quách làm Gia Th#c hoàng h$u, cha
là Khoáng làm Tuyên T% Hoàng , m> là Trnh Th Th ng làm Ý Vn hoàng h$u.
Mùa h, tháng 4, vua t" i n tranh  B ào v óng  thành ông Kinh.
Ngày 15, vua lên ngôi  ông Kinh, i xá, %i niên hi u là Thu$n Thiên, d ng quc hi u là i
Vi t, [58a] óng ô  ông Kinh (tc là thành Thng Long. Vì Thanh Hóa có Tây ô, cho nên gi thành
Thng Long là ông Kinh).
Xung chiu r'ng, các th thu nh tô rung, vàng bc, m phá, bãi dâu trong c n c, u
tha cho 2 nm không thu, nh<ng ng i già  các l t" 70 tu%i tr lên  &c min sai dch, nh<ng ng i
con hiu tho, àn bà góa gi< tit thì cho các quan  l tâu lên  biu d ng khen th ng. Các gia ình
quân, dân, nu trong 1 h có 3 ng i sung quân thì cho min 1 ng i. Nh<ng lng miu ca  v ng
và công thn các i thì cho huy n s ti làm bn tâu lên  xét cp cho ng i quét dn.
Ngày 17, ra l nh ch r'ng, t" sau ngày chiu th ban ra, nu quân hay dân có dâng th nói
vi c gì thì phi theo úng niên hi u, quc hi u, ô hi u nh trong chiu th , ai trái th thì phi x pht
tr &ng hay bim chc; nh<ng giy t, vn kh, khoán c v mua bán, %i chác, vay m &n mà không
theo úng nh trong chiu th thì sJ không có giá tr.
Ngày 20, ban các ch< húy tông miu và ch< húy tên vua. Tt c các ch< húy chính khi vit u
không  &c [58b] dùng, nu ng âm mà khác ch< thì không phi húy.
Húy Tông miu có 5 ch<: Hin T% Chiêu c Hoàng  húy là inh, Hin T% T Gia Th#c
Hoàng Thái H$u húy là Quách, Tuyên T% Hin Vn Hoàng  húy là Khoáng, Trinh T" Ý Vn Hoàng Thái
H$u húy là Th ng, huý ca vua là L&i, ca hoàng h$u là Trn, ca anh vua là Hc.
Khi có chiu l nh i xá u x ng là Thu$n Thiên Th"a V$n Du Vn Anh V! i V ng, hi u
là Lam Sn ng cb.
Sông Nh ny vàng ròng, các quan dâng biu chúc m"ng.
Truy t+ng Lê Thch làm Trung V! i V ng,  a vào th  t^m miu.
Ly Lê Tri V$n làm tri T h<u ban, phong li t hu; Nguyn LZ là Xa kw v t%ng tri (T h<u ban
nm kho tàng ca nhà n c, t%ng tri thì coi quân). Hai ng i u là h ngoi. Tri V$n vì có công làam
con tin trong thành, sau  &c t+ng phong Nguyên c<u Quan ni hu.
Ra l nh ch cho các l là ni nào b quân gi+c c p phá [59a] thì  &c min gim thu.
Tr ti các ng#y quan.
1

Cha ã cht gi là "kho', m> ã cht gi là "t".
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Bn Lê Thiu D nh t" n c Minh tr v.
Tr c ó, tháng 11 nm inh Mùi [1472], vua sai bn Thiu D nh sang trn tình vi nhà Minh.
Tháng 3 nm nay, Lê Thiu D nh dn Yên Kinh dâng biu. n ây tr v, vua Minh ban cho
Thiu D nh áo vóc hoa, tin giy và có sc d# cho n c ta, i ý nói:
L$p con cháu nhà Trn là vi c rt quan trng, phi h&p vi lòng ng i trong n c, không  &c
t ti n chuyên quyn, phi cùng vi các bô lão, trình bày s th c v ng i cháu ích tôn c h Trn, tâu
lên  làm b'ng c mà ban chiu sc phong. S ng i và chin khí còn b gi< li, c!ng  a tr v ht.
Tháng 4 nhu$n, ra l nh ch r'ng:
Nh<ng quân dân b bt vào bn thành Tây ô, ông Kinh, C% Lng, Chí Linh ã  &c b% vào
các quân ph# vào quân Thit t mà có rung t, nhà c a b tch thu th  &c tr li.
Bn Thành Sn hu V ng Thông nhà Minh [59b] v n Yên Kinh, b các quan h+c ti, u
phi giam vào ng#c C^m y v , có chiu tha ti cht, bim quan t c.
Ra l nh ch cho bn i thn nh li các quan l, huy n, quan trn th, cùng các quan gi< u
ngun, c a bin và nh<ng ni xung yu, u phi dùng nh<ng ng i tài gi=i, liêm khit, chính tr c, cho
các i thn u  &c tin c .
úc tin Thu$n Thiên.
Mây xanh xut hi n, có cánh, có1 chân, bên d i có mâm ngc, hai bên t h<u t a nh hình
hai con cá chép vn nhau.
Mùa h, tháng 5, ngày 12, vua và các i thn cùng ngh bàn vi c n c; quyt nh các quan
viên, các quan trn th ti các l, trn và nh<ng ni xung yu, nh lu$t l nh ki n t#ng, quy ch v chc
t c.
Tháng 6, ra l nh cho các i thn kho xét các quan trong ngoài; hng nht là nh<ng ng i có
tài vn võ, tháo vát, tinh nhanh; hng nhì là nh<ng ng i bit ch< tháo vát tinh nhanh; hng ba là
nh<ng ng i vit tinh, vit tho, làm tính; ngoài ra [60a] nh<ng ng i không  &c xp hng nào thì kê
riêng thành mt hng.
Ra l nh cho các i thn và các quan vn võ u tin c ng i hin l ng ph ng chính, nu
tin c  &c ng i gi=i thì  &c thng th ng theo l tin c hin thn, nu vì tin tài, vì thân quen, tin
c ng i không tt thì b tr ti theo l tin c kW gian.
Ngày 26, ra l nh ch cho các i thn và các quan vn võ r'ng:
" Tr?m là ng i th nào mà  &c trao m nh tri? Nh âu mà thành nghi p ln? Hi n nay
công vi c ca triu ình rt b bn, vi c gì nên làm tr c, vi c gì nên làm sau? Các t ng trong triu ai
có th cáng áng  &c vi cln, có th trao cho s m nh  ngoài ngàn d+m? Ai là ng i có th dy dZ
thái t ?".
Mùa thu, tháng 8, ly ngày sinh làm Vn Th thánh tit (tc ngày mng 6).
Ngày mng 10, quy nh c xí, nghi tr &ng, chin khí, thuyn bè ca các quân: trung i c
vàng, th &ng i [60b] c =, h i c trng.
MZi v có 1 lá c ln ca ch t ng. MZi quân có 1 lá c hng trung, 10 lá c i, 40 lá c nh=,
10 chic thuyn h=a chin, 2 chic thuyn nh= trinh sát, 1 chic ng phun l a "i t ng quân", 10 ng
phun l a cz ln, 10 chic cz trung, 80 chic cz nh=, n= cng 50 chic, câu liêm 50 cái, giáo dài 50 cái,
phi liêm 40 cái, mc mZi ng i 1 chic, phiêu thì mZi ng i dùng 4 th tin1 hng nht, hng nhì thì mZi

1

Th tin: tên ném b'ng tay, c!ng gi là phiêu.
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ng i dùng 3 chic, i ao thì mZi ng i dùng 1 thanh. MZi quân dùng 1 ng i làm sao quân, mZi i
dùng mt ng i làm sao i1.
Ra l nh ch %i chc h=a u thành chánh phó ng! tr ng.
Ngày 20, nhà Minh có sc th [yêu cu] tr bn li nah6n mà GAio Ch ã cp rung t cho 
 h tr v n c.
Tháng 9, ngày 21, nhà Minh sai bn La Nh< Kính, T" V nh t li mang sc th sang d# vua
r'ng h Trn nhiu i v?n  &c lòng ng i, bo vua phi dò tìm cho  &c con cháu h Trn mà tâu lên
 ban cho m nh l nh ni dòng ã tuy t. Li bo r'ng ó 2 hEn là do các u m#c bô lão ch a h=i khp,
có th v?n còn ng i, nh ng h ch a dám nói ra.
Li d# r'ng [61b] nh<ng quan li và quân nhân còn gi< li hãy  a tr cho ht, các  quân
khí còn l u li c!ng np tr cho ht.
Ban tin giy và chi phí dc  ng cho bn Nh< Kính, ng thi ban tin giy và áo lót vóc hoa
cho s n c ta là bn Lê Quc Khí, sai h cùng i vi bn Nh< Kính.
Quy nh ph^m t c ca quan chc vn võ. Ban quc tính cho các công thn. Thi quân già
yu, quy nh biên ch quân ng!3.
Mùa ông, thán 10,, ngày 11, có l nh thôi kiêng húy ch< "Nguyn".
Ngày 12, ra l nh cho các v quân u +t h=a th làm chánh phó ng! tr ng..
Ngày 19, s nhà Minh là bn Nh< Kính v n c. Vua sai bn Hà L$t sang t n nhà Minh và
np l cng, t &ng ng i vàng th thân, và tâu r'ng ã tìm h=i con cháu h Trn nh ng không còn
ng i nào, các quan quân ra thú c!ng ã l#c t#c  a v ri.
[62a] Tháng 11, ngày mng 1, vua sai bn Z Nh Hùng sanh nhà Minh tâu bày r'ng con
cháu h Trn qu th c không còn ai, các quan li, quân nhân cùngkhí gii bt  &c ca nhà Minh ã
 a tr ht ri, không còn giam gi<, chúa giu gì c. Li xin tr li ng i con gái ca vua b lc.
Tr c kia, trong bu%i lon ly, vua b lc mt ng i con gái nh= mi lên 9 tu%i. Viên ni quan
nhà Minh là Mã K` em v nuôi, ri  a v Yên Kinh tin làm cung t`4. n ây, vua sai s sang xin v5.
Ngày 24, git bn gi+c phn nghch tên là Phong, tên Nh< Ht, tên An Vinh, tên Trung, tên
Tn, tên S Vn, tên Sùng L, tên Xác.
Tr c kia, bn Ph ng ón hàng gi+c Minh, giúp gi+c làm iu bo ng &c, chng li quan
quân. n khi gi+c Minh b d>p mi ra u hàng,  &c vua tha ti cho. Nh ng bn Phong v?n gây nhiu
ti ác không chu ch"a, li âm m u làm lon, ngm ngm [62b] kt bè ng, vit th m$t, ngm sai
ng i i ng tt ti xui quân Minh gây s , bn chúng sJ làm ni ng. Ng i mang th b Th &ng
t ng Thái Nguyên là Hoàng Nguyên Ý bt  &c. Vua git tên  a th ri giu chuy n y i. Tháng 8, li
có mt tên trong bn n cáo giác, vi c c!ng ging th. n ây, vua mi h chiu git c bn.
Ngày 25, làm s% rung t, s% h tch.
Ra ch th cho các ph, huy n trn, l khaám xét các ch'm bãi, rung t, m= vàng bc, nh<ng
sn v$t núi r"ng trong ht, các loi thu ngch c!, cùng rung t ã sung công ca các nhà th gia và
nh<ng ng i tuy t t , và rung t ca nh<ng bn ào ng!, hn n trung tun tháng 2 nm K D$u
1

Sao quân, sao i: là ng i gi< vi c biên chép trong 1 quân, 1 i.

2

Ch vi c không tìm  &c ng i h Trn. Trong biu cu phong, Lê L&i nói là ã tìm khp mi ni, nh ng không còn mt ng i h
Trn nào  l$p.

3

Nguyên vn là "nh ng! ng!", hEn là do khc in sai.

4

nguyên vn là "quan t`", s a li theo Minh s .

5

Vua Minh tr li là ng i con gái ã b cht vì b nh $u mùa.
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trình lên. S% h tch nm M$u Thân và s% rung t nm K D$u thì dn tháng 4 nm Quý S u sJ np.
Khi làm s% rung t và h tch thì khai c t"ng hng nguw quan.
[63a] Ngày 27, ra l nh ch +t xã quan. Xã ln t" 100 ng i tr lên thì +t 3 viên, xã v"a t" 50
ng i tr lên +t 2 viên, xã nh= 10 ng i tr lên +t 1 viên.
Ngày 28, ra l nh ch cho các quan viên và quân dân c n c, hn n tháng 5 sang nm ti
ông Kinh  các quan vn h=i thi kinh s , ai tinh thông  &c b% làm quan vn; các quan võ h=i thi v
võ kinh, pháp l nh, k` th ...
Tháng 12, ngày mng 7, ra l nh ch cho các quan vn quan võ: Ng i nào ã  a v& con lên
l?n tránh  núi r"ng cùng tr?m m u lo vi c n c, t"  M ng Thôi n B 'ng, Chí Linh, Kh Lam thì
cho con ho+c cháu  &c min các vi c quân dch và dân dch. Nu ã làm quan thì không thuc l này.
Con cháu, anh em ca tên nào ã b= o ngh a, cu an hàng gi+c thì không  &c nh$n. [63b] Ai làm
trái thì x ti bim hay bãi chc.
Ngày 22, ra l nh ch cho các quan ph, huy n, l, trn, xã, sách i chiu, khám xét rung t,
m bãi công t trong các huy n, xã ca l mình, cùng cá mú, hoa qu, mm mui và các rch cá t
ngoài c a bin, các loi vàng, bc, chì, thit, tin.
Vua làm i n Vn Th, li làm T, H<u i n, i n Kính Thiên, i n Cn Chính.
Ch to chin khí, thuyn bè.
úc tin Thu$n Thiên thông bo, c 50 ng là 1 tin.
Tr c kia, thi Trn Thái Tông Kin Trung nm th 2 [1226] có chiu quy nh trong dân gian
tiêu tin thì mZi tin là 69 ng, dùng chính thc là 70 ng.
K Du, [Thu$n Thiên] nm th 2 [1429], (Minh Tuyên c nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 4, ra l nh ch cho các quan, cho kinh ô [64a] và các l, huy n, xã r'ng:
KW nào du th th c, ánh c ánh bc thì quan ty và quân dân bt np  tr ti. ánh bc thì
ch+t 5 ngón tay, ánh c thì ch+t 1 ngón tay, nh<ng kW không phi là vi c quan mà vô c t# hp ung
r &u thì x pht 100 tr &g, ng i chúa chp b ti kém mt b$c.
Ra l nh ch cho các quan l, huy n, xã r'ng:
H là n công thì do viên chánh gi<. O các l thì Tri ph gi< n, không có Tri ph thì Trn ph
gi< n. O các huy n thì Tun sát gi< n. Nu không có Trn ph, Tri ph thì dùng Chiêu tho ho+c
Phòng ng gi< n. Có vi c thì cùng bàn vi nhau áng óng du thì mi dùng.
Ngày mng 7, sai Nh$p ni kim hi u bình ch ng s Lê Vn, Nh$p ni i t mã Lê Ngân ,
Nh$p ni thiu phó Lê Vn Linh mang kim sách l$p H<u t ng quc Khai quân công T T làm Quc
[64b] v ng, giúp coi vi c n c.
Sai Nh$p ni t khu Lê Sát, T không Lê Nhân Chú, Nh$p ni t mã Lê Lý, Nh$p ni thiu úy
Lê Quc H ng mang kim sách l$p L ng qu$n công Nguyên Long làm Hoàng thái t .
Ngày mng 8, ra l nh ch cho i thn và các quan vn võ cùng các l, ph, huy n, châu, trn
r'ng:
Nu ai có vi c n Quc v ng và Hoàng thái t thì dùng ch< "khi", ch không  &c dùng
ch< "tu" và x ng là "Quc v ng i n h", "Thái t i n h". Nu Quc v ng có tuyên cáo hi u l nh
gì thì dùng ch< "Quc v ng ch huy", không  &c dùng ch< "sc".
Ngày mng 9, ra l nh ch r'ng:
Quan võ t" chc Qun l nh, quan vn t" chc Hành khin tr lên, ai có con trai t" 5 tu%i tr
xung, 9 tu%i tr lên, cho  &c vào hu Hoàng thái t . Ngày 15 tháng này, ti hc  ng  kim m#c,
quan Ni m$t vi n [65a] ly danh sách. Quan võ t" ng tri tr xung n i i tr ng, i tr ng
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tr lên, quan vn t" Th &ng th tr xung n tht ph^m, ai có con trai 17 tu%i tr xung, 9 tu%i tr lên
ti nhà Quc hc im m#c  hc quan ly danh sách dy hc.
Ngày 22, ra l nh ch cho quan vn võ i thn ngh bàn vi c ln ca nhà n c.
Nh ng i i ánh gi+c thì nghèo, kW rong chi thì giàu. Ng i i chin u thì không có mt
th c, mt tt t mà còn  nh<ng kW du th du th c, không có ích gì cho n c li có quá th"a rung
t, ho+c i làm ngh trm c p. Thành ra không có ai chu ht lòng vi n c, ch ham ngh a phú quý
mà thôi. Nay ra l nh ch cho các i thn bàn nh s rung cp cho quan li, quân nhân và dân chúng,
trong t" i thn tr xung, d i n ng i già yu, m côi, góa chng, àn ông, àn bà tr lên, loi
nào  &c cp bao nhiêu thì tâu lên.
[65b] Tháng 2, ngày 21, ra l nh ch cho t ng hi u và quân nhân các v quân nm o r'ng:
n ngày 27 sJ din t$p chin tr$n thy, b, ai vng m+t sJ b tr ti. Din t$p xong, sJ chia
mZi v thành 5 phiên, 1 phiên  li, còn 4 phiên cho v làm rung.
Ngày 26, ra l nh ch cho i thn và các quan Hành khin:
Nu thy các iu l nh ca tr?m có iu gì bt ti n cho vi c quân, vi c n c, ho+c các vi c sai
dch không h&p lý, ho+c thu khóa n+ng n, ho+c có vi c tà dâm bo ng &c, thì tâu xin s a li.
Li ra l nh ch cho các ngôn quan1 r'ng:
Nu thy tr?m có chính l nh hà khc, thu má n+ng n, ng &c hi l ng dân, th ng công
pht ti không úng, không theo úng phép x a, hay các i thn, quan li, t ng hi u, quan chc
trong ngoài không gi< phép, nh$n hi l, nhiu hi l ng dân, thiên h phi pháp, thì phi l$p tc dâng
s àn h+c ngay. KW nào c ngi nhìn mà dung túng, ch gi=i trò v+t, cùng là nói hão không âu, [66a]
thì phi chiu lu$t tr ti. Li nh các quan vào sân i n, nu  áo, m!, cân ai không úng phép, i li
ngang dc không theo úng l phép, thì ngôn quan không  &c coi là ph$n s ca mình mà àn h+c, vì
vi c  i n ình ã có T%ng quan và Ch huy s nm quân Thit t, Ng tin Thit t, Ni m$t vi n
xét ho+c2.
Tháng 3, ngày 20, ra l nh ch cho ô t%ng qun và Qun l nh các o cùng quan viên các
ph ng trong kinh thành r'ng: Hi n nay, phn t ca các qau6n và ph  ca công hu trm quan
u có phn nht nh, nên trng cây trng hoa và các loi rau $u, không  &c  t hoang, ai không
theo th thì mt phn t ca mình. Các công hu ã  &c ban cho t , nu trong phn t ca quân
Thit t thì không cho quá nhiu, ch t" 5 sào tr xung; nu không phi trong phn t ca quân Thit
t [66b] thì cho 2 m?u tr xung n 1 m?u. Nu ã  &c chia rung t v n nhà nht nh ri, li
còn chim t trong thành i La làm nhà c a khác n<a thì không  &c.
Mùa h, tháng 4, ngày 27, ra l nh ch cho i thn và trm quan phi np s vàng ly  &c 
bn ông3 cho nhà n c tùy theo th b$c: chánh nht ph^m np 2 lng, tòng nht ph^m 1 lng r zi,
ch1nh nh ph^m 1 lng, tòng nh ph^m 5 ng cân, chánh tam ph^m ng cân, tòng tam ph^m 2 ng
cân, chánh t ph^m n chánh ng! u 1 ng cân, còn t" tòngng! tr xung không phi np.
Ngày 30, ra l nh ch r'ngnh<ng nguw quan tr c ã có l nh cho tha tôi chuc m nh, thì cho
min c rung t (không phi sung công).
Tháng 5, ngày mng 3, ban bin ngch công thn cho 93 viên: Huy n th &ng hu 3 ng i là
Lê [67a] Vn, Lê Sát, Lê Vn Xo. Á th &ng hu 1 ng i là Lê Ngân. H ng th &ng hu 3 ng i là Lê
Lý, Lê Vn Linh, Lê Quc H ng, ình th &ng hu 14 ng i là Lê Chích, Lê Vn An, Lê Li t, Lê Th, Lê L,
Lê Chin, Lê Khôi, Lê ính, Lê Chuyt, Lê LZi, Lê Nh< Lãm, Lê Sao, Lê Ki m, Lê L$t. Huy n hu 14 ng i
là: Lê B, Lê Bì, Lê B , Lê Náo, Lê Th#, Lê Lôi, Lê Kh, Lê Bi, Lê Kh Lang, Lê Xí, Lê Khuyn, Lê Bí, Lê
1

Ngôn quan: Ch các quan gi< trách nhi m khuyên can vua và àn h+c các quan.

2

Tháng 2 này còn có vi c bt git Trn Nguyên Hãn (xem CMCB 15, 20a).

3

Nm Thu$n Thiên th 1, mùa h, tháng 4, có ghi s ki n: "Sông Nh ny vàng ròng". Có lJ  ây nói ti s vàng ó.
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Quc Trinh, Lê B$t. Á hu 26 ng i là bn Lê Ln, Lê Trãi. Quan ni hu 16 ng i là bn Lê Thi t, Lê
Ch ng. Quan ph#c hu 16 ng i là bn Lê Cung, Lê Dao. Th &ng trí t Tr c ph#c hu 4 ng i là bn
Lê Khc Ph#c, Lê Hài.
Ra l nh ch r'ng nh<ng vn võ hào ki t nào còn b b= sót, ho+c b chìm m ch a có chc t c
gì, không  &c ai tin c ; [67b] ho+c vì thù h'n mà b è nén, vùi d$p, thì n ngay ch% Thiu phó Lê
Vn Linh mà t tin, nu xét th c có tài c thì tâu trình  ct nhc s d#ng, không c là ng#y quan
hay s th, ct ly tài c là hn.
Ra l nh ch r'ng: Các quan chc vn võ, quan võ t" Th &ng t ng t c Trí t Tr c ph#c hu
tr lên u cho m+c áo = tía; quan vn t" Nh$p ni i hành khin Quan ph#c hu tr lên c!ng cho
m+c áo = tía.
Ngày 26, ra l nh ch r'ng: Quân nhân các l ph và nh<ng ng i ^n d$t  núi r"ng, nu ai qu
th c thông kinh s , gi=i vn ngh thì n ngày 28 tháng này ti snh  ng trình di n, ch n ngày
cho vào tr ng thi hi1, ng i nào Z sJ  &c tuyn d#ng.
Ngày 28, ra l nh ch cho các quan vn võ trong ngoài, ng i nào tinh thông kinh s , t" t
ph^m tr xung, hn n ngày 20 tháng này u ti snh  ng [68a]  vào tr ng thi hi.
Ngày 30, nh các hng rung t ca ng#y quan.
Mùa h, tháng 6, ngày mng 10, rala nh ch cho các tng o, ng i nào thông kinh in,
trong sch, gi< tit hnh, h>n n ngày 20 tháng này ti snh  ng trình di n,  xét duy t cho thi, ai
Z thì cho làm tng o, ai không Z thì bt hoàn t#c.
Làm s% inh.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 5, ra l nh cho các i thn và các quan vn võ trong ngoài hp
bàn v quy ch ng tin2. T chiu vit:
"Tin là mch máu ca sinh dân, không th không có. N c ta vn có m= ng, nh ng tin
ng c! ã b nhà H hy b=, trm phn ch còn  &c mt. n nay, vi c quân, vi c n c th ng hay b
thiu. Mun cho tin  &c l u thông s d#ng,  thu$n lòng dân, há chEng khó sao? Mi ri có ng i
dâng th trình bày, xin ly tin giy3 [68b] thay cho tin th c4. Tr?m sm khuya ngh ng&i, ch a ngh ra
các gì. Vì r'ng tin giy là th vô d#ng, li  &c l u hành nh v$t h<u d#ng trong dân, th c không phi
là ý ngh a yên dân, dùng ca. Nh ng i x a ã có ng i cho r'ng vàng, bc, da, l#a, tin th c, tin
giy u không th cân ngang nhau  &c, th thì th gì là hn? Truyn cho các i thn trm quan và
nh<ng ng i hiu vi c i  trong,  ngoài, u ngh bàn quy ch ng tin cho thu$n lòng dân, 
không vì a thích riêng ca mt ng i mà bt ép muôn nghìn ng i không mun phi theo,  làm phép
hay ca mt i. Nên phi bàn nh sm ri tâu lên, tr?m sJ t chn ly mà cho thi hành".
Mùa thu, tháng 8, ngày 19, ra l nh ch cho quân dân c n c r'ng: Nh<ng ng#y quan, vn t"
Tri châu, võ t" Thiên h tr xung, ã cht t" tr c và th% quan cùng dân th ng vào [69a] thành gi+c,
khi than2h b h thì ra hàng, cho n quan li c! nhà H b gi+c bt  a v ph ng Bc, nay có v& con 
các xã l, huy n, nu h chua8  &c vào s% h tch, thì có th min tin chuc m nh. Ng i nào ã sung
làm nô t` công ho+c ã ban cho các quan ri, cùng nh<ng kW có ting xu thì không thuc l này.
Tháng 9, ngày 16, ra l nh ch cho các i thn trm quan r'ng:
"T" nay v sau, nu viên quan nào bàn mt vi c gì, u phi ly vi c quân, vi c dân làm iu
cn kíp, không  &c em tình lý riêng t làm u. Bi vì, tr?m t"ng nghi m thy, trong các vi c tin c ,
ho+c x án, hay nh vi c công t khác, rt nhiu khi ng i ta dung túng, che ch cho nhau,  bin hóa
1

CMCB 15, 23 ghi rõ là m khoa Minh kinh.

2

Quy ch ng tin, nguyên vn là "tin pháp".

3

Nguyên vn là "sao".

4

Nguyên vn là "tin".
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%i thay, qua ó bit  &c ng i làm quan trong sch thì ít mà nh b^n thì nhiu. Nay tr?m xét ra vi c
ca bn phm nhân Mng Vân, L ng Châm, mi bit rõ tình trng th c, gi ca các quan, cho nên ra
m nh l nh này. Nh<ng kW làm tôi con phi ht lòng [69b] th vua, không  &c ly t hi công, khi
chuy n xy ra, hi sao kp n<a? Nay ban chiu cho mi ng i u bit".
Ngày 27, ra l nh ch r'ng:
"i thn vn võ trm quan các ng i hãy chm vi c nông tang, chnh n quân ng!, s a sang
chin khí, thuyn bè".
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, h l nh cho các i thn vn võ, công hu i phu t" tam
ph^m tr lên phi tin c hin tài. T chiu vit:
"Tr?m ngh , mun thnh tr phi  &c ng i hin tài, mun  &c ng i hin tài phi do tin c .
Cho nên ng i ng u thiên h phi lo vi c y tr c tiên.
Thi i thnh tr x a kia, ng i hin  triu rt ông úc, ng i n nh ng ng i kia. Cho nên
 d i không sót tài,  trên không b= vi c, làm nên thnh tr yên vui. n nh b tôi i Hán,  ng,
không ai là không tin ng i hin, nh ng ng i gi=i, lôi kéo d?n dt l?n nhau, nh Tiêu Hà tin c Tào
Tham, Ng#y Vô Tri [70a] tin c Trn Bình, ch Nhân Ki t tin c Tr ng C u Linh, Tiêu Tung tin c
Hàn H u. D?u tài nng ph^m hnh ca h có hn kém khác nhau, nh ng không ai không c  &c ng i
gi=i, xng áng vichc trách  &c trao.
Nay tr?m gánh vác trách nhi m n+ng n, sm khuya kính c^n lo s&, nh ng b v c thEm, ch
vì ch a tìm kim  &c ng i hin tài giúp z tr n c. V$y ra l nh cho i thn vn võ, công hu i phu
t" tam ph^m tr lên, mZi viên tin c ly mt ng i,  trong triu hay ngoài thôn dã, ã làm quan ho+c
ch a làm quan. Nu ng i nào có tài nng, tri thc vn võ, có th cai tr dân chúng, thì tr?m sJ tùy tài
b% d#ng. V li, tin c  &c ng i hin sJ  &c th ng mc cao nht, lJ x a v?n th. Nu tin c  &c
ng i có tài b$c trung, thì  &c tng t c hai b$c. Nu tin c  &c ng i tài c u u tú, v &t hEn
mi ng i, thì nht nh  &c trng th ng.
Tuy v$y, nhân tài  i c nhiên là không ít, nên [70b]  ng li tìm ng i c!ng không phi
ch có mt ph ng. Nu có ai ôm p tài l &c kinh bang t th nh ng v?n phi chu khut  hàng quan
thp, không có ng i tin c cho, cùng là nh<ng ng i hào ki t còn b vùi d$p  b#i b, hay l?n ln
trong quân ng!, nu không t  bc thì tr?m làm sao bit  &c? T" nay v sau, các b$c quân t , có ai
mun theo ta, u cho t tin c . Ngày x a, Mao Toi t t= tài mà theo Bình Nguyên1, Nnh Thích gõ
s"ng trâu mà cm ng Hoàn Công2, có bao gi câu n tiu tit âu? Khi chiu này ban ra, các quan hãy
em ht lòng thành, lo vi c tin c . Còn nh kW s hàn vi  chn h ng thôn, c!ng nhá cho th là phi
em ngc bán rao mà h% th>n,  tr?m phi th than vì thiu nhân tài".
Ngày 13, nhà Minh sai bn L b th lang Lý K`, Hng lô t khanh T" V nh t, Hành nhân ty
hành nhân Tr ng Thông sang d# bo tìm kim [71a] con cháu h Trn và tr li s ng i và chin khí
ca nhà Minh còn b gi< li. Li cho bn Hà L$t y ph#c, tin nong, cho cùng i vi bn K`.
Ngày 18, ra l nh ch cho các i thn, T%ng qun, Hành khin tr xung r'ng:
"Ng i x a có câu: Vua không chn t ng thì khác gì dâng n c mình cho gi+c. Tr?m luôn suy
ngh iu ó, ngày êm không quên, nên aem vi c quân, vi c n c quan trng trao cho các ông. Th
mà các ông c im nhiên ngi nhìn, không  ý ti, nên ph# lòng tin dùng ca triu ình, d i chEng
oái th ng ti quân dân, sao li tr bing chc s quá th? Nay ra chiu này  rn bo, nu không
bit s a lZi %i mi, v?n li nh th n<a, thì nhà n c còn lu$t pháp ó, ch bo là tr?m ph# b tôi c! có
công y!".
1

Mao Toi: ng i i Chin Quc, gia khách ca Bình Nguyên Quân, ngày th ng c!ng nh mi ng i, không l chút tài nng gì.
Khi n c Ttri u b n c Tn ánh, Mao Toi t tin c mình, xin cùng i vi Bình Nguyên Quân sang cu cu n c S. Kt qu là
nh có Mao Toi thuyt ph#c  &c vau S, nênli giao c "h&p t#ng"  chng quân Tn  &c th c hi n.

2

Nnh Thích: Ng i n c V , nhà nghèo phi i ^y xe thuê. Mt hôm, thy T Hoàn Công i qua, Nnh Thích gõ vào s"ng trâu mà
hát, Hoàn Công cho là l,  a v cho làm th &ng khách, sau có nhiu công lao,  &c phong ti T ng quc.

369

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn X

Ngày 29, s nhà Minh là bn Lý K` v n c. Vua sai bn u m#c là ào Công Son, Lê c
Huy, Phm Khc [71b] Ph#c mang vàng bc và sn v$t a ph ng sang nhà Minh cu phong, ng thi
gii áp v vi c òi tr ng i và khí gii, cùng vi c tìm con cháu h Trn.
Li cu phong i ý là: Ng i n  chúng tôi ã tìm khp ni, nh ng con cháu h Trn u
không thy còn ai. Bn thn ngh r'ng ng i i u m#c n c chúng tôi là Lê L&i, là ng i khiêm tn,
cung kính, c^n th$n, trung h$u, bit cách tr dân, rt  &c lòng ng i, có th trông coi  &c t n c.
Vua Minh xem xong bo các th thn:
"Nh<ng li này ch a th vi tin  &c, phi cho òi n<a ã".
Ri xung chiu cho L b ban áo vóc hoa cho bn Công Son, ri sai h mang sc v d# vua
và các u m#c, bô lão tìm h=i con cháu h Trn ln n<a, nu qu th c không còn ai thì al2m biu liên
danh tâu sang  x trí. Li ban tin giy cho bn Công Son theo th b$c khác nhau.
Tháng 11, vua ng v Tây ô bái yt sn lng, th ng cho các t ng hi u và quân nhân theo
hu, [72a] mZi ng i  &c thng 1 t c b$c. Nu là Th &ng trí t và i trí t thì  &c thng t c 1
t . Ng i nào có con cháu  &c phong hu thay mình và nh<ng ng i không có công lao thì không
thuc l này.
Tháng 12, ngày 19, ra l nh ch cho các quan ph, l, châu, huy n, xã r'ng:
Xã nào có nhiu rung t nh ng ít ng i,  b= hoang thì cho phép các quan ni ó cho
nh<ng ng i không có rung  các xã khác n cày cy, ng i ch rung xã ó không  &c chim gi<
ri b= hoang. Ai vi phm sJ b x theo ti c zng bc chim ot.
Ngày 27, ra l nh ch cho hình quan r'ng:
Nh<ng ng i phm ti phi x ti  l u, thì hng phi thích t" 30 n 20 ch< y vào châu
B Chính, hng phi thích t" 10 n 6 ch< ày vào Din Châu, hng phi thích 4 ch< n  làm khao
inh phi vào ph ng voi, tt c u gii n cho quan Hành khin  o ó nh$n ly  giao ti chZ b
l u ho+c .
M khoa thi tng o [72b]  cp giy1.
Canh Tut, [Thu$n Thiên] nm th 3 [1430], (Minh Tuyên c nm th 5). Mùa h, tháng 6,
ngày mng 10, quy nh các ngch thu.
Li ban lu$t l . %i ông ô thành ông Kinh, Tây ô thành Tây Kinh.
Mùa ông, tháng 11, vua i ánh bn nghch t+c  châu Thch Lâm, trn Thái Nguyên là B
Khc Thi u và Nông c Thái. By gi, Khc Thi u và c Thái trnh nhau t l$p, nên phi i ánh. Vua
n châu Thch Lâm, có  th tr c c a ng r'ng:
Bt t" vn lý chnh s ,
Duy l#c biên manh xích t tô.
Thiên a bt dung gian ng ti,
C% kim thùy xá bn thn chu.
(ChEng t" muôn d+m ct quân i,
Mong cu dân en cõi biên thu`.
Tri t không dung ph ng gian ác,
X a nay ti phn phi tru di).
Tuyn chn quân b  B . Ng i nào tình nguy n tr c  &c th ng 1 t .
Tân Hi, [Thu$n Thiên] nm th 4 [1431], (Minh Tuyên c nm th 6). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, vua sai bn chánh s Lê Nh< [73a] Lãm, phó s Li b th &ng th Hà L$t và Lê

1

Nguyên vn là "thip" c!ng nh giy chng th c ngày nay.
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Bính sang nhà Minh cu phong, ng thi trn tình và gii áp v vi c có d# òi tr chin khí và tìm con
cháu h Trn.
Li biu i ý là: "ã huy ng rt nhiu ng i trong n c, tìm kim con cháu h Trn  khp
ni, ích th c không còn mt ai. Trm ngh t n c chúng tôi không th không có ng i trông coi,
nh ng v?n ch a  &c l nh ca triu ình, vì th c phi t= bày mãi mãi".
Vua Minh b'ng lòng.
Ngày mng 5, sai bn chánh s là H<u th lang Ch ng X ng và Thông chính ty h<u thông
chính T" K` mang n sc sang phong vua làm Quyn th An Nam Quc S 1. Ban tin giy cho bn Hà
L$t và cho i theo bn X ng v n c.
(Xét sách Hoàng Minh thông k, chép r'ng vua Minh sai s sang phong vua làm An Nam Quc
V ng, t" ây triu cng không dt).
Tháng 2, vua bt  &c B Khc Thi u và Nông c Thái em v2. Tháng 3 v n Kinh s .
Quy nh [73b] vi c +t các gaím và ty xá nhân  trong kinh ngoài trn theo li xin ca Ngô
Vn Thông.
Mùa ông, tháng 11, ngày mng 1, s Minh là Ch ng X ng và T
phong vua làm Quyn th An Nam Quc S .

K` ti kinh, mang n

Ngày 20, bn X ng, K` v n c. Vua sai Th^m hình vi n phó s Nguyn Vn Huyn và Ng
s trung th"a Nguyn Tông Chí i theo bn X ng sang nhà Minh t n và np 5 lng vàng tu cng, xin
theo l cng 3 nm 1 ln i Hng V!3. T" ó v sau tin cng th ng xuyên không dt. Vua Minh ban
tin giy cho bn Vn Huyn và cho tr v.
Tháng 12, ngày mng 6, vua sai al2m sách Lam Sn th c l#c, vua t
Sn ng ch4.

làm bài t a, ký là Lam

Nhâm Tý, [Thu$n Thiên] nm th 5 [1432], (Minh Tuyên c nm th 7), Mùa xuân, tháng
giêng, sai thân v ng T T em quân i ánh [74a] châu M ng L5.
Tù tr ng châu là èo Cát Hãn và con là èo Mnh V &ng ra hàng. Cho  ông Kinh, l$p Hãn
làm T mã, ri nm sau git cht.
Mùa ông, tháng 11, vua thân i ánh châu Ph#c L6.
Vua li i ánh Ai Lao.
Quý S u, [Thu$n Thiên] nm th 6 [1433], (Minh Tuyên c nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, tuyn chn con trai các quan và (hc trò) ba l Quc Oai, hai l Bc Giang sung vào Quc t
giám.
Vua thân i ánh châu Ph#c L, em quân v7.

1

Ngh a là tm coi công vi c ca n c An Nam.

2

Theo CMCB 15, 28a, thì ch bt  &c Nông c Thái, còn B Khc Thi u b= chy ri cht.

3

CMCB 15, 29a d?n Hi din ca nhà Minh nói r'ng: l cng gm có các

4

Cui nm này có vi c git Thái úy Phm Vn Xo, mt khai quc công thn rt có uy vng.

5

Châu M ng L: tr c là châu Ninh Vin, sau %i là châu Ph#c L, là vùng t tnh Lai Châu ngày nay.

6

Châu Ph#c L: xem chú thích trên.

7

V vi c ánh châu Ph#c L, C ng m#c chép vào tháng 12 nm Tân H&i (1413) và tháng giêng nm Nhâm Tý (1432), tháng 3 rút
quân v, tháng 11, èo Cát Hãn xin hàng (CMCB 15, 30). i Vi t thông s ca Lê Quý ôn c!ng chép nh v$y. iu ó phù h&p
vi bài th ca Lê L&i khc  Pú HuZi vào mùa ông nm Tân H&i (1431) và bài th lúc tr v khc  Thác B vào tháng 3 nm
Nhâm Tý (1432).
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Mùa h, tháng 4, ngày mng 8, sai bi thn là Trn Thun Du, Nguyn Kh Chi, Bùi Cm H%
sang nhà Minh tin cng: Vua Minh 3 phn, hoàng thái h$u và hoàng thái t u 1 phn, ng thi gii
thích vi c cng vàng hàng nm.
Làm s% h tch.
Mùa thu, tháng 8, giáng con tr ng T T làm Qu$n v ng, ly con th Nguyên Long k th"a
[74b] tông thng.
Vua v Lam Kinh.
Tháng 8 nhu$n, sao Ch%i mc  ph ng tây.
Ngày 22, vua bng  chính t^m.
Bu%i u vua kinh dinh bn ph ng, phía Bc ánh gi+c Minh, phía tây u%i Ai Lao, tránh chZ
th c, ánh chZ h , n âu  &c y, ch có võ thn là bn Lê Thch, Lê L, Lê Sát, Lê Vn, Lê Ngân,
Lê Lý 30 ng i, vn thn là bn Lê Linh, Lê Quc H ng; quân cha con thì có 200 quân Thit t, 200
ngh a s , 300 d!ng s , 4 tht voi; còn quân khinh d!ng và quân già yu h v ch có 1 nghìn ng i mà
thôi1.
Vua có ln sau muôn vi c  &c th th, cùng by tôi bàn v lJ còn mt,  &c thua x a nay,
nhâ bàn n vi c gi+c Minh s d thua, ta s d  &c, là vì sao, các b tôi u nói: "Vì gi+c Minh hình
pht b"a bãi, chính l nh bo ng &c, mt lòng dân ã lâu, còn vua thì trái li, [75a] ly nhân ngh a thay
bo tàn, %i ha lon thành yên tr, nên mi thành công chóng th". Vua nói:
"Li các khanh nói c nhiên là nh v$y, nh ng c!ng ch a ht. Tr?m x a kia g+p bu%i lon lc,
n ng mình  Lam Sn, vn ch mong gi<  &c mng mình thôi, ch không có ý mun ly thiên h. n
khi gi+c tàn ng &c quá qut, dân không sng n%i, nh<ng ai có tri tc u b chúng git hi, tr?m tuy
em ht ca ci  th ph#ng chúng, mong kh=i tai ha, nh ng tim en chúng mun hi tr?m v?n
không bt chút nào. Vi c dy ngh a binh th c là bt t d thôi".
Li bàn: Thái T% t" khi lên ngôi n nay2, thi hành chính s , th c rt kh quan,
nh n nh lu$t l nh, ch tác l nhc, m khoa thi, +t cm v , xy d ng quan chc,
thành l$p [75b] ph huy n, thu th$p sách v, m mang tr ng hc... c!ng có th gi là
có m u k xa rng, m mang c nghi p. Song a nghi, hiu sát, ó là chZ kém.
Li bàn: Vua ni c nghi p ca ông cha, g+p bu%i i lon mà chí càng bn, náu
mình chn núi r"ng, làm ngh cày cy. Do lòng cm thù quân gi+c bo tàn, càng l u
tâm vào các sách thao l &c, em ht ca nhà h$u ãi tân khách. n nm M$u Tut
[1418], nhóm n%i ngh a binh, kinh dinh thiên h, tr c sau tri my ch#c tr$n, u là +t
quân ph#c, dùng binh k`, tránh chZ chc, ánh chZ mm, ly ít ch nhiu, ly yu
chng mnh. n khi quân Minh u hàng thì rn cm qu6an lính không  &c my may
xâm phm. T" y, hai n c hòa hiu, bc nam vô s . M ng L, Ai Lao u sáp nh$p
bn , Chiêm Thành, Chà Bàn v &t bin s a l cng. Vua m+c áo sm, n cm tr a,
[76a] tri 10 nm mà thiên h i tr.
S thn bàn: Vua dy ngh a binh, ch a t"ng git b"a mt ng i nào. Ch bit
ly mm chng cng, ly yu ch mnh, ly ít thng nhiu, không ánh mà khut ph#c
 &c ng i, cho nên có th %i v$n b sang v$n thái, chuyn th nguy thành th yên, %i
cuc lon thành cuc tr. Câu "Ng i có nhân, thiên h không ai ch n%i" chính h&p vi
vua. Cho nên, vua ly  &c thiên h, truyn c nghi p n muôn i là phi lm.

1

Theo Lam Sn th c l#c, l c l &ng ban u có 35 quan võ, mt s quan vn, 200 thit kw, 200 ngh a s , 14 tht voi và s ng i
tham gia, tt c  2.000 ng i.

2

Tc là n khi Lê L&i mt.
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Mùa thu, tháng 9, ngày mng 8, thái t Nguyên Long lên ngôi Hoàng . i xá, %i niên hi u,
ly nm sau làm nm Thi u Bình th 1. By gi vua mi 11 tu%i.
Mùa ông, tháng 11, Nguyn Trãi vâng l nh son vn bia1, Hàn lâm vi n ãi ch V! Vn Ph
vâng l nh vit ch<.
[76b] Ngày 22, r c [vua] v táng  V nh Lng ti Lam Sn, miu hi u là Thái T%, dâng tôn
hi u là Thng Thiên Khi V$n Thánh c Thn Công Du Vn Anh V! Khoan Minh D!ng Trí Hoàng Ngh a
Chí Minh i Hiu Cao Hoàng .
Tháng 12, ngày mng 2, sai bn bi thn Lê Vj, trình Chân sang nhà Minh báo tang.
Ngày 19, nhà Minh sai chánh s là Binh b th lang T" K`, phó s là Hành nhân ty hành nhân
Quách T sang òi s vàng cng hàng nm.
Tr c ó, nhà minh my ln sai s sang òi nhiu s vàng cng hàng nm. Cao Hoàng  xin
theo nh l cng ba nm mt ln i Hng V!. Vua Minh khng khng không chu. n ây li sai bn
K`, T sang.
Các quan theo hu v Tây Kinh, d ng i n Lam Sn2.

1

Tc bài Vn bia V nh Lng, nói v s nghi p khi binh u%i gi+c Minh, giành li c l$p ca Lê L&i. Bài vn này, Nguyn Trãi son
vào tháng 10 nm Quý S u (1438) +t  V nh Lng, ni chôn Lê L&i.

2

C ng m#c, d?n Hoàng Vi t d a chí, nói r'ng i n này  xã Lam Sn,huy n Thuw Nguyên, ph Thi u Hóa, nay là xã Xuân Lam,
huy n Th Xuân, tnh Thanh Hóa (CMCB 15, 33a).
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Ký Bn K Thc Lc
Quyn XI

[1a]
Triu Li t i Phu Quc T Giám T Nghi p Kiêm S Quan
Tu Son Thn Ngô S Liên Biên Son

K Nhà Lê
Thái Tông Vn Hoàng



Tên húy là Nguyên Long, con th* c+a vua Thái T$, ngôi 9 nm, bng
khi i tun v min ông, th 20 tu$i, táng Hu Lng. Vua thiên t sáng
su!t, n!i vn thái bình; bên trong *c ch quyn thn, bên ngoài ánh d)p Di
ch. Trng o sùng nho, m khoa thi chn hin s; x tù, xét án phn
nhiu tha th* khoan hng. Cng là bc vua tài gi@i bit n!i gi c . Song
am mê t u s&c, n n?I thình lình bng bên ngoài cng là t mình chu!c
ly tai ha.
M> vua là Cung T" hoàng thái h$u Phm th, tên húy là Trn, ng i h ng Qun Lai, huy n Lôi
D ng, x Thanh Hóa. Vào nm Thái T% khi ngh a th 6, Quý Mão [1423], mùa ông, tháng 11, ngày
20, sinh ra vua. Nm Thu$n Thiên th 1 [1423], tháng 3, phong làm L ng qu$n công. Nm Thu$n
Thiên th 2, [1b] tháng giêng, ngày mng 6,  &c l$p làm Hoàng thái t . Nm th 6 [1433], tháng 9,
ngày mng, lên ngi ly nm sau làm nm Thi u Bình th 1. i xá thiên h. Ly ngày sinh làm K Thiên
thánh tit, sau %i làm Vn th thánh tit, ly tên hi u là Qu Lâm ngch. By gi, vua mi 11 tu%i,
nh ng không phi nh m?u h$u buông rèm coi vi c n c, mà mi vi c thiên h u t mình quyt nh
c.
Giáp Dn, Thi u Bình nm th 1 [1434], (Minh Tuyên c nm th 9). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 1, vua d?n các quan n bái yt Thái miu, li d?n các quan cùng vi s thn ph ng Bc ti
khách bái vng c a khuyt.
Ngày mng 4, sai Môn h ty h<u th lang Nguyn Phú (sau %i là Nguyn Truyn), H<u hình vi n
lang trung Phm Thì Trung cùng i vi s Bc là bn T" K`, Quách t sang nhà Minh. Tr c ó, nhà
Minh sai bn T" K` em th sang h=i v nh<ng ng i còn b ta giam gi< và s vàng phi em cng, cho
nên vua sa bn Phú sang  [2a] tr li.
Ngày mng 6, sai bn Tuyên ph s Nguyn Tông Tr#, Trung th hoàng môn th lang Thái Quân
Th c, k` lão ái L ng B$t mang t biu và l v$t a ph ng sang nhà Minh cu phong.
Ra l nh ch cho vn võ i thn và các quan ln nh= trong ngoài, i ý là:
"o làm tôi ct yu có hai iu. Trên thì yêu vua, d i thì yêu dân. Yêu vua phi ht lòng trung
thành, th thôi. Tt c các quan  &c tr?m tin dùng, nu có ai không ht lònng trrung thành, mà b= bê
ph$n s , thì nhà n c có pháp lu$t. Mi ri, tìm ng i hin  giúp vi c n c, ã có l nh cho mi ng i
tin c ng i mình bit. Nay ã lâu ri mà ch a có ai theo l nh tin c mt ng i nào  áp ng lòng
tr?m là c làm sao".
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Ngày mng 7, ng i Lo  Bình Nguyên , trn Tuyên Quang n cng. Sai ô c Lê Vn truyn
l nh d# bo, cho tr v [2b] nghi p c!.
Ngày mng 9, ra l nh ch cho các quân ng tin và các v quân nm o chu^n b l ng n
trong 2 tháng, hn n ngày 20 tháng này phi ti a ph$n ông Kinh d im danh và luy n t$p võ
ngh . Còn quân trn gi<  các trn Thanh Hóa, Ngh An, Tân Bình, Thu$n Hóa thì ti a ph$n ph, trn
mình  kim duy t. Ai vi phm sJ b tr ti.
Ngày 12, ra l nh ch cho các quan vn võ r'ng: Các quan t" l#c ph^m tr lên có coi vi c quân
dân và các quan ph# o, th l nh  các phiên trn mà có con ích, cháu ích thuc cùng mt h tch
hay các h tch khác u  &c min thu và sai dch. Nu là p ê quai vc, làm  ngvà các vi c iu
ng kh^n cp, thì không  &c min. Các con ích, cháu ích u cho ghi tên vào hc  Quc t giám
 &i tuyn d#ng.
Ra l nh ch cho kinh thành và các ph, l, huy n, châu, xã, sách, thôn, trang r'ng: T" nay v
sau, tin ng st mW nh ng còn xâu dây  &c [3a] thì phi l u thông tiêu dùng, không  &c chê b=,
nu ã mW gãy không xâu dây  &c n<a thì thôi không tiêu. Ng i nào trái l nh, t" chi không nh$n,
hay kén chn tin lành, thì phi ti nh nhau.
T" bu%i u d ng n c n nay, ã nhiu ln ra chiu ch cm dân chê b= tin, nh ng bn coi
kho khi nh$n tin li hay kén chn tin tt,  trong dân cm c!ng không  &c, cho nên li có l nh này.
Ngày 13, b% các quan viên ln nh= trong ngoài là bn Lê Trãi 156 ng i. Nh<ng ng i ti nh> x
i ày nh ng  &c ân xá là bn Phan Quý Khanh c!ng  &c d trong s ó.
Ngày 15, vua bái yt Thái miu, sau ó sai quan vn làm l.
Vua ra tr ng u xem bn i thn Lê Sát và các quan vn võ trong ngoài t cáo tri, t, thn
2
3
k` danh sn , i xuyên , git ng a trng ly máu cùng th. ng thi sai các quan i t thn k`  các
x trong n c.
Ra l nh ch cho các quan l, huy n trong n c [3b] phi l$p ngay danh sách ng i d thu ca l
mình, h>n ti ngày 25 tháng này phi ti bn o t$p h&p im danh, n ngày mng 1 tháng 2 thì thi.
Ng i nào Z thì  &c min lao dch, b% vào Quc t giám. Nh<ng hc trò  nhà hc ca các l, n 25
tu%i tr lên mà không Z thì u%iv làm dân.
Ly bn Thính hâu vn i Z Thu$n 5 ng i làm Giáo th# Quc t giám.
Ngày 28, ra l nh ch cho i thn và các quan r'ng:
4

T" nay v sau không  &c lui ti chZ ca Qu$n V ng . Quân v ng nu không có ng i n
gi thì không  &c vào chu. KW nào lén lút d?n u, ho+c ng i coi c a cho vào, cùng các quan nào lén
lút dn nhà Quân V ng u b tr ti n+ng. By gi có ba a hu chy ti tâu vi Quân V ng, nói
nhiub iu càn b$y, sai trái, cho nên có l nh này.
Ly bn Ng tin hc sinh Trình Thanh và Nguyn Thiên Tích [4a] làm Ng
tr ng, Chu Tam Tnh và Trn Phong làm c#c phó, Bùi Thì Hanh làm Thái s th"a.

tin hc sinh c#c

Tháng 2, ngày mng 3, qun l nh trn Lng Sn là Hoàng Nguyên Ý m u phn. Sai Bc o t
mã Lê Vn An i ánh d>p.

1

Bình Nguyên: tên châu i Lý -Trn v sau, thi Lê, %i thành châu V Xuyên, là t các huy n V Xuyên, Hoàng Su Phì, Bc
Quang, tnh Hà Tuyên ngày nay.

2

Danh sn: núi non danh ting.

3

i xuyên: sông ln.

4

Tc T T, con tr ng ca Lê L&i, ã b trut làm Qu$n V ng.
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Ngày mng 4, thi hc sinh trong c n c. Ly Z hn 1.000 ng i, chia làm ba b$c. B$c nht và
b$c nhì thì  a v Quc t giám, b$c ba thì cho v hc ti nhà hc các l, u cho min lao dch.
1

Ngày mng 8, ly Ng tin võ i là bn Mc Thôn 47 ng i làm Trn ph các l. Thi tiên  ,
t ng hi u các 
phm ti giáng làm võ i, n ây li  &c b% dùng.
Ly Lê Khuyn làm Nh$p ni thiu úy, Tham tri Hi tây o ch v quân s thái giám nh c!; L
Khiêm làm ô [4b] áp nha tri t ban s .
Bãi chc Nam o Hành khin ca Lê Khc Ph#c, cho làm Phán i tông chính.
By gi, Lê Sát ã git Lê Nhân Chú, ng Khc Ph#c oán mình, tâu xin ot li quyn hành ca
Ph#c, cho coi vi c hành ng#c. Khc Ph#c là em cùng m> vi Nhân Chú.
Ly Lê Quc Trinh làm Nam o Hành khin tri quân dân ba tch chính s , t" t#ng nh c!. Ly
Lê Th"a là Thit t trung quân hành quân t%ng l nh; Lê Ê làm i n tin ô kim im ng thái ni
giám ni ngoi ch dch; Lê Thê làm Ch huy s.
Sai i t  Lê Sát, T khu Lê Ngân, T mã Lê Li t, Lê Bôi tuyn inh tráng các o làm lính.
Ra l nh r'ng:
Nh<ng con trai ca các hng quân, dân u chn c. Còn con trai ca các quan vn võ t" l#c
ph^m tr lên có coi vi c quân, dân và hc trò Quc t giám, các sc dch, các hng [5a] nô công và t ,
do nhà n c cho phép, ã thích ch< u  &c min. Nu là quân ng tin, võ i, thit t mà có 1, 2,3
con trai thì  &c min 1 ng i; quân, dân có t" 3 con trai tr lên, c!ng ch min 1 ng i, còn li u
tuyn chn c. i t  Lê Sát cho là Trình Hoành Bá tr c ây b ti, nh ng có tài áng tic, sai Thiu
bo Lê Quc H ng biên vào s% các quan c!  &c h ng ân xá, khi có chiu ch, sc l nh cho  &c hu
cùng vi Hành khin ca bn o, có ý nh dùng li.
2

Ngôn quan Nguyn Thiên Tích và Bùi Cm H% tâu r'ng:
"Tiên  ã có l nh là bn Lê Quc Khí, Trình Hoành Bá, Lê c D có tài, nh ng không  &c
dùng li n<a. B tôi có kW nào m u vi c phn nghch cn phi t cáo c!ng không cho chúng  &c cáo
giác. Nu dùng li thì trái vi l nh ca Tiên . V li, nh<ng kW nh bn Hoành Bá thì còn ai dùng
n<a?".
Rút cuc, xóa b= tên hn, sai b% vào quân ng!. Sau li s& Hoành Bá  [5b] trong quân, nht
nh sJ gây chuy n có hi, by gi mi thích ch< vào trán u%i v làm dân.
Tr c kia, Thái T% khi v già có nhiu b nh, li thêm Quân V ng [T T] ngông cunng, b$y
b, vua thì còn trW th, mà Trn Nguyên Hãn, Phm Vn Xo u có công lao giúp n c, rt  &c ng i
 ng thi trng vng. Nguyên Hãn li là con cháu nhà Trn và Vn Xo c!ng là ng i kinh l, lo r'ng
sau này h có chí khác, nên bên ngoài thì i x theo l tit h$u, nh ng trong lòng li rt ng v c hai
ng i.
Bn inh Bang Bn, Lê Quc Khí, Trình Hoành Bá, Nguyn Tông Chí, Lê c D ón bit ý vua,
dâng s m$t, khuyên Thái T% quyt ý git i. Nu có ai không vui, bn Quc Khí lin ch vào h mà bo
h là bè ng ca hai nhà y, nên rt nhiu ng i b x t và i ày. Các quan u s& mi ng bn chúng
không dám nói gì. Nh ng Thái T% bit rt rõ bn Quc Khí u là loi tiu nhân xo quy t, trong b#ng
v?n ghét chúng. Sau này bn chúng u có ti, ln l &t b u%i i, song li lo chúng [6a] u&c dùng li
cho nên nói th  ngn ng"a.
3

Cho viên ph# o óng  M ng Vi t là Cm Công  &c i m! tht ai vào chu.

1

Tiên : ch Lê L&i.

2

Ngôn quan: hay gián quan, là các quan gi< chc trách can gián khuyên ngn vua.

3

M ng Vi t: tc là Vi t Châu, nay là huy n Yên Châu, tnh Sn La.
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Ngày 14, ng i m> ca èo Mnh V &ng (là v& ca èo Cát Hãn) châu M ng L v hàng.
Sau khi èo Cát Hãn cht, con là Mnh V &ng em m> v  t c!. Ng i m> mt mình v hàng
1
tr c. Vua h=i Mnh V &ng sao không t n. Tr li: V &ng vì em là o Thu d?n bn M ng L n
ánh nên không th b= i xa, thip già nay xi v vâng m nh triu ình tr c. Vua sai ng i d# bo bà ta
bo cho Mnh V ng vào chu.
Ngày 15, ra l nh ch cho các quan viên vn võ r'ng:
"Nh<ng ng i mà các ng i tin c , nh<ng li mà các ng i tâu lên, ch lJ ta không bit hay
sao? Song nh<ng li ca các ng i chEng có m u k l gì có th dùng  &c, nh<ng kW  &c tin c u
là bn tm th ng dung t#c. Các ng i nu có lòng vì n c, li càng phi d ý xét h=i rng khp, xem
[6b] có ai còn ^n d$t chn núi r"ng, hay n ng náu ni thôn dã, ch a  &c triu ình xét dùng ti, hãy
tin c ly mt vài ng i giúp tr?m lo vi c tr n c, nh th thì mi có th là t$n trung vi n c, sJ  &c
th ng v &t b$c".
Ngày 22, T mã Lê Vn An ánh gi+c tr v.
Tr c kia, bn Hoàng Nguyên Ý, Hoàng Vn Ngc, Nguyn Th Ninh, Nguyn Công ình  trn
Lng Sn u là các ph# o ca trn ó, vì có công theo v triu ình, u  &c làm qun l nh, v?n
 &c  t c! nh mình. Bn Tuyên úy Lê , Lê Lng không bit vZ v, ch ng nên bn nguyên Ý u
mang lòng oán h$n. Quân V ng có ng i v& lJ, vì có lZi phi u%i i. Nguyên Ý v chu trông thy rt
thích, ngm em theo v, n nZi l vi c. Li có tên gia nô ca Ý là Phi Báo, vì b Ý ánh, chy n chZ
bn  và Lng, vu cáo là Nguyên Ý ã dy binh. Vua lin sai Vn An em quân Ng tin, Thit t và
quân  Bc [7a] o i ánh. Khi n ni thì Vn Ngc ã b trn binh git cht, bn Ý u b= c v& con
chy trn sang t Minh. Vn An lin chia quân lùng bt thân thích, nô tì, tài sn, gia súc ca bn tên ó
cùng v& con ca trn quân  &c ti hn nghìn ng i em v dâng np. Vua th ht dân th ng, em
gia thuc ca bn tên ó ban cp cho các quan.
2

Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, vua sai các quan r c Ph$t chùa Pháp Vân  Cát Châu v ông
Kinh  cu m a.
By gi, tri ã lâu không m a, mà ch r c Ph$t c chú  cu o. Nguyn Thiên H u dâng
s tâu r'ng:
"B h s a c, tha tù oan, th bt cung n< mà tri không m a thì xin chém u thn  t tri
t".
i t  Lê Sát ghét H u nói thEng, s ch a  &c tr li, thì g+p tr$n m a nh=, bèn gi Thên
H u mà h=i r'ng:
"êm hôm qua chEng m a nh= ri là gì?".
[7b] Li úng lúc có t tâu ca các l Thanh Hóa, Tuyên Quang báo tin m a gi n, Sát em
c cho Thiên H u xem, Thiên H u không nói li  &c câu nào.
ày giám sinh Nguyn c Minh ra châu xa.
c Minh di nhà n  Quc t giám, có th n+c danh dán trên vách miu thn bên cnh
 ng, trong ó có câu: "i t  Sát và ô c Vn cùng m u git ông S (tc là Nhân Chú) phán i
lý". c Minh gi ng i n xem, ri bóc ly xé nát ném xung n c. Sát ng th y do c Minh làm,
sai bt v tra kho, nh ng c Minh không nh$n, nh em chém, nh ng hình quan cho là ti còn ng,
nên  &c gim ti cht, bt i ày và tch thu gia tài.
Ph Ngh An dâng thuyn ng , n tr ng i Thông, ang êm b sét ánh cháy.

1

M ng L : tc là ng Bình L nay thuc tnh Lào Cai.

2

Chùa Pháp Vân: theo CMCB3 chùa này  thôn Vn Giáp, huy n Th &ng Phúc, nay là huy n Th ng Tín, tnh Hà Tây.
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Li ly Lê Kh làm Vinh lc i phu Lng Sn trn tuyên úy i úy tri quân s ; ly Lê Nh< T% làm
Chính s vi n ng tham [8a] nghi t c Minh t .
Th vài ch#c tên tù ti nh> vì hn hán ã lâu.
Ngày 19, dân M ng Ba Long, ph Thanh Hóa làm phn theo v n c Ai Lao. Tun sát Lê Thng
i ánh, chém git bn inh tráng, bt sng hn 30 ng i àn ông, àn bà.
X chém ngay ti tù.
Tr c ây, ng i ca quân Uy vin là Nguyn B^m và ca trung quân Thit t là Trnh Th Lc
chuyên ngh d# trm nh<ng nô t` nhà n c ban cho các quan. T mã Lê Li t bt  &c tâu lên. Vì by
gi các nô t` công và t b= trn nhiu, i t  Lê Sát gi$n lm, sai hình quan tra ngay  sân i n, xét
xong, lôi ra chém ngay.
Chiêm Thành c p bt ng i châu Hóa.
Chúa Chiêm Thành là B  nghe tin Thái T% bng, thy vua mi lên ngôi, ng là n c ta có
bin lon, bèn t mình cm quân ra óng sát biên gii, ch c m u vào c p. Nh ng vì ch a rõ th c h ,
1
không dò h=i vào âu  &c, mi sai thuyn [8b] i ngm vào C a Vi t c p bt my ng i ri i. Dân
a ph ng ánh li, bt  &c 2 ng i em np.
Ngày 22, +t àn chay  i n Cn Chính, vì hn hán hi lúa, sét ánh cháy thuyn.
Ngày 25, thng chc cho các t ng hi u các v quân nm o, t" v ng trì, qun l nh, d i
n i tr ng là 851 viên, nh<ng ng i  trong  &c thng và  các qu$n ng tin  &c chn b% là 596
viên; 155 ng i có ti nh>  &c ân xá và s d#ng. Quan ni m$t gi tên cp sc sut t" sáng n tr a
v?n ch a ht. Nh<ng ng i  trong mà ch a  &c thng thì  &c th ng mZi ng i mt t .
Tháng 5, ngày inh S u, mng 1, ngh chu.
Tr c ó, Thái s Bùi Thì Hanh bí m$t tâu r'ng, ngày mng 1, tháng 5 [9a], có tinh v &c en
n m+t tri, hôm y sJ có nh$t th c. Có nh$t th c thì trong n c có tai bin. Nu bt  &c v &n sng
em git  trn ym thì có th chm dt  &c tai bin. i t  Lê Sát tin là th c, tâu xin ra l nh cho
quan li các trn Tuyên Quang, Thái Nguyên c thúc dân chúng ba l i sn lùng khp r"ng núi khe
hang, bt v &n kh óng c!i g i v n m n&p không ngt. n ngày y ngh chu, làm phép trn ym
trong cung cm, các quan không mt ai  &c bit. Thì Hanh ch tâu cho L b th lang Trình Toàn
D ng, tr c là o s , cùng làm phép vi mình. Hai ng i u d &c th ng rt h$u.
Ngày mng 5, ra l nh ch cho các ph, l, trn, huy n, xã, sách, trang r'ng: Các loi thu dân
inh, m h nm nay thì theo l nm Quý S u [1433], còn thu bãi dâu thì theo l mi quy nh.
Ngày 11, kinh thành b cháy, l a lan ra thiêu mt vài trm nhà, nhiu ng i cht cháy.
Ngày 12, sai quân nm o din võ  tr ng u, d?n [9b] bn tù Chiêm Thành ti xem ri cho
v.
Sai Nh$p ni t mã Lê Li t, t%ng c các quân Ngh An, Tân Bình, Thu$n Hóa, i tun tra các
ni thuc Tân Bình, Thu$n Hóa, nu g+p gi+c c= Chiêm Thành vào c p biên gii, mà có viên ch huy
hay tên lính nào vi phm quân l nh hay s& hãi rút lui thì cho phép chém tr c tâu sau. Li sai Nh$p ni
thiy úy Lê Khôi và Hành khin t%ng qun Lê Trut cùng c sut các quân  Tân Bình và Thu$n Hóa i
theo.
Ngày 16, sai bn Tuyên ph s Nguyn Tông Tr#: Trung th hoàng môn th lang Thái Quân
Th c: k` lão ái L ng B$t mang t biu và ph ng v$t sang cu phong nhà Minh.
Hành khin Nguyn Trãi son xong t tâu, bn Ni m$t vi n Nguyn Thúc Hu và Hc s Lê Cnh
X c mun %i li my ch<: Nguyn Trãi gi$n nói:

1

C a Vi t:: nay là C a Vi t, tnh Qung Tr.
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"Bn các ng i là hng b tôi v vét, nn hn hán này [10a] là do các ng i gây nên c".
Thúc Hu t các vi i t  Sát và ô c Vn. Sát và Vn tc lm, trách Trãi r'ng:
"Làm nên nZi có thiên tai không phi là do lZi ca bn y, lZi  vua và t t ng thôi, sao ông
trách nhau quá nh th?".
Trãi t" t nói:
"Thúc Hu ch vì chút tài vét thu mà chim chZ then cht ca thiên h, mZi khi có s% sách tâu
vào u mun v ca dân v cho quan,  mong h&p ý vua, cho nên tôi nhân vi c này mà nói ra thôi,
không dám chê bàn gì n vua và t t ng c".
Sát v?n ch a nguôi gi$n. Nh ng bn tâu v?n theo nh ca Trãi, không thay %i.
Ngày 18, ra l nh ch cho các i tun kim coi gi< c a i  các l, trn, huy n phi tun tra,
canh gi< nghiêm ng+t lùng bt trm c p.
Ngày 24, gi Thìn, có khí xanh = nh hình cu vng nh ng ngn hn, xut hi n  ph ng ông
bc.
Chém ng i th& ca c#c T ban Tt tác [10b] là Cao S ãng.
By gi, iu ng th&  các c#c tt tác làm chùa Báo Thiên. Công vi c th% mc rt n+ng n, S
ãng phi làm l#ng vt v, nói v#ng r'ng:
"Thiên t không có c,  n nZi hn hán. i thn n ca út, c dùng kW vô công, có gì là
thi n âu mà phi làm chùa to th". B ng i cáo giác.
i t  Lê Sát gi$n lm. Quan th^m hình Nguyn ình Lch nói:
"Nó dám nói càn n vi c n c, nên chém".
Nguyn Thiên H u và Bùi Cm H% u xin tha ti cht, vua sp nghe theo, thì Sát nói:
"Tr c ã nghe li bn Thiên H u không git Nguyn c Minh,  ri nó b= th n+c danh vu
cho nhau, nay li nh tha th'ng này thì làm th nào cho a khác rn s&?".
Bn Thiên H u không dám nói n<a. Bèn chém S
Hôm sau, Sát nói trong triu r'ng:

ng. Ngay hôm y v"a g+p có m a nh=.

"Nu nghe li ngôn quan, làm gì có tr$n m a y?".
Lê Ngân nói: "Git nhiu kW ác thì  &c m a nhiu, ch có iu [11a] x ng ng i cht y
 ng khó i thôi".
Ngày 28, Nguyn Khi  châu Mông Ân, trn Tuyên Quang sai con v hàng. Sai i thn d# bo
1
ri cho v .
2

Tháng 6, hai ng i u m#c qun t &ng ca Chiêm Thành là Lâu và Cai n hàng.
3

Ngày mng 8, M ng Bn n c Ai Lao sai ng i sang cng l v$t, ban cho hai chic áo d t kim
tuyn và nm tm l#a.
Ngày mng 10, có mù y tri.
Ngày 12, ào Lc v hàng.

1

Nguyên vn "khin chi", chúng tôi ng ch< "khin" vn là ch< "hoàn" khc lm.

2

Tc là ng i u m#c trông gi< voi.

3

Tc là Bn Man.
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Lc là con ca ào Quý Dung. Tr c kia, khi Thái T% d>p gi+c Ngô, viên ph# o trn Quy Hóa
là ng tri ph nguw Quý Dung không ph#c, em gia thuc trn sang Vân Nam. n ây, Quý Dung
cht, con hn v hàng.
N c bin dâng lên mnh.
Ngày 14, m a, các quan bái t.
Ngày 17, ly Th^m hình Nguyn ình Lch làm An ph s h bn Thái Nguyên, v?n gi< chc
Th^m hình phó s [11b] nh c!.
Ngày 20, ng tri b tch Bc o Bùi  ài thy tri sinh nhiu tai d, dâng s nói 4 iu.
1

iu th nht i ý nói: Xin b h bên trong thì kén chn các b$c hoành huynh, quc c<u , các
b$c bô lão am hiu in ch x a, gi< làm th$p nh  khuyên rn nhc bo mình; bên ngoài thì +t chc
s phó  làm tr# ct, ch huy trm quan.
iu th hai i ý nói: Nh<ng quan viên vn võ, quân lính và dân chúng tr c kia b ti ày i
các ni, ó là cách tr"ng tr ca Tiên  i vi chúng. Nay li thy chúng tr v làm quan, nm quyn
coi quân tr dân, th là trái vi ý ca Tiên , không h&p vi o ca tri t.
i t  Sát thy s gi$n lm, sai ng i chép hai iu ó tâu lên và nói:
"Tiên  cho bn thn là b tôi c! lâu i, v li ã cùng vi Tiên  vt v trong m i nm tri
ra vào chn muôn cht mt sng,  l$p nên triu ình này. Tiên  vn bit bn thn là hng cht
phác, [22a] ngu n, cho nên, lúc sp mt, em b h ký thác cho bn thn. Nay  ài nói th, có ý
ng bn thn chuyên quyn làm b$y, mà xui b h l$p ng i thân thích khác  phòng gi<, xin giao nó
xung cho ng#c quan xét h=i vi c này h th c th nào. Nu  ài qu úng là ly gián vua tôi thì phi tr
hn theo phép n c không tha".
Vua ng?m ngh hi lâu ri nói:
"Nh<ng iu  ài nói ra, tuy có trúng chZ thit yu, nh ng âu n nZi th".
Sát tâu i tâu li vài bn ln, vua u không nghe. Bn Thiên H u, Cm H% li tâu r'ng:
" ài khuyên b h không nên tin dùng i thn, th là trái li di chiu ca Tiên , mà gây
him khích lung tung , không th không xét ti".
H<u b$t Lê Vn Linh cm t s n tâu, vua mi cho xét. Kt qu ày  àu i châu xa.
Ngày 24, truy tôn m> W là Cung T" quc thái m?u.
Tr c kia, Thái T% không l$p chính [12b] tht, ch có vài ng i nh Trnh Thn phi là m> Qu$n
v ng và Phm Hu phi thôi. Quc m?u c!ng là v& lJ ca Tiên , ã mt ngay t" bu%i u gian lao
d ng n c.
n ây, vua t ng nh, truy tôn là Quc thái m?u. Thn ch c! ca Quc thái m?u  Lam Kinh,
vua sai c$u là H<u ban Lê Liên và Trung th th lang Trn Thun Du r c thn ch mi và Kim sách n
miu làm l truy tôn.
i t  Lê Sát d ng xong các chùa Thanh àm và Chiêu , có n hn 90 gian.
Mùa thu, tháng 7, ngày 11, ra l nh ch cho t ng hi u v quân các o và các quan l, huy n,
trn, sách, xã r'ng:
"Phép tr n c ly hình pháp gn nh> làm gc. Tr?m thy các quân nhân u tâu báo v &t cp,
câu kt nhau  i ki n ng i, b= ph vi c ca dân, quy ri triu ình, không gì [13a] t hn. T" nay,
quân hay dân nu có v# ki n nh= thì ti ch% xã quan ca xã mình mà trình bày, xã quan không gii
quyt  &c mi lên huy n, huy n không gii quyt  &c mi ln l &t lên l, lên ph, ph không không
1

Hoành huynh: anh vua. Quc c<u: c$u vua.
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gii quyt  &c thì by gi  &c tâu lên. Các v# ki n rung t c!ng th. Các quan xét x phi gi< phép
công b'ng, không  &c nh$n úr lót mà làm sai,  có ng i b oan u%ng. Các v# ki n ln thì mi cho
tâu thEng lên".
1

Ngày 15, m hi Vu Lan , tha cho 50 tên tù ti nh>, ban cho các s t#ng kinh 220 quan tin.
Tháng 8, cho các giám sinh Quc t giám và sinh  các l, huy n  &c mang m! áo và cho
Giáo th# Quc t giám cùng giáo chc các l, huy n  &c  &c i m! cao sn.
Tr c kia, Giáo th# và Giám th kh u i m! thái c%, n ây, cho i m! cao sn.
Ngày mng 8, sai H<u bc [13b] x Lê Nh< Lãm n Lam Kinh d ng miu th thái m?u.
Ngày mng 9, chém tên m trm Trình  ng. Bn Chính s vi n ng tham ngh Nguyn Hân
tâu r'ng:
"Tên  ng trm cp gi<a ban ngày, nh ng theo lu$t không áng x t , không nên git hn".
Vua không nghe.
Tên u bp  thái miu Nguyn Chú vì ti c hip mua rW hàng hóa, b ánh 80 tr &ng, thích
ch< vào gáy,  làm lính nuôi voi.
By gi, ng i u bp ca các nhà quyn quý hay thác c là ng i trong cung, c hip ng i
bán, mua rW hàng hóa  ch&, dân chúng rt s& bn ó. Nguyn Thiên H u bt  &c tâu lên, bèn tr ti
tên Chú và rao 3 ngày cho mi ng i bit.
nh khoa thi chn hc trò.
Xung chiu r'ng: Mun có  &c nhân tài, tr c ht phi chn l a kW s , mà phép chn l a kW s
phi ly thi c làm u. Nhà n c ta t" thu x a lon lc, ng i anh tài nh lá mùa thu, b$c tun ki n
nh sao bu%i sm. Thái T% ta bu%i u d ng n c, m mang nhà hc, dùng cZ Thái lao2  t Kh%ng
T , rt m c sùng Nho, trng o. Nh ng [14a] vì n c mi d ng nên ch a kp +t khoa thi. Tr?m ni
theo chí h ng ng i x a, lo  &c nhân tài  th=a lòng mong &i.
Nay nh rõ th l khoa thi, k` thi: Bt u t" nm Thi u Bình th 5 [1438], thi h ng  các o,
nm th 6, thi hi  snh  ng ti kinh ô. T" y v sau, c 3 nm mt ln thi ln, coi ó làm quy
nh lâu dài, ng i nào thi %, u  &c ban danh hi u tin s xut thân.
Tt c khoa m#c ca các k` thi quy nh nh sau: K` th nht: 1 bài kinh ngh a, T th mZi
sách mt bài, mZi bài u 300 ch< tr lên. K` th hai: Ch, biu, biu. K` th 3: thi, phú. K` th 4: 1 bài
vn sách t" 1000 ch< tr lên.
Th li viên, h=i v ám t. Nh<ng ng i Z hng nht  &c b% vào Quc t giám, hng nhì b%
làm sinh  và thuc li bên vn.
Ngày 18, T mã Nam o Lê Li t em quân v.
B  thy n c ta không có s bin gì [14b] ã rút quân t" tr c. Li t n châu Hóa, nh tr
v, g+p lúc ngui Man  châu Hóa là o Thành b o Lu$n ánh, n xin cu vi n. Li t bèn em quân
ánh giúp, bt  &c hn nghìn ng i và vài ch#c con voi mang v.
Ngày 19, sai qun ht Lê Bn sang s n c Ai Lao.

1

2

Tc hi Vu Lan Bn ca nhà Ph$t t% chc vào ngày 15 tháng 7 âm lch h'ng nm. Theo Ph$t thoi, m> ca M#c Liên vào a ng#c,
h n gì u hóa thành l a. Ph$t lin dùng chic bn ln,  ng hàng trm thc n  cúng d ng các Ph$t, gii thoát cho m>
M#c Liên, Sau này, l Vu Lan Bn là  cúng thí bn qu ói, gii thoát mi kh% i cho chúng sinh.

CZ Thái lao: l ln, dùng  tam sinh (ba con v$t t) là: trâu, dê, l&n.
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Bàn nhà1 Côn Cô n c Ai Lao b kW b tôi phn nghch là N<u Ti tn công, sc chng không n%i,
sai s sang xin cu vi n. Vua sai Bn sang tr c d# bo, gii hòa.
Ra l nh ch cho Hành khin nm o và T%ng qun, Tuyên úy các trn r'ng:
Công trng ca các quan  l, trn, huy n thì giao cho hành khin o ó xét duy t; ca các
quan  snh, vi n, c#c thì thiu bo, H<u b$t xét duy t; ca các quan  t h<u ban và  ni i n thì Áp
nha2 , Ni m$t vi n xét duy t. MZi loi u chia làm ba b$c, cn phi công b'ng, thEng thn [15a]
không  &c thiên t o iên.
Ngày 28, ly Hi Tây o Tham trí quân dân b tch Nguyn Nh< Son làm Bc o ng tri
quân dân b tch.
Ra l nh ch cho các t ng hi u, quân nhân, n< nhân, ni nhân gi< các c a hoành thành và cung
cm r'ng:
T" nay v sau, nu có cung nhân  các i n và i thn, t%ng qun, hành khin cùng bn n<
quan vào chu, khi n c a cm thì ng i coi c a phi chuyn tâu tr c, &i có sc ch mi  &c vào.
àn bà không có ph^m t c u không  &c cho vào. Ni nhân, n< quan, nô t`  các i n nu không có
vi c gì, không  &c lui ti các i n khác. Nu ng i canh c a không c^n th$n, ly tình riêng dung túng
cho vào b$y, cùng là ng i nào mang các th  st t" mt cái kim tr lên vào trong cung cm mà
không chuyn tâu tr c thì phi chiu lu$t tr ti.
[15b] Tháng 9, ngày mng 4. Ban hn 600 quan tin Thi u Bình mi úc cho các quan vn võ.
Ly Ng s Bùi Cm H% làm An ph s trn Lng Sn, ly chuyn v$n huy n C% 'ng3 Phan
Thiên T c làm Th ng s .
Ra l nh ch cho các trn, huy n, xã, thôn, sách, trang r'ng:
Khi có ng i ti kinh làm vi c, nu là quân thì phi có t ng hi u, là dân thì phi có quan l,
huy n chuyn  a lên. Nu là các quan i vi c công hay t thì ly giy t  huy n mình. Còn quân nhân
 kinh và ng i nhà ca i thn, th gia nu có l nh giy sai i làm vi c gì thì T%ng qun, T%ng tri, nha
y hay nhà y cp giy t. Quân hay dân i buôn bán, c!ng phi xin giy thông hành ca quan l,
huy n. Tun kim các trn và ng i kim soát các ni dc  ng thy,  ng b cn phi xét h=i rõ
ràng, ng i nào không có giy thông hành thì phi ngn li không cho i. By gi ng i các trn hay gi
i vi c quan  d# dZ nô [16a] t` ca ng i ta, cho nên có l nh này.
Phm Mn là ng i cùng làng vi T không Lê Ngân, nhân có vi c tranh rung vi gia nô ca
Ngân, nói v#ng my câu bt kính. Khi Thái T% khi ngh a, Mn theo quan quân ánh úp gi+c  sách Ci.
Quân n d i sách, Mn trn vào trong sách u hàng gi+c. Gi+c bit  &c, phòng b kj, quan quân
không ánh  &c phi v. n ây, Ngân phát giác ti tr c c a Mn, sai hình quan truy xét li vi c ó,
vua y li tâu x chém. i t  Sát nói:
"Nay bn ta có quyn th mà thù h'n ng i làng thì làm th nào chEng  &c?. Sau này lz ta ht
quyn th ri ch lJ  cho con cháu chúng ta gánh chu tai ha thù oán hay sau?".
Ngân quát r'ng: "Con cháu nó còn bit gây oán, con cháu ta li không bit tr thù hay sao?".
Mãi lâu, Mn mi  &c gim ti cht, b ày ra châu xa.
Ly Chuyn v$n s huy n Giáp Sn là L ng Thiên Phúc làm i n trung th ng s , Giáo th# Bc
Giang H l là [16b] Nguyn Chiêu Ph làm Giám sát ng s , vì Chiêu Ph dâng s có iu  &c chp
nh$n.

1

B àn nhà: tc là " vua" phiêm âm ting Lào "pha nhân".

2

Áp nha: ng i ng u mt nha.

3

Nguyên vn là H<u 'ng, nhm ch< C% thành ch< H<u. C% 'ng là tên huy n, sau %i là Ho'ng Hóa, tnh Thanh Hóa.
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Ng s phó trung th"a Nguyn Thiên H u, vì nói trái ý vua, trút m! tâu xin t" chc mà v.
Ngày 16, tu cáo tri t và thái miu v vi c út sáu qu n: Thu$n thiên th"a v$n chi bo, i
thiên hành hóa chi bo, Sc m nh chi bo, Ch cáo chi bo, Ng triu chi bo, Ng triu tiu bo1.
Thuyn buôn n c Tro Oa vào cng l v$t a ph ng.
Côn Cô n c Ai Lao sai b tôi là Quan Long dâng voi và vàng bc xin vi n binh.
Ra l nh ch cho Thiu úy M ng Mc2 là Xa Miên d?n các man  châu Nam Mã3 i cu Côn Cô.
S Chiêm Thành mang th và l v$t sang cng  cu hòa thân.
i t
làm sao?".

 Lê Sát h=i: "N c ng i vào trm t ta, bt b dân chúng  châu Hóa [17a] là c

Tr li: "Vua n c tôi nghe tin Tiên  bng hà, nay Hoàng  lên ngôi, hai n c ch a trao %i
s thn, c!ng ch a tin hEn, nên sai t ng quân n u a gii h=i thm tin tc. T ng quân t ti n
làm trái li dy bo, bt trm 6 ng i ca châu Hóa em v. Vua n c tôi gi$n lm, x ti tt c (nh<ng
ng i vào c p châu Hóa) t" i t ng tr xung u b ch+t chân, ri  a ng i b bt giao tr cho
T%ng qun Hóa Châu, không dám xâm phm n".
Triu ình bit là di trá, nh ng vì h bit sai ng i sang, cho nên khoan dung không xét h=i
n<a.
T%ng qun l An Bang là Nguyn Tông T" và ng t%ng qun Lê Dao b bim 3 t , bãi chc.
Triu ình có l nh cm quan li và dân chúng không  &c mua bán v#ng trm hàng hóa n c
ngoài. By gi, có thuyn buôn Tro Oa n trn Vân n, bn Tông T" gi< vi c xét ghi s hàng hóa
trong thuyn, tr c ã báo nguyên s ri, sau li gian l$n %i làm bn khác, mà bán trm i [17b] hn
900 quan tin, cùng vi Lê Dao, mZi ng i chim hn 100 quan. Vi c b phát giác, nên c hai u b tr
ti.
Sai Chuyn v$n Lê Th Lão, Khi c Thái Hu Trù sang s Chiêm Thành.
Mùa ông, tháng 10, có sâu hi lúa. Sai quan chia nhau i các ni khám xét lúa ng.
Ly bn ng tri Nam Sách h v Lê Th làm An Bang trn v ng t%ng tri ch quân s ; Th^m
hình vi n phó s Trình T D#c làm Tuyên ph s th &ng bn trn Thái Nguyên.
Ngày 12, o Li là con a phn nghch inh Qu  M ng Phù v thú ti, có ch tha ti cho
v.
Ly Thái t th ging c! là Nguyn Tn Tài làm Quc t giám bác s .
Tháng 11, nhà Minh sai bn hành nhân Quách T, Chu B$t i theo s báo tin bun4 ca ta là Lê
V [18a] sang iu t.
n kinh s , ngày mng 4 làm l t, cZ t u mang t" t Bc sang, rt là thnh son. [Vua] ra
ón % c a Th"a Thiên,  a vào bày l t  i n Càn c.
L v$t có: 1 con l&n, 1 con dê, giy tin, c tit, h ng hoa cng 80 bàn. T quan ng bên t,
ch t ng % bên h<u, không dâng r &u, àn bà ng sau màn ct ting khóc.
Ngày mng 5, thit yn bn T  Cn Chính  ng.

1

Xem s vi c nm Thi u Bình th 2, tháng 3, ngày mng 6.

2

M ng Mc: nay là thuc huy n Mc Châu, tnh Sn La.

3

Vùng t th &ng l u sông Mã, giáp t Ai Lao.

4

Sú b ca ta do Lê Vi d?n u sang nhà Minh báo tin Lê L&i mt.
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Ngày mng 7, bn i t
theo li yêu cu ca h.

 Sát li thit yn bn T  khách quán, bày các trò chi  xem,

Bn s Minh T" V nh t, Ch ng X ng, Quách T, tr c sau my toán, ngoài l v$t cng tin,
triu ình còn có quà t+ng riêng cho t"ng ng i, h u t" chi không nh$n. Nh ng h li cho ng i i
theo mang nhiu hàng hóa ph ng Bc, tính giá rt cao, bt c triu ình phi mua.
Tây o Hành khin t bc x[18b] Lê LZi cht,  &c truy t+ng Bo chính công thn ph# quc
th &ng t ng quân nh$p ni trung th l nh h ng hu, tên th#y là Trung Gin.
Sai Qun l nh Lê Bính, Ni m$t vi n ng tri Phan Ninh, Ng tin hc s c#c Nguyn Thiên Tích
và Lê Cát Ph theo Quách T sang nhà Minh t n vi c sang iu t.
Ng i khách Tro Oa là bn Bát  (có sách chép là Tiên Tôn) sang dâng các th th% sn, có
my cây gZ àn h ng có th làm ct nhà  &c.
i n Sn Lam b cháy.
N c óng bng, cây ci núi r"ng b cht.
Ngày 22 là ngày sinh ca vua, ly làm K Thiên thánh th tit sau %i là Vn Th thánh tit.
Gim tô rung và thu nhân inh.
Truy phong 2 i cho i t  Lê Sát.
Ni m$t vi n Hà c Chính b  làm thuc inh  bn o, Phm T Minh b bim 1 t . c
Chính làm hành nhân sang nhà Minh báo tang, ánh c vây vi ng i Minh [19a] và cãi nhau vi chánh
s.
T Minh bi ai bán cho ng i ph ng Bc, dùng lm phi giy c! ghi vi c im binh, cho nên
u phi giáng, bãi.
By gi chánh s Lê V , Nguyn Truyn, hai ng i mua rt nhiu hàng ph ng Bc, n 30
gánh. Triu ình ghét h làm thói buôn bán, nh làm cho h phi h% th>n trong lòng; mi sai ng i thu
ly ht em phi bày  sân i n, ri sau mi tr li. Vi c này ri thành l th ng.
Tháng 22, ngày mng 8, ng i Ai Lao sang hàng, dâng 3 con voi.
Khi quân ca bn Xa Miên và Hà An L &c sang ti ni thì bn N<u Sách, N<u Ti n c Ai Lao ã
git chúa nó là Côn Cô mà l$p ng i h ca Cô Côn là D# Qun làm Bàn nhà ri sai s mang voi và vàng
bc sang ta xin hàng. Th là bn An L &c cùng i vi bn y tr v. Triu ình xá ti cho chúng.
Ngôn quan Phan Thiên T c dâng s h+c ti Tin quân t%ng qun Lê Th v các vi c: ang có
quc tang mà ly v&, [19b] làm nhà cao c a rng, sai ng i nhà xut cnh mua bán v#ng trm vi
ng i n c ngoài.
By gi các i thn u sai riêng quân lính làm nhà c a ln cho mình. Vua thy th, sai Thiên
T c i khp các nhà i thn xem cho rõ ràng. Vua h=i:
"Các i thn u không có chuy n ó hay sao?. Sao khanh ch tâu có mt mình Th#?". Thiên
T c nói:
"ô c T khu, T mã u là b$c i thn c m nh c, phi gi< mình ngay thEng  còn d?n
dt trm quan, có làm vi c gì phi theo l, phép, nu không, thì phi tâu cáo tr c ri sau hãy làm, cho
nên bn thn không th không nói  &c. V li, thn thy Th# có my vi c, nên nói gm mt th. Nay
vâng m nh i khám xét nhà c a ca các i thn, dám âu không làm ht chc ph$n".
Th ri li dâng s k nh<ng ng i làm nhà mi, t" bn Tham tri ông o Lê nh tr xung,
n Qun l nh gm hn 20 ng i tâu lên.
Vua không h=i ai, ch sai khám xét mt mình [20a] Th#. Bn ô c Lê Vn, T mã Lê Ngân
cho Th# là b$c thân huân, c gii cu h. Vua c!ng tha các ti khác cho Th#, ch tch thu s 15 lng

384

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XI

vàng, 100 lng bc mua bán v#ng trm thôi, li l nh cho ng i thip ca Th# là Trình th phi rút kh=i h
tch ca Th#, cho chuc li làm ng i ngoài.
Con trai ca èo Cát Hãn  châu Ph#c L là Mnh V &ng v hàng. Sc cho làm Nh$p ni t mã
tri bn châu quân dân s , t c Quan ph#c hu.
Sai bn Nh$p ni thiu bo Lê Quc H ng; Nh$p ni h<u b$t Lê Vn Linh làm l tu cáo  Thái
miu, r c thn ch mi ca Thái T% và Quc thái m?u vào th  Thái miu.
Sai các quan vn võ ti ô snh ài bàn vi c b= áo tang. Bn Hành khin Nguyn Trãi u bàn
nên m+c áo trng 27 ngày n<a ri sau hãy b=.
Ngày 26, vua thân ngi ngai son.
Tr c ó, sau khi thành ph#c, thn ch mi ca Thái T%   i n Càn c [20b]. MZi khi ra
coi chu, vua ng t a ct bên ông i n Hi Anh  nghe vi c, n ây mi ngi ngai. Triu ình có
bày  nhc nh ng không tu nhc, các quan dâng biu an i.
Cho o Mi n châu Nam Mã làm i tri châu tri quân dân s bn châu, t c Minh t .
Tr c ây, châu Nam Mã thuc n c Ai Lao, sau vì m c ngh a nhà vua mà quy thu$n. n
ây, sai con vào chu, xin ni ph#. Vua khen ng&i và trao cho chc ó, li ban cho m!, ai và mt b
thi ph#c.
t Mão, [Thi u Bình] nm th 2 [1435], (Minh Tuyên c nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 1, vua d?n các quan ti bái yt Thái miu. Khi v cung, m+c áo trng coi chu, nhc n%i lên,
quan hu thét cnh gii, các quan u m+c cát ph#c trng an i.
Ngày mng 3, Tuyên Tông nhà Minh bng. Hoàng thái t K` Trn lên ngôi, tc là Anh Tông, %i
niên hi u là Chính Thng.
Ra l nh ch cho i thahn và các quan vn võ, i ý là: Các ng i không [21a] chu gi< phép
n c nh tr c ây. T" nay v sau, coi quân, tr dân, hay làm vi c gì u nên ht lòng công b'ng, yêu
th ng quân dân, không  &c riêng t , nu không s<a %i lZi lm nht nh b tr ti n+ng.
Ngày mng 4, vua Ai Lao là D# Qun sai b tôi là bn San Mc, Sát M?u em  ung r &u b'ng
vàng bc và hai con voi i theo bn V sang cng.
V tâu rõ tình trng ri lon, trên d i chia lìa ca n c Ai Lao.
Ban yn trong 5 ngày cho các quan vn võ trong ngoài, phát tin cho các quan vn võ nh$m
chc bên ngoài theo th b$c khác nhau.
Nm ngoái, sai Hành khin các o xét duy t công trng các quan làm vi c  ngoài, chia thành 3
b$c, n ây, theo th b$c mà ban th ng. Ng i nào mi  &c b%, ch a có công ti gì thì  làm hai
b$c.
Ly quân nhân Nguyn Công Gia làm Ch ng lch: H b ch s D ng Huyn Trung làm Linh
ài lang.
Ly Lang trung Phm Thì Trung làm ng tri [21b] Th^m hình vi n, phó trung th"a c! là
Nguyn Thiên H u làm An ph s l Thanh Hóa.
Ra l nh cho quân các o n nh<ng ni gn g!i, thu$n ti n trong o mình, chia quân t$p
tr$n; các quân ng tin thi t$p võ ngh  i n ình.
Ngày 21, Ngôn quan là bn Phan Thiên T c, L ng Thiên Phúc, Nguyn Chiêu Ph dâng s nói:
"Tiên  dm m a dãi gió, mình mang giáp tr#, lao thân kh% trí, hn m i nm tri mi d>p yên
thiên h. B h k th"a c nghi p ã có s|n ri, nên l u ý ti hc thu$t, nng tìm nhân tài  lo tr n c
thành công.
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Nay i thn tin c Thiu bo h<u b$t vào hu ging sách, b h ng d$y b= i không nghe,
th là mt iu không nên. Tiên  chn ng i làm bo m?u, làm thy  vâng m nh dy bo trong
cung, b h khinh rJ, mng ch i mà không nghe, th là hai iu không nên. n nh thn phi, hu phi
là b$c dì, vào cung rn dy, thì b h sai óng [22a] c a tr c mà không cho vào, th là ba iu không
nên. Ng i qun l nh th1 v thy b h không c sách mà cm cung bn chim, có khi can ngn, thì b
h không nghe, li ly cung bn ng i y, th là bn iu không nên. Tiên  l a chn con em công
thn sai vào hu b h c sách thì b h u xa lánh h mà nô ùa vi bn hu h gn g!i  trong
cung, th là nm iu không nên. Ng i làm vua phi tìm ng i tài gi=i bit nói thEng, ht li can ngn
và nh<ng ng i có công lao mà th ng h, nay b h li vui ùa vi bn hon quan nói ri th ng cho
chúng, th là sáu iu không nên.
Thn ch ti  chc trách n nói, dám âu không trình bày, xin b h trong khi coi chu, ho+c
tip xúc vi các v i thn, ho+c nghe các quan tâu vi c, phi ngay ngn, trang nghiêm, ly dung nghi
cung kính ca Thiên t mà kính trng b$c i thn, úy lo ng i có công, nghe li nói thEng, m  ng
cho ng i nói thEng  thu hiu [22b] tình hình bên d i, thì li khen "b$c i hiu bit ni chí k
nghi p" không ch chuyên  khen Thành V ng, Thái Giáp2 mà thôi".
Vua xem s gi$n lm, v+n h=i. Bn t h<u hc Lê Cnh X c và hon quan inh Hi i khp nhà
bn Thiên T c cht vn, bt nói tên ng i t ra các vi c nói trong s và trách mng bn h.
Thiên T c tr li: "Nh<ng iu ó do ng t%ng qun Bc Giang h v Lê Lãnh nói vi thn
y. Bn thn ct sao yêu vua, làm ht chc trách mà thôi, dù cht c!ng không s&". Bn Cnh X c mi
thôi.
Hôm sau, Thiên T c vào chu, tâu r'ng:
"Ngu Thun là b$c thánh nhân mà Bá Ích còn ly s chi bi l i bing  khuyên rn,  ng
Thái Tông là b$c vua hin, mà Ng#y Tr ng v?n em m i iu thm dn3 mà phòng gi<. Bn thn ti
nh#c gi< chc n nói, ch s& nhà vua có lZi lm, nên ht lòng ngu di khuyên can. B h nh$n cho thì
d?u kW kim ci, làm ngh, c!ng u tr% ht kh nng mà thánh c ca b h càng thêm ngi sáng
v$y". Vua nguôi gi$n bn Thiên T c li gi< chc c!.
[23a] Chém Quc t giám sinh Lê T D#c, v& con, in sn sung công. T D#c  Giám không
chu hc t$p, ch chuyên ngh bói toán, bùa chú, d# dZ v#ng trm v& c v& lJ ng i khác, li ly trm 
c ca c m i tám phòng. T t u Nguyn Thành sp tâu lên thì T D#c sut êm làm n vu cáo
Thành và V! ~ng Tiên, t" t t u tr xung n các viên  ng tr ng là cùng nhau ngm m u phn
nghch. i t  Sát bit nó gian di, sai bt và cho ng#c quan Nguyn Doãn Cung tra h=i. T D#c ht
lJ, phi thú ti. n khi sp b chém, T D#c luôn mm t#ng ni m Thiên Bng, Thiên Du4 và nói: "Kip
này ã sai, kip sau không  &c th n<a".
Vua ng n Co ng xem các v quân nm o din t$p ánh b, li duy t thy chin  sông
Nh.
Ly Chuyn v$n Nguyn Tt Kính làm An ph s l Tam ái [23b], Chuyn v$n s huy n Phù
L u là Phan Nhân làm an ph phó s l Thiên Tr ng.
Tháng 2, nhà Minh sai L b h<u th lang Ch ng X ng, Hành nhân ty hành nhân Hu Tn i
theo Nguyn Tông Tr# sang trao sc m nh cho vua quyn coi vi c n c.
Ngày inh Mùi mng 5, sai Thiu bo Lê Quc H ng làm l t tiên s Kh%ng T , t" y v sau
coi là th ng l .
1

Nguyên vn là ch< 'b ", "b v " thì không có ngh a, chc là bn khc lm.

2

Thành V ng: là vua nhà Chu, Thái Giáp: là vua nhà Th ng,  &c coi là nh<ng vua gi=i thi c% ca Trung Quc.

3

Nguyên vn "th$p ti m". Nguw Tr ng là hin thn ca  ng Thái Tông, dâng s xin vua  phòng 10 iu lm lZi có th thm
dn mà mc phi.

4

Tên hai v thánh mà các thy phù thy hay ni m chú.
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Ngày M$u Thân, t xã tc.
Sai qun l nh Phan T
X ng sang t n nhà Minh.

Vit và i phu Trình Nguyên Hy mang t biu và ph ng v$t i theo bn

Ngày mng 8, làm l cáo Thái miu vì có l nh  vua quyn coi vi c n c.
1

Sai các quan i t khp các thn k` trong n c có ghi trong t in .
nh các ngch thu rung t, m ao, bãi dâu.
Ban tên húy ca quc triu. Khi g+p ch< chính v miu húy, ng danh thì không  &c vit. Ai có
h [24a] tên trùng vi các ch< húy thì phi %i, nh tên húy ca Cung T" quc thái m?u là Trn, cho
nên %i [h Trn] thành Trình.
Ly H<u bc x Lê Nh< Lãm kiêm chc Hành khin Tây o.
ày Thái Quân Th c ra châu xa, Nguyn Tông Tr# ra châu gn.
Hai ng i này khi vâng l nh sang s nhà Minh, h<u ty làm giy t, theo th t
2
Tông Tr# là bi thn , Quân Th c là k` lão. Quân Th c có ý bt bình.

tr c sau, ghi

Khi n n c Minh, chiu theo th b$c  ban áo, thì áo ca Quân Th c không có hoa vn kim
tuyn, trong lòng h$m h c bo ng i ph ng Bc r'ng: "Ta là quan t ph^m li  d i Tông Tr# là làm
sai". n khi d yn, Th c không m+c áo  &c ban, mà m+c áo d t kim tuyn ca mình vào d . Th c
còn em bn tâu do th"a ch Tham tri Nguyn Trãi son ra mà ch i bi, li ch i luôn c Tham tri ông
o ào Công Son, vì ông này ã c Tông Tr# cùng i vi mình. Tông Tr# c!ng gi$n d< tranh cãi
không ngt, n nZi hai ng i ánh ln l?n nhau, Tông [24b] Tr# b vz m+t, ng i i theo can ngn
3
c!ng không  &c. Hai ng i li ki n nhau  Hng lô t nói xu l?n nhau. Tông Tr# còn lén ti nhà viên
4
ni quan ca Bc triu  Long Châu nh$n l v$t t+ng, li nói vi viên quan i tin ca Long Châu là Lã
Hi v chuy n khi i s Ai Lao nói v#ng Tiên  nghe gièm git b$y.
Hai ng i này u vì ti i s mà giao thi p vi ng i n c ngoài, tc gi$n mà ánh l?n nhau,
làm nh#c c quc th, áng phi x t . Nh ng vì ã t"ng có công, nên tùy theo ti n+ng hay nh>, u
x ti i ày. Tông Tr# li em nhiu tin l#a sang mua hàng ph ng Bc, vua ghét Tr# vi phm l nh
cm mà làm tin, lin ly ht hành trang chia cho các quan.
Tháng 3, ngày mng 6, úc xong n báu.
Sai bn H<u b$t Lê Vn Linh n Thái miu làm l t cáo. C 6 n u úc b'ng vàng bc. *n
"Thu$n thiên th"a v$n chi bo" thì ct i không dùng, ch khi nào truyn ngôi mi dùng. *n "i thiên
hành hóa chi bo" thì dùng khi ban chiu ch. *n "Sc m nh chi bo" thì dùng khi có sc d# và hi u l nh
5
th ng pht cùng các vi c ln. *n "Ng tin tiu bo" thì dùng khi có vi c c m$t . Nh ng chính s thì
v?n dùng n b'ng ngà, ch a dùng n các n mi úc.
Ra l nh ch cho i thn và các quan vn võ r'ng: T" nay v sau, các b$c công hu và các quan
vn võ khi nào chu, mZi ng i ch mang theo s ng i hu nht nh: nht ph^m thì 5 ng i, nh ph^m
2 ng i, tam ph^m 1 ng i.
Ra l nh ch cho các quan vn võ và quân dân r'ng: T" nay v sau, quân hay dân n các nhà
i gia hay quan gia, không  &c tôn tên là "quân gia" hay "công nha", và không  &c t x ng là
1

T in: danh sách các v thn  &c triu ình chính thc phong t+ng,  &c h ng cúng t.

2

Bi thn: vn là chc quan i phu ca ch hu x ng vi thiên t . O ây Tông Tr# là quan i phu triu Lê, i cng nhà Minh,
x ng vi thiên t nhà Minh.

3

Hng lô t ca nhà Minh.

4

Long Châu là tên huy n thuc ph Thái Bình, tnh Qung Tây, Trung Quc.

5

"Thu$n thiên th a v$n" là "Theo tri ni v$n". "i thiên hành hóa" : là "Thay tri tin hành giao hóa".
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"thn". Nu trái l nh, thì ng i x ng hô, ng i nh$n x ng hô u b tr ti theo lu$t. i vi các quan t"
1
tham d triu chính tr lên, khi quân hay dân có n kêu vi c gì mi  &c x ng là "Bc thân công nha"
không  &c x ng là "thn".
[25b] Dân các l Lng Sn, Nam Sách u b b nh dch.
Ly Ng tin trung quân thit t Lê Eng làm Phòng ng s coi vi c quân dân các x Phc La,
Trình Song, M ng D ng th &ng và h ca Ai Lao; Lê Thiên làm phòng ng s coi vi c quân dân các
2
châu Nam Mã, Tàm Th &ng, Tàm H huy n Lan Hòa.
By gi các m ng ca Ai Lao, tuy ngoài m+t nói là quy thu$n n c ta, nh ng v?n giáo gi bt
th ng, nên triu ình phi +t quan  nh<ng ni ó  trông coi.
Có by tên n trm can ti tái phm, u còn ít tu%i, hình quan chiu lu$t áng x chém. Bn
i t  Lê Sát thy git ng i nhiu quá, trong lòng ngn ngi. Vua em vi c y h=i Th"a ch Nguyn
Trãi. Trãi tr li:
"Pháp l nh không b'ng nhân ngh a c!ng rõ lm ri. Nay mt lúc git by ng i, e không phi là
3
hành vi ca b$c i c. Kinh Th có câu: "An nh< ch" (hãy yên vi ch% ng ca mình), sách truy n có
câu "Tri ch nhi h$u h<u nh" (bit d"ng ri thì mi v<ng). Thn xin thu$t li ngh a ca ch< "ch" [26a]
 b h nghe:
"Ch" có ngh a là yên vi ch% ng ca mình, nh trong cung là ch% ng ca b h, thnh
thong b h có ng ra ni khác, thì mi yên ch% ng ca mình  &c.
Ng i làm vua i vi nhân ngh a c!ng v$y, phi  lòng ni nhân ngh a, coi nhân ngh a là ch%
ng ca mình. Tuy có lúc ra oai gi$n d<, nh ng không th nh th mãi  &c, xin b h l u ý nh<ng li
ca thn".
By gi bn Sát và Ngân nói:
"Ông có nhân ngh a, có th cm hóa kW ác thành ng i thi n, xin giao chúng cho ông, phin ông
cm hóa cho".
Bèn bo bn Trãi và Thiên T c nh$n ly nh<ng tên tù y. Trãi nói:
"Chúng là hng trW con ng ngnh, ranh mãnh, pháp ch ca triu ình còn không tr"ng tr
 &c, hung h bn chúng tôi c m=ng, cm hóa th nào  &c".
Ri sau x chém 2 tên, còn li thì x i ày.
4

Ng i n c La La T i n sang cng .
N c La La T  phía bc Ai L, giáp vi Vân Nam, n m+c theo t#c [26b] Vân Nam, khi ly t,
u t nói ting n c h.
Ng i Quang Châu thuc ph Qung Nam n dâng ng a.
5

Mùa h, tháng 4, bn M ng Qua n c Ai Lao sang cng.
6

M ng Tàm dâng 1 con voi.

1

Bc thân công nha: kW tôi t này kính b^m công nha.

2

Vùng t th &ng l u sông Mã, thuc tnh Thanh Hóa và huy n Lan Hòa.

3

Th Kinh: Thiên Ích Tc.

4

La La T i n: là mt v ng quc ca ng i Lô Lô hi ó. a bàn n c này là vùng t tnh Quý Châu, Trung Quc.

5

M ng Qua: theo li chú Bn dch c! là n c Lão Qua.

6

M ng Tàm: tc Tàm Châu, vùng th &ng l u sông Mã n c Ai Qua.
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Ra l nh cho các quan l, huy n, xã r'ng: Nu thy chZ nào có sâu n hi mm dâu thì phi cúng
l  tr" hi cho dân.
Tháng 5, ra l nh cho các i thn, hành khin và các quan tham tri ba tch, tham ngh, ài quan,
quan hình ng#c r'ng:
1

T" nay v sau, nh<ng ngày x án và nh<ng ngày các i thn chu^n quyt thì không  &c l là
vng m+t, nu ai có vng m+t thì phi trình báo vi mi ng i, không  &c thiu sót.
Ra l nh ch cho t ng hi u các o và các l, huy n, trn r'ng: Hi n ang mùa làm rung, các
quan l, huy n, trn không  &c khinh sut iu ng sc dân.
[ 27a] Tháng 6, ngày mng 4, ra l nh cho bn t ng hi u các v quân nm o u phi sai
ng i s a ch<a nh<ng chin khí b mi mt h=ng nát.
Vua h'ng ngày vui ùa vi bn hu c$n  trong cung, các i thn mun khuyên vua hc, cùng
nhau tâu lên xin c sáu vn thn là bn Hành khin th"a ch Nguyn Trãi, Trung th th lang Trình
Thun Du... i theo hai, ba i thn chia phiên nhau vào hu kinh diên. Vua sai inh Phúc tr li t tâu
không nh$n.
Vua yêu dùng hon quan Nguyn Cung. Bn Lê Sát xin git i, vua không nghe. Th là bn Sát
cáo m không vào chu. Bn Thiên T c tâu r'ng:
2

"B$c sinh tr không ai b'ng Nghiêu Thun mà còn dùng Quân Trù, Thành Chiêu làm thy. Các
 v ng i x a, s d thánh c ngày mt tng lên, ch a có b$c nào là không do hc vn. Hung chi
b h  ng lúc tu%i còn trW, ch a bit  &c mi o tr n c x a nay. i t  Lê Sát [27b] chn
dùng nho thn vào hu bên trên, là có ý mun b h  &c nh vua Nghiêu vua Thun mà thôi, sao b
h coi nh> tông miu xã tc, không thy lòng trung thành ca h,  cho h lo bun mà không vào
chu? Xin b h ngh n ý ký thác ca Tiên , thì thiên h  &c i phúc mà b h  &c h ng lc
th ca b$c i hiu".
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 5, n c Ai Lao li làm phn, ánh vào M ng Vin. Ng i Man h
N<u n c y ánh bt  &c 13 ng i, chém  &c 9 th cp, ct ly tai em dâng.
Ph# o trn Thái Nguyên là Nông Vn Thông dâng chic cung m tuyn. Cung y rZng gi<a, có
th ng mà ung  &c n c sui.
Ra l nh ch cho các quan vn võ trong ngoài r'ng:
"Nay các khanh không kính gi< phép công, ng i gi< tin bc s% sách c n c thì  ch$m tr
ho+c gây khó d, thu áng thu hay áng min thì không chu phê tâu dt khoát [28a]  làm kh% dân.
Ng i coi quân thì không th ng dân au kh%, m &n  ca dân, vt b= b"a bãi n nZi h=ng, mt, n
khi có vi c li n hch sách. Còn kW coi dân thì ch v# l&i riêng, không lo nuôi d zng dân, ho+c tha cho
ng i giàu, bt ti ng i nghèo, mua gZ làm nhà c a, x ki n không công b'ng, ch gây bè phái, lo hi
l, làm vi c không siêng nng, ch thích n ung nh$u nh>t. Li nh các quan ni phiên trn, quan i, khi
có ng i l qua li, thì s h  nó trn thoát, không chu chú ý xét bt, ch lo buôn bán  kim chác
cho mình. Các khanh cùng h ng lc tri, tr dân mà làm vi c nh th, không trái vi lòng tri ? Ch
coi li tr?m là nh<ng li nói suông. Nu các khanh bit dc ht tâm sc %i lZi x a, theo con  ng phi,
ht lòng trung thành, yêu mn nhân dân, hòa m#c vi ng liêu, công b'ng x án, khuyn khích nông
tang, d>p yên trm c p, c gi< liêm khit thì thân mình vW vang, nhà mình vinh hin, phúc n con
cháu sau này. Nu ai không theo sJ t chuc ly tr"ng pht".
Ngày mng 7, th ng cho các quan làm vi c lâu nm, siêng nng tài cán. Hng nht  &c
th ng 1 t và 5 quan tin, hng nhì  &c th ng 1 t .

1

Ngh a nh "phê duy t ngày nay.

2

Sinh tr: ngh a là sinh ã bit mi vi c, không cn phi dy bo, t" này ch dùng cho các b$c thánh nhân.
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Tr c ây, vua ã sai ng i i h=i ngm khp n c, n ây cn c vào li tâu, bt và xét h=i
nh<ng viên tham quan ô li không gi< phép n c, gm Tuyên úy các phiên trn, t ng hi u 5 o, các
viên Tuyên ph, Chuyn v$n; Tun sát các l, trn, huy n, cng là 53 ng i.
[28b] Cho s tr# trì chùa Báo Thiên là Hu Hng làm sa môn, ban cho áo tía.
Ng i dân huy n B Lãng thuc châu Hóa là Nguyn Nh Khuê b v& là Nguyn Th n và con
nuôi là Nguyn Lang git cht. Vi c b phát giác, Nguyn Th n và Nguyn Lang u b chém.
Mùa thu, tháng 8, ngày 11, sét ánh vào thuyn ca quân Tây o.
Có sâu hi lúa.
Ngày 22, úc xong t &ng vàng ca Thái T% và Quc Thái m?u, [29a] sai nhà s làm phép im
1
nhzn ri r c vào Thái miu  th.
Ngày 28, Lê Bính và Nguyn Thiên Tích vâng m nh i s ph ng Bc tr v, tâu là phó s Phan
Ninh, hành nhân Nguyn Cát Phú và ng i i theo, gm 7 ng i b b nh dch cht, n c Minh u có
iu t.
Tháng 9, thi giám quan  Quc t giám và các l, cùng quân dân có hc vn  Vân T$p  ng.
By gi, các giáo quan nhiu ng i không xng chc ho+c nói xu l?n nhau, chuy n n tai triu
ình, cho nên cho thi  thi b=, m+c khác, cho thi  chn ly quân dân b% sung chân khuyt.
Ngày 18, ngh bàn riêng v ngch thu.
Ng i  t bãi trng dâu, có rung cy lúa, quân thì cp cho 5 sào t trng dâu, dân thì cp
cho 4 sào  làm sn nghi p, min thu, nh ng không min cho kW không v& và góa chng. Phan Thiên
T c nói:
"Ng i không v& và góa chng là hng chính sách nhà vua th ng n. Nay ban n cho quân
dân mà hng ó không  &c d , th thì h không phi là dân ca [29b] vua ?".
Bn i t  Lê Sát nói:
"Quân dân b= sc làm vi c, óng góp thu khóa, còn hng không v& góa chng kia cho n c
 &c gì? V li, khi còn Tiên , ch a t"ng gim nh> cho ai thì ông im l+ng không nói gì, mà nay ã nh
thành l ri li c nói mãi không thôi là làm sao?".
T c tr li:
"Khi còn Tiên , T c này ch a  &c gi< chc trách nói nng, nay chc trách phi nói, c!ng
mun thành iu hay cho nhà n c mà thôi, có phi m u l&i riêng cho mình âu?".
By gi mi cho nh<ng ng i không v&, góa chng  &c min thu tô 3 sào.
Ly Lê Kh L$p làm Môn h ty h<u th lang tri Tây o quân dân b tch.
Ng i àn bà  xã Th ng Xá, l Quc Oai là Nguyn Th Ngc ã có 8 con vi chng. Chng b
b nh hi, Nguyn Th Ngc không cu ch<a nuôi nng, ly trm tài sn ca chng, t thông vi kh
2
giám là Nguyn Chim  m u ly chng khác, b x gio .
Vua t$p c zi voi  h$u i n, cho voi chy u%i nhau. G+p [30a] lúc có ng i dâng sn d ng
sng, vua cho voi u vi sn d ng. Con sn d ng th cùng, buc phi d ng s"ng ra húc. Voi s& hãi
lùi li, b ri xung git cht. Phan Thiên T c cùng Lê Sát, Lê Ngân can ngn. Vua im l+ng.
Ngày 26, Thái s th"a Bùi Thì Hanh m$t tâu r'ng, ngày 1 tháng 11 sJ có nh$t th c, xin dùng bí
thu$t nh nm x a,  trn ym gii tr". Vua cho dùng thu$t y, ban cho 50 quan tin.
1

im nhzn: vJ mt t &ng.

2

X giáo: x tht c% cho cht.
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Mùa ông, tháng 10, ngày mng 6, ly Lê Cnh X c làm Ni m$t vi n s, v?n hu Kinh diên;
ào Công Son làm tri Th^m hình vi n s ; Nguyn Vn Huyn làm tri Ni v$t vi n s ; Nguyn Thúc Hu
làm Ni m$t vi n phó s; Hà L$t làm H<u hình vi n i phu.
Ra l nh ch cho các quan  hai bên t h<u kinh thành và v quân các o r'ng: O a ph$n ca
ph ng mình, quân mình, [30b] chZ nào tr c có tun cnh thì phi làm li, ct ng i luân l u nhau
canh phòng theo nh quân pháp. Li nh ng i ca ph ng nào, quân nào, thì phi làm nhà ti ph ng
y, quân y, không  &c  l?n ch% khác.
Ngày mng 10, ra l nh ch cho i thn, các quan vn võ, àn ông, àn bà r'ng: T" nay v sau,
không  &c may m+c hai màu en, vàng, còn màu vàng xanh thì không cm.
Ra l nh ch cho i thn, các quan vn võ cùng quân dân r'ng: Phn t  kinh thành thì cm
ch không  &c trng dâu, nu là rung t nhà n c ban cho thì  &c trng các th hoa qu. By gi
Thái s th"a Bùi Thì Hanh nói r'ng trong cm thành kiêng trng dâu, cho nên có l nh này.
Vua thy quan tam ph^m m+c áo màu hng không h&p quy ch c!, mun sai %i áo màu xanh.
i t  Lê Sát nói:
"Tiên  khai sáng c nghi p, có ý nh phân bi t [31a] kW hn ng i kém  biu d ng các
b$c công thn. Quy ch ã nh ri, không nên thay %i n<a". Vua nghe theo.
Ngày 18, vua ng ra bn ông1 xem nm quân thi v &t sông.
Có cây cao mi mc vài t ã có qu. An ph s l Lý Nhân là Bch Khuê cho là im lành
dâng lên. Vua không nh$n.
Bãi các chc t c ca Chính s vi n tham ngh Nguyn Nh< L.
By gi giáng b% Nh< L vào ng tin v!  , Nh< L cho là b giáng, không nh$n chc. Các i
thn cho là L không thi hành m nh l nh ca vua, tâu xin bãi trut L.
Ngày 29, ra l nh ch cho các quan ng tin, các v quân và trn quân nm o, cùng nh<ng
ng i trong các snh, vi n, c#c, mZi ng i u phi mang l ng n trong 1 tháng và các th chin bào,
 dùng, hn n ngày 15 tháng 11, phi t$p h&p y  ti a ph$n ca mình  im danh và luy n
t$p võ ngh .
[31b] Tháng 11, ngày M$u Thìn, mng 1, có nh$t th c, vì Bùi Thì Hanh ã m$t tâu t" tr c,
nên không h cu m+t tri.
Ngày Quý D$u, mng 6, có sm và cu vng.
Ngày inh S u, mng 9, tri có ting nh sm. Kinh s và các huy n bên cnh ng t.
Chém Chuyn v$n s huy n Thy  ng là Nguyn Liêm.
Liêm nh$n ca ng i 2 tm l#a. Lê Sát cn c vào l nh ch thi Thái T% ghi nh$n mt quan tin
hi l thì tâu lên x trm, [nên chém Liêm]. Con Liêm xin chu cht thay cho cha, c!ng không  &c.
Chiêm Thành sai s sang.
Phát hn 5.000 quan tin cp cho t ng hi u và quân nhân i ánh d>p theo th b$c khác nhau.
M ng Bn2 sang cng các th ngà voi, s"ng tê, bc, vi.
M ng Bn giáp gii vi t ca Cm Quý, thy Quý vô l, s& v lây n mình, cho nên quy
thu$n tr c. Vua khen ng&i, sai em áo kim tuyn v th ng cho ph# o x y và ban l#a cho ng i i
s theo th b$c khác nhau.

1

Bn sông Hng,  phía ông thành Thng Long.

2

M ng Bn: tc là Bn Man.
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Ngày 21, ly [32a] T mã Tây o Lê Bôi làm T%ng qun; h<u b$t Lê Vn Linh làm Tham c,
c sut các v quân nm o và hai vn trn quân Ngh An i ánh tên phn nghch Cm Quý  châu
Ngc Ma. Vua rn bo phi nghiêm cm t ng s , vZ yên nhân dân, t%ng qun, ng t%ng qun, t%ng tri
nào trái l nh thì bt giam mà tâu xin x ti. T" v ng tri tr xung, ng i nào ra tr$n mà trái l nh
ho+c lùi li thì cho chém tr c tâu sau.
Châu Ngc Ma  phía tây Ngh An, phía ông Ai Lao. Cm Quý ch có 1 vn quân. Khi Thái T%
khi ngh a, Quý ã t"ng em quân sang giúp,  &c trao chc Thái úy. Ít lâu sau li ng v c, hi h$n t
em quân v. n khi d>p xong gi+c Ngô, Quý rt h% th>n và lo s&, nh ng li c$y t him,  ng xa,
không chu thun ph#c. Quý là ng i tham lam, tàn bo, cm dân không  &c trng trt tranh vi mình,
xây d ng cung tht ln, ly ng làm ct, v& c v& lJ phi k hàng trm, [32b] bt dân óng góp n+ng,
nói láo là  np cng, nh ng th c ra là v ht v mình. Thái T% nh git hn, nh ng vì by gi còn
 ng có vi c, nên ch a rnh tính n. Ti ây, vua sai i ánh, bt Cm Quý óng ci  a v kinh s .
Ngày 22, là ngày K Thiên thánh tit. Ban yn cho các quan. Cho trình din các trò vui và múa
g m  thm i n. Ban cp tin mi úc theo th b$c khác nhau.
Ngày 24, s Chiêm t" bi t v n c. Ban cho vi l#a. Sau Lê Nh< Lãm h=i bn h r'ng:
"ng rung các x Th% L!y1 ca n c Chiêm vn là t ca ta, các ng i nhân lúc n c ta
nhiu bin c, c p ly  t vZ béo mình, ti nay v?n không nói n tr li. L cng hàng nm li
không np là ti làm sao?".
S Chiêm tr li:
"Bn thn mun cho hai n c thân yêu nhau, còn  gõ c a mà xin l a. Song chúa n c thn
già l?n, không chu tin ai. Thn xin triu ình c s sang báo cho chúa n c tôi, nu không thì dù bn
thn có nói c!ng không có b'ng chng gì  làm tin c". [33a]
Nh< Lãm nói:
"Triu ình há li không có ly mt s thn hay sao? Nh ng n c ng i không gi< l n c nh=
th n c ln, thì s thn âu có th khinh xut mà i  &c?".
Bèn làm công vn óng du ca Th &ng th trao cho s Chiêm mang v.
Ly tri Th^m hình vi n s ào Công Son làm Th^m hình vi n s kiêm L b th &ng th . Công
Son rt am hiu in c! và phong t#c ng i Ngô. By gi s nhà Minh sp sang, vua mun Công Son
gi< vi c ng tip, cho nên có l nh này.
+t chc Trn quan tri quân dân s .
Tuyn tráng inh sung quân.
Tháng 12, s Minh là Chu B$t, T Kinh sang báo vi c vua Minh lên ngôi2 và vi c gia tôn thái
hoàng thái h$u.
B$t vào n a gii, tr c ht sai ng i tâu vi vua m+c  cát ph#c3 ón tip. n khi m c
chiu th , c!ng không làm l c ai, yn ti c vui chi nh th ng.
Bn B$t tham lam thô b, trong b#ng rt hám tin ca nh ng ngoài [33b] m+t làm ra vW liêm
khit, mZi khi có t+ng l v$t vàng bc, u t" chi không nh$n, nh ng li nhìn nh<ng ng i i theo nét
m+t ngn ngi. Triu ình bit ý, mi  a nh<ng ng i i theo sang d yn  phòng khác, ri nhân lúc
rót r &u, ngm ly my nén vàng n vào lòng bn B$t. B$t m"ng rz khôn xit. Bn B$t li mang nhiu

1

Dch theo nguyên vn. Bn dch c! chép là "Rung các x Chiêm ng và C% Luj".

2

Tc là Minh Anh Tông.

3

Cát ph#c: áo m+c lúc có vi c vui, trái vi tang ph#c.
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hàng ph ng Bc sang, +t giá cao, ép triu ình phi mua. n khi v n c, phi bt n gn mt
nghìn dân phu khiêng gánh  cng v$t và hành lý ca bn B$t.
H l nh cho v quân các o và nm quân Thit t vét sông ông Ngàn1.
Ngày 11, ly tri ni m$t vi n là Nguyn Vn Huyn, i n trung th ng s L ng Thiên Phúc,
Qun l nh Lê Lung, T hình vi n i phu inh Lan, cùng i vi s ph ng Bc là Chu B$t, em biu
m"ng vua Minh lên ngôi và hoàng thái h$u  &c gia tôn.
Ván khc mi sách T th i [34a] toàn hoàn thành.
Ly Z Vn Lng làm Tri ph l Quc Oai Th &ng; Hà a M?n làm ng tri ph l Thiên
Tr ng; Phm Thì Trung làm Tham tri b tch ông o; Hà Ph và Bùi Nh< L nh u làm ng tri Th^m
hình vi n; Nguyn Tông Nhân làm Thiên tri Th^m hình vi n s ; Phan Công Ích làm H<u hình vi n lang
trung.
Sai bn T không M ng Mc và Lê Kh Tham, Thiu úy Lê Xa Miên cùng em quân M ng ca
trn y i ánh bn o Qu`nh  Ai Lao.
Ngày 27, ban tin cho các quan vn võ theo th b$c khác nhau.
Bính Thìn, [ Thi u Bình] nm th 3 [1436], (Minh Anh Tông Chính Thng nm th 1). Mùa
xuân, tháng giêng, bàn sai Th^m hình vi n s kiêm L b th &ng th ào Công Son và Ni m$t vi n
phó s Nguyn Thúc Hu sang nhà Minh cu phong.
Mùa h, tháng 5, ngày mng mt, i xá.
[34] Tháng 6, ngày mng 6, sai bn Th^m hình vi n s kiêm L b th &ng th ào Công Son
và Ni m$t vi n phó s Nguyn Công C sang nhà Minh np cng h'ng nm.
Mùa thu, tháng 7, b% sinh  các l.
Ly Lê Thúc Hin làm An ph s l Tr ng yên. Hin ng i thôn Hn, thuc Hng Châu, có tài
v chính s ,  &c mi ng i khâm ph#c.
inh T, [Thi u Bình] nm th 4 [1437], (Minh Chính Thng nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, th% tù châu MZi2, trn Gia H ng là bn o Quj, o Thang d?n ng i châu ó n bt viên th%
quan là i tri châu o L em tht c% cht, ri gi< tri sách làm phn. Chiêu tho s Hà An L &c ánh
d>p  &c, bt sng bn Quj và bè ng hn trm tên gii v kinh git i. Li ly An L &c làm Chiêu tho
i s; ao Xa, con o Quj làm Hoài vin t ng quân, kiêm ng tri châu bn châu, ban cho m!, ai,
[35a] y ph#c.
Sai Hành khin Nguyn Trãi và LZ b ty giám L ng ng c sut làm loan giá, nhc khí, dy
t$p nhc múa.
Ngày 13, nhà Minh sai chánh s là Binh b th &ng th Lý Úc, phó s là Thông chính ty h<u
thông chính Lý Hanh mang chiu sc n vàng sang phong vua làm An Nam Quc V ng (n n+ng 100
lng, núm hình con lc à, làm b'ng vàng). Khi bn Úc v n c, vua ban cho l v$t rt h$u, nh ng bn
Úc t" chi không nh$n.
Ngày 17, ly Qun l nh quân Hùng ti p là Thái S Minh làm chánh s; ng tri Th^m hình vi n s
Hà Ph và H<u hình vi n i phu Nguyn Nh$t Thng làm phó s sang t n nhà Minh.
Làm l tu cáo Thái miu, vì nhà Minh sang phong.
[35b] H l nh cho các Hành khi Ban cho quan võ i m! cao son. Tr c ây, quan võ i m!
chit xung, n nay cho i m! cao sn c!ng nh quan vn.
1

Sông ông Ngàn: khúc sông ung chy qua huy n T" Sn c! nay thuc huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc.

2

MZi Châu: tc M ng MuZi, sau %i là Thu$n Châu. Thu$n Châu i Lê gm các huy n Thu$n Châu, M ng La, Mai Sn tnh Sn
La và huy n Tun Giáo, tnh Lai Châu ngày nay.
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n nm o làm s% h tch.
Thi vit ch< làm tính, ly Z 690 ng i, b% làm thuc li các pha môn trong ngoài.
Phép thi: K` th nht, thi vit ám t c% vn. K` th hai, thi vit ch< chân, ch< tho. K` th ba,
thi phép làm tính. Ng i dân và sinh  u  &c vào thi, giám sinh và nh<ng ng i ã  s% quân thì
không  &c thi.
By gi quan t t ng u là i thn khai quc, không thích Nho thu$t, chuyên ly vi c s%
sách, giy t và ki nn t#ng  xét thành tích ca các quan, bn li thuc phn nhiu chiu hót quan
trên, cho nên quan trong ngoài có chc nào khuyt thì tin c  b% dùng. Bn hãnh tin chán ghét hc
thu$t, theo ngh ao bút1. Giám sinh c!ng mun b= vi c hc hành mà xin vào làm li, cho nên cm
không cho thi. Ln thi này, nh<ng kW lun lt, thnh thác có ti mt n a.
Hành khin Nguyn Trãi dâng bn vJ khánh á và tâu r'ng:
"K ra, i lon dùng [36a] võ, thi bình chung vn. Nay úng là lúc nên làm l nhc. Song
không có gc thì không th ng v<ng, không có vn thì không không th l u hành. Hòa bình là gc ca
nhc, thanh âm là vn ca nhc.
Thn vâng chiu son nhc, không dám không dc ht tâm sc. Nh ng vì hc thu$t nông cn,
s& r'ng trong khong thanh lu$t, khó  &c hài hòa. Xin b h yêu nuôi muôn dân,  chn xóm thôn
không còn ting oán h$n bun than, nh th mi không mt cái gc ca nhc".
Vua khen ng&i và tip nh$n. Sai th& á huy n Giáp Sn ly á  núi Kính Ch  làm.
Tháng 2, vua ti tr ng ua xem t$p võ ngh .
Ly T hình vi n i phu inh Lan làm An ph phó s l Bc Giang th &ng. %i oàn Quc S
làm An ph phó s l An Bang, ly bn ni th Nguyn ình Trc ba ng i làm Chuyn v$n phó s, V!
i [36b] khách i tr ng L u Bá Cung làm T s ng ch huy s.
Tr c kia, Bá Cung làm thông s cho Thành Sn hu V ng Thông. Nm inh Mùi (1427), Thái
T% óng bn doanh  B , V ng Thông th ng sai Bá Cung i li thông tin tc. Thái T% bo Bá Cung
r'ng:
"Nu V ng Thông qu rút quân v n c, ta sJ phong ng i t c hu".
Khi t n c bình yên,  &c ct nhc làm i tr ng.
n ây, các i thn u nhc ti vi c ó, cho nên có l nh này.
Ngày *t H&i, làm l tu cáo Thái miu. Truy dâng tôn hi u cho các Tiên , Tiên h$u:
Hin T% Chiêu c Hoàng  là Hin T% Chiêu c Chí Nhân Hoàng 2 Hin T" Gia Th#c
Hoàng Thái H$u là Hin T" Gia Th#c Khâm Thu$n Hoàng Thái H$u3, Tuyên T% Hin Vn Hoàng  là
Tuyên T% Hin Vn Du Trit Hoàng 4, Trinh T" Ý Vn Trang Du Hoàng Thái H$u5, Thái T% Thng
[37a] Thiên Khi V$n Thánh c Thn Công Du Vn Anh V! i Hiu Hoàng 6, Cung T" Quc Thái
M?u là Cung T" Quang M#c Hoàng Thái H$u7, vì nhà Minh sai s sang phong.
Gia phong thn t" các x trong n c, sai quan n t.
1

ao bút: ch bn th li chuyên nm giy t s sách.

2

Tc Lê inh, ông tZ bn i ca Thái Tông.

3

Tc bà Nguyn Th Quách, v& ca Lê inh.

4

Tc Lê Khoáng, cha Lê L&i, ông ni ca Thái Tông.

5

Tc bà Trnh Th Th ng, v& ca Lê Khoáng.

6

Tc Lê L&i.

7

Tc bà Phm Th Trn, m> Thái Tông.
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Bn inh Cnh An cho là triu nghi không nghiêm, h+c ti bn i n tin ô ch huy s Hà Thê,
Phm Ni, Lê Lung, u pht t" 80 tr &ng tr xung. T" y, triu nghi mi hi nghiêm.
Kho xét võ ngh ca các t ng hi u. Phép kho xét: bn cung là mt môn, ném tên là mt
môn, ánh mc là mt môn. C ba môn u  &c thì cp l ng toàn phn, ai không  &c môn nào thì b
gim l ng, sau coi ó làm l th ng.
[37b] Tháng 3, nêu bin biu d ng li t n< Lê th.
Lê th tên là Lin, ng i làng Phúc Lâm, l Quc Oai trung, là v& ca Túc v L ng Thiên Tích
i H, có nhan sc, goá chng sm, không có con, th ph#ng nhà chng, cúng l chng n khi cht.
Thiu bo Lê Quc H ng em vi c y tâu lên, nên  &c biu d ng.
Hn hán, h l nh cho các l, huy n trong n c làm l cu m a.
Ngày *t Tw, có nguy t th c. Thái s Bùi Thì Hanh m$t tâu nên ^n i, không h cu.
ô tri t h<u ban á hu Lê V$n cht. Truy t+ng Trung th l nh T hi u hu, tên th#y là Hu Tri.
V$n là anh ca Cung T" Hoàng Thái H$u1 (tr c h Phm,  &c ban quc tính là h Lê).
Vua ng ra h Tây xem cá.
Ly Tuyên úy s Lng Sn là Lê Lng làm Tuyên úy i s, T hình vi nn i phu ào Mnh
Cung làm Lang trung vi n y; Nguyn Doãn Cung [38a] làm H<u hình vi n lang trung; T ng hình vi n
i phu Nguyn Tr ng làm H<u hình vi n i phu; chuyn v$n huy n Thy  ng2 là V! ình Ngn
làm Ty hình vi n i phu; Chuyn v$n huy n  Giang3 là Nguyn Nh$t Ty làm T ng hình vi n i phu.
Mùa h, tháng 4, làm l cu m a  cung Cnh Linh.
Vua mun xem th chiu và th vn ca h H4, Nguyn Trãi s u t$p  &c vài ch#c bài th, vn
b'ng quc ng< dâng lên.
Ban tin sm triu ph#c, m!, ai cho các quan vn võ trong ngoài theo th b$c khác nhau.
Tháng 5, Hành khin Nguyn Trãi tâu r'ng:
"Mi ri, bn thn cùng vi L ng ng hi u nh nhã nhc, nh ng kin gii ca thn không
ging vi L ng ng, thn xin tr li công vi c  &c sai".
Tr c kia Thái T% sai Nguyn Trãi nh ra quy ch m! áo, ch a kp thi hành. n ây, L ng
ng dâng s th [38b] i ý nói:
"V l thì có l i triu và l th ng triu. T tri, cáo miu, ngày thánh tit5, ngày chính ám6,
thì làm l i triu, hoàng  m+c áo c%n, i m! mi n, lên ngi ngai báu, trm quan u m+c triu ph#c
i m! chu. Còn nh<ng ngày mng mt, ngày r'm h'ng tháng thì Hoàng  m+c áo bào vàng, i m!
xung thiên, ngi ngai báu, trm quan u m+c công ph#c, i m!.
L th ng triu thì hoàng  m+c áo bào vàng, i m! xung thiên, ngi s$p vàng, trm quan
m+c th ng ph#c c% tròn, i m! sa en. V nhc thì có nhc t Giao, nhc t Miu, nhc t Ng! t 7,
nhc cu khi có nh$t th c, nguy t th c, nhc i triu, nhc th ng triu, nhc c u tu khi i yn,
1

Cung T" Hoàng Thái H$u là bà Phm Th Trn, sinh ra Lê Thái Tông.

2

Huy n Thy  ng: nay là huy n Thy Nguyên; Hi Phòng.

3

Huy n  Giang: nay là huy n Sn D ng, tnh Hà Tuyên.

4

Tf H Quý Ly, H Quý Ly có nhiu th vn b'ng ch< Nôm, nh ng hi n nay ch a tìm li  &c.

5

Thánh tit: ngày sinh ca vua.

6

Chính ám: ngày mng mt tt Âm lch.

7

Ng! t : theo L kinh, thiên Nguy t l nh, thì Ng! t
ln), Hành ( ng i).

là nm l t các thn H (c a), Táo (bp) Trung l u (gi<a nhà), Môn (c a
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nhc dùng trong cung, không th dùng nht lot  &c. V lZ b i giá, nh xe ki u thì có i l, t &ng
l, mã l1, có c u long d , tht long d 2,
có b lin, có phi lin3; v nghi tr &ng thì có kim qua, ph, vi t, chàng, ph n, [39a] tinh k`, mao tit,
ch ng phin4, long ng! ph &ng. S ng a óng vào xe và s i ng! theo hu c!ng u có quy nh c,
thn không th chép ht  &c".
Th y dâng lên, vua sai L ng ng nh ra các quy ch. ng nhân ó dâng lên quy ch v
m! áo và nhc khí. i , quy ch do ng và Trãi nh ra phn nhiu không h&p nhau, nh<ng ch% bàn
v s l &ng, trng l &ng các nhc khí có nhiu iu trái nhau, mà trình bày c!ng khác nhau, cho nên
Trãi xin thôi vi c ó.
Vua theo li bàn ca ng, ri làm theo. Vua yt Thái miu bãi trò hát chèo, không tu nhc
dâm n<a5.
Cho Th ng< s Nguyn V nh Tích  &c ph#c chc.
By gi có viên ng qun l nh6 Lê Trung Xích sai lính làm vi c riêng và làm nhiu iu sai trái.
Nguyn V nh Tích h+c ti, cho là áng phi bim chc. Tri t" t#ng Trnh Khc Ph#c cu gz cho Trung
Xích. V nh Tích xin xét ti luôn c Khc Ph#c. Vua không nghe. Ngày hôm sau, V nh Tích dâng s t"
chc. Ch a  &c l nh, V nh Tích không chu n ban n<a. inh Cnh [39b] An và Phùng Vinh tâu vua:
"V nh Tích làm gì mà không cho ph#c chc?". Vua bèn cho ph#c chc.
Th &ng th l nh tham tri chính s , tri Bc o quân dân b tch s ình hu Nguyn Lãm 7 cht,
 &c truy t+ng nh$p ni thái bo, tên th#y là Trung T nh. Lãm ng i en mà cao, có tài bi n bác.
Tháng 6, hn hán, có sâu hi lúa. H l nh cho các l, trn làm l cu m a.
Ly Nh$p ni thiu úy Tam tri Tây o ch v quân s là Lê Th$n làm Tham tri Bc o ch v
quân s ; Nh$p ni thiu úy th &ng Nam Sách v 8 t%ng qun là Lê Lãng làm Tham tri Tây o ch v
quân s ; Thiên Quan v ng t%ng qun là Lê Lu$n làm Nam Sách Th &ng v ng t%ng qun; Phán i
tông chính t là Trnh Khc Ph#c làm tri Bc o quân dân b tch; Thanh Hóa l ô t%ng qun là Lê Lý
làm Bc Giang H l ng t%ng qun; [40a] tri Ni m$t vi n s là Nguyn Vn Huyn làm Thu$n Hóa l
tri ph; Chính s vi n tham ngh là Nguyn Tông Tr" làm Thanh Hóa ng tri ph; Nguyn Nh< Son
làm Chính s vi n tham ngh.
Th ng s inh Cnh An tâu vua: "Nh< Son là ng i tham ô, ã ba ln phm pháp, nay li
 &c làm quan t ph^m thì ly gì  khuyên rn kW khác".
Vua không nghe.
Ngày Canh Ng, kinh s có m a, các quan u chúc m"ng, vua sai ng i i các l xem có m a
không.
Ngày Tân Mùi, xung chiu r'ng: My nm nay hn hán sâu b xy ra liên tip, tai dch có luôn,
phi bt hình pht, gim thu khóa,  yên lòng dân.

1

i l: xe ln, t &ng l: xe trang sc b'ng ngà voi; mã l: xe ng a.

2

C u long d : ki u chín rng; tht long d : ki u by rng.

3

B lin: xe i thong th, phi lin: xe i nhanh.

4

Tinh k`, mao tit: là các loi c. Ch ng phin: loi qut ln làm b'ng lông chim.

5

Nguyên vn là dâm nhc, i l$p vi nhã nhc,  ây ch các làn i u dân gian.

6

Nguyên vn: " Quan ng quân quan l nh..." hEn là in lm,  ây chúng tôi d a vào bn dch c!.

7

S a li theo bn dch c.

8

Nên s a li là Nam Sách th &ng v nh  d i.
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Ly Nam Sách H v ng t%ng qun Trnh Kh làm Hành quân t%ng qun tri xa kw v ch quân
s qun l nh Thit t h$u d c thánh quân thái giám ng tin l#c quân tri ng tin võ s ng tin trung
quân ch i; i n tin [40b] ô hi u im Lê Ê làm Thit t h<u quân ng t%ng qun, H<u quân
ng t%ng qun Lê Hi u làm Khoái l t%ng qun; Khoái l t%ng tri Lê H% làm Nam Sách H v t%ng tri;
ô ch huy s Hà Thê làm i n tin ô kim im; Ch huy s Phm Ni làm ô ch huy; Ch huy phó s
Lê Lung làm Ch huy s.
By gi, vua ã ln tu%i, xét oán mi vi c ã sáng sut, mà Lê Sát v?n tham quyn c v nên
vua càng ghét Sát, nh ng ngoài m+t v?n t= vW bao dung. Sát không nh$n ra iu ó.
n ây, vua cùng nh<ng ng i hu c$n bàn m uu cho r'ng Lê Ê, Lê Hi u là ng i thân thích
ca Sát, mà Trnh Kh thì truc có him khích vi Sát, bèn cho bn Ê ra ngoài ri trao cm binh cho Kh
nm gi<. Sát xin gi< Hi u li nói r'ng:
"Nu Kh  &c hu trong cung thì s& thn nguy mt".
Vua tr vào cung.
Ngày hôm sau, vua sai ng i báo cho inh Cnh [41a] An:
"i t  Sát cho thng chc mà không nh$n, ta mun ly Lê Vn An làm Hi Tây o ng ô
c t%ng qun, mà Lê Sát ngn tr".
inh Cnh An, Nguyn V nh Tích lin h+c ti r'ng:
"Lê Sát quen thói chuyên quyn, ti y khó lòng dung th".
T tâu dâng lên, vua trao cho Hình quan xét h=i. Sát b= m! tâu r'ng:
"Nay khép cho thn ti chuyên quyn, th là ti ca thn do Tiên  mà có c".
By gi bn Lê Vn Linh, Lê Ngân u cu gz cho Sát, nh ng vua không nghe.
Nh$p ni t mã tham d triu chính Bc o ng ô c t%ng qun ình hu Lê Vn An cht,
 &c truy t+ng T không, tên th#y Trung Hin. Trong ám quan võ, Vn An là ng i hoà nhã hn mt
chút, mZi khi tip các s i phu u gi< l.
Ly Hàn lâm vi n hi u khám Nguyn Khc Trung làm Tây o i t mã nha ch b; [41b]
Trung th tr c tác H c Phùng làm Ni i n biu t$p c#c phóc ch ng. Triu tr c, chc phó
ch ng các c#c ch n bát ph^m thôi, nay thng lên l#c ph^m. Ng i nào n t c này thì m+c áo l#c.
Ngày Bính Tut, sét ánh lu c a ông kinh thành, có ng i cht.
Bãi chc t c ca i t  Lê Sát. Xung chiu r'ng:
"Lê Sát chuyên quyn nm gi< vi c n c, ghen ghét b$c hin tài, git Nhân Chú  hòng ra oai,
trut Trnh Kh bt ng i ta ph#c, bãi chc t c ca  ài khin ình thn không còn ai dám nói, u%i
Cm H% ra biên gii cho gián quan u bt mi ng im hi. Xét mi vi c làm ca hn u không phi là
phép tc ca kW làm tôi. Nay mun khép nó vào hình lu$t  t= rõ phép n c, nh ng vì là viên c m nh
i thn, có công vi xã tc, nên +c cách khoan tha, nh ng phi bãi chc t c".
Cho Bùi  ài  &c ph#c chc ng tri môn h t ty s , t c Trí t , thành tri Tây [42a] o
quân dân b tch nh c!.  a Tây o tham tri quân dân b tch +ng c ra làm An ph s trn Lng
Sn, ít lâu sau bt h ng#c
Ly Phm Bôi làm ông o hành quân t%ng qun: Lê Lý làm Nh$p ni thiu úy tham tri Tây o
ch v quân s . T c b= ch< "Công thn" và chc t c ca bn Lê Vn Linh, giáng xung làm Bc x.
Ly Lê Th$n làm T mã tri Bc o ch v quân s ; Tham tri chính s Lê nh làm T mã; Tham tri Nam
o ch v quân s Lê Lãng làm Tham tri Bc o ch v quân s ; Lê Lan làm Bc Giang H v ng
t%ng qun. Ly Thiên ng u v hành quân t%ng qun qun l nh t d c thánh quân kiêm Ngh An l i
t%ng qun Lê Chuyt làm Bo chính công thn hành quân t%ng qun tri Kim ngô v ch quân s qun
l nh [42b] h<u d c thánh quân.  a Lê Ê ra làm ng t%ng qun l Quy Hóa. Ly Nh$p nii t khu Bc
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o hành quân ô t%ng qun Lê Ngân làm Nh$p ni i ô c Quy Hóa trn phiêu kw th &ng t ng
quân +c tin khai ph nghi ng tam ty th &ng tr# quc, Quc huy n th &ng hu.
Mùa thu, tháng 7, thng thiu úy tham tri Hi Tây o ch v quân s Lê Khuyn làm Tham tri
chính s , gia b%ng thánh tráng s v t%ng qun thiu úy tham tri chính s .
Ly Chiêu nghi Lê Nh$t L , con gái i ô c Lê Ngân, làm Hu phi, ph Nguyên phi Ngc Dao,
con gái Lê Sát, làm th nhân. Xung chiu r'ng:
"Lê Sát ti không th dung th, áng phi chém  rao, nh ng tr?m tha không cho git. Duy
+ng c là kW bày m u cho Sát, nh hi xã tc thì phi chém bêu u. Nguyn Gia Nô vì bit chuy n
li không t cáo thì phi ày ra châu xa. Còn [43a] bn Lê Vn Linh, Lê L nh, Lê Th#, Lê Ê, Lê Hi u, u
phi x pht theo pháp lu$t, có ân xá c!ng không  &c h ng. Lê Bang vì là con r ca Sát, t ti n ra
vào nhà Sát, cho ày ra châu xa".
Ly An ph s l Lng Sn là Bùi Cm H% làm Ng s trung th"a, vì H% tr c ã h+c ti Lê Sát1.
Cho Lê Sát  &c t t  nhà.
T chiu vit: "Lê Sát nay li ngm nuôi bn võ s , liu cht, m u hi b$c trung thn l ng
t ng, m u k gio quy t, du tích gian phi mZi ngày mt l rõ, áng phi chém em rao".
Lê Ngân và Bùi Cm H% cùng tâu r'ng:
"Ti Sát áng cht, nh ng Sát t"ng là i thn, nu em xác i rao  làm nh#c thì s& r'ng 
ting chê c i cho i sau".
Bèn cho  &c cht  nhà. V& con và in sn nhà Sát u b tch thu. em  c ca ci nhà
Sát ban cho các quan.
Ly Tuyên ph i s Thái Nguyên h bn là Lê Lôi làm Xa kw ng t%ng qun kiêm ô t%ng
qun ph l [43b] Thanh Hóa (Lôi ng i làng C% Ninh, huy n Nông Cng); Tuyên úy i s trn Tuyên
Quang là Trn L u làm Kim ngô v ng t%ng qun kiêm ô t%ng qun l Thu$n Hóa; Nguyn Cnh Th
làm Môn h h<u ty th lang tham tri Hi Tây o b tch nh c!; Ni m$t vi n phó s Nguyn Thúc Hu
làm ng tri th &ng th t ty s tham tri Hi Tây o b tch. Ly Nh$p ni th snh ô áp nha tham d
triu chính Lê Khiêm làm th &ng th l nh tri Hi Tây o quân dân b tch; T%ng tri Bc Giang trung l
Lê Chích làm Tuyên úy i s Thái Nguyên h bn.
Bãi chc Chuyn v$n phó s a C^m ca Phan Thiên T c, bt sung quân ca bn l, vì T c là
bè ng ca Sát.
Ly ng tri Th^m hình vi n s Bùi Nh< L nh làm An ph s l Quc Oai H; Chuyn v$n s l
Bc Giang H [44a] Nguyn Tòng Ki m làm An ph l s trn Lng Sn. Ly Ph#ng tuyên s Phm Sát
làm nh$p ni th snh ô ty; Tri t h<u ban s ào Công Son làm Môn h t ty th lang tham tri Bc o
b tch.
By gi ph ng tây nam có ting kêu nh sét ánh, m a to gió ln $p ti.
Tháng 8, ly Thái giám tham tri chính s Trnh Kh làm Thiu úy. Ly nh$p ni thiu úy t%ng
qun tin d c thánh quân Lê Th# làm Tham tri chính s .
Thuyn buôn n c Xiêm La sang cng.
By gi, Ai Lao em quân sang tranh châu Mã Giang2 và châu Mc, Xa Tham ánh li, chém
 &c tù tr ng ca chúng là bn Man N<u hn 20 th cp, bt sng hn 20 ng i gii v kinh s . Ai Lao
sai s sang xin li. Vua tha cho v.

1

Bùi Cm H% tr c làm quan ng s , mâu thu^n vi Lê Sát, b %i ra làm An ph s trn Lng Sn. Xem s vi c nm Thi u Bình
th 1 (1434), tháng 9.

2

Vùng huy n sông Mã, tnh Sn La ngày nay.
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Chng i Nguyn Vn [44b] Lôi tâu xin cho i ly ngc trai  ông Hi  dùng vào các vi c
ca nhà n c, nh ng vua không nghe.
Ly các Tham tri chính s Lê Th$n, Z i, Nguyn Xí, Lê Th# làm tri t" t#ng s .
Thiu bo tri t" t#ng Bùi Quc H ng và Phán i tông chính t tri t" t#ng Trnh Khc Ph#c u
b bim 1 t . Lang trung Phan Công Ích và i phu Nguyn Tr ng u b bãi chc, u%i v làm dân.
By gi, vua sai các i thn duy t xét các quan x ki n xem ai làm tròn chc trách... Nguyn
T ng vì tu%i già li rt nhiu b nh t$t. ào Mnh Cung, Nguyn Doãn Cung vì ã nh$n quan t c ca
ng i Minh, thi Thái T% li làm quan x ki n thi gian dài, nay bn Khc Ph#c, Quc H ng xin cho %i
sang chc khác. Vua gi$n vì bn Quc H ng, Khc Ph#c tin c ng i không úng, li che giu ti tham
ô cho chúng, xin cho chúng %i sang chc khác, nên cho bim chc bn Khc Ph#c và bãi chc ca Công
Ích và Nguyn T ng.
Sai các quân ng tin theo m?u sEn mà vJ m+t thu?n [45a] và nón da.
Hàn lâm vi n ãi ch V! Vn Ph thông dâm vi m> v& là Nguyn th, chuy n b phát giác, phi
x ti chém. Ph xin  &c chuc ti, cui cùng b ày ra châu xa.
Ra ch d# cho các ãi thn, thái giám và hình quan r'ng:
"Nh<ng ng i x án, phi cn c vào các iu chính trong lu$t mà xét x , còn cn c vào iu
nào  x mt ti nào thì phi tham kho lu$t hình ri trình cho i thn thái giám, ài quan và nm o
cùng nhau xem xét, nu các quan y u cho là phi thì sau mi quyt nh. ó là vì vi c ki n t#ng có
th có oan khut, cho nên phi xét li cho rõ ràng, không  &c nh bn Lê Sát tr c ây, ch xét x
theo li thiên v hi l.
Cho T bc x Lê Vn Linh làm Tri t" t#ng s .
Ly Ng tin c ng nZ h=a ng tri quân Lê % làm Chính s vi n ng tham ngh.Trung th"a
Bùi Cm H% tâu r'ng:
"Chc Tham ngh quan h n vi c ph# chính, không phi là b$c [45b] lão thành thì không
 &c. Nay Lê % là ng i nhiu lm lZi mà thng lên chc y thì làm sao cho  &c?".
Vua không nghe.
Trung th"a Bùi Cm H% tâu r'ng:
"B h lên ngôi ti nay, hay thay %i phép c! ca Thái T%, nh LZ b ty ng giám L ng ng,
Tiên  cho là ng i hi hiu bit, dùng làm Ni nhân phó ch ng, sau thy hn khúm núm, không th
gn g!i  &c, cho ra làm vn i. Nay li thy hn làm quan1 xin b h ngh li".
Tháng 9, ng i th& Cao Li t dâng hai chic m! c= và ly dân xin vào làm  c#c ó. Th ng s
Nguyn V nh Tích can r'ng:
"Thi x a, ng i làm vua không h quý ngh ua l khoe khéo. Cho nên vua Thun óng  sn
mà có n 17 ng i can ngn. Nay có ng i dâng m! thì xin b h hãy ngh ti thi Tiên  phi dãi gió
dm m a, ch a bao gi có th ó?".
Khi bãi chu [46a] vua  a m! cho i thn và ài quan xem và h=i h:
"Cái m! này có gì là l mà quan phi can?".
V nh Tích tr li:
"Thn mun vua hn c Nghiêu Thun, cho nên can tr c cái iu ch a manh nha ó thôi!".

1

CMCB17, 11a ghi L ng ng  &c thng ô giám trung th"a.
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Vua li mun ly 12 ng i vào c#c quan tác1. Bùi Cm H% dâng s can ngn. Vua gi$n, cho là
Cm H% tr c ã h+c ti bn Quc H ng, nay li giúp cho bn y, tr c sau nói không thng nht, nêm
bim 2 t .
Giáng chc bn Qun l nh Lê B, Lê Lao, Lê LZi, cho tr v các chc Trn ph, Tun sát nh
tr c, vì h là nh<ng ng i  &c Lê Sát tin c .
LZ b ty ng giám kiêm tri in nhc s L ng ng dâng nhc mi ph=ng theo quy ch ca
nhà Minh mà làm.
Tr c ng và Nguyn Trãi ã vâng m nh son nh nhã nhc. Trong ó, nhc  trên2 có 8 loi
thanh âm nh : trng keo ln, khánh chùm, chuông chùm3, +t các loi àn cm, àn st, sênh, qun,
th &c, chúc ng<, huân trì4. Nhc  d i i n [46b] thì có ph ng h ng treo, khng hu5.
Mùa ông, tháng 10, ày bn Lê Tho ra châu xa.
By gi bn Lê Tho, Lê Khn, Lê Khc Hài u là võ s , là bn thân tín ca Lê Sát. n khi Sát
b ti, có ng i nói bn chúng là thích khách ca Sát, tra kho th nào chúng c!ng không nh$n. Hình
quan cho là bn Tho nghe Lê Sát nh git i ô c Lê Ngân, ti áng chém. Có ch +c ân tha cho
ti cht, bt ày ra châu xa, tch thu v& con, in sn.
o M  châu Ngc Ma bt em hn là bn o Mun và hn 50 th h gii v kinh s .
Mun là em khác m> ca M, u là con ca Cm Quý. Khi quan quân ánh Ngc Ma, thì M quy
thu$n triu ình, còn Mun thì theo cha sang Ai Lao. Sau khi Quý b git, M gi Mun v. n khi v, li
âm m u git M, cho nên M bt em np.
[47a] Ngày Canh Ng, nm kiu xe l6 làm xong. Cho LZ b ty ng giám L ng ng làm ô
giám.
Ni m$t vi n s Lê Cnh X c nh$n 20 lng bc hi l, chuy n b phác giác, theo lu$t thì áng
ti cht. Vua thy Cnh X c hu kinh diên lâu ngày, xung l nh riêng cho bãi chc v làm dân.
Tháng 11, cho Lê Cnh X c làm Hàn lâm vi n th ging, ng tin, hc sinh c#c phó; Chu Tam
Tnh làm T hình vi n i phu: Trn Phong làm H<u hình vi n i hu; Nguyn Nh$t Thng làm An ph s
l An Bang.
Ly Chuyn v$n huy n Thch Tht là Trn Hin làm Th ng s .
By gi, Hin tâu là huy n y có mt nhánh sông c!, thuyn bè có th qua li  &c mà T%ng
qun Lê Hin tâu xin lp i làm t ca mình, do y thuyn bè qua li b cn tr nhiu. Trung th"a Bùi
Cm H% tâu r'ng Hin không né s& quyn th, có th làm chc phong hin, [47b] cho nên Hin  &c
phong chc ó.

1

Quan tác: có ngh a là "làm m!", c#c quan tác có lJ là c#c th& th công chuyên làm các loi m! dùng cho các quan thi ó.

2

Nguyên vn: " ng th &ng". Bn c! dch là "trên  ng";  ây là "triu  ng", là i n ca nhà vua khi ra coi chu, i l$p
vi " ng th &ng" là " ng h" tc là d i i , ngoài i n.

3

Nguyên vn: "biên khánh, biên chung", tc là b khánh, b chuông gm 16 chic khánh t" nh= n ln và 16 chic chuông t nh=
n ln cùng treo mt giá  trên.

4

Sênh, qun th &c: u là các loi sáo. Chúc: làm b'ng gZ, hình vuông, cao 1 th c 3 tc, gi<a li lên nh cái trng ánh. Ng<:
làm b'ng gZ, hình con h% n'm l ng có 27 rng c a b'ng ông, ly gZ c vào thành ting. Huân: làm b'ng t nung hình nh qu
trng, có lZ  th%i. Trì: làm b'ng trúc, có lZ  th%i.

5

Ph ng h ng: gm 16 th=i gang dài, t" nh= n ln cùng mc nghiêng vào mt giá, có hai tng, ly dùi nh= b'ng ng 
ánh. Không hu: là th nhc khí nh các àn st nh ng nh= hn. Qun dch: là các loi sáo.

6

Nguyên vn: "Ng! l", là 5 loi xe ln là : Ngc l (xe nm ngc), Kim l (xe trang sc b'ng vàng), T &ng l (xe trang sc b'ng
ngà voi), Cách l (xe bc da), Mc l (xe óng gZ). S l &ng xe và quy cách xe ca vua và hoàng h$u, cung phi u có quy ch
sEn. Các xe y u gi chung là "l".

400

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XI

Ban b các nghi thc mi nh li trong các dp l thánh tit, chính áng, sóc vng, th ng triu,
i yn .
Tr c kia, vua sai L ng ng nh các nghi thc i triu, n ây hoàn thành dâng lên. Vua
bái yt Thái miu, các quan m+c triu ph#c làm l theo nghi thc mi bt u t" ây.
Bn Hành khin Nguyn Trãi, Tham tri b tch Nguyn Truyn, ào Công Son, Nguyn Vn
Huyn, Tham ngh Nguyn Liu dâng s tâu r'ng:
"Mun ch tác l nhc, phi &i có ng i ri hãy làm,  &c nh Chu Công thì sau mi kkhông có
li chê trách. Nay sai kJ hon quan L ng ng chuyên nh ra l nhc, chEng nh#c cho n c lm sao!
V li, quy ch l nhc ca y là di vua l"a d i, không d a vào âu c, nh ánh trng là bao gi ra
chu triu sm, nay vua ra chu triu sm, nay vua ra chu ri mi ánh.Theo quy ch x a, khi vua ra,
thì bên t ánh chuông hoàng chung, ri[48a] nm chuông bên h<u ng theo, lúc vua vào ánh chuông
ch ng tân ri nm chuông c!ng ng theo. Nay vua ra chu, ánh 108 ting chuông, ó là s ln m
tràng ht ca nhà s . Nu theo quy ch ca nhà Minh, thì khi vua ngi  c a Ph#ng Thiên phi có ngai
báu, nay ch có mt i n Hi Anh, li ch có s$p vàng, nu di chuyn thì s& không yên, +t c hai th
c!ng không  &c, th là l nghi gì?. Làm xe thì 'ng tr c có dim, 'ng sau m c a. Nay li m c a
'ng tr c, quy ch x a làm nh th hay sao?. Khi vua ra thì có hô thét, khi vào thì có thu d>p, ó là
quy nh ca nghi l. Nay quan coi c a x ng tâu mi vi c xong, 0các quan lui ra, vua con ngi mà
ng i thu d>p ã la thét dn d>p là làm sao?. V li, ng là a hon quan, thn trm ly làm ng
lm".
ng tâu: "Thn không có hc thc, không bit quy ch c%, các nghi thc nay ã làm, [48b] ch
trông c vào hiu bit ca thn mà thôi, còn ban hành hay không là quyn ca b h, thn âu dám
chuyên quyn".
Nguyn Liu tâu r'ng: "T" x a n nay ch a bao gi có cnh hon quan chuyên phá hoi thiên
h nh th này".
inh Thng t" trong b c ra, mng r'ng:
"Hon quan làm gì mà phá hoi thiên h? Nu phá hoi thiên h thì chém u ng i tr c".
Cui cùng phi giao Liu cho hình quan xét h=i. Án x
riêng, cho thích ch vào m+t, ày ra châu xa.

xong, ti áng chém, nh ng  &c l nh

Ngày Bính Ng, vua ra coi chu! Khi ra khi vào có vút roi d>p  ng. Vút roi d>p  ng bt u
t" ó.
Ngày M$u Thân là l t K Thiên thánh tit.
Hôm y, bu%i sáng vua bái yt Thái miu, làm l 4 ly. Khi v cung, LZ b ty1 bày nghi tr &ng 
an Trì. Vua mang triu ph#c, áo c%n, m! mi n, ng  i n Hi Anh. i ô c Lê Ngân d?n các quan
m+c triu ph#c, làm l dâng biu chúc m"ng. Vua m+c áo c%n, m! mi n, các quan m+c triu ph#c [49a]
bt u t" ây.
Ban i yn cho các quan, vi c treo hoa dâng cZ u theo nghi l mi.
N c Xiêm La sai s là bn Trai C ng Lt sang cng. Vua  a cho sc th bo mang v và tr"
cho phn thu buôn giãm xung b'ng n a phn trm nm tr c, c 20 phn thu 1 phn, ri th ng cho
rt h$u. Ngoài ra, v phn chúa n c y, cho 20 tm l#a màu, 30 b bát s, phn ca bà phi n c y là
5 tm l#a màu, 3 b bát s, mZi b 35 chic.
Có ng i cáo giác i ô c Lê Ngân th Ph$t Quan Âm trong nhà  cu mong cho con gái
mình là Hu phi  &c vua yêu. Vua ng ra  c a ông thành, sai Thái giám Z Khuyn d?n 50 võ s l#c

1

L b: ngh a là nghi tr &ng ca thiên t . LZ b ty là c quan ca triu ình chuyên trông coi các nghi tr &ng ca nhà vua.
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soát nhà Ngân, bt  &c t &ng Ph$t và các th vàng bc, t l#a. Ngày hôm sau, Ngân vào chu, b= m!
ra  t ti. Vua sai bt nô tì nhà Ngân  tra h=i.
[49b] Tháng 12, ngày mng 1, ly Nh$p ni t mã hành quân t%ng qun Lê Khôi làm Nh$p ni
t mã tham tri chính s tri Tây o ch v quân s .
Lê Ngân trút m! tâu r'ng:
"Tr c kia thn theo khi ngh a  Lam Kinh, nay thn c!ng nhiu b nh, thy bói bo là trong
ch% nhà thn , tr c ây có miu th Ph$t, vì  ô u, nên xy ra tai ha. Cho nên thn làm li  th
cúng. Nh ng vì ng i v& lJ ã b b= ca thn là Nguyn th và ng i v& lJ ca Lê Sát là Trn th ã ban
cho thn, c hai a u thù oán thn, cùng vi a gia nô iêu ngoa ca thn thêu d t bày +t cho ra
chuy n ó. Tiên  bit rõ lòng thn, th ng v?n u ái bao dung. Nay gân sc ca thn ã m=i m t lm
ri, xin cho  &c v quê  sng ht tu%i tàn còn li. Nu nghe nh<ng ng i xung quanh mà tra tn
ng i nhà ca thn, khi b ánh au quá, nht nh chúng sJ khai khác i, thì thân thn s& không gi<
 &c, xin b h ngh li cho".
Phát [50a] l ng  quân doanh Gia H ng  trn quan Gia H ng cho dân vay n.
Tr c kia, khi Thái T% i ánh châu Ph#c L, sai v$n chuyn l ng th c n ct gi<  quân
doanh Gia H ng. n ây, Tuyên úy i s trn Gia H ng Lê Dao tâu là c kho cha và l ng th c u
b m#c h=ng, xin  a chuyn v ông Kinh. Trung th"a Bùi Cm H% tâu:
"Cha l ng  ni biên gii th c là phép hay, chuyn v ông Kinh s& c!ng không ti n".
Vua nghe theo, nên có l nh này.
Ra l nh cho ng i Minh phi m+c qun áo ng i Kinh1 và ct tóc ngn.
c sut dân chúng nm o ào các kênh.
Giáng Hu phi Nh$t L , con gái Lê Ngân làm T dung. M# ng Nguyn th b ày ra châu xa.
Thy phù thy Trn Vn Ph ng b  làm lính  ph ng nuôi voi.
Ly Chính s vi n ng tham ngh Nguyn Khâm làm An ph s Din Châu, Trn ph s châu
Ph#c L là Lê Ngn làm Tri châu Qu` Châu, [50b] Lê Khôi làm Trn ph s l Ngh An.
Truy tôn Cung T" Quang M#c hoàng h$u là Hoàng thái h$u2.
Ra l nh cho các quan ô t%ng qun nm o s a sang thuyn chin, thuyn tun tiu và c xí
cho nghiêm chnh, y   tháng giêng nm sau din t$p thy tr$n.
Mu Ng, [Thi u Bình ] nm th 5 [1438], (Minh Chính Thng nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, sai dân chúng 4 o ào kênh  Tr ng Yên, Thanh Hóa, Ngh An.
Mùa h, tháng 5, sai vn thn c thúc quân dân ào các kênh  l Thanh Hóa.
Giáng qu$n v ng T T xung làm th nhân.
Ngày 27, vì có nhiu tai d, xung chiu r'ng:
"My nm nay, hn hán, sâu b nh liên tip xy ra, tai d luôn luôn xut hi n. Khong tháng 4,
tháng 5 nm nay, nhiu ln sét ánh vào v n cây tr c c a Thái miu  Lam Kinh. C nghi m xét vi c
xy ra tai ha, nht nh là có duyên do trong ó. [51a] Có phi do r?m không lo s a c  mi vi c
bê tr hay là do quan t ph# bt tài xp +t khôngiu hòa?. Hay là dùng ng i không úng,  ng i
tt kW xu l?n ln? Hay là hi l công khai mà vi c hình ng#c có nhiu oan trái? Hay là làm nhiu công
trình th% mc  sc dân m=i m t? Hay là thu khóa n+ng n mà dân túng thiu? Tr?m t trách ti
mình, i xá cho thiên h. Tt c các i thn, các quan vn võ các ng i nên ch ra nh<ng lm lZi k

1

Ng i Kinh:  ây ch ng i Vi t, tc là bt ng i Minh phi theo phong t#c n c i Vi t.

2

Tc là bà Phm Th Trn, m> sinh ra vua Thái Tông.
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trên, c thEng thn nói ht, "ng kiêng n gì. Nu có iu gì tip thu  &c, nht nh sJ khen th nbg
ct nhc, d?u có ngu dn vu khoát, c!ng không bt ti. Ngõ hu có th lay chuyn lòng tri, chm dt
 &c tai bin,  n c nhà mãi mãi h ng phúc ln vô cùng v$y".
Tháng 6, b% con trai các quan t" l#c ph^m n tam ph^m làm các c#c thân tùy, t" nh [51b]
ph^m n nht ph^m làm chánh giám, phó giám.
Mùa ông, tháng 10, ngày 13, sai Th^m hình vi n phó s Nguyn ình Lch, Thiêm tri Ni m$t
vi n s Trình Hin, Th ng s Nguyên Thiên Tích sang nhà Minh np cng hàng nm.
Tháng 12, nhà Minh sai Cp S
ph ng.

trung Thang nh1, hành nhân Cao Dn sang nói v vi c a

Ngày 20, sai Trung quân ng tri Lê Bá K` và Trung th"a Bùi Cm H% sang Minh tâu vi c a
ph ng Thái Bình2.
K Mùi, [Thi u Bình] nm th 6 [1439], (Minh Chính Thng nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng,
vua thân i ánh các châu Ph#c L.
Bn man h Cm nhiu hi dân biên gii, vua sai t ng i h=i ti chúng. Ai Lao tin nghe bn
man h Cm là C ng N ng, sai tên N<u Hoa ca chúng d?n hn 3 vn binh t ng sang giúp, ln c p
các châu Ph#c L. [52a] Vua thân hành d?n 6 quân i ánh.
Tháng 3, ra l nh quy nh s ng ca 1 tin, kích thích dài nhn ca vi l#a và quy cách ca t
giy vit.
H tin ng thì 60 ng là 1 tin, l#a l nh thì mZi tm dài 30 th c, rng 1 th c 5 tc tr lên,
vi gai nh= mZi tm dài 24 th c, rng 1 th c 3 tc tr lên, vi t chui thì mZi tm dài 24 th c, vi
bông thô mZi tm dài 22 th c, giy thì tính 100 t.
Mùa h, tháng 4, có sao Ch%i hi n  ph ng tây.
Mùa thu, tháng 7, ngày r'm có nguy t th c.
Tháng 8, tuyn ng i b% sung quân ng!. Duy t quân ln.
[52b] Mùa ông, tháng 10, hoàng t Nghi Dân sinh.
Tháng 11, i xá, %i niên hi u. Ly tháng giêng nm sau làm i Bo nm th 1. i xá thiên
h. Nh<ng ng i 70 tu%i tr lên  &c th ng t c 1 t và cho n ti c.
Canh thân, [i Bo] nm th 1 [1440], (Minh Chính Thng nm th 5). Mùa Xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, %i niên hi u.
Ngày mng 3, xung chiu r'ng:
"Tr?m ngh : B$c tôi trung t ng gi=i ngày x a, th vua trn tit, vì n c quên nhà. Nay i thn
trm quan vn võ trong nhoài các ng i, n lc ca vua, phi lo cái lo ca vua. H trong quân dân có
nh<ng iu t hi và hành vi ca tr?m có nh<ng gì sai lm, các ng i u nên can gián cho rõ ràng, giúp
ta s a ch<a thiu sót, lo làm tròn mi vi c áng làm trong chc ph$n ca ng i b tôi  sánh ngang
hàng vi h Y, h Lã, ông Chu, ông Thi u3, ch lJ li ch#i  d i bn [Trn Bình], [Chu] Bt, V ng

1

Minh s q.321, CMCB 17 ghi là Thang Ni.

2

oàn s b i Vi t t cáo th% quân châu T Lang, ph Thái Bình, tnh Qung Tây ln c p t biên gii c a ta.

3

Y: tc là Y Doãn, hin t ng ca Thành Thang nhà Th ng, có công giúp Thành Thang ánh bi H Ki t, làm vua thiên h. Lã:
tc là Lã Vng, công thn nhà Chu, giúp Vn V ng, V! V ng bình nh thiên h, còn gi là Lã Th &ng. Thái Công Vng...Chu:
tc Chu Công hay Chu Công án, con Chu Vn V ng, làm t ng giúp V! V ng ánh bi Tr#, V! V ng cht, phò tá vua nh= là
Thành V ng. Thi u: tc Thi u Công Tích, con th ca Vn Th ng, con cháu i i u là i thn ph# chính.
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Lng, Hoc Quang, Gia Cát, Kính [53a] c, T Nghi, Lý Thnh1 hay sao? Nu  &c nh v$y thì vua tôi
sJ gi<  &c trn v>n công lao s nghi p t" u ti cui, cùng h ng phúc lc dài lâu mãi mãi,  kh=i
ph# li th "Hoàng Hà nh ái, Thái Sn nh l "2, nh th há chEng tt >p hay sao? Tt c quan li các
ng i, hãy kính theo m nh l nh này ca ta".
Vua ích thân i ánh tên phn nghch Hà Tông Lai d huy n Thu V$t,thuc huy n Tuyên
Quang.
Ngày 19, bt  &c TôngM$u, con Tông Lai.
Ngày 20, chém  &c Hà Tông Lai ri em quân v. Dâng tù cáo thng l&i  Thái miu.
Ngày 21, l$p con tr ng là Nghi Dân làm Hoàng thái t .
Tháng 3, vua thân i ánh viên th% quan phn nghch tên là Nghim  châu Thu$n MZi, trn Gia
H ng.
Tuyn tráng inh b% sung quân ng!.
Làm s% h tch.
Mùa h, tháng 5, ngày 15, vua em quân t" châu Thu$n MZi tr v, vì tên Nghim dâng trâu và
voi [53b] xin hàng, và vì  ng m a nng d<.
Tháng 6, sách phong Ngô th3 làm Ti p d ,  &c  cung Khánh Ph ng, tc là Quang Th#c
Hoàng thái h$u sau này.
L Thanh Hóa l#t to.
Tân Du, [i Bo] nm th 2 [1441], (Minh Chính Thng nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng,
v$n chuyn quân l ng.
Tháng 3, vua i li ánh tên phn nghch Nghim  châu Thu$n MZi, bt sng viên t ng Ai Lao
là o Mông cùng v& con nó  ng La4, li bt  &c con ca tên Nghim là Sinh T &ng và Chàng ng.
Nghim k cùng ra hàng. Vua bèn em quân v, dâng tù báo thng tr$n  Thái Miu.
Giáng D ng Th Bí xung làm th nhân.
Tr c ây, D ng Th Bí sinh con là Nghi Dân. Vua l$p làm Thái t . D ng Th Bí c$y th, càng
lng loàn kiêu cng. Vua v?n nín nhn bao dong, giáng xung làm Chiêu nghi, mun cho th s<a b= lZi
lm. Nh ng D ng Th Bí li càng h'n hc trong lòng, không [54a] kiêng n gì n<a. Vua cho là D ng
Th Bí ã c tình nh v$y, thì con th W ra ch a chc ã là ng i khá, mi giáng xung làm ng i àn
bà th ng, ri xung chiu nói cho thiên h bit là ngôi Thái t ch a nh.
Mùa h, tháng 5, ngày Giáp Tut mng 9, hoàng t Bang C Sinh.
Ra l nh ch tuyn con gái >p  các huy n.
+t ng tin th v , theo th b$c mà cho làm quan.
Mùa thu, tháng 8, tuyn chn con gái >p  sân i n.
Bt giam hng àn bà ngZ nghch, ó là làm theo k ca Nguyn Th L (Th L là v& ca
Nguyn Trãi).
1

Trn Bình, Chu Bt, V ng Lng: là công thn ca Hán Cao T% L u Bang. Hoc Quang: tên t là T Mnh, nhân di chiu l$p Hán
Chiêu  mi có 8 tu%i lên ngôi, Chiêu  cht, li l$p Tuyên .. Gia Cát: ch Gia Cát L &ng, t ng gi=i ca L u B, l$p nên nhà
Th#c. Kính c: tc Trì Kính c, t Nghi: tc Quách T Nghi. Kính c, T Nghi và Lý Thnh u là công thn i  ng.

2

Li th ca Hán Cao T% khi phong công thn. i ý nói: Ta cùng các ng i mãi mãi cùng h ng phúc lc lâu dài truyn ni n
muôn i con cháu, cho ti khi sông Hoàng Hà ch còn nh cái ai, núi Thái Sn ch còn nh hòn á mài.

3

Ngô th: tc bà Ngô th Ngc Dao, sinh ra hoàng t T Thành, sau là vua Lê Thánh Tông.

4

Tc M ng La,  Sn La.
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Mùa ông, tháng10, sai s sang nhà Minh: Ni m$t vi n phó s Nguyn Nh$t Thiêm, Tri ni m$t
vi n phó s Nguyn H<u Quang, Thiêm tri Th^m hình vi n ào Mnh Cung sang np cng h'ng nm. Lê
Th$n sang xin m! áo.
[54b] Tháng 11, 16, l$p Hoàng t Bang c làm Hoàng thái t .
Xung chiu r'ng: "+t Thái t  v<ng gc r, l$p con ích  chính danh ph$n. ó là m u xa
ca xã tc, k ln ca qun gia. Hoàng t Bang C th cht vàng ngc, t thái anh minh, v"a có uy vng
ca mt b$c quân v ng, li úng danh ph$n là con ích tôn quý. V$y sai Nh$p ni i ô c Lê Li t
mang sc m nh l$p làm Hoàng thái t ".
Hoàng thái t Nghi Dân phong làm Lng Sn V ng, hoàng t Khc X ng phong làm Tân Bình
V ng.
Cho Thái phi Phm Th Nghiêu t t .
Phm Th Nghiêu tr c kia b viên ni quan nhà Minh là Mã K` bt i. n khi tr v, không chu
gi< tit, l$p m u d# dZ bn gian ác, nh m u ph l$p. Vua thy Th Nghiêu tu%i ã già, cho vào Lam
Kinh hu V nh Lng. Phm Th Nghiêu vì v$y li càng oán h$n, ti ác ã rõ r t, theo [55a] li bàn ca
mi ng i, bt phi t t .
Nhâm Tut, [i Bo] nm th 3 [1442], (Minh Chính Thng nm th 7). Mùa xuân, tháng
giêng, làm cung i n mi.
Tháng 3, t% chc thi hi cho s nhân trong n c. Cho bn Nguyn Tr c, Nguyn Nh< %, L ng
Nh Hc 3 ng i Z tin s c$p  ; bn Trn Vn Huy 7 ng i Z tin s xut thân; bn Ngô S Liên 23
ng i Z ng tin s xut thân. Li sai son vn bia, d ng bia ghi tên các tin s . Bia tin s bt u có
t" ây.
Mùa thu, tháng 7, ngày 20, Hoàng t T Thành sinh.
Ngày 27, vua i tun v min ông, duy t quân  thành Chí Linh. Nguyn Trãi mi vua ng chùa
Côn Sn1  h ng ca Trãi. Vua i thuyn t" bn ông, vào sông Thiên c, qua m Bch S  cu
Bông, xã i Toán, huy n Qu D ng, thì thuyn ng không i lên  &c. Các quân ht sc kéo dây c!ng
không nhúc nhích, [55b] hình nh có ng i gi< li. Vua bèn sai trung s2 i h=i khp nh<ng ng i già
c x y xem ch% này có v thn nào. Các c# già bo:
"Ngày x a, có ng i tên Bch S , khi còn sng rt tinh thông pháp thu$t. Sau khi mt, chôn 
ven sông, th ng có hin linh, ng i x này v?n t thn long trng lm".
Trung s h=i : "T b'ng th gì?".
Ng i già nói: "T b'ng nghé".
Trung s em vi c y v tâu. Vua sai em nghé non n t thn. By gi thuyn ng

mi i

 &c.
Tháng 8, ngày mng 4, vua v n v n Vi huy n Gia nh3, bZng b bo b nh ri bng.
Tr c ây, vua thích v& ca Th"a ch Nguyn Trãi là Nguyn Th L, ng i rt >p, vn ch ng
rt hay, gi vào cung phong làm L nghi hc s , ngày êm hu bên cnh. n khi i tun min ông,
xagiá v ti v n Vi, xã i Li, ven sông Thiên c, vua thc sut êm vi Nguyn Th L ri bng,
các quan bí m$t  a v.

1

Chùa này có tên là T Quc , t ng truyn do nhà s Pháp Loa i Trn xây d ng. Chùa làm  núi Côn Sn, thuc Chí Linh, tnh
Hi H ng ngày nay.

2

Trung s: - ng i  &c vua sai i ra ngoài dân thm h=i tình hình.

3

Nguyn Vn là L Chi Viên.

Huy n Gia nh: sau là huy n Gia Bình, nay là mt phn ca huy n Gia L ng, tnh Hà Bc.
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Ngày mng 6 v ti kinh, n a êm em vào cung [56a] ri mi phát táng. Mi ng i u nói là
Nguyn Th L git vua.
Ngày 12, i thn là bn Trnh Kh, Nguyn Xí, Lê Th# nh$n di m nh cùng vi bn Lê Li t, Lê
Bôi tôn Hoàng thái t Bang C lên ngôi. Lúc y, vua mi 2 tu%i. Ly nm sau làm Thái Hòa nm th 1.
Ngày 16, git Hành khin Nguyn Trãi và v& là Nguyên Th L, bt ti n ba h.
Tr c ây, Nguyn Th L ra vào cung cm, Thái Tông trông thy rt a, lin c&t nh vi th.
n ây, vua i tun v min ông, n chi nhà Trãi ri b bo b nh mà mt, cho nên Trãi b ti y.
Li bàn: N< sc làm hi ng i ta quá lm. Th L ch là mt n i àn bà thôi,
Thái Tông yêu nó mà thân phi cht, Nguyn Trãi ly nó mà c h b di t, không 
phòng mà  &c ?.
Tháng 9, ngày 9, git bn hon quan inh Phúc, inh Thng, vì khi Nguyn Trãi sp b hành
hình [56b] có nói là hi không nghe li ca Thng và Phúc.
Mùa ông, tháng 10, sai s sang nhà Minh: Hi Tây o ng tri Nguyn Thúc Hu và Th^m
hình vi n thiêm tri Z Thì Vi p sang t n cho áo m!. Th ng s Tri u Thái tâu vi c a ph ng Khâm
Châu. Bn Tham tri Nguyn ình Lch, Phm Du sang báo tang. Tham tri Lê Truyn, ô s Nguyn Vn
Ki t, Ng tin hc sinh c#c tr ng Nguyn H<u Phu sang cu phong.
Sai hàn Lâm vi n th c hc s kiêm tri ng tin hc sinh c#c c$n th chi h$u Nguyn Thiên Tích
son bài vn bia H u Lng1.
Ngày 16, táng i Hành Hoàng  phía bên t V nh Lng  Lam Sn gi là H u Lng. Dâng tôn
hi u là K Thiên Th o Hin c Thánh Công Khâm Minh Vn T Anh Du Trit Chiêu Hin Kin Trung
Vn Hoàng , miu hi u [57a] là Thái Tông.
Li bàn: Vua là b$c hùng tài i l &c, quyt oán ch ng. Khi mi lên ngôi,
nghin ng?m tìm ph ng tr n c, +t ch , ban sách v, ch tác l nhc, sáng sut
trong chính s , th$n trng vi c hình ng#c, mi có my nm mà in ch ng vn v$t r c
rz y , t n c ã %i thay tt >p. Các n c Tro Oa, Xiêm La, Tam Ph$t T2,
Chiêm Thành, Mãn Lt Gia3 v &t bin sang cng. Sau có tên b tôi trn tránh là Tông Lai
chiêu t$p bn i trn làm phn, +t niên hi u ng#y là a th% tù Nghim  châu Thu$n
M%i d a vào AI Lao dám gây bin lon. Vua thân ch huy sáu quân i giáng òn tri
pht. Ch mt tun mà Tông Lai np u, hai ln mà tên Nghim b bt, th c xng áng
là b$c vua anh hùng.
[57b] V! Qu`nh khen: Khi vua lên ngôi mi có 11 tu%i, không phi nh buông
rèm coi chính s mà mi vi c trong n c u t mình quyt nh, bên trong ch ng
quyn thn, bên ngoài ánh d>p di ch. Ngài thông minh trí d!ng, còn v &t lên trên c
nh<ng vua anh minh i x a. Hung chi, ngài li th theo lòng tri t nuôi sng muôn
loài, ban hành chính sách xót th ng bt nh?n ca b$c  v ng, x ki n xét tù phn
nhiu khoan th. c hiu sinh ca ngài là cái c ca vua Thun x a. Ôi! nh<ng ng i
nh vua có th gi là ht lòng vi vi c tr n c v$y.

1

Bài vn khc rên bia á +t  H u Lng, ni an táng Lê Thái Tông.

2

Tam Ph$t T: tên Trung Quc ch mt v ng quc trung i Palem bang  Sumatra, ng i ta c!ng th ng ng nht Tam ph$t
T vi v ng quc Srivijaya (Tht L&i Ph$t Th )  &c bit n t" cui th k VII  vùng này.

3

Mãn Lt Gia: tên phiên âm ca Malacca, mt tiu quc Hi giáo (Sultanat) do Paramesvara l$p nên vào u th k XV  vùng c a
sông Malacca, bán o Mã Lai. N c này phát trin thnh v &ng trong th k XV, nh ng n nm 1526 thì b ng i B ào Nha
di t.
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[58a] NHÂN TÔNG TUYÊN HOÀNG

F

Tên húy là Bang C, con th* ba c+a Thái Tông, m) là Tuyên T hoàng thái hâu
Nguy_n th, tên húy là Anh, ng'i làng B! V , huy n ông Sn, Thanh Hóa. Vua sinh nm
Tân Du, i Bo nm th* 2 [1441], tháng 6, ngày Giáp Tut mng 9. Nm th* 3 [1442],
tháng 6, ngày 6 c lp làm hoàng thái t ; n tháng 8, ngày 12 lên ngôi, $i niên hi u là
Thái Hòa, ly ngày sinh làm Hin Thiên thánh tit. \ ngôi 17 nm, th 19 tu$i, táng Mc
Lng. Vua tu$i còn th u ã có thiên t sáng su!t, v% ng'i tun tú 'ng hoàng, dáng i u
nghiêm trang, sùng o Nho nghe can gián, thng ng'i làm ru(ng, yêu nuôi muôn dân,
thc là bc vua gi@i, bit gi c , không may b cp ngôi git hi, Thng thay!
Quý Hi, Thái Hoà, nm th 1 [1443], (Minh Chính Thng nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 8, gi D$u, có sao sa  ph ng nam. By gi vua mi ba tu%i, nên Thái h$u buông rèm coi
chính s nm quyn oán vi c n c.
Tháng 2, ngày mng 2, xung chiu r'ng:
"Mi ri tri hi n im tai bin nh sau sa, ng t. Tr?m rt lo s&, suy ngh nguyên nhân tai
bin, không bit bi âu. Có phi vì tr?m mi cm quyn, [58b] ch a bit gim nh> lao dch thu khóa,
có iu không l&i cho dân không? Hay là ph# quc i thn iu hòa trái lJ nên khí âm d ng không hài
hòa mà n th chng? Hay là vi c ng#c t#ng không công b'ng, hi l công khai, x án còn nhiu oan
u%ng mà n nZi th chng? Hay là chc thú l nh ch a  &c ng i gi=i, làm b"a trái phép, nhiu hi
dân chúng mà n nZi th chng? Hay là bn cung n< oán hn ch a th chúng ra nên hi ti hòa khí mà
n nZi th chng? Có phi là bn gièm pha âm m u xo quy t,  công thn chu oan khut ch a  &c
r a oan mà n nZi th chng? Hay là vì bày vi c th% mc, xây d ng cung i n chng? KW tiu nhân
 &c tin dùng, còn ng i quân t phi lui ^n chng?  ng nói nng bt kín mà n trên b che lp
chng. Bn phi tn lng hành mà c a sau b= ng= chng. L nh cho khp quan li, quân dân, u phi ht
lòng bày t= nh<ng iu có th xoay  &c lòng tri, d$p ht tai bin, hãy thEng thn nói ra, ch nên ^n
du,  giúp tr?m s a nh<ng iu thiu sót".
[59a] Có rng = vào c a bin i Toàn1.
Tháng 3, ngày 16, ban b hai ch< húy. Tên vua là C, tên húy ca Hoàng thái h$u là Anh, cùng
miu húy gm 7 ch<.
Mùa h, tháng 4, rng hi n  bn Hóa, huy n ông Li2.
Tháng 5, ng t.
Ngày r'm, có nguy t th c.
Tháng 6, ly ngày sinh làm Hin Thiên thánh tit.
Mùa ông, tháng 10, vua b= áo tang, m+c hoàng bào, ng chính i n  coi chu. Các quan m+c
th ng ph#c theo th b$c ca mình, vì các quan tâu xin b= tang ph#c, m+c cát ph#c, cn c theo li
chiêm oán các vi c âm d ng tai d ca Thái s vi n.
[59b] Tháng 11, nhà Minh sai chánh s Hành nhân ty hành nhân Trình Cnh sang t [Thái
Tông].
Ngày 16, sai bn Ng s trung th"a là Hà Ph, Hàn lâm vi n tri ch cáo Nguyn Nh %, Ng
tin hc sinh c#c tr ng L ng Nh Hc sang t n nhà Minh sang t.

1

C a bin i Toàn: O vào t Thái Bình ngày nay, có lJ là c a Diêm H bây gi.

2

Huy n ông Li: Sau %i là huy n V nh Li, là vùng t gm huy n Ninh Giang c!, nay thuc huy n Ninh Thanh, tnh Hi H ng và
huy n V nh Bo, Hi Phòng.
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Ngày 25, sai Tham tri b tch Trình D#c, Ni m$t vi n chánh ch ng Trình Thanh, Hàn lâm vi n
tr c hc s Nguyn Khc Hiu sang nhà Minh t n vi c sách phong.
Giáp Tý, [Thái Hòa] nm th 2 [1444], (Minh Chính Thng nm th 9). Mùa xuân, tháng giêng,
tuyn tráng inh b% vào quân ng!.
Thi chn s nhân b% làm thuc li các ty.
Làm s% h tch.
[60a] Mùa h, tháng 5, chúa Chiêm Thành là Bí Cai vào c p thành châu Hóa, c p bt nhân
dân. Sai Nh$p ni kim hi u thái bo Lê Bôi và T%ng qun Lê Kh em 10 vn quân i ánh.
Mùa thu, tháng 7, bt giam Thái phó Lê Li t.
Mùa ông, tháng 10, ng t, nh$t th c.
Có nguy t th c.
Tháng 11, sai s sang nhà Minh. T th lang ào Công Son, Ng tin chn lôi quân ch huy Lê
To np cng h'ng nm. ông o tham tri Nguyn Lan tâu vi c a ph ng Khâm Châu.
t S u, [Thái Hòa] nm th 3 [1445], (Minh Chính Thng nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
sai các vn thn c sut quân lính các x trong n c ào kênh  l Thanh Hóa.
Mùa h, tháng 4, Chiêm Thành vào c p thành An Dung ca châu Hóa. Tháng 5, g+p n c l!
nên thua to.
[60b] Tháng 6, phong hoàng  T Thành làm Bình Nguyên V ng.
Ngày 25, sai bn nh$p ni kim hi u t
ánh Chiêm Thành.

 bình ch ng s

Lê Th$n, Nh$p ni ô c Lê Xí i

Mùa ông, tháng 10, vì có tai d, xung chiu r'ng:
"Tr?m  ngôi cao mà ch a bit vi c i, cho nên lin my nm nay, tai d liên tip, sm sét luôn
luôn, m a dm quá , n c ln ng$p tràn, ê iu b vz, làm h=ng nhà c a muôn dân, m h s#t lp,
dâu rau ng$p úa. Có phi vì chính s có thiu sót mà hi n hòa khí v$n âm d ng bin %i? Mun
chm dt s tr"ng pht ca tri cao, phi rng ban iu ân hu cho kW d i. Nay ban các iu v thu,
[61a] gim ti rng rãi theo th b$c khác nhau".
Tháng này, ly Lê Bá Nhai, con trai ca Nh$p ni thiu phó tham d
làm phò mã ô úy, g cho hoàng n< th hai là An Nam công chúa.

triu chính Lê Khc Ph#c

Nh$p ni ô c Lê Xí có ti, vua nh công khai x theo lu$t pháp, nh ng vì Xí là b tôi c! có
công lao, áng  &c h ng lu$t bát ngh, nên ch bãi chc.
Ngày mng 7, n c l! tràn ng$p vào trong thành, sâu n 3 th c. Lúa má b ng$p, mt ti mt
phn ba.
Tháng 12, sai Bình ch ng s Lê Kh em quân i ánh Chiêm Thành.
Bính Dn, [Thái Hòa] nm th 4 [1446], (Minh Chính Thng nm th 11). Mùa xuân, tháng
giêng, úng k` hi quân ln, chn ng i khoW mnh i ánh Chiêm Thành. Sai dân phu v$n chuyn
l ng th c ti chc  huy n Hà Hoa1.
Ngày 22, sai bn nh$p [61b] ni ô c bình ch ng Lê Th#, Lê Kh, Nh$p ni thiu phó tham
d triu chính Lê Khc Ph#c em hn 60 vn quân i ánh Chiêm Thành. Vua thy chúa Chiêm Thành là
Bí Cai nhiu ln dc quân c n c vào c p, cho nên sai i ánh.

1

Huy n Hà Hoa: sau %i ra huy n K` Hoa, gm t hai huy n K` Anh và C^m Xuyên, tnh Hà T nh hi n nay.
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Tháng 2, ngày mng 8, sai s nhà Minh: Hi Tây o tham tri b tch Nguyn Thúc Hu sang tâu
vi c a ph ng Long Châu. ng tri Th^m hình vi n s Trình Chân và Chuyn v$n s huy n Thanh Oai
Nguyn ình Mj sang tâu vi c Chiêm Thành.
Ngày 23, các quân ca bn Lê Th# n các x Ly Giang1, a Lang2, C% L!y3, m thông  ng
thy, d nng p thành l!y  ánh nhau vi gi+c, phá tan gi+c, th"a thng ánh thEng n c a bin Thi
Ni4.
Mùa h, tháng 4, ngày 25, các quân ca bn Lê Th# tin công thành Chà Bàn5 phá tan quân
gi+c, [62a] bt  &c chúa nó là Bí Cai và các phi tn, b thuc, ng a voi v! khí, cùng các hàng t ng
ri em quân v.
Cháu thúc bá ca vua Chiêm c! B  là Ma Ha Quý Lai ã u hàng t tr c, nay sai b tôi là
bn Ch C<u, Ma Thúc, Bà B sang chu, dâng biu x ng thn, xin cho l$p làm vua.
Tháng 6, em chúa Chiêm Thành Bí Cai làm l dâng tù cáo thng tr$n  Thái miu. i xá thiên
h. Gi< chúa Chiêm Thành Bí Cai và ba ng i phi tn  kinh s . Sai s i tìm nh<ng ng i Chiêm  kinh
thành t" tr c trao cho t h<u ca vua Chiêm và các hàng trong n c Chiêm cho v n c.
Mùa thu, tháng 9, ngày 19, sai Hi Tây tham tri b tch Nguyn Ho'ng Ngh Nhân và Chính s
vi n
ng tham ngh Trnh Ho'ng Ngh sang nhà Minh báo tin Chiêm Thành vào c p nm tr c.
inh Mão, [Thái Hòa] nm th 5 [1447], (Minh Chính Thng nm th 12). Mùa thu, tháng 7,
xung chiu r'ng:
"Nh$n lZi trách mình, duy b$c chí thành [62b] mi có th làm  &c; tr" tai cu nn, th c iu
nhân chính phi +t lên hàng u. Tr?m t" khi lên ngôi n nay, thiên tai xy ra luôn, dân chúng rt ói
kém. Mi ri, ã h l nh cho các nha môn trình bày nh<ng iu có th làm l&i cho quân dân  chn l a
thi hành, nay li thi hành, l nh cho thi bt các cung n< b giam cm. Các o làm bn tâu trình bày
nh<ng vi c au kh% ca dân trong ht".
Tháng 9, ngày 29, sai s sang nhà Minh: Ng s trung th" a Hà Ph làm chánh s, Th^m hình
vi n ng tri inh Lan làm phó s sang np cng hàng nm và tâu vi c a ph ng Khâm Châu. i n
trung th ng s Trình Ng làm phó s sang tâu vi c a ph ng Long Châu.
Mu Thìn [Thái Hòa] nm th 6 [1448], (Minh Chính Thng nm th 13). Mùa xuân, tháng
giêng, ly ng tri ông o b tch Lê Hy Cát làm Th &ng th h<u ty lang trung; Tham tri Nam o b
tch Ni m$t vi n phó [63a] s Hoàng Thanh làm Hán lâm vi n th ging Trn Phong làm Th kinh diên.
Qun l nh Nguyn Tông LZi làm Trung Bc Giang v ng tri; Tam i l trn ph s Lê A Hành
làm Thái Nguyên th &ng bn kinh l &c s.
Tháng 2, ly Lê Th V c là con Thiu bo Lê Sao làm C$n th tam c#c chánh ch ng.
T không châu Ph#c L èo Mnh V &ng có ti, cho t t .
Sai nh$p ni t mã Lê Ê em 5.000 quân h tng ng i em th hai ca Mnh V &ng, cho làm
chiêu tho s, tri châu Ph#c L thay trông coi dân chúng ca Mnh V &ng và tch thu gia sn ca Mnh
V &ng.

1

Ly Giang: c!ng gi là Lê Giang, tên huy n thi thuc Minh và i Lê, n u i Nguyn %i thành L D ng, nay là t huy n
Thng Bình, tnh Qung Nam -à NEng.

2

a Lang: ch a rõ  âu.

3

C% L!y: vùng t tnh Qung Ngh a c!, nay thuc tnh Qung Ngãi.

4

Thi Ni: tc c a bin Quy Nhn, tnh Bình nh.

5

Chà Bàn: tc thành Vijaya, kinh ô n c Chiêm Thành thi y, nay còn du vt  tnh Bình nh.
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Mnh V &ng vn tính hung bo, lòng ng i không theo, li ngm sai ng i ánh thuc c git
hi b ng ca mình, b ng [63b] ai c!ng thù oán. n ây, nghe quan quân n, h tranh nhau
git hai a con ca hn, bt giam c v& c, v& lJ, nô tì, ly ht vàng bc ca ci ca hn em np ti
c a quân. Nh ng Lê Ê khéo bit an i vZ v, không my may chm n, tình hình li yên %n nh c!,
ng i trong châu rt vui lòng.
Biên gii min ông ngoa truyn r'ng nhà Minh sai s sang hi khám biên gii. Vua sai ông
o tham tri Trình D#c i dò xét h th c tr v tâu báo.
D#c n biên gii không h iu tra, ch tin nghe li ng i i  ng ã v tâu ngay là có quan
hai ty khâm sai ca ph ng Bc và quan T%ng binh trn th Qung ông em binh mã ti rt ông.
Vua sai T khâu Lê Khc Ph#c, T h<u np ngôn Nguyn Mng Tuân, Nguyn Vn Phú, h<u ty
th lang ào Công Son, Trung th"a Hà L$t cùng bn Tây o tham tri, ng tri Nguyn Thúc Hu ,
Nguyn Lan, Bùi Cm H%, Trình D#c [64a], Th^m hình vi n phó s Trnh Mân, Ni m$t vi n tham tri Lê
Vn i hi khám. Li sai h Nam Sách ph ng tri Lê Thi t em hn 1 vn 2 nghìn quân h&p ng vi
các quan ca trn An Bang  phòng biên gii. Ban tin cho t"ng ng i theo th b$c khác nhau. li bt
các quan l, trn, huy n và dân phu thuc ông o phi óng góp y  tin go, trâu dê, gà vt ngan
ngZng, r &u tht các th  &i khao quân ph ng Bc. C min ông do v$y u xao ng. n lúc ti
biên gii,  li c tun, c tháng, dò xét tin tc thì im ng nh t. Bn h lin em tin ca mua hàng
ph ng Bc ch n+ng mang v, nói thác là quan khâm sai nhà Minh li có khác không n. ài quan1 là
bn Hà L$t thì vào cánh vi nhau không nói mt câu. Triu ình c!ng không có ai h=i n ti ó.
Ngày Giáp Tut, vua ng v Lam Kinh, Thái h$u và các v ng u i theo. Sai i t  Lê Th$n
và ô áp nha[64b] Lê Bí  li gi<a Kinh s .
Dân Thanh Hóa thy xa giá n,trai gái em nhau n hát rí ren2  hành ti.T#c hát rí ren này,
mt bên con trai, mt bên con gái dt tay nhau ca hát, có lúc tréo chân tréo c% nhau gi là cm hoa, kt
hoa, trông rt là xu. ài quan ng Hanh Phát b^m vi Thái úy Kh r'ng:
"y là thói dâm t#c xu,không  nhm nhí tr c xa giá".
Kh l$p tc sai cm hEn.
Ngày Nhâm Ng, vua ti Lam Kinh,bái yt lng miu.
Tháng 3, ngày mng 1 ban yn cho các quan  hành ti bên sông. Ban bc cho các quan theo
hu t" nh ph^m tr lên theo th b$c khác nhau. Còn các quan t" tam ph^m tr xung và các quan 
Lam Kinh cùng các loi quân s i h giá thì ban tin theo th b$c khác nhau. By gi, vua mi ng i ln
u cho nên có vi c ban tin bc ó.
Bn Man cho ng i sang cng s"ng tê, vàng bc và con voi ba ngà[65a]. Khi i qua Ng An,
 &c l nh  con voi y  li quân ph3. Ban cho s thn Bn Man mt b áo dài b'ng on màu hng,
10 tm l#a, 5 st  s ri cho v.
Các Th"a Thiên làm xong, lng l?y hn tr c.
ài quan là bn Hà L$t, ng Hanh Phát h+c tâu r'ng:
"Án ki n  ng nhiu,vi c này  các quan có trách nhi m, bn thn không bit  &c". bn
Th^m hình lang trung phu Trình Mân, Nguyn Vn Ki t, Lê Bá Vin u cúi u t ti. Riêng Giám sát
ng! hình Trình Duy Nht kim li bào ch<a mãi không thôi.Vua không tr li. Sai bn Hà L$t n Ng!
hành vi n iu tra, thì t" nm Nhâm Tý4 n nm inh Mão (1449-14?) còn ng ti 125 án. Các i

1

ài quan: các quan  ng s ài chuyên vi c xét ho+c lZi lm ca các quan li.

2

Rí ren: nguyên vn là ch< Nôm c!ng có th c là "lí len" là mt hình thc múa hát dân gian  vùng Thanh Hóa thi ó.

3

Quân ph: tr s ca quân i mt ph. Ph  ây có ngh a nh "doanh".

4

Nên s a li là Giáp Tý.
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thn bà nhau em chia nh<ng án ki n ng li y cho quan nm o, ài quan và ng! hình cp tc xét
x , không  &c   ng lâu ngày có hi cho dân. Hn n<a, vi c hình ng#c qúa nhiu, hình quan sc
[65b] không làm xu, xin xét gim ti cho h.
Bim Lang trung Nguyn vn Ki t, i phu Lê Bá Vin mZi ng i u 1 t , mZi ng i phi pht
50 roi.
Mùa h, tháng 4, cm viên quan và quân dân không  &c chim rung công  ào ao, làm
v n t &c nhà c a
Ly c u ô c Lê Xí làm Thiu bo tri quân dân s , ng tri Lê L làm Tuyên úy i s chãu
Ph#c l.
Thái pó Lê Vn Linh cht, th 72 tu%i,  &c truy t+ng khai ph, tên th#y là Trung Hin.
Vn Linh là công thn khai quc, là v nguyên lão ca ba triu1 tính thâm trm, có trí l &c, rt
am hiu các m+t chính s , lúc bàn bc  triu ình, có nhiu iu rt sáng sut. Khi Lê Sát b git, ông
nói thEng không a dua, ành chu khin trách,  &c công [66a] lu$n cho là phi. Song ham mê tin ca,
cho ng i làm quan  nh$n hi l riêng. Rt c#c, không mt li nào bàn ti chính s ca t nuc. Ông
ta ch tin th o Ph$t, inh ninh d+n li con mình kính mi các b$c cao tng t#ng kinh ba tun chay,
by tun gii, "ng làm ám linh ình mà thôi.
Nam o Hành khin quan ni hu trí s Lê Son cht. Sa tuy là b$c huân c a lão thàn, nh ng
b %i, tham lam,không có tài cán gì, ng i by gi u khinh b ông ta.
Bn Nguyn H<a Quang t" Chiêm Thành tr v. S thn Chiêm Thành là bn Bân i Thêm,
Chiêm Thp mang quc th và l v$t cng cùng i theo bn H<u Quang sang ta.
Ban yn  S quan, sai T khu Lê Khc Ph#c ch trì. Ban m! ai, y ph#c cho chúa c! ca
Chiêm Thành là Bí Cái và cho y d yn. n khi s Chiêm v, ban cho chánh s, phó s mZi ng i mt
chic áo, 3 tm l#a, thông s và hành nhân mZi ng i 2 tm l#a:19 ng i i theo cho chung 19 tm lu,
nhân ti n sai mang luôn th vua ban [66b] v n c.
Ly hàn lâm vi n tr c hc s Nguyn Khc Hiu làm Th ging ph#ng th kinh diên; th^m hình
vi n phó s là ào Mnh Cung làm tam i l tuyên ph s hành Tam i l s ; Nguyn T Yn làm
H<u hình vi n lang trung; Giao Thy Chuyn v$n phó s T ng Th"a Hy làm Trung ô ph Chiu doãn;
c u Th c Nguyn Thiên Tích làm Hàn lâm tri ch cáo.
Ra l nh ch cho Qun l nh ng tin v! i r'ng:
"Bn các ng i t" thi Thái T% n nay gi< ph$c túc tr c ã lâu, không  &c ngó ti c a nhà.
Nay thiên h vô s , nên chia thành ba phiên thay nhau túc tr c   &c v ving thm cha m>".
Vì các i thn xét thy lin my nm hn hán, sâu lúa, quan thì túng, dân thì nghèo, mà s v
s tng nhiu, l ng cp không , nên có l nh này.
Ly T khu Lê Khc Ph#c làm  i u Quc t giám; Tri ph Ngh An là Nguyn Hi làm H<u
[67a] np ngôn, tri Nam o tham tri t" t#ng s ; Trung th snh thuc là Cao Mô làm Giám sát ng s .
Tháng y, gim bt s t ng hi u  các v quân.
Các quân ng tin mZi quân nguyên tr c có 8 viên, nay ch gi< li 2 viên. Nm quân Thit t,
mZi quân nguyên tr c có 4 viên, nay ch gi< li 2 viên.Tr c ây, cp l ng hàng nm b'ng tin, sau
bt quân lính phi np  th tin l ng nm tr c. Các i thn bàn là quan nhiu thì hi dân, cho nên
có l nh này.
Ra l nh ch cho các quan vn võ trong ngoài r'ng:

1

Ba triu: ch các triu Lê Thái T%, Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông.
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"Nhà n c ã có quy nh l ng b%ng  gi< liêm khit, li có ban b phép tc  theo ó mà
làm. Nay bn các ng i không chu gi< phép, khi làm vi c công thì m &n ting vi c công  lo chy vi c
t , khi xét ki n t#ng thì lo nh$n hi l mà bW cong phép n c, khin nh<ng ng i i  ng ai c!ng than
oán. Xé mi h hi này hEn [67b] không phi là vi c nh=. Nay các ng i phi gt r a lòng mình, gi<
thân liêm khit, gng g=i vi c công, yêu th ng quân nhân, khin chúng dn dn  &c yên nghi p, thì
các ng i c!ng  &c yên nghi p. Nu v?n mê mui không ch"a, b ng i các giác, ho+c dò xét  &c
th c trng sJ b tr n+ng hn lu$t th ng 2 b$c. Quan trên và ng liêu không bit khuyên rn, thì khi
vi c b phát giác, c!ng b tr ti theo lu$t và ct phn l ng b%ng".
Thi và C$n th chi h$u c#c. K` th nht thi ám t c% vn. K` th hai thi ch, cáo, biu. K` th ba
thi th, phú. Cho Z bn Nguyên Ch ng 23 ng i, b% làm Nh$p ni th c#c hc sinh.
Git Nam o ch b àm Tho L . Tho L ^n l$u 4 quan 9 tin thu, xét ti không n nZi
cht. Nh ng bn Thái úy Kh cho là Tho L ã t"ng vu hãm Nguyn Thiên Tích, rt ghét L . Vì th L
b git.
Bn Hà L$t h+c ti Giám sát ng! hình Trình Duy Nht không soát xét [68a] án ki n,  ng li
nhiu. Duy Nht tuy có t ti nh ng trong lòng không ph#c, bèn tâu r'ng:
"Nu thn  &c trao gi< chc àn h+c thì nht nh có th chn chnh k c ng ca triu ình
mà gn #c khi trong  &c. Nh ng bn thn li phi gi< chc pháp quan, s& r'ng vi c hình án xét
nhanh thì khinh xut, có th d?n ti oan u%ng. Vì th, th ng phi  ch$m mà suy ngh cho chín, th^m
xét cho t ng ch không dám c ý  ng li".
Ri k ht các lm lZi ca ài quan, cho là h ch bit bi móc vt xu ca ng i mà không bit
s a %i lZi lm ca mình. Chng ch bi n bác n 7 ln. Vua cho là Duy Nht ch trích ngôn quan gi<a
triu ình, h l nh ánh 80 tr &ng, bim chc 2 t .
Mùa h, tháng 6, thng Ph#ng tuyên s Nguyn Xa LZ, Nguyn X ng làm Tham tri t" t#ng s .
Tha cho Lê Li t kh=i lao hm. Vì tám ng i cùng h nh Lê Khc Ph#c và công chúa Ngc Lan
[68b] làm n kh^n thit van xin vua ni phép ban n, nên có l nh này.
Xung chiu cho các quan vn võ phi trai gii n chùa Báo Ân  cung Cnh Linh làm l Cu
m a. Vua ích thân ti vái xin.
Sai Thái úy Lê Kh n xã C% Châu r c t &ng Ph$t Pháp Vân1 v chùa Báo Thiên  kinh thành.
Xung chiu cho các nhà s t#ng kinh cu o. Vua và hoàng thái h$u cùng n làm l. Ban cho các nhà
s 10 tm l nh và vóc, 20 quan tin mi.
Ngày hôm y, tha 24 tù nhân ti còn ng.
Xung chiu cho các quan kinh diên, tham ngh, ài quan, hàn lâm, trung th tâu bày v duyên
do d?n ti hn hán.
i thn là bn Lê Th# cùng dâng s h+c ti mình, xin vua min chc. Ra sc d# không cho và
xung chiu r'ng:
"Vài nm nay, tai d liên tip xy ra: l#t li, hn hán, sâu b nh không nm nào không có. Có phi
vì o gi< n c tr dân ca tr?m trên không thu$n lòng tri d i ch a th=a [69a] chí dân mà n nZi
th không? Hay là các i thn phò tá không  &c ng i xng áng, iu hòa trái phép, xp +t sai lJ
mà n nZi th chng? Hzi các quan trong ngoài cho ti các s dân, các ng i hãy vì tr?m mnh dn nói
ra, hãy ch rõ nh<ng vi c làm ph ng hi ti nhân dân và chính s ca tr?m và các t thn. Nu có
ng i hin l ng ph ng chính, c!ng cho  &c t tin c . Khi trình bày s vi c, cn phi úng s th c,
không nên vi n d?n suông li vn c% x a  tr li tr?m".

1

Pháp Vân: tên chùa, tc chùa Dâu  tnh Hà Bc.
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Mùa thu, tháng 7, ba trn Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia H ng, các l à Giang ói to. Tri Tây o
Nguyn Phú tâu r'ng:
"Các trn l Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia H ng  min núi r"ng hWo lánh, rung t s=i á x
xác, li thêm lin nm b hn hán, sâu b, dân chúng rt ói. Xin ly thóc kho công cho dân vay, may ra
dân  &c hi sinh".
Bèn xung chiu phát thóc các kho trong x cho dân vay, [69b] &i khi  &c mùa thì tr li cho
nhà n c.
Sao Hu`nh ho+c1 xut hi n vào khong sao Tâm, n hn 1 tun2.
Châu Qu` H&p dâng 2 con voi. Ban cho y ph#c, l#a tm,  s... Tr c kia, Qu` H&p vn gi là
Tn Bn Man, ph# thuc Ai Lao. T" khi Thái T% d ng n c mi sang tin cng. n ây, li dâng voi,
xung chiu %i thành châu Qu` H&p.
Bãi chc bn i phu ca hai vi n thuc ty T ng hình3 là Lê Bá Vin, Phm Phúc.
Tr c kia, Bá Vin xét ki n, có h=i ti Ng s trung th"a Hà L$t. Bá Vin v+n h=i nhiu ln, do
v$y, L$t  lòng cm gi$n. n ây, L$t góp nh+t nh<ng li ba +t ca kW b ki n, dâng s h+c ti bn
Bá Vin, Phm Phúc, Nguyn Doãn Trung xét ng#c t#ng nhiu ln buc ti cho ng i quá thm khc,
xin thi ra nh$n thc bên ngoài, không nên   pháp ty n<a. Vua sai quan nm o xét h=i vi c y.
Bn Bá Vin, Phm Phúc không gi<  &c bình t nh, [70a] dâng s k ti ca L$t, nói là L$t ã t"ng là
ti phm, xin  &c i lý vi L$t. Vua gi< s li không giao xung. Bn L$t nghe thy th rt cm gi$n,
tâu vua:
"Thn thy t" Tam i n nay, ch a bao gi có chuy n kW b ngôn quan àn h+c li i ki n li
ngôn quan. Nay bn Bá Vin ki n thn, th lá mi t th tai mt ca b h. Bn thn vì th mà b bãi min,
c nhiên không áng tic, ch s& r'ng nh<ng ng i gi< chc này v sau sJ phi im mi ng không dám nói
n<a thôi".
Bn Thái úy Kh và T khu Khc Ph#c nhân tâu là bn Bá Vin dám ki n li ài quan, nên bãi
chc. Vua nghe theo.
Xung chiu cho L b treo bng cm dân chúng m+c màu vàng, i giày và dùng  chm vJ
hình lân ph &ng.
Ly Tham tri Bc o là Nguyn Tông Nhân làm tri Th?m hình vi n s ; Giáo th# Nguyn Quc
[79b] Ki t và Phù Th Hào làm Ty hình i phu; Ng tin hc sinh Lê Lâm làm Ng s ài ch b.
Ra l nh ch cm con em nhà th gia và dân chúng không  &c nuôi nh<ng con v$t làm trò nh
gà chi, kh làm trò, b câu th, chim sn hô4 cá vàng5 mà b= c ngh nghi p.
Ra l nh ch cm quan li  ni m$t, t ng hi u, quân nhân, sc dch  quân ng
 &c chi bi i li vi các quan vn võ bên ngoài tit l các vi c trong cung.

tin không

Tháng 8, cm các i thn, các quan vn võ, các m nh ph#, n< quan v& c v& lJ các sc dch
cùng àn bá con gái trong ni i n không  &c ra vào các nhà quyn th, biu xén nh v l?n nhau, d?n
n làm hi cho chính s . Nu h hàng quen bit thm ving l?n nhau, không có chuy n gì, thì không
phi theo lu$t này.
Giám sát ng s Cao Mô b min chc cho tr li làm thuc viên  trung th nh c!.

1

Sao Tâm: chùm sao trong 28 sao (Nh th$p bát tú) ca thiên vn Trung Quc tc 3 ngôi sao S, A, T ca chòm Scorpiton.

2

Tun: 10 ngày.

3

Dch theo nguyên vn. Bn dch c! ghi là : Bãi chc hai viên i phu ca ty t ng hình.

4

Sn hô có lJ là chim sn ca.

5

Cá vàng: dch ý, nguyên vn là "vn ban ng ".
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Mô gi< chc  &c vài [71a] tháng, dâng s nói là bn Quc c<u Nguyn Ph# L không th 
làm Tham tri t" t#ng, trái ý ch ca Thái h$u ri thác c có b nh, xin  &c thôi chc, cho nên b min.
Bãi chc Bùi Thì Hanh, cho làm thái s l nh nh c!.
Thì Hanh tâu b$y là n gi Mão ngày 16 tháng y sJ có nguy t th c. Vua ra l nh cho các quan
n c c a Th"a Thiên  cu trng, nh ng không thy nguy t th c. Giám sát ng s ng Hanh Phát
h+c ti y. Thì Hanh không t= vW lo s&, nói riêng vi ng i nhà r'ng:
"Ch n pht tin là cùng. Ngày x a Mai trung th"a là tay già i còn chEng lay chuyn n%i ta,
bn nhóc Hanh Phát thì làm  &c gì?".
Hôm sau, Thì Hanh thn nhiên lên i n coi s% sách nh th ng. Hanh Phát tâu vua:
"Thn làm chc ngôn quan,iu hay d ca chính s , vi c dùng ng i úng sai, u phi nói cho
rõ xem có  &c hay không. Vì th ng i x a có câu: "Nói ti xe ng thì Thiên t phi %i sc m+c, nói
ti miu  ng thì T t ng phi [71b] ch xét ti". Nay Thì Hanh không chu t ti, c im nhiên nh
không. Nh v$y âu ch là khinh thn, mà hEn còn coi th ng phép n c. Ngày x a Phó Dch và Lý
Thun Phong1 nhà  ng, tinh thông lch s, rt gi=i thiên vn, ng i by gi u cho là không ai sánh
kp, nh ng h c!ng ch làm n Thái s l nh mà thôi. Nay Thì Hanh tài ngh còn thua kém bn Thun
Phong ti trm ngàn ln, mà  &c lm d Môn h snh kiêm tri Tây o là ti làm sao ? Hung chi, Thì
Hanh là a là a tiu nhân gian tà v i Thái T%, dám nói càn chit t hai ch< "Thu$n Thiên"2 ã b
bãi trut. n triu Thái Tông li c$y tà thu$t, ngm sai git v &n ly máu,  trn ym tai bin ca tri.
n khi b h ang lúc có tang, bZng g+p thiên tai, Thì Hanh ba c âm d ng xung khc, nói láo là do
có quc tang nên mi sinh ra, tâu xin rút ngn ngày  tang  tr" b= tai bin ca tri. Xét các vi c làm
ca hn, th c là [72a] l"a di c. Thn s& thiên h i sau u bo là dùng bn âm d ng3 làm Tham
tri, bn bói toán làm An ph, bt u t" b h, ch t" x a ch a t"ng bao gi có bao gi".
Vua l$p tc ra l nh bãi chc Môn h h<u ty lang trung thiêm tri Tây o ca Thì Hanh. Quc Oai
trung l An ph s ty Bch Khuê nghe thy th, c!ng lo s&, xin t" chc.
Tr c kia, Thái s Thì Hanh, Thái chúc Bch Khuê u c$y có pháp thu$t, ra vào các nhà i
thn u gn g!i, cho là bn h có tài. Vì th, Thì Hanh xin làm Môn h h<u ty lang trung thiêm tri Tây
o, Bch Khuê xin làm Quc Oai Trung l An Ph s. Các i thn ai c!ng bo m xin cho. Nh ng
nh<ng ng i hin tài thì u cm thy xu h% ng ngang hàng vi bn h. Có ng i  ch<  Cu
Kênh ngoài c a ông r'ng:
"Tri t ti v$n b , ny nòi l an ph4. M+t tri m+t trng [72b] khuyt, có a o tham tri5,
châm bim ch giu chúng n nh v$y. Ti ây, Thì Hanh, Bch Khêu phi giáng trut mt lúc, mi
ng i u rt khoái chí.
Quc s ng tu Nguyn Vn T t" chc.
Có sâu cn lúa.
T% chc thi hi cho s nhân trong n c, ly Z 8 ng ii.
n khi thi ình, vua thân ra  vn sách, h=i v l nhc, hình, chính. Cho Nguyn Nghiêu T Z
trng nguyên, Trnh Thit Tr ng Z bng nhãn, Chu Thiêm Uy Z thám hoa lang, bn Nguyn M$u 12
ng i Z tin s , bn oàn Nhân Công 13 ng i ph# bng.

1

Lý Thun Phong: Thái s l nh i  ng Cao Tông, gi=i thiên vn lch s là mt nhà toán hc xut sc ã làm chú thích Th$p b
toán kinh. Phó Dch: c!ng là Thái s l nh i  ng.

2

Thu$n Thiên: là niên hi u ca Lê Thái T%. Ngh a ch< "thu$n thiên" là thu$n theo lòng tri.

3

Nguyên vn "âm d ng nhân" ch nh<ng ng i theo thuyt âm d ng  chiêm oán mi vi c.

4

Ch Bch Khuê,  &c làm An ph s l Quc Oai trung.

5

Ch Bùi Thì Hanh  &c làm Thiêm tri Tây o.
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(Nghiêu T ng i huy n V! Ninh; Thit Tr ng ng i huy n Yên nh: Thiêm Uy ng i huy n
T K`. Nghiêu T t"ng thông dâm vi m> v&, by gi, có ng i ghi vào chung l&n là "Ph ng trng
nguyên", có ng i hát   ng cái r'ng: "Trng nguyên tr 1 Nguyn Nghiêu Tr " là ch giu hành vi
xu xa ó).
By gi, T khu Lê Khc Ph#c mun cm các kho quan t túi, tâu xin bt h phi ung máu
n th. Các kho quan phi th bt u t" ó. Nh ng thói t túi v?n không th nào ht  &c.
Có thí sinh làm bài ch [73a] vn, n hai câu i nhau, áng lJ phi dùng ch< có vn trc, li
dùng ngay ch< "hoành" là thanh b'ng. Quan s kho phê là tht lu$t không ly. Quan phúc kho li
chn ly, bo là hc trò hay ch<, phê cho ng u c tr ng thi, nói b$y là ch< "hoành" ng i x a c
theo thanh trc, b ng i  ng thi diu là "kho quan ngu"2. By gi kho quan ch nghe li T np
ngôn Nguyn Mng Tuân, m chuy n y i không nói ra. Giám kho ng Hanh Phát vì là hc trò Nguyn
Mng Tuân nên bit mà không nói. ng kho Nguyn Thiên Tích n%i gi$n s nh#c gi<a i n ình. Thiên
Tìch cãi li không chu, ri tm ting thiên v li càng sôi ng.
Sao Th% phm vào Thái âm.
Tháng 9, xung chiu sai Thái úy Lê Kh c sut các c#c Bách tác xây d ng miu i n  Lam
Kinh.
[73b] Ly An ph s Th &ng Hng là Phan Nhân làm ng tri Th?m hình vi n s ; Trung th xá
nhân Nguyn Lãm làm Hoàng môn th lang, Hàn lâm vi n ãi ch Hoàng S'n Phu làm Tri ch cáo: Thính
bát quan Nguyn Vn in và V! K` làm T h<u hình vi n i phu; Thân tùy xá nhân Nguyn S H ng
làm Trúc mt ty ô giám; Bc o thuc Trình c L ng làm Thái Nguyên trung bn giáo th#.
Ly Lê Nho Tông, con Lê Ngân, làm i i tr ng Bo ng quân. Ngân vì có công to khai quc,
cht không áng ti, con là Lê Tông Nho b vùi d$p trong quân ng! ã lâu, các i thn th ng xót, cho
nên có l nh này.
Ly Tri ch cáo ào Thiên Phúc làm An ph phó s l Kin H ng.
Mùa ông, tháng 10, ly Chuyn v$n phó s huy n C% H'ng Trình Cnh và l giáo th# Trình Bàn
cùng [74a] làm Chính hình vi n i phu.
Ng i Chiêm Thành là Phan MZ d?n hn 340 àn ông àn bà sang hàng, xung chiu chia cho 
các o.
Tháng 11, em ch c ca vua là V Quc tr ng công chúa g cho Lê Quát, con trai Thái úy Lê
Th#. Lúc y công chúa mi có 10 tu%i, câm không nói  &c. Xung chiu cho T khu Trnh Khc Ph#c
làm ch vi c hôn l.
By gi Lê Th# sm l c i, nh ng kW cu cnh ngoi lên, tranh nhau cúng ca ci  m u phú
quý, n nZi gm thêu, l nh là, vóc l#a bán  ngoài ph u vì v$y mà ht nhEn c. Lê Th# li bt quan
li các trn, l, huy n phi sm  c trâu, dê các th. Nh ng h u bt quân lính và dân chúng óng
góp  mong ly lòng Lê Th#. ài quan Hanh Phát tâu h+c. Lê Th# trút m! t ti. Nh ng l nh ã g i i
khp ni, các quan v?n c  a l v$t ti mà Lê Th# c!ng không t" chi, Hanh [74b] Phát c!ng không
nói n n<a. Sau Hanh Phát li mang l v$t n nhà Lê Th# ly t. Ng i thc giã u bàn chê.
Bn Nông Th Ôn  châu Bo Lc3, D ng Thng Kim  sách Thám Già, Nguyn Châu Quc 
m ng An Phú thuc trn Tuyên Quang có ti b git.
Tr c ó, bn Ôn, Kim c$y t him, không chu np phú dch. n ây li ngm cùng vi bn
Châu Quc em quân chng m nh. Ph# o m ng An Phú là Nguyn Doãn Tô cáo giác chuy n ó. Sai

1

Trng nguyên tr là "trng nguyên l&n".

2

Nguyên vn "lZ kho quan" tc kho quan thô lZ, ngu dt.

3

Bo Lc: tên châu i Lê, nay là t huy n Bo Lc, tnh Cao B'ng.
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T%ng qun Lê Luân em quân bn trn ánh bt bn chúng, bt  &c bn Ôn, Kim gii v chém bêu u
ngoài ch& kinh ô.
Tháng 12, ly Ng s trung th"a Hà Ph làm Bc o ng tri ph1, Lê Bình làm Ngh An ng
tri ph.
Nh$p ni ô c tham d triu chính inh hu Lê Chích cht.
Chích là công thn khôi quc c!, thi Thái T% ã  &c tham d triu chính, vì có lZi mt [75a]
chc. n chiu Thái Tông,  &c khôi ph#c làm ng t%ng qun châu Hóa, trn gi< Thát i. Ng i
Chiêm hai ln vây ánh thành, Chích ly ít ánh nhiu, nhiu ln ánh tan bn chúng. Sau li i ánh
Chiêm Thành có công  &c thng dn n chc này. n ây cht,  &c truy t+ng Nh$p ni t không
bình ch ng s , tên th#y là Trinh V!.
Ly trng nguyên Nguyn Nghiêu T và Tin s Trnh Kiêm làm Hàn lâm tr c hc s (vì Kiên
nguyên ô là ô quan l#c ph^m): bng nhãn Trnh Thit Tr ng vá thám hoa lang Chu Thiêm Uy làm
Trung th xá nhân; tin s Nguyn Bá Ký làm Hàn lâm tri ch cáo; Nguyn M$u và D ng Chp Trung
làm Khi c xá nhân; Phm c Khn, Nguyn ình Tích, Nguyn Di Quyt và +ng Tuyên làm Hàn lâm
ãi ch; Bùi Phúc, Nguyn Vn Cht, Phan Hoan, Nguyn Thúc Thông làm Quc s vi n ng tu s ; ph#
bng là bn oàn Nhân Công 13 ng i  &c sung làm ng [75b] tin hc sinh.
Ly An ph phó s Thiên Tr ng là Phan Phu Tiên làm Quc t giám bác s ; Chuyn v$n phó s
huy n Phú L ng là Phm Nng làm Tr& giáo, l giáo th# V! V nh Trinh làm Quc t giám giáo th#;
Thính h$u quan Phan T Vit làm Quan sát s.
Ly nh<ng ng i ng thí thích h&p cách là bn +ng Duy Khiêm 33 ng i sung làm giám sinh
Quc t giám. Theo l thi hàng nm thì hc trò các l n thi  bn o, ch nh<ng thí sinh  h&p cách
Z h ng cng mi  &c sung làm giám sinh, còn quân dân Z h ng cng thì không  &c sung làm
giám sinh, v?n ch là h ng cng. n ây, T khu Trnh Khc Ph#c mi xin ly quân dân Z h ng
cng là bn Duy Khiêm sung làm giám sinh, mà nh<ng sinh  Z h ng cng li không  &c vào Quc
t giám. D lu$n by gi rt ng có n hi l trong chuy n ó.
Nm y, x án bt t hình 42 [76a] ng i.
K T, [Thái Hòa] nm th 7 [1449], (Minh Chính Thng nm th 4). Mùa xuân, tháng giêng,
ban yn cho các quan. Múa nhc "Bình Ngô phá tr$n".
Tr c kia, Thái T% dùng võ công bình nh thiên h. Thái Tông t ng nh công lao tin bi, sáng
tác i u v! "Bình Ngô". n ây, vua ngh ti công sáng nghi p gian lao, không quên công c t% tiên,
cho nên li cho múa i u y, công hu có ng i xúc ng phát khóc.
i n trung th ng s h+c ti Tham d triu chính Lê Bí nghi thc trái l, Thiu bo Lê Sao ln
v &t sai th b$c, L b th &ng th ào Công Son không chu nêu ra, mZi ng i u phi np tin theo
th b$c khác nhau.
Ra l nh ch cho nh<ng ng i dân bit ch< n ngày 20 tháng này phi ti bn o  d
Ng i nào h&p cách thì  a n L b t$p trung cho thi. Ai Z  &c min tuyn b% k` này.

thi.

L c!: Thi dân b'ng ám t, vit ch< và làm toán  ly ng i vào các [76b] c#c. n ây, các
i thn bàn cho thi ám t và ngh a ca bn kinh2 và T th mZi th mt bài, cho  thi trái vi nh<ng
iu ã hc  ng i  &c min tuyn b% ít i. Vì th, ch có 85 ng i  &c h&p cách, v?n cho v làm
dân và  &c min tuyn b% k` này. Thi min tuyn b'ng ám t và kinh ngh a bt u t" y. Sau ó, coi
là l th ng.
Tuyn tráng inh b% sung quân ng!, thi nh<ng ng i già.

1

Dch theo nguyên vn. Bn dch c! s a là "Bc o ng tri".

2

Bn kinh: nguyên vn là "bn kinh", có th là lm t" "ng! kinh".
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Làm s% h tch.
Tháng 2, miu i n  Lam Kinh làm xong. Sai Hàn lâm th c Hoàng Thanh thay Nguyn Lãm
làm l tu cáo. Vì Lãm tr c ó có ti vi Thái T%.
Tuyn tráng inh. Cháu ni ca các quan t" l#c ph^m tr lên, con trai các quan tht, bát ph^m
u  &c min.
L c!: Quan l#c ph^m ch con  &c min tuyn, n ây min c cháu ni, còn quan tht bát
ph^m ch  &c min cho con, hon quan c!ng  &c min mt ng i thân thích. [77a] Ban rng m
trch bt u t" y.
Ly Chuyn v$n phó s huy n T Giang1 là L u Thúc Khiêm làm Th ng s , Ng tin hc sinh
Nguyn C o làm Giám sát ng s .
Ban cho T%ng qun c! Lê Bôi 20 quan tin. Bôi là công thn khai quc c!, b chng trúng phong
ã lâu,  rZi ã 17nm. n ây, b nh hi bt vào chu, cho nên  &c ban n riêng.
Sai T khu Lê Khc Ph#c em ng i các c#c Bách tác, quân v Thiên Quan, T s ng và quân
dân trn Thái Nguyên ào li sông Bình LZ2 t" Lãnh Canh (tên châu)3, n cu Phù LZ4 dài 2.5000
tr &ng thông vi Bình Than  ti n vi c i li trong trn Thái Nguyên.
Tháng 3, ng i Chiêm Thành là Quý Do b= tù chúa nó là Quý Lai, t l$p làm vua, sai b tôi là
bn Giáo Nh MZ, Bàn Thoa [77b] sang dâng cng v$t. Vua xem t biu, kh c t" nói:
"Tôi git vua, em git anh là ti i ác x a nay, tr?m không nh$n  dâng".
Sai tr ht c. Ri sai ng tri h<u tri s Nguyn H<u Quang, i n trung th ng s Trình Ng
mang th sang d# r'ng:
"S th c ca các ng i nh th nào thì phi sang trình bày cho rõ".
Mùa h, tháng 4, khôi ph#c t c T Hi u hu và chc. Nh$p ni th trung cho Thái t thiu bo
Lê L. Hôm y, L cht.
L sut i làm gia thn cho Thái T%, rt  &c tin dùng, sm ti hu chu, không lúc nào ri bên
cnh, dc lòng trung trinh, có sc hn ng i. Khi Thái T% khi ngh a, v& c v& lJ b hon nn mà vua
phá vòng vây, thoát kh=i nguy him, phn nhiu là công ca L. Thái T% th ng khen ông và t"ng nói:
"Nu dn mi công lao li thì ngôi t t ng chEng ng i còn ai? Tr?m có tic gì vi [78a] ng i,
ch vì tài ca ng i không xng mà thôi".
n khi sp bng, khóc bo L r'ng:
"Nu tr?m không còn thì còn ai bit khanh n<a, s& t" ây v sau b giáng trut mà thôi!".
Sau b Nguyn Th L gièm, phi giáng làm Thái t thiu bo, úng nh Thái T% ã nói.
n ây, m n+ng,  &c khôi ph#c chc c!. Ngày mng 4 thì cht, th 82 tu%i.  &c truy t+ng
H ng hu, tên th#y là Trung Tit.
ng tham ngh Chính s vi n Cao Doãn Cung, Trình Ho'ng Ngh, Nguyn Bá Thanh, Mai T Ki t
cùng t" chc.
ài quan L u Thúc Khiêm và Nguyn C o h+c ti bn Doãn Cung, Ho'ng Ngh  chc chính
vi n i thn mà ch ngi làm vì, n hi, không giúp  &c gì, tu%i ã quá 70, mt lòa, tai ic v?n còn

1

T Giang: sau %i là huy n Vn Giang, nay là mt phn t huy n Châu Phong, tnh Hi H ng.

2

Sông Bình LZ: tc sông Cà L, trong huy n Sóc Sn, Hà Ni.

3

Lãnh Canh: hay Lãnh Kinh,  khong gn áp Cu, tnh Hà Bc.

4

Cu Phù LZ: tc cu qua sông Cà L  xã Phù LZ, huy n Kim Anh c!, nay thuc huy n Sóc Sn, Hà Ni.
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tham lc v, không còn bit liêm s , làm hi phong hóa, áng phi bt v c. Th là bn Doãn Cung u
xin t" chc. Vua y cho.
Bn T h<u np ngôn Nguyn Mng Tuân, Nguyn Truyn, Nguyn Vit, [78b] và bn Nh$p th
kinh diên ào Công Son, Nguyn T Tn u cùng xin trí s , nh ng còn tic lc v, ch a mun v, thy
vua mt ln không cho, ch ly t mà thôi. Sau li r nhau làm l t n thì chân t ng l rõ, ng i  ng
thi c i chê.
Tháng y b hn. Vua thân n cung Cnh Linh làm l cu m a.
Sai Than tri Bùi Cm H%, L b lang trung Nguyn Cnh i cu o  núi Tn Viên và Tam o
u không ng nghi m.
Ngày Quý Mùi, vua xung chiu t trách mình. T chiu vit:
"Tr?m g+p phi gia bin, bên trong thì m?u h$u coi chu, bên ngoài thì i thn giúp vi c, mà
lin nm i hn, lúa má mt mùa, dân chúng bun than. Ngh kj ti y, hEn có nguyên do. Có phi do
tr?m không bit dc nim thành kính   &c h ng lòng tri, không bit lo tròn o hiu  th ph#ng
tông miu, không ban ân hu cho khp muôn dân nên n nZi th [79a] chng? Có phi tr?m không
bit s d#ng nhân tài, nh<ng kW  &c dùng u là loi hèn kém mà n nZi th chng? Có phi do nn
hi l công khai, t phi tn lng hành mà n nZi th chng? Hay là do tr?m không dè d+t tiêu dùng,
th ng lm tiêu b"a,  hi ca dân mà n nZi th chng? Hay là các i thn giúp vi c ch a trn o
iu hòa âm d ng mà n nZi th chng? Hay là các t ng soái phiên thn không bit yêu th ng
quân dân, quen thói #c khoét mà n nZi th chng? Có phi vì các thú l nh không bit vZ nuôi nhân
dân, ch lo bòn vét mà n nZi th chng? Hay là quan coi hình ng#c không gi< công b'ng, ch lo x
n+ng, kW nào út lót thì tha,  oán khí bc lên mà n nZi th chng? Có phi các quan th"a hành ch
chung h vn,  ân trch ca vua b tc li  trên, tình ca kW d i không thu lên trên  &c mà n
nZi th chng? Hay là các nhà quyn quý c$y th ra oai  dân mn [79b] b hi mà n nZi th chng?
Có phi vì chn l a ng i hin, ct nhc ng i sót ch a  &c thi hành,  thói cu cnh chy cht ngày
mt t hi mà n nZi th chng? Hay là do ch t ng o ln quân công, ly không làm có, làm hi o
công mà n nZi th chng? Có phi vì ch a thi hành y  nhân chính,  dân chúng v?n còn nhiu
ng i tht nghi p mà n nZi th chng? Hay là do m cá hoang khô, ngch thu ch a gim, dân phi
np nhiu mà n nZi th chng? Có phi vì con cháu các b$c công thn c c u ch a  &c b% dùng ht
 n áp công lao h mà n nZi th chng? Tt c ti lZi trên chng cht li, ã làm t%n th ng hòa
khí, nu không xét li dy s a lZi lm, làm tròn o tu d zng mình thì làm sao trên có th lay chuyn
 &c lòng tri, d i có th cu vt  &c nn dân?".
T chiu ban xung, êm hôm y có m a.
Bt u l$p àn th thn ô i thành hoàng, àn th thn Gió, Mây, Sm, M a và àn th ma
qu không ai t t  t thi cúng l.
Sai bn ng tri Bc o Hà Ph  a ng i Minh [80a] là Lý Vn X ng v Qung Tây.
Tr c kia, thi Thái T%, ng i Qung Tây là Vn X ng em gia thuc và b ng hn trm
ng i trn sang quy ph#c n c ta, cho  huy n Ph#c Hòa, trn Thái Nguyên, n ây  a tr v n c.
Bn Hà Ph dâng s:
"Thn nghe: bit lZi không khó, s<a lZi mi khó, nói iu thi n không khó, làm iu thi n mi
khó. Nay tri giáng tai ha hn hán, trong t chiu ca b h có iu nói là ch'm cn không có cá, dân
phi np thu nhiu, thn xin gim ngch thu ó  ban ân hu th c". Vua nghe theo.
Tháng 5, cp phu quét dn cho Vn miu và nhà hc ca các l, trn, mZi ni 20 ng i, mZi
Giáo th#  &c 2 ng i phu  làm th ng b%ng. ó là theo li ca Khoái l An ph s Nguyn H<u Phu.
Sao Kim i qua m+t trng.
Lê Th# và Lê Kh dâng s nói:
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"Ngày x a, vào i thnh tr, nu g+p tai bin ca tri thì vua t xét mình li, i thn nh$n ti
cùng lòng kinh s&  mong d>p yên tai bin ca tri. Kính ngh khong nm Thu$n Thiên th ng  &c
mùa luôn, cho n các nm Thi u Bình, i Bo, im tt có nhiu. B h ch a t mình trông coi chính
s , c!ng không có lm lZi gì, th mà l#t li, hn hán liên tip xy ra, tai d luôn luôn xut hi n. HEn là
bn thn không bit th lòng th ng yêu muôn dân, chm sóc vn v$t ca b h, iu hòa trái lJ nh li
chiu ã nói. Cúi xin Thánh T"1 òi bn thn ti Chính s  ng h=i bn thn v vi c quân, vi c n c,
vi c gì nên làm, vi c gì nên b=, ct  th c hành, không nên ch chung h vn". Hoàng thái h$u có ý ch
tr li r'ng:
"Sách x a có [81a] câu: "Vi c ng i tt thì thiên thi hòa". Nay Quan gia2 còn trW mà thiên tai
xy ra luôn, tr?m rt lo s&. Mi hi ngày nay có th là do gây bè cánh, tin c không công b'ng, có th
vì c$y th công thn ni tim 3 cho v& con chy cht nh v ni quyn th, có th do bn gia nô làm
hi dân lành, hay th$m th#t  các nhà quyn thêé  xin kh=i ti. Làm th nào  tr" b= mi t hi ó
cho vua tôi ta mt lòng mt d  tr" tai bin ca tri, trên thì có th phù trì Quan gia gi< v<ng c
nghi p ca tông miu, d i thì có th gi< yên thiên h, th=a lòng mong &i ca quân dân".
M a to.
Chém bn thân tùy chánh giám Lê Nhân L$p  ch& Tây.
Nhân L$p là con ca thiu úy lê Lan, cùng vi ng i tronh kinh là bn Nguyn th V c hp nhau
ánh bc, trm c p, s& bn y tit l ra, sai ng i n t$n nhà d# n mà git. Vi c phát giác, bt
giam ng#c ri u chém c. Bim Lan [81b] 2 t vì không bit dy con.
i xá. Trong l nh ân xá có iu khon gim ti cho tù nhân, tha thu m h.
Thuyên chuyn các quan vn võ trong ngoài.
Ly th^m hình vi n phó s Trình Chân làm Bc giang th &ng l An ph s; Trình D#c làm L b
th &ng th ; Bc o ng tri b tch hà Ph làm ng tri ph Thanh Hóa; bn Quãn l nh Lê K` làm ng
tri ca các v ; tuyên ph s nguyn Liêu làm Gia H ng quan sát s tri quân dân s ; An Ph s l Lý
Nhân là Z Thì Vi p làm Th^m hình vi n phó s; L b lang trung Nguy Cnh làm Chính s vi n ng
tri tham ngh chính s ; tin hành khin Lê Thái làm T ty th lang ng tri Hi Tây o quân dân b tch,
ban t c i liêu ba. Thái là cháu gi Thái phó Lê Li t b'ng c$u. Li t b tù, bãi chc ca thái [82a] n
khi Li t  &c tha, li b% dùng Thái.
Giáng Th^m hình vi n ng tri Phan Nhân làm An ph phó s l Lý Nhân.
 a Ng s L u Thúc Khiêm ra làm Chuyn v$n phó s huy n Yên Lãng4; Nguyn C o làm
Quc t giám tr c ging, vì hai ông này h+c ti Doãn Cung va Ho'ng Ngh.
Ly ông o ng tri b tch Nguyn Thúc Hu làm Môn h h<u np ngôn, Thái s
Thì Hanh làm Tham ngh chính s .

l nh Bùi

Gíán quan ng Hanh Phát h+c Thúc Hu r'ng:
"Chc v# quan trng nht ca triu ình ch có T t ng và Hành khin thôi. Nay Thúc Hu xut
thân là tiu li, chuyên dùng chính l nh hà khc.Tr c ã làm Tham tri Bc o 2 ng i chung nhau mt
chic qun. n khi vâng m nh i s n c ngoài thì gi là  qy, làm nh#c cho n c n th, còn làm
gì?"
[82b] Li h+c Thì Hanh r'ng:

1

Thánh T": tc Thánh T" hoàng thái h$u. Vua còn nh=, thái h$u phi buông rèm coi chính s .

2

Quan gia: Lê Nhân Tông. i Trn có qui nh gi vua là quan gia. ây c!ng theo l y.

3

Công thn ni tim : Công thn giúp vua t" khi ch a lên ngôi.

4

Yên Lng: nay thuc tnh V nh Phúc.
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"Thì Hanh dùng tà thu$t l"a di vua,xui vua  tang ngn ngày  b h tht hiu vi Tiên .
V li, vi c  tang ba nm, thì Tiên  ã th c hi n ri.Thn tr c ã h+c Thì Hanh phi bãi chc Tham
tri Tây o, th mà nay li thng ti chc Chính s tham ngh! V "chính" có ngh a là chính áng, nu
bn thân mình không chính áng thì làm vi c sao cho chính áng  &c? Thn nghe hào L#c tam trong
quW Gii nói: 'KJ mang ti mà ngi xe, t sJ dt gi+c ti" 1 là ch bn Thúc Hu ,Thì Hanh ó chng?"
Thái h$u h=i T t ng:
"Gián quan h+c nh th, nên làm th nào?"
Bn Lê Kh tâu: "Dùng ngui không nht thit phi cu toàn. Bn thn ã tìm ht nh<ng ng i
ti chc và thân thích c c u nh ng không  &c mt ai. Bn thn thy Thúc Hu làm vi c u  &c c.
Còn bn mi lên thì thn thy Thúc Hu làm vi c u  &c c. Còn bn mi lên thì thn ch a bit  &c
ai hay ai d, không d a vào dâu mà ct nhc  &c".
Thái h$u bèn nghe theo.
[83a] Mùa thu, tháng 7, %i hai quân H=a ng thành quân Thn lôi, Thn i n; các quân Thi n
tro thành quân Hi hng, Hi mã, Hi kinh, Hi thu, quân Bát náo thành quân Hi ct.
+t phi s ca các châu xa  hai trn Tuyên Quang và Quy Hoá2, ca ngoi châu  huy n Thái
 ng, trn An Bang3  di nh<ng ng i phm ti ca hai ph thuc o Hi Tây ra ó. Còn ti nhân
ca các l thì v?n  ni c!.
S thn Chiêm Thành là bn Bô Sa Phá Tham Tt cùng i vi Nguyn H<u Quang sang ta.
Vua sai T khu Lê Khc Ph#c, Np ngôn Nguyn Mng Tuân v+n h=i s Chiêm Thành v ti git
vua. S Chiêm Thành không tr li  &c, ch li t mà thôi.
Sai Th &ng th Trình D#c, Hàn lâm tr c hc s Trnh Kiên i s Chiêm Thành, mang th sang d#
và òi li ng i n c ta tr c  Chiêm Thành.
Bc th i ý là: "ã có n c là có vua[83b] tôi. ó là o c ng th ng. Ng i Chiêm Thành
các ng i c sao li vi phm luân th ng n nh th? tr c kia, V ng  cht, các ng i ã không
chu l$p con ca  ma l$p Bí Cai làm vua, ri bn ng i li không bit d?n dt vua mình i theo chính
o, kính th n c ln,  n nZi bi vong. các ng i ã xin l$p Qúy Lai làm vua, ch a quay xong gót
ã li ph i và l$p Qúy Do. Các ng i là bn phn phúc bt trung, xem vua nh con c, th là o gì
v$y?".
Tháng 8, Hoàng thái h$u vit ch d# bn i thn r'ng:
"T" khi qu nhân coi chính s n nay, thy rõ lòng trung quân ái quc ca các i thn ã ht
sc phò tá giúp r$p. Bên trong s a sang tr n c, bên ngoài ánh d>p di ch,  gi< yên thiên h. Qu
nhân sm khuya suy ngh có cách nào báo n công lao y. Nh ng vì tài hèn c bc, th>n mình không
 &c gi=i b'ng các Thái h$u h Mã, h +ng và bà Tuyên Nhân4 ngày x a,  làm trn o u ãi i
thn. Nay sJ [84a] sai triu s h&p bàn nh<ng vi c nên làm hi n nay,  thành khuôn phép hay ca mt
i, cho không còn nh<ng t xu n<a.

1

Hào l#c tam, quW Gii ca Kinh Dch.Nguyên Vn: "Ph# th th"a, tri khu chí'.

2

Phi s: ni ày các ti nhân, tùy mc  phm ti, có th ày ra châu xa ho+c châu gn. Hi y Tuyên Quang bao gm c phn
t tnh Hà Giang, Tuyên Quang ngày nay; Quy Hóa bao gm c phn t ca tnh Yên Bái, Lào Cai ngày nay.

3

An Bang: t tnh Qung Ninh hi n nay. An Bang không có huy n Thái  ng. Có lJ nhm t" huy nThy  ng, tc huy n Thy
Nguyên, Hi Phòng hi n nay.

4

Thái h$u h Mã: là hoàng h$u ca Hán Minh , tính cn ki m, hay c sách, bàn lu$n chính s rt sáng sut. Th &ng  lên
ngôi phong làm Hoàng thái h$u. Thái h$u h +ng là hoàng h$u ca Hán Hòa , Th &ng  còn bé lên ngôi, buôn g rèm coi
chính s . Th &n g  cht, l$p An , v?n trông coi chính s , chn dùng ng i gi=i. Bà Tuyên Nhân: bà hoàng h$u ca Tng Anh
Tông. Trit Tông còn bé lên ngôi, bà buông rèm coi chính s 9 nm,  &c coi là Ngihiêu Thun trong gii ph# n<.
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Các khanh hãy cùng nhau th theo ý y  trn o làm tôi, bo toàn tit tháo sau tr c, "ng
 ch riêng các ông Cao, Qu`, Tc, Tit, Y, Phó, Chu, Thi u1 i x a  &c ca ng&i mà thôi. Nh th,
chEng tt >p bit bao!".
Bim T mã Hóa Châu là Lê nh hai t .
By gi Hà L$t h+c ti Lê nh th ng i Chiêm Thành u hàng và c zng bc con gái nhà
ng i làm v& lJ mình, cho nên b bim.
Mt hôm, tan chu, Thái úy Lê Kh thy có cái l i sn tr c Vân T$p  ng, bèn gz i và nói:
"Ch  vua trông thy l i này, sJ g&i thói ham sn bn sau này".
Ly Trung th"a Hà L$t làm Tây o Tham tri b tch; ài quan [ch] b Lê Lâm và Quc t giáo
th# Phm Duy Ninh u làm Giám sát ng s : Ly Quc t giám tr c ging Doãn T Bình làm an ph
phó [84b]s; Ni m$t vi n ng tri Lê Ni m làm phó s; Ng tin hc sinh +ng Doãn Mj và các giám
sinh Nguyn C ng Trung, Nguyn T c, Cao Vn X làm Chuyn v$n phó s các l. Giám sinh  &c
b% làm huy n quan bt u t" C ng Trung.
Ly Trung Bc v ng tri Lê Tro làm Qu` Châu kinh l &c i s, Lê K` làm Bc Giang v ng
tri.
Ly Quc Oai làm Trung l an ph s2.
Vua Anh Tông nhà Minh cm gi$n gi+c ph ng Bc là Dã Tiên (Dã Tiên là tên hi u ca gi+c)3 vào
c p, theo li bàn ca V ng Chn, mt b tôi ca vua, thân hành i ánh. Ngày 17 tháng 7, ng giá i
n i ng4 ri em quân v. Ngày 16 tháng 8, ng giá i n Th% Mc5 (tên t) b gi+c ph ng Bc
bt  &c. Ngày 17, tin Anh Tông i tun ph ng Bc (b gi+c bt  &c) báo vm kinh s rt kinh hãi.
Ngày 18, Hoàng thái h$u sai em Anh Tông là [85a] Thành V ng K` Ng#c quyn nm vi c n c. Ngày
20, Hoàng thái h$u bàn l$p Hoàng tr ng t Kin Nhu làm hoàng thái t , by gi mi 2 tu%i, v?n sai
Thành V ng ph# chính.
Tháng 9, ngày mng 6, Thành V ng nhà Minh lên ngôi, tôn Anh Tông làm Thái th &ng hoàng 
xa, %i niên hi u nm sau thành Cnh Thái nm th 1.
Mùa ông, tháng 10, h l nh các sc dch ca các l em np go chín cp cho quân d#ng, sau
li bãi b= l nh này, vì ã bàn nh ánh Chiêm Thành nh ng ri li thôi.
Ly Quc Oai H v thiu úy Lê Lan làm Thiu úy ph Tân Bình, Thu$n Hóa,  &c hn 1 nm thì
cht.
Ng i kinh thành W con có hai u, cho là quái gz, b= cho cht.
[85b] Tháng 11, sai các l, huy n làm s% sách.
B% bn giám sinh Lô Thun, Phm Công Niêm 30 ng i làm thuc li các o. Giám sinh  &c
b% làm thuc li bt u t" ó.

1

Cao: là Cao Dao, danh thn ca Ngu Thun Qu`: là quan coi nhc ca Ngu Thun. Tc: quan coi vi c làm rung ca Thun. Tit::
hin thn ca vua Thun, thy t% nhà Th ng. Y: tc Y Doãn. Phó: Tc Phó Duy t. Chu: Tc Chu Công án. Thi u: tc Thi u
Công Thích.

2

Dch theo nguyên vn. ChZ này ng sai sót.. Bn dch c! chép: "Cho Quc Oai làm Trung l an ph s" và ng in thiu tên ng i
nào ó.

3

Dã Tiên: quan Thái s ca b tc Ngõa Lt n c Mông C%.

4

i ng: là tr s ca ph i ng, nay thuc tnh Sn Tây, Trung Quc.

5

Th% Mc: tên t,  phía tây huy n Hoài Lai ca Trung Quc.
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Lê Quán Chi, con trai i ô c Lê Khuyn ang êm t# t$p ánh git ng i  gi<a ch&. Vi c b
phát giác, Quán Chi phi h ng#c, cung x ng dây d a ti hn 10 ng i là con cái ni quan và các quan
chc khác.
Án sp xong, Thái h$u thy Khuyn là b$c i thn, ch huy cm binh, là chZ d a ca vua. Nu
git con Khuyn, s& Khuyn au lòng, lin làm trái lu$t pháp, tha cho hn, ch ly tin bi th ng tr cho
ng i cht thôi. Gián quan Lê Lâm ng$m mi ng không dám nói,  n nZi trW con  ch& nm tay mà
nói: "Tic ta không  &c làm quan ài thôi!".
Ng i Chiêm Thành tr li 70 ng i ca ta là bn Trình Nguyên  nh. Ly Nguyên  nh làm
Chính s vi n ng tham ngh.
[86a] B% sung ch ng in sn gm 14 iu vào b hình lu$t. Tr c kia, Thái T% nh th c hi n
phép quân in, cho nên l &c b= ch ng in sn. n ây li b% sung vào.
Ly An ph phó s l Nam Sách Th &ng là Nguyn Tr c làm Hàn lâm vi n th ging; An Ph s
l Quy Hóa là Nguyn Nh % và An ph phó s l Quc Oai H là L ng Nh Hc cùng làm Hàn lâm
tr c hc s ; l giáo th# Trình Bá Cung, ào Ph#c L cùng làm Giám sát ng s ; Hàn lâm vi n tr c hc s
Nguyn Nghiêu T làm An ph s l Tân H ng; Th &ng trung th xá nhân Trnh Thit Tr ng làm An
ph s l Tân H ng H; Quc t giám giáo th# Nguyn Nh< B$t làm An ph phó s l Kin X ng. Giáo
th#  &c b% chc An ph bt u t" Nh< B$t.
Ly khi c xá nhân Nguyn M$u làm [86b] Chuyn v$n s huy n L$p Thch; D ng Chp
Trung làm Chuyn v$n s huy n Thy  ng; Ng tin hc sinh Nguyn t làm Chuyn v$n s huy n
i Man.
Ly Lê Thiu D nh làm Giáo th# l Tam i. Tr c ây, Thiu D nh làm thiêm tri Th^m hình vi n,
vì can ti tham tang, b bãi chc v làm dân, sut i không  &c b% d#ng. n ây li  &c làm Giáo
th#.
Ly Giáo th# Quc t giám Nguyn Thiên Túng làm T nghi p; Giáo th# Nguyn Siêu là Tr&
giáo; L ng Mng Tinh và V! V nh Trinh làm Tr c ging; T hình vi n i phu Phù Th Hào làm Chuyn
v$n phó s huy n C% Phí.
Chuyn v$n phó s huy n Vn Bàng là L ng Tông Ký n hi l, vi c b phát giác. Án x xong
sp em chém, thì Ký nh ng i xung quanh xin tha cht. Thái úy Lê Kh nói:
"Phép n c không th tha  &c", li nói: "n trm ca mt nhà còn không th tha th, hung
h Ký ki n trm [87a] c mt huy n!".
Li giao xung cho xét, v?n x ti cht.
Canh Ng, [Thái Hòa] nm th 8 [1450], (Minh Cung Tông, Cnh Thái nm th 1). Mùa xuân,
tháng 3, th v& con Lê Li t ra kh=i ng#c Thiên Lao.
Mùa thu, tháng 7, nhà Minh sai Lý Th c làm chánh s i cùng s gi ca gi+c Bc lên ph ng
Bc. Ngày 15, bn Th c ra mt Anh Tông, r= n c mt khóc, làm l ly xong, thy chZ ca Anh Tông lu
b'ng da, màn b'ng vi, tri chiu xung t mà ng, bèn tâu r'ng: "Nay b h n m+c kham kh% quá".
Ri ht li k ti V ng Chn, nói là vì b h tin yêu hn quá, n nZi phi chu tai ha khi tun thú ra
ngoài. Anh Tông nói: "Tr?m nay có hi c!ng không kp n<a". Th c làm mt bài th tc s r'ng:
Trùng chnh y quan bái th &ng hoàng,
Ng?u vn thiên ng< trng thê l ng.
Tinh chiên sung phúc phi thiên lc.
Tho dã v quân d  h ng.
Thy tín gian thn di quc bính,
Chung giao H lZ [87b] bn thiên th ng.
Ch kim thiên s thông hòa hiu,
Thúy kiu nam tuyn tnh Kin Ch ng.
(Ly s a cân ai ly th &ng hoàng,
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Ch&t nghe li dy n+ng au th ng.
Tanh hôi y b#ng âu thiên lc1,
Tho dã làm vua khác  h ng2.
Mi bit gian thn xoay th n c,
Cho loài H lZ chng c ng th ng.
S tri nay ti thông hòa ho,
Xe thúy v nam ving Kin Ch ng)3.
By gi tù tr ng gi+c Bc là Dã Tiên sai u m#c d?n 500 quân kw  a Anh Tông v Yên Kinh.
Các quan ón  c a An nh. Anh Tông t" c a ông An i vào. Vua Cnh Thái ra ly ón, nhún nh ng
mt hi lâu, ri  a Anh Tông n Nam Cung. Các quan vào yt kin ri lui ra.
Mùa ông, tháng 10, sai Tây o tham tri Hà L$t làm chánh s; Hàn lâm vi n tr c hc s Nguyn
Nh % và Quc t giám tr& giáo ng Hanh Phát làm phó s, sang nhà Minh np cng hàng nm.
Tân Mùi, [Thái Hòa] nm th 9 [1541], (Minh Cnh Thái nm th 2). Mùa h, tháng 4, vì có tai
d, xung chiu r'ng:
"My nm nay, hn hán, sâu trùng liên tip xy ra; tai d luôn luôn xut hi n. Nm nay  ng
mùa xuân, li có m a á. Có phi chính vì s thiu sót lm lZi ch a s a  &c n nZi th chng? Hay là
iu hòa trái lJ, làm hi ti [88a] hòa khí chng? Có th vì hình ng#c oan khut mà ch a  &c r a oan
chng? Hay là thu dch v# n+ng n,  dân chúng ta oán chng? Ngh r'ng tai ha này, hEn có nguyên
do. Nu không ban ân hu th c  an i lòng ng i, thì ly gì  báo áp tri cao và chm dt tai bin?
Trong nh<ng iu khoan tha có tha các loi thu, nh<ng kW trn tránh thì cho ra  u thú, nh<ng án ki n
b= ng thì cho tâu trình y  nguyên do".
Mùa thu, tháng 7, ngày 26, git Thái úy Lê Kh và con là Lê Quát, T khu Trnh Khc Ph#c và
con là Phò mã ô úy Trnh Bá Nhai.
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh sai chánh s là Hành nhân ty hành nhân Biên V nh, phó s là tin
s Trnh Hu sang báo tin [Cnh Thái ] lên ngôi.
Tr c ây, Minh Anh Tông i ánh ph ng Bc ã b Dã Tiên bt  &c, [88b] em là Thành
V ng K` Ng#c coi vi c n c ri t l$p làm vua, %i niên hi u là Cnh Thái, cho nên sai bn Biên V nh
sang báo.
Ngày 18, sai ng tri ông o Trình Chân, Trung thu hoàng môn th lang Nguyn ình Mj,
Th?m hình vi n ng tri Phùng Vn t sang nhà Minh m"ng vua Minh lên ngôi.
Nhâm Thân, [Thái Hòa] nm th 10 [1452], (Minh Cnh Thái nm th 3). Mùa h, tháng 4, bt
giam con trai Thái úy Lê Th# là Lê Th, vì Th làm bùa chú ym t cát.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 3, vì có tai d, xung chiu r'ng:
"Mynm nay tai d liên tip xy ra, mùa màng lin nm mt mát. Muôn dân vn v$t, không sao
sng n%i. Tr?m rt lo s& iu ó. Th c là t tr?m trên không bit thu$n lòng tri, d i không bit kính
gi< phép c! ca t% tông. Dùng quan không  &c ng i hin, cai tr có nhiu thiu sót nên mi n nZi
th. Nay ngh cách chm dt tai bin, [89a] em li thu$n hòa, không tuân theo phép c!  b= ht t
xu có  &c không? Nh<ng vi c nay áng phi làm là dùng ng i tài gi=i liêm khit, thi b= bn tham
nh!ng, tin hành th ng pht, min các loi thu, xét vi c oan u%ng, chiu c nh<ng ng i không v&,
góa chng, cô c mt mình".
Mùa ông, tháng 10, ngày 15, nhà Minh sai chánh s là Hình b lang trung Trn Kim, phó s là
Hành nhân ty hành nhân Quách Trng Nam sang báo tin l$p Hoàng thái t và ban vóc l#a.

1

Thiên lc: lc tri, thiên t h ng lc tri. Câu này ý nói Anh Tông phi n th tanh hôi không phi lc tri.

2

 h ng: quê h ng vua. Câu này ý nói Anh Tông b giam  min tho dã, không phi t n c mình.

3

Kin Ch ng: vn là tên cung i n ca Hán V! . O ây ch cung i n ca vua Minh.
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Ngày 23, sai s sang nhà Minh. Chánh s Th^m hình vi n Phm Du, phó s Hàn lâm vi n tr c
hc s Nguyn Bá Ký và L b viên ngoi lang Chu Xa sang m"ng vi c l$p Hoàng thái t . Chánh s Chn
lôi quân ch huy Lê Th ng, phó s th ng s Lê Chuyên sang t n ban vóc l#a.
[89b] Quý Du, [Thái Hòa] nm th 11 [1453], (Minh Cnh Thái nm th 4). Mùa xuân, tháng
2, ngày 21, i xá.
T% chc thi hi cho s nhân trong n c. Cho bn V! Bá Tri t Z tin s c$p  .
Mùa ông, tháng 11, vua sai bn bi tbn Nguyn Nguyên Kiu, Nguyn án, Trn Hoãn Huy
sang nhà Minh np cng hàng nm.
Ngày 21, vua bt u ích thân coi chính s , %i miu hi u, i xá. T" tháng giêng nm sau %i
là Diên Ninh nm th 1.
Các iu l nh ân xá có: tng chc 1 b$c cho các công thn Lê L, Lê B, Lê Tri n. Cp mt trm
m?u quan in cho bn Lê Sát, Lê Ngân, Lê Kh, Lê Khiêm, Trnh Khc Ph#c, ng thi cu giúp cu
giúp nh<ng kW không v&, góa chng, m côi, cô n và biu d ng nh<ng ng i chng ngh a khí, ng i
v& trinh tit.
Giáp Tut, Diên Ninh nm th 1 [1454], (Minh Cnh Thái nm th 5). Mùa xuân, tháng giêng,
úc tin Diên Ninh.
Tuyn tráng inh b% sung quân [90a] ng! và thi ng i già.
Làm s% h tch.
Mùa h, tháng 5, rng vàng hi n d i máng n c ca mt gia ình  c a Tây.
O Ngh An lá tre úa vàng.
t Hi, [Diên Ninh] nm th 2 [1455], (Minh Cnh Thái nm th 6). Sai Phan Phu Tiên son b
i Vi t s ký, t" thi Trn Thái Tông n khi ng i Minh v n c.
Mùa ông, tháng 10, châu Ngc Ma có con chut to b'ng con l&n.
Bính Tý, [Diên Ninh] nm th 3 [1456], (Minh Cnh Thái nm th 7). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 3,ban i yn cho các quan, Lng Sn V ng Nghi Dân d yn.
Tháng 2, ngày mng 4, Ng s trung th"a Phm Du h+c ti Kim ngô v ng t%ng tri Lê Quát
không chu gi< phép n c, vào k` hi quân nm nay ã sai 70 ng i lính [90b] làm thuyn riêng cho
mình, phí t%n 18 quan tin ca quân i, xin hình quan xét h=i tr ti  rn e kW khác.
Lê Quát tâu r'ng: "Thn vn ng i Lam *p. Tr c ây, t" Lam Kinh tr v, thn có dùng chic
thuyn riêng ã m#c nát. Nm nay, thn sp có vi c i h giá, nên có sai quân lính s<a ch<a li chic
thuyn y, c=n vi c phí t%n tin nong trong quân thì thn không bit".
Du li tâu r'ng: "Bn thn lm d chc ngôn quan, không th né s& ng i quyn th, c!ng
không th im l+ng không nói, làm úng nh li d# ca b h. Nay thn h+c ti Lê Quát sai quân làm
thuyn riêng cho mình, thì bn thn ã sai ng i trong ài i xét th c s , li bt tên h=a u  quân y
n ly cung, chúng có u nói là bn thn em vi c t ra àn h+c, có phi bn thn vì chuy n ân oán
mà nói âu?".
Ngày mng 5, ban cho bn u m#c M ng Bn áo và l#a theo th b$c khác nhau. Vì u m#c
M ng Bn [91a] là Lang Tra hi tháng giêng em cng l v$t.
Ra l nh ch cho ph# o L nh Châu1 Cm Công làm Trn vin th &ng t ng quân. Sai Viên ngoi
lang Trình Dao em chiu ch n d# và ban th ng cho chic áo on màu hng d t hoa kim tuyn, m!
cao sn, ai thp bc, yên ng a, gh d a, án th .

1

Dch theo nguyên vn. C ng m#c s a là châu Quy H&p.
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Ra l nh ch cho bn Nh$p ni t  bình ch ng s Lê Hiêu, Nh$p ni ô c bình ch ng s Lê
L u trông coi các vi c gi< v<ng thành trì, ngày êm nghiêm ng+t, tun phòng trong ngoài theo úng
phép.
Ngày inh Mùi mng 8, vua ng v Lam Kinh, ngày Quý S u ti Lam Kinh. êm y m a á.
Ngày 15, vua ích thân d?n trm quan bái yt S lng và ra l nh ch cho quan coi lng  Lam
Sn r'ng:
"Mi vi c  n th cn phi thành kính, tinh khit nh ng cây, ch+t che, kim ci...
t t^m miu dùng 4 trâu, ánh trng ng, [91b] quân lính reo hò h ng ng. V nhc, võ thì
múai u "Bình Ngô phá tr$n", vn thì múa i u "Ch hu lai triu"1.
i t  Lê Bí n t miu Chiêu Hiu V ng và Trung D!ng V ng2, dùng 3 trâu.
th &ng th l nh Lê Khang n t miu Ho'ng H u i V ng3, dùng 3 trâu.
Ni m$t vi n phó s Z Thì Vi p cht.
Ngày 21, ban yn cho các quan h giá, các quan nh$n chc  ngoài và các quan trí s  hành
i n Lam Kinh, th ng tin theo th b$c khác nhau.
Ngày hôm sau, ra l nh ch cho các i thn bàn nh +t tên hi u cho các miu i n  sn lng
Lam Sn. Chánh i n gi là i n Quang c, i n Sùng Hiu, h$u i n gi là Din Khánh. Li sai quân
ph Thanh Hóa làm t^m cung th Thái hoàng thái phi  phía tây i n lng Lam Sn.
Ngày 30, vua t" Tây Kinh4 v n kinh s . Ngày hôm y, có khí xanh, vàng, d=, trng nh là cu
vng ôm ly m+t tri.
[92a] Tháng 3, ngày mng 2, sai bn Nh$p ni ô c bình ch ng s Lê Ê i công cán lên a
gi trn Thái Nguyên. Cùng i có Nh$p ni i hành khin tri tam quán s nh$p th kinh diên ào Công
Son, Tây o hành khin Nguyn H<u Quang, Bc o hành khin Lê Cnh Huy, Th^m hình vi n s
Trình Chân, Ni m$t vi n ng tri Lê Hoài Chi. Khi lên n a gii Thái Nguyên, quan tam ty [nhà Minh]
không ti, li tr v.
By gi, Thái Nguyên giáp gii vi châu5 ph Thái Bình, tnh Qung Tây, u m#c trn ó là
Nông Kính và àm Khoan bt git ng i, c p trâu bò, gia súc l?n ca nhau ri v &t sang chim t ta,
cho nên có l nh này.
Mùa h, tháng 5, các quan trn, l, ph, huy n chu m"ng xong t" bi t tr v, vua cho gi vào
bo h:
"Các ng i là quan ti nhi m, khi tr v, phi bo dân gng sc làm rung, x
cho công b'ng, nu có trm c p, phi ht lòng lùng bt, không  &c th  l i bing".

án phi [92b]

Ngày mng 8, bn Tuyên úy M ng Mc và Xa La, Kinh l &c s châu Thu$n MZi là o Xa, Tri
châu Vi t Châu là o La, Quan sát s châu Ngc Ma là Cm Kha sang dâng sn v$t a ph ng, u
 &c ban tin theo th b$c khác nhau.
Ngày 15, ra l nh ch cho các i thn và các quan vn võ trong ngoài:

1

"Ch hu lai triu" ngh a là "ch hu n chu".

2

Chiêu Hiu V ng là t c hi u truy phong cho Lê Hc, anh rut Lê L&i. Trung D!ng V ng là t c hi u truy phong cho Lê Thch,
con Lê L&i.

3

Ho'ng H u i V ng: tc Lê Tr", anh th hai Lê L&i.

4

Tây Kinh: tc Lam Kinh hay Lam Sn.

5

CMCB 18 chú là châu An Bình giáp gii vi châu H T Lang, trn Thái Nguyên.
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"Là ng i b tôi, phi làm ht chc trách ca mình: i thn thì giúp z vua iu hòa âm d ng,
tin c hin tài, gt b= kW xu,  lo tr n c cho yên. Quan coi quân các v thì phi yêu th ng quân
lính, luy n t$p võ ngh , không  &c sai lính làm vi c riêng cho mình, không  &c bòn vét nhiu hi, bt
xén quân nhu  làm n riêng. Các quan hành khin nm o thì phi hiu rõ vi c l&i vi c hi, phân bi t
kW d ng i hay. Nh<ng vi c tr dân, hành chính, s% sách, ki n t#ng phi x trí cho thích áng, không
 &c theo [93a] ý riêng, b= lJ công mà hi ti o tr n c. Quan phong hin thì phi un nn lZi lm,
gn #c khi trong, không  &c ly lòng riêng mà bàn vi c, hay nhút nhát l+ng thinh. Ni m$t vi n thì
phi tuân theo in ch ng pháp ch, tâu bày t ng t$n rõ ràng, không  &c  phép làm b$y, òi h=i n
kia. Quan x án thì phi iu tra minh bch, xét rõ oan khiên cn  &c thu tình, không  &c nh$n b$y
li gi gm và ca hi l,  vi c ch$m tr, oan lm. Các quan ph, l, châu, huy n phi tuyên b c ý
ca triu ình, chm sóc dân chúng trong ht, xét ki n t#ng, thu thu khóa, sai dch v# phi gi< liêm
khit, công b'ng, không  &c em tin ca biu xén, nnh hót quan trên  hòng  &c thng quan tin
chc. Quan các c#c, các kho i n tin, i n h$u thì phi kim tra nghiêm ng+t ri thu nh$n, không  &c
b= vi c công lao chy riêng, bt xén #c khoét. Hc quan thì phi kính gi< hc quy, dy dZ hc trò cho
 &c thành tài, không  &c nhn nh nm này tháng khác [93b] b= bê hc hành, còn các quan  các
ty, c#c, th , c!ng phi siêng nng vi công vi c ca mình, không  &c l i bing cu may. Tt c trm
quan các ng i, u phi tuân th và thi hành theo l nh ch này".
Ngày 21, ra l nh ch cho các quan i n tin và t%ng tri các ph trn nam o r'ng:
K` hi quân ln này, các t ng ct c quân lính vào sn tràng |n gZ, phi chú ý c thúc
chúng |n ly gZ theo úng quy cách. Còn thì  li a ph$n ca mình  im danh, chnh n v! khí,
luy n t$p võ ngh , không  &c  quân lính rong chi ngoài  ng, không  &c bt chúng óng góp,
hay sai chúng làm vi c riêng.
Ngày 22, Nh$p ni thiu úy tham tri chính s Lê Lng dâng l v$t xin c i à Quc công chúa.
Con trai ca Lê Lng là Lê Bc làm Phò mã ô úy, li ban cho y ph#c t c hu và ng a trong tàu nhà
vua.
N c m  Lam Kinh sc =.
Ngày 23, cp [94a] tin l ng b%ng h'ng nm cho các thân v ng, công chúa, i thn và các
quan vn võ theo th b$c khác nhau. Tây o ô c Lê L u tâu r'ng:
"Thn ã thy dân chúng khn kh% qu?n bách, d?u mt ng nh= nhoi c!ng coi b'ng 10 ng.
Do v$y, thn xin không nh$n tin l ng hàng nm. B h không coi thn là có ti, ban riêng cho thn
50 h, li thêm tin l ng b%ng 1 nm, thì thu nh$p tt li tng rt nhiu. Này  ng lúc cp tin l ng
hàng nm cho các quan, thn xin  &c t" chi không nh$n.
Ngày 28, có thánh ch cho xã chính xã ào Xác, huy n Chí Linh, thuc l Nam Sách Th &ng
r'ng:
"V& góa ca Nguyn Vn iu là tit ph#, cho cp bng vàng treo  c%ng làng  biu d ng và
min phu dch cho 11 ng i con và cháu  ph#ng d zng".
Ng s trung th"a Phm Du, Phó trung th"a Trình Vn Huy, Giám sát Trình Trc, Bùi H u h+c
ti viên qun l nh v Xa ky quân Ngh a V! là Nguyn Nguyên Thông [94b] trong k` hi quân nm nay
ã sai lính làm vi c riêng cho mình, còn thì cho v nhà ri òi tin b= túi mình, xin tr ti theo pháp lu$t
 rn e kW khác.
Tháng 6, tha Lê Th# ra kh=i ng#c.
Mùa ông, tháng 10, ngày 25 sai các bi thn Lê Vn Lão, Nguyn ình Mj, Nguyn C
+ng Hu t (có sách chép là Liên), sang nhà Minh np h'ng nm và t n ban áo m!.

o,

Tháng 11, có con h% vào chùa Diên H u trong thành, sai quân ng tin cm dao bt git i.
inh S u, [Diên Ninh] nm th 4 [1457], (Mimh Thiên Thu$n nm th 1). Mùa xuân, tháng
giêng, vua Cnh Thái nhà Minh m, bn by tôi V! Thanh hu Thch Hanh, cùng vi Ch ng binh ô
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c Tr ng Nghê (Nghê là con Tr ng Ph#), T ô ng s D ng [95a] Thiên, Phó ô ng s T" H<u
Trinh ón Th &ng hoàng (tc là Anh Tông) tr li lên ngôi, %i niên hi u là Thiên Thu$n.
Tháng 2, ngày mng 1, nhà Minh ph vua Cnh Thái là Thành V ng nh c!, cho v  Tây cung.
Tháng y, ngày 19, Thành V ng mt. Ban l#a hng cho các phi tn nh  ng Th, bt phi t t 
chôn theo Thành V ng.
Mùa thu, t" tháng 8 n tháng 9, gió to.
Tháng 9, ngày 26, nhà Minh sai chánh s là Th &ng bo t khanh kiêm Hàn lâm vi n th c
Hoàng Gián, phó s là Thái bc t th"a Trâu Doãn Long sang báo tin Anh Tông tr li ngôi, tin l$p
Hoàng thái t và ban cho vóc l#a.
Mùa ông, tháng 10, ngày 14, vua sai chánh s là Nam o hành khin t np ngôn tri [95b]
quân dân b tch Lê Hy Cát, các phó s là bn Hàn lâm vi n th ging Trnh Thit Tr ng, Trung th khi
c xá nhân Nguyn Thiên Tích, Giám sát ng s Trn Xác sang nhà Minh m"ng vi c lên ngôi và l$p
Hoàng thái t , cùng t n ban vóc l#a.
(Lê Hy Cát ng i Lam Sn, huy n L ng Giang).
Mu Dn, [Diên Ninh] nm th 5 [1458], (Minh Thiên Thu$n nm th 2).Thi hi cho các s nhân
trong n c. Cho bn Nguyn Vn N Z tin s xut thân.
K Mão, [Diên Ninh] nm th 6 [1459], (Minh Thiên Thu$n nm th 3). Mùa ông, tháng 10,
ngày mng 3, Lng Sn V ng Nghi Dân ang êm bc thang, chia làm ba  ng, trèo thành c a ông,
lWn vào cung cm. Vua và Tuyên T" hoàng thái h$u u b hi.
Tr c kia, D ng Th Bí là m> Nghi Dân có ti vi Thái Tông, nên Nghi Dân không  &c l$p, mi
ngm chc m u gian, nhòm ngó ngôi báu, cùng bn ng Phm n, [96a] Phan Ban, Trân Lng
x ng xut bn vô li gm hn trm a, l&i d#ng êm ti, bc thang trèo thành, lWn vào cung cm. Th
là vua b hi. Hôm sau, Hoàng thái h$u c!ng b hi. Ni nhân th thái h$u phó ch ng ào Biu cht.
By gi, Lê c Ninh là ô ch huy gi< cm binh  ng phiên tr c, ã không chu d?n quân ra
tr c ngn gi<, li em giúp kW phn nghch. Cho nên Nghi Dân mi tim ot  &c ngôi báu, mà các
quan vn võ phi nut h$n ng$m au, trm h bn ph ng nh mt cha mt m>.
n nm Quang Thu$n th 1, mùa ông, tháng 10, ngày 21, làm l chiêu hn và táng vua vào
M#c Lng  Lam Sn, miu hi u là Nhân Tông, dâng tôn hi u là Khâm Vn Nhân Hiu Tuyên Minh Thông
Du Tuyên Hoàng .
Phan Phu Tiên bàn: Nhân Tông lên ni ngôi vào tu%i u th, bên trong có m?u
h$u buông rèm [96b] trông coi chính s , bên ngoài các i thn ng lòng phò tá tr
n c, cho nên trong khong 17 nm, thiên h thái bình, an c lc nghi p, xng áng là
vua nhân t". n lúc cui i b l! vô li n, Ban x ng xut, khin L c hu Nghi
Dân ang êm bc thang trèo thành, lWn vào cung cm, vua và Tuyên T" hoàng thái
h$u u b hi. Th ng thay!.
Li xét bài Trung h ng ký nm Quang Thu$n vit: Nhân Tông mi lên hai tu%i ã
sm ni ngôi vua, Thái h$u Nguyn Th là gà mái gáy sm, ô c Lê Khuyn nh th=
khôn gi< m nh. Vua àn bà mt quáng buông rèm ngi chn thâm khuê, bn h ngoi
lòng tham, khoác lác hoành hành khp cõi, kW thân yêu nm quyn v, nn hi l  &c
công khai. Vi c vn giáo l+ng lJ nh bng hàn ng i hin t" phi bó cánh. B$c túc nho
nh Lý T Tn, Trình Thun Du thì ^y vào ch% nhàn, ph ng dt +c n [97a] ào nh
ong àn n%i d$y, nh chó chut nhe rng. T thn nh Lê Sng, Lê Sát thì ngu si không
phân bi t sáu loi súc v$t, Ch ng binh Lê iên, Lê Luy n, thì mù tt, chEng sao hiu
 &c bn mùa mt nm. B$c l ng thn nh Trnh Kh, Khc Ph#c thì kèn c a mà git
i, ng i tài s nh Nguyn Mng Tuân thì ^y vào vòng tai ha. Oan u%ng không ch
kêu xin, mi vi c thy u % nát. Vn giai nh Công Son tu%i gn tám m i, t thn
nh Lê Ê không bit mt ch<. Bn trW không bit ngh , làm b$y ngông cung, ng i già
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chEng cht i, tr thành mi ha. Bán quan mua ki n, a giàu ghét nghèo. Hin tài là
r ng ct ca triu ình mà sch không nh quét t. Vn ch ng là khí v$n ca nhà
n c mà im ng t a c= khô. Bn xim nnh  &c tin dùng, kW ao bút  &c tin c .
Hành khin Nguyn H<u Quang, Ni m$t Lê Hoàn Chi, hon quan ch"ng nm sáu bn
mà không mt ng i óng c a cho nghiêm; cm v Lê c Ninh, ch huy Lê Ho'ng
[98b] D#c, v s n tám chín l! mà không mt ai mang mc che z. Lòng ng i sôi
ng,  ng sás xôn xao. H ngoi nh Vn Lão, X ng Lê, lòng nh qu quái, v không
nh Trn L u, Z T ai chEng c i chê? C a ngõ thì s sài, tay không c!ng phá n%i. Th
là nó d?n quân cú v cáo cy, ngm nuôi m u k c p ngôi phn nghch. Bn t+c thn
Phm n, Phan Ban, Trn Lng, Ngô Trang và ph ng chó l&n hn 300 a, n a êm
dám c gan bc thang trèo t ng lWn vào nh là vào chZ không ng i. Vua và Hoàng
thái h$u u b hi, th ng thay!.
Ngày mng 7, Lng Sn V ng Nghi Dân t l$p, lên ngôi Hoàng , i xá, %i
niên hi u là Thiên H ng. (T" mng 3 [tháng 10] tr v tr c là Diên Ninh nm th 6,
t" mng 7 tr v sau là Thiên H ng nm th 1 ca Nghi Dân). Ban ân rng rãi cho các
quan vn võ trong ngoài mZi ng i 1 t .
Bài vn i xá ng#y vit r'ng: "Tr?m là con tr ng ca Thái Tông Vn Hoàng
, [98a] tr c ây ã  &c gi< ngôi chính  ông cung1. ChEng may Tiên  i tun
min ông, bZng bng  bên ngoài. Nguyn Thái h$u mun gi< v<ng quyn v, ngm sai
ni quan T Thanh d ng Bang C làm vua, bt tr^m làm phiên v ng. Sau T Thanh tit
l vi c y, lây n c Thái úy Trnh Kh và T không Trnh Khc Ph#c, Thái h$u bt git
c i  di t ht ng i nói ra. Cho nên t" ó n gi, hn hán sâu b nh liên tip xy ra,
tai d luôn luôn xut hi n, ói kém tràn lan, trm h cùng khn. Diên Ninh2 t bit mình
không phi là con ca tiên , hn n<a lòng ng i ly tán, nên ngày mng 3, tháng 10
nm nay, ã ra l nh cho tr?m lên thay ngôi báu. Tr?m nh ng i trông xung, t% tông
phù h, cùng các v ng, i thn, các quan vn võ trong ngoài ng lòng suy tôn, xin
tr?m nên ni i thng, hai ba ln khuyên mi, tr?m bt c d ã lên ngôi vào ngày
mng 7, tháng 10 nm nay, [98b] %i niên hi u là thiên H ng".
Tháng y, Nghi Dân sai bn Lê Cnh Huy, Nguyn Nh Z, Hoàng Thanh,
Nguyn Nghiêu T sang nhà Minh np cng h'ng nm và xin b= vi c mò ngc trai.
Ngày 20, li sai bn Trn Phong, L ng Nh
cu phong.

Hc, Trn Bá Linh sang nhà Minh

Xét bài vn bia M#c lng ca Nguyn Bá K` vit:
"Vua 3 thn sc anh tun, dáng i u  ng hoàng. MZi khi tan chu, t n Kinh
diên nghe ging, m+t tri l+n mi thôi.
Khi ã t mình trông coi chính s thì l t thn linh, truy th tông miu. i vi
Thái h$u dc lòng hiu tho, i vi anh em trn ngh a yêu th ng. Hoà thu$n vi h
hàng, kính l vi i thn, tôn sùng o Nho, xét nh<ng li thin c$n, nh$n nh<ng li
can trung, chm nom chính s , th$n trng th ng pht, coi trng ngh nông, chú ý nn
gc, [99a] ht lòng th ng dân, không thíchxây d ng, không mê sn bn, không gn
thanh sc, không ham tin ca, h$u vi ng i bc vi mình, trong m ngoài êm.
Vua rn cm t ng ngoài biên không  &c gây hn khích. n khi Chiêm Thành
hai ln vào c p châu Hóa thì sai t ng em quân i ánh, bt  &c chúa nó là Bí Cai.
1

Tc là ngôi thái t .

2

Tc Lê Nhân Tông Bang C.

3

Tc Lê Nhân Tông.
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N c ln s& uy, n c nh= mn c.Mi iu chính s u theo in ch ng phép tc c!
ã có sEn, sai ình thn ngh bàn cho thích áng ri sau mi thi hành. Cho nên chính tr
hay, giáo hóa tt ban khp ra bn bin, sinh linh mn c, i  &c thái bình. Ngày
bng thình lình, trm h nh mt cha mt m>.
Ôi t cht ca vua nh v$y mà g+p phi tai bin nh v$y, thì chEng phi là tri
t rng ln d ng y mà loài ng i v?n còn có ch% áng tic ó sau?".
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[1a]

K Nhà Lê
Thánh Tông Thun Hoàng



Tên húy là T Thành, li húy là Ho, là con th* t c+a Thái Tông. \ ngôi 38 nm, th
56 tu$i, bng táng Chiêu Lng.
Vua sáng lp ch (, vn vt kh quan, m mang t ai, cõi b' khá r(ng, thc là bc
vua anh hùng tài lc, d#u V  nhà Hán, Thái Tông nhà 'ng cng không th hn c.
Nhng công trình th$ m(c vt quá quy mô xa, tình ngha anh em thiu hjn lòng nhân ái.
ó là ch? kém vy.
M> vua là Quang Th#c Hoàng thái h$u Ngô th, ng i làng ng Bàng, huy n Yên nh, ph
Thanh Hóa. Tr c kia, khi còn là Ti p d , Thái h$u i cu t , m thy th &ng  ban cho mt tiên ng,
th ri có thai. (T#c truyn r'ng Thái h$u khi sp  c<, nhân th th ch&p mt, m thy mình n chZ
Th &ng , Th &ng  sai mt tiên ng xung làm con Thái h$u, tiên ng chn ch" mãi không chu
i, th &ng  gi$n, ly cái ht ngc ánh vào trán chy máu ra, sau tnh d$y, ri sinh ra vua, trên trán
v?n còn du vt l m [1b] nh thy trong gic m, mãi n khi cht, vt y v?n không mt).
Nm Nhâm Tut, i Bo th 3 (1442), tháng 7, ngày 20, sinh ra vua.
Vua sinh ra thiên t tuy t >p, thn sc khác th ng, vW ng i tun tú, nhân h$u, rng rz,
nghiêm trang, th c là b$c thông minh xng áng làm vua, b$c trí d!ng   gi< n c. Nm Thái Hòa
th 3,  &c phong làm Bình Nguyên V ng, vâng m nh làm phiên vung vào  kinh s , h'ng ngày cùng
hc  Kinh diên vi các v ng khác. By gi, quan  Kinh diên là bn Trn Phong thy vua dáng i u
 ng hoàng, thông minh hn hEn ng i khác, trong b#ng cho là b$c khác th ng. Vua li càng sng
kín áo, không l vW anh minh ra ngoài, ch vui vi sách v c% kim, ngh a lý thánh hin. B^m sinh ra ã
bit, mà sm khuya không lúc nào ri sách v, tài nng lZi lc tri cho, mà ch tác li càng +c bi t l u
tâm, [2a] a iu thi n, thích ng i hin, chm chm không h bit m=i, Tuyên t" thái h$u yêu vua nh
con mình W ra, Nhân Tông coi vua là ng i em him có. n khong nm Diên Ninh, Nghi Dân tim
ngôi, %i phong vua là Gia V ng và xây ph   bên h<u ni i n cho vua . Không bao lâu, các i
thn là bn Nguyn Xí, inh Li t cùng nhau em cm binh ánh bn n, Ban, ri ph Nghi Dân, ón
vua lên ngôi. By gi vua 18 tu%i, vào ni i thng, t x ng là thiên Nam ng ch, miu hi u là Thánh
Tông.
Canh Thìn, [Quang Thun] nm th 1 [1460], (tháng 6 tr v tr c, Nghi Dan tim x ng là
Thiên H ng nm th 2, Minh Thiên Thu$n nam th 4). Mùa xuân, tháng 2, Nghi Dân bàn +t ph huy n.
Có sao Ch%i hi n ra  vùng sao D c.
Mùa h, tháng nm, sao Xuy V u1 nh lá c trng t=a sáng ngang tri, t" ông sang tây.

1

Sao Xuy V u: t#c gi là sao C, ging nh Sao Ch%i, có uôi cong nh lá c (chú ca CMCB 19, 2A).
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[2b] Tháng 6, ngày mng 6, các i thn là bn Nguyn Xí, inh Li t x ng ngh a di t bn
phn nghch n, Ban. Giáng Nghi Dân xung tr c hu. ón Gia V ng lên ngôi Hoàng .
Khi y, Nghi Dân c p ngôi mi  &c 8 tháng, tin dùng bn gian nnh, git hi b tôi c!, pháp
ch ca t% tông %i thay ht thy, ng i oán tri gi$n.
By gi các huân h u i thn là Khai ph nghi ng tam ty nh$p ni kim hi u thái phó bình
ch ng quân quc trng s Á qu$n hu Nguyn Xí, inh Li t, Nh$p ni kim hi u bình ch ng quân
quc trng s Á th &ng hu Lê Lng, t mã tham d triu chính ình th &ng hu Lê Ni m, T%ng tri ng
tin h$u quân Á hu Lê Nhân Thu$n, T%ng tri ng tin trung quân Quan ni hu Lê Nhân Khoái, t%ng tri
ng tin thi n tro doanh quân Quan ph#c hu Trnh Vn Sái, Thiêm tri Bc o quân dân b tch Trnh
c, i n tin ty ô ch huy Nguyn c Trung, thit t t quân i i tr ng Nguyn Yên. Nh$p ni
i hành khin Lê V nh Tr ng, i n tin [3a] ty ch huy Lê Yên, Lê Gii, cùng bàn vi nhau:
"Nay Lng Sn V ng Nghi Dân rt là vô o, em bn vô li Phm n, Phan Ban, l&i d#ng ban
êm, bc thang trèo thành vào trong cung cm git vua và Quc m?u hoàng thái h$u, ti ác không gì
ln b'ng. Bn chúng ta là b tôi huân c u, mt thy vi c ó, áng lJ phi cht cho xã tc, mà li  d i
kW bi nghch, ng trong triu ca kW c p ngôi git vua, là ti nhân ca muôn i, còn m+t m!i nào
trông thy tiên  d i sui vàng n<a?".
Sau bu%i chu, mi ng i u vào ngi  Ngh s  ng ngoài c a Sùng V!. Bn Nguyn Xí
x ng ngh a git cht hai tên phn nghch u s= là n, Ban tr c Ngh s  ng, rôi sai óng các c a
thành, mZi ng i em cm binh i d>p ni lon, git ht bè ng phn nghch là bn Trn Lng hn
trm tên. Git xong bn phn nghch, các i thn cùng bàn vi nhau r'ng:
"Ngôi tri khó khn, thn khí rt trng, nu không phi [3b] là b$c i c, thì sao có th kham
n%i. Nay Gia V ng thiên t sáng sut, hùng tài i l &c, hn hEn mi ng i, các v ng không ai so
 &c, lòng ng i u theo, ã bit ý tri ã quyt".
Ngay ngày hôm y em xe ki u n ón vua  Gia 1 (có sách chép là Tây ). Quyt nh
giáng Nghi Dân làm L c hu.
(Xét: Có sách nói là sau khi git bn phn nghch Trn Lng, Lê Lng ly l#a  a
cho Nghi Dân, bt phi t t . Git Nghi Dân xong, lin i ón Cung V ng Khc X ng.
Cung V ng c tình t" chi, mi ón vua  Tây  v lên ngôi. Sau vua nghe li gièm,
Cung V ng phi cht).
Ngày mng 8, vua lên ngôi  i n T ng Quang, %i niên hi u là Quang Thu$n nm th 1, ixá
thiên h.
Truy t+ng Ni quan ào Biu t c 1 t
con, in sn  nêu g ng t tit.

và ban cho 5 m?u rung công  th cúng. Tr li v&

nh ti ca Lê c Ninh, vì c Ninh gi< cm binh không bit bo v xã tc, li em giúp kW
phn nghch, làm v$y là  rn e kW bt trung.
Vua lên ngôi xong, lin làm l phát tang cho Nhân Tông và Thái h$u.
Ngày Tân Mùi, làm l cáo miu, r c bài v Nhân Tông vào Thái miu.
Ngày Quý D$u [4a] r c kim sách dâng tôn hi u cho Nhân Tông là Khâm Vn Nhân Hiu Tuyên
Minh Hoàng , miu hi u là Nhân Tông, dâng tên th#y cho Nguyn thái h$u là Tuyên T" Nhân Ý Chiêu
Túc Hoàng thái h$u.
êm hôm y, tri m a to. T" mùa xuân n ây không m a. Sau khi r c bài v Nhân Tông lên
th  Thái miu, tri mi m a.
Mùa thu, tháng 7, ly ngày sinh làm Sùng Thiên thánh tit.
1

Tc ph  ca Gia V ng, t c hi u ca Thánh Tông lúc y.
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Ra sc ch cho các quan  ni m$t, àn bà  ni m$t và các cung t`, ni nhân r'ng: T" nay v
sau, nu thy chiu ch và các vi c cung thì không  &c lén lút tit l ra tr c cho ng i ngoài và con
thân thích.
Ra sc ch cho các v quân nm o, các ph trn, các t%ng qun và t%ng tri r'ng:
Có quc gia là phi có võ b. Nay phi tuân theo tr$n  nhà n c ã ban, trong a ph$n ca v
mình, phi chnh n i ng!, dy cho quân lính phép i, ng, âm, ánh, hiu  &c hiu l nh, ting
chuông, ting trng khin cho binh lính t$p quen cung tên, [4b] không quên võ b.
Tháng 8, ra l nh yt bng cho nh<ng ng i nguyên là h Trn phi kiêng húy %i thành h
Trình.
Ra l nh cho các sc quân, dân  các ph, l, trn, châu, huy n, ng, sách, trang r'ng:
"Ng i nào có nhiu thóc tình nguy n dâng lên, thì ti trình báo vi các quan s ti làm danh
sách tâu trình lên, tùy theo s thóc dâng nhiu hay ít mà trao cho quan t c: t" 200 hc thì cho chc
quan nhàn tn chánh tht ph^m, 150 hc thì cho chc quan nhàn tn tòng tht ph^m, 100 hc thì cho
cho chc quan nhàn tn tòng bát ph^m, con cái h u  &c min tuyn, nu là 60 hc thì th ng 1 t ,
ch  &c min bn thân thôi.
Tháng 9, ngày 21, sai bi thn là bn inh Lan, Nguyn Ph#c, Nguyn Ph#c, Nguyn c Du
sang nhà Minh tâu vi c.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, sai bi thn là bn Nguyn Nh$t Thng, Phan Duy Trình,
Nguyn T sang nhà Minh cu phong.
Tâu trình nh<ng ng i có công hi tháng 61.
T%ng c Nguyn Xí, ông c [5a] inh Li t tâu trình tên h các quan trong các phiên, các
quan ng doanh và nh<ng ng i tr c sau x ng ngh a chém bn nghch thn n, Ban:
- X ng ngh a tr c và h th u tiên là Lê Nhân Thu$n, ã chém gi+c Lng.
- X ng ngh a là bn Trnh c, Nguyn c Trung, Lê Nhân Quý  Lê L$t gm 49 ng i.
- Li tâu trình thêm bn Nguyn Tr&, Nguyn Ngô, Lê S L... gm 6 ng i.
Phong công thn Nguyn Xí làm Qu` qu$n công, inh Li t làm Lân qu$n công; Thái bo LZ Sn
hu Lê Ni m làm Thái phó; K` qu$n công Lê Th V c làm T ô c tham ngh triu chính ch ng i n
tin ty; Nguyn LZi làm i ô c ch ng hình b (LZi là con ca Nh< Lãm); Lê Khang làm Vn Chn
hu.
Ra sc ch cho các quan trong ngoài r'ng: Viên nào con áng  &c t$p m mà không có con trai
[5b] thì cho nuôi con ng i thân thích cùng h, ch  &c 1 ng i t$p m.
Ngày 11, ban bin ngch cho ng i hiu  là Nguyn Liêm  xã M# Xá, huy n ~ng Thiên, tha
phú dch cho bn thân. Sai quan huy n s ti làm c%ng lu  treo b'ng vàng.
Ra sc ch cho quan các ph, l, trn, châu, huy n r'ng: Ai  cõi biên gii thì phi gi< quan i
c^n th$n, không  &c thông ng vi ng i n c ngoài.
Cp rung th nghi p cho 30 viên công thn, s m?u có th b$c khác nhau: Lê Lng 300 m?u,
Lê Ni m 200 m?u, Lê Nhân Thu$n 130 m?u, Lê Th V c, Lê S Hi, Lê Nhân Khoái 150 m?u, t" Trnh
Vn Sái tr xung, u  &c cp rung theo th b$c khác nhau.
Sc cho bn t thn Lê Xí tâu thng các quan công thn ti chc hay ã cht,  &c ban quc
tính hay không  &c ban, cùng s con trai ca h ch a  &c thng b%. Loi  &c ban quc tính thì t"
bn Lê Quán Chi con trai ca Thái phó [6a] Lê Li t, Lê Vn Lão con trai ca Lê Bí tr xung n Lê Ký

1

Ch vi c ph Nghi Dân, r c Thánh Tông lên ngôi.
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con trai ca Lê Luy n. Loi ch a  &c ban quc tính thì t" Nguyn S Hi con trai ca Nguyn Xí, n Lê
Lng con trai ca Lê a Mj. Loi ã cht,  &c ban quc tính thì t" Lê Mun con trai Lê Vn, Lê D con
trai Lê Bôi, cho n Lê Vn L ng con trai Lê Nh< Son, ch a  &c ban quc tính thì t" Lê Vn Thit con
trai Lê Chu^n, n Lê Vn Lâm con trai Lê Thit.
n khi bn Xí dâng t tâu lên, vua d# r'ng:
"ã xem ht t tâu, trong y có xin cho bn Lê Ê, Lê Th#, Z Bí, Lê Ngang theo nh l công
thn ã mt, nh ng câu y còn có th bW li  &c, là vì khong nm Diên Ninh, Z Bí, Lê Ê  chc cao
nht vào hàng t thn; Lê Ngang, Lê Th# tay cm cm quân, gi< vi c an nguy, áng lJ phi d>p yên gi+c
lon, chuyn nguy thành an mi phi, th mà ch bit sp gà vào trong ni mà  [6b] cá kình lt ra
ngoài l i. n sau m u vi c không kín, n nZi phi phi thây  bên  ng1. ó li thêm mt ti khác
trong các ti ca bn Bí, Ngang, có khác gì ti git vua ca Tri u Thu?n ngày x a2, sau  &c  cùng vi
nh<ng công thn ã mt?".
Ngày 24, làm l chiêu hn, chôn Nhân Tông  bên h<u V nh Lng gi là M#c Lng3.
Li sai Trung th snh th Trung th l nh tri tam quán s nh ng tri hc sinh ng tin nh c#c
khinh xa úy Nguyn Tr c và Trung th snh Trung th l nh th lang nh$p th kinh diên kiêm qun c$n th
chi h$u các c#c th &ng kw ô úy Nguyn Bá Ký cùng son bài vn bia  M#c Lng4.
Ngày 27, ra sc ch cho hình quan r'ng: T" nay v sau, xét vi c ki n t#ng, phi mZi tháng ba ln
trình lên  quyt nh, coi ó là n ch lâu dài.
Tháng 12, sai Thái phó Lê Li t, Thái phó Lê L u, thái bo Lê Lng d?n các quân chia  ng i
ánh h Cm5.
Tuyn inh tráng có tên trong s% b% vào [7a] quân ng!.
Làm s% h tch.
Ly Nguyn Nh Z làm Li b th &ng th .
Sc cho Trung th snh Trung th l nh th lang nh$p th kinh iên kiêm qun c$n th chi h$u các
c#c th &ng kw ô úy Nguyn Bá K`, Hoàng môn th lang kiêm Quc s vi n ng tu quc s Hoàng S'n
Phu hi u nh miu húy và ng danh.
Tân T, [Quang Thu$n] nm th 2 [1461], (Minh Thiên Thu$n nm th 5). Mùa xuân, tháng
giêng, ban miu húy và ng danh. Miu có 9 ch<: Hin T% là inh, Hin T" là Quách, Tuyên T% là
Khoáng, Trinh T" là Th ng, Thái T% là L&i, Cung T" là Trn, Nhân Tông là Long, Tuyên T" là Anh,
Nhân Tông là C, ng danh ca kim th &ng húy là Thành, Quang Th#c hoàng thái h$u, húy là Giao.
Tháng 2, vua ng v Tây Kinh bái yt sn lng.
Tháng 3, ngày 11, ban êm, sét ánh  c a i n Th"a Thiên.
Ngày 19, vua [7b] và các quan b= áo triu làm l t  i n Th"a Thiên.
Ra sc ch cho các quan ph, huy n, l, trn, xã r'ng:

1

Bn Lê Bí, Lê Ê, Lê Th# bàn m u git hi Nghi Dân b bi l, tt c u b chém.

2

Tri u Thu?n là khách khanh n c Tn i Xuân Thu  Trung Quc. Vua n c Tn là Linh Công nh hi Thu?n, Thu?n b= trn.
Sau Tri u Xuyên git Linh Công, ón Thu?n v ph#c chc. Tuy Thu?n không git vua, nh ng s quan n c Tn viên chép là
Thu?n git vua, vì cho Thu?n cùng mt chí vi Xuyên.

3

Nguyên bn in là D ng nh ng hEn là có lm t" ch< M#c. Toàn th BK 12, 59a và 96b u chép là M#c Lng.

4

Nguyên vn là D ng Lng, s a là M#c Lng. Toàn th BK12, 98b c!ng chép là Nguyn Bá K` son bài vn bia  M#c Lng.

5

Tc h L Cm, tù tr ng Bn Man.
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T" nay v sau, trong vi c làm rung, phi khuyn khích quân dân u chm ngh nghi p sinh
nhai,   n m+c, không  &c b= gc theo ngn, ho+c kim chuy n buôn bán, làm trò du th du th#c.
Ng i nào có rung t mà không chm cày cy, thì quan cai tr bt trình tr ti.
Mùa thu, tháng 7, ngày 11, ng t.
Ra sc ch cho các x, ph, l r'ng: Chùa quán nào không có ngch c! thì không  &c t ti n
làm mi.
Cm không  &c x ng hô ln b$y trên d i.
Sc d# quan Li b là Nguyn Nh Z và Nguyn Thi n r'ng:
"Nm ngoái các ng i nh$n li thnh thác ca Z Bt Mt, tâu xin cho hn làm T%ng tri v Bc
Bình, ri li bàn tán trong triu m , các ng i li tâu xin cho Bt Mt ly làm hàm T%ng binh v v
ngh, nh v$y th c là gian ngoan quá lm".
Tháng 8, ngày mng 1, Hoàng tr ng t Trang sinh (sau này là [8a] Hin Tông). Bà m> là con
gái th hai ca Nguyn c Trung, nm tr c tuyn vào làm Sung nghi  cung V nh Ninh, sau này  &c
tôn làm Tr ng Lc hoàng thái h$u.
Mùa ông, tháng 10, ngày 21, có scd# Thái bo Lê Lng.
Tr c ó, vua ã sai Chánh ch ng Nguyn LZi em bc lng n th ng cho Lê Lng và d#
r'ng: "Ng i nên th$n trng t" u n cui, phi thanh liêm công b'ng".
n ây li d# r'ng:
"Tính khí ca ng i cng rn quá, ngoài m+t thì nghiêm khc mà trong lòng thì yu mm. Vì th,
ng i nào mình không b'ng lòng thì ^y xung t en, ng i nào chiu ý mình thì nâng niu trên gi,
mi ng i không a chEng vì th ?".
Vua d# bo ô ng s ài là bn Ngô S Liên và Nghiên Nhân Th r'ng:
"Ta mi coi chính s , s a mi c , tuân theo in c! ca thánh t% thn tông, nên mi t giao
vào u mùa xuân. Các ng i li bo t% tông t giao c!ng không áng theo!. [8b] Các ng i bo n c
ta i x a là hàng phiên bang, th là các ng i theo o cht, mang lòng không vua. V li, khi L c
hu c p ngôi, Ngô S Liên chEng vì hn tr% tài phong hin1 ó sao? u ãi trng lm! Nhân Th không
vì hn trù hoch ni màn tr ng ó ? Ngôi chc cao lm! Nay L c hu mt n c v tay ta, các
ng i không bit vì n lc mà cht theo hn li i th ta. Nu không nói ra, trong lòng các ng i không
t h% th>n mà cht ? Th c là bn gian thn bán n c!".
Tháng 11, i xá thiên h, vì tháng 8 mi ri sinh Thái t .
Mùa ông, tháng 12, ban các iu i cáo, t" ph n các châu, huy n, trang, mZi ni 1 bn.
Cm các thuc li không  &c bóc trm nh<ng i p s dán kín, không  &c chia nhau cm gi< mang v
nhà,ho+c cho ng i ngoài truyn nhau sao chép.
Ly Lê Lng làm ô c bình ch ng s ; Lê Chp Trung làm ô c, Trnh Vn Sái làm ô c
tham d triu chính ch ng [9a] i n tin ty; V! Lãm làm Hàn lâm vi n tr c ha s ; Hàn lâm vi n hc s
Nguyn ình Mj làm quyn L nghi vi n th &ng th .
Nhâm Ng, [Quang Thu$n] nm th 3 [1462], (Minh Thiên Thu$n nm th 6). Mùa xuân,
tháng giêng, hi u nh nghi chú l dâng biu và l bái bài2, theo li tâu ca quyn L nghi vi n th &ng
th Nguyn ình Mj.
%i vi n nhi1 thành ng sai.

1

Phong hin: là chc ng s gi< vi c àn h+c.

2

L bái bài: tc là l bái vng vào các dp sinh nh$t vua ho+c ngày chính án.
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Tháng 2, tng 2 ln s tin i bô2.
Ngày 11, nhà Minh sai chánh s là Hành nhân ty hành nhân L u Tr$t sang t Nhân Tông.

Ra l nh ch cho các quan vn võ bit: Các nhà quân, dân  các l, huy n, ph Trung ô, nhà
nào có nô t` là ng i Ngô3, không  &c cho ra ngoài thông ng vi s nhà Minh.
Nghiêm cm vi c loi b= tin ng.
Tháng 3, tha ti cht cho Nguyn S Hi.
Vua d# các quan trong triu r'ng:
"S Hi vì có công trung h ng cùng vi cha là Xí có [9b] công lao ln trong bu%i khai quc4, nên
tha ti cht. Còn bn Trnh Lý thì triu thn các ng i cùng bàn x ".
Sc d# T ô c Lê Th V c r'ng:
"Bài th yêu ma ó ch a chc là do S Hi làm, trong chZ còn ng c!ng có th vu oan  &c.
Nh<ng câu v Lê Ni m, Nguyn LZi, Trnh Vn Sái thì có ng cho nó còn  &c, ch Th V c thì ch nói là
hung bo, th c ra ch a n mc phn nghch thì sao li % cho S Hi làm? Nu nó áng cht n<a, thì
c!ng là tri hi nó, sao nhà ng i li manh tâm báo thù nó?".
By gi S Hi mun hi bn Lê Ni m, làm mt bài th vt ra  ng, khin ng i l u truyn
n tai vua. Bài th vit:
Nhân h<u nh tâm v u kh nghi,
T lai chung cánh hiu vi phi.
Th% biên h<u ho+c chân dung bo,
Thy ti tây bàng xã tc nguy.
(Ng i có hai lòng rt áng nghi,
Ging ch< "lai" ó thích vi phi5.
Bên "th%" có "ho+c" th c hung bo,
"Thy" sát bên "tây" xã tc nguy).
(Ng i có hai lòng là ch< Ni m tc là Lê Ni m. Ging ch< lai là ch< lZi, tc là Nguyn LZi. Bên
ch< Th% có ch< ho+c là ch< V c tc Lê Th V c. B Thy  cnh ch< tây là ch< Sái tc Trnh Vn Sái).
S Hi làm bài th này ch a kp l u truyn thì tình gian b bi l. C bn u xin tr ti S Hi,
nên vua có d# này  rn bn Th V c.
Mùa h, tháng 4, nh l bo kt6 trong thi h ng.
Ra l nh ch cho các thí sinh trong n c, không c là dân hay lính, hn ti th &ng tun nm nay
n nhà giám hay o s ti khai tên và cn c c &i thi h ng. Ai Z thì g i danh sách lên L nghi vi n
 n trung tun tháng giêng nm sau thi hi. Cho quan s ti và xã tr ng xã mình làm giy bo m
r'ng ng i y th c là có c hnh thì mi  &c vào danh sách d thi. KW nào vào loi bt hiu, bt m#c,
bt ngh a, lon luân, iêu toa... thì d?u hc gi=i, vn th hay, c!ng không cho vào thi. Phép thi nh sau:
- Thí sinh phi np cn c c, khai rõ ph, huy n, xã, tu%i tác cùng là chuyên hc kinh nào, lý lch
ông cho ra sao, không  &c gian di, gi mo.

1

Vi n nhi: ng i hu h và sai phái trong các vi n.

2

i bô: ti c cho thn dân vào các dp l ln

3

Ngô: danh t"  ch ng i Trung Quc hi y.

4

Ch cuc kháng chin chng Minh thng l&i l$p ra nhà Lê.

5

Vi phi: làmnh<ng iu phi pháp.

6

Nguyên vn là "bo kt:", ngh a là bo m, cam kt.
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- [10b] Nhà ph ng chèo, con hát và nh<ng kW phn nghch, ng#y quan có ting xu, thì bn
thân và con cháu u không  &c d thi. Nu mang sách hay m &n ng i làm h bài thì b tr ti theo
lu$t.
- Phép thi h ng tr c ht thi ám t  loi bt.
-  m#c thi: K` th nht thì T th , kinh ngh a gm 5 bài. K` th hai thi chiu, ch, biu dùng
c% th hay t l#c. K` th ba thi th, dùng  ng lu$t, phú dùng c% th hay Ly Tao, vn tuyn, t" 300
ch< tr lên. K` th t thi mt bài vn sách, u  h=i v kinh, s hay vi c  ng thi, hn 1.000 ch<.
- Ch< húy ca quc triu, nu hai ch< lin nhau thì u không  &c dùng, nu ri ra ch< mt thì
c!ng cho dùng thay ch< khác, khuyên  bên ngoài...
Ly Hoàng Thanh làm Môn h snh h<u ty lang trung tham tri Hi Tây o quân dân b tch ky
ô úy.
By gi nhân có tai bin v m a á và sm gió, xung chiu cu li nói thng. Thanh bèn dâng
s [11a] trình bày 7 vi c:
1- Thu$n âm d ng  ón khí hòa.
2- Gn Kinh diên  tôn chánh hc.
3- Chn con ni  v<ng gc n c.
4- Tit ki m ca dùng  thi cho kinh phí.
5- Th$n trng chc thú l nh  chn dân.
6- Th ng xuyên hun luy n  nghiêm võ b.
7- +t n in  cha l ng cho biên gii.
Vua tip nh$n c.
Tháng 5, ra sc ch cho các quan  5 o: Tan bu%i chu, n gi Mùi phi  o mình  coi
vi c, nu thiu vng  nha môn thì x giáng ho+c bãi chc.
Tháng 6, sc d# bn Thái bo Nguyn Xí r'ng:
"Các ng i vn là quan võ làm trn ph. Ngh a ch< "trn ph", bn v! phu các ng i có bit
 &c không? n nh Tng Vn Trng còn b Kh%ng T chê là "trm cp ngôi v"1, hung chi các ng i
là bn bt  ng ca b$c hin tài, khi ngun cho kW cu may!".
Mùa thu, tháng 8, git Thái úy Lê Lng vì Lng ngm m u làm phn.
Tháng 9, nhà Minh sai chánh [11b] s là Hàn lâm vi n th c hc s Tin Ph%, Phó s là L
khoa cp s trung V ng D mang sc phong vua làm An Nam Quc V ng. Sai T l giám thái giám
Sài Thng, Ch huy thiêm s Tr ng Tun, Ph#ng ng Tr ng Vinh sang thu mua h ng li u.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 6, s thn nhà Minh là bn Tin Ph% trú  s quán. Khi v, vua
sai em l v$t n, bn Ph% c t" chi không nh$n.
Ra sc ch cho c n c r'ng:
K t" nay, các quan viên vn võ làm vi c n 65 tu%i mun ngh vi c, các li in, giám sinh,
nho sinh, sinh  tu%i t" 60 tr lên mun v làm dân, thì u cho ng i ó np n  Li b ri xp loi
tâu lên  thi hành.
Ra l nh cho các nha môn trong ngoài c n c r'ng:  các bn tâu  thì chính viên quan nha
môn ó phi ký tên không  &c nh li dch ký tên h.
1

Kh%ng T nói: "Tng Vn Trng chEng phi là kW trm c p ngôi v ó ? Bit Liu H Hu là ng i hin mà không cho cùng làm
quan vi mình" (Xem Lu$n ng<, thiên V Linh Công).
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Tháng 121, sai s sang nhà Minh: Lê Công L [12a] t n vi c phúng t, Trn Bàn sang tâu vi c
Bùi H u t n sách phong.
Tháng 12, sai bi thn là bn Lê Vn Hin, Hoàng Vn Ng, T T in sang tu cng nhà Minh
và xin ban m! áo.
Ngày mng 4, l$p Hoàng tr ng t Tranh làm Hoàng thái t . i xá thiên h.
Nm y thng Thái phó Nguyn Xí làm Nh$p ni h<u t ng quc.
Quý Mùi, [Quang Thu$n] nm th 4 [1463], (Minh Thiên Thu$n nm th 7). Mùa xuân, tháng
giêng, min k` hi duy t các quân vì nm tr c có i xá.
Bt u nh l ba nm mt ln thi hi.
Tháng2, t% chc thi hi cho các s nhân trong n c. By gi ng i d thi có ti 4.400 ng i, ly
Z 44 ng i.
Ngày 16, thi i n cho các tin s .
Sai Nh$p ni kim hi u t  bình ch ng s Nguyn LZi và Nh$p ni ô c ng bình ch ng
s tri ông o ch v quân dân Quc t giám t t u Lê Ni m làm  i u. Chính s vi n [12b] tham
ngh chính s Nguyn Ph#c làm giám thí, Môn h snh ty t gián ngh i phu tri Bc o quân dân b
tch kiêm Hàn lâm vi n th"a ch hc s Nguyn Nh %; Hàn lâm vi n th"a ch hc s tri ông o quân
dân Nguyn V nh Tích; Quc t giám t t u Nguyn Bá Ký làm c quyn.
Vua ra hiên, thân hành ra  vn sách h=i v  xut thân theo th b$c khác nhau.
Xung ch r'ng làm l cu m a thì dùng tin thu.
Ban bin ngch cho ng i ph# n< trinh tit là Nguyn Th B  xã i H<u L , huy n Thanh Trì
 nêu khen vi xóm làng, cho mt ng i con hay cháu  &c min phu dch  nuôi nng.
Ngày 22, truyn loa x ng danh các tin s là bn L ng Th Vinh và ban ân m nh cho t"ng
ng i. Sai các quan L b em bng vàng treo ngoài c a ông Hoa cho các s nhân bit.
Tháng 3, ngày mng 3, Hoàng Thanh cht, th 53 tu%i.
[13a] Thanh tên t là Tr c Khanh. By gi L ng Nh Hc ng i Hng Châu có bài tán  vào
bc chân dung ca Thanh r'ng:
Thiu kt tri Thái T%,
Tr ng tín nhi m Thánh Tông.
Th c# nhi d#ng chu,
T hiu nhi trn trung,
T triu lch s ,
Nht tit thy chung.
(Hi trW  &c Thái T% bit,
Tr ng thành  &c Thánh Tông tin.
Th toàn mà d#ng ,
Con hiu li tôi trung.
Tri th bn i,
Tr c sau mt tit).
Ra l nh ch r'ng: các vi c ki n t#ng tranh nhau ã xét x
tranh n<a.

úng lJ ri thì không  &c c zng

Mùa h, tháng 4, cm ni quan và con gái trong cung không  &c kt bn vi ng i ngoài,
không  &c trao %i trò chuy n và ùa bzn vi nhau.

1

Nên s a li là tháng 11 nh bn dch c! có lJ úng hn.
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Tháng 5, cm c zng tranh rung t khi ui lý em bán cho nhà th gia.
Ra sc ch r'ng: KW nào dùng g m, nón trái quy nh  vào trong Hoàng thành u b x t .
Mùa thu, tháng 7, hn. Vua lánh chính i n, gim món n, tri t b=  nhc.
ng t.
Mùa ông, tháng 10, sc d# các quan trong triu r'ng:
"Mi ri Nguyn Ph#c thy mùa xuân i hn 3 tháng, cho là nht nh sJ có chuy n gì, khuyên
tr?m bình t nh  ch xem bin c, sEn sàng v! khí  phòng thân. Tr?m khôn nghe [13b] qu nhiên vô
s . Thánh nhân x a quan sát thiên vn  xét s %i thay ca thi tit, xem xét nhân vn  giáo hóa
thiên h, không th không cnh giác  phòng, nh ng sao li nên cha cht ng v c  cho h=ng vi c?".
Tháng 12, d# bn Thái phó Nguyn Xí r'ng:
"Tông miu xã tc an hay nguy là  my ng i các khanh thôi. Các khanh nên ngh cho kj, tính
cho chín, tâu vi c tr n c cho tr?m bit. Tr^m sJ c gng quyt oán  bên trong, các khanh sJ th"a
hành  bên ngoài".
Ra sc ch r'ng:
" Nh<ng ng i bói toán, o thích  trong n c t" nay v sau không  &c trò chuy n trao %i
vi ng i trong cung và h$u ình".
Sc d# cho bn Li b th &ng th Nguyn Nh %, Hình b th &ng th Trn Phong, Binh b
th &ng th Nguyn V nh Tích, H b th &ng th Nguyn C Pháp, Binh b th &ng th Nguyn ình Mj
r'ng:
"Ta nghe T Mã Quang có nói: "Ng i quân t là ci gc  tin lên tr bình, kJ tiu nhân là
thm b$c  i n ha lon". Ta và các ng i ã th vi tri t dùng ng i quân t , b= kJ tiu [14a]
nhân, ngày êm chm chm không li, các ng i ch có quên y!".
Li d# các quan t thn và kinh diên r'ng:
"Nay bn Lê Cnh Huy, Nguyn Nh %, Phm Du, khi bàn lu$n  triu ình, hay lúc quyt nh
vi c chính tr u ch a dua ly lòng ho+c ng$m mi ng không nói, thì dù có lZi nh= mà khép vào pháp
lu$t c!ng áng; còn nh bn Nguyn M$u, Nguyn V nh Tích, Nguyn Trc, Ngun Trc bit lo vua yêu
n c, g+p vi c nói ht, thì dù có lm lZi mà  &c khoan th c!ng là phi. Mi ri, Nguyn M$u nói vi c
không mà không b buc ti, ó là tr?m báo n cái c hay nói ca Nguyn M$u".
Sc d# L b t th lang L ng Nh Hc r'ng:
"Mi ri, Nguyn V nh Trinh không hc th th quc ng<, làm th không úng phép. Ta t ng là
ng i bit, nên mi h=i th ng i, nh ng ng i c!ng không bit nt. V ta xem Hng Châu quc ng< thi
t$p ca ng i còn nhiu chZ tht lu$t, ta chc là ng i ch a bit nên mi nói ra. V! Lãm th ng[14b]
không mun ta nói cho ng i bit âu".
Sc d# ô c Nguyn S Hi r'ng:
"D ng Quc Minh bo là Ngô Tây ly 30 lng bc trao cho Nguyn H n út lt bn ng i.
Ng i sai v& lJ ng i nh$n ly. V khi tr c nó út lót cho cha ng i là Xí 50 lng, nay chuyn sang út
lót cho ng i, tt c là 80 lng, hi n còn  nhà ng i, ng i li không bit hay sao? Nay +c sai T l
giám Nguyn Áng em sc ch ti bo ng i và òi ly s 80 lng út lót y mang v. Ng i có ti mà
không ngi s a b= ti lZi thì sau này chc chn không b tai ha".
Li d# Nguyn S Hi r'ng:
"Ta th theo lòng ng i lên nh$n ngôi báu, v|n nh các b$c huân hin òng lòng giúp z, n
nay ã 4 nm ri. Cha con ng i, y nhà lp lp ngc khuê gii n có th gi là thnh lm ri. Ta v?n
tin ng i. D?u có h ó, c!ng không h suy gim. Sau khi  &c th y, hEn ng i có ch% không yên
lòng. Ng i há không nên ngh cho kj  làm k gi< mình ?".

438

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XII

By gi [15a] bt  &c trên nóc nhà có th n+c danh, nói S Hi sp làm phn, cho nên vua d#
Hi.
D# Thái bo Lê Ni m r'ng:
"Ngày x a, Thái T% ta khai sáng c nghi p ln, cha ng i rong ru%i t" ông sang tây, nhiu ln
vì n c quên mình1. n khi Thái Tông ni chí k nghi p, nh ti công ca cha ng i, nh ng ng i ang
còn nh=, ch a làm quan  &c. Nhân Tông trao cho ng i ni H u ph2, ra coi gi< phiên trn ln. n
khi tai bin xy ra st nách, ng i ht lòng m u vi c khôi ph#c, g m st vung lên là kW gian tà phi np
u, ngôi tôn v chính v mà tông miu xã tc v<ng yên. Tuy nhiên, khanh ã l$p nên công lao không gì
ln hn, c!ng nên gi< mãi s nghi p không ai sánh kp. Trên thì c  ca t% tông ta càng thêm huy
hoàng, d i thì công c ca cha con ng i ngày mt rng rz, há chEng vui sao!".
Giáp Thân [Quang Thu$n] nm th 5 [1464], (Minh Thiên Thu$n nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 17, vua Anh Tông nhà Minh bng. Ngày 22, [15b] Thái t Kin Nhu lên ngôi, %i niên hi u
là Thành Hóa. ó là Hin Tông.
nh l t âm hn, gm con v$t cúng và r &u.
Tháng 2, vua ng v Tây Kinh bái yt sn lng.
Sc d# ch ng Hình b Lê Cnh Huy r'ng:
"Ng i nhiu ln gi< chc then máy ca triu ình, công tích áng ghi, ã ht lòng can ngn nói
thEng, ch ra lZi lm ca tr?m, d?u n a  &c n<a h=ng,nh ng ph ng cu t , giúp i xut phát t" lòng
trung quân ái quc, ã lin dòng lin trang ri. T" nay v sau, ng i hãy xét kj nh<ng vi c oan u%ng,
d>p bt nh<ng kW giang ngoan, bàn lu$n  triu ình cho trng en sáng t=, phi i chiu vi ngh a lý,
ch có làm iu khôi hài. Trao cho chc ln, ký thác vi c n+ng, tr?m ch còn trông &i  mt khanh thôi".
Mùa h, tháng 6, ban cho các quan vn võ trong ngoài môn mt qu n.Ra l nh ch cho các ph,
l, trn, châu, huy n, xã:T" nay v sau,không  &c t thin càn b$y.
Mùa thu, tháng 7, ban cho Anh V!, con Nguyn ình Mj. Vua d# r'ng:
" dùng thì chung th mi, dùng ng i thì nên dùng ng i c!. Nho thn tu%i già nh bn các
ng i còn my ngui âu, mà ng i âu, mà ng i phm ti c!ng là sau v# phm ti ca Ngô S Liên và
Nguyn Thi n thôi. Pháp ty gi< công b'ng, theo lu$t, phi giáng bãi, nh ng ta thì tic tài ng i, sai %i
thành l nh bim chc. Pháp lu$t là phép công ca nhà n c, ta cùng các ng i u phi theo,ng i nên
nh ly".
Tháng 8, có thánh ch r'ng: kJ nào phm ti mò trm ngc trai và úc trm tin ng, thì chia
ra loi th phm và tòng phm mà x ti khác nhau.
Sc d# Hình b t th lang Nguyn M$u r'ng:
"Ng i chm lo vi c n c, iu gì hay thì quy v cho vua, không kém gì Nh Hi, Huyn Linh3.
n nh ái Tr# x vi c phc tp khó khn4, Ngn Bác tâu bày rõ ràng, t ng t$n 5, so vi hai ng i ó
c!ng có khá hn mt chút. Lâm by tôi nh v$y th c áng khen ng&i lm, nên ban cho bc lng. Khi nào

1

Lê Ni m là con Lê Lâm, cháu Lê Lai, Lê Lâm i ánh Ai Lao, b chông st mà cht.

2

Tc là vào hàng t thn tham d triu chính.

3

Nh Hi: tc Z Nh Hi, Huyn Linh: là Phòng Huyn Linh, u là b tôi gi=i ca  ng Thái Tông.

4

ái Tr#: là ng i minh m?n, c 8ng tr c, rt gi=i x vi c ri rm phc tp làm n Kim hi u Li b th &ng th cho  ng Thai
Tông.

5

Ngn Bc: tc là Ôn Ngn Bác,gi=i vi c tâu bày, làm Th &ng th h<u b x i  ng Thái Tông.
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bc ban n ni, ng i càng nên mãi gi!a thêm lòng son vn có mong cho ta [16b] ti cõi tr bình. Ta
có lZi lm gì hãy thEng thn ch ra, hãy cng nh %ng Tuyên 1, ch nh Tô Uy 2 quen thói giâu gim".
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh sai chánh s là Th &ng bo t khanh Tô Lâng Tín, phó s là bn
Hành nhân ty hành nhân Thi u Chn sang báo vi Hin Tông lên ngôi và ban cho m! áo, vóc l#a cùng
sc d#.
Tháng 11, sai s sang nhà Minh: Phm Bá Khuê dâng h ng; Lê H<u Tr c, D ng Tông Hi,
Phm Khánh Dung m"ng lên ngôi.
Lê Tông Vinh, Phm C", Trn Vn Chân t n ban vóc l#a.
Tháng 12, cm các quan nh$m chc bên ngoài vô c v kinh  trình bn tâu.
Có thánh ch r'ng nh<ng ti nào còn ng thì x gim mc.
Sc d# i thn và các quan r'ng:
" X a Thái T% ta dãi gió dm m a  bình nh thiên h, by gi các b tôi có công ra sc giúp
dân, cùng chu gian lao kh% i, tình nhg a u v>n toàn. Vì th, +c ân ban quc tính  t= lòng yêu qúi
khác th ng. Nh ng con cháu các ng i truyn ni lâu dài[17a] e r'ng h c! ca t% tiên, trái vi o
dy ng i ta hiu tho. T" nay v sau, công thn  &c +c ân ban quc tính thì ch mt i ng i y
thôi, còn con cháu thì u theo h c!".
Thái úy Nguyn Xí m. Vua d# r'ng:
" Ngày x a tr?m làm phiên v ng, nhn nh chn c a son, không có ý lên ngôi báu. Vì bn
khanh ng lòng suy tôn, di t bn phn nghch,  a tr?m lên ngôi báu, n nay ã nm 5. Thú vui con
hát, v! n< thì khanh không b'ng lòng h Thch h Cao nhà Tng3, mà lo lng n héo rut khô tim thì
khanh hn hEn h Phòng, h Z i  ng4. Công lao ó tr?m ch a báo n, b nh khanh sao ã tr?m
trng th? Nu khanh ngh n n c, thì cm cháo phi c mà n, nu khanh lo cho tr?m thì thuc
thang phi c mà ung. i vi S Hi, khanh chEng phi là thân ph# ó sao? Hãy nên dc lòng ht lòng
thành kính ca mình. Ng i x a cúng tri t qu  tr" tai ách, khanh th ngh xem!".
D# Thiêm [17b] ô ng s Nguyn Thi n r'ng:
"Khong nm Thái Hòa, Diên Ninh, trên thì T t ng, d i n trm quan, tranh nhau bòn l&i,
hi l b"a bãi. Ng i bo Nguyn ình Mj là kW tiu nhân, không th tin dùng. Ta lên ngôi báu n nay
ã nm nm, inh Mj bôn t^u ph#c v# rt chm, dc lòng ht sc, tr c thì xim nnh là th, sau li
l ng thi n là th, th c có gì là hi âu? Hi L c hu a thích ca quý v$t l, Nguyn Nh % và
Trn Phong i s sang Bc mua sm k hàng ngàn, xoay x  trm cách. Còn nh lòng trung ca hai
ng i ó thì ai bit? Ng i hãy ngh cách hc t$p h".
Li d# Nguyn Thi n r'ng:
"Ng i
nhiu ln dâng
vi c ch a có gì
t l giám em

làm b tôi ca ta, ht lòng trung thành lo vi c n c, kính c^n chm nom chc nhi m,
li hay. Tr?m có lúc dùng quyn oai, ng i ch a thy bao gi chu nh#c bt. Tuy công
n%i b$t, kW xu ch a àn h+c ht  &c, nh ng i khái c!ng áng khen th ng. +c sai
[18a] sc n d# ban th ng cho bc lng. Ng i hãy c gng hn n<a".

Sc d# Binh b th &ng th Nguyn V nh Tích r'ng:

1

%ng Tuyên: là quan l nh  Lc D ng, tính cng c=i, thEng thn, khi x v# án git ng i u bp ca H D ng công chúa,Hán
V!  bt tuyên phi ly t công chúa, tuyên chng hai tay xung t, nht nh kh6ng chu ly.

2

Tô Uy: là trng thn ca nhà Tùy mt, Uy sng tùy thi, triu này lên c!ng xin th ph#ng và u  &c trng d#ng. n khi  ng
Thái Tông  ng n c, Uy xin yt kin, không  &c Thái Tông chp nh$n

3

H Thch: là Thch Th Tín, h Cao: là Cao Hoài c, hai công thn nhà Tng u c nm binh quyn không chu b=. Trong
mt b<a ti c, Tng Thái T% bo hai ng i nên b= binh quyn mà vui thú vi con hát, gái múa cho th=a thích.

4

H Phòng, h Z: tc Phòng Huyn Linh và Z Nh Hi i  ng Thái Tông.
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"Nay D ng Quc Minh nói nm x a có em 34 lng bc n út lót cho m> ng i, d?u không
chng c, nh ng ch lJ li nói vu? Tuy có d# này, nh ng ta c!ng che giu cho  ng i t s a l%i"?.
Li d# r'ng: "Xem s ca ng i tâu bày, rt là thit th c, xác áng, dù h V ng, h Ng#y i
 ng1 c!ng khônghn  &c. áng ban cho 10 lng bc  áp li lòng trung thành ca ng i. V li,
li bàn ca ng i rt h&p vi ý ca tiên nho, tr?m ã khen ng&i và tip thu c".
t Du, [Quang Thu$n] nm th 6 [1465], (Minh Hin Tông Kin Nhu Thành Hóa nm th 1).
Mùa xuân, tháng giêng, sc d# ô c Nguyn S Hi r'ng:
"Án ln xy ra luôn, bt nhiu con em nhà quyn quý, sao ng i không nghh kj iu ó? Chúng
nó nói dn c Cung V ng và Lê Ni m, nh ng c^n th$n, ch nói cho h bit".
Ra l nh ch cho các quan nm vi c ki n t#ng r'ng:
[18b] "Nên xét nh ngay các i phu  Ng! hình vi n, ng i nào x ki n không có oan u%ng thì
ghi thành mt hng, ng i nào bình th ng ghi thành mt hng, ng i nào hèn kém thì ghi thành mt
hng, tâu trình lên. Hng không có oan u%ng thì khen th ng, hng bình th ng thi gi< li làm vi c,
hng hèn kém thì b% chc Chuyn v$n2".
nh l t Vn miu  các trn, l vào hai nga` inh ca mùa xuân và múa thu. Ch t m i v
hin trit thôi3 ó là theo li tâu ca Nguyn ình Mj.
Tháng 2, sc cho T ô c Lê Th V c tuyn chn inh tráng. Vua d# r'ng:
"Ng i là b tôi gi=i vi c d>p lon nên mi +c bi t sai ng i làm vi c tuyn inh tráng, ch lJ
ng i không ht lòng thành, b= tình riêng  không ph# u thác ca ta hay sao?"
Tháng 3, ngày 16, có nguy t th c toàn phn.
+t sáu vi n4, ly quân lính thân tín làm quân t h< V! lâm.
Xây i n Kính Thiên.
Mùa h, tháng 4, vua ng ra X ng Giang, th ng cho các quan theo hu mZi ng i 1 t .
nh l nh òi các quan nh$m chc bên ngoài b ki n.
Nh$p ni i hành khin b bc x tham tri chính s
Huy tâu r'ng:

ch ng Ni m$t vi n s

[ 19a] Lê Cnh

"Khi xét nh<ng vi c ki n t#ng liên can quan nh$m chc  bên ngoài, nu nh> thì c cho nha
môn ó ly cung rõ ràng g i v np. Nu can vi c n+ng thì tâu lên ri mi cho òi ti i cht."
nh l nh các quan  &c sai i làm vi c khi v ph#c m nh: K t" nay, quan các nha môn  &c
sai i làm vi c gì, là xong, v kinh phi  trình ngay bn tâu n Thông chính s ty ri n ch c  ngoài
c a ông Hoa  &i gi vào h=i, khi nh$n  &c ch mi  &c v nhà.
Tháng 5, ra l nh cho L b yt bn khuyên gi< phong hoá.
Mùa thu, tháng 7, làm s% h tch. Phép làm: u ly 6 nm làm mc. n k`, quan các ph,
huy n, châu, gi các xã quan lê, mZi ng i em s% h kh^u ca xã mình n kinh i chiu mà vit.

1

H V ng h Ng#y: tc V ng Khêu và Ng#y Tr ng i  ng Thái Tông u n%i ting v thEng thn can ngn vua.

2

Chc này sau %i thành tri huy n.

3

Ch 10 v hc trò n%i ting ca Kh%ng T  &c th  Vn miu. u tiên thì có: Nhan Uyên, M?u T khiên, Nhi m Bá Ng u, Trng
Cung, T Ngã, T Cng, Nhim H<u, Quý L, T D#, T H. Sau Nhan Uyên  &c thng phi, ly Tng T" thêm vào. Khi Tng T
 &c thng phi, li ly T Tr ng thêm vào.

4

Sáu vi n là Nghi l vi n , T hình vi n, Khâm hình vi n, còn 3 vi n n<a ch a rõ ( chú ca CMCB 19, 31B ).
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Bt u +t ngch n< inh khiêng ki u.
Tháng 8, sai Hoàng thái t vào hc. Vua làm th  a cho nh sau:
Chí thân hp bt t$n thành ái,
Ti n b c ng tr ng nhiu ch phu.
S quc Phàn C quang [ 19b ] ph# c,
Tr ng tôn hoàng h$u h< gia m u.
u sàng trùng s Tn v ng h$n,
D ng túy thi tri V Quán u.
Chúng kh^u h u h u thông nh quát,
Hà t'ng nht kin Tit C Châu.
( Thân yêu há chEng ht lòng này,
Xim nnh làm cho d %i thay1.
N c S Phàn C nêu c tt2 .
Tr ng Tôn hoàng h$u có m u hay3.
Tn V ng h$n chuy n ln ra s$p4.
V quán lo âu khéo gi say5,
Trm mi ng n ào tai phi ic,
C Châu6 âu thy  &c ng i ngay7).
Bây gi Hoàng thái h$u là ng i nhân hu có th"a mà không  qu quyt, rn dy con cháu
ch a bao gi %i sc m+t, có khi ánh b'ng roi vt, nh ng ch mt lát li th ng xót. Vua s& Tranh dn
dà tr nên phóng túng kiêu ngo, nên làm bài th này  a cho.
%i ô snh  ng thành Khâm hình th &ng th , Tri t" t#ng s thành T h<u th lang. Trung
th khoa %i thành Li khoa, Hi khoa %i thành H khoa, ông khoa %i thành L khoa, Nam khoa %i
thành Binh khoa, Tây khoa %i thành Hình khoa, Bc khoa %i thành Công Khoa, Biên Khoa %i thành
Th &ng bo t , Hành Khin các o %i thành Tuyên chính s ty.
D ng i n C^n c.
Tháng 9, ra sc ch r'ng: ng i nào c ý git voi nhà n c [20a] thì x

ti có mc  khác

nhau.
%i Trn Phong ra làm Tuyên chính s Tây o.
Vua d# các quan trong triu r'ng:
"Trn C^n là em Trn Phong. C^n có ti. Tr?m h=i Phong v hành vi ngày th ng ca C^n thì
Phong nhân th bi móc ht cái xu ca C^n ra, nh làm hi C^n. Cái tình anh em c h s#p % ri;

1

Nguyên vn "C ng tr ng nhiu ch phu" ly ý t" hai câu th: "Hà ý bách luy n kim, hóa tác nhiu ch phu "(ng âu loi kim
cng trm ln tôi li hoá thành cht mm vòng vào ngón tay  &c) ca L u Công. Câu này dch ý.

2

Phàn C: là bà phi ca S Trang V ng. Trang V ng hay i sn, Phàn C can không  &c, bèn nht nh không n tht nh<ng
con v$t Trang V ng sn  &c.

3

Tr ng tôn hoàng h$u: là bà h$u ca  ng Thái Tông, tính khiêm nh ng ki m c, làm g ng cho phi tn trong cung, có tài
vn hc, th ng bàn vi c vi Thái Tông.

4

ung Thái Tông mun l$p Tn V ng Tr làm thái t . Mt hôm, sau khi tan chu, ch còn Tr ng Tôn Vô Kw và Phòng Huyn
Linh ngi li. Thái Tông nói vi hai ng i: "Ta có hai con và mt em, không bit l$p ai, lòng ta bun lm", ri n'm ln ra s$p, ly
con dao t dí vào c%. Bn Vô Kw s& hãi chy ti ôm ly Thái Tông, gi'ng láy con dao  a cho Tn V ng và h=i Thái Tông mun
l$p ai. Thái Tông nói: Mun l$p Tn V ng. Bn Vô Kw nói: "Chúng tôi xin vâng m nh, ai bàn cách khác thì chém. Thái Tông quay
sang bo Tn V ng: "C$u ã b'ng lòng l$p con ri y, phi t c$u i".

5

V Quán: là b tôi ca Tn V! , bit Hu  t cht kém không làm vua  &c, nh ng ch a dám nói vi V! . Sau nhân khi d
yn, gi say, vZ vào s$p ca V!  ngi mà nói: "Ch% ngi này th c áng tic".

6

Tit C Châu: là thi n s ng i n c Tng thi Chin Quc.

7

Th dch ca bn c!, có s a mt ôi ch<.
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nhân luân bi hoi không gì t b'ng th. Nu Phong bit s a ch<a lm lZi mt lòng trung hiu, thì ta
c!ng king chân mà ch &i kt qu s a %i sau này ca hn".
Có thánh ch d# các quan trn, huy n l a chn duyên li trong nha môn ca mình xem ng i
nào tài gi=i, liêm khit, quen tho công vi c cho tâu lên +t mZi nha mt ng i th ng xuyên  ti n
làm vi c.
By gi, Hàn lâm vi n i hc s quyn Ng s i phu Trn Bàn tâu r'ng:
"Triu ình +t quan, phân chc ct là vì dân, dân chúng th a ki n phin toái, s% sách giy t
gp vi, quan không th soi xét x lý ht  &c, li giao cho li cho kim xét giy t. [20b] Cho nên tâu
r'ng: "Quan không có li thì không i  &c, li không có quan thì không ng  &c" là bi  cùng nhau
làm vi c v$y. Nay thn trm lo r'ng, các nha môn s% sách giy t gp vi, khó lòng tránh kh=i ti lZi. Cúi
xin nh l ban xung cho các huy n, l, mZi ni +t mt ng i duyên li th ng xuyên, am hiu s% sách
giy t, gi=i vit ch<, làm tính  gi< công vn giy t. Nh th thì s% sách giy t không còn lo ch$m
ng n<a, mà dân c!ng kh% vì nn  li hu ki n lâu ngày".
Vua y cho, nên nh l này.
Mùa ông, tháng 10, cm bn con hát không  &c giu c&t cha m> và quan tr ng.
Vua sai s sang nhà Minh: ào Tun, ào Chính K, Lê ích np cng h'ng nm; Nguyn S
H ng tâu vi c châu Bo Lc b bt ng i c p ca.
Tháng 11, i xá, vì hai i n Kính Thiên và C^n c mi làm xong.
Quc t giám t t u kiêm Vn minh i n i hc s Nguyn Bá K` cht.
Tr c ó, Bá K` cho r'ng vua làm [21a] vn không chú ý ti kinh, s , dâng s khuyên cn. Vua
d# r'ng:
"Tr?m v"a xem ht t s, ng i bo là tr?m không chú ý kinh, s , li chung li hc phù hoa, vô
d#ng, ch ng# ý  ngoài mây khói. Nu ta a chung vn hoa, không ly gc kinh, s , thì còn sách nào
n<a? Ta t xét mình, xét li ng i nói, thì trong bn ch< "phù hoa vô d#ng" kia, th c ã gm c lòng
trung ri, th mà ta li làm vn mà bi n li, thì ta th c có lZi. Lúc y, ng i ã kp thi can ngn, chEng
vì th mà gi< ý".
n ây cht, vua sai T l giám quan Phm H% em sc n d# r'ng:
"Ng i th vua trung thành, gi< mình chính tr c, sm ti  bên ta, nay ã  &c 6 nm, lúc thoi
thóp ri mà lòng trung v?n mãi ch a thôi!".
Ban hành phép duy t t$p tr$n  thy b.
V thy tr$n thì có nh<ng  pháp nh : Trung h 1, Th ng sn xà2, Mãn thiên tinh3, Nhn
hàng , Liên châu5, Ng i6, Tam tài hành7, Tht môn8, Yn [21b] nguy t9.
4

1

"Trung h ": có ngh a là trng gi<a.

2

Th ng sn xà: rn Th ng sn.

3

Mãn thiên tinh: sao y tri.

4

Nhn hàng: chim nhn bay sóng hàng.

5

Liên châu: chuZi ht châu.

6

Ng i: àn cá.

7

Tam tài hành: tri, t, ng i là tam tài.

8

Tht môn: by c a.

9

Yn nguy t: trng khuyt.
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V b tr$n thì có nh<ng  pháp nh : Tr ng c, T ng kích, K` binh. Li ban 31 iu quân
l nh v thy tr$n, 22 iu v t &ng tr$n, 27 iu v mã tr$n, 42 iu v kinh v b tr$n.
Vua li d# các T%ng qun, T%ng tri các v quân nm o và quân các ph trn r'ng:
"H có quc gia là phi có võ b. Nh<ng lúc rZi vi c làm rung, phi ng"ng nh<ng vi c không cn
kíp, c ngày r'm h'ng tháng, thì vào phiên  im m#c, li u ct quân nhân vào nh<ng vi c nh gi< c a
nhà, im canh, kim c= l&p nhà, nuôi voi... Còn thì tr c ó mt, hai ngày, phi theo các tr$n  nhà
n c ban xung,  ngay a ph$n ca v mình óng, tin hành chnh n i ng!, dy quân lính nh<ng
phép ngi, ng, tin, lui, t$p nghe nh<ng ting hi u l nh chiêng trng, cho quân lính quen vi cung tên,
không quên vi c võ b. n ngày th t tr i, mi sai làm [2a] tp dch. Nu quan nào không bit 
tâm rn dy, rèn t$p quân lính, dám sai chúng làm các vi c tp nhiu thì c x bim chc ho+c bãi
chc".
Bính Tut, [Quang Thu$n] nm th 7 [1466], (Minh Thành Hóa nm th 2). Mùa xuân, tháng
giêng, truy òi tin thu1.
Tháng 2, ngày mng 8, ra sc ch o cho các nha môn r'ng:
Quan viên nào có ti, thì cho quan quân qun l nh viên ó truy òi sc m nh cp cho khi tr c,
thu v bn khoa  l u gi<.
Lê Nhân Khoái tâu r'ng: "Tt c các tr ng h&p b giáng chc, nu bãi chc n các ti i ày,
t hình thì phi thu li ht sc m nh ã cp tr" tr c". Vua y theo.
+t các chc Tham chính, Tham ngh, Ch s , Thôi quan  Tuyên chính s ty.
Ly Phm Vn Hin làm Khâm hình vi n th &ng th ; Nguyn Thì $t làm Tuyên chính s ca
Tuyên chính s ty Thu$n Hóa; Nguyn Vn Cht là Tham chính ca Tuyên chính s Ngh An; Lê Nhân
Khoái là T binh vi n nh$p ni thiu bo [22b] th &ng th .
Tuyên chính s Tây o Trn Phong tâu r'ng:
"Nh<ng vn t cm bán rung t t" i Trn, H n i Ngô2 thì u không  &c chuc li.
Nu t" nm Thu$n Thiên th 1 n nay thì cho chuc".
Vua y theo.
T% chc thi hi cho các thí sinh trong c n c. Ly Z 27 ng i.
Tháng 3, ngày 12, vua ng ra i n Kính Thiên, thân hành ra  bài vn sách h=i các  v ng tr
thiên h.
Sai Sùng tin nh$p ni t ô c kiêm thái t thiu bo Lê Cnh Huy và quyn Chính s vi n
th &ng th kiêm C^n c i n i hc s thái t tân khách Nguyn Nh % làm  i u, Hàn Lâm vi n
i hc s quyn ng s ài ô ng s i phu Trn Bàn làm giám thí. Hàn lâm vi n th"a ch Nguyn
Tr c, Hàn lâm vi n th"a ch quyn H b h<u th lang kiêm C^n c i n i hc s nh$p th kinh diên t
xuân ph ng thái t t d# c Nguyn C [23a] o, Hàn lâm vi n hc s hành Hi Tây o Tuyên
chính s ty tham tri kiêm bí th giám hc s V! V nh Trinh làm c quyn.
Ly bn D ng Nh Châu 8 ng i Z tin s ; bn Nguyn Nhân Thip 19 ng i Z ng tin s .
Quy ch 3 nm mt ln thi hi là bt u t" khoa này.
Ngày 26, x ng danh bn tin s D ng Nh Châu. Vua ban ân m nh. L b em bng vàng yt
 ngoài c a ông Hoa.
T$p thy tr$n  Giao Thy.

1

Tr c ã ân xá các thu inh, in. Nay cn chi tiêu li bt dân phi np tr li.

2

Ch thi k` thuc Minh.
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Tháng 3 nhu$n, ngày mùng 3, ban cho bn tin s D ng Nh Châu vinh quy.
Xét: Bài Tin s  danh bi ký ca àm Vn L ghi:
"Nhân tài có quan h rt ln i vi n c nhà. T" i  ng Ngu, Tam i n
Hán,  ng, Tng, l$p ra t ng t , hc hi u1 mà nhân tài  &c ào to, ban hành phép
thi c mà nhân tài  &c s d#ng. Tuy hi u qu tr n c có thun, có tp [23b] nh ng
ch a bao gi không coi vi c chn ng i tài gi=i âu.
Lê Thái T% bình nh thiên h nuôi dy anh tài, h=i tìm rng rãi thì cu ng i ^n
d$t, thu chn quy mô thì thi kho hc trò, tuy ch a +t khoa thi tin s mà khí mch vn
hc ã . Thái Tông d ng nn móng, t" nm Nhâm Tut m khoa thi mà nhân tài qun
t#.Nhân Tông k tip m ba khoa thi mà nhân vn càng thêm r c rz. n Thánh Tông
trung h ng nm Quý Mùi thì s ng i ly Z nhiu hn c so vi tr c.
Song t" khoa Nhâm Tut n khoa Quý Mùi, khi thì 6 nm mt khoa, lúc li 5
nm mt khoa, còn 3 nm mt khoa thì nm Bính Tut này mi bt u. Nh<ng ng i
thi Z, u xng áng là nhân tài c. Sau này, ch  ngày càng t ng t$n, vn hc
ngày càng y  hn. Thi hi có ng khoa l#c2 ã  nêu s thnh tr ca i nay, có
 danh b3 li  làm g ng khuyn khích cho h$u th".
[24a] Mùa h, tháng 4, cm các quan chuyên %i i ni khác không  &c dz ly các th 
dùng  công s.
Bt u +t nm ph 4 sáu b 5. %i +t sáu vi n thành sáu t
b, u +t chc Th &ng th  các Li, H, L, Binh, Hình, Công.

6

,%i Khâm hình vi n thành Hình

Tháng 5, Thái bc t thiu khanh hành Th &ng bo t thiu khanh Lê ình Tun tâu r'ng:
"Vào tháng 5, tháng 6,  ng mùa làm rung, nh<ng quân nhân ng dch  th ng ban thì cho
 li túc tr c và làm các vi c gi< c a, coi nhà, canh im, l&p nhà, ct c=, nuôi voi, còn các sc quân 
các snh, vi n và nh<ng th&  c#c Bách tác thì gi< li mt n<a làm vi c, còn thì cho v làm rung".
Vua y theo.
Ban cho t ô c Lê Th V c 20 lng bc.
Vua d# r'ng:
"Ng i làm b tôi cho ta ã 7 nm ri, ch bit nêu rõ nh<ng vi c làm trong chc trách ca mình
mà ch a bao gi nói n nh<ng iu không úng trong các vi c ca ta. Nhân nh$n  &c t tâu này ca
ng i, ta rt khen ng&i, +c cách ban cho ng i [24b] 20 lng bc  còn mong &i v sau n<a, ch có
phi vì vi c nh= này mà th ng âu"..
Bây gi, Th V c tâu:
1. Các quan viên vn võ nu bt thn cho tri u vào thì u truyn cho trung quan d?n vào.Nu
bình th ng ra vào c a cm, nh các chc hc s ca sáu khoa thì c cho vào.
2. Các ni có dâng voi, ng a ho+c nh<ng th khác thì êu d?n vào ngoài c a oan Minh  vua
xem bn tâu ri &i xin l nh ch.

1

T ng t : u là nhà h ng hc i x a ca Trung Quc. Nhà Th ng gi là t , nhà Chu gi là t ng.

2

ng khoa l#c: sách ghi chép tên nh<ng ng i thi Z, cùng quê quán và th b$c ca h.

3

 danh b: bia á khc tên tuZi, quê quán các v tin s .

4

Nm ph (Ng! ph): gm Trung quân ph, ông quân ph, Tây quân ph, Nam quân ph, Bc quân ph.

5

Sáu b (L#c b): gm Li b, H b, L b, Hình b, Binh b, Công b.

6

Sáu t (L#c t ): gm i Lý, Thái th ng, Quang Lc, Thái bc, Hng lô, Th &ng bo.
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Vua h l nh ban b ngay hai iu ó và +c cách ban th ng cho.
Kho thi chc hun o  các ph.
Ra sc ch r'ng: Nu khuyt viên hun o nào thì sai quan s ti chn giám sinh các  ng và
li viên các nha môn, ng i nào thi hi trúng các k`  nht,  nh,  tam, li có hnh kim, hc vn,
t" 35 tu%i tr lên, theo nh l nm tr c, kho thi 4 k` u Z thì mi cho làm.
Tháng 6, quy nh màu sc y ph#c ca các quan vn võ: T" nht ph^m n tam ph^m m+c áo
màu hng; t, ng! ph^m m+c áo màu l#c, còn thì u m+c áo màu xanh.
[25a] +t 13 o th"a tuyên: Thanh Hóa, Ngh An, Thu$n Hóa, Thiên Tr ng, Nam Sách, Quc
Oai, Bc Giang, An Bang, H ng Hóa, Tuyên Quang,Thái Nguyên, Lng Sn và ph Trung ô.
% l thành ph, %i trn thành châu, %i an ph s các l Tri ph, Trn ph thành ng tri ph,
Chuyn v$n thành Tri huy n, Tun sát thành Huy n th"a, Xã quan thành Xã tr ng.
Ban cp n Tri ph, thôi cp n An ph cho các l.
nh li rõ l nh kiêng ch< húy.
Mùa thu, tháng 7, %i chc Ng! chánh, Ng! tr ng thành T%ng k`, Phó ng! tr ng thành Tiu
t%ng k`. %i i s thành qun li. %i các t &ng nhân  Công b thành phó ng! tr ng.
nh th thúc các bn tâu, bn : Các bn trình bày v ph#ng m nh thánh ch, ho+c tình hình
thi hành ca các nha môn thì gi là bn ; còn tt c nh<ng bn tâu bày các vi c công t nào áng
phi tâu bày ca quan li các nha môn và dân chúng thì gi là bn tâu.
[25b] Ly Thiêm ô ng s Nguyn Thi n làm Thanh Hoa tuyên ph phó s. Bài d# vit:
" Ng i tr c làm gián quan bàn lu$n thEng thn, thit th c. Nay vZ yên trm h, nga8n gi< mt
ph ng, phi làm theo phép n c, lo cho dân, bt nóng ny, nén d#c vng. Ng i hãy kiên trì gng g=i,
"ng  th>n vi chc trách ca mình".
Bn Trung th l nh bí th giám hc sinh L ng Nh Hc vâng m nh ngh tho r'ng:"Nh<ng bn
vit ca các nha môn, nu g+p khi chánh quan khuyt ho+c i vi c quan vng, thì quan tá thay gi<  tính
ca nha môn y ký tên  d i ch%  nm tháng".
Tháng 8, Bùi L u tâu r'ng:
"Quan các nha môn %i i nh$m chc ni khác, các vi c ki n t#ng và giy t  ng xét ch a kp
bàn giao, &i n hôm khác li tr v bàn giao, v"a phin ng i ón tip, v"a ch$m vi c xét ki n. Cúi
xin h khi quan viên %i i ni khác, cho h khai nh<ng giy t và các vi c ki n t#ng cùng các loi công
vi c khác trong chc trách ca mình; trao cho viên duy n gi< vi c này nh$n[26a] gi<, &i thy quan mi
n sJ giao li  thi hành".
Vua y theo.
Tháng9, ra sc ch r'ng: Quân V! lâm phm ti phi v làm dân, không  &c tr v hng con
quan.
Mùa ông, tháng 10, ban n ch cho các b.
%i T hình thành Thanh hình ty lang trung i phu, H<u hình thành Th$n hình ty lang trung i
phu, T hình thành Minh t ng hình. Thôi không +t chc quan th^m hình, u +t chc Lang trung.
+t các thuc viên  Y ty và Hun khoa.
D# Thiêm ô ng ào Tun r'ng:
"Khong Thái Hoà, Diên Ninh, chc Ng s không  ngoi thích thì  quyn thn, vì th công
lu$n ln b$y, không phân bi t âu là ng a âu là h u, t hi cho vi c không lúc nào trm trng hn
th".
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Li d# r'ng: "ào Tun trái b= phép n c, t ý làm càn, nay gi< chc Ng s li nói nng khinh
xut, rõ là loài hot li".
inh Hi, [Quang Thu$n] nm th 8 [1467], (Minh Thành Hóa nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, vua ng v Tây Kinh, khi tr v, t$p tr$n  sông Thiên Phái 1.
[26b] i xá. T" mùa thun mùa ông, tri ã lâu không m a.
Xét bài vn i xá nói: Vua d# cho các công hu, quan viên vn võ và trm h r'ng:
"Tr?m là kW không có c, làm ch muôn dân. Mun cho mi ng i  giàu , yên vui  tin
ti thnh tr. Nm ngoái, t" mùa thu n mùaông, tri mãi không m a, ng i mt hy vng  &c mùa,
dân lo khó khn ói kém. Tr?m là cha m> dân, ch bit au xót trong lòng. Nu không ban n rng
khoan tha thì sao thy hu th c ti dân  &c?".
Cm d t m! mát 2 vì ng i ta hay ct trm lông uôi ng a công, t  làm.
Ra sc ch r'ng: Quan triu tham eo thW bài i theo hu thì nên ghi ch< "hZ tòng" vào thW bài.
Cm dùng diêm tiêu làm trò chi t pháo bông, ó là theo li tâu ca H b th &ng th Trn
Phong.
Xung sc ch cho v Trn sóc 3 r'ng: K t" nay, k` i duy t binh sp xong, thì ba b ty ô,
Th"a, Hin s ti, mZi ty c hai ng i lên bn v gi< l nh, báo cáo và các t ng hi u, k` quân  các s
kinh l &c s Bác N?m, V nh Bng 4 c!ng u n c bn v  t$p tr$n.
Ngày mng 10, sai ô c 5 ph là bn Trnh Vn Sá, Lê Hy Cát cùng Binh b [27a] th &ng th
Nguyn V nh Tích duy t tuyn các i, Tiu t%ng k` ca các v trong 5 ph  sung làm quân ca 5 v
i n tin.
L khoa cp s trung Nh< Vn Lan tâu r'ng: Tiu t%ng k` thì phi 9 nm tr lên mi  &c th c
th#. Vua y theo.
Ngày 12, bt u nh l bao phong các thn vào dp t xuân; không dùng c% chay, dùng l#a 
t, theo phong t#c n c mình thôi.
Ngày 16, làm l Khánh th  i n Cn Chính.
Tr c ây, c n u mùa xuân thì làm l bao phong các thn  Thái miu, xong ri thì làm l
Khánh th. n ây, mi làm l Khánh th  i n Cn Chính 5. Sau ó làm l th ng.
Ngày 18, ly con cháu các quan viên tr c ã sung làm quân  v Kim ngô, ng i nào thi Z thì
sung làm giám sinh Quc t giám, nu thi hi trúng tr ng 6 thì sung làm tam xá sinh 7. Ng i nào Z
thi h ng và có t cht tt thì cho làm giám quan k ra, tâu xin cho  li hc t$p. Bt Giám sát ng s
Qun Công Thiêm vì L ng Th [27b] Vinh h+c ti ông này dung túng kW  a hi l là Hán Tông
Nghi p.
Ngày 27, vua bt u n Lam Kinh bái yt lng Lam Kinh.
Ngày 29, ng giá óng ti hành i n An Bc. Ban phép t$p tr$n .

1

Khúc sông áy chy qua huy n Ý Yên, tnh Nam Hà ngày nay.

2

Nguyên vn là "l ng cân", mt loi m! tt b'ng lông uôi ng a.

3

Trn sóc: có ngh a là trn gi< ph ng Bc. ây là v quân óng gi  biên gii phía bc.

4

Bác N ?m, V nh Bng: u n'm trên biên gii phía Bc.

5

Nguyên vn là "Cn Chính  ng", s a li cho phù h&p vi on trên.

6

Trúng tr ng: là nh<ng ng i Z t" 1 n 3 k` trong k` thi hi (nu  4 k` thì mi  &c thi ình).

7

Tam xá sinh là sinh viên ba xá: th &ng xá, trung xá, h xá.
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Tháng 2, ngày inh D$u mng 1, có nh$t th c.
Làm l t Vn miu.
Ngày Giáp Thìn mng 8, vua thy tri ã lâu không m a, tâu cáo  cu. Li sai bn thái bo
Nguyn Lôi làm l cu o  các n Chí Linh, Ho'ng H u.
Sai H b th &ng th Trn Phong cùng bn quan Tuyên chính Phan S Tông i khám t công 
h ng Lam Sn và thôn Dâm  cp cho các công thn t" nht ph^m n l#c, tht ph^m theo th b$c
khác nhau. Li d# các quan và bô lão r'ng:
Lam Kinh là t cn bn ni quê vua, không ví nh các ni kinh s khác  &c. Mi ri bn th
gia hay làm trái phép, coi th ng pháp lu$t, chim ot t ai làm ca riêng, công chúa không có ly
[28a] tc t cm dùi. Mun dùng pháp lu$t mà buc ti, sao b'ng ly l ngh a báo tr c, sao cho h
vua ngày mt ông úc c!ng có chZ mà n ng thân. Nay nh rõ gii hn, kW nào còn dám vi phm, thì
phi tr ti theo pháp lu$t.
Ngày *t Tw, mng 9, sai Hành t%ng binh Khut à em quân i ánh Ai Lao.
Tr c ây Ai Lao chim ng C Lng, ln c p ngoài biên. Ti ây, quan gi< biên gii em vi c
y tâu lên. Vua sai Khut  em hn 1.000 quân i ánh. Ly ng t%ng binh v nh huân là Nguyn
ng làm phó và Nghiên Nhân Th làm Tán lý quân v#, hp vi quân n thú trn Gia H ng mà ánh.
Vua bo Nhân Th r'ng: "Ng i và Khut   &c phép t ti n làm vi c". Nhân Th ti chZ l u th
ông Kinh là Thái bo Lê Ni m xin vi n binh  V! kh mà i.
D# cho quan l u th là Lê Ni m phát 50 quan tin kho nhà n c, sai T sinh  ng mua thuc,
sai ng i ch<a chy [28b] cho nh<ng ng i mc b nh dch  các ph Quc Oai, Tam i và d# r'ng:
"T" nay v sau, ph nào có b nh dch thì cho phép các quan a ph ng ó dùng tin thu mua
thuc ch<a cho dân".
Ngày 15, xa giá  hành i n Phi Lai. By gi s thn n c Chiêm là Th^m Phác L+c Sa sang
tin cng, v"a n ni, nên cho triu kin ti hành i n.
Ngày 16, quan trn ph An Bang tâu vi c thuyn ch l ng ca ng i Minh b git n x y.
Vua bo Thái s inh Li t và Thái bo Nguyn LZi r'ng:
"Mi ri, tr?m bo bt gi< ng i ch l ng ca n c Minh là vì có th h bày ra k gì ó  l"a
ta. Ta mun ngn ng"a m u k c h. ó là vi c quyn nghi nht thi, ch không phi o th ng làm
âu".
Bn LZi tâu:
"Nu h liu l nh gây chuy n bt ng khác mà +t ra k y, ta bt h thì h sJ có c  nói
 &c, chi b'ng th cho v. Nu không th, e r'ng sJ xy ra hn khích ni biên gii".
Vua nói:
"Các khanh nói tuy phi, [29a] nh ng lz kW gian phn phúc thì sao?".
ô ng s Nguyn C o nói:
"Li bàn ca các quan tuy có d ng mà quyt nh nh th nào là  nhà vua thôi".
Rt cuc gi< ng i Minh không cho v.
Ngày 20, din t$p tr$n  trung h  LZ Giang 1.
Vua ng n tr s ca th"a tuyên Thiên Tr ng, h=i quan Th"a tuyên là bn Phm Du v
nh<ng khó khn ca dân và ban tin cho bn Du và Tri ph Nguyn T theo th b$c khác nhau.

1

LZ Giang: khúc sông Hng chy qua huy n Lý Nhân, tnh Nam Hà.
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Sai Quyn t%ng tr v Ninh Sóc 1 là ào Vi n là c t ng thay Khut  i ánh Ai Lao. Bn 
n thì Ai Lao ã chy trn tr c ri. Bn  phi báo r'ng Ai Lao xin tr li t chim, v$y xin em quân
v. Vua bo Khut   ào Vi n thay coi quân và ban cho 10 quan tin.
Tháng y, ngày 23, t$p  tr$n tam tài và tht môn  sông Vi2. Bn Tây quân ô c Lê Thi t
trái l nh, b trói  a n c a doanh, ri sau li  &c tha.
[29b] Bãi quan chc ca bn Trn i n phó t ng quân Lê Hán ình.
Tr c kia, Hán ình làm Chuyn v$n, khi ti chc tham ô, s& dân ki n, tâu xin ngh d zng b nh.
Ch huy s ào Bo tin c Hán ình lên triu ình, nói chuy n v$n Hán ình và Thái chúc th"a Nguyn
c vn gi=i binh pháp. Bn Hán ình dâng các tr$n : 1) Trung h ; 2) Mãn thiên tinh, 3) Th ng sn
xà... Vua khen ng&i, phong hai ng i làm Trn i n phó t ng quân, sai quân 5 ph t$p theo tr$n ,
hai ba ln u không  &c. Vua sai hai ng i ra dy c!ng không  &c. Vua n%i gi$n sai bt ánh tr &ng
ri bãi chc u%i v bn quán.
Ngày 26, t$p tr$n  ng
sông Bch Hc.

i, nh$n hàng  sông An Cha, t$p tr$n  Th ng sn

3

 ngã ba

Ngày 29, i giá v kinh s .
Tháng 3, Li b tâu v vi c kho thi các c$n th hc sinh  b% làm giám sinh các huy n, kho thi
Quc t giám [30a] giám sinh và li viên các nha môn b% làm giáo chc các ph. Vua y theol.
Dinh thi n viên ngoi lang Hoàng Vn Bin b b= ng#c và pht 50 quan tin. Công b h<u th
lang Trnh Công án b pht 30 quan tin vì b= phi m a nng nh<ng gZ, lt ca công.
Sai các ty tàm tang ào h  ình Ging Võ.
Ra l nh tìm kim nh<ng di co th vn ca c Hàn lâm th"a ch hc s Nguyn Trãi.
Sai L b th &ng th Lê Ho'ng D#c ãi yn s thn Chiêm Thành  quán Bc S. Sai ni quan
h=i s thn n c Chiêm v l th n c ln. S Chiêm tr li:
"N c Chiêm tôi i vi thánh triu nh là con cái c$y nh b m>, dy bo th nào thì xin theo
th. Nh ng thiên t có l nh truyn ngoài v$t tin cng theo l ã nh, li phi cng thic n<a. ó là l
mi, không dám t ti n tr li. Cúi xin sai s sang h=i chúa n c tôi  vW vang cho n c d i". Vua
không nghe.
Thu li quân quyn Tây quân ô c Lê [30b] Thi t, vì con Thi t là Bá t ang gi<a ban ngày
phóng ng a ra ph, dung túng gia nô ánh ng i.
Ly H b th &ng th kiêm cung s ph thái t tân khách Trn Phong làm Hình b th &ng th
kiêm thái t tân khách; Li b th &ng th Phm Vn Hin làm Trung quân ph ô c ng tri; L b
th &ng th kiêm thái th ng t khanh Lê Ho'ng D#c làm tây quân ph ô c ng tri; Công b th &ng
th Bùi Quát làm ông quan ph ô c thiêm s ; Hình b th &ng th Phm Công Ngh làm L b
th &ng th ; Ng s ài phó ô c ng s kiêm Cn Chính i n ph#ng th kinh diên Nguyn C o làm
ng s ài ô ng s quyn H b th &ng th tri kinh diên s ; Thiên Tr ng th"a tuyên s Phm Du
làm Tuyên uý i s quyn Công b th &ng th ; Ng s ài phó ô Ng s Trn Xác làm cung s ph
[31a] thái t tân khách kiêm ng s ài ô ng s ; Hàn lâm vi n i hc s quyn Li b t th lang
kiêmBí th giám hc s NguyJn ình mylàm Cung s ph i hc sj quyn H b tth lan Hàn lâm vi n
i hc s quyn Binh b t th lang; Kiêm Bí th giám hc sj Trn Bàn làm cung s ph tân khách quyn
Li b t th lang; Thái bc t khanh hành Thông chính ty thông chính s Lê Trung làm Tha c ty tha
c i s quyn H b h<u th lang; Quang lc t hanh kiêm bí th giám hc s V! V nh Trinh làm Han

1

Ninh Sóc: tên mt th"a tuyên thi Lê trong khong 1469 - 1490 sau %i li là Thái Nguyên.

2

Sông Vi: tc sông Ông Vi, ti huy n V! Tiên, nay là huy n V! Th , tnh Thái Bình.

3

Th ng sn: tc là tr$n  Th ng Sn xà (rn núi Th ng Sn).
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lâm vi n i hc s quyn L b h<u th lang kiêm Quang lc t khanh bí th giám hc s tri kinh diên s ;
i lý t khanh Nguyn Ninh làm Thiêm s hành i lý t khanh; H<u d# c quyn Li b h<u th lang
Phan Duy Trinh làm [31b] Tuyên uy s quyn Thiên Tr ng x tha tuyên s; H ng Hóa tha tuyên s
tham ngh Nguyn c Du làm Ng s ài thiêm ô ng s ; Tri ph Quy Hóa Nguyn Thúc Thông làm
H ng Hóa th"a tuyên s tham ngh.
T%ng qun Khut  cùng Thông chính ty t th"a Nghiên Nhân Th chiêu d#  &c bn gi+c Ai
Lao là o ng1 ra hàng ri em quân v.
Tr c ó, quan quân n Mc Châu ph Gia H ng, ly 300 th% binh n thEng sách Câu Lng
Mã Giang óng quân n a tháng. Khut  chia sai T%ng tri v Gia H ng Lê Min em quân v mình n
Khâu Chúc, h&p vi th% quân ca hai châu Vi t và MZi 2, nói phao lên là ánh quân gi+c quy nhiu,
nh ng th c ra là ngn chn  ng him yu. Bn gi+c nghe tin vz chy. Khut  sai ng i ly lJ ha
phúc l&i hi d# bo. Bn o ng n c a doanh u hàng. Khut  bèn sai kinh l &c Mc Châu là
ng i Man h Xa s a li c a i c, [32a] cùng vi th% quan là ph# o Cm La c sut th% binh canh
gi<. Bn  em quân tr v.
Trong chin dch này, c i l?n v ch có 18 ngày, hành quân ti âu, hàng ng! nghiêm chnh,
n gà chó c!ng không b kinh ng. Ngày dâng tù, vua mun  a bn gi+c tr v x s ca chúng git
i  rn e kW khác. Bn Thái bo inh Li t th a r'ng:
"o ng nu qu th c lòng hàng ph#c thì tha ti cht cho hn  khuyên d# kW sau. Nu do b
sn u%i bc bách quá mà ra hàng  mong kh=i cht thì git i là phi".
Vua không nghe. n ây, sai ng i ly go y cp cho s ng i trong thuyn ó, mZi ng i
mt hc, bt sung vào ty n in. [32b] S go còn li, sai T thành binh mã ch lên các x Tuyên
Quang, Quy Hóa, à Giang, cp cho nh<ng quân nhân v hi quân mà túng ói.
Ly Ng

s

ài thiêm ô ng

s

D ng Tông Hi làm ô cp s

trung quyn Th &ng bo t

khanh.
Hàn lâm vi n tr c hc s quyn Công khoa cp s trung L ng Th Vinh h+c ti Trn i n t ng
quân Bùi Hun. T tâu i khái nói:
Luân th ng ln ca con ng i có 5 iu trong ó. Nay Hun  ng lúc còn tang v& mà i ly
con gái ca ng i v hàng bn h<u, hn n<a tr c ây ã ly con gái ca ng i y làm v& c ri. T bc
trong ân ái v& chng, khinh mi t o c ng th ng n th. Vi c này quan h ti phong hóa, làm ri
lon nhân luân, xin giao cho pháp ty tr ti. Vua y theo.
Bt u +t Ng! kinh bác s 3. By gi các giám sinh hc Kinh Thi, Kinh Th thì nhiu, hc L Ký,
Chu Dch, Xuân Thu thì ít, cho nên +t chc Ng! kinh bác s , mZi ng i chuyên nghiên cu mt kinh 
dy hc trò.
[33a] V! lâm v ch huy s Lê Tông V nh khai man t$p m   &c b% làm quan. Tông V nh vn
ng i Gia Vin, con trai Nguyn C,  &c T%ng qun Lê Nguyên nuôi làm con mình, nh t$p m  &c b%
làm Quyn cp s trung, b L ng Th Vinh h+c ti, vua ct chc.
Thuyn buôn n c Tô Vn áp Lt 4 dâng ph^m v$t.
Xung chiu giam o ng  ng#c ng tin.

1

o ng: tc là phu o Cm ng  Thu$n Châu.

2

Vi t: tc là M ng Vi t, sau %i thành Yên Châu. MZi: tc M ng MuZi, còn gi là Thu$n Châu.

3

Ng! kinh bác s : chc hc quan, chuyên nghiên cu v nm b sách kinh in ca nho gia (Kinh thi, Kinh Th , Kinh Dch, Kinh L,
Kinh Xuân Thu),  dy hc trò  Quc t giám.

4

Tô Vn áp Lt:: hay Tô Môn áp Lt, tc Sumatra, nay thuc n c In-ô-nê-xi-a.
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Tr c ây, ng i n c Minh là bn Lý M$u Th c 29 tên có hai chic thuyn ch 205 hc go
 a n Bá chính ty Qung ông b trôi git ti An Bang. Tun ty bt  &c gii ti hành ti. ô ng s
Nguyn C o tâu nên th chúng v n c.
Gim bt s quan châu, huy n thuc hai ph Bc Bình, Thông Hóa1 mZi ph, châu, huy n mt
viên.
Sai Bc o Giám sát ng s Phan Tông Tin n ph Bc Bình xét h=i bn quan trn th Lê
L#c, Nguyn L &ng và bt gii v kinh.
By gi ng i Th% ph Trn An n c Minh là Sm T% c em hn 1.000 tên quân n óng 
Âm ng2 nói phao là i bt tên gi+c Sm Vng  ng chy trn, ri n c p bt ng i và trâu bò, gia
súc  vùng biên gii Nà Man, châu Thông Nông, trn Bc Ninh em i, sau li chim gi< ng ii lái th%
châu Bo Lc.
T% c có t tâu r'ng: các thôn Man Ly, Man Nhung vn tr c [33b] gi di quy ph# Trn An,
ri c p bt ng i và sc v$t, cúi xin thánh th &ng gia n sai phái i quân i ánh các thôn Man
Nhungvà Man Ly, và xin tr"ng tr hai châu Thông Nông, Bo Lc, u%i bn phm nhân Sm Vng v yên
nghi p. Triu ình cho r'ng nh<ng li ca T% c u là gian trá. Vua +c sai trung th làm t t thEng
cho Bá chính ty3 òi tr li ng i và súc v$t b c p và sai Tông Tin i khám xét, bt bn Nguyn L &ng
em v kinh vì ti coi gi< không nghiêm c^n,  cho ng i ngoài n c p biên gii.
Hi u úy Hoàng Lin em th% binh ph An Tây4 ánh nhau vi ng i Ai Lao  Khâu Lo, làm t
th ng nn hn 3.000 ng i, thu  &c nhiu tai gi+c.
òi li nh<ng ng i Minh trên thuyn buôn ca n c Tô Vn áp Lt  a tr v bn quc.
Mùa h, u tháng 4, h l nh cho quan Li b r'ng: Các chc quan vn võ, ng i nào chân
trng mi b% và nh<ng ng i b giáng chc hay ã ngh vi c, u cho [34a] làm b'ng ban cp cho.
Châu Thu$n MZi, ph Gia H ng em np v& con gia thuc Cm ng và tai ca bn Ai Lao bt
 &c  a v kinh s .
Ban cp bn in sách Ng! kinh ca nhà n c cho Quc t giám, theo li tâu ca Bí th giám hc
s V! V nh Trinh.
Sai quyn Th &ng bo t khanh D ng Tông Hi và Thông chính ty t th"a Nghiên Nhân Th
dy các quân Kiêu d!ng, Binh mã c sách.
Bn ô cp s trung Trnh Thit Tr ng h+c ti bn Hình b Z Tông Nam làm quan n hi l,
Li b Nguyn Nh % tin c ng i xu, c hai u xin giao cho pháp ty theo lu$t tr ti. Vua y theo.
Ly Nguyn Ph#c làm Tham ngh th"a tuyên Thanh Hóa. Vua d# Ph#c r'ng:
"Nm tr c sai ng i i s ph ng Bc,  &c kh=e mnh mà v; nm nay cho gi, ng i li
dâng li hay th c rt áng khen. Nay sai Giám th"a Nguyn LZi em bc lng ban th ng  biu d ng
lòng trung thành caa ng i [34b] và t= ht s chí tình ca ta, hãy nh$n ly".
Tháng 5, ngày mng 1, Tri châu ào Ph#c L  ph Bc Bình tâu r'ng:
Th% quan ph Trn An nhà Minh sai Tông Thi u xâm ln i T=a Thoát1, c p ly rung ca x y
và c p ot trâu bò súc v$t. Vua giao xung cho triu thn bàn k phòng gi<. Bn thái s inh Li t u
cho là nên gi< kj b cõi, không nên gây hn khích ni biên gii, nu thy nó n, ch chng gi< thôi.

1

Ph Bc Bình: sau %i là ph Cao Bình, là t tnh Cao B'ng ngày nay (tr" huy n Bo Lc). Ph Thông Hóa: phn t tnh Bc Cn
c!.

2

Âm ng: thuc ph Trn An, tnh Qung Tây, Trung Quc.

3

Tc b chính ty Qung Tây thi Minh.

4

Ph An Tây: thi Lê gm t tnh Lai Châu ngày nay và mt s t ã mt vào Trung Quc.
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L b th &ng th Phm Công Ngh tâu r'ng:
"i x a khi d ng n c, nhân tên n c mà +t tên h (tính), nhân chia t mà ban tên h (th).
Nh ông Tit khi  &c phong  t Th ng,  &c ban h T (T th), ông Tc khi  &c phong  t
Thai,  &c ban h,  l$p tông phái. T" ó v sau, các i u có tên h, nh Ngu Thun là h Diêu
(Diêu tính), H V! h T (T tính), Chu Vn h C (C tính); mà C u khanh, Tam công, Ng! thn, Th$p
lon2 u có công lao vi n c, nh ng ch a t"ng [35a] thy ai  &c ban h (nhà vua) c. n Hán Cao
T% cho là Lâu Kính có công dâng k sách d ng ô thành bèn ban cho h L u3,  ng Cao T% khen Th
Tích có khí tit b tôi trong sch nên ban cho h Lý4. ó u là ph ng sách ch ng hào ki t mà thôi.
Nh ng ngun v"a khi ra mà dòng ã thành v^n #c. Ng i làm tôi thì c!ng cho th là vinh hnh, mà
không hiu r'ng h hàng phi có ph h , tuy t i không th l?n ln  &c. Cái sai ca vi c ban tên h
có quan h rt ln. Vì ng i làm tôi mà cùng h vi vua thì bt kính, ng i làm con mà quên mt gc thì
bt hiu. Làm sao có kW bt kính bt hiu mà làm nên vi c  &c? Nên s a b= l y i. Tt c b tôi ã
 &c ban cho h nhà vua u cho %i li theo h c! ca ông cha  cho tông phái nhà vua  &c phân
minh, ci gc các h  &c rõ ràng".
Vua y theo.
Phó t%ng binh trn th Tuyên Quang Lê Quj tâu r'ng:
"Xã Mông  ng trong trn b ng i Xá n t phá nhà c a, git và bt ng i".
[35b] Xung chiu cho triu thn bàn. T thn là bn inh Li t nói:
"Bn man di cõi biên c ng xa xm ánh ln l?n nhau, ó là t#c ca chúng tôi, ch vi c gi< hi
kj b cõi ca ta, không  xy ra hn khích  biên gii là  &c".
Ngày 19, sét ánh vào im canh trên thành ca v Giám môn.
Ngày Giáp Tut mng 10, sai quân ng! ph làm kiu m?u  chin khí, ri li %i làm kiu khác,
quân nhân có ng i than oán. Quân nhân v Uy lôi là Vn L dâng s i ý nói:
"Thn trm thy hi tháng giêng nm nay b h ã ban ra kiu mi, sai các quân ch to chin
khí, nay li %i làm kiu khác, nh th là chính l nh bt th ng".
Vua sai Li b d# L r'ng:
"Chin khí v?n cùng mt kiu, ng i nói th là nói càn".
Th lang L ng Nh< Hc nói riêng vi L r'ng:
"Ng i không phi ly là chc ph$n  &c nói, sao giám bàn b$y vi c n c"?.
L Tr li:
"N c ly dân làm gc, mà binh là  bo v dân. Nay hi u [36b] l nh bt tín, quân dân bun
ru than oán, ông là c$n thn li im l+ng không nói, tôi thy mà nói thì c!ng là yêu vua thôi".
Bn Nh Hc nín l+ng.
1

To Thoát: Theo CMCB 2, 24a, sau là i Qu Khoái,  huy n Qung Uyên, tnh Cao B'ng. Huy n Qung Uyên nay là huy n Quang
Hòa.

2

C u khanh: chín chc quan ca nhà Chu: Chng t, T , Tng bá, T mã, T khu, T không, Thiu t , Thiu phó, Thiu bo.

Tam công: Thái s , Thái phó, Thái bo.
Ng! thn: nm ng i b tôi ca vua Thun x a: V!, Tc, Tit, Cao Dao, Bá Ích.
Th$p lon: m i b tôi d>p lon tr n c ca Chu V! V ng là Chu Công án, Thi u Công Thích.
Thái Công Vng, Tt Công, Ninh Công, Thái in, Hoàng Yên, Tn Nghi Sinh, Nam Cung Quát và *p Kh ng.
3

Hán Cao T% h L u (L u Bang).

4

 ng Cao T% h Lý (Lý Uyên).
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Ngày inh S u 13, Li b th &ng th Nguyn Nh % tâu r'ng:
Nh<ng ng i thi hi Z k` thi th hai và k` thi th ba, sung b% li viên các nha môn, nay thi Z
giáo chc, nên b% vào các chc kinh lch.
Vua y t tâu.
Ngày M$u Dn 14, ly Hàn lâm vi n th c hc s hành Li khoa ô cp s trung Trnh Thit
Tr ng làm Hàn lâm th ging hc s quyn Công b h<u th lang, quyn Quc Oai Eng x tán tr th"a
tuyên s ty tham chính D ng Chp Trung làm i lý t khanh quyn Hình b t th lang, Hàn lâm th
c hc s th vi n s kiêm Binh khoa ô cp s trung Phm C làm Thái bc khanh quyn Lng Sn
Eng x tán tr th"a tuyên tham chính.
[36b] Ngày 20, ban ni yn cho các i thn và quan có chc s  i n Cn Chính.
Sc d# các quan trn th, phó t%ng binh và th% quan các x Lng Sn, An Giang, Bc Bình r'ng:
"Quan coi gi< b cõi ca triu ình, c nhiên phi gi< t yên dân, ánh ngn gi+c ngoài là chc
ph$n ca mình. Mi ri, ng i ngoài xâm nh$p b cõi, bt ng i c p ca, nhiu ln thy chy tâu, mà
kt qu ánh gi< ra sao thì im không thy báo gì. Nay nu c khép vào lu$t pháp mà tr ti tt c e r'ng
sJ không ht  &c. Bn các ng i phi dc lòng ht sc, là chuc li lZi tr c".
Li ban khoa l nh 1 11 iu.
Ly Nghiên Nhân Th làm Th &ng bo t khanh quyn li khoa ô cp s trung.
Cho Quyn tham chính x Lng Sn là Nguyn Kha ngh vi c.
Ra sc ch r'ng: T" nay v sau, ng i nh$n chc  ti ni biên gii xa phi  9 nm mi  &c
%i v các huy n d i kinh.
Tháng 6, ngày mng 1, ly i lý t
Bình ph tri ph thiêm tri Bc Bình v .

khanh Lê Bá t [37a] làm Chiêu tho i s hành Bc

Ra l nh cho 12 th"a tuyên iu tra hình th sông, núi, s tích x a nay ca các ni trong ht
mình, vJ thành bn  ghi chú rõ ràng ri v H b  làm bn  a lý.
Kho thi và sa thi bn ông cung th ging là V! Nguyên Tim và T B u  Ph#ng Nghi  ng.
By gi Nguyên Tim cùng B u hu ông cung hc. Vua ng n ông cung, h=i ch< ngh a hôm
tr c th nào, Thái t em nh<ng li Nguyên Tim ã dy  tr li. Vua bèn sai ra ba  ch, chiu,
biu bt bn Tim và B u thi  Ph#ng Nghi  ng. Bn Tim u quên li làm, c ba bài u không
thành vn lý. Vua xem xong, phê r'ng: "áng tm" và qu trách Li b th &ng th Nguyn Nh %,
ông cung quan Trn Phong và ô ng s ài Trn Xác v ti bo c b$y.
Sai ô c thiêm s Khut  em 500 quân ng! ph n [37b] bo Kh L+c trn An Bang u%i
ánh gi+c c= nh ng không kp li tr v.
Sai Quyn li khoa ô cp s trung Nghiên Nhân Th và ông o giám sát Thiu Duy Tinh n
bo Kh L+c, trn An Bang, xét h=i vi c t ng súy chn ch" và b thua nh th nào.
Bãi quan chc ca Tây quân ô c Lê Thi t vì quân lính và ch huy ca Thi t sai i tun tiu
biên gii ã da nt ly bc ca ng i châu Thoát, vi c b phát giác, nên Thi t phi bãi chc.
Cho Binh b th &ng th Nguyn V nh Tích chi không vì V nh Tích nm tr c i nh$n bc út lót
ca ng i, nay y cho trng trách Binh tào, li xin b$y b%ng lc cho mt viên T%ng tri, cho nên thu li
thW bài v?n eo và cho  không.

1

Khoa l nh: iu lu$t v hình pháp.
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Sai l#c b, l#c t , l#c khoa l a chn li viên ca mình, ng i nào bit ch<, có hnh kim, mZi
b, t , khoa ly 2 ng i  b% sung vi c i thm h=i, iu tra nZi au kh% ca dân và iu hay d ca
chính s .
Ly Lê Bá Trù làm Binh b th &ng th .
ày Phó t%ng binh trn [38a] th Bc Bình là Lê L#c và ng t%ng tri Nguyn L &ng ra châu xa,
vì ti gi< trn mình mà  cho gi+c c p t quan i. Vi c b phát giác, b ày, nh ng  &c min làm kh%
sai.
H l nh r'ng thóc cha  các kho trong kinh ngoài trn, quan a ph ng phi bt ng i coi kho
th ng xuyên xem xét, không  &c  m a thm t, hao t%n l ng th c.
H l nh r'ng các quan chc tá nh châu, ph, huy n khi coi vi c  công  ng không  &c cùng
ngi  chiu chính vi chánh quan.
Tháng 12, vua  a n "Thiên Nam Hoàng  cho bo"1 cho các t thn xem  cùng bàn.
Quyn H b th &ng th Nguyn C o nói: *n ca Hoàng  là n truyn quc, nh ng hai
ch< "Thiên Nam" hình nh hi mi l, không b'ng dùng các ch< "Thu$n thiên th"a v$n chi bo" rt hàm
súc, rt có ý ngh a.
Vua li d# các quan r'ng:
"Mi ri, n truyn quc ã sai quan bí th là bn L ng Nh Hc xét trong sách Vn hin thông
kho2  úc, gi [38b] là Hoàng  th# m nh chi bo", các quan t thn bàn th nào, hãy làm bn tâu
lên".
Vua mun xem quc s , sai ni quan ti hàn lâm vi n d# riêng s quan Lê Ngh a r'ng:
"Trc kia, Phòng Huyn Linh làm s quan,  ng Thái Tông mun xem Th c l#c3, Huyn Linh
không cho xem. Nay ng i vi Huyn Linh thì ai hn?".
Ngh a tr li: "S ki n  c a Huyn V!4, Huyn Linh li không thEng thn ghi li,  ng Thái
Tông phi bo ghi ri sau mi ghi, nh th e r'ng c!ng ch a phi là hin thn".
Ni quan nói: "Vua mun xem ghi chép h'ng ngày t" nm Quang Thu$n th 1 n nm th 8".
Ngh a tr li: "Vua mà xem quc s , hEn không phi là vi c hay. Nh<ng vi c làm ca  ng Thái
Tông và Phòng Huyn Linh ã b i sau chê bai y!".
Ni quan nói: "Vua bo là xem nh<ng ghi chép h'ng ngày  bit tr c có lZi gì còn có th s a
 &c".
Ngh a nói: "Ch cn b h gng làm iu hay thôi, vi c gì phi xem quc s ".
Ni quan d# bo nhiu ln, Ngh a nói:
"Thành chúa nu bit s a b= lZi lm thì ó là phúc ln vô hn ca xã tc, [39a] th d?u không
khuyên can mà c!ng không là khuyên can".
Ri dâng nh<ng ghi chép h'ng ngày lên. Vua xem xong tr li cho S Vi n.

1

C ng m#c chép là: " d Thiên Nam Hoàng  chi bo Eng t , th t thn": Ngh a là vua  a các ch< "Thiên Nam Hoàng 
chi bo"  t thn bàn bc (CMCB 21, 9B)...

2

Vn hin thông kho, 348 quyn, Mã oan Lâm i Nguyn son là b sách chép in ch ng, ch  ca nhiu triu i  Trung
Quc.

3

Th c l#c: mt th loi s thi tr c, chuyên ghi chép công vi c ca vua.

4

 ng Thái Tông git Kin Thành và Nguyên Cát  c a Nguyên Cát  c a Huyn V!,Phòng Huyn Linh ch chép m$p m là s
ki n ngày mng 4 tháng 6 thôi Thái Tông xem th c l#c, bt phi chép li cho rõ ràng.
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Bàn (+t) v quân  trn An Bang, vì t y rt c li là cõi biên gii xa xôi,  ng sá nhiu tr
ngi, ng vi n không kp.
Gi+c c= ánh bo Kh L+c, trn An Bang.
Sai Tây quân ô c ph thiêm s Khut  em 1.000 quân Ng! ph, và sai quân nhân hai ty
Thân quân, i n tin và hai ty Hi u úy i ánh.
Tri u Thái s inh Li t, Thái bo Nguyn LZi, Lê Ni m và Ng! ph Trnh Vn Sái vào c a Gia
H u hp bàn ph ng sách ánh bn gi+c c=.
Li sai Kiêu v i p t%ng tri Lê Công Ngh d?n quân Ng! ph Trnh Vn Sái vào c a Gia H u hp
bàn ph ng sách ánh bn gi+c c=.
Li sai Kiêu v i p t%ng tri Lê Công Ngh d?n quân Ng! ph i ng cu. Sai bn Nam quân ph
ô c ng tri Nguyn c Trung i An Bang c thúc ánh bn gi+c c=, cho phép chém tr c tâu sau.
Phát 3 vn thng go kho sai ng i ph Trung ô làm l ng ch ti trn An Bang  [39b] cung cp
cho quân lính.
Tham ngh th"a tuyên s ty châu Hóa là +ng Thip dâng s trình bày 5 iu gây l&i:
1. D ng n l!y  c a bin T Dung1.
2. Lp c a Eo2.
3. ào kênh sen3.
4. Bãi b= chc thu s  u ngun.
5. Chiêu m nh<ng kW l u vong n khai kh^n rung hoang  châu B Chính.
Tháng 8, Khâm sai quyn Li khoa cp s trung Nghiên Nhân Th h+c ti t%ng binh trn An Bang
Lê Hi không bit trù li u ánh gi+c, c t ng Khut  u%i ánh gi+c tht l&i n nZi b thua. L nh
cho Nhân Th tin hành iu tra và bt hai ng i v kinh.
Xung chiu gim tô rung và thu nhân inh có mc  khác nhau, vì H b tâu là lúa má sút
kém và mt mùa.
H l nh cho quan th"a tuyên Ngh An ly tin công ong thóc ch v kinh. By gi giá go 
kinh ô rt t,  Ngh An có rW hn, nên sai mua vào.
Ly Thân v t%ng tri Nguyn ng làm An Bang trn th [40a] phó t%ng binh kiêm th"a tuyên
s ty th"a tuyên s. Ly Hàn lâm vi n th c hc s quyn Ng s ài phó ô ng s ào Tun làm
Thái hc t khanh quyn An Bang Eng x tán tr th"a tuyên s ty tham chính tr bn v quân s .
ông quân ph quyn ô c Trnh Công L t" trn An Bang tr v, dâng s trình bày 4 iu
nên làm:
1- L$p n l!y Vn Ninh4, Tân Yên5  chng gi+c ngoài.
2- Chn +t h ng tr ng làm giáp th  trông coi l?n nhau.
3- Chn ng i có tài nng vn, võ làm quan trn th.
4- Ly các  ng quan i, không cho n ch+t cây ci hay m  ng i li làm mt th him tr.

1

C a T Dung: sau là c a T Hin  huy n Phú Lc, nay thuc tnh Th"a Thiên - Hu.

2

C a Eo: Sau là c a Thu$n An, huy n Phú Vang, ngày nay thuc tnh Th"a Thiên - Hu.

3

Kênh Sen: tc là Liên C" hay Liên Cng  huy n L Thy tnh Qung Bình.

4

Vn Ninh: tên châu thi Lê, nay là t huy n Hi Ninh, tnh Qung Ninh.

5

Tân Yên: tên châu thi Lê, nay là t huy n Tiên Yên, tnh Qung Ninh.
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Sc cho H b khai m ng, p $p, không  &c  ng rung úng ng$p hay khô cn.
Sai H b g i công vn cho rth"a tuyên các x xét xem có ty Khuyn nông và hà ê x nào 
lúa má úng ng$p và còn rung [40b] b= hoang thì tâu lên.
Ngày 15, d ng lan can b'ng á  i n Kính Thiên và xây i n nh=  sân Ging Võ.
Ngày 16, em vi c khc n "Hoàng  th# m nh chi bo"1 tâu cáo  Thái miu. Ngày hôm y
m a gió to.
D# cho ô c ng tri Nguyn c Trung tm làm Trn th An Bang. Sai bn T%ng binh
Nguyn vn àm i An Bang ánh gi+c, d i quyn ch huy ca Nguyn c Trung.
nh biên ch quân ng!2. MZi v 5 s, 20 i; mZi i 20 ng i theo l mi.
Ra sc ch r'ng: Khi có l hn ban n thì: Quan (vn)3 nht ph^m  &c dùng ch; quan võ nht
ph^m, quan vn tam ph^m  &c dùng cóa; quan võ tam; t ph^m, quan vn t, ng! ph^m dùng sc,
còn thì u cp giy khám h&p c.
L b th lang L ng Nh Hc và Nguyn ình Mj cho là thi tit thu$n hòa, mùa màng bi thu,
dân chúng yên vui, muôn v$t di dào, dâng biu xin vua tin tôn phong hi u.
Tháng 9, lúa chín sm.
Có sâu cn lúa.
Khâm sai quyn Li khoa ô cp [41a] s trung Nghiên Thân Th bt gii bn Khut ,
Nguyn Báo, Lê Hi v kinh s vì ánh gi+c b thua.
Thuyn i bin ca n c Xiêm La n trang Vân n dâng biu vn khc trên là vàng và dâng
sn v$t a ph ng, vua kh c t" không nh$n.
Sc d# quan trn th và phó t%ng binh các v  các x An Bang, Lng Sn, Tuyên Quang r'ng:
"Các ng i chc v# ng u mt ph ng4 khng ch c cõi biên thùy, phi phòng b iu bt
trc,  ngn ng"a gi+c ngoi xâm. Cn phi khuyên bo các t ng hi u rn e quân lính, không  &c
quen thói c!, b= trn v nhà,  trng v trí phòng th, kW nào trái l nh thì tr ti n+ng hn lu$t th ng".
Pht ánh tr &ng i n tin kinh lch Cao Bá T ng và ày ra châu ngoài, vì bn quan kim im
Lê Th V c, Lê Bô, Phm Vn Hin coi gi< quân lính, bt làm vi c riêng và th v  ly tin mà Bá
t ng không bit nêu ra  h+c ti.
Sai o s cúng tr" sâu lúa.
Sai các Th &ng th Li b và L b [41b] là bn Nguyn Nh % i t các thn  tr" sâu lúa.
Ngày 20, bão. Các ph ven bin là Nam Sách, Giáp Sn, Thái Bình, Kin X ng5 n c bin lên to,
ê ngn b vz, lúa má b ng$p, dân ven bin cht ói nhiu. Các huy n  u ngun và ven bin, thuc
Ngh An c!ng b thy tai.
Có sc r'ng: "Các trn ph, Phó t%ng binh kiêm Th"a tuyên s ch xut thân t" con  ng võ
ngh , không hiu vn hc mà kiêm gi< hai chc, s& nh h ng ti vi c quân. Nay Phó t%ng binh nên thôi
kiêm chc Th"a tuyên s. Còn chc Th"a tuyên thì chn quan vn hc. Các chc Tham chính, Tham

1

Ngh a là "n hoàng  nh$n m nh".

2

Nguyên vn: "To quân quán".

3

Nguyên vn thiu ch< "vn" (quan vn), chúng tôi theo m ch vn thêm vào.

4

Nguyên vn là "chc v tây ph ng", ch a rõ ngh a, tm dch nh trên.

5

Nam Sách: tên ph, thuc trn Hi D ng, nay là vùng t gm các huy n Nam Thanh, Chí Linh thuc Hi H ng và tiên Lng
thuc Hi Phòng.
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ngh nên bt i mt viên. Khi biên c ng có vi c thì t%ng binh và th"a tuyên u  &c tham gia bàn
bc".
ó là theo li tâu ca Trn i n t ng quân Lê Vn.
Mùa ông, tháng 10, Hô Lung n c Ai Lao xin quy ph#c n c ta, vua kh c t".
Din t$p võ ngh , nh l th ng pht theo th b$c khác nhau.
Di quân doanh ca trn th An Bang [42a] n Bài L?m.
Th"a tuyên s Thanh Hóa dâng mt gi= kén di ã thành t. Vua kh c t".
Ra sc ch cho các nha môn chn các li viên xut thân nho hc  b% các chc, u cho quan
ph# trách công b'ng xem xét mà tin c . Các huy n có khuyt chc chính quan nu không có ng i
khoa m#c thì cho ly ng i thi Z tam quan mà tuyên b%.
Th% quan châu An Bình nhà Minh là Lý Lân em hn 8 nghìn quân và 300 con ng a xâm ln
châu H Lang1 . Lân ánh thua rút v bn châu, chia quân gi< a gii. Quan trn th2 là bn ào Vi n,
Lê Bá t xin g i th cho Lân h=i lý do gây vi c binh ao. Vua y cho.
Ngày 16, i thn và các quan dâng biu xin vua thêm tôn hi u. Vua phê r'ng:
"Tr?m ch a dám nói n danh hi u Hoàng . i vi các khanh, tr?m x ng là Hoàng th &ng,
i vi Thái miu, tr?m x ng là T hoàng, nh th c!ng  khác vi danh hi u ca các thân v ng ri.
Nh<ng li y, các khanh nên ngh li. Sau này vài nm n<a, [42b] nu thy trên thì tri thu$n, d i thì
dân yên, m a gió iu hòa, n c ln thân thi n, n c nh= s& uy, mi có th bàn n tôn hi u. Các
khanh ngh kj li xem".
Ngày 19, i thn và các quan vn võ li dâng, biu xin thêm tôn hi u. T biu vit: B h ã
lên ngôi chí tôn, nên x ng là Hoàng . Vua không nghe.
S thn n c Tro Oa là bn Na Bôi sang ra mt.
Mùa ông, tháng 11, ngày mng 5, lúc tan chu, vua h=i i thn và trm quan r'ng:
"ô c Khut  tr c ây tuy trái quân lu$t Hình b  ng xét h=i, tr?m mun gi cho làm
T%ng binh  trn th Bc Bình có  &c không?".
Thái bo Nguyn LZi nói:
"Cho sng hay bt cht, ban chc hay bãi min là quyn ca c vua, bn b tôi không dám bàn
n. Song Khut  ph#ng m nh ánh gi+c không nên công, L#c khoa h+c tâu lên, Hình b  ng xét
h=i. Hãy &i xong án, nu ông ta không có ti thì dùng  &c".
Ch riêng Hình b th &ng th Lê Bá Trù [43a] tâu r'ng:
"Khut  tuy có ti, nh ng nay quyn nghi mà dùng thì có hi gì?".
Vua theo li ca LZi, l nh y bèn thôi
Ra sc ch r'ng: Ngày t thn x án, phi có quan i lý t cho ng i tù kêu oan  ti n vi c bW
bác.
Ly li khoa cp s trung Ninh Thao kiêm chc rèn dy cho em công thn và c$n th hc s .
Sai bn giám quan Trn Xác h=i Ch ng chiu ng#c ô ch huy s Nguyn Ph#c v ti không xét
x nhanh chóng  án b  ng nhiu. Ph#c dâng li trình bày r'ng:

1

H Lang: sau là huy n H Lang, thuc tnh Cao B'ng ngày nay.

2

Nguyên vn là "th% th trn th". Bn dch c! theo CMCB 21, 3a s a là "Thái Nguyên trn th".
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"Nu có   ng thì ch có hai án ki n ca Lê Vn Thao và Vn Phong mà thôim còn u thì
mi  a ti, ch a quá hn xét x ". Vua b= không h=i.
Ngày 13, tri u quan các nha môn ã Z tin s là bn Lê Bình Tun và ng bí th giám L ng
Th Vinh 30 ng i và Ph#c Nghi  ng, vua ra u bài cho thi.
Tri u Li b th &ng th Nguyn Nh % cho ph c chc.
Tr c ó, [43b] Nh % vì vi c biên chép ng i  &c thuyên b% không rõ ràng, v C^m Y bt
h=i,b mt chc, n ây li cho ph#c chc.
Hình b th &ng th Trn Phong xét h=i vi c ca T%ng binh Bc Bình Lê Hi. Án xong, nh xét
x theo quân l nh, vì thy Hi có công, xin cho theo lu$t bát ngh1.
Z ng s Trn Xác nói:
"H!i ã giao cho pháp ty xét h@i, nên theo lut bát ngh. ChZ có t(i i ác, phn nghch
mi không c ngh xét thôi, cha bao gi' thy phm pháp mà không ngh xét c".
Vua d# Xác r'ng: "Quân pháp ch có mt ch không có hai, li Xác nói th là ã tách làm hai
y, hoàn toàn không phi là bàn v quân pháp, ch là li du thuyt2 mà thôi, nên tr hn v ti du
thuyt".
Không bao lâu, vua li d# Xác r'ng:
"Ta vu oan nhà ng i là kW du thuyt, ó là ta lz li. Ng i có m u k gì hay, c vào nói vi ta,
 nh cn m a ngt khi i hn, nh con thuyn lúc cn qua sông3. Hãy kính nh ly".
D# Trn Phong r'ng:
"Tr?m nghe, n c mà không có th ng [44a] pht thì d?u  ng Ngu4 c!ng không th tr  &c
thiên h. Nay ta ký thác trách nhi m n+ng n cho nhà ng i, ng i ct gi< ly 4 ch< "cn, thành, ôn,
ý"5 mà thôi, ch lJ ng i li không gng g=i c sách  sáng t= o gi< mình hay sao?".
Sai kim xét h kh^u ca ng i Chiêm ã quy thu$n và c thúc ngn cm các hng nô t` công
và t .
Sai bn ông quân quyn h<u ô c Trnh Công L c thúc quân Ng! ph xây Hoàng thành,
vì Hoàng thành tht h>p.
Giáng chc bn Th"a tuyên s các x Bc o Lê Công Khác, mZi ng i mt b$c vì trong s có
nhiu sâu cn lúa mà không bit tâu lên tr c, ch ngi nhìn tai ha ca dân.
Nhc li l nh cho con cháu các công thn tr li h ca ông cha.
ãi ch D ng Nh Châu vì hc nghi p không tin b phi ra làm Hng lô t th"a.
Tháng 12, ngày Giáp Ng, làm l t mùa ông, vua x ng là "hiu tôn c hoàng". Danh
hi u"Quc hoàng" có t" ây.
[ 44b ] Ly hành Bc quân ô c thiêm s Lê Gii làm i n tin ty ô kim im; Binh b
th &ng th Lê Bá Trù làm T kim im.

1

Bát Ngh: ngh xét ti trng ca 8 ng i áng  &c min gim, gm: thân thích, c c u, hin thn, ng i tài cán, b$c sang trng,
kW siêng nng, tân khách. Xét theo lu$t bát ngh tc là  a vào di n "chiu c" mà xét..

2

Du thuyt: dùng tài n nói  bi n bác, mê ho+c ng i nghe.

3

Nguyên vn: "Cam lâm tu hn, chu tip, t xuyên", ly in trong Kinh th , vua Th ng bo Phó Duy t: "Ta sai ng i làm m a
ngt khi nng hn, làm mái chèo lúc qua sông".

4

Tc là vua Nghiêu, nhân ban u  &c phong  t  ng nên gi là  ng Ngu.

5

"Cn": là siêng nng, "thành" là chc chn, "ôn" là thành th c, "ý" là tt >p.
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Tr li chc cho Tây quan t ô c Lê Thi t.
Tr c ây, Thi t phm tang trái lu$t phi bãi chc. n ây, vua cho là Thi t có tài, có th dùng
 &c, sai tr li ch m nh ã b tch thu khi tr c. Ban li chiu th ch sc bt u t" Thi t.
L nh cho Bí th snh làm ngc tch1.
Ban l nh cp ch cáo cho bn ô kim im Lê Gii, trong l nh u ghi là" Hoàng th &ng ch
cáo chi m nh".
Vua x ng là" Hoàng th &ng bt u t" ây".
c

Sai triu thn tin c
viên.

ch*c quan huy n cng trc bit tr k% gian tà, m?i ng'i m(t

Li b th &ng th Nguyn Nh %  a 8 ng i th gia thân quen là bn Nguyn Th Mj ra 
vua chn. Vua cho r'ng h là bn mi lên, tài nng bình th ng. Hôm sau li sai c 10 ng i ang gi<
các chc trách trong kinh. Thái bo Lê Ni m c [ 45a ] L ng Th Vinh, ô c Trnh Vn Sái c H
khoa cp s trung +ng Th#c Giáo, th &ng th Trn Phòng c Th &ng bo t khanh D ng Tông Hi,
u là nh<ng ng i mình bit. Vua xem t tâu, phn nhiu là nh<ng ng i có chc, bèn loi b= h tên
ca bn L ng Th Vinh, ch  li Giáo th# Nguyn Nhân Tu`, Huy n quan inh Bô C ng trong di n
xét chn và phê r'ng:
" L#c b, L#c khoa và Ng s ài mà tin c b$y thì chu ti giáng hay bãi chc. Néu tin c
 &c ng i gi=i thì nht nh sJ  &c trng th ng".
Sai ni quan  a cho ình thn xem, không ai không kinh hãi vì vua xét ng i rt sáng sut.
Di Hình b và i Lý t ra ngoài thành.
T%ng binh Lng Sn là Lê Luy n tâu r'ng:  &c tin T%ng binh Qung Tây nhà Minh iu ng 13
vn binh mã, óng ti châu Ngô, châu Tm, nói phao là s a sang cu  ng bc qua khe sui dc ven
bin  tin ánh gi+c Man  Liêm Châu và Tri huy n B'ng T ng tnh Qung Tây [ 45b ] Lý Qung Ninh
nói di là còn b$n phòng b  c a Nam Giao, ch a ri  iu binh i ánh gi+c Man.
Vua sai triu thn hp bàn. Bn Thái bo Nguyn LZi u nói:
" Nên gi< kj ca ci, m+c h mun làm gì thì làm, có sao âu!"
Thi khoa Hành t". im gi các quan vào thi, tt c là 30 ng i.
By gi, Khâm hình vi n lang trung V! H<u, Viên ngoi lang Nguyn ình Khoa 5 ng i u cáo
m không vào thi. Vua ly làm l, h=i ra mi bit h ch thích hi l. Nhân th, vua d# các quan trong
triu r'ng:
" Vi c hình án phc tp khó khn, có ba iu vt v: Mt là sut ngày c+m c#i vt v, kh% s.
Hai là x án không úng, chu ti làm sai. Ba là án t#ng cht ng, khó lòng xét x t ng t$n. Có ba
iu vt v y d?u ng i không b nh c!ng n phát m, hung chi là có b nh".
ó là nói giu V! H<u.
Cho Lang trung Nguyn T ng, Lê ình Tun, Tri [ 46a ] huy n Nguyn Nhân Thip, ào
Thun C , Viên ngoi lang Phm Nh Lan, Tu s Trn Qúy Huyên u  &c vào c sách ti Bí th
giám, vì thi Z khoa Hoành t".
Tri u các quan d thi là bn Phm Ni 20 ng i vào Ph#ng Nghi  ng. Vua t ra u bài cho
h thi.
Ngày mng 9, vua sai Li b th &ng th Nguyn Nh Z chn ly nh<ng ng i nhân h$u, khoan
th, sáng sut, công b'ng  các nha môn trong ngoài,  thay bn Hình b lang trung, Viên ngoi Phm
1

Ngc tch: là s% h kh^u ca h nhà vua
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Ni, àm Vn Thông. By gi, hình án có nhiu v# x oan, thung có n kêu lên triu ình. Vua chán
ghét bn ó, cho nên có l nh này.
Ra l nh ng"ng vi c xây cung thành, vì có nhiu t tâu g i lên, nói là mt mùa, giá go cao vt,
cho nên hoãn li.
Min cho quân lính vùng ven bin không phi d k` t$p luy n ln sang nm, vì hi tháng 8,
tháng 9 có bão ln, n c dâng cao, nhà c a ca dân chúng ven bin b n c cun i nhiu.
Th ng 10 quan tin cho quan Bí th giám [46b] và qu trách bn L ng Th Vinh, Z Hân
hc hành không tin b.
Ly bn Quc t giám th# Nguyn Nhân Tùy, Huy n th"a inh Bô C ng, Giám b ào Nhân
Tùy, Tri huy n Lê Bá Tu, Minh hình tri viên ngoi lang ào Lang Chng làm giám sát ng s các x Hi
Tây, Hi ông, Hi Bc, Hi Nam.
Sai Giám sát inh Nhân Ph và Thiu Duy Tinh chia nhau i ba o Hi ông, Hi Tây, Hi Nam
khám xét b ê ven bin, bt th"a ty các x y phi bi p li.
Ngày 20, ly ào Thun C làm Hàn lâm vi n ãi ch cho vào c sách ti Bí th giám.
*n báu úc xong, sai Thái s inh Li t tu cáo Thái miu.
Nam o giám sát ng s Trình Bá Tu dâng s nói rt kj v sai lm thiu sót ca chính s
 ng thi, trái vi ý vua, phi ra làm Tri châu châu Lng Nguyên, ph Bc Bình.
Vua cho là L ng Nh Hc tin c Trn Quý Huyên không phi là ng i gi=i, [47a] xung chiu
giam Nh Hc vào ng#c và thu li vn b'ng ca Quý Huyên.
M rng kênh Sen  Thu$n Hóa và các kênh  Thanh Hóa, Ngh An.
Nm này x tù t ti trong n c gm 323 ng i.
Mu Tý, [Quang Thu$n] nm th 9 [1468], (Minh Thành Hóa nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, ra sc ch r'ng:
Nh<ng quan viên nh$m chc ni n c c chn biên c ng xa xôi, ng i nào bit cách nuôi vZ
dân, c thúc không phin nhiu dân mà v?n thu  thu,  hn 6 nm thì cho chuyn v ni t lành.
Nu ai kim c au m né tránh, np thu thiu nhiu thì phi b% i min biên c ng xa,  6 nm n<a
mi  &c quyt nh li.
Tháng 3, ra sc ch cho các nha môn r'ng: Nu là bn tâu v vi c công thì  &c dùng con du
ca nha môn mình, nu bn tâu ca quan viên quân sc nào không có con du thì u cho Thông chính
s ty xét óng du kim vào ch% hai t giy óng lin nhau.
D# ô ch huy Nguyn Ph#c r'ng:
"Ng i khi tr c còn làm gia thn, giám nói phao là ta áng làm Thiên t . Ng i là Thiên  hay
sao? Là qu thn hay sao? [47b] Sao ng i bit tr c  &c vi c ó? Hn n<a, ng i làm quan ph# o,
li toàn làm nh<ng vi c mo him cu may. Th là ng i không git ta mà ta c!ng chEng vi c gì phi
áp ng i. Nh ng ta có 6 iu không ph# ng i, mà ng i ph# ta có n 11 iu. Ng i là gian thn, ta
là t+c thn ó!".
Mùa h, tháng 4, hn hán.
Có sc d# các công, hu, bá, quan viên và trm h gm 9 iu.
Ly Bùi Bch L ng và Phan Ph% làm Hoàng thái t th ging.
Tháng 6, ra sc ch cho L b bàn nh quy cách giy t trong dân gian  ban hành trong c
n c.
nh nghi chú l cu m a, cu nng.
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Mùa thu, tháng 7, d# Li b th &ng th Nguyn Nh % r'ng:
Khong nm Thái Hòa, c mt Hình b ch có hai viên i phu, xét án ki n trong n c, nhiu v#
  ng. Nm tr c, ta +t mt hình [ty]1 3 ho+c 4 viên, ti sao nay li ch +t mZi hình [ty] 2 viên
thôi? Li b các ng i rZi trong hay ngoài triu, ai là ng i v"a cng c=i, v"a mm dWo, có tài x án xét
ki n thì +t mZi hình ty ly 3 viên ngoi.
Tháng 3, các quan theo hu vua v Lam Kinh.
Vua cùng Hoàng thái t và K` qu$n công Lê Ni m, cùng các quan theo hu là bn Lê Ho'ng
D#c, Z Nhu$n, Quách ình Bo, vua tôi cùng nhau x ng ha, sáng tác Ánh hoa hiu tr thi t$p, có
nhiu câu sang sng nh vàng gieo.
Ngày 13, d# bn Li b th &ng th Nguyn Nh Z r'ng:
"Bn ng i c xin ly giáo th# làm quan huy n, th là k gian ã ny sinh ó. Giáo th# phi gi<
chc lâu nm  ào to nhân tài cho có hi u qu, th mà dám xin %i làm chc khác, ti y không
nh=".
Tháng 9, ra sc ch r'ng: t" nay v sau, kW nào có n kêu ca oan u%ng mà nha môn y xét ra
không có oan u%ng gì thì phi ánh 80 tr &ng, pht 5 quan tin.
D# bn Nguyn Nh % r'ng:
"Ta xem Trn Phong ngoài m+t thì kêu cng, trong b#ng thì xu nnh, nói nng khinh sut. n
nh xim nnh [48b] kW quyn quý thì l$t $t nh con lanh già gi?m ym xéo uôi; lim trôn tr ca c
Trung, hút m nht cho Nguyn Yên, ó là k s tr ng  nên quan to ca Phong y".
Tr c ó, Trn Phong ban sm thì theo uôi mi ng i h+c ti Nguyn c Trung, n êm li
ti nhà c Trung  t lZi ca mình. c Trung là cha ca Tr ng Lc Hoàng h$u, còn Yên là c$u ca
Hoàng h$u. Phong xin làm thông gia vi Yên, ly  ngoài sân sut ngày, Yên mi g cho.
D# h B th &ng th Nguyn C o r'ng:
"Ta khi còn ít tu%i làm bn vi ng i, khi lên ngôi báu thì ng i làm quan Kinh diên. V m+t thn
h, ng i vi ta là ng i tri k, là bn hc thc. V m+t vua tôi, ng i vi ta là duyên cá n c, là hi gió
mây.Ng i hãy ht lòng h&p sc, gng g=i lo báo n n n c, chí công [49a] vô t ,  cho dt hEn t
hi l.  &c nh th, thì ta  &c ting là b$c vua hiu ng i, ng i  &c ting là b tôi t$n trung, cha
m> vinh hin, danh ting vW vang, sáng ngi trong s sách, nh th chEng áng vui sao? Nu không
 &c nh v$y, thì ta là ông vua không bit ng i, mà ng i là b tôi  làm gì, trong hai iu y, ng i
chn 'ng nào thì chn".
Mùa ông, tháng 10, ngày 28, vua d# các quan trong triu r'ng:
"Ta xem Trn Phong xin cho Lê Bô phm pháp b ti kình2  &c chuc ti, nh th là ng i giàu
có nhiu ca hi l thì  &c min ti, còn ng i nghèo thì vô c mà b tr ti, là c gan vi phm phép tc
ca t% tông l$p ra  tr"ng tr kW ngoan c không bit rn ch"a. V li, cho chuc ti kình là n riêng ca
triu ình th ng ng i có tài, th mà [Phong] dám làm uy làm phúc  hi n c. i lý t phi chiu
lu$t  tr ti".
Ly Phm Ph% làm Ch huy. Ph% % tin s khoa Quý Mùi, ba ln dâng s nguy n sung làm chc
quan võ. Vua khen là Ph% có chí, có th làm nên vi c, cho nên b% ngay không phi qua chc nh=.
[49b] Tháng 11, sai s sang nhà Minh. Bn D ng Vn án, Phm Giám, Hoàng Nhân i np
cng h'ng nm.

1

Nguyên vn không có ch< "ty", cn c vào mch vn và tham kho c ng m#c thêm vào.

2

Kình: là ti phi thích ch< vào trán.
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T Chng tâu vi c các châu V nh An1 Vn Ninh b c p bóc.
Sc d# bn Ng s Trn Xác, Nguyn Vn Cht r'ng:

"T tâu ca các ng i nói r'ng bn ni thn Nguyn Th , Chu c i, D ng Minh Phong, Ngô
Át, Phan Tông Trình u là kW hu c$n, quen thói n hi l, pháp ty gi< công b'ng, ti áng phi x t .
Sao li tha ti cho Nguyn Th mà không tha cho Phan Tông Trinh? Làm th là bt tín vi thiên h. Ta
bit Nguyn Th 2 n hi l, cht là áng ri, nh ng nay ta không git là có ý còn nh hn ngày sau s a
lZi  còn sai khin thôi. Còn nh Phan Tông Trinh làm con nuôi ca viên ni quan Hin. Hin cht, xác
còn hôi h%i ã thông dâm vi v& Hin, c p ly làm v& lJ ca mình; nm tr c nó li thông dâm vi cung
n< là Nguyn Mai, c hai ti u n+ng, git là áng ri".
[50a] K S u, [Quang Thu$n] nm th 10 [1469], (Minh thành Hóa nm th 5). Mùa xuân,
tháng 2 nhu$n, cm thiên h cha  binh khí trong nhà. Vua d# các quan vn võ r'ng:
"Tr?m gi< c nghi p ln ti nay ã  &c nhiu nm, trong n c yên l+ng, binh khí không phi
dùng n, nên xung chiu cho trong n c không  &c cha cht  binh khí trong nhà, d# rõ  cm".
Ra sc ch r'ng ai bt  &c gi+c bin thì  &c thng th ng.
Ra sc ch r'ng quan viên có ti, nu ã già thì bt v làm dân, theo li tâu ca Hình b th &ng
th Trn Phong.
T% chc thi hi cho s nhân trong n c, ly Z 20 ng i.
Ngày 26, vua ng  c a Kính Thiên, thân hành ra  vn sách, h=i vo tr n c  ly hin s .
Sai Thái bo bình ch ng quân quc trng s kiêm  i u Quc t giám Lê Ni m và nguyên Li
b th &ng th Nguyn Nh % làm  i u; i lý t khanh quyn Hình b h<u th lang D ng Chp
Trung làm giám thí; Hàn lâm vi n th"a ch Nguyn Tr c, Hàn lâm vi n i hc s th vi n s kiêm Quang
[50b] lc t khanh ng tri kinh diên s V! V nh Ninh; Hàn lâm vi n tr c hc s Nguyn c Trinh,
Quách ình Bo làm c quyn.
Cho bn Phm Bá Z tin s xut thân theo th b$c khác nhau.
Ra sc ch r'ng các quan t c công, hu, bá thì cp ch m nh; các quan vn, võ nh ph^m cp
báo m nh; tam ph^m n ng! ph^m cp sc m nh b'ng giy long tiên; l#c, tht ph^m cp sc m nh
b'ng giy hc ln; bát, c u ph^m cp khám h&p3.
Tháng 3, vua ng ra Bình Than, ri i ánh Bn Man.
Ng i Chiêm Thành i thuyn v &t bin ti c p phá, quy nhiu châu Hóa.
Cm ng#c quan không  &c bt quân lính góp tin. Tr c ó ng#c quan th ng bt quân lính
góp tin mua tht r &u, m &n c là  t ng#c ch, nhân th mà chè chén làm hao tn tin ca quân
lính. n ây ra l nh cm.
Mùa h, tháng 4, ra sc ch r'ng các v , ty Thn v!, Du nô, Thn tý, V! lâm, Thiên uy mZi khi
n phiên túc tr c thì thay nhau mà chuyên t$p võ ngh , [51a] còn nh các v Ng! uy4 và các s súng
n=  v ngoài thì u phi ng"ng các vi c tp sai, giành ra s ng i canh gi< các ni, còn thì u chuyên
t$p luy n võ ngh . n khi ht ban thì tin hành kho duy t, theo l mà th ng pht.
Quy nh bn  ca ph, châu, huy n, xã, trang, sách thuc 12 th"a tuyên:

1

V nh An: tên châu, là vùng t sát biên gii ca tnh Qung Ninh.

2

Nguyên vn là "Nguyn V!": nh ng cn c vào on trên thì phi là Nguyn Th CMCB 21, 14a c!ng ch<a là Nguyn Th .

3

Long tiên: giy vàng vy ngân nh! và vJ rng. Hc ln: giy vàng quanh rìa vJ m c en. Khám h&p: giy trng vit ch< m c (chú
ca CMCB, 21, 15B)

4

Các v Ng! uy là 5 v : Phn uy, Chn uy, Hùng uy, Lôi uy, Tuyên uy.
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Thanh Hóa 4 ph, 16 huy n, 4 châu. Ngh An 9 ph, 27 huy n, 2 châu. Thu$n Hóa 2 ph, 7
huy n, 4 châu. Hi D ng1 4 ph, 18 huy n. Sn Nam2 11 ph, 42 huy n. Sn Tây3 6 ph, 24 huy n.
Kinh Bc4 4 ph, 16 huy n. An Bang 1 ph, 3 huy n, 3 châu. Tuyên Quang 1 ph, 2 huy n, 5 châu.
H ng Hóa 3 ph, 4 huy n, 17 châu. Lng Sn 1 huy n, 7 châu. Ninh Sóc5 1 ph, 7 huy n. Ph Ph#ng
Thiên6 2 huy n.
Ngày 9, tr ti viên Ch huy s Phan S Kinh, vì t tâu ca S Kinh ri rm, l'ng nh'ng, [51b] có
ý ngo mn, l"a di.
Cm làm bán th nón sc trng nh phn.
Tháng 5, Ph% cùng v& n nhà Huy nhân7 là ng ào, v"a lúc ng ào ã vào cung ri. Ph%
cùng v& cúi rp xung t ly ng i chng ca ng ào là V! Lân, nh ng ào  a con gái mình
vào trong cung  lo cng c quyn v. Vua d# các quan trong triu r'ng:
"Phm Ph% là a t+c thn ca nhà n c thôi"
Vì th Ph% b bãi chc.
Ngày 12, x ng danh các tin s là bn Phm Bá. Vua ban ân m nh, cho m!, ai, y ph#c và ban
yn  L b.
Mùa thu, tháng7, ngày 14, vua d# Li b th &ng th Nguyn Nh % r'ng:
"Ng i nhiu ln xin bo l nh cho Lê Bc làm T%ng tri, nh ng Bc li có b nh trúng phong, ch$m
chp, yu ui, không kham n%i vi c, ng i th c là tên gian li".
Tháng9, cm dùng tin gi  %i làm tin th.
Mùa ông, tháng 11, ngày 16, i xá. %i [52a] niên hi u, ly nm sau làm Hng c nm th
1.
Ngày 18, sc d# quan viên vn võ và dân chúng c n c r'ng:
"Tr?m ngh , ng i ta s d khác ging cm thú là vì có l làm khuôn phép gi< gìn. Nu không có
l thì tình d#c b"a bãi, phóng ãng x'ng b$y, không gì không làm. T" nay v sau, các sc quan li, ai
 &c thng chc hay b% d#ng, thì Li b phi sc giy cho ph, huy n, xã, bt xã tr ng phi làm t
oan khai là tên y ã  tu%i quy nh, giá thú làm theo hôn l thì mi tâu cho lên  thng b% nh l ,
Nu  cho kW xu lm d vào hàng quan chc, thì viên ó b thích ch< i ày".
Tháng 12, ra sc ch cho quan ph huy n phi thân hành xem xét rung n ng trong ht mình.
Cm c& búa trong dân gian bán nón thu ma và nón sn =. Vua d# quan viên và trm h c
n c r'ng:
"Nh<ng th áo giáp, m! tr# là  cho khí th quân i trang ngghiêm, nh [52b] th nón tu
ma và nón sn = là ca thân quân v?n i  túc v . Nay ch& búa dân gian có nhiu ng i bán, nên
cm hEn i".

1

Tr c là Nam Sách.

2

Tr c là Thiên Tr ng.

3

Tr c là Quc Oai..

4

Tr c là Bc Giang.

5

Tr c là Thái Nguyên.

6

Tr c là ph Trung ô.

7

Huy nhân: là tên quan hàm ca m nh ph# trong cung, tr$t tòng tam ph^m.
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Ly Lê Cnh Di u làm H b th &ng th ; Lê Quc Trunh làm Phó t%ng binh trn th Ngh An;
Thân Nhân Trung làm Hàn lâm vi n th c; àm Tông L làm Hàn lâm vi n hi u lý; inh Thc Thông
làm Hàn lâm vi n tr c hc s .
Canh Dn, Hng c nm th 1 [1470]( Minh Thành Hoá nm thú 6), Mùa xuân, tháng giêng
cm làm gi nón da.
Chn các v s v Kim ngô i bt gi+c bin.
Ra sc ch r'ng: Con  tang cha m>, v&  tang chng phi theo quy ch chung là 3 nm,
không  &c theo ý riêng t ti n làm trái l, phm pháp. Con  tang cha m> và v& c, v& lJ có ch a thì
bt ti i ày. V&  tang chng mà dâm lon b"a bãi, ho+c ch a ht tang ã b= áo tr, m+c áo th ng,
ho+c nh$n l h=i ca ngui khác, hay i ly chng khác [53a] u phi ti cht c. Nu  ng có tang,
ra ngoài thy ám trò vui mà c mê mi xem không tránh, thì x ti i ày. Nu kW nào tham ca, hiu
sc mà ly v& c v& lJ ca kW i ác phn nghch, cùng là ng i Man thông dâm vi v& c v& lJ ca anh
em ã cht ri, cùng nh<ng kW làm quan li mà nh$n hi l thì tùy t n+ng nh> mà x ti.
Tháng 2, tuyn inh tráng b% sung quân ng!.
Ra sc ch r'ng: Ng i l$u s% h tch 10 tu%i tr lên mà khoW mnh thì bt xung quân. Trong mt
h có 3 inh là cha con anh em vi nhau thì không  trong s% xung quân.
nh l nh tuyn chn ng i khoW mnh b% sung thay th( quân lính già yu) ó là theo li tâu
ca Phó t%ng binh Trn th Thanh Hoá kiêm th"a Tuyên x ty các x Thanh Hoa Nguyn c Trung.
Có sc d# k ti gian thn Nguyn Ph#c gm 12 iu. Lúc y Nguyn Ph#c là C^m y v ô ch
huy s.
Vua ng v Tây Kinh. Vua nói:
" Nm tr c ta n Phúc Quang  ng1 thì rung n ng ng Bàng ít n c không th cy luá
 &c. Nm nay n c nhiu, luá chiêm [53b] mênh mông bát ngát".
Ri vnh luôn bài th t tuy t r'ng:
Vn khonh thanh thanh nh h in,
T dân  ng v th c vi tiên.
Thôn u tam l zng nông phu áo,
Giai v kim niên thng tích niên.
( ng chiêm muôn khonh luá xanh t i,
Dân chính coi n chính y tri.
u xóm nông phu d+m kW n,
Nói nm nay v &t mi nm ri).
By gi là lúc vua n bái yt Phúc Quang  ng  xã ng Bàng.
Tháng 3, nh l nh v vi c cp thip cho ng i nhà bp [trong cung] và các nhà th gia cùng
l nh v vi công ng mua v$t ph^m, ó là theo li tâu ca Quyn Tri ph Ph#ng Thiên Nguyn Tông
Tây.
Cm ng i không phi là s sãi không  &c ca u.
Mùa h, tháng 4, vua thân hành son bài o Am thiên t , i ý là:
o tri mnh chí c ng, o t thu$n vô l ng, làm vua  trí d!ng, cho n c  &c phn
x ng; chn ly ng i ôi la, tt ngang h Nhâm Kh ng2.

1

Phúc Quang  ng: Ti xã ng Bàng huy n Yên nh, nay thuc tnh Thanh Hoá, do Lê Thánh Tông d ng vào nm Quang
Thu$n, tc là i n  Hoàng thái h$u thay áo( CMCB 21, 27b)

2

Nhâm: tc là Thái Nhâm là m> ca Chu Vn V ng, Kh ng: tc Kh ng H$u là v& ca Chu Tuyên V ng  &c các nhà nho coi
là ph# n< m?u m c, hin và có c. O ây theo bn dch c!.
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Tha t cho Thy quân v ch huy s ào Bo. Vua bo triu thn r'ng: ào Bo nguyên tr c là
ng i Ngô, sau khi thành b h, làm gia nô cho Lê Sát, n khi nhà Lê Sát b tch thu, cho làm nô  ph
Bình Nguyên1. Nay hn làm trái sc ch, c ý vi phm quân [54a] l nh, ti áng phi cht. Song ào Bo
ã t"ng làm tôi t cho ta  phiên , nên +c cách tha cho ti cht,  làm binh cày rung.
Tháng 5, vua d# các quan trong triu r'ng:
"Có hai vi c ca kW tiu nhân thì Nguyn ình Mj ã làm c ri.  cng c quyn v thì hn tâu
r'ng các t ng s thích làm vi c th% mc.  bán chác li nói thEng thì hn tâu r'ng ình thn mang
lòng  kw, và xin mZi tháng ba ln tâu vi c. Tr c kia ình Mj ã t"ng b tr?m th , th mà nay v?n làm
quan to n tam ph^m và triu ình v?n còn sùng tín hn. Nên  cho kW tiu nhân ình Mj xung chc
t ph^m,  t= ý ca triu ình ngn ch+n li nói gièm, ghét b= kW gian nnh, ngõ hu ngày sau có kW
nào nh ình Mj còn ngh n vi c làm s a lòng thay d mà tin ti chZ không còn lZi lm n<a chng?".
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 3, hoàng t nhà Minh là H<u  ng sinh (tc là vua Hiu Tông
nhà Minh).
Tháng 8, quc v ng Chiêm Thành Bàn [54b] La Trà Toàn thân hành em hn 10 vn quân
thu b cùng voi ng a ánh úp châu Hoá. T ng trn gi< biên thu`  châu Hoá là bn Phm Vn Hin
ánh không n%i, phi dn c dân vào thành, ri cho chy th cáo cp.
Tháng 9, ra l nh r'ng: Hng hoàng inh 12 tu%i ã phi chn sung xuân, %i thành 15 tu%i tr
lên, khai là con trai hng ln, ó là theo li tâu ca Nguyn Nh$t Thng.
Có sc ch r'ng: Con cháu các viên quan tu%i còn ít nhung vóc ng i to ln mà còn l^n tránh
không chu ra trình thì bn thân phi sung quân  bn ph, ng i cha thì phi bãi chc.
Sc d# Th"a tuyên s ph Thiên Tr ng r'ng:
D>p lon thì tr c ht phi dùng võ, quân mnh vn là   l ng n. L nh ti ni, bn ng i
phi tr ng thu  các hng quân sc, li viên, sinh  mZi ng i 15 ng go, hng hoàng ình và ng i
già mZi ng i 12 ng, bt ng i b tr ng thu li phi  lên thành go chín, không  &c  ch$m ngoài
gi, em np lên s ty. Quan ht ó  ng làm nhà kho, kim nghi m thu [55a] vào ri làm bn tâu lên.
KW nào trn chy thì x ti chém u.
Mùa ông, tháng 10, sai s sang nhà Minh: Nguyn ình Mj tâu vi c Chiêm Thành quy nhiu
biên gii, Quách ình Bo tâu vi c b mò trm trân châu và vi c a ph ng b ln c p.
Tháng 11, hi u nh 52 iu l nh v vi c hành binh.
inh l nh xa giá i âu, cm nói phao tr giá.
Ngày mng 6, vua xung chiu thâ hành i ánh Chiêm Thành.
Tr c ó, ng i Chiêm Thành  Thi Ni2 Bàn La Trà Duy t là con ng i vú nuôi, git chúa hn là
Bí in mà c p ly n c, ri truyn cho ng i em là Trà Toàn. Trà Toàn là a hung bo làm càn, di
thn ng &c dân, ng i Chiêm m u phn, Toàn c!ng không ngh chi n, li còn ngo mn kiêu cng,
không s a l tin cng, lng nh#c s thn ca triu ình, quy nhiu dân biên gii. La gt ng i Minh
 xin vi n tr& mà sang n c p.
Vua bèn gi 26 vn tinh binh, xung chiu thân trinh. T chiu vit:
"X a c Thái [55b] T% Cao Hoàng  ta d>p yên lon lc gây d ng n c nhà. Thái Tông Vn
Hoàng  kính tri chm dân k chí ni nghi p, kính n c ln, th ng n c nh=. Bên trong thì s a sang,
bên ngoài thì ánh d>p. Cho nên, n nh<ng kW m+c xiêm c=, búi tóc dùi c!ng trèo núi v &t bin mà
sang chu, muôn ni u mn c, tám cõi c!ng ph#c uy.

1

Ph Bình Nguyên: là ph  ca Bình Nguyên V ng. Bình Nguyên V ng tc là Lê Thánh Tông khi còn là phiên v ng..

2

Thi Ni:  Quy Nhn, tnh Bình nh ngày nay.
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Bn Chiêm Thành ngu xu^n kia, th$p thò trong hang th=, nh loài ong c,  &c nuôi ri t li,
nh ging cm thú, n no li quên n; là kW vô o l"ng kh"ng, là hng tiu trí l^n qu^n. Thái nh
nhuc s s, quên thân mình không t , lòng gian ác cht cha, vch liu k bn tri cao. c Tiên
hoàng ta lin n%i cn thnh n, tính n m u xa, nh ng vì ba nm l+ng tin bát âm1 mà công n ln
ch a hoàn thành  &c.
Khi Nhân Miu2 lên ngôi c, thì ging nòi chúng ã rt ông. N ng chn C% L!y nh hang cy,
c$y thành Chà Bàn nh t% kin. iên cung mt trí, nó x ng b"a là cha chú, gi c vua ta là cháu con;
mt c ra oai, ác cht chng, giu sao cho n%i? Nh<ng li lng nh#c không th nêu t ng.
Chúng t# t$p by oàn, [56a] dám gi thói nh chó kia cn trm, chúng l"a khi s h, ngm
xua quân nh l! qu t#m by. nh c p Hóa Châu, git quân n thú. K ty tri ti ác, ch hn tháng
sJ d>p yên. K ã chEng thành, m u kia càng v#ng. Cht ã sp ti, toi mng hEn ri. ã mù chEng
thy gì, còn m mm nói láo. K ã cùng nên lòi qu?n, sp làm phn phi th>n thùng.
Ri nh loài cáo xim nnh vi Yên Kinh3 ton hót  gièm pha ng i khác, nh nh ging t'm n
ln ra T &ng qu$n4, tính toan âm tr c m+t sau l ng. Mong ct ng d ng  Hoành Sn5,  quân Hán
xung n B+c o6. Rêu rao t b$y, gièm nhm chEng ch"a. Li vu cáo ta iu ng binh s muôn
ng i, sp thôn tính cõi b triu Bc7 li bo ta nh hai m+t tri cùng mc, t tôn là Hoàng  n c
Nam, bo là ta c p mt l cng ngc vàng, bo là ta tranh mt ging voi cái trng8.
Coi khinh dân ta hn là c= rác, ny sinh dã tâm sâu c hi ng i; t ng chim n c ta [56b]
d t chi c, x ng Bng Nga còn hòng n nh+t9. C coi mi hành vi, li lJ ca nó, u là mun p
% tông miu dòng ging nhà ta. M u k sâu nh v$y, ti ác nào không làm. Khin nhà Minh ng v c,
g i sc th h=i my nm lin, vì l! gi+c hung hng, xe % c ln theo vt c. Gông óng ng$p tai c!ng
áng, lo n cháy d chEng sai. Th nguy nh qu $u t% cao, li dám khinh th ng triu s,nhìn h>p
t a ch ngi áy ging, c gan ch nho sc th .
Ngày mt quá, tháng mt hn, kW no x ng l! kia ha. Cùng mt duc gây ha lon, coi bo
ng &c chEng h gì. Ng$p ng#a tanh loài chó l&n, c p ngôi git vua, u%i con cháu B 10 ra ngoài cõi.
Nhm tin ph$t qu d ng pháp chùa, ba iu ha phúc, cho dòng ging Trà Toàn  &c sinh sôi. Cm m%
tht làm khn khó dân tri, cm nu r &u, vi c t thn phi b=. Con trai, con gái thy u lo vt v chu
hu, kW góa, con côi, chu mãi cnh thiêu ng i, ct m!i.
Dân Chiêm Thành thì n+ng thu thm hình, ng i Thi Ni thì quan cao t c trng. [57a] àn
ông, àn bà ca ta nó bt làm nô l , tù ti trn tránh ca ta nó ht thy bao dung. Dân l u vong11 phi
ch#m chân mà chu oan, sut c n c mun kêu tri nh ng không li. a ng tr, nhà sp b t 12,
1

Tc là thi gian 3 nm  tang Lê Thái Tông, b= hEn mi trò vui âm nhc, múa hát.

2

Tc Lê Nhân Tông, ni ngôi Lê Thái Tông, sau b Nghi Dân git.

3

Yên Kinh: ch kinh ô nhà Minh thi ó. Trà Toàn sai s sang Yên Kinh xim nnh vua Minh, gièm pha i Vi t.

4

O ây nói Chiêm Thành nh ln ra vùng t Qung Bình, Qung Tr, Th"a Thiên - Hu ngày nay.

5

Ý nói Chiêm Thành mun d ng mc biên gii  Hoành Sn, tc phía Bc tnh Qung Bình ngày nay.

6

B+c o: là tên huy n,  phía tây namTrung Quc. Hán V!  sai  ng Mông ào núi, n Nam Trung +t huy n B+c o. Cây
này ý nói Trà Toàn ln chim, buc quân ta phi ánh li.

7

S Chiêm Thành tâu vi vua Minh là vua Lê t x ng là Hoàng , ngang vi Thiên t nhà Minh, chu^n b binh mã  tin công
nhà Minh.

8

Nhà Minh òi Chiêm Thành cng voi cái trng, ChiêmThành bo là ta tranh mt..

9

Ch Bng Nga: là vua Chiêm, xâm l &c i Vi t, b cht ti tr$n, không mang  &c xác v.

10

Vua c! Chiêm Thành: Thành cho là ta  xa, ta ã yu, không ánh ti u&c.

11

Nguyên vn "l u dân",  ây ch ng i Vi t  vùng t mi là châu Thu$n, châu Hóa  khai phá, sinh sng.

12

Câu này ly in  hào: C a tam,quê L< trong Kinh dch. Ý nói kW trú ng# mà ln quyn tt b t nhà mà bn thân b hi. Vì Trà
Duy t là ng i  Thi Ni nên nói là "a ng tr".
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càng gi trò gian, mo x ng phong hóa; kW làm ác, tri không cho yên, v?n thói hung tàn mà làm chính
s .
Tiu nhân lên ngôi báu, n c ln thành kW thù. Trong lòng v?n dòm ngó tr?m, ngoài m+t cng
hin gi v. Ví ph=ng cáo kêu ni  lý 1 thì mi cam lòng, nào ng kin hp t Thn Châu2  hòng
th=a chí. Ta buông l=ng, nó kéo àn n c p, ta gi ng cung, li uôi v?y xin tha. Th c là kW thù ca
tông miu xã tc, là tai ha ca sinh dân muôn i. Nó ngh là roi d?u dài không qut n b#ng ng a3,
gió cui cn không cun n%i lông hng. Mang dã tâm gây lon làm càn, th c phi ti áng phi git,
áng phi tr.
B$c hào ki t nghe tin mà nghin rng tc gi$n, ng i trung ngh a thy th mà trong d au
th ng. Nó o ln ht lJ thy chung, trí c=n con mà òi m u ln. Ta in ch ng phép tc còn ó, gây
phn nghch lu$t pháp không tha. Không ra oai thì nó không ch"a, tr" tàn bo m u di c!ng tr.
[57b] Tr?m th lòng th &ng , ni chí vua cha. Git kW thù chín i theo ngh a Xuân Thu4,
nh m u k vn toàn cho yêu t n c. Cu muôn dân thoát kh=i vòng iêu ng, d>p n c lon ã
trái o lâu nm. ánh phn nghch, cu sinh dân, thánh trit phi t= bày uy v!; trng mm nhân, nh%
ci ác, t tri c!ng ly ó làm lòng.
Bi vì Di, ch x a là mi lo cho n c, cho nên thánh v ng khi tr c, cung n= phi ra oai. C u
Lê lon c, hoàng  phi dùng binh5, Tam Miêu bt kính, i V! gi quân s 6. Tuy d#ng binh là iu
thánh nhân c a chEng ã, nh ng l$p pháp ct  bn ngoan ngu phi hay. S ng mù sao che n%i ánh
m+t tri, gi ng mình há  kW ngoài n'm ngáy.
Ta ã chn hàng lot t ng tài, ã m vô vàn quân gi=i. T` h% vn ng i, thuyn ghe ngàn
d+m. Binh s trm ln d!ng cm, ng i ng i ch mt quyt tâm. Ai c!ng nm tay ua nhau lên tr c,
tuân l nh &i lúc ra tay. [58a] Nguy n xin p cn chôn xác gi+c, mong cho s sách mãi ghi công. Ra
quân có danh ngh a, phm ti quyt không tha.
Tr?m ch huy c võ, hi u l nh binh thn. Kính em m nh l nh ca tri, làm vi c ánh git kW ác.
Bóng c r&p ng ni, nh mây cun nh gió bay; l zi búa loáng trên không, t a nng chang, t a sao
chói. D dàng nh bóc mo nang, thu$n l&i nh bW cành m#c. Gi+c t$n mt nhìn, sm sét gp bung tai
nào kp, quân i trên chiu7, l a b"ng b"ng vèo cháy my lông. Công mt bu%i sJ hoàn thành, h$n trm
i sJ r a sch. Li vì dân tr" loài sâu c, chEng  gi+c cho con cháu i sau. Khinh V! 8 nhàm võ
không thôi, khen Vn V ng m mang b cõi9.
Ôi! gi+c cùng m% dê không máu10; nên hc x a tháng 6 ra quân11, Cõi Nam thy l&n lm bùn1
chEng &i 7 tun ph#c2. Bá cáo trong n c, cho mi ng i nghe".

1

Cáo kêu ni  lý: ngh a là  ô thành ni hoang tàn. Câu này ý nói phi ánh tan kinh ô n c Chiêm thì mi cam lòng.

2

Thn Châu: ch t n c nói chung. Câu này ý nói: Gi+c hp quân vào c p n c ta.

3

Ý hai câu này là: Chiêm Thành cho là ta  xa, ta ã yu, không ánh ti  &c.

4

T T ng công di t n c K, tr thù cho ông t% 9 i ca mình là T Ai công,  &c sách Xuân Thu khen ng&i.

5

C u Lê: tên tc ng i c%  phía ông Trung Quc có tù tr ng là Xuy V u.

6

Tam Miêu: tên tc ng i c%  phía nam Trung Quc. i V!: là ông vua u tiên ca nhà H. Nguyên vn: "i V! th chúng",
tc là làm l tuyên th khi bt u ra quân.

7

Ý nói thu$n l&i, không g+p tr ngi gì.

8

Hán V!  n%i ting "cùng binh c v!", hiu chin tham công.

9

Chu Vn V ng: ông vua khai sáng nhà Chu  Trung Quc, có nhiu v! công.

10
11

Ly ý ca hào Th &ng l#c, quW Quy mui Kinh Dch, nh<ng kW cô c không ai theo, nh ng i m% tht dê không có máu.
R& Him Doãn xâm l &c, Chu tuyên v ng phi em quân i ánh vàolúc tháng 6, tri ang nng gt. ý nói phi mau chóng kp
thi hành quân.
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Hôm y, sai Thái s Lân qu$n công Chinh lZ t ng [58b] quân inh Li t, Thái bo K` qu$n công
Chinh lZ t ng quân Lê Ni m em thy quân 3 ph v ông, Nam, Bc i tr c. Ban hành 24 iu l nh
ánh Chiêm Thành trao cho các quân doanh và các v ty C^m y, Kim ngô, Thn v!, i n tin.
Ngày Tân Tw, mng 7, vua tu cáo  Thái miu r'ng: "Thn là kW ít tu%i bt tài, vào ni nghi p
ln, ch mong yên dân gi< n c âu dám dùng nhm vi c binh. Ch vì gi+c Chiêm Thành ngu xu^n, nó
iên cung nhòm ngó n c ta. Không s& tri tm b& cho qua; vi n c ta, nó gây thù ch. Tr c thì
ánh c p châu Hóa  hòng chim ot t ai, sau li sang báo nhà Minh, âm m u di t ht tông
miu. Là ph ng cha chó, m> l&n nhuc nh; làm vi c c p, git vua bo nghch.  vZ cho Thi Ni béo
no; nó dao tht ct xWo T &ng Qu$n, Chc ác ng$p tri, làm hi khp cõi.
Thn ã bàn bc ni miu  ng, li lng h=i  lòng dân. Mi ng i u cho r'ng nó là loài rn
c hung tàn, là mi lo cho sinh linh trong cõi. [59a] Phi kíp em quân h=i ti, treo th cp nó bên
 ng. Thn bt c d , theo nguy n vng ca mi ng i, em i quân i h=i ti. Giáp binh rm r$p
kéo ra ngoài cõi, uy quyn my may không m &n tay ai.
Ngày Canh Thìn mng 6 tháng này, l nh sai Chinh lZ t ng quân Lân qu$n công inh Li t, Phó
t ng K` qu$n công Lê Ni m em 10 vn thy quân i tr c.
Ngày 16 Canh Dn, thn c xut 15 vn thy quân tip sau. Tin sâu vào t gi+c, không b= lz
thi c. Trên là ni chí cm thù ca t% tông ông cha, d i lo cu nguy cho muôn vàn l u dân iêu ng,
tính m u k cho con cháu, di t kW thù ca t% tông.
Cúi mong anh linh ca các thánh  trên tri phù h cho,  trong khi dàn quân bày tr$n  &c
bin l+ng gió im. Quân ta tr% oai phong hùm gu, xác gi+c cht thành ng kình nghê3. Khí yêu ma quét
sch, chn thanh miu4 cáo thành. Thu công bình nh  &c mau; nh [59b]  thánh thn giúp z.
Thn kính dâng bn tâu lên".
Ngày 16, vua thân hành d?n quân i quân tin tip sau. Sai bn T ô c Lê Huy Cát, H<u ô
c Lê Cnh Huy  li kinh gi< n c.
Ngày hôm y, ng giá khi hành, tri m a nh=, gió bc. T thiên giám T Khc Hi tâu r'ng:
"M a là m a nhun quân, gió t" ph ng bc là gió hòa". Cho nên khi thuyn i vua i, có câu
th r'ng:
Bách vn s  vin khai hành,
Xao bng v! tác nhu$n quân thanh.
(Trm vn quân i ánh cõi xa,
Mui thuyn m u i thm quân ta)5.
ó là ghi s th c.
Sai Li b th &ng th Nguyn Nh % t n inh Tiên Hoàng. Dc  ng, h qua n th thn
nào u sai quan ti dâng l t,  cu cho quân i thng tr$n.
Ngày 25 êm y, Z Nhu$n hu t c m+t vua. Nhân nói n hai ch< "o lý", vua bo r'ng:
"o là vi c  ng nhiên, rõ ràng d hiu, lý là c d nhiên, mu nhi m khó thy. Ta t"ng làm
bài th v hai ch< y, lâu ngày mi xong".

1

Ly ý ca hào Th &ng c u, quW Khuê trong Kinh Dch. Nguyên vn: "Kin th ph# " (thy l&n i bùn) ch bn gi+c Chiêm Thành
hôi tanh, b^n thu.

2

Vua Thun chinh ph#c n c Tam Miêu, ch a ti 7 tun, n c này ti quy ph#c.

3

Ngày x a, sau tr$n ánh, ng i ta thu xác cht ca quân thù thành t"ng ng ln, lp t lên, gi là "Kinh nghê quán" hay "Kinh
nghê kinh quán".

4

Tc là Thái miu. "Thanh" có ngh a là trong sch, tôn nghiêm.

5

Theo bn dch c!.
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Nhu$n th a [60a] r'ng:
"Lý hc ca c vua rt sáng t= uyên bác; trong chZ hZn nhiên mà phân bi t rt rõ ràng, rt tinh
vi hàm súc, th hi n ra  li th, không phi ng i hc vn tm th ng có th mong mà theo kp  &c".
Vua li nói v thiên vn hc, ch ra r'ng s v$n hành ca Nh th$p bát tú1 và Ng! tinh2 u có
xâm phm ti nhau. Nu sao n phm vào sao nào ó thì ng vi mt vi c nào ó".
Xem th, có th thy  &c ôi nét v tm hc rng hiu sâu ca vua.
Vua xem a  n c chiêm, %i li tên sông tên núi.
Tháng 12, ngày mng 3,i giá xut phát t" Thit Sn3, th ng tin cho bn Án sát s inh
Thúc Thông, Nguyn Tài theo th b$c khác nhau. Vua ban sc d# khen r'ng:
"Vi c  &c thua ca sáu quân là trách nhi m ca t ng quân, mà c l&i hi trong mt dinh trách
nhi m thuc v án sát. Bn Thái s inh Li t nm quân không có k lu$t, nhu nh nh trò trW con, các
ng i bit làm s ng= tâu lên, ta khen bn các ng i, th ng cho tin công, hãy n mà nh$n [60b]
ly".
Ngày mng 7, th% quan ph Ngc Ma là Cm L n chu, tin cng sn v$t, ó là bt ch c l
ngày x a, vua i tun n núi ln  a ph ng thì ch hu n chu.
Bn Án sát s inh Thúc Thông, Phm V nh D#, Bùi Thúc S , Nguyn Tài tâu bàn càn b$y. Vua
cho gi n hành ti h=i v ti h nho làm h=ng vi c, bt b= m! xung ái vào m!  làm nh#c.
Vua d# bn Chinh lZ t ng quân inh Li t và Lê Ni m r'ng:
"Vua mi ra quân mà lm chuy n nh trò trW con, có mt v# cháy mà b cht, b th ng ti gn
30 ng i. C ý ta xét thì th c là kém quá. Cho em sc n cáo d#, ng i hãy ngh xem".
Ngày 18, thy quân vào n t Chiêm Thành.
nh l kho khóa quan li ni cai qun.
Tr ng quan các nha môn trong ngoài khi kho khóa các quan viên trong phm vi cai qun thì
phi xét kj thành tích trong công vi c mà viên ó ã làm. Nu qu là có lòng chm nom yêu th ng,
 &c nhân dân yêu mn, và trong ni cai qun ít kW trn tránh, thì mi là xng chc. Nu v vét, quy
nhiu, gây t riêng t [61a] và trong ni cai qun có nhiu ng i trn tránh thì là không xng chc.
Tân Mão, [Hng c] nm th 2 [1471], (Minh thành Hóa nm th 7). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 2, vua cho là khi i quân sp vào t gi+c, quân lính càng cn phi luy n t$p. Do ó, xung
chiu cho quân Thu$n Hóa ra bin t$p thy chin.
Vua ngh núi sông n c Chiêm có chZ ch a bit rõ ràng, lin sai th% tù  Thu$n Hóa là Nguyn
V! vJ hình th him d ca n c Chiêm  dâng lên.
Ngày mng 6, viên Ch huy Cang Vin bt sng Bng Nga Sa là viên li gi< c a quan C# ê n c
Chiêm em np.
Phiên tù  Sa Bôi là Cm tích, phiên tù  Thu$n Bình4 là o Nh, n chu và dâng sn v$t a
ph ng. S thn c Ai Lao, trn th Quan Bình là bn u m#c Lang L u em sn v$t a ph ng
n hin.

1

Nh th$p bát tú: 28 chòm sao. Thiên vn hc c% Trung Quc chia sao trên tri thành 28 chòm gi là "tú"; 4 ph ng, mZi ph ng
có 7 chòm: "Ph ng ông có các chòm: "Dc, C ng, Chi, Phòng, Tâm, V , C; Ph ng Bc: ^u, Ng u, N<, H , Nguy,Tht,
Bích; Ph ng Tây: Khuê, Lâu, V, Mão, Tát, Chy, Sâm; Ph ng Nam: Tinh, Qu, Liu, Tinh,Tr ng, D c, Ch^n.

2

Ng! tinh: là nm hành tinh: Kim, Mc, Thy, H=a, Th%.

3

Thit Sn: theo C ng m#c, núi này  huy n H ng Nguyên, tnh Ngh An (CMCB 21, 40).

4

Sa Bôi và Thu$n Bình là hai châu thuc ngun Cam L, nay là tnh Qung Tr.
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Vua thân hành son ra Bình Chiêm sách, ban cho các doanh. Trong Bình Chiêm sách, nói có 10 lJ
tt thng, có 3 vi c áng lo. Vua s& r'ng t ng s ch a [61b] hiu, sai Ch huy Nguyn Th Mj dch ra
quc ng<  nhc li.
Sai Giám sát ng s Lê Bá Di phát thóc kho Thu$n Hóa làm go c v=1 chuyên ch ti hành ti.
Tháng 2, ngày mng 5, Trà Toàn sai em là Thi Ni2 và 6 viên i thn em 5.000 quân và voi,
ngm n sát dinh vua.
Ngày mng 6, vua bí m$t sai bn T du kích t ng quân Lê Hy Cát, Hoàng Nhân Thiêm và bn
Tin phong t ng quân Lê Th, Trnh Vn Sái em hn 500 chic thuyn, 3 vn tinh binh, ban êm ra
c a Áp3 và c a To4 v &t bin gp, bí m$t tin vào c a bin Sa K`5 d ng l!y p thành  ngn ch+n li
v ca gi+c. Ng i Chiêm Thành không bit gì v vi c này.
Ngày mng 7, vua t mình d?n hn 1.000 chic thuyn, hn 70 vn6 tinh binh ra hai c a bin
Tân Áp và C u Ta d ng c thiên t , ánh trng hò reo mà tin.
Tr c ó, vua ã bí m$t sai b binh t ng quân Nguyn [62a] c Trung d?n b binh ngm i
 ng chân núi. T ng gi+c trông thy ng doanh thì tan vz, giày xéo l?n nhau chy v Chà Bàn. Chy
n núi M Nô7, bZng thy quân ca bn Hy Cát ã ch+n  ng v, gi+c cung cung s& hãi, chy rJ
ngang trèo qua chân núi cao, xác ng i, ng a và  quân t y núi y  ng. Bn Lê Ni m, Ngô
Hng tung quân ra ánh, chém  &c 1 viên i t ng gi+c, còn thì u s& hãi tan chy c.
By gi, vua n M Cn8, tung binh tin ánh, chém  &c hn 300 th cp, bt sng hn 60
tên. Trà Toàn nghe tin em mình thua chy, rt s& hãi, sai ng i thân tín mang biu ti xin hàng. Vua
c!ng sai s i li không ngt.
Ngày 27, vua t mình em i quân ánh phá thành Thi Ni, chém  &c hn 100 th cp.
Ngày 28, vua tin vây thành Chà Bàn.
Ngày 29, n sát chân thành vây thành my vòng.
Ngày mng 1 tháng 3 h  &c [62b] thành Chà Bàn, bt sng hn 3 vn ng i, chém hn 4
vn th cp, bt sng Trà Toàn ri em quân v.
Tr c ó, các doanh ã làm xong phi kiu9, Trà Toàn h'ng ngày em l v$t n xin hàng. Vua
cho gi bn Lê Quyt Trung n bo r'ng:
Gi+c ã tan rã chí chin u; k` hn ánh thành ã ti. Trà Toàn nay  trong thành này, ch mt
tr$n là ta có th nh%  &c. Ta nh phát pháo hi u, nh ng s& chúng bit, chi b'ng m$t c các doanh
cùng mt lúc tin ánh.
Li d# khp c t ng s phi gp rút bc thang lên thànhl.  &c mt lát, vua trông thy  'ng
xa, quân lính doanh Tin khu ã trèo lên t ng con trên thành lin bn ba phát súng  h ng ng, li
sai ni thn em quân Thn v! phá c a ông mà vào.

1

Go c v=: tc là thóc em luc chín, làm l ng n cho quân.

2

Thi Ni: vn là tên t. Có th tên em Trà Toàn c!ng trùng vi tên này, ho+c  &c phong  ó.

3

C a Áp: tc là c a Tân Áp, sau là c a i Áp  huy n Tam K`, nay thuc tnh Qung Nam - à N|ng.

4

C a To: tc là c a C u To, sau là c a Tiu Áp, cách c a Tân Áp (tc i Áp) hn 7 d+m (Chú ca CMCB 22, 3).

5

Sa K`: là mt c a bin  huy n Bình Sn, tnh Qung Ngãi.

6

Dch theo nguyên vn, con s này có lJ ch a chính xác.

7

Núi M Nô:  phía tây c a bin Sa K` (Chú ca CMCB22, 3).

8

M Cn: ch a rõ  âu, bn dch c! có ghi là Thái Cn và chú là huy n Bình Sn, Qung Ngãi.

9

Phi kiu: mt loi chin c# ánh thành ngày x a, làm b'ng gZ ho+c tre, dùng  bc lên thành cho quân s vào.
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Sai ng thái giám Nguyn m d# các t ng s  các doanh r'ng:
Tt c kho tàng, ca ci trong thành u phi niêm phong gi< kín, không  &c t cháy, Trà
Toàn n c Chiêm phi bt sng  a v viên môn, không  &c git cht.
Vua sai ch huy Ngô [63a] Nhn d?n tên gi+c u hàng là Bô Sn Ha Ma n. Li sai tr ng bày
nh<ng th gi+c dùng làm l v$t em n xin hàng mà  n c ta không có, sai viên quan ô úy Z Hoàn
ch tên t"ng th mt. Có cái hp bc, hình nh thanh kim, vua h=i v$t gì. Hoàn tr li r'ng ó là  ca
n c Chiêm t" x a, ng i làm quc v ng phi có v$t ó  truyn cho con cháu. Ha Ma là bác rut Trà
Toàn.
Quân Thu$n Hóa bt sng  &c Trà Toàn d?n n tr c m+t vua. Trà Toàn cúi u qu` xung.
Vua h=i qua ng i phiên dch r'ng:
"Ng i là chúa n c Chiêm phi không?".
Toàn tr li: "Vâng".
Vua h=i: "Có bit ta là vua không?".
Toàn tr li: "Tôi nhìn thy phong thái, ã bit là thánh th &ng ri".
Vua h=i: "Ng i có my con ri".
Tr li: "Tôi có hn 10 a con".
Z Hoàn nói: "Hn ã kêu van xin làm thn t , xin b h tha cho kh=i cht".
Vua nói vi Toàn:
Trong ám g m giáo, ta s& ng i b hi, nay may mà còn sng n ây, ta th c yên lòng".
Bèn sai  a Trà Toàn ra ngoài ty Trn i n [63b] làm nhà nh= cho  y. Các quan d?n Toàn ra
hi gp. Vua bo:
" a i thong th thôi, ng i ta là vua ca mt n c, sao li bc nhau n nh v$y?".
Ngày mng 2, vua thy ã phá  &c thành Chà Bàn, lin xung chiu em quân v.
Vua thy thuyn Trà Toàn i ch$t h>p, không chc  &c ht v& c, v& lJ hn, sai cho chn hai
ng i cùng i. Còn nh<ng ng i khác, khi v n kinh s , sJ tr li c. V& ca Trà Toàn là con gái Bí
Cai, cùng vi cháu gái u là v& ca Bàn La Trà Duy t là anh Toàn. Th mà Trà Toàn thông dâm c.
Sau khi Trà Toàn b bt, t ng ca hn là Bô Trì Trì chy n Phiên Lung1, chim c t y,
x ng là chúc Chiêm Thành, Trì Trì ly  &c 1 phn 5 t ca n c Chiêm, sai s sang x ng thn, np
cng,  &c phong làm v ng. Vua li phong v ng cho c Hoa Anh và Nam Bàn2 gm 3 n c  d
ràng buc.
Ngày mng 7, ly ng i Chiêm u hàng là Ba Thái làm ng tri châu Thái Chiêm, Ba Thy làm
Thiêm tri châu. Vua d# [64a] h r'ng:
"Hai châu Thái Chiêm và C% Luj tr c là t ca ta, i gn ây b mt v n c Chiêm, nay ly
li  &c ht, +c cách sai bn các ng i trn gi<. Có kW nào không chu theo, cho git tr c ri tâu sau".
Ngày 11, ly % T Quý làm ng tri châu tri Thái Chiêm quân dân s , L _ à làm c L!y châu
tri châu tri quân dân. Ng i Chiêm nào dám chng li hay làm lon thì cho git ri tâu sau.
Ai Lao sai s sang chu. Tr c ó, Ai Lao ã sai s sang chu  kinh s , g+p khi i giá khi
hành, bèn t" kinh s i ti hành i n  c a T Dung. n khi i giá khi hoàn mi  &c vào chu.
1

Phiên Lung: là Phan Rang, nay thuc tnh Thu$n Hi.

2

Nam Bàn: theo C ng m#c sau là t ca Thy xã, H=a Xá, nay là vùng t thuc tnh Gia Lai- Công Tum và c Lc. Còn Hoa
Anh có lJ là vùng t thuc tnh Phú Yên và tnh Khánh Hoà ngày nay.
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Th% quan ph Trn Ninh là Cm Công sai u m#c sang triu cng.
Th% quan châu Thu$n Bình là bn o Nh ti chu.
By gi i giá v ti Thu$n Hóa, tri châu là o Nh và em là o ng cùng hn 100 b ng
em 5 con voi n cng.
Tri châu ng Du Phác là o L [64b] c!ng em ngà voi và th% sn n cng.
Vì vua ã d>p  &c Chiêm Thành, uy thanh chn ng khp chn, cho nên các n c phiên thuc
 phía tây u l$t $t kW tr c ng i sau tranh nhau n cng.
Vua sai Z Hoàn, ch vào Lê Th V c mà bo Trà Toàn r'ng:
"ây là i n tin ô c; khi phá thành Chà Bàn, trèo lên ánh thành tr c tiên là ng i này
ây!".Trà Toàn nhìn Th V c mt hi lâu.
Tr li l ng kho cho quân doanh Thu$n Hóa.
By gi s l ng ca Nguy Vn Cht ch n u là go un chín. Vua h=i Cht:
"Go nu chín có th  ti 10 nm không?".
Vn Cht tr li:"Khong nm Thái Hòa, s go nu chín khi i ánh Chiêm Thành mãi n khi i
ánh Bn Man, tri qua 26 nm v?n còn n  &c".
Vua nói: "Hng tt thì mi  &c th, ch lJ li không có mc, m#c hay sao? i khái  lâu v"a
thì 10 nm v?n tt nguyên".
Ngày 15, vua ã d>p  c Chiêm Thành, bt sng Trà Toàn, bèn t mình vit bài chiu báo tin
thng tr$n, sai quan mang v kinh s b cáo thiên h bit.
[65a] Mùa h, tháng 4, vua d"ng li  Ngh An.
Ngày mng 8, vua n sông Phi Lai1. Vua thy Hoàng thái h$u ngi thuyn, có thái t theo hu,
vi i thuyn nh> n, thay áo, lên thuyn ri v hành i n  Thiên Phái. Chúa Chiêm Trà Toàn vì lo lng
thành b nh, n ây thì cht. Sai chém ly u Toàn, t xác ném xung sông, ch u hn i, li cm
lá c trng  u thuyn,  my ch< r'ng: "u ca tên u s= ti ác Trà Toàn n c Chiêm Thành" 
cho thiên h u bit.
Ngày 11, i giá v hành i n  Th% Ngõa, vua ng trênt thuyn Thiên thu2, sau ó vua i tr c
v bn Nh Hà, Hoàng thái t theo hu, các thuyên h tng ch có my chic. Vua d"ng thuyn hi lâu,
bn 6 phát súng, &i thuyn Thiên thu ti, vua mi v cung.
Ngày 22, dâng tù  Thái miu. em th cp ca chúa Chiêm Thành là Trà Toàn và tai gi+c bt
 &c tu cáo  Lam Kinh.
[65b] Tháng 5, ngày mng 1, làm l m"ng thng tr$n. Các quan là bn Lê Ni m dâng biu
m"ng thng tr$n.
Tháng 6, ly t Chiêm thành +t làm th"a tuyên Qung nam và v Thng Hoa.
+c chc Án sát s  12 th"a tuyên và +t 3 ty  Qung Nam.
Mùa thu, tháng 7, nh l ban xung th thc bn , vn kh. Ngày thi hành bt u t" mng
10 tháng giêng nm nay. Sau ngày y mà ai ch a tuân theo thì cho là không h&p l , ó là theo li tâu
ca h b th &ng th kiêm thái t thái bo Lê Cnh Huy.
Ban b th thc vn kh ã  &c chu^n y.

1

Sông Phi Lai: sông  xã Phi Lai, huy n Nga Sn, tnh Thanh Hóa.

2

Thuyn Thiên thu: là thuyn ca Hoàng thái h$u.
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Ngày mng 10, sai Thái bo h b th &ng th kiêm thái t thái bo Lê Cnh Huy mang kim sách
l$p hoàng t th 5 là Tân làm Kin V ng.
Tháng 8, nh chc trách ca quan  hình1.
Các  hình ng s khi ng trong ban triu tham phi nh Ng s ca các o. Còn vi c soát
xét hình b và i lý t , vi c kim tra hình án ca Ng! hình [66a] là theo quy nh ca các nm Thu$n
Thiên và i Bo, không phi là mi +t. T" Hình b th &ng th tr xung, ti i lý t và các ng#c
quan, ng i nào tha ti hay buc ti cho ng i không úng lu$t pháp thì phi tâu h+c. Ng i có ti oan
u%ng c!ng phi xét li và minh oan cho h. V C^m y xét ki n và ty i n tin xét án, nu có tr ng h&p
nào oan khut, thê thm thì phi tâu lên, h'ng ngày phi thân hành ti xét h=i.
Thánh 9, ra sc ch r'ng:
Nh<ng ng i nguyên nô t` ca nhà n c, nh<ng quan li ng#y, th% quan chng i mà ra thành
u hàng, nh<ng kW cha là ngyi Ngô m> là ng i Vi t, bn gian ác phn nghch, và ng i Ai Lao, C^u
Him, Chiêm Thành ht thy là nô t` ca nhà n c, ã b% i làm các loi công vi c mà phi ti, con cái
còn bé thay %i h tên làm dân th ng và ly v& ly chng  các huy n xã khác, thì con trai, con gái,
cháu rut, cháu gi b'ng chú bác ca bn y, h tên là gì, chính bn thân phi ti Châu Lâm vi n 
duy t tuyn.
Ngày 26, hi u nh Hoàng triu quan ch 2. Vua d# các quan viên vn võ và [66b] trm h r'ng:
"t ai b cõi ngày nay so vi tr c kia khác nhau nhiu lm, không th không thân hành nm
quyn ch tác, làm trn o bin thông".
O trong, quân v ông úc thì nm ph chia nhau nm gi<, vi c công b bn thì sáu b bàn
nhau mà làm. cm binh coi gi< ba ty3  làm vut nanh, tim óc. Sáu khoa  xét bác trm ty, sáu t 
th"a hành mi vi c. Thông chính ty s ty  tuyên c hóa ca vua và  bt nguy n vng ca dân.
Ng s án  h+c tâu các quan làm b$y, soi xét ^n khut cho dân.
Bên ngoài thì m i ba th"a ty cùng t%ng binh coi gi< a ph ng, ô ty th ng thì chng gi<
các ni xung yu, ph, châu, huy n là  gn dân; bo, s, quan là  chng gi+c; tt c u liên quan
vi nhau, ràng buc l?n nhau.
Do ó, gi lính, ly quân, là vi c ca c ph mà Binh b phi nm chung; chi ra, thu vào là
chc ca H b mà H khoa phi giúp z. Li b thng b% lm ng i thì Li khoa  &c phép [67a] bác
b=. L b nghi ch không h&p l thì L khoa có quyn h+c tâu. hình khoa xem xét công vi c x án ca
Hình b phi trái nh th nào; Công khoa kim im quá trình làm vi c ca Công b siêng nng hay l i
bing.
n nh vi c xét duy t s% sách quân nhu hàng ng, hay phân bi t chn l a t ng súy, thiên
t`, trong các quân ca th ph thì các quan kinh lch, th l nh u  &c phép tra xét, àn h+c c. Quy
ch tr c kia, +t quan phn nhiu ly quan to, t c cao. Ch  ngày nay, +t quan u là l ng ít tr$t
thp. S quan +t ra so vi tr c tng rt nhiu, nh ng tin l ng chi tiêu so vi x a c!ng th. ã
không có ng i nào n hi, mà trách nhi m li có ni quy kt, khin cho quan to, quan nh= u ràng
buc vi nhau; chc trng chc khinh cùng kim ch l?n nhau. Uy quyn không b l&i d#ngm th n c
v$y là khó lay. Hình thành thói quen gi< o lý, theo pháp lu$t mà dt b= ti lZi khinh nhân ngh a, phm
ng#c hình.  hoàn thành chí h ng ca c thánh t% thn tông ta, và gi< mãi bình yên thnh tr ti vô
cùng, ch không phi là ta c ra vW thông minh bin %i phép c! mà buc mi ng thiên h [67b] âu! K
t" nay, kW nào là con cháu ta, phi bit r'ng ban hành quy ch này là iu bt c d , mt khi phép tc
ã nh ra, phi kính c^n duy trì và th c hi n, không  &c c$y mình là thông minh, ri em so vi triu
tr c mà s a %i li, làm o ln mi in ch ng ch ,  mc ti bt hiu. KW nào là b tôi c!ng
1

 hình: là chu91c quan soát xét vi c x án có úng hay sai.

2

Hoàng triu quan ch: ngh a là quan ch ca triu vua ang tr vì (ây là triu Lê).

3

Ba ty: tc là i n tin, Hi u l c, Thn võ, là t% chc quân s .
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kính c^n gi< phép th ng, mãi mãi giúp z vua các ng i,  k t#c công li t ca ng i x a,  v nh
vin không còn lm lZi. KW nào dám d?n b"a quy ch c! mà bàn càn mt quan nào, thay %i mt chc
nào, chính là kW b tôi gian nghch, làm lon phép n c, phi x t vt xác ra ch& không th ng xót;
còn gia thuc nó phi ày i ni xa  t= rõ ti kW làm tôi bt trung; ngõ hu muôn i sau này hiu
 &c ý ngh a sâu xa ca vi c sáng l$p in ch ng ch ".
Quan ch này bt u b'ng các t c ca tông phái nhà vua. Thân v ng thì hoàng t  &c
phong, ly tên ph làm hi u (nh ph Kin H ng gi là Kin H ng V ng). T thân v ng1 thì con c
ca thân v ng  &c phong, ly tên huy n làm hi u [68a] (nh huy n Hi Lng thì gi là Hi Lng
V ng...). T c công thì các con ca hoàng thái t và thân v ng  &c phong, ly mj t làm tên hi u
nh Tri u Khang công...). T c hu thì con tr ng ca t thân v ng hay thân công  &c phong, ly mj
t làm tên hi u (nh V nh Kin hu...). T c bá thì hoàng thái tôn, các con ca t thân v ng, t thân
công, con tr ng ca thân công chúa,  &c phong, ly mj t làm tên hi u (nh T nh Cung bá...). T c
t thì xem nh chánh nht ph^m, các con th ca thân công chúa, con tr ng t c hu, t c bá  &c
phong ly mj t làm tên hi u (nh Kin X ng t ...). T c nam thì xem nh tông nht ph^m, con
tr ng ca thân công chúa  &c truy t+ng, các con th ca t c hu, t c bá  &c phong, ly mj t
làm tên hi u (nh Qung trch nam...). Song l ca tông phái nhà vua có 8 b$c2 t" Tá quc s  T ân
s. Th n các t c ca công thn. Nu không phi là ng i có uy c ln, công lao to vi n c t"
tr c, thì không  &c lm phong. Nh quc ông, qu$n công thì ly ph, huy n làm tên hi u, [68b] ch
dùng mt ch<, t c hu, bá, thì ly xã làm tên hi u, dùng c hai ch<.
V cp b$c ca ng i có công lao thì bên vn t" Th &ng tr# quc n Tu th$n thiu doãn gm 5
ph^m, u có chánh, tòng. Bên võ t" Th &ng tr# quc n Thit kw úy gm 5 ph^m c!ng có chánh,
tòng. Tn quan bên vn, t" chánh nht ph^m, s th# +c tin kim t vinh lc i phu, cho n chánh
c u ph^m s th# T ng s th lang, gm 9 ph^m, u có chánh, tòng. Tn quan bên võ t" chánh nht
ph^m s th# +c tin ph# quc th &ng t ng quân n tònh luc ph^m, s th# Qu cm t ng quân
gm 6 ph^m, u có chánh tòng. Ni quan tn t" Th trung l nh chánh tam ph^m n Phó lch s tòng
c u ph^m gm 7 b$c, c!ng có chánh, phó. V thông t 3 th th &ng tr$t 24 t n h li t 1 t gm 19
b$c. v công thn  &c vinh phong [69a] thì t" ch< "suy trung" n ch< "tuyên l c", gm 24 ch<. i
 các quan vn võ có công thì ban u  &c phong t" 2 ch< n 8 ch<. Ng i nào áng  &c phong
ch< nào thì ti lúc ó sJ +c xét gia phong.
Li ly các chc Thái s , Thái úy, Thái phó, Thái bo, Thiu s , Thiu úy, Thiu phó, thiu bo
làm hng i thn trng chc. Ly Li, h, l, Binh, Hình, Công làm sáu b. Ngoài sáu b li có 6 khoa.
i lý, Thái th ng, Quang lc, Thái bc, Hng lô, Th &ng bo là 6 t .
Li +t Giám sát ng s 13 o, ô c ph nm ph quân. Kim ngô, C^m y, gi là hai v ; tin,
h$u, t, h<u v gi là bn v Hi u l c; tin, h$u, t, h<u v gi là bn v Thn v!. V! lâm, Tuyên trung,
thiên uy, thy quân, Thn sách, ~ng thiên gi là 6 v i n tin. Các trn bên ngoài cùng +t ph v , ô
ty. Các x sông, bin c!ng +t [69b] tun kim, giang quan. Các nha môn coi vi c  các th"a, ty, ph,
huy n, châu bên ngoài không chZ nào không +t quan  cai tr.
Ngày 21, sai s sang Minh: Bn Bùi Vit L ng, Nguyn Lãm, lê Nhân i tu cng. Bn Nguyn
c Trinh, Phm M#c tâu vi c Chiêm Thành quy nhiu biên gii.
nh l thu bãi dâu, tính theo m?u thuc các hng nht nhì ba mà np tin.
Ra sc ch r'ng:

1

T thân v ng: con c ca thân v ng  &c t$p m t c ca ng i cha.

2

Theo C ng m#c, thì 8 b$c ó là: Tá quc s, Ph#ng quc s, D c quc s, L ng quc s, Sùng ân s, D# ân s, M$u ân s, T
ân s (CMCB 22, 14a).

3

T : C!ng là n v ph^m tr$t, mZi ph^m th ng gm nhiu t .
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"Các chc quan vn, võ trong kinh (trung quan c!ng th), ng i nào mi  &c b% thí chc1 thì
Li b tâu lên  ban cp cho giy khám h&p, chu m!, ai và cp cho mt phn ba tin l ng, con cháu
v?n nh dân th ng. Sau ba nm mà xng chc và không phm lZi gì thì  &c thng cp cho th c th#2.
Ng i nào không xng chc thì u%i v làm các hng quân sc c!. Nu là ng i có tài nng lZi lc  &c
b% d#ng theo +c ân, thì không phi theo l này. Ng i v nh$p l u3 d?u  &c th c th# c!ng ch cp giy
khám h&p, [70a] không có cp sc m nh. T" nay v sau, khi có sc ch hay các th l ln nh=, thì b,
s ty và các nha môn ph, huy n, châu u phi vit ra bng treo dán lên  dân chúng theo ó mà thi
hành.
Tháng 9 nhu$n, nh ch  y ph#c và b% t

4

ca các vua quan. Vua d# r'ng:

"Triu ình là ni l nhc, y ph#c là vW im tô, danh ph$n ã rch ròi, không nên ln l t. Cho
nên vua Thun xem ng i x a mà dùng nm sc vào triu ph#c, vua V! hay dùng y ph#c xu nh ng
triu ph#c li ry hay. Vua Thun vua V! u là thánh nhân, còn không coi y ph#c là tiu tit mà phi 
tâm ti. Nh<ng ng i làm vua làm tôi i sau li không kính c^n lo vi c y hay sao?
Nhà n c ta vZ yên khp cõi, theo l vn x a. Triu ph#c ng i trên kW d i, quan vn thêu
chim, quan võ vJ thú, t" x a ã có ch  ri. Nghi thc kW quý ng i hèn, không  &c tim v &t, tr c
ây c!ng ã ngn cm, c sao các quan không chu phân bi t, coi [7ab] ch  ca nhà n c là m h
vn? Dân chúng thì phm pháp, em t gai d t kim tuyn may áo th ng. Quan viên và dân chúng các
ng i phi nghe li tr?m, triu ph#c các quan vn võ th nào, tr c ng c sau l ng thêu gì, phi theo
úng quy ch ã ban hành. Trong hn nm ngày, ng i nào không theo úng quy ch sJ phi giáng
cp, tr ti.
+t n< inh khi ng ki u.
Mùa ông, tháng 10, ban ra bn vJ các kiu b% t , u là các loài cm thú. Công, hu, bá và phò
mã u vJ mt loi con; các quan vn võ: ph^m chánh vJ 1 loi con, ph^m tòng vJ 2 loi con, ng s 5
và  ng th &ng quan 6 vJ 1 loi con, phân ty vJ 2 con. Còn nh các hình mây, n c, sông, núi, cây,
hoa thì nhiu hay ít, phc tp hay n gin u thêu vJ tùy ý, không phi câu n ; các kiu màu xanh,
vàng, =, trng, bic, l#c, cho  &c t chn mà thêu, c!ng không cn phi c là kim tuyn, còn nh
thêu hình mây, núi, sông, n c cm thú mà dùng kim tuyn c!ng cho.
%i li ph, huy n, châu.
Cm bn tâu không  &c nói m$p m.
[71a] Tháng 11, sc d# các quan th"a tuyên, ph, huy n  Sn Nam r'ng:
"Bn các ng i gi< trng trách  mt ph ng, thân yêu dân là trách nhi m. [Th mà] không bit
th theo lòng nhân ca triu ình yêu nuôi dân chúng, ch chm làm nh<ng vi c nh= mn nh roi vt, s%
sách. Nay s ty và ph huy n các ng i phi mau mau i xem xét nh<ng ni núi ch'm b bin trong
ht, chZ nào hình th có th khi p ngòi c" ê $p  làm rung, chZ nào có hùm sòi làm hi, c ng
hào thao túng, phong t#c kiêu bc, sinh dân au kh%..., tóm li, mi vi c l&i nên làm, mi mi hi nên
b=, trong hn trm ngày, phi ln l &c trình tâu c^n th$n. Nu chây l i  quá hn, ta sJ sai v s v
C^m y i iu tra, nu thy v?n còn vi c l&i nên làm, mi hi nên b= mà các ng i ch a nói ti thì quan
ph, huy n phi bãi chc, sung quân  Qung Nam, quan th"a ty b giáng chc".
Ra sc ch r'ng: Nu ông cha phi ti mt chc, thì con cháu phi sung làm lính  ph ó.
1

Thí chc: là chc v# khong chính thc. i l$p vi "th c chc" là chc v# chính thc.

2

Th c th#: là  &c nh$n chc chính thc.

3

Nguyên vn "v nh$p l u" là nh<ng ng i ch a  &c li t vào b$c nào chín b$c quan t c (c u ph^m) ca nhà n c.

4

B% t : nh<ng hình cm thú thêu vJ tên triu ph#c ca các quan phía tr c ng c và sau l ng theo ph^m cp ca t"ng ng i.

5

Nguyên vn là "phong hin". Ch nh<ng quan  Ng s ài.

6

 n g th &ng quan: hay  ng quan là quan chc cao cp ca triu ình.
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Ra sc ch r'ng: Nh<ng ngày sóc, vng1 và i l mà các quan vn võ không m+c triu ph#c
[71b] ch m+c áo th ng trn tránh ngoài c a, khi im danh không có, thì phi sung quân.
Cm  ch$m k` kho khóa. Vua d# r'ng:
"Phép kho khóa ct  phân bi t ng i hay kW d, nâng cao hi u qu tr n c. i  ng Ngu,
ba nm mt k` xét công  thng giáng. Nhà Thành Chu ba nm mt ln xét công  nh th ng pht.
Nay nha môn trong ngoài các ng i, ng i nào nh$m chc ã  3 nm, phi báo ngay lên quan trên
không  &c  ch$m. Nu quá mt trm ngày mà không kê danh sách gi i, thì tính s ng i ch$m mZi
ng i phi pht 1 quan tin, kW nào theo tình riêng mà dung túng u phi tr ti c".
Tháng y, vua ra sc l nh v vi c khp li binh phù2 khi tuyên gi T%ng binh và d# các quan
t%ng binh các v r'ng:
"Bn các ng i theo quy ch và gi< trng trách cm quân,  &c ký thác phên gi$u biên thùy,
nu triu ình có nh<ng vi c quan trng nh tuyên tri u, bt h=i ra quân, t phi ban cho sc th và ni
phù. [Khi y các ng i] phi c$n th$n khp phù, nu qu không sai mi  &c theo m nh l nh. Nu ch
có sc th mà không có ni phù, ho+c ch có np phù mà không có sc th , [72a] c n nh<ng vn
th òi g i, iu ng ca các nha môn t" công hu tr xung u là gian trá c, các ng i phi gi<
ngay li, làm bn tâu cho chy trm trình lên. Ng i nào t ti n ri b= nhi m s, ti n+ng thì x t , ti
nh> thì x i ày".
Ngày mng 8, li i ánh Chiêm Thành. Bt  &c chúa nó là Trà Toi và bè l! em v kinh.
Nm y, ly Z Nhu$n, Quách ình Bo làm ông các hi u th , Ngô S Liên làm S quan tu
son.
Ly Thái bo Kin D ng bá Lê Cnh Huy trông coi sáu khoaj.
Nhâm Thìn, [Hng c] nm th 3 [1472], (Minh Thành Hóa nm th 8). Mùa xuân, tháng
giêng, ra sc ch r'ng: Nu có bn tâu dán kín thì cho ng i tâu ký rõ tên vào bn tâu.
Tháng 3, h l nh r'ng, li viên các nha môn nu thi Z khoa thi h ng thì  &c b% lên chính
quan.
Gác c a Tây b cháy.
Thi hi chn s nhân trong n c. Ly Z bn Lê Tun Ngn 26 ng i.
Phép thi: K` th nht ra 8  v T th , ng i thi t [72b] chn ly 4 , làm 4 bài vn, Lu$n
ng< 4 , Mnh T 4  3 . Ng! kinh: mZi kinh 3 , ng i thi t chn 1  mà làm. Duy kinh Xuân thu
thì 2  gp làm 1 mà làm. K` th hai thi ch, chiu, biu; m%i loi 3 . K` th ba, th, phú, mZi loi 2
; phú dùng th Lý Bch. K` th t , 1 bài vn sách, h=i v chZ d ng trong ngh a lý ca kinh truy n,
iu hay d trong chính s ca các i.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 7, vua ng ra biên, t mình ra  vn sách h=i v  v ng tr
thiên h.
Vua sai Thái bo Binh b th &ng th kiêm thái t thái bo Kin D ng bá Lê Cnh Huy và Thông
ch ng i phu t xuân ph ng t th t kiêm Li b th &ng th Trn Xác làm hai viên  hi u; 2 viên
(không chép tên) làm giám thí; bn inh Thúc Thông, Quách ình Bo 5 viên làm c quyn.

1

Sóc: là ngày mng 1, vng là ngày 15 hàng tháng (Âm lch).

2

Binh phù: hay ni phù là v$t làm tin, có hai phn ri có th khp vi nhau. Khi vua trao l nh cho t ng sái, ngoài sc l nh, còn có
binh phù.Vua gi< mt n a phù  trong cung, viên quan sai i gi< mt n a. MZi khi sai gi, hay làm vi c gì u phi khp li làm
tin.

3

Dch theo nguyên vn. on này nên sp xp nh sau: K` th nht ra 8  v T th : Lu$n ng< 4 , Mnh T 4 ; ng i thi t
chn ly 4 , làm bài vn.
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Cho bn V# Ki t, Nguyn Toàn [73a] An, V ng Khc Thu$t Z  nht giáp tin s c$p  ; bn
V! c Khang 7 ng i Z  nh giáp tin s xut thân; bn Ch Phong 16 ng i Z  tam giáp ng
tin s xut thân.
nh l t cánh ca tin s :  nht giáp, ng i Z th nht cho chánh l#c ph^m, 8 t ; ng i Z
th nhì cho tòng l#c ph?m, 7 t ; ng i Z th ba cho chánh tht ph?m, 6 t , u  &c ban ch< "Tin s
c$p  ".  nh giáp, cho tòng tht ph^m 5 t ;  &c ban ch< "Tin s xut thân".  tam giáp cho
chánh bát ph^m, 5 t ;  &c ban ch< "ng tin s xut thân". Nu vào Hàn lâm vi n thì  &c gia 1 cp;
nu b% làm Giám sát ng s hay Tri huy n thì gi< nguyên ph^m c! mà b%.
Tháng 5, ra s&c chZ rEng nhng
ch*c phó nh.

in li nào thanh liêm, cn m#n thì

c thng b$

Tháng 6, ly Nguyn M$u làm Ng s ài ô ng s tru t" t#ng.
Mùa thu, tháng 8, nh l t inh1. H'ng nm các ph làm l t vào các ngày inh th &ng tun
ca hai tháng trng2 mùa xuân và mùa thu.
[73b] Ra sc ch cho các quan th"a ty s ty và các quan ph, huy n các x th"a tuyên p ê,
làm  ng.
Tháng 9, ra sc ch rn bo các quan ô c nm ph và Th &ng th sáu b r'ng: Sau bu%i
chu, u phi n nha môn ca mình, coi xét ht thy vi c công; các liêu thuôc d i quyn phi n 
 hu b^m tr ng quan, không  &c t ti n b= v. Nu cp d i n ch$m hay vng thiu thì tr ng
quan phi nêu tên tâu lên.
Ra sc ch cho Thái bc t khanh xét h tên ca bn ng i Chiêm, ng i Man. H ca ng i
Chiêm thì mi c! theo úng quy ch, h ca ng i Man thì dn li làm mt; nu tên trùng l+p thì ch 
ba ch< thôi nh là Tô Môn - Tô Sa Môn, Sa Qua - Sa Oa Qua...
Mùa ông, tháng 10, nh triu nghi h v . Các t ng s h'ng ngày vào chu, phi ng sp
hàng tr c  hai bên ông tây ngoài c a oan Môn; nh<ng ngày sóc, vng phi n &i  ngoài c a Vn
Minh Sùng V!, sau ba hi trng thì tin vào an Trì dàn bày nghi tr &ng, [74a] ban thú chnh t. Ng i
nào dám c ý vi phm, làm mt hàng ng!, sau ba hi trng v?n ch a chnh t thì các v C?m y và Kim
ngô bt gi< xin tr ti.
+t mc sào, th c. H l nh r'ng rung t mZi m?u 10 sào, mZi sào 16 th c 5 tc.
Cm quan viên và dân chúng không  &c lén lút cha giu ng i Chiêm Thành.
Tháng 11, ban hành 19 iu l nh i ánh ng i Man.
Ly ào C Làm Hàn lâm tri ch cáo.
Tháng 12, sc d# bn Thái bo Kin D ng bá Lê Cnh Huy r'ng:
"Nh$n  &c t tâu ca trn An Bang nói là ng i Minh sai quân lính i theo quan hi khám ca
Qung Tây sao ông th. Ng i phi h=a tc sai ng i i thm dò tình hình. Nu thy s th khác nhiu
thì phi l$p tc g i công vn cho các x t$p h&p binh mã phòng gi<".
Ra sc ch cho các quan vn võ r'ng: K t" nay, khi vào chu nu g+p ngày m a thì mang b% t
i, i hia giày, m+c áo vi, áo gai c!ng cho tùy [74b] nghi. Còn khi tri tnh hng,  ng khô ráo thì
ph#c sc phi theo l c!.
Ly ào Tun làm Binh b th &ng th , Phm Nhân Khiêm làm Công khoa cp s trung, V ng
S Bá làm t giám giáo th#.

1

T inh: tc là l t Vn miu. Vì quy nh t Vn miu vào các ngày inh, nên gi là t inh.

2

Tháng trng: là tháng th hai ca mZi mùa, hai tháng trng ca mùa xuân và mùa thu là tháng 2 và tháng 8.
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i Vi t S

Ký Bn K Thc Lc
Quyn XIII

[1a]

K Nhà Lê
Thánh Tông Thun Hoàng

 (h)

Quý T, Hng c nm th 4 [1473], (Minh Thành Hóa nm th 9). Mùa xuân, tháng giêng,
vua thân hành cày tch in và c sut các quan cày.
C hành l Giao.
Cm t u sc. Ra sc ch cho quan viên và trm h r'ng:
"K t" nay, trong nhà không làm cZ tht khách thì không  &c chè chén, ng i v& không phm
ti thì không  &c rung b=. KW nào dám r &u chè b"a bãi, gia o không nghiêm, kW nào không có mi
lái mà dám v#ng trm t thông thì phi tr ti".
Tháng 2, vua ng v Tây Kinh bái yt lng miu.
Vua i thuyn nh>, ng &c dòng sông LZi1 bái yt Nguyên miu  thành Tây ô. Sau ó, n t"
 ng Thun M$u  bên b sông (T"  ng này [1b]  h ng p ca cha sinh ra thánh m?u hoàng
thái h$u Ngô th và m> là inh th)2.
Ngày 20, có vi c  t^m lng, sai Công b th &ng th Phm Du n t  miu Ho'ng H u. n
ti, tri m a gió to.
Tháng 3, hn hán, cu o  Thái miu và sai quan i cu o khp các thn, hai ngày thì m a.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 3, m a to.
Ra sc ch cho các nha môn: Các bn tâu thì dùng giy trúc.
nh ch  l ng b%ng cho các quan tr nh$m trong ngoài. nh l tin l ng cho các quan gin
nh$m, thái gin3, các chc nhàn tn, thái nhàn tn4 có th b$c khác nhau. nh l cp l ng b%ng riêng
cho hai v C^m y và Kim ngô.
Vua d# bn thái bo Kin D ng bá Lê Cnh Huy r'ng:
"Mt th c núi, mt tc sông ca ta, lJ nào li nên vt b=? Ng i phi kiên quyt tranh bi n,
ch cho h ln dn. Nu h không nghe, còn có th sai s sang ph ng Bc trình bày rõ iu ngay lJ
gian. Nu ng i dám em mt th c mt tc t ca Thái t% làm mi cho gi+c, thì ti phi tru di"
[2a] Tháng 5, cm t ti n sai phái v binh, b= vi c canh phòng túc tr c.

1

on sông Mã chy qua hai huy n V nh Lc và C^m Thy, tnh Thanh Hóa.

2

Tc cha m> bà Ngô th Ngc dao, m> lê Thánh Tông.

3

Quan gin nh$m: quan tr nh$m  ni ít vi c, quan thái gin: quan tr nh$m nh<ng ni rt ít vi c.

4

Chc nhàn tn: chc quan coi vi c nh>, chc thái nhàn tn: chc quan coi vi c rt nh>.
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Sc cho L b yt bng cho trm quan và các quân nhân r'ng: K t" nay, nu không phi là b$c
túc nho danh vng, tu%i cao c ln thì không  &c gi b"a là "tiên sinh".
Tháng 6, thn t1 làm xong, xung chiu ban n cho các quan và trm h, mZi ng i mt t .
Thi giáo chc. Phép thi: K` th nht, T th mZi sách mt : ng! Kinh mZi kinh mt . K` th
hai, mt  phú, th Lý Bch. K` th ba, ch, chiu, biu, mZi th loi mt .
nh phm vi cai qun ca cai o giám sát ng s thuc ng s ài: Nh Thanh Hóa, Ngh An
o giám sát ng s thì kiêm coi các ty ca v C^m y: L c S , Canh Ban, Xá Nhân; ty Ng! thành binh
mã, ty nghi v , Cm y v phó trung quân ph, và quân dân ba ty các x [2b] Thanh hóa, Ngh An, Hi
D ng, Yên Bang o giám sát ng s kiêm coi ty Thn t, v Tráng s , v Kim ngô, phó quân Thn sách
t v . ông quân ph, quân dân ba ty cá x Hi D ng, yên Bang, Sn Nam, Thu$n Hóa, Qung Nam
o giám ng s kiêm coi sáu v ty i n triu, Nam quân ph, quân dân ba ty cá x Sn Nam, Thu$n
Hóa, Qung Nam. Tam Giang H ng Hóa o giám sát ng s kiêm coi bn v Hi u l c, bn v Thn
t &ng, bn v Mã nhà, Tây quân ph, quân dân ba ty các x Tam Giang, H ng Hóa. Kinh Bc, Lng Sn
o giám sát ng s kiêm coi giám Th &ng Y và Ng D#ng, các th& ca Công B, c#c Tuyên t, c#c
~ng s ; các s, ty n in, Tàm tang, Tinh m, Chng thái2, in m#c, Bc quân ph, quân dân ba ty
các x Kinh Bc, Lng Sn.
[3a] Thái Nguyên, Tuyên Quang o Giám sát ng s kiêm coi Tuyên t trù, c#c Th v , quân
Ph#ng tr c, quân dân ba ty các x Thái Nguyên, Tuyên Quang.
Hi u nh chc trách ca hin ty. hin sát s Hin sát phó chuyên gi< các chc v# tâu bày, xét
h=i, tâu h+c khám xét, xét ki n, hi ng, i chiu, soát li, xét công ti, i tun hành... c thy là 32
iu.
Mùa thu, tháng 7, thi y,  gm 4 môn.
Tháng9, m a to. Tr c ó, cui mùa xuân sut ba tun không có m a, mùa h ít m a. n ây
m a nh trút, sut êm n sáng ch a tnh.
Ra sc ch cho các nha môn trong ngoài r'ng: Mi bn tâu v vi c công, quan ph# trách phi xét
kj s vi c nguyên do, t mình khi tho, ri giao cho viên li gi< vi c ó chép li, xong ri kim soát li
 thi hành.
[3b] Ra sc ch r'ng, nh<ng sách trong s% ca Hình b thì màu vàng,  dài y theo s%.
nh nh<ng iu không h&p cách ca bn tâu, nh : dòng ch< lên xung, có vt b^n... ó là theo
li tâu ca Hàn lâm vi n th c kiêm ông các i hc s Thân Nhân Trung.
Mùa ông, tháng 11, hi u nh l nh riêng v vi c ánh Sn Man3 gm 10 iu.
Ra sc ch r'ng, k t" nay, các quan vn vào chu không  &c nh% ct tru, ném bã tru  c a
và sân an Trì.
Tháng 12, i ánh Sn Man.
Giáp Ng, [Hng c] nm th 5 [1474], (Minh Thành Hóa nm th 10). Sc d# quan li ph,
châu, huy n, các x th"a tuyên trong c n c r'ng:
"+t lu$t  tr" kW gian, sao dung  &c bn coi th ng pháp lu$t; +t quan  d>p mi ki n, li
gây ra cái t bán quan mua t c. Nu không cm tri t cho nghiêm thì sao chm dt  &c nn tranh ot
rc ri. [4a] T" nay v sau, vi c th"a nh$n rung t nu ã quá hn ri mà làm n gian trá, ghi nm
tháng còn trong hn và ch a  &c hu xét vào n, cùng là tr c ã xét là gian trá, tuy có li cung,
1

Thn t: mt loi con du ca nhà vua.

2

S n in: trông coi vi c m n in, ty tàm tang trông coi vi c dâu t'm, ty Tinh m trông coi vi c trng lúa, ty Chng thái
trông nom vi c trng rau.

3

CMCB 22, 35 chép là  Sn Man  châu B'ng T ng ca nhà Minh.
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c!ng u cho là ph b= c, không  &c xét h=i n<a. Quan ph# trách dám nh$n n và xét h=i, Hin ty
h+c tâu, thì x ti l u".
Gia phong Trn Phong làm Thiu bo ng s ài ô ng s . Vua d# r'ng:
"Ng i tr c kia làm Kinh diên, quen thói m u ngm vi Nguyn Khn, th c là iu h% th>n. Nay
ng i làm Ng s , gãy l ng ch#m cEng vi Nhân Chính, c!ng áng là s nh#c. Ng i sao không gt r a
cái thói xu i,  nh$n ly công lao khi v già?".
Mùa h, tháng 4, ngày 22, ra sc ch r'ng:
Tù nhân b ti l u,  châu gn thì sung làm quân v Thng Hoa,  châu ngoài thì sung làm quân
v T Ngh a,  châu xa thì sung làm quân v Hoài Nhân, nh<ng kW  &c tha ti cht c!ng sung làm [4b]
làm quân v Hoài Nhân.
Tháng 5, ngày 15, nh l nh mua giy làm s%. Ra sc ch r'ng:
V vi c làm s% h tch và rung t, quan làm s% có th chia xã ln, xã nh=, cho nhân phu chu
sai dch, mZi ng i óng 3 tin mua giy bút, trình quan th"a ty i chiu soát li.
Tháng 6, ngày 16, ra sc ch r'ng: Hc sinh ba xá1  tn mát, thì quan ph# trách tr"ng tr kW
phm lZi, kW nào phm nhiu ln thì tâu lên  bt sung quân.
nh l nh khuyn khích trung ngh a:
Trung thn ngh a s nh Lê Ph# Trn, (Trn) Khát Chân triu tr c, ào Biu2 triu này, quan
ph# trách và quan ph huy n tìm ly mt ng i cháu ni, hay cháu gi b'ng chú bác ca các v ó, xét
th c tâu lên sJ trao cho mt chc nhàn tn. Nu không có cháu thì mi cho mt ng i thân thuc [5a]
 &c min quân dch và thu khóa  coi vi c th cúng. Còn nh Phó ô ng s Nguyn Duy Trinh thì
theo l cht tr$n  t= khuyn khích.
Tháng 6 nhu$n, ngày 16, git Hà Nghim. Vua d# bn Thái bo K` qu$n công Lê Ni m r'ng:
"Hà Nghim cht, có ba iu bt hnh: Phép ch a áng ã b git oan, ó là nZi bt hnh ca
Hà Nghim. Vô tâm git b"a, t mang ting xu, ó là iu bt hnh ca tr?m. By gi Li b th &ng
th Hoàng Nhân Thiêm, Th lang Hà Nghim, Trn Tuân hay ly ng i làm quan ni xa chuyn b% v ch%
gn g!i, thu$n ti n, ly ng i  ni n c c chuyn b% v ni t tt, nên mi sai V! Nhân Hòa em
bn Hoàng Nhân Thiêm, Hà Nghim, Trn Tuân n h=i. Tr?m b b nh cm ri quên mt, bn Nhân
Thiêm ch a  &c h=i n mà Hà Nghim ã cht, th là iu bt hnh".
[5b] Mùa thu, tháng 8, xung chiu r'ng: Ai tình nguy n i ánh Sn Man thì tháng 10 tin
phát.
Tháng 9, ngày 11, ra sc ch r'ng: Li viên các nha môn t ti n b= v nhà thì  làm khao inh
sung quân. Quan bn nha t ti n cho v thì pht 10 quan tin.
Li i ánh Sn Man.
Mùa ông, tháng 10, sai s sang nhà Minh. Bn Lê Ho'ng D#c, Nguyn ôn Ph#c, Ngô Lôi np
cng h'ng nm; bn Nghiên Nhân Th, Nguyn ình Mj tâu vi c Chiêm Thành tan vz quy nhiu biên
gii.
S a p bc t ng phía tây kinh thành.
Ai Lap tin cng ph ng v$t.
Nm này ly Trnh Công án làm Binh b th &ng th , V ng Khc Thu$t làm Li khoa cp s
trung, V! c Khang làm H khoa cp s trung, Trn Khi làm Hình khoa cp s trung.

1

Hc sinh ba xá (Tam xá hc sinh): hc sinh ca ba xá gm Th &ng xá,Trung xá và H xá.

2

ào Biu: làm chc Ni nhân th h$u phó ch ng, cht theo Nhân Tông trong lon Nghi Dân.
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t Mùi, [Hng c] nm th 6 (1475), (Minh Thành Hóa nm th 11). Mùa xuân, tháng giêng,
nhà Minh sai Kim ngô v ch huy s Quách [6a] Cnh sang u%i bt nh<ng kW chy trn. Cnh i  ng
sông Thao n.
Khi Cnh v, vua sai Thái phó K` qu$n công Lê Ni m, Li b th &ng th Hoàng Nhân Thiêm,
Binh b th &ng th ào Tun, Hàn lâm vi n th c kiêm ông các i hc s Thân Nhân Trung, ông
các hi u th Z Nhu$n, Quách ình Bo, Hàn lâm vi n th th V! Ki t và S quan tu son Ngô S Liên
làm th. Vua vit bài t  tin Cnh. Bài t  là Thiên Nam ông ch o Am t 1.
Tháng 3, t% chc thi hi cho các c nhân trong n c. By gi, có 3200 ng i d thi. Ly Z bn
Cao Quýnh 43 ng i.
Phép thi khoa y: K` th nht, v T th : Lu$n Ng< 3 , Mnh T 4 , Trung Dung 1 , cng
là 8 . Ng i thi t chn 4  mà làm, [6b] không  &c thiu. V Ng! kinh, mZi kinh 3 , riêng Xuân
Thu 2 . K` th hai, th và phú mZi loi mt bài. Th dùng th  ng lu$t, phú dùng th Lý Bch. K`
th ba, chiu, ch, biu mZi th loi mt bài. K` th t , sách vn, u  vn sách h=i v ý ngh a d
ng ca kinh, s và ni dung v thao l &c ca t ng soái.
Mùa h, tháng 5, ngày 11, vua ng
ngày x a.

i n Kính Thiên, thân ra  vn sách, h=i v o vua tôi

Sai Quang tin trn quc th &ng t ng quân phò mã ô úy ông quân ô c ph t ô c
oan V! bá Trnh Công L và Li b th &ng th Hoàng Nhân Thiêm làm  i u; Thái t thiu bo Ng
s ài ô ng s Trn Phong và Bình khoa ô cp s trung Phí Bá Khang làm giám thí; Hàn lâm vi n th
c kiêm ông các hi u th Z Nhu$n, Quách ình Bo làm c quyn. Ban cho ba ng i: V! Tun
Chiêu, Ông Ngh a t, Cao Quýnh Z tin s c$p c$p  , bn Phm Xán 13 ng i Z tin s xut thân,
bn Z Vinh 27 ng i Z ng tin s xut thân.
Ngày 28, ra sc ch r'ng: Nu các x có trm c p nhóm hp thì các quan ph, châu, huy n, các
xã tr ng, thôn tr ng ca ni ó u phi tr ti theo nh pháp lu$t.
Mùa thu, tháng 7, n c l!, vz ê sông Tô Lch  ph ng Kim C%.
Tháng 8, ngày 28, t% chc thi cho con cháu các quan viên. Phép thi: 1 bài biu, 1  toán.
Mùa ông, tháng 10, ra sc ch cho các xã làm s% h tch. Trong mt xã, àn ông, àn bà cùng
h không  &c cùng [7b] tên. Nu ng i tr c ã ghi cùng tên thì phi %i ngay tên khác. Ng i mi
khai và ng i c! không  &c trùng tên nhau.
Tháng 11, tuyn b% quân ng!.
nh l nh cm v vét xoay tin. Trong các vi c xây d ng s a ch<a, kW nào m &n c mà v vét
xoay tin thì tr ti theo lu$t xoay tin.
nh ti các thí quan2: Nu can vi c công thì x theo lu$t ng i có quan chc, nu can vi c t
thì x theo lu$t ng i không có quan chc.
Ra sc ch cho c n c s a p nh<ng chZ ê $p và  ng sá. +t các chc quan Khuyn nông
và Hà ê.
Nhà Minh l$p hoàng t H u  ng làm Hoàng thái t .
Ra sc ch r'ng: Quan T%ng binh v kinh phi có sc th và ni phù, khi xét qu th c không có
sai sót gì, mi  &c theo l nh. Nu ch có phù không có sc, ho+c ch có sc không có phù mà dám t
ti n ri b= nhi m s, [8a] ti n+ng thì phi x t , ti nh> thì phi i ày.

1

Thiên Nam ng ch và o Am u là tên hi u ca Lê Thánh Tông.

2

Thí quan:nh<ng viên quan ch a  &c tuyn b% chính thc.
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Ly Lê Cnh Huy làm Thái bo Kin D ng hu, Lê Huy Cát làm Diên Hà bá, Ch Phong làm 
hình giám sát ng s .
Bính Thân, [Hng c] nm th 7 [1476], (Minh Thành Hóa nm th 12). Mùa xuân, tháng 2,
vua thân hành ng n nhà Thái hc, sai các vn thn chia nhau t  ông vu và tây vu.
Ngày 16, nguy t th c toàn phn.
Vua ng v Lam Kinh.
Ngày 22, vua xut phát t" Tây Kinh, i thuyn nh> ra c a Linh Tr ng1, làm th Linh Tr ng hi
kh^u và bài t .
Bài t vit:" Nhìn non ngm n c là  ng# cái thú ca ng i thân, b$c trí2. Bên b bin, toàn là
dãy núi xanh cao vút, nh<ng ngn núi d ng ng  c a bin, hình dáng li càng l hn. Cái hang d i
chân núi, n sâu mãi vào trong, thm thEm [8b] khôn l ng, t ng truyn ó là mi ng mt con rng.
Bên ngoài mi ng rng li có tng á, có hình th rt l, t ng truyn ó là m!i rng. O d i m!i rng,
li có mt tng á rt tròn, rt >p, t ng truyn ó là ht châu d i hàm con rng. á ln nhô ra lõm
vào nhiu vW, ch% dày ch% th a, nhiu không k xit, t ng truyn ó là b râu rng".
Vua b= thuyn lên b, i b n u núi, bZngny hng th bèn vit 56 ch< 3  ghi li.
Ngày 29, sc d# các quan l u th ông Kinh là bn Thái bo Kin D ng hu Lê Cnh Huy, Diên
Hà bá Lê Hy Cát và Li b th &ng th Hoàng Nhân Thiêm r'ng:
"Ngày mng 3, tháng 3, i giá sJ t" Lam Kinh v. Ngày hôm ó, phi chia quân ngn cm
ng i i li. O kinh [9a] thì các tráng s h v phi gi< n im cho nghiêm ng+t. Th &ng Kinh4 là t
cn bn, nên +c bi t d# bn khanh  &c bit".
Tháng 3, ngày 16, ra l nh i xá gm 49 iu.
Mùa h, tháng 4, hn hán. Ngày 23, vua cu o Ho Thiên Th &ng  là vì t" mùa ông ti
mùa h ít m a. Xét bài biu cu m a i l &c vit:
KW không có c, thn Lê mZ xin dc ht lòng chí thành, dâng li kêu vi c Thái th &ng khai
thiên chp phù ng lch hàm chân th o ho thiên chí tôn ngc hoàng th &ng  b h: Nay t" mùa
ông n mùa h ít m a, nng sut, vi c dân vt v. Ng i làm th&, i buôn không chZ n ng nh, kW
cày rung chn t'm ht b trông ngóng. Ch vì thn không có c,  n nZi trâm h chu tai ng.
Bn dân ngu nhn nhác kêu th ng, c h n ht ph ng sinh sng. Vì th, thn dám âu không gõ
c a  ình  giãi t= lòng xót th ng,  tâu bày nim kinh s&. Cúi xin ngài tha th cho ti lZi, [9b]
%i tai ha thành im lành, ban cho m a móc ln, thu khp n mi ni. Thn kính c^n xin tâu li cu
kh?n.
Tháng 6, ngày mng 7, ban sc d# 20 iu.
Ngày mng 10, ra sc ch r'ng: Con trai, con gái ca các n< inh khiêng ki u sinh ra, c 6 nm
mt ln duy t tuyn sung vào, coi ó làm l th ng.
Ly Hàn lâm vi n th th ào C làm ông các hi u th .
Ngày 16, xung chiu bt Cung V ng Khc X ng, vì Khc X ng ngm m u vi c i nghch.
(n ngày mng 6, tháng 8, Khc X ng m cht).

1

C a Linh Tr ng: nay là c a Lch Tr ng, huy n H$u Lc, tnh Tnh Thanh Hóa.

2

Trích t" câu "Nhân gi nho sn, trí gi nho thy" (ng i nhân thì a núi, ng i trí thì a n c) ca sách Lu$n ng<.

3

Tc bài th  ng lu$t 8 câu 7 ch<.

4

Th &ng Kinh: ch kinh ô Thng Long.
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Mùa thu, tháng 7, ngày 27, nhà Minh sai chánh s L b lang trung Nhc Ch ng, phó [10a] s
Hành nhân Tr ng ình C ng mang sc th sang báo vi c l$p Hoàng thái t và ban vóc l#a.
Nghiên Nhân Th cht.
Tháng 8, ngày 16, khc u canh nm có nguy t th c toàn phn.
Mùa ông, tháng 10, ngày 15, sai s sang nhà Minh: Bùi Sn, V ng Khc Thu$t, Ch Phong
m"ng l$p Hoàng thái t Lê Tin, Ông Ngh a t t n ban vóc l#a. Nguyn T tâu vi c a ph ng
Chiêm Thành.
inh Du, [Hng c] nm th 8 (1477), (Minh Thành Hóa nm th 13).
Mùa xuân, tháng 2, ngày mng 3, ra sc ch cho L b yt bng r'ng:
"K t" nay, các quan h v , tr" nh<ng ngày h v túc tr c theo th ng l ra, còn nh<ng ngày
chu ân m nh hay sc ch sai phái và nh<ng ngày ra mt, t" bi t, ly t, u m+c th ng triu ph#c và
[10b] công ph#c nh l các quan viên triu tham, không  &c i m! sn en và m+c áo th ng nh
tr c. Các quan vn võ vào ly t u dùng công ph#c, không  &c dùng th ng triu ph#c nh tr c".
Tháng nhu$n, ra sc ch cho các quan nha môn các v phi ký tên vào giy t ri theo ó mà thi
hành.
Xây thành i La.
nh th ng triu ph#c.
Ra sc ch cho các quan vn võ trong ngoài c n c: K t" nay, nh<ng ngày yt triu, t" bi t
hay ra mt thì m+c áo c% tròn úng nh kiu áo ca các quan ã ban xung.
Tháng 3, ngày 16, bn Hàn lâm vi n th"a ch kiêm ông các i hc s Thân Nhân Trung tâu
r'ng:
Ph#ng xét quan ch ca Hoàng triu, Sùng Vn quán có chc T hun và in ngh a  dy nho
sinh. Cháu tr ng ca các b$c công, hu, bá, t , nam; con tr ng ca các quan vn võ nh, tam ph^m;
[11a] con tr ng ca các tn quan tam, t, ng!, l#c, tht, bát ph^m, nu ai tu%i trW và thông minh ham
hc thì cho vào Sùng Vn quán1 làm hc sinh c sách. Li b chn b% chc T hun và in ngh a cùng
các vn thn tu%i cao, có hc vn kiêm vi c dy hc. C 3 nm, quan li hc làm danh sách tâu lên,  a
sang L b  t% chc thi.  thi là mt k` ám t, mt bài kinh ngh a, hai bài v T thi. Ai Z thì b% các
chc quan vn. Nu tu%i ã ln mà n n, mun hc võ ngh , thì cho vào hc t$p  v C^m y, mZi
ngày ti tr ng u võ  phía tây kinh thành t$p luy n các ngh cung tên, th tin, ánh mc... n
cui mùa ông, v y sai quan kho xét, c ba nm mt ln, quan ph# trách làm danh sách tâu lên,  a
sang Binh b, t% chc thi theo l ã nh. Ng i nào Z thì b% các chc quan võ. Ng i nào au yu
không chu n%i mun xin v quê quán, thì làm giy trình lên các quan Li b và Li khoa [11b] xét
duy t, làm bn tâu lên, cho  &c mang chc c! v ngh  quê h ng.
Ra sc ch r'ng: Con cháu các t#ng quan 2, nu thi Z các môn th, biu và vit ch<, làm tính thì
cho làm nho sinh  Tú lâm c#c và làm thuc li các nha môn nh l con cháu vn võ quan thi Z.
Mùa h, tháng 4, ngày 18, sc d# các quan th"a ty, hin ty các x, và các quan ph, huy n
r'ng:
Các vi c dân s th ng ngày nh hn hán mà không cu m a, l#t li mà không tháo n c, vi c
l&i mà không làm ngay, vi c hi mà không tr" ngay, tai d mà không cu o thì phi x ti i ày.

1

CMCB23, 5b chép là Chiêu Vn quán.

2

T#ng quan: quan vn theo hu vua.
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Mùa ông, tháng 10, ngày mng 6, quy nh iu l thi các i tr ng. Tt c các c#c, ty, s
~ng s , Tinh m, in m#c, Chng thái, n in, Tàm tang, b thiu các chc i li, thì H b kho thi
nh<ng ng i am hiu v vit ch< và tính toán trong các c#c, ty, s, ai Z thì b% vào.
nh ngch thu bãi dâu ven sông nh=.
nh l chia m ch& mi. Ra sc ch r'ng: Sinh dân các huy n, châu, xã  các x trong n c mZi
ngày mt ông, nu mun m thêm ch& mi  ti n mua bán thì quan ph, huy n, châu phi khám xét
th c t, nu qu là ti n l&i cho dân thì làm bn tâu lên, cho theo ti n l&i mà hp ch&, không c là có
ngch c! hay không.
Tháng 11, ngày 20, vua sai Binh b t th lang Trn Trung L$p, Hàn lâm [12b] vi n hi u tho Lê
Ngn Tun và Phan Quý sang nhà Minh tin cng và phi báo cho bn huy n quan B'ng T ng là Lý
Qung Ninh, tri châu Long Châu là Tri u Nguyên kp thi ón tip l cng và s thn  tránh làm lz vi c
tin cng.
nh ch  b%ng lc ca các quan cai tr trong ngoài. Xét i in có ghi:
Cp b%ng lc  khuyn khích l$p công, tùy theo trách nhi m là n+ng hay nh>. Các b$c hoàng
tôn, công thn, tuy không hn ch v ph^m tr$t, nh ng c!ng có th b$c khác nhau; các chc quan vn
võ tr nh$m trong ngoài, công vi c, trách nhi m khác nhau, c!ng nên xét rõ khó nhc hay nhàn rZi.
Ng i nào ph^m tr$t ngang nhau nh ng kiêm nhi m quan chc thì cp b%ng lc theo chc nhiu vi c.
Ng i chc thp mà kiêm chc, thì cp theo chc kiêm nhi m, mc ti thiu là theo tam ph^m tr$t vn
có, tùy công vi c nhiu hay ít mà xét cp. Ng i chc cao mà làm vi c chc thp thì cp theo chc v#
m nhi m, mc ti thiu là theo tam ph^m tr$t vn có, tùy công vi c nhiu hay ít mà xét cp. i 
quan trong kinh kiêm nhi m nhiu vi c thì tng 1 b$c, nhiu n<a thì tng 2 b$c, ít vi c thì gim 1 b$c, ít
n<a thì gim [13a] t" 2 n 5 b$c. Các quan ngoài kinh kiêm nhi m nhiu vi c thì gim 1 b$c, chZ
nhiu vi c v"a thì gim 2 b$c; chZ ít vi c thì gim 2 b$c, chZ ít vi c n<a thì gim t" 3 n 5 b$c. Các thí
quan tùy theo chZ nhiu vi c hay ít vi c, sau khi ã tng ho+c gim ri, li gim xun 3 b$c n<a mà cp.
Tháng 12, ngày 15, nguy t th c toàn phn.
Ngày 21, sc d# các quan vn võ:
Ng i nào không phi là thân thuc ca hai v C^m y, Kim ngô và các v , ty Thn v!, i n tin,
Hi u l c, Tráng s mà m &n c  t+ng biu, i li, chè chén, cu kt bn, cùng là ng i trong các v , ty
mà kt bn vi h, u phi bt giao ình úy xét ti. Quan ngoài mà kt giao vi quan trong thì x ti
chém. Quan cai qun không bit xét tâu lên thì x ti i ày.
Ra sc ch r'ng: K` quân ca các ty H v , ng i nào ch a eo thW bài thì quan cai qun y cho
eo thW bài b'ng gZ theo nh [13b] quân H v .
nh l t cách và xut thân1 ca li viên các nha môn.
Nh<ng li viên các nha môn  trong [kinh], ng i nào có chân xut thân thì khi mi tuyn b%
 &c làm th li, làm vi c 3 nm  &c b% làm t li; làm vi c 3 nm n<a  &c thng làm in li; làm
vi c 3 nm n<a mà không phm lZi gì thì  &c thng làm ô li. Nu li viên các nha môn  trong kinh
mà không có chân xut thân thì khi mi tuyn b%, cho làm thông li, làm vi c 6 nm, thng làm  li.
Nu  ngoài thì c!ng nh li viên các nha môn  trong mà không có chân xut thân.
nh l t cách cho l nh s các ph nha2. Mi tuyn b% thì sung làm á l nh s , làm vi c 3 nm
thì thng b% th"a l nh s  nha môn ph ó, li làm vi c 3 nm n<a thì thng b% ô li  nha môn vào
hng có chân xut thân.
[14a] nh l phong t+ng.

1

Xut thân: nh giám sinh, sinh  và ng i thi Z th , toán (CMCB 23, 10a).

2

Ph: là ph ca thân v ng, công chúa. Nha: là nha môn ca hoàng t ,quc công, qu$n công,hu, bá, t , nam (CMCB 23, 11a).
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Hoàng thái h$u phong 3 i; Hoàng h$u, Tam phi1 phong 2 i; C u tn2, L#c chc3, N< quan4,
nht ph^m ch  &c phong 1 i. Ng i  &c truy phong thì ch  &c gia phong danh hi u quan t c,
ch  &c mt mình mà thôi, không có l ng chc v# và l t$p m. Quan viên ngày th ng làm vi c mà b
tai nn c!ng  &c phong t+ng. Các quan vn võ  &c sc ch ban phong cho m nh ph#, Li b làm bn
tâu lên, khi  &c sc ch thì kê rõ t c hi u, chc ph^m tâu lên, giao cho T l giám chiu l thi hành.
nh l cp rung cho các quan viên.
Mu Tut, [Hng c] nm th 9 (1478), (Minh Thành Hóa nm th 14). Mùa xuân, tháng 2,
ngày 23, ra sc ch cho ba ty ô, Th"a, Hin các x ng i nào liêm khit hay  &c xét các quan li trong
b thuc ca mình, ng i nào liêm khit hay tham ô, chuyên cn hay l i bing, cùng các quan nho hc
dy dZ nhân tài, h'ng nm có ng i  &c sung cng s hay không, nhiu hay ít, u ghi tên tâu lên
[14b]  nh vi c thng hay giáng.
Ra sc ch cho các quan th"a tuyên, ph huy n các x trông nom vi c ng rung, khuyên dân
ly n c vào rung  kp thi gieo cy.
Tháng 3, t% chc thi hi cho các c nhân trong n c. Ly Z bn Lê Ninh gm 26 ng i.
(Lê Ninh ng i Th# Ích, Yên Lc5, là ông ca Hin).
Mùa h, tháng 5, ngày 14, vua ra hiên, ra  vn sách, h=i v  v ng tr thiên, duy t các bài
tr li. Cho Lê Qung Chí Z  nht giáp tin s c$p   nh danh6, Trn Bích Hoành, Lê Ninh u Z
 nht giáp tin s c$p   tam danh7 (Qung Chí ng i [xã] Thn u, [huy n] K` Hoa8, làm n
chc ông Các,  &c t+ng Th &ng th , hi u là Hoành Sn tiên sinh,  &c phong Th &ng Eng thn, là
anh ca [Lê Qung] Ý; Bích Hoành ng i [làng] Vân Cát, [huy n] Thiên Bn9. Bn Nguyn [51a] ch
Tâm 9 ng i Z  nh giáp tin s xut thân10. Bn Nguyn Nghim 50 ng i Z  tam giáp ng tin
s xut thân.
Mùa thu, tháng 8, n c to.
nh l vào chu m"ng cho các tù tr ng  phiên trn. MZi nm hai ln vào chu  kinh. (MZi
nm v chu mt ln vào tháng giêng, mt ln vào tháng 7). Nu t ý b= thiu l chu, mt ln thì phi
bãi chc, mt quan, hai ln thì bt v tr ti.
Tháng 9, ngày mng nm, nh l ký tên cho các quan th l nh. K t" nay, các bn tâu và mi
giy t vi c quan, quan th l nh các nha môn u phi ký tên  cui t giy, không  &c ng tên hàng
vi các  ng quan.
Ngày 22, vua h chiu i ánh n c Lão Qua.
Mùa ông, tháng 11, ngày 20, nh l nh tuyn b% quan viên các ty  Hình b.

1

Tam phi: tc Quý phi,Minh phi, Kính phi.

2

C u tn: tc Chiêu nghi, Chiêu duy, Chiêu viên (tam chiêu); Tu nghi, Tu duy, Tu viên (tam tu) và Sung nghi, Sung duy, Sung viên
(tam sung).

3

L#c chc: chc ti p d , dung hoa, tuyên vinh, tài nhân, l ng nhân, n< nhân.

4

N< quan: có b$c t nht ph^m n l#c ph^m.

5

Yên Lc: tên huy n, nay thuc mt phn t huy n V nh Lc, tnh V nh Phú.

6

Tc là bng nhãn.

7

Tc là thám hoa.

8

Nay là huy n K` Anh, tnh Hà T nh.

9

Naylà huy n V# Bn, tnh Nam Hà.

10

Tc là hoàng giáp.
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[15b] Ra sc ch cho  ng quan Hình b công b'ng xét kj quan các ty, có ng i nào do chân
chính li viên xur thân, hc thc nông cn, tài nng thp kém thì tâu lên rõ ràng,  a sang Li b xét
th c, %i b% làm vi c khác. Li chn ly các tin s và các s nhân ã thi %, ã t"ng làm qua các chc 
ph, huy n, châu và chc th l nh, mà có tài nng, kin thc b% thay vào.
nh l nh l a thi quan viên 3 iu :
1- B$c tr ng quan các nha môn vn chc trong ngoài, u phi công b'ng xét kj các quan viên
d i quyn mình, nu có kW hàn kém, nh Tham ngh Lng Sn Trn Duy Hinh, Tri ph Trn Khánh Ninh
Tháp Nhung, Tri ph Phú Bình Phm Tháo... và nh<ng tên n n b %i, không làm n%i vi c, áng phi
cho ngh, thì làm bn tâu lên, giao cho Li b xét th c, u bt phi ngh vi c; li chn ng i ã t"ng
làm vi c có tài nng, kin thc, quen tho [16a] vi c mà b%
vào thay.
2- B$c tr ng quan các nha môn qun quân trong ngoài, phi công b'ng xét kj các quan v s
d i quyn mình, nu có kW nào m=i m t hèn kém nh bn Nguyn Trí Nghiêu, Z H<u Tr c, Z Công
Thích... cùng nh<ng tên ê ti n b %i, không có tài cán, không làm n%i vi c, áng cho v ngh, thì làm
bn tâu lên, giao cho Li b xét th c, ho+c %i i chZ ít vi c ho+c bt ngh vi c; li chn nh<ng ng i ã
t"ng qua chinh chin, có tài nng, kin thc làm  &c vi c mà b% vào thay.
3- Tr ng quan các nha môn cn l a thi thì phi công b'ng sáng sut, không  &c theo s
a
ghét riêng ca mình  khi làm công vi c y  &c mi ng i thành tâm tin ph#c. Nu xét ng i hay d
mà sai s th c thì L#c khoa, Ng s ài, Hin ty kim xét ho+c tâu  tr ti.
Tháng 12, ngày 16, ban êm có nguy t th c.
H l nh cho các quân t$p t &ng tr$n [16b]  sân i n Ging Võ.
Ngày 23, bt u quy nh nghi l hôn nhân giá thú. Các nghi l ó là:
Khi ly v&, tr c ht phi nh mi lái i li bàn nh, ri sau mi nh l cu thân; l cu thân
xong, ri mi bàn vi c d?n c i; d?n c i xong, ri mi chn ngày l ón dâu. Ngày hôm sau, [con dâu]
chào cha m> chng, ngày th ba n làm l  nhà th, phi theo úng trình t các nghi thc tit vn ã
ban xung mà thi hành, không  &c nh tr c, nhà trai ã d?n l c i ri còn  qua 3,4 nm sau mi
cho ón dâu.
nh l th ng pht trong k` ô thí1. Các b$c công hu, bá và các võ quan trong ngoài, ng i
nào có chc qun quân u phi d ô thí.
Phép thi nh sau: MZi ng i thi bn cung tên 5 phát, ném th tin [17a] 4 chic, u mc 1
tao. Trúng  &c t" 8 n 10 là th &ng cp; t" 7 sáu n 7 là trung cp, t" 4 n 5 là h cp; u  &c
th ng theo th b$c khác nhau. Nu trúng t" 2 n 3 thì không  &c th ng c!ng không b pht; trúng
t" 1 n không trúng thì phi pht tin c!ng theo th b$c khác nhau.
Ly Trnh Công Ngô làm H b th &ng th .
K Hi, [Hng c] nm th 10 [1479], (Minh Thành Hóa). Tháng giêng, ngày mng 9, di các
t ng Chân V! ra ngoài.
Ngày 26, vua ng giá duy t võ b 16 ngày.
Sai S quan tu son Ngô S Liên son b i Vi t s ký toàn th 15 quyn.
Tháng 2, ngày 20, vua xem bt cá  Tây H.
Tháng 3, ngày mng 10, ra sc r'ng: Các quan viên l i bing, b %i, ê ti n, yu hèn, nu là
con cháu công thn [17b] thì bãi chc bt v làm dân; nu là con cháu th ng dân thì bãi chc sung
quân.
1

K` ô thí: k` thi ln v võ ngh
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Mùa h, tháng 5, h l nh thu l ng khô1 chc vào kho ca các th"a ty các x. Li viên các nha
môn trong ngoài, mZi ng i ng i np 20 thng l ng.
Tháng 6, ngày mng 7, vua xung chiu i ánh Bn Man.
T chiu vit:
"Tri t khoan th nh d ng sinh, thm khc t a âm tàn, nguyên khí bao la mi chn. 
v ng nuôi d zng b'ng lòng nhân, ánh d>p dùng iu ngh a, c uy trùm khp ph ng. Kinh dch nói:
"Cung tên  ra uy trong thiên h". Kinh Th ghi: "KW vô o thì thúc ^y cho di t vong, ng i có o
thì gi< gìn cho còn mãi, nh th thì n c mi phn". Kinh Th vit: "Chm vi c võ b,  yên n c vua".
Chu L nói: "KW nào git ng i hin, hi sinh dân thì phi ánh, kW nào c$y him tr, không ph#c tùng
thì phi chim". Câu nói tr i ca thánh hin x a nay v?n là mt.
N c nhà ta tóm thâu b cõi, thng tr muôn dân; dù chn hang hùm % rn [18a] c!ng  &c
nng soi, ru&u h ng, n kW mình vJ sai xâu, u phi dâng l, np châu.
Gi+c Bn Man Cm Công  ln ngoài cõi xa xm. Thánh t% ta l &ng nh bin c bao dung, nh
mùa xuân nuôi d zng, cho T Ngao2 sng sót trong c= tranh: Vn Hoàng ta lòng nh núi ln cha y,
nh sông sâu ch n+ng, m+c Qu` Mnh3 nghênh ngang ngoài gò ông.
Th mà nó d muông thú không chu %i thay, tính dã man khó b thun hóa. L"ng kh"ng nh
loài l&n m gy, iên o t a mt ph ng di trá. B= chc phiên thn mà l i dâng l cng; mang lòng
l"a tri mà làm nh#c s thn. M u vi c chEng lành, làm sao nên  &c! Tinh ma nhiu cách, dám d a kW
trái m nh  làm càn, sm sét ra oai, phi em quân chính ngh a mà h=i ti. Tr c còn ôm u chy
trn, nín th náu mình; sau li v?y uôi kêu th ng vi vàng np t. Tr?m th ng l ng dân sng mt
ph ng, tha cho ti ác áng muôn cht. +t qu$n huy n  tr biên c ng; %i áo xiêm mà trao quan
t c.
Nh ng nó v?n ngoan ngu nh gZ á, [18b] u%ng ph# lòng tt ca t tri; buông lòng tham
sâu nh khe hang: o danh ph$n ln ng &c giày m!. Lng hành quyn binh, chém git t tung; bán c
rung dân, v vét tin ca. Hy hoi tóc da ch vì m mê c a Ph$t4, theo thói cm thú n nZi dâm
hip con dân. Liêu thuc ra ón sc m nh  ngoài thành thì gi cao n'm khnh; quan i phi báo công
vn thng tr$n5 thì óng c a ngn  ng. Th$m chí nuôi ph ng khích thách võ loài, cha chp m u
gian càn rz. Bày k gián i p hòng nhòm ngó n c ta, +t li iêu toa  mê ho+c ngoài cõi. By gian ác
L Khai thì dung túng ch che, ng i th% tù Hàn Tri u li giam gi< không th. Thích tên bán n c c
Lân mà kt làm ph# t , ghét ng i tích tr< Lang Tng thì git c v& con. Nhóm hp l! bè, th ng chng
li quan triu cai tr; gi kính trái m nh, dám  ch$m con tin vào chu. Trong [19a] tin li yêu tng
gian tà, ngoài d a ting Lão Qua tip vi n. Ch s Nguyn T Nghi hn vài m i bn, trm cách chng
li mà không nghe; i thn V ng Vn án hn hai ch#c ng i, bZng chc ánh git mà chEng n.
Li còn ào hào, s a giáp, ph#c kích, óng n. T cho là b#i tre r$m có th náu mình, quen
làm k qua ngày sng tm, t ngh là loài chó di có th gây c, dám l$p m u quay li cn càn.
Kìa nh : Cát Bá git mt a mang cm mà Th ng Thang dy binh ánh tr c6. Lâu Lan c p
mt ng i i s mà Hán  ra quân không tha1. Hung chi tên u s= Cm Công, thói  kw ngày càng

1

L ng khô: nguyên vn là "th c l ng" ch thóc go ã  chín.

2

T Ngao: Tù tr ng mt b lc thi vua Nghiêu trong truyn thuyt Trung Quc.

3

Qu` Mnh: là Quý Tôn th và Mnh Tôn th, i phu nm gi< quyn binh  n c LZ thi Xuân Thu.

4

Nho giáo quan ni m c th con ng i là do cha m> sinh ra, phi gi< gìn t"ng s&i tóc, làn da, nh v$y mi là có hiu. Trong khi ó
nh ng ng i i tu li gt u ct tóc, nh v$y là "bt hiu".

5

Ngn ch+n ng i phi báo tin ánh thng n c Lão Qua.

6

Theo truyn thuyt Trung Quc, Cát Bá là vua n c ch hu thi H, tàn ác vô o, git c c trW mang cm ra rung ri c p
ly cm. Thành Thang dy binh, ly n c ó làm m#c tiêu ánh u tiên.
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quá qut. Nó xé xác quan p t ca ta, nó bm v'm quân n thú ca ta. NZi cm gi$n âu ch cha y
lng ng c, ti ác kia còn nhiu hn tóc trên u T D ng chng Hán, ch ngi áy ging t tôn2.
Nguyên t phn  ng, ngZng kêu trong ao khó thoát3. [19b]Rành rành du xe tr c, l l l i pháp
x a.
+c sai Thái uý Sùng qu$n công Lê Th V c, oan V! hu Trnh Công L, Diên Hà bá Lê Hy Cát
eo n t ng quân, trao cho 20 vn quân tinh nhu , h>n n tháng 8 nm nay, chia  ng tin quân,
k ti n ánh. T$p h&p binh s nh h% nh beo; gióng trng hành quân thEng sào huy t gi+c.  dân
cõi xa  &c chn chiu m êm, khin ng hung ác phi kình nghê phanh xác. L"ng l?y danh thiêng chói
li, theo tri nêu uy th chW tre, liên tip tin vui rng rz, h>n ngày tâu thng tr$n tr v. Báo cáo trong
ngoài thy u  &c bit.
nh l nh v nha li sao chép sc ch. K t" nay, li viên các nha môn  &c sai sao chép sc ch,
vi c ln thì dùng giy kh% to, vi c nh= thì dùng giy kh% nh=, u vit vào mt t, không  &c óng gp
nhiu t.
[20a] Mùa thu, tháng 7, ngày 22, vua xung chiu thân hành i ánh n c Ai Lao. T chiu
vit:
"B$c  v ng i x a ch ng di ch, ph#c tùng thì c u mang b'ng c, phn li thì sm sét
ra oai. Ct  di t bo tr" hung, cho dt mi lo cõi b b xâm ln; %i lòng theo hoá, cho trn lòng nhân
ca tri t ch che.
Cho nên: Hiên Hoàng ra quân núi Trác Lc4, Chu Tuyên i ánh r& Hoài Di5. ó là th theo lJ
óng c a ca tri t, bt ch c c khoan nh+t ca âm d ng. âu phi là thích ln ham công, nhàm
binh ánh b$y?.
T% tông ta theo tri chu m nh, gi< cõi an dân, chn nuôi b'ng nhân, ánh d>p b'ng ngh a, rng
rz i tr c,  phép i sau.
Tr?m nay ni công t% tông, gi< c nghi p ln. VZ yên trung châu cùng man mi, vn tr i
Thun khp ban; phát huy m u trí ca  v ng, quy mô Chu Vn rng m.
Duy n c Lão [20b] Qua kia, giáp gii cõi tây.  ng khi Thánh T% d>p gi+c Ngô cung bo, ã
nhòm s h ánh úp quân ta, n lúc Thn V! git tên Nghim hung tàn, li giúp kW gian dy binh ánh
chim6. Ch vì kW thù ca vua cha ch a di t, mà di ch kia ngo ng &c càng già. Kiêu ngo muôn b,
lng loàn trm phách. Gi Cao Hoàng là em7, coi D# miu là cháu8 lên m+t nh ch áy ging khác gì;
sang c p châu Lang Chánh, sang quy ph An Tây, nh nc còn c hn loài ông b. V n t &c Sm
Th &ng, Sm H, nó n ln nh t'm; nhân dân biên gii ca ta, nó lm lét cn trm. Thu$n Bình, Sa Bôi
do v$y ri ren; Lâm An, Quy H&p b chúng giày xéo. Thang Th &ng, Thang H là biên p ca ta, nó c p
ot hoành hành; o Lu$n, o Xa, tên th% tù phn ta, nó kêu gi, cha chp. S ca nó sang thông,
thì ta h$u ãi cho v, quan ca ta giao thi p, nó li [21a] bt gi< b= ng#c.

1

N c Lâu Lan:  vùng Tây V c, ón  ng git s gi c a Hán V!  i s n c V! Uyn. Hán Chiêu  sai Phó T sang ánh
và tiêu di t n c ó.

2

T D ng: tc Công Tôn Thu$t, chim c t Th#c, x ng , chng li nhà Hán. Mã Vi n t"ng nói vi NgZi Ngao: "T D ng nh
con ch ngi d i áy ging". Ý nói kin thc nông cn.

3

Ngô Nguyên T phn nhà  ng, Lý T% l&i d#ng êm có tuyt, ngZng vt m , em quân ánh, bt  &c Nguyên T.

4

Hiên Hoàng: tc Hoàng , tên mt ông vua trong truyn thuyt Trung Quc.

5

Chu Tuyên: tc là Chu Tuyên V ng, Hoài Di: là R& Di  min sông Hoài thi ó.

6

Xem BK 10 vi c nm Tân S u (1421) và BK 11 vi c nm i Bo th 2 (1441) và i Bo th 3 (1442).

7

Ch Lê L&i.

8

T" Lê Thái T% n Lê Nhân Tông, không có v vua nào miu hi u là D# Tông. Có lJ ch< D# do ch< H u chép lm. Thái Tông chôn
 H u Lng, nên H u miu dùng  ch Thái Tông.
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n n c tên Cm Công trong khi ^n náu, nó ã giúp z bao che và lúc tên Cm Công tr m+t
cn càn, nó li cho quân tip sc. Xâu xé b cõi ta, chim ln t ai ta. Khinh nhn t ph#, l"a di làm
càn. ây âu ch là mi lo mt thi ni c ng gii, mà th c là mi thù muôn kip ca n c nhà.
Tr?m ni phúc c ca tiên t%, rng m u xa ca Hoàng v ng. R a s nh#c cho Tri u Tng phi
cu hoà r& Nhung1, m lòng hiu sinh nh tri t; ph#c mi thù cho T T &ng ã cht vì nn n c,
ánh d>p theo ngh a sách Xuân Thu2.
Hung chi ám dân chn man r& này, t" lâu nhim hôi tanh ca loài chó Lão Qua; mun khôi
ph#c c ng th ng cho t#c mi, t phi vung cung kim, d$y oai thanh l"ng l?y.
[21b] Ng i có sc vác nh, d ng c u t$p h&p trong quân ng!; kW có tài nhy xa, v &t i,
u xô n d i bóng c. Ng i bàn lu$n quân c, giúp thêm m u k; kW núi r"ng ^n d$t óng góp tài
nng. Ng i ng i u hm h vung g m, ai ai c!ng múa tay nhy nhót. Hãy xem ý chí ca ba quân,
 bit lòng ng i u mun ánh.
ã nh ngày 28 tháng 7 này, +c m nh t ng thn, chia  ng tin ánh. Chinh Tây t ng
quân3 Lê Th V c là tiên phong, i  ng chính ch huy các quân các doanh du kích, tr c hãy git tên
cháu hiu ca gi+c Bn Man  ch+t vây cánh nó, ri chim ngay t him yu là x Trn Ninh mà ánh
vào lòng gi+t. Chinh Di t ng quân Trnh Công L ch huy các doanh quân th% binh t"  ng An Tây tin
vào  chim gi< mn th &ng l u. Trn LZ t ng quân Lê ình Ngn ch huy các doanh quân hoành dã
t"  ng Ngc Ma ánh ti  ct ngn  ng gi+c chy. Du kw phó t ng quân là bn Lê Lng i
 ng châu Thu$n MZi  bóp c% ch>n l ng.Tho t+c phó t ng quân là bn [22a] Lê Nhân Hiu theo
li ph Thanh ô  ánh chZ s h. Mun mt tr$n $p tan n c T, phi nhiu m u mà l"a n c S.
Nó nh ong àn kin l!, c gi< thì  &c bên n, núng àng kia; nó t a h u chy, qu kinh, ánh li thì
th ã chia, l c li yu. Li u m u l &c ta ã bày tr c, bit quân gi+c tt phi cm tù.
Nay tr?m t cm c mao trng iu khin, t cm l zi búa vàng ch huy. ánh d>p t man, trói
bt bn gi+c mà i tr c không trói bt  &c; k t#c ông cha, làm xong công vi c mà ng i x a ch a
th làm xong.  c  lâu dài n muôn i  &c m mang;  s nh#c to ln ca trm vua  &c r a
sch. Trên tri cao, d i t rng, sáng soi công li t huy hoàng, tây giáp bin, nam g+p sông, rng m
c  sáng ln. Bá cáo trong n c,  mi ng i hay".
Tháng 8, ngày 23, sai t ng thn em 18 vn quân, chia làm 5  ng [22b] i ánh Ai Lao,
Bn Man và Lão Qua, u phá tan c.
Phò mã ô uý ông quân ô c ph ch ng ph s oan V! hu Trng Công L làm Chinh Di
t ng quân, eo n t ng quân. ô c ng tri Lê V nh làm Chinh Di phó t ng quân và T%ng bình
ng tri là bn Nguyn Lng d?n quân kiên d!ng các v Minh Ngh, Qung V!, Ngc Kim, Anh c,
Phn Uy thuc ông quân, gm 2.000 ng i, theo  ng An Tây tin ánh Ai Lao. Du kw phó t ng
quân Lê Lng và Th% binh tham t ng inh Th Nghiêu u d i quyn ch huy.
Li l nh cho bn Công L r'ng:
Nay sai bn các ng i em quân hùm gu, quét bn chó dê, phi dùng quyn uy sai khin các
t ng. Ng i mang n t ng quân nu nh  lz c hi, thì cho chy trm tâu báo  hành ti; hàng
tham t ng, phó t ng mà trái l nh thì óng c!i gii v ng doanh; t" hàng v , t%ng tr xung thì c
chém u, không phi [23a] ngn ngi.
Li l nh cho quan ký l#c là bn Nguyn Nh Uyên, Nguyn Cng: trên t" t ng súy, d i n
binh lính, ng i nào chm ch  &c vi c, ng i nào l i bing ngu n, kW nào dám hèn nhát khip
nh &c... tt c u phi ghi chép cho rõ  tâu lên.

1

Nhà Tng n thi Cao Tông phi x ng thn, np cng cho n c Kim. Các vua Tng h Tri u nên gi là Tri u Tng.

2

Ch vi c T T &ng công di t n c K`  báo mi thù ca t% 9 i T Ai công  &c sách Xuân Thu khen.

3

Nguyên vn là " Chinh at6y t ng s , ch< " s " in lm, các bn in sau ch<a là 'quân"
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Li ban cho Chinh Di t ng quân doanh ngân bài nh= th ng công  sau ban th ng tu` theo
mc .
Sai Chinh Tây t ng quân Sùng qu$n công Lê Th V c em quân i theo  ng chính Trà Lân,
ch huy các doanh du kích, ánh Ai Lao và Bn Man. Sai Trn LZ t ng quân Lê ình Ngn ch huy các
doanh hoành dã t"  ng Ngc Ma tin sang  ón ch+n  ng gi+c chy. Du kw phó t ng quân là
bn Lê Lng tin theo  ng châu Thu$n MZi  ch>n yt hu gi+c. Tho t+c phó t ng quân là bn Lê
Nhân Hiu thì theo  ng Ph Thanh ô mà ánh vào ch% s h ca gi+c. Nm o quân cùng h&p
ng ánh Ai Lao, phá tan bn chúng, vào thành Lão Qua1 , tch thu ca ci châu báu. [23b] Quc
v ng n c y chy trn. Ta bt sng dân chúng, chim ly t ai, n t$n sông Tr ng Sa2, giáp biên
gii phía nam n c Min i n, nh$n  &c th ca n c Min i n, thng tr$n tr v.
Tháng 9, ngày mng 1, ra sc ch cho các ô c ca nm ph và th &ng th ca sáu b r'ng:
Khi tan chu lui ra, tr ng quan và liêu thuc bên d i nu t ti n v nhà thì x ti giáng chc.
Ngày 13, ra sc ch r'ng: Khi làm chúc th và vn kh, phi tìm ng i cùng thôn p, tu%i t" 30
tr lên, l$p vn t làm chng, thì mi cho phép thi hành. KW nào dám c tình trái l nh này, dZ bo ng i
ít tu%i làm chng, hòng cho trôi k gian ca mình, thì x chúc th , vn kh ó không h&p pháp.
Mùa ông, tháng 10, ngày 18, i giá khi hành i ánh Ai Lao.
Ngày hôm y óng inh  Phù Li t. Gi d$u có h=a tai, l a cháy lan n kho thuc súng ca v
Thiên Uy  c a oan Môn. Cháy [24a] sch c khu nhà túc tr c ca các v Thn tý, Tráng s , i n tin
 phía tây.
Tháng 11, ngày mng 6, ra sc ch sai Phó oán s v C^m y Trn Bo và ô ch huy thiêm s
Phm Nhân Kính n ph Trn Ninh  trù tính ti chZ, lo li u cha l ng.
Trn Bo cùng H<u tun tiu3 phó t ng quân Nguyn Cnh Thanh l c chn nh<ng ng i kh=e
mnh, t nguy n trong k` quân và ng i làm th&  hai doanh t h<u, mZi doanh ly 600 ng i cng là
1.200 ng i, ly khí gii, l ng th c ca các doanh  i n quân doanh ca Chinh Tây t ng quân Lê
Th V c.
Xung chiu h=i tin tc ánh n c Lão Qua và h=i tin v các doanh ca Chinh Di t ng quân
Trnh Công L min th &ng l u, ca Trn lZ t ng quân Lê ình Ngn min h l u xem ã tin  &c
gn hay xa, còn hành quân ã hay ng"ng li... phi tâu lên cho t ng t$n, h>n [24b] ngày 21 tháng
này, n hành i n Ching Vang báo cáo. Li d# r'ng:
Th báo thng tr$n ca Chinh Tây quân doanh ánh phá n c Lão Qua b gi+c Bn ón ch+n mà
mt thì bn t ng quân Lê Th V c làm bn tâu theo s th c và kê khai h tên nh<ng ng i ct  &c
tai gi+c ti tr$n giao cho Trn Bo mang theo v hành ti.
Ngày mng 8, xa giá i ti Châu B, óng doanh  ây 4 ngày. n ngày 22 4 i giá tr v.
Ngày 29, quan Khâm sai phó oán s v C^m y Trn Bo và H<u tun tiu phó t ng quân
Nguyn Cnh Thanh mang sc ch ti Sa Quan, châu Ni m Tng Trung  ngã ba sông min th &ng l u
thuc t Lão Qua.
Tháng 12, ngày 28, vua v ti kinh s .
Li ánh Bn Man. Sai t ng quân K` qu$n công Lê Ni m eo n t ng quân, mang [25a] 30
vn quân ánh Bn Man, vì có th báo thng tr$n ca Chinh Tây quân doanh ánh n c Lão Qua b gi+c
Bn ón ch+n làm mt.

1

Tc là thành Luông Pha Bang, t#c gi là M ng Luông.

2

CMCB23 chép là sông Kim Sa, sông Kim Sa tc là sông Irauadi  Min i n.

3

Nguyên vn là "T h<u tun tiu phó t ng quân... "S a theo t 24b: "H<u tun tiu phó t ng quân Nguyn Cnh Thanh...".

4

Ngày mng 8, xa giá ti Châu B, óng doanh 4 ngày, thì ngày tr v phi là ngày 12 ch không phi là ngày 22.
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Quân vào c a i, Cm Công b= chy ri cht. Quân ta t thành, ánh phá các thành khác, t
các kho tàng.
Tr c ây dân chúng Bn Man có n 9 vn h nh ng b cht ói gn ht, ch còn hn 2.000
ng i, mi sai ng i ti x ng thn xin hàng. Bèn phong cho ng i ging nòi ó là Cm ông làm Tuyên
úy i s, li +t quan li trn gi< các huy n  cai tr. Sau Cm ông li làm phn.
S a nh li bi t l nh 25 iu v vi c i ánh Chiêm Thành và quy nh chính l nh hành quân
cùng các l th ng công.
Canh Tý, [Hng c] nm th 11 [1480], (Minh Thành Hóa nm th 16). Mùa xuân, tháng
giêng, xa giá t" Bn Man v n [kinh s ].
Ngày mng 10, Tri huy n B'ng T ng nhà Minh là Lý Qung Ninh bt giam ng i ca ta sai i là
Hoàng Th Cung.
[25b] Thi bt ng i già yu trong quân ng! và min duy t tuyn.
Tháng 3, ngày 15, ra l nh r'ng:
Các quan viên nh$n chc  vùng t c hi ã  hai ln kho khóa tr lên mà xng áng vi
chc v#, không có ti lZi, thì Li b xét th c, ri iu v ch% t lành.
Ra sc ch r'ng:
Phép kho khóa ã có l nh s|n, ct  phân bi t ng i hay d, t= rõ vi c khuyên rn. Nay Li b
và quan các nha môn trong ngoài, nên theo úng l mà làm  khuyn khích mi ng i. Nu dám nhu
nh b= phép nh tr c kia, thì khoa ph# trách kim xét nêu lên, theo lu$t mà tr ti.
Ngày 22, gi d$u, m a á trong 2 khc.
Thi bt quân sc.
Mùa h, tháng 5, ngày mng 6, gi d$u, có sao sa t" gi<a tri ri v ph ng ông.
H b th &ng th Lê oan Chi dâng li bàn:
Các quan ph huy n tuy làm xong vi c thu khóa, nh ng nu trông nom vi c p ê làm  ng
không chm, nh<ng lúc rZi vi c nông mà ch a hoàn thành,  tr ngi ti thu hoch, thì n [26a] k`
kho khóa sJ không  &c th c chc và thng cp,  rn nh<ng kW coi th ng vi c dân.
Tháng 6, hn.
Ngày 20, ra sc ch r'ng:
Hình quan và các quan th"a hin ph, huy n các x xét x án ki n, ly ca út thì nhiu, gi< lJ
công thì ít, có tr ng h&p   ng vn án n 3, 4 nm; có tr ng h&p nha môn trên d i ùn ^y l?n
nhau, %i trng thay en, cho trái làm phi, gian trá trm cách, lý ngay không  &c t= bày, oan trái
nhiu, su than lm, n nZi hn hán xy ra luôn. Triu thn phi công b'ng mà l a chn ho+c ho+c sa
thi hình quan và quan th"a hin ph huy n các x  u  &c ng i gi=i, xét x úng lJ, phái tâu lên
 thi hành.
Ngày 25, T%ng binh ng tri Bc Bình Trn Ao sai li t hi u ào Phu Hóan em 600 tên quân c
n a ph ng Cm Qu m c a i Thông Quang1 n t$n ruông x Ban [26b] ng d ng dóng rào
chn nganh. u m#c ng i n c ngoài2 là bn La Truyn em th% binh ti ánh bn. Phu Hoán lui
quân v c a i. La truyn li em quân nh% rz dóng em t i. Trn Ao em vi c y tâu vua sai quan
T l  a t tâu cho triu thn xem. Lê Ni m tâu r'ng:

1

C a i Thông Quan  xã Quang Lang, châu Ôn, sau %i là n Quang Lang (CMCB 13).

2

La Truyn là mt viên th% tù tnh Qung Tây, Nguyên vnlà "hóa ngoi u m#c ", ngh a là viên u m#c  ngoài vòng giáo hóa
ca triu ình (i Vi t).
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Nay nu d ng li dóng rào, tt h li phá i, không có ích gì. Nên sai quan n khám, nu qa là
t ca ta xen vào trong t ca h và b h xâm chim thì vJ i  cho rõ ràng, vu tâu úng s th c,
ri làm t t s|n &i l nh. Nm này sai s sJ giao cho bi thn mang i trình vi ô ty tnh Qung Tây,
bi n bch phi trái, ri sau hãy d ng rào. Vua y theo.
Ra sc ch r'ng:Các quan vào chu, khi n ngoài c a oan Môn, nu g+p ngày m a thì tm
tránh m a  hai bên hành lang phía ông và phiá tây.
[27a] Ra sc ch r'ng: Các li viên thi Z thì  &c b% làm chánh quan các châu, huy n và các
chc kinh lch, th l nh, phó s: Còn các li viên không thi Z thì ch b% làm quan th l nh ho+c các quan
 châu, huy n.
Muà thu, tháng 8, có sc d# r'ng: Hình quan là chc quan trng, phi chn ng i có s tr ng.
Quan các ty  Hình b, không k là nho hay là li, nu tài nng kin thc nông cn, không am hiu v
hình danh, thì  ng quan b y l a thi ra, làm ban tâu lên, giao cho Li b %i b% chc khác, ri chn
các quan trong kinh ngoài trn, ng i nào ã nh$n chc  hai k` kho khóa tr lên, ã thi Z và có tài
nng, kin thc, cùng nh<ng ng i do li viên xut thân mà ã t"ng tri vi c hình danh  b% vào thay.
Ngày 27, nhà Minh có sc vn  a sang nói r'ng:
"Gn ây,  &c các quan trn th và t%ng binh Vân Nam, tâu r'ng Quc V ng An Nam vô c
iu ng binh mã ánh git  t Lão Qua [27b] n nay v?n ch a lui quân, li nh ánh n c Bát
Bách Tc Ph#1. V$y t cho V ng bit, nu có phm lZi nói trên, nên gp lui quân; nu không, V ng
phi sang báo ngay  triu ình truy xét kW báo cáo b$y tr ti theo pháp lu$t.
Ngay hôm y, vua sai T l giám  a t sc y cho triu thn xem. Bn Lê Th V c bàn nên tr
lilà:
Vì hi n nay có 13 ng i  thành ông Quan chy trn sang biên gii n c Lão Qua, nên sai bn
u m#c Nguyn Báo n a gii  òi li, ch bt  &c xe buôn bán ch v, không liên quan gì n
vi c ánh Lão Qua và vi c mun ánh Bát Bách Tc Ph# c. iu y là nói ba. Bèn giao cho Nguyn Vn
Cht mang t tâu i.
Bn Binh b t th lang Trn Trung L$p, Hàn lâm kim tho Lê Tun Ngn, Phan Quý vâng m nh
i s nhà Minh tr v, nhân ti n mang theo sc vn ca vua Minh v. Vua sai [28a] Ngô Vn Thông  a
sc y cho triu thn xem. T sc nói:
"Mi ri bn bi thn Trn Trung L$p tâu r'ng l tin cng ti Long Châu, huy n B'ng T ng,
tnh Qung Tây, Thì Tri huy n Lý Qung Ninh, Tri châu Thi u Nguyên không ng phó nghênh tip ngay
và chia cho hai châu Th &ng Thch, H Thch ch i, n nZi b ngn tr lâu hàng tháng, nên t" nay,
h có s thn sang kinh ô, thì g i t t tr c cho các quan T%ng trn, h>n ngày ti B'ng T ng ón
chuyn ti Long Châu, Tuyên ph Qung Tây theo l ct ng i  a i, khi s thn v thì giao cho quan
li có trách nhi m  a ra ngoài c a i Hung Thôn  cho kh=i b ch$m tr".
Ba ty ô, Th"a, Hin Lng Sn là bn L u Doãn Tr c, Nguyn  (có sách chép là L u Doãn
Thông và Nguyn H<u ) tâu r'ng:
Ng i châu T Lng n c ngoài tràn vào châu Lc Bình, c p ly ca ci và trâu bò súc v$t ca
bn Hoàng Lô, Mã Bát  Lc Bình mang i. [28b] Quan th b Lê ình Hoán không bit ngn gi<: xin
giao cho v Cm y bt h=i ti.
Bn triu thn Lê Th V c nói: Nó quen thói tr c, hay tràn vào c p bóc dân ta. Nay nên sai
ông các son t i p vn cho v Lang Sn g i sang châu T Lng trách h v vi c không bit cm
oán nhân dân trong ht,  chúng liu l nh gây hn  biên gii, v &t cõi c p bóc trâu bò ca ci,yêu
cu bt phi tr li.
1

- Bát Bách Tc Ph#: có ngh a là "Tám trm v&. "Theo sách Thiên h qu$n quc l&i b nh th thì ó là tên mt b lc ng i Man
vùng biên gii Vân Nam - Min i n. T ng truyn tù tr ng b lc này có 800 v&, mZi v& qun lý mt tri, vì th mi gi là n c
Bát Bách Tc Ph#.
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Li son tho sc ch, sai mt viên giám sát và mt viên quan nhàn rZi cùng vi ba ty x ó iu
tra xem bn Hoàng Lô vi bn kia tr c ây có chuy n gì vi nhau không, duyên do phi trái th nào,
xét cho rõ ràng tâu lên. Nm nay sai s ông các li em u uôi vi c c p bóc tr c sau, son t t
ca triu ình, giao cho s thn nhân ti n mang sang cho các quan T%ng trn và T%ng c L zng Qung
yêu cu iu tra xem châu T Lng trong ht vì c gì em dân chúng v &t qua biên gii sang c p bóc,
gây hn sinh s [29a]. Bn Lê ình Hoán không bit ngn gi<  ng i n c ngoài vào c p bóc, nu
úng nh li tâu ca bn L u Doãn Tr c thì cho bt h=i. Li b kíp chn quan khác n thay.
Mùa ông, tháng 11, ngày 18, sai bn bi thn Nguyn Vn Cht, Doãn Hoành Tun, V! Duy
Giáo sang tu cng nhà Minh và tâu vi c Chiêm Thành.
Tháng 12, ngày inh d$u, vua  a t biu v vi c tin cng h'ng nm so Hàn lâm vi n th th
L ng Th Vinh son tho  triu thn bàn.
Bn Lê Th V c nói:
"Ba bài biu, vn u thu$n lJ c, nh bn Thân Nhân Trung ã cùng tâu lên".
V giy t bang giao, vua tr c ht sai quan Hàn lâm vi n son tho, ri trao xung cho ông
các xem, sau li  a cho triu thn xem. Nu có ý gì khác, thì cho s a li. Vì th, ng i Minh th ng
khen r'ng n c ta có nhiu ng i gi=i.
Ba t biu vn thì mt t [29b] trình vi c u m#c n c ngoài là La Truyn1 phá dóng rào  c a
i Thông Quang,mt t trình v vi c Tri huy n B'ng T ng Lý Quãng ninh bt gi< ng i ca ta sai i là
Hoàng Th Cung.
Phát tin np ch ban cho i thn và các quan mua t l#a dâng np, vì mùa ông nm y là k`
sai s cng ph ng Bc.
Tân S u, [Hng c] nm th 2 [1481], (Minh Thành Hóa nm th 17). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 19, ô cp s trung V! Mng Khang dâng th nói các vi c, i khái có 4 iu:
1- KW nào xâm chim rung t ca ng i khác và ch+t nêu, nh% mc, t
phi pht tr &ng và bim trut: nu phá b= b rung thì ch pht tin thôi.

ti n l$p gii hn thì

2- KW nào ch+t phá cây ci, tre pheo  v n m ng i khác thì phi pht tr &ng và bim trut,
nu cày phá m ca ng i x a thì u x ti l u.
3- Ly v& phi ly ng i ngoài, không  &c ly [30a] kW giàu sang, thân thích phi loi, kW nào vi
phm, thì x ti .
4- Các quan ty s ti khi khám xét án ki n trong ngoài và loi tp phm, phi theo úng hn
nh trong lu$t mà x oán phi trái, không  &c ùn ^y cho nhau  kéo dài; kW nào làm trái thì phi
pht tin nh l nh.
Mùa h, tháng 4, thi hi cho các c nhân trong n c, ly Z bn Phm ôn L 40 ng i.
Ngày 27, vua ng i n Kính Thiên, thân hành ra u bài vn sách h=i v lý s.
Cho bn Phm ôn L, L u H ng Hiu, Nguyn Doãn nh ba ng i % tin s c$p  ; bn Ngô
Vn Cnh 8 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn Minh o 29 ng i Z ng tin s xut thân.
(Phm ôn L, tên t là L Khanh, ng i huy n Ng Thiên, ph Tân H ng ng#  làng Thanh
Nhàn, huy n Kim Hoa2, khi Z 27 tu%i, thi h ng, hi, ình u Z u, ng i i gi là Tam nguyên
ôn L).

1

Nguyên vn là "Hóa châu u m#c La Truyn..." ch< "Hóa Châu" là do ch< "hóa ngoi" khc lm.BK 13, 236b ã chép rõ La
Truyn là "hóa ngoi u m#c".

2

Sau là huy n Kim Anh, nay thuc Sóc Sn, Hà Ni.
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Tháng 5, ngày 21, tri u bn tin s Phm ôn L vào trong an Trì. Vua [30b] ng i n Kính
Thiên. Các quan Hng lô truyn l nh gi tên. Li b ban n m nh. L b b ng bng vàng, n%i trng
nhc, r c ra ngoài c a ông Hoa treo lên. Xong ri ty Mã cu em ng a tt  a trng nguyên v nhà.
Xung l nh r'ng:
Quan các v , ty, s Tráng s , Thn v!, Hi u l c, i n tin, Ng! ph, Mã nhàn, Thun t &ng
trong kinh, các quan v s, ph, châu, huy n bên ngoài, nu có ng i Jo khoét quân lính, mt hi nhân
dân, ch chm làm l&i cho mình, không ngh n phép n c,  trong thì  ng quan là các Ch huy, 
c Kim im, ô c và các quan oán s , Kinh lch; bên ngoài thì hay ty Th"a, Hin, u phi công
b'ng xét x , tham kho d lu$n ca mi ng i, ng i nào tr c kia có nh!ng lon, tuy không có chng
th c, nh ng mi ng i u bit; cùng là ng i nào liêm khit, không mc [31a] thói tham ô, kê ra t"ng
loi tâu lên c, trao cho Giám sát ng s  o ó th^m tra li, làm bn tâu lên, sJ khu x  t= rõ
khuyn khích và tr"ng pht.
L$p s n in. Xung chiu r'ng:
M n in là  dùng ht tim l c ca ngh nông, m rng ngun trích tr< cho nhà n c. Nay
l nh cho các x nh n in thành ba b$c th &ng, trung, h.
Tháng 6, ngày 20, chn thi bt quan viên và b%ng lc.
Quan viên quá nhiu, tiêu phí lc kho, l#c khoa phi tra xét xem t" nm Quang Thu$n th 2 n
nay, quan viên nào ã t"ng phm các ti hi l, ã b x các ti bim, giáng, cùng các t ng hi u, qun
áp,  thiu ván thuyn, gZ lt, ci, gch... v#ng trm bt quân np tin, n nZi thiu nhiu th phi
np, tr giá t" 10 quan tr lên mà ng i y hãy còn ti chc thì bt phi thôi vi c,  tri t nh<ng quan
tham nh!ng [31b] cho bt lc.
Ngày 21, xung chiu r'ng:
Các quan trong ngoài ua nhau kim l&i là bi quan có trách nhi m n nói ch a  &c ng i gi=i.
KW thì nhu nh không có tài cán gì, ng i thì  kích quá  r c gièm pha. Quan li tham nh!ng, dân
chúng oán thán, em khí d< làm trái khí hòa, mi t này phi nên tr" b=. T" nay tr i, các chc khoa
ài, hin sát, triu thn phi công b'ng mà bàn chn, ai nên th ra, ai nên b% thay, làm bn tâu lên thi
hành,  tr" b= t c!.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 4, Phó ô ng s kiêm T xuân ph ng tá trung doãn Quách ình
Bo tâu v vi c t ti n u%i dân trú ng# nh sau:
"Thn trm ngh r'ng: Kinh s là gc ca bn ph ng; tin ca trao %i mua bán tt phi cho
l u thông  dùng, không nên  thiu thn. Tr c ây, dân c ph Ph#ng Thiên, tr" nh<ng ng i quê
quán  ph ó, gián ho+c có ng i tuy không phi quê  ó, nh ng có [32a] c a hi u, thu ngch và
np thu, chu sai dch vi bn ph ng. Nay quan ph Ph#ng Thiên li không h=i xem dân tp c  ó có
c a hi u, thu ngch hay không, u%i ht c v nguyên quán, e r'ng nh th thì ni kinh s sJ buôn
bán th a tht, không còn sm ut phn thnh n<a, không nh<ng ng i làm ngh buôn bán sJ tht
nghi p nhiu, mà ch& búa e sJ trng rZng, ngch thu sJ có th thiu h#t, có phn không ti n. Vì th
tâu xin: Ngoài nh<ng kW vô loài tp c thì nên u%i i, còn nh<ng ng i chuyê có hàng ch&, c a hi u,
tr c ây ã biên vào thu ngch thì hãy cho  &c c trú  buôn bán sinh nhai, cho vào bn ph ng
np thu theo l c!".
Tháng 9, ngày 27, ra sc ch r'ng: T" nay, các phi tn và quan viên thì làm s% riêng.
Mùa ông, tháng 10, ra sc ch r'ng: Quan các v , s, ng i nào dám hch [32b] sách tin ca
nh tr c, tính t" 5 tin tr lên thì pháp ty sJ tr ti theo lu$t pháp, ngoài ra, t" 4 tin tr xung thì nht
lu$t bãi chc sung quân, nh l quan viên tham nh!ng.
Xung ch d# gm 56 iu:
Tuyn ng i b% sung quân ng!.
Kho thi con cháu các quan viên, h=i v làm vn, vit ch<, làm toán.
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ào h Hi Trì. H này quanh co n 100 d+m. Gi<a h có i n Thúy Ngc, bên h xây i n
Ging Võ  t$p luy n binh t &ng.
Ly Nguyn Bá Ký làm Li b th &ng th . (Nguyn Bá Ký ng i Chí Linh).
Nhâm Dn,[Hng c] nm th 13 [1482], (Minh Thành Hóa nm th 18). Mùa xuân, tháng
giêng, vua ng v Tây Kinh.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 6, ra sc ch r'ng: Nho sinh tú lâm c#c, s ng i thêm nhiu mà
ng i ging t$p thì ít. Quan Li b chn ly 3 viên quan Hàn lâm vi n có th kiêm chc T hun Tú lâm
c#c [33a] ri làm bn tâu lên, thuyên b%  ti n ging t$p.
nh l nh bo c quan Th"a ty. Ra sc ch r'ng: Quan Th"a ty các x, chc nhi m rt n+ng n,
trong khi chn b%, phi  &c mi ng i u b'ng lòng. K t" nay, quan Th"a ty các x có khuyt thì Li
b% tâu lên,  a xung cho triu thn theo nh l ca hai ty ô, Hin mà bo c quan viên trong ngoài,
ng i nào làm n%i chc y,  a cho Li b thi hành.
Ngày 16, ly ào C làm Hàn lâm vi n th c ông các hi u th . Vì C hu vua i ánh min
tây, chm ch  &c vi c, không h phm l nh cho nên  &c thng chc.
Tháng 8, i xá thiên h, có 63 iu.
Làm s% h tch. Nghiêm Lâm tâu r'ng:
Khi làm s% h tch, Xã tr ng phi chua rõ các quan viên [33b] chc ph^m cao hay thp, t
t c nhiu hay ít. Nu không chua rõ ràng, H khoa kim soát tâu lên, quan ph huy n và Xã tr ng
u b tr ti.
Tháng 9, ngày 15, gi Tut, nguy t th c.
Mùa ông, tháng 10, kho hch quân và dân, h=i v vit ch<, làm toán.
Ra sc ch kim xét s% h tch và s% rung t. T" L#c1 khoa n Li b, nho sinh Tú lâm c#c,
cùng vi li viên H b và li viên Th"a ty u ti chùa Báo Thiên, quán Hi ng  cùng kho xét vi
ph, huy n.
Ly Lê Ninh làm H b t th lang: Phm H ng Hiu làm H khoa cp s trung.
Quý Mão, [Quang c] nm th 14 [1483], (Minh Thành Hóa nm th 19). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 13, cm yn ti c công làm cZ bàn tim l.
Ngày 15, cm th k` quân  thu tin và thông ng vi con buôn.
[34a] Làm i n i Thành, ông vu, tây vu  Vn miu cùng i n Canh Ph#c, kho chc ván in,
kho cha  t l, ông tây  ng nhà Minh Luân.
Tháng 2, ngày 15, ra sc ch r'ng: Nhân dân và quân sc, ai thi h ng Z tam tr ng, thì sung
sinh , Z t tr ng thì sung sinh viên  Tng Qung  ng nh l c!. Nu sinh  t"ng thi h ng mà
không trúng k` nào thì phi sung quân, trúng mt k` thi v làm dân chu phú dch nh l . Sinh viên Tng
Qung  ng mà thi hi không Z thì sung quân. Quan Th"a, Hin và quan Quc t giám phân loi tâu
lên  thi hành theo l ã nh.
Mùa h, tháng 4, ngày 14, ra sc ch r'ng: Các t nhân tranh chp ánh nhau thì pháp ty chia ra
th phm và tòng phm mà tr ti.
Ngày 22, ra sc ch r'ng: K t" nay, sáu b có các bn tâu [34b] và ht thy công vn các vi c,
u phi ký tên  cui t giy nh các quan Kinh lch nm ph và th l nh Th"a ty các x.
Tháng 5, ngày 18, ra sc ch cho chánh quan các s Tun t &ng, Mã nhàn  &c eo thW bài vào
các bu%i triu tham th ng l , nh quy nh cho các chánh quan  nm ph.
1

Nguyên vn là "t L#c khoa". Bn dch c!, theo Lch triu hin ch ng loi chí ch<a là "m nh L#c khoa", ngh a là "sai L#c khoa".
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Quy nh thi hn vào tr ng thi h ng và l tin cng s nhân. Bn L b th &ng th
Giang bá Lê Ho'ng D#c tâu r'ng:

Lâm

Có sc ch sai chiu s hc trò ca Th"a tuyên s ty các x nhiu hay ít mà li u nh ngày vào
thi. Vâng tra nm Hng c th 5, tháng 8, ngày mng 5, Hàn lâm th c kiêm ông các i hc s
Thân Nhân Trung bàn tâu v l cng s ca các Th"a ty các x. Các x Hi D ng Sn Nam, Tam Giang,
Kinh Bc mZi x 130 ng i. [ 35a] Các x Thanh Hóa, Yên Bang, Tuyên Quang, H ng Hóa, mZi x 30
ng i.
Còn nh nh$t k` vào tr ng thi h ng, ch a bit nh vào ngày nào cho phi, bn thn xin &i
li Thánh th &ng dy cho: Thi h ng thì Th"a ty các x trong n c và ph Ph#ng Thiên ly ngày mng
8 tháng 8 nm nay u vào k`  nht. Th"a ty các x Hi D ng, Sn Nam, Tam Giang, Kinh Bc ly
ngày 18 tháng y vào k`  nh, ngày 25 vào k`  tam, ngày mng 1 tháng 9 vào k`  t, ngày mng
7 treo bng s nhân Z. Các x Thanh Hóa, Ngh An ngày 15 tháng 8 vào k`  nh, ngày 22 k`  tam,
ngày26 vào k`  t, ngày mng 1 tháng 9 treo bng s nhân thi Z. Các x Thu$n Hóa, An [35b] Bang1,
H ng Hóa, Tuyên Quang, Lng Sn, Thái Nguyên và ph Ph#ng Thiên u ly ngày 13 tháng 8 vào k`
 nh, ngày 18 vào k`  tam, ngày 26 vào k`  t, ngày mng 1 tháng 9 treo bng các s nhân thi Z.
Tháng 6, ngày mng 9, m a gió to, n c l#t.
Ngày 24, nh l gim bt Xã tr ng.
Mùa thu, tháng 9, ngày mng 2, Ng s ài phó ô ng s kiêm t xuân ph ng t trung doãn
Quách ình Bo tâu r'ng:
Nh<ng kW phm các ti nh i ác, i nghch, phn bi, trm c p, hi l, xui ki n, hng hách,
gian dâm, tham ô, bày m u hãm hi ng i, c ý git ng i là nh<ng ti g+p k` ân xá th ng l không
 &c d vào. Còn nh<ng tp phm khác, tuy phát hi n ra sau khi có l nh ân xá, nh ng ã phm t"
tr c khi có l nh ân xá, thì u cho  &c h ng l nh ân xá  rng n thánh. Vua nghe theo.
[36a] Mùa ông, tháng 11, ngày 11, sai Lê c Khánh, Nguyn Trung, Z C$n sang cng nhà
Minh.
Ngày 12, ra sc ch cho các v , ty, s làm  khí gii thì phi ti V! kh ca v , ty, s mình mà
làm, không  &c t ti n làm  nhà gii v! và im quân  ngoi thành, ai vi phm b x ti l u.
Sc d# cho Hàn lâm vi n th"c ch ông các i hc s Thân Nhân Trung, Ng s ài phó ô ng
s kiêm t xuân ph ng t trung doãn Quách ình Bo, ông các hi u th Z Nhu$n, Hàn lâm vi n th
c ông các hi u th ào C , Hàn lâm th th àm Vn L, biên son các sách Thiên Nam d h t$p2
và Thân chinh ký s 3.
Vua  vào bn tho bài t a Thiên nam d h t$p ca i hc s Thân Nhân Trung r'ng:
H=a th thiên oan b,
Bng [36b] tàm ng! sc ty,
Cánh cu vô ch th,
Tài tác c%n long y.
(Vi d t lông chut l a,
L#a nm sc t'm b'ng,
Li tìm tay vô ch,
Ct may áo c%n rng).

1

Nguyên vn là "An Qung". Nh ng tr c ó (t 35a) ã ghi là An Bang, An Bang %i thành An Qung là vi c v sau, vào i Lê
Anh Tông (húy là Bang) (1556-1573).

2

Thiên Nam d h t$p: gm 100 quyn, ghi chép  các ch , lu$t l , iu l , cáo sc ca c mt thi. Sau i Lê trung h ng,
các b này b tan tác, m i phn ch còn  &c mt.

3

Thân chinh ký s : ngh a là ghi chép v vi c thân chinh ca nhà vua.
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(Xét sách Thn d k` kinh ca ông Ph ng Sóc có nói r'ng: O ngoài cõi Nam hoang có l a,
trong l a mc loi cây không bao gi cht. L a cháy êm ngày dù m a to gió ln c!ng không tt. Trong
l a có con chut n+ng trm cân, lông dài hn 3 tc, nh= nh s&i t có th d t thành vi. Sách Th$p d ký
ca V ng T Niên có nói r'ng: Núi Viên Ki u  bin ông có ging t'm bng dài 7 tc, có v^y, có s"ng,
ly s ng tuyt ph lên, có kén t nm sc, d t làm áo m+c li n c không thm t).
Ly Nguyn Xung Xác làm Hàn lâm th c ch ng vi n s .
Giáp Thìn, [Hng *c] nm th* 15 [1484], (Minh Thành Hoá nm th 20). Mùa xuân,
tháng giêng ngày 16, Thái uý Phú Quc công Lê Th V c cht.
Tháng 2, có d# ân xá.
Thi hi các c nhân trong n c, ly Z bn Phm Trí Khiêm 44 ng i.
Tháng 3, ngày mng 1, ra sc ch r'ng: K t" nay, ai khai ào m= bc thì phi np thu theo
quy nh.
Thi ình,  vn sách h=i v nhà Tri u Tng dùngnho s . Cho bn Nguyn Quang B$t, Nguyn
Giác, Mai Duy Tinh [37a] ba ng i Z tin s c$p  ; bn Ngô Vn Phòng 16 ng i Z tin s xut thân;
bn Chu ình Bo 25 ng i Z ng tin s xut thân.
Ngày mng 10, nhc rõ l nh cm mua bán c hip. Sc ch nêu rõ:
"Vi c cm mua bán c hip ã có l nh rt nghiêmmà các nhà quyn hào v?n ch a %i thói c!,
hi dân chúng, h=ng chính s không gì t b'ng. K t" nay, ph Ph#ng Thiên và hai ty Th"a, Hin các x
phi nhc li l nh c!, cm oán, rn bo. Các nhà sm s a l v$t c i xin, nu mua bán  hàng ch& dân
gian, hàng hoá ln nh= u phi tuân theo thi giá, không  &c quen thói gian ngoan nh tr c,  th
c$y oai, mua hip, c p ot, kW nào vi phm thì tr ti theo nh l nh tr c".
Ngày 12, nhc li vi c àn bà phá thai và phá thai cho ng i khác.
Tr c ây có l nh cm r'ng: [37b] Loi àn bà tàn nh?n, vì mun ít con cái  gi< ly nhiu
ca, ho+c ngi vi c sinh W, mun tránh khó nhc, thy mìmh có thai, dùng k cho s^y thai, th ng t%n
tính m nh, làm hi luân th ng, cùng là nh<ng kW phá thai cho ng i khác, u phi tra xét, tr ti theo
lu$t pháp. Th mà chúng v?n coi là t giy ln, không %i lZi tr c, v?n theo thói c!, t tr c càng tng,
coi th ng pháp lu$t, làm h phong t#c không gì hn th. Nay hãy nhc rõ l nh tr c, rn cm nghiêm
hn, n có ng i àn bà nào nh hng nói trên, mà mi ng i u bit, cùng là ng i chng không bit
rn cm, u tr ti theo lu$t pháp.
Mùa h, tháng 4, bt u cm kW giàu  phép quy nhiu x ng khai m= vàng bc.
Cm trong n c; Nu không phi là các dp t l, giZ chp, c i xin, ân m nh, n m"ng, ám
ma mà vô c hp nhau n ung [38a] thì tr ti theo lu$t pháp.
Ngày mng 9, cm ng i gi< c a nh$n tin út lót.
Ngày 21, nh l nh r'ng khi np các ngch thu vào kho thì quan c chi ca các Th"a ty không
 &c gây khó d.
Ngày 29, nh m nh cm m chôn sau không  &c che lp h ng m chôn tr c.
Tr c ó, phó s Thanh hình hin sát s ty x Yên Bang là Nghiêm Quang tâu r'ng:
"M ca quan viên và dân chúng ch a có phân bi t, cho nên kW dân mn ngu ti thy ng i có
quan t c thì cho là do mch t mà  &c th, khi có ng i nhà cht thì ua nhau chôn  'ng tr c,
sát phm n nm m. Con cháu nhà có m b vi phm, th ng em vi c ó ki n ti c a quan thì li
ch a có quy nh riêng, nên c!ng khó lòng xét rõ phi trái. V$y có nên chiu theo chc ph^m cao thp
mà quy nh t  m m rng h>p hay không?
n ây L b th &ng th Quách ình Bo bàn r'ng:
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"t  m m ca quan viên và dân [38b] chúng trong n c, có khi là rung t công, có khi
là rung t t . Nu kW nào ly rung t làm t  m m thì kích th c rng h>p c!ng phi theo
h ng t tr c sau cho phi. Ng i  m sau không  &c c$y là rung t t ca mình mà chôn sát,
che lp m chôn tr c. KW nào c ý vi phm thì con cháu h hàng nhà chôn tr c ki n ti quan t s ti,
bt m chôn sau phi di i chZ khác và bt phi np tin t l theo nh lu$t pháp". Vua y theo.
Ban xung l nh th ng công.
Cm nha môn các ph, v , ty c$y quyn  th mà ch i mng viên th l nh và ban n tr oán mà
tin c hay sa thi ng i càn b$y.
Tháng y, nh l ly ng i các xã ph#c dch l o v!.
Các quan vâng m nh i o v!  n chùa ni nào, cho ly ng i xã gn ó và ng i xã gn ó
và ng i xã bn x  t h ng, óng on, [39a] ph#c dch các quan và nuôi d zng tng s , mZi ngày
10 ng i, luân phiên thay %i  ti n vi c cy cy.
Ngày 13, nh l nh sách công ban xung, Hin ty phi kim soát.
By gi L b th &ng th kiêm t xuân ph ng t trung doãn Quách ình Bo tâu r'ng:
Tr c ây, h'ng nm sách công ban xung cho các ph  ngoài nh T th , Ng! kinh, ng
khoa l#c, Hi thí l#c, Ngc  ng vn phm, Vn hin thông kho.Vn tuyn, C ng m#c, cùng các loi
sách thuc. Nh ng có khi ph quan tham ô, t ti n gi< ri t ly làm sách t cu mình, không h giao cho
hc quan và y quan, rt là trái l . Vì th xin tâu bày: Hin ty các x hãy kim soát các ph trong ht
mình, nu thy nh<ng sách nói trên mà quan bn ph c tình gi< ri t, sách hc không giao cho hc
quan, sách thuc không giao cho y quan, thì c th c tình tâu h+c lên, giao cho [39b] Hình b tr ti. Vua
y theo, cho nên có l nh này.
Tháng 5, ngày 26, ra sc ch r'ng: Các quan cai qun quân dân trong kinh ngoài trn, trong ó
có ng i liêm khit, c!ng có kW tham nh!ng, nu không phân bi t nêu lên thì khuyên rn th nào  &c?
Trong thi ô c nm ph, ngoài thì  ng quan ba ty ô, Th"a, Hin, các quan hãy công b'ng mà bo
c các quan v , ph, huy n, châu trong ngoài, ng i nào liêm khit, ng i nào tham nh!ng u phi
khai rõ s th c, h>n trong 3 tháng k t" ngày sc ch  a ti, làm bn tâu lên, giao cho Ng s ài xét
li mà thi hành khu x  = rõ cách khuyên rn và  ni sc cho quân dân.
Ngày 27, Li b th &ng th Nguyn Bá K` tâu r'ng: Các quan viên có vi c mà Hình b xét h=i,
có viên nào can phm phi tr ti, thì l$p tc phi vâng l nh òi li sc [40a] m nh c! và khám h&p ri
trao v Li b tâu np.
Tháng 6, ngày 16, nh l nh b% d#ng sinh viên ba xá. Bn Phó ô Ng s ài Quách H<u
Nghiêm tâu r'ng: Bn thn trm thy quy nh v sinh viên ba xá ca Quc t giám, cho phép ng i nào
mZi nm thi hi mà rúng mt k`  &c các k`: h trúng  &c ba k` thì làm sung làm th &ng xá sinh,
trúng  &c hai k` thì làm trung xá sinh, trúng mt k` thì sung làm h xá sinh, mZi xá là 100 ng i u
 &c cp tin kho. Sinh viên ba xá mZi ng i u  &c 9 tin. n khi b% dùng, thì Li b và quan Quc
t giám bo l nh tin c  chn b%, còn nh s l &ng chn b% thì ba xá u nht lot ging nhau không
có phân bi t. Nay v tin l ng ca sinh viên ba xá thì h xá sinh nên gim, th &ng xá sinh nên tng 1
tin cho  1 quan, trung xá sinh  nguyên 9 tin nh tr c, h xá sinh gim 1 tin còn [40b] 8 tin.
n khi b% d#ng thì Li b và quan Quc t giám chZ khuyt mà bo c : th &ng xá sinh 3 phn, trung
xá sinh 2 phn, h xá sinh 1 phn. Nh th thì sinh viên ba xá thi trúng  &c my k`, hc gi=i hay kém,
th b$c tr c sau  &c thích h&p mà nhân tài trong n c u  &c khuyn khích. Vua y theo.
Mùa thu, tháng 8, ngày mng 4, nh l nh p b rung  gi< n c. Ra sc ch cho hai ty
Th"a, Hin các x và các quan ph, huy n, châu r'ng: K t" nay, x nào trong ht có ê iu b vz,
ng$p mt lúa mt mùa mà th có th gi< n c  làm nhi m v# chiêm thì hai ty Th"a, Hin ra l nh cho
các quan Hà ê, Khuyn nông các ph, huy n, châu phi nhân dp n c rút dn, ngh tr c k chng ói
cho dân, xem xét a th, tùy theo ti n nghi, c thúc [41a] dân làng ci p b rung, cn gi< ly
n c  làm nhi m v# chiêm, không  &c vt b= chc trách ca mình, coi th ng au kh% ca dân, ngi
nhìn mà không có k sách gì,  dân phi ói khát.
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Ngày 15, d ng bia có bài ký ghi tên các tin s t" khoa Nhâm Tut nm i Bo th 3 vua Thái
Tông triu ta n nay.
Vua cho là t" nm i Bo th 3 triu Thái Tông n gi1, vi c d ng bia,  tên tin s các khoa
v?n ch a làm  &c, sai L b th &ng th Quách ình Bo biên rõ h tên, th b$c các tin s t" khoa
Nhâm Tut nm i Bo th 3 triu Thái Tông, khoa M$u Thìn nm Thái Hòa th 6 triu Nhân Tông,
khoa Quý Mùi nm Quang Thu$n th 4, khoa Bính Tut nm th 7, khoa K S u nm th 10, khoa
Nhâm Thìn nm Hng c th 3, khoa *t Mùi nm th 6, khoa M$u Tut nm th 9, khoa Tân S u nm
th 12 n khoa Giáp Thìn nm nay, [41b] khc vào bia á.
Quách ình Bo nhân xin %i trng nguyên, bng nhãn, thám hoa thành tin s c$p  , chánh
bng thành tin s xut thân, ph# bng thành ng tin s xut thân  h&p vi quy ch ngày nay. Vua y
t tâu, sai Công b khi công d ng tc bia.
Bn t" thn là Hàn lâm vi n th"a ch ông các i thn hc s Thân Nhân Trung, Hàn lâm vi n
th c ông các hi u th ào C , àm Vn L, Ngô Luân, Hàn lâm vi n th th kiêm Tú lâm c#c t
hun Nguyn ôn H$u, Hàn lâm vi n th th kiêm Sùng vn quán Tú lâm c#c t hun L ng Th Vinh,
ông các hi u th Lê Tun Ngn, Hàn lâm vi n th c kiêm Tú lâm c#c t hun Nguyn Xung Xác chia
nhau son vn bia. Bn Trung th giám chính t Nguyn Tng và Thái Chúc Liêm [42a] cùng in th
Phm Lý vâng sc ch vit ch<. Kim quang môn ãi chiu Tô Ngai vâng sc ch vit ch< tri n.
Xét bài vn bia ca Z Nhu$n:
"S nghi p tr n c ln lao ca  v ng, không gì cn kíp hn nhân tài, in ch ng ch 
y  ca nhà n c, tt phi ch  b$c h$u thánh. Là bi tr n c mà không ly nhân tài làm gc, ch
tác mà không d a vào thánh nhân i sau thì u ch là c^u th tm b& mà thôi, sao có th t ti chính
tr phong hóa phn vinh, vn v$t im ch ng y ?.
K t" Thái T% bt u s a sang vi c hc vào k nguyên Thu$n Thiên, Thái Tông m khoa thi
u vào nm i Bo th 3, Nhân Tông chn ng i hin, dùng b$c gii, kính c^n tôn theo phép c!. n
nh vi c d ng (có sách chép là "ph#") bia  nhà Thái hc thì v?n  ó ch a làm; vn v$t y , nh
còn ch b$c h$u thánh.
Nay Thánh th &ng nh tri m trung h ng, t mình gánh vác o ln, vi c tôn sùng Nho giáo
càng thành kh^n chm lo. Hung chi nhân tài ã  &c các tiên thánh nuôi dy t" lâu, hn n<a li nh
công sc m i [42b] nm nâng v c. Tr c ây 6 nm mt ln thi ln, nay thi châm ch c theo ch 
nhà Chu ã nh là 3 nm. Tr c kia ly Z u không quá hai ba ch#c ng i, nay thi rng xét th c tài,
không lo nhiu quá.
Cho nên tôn trng biu d ng, c ý rt h$u, ân vinh th b$c. tit m#c t$n t ng, v>n toàn, r c
rz, v &t c x a nay. Cho nên bia á khc tên, v?n ghi vi c th c, +t  c a hin, t ng l kW s , công vi c
làm ca nhà vua tt >p nh ng nào.
Th thì triu Lê ta vn minh y , khoa m#c m mang, m ngun t" thi Thu$n Thiên, bt
u t" nm i Bo, thnh hành t" i Thái Hòa, mà thnh nht vào i Hng c v$y. Nu nh không
phi do Thánh th &ng làm tròn trách nhi m b$c thy, thân hành nm gi< quyn hành ch tác, thì sao có
th th c hi n cái chí ca ng i tr c ch a th c hi n  &c, hoàn thành s nghi p mà ng i tr c ch a
hoàn thành".
[43a] Tháng 9, ngày mng 5, ra sc ch r'ng: Các viên Hun o, có khi nhiu ng i cùng kho
cu mt kinh mà hc trò li hc kinh khác, không ti n vi c truyn dy. Sc cho Li b iu tra s th c,
tin hành ngay vi c iu ng thay %i, chn ng i nghiên cu kinh khác %i b% thay cho nhau.
Ra sc ch, nh l nh các sc quân, ng i nào cùng vô s xut thì sai làm vi c nh>.

1

T" khoa NhâmTut nm i Bo th 3 (1442) n khoa Giáp Thìn nm Hng c th 15 (1484) gm 10 khoa.
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Ngày 29, ra sc ch r'ng: Khi làm chúc th , vn kh, thì nht lot dùng th giy l#c lô hng
trung, còn ht thy giy t khác dùng giy quan hng trung. ó là li tâu ca Tri huy n T Giang1 +ng
Kin T.
Mùa ông, tháng 10, ngày 11, ra sc ch r'ng: Con cháu các v công thn khai quc h là các
công thn khong nmThu$n Thiên ã nh$n quan chc, ho+c [các công thn] tuy không  &c ban tên t
(có sách ghi là tên h) nh ng ã  &c d vào hàng công thn khai sáng, khong nm Thu$n Thiên,
c!ng d có công ã  &c quan chc n nht, nh ph^m, nu con cháu ca h [43b] còn  trong quân
ng! thì cho chính ng i y  a n kêu  hai ty Th"a Hin bn x, làm bn tâu lên, giao cho Binh b
xét th c, nu sc vóc có th dùng  &c thì sung làm tun s v C^m y, nu sc yu không làm n%i thì
cho  &c min phú dch. ó là li xin ca Thái phó T nh quc công Lê Ni m.
Quy nh vi c xây d ng hành i n:
Hành i n gm 5 gian, 2 chái, nhà bp mZi dãy 3 gian, mt ài Quan canh2  gi<a, cao 5 th c,
rng 40 th c, làm mt khu àn Tiên nông cao 7 th c, rng 36 th c, 4 m+t p t ng t, cùng i
c a i ng a vào. u  xã Hng Mai, huy n Thanh àm3.
Làm i n i Thành  Vn Miu cùng nhà ông vu, tây vu, i n Canh ph#c, kho cha ván in và
 t l, [44a] nhà Minh luân, ging  ng ông tây, nhà bia ông tây, phòng hc ca sinh viên ba xá,
và các c a, xung quanh xây t ng bao.
Tháng 12, ra sc ch r'ng:
K t" nay, quan các nha môn trong ngoài có b khuyt, khi vâng m nh bo c , ng i nào t"ng
bit rõ ng i nào ó qu có tài nng, kin thc, thanh liêm, có th b% làm chc gì, thì các quan khoa,
ài, phi dùng biên chép, chua s% rõ ràng. Sau này ng i  &c bo c , nu có kW b %i, tham nh!ng
không làm vi c, làm quan không công trng gì, thì phi tra xét xem viên quan nào ã bo c b$y ng i
y, tâu h+c lên  tra xét/
Ly Lê ình Ngn làm Tây quân ô c ph t ô c Thanh T ng bá kiêm Tông nhân ph t
tông nhân chính.
Ly Lê Trc làm Phò mã ô uý Vân D ng bá; Lê Quyn làm Trung quân ô c ph t ô c
Kinh D ng Bá.
[44b] t T, [Hng c] nm th 6 [1485], (Minh Thành Hóa nm th 21). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 11, nh l nh:
Các quan ph, huy n, châu trong n c np thu nhân inh in tô, u ngun, nu dám l i
bing không chm thu np, n nZi dây d a  thiu thì òi tin bi th ng theo nh l nh ã nh (l nh
chia làm 10 phn, òi  ng i thiu thu 7 phn, òi  quan tr ng ph# trách 3 phn). Nu ng i nào
ói rét khn kh% thì thôn tr ng phi làm t cam oan và cùng nhau bo m, theo nh l nh tr c mà
thi hành.
Tháng 2, ngày 12, ra sc ch r'ng: Các bn tâu và  ca nha môn trong ngoài thí chính viên
quan ph# trách phi ký tên, không  &c sai li viên vit ch< ký thay.
Tháng 3, Thái phó T nh quc công Lê Ni m cht.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 10, nh l nh np thu ca x Qung Nam.
Tr c ó, x Qung Nam không có thuyn, [45a] h'ng nm quân dân khiêng gánh th ng b
mt mát. K t nay, mZi khi n k` np thu, cho Th"a ty Qung Nam chuyn giao thu hi n v$t cho ba
ty ô, Th"a, Hin Thu$n Hóa  sai ng i chuyn  np lên.
1

T Giang: Sau là huy n Vn Giang, nay thuc huy n Châu Giang, tnh Hi H ng.

2

ài Quan Canh: ài cao  vua xem cày cy.

3

Nay là xã Hoàng Mai, huy n Thanh Trì, Hà Ni.
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Tháng 4 nhu$n, ngày 24, nh l nh v s tiu ng i theo hu trong khi tin triu. L nh quy
nh: i thn và các quan vn võ t" nay khi vào chu, n ngoài c a i H ng phi xung ki u ho+c
ng a. Nu là công, hu, bá, phò mã thì  &c 2 tiu ng theo hu, quan nht ph^m  &c 1 ng i. Khi
vào n ngoài cu Ngom Thim thì d"ng li. Ai vi phm thì quan gi< c a ngn li, tâu h+c lên  giao
xét h=i.
Mùa thu, tháng 7, ngày 13, ra sc ch cho L b yt bng nh sau:
1. Quan các v , s nm ph sau khi tan chu u phi v nha môn ca mình  bàn bc vi c
quan, không  &c nh tr c ây [45b] t# hp bàn lu$n  ngoài rèm trong kho Loan Giá.
2. Khi các quan vào chu và khi còn  trong triu  ng, li viên các nha môn i theo bn quan
n bên ngoài các c a ông Tr ng An và Nam Huân thôi, không  &c nh tr c ây, vào c a b"a c
c a Chu T c. Nu là li viên các nha môn Li b, L#c khoa, Th &ng bo t , c chi thông chính s i
và h v thì không ngn cm.
3. Khi tan chu, li viên các nha môn nm ph, sáu b, ông các, Ng s ài, sáu t , s quan
em s% vào  kim xét, hay vào sáu khoa  tra xét s% sách thì u không cm.
Ngày 26, nh l nh r'ng: KW nào em vi c can phm áng  &c ân xá và ã xy ra tr c khi có
ân xá mà cáo giác ra n<a thì phi ti. ó là theo li tâu ca  hình giám sát ng s Nguyn T Ph#.
Ngày 27, nh l nh kho thí cho nghiêm ng+t  min tuyn. Ra sc ch quan hai ty Th"a, Hin
các x r'ng:
[46a] Tr c ây, kho thí  min tuyn, có nhiu kW mang sách, thi h, s Z n hn vn
ng i, rt là nh!ng lm. K t" nay, các x kho thí hng nói trên, phi ly ng i bit ch<, hay vn. n
khi thi phúc hch mà còn có kW b= trng hay bt thành vn lý, thì cho các quan  i u, giám thí, tun
x c niêm phong quyn thi y li tâu lên. Nu t" 1 ng i n 4,5 ng i nh v$y còn bn thân ng i ó
thì x ti  làm lính.
Tháng 8, ngày mn 3, nh nghi thc vào chu cho các quan. Nghi thc nh sau:
K t" nay, vào ngày phiên chu, hi trng th nht, quan h v theo th t tin vào an Trì, hi
trng th nht, quan h v theo th tin vào an Trì, không  &c  ng t tranh i tr c, chen ln ln
xn. Sau khi trng ã ánh hi th ba mà các quan còn  ngoài c a Chu T c và sau khi chuông ã
ánh quá 50 ting ri [46b] mà còn  bên t, ty Xá nhân v C^m y h+c tâu lên  tr"ng tr.
Tháng 4, nh l nh v vi c bit ch< vit h n ki n và xúi gi#c ng i ki n.
Mùa ông, tháng 10, ngày 14, s a li l ch v con ích, con th.
Vua d# các quan viên ln nh= và dân chúng r'ng:
Nh<ng con cháu  &c d vào vi c th"a t% tiên, không kê tu%i tác ln hay nh=, không c là tr$t
quan cao hay thp, phi theo o luân th ng, giao cho con ích. Nu con ích cht tr c thì giao cho
cháu tr ng, nu không có cháu tr ng thì mi dùng n con th. Ng i v& ích li không có con cái,
thì mi chn ng i tt trong s các con ng i v& th. Nu con tr ng, cháu tr ng b b nh t$t, ho+c là
hnh kim không tt, không áng  &c th"a t thì nên cáo ngay cho quan có trách nhi m chn ng i
con ho+c cháu khác làm th"a t [47a]. Nh v$y  t= r'ng: Ng i làm cha không  &c quá yêu du
thiên l ch  xy ra tan c a nát nhà, kW làm con không  &c bt ngh a mà gây thói xu t%n th ng
phong hóa.
Tháng 11, có l nh b% các có l nh b% các chc thu s, ph chính. Ra sc ch r'ng:
K t" nay, chc thu v# s b khuyt thì Li b ly viên li nào có chân xut thân  các nha môn
ã  &c tuyn chn nh ng ch a  &c ly dùng mà thuyên b%,  ti n vi c ghi chép và tra cu các s%
thu. Còn các thu s nh dch th"a, ph chính thì ly các quân c có công chém gi+c, ã  &c tuyn
chn nh ng ch a  &c ly dùng mà thuyên b%, theo nhu l tr c. ó là theo li tâu ca Li khoa cp s
trung Hoàng Thi u.
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Ngày 14, nhc li l nh v hào c ng hoành hành. Trung quân ô c ph t ô c Kinh D ng
bá Lê Quyn tâu r'ng:
H là hng hào c ng c$y th mà phm các ti ánh ng i b th ng, c p ot [47b] rung
t, tài v$t ca ng i khác, cày phá m m, xâm phm làm t%n hin ng i khác, t" 3 ln tr lên, rõ là
hành vi ngang ng &c ca bn c ng hào mà d?u có ân xá c!ng không  &c h ng, thì b tr"ng tr theo
ti c ng hào hoành hành. Nu nh<ng vi c can phm nói trên ch có mt hai ln, cùng là các ti tranh
nhau v rung t, hay ánh nhau... thì theo lu$t mà tr ti.
Ngày 21, chn b% các ph ng di n quan1 và giám th khách s2.
Ra sc ch r'ng: Th"a ty, Hin sát là nh<ng ph ng di n quan, trách nhi m ã tôn, quyn uy
c!ng trng, trong khi tuyn b% phi dùng ng i tt. Nu b khuyt: Tham ngh thì dùng quan t" l#c
ph^m tr lên: có tài nng kin thc và uy tín, nh$m chc  4 ln kho khóa tr lên; Hiu sát thì dùng
quan các nha môn, khoa ài, Quc t giám, L#c t mà thanh liêm, sáng sut, t"ng tri  4 ln kho
khóa tr lên  &c mi ng i suy tôn ca ng&i, theo l mà tuyn b%. Nu dám ly tình riêng, tuyn b% b$y
nh<ng kW ph^m tr$t thp, ti chc ít ngày, [48a]  n nZi d lu$n không hay, vi c dân sinh t thì Li
khoa xét h=i ti.
nh l nh cho s thn các phiên bang vào triu cng kinh quc3.
Nu s thn các n c Chiêm Thành, Lão Qua, Xiêm Lam, Tro Oa, Lt Gia4 và u m#c ph#
trách các trn biên gii n quán Hi ng thì v C^m y sai k` quân các ty Tráng s , ng! thành binh mã
và lang t ng u phi theo úng phép mà trông gi<, nghiêm ng+t canh phòng, cho nh<ng khi i li trên
 ng, vào chu ra mt c!ng phi d?n  a sau tr c, xua u%i bn tiu ni5, bn nô t` công t , không
cho chúng  &c n gn h=i han, trao %i trò chuy n,  xy ra tit l s tình, d# dZ gây t hi. Nu
giám quan ph# trách không bit phòng ng"a nghiêm ng+t, ly tình riêng mà dung túng, thì các k` bài
tráng s ty Xá nhân v C^m y c th c tâu lên  bt v tr ti.
[48b] Ngày 26, nh l nh tôn trng l ngh a, khuyn khích nông tang. Vua d# các quan Th"a,
Hin, các quan ph, huy n, châu các x trong n c r'ng:
"L ngh a  s a tt lòng dân, nông tang  có  cm áo. Hai iu ó là vi c cn kíp ca chính
s , là chc trách ca các quan nuôi gi< dân. Tr?m t" khi lên ngôi n gi tt c nh<ng phép dy dân
nên phong t#c tt, nh<ng vi c dy l&i tr" hi cho dân, không iu gì không nói rõ trong các hun d# 
các ng i theo th làm.
Th mà ca ci ca dân v?n ch a  &c di dào, phong t#c dân v?n ch a  &c s a tt, há chEng
phi do bn các ng i ch ly s% sách làm vi c gp mà coi giáo l nh ch là m h vn, xem c h>n hi
hp là cn tr c tiên mà  phong t#c ca nhân dân ra ngoài suy ngh , cho nên n nZi nh th? K t"
nay, bn các ng i hãy b= ht t tr c, tt c sc l nh ca triu ình, phi mt lòng mt d thi hành.
Dân chúng b ói rét thì phi trm ph ng ngh cách xoay x. Quan ph, huy n, châu h'ng nm phi
nh k` [49a] xem xét chZ rung cao, rung thp, khuyên dy vi c nông tang. t nào còn b= không thì
tìm cách mà khai kh?n, ng i nào còn sc l c thì tu` vi c cho trông nom,  cho dân có ca th"a và
không còn nn ói rét l u vong n<a. Ho+c là trong dp tun hành h'ng nm, n chZ dân c thôn xóm
nào, u phi ln l &t nên rõ ni dung ca các sc d# i tr c, li dy v l nhc x a nay, ân cn bo
ban,  dân theo iu lành, s a ti lZi. Nu có vi c gì hi giáo hoá, xu phong t#c phi  ý rn tr.
Ng i nào trung tín, hiu, , phi chú ý khen th ng. Nh v$y thì dân u tr nên trung h$u mà thói

1

Ph ng di n quan: ch nh<ng i thn nm quyn cai tr c mt vùng ln.

2

Khách s: s thn các n c phiên thuc.

3

Tc kinh ô.

4

Lt Gia: tc Mã Lt Gia (Malacca).

5

Tiu ni: ch chung nh<ng y t hu h trong cung.
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iêu bc gian di u  &c tr" b=. Ng i nào bit tuân theo và thi hành có hi u qu thì hai ty khai tâu
lên  khen th ng. Nu viên nào coi th ng chc s thì bãi chc sung quân".
Tháng 12, ra l nh r'ng: Quan coi sông  các x, nu g+p ngày dâng biu, cho phép làm [49b]
l  nha môn mình, không phi ti ô ty.
Ly Lê oan Chi làm Binh b th &ng th : Lê Công Nh &ng làm L b th &ng th ; Quách ình
Bo làm Hình b th &ng th ; +ng Kin T làm Giám sát ng s ; Lê Chi làm Nam quân ô c ph t
ô c Bình Thun bá; Lê Qung Chí làm L b t th lang kiêm Hàn lâm vi n ch ng vi n s .
Nm ó git Trn Phong.
Vua d# bn Th &ng th Nguyn Nh % r'ng:
Trn Phong hi trW là c u thn ca L c hu1. n khi hn làm kinh diên cho Nhân Tông thì
yêu quý L c, rt khinh mi t ta. Nay Phong làm by tôi ca ta li th ng mang lòng bt trung, bo
r'ng ta +t quan hi u ca nhà Minh mà làm trái thông ch ca quc triu, cái b#ng trái o làm tôi ca
hn ã rõ lm ri. Phong ã bi phn, ai buc  &c ra tay mà không th git nó? Phong là tên phn
quc, ai là kW [50a] gi càng b ng a bênh nó hãy t ra thú  ta  &c bit.
Li d# bn Nh % r'ng:
Ta thy Trn Phong là ng i ngoan ngnh kênh kiêu bc, tr c sao d# bo hn là phi. Còn nh
hai ln ban th t+ng hn, thì lZi y ca ta to lm, cn rn hi li sao kp? Ta xem vua Hiu Cnh nhà
Hán, vua Thái Tông nhà  ng, s khen vào hàng Tht ch, Tam tông2, c!ng còn hi h$n v Triu
Thác, T% Th &ng. Ta không anh minh b'ng hai vua y, làm sao tránh  &c nhiu iu lm lZi áng tic!.
Bính Ng, [Hng c] nm th 17 [1486], (Minh Thành Hóa nm th 22). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 12, ra sc ch r'ng:
K t" nay, Giám sát ng s có sai i công cán  ni khí c nh các x Yên Bang, H ng Hóa,
Lng Sn, Thái Nguyên, Qung Nam thì sai Giám sát ng s cai o. Nu Giám sát ng s cai o sai i
ã ht ri thì cho sai Ng s thông cai. Nu ng s cai o và Ng s thông cai sai i ã [50b] ht, mi
ln l &t sai Ng s o khác.
Ngày 15, ra sc ch r'ng: Các viên nho ch huy  các v , ty thì Li b cùng quan v ó cng ng
duy t chn nh<ng ng i  &c nh$n vn chc  các nha môn trong ngoài, ng i nào có chân thi hi
trúng tr ng và sc vóc kh=e mnh thì b% vào các ty  nha môn  túc tr c ph#c v#.
Ngày 16, sai quan kim nghi m các v$t li u quân nhu.
Ngày 25, nh l nh p d ng mc gii rung t công t . Phép làm nh sau: Khi rnh vi c làm
rung, quan ph huy n chiu theo bn m+t gii hn ca rung t trong s% và rung t  &c ban cp,
t$p h&p nh<ng ng i già c và xã thôn tr ng cùng nhau ch d?n rung công và rung t th nghi p là
nh<ng ch% nào, d ng mc gii  làm phép v<ng chc lâu dài.
[51a] Tháng 2, ngày mng 3, nh l bn , bn tâu và th ký tên.
Ngày 29, ra sc ch r'ng: K t" nay, Thông chính s ty nh$n  &c bn tâu ca quan viên các
nha môn trong ngoài, nu bn nào có ch< vit thiu sót sai lm phi l$p tc kim soát tâu lên, giao cho
Hình b pht tin nh l nh. Nu là lính và dân th ng thì min tin pht.
Tháng 3, tuyn ng i khoW mnh sung quân.
Ngày 14, ban hành iu l nh Hng c quân v# gm 27 iu.
Xét nm Hng c th 6, ngày tháng 3, ã ban xung l nh sau:
1

Tc là Lê Nghi Dân.

2

Tht ch: ch 7 vua nhà Hán gi=i làm pháp ch là Cao T%, Vn , V# ,Quang V#, Minh , Th ng , Tam Tông: ch 3 vua
n%i ting ca nhà  ng là Thái Tông, Huyn Tông và Hin Tông.
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1- Các con ca quan vn võ nht ph^m, nh ph^m và con tr ng ca quan tam ph^m, các cháu
ca công, hu, bá không bit ch< thì sung làm nho sinh  Sùng Vn quán. Các con ca quan tam ph^m
và con ca t#ng quan vn võ t, l#c, tht, bát ph^m không bit [51b] c sách thì sung làm quân  v
V! Lâm, nu bit c sách và thi Z thì sung làm nho sinh  Túc lâm c#c, nu có tài làm li và thi Z thì
sung làm li  các nha môn trong ngoài. Quan c u ph^m thì  &c 2 con nh con ca quan bát ph^m,
còn các con khác thì nh con dân chúng thôi. Cháu ca quan tht ph^m tr xung thì tuyn sung quân
nh l ca dân chúng.
2- Cha, con, anh em rut t" 3 inh tr lên cùng  trong s% h tch ca xã thì min cho 1 inh
không phi tuyn duy t sung quân; nu  xã, huy n khác thì không  &c min.
3- Nh<ng ng i làm thuê, làm m n có bit ch< và ã có ty Th"a tuyên bn x chu?n cho thì
 &c min không phi sung quân.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 6, Hin sát s ca Hin sát s ty các x Thanh Hoa là Nguyn T
tâu r'ng: Nu là các quan ph, huy n mà không chm ôn c làm ê  ng c" $p thì không  &c
thng cp.
Ngày 13, ra sc ch cho các v r'ng: Nô t` ca các th gia phi khai h tên g i [52a] n ph
Ph#ng Thiên  kim soát. ó là theo li tâu ca Thiu doãn ph Ph#ng Thiên Nguyn Tt Bt.
Ngày 21, nh các vi c xây p vào lúc rZi vi c nông.
Tri huy n Th Trì1, ph Kin X ng là Trn Nh< Vi tâu r'ng:
ng rung các x trong n c cao thp khác nhau, rung mùa, rung chiêm lúc b$n, lúc rZi
khác nhau. Rung mùa thì tháng 2 tháng 3 gieo m, rung chiêm thì cn kíp v cui mùa ông. Nay h<u
ty g+p có công vi c gì, không xét ti thu$n l&i cho vi c làm rung, c nht lu$t cho cui mùa ông là lúc
rZi vi c ng áng, th là ch ti n riêng cho dân làm mùa mà dân ng chiêm thì có tr ngi. Cúi xin t"
nay tr i, nu có các vi c ào p thì hai ty phi iu tra xem x nào làm rung mùa thì khi công vào
cui mùa ông, x nào làm rung chiêm thì làm vào nh<ng tháng xuân  ti n l&i cho vi c ca dân. Vua
nghe theo.
[52b] Ngày 24, ra sc ch r'ng: Rung công c 6 nm li kim tra o c li  quân cp nh
tr c.
Nhc li l nh kim soát kW trn i.
Tháng 5, ngày mng 1, cm kén tin. Sc ch ghi r'ng: Vi c dùng tin, quý  chZ trên d i l u
thông, cha  kho tàng thì quý  chZ  lâu không h=ng. K t" nay các nha môn trong ngoài có truy òi
các khon tin pht công ho+c t , cùng là chi phát, kim tra các hng tin, cn em vào kho công ch
li, thì u phi chn ly tin ng th c, tuy vành ng có sc mW mt chút nh ng là ng th c,  lâu
không h=ng, c!ng nên nh$n ly. Còn v tin thay l ng cho quan li và tin dân chúng s d#ng trong
mua bán, h là ng th c còn xâu dây  &c thì u phi nh$n tiêu, không  &c loi b= hay kén chn kj
quá.
[53a] Ngày 22, cm quan li nh$n chc  ngoài ly àn bà con gái trong b ht ca mình.
Ngày 26, m rng nhà ng#c, b% thêm ng i gi< ng c  sai phái.
nh kiu m! vào chu: K t" nay, các quan vn võ vào chu thì i m! sa en, hai cánh u
nht lu$t hi ng v phía tr c, không  &c t ý ho+c làm ngang, ho+c làm chch.
Tháng 6, ngày 11, nhc rõ l nh v vi c tâu báo vi c cp:
K t" nay, các vi c công, t ch a kinh qua các nha môn, châu, huy n, ph, th"a hin, ài cùng
các vi n tuy ã báo ri nh ng ch a iu tra xong thì u không  &c tâu báo v &t lên.

1

Nay thuc huy n V! Th , tnh Thái Bình.
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Ngày 12, có l nh cm không  &c  phiên trn này % vào s%  phiên trn khác, nh các x
th"a tuyên Thanh Hoa, Ngh An, Thu$n Hóa, An Bang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lng Sn, thì Thanh
Hoa không  &c %i vào Ngh An, Lng Sn không  &c ghi [53b] vào Thái Nguyên.
Ngày 18, ra l nh cho các ph, huy n, xã r'ng: Ni nào có rung b= hoang  b bin mà ng i ít
rung tình nguy n bi p  khai kh^n np thu thì ph huy n xét th c cp cho làm.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 1, Giám sát ng s o Hi D ng ào Nh Lý tâu r'ng:
Các s nhân  ng i thi mà g+p phi k` lên phiên thì phi np tin. Vua y theo.
Tr c ây, t" mùa thu nm Hng c th 12 tr v tr c, các quan viên tuy ch a Z thi h ng
c!ng cho vào thi hi, n ây có sc ch r'ng: Các quan viên, ai có th theo ngh khoa c tình nguy n
vào thi, nu  kinh thì ti ph Ph#ng Thiên,  ngoài thì ti ty Th"a tuyên s ti mà thi. Tr c ht phi
qua sát hch  ph huy n nh l thi h ng ca dân th ng, sau ó, cho vào tr ng thi hi. ó là theo
li tâu ca Hàn lâm vi n th th kiêm Sùng Vn quán Tú lâm c#c t hun L ng [54a] Th Vinh.
Tháng 9, ngày mng 4, +t chc Tun kim s  Viêm Sn, Dch Sn, Phong Sn, Lng Sn
thuc th"a tuyên Lng Sn.
Ngày mng 6, ra sc ch r'ng:
Ng i nào d kho thi  min duy t tuyn và các hng con cháu quan viên, quân sc, th toán
do Xã tr ng bn xã n L b làm giy cam oan nh$n m+t, n ngày thi, sáng sm  a n vào c a
Bo Khánh  ch d?n ri mi cho vào tr ng thi. ó là theo li tâu ca L b t th lang kiêm Kim quan
môn ãi chiu V! H<u.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 3, nhc li th thc t tâu.
Ngày mng 5, có l nh cm con cháu và nô bc các nhà th gia vô c phóng ng a trên  ng
ph.
Ngày 26, sai bn L b th &ng th Lê Nng Nh &ng, Phm Phúc Chiêu, Quách Lin [54b] sang
tin cng nhà Minh.
Ngày 29, cm mò trm ngc châu.
Thi con cháu các quan viên, h=i v vn, vit ch<, làm tính.
Mùa ông, tháng 11, nh cách ra vào trong hàng ban chu. Các quan vn võ, sau khi ban chu
ã bày, ho+c tâu vi c gì, tâu xong lùi ra, ho+c có công vi c, viêc xong i ra, u phi i vòng theo ban
mà cúi rp xung, không  &c i ngang i tt.
Nm y, ly Lê oan Chi làm h b th &ng th Tá Quc hu, Nguyn Nh % làm Li b th &ng
th kiêm Quc t giám t t u, Lê V nh làm Bc quân ô c ph t ô c  ng Khê hu; Nguyn
Quán làm Trung quân ô c ph h<u ô c M$u Kính t ; Lê Tuyn làm Phò mã ô úy T Nghiêm bá,
Nguyn T Chí làm Thanh hình [55a] hin sát s ty hin sát x các x Hi D ng.
inh Mùi, [Hng c] nm th 18 [1487], Minh Thành Hóa nm th 23). Mùa xuân, tháng 2,
cm x ng hô tim v &t.
Tháng 3, thi hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Phm Trân 60 ng i.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 7, vua thân hành ra  vn sách h=i v o tr n c. Xem quyn
xong li cho gi các tin s hng u vào c a Nh$t Quang, thân hành giám nh. Ly Trn Sùng D nh Z
th nht, ri n Nguyn c Hun, Thân Cnh Vân, u ban tin s c$p  ; bn V! Cnh 30 ng i Z
tin s xut thân; bn Phm Trân 27 ng i Z ng tin s xut thân.
Ngày 28, nhc li l nh x ng hô danh hi u: Nh thân v ng thì ng i d i x ng là "i n h", t
thân v ng là "ph h"; công, hu, bá, phò mã và nht nh ph^m thì [55b] x ng là "các h"; nh ph^m,
tam ph^m là "môn h"; t, ng!, l#c ph^m là "i nhân"; tht, bát, c u ph^m là "quan tr ng"... KW nào
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còn dám x ng hô tim v &t nh
tin.

tr c thì ng i gi và ng i nh$n u phi ánh 5 roi, pht 10 quan

nh cách bo tuyn quan T%ng binh. Vua nói: Chc quan T%ng binh nh$n ký thác quan trng 
mt ph ng, không th trao cho kW xu. Các quan khoa, ài phi bo m l a chn v quan các nha
môn, ng i nào có m l &c, có hc thc, có uy tín, tài cán, liêm khit, siêng nng  thuyên b% chc
ó. Ai dám riêng t mà bo c b$y kW b %i, hèn kém, tham ô, l i nhác thì b tr ti.
Tháng 5, ngày mng 4, vua ng i n Kính Thiên, truyn loa x ng danh các tin s là bn Trn
Sùng D nh. Các quan m+c triu ph#c chúc m"ng. L b b ng bng vàng ra treo  ngoài c a ông Hoa.
[56a] Tháng 6, ngày 26, sc cho Nam quân ô c ph t ô c Kinh D ng hu Lê Quyn,
cùng vi nha môn Ng! ph, L#c b, Ng s ài, L#c t và Nam quân ô c ph Bình Thun bá Lê Chí
son dùng Minh l nh gm 145 iu.
[L nh cho] Các quan viên  nha môn trong ngoài t" nay tr i, nu có m"ng nhau, t+ng nhau thì
phong bì nên dùng loi giy trung ch, không  &c trang hoàng.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 9, ra sc ch r'ng: Quan viên nào không phi là kW phm ti b
giáng chc nu ã  l kho khóa thì cho  &c thng chc nh l quan viên các x. Nu kho khóa là
xng chc thì ch  &c thng lên Th"a ty bn x, không  &c chuyn %i v chZ gn. Nu có kW tham
nh!ng thì theo l nh tr c mà bãi chc sung quân Qung Nam.
[56b] Tháng 9, ngày 15, d ng bia ghi tên các tin s Z khoa inh Mùi nm Hng c th 18.
Ngày 18, cm các quan trong ngoài không có vi c gì không  &c n nhà túc tr c ca các v
C^m y, Hi u l c, Thn v!, i n tin.
Ngày 22, Minh Hin Tông bng.
Tháng 9, ngày mng 6, Hoàng thái t nhà Minh là H u Sanh lên ngôi, %i niên hi u nm sau là
Ho'ng Tr nm th 1, ó là niên hi u ca Hiu Tông.
Mùa ông, tháng 11, ra l nh i xá gm 54 iu.
nh th t cho triu thn ngh s . Xung chiu r'ng:
Khi ngh s  triu  ng, nu có trung quan vâng thánh ch truyn h=i thì tr c ht L#c khoa và
Ng s ài là mt th; L#c b, L#c t , là mt [57a] th; công, hu, bá và Ng! ph ô c là mt th,
tu` t"ng hng mà bàn lu$n, ct phi t ng t$n, rõ ràng, không  &c m$p m, hùa theo hay im l+ng, l^n
tránh. Ai vi phm thì C nghi giám sát ng s h+c ti tâu lên   a xét h=i. Nu là C nghi hôm ó thì
không d bàn lu$n.
Mu Thân, [Hng c] nm th 19 [1488], (Minh Hiu Tông Ho'ng Tr nm th 1). Mùa xuân,
tháng giêng, ai theo hu v Lam Kinh  &c th ng 1 t .
Tháng giêng nhu$n, ngày mng 3, ào C  &c thng Hàn lâm vi n th c ông các hc s Tu
Th$n thiu doãn. Vì ào C gi< chc  nha môn có nhiu vi c,  3 k` kho khóa u xng chc, không
phm lZi, cho nên  &c thng.
Mùa h, tháng 5, ngày mng 9, xung chiu r'ng:
T" nay, quan viên các nha môn nu b m au tâu xin iu tr thì ghi là "tr b nh" hay "iu tr",
không  &c dùng tm ch< "d zng" nh tr c. [57b] ó là theo li tâu ca ông các i hc s Thân
Nhân Trung.
Ngày M$u Dn 15, gi Nhâm Tý, hoàng tôn th hai là Tun sinh (sau là Uy M#c ).
Ngày 19, nh l tit bi bái. Xung chiu cho các quan vn võ r'ng: Nu có vi c làm l bi bái,
thì khi làm l xong, li ng hu ban theo úng nghi thc,  &c l nh thì ro b c ra không  &c ch$m
chp, nhn nh, c!ng không  &c chy vi, i tràn.
i hn.
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Mùa thu, tháng 7, ngày 25, xung chiu cho các quan nha môn trong ngoài khám xét ki n t#ng,
h gi ng i làm chng n xét h=i, thì quan xét h=i phi h=i cho rõ ràng, t ng t$n. V# ki n nh= hn
trong 5 ngày, v# ln hn trong 10 ngày, ly giy ghi li li cung khai cho xong ht, không  &c b= tr
quá thi hn.
[58a] Tháng 8, ngày Nhâm Thìn mng 1, hoàng tôn th ba là Thun sinh(sau là Túc Tông).
Ngày 16, nh kiu y ph#c  tip s nhà Minh.
Các công, hu, bá, phò mã và các quan vn võ phi may s|n áo t sa Tr< La màu xanh, có c% áo
b'ng l#a, dài cách t 1 tc, ng tay áo rng 1 th c 2 tc, còn quan h v thì dùng ch y, dài cách t
9 tc, tay h>p nh kiu c!. Tt c u phi dùng b% t i hia, màu sc phi t i sáng, không  &c dùng
th c!, xu  &i tip s nhà Minh.
Sa thi li viên các nha môn, ng i nào già kém không siêng nng thì cho ngh vi c v làm dân,
chu sai dch, thu má.
Tháng 9, xung chiu r'ng: T" nay, các quan ph, huy n, châu xét +t Xã tr ng, h là anh em
rut, anh em con chú con bác và bác cháu, c$u cháu vi nhau thì cho 1 ng i làm X Tr ng, không
 &c cho c hai cùng làm [58b]  tr" mi t bè phái hùa nhau.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 3, sai L b d# cho Tham chính Qung Nam Phm Bá Tông
r'ng:
Quân dân thuc Th"a chính ty Qung Nam sinh con trai t" 15 tu%i tr lên mà tun tú, ham hc
thì n ngày thi h ng, hai ty Th"a, Hin bn x cùng nhau l a chn, làm danh sách, cho sung làm sinh
 ca bn ph,   &c dy bo cho bit l ngh a.
Ngày mng 9, nh kiu y ph#c mi dùng trong nghi l tin triu. Kiu áo may dài cách t 2 tc,
tay rng 1 th c 3 tc.
Ngày 20, xung chiu r'ng: T" nay, các s nhân ã t"ng i hc, bit làm vn, có hnh kim, ã
thi Z và  &c min tuyn thi min cho n a phn thu và sai dch  m rng ý ngh a nuôi d zng nhân
tài ca triu ình.
[59a] Tháng 11, ngày 20, nhà Minh sai chánh s là Hàn lâm vi n th ging L u Tin, phó s là
Hình khoa cp s trung Lã Hin sang báo vi c lên ngôi và ban cho vóc l#a.
Ngày 23, làm l m c chiu th ca nhà Minh  i n Kính Thiên.
+t chc Tun kim s  các i Lôi Quan, Loa Quan, Lãng Quan.
Tháng 12, ngày 11, sai s sang nhà Minh: àm Vn L, V ng Khc Thu$t, Phm Min Lân
m"ng lên ngôi Hoàng Bá D ng tâu vi c a ph ng Chiêm Thành và a ph ng Tuy Ph#. Tng Phúc
Lâm tin h ng li u. Hoàng c L ng t n ban cho vóc l#a.
Ngày 13, sai L b yt bn v nghi thc tôn kính vua: Các b$c công, hu, bá, phò mã và các
quan vn võ, t" nay tr i, khi b ng ch cáo, sc m nh cùng ng bo và sc ch vn là nh<ng trng
[59b] khí, u phi dùng hai tay b ng ngang,  a lên cao b'ng u, khi b ng bn tâu, thip tâu thì u
b ng cao ngang m+t.
Ban xung l kho khóa:
1- Phép kho khoá: 3 nm s kho, 6 nm tái kho, 9 nm thông kho ri mi tin hành thng
gaíng.
2- Hoàng thân ni, ngoi và con cháu các khai quc công thn cùng là nh<ng võ quan tr c ã
b% quan, sau có quân công, nh$m chc  hn kho khoá, xng chc, theo l ,  &c thng lên nht, nh
ph^m thì Li b làm danh sách, xin l nh ch, nu  &c l nh thì cho thng nh l . Nu là con dân, t" chân
trng  &c b% nhi m quan chc, ho+c t" chân trng do có chin công  &c làm quan, nh$m chc 
hn, kho khoá xng chc áng  &c thng cp thì ch cho thng n tam ph^m, không  &c nht, nh
ph^m.
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3- Trong 9 nm, nu ã  &c thng cp do l$p công khác, ti k` thông kho, li xng chc,
áng [60a]  &c thng n nh ph^m tr li thì Li b làm bn tâu lên  nh$n l nh, còn t" tam ph^m
tr xung thì c theo l mà thi hành.
4- Quan các nha môn ti chc  ba k` kho khóa phi khai trình y  nh<ng vi c ã làm
trong nhi m k`, có phm lZi gì hay không. Tr ng quan ph# trách phi công b'ng xét duy t, tính bt
u t" ngày  &c b% nhi m. Thí quan  3 nm  &c th c th# thì  &c coi là qua k` s kho. Trong khi
ti chc mà có phm lZi thì không  &c kho khoá, cùng là ng i không phi do quân công mà  &c
thng +c cách, thì t" khi phm lZi và +c cách thng cp ó, li tính là k` s kho. Kê rõ t"ng hng
xng chc, bình th ng, không xng chc  nh vi c kho khóa.
Li khai rõ công vi c ã làm, có phm lZi gì không,  trình lên quan ph# trách nha môn xét
duy t, ri g i cho Li b gi<  xét. &i  9 nm qua k` thông kho, quan ph# trách trình lên tt c
nh<ng công vi c tr c sau mà viên y ã làm qua mZi k` kho khoá trong thi gian nh$m chc và
nh<ng li nh$n xét khi kho khóa [60b], tùy theo quan chc ln hay nh=, có th g i  tâu lên, ho+c
g i  gi< li. Li b tham chiu các ln kho tr c sau, ti ni phc tp hay n gin, theo úng l , làm
bn tâu lên  thi hành. Nha môn nào có kW gian trá, ba khai công lao, tài cán, giu gim ti lZi, mà
quan ph# trách không bit tra xét, di trá bao che, dung túng cho nhau, thì Li b phi iu tra t ng
t$n  g i lên xét h=i. Nu có ng i tài nng k` l,  &c l nh +t cách thng b% thì không câu n vào l
này.
nh l nh v bàn giao khi quan li  &c thng hay %i i ni khác.
K Du, [Hng c] nm th 20 [1489], (Minh Ho'ng Tr nm th 2). Mùa xuân, tháng giêng,
nh l bo c ty quan ca Hình b. Ra sc ch r'ng:
Vi c hình ng#c quan h không nh=, quan xét x phi chn c^n th$n. T" nay, chc Lang trung,
Viên ngoi  Hình b có khuyt viên nào, thì Li b làm bn tâu lên, trong kinh thì  ng quan L#c b,
Ng s ài và L#c t khanh; bên ngoài thì các quan hai ty Th"a, Hin [61a], cùng nhau bo c ng i
mình quen bit và các quan ph# trách các nha môn ã tri qua hai ln kho khoá tr lên, là ng i liêm
khit, t"ng tri, am hiu hình danh thì L#c b làm 1 bn, khai ghi h tên ca ng i  &c bo c cho rõ
ràng, làm bn tâu lên, nu  &c ch chu^n y thì giao cho Li b thuyên b%. Ng i nào dám vì tình riêng
hay tin bc mà bo c không úng, thì L#c khoa và Giám sát Ng s iu tra s th c, tâu h+c lên sJ
theo úng lu$t tr ti.
nh l nh Giám sát ng s 13 o chia ty coi vi c ph# trách các nha môn. Vua d# Ng s ài và
Giám sát ng s 13 o r'ng:
"Các ng i hãy cung kính trong công vi c ca mình" là li Bàn Canh dy bo nh<ng ng i gi<
chc v. "Hãy th$n trng vi chc v# ca mình" là câu Thành V ng dùng  h ng d?n quan li ca
ngài. Vì r'ng ng i by tôi th vua, mZi ng i u có chc trách ca mình. X án thì h=i ình uý, tin
thóc thì h=i Ni s , ai có trách nhi m ca [61b] ng i ó. Hung chi chc trách ca ty Phong hin là xét
h+c, tr c nay ã quy nh là phi chia tách  trông coi thì gi ng mi mi hoàn chnh và thành n
np. K t" nay, các ng i: nh<ng nha môn trong kinh mà cáo giác nhân viên nào tham tang, phm pháp
và ht thy vi c công l&i hi thì do phn ty ó xét h=i thi hành; nu là ba ty bên ngoài tr lý dân chúng,
khi phát hi n quan li tham ô, ho+c có n khng t v ki n t#ng oan c, cùng tt c vi c riêng t xy ra
trong ph, huy n, châu thì do phân ty các o xét x thi hành.
Ngày 13, %i li k` hi quân th &ng ban, h ban và th t ca k` ban thành i t$p k`, th &ng
phiên, h phiên.
Mùa h, tháng 5, i hn.
Xung chiu i xá, gm 49 iu.
[62a] Cm quan viên hp bn say m t u sc.
Tháng 6, ngày 25, nh cách thc chp tay khi vào chu. Xung chiu r'ng:
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Công, hu, bá, phò mã cùng các quan vn võ, k t" nay mZi khi vào chu, m+c áo, i m! thì
chp tay +t d i c% áo tròn, nu ng h v m+c áo thì chp tay +t d i c.
Mùa thu, tháng 7, sai Ch huy hi u uý hi ng vi ty Th"a tuyên khi thông n c l#t.
nh l nh phát quân nhu, 92 iu.
Tháng 9, ngày mng 9, ngn cm bn dân ngoan ngnh thù oán cáo giác l?n nhau, gây vi c ki n
t#ng.
Mùa ông, tháng 10, ngày 19, sai bn bi thn Nguyn Khc Cung, Bùi X ng Trch, Nguyn
Hán ình sang tu cng nhà Minh.
[62b] Ly L u H ng Hiu làm Hàn lâm vi n th ging tham ch ng Hàn lâm vi n s .
Canh Tut, [Hng c] nm th 21 [1490], (Minh Ho'ng Tr nm th 3). Mùa xuân, tháng
giêng, hi quân ln, im m#c xong cho v, thay phiên nhau  li canh gi<.
nh l th% quan thiu l triu h: viên nào  gn thì mt nm 2 ln v triu h,  xa thì mt
nm 1 ln v triu h. Nu không kp dp Chính áng1 thì cho n ngày Thánh Tit 2. Ai thiu 1 ln thì bãi
chc, hai ln thì bt v tr ti.
Tháng 2, sai Hàn lâm vi n, Khoa, ài, C^m y v hi u uý i các ph, huy n phát thóc công cho
dân nghèo vay n, vì các ph huy n Kinh Môn cày cy không  &c, dân nhiu ng i cht ói.
nh l nh quan %i i giao li nhà công. T" nay, quan các nha [63a] môn nào %i thng i, v
chu tang, hay m cht... thì nhà c a,  c giao cho quan li sai ng i coi gi<, &i khi quan mi n
dùng.
nh l nh m+c y ph#c gim b$c. Xung chiu r'ng:
Công, hu, bá, phò mã cùng các quan vn võ, t" nay tr i, nu triu ình có t cu o, l
quc kw 3, phi m+c y ph#c gim b$c, không  &c t ti n b= kiu quy nh, nu có ng i nào nài xin hay
t" chi thì sJ b xét h=i.
Ra sc ch r'ng:
Các vn nho ch huy  các v , ty, ng i nào túc tr c ph#c v#  hn kho khoá tr lên mà qu
gi< phép công làm  &c vi c, không phm lZi thì th ng quan v ó xét th c làm bn trình lên, Li b
chiu chZ khuyt mà %i b% quan chc. Ng i nào ch a  hn kho khoá li già kém, không làm n%i
vi c h v , thì l a thi v. Ng i nào còn có th dùng  &c thì %i b%. KW nào giám chy vi cu cnh thì
tr ti theo lu$t  ngn ch+n thói cu may ca kW s
[63b] Tháng 3, thi hi các c nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn Xao 54 ng i (Xao ng i
làng Phù Ch^n, huy n ông Ngàn, thi ình Z ng tin s xut thân).
Mùa h, tháng 4, ngày 4, xác nh bn  toàn quc: 13 x th"a tuyên 4, 52 ph, 178 huy n, 50
châu, 20 h ng, 36 ph ng, 6851 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 ng, 30 ngun, 30 tr ng. O
Thanh Hoá, Ngh An, Thu$n Hoá, Yên Bang, Tuyên Quang, H ng Hoá, u +t ô ty và Th ng .
Ngày 19, ban l nh i xá 45 iu, vì nm này go kém, 1 tin ch ong  &c [64a] 2 th ng go.
Thi i n, Vua thân hành ra  vn sách.

1

- Ngày mng 1 tháng giêng âm lch, tc ngày mng 1 Tt Nguyên án.

2

- Ngày sinh ca vua.

3

- Quc kw: là ngày giZ ca vua.

4

- 13 x th"a tuyên: Sn Nam, Sn Tây, Kinh Bc, Hi D ng, Thái Nguyên, H ng Hoá, Lng Sn, An Bang, Thanh Hoá, Ngh An,
Thu$n Hoá, Qung Nam và ph Trung ô Thi.
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Sai Binh b th &ng th nh Công bá Trnh Công án và Hình b th &ng th Lê Nng Nh &ng
làm  i u; Ng s ài phó ô ng s Quách H<u Nghiêm làm giám thí; ông các i hc s Thân Nhân
Trung và Li b th &ng th Nguyn Bá Ký làm c quyn.
Vua xem bài thi, xp th b$c cao thp. Cho chn V! Du , Ngô Hoán, L u Th Ngn 3 ng i Z
tin s c$p  , bn Lê Tun M$u 19 ng i Z tin s xut thân, bn Lê ình Quát 32 ng i Z ng tin
s xut thân.
Tháng 5, ngày 14, Binh b th &ng th nh Công bá Trnh Công án bàn r'ng: Ty th v ca v
C^m y khi vào s% thì  d i các ty Tráng s , Canh phiên và Xá nhân.
[64b] Ngày 18, vua ng i n Kính Thiên, truyn loa x ng danh các tin s là bn V! Du . Các
quan m+c triu ph#c chúc m"ng. L b em bng vàng treo  ngoài c a ông Hoa.
Ngày 19, ban ng! i y ph#c.
Ngày 20, ban yn.
nh l nh tách xã: xã nào  500 h ri mà s h d ra li  &c 100 h tr lên có th thành mt
xã nh= n<a thì phi báo, ri xp loi tâu lên,  tách ra thành xã khác, cho thêm rng bn .
Mùa thu, tháng 7, nh l các quan vào chu.
Tháng 8, ngày 15, d ng bia  tên các tin s khoa Canh Tut nm Hng c th 21.
Ngày 26, nh l các quan i ng khi vào chu.
[65a] Tháng 9, +t thêm 13 c a i thuc th"a tuyên Lng Sn, nh các c a Viêm Sn, Phong
Sn, Lâu Sn, Tam Sn...
Mùa ông, tháng 10, +t Thn v! h<u v .
Kho thí các quân sc và nhân dân, h=i v vit ch< và làm lính  b% làm li viên các nha môn.
Phép thi: mt k` ám t, mt k` thi toán.
Tháng 11, p rng thêm Ph#ng thành, d a theo quy mô thi Lý, Trn.
Vua cnh giác v vi c Nhân Tông b hi, nên ly lính p thành ó. ng thi phía ngoài tr ng
u võ, m rng n 8 d+m, sau 8 nm thì p xong. Bèn d ng i n Danh Bo1, l$p li v n Th &ng
Lâm, trong v n có h u và các thú khác.
+t hai v C^m y và Kim ngô.
D!ng s v C^m y t" ty L c s n ty K` bài gm 20 ty, có chc phó quân. Các ty u không
thành l$p i ng ch có t" ban mt n [65b] ban tám.
Võ s v Kim ngô t" ty L c s n ty Thn tý cùng trung, tin, t, h<u, h$u ty cng là 100 ty. Li
+t các ty Thn v!, i n tin: +t 5 ph quân Trung, ông , Tây, Nam, Bc. Li son quân chính2 và
quân gii3.
Tân Hi, [Hng c] nm th 22 [1491], (Minh Ho'ng Tr nm th 4). Mùa xuân, tháng 2, các
quan theo hu vua ng v Tây Kinh  &c h ng 1 t .
Tuyn theo ng i khoW mnh xung quân ng!, thi ng i già.
Mùa h, tháng 5, nh l nh làm s% h tch khác cho nh<ng ng i tr v làng quá hn. Nh<ng
ng i áng  &c  &c làm s% khác mà quán tch v?n còn  xã c! thì ti khi vit s%, quan ph huy n, xã
tr ng và quan li, th l nh i chiu li cho phù h&p.
1

CMCB 23 chép là "d ng i n Thch Tht".

2

Quân chính; các iu l nh ca quân i by gi.

3

Quân gii: các iu k lu$t trong quân i by gi.
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Mùa thu, tháng 8, ngày 28,29, m a to sut c ngày l?n êm không ngt, [66a] % t ng i n
Kính Thiên, n c dâng lên 4 th c.
Ngày 29, sai các Ch huy, Hi u uý, Bách h ca v C^m y và Kim ngô ti các x th"a tuyên gn,
khi tháo n c úng làm hi lúa m. Vua d# các quan t thn, Ng! ph, l#c b, L#c t , L#c khoa và Ng
s ài r'ng:
"Bi chính tr có thiu sót, nên tri ch cho b'ng tai bin. ó là do lZi lm ca tr?m mà chuc ly
ha, ch trm h có ti gì âu? Có phi vì tr?m c tin ch a n dân, lòng thành ch a thu ti tri mà
n nZi nh th chng? Tr?m không rõ các khanh ngày th ng  nhà có bn khon lo lng ti vi c n c,
không chút l là  un s a ch% thiu sót ca tr?m không, hay ch tiêu dao d zng tính, m u kim l&i
riêng, theo ng i i mà tin mà lui,  gi< bn [66b] quyn v chng? Các vn thn thì ít ng i trung
ngh a, nhiu kW gian ngoan, bán c ng tr c  cu danh, c làm nh là trung là tín, nh l! Trn Phong,
ào Tun thì làm th nào mà %i d  &c. Ngày x a, Thái Tông Hoàng  ta, vua tôi mt lòng, vua
sáng tôi hin m"ng g+p gz, dân hoà khí v &ng d?n im lành, nào có thiu nhân ngh a âu?. Khong
i Thái Hoà, Diên Ninh, vi c chính tr ch quanh qu^n trong chn màn the, ng i giúp z thì nm quyn
y phhúc. Làm hi th n c là bn Khc Ph#c, Mng Tuân; chm t ng git dân là l! Z Bí, Z Tr &ng.
n nZi bin c sinh ra trong t ng nhà, tai ha xy ra ni gi n m, con cháu ca Bí, Tr ng cùng mt
mW l i b cht ht.  ng Thái Tông nói r'ng: "Vua ã mt n c, b tôi v>n toàn mt mình th nào
 &c!" th là úng lm.
T" nay v sau, kW nào còn quen thói nh b^n nh c!, theo ng i ta mà tin lui, m u gi< bn
quyn v, thì tr?m sJ vì các khanh mà git nó i. KW nào theo li dy bo, mà s a b= lZi tr c i, ht
lòng trung tín, [67a] dc sc t$n tâm, thì tr?m c!ng sJ vì các khanh mà khen th ng h. Mong các
khanh hãy c gng!"
Mùa ông, tháng 10, thóc lúa  &c mùa ln.
Ngày 18, +t Thn v! h$u v .
Vua sai th& làm cái ình  ngoài c a i H ng1  làm ni treo các pháp l nh tr dân. Làm xong,
ban tê là " Qung Vn ình"2. ình này  trong Long thành, phía tr c Ph#ng Lâu, có ngòi Ngân Câu
chy quanh hai bên t h<u.
Tháng 11, sai  hình giám sát ng s kim xét quan li  Hình b, ng i nào mc ti l i
bing, gian tham, buông tung, phóng túng, thì làm bn tâu lên, theo lu$t mà tr ti.
Ly Nguyn Xung Xác làm Hàn lâm vi n th c ch ng Hàn lâm vi n s kiêm L b [67b] t th
lang.
Nhâm Tý, [ Hng c] nm th 23 [1492], (Minh Ho'ng Tr nm th 5). Mùa xuân, tháng 3,
nhc li các l gm 130 iu.
Mùa h, tháng 4, sai các quan Hàn lâm, khoa, ài i 12 th"a tuyên  th^m tra vi c hình ng#c.
Ly D ng Tr c Nguyên lam Hin sát s ty hin sát s th"a tuyên Hi D ng.
Tr c Nguyên tâu vi c trái ý vua, sau b giáng v làm Hàn lâm vi n hi u lý (theo gia ph). Tr c
ó, vua vn thích vn th, ng thuyn v n Lam Sn, làm th nh li c nghi p ca Thánh T%, Tr c
Nguyên kính ha li, có câu r'ng:
Lam Sn ch xích thiên nam vng,
Vn c% nguy sáng nghi p công.
(Lam Sn nhìn ó, trong gang tc,
Vi v&i muôn x a sáng nghi p công).
Vua phê r'ng: Câu này có khí phách cao rng.
1

Nay là khu v c C a Nam, Hà Ni

2

"Qung vn" có ngh a là "truyn bá rng"
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[68a] Tháng 6, ra sc ch cho con cháu công thn  &c nh$n chc tn quan.
Hi m n c, ng i nào d theo ngh a quân, ã nh$n các danh hi u Chánh c, ng c, vì
ánh gi+c Ngô cht tr$n mà ch a  &c quan chc ph^m tr$t, cùng nh<ng ng òi có h tên trong s% công
thn L!ng Nhai nh là Lê Tro, lúc còn sng làm quan ch a n nh,t nh ph^m, nay v?n còn con cháu
thì cho làm giy báo lên, Li b xét th c, xp loi tâu lên, sJ trao cho chc nht ph^m tn quan.
Mùa ông, tháng 10, thi h ng các hc trò trong n c. Sai quan Hàn lâm vi n làm kho quan ti
4 ty th"a tuyên Hi D ng, Sn Nam, Tam Giang, Kinh Bc, mZi ty 4 viên. Quan Hàn lâm làm kho quan
thi h ng bt u t" ây.
Tháng 11, ngày mng 6, sai bn bi thn Lê Du, Bùi Sùng o, Nguyn Ngn Khc, Trnh Qu`
[68b] sang cng nhà Minh và Kh%ng Ngu sang tâu vi c iu tra dân chúng v &t qua a ph ng mình
 thông ng buôn bán.
Tháng 12, ngày 24, nhà Minh sai chánh s là Hình b lang trung Th^m Ph#ng, phó s là Hành
nhân ty hành nhân %ng Chn sang báo vi c l$p Hoàng thái t và ban vóc l#a.
ói ln, dân có ng i phi n c nâu.
+t các kho v! khí và thuc súng, bên trong có m rung, trng hóp á  xung quanh.
+t kho tin  h Hi Trì, trong có Th &ng Lâm t .
+t Thái Nguyên ô ty, Thái Nguyên thun th &ng v và +t Th ng t%ng tri ty, Bình ch v .
Ly Lê Cnh Huy làm H b th &ng th .
[69a] Quý S u, [Hng c] nm th 24 [1493], (Minh Ho'ng Tr nm th 6). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 8, sai s sang nhà Minh. Bi thn Nguyn Ho'ng Thc, Lê Trung m"ng l$p Hoàng thái
t , Hành nhân Phm Mân t n ban vóc l#a.
Tháng 3, thi hi các c nhân trong n c, ly Z bn V! V ng 48 ng i.
Ngày 16, quy nh v ban chu ca các quan vn võ:
1- Các quan vn võ cùng ban chu mà ph^m tr$t nh nhau thì quan c! và cao tu%i ng trên,
quan mi và ít tu%i ng d i.
2- Các quan vn võ phi ph# trách kiêm nhi m, ng i ph^m thp mà chc cao, nh tam ph^m
làm ô c thì ng vào ban nh ph^m; tht, bát ph^m làm Lang trung thì ng vào ban l#c ph^m. Nu
ph^m cao mà chc thp, nh nh ph^m làm V quan thì ng vào ban tam ph^m; t", ng! ph^m làm
Viên ngoi lang thì ng vào ban l#c ph^m; còn li c theo th mà suy ra.
3- Các quan Ng s ài, ông các, Hàn lâm [69b] vi n, Giám sát ng s , thì ng ban chu
v?n theo l tr c. Ph^m thp nh ng chc cao nh tht, bát ph^m làm quan L#c khoa thì ng  trên
ban l#c ph^m.
4- Các quan vn võ triu yt, ng i nào ph^m tuy cao mà chc thp, thì chiu theo ban ca
chc mình ang nh$n ng  trên ban ó, nu thuc quyn ca H b thì ng v ban ph^m mình 
cui hàng triu yt.
5- Các quan vn võ khi làm l ra mt, t" bi t, t n... thì chiu theo th b$c trong ban th ng
triu. Nu là quan h v tam, t ph^m thì chiu theo nh ph^m ca mình. Quan các ty s, ph^m tuy cao
nh ng ng d i ban ca quan nha môn.
Mùa h, tháng 4, ngày 21, vua ra hiên i n, thân hành ra  sách vn.
Sai Binh b th &ng th nh Công bá Trnh Công án và Ng s ài ô ng s Quách H<u
Nghiêm làm  i u; Ng s [70a] ài phó ô ng s àm Vn L làm giám thí; Hàn lâm vi n th"a ch
ông các i hc s kiêm Quc t giám t t u Thân Nhân Trung, Li b th &ng th Nguyn Bá Ký, Hàn
lâm vi n th c ông các i hc s Z Nhu$n, ông các hc s Lê Qung Chí, Hàn lâm vi n th th
ch ng Hàn lâm vi n s kiêm Sùng Vn quán Tú lâm c#c t hun L ng Th Vinh, ông các hi u th
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Ngô Lu$n làm c quyn. Vua xem bài, xp b$c trên d i. Cho V! D ng, Ngô Th^m, Lê Hùng 3 ng i
Z tin s c$p  ; bn Li c Du 23 ng i % tin s xut thân; bn Nguyn Qung M$u 22 ng i Z
ng tin s xut thân.
Tháng 5, ngày mng 8, vua thân ng chính i n. Truyb loa x ng danh tin s là bn V!
D ng. Quan L b em bng vàng treo  ngoài c a ông Hoa. Ngày 27, [70b] ban m!, ai, y ph#c.
Ngày 28, ban yn.
Mùa thu, tháng 8, ngày 19, d ng bia  tên các tin s khoa Quý S u.
Mùa ông, tháng 11, ngày mng 4, ly Z Nhu$n làm Hàn lâm vi n hi u lý.
Giáp Dn, [Hng c] nm th 25 [1494], (Minh Ho'ng Tr nm th 7). Mùa hè, tháng 4,
xung chiu r'ng: Các Hoa vn hc sinh, nu có ai ã lâu nm, ã t"ng làm  &c vi c ho+c theo i ánh
gi+c có công, thì li theo l nh li viên các nha môn có chân xut thân, do Li b thng b%.
Mùa thu, tháng 8, ngày mng 7, sai các quan Hàn lâm, khoa, ài i ra 12 th"a tuyên xét x án
ki n.
Ly Ngô Hoán làm ông các hi u th .
t Mão, [Hng c] nm th 26 [1495], (Minh Ho'ng Tr nm th 8). Mùa thu, tháng 8, ngày
18. Xung chiu r'ng: Quan viên nào [71a] b m ti 3 tháng thì không  &c d kho khóa.
Mùa ông, tháng 11, sai s sang nhà Minh. Bn Công b h<u th lang Lê Hán ình và Hàn lâm
vi n th th V! D ng i tu cng, bn ông các hi u th Lê Tun Ngn và Giám sát ng s Nguyn
Xao tâu v  ng trm.
Làm sách Ng ch Qu`nh uyn c u ca1.
Vua thy hai nm Quý S u, Giáp Dn, thóc lúc  &c mùa, +t các bài ca vnh  ghi im lành.
Ni dung gm nh<ng bài v o làm vua, khí tit b tôi, vua gi=i tôi hin, nh b$c anh tài k` tun và ùa
vit vn thành vn2... nhân gi là Qu`nh uyn c u ca thi t$p.
Sai bn ông các i hc s Thân Nhân Trung, Z Nhu$n; ông các hi u th Ngô Luân, Ngô
Hoán; Hàn lâm vi n th c ch ng s Nguyn Xung Xác; Hàn lâm vi n th th [71b] Nguyn Quang
B$t, Nguyn c Hun, V! D ng, Ngô Thm; Hàn lâm vi n ãi ch Ngô Vn Cnh, Phm Trí Khiêm,
L u Th Ngn; Hàn lâm vi n hi u lý Nguyn Nhân B, Nguyn Tôn Mi t, Ngô Quyn, Nguyn Bo Khuê,
Bùi Ph%, D ng Tr c Nguyên, Chu Hoãn; Hàn lâm vi n kim tho Phm C^n Tr c, Nguyn Ích Tn, Z
Thun Th, Phm Nhu Hu , L u Dch, àm Th$n Huy, Phm o Phú cùng ha li vn.
Xét C u ca thi t$p bt u làm trong nm này.
Vua son t$p C% kim bách vnh thi, Hàn lâm vi n th c ch ng vi n s Nguyn Xung Xác và
Tham ch ng L u H ng Hiu ha vn, ông các i hc s Thân Nhân Trung và hc s ào C ph#ng
bình.
Bính Thìn, [Hng c] nm th 27 [1496], (Minh Ho'ng Tr nm th 9). Mùa xuân, tháng 2,
ngày mng 4, vua ng thuyn i [72a] ông Kinh bái yt các lng t^m. Ngày 11, làm l tu cáo.
Ngày12, d ng cu bn T   ngoài c a Quang c.
Vua vit sách Xuân vân thi t$p.
Ngày 14, tri không m a. Vua cu o, t tay vit các bài th trong thi t$p ca mình ra 4 t
giy, sai Nguyn ôn dán trên t ng n th thn. Hôm y, canh mt tri m a nh=, n canh nm m a
to, n c tràn tr. Vua  th  miu Ho'ng H u1 r'ng:
1

Qu`nh uyn c u ca: có ngh a là "chín khúc ca trong v n Qu`nh".

2

u  ca 9 bài th ó là: 1 - Phong niên (nm  &c mùa), 2 - Quân o (o làm vua, 3 - Thn tit (tit tháo ng i làm tôi), 4
- Minh l ng(vua sáng tôi hin), 5 -Anh hin (ng i tài gi=i), 6 - K` khí (ng i tài ba), 7 - Th tho (vit tho), 8 - Vn nhân, 9 Mai hoa.
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C u linh anh khi chn dao thiên,
Uy l c nghiêm  to hóa quyn.
Khu vn sn linh nng nhu$n v$t.
Thông vi cam v! tác phong niên.
(Khí thiêng l"ng l?y d$y tri cao,
To hóa quyn uy nm chc sao.
Sn thn nu bit nhun muôn v$t,
Hãy tuôn m a ngt, lúa vàng trao).
Vua n Lam Kinh, nh li công lao ca cha Lê Chí là Lê Ni m, ông Chí là Lê Lâm; cha Lê V nh là
Th V c, ông V nh là Lê Khôi, vit bài th ban cho h và cho Lê Chí 36 lng bc, Lê V nh 25 lng  làm
yn ti c vui vi h hàng.
Ngày 24, [72b] vua ra v.
Tháng 2 nhu$n, ngày mng 5, ban yn cho các quan vn võ  bãi Thúy Ái2.
By gi, thuyn ng khi hành t" sông L ng Giang v $u  bn Thúy Ái, các quan vn võ n
ly m"ng, cho nên ban yn.
Tr c ây, hi tháng 2, Hoàng thái h$u i l lng tr v, không may b b nh n+ng, n gi H&i,
ngày 26 tháng 2 nhu$n, b+ng  chính t^m i n Th"a Hoa, th 76 tu%i.
Khi Hoàng thái h$u ch a bng, mùa ông, vua cùng Hoàng thái t ngày êm chm sóc, không
lúc nào ri bên cnh. Khi dâng thuc hay  n, vua nht nh t# mình nm tr c; trong thì kêu vi t%
tiên, ngoài thì dc lòng cu kh^n, không thn nào là không kh^n. n khi hp hi c!ng t kêu gào, Thái
h$u còn nhch mép mt chút, mun nói  t" giã. Mi vi c m+c áo, khâm li m, b= go vào mi ng ng i
cht, vua u t làm ly c  t= lòng au xót.
[73a] Vua son C% kim cung t" thi tính t , sai ông các i hc s Thân Nhân Trung, Hi u th
Ngô Luân ph#ng bình.
Thi hi các c nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn Vn Hun 43 ng i.
Tháng 3, ngày inh d$u 19, vua thân hành kho thí  an Trì i n Kính Thiên, h=i v o tr
n c.
Sai Binh b th &ng th nh Công bá Trnh Công án và Ng s ài ô ng s Quách H<u
Nghiêm làm  i u; H b t th lang Nguyn Ho'ng Thc và Ng s ài phó ô ng s àm Vn L
làm giám thí; Hàn lâm vi n th"a ch ông các i hc s kiêm Quc t giám t t u Thân Nhân Trung,
Hàn lâm vi n th c ông các hc s ào C , Hàn lâm vi n th ging ch ng Hàm lâm vi n L u H ng
Hiu, ông các Hi u [73b] th Ngô Luân, Ngô Hoán, Hàn lâm vi n th th kiêm Tú lâm c#c t hun
Trn Khc Ni m và Hàn lâm vi n th th Ngô Thm làm c quyn.
Ngày 26, d?n các s nhân vào i n Kim Loan. Vua t xem dung mo t"ng ng i, ly Z 30 ng i.
Ngày 27, vua ng chính i n X ng danh. Cho Nghiêm Viên, Nguyn Huân, inh L u 3 ng i Z
tin s c$p  . Bn inh C ng 8 ng i Z tin s xut thân. Bn Nguyn o Din 19 ng i Z ng
tin s xut thân.
Muà h, tháng 5, ngày mng 8, xung chiu r'ng:
Hin ty gi< chc trách tâu h+c, nu có khuyt viên nào thì chn ng i Z tin s , quan vn võ
các nha môn, nho ch huy các v , ty ã trúng các k` thi hi, th c úng là ã gi< phép công, làm vi c
gi=i, cung tr c, không né s& kW quyn quý, không phm lZi [74a]  thuyên b% chc Hin sát phó s.

1

Theo C ng m#c, miu Ho'ng H u  huy n L ng Giang, Nay là huy n Th Xuân, tnh Thanh Hóa.

2

Bãi Thúy Ái:  phía nam sông Hng, nay thuc huy n Thanh Trì, Hà Ni.
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Li cho r'ng quan ph, huy n, châu phi thng nhip các chc th l nh chn dân, nu các nha
môn thi hi ã trúng nhiu k` làm vi c lâu nm, bit vi c, siêng nng và có quân công thì ban u  &c
trao cho các chc Tri huy n, Tri châu, Huy n th"a, ng tri châu, Th l nh, t ban;  3 nm không
phm lZi gì thì mi cho th c th#; sau 6 nm không phm lZi thì Tri huy n, tri châu  &c phân b% Viên
ngoi lang; Hu n th"a, ng tri châu, Tri h, in h, T ban  &c b% các chc T v#, Ch s , Thôi
quan, ô quan;  6 ln kho khóa không phm lZi thì Viên ngoi lang, ng tri mi  &c thng làm tri
ph.
Ngày 22, bn Li b thu&ng th kiêm Quc t giam té t u Lê Nhu$n và Nuyn Nh Z tâu 
b3n ràng:
Xem bn tâu ca Giám sát ngu95 su93 o Sn Nam [74b] Nguyn D ng K` nói r'ng, li viên
các châu huy n ni biên thu` xa xôi thung cùng ng i Man i thu các loi thu, ã h&p thy th%, li am
hiu tình hình ng i Man, có th làm n%i công vi c thì nên b% làm li  các châu huy n bn xú. Vua y
theo.
Mùa hu, tháng 7, cm gi triu  ng là "triu phòng".
Tuyn b%, duy t xét các hun o.
T" nay, nho hc hun o các x có khuyt thì Li b theo nh L tr c tâu lên, giao chho Quc
t giám và quan các nha môn chn bu các li viên là chân nho sinh ã trúng tr ng và nho sinh tu%i t"
35 tr lên, có hc vn và hnh kim, không phm lZi, giao cho L b kho xét, nu bn k` u h&p cách
c thì theo l mà thuyên b%.
Tháng 8, ngày mng 2, có l nh cho châu huy n chn +t Xã tr ng; Nu là con cô c$u, ôi con
dì vi nhau [75a] và thông gia cùng g bán chho nhau u không  &c cùng làm Xã tr ng trong 1 xã.
Nu ã có Xã tr ng ri, c!ng nên chn ng i nào có th làm  &c vi c thì l u li, còn thì tâu lên  cho
v hng c!.
Ngày mng 4 là ngày kw ca Thái Tông Hoàng . êm hôm y, m a gió to, n c l! lên mnh,
trôi ht sn nghi p ca dân.
Tháng 9, ly ào C làm Hàn Lâm vi n th ging ông các hc s . Vua ban cho mt b Thiên
Nam d h t$p và cho ha li mt bài th L ng Giang d hng, li cho 25 quan tin.
Ngày 23, s a li l làm bãi chn ng a và tàu nuôi ng a.
Mùa ông, tháng 11, ngày 17, vua không khoW. D# cho ông các di hc s Thân Nhân Trung và
Hc s ào C  hành ti1 r'ng:
"Mây bay gi<a tri, trng treo l l ng, mây n [75b] thì trng m, mây i thì trng sáng, ai mà
chEng thy? Nh ng rt ít ng i din t  &c. Ta ng^ng nhìn tri cao cm hng rung ng trong lòng,
th hi n ra b'ng ngôn t", trong ó có câu:
T Thim ho ho ngc bàn thanh,
Vân lng hàn quang ám ph#c minh.
(Vng thim v'ng v+c nh mâm ngc,
Mây gizn hàn quang sáng li m).
Ng i ng i th ng có th din t  &c nh th không? Bài th ca Âu D ng Tu2 có câu: "L
Sn cao danh tit" (Núi L Sn làm cho danh tit cao lên), thì T Mj3 c!ng không làm n%i, duy có ta làm
 &c, có phi là ngh càn âu. Câu th vnh ca Thân Nhân Trung, ào C vit:
Qu`ng o mng tàn xuân vn khonh,

1

Dch theo nguyên vn. Ch< "hành ti"  ây có lJ th"a.

2

Âu D ng Tu: là mt nhà th i Tng, n%i ting v th và t".

3

T Mj: là Z Ph, nhà th ln thi  ng, Trung Quc.
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Hàn giang thi lc tam canh.
(o Qu`nh tnh mng xuân muôn khonh,
Sông lnh th thành trng im ba).
Dù Lý, %, Âu, Tô1 sng li, v tt ã làm n%i, duy có ta làm  &c: Bài th C^m st2 ngày x a
vit r'ng:
Trang sinh hiu mng mê h i p,
Vng  xuân tâm thác Z quyên.
Th ng hi nguy t minh châu h<u l ,
Lam in nh$t noãn ngc sinh yên.
(Trang sinh3 mng sáng mê hn b m,
Vng 4 lòng xuân g i quyên.
Trng sáng bin xanh châu l ngn,
Lam in5 nng m, ngc hi lên).
Th c là k` l, t i >p, th c là tinh t, có th sánh vi th ta [76a] nh ng t i sáng và trong
trWo thì không b'ng câu th ta. Có phi ta chi mt ch< l  cho là hay, khoe mt ch< khéo  cho là
>p âu? Ch nói th$t, nói thEng nh Âu D ng Tu thôi, các ng i bo th nào?".
Ra sc ch cho các tr ng quan nha môn ca ni ngoi qun giáp ph, C^m y, Kim ngô, i n
tin, Thn v!, Hi u l c, Ng! ph ô c, ô t%ng binh s phi hi p ng l a chn các t ng hi u d i
quyn mình, ng i nào có công lao ánh d>p, trung tín áng dùng, ho+c am hiu thao l &c, tinh thông
võ ngh , cùng là ng i có tài nng, tri thc, liêm khit, gi=i giang, siêng nng, minh m?n mi cho ti
chc. Nu kW nào tham ô, hèn kém, không có công lao gì, cùng nh<ng kW b& z  &c dung thân, cu
mong vô liêm s thì tâu lên  trut b=. Hn n th &ng tun tháng 12 phi tâu lên. ng thi, hun
luy n binh lính ct [76b]  tinh nhu , chuyên sâu vZ v quân dân phi cho iu hòa nhàn m t. Ng i
nào dám l a chn không th a, hun luy n không chm,  cho t ng hi u còn nhiu kW b %i tham
nh!ng, binh lính còn nhiu tên b= trn thì giám sát ca L#c khoa và xá nhân v C^m y thân hành iu
tra ri h+c tâu lên  tr ti.
Tháng 12, ngày mng 6, d ng bia  tên các tin s khoa Bính Thìn, nm Hng c th 27.
inh T, [Hng c] nm th 28 [1497], (Minh Ho'ng Tr nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 5, ra l nh r'ng: Các hng thu nm nào thu np nm y, n cui nm phi np , không
 &c nh tr c thu nm nay sang nm mi thu.
Ngày 22, cm các li viên thay phiên  nha môn và xã nh$n tr c ngoài, nu không phi là phiên
tr c thì không  &c vi n c t ti n  li nha môn  làm b$y.
[77a] Ngày Tâm Mùi 29, vua m n+ng, bèn t a k ngc, l nh cho Hoàng thái t
Vua lúc sp bng, có bài th t thu$t r'ng:

lên ni ngôi.

Ng! th$p niên hoa tht xích khu,
C ng tr ng nh thit kh c thành nhu.
Phong xuy song ngoi hoàng hoa t,
L p ình tin l#c liu c,

1

Lý: tc là Lý Bch, Z: tc là Z Ph, nhà th ln thi  ng, Âu: tc là Âu D ng Tu; Tô: tc là Tô ông Pha, nhà th n%i ting
thi Tng.

2

Bài th C^m st là ca Lý Th ng Ân thi  ng, Trung Quc.

3

Trang Chu n'm m thy mình hóa b m, khi tnh d$y, m màng không bit mình là b m hay chính là Trang Chu.

4

Vng : là vua n c Th#c, Trung Quc, t ng truyn ông vua này b= n c i  ^n, sau li hi h$n, nên khi cht hóa thành chim
ô quyên tc chim cuc, kêu sut mùa xuân và ch kêu mt ting "quc" (n c).

5

Lam in: là tên mt ngn núi,  tnh Thim Tây, Trung Quc, t ng truyn là ni sn sinh ra ngc quý.
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Bích hán vng cùng vân diu diu,
Hoàng l ng mng tnh d du du.
Bng lai sn th &ng âm dung on,
Bng ngc u hn nh$p mng vô?
(Nm ch#c hoa niên by th c thân,
Lòng nh st cng bZng mm dn.
Gió lay khô héo hoa bên c a,
S ng dãi gy mòn liu tr c sân.
Tri bic xa trông, mây thm thEm,
Kê vàng tnh gic i bâng khuâng.
Khut li cách m+t, non bng vng,
Bng ngc du hn nh$p mng chng?).
Ngày Nhâm Tý 30, vua bng  i n Bo Quang. Ngày hôm y, g m thn, n thn iu bin
mt.
Vua sinh  &c 14 hoàng t : Con tr ng là Hoàng thái t Tranh, các con th là L ng V ng
Thuyên, Tng V ng Tung,  ng V ng Co, Kin V ng Tân, Phúc V ng Trang, in V ng Thông,
Qung V ng To, Lâm V ng T ng, ~ng V ng Chiêu, Ngh a V ng Cnh, Trn V ng Kinh, Tri u
V ng Toan, Kinh V ng Ki n, Hoàng n< 20 ng i.
Khi còn sng, vua [77b] d ng i n T Hà, i n Bo Vn, i n Kim Loan, i n Bo Quang, t^m
i n Lam Sn.
Khi vua mi lên ngôi, dâng tôn hi u cho Nhân Tông, +t huy hi u cho Tuyên T". ào Biu t tit
thì +c ân nêu g ng, c Ninh theo nghch thì nghiêm khc git b=. Nh<ng chính s phin nhiu u
bãi ht, nh<ng hình pháp bo ng &c u b= c. Vì th, mi s a ch<a luân th ng cho mi ng i, chnh
n  &c gi ng mi ca nhà vua.
Vua t"ng d# các quan trong triu r'ng:
"Tr?m có hai sai lm, mt là chính l nh ban ra vi phm o lý, hai là ngi gi< ngôi không, nhiu
lon vi c tri. Tuy các chc trong ngoài khó lòng nêu ht  &c, nh ng hãy nói v nh<ng ng i n%i b$t
hn c. ô c Lê Luy n nh bù nhìn t &ng t, sao có th gi là hng i m! tròn, i hia vuông1  &c.
Thái s inh Li t, Thái phó Lê Ni m làm  tam công, mà không thy có vi c gì là iu hòa âm [78a]
d ng, s a vi c n c, bàn o tri, c!ng ch a t"ng tin c  &c mt ng i quân t , u%i b=  &c mt
kW tiu nhân, chEng nh câu ch giu ca ng i x a "áo m+t da c"u mà nhn nh tho thích" ó sao?".
S thn V! Qu`nh nói: Vua t tri cao siêu, anh minh quyt oán, có hùng tài,
i l &c, võ gi=i vn hay mà cái hc cas thánh hin li +c bi t siêng nng, tay không
lúc nào ri quyn sách. Các t$p kinh, s , các lch, toán, nh<ng vi c thánh thn, không có
gì bao quát tinh thông. Vn th thì v &t trên c nh<ng khuôn m?u ca các vn thn.
Cùng vi bn Nguyn Tr c, V! V ng Mô, Thân Nhân Trung, Quách ình Bo, Z Nhu$n,
ào C , àm Vn L biên son b Thiên Nam d h, t +t hi u là "Thiên Nam ng
ch", "o Am ch nhân". Li sùng chung nho thu$t, nâng z nhân tài. Khoa thi chn
kW s không phi ch có 1 khóa, l nh 3 nm mt ln thi ln là bt u t" x a. Ng i
hin tài chn  &c [78b] nhiu hn c i vua. Vn võ u dùng, tu` theo s tr ng
ca t"ng ng i. Vì th, có th s a d ng chính s , ch tác l nhc, hi u l nh vn ch ng
rõ ràng, có th cho ng i sau noi theo.
Tr c ây, khi vua còn làm phiên v ng, v?n t giu tài; n khi n c g+p i
bin, các quan l$t $t ón l$p lên. Khi vào ni i thng, vua bit bn n, Ban ã b
git, nh ng Lng Sn thân v ng li b hi, ngài bùi ngùi không vui, cò lòng th ng xót,
trách là ct nh#c t ng tàn  cho ng i ngoài l&i d#ng, anh em mt nhà u b tai ha.

1

i m! tròn, i hia vuông: là võ t ng, ý nói không xng áng làm võ t ng.
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Ban u, vua không ly vi c  &c làm vua là vui, c!ng không vì nh<ng bin c
lúc ó mà lo. Cho nên, hào ki t by gi, ai c!ng suy tôn, kính ph#c. Các t ng l nh rông
rz kiêu ngo ln l &t b git, vì th, ly ti lZi ng i tr c làm g ng, trong ngoài u
nghiêm c^n. +t hai v C^m y, Kim ngô [79a] các ty Thn v!, i n tin..., ly ng i
thân làm chc ch huy, dùng h nhà m> làm vi c duy t xét. Li chn b tôi tin c^n 
làm nanh vut tay chân, nh bnNguyn Ph#c, Hàng Nhân Thiêm, Z Hùng, V! Lân u
hu quanh t h<u. Vua ch r! áo khoanh tay mà trong n c yên %n.
Vua li ngh gi+c Chiêm i i v?n là mi lo ca ta, ngày nay không di t i, sau
này làm gì  &c nó. Th là phía nam thì ánh Trà Toàn mà ly li b cõi nó, phía tây thì
ánh Nhã Lan mà quét sch sào huy t nó. ánh Sn Man mà uy thanh vang di ph ng
Bc, ánh Bn Man mà t ai m rng phía tây. Quy mô xp +t, công nghi p trung
h ng, có th sánh vai vi Thiu Khang nhà H, ni gót  &c Tuyên V ng nhà Chu, mà
khinh hEn Quang V! nhà Hán, Hin Tông nhà  ng là hng d i v$y.
Tic r'ng vua nhiu phi tn quá, nên mc b nh n+ng. Tr ng Lc hoàng h$u1
[79b] b giam  cung khác, n khi vua m n+ng mi  &c n hu b nh, bèn ngm
giu thuc c trong tay mà s vào chZ l, b nh vua do v$y mi li thêm n+ng.
Bài tán vit r'ng: (Bn Thân Nhân Trung son).
c vua Thánh Tông,
Nghi p ln th"a k.
Lch s v mình,
Thn dân th=a chí.
Gi< báu nm phù,
Phát l nh chính v.
Gi< trung: hc t%,
D ng c c: th"a thiên.
Nhân bi h$u th,
Hiu kính t% tiên,
Vn sáng Khuê, Bích,
Hc sâu uyên nguyên.
Theo in, dùng l,
Lánh gian, thân hin.
Tr n c, chín kinh,
Dùng quan: tám bính2.
Tri u dân vZ yên.
Trm vi c chn chnh.
Vn giáo rng ban,
V! công i nh,
Sn Lo trn xa,
Bn Man theo m nh.
Duy gi+c Chiêm y.
Truyn kip c"u thù.
Cõi Nam quy ri,
Xâm chim bn châu.
Quân h% kéo ti,
Thuyn rng ngi cao.
Chà Bàn [80a] cháy tr#i,
1

Tr ng Lc hoàng h$u: tc bà Nguyn H'ng con gái Thái uý Trình Quc công Nguyn c Trung m> Hin Tông.

2

Tám bính: theo sách Chu L là : 1. T c (ban chc t c cho by tôi); 2. Lc (cp b%ng lc); 3. D (khen th ng); 4. Tri (+t quan
chc); 5. Sinh (nuôi d zng ng i có công lao); 6. ot ( thu ly tài sn, chc t c ca kW có ti); 7. Ph ( ph b=, u%i i); 8. Tru
(tr ti).
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Thi Ni huyt l u.
Trà Toàn np mng,
Thanh miu dâng tù.
Muôn d+m m t,
Nghìn x a tr thù,
Ngu xu^n Lão Qua,
Chng li thanh giáo.
Vua n%i thnh n,
Dy quân chinh tho.
C mao pht lên,
Gi+c u quay giáo.
Trúc chW, tro bay,
Quét tan hang cáo.
Ba cõi l+ng yên,
Chín di thông o,
Thnh ngang Hoàng 1,
T#c sánh Ngu Chu2.
Nhân sâu, n n+ng,
Tri bn m i thu.
Tháng 2, ngày mng 1, Hoàng thái t xung l nh d# các b$c công, hu, bá và các quan vn võ
r'ng:
"Thánh ph# Hoàng , m v$n trung h ng r c rz, làm trn công li t ng i tr c,  ngôi 38
nm, khuya sm, kính c^n siêng nng. n ngày 27, tháng 11, mùa ông nm ngoái, b chng phong
th!ng, ti gi Thìn ngày 30, tháng giêng nm nay bng  cung Bo Quang.
Ta [80b] th ng nh au xót, ã tm cáng áng các vi c trong cung. Các thn dân trong ngoài
u gi< chc ph$n nh c!, sáng sm mZi ngày ti c a ông Tr ng An &i l nh, ch h<y ty chn ngày
làm l. +c d# cho các khanh bit. Li yt bng cho các quan vn võ bit, khi triu tham u phi i m!
sa en, m+c áo c% tròn màu en, tin n ngoài c a Cnh Môn, mZi bu%i sáng mt ln, &i làm l nh
nghi thc".
Ngày mng 3, làm l khóc. Hoàng thái t d# các triu thn r'ng:
"Con sinh ra 3 nm mi kh=i cha m> b |m trong lòng. Vì th, ngày x a  tang cha m>, có quy
nh là 3 nm. Trên t" Thiên t , d i n th dân u theo th c. Hán Vn  không theo phép c%, có
di m nh  tang ngn hn, ly ngày thay cho tháng. T" ó v sau, ng i ta theo mà làm. Nh v$y là vt
b= in l, xem nh> luân th ng, rt không áng theo. Các tiên thánh n c ta, tuy có theo l mà làm,
nh ng các l tit trong ó [81a] c!ng ch a ph#c c% ht. Nay Thánh th &ng Hoàng  lìa b= trm h lên
chu Th &ng , ta rt au n xót th ng, báo c không th nào cho cùng. Các khanh nên ngh bàn
tang ch ba nm  nguôi lòng ta nh tic".
i thn và các quan u r$p u th a r'ng: "Hiu là gc ln ca o tr thiên h. Nay i n h
theo  &c o hiu, tôn ni luân th ng, d?u  Thun là b$c i hiu, V! V ng là b$c i hiu3 c!ng
không hn  &c, bn thn âu dám không tuân l nh thi hành".
By gi mi nh tang 3 nm. Tt c nh<ng vi c li m, quàn, l i n, u theo l c%. L nh cho
dân chúng trm h phi  tóc dài theo tang ph#c trm ngày. Nu là các quan và các h v thì  tóc
dài theo tang ph#c 3 nm và u m+c áo mc trng, khi  nhà làm vi c thì m+c tm áo xanh c!ng không
cm. Ngoài trm ngày thì dùng áo xanh hay áo en, [81b] không  &c dùng màu hng và màu l#c. Các

1

Hoàng : Mt ông vua n%i ting trong truyn thuyt ca Trung Quc.

2

Ngu Chu: thi i ca Ngu Thun và Chu Vn V ng,  &c coi là thi k` "thnh tr" lý t ng, theo quan ni m ca s gia phong
kin.

3

Ng i có lòng hiu bnv<ng, khp thiên h ai c!ng th"a nh$n.
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quân dân nam n<  ph Ph#ng Thiên và trong n c u phi m+c áo trng mc, hoãn ly v& ly chng
trong 3 tháng.
Triu thn là bn nh Công bá Trnh Công án khuyên Hoàng thái t
 &c nghe.

lên ngôi, nh ng không

Ngày M$u Dn mng 6, Thái bo Bình L ng hu Lê Chí, Binh b th &ng th nh Công bá Trnh
Công án, Tây quân ô c ph t ô c Sung Khê bá Lê V nh ti i n Ho'ng Vn kính ón Hoàng thái
t lên ngôi, %i nm sau thành nm Cnh Thng th 1.
Ngày mng 8, cm mua hip và kén tin. Xung chiu r'ng:
"Các n< s  ph, cung nhân cung Thiên Hòa và nô t`  các ph thân v ng, công chúa, các
nhà i thn có mua th gì ca ng i dân nhà quê bán trong ch&, không  &c quen thói c!, m &n ting
công m u l&i riêng, c hip mua rW và ly b"a không tr tin. T" [82a] nay, dân chúng mua bán hàng
hóa gì và ng i kim thu các loi tin np vào kho công, nu ng tin ném xung t có ting kêu, còn
xâu lt  &c, tuy có st mW vành cnh mt chút, thì t" nay nht lot phi nh$n dùng c, không  &c
quá kén ho+c không tiêu".
Ngày mng 10, d# L#c khoa và Ng s ài giám sát r'ng:
"Tin c ng i hin tài, loi b= kW bt hiu, ó là vi c ln ca chính tr. Cho nên, dùng ng i
hin không l zng l , b= kW gian không chn ch", i  ng Ngu do ó mà %i thay  &c phong t#c.
Biu d ng ng i tt vi c hay, loi b= kW xu iu d, Thành Chu do v$y mà làm nên thnh tr thái bình.
Tr?m mi lên ngôi, chn ng i cai tr, mong  &c b$c hin tun  giúp r$p nên công. Song còn
lo quan các nha môn tt xu l?n ln, trung nnh không phân, nu không khu x sao t= khuyên rn  &c?
Bn các ng i gi< gi ng mi ca triu ình, làm [82b] tai mt ca Thiên t , tin ng i hay, b= kW d
là chc ph$n phi làm. Nên th theo lòng tr?m, mZi ng i u phi tuân theo phép công.
K t" nay, các nha môn trong ngoài, nu có ai liêm khit, có tài, trung tr c áng khen th ng
ct nhc, cùng nh<ng kW tham l$n b %i, không làm n%i vi c, u phi xét rõ s th c, kê tên tâu lên. Ai
dám a dua theo nhau, hay vì thù riêng, trao %i út lót, mà xp +t không úng thì sJ b tr ti n+ng
không tha".
Ngày 13, hkoan gim thu khoá tp dch, và cho quân dân vay thóc.
Xung sc ch cho các huy n trong ngoài r'ng:
Ch& nào to ã có ngch thu thì c theo nh tr c, ch& nào ch a có ngch thu thì không  &c
biên thêm vào ngch. Còn  Ngh An thì các sc quân, dân, nh<ng ng i không v&, goá chng, ói rét,
b nh t$t, tàn ph, nu có ai thiu n thì hai ty Th"a, Hin giao xung cho các quan ph huy n, kê khai
ngay h tên nh<ng ng i y làm bn tâu lên cp cho thóc công cha trong kho, mZi ng i 100 [83a]
thng, n khi lúa chín sJ chiu theo s thóc vay mà thu np.
Ngày 16, ban b tên huý ca vua là Tranh và tên huý ca Thái h$u là H'ng.
Ra l nh r'ng quan viên li in, ng i nào có khoa m#c và thi hi trúng tr ng, thi h ng trúng
thc cùng các giám sinh, nho sinh, sinh  thì g+p tang cha m> mi  &c chu tang.
Ngày 26, b% ào C làm Hàn lâm vi n th c ông các hc s , D ng Tr c Nguyên làm ông
các hi u th . By gi tri có i hn, Tr c Nguyên dâng th xin vua s a c  cu vãn thiên tai.
Sai H b ngh bàn tng thêm thu61 ca các h ly ng   dùng vi c quân.
Tháng 3, ngày mng 6, nh l thu ca àn bà khiêng ki u; l np vàng và np trng t'm.
nh l thu mm mui.
[83b] Ngày 12, vua d# các thân v ng, công chúa, công hu, bá, phò mã, các quan vn võ
r'ng:
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Bn nô l hèn kém th ng  th làm b$y, ng i nào cha chp bao che phi nên rn bo,
nghiêm cm. K t" nay, các ph nha, ho+c các nhà quyn quý có nô t`, làm nhà  Ph#ng Thiên, ho+c có
rung t  ph huy n các x u phi nêu rõ là nô t` công  ph, nha nào, là nam nhân, n< nhân ca
nhà h nào. Nha môn ph y và ch qun giám phi t kim soát, úng là nô t` ca bn quan thì mi
cho . Nu  hZn tp thì phi u%i cho ht. Phi khai báo h tên s m#c ca nô t`,  a ti quan ph
huy n mình  có b'ng c mà kim soát.
Ngày 16, xung chiu r'ng: T" nay, quan tun ty  dc biên gii, nu có khuyt viên nào, thì Li
b chn [84a]b ly ng i Kinh nào  a ph ng gn ây có chin công ánh git  &c gi+c, áng  &c
b% d#ng và quen thy th%  thuyên b%.
Ngày 20, ra sc ch r'ng: K t" nay, L#c khoa cp s trung và Giám sát ng s có khuyt viên
nào thì Li b chn các quan trong ngoài, ng i nào có chân tin s xut thân, mà liêm khit, siêng nng,
c ng tr c, có công lao cho thuyên b% nh$m chc. Sau mt nm, L#c khoa cp s trung hi p ng kho
hch tâu lên nh<ng công vi c viên ó ã làm, &i l nh. Ng i nào dùng  &c thì  li, ng i nào không
dùng thì %i b% chc khác. L#c khoa cp s trung không công b'ng thì cho ô ng s soát xét li nh<ng
vi c ã làm, tâu lên &i l nh. Ng i nào dùng  &c thì  li, ng i nào không dùng thì %i b% chc
khác. Nu ô ng s ài kho hch không công b'ng, thì quan L#c khoa em s th c h+c tâu lên. Nu
Li b thuyên b% không [84b] úng, khoa ài dung túng bao che cho nhau, thì u nht lot giao xét 
tr ti.
nh l nh iu lên chc khác. K t" nay, Th l nh các nha môn ph huy n, châu bên ngoài có ai
 &c iu lên chc khác thì Li b t cho ng i coi nha môn ó iu tra rõ ràng, nu qu là liêm khit,
siêng nng, gi=i giang làm  &c vi c, không b= thiu các công vi c công ni tr nh$m, thì mi  &c iu
lên chc khác.
Mùa h, tháng 4, ngày 13, chu^n y l nh cp tin b%ng theo k`, theo phiên.
Ngày 17, nhc li l nh cm ki n v &t cp.
Ngày 26, nh l nh thng b% chc ô li,  li, in li.
nh l nh sai i làm vi c gì phi có ch< duy t.
nh l nh chn b% các chc v# khó khn. Nh các huy n Lôi D ng và L ng Giang ph Thi u
Thiên là [85a] nh<ng ni chc nhi m khó khn, k t" nay, nu khuyt viên nào thì Li b chn ly
ng i nào liêm khit, có tài, c ng tr c, siêng nng làm vi c mà thuyên b%.
Ngày 28, nh l nh %i i ni khác. Nh các viên qun quân, qun dân  Ngh An, nu ng i
nào có quê quán  ngay ph, huy n mình cai tr, có nhà  gn nha môn mình làm vi c, thì Li b iu
ng i ni khác, chn ng i khác b% thay.
Li xung chiu r'ng: T" nay, các chc qun quân, qun dân  các x, Li b không  &c ly
ng i quê quán  bn x, có nhà gn ni mìmh cai qun mà thuyên b%.
Tháng 5, ngày mng 3, xây ãi L$u vi n.
Tr c ây, Thái T% làm ãi L$u vi n  ngoài c a Tây. Thái Tông, Nhân Tông u nhân ó theo.
Thánh Tông làm thêm hai dãy nhà  ngoài c a i H ng.
n ây, +c cách ra l nh cho Ng! ph sai phái k` quân xây d ng ãi L$u vi n  ngoài c a i
H ng [85b] gm 2 dãy, mZi dãy 3 gian 2 chái.
Ngày 14, cm quan li và dân chúng không  &c dùng các th ngc nh
nh<ng th nh m!, ng nh%...

thy tinh...  làm

nh l nh truy thu thu bông vi mùa h ca n< inh.
Tháng 6, ngày mng 8, cm s d#ng tim v &t nh<ng  phi pháp nh các  v$t có nm khc
vàng bc, sn vJ rng ph &ng.
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Mùa thu, tháng 8, ngày mng 3, nh l nh chn b% thôi quan1. T" nay, thôi quan  Th"a ty các
x có khuyt viên nào thì Li b chn ly quan các nha môn, ng i nào ã qua hai k` kho khóa tr lên,
liêm khit, có tài, t"ng tri, am hiu hình danh mà thuyên b%.
Ngày 28, nh l nh phát quân nhu cho quân theo hu.
[86a] Tháng 9, nh l phong t+ng, t$p m cho các quan vn võ: Vn giai, truy phong cha m>
thì lui 1 b$c, nh chánh nht ph^m thì cha  &c chánh nh ph^m...
Mùa ông, tháng 10, ngày 26, bn H b th &ng th Ngc Hi vâng theo ngh nh mi, nh l
cp tin l ng.
Tháng 11, sai s sang nhà Minh. H khoa ô cp s trung Phm H ng Vn và Hàn lâm vi n hi u
lý Nguyn c Thu$n báo tang; Hàn lâm vi n hi u lý Phan Tông, Phm Khc Th$n, Nguyn ình Tun
cu phong.
+t chc Th ng ti Bình L#c và Lc kh thuc ô ty Lng Sn.
nh l binh biên gii. K` quân các x dc biên gii, nu cha con, anh em, ng i cùng xã, cùng
[86b] thôn mà phân tán ghép vào quân các v , s khác nhau thì n khi làm s% quân tch, phi i
chiu mà biên ch v cùng i ng! mt v  ti n kim soát.
Ly Lê Nng Nh &ng làm i n tin ô kim im, Cng Xuyên bá, Lê Nhu$n làm T v  c
Dung H bá, Chu Trn làm H<u  im.
Tháng 12, ngày Tân Mão 24, dâng tôn hi u cho i Hành Hoàng  là Sùng Thiên Qung V$n
Cao Minh Quang Chính Chí c i Công Thánh Vn Thn V! t Hiu Thun Hoàng , miu hi u là
Thánh Tông.

1

Thôi quan: chc quan ph# trách vi c bt gi< các phm nhân.
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[1a]

K Nhà Lê
Hin Tông Du Hoàng



Tên húy là Sanh1 li húy là Huy, là con tr ng c+a Thánh Tông,
tu$i thì bng, táng D Lng.

ngôi 7 nm, th 44

Vua thiên t anh minh thông tu , gi vn thnh tr, thái bình, mi trong khong 7
nm mà thiên h bình yên, x*ng áng là bc vua gi@i gi c , th mà ngôi không lâu,
áng tic thay!
M> ngài là Tr ng Lc Thánh T" hoàng thái h$u h Nguyn, tên húy là Huyên2, ng i  trang
Gia Miêu Ngoi, huy n Tng Sn, là con gái th hai ca t+ng thái uý Trinh quc công [Nguyn] c
Trung. Tr c ây, Thánh Tông ch a có con ni, Quang Th#c hoàng thái h$u3 ã t"ng cu o, sai c
Trung n cu  am T" Công núi Ph$t Tích4, chiêm bao thy n tr c m+t th &ng  cu hoàng t .
Th &ng  phán: "Cho sao Thiên Lc làm con Nguyn th". Nói ri cho |m n ngi  tr c. By gi,
Tr ng [1b] lc hoàng thái h$u  cung V nh Ninh, tc thì có mang. n khi  ngày tháng, chiêm bao
thy rng vàng t" trên tri sa xung, bay vào trong phòng, mt lát sau thì sinh ra vua. (Vua sinh vào
ngày mng 10 tháng 8, nm Tân Tw, Quang Thu$n nm th 2 [1461]).
(Xét bài Thiên Phúc t bi ký5 ca Nguyn Bá B'ng có nói: Tr ng Lc hoàng thái h$u có im
rng vàng nh$p vào s n bên t).
Vua sinh ra, dáng vW thiên t , m!i cao, m+t rng, thn thái trang nghiêm, t i >p khác th ng,
Thánh Tông yêu quý lm. Nm Quang Thu$n th 3 [1462], tháng 3, sách l$p làm hoàng thái t .
Nm Hng c th 28 [1497], tháng giêng, Thánh Tông bng, vua lên ngôi hoàng , %i niên
hi u, i xá, ly ngày sinh làm Thiên Th thánh tit, t x ng là Th &ng D ng ng ch. Sau vua  &c
truy dâng tôn thuw miu hi u là Hin Tông.
Mu Ng, Cnh Thng nm th 1 [1498], (Minh Ho'ng Tr nm th 11). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 16, có sc d# cho [2a] các ty h v trong ngoài r'ng: C a hành cung không nghiêm thì vi c
canh gi< cung thành không chc. Nu g+p khi i giá i bái yt sn lng thì ba ty H v 6 càng phi hi u

sanh (Qung v$n: S

tranh (T$p v$n: Tr" canh thit).

1

Ch< ____ có hai cách c:

2

Ch< ____ co hai cách c: Huyên và Huyn.

3

Tc bà Ngô Th Ngc Dao, bà h$u ca Lê Thái Tông, m> ca Lê Thánh Tông.

4

Am T" Công: tc chùa Thy, th T" o Hnh, nhà s

canh thit) và

i Lý.

Núi Ph$t Tích: tc núi Sài Sn, nay thuc huy

n Quc Oai,

Hà Sn Bình.
5

Bài ký khc trên bia á  chùa Thiên Phúc, nay là chùa Thw

6

Ba ty H v : Theo Kin vn tiu l#c ca Lê Quý ôn thì nm u tiên hi u Quang Thu$n (1460) +t các v quân Thn v!, Hi u l c
và i n tin gi là ty H v .
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l nh c^n m$t, ch c$y thi bình mà l là vi c phòng b. Kinh Th nói: "Có phòng b thì không lo ngi"1.
Kinh Dch nói: "Gõ hi u canh t"ng lp c a thành  ngn ng"a kW bo nghch"2, chính là nói v iu ó.
Nu thy +c ch cho gi ng i vào, ban ngày thì dùng bài ngà tuyên tri u, có c c l nh và bài ng
n<a. [Nu không] thì không  &c t ti n m óng c a doanh.
Ban êm thì dùng bài vàng song h%, có c c l nh và bài ng. Nu không có phù vàng, bài ngà
thì nht thit không  &c thi hành. KW nào không nh$n rõ th c gi, không theo sc ch, thì b ti theo
quân lu$t.
Tháng 3, ngày mng 5, nh l thu np các th thu. Mi th thu trong n c, nm nào thu thì
n cui nm y phi np , không  &c [2a] thu nm nay n nm sau mi np.
Có sc ch r'ng: 6 s ca v Lang Sn, k` quân thì ít, quan li thì nhiu. Các quan ba ty x y
phi cùng nhau bàn nh, gi< li mZi s hai viên3; mZi v , chc giáo t$p bác s 6 ng i, còn li thì u
gim bt. Kê khai rõ h tên nh<ng ng I gim bt g i lên Li b và Binh b  iu b% và sai i hun
luy n v s khác.
Ngày Giáp Tut, mng 8, quan tài ca Thánh Tông Thun Hoàng  r c v n Lam Kinh. n
ngày Giáp Ng 28, an táng vào bên t V nh Lng  Lam Sn, gi là Chiêu Lng. Tr c ó, L quan tâu
xin d ng bia, khc minh  t= rõ s nghi p ca tiên  cho i sau. Vua khen li tâu là phi, sai ông
các i hc s kiêm Quc t giám t t u Thân Nhân Trung, L b th &ng th kiêm ông các i hc s
àm Vn L, ông các i hc [3a] s L u H ng Hiu4 son vn bia. Ngày hôm y, vua sai n< quan và
n< s 10 ng i  a linh c<u vào an táng xong ri ra.
Th vài trm cung n<.
Sau s i khp bn ph ng, truy xét nh<ng ng i nghèo túng, già yu còn trong quân ng! thì
thi cho v, nh<ng ng i chu thu khoá và ph#c dch công trình quá n+ng thì gim nh> cho; tha nh<ng
kW lm lz, xét rõ ng i oan khut, b% dùng kW mt chc, khen th ng ng i có công; tha n& thu, ni
hình pht, nêu g ng ng i tit ngh a, giúp z kW côi cút, ng i ói nghèo, ct nhc ng i liêm khit,
tin c b$c hin tài, trong ngoài ai c!ng tho lòng. Vua  ông cung 36 nm, c hnh, hc nghi p ngày
càng tng tin, nhân hiu n%i lên khp trong n c, cho nên chính s b c u ã tt >p, kh quan.
Trong ht Ngh An, Thu$n Hoá, bn trm c p u n%i lên, qu$n bên cnh ánh d>p không yên
 &c. Vua ra sc l nh cho quan có trách nhi m, tri t b= ht toán lính i tiu bt, chiêu an ph d# cho
chúng ra thú ti tr li ngh nghi p c!5.
Vua xem s% tin thóc ca H tào dâng lên và h=i [3a] các quan t h<u, bit  &c tình trng d
tr< ca nhà n c và t nhân. T" y li càng  ý n vi c nông tang, t tay vit sc l nh sai các quan
th"a hin, ph, huy n i tun hành khuyên bo nhân dân p ê iu, ào ngòi lch, khi b rung, 
phòng hn, l#t. Li sai triu thn i kim tra, xem xét nh<ng vi c ó. MZi xã +t mt ng i xã tr ng
hay thôn tr ng chuyên trông nom vi c nông tang, li em xã quân và nông tr ng i c thúc. Quan
bên ngoài ai có vi c v Kinh và s ca triu ình t" ngoài tr v, vua u cho gi vào h=i v mùa màng
 &c hay mt, trm h s ng kh% ra sao. Còn lính  th& n phiên thì c theo l tr c, tháng 6, tháng
10 chia mt n a v làm rung.
Ngày 16, có chiu quy nh r'ng các quan trong ngoài, ng i nào không có con mà nuôi con
nuôi, u chiu theo chc ph^m, cho  &c t$p m b% quan nh con W.

1

Xem

Kinh Th

2

Xem

Dch Kinh i toàn, quyn XIX, H t" h. Nguyên vn: "Trùng môn kích thác d

3

Hai viên là: mt viên qun l nh, mt viên võ uý.

4

Bn dch c! và

5

Nguyên vn: " sc s ty tt kh thit b binh ph d ha xut thú ph#c nghi p". Bn dch c! là: "Vua sc cho quan có trách
nhi m +t quân i bt ti các ni và ph d# cho ra thú ti làm n".

, thiên

Duy t m nh trung, Nguyên vn: "H<u b vô hon".

C ng m#c u ghi là ông các hc s

ãi bo khách".

L u H ng Hiu.

525

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XIV

nh l bo c chc T%ng binh. Có chiu ch r'ng: Chc T%ng binh gi< trng trách c mt
ph ng, không th trao cho kW không xng áng. [4a] K t" nay, nu có khuyt chc T%ng binh thì cho
phép các quan khoa, ài bo lãnh, l a chn quan  các nha môn, ng i nào có m l &c hc thc, uy
vng, tài cán, liêm khit, siêng nng  b% vào chc v# ó. KW nào dám riêng t tin c b$y loi ngu dt,
thô b, nhút nhát, hèn kém thì phi tr ti n+ng hn lu$t th ng.
nh l np thu t sng, ó là theo li bàn ca Trnh Tr.
Ly D ng Tr c Nguyên làm Li khoa ô cp s trung, li u ãi cho thêm tin quý b%ng liêm
khit.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 5, có sc d# quy nh: Nh<ng in li có ti phi sung quân, khi
 &c ân xá, nên b% làm li  nha môn bên ngoài. Ng i nào ti tình nh> thì b% ni t lành, khoan cho
mt chút; ng i nào ti tình n+ng thì b% ni biên c ng xa xm n c c.
Ngày 19, bn Tn tr th"a tuyên s ty, tham chính các x Hi D ng V! Du dâng li tâu bày v
vi c nh ngày thi H ng r'ng: Bn thn kính xét th l thi H ng nm tr c: tháng 8, ngày mng 8
[4b] vào k` th nht, ngày 19 vào k` th hai, ngày 25 vào k` th ba, ngày mng 1 tháng 9 vào k` th
t . Theo nh th, bn thn trm xét, tháng 8 nm nay úng vào k` thi H ng mà ngày mng 10 tháng
y kính g+p ngày Thiên th thánh tit. Nu ngày mng 8 tháng y, V! Du và các viên Hin ty u ã
vào tr ng thi H ng ri, n ngày mng 10 li ra tr ng thi v nha môn làm l thì vi c thi sJ không
 &c c^n m$t, mà nu bày h ng án làm l1 ngay trong tr ng thi, thì l vn sJ không y . Cúi xin
thi H ng nm nay hoãn n ngày 12 tháng y vào k` th nht, ngày 20 vào k` th hai, ngày 29 vào k`
th ba, ngày mng 6 tháng 9 vào k` th t . Nh v$y, mt là  bày t= tình cm kW tôi con chúc m"ng
vua cha, hai là  công vi c [5a] +t khoa thi chn hin s ca triu ình  &c nghiêm túc. Vua nghe
theo.
Tháng 5, ngày 24, nh l truy thu thu bông vi mùa h ca n< inh.
Mùa thu, tháng 7, ngày 15, Ng s ài ô ng s Quách H<u Nghiêm tâu r'ng: Nh<ng l c s ,
d!ng s , võ s , in li, quân sc, ai bt  &c kW c p cùng bn gi+c phn nghch gian ác, nu l có xut
thân thì Li b chiu nh l xut thân mà b% dùng, nu l không có xut thân thì u trao cho tn chc
theo nh l nh.
Tên phn nghch Hoàng Hp Ki n b git.
Tháng 8, ngày 22, ra sc d# cho Hình b, ình uý ty và các quan xét x án ki n trong ngoài
r'ng: Vi c dùng hình ng#c quan h tI sinh m nh ca dân, s d#ng o thì dân tho lòng, x trái o thì
dân chu hi. Cho nên li T &ng ca Kinh Dch rt rn vi c ch$m x án2, Kinh Th rt xem trng vi c xét
trong tù3. Th thì, trong vi c tra xét, x án, [5b] há có th  &c phép trì hoãn sao! K t" nay v sau,
Hình b, ình uý ty và các quan xét x án ki n trong ngoài, h thy nh<ng án nào còn nghi ng, khó x ,
c!ng u phi theo úng k` hn mà xét x cho xong. Nu có ai dám  ch$m tr quá k` hn, thì n
cui mZi nm, quan ph# trách cùng Hình b,  hình giám sát ng s , Thanh hình hin sát s ty phi
kim tra tâu h+c lên  tr tI theo pháp lu$t. Nu ly tình riêng dung túng, không bit tra xét tâu lên, thì
cho ng i có vi c kêu lên,  ng quan ng s ài và th sát xá nhân xét th c làm bn tâu lên  tr ti.
Các quan k trên không chu làm úng lý thì cho ng i b hi tâu rõ th c tình sJ tr ti h theo lu$t pháp.
+t thêm các c s hi u ca ba v Thng Long, T Ngh a, Hoài Nhn thuc ô ty Qung Nam.
Mùa ông, tháng 10, ngày 21, bn L b th &ng th V! H<u4 tâu r'ng: u bp ph#c dch 
Thái quan Th 1 [6a] v?n có kW b= trn. Bn u bp  Thái quan th so vi hng chn voi ca Công b
1

Tc làm l m"ng ngày sinh Thiên th thánh tit ca vua.

2

Ý ca lI

3

Ý mt on trong thiên

4

T &ng quW L< trong Kinh Dch.

V! H<u:
Tông.

Khang cáo ca Kinh Th .

ng i làng M Trch, huy n  ng An, Hi D ng, Z tin s khoa Quý Mùi (1463) nm Quang Thu$n i Lê Thánh
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c n tháng 6, tháng 10 hàng nm ã  &c vâng m nh v làm rung, còn bn u bp thì ch a  &c,
nh th là ch a công b'ng. Do ó, cúi xin h l nh cho Th"a tuyên s ty bn x Hi D ng, Sn Nam,
Tam Giang, Kinh Bc chn ly nh<ng phú nông trong ht, b% thêm làm u bp, nh l s ng i phiên
tr c  ti n ph#c dch. C n tháng 6, tháng 10 hàng nm thì nh$t lu$t chia cho v làm rung nh
hng chn voi ca Công b, cho khó nhc và nhàn ri  &c công b'ng, ngõ hu có th xoá b=  &c cái
t bn u bp trn i. Vua nghe the
Tháng 11, ngày mng 8, vua sai bn bi thn Nguyn Quan Hin, Phm Thnh, Lê Tun M$u
sang nhà Minh cng hàng nm.
Ngày 20, có sc ch cho Th"a ty bn x Hi D ng, Sn Nam, Tam Giang, Kinh Bc [6a] r'ng:
Khi rZi vi c làm rung, thì sai các quan ph huy n c bt dân phu các xã chuyên ch thóc công ca
huy n mình, mZi th"a ty là 12.500 thch  a v kinh giao np, kho Thiên Hi kim nh$n cha vào bn
dãy kho b= không t" tr c. Còn nh thóc công ca Th"a ty các x Thanh Hoá, Ngh An, Thu$n Hoá,
Thái Nguyên, Lng Sn, H ng Hoá, Tuyên Quang, thì u x nào thu cha  x ó nh tr c ây,  
l ng cho vi c phòng b biên c ng.
Tháng 12, ngày mng 10, có sc ch quy nh: K t" nay, tr ng quan các nha môn trong ngoài,
khi kho khoá các chc  v , s, ph, huy n ht mình phi xét t ng t$n thành tích các nhi m v# ã tri
qua. Ng i nào ht lòng ph d# chm sóc quân dân,  &c quân dân yêu mn khâm ph#c, np thu
không thiu h#t, thì mi  &c xét duy t là xng áng vi chc v# và  &c thng chc, ban th ng theo
l ã nh. Nu quy nhiu, hch sách nhân dân, theo l&i riêng gây mi t , thì d?u vi c b cáo giác không
có chng c c# th, nh ng thói gian tham mi ng i u bit c, [7a] cùng là trong ht có nhiu kW
trn i thì u kho vào loi không xng chc.
Có l nh chn chc th l nh.
Li chiu vit: Chc th l nh  &c ngang hàng vi tr ng quan,  &c bàn lu$n phi trái cùng
tr ng quan, không phi ch có tra xét, vit lách s% sách  ph v , mà còn phi xét h+c các t ng hi u
gian phi. Cn phi công b'ng gi< phép, ngay thEng cho ng i noi theo. Thnh thong có ng i liêm khit
xng chc nh bn V! Ph#c Long, Phm Nh D#, V! Th Ho, thì ã nêu khen ban th ng  khuyn
khích ng i sau. Nay nh<ng ng i  chc y, không bit thy ng i hay thì lo theo kp, li bt ch c kW
d, dung túng che giu cho nhau, lâu ngày quen nt. Th$m chí hùa nhau làm trò nh nhuc, m+t dày
nnh b&, qu` gi chui lun, nuôi cha lòng gian, gây mi t hi, nh ng sao k xit, khin không sao phân
bi t  &c kW hay, ng i d  mà khuyn khích ho+c rn tr"ng. T" nay,  trong thì L#c khoa,  ngoài thì
Hin ty, h là th l nh, phi theo phép công b'ng, phân bi t cho rõ, ai là ng i liêm khit gi< lu$t pháp,
[7b] ai là kW tham nh!ng v# l&i riêng, u kê tên tâu lên, trao cho Cai o giám sát ng s xét li làm
bn tâu lên  thi hành. KW nào dám theo lòng ân oán riêng, tham mê ca út lót, mà nh$n xét không
úng, cùng là dung túng không nói gì, thì cho quan L#c khoa  &c nht lu$t h+c tâu.
K Mùi, [Cnh Thng] nm th 2 [1499], (Minh Ho'ng Tr nm th 12). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày 20, quy nh ngày np tin sai d 2 trong k` i t$p. Ra l nh cho các nha môn trong Kinh thi hn
trong 15 ngày; Hi D ng, Sn Nam, Tam Giang, Kinh Bc 25 ngày; Thanh Hoá, An Bang, Lng Sn,
Thái Nguyên, Tuyên Quang, H ng Hoá 1 tháng; Ngh An, Cao B'ng, Thu$n Hoá 1 tháng 15 ngày, Qung
Nam 2 tháng. [Các ni] u phi theo úng ngày h>n giao np. H b kim thu  s theo l ã nh.
Ra sc ch d# các quan viên và quân sc  trong ngoài c n c r'ng: Vi c thit l$p v! b, ct
phi phép [8a] tc v<ng bn, cách s a sang chính tr, quý  tr" mi t hi. Cho nên sách Tam l &c chú
trng quyn cm quân ca t ng, sách L#c thao ghi vi c th ng pht công minh. Xét li chng y, 
làm g ng soi. N c nhà ta dùng sc ca dân, nh ra phép n c; binh lính các ph v trong ngoài phi
m rng quy ch; bn th& thuyn ln nh= càng phi coi trng vi c xét công lao. Tr"ng tr kW tham ô, li
dy rt rõ ràng; khen th ng ng i liêm cn, in ch ng ã y . Chm chm roi vt rn e, ngn

1

Thái quan th : c quan ph# trách vi c n ung ca nhà vua.

2

Tin sai d

: là tin s u hay thu thân sau này.
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ng"a t thông út lót. Mà sao bn quan li gi< chc quyn, không oái chi ti phép tc ca triu ình.
Ng i lo cho n c, quên vi c nhà thì ít; kW thiu trách nhi m, b= chc ph$n thì nhiu. Tha giàu bt
nghèo, không ch"a ác c!; tham tin khoét ca, v?n theo lZi x a. KW thì ch lo hi ng i  béo mình, kW
thì am mê t u sc mà chEng b=, kW thì d a th [8b] ang lên ngh cách bóc lt, kW thì nhân  &c g
xung1 mà m+c sc vét bòn, kW thì cho nh v che ch làm m u hay mà vt b= phép n c, kW thì ly
yêu sách, ánh $p là k gi=i mà không th ng xót ng i nghèo. Vi c quân, vi c n c h=ng nát không
lúc nào nghiêm trng b'ng lúc này. Tr?m mi lên ngôi báu, ngh cách tr" b= thói t , mun +t hình pht
n+ng  chính s bu%i u  &c trong sch. Nh ng li ngh : ly hình pht tr"ng tr kW gian là công c#
giúp vi c tr bình; ly mi ng l zi thay cho búa rìu là lòng nhân ch ng kW d i. V$y +c cách ban b
iu khon mi, yêu cu tr" b= thói quen x a. Ng i nào bit th theo ý tr?m, không bt l ng thì  &c
th ng h$u  nêu khen; kW nào quen gi< thói c!, không nghe li rn dy, thì pht n+ng  tr"ng tr.
Ha, phúc không có c a nào, mi ng i hãy l a chn cho kj.
Cày rung tch in.
Tháng 2, ngày 17, có sc ch d# bn Thái bo Sùng Khê hu Lê V nh, ô kim im [9a] Cng
Xuyên hu Lê Nng Nh &ng r'ng: Mi ri nh$n  &c bn tâu ca các khanh, lo k ln cho tông miu xã
tc, kh^n thit xin d ng l$p hoàng tr"2, tr?m rt khen ng&i vi c ó. Hoàng t th nht là Tuân3 thì thích
m+c áo àn bà, b= thuc c c m>; hoàng t th hai là Tun thì còn bé, li không có c, s& không
kham n%i; hoàng t th ba là Thun rt ham thích Thi, Th , dc lòng hiu kính, tr?m ích thân vZ v dy
bo, nay ã tr ng thành, Tr?m quyt oán t" công tâm, cho gi< ngôi thái t , th c không phi là b= con
tr ng l$p con th, mà là vì thiên h chn ng i làm vua ó! Song i n chính ông cung tr?m còn ang
, nên làm cung mi bên cnh i n, và làm sách phong thái t , tuyên b nghi l tit vn, truyn cho H<u
ty chn ngày c hành vi c ó.
Nói rõ vi c cm ch cZ bàn xa x.
Tháng 3, ngày mng 2, làm l t àm4 cho Thánh Tông, ngày hôm y, b= áo tang.
[9b] Mùa h, tháng 4, ra sc d# cho bn L b th ng th V! H<u r'ng: Nhân tài là nguyên khí
ca quc gia. Nguyên khí mnh thì o tr n c mi thnh. Khoa m#c là con  ng chính ca ng i làm
quan,  ng chính m thì chân nho mi xut hi n. Cho nên ngày x a dùng khoa ly ng i tài gi=i phi
+t quy ch chia v cho nghiêm, phi nh th lên dán tên cho ch+t, có l nh cm bo ngh a cho nhau, %i
sách cho nhau, ct  ngn ng"a mm gian, thu nhiu ng i gi=i,  cung cp cho nhu cu dùng ng i
vô cùng ca thiên h. Phép chn kW s ca t% tông ta bt ch c i x a mà làm, n nay quy mô rng
ln, ã rt kj li y . Song phép l$p ã t" lâu, t xu theo ó mà ny sinh, kW tm th ng thì lm
vào hàng thi Z, ng i th c hc thì b gt ra ngoài vòng, li bàn tán xôn xao, lòng hc trò ch a tho.
Tr?m gi< c nghi p ln, rng t= o công, sùng chung lòng thành, mun vn hi phong t#c thun
phác, ngn cm l thói phù hoa, mong tr" b= [10a] thói t kiêu bc.  cho b$c hin trit ni gót b c
lên, vi c phòng gi< phi +t ra minh bch. Nhc rõ các iu, li t kê ra c thy 20 iu d i ây. iu th
nht: Tr ng thi phi rng rãi, trong chia làm bn khu, mZi khu u ngn b'ng rào th a; bn góc trong
tr ng thi, mZi góc làm mt cái chòi, n ngày vào thi, ly ni thn hi u uý mZi chòi mt ng i ng
trên chòi  trông coi...
Thi hi các c nhân trong n c. Bây gi, có ti hn 5000 ng i d thi, Vua nói: Phép cm không
nghiêm thì không th ngn ch+n  &c thói cu may, gi! b= không kj thì không th ly  &c ng i th c

1

Nguyên vn "h giá", tc là  &c ly công chúa là "b$c trên".

2

Hoàng tr": ch ngôi thái t

3

Tuân: Tc An V ng Tuân, con tr ng ca Hin Tông, là ng i thông minh hc rng, sc l c hn ng i, nh ng tính ngang
b ng, thích m+c áo ph# n<, hi nh=, vì không  &c nh ý, em thuc c u c m>. Sau này, An V ng b= nt c!, th m> rt
hiu, gi< mình kín áo (Theo i Vi t thông s ca Lê Quý ôn).

4

T àm: l t b= tang ph#c. Theo t#c c!, cha m> cht sau 27 tháng thì t àm ri ci b= tang ph#c.

.
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gi=i. Lin cho Nghi tào1 nh ra phép thi, c$n thn ra u bài thi in ra  a xung t"ng lu t"ng khu. Các
viên tun x c2 phi thay nhau canh c ngày. Kho quan ai có ng i thân vào thi thì cho rút. Ly Z
 &c 55 ng i.
Tháng 5, ngày 19, xung chiu r'ng: K t" nay, nm nào  &c mùa to, [10b] thóc lúa bi thu,
thì th"a tuyên s ty các x sc cho, các quan ph, huy n, châu trong ht bt các nông tr ng, thôn
tr ng phi quan tâm khuyên bo ng i trong xã mình ai ny nên d tr< thóc go cho di dào, không
 &c xa x dùng b$y cho t%n phí.
i hn. Cu m a  Thái Miu mà v?n nng d<.
Ngày 29, có sc ch truyn cho Hình b r'ng: Hôm nay,  Thái Miu còn  ng cu m a, hãy
hoãn vi c x trm và pht tr &ng tù nhân, hãy ghi chép tình trng tù nhân b pht tr &ng tâu lên, phi
cp tc vâng l nh thi hành.
Tháng y, ly D ng Tr c Nguyên làm Ph doãn ph Ph#ng Thiên.
Tháng 6, ngày 19, thi bt li viên.
Sc cho bn Li b th &ng th Trn C$n r'ng: _ vào phép n c mà #c khoét là thói t ca bn
li, th ng xuyên sa thi là quy ch ca quc gi
Tr c ây, l a chn không công b'ng, bn li quá nhiu, rt nh!ng tp. Có kW n mày, ch mt
ngh là  &c b% d#ng, [11a] có kW nh c$y nhiu ngón, mong  &c chZ hn, hi l công khai, thng
quan v &t cp. Li còn có kW không vit n%i bn tho t tâu, phi b= tin thuê ng i vit h. C!ng có kW
không chép n%i sách, ch mánh khoé  kim ming. B nh trong tim óc, nm tháng ã lâu. Mun cho tr
giáo tr li thun h$u, mà c  l! tiu nhân y  ng, tc li thì không th làm  &c. Ng i phi g i
công vn cho các nha môn trong ngoài các x trong n c, hn trong ba tháng, các quan ph# trách phi
làm bn tâu rõ ng i nào thanh liêm, chính tr c, kW nào gian tham, ngu dt, cùng nh<ng ng i già m,
hèn yu, thì cho v ht thy, theo nh l nh mà thi ra. Li chn con em nhà l ng thi n, có xã tr ng
bo m, nu khai gian thì tr ti cht mi cho vào thi mà b% d#ng.
Ngày 26, có sc ch r'ng: K t" nay, quân dân x Qung Nam bt  &c voi cho nhà n c, thì
cho báo cáo vi ba ty, cùng hi p ng xét th c, c 1 con voi [11b] mà 35 ng i tr lên bt  &c, thì
cho 20 ng i là hng chính thc bt  &c, 20 ng i là hng i theo  bt, làm bn kê tên t"ng ng i
 xét ban th ng theo th b$c khác nhau.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 5, ra sc d# cho các quan viên và dân chúng r'ng: Th o thnh
hay suy quan h  phong t#c; phong t#c tt hay xu quan h  khí s. Kinh Dch nói: "Dùng ng i quân
t cho o c thun h$u, phong t#c tt lành"3. Kinh Th nói: "Ban rng nm iu giáo hoá  dy dân
vào khuôn phép"4. Kinh Thi nói: "Khuôn m?u không sai mi un nm  &c ng i bn cõi"5. Kinh L nói:
"Th c hi n  "bát chính"  phòng ng"a b"a bãi, thng nht o c  phong t#c hoà ng"6. Kinh
ca thánh nhân truyn li li dy, chng c rành rành. Các b$c  v ng thi x a, lên ngôi tr n c, gi<
ình tip v$t, không ai không ly ó làm u. Thái T% Cao Hoàng  ta, d>p yên n c nhà, gây d ng
c ng k. Thái Tông Vn Hoàng  làm sáng phép tri, luân th ng chm gi<. [12a] Thánh Tông
Thun Hoàng  phát huy công c ca i tr c, rng ban giáo hoá, hoà h&p lòng ng i, thánh thn
truyn ni, quy c tip nhau. Lòng nhân ting nhân dào dt khp trung châu, chính giáo tt ành, thm
1

Nghi tào: tc là b L.

2

Tun x c: nh<ng ng i i tun tra, canh gác.

3

Kinh Dch, Ti m quái: nguyên vn: "Quân t

4

Kinh Th , Quân nha thiên: nguyên vn: "Ho'ng phu ng! giáo, thc hoà dân tc".

5

Kinh Thi, Xi C u: nguyên vn: "K` nghi bt thc, chính th t

6

L ký, V ng ch thiên: nguyên vn: "T bát chính d

d c , hin c thi n t#c".

quc".

phòng dâm, nht o c d ng t#c".
chính s : thc n, thc m+c, vi c làm, v$t d#ng, o, ong, m, quy ch.

Bát chính: là tám iu v
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nhun ti cõi mi. Hàng tri u dân h ng phúc tt yên hoà, hàng c nm  &c phong ng thnh tr.
Tr?m lên ngôi báu, kính theo m u x a. T mình hiu kính  chn chnh khuôn m?u dy dân; nêu
g ng c ng th ng  t= rng t"ng iu giáo hun. Trên làm d i bt ch c, ã mong mi chn u
yên; tr an n lâu dài, li mun nghi p ln tin mãi. V$y +c cách nhc rõ các iu c, nêu ra d i
ây1. Vì th có li d# này.
Ngày mng 9, thi i n. u bài vn sách h=i v nhân tài và v ng chính. Sai Bc quân ô c
ph t ô c Hoa Lâm hu Trnh Tn và Li b th &ng th Trn C$n làm  i u; Hình b th &ng th
inh Bô C ng làm giám thí; ông các hc s Nguyn Bo, Hàn [12b] làm vi n th ging tham ch ng
hàn lâm vi n s Lê Ngn Tun làm c quyn. Cho Z Lý Khiêm, L ng c B'ng, Nguyn Khc Ki m,
ba ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Hoàng Tr ng, Nguyn H'ng 24 ng i Z  nh giáo tin s
xut thân; bn Trn Bá L ng, Lê T 28 ng i Z  tam giáp tin s xut thân, t%ng cng là 55 ng i.
Ngày 16, vua ng i n Kính Thiên, quan Hng lô truyn loa x ng danh, L b em bng vàng
treo  ngoài c a ông Hoa.
Ngày 12, ngày Thiên th thánh tit, ng"ng hoãn vi c sai các t ng hi u i sn bn.
Ngày 25, Ng s ài ô ng s Quách H<u Nghiêm tâu r'ng: Th ng hay pht, ban hay cho
ot li, ó là quyn ca  v ng tr th. Th ng úng công thì ng i ng i u  &c khuyn khích,
pht úng ti thì ai ai c!ng ly ó làm iu rn e. Cho nên, trong vi c th ng pht, phi cho ht o
chí công. [13a] Nay b h, chính s bu%i u trong sáng, thâu tóm mi quyn tr hoá, tin dùng b$c
hin tài, gt b= kW gian nnh, ng i trong n c không ai không ng zng m c hay, m"ng xem thnh tr.
Nh ng thn trm thy nm tr c khi i ánh Sn Di, Chiêm Thành, L u Cu, Lão Qua thì chn kj quân
c các v Hi u l c, nh ng ng i sc l c khoW mnh xông lên tr c git gi+c  &c b% d#ng v?n ch a ht.
n khi l a thi li phi lui v làm quân nm ph c!ng ngang vi nh<ng ng i không git  &c gi+c, mà

1

Theo

Hng c Thiên Nam d h t$p, có tt c 24 iu giáo hun:

iu 1: Quy nh trách nhi m ca cha m> dy con cái.
iu 2: Trách nhi m ca gia tr ng i vi gia ình.
iu 3: Quan h v& chng phi có ân có ngh a không  &c thay %i.
iu 4: Quan h anh em trong gia ình.
iu 5: Quan h h hàng làng xóm phi quan tâm th ng xót l?n nhau.
iu 6: iu 7, iu 8, iu 9, iu 10 quy nh o lý và b%n ph$n ca ng i ph# n<.
iu 11: Nhi m v# ca ng i in li.
iu 12: B%n ph$n ca ng i in li.
iu 13: B%n ph$n ca quân, dân.
iu 14: Trách nhi m kW buôn bán.
iu 15: Quy nh vi c c i g, t t .
iu 16: T#c chèo hát, hi hè.
iu 17: Quy nh vi c hàng quán, nhà c a dc  ng cho ng tr.
iu 18: Rn cm trai gái không  &c tm cùng mt bn.
iu 19: C ng i có uy vng ging gii li cáo d# cho dân.
iu 20: Quy nh vi c t giác, tr"ng tr bn hào c ng xâm chim rung t, c hip nhân dân, xui nguyên gi#c b.
iu 21: Cm các v ng hu và nhà i thn cho nô t`  a  út lót, mua bán c hip.
iu 22: Khuyên các quan gi< chc trách chn dân.
iu 23: Khuyên xã tr ng, thôn tr ng, ph ng tr ng siêng nng dy bo dân.
iu 24: Khuyên dân Man Lo kính gi< luân th ng.
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không có phân bi t gì. Cúi xin, các quân c bn v Hi u l c có git  &c gi+c, ng i nào b thi ra sung
quân nm ph thì Binh b kê ra tâu lên, +t thành 4 i riêng ca v Hi u l c, nh l +t i riêng ca
v Thn v!  khuyn khích các chin s có công. Li nh nh<ng l c s , d!ng s , võ s , li in, quân sc
mà bt  &c kW c p và bn nghch t+c gian ác, có ng i l áng  &c xut thân, có ng i l không
 &c xut [13b] thân, nu nh có ban th ng nht lot nh nhau thì không có phân bi t gì công lao ln
nh=. Cúi xin t" nay tr i, ng i nào bt  &c kW c p và nh<ng tên phn nghch gian ác, l  &c xut
thân thì Li b theo nh l xut thân mà b% d#ng, ng i nào l không  &c xut thân thì u trao cho
chc nhàn tn theo l nh ã nh. Nh v$y thì vi c ban th ng khinh hay trng  &c x trí tho áng và
mi ng i u bit c gng.
Bn thn li trm thy nh<ng ng i khiêng ki u phm các ti trm c p gian hung, Hình b theo
lu$t x ti l u mà không phát i, thành ra chúng quen thói c!, coi th ng lu$t pháp, không còn kiêng s&
gì n<a. Có kW ngang ng &c gian ác, tr thù báo oán, nhiu ng i l ng thi n ã b chúng làm hi. T"
nay tr i, ng i khiêng ki u ln u tiên phm phi ti l u ho+c phi thích ch<  làm lính  Nam quân
thì cho tr v làm ng i khiêng ki u nh l nh ã nh. Nu không bit rn ch"a, c ý tái phm thì kW nào
áng phi l u ày châu, s nào, phi bt i ht thy,  cho nh<ng kW gian ác [14a] bit s& hãi và
không dám ngang ng &c hung bo n<a. Vua y theo. Tháng 8, ngày mng 9, có chiu r'ng: K t" nay,
trên t" thân v ng, d i n dân chúng, u không  &c ly àn bà con gái Chiêm Thành làm v&, 
cho phong t#c  &c thun h$u. ó là theo li tâu ca H khoa ô cp s trung V! Lc.
Ngày 12, có sc ch quy nh: L ng dân nào dâng thóc nh$n quan chc thì cho Phm Thái vâng
m nh khám xét, nu úng là ng i l ng thi n thì c theo nh l tr c mà b%1; nu là kW ác nghch,
trm c p, xúi gi#c ki n t#ng, hào c ng làm b$y, ph ng chèo con hát cùng vi con cháu các hng y,
thì u không  &c b% quan.
Ngày 14, Công b th &ng th Trn Bo dâng bn tâu. Có thánh ch r'ng bn tâu ca các nha
môn và ca dân chúng u qu` dâng  ngoài c a Nam Huân và  &c tip nh$n nh tr c.
Ngày 20, Công b th &ng th Trn Bo tâu bàn li vi c xoá b= thói t ca li in  các quân s.
[14b] Ngày 22, bn Binh b th &ng th Nguyn Phùng Thì tâu bàn v vi c các ti tù  bi t s
Tuyên Quang.
S a li chùa Thiên Phúc  núi Ph$t Tích và d ng bia. ó là làm theo li di chúc ca Trinh quc
công Nguyn c Trung, thân ph# Hoàng thái h$u2.
Tháng 9, ngày mng 6, +c s Th ng Ngh An và Thu$n Hoá.
Ngày mng 9, có chiu ch r'ng: K t" nay, ng i bt  &c tù trn, nu tên tù ó ti ch a n
mc t hình thì theo nh l bt  &c kW trm tr c kia mà ban th ng, nu ti n mc t hình thì theo
nh l bt  &c kW c p tr c kia mà ban th ng.
Bn C^m y v ô ch huy s ty ô ch huy s, ch ng v s kiêm tri Phong HZ  ng inh % li
vâng m nh ngh nh l th ng pht i vi các l c s , d!ng s , võ s thi u võ ngh Z hay không Z.
Ngày 19, ra sc ch cho L b yt bng quy nh khi ón tip s nhà Minh, cho các quan  &c i
hia và bít tt. T" tháng 10 mùa ông tr v sau, [15a] là tit giá rét thì quan m+c áo là t gai  thu$n
thi tit, không m+c áo sa n<a.
Ngày 29, L b tâu v vi c th ng triu ph#c: [Bn thn] t"ng ngh r'ng, quy ch xiêm áo ly
biu t &ng  tri, t rt rõ ràng: mùa h áo vi, mùa ông áo c"u, phù h&p vi mùa. Các công, hu,
bá, phò mã, các quan vn võ, h v , t" nay tr i y ph#c th ng triu nh sau: t" tháng 10 tr i, m+c
áo là t gai, t" tháng 2 v sau, mi m+c áo sa, nu g+p ngày m a gió thì m+c áo bông vi sa,  h&p vi
thi tit.
1

Tc l ã nh t" nm Quang Thu$n th 1 (1460).

2

Nguyn c Trung theo l nh ca Quang Th#c hoàng thái h$u cu t cho Tr ng Lc hoàng thái h$u  am T" Công, chùa Thiên
Phúc, sinh ra Hin Tông.
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Ngày 30, Binh b th &ng th Nguyn Phùng Thì tâu r'ng: T" nay tr i, các l c s , d!ng s , võ
s , ng i nào b m n+ng v quê iu tr 10 ngày, khi kh=i b nh phi làm n np  Binh b, ri trao cho
trung quan và các quan  khoa, ài hi p ng xét nghi m, nu úng là sc vóc còn tráng ki n thì tâu
cho tr li chân l c s , d!ng s , võ s  v ty c!, [15b] nu không thì sung vào quân i n tin. Vua theo
li tâu.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 7, tuyên tri u bn tin s Z Lý Khiêm vào làm bài ng ch, vua
sai làm bài ký Ng! v ng t ng1. L ng c B'ng  &c hng u. Nguyn Quý Nhã làm lc vn, cho ra
làm tri huy n huy n Ph# D c2.
Nhc li quy ch y ph#c th ng triu. Xung chiu cho các công, hu, bá, phò mã, quan to ph^m
cao cùng các quan h v r'ng: T" ngày 15 tháng 10, ph^m ph#c các quan chc nh sau3: Ngày mng
mt hàng tháng, y ph#c th ng triu u m+c áo là t gai, nu g+p ngày m a gió và ngày tr c  bn
nha thì cho m+c áo sa b'ng vi bông, vi gai u  &c. Li có chiu r'ng: k t" nay, h g+p ngày quc
kw thì cho m+c áo vi sa không  &c m+c áo là vóc hoa s+c sz, b% t thì d t màu ti không  &c dùng
ng! sc.
Xung chiu quy nh: T" nay, công, hu, bá, phò [16a] mã, các quan vn, võ t" tam ph^m tr
lên i m! phác u, hai cánh b'ng sa en, hi dài và to hn các quan vn võ khác, không  &c dùng
kiu m! d ng  ng4 nm hai cánh. Còn các quan khác v?n theo nh kiu c!.
Ngày 21, nh l kho khoá. Ra sc d# bn Li b th &ng th Trn C$n, Li khoa ô cp s
trung Lê Tung r'ng: T c th ng là thu$t khuyn khích ng i i, kho khoá là phép xét th c quan li.
Giáng kW d, thng ng i hay, Ngu Thun do ó mà làm nên mi vi c, thâu tóm danh, kho sát th c,
Hán Tuyên vì v$y mà dy nghi p trung h ng. Là bi  trên ã m máy thn c% v! thì bên d i tt phi
mài chí v n lên. Vi c a ghét không công b'ng thì ly gì khuyn khích, rn e  &c? Nhà n c ta +t
quan theo i x a, dùng ng i giúp chính s . Quyn l a chn, ct nhc v"a công b'ng, v"a minh bch.
Vi c kho xét, iu tra ã t ng t$n li  y. Th mà c sao các quan li coi ó là m h vn? Tr ng
quan không phân bi t ng i hin [16b] kW ngu, ch chiu l cho r'ng gi=i giang áng chn; cai ty5
chEng hiu rõ kW d ng i hay, c nht lot coi là liêm khit, tài nng. Thuyên tào6 ch cân nhc ly l ,
Li khoa c!ng ít khi bác i. Ng i vt v t$n tuw, hàng bao nm mi  &c thng quan; kW hèn kém gian
tham, thì mau chóng i n tin chc. Quan tr ng nh!ng lm, bi ó mà ra. Nay ta bu%i mi lên ngôi,
càng bc thit %i thay chính s . Nh<ng vi c nên làm, d# cho các ng i bit: K t" nay, các quan viên
vn võ trong ngoài, ai ti chc  9 nm, không có tham tang, can phm gì, áng  &c kho khoá thì
quan gi< vi c kho xét theo nh l tr c, xem xét kj càng. Viên nào có tài cán, làm  &c vi c, qu th c
không phi là hàng dung t#c tm th ng, theo ng i mà lui tin thì mi  &c xét vào loi xng chc,
cho thng th ng nh l . Nu viên nào tuy ti chc  9 nm, không tham tang, can phm, nh ng là
ng i không có tài nng gì, nh ng i mà nên vi c, thì không  &c kho xét thng th ng. Còn nh<ng
kW l i bing hèn [17a] ngu nh hng C#c phó Trân mj c#c Nguyn Lao, nh> thì phi bim quan, n+ng
thì phi giáng chc. Quan kho xét nu dám theo tình riêng mà xét b$y, Li b xét li không rành, Li
khoa xét bác không úng thì nht lot giao c cho Hình b tr ti theo lu$t.

1

Ng! v ng t ng: ngh a en là cái màn ca nm thân v ng. Theo tích  ng Huyn Tông yêu quý anh em, khi mi lên
ngôi, cho làm cái màn rng, gi dài, chn to  vua và nm anh em thân v ng cùng n'm.

2

Nay thuc t huy n Qu`nh Ph#, tnh Thái Bình.

3

Nguyên vn: "Th$p nguy t, th$p ng! nh$t, các quan chc ph^m k` mZi nguy t s nh$t nht..." O ây có lJ bn in lm l?n. Có th
câu "Th$p nguy t, th$p ng! nh$t"  trên, b  a l?n xung: tháng 10 ngày 15, nhc li quy ch y ph#c th ng triu. Xung chiu
cho các công, hu, bá, phò mã, quan to ph^m cao cùng các quan h v và các loi quan chc ph^m tr$t khác, c vào ngày mng
mt hàng tháng...

4

M! d ng  ng: Theo L nghi chí trong Lch triu hin ch ng loi chí thì m! d
phác u, ch=m 'ng sau cao hn.

5

Cai ty: ty ph# trách.

6

Thuyên tào: C quan tuyn b% quan li, tc Li b.

ng  ng c!ng ging nh m!
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Ngày 27, sc cho Th"a ty Thanh Hoa i khám xét ni khai kh^n, em nhà dân l ng thi n cho 
y.
Ng s ài ô ng s Quách H<u Nghiêm tâu r'ng: Nha môn ng s không  li viên kim xét,
xin b% sung thêm  ti n vi c tra xét. Vua y theo.
Tháng 11, ngày 16, có chiu r'ng: T" nay tr i, x Qung Nam không  &c c p bt ng i
Man và mua bán nô t` t . Ai vi phm thì cho phép H<u ty h+c xét tr ti.
Có sc ch +c riêng ty ình uý. Tr c ây, theo l i Hng c, ty ình uý thuc v C^m y, h
có ng i nào ti n+ng, án áng ng, thiên t có chiu ch xung, thì ty y vâng m nh [17b] xét h=i.
n ây, không  thuc v C^m y n<a, mà +t ch huy s ty, ch huy ng tri, ch huy thiêm s , mZi
chc mt viên, u dùng nho thn, ri +t tách riêng ra, l a chn vn thn chc cao, xng áng  làm.
Ra l nh cho các v tun t &ng din t$p voi  sân Ging Võ, và truyn cho v tun t &ng sai bt quân c
làm chung voi l&p ngói, ly quân nhân  Trung thành1 trông coi  bt phí t%n, c mZi phiên li phi
làm nhà tranh.
Làm kho thóc  bên trong t ng thành cung cm, gm 20 dãw
Có sc ch cho quân nhân các v và th& thuyn các ty, s r'ng: Khi có nh<ng vi c khi công, xây
ct nh làm Ni ph, V! kh, n t", chùa quán, mà quan ph# trách các v , s, ty và nhân viên c thúc
dám ánh ng i, yêu sách tin bc, gây t nn bán chác, ánh tráo, thì L#c khoa, Giám sát ng s , Hin
ty cùng xá nhân v C^m [18a] y tra xét  a ra tr ti.
Tháng 12, ngày Tân Mão mng 6, vua sai Thái bo  ng Khê bá Lê V nh và Trung quân ô c
ph t ô c, i n tin ô kim im ty ô kim im Dung H bá Lê Lan mang kim sách và n báu l$p
hoàng t Thun làm hoàng thái t .
Ngày Canh Tý 15, nhà Minh sai Hành nhân ty hành nhân T" ngc sang d# t Thánh Tông Hoàng
.
Ngày Nhâm Dn 17, nhà Minh sai chánh s là ty Kinh c#c t^y mã kiêm Hàn lâm vi n th ging
L ng Tr", phó s là Binh khoa ô cp s trung V ng Ch^n mang sách sang phong vua làm An Nam
Quc V ng.
Tr c ó, ngày mng 9 tháng y, vua sai Binh b th &ng th Cng xuyên bá Lê Nng Nh &ng,
Thiu bo Trnh Công án, Hình b t th lang Nguyn Khc Cung, C^m y v [18b] ô ch huy thiêm s
tri ình uý ty s Phm Min Lân, ông các hi u th Phm Trí Khiêm, i lý thiu khanh L u Túc, Thanh
Hoa o giám sát ng s V! t o, thông s V! Nhân Tu, Nguyn Khâm và Phm C$n lên a cu
n c ta; Phò mã ô uý Trn Khuê, Hình b h<u th lang Bùi Nguyên o, Công b h<u th lang Lê Nhc,
Hình khoa ô cp t ô c Hoa Lâm bá Trnh Quý Thu$t, Công b h<u th lang Nguyn Gin, Li khoa
ô cp s trung Lê Trung, Hi D ng th"a tuyên tham ngh Nguyn Hán ình sang trm Th Cu2; Nam
quân ô c ph t ô c phò mã ô uý Lâm Hoài bá Lê t Chiêu, H b h<u th lang Trn Sùng D nh,
Ng s dài thiêm ô ng s Hoàng Hãng, Yên Bang [19a] o giám sát ng s Trnh Qu` sang trm L<
Khôi3  ng tip bn L ng Tr", T" Ngc theo nh l c!.
Ngày 23, bn L ng Tr", V ng Ch^n, T" Ngc u ti trm Th Cu. Hôm y, vua sai bn ông
các i hc s àm Vn L, hc s Nguyn Nhân Thip, Bùi Nhân ti trm Th Cu cùng vi bn L ng
Tr" bàn vi c làm l.
Ngày 24, T" Ngc i t" Th Cu n trm L< Khôi, vua ng thuyn Tiu Quang n trm ón
tip. Khi vua tr v cung, Tr" ra ngoài c a trm  a tin, bo Bùi Nhân r'ng: "Hôm nay  &c thy quc
v ng tu%i ã ln, th c là t ng thánh nhân, th c là t ng tr ng th, qu là phúc ln ca sinh linh
1

Trm Th X ng: sau là Ph Lng Th

2

Trm Th Cu: sau là áp Cu, thuc huy

3

Trm L< Khôi: ti huy

ng.
n Tiên Sn, Hà Bc.

n Gia Lâm, ngoi thành Hà Ni ngày nay.
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ph ng Nam. Sao mà hc rng và ng tip mi vi c nhanh chóng, m?n ti p n th", c trm tr khen
ng&i mãi không thôi.
Ngày 25, T" Ngc i t" trm L< Khôi n bn Thnh Li t1 xung thuyn. Vua n [19b] i n
Quyn Vân tip kin. Vua v cung tr c. T" Ngc ti i n Cn Chính làm l t Thánh Tông Hoàng . L
xong, vua cùng T" Ngc làm l t ng kin ri sai các quan  a ra S quán.
Ngày 27, bn L ng Tr" ti i n Kính Thiên làm l m c chiu th . Chiu th i ý vit: Vâng
tri m v$n, hoàng th &ng truyn r'ng: nhà i Minh ta làm vua muôn n c, thng tr khp ni, thanh
giáo rng ban, gn xa thm khp. N c An Nam ng i,  v cõi Nam, làm phên gi$u cho ta, x a nay n%i
ting là gi< l ngh a, có phong t#c vn minh. Có Quc v ng Ho2 kính chm l cng, gi< muôn dân, an
xã tc,  &c 40 nm, nay ã trn i; quc thng phi có ng i ni. Th t Sanh tài c hn hEn mi
ng i, dân chúng thành tâm quy ph#c, dâng biu xin phong, li lJ kh^n thit. V$y +c ân sai bn L ng
Tr" em phù tit sang phong làm An Nam Quc V ng. Ôi! [20a] Kính c ln, noi g ng hin ca tiên
v ng, d?u xa gn ngh a không có khác; ni chí x a, k nghi p c! ca ng i tr c, hãy cùng nhau cung
kính  áp li c ca tr?m vZ yên ng i xa. V$y nên ban xung chiu th  mi ng i u bit".
Nghi chú ca l c!, không có m#c dâng h ng, m#c nhy múa tung hô. n ây, bn Tr", Ch^n
 a nghi chú sang có các m#c y. Vua không theo, báo cho bn Tr" tuân theo l c!. Làm l xong, vua
n i n Cn Chính làm l t ng kin, ri sai các quan  a bn Tr" ra S quán.
Ngày 29, L ng Tr" m, vua thân hành ti S quán thm h=i, Tr" ra yt kin. Hôm y, vua thit
yn bn Tr"  i n Cn Chính và ban cho vàng bc, t l#a theo th b$c khác nhau, bn Tr" u không
nh$n, c t" chi xin v n c. Vua làm th  a tin.
D ng bia  tên các tin s khoa K Mùi, nm Cnh Thng th 2 [1499] [20b]  c a nhà Thái
hc.
Canh Thân, [Cnh Thng] nm th 3 [1500], (Minh Ho'ng Tr nm th 13). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 25, vua sai s sang nhà Minh. Hình b t th lang Nguyn Duy Trinh3, L khoa ô cp s
trung Lê Lan Hinh4, Th &ng bo thiu khanh Nguyn Nho Tông5 sang t n phúng t; ông các hc s
L u H ng Hiu, Hàn lâm vi n th th kiêm Tú lâm c#c t hun Z Nhân6, Thông s ty th"a Bùi oan
Giáo7 t n vi c sách phong và xin ban m! áo.
Ly Quách H<u Nghiêm làm Thái th ng t khanh.
Ngày 27, Hình b th &ng th Trnh Quý Tuân tâu li ngh bàn r'ng: Tin sai d v k` i t$p
quân lính trong tháng y phi np . Các nha môn các x Thanh Hoa, Ngh An và bn th"a tuyên8 thì 1
tháng 10 ngày; các nha môn x Thu$n Hoá 1 tháng 15 ngày [21a] ngày; các nha môn x Qung Nam,
trong 2 tháng phi np . Các ni u phi theo úng k` hn np lên. Ty  chi ca Hình b cùng v
C^m y và H khoa kim thu.

1

Bn Thnh Li t: bn ò làng Sét, Thanh Trì, Hà Ni.

2

Tc Lê Thánh Tông.

3

Nguyn Duy Trinh: ng

i xã Th &ng Cát, huy n T" Liêm (nay thuc ngoi thành Hà Ni), Z tin s khoa Tân S u (1481) i

Hng c.
4

Lê Lan Hinh:

5

Nguyn Nho Tông: ng

6

Z Nhân: ng

7

Bùi oan Giáo: ng i xã i in, huy n Bình Hà (nay thuc huy n Nam Thanh, tnh Hi H ng), Z tin s khoa inh Mùi
(1487) i Hng c.

8

Bn th"a tuyên là bn x Sn Nam, Kinh Bc, Sn Tây, Hi D ng.

ng i xã C% ô, huy n Tân Phong (nay thuc huy n Ba Vì, Hà Tây), Z ng tin s khoa Giáp Thìn (1484) i
Hng c, vn tr c h Nguyn.
i xã V c  ng, huy n Thiên Thi, Z ng tin s khoa inh Mùi (1487) i Hng c.

i xã Li c, huy n Vn Giang (nay thuc huy n Châu Giang, Hi H ng), Z tin s khoa Quý S u (1493) i Hng
c, sau %i tên là Nhc.
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Ngày 28, ly ào Thun làm Hình b th &ng th kiêm tri Sùng Vn quan Tú lâm c#c.
Tháng 2, ngày mng 6, nh l nh v k` hn truy òi tang v$t và tin pht.
Ngày 11, Th"a ch +ng Tun Truyn kính nh$n  &c chiu ch nói r'ng: Các xá sinh thi hi
trúng tam tr ng và hàng nm nhiu ln trúng th ng, nu chc hun o có khuyt thì cho quan Quc
t giám bo m ng i có c hnh, có t cách áng làm thy  a sang Li b  thuyên b%.
Mùa h, tháng t , ngày mng 7, nh l nh kim xét v$t hng np thu, th nào tráo l?n vào thì
tr li. Có sc ch r'ng: K t" nay, khi np gZ cây, phi cùng nhau kim nghi m  ngoài c a kho thuyn
và x ng óng thuyn. Th nào h&p l thì kéo [21b] vào kho, x ng kim nh$n và ghi chung vào s%;
th nào không h&p l thì c!ng em vào và cùng nhau kim nh$n, ghi vào s%, còn th nào tráo l?n thì
nht thit tr li.
Ly D ng Tr c Nguyên thng làm ô ình uý. Tr c kia, Tr c Nguyên làm Ph doãn, àn h+c,
trn áp bn c ng hào, nh<ng kW có quyn th c!ng phi chùn tay. Lê Qung  bo m r'ng Tr c
Nguyên có phép cai tr, là ng i c ng ngh, có th thng làm ình uý, vì th có l nh này.
Bim ông các hi u th Ngô Hoán, sung làm quân  bn ph vì ti em vi c trong triu nói vi
ng i ngoài. Sau n khoa thi H ng nm Tân D$u, [Hoán] thi Z tam tr ng, không cho vào t tr ng.
Có sc ch r'ng: K t" nay, khi có các vi c xây d ng hay s a ch<a, phi d tính tr c mi th
v$t li u công trình cho y , li u xem công vi c n+ng hay nh>, kh^n cp hay th th mà làm dn t"ng
b c, không  &c làm c mt lúc  khoan th sc ng i.
H b t th lang Nguyn [22a] c Qung dâng li tâu r'ng: Khi Thái T% Cao Hoàng  mi
khi ngh a, t ng thn, quân s u ng tâm hi p l c. T ng thn có công lao ln u ã  &c phong
thuw hi u và truy t+ng, nu có con cháu u  &c t$p m b% dùng. Quân s c!ng d phn công lao, tuy
ã  &c ban sc m nh, phong mj t , và  &c làm t ng quân các v , nh ng con cháu h nhiu ng i
v?n phi ^n khut trong hàng quân ng!, ch a  &c h ng t$p m. Thn e r'ng nh th, phép khuyn
khích l$p công ch a làm  &c trn.
Nay b h lên ng ngôi báu, c rng nh t tri, ai tòng quân ánh git  &c gi+c, u cho
b% d#ng, dùng ng i không  &c chn ly trong khi d?n tuyn1 c!ng còn  &c trao chc chính quan,
hung chi quân s khai quc, trm tr$n khó nhc, n hn m i nm, ã có công lao mà nz  bn thân
không  &c truy t+ng, con cháu không  &c t$p m thì ly gì mà khuyn khích ng i làm tôi. Nay thn
cúi xin: nh ng ng i ã có công lao  thi Thu$n Thiên, ã  &c nh$n sc [22b] m nh, phong mj t ,
thì cho con cháu h t khai báo, quan có trách nhi m iu tra rõ ràng, ri kê rõ h tên tâu lên, giao cho
Li b gia tng 1 cp. Nu con cháu ni dõi có ai không bit ch< thì xét xung làm tun s v C^m y, còn
ng i nào bit c sách, vit ch< thì xét cho làm hc sinh  Sùng Vn quán theo nh l i vi công
thn.
Nh v$y, trên có th t= rõ li ghi sông tc núi n vô cùng ca các tiên thành, d i là  ban
dày phúc trch cùng n c h ng vui ti muôn thu cho b$c công thn.
Vua y theo li tâu và truyn sc ch r'ng: Nh<ng ng i có công d ng n c thi Thu$n Thiên, ã
nh$n sc m nh ban phong, ai t" tam ph^m tr lên mà con cháu ã b sung vào sc quân ng! thì cho
phép bn thân h khai báo. Binh b iu tra, ng i  quân ng! thì  &c sung vào làm tun s v C^m y,
ng i bit c sách thì cho làm nho sinh  Sùng Vn quán; ai t" tam ph^m tr xung thì con cháu h
 &c sung vào các v V! lâm, Thn tý.
[23a] Mùa thu, tháng 8, ngày 15, vua làm bài th ng ch Quan Giá ình trung thu ngon
nguy t2 15 vn, sai bn ông các hc s Nguyn Nhân Thip, Lê Ngn Tun, Lê M$u Th ng, Nguyn

1

D?n tuyn: d?n vào cho vua l

2

êm trung thu ngm trng ti ình Quan Giá. ình Quan Giá là ni vua ra xem vi c trng cy ca dân.

a chn.
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Xung Xác, Hàn lâm vi n th th Nguyn Tôn Mi t, ông các hi u th +ng Tòng C, +ng Minh Khiêm,
L ng c B'ng, Hàn lâm vi n hi u lý Nguyn Viên, V! Châu, Hi u tho Nguyn M?n vâng m nh ho li.
Xung chiu r'ng: K t" nay, nu thiu th& thì n k` tuyn tráng inh, chn ly nh<ng hoàng
inh1  các xã trang am hiu các ngh  b% sung vào. Ng"ng vi c sai ng i i các x chn ng i am
hiu các ngh  sung làm th&.
Mùa ông, tháng 10, ngày 25, Nguyn oan tâu r'ng:
Xã tr ng nào chm vi c dy bo, nu  &c t#c hay, có thW b% làm quan tp l u  &c thì quan
huy n, châu ni ó xem xét trình lên hai ty Th"a Hin, [23b] cho òi xã tr ng xã ó và các xã gn ó
ti iu tra ri làm bn tâu lên  biu d ng, khen th ng.
Xây t ng phía ông.
nh quy ch m! áo2. Sai L b yt bng  các v ng công, hu, bá, phò mã, các quan vn võ
trong ngoài, nho li, các quân sc và dân chúng chiu theo kiu m! áo mình  &c dùng mà tuân hành3.
Làm kho tàng và ph  các thân v ng, công chúa.
Tân Du, [Cnh Thng] nm th 4 [1501], (Minh Ho'ng Tr nm th 14). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, vua ng v Tây Kinh, cm các quan theo hu không  &c sai quân c ch em v&
con ho+c kj n< i theo, b"a bãi tình d#c.
Xung chiu r'ng: Quan trông coi lính và th&, khi c thúc làm vi c công, nu có ai l i bing,
vng m+t, áng phi x lý thì tuyên b ti trng, tr"ng tr theo pháp lu$, không  &c t mình dùng g$y,
dùng tay chân, gch ngói, dùi gZ mà ánh $p tàn nh?n h. Ai vi phm thì phi tr ti theo lu$t.
Ly D ng Tr c Nguyên là Công b [24a] h<u th lang.
Ngày mng 2, hi u nh th l các quan theo hu và  li gi< Kinh s gm 7 iu.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, xung chiu r'ng: Nh<ng n< inh khiêng ki u tr c ã ban cho
cung nhân và công chúa, thì ch cho bn thân ng i y thôi, nu có W ra con, cháu thì phi np c cho
nhà n c.
Tháng 5, ngày 24, xung chiu r'ng: K t" nay, hàng nm n k` tuyn tráng inh, xã nào có
ng i nghèo túng, không k là có rung công, rung t hay không, xã tr ng phi làm t khai cam oan
tr c, quan ph, huy n khám xét li, ri khai vào hng nghèo túng, cho phép min tuyn.
Mùa thu, tháng 4, ngày 29, xung chiu r'ng: K t" nay, quan hai ty Th"a Hin các x phi xét
kj công, ti ca các quan ph, huy n ã làm, c n cui nm, chia thành ba b$c th &ng, trung, h mà
kho xét. Ng i nào th ng xót dân chúng, kiêm khit, siêng nng, có thành tích cai tr là hng th &ng
kho; ng i nào th ng xót dân chúng, [24b] thu thu khoá không phin nhiu, làm vi c quan không
có lZi gì là hng trung kho; ng i nào tm th ng dung t#c, tin lui theo ng i là hng h kho. Li
viên  các ty Th"a Hin và ph, huy n, châu, ng i nào liêm khit có tài và cn m?n là trung Eng;
ng i nào b %i không chm vi c là h Eng. Tt c u kê rõ h tên, ch a kj s vi c, làm bn tho g i
cho Li b thu xét. Quan vi n thì theo l kho khoá cung tr c ây, c  9 nm sJ thi hành vi c thng
giáng. Li in nu  s nm,  &c nhiu ln trung Eng thì cho chiu l thng b%. Quan li nu có ai
qu là tham ô, nh!ng nhiu, gian tham, l i bing, n út lót, có b'ng chng xác th c thì g i cho Li b
tra xét và tr ti theo l ã nh. Quan Th"a Hin nu có ai qu vì ân oán, hi l mà kêu tâu bt công 
n nZi thi n ác l?n ln, công ti o iên thì các quan  khoa, ài tra xét h+c tâu   a xét h=i. Quan
Ng s c!ng phi xét kj [25a] công quan Th"a Hin các x, c n cui nm, chia thành ba b$c

1

Hoàng inh: Theo Hi in triu Lê, dân inh 17 tu%i gi là hoàng nam (d?n theo C ng m#c).

2

Nguyên vn là "quan mo" ngh a là "m!". Nh ng xét  d i, có quy nh v c y ph#c, nên s a nh trên.

3

Quy ch này  &c ghi rt rõ trong

Hi in triu Lê. CMCB25, 6 có chép khá rõ ni dung quy ch này.

536

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XIV

th &ng, trung, h kho xét tâu lên, theo nh l các quan Th"a Hin, xét tâu các quan ph, huy n, châu
mà thi hành.
Xung chiu cho các quan ph huy n r'ng: Ni nào có rung t còn b= hoang, tr c ã cp
thông t cho ng i cày cy, np thu theo l quy nh. Nu là ng i nghèo túng, tr c kia em gia ình
i khai kh^n rung t hoang  các ph huy n khác theo li chim x, thì theo l ,  &c truyn cho con
cháu cày cy.
Cho phép quan khám tù  &c t cho bn huy n xã tìm bt v& c, v& lJ [ca tù nhân] trình cho
quan khám tù khai rõ h tên ca tù nhân và v& c v& lJ ca y; giao v& c, v& lJ cho ng i gii np ng#c
quan.
Ngày hôm y, li sai nh l nh b% d#ng nho li. Xung chiu r'ng: Hoa vn hc sinh, nho sinh,
án li, giám sinh, ô li  các nha môn ã  &c chn dùng thì Li b tra xét xem ng i nào [25b] thi
Hi trúng tr ng nhiu thì b% tr c, ng i nào trúng ít thì b% sau. Nu không có chân trúng tr ng thi
Hi thì ng i lâu nm b% tr c, ng i ít nm b% sau, không  &c nh nh<ng ln duy t tuyn tr c ây,
b% d#ng l?n ln, không theo tài nng, th b$c nào. Ai vi phm sJ b tr ti.
Tháng 9, ngày mng 1, m a to, n c tràn ng$p trong thành.
Tuyn tráng inh sung quân.
nh l nh sai dch và thu thân ca nhân inh. Nh<ng ng i tàn ph không th làm n sinh sng
 &c thì tha cho c sai dch và thu thân, nu còn có th làm  sinh sng  &c thì thu mt n a tin
thu thân.
Mùa ông, tháng 11, ngày 16, vua sai Li b t th lang Nguyn Úc, ông các hi u th
C ng, Hàn lâm vi n th th kiêm Tú lâm c#c t huân +ng Minh Khiêm sang tu cng nhà Minh.

inh

Ngày 26, Binh b th &ng th Nguyn Ho'ng Thc tâu r'ng: Ng i khiêng ki u bt  &c trm
c p  &c thng th ng thì u nh l nh<ng ng i ng sai  các nha môn bt  &c [26a] trm c p,
thng làm c#c nhân c#c Tuyên t. Nu li bt  &c trm c p ln n<a thì ph=ng theo ô li  nha môn
bt  &c trm c p, th ng cho mt ít t , không  &c thng b%. Các tráng s coi vi c i bt, nu không
 &c thng b% thì th ng t cho ngang vi li viên  các nha môn không kém. Vua y theo.
Tháng 12, ngày 25, ra sc ch quy nh các th l thi H ng  thi hành.
1- K t" nay, n k` thi H ng, xã tr ng các x phi bo m cho hc trò xã mình; tr" sinh 
 Tú lâm c#c không k, nh<ng quân sc và ng i dân nào qu là con em nhà l ng thi n, có hnh kim,
hc vn, bit làm vn  các th ca bn tr ng c!ng cho bo l nh. Nu là hc trò  bn x H ng Hoá,
Yên Bang, Tuyên Quang, Lng Sn thì làm vn  ba tr ng c!ng cho vào thi. Xã ln 20 ng i, xã v"a
15 ng i, xã nh= 10 ng i. Xã nào ít ng i hc t$p thì không [26b] câu n theo l này. Xã tr ng kê
khai h tên, quan ph, huy n, châu sau ó xét li t"ng ng i. Hc trò phi thi mt k` ám t, ai Z thì hai
ty Th"a Hin theo l mà kho thí. Nu xã tr ng nào khai nh$n, bo m không úng, quan ph, huy n
châu kho hch không kj,  n nZi khi hc trò vào thi còn nh!ng tp và có ng i vit bt thành vn
ho+c vì h hàng con em mà nhn nhe g i gm thì sai nhân ca khoa, ài ó phi dò xét cho ra s th c,
giao ht lên  xét h=i tr ti.
2- K t" nay, khi hc trò vào thi, các quan  i u, giám thi, phi sai các viên giám quan khám
xét, hi p ng kim tra tr ng thi, tìm xét mi du vt, xem có chZ nào ct du Thi, Th và các tài li u
khác. n khi hc trò vào tr ng thi, thì phi khám xét kj t" ngoài c a. Nu thy ng i nào sao chép
vn bài mang theo, ho+c là ng i nào thi h thì phi bt ngay ng i ó  a ra xét h=i. Ng i can phm
nh hng nói trên [27a] b sung làm quân bn ph 3 nm, sut i không  &c vào tr ng thi n<a. Các
viên giám th niêm phong bài thi, kW nào bt minh thì b bim hay giáng chc. Hai ty Th"a Hin cùng
hi p ng tra xét ri mi cho ng i vào thi. Nu ng i nào l rõ du gian, thì gi< ngay li, tâu lên  tra
h=i. Quan Th"a Hin nu ai dám trái phép, dung túng kW gian làm b$y, thì quan khoa, ài và sai nhân có
trách nhi m dò xét ra s th c, nht lot  a ra xét h=i tr ti.
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3- K t" nay, nh<ng quan viên phi b%  Th"a ty x khác, cùng các hng nho sinh, in li g+p
phiên lên Kinh ho+c  &c gi< làm vi c  kinh thành, ai tình nguy n d thi cho ng i ó  &c np n
thi. Sau khi kim tra, ng i nào làm   &c các th vn ca bn k` mi cp giy t cho tr v quê quán
d thi  Th"a ty ni b% nhi m và ph Ph#ng Thiên nh tr c n<a. Ng i nào vi phm sJ b giao xét h=i
tr ti.
4- K t" nay, nh<ng viên li in thi H ng  &c trúng [27b] thc thì  &c sung vào Quc t
giám hc t$p.
5- K t" nay, khi vào tr ng thi H ng, các giám sinh và sinh % chu tang  u nhà u phi
ti bn ph báo tên, im danh, ai vng m+t, quan ht ó làm bn tâu lên, bt sung làm quân bn ph.
Ng i nào t ti n vào c a ngoài tr ng thi, ho+c vào thi h b x ti , sut i không  &c i thi và
b% dùng n<a. Nu xã tr ng nào khi nh$n di n, thy iu gian trá mà ng tình, dung túng,  cho kW
thi h vào trong tr ng thi, b ng i khác cáo giác bt  &c thì phi sung làm quân bn ph1.
Nm y, ph Ph#ng Thiên b cháy.
Ra l nh cho ng i Kinh trn tránh xiêu git ra u thú thì  a v làm lao dch  các phiên trn.
Nhâm Tut, [Cnh Thng] nm th 5 [1502], (Minh Ho'ng Tr nm th 15). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng ba, có sc ch r'ng:
1- K t" nay, quan huy n, châu các x phi sc xung cho các xã tr ng, tt c quân nhân và
các sc dch ca t &ng c#c, [28a] khi sp ti k` i t$p quân lính ho+c g+p phiên tr c, thì phi c thúc
rn bo tr c. Nu kW nào b= c k` i t$p hay phiên tr c, ho+c làm công ch a  k` hn mà trn v
tr c thì phi truy h=i ti cùng, bt phi khai nh$n rõ ràng, sau khi xét rõ ti ngoan ngnh, l i bing
cùng vi c b= k` i t$p và phiên tr c, cho báo lên quan huy n, châu, tâu giao cho b ph# trách tr ti.
2- K t" nay, các v , ty, s, có ng i b= trn ã tr v nghi p c! và nh<ng ng i già m, mZi
khi ti phiên tr c thì cho làm vi c nh> theo nh l nh tr c ây, còn nh<ng ng i mnh khoW, nu vì m
au không làm  &c vi c, c!ng có th cho np tin thay, nh ng không  &c gian trá gi m au.
Ly Hình b H<u th lang D ng Tr c nguyên làm Binh b t th lang, Nguyn Quan Hin làm
Hình b h<u th lang.
Tháng 2, thi Hi các c nhân trong n c. S d thi là 5.000 ng i, ly Z bn trn D c [28b]
61 ng i. Li b kê tên tâu lên. Vua ích thân ra u bài vn sách h=i v  v ng tr thiên h. Sai Nam
Quân ô c ph t ô c phò mã ô uý Lâm Hoài bá Lê t Chiêu, và H b th &ng th V! H<u làm
 i u: Binh b t th lang D ng Tr c Nguyên và Ng s ài thiêm ô ng s Bùi X ng Trch làm
giám thí; L b th &ng th T Xuân ph ng h<u d# c kiên ông các i hc s àm Vn L, L b
th &ng th kiêm Hàn lâm vi n th c, tr ng Hàn lâm vi n s Nguyn Bo, L b t th lang kiêm ông
các hc s Lê Ngn Tut, Quc t giám t t u Hà Công Trình, T nghi p Hoàng Bi, Thái th ng t
khanh Nghiêm Lâm Tin c quyn thi. Vua xem xong, cho bn Lê Ích Mc (ng i Thanh Lng, huy n
Thu  ng2, tr c làm o s , n khi Z, vua sai tuyên c ch t", b ng l h ng cháy r c l a ra
tr c, b b=ng tut c tay mà không bit), [29a] Lê Sn, Nguyn Vn Thái 3 ng i Z  nht giáp tin
s c$p  ; bn Nguyn Cnh Din, Lê Nhân T 24 ng i Z  nh giáp tin s xut thân; bn Phm
Khiêm Bính, Nguyn M$u 34 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân. Vua ng i n Kính Thiên,
Hng lô t truyn loa x ng danh. Mi nm bng vàng v?n treo  ngoài c a ông Hoa, n nay vua sai
L b b ng ra, ánh trng n%i nhc r c ra treo  c a nhà Thái hc. Bng vàng treo  c a nhà Thái hc
bt u t" ó.
Tháng 3, duy t tuyn hoàng inh. Xung chiu r'ng: Các ph ng, xã, sách có inh nam, theo s
t" nm Cnh Thng th 4 [1501] là 11 tu%i, nm nay lên 12 tu%i và nh<ng hoàng inh l$u s% mà sc vóc

1

Sau câu này còn có ba ch< "tam hng Eng", ch a rõ là ngh a gì.

2

Huy n Thu  ng: Nay là huy n Thu Nguyên, thành ph Hi Phòng.
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mnh khoW, to ln, cao t" 4 th c tr lên1 thì xã tr ng khai tên g i lên ba ty ca x ó và ph Ph#ng
Thiên, n khi rZi vi c nông sJ duy t tuyn.
[29b] Mùa h, tháng 4, ngày 18, Hình b t th lang Nguyn Quang Hin dâng li tâu r'ng:
"thn kính vâng sc ch nói r'ng: K t" nay, các hng lính và th&, theo l  &c cho v làm mùa, thì c
n phiên tháng 5, tháng 6 và tháng 10, tháng 11, u  &c chia mt n a cho v làm rung, không
 &c chia xen kJ mùa thu, mùa h. Nh th, thn Nguyn Quan Hin trm xét:
Vi c òi bt án ng#c, phiên tháng 5, tháng 11 nm nay, các hng lính và th& ã chia v làm
rung, mà ng#c tt các s ng#c ca ty Ng! hình v?n tm phi  li i òi bt án ng#c, ch a  &c xét
n. Thn kính c^n tâu lên, cúi mong thánh th &ng d$y bo". Vua y theo.
Ngày 30, có sc ch r'ng: Các chc Th &ng th , Th lang ca L#c b, Ng s ài, ông các, L#c
t , L#c khoa, Th"a tuyên s, Hin sát s nu có khuyt thì Li b làm bn tâu lên, &i nh$n ch thi hành.
[30a] Tháng 6, ngày 12, Z Nhân vâng m nh i s ph ng Bc tr v,  &c ly làm ông các
hi u th kiêm Tú lâm c#c t hun.
Mùa thu, tháng 8, ngày 19, ly Z Nhân là L b h<u th lang.
Mùa ông, tháng 11, ly D ng Tr c Nguyên là L b t th lang.
Tháng 12, ngày mng 5, nh l chn các quan t" ph, v , ty, s tr lên. Các chc ng! ph ô
c, ô kim im, hoàn c, ch huy s, ô t%ng binh s nu có khuyt viên nào, Li b tâu lên, nh$n
ch thi hành. V s nào khuyt 1 viên t%ng tri, theo l  &c ly 2 viên qun l nh, khuyt 1 viên qun l nh,
theo l  &c ly 3 viên võ uý  chn ly 1 viên. Li b kê khai h tên, quan chc ca nh<ng ng i
không phm lZi, làm bn tâu lên. Quan chc trong Kinh thì do Ni ph d?n tuyn, quan chc ngoài trn
thì do Ch [30b] huy s, Hàn lâm vi n hi ng vi ba ty ô, Th"a, Hin l a chn, tâu lên  thuyên b%.
Ngày 18, sai Thái th ng t khanh Quách H<u Nghiêm, Giám sát ng s Nguyn Bnh Hoà, Cp
s trung Trn M$u Tài sang nhà Minh t n ban cho m! áo.
By gi, hoàng h$u nhà Minh thy s n c ta ti, sai quan thu nh$n hòm r ng vào ni i n 
tìm thy h ng l. Quách H<u Nghiêm vn có mua  &c mt chic áo long c%n là th hàng cm giu 
trong hòm, s& ng i Minh bt  &c sJ b qu trách, lin làm bng vn rn b thuc và thu ly h ng l
dâng lên. Bài vn nh sau:
"Bn tht phu mang ngc bích, b Lân kinh2 chê là tham ca, lái buôn r& H gi< ht châu, mà Mã
s rn là liu mình. Cho nên, kW t gõ c a dâng th  &c khen là trung thun áng quý, mà ng i tin
rau cn, dâng nng s i4 d?u nh= nh+t c!ng áng nên khen. Hay d rành rành, g ng soi rt rõ. [31a]
Xét thy b s thn bn h, cùng nhau n t ph ng xa, ti thm phong cnh th &ng quc. Tri muôn
d+m trèo non v &t bin, âu dám sá t", t ng chín tng mây vng trông nh$t nguy t, m"ng ngm thiên
nhan. Ti triu ình Ngu Thun vn v$t rõ rành, thy ch  nhà Chu y quan l nhc. Mt nim tôn kính,
báo áp khôn b. Chút ít ca ci mang theo, âu dám mang lòng ngi tic. Hi n có mt hp k` nam
h ng l, trình giao sai quan chn l a dâng lên".
3

Vua Minh xem bài vn y, cho là b$c nhân tài vào thi Tam i, sai thái giám Trn Khoa truyn
cho lão thn Ni các là bn Lý ông D ng xem. Lý tâu r'ng: ó là tm lòng trung thành ca viên y,
nên ban th ng h$u  t= ý khuyn khích. Vua Minh li h=i các quan h$u cn r'ng: Hn làm chc gì 
n c y. Các quan tr li là chc ô ng s . Vua Minh cho d yn  trên i n và ban áo màu hng th?m
1

Tc là 1,6m tr lên.

2

Lân kinh: ch Kinh Xuân thu. Kinh Xuân thu chm dt  vi

3

Mã s

4

Tin rau cn: x

: ch b

S ký ca T

c bt  &c k` lân, nên gi là

Lân kinh.

Mã Thiên.

a có ng i dân nghèo n rau cn thy ngon, nh em dâng vua. Dâng nng s i: có ng i i Tng, mùa
xuân s i nng thy m, bo v& r'ng: S i nng m mà không ai bit, ta sJ tâu cho vua bit mà s i. Tin rau cn, dâng nng
s i là ý ch dâng v$t tm th ng nh ng xut phát t" lòng trung thành, cht phác.
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thêu hình gii trã b'ng kim tuyn [31b] và các th  t gai. H<u Nghiêm nhân ó dâng biu t n
r'ng:
"Thn trm ngh : Tri t sinh nuôi muôn v$t, d?u mm non gc cZi u cm nh$n lòng nhân
hoá sinh.  v ng yên vZ tri u bang, dù cõi thEm dân cùng c!ng i n v ng o rng phEng. Nay
thn lm d sang cng cõi H,  &c gn mây Nghiêu. Trông m+t tri chn Tr ng An, thit tha n ng
t a, hp áo xiêm ni triu hi, khôn xit vui m"ng. Nào ng kW mn ph ng xa,  &c ban lp lp ân
sng. Thân mình rng rz, sc ph#c huy hoàng. Áo báu mi ban, gii trãi vW >p. Ngh nh thn: là c=
cây ch mt r kém hèn, li càng cm n t tri gây d ng. Thn xit bao cm kích ghi lòng, kính chúc
Hoàng  muôn muôn tu%i, th ngang vi tri,  cho mi ng i chn thn dân u vui cnh thanh
bình, thnh tr, các [32a] n c ln nh= thm nhun phúc tt dài lâu. ó là nguy n vng sâu xa ca thn
v$y".
Ngày Bính Ng, Kin V ng Tân mt1. Vua ngh chu 3 ngày, ban tên thuw là Trinh T nh.
Xung chiu r'ng: K t" nay, v Kin An và s chn voi  Ngh An phi óng 2 chic thuyn
buôn  ti n ch thóc.
Bn Nguyn Vinh vâng l nh [nhc li] sc ch khong nm Quang Thu$n, Hng c quy nh ni
thn ra ngoài t ti n n nhà ng i khác thì b x trm.
Ng"ng +t chc xá nhân th ng xuyên, chn ly ng i cao ln sung làm xá nhân v C^m y,
ng i thp bé b% làm xá nhân ngoi tr c.
Quý Hi, [Cnh Thng] nm th 6 [1503], (Minh Ho'ng Tr nm th 16). Mùa xuân, tháng
giêng, hn hán.
Ngày mng 8, có sc d# bn Thanh Hoa tán tr th"a tuyên s ty, tham ngh D ng T nh r'ng: Ta
rt l u ý ti vi c nông, ng i coi binh dân nên ht sc. i thm nom không  &c l i bing, cha tháo
n c phi cho kp thi. Lo [32b] vi c chính s gi=i,  mãi mãi gi< v<ng c . Kinh Th nói:
"Có phòng b thì không có mi lo" là nh th ó. Ngoài nh<ng vi c ã tâu lên, ni nào b hn hán
úng l#t, phi d b  phòng tr c các vi c trng cy. Bn quan châu huy n, coi dân nh ng i n c
Tn, n c S, ai béo, ai gy không b$n lòng n. Ta th ng sai ni thn i xem xét ng rung, thy
chZ thì rung thp, chZ thì b rung hoang r$m, chZ thì gò t b l, chZ thì th vt hi lúa. [N c cha]
ch  &c vài b<a, không gi<  &c lâu, nng ch a my ngày ã cn khôn c, ó là do không  &c ng i
gi=i  chia lo cùng ta, không có k hay mà ngn ng"a chng gi<. Than ôi! Bn các ng i ly m! áo
>p, b%ng lc nhiu  làm sang nhà c a hay là  giúp vi c cho vua? Ta mt mình lo s& m m, 
các ng i nhn nh vui thú. Hung chi nm nay úng v$n h nguyên2, g+p thi mt kip. Kinh Huyn
khu nói: "Tit ông [33a] chí g+p ngày Nhâm thì t hoang ngàn d+m". Kinh a m?u nói: "Nm Quý
H&i m a rt nhiu", vi c s a p ê u chEng cn kíp ? Ng i phi cho làm gp cng $p, gung
n c, khe lch,  ng ln trong ht, hn trong ba tháng phi xong. Ng i phi thân hành i kim tra li.
Ng i nào làm hoàn ho thì xp vào loi b$c th &ng kho, kW nào s a p rò sót thì biên vào loi không
xng chc, ghi chép t ng t$n tâu lên  quyt nh thng hay giáng chc. Nu bn các ng i l là
không chu ôn c, n khi m a dm, lúa má b ng$p thì khi iu tra ra s th c, sJ b nht lot h=i ti.
Ngày mng 9, bn Quách H<u Nghiêm i s nhà Minh sp v, vào t" bi t. Vua Minh sai bn Tây
Di ô c i thông s , C^m y v ô ch huy s D ng Tông tuyên c thánh ch, ban cho Quách H<u
Nghiêm chic áo i hng hoa mây d t gii trãi b'ng kim tuyn, 4 tm l#a s&i gai, 3 tm l#a t chín. Li
sai Binh b th &ng th Tng [33b] D$t ph#ng sao thánh ch cp riêng cho Quách H<u Nghiêm mt chit
thuyn i nhanh, kính theo l nh này. Quách H<u Nghiêm dâng bài th t n nh sau:

1

Kin V ng Tân: là con th nm ca Lê Thánh Tông, 

&c phong Kin V ng nm Hng c th 2 (1471), khi mt mi 35

tu%i.
2

Theo quan ni m ca các nhà thu$t s i x a, sau 180 nm là ht mt  s ca tri, gm 3 giáp tý (mZi giáp tý 60 nm). Giáp Tý
th nht là th &ng nguyên, giáp tý th hai là trung nguyên, giáp tý th ba là h nguyên.
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T'ng nhân quc s cng trân phong,
To yu thao bi ngc b trung.
Trãi thái d ch ng tam ph^m ph#c,
Ích chu tái giá bát hoang phong.
Thi t" tiu php khoan nh hi,
T u l c na kham ^m t hng.
Phúc th ngh ng Chu nhã chúc,
Thng h'ng nh$t nguy t chiu lâm công.
(T"ng nhân vi c n c t ân phong,
Yn ln lm hu tr c b rng.
Áo trãi nêu màu tam ph^m quý,
Thuyn chim c zi gió tám ph ng thông.
Ngun th th>n chEng nh khi bin,
Sc r &u nào kham vi ráng hng1.
Phúc th chúc bài ca Chu nhã2,
ôi vng nh$t nguy t sáng soi chung).
Tháng 2, ngày 17, L b th &ng th V! H<u tâu r'ng: Hàng nm, c n k` i t$p quân s , khi
np tin sai d và tin già m, thì phi khai y  h tên nh<ng ng i phi np các khon tin nói trên
và s tin th c ã np, s ng i ã np giao cho H b theo ó mà thu nh$n.
i hn.
Mùa h, tháng 4, sao Ch%i mc  ph ng ông.
L b t th lang D ng Tr c Nguyên tâu xin [34a] p  bên sông Tô Lch, trên t" xã Trát
Kiu xung n xã Cng Xuyên3  phòng l#t hn, làm l&i cho ngh nông, li xin ào c" Yên Phúc xung
n c" Th &ng Phúc4  t i n c cho rung dân.
Tháng 5, ngày mng 6, ban th ng ch  trên qut t= ý khuyên rn:
Tinh ho hôn trung d,
Bng mang xut bích ông.
Kinh ph ng d ng i thy
V a khng h ng nhung.
Tun tnh v u tâm lý,
Suy chiêm mn d ng.
(N a êm sao H=a mc,
Tua ch%i hi n ph ng ông.
t Kinh lo n c ln,
t V s& binh nhung.
Chm nom nên  ý.
Suy xem nghi m hay không)5.
Mùa thu, tháng 8, quan Ng s ài tâu r'ng: Quan Hàn lâm mà l i bing b= vi c thì phi xét
h=i tr ti.
1

Vi Cao i  ng, làm trn th t Th#c, mt hôm hp bn ung r &u, ch&t thy cu vng mc  ngoài sân, thò u ta ung ht
c r &#

2

Chu Nhã  ây ch bài th Thiên bo trong Kinh Thi Tiu Nhã: "Nh

3

Xã

4

C" Yên Phúc:  xã Yên Phúc; c"
Th ng Tín, tnh Hà Tây.

5

Theo bn dch c!.

nh$t chi thng, nh nguy t chi h'ng, nh Nam Sn
chi th, nh tùng bách chi mâu" ngh a là chúc vua nh m+t tri mi lên, nh m+t trng êm mng tám, sng lâu nh núi Nam
Sn, xanh tt nh cây tùng cây bách.

Trát Kiu và xã Cng Xuyên  huy

n Th &ng Phúc, nay thuc huy n Th ng tín, tnh Hà Tây.

Th &ng Phúc:

 xã Th &ng Phúc, hai xã này thuc huy n Th &ng Phúc, nay là huy n
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Tháng 9, ngày mng 10, cháy ln  ch& ông, ph xá b thiêu tr#i.
Mùa ông, tháng 12, ngày mng 3, ly L b t th lang D ng Tr c Nguyên kiêm vi c Hàn lâm
vi n.
Nm nay, tr c thì i hn, sau li n c to, núi Tn Viên và núi Tam o b l.
[34b] Giáp Tý, [Cnh Thng] nm th 7 [1504] (T" tháng 6 v sau là Túc Tông, Thái Trinh
nm th 1; Minh Ho'ng Tr nm th 17). Mùa xuân, tháng giêng, xung chiu r'ng: K t" nay, sJ tng
c ng các vi c xây d ng trong cung t ng, d nh xây ct thêm lng miu và nhà gii v!.
Tháng 2, vua ng v Tây Kinh.
Mùa h, tháng 4, vua ng v Lam Sn. Khi xa giá tr v cung, b m.
Tháng 5, ngày 23, vua vì ham n< sc, b b nh n+ng, khi sp bng, di m nh cho hoàng thái t lên
ni ngôi. Ngày 24, vua bng  i n  Tr.
Tr c kia, vua xây các i n Th &ng D ng, Giám Tr,  Tr, Tr ng Sinh, ni  ngh ngi,
i n  c sách và n chay. Li d ng i n L u Bôi  trong cung ( a n c vào tr c thm i n, gi là
ài L u Bôi). Vua t x ng là Th &ng D ng ng ch, sinh  &c 6 hoàng t , con tr ng là An V ng
Tuân, con th hai là Uy M#c  Tun, con th ba là T Hoàng Thun1, con th t là Thông V ng Dung,
[35a] con th nm là Minh V ng Tr, con th sáu là T V ng D zng.
Tháng 6, ngày mng 6, Trung quân ô c ph t ô c Bình Sn hu Lê Qung , Nam quân
ô c ph t ô c phò mã ô uý Lâm Hoài bá Lê t Chiêu cùng các quan phò mã, các quan Ng!
ph, L#c b, ông các, Hàn lâm vi n, L#c t , khoa, ài n i n Hoàng C c r c thái t Thun lên ngôi.
i xá, %i niên hi u, ly nm này làm nm Thái Trinh th 1.
Hin Tông a chung vn hc, gi< v<ng c , tit ki m tiêu dùng, th$n trng
hình pht, s a chính s , dùng ng i hin, kính tri chm dân, c!ng là b$c vua hin mà 
ngôi không lâu, tic thay!
V! Qu`nh nói: Vua có t th ca b$c  v ng, m!i cao, m+t rng, thn sc
khác th ng, [35b] Thánh Tông rt yêu quý ngài. Vua +c bi t anh minh, thông du ,
v &t hn hEn mi ng i, mà nhân t", hoà du, không h t= vW nghiêm khc. Khi tan
chu lui vào, th ng cho d?n s i phu ti, h=i han v vi c hay d,  &c mt ca chính
s , dùng li nói du dàng, nét m+t t i vui  d?n dt cho h nói ra. Cho nên vua bit rõ
tình cnh ng i bên d i, gt b= s che $y giu gim. B tôi có lZi lm gì, ch rn bo,
qu trách nh> nhàng, không nz ánh roi làm nh#c; bit cách sp +t nên nhàn h ung
dung, ch a bao gi to ting, gi$n d< mà thiên h u rm rp tuân theo. Vua th ng
nói: Thánh T% ta gây d ng t n c, vua cha ta s a trong, d>p ngoài, quy mô ã nh,
ta không có vi c gì phi thay %i bày +t, ch tuân gi< phép c!, m rng và phát huy
thêm,  t= rõ công c ca ông cha mà thôi!

Túc Tông Khâm Hoàng



Tên huý là Thun ____ li huý là Thun ____, là con th* ba c+a Hin Tông, ngôi
cha y m(t nm, th 17 tu$i thì bng, táng Kính Lng. [36a] Vua d!c chí hiu hc, thân
ng'i hin, vui vi c thi n, x*ng áng là v vua gi@i gi c nghi p thái bình, không may mt
sm, tic thay!

1

Tc là vua Túc Tông, ni ngôi Hin Tông.
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M> ngài là Trang Thu$n hoàng thái h$u Nguyn th, huý là Hoàn, ng i làng Bình Lng, huy n
Thiên Thi. Nm Hng c th 19 [1488] tháng 8, ngày mng 11 sinh vua. Nm Cnh Thng th 2
[1499], tháng 3  &c l$p làm Hoàng thái t . n khi Hin Tông bng, lin lên ngôi hoàng , %i niên
hi u là Thái Trinh, ly ngày sinh làm Thiên minh thánh tit, t x ng là T Hoàng, sau  &c truy dâng tôn
thuw, miu hi u là Túc Tông.
Vua lên ngôi, x ng là T
thái h$u là Thái hoàng thái h$u.

Hoàng, làm l cáo tri t tông miu. Tôn t% m?u Tr ng lc hoàng

Mùa thu, tháng 7, bn Quách H<u Nghiêm vâng m nh i s nhà Minh tr v.
Tháng 8, ngày mng 1, [36b] ly ngày sinh làm Thiên minh thánh tit.
Tháng này, có sao Ch%i mc  ph ng tây bc.
Tháng 9, ngày mng 8, kính mang bo sách dân tên thuw cho i Hành Hoàng  là Th Thiên
Ng ng o M$u c Chí Chiêu Vn Thi u V! Tuyên Trit Khâm Thành Ch ng Hiu Du Hoàng ,
miu hi u là Hin Tông. Tôn bà quý phi sinh ra vua làm Trung Thu$n Minh Ý Hoàng Thái H$u2.
Bn phn nghch oàn Th Nùng b git. By gi, Th Nùng làm phn  Cao B'ng, b bt cùng
vi bè ng hn 500 ng i, u b git.
Mùa ông, tháng 10, ngày giáp thìn 18,  a linh c<u ca Hin Tông v Tây Kinh.
Tháng 11, ngày mng 8,  a táng Hin Tông  D# Lng. L b xét l c!, tâu xin d ng bia. Vua y
li tâu, bèn sai vn thn là bn Nguyn Nhân Thip, Phm Thnh, Trình Chí [37a] Sâm son vn bia.
Sai s sang nhà Minh. Bn Li b th lang +ng Tán, Kim tho Khut Qu`nh C u, H khoa ô
cp s trung L u Quang Ph# i tu cng; bn Binh b h<u th lang Nguyn Lân, Giám sát ng s Nguyn
Kính Nghiêm i báo tang; bn L b h<u th lang Nguyn Bo Khuê, ông các hi u th Trn Vit L ng,
Hi u th V! Châu i cu phong3.
Tháng này, ngày mng 8, vua không khoW. Khi vua mi lên ngôi, tha tù nhân, th cung n<,
ng"ng nh<ng vi c không cn kíp, gim nh<ng vi c n+ng nhc, bt  dâng cng, gim nh> l c dch,
dùng b tôi c! có công, nm gi< mi uy quyn; hn ch, rn e th l c h ngoi, dc lòng th ng yêu
các v thân v ng, mi vi c s a sang nghi p ln, d ng +t gc ln, không iu gì không n ni n
chn. Thn dân trong n c u chm chú dõi nhìn chính s bu%i u, cho r'ng ngày nay li  &c trông
thy i thnh tr ca Thành, Khang, Vn, Cnh4.
[37b] Tháng 12, ngày Nhâm Tut mng 6, vua sc d# triu thn là bn Bình Sn hu Lê Qung
, Cng Xuyên bá Lê Nng Nh &ng, và các quan vn võ r'ng: B nh tr?m ch a kh=i, lo r'ng vi c phó
thác n+ng n e sJ không kham n%i. Con th hai ca Tiên hoàng  là Tun, là ng i hin minh, nhân
hiu, có th ni  &c ngôi chính thng,  th"a k t% tông, vZ v thân dân. i thn và các quan hãy
ht lòng trung trinh  giúp nên nghi p ln; thân v ng nào dám tim v &t ngôi tri thì ng i trong
n c cùng nhau git i.
Ngày Quý H&i, mng 7, vua m n+ng; ngày Giáp Tý mng 8, vua bng  i n Hoàng C c, có di
chiu cho các quan  tang theo úng l c%.
1

Bn dch c! ghi là ngày mng 3.

2

Tc bà Nguyn Th Hoàn, ng i làng Bình Lng, huy n Thiên Thi (nay là huy n Kim Thi, tnh Hi H ng).

3

+ng Tán: ng i xã Mo B, huy n Sn Vi (sau là Lâm Thao; nay thuc huy n Phong Châu, V nh Phú) Z tin s khoa inh Mùi
(1487). Khut Qu`nh C u: ng i xã Lôi Trch, huy n Thch Tht (nay thuc Hà Ni). Trn Vit L ng (C ng m#c ghi
là Trn Bá L ng): ng i xã Lê Xá, huy n Nghi D ng (sau là huy n Kin Thuw, nay thuc t huy n Kin An, thành ph Hi
Phòng). Qu`nh C u và Vit L ng u Z tin s khoa K Mùi (1499). Nguyn Bo Khuê: ng i xã Lý Hi, huy n Yên Lng

4

(nay là huy n Mê Linh, Hà Ni), Z tin s khoa inh Mùi (1487). V!
Mj Vn, Hi H ng) Z tin s khoa K Mùi (1499) (theo CMCB25).

Châu: ng

Thành là Thành v

Vn là Vn  nhà Hán, Cnh là Cnh  nhà Hán.

ng nhà Chu,

Khang là Khang V

ng nhà Chu,

i xã D S , huy n  ng Hào (nay thuc huy n

543

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XIV

Ngày Giáp Tut 18, Trung quân ô c ph t ô c Bình Sn hu Lê Qung , Tông nhân
l nh T ân s Lê Nng Nh &ng [38a] cùng các công, hu, bá, phò mã, ô uý, các quan nm ph, sáu
b, Ng s ài, ông các, Hàn lâm, L#c t , L#c khoa,  hình các quan 13 o, n i n H ng Minh
kính ón con th hai ca Hin Tông là Tun lên ngôi Hoàng . i xá, %i niên hi u ly sang nm là
nm oan Khánh th 1.
By gi, Nguyn Bo Khuê sang s nhà Minh ch a qua c a i, li s a %i t biu cu phong khác
giao cho Bo Khuê mang i.
By gi, ban chiu i xá c n c. Trong chiu có mt iu là ng i Z khoa tin s ch a  &c
b% d#ng mà m cht thì cho con cháu  &c t$p m nh l ca các quan viên, và các thí quan nh$p l u
thì cho 1 con trai  &c nhiêu min, ch tuyn 1 con trai làm tráng inh thôi.
Ngày 25, nh l làm im tr c canh ngoài c a Ng! Thành. Có sc ch r'ng: O ngoài c a Ng!
Thành, các v Hi u l c, Thn [38b] v!, i n tin, phi làm hai dãy nhà ngói, mZi dãy 7 gian. Hàng
ngày, n v gi< c a dùng 1 ng i ra im tr c  xét h=i ng i qua li, các nhân viên túc thanh ca v
C^m y c!ng phi  ó. Ban êm, ni thn phi  trong c a ài. Còn mZi dãy nhà thì dùng 2 viên quan,
20 lính, 50 chic mc, 5 cây th tin ca các v Thn v!, i n tin, Hi u l c  túc tr c theo nh pháp
l nh.
Ngày 26, có sc ch nh l làm gióng gZ  ngoài im quân ca nm ph. Nu im  ngoài thì
 chZ các im cách nhau u phi làm gióng gZ, ct gióng phi to, mZi im dùng 5 câu liêm có u
nhn, trên u c!ng có nóc,   hai u im  canh gi<. Quan viên và binh lính u phi tr c 
im, không  &c sai phái i làm vi c khác.

[39a] Uy Mc



Tên huý là Tun, li huý là Huyên, là con th* hai c+a Hin Tông, anh th* c+a Túc
Tông, ngôi 5 nm, th 22 tu$i, b Gin Tu công Dinh1 u$i i, ri sau b hi, chôn An Lng.
Vua nghi n ru, hiu sát, hoang dâm, thích ra oai, tàn hi ng'i tông tht, git ngm t$
m#u, h ngoi hoành hành, trm h oán gin, ng'i by gi' gi là Qu vng, im lon ã
xut hi n t y.
M> vua là Chiêu Nhân hoàng thái h$u Nguyn th, huý là C$n, ng i làng Phù Ch^n, huy n ông
Ngàn, lúc bé m côi cha, nhà nghèo, t bán mình cho ng i  ph Ph#ng Thiên, sau nhà y có ti,
Nguyn th b tch thu sung làm quan t`, do ó  &c vào hu Qun Ninh hoàng h$u2. Khi Hin Tông còn
làm thái t , thy có sc >p thì a, ly vào làm phi. Nm Hng c th 19 [1488] tháng 5, ngày mng
5, gi Tý sinh ra vua. Nm Thái Trinh th 1 [1504], Túc Tông bng, không có con ni, m> th là Kính phi
Nguyn th3 m u l$p vua  trong cung cm, bèn lên ngôi hoàng . i [39b] xá, %i niên hi u, ly
ngày sinh là Thiên khánh thánh tit, t x ng là Qu`nh ô ng ch.
t S u, oan Khánh nm th 1 [1505], (Minh Ho'ng Tr nm th 18). Mùa xuân, tháng giêng,
ngày mng 1, có nh$t th c.
Ngày 21, xung chiu cho quan viên và dân chúng  th"a tuyên các x r'ng: Vi c ln thì dùng
giy i ph ng, vi c nh= thì dùng giy tiu ph ng. Chúc th , vn kh thì dùng giy i, không  &c
quen dùng giy ph ng nh tr c. Hn cho mt tháng u phi theo l nh mi. Nu quan viên và dân
chúng v?n làm chúc th , vn kh b'ng giy ph ng thì cho ng i trong h và tc tr ng h y cáo giác,

1

C!ng c là Oanh.

2

Qun Ninh: dch theo nguyên vn. Theo chú thích ca bn dch c! thì ch< này là V nh Ninh b chép lm, vì Tr

3

Nguyn Kính phi: ng

ng Lc hoàng
thái h$u khi còn làm sung nghi thì  cung V nh Ninh, khi Hin Tông lên ngôi, tôn làm hoàng thái h$u mi  cung Tr ng Lc.
i xã Hoa Lng, huy n Thu  ng, nay là huy n Thu Nguyên, Hi Phòng (theo

C ng m#c)
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nu xét nghi m úng s th c thì x là không có giá tr, ng i bán mt phn ca mình, ng i mua mt
s tin b= ra, chúc th và vn kh u vô d#ng.
Tháng 2, ngày Giáp Tut 16, dâng tôn thuw cho i Hành Hoàng  là Chiêu Ngh a Hin Nhân
Ôn Cung Uyên M+c Hiu Doãn Cung Khâm Hoàng , miu hi u là Túc [40a] Tông.
Ngày Bính Ty 18, truy tôn m> W Nguyn th làm Chiêu Nhân Ho'ng Ý hoàng thái h$u.
Thi Hi các c nhân trong n c, ly Z bn Lê Ni (ng i làng M Trch, huy n  ng An) 55
ng i. Thi ình cho bn Lê Ni, Bùi Doãn Vn, Trn Ph (ng i làng Chi Nê, huy n Ch ng c, con là
Trn Khi) 3 ngày Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Nguyn Tiu T &ng, Trn LZi 16 ng i Z  nh
giáp tin s xut thân; bn Phm ôn Th#c, Nguyn T 36 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân.
Tháng 3, linh c<u c Túc Tông Hoàng   a v Tây Kinh. Ngày Quý Mão, táng  Kính Lng. L
quan tâu xin d ng bia, vua y li tâu, sai bn àm Vn L, Nguyn Nhân Thip, Phm Thnh, Trình Chí
Sâm son vn bia.
Ngày 22, Thái hoàng thái h$u Nguyn th thình lình bng  chính t^m i n Tr ng Lc, th
[40b] 65 tu%i. Tr c ây, khi Túc Tông bng không có con ni, ni thn Nguyn Nh< Vi nh l$p vua,
Thái Thánh Tông cho r'ng vua là con ng i t` thip, không th ni  &c o thng, khng khng òi l$p
L< Khôi V ng. By gi Nh< Vi lin óng các c a thành li l$p vua lên. Thái h$u có vua ã  &c l$p ri,
có ý không vui. Sau vua lin sai quan hu c$n ngm git Thái h$u ri ngh chu 7 ngày.
Ngày 27, r c thn ch ca m> là Chiêu Nhân Ho'ng Ý hoàng thái h$u th vào cung Minh c
nhà Thái Miu  ông Kinh.
Tháng này, ng i  châu n c ngoài tràn vào tranh rung  c a i Na Nham.
Vua sai an Khê bá Trnh H u i kinh lý  vùng Minh Quang, d ng quan i ri tr v.
Mùa h, tháng 4, ngày 27, truy tôn thuw hi u cho t% m?u là Huy Gia T nh M#c Ôn Cung nh
Thu$n Thái hoàng thái h$u.
[41a] Vua d ng i n Chân Nguyên, làm Bo Thuw  ng  h ng Phù Ch^n, huy n ông
Ngàn1, làm Tuyên D  ng  h ng Hoa Lng, huy n Thu  ng2. Li làm i n Quang Mj  ph ng
L Viên, huy n Qung c3  th tiên t% ca Thái hoàng thái h$u.
Tháng 5, ngày mng 7, vua Hin Tông nhà Minh bng, thay hi u là Kính Hoàng .
Ngày 13, sai Trnh H u i công cán  Tuyên Quang.
Ngày 25, ly ngày sinh làm Thiên khánh thánh tit.
Ngày 28, hoàng thái t
(tc là V! Tông).

nhà Minh là H$u Chiu lên ngôi hoàng , %i niên hi u là Chính c

Ly D ng Tr c Nguyên làm H b t th lang kiêm coi Chiêu Vn quán.
Tháng 6, ngày mng 5, bim bn L b th &ng th àm Vn L, Ng s ài ô ng s Nguyn
Quang B$t vào Qung Nam, ri git i.
Tr c ây, khi Hin Tông n'm gi ng b nh, m> sinh ra vua, [41b] Chiêu Nhân hoàng h$u là ty
thip  &c Hin Tông yêu, sinh ra vua nh ng mt sm. M> th là Kính phi không có con trai, nuôi làm
con mình, có ý l$p làm vua, s& các i thn không theo, em vàng út lót, nh ng Vn L không nh$n.

1

H ng Phù Ch^n, huy n ông Ngàn là quê h

ng ca Chiêu Nhân hoàng thái h$u Nguyn Th C$n, m> W ca Uy M#c

.
2

Tuyên D  ng  th tiên t% Nguyn Kính phi, có công nuôi Uy M#c , sau li cùng vi Nh< Vi 
Hoa Lng là quê h ng ca Nguyn Kính phi.

3

Huy n Qung c sau là huy

n V nh Thu$n, thuc ph Ph#ng Thiên, nay thuc Hà Ni.

a vua lên ngôi. H ng
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n khi Hin Tông m n+ng, Vn L và Quang B$t nh$n di chiu ph# tá hoàng thái t ni ngôi. By gi,
các thân v ng tranh nhau òi l$p, Vn L s& xy tai bin trong lúc bi ri, mi vào t^m i n ly n báu
truyn quc em v nhà, ri cùng các i thn vn võ l$p Túc Tông lên ngôi hoàng . Vua [Uy M#c]
cm gi$n lm. n ây, dùng m u ca Kh ng Chng, Nguyn Nh< Vi bim hai ng i làm Th"a tuyên
s Qung Nam. Khi h n sông ln huy n Chân Phúc1, vua sai ng i u%i theo bt phi t t . Hai ng i
khi sp gieo mình xung n c, ngâm th quc ng< ri mi mt. Sau ình thn trong b#ng ai c!ng bit là
hai ng i cht không áng ti, can vua, vua % ti cho Nh< [42a] Vi ri git y.
Ly Lê Tung làm Th"a tuyên s Thanh Hoa.
Khi ph#c2 Ngô Hoán làm Hin sát s Thanh Hoa. Hoán tr c ây b sung quân3, sau li thi Z
sinh , n ây  &c b% d#ng li.
Bính Dn, [oan Khánh] nm th 2 [1506], (Minh V! Tông Chính c nm th 1). Mùa xuân,
tr c ây, viên qun l nh h Trn ng i làm Nhân M#c4 vn là cháu ngoi ca [mt ông vua] triu Trn
sinh  &c 2 ng i con gái, con tr ng tên là Tùng, con th tên là Trúc. Vua nghe nói Tùng có sc >p,
chn vào h$u cung, sinh  &c hoàng t nh ng mt sm. Sau Trúc c!ng  &c vào hu5.
Tháng 2, tuyn hoàng inh.
Trut Phm Khiêm Bính làm hit sát s Hi D ng. By gi, Khiêm Bính phm ti cùng vi Lê
Sn khc á làm bia, b quan trong triu tâu ho+c nên phi trut.
Tri u viên Tr huy n Ph# D c Nguyn Quý Nhã v làm  hình giám sát ng
[42b] Quý Nhã làm bài ng ch lc vn b trut. n ây tri u v b% d#ng.

s . Tr c ây

Mùa h, tháng 4, ngày 13, khi ph#c Z Nhân là L b h<u th lang, Hàn lâm vi n th c, Tham
ch ng Hàn lâm vi n s , vì Nhân v ngh tang m> v"a ht tr.
Mùa ông, tháng 12, ngày 12, sai Binh b th &ng th Nguyn Quang Mj, Li khoa ô cp s
trung Nguyn Tnh6,  hình giám sát ng s Nguyn Trng Qu`7 làm  i u; giám thí, giám kho 
kho thi các quân sc và nhân dân các môn vit ch< và làm tính  sân i n Ging.
%i li quân hi u t" chc d!ng s phó quân tr xung.
[43a] inh Mão, [oan Khánh] nm th 3 [1507], (Minh Chính c nm th 2). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày mng 9, nhà Minh sai chính s là Hàn lâm vi n biên tu Tng c, phó s là Li khoa
h<u8 cp s trung Tr ng Ho'ng Chí sang báo vi c [V! Tông nhà Minh] lên ngôi và ban cho vóc l#a.
Ly Nguyn Xao làm Th"a tuyên s Hi D ng. Tr c ây, Nguyn Xao vâng m nh i s
ph ng Bc, có mua  &c cái gi ca ph ng Bc rt >p, không em dâng tin lên, b xá nhân tâu lên,
phi bãi chc v nhà, n ây, mi  &c b% d#ng. Sau Xao cht  nhi m s.

1

Huy n Chân Phúc: nay là huy

2

Khi ph#c: tc là "dùng li", khi viên quan nào tr

n Nghi Lc, tnh Ngh T nh. Sông ln  ây tc là sông Lam.
c b bãi chc, ho+c ngh vi c v nhà, sau li gi ra b% d#ng thì gi là khi

ph#c.
3

Ngô Hoán Z tin s i Hng c, thi Hin Tông làm ông các hi u th , vì can ti em vi c trong triu nói cho ng i ngoài bit,
b bãi chc sung quân. Nm Cnh Thng th 4 (1501) Hoán li thi Z sinh .

4

Làng Nhân M#c: tc làng M#c, nay thuc ngoi thành H à Ni. Nguyên vn là "Nhân M#c môn".

5

C ng m#c: Ghi s

6

Nguyn Tnh: ng

ki n này nh sau: Tháng giêng, mùa xuân, l$p Trn th làm hoàng h$u (xem CMCB 25, 22).
i xã Vân Xá, huy n Lng Tài, nay là huy n Gia L ng, tnh Hà Bc, Z ng tin s khoa Quý S u (1493) i

Hng c.
7

C ng m#c: chép là Nguyn Trng t (xem CMCB 25, 23).

8

Bn dch c! và

C ng m#c u không có ch< "h<u" này.
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Tháng giêng nhu$n, nhà Minh sai Hành nhân ty hành nhân Hà L sang làm l ving Hin Tông
Du Hoàng , li sai chánh s là Hàn lâm vi n biên tu Th^m ào, phó s là Công khoa t1 cp s trung
Ha Thiên Tích mang chiu th sang phong vua làm An Nam Quc V ng, [43b] li ban mt b m! áo
quan võ b'ng da và mt b th ng ph#c. Thiên Tích thy t ng vua,  th r'ng:
An Nam t bách v$n v u tr ng
Thiên ý nh hà giang qu v ng?
(V$n n c An Nam bn trm nm rt dài,
Không bit lòng tri nh th nào li giáng sinh ông vua qu s).
Phúc kho 144 ng i v môn vit ch< và làm tính, ng i Z là bn Nguyn T K` 25 ng i  &c
sung làm Hoa vn hc sinh.
+t thêm ty C ng l c2.
Tri ph Nguyn Chí b thân nhân ca bn ngoi thích Kh ng Chng3 áng cht li sng li.
Tr c ây, thi Hin Tông, Chí làm Trung th giám chính s , sau khi thi Hi trúng tr ng, vì là ng i
huy n ông Ngàn, quê ngoi ca vua nên  &c b% làm Thiu doãn ph Ph#ng Thiên, sau làm Tri ph
ph Phú Bình4. Chí là ng i cng c=i bt khut. Thân nhân ca Kh ng Chng là Nguyn Trng bt Chí
giam vào ng#c ca ty ình uý ri áng cht, vt xác ra ngoi thành. Con cháu ly chiu bó xác li em
v nh chôn, bZng nhiên Chí sng li. Sau ó, phi ^n náu  nhà con em, ban ngày  d i hang, ban
êm [44a] ng trên cây. V& con ly hài ct ca ng i khác em chôn, ri làm chay theo nh l  tang,
ã qua 3 nm mà hàng xóm không ai bit c. n nm K Tw i Hng Thu$n, quân khi ngh a n%i d$y5,
Chí n c a khuyn trình bày,  &c cho vào làm Bí th xá nhân và  &c ban tên hi u là Hoàng Sinh.
Thi Nguw Mc, làm quan n tri ph các ph Ngh a H ng6 và Cao B'ng. Tháng 3, vua bái yt Tây Kinh.
Ngày M$u Tut 24, vua t" Tây Kinh tr v, óng dinh  hành i n Xuân Z, thân hành ng i n Chân
Nguyên, i xem xét phúc a.
Ly Nguyn Thì Ung làm Th"a tuyên x Thanh Hoa.
Mùa ông tháng 11, sai s sang nhà Minh. Bn H b t th lang D ng Tr c Nguyên, ông các
hi u th Chu Tng Vn7 và Hàn Lâm vi n kim tho ình Thu$n8 m"ng V! Tông lên ngôi; [44b] L ng
Khn t n ban vóc l#a; Hng lô t thiu khanh Nguyn Thuyên dâng h ng; bn Công b h<u th lang
Nguyn Th, Hàn lâm vi n kim tho Doãn M$u Khôi9, H khoa cp s trung Lê  nh Chi10 t n sang
ving; bn Th"a tuyên x Thanh Hoa Lê Tung, Hàn lâm vi n kim tho inh Trinh, Giám sát ng s Lê

C ng m#c u không có ch< "t" này.

1

Bn dch c! và

2

Ty C ng l c: sau khi nh li các quân hi

3

Kh ng Chng: là ng

4

Ph Phú Bình: ph thi Lê, gm t huy n Phú Bình, Ph% Yên, ông H, i T", Phú L ng, Võ Nhai tnh Bc Thái và mt
phn t huy n Sóc Sn, Hà Ni ngày nay.

5

Ch cuc khi ngh a ca Gin Tu công Oanh (tc là T ng D c  sau này) vào nm 1509.

6

Ph Ngh a H ng: ph thi Lê, gm t các huy

u, bãi b= chc phó quân thì +t thêm ty này.

i cùng phe cánh vi h hàng ca Nguyn thái h$u, ng i xã Phù Ch^n, huy n ông Ngàn (nay thuc
huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc).

Chu Tng Vn:

7

n V# Bn. Ngh a H ng, Ý Yên tnh Nam Hà hi n nay.

ng i xã a S , huy n  ng Hào (nay thuc huy n Mj Vn, Hi D ng), Z tin s khoa K Mùi (1499) i

Cnh Thng.
8

inh Thu$n: ng

9

Doãn M$u Khôi: ng

10

Lê  nh Chi: ng

i xã An D ng, huy n Tây Lang (nay thuc t huy n oan Hùng, V nh Phú), Z ng tin s nm 1499.
i xã An Duyên, huy n Th &ng Phúc, nay thuc huy n Th ng Tín, Hà Tây.

i xã Lc Sn, huy n L$p Thch, nay thuc tnh V nh Phú.
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Hiu Trung1 t n sách phong; bn Tham ngh Ngh An Lê Uyên, Hàn lâm vi n hi u lý Ngô Tuy2, Giám
sát ng s Hoàng Nhc3 i tu cng.
Mu Thìn, [oan Khánh] nm th 4 [1508], (Minh Chính c nm th 3). Mùa xuân, tháng 2,
thì Hi các c nhân trong n c. Ly Z bn Z Dung (Dung ng i huy n Th Trì, thi ình Z ng tin
s xut thân) 54 ng i. n k` thi ình cho bn Nguyn Gin Thanh, Ha Tam Tnh, Nguyn H<u
Nghiêm 3 ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Trn Tông 15 ng i Z  nh giáp tin s xut thân;
bn Nguyn Ngh a Th [45a] 36 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân.
Ly Nguyn Bá Tun làm T%ng binh thiêm s Thanh Hoa, Nguyn Trung làm Hin sát s Thanh
Hoa.
Tháng 3, ngày mng 4, có chiu r'ng: Các ô li,  li và các li thay phiên nhau  nha môn
trong ngoài nu có khuyt thì Li b chiu theo l i Hng c, kê khai h tên ng i áng  &c b%
sung, làm bn danh sách g i lên Li khao, sao g i cho Li b chuyn g i cho các nha môn tuân hành.
Ly Mc ng Dung làm Thiên v! v

4

ô ch huy s ty ô ch huy s.

ng Dung là ng i xã Cao ôi5, huy n Bình Hà (tc là xã Long ng, huy n Chí Linh), tiên t%
ng Dung là Mc  nh Chi, Trng nguyên triu Trn, làm quan n T bc x.  nh Chi sinh ra Cao6,
Cao sinh ra Thuý7, Thuý sinh ra Tung, di sang  xã Lan Khê, huy n Thanh Hà8 ri sinh ra Bình, Bình li
di sang xã C% Trai, huy n Nghi D ng9 [45b] ri trú ti ó. Bình sinh ra Hch, Hch ly con gái tr ng
ca +ng Xuân ng i cùng xã, sinh  &c ba con trai, con tr ng là ng Dung, con th là c Tín, con
út là Quyt. ng Dung có sc khoW, vì Z võ c ,  &c sung vào quân túc v , n ây phong cho chc
này.
Mùa h, tháng 6, ly Z Nhu$n làm Ng s ài phó ô ng s .
H b t th lang D ng Tr c Nguyên t" nhà Minh tr v, vua ban ht ngà và ai bc cho ông.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 4, giam Ng s ài phó ô ng s Z Nhân vào ng#c ca ty
ình uý. Nhân vì tâu vi c trái ý vua phi giam vào ng#c, sau li  &c tha.
Ng i n c Hc La La10 xâm nh$p c a i Chu Thôn in11. Vua sai Bc quân ô c ph Trn
Thúc Mi làm H<u du kích dinh Phó t ng, Phm Nht Ngc làm Ký l#c i tr c, [46a] sai Mj qu$n công
Lê Quýnh làm Chinh Man t ng quân, mang n Chinh Man t ng quân, an Khê bá Trnh H u làm phó

1

Lê Hiu Trung: CMCB 25, chép là Lê Trung Hin, ng i xã Chi Nê, huy n Ch ng c (nay thuc Hà Tây), Z ng tin s
khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh Thng, làm quan n Quc t giám t nghi p. Khong gi<a nm Quang Thi u, Trnh Tuy bt
cóc Lê Chiêu Tông vào Thanh Hoa, Trung Hiu không chu khut mà cht.

2

Ngô Tuy: ng i xã Tông Tranh, huy n  ng Yên (nay thuc huy n C^m Bình, tnh Hi H ng), Z ng tin s khoa K Mùi
(1499) i Cnh Thng.

3

Hoàng Nhc: ng

i xã Hoàng Xá, huy n ông Thành (nay là Yên Thành, Ngh An), Z tin s khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh

Thng.
4

Thiên v! v

: Xem

Canh Ng, nm Hng Thu$n th 2 (1510), "+t hai v

Thiên v! và Thánh oai, ban th  trên v C^m y và

Kim ngô".
5

CMCB 25, 26 chép là xã ông Cao.

6

C ng m#c chép là Dao.

7

C ng m#c chép là Tuý.

8

Huy n Thanh Hà: sau thuc ph Nam Sách nay thuc t huy

9

Huy n Nghi D ng: sau là huy

10

N c Hc La La: là v

11

C ng m#c chép là Chu quan. C

n Nam Thanh, tnh Hi H ng.

n Kin Thuw, nay thuc t huy n Kin An, thành ph Hi Phòng.

ng quc ca ng i Lô Lô  vùng Vân Nam, Trung Quc by gi.
a i Chu Thôn in  châu Thu V , x H ng Hoá.
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 l nh em quân các v Thn v!, Hi u l c, i n tin và quân các ph Trung, ông, Tây, Nam, Bc chia
thành 6 dinh, mZi dinh 1 vn ng i, ly 3 nghìn ng i ch l ng th c, i ánh Hc La La. n a ph$n
Chu Thôn in lin d ng ct mc a gii, ri sai bn Quýnh i kinh lý các vùng Thu V 1, Chu Quan x
Thu$n Hoá2  tu s a quan i.
K T, [oan Khánh] nm th 5 [1509], (T" tháng 12 tr v sau là T ng D c  Hng Thu$n
nm th 1; Minh Chính c nm th 4). Mùa xuân, tháng 2, vua cày rung tch in, cày b gãy.
Quai chuông ln Càn Nguyên  i n Kính Thiên b gãy, chuông ri.
Ly Nguyn Th"a Nghi p kiêm chc Tông nhân l nh  ph Tông Nhân, Con là Mô coi c quân
túc v .
Tháng 3, ra l nh cho bn Chinh Man t ng quân Lê Quýnh và Trnh H u em quân v.
Vua [46b] tính a v! d!ng, nhân khi i t Giao tr v cung, c zi trên u voi Vi n Vân vào c a
ông Hoa. H l nh cho các ty nm ph em voi công vào tr c m+t vua  l a chn và kê khai voi công
ca các trn em v kinh s chn làm voi ng  b% sung cho các v .
By gi Ni thn mi +t, có chc Phi v! ty l c s ni s, ly Nguyn Tông làm Phi v! ty ô phi
v! l c s ni s túc tr c  cung oan Khang nh l ô l c s túc tr c  i n Kim Quang, i m! bc,
cánh m! thêu ph &ng vàng, có uôi b'ng lông =; ly Nguyn Công Lu$n làm Phi v! ty phi v! l c s ni
s, i m! thu ngân, có lông =3.
+t chc Cung môn th"a ch giám, nh t l giám, hai ty Ng trong, Ng mã.
+t chc Ng t &ng giám, Ng mã giám. Ng t &ng ái ao ni s thì i m! thu ngân, vJ
hoa qu` vàng. Ng [47a] mã i m! thu ngân vJ hoa qu` =.
Hai giám ng mã, ng t &ng u sc vi nhau, cm g$y ánh nhau t" c a Thanh D ng n
ngoài c a Thái Miu, vua ly làm thích, th ng cho tin và l#a4.
T" khi lên ngôi, vua êm nào c!ng cùng cung nhân vui ùa ung r &u vô .
Khi r &u say lin git c cung nhân.
By gi, uy quyn thuc v h ngoi, phía ông thì làng Hoa Lng5 (quê ca cha nuôi), phía tây
thì làng Nhân M#c (quê ca v& vua), phía bc thì làng Phù Ch^n (quê ca m> vua) u chuyên c$y quyn
th, vùi d$p các quan, kW thì vì ý riêng mà git hi sinh dân, kW thì dùng ngón kín mà yêu sách tin ca,
mi th súc v$t, hoa màu ca dân, chúng u c p ot c, nhà nào có  l, v$t quý, chúng ánh du
ch< vào và òi ly. Muôn dân ta oán mà vua v?n không ch"a, li mang lòng ng v c,  kw. Các quan
ng i nào ngày tr c không l$p mình, thì th ng git i. Li [47b] ngm sai ni nhân Nguyn ình
Khoa dò xét c 26 v ng là các chú và anh em ca vua. Trong ó, Kinh V ng là chú ã chy trn
không bit i âu, ch có Gin Tu công là con chú bác b giam vào ng#c trn thoát  &c. Do v$y, mi
ng i u cm thy nguy n thân mình, càng ngh n vi c n%i lon.
Sai bn ô c Bo Lc bá Lê T Vân và V! Cnh i kinh lý vùng Qung Nam.
Tr c ây, nm Hng c th 1, Thánh Tông thân hành i ánh Chiêm Thành bt  &c Trà
Toi và v& con nó em v n c ta an trí  ngoài c a Bo Khánh gn 30 nm. n thi Cnh Thng, con

1

Thu V : tên châu thi Lê, gm toàn b t tnh Lào Cai bây gi.

2

Nên s a li là
và Chu Quan.

3

CMCB 15, 28: Phi v! ty gm có 100 l c s , ph#ng m nh túc tr c cung oan Khang.

4

CMCB 15, 29 ghi vi c này nh sau: Hàng ngày, sai hai viên giám quân u sc vi nhau, hai bên cm g$y ánh nhau t" c a
Thanh D ng n ngoài c a Thái Miu.

5

Làng Hoa Lng: Huy

x H ng Hoá. X H

ng Hoá là vùng t rng ln, bao gm phn t tnh Lao Cai c!. O ó mi có châu Thu V

n Thu  ng là quê h ng bà Kính phi, m> nuôi ca Uy M#c. Bn in vit thành cha nuôi là lm.

549

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XIV

là Trà Phúc mang trm hài ct ca cha là Trà Toi trn v n c,  li mt ng i ch rut, n khi có
binh ho mi cht. n nay, nô l ng i Chiêm ca các nhà th gia, công thn  các in trang c!ng b=
trn v n c.
V! Cnh cho chy trm tâu vua là ng i Chiêm làm lon. [48a] Vua h l nh git ng i Chiêm
n gn ht, không bit r'ng kW làm lon chính là bn ng i Chiêm Ch Mn1. n sau bt  &c bn
ng i Chiêm Ma Mc phiêu git ngoài bin, giam  th"a ch, h li cung khai r'ng nm tr c, Trà Phúc
ã tr v n c sai con là Ma La sang cu vi n nhà Minh, li óng nhiu thuyn, cha nhiu l ng. Do
ó, vua sai bn Cnh i kinh lý.
Ly D ng Tr c Nguyên làm Ng s ài ô ng s .
Mùa thu tháng 8, xung chiu bt git ht nh<ng ng i Chiêm hi n ang b giam gi<.
Tháng 9, Li khoa ô cp s trung D ng c Gin tâu r'ng: thn kính xét, nm Hng c th
7 [1476] có sc ch quy nh Quc t giám sinh, Tam xá sinh ng i nào t" 30 tu%i tr lên thì bn quan
mi  &c bo c b% d#ng; nm th 8 có sc ch nói nho sinh  Sùng Vn quán và Tú Lâm [48b] c#c do
bn quan bo kt kho xét, ng i nào lâu nm, tài cán, và thi Hi trúng tr ng u  &c b% d#ng. Thn
trm thy giám sinh, nho sinh ch a n 30 tu%i, vào hc ch a y 15 nm, ch vì thi Hi trúng tr ng li
hay  &c may mn tin thân, nh th thì có s hZn lon không %n. Cúi xin k t" nay, các giám sinh, nho
sinh tu%i t" 30 tr lên và vào hc ã  15 nm tr lên thì bn quan mi  &c bo c b% d#ng nh l .
Ng i nào dám ly tình riêng mà bo c ng i tu%i trW, nm ít, thì khoa ph# trách, Ng s ài tâu h+c tr
ti  rn e nh<ng kW làm tôi theo tình riêng bo c b$y và tr" cái t cu may hZn lon. Bn Ninh qu$n
công Lê Qung  tâu r'ng: bn thn trm thy nh<ng li ca D ng c Gin th c c!ng có lý, nh ng
do ó v?n còn có chZ ch a , nay bn thn xin bàn li các iu [49a] nh sau:
1- Kinh xét: Giám sinh Quc t giám, ng i nào thi Hi nhiu ln trúng tr ng, vào hc 15 nm
tr lên, tu%i cao, trúng tr ng nhiu mi  &c sung làm Th &ng xá sinh,  &c d?n tuyn b% d#ng các
chc m#c dân, th l nh, bn c, tr ng s , hun o. Nu trúng tr ng nhiu ln, ã  15 nm, mà
ch a  &c sung là Xá sinh2 và nh<ng ng i trúng tr ng mt ln, ã  18 nm tr lên, thì c!ng cho
bo c , b% làm các chc cáp môn, t ban, bn c, tr ng s , ging d#.
2- Kinh xét: Con cháu các quan viên sung làm nho sinh  Sùng Vn quán và Tú Lâm c#c, thi Hi
trúng tr ng, ng i nào cao tu%i, trúng tr ng nhiu,  15 nm tr lên, ho+c trúng tr ng mt ln, mà
 18 nm tr lên, mi  &c l a chn b% nh$m các chc m#c dân, th l nh. Nu là ng i tu%i cao, có tài,
không trúng tr ng mà  25 nm tr lên [49b] thì c!ng cho bo kt kho thí, b% làm các chc tá nh 
châu, huy n. Ng i nào ã qua d?n tuyn nh ng ch a  niên hn, phi &i  niên hn mi  &c b%
d#ng. Còn nh dòng dõi thân thuc ca hoàng h$u và con cháu các khai quc công thn sung làm Nho
sinh  Sùng Vn quán thì v?n theo l c!.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, có sao Ch%i sc trng mc  ph ng tây, 10 ngày mi tt.
Tháng 11, có khí trng nh hình thanh kim hi n  ph ng ông nam, dài hn mt tr &ng.
Vua xua u%i ng i tông tht và công thn v x Thanh Hoa và git các n< s ni thn ng i
Chiêm. By gi bn ngoi thích là Kh ng Chng và Nguyn Bá Thng t ti n làm oai làm phúc, quyn
th nghiêng l ch trong triu ngoài trn, dân chúng không dám ct tay ng chân. Nhà pháp thu$t b cm
làm phù chú, o s th o phi ct tóc không  &c  dài. Do v$y, các ph xá, hàng ch& nhà nào th
tiên s u phi ct giu i. [50a] Sau này, bn Th"a Giáo, Th"a Nghi p i  ng, quan viên và dân
chúng trông thy chúng t" xa mt d+m ã phi chy trn vào các nhà  ph xá hàng ch&, &i chúng i
qua ri mi dám ra. Nguyn ình Khoa ngm sai ng i n Th"a Hin ph huy n các x trong n c, ti
c dân gian, c zng bt nh<ng con gái ch a chng, làm khn kh% nhân dân, khp n c mt ht hy vng.

1

Ch vi c sau này Ch Mn theo Nguyn Vn Long dy ngh a binh  Tây ô.

2

Bn dch c! theo CMCB 25, 31 s a li thành Th &ng xá sinh.
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By gi, thân thích ca Tr ng Lc Hoàng thái h$u là Nguyn Vn Lang1 c!ng  trong s ng i
b u%i v quê quán. i thn tông tht là Nghi qu$n công Lê Nng Can, vì bt c chí, có bài th g i
cho Nguyn Vn Lang và bo c binh git bn ác ng. Vn Lang là ng i thông thao l &c, gi=i binh
pháp, khéo xem xét thiên thi, sc khoW có th bt  &c h%. By gi Vn Lang em bn Ch Mn làm nô
l ng i Chiêm cùng V! Bá, V! Tip và ng i ba ph n%i ngh a quân  thành Tây ô, em quân gi< 
c a bin Thn Phù2.
By gi, vua git hi ng i tông tht. Gin [50b] Tu công Dinh còn b giam  ng#c mi em ca
ci i út lót ng i canh gi<, thoát  &c ra, ch a kp báo cho m>, anh em và v& mình, mt mình trn
vào Tây ô. n c a bin Thn Phù,  &c Vn Lang ra ón, l$p làm minh ch, ri cùng Vn Lang rèn
úc giáo dài và cùng vi bn i thn Nguyn Din, Ngô Kh, Nguyn Bá Cao, Lê Trm, và Thanh Hoa
t%ng binh thiêm s Nguyn Bá Tun, Th"a tuyên s Lê Tung, Tham chính Nguyn Thì Ung khi binh. Sai
L ng c B'ng vit hch d# i thn và các quan, i ý nói: "Bo chúa Lê Tun, ph$n con th hèn kém,
làm nh b^n nghi p ln, ln l<a mi gn 5 nm mà ti ác ã  muôn khoé. Git hi ng i ct nh#c, dìm
hãm các thn liêu. Bn ngoi thích  &c tin dùng mà ph ng uôi chó3 ngang ng &c làm b$y, ng i
cng c=i b rung b= mà kW u cá4 ^n np nWo xa. Quan t c ã ht ri v?n th ng tràn không ngt,
dân chúng ã [51a] cùng khn còn v vét chEng thôi. Vét thu khoá t"ng cân lng, tiêu tin ca nh
t bùn, bo ng &c ngang vi Tn Chính5. ãi b tôi nh chó ng a, coi dân chúng t a c= rác ngo mn
quá c Nguw Oanh6. Hung chi li xây cung tht to, làm v n hoa rng. Xua dân i trng cây, gi?m theo
vt xe % cht gò Hoa C ng7 i Tng; lp bin xây cung i n, ni gót thói u mê xây cung A Phòng8
nhà Tn. Công trình th% mc xây lên ri thay %i, thay %i ri xây lên, dân Hi D ng, Kinh Bc m t m=i,
lao ao; tông tht xa hoa, kiêu cng li ngang ng &c, ngang ng &c li kiêu cng, cõi t tuyên phiên trn
xôn xao, ri lon. C dân nhc óc, c n c au lòng".
Li làm bài hch r'ng: "oan Khánh9 làm vua, h ngoi chuyên quyn, T Mô10 làm ph ng ngu
hèn ni ph ch& làm ri lon k c ng, Thng Chng11 là hng trW ranh mi ng còn hi s<a ã tái oai tác
phúc. n mc [51b] ánh thuc c git bà ni, tàn sát các thân v ng. Theo ý riêng mà git hi sinh
dân, không bit âu cho tho; dùng ngón ngm  vét v tin ca, càng m+c sc tham lam. Bn bin ã
khn cùng, muôn dân u su oán".
Gin Tu Công Dinh trá x ng là C^m Giang V ng12, d ng c chiêu an ca C^m Giang V ng.

1

Nguyn Vn Lang: là con Nguyn c Trung, là em ca Tr

2

Thn Phù: là c

3

uôi chó: Tn s

4

u cá: Tng s

5

Tn Chính: tc Tn Thu Hoàng.

6

Nguw Oanh: tc là L

7

Hoa C ng: tc là á hoa c

8

Tn Thu Hoàng d ng cung A Phòng rt tráng l . Sau Hng Võ vào kinh ô nhà Tn, t cung này, l a cháy ba tháng ch a ht.

9

Niên hi u ca Uy M#c .

ng Lc Hoàng thái h$u.

a bin thi x a, nay ã b bi lp. Du vt c! nay còn li  huy n Yên Mô, tnh Ninh Bình (nay thuc huy n Tam
i p), ngày x a sông Chính i % ra bin  ch% ó.

chép Tri u V ng Lân phong b"a quan t c cho nô l , y t, khi triu hi y nh<ng ng i i m! uôi
iêu. Ng i thi y có câu ch giu: uôi iêu chEng , ly uôi chó ni thêm vào, ý nói kW hèn h c!ng  &c thng quan t c.
chép LZ Tông o làm Tham tri chính s , bn ngoi thích s&, gi LZ là "tham chính u cá" (Ch< LZ ____ trên
u có ch< ng ____ là cá).

ng Hu V ng i Chin Quc.

ng. Tng Huy Tông thích hoa >p, á l, bt dân ch á >p  các ni v Bi n Kinh, thuyn ghe
ni lin nhau trên sông Hoài, sông Bi n.

10

Ch Nguyn Th"a Nghi p làm Tông nhân l nh ph Tông nhân và con là Nguyn Mô ch huy quân túc v .

11

Thng: là Nguyn Bá Thng. Chng: là Kh

12

C^m Giang V ng: là phong hi

ng Chng, u là bn ngoi thích chuyên quyn.

u ca Lê Sùng, anh rut Gin Tu công Lê Dinh.
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Tháng này, ngày mng 8, Gin Tu công Dinh t" Tây ô em các dinh thu, b cùng tin phát.
Quân thu n núi Thiên Ki n1. Vua dùng hai chic thuyn nh> Hà Thanh và Hi Thanh i n chùa Bo
trên núi Thiên Ki n, bt  &c mt viên t ng thu dinh và git  &c 20 s tt em v ngoài c a ông
Hoa. Vua sai phó t ng ông Nham bá Lê V! làm tán lý, Ng s ài ô ng s D ng Tr c Nguyên làm
ký l#c và bn H<u th lang Phm Thnh, Trn Nng [52a] em cm quân và quan quân các v Thn v!,
Hi u l c, i n tin i chng gi< nh ng không  &c. Ngày 23, anh ca Dinh là C^m Giang V ng Sùng,
em là T nh L &ng công Doanh, và Quyên cùng Th Mai phò mã Nguyn Kính u b hi. Quân ca Dinh
v?n dùng c chiêu an ca C^m Giang V ng  d# bn V! v hàng, V! ly u C^m Giang V ng gi ra
cho chúng xem và nói: "ây là cái u ca C^m Giang v ng, chúng bay còn nói láo làm gì?", ri c zi
voi ch huy binh s tin ánh n x ng Lc, b hãm tr$n, V! không chu khut ph#c mà cht. Bn
D ng Tr c Nguyên, Phm Thnh, Trn Nng c!ng b cht  Châu Cu2. Quan quân thua tr$n rút v.
Ngày 26, các dinh quân ca Dinh u tin n các x Bo à, Nhân M#c, Hng Mia, Thiêu Thân3. Vua ra
c a Thanh D ng uý lo các l c s i n Kim Quang và t ng s các v C^m y và Kim ngô, em kim ban
cho bn Trình Chí [52b] Sâm, Lê Qung , ly vàng bc tin ca ban cho tù nhân b giam  ty Ng!
hình mZi ng i 3 quan, ri sai i ánh gi+c. Các tù nhân nh$n tin xong ri ai v nhà ng i y. Li vi vã
gi quân. Vua sai Trung s và Hoa vn hc sinh mZi ty 2 ng i mang sc phù n các ô ty Lng Sn,
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bng cho nh$n sc, kháp phù, bt mZi trn ly 5.000 th% binh  phòng
ánh gi+c.
Nh<ng ng i nh$n sc phù i, vua cho mZi ng i mt chic giáo ngn ng tin sn son  tu`
thân. Bn này ch a n các x B , Xuân Canh4 thì quân Dinh ã tin vào sát thành, mi ng i u
chy trn. Hoàng h$u Trn Th Tùng trn ra n xã Hng Mai, náu  nhà dân ri t tht c% cht  miu
chùa. Lê Qung  cùng vi Gin Tu công Dinh ng i trong kW ngoài thông tin vi nhau, bn súng làm
hi u, d ng g$y làm c, ch+t cây làm binh khí [53a] ánh ln l?n nhau cho các quân kinh hãi, ri ép vua
chy sang ph ng Bc. Gin Tu công ti thành ông Kinh nghe tin cha là Kin V ng5 cùng anh là C^m
Giang V ng, em là T nh L &ng công6, em út là Quyên u ã b hi, sai quan s a vi c tang và làm l
chôn ct.
Ngày 28, vua chy ti ph ng Nh$t Chiêu7, mt v s c! u%i theo bt  &c, np cho Gin Tu
công giam  c a L Cnh. Gin Tu công cho là ng i v s y làm iu bt ngh a, sai git i.
Tháng 12, ngày mng 1, vua ung thuc c t t . Gin Tu công vì vi c tr c ây vua git hi
cha m>, anh ch em mình rt thm khc, mi cm gi$n ch a nguôi, sai ng i dùng súng ln,  xác vua
vào mi ng súng, cho n% tan ht hài ct, ch ly ít tro tàn v chôn ti An Lng  quê m> là làng Phù Ch^n,
giáng xung làm M?n L công (có thuyt nói khi ngh a quân tin sát kinh thành, vua chy ra thôn C$p
Hi, xã ông Cao, huy n Yên Lãng, b ng i hành ch& xã y ón v np cho Nguyn Vn Lang. Vn
Lang em v quán Bc S git i. [53b]. Bn ngoi thích c!ng u b git ht).
Xét sách Hng Thu$n Tr bình bo phm8 nói: i oan Khánh, bn hon quan thc vào chính
s , kW ngoi thích m+c sc chuyên quyn, pháp l nh phin hà, k c ng ri lon, nông tang tiêu tàn mt
1

Núi Thiên Ki n: hay núi a C$n,  xã Thiên Ki

2

Châu Cu: tên xã, nay là th xã Ph Lý, tnh Nam Hà.

3

Bo à: tên xã, thuc huy n Thanh Oai, tnh Hà Tây. Nhân M#c: là làng Mc thuc Hà Ni, Hng Mai: tên xã, nay là Bch
Mai, Hà ni, Thiêu Thân: ch a rõ  âu.

4

B : tên xã, nay thuc huy

n, huy n Thanh Liêm, nay thuc tnh Nam Hà.

n Gia Lâm, ngoi thành Hà Ni.

Xuân Canh: tên xã, nay thuc huy

n ông Anh, ngoi thành Hà

Ni.
5

Kin V ng Tân: cha ca Gin Tu công Dinh ã cht t" nm Cnh Thng th 5, CMCB 25, 30 chép là m> (Trnh th, ng

6

T nh L &ng công: là phong hi

7

Ph ng Nh$t Chiêu: nay là làng Nh$t Tân, ngoi thành Hà Ni.

8

Theo

i xã
Thu Chú, huy n Lôi D ng, con gái ô c thiêm s Trnh Trng Phong, sau  &c truy tôn là T" Huy Hoàng thái h$u) là úng.
u ca Lê Doanh, em Gin Tu công Dinh.

Ngh vn chí ca Lê Quý ôn, sách Tr bình bo phm do T

ng D c  son.
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nghi p, phong t#c ngày mt suy i, th c rt áng th ng tâm. Hung chi, li tàn sát ng i ct nh#c,
hãm hi kW b tôi, nh<ng vi c làm nh v$y thì mun không b di t vong có  &c không?
Xét sách Hng Thu$n Trung h ng ký ca Nguyn D#c1 nói: M?n L công tht c, bn Chng,
Thng chuyên quyn. Th"a Nghi p là th'ng nhãi chn trâu mà kiêm coi c ph Tông nhân; T Mô là a
trW bán cá li trông gi< ht quân Túc v . Tin dùng bè l! sai lang, ua m rng  ng hi l. Xây ph 
thì r"ng núi các x Thái Nguyên, Tuyên Quang không còn cây  lp ngun d#c vng, [54a] òi mm
mui thì sông bin các vùng Ngh An, Yên Bang không còn cá mà nhét mi ng ói thèm. G m Thái A tr
ng &c2,  thn khí lung lay3, tai d sinh luôn, h dân ta oán, b di t vong là áng lm ri.
M?n L công tin dùng ngoi thích, bo ng &c vô o, git hi tông tht, tàn sát
nhân dân, t mình chuc ly di t vong, chEng áng lm sao!
Tháng này, ngày mng 4, Gin Tu công lên ngôi hoàng , i xá, %i niên hi u, ly nm này là
nm Hng Thu$n th 1.
Ly Z Nhân làm ông các hc s , thng Triu li t i phu, vì Nhân t"ng vâng m nh i s
ph ng Bc, nên trao chc y.
Sau khi lên ngôi, vua sai bn u m#c Lê Qung , Lê iêu, Nguyn Vn Lang, Lê Tung [54b]
H ng Hiu, Trình Chí Sâm, Trnh Tuy, L ng c B'ng, Z Lý Khiêm, inh Ngc, +ng Minh Khiêm, Z
Nhân, Lê Ni, àm Th$n Gin dâng biu trn tình vi nhà Minh. Li biu nói: oan Khánh Lê Tun t$p
phong t c v ng ã  &c 4 nm, tin dùng phe cánh h m> là bn Kh ng Chng, Nguyn Bá Tun,
ngang tàn bo ng &c, o ln triu c ng, tàn sát h hàng, git ngm t% m?u, ng i trong n c iêu
linh, dân không chu  ng n%i. Bn Chng, Thng quyn át trong ngoài, ác ng ngày càng lan rng,
m u c p quyn n c.
Ngày 17, truy tôn m> là Trnh th làm Huy T" Trang Hu Kin Hoàng thái h$u. Sai i n tin ô
kim im Thuw D ng hu Trnh H u làm Sn lng s, H b th &ng th Trnh Duy t làm phó, Diên
qu$n công phò mã ô uý Lê M$u Chiu làm t%ng h [55a] s, T%ng binh thiêm s Thanh Hoa Nguyn
Bá Thuyên (tc Nguyn Bá Tun) và àm Th$n Huy làm phó.
Ngày 19 tháng y di [thi hài m>] v táng  h ng Mj Xá, huy n Ng Thiên4. Ngày *t S u 29,
d ng bia Huy T" Trang Hu Kin Hoàng thái h$u. Sai L b t th lang Hàn lâm vi n th c ch ng Hàn
lâm vi n s L ng c B'ng son bi ký. Truy tôn thuw hi u, tôn hi u t" Hin T%, Tuyên T%, Thái T%
Hoàng  và Hoàng thái h$u tr xung. Truy tôn cha là Kin V ng làm Phi Thiên D# Thánh Ôn L ng
Quang Minh Vn Trit Khoan Ho'ng Ch ng Tín Tuy H u M#c Hiu Kin Hoàng , m> là Kin Hoàng
thái h$u Trnh th làm Huy T" Trang Hu Gia L &ng Nhu Thánh Hoà M#c Tôn Khiêm Minh Chính Ý Thun
Phúc Khánh Hoàng Thái H$u. Truy t+ng anh cùng m> là C^m Giang V ng Sùng làm Trang nh i
V ng, em th là T nh L &ng công [55b] Doanh làm M#c Ý V ng, em út là Quyên làm D c Cung
V ng.
Ly Ngô Hoán làm Tán tr th"a tuyên s ty th"a tuyên s Thanh Hoa, ít lâu sau, trao chc L b
th &ng th .

1

C!ng theo Ngh vn chí, T ng D c  có son sách Trung h ng th c l c. Trung h ng ký
h ng th c l c do T ng D c  sai Nguyn D#c son.

2

Thái A: là tên mt thanh g

3

 thn khí: ch ngai vàng nhà vua.

4

Huy n Ng Thiên: sau là huy

phi chng là

Trung

m quý. Tr ng &c g m Thái A ngh a là trao cán g m quý cho ng i khác, ch vi c Uy M#c  
bn ngoi thích nm gi< mi quyn.

n H ng Nhân, nay thuc huy n H ng Hà, tnh Thái Bình.
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Ký Bn K Thc Lc
Quyn XV

[1a]

K Nhà Lê
Tng Dc



Tên húy là Dinh ____ li húy là Tru ____, là cháu c+a Thánh Tông, con th* hai c+a
Kin Vng Tân, ngôi 8 nm, th 24 tu$i, b quyn thn Trnh Duy Sn git, táng Nguyên
Lng. Vua bu$i u lên ngôi, ban hành giáo hóa, thn trng hình pht, cng áng coi là có
công nghi p. Song chi b'i vô (, xây dng liên miên, dân nghèo tht nghi p, tr(m cp n$i
lên, d#n n nguy vong là b i
y.
M> vua là Huy T" Kin Hoàng thái h$u Trnh th, tên húy là Tuyên, ng i làng Thy Chú, huy n
Lôi D ng, con gái th t ca ô c thiêm s kiêm T công chính [Trnh] Trng Phong, sinh vua vào
nm Hng c th 26 [1495], tháng 6, ngày 25. Thi Hin Tông,  &c phong làm Gin Tu công. n khi
Uy M#c  git hi ng i công tht, mi mt mình [1b] trn vào Tây ô. Tháng 10, nm oan Khánh
th 5 [1509], em quân n ông Kinh git Uy M#c , t l$p làm vua, ly ngày sinh làm Thiên Bo
thánh tit, t x ng là Nhân Hi ng ch. n khi b hi, Trnh Duy Sn giáng phong làm Linh n V ng,
sau  &c truy tôn là T ng D c .
Canh Ng, Hng Thu$n nm th 2 [1510], (Minh Chính c nm th 5). Mùa xuân, tháng
giêng, bàn lu$n công trng nh<ng ng i ng ngh a:
Ly Ngh a qu$n công Nguyn Vn Lang làm Ngh a quc công; gia phong Thi u qu$n công Lê
Qung  là Thi u quc công, L &ng quc công Lê Ph# làm Th &ng quc công, Uy qu$n công Lê Bá Lân
làm Uy quc công, H b th &ng th Trnh Duy i1 làm Vn qu$n công, i n tin tô kim im Thuw
D ng hu Trnh H u2 làm Th qu$n công, Phò mã ô [2a] uý Lê M$u Chiêu làm Diên qu$n công; con
Vn Lang là Nguyn Ho'ng D# làm Yên Hoà hu; Trnh Duy Sn3 làm Mj Hu hu; T%ng binh thiêm s
Thanh Hoa Nguyn Bá Tun4 (%i tên là Bá Thuyên) làm L b th &ng th , Do L bá; Th"a tuyên s
Thanh Hoa Lê Tung5 làm Li b th &ng th , ôn Th bá; Tham chính Thanh Hoa Nguyn Thì Ung làm
ng s ài ô ng s L ng Vn bá; àm Th$n Huy6 làm Hình b th &ng th ; Hàn lâm vi n th c
tham ch ng Hàn lâm vi n s L ng c B'ng làm Li b t th lang.

1

Trnh Duy i: ng

2

Trnh H u: ng

3

Trnh Duy Sn: là em rut Trnh Duy i.

4

Nguyn Bá Tun: ng

5

Lê Tung: ng

6

àm Th$n Huy: ng i xã Ông M+c, huy n ông Ngàn (sau là huy n T" Sn, nay thuc huy n Tiên Sn, Hà Bc), Z tin s
khoa Canh Tut (1490) i Hng c.

i xã Thu Chú, huy n Lôi D ng, nay thuc huy n Th Xuân, tnh Thanh Hoá.

i xã Kim bôi, huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá.

i xã i Lc, huy n V! Ninh (sau là hu n Võ Giàng, nay thuc huy n Qu Võ, Hà Bc). Bá Tun (sau
%i tên là Bá Thuyên) Z tin s khoa K Mùi (1499) i Cnh Thng.
i xã Yên C", huy n Tham Liêm (nay thuc tnh Hà Nam Ninh), nguyên h D ng, tên là Bang Sn, sau  &c ban
h vua, Z tin s khoa Giáp Thìn (1484) i Hng c.
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Bàn +t quan  l nh, có các chc ch ng  l nh, ng  l nh và phó  l nh, trông nom vi c
quân  bn m+t thành, chc trách là tun phòng  Kinh s , canh phòng các ni, tìm bt kW gian phi1.
[2b] Tháng 2, vua sai sang nhà Minh. Hình b th &ng th àm Th$n Huy, ông các hi u th
Nguyn Vn Thái2, Binh khoa ô cp s trung Lê Th"a H u3, Thông s Nguyn Phong, hành nhân 3
ng i, tòng nhân 8 ng i sang tâu vi c; L b t th lang Nguyn Quýnh, Th th V! Cán,  hình
Nguyn Doãn Vn, Thông s Nguyn Ho, hành nhân 3 ng i, tòng nhân 9 ng i sang cu phong. By
gi, Th"a H u i n u a gii thì b m, lin sai Binh khoa ô cp s trung Nguyn Vn Tun i thay.
Vua t x ng là Nhân Hi ng ch.
Ngày 27, ly ông các hc s Z Nhân làm H b t th lang, %i tên Nhân thành Nhc,  tránh
tên hi u ca vua là Nhân Hi.
Trn miu Thái T% b s#t.
Mùa h, tháng 4, ngày 25, êm canh ba, hon quan Nguyn Khc Hài làm [3a] lon, ép vua n
cung Trùng Hoa, li n các i n Vn Th, C^n c, Kính Thiên. Vua làm th quc ng<, các i thn vn
võ vào chu kính ho li, ch có ông các hi u th Trn D c ho h&p cách,  &c ban 5 quan tin.
Ban êm có ni thn Nguyn L nh ón vua ng n m sen. Bn phn nghch lWn ra ngoài, em
ki u ng i ón Hoa Khê V ng Tòng làm nguw chúa. Vua sai bn Th qu$n công Trnh H u i ánh,
u%i n ph ng ông Hà4, bn phn nghch b git quá n a, s còn li v &t sông qua B  trn vào
núi Tam o. H u sai t` t ng u%i ánh5.
Ngày 26, i xá.
Xung chiu +t hai v Thiên v!6 và Thánh uy7, chc  trên v C^m y và Kim ngô. Kiu m! dùng
m! = có cánh nm vàng, thêu ph#ng =.
C#c Mông n c Ai Lao sai [3b] s n Ngh An  bn tâu trm xin np cng quy ph#. Vua
xung chiu kh c t", vì mi ly  &c n c, s& h nhòm ngó n c ta.
Tháng 6, ly ngày sinh làm Thiên Bo thánh tit.
Mùa thu, tháng 8, sao Thái Bch i ngang tri.
%i Hi u l nh l c s thành Th sát l c s .
Tháng 9, ngày mng 7, có thánh ch r'ng: Khi ban cp các hng rung t, bãi dâu, ao m thì
cho phép các x cp vào nh<ng chZ còn lt  dân, ch a vào s% quan; cho quan Thái bc t xét mình i
tìm, làm bn tâu lên, giao xung H b và Th"a ty x ó cho khám xét, làm bn tâu lên, &i nh$n ch
chuyn giao cho L b vâng m nh thi hành, làm sc cp cho các công, hu, bá theo th b$c khác nhau.
[4a] Mùa ông, tháng 10, ly H b th lang Z Nhc làm ông các i hc s , nh$p th kinh
diên. Khi ph#c Li b t th lang L ng c B'ng kiêm ông các hc s , nh$p th kinh diên [nh ng c
B'ng] c t" chi không nh$n. Nhân ó, c B'ng dâng lên 14 k sách tr bình, i ý là "Thn nghe: B$c
1

Các chc quan  l nh u ly ng i trong hàng võ hàm tòng nht, nh ph^m  b% nhi m.

2

Nguyn Vn Thái: ng

3

Lê Th"a H u: ng i xã ông Ninh, huy n H ng Nhân (nay thuc t huy n H ng Hà, Thái Bình), Z tin s khoa K Mùi
(1499) i Cnh Thng.

4

Nay là chZ c a ô Quan Ch ng, ph Mi, Hà Ni.

5

Theo CMCB 26, 3 thì git  &c Khc Hi  ph ng ông Hà.

6

V Thiên v!: có 8 ty, s thuc: Thân t, Khâm võ, Hi giá, Khu i

7

V Thánh uy: có 8 ty, s thuc: Quyn h

i xã Tin Li t, huy n V nh Li (sau là huy n Ninh Giang, nay thuc huy n Ninh Thanh, tnh Hi H ng),
Z tin s khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh Thng.

li chú ca CMCB 26, 4).

n, Thn Nhu , Ph#ng Nh$t, Minh uy và Hùng tài.

u, Bo uy, Th"a hà, Chit i n, Hi u d!ng, Quang o, Sc thiên và Chính l c (theo
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thánh nhân thu tr c, không vì thiên h ã tr mà l là vi c cnh giác ngn ng"a, ng i hin thn i
x a không vì vua mình ã thánh mà quên lãng nim khuyên rn, can gián. Cho nên, i Ngu Thun ã
thnh v &ng ri mà Bá Ích1 lúc bày m u mô thì nói ch ham mê nhàn rZi, ch m ui vui chi, không
l i bing, không tr ni, php ph=ng nh nguy vong sp n.  Thun nghe li khuyên mà rn ng"a
nh<ng vi c áng rn, do ó ã tr thành b$c i thánh. Thi Hán Vn ã phú [4b] c ng ri, nh ng Gi
Ngh2 khi dâng k sách li khuyên iu  l a gn ca, áng phi chy n c mt, áng phi khóc phi
th ng, lo lng nh ho hon ã thành. Vn  nghe li khuyên mà lo ngh vi c áng lo, do ó ã tr
nên b$c hin nhân.
Vì là ng i b tôi dâng li khuyên không kh^n khon, không thit tha thì không th giúp vua
sáng sut tip thu li can gián. Vua nghe li khuyên mà không tip thu, không  l &ng thì không th
m rng  ng cho b tôi dâng li can gián. Nay b h khoan nhân i , không thích git ng i, khôi
ph#c c nghi p ca Cao T%, cu giúp sinh m nh cho muôn dân. Khp trong bn bin nh gz  &c nn
treo ng &c, ai c!ng v n c% king chân, ngóng trông chính s mi  &c hoàn thành, hân hoan m"ng
thái bình thnh tr.
Nh ng t" khi lên ngôi ti nay, hoà khí ch a thu$n, can qua ch a dt, [5a] k c ng triu ình
ch a d ng +t, vi c quân, vi c n c ch a s a sang; tai d xy ra luôn, s& o tri ch a thu$n, núi á b
s#t l, e o t ch a yên. T tham nh!ng ngm ngm phát trin, bn nghch t+c lén lút manh nha, s&
o ng i ch a %n. Th mà quan trong triu bit mà không nói, h t lo cho mình thì  &c ri, còn lo
cho n c thì ra sao? Thn th>n là mt b tôi c!, ngh a phi cùng vui bun vi n c, tuy còn trong lúc xô
gai, tang tr ch a ht, nh ng b h ã vì ngh a công nén tình riêng, cho làm chc th tung, có ý mun
thn bàn lu$n m u k lui tin, hèn kém theo ng i  d a d?m gi< ly t c lc, thì lòng trung hiu ca
thn ôi  ng u thiu c, ly gì báo áp  &c ân c ca b h, làm trn chc ph$n ca kW làm tôi?
Thn mZi khi ngh ti vi c ngày nay thì sut êm không ng, n [5b] b<a không n, tm lòng khuyn
mã trung thành không sao nguôi  &c. Kính xin trình bày 14 k sách tr binh tâu lên nh sau: 1- Phi
cnh giác, rn ng"a  chm dt tai bin, 2- Dc lòng hiu tho  khuyn khích lòng trung h$u, 3- Xa
thanh sc  làm chân chính gc ca tâm, 4- u%i tà nnh  làm trong sch ngn ngun muôn vi c, 5Dè d+t trao quan t c  th$n trng vi c khuyn khích rn e, 6- Tuyn b% công b'ng   ng làm
quan trong sch, 7- Tit ki m tiêu dùng  khuyn khích phong t#c kiêm phác, 8- Nêu khen ng i tit
ngh a  coi trng o c ng th ng, 9- Cm hi l  tr" b= thói tham ô, 10- S a sang võ b  v<ng
th thành ng hào nóng, 11- L a chn quan can gián  gây khí th dám nói, 12- Ni nh> vi c l c dch
 tho lòng mong &i ca dân, [6a] 13- Hi u l nh phi tín th c  thng nht ý chí ca bn ph ng,
14- Lu$t pháp, ch  phi th$n trng  m nn thnh tr thái bình.
Nh<ng k sách trên ây, xin b h soi xét. Thn li nghe c% ng< có câu: "Li nói ca kW ct c=,
kim ci, thánh nhân cùng cân nhc l a dùng"3. Kinh Th nói: "Bit  &c không khó, làm  &c mi
khó"4. Thn xin b h "ng cho nh<ng li ca thn là vu khoát, xin l a chn mà thi hành, rn nh<ng
iu áng rn, lo nh<ng iu áng lo, may ra o tri có th thu$n, o t có th yên, o ng i có
th %n, có th t n thái bình". Vua nghe theo.
Gia phong Thi u quc công Lê Qung  làm Bình ch ng quân quc trng s , T%ng thng quc
chính. Thái t thái s 5.

1

Bá Ích: theo truyn thuyt Trung Quc, là b tôi ca Ngu Thun, rt thEng thn trong vi

c can ngn. Sau giúp i V! tr thu có

nhiu công lao.
2

Gi Ngh: ng

3

Nguyên vn: "S nghiêu cho ngôn, thánh nhân trch yên".

4

Nguyên vn: "Tri chi phi nan, hành ch duy nan".

5

Hi u triu Lê, theo ch  c! ca nhà Trn, +c chc t ng quc, gia phong bình ch ng quân quc trng s . i Hng c
(1470 - 1497), Lê Thánh Tông ã bãi b= chc y; n nay li khôi ph#c và gia phong thái t thái s .

i Li D ng, thi Hán Vn , làm n i trung i ph#, kh^n thit can vua nh chính sóc, %i ph#c sc, ch
pháp , h ng l nhc. Sau b giáng làm Thái phó cho Tr ng Sa V ng ri L ng V ng, khi cht mi 33 tu%i.
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+t li chc th ng xuyên xá nhân. Tr c ây, vào i Cnh Thng, thôi +t chc th ng xuyên
xá nhân. n nay, Ch ng v Minh Luân hu Lê Ni m tâu [6b] xin +t li chc y. Vua nghe theo.
Làm i n Thiên Quang.
nh l th ng công cho nh<ng ng i i theo  Tiêu Viên1, Bo à2 và trn gi< im Hoàng
thành. Xung chiu r'ng: Nh<ng viên nhân các x Sn Nam có d theo ngh a quân  Tiêu Viên và theo
ngh a quân doanh ti các huy n Yên Ninh3, Yên Mô4, Ph#ng Hoá5, Gia Vin, ai có quan chc thì th ng 5
t , ai ch a có quan chc thì tha không phi tuyn lính, theo nh l òi bt c!, thay phiên nhau t$p luy n
võ ngh và túc tr c. Ng i nào tm  li túc tr c, thì tính công c!ng nh ng i túc tr c, ã có quan
chc thì thng 1cp, ch a có quan chc thì b% chánh c u ph^m. Ng i nào có túc tr c  &c tuyn vào
h v mà không theo ngh a quân thì b% tòng c u ph^m. Các hng v s , tun s , con cháu công thn, nho
sinh, giám sinh, vn thuc, ng i nào siêng nng, tài cán, mnh khoW thì b% làm h v , ng i nào siêng
nng, tài cán nh ng không khoW mnh thì b% các chc bên ngoài. Quân lính [7a] và nhân dân, ai có
quân công, u cho quan có trách nhi m tu` theo th b$c mà b% d#ng, con cháu u  &c t$p m. Viên
nhân các x, ng i nào có n thành Tây ô theo xa giá, có công thì th ng quân công c!ng nh viên
nhân x Thanh Hoa. Còn nh nhân viên các huy n Thanh àm (nay %i thành Thanh Trì), Th &ng Phúc,
Thanh Oai, T" Liêm trn gi< ho+c thay phiên gác các im ngoài Hoàng thành, ng i ã có quan chc
thì th ng 1 cp, ng i ch a có quan chc thì  &c tha tuyn lính ph=ng theo l òi bt c!, thay nhau
20 phiên gi< các im ngoài Hoàng thành và t$p võ ngh . Nu là ng i thay phiên nhau túc tr c mà
không trn gi< thì th ng 5 t , thay nhau 20 phiên mà gi< im ngoài Hoàng thành. Các nho sinh, sinh
  &c th ng 5 t .
Tháng 11, vua sai Ng s ài phó ô ng s Z Lý Khiêm, Hàn lâm [7b] vi n th c kiêm s
quan Nguyn Bnh Hoà (ng i làng V nh Th, huy n Siêu Loi6, tr c tên là Vn Hin),  hình giám sát
ng s Nguyn c Quang, Thông s Nguyn Minh, hành nhân 8 ng i, tòng nhân 25 ng i sang tu
cng nhà Minh.
+t ty Thiêm bo ao tr c  i n Kim Quang.
Ly Phí Vn Toàn (ng i làng Xuân Trì, huy n V nh Li) làm ng s ài phó ô ng s , Phm
Khiêm Bính làm Thiêm ô Ng s ; gia phong L ng Vn bá Nguyn Thì Ung làm Ph#ng tr c i phu,
Th &ng th Ng s ài ô ng s ; Z Nhc làm Ph#ng tr c i phu, Th &ng th ông các i hc s
nh$p th Kinh diên; Do L bá Nguyn Thuyên làm ph#ng tr c i phu, L b th &ng th ; Trình Chí Sâm
làm ph#ng tr c i phu, Công b th &ng th ; V! Qu`nh làm Triu li t i phu, Binh b th &ng th ;
Phm Ho làm gia hành i phu, H b [8a] t th lang; +ng Minh Khiêm làm Triu li t i phu, Li b
t th lang; Lê  nh Chi làm H b h<u th lang.
Tân Mùi, [Hng Thu$n] nm th 3 (1511), (Minh Chính c nm th 6). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, có nh$t th c.
Tháng 2, vua i bái yt Lam Kinh. By gi Thân Duy Nhc7 và Ngô Vn T%ng dy quân  các
huy n Yên Phú8, ông Ngàn1. Gia Lâm x Kinh Bc. Có mt nho sinh  Yên Phú là Chu Th c, báo cho
C ng m#c, Tiêu Viên thuc huy

1

Theo

2

Bo à: tên xã, thuc huy

3

Yên Ninh: sau là huy

4

Yên Mô: nay thuc t huy

5

Ph#ng Hoá: sau là huy

6

Huy n Siêu Loi: nay là t thuc tnh Hà Bc.

7

Thân Duy Nhc: ng

n Hoài An, ph ~ng Hoà (nay thuc huy n ~ng Hoà, tnh Hà Tây).

n Thanh Oai, tnh Hà Tây.

n Yên Khánh, nay thuc tnh Ninh Bình.
n Tam i p, tnh Ninh Bình.

n Nho Quan, tnh Ninh Bình.

i xã i Liu, huy n V! Ninh (Sau là huy n Võ Giàng, nay thuc huy n Qu Võ, tnh Hà Bc), Z tin s

khoa M$u Thìn (1508).
8

Yên Phú: nay là huy

n Yên Phong, tnh Hà Bc.
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l u th ông Kinh Thuw qu$n công Ngô Bính và Kim Nguyên bá Trnh Bá Quát, sai quân i ánh phá
 &c bn chúng, bt sng  &c bn Duy Nhc, Vn T%ng óng c!i gii v Kinh s , ri  a n hành ti.
Tr c kia, i oan Khánh, Duy Nhc Z tin s xut thân, làm quan n C^m y v oán s , tr c
i n Kim Quang. n khi vua dy ngh a quân, git M?n [8b] L công, Duy Nhc lin v nhà không làm
quan n<a, ri khi binh làm lon, n ây b git. Sau th ng công cho Chu Th c, b% làm Ph doãn ph
Ph#ng Thiên (Duy Nhc là ng i xã i Lin, huy n V! Ninh).
Vua i t" Kim Sn, cùng vi phi tn sáu cung ng n chùa Kim Âu2, chiu d"ng  chùa Phi Lai3
xem ua thuyn ri ng n i n Hin Nhân, sau li ng n i n Thnh Mj. Ng dinh óng  bn Thuý
Ái4, g+p gió ln n%i lên, thuyn ng u b trôi git.
Tháng 3, thi Hi các s nhân trong n c, ly Z bn Nguyn Thái Hoa 47 ng i (Thái Hoa ng i
làng a D#c, huy n Thanh Lâm5, thi ình Z ng tin s xut thân). n khi thi ình, vua ích thân ra
 vn sách, h=i v o tr n c x a nay. Sai Thái t thái s Thi u quc công Lê Qung  làm  i u.
Công b th &ng th Trình Chí Sâm làm tri cng c ; H b t th lang Phm Ho [9a] và Li b t th
lang +ng Minh Khiêm làm giám thí; L b th &ng th Nguyn Bá Thuyên, Th &ng th Ng s ài ô
ng s Nguyn Thì Ung và Th &ng th ông các i hc s nh$p th kinh diên Z Nhc làm c quyn.
n khi c quyn thi, vua thân hành xem bài thi ri nh b$c cao thp. Cho bn Hoàng Ngh a Phú, Trn
Bo Tín, V! Duy Chu 3 ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Bùi Doãn Hi p 9 ng i Z  nh giáp
tin s xut thân; bn Trn Doãn Minh 35 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân6.
Mùa h, tháng 4, sai ô c ng trì Lê Phong làm ô t ng, Phm c Bân làm tham t ng,
Nguyn c làm t%ng c i vào vùng Qung Nam, Thu$n Hoá bt voi công.
Ly Lê Công Tr"ng làm tham chính Hi D ng, Phm Khiêm Bính làm hin [9b] sát s Hi
D ng.
Binh b th &ng th , Quc t giám t nghi p kiêm s quan ô t%ng ài V! Qu`nh (ng i xã M
Trch, huy n  ng Yên7) dâng b i Vi t thông giám thông kho chép t" Hng Bàng th n M i hai
s quân v tr c làm Ngoi k, t" inh Tiên Hoàng n nm u Thái T% Cao Hoàng  bn triu i
nh thiên h làm Bn k, u chép t ng t$n theo li k niên các triu i, gm 26 quyn8.
Tin phong Thiên v! v ô ch huy s Mc ng Dung làm V! Xuyên bá. By gi, các hào ki t và
thu$t s u nói là  ph ng ông có khí sc thiên t .
Vua sai Ngh a quc công Nguyn Vn Lang em thu$t s ra  Sn  trn ym. ng Dung
c!ng i trong chuyn ó mà không ai bit.

1

Huy n ông Ngàn: Thi Lê t ng  ng vi vùng t ca huy n T" Sn c! (nay thuc huy n Tiên Sn, tnh Hà Bc) và
huy n ông Anh, thành ph Hà Ni.

2

Chùa Kim Âu: chùa xây trên t xã Hà ông, huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá ngày nay. Hi n nay, chùa không còn n<a,
nh ng  ây v?n còn tm bia nm Hng Thu$n th 3 (1511), ghi li vi c vua T ng D c n thm chùa nm này.

3

Phi Lai: tên xã, thuc huy

4

Thuý Ái:  b nam sông Hng, huy

5

Huy n Thanh Lâm: sau là huy

6

Phi Lai: tên xã, thuc huy

7

V! Qu`nh: ng i xã M Trch, huy n  ng Yên, nay là huy n Bình Giang, tnh Hi H ng, Z tin s khoa M$u Tut (1478)
nm Hng c th 9.

8

Theo ng khoa l#c b kho, V! Qu`nh vâng m nh T ng D#c  son sách này. Sách này  &c Lê Tung, Phm Công Tr
ng&i khen, nh ng hi n nay ch a tìm  &c.

n Nga Sn, tnh Thanh Hoá.
n Thanh Trì, Hà Ni.

n Nam Sách, nay thuc t huy n Nam Thanh, tnh Hi H ng.

n Nga Sn, tnh Thanh Hoá.
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Ngày 27, ban sách Tr bình bo phm1 cho c n c, gm 50 iu. D# các quan vn võ [10a] và
dân chúng r'ng: Ngh tri th ng dân chúng, tt l$p vua l$p thy; vua vâng m nh tri, phi lo nuôi dy
tr c. Th là  lòng ng i hoà h&p, ca dân di dào,  a n c nhà n cõi thnh tr bình yên lâu dài.
X a Nghiêu, Thun  &c hnh phúc yên vui, vn gc  trng Ng! in2, vui C u t 3; Thang, V! n thái
bình thnh tr, do nn  ban Ng! giáo4, dùng Bát chính5. Xem v$y, các b$c thánh  minh v ng thay tri
tr n c, có bao gi b= qua vi c nuôi dy mà tr nên thnh tr  &c âu. Cao Thái T% Hoàng  khai
sáng c nghi p, truyn li k c ng, d ng l$p nhà hc, khuyn khích nông tang,  vZ yên bn ph ng;
Thái Tông Vn Hoàng  ni theo chí tr c, noi vi c ng i x a, coi trng giáo hoá, chm nuôi muôn dân
 yên hoà muôn n c; Thánh Tông Thun Hoàng  kính ni m u tr c, làm ht luân th ng, hoàn
thi n ch , ban i cáo  [10b] bi p gc nn cho phong hoá, Hin Tông Du Hoàng  t= rng
công tr c, sáng sut yên vui, ban li dy  khuyn khích thói hay t#c tt, lp lp yên hoà, c hoá xa
rng, hi u qu tr bình, n ây là thnh hn c. n i oan Khánh [1505 - 1508], hon quan can
thi p vào chính s , ngoi thích chuyên quyn, pháp lu$t phin hà, k c ng ri lon, nông tang mt
nghi p, phong t#c suy i, th c rt th ng tâm. Tr?m ngh công t% tông gây d ng gian nan, th ng c
tri u dân cuc i au kh%, vì tông miu, xã tc và sinh dân, ã i c ngh a bình, d>p yên bn b. Khi
mi lên ngôi, ban hành giáo hoá, th$n trng hình pht  phòng gi< lòng ng i; thi hành chính l nh, ban
ra nhân hu  ón ni m nh tri. Nh<ng mun cho in ch ng ch  ht thy %i mi, bèn chn ly
nh<ng iu có quan h n chính tr, phong t#c, biên t$p thành sách Tr bình [11a] bo phm  ban
hành trong n c. T" quan n dân các ng i, phi th theo lòng tr?m, hc ly mà làm,  cùng t n
thnh tr,  h ng phúc thái bình muôn i,  gi< v<ng c  mãi mãi. Các iu dy bo kê ra nh
sau:
1- B tôi th vua, u phi gi< lòng trung l ng, kính ^n lo gi< chc v#, vì n c quên nhà, lo
vi c công, quên vi c t , cùng nhau cung kính hoà hi p, nói thEng, can gián n cùng, không  &c a dua
ph# ho, mong  &c yên thân, n hi b%ng lc, cu may gi< chc, tâu xin vi c riêng, bán quan t c,
buôn ng#c hình, n nZi làm ph ng hi ti o tr n c. KW nào vi phm sJ b ti n+ng.
2- Nh<ng tông tht công thn t" trong cung cm n ngoài th gia, cùng vui bun vi n c,
phi th theo lòng yêu nuôi sinh dân ca triu ình. Rung t, ch'm ao, bãi dâu  &c ban cp theo nh
l ã nh rõ, &i khi khám xong, ban cp cho và d ng mc ranh gii ri mi  &c cày cy. [11b] Nu
ch a qua khám th c, ch a d ng ct mc, thì không  &c c p ot mà thu thóc lúa. Không  &c dung
np kW gian ra vào, c hip, ly lm rung t ca dân,  cho dân mn b tht nghi p. Phi dy dZ con
cháu, rn bo nô t` cho chúng hiu bit l phép, không  &c c$y th kiêu ngo, ánh $p dân mn,
không  &c phép phóng ng a ngoài  ng ph, làm th ng t%n mng ng i, không  &c chn ngang
 ng sá, c p bóc ca dân. KW nào vi phm, thì cho ng i b hi cùng ng i trông thy t cáo lên quan
khoa, ài, hin ty và ph, huy n, châu,  làm bn tâu lên giao cho Hình b tr ti. Nu quan khoa ài,
hin ty và ph, huy n, châu s& hãi, né tránh kW quyn th, không chu xét h=i thì cho ng i y n c a
khuyt tâu lên, bn quan khoa, ài, hin ty ó u nht lot b tr ti.
3- Quan các nha môn trong ngoài phi nghiêm khc s a mình, [12a] kính c^n siêng nng làm
chc ph$n ca mình, không  &c b"a bãi theo d#c vng riêng, say m t u sc, sai khin b$y ng i
d i quyn, dt mi gái im, nàng hu, yêu sách cZ bàn, liên miên chè chén, n nZi l i nhác b= c
vi c công, làm h hi ti phong hoá. Ai vi phm sJ b tr ti theo pháp lu$t.
1

Tr bình bo phm: (Khuôn phép quý báu v vi c tr bình). Theo Vn tch chí ca Phan Huy Chú, sách gm 1 quyn, có 50
iu, u sách có li d#. Nh ng hi n nay ch a tìm  &c.

2

Ng! in: nm o ln v nh h'ng ca cha, m>, anh, em, con cái: cha phi có ngh a, m> phi t" ái, anh phi yêu em, em phi
kính anh, con phi hiu tho.

3

C ut

4

Ng! giáo: nm iu dy v quan h

5

Bát chính: theo Kinh th

: hay C u công là ch 9 vi c v n c (thu), l a (ho), kim khí (kim), gZ (mc), t (th%), lúa (cc), s a c (chính c),
em li l&i ích cho dân (l&i dung), làm cho dân sng di dào (h$u sinh).
: vua tôi, cha con, v& chng, anh em, bn bè.

, bát chính là tám iu v tr n c, ó là: th c: là  n, hoá: là tin ca, t : là cúng t, t không: là
chc gi< vi c t ai, t : là chc gi< vi c dy dZ, t khu: là chc gi< vi c ánh d>p, tân: là vi c tip khách, s : là thy dy.
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4- Li b phi kính gi< công b'ng, cân nhc b% dùng ng i, phi th$n trng dè d+t khi trao quan
t c, gi< trong sch quan tr ng. Nu có d?n ng i tuyn d#ng thì mZi ln 40 ng i, Li b phi t
tr c cho các nha môn, oan khai h tên nh<ng ng i áng  &c thuyên b%, ri cùng vi quan khoa, ài
hi p ng d?n tuyn, làm bn tâu lên, &i nh$n  &c sc ch thì b% d#ng. Ng i nào lâu nm và trúng
tr ng nhiu thì b% tr c, ng i nào ít nm và trúng tr ng ít thì b% sau, ng i nào có quân công thì
theo nh l nh th ng công i Hng c mà thuyên b%. Ng i m yu hèn kém thì b% chc tn quan,
tp l u. Ai dám hi l và riêng t , [12b] tuyn b% không có th t , thì cho quan ô, ài kim xét tâu
lên, theo lu$t tr ti. Quan ô, ài không bit kim xét tâu lên c!ng b nht lot tr ti.
5- Giám sinh, nho sinh, sinh  c n ngày mng 1, ngày r'm hàng tháng u phi m+c m! áo
n im m#c theo phép ã nh. Phi tuân theo hc quy, luy n t$p vn bài, &i khi thành tài  nhà
n c s d#ng. Ng i nào dám chy cht cu may, rong chi ngoài  ng, b= tr vi c hc, thiu 1 ln
im m#c thì pht 140 t giy trung ch, thiu 2 ln thì pht 200 t giy trung ch, thiu 3 ln thì ánh
40 roi, thiu im m#c 4 ln thì kim xét tâu lên giao cho Hình b xét h=i, thiu im m#c 1 nm thì tâu
lên bt sung quân.
6- Trong k` thi H ng, các quan  i u, giám thí, giám kho, kho thí, tun x c, và các xã
tr ng phi th theo c ý ca triu ình, phi gi< công tâm, mong l a chn  &c ng i có th c tài
[13a] cho nhà n c s d#ng. Xã tr ng làm s% khai nh$n cho hc trò, ct  &c kW có th c hc, không
hn ch s ng i nhiu hay ít, np lên quan huy n, châu bn ht, cho thi mt k` ám t, ri quan ph
cho thi ba o kinh ngh a, quan th"a hin hi p ng kho thí nh l . Thi xong, ngay hôm ó, kê khai
hng trúng tam tr ng là bao nhiêu ng i, hng trúng t tr ng là bao nhiêu ng i, l$p thành danh
sách, ri cùng vi quan kho thí ký tên vào   phòng gian trá. Hn trong 3 ngày, các quan  i u,
giám thí phi làm bn tâu lên, giao cho Hin ty sát hch. Ai dám riêng t xoay tin, mua n tr oán,
nghe theo kW quyn th mà l a chn không úng ng i ho+c np bn tâu ch$m tr thì cho quan khoa,
ài tâu lên  tr ti.
7- i oan Khánh, có nhiu kW gian phi ra vào nhà bn ác ng  các làng Phù Ch^n, Hoa
Lng, có kW gi x ng là h hàng ca bn y, có kW i tìm [13b] mua t thip,  xâm chim rung t
ca dân, c p ot tin tài ca dân, ánh $p dân l ng thi n, trêu gh>o àn bà con gái, c!ng có kW
cha chp bn gian phi  chúng chia ca cho mình, c$y th ln hip, gây hi ngày mt quá. Nay bn ác
ng tuy ã b git, nh ng bn gian phi nói trên có kW nào v?n theo thói c!, ngang ng &c hung bo,
quy nhiu dân mn thì cho ng i b hi và các ph ng, xã, thôn tr ng áp gii bn thân nó n cáo
giác vi quan th"a, hin, ph, huy n, châu né s& không chu xét h=i, thì cho ng i b hi n c a khuyt
tâu lên, nht lot giao cho Hình b tr ti c.
Tháng 5, ngày mng 5, vua ng i n Kính Thiên, quan Hng lô truyn loa, x ng danh các tin
s là bn Hoàng Ngh a Phú. Các quan m+c triu ph#c chúc m"ng. Các tin s nh$n ân m nh, L b em
[14a] bng vàng treo ngoài c a nhà Thái hc. Li ban y ph#c, ai m! và ban yn.
Gia phong L &ng quc công Lê Ph# làm T bình ch ng quân quc trng s , Nh$p ni kim
hi u, Th &ng t ng thái uý: Ngh a quc công Nguyn Vn Lang làm Khai ph nghi ng tam ty, Bình
ch ng quân quc trng s , Ph# quc th &ng t ng, Th &ng t thái phó; Uy quc công Nguyn Bá Lâm
làm Công b th &ng th ch ng b s , tri Hin Phúc i n; àm Th$n Huy làm Li b th &ng th , tri
Chiêu Vn quán Tú lâm c#c; Lê Tán T ng làm Công b h<u th lang.
Mùa ông, tháng 11, ngày 11, ng i làng Quang B, huy n Bt Bt là Trn Tuân n%i loi  vùng
Sn Tây. (Tuân là cháu ca Li b th &ng th Trn C$n tr c kia). By gi, nhân dân các ph xá  kinh
thành [14b] náo ng, u em v& con v quê quán,  ng ph không còn mt ai i li. Vua sai H b
h<u th lang Lê  nh Chi, cùng các quan khoa, ài i khám xét các ph xá hàng ch&, xem ng i nào còn
nhà , ng i nào v& con ã v quê quán, ra l nh cm rt nghiêm ng+t, x ti rt n+ng [nh<ng ng i ã
cho v& con v quê quán], dân chúng khó bè nhc chân ng tay. Nh<ng ng i ã  v& con v quê, thì
phn nhiu em ng i khác n, nói di là v& con mình  &i sai quan ti khám xét. n ây, li sai xá
nhân n t$n nhà các i thn và vn thn xem th c h ra sao, thì thy v& con ca 5 ng i là bn Lê
 nh Chi, Nguyn Tông Thc, Nguyn Lý Quang và Hàn lâm kim tho Ngô Tuy, Giám sát ng s Trn
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Húc u v nguyên quán. Vua sai git bn  nh Chi  ngã ba ph ng ông Hà, vì bn  nh Chi [15a]
làm quan i khám xét mà v& con li trn v quê tr c, cho nên x ti.
Vua sai Mj Hu n hu Trnh Duy Sn ch huy quan quân i ánh Trn Tuân. By gi quân ca
Tuân ã bc sát n T" Liêm (tên huy n, thuc ph Quc Oai1), quan quân bi tr$n, lui v óng  các
x ông Ngc, Nh$t Chiêu2.
Th quân ca Tuân rt mnh, mun bc sát kinh thành. Ngh a quc công Nguyn Vn Lang sai
quân sáu v i n tin kéo thuyn Tiu Thiên Quang xung sông, nh  a vua ng v Thanh Hoa, gi<
ni him yu ri gi ht bn th& ca các s  Công b và th& th ng ban, bày k` binh  x ông Hà 
gi<. n êm, bn chúng hong s& trn v c. Vua sai Minh Luân bá Lê Ni m, T%ng thái giám Lê Vn
Huy và 2 ng i hoa vn hc sinh em l c s ca hai ty Hi Thanh và Hà Thanh chèo hai chic thuyn nh>
ra [15b] x T" Liêm  dò xét tình hình quân gi+c. Ni m n ch& An Giang tr c thy ph xá b thiêu
tr#i, quan quân ã bi tr$n rút v, v &t sông vào xã Qu Hi. Ni m li chy v, vào i n tâu tr c m+t
vua. By gi, Duy Sn b gi+c ánh bi, th h ch còn hn 30 ng i, xé áo làm hi u, th cùng nhau
ánh gi+c. Gi D$u, Duy Sn thình lình xut hi n, t nh$p vào dinh ca Tuân, thy Tuân m+c áo =
ngi trên gi ng, lin dùng giáo âm cht Tuân, bè ng ca Tuân u tan chy c. By gi quân lính
ca Tuân óng  ch% khác, không bit là nghch Tuân ã cht, v?n c óng quân nh tr c.
Ngày 20, vua làm l tu cáo  Thái Miu, ri sai Nguyn Vn Lang em t ng s , voi ng a ca
các doanh i ánh. By gi, Duy Sn ã git Trn Tuân, lin th"a th bn ba ting súng, các quân ánh
trng hò reo tin vào, ánh [16a] tan quân gi+c, u%i theo n các xã Thuw H ng, Qu ng, ông
Ngc3, âm cht rt nhiu tên, xác gi+c n'm y ng, cht ui d i sông không k xit. Sau này nh
công ban th ng, ban phong Trnh Duy Sn là Nguyên qu$n công, nh<ng ng i i theo Duy Sn âm
cht  &c nhiu gi+c u  &c trao chc ô ch huy ng tri4. Vi c xét quân công có l ng i nào git
 &c nhiu gi+c thì  &c trao quan chc bt u t" ó.
Chém H b  ph ng Diên H ng. Tr c ó, ô l c s H B ánh gi+c lùi tr v, bW cánh m!
kim ph#ng giu i, n khi d>p yên gi+c, H B b x chém.
Git viên H b t v# Lý Vn T . Tr c ó, khi có lon Trn Tuân,  Kinh thành, các thân
v ng, công chúa và dân chúng  ph xá, hàng ch& u chy ra ngoài thành i La, trú ng# ti các xã
Hng Mai, Thnh Li t. Vn T c!ng i lánh nn, nói v#ng nh<ng li khinh mi t các i thn, bn Nguyn
[16a] Vn Lang, Trnh Duy i tâu lên vua, cho nên b git.
Th ng bn i hc s Z Nhc 11 ng i. Tr c ây, Trn Tuân tin quân sát n Kinh thành,
lòng ng i s& hãi, bn Duy Nhc v?n làm vi c  triu  ng. Vua sai kê khai các i thn vn thn, ch
có 11 viên [còn  li]. Nay vâng sc ch bàn nh ban th ng  biu d ng lòng trung thành ca h.
Phân nh l thu vàng bc. L thu vàng trong n c: vàng m i hng tt là 449 lng 5 phân, 6
ly, 4 hào, l c! là 460 lng; np thay voi công là 20 lng n<a; vàng m i [hng th ng] là 2.901 lng, 6
ng cân, 9 phân, 5 ly, 1 ty, l c! là 2.863 lng. Còn l thu bc, thì bc tt m i thành là 6.125 lng, 9
ng cân, 8 phân, [17a] 4 ty, 8 hào, l c! là 4.930 lng.
Sai Nguyn Vn Lang trung tu Sùng Nho i n  Quc t giám và hai gii v!, sáu nhà Minh Luân,
nhà bp, phòng kho, cùng làm mi hai nhà bia bên ông và bên tây, mZi gian +t mt tm bia bên t,
mt tm bên h<u. Nm này, d ng hai nhà bia  tên các tin s khoa *t S u nm oan Khánh th 1 và
khoa M$u Thìn nm oan Khánh th 4. Khi y, sau khi sai trùng tu Quc t giám và làm mi nhà bia,

1

T" Liêm: tên huy

2

ông Ngc: tc làng VJ, Nh$t Chiêu: nay là xã Nh$t Tân, u thuc T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.

3

Ba xã này u thuc huy n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni,  khong t" Chèm n H Tây.
To.

4

Theo in l quan chc triu Lê thì ô ch huy ng tri ph^m tr$t là tòng tam ph^m v hàng quan võ.

n, nay thuc ngoi thành Hà Ni.

Qu ng là To Xã, nay là xã Xuân
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vua li ngh hai khoa thi v i oan Khánh ch a d ng bia, lin sai ông quan1 khc á, Th &ng th ,
ông các i hc s , Nh$p thi kinh diên Z Nhc son bài ký, Trung th giám xá nhân Z Nh Chi vit
ch< tri th &ng bo giám Bùi Th vit ch< tri n.
Xét bài ký ca Z Nhc ghi: Vua thông minh xng áng b$c vua, sáng sut làm
g ng c n c, khôi ph#c [17b] quy mô xây d ng c nghi p ca Thái T%, m rng nn
móng vn giáo thnh tr ca Thánh Tông. Ban u +t kinh diên, l u tâm in tch. Sáng
vng sao Khuê2 ngang tri dc t thì có t$p Bo thiên thanh h; m g ng tr giáo m?u
m c x a nay thì có t$p Quang thiên thanh h3. Thánh hc ngày càng cao minh, thánh
c ngày càng thun tuý. Hn n<a, n nhà Thái hc h=i v o tr n c, ra ni i n
ình thi chn bn hc trò, then máy c% võ li càng chu áo lm. ã sai quan chn bn
hc trò, then máy c% võ li càng chu áo lm. ã sai quan trùng tu Quc t giám và làm
mi nhà bia, li ngh ti hai khoa *t S u, M$u Thìn ch a có d ng bia, lin sai quan khc
bia son ký  d ng lên. Nh v$y có th thy  &c cái ý tôn sùng o hc, khuyn khích
hin tài sâu sc d ng nào!
Nhâm Thân, [Hng Thu$n] nm th 4 [1512], (Minh Chính c nm th 7). Mùa xuân, tháng
giêng, sai võ t ng thng l nh binh t &ng và Z [18a] Nhc làm tán lý quân v# i các vùng Sn Tây và
H ng Hoá  ánh d>p bn phn nghch Nguyn Nghiêm4.
Tháng 3, ngày mng 3, có thánh ch r'ng: Ng i nào là con cháu công thn khai quc mà còn
phi  trong quân ng! thì cho sc m nh phong t+ng ca cha ông n kêu  c a quan. Quan bn x xét
th c, ng i nào bit ch< thì  &c sung làm hc sinh  Sùng Vn quán, ng i nào không bit ch< thì
sung làm tun s ca v C^m y.
Gia phong Lê Tung làm Thiu bo L b th &ng th , ông các i hc s kiêm Quc t giám t
t u, Tri kinh diên s , ôn Th bá.
Mùa h, tháng 4, kho thí con cháu các quan viên v vit ch< và làm toán.
Ng i nào Z, cho sung làm nho sinh và li in  các nha môn.
Bn Lê Hy, Trnh H ng, Lê Minh Tri t làm lon  vùng Ngh An. Vua sai bn Khang qu$n công
Trn Nghi và ông các hi u th Trn [18b] D c i ánh. Vào n a ph$n Ngh An, bn Nghi 'ng
tr c, 'ng sau u b gi+c ánh. Quan quân v &t xa bin, b sóng gió ánh vz thuyn, toàn quân b
cht ui.
Nghi và D c c!ng cht chìm ngoài bin. Bn Hy, H ng tin sát n Lôi D ng5.
Tháng 5, ngày 16 vua sai Trnh Duy Sn ch huy quan quân, và Z Nhc làm Tán lý quân v# n
Thanh Hoa, Ngh An ánh d>p quân gi+c, chém u Lê Minh Tri t  a v Kinh s bêu  ph ng ông
Tân; bt sng  &c Hy và H ng óng c!i gii v Kinh s ri git.
Th các dân binh t ching6 ã iu ng t$p h&p khi tr c cho tr v quê c!. Trong lúc bi ri
nghe tin bn Trnh H ng n%i d$y ánh n Thanh Hoa, by gi, tri ã ti, c a thành ã khoá, có l nh
gi các quan  triu  ng ti ngh bàn, li có sc d#  ngoài c a i H ng sai các i thn [19a] i bt
dân binh t ching ti các a ph ng phân chia vào làm lính ni ó  phòng ánh gi+c. n ây, bn
gi+c ã b di t, có l nh th cho v quê quán.

1

ông quan: tc là Công b.

2

Sao Khuê: là biu t

3

Bo thiên thanh h và Quang thiên thanh h: hai t$p này ch

4

Nguyn Nghiêm: là d

5

Tc vùng huy n Th Xuân, Thanh Hoá hi n nay.

6

Dân binh t ching: ch dân binh ng

&ng ca vn ch ng, hc thu$t.

ng ca Trn Tuân.

i bn trn trú ng#  kinh ô.

a tìm  &c.
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+t các i T kim ao và H<u kim ao.
Hn hán, trong n c ói to.
Làm i n ln hn trm nóc. Tr c ây, xã Minh Quyt, huy n C^m Giàng có ng i th& V! Nh
Tô (tc tên ô Nhn),  nhà ly cây na d ng thành kiu i n ln trm nóc, n ây em kiu nhà y
dâng lên, khuyên vua xây d ng.
Mùa ông, tháng 10, t+ng D ng Tr c Nguyên làm Ng s ài ô ng s .
Quý Du, [Hng Thu$n] nm th 5 [1513], (Minh Chính c nm th 8). Mùa xuân, Ngh a quc
công Nguyn Vn Lang cht, t+ng phong Ngh a Huân V ng, tang l theo nghi thc ca t c v ng, sai
úc vàng làm t &ng.
[19b] Tháng giêng, ngày 26, nhà Minh sai chánh s là Hàn lâm vi n biên tu Trm Nh &c Thu,
phó s là Hình khoa h<u cp s trung Phan Hy Tng sang sách phòng vua làm An Nam Quc V ng và
ban cho mt b áo m! quan võ b'ng da, mt b th ng ph#c. Hy Tng trông thy vua, bo Nh &c Thu
r'ng: "Quc v ng An Nam m+t thì >p mà ng i li l ch, tính háo dâm, là vua l&n, lon vong sJ không
lâu âu". n khi v, vua t+ng biu rt h$u. Nh &c Thu và Hy Tng không nh$n. Vua làm th tin
Nh &c Thu r'ng:
Ph#ng chiu chi th"a xut c u trùng,
Hoàng hoa áo x t%ng xuân phong.
Ân àm Vi t i n sn xuyên ngoi,
Nhân ng zng Nghiêu thiên nh$t nguy t trung.
Vn quj xa th quy hZn nht,
Uy nghi l nhc ái chiêu dung.
S tinh cnh cnh quang huy bin.
D h Tam thai thuw sc ng.
(Chiu ph &ng ban cho t c u phùng,
Hoàng hoa1 chn chn v?n xuân phong.
Ân trùm cõi Vi t non sông khut,
Ng i ngóng tri Nghiêu nh$t nguy t chung.
Li xe cz ch< thâu v mt2,
L nhc uy nghi rõ ch< ng.
V'ng v+c s tri soi sáng khp,
Tam thai3 ánh >p d vui cùng).
Nh &c Thu [20a] ho vn áp li r'ng:
Sn thành thu quách  trùng trùng,
S t#ng tân thi kin quc phong.
Nam ph#c mc ngôn phân th% vin,
Bc thn tr ng ti ph% thiên trung.
Xuân phong ho ng hoa ông v!,
Hoá nh$t chiêu hi hi cng dung.
Ký c truyn tuyên thiên ng< ý,
V nh k` trung ngoi thái bình ng.
(Thành non, quách n c tri bao trung,
Th mi v"a ngâm thy quc phong.

1

Hoàng hoa:

phn Tiu nhã ca Kinh thi có bài
dùng  ch vi c i s, ho+c ca ng&i s thn.

2

Ý nói thâu tóm thiên h vào mt mi.

3

Tam thai: tên sao, tc ba vì sao Th
Nh &c Thu sJ làm n tam công.

Hoàng hoàng gi hoa

nói vi c c s thn. Sau này ch< "Hoàng Hoa"

&ng Thai, Trung Thai, H Thai, dùng làm biu t &ng cho chc tam công, ý câu này mong
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Ch bo Nam bang riêng t lánh,
Còn kia Bc ^u khp tri chung.
Gió xuân lng lng hoa ua múa,
Tri sáng lâng lâng bin cùng ng.
Nh lúc truyn ban li thánh ch,
Thái bình mi chn mãi mong cùng).
Bài th ca vua tin Hy Tng r'ng:
Nht t 1 hng vân gi án tin,
S tinh quang thái chiu Nam thiên.
L quy ngh a c chu toàn t,
Hoà khí xuân phong tiu ng< biên.
Ân chiu ph% thi tân v! l,
Viêm phong v nh i n c u sn xuyên.
Tình tri vin i l hin nghi p,
Min ph# hoàng gia c vn niên.
(T" chn my hng án = xa,
Tri nam sao s ri quang ba.
L nghi quy c khi thù ng,
C i nói t i vui bu%i khí hoà.
Ân chiu rng ban m a móc mi,
Viêm bang v<ng mãi c u sn hà.
Hin thn c nghi p còn cao rng,
Muôn nm gng sc giúp hoàng gia).
Hy Tng ho vn áp li r'ng:
Hoàng gia thanh giáo c% vô tin,
Th nh$t xuân phong ng hi thiên.
Long tit vin huy Nam ^u ngoi,
iu tinh tr ng cng [20b] Bc Thn biên.
Duy viên ngh a ti t phân th%,
Np hi tài s quý t xuyên.
Lâm bi t hà tu phân trng t ,
T+ng ngôn thâm ý c tha niên.
Hoàng gia thanh giáo d$y ph ng xa,
Tri bin xuân v g&n ánh ba.
Long tit2 sáng coi ngoài Nam ^u,
iu tinh3 chu mãi Bc thn hoà.
Phong t ngh a nên làm vách gi$u,
Can ngn tài kém th>n qua hà,
Chia tay chi phi cho nhiu th,
T+ng li thâm ý nh hoàng gia).
Vua li có bài th tin Nh &c Thu r'ng:
Thánh triu th hoá chính vn minh,
Ni t ng chí th"a s tit hành.
Thnh l ung dung chiêu  s,
Chí nhân qung ng hoá ân vinh.
L u thi d#c t ân cn ý,
Lch triu hin ch ng loi chí s

1

Bn dch c! theo

2

Long tit: tc s tit. Câu này ý nói s Bc ti cõi Nam.

3

iu tinh: Tinh là mt vì sao trong th$p nh bát tú,  ph

a thành "nht oá".

ng Nam. Câu này ý nói: cõi Nam quây chu v sao Bc ^u.
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Tin nh$t nan thng khin quyn tình.
Th h$u lon pha th"a c vn.
Nam bang dân v$t h u thng bình.
(Thánh triu tr hoá rt vn minh,
Ni t ng vâng sai ru%i s trình.
L h$u ung dung rành  s,
Chí nhân rng rãi t= ân vinh.
Khi  ân cn mong giãi ý,
Lúc xa tha thit xit bao tình.
Hàn vi n sau này ban h=i ti,
Cõi Nam dân v$t  &c thng bình.)
Nh &c Thu ho vn áp li r'ng:
L ng phú tòng u xuân nh$t minh,
Ngã ca thính bãi ngã t ng hành.
T thiên tam tích nguyên thù s,
Bc hi1 ch bang th#c d< vinh.
Cánh c^n chc ph ng thù thánh c,
MZi t ng nhân giám sát qun tình.
Lâm k` bt d#ng trung quân phó,
Vn lý minh uy [21a] o ng binh.
(Ngày xuân L ng Phú t bình minh,
Ta ca v"a ht, sp ng trình.
Ba l &t m nh tri âu s l,
Muôn bang góc bin h=i âu vinh.
Chc cng càng lo n thánh c,
G ng soi nng li u xét nhân tình.
Bu%i tin cn chi cn d+n lm,
Muôn d+m minh uy rng li bình.)
Vua li t+ng Hy Tng bài th r'ng:
Càn khôn thanh thái thuc tam xuân,
S tit quang lâm h sc tân.
Bính hoán th$p hàng ban Hán chiu,
Uông d ng t hi d$t Nghiêu nhân.
Hung trung bng ngc trn vô im,
Bút h châu c cú h<u thn.
Kim nh$t tinh thiu hi Bc khuyt,
Tin diên bôi t u mc t" tn.
(t tri trong sáng cnh ang xuân,
S tit qua thm >p bi phn.
Chói li m i hàng ây Hán chiu,
Mênh mông bn bin n Nghiêu nhân.
Bng ngc trong lòng không im b#i,
Châu c u bút lm câu thn.
Ngày nay xe s quay v Bc,
Chuc chén luôn luôn ch ngi ngn.)
Hy Tng ho vn áp li r'ng:
Vn lý quan phong Bách Vi t xuân,
Ch ng yên tiêu t$n v$t hoa tân,

1

Nguyên vn là "Bc v$t". Ch< "v$t"  ây vn là ch< "hi" ln thành. "Bc hi" i vi "t nhiên". V li nu là ch< "v$t" thì câu
th không rõ ngh a.
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Xa th bt d Thành Chu ch,
Phi d &c nguyên ng i to nhân.
So t th &ng minh lân hi thác,
V nh hoài Chu iu i n Viêm thn.
Uý thiên s i vô cùng ý,
Tài nh$p tân thi ký ng< tn.
(Muôn d+m ngm nhìn Bách Vi t xuân,
Ch ng khí tiêu tan, sáng bi phn.
Xa th chEng khác Thành Chu tr c,
Bay nhy nguyên cùng to hoá nhân.
Nh l &ng bin xanh dung sn v$t,
Nh hoài Chu iu d ng Viêm thn1.
Lòng kính s& tri th n c ln,
Li th g i gm ý khôn ngn.)
Gia phong Nguyn M$u làm H b th &ng th tri Chiêu Vn quán Tú lâm c#c, C^n L nam.
Tháng 2, ngày 27, vua sai Li b h<u th lang Nguyn [21b] Trang2, Hàn lâm vi n kim kho
Nguyn S 3 (tc Nguyn S Truyn), L khoa cp s trung Tr ng Phu Duy t4 sang nhà Minh t n sách
phong và t n ban m! áo.
Ngày 28, s nhà Minh  quán Bc S tìm ng i vit ch< >p sai vit bch bài5 g i v châu B'ng
T ng ca h, báo chu^n b binh phu &i ón s Minh v n c.
Hôm y, vua ng i n Quang Tr xem voi u nhau vi h%.
Ly Tin kim quang môn ãi chiu Nguyn Hu làm L b t th lang hành Kim quang môn ãi
chiu, tri Th &ng bo giám các c#c.
Khi vua mi  &c n c, mt n Quc bo, không có gì  khp vi phù kh ca nhà Minh, có
Kim quang môn ãi chiu Nguyn Hu bit làm n Quc bo, vua sai khc n  khp vi phù kh ca
nhà Minh, qu nhiên khp vi n ca nhà Minh ã ban cho. Ln này nhà Minh sai bn Nh &c Thu sang
phong thì Hu ã lui v vì tu%i già. Vua ngh [22a] n công ca ông, li gi ra  dùng.
Sông C Xá6 có rn hi n ra 20 ngày.
Tháng 3, vua thân hành n cu t  i n T ng Quang.
Gia phong Z Nhc làm Quang Nghi p i phu, Th &ng th

ông các i hc s nh$p th kinh

diên.
Vua làm i n M#c Thanh và hai nhà giáp tht7 ông, tây  tr c i n Ph#ng Tiên, em thn ch
t" L ng V ng Thuyên, Tng V ng  nh tr xung phi t  ó. Tr c kia, i n Ph#ng Tiên th Thái
T% Cao Hoàng 8  gi<a, Tuyên T% Hoàng 1  bên t, Hin T% Hoàng 2  bên h<u, Thái Tông,

1

Chu iu: hay Chu t

2

Nguyn Trang: ng

c, ch 7 ngôi sao  ph ng nam: Tnh, Qu, Liu, Tinh, Tr ng, D c, Ch^n. Viêm: là nóng, Viêm thn ch
cõi nóng, tc ph ng Nam. Câu này ý nói: Nh mãi cõi Nam.
i làng Th &ng Thanh Oai, huy n Thanh Oai (nay thuc tnh Hà Tây), Z tin s khoa Canh Tut (1490) i

Hng c.
3

Nguyn S

4

Tr ng Phu Duy t: ng

5

Bch bài: c!ng nh

6

Ch on sông Hng chy qua ph ng C Xá, ph ng này  v phía Bc cu Long Biên ngày nay.

7

Giáp tht: nhà  hai bên.

8

Tc Lê L&i.

: ng i làng Lý Hi, huy n Yên Lng, Z tin s khoa M$u Thìn (1508) i oan Khánh.
i làng Kim âu, huy n Thanh Mi n, tnh Hi D ng c!, nay thuc tnh Hi H ng.

công vn, th t" ngày nay.
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Thánh Tông, Túc Tông th  phía ông v bên t thn ch Tuyên T%; Nhân Tông, Hin Tông, c Tông
th  phía tây v bên h<u thn ch H<u Hin T%. Hiu Kính  ng thì th Chiêu Hiu i V ng3, Qu$n
Ai V ng4  phía ông, Trung D!ng i V ng5  phía tây. n ây, làm i n M#c Thanh, nhà giáp tht
phía ông gi là Ch ng c  ng,  phi t Chiêu [22b] Hiu i V ng, Qu$n Ai V ng, L ng
V ng6,  ng V ng7, Din V ng (tên là Co), ~ng V ng (tên là Chiêu), Tri u V ng (tên là
Thoan); nhà giáp tht phía tây gi là Chiêu Huân  ng  phi t Trung D!ng V ng (tên là Thch),
Cung V ng8, Tng V ng9, Phúc V ng (tên là Tranh), Qung V ng (tên là Thuyên)10, Trn V ng
(tên là Kinh), Ngh a V ng (tên là Cnh), Kinh V ng (tên là Kin).
Mùa h, tháng 6, ngày mng 7, n c l!, vz ê ph ng Yên Hoa11 thông vào h Tây.
Ly Hàn lâm vi n kim tho Nguyn M$u12 làm Hin sát s Thanh Hoa.
Vua th ng sai ng i i ly hoa go. M$u dâng s can, trái ý vua, vua sai trung s bt ánh
òn.
Mùa thu, tháng 8, ngày 30, có sc ch r'ng: Các tun s v C^m y, ng i nào b sung quân thì
khai li  u%i v nguyên quán theo nh l .
D ng bia ghi tên tin s khoa Tân Mùi nm Hng Thu$n th 3. Sai Công b th &ng th ch ng
b s , tri Hin Phúc i n Uy qu$n công [23a] Nguyn Bá Lân trông coi vi c d ng bia, Thiu bo L b
th &ng th , ông các i hc s kiêm Quc t giám t t u tri kinh diên s ôn Th bá Lê Tung son bi
ký; Trung th xá nhân Ngô Ninh vit ch< chân, Tri th &ng bo giám các c#c Nguyn Hu vit ch< tri n.
Mùa ông, tháng 10, ngày 13, sai Binh b h<u th lang Nguyn Trng Qu`, Hàn lâm vi n th th
Ha Tam Tnh,  hình giám sát ng s Nguyn Quý Nhã sang tu cng nhà Minh.
Phong Diên qu$n công Lê Ngh a Chiêu làm Thái phó Hùng quc công, gia phong Nguyn L< làm
H b th &ng th Qu`nh Nham hu.
Tháng 12, ngày mng 3, bn Thái phó Th qu$n công Trnh H u kính ph#ng sc ch r'ng: Các
công thn v i Thu$n Thiên có sc m nh ban phong và ng i h nhà vua  &c  tang vua, con cháu
tr c ã t$p [23b] m, sung làm tun s v C^m y thì v?n gi< li  v c!, ng i nào ch a  &c sung b%
thì tip t#c cho sung b% nh l tr c, nu có ai nm tr c b  a vào các v khác thì nay tr v ngch
tun s nh tr c, làm nh v$y  khuyn khích, biu d ng công thn,  t= rõ s thân yêu trong h.
Giáp Tut, [Hng Thu$n] nm th 6 [1514], (Minh Chính c nm th 9). Mùa xuân, tháng 2,
vua bái yt Tây Kinh.
Vua cày rung tch in, cày b gãy.
1

Tc Lê Khoáng, cha Lê L&i.

2

Lê inh, cha Lê Khoáng.

3

Tc Lê Hc, con tr ng ca Lê Khoáng, anh c Lê L&i.

4

Tc Lê T T, con tr ng ca Lê L&i.

5

Tc Lê Thch, con Lê Hc.

6

Tc Lê Thuyên.

7

Tc Lê Co, theo CMCB 26 và

8

Tc Lê Khc X ng, tr c phong Tân Bình V ng, Nghi Dân %i phong là Cung V ng.

9

Tc Lê Tung.

i Vi t thông s

i Vi t thông s

C ng m#c thì Qung V

10

Theo

11

Ph ng Yên Hoa: sau %i thành ph

12

Nguyn M$u:
Thng.

và

. Nh ng theo

Toàn th

thì Din V ng tên là Co.

ng tên huý là Táp.

ng Yên T nh, nay là ph ng Yên Ph#, Hà Ni.

ng i làng Du La, huy n Thanh Hà (nay thuc tnh Hi H ng), Z tin s khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh
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Tháng 3, thi Hi các s nhân trong n c. By gi, ng i d thi là 5700 ng i. Ly Z bn Nguyn
Bnh c (Bnh c tr c tên là Gii, sau %i thành Ninh Ch, sau li %i là Ninh Bang, ng i ph ng
Thnh Quang, huy n Qung c1, thi ình Z ng tin s xut thân, triu Mã làm quan n th &ng th
thiu s Liêm qu$n công, gm 43 ng i.
Mùa h, tháng 4, ngày 27, vua thân hành ng i n ra u bài vn sách h=i v nhân tài. Sai T
bình ch ng quân quc trng s nh$p ni kim hi u th &ng t ng thái uý L ng quc công [24a] Lê
Ph#, Li b th &ng th tri Chiêu Vn quán Tú lâm c#c àm Th$n Huy, Công b h<u th lang Lê Tán
T ng, Thiu bo Li b th &ng th Do L bá Nguyn Bá Thuyên, H b th &ng th tri Chiêu Vn quán
Tú lâm c#c C^n L nam oàn M$u, Thiu báo L b th &ng th ông các i hc s kiêm Quc t giám
t t u tri kinh diên s ôn Th bá Lê Tung, Hình b th &ng th ông các i hc s nh$p th kinh diên
Z Nhc chia nhau trông coi vi c thi. Cho bn Nguyn c L &ng, Nguyn Chiêu Hun, Hoàng Minh Tá 3
ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Nguyn Vu 20 ng i Z  nh giáp tin s xut thân; bn
Nguyn Bnh Di 20 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân.
Tháng 5, có chiu cho các tin s mi là bn Nguyn c L &ng vào i n Thiên Quang làm bài
ng ch, vua sai làm bài Thiên [24b] Quang i n ký.
Nm y có sao Kim mc ban ngày.
N c l! rt ln, h ao trong kinh thành có rn ln xut hi n n 20 ngày.
Vua sai t pháo, m c, ánh trng  do nó. Sau 4 tháng rn mi i.
p thành bao sông Tô Lch, làm i n T ng Quang.
Vua nghe li vu cáo ca Hi u uý H<u V nh (không rõ h) git ht 15 v ng công h tông tht.
Cho gi cung nhân ca M?n L công và cung nhân ca triu tr c  thông dâm.
Mùa thu, tháng 9, sai thiu bo L b th &ng th kiêm ông các i hc s , kiêm Quc t giám
t t u tri kinh diên s ôn Th bá Lê Tung son bài i Vi t thông giám t%ng lu$n2 (Tung tr c tên là
Bang Bn, ng i làng An Lc, huy n Thanh Liêm).
Mùa ông, tháng 10, ngày 17, Li khoa ô cp s trung Phm Trí Nng tâu r'ng: K [25a] t"
nay, khi b% d#ng quan chc, Li b phi theo nh l i Hng c, chn nh<ng viên nào  chc lâu
nm,  l b kho khoá, có công tích, lòng dân thu$n ph#c mi  &c thng b%. Nu Li b thuyên b%
không úng thì Hình b sJ theo lu$t mà tr ti.
Tháng 12, ngày mng 4, bn L b th &ng th ch ng b s , Phò mã ô uý H ng qu$n công
Nguyn Trinh tâu r'ng: Bn kê sách l t$p vit và sách v cùng mt thoi m c cho Phúc quc tr ng
công chúa3 có nên do Ng d#ng giám làm danh sách hay không, và xin chiu phát thêm l v$t  bày
bàn th by ch#c v hc trò [ca Kh%ng T ]. (Dùng 80 bàn c, 18 vòng h ng en, 18 bó bch mc
h ng nh=, 20 cây nn, 2 lng chè, 1 cân du, 1 lng tho vong4, tht h u mui, tht h u khô, d a
mui, lúa mi, qu táo, rau cn, $u xanh mZi th 18 mâm, 2 ch nh r &u, 36 bó ci, n ngày thì làm l.
V thì dùng th giy ph ng ch nh giy vit châm).
[25b] Ly Trn Sùng D nh làm H b th &ng th .
t Hi, [Hng Thu$n] nm th 7 [1515], (Minh Chính c nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
sai Thuw qu$n công Ngô Bính và Nguyên qu$n công Trnh Duy Sn làm ô t ng, Ng s ài thiêm ô
1

Nay là Hà Ni.

2

i Vi t thông giám t%ng lu$n, 1 quyn, Lê Tung son. Theo Phan Huy Chú, khi V! Qu`nh làm xong sách i Vi t
thông giám thông kho, dâng lên vua, T ng D c  mun tóm tt nh<ng iu quan trng trong b s y và có phê phán,
làm thành bài Tông lu$n  c cho ti n, bèn sai Lê Tung son sách ó.

3

Tr ng công chúa: là t

4

Ch a rõ là th c= gì.

c ca ch hay em gái vua.
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ng s Nguyn Khiêm Bính làm Tán lý quân v# i ánh Phùng Ch ng  vùng núi Tam o. Ch ng
thua chy.
Tháng 2, vua thân hành xem t$p tr$n  xã nh Công1, khi v, ng chi nhà hoàng phi Lê th2.
Thiu Khê bá Ngô Th n%i lon b git.
Nm này, bt các trn np thuyn gZ  i ánh Ai Lao.
By gi lúa chiêm có cây sinh mt ht thóc hai nhân go.
Ly Công b h<u th lang Lê Tán T ng làm quyn Li b h<u th lang.
Tháng 8, tháng 9, n c to.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 7, An Hoà hu Nguyn Ho'ng D# tâu xin thu lúa n in
[26a]  chi dùng cho nhà n c.
Bn +ng Hân và Lê Ht làm lon  vùng huy n Ngc Sn3, Thanh Hoa. Ngày 27, vua sai t ng
thng lãnh binh s , ly Z Nhc làm Tán lý quân v# i ánh d>p.
Bính Tý, [Hng Thu$n] nm th 8 [1516], (T" tháng 4 tr i là Chiêu Tông Quang Thi u nm
th 1; Minh Chính c nm th 11). Mùa xuân, tháng giêng, by gi là k` i t$p các quân, Trn Công
Ninh n%i lon  x ò Hi, huy n Yên Lãng4. Ngày 23, vua sai ông các i hc s Z Nhc trn gi< Kinh
thành, vua ích thân em các i thn vn võ và ô c nm ph i theo. Quân ra c a Bc Thn, vua
ng  hành ti bên sông Nh Hà, ra l nh cho các t ng qua sông tin ánh, phá tan quân gi+c, git  &c
rt nhiu. Ri lu$n công các t ng s , trao quan chc cho t"ng ng i.
Tr c ây, vua thích làm nhiu công trình th% mc, p [26b] thành rng ln my ngàn tr &ng,
bao quanh i n T ng Quang, quán Chân V!, chùa Thiên Hoa  ph ng Kim C%, t" phía ông n phía
tây bc, chn ngang sông Tô Lch, trên p hoàng thành, d i làm c a cng, dùng ngói vz và t á
n n xung, ly á phin và gch vuông xây lên, ly st xuyên ngang. Li sai làm thuyn chin, sai th& vJ
kiu, sai bn n< s trn trung chèo thuyn chi trên H Tây, vua cùng chi, ly làm vui thích lm.
Ng i th& V! Nh Tô làm i n ln hn trm nóc, dùng ht tin ca và sc dân trong n c. Li làm C u
Trùng ài, tr c i n ào h thông vi sông Tô Lch  d?n n c vào, th thuyn Thiên Quang cho m+c
sc du ngon. H y quan co khúc khuu, m c a cng có th ch thuyn nh> ra vào  rong chi, c c
k` xa x.
Dân chúng au kh%, binh lính m t nhc. Quân nm ph p thành [27a] ch a xong  &c, n
ây li có l nh bt các nha môn  trong ngoài kinh thành phi làm, t$p h&p nhau ly h, khiêng t. Vua
hàng ngày bt thn ng chi các ni, chZ nào v"a ý thì th ng cho bài vàng, bài bc. Có chZ ã làm
xong li phi làm li, s a %i xây p li, ht nm này qua nm khác, liên miên không dt. Quân lính p
thành mc chng dch l n mt phn m i.
Tháng 3, n c to.
Ngày mng 6, Thun Mj i n giám Trn Co  trang D zng Chân, huy n Thu  ng làm lon5.
Co thy li sm nói r'ng, ph ng ông có v &ng khí thiên t , lin ngm m u vi c i nghch, trá x ng
là cháu cht ca Trn Thái Tông, là h ngoi ca Quang Th#c hoàng h$u6, cùng vi con là Cung và bè

1

nh công: tên xã, thuc huy

2

Lê th là bà phi ca Uy M#c .

3

Ngc Sn: tên huy

n, thuc ph V nh T ng, nay thuc tnh V nh Phú.

4

Yên Lãng: tên huy

n, thuc tnh V nh T ng, nay thuc tnh V nh Phú.

5

Trn Co: C

6

Quang Th#c hoàng h$u: Tc Ngô Th Ngc Dao, bà phi ca Lê Thái Tông, sinh ra Lê Thánh Tông.

n Thanh Trì, nay thuc ngoi thành Hà Ni.

ng m#c chép là Trn Cao.

Thu  ng: là tên huy

n, nay là vùng Thu Nguyên, Hi Phòng.
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ng là bn Phan *t (tc ng i Chiêm, tên là ng L&i, nguyên là gia nô ca Trnh Duy i), ình Ngn,
ình Ngh , Công U^n, ình Bo, oàn B dy quân  chùa Qu`nh Lâm1 huy n ông Triu, chim c các
ni  hai huy n Thu  ng và ông Triu, trn Hi D ng. Co mình m+c [27b] áo en, quân s u
co trc u, t x ng là  Thích giáng sinh, tim x ng niên hi u là Thiên ~ng.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, Trn Co em quân qua các huy n Tiên Du, Qu D ng, Gia
Lâm, tin sát n bn B , b cách sông không sang  &c. Vua ích thân i ánh, ng  i n Tr ng
Th (tc là i n Qu`nh Vân), ra l nh iu ng các t ng. Bn ông Nham bá Li Thúc M$u, Qung
Phúc bá Nguyn Khc Nh &ng, Minh V! bá Trnh Hng ch huy quan quân qua sông ánh mnh n các
vùng B , Lâm H2. Vua sai bn ba ting súng, các quân xông lên ánh, c phá quân gi+c. Co thua
chy v Ngc Sn3. Ngày mng 3, vua sai nh qu$n công Phùng Tin, Diên H ng bá Trnh Kh%ng Chiêu,
Phú Lc bá Trnh Ngc em quan quân i ánh my ln không  &c. Tin và Kh%ng Chiêu u b t tr$n.
Trnh Ngc b bt, Co mun cho làm quan, nh ng Ngc [28a] không chu khut mà cht. Ho'ng D#
em quân óng  dinh B .
Trnh Duy Sn git vua  c a nhà Thái Hc. Tr c ây, Duy Sn vì nhiu ln can ngn trái ý vua,
b ánh b'ng tr &ng. Duy Sn mi cùng vi bn Lê Qung , Trình Chí Sâm m u vi c ph l$p, bèn s a
son thuyn bè, khí gii  bn Thái C c4, nói phao lên là i ánh gi+c. êm mng 6, hi canh hai, em
hn 3000 ng i  các v Kim ngô và H v vào c a Bc Thn. Vua nghe tin y, ng là có gi+c n, bèn
ng ra ngoài c a Bo Khánh. Ngày mng 7, m m sáng, có Th"a ch Nguyn V! theo vua i tt qua
c a nhà Thái Hc. n h Chu T c, ph ng Bích Câu5, vua g+p Duy Sn và h=i: "Gi+c  ph ng nào?".
Duy Sn không tr li, quay nhìn chZ khác c i m lên. Vua qut ng a chy v phía tây. Duy Sn sai v!
s là tên Hnh [28b] cm giáo âm vua ngã ng a cht ri git cht. Nguyn V! c!ng cht theo vua.
em xác vua v quán Bc S, khâm li m6 ri em thiêu (có thuyt nói:  xác ngang trên mình ng a,
em v c a Nam Thi u  vi n ãi L$u, chZ ph T t ng). Khâm c hoàng h$u (tên thuw là ôn Tit),
c!ng t nhy vào l a cht. Quân s em hai quan tài v chôn  làng Ng Thiên, giáng phong vua làm
Linh n V ng (nay có i n Quang Hiu  xã Mj Xá, huy n Ng Thiên). H$u h Nguyn, tên huý là o,
con gái viên qun l nh  h ng Vn Giang. Nguyn V! ng i làng Thiên MZ7, huy n T" Liêm, do Z t
tr ng k` thi H ng, vit ch< tho >p, li em th quân ng ngh a8, t" u, làm quan n Binh b t
th lang,  &c vua rt yêu quý. Khoa thi Hi nm Giáp Tut9. V! ã 58 tu%i, vn vit lng cng, ã không
 &c trúng tuyn. Vua cho thi li, ly Z  nh giáp tin s xut thân. Không bao lâu, làm ti Hình b
th &ng th kiêm Bo Thiên i n ông [29a] các i hc s , Hàn lâm vi n th"a ch nh$p th kinh diên,
ngày êm ung r &u ánh bc  ni i n, b ng i by gi coi khinh. n nay i theo vua, bo con
r'ng: "n lc ca vua, phi cht vì nn ca vua", c!ng b Duy Sn git.
Linh n gian dâm vi v& lJ ca cha,  tang cha m> ít ngày, m &n tên ca anh
 c p n c ca ng i khác10, xa hoa dâm d#c quá , hình pht n+ng, thu khoá
1

Chùa Qu`nh Lâm:  xã Hà Lôi, huy

2

Lâm H: tên xã, nay thuc huy

3

Ngc Sn: C

4

Bn Thái C c: thuc ph

5

Ph ng Bích Câu: t

6

Bn dch c! dch là "ly chân y em thiêu", có chú r'ng: "ho+c gi là minh y là áo ma". Chúng tôi cho r'ng có th là ch< "trí", "trí
y" là khâm li m.

7

Thiên MZ nay là làng i MZ, huy

8

Quân ca Gin Tu công Dinh n%i lên ánh git Uy M#c .

9

Khoa thi Hi nm 1514.

n ông Triu, nay thuc tnh Qung Ninh.

n Gia Lâm, ngoi thành Hà Ni.

ng m#c và Bn dch c! u chép là Trâu Sn, và chú là xã Trâu Cu, huy n Qu D ng, trn Kinh Bc (nay là
huy n Qu Võ, tnh Bc Ninh).

10

ng Thái C c, huy n Th X ng, t ng  ng vi khu v c ph Hàng ào, Hà Ni ngày nay.

ng  ng vi khu v c ph ng Quc T Giám, qu$n ng a bây gi. Ph ng này còn có ph Bích Câu.

n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.

Khi mi n%i ngh a quân, T ng D c  d ng c ca C^m Giang V ng Sùng là anh rut ca mình  ly li ngôi vua ca Uy M#c
.
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nhiu, git ht các thân v ng, can qua xy ra khp ni, ng i thi y gi là "vua l&n",
im nguy vong ã  &c thy ó!
By gi, Duy Sn ã git vua, lin bàn m u vi ng i tông tht và i thn, nh l$p Quang Tr,
con ca M#c Ý V ng1, nh ng V! Tá hu Phùng Mi không nghe, bàn l$p con tr ng ca C^m Giang
Sùng là Y. T ng qu$n công Phùng D nh sai l c s git Mi  Ngh s  ng trong cung cm ri l$p
[29b] Quang Tr (khi y 8 tu%i). Mi  &c 3 ngày, ch a kp %i niên hi u, thì Trnh Duy i em v Tây
ô2.
By gi An Hoà hu Nguyn Ho'ng D# óng quân  B , nghe tin Duy Sn làm vi c thí
nghch, lin n%i gi$n em quân v &t sông, t phá ph xá  kinh thành, nh cùng vi con em gia thuc
tính vi c báo ph#c, bèn chém V! Nh Tô  ngoài c a kinh thành.
Tr c ây, Tô xut thân là th&, em kj xo mê ho+t vua,  &c lm b% làm ô c kiêm coi các
s  Công b. By gi,  ng làm i n ln trm nóc ch a xong, dân gian ai c!ng nghin rng tc gi$n.
n khi vua b hi, Nh Quang Tr sau b Duy i git.
Tô c!ng b qung xác ra ngoài ch&, quan dân ai c!ng ch tr= xác hn mà chê c i, có ng i còn
nh% n c bt.
Ngày hôm y, Trnh Duy Sn và Lê Ngh a Chiêu cùng các b$c huân c u tông tht i thn cùng
nhau ón con tr ng ca C^m Giang V ng là Y l$p lên lên làm vua, khi y 14 tu%i. Bn Duy Sn, Ngh a
Chiêu thy Ho'ng D# t [30a] phá kinh thành, bèn sai l c s àm C ón vua ng ra ngoài, v thành
Tây ô  Thanh Hoa, hi th dy quân khi ngh a. Ch có Lê Qung  ra u hàng Trn Co. Lúc y,
thành ã tht th, xã tc b= ph, dân chúng vào thành tranh nhau ly vàng bc, ca báu, bch àn, x
h ng, l#a là t gai y trong dân gian; sách v, h tiêu, h ng li u các th vt b= trên  ng ph cao
n 1,2 tc, không th k xit. Ng i mnh khoW tranh c p vàng bc, có ng i ly  &c n ba, bn
trm lng, ng i yu c!ng  &c n hn hai trm lng. Cung khuyt, kho tàng do v$y mà ht sch.
S b tu cng tr c ây là bn Binh b h<u th lang Nguyn Trng Qu`, Ha Tam Tnh,
Nguyn Quý Nhã, v n châu B'ng T ng, nghe tin Trn Co làm lon, chim gi< vùng Lng Nguyên3
 ng sá b tc. Thông s Hà Công Min và Z Khánh D [30b] bàn em tin ca nhà n c giao cho
Co, n nm Quang Thi u th 6, b bn Trng Qu` git cht4.
Ngày 11, Trn Co ly  &c Kinh thành, tim +t niên hi u là Thiên ~ng, ra triu  ng làm
vi c, dùng Lê Qung  coi vi c n c. By gi, ô l c s Thit sn bá Trn Chân ng i xã La Ninh5
huy n T" Liêm, t$p h&p các c u d!ng s và h ng binh con em  &c 5,6 nghìn ng i, dy binh  ch&
Hoàng Hoa6. Co nghe tin, bèn chia  ng sai Phan *t t" xã Bo à, huy n Thanh Oai tin ánh. Chân
c!ng t" xã D D#, huy n Thanh àm kéo n. Chân em quân ón ánh tr c, tin n Cn bn7 ánh
nhau d< di vi *t, khí gii ht c, lin ly vò vi nh= ném vào quân ca *t. Chân b th ng  rng,
mi ng rt au, li vì quân b cô l$p không có cu vi n, khó lòng gi< lâu, bèn ang êm rút v óng quân
 ch& Hoàng Hoa. Khi y bn D ng Bo c!ng có hch giúp n c ánh gi+c Co.

1

M#c Ý V ng: tc Lê Doanh, con ca Kin V

2

Bn dch c! chép là Trnh Duy Ngc; CMCB16, 30 chép: Bn Duy Sn và Ngh a Chiêu thy kinh thành b tàn phá, bèn cùng nhau
r c vua v Tây Kinh.

3

Lng Nguyên: vùng t phía bc sông Cu n Lng Sn.

4

Bn dch c! c!ng dch: Bn Trng Qu` b git.

5

La Ninh: CMCB26 chép là La Khê.

6

Ch& Hoàng Hoa: tc ch& Ngc Hà, Hà Ni ngày nay.

7

Cn bn: nguyên vn là "X ôi", ngh a là "Gò bn" hay "Cn bn". Gò này  tri Ging Võ, nay là khu Ging Võ, Hà Ni.

ng Tân, em ca C^m Giang V ng Sùng.
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[31a] Vua t" thành Tây ô, t$p h&p gi<a quân ba ph1 sai Trnh Duy Sn theo  ng Thiên
Quan, ~ng Thiên tin phát; Nguyn Ho'ng D# theo  ng ph Tr ng Yên, Lý Nhân tin phát; chính
dinh Bình Phú hu Nguyn Vn L 2 và V nh H ng hu Trnh Tuy3 em quân thu b cùng tin thEng n
ông Kinh. ng thi g i hch cho các ph huy n. Ngày 19, vua n Tiêu Viên4. Trn Chân i tr c quân
s , mt mình n hành ti bái yt vua.
Ngày 23, bn Chiêu An Sn Nam dinh phó t ng An Tín bá Trnh Hy,  sát Lê Sn5, tán lý Lê
D c , ký l#c Tr ng Huyn Linh k tip tin vây ngoài c a i H ng. Co d?n bn phn nghch lên lu
c a i H ng, pht c, bn súng  chng li quan quân. Mt lát sau, thy ba toán quân trc u t" cu
Mung7, tin vào cung Thuw Quang. Trnh Tuy lùi dn, rút v Hng Mai ng thì g+p [31b] quân ca
Nguyn Ho'ng D#, nên li tin vào. Khi y, Trnh Duy Sn ch huy các quân thy b cùng tin, vây bn
m+t thành. Duy Sn ánh gi+c t" bn Thái c c n bn ông Hà8. Quân gi+c thua to. Trnh Hy vây t"
ngoài c a i H ng. Co óng c a thành c th. Duy Sn vây phía tây bc thành, li g+p bn gi+c phn
nghch  Sn Tây là Hà Công Chân em quân tin sát thành nh git Co và tranh l$p vi vua. Duy Sn
c sc ánh, Công Chân b thua và t tr$n. By gi, T kim im Lê Lin ánh thua, b t tr$n  Dch
Vng (tên xã)9. Co m c a thành chy qua sông Thiên c10, trn lên Lng Nguyên.
6

Ngày 24, vua óng  Thanh àm (tên xã).
Ngày 25, L ng Vn hu Nguyn Thì Ung cùng vi bn Z Nhc r c vua v Kinh.
Ngày 27, vua khôi ph#c ngôi báu, i xá, ly nm này làm Quang Thi u nm th 1. Khi y,
Quang Tr  Tây ô. Sau [32a] b Vn qu$n công Trnh Duy i git, hai em ca Tr c!ng b hi.
Ti ác ca Sn, i th c quá lm. Ngày sau, phi cht bt c k` t
ng i khác c!ng là áng lm!

bi tay

Mùa h, tháng 6, ngày 28, Thái phó Hùng quc công Lê Ngh a Chiêu bàn nh l nh th ng công
cho ai bt  &c cha con Trn Co. Nu bt  &c Cào thì  &c th ng cho 50 ng i. Mt ng i ng u
 &c ban chc H<u ô c, tr$t tòng nht ph^m,  &c n phong ba i, không mun làm quan thì  &c
ban 300 lng vàng, 2.000 m?u rung; mt ng i ng th hai  &c trao chc ô ch huy s, tr$t chánh
tam ph^m,  &c n phong ba i; mt ng i ng th ba  &c trao chc ô ch huy s ng tri, tr$t
tòng tam ph^m; 10 ng i theo bt  &c trao chc ch huy thiêm s , tr$t chánh t ph^m; 13 ng i theo
bt tip [32b]  &c trao chc ch huy ng tri. Nu bt  &c con ca tên phn nghch Co thì th ng
cho 20 ng i, mt ng i ng u  &c trao chc ô c ng tri.
Mùa thu, tháng 8, bt  &c  ng ca Trn Co là Phan *t  huy n ông Triu, óng c!i gii
v Kinh s , em chém  ph ng ông Hà.

1

Ba ph: tc là các ph Thi
Nguyn Vn L

2

u Thiên (sau là Thi u Hoá), Hà Trung và T nh Gia thuc trn Thanh Hoa (nay là tnh Thanh Hoá).

: là em ca Nguyn Vn Lang, ng i trang Gia Miêu Ngoi, huy n Tng Sn (nay là huy n Hà Trung, tnh

Thanh Hoá).
3

Trnh Tuy: là em h Trnh Duy Sn ng

4

Tiêu Viên: t#c gi là V

5

Lê Sn: ng

i xã Vn Phúc, huy n Thanh Trì, Z tin s khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh Thng.

6

Lê D c: ng

i xã i nh, huy n Thanh Oai, Z tin s khoa Nhâm Tut (1502) i Cnh Thng.

7

Cu Mung: thuc ph

8

Bn ông Hà: bn sông Hng, ngày nay  ch% c

a ô Quan Ch ng, Ph Mi, Hà Ni.

9

Dch Vng: tên xã, ngày nay là xã Dch Vng, huy

n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.

10

i xã Thu Chú, huy n Lôi D ng, (nay là huy n Th Xuân, Thanh Hoá).

n Chui, là mt xã ca huy n Hoài An (nay là huy n ~ng Hoà, tnh Hà Tây).

ng Kim Liên, Hà Ni (theo CMCB 26, 32).

Sông Thiên c: tc sông ung.
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Sai Trnh Duy Sn tit ch các doanh th b, ly Ng s ài thiên ô ng s Phm Khiêm Bính
làm tán lý quân v# i ánh d>p vùng Hi D ng; V nh H ng hu Trnh Tuy, An Mj hu Li Thúc M$u và
àm C (ng i xã Lãng Sn ông1 huy n Qu D ng) em qun b i ánh d>p vùng Kinh Bc; Do L
bá Nguyn Bá Tun v vZ yên các huy n  T" Sn (tên ph). Bá Thun v n Qu D ng, b ng i
làng git. Bn Tuy tin n óng inh  Th Cu, huy n V! Ninh2.
Tháng 9, ngày 13, Lê Ngh a Chiêu li bàn l nh th ng công bt t ng nguw.
[33a] Bt  &c i t ng nguw: khó thì th ng 10 ng i, d thì th ng cho 5 ng i; mt ng i
công u bt  &c t ng nguw, khó thì trao chc ô ch huy s tr$t tòng tam ph^m, d thì trao chc ô
ch huy thiêm s tr$t chánh t ph^m.
Bt  &c phó t ng nguw: khó thì th ng cho 8 ng i, d thì th ng cho 4 ng i.
Li nh l nh th ng công nh<ng công thn bt  &c tên phn nghch Co và các quan chc
nguw. Li nh l nh th ng công các l c s , d!ng s , võ s , tun s và con cháu công thn bt  &c t ng
nguw.
Mùa ông, tháng 11, li sai Trnh Duy Sn, Nguyn Ho'ng D# cùng vi Minh V! hu Trnh Cng,
Qung Phúc bá Nguyn Khc Nh &ng thng l nh quan quân i ánh Trn Co  chùa Sùng Nghiêm trên
s n núi xã Trâu Sn, huy n Chí Linh3.
Khi y, Duy Sn thy quân s khó nhc ã lâu mà gi+c Co v?n ch a di t  &c, bèn làm bài vn
 uý lo các t ng s 4. Li sai t` t ng Thit sn bá Trn Chân5, quay v [33b] Kinh s ánh bn a
S . Tr c ó, a S c$y có công lao hoành hành trong Kinh, c zng hip con gái ch a chng, gian dâm v&
ca ng i khác, cho nên Duy Sn sai Chân v ánh. By gi, có sao sa xung trung doanh. Quân Duy
Sn tin n Chí Linh (tên huy n), giáp chin vi quân Co  xã Nam Gin6. Viên t` t ng tên là Hnh
cht ti tr$n. Duy Sn thy gi+c khiêu chin, có ý mun ánh, các t ng can không  &c. Gi+c li khiêu
chin. Duy Sn tc gi$n chia  ng tin ánh, t mình xông lên tr c quân lính. Duy Sn và Nguyn
Th &ng u b Trn Co bt  &c, em v hành quán  Vn Kip git cht. Co tin thEng n B ,
vua sai Thit Sn bá Trn Chân tin ánh, phá tan  &c, chém git rt nhiu. Co phi chy trn v
Lng Nguyên không dám ra ánh n<a, ly sông Nguy t7 làm ranh gii. Chân cm c vi quân Co. Co
truyn ngôi cho con là Cung, tim x ng niên hi u là Tuyên hoà. Sau Co co [34a] u làm s , ^n trn
 &c thoát. Nay các thôn Bo Lc, An Lc, Chu Nguyên8 v?n còn n th Co, có lJ Co cht  ó.

Chiêu Tông Thn Hoàng



Tên húy là Y, li húy là Hu , là con tr ng c+a C"m Giang Vng Sùng, ích tôn c+a
Kin Vng Tân, cháu b!n 'i c+a Thánh Tông, ngôi 7 nm, b Mc ng Dung git, th 26
tu$i, chôn lng Vnh Hng. By gi' trong bu$i lon lc, quyn bính không trong tay, bên

C ng m#c: àm C

1

Li chú ca

2

V! Ninh: Tên huy

3

Trâu Sn: tên xã, thuc huy

4

Bài vn này vit b'ng ch< Hán,  &c din ra quc ng< (vn Nôm) cho mi ng i u hiu, li lJ rt thng thit, b$c thc gi cho
là l. Nguyên vn xem: i Vi t thông s , Truy n Trnh Duy Sn.

5

Trn Chân là con nuôi Trnh Duy Sn.

6

Nam Gin: tên xã, thuc huy

7

Sông Nguy t: tc sông Nguy

8

Các thôn Bo Lc, An Lc, Chu Nguyên, u  huy n Bo Lc, ph Lng Giang, nay thuc tnh Hà Bc.

ng i xã Lãm Sn huy n Qu D ng (CMCB 26, 33)

n, nay là huy n Võ Giàng, tnh Hà Bc.
n Chí Linh, tnh Hi H ng.

n Chí Linh.
t c, là sông Cu ngày nay.
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trong thì nghe l'i xim nnh gian trá, bên ngoài li ham mê sn b&n chim muông, ngu t!i bt
minh, ng ngnh t ph, b nguy vong là áng l&m!
M> vua là hoàng h$u Trnh Th Loan, ng i xã Phi Bo, huy n Thanh Ch ng.
Nm oan Khánh th 2 [1506], tháng 10, ngày mng 4, sinh ra vua. Nm Hng Thu$n th 8
[1516] T ng D c  b hi, không có con ni, bn i thn Lê Ngh a Chiêu, Trnh Duy Sn ón l$p vua.
Sau v Tây ô, x ng xut ngh a quân, tin thEng v Kinh s , u%i Trn Co, ri lên ngôi vua, %i niên
hi u là Quang [34b] Thi u, ly ngày sinh làm Nghi Thiên thánh tit.  &c 7 nm thì ng ra ngoài, Mc
ng Dung l$p em rut vua là Xuân lên ngôi, giáng vua làm à D ng V ng. Nm Thng Nguyên th 5
[1526], b Mc ng Dung git. Sau  &c truy dâng thuw hi u là Thn Hoàng , miu hi u Chiêu Tông.
inh S u, Quang Thi u nm th 2 [1517], (Minh Chính c nm th 12). Mùa xuân, truy tôn
hoàng t% Kin V ng1 làm c Tông Kin Hoàng , hoàng ph# Trang nh i V ng2 làm Minh Tông
Trit Hoàng , li sai L b th &ng th àm Th$n Huy hi u nh miu huý và ng danh (miu huý 20
ch<, ng danh là hai ch _ ____ và Hu ____). Nh<ng khi làm vn hay vit sách  khc in sách u
không cm, nh ng khi c thì u phi tránh, hai ch< lin nhau nh loi "Tr ng Ti"3 u không  &c
vit.
Sai Bình qu$n công Nguyn Vn S là ô t ng.
[35a] Mùa h, tháng 4, ánh cht C Khc X ng gi x ng là Thiên V!. Khc X ng ng i
h ng Nhân V!, huy n Thiên Thi4, làm quân nhân ca Hi u l c tin v , nm Hng Thu$n th 6 [1514],
t x ng là phò mã giáng thân, ít lâu sau li x ng là Thiên V!. n tháng giêng nm này, ra  chùa làng,
+t hi u là Phù Kinh, xin 9 gói cm n ht, ri ly lá gói cm t thành than làm thuc cu ch<a cho
l ng dân không có con cái ri òi gà r &u. Ch<a cho ng i nào là hi u nghi m ngay. Vi c này n tai
triu ình. Vua sai ng i bt gii v Kinh ánh cht, vì hn làm iu quái n mê ho+c dân, cho nên b
git.
Sai Thái bo Thuw qu$n công Ngô Bính là ô t ng.
Ly Nguyn Vn V$n làm Tán tr Th"a chính s ty th"a chính s trn Kinh Bc.
Tháng 5, ngày 28, truy tôn Linh n V ng là T ng D c .
[35b] Mùa thu, tháng 7, ngày mng 1, An Hoà hu Nguyn Ho'ng D# có him khích vi V nh
H ng bá Trnh Tuy, óng quân chng nhau.
Tr c ây, Nguyn Ho'ng D# và Trnh Tuy u i ánh gi+c, khi v Kinh s nghe li dèm pha
ca con em, mi thành him khích. Ho'ng D# óng quân  ph ng ông Hà, Tuy óng quân  ngoài
thành i La chng gi< nhau. Ho'ng D# cáo m không vào chu. Khoa quan Nguyn Quán Chi tâu lên.
Vua em chuy n Liêm Ln5, Gi Khu6 d# bo, không gii hoà  &c. n ây, Nguyn Vn L , Trnh Duy
i u vào chu tr c m+t vua, tâu xin gii hoà hai ng i. Vn L ly t m$t chiu trong tay áo ra, tâu
là Trnh Tuy và Duy i em con trai ca Nguyn Trinh là Nguyn Tùng l$p làm nguw chúa, làm vi c i
1

Tc Kin V ng Lê Tân.

2

Trang nh i V ng Lê Sùng, con tr ng ca Kin V ng Tân, cha ca Lê Chiêu Tông.

3

Tr ng Ti: là tên m> Kh%ng T

,  ây d?n làm ví d#.

4

Huy n Thiên Thi: sau là huy

n Ân Thi, tnh H ng Yên, nay thuc huy n Kim Thi, tnh Hi H ng.

5

Liêm Ln: là Liêm Pha và Ln T

6

Gi Khu: là Gi Ph#c và Khu Tuân, là hai viên i t ng ca Quang V! nhà Hán. Tuân git viên b t ng ca Ph#c, hai ng i
sinh him khích, toan ánh git nhau. Quang V! gi hai ng i ti và d# r'ng: "Nay thiên h ch a yên, sao hai con h% li chi vi
nhau". T" y, Gi Ph#c và Khu Tuân vui vW cùng i chung xe ra v, và kt bn vi nhau.

ng Nh , ng i n c Tri u, thi Chin Quc. Liêm Pha là t ng võ, Ln T ng Nh là t ng
vn. Liêm Pha c$y mình có nhiu chin công nhiu ln làm nh#c Ln T ng Nh , nh ng T ng Nh u né tránh, ng i nhà ly
làm h% th>n. T ng Nh bo r'ng: "S d n c Tn không dám ánh Tri u, vì có hai chúng tôi. Nay nu hai con h% ánh nhau,
nht nh sJ có mt con b hi. Vì th, tôi coi vi c n c là trng mà b= thù riêng i". Liêm Pha nghe  &c câu y, thân hành n
xin lZi T ng Nh và xin kt bn chí thân.
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nghch. Th là vua sai bt Duy i và H<u ô c Lê Ích C u u em chém c. Trnh Bá Quát thì b tht
c% cht. em u ca Trnh Duy i bêu  ngoài dinh quân ca Thit Sn [36a] bá Trn Chân.
Hôm y, Nguyn Ho'ng D# ct quân ánh Tuy  các ph ng V nh X ng, Khúc Ph, Ph#c C%1
ti kinh thành, ba ln ánh mà không  &c. T` t ng ca Trnh Tuy là Nguyn Th Phó trúng tên phi
lui. Tuy bèn chy vào Thanh Hoa. Trn Chân thy Nguyn Ho'ng D# u%i Trnh Tuy, bèn ct quân ánh
Ho'ng D# (tr c ây, Duy Sn và Trnh Tuy là ng i cùng h, Duy Sn nuôi Trn Chân làm con nuôi),
m$t g i th cho con em  các dinh Sn Tây cùng ánh. Ngày hôm y, Ho'ng D# vào yt kin vua, nh
ra c a i H ng, ng là có Trn Chân  ó, bèn ra c a ông Hoa. Lát sau, xung thuyn lánh v Thanh
Hoa.
By gi Mc ng Dung trn th Sn Nam, Trn Chân g i th khuyên ng Dung ch+n gi< li,
ng Dung không nz, nên Ho'ng D# i  &c thoát.
Tr c ây, khi Ho'ng D# ánh nhau vi Trn Chân, tri sp ti, có ám mây nm sc n%i lên 
ph ng ông, ri mây vàng bay tn khp tri. Ng i thc gi cho là im l.
[36b] Triu Lê vào thi Quang Thi u, gi+c bên ngoài ch a yên, quyn thn
ánh l?n nhau, chém git nhau d i c a khuyt, chn Kinh s ?m máu. M+t tri vàng
ti, mây tri tán lc, cái im v$n n c ngày mt suy ã xut hi n t" y.
Xung chiu truy tôn M?n L công làm Uy M#c .
Ngày 28, git cht Trn Công V# gi x ng là Thiên Bng (Công V# là quân nhân, ng i xã Phm
Tùng, huy n Gia Phúc).
Tr c ó, Phó t ng t ô c V! Xuyên bá Mc ng Dung tâu r'ng: Công V# làm trò yêu
quái, di trá mê ho+c dân ngu, và h+c ti quan Th"a Hin là bn Lê Ton và Z Thao tin mê tà thuyt,
i ý là: Thn trm ngh : iu nhân, ngh a, trung, chính, b$c thánh nhân th ng làm, vi c quái, l c,
lon, thn2 thì thánh nhân không nói. Xét các i tr c, chng c rành rành. Nh Hoàng  tr dân thì
phi th$n trng phân cách u minh3, [37a] Cao D ng4 d ng n c phi rch ròi gii ranh tri t. Nh
v$y là  d ng tiêu ích cho  ng thi, l u g ng rn cho h$u th. Ln lao thay thánh th &ng, m v$n
trung h ng vW vang, làm vua làm thy tt >p, vi c vZ tr m nhi m v mình; dùng o, dùng c dy
rn, phúc mu nhi m mong cho chóng ti. Khp trong cõi b, u  &c no m sinh sôi. Nay quân nhân
C Khc X ng  làng Nhân V!, huy n Thiên Thi, và quân nhân Trn Công V#  làng Phm Tùng, huy n
Gia Phúc là hng lính mn, vn a dân th ng, áng lJ phi theo o vua,  ng vua, kính tuân li
dy, li gi x ng Thiên Bng, Thiên V! l"a di dân ngu. Bin chùa Ph$t Phù Kinh thành tr ng bán gian,
m &n miu thn B Bái làm % cha nguy. Tán tro làm thuc, thu$t l"a mà già trW ua nhau; c chú vJ
bùa, k t mà xóm thôn s& ph#c. [37b] Bn yêu quái ã làm nh v$y, kW s phu nên gng sc bài tr<.
Th mà bn quan Th"a Hin, ã t"ng c sách thánh hin, u gi< trách nhi m g ng m?u, áng phi
nh Nhân Ki t5 phá n nhm  Hà Nam,  tr" mê ho+c, nh H D nh6 ánh thy chùa  Qung ông
 b= d oan. Sao bn phàm t#c y không hiu lJ th ng tình nh v$y? Lê Ton, Lê V$n thì u mê không
tnh ng, mê tín iu x'ng b$y dâng s tâu càn; T Ký, Z Thao, thì ngu ti chEng hiu gì, ph# ho theo
li h mà tâu nhm. Nht nht u theo v t o, dn dn mê ho+c thói ct ng. L"a nhau b'ng quái

1

V nh X ng, Khúc Ph, Ph#c C%: u là tên ph

2

Lu$n ng<: Kh%ng T không hay nói ti nh<ng vi
ri lon, thn: vi c qu thn.

3

U minh: U là ni u ti, ng

i mê tín ch cõi âm ph.

4

Cao D ng: vn là tên n

c, Chuyên Húc làm vua  Cao D ng, cho nên gi là Cao D ng th.

5

Nhân Ki t: tc ch Nhân Ki

6

H D nh: ng

ng, thuc kinh thành by gi.

c "quái, l c, lon, thn".

Quái: vi

Minh: là sáng, ch ni d

c quái n;

l c: vi

c d!ng l c,

lon: vi

c

ng th.

t i  ng. Khi làm Tun ph s Giang Nam ã h l nh phá hu 1700 n th nhm.

i Ngô H ng, t là Ph ng Dung, tính khoan h$u, i L ng Nguyên  làm La Châu th s , phong Hán D ng
huy n hu, bài tr" mê tín d oan.
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n, do nhau b'ng qu thn, chúng ã làm nh<ng trò gian di; rn gì không hình pht, s a gì không
pháp lu$t, xin phi nêu iu cm cho nghiêm. Vua y theo.
Ly Nguyn D làm Ng s ài phó ô ng s .
[38a] Mùa ông, tháng 11, ngày 20, ly Z Nhc làm Li b th &ng th kiêm ông các i hc
s nh$p th kinh diên.
Tháng 12 nhu$n, git t+c thn Lê Qung . Tr c ây, Lê Qung  u hàng Trn Co. n
ây, bn trn t ng Hà Phi Chu^n, Nguyn LZ bt  &c gii v Kinh s . Mc ng Dung dâng s xin git
i, i ý nói: "Tam c ng ng! th ng là r ng ct chng z tri t, là tr# á gi< yên sinh dân. N c
không có c ng th ng, d?u là Hoa H c!ng thành Di Dch, ng i không có c ng th ng, tuy m+c áo
xiêm c!ng hoá chim muông. T" x a n nay, ch a có ai b= c ng th ng mà có th ng trong khong
tri t  &c. Nay Lê Qung  nh m phong ca ông cha, th mà ch mt m c d a d?m, dòm ngó 
vành. Mun vua yêu thì [38b] nnh hót trm chiu, nm quyn th thì xoay trò lm cách, gây nên tai
ha  các i oan Khánh, Hng Thu$n nguyên c âu ch trong mt sm mt chiu? n khi gi+c Co
gây vi c binh ao, tim x ng v hi u thì kW y li tham sng s& cht, nz nh nhuc làm tôi kW thù; m &n
danh t c i l"a dZ dân ngu cho gi+c Co; làm u m#c i cu phong n c ngoài cho gi+c Co. Hành
ng nh loài chó loài l&n, b#ng d t a con cánh, con c u (c u là loài chim d<, cánh là loài thú d<; c u
n tht cha, cánh n tht m>). Mi ng i ai c!ng ph nh%, mà kW kia v?n ngoan ngu không chuyn, không
h ngh ti n h$u ca vua cha, ngh a ln ca c ng th ng. Ti ca nó i vi tri t, i vi t% tông,
i vi thiên h không th nào tha  &c. Nay bn t ng thn Hà Phi Chu^n và Nguyn LZ ã bt  &c
chính thân tên y, kính xin sc ch cho l c s em git i. Tr c ây L#c khoa và M i ba o ã tâu vi c
tên y làm i [39a] thn g+p bin lon ã không bit cht vì tit ngh a li i th bn nghch t+c. Bn
thn xét thy: C u thái s Thi u quc công Lê Qung   chc t t ng không ht lòng trung, khi g+p
s bin không cht vì ngh a, làm tôi gi+c Co, chng li triu ình,  trn th dinh t ng là bn Hà Phi
Chu^n, Nguyn LZ bt  &c gii np, qu là b tôi phn nghch phm ti rt to. Bn thn trm ngh :
C ng th ng ca tri t, ct  gi< o vua tôi, ngh a ln kinh Xuân Thu càng nghiêm git kW gi+c
lon. Danh ph$n rt rõ, iu lu$t còn kia. Nay Lê Qung  tài hèn nh  &c t$p m, lm d vào chc
t thn. áng lJ phi gng tit trung trinh lo báo áp my triu u ãi. Sao li làm nhiu iu x'ng b$y
tr thành kW gian muôn i. Tính c ng tr c không chu hc Hàn H u1, thói gio quy t còn quá hn Lâm
Ph2. Bung the bt chính, t dâm ô nh Trnh [39b] V 3 tanh hôi, tr# ct kém tài, sc phò tá nh Y
Chu4 li thiu. Theo ý riêng làm trái lJ,  phép n c  lng quyn. Phòng tai ho ca qu dòm nhà5 thì
ch+t phá cây r"ng, m rng nhà c a, tr% m u m>o cho ng i lú rut thì t cm h r &u chuc mi khp
h liêu. Ch gp vi c tìm vàng, t$u rung, ch chm iu bán ng#c mua quan. Trong thì các chc ph, v
u t" c a hn mà ra, ngoài thì các quan th"a hin u do tay hn tuyn b%. D tham lam, nh sui khe
vô t$n, bn chy cht thì c xí r c mi. #c khoét xóm làng, dân dã khn cùng mà không th ng xót.
K c ng ri lon, chính s mt rZng mà chEng ngh lo. Trên thì ph# li công n p  ca triu ình,
d i là làm h=ng c nghi p ni truyn ca tông t%. Vi c làm nh th sao gi là ng i khôn? Mi ri nhân
khi gi+c Co tim hi u c p ngôi, li chEng bt ch c Chân Khanh khng khái liu mình6. Chng z nn
n c thì [40b] không vung giáo gi< cho xã tc, tham tic ca nhà li nh ào lZ chôn giu bc vàng.
Li th x a dám ngày ngày quên lãng, triu ình gi+c li ti ti n ng nh. G+p nguy bin, u mê không

1

Hàn H u: T t

2

Lâm Ph: tc Lý Lâm Ph, làm t t

3

Trnh V

ng i  ng, tính c ng tr c hay can gián.  ng Huyn Tông có iu gì lm lZi th ng h=i quan hu c$n
Hàn H u có bit không. Nói xong, ã thy Hàn H u dâng s can ti.

ng i  ng, tính gio quy t. Ng i  ng thi bo r'ng Lâm Ph ngoài mi ng nói ngt
nh m$t, nh ng trong b#ng cha y dao mác.
: tên hai n c thi Xuân Thu. Hai n c này có t#c trai gái t# hp dâm lon vi nhau. i sau gi thói dâm lon là thói

Trnh.
4

Y: tc Y Doãn, hin thn ca vua Thái Giáp nhà Th

5

Qu dòm nhà: theo in "Qu hám" trong Kinh Dch.

6

Chân Khanh: ng

ng.

Chu: là Chu Công án giúp Thành V

ng làm nên nghi p ln.

i i  ng c Tông, mang phù tit i d# kW phn nghch Lý Hy Li t, không chu khut b git cht.
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bit cht theo; th kW thù, nhuc nh nh<ng mong sng tm. Cúi u ly kW nghch t+c, áng h% th>n
vi loài voi múa kia còn bit ngh a hn1; làm mi d# bn ngu dân, li ngu xu^n quá l! ong àn n. Gm
g" tr m+t cn li, n nn cn rn kp sao! Hung chi c thánh thn mun cho %i lZi quay v, lòng tin
th c bao ln t= trong chiu ch, mà sao nó không h nh c!, ngoan c nuôi m u k gian tà. Manh ti
phn Hán nh Bành Manh2, gi?m vt chng  ng ca Chu Th 3. Sóng bin mênh mang, r a sao cho
xu ti kia chng cht; l i tri lng lng, a gian kia âu  &c dung tha! M+t m!i nào mà trông vng
nh$t nguy t, nói nng sao áp li các quan liêu. Quên [40b] ng i thân, n c p ca ng i thân; th
ph#ng chúa, li quay sang phn chúa. KW tôi con bt trung bt hiu, ti tht thân ã phm hàng u;
vi c hình pht có b$c có iu, kW phn bi phi dung phép n c. Li triu thn dâng tâu vi c i thn
phn n c theo gi+c. Bn thn xét thy c u thái s Thi u quc công Lê Qung  trong nm oan
Khánh và Hng Thu$n cha m u ho lon, quy ri thiên h, n khi gi+c Co ánh vào Kinh s , ã
không bit gi< v<ng khí tit kW làm tôi, li quay m+t v h ng Bc th kW thù ch, rõ ràng là phn n c
theo gi+c, can vào ti n+ng. Vì th, bn thn trm ngh : o th ng ca tri t, không gì n+ng b'ng
ngh a vua tôi; quyn ca  v ng, rt nghiêm khc git kW lon t+c. Hung chi, mt a b phu nh Lê
Qung , chút tài mn mt u, mt th ng li lm gi< trng quyn tam thai, nh vc4. Mua ng#c bán
quan, ã gây ho [41a] thi oan Khánh thanh bình gi< nghi p; nnh vua hót nhm, li làm mt n c
bu%i Hng Thu$n cai tr h dân. Nh<ng vi c nh?n tâm, k sao cho ht; tai ho mt mát, không chi không
làm. M i nm nuôi mm lon thiên h, có khác gì Lâm Ph gian phi; mt sm n%i quân phn Ng!
D ng5, ã xy ra lon Lc Sn nghch t+c. Trm h vì th mà xôn xao, chín miu vì th mà kinh ng.
áng lJ phi liu mình báo n c,  chuc ti bán n c hi dân; th mà li tham sng s& cht, ành làm
kW th thù, theo gi+c. Làm tôi gi+c Co, lâu n ba nm; giúp ngm gi+c Co, có n trm cách.
Chiu nguw, d# nguw, sc nguw, phong t c danh  l"a di dân ngu; kW him, hành him, li
him, x ng u m#c  cu phong ngoi quc. Th c không b'ng loài chó l&n, li kém c l! kin ong.
Nay xin kính c^n tâu lên". Qung  b x t .
[41b] Cho Nguyn M$u làm tham chính Hi D ng kiêm tán lý quân v#  dinh Qung Phúc bá
Nguyn Khc Nh &ng. Tr c ây, M$u làm Hin sát s Thanh Hoa v nhà chu tang, khi ht tang li vào
Kinh. By gi g+p lúc Trn Co làm lon, M$u không chu theo m nh l nh ca gi+c. Triu ình cho là M$u
có s vng, li cho làm tham chính bn x và kiêm chc tán lý; không bao lâu,  &c thng Thái bc t
khanh.
Nm y, trong n c ói to, xác ng i cht ói n'm gi lên nhau. Nh<ng ni tri qua binh l a
nh ông Triu, Giáp Sn  Hi D ng, Yên Phong, Tiên Du, ông Ngàn  Kinh Bc là càng ói d<. By
gi, vua còn bé, th n c lâm nguy, các t ng u t x ng hùng x ng bá, gây ra him khích vi nhau.
Thit Sn bá Trn Chân ã u%i Nguyn Ho'ng D#, v?n trn gi< Kinh s .
Vua sai T hin Thit Thành bá và t ng mi hàng là bn Nguyn Công  em quân b, Mc
ng Dung em quân thu u%i bn Ho'ng D# [42a] chy vào huy n Thun H u6 (nay %i thành Thun
Lc, vì tránh tên huý ca Chân Tông). Quan quân ào m Nguyn Vn Lang là cha Ho'ng D#, chém ly
u. Ho'ng D# li hi quân chng nhau vi quan quân. Nhân ó Ho'ng D# g i bc th và mt bài th

1

Voi múa: 

2

Bàng Manh: ng i i Hán, V ng Mãng git con Manh, Manh em c nhà ra  ngoài bin, khi Hán Quang V! lên ngôi, có
chiu th ra mi, Manh cáo là già l?n không chu n.

3

Chu Th

4

Tam thai, nh vc: ch cha tâm công. O ây ch Lê Qung  làm n t t

5

Quân phn Ng! D ng: ch quân làm phn ca An Lc Sn.

6

Thun H u: tên huy

ng Minh Hoàng có con voi bit múa. Khi An Lc Sn n%i lon, sai bt voi y ly múa, nh ng con voi ch ng tr"ng
mt nhìn, không chu múa.

: làm thái uý i  ng c Tông. Khi Diên L nh Ngôn làm lon, c Th lên làm chúa. Th x ng , v$y c Tông 
Ph#ng Thiên. Lý Thch thu ph#c Kinh s , Th b= chy, b viên t ng ca hn git cht.
ng, thái s , quc công.

n, sau %i thành huy n Thun Lc, nay là huy n H$u Lc, tnh Thanh Hoá.
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cho Mc ng Dung. Mc ng Dung nh$n  &c th và th ó, lin óng quân không ánh. Bn Ho'ng
D#  &c toàn quân chy v.
nh l nh th ng công v$n ti thóc công  Thu$n Hoá. Nh<ng ng i v$n ti thóc công  Thu$n
Hoá hai ln, u siêng nng c, nu là quan viên thì thng mt cp, th ng hai t ; nu là hng l c s ,
d!ng s , võ s c! làm lâu nm ã có xut thân thì g i v bn quán, nu tình nguy n, cho nh hng nht
thân, b% trung uý, hng mi tuyn, có chân xut thân t" b% v! uý, tr$t chánh bát ph^m, chia vào các v
túc tr c. V vn thuc, nu có xut thân cùng quân sc và dân chúng thì b% phó v! uý, tr$t tòng bát
ph^m.
Ly [42b] Lê Sn làm H b th &ng th .
Mu Dn, [Quang Thi u] nm th 3 [1518], (Minh Chính c nm th 13). Mùa xuân, thi Hi
các c nhân trong n c. Ly Z bn +ng *t (ng i Hi Triu, huy n Ng Thiên, thi ình Z tin s xut
thân) 17 ng i. n khi thi ình, u  vn sách h=i v vi c bit ng i yên dân. Cho bn Ngô Min
Thi u, Nguyn Mân c, L u Khi Chuyên 3 ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Li Kim Bng 6
ng i Z  nh giáp tin s xut thân; bn Nguyn  8 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân.
Xét bài ký ca Nguyn Vn Thái vit: Thn kính xét, triu tr c t" nm Nhâm
Tut, i Bo nm th 3 m khoa thi, ho+c 6 nm mt khoa, ho+c 5 nm mt khoa ch a
có l c nh. n nm Quang Thu$n th 4 là khoa Quý Mùi tr i mi nh ba nm mt
khoa, theo [43a] Hi in ca nhà Minh, ly các nm Tý, Ng, Mão, D$u thi H ng, các
nm Thìn, Tut, S u, Mùi thi Hi, duy có nm M$u Dn, Quang Thi u nm th 3 có khoa
thì là vì nm th 2 là nm inh S u chính là nm m khoa thi, nh ng nm y  ng có
vi c nên n nm nay mi c hành  &c.
Gia phong Mc ng Dung là V! Xuyên hu.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 7, tri m a gió to, sét ánh cht ng i rt nhiu.
Ngày 11, git Thit Sn bá Trn Chân và bè ng ca Chân là bn Trn Trí, Nguyn Nga,
Nguyn Bá i, Lê Nguy n Khâm... 6 ng i  trong cung cm.
Tr c ây, Trn Chân ã u%i  &c Nguyn Ho'ng D#, quyn nm trong tay, Mc ng Dung
c!ng phi s&, mi h=i con gái ca Chân cho con trai mình là ng Doanh. By gi, có kW hiu s làm câu
ca r'ng: "Trn h<u nht nhân, vi thiên h quân, th [43b] u h% v , t th an dân" [Có mt ng i h
Trn, làm vua thiên h, u th= uôi h%, tr n c yên dân]. Vì th, quc c<u Ch Kho, Th quc công
Trnh H u, cùng vi Thuw quân công Ngô Bính bàn vi nhau r'ng: Mt ng i h Trn tc làm Trn Chân,
u th= uôi h% tc là cui nm Dn u nm Mão, s& r'ng vào nm y sJ có bin lon, khuyên vua
sm tr" i. n ây, khi tan chu, vua cho gi Chân và bn  t Trn Trí vào c trong cung cm sai
ng i óng các c a thành, sai bn l c s bt Chân. Chân chy n chân thành, ng i gi< c a bt chém
i.  t ca Chân là bn Hoàng Duy Nhc, Nguyn Kính (Kính sau làm quan vi nhà Mc n chc thái
uý Tây quc công,  &c truy t+ng Tây K` V ng), Nguyn Áng nghe tin y, ánh ba hi chiêng, em
quân vào c a i H ng, thy các c a thành ã óng, bèn tin thEng vào ty ch vn v C^m y. Ng i
gi< c a ngn li [44a] không cho vào. Vua em quân i tun trong thành, bêu u Trn Chân cho xem,
bn Nhc, Kính mi chy.
Ngày 14, bn Nguyn Kính, Nguyn Áng, Nguyn Hiêu, Cao Xuân Thì (có sách chép là bn
Nguyn Chi, Mã C ) cùng hp vi nhau  chùa Yên Lãng1, em quân ánh vào sát kinh thành. Vua ang
êm, chy sang dinh B   Gia Lâm  tránh.
Hôm sau, vua chy n Súc Ý  ng  xã D ng Quang2, ti nhà àm C (C ng i huy n Qu
D ng, có nhà  xã D ng Quan, huy n Gia Lâm1) n quá tr a ch a n cm, dân gian có ng i em
bánh khoai dâng lên.

1

Yên Lãng: nay là chùa Láng  qu$n ng a, Hà Ni.

2

D ng Quang: tên xã, nay thuc tnh Hà Bc.
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By gi, Trnh Tuy óng quân  x Sn Nam có hn 1 vn ng i, nghe tin vua chy ra ngoài,
quân lính tan c. Th là quân Sn Tây2 th sc c p phá, trong thành sch không, Kinh s thành bãi sn
bn, ánh cá. Vua nhân ó, cho gi Nguyn Ho'ng D# ra ánh bn Nguyn Kính. Nh ng Ho'ng D#
l zng l không i.
[44b] T" khi Trn Co vào Kinh mà tông miu tan nát, t" khi quân Sn Tây làm
lon mà Kinh thành sch không, xem th  bit triu Lê không h ng thnh  &c n<a.
Ng i ta có ba b$c phi th ph#ng nh mt là vua, thy và cha, có khác gì nhau
âu. X a Tr ng Tú3 buc t biu vào cán búa, git ng i  ph#c thù cho cha, mà n%i
ting  i  ng; Quách Bc em quân vào trong cung, u%i vua  cu b t ng ca
mình mà danh d$y i Lý4. Nh<ng ng i y  em lòng th vua, th ch mà chuyn
thành o th cha, th thy, có gì khác âu! Trn Chân  triu Lê, có công lao không
phi là nh=.  ng lúc gi+c Co tim hi u c p ngôi  ông Kinh, Chân em quân mt
l< êm ngày xoay s ánh li, n hn m i ngày mà tên u s= Co phi rút chy. n
khi gi+c Co li ánh n B , Chân [45a] em my ngàn quân v &t sông tin ánh,
ch a ti m i ngày mà  ng ca Co tan vz, m+t tri m+t trng ca nhà Lê li sáng,
tông miu ca nhà Lê li  &c th, so vi Thn My khôi ph#c nhà H5, Cát Ph khuông
phù nhà Chu6 có khác gì âu. Th mà khi gi+c ln ch a d>p, bn gian d ng dòm ngó,
trên thì vua ngu ti tin li dèm, trong thì m?u h$u gian phi gây ho, n nZi gi vào
cung cm git kW t ng thn, so vi Lý Cao Tông git Bnh Di7, Trn Gin nh git +ng
Tt8 kW có công b ng v c, ng i vô ti b git hi, ng$m oan nut h$n, tri t không
hay, há chEng au xót lm ? H&p c Nguyn Kính, Nguyn Áng mà bàn, thì hai ng i
này là t ng d i tr ng ca Chân, mài chí ph#c thù, dc lòng tr" gian, liu mình cu
mng cho ch, trên là  báo li n c x a nay, d i [45b] là gii  &c mi oan khiên
ut c, phù trì chính khí cho c vn nm, di t bn gian hùng cho ngay lúc y, o th
thy ã sáng rõ lm ri. Song xét ra, Chân làm t ng không bit rn cm t h<u, khi thì
git b$c danh thn gi<a chn i ô, lúc li ung r &u, ng trong cung L#c Thanh, rt
không phi là l ca ng i làm tôi, th thì Chân b git c!ng là t chuc ly, có gì áng
l!
Ngày 16, ly Li b th &ng th
nh$p th kinh diên.

Z Nhc làm Ng

s

ài ô ng

s

kiêm ông các i hc s ,

Ly Thái bc t khanh Nguyn M$u làm Ng s ài thiêm ô ng s .
Ly Lê Sn làm Li b th &ng th .
Tháng 8, sao Thái Bch i ngang tri.
Th"a chính s Kinh Bc Phm Khiêm Bính nghe tin vua chy [46a] sang Gia Lâm, n hành ti
bái yt, ri vâng m nh vua iu ng l ng th c cp cho quân lính.

1

Theo CMCB 26, 39 thì àm C là ô l c s .

2

Quân Sn Tây: ch quân ca bn Nguyn Kính, Hoàng Duy Nhc.

3

Tr ng Tú: ng

4

Tc i  ng. Các vua  ng h Lý nên gi th.

5

Thn My: b tôi ca Thiu Khang nhà H, khi Hàn Xác c

i t Gii, i  ng. Cha Tú là Th^m T b ng s D ng Uông git. Tú chuyn ra L nh Nam, sau ó trn tr
v git Uông. Lúc sp b git, Tú nói: "Xung g+p cha ta thì còn gì áng h$n n<a!".

p ngôi nhà H, Thn My giúp Thiu Khang git Hàn Xác, khôi ph#c c

nghi p nhà H.
6

Cát Ph: Tc là Doãn Cát Ph, b tôi ca Chu Tuyên V

7

Xem K nhà Lý - Lý Cao Tông.

8

Xem K H$u Trn - Gin nh .

ng, có công giúp Tuyên V ng trung h ng nhà Chu.
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Vua sai Cung Ki m hu Hà Vn Chính, Ci Khê bá Lê i Z i gi Mc ng Dung  Hi D ng
v. Vua li chy v Thun Mj  ng, ra coi chu trn quan.
Khi y, ng Dung n yt kin vua, óng thu quân  sông Nh Hà, cho là Súc Ý  ng hi xa,
nhân tâu xin li chuyn v B , ng  Thun Mj  ng   &c ti n theo hu. Li sai ng i i d# bn
t  ca Trn Chân. Bn Nguyn Áng u nói: Thit Sn b git, do  bn Ch Khi, Trnh H u, Ngô
Bính dèm pha, nu git ba ng i y thì vua tôi li nh c!, không có m u  gì khác. Vua nghe k ca
àm C , bèn git bn Khi. Nh ng bn Áng li càng rông rz hoành hành, óng quân không rút.
Tháng 9, ngày 21, Mc ng Dung git Ng s ài ô ng s Z Nhc [46b] và Phó ô ng s
Nguyn D . Khi y, ng Dung cho là vua  i n Thun Mj, thu quân hi gn vi a ph ng ca bn
con em Trn Chân, xin vua ri v Bo Châu1. Z Nhc, Nguyn D u can. ng Dung lin sai  ng
là inh Mng bt Nhc và D n rung dâu ngoài c a bc hành dinh Xuân Z2. V! Du có bài th r'ng:
_ ni tinh k` quái tch d ng,
L zng cung phin phim giá phi hoàng.
Hàm tê chin s yêm giang th &ng,
Ph#c trãi trung thn t o bàng.
Vn lý s" tinh lâm h<u o,
Tâm quân loát tu thác vô l ng.
Thng Long t c h ng v ng a,
Hà bt th hùng quyt nht tr ng.
(Php phi c treo bóng tch d ng,
Hai cung3 buông l ng mt con xung.
Áo tê quân chin ` bên cnh,
M! trãi tôi trung cht cnh  ng.
Muôn d+m b"a rau r"ng có gi+c,
Ba quân tut dé túi không l ng.
Thng Long là t h ng v ng c!,
Sng mái sao không quyt mt tr ng4
By gi Du thy vua và hoàng  Xuân th thuyn chy ra ngoài, Nhc và D can mà b git,
thiên h ói cm thèm rau, quân lính không có l ng n, vua li không có Thng Long mà ri n Bo
[47a] Châu, cho nên có bài th này (Du ng i Sn Vi5 Z tin s c$p  khoa Canh Ng i Hng c,
làm quan n Thiu bo th &ng th , sau thành b tôi tit ngh a).
inh Mông r c vua v Bo Châu. Vua ã di n Bo Châu, V nh H ng bá Trnh Tuy và vn
thn Nguyn S cùng vi các t ng  Sn Tây cùng m u l$p ng i con ca T nh Tu công Lc tên là
Bng làm vua, %i niên hi u là i c (Bng là cháu bn i ca Cung V ng X ng).  &c n a nm
li ph Bng và l$p Lê Do, %i niên hi u là Thiên Hin (có thuyt nói r'ng Do là em cùng m> vi Bng,
cha là dân th ng, ch a rõ tên là gì). Làm hành di n  xã Do Nha, huy n T" Liêm, ly ng i thôn quê
chia +t quan thuc vn võ tin triu. (Bn Tuy ã l$p Thiên Hin, khi y, Lê Vn Tin làm t%ng binh
Thu$n Hoá. Tuy có g i th cho Vn Tin).
Vua  Bo Châu, có Trình Chí Sâm, Nguyn Thì Ung theo hu, sai ng i i d# Nguyn Ho'ng D#.
Ho'ng  &c tin, bèn dem quân Thanh Hoa ra cu nn. Vua bèn sai Ho'ng D# cùng vi Mc ng Dung

1

Bo Châu: C

2

Xuân Z: Theo CMCB26 thì Xuân Z là mt xã thuc huy

ng m#c chú làm thuc huy n T" Liêm (CMCB26)
n Gia Lâm, trn Kinh Bc (nay thuc huy n Gia Lâm, ngoi thành Hà

Ni) git i.
3

Hai cung: ch vua và hoàng 

4

Theo bn dch c!.

5

Sn Vi: tên huy

Xuân.

n, sau là huy n Lâm Thao, tnh Phú Th, nay thuc tnh V nh Phú.
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[47b] em các o quân Thanh Hoa và Sn Nam chia  ng tin ánh bn Nguyn Áng, Nguyn Kính 
Sn Tây. Ho'ng D# thua to, quân cht rt nhiu. Ho'ng D# chy xung thuyn, t li u không ánh
 &c, lin bãi binh lui v, ch  mt mình Mc ng Dung  li cm c vi bn Nguyn Áng.
Mùa ông, tháng 10, sai Mc ng Dung thng l nh các dinh quân thu, b.
Sai Nguyn Thì Ung, Nguyn Nghim, Lê Ý, Ngô Hoan sang tu cng nhà Minh và xin phong.
Nh ng vì trong n c còn lon, sau không i  &c.
S tu cng ln tr c là Nguyn Quý Nhã t" B'ng T ng tr v, cho làm ông các hi u th .
Vua li chy n dinh Xuân Z, huy n Gia Lâm.
Ly Nguyn Phi H% (có sách chép là Duy H%, ng i huy n Gia Lâm) làm Ng s ài thiêm ô
ng s , V! Lân nh làm Thm chính Thu$n Hoá; %i Th"a chính s Kinh Bc Phm Khiêm Bính làm
Th"a chính s Ngh An; sai [48a] Th"a chính s Ngh An Phan ình Tá làm Th"a chính s Kinh Bc. Vì
Khiêm bính ng i huy n Qu D ng, Kinh Bc; ình Tá ng i Thiên Lc, Ngh An, cho nên có l nh %i
hai ng i. Khiêm Bính nh$n l nh i, ình Tá không chu ti Kinh Bc, ri cùng vi Khiêm Bính cùng tr
nh$m Ngh An.
Ly àm Th$n Huy là Thiu bo, L b th &ng th nh$p th kinh diên.
Sai Li b th &ng th Lê Sn d# t c ô ng s Z Nhc, và ban 100 quan tin iu ving.
(Nhc ng i làng Li c, huy n Vn Giang; tên t là ôn Chính, tên thuw là Vn Tit, tên hi u là
Ngh a Sn tiên sinh. Sinh  &c bn con trai, con tr ng là T%ng, Z tin s c$p  khoa K S u i Minh
c nhà Mc, làm quan n ông các i hc s , con th là Tn, Z ng tin s khoa *t Mùi i i
Chính nhà Mc, làm quan n Hình b th &ng th Trà qu$n công, cht tr$n. Nhc có t$p th vnh các 
v ng trong s theo th  ng lu$t l u hành  i).
K Mão, [Quang Hi u] nm th 4 [1519], (Minh Chính c nm th 14). Mùa xuân, tháng
giêng, vua  hành dinh B . Trnh Tuy làm [48b] cu phao tin quân, qua gi<a sông  khiêu chin.
Vua sai i t ng ánh phá, ch+t t cu phao, chém  &c t ng gi+c Mai D ng bá. Tuy cùng vi Lê
Do rút v vùng Yên Lãng, Yên Lc1. Vua li sai t ng n ánh, bn Tuy ang êm kinh s& trn chy.
Tháng 2, ngày mng 2, có sc ch truyn cho Trung th vit sc m nh và cáo m nh phi có h
tên ng i vit, Th &ng bo t óng n báu.
Tháng 2 n tháng 4, tri nng d<, lúa hi, go kém.
Gi+c Xá  u ngun các x Thái Nguyên, Tuyên Quang n%i lon, c p bt v& con và ca ci ca
dân chúng.
Ly ông các hi u th Nguyn Quý Nhã làm ông các hc s .
Mùa h, tháng 5, bn gi+c Xá tan vz. Khi y, g+p m a to, gi+c Xá óng quân  chZ bùn ly,
[49a], lòng quân chia lìa, không còn chí chin u, quân b tan vz.
Mùa thu, tháng 7, m a to. Sai Mc ng Dung thng l nh các quân thu b vây Lê Do  T"
Liêm, ri phá ê cho n c vz vào quân Lê Do. Bn Do và Nguyn S chy n Ninh Sn2 (tc Yên Sn
ngày nay), quan quân bt  &c, gii v em i rao. Trong khi b gii i rao, S có bài th r'ng:
Bn d#c h ng Chu cu vn dân,
Thu` tri thiên ý bt tùy nhân.
Ô Giang thu khoát nam ông ,
Xích Bích phong cao d bc phn.
Vân ám Ninh Sn long kh vin,
1

Yên Lãng, Yên Lc: tên ca hai huy

2

Ninh Sn: tên huy

n thuc trn Sn Tây, nay thuc tnh V nh Phú.

n, sau %i thành Yên Sn, nay là huy n Quc Oai, tnh Hà Tây.
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Nguy t minh phúc a hc lai tn.
Anh hùng thành bn c% lai h<u,
ãn h$n binh sinh chí v thân.
(Nh<ng toan ph#c n c cu muôn dân,
Tri chEng chiu ng i c!ng khó phn.
Sông rng, Giang ông khôn tr gót1,
Gió to, Xích Bích d thiêu quân2
Ninh Sn mây ám rng xa khut,
Phúc a trng soi hc ti gn.
Anh hùng thành bi x a nay v$y,
Chí i ch a tho h$n vô ngn)3.
Tháng 9, ngày 20, vua v Kinh, i xá, ban ân khp, cho các quan  &c thng 1 cp, phong Mc
[49b] ng Dung làm Minh qu$n công.
Ly ông các hc s Nguyn Quý Nhã làm Li b t th lang.
Canh Thìn, [Quang Thi u] nm th 5 [1520], (Minh Chính c nm th 15). Mùa xuân, tháng
giêng, sai Mc ng Dung làm tit ch các x thu b ch dinh, ly Phm Gia Mô làm tán lý quân v#.
Khi y, V! Nghiêm Uy dy quân  Tr ng Thân, i ng (thuc Tuyên Quang), vua sai Qu`nh
Khê hu V! H em quân i ánh, ly Phm Khiêm Bính làm tán lý quân v#.
Ly V! Du làm thiu bo, Li b th &ng th kiêm ông các i hc s nh$p th kinh diên.
Ly Li b t th lang Nguyn Quý Nhã làm Ng s ài ô ng s .
Mùa h, tháng 4, thi Hi các s nhân trong n c, ly Z bn Nguyn B$t 14 ng i (B$t ng i
Ngh An, [50a] thi ình Z ng tin s xut thân). n khi thi ình, vua thân hành ra u bài vn sách
h=i v nhân tài, cho Nguyn Thái Bt Z  nh giáp tin s xut thân (Thái Bt ng i xã Bình Lng,
huy n C^m Giàng4 có tit ngh a), bn +ng Công Ton, Nguyn B$t 13 ng i Z  tam giáp ng tin
s xut thân.
Sai L b th &ng th kiêm s quan phó t%ng tài tri Chiêu Vn quán Tú lâm c#c +ng Minh Khiêm
biên son i Vi t lch i s ký5 (Minh Khiêm ng i huy n Sn Vi, t +t hi u là Thoát Hiên tiên sinh, có
b Vi t giám vnh s thi t$p6 l u hành  i).
Ly Nguyn H<u Nghiêm làm ch ng Hàn lâm vi n s .
Ban phong Thiu bo Li b th &ng th kiêm ông các i hc s nh$p th kinh diên, V! Du làm
Trinh ý công thn.
Tháng 6, th% tù x Thu$n Hoá u%i viên T%ng binh s oan L ng bá Phm Vn Hun, c p ly
c v& con, ca ci ca Hun. By gi, Vn Hun em nhiu con em i theo, %i +t làm quan các v s,
[50b] quy nhiu dân a ph ng, git ngm th% tù các xã Võ Xá, An Truyn huy n an in7 là bn
H Bá Quang 4 ng i. Vì th, con em ca Bá Quang em hn 4 nghìn ng i bn x n vây bc thành

1

Hng V! thua tr$n  Cai H, chy n sông Ô Giang, sông rng, không qua  &c sông, b git.

2

Tào Tháo ánh Tôn Quyn  Xích Bích, gió ông n%i lên, Chu Du dùng k ho công t sch thuyn bè, thiêu t quân Tháo.
Tháo i bi.

3

Theo bn dch c!, có s a hai câu cui.

4

C^m Giàng: tên huy

5

B s này ngày nay không còn, nh ng có lJ mt phn ca nó  &c  a vào

6

Sách này hi n còn gi<  &c, vi các tên

7

an in: tên huy n, sau là huy n Phong in và huy n Qung in, tnh Th"a Thiên.

n, thuc trn Hi D ng, nay thuc tnh Hi H ng.

Toàn th

.

Vnh s thi t$p, Thoát Hiên tiên sinh, vnh s thi t$p.
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trì, u%i Vn Hun i. Vn Hun b= c v& con trn ra vùng Tân Bình1. Bn Thu$n Hoá Th"a tuyên s
Phm Khiêm Bính, Hin sát s Ngô Quang T%, cùng v& con ca Vn Hun lên thuyn chy trn, dân x
y c p ht ca ci và v& con ca Vn Hun, c ép thuyn ca Khiêm Bính và Quang T% quay v tr s.
Hai tháng sau, vua sai Sái Cnh làm Th"a chính s Thu$n Hoá thay Khiêm Bính. Bn Khiêm Bính do v$y
mi  &c tr v.
Mùa thu, tháng 8 nhu$n, ngày 29, truy t+ng Z Nhc làm Thiu bo, Th &ng th , Ng s [51a]
ài ô ng s Vn Trinh bá, tên Thuw là Vn Tit.
Ly Ng s ài thiêm ô ng s Nguyn M$u làm Phó ô ng s , Nguyn Quý Nhã làm Li b
th &ng th bi th kinh diên.
Tân T, [Quang Thi u] nm th 6 [1521], (Minh Chính c nm th 16). Mùa xuân, phong Mc
ng Dung làm Nhân quc công, tit ch các doanh quân thu b 13 o.
Ly Phm Khiêm Bính làm Li b th &ng th tham d triu chính.
Tháng 3, ngày 14, V! Tông Ngh Hoàng  nhà Minh bng, không có con ni. T" Th Hoàng thái
h$u bàn nh theo ý ch ca t% tiên, anh cht truyn ngôi cho em, làm di chiu, sai i thn vn võ r c
con th là H$u Thông  H ng 2 vào ni nghi p ln, ngày 22, tháng 4, lên ngôi hoàng . i xá. Ly
nm sau làm nm Gia T nh th 1.
Mùa h, tháng 4, ngày 17, d ng bia tin s khoa Giáp Tut nm Hng Thu$n th 6. Sai Thiu
bo Li b th &ng th ông các i hc s nh$p th kinh diên V! Du son bài ký, Trung th giám in
th Chu ình Bo vit ch< chân, Kim quang môn ãi chiu, Phm c Mo vit ch< tri n.
Xét bài ký ca V! Du vit: Tin s khoa Giáp Tut nm Hng Thu$n th 6, v ân
vinh th b$c u theo l nhà Minh, quan Công b xin khc d ng bia  nhà Thái Hc 
l u truyn lâu dài. Nh ng g+p phi v$n hn, binh l a liên miên, vi c khc bia  tên
ch a kp làm xong. Nay b h m nghi p trung h ng, sáng công tin li t, ni theo thánh
hc, khi sâu ngun o, c% võ giáo hoá và %i mi vn t . Mùa xuân nm M$u Dn, ã
[52a] thân ra i n ình ra  sách vn thi kW s . Mùa h nm Canh Thìn li cho m ch
khoa  thu hút hin tài. n nm Tân Tw là d ng bia  tên tin s khoa Giáp Tut, 
b% sung chZ thiu sót trong in l,  t= ý khuyn khích biu d ng nhân tài. Há chEng
phi là biu hi n ca lòng tôn nho sùng o ca c thánh th &ng sao? V li, các tin
s khoa y vn ã  &c tu` tài s d#ng, u  hàng liêu th, ng i thì theo hu c ng
ng a trong khi hon nn, kW thì giúp bàn k hoch trong bu%i tr bình; ng i thì tr dân
coi vi c, ng i thì khi tho vn t"; ph^m hnh tài nng c!ng có th thy  &c i khái.
n nay li i n  &c tô im, tm lòng cm khích bit n d ng nào. Tt phi trong
sch  h ng phúc, tt phi thu chung lo báo n. Tr c ly khi thc sau mi n tài
ngh , tr c là c hnh ri mi n vn ch ng. Là sao sáng, mây l, làm im lành
cho  ng thi, là vàng ngc thiên nhiên, [52b] làm ca quý cho th gian; là g m Can
T ng, Mc Da3  d>p tim lon, là gZ bin nam, k t  v<ng ct r ng; là thóc lúa,
vi, l#a  nuôi sng dân, là sâm linh chi thu$t  d zng th mch n c,  cuc tr
n c n chZ phn vinh, và +t thiên h vào th bình yên nh Thái Sn, bàn thch, mi
có th trên không ph# s biu d ng ca c thánh, d i không ph# vn hc vn ca
i mình. Nh v$y thì công danh s nghi p ghi mãi trên bia á cng, không bao gi phai
mòn. Nu không th thì hình tích ca ng i hay kW d, ca kW nnh ng i trung, ni
dung ca iu phi iu trái, vi c nên vi c chng ch lJ có th giu gim  &c hay sao?
Mùa thu, tháng 7, vua ng n ph  ca Mc ng Dung, gia phong ng Dung làm Thái phó.

1

Tân Bình: Nay là tnh Qung Bình.

2

H$u Thông: là con H

3

Can T ng, Mc Da: là tên hai thanh g

ng Hiu V ng H u Hàng, cháu Minh Hin Tông.

H ng : là ph 

m quý thi c%,  ây ch loi g m quý nói chung.

ca H ng Hiu V ng.
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Tháng 8, vua ng i n Qu`nh Vân, uý lo Mc ng Dung và các t ng s ra vùng Kinh Bc,
Lang Nguyên [53a] lùng bt Trn Cung.
Tháng 9, có sc d# cho Mc ng Dung và t ng s các doanh r'ng: "Tr?m nghe: Vì n c tr"
hung, p b'ng nguy him là trách nhi m ca t ng quân. Cho nên in an n c T xông pha tên n
mà ng i ch phi hàng1 Lý Thái T% i  ng tm gi gió tuyt mà Hoài Sái b d>p2, u là nh<ng
ng i bo v xã tc, có công lao ln vi thiên h c. Khanh là ch% n ng t a ca tr?m, nay gi+c Cung
nhóm hp d ng, trm chin vùng Lng Nguyên, triu ình sai khanh làm ô t ng, tit ch các doanh
quân thu, b c n c, chia  ng tin ánh, ã t"ng trèo non li sui, xông pha m a gió, phá gi+c 
các huy n Ph &ng Nhã, Bo Lc, t phá doanh tri gi+c, chém  &c u gi+c, bt sng tù binh gi+c.
Quân i n âu, không my may xâm phm ca dân, c dân các xã u ã ra u thú, ph#c tùng, tin
thng tr$n nhiu ln tâu lên, tr?m rt khen ng&i. +c cách sai [53b] thiu bo Binh b th &ng th C^m
Sn hu Lê Thúc H u, t l giám t%ng thái giám kiêm tài d#ng kh s Ngô Khoái, t th lang ông các
i hc s Nguyn Quýnh mang sc d# n uý lo khanh và t ng s các doanh, li có 100 lng bc giao
cho khanh, tu` nghi ban th ng cho nh<ng ng i có công. Khi sc d# ti, khanh nên th theo ý tr?m, ly
lòng trung ngh a khích l t ng s ng lòng chung sc l$p cách lùng bt cho  &c chính bn thân tên
phn nghch Cung, còn nh<ng kW b bt hip theo nó thì ht thy không h=i ti.  bn gi+c c p trn
tránh lâu nm, sào huy t b quét sch;  dân mt ph ng phi lm than,  &c yên %n nh x a, cho
 ng s  &c thông sut, cho công ln  &c hoàn thành, thì công lao danh ting ca khanh  li mãi
mãi trong v! tr#, và li th sông cn á mòn, cháu con h ng mãi không bao gi cùng".
Khi y, quan quân tin n vùng Lng Nguyên, bn Cung u [54a] b= chy, bt  &c v& và
con gái ca Cung em git i. Cung chy vào châu Tht Nguyên (có thuyt nói Cung chy trn sang
n c Minh, sau b óng c!i gii v Kinh s ).
Nhâm Ng, [Quang Thi u], nm th 7 [1522], (T" tháng 8 tr v sau, ph# chép Cung Hoàng,
Thng Nguyên nm th 1; Minh Th Tông, Gia T nh nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng, nhà Minh sai
Hàn lâm vi n biên tu Tôn Th"a Ân và Cp s trung Du ôn sang báo vi c Gia T nh Hoàng  lên ngôi.
G+p khi n c ta có lon, bn Th"a Ân không sang n ni  &c. n nm Quý Mùi, Th"a Ân tr v ph
Thái Bình, còn ôn b cht  dc  ng.
Mùa h, tháng 4, ngày 20, gi+c c p n%i lên  Kinh thành, t phá ph xá trong ni thành. Vua
sai ông quân công Mc Quyt, Qung qu$n công Kiu Vn Côn cùng các t ng vào hu túc v . Bn
Quyt và Vn Côn tâu xin cho con em dàn óng  ngoài thành, Kinh k` mi  &c [54b] yên.
Bo Xuyên hu Lê Khc C ng và L ng Phú hu Lê Bá Hiu làm lon, n%i quân  vùng ông
Ngàn, Gia Lâm. Mc ng Dung thân hành em các t ng i ánh không  &c, Phó  hình T thành
quân v# Trâu Sn bá Lê Th cht tr$n ti tr$n. Sau Bá Hiu thua, chy trn lên Lng Nguyên, b bt gii
v Kinh s .
Tr c ây, Bá Hiu  trong làng, ng i làng ai c!ng cho r'ng Hiu là ng i tt, n khi b bt,
già trW trong làng có n hn 50 ng i ti c a khuyt xin chuc ti cho Hiu. Vua không cho, em git 
ch& ông, bêu u 3 ngày.
Mùa thu, tháng 7, ngày 27, vua chy ra huy n Minh Ngh a3  Sn Tây. Khi y, Mc ng Dung
uy quyn ngày mt ln, lòng ng i u h ng theo. ng Dung em con gái nuôi vào hu vua, ting là
chu hu, th c ra là  dò xét, coi gi<. Li cho con tr ng là ng Doanh làm D#c Mj hu, trông coi
i n Kim Quang. ng Dung i b thì [55a] lng ph &ng giát vàng, i thu thì thuyn rng giây kéo, ra
vào cung cm, không kiêng s& gì. Li git bn th v Nguyn Cu, ô l c s Minh Sn bá Nguyn Th và
àm C .

1

in an: là t

2

Lý T: là mt danh t ng i  ng,  &c l nh i ánh Hoài Tây, nhân êm giá tuyt, ánh vào châu Sái, bt  &c Ngô
Nguyên T.

3

Minh Ngh a: tên huy

ng n c T, i chinh ph#c  &c ng i ch.

n, sau là huy n Tùng Thi n, tnh Sn Tây, nay thuc tnh Hà Tây.
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Vua m u ngm vi bn Phm Hin, Phm Th, sai ng i em m$t chiu vào Tây Kinh bo Trnh
Tuy nghênh vi n. Vào canh hai êm 27, bn Hin, Th vào hu yn, ri ón vua ra ngoài, hoàng thái
h$u và em vua là Xuân không  &c bit. Vua ra n xã Mng Sn, huy n Minh Ngh a, Sn Tây. Ngày
hôm sau, ng Dung bit chuy n, em quân i ón ch+n nh<ng ni quan yu.
Ngày 28, ng Dung kéo c  Kinh thành, truyn l nh cho các nhà  ph ph ng không  &c
kinh ng. Li sai bn Hoàng Duy Nhc binh mã u%i theo kp vua  Thch Tht. Vua em quân huy n
Thch Tht chng li, bt  &c Duy Nhc. Ngày hôm y, ng Dung vào Kinh tha [65b] Trình Chí Sâm
và Nguyn Thì Ung ra kh=i tù. Tr c ây, vua cho là hai ng i này hùa theo ng Dung, em giam 
i n Qu`nh Vn, ch a kp git thì chy ra ngoài, cho nên ng Dung tha ra.
By gi, vua ã chy ra ngoài, ng Dung bèn cùng vi Thái s L &ng quc công Lê Ph#, Mj
qu$n công Lê Chu, C^m Sn hu Lê Thúc H u, Ho'ng Lê hu Phm Gia Mô, oan L hu D ng Kim Ao,
Qu`nh Khê hu V! H, D ng Xuyên hu Nguyn Nh Qu, cùng bàn l$p em vua là Xuân.
Li sc d# vit: Ta là cháu ca c Tông Kin Hoàng , con th hai ca Minh Tông Trit Hoàng
, em rut ca Quang Thi u Hoàng . Nay vì êm ngày 27 tháng 7 nm Quang Thi u th 7, Quang
Thi u hoàng th &ng b kW gian uy hip phi di ra ngoài, triu thn là Thái s L &ng quc công Lê Ph#,
Thái phó Nhân quc công Mc ng Dung và các công, hu, [56a] bá, phò mã ô uý, các quan vn võ
ng lòng suy tôn, u nói r'ng sinh dân không th không ng i ng ch, thn khí không th b= trng
lâu ngày, xin ta ni gi< nghi p ln. Ta vì tông xã và sinh dân, ngh a không t" chi  &c, ã tm trông
coi các vi c trong cung ri, các quan vn võ trong ngoài c gi< chc nh c!. Quân h v và t ng s các
doanh nhân  Kinh phi túc tr c nghiêm ng+t, phòng gi< úng phép. Viên chc và dân chúng ph Ph#ng
Thiên và các ph, huy n, xã hãy an c lc nghi p,  gi< phúc sinh toàn.
Ngày 30, Lê Chu và Nguyn Nh Qu ón Xuân sang Hng Th, huy n Gia Phúc1, ri làm hành
i n và gp sai quân dân p l!y C^m Giàng  phòng gi<. Bn Phó ô t ng Bc Giang Phúc Sn bá Hà
Phi Chu^n, Bình H bá Nghiêm Bá Ký, Phúc Nguyên bá Nguyn Xí, Phù H ng bá Phm Ti ã nh$n  &c
[56b] m$t chiu và vn ph d# ca Quang Thi u  t" tr c, bèn em con em x Bc Giang n óng
quân  sông Tây Kiu, huy n ông Ngàn2. Lâm Xuyên bá àm Th$n Huy, Ch ng Hàn lâm vi n Nguyn
H<u Nghiêm và D ng Kho u  c y. ng Dung c thúc các t ng cm c vi bn Phi Chu^n.
ng Dung d# Phm Ti làm h ng o. Bn Bá Ký u thua chy c. By gi, vn thn là bn Nguyn
Bình Hoà, Phm Chính Hoa, Nguyn Bt Tuw, Ch S %ng cùng ti xã Lâm Sn, huy n Qu D ng 
cùng bàn vi Phm Khiêm Bính i theo Quang Thi u , thy Khiêm Bính ã  trong dinh ca Phi Chu^n
ri, bit là vi c không thành, bèn cùng nhau n yt kin Xuân.
Tháng 8, ngày mng 1, ng Dung cùng vi bn Lê Ph# em các quan cùng tôn hoàng  Xuân
lên ngôi hoàng .
Xung chiu r'ng: Tri l$p vua là vì dân, vua vâng m nh tri [57a] là  th ng dân. Anh ta là
Quang Thi u hoàng th &ng, kính nh$m phúc tri, k th"a nghi p t%, d>p yên lon lc, tr li chính
thng, ban b ân c, gi< yên sinh dân, n nay ã  &c 7 nm. êm ngày 27 tháng 7 nay, b kW gian
bt hip di ra bên ngoài. Triu thn là bn Lê Ph# thy tr?m là con th hai ca Minh Tông Trit Hoàng
, là em rut Quang Thi u hoàng th &ng, ng lòng suy tôn, hai ba ln khuyên mi lên ngôi. Tr?m
thy tông xã sinh dân là iu h trng, c ý t" chi không  &c, bèn kính cáo tông miu, ly ngày mng
1 tháng 8 nm nay lên ngôi, %i niên hi u là Thng Nguyên nm th 1, i xá thiên h gm 32 iu.
Ngày mng 10, Thng Nguyên  ng n Ci Miu xã Phúc Diên, huy n Gia Phúc, Hi D ng,
li ng n Hng Th ri làm hành i n  trong huy n, chuyn v$n vàng bc, tin ca,  các kho tàng
trong thành em c v [57b] y.
Ngày 11, Quang Thi u  t" hành dinh Mng Sn tr v Kinh thành, óng ti xã Mang Sn.

1

2

Gia Phúc: tên huy

n, sau là huy n Gia Lc, tnh Hi D ng.

Huy n ông Ngàn:
gi.

by gi t ng  ng vi phn t huy n T" Sn, tnh Bc Ninh và huy n Kim Anh, tnh V nh Phúc bây
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Gió to 2 ngày.
Li khoa cp s trung Nguyn Khc Tuy vào yt kin. Vua sai l c chém Tuy.
Tr c ây, vua cho gi Khc Tuy, Khc Tuy thy vua chy ra ngoài, không chu ti, li có vW
ngo mn. n nay mi vào yt kin, nên b chém.
Vua nhân i qua sông Cung Ki m, cu gãy, b ngã xung sông, áo hoàng bào và ki u u t c.
Sai bt bn D ng ình Tú ph Quc Oai  trách h=i v vi c làm cu gi di, sau li tha.
Ngày 16, vua ng ti hành i n Thuw Quang, coi chu các quan, bn ph ng h ng ng. Bn
Lâm Xuyên bá àm Th$n Huy, Phó ô t ng Phúc Sn hu Hà Phi Chu^n nh$n m$t chiu tr v Bc
Giang  dy binh. Li có bn V ng àm hu Nguyn V nh, Hà Lý hu Lê Qung n yt kin vua. Ninh
Xuyên [58a] hu Lê ình Tú  min d i trn Sn Nam c!ng h ng ng.
Vua li sai Nguyn ình Tú t$p h&p ng i bn huy n và các dinh s thuc chia quân trn gi<
nh<ng ni trng yu  các xã Bc , Ninh Giang, Ngh a L. Sau b ng Dung ánh bi, ình Tú b bn
con em bt  a n dinh ca ng Dung, ri b gii v hành i n  Hng Th. Thng Nguyên  cho là
ình tú có công lao c!, ch sai tht c% cho cht thôi.
Quang Thi u  sai bn Nguyn Kính, Lê V nh, Nghiêm Bá Ký, Kiu Bá Khiêm.
Nguyn Xí chia  ng tin ánh các huy n Gia Lâm, Vn Giang,  ng Hào, C^m Giàng, L ng
Tài, Gia nh, cm c nhau n mt tháng ch a phân  &c, thua.
Khi y, Quang Thi u   hành i n Thuw Quang, sai Trung s i gi Trnh Tuy  Thanh Hoa, i
v n ba, bn bn. Tuy thy vua  Thuw Quang, không nghe li các t ng, tin dùng bn tiu nhân,
[58b] dùng d'ng mãi không n.
By gi, các x Tây, Nam, Bc, Quang Thi u  ã ly  &c c. Mc ng Dung chia các dinh
thu, b ánh vào các x  bn ông Hà, Quang Thi u  sai bn Li Thúc M$u, Nguyn D Hoan,
Nguyn nh, àm Khc Nh &ng dàn tr$n chng gi< và cm c , b ng Dung ánh bi, bn Thúc M$u,
D Hoan phi lùi dn.
Bn H ng Hin bn ng i mang mc, cm giáo t" ph ng Ph#c C% ánh thEng vào i n Thuw
Quang. Lúc y, Quang Thi u  ang coi chu, T%ng tri Trnh Ân tâu r'ng: "Quân gi+c ã n ni ri".
Vua bèn i ra. Mt lát, thy bn H ng Hin xông vào sân i n, lính h v chng li. Vua bèn tránh ra
óng  ình c! xã Nhân M#c, dân chúng ua nhau dâng cháo go, các quan trong lúc vi vàng tan vz,
bt u t$p h&p li. Gi Thân ngày hôm y, vua chy n chùa Trùng Quang, xã Thiên MZ1, huy n T"
Liêm.
Tháng 9, ngày 20 [59a] Quang Thi u  li em quân tr v Kinh s , óng  phía tây kinh
thành (tc là xã Yên Quyt Th &ng2, huy n T" Liêm), làm hành i n  coi chu, d ng nhà Thái Miu 
phía ông thành.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 3, g+p ngày kw ca Tuyên T" Hoàng thái h$u.
Quang Thi u  ti Thái Miu làm l, khi qua cu Yên Quyt, ng i hu che qut, lz chân ngã
xung sông.
Ngày mng 4, g+p ngày Nghi Thiên thánh tit3, các quan dâng biu chúc m"ng.
 &c vài tun, Trnh Tuy em quân ba ph ca Thanh Hoa và t ng s các x gm hn 1 vn
ng i n h giá ri li tr v dinh ca mình. Thuc t ng ca Tuy là Nguyn Bá K vào hu. Phm in

1

Thiên MZ: nay là làng i MZ, huy

2

Yên Quyt Th &ng: t#c gi là làng Cót, gn Cu Giy, Hà Ni.

3

Nghi Thiên thánh tit: ngày sinh ca Quang Thi

n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.

u .
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s& K tranh quyn, tâu vua chém K ri em u  a n c a ình ca Tuy. Tuy do v$y n%i gi$n, bt
u có chí khác.
Ngày mng 10, tri m a, nhiu sâu lúa.
Ngày 13, Quang Thi u  ích thân làm l cu tri. [59b] Bài vn tu cáo vit: Nay nhân v$n
n c g+p b c gian truân, thiên tai t= im cnh tnh. Lúa mùa sp chín g+p phi hoàng trùng, lúa
chiêm bt u li b hn hán. Nhà nông ã b tht vng, muôn h li phi lo bun. Thn ang lúc xiêu
git, ch bit ht sc chm lo, ngh r'ng im lành ch a ng là do t chính ch a tr". Có phi do ng i
trung, kW nnh l?n ln mà ch a bit cách dùng ai, b= ai; có phi do hình pht không trúng mà v?n còn
nhiu lZi dùng nhm, dùng v &t; ho+c là mng ng i phi thí nhiu  u n m!i tên, ho+c là ca dân
b khánh ki t do s u cao thu n+ng? Hay là ng i nm quyn tr n c làm trái lJ iu hoà? Hay là kW
cm quân ánh d>p quá tham lam tàn bo? Cho nên khí âm d ng ri lon, tai bin xy ra luôn. Ngh lo
rt Zi au lòng, kinh s& khôn t= li cu kh^n. Cúi xin r theo nguy n vng ca dân, chuyn li máy then
to hoá.  cho m a ngt ban khp ni, [60a] ác trùng b di t ht, rung ng làm c= phát cây, kp
thi gieo m, lúa má n+ng bông chc ht, toi nguy n bi thu, trm c p im hi l+ng ting, n c nhà
chóng  &c bình yên. Thn xit bao kh^n khon cu xin, bái chúc.
Ngày 17,  ph ng ông có khí vàng =, li có sc vàng tan ra ph khp tri.
Ngày 18, gi Thân, bn Trnh Tuy và Trnh Duy Thuân nói phao là i xem m+t b'ng  d ng
doanh tri trn th  xã Dch Vng. n ti, óng dinh  ó, tng sáng hôm sau, Tuy cùng vi bn Duy
Thuân ph#c quân  Dch Vng, bn ba ting súng, em quân reo hò m . Quang Tuy uy hip, bt vua v
Thanh Hoa. Quc t giám t nghi p Lê H<u Trung cht trong tr$n ó. T" y, c n c u tht vng.
Tháng 11, [60b] ngày 12, nh Sn hu Giang Vn D# khi binh  các huy n Thanh Oai, Sn
Minh1, Hoài An2, Ch ng c. Nhân dân các huy n Thanh àm3, Th &ng Phúc, Phú Nguyên4 u h ng
ng. Liên H bá Lê Vn Phúc cáo cp vi Mc ng Dung. ng Dung còn ang ánh d>p vùng Kinh
Bc, sai t` t ng i ánh: Kiu Vn Côn t" Phú Nguyên tin vào Thanh Oai, Mai Xuyên hu Lê Bá Ký t"
Thành àm tin vào Ch ng c, ông Sn hu Mc Quyt t" Thanh Oai tin vào Ch ng Mj, bn m+t
ánh k>p vào, ánh phá tan quân D#, u%i dài sut êm n t$n chân núi mi v.
Tháng 12, ngày 18, Thng Nguyên  t" hành i n Hng Th tr v Kinh s . Ngày 22, ti hành
ti B , cho sai quan n chu.

Cung Hoàng



Tên Huý là Xuân, li huý là L5 cháu b!n 'i c+a Thánh Tông, cháu c+a Kin Vng
Tân, con th* c+a C"m Giang Vng Sùng, ngôi 5 nm, th 25 tu$i, b [61a] Mc ng Dung
git, chôn lng Hoa Dng. Lúc y, vn nc ã ht, lòng ng'i ã lìa, tài nng li v!n
hng th'ng, hng kém, thì d)p yên th nào c!
Vua là em cùng m> vi Chiêu Tông, sinh ngày 26 tháng 7 nm oan Khánh th 3 [1507]. Nm
Quang Thi u th 7 [1522], Chiêu Tông chy ra ngoài, Mc ng Dung l$p lên làm vua. Ly ngày sinh
làm Khâm Thiên thánh tit. n khi ng Dung c p ngôi, b ph làm Cung V ng, b hi cùng vi
Hoàng thái h$u. Sau  &c truy tôn thuw hi u là Cung Hoàng .

1

Sn Minh: tên huy

2

Hoài An: nay là huy

3

Thanh àm: nay là huy

n Thanh Trì, ngoi thành Hà Ni.

4

Phú Nguyên: nay là huy

n Phú Xuyên, tnh Hà Tây.

5

Bn dch c! chép là Khánh.

n, gm huy n ~ng Hoà và mt phn huy n Mj c thuc tnh H ng Yên c!, nay thuc tnh Hi H ng.
n Hoài c, tnh Hà Tây.

Th &ng Phúc: nay là huy

n Th ng Tín, tnh Hà Tây.
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Quý Mùi, [Thng Nguyên] nm th 2 [1523], (Minh Gia T nh nm th 2). Mùa xuân, tháng 2,
ngày 29, vua  hành dinh B  cho các quan vào chu.
Vì nm tr c là nm Nhâm Ng, theo l có khoa thi H ng, nh ng trong n c lon lc ch a m
khoa thi, nay xung chiu cho hc trò bn x Sn Nam, Sn Tây, Hi D ng, Kinh Bc cùng ti bãi Xuân
Z, huy n Gia Lâm  vào thi (có thuyt nói là  bãi gi<a sông Nh). Ly bn inh Trinh, Hoàng Tông
[61b] làm  i u và giám thí. Phép thi chia làm 4 khu, 4 x cùng ra mt u . Ly V ng M$u Uyên
Z u (tc là V ng Hy Tng).
Thi Hi các c nhân trong n c. Ly Z bn ào Nghim 36 ng i. Khi thi ình, vua thân hành
ra u , h=i v o làm vua, làm thy. Cho Hoàng Vn Tán, Nguyn Thuyên, Nguyn o Quán 3
ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn oàn ình Ch ng 8 ng i Z  nh giáp tin s xut thân;
bn Nguyn Súc 23 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân. Cng s Phm Ngc, V ng Hy Tng
c!ng  trong s y.
Mc ng Dung sai bè ng là bn Sn ông hu Mc Quyt, Qu`nh Khê hu V! H, D ng
Xuyên hu V! Nh Qu i ánh Trnh Tuy  Thanh Hoa, phá tan quân Tuy. Tuy lin di Quang Thi u 
lên u ngun1.
Phong Nguyn Thì Ung làm L ng [62a] Vn hu. Thì Ung có hai con gái, mt ng i tin cho
Thng Nguyên , mt ng i g cho Mc ng Dung. Sau  &c phong làm Thng qu$n công (Thì Ung
ng i xã a Ng u, huy n Vn Giang).
Tháng 3, ngày 16, L b th &ng th inh Trinh tâu xin ba d# t và gia phong các n th thn 
các ni ã  &c ghi  T in gm 113 n.
Mùa h, tháng 6, phong Hùng Sn hu Kiu Vn Côn làm Qung qu$n công.
Mùa thu, tháng 7, ngày 26, ly ngày sinh làm Khâm Thiên thánh tit.
Tháng 8, có sâu lúa.
Mc ng Dung ph Quang Thi u  làm à D ng V ng.
Ly ông các i hc s Nguyn Quý Nhã làm Li b t th lang.
Giáp Thân, [Thng Nguyên] nm th 3 [1524], (Minh Gia T nh nm th 3). Mùa xuân, vua 
hành dinh B , tin phong Mc ng Dung [62b] làm Bình ch ng quân quc trng s thái phó Nhân
quc công.
Mc ng Dung sai bè ng là Mc Quyt em quân i ánh Trnh Tuy  u ngun Thanh Hoa.
Ly Nguyn Quý Nhã làm Ng s ài phó ô ng s .
Mùa thu, tháng 8, làm tr ng kho thí duy t tuyn  nhà tr c ca v Thn v! và v i n tin.
Làm s% h tch và s% rung t.
Mùa ông, tháng 11, ngày 24, tôn phong thêm du hi u cho các tiên , tiên h$u, mZi v mt
ch<.
Truy t+ng c Thit Sn bá Trn Chân làm qu$n công, phong con Chân là Trn Th c làm Ho'ng
H u bá. Tr c kia, Chân b bn gian thn gièm pha, cùng vi con em 6 ng i u b hi. n ây, vua
bit ông là ng i trung, nên truy t+ng.
[63a] t Du, [Thng Nguyên] nm th 4 [1525], (Minh Gia T nh nm th 4).
Nm này, ng t hai ln.
Mùa h, tháng 6, i hn. Ngày 15, có nguy t th c.

1

CMCB25 chép là châu Lang Chánh.
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Mùa ông, tháng 10, ngày mng 9, Mc ng Dung i kinh lý các x, t
l nh các doanh quân thu b c n c i ánh Trnh Tuy  u ngun Thanh Hoa.

làm ô t ng, thng

Ngày 28, gi Mùi, ón  &c Quang Thi u   ng An Nhân, xã Cao Sn, sách Thuý C , châu
Lang Chánh, ph Thanh ô.
Tháng 11, ngày mng 1, Quang Thi u  v n ph ng ông Hà.
Ngày 12, Quang Thi u   s Nh Eng Ng Châu. Khi y còn sm ch a n bu%i chu, quân
lính hp c  x Bà Nhim ngoài c a hành ti.
Ngày 19, i xá. T chiu vit: " v ng tr" bo yên dân, i ngh a Xuân Thu sáng t=, vua
chúa ban n phát lc, lòng nhân m a móc rng ban, [63b] o tr ng bày, c hoá thm khp.
N c nhà ta, nhân thi m v$n, ng m nh tri, thu$n lòng ng i. Thái T% Cao Hoàng  sáng
nghi p m nn, cu sinh linh ra kh=i n c sôi l a b=ng; Thái Tông Vn Hoàng , d ng c ng bày k,
+t th n c v<ng nh hào nóng thành ng, gc thEng, ngun xa, nhân sâu, ân h$u; Thánh Tông
Thun Hoàng , trong yên ngoài m, chinh pht b'ng v! l c, gi< n c b'ng vn ch ng; Hin Tông
Du Hoàng  lên ngôi gi< l, m u hay rõ r t, công ln k th"a. Thánh thn truyn ni, khuôn m?u theo
nhau. Phúc chung t ng sánh mãi vi nhà Chu, v$n b bZng g+p ngay nh i Hán. Khong nm Hng
Thu$n, Quang Thi u, v$n n c gian truân. Bn Trn Co, Trnh Tuy, ã gây mm ho ln. Chúng nh
lang sói nhâu nhâu quy hi, dân t a by nhn ríu rít kêu th ng.
Ta là cháu ca c Tông, là con ca Minh Tông1, ch vì ngh a ln, g &ng theo [64a] lòng vui
d ng ca trm quan, th ng dân nh con, rt xót nZi kh% au ca muôn h. Mun nên công xp giáo
mác, phi xét câu giúp ^y bánh xe2. +c sai ô t ng thái phó Nhân quc công Mc ng Dung thng
l nh các dinh quân thu b c n c k ti chng mà i tr"ng pht. Quân tit ch ca ta, nh chim ng
l &n, nh h% v mi; quân trn chy chúng nó, t a ho|ng tan by, t a kin vz t%. Co, Tuy c#p m= mà
hng bi vong; Kính, Áng ôm u mà b chém git. Bn Khc Thân, D Hoan, phúc chc b bm v'm 
Thiên Quan; l! Công Khn, ình Tán, giây lát phi cùng  ng  Lang Chánh. Vào cui tháng thun âm3
này, li ón  &c à D ng V ng tr v. ông tây nam bc i ng, ni nào c!ng ph#c; bin rng
sui sâu nhun thm, tr n c phi khoan. Các vi c nên làm, li t kê  d i.
Ôi! Vua th theo nguyên khí mà nuôi [64b] d zng dân, ging nh tri t sinh thành; dân m?n
cm nhân c cho h&p o trung, tr li  ng Ngu trnh tr. Bá cáo khp n c, cho mi ng i hay.
Tháng 12, êm ngày 15 có sét ánh. Ngày 17 có nguy t th c.
Ly D ng Kim Ao là  l nh t thành quân v# s , phong oan L hu.
Mc ng Dung git bn Phúc L ng hu Hà Phi Chu^n.
By gi bn Phi Chu^n nghe tin Mc ng Dung ã bc hip Quang Thi u , bèn gii tán trn
v Bc, b ng bn là T Nhc bá bt gii v Kinh s và b tht c% cht. Phi Chu^n ã cht, Nghiêm Bá
K` và Nguyn Xí b= trn, b cht  châu Vn Uyên4, Lng Sn. àm Th$n Huy vì ngày tr c i s ã
quan  ng t"ng chy báo cho à D ng V ng lánh i, c!ng i trn ri cht.
Nguyn Vn V$n, Nguyn Thái Bt u cht theo ngh a. Nguyn H<u Nghiêm [65a] trn lên
huy n Tam Nông5, sau b óng c!i gii v kinh s , dùng xe xé xác  th uy và git c con. D ng Khi

1

c Tông: là tên hi

2

S ký: "Thôi cc Cao  t

u truy phong cho Kin V ng Lê Tân.

Minh Tông: là tên hi

u truy phong cho C^m Giang V ng Lê Sùng.

u thiên h", ngh a là ^y bánh xe cho Cao   &c thiên h, ý nói là giúp sc cho Cao   &c ngôi

vua.
3

Thun âm: ch tháng 10, thuc quW Khôn, quW này toàn hào âm.

4

Châu Vn Uyên: nay là huy

5

Huy n Tam Nông: nay thuc huy

n Vn Uyên, tnh Lng Sn.
n Tam Thanh, tnh V nh Phú.
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sau c!ng b óng c!i gii v Kinh s ,  &c tha, trut làm Th"a chính s Qung Nam ri cht  ni tr
nh$m. Khi gi=i hài h c, ai c!ng khinh b. Duy có Phm Khiêm Bính ra yt kin tr c, b trut làm H b
h<u th lang. Nguyn M$u t"ng theo Quang Thi u  v Thanh Hoa, n khi Quang Thi u  b ng
Dung bc hip  a v, M$u t mình v Kinh s &i ti. Vua nh git Phm Gia Mô vì tic tài ca M$u có
th dùng  &c, c can nên  &c tha, ri bim làm Th"a chính s Tuyên Quang, ít lâu sau li  &c c
làm Ng s ài ô ng s .
Bính Tut, [Thng Nguyên] nm th 5 [1526] (Minh Gia T nh nm th 5). Mùa xuân, tháng 2,
ngày 12, vua ng v Tây Kinh, Quang Thi u  cùng i. Sai oan L hu D ng Kim Ao l u gi< ông
Kinh.
[65b] Tháng 3, ngày 15, nguy t th c.
nh l theo hu và  li gi< Kinh s gm 24 iu.
Mùa h, tháng 4, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Phm ình Quang 20 ng i. Thi
ình, bài vn sách h=i v các b$c thánh trit tr thiên h. Cho bn Trn Tt Vn, Nguyn Vn Du, L u
Trung Doãn 3 ng i Z  nht giáp tin s c$p  ; bn Lê Quang Bí 4 ng i Z  nh giáp tin s xut
thân; bn Phm ình Quang 13 ng i Z  tam giáp ng tin s xut thân. (Trn Tt Vn ng i xã
Nguy t Áng, huy n Yên Lão1, làm quan nhà Mc n th &ng th Hàn Xuyên bá, là cha ca To).
Mùa thu, tháng 7, ngày 15, nh l nh công tuyn b%. Ng s ài ô ng s Nguyn M$u tâu
r'ng: Coi quân thì có các chc v , s, ty; tr dân thì có các quan ph, huy n, châu. Cách tuyn b%, không
th không công b'ng. Cúi xin t" nay tr i, [66a] các chc nói trên có thiu, thì viên tr ng quan ó
làm bn tâu lên giao cho Li b chiu theo chZ khuyt mà thuyên b% theo l ã nh. Nu viên nào v?n
còn  bn xin ng c hay xin thng thì Li khoa bác b= i,  chng t= tuyn b% công b'ng.
Tháng 8, ra l nh cho các ph Th &ng Hng, H Hng, Kinh Môn, Nam Sách, Thái Bình2 p ê
Chân Kim  Hi D ng.
Mc ng Dung git Tin qu$n công Nguyn L nh. Nguyn L nh ly em gái Mc ng Dung tên là
Hu , tim phong là Khánh Dim công chúa. L nh li ly m i ng i v& lJ n<a. Hu bèn t cáo L nh vit
th l$p ng, nên b git. Ri ng Dung g Hu cho L ng Khê hu Bùi Z, sau Z  &c phong làm
Lâm quc công. By gi, Th th Nguyn Thuyên vn ly con gái L nh. n khi L nh b git, Thuyên c!ng
b= v&.
Ngày mng 6, ly Ng s ài phó ô ng s Nguyn Quý Nhã làm Li b th &ng th bi th kinh
diên.
[66b] Tháng 9, ngày 21, bn Ng s ài ô ng s Nguyn M$u tâu r'ng: Các chc tán lý, ký
l#c, t ng thn li, ng i nào có quân công ã làm bn tâu mà áng  &c d?n tuyn thì nh thành t"ng
hng, theo th t mà thuyên b% các chc th l nh chn dân, nu ng i nào không  t cách thì b% các
chc trung uý, bách h  kh=i t nh!ng lm.
Mùa ông, tháng 12, ngày 18, thái phó Nhân quc công Mc ng Dung sai Bái Khê bá Phm
Kim Bng bí m$t git Quang Thi u   chZ b giáng3, ri em quan tài v chôn  lng V nh H ng 
Thanh àm.
inh Hi, [Thng Nguyên] nm th 6 [1526], (T" tháng 6 tr v sau, Mc tim hi u là Minh
c nm th 1; Minh Gia T nh nm th 6). Mùa h, tháng 4, vua sai bn Tùng D ng hu V! H<u, Lan
Xuyên bá Phan ình Tá, Trung s Z Hiu  cm c tit, mang [67a] kim sách, m! áo, ô lng, ai

1

Huy n Yên Lão: sau thuc t nh Kin An, nay thuc thành ph Hi Phòng.

2

Ph Thái Bình: by gi t

3

CMCB 26 chép là  ph ng ông Hà.

ng  ng vi phn ông bc tnh Thái Bình ngày nay, gm huy n Qu`nh Ph#, huy n Thuw Anh c!
(nay thuc huy n Thái Thuw) và huy n ông Quan c! (nay thuc huy n ông H ng).
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ngc, ki u tía, qut hoa, tán tía n làng C% Trai, huy n Nghi D ng, tin phong Mc ng Dung làm An
H ng V ng, gia thêm C u Tích1, ng Dung ón tip  bn ò An Tháp, huy n Tân Minh2.
Tháng 5, ngày mng 1, T Thiên3 tâu có nh$t th c nh ng không úng.
Ngày mng 5, ban qut, vua làm bài th Chu công giúp Thành V ng nh sau:
H u m nh Chu gia th c t thiên,
Cn lao tá tr nhi m nhân hin.
Trm tà khEng v sàm nhân thit,
Trung hiu chung tn th c c kiên.
L b nhc hoà bình nh nh$t,
Chính thanh hình th ho hy niên.
H u phong l nh v$n quang thiên c%,
Cnh hnh cao sn th &ng min chiên.
(Giúp v$n nhà Chu th c t tri,
Chm lo công vi c d#ng hin tài.
Gièm pha m+c kW bày nhiu cách,
Trung hiu bn lòng chEng chút sai.
L , nhc hoà, i thnh tr,
Chính hay, hình ít, bu%i vui t i.
Ting hay c tt nghìn thu rng,
Núi cao,  ng rng4 hãy noi ng i.)5
Mc ng Dung t" C% Trai v Kinh s , vào chào vua, t" c a ông Hoa ra c a i H ng. Hôm y
có m a nh=.
[67b] Ngày 11, Mc ng Dung li v C% Trai.
Tháng 6, Mc ng Dung t" C% Trai vào Kinh, bt vua nh ng ngôi. By gi, thn dân trong
Kinh u theo Mc ng Dung và u ón ng Dung vào Kinh.
Ngày 15, các quan ã ng vào ban chu v?n ch a có chiu nh ng ngôi. Các quan bo Li b
th &ng th Tr ng Phu Duy t khi tho. Phu Duy t tr"ng mt mng r'ng: "Th là ngh a gì?". Li bo
ông các i hc s o Nguy n bá Nguyn Vn Thái. Thái cm bút theo t chiu nh sau: "Ngh Thái
T% ta, th"a thi cách m nh, có  &c thiên h, các vua truyn nhau, ni gi< c , là do m nh tri lòng
ng i cùng h&p, cùng ng nên mi  &c th. Cui i Hng Thu$n, g+p nhiu tai ho, Trn Co u têu
gây mm lon ly, Trnh Tuy gi trá l$p k phn nghch. Lòng ng i ã lìa, m nh tri không giúp. Khi y
thiên h ã không phi là [68a] ca nhà ta. Ta không có c, lm gi< ngôi tri, vi c gánh vác không
kham n%i. M nh tri lòng ng i u theo v ng i có c.
Xét Thái s An H ng V ng Mc ng Dung nhà ng i, b^m tính thông minh, sáng sut, có tài
l &c vn võ. Bên ngoài ánh d>p bn ph ng, các ni u ph#c tùng; bên trong coi sóc trm quan, mi
vi c u tt >p. Công to c ln, tri cho ng i theo. Nay ta cân nhc lJ phi, nên nh ng ngôi cho.
Hãy gng s a c ln, gi< mãi m nh tri  c tri u dân lành  &c yên vui. Mong kính theo ó".
Hôm y, ng Dung x ng hoàng . i xá. %i niên hi u là Minh c.

1

C u tích: ch chín th vua ban: 1- Xe ng

a, 2- Y ph#c, 3-  nhc, 4- C a sn son, 5- Np b , 6- H% bôn, 7- Cung tên, 8- Ph

vi t, 9- R &u c x ng (r &u quý).
2

Tân Minh: tên huy

3

T Thiên: Quan trông coi vi

4

Nguyên vn: "Cnh hnh cao sn", rút t" hai câu th trong Kinh
ca ng i hin nh  ng rng phi theo, nh núi cao phi noi.

5

Theo bn dch c!, có s a mt ôi ch<.

n, nay là huy n Tiên Lãng, Hi Phòng.
c thiên vn, lch s.

Thi: "Cao sn ng

zng ch, cnh hnh hành ch", ngh a là c
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Giáng phong vua làm Cung V ng ri giam cùng vi Hoàng thái h$u  cung Tây Ni. Vài tháng
sau, bt phi t t . Thái h$u khn tri r'ng: ng Dung là kW b tôi, manh tâm c p ngôi, li git m>
con ta, ngày sau con cháu nó c!ng li b nh th". Ri cùng vi Cung  u b cht. ng [68b] Dung
sai em xác hai ng i  phi ngoài quán Bc S, ri  a v chôn  lng Hoa D ng, huy n Ng Thiên
theo nghi l ca thiên t và hoàng h$u (Nay  xã Mj Xá, huy n Ng Thiên có i n Th"a H u tc là chZ
ó).
(Bn ca L nh Vng i ý nói): Tai ho ng i Minh gây ra, t" c% x a ch a bao
gi có. Lê Thái T% em quân mt l< di t  &c gi+c mnh trm vn quân, trong hn 10
nm mà thiên h i nh, vi c y c!ng ã khó ri. Li còn ích thân em sáu quân,
ánh d>p bn cõi, bình  &c M ng L, C^u Him, d>p  &c Thái Nguyên, Tuyên
Quang; Chiêm Thành phi ph#c tùng, Ai Lao phi khip s&. Công c ln lao, không ai
hn  &c. Nh ng làm nhiu chuy n chém git, có nhiu iu bt nhân. Thái Tông trng
o sùng nho, m khoa thi chn ng i tài, dùng ng i hin nghe li can, kính tri, chm
dân, c!ng là b$c vua siêng nng. Nh ng say m t u sc, khi cht không  &c v>n
toàn. Nhân Tông [69a] trong tu%i u th, gi< v$n phong hanh, m?u h$u nm quyn,
trong cõi yên t nh. Nh ng không may g+p bin, rt áng xót th ng. Thánh Tông  ng
lúc trong nhà có hon nn, mi ng i cùng suy tôn lên gi< ngôi cao, s a làm trm vi c.
L$p ph v , nh quân ch, chn h ng l nhc, chn dùng ng i liêm khit tài nng,
ánh d>p Bc ph ng, m mang b cõi. Trà Toàn chu bt, Lão Qua tan vz, n c L u
Cu xe thây, gi+c Cm Công chy cht, bn r& thn ph#c, tám cõi h ng theo, trong
khong 38 nm, thiên h yên tr. Sao mà phn thnh v$y! Hin Tông  lòng m u tr mà
 ngôi không lâu, Túc Tông tôn s trng o mà ít tu%i, cht yu. Ni theo thì M?n L
bo ng &c vô o, Linh Ân c p n c git vua, à D ng V ng thì ni lon b c zng
bc, Cung Hoàng  thì ngôi tri [69b] ã chuyn di, còn làm gì  &c n<a!

Ph: Mc

ng Dung

(Tim ngôi 3 nm, sau tim truy tôn là Thái T$)
ng Dung ng i làng C% Trai, huy n Nghi D ng1, hi nh= làm ngh ánh cá, ln lên có sc
khoW, thi Z l c s xut thân. i Hng Thu$n,  &c thng làm ô ch huy s V! Xuyên bá, làm quan tri
hai triu. i Thng Nguyên, làm n Thái s Nhân quc công, sau  &c phong làm An H ng V ng.
Ngm kt bè ng, trong ngoài hi p m u, lòng ng i quy ph#, ri làm vi c c p ngôi, git vua, làm gi
t chiu nh ng ngôi mà lên ngôi th c.
Tháng này, ng Dung vào thành Thng Long,  ti chính i n.
ng Bính bàn r'ng: Bn k nói h Mc thay nhà Lê có lJ là  sáng rõ cái mm
soán nghch. [70a] Trong lúc y, các i thn c triu u tr mt ng$m mi ng, ng i
n lic trm ng i kia. Ví th trong triu nhà Lê, git kW phn nghch, ngn vi c hung ác
 tr ti kW bn thn thì vi c khôi ph#c xã tc v?n có th làm  &c, sao li cam tâm gi<
chc, n ng t a sng lc,  tm h ng phú quý, mong  &c kh=i cht? Li còn tr%
m u khen ngm xui kín, giúp cho nó  &c th,  cu hin vinh, khin cho h M ngày
càng kiêu lng,  &c t chuyên quyn, trên ã không có ph$n vua tôi, d i li manh
tâm làm vi c soán nghch. Tham tic t c lc, t%n hi trung ngh a, hành ng nh chó
l&n, ti ác ã s s, so vi các b$c hin thn ngày x a thì kém xa lm. Lúc by gi, kW
quyn gian th ln, bn thn h khác [70b] lòng, thiên t b cô l$p  trên, c triu
không mt ai có th u thác  &c, mun không s#p %, có th  &c không? Rt cuc
xy ra mi ho cho Quang Thi u, Thng Nguyên, bc hip lòng ng i, di vua n gò

1

Nghi D ng: sau là huy

n Kin Thuw, tnh Kin An, nay thuc thành ph Hi Phòng.
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hoang, c p ly thiên h ca triu Lê, tim x ng v hi u, vào  nhà vàng,  vành gio
quy t. Ly mt xó t Hi D ng gi là D ng Kinh, t ti n ph b= lng t^m ca Lê
triu, chém git con cháu các công thn i tr c. Xét nh<ng vi c làm ca nó, không
khác gì Tào Tháo. áng au xót bit ch"ng nào!
ng Dung phong cho ng i tông tht mình là Mc... (không rõ tên) làm T nh quc công, trung
quan Nguyn Th Ân làm Lw quc công (ng i xã M Trch, huy n  ng An1)  giúp d$p  bên cnh
mình. Thn dân u tht vng, c n c hoang mang. ng Dung s& lòng ng i nh vua c!,  lâu li
sinh bin, nên phi tuân gi< [71a] pháp  ca triu Lê, không dám thay %i, ph d# thn dân, trn áp
lòng ng i, che bt tai mt h. Li l$p m u v tìm con cháu các nhà th gia công thn. By gi, nh<ng
ng i y phn nhiu ^n náu chy trn vào núi r"ng, ng i thì ^n giu h tên không chu ra, kW thì t# hp
nhau thành ng c p, có ng i i làm quan vi n c ngoài  tm sng, không còn bit là theo ai n<a.
Mu Tý, [1528], (Mc tim hi u Minh c nm th 2; Minh Gia T nh nm th 7). Mùa xuân,
tháng giêng, by gi ng Dung mun %i làm chính l nh mi, bèn sai úc tin Thông Bo theo kiu
cách ng tin c!, nh ng phn nhiu không thành. Sau li úc các loi tin gián pha kJm và st ban
hành các x trong n c  thông d#ng.
ng Bính bàn r'ng: Nm tr c h Mc tuy ã  &c nh ng ngôi nh ng v?n ghi
nm Thng Nguyên th 6 ca triu Lê [71b] làm chính thng. T" ây v sau, triu Lê
không còn niên hi u  chép n<a, mi ly niên hi u Minh c ca h Mc chú riêng
thành hai hàng, không  &c chép thành k chính thng là  t= rõ c p ngôi là nguw.
n nm Quý Tw, Trang Tông li khi binh  Ai Lao, trong n c tuy ch a khôi ph#c  &c
ht, nh ng c!ng chép thành k chính thng  t= rõ ph$n vua tôi phi nh v$y.
Tháng 2, ng Dung ly Nguyn Quc Hin làm Phò mã ô uý thái bo lâm quc công, ban cho
h Mc; Mc Quc Trinh làm Thái s Lâm quc công, Mc ình Khoa làm T ô c Khiêm quc công.
Bn Thiu bo Thông quc công Nguyn Thì Ung, Lai quc công Trn Ph, Thun Khê hu Khut Qu`nh
C u, Khánh Khê hu Nguyn Bnh c, Hoàng L hu Phm Gia Mô, Lan [72a] Xuyên bá Phan ình Tá,
o Xuyên hu Nguyn Vn Thái, Vn t bá Nguyn M$u, Sùng L bá Hà Cnh o, Nghi Xuyên bá
Mc Ích Tr ng, H ng Ân bá Nguyn Tu .
Lc Hin hu Nguyn ch, Vn Tr ng bá Phm Chính Ngh, Vn ^u hu Nguyn Chuyên Mj,
Hà Phn bá Nguyn , Tô Xuyên hu Lê Quang Bí, Vn Ninh hu Nguyn in Kính và Trung quan
ch ng giám Nguyn H$u Liêm gm 56 ng i u  &c thng tr$t, ban t c có th b$c khác nhau.
ng Dung sai ng i sang Yên Kinh báo cho nhà Minh r'ng: Con cháu h Lê không còn ai th"a
t n<a, d+n li cho i thn là h Mc tm coi vi c n c, cai tr dân chúng. Vua Minh không tin, bí m$t
sai ng i sang dò thm tin tc trong n c, xét h=i nguyên do, ngm tìm con cháu h Lê  l$p lên. H
Mc th ng tr li b'ng nh<ng li lJ vn hoa, li [72b] em nhiu vàng bc út lót. n khi s gi v,
m$t tâu là con cháu h Lê ã ht, không ai ni ngôi  &c, ã u thác cho h Mc. Ng i trong n c u
tôn ph#c và theo v h Mc c, xin tha ti cho h. Vua Minh mng không nghe, ng Dung s& nhà Minh
h=i ti, bèn l$p m u ct t dâng nhân dân hay châu Quy, Thu$n và hai t &ng ng i b'ng vàng và bc
cùng châu báu, ca l, v$t l. Vua Minh thu nh$n. T" y Nam Bc li thông s i li2.
Mùa ông, tháng 10, ng Dung cho là sau khi bình yên, ch  dn dn l=ng lWo, ý mun %i
thay chn chnh li, lin sai b tôi là bn Quc Hin bàn nh binh ch, in ch, lc ch và +t bn v
H ng quc, Chiêu v!, C^m y, Kim ngô, nm ph, các v s trong ngoài, các ty s thuc, hi u ty, tên
quan và s li viên, s ng i, s lính ca các nha môn, [73a] ph=ng theo quan ch triu tr c, y l mà
biên ch b% sung. Ly quân trn gi< x Hi D ng cho l thuc vào v H ng quc, quân trn gi< Sn
Nam l thuc vào v Chiêu v!, quân trn gi< x Sn Tây l thuc vào v C^m y, quân trn gi< x Kinh

1

 ng An: sau là huy

2

V vi c np t, không thy Minh s ghi li. Hai châu Quy Thu$n ã b nhà Tng chim t" i Lý, ó là hai châu Quy Hoá và
Thu$n An. Hai châu này sau tr thành châu Quy Thu$n ca tnh Qung Tây.

n Bình Giang, tnh Hi D ng.

593

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XV

Bc l thuc vào v Kim ngô. Phân b% các ty, mZi ty +t 1 viên ch huy s, 1 viên ch huy ng tri, 1 viên
ch huy thiêm s , 10 viên trung hi u, 1100 trung s , chia thành 22 phiên  túc tr c. Nu có công lao thì
b% lên các chc thiên h, thng ch, qun l nh, trung uý. MZi v +t 1 viên th ký, dùng hng ký l#c xut
thân khi tr c, nh là b% các chc th l nh m#c dân. Còn các trung s thì theo l chia phiên, mZi phiên
chia thành 5 giáp, mZi giáp +t mt viên giáp th, quan bn ty chn ly hng trung hi u ng i nào ích
[73b] áng thì làm bn  a lên  thng b%.
K S u, [1529], (Mc Minh c nm th 3; Minh Gia T nh nm th 8). Khi y, b tôi c! ca
triu Lê là hai anh em Trnh Ngung, Trnh Ngang chy sang t cáo vi nhà Minh. H Mc em nhiu l
út lót cho nhà Minh1  phá. Vi c không thành, hai anh em u cht  bên Minh.
By gi, bn Thanh Hoa h<u v i n tin t ng quân An Thanh hu Nguyn Kim (ng i Bái
Trang, huy n Tng Sn2, có thuyt nói là con ca Ho'ng D#) d?n con em chy sang Ai Lao. Chúa n c
y là S ^u cho r'ng ta là n c có quan h môi rng vi h, mi em nhân dân và t ai Sm Châu
cp cho Kim. T" ó, Nguyn Kim nuôi d zng s tt, chiêu np nh<ng kW chy trn, làm phn, ngm tìm
con cháu h Lê l$p nên  m u khôi ph#c.
H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Z Tng (ng i xã Li c, huy n Vn Giang), Nguyn Hãng,
Nguyn Vn Huy 3 ng i Z tin s c$p  ; bn Nguyn Vn Quang 8 ng i Z tin s xut thân; [74a]
bn Nguyn H<u Hoán 16 ng i Z ng tin s xut thân.
Mùa ông, tháng 12, khi y, Mc ng Dung c p ngôi ã  &c 3 nm, t thy mình tu%i già,
bèn truyn ngôi cho con tr ng là ng Doanh, t x ng là Thái th &ng hoàng, ra  i n T ng Quang,
coi ngh ánh cá là thú ngao du t lc.

Mc
(Con tr ng

ng Doanh

ng Dung, tim ngôi 11 nm, sau tim truy xng tôn hi u là Thái Tông)

Canh Dn, [1530] (Mc i Chính nm th 1; Minh Gia T nh nm th 9). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, Mc ng Dung tim ngôi, i xá, %i niên hi u i Chính.
By gi, Lê Ý, ng i Thanh Hoa, là cháu ngoi h Lê, cm gi$n h Mc c p ngôi, mi n%i quân
 Da Châu3, li x ng niên hi u Quang Thi u, nhiu ng i theo v, trong khong m i hôm, mt tháng,
nhiu qu$n huy n h ng ng, s quân có n vài vn ng i. Bèn cùng vi bn b t ng [74b] Lê Nh
Bích, Lê Bá To, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyn Co dàn bày doanh tr$n, chi +t c i, b ng!, n%i
súng l nh, kéo c hi u, óng quân  sông Mã. T" y, các hào ki t xa gn u cho là h Lê sJ ph#c
h ng, cùng nhau phn khi theo v, không n vài nm mà quân thanh rt l"ng l?y.
Tháng 3, i hn, có sâu lúa, lúa má cht khô, n h tun tháng 6 mi m a.
Mùa h, tháng 4, ng Dung t mình ch huy vài vn quân thy b i ánh Lê Ý  sông Mã.
Quân ca ng Dung th ng thua luôn, bèn lui v Kinh s ,  li bn Thái s lân quc công Mc Quc
Trinh trn gi< dinh Hoa Lâm. Sau Quc Trinh lui v gi< Tng Giang4.
Mùa thu, tháng 7, Lê Ý tin quân óng  thành Tây ô, l$p hành dinh  sông Ngh a L. Khi y
[75a] có ng i dâng b hoàng bào và hai chic lng vàng, t ng s long trng chúc m"ng.

1

CMCB 27 chép là út lót cho biên thn nhà Minh.

2

Tng Sn: tên huy

3

Da Châu: tc châu Quan Da, sau là châu Quan Hoá, tnh Thanh Hóa.

4

Tng Giang: con sông bt ngun t" Nho Quan, Ninh Bình, chy qua Thch Thành, xung Tng Sn, ri chia thành hai nhánh,

n, nay là huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá.

mt nhánh ra c a Bch Câu, mt nhánh ra sông Chính i.
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Tháng 8, ngày 23, ng Dung ã v Kinh, ng Doanh li em quân vào Thanh Hoa, hi quân
ln  sông Ho'ng Hoá1, chia quân làm hai o cùng tin. Mc Quc Trinh d?n 200 chic thuyn chin
tin tr c, h>n hôm sau sJ n sông a Lc (có sách chép là sông Li t Th2,  Yên nh). Khi y, Lê Ý ã
d phòng tr c, dàn nghi binh  sông a Lc ri t mình em quân n bên sông tinh nhu ngm tin
ban êm, i tt  ng trong huy n, n sáng thì quân n bên sông Yên Sn3, phát ba ting súng hi u,
ánh ch+n h$u quân ca Quc Trinh. Quân Mc s& hãi tan vz, b= c thuyn nhy lên b chy tán lon. Ý
c zi ng a c sut các t ng xông vào tr$n ánh, t tay âm cht hn 70 tên. Quân Mc tan vz, quân
Ý th"a thng u%i ánh, chém u nhiu vô k. Ngày Ng hôm y, ng [75b] Doanh ch a bit Quc
Trinh ã b thua, t mình c sut ng i tông tht tin quân n xã ng Bàng  u%i theo sau quân
ca Lê Ý, Ý nghe tin, lin hng hái ra l nh cho các t ng r'ng: Hôm nay g+p bn gi+c ln  ây, nu
không ánh, thì ngày nào mi h ng ph#c  &c triu Lê. Các t ng nghe l nh, u dc sc tung quân
tin ánh, cn phá quân Mc, chém hn mt vn tên, xác cht gi lên nhau. ng Doanh lui quân c
th. Quân Ý mt ngày hai ln thng tr$n, uy thanh vang di, quân Mc chy dài.
Mùa ông, tháng 11, ng Doanh tr v Kinh s .
Tháng 12, Lê Ý b quân Mc bt sng.
By gi, Ý thu quân, tri t phá doanh tri, lui v óng  Da Châu, vì quân v"a thng tr$n, sinh
lòng kiêu ngo, không có phòng b tr c, hi có ý coi th ng quân ch. n ây, quân ít, l ng ht, sai
t ng s vào xa trong núi v$n chuyn l ng th c, vì th, doanh tri b= trng, i [76a] ng! ri rc. Có
ng i n báo tin cho Mc Quc Trinh. Trinh lin chn quân tinh nhu , và 50 chic thuyn chin ngày
êm i gp, tin n tri Da Châu. Ý xông ra ánh không  &c, b quân Mc bt, toàn quân tan vz tháo
chy. Ng i thì chy sang Ai Lao theo An Thanh hu Nguyn Kim, kW thì phân tán tr v ng rung.
Quc Trinh óng c!i gii Ý v kinh s , dùng xe xé xác  ngoài c a Nam thành.
Tân Mão, [1531], (Mc i Chính nm th 2; Minh Gia T nh nm th 10). C u thn nhà Lê là
bn Bích Khê hu Lê Công Uyên, Nguyn Ngãi, Nguyn Th Tr ng, Nguyn Nhân Liên (Công Uyên
ng i làng Ho Lch, huy n Lôi D ng4; Th Tr ng ng i làng Hà Ni, huy n Nông Cng5; Nhân Liên
ng i huy n Ch ng Ngh a6 x Qung Nam) dy quân  Thanh Hoa. By gi, bn Công Uyên cm gi$n
h Mc không gi< o vua tôi, lin t em con em v Thanh Hoa n%i quân, c!ng x ng là quân ca nhà
Lê, bt ng i c p ca, t phá nhà dân  các qu$n huy n. Bn này kW thì cht tr$n, kW thì b bt gii v
Kinh c. [76b] Ch có dân mt ph ng  ây chu tai ho, không  &c ngh ngi, nhân dân ói kém, 1
thng go giá ti 1 quan tin. Sau ó ng i Sn ông7 tên là Hùng Sn có ti vi h Mc em con em
vài trm ng i trn vào Thanh Hoa, d ng doanh tri chim gi<  &c vài tháng. ng Doanh sai t ng i
ánh. Sn lui óng  thôn Ngc Huân ri m cht, quân b tan.
Nhâm Thìn, [1532], (Mc i Chính nm th 3; Minh Gia T nh nm th 11). Mùa xuân, h Mc
m khoa thi Hi, cho bn Nguyn Thin (ng i làng Canh Hoch, huy n Thanh Oai, làm quan n
Th &ng th Th quc công, sau theo v nhà Lê, là cha Quy n), Bùi V nh, Ngô Sn Khoái 3 ng i Z tin
s c$p  , bn Nguyn ch Khang 6 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn L ng B$t 18 ng i Z
ng tin s xut thân.

1

Sông Ho'ng Hoá: tc sông Ngu Giang, nay là sông Lch Tr

2

Li t Th: Tc là ch& Sét, thuc huy

3

Sông Yên Sn: khúc sông Mã  phía d

4

Lôi D ng: Tên huy

n, nay là huy n Th Xuân, Thanh Hoá.

5

Nông Cng: tên huy

n, nay là huy n Nông Cng và huy n Tri u Sn, tnh Thanh Hoá.

6

Ch ng Ngh a: tên huy

7

Có lJ là ông Sn, tên huy n  Thanh Hoa.

ng.

n Yên nh, tnh Thanh Hoá.
i ch& Sét.

n: là huy n T Ngh a và mt phn huy n Ngh a H ng, tnh Qung Ngãi.
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H Mc ra l nh cm ng i các x trong, ngoài không  &c cm giáo mác và [77a] dao nhn,
can qua, cùng nh<ng binh khí khác hoành hành trên  ng i.
Ai vi phm thì cho phép ty bt gi<. T" y, ng i buôn bán và kW i  ng u i tay không,
ban êm không còn trm c p, trâu bò th chn không phi em v, ch cn mZi tháng xem li mt ln,
có khi sinh W c!ng không bit  &c là gia súc nhà mình. Trong khong vài nm, ng i i  ng không
nh+t ca ri, c%ng ngoài không phi óng,  &c mùa liên tip, trong cõi tm yên.
Mùa ông, tháng 10, ng Dung ra sc l nh cho hon quan Trung H$u hu (không rõ h tên,
ng i Ho'ng Hoá) làm i t ng quân, sai em quân coi chung ba ph Thanh Hoa cùng các quan ba ty
t%ng trn quân dân c mt ph ng. Tây An bá Lê Phi Th"a (ng i xã H ng Th, huy n Yên nh) gièm
r'ng: t Ái Châu, núi sông him tr, rung t phì nhiêu, binh l ng giàu , v li binh quyn nên
chia ra ch không nên cho chuy n, nu chuyên quyn tt d?n ti tai ho, lz xy ra s bin c thì s& r'ng
sau sJ khó ch ng , và t y [77b] sJ không phi là ca triu ình n<a. Thn xin xét kj li, "ng 
sau này hi h$n. ng Doanh bèn chia Thanh Hoa ra làm ôi: 7 huy n Thuw Nguyên1 Yên nh, V nh
Phúc2, ông Sn, C^m Thu, Thch Thành, Qung Bình3 thì giao cho Lê Phi Th"a qun l nh, cùng vi
Trung H$u hu, thành th khng ch l?n nhau. n khi Phi Th"a  &c quyn, càng thêm kiêu cng
phóng túng và cui cùng ã sinh %i lòng4.
Tháng y, sao Ch%i hi n  ph ng ông.
Tháng 12, c u thn nhà Lê là An Thanh hu Nguyn Kim tôn l$p con Chiêu Tông là Ninh  Ai
Lao5. Tr c ây, Kim  Ai Lao nuôi quân cha sc, sai ng i v trong n c tìm kim khp con cháu nhà
Lê, tìm  &c con Chiêu Tông là Ninh l$p lên làm vua, %i niên hi u là Nguyên Hoà (tc là Trang Tông) 
s a li quc thng. T" y, hào ki t min tây phn nhiu quy ph#. Vua phong Kim là Thái s H ng quc
công và [78a] phong các t ng tá theo th b$c. Mi vi c quân dân, không c ln hay nh=, u giao cho
trông coi, ngày êm cùng m u, chung lo vi c khôi ph#c.
ng Bính bàn r'ng: Triu Lê nh ng may n a ch"ng suy yu, n ây là t$n
cùng ri. Cho nên tôi v?n nói6 h Mc là b tôi phn nghch ca nhà Lê. n khi vua Lê
lên ngôi  Ai Lao, mi chép thành niên hi u chính thng, ct làm rõ danh ph$n vua tôi và
s a li ging mi ln ó. By gi h Mc ã ly  &c c n c mà không coi là chính
thng  ghi chép li là c làm sao? Vì h Mc là b tôi. Vua Lê tuy lên ngôi  bên ngoài,
^n náu  n c láng ging, không có ly mt tc t, mt ng i dân, nh ng v?n ghi
thành k chính thng là c làm sao? Vì h Lê là vua v$y! Nh ng xét ng i x a ã có
câu: Thiên h không phi [78b] là thiên h ca mt ng i. T" x a, Viêm  bt u
phong n c Nam n nay, vua hin chúa gi=i các i, ng i thì ánh d>p mà thôn tính
c n c, ng i thì truyn li cho i sau gi< ngôi, u là ni i làm vua c.
Vì có v hi u nên mi ghi thành k chính thng, nh là Bn k, Chính k, Tin k, H$u k, Trung
k, Mt k u thu$n c thôi. Còn nh kW bi nghch c p ngôi, git vua ri min c zng t l$p, thì d?u
có x ng danh hi u, c!ng u là danh bt chính li không thu$n c, thì chép thành k ph#, u là nghch
c thôi. T" Tri u Vi t V ng n%i lên, thì vn là b tôi ca Lý Nam . Ni Nam  mà ly  &c n c, ri
sau mi lên ngôi, x ng v ng, là [79a] b tôi mà có th thay vua tr n c, nh ng th là thu$n. inh
Tiên Hoàng d>p lon m i hai s quân mà ly c n c, Thiu  hèn yu không chng  &c gi+c, em
vi c n c trao c cho i t ng Lê Hoàn, ri Lê Hoàn  &c bà hoàng h$u ca vua inh truyn ngôi cho
1

Thuw Nguyên: tên huy

2

V nh Phúc: tên huy

3

Qung Bình: tên huy

4

Sau Phí Th"a b= Mc, chy theo Nguyn Kim.

5

Nguyn Kim chy sang Ai Lao, vua Ai Lao là S ^u cho Kim t Sm Châu   (xem vi c nm K S u (1529). Sm Châu tc là
tnh Sm N a ngày nay,  phía Tây nam tnh Thanh Hoá.

6

Xem thêm li bàn ca ng Bính chép  cui nm inh H&i (1527) và u nm M$u Tý (1528).

n, nay là huy n Thi u Hoá.

n, sau là huy n V nh Lc.
n, sau %i là Quang a, ri Qung T nay là phn tây bc huy n Thch Thành.
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mà có thiên h, th là thu$n. Ri n nhà Lý thay nhà Lê, nhà Trn thay nhà Lý  làm vua c!ng u là
thu$n c. Th thì bn vua Tri u, Lê, Lý, Trn1 u nhân lúc trong n c không ng i làm ch, ho+c vì các
quan nài xin, ho+c do vua àn bà nh ng ngôi, nh ng trong n c tôn ph#c, tri cho ng i theo mà có
thiên h, u là thu$n theo lJ phi mà làm v$y. Còn nh h Mc thì không nh th.
C xem mi vi c làm ca ng Dung chEng qua là mt viên i thn ca nhà Lê,  ng lúc nhà
Lê vua yu, tôi mnh [79b], nu hn bit noi theo các b$c tôi gi=i, t ng hin i x a, phò chúa, giúp
dân nh Y Doãn giúp Thái Giáp, Chu Công giúp Thành V ng thì công ln huy hoàng y còn áng ca
ng&i.
Sao li không bt ch c th mà i làm ng &c li? Th thì không tránh kh=i cái ting bc vua
nh ng ngôi, c p n c git vua  m u t l$p. Ngay ly  &c n c, c!ng ch khong 6, 7 nm, nu
gi là thành công, c!ng ch nh V ng Mãn thôi, rt cuc không tránh kh=i ho tru di. Th c nh Tào
Tháo i vi nhà Hán, h H i vi nhà Trn, u cùng mt duc c. Bi th, tôi mi nói là vì theo lJ
nghch mà ly  &c n c, nên không  &c chép thành k chính thng. May nh có tôi c!, t ng x a ca
nhà Lê gi< tròn tit ln, ng lòng s a sang, chung sc phò tá,  v &t mi gian nan, ó là tri có ý &i
vua tôi ngày nay [80a] gng chí m u toan, khôi ph#c ngôi c!, cho nên mi d ng li  &c nghi p trung
h ng, thng nht b cõi, %i mi xã tc, git bn gian hùng tàn ng &c, +t m+t tri m+t trng vào ng
gi<a tri, cho thiên h quy v mt mi. Cho nên,  ây phi chép khác th ng nh v$y. Có th r'ng:
Lê t trùng h ng c u v$t hi,
Lam Sn ph#c kin c u lâu ài.
Quân thn o h&p t vi mj,
Chính tr hân quan vn quc khôi.
(Ngôi c! nhà Lê ã ph#c hi,
Lam Sn li thy cnh lâu ài.
Vua tôi h&p o, ôi là >p!
Tr n c m"ng xem mi chn vui)
Tr lên, triu Lê b&t u t nm Mu Tut [1418] 'i Thái T$, n nm inh Hi
[1527] 'i Cung Hoàng, gm 110 nm. Nu tính g(p vi h Mc tim ngôi t nm Mu Tý
[1528] n nm Nhâm Thìn [1532] gm 5 nm, thì t$ng c(ng là 115 nm.

1

Ch bn v vua khai sáng ra bn triu i Tri u, Lê, Lý, Trn là Tri u Quang Ph#c, Lê Hoàn, Lý Công U^n và Trn Cnh.
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i Vi t S

Ký Bn K Tc Biên
Quyn XVI

[1a]

K Nhà Lê
Ph: H Mc
(ng Doanh 8 nm, Phúc Hi 6 nm, Phúc Nguyên 2 nm)

Trang Tông D Hoàng



Tên húy là Ninh, li húy là Huyn, ngôi 16 nm, th 34 tu$i. Vua g/p vn gian truân
phi i lánh nn, nh' c b tôi c tôn lp, bên ngoài liên kt vi nc láng ging, bên
trong dùng c các tng gi@i, cho nên mi ng'i u vui lòng g&ng s*c, nn móng trung
hng b&t u t y.
Vua là con c+a Chiêu Tông1, cháu xa 'i c+a Thánh Tông, m) là Phm th, tên húy là
Ngc Qu>nh, ng'i sách Cao Tr, huy n Thy Nguyên2. Khi ng Dung cp ngôi, tim hi u,
vua tránh v Thanh Hóa. Thái s Hng qu!c công Nguy_n Kim sai ng'i dò tìm, ón vua
sang nc Ai Lao tôn lp.
Quý T, [Nguyên Hòa] nm th 1 [1533], (Mc i Chính nm th 4; Minh Gia T nh nm th
12). Mùa xuân, tháng giêng, vua lên ngôi  Ai [1b] Lao, +t niên hi u là Nguyên Hòa, tôn i t ng
quân Nguyn Kim là Th &ng ph# thái s H ng quc công, ch ng ni ngoi s , ly trung nhân inh
Công3 làm Thiu Úy Hùng Quc Công, còn li, ng i nào c!ng  &c phong th ng  h ng lòng
khuông phù. Li liên kt vi vua Ai Lao X ^u, nh h giúp binh khí, l ng th c  m u vi c ánh ly
li n c.
Vua sai Trnh Duy Liêu sang nhà Minh tâu r'ng vì Mc ng Dung tim lon, chim gi< kinh
thành, ngn tr  ng i nên b= lâu vi c tin cng4.
Giáp Ng, [Nguyên Hoà] nm th 2 [1534], (Mc i Chính nm th 5 Minh Gia T nh nm th
13). Nhà Minh nghe tin Mc ng Dung c p ngôi, +t quan li nguw, chim gi< Kinh thành, ngn tr
 ng tin cng, t ti n làm bài i cáo, tim x ng là th &ng hoàng, ti trng ã rõ, bèn sai Hàm Ninh
hu C"u Loan làm t%ng c quân v#, Binh b th &ng [2a] th Mao Bá Ôn làm tham tán quân v#, em
quân sang h=i ánh5.

1

Tc là Lê Y, con tr ng ca C^m Giang V ng Lê Sùng, cháu ca Kin V ng Lê Tân, cháu bn i ca Lê Thánh Tông. Nh v$y,
Trang Tông là cháu nm i (huyn tôn) ca Lê Thánh Tông.

2

Sách

3

Trung nhân: hon quan.

4

Minh s , Q.321, và C ng m#c u chép vi c bn Trnh Duy Liêu sang nhà Minh vào nm Gia T nh th 16, tc là nm
Nguyên Hoà 5 (1537). oàn này i thuyn buôn t" Chiêm Thành, v &t biên, sau hai nm mi ti Yên Kinh.

5

Theo

Cao Tr : thuc châu Ngc L+c, nay là huy

Minh s

n Ngc L+c, tnh Thanh Hóa.

inh Công là viên hon quan ng i Thanh Hóa.

, Q.321, vi c này xy ra vào các nm Gia T nh th 16 (1537), 17 (1538) và 19 (1540).
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t Mùi, [Nguyên Hoà] nm th 3 [1535], (Mc i Chính nm th 6; Minh Gia T nh nm th
14). Nhà Mc m khoa thi Hi, ly bn Nguyn Bnh Khiêm, Bùi Khc c, Nguyn Th"a H u Z tin s
c$p  ; bn Nguyn Di L &ng 7 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn Trùng Quang 22 ng i Z ng
tin s xut thân.
Bính Thân, [Nguyên Hoà] nm th 4 [1536], (Mc i Chính nm th 7 - Minh Gia T nh nm
th 15). Vua sai Trnh Viên sang nhà Minh trình bày vi c h Mc c p ngôi git vua, và vua phi xiêu
git vào Thanh Hoa1.
H Mc sai ông quân ô c ph t ô c Khiêm qu$n công Mc ình Khoa trùng tu Quc t
giám.
inh Du, [Nguyên Hoà] nm th 5 [1537]; (Mc i Chính nm th 8; Minh Gia T nh nm th
16). Mùa xuân, tháng giêng, h Mc thm nhà Thái hc.
[2b] Mùa h, tháng 4, gió to, gãy cây, tc nhà, n c bin dâng tràn, làm cht nhiu ng i và
súc v$t.
Tây An hu Lê Phi Th"a ca h Mc khi quân c p ly ca ci ca ba ty ri thu quân chy vào
n c Ai Lao u hàng vua.
H Mc phong cho con là bn Kinh in làm v ng, ngoài ra u theo th t b$c mà  &c nh$n
phong.
Mu Tut, [Nguyên Hoà] nm th 6 [1538], (Mc i Chính nm th 9; Minh Gia T nh nm th
17). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi, cho bn Giáp Hi, Trn Toi, Hoàng Sm Z tin s c$p  ; bn
Phan Co 8 ng i Z tin s xut thân; bn Hoàng Thuyên 25 ng i Z ng tin s xut thân.
H Mc tuyn hoàng dinh.
H Mc sai Nguyn Vn Thái sang nhà Minh dâng biu xin hàng và xin phân x 2.
K Hi, [Nguyên Hoà] nm th 7 [1539], (Mc i Chính nm th 10; Minh Gia T nh nm th
18). Vua phong i t ng quân Trnh Kim làm D c [3a] qu$n công, (ng i làng Sóc Sn, huy n V nh
Phúc3), Trnh Công Nng làm Tuyên qu$n công, Li Th Vinh4 làm Hoà qu$n công. Bn Hi p qu$n công,
T ng qu$n công, T" qu$n công, Trn qu$n công, Tây qu$n công, D ng qu$n công, Thuw qu$n công,
Nghi qu$n công u  &c ban n coi quân, sai em quân bn b tin ánh các ni  lo ly li Tây Kinh,
khí th quân s mnh thêm. Sau tin ánh huy n Lôi D ng, quân Mc phn nhiu b thua, ri em quân
v.
i hn.
Mùa ông, tháng 10, ng t.
Canh Tý, [Nguyên Hoà] nm th 8 [1540], (Mc i Chính nm th 11; Minh Gia T nh nm th
19). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 15, Mc ng Doanh cht. Con tr ng là Phúc Hi lên ngôi, ly nm
sau làm Qung Hoà nm th 1.
Mùa ông, tháng 11, Mc ng Dung cùng vi cháu là Vn Minh và b tôi là bn Nguyn Nh
Qu, Z Ch Khanh, +ng Vn Tri, Lê Thuyên, Nguyn T%ng, Tô Vn Tc, Nguyn Kinh T, D ng Duy

1

Sau chuyn i ca Trnh Duy Liên, vua tôi nhà Lê thy lâu không  &c tin gì, li sai Trnh Viên i (CMCB27, 27).

2

Nguyn Vn Thái mang t biu u hàng sang nhà Minh. T biu i ý nói nhà Lê không còn ai ni dõi, ng Dung  &c trao n
ch ng  ni coi vi c n c... Vì Trn Cung chim gi< Lng Sn, nên ch a dâng biu và sang tin cng  &c... Bn vua tôi nhà
Minh không nghe, sai C"u Loan và Mao Bá Ôn gp n Qung Tây chiêu t$p binh mã tin ánh nhà Mc.

3

Huy n V nh Phúc: nay là huy

4

Li Th Vinh: ng

n V nh Lc, tnh Thanh Hoá. Trnh Kim hi còn nh= phi i  chn trâu, n n ng nh d i
tr ng Nguyn Kim,  &c Kim tin c$y, phong D c Ngh a hu và g con gái ln là Ngc Bo cho.
i xã Quang Lãng, huy n Tng Sn. Nay là huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá.
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Nht, Bùi [3b] Trí V nh, qua Trn Nam Quan, mZi ng i u cm th c, buc dây  c%1, i chân không
n ph ph#c tr c mc ph ca quân Minh2 qu` gi, cúi u dâng t biu u hàng, np ht s% sách v
t ai, quân dân và quan chc c n c  ch phân x , dâng các ng Tê Phù, Kim L+c, C% Sâm, Liu
Cát, An L ng3, La Phù ca châu V nh An trn Yên Qung, xin cho ni thuc vào Khâm Châu. Li xin ban
chính sóc, cho n ch ng,  kính c^n coi gi< vi c n c và ch l nh thay %i hay quyt nh khác. Li
sai bn Vn Minh và Nguyn Vn Thái, Ha Tam Tnh mang biu u hàng sang Yên Kinh.
Thái s H ng quc công Nguyn Kim em quân v ánh Ngh An, hào ki t phn nhiu theo v,
thanh th rt l"ng l?y, n âu là gn xa u hàng ph#c.
Tân S u, [Nguyên Hoà] nm th 9 [1541]. (Mc Qung Hoà nm th 1; Minh Gia T nh nm th
20). H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Nguyn K`, Phm [4a] Công Sâm, Nguyn Th Lc Z tin s c$p
 ; bn Ngô Quang 4 ng i Z tin s xut thân; bn Phm Nguyên 23 ng i Z ng tin s xut thân.
By gi, Tây An hu Lê Phi Th"a có ý bt bình, th ng nói ra nh<ng li ph?n ut, càng ngày
càng kiêu cng; ngang ng &c. Thái s Nguyn Kim sai ng i bóp c% cht. Tr c kia, Phi Th"a xut thân
là xá nhân, th Mc ng Dung,  &c ng Dung khen ng&i, cho cai qun quân dân by huy n thuc
o y4. n nm i Chính, Th"a quy thu$n triu ình, vua v?n cho gi< chc c!. n ây li oán h$n,
kiêu cng bo ng &c nên b git.
Tháng 8, ngày 22, Mc ng Dung cht.
Tháng 10, ngày 20, bn Mao Bá Ôn nhà Minh kính dâng bn tâu v Yên Kinh nói r'ng: Mc ng
Dung t trói mình u hàng  c a i, xin kính theo chính sóc5, xoá b= tim hi u, tr li t bn ng ã
chim, [4b] xin ni thuc x ng thn, xin hàng nm ban lch i Thng6 và bù  l v$t tin cng hàng
nm, cúi mình cung kính thu$n ph#c. Nu nh coi ng Dung là kW có ti u hàng, ch a k khinh xut
trao cho chc t c, t ai, thì cháu ca y là Mc Phúc Hi nay ang &i m nh, nu  &c i n khoan
th, c!ng có th cho làm các chc khác nh ô h, t%ng qun theo nh l c! ca nhà Hán, nhà  ng7,
hàng nm quan B chính ty Qung Tây ban cp lch i Thng, cho y n Trn Nam Quan kính nh$n,
nh<ng l v$t tin cng các nm tr c còn thiu, thì tra xét bt bù , t" nm sau chiu s% np dn. Còn
nh Lê Ninh tuy t x ng là con cháu h Lê, nh ng c theo các ty tra xét, thì ngn ngành tung tích khó
bit rõ ràng. Trnh Duy Liêu tr c có lén lút ti các ng tri  châu Thch Lâm n c ta, sát vùng th%
quan Qung Tây, nh ng m+t m!i Lê Ninh ra sao c!ng không  &c bit, cho nên khi thì gi là [5a] Lê
Ninh, khi thì gi là Lê Hin, lúc thì gi là Quang Hoà, có lúc li bo là h Trnh trá x ng. Còn Trnh Viên
thì khai r'ng  ng Tt Mã Giang8 có Lê Ninh th c, nh ng li lch tông phái không bit  &c rõ; nh<ng
iu trình bày v tu%i tác, nét m+t, li khác vi li khai c! ca Trnh Duy Liêu, u khó d a vào ó mà
nghe  &c. Hãy cho Ninh  li Tt Mã Giang, nh<ng vùng ã ly  &c u thuc quyn y qun thúc, có
th bàn trao chc t c, cho th c thuc v Vân Nam. Nu không phi là con cháu nhà Lê thì thôi không
bàn n<a. Còn Trnh Duy Liêu thì cho s thuc Qung ông tu` nghi sp xp, cp cho rung t, nhà ,
"ng  y phi b v. X phân nh v$y, ngõ hu mi  &c chu tt. Vua Minh bèn phong cho Mc ng

1

Cm th c, buc dây  c%: biu th s

2

Mc ph do bn Mao Bá Ôn d ng trn  Trn Nam Quan  xâm l &c n c ta. S quân chúng iu ng gm 20 vn chính binh
và k` binh.

3

Khâm Châu chí

t trói mình và chu nh$n tr"ng pht.

C ng m#c d?n Qung Yên sách
Toàn th chép lm.

ca nhà Thanh ch ghi 5 ng, không có ng An L ng.

ng An L ng sau là ph An L ng, thuc châu Vn Ninh n c ta và cho là

cho r'ng

4

Tc o Thanh Hoa, nay là tnh Thanh Hoá.

5

Theo lch ca nhà Minh.

6

Lch i Thng: lch ca nhà Minh.

7

Nhà Hán, nhà  ng thôn tính n c ta, chia ct n c ta thành châu qu$n ca chúng. Theo l i Hán, i  ng, tc là bt ta
ni thuc.

8

C ng m#c, có chZ ghi là Mã Giang, có lJ ng này n'm  vùng th

&ng l u sông Mã.
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Dung làm An Nam ô thng s ty ô thng s, ban n bc và cho th t$p1. Còn t 13 l2 [5b] thì c
chiu theo tên t c!, mZi l u +t ty Tuyên ph, +t các chc tuyên ph ng tri, phó s, thiêm s
mZi chc 1 viên, u thuc qun ht ca ô thng s sai khin mà triu cng. L cng lên vua và ông
cung thì theo l c!.
Nhâm Dn, [Nguyên Hoà] nm th 10 [1542], (Mc Qung Hoà nm th 2; Minh Gia T nh nm
th 21). Vua ly Thuw qu$n công Hà Th T ng làm Ng doanh  thng ng giá  m u vi c tin
ánh, sai Thái s H ng quc công Nguyn Kim thng c t ng s các dinh i tr c, tin ánh các ni 
Thanh Hoa, Ngh An. T ng l nh c! và hào ki t hai trn này phn nhiu theo v, th quân càng thêm
mnh (Th T ng ng i xã C% L!ng, huy n C^m Thu3).
Tháng 2, ngày mng 8, Mc Phúc Hi phong t c v ng cho các em là bn Kính in và các
con.
By gi, quan quân giao chin vi t ng Mc, cm c nhau n vài tháng.
[6a] Tháng 3, ngày 22, Mc Phúc Hi lên Trn Nam Quan chu khám nghi m và nh$n 1.000 bn
lch i Thng ca nhà Minh ban cho. Li l nh mt o sc m nh c! phong Mc ng Dung làm An Nam
ô thng s ty ô thng s và mt qu n bc.
Tháng 8, ngày mng 3, h Mc sai bn Nguyn in Kính, Nguyn Công Nghi, L ng Gin sang
t n nhà Minh; bn Nguyn Chiu Hun, V! Tuân và T nh Quang sang tu cng.
Tháng 12, ngày 15, nhà Minh phong Mc Phúc Hi làm An Nam ô thng s ty ô thng s.
Quý Mão, [Nguyên Hoà] nm th 11 [1543], (Mc Qung Hoà nm th 3; Minh Gia T nh nm
th 22). Mc sai s sang tu cng nhà Minh. Vua Minh ra nh ban cp cho s gi theo nh l nh c!,
nh ng bãi vi c ban yn, gim bt cZ bàn  t= ra không phi là [6b] l tip bi thn4.
Vua tin quân ra t" thành Tây ô, t ng Mc là Trung H$u hu (không rõ tên) d?n con em n
tr c quân ly chào  c a nam thành Tây ô. Ba quân sôi n%i m"ng rz. By gi, Thái s H ng quc
công Nguyn Kim còn  Ai Lao ch a theo i5. Vua sai Tuyên qu$n công Trnh Công Nng mang chiu th
v gi. Kim bèn chnh n b ng! lên  ng ngày, bái yt vua  hành ti sông Ngh a L6. Vua c m"ng,
gia thng Kim làm thái t, sai làm ô t ng, tit ch t ng s các dinh, chia  ng cùng tin, bình nh
vùng tây nam, ánh là thng.
Tuyên qu$n công Trnh Công Nng n%i quân làm phn, chim gi< u ngun Qung Bình7, d ng
t +t doanh tri. Vua sai D c qu$n công Trnh Kim i ánh, git  &c Nng.
[7a] Giáp Thìn, [Nguyên Hoà] nm th 12 [1544], (Mc Qung Hoà nm th 4 - Minh Gia T nh
nm th 23). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi. Cho bn V! Kính 3 ng i Z tin s xut thân, bn
Nguyn H<u D#c 14 ng i Z ng tin s xut thân.
t T, [Nguyên Hoà] nm th 13 [1545], (Mc Qung Hoà nm th 5; Minh Gia T nh nm th
24). Tháng 4, vua ly Thiu uý Hùng quc công inh Công làm thái uý, sai coi gi< ng dinh. Vua thân
hành em các t ng i ánh min Sn Nam, n huy n Yên Mô óng dinh.

1

Th t$p: là 

2

13 l: nm 1466, Lê Thánh Tông +t 13 o th"a tuyên, có lJ là 13 l này.

3

Nay thuc huy n Bá Th c, tnh Thanh Hoá.

4

Bi thn: là b tôi ca vua ch

5

&c truyn t" i n sang i kia.

hu. Không theo l tip bi thn có ngh a là không coi h Mc là vua ch hu.

Nm tr c ã có vi c Nguyn Kim thng sut các quân tin ánh Thanh Hoa, nm nay li chép Nguyn Kim còn  Ai Lao. Sách
chép lm.

C ng m#c (CMCB27, 40) cho là Toàn th
6

Sông Ngh a L: ch

7

Qung Bình: tên huy

a rõ  âu.
n, nay là vùng t phía tây bc huy n Thch Thành, tnh Thanh Hoá.

601

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XVI

Tháng 5, ngày 20, hàng t ng Mc là Trung H$u hu ngm cha hai lòng, mi Thái t Nguyn
Kim n dinh ca hn, b= ngm thuc c trong qu d a dâng lên tr c mâm cZ, Kim tin th c n d a,
b trúng c, n khi v thy trong ng i khó chu ri mt, Trung H$u hu êm y trn i, li quay v
[7b] vi h Mc1. Tr c kia, Trung H$u hu xut thân là hon quan, tri th Mc ng Dung, làm quan
n chc ch ng b, nghe tin vua n%i quân khôi ph#c b cõi, lin bàn m u vi h Mc dùng k trá hàng,
th ng mun hi vua.
Vi c ó không thành, mi b= ngm thuc c  hi Thái t Kim, Kim không  ý, b trúng c.
Vua xung chiu truy t+ng Kim làm Huân T nh công, thuw là Trung Hin, sai ng i r c v Bái Trang2,
huy n Tng Sn  h$u táng. Phong con tr ng ca Kim là Uông làm Lãng qu$n công, con th là Hoàng
làm H Khê hu, sai em quân i ánh gi+c.
Tháng 8, vua sai D c qu$n công Trnh Kim làm ô t ng tit ch các dinh quân thu b các x
kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s , Thái s L &ng quc công. Mi binh quyn ngoài
kh%n, công vi c trong n c, trù tính m u l &c, phong t c b% quan xa gn u  &c [8a] tu` mình
quyt nh, ri sau mi tâu vua. L &ng quc công càng dc lòng trung trinh, mi vi c u quyt oán rõ
ràng, công vi c u âu ra y c.
Bính Ng, [Nguyên Hoà] nm th 14 [1546], (Mc Qung Hoà nm th 6; Minh Gia T nh nm
th 25). Vua l$p hành i n  sách Vn Lai3. MZi khi có ánh d>p, u giao c cho Thái s L &ng quc
công thng l nh, ánh âu  &c y. Do v$y, hào ki t các châu Hoan, Din, Ô, Qung4 ua nhau ti c a
ình, ai ny u vui lòng gng sc, cõi t Ái Châu5 yên dn.
Tháng 5, ngày mng 8, Mc Phúc Hi cht. Con tr ng là Phúc Nguyên mi l$p, ly nm sau làm
nm V nh nh th 1.
inh Mùi, [Nguyên Hoà] nm th 15 [1547], (Mc V nh nh nm th 1; Minh Gia T nh nm th
26). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi, cho bn D ng [8b] Phúc T , Phm Du, Nguyn T Z tin s
c$p  , bn Nguyn Kính Ch 8 ng i Z tin s xut thân; bn V! Hi u 19 ng i Z ng tin s xut
thân.
Tháp Báo Thiên b %.
T ng Mc là T D ng hu Phm T Nghi6 m u l$p ng i h Mc là Ho'ng V ng Chính
Trung làm chúa, không xong, bèn n%i lon, bc di Chính Trung v xã Hoa D ng8, huy n Ng Thiên.
H Mc sai Khiêm V ng Kính in9 cùng bn Tây qu$n công Nguyn Kính em quân i bt, b T Nghi
ánh bi. Sau T Nghi nhiu ln ánh không  &c, mi ép Chính Trung ra chim c vùng Yên Qung.
Dân ht Hi D ng b nn binh l a luôn luôn, nhiu ng i phi l u vong. T Nghi li chy vào t nhà
Minh, th quân i bt ng i c p ca Qung ông, Qung Tây. Ng i Minh không kim ch n%i. (T
Nghi ng i huy n An D ng).
7

1

CMCB27, 39, 40 ghi rõ tên ca viên quan Trung H$u hu này là D ng Chp Nht.

2

Bái Trang: tc là Gia Miêu Ngoi trang, i Nguyn gi là Quý H

3

Sách Vn Lai: nay là xã Vn Li, huy

4

Hoan Din: là vùng t các tnh Ngh

5

Ái Châu: tc là t tnh Thanh Hoá ngày nay.

6

Phm T Nghi: ng

7

Chính Trung: là con th ca Mc ng Dung.

8

Hoa D ng: tên xã, sau là ca Mc Phúc Hi.

9

Mc Kính in: là em ca Mc Phúc Hi.

ng, nay  huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá.

n Th Xuân, tnh Thanh Hoá.

An, Hà T nh ngày nay.
min t tnh Qung Nam-à N|ng ngày nay.

Ô: là ch min t tnh Bình Tr Thiên ngày nay, Qung: là ch

i xã Trung Hành, huy n An D ng, trn Hi D ng, nay thuc Hi Phòng.
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[9a] Mu Thân, [Nguyên Hoà] nm th 16 [1548], (Mc %i V nh nh thành Cnh Lch nm
th 1; Minh Gia T nh nm th 27). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 29, vua bng, Thái t Huyên lên ngôi,
ly nm sau làm Thu$n Bình nm th 1. Dâng tôn hi u cho i Hành Hoàng  là Trang Tông.
H Mc phong Phm Qu`nh làm Vinh qu$n công, và con là Dao làm Phú xuyên hu. (Qu`nh
ng i xã Thnh Li t1, huy n Thanh Trì).
H Mc sai bn Lê Tiên Quý sang tu cng nhà Minh.

Trung Tông Hoàng



(Tên húy là Huyên, là con tr ng ca Trang Tông,  ngôi 8 nm, th 22 tu%i)
Ph: H Mc
(Phúc Nguyn 8 nm)
Vua u nhi m bc trung thn mu lc, ánh git k% tim hi u cp ngôi, có th gi
là có tài lc  vng, song h ng th không lâu, t ai c+a tiên vng cha thu phc
c ht, tic thay!
K Du, [Thu$n Bình] nm th 1 [1549], (Mc Cnh Lch nm th 2; Minh Gia T nh nm th
28). H Mc ly t ng ông o (không rõ tên) làm Thi u quc công, t ng Bc o Mc ình Khoa làm
Gia quc công, t ng Tây o Nguyn Kính làm [9b] thái uý Tây quc công, Nguyn Khi Khang làm
thái uý oan quc công, u cho h Mc; t ng Nam o Lê Bá Ly2 làm thái t Ph#ng quc công, cùng
các thn thuc trên d i u  &c phong  m u gi< t ai b cõi.
Mc Phúc Nguyên b= chính i n  thành Thng Long, di ra  ngoi thành, trong cõi ri lon.
Tháng 3, ly Phm c làm Kinh ngô v ch ng v s , phong Qung qu$n công (c ng i xã
Th% Sn, huy n V nh Phúc3).
Canh Tut, [Thu$n Bình] nm th 2 [1550], (Mc Cnh Lch nm th 3; Minh Gia T nh nm th
29). H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Trn Vn Bo, Trn Vn, Nguyn Minh D ng Z tin s c$p  ;
bn Lê Khâm 4 ng i Z tin s xut thân, bn Nguyn Th"a H u 18 ng i Z ng tin s xut thân.
By gi Mc Phúc Nguyên nghe li dèm pha ca cha con Phm Qu`nh, Phm Dao4, cho nên
t ng Nam o, Thái t [10a] Ph#ng quc công Lê Bá Ly và con là Ph% qu$n công Lê Khc Th$n; vn
thn là Li b th &ng th ng s ài ô ng s , ông các i hc s nh$p th kinh diên Th qu$n công
Nguyn Thin5 và con là Nguyn Quy n, Nguyn Ph, mZi ng i em hn trm quân bn b i êm trn
vào c a i Thanh Hoa xin hàng. Vua cho hàng. Bn h n c a khuyt ly chào. Vua c m"ng, ban
th ng và uý lo cho.
T" ó, hào ki t các ni kéo n h ng ng nh mây tri qun t#, ai c!ng vui lòng.
Tân Hi, [Thu$n Bình] nm th 3 [1551], (Mc Cnh Lch nm th 4; Minh Gia T nh nm th
30). H Mc sai bn Kinh in c quân i ánh Mc Chính Trung và Phm T Nghi  Yên Qung. u%i
ánh và bt  &c T Nghi  a v Kinh s chém ly u g i sang n c Minh. Ng i Minh không nh$n,
tr li. Chính Trung chy vào t Minh ri cht  [10b] y. (Bn k vit: Tr c kia, Phm T Nghi v?n

1

Thnh Li t: t#c gi là làng Sét,  phía d

2

Lê Bá Ly: ng

3

Huy n V nh Phúc: sau là huy

4

Phm Qu`nh, Phm Dao: ng

5

Nguyn Thin: ng

i xã Bch Mai và Hoàng Mai; thuc Hà Ni ngày nay.

i làng C% Phm, huy n ông Sn, tnh Thanh Hoá ngày nay.
n V nh Lc, tnh Thanh Hoá.
i làng Thnh Li t, huy n Thanh Trì, nay thuc ngoi thành Hà Ni.

i làng Canh Hoch, huy n Thanh Oai, nay thuc tnh Hà Tây, Z tin s khoa Nhâm Thìn (1532) i Mc.
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nh l$p Ho'ng V ng Chính Trung làm ng i ni ngôi h Mc, nh ng các thân v ng trong h và i
thn ca h Mc li m u l$p Phúc Nguyên. Chính Trung không  &c l$p, mi cùng vi T Nghi n%i lon,
và c p bên n c Minh, ng i Minh b nhiu tai ho. n y, nhà Minh trách h Mc là phiên thn vô
l, dung túng bn c p n c sang c p bóc i quc, sJ phi em quân sang, h Mc rt s&, lin ngm
sai kW tiu tt i bt  &c T Nghi, chém u sai ng i  a sang nhà Minh. Nh ng h i ti âu là hay
sinh ôn dch  ó, làm cht hi nhiu ng i và súc v$t, nên ng i Minh phi tr li).
Thái s L &ng quc công sai hàng t ng ca h Mc là Lê Bá Ly cùng vi bn V! Vn M$t1 tin
quân sát n Kinh s . Mc Phúc Hi chy v Kim Thành2,  Mc Kính in làm ô t%ng soái  li cm
quân chng gi<.
Nhâm Tý, [Thu$n Bình] nm th 4 [1552], (Mc Cnh Lch nm th 5; Minh Gia T nh nm th
31). Thái s Trnh Kim em quân i ánh d>p min tây nam. T ng Tây o thái uý oan quc công
ca h Mc là Nguyn Khi Khang em quân v hàng, n Yên Tr ng3 [11a] vua uý lo, ban th ng,
v?n cho gi< chc t c nh c!.
Quý S u, [Thu$n Bình] nm th 5 [1553], (Mc Cnh Lch nm th 6; Minh Gia T nh nm th
32). Vua di hành ti n Yên Tr ng.
H Mc m khoa thi Hi, cho bn Nguyn L &ng Thái, Hoàng Tuân, Trn V nh Tuy Z tin s c$p
 ; bn Nguyn Ngh a L$p 5 ng i Z tin s xut thân, bn Nguyn Công Tc 12 ng i Z ng tin s
xut thân.
Giáp Dn, [Thu$n Bình] nm th 6 [1554], (H Mc %i niên hi u Cnh Lch thành Quang Bo
nm th 1; Minh Gia T nh nm th 33). Thái s L &ng quc công Trnh Kim di hành dinh n Bi n
Th &ng4. Th quân thêm mnh, hin s bn ph ng nhiu ng i quy ph#.
M ch khoa5, chn kW s . Cho bn inh Bt Tuy 5 ng i Z  nht giáp ch khoa xut thân6;
bn Chu Quang Tr7 8 ng i Z  nh giáp ng ch khoa xut thân.
[11b] Tháng 10, ngày mng 1, ly Kim ngô v ch ng v s Qung qu$n công Phm c làm
thái bo.
t Mão, [Thu$n Bình] nm th 7 [1555], (Mc Quang Bo nm th 2; Minh Gia T nh nm th
34). Tháng 8, h Mc sai Khiêm V ng Mc Kính in em quân vào c p Thanh Hoá; ly Th qu$n
công (không rõ tên) tit ch quân Nam o, em hn 100 chic thuyn làm tiên phong, tin n c a
bin Thn Phù óng dinh.
Hôm sau, Kính in em quân n hi  sông i Li8, sai Th qu$n công c sut quân bn b
i tr c, óng dinh  núi Kim Sn9.

1

V! Vn M$t: là em V! Vn Uyên, ng i xã Ba ng, huy n Gia Phúc (nay là huy n Gia Lc tnh Hi H ng). Khi h Mc c p
ngôi nhà Lê thì V! Vn Uyên cát c vùng Tuyên Quang chng li nhà Mc. Vn Uyên cht, V! Vn M$t ni nghi p anh,  &c vua
Lê phong t c Gia quc công.

2

Kim Thanh: tên huy

3

Yên Tr ng: tên xã, thuc huy

n Th Xuân, tnh Thanh Hoá ngày nay.

4

Biên Th &ng: tc làng Bng Th

&ng, huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá.

5

Ch Khoa: theo Kin vn tiu l#c ca Lê Quý ôn thì l

6

inh Bt Tuy: ng

7

Chu Quang Tr: ng i xã Nam Hoa Th &ng, huy n Thanh Ch ng, Ngh An.

8

Sông i Li: tc sông Lèn, mt nhánh ca sông Mã  Thanh Hoá.

9

Kim Sn: có tên là núi Bi

n, thuc tnh Hi D ng, nay là tnh Hi H ng.

thi c thi Lê nh sau: Nh<ng nm Tý, Mão, Ng, D$u là khoa thi
H ng; nh<ng nm S u, Thìn, Mùi, Tut là khoa thi Hi. Nh ng có khi nhà vua có bài ch ban xung cho m khoa thi +c bi t
không theo l trên thì gi là ch khoa. Phép thì ch khoa c!ng ging khoa thi Hi (thi kinh ngh a, t l#c, th, phú và vn sách).
i làng Bùi Kh%ng, huy n H ng Nguyên, nay thuc tnh Ngh An.

n hay núi Bng. ng Kim Sn là mt danh thng.
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Thái s L &ng quc công Trnh Kim i hi các t ng bàn r'ng: Gi+c c$y ông khinh ta, ta
dùng k mai ph#c &i chúng, th nào c!ng bt  &c. Bèn sai ng i d+n tr c dân chúng hai b sông
không  &c kinh ng, ai ny c v<ng yên nh c!. Li sai [12a] trung quan là Thái uý Hùng quc công
ình Công c sut bn hàng t ng Lê Bá Ly, Nguyn Khi Khang, Nguyn Thin, Lê Khc Th$n cùng
binh t ng bn b mai ph#c s|n  phía nam sông, trên t" núi Yên nh, d i n núi Quân Yên1. Thái
s Trnh Kim ích thân c sut i quân mai ph#c  phía bc sông, trên t" núi Bch Thch2, d i n
núi Kim Sn, li chn 50 con voi ph#c  chân núi Kim Sn3. Li sai Qung qu$n công Phm c em thu
quân và ch huy bn hàng t ng Nguyn Quy n em hn 10 chic thuyn chin chim c mn th &ng
l u t" sông H<u Chp n sông Kim Bôi4, i i li li làm th  dc.
Hôm sau, gi Tw, thuyn gi+c qua Kim Sn, n ch& Ông Cung5. Trong chin thuyn, nghe ting
àn sáo ca hát, nh vào chZ không ng i. Gn tr a, nghe mt ting súng n%  núi Quân Sn, dc hai b
sông [12b] liên tip có by ting súng áp li. Thái s Trnh Kim tung quân ánh ln, voi  h l u ã
qua sông. Binh thuyn ca bn Phm c, Nguyn Quy n ã thu$n dòng mà xung. Binh t &ng hai bên
b hng hái tranh nhau tin lên tr c. Quân gi+c quay ng &c giáo, vt b= áo giáp, chin thuyn, nhy
xung sông trn chy. Th qu$n công t li u không th thoát  &c, nhy xung sông trn, b Triu qu$n
công V! S Th c bt sng. Quân Mc b bt rt nhiu. Trói Th qu$n công trên l ng voi em np  c a
dinh cùng vi my ch#c viên t ng gi+c ln nh= ã bt  &c. Quân gi+c cht nhiu, xác ngh>n c sông,
n c sông = lòm. Thu  &c khí gii nhiu không k xit. My vn quân gi+c cht gn ht. Kính in s&
vz m$t, thu nh+t tàn quân quay v Kinh s . Thái s dâng biu báo tin thng tr$n, vua sai chém ht vài
ch#c tên t ng gi+c nh bn Th qu$n công  núi ng Lc.
Bính Thìn, [Thu$n Bình] nm th 8 [1556], (Mc Quang Bo nm th 3; Minh Gia T nh nm th
35). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 24. Vua bng, không có con ni. Thái s L &ng quc công Trnh Kim
bàn vi các i thn r'ng: N c không th mt ngày không có vua. Lin sai ng i i tìm con cháu h Lê
l$p lên, tìm  &c cháu bn i ca Lam quc công Lê Tr" là Lê Duy Bang  h ng B V 6, huy n ông
Sn, ón v l$p làm vua. i xá, ly nm sau làm nm Thiên H u th 1. Dâng tôn hi u cho i Hành
Hoàng  và V! Hoàng , miu hi u là Trung Tông.
Ly Thái bo Qung qu$n công Phm c làm Binh b th &ng th ch ng b s .
H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Phm Trn, Z Uông và Nguyn Nghiêu Tá Z tin s c$p  ;
[13b] bn Phm Vit M$u 4 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn Nhân An 7 ng i Z ng tin s
xut thân.

Anh Tông Tun Hoàng



(Tên húy là Bang,  ngôi 16 nm, th 42 tu%i)
Ph: H Mc
(Phúc Nguyên 5 nm, M$u H&p 11 nm)

1

Yên Dch và Quân Yên: tên hai ngn núi thuc huy

2

Bch Thch: tên mt ngn núi  phía tây bc huy

3

Chi tit chn voi mai ph#c này không thy có trong

4

Sông H<u Chp:

 xã H<u Chp;

n Yên nh, Thanh Hoá.

n ông Sn, Thanh Hoá.

Bn dch c!.

Sông Kim Bôi:

 xã Kim Bôi. Hai xã H<u Chp và Kim Bôi u thuc huy n V nh Lc,

Thanh Hoá.
5

Ch& Ông Cung: hay ch& Ông,  làng Bng Th

6

B V

&ng, huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá.

: tên xã,  phía nam th xã Thanh Hoá ngày nay.
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Vua là dòng dõi  tht, nh' huân thn tôn lp, mu cu(c trung hng, thc là m nh
tr'i trao cho vy. Song s nghi p cha xong m(t n a, lòng nghi ho/c dn ny sinh, chZ tin l'i
gièm pha mà xiêu git ra ngoài. Thng thay!
Tr c kia, anh th hai ca Thái T% là Tr" (t+ng Lam quc công, nay tôn phong là Ho'ng D#
V ng). Tr" sinh ra Khang (t+ng Qu` quc công, nay tôn phong là Hin Công V ng). Khang sinh ra Th
(nay tôn phong là Quang Nghi p V ng), Th sinh Duy Thi u (nay tôn phong là Trang Gin V ng), Duy
Thi u sinh Duy Khoáng (nay tôn phong là Hiu Tông Nhân Hoàng ), Duy Khoáng ly v& ng i h ng
B V , huy n ng Sn, sinh ra vua. By gi, Trung Tông bng, không có con ni, Thái s L &ng quc
công Trnh Kim và các i thn ón l$p lên.
[14a] inh T, [Thiên H u] nm th 1 [1557], (Mc Quang Bo nm th 4; Minh Gia T nh nm
th 36). H Mc ly Khiêm V ng Kính in kiêm chc Tông nhân ph Tông nhân l nh.
Tháng 7, h Mc sai Kính in em quân xâm phm Thanh Hoa, n sông Thn Phù và vùng
Tng Sn1, Nga Sn2, t phá cu phao. Thái s L &ng quc công Trnh Kim sai Thanh qu$n công3 gi<
Nga Sn, Thuw qu$n công Hà Th T ng gi< Tng Sn, ai ny u em tinh binh i chng gi<, quân
Mc không tin lên  &c. Thái s ích thân ch huy binh t &ng, ngm tin n chân núi Yên Mô4 thEng
ti c a bin, g+p gi+c, tung quân ra ánh, li ánh úp phía sau, ting súng liên hi, trên d i ánh k>p
vào. Thái s sai ng i huy n Ho'ng Hoá là V! Lng hu lao thuyn xông vào ánh, g+p thuyn Mc Kinh
in, V! Lng hu tung ng i nhy qua, vung g m chém ng i cm dù t làm hai on rt [13b]
xung sông. Kinh in tr tay không kp, nhy xung sông trn thoát. Quân Mc i bi, b= thuyn chy
trn vào núi r"ng. Kính in ch thoát  &c thân, vào hang núi ^n náu 3 ngày, ói quá, ban êm thy
cây chui trôi qua c a hang, lin ôm chui trôi theo dòng  tìm  ng v. Vài ngày sau, n sông Yên
Mô, g+p ng i ánh cá  xã Trà Tu5 cu thoát. n khi v, Kính in bo c ng i y làm Phù Ngh a
hu.
Tháng 7 nhu$n, ly Thái bo Qung qu$n công Phm c làm thái phó.
Tháng 8, Thái s sai Phm c i cu Ngh An6. By gi h Mc nghe tin Thái s
tin ánh, bèn trn v Kinh.

th"a thng

Nm này, hàng t ng Mc là Lê Bá Ly, Nguyn Thin cht. Con ca Thin là bn Nguyn Quy n,
Nguyn Ph [15a] li trn v vi h Mc. H Mc phong Quy n làm Vn Phái hu, Ph làm Phù H ng
hu, em con gái tông tht g cho.
Tháng 9, Thái s Trnh Kim em 5 vn quân thu b ánh ra min gi<a Sn Nam. n sông
Ph#ng Xí7 bc cu phao qua sông, phá tan quân Mc, bt sng t ng Mc là Khánh quc công trên
thuyn, quân Mc tan vz. Thái s Trnh Kim  Khánh quc công trên voi, sai i theo quân  hin k.
Sau Khánh quc công m u phn, vi c tit l, b git.
Quan quân ánh d>p huy n Giao Thu  mn d i Sn Nam. Thái s Trnh Kim t mình ch huy
b binh, sai bn Phm c ch huy thu quân, ly V! Lng hu làm Tin Thu i8, tung quân ánh ln.
1

Tng Sn: nay là huy

2

Nga Sn: tên huy

3

Thanh qu$n công: tên quan t

4

n Hà Trung, tnh Thanh Hoá.

n, nay thuc tnh Thanh Hoá.
c, ch a rõ h tên th c.

Yên Mô: tên huy n, thuc tnh Ninh Bình.

5

Trà Tu: tên xã, thuc huy

6

Khi Kính in vào ánh Thanh Hoá thì Mc Phúc Nguyên sai bn Phm Qu`nh, Phm Dao vào ánh Ngh An. Trnh Kim phá tan
quân ca Mc Kính in, t c ly chin thuyn, gi làm quân Mc kéo vào ánh quân Phm Qu`nh, Phm Dao  Ngh An. Bn
Qu`nh, Dao không  phòng, b i bi.

7

Sông Ph#ng Xí: có lJ là sông Ph

8

Tc Phm c K`, ng i xã Tào Xuyên, huy n Ho'ng Hoá, tnh Thanh Hoá.

n Yên Mô, tnh Ninh Bình.

&ng T ng  huy n Tr c Ninh tnh Nam nh c!, nay thuc huy n Nam Ninh, tnh Nam Hà.
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H Mc sai Nguyn Quy n chng gi<  sông Giao Thu. Quy n và V! Lng hu ánh nhau to. V! Lng
hu [15b] r n mình nhy sang mui thuyn ca Quy n tr c. Quy n cm g m chém, V! Lng hu
nhy xung sông l+n i. Quy n vi nhy sang thuyn ca V! Lng hu, chém  &c u ca ng i cm
dù ri hô ln: "u V! Lng hu ây, l! chúng mày ch sao n%i ta". Các quân nghe nói th, không kp
ngonh li nhìn, nhy c xung sông. Toàn quân tan vz, b= thuyn nhy lên b tháo chy. Quân Mc
th"a thng u%i ánh. Nhân dân các huy n u h ng ng theo. Thái s kíp bàn rút quân. H Mc sai
t ng em quân ch+n li v, quân s phn ln b hi, chin t ng b git n vài ch#c viên, thuyn bè,
khí gii phi vt b= ht, s tt chy thoát  &c còn  mt n a.
Tháng 10, Thái s em quân v Thanh Hoa, sai ác t ng vZ nuôi quân lính, ch to chin khí,
sai tuyn tráng inh biên ch vào quân ng! cho  s quân  li m u ánh ln sau.
[16a] M a to kéo dài hàng tháng không tnh. O Thanh Hoa, Ngh An lúa ng phn ln b
ng$p n c, mùa màng b mt, do v$y vua xung chiu %i nm sau thành nm Chính Tr1 th nht.
Mu Ng, [Chính Tr] nm th 1 [1558], (Mc Quang Bo nm th 5; Minh Gia T nh nm th
37). Thái s thân c i quân li ra min gi<a trn Sn Nam, l"a ánh lúc gi+c bt ng, bt sng t ng
Mc là Anh Nhu hu  a v hành ti Yên Tr ng, sai em chém.
Nm này, l$p tr ng thi H ng  xã a Lc, huy n Yên nh.
Tháng 8, ngày M$u Ng 14, Thái phó Qung qu$n công Phm c cht2, th 46 tu%i.  &c truy
t+ng +c tin khai ph thái uý T nh quc công, thuw là Trung Ngh.
Tháng 9, Thái s Trnh Kim thân c i binh li ra min trên trn Sn Nam chim t ri
[16b] tr v,  hàng t ng Nguyn Khi Khang  li trn th  chiêu t$p dân chúng. Sau h Mc
dùng m u sai ng i a ph ng trá hàng  d#. Khi Khang li phn bi, quay v vi h Mc. H Mc
dùng xe xé xác Khang.
Tháng 10, Thái s Trnh Kim vào chu, dâng biu tâi xin sai con th ca Chiêu Huân T nh công3
là oan qu$n công Nguyn Hoàng em quân vào trn th x Thu$n Hoá  phòng gi+c phía ông4 cùng
vi Trn qu$n công (không rõ tên)  Qung Nam cu vi n cho nhau5. Mi vi c ca x này, không c ln
hay nh=, và các ngch thu u giao c cho, hàng nm n k` hn thì thu np.
K Mùi, [Chính Tr] nm th 2 [1559], (Mc Quang Bo nm th 6; Minh Gia T nh nm th 38).
Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi. Cho +ng Thì Th Z tin s c$p  ; bn Nguyn t Thi u 4 ng i
Z tin s xut thân; bn Nguyn Thm 14 ng i Z ng tin s xut thân.
[17a] By gi quân Mc b thua luôn, Phúc Nguyên hoang mang lo s&, b= thành Thng Long di
ra  ngoài c a Nam.
Tháng 3, Thái s Trnh Kim sai H b c chi Vn Toàn t Lê Trng Nguyên i khám o rung
t công và t  Thanh Hoa  nh ngch thu.
Tháng 8,  Thanh Hoa, Ngh An, n c l! tràn ng$p, ê iu,  ng sá b vz lz, trôi mt vài trm
nhà. Trong thành Tây ô do v$y b ng$p, kho tàng phn nhiu ng$p n c, nhân dân ói kém.

1

Chính Tr: có ngh a là s

2

Phm c: là con nuôi ca Trnh Kim, có tài dùng binh.

3

Tc Nguyn Kim.

4

Trnh Kim tuy ã ly  &c t Thu$n Hoá, nh ng nhiu ng i  ó v?n theo h Mc, ho+c v &t bin i theo h Mc, ho+c  a
quân Mc n phá phía sau ca quân Lê - Trnh.

5

Sau khi Nguyn Kim cht, binh quyn v tay Trnh Kim. Hai ng i con trai ca Nguyn Kim thì mt ng i là Lãng qu$n công t
t ng Nguyn Uông ã b Trnh Kim m u sát. oan qu$n công Nguyn Hoàng lo cho s ph$n ca mình, nh ch là Tr ng công
chúa Ngc Bo (v& Trnh Kim) xin cho vào trn th Thu$n Hoá. Trnh Kim c!ng mun tr" b= mi lo bên cnh mình, nên ng ý
cho i. Nguyn Hoàng em quân th h ca mình vào Thu$n Hoá, óng dinh  gò Phù Sa, xã Ái T , trên sông Ái T .

a sang vi c tr n c.
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Tháng 9, Thái s bo c viên t ng cùng h là Phong qu$n công Trnh Quang1 trông coi ng
bình, Phù qu$n công Lê Chng làm t%ng trn o Thanh Hoa, trn gi< binh dân, bn Triu qu$n công V!
S Th c, An qu$n công Li Th Khanh2 cùng em tinh binh trn gi< c a bin  phòng chng gi+c.
Thái s ch huy hn 6 vn i quân, nói phao là 12 vn, ích thân i ánh [17b] min bc  m u vi c
khôi ph#c. i quân t" Thiên Quang3 ra min th &ng l Sn Tây4. Quân i n âu, không my may
xâm phm ca dân, dân chúng u thu$n lòng hàng ph#c, yên %n nh x a, mi ng i tranh nhau em
r &u tht lúa go cp cho quân. Khi n Tuyên Quang, H ng Hoá, t ng Tây o là nh qu$n công5
em quân n hi. Li bàn tin quân, v &t sông6 ánh chim các x Thái Nguyên, Lng Sn, Kinh Bc.
Viên th% t ng Gia qu$n công7 c!ng quy thu$n triu ình, nguy n xin cp quân ánh gi+c. Li sai nh
qu$n công trn gi< An Tây và i ng8  cng c cõi phiên trn và m  ng t" Thiên Quang ni lin
vi H ng Hoá, Tuyên Quang, thông n Kinh Bc  v$n ti l ng th c cung cp cho quân.
Tháng 10, Thái s Trnh Kim thng l nh binh t ng i ánh d>p các x Kinh Bc, óng dinh 
[18a] ph Thu$n An9, cm c vi quân Mc, sau li di n óng  núi Tiên Du10.
Tháng 11, Thái s Trnh Kim chia quân i ánh các ph Khoái Châu, Hng Châu11 các huy n
Siêu Loi, Vn Giang12 quân i n âu, gi+c u vz chy.
Tháng 12, Thái s Trnh Kim li chia quân tin ánh các ph Khoái Châu, Hng Châu, Nam
Sách13 quân Mc nghe tin u b= chy.
Canh Thân, [Chính Tr] nm th 3 [1560], (Mc Quang Bo nm th 7; Minh Gia T nh nm th
39). Tháng giêng, Thái s Trnh Kim sai các t ng em quân i ánh phá các ph Hng Châu, Khoái
Châu, Tiên H ng14, ánh âu  &c y.
Nm này  &c mùa ln. H l nh cho dân a ph ng ã quy thu$n  các huy n thuc trn Kinh
Bc np lúa  cung cp cho quân lính.

1

Trnh Quang: ng

2

Li Th Khanh: ng

3

Thiên Quang: nay là huy

4

Trnh Kim, trong chin dch này, dùng viên t ng Hoàng ình Ái, ng i xã Vân L!ng, huy n Thch Thành (Thanh Hoá) làm tiên
phong.

5

nh qu$n công: tên th

6

Tc v &t sông Hng.

7

Tc Lê Duy M$t, mt viên t ng cát c vùng Tuyên Quang khi y.

8

+ng nh: Tr

9

Ph Thu$n An: nay thuc tnh Bc Ninh. Ph lw ph Thu$n An  khong Dâu Keo.

i xã Sóc Sn, huy n V nh Phúc (sau là huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá).
i xã Quang Lng, huy n Tng Sn (sau là huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá).
n Nho Quan, tnh Ninh Bình.

c là +ng nh.

c theo Nguyn Kim sang Ai Lao, sau khi Trang Tông trung h ng,  &c sai i trn th 10 châu ca ph An Tây,
trn H ng Hoá. Còn i ng vn do anh em V! Vn Uyên, V! Vn M$t chim gi< t" tr c. Vì th, CMCB 28, 13 chép là: Li sai
V! Vn M$t trn gi< i ng, +ng nh trn gi< An Tây, thì úng hn.

10

11

Núi Tiên Du:  huy

n Tiên Du c!, nay là huy n Tiên Sn, tnh Bc Ninh.

Ph Khoái Châu: gm các huy

n ng Yên (sau là huy n Khoái Châu), Kim ng, Tiên L<, Thiên Thi (sau là huy n Ân Thi),

Phù Dung (sau là Phù C"), tnh H ng Yên c!, nay thuc tnh Hi H ng. Ph Hng Châu: gm các huy n  ng Hào (sau là
Mj Hào),  ng Yên (sau là Bình Giang), C^m Giàng, Thanh Mi n, T K`, V nh Li (sau là Ninh Giang), u thuc tnh Hi D ng
ngày nay.
12

13

14

Huy n Siêu Loi: nay thuc tnh Bc Ninh. Huy n Vn Giang: sau sát nh$p vào huy

n Vn Lâm, nay thuc tnh H ng Yên.

Ph Nam Sách: gm các huy n Thanh Lâm (sau là Nam Sách), Chí Linh, Thanh Hà thuc tnh Hi D ng và huy n Tiên Minh
(nay là huy n Tiên Lãng, Hi Phòng).
Ph Tiên H ng: gm phn t ca các huy

n H ng Hà, ông H ng, tnh Thái Bình ngày nay.
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Tháng 2, Mc Phúc Nguyên sai t ng em quân gi< thành Thng Long, bên ngoài óng n mt
di t" dc [18b] sông v phía tây, trên t" Bch Hc, d i n Nam Xang1, dinh tri lin nhau, thuyn
ghe san sát, ban ngày thì pht c dóng trng báo nhau, ban êm thì t l a làm hi u cho nhau  chng
gi< vi quan quân. Thái s Trnh Kim bàn chia quân cho các t ng i ánh các huy n ông Triu, Giáp
Sn2, Chí Linh, An D ng  min ông, u ly  &c c. H Mc bèn di ra  huy n Thanh àm.
Tháng 3, Thái s Trnh Kim sai bn Vinh qu$n công Hoàng ình Ái em quân trn gi< Lng
Sn. V qu$n công Lê Khc Th$n trn gi< Thái Nguyên, Gia qu$n công3 trn gi< Tuyên Quang. Quân
óng lin nhau  cu vi n cho nhau, ngày êm tin công các ph huy n Phú Bình, Vn Lan4. Li sai
nh qu$n công trn gi< H ng Hoá, chiêu t$p vZ yên c dân m i châu An Tây, t cp binh l ng. T"
Thiên Quang n Kinh Bc  ng lin không dt.
[19a] Tháng 4, Thái s Trnh Kim óng quân  phía nam núi Lãm Sn5. By gi, quan quân
cm c nhau vi t ng Mc lin nm không dt. Thái s Trnh Kim li chia quân i ánh phá các vùng
Thanh Mi n, Gia Phúc6, Hng Châu, Khoái Châu. Các huy n  Hi D ng do v$y mà chn ng.
Tân Du, [Chính Tr] nm th 4 [1561], (Mc Quang Bo nm th 8; Minh Gia T nh nm th
40). Tháng 3, h Mc sai t ng em quân n Kinh Bc chng nhau vi Thái s Trnh Kim; ri ngm sai
Mc Kính in em quân vào ánh c p Thanh Hoa, n t$n các c a bin. By gi, các t ng trn gi< là
Triu qu$n công V! S Th c và An qu$n công Li Th Khanh u b= dinh tri rút v; Phù qu$n công Lê
Chng thì quân vz, tháo chy, em quân chy vào sách Vn Li, c a Yên Tr ng. Gia thuc ca Thái s
và v& con ca các t ng chy vào sách Thu 7  lánh nn. Th gi+c hung hng, dân chúng phn
nhiu phi l u tán.
[19b] Tháng 9, quân Mc ánh vào c a Yên Tr ng, n sách Vn Li, sp ly  &c kho công.
Bn V! S Th c, Li Th Khanh h&p sc c ánh, tung quân mai ph#c ánh thng lin my tr$n, chém
 &c hn trm th cp gi+c. Quân Mc tan vz tháo chy. Quan quân th"a thng u%i theo. Mc Kính
in phi rút quân v Kinh. Thái s Trnh Kim lin em quân v Thanh Hoa, ly chào vua  hành ti
Yên Tr ng, cáo thng tr$n xong, óng quân  Cao M$t, phía nam thành Tây ô, th ng chin công
ánh gi+c.
Phù qu$n công Lê Chng cht.
Tháng 12, Mc Phúc Nguyên cht, con là M$u H&p lên ngôi, %i niên hi u là Thun Phúc.
Nhâm Tut, [Chính Tr] nm th 5 [1562], (Mc Thun Phúc nm th 1; Minh Gia T nh nm th
41). Tháng giêng, Mc M$u H&p tu%i còn nh= lên ni ngôi, ly ~ng V ng Mc ôn Nh &ng làm nh$p
ni ph# chính |m M$u H&p ra coi chu, tôn ông chú là [20a] Khiêm V ng Kính in là Khiêm i
V ng, Hoa qu$n công (không rõ tên) là ch ng Triu ông v , Phò mã ô uý Ngn qu$n công Mc
Ngc Lin làm ch ng Phù Tây v , Thch qu$n công Nguyn Quy n là ch ng Phù Nam v , Phò mã tông
chính thái bo Ninh qu$n công (không rõ tên) là ch ng An Bc v . Ngoài ra, t"ng ng i u  &c
phong chc t c  hi p l c phò tá nhà Mc.

1

Nam Xang: sau là huy

2

Giáp Sn: sau là huy

3

Tc V! Vn M$t.

4

Ph Phú Bình: gm phn ln tnh Thái Nguyên c! (nay thuc tnh Bc Thái) và huy n Bình
Huy n Vn Lan: t ng  ng vi các huy n B'ng Mc và im He, tnh Lng Sn ngày nay.

5

Núi Lãm Sn:  xã Nam Sn, huy

6

Gia Phúc: tên huy

7

Sách Thu : sách  min th

n Lý Nhân, tnh Hà Nam, nay thuc tnh Nam Hà.

n Kinh Môn, tnh Hi D ng.

n Qu Võ, tnh Bc Ninh.

n, sau là huy n Gia Lc, tnh Hi D ng c!, nay là tnh Hi H ng.
&ng du Thanh Hoá, có lJ  khong huy n Ngc L+c ngày nay.

Xuyên, tnh V nh Phú bây gi.
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H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Phm Duy Quyt, Tr ng LZ, Ngô Khiêm Z tin s c$p  ;
bn V! Vn Thi n 5 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn V nh Mi n 10 ng i Z ng tin s xut
thân.
Tháng 2, vua sai Lc qu$n công em quân ánh d>p m i châu1, sau Nhân Khê hu cùng i 
chiêu t$p, ph d# dân chúng.
[20b] Tháng 8, vua l$p tr ng thi H ng  c a nam thành Tây ô.
Tháng 9, Thái s thân hành c sut i quân i ánh d>p l Sn Nam2, sai th t 3 cùng i.
Quân n vùng Thanh Trì, Th &ng Phúc, sai l$p i dinh  huy n Sn Minh4, h l nh thu thóc lúa cha
 làm k lâu dài.
Tháng nay, Hùng quc công inh Công cht, cho h$u táng. Công là ng i Qung Bình5.
Tháng 10, Mc M$u H&p ng Thái bo Vn quc công Phm Dao có lòng khác, sai git.
Tháng 11, thái s rút quân v Thanh Hoa, sai Ngh a qu$n công +ng Hun gi< dinh. Hun làm
phn v vi h Mc. (+ng Hun ng i làng L ng Xá, huy n Ch ng c6).
Giáp Tý, [Chính Tr] nm th 7 [1564], (Mc Thun Phúc nm th 3; Minh Gia T nh nm th
43). By gi, con tr ng ca Mc Kính in là oan Hùng V ng Kính Ch [21a] ngm t thông vi v&
lJ ca Kính in. Vi c b phát giác, Kính Ch phi giáng làm th nhân. Ly con th ca Kính Phu làm
 ng An V ng và trao cho binh quyn. n khi Kính in cht, h Mc li ly Kính Ch làm Hùng L
công nh ng không trao binh quyn.
By gi S ^u n c Ai Lao sai b tôi sang cng ph^m v$t a ph ng và 4 con voi  c. Vua sai
Thái s em con gái nuôi g cho S ^u  kt hoà ho vi n c láng ging.
Tháng 9, Thái s c sut i quân i ánh d>p min gi<a l Sn Nam, ánh phá các huy n 
ph Tr ng Yên7. Khi n c a Chu T c óng quân thì Ngh a qu$n công +ng Hun li em quân bn
b n c a dinh quân xin chu ti. Thái s Trnh Kim tha ti, cho gi< t c c!, li sai Hun ra min Hoài
An, Sn Minh8  m u vi c tin ánh.
[21b] Tháng 10, Thái s Trnh Kim sai Xá nhân ty Hoa D ng hu c thúc dân chúng ã u
hàng  các ph Tr ng Yên, Thiên Quan9 s a p ê iu, m rng  ng xá, t" Ph Cát10 thEng n
Bình L ng11, thông n Hoài An, Sn Minh  v$n chuyn l ng th c, i li thông sut. T" y, l Sn

1

M i châu: tc là 10 châu ca ph An Tây, min th

2

L Sn Nam: là mt vùng rng gm các tnh Nam Hà, Ninh Bình và tnh Thái Bình ngày nay.

3

Th t

4

Th &ng Phúc: tên huy

5

Qung Bình: tên huy

6

Ch ng c: tên huy

7

Ph Tr ng Yên: gm các huy

&ng du sông à. Theo CMCB 28, 16 thì 10 châu y là: Chiêu Tân, Qu`nh
Nhai, Lai Châu, Tung Lng, Hoàng Nham, H&p Phi, Lê Tuyn, Khiêm Châu, Tuy Ph#, Luân Châu.

: ch con tr ng ca Trnh Kim, tc Trnh Ci.
n, nay là huy n Th ng Tín.

Sn Minh: tên huy

n, nay là huy n ~ng Hoà, tnh Hà Tây.

n, nay là vùng tây bc huy n Thch Thành, Thanh Hoá.
n, sau là huy n Ch ng Mj, nay thuc tnh Hà Tây.
n Gia Vin, Yên Mô, Yên Khang (nay là Yên Khánh), thuc tnh Ninh Bình. Ph lw Tr ng Yên 

th xã Ninh Bình ngày nay.
8

Hoài An: tên huy

9

Ph Thi n Quang: gm các huy

n gm vùng t phía nam huy n ~ng Hoà và mt phn huy n Mj c ngày sau.
phn ln huy n ~ng Hoà ngày sau.

Sn Minh: tên huy

n, gm

n Ph#ng Hoá (sau là huy n Nho Quan), Yên Hoà (nay là vùng Xích Th%) ca tnh Ninh Bình,
huy n Lc Th%, sau là huy n Lc Sn, tnh Thanh Hoá.

10

Ph Cát: thuc huy

11

Bình L ng: tên xã thuc huy

n Thch Thành, tnh Thanh Hoá.
n Lc Thu trên sông Bôi, gn Châu Sn, tnh Hoà Bình ngày nay.
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Nam, t" sông Cái v phía tây, t ai và nhân dân các huy n u thuc v triu ình, quân thanh l"ng
l?y, ánh âu  &c y.
Tháng 12, Thái s em quân v Thanh Hoa.
t S u, [Chính Tr] nm th 8 [1565], (Mc Thun Phúc nm th 4; Minh Gia T nh nm th 44).
+t ch khoa chn kW s . Cho bn Lê Khiêm 4 ng i Z  nht giáp ch khoa xut thân; bn Lê Ngh a
Trch 6 ng i Z  nh giáp ng ch khoa xut thân.
[22a] H Mc m khoa thi Hi. Cho Phm Quang Tin Z tin s c$p  , bn Phm Hoành Tài 3
ng i Z tin s xut thân; bn Li M?n 12 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 4, thái s c quân ánh ra min gi<a l Sn Nam, Th t Trnh Ci, Trnh Tùng cùng i
theo. Quân n ph Tr ng Yên, ánh phá các huy n Gia Vin, Yên Mô, Yên Khang.
Tháng 9, Thái s m u chia quân sai bn V! S Th c, Li Th Khanh trn gi< các c a bin 
phòng s bt ng. Li sai cháu gi b'ng c$u là Vn Uyên hu gi< v<ng doanh tri, cùng trn gi< c dân
vi bn S Th c, t mình c sut i quân ánh d>p các huy n  Sn Nam. Quân i ti âu, u ly
 &c y. Mc M$u H&p thy quan quân ánh gp quá, h=i m u k ánh lui. Mc Kính in tr li: Quân
h tinh nhu , khó [22b] tranh vi h, s& ch không n%i. Trnh Kim thân c i quân n ây ánh
d>p lô Sn Nam, ch a d ã qua  &c sông. Thanh Hoa là t cn bn ca h, nay ã suy yu, d?u có
 quân  li chia gi< t y, chEng qua c!ng ch là mt hai t ng mà thôi. Thn xin sai vài viên i
t ng em quân i giao chin vi h  kìm gi< th quân ca h, ri chia my vn quân cho thn ngày
êm thEng tin. Ti ni, sJ tung k` binh ra  bt t ng h. ó là phép tt thng, là k b= chZ chc,
ánh ch% h, bt ng ánh vào chZ gi+c không phòng b. ó là c nguy n ca thn. M$u H&p nghe
theo.
Tháng 11, Kính in tin quân ánh Thanh Hoa, v &t bin, vào c a Linh Tr ng1, ánh phá các
huy n Thun H u2, Ho'ng Hoá, ln c p c dân. Bn S Th c sai ng i cáo cp vi Thái s . Thái s
bèn sai [23a] Lc qu$n công em quân v cu Thanh Hoa. V ti hành dinh, c!ng bàn m u vi bn S
Th c, Th Khanh h&p quân tin ánh, giao chin vi quân Mc  Du Tr ng3. Quân Mc ph#c s|n 
chZ him yu, cho k` binh ra khiêu chin, ri gi cách thua chy. Bn S Th c em binh t &ng u%i
theo, dn sâu vào t him. Kính in lin tung ph#c binh ra, bn m+t cùng n%i d$y, ánh k>p li vây
thành my lp. Bn S Th c, Th Khanh t li u quân ít không ch n%i nhiu, lin t phá lp vòng
vây, c sc ánh thoát chy vào r"ng núi. Lc qu$n công ánh mt mình b quân Mc âm cht trên
l ng voi. Quan quân cht n hàng nghìn. T ng Mc nh m u tin ánh, nh ng nghe tin Thái s ã
rút quân v n Thch Thành, Kính in bèn em quân v.
Tháng 12, truy phong Lc qu$n công làm Nghiêm quc công, vì gi< trn tit vi vi c vua.
[23b] Bính Dn, [Chính Tr] nm th 9 [1566], (Mc Thun Phúc nm th 5; Minh Gia T nh
nm th 45). Mùa xuân, tháng giêng, vua Minh bng, Thái t C lên ngôi, tc là Vn Tông, %i niên hi u
là Long Khánh.
H Mc %i niên hi u là Sùng Khang nm th 1, di ra  quán B .
Ngày 25, h Mc sai bn Li b th &ng th kiêm ông các i hc s K Khê bá Giáp Hi và
ông các hi u th Phm Duy Quyt lên u a gii Lng Sn ón tip s thn Lê Quang Bí v n c.
Quang Bí ph#ng m nh i s nm Gia T nh th 27, b nhà Minh gi< li 18 nm, n nay tr v.
[24a] inh Mão, [Chính Tr] nm th 10 [1567]. (Mc Sùng Khang nm th 2; Minh Long
Khánh nm th 1). By gi, Thái s ang m, ngi ki u i ánh d>p vùng tây nam, nhiu ln thng tr$n,
quân s càng thêm tinh nhu . Quân Mc th ng ánh không  &c, mi thu quân không ra n<a.
1

C a bin Linh Tr ng: nay  c

2

Thun H u: tên huy

3

Du Tr ng: tên xã, thuc huy

a Lch Tr ng, thuc huy n Ho'ng Hoá, tnh Thanh Hoá.

n, nay là huy n H$u Lc, tnh Thanh Hoá.
n H$u Lc, Thanh Hoá.
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Ly Li b th &ng th

kiêm Ng

s

ài ô ng

s

Tr ng Quc Hoa làm Thiu phó Vn Khê

Hu.
Mu Thìn, [Chính Tr] nm th 11 [1568], (Mc Sùng Khang nm th 3, Minh Long Khánh nm
th 2). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi. Cho V! H<u Chính Z tin s c$p  ; bn Z An 4 ng i Z
tin s xut thân; bn Giáp Phong 12 ng i Z ng tin s xut thân.
By gi bn Thanh hình hin sát s Hoàng Chn và Hin sát phó s Nguyn Hà  Qung Nam
[24b] dâng biu t n nói: "Kính vâng thánh d# ban khen vì ã dc lòng trung thành, vZ yên biên gii.
Nay bn thn thit ngh mình là th sinh, d a vào uy c ca triu ình mi có th làm nên vi c, mà
 &c ban ân hu e không xng áng, dám xin trình bày r m rà lên trên".
Tháng 3, viên th% quan Qung Nam là Trn qu$n công1 cht. Thái s Trnh Kim ly ng i Ngh
An là Nguyên qu$n công Nguyn Bá Quýnh2 làm t%ng dinh, gi< t y.
Mùa h, tháng 4, Thái s  ng m, c g &ng ra tr$n, ánh phá các huy n Yên Mô, Yên Khang,
Ph#ng Hoá, Gia Vin, h l nh thu thóc lúa ri v.
K T, [Chính Tr] nm th 12 [1569], (Mc Sùng Khang nm th 4; Minh Long Khánh nm th
3). Tháng 2, vua gia phong Thái s L ng quc công Trnh Kim làm Th &ng t ng Thái quc công, tôn
làm th &ng ph#3.
[25a] Mùa h, tháng 4, em vua là Lê Duy Hàn ngm có chí khác, lWn vào trong cung ly trm n
báu, b bt, li  &c tha. Sau Hàn li phm pháp git ng i, sai giao xung ngh ti. Vua nói vi Th &ng
t ng r'ng: "KW ít tu%i này may nh th &ng ph# và các quan vn võ cùng tôn làm quân tr ng, v?n
mun h<u ái t" ng i rut tht n nhà, n n c, cho n c thiên h, cùng h ng an toàn. Nay Duy
Hàn vi ta, cùng sinh mt bc, cha m> u mt, dy bo không nghe, v?n th ng v#ng trm làm trò
nh b^n, nào ng b^m tính ngoan ngu, li còn phm pháp, vô c git ng i, áng phi giam li". n
ngày 25 tháng 7, bn Thiu phó Vn Khê hu L ng Quc Hoa vâng thánh ch, b^m xin ý kin ca
Th &ng t ng, d a theo lu$t pháp x ti, thích vào m+t 6 ch<, ph làm th nhân, giao cho Hình b tuân
hành.
[25b] Mùa thu, tháng 9, trn th Thu$n Hoá là oan qu$n công Nguyn Hoàng vào chu, ly
chào  hành ti; li n ph th &ng t ng4 ly m"ng, giãi bày tình cm anh em5, rt th ng yêu quý
mn nhau. By gi có viên phó t ng trung c là Bút Xuyên hu thy th &ng t ng b m, ngm cha
m u gian, vi c b phát giác, b= trn, nh ng b u%i theo bt v. Th &ng t ng nh tha ti, Hoàng c
can, mi git.
Tr c kia, Chiêu Huân T nh công Nguyn Kim bit Th &ng t ng tài l &c hn ng i, yêu quý
nh con, em con gái th là Ngc Bo g cho. Ngc Bo là ch rut ca Hoàng. n khi Kim cht, vua
trao cho Th &ng t ng trông coi vi c n c, nên sai Hoàng làm trn th Thu$n Hoá, thu np tô thu 
chi dùng vào vi c n c. n ây vào chu. Ngc Bo sinh con là Trnh Tùng, tài c hn ng i, anh
hùng nht i, có th ni  &c chí cha, giúp nên nghi p . Công trung h ng ca triu Lê [26a] th c
d ng nn t" y.
Mùa ông, tháng 10, ngày Giáp Tý, ban êm ng t, núi l, cây c= cht khô. Th &ng t ng t
bit mình b nh n+ng, lin dâng biu xin thôi gi< binh quyn, li lJ rt kh^n thit. Vua nói: "Tr?m hãy tm
theo li xin. +c cách sai con tr ng ca Th &ng t ng là Tun c hu Trnh Ci c l nh các dinh

1

Tên là Bùi Tá Hán.

2

Nguyn Bá Quýnh: ng i xã Th &ng Xá, huy n Chân Lc (sau là Nghi Lc), tnh Ngh An.

3

Th &ng ph#: Th &ng ph# là Lã Th &ng, làm t ng cho Chu V! V ng ly  &c thiên h,  &c V! V ng tôn làm thy. Tôn làm
th &ng ph# có ngh a là tôn lên làm b$c thy.

4

Ph th &ng t ng: ph 

5

Trnh Kim ly ch rut ca Nguyn Hoàng.

ca Trnh Kim.
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quân thu b, con th là Phú L ng hu Trnh Tùng cùng bn t ng tá u phi theo mà ánh gi+c 
yên thiên h, cho tho lòng mong &i ca tr?m".
Tháng 11, có sao bng dài 5 tr &ng sa xung t, ting kêu nh sét ánh.
H Mc ly Bc quân ô c ph t ô c th ph s Lâm qu$n công làm Binh b th &ng th
ch ng b s .
[26b] Canh Ng, [Chính Tr] nm th 13 [1570], (Mc Sùng Khang nm th 5; Minh Long
Khánh nm th 4). Tháng giêng, Th &ng t ng dâng biu tâu vua cho Nguyn Hoàng i các x Thu$n
Hoá và Qung Nam, thng sut binh t &ng, thuyn bè, và trn ph dân a ph ng  cõi phiên trn
 &c v<ng mnh. Th &ng t ng khuyên rn Hoàng r'ng: "Nhà n c trao cho khanh chc nhi m n+ng
n này, khanh nên tr c sau mt tit, dc ht tâm sc nh x a  phò tá nhà vua". Hoàng cm t vâng
m nh n trn.
Gi T%ng binh Qung Nam là Nguyên qu$n công Nguyn Bá Quýnh v.
Tháng 2, ngày 18, Th &ng t ng Thái quc công Trnh Kim m n+ng, ngày hôm y mt. Truy
tôn là Minh Khang Thái V ng, thuw là Trung Huân. Có chiu cho con tr ng là Tun c hu Trnh Ci
thay l nh binh quyn, cm quân ánh gi+c. By gi Ci buông th mình trong t u sc, ngày càng rông rz
kiêu ngo, không [27a] th ng gì n quân lính. Do ó, các t ng hi u u có ý lìa b=, kW giúp z ngày
mt ít i, lòng ng i thay %i, ai c!ng ngh n chuy n sinh bin, mm ho ã thành.
Tháng 4, ngày mng 2, oan V! hu Lê C$p  , Vn Phong hu Trnh V nh Thi u1, V D ng
hu Trnh Bách cùng bn L ng qu$n công, Ph% qu$n công và Lai qu$n công Phan Công Tích2 ang êm
em con em và binh lính ti chZ Phúc L ng hu Trnh Tùng bàn nh k sách, ép Tùng phi hành ng.
Tùng bt c d phi cùng vi bn C$p  , V nh Thi u thu th$p binh t ng, ang êm chy v hành ti
Yên Tr ng.
Hôm sau, n dinh Kim Thành, ép Ngh a qu$n công +ng Hun cùng i n c a khuyt vào bái
yt vua. Bn Tùng khóc nói r'ng:
"Anh thn là Ci say m t u sc, mt lòng mi ng i, sm mun th nào c!ng sinh lon, li
êm ngày m u ot binh t &ng và n báu ca thn, nên bn thn [27b] phi n a êm trn vào c a
khuyt, au xót báo tin, xin thánh th &ng th ng tình thu np!"
Vua nói: "Khi th &ng ph# còn sng không n nZi th, làm th nào bây gi?"
Phúc L ng hu cùng bn C$p  , V nh Thi u, Bách m$t tâu vua di hành ti vào trong c a i
Vn Lai, chia quân chim gi< c a luj  phòng b quân bên ngoài.
Hôm sau, Trnh Ci t mình c sut bn Phúc qu$n công Li Th Mj3, An qu$n công Li Th
Khanh, Lâm qu$n công Nguyn S Doãn, Thch qu$n công V ng Trân, V qu$n công Lê Khc Th$n,
D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu4, Hùng Trà hu Phm Vn Khoái5, Hoành qu$n công (không rõ tên),
và hn 1 vn quân, u%i n ngoài c a quan, óng dinh  y. Ci óng quân vài ngày, các t ng 
trong c a i c!ng óng c a gi< không ra. Hai bên sai ng i  a th qua li, bên này nói xu bên kia, li
lJ rt ngo mn.

1

Trnh V nh Thi u: ng

i xã Bi n Th &ng, huy n V nh Lc, ph Thi u Thiên, trn Thanh Hoa, nay thuc huy n Thi u Hoá, tnh

Thanh Hoá.
2

Phan Công Tích: ng

3

Li Th Mj: ng

4

Nguyn H<u Liêu: ng

5

Phm Vn Khoái: ng

i xã Thái Xá, huy n ông Thành, tnh Ngh An.

i xã Quang Lãng, huy n Tng Sn, nay thuc huy n Hà Trung, tnh Thanh Hoá.
i xã Tây T u, huy n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.
i xã Tiêu Phn, huy n Th &ng Nguyên, ph Thiên Tr ng, trn Sn Nam, nay thuc tnh Nam Hà.
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Ngày mng 7, vua sai s ra chiêu d# các t ng  ngoài c a quan, bo h ging hoà. [28a] Bn
Li Th Khanh nói: "Không ng ngày nay bn chúng ta thành ra  d i ng i khác", ri không chu hoà,
nói là em quân ánh vào c a khuyt, ri bày chin tr$n.
Li Th Mj dùng giáo tr= vào c a quan: "Bao gi bt  &c ng i  trong c a quan thì vi c mi
hoà  &c".
Vua bit ý không hoà gii  &c, bèn sai các t ng c quân chng li, sut ngày êm không
ngh.
Ci thy ánh mãi không  &c, trong lòng ngn ngi, t lui quân v Bi n Dinh, hi các t ng tá
d i quyn và nói: "Trong c a quan có quân1, ngoài cõi có gi+c2, ta  quãng gi<a, nu có tai bin kh^n
cp thì khó mà chng z  &c". Bèn h l nh chia quân chim gi< nh<ng ni xung yu, V! S Th c thì
gi< c a bin Linh Tr ng và Hi Triu3, Li Th Khanh gi< c a bin Chi Long4 và Thn Phù, Nguyn S
Doãn gi< c a bin Du Xuyên5 và Ngc Giáp6  phòng quân Mc vào ánh. Bn Li Th Mj, Lê Khc
Thân, [28b] Nguyn H<u Liêu, Phm Vn Khoái chnh n binh t &ng, thuyn bè, khí gii, ngày êm
óng n dc b sông  phòng các t ng trong c a quan xông ra ánh. Li sai Nguyên qu$n công
Nguyn Bá Quýnh trn th Ngh An  vZ yên dân min y.
Tháng 8, ng i châu B Chính là L$p qu$n công (không rõ tên)7 thy Thái v ng mt và Tun
c hu Trnh Ci anh em bt hoà, Thanh Hoa ri lon, mi d?n con em u hàng h Mc. H Mc ban
t c Tiên qu$n công, sai em quân i tr c d?n  ng.
Ngày 16, h Mc sai Kính in c sut các thân v ng và t ng tá, em hn 10 vn quân, 700
chic thuyn chin, ánh c p Thanh Hoa. Khi n cõi, lin chia quân sai ôn Nh &ng8 cùng vi t ng
Bc o là Gia qu$n công Mc ình Khoa và phó t ng là M$u qu$n công (không rõ tên) em quân gi<
[29a] c a bin Thn Phù. Sau khi ã tin vào, chia sai t ng bn o là Ho'ng qu$n công (không rõ
tên) làm i th nht i tiên phong, t ng Nam o là Thch qu$n công Nguyn Quy n làm i th 2,
t ng Tây o là Ngn qu$n công Mc Ngc Lin làm i th 3, t ng ông o là Hoa qu$n công và K`
qu$n công (u không rõ tên) làm i th 4, Kính in t" c i quân trung dinh làm i th 5, các
thân v ng tông tht h Mc thng c quân ca v Triu ông và các ni v làm i th 6, ngay hôm
y, cùng tin vào các c a bin Linh Tr ng, Chi Long, Hi Triu, hi quân  Bút C ng9. n Hà Trung,
óng dinh ven sông. Hai bên b khói l a mù mt che khut n 10 d+m.
Trnh Ci t li u không chng n%i, th quân ngày càng cô l$p, lin em bn Li Th Mj, V! S
Doãn, Tr ng Quc Hoa và v& con ón hàng h Mc. Kinh in tip nh$n, phong cho Ci [29b] t c
Trung L ng hu, ly Li Th Mj làm Khánh qu$n công, Nguyn S Doãn làm Lý qu$n công, V ng Trân
làm Sn qu$n công, sai các t ng này d?n quân bn b tin tr c. Duy có V! S Th c10 nh b= doanh
tri vào c a quan Yên Tr ng theo vua, nh ng quân lính mun hàng h Mc, không chu theo. S Th c
bt c d phi v theo h Mc vi mi ng i, h Mc ban t c là Thu qu$n công. Li Th Mj b= dinh
1

Ch quân ca Trnh Tùng.

2

Ch quân ca h Mc.

3

Linh Tr ng: là c

4

C a Chi Long: hay c

5

C a Du Xuyên: là c

6

C a Ngc Giáp: sau là c

7

CMCB 28, 25 ghi tên ca viên t ng nay là L$p Bo.

8

ôn Nh &ng: là con út ca ng Doanh.

9

Bút C ng: theo C

10

V! S Th c: ng

a Lch Tr ng.

Hi Tr ng: là c

a sông Mã, u thuc tnh Thanh Hoá.

a Bch Câu, là c a sông Nga Giang hay sông Lèn,  huy n Nga Sn, Thanh Hoá.
a Bng bây gi,  xã Du Xuyên, huy n Ngc Sn, nay là huy n T nh Gia, tnh Thanh Hoá.
a Hãn, nay là c a Chép,  tnh Thanh Hoá.

ng m#c, chú là tên xã, thuc huy n V nh Phúc (tc huy n V nh Lc; tnh Thanh Hoá) (CMCB28, 29). Bn
dch c! cho là xã Bút Sn, huy n Ho'ng Hoá ngày nay.
i huy n H$u Lc, tnh Thanh Hoá.
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em quân trn vào V nh Ninh1 quan huy n C^m Thu, vào c a quan Yên Tr ng. By gi Hoàng ình Ái
óng quân  sông Kim Bôi, em quân bn b di n gi< sách a N?m, ri d?n Lê Khc Th$n, Nguyn
H<u Liên và Hùng Trà hu cùng em quân vào c a quan Yên Tr ng hi quân. Hoành qu$n công t
em quân bn b v Ngh An cùng vi Nguyn Bá Quýnh chia gi< t y.
Ngày 20, vua sc phong Trnh Tùng làm tr ng qu$n công, tit ch [30a] các dinh thu b, cm
quân ánh gi+c. Hôm y, Tit ch Trnh Tùng hi các t ng, m ti c uý lo quân s . Võ t ng Vinh qu$n
công Hoàng ình Ái, Tn qu$n công Trnh Mô2, L ng qu$n công (ch a rõ tên), oan V! hu Lê C$p  ,
V D ng hu Trnh Bách, Vn Phong hu Trnh V nh Thi u, Ngh a qu$n công +ng Hun, Lai qu$n công
Phan Công Tích, V qu$n công Lê Khc Th$n, D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu, Hùng Trà hu Phm
Vn Khoái, Tây H ng hu Hà Th Lc cùng 30 viên t ng hi u, vn thn là bn Li b th &ng th T"
qu$n công Nguyn ình3 12 viên, u ch tri mà th, ng lòng chung sc, ngày êm bàn k ánh gi+c,
chia quân chim gi< c a luj các x, ào hào p luj, +t ph#c binh gi< ni him yu  phòng quân
Mc.
Ngày 25, h Mc ra quân ln, các o cùng tin, dc sông mã t" ng Quan4 tr [30b] xung,
dc sông Lam t" B%ng Lu$t5 tr xung khói l a mù tri, c xí r&p t. Nhân dân Thanh Hoa dt già cõng
trW, chy nhn nhác ngoài  ng, không bit n ng t a vào âu, ting kêu khóc vang tri, bao nhiêu
tin ca, àn bà con gái u b quân Mc ly c.
By gi, h Mc c$y có t ng nhiu quân mnh nh thôn tính c t Ái Hoan6, ánh vào ngoài
luj Yên Tr ng ngày êm không ngt. Quan quân th yu, ch p luj cao, ào hào sâu, gi< chZ him
 ch thi.
Tháng 6, bn oan V! hu Lê C$p  dùng m>o sai quân lính ban êm d ng luj tng ngoài kéo
dài n hn 10 d+m, ly nhiu vách nhà7  che chn, dùng bùn trát bên ngoài, trên th chông tre, ch
mt êm mà thành gi làm xong. Hôm sau, Mc Kính in trông thy, cho là thành th$t, s& lm, không
dám n gn, bàn vi các t ng r'ng: "Không [31a] ng ngày nay quân Lê v?n còn k lu$t, pháp l nh
nghiêm minh nh v$y. Ch mt êm mà p thành luj âu ra y! HEn là s quân lính liu cht còn
nhiu, nên mi dc sc p xong chóng th, khin lòng ta không yên. Không dn ht công sc, thì ch a
d d>p  &c. Nu ta không ánh gp di t tr" i, thì tt sJ tr thành mi lo sau này". Bèn t ình c sut
t ng s , ngày êm ánh gp, h>n phi ly  &c mi thôi. Do v$y, bên t sông t" Da Châu, Tàm Châu,
bên h<u sông, t" u ngun hai huy n Lôi D ng, Nông Cng u là chin tr ng, hu nh mt ht vào
tay gi+c. By gi nhân dân các huy n  Thanh Hoa tan tác tháo chy, rung ng b= không cày cy,
nhiu ng i b cht ói.
Tháng 9, sai Hà Khê hu em quân ra gi< luj Ai  huy n C^m Thu, nhân dp này, y làm phn
u hàng h Mc. Vua ly Tây H ng hu Hà Th Lc thay gi< t y.

1

V nh Ninh: tên huy

2

Trnh Mô: ng i xã Nông Sn, huy n Nam  ng (sau là Nam àn, tnh Ngh An), tr c h Nguyn, tên là Cnh Hoan. Sau
 &c chúa Trnh ban cho h Trnh, %i tên là Mô.

3

Nguyn ình: ng

4

ng Quan: C

5

B%ng Lu$t: có sách chép là B%ng Tân, tc bn B%ng,  phía th

6

Ái Hoan: tr

7

C ng m#c chép là "phên na" (CMCB28, 26).

n, sau là huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá.

i xã Hoàng Xá, huy n T" Liêm (nay thuc ngoi thành Hà Ni).

ng m#c chú là t%ng C% L!ng, huy n C^m Thu. ng Quan là c a quan trên sông Mã,  khong m ng Ông,
t%ng Thit Ông sau này.
&ng l u Bái Th &ng, trên sông Chu. Sông
on sông Chu chy qua huy n Thuw Nguyên, ph Thi u Hoá (nay là huy n Thi u Hoá, tnh Thanh Hoá).
c là tên hai châu. Ch vùng t Thanh Hoá sau này.

Lam nói  ây là
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[31b] Tháng 10, t ng Mc em quân giao chin vi quan quân, chng nhau  sông Bo Lc,
Long Sùng1. Các t ng hay dùng k` binh, ban ngày thì c th, ban êm thì ánh c p doanh tri, quy
ri quân ch. T" y, quân Mc php ph=ng kinh s&, lính th ng b âm chém nhiu. MZi khi chém ct
 &c tai gi+c thì  &c th ng bc, nên quân lính nhiu kW t nguy n xông ra, liu sc ánh quân Mc v
ban êm. Quân Mc tuy nhiu, nh ng có nhiu ng i b= trn. Mc Kính in thy ánh mãi không  &c,
lin lui gi< dinh Hà Trung, h l nh cm không  &c mang mui lên bán  u ngun mà liên lc vi quan
quân. Sau có ng i gánh trm mui vào luj, b bt chém  th chúng.
Tháng y, V! S Th c m$t sai ng i ngm vào trong luj dùng th u hàng, xin mang ti v
chu. Vua nh$n  &c th ca S Th c, lin hi các t ng bàn em i quân tin ánh  ly li [32a]2
t n c, chia quân thành ba o c tin. Sai bn An qu$n công Li Th Khanh, oan V! hu Lê C$p
 , Vn Phong hu Trnh V nh Thi u, Tn qu$n công Trnh Mô em quân ra phía t, t" huy n Yên nh
qua huy n V nh Phúc, ánh ly huy n Tng Sn.
Gia phong Tr ng qu$n công Trnh Tùng làm t t ng, tit ch t ng s các dinh quân thu b
các x. Vua t làm ô t ng, thng c i quân ra  ng gi<a, t" huy n Thuw Nguyên, qua huy n Yên
nh thEng n óng quân  huy n ông Sn. Bn Vinh qu$n công Hoàng ình Ái, Ngh a qu$n công
+ng Hun, Li qu$n công Phan Công Tích, V d ng hu Trnh Bách em quân ra  ng phía h<u, qua
các huy n Lôi D ng và Nông Cng, ánh ly min Qung X ng. Vua n óng dinh  huy n ông
Sn, V! S Th c em 500 quân bn b, n a êm, hi canh ba b= dinh i, sáng hôm sau n ng dinh
 ông Sn [32b] ly xin chu ti. Vua dùng li an i, cho gi< chc c!, vZ v các t ng s , ba quân u
c m"ng. S Th c li n dinh t t ng, khóc k li tình ngh a x a, các quân u rt vui vW. T" y,
quan Thanh l"ng l?y, quân Mc h ánh là thua, không dám tin ánh n<a, lui v gi< dinh sông Bút
C ng.
Ngày 20, vua sai ng i làm cu phao  phía h l u sông An Li t3, qua Kim Bôi. Vua cùng t
t ng em i binh qua sông, n xã Kim T 4, i tt qua huy n Thun H u5  tin ánh các dinh quân
Mc. Sai V! S Th c chiêu t$p quân c! ca huy n y,  &c hn 1000 ng i, cho làm tiên phong khiêu
chin quân Mc  bn sông Lôi Tân6. Bn Li Th Khanh và Lê C$p  ánh Tng Sn và Nga Sn, ly
 &c, i n âu quân Mc tan chy n ó, nhân dân  &c tr v yên nghi p.
Tháng 12, bn Mc Kính in thy7 [33a] ánh mãi không  &c, bàn r'ng:
"Tin quân ánh gi+c mnh ã tri 9 tháng tri mà ch a thành công. Hn n<a, bây gi mùa
ông rét m t, sông n c vi cn, li thêm m a xuân sp n, ch ng khí sJ sinh, quân không  n,
ng i nào c!ng nh quê, còn ai ng lòng gng sc vi ta n<a. Hung chi, quân ta li dn dn tr bing,
chi b'ng hãy tm rút quân v, ln sau sJ ánh ti toàn thng. Nu c gi< mãi chZ này, s& không có ích
gì, ch khin quân ch c i cho thôi". Bèn h l nh nh% tri mà v.
Bt ng Trnh Ci và m> là Thái V ng phu nhân cùng v& con và bn Li Th Mj, Tr ng Quc
Hoa, ã trót u hàng h Mc, không dám tr v n<a, bèn em con em trai gái hn 1000 ng i ra bin
theo Kính in v Kinh s , n ly chào h Mc. Thch qu$n [33b] công8 em quân n c a khuyt r$p

1

Bo Lc, Long Sùng: là tên 2 xã thuc huy

n Thuw Nguyên, ph Thi u Hoá. Sông Bo Lc, Long Sùng tc là on sông Chu

chy qua hai xã ó.
2

Nguyên vn (bn Chính Hoà) mt t 32, chúng tôi dch theo bn A3 (Th vi n Vi n Nghiên cu Hán Nôm)  b% sung vào.

3

An Li t: tên xã, Sông An Li

4

Kim T

5

Thun H u: tên huy

6

Sông Lôi Tân: theo CMCB28, 29 thì Lôi Tân là tên xã, thuc huy

7

T" ây li dch theo bn Chính Hoà.

8

Thch qu$n công: tc V

t tc on sông chy qua xã An Li t, huy n V nh Phúc (nay là huy n V nh Lc, tnh Thanh Hoá).

: tên xã, c!ng thuc huy n V nh Phúc.
n, nay là huy n H$u Lc, tnh Thanh Hoá.

ng Trân, tr c theo Trnh Ci.

n V nh Phúc (nay là huy n V nh Lc, Thanh Hoá).
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u xin chu ti. Nguyn S Doãn em con em v chim gi< huy n Ngc Sn1, c$y chZ núi cao sông sâu,
không chu quy thu$n. Vua sai Lê C$p  cùng các t ng em quân tinh nhu i  ng tt n huy n
Ngc Sn ánh úp. S Doãn ã bit tr c, ang êm xung thuyn trn i u hàng h Mc.
Nm y ph Hà Trung  &c mùa to, nhà nào c!ng th"a thóc.
Tân Mùi, [Chính Tr] nm th 14 [1571], (Mc Sùng Khang nm th 6; Minh Long Khánh nm
th 5). Mùa xuân, tháng 2, vua xét công ánh gi+c và phong quan t c.
Gia phong T t ng Tr ng qu$n công Trnh Tùng làm thái uý Tr ng quc công; oan V! hu
Lê C$p  vì d!ng cm, quyt oán, và có nhiu k sách  &c thng làm thái phó; bn V D ng hu
Trnh Bách, Vn Phong hu Trnh V nh Thi u, L ng qu$n công (không rõ tên), Tn qu$n công Trnh Mô,
An qu$n công Li Th [34a] Khanh, Ngh a qu$n công +ng Hun, u  &c thng làm thiu phó, ngôi
th  hàng d i. Li phong em rut ca t t ng là Trnh Z làm thiu bo Phúc Din hu; Trnh ng
làm V nh Th hu, Trnh Ninh làm Qung Diên hu, u sai em quân ánh gi+c  m u khôi ph#c.
H Mc m khoa thi Hi. Cho Nguyn Min, Nguyn Cung Z tin s c$p  ; bn Nguyn Hoàng
2 ng i Z tin s xut thân; bn Hoa H<u Mô 12 ng i Z ng tin s xut thân.
Ra l nh cho nh<ng ng i xiêu tán trong cn binh l a  các huy n, xã x Thanh Hoa tr v quê
quán yên %n làm n.
Tháng 7, h Mc sai Kính in c sut quân lính vào c p ánh các huy n  Ngh An. By gi,
dân Ngh An s& uy gi+c ã lâu, a th li xa cách, quan quân không th cu giúp  &c, phn nhiu u
hàng h Mc. Vì th, t" sông C2 vào Nam u là t ca gi+c. Viên th% t ng Nguyên qu$n công
Nguyn [34b] Bá Quýnh nghe tin gi+c n gi$t mình kinh hãi, ch a thy bóng ã b= chy. Hoàng qu$n
công chng nhau vi gi+c Nguyn Quy n, sc không ch n%i, b= c thuyn chy vào Hoá Châu, b gi+c
bt sng. T" sông C v Bc, li thành t ca gi+c. T" ó, th gi+c li mnh, i n âu, dân u b=
chy.
Nm y, ng i huy n Khang Lc, Thu$n Hoá là Mj qu$n công3 em quân bn b m u ánh
oan qu$n công Nguyn Hoàng, thôn tính quân lính ca Hoàng ri v hàng h Mc. Hoàng bit  &c,
em quân ánh git cht. t Thu$n Hoá tm yên. Sau các th% t ng  Qung Nam ánh git, thôn tính
l?n nhau, Hoàng u ánh d>p  &c c, giao cho t` t ng là D!ng qu$n công4  li gi< t và thu nh+t
quân lính còn sót li.
Tháng 9, vua bàn vi t t ng Trnh Tùng chia quân cho Tn qu$n công Trnh Mô là Lai qu$n
[35a] công Phan Công Tích i cu Ngh An. Quân Mc rút v, Ngh An li yên.
Tháng 10, vua sai Thái phó oan V! hu Lê C$p  em quân vào ánh d>p min Thiên Quan,
u d>p yên.
By gi, chúa n c Ai Lao là S ^u dâng 4 con voi  c và v$t báu  cu hôn. Vua mun hoà
ho vi n c láng ging, bèn em con gái riêng ca v& mình, phong làm Ngc Hoa công chúa g cho.
Nm y t Thanh Hoa mt mùa, dân ói to, nhiu ng i xiêu git.
By gi, ng i sách Thái Lai, huy n Thuw Nguyên là Lê Cnh Thun t x ng là Si Nhân5 hu.

1

Ngc Sn: tên huy

2

Sông C: tc sông Lam.

3

Mj qu$n công: CMCB18 chép là Mj L ng: Mj L ng cùng hai em là Vn Lan và Ngh a Sn u vì dâng thóc cho h Trnh,
 &c chuy n vi c tr ng thu tô, thu. Bi có công lao, Mj L ng  &c làm tham c, Vn Lan và Ngh a Sn làm th v . Khi quân
Mc vào ánh Ngh An, t Thu$n Hoá b dao ng, Mj L ng nh ánh úp V! X ng ri thu ly c quân  ó v hàng h Mc.

4

C ng m#c chép: Sai thuc t

5

Si Nhân có ngh a là "th'ng ngc".

n, nay là huy n T nh Gia, tnh Thanh Hoá.

ng là Mai ình D!ng  li trn th Qung Nam (CMCB28, 30).
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Nhâm Thân, [Hng Phúc] nm th 1 [1572], (Mc Sùng Khang nm th 7; Minh Long Khánh
nm th 6). Mùa xuân, tháng gêng, vua t tri t  àn Nam Giao. Khi làm l, vua b ng l h ng khn
tri xong, bZng l h ng ri xung t. [35b] Vua bit là im chEng lành, bèn xung chiu %i niên
hi u thành Hng Phúc1 nm th 1.
Tháng 3, Lê C$p  ngm có chí khác, m u git T t ng  ot binh quyn, t"ng r T t ng
i thuyn ra gi<a sông  git. T t ng bit  &c, m u y không thành. T" y, hai nhà thù oán nhau,
bên ngoài thì gi v hi p sc  lo ánh gi+c, nh ng bên trong thì u ng nhau,  phòng ám hi
nhau.
Mùa thu, tháng 7, h Mc sai Kính in c sut quân lính xâm ln các x Thanh Hoa, Ngh An.
Vua bàn vi các t ng, ra l nh cho quân dân dc sông ca các huy n2 di chuyn ca ci, súc v$t tránh
vào r"ng núi  phòng quân gi+c.
Tháng 8, quân Mc qu nhiên kéo n bt ng i c p ca, nh ng dân chúng các huy n ven
sông ã di tn i c, ch còn li mt vùng t b= không.
By gi, viên t ng vong m nh3  B Chính là Tiên qu$n công [36a] d?n  ng cho t ng Hi
D ng là L$p qu$n công4 em hn 60 binh thuyn i  ng bin vào c p các x Thu$n Hoá và Qung
Nam. Dân a ph ng nhiu ng i u hàng. T" y, th gi+c li mnh. Trn th Nguyn Hoàng dùng
m u d# L$p n, chém  gi<a sông, quân gi+c tan vz, v &t bin tr v, bZng g+p gió bão, cht ht 
ngoài khi5. Tiên qu$n công trn v châu B Chính, li v vi h Mc. t Thu$n Qung li  &c yên.
Hoàng vZ tr my ch#c nm, chính l nh khoan hoà, th ng ban ân hu , dùng phép công b'ng, chn
chnh, khuyên rn t ng s bn b. Cm ch, tr" b= bn hung ác, dân hai trn u cm mn nhân c,
thay %i phong t#c, ch& búa không nói thách, dân chúng không làm gi+c, c%ng ngoài không phi óng,
thuyn buôn n c ngoài u ti buôn bán trao %i phi giá, quân l nh nghiêm c^n, ng i ng i gng
sc. Do v$y, [36b] h Mc không dám dòm ngó, trong cõi  &c an c lc nghi p.
Thái phó Vi qu$n công Lê Khc Th$n làm phn, v &t luj v hàng h Mc. T t ng Trnh Tùng
bt các con ca Tuân, Khoái, Thm u git c.
Tháng 9, vua sai bn An qu$n công Li Th Khanh, Tn qu$n công Trnh Mô, Lai qu$n công Phan
Công Tích em quân i Ngh An. n ni thì quân Mc rút lui, Ngh An li yên.
Nm y, các huy n  Ngh An, ng rung b= hoang, không thu  &c ht thóc nào, dân ói to,
li b b nh dch, cht n quá n a, nhiu ng i xiêu git, kW thì ln vào Nam, ng i thì git ra Bc, trong
ht rt tiêu iu.
Mùa ông, tháng 11, vua sai Lai qu$n công Phan Công Tích i kinh l &c x Thu$n Hoá, uý lo
[37a] các t ng s . Khi n x ó, rt chú ý n Nguyn Hoàng. Hoàng c!ng em quân n hi, +t
ti c tht ãi, giãi bày tình x a ngh a c! rt là vui vW. Khi Công Tích v, Hoàng thân hành i tin.
Ngày 21, Lê C$p  t"ng có chí khác, nh m u hi T t ng Trnh Tùng. T t ng gi v không
bit, g i biu nhiu vàng. Khi C$p  ti t n, Tùng sai ao ph ph#c  d i tr ng bt git i ri sai

1

Niên hi u tr c là Chính Tr có ngh a là s a sang vi c tr n c. Còn Hng Phúc có ngh a là "phúc ln".

2

Nên s a theo câu d i "... dân chúng các huy n ven sông" úng hn.

3

Vong m nh: có ngh a là "b= c chc t

4

L$p qu$n công: C ng m#c chép là L$p Bo (CMCB28).

5

Nguyn Hoàng dùng k mj nhân, sai Ngô Th em nhiu vàng l#a n bit L$p Bo, khuyên Bo v vi Nguyn Hoàng. L$p Bo
nghe theo, em my chic thuyn n chZ hi th, ph#c binh ca Hoàng n%i lên. L$p Bo chy xung thuyn nh ng thuyn ã ri
kh=i b, bèn lao mình nhy theo, b quân ca Nguyn Hoàng bn cht (Xem CMCB28, 32).

c mà chy trn". ây là viên t ng ca Nguyn Hoàng, b= theo v vi h Mc.
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ng i nói phao lên r'ng C$p  m u làm phn, vua sai ta git cht, t ng phn thì phi git c h. Th
là quân lính u khip s&, không ai dám hành ng1.
By gi, Cnh Hp và ình Ngn nói vi vua r'ng: "T t ng cm quân, quyn th rt ln, b h
khó lòng cùng tn ti vi ông ta  &c". Vua nghe nói v$y, hoang mang nghi ho+c,  ng êm, b= chy
ra ngoài, em theo bn hoàng t cùng chy n thành Ngh An và  li ó. T [37b] t ng bàn vi các
t ng r'ng: Nay vua nghe li gièm ca kW tiu nhân, phút chc khinh sut em ngôi báu xuôi git ra
ngoài. Thiên h không th mt ngày không có vua, bn ta và quân lính sJ l$p công danh vi ai  &c? Chi
b'ng tr c ht hãy tìm hoàng t l$p lên  yên lòng ng i, ri sau sJ em quân i ón vua c!ng ch a
mun. By gi hoàng t th nm là àm  xã Qung Thi, huy n Thuw Nguyên, bèn sai ng i i ón v
tôn
l$p
làm
vua,
ó
là
Th
Tông2.

1

C ng m#c d?n Lê triu trung h ng l#c ca H S D ng: Lê C$p  bí m$t bàn vi vua, b trí âu vào y, h>n vi nhau là ban
êm, khi nghe ting pháo n% thì nhà vua qua sông  c s . Tùng bit rõ chuy n ó, nh ng v?n c biu C$p  nhiu vàng bc.
Khi C$p  n t n, thì Tùng cho ao ph mai ph#c s|n xông ra git cht.

2

Lúc y Hoàng t Lê Duy àm mi lên 7 tu%i,  &c nuôi d zng  xã Qung Thi, mt xã  phía d i Lam Sn, thuc huy n Th
Xuân, tnh Thanh Hoá ngày nay.
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Ký Bn K Tc Biên
Quyn XVII

[1a]

K Nhà Lê
Ph: H Mc
(M$u H&p 20 nm)

Th Tông Ngh Hoàng
Tên húy là Duy

àm, con th* nm c+a Anh Tông,



ngôi 27 nm, th 33 tu$i.

Vua tu$i còn th u, tin dùng huân thn, nên d)p yên c k% tim nghch, khôi phc
c c nghi p c, làm nên thái bình. Công trung hng còn gì ln hn th na!
Vua sinh ngày tháng 11 nm Chính Tr th* 10 [1567], c nuôi dRng xã Qung
Thi, huy n Thy Nguyên. Khi Anh Tông chy ra ngoài, vua còn th u nên không i theo,
c T tng Trnh Tùng ón v lp làm vua. Ly ngày sinh làm Dng Nguyên thánh tit.
Quý Du, [Gia Thái] nm th 1 [1573], (Mc Sùng Khang nm th 8; Minh Vn Lch nm th
1). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mng mt, T t ng Trnh Tùng và các quan vn võ cùng tôn hoàng t
lên ngôi hoàng , %i niên hi u, i xá, [1b] ban d# i cáo, i l &c nói: Ta nghe th &ng  m rng
công nuôi d zng muôn loài, tt ngay dp xuân mà ban ân c, v ng gi gi< gìn bu%i u tc v, phi ra
m nh l nh d# bo thn dân. Trên d i h&p nhau, ng lòng mt chí. N c nhà ta, nhân thi c mà m
v$n, gây d ng n c b'ng lòng nhân.
Mt t% khai sáng u tiên, các thánh k ni sau mãi, truyn nhau chính thng ã hn mt trm
nm. V"a ri, g+p cn v$n ách, ging mi ri tung. May nh lòng ng i còn theo, m nh tri còn ó.
Thánh ph# hoàng th ng ta là dòng dõi nhà vua, ni c  ca tông t%, khôi ph#c nghi p ln, tri hn
m i tám nm. Ngày 26 tháng 2, b kW gian là bn Cnh Hp, ình Ngn gièm pha, ly gián, n nZi xa
giá phiêu git ra ngoài, thn dân trong n c không chZ n ng t a. Ta là con th nm ca hoàng ph#,
 ng tu%i th non nt, ni nghi p ln khó khn, [2a] ch s& không cáng áng n%i. Nh ng trên vâng
m nh tri yêu mn, d i theo lòng ng i suy tôn, t" chi không  &c, nên vào ngày mng mt tháng
giêng nm nay, ta ã lên ngôi, +t niên hi u là Gia Thái nm th 11, th c là nh  &c i thn T t ng
thái uý Tr ng qu$n công Trnh Tùng và các quan vn võ ng lòng giúp sc  d>p yên xã tc. V$y ban
chiu m nh 6 iu  các ni gn xa  &c bit:
1. Ng i dân nào b nn binh l a không còn tài sn gì u  &c tha tp dch.
2. Dân nghèo xiêu git cho v quê c!, và  &c tha thu khoá, sai dch.
3. Nh<ng ng i theo trm c p và nh<ng kW trn tù, trn ti nu n thú ti  c a quan thì
 &c ân xá, tha ti.
4. Các nha môn trong ngoài nu có ng i tù b giam nào ti nh> thì th cho ra.

1

Gia Thái (1573 - 1577), sau li %i là Quang H ng (1578 - 1599).
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5. Các quan vn võ ng i nào có công thì cho thng t c mt b$c1.

6. Con cháu các quan viên, ng i nào b oan khut, kìm hãm, thì cho làm bn tâu lên, [2b] sJ
tùy theo tài nng mà b% d#ng.
Các nha môn trong ngoài hãy kính theo ó mà thi hành.
By gi, Hng Phúc Hoàng 2 xiêu git  Ngh An, các hoàng t Bách, L u, Ngnh, Tùng u
theo i. T t ng Trnh Tùng sai bn Nguyn H<u Liêu tin quân n thành. Vua tránh ra rung mía.
Bn H<u Liêu qu` ly  rung nói: "Xin b h mau tr v cung  yên lòng mong &i ca thn dân trong
n c, bn thn không có chí gì khác c". Bèn em 4 con voi  c ón vua tr v, sai bn Bng qu$n công
Tng c Vi3 theo hu, ngày êm cùng i. Ngày 22, v ti huy n Lôi D ng. Hôm y vua bng. By gi
T t ng Trnh Tùng sai Tng c Vi ngm bc hi vua ri nói phao là vua t tht c%. Dâng tôn hi u là
Anh Tông Tun Hoàng .
Bn k nói: Anh Tông khi thân t" hàn vi, vì là cháu xa i ca h Lê, [3a] là
dòng dõi ca nhà vua, nh  &c T t ng Trnh Tùng và các quan tôn l$p làm vua thiên
h, lo vi c khôi ph#c gian nan. Sau tin dùng bn tiu nhân, nghe li ly gián, khinh xut
em ngôi áu xiêu git ra ngoài, hi ti thân mình. Li kW tiu nhân làm h=ng n c nhà
ca ng i ta, th c là quá lm! Nh th há chEng áng rn sao!
Vua ã lên ngôi, phong T t ng thái uý Tr ng quc công làm ô t ng, tit ch các x thu
b ch dinh, kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s . Mi công vi c nhà n c u  &c t
x quyt tr c ri sau mi tâu.
Ly Thái phó Nhân quc công V! Công K4 làm h<u t ng, bn Vinh qu$n công Hoàng ình Ái,
Triu qu$n công V! S Th c, D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu u làm thái phó. Trnh Z làm thái
bo Ngn qu$n [3b] công, Hùng Trà hu Hà Th Lc là Lâm qu$n công. Li sai s mang sc th vào
Thu$n Hoá phong oan qu$n công Nguyn Hoàng làm thái phó, sai cha thóc  s|n dùng ni biên i.
Còn tin sai d 5 thì hàng nm phi np 400 cân bc, 500 tm l#a.
Tháng 7, quân Mc ánh dinh Yên Tr ng. Quan quân rút vào trong luj  t= là yu. Hôm sau,
gi+c li p thêm luj, nh qua ò on Trch. Tit ch Trnh Tùng tung binh thuyn chia ánh, phá tan,
gi+c lin tháo chy v.
Tháng 10, sai H<u t ng thái phó Nhân quc công V! Công K em quân bn b v trn gi< i
ng6  vZ yên dân a ph ng.
By gi Mc Kính in em Mc M$u H&p tr v thành Thng Long, sai quân làm doanh tri 
ngoài c a Nam  .
[4a] Giáp Tut, [Gia Thái] nm th 2 [1574], (Mc Sùng Khang nm th 9; Minh Vn Lch nm
th 2). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi. Cho V! Vn Khuê Z tin s c$p  ; bn Mc ình D 10
ng i Z tin s xut thân; bn V! Duy Hàn 13 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 6, h Mc sai t ng Nam o là Nguyn Quy n em quân xâm ln Ngh An. T" sông C
tr v Bc u mt v h Mc. Hoàng qu$n công ánh nhau vi gi+c nhiu ln không  &c, thy quân
lính nhiu kW b= trn, bèn làm vòng st khoá chân quân lính vào thuyn. Quân gi+c u%i n, h c!ng

1

Nguyên vn là ch< "th", theo chú thích  C ng m#c thì áng lJ phi là ch< "t

2

Hng Phúc Hoàng : tc Lê Duy Bang.

3

Tng c V: ng

4

V! Công K: là con ca V! Vn M$t, K ng

5

Nguyên vn là "mj d ", in l?n ch< "sai" thành ch< "mj". Tin sai d là tin np hàng nm ca các trn cho triu ình.

6

i ng: là trn lw ca trn Tuyên Quang, nay là vùng th xã Tuyên Quang, tnh Hà Tuyên.

" (CMCB24, 2).

i xã Khoái Lc, huy n Yên nh, tnh Thanh Hoá.
i xã Ba ông, huy n Gia Lc, nay thuc tnh Hi H ng.
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không chu ánh. Hoành qu$n công bèn b= thuyn lên chy b. n châu B Chính, b t ng Mc là
Nguyn Quy n bt sng em v Kinh *p1 ri b hi.
Mùa thu, tháng 7, Tit ch Trnh Tùng sai Thái phó Lai quc công Phan Công Tích2 và Tn qu$n
[4b] công Trnh Mô em quân cu Ngh An, chng nhau vi t ng Mc Nguyn Quy n n vài tháng.
Sau bn Quy n em quân v Kinh, Công Tích c!ng thu quân v Thanh Hoa.
By gi Tit ch Trnh Tùng nm ht mi quyn trong ngoài. Bn Trnh V nh Thi u, Trnh Bách
và L ng qu$n công ngm m u sát hi. Vi c tit l, u b bt h ng#c  x ti. Bà phi ca Thái
V ng3 là Nguyn Th ra sc cu gz mi  &c kh=i ti, nh ng b t c quyn (Bà phi ca Thái V ng tc
là m> ca Tit ch Trnh Tùng).
Ngày 20, h Mc phong cho Mc K`, con tr ng ca Ly V ng Mc Lý Tn làm H ng L V ng.
t Hi, [Gia Thái] nm th 3 [1575], (Mc Sùng Khang nm th 10; Minh Vn Lch nm th 3).
Tháng giêng, ngày mng 6, h Mc sai Kính in em quân xâm l &c Thanh Hoa, bn Nguyn Quy n
em quân xâm l &c Ngh An.
By gi, quân Mc mnh, tin n âu, mi ng i u không dám chng li, trn xa vào núi
r"ng  tránh m!i nhn ca chúng. Kính in t [5a] em i binh tin ánh các sông  Yên nh và
Thuw Nguyên4. Li chia quân cho bn t ng Tây o Mc Ngc Lin tin ánh các huy n Lôi D ng và
ông Sn5. Ngày hôm y, hai o quân u tin.
Tháng 8, Tit ch Trnh Tùng sai thái phó Vinh qu$n công Hoành ình Ái thng sut bn Ngh a
qu$n công Z Din, Thch qu$n công6, Hùng qu$n công Phan Vn Khoái em quân i cu [các huy n]
Lôi D ng, Nông Cng, ông Sn, óng quân  núi Tiên Mc7. Tit ch t d?n i quân Trung dinh, sai
bn Thái phó Triu qu$n công V! S Th c và D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu làm tin i i tiên
phong; Thái phó V D ng hu Trnh Bách, V nh Th hu Trnh ng, Qung Diên hu Trnh Ninh, làm
T i; Thái phó Vn Phong hu Trnh V nh Thi u, Thái phó Ngn qu$n công Trnh Z, L ng qu$n
công, Bng qu$n công Tng c V làm H<u i; bn Lân quc công Hà [5b] Th Lc làm H$u i, u
tin n Chiêu Sn8 óng quân. Mc Kính in em i binh ánh  ông Lý9, huy n Yên nh. Bn S
Th c và H<u Liêu tung k` binh ra u%i.
Tháng y, sai bn thái phó An qu$n công Li Th Khanh, Tn qu$n công Trnh Mô, Lai qu$n công
Phan Công Tích em quân n cu Ngh An, ánh nhau mãi vi t ng Nam o ca h Mc là Nguyn
Quy n không  &c. Quy n em k` binh ph#c s|n  &i, ánh thng luôn, bt  &c Công Tích em v.
Bính Tý, [Gia Thái] nm th 4 [1576], (Mc Sùng Khang nm th 11; Minh Vn Lch nm th
4). Mc Kính in li em quân xâm l &c Thanh Hoa, tin ánh sông Lam10  huy n Thuw Nguyên. Sai

1

Kinh p: tc kinh thành Thng Long.

2

Phan Công Tích: ng

3

Tc Trnh Kim.

4

Dch theo nguyên vn. C ng m#c chép là "thEng tin n huy n Thuw Nguyên và huy n Yên nh (CMCB24, 6), chú thích ca
bn dch c! ghi là phía h<u ngn h l u sông Mã và t ngn h l u sông Chu.

5

Lôi D ng và ông Sn: hai huy

6

Bn dch c! ghi tên viên t ng này là V ng Trân.

7

Thuc xã Tiên Mc, huy n Nông Cng, Thanh Hoá.

8

Chiêu Sn ch

9

ông Lý: tên xã, thuc huy

10

i xã Thái Xá, huy n ông Thành, tnh Ngh An.

n ca Thanh Hoá by gi, tc vùng trung l u và h l u.

a rõ  âu.
n Yên nh, Thanh Hoá.

ây là quãng sông Chu chy qua huy n Thuw Nguyên, i vi Lam Sn, ch không phi là sông Lam  Ngh An.
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t ng Tây o Mc Ngc Lin em quân tin ánh sông ng C%1  huy n Yên nh. Li chia quân sai
t ng Nam o Nguyn Quy n xâm l &c Ngh An, ánh nhau vi Tn qu$n công Trnh Mô n hn vài
tháng. Sau Trnh Mô nhiu ln ánh không  &c, trn [6a] v Thanh Hoa, n huy n Ngc Sn. Nguyn
Quy n nói: "Trnh Mô ánh thua chy v, rút quân không có hi u l nh, ta th nào c!ng bt  &c nó".
Bèn t c quân u%i ti Ngc Sn, bt  &c Mô  gi<a  ng  a v Kinh p. T" y, oai thanh ca
Nguyn Quy n ngày mt l"ng l?y, tr thành viên t ng danh t ng ca h Mc. Các t ng hùng, tôi gi=i
c min Giang ông2 u cho là mình không b'ng.
inh S u, [Gia Thái] nm th 5 [1577], (Mc Sùng Khang nm th 12; Minh Vn Lch nm th
5). +t Ch khoa chn nhân tài. Cho bn Lê Trc Tú 3 ng i Z  nht giáp Ch khoa xut thân; bn
H Bnh Quc 2 ng i Z  nh giáp ng Ch khoa xut thân.
H Mc m khoa thi Hi. Cho bn V! Gii, Nguyn Nhân Triêm, Phm Gia Môn Z tin s c$p  ;
bn Lê Vit Thng 5 ng i Z tin s xut thân; bn Trn Nh Lâm 10 ng i Z ng tin s xut thân.
H Mc ra l nh ly quân hng nht, nhì, ba  các huy n, [6b] mZi ng i mang  3 tháng l ng
n  chu^n b xâm l &c Thanh Hoa.
Tháng 5, Tit ch Trnh Tùng h l nh cho quan li các x Thanh Hoa và Ngh An ôn c dân
các xã các huy n, hn t" tr c tháng 6 phi kp thi cày cy, không  &c  ch$m, phòng khi quân i
qua, nh h ng ti ngh nông.
Tháng 7, h l nh cho dân c các huy n dc sông x Thanh Hoa3, thu xp ca ci, gia súc,  a
v& con vào lánh  ni him yu d i chân núi  phòng quân gi+c n. H l nh cho các c a bin và
im tun các ni dc  ng u +t pháo hi u. Nu thy quân gi+c ti thì l$p tc bn mt ting pháo
hi u làm tin,  cho c dân nghe l nh, s|n sàng lánh i ch% khác, không  quân gi+c git hi. Li h
l nh cho vùng chân núi các huy n nu thy [7a] dân xã ven sông  a trâu bò gia súc chy n vi xã
mình thì phi nghiêm ng+t tun phòng, nu có trm c p phi em ng i n cu. Nu không n cu,
 mt mát tin ca súc v$t ca c dân thì a ph ng y phi chia nhau mà n.
Tháng 8, Mc Kính in xâm phm sông ng C%. Tit ch Trnh Tùng ích thân em i binh ra
c a luj Khoái Lc4 chng li. Quân Mc ánh phá dinh Hi Th &ng. Hoàng ình Ái em k` binh khiêu
chin. Nguyn H<u Liêu em quân ch+n phá gi+c. Li ánh nhau vi quân Mc  Hà ô. Tng c V
ngã trên voi xung suýt b quân Mc bt sng. Trnh Bách dn nhiu binh t &ng n cu thoát. Sau
quân Mc li tin n Hà ô. Bn t ng Nam o Nguyn Quy n em quân ph#c  phía ngoài ê ch
&i, ri sai Hoàng qu$n công (không rõ tên) cùng vi bn Li Th [7b] Mj em quân khiêu chin, tin
n ngoài c a luj Khoái Lc. Th Mj nhy lên ng a tr c n ánh. Quan quân dùng súng bn cht
d i chân ng a. Quân Mc tan vz. Các quân tranh nhau dâng tai Th Mj  c a quân. Th ng công.
Tháng 9, Mc Kính in em quân v Kinh p. Quan quân c!ng tr v dinh Yên Tr ng. Uý lo
ba quân.
By gi,  Thanh Hoa m a dm nhiu, n c l#t n 7 ln, lúa má b hn nhiu, dân ói to.
H Mc sách phong V! Th Hoành là con gái ca th v s v C^m y Phú Sn hu V! Vn Khê
làm chính phi.
Tháng 11, sao Ch%i mc, tr thEng h ng ông nam, tua sáng dài n 40 tr &ng, sc hng và
tía ánh nhau, ng i ng i u kinh hãi.

1

Sông ng C%: khúc sông mã chy qua a ph$n xã an Nê, huy

n Yên nh. Vì xã này có núi ng C%, trên núi có n ng

C%, nên gi nh v$y.
2

Ch min thuc phm vi ca nhà Mc, i vi Giang tây là min thuc phm vi ca vua Lê chúa Trnh.

3

C ng m#c chú là các huy

4

Luj Khoái Lc:  xã Khoái Lc, huy

n H$u Lc, Nga Sn, Yên nh (CMCB24).
n Yên nh, Thanh Hoá.
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Tháng 12, ngày mng 1, sao Ch%i ht. Xung chiu %i nm sau làm Quang [8a] H ng nm th
1.
Mu Dn, [Quang H ng] nm th 1 [1578], (Mc Sùng Khang nm th 13; Minh Vn Lch nm
th 6). Tháng 2, ngày 21, Mc M$u H&p b sét ánh  trong cung, b bi li t n a mình, sau ch<a thuc
li kh=i, bèn %i niên hi u, ly nm y làm nm Diên Khánh th 1.
Tháng 7, Mc Kính in em quân vào ln các huy n ven sông x Thanh Hoa. Tin n Giang
Biu1, Tit ch Trnh Tùng sai bn Trnh Bách em quân v &t sông ph#c s|n  núi Ph#ng Công2, ánh
nhau to  cu Ph#ng Công. Quan quân t$p trung súng bn vào, quân Mc cht không xit k. Kính in
lin rút quân v Kinh p.
Vua l$p hành ti  sách Vn Li; l$p àn Nam giao  ngoài c a luj Vn Li.
[8b] Tháng 10, t ng Tây o ca Mc là Mc Ngc Lin em quân xâm ln các châu huy n 
Tuyên Quang và H ng Hoá, n châu Thu và châu V$t3. Thái phó Nhân qu$n công V! Công K tung
quân ánh ln, quân Mc tht bi rút v.
K Mão, [Quang H ng] nm th 2 [1579], (Mc Diên Thành nm th 2; Minh Vn Lch nm th
7). Tháng 7, Mc Kính in li em quân vào xâm ln Thanh Hoa, c p phá vùng ven sông, n sông
Tng Sn, ph Hà Trung, ánh vào xã Ch ng Các. Tit ch Trnh Tùng sai Thái phó Ngh a qu$n công
+ng Hun c quân chng quân Mc  Thái  ng4, sai Din qu$n công Trnh Vn Hi làm tiên phong
 khiêu chin, ánh mnh vào núi Kim Âu5. +ng Hun thúc quân tin ngm n a ph ng Tng Sn,
ra M#c Sn  sông Bình Hoà6 ch+n phía sau quân Mc. Quân Mc thua to phi rút v.
[9a] Tháng 9, Thái phó An qu$n công Li Th Khanh cht, t+ng Khiêm quc công.
Canh Thìn, [Quang H ng] nm th 3 [1580], (Mc Diên Thành nm th 3; Minh Vn Lch nm
th 8). Nhà Mc m khoa thi Hi. Cho Z Cung Z tin s c$p  ; bn Z Tr c 3 ng i Z tin s xut
thân, bn Nguyn Th Xuân 20 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 5, Bng qu$n công Tng c V cht. c V ng i xã Khoái Lc, huy n Yên nh.
Tháng 7, Mc sai bn t ng Nam o Nguyn Quy n, t ng Tây o Mc Ngc Lin cùng viên
t ng Ho'ng qu$n công em quân vào xâm ln Thanh Hoa, c p bóc tin ca, súc v$t ca dân c các
huy n dc sông ri rút v.
Tháng 8, l$p khoa thi Hi. Cho bn Nguyn Vn Giai7 4 ng i Z tin s xut thân, bn Lê [9b]
Quang Hoa 2 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 9, sao bng rt nhiu, ting vang nh sm sét. Li có sao Ch%i mc.
Tháng 10, Mc Kính in cht. Kính in là ng i nhân h$u, d!ng l &c, thông minh, tài trí, nhy
bén, hiu i, t"ng tri nhiu gian nan nguy him, cn lao, trung thành, sinh  &c 9 ng i con trai: con
tr ng là Kính Ch phong  ng An V ng phó t%ng soái, con th là Kính Tr c phong Trung C^n công
C^m y v ch ng v s , Kính Gin phong Hu Thành công Chiêu v! v ch ng v s , Kính Tuân phong
D!ng Ngh a công, Triu ông v ch ng v s , Kính Th$n phong t L công, Kính Cung phong ôn
1

Giang Biu: tên xã, thuc huy

2

Núi Ph#ng Công: tc dãy núi  xã Ph#ng Công, huy

3

Châu Thu, Châu V$t: CMCB24 chép là châu Thu V$t, vùng t t

4

Thái  ng: tên xã, thuc huy

5

Kim Âu: tên xã,  t ngn sông Lèn, huy

6

M#c Sn: tên núi  xã Bình Hoà, huy

7

Nguyn Vn Giai: ng i Phù L u, huy n Thiên Lc, sau là huy n Can Lc, tnh Hà T nh. Phùng Khc Khoan c!ng Z tin s  khoa
này. Bt u t" khoa này, có l 3 nm mt ln thi, nh ng ch a có thi ình.

n V nh Lc, Thanh Hoá.
n V nh Lc, Thanh Hoá.
ng  ng vi huy n Yên Bình, tnh Yên Bái.

n V nh Lc, Thanh Hoá.
n V nh Lc, Thanh Hoá.

n Tng Sn, nay là huy n Hà Trung, Thanh Hoá.
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H$u công, Kính Th phong Khuông Ph# công, Kính Bang ch a  &c phong. Con gái 9 ng i: con tr ng
là Ngc Th# phong L ng qu$n th &ng chúa, con th là Ngc Quán phong Nghi [10a] qu$n th &ng
chúa, Ngc T phong An qu$n th &ng chúa, Ngc Dim phong D ng qu$n th &ng chúa, duy có con gái
bé 3 tu%i ch a  &c phong. Con gái nuôi là Ngc Uyn phong Tiên qu$n th &ng chúa.
Tháng 12, ngày mng 3, h Mc sai bn L ng Phùng Thìn, Nguyn Nhân An, Nguyn Uyên,
Nguyn Khc Tuy, Trn o Vinh, Nguyn Kính, ông Uông, V! C^n, Nh< Tông, Lê ình Tú, V! T nh
sang n c Minh cng hàng nm.
Tân T, [Quang H ng] nm th 4 [1581], (Mc Diên Thành nm th 4; Minh Vn Lch nm th
9). Mùa thu, h Mc ngh bàn, trao cho viên ph# chính là ~ng V ng Mc ôn Nh &ng1 thng l nh binh
quyn, sai gi quân các o vào xâm l &c các huy n ven sông  Thanh Hoa. ôn Nh &ng lin em quân
v &t bin vào n huy n Qung X ng, óng quân  núi  ng Nang2.
Tit ch Trnh Tùng tâu vua sai Hoàng ình Ái thng l nh các t ng tin quân chng gi<. [10b]
ình Ái hi hp các t ng, chia thành ba o: sai Nguyn H<u Liêu làm tiên phong, ình Ái t c sut
i quân làm chính i, tin quân i tr$n vi quân Mc; bn Trnh Bính, Hà Th Lc làm t i chng
quân Nguyn Quy n, bn Trnh Vn Hi làm h<u i, chng quân Mc Ngc Lin. Bn Trnh ng, Trnh
Ninh làm h$u i. Hôm y u tin quân, ánh nhau to vi quân Mc. Quan quân nhu khí rt mnh,
ng i nào c!ng mt mình ch n%i trm ng i, chém hn 600 th cp gi+c, bt sng t ng gi+c là bn
Chn qu$n công Nguyn Công và Phù Bang hu (không rõ tên)  tr$n tin. Quân gi+c i bi, tan vz
tháo chy. ôn Nh &ng và t ng s các o s& n vz m$t, thu nh+t tàn quân trn v Kinh p. Quan
quân toàn thng khi hoàn, n hành dinh dâng tù hn vài trm tên v"a t ng v"a quân. Chn qu$n
công Nguyn Công là cháu gi Nguyn H<u Liêu b'ng c$u. [11a] Tit ch Trnh Tùng tha ti cho, trao
v cho H<u Liêu vZ v nuôi d zng, sau li phong làm Tung qu$n công. Còn Phù Bang hu và my trm
ng i b bt u cp cho cm áo th v quê quán. Mi ng i u thm cm n to. T" y binh uy l"ng
l?y. Quân Mc không dám dòm ngó n<a, c dân Thanh Hoa, Ngh An mi  &c yên nghi p.
Nm y, Mc M$u H&p b b nh thông manh m mt, tìm thy thuc gi=i trong khp n c ch<a
lin my nm, b nh kh=i, mt li sáng ra.
Nhâm Ng, [Quang H ng] nm th 5 [1582], (Mc Diên Thành nm th 4; Minh Vn Lch nm
th 10). Tháng 1, ngày 26, h Mc sai H b th &ng th kiêm Quc t giám t t u Vnh Kiu bá Hoàng
S Khi và bn Nguyn Nng Nhu$n, Nguyn L, V! Vn Khuê, lên a u Lng Sn &i l nh ón tip s
thn là bn L ng [11b] Phùng Thìn tr v.
Mùa h, tháng 5, m a á ln  sách Vn Li, c#c á to b'ng qu d a, lúa má u b gãy nát.
Nm y, th ng công ánh tr$n   ng Nang. Ly Hoàng ình Ái làm thiu uý, Nguyn H<u
Liêu làm Tây quân ô c ph ch ng ph# s , Trnh Z3 làm Nam quân ô c ph t ô c, Hùng
qu$n công (không rõ tên) làm thái bo, bn Trnh ng, Trnh Ninh u làm ô c thiêm s , Din qu$n
công (không rõ tên) làm Tây quân ô c ph h<u ô c, Ngô Cnh H u làm Bc quân ô c ph h<u
ô c, còn nh<ng ng i khác u  &c phong theo th b$c khác nhau.
[12a] Tháng 6, t ng Mc là Phù Ngh a hu Nguyn ình Luân v theo, ban t c Trà qu$n
công.
By gi,  xã ông Hi, huy n Hu`nh L u, Ngh An có tng á trng to, không bit  âu ti, t"
d i n c  c a bin nhy lên t phEng, cách mép n c 15 tr &ng thì d"ng li. Ng i a ph ng cho
là linh d, l$p n th.

1

Mc ôn Nh &ng: Là con út ca Mc ng Dung.

2

Núi  ng Nang: theo CMCB24 thì núi này thôn Nang, xã H

3

Trnh Z: là con Trnh Kim.

ng L, huy n Qung X ng, Thanh Hoá.
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Tháng 9, Vnh Kiu bá Hoàng S Khi và Lang trung Bùi Tòng C ca h Mc bàn cp cho Thái
bo tr c là Gia quc công Nguyn Thám 50 m?u rung th nghi p.
Các nho thn  Giang ông dâng biu lên h Mc, nói xin b= c ng thn  tôn h vua, i ý
nói: Hi n nay,  ng lúc cu vt kW lìa tan, b tôi ngh a phi thu$n theo1, sm ti không ri chZ vua ,
tr c sau không ph# n chúa. Th mà Nguyn Quy n kia, là nanh nc gian tà, là tiu nhân phn phúc,
[12b] không h% th>n vi c cha hn phn quc, li nnh hót vua ta khi v triu.
K sách hi n nay, c nhiên phi võ gn vi vn, t ng võ cùng m u vi t ng vn, min bc thì
cùng bàn m u l &c vi K Khê hu, phía tây thì chung tâm sc vi Ngn qu$n công. D a vào hai, ba b$c
hào ki t y, ng lòng nht trí, gi< ly giang sn him yu này mà cùng h ng phú quý, thì sJ thy k
c ng triu ình li  &c chnh n, ngôi báu  v ng li  &c v<ng vàng, con cháu nhà vua trm i
ni truyn mãi mãi.
Quý Mùi, [Quang H ng] nm th 6 [1583], (Mc Diên Thành nm th 6; Minh Vn Lch nm
th 11). Thi Hi các s nhân trong n c. Cho bn Nguyn Nhân Chiêm 3 ng i Z tin s xut thân; Lê
Vn Thông Z ng tin s xut thân.
H Mc m khoa thi Hi. Cho Nguyn Tun Ngn Z tin s c$p  , bn ào Tông 3 ng i Z
tin s xut thân; bn Nguyn c M$u 14 ng i Z ng tin s xut thân.
[13a] Tháng 6, ngày 18, Thái phó Ngh a qu$n công +ng Hun cht, t+ng Nam quân ô c
ph t ô c ch ng ph# s , Thái uý Ngh a quc công.
Tháng 7, quân Mc xâm phm Thanh Hoa, c p bóc các huy n ven sông. Tit ch Trnh Tùng
sai quân ánh ln  ngoài c a bin, u%i quân Mc i ri tr v. T" ó, quân Mc không dám vào xâm
pm n<a, nhân dân các x Thanh Hoa và Ngh An mi  &c ngh ngi.
By gi Trn Yên n c Ai Lao cng hin sn v$t a ph ng.
Tháng 10, Tit ch Trnh Tùng c sut i quân ra vùng Sn Nam H l, ánh d>p các huy n
Yên Mô, Yên Khang2, thu ly thóc lúa ri rút v.
T ng ông o ca h Mc là K` qu$n công Nguyn Vit Kính theo v triu ình,  &c ban
t c ông qu$n công.
[13b] Giáp Thân, [Quang H ng] nm th 7 [1584], (Mc Diên Thành nm th 7; Minh Vn
Lch nm th 12). Tháng giêng, Ph tit ch li xut quân ánh d>p các huy n Gia Vin, Yên Mô, Yên
Khang, li tin quân i tun huy n Ph#ng Hoá, ph Thiên Quan3. Th qu$n công Ngô Cnh H u vì 
quân n a  ng v tr c nên b bim 2 t .
Tháng 9, ngày mng 4, Trnh Ci cht  bên Mc. Tr c ây, Ci u hàng h Mc,  &c ban
t c Trung L ng hu, sau  &c thng lên Trung qu$n công. n ây cht. H Mc sai ng i n iu
t; li sai quân  a linh c<u, cho ng i nhà, m> và v& con em v chôn. Tit ch Trnh Tùng c!ng sai
ng i ón tip linh c<u v quàn  bên h<u núi Quân Yên, huy n Yên nh, +t l cúng t, dâng biu tâu
vua tha ti cho Ci, t+ng thái phó Trung quc công, cho con cái là bn Trnh Sâm  tang.
[14a] H Mc ly Li b th &ng th ch ng b s kiêm ông các i hc s tri kinh diên s
tham d triu chính Thái bo Luân qu$n công Giáp Tr"ng làm Sách quc công; viên trung quan ng i
huy n Yên Lc là Hào quc công làm An quc công, t ng Tây o là Ngn qu$n công Mc Ngc Lin
làm à quc công, t ng Nam o là Thch qu$n công Nguyn Quy n làm Th ng quc công, Trung
Ngh a Mi n qu$n công (không rõ tên) làm Tây quân ô c ph t ô c Hoàng qu$n công.

1

Hoán và Khôn là hai quW ca Kinh Dch, i ý nói: Hi
Hoán, phi làm theo ph ng sách mm dWo, hoà thu$n ca quW Khôn.

Nguyên vn: "Thi ph ng ch ng hoán, ngh a hi u tòng khôn".
 ng lúc ly tán gian nguy nh im quW

2

Yên Mô, Yên Khang: tên hai huy

3

Ph Thiên Quan: sau là huy

n, u thuc tnh Ninh Bình.

n Nho Quan, tnh Ninh Bình.

n nay,
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Tháng 10, vùng Thuw Nguyên và Yên nh  Thanh Hoa ng t hn 50 d+m.
T ng Nam o ca h Mc là Nam D ng hu Trn (không rõ tên) theo v,  &c ban t c Bàn
qu$n công.
H Mc sai bn Nguyn Doãn Khâm, Nguyn V nh K`, +ng Hin, Nguyn Nng Nhu$n, V! S
Tích, Nguyn L sang tu cng nhà Minh.
[14b] t Du, [Quang H ng] nm th 8 [1585], (Mc Diên Thành nm th 8; Minh Vn Lch
nm th 13).
Tháng giêng, Tit ch Trnh Tùng1 t c sut i quân i d>p vùng biên gii phía tây, t"  ng
Thiên Quan, ánh phá các huy n Mj L ng, Thch Tht, Yên Sn2. Quân tin ti núi Sài Sn3 thì rút v,
 li viên t` t ng là Chiêu qu$n công  ch& Qung Xá4. Quân Mc u%i theo kp, Chiêu qu$n công cht
ti tr$n, quân Mc ly  &c 1 con voi.
Tháng 2, Tit ch Trnh Tùng bàn em quân v.
Tháng 6, h Mc li nh vào  trong thành Thng Long. Bèn bàn s a p thành trì, làm nhiu
công vi c xây d ng, nung ngói gch, mt nm thì xong. Ly nm sau làm oan Thái nm th 1.
Tháng 10, ngày 12, Sách quc công ca h Mc là Giáp Tr"ng trí s .
Tháng 12, Ph tit ch em quân ra vùng Sn Nam, ánh d>p min Gia Vin, Ph#ng Hoá ri rút
v.
[15a] Sách quc công ca h Mc là Giáp Tr"ng cht.
Bính Tut, [Quang H ng] nm th 9 [1586], (Mc oan Thái nm th 1; Minh Vn Lch nm
th 14). Mùa xuân, h Mc m khoa thi Hi. Cho Nguyn Giáo Ph ng Z tin s c$p  , bn Phm Minh
Ngh a 3 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn Vn To 17 ng i Z ng tin s xut thân.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 5, l#t ln.
Tháng 6, h Mc sp +t xa giá di vào thành Thng Long,  ti chính i n, nh$n l chu m"ng
ca các quan. L xong, thng bn Mc Ngc Lin và Nguyn Quy n u làm thái bo, Ho'ng qu$n công
làm Nam quân ô c ph t ô c.
Ngày 25, vùng Thanh Hoa tri không m a gió mà n c sông Mã bZng dâng [15b] cao, thành
Tây ô b ng$p,  ngoài sông, n c xoáy, chy xit nh bn, cây ci lp c sông, các nhà ven sông phn
nhiu b trôi ra bin.
Mùa thu, tháng 7, ngày mng 2, l#t ln. êm ngày Quý Mão, m+t trng có qung =, bóng sáng
l m, sc nh phun máu. Các nhà chiêm tinh oán là tai bin y ng vào im b$c phi h$u cht. Ngày
25, li l#t to. Trong 1 nm, l#t n 7 ln.
Tháng 8, ngày mng 5, sm ng trái thì.
i hn.
Ngày 13, Thái quc phu nhân là Tr ng Th Ngc Lãnh5 cht.

1

Nguyên vn mt bn ch< " Tit ch Trnh Tùng".

2

Thch Tht: tên huy

3

Núi Sài Sn: còn gi là Chùa Thy, thuc huy

4

Ch& Qung Xá: thuc huy

n, thuc tnh Sn Tây c!, nay là tnh Hà Tây.

là ch& Hoàng Xá.
5

Tc bà phi ca Trnh Kim.

n Quc Oai, tnh Hà Tây.

n Yên Sn, x a là huy n Quc Oai, tnh Sn Tây, nay thuc huy n Qung Oai, Hà Tây. CMCB24 ghi
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Ngày 17, dinh Yên Tr ng cháy ln. Khi y, gió to, l a mnh, cháy lan c ph dinh, tri quân,
gii v!, ph xá n vài nghìn nhà. Mây sc = che kín m+t tri, khói en y tri, t" gi Ng n gi
Thân l a mi tt. Bà phi ca Thái V ng là Nguyn Th Ngc Bo b cht cháy, Tit ch Trnh Tùng
[16a]  lánh chZ khác  tang. Truy tôn là Minh Khang Thái V ng Thái Phi.
Ngày 23, Thái bo Hùng qu$n công cht.
Ngày 28, trong dinh Yên Tr ng n%i cn lc ln n hai d+m, ng i ngã, nhà tc, á bay cát
cun, gãy cây s#t ngói.
Tháng 9, ngày mng 3, n c to, m a dm hàng tun. Ngày mng 9, li n c to. Ngày 18, m a
dt. Nm y vùng Thanh Hoa mt mùa.
Tháng 10, tri li m a dm sut hn hai tun không ngt, núi  các huy n s#t l lung tung.
inh Hi, [Quang H ng] nm th 10 [1587], (Mc oan Thái nm th 2 - Minh Vn Lch nm
th 15). Tháng giêng, h Mc sai s a ch<a tng ngoài thành Thng Long và s a sang các  ng ph.
[16a] Tháng 2, h Mc h l nh cho các x trong n c phi p luj t và trng tre, trên t"
sông Hát, xung ti sông Hoa ình huy n Sn Minh, kéo dài n vài trm d+m   phòng quân n.
Tháng 3, ngày 11, gi Thìn, tri bZng nhiên có ting kêu. By gi núi Trác Bút1  huy n V nh
Phúc có tng á ln cao 1 tr &ng, chân á n sâu vào lòng t n hn 4 th c, vô c tri lên trên m+t
t ri di n chZ khác.
Tháng y,  xã Tr ng Xá, huy n Yên nh, n c trong ging t nhiên sôi lên, #c ngu n 3
hôm, sau li trong nh c!. Nh<ng nhà chiêm tinh oán r'ng ng vào im cht mt viên i t ng.
Tháng 5, Thái phó V D ng hu Trnh Bách có ti b x gio.
Tr c ây, Bách cùng dòng h vi Trnh Tùng, t"ng cùng vi Lê C$p  bày m u nh hi Trnh
Tùng. M u b tit l, C$p  b git [17a] Bách  &c tha ti nh ng v?n có lòng bt mãn, nuôi ngm
nh<ng ng i yêu thu$t, phù thu, li m u chôn m cha vào t cm. Vi c phát giác, b x gio.
Tháng 7, n c sông dâng cao.
Tháng 8, ngày r'm Nhâm Thân, êm có nguy t th c.
Tháng 9, ngày mng mt inh H&i, nh$t th c.
H l nh cho x u ngun  các huy n ly 500 cây gZ làm cc, chia cm  các c a bin 
phòng thuyn gi+c vào c p và làm k chng gi<.
Tháng 10, ngày *t H&i, cu vng = xut hi n  ph ng khôn2. Tháng y, Tit ch Trnh Tùng
em quân ánh phá các huy n Gia Vin, Yên Hoá, Ph#ng Hoá thuc các ph Tr ng Yên, Thiên Quan,
ánh d>p n ch& Ra3, sai làm cu phao, c phá dinh ca Tân qu$n công (không rõ tên) ca h Mc.
[17b] Tháng 11, quân ra phía tây nam, n huy n Mj L ng. H Mc sai t ng Tây o là Mc
Ngc Lin em quân ra huy n Ninh Sn4  ánh vào phía t; li sai t ng Nam o là Nguyn Quy n
em quân ra huy n Ch ng c, v &t sông Do L5 ánh vào bên h<u. Khi Quy n n sông Do L thì
chia quân ph#c s|n  con  ng nh= d i chân núi  &i quan quân ti, nh ct t con  ng ch
l ng ca cánh quân sau. K sách ã nh nh th, nh ng Tit ch Trnh Tùng bit  &c, bèn chia quân

1

Núi Trác Bút: thuc xã a Bút, huy

2

Ph ng khôn tc ph ng tây nam.

3

Ch& Ra:  gn huy

4

Ninh Sn: hay Yên Sn, tc là huy

5

Sông Do L:  xã Do L, huy

n V nh Lc, tnh Thanh Hoá. Huy n V nh Lc thi y gi là huy n V nh Phúc.

n lw Nho Quan, tnh Ninh Bình.
n Quc Oai, tnh Sn Tây c!, nay thuc tnh Hà Tây.

n Ch ng c, nay thuc huy n Mj c, tnh Hà Tây.
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 li cho bn Lân qu$n công Hà Th Lc, Th qu$n công Ngô Cnh H u bo v quân ch l ng  phía
sau. Tr c ht, sai i t ng V nh quc công Hoàng ình Ái em quân ngm rút nhanh v  gi< Thanh
Hoa, li sai Thái phó D ng quc công Nguyn H<u L u, Thái bo Trnh Z cùng bn thiu bo Trnh
ng, Trnh Ninh mZi ng i u em quân ra  ng phía t  cm c vi quân ca Mc Ngc Lin,
[18a] chng gi<  chia ct th ch. Tit ch Trnh Tùng c sut i quân ra  ng phía h<u  tin
ánh Nguyn Quy n. Quân hai bên giao chin, quan quân thng ln. Quy n t li u không th chng n%i,
lin rút quân mà chy, quân mai ph#c c!ng vz chy, tranh nhau qua sông, b cht ui rt nhiu. Quan
quân chém  &c vài trm th cp gi+c, truy u%i bn rút chy n n a ngày  ng mi d"ng quân. T"
ó, Quy n s& uy th quan quân, nu có g+p, thì lánh cho xa, không dám giao chin n<a. Ngc Lin sai
ng i dò bit quân Quy n ã thua, c!ng lui quân chy dài. Hôm sau, quan quân t" n Thu, tin óng
 Hoàng Sn, li tin ánh Yên Sn, và Thch Tht1. Quân i n âu là ánh tan ó, ly  &c ca ci,
trâu bò gia súc nhiu không k xit.
Tháng 12, tit ch Trnh Tùng bàn vi các t ng thu quân và h l nh rút v. Quân i theo [18b]
 ng c!, qua Thiên Quan tr v. Quân i n âu, không my may xâm phm ca dân.
H Mc %i niên hi u oan Thái thành H ng Tr nm th 1.
Mu Tý, [Quang H ng] nm th 11 [1588], (Mc H ng Tr nm th 1; Minh Vn Lch nm th
16). Tháng 2, h Mc thy quan quân mZi ngày mt mnh, lin bàn nh k ánh gi<. H l nh cho quân
dân các huy n trong bn trn p thêm ba lp luj ngoài thành i La  Thng Long, bt u t" ph ng
Nh$t Chiu2 v &t qua H Tây, qua cu D"a3 n cu Dn4 sut n Thanh Trì, giáp phía tây bc sông
Nh Hà, cao hn thành Thng Long n vài tr &ng, rng 25 tr &ng, ào 3 lp hào, u trng tre, dài ti
my m i d+m  bc ly phía ngoài thành.
Tr c ây, ông qu$n công ca h Mc là Phm Vit Kính ng i huy n T K` theo v triu ình,
 &c cp cho [19a] binh dân t%ng Châu Xuyt, huy n Ho'ng Hoá và cho theo quân i ánh gi+c. Vit
Kính cai tr rt nghiêm khc, dân u s& hãi, nhiu ng i ca thán. Dân a ph ng dâng biu t cáo.
Tháng 4, Ph tit ch em quân ra ánh các huy n Yên Mô, Yên Khang, d>p yên dân min y ri
v.
Tháng 5, tng á ln  núi Trác Bút l, dài n vài tr &ng.
Tháng 6, có con chim ln cao 4 th c 5 tc, lông trng, m= =, chân = sa xung a ph$n làng
Phù Ch^n, huy n Thuw Nguyên.
Ngày 11 tháng y, sao Thái Bch mc ngang tri, m+t tri, m+t trng có hai qung, sut tháng
không tan, s ng mù xung nhiu, i hn, lúa má cht khô, nhân dân xiêu tán.
Tháng 11, Tit ch Trnh Tùng bàn em i binh ra i Ph Cát5, ánh các huy n ca ph Tr ng
Yên và Thiên Quan. Quân ti Yên Mô, Yên Khang, thu  &c rt nhiu trâu bò, gia súc và ca ci ca gi+c
[19b] ri v &t sông Chính i6, n luj tri D ng V!7 óng quân. Sau mt tun, Ph tit ch gi cách
rút quân v,  li k` binh và voi ng a mai ph#c  sau dinh ri t doanh tri  d# gi+c. Quân gi+c qu
nhiên b= không tri sách, tranh nhau lên tr c u%i ánh. Quân ph#c bZng n%i d$y ánh úp, chém  &c
my trm th cp gi+c. T ng gi+c là bn Tân qu$n công, Qu`nh qu$n công (u không rõ tên) ch thoát

1

Quc Oai và Thch Tht là hai huy n thuc tnh Sn Tây c!.

2

Nh$t Chiu: nay là xã Nh$t Tân, ngoi thành Hà Ni.

3

Theo CMCB 24, thì cu D"a thuc ph ng Thnh Quang  Hà Ni.

4

Cu Dn: nay là ô Cu Dn, gn Bch Mai, Hà Ni.

5

C ng m#c chép là c

6

Sông Chính i: theo C

7

Tri D ng V!: thuc xã D

a i Tr ng Cát, Ph Cát nay thuc huy n Thch Thành, tnh Thanh Hoá (CMCB 24, 20).
ng m#c thì sông Chính i  trang Chính i, huy n Tng Sn, Thanh Hoa (CMCB 24, 20).
ng V!, huy n Yên Khánh.
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 &c thân mình. Tit ch Trnh Tùng thu quân rút v. n núi Tam i p1 h l nh cho các quân i ly cây
gZ lim ln, dài 30 th c, c 300 ng i làm 1 tp, n k` em cm  c a bin Linh Tr ng. Nh<ng cc
gZ y u dùng dây st khoá li.
Tháng 12, ngày 28, n c sông Vãn Hà2  Thuw Nguyên t nhiên sc = nh máu chy n hn 1
d+m.
[20a] K S u, [Quang H ng] nm th 12 [1589], (Mc H ng Tr nm th 2; Minh Vn Lch
nm th 17). Tháng giêng, ngày mng 2, có con v &n ln xut hi n  huy n V nh Phúc, ng i thôn Bch
Thch bt  &c.
Tháng y, ngày 14, sao Hu`nh Ho+c phm vào sao Cang.
Ngày 15, m+t trng phm vào sao Tu. i hn. Go kém. Dân nhiu ng i xiêu tán.
Tháng 5, ngày 15, có khí mây thành qung trên m+t tri, nh hình con trâu ph#c.
Tháng 6, ngày mng 7, gi D$u, rt nhiu sao bng
Tháng 7, ngày 16, gi S u, có nguy t th c  ph ng bc trng b n quá n a ri li tròn.
N c l#t.
Mùa ông, Tit ch Trnh Tùng ích thân c sut i quân i ánh d>p các huy n Yên Khang.
Thi Hi các c nhân trong n c. Cho bn Lê Nh< B$t, L ng Trí Z tin s xut thân; bn L ng
Khiêm [20b] Hanh, Lê ình Túc Z ng tin s xut thân.
H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Phm Y Toàn 17 ng i Z ng tin s xut thân.
By gi, h Mc li bàn c binh, sai Mc ôn Nh &ng thng sut v s và quân bn trn, nh
ngày cùng tin n a ph$n Yên Mô, h>n giao chin vi quan quân. Tit ch Trnh Tùng bàn vi các
t ng r'ng: nay h Mc em ht i binh ti, ch ct giao chin vi ta  quyt mt tr$n sng mái. Quân
ch nhiu, quân ta ít, th mnh yu khác nhau. Nh ng ta ã  vào t him, hEn gi+c không làm gì
 &c. Binh pháp có nói: mt ng i gi< chZ him, ngàn ng i không ch n%i, là th ó. Ta nên gi cách
rút quân,  dt chúng vào chZ him. Nó tt khinh ta, em ht quân u%i theo. Ta dùng trng binh ánh
úp, t sJ phá  &c [21a]. Canh ba êm y, Tit ch Trnh Tùng sai Nguyn H<u Liêu em 1 vn 5 nghìn
quân tinh nhu và 200 cZ khinh kw, i ngm trong êm ti ti vùng chân núi tìm các hang ng, khe sui
và nh<ng ni có lau s$y mà mai ph#c  &i gi+c, h>n nghe thy ba ting súng l nh thì quân ph#c n%i
d$y ht. H<u Liêu em quân i ri, li sai Trnh Z, Trnh ng, Trnh Ninh em quân ch+n h$u. H l nh
các quân c theo nh tr$n  mà ln l &t rút lui. Nu thy gi+c u%i ti, thì v"a ánh v"a chy. n chZ
quân mai ph#c, nghe thy ba ting súng l nh thì chuyn quân h$u thành quân tin, mZi cánh quân chia
i ng!, c xí ra hai bên t, h<u, theo úng th t trong tr$n . Các t ng nh$n l nh xong, u tr v
doanh tri ca mình, chnh n binh t ng  &i gi+c. Li sai Ngô Cnh H u em quân ch l ng th c,
thu nh+t rút tr c vào núi Tam i p  t= cho gi+c bit là lui quân v. Li sai i dinh ca Trung quân,
chuyn h$u i [21b] thành tin i, ln l &t rút v, n núi Tam i p thì óng quân li. Tit ch Trnh
Tùng c!ng c sut i quân lên  ng. Hôm y, t ng Mc sai ng i lên nh núi quan sát, thy quan
quân kéo v, c i nói r'ng: "Nó thy quân ta ti, t bit là ít không ch n%i nhiu, ã rút v tr c, tt
 li Hoàng ình Ái ch+n h$u. Các t ng s ca ta, ng i nào có th dn mình ra sc u%i kp quân
ch, nu bt sng t ng gi+c ho+c bt  &c voi là công hng nht, khi v triu ta sJ tâu cho thng tr$t
và trng th ng. T ng Mc t c$y quân nhiu, hng hái tranh nhau tin tr c, không ngh gì n ng i
theo sau, ua nhau u%i n chZ him  núi Tam i p. Nghe thy ba ting súng l nh, ph#c binh nht t
n%i d$y. Tit ch Trnh Tùng tung i quân ra, bn m+t hng hái ánh vào, úng theo hi u l nh, hàng
quân không sai lc. Chém  &c hn 1000 th cp, bt sng  &c hn 600 ng i. Quân gi+c tan vz

1

Núi Tam i p: tc là èo Ba i  gi<a Thanh Hoá và tnh Ninh Bình, trên 

2

Sông Vãn Hà: sông thuc xã Vãn Hà, ngay  lw s ph Thi

u Hoá tr c.

ng quc l s 1.
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[22a] chy dài. Các t ng Mc run s&, u thu nh+t tàn binh trn v Kinh p. Quan quân toàn thng,
em quân v Thanh Hoa.
Tháng 12, Tit ch Trnh Tùng sai các t ng em hn 600 quân gi+c b bt ti np, sai ci trói,
vZ v yên i cp cho cm áo ri th ht cho v quê quán  t= c hiu sinh. H hàng ca quân lính b
bt nghe thy th, u i công c nh tri t, cm n sâu nh cha m>.
Canh Dn, [Quang H ng] nm th 13 [1590], (Mc H ng Tr nm th 3; Minh Vn Lch nm
th 18). By gi, nhà Trung ngh a t ng Ho'ng qu$n công ca h Mc cha giu phu nhân ca  ng
An V ng Mc Kính Ch. Vi c b phát giác, Ho'ng qu$n công và phu nhân u b git.
[22b] Tháng 7, ngày mng 1, nh$t th c.
Sao Thái Bch phm vào phía sau m+t trng ch cách  mt ngón tay. Nm y, trm c p rt
nhiu.
Tân Mão, [Quang H ng] nm th 14 [1591], (H Mc %i niên hi u H ng Tr thành Hng Ninh
nm th 1; Minh Vn Lch nm th 19). Tháng 3, sao Ch%i v$n hành theo h ng tây bc. Tháng 3
nhu$n, ngày 13, cu vng = vt sut tri. M+t tri có hai qung, khí trng lng nhau  ngoài qung.
Tháng 5, ngày r'm Bính Tut, có nguy t th c v ph ng tn1, m+t trng b n gn ht, sau mt
gi li tròn.
Tháng 12, Tit ch Trnh Tùng li bàn ra quân. Bèn sai bn Din qu$n công Trnh Vn Hi, Thái
qu$n công Nguyn Tht Lý em quân thu, b i trn gi< nh<ng ni him yu  các c a bin, Th qu$n
công Lê Hoà kiêm coi võ s trong ngoài bn v theo hu canh [23a] gi< ng dinh. n k` tin quân,iu
ng sai khin các quân, chia thành 5 i, cùng mt lúc tin phát. i th nht là dinh t khu, bn Thái
phó D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu và K` qu$n công Trnh Ninh em quân tinh nhu cùng t ng s
các dinh c Trung ngh a, gm 1 vn ng i làm tiên phong i tr c. i th hai là dinh h<u khu gm bn
Thái uý Vinh qu$n công Hoàng ình Ái, V nh qu$n công Trnh ng và voi ng a cùng 1 vn quân. i
th ba là dinh tin khu gm Thái bo Ngn qu$n công Trnh Z và 1 vn giáp binh, voi ng a. i th t
là i dinh trung khu, Tit ch Trnh Tùng ích thân c sut 2 vn binh mã ca Trung quân. i th
nm gm bn Lân qu$n công Hà Th Lc và Th qu$n công Ngô Cnh H u cùng c sut quân ch
l ng làm h$u quân. Không chia thi khc, quân t" Tây ô i ra theo  ng huy n Qung Bình2, qua
ph Thiên quan, ào núi, m  ng, [23b] lun cây xuyên r"ng, v &t sông chui hang, i gp hn 10
ngày, n núi Mã Yên3  u a gii Sn Tây thì óng quân li. Hi u l nh rt rõ ràng, quân s u vâng
m nh, chnh n i ng!. Ngày hôm sau, qua núi M ng ng t Thanh Xuyên4. H l nh cho các quân
sau khi thu l ng go thì n Ma Ngh a5. Quân i n âu, gi+c u nh c= b gió l t, không n m i
ngày ã d>p yên các huy n Yên Sn, Thch Tht, Phúc Lc6, Tân Phong7, ri óng dinh  Tt Lâm8.
Ngày Nhâm Tý 21, ban êm, m+t trng phm vào sao Tu. By gi, h Mc bàn c ht i binh,
thúc gi binh mã 4 trn9, 4 v 1, 5 ph2 quân,  &c  hn 10 vn, h>n n ngày 16 tháng y n hi
1

Ph ng tn: tc ph

2

Huy n Qung Bình: sau %i thành Qung a, ri Qung T. Nay là phn tây bc ca huy

3

Núi Mã Yên: thuc huy

n Yên Sn, sau là huy n Quc Oai, tnh Sn Tây, nay thuc huy n Qung Oai, tnh Hà Tây.

4

Thanh Xuyên: tên huy

n, t ng  ng vi hai huy n Thanh Sn, Thanh Thu thuc tnh V nh Phú.

5

Ma Ngh a: tên huy

6

Phúc Lc: sau là huy

7

Tân Phong: sau là huy n Tiên Phong, nay thuc huy n Qung Oai. Các huy n Yên Sn (sau là Quc Oai), Thch Tht, Phúc
Lc, Tân Phong u thuc tnh Sn Tây c!, nay là Hà Tây.

8

Tt Lâm: ch

9

Bn trn là Sn Nam, Kinh Bc, Hi D ng và Sn Tây.

ng ông nam.
n Thch Thành, tnh Thanh Hoá.

n, sau là huy n Tùng Thi n, tnh Sn Tây c!, nay là Hà Tây.
n Phúc Th.

a rõ  âu.
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quân  Hi p Th &ng, Hi p H3  quyt chin. Sai Mc Ngc Lin c sut các t ng s binh mã Tây
o; Nguyn Quy n c sut t ng s binh mã Nam o, bn Ngn qu$n công, Thu [24a] qu$n công
ch huy binh mã ông o; bn  ng qu$n công, Xuyên qu$n công ch huy binh mã Bc o; bn
Khuông nh công4, Tân qu$n công ch huy binh mã 4 v . Mc M$u H&p ích thân c sut binh mã ca
chính dinh; h$u i thì trong có các tông tht h Mc và các t ng túc v  ông o i sau tip chin.
Ngày 27, chia  ng cùng tin. n a ph$n xã Phn Th &ng5, hai bên i tr$n vi nhau, dàn
bày binh mã. H Mc sai bn Khuông nh công và Tân qu$n công c thúc binh mã bn v làm tin i
i tiên phong, dinh t ng Tây o làm binh mã cánh h<u, dinh t ng Nam o làm binh mã cánh t;
dinh t ng hai o ông và Bc làm binh mã h$u i. Bn i quân khua chuông ánh trng nht t
tin lên. Mc M$u H&p ích thân c chin.
Tit ch Trnh Tùng nghe tin, ngay ngày hôm y chia quân, sai t ng s dinh h<u khu [24b] tin
lên khiêu chin. Li chn 400 quân thit kw xông lên tr& chin. H l nh cho các dinh c phi theo úng
s ch huy. Quân hai bên ón ánh nhau giáp lá cà sut t" gi Mão n gi Tw6, nhu khí tng bi phn.
Tit ch Trnh Tùng cm c ch huy, ba quân theo l nh, c sc ánh, chém  &c Khuông nh công và
Tân qu$n công ti tr$n. H Mc thy th quân không ch n%i, lin h l nh án binh bt ng. Gi Thân7
Tit ch Trnh Tùng ích thân c chin, ch huy ba quân, quân bên t ánh vào cánh t ca gi+c, quân
bên h<u ánh vào cánh h<u, rt có k lu$t. T ng s hng hái, g m giáo r&p tri, ng thanh gng
sc, th phá tan gi+c. Th ri bn ba phát súng l nh, quan quân không ai không mt ng i ch trm
ng i, th nh chW tre, truy u%i gi+c chy dài. Quân Mc kinh hoàng, cánh quân t không kp trông
cánh h<u, quân sau không kp nhìn quân tr c, binh lính tuy ông nh ng c xí ln xn, hàng [25a] ng!
ã ri lon, quan quân nhân th ánh tan. Các quân th"a thng u%i dài n Giang Cao, chém  &c hn
1 vn th cp, máu chy khp ng, thây cht thành núi, c p  &c khí gii và ng a nhiu không k
xit. Mc M$u H&p s& n vz m$t, xung thuyn v &t sông mà chy. Tàn quân tranh nhau xung
thuyn, ng i trong thuyn s& thuyn m, ly g m ch+t t tay ri xung sông cht n quá n a, còn
li thì a nào a ny u chy trn. Duy có t ng Nam o là Nguyn Quy n lánh xa nên  &c an
toàn. Mc M$u H&p trn v Kinh p. G+p ngày gn ti, Tit ch Trnh Tùng óng quân li  Him Sn.
Ngày 30, Tit ch Trnh Tùng c sut các dinh tin quân n ch& Hoàng Xá, óng li 1 tháng,
h l nh cho quân các dinh v &t sông Cù8 phá hu hào luj ca gi+c, san thành t b'ng. Chiu hôm y,
Tit ch Trnh Tùng bàn r'ng: Nên nhân cái uy th sm sét không kp bt tai này [25b] mà ánh ly thì
d nh nh+t ht ci. Bèn tin quân, sai Nguyn H<u Liêu em 5000 quân tinh nhu và voi khoW cùng
ng a bc st, n gi Dn, thEng tin n óng  cu Cao ti góc tây bc thành Thng Long, phóng l a
hi u, bn lin by phát, thiêu t nhà c a, khói l a khp tri. Trong thành s& hãi ri lon. Mc M$u H&p
s& hãi cung quít, b= thành chy trn. êm hôm y, già trW gái trai thành trong thành ngoài, tranh nhau
xung thuyn qua sông, thuyn m, cht ui n hn 100 ng i. n sáng, H<u Liêu li thu quân v
hành dinh. G+p ngày tt Nguyên án, uý lo t ng s , h>n phi thu ph#c kinh thành. Ba quân vui m"ng
phn khi, u nguy n báo n n c. By gi, ng Mc tuy còn ch a d>p ht, nh ng thanh th quan
quân càng ngày càng l"ng l?y.

1

Bn v là H ng quc, Chiêu v!, C^m y và Kim ngô.

2

Nm ph là Trung quân, ông quân, Tây quân, Nam quân, Bc quân.

3

Hi p Th &ng, Hi p H: tên hai xã thuc huy

4

CMCB 24, 24: chép là Khuông qu$n công.

5

Phn Th &ng: sau là xã To Th

6

Khong t" 6 gi n 12 gi sáng.

7

Khong t" 16 gi n 18 gi.

8

Sông Cù: on sông Hát chy qua xã Cù Sn.

n Quc Oai.

&ng, nay là xã Ngc To, huy n Tùng Thi n, tnh Hà Tây.
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Nhâm Thìn, [Quang H ng] nm th 15 [1592], (Mc Hng Ninh nm th 2; Minh Vn Lch nm
th 21). Mùa xuân, ngày mng 3, Tit ch Trnh Tùng [26a] sai quan l$p àn sm l, trai gii làm l t
tri t, Thái T% Cao Hoàng  và các v hoàng  ca bn triu, cùng các v linh thn núi sông, các
danh t ng x a nay trong n c. Khn r'ng: "Thn là Trnh Tùng g &ng gánh trng trách ca n c nhà,
lm cm quyn ln ánh d>p, vâng m nh ánh kW phn nghch  cu dân, ngh r'ng sinh linh xã tc
triu Lê b kW gian thn phn nghch là h Mc git vua, c p n c, ti ác rt sâu, ng &c dân, di thn,
ho y oán cha.  sinh linh phi lm than ã gn 70 nm, mà nguyên do gây ho lon, há chu cùng
i tri chung. Xin các thánh hoàng  tiên triu, soi xét lòng thn, di t bn gi+c phn nghch cho dân
 &c yên,  khôi ph#c cõi t ca triu Lê".
[26b] Khn xong, ngày hôm y, mây mù quang ht, m+t tri r c sáng. Tit ch Trnh Tùng hi
các t ng bàn vi c tin quân và cáo d# r'ng: "Cái th chW tre không th b= lz. Hung chi, ta vâng m nh
i ánh kW trái phép, vn  yên dân. Các t ng nên rn cm t ng s , nghiêm ng+t nhc li c thúc,
chn chnh i ng!, hi u l nh rõ ràng, tin th c. Quân i n âu, không  &c my may xâm phm ca
dân, không  &c c p bóc dân lành, ca ci không phi ca gi+c thì không  &c ly b$y. Quân i có k
lu$t thì gi+c d phá".
Bèn h l nh cho các dinh nh% tri tin n b phía tây sông Ninh Giang1. Quân i n âu,
không my may xâm phm ca dân, ch& không thay %i quy hàng, mi ng i u yên %n nh c!, già
trW, trai gái tranh nhau em trâu dê, cm r &u, h ng hoa y  ng, ón tip v ng s , hàng ph#c
tr c c a quân mà nói: Tr c kia b s ng mù che khut, ngày nay [27a]  &c thy tri xanh, vui khp
tri t. Ri n óng quân  Ninh Giang, d ng n bày tr$n, v<ng nh thành st. Bàn h l nh r'ng:
T ng s các doanh c, phi theo ba iu mà rn cm các quân: 1. Không  &c t ti n vào nhà dân ly
ci, hái rau; 2. Không  &c c p bóc ca ci, ch+t phá hoa màu; 3. Không  &c hip dâm àn bà con
gái và git ng i vì thù riêng. Nu ai vi phm thì chém rao cho mi ng i bit. Ba quân nghe l nh, u
nghêm chnh i ng!, không dám xâm phm. Trm h vui theo, u nói r'ng t" i Tam o v sau,
nay mi li thy quân nhân ngh a nh th. Ng i theo v ông nh i ch&. Nh<ng ng i có gan d có tri
thc, u vui vW n c a quân  ph#c v#.
Ngày mng 5, Tit ch Trnh Tùng c quân v &t sông, tin n chùa Thiên Xuân2. Gn n cu
Nhân M#c3, Mc M$u H&p s& quá, b= thành Thng Long v &t sông Nh Hà n bn B [27b] ,  ti
Th% Khi4,  li các i t ng chia gi< các c a trong thành.
Ngày mng 6, tit ch Trnh Tùng c quân qua sông Tô Lch n cu Nhân M#c, óng quân 
núi X ôi5. Bèn chia quân bày tr$n, các o cùng tin, h>n ngay ngày hôm y ánh phá thành Thng
Long  ly công u. Bèn sai t ng dinh t khu là bn Nguyn H<u Liêu và Trnh Ninh em 1 vn binh
t &ng ánh phá  ng Cu D"a tin thEng n c a Tây; t ng dinh h<u khu là bn Hoàng ình Ái và
Trnh ng em 1 vn 500 binh t &ng ánh phá  ng Cu Dn, tin thEng n c a Nam Giao. T ng
sinh tin khu là Trnh Z em các c trung quân và bn Thuw Tráng hu h&p binh t &ng hn 1 vn 2000
ng i ánh phá Cu Mung tin thEng n c a Cu GZ6. Chia sai các t ng ã xong, mZi ng i u
nh$n l nh s|n sàng tin phát. Tit ch Trnh Tùng c sut binh [28a] t &ng i dinh gm 2 vn 5000
ng i làm h$u i, tin n Hng Mai7 óng quân. Bèn h l nh r'ng: Bài binh b tr$n ã xong, tt c c

1

Sông Ninh Giang: khúc sông áy chy qua xã Ninh Sn, gn chùa Trm.

2

Chùa Thiên Xuân:  xã Thanh Xuân, huy

3

Cu Nhân M#c: tc Công Mc,  phía tây Hà Ni.

4

Th% Khi: tên xã, thuc huy

5

X ôi: ngh a là Gò Bn,  khu Ging Võ, Hà Ni.

6

C a Cu GZ:  khong ph Cu GZ, qu$n Hoàn Kim (Hà Ni) ngày nay.

7

Hng Mai: sau %i là ph

n Thanh Oai (CMCB 24, 28).

n Gia Lâm, Hà Ni.

ng Bch Mai. Nay là ph Bch Mai, Hà Ni.
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xí không  &c ging b$y, chiêng trng không  &c ánh càn. Ba quân nghe l nh u cun c im trng,
ngi yên  ch &i.
By gi, Mc M$u H&p tuy ã sang sông, nh ng còn c$y có sông Cái, có chu^n b t" tr c. Sai
t ng Tây o Mc Ngc Lin em quân bn o c th t" c a Bo Khánh v phía tây n ph ng Nh$t
Chiêu; bn Bùi Vn Khuê, Trn Bách Niên em quân bn v gi< c a Cu D"a, qua c a Cu Mung n
thEng c a Cu Dn, chia dinh th, ngày êm óng c a c th trong thành i La  chng gi<. T ng
Nam o Nguyn Quy n em quân gi< t" Mc Xá tr v ông, ng cu quân các o. Quân hai o
ông và Bc u thuc quyn Quy n.
Mc M$u H&p [28b] t tay c sut thu quân, dàn hn 100 chic thuyn gi< sông Nh Hà 
làm thanh vi n. Nguyn Quy n em quân n dinh, +t quân ph#c  ngoài c a Cu Dn  &i, dàn
súng ln Bách T 1 và các th ho khí  phòng b.
By gi Tit ch Trnh Tùng phát ba ting súng l nh, các t ng kéo c ánh chiêng gióng trng,
n khi nghe by hi tù và thì i ng! chnh t, giáo mác sáng quc, tin lên ánh phá. T" gi Tw n
gi Mùi ch a phân thng bi. Tit ch Trnh Tùng thy quân hai bên ánh nhau to, ng i ng i cùng
khoe mnh ua hùng, bn ngã s tt, li thêm sc tri thm m, mây mù lúc ng lúc tan, gió lnh tri
rét, quân lính xô xát, ting súng rung tri, trng chiêng d$y t, bóng c kín ni, giáo mác nh mây. Tit
ch Trnh Tùng c quân thúc ánh, cm c ch huy, ch tin không cho lùi, c theo tr$n  mà tin.
Quan quân sc bi, khí tng, t xung [29a] h<u t, tranh nhau xông pha tên n, phá luj leo thành,
ua nhau lên tr c phá c a luj. Bn Vn Khuê, Bách Niên t li u sc không chng n%i, quân t tan vz
tháo chy. Mc Ngc Lin c!ng s& mt m$t b= trn. Quan quân th"a thng u%i tràn n t$n sông.
Phóng l a t cung i n và nhà c a trong thành, khói l a kín tri. Tit ch Trnh Tùng thúc voi ng a và
quân lính ánh phá c a Cu Dn, th quân nh t tri xung. Quân Mc tan vz, quân mai ph#c ca
Nguyn Quy n ch a kp n%i d$y, b cht ht  ngoài c a Cu Dn. Quy n cùng k, nh liu mng chy
trn, nh ng tin, lui u không còn  ng nào, trong ngoài u là quan quân mà c a luj li b lp. Con
ca Quy n là Bo Trung, Ngh a Trch và th h, tinh binh c sc ánh, u cht ti tr$n. Quy n trí cùng
l c ki t, chy v bn dinh, b quan quân bt sng em dâng tr c c a quân. [29b] Tit ch Trnh Tùng
ci trói cho Quy n, ãi theo l tân khách, tuyên d# uý lo, nói ti ân ngh a nuôi d zng ca tiên v ng,
không nz git hi. Quy n th>n = m+t, ph#c xung và t than r'ng: "T ng thua tr$n không th nói
mnh  &c. Tri ã b= h Mc thì ng i anh hùng c!ng khó ra sc". Tit ch Trnh Tùng khen câu nói
y.
Ngày hôm y, quân Mc xác cht gi lên nhau, lp y hào rãnh, máu chy trôi chày. Chém n
hn my nghìn th cp gi+c, t ng Mc b cht n my ch#c viên. Khí gii cht nh núi. Cung i n, nhà
c a  kinh thành tiêu iu sch không. Mc M$u H&p kinh hoàng s& hãi, thu nh+t tàn quân gi< sông Cái
 c th. Tit ch Trnh Tùng em quân n b sông, g+p khi tri ã v chiu, lin nói r'ng: Binh pháp
có nói: Gi+c cùng ch u%i. Bèn thu quân d"ng li óng doanh tri theo nh tr$n .
Ngày 15, h l nh cho các quân san phEng luj t p thành i La dài n my ngàn [30a]
tr &ng, phát ht b#i r$m gai góc, cày lp hào rãnh, phá n thành t b'ng, không my ngày là xong.
ây là m u ca Nguyn Quy n  làm k hoãn binh cho h Mc.
By gi quan quân l"ng l?y, dân chúng min tây nam u thu v. H ánh d>p n âu, u
hàng ph#c  &c c. T" sông Nh v tây, u ly  &c ht. T" sông Nh v ông dân c!ng theo gió mà
h ng v. Mc M$u H&p t" y rt s& hãi, n không nut trôi, n'm không yên gi, không dám ngó n
phía tây sông Nh n<a.
Tháng 3, Tit ch Trnh Tùng tin quân n huy n Ch ng c, óng dinh  sông Do L2, sai
làm cu phao cho quân qua sông. Li chia quân i ánh d>p các huy n Thanh Trì, Th &ng Phúc, Phú
Xuyên. Tit ch Trnh Tùng c quân ánh d>p các huy n T" Liêm, an Ph &ng, sau n Phúc Lc, Tiên

1

Súng ln Bách T

2

Sông Do L: khúc sông áy chy qua x Do L, huy

: có lJ là loi máy bn n ria.
n Ch ng c.
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Phong, ánh d>p [30b] các huy n Ma Ngh a, Yên Sn, Thch Tht, ri v. Tháng y, Tit ch Trnh
Tùng bàn em quân v theo  ng ~ng Thiên, Thiên Quan, n c a khuyt tâu công toàn thng. Vua
m"ng lm, bàn thng th ng huân t c.
Thi Hi các c nhân trong n c. Cho Trnh Cnh Thuw và Ngô Trí Hoà Z tin s xut thân; Ngô
Trí Tri1 Z ng tin s xut thân.
H Mc m khoa thi Hi. Cho bn Phm H<u Nng 4 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn
H<u c 13 ng i Z ng tin s xut thân2.
Tháng 6, ngày 12, gi Tý, có nhiu sao bng.
Tháng 7, ngày mng 6, l#t thình lình, n c sông chy tràn, gò ng b ng$p, o Thanh Hoa lúa
má mt mùa.
Ngày 15, li b l#t. Dân min tây nam c!ng b ói kém.
[31a] Tháng 8, ngày M$u Tý mng 1, gi Nhâm Tut, có nhiu sao bng sc =, dài 5 tr &ng,
sáng nh lung i n, chiu vào nhà ng i ri sa xung t; có ting kêu nh sm ln.
Mc M$u H&p ngày càng buông tung du ãng, t u sc b"a bãi. By gi ng i v& ca Sn qu$n
công Bùi Vn Khuê là Nguyn Th Niên có ch rut là bà h$u ca M$u H&p, th ng ra vào trong cung.
M$u H&p thy có sc >p, trong b#ng thích lm, lin ngm m u d# git Vn Khuê  c p ly v& ông ta.
Vn Khuê bit chuy n, lin em quân bn b t ng b= v huy n Gia Vin, ph Tr ng Yên,
óng quân  y không ra n<a. M$u H&p cho gi hai, ba ln không  &c, bèn sai t ng em quân n
h=i ti Khuê (Nguyn Th Niên là con gái th ba ca Nguyn Quy n).
Tháng 10, Bùi Vn Khuê mt m+t ly quân  chng quân Mc, mt m+t sai con3 chy n hành
dinh Thanh Hoa, vào ly b^m xin theo m nh u hàng, qu` khóc nói: Cha thn là Bùi [31b] Vn Khuê b
h Mc ngm sai quân n bc hi, sai thn thay m+t cha thn n mo ti xin theo v triu ình, cúi
mình hàng ph#c xin cu  ng sng, ghi x ng khc ct không quên, trn i cm ph#c ân c. Nay i
c ln, xét rõ lòng thành thì xin cho mt l< ti cu thân hèn mn. Nu oan tri r n ph ng xa thì
cha thn xin làm kW d?n  ng, mun cht c!ng không dám chi,  báo áp tc công.
Tit ch Trnh Tùng nghe nói c i r'ng: Vn Khuê v hàng, ó là tri cho ta  &c chóng thành
công. t ai ca bn triu có th nh ngày mà thu ph#c.
Th ri, cùng vi các t ng, bàn vi c dy binh, dâng biu tâu lên vua. Sai Hoàng ình Ái thng
l nh t ng s các dinh c i tr c cu Vn Khuê. Khi quân n x Bái, ính4, huy n Gia Vin, Vn Khuê
thy có quân n cu, lin em quân t  bn b 3 nghìn ng i ra ón tip, ly rp  tr c quân. ình
Ái [32a] li sai Vn Khuê em quân bn b gi< bn ò àm Giang5. H Mc bit Vn Khuê ã u hàng,
li có i quân n cu, lin lui v gi< sông Thiên Phái6.
Ngày 28, Tit ch Trnh Tùng c sut i quân ra ph Tr ng Yên. Vn Khuê em quân n
chào, khóc và ly d i c. Tit ch Trnh Tùng khen th ng và uý lo, ban t c Mj qu$n công, sai em
binh mã thuyn ghe tn b i tiên phong chng nhau vi quân Mc. H Mc sai viên t ng ng i tông
tht là Ngh a quc công tit ch quân Nam o, h>n ngày tin ánh. Khi quân n bn ò sông àm Xá
thì Tit ch Trnh Tùng sai c T h<u súng ph#c quân  ven sông  bn git. Li sai các quân làm cu

1

Ngô Trí Tri: là con Ngô Trí Hoà, hai cha con Z cùng khoa.

2

Bn dch c! không có on này.

3

Theo

4

Bái và ính: là tên hai xã thuc huy

5

Bn ò àm Giang: tên c! là ò àm Gia,  xã im Xá, huy

6

Sông Thiên Phái: khúc sông áy làm ranh gii hai huy

C ng m#c thì ng

i con này tên là Bùi Vn Nguyên (CMCB24, 30).
n Gia Vin.
n Gia Vin.

n Ý Yên và Phong Doanh thuc tnh Nam nh c!, chy ra c a Liêu.
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phao qua bn ò àm Giang, nh ng b sóng gió phá gãy, hai ngày ch a xong, vì th mi h l nh cho ba
quân tranh th qua sông Hoàng Xá1 n núi Kim C%2  Yên Quyt mà óng dinh.
[32b] T ng Nam o ca Mc là Ngh a quc công óng quân  sông Thiên Phái, gi< bn ò
oan V 3, l nh thúc binh dân các huy n i Yên4, Ý Yên p luj t  b sông chng c , th chông tre
hai bên b sông  phòng gi< quan quân qua sông.
Tit ch Trnh Tùng sai Vn Khuê ngm kéo theo thuyn ra c a sông  ánh  th &ng l u, sai
c T h<u súng n bn  ven sông  ánh  h l u, sai voi ng a, quân lính qua sông ánh mnh vào
trung l u  thu ly thuyn gi+c trên sông.
Ngh a quc công ca h Mc tr tay không kp, b= thuyn chy trn, quân lính tan vz tháo chy.
Quan quân thu  &c 70 chic thuyn và khí gii nhiu không k xit. Ngh a quc công thu nh+t tàn quân
tr v Kinh p, gi< bãi T Nhiên. Quan quân làm cu phao qua sông, óng dinh  huy n Ý Yên, sau tin
quân n huy n Bình L#c, óng quân  cu Lp5. T ng Mc là Trn Bách Niên [33a] em quân ti
hàng;  &c ban t c nh quc công. By gi các t ng Nam o ca Mc u hàng n hn 10 ng i.
Nhân ó, h l nh trong quân không  &c my may xâm phm ca dân, các xóm ngõ  dân gian nu
không có vi c không  &c t ti n vào, ai vi phm thì tr theo quân pháp. Do ó, c x Sn Nam, dân
chúng u yên %n nh c!, mi ng i em gi= cm bu n c ra ón v ng s , trai gái già trW không ai
không ng zng m n c.
Tháng 11, ngày mng 4, Tit ch Trnh Tùng tin quân n bãi Tinh Thn6 huy n Thanh Oai
óng dinh. Hiu d# r'ng: Nhân dân các x tây nam u là dân ca triu ta, t" lâu mc phi chính l nh
tàn ng &c ca h Mc. T" nay v sau, ta cho các ng i u  &c %i mi, s a b= t c!. Bn các ng i
c yên  làm n, không  &c s& hãi. Quân i có k lu$t, mt lòng th ng dân.
Dân [33b] xit bao vui m"ng, ng i khoW mnh xin i theo quân, ng i già yu u ca hát nhy
múa y  ng.
Ngày 14, quân ra c a sông Hát tin theo c hai  ng thu, b. T ng Mc là Mc Ngc Lin
dàn thuyn  chng c , cm cc gZ  c a sông Hát, p luj t trên b sông làm th him v<ng. Quan
quân tin ánh phá  &c. Ngc Lin b= thuyn lên b chy n chân núi Tam o, t ng tt u t b=
thuyn chy lên b. Quan quân qua sông, ly  &c thuyn bè khí gii nhiu không k xit. Th"a thng
u%i dài n t$n c a Nam thành Thng Long, óng quân bn Sa Tho7, ly  &c thuyn ln, thuyn
nh= hàng nghìn chic.
êm y, M$u H&p trn chy v huy n Kim Thành, trn Hi D ng. Tông tc h Mc u b= trn.
Các t ng Mc l! l &t kéo n c a quân u hàng. Tit ch Trnh Tùng truyn l nh cho các dinh óng
quân  bn Sa [34a] Tho. Ngn cm quân s không  &c c p bóc,  dân  &c yên nghi p. Dân các
ph huy n Thu$n An, Tam i, Th &ng Hng8 phía bc sông Nh u xin u hàng. Tit ch Trnh Tùng

1

Sông Hoàng Xá: thuc huy

2

Kim C%: tc là KJm Trng, trên sông Yên Quyt, mt khúc ca sông áy  xã Nam Kinh, huy

3

Bn ò oan V :  xã oan V , huy

4

Huy n i Yên: sau là huy

5

Cu Lp: nguyên vn là Tc Kiu.

6

Bãi Tinh Thn: sau là xã Tinh Thn, huy

7

Bn Sa Tho: nguyên vn là "Sa Tho tân", có chZ li chép là "Tho tân", có th hiu là Bn C=, có th là vùng ga Hàng C=, Hà

n Gia Vin, giáp huy n Kim Bng.
n Thanh Liêm.

n Thanh Liêm, nay thuc tnh Nam Hà.

n Ngh a H ng, tnh Nam nh c!, nay thuc tnh Nam Hà.

n Thanh Oai, ngày nay thuc tnh Hà Tây.

Ni ngày nay.
8

Thu$n An: nay thuc tnh Bc Ninh. Tam i:
Hng: phn tây bc tnh Hi D ng.

gm tnh V nh Yên c! và huy n Phù Ninh, sau thuc tnh Phú Th.

Th &ng
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h l nh vZ yên. ng c p  Thái Nguyên là Liêm qu$n công (không rõ tên) c!ng em  ng bn b
5000 ng i v hàng.
Ngày 25, Tit ch Trnh Tùng tin quân n x Hi D ng u%i d>p bè l! h Mc. H l nh trong
quân r'ng: Quân i n âu, không  &c c p bóc dân lành, hip dâm àn bà con gái. Quân u nghe
l nh, dân u vui m"ng, m c a ón tip. Khi n huy n Phù Dung1, óng quân  Liu Kinh, sai T thu
dinh là Thái qu$n công Nguyn Tht Lý c sut bn Tin thu quân Bùi Vn Khuê và  ng qu$n công,
Tr c qu$n công (u không rõ tên) cùng vi các c Ni thu, [34b], 300 chin thuyn ánh phá huy n
Kim Thành. H Mc b= thành chy trn, quân tr c, quân sau không tip ng  &c nhau, b= ht c
thuyn bè. Quan quân thu  &c vàng bc, ca ci và àn bà con gái nhiu không k xit. Quân Hi
D ng chy trn tán lon. Quan quân bt  &c thái h$u ca h Mc em v. n bn B , thái h$u
h Mc vì lo bun mà cht.
Mc [M$u H&p] l$p con là Toàn làm v ng, sai coi vi c n c, %i niên hi u là V! Anh nm th 1,
ri t làm t ng c quân chng li triu ình.
Tháng 12, ngày mng 1, gi Mão, trong m+t tri có hai im en hình nh con qu.
Ngày mng 3, by gi Ph tit ch chia quân c phá bn Mc Kính Ch  xã Tân Mj, huy n
Thanh Hà. Chém  &c u gi+c và thu  &c 50 chic thuyn, cùng ng a và khí [35a] gii nhiu không
k xit. Các ph H Hng, Nam Sách, Kinh Môn2, nhà c a, cung tht b thiêu hu gn ht.
By gi d ng ca Mc là Ph qu$n công, Thu qu$n công, Mi n qu$n công, L!ng qu$n công,
Hào qu$n công, Thuw qu$n công, L ng qu$n công, Ngh a qu$n công (u không rõ tên) và bn Li b
th &ng th Phúc qu$n công Z Uông3, L b th &ng th Hng Khê hu Nh< Tông, Công b th &ng th
ng Hàng4, Li b t th lang V nh Sn hu Ngô V , H b t th lang Ngô Tháo5, ông Các hc s Ngô
Cung, T khanh Nguyn C$n, Sn Nam th"a chính s àm Vn Tit6, Hi D ng th"a chính s Phm
Nh Dao u n c a quân hàng ph#c. Tit ch Trnh Tùng h l nh tin quân n xã Tranh Giang,
huy n V nh Li7 óng dinh vài ngày ri v Kinh.
Tit ch Trnh Tùng sai bn Trà qu$n công Phm Vn Khoái, Liêm qu$n công, V! qu$n công
[35b] em 3000 b binh, 2 con voi ánh d>p sông Ph Li. Ba t ng chia nhau ánh d>p các huy n Yên
D!ng, V! Ninh8.
By gi Mc M$u H&p b= thuyn i b, n mt ngôi chùa  huy n Ph &ng Nhzn ^n np  y
11 ngày. Quan quân n huy n Ph &ng Nhzn, có ng i trong thôn d?n  ng  a quan quân vào chùa
bt  &c Mc M$u H&p em n dinh quân. V! qu$n công sai ng i ly voi ch cùng vi hai kj n< v
Kinh s dâng tù, bêu sng 3 ngày ri chém  bn B , g i u v hành ti Vn Li  Thanh Hoa, óng
inh vào hai mt b=  ch&.
Tr c ây, tông tht h Mc là Hùng L công Mc Kính Ch trn  ông Triu. n ây, li thu
nh+t tàn quân chim c huy n Thanh Lâm1, tim ngôi  xã Nam Gián, huy n Chí Linh, +t niên hi u là

1

Phù Dung: sau là huy

2

Ph H Hng: gm các huy n T Ký và V nh Li; ph Nam Sách: gm các huy n Thanh Lâm (sau là Nam Sách), Chí Linh,
Tiên Minh (sau là Tiên Lãng); ph Kinh Môn: gm các huy n Giáp Sn và ông Triu.

3

Z Uông: ng

4

ng Hàng: ng

5

Ngô Tháo: ng

6

àm Vn Tit: ng

7

Huy n V nh Li: gm huy

8

Huy n V! Ninh: sau %i là Võ Giang và huy

n Phù C", tnh H ng Yên c!, nay thuc huy n Phù Tiên, tnh Hi H ng.

i oàn Lâm, huy n Gia Lc, Z bng nhãn khoa Bính Thìn (1556) i Mc.
i Triu D ng, huy n Chí Linh, Z hoàng giáp, khoa K Mùi (1559) i Mc.

i xã àn, huy n Th X ng (nay thuc Hà Ni), Z tin s khoa Tân Mùi (1571) i Mc.
i Lãm Sn, huy n Qu D ng (nay thuc tnh Hà Bc), Z tin s khoa Canh Thìn (1580) i Mc.

n Ninh Giang ca tnh Hi D ng và mt phn huy n V nh Bo, tnh Kin An c!.
thuc huy n Ninh Giang sau này.
n Yên D!ng, u thuc tnh Hà Bc ngày nay.

Xã Tranh Giang
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Bo nh, li %i là [36a] Khanh H u. T" y, tông tht h Mc là bn Mc Kính Phu, Mc Kính Thành,
Mc Kính Thân và trai gái ln nh= vài trm ng i u h ng ng. Các vn thn võ s c! ca h Mc r
nhau theo v. Làm tm hành ti, yt bng chiêu m dân inh. Ch trong chc lát các huy n u h ng
ng, quân có n 7 vn ng i.
Tr c ó, Mc M$u H&p sai con tr ng là Toàn quyn coi vi c n c, tim +t niên hi u là V! An.
n khi M$u H&p b bt, lòng ng i không ph#c, li v theo Mc Kính Ch. Mc Toàn b= trn, li b quan
quân bt  &c. Khi y, Mc Kính Ch chim c huy n Thanh Lâm, chia +t ni ngoi t h<u, cát c các
huy n  chng li quan quân.
Tit ch Trnh Tùng sai bn Nguyn Tht Lý, Bùi Vn Khuê, Trn Bách Niên, Nguyn Nga em
quân $p ti. Kính Ch em quân ánh úp trên sông. Thy Lý không kp ánh, cht [36a] ti tr$n.
Nguyn Nga b th ng ngã xung thuyn, quân lính cu gp thoát  &c. Bn Vn Khuê, Bách Niên u
tan vz tháo chy. Quân l ng khí gii u mt v tay gi+c. T" ây, Hi D ng, Kinh Bc li quy ph# Kính
Ch.
Ngày 27, Tit ch Trnh Tùng sai bn Thái uý Hoàng ình Ái, Thái bo Trnh Z, Trnh ng,
Trnh Ninh c sut b binh và voi ng a các dinh tin ánh Mc Kính Ch, óng quân  huy n C^m
Giàng, +t n  dc sông  chng c . Li sai Thái uý Nguyn H<u Liêu t%ng c thu quân, tin n
huy n Thanh Lâm, cùng vi ình Ái trong ngoài d a nhau  cu vi n quan quân  Cm Giàng. Mc
Kính Ch em ht quân chim gi< Thanh Lâm, ly mt dy sông dài chia cách nam bc, dàn quân lin
sut  chng ánh. Ngày thì ging c, êm thì bn súng, trong khong hàng tháng, quân hai bên cm
c nhau, không  &c lúc nào ci giáp. Kính [37a] Ch thúc quân p thêm hào luj  ven sông Thanh
Lâm  gi<.
Ngày 25, Tit ch Trnh Tùng h l nh cho các dinh c di c hành dinh Tho Tân vào  ph ng
Phúc Lâm phía nam thành Thng Long.
Tr lên, k này ph chép h Mc tim ngôi, b&t u t nm inh Hi [1527], Mc
ng Dung tim ngôi, /t niên hi u là Minh *c nm th* 1; truyn 5 'i, n nm Nhâm
Thìn [1592], Hng Ninh nm th* 3, Mc Mu Hp b b&t. Li tip t nm Quý T [1593],
Hùng L_ công t xng Khang hu nm th* 1, cho n lúc mt, trc sau gm 67 nm. L'i
sm nói: H Mc c nm Hi, mt nc nm Hi. Xem ng Dung cp ngôi nm inh
Hi, n Mu Hp mt nc nm Quý Hi2, qu có *ng nghi m.
Quý T, [Quang H ng] nm th 16 [1593], (Nm này h Mc mt; Minh Vn Lch nm th 21).
Tháng giêng, ngày mng 9, Tit ch Trnh Tùng c sut [37b] i quân qua sông Nh sang phía ông,
ngày êm i gp, thEng li Thanh Lâm mà tin.
Ngày 12, óng dinh  C^m Giàng, i hi các t ng bàn chia quân tin theo c hai  ng thu
b, v &t sông, ánh gp. Sai Th$n ngh a dinh phó ô t ng, h<u t ng, Thái uý Vinh qu$n công Hoàng
ình Ái và Tráng ngh a dinh phó ô t ng, thái uý D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu thng l nh t ng
s các dinh c thu b tin n huy n Thanh Lâm.
By gi, quân ca Mc Kính Ch không d i 6, 7 vn ng i, em ht ra gi< huy n Thanh Lâm,
cách b nh sông làm th him c, óng dinh, +t tri, dàn trng ging c. Nh ng quân ô h&p, ch a qua
hun luy n. Tit ch Trnh Tùng truyn phát súng l nh, thúc quân qua sông  ánh phía th &ng l u.
Hoàng ình Ái qua sông chZ h l u  ánh phía sau. Nguyn H<u Liêu em thu quân vây [38a] kín
bn m+t, ón ch+t li chy. Hôm y, bn ph ng tám m+t u phát súng l nh, ba quân ua sc dn
ánh, nh cun chiu u%i dài.

1

Huy n Thanh Lâm: sau là huy

2

Nm Quý H&i: là nm 1623. Sau khi Mc M$u H&p cht, h Mc còn chim gi<  &c my tnh phía bc. n khi Mc Kính
Khoan trn chy vào r"ng núi nm 1623, thì th l c h Mc trên th c t ã b xoá b=.

n Nam Sách ca tnh Hi D ng.
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Kính Ch và h hàng trai gái u trn vào r"ng núi. Quan quân u%i n các huy n ông Triu,
Chí Linh, dò bt  &c bn An Sn V ng Mc Kính Thành, Hoàng L ng công Mc Lý H<u, Qu$n công
Trn Vi t, Bùi Ch, Tán lý Nguyn Nhân Triêm, u em chém ht. Còn thì chém th cp gi+c, thu  &c
thuyn ghe khí gii nhiu không k xit.
Ngày 13, tin n Chí Linh. Ph tit ch li chia quân u%i dò.
Ngày 14, bt  &c Kính Ch  thôn Tân Manh, huy n Hoành B, x Yên Qung (có thuyt nói là
bt  &c  chùa Lôi Âm, huy n ông Triu) và bn Mc Kính Phu, Mc Kính Th$n, Mc Kính Gin, Mc
Kính Tun, Phù Nnh V ng, Hoàng L công, Hùng L &ng công (u không rõ tên), c bn V! An V ng
Mc [38b] Toàn, Cao qu$n công. Tu V! hu, thu  &c vàng bc, ca báu và hai qu n ng. Li dò
 &c bn th &ng th Mai Công, Nguyn Doãn Khâm, Nguyn Khc Kính, Li M?n, Nguyn Khc Tuy,
Nguyn Tri t, Nguyn Minh Bích, Nguyn L, ô ng s Trnh Quang Tán, T th lang V ng Vn Hi,
Hoa H<u Mô, V ng Bt Tuw, Nguyn Hin Tích, Nguyn Nh< Tip, Phm Cung, H<u th lang Phm Tri
Ch, +ng Hài, Nguyn Din, Phn Phm, Lê Vit Thng, Th"a chính s oàn Th Bt, Nguyn Phong
Quc, Z Hin, T khanh Ngô Áng, ông các Z Tr c, Phan Tông, Tham chính Trn Khánh Khuê, Ph
doãn Nguyn Tránh, ô cp s trung Hoàng K`, Nguyn Tun Ngn, Nguyn H'ng, Giám sát ng s Lê
Th Lc, Phm im Tun, V! Sâm, Phm Tòng M nh, Z Din, Lê Kim Bng, Hoàng V# Bn, Nguyn
Nhân Phúc, Cp s trung Trnh Khc Th$n, V ng Thì Trung, Nguyn [39a] nh, Doãn àm, Trn Vn
To, Hàn lâm Nguyn D#ng, Hoàng  nh, Phm Nh< Nng, Hin sát s Phm T Khiêm, Phó s Nguyn
Nho, Trn Phi Nhzn, Tham ngh Lê Hng, Nguyn D!ng, oán s Nguyn Thc c, Nguyn Tn, u
gii n np  c a quân. Ph tit ch bèn thu quân v Kinh.
Ngày 27, các t ng  a bn tông phái h Mc bt  &c np  c a dinh. Tit ch Trnh Tùng sai
em ra chém c  Tho Tân, sai ng i em u Mc Kính Ch n hành ti Vn Li  Thanh Hoa dâng
d i c a khuyt.
Tháng 2, Tit ch Trnh Tùng sai t ng hi u t h<u là bn Trà qu$n công Nguyn ình Luân,
Liêm qu$n công L u Trn em tinh binh ánh d>p các huy n L#c Ngn, An Bác1. By gi, bn u s=
ng gi+c là anh em Tú C#c, Tú Tit em hn 1.000  ng ti hàng, [39b] sau li manh tâm m u
khác. Bn ình Luân, L u Trn bt  &c git cht c. D ng chúng s& hãi tan vz trn vào r"ng núi.
Tr c ây, ~ng V ng ca h Mc là Mc ôn Nh &ng chy trn n huy n An Bác, s& hãi quá
thành b nh mà cht, ng i ni y chôn ti cnh chùa.
Tháng 3, Mc Ngc Lin trn lên ph ng bc, ngm tìm ng i tông tht h Mc, tìm  &c ng i
con ca Mc Kính in là ôn H$u V ng Mc Kính Cung  châu Vn Lan, l$p làm ng i ni nghi p h
Mc, +t niên hi u là Càn Thng nm th 1.
By gi, nhiu ng i còn gi< hai lòng, ch a quy ph#c ht, nghe Kính Cung l$p lên, lin r nhau
theo v. By gi có my ch#c d ng ca h Mc phin ho+c lòng ng i, t# t$p thành bn, c p bóc
các châu huy n, chia nhau chim c các ni. T" sông Nh tr lên bc, binh ao ht ni này n ni khác,
khói l a không lúc nào ngt, qun hùng ^n náu, [40a] gi+c c p lng loàn. Bn ln kt thành ba ch#c
ng, bn nh= c!ng không d i my ch#c nhóm. ô Ninh  Chân nh2 (tr xung u không rõ tên), t
x ng là Kin quc công, chim gi< ph Kin X ng3; *t Kj t x ng là C ng quc công, chim gi<
huy n C^m Giàng; Thái quc công chim gi< huy n Gia Phúc; Hoa quc công chim gi< ph Khoái Châu;
Nghiêm quc công chim gi< huy n T K`; Khánh quc công chim gi< huy n Sn D ng4; c quc
công chim gi< huy n H Hoa5; Mj Th hu chim gi< huy n Thanh Ba; Uy V ng Mc Kính D#ng chim
1

An Bác: sau là huy

2

Chân nh: tên huy

3

Ph Kin X ng: là vùng huy

4

Huy n Sn D ng: nay thuc tnh Tuyên Quang.

5

Huy n H Hoa: sau là huy

n Sn ng, tnh Lng Sn.
n, t ng  ng vi huy n Kin X ng c!, nay thuc huy n V! Th , tnh Thái Bình
n V! Th , tnh Thái Bình ngày nay.

n H Hoà, nay thuc tnh Phú Th.
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gi< Thái Nguyên, Tráng V ng Mc Kính Ch ng chim gi< huy n Thiên Thi; Ngh a quc công chim gi<
ph Tân H ng1; Vn quc công chim gi< huy n Tam D ng; C^m quc công chim gi< huy n Thanh
Trì; Trung quc công chim gi< huy n Ph% Yên; Phúc quc công chim gi< huy n H<u L!ng. Bn ln thì
hn vài nghìn ng i, bn nh= thì 7, 8 trm ng i. n âu dân c!ng h ng ng.
Ngày 21, ng nguw  các ni u dy binh tin ra sông Nh, n bn B , [40b] t phá cu
phao  Bát Tràng. Th là nhân dân các huy n  hai x Hi D ng, Kinh Bc u d ng c h ng ng
theo gi+c.
Ngày 23, Tit ch Trnh Tùng sai các t ng chia quân qua sông ánh phá, chém  &c hn vài
nghìn th cp, bn ng nguw tan chy, các châu huy n u d>p yên c.
Ngày 25, viên th% quan  i ng là Hoà Thng hu V! c Cung2 em hn 3.000 quân bn
b v Kinh thú ti, quy ph#c triu ình, dâng 10 mâm vàng bc châu báu, mt pho t &ng b'ng bc thay
mình, 2 bình hoa bc, 1 l h ng bc, 1 ôi hc b'ng bc, 30 con ng a tt, n c a dinh ly chào. Tit
ch Trnh Tùng dâng biu tâu thng làm Bc quân ô c ph h<u ô c, Thái bo Hoà qu$n công,
hi u là An Bc dinh.
By gi, [41a] Tit ch Trnh Tùng sai th& xây d ng cung i n, làm hành ti  phía tây nam
thành Thng Long, phía bc Cu D"a, tc là ch% C^m ình tr c, 1 tháng làm xong. Ri sai các i thn
và các quan vn võ sm bày c xí, chnh n binh t &ng,  chu^n b ón thánh giá.
Lúc y, vua t" hành ti Vn Li, tháng 3 thì khi hành, qua thành Tây ô, tin thEng theo  ng
Qung Bình ra Thiên Quan, qua các huy n Mj L ng, Ch ng c, i 1 tháng n huy n Thanh Oai thì
óng quân. Tit ch Trnh Tùng em các quan vn võ n huy n Thanh Oai ón r c thánh giá, c nhã
nhc cùng i v Kinh.
Tháng 4, ngày 16, vua lên chính i n, nh$n l chu m"ng ca trm quan. i xá thiên h.
Ban chiu r'ng: Th &ng  sinh ra muôn v$t, t i móc m a sau cn sm sét tung tri; c vua
vZ tr tám ph ng, [41b] ban n trch sau bu%i tung hoành uy v!. LJ không có khác, li phi ban ra.
Nhà n c ta, Thái T% Cao Hoàng  ng m nh tri, thu$n lòng ng i, th"a thi c m v$n, theo ngh a
ln d>p hung tàn,  &c thiên h rt chính áng, quy mô d ng n c ã rng ln li lâu dài. Thái Tông
Vn Hoàng  ni li dy bo, x ng sut kW d i; Nhân Tông T ng Hoàng  rng công ng i tr c,
rõ c sáng x a; Thánh Tông Thun Hoàng  sáng l$p pháp ch, m ra muôn i vn minh; Hin Tông
Du Hoàng  kê xét in ch ng, chn chnh bn ph ng d ng mi.
Mi in ch ng pháp   gi< c nghi p ã t ng t$n và y  c ri. Các i truyn ni,
m u ln công to, m mang, phò tá, u theo lJ chính, ng i sau có th gi< mãi i i.
T" khong nm Quang Thi u, Thng Nguyên, n a  ng g+p phi v$n b , b nghch thn Mc
ng Dung c p ngôi. Nh ng chính thng ca Tiên v ng hãy còn, n sâu  lòng ng i [41a] ch a ht.
Trang Tông D# Hoàng  dy ngh a quân  d>p lon. Trung Tông V! Hoàng  d ng t% nghi p  cu
dân. Kp n hoàng kho ta là Anh Tông Tun Hoàng , tri phú cho c c ng ngh, anh minh; chí
nh<ng mun d>p yên tim lon. Còn vi c d c phù nh$t nguy t, chnh n càn khôn thì nh  công c
ca Minh Khang Thái V ng, công nghi p trung h ng th c bt u t" ó. Tr?m ni theo công x a, tóm
gi< quyn ln, lúc nào c!ng ngh n vi c tiêu di t kW thù, khôi ph#c trung nguyên, mi +c sai ô t ng
tit ch các x thu b ch nh, kim t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s t t ng thái uý
Tr ng quc công Trnh Tùng, nm c i binh, ánh git ng Mc. Tháng 12 nm ngoái, bt  &c
cháu ca tên nghch t+c ng Dung là nguw Hng Ninh Mc M$u H&p, ã x theo quân pháp. Tháng
giêng nm nay, bt  &c nguw Hùng L công tim x ng [42b] Khang H u, li ã hành hình. Còn d
nghi t nh bn nguw  ng An V ng, nguw Hùng L &ng Công, nguw Hu Thành Công, nguw An Sn
V ng, nguw Phù Ninh V ng, nguw D!ng Ngh a công u ã git c. Ti ác ca nghch t+c ã x , mi

1

Ph Tân H ng: gm phn t các huy

2

V! c Cung: là con ca V! Công K`, cháu ca V! Vn M$t.

n H ng Hà, ông H ng, tnh Thái Bình ngày nay.
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gi$n ca thn ng i  &c nguôi. Vi c ó d?u là do anh linh ca tiên t% trên tri ngm giúp, c!ng là nh
công lao ca ô soái khuông phò d ng li và công sc ca t ng s vâng m nh siêng cn, cho nên mi
làm nên nghi p ln, ly li  &c ô thành x a này. B cõi t ai ca nhà n c rng ln nh c!; pháp
ch chính l nh ca triu ình  ng lúc canh tân. Tr?m ngh r'ng thiên h là thiên h ca t% tông, nhân
dân là nhân dân ca tông t%, b kh% v s tàn ng &c ca gi+c ã lâu,  ng mong ta tìm ph ng vZ tr.
Nay ta cm quyn coi dân bu%i mi, nên ban ra n hu cho n khp mi ng i. nh ly [43a] ngày 16
tháng này nm này vào gi Dn, sJ ng ra chính i n  Kinh thành, i xá thiên h,  ban sc hoá bu%i
mi lên ngôi, th theo o tri,  tho lòng dân mong ch thnh tr. Quan li và dân chúng các ng i,
thy u nghe cho bit.
Khi y, xét công ban th ng, gia phong Hoàng ình Ái làm h<u t ng thái uý Vinh quc công;
Nguyn H<u Liêu là thái uý D ng quc công; Trnh Z làm thái phó; Trnh ng, Trnh Ninh u làm
thái bo; Lê Bách làm thiu uý Bn qu$n công; Hà Th Lc làm thiu uý; Ngô Cnh H u, Trnh Vn Hi
u làm thiu bo; Li b th &ng th Nguyn M$u Tuyên làm thiu phó Qu`nh qu$n công. Nh<ng ng i
còn li u  &c gia thng chc t c theo th b$c khác nhau.
Tháng 5, Thái phó oan qu$n công Nguyn Hoàng t" Thu$n Hoá ích thân em t ng s , voi
[43b] ng a, thuyn ghe v Kinh ly chào, em s% sách v bình l ng, tin, l#a, vàng bc, châu báu, kho
tàng ca hai trn Thu$n Hoá và Qung Nam dâng np.
Tit ch Trnh Tùng dâng biu tâu cho Hoàng làm Trung quân ô c ph t ô c ch ng ph
s thái uý oan quc công, sai t%ng c t ng s bn dinh và thng l nh 300 chic thuyn ln nh= ca
thu quân các x Nam o i ánh gi+c bin  các x Sn Nam và Hi D ng.
Tr c ây, nguw Kin quc công dy quân chim gi< ph Kin X ng p luj t trên b sông
phía ông, t" các huy n D ng Hà, V! Tiên xung n Chân nh. Ngh a quc công dy quân chim gi<
huy n Thanh Lan1, u t# hp n vài vn quân, cm cc gZ  các x c a sông Hoàng Giang2  chng
li quan quân. Tit ch Trnh Tùng sai bn t ng Nam o là Bùi Vn Khuê và Trn [44a] Bách Niên
em quân i ánh, hn mt tháng không phá n%i.
n ây sai Nguyn Hoàng thng l nh các dinh thu binh i ánh. Khi n ni, Hoàng sai ly ho
khí và súng ln bn ng lot, phá tan luj gi+c. Bn gi+c s& chy. Quan quân th"a thng u%i theo,
chém n hàng vn tên, bt sng t ng gi+c em chém3. Các ph Tiên H ng, Kin X ng bình  &c c.
Sau bn nguw Tráng V ng Mc Kính Ch ng, Thái quc công, Hoa quc công, Nghiên quc công, C^m
quc công, C ng quc công, ông quc công u chim gi< vùng Hi D ng. Tit ch Trnh Tùng li
sai Nguyn Hoàng em quân i tiu tr" thu bt. Hoàng ánh phá d>p yên  &c ht, bt sng rt nhiu
t ng nguw, chém  &c quân gi+c nhiu không k xit. Nguw C ng quc công chy lên b; nguw Tráng
V ng Mc Kính Ch ng và Thái quc công chy vào [44b] Yên Qung. Hai x Hi D ng, Sn Nam
c!ng d>p yên dn. Ch còn nguw Càn Thng Mc Kính Cung và Mc Ngc Lin cùng bn gi+c nguw Th
v ng4, Khánh V ng Mc Kính Khoan, Yên D!ng V ng,  ng quc công, c quc công, ông quc
công, Vn quc công, Trung quc công, Phúc quc công mà thôi.
Tháng 6, Tit ch Trnh Tùng sai các t ng em quân chia gi< các ph Th &ng Hng, H Hng,
Khoái Châu, Thu$n An, T" Sn. Li ra l nh cho dân xiêu tán  các huy n tr v nguyên quán yên nghi p.
Tháng 7, ngày mng 2, sao Ch%i xut hi n  ph ng ông, v$n hành theo h ng ông bc.
By gi, con ca Mc Ngc Lin là Qu$n L$p và bn Sn ông hu, Phù Cao hu tr c ã quy
thu$n, n ây Sn ông và Phù Cao li m u phn trn i. Qu$n L$p b git.

1

Huy n Thanh Lan: mt phn ca huy

2

Sông Hoàng Giang: khúc sông Hng  phía trên Nam nh, khong ngã ba Tun V

3

Theo

4

Th v ng có ngh a là vua th hai.

n Thái Thuw, tnh Thái Bình ngày nay.
ng.

C ng m#c, thì Nguyn Hoàng ánh Mc Ngc Lin  V nh Li, ánh V! c Cung  i ng (CMCB25).
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Tháng 10, Thái bo Hoà qu$n công V! c Cung t
phòng gi+c c p, Tit ch Trnh Tùng cho i.

xin v trn gi< t i ng  [45a]

Tháng 11 nhu$n, ngày mng 4, Nguyn Quy n cht  trong ng#c. Tr c ây, con Quy n là Nhu
qu$n công Nguyn Tín, Th Nham hu Nguyn Trù và con ca Phù H ng hu Nguyn Ph là bn ô Mj,
Vn Bng, Nam D ng, An Ngh a, Nhân Trí (u không rõ tên) thy vua Mc b bt, bèn chu khut quy
thu$n. n ây m u phn, vi c b phát giác. Bn Nguyn Tín, ô Mj, Vn Bng, Nhân Trí u b git.
Bn Nam D ng, An Ngh a, Th Nham li trn i theo nguw.
Giáp Ng, [Quang H ng] nm th 17 [1594], (Minh Vn Lch nm th 22). Tháng giêng, Mc
Ngc Lin em Mc Kính Cung n chim c huy n An Bc.
Tit ch Trnh Tùng sai H<u t ng Hoàng ình Ái em quân i ánh.
Tháng 2, ình Ái c quân ánh phá huy n An Bác, bt sng nguw Vn Ninh V ng, Nghiêm
quc [45b] công và d ng, u chém ht. Ngc Lin chy sang ph T Minh x ng thn vi nhà Minh.
Sau ình Ái em quân v n huy n Yên D!ng bt  &c nguw Phúc quc công ri v.
Nm này, các x Kinh Bc, Thái Nguyên, Lng Sn can qua ri ng. Khánh V ng Mc Kính
Khoan chim gi< huy n i T", Th v ng chim gi< Thái Nguyên, An qu$n công chim gi< huy n Ph%
Yên, ông quc công chim gi< huy n L#c Ngn, Yên D!ng V ng chim gi< huy n V! Nhai, Vi t quc
công chim gi< huy n Sn D ng. Quan quân n thì gi+c gii tán, i ri gi+c li t# hp, các qu$n huy n
u kh% vì chúng.
By gi nhà Minh hay sai ng i sang dò la s tình, hu nh không ngày nào là không có. Min
d i Hi D ng và Sn Nam, gi+c c p n%i lên nhiu, dân a ph ng ngày êm không yên.
O i ng, Hoà qu$n công V! c Cung t" sau khi v trn, ngm cha hai lòng, [46a] ngm
thông tin i li vi Mj Th1 ca gi+c, bí m$t sai ng i xâm l &c các huy n  u ngun Trn Sn, ánh
phá các huy n Thanh Ba, H Hoa. Li di dân c huy n ông Lan và Tây Lan2 vào  i ng. Tit ch
Trnh Tùng sai thái uý Nguyn H<u Liêu em quân n ánh u%i, bt  &c Mj Th ri v.
Tháng 3, ngày r'm, nguy t th c, tri m a to.
Ngày 22, vua sai Nguyn Hoàng mang kim sách gia phong Minh Khang Thái V ng làm Minh
Khang Nhân Trí V! Trinh Hùng L &c Thái V ng.
Li kim sách nói: i thn l$p nên công to, muôn dân trông &i; triu ình truy phong in ln,
phi ghi công u. ã chn ngày tt ban ra, li tc sách vàng r c rz. Nay Suy trung d c v$n hi p m u
ng c ph# quc ki t tit ôn h$u minh ngh a công thn +c tin khai ph kim t [46b] vinh lc i
phu kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s Thái quc công +ng Minh Khang Nhân Trí
Thái V ng Trnh Kim vn là  ng kiu h ln3, hoàn quyn dòng sang4. Bu%i u ng theo c ngh a,
s a kinh luân ging mi bu%i gian truân; mt phen thu li cõi x a, nh h ng ph#c quy mô khi phò tá.
i vi Tiên v ng, công tt có nhiu; xét n con ni, nghi p ln càng rõ. Có khác gì Tây Bình5 c nhà
trung ngh a, xã tc  &c yên; Phn D ng6 d ng li quc gia, thiên h công nht. Phúc tr c n nay
1

Mj Th: tc Mj Th hu, tên t

2

Huy n ông Lan và Huy n Tây Lan: thuc ph oan Hùng, trn Sn Tây by gi.

3

 ng Kiu: 

4

c.

ng là cây cam  ng. Thi u Bá con Chu Vn V ng, khi tun hành các n c ph ng Nam th ng ngi ngh
d i gc cây cam  ng, i sau gi quan to, t c cao là " ng phong". Kiu là cây to, bóng c, c!ng ví ng i làm quan to.

Hoàn quyn:

hoàn là ngc hoàn khuê ca t c công cm khi vào chu vua; quyn là loi áo c%n. Hoàng quyn ví quan cao

t c trng.
5

Tây Bình: tc Tây Bình V

6

Phn D ng: tc Phn D ng qu$n v ng, t c hi u ca Quách T Nghi. T Nghi d>p lon An Lc Sn và S T Minh, xây
d ng li quc gia cho  ng Huyn Tông.

ng, t c ca Lý Thnh i  ng. Lý Thnh giúp  ng c Tong d>p lon Chu Th. Con Thch là
Lý T% d>p t Hoài Tây, bt Ngô Nguyên T.
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r c rz, hi u mi nên  &c tôn sùng. +c sai Suy trung d c v$n ng c công thn +c tin ph# quc
th &ng t ng quân Trung ô c ph t ô c ch ng ph s thái uý oan qu$n công th &ng tr# quc
Nguyn Hoàng mang kim sách tin phong làm Suy trung d c v$n hi p m u ng c ph# quc ki t tit
ôn h$u minh ngh a [47a] công thn th &ng t ng Minh Khang Nhân Trí V! Trinh Hùng L &c Thái
V ng. Mong lâu bn mãi mãi,  cho con cháu  &c vinh hin lâu dài. Hãy kính theo ó.
Sai bn Nguyn M$u Tuyên em sc ch truy t+ng gia phong Thái t thái s
Nguyn Kim là Chiêu Huân Ph# Tit T nh Công.

H ng quc công

Tháng 4, ngày K M$u mng 1, nh$t th c, tri m a.
i hn.
Ngày 28, H<u t ng Hoàng ình Ái em quân ánh phá huy n H<u L!ng1, chém  &c nguw
Phúc qu$n công, ly u truyn v Kinh s .
Viên hàng t ng t Thái Nguyên là ch ngh a dinh Liêm qu$n công (không rõ tên), bt  &c
nguw Hoành Mj công [47b] (không rõ tên). V nh qu$n công em d ng chy n huy n Võ Nhai.
Ngày 11, Mc Kính Cung ly Mc Ngc Lin làm thái phó em quân chim gi< núi Yên T 2, ánh
c p huy n V nh Li, i n âu nhiu ng i theo v. Tit ch Trnh Tùng sai Nguyn Hoàng em thu
quân tin thEng n Hi D ng ánh tan. Ngc Lin chy v huy n An Bác, sau chim gi< châu Vn
Ninh3.
Tháng y, sao Kim i trái .
Hn, cu o  &c m a.
Mc Kính Cung và ng nguw trn sang  Long Châu4 ca nhà Minh, n ây hay [48a] em
ng i Long Châu v c p các châu  Lng Sn. Tit ch Trnh Tùng sai quân hp vi quân ba ty Lng
Sn ánh u%i. ng nguw chy v Long Châu.
Tháng 6, ng i xã V! Lng, huy n Tiên Minh5 là V! ng dy binh chim gi< huy n Siêu Loi, t#
t$p bè ng, t x ng là La Bình nm th 1. Tit ch Trnh Tùng bt  &c em chém.
Nguw Tín V ng (không rõ tên) dy binh chim gi< huy n V! Nhai, sai Ninh quc công nguw
(không rõ tên) em quân chng ánh  Thái Nguyên.
Vi t quc công nguw t m+c áo hoàng bào dy binh chim gi< huy n Tam D ng6 c p bóc dân
a ph ng. Tit ch Trnh Tùng sai phó t ng Bt qu$n công Phm Doãn Sinh em quân bn b trn
gi< huy n Tam Nông  gi< yên dân H ng Hoá.
[48b] Tháng 7, ngày mng 2, Phò mã7 ô uý thái phó à quc công Mc Ngc Lin em quân
chim gi< châu Vn Ninh, b m cht. Con là bn phò mã Sn ông chy sang Long Châu ph# theo Mc
Kính Cung.
Khi Ngc Lin sp lâm chung, có di chúc  li khuyên Mc Kính Cung r'ng: "Nay khí v$n nhà
Mc ã ht, h Lê li ph#c h ng, ó là s tri. Dân ta là dân vô ti mà  phi mc nn binh ao, sao li

1

Huy n H<u L!ng: nay thuc tnh Hà Bc.

2

Núi Yên T

3

Châu Vn Ninh: sau là ph Hi Ninh, nay thuc tnh Qung Ninh.

4

Long Châu: thuc tnh Qung Tây ca Trung Quc.

5

Huy n Tiên Minh: sau là huy

6

Huy n Tam D ng: nay thuc tnh V nh Phúc.

7

Nguyên vn mt hai ch< "phò mã".

:  huy n ông Triu, tnh Qung Ninh.

n Tiên Lãng, nay thuc thành ph Hi Phòng.
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nz th! Bn ta nên tránh ra  n c khác, cha nuôi uy sc, chu khut &i thi, xem khi nào m nh tri
tr li mi có th làm  &c. Rt không nên ly sc chi sc, hai con h% tranh nhau tt có mt con b
th ng, không  &c vi c gì. Nu thy quân h n thì ta nên tránh, ch có ánh nhau, nên c^n th$n mà
gi< là hn. Li ch nên mi ng i Minh vào [49a] trong n c ta mà  dân ta phi lm than au kh%,
ó c!ng là ti ln không gì n+ng b'ng". n ây thì cht.
Tráng V ng Mc Kính Ch ng ca h Mc cùng vi Thái quc công nguw em quân n c p
bóc các huy n Thanh Hà, T K`. Li quc công ng i huy n V nh Li m u phn c!ng em quân bn
huy n i theo. By gi nhân dân các huy n  Hi D ng mt mùa to, ói kém n n tht l?n nhau, cht
ói n mt phn ba.
Tháng 8, H<u t ng Hoàng ình Ái em quân ánh phá Lng Sn. Nghiêm quc công nguw ra
hàng, v?n b git.
Tháng 9, nguw Uy V ng Mc Kính D#ng sai bè l! là bn Xuân Sn hu và Vn quc công em
quân ánh úp Thái Nguyên. T ng quy thu$n là Liêm quc công b cht tr$n. Tit ch [49b] Trnh Tùng
sai Thái uý Nguyn Hoàng em quân ánh phá  V! Nhai, d>p yên ri em quân v.
Tháng 10, Tit ch Trnh Tùng sai Thái uý Nguyn Hoàng thng l nh thu quân, Thái uý Nguyn
H<u Liêu c sut b binh, hai  ng tin thEng n i ng, ánh phá dinh ca Hoà qu$n công V!
c Cung, chia quân 'ng tr c, 'ng sau ánh $p li. c Cung em bn con em chy v Ngh a ô.
Hai t ng em quân v.
Thái uý Nguyn H<u Liêu tung k` binh ánh tri ca bn Xuân Sn hu và Vn quc công, phá
 &c, bt  &c 3 con voi, t doanh tri, nhà c a ri v.
Tháng 12, tên nguw V! c Cung  i ng sai ng i dâng np vàng bc, ca báu và ng a,
[50a] v Kinh vào chu, thú ti xin tha. Vua y cho.
L$p ph Thái V ng  ph ng Phúc Lâm, sai di hành ti n bên t c a Nam ca thành.
By gi, các huy n  Thái Nguyên v?n b bn Uy V ng nguw Mc Kính D#ng chim gi<, Lng
Sn v?n b bn Mc Kính Cung, Mc Kính Khoan chim gi<, nh<ng ni chúng chim b c p bóc, nhân
dân a ph ng quá n a không  &c v làm rung, ng rung b b= hoang.
t Mùi, [Quang H ng] nm th 18 [1595], (Minh Vn Lch nm th 23). Tháng giêng, by gi
vua b b nh phong không coi chu  &c. Xung chiu min chu cùng các l yt, l giao t .
Tháng 2, Tit ch Trnh Tùng sai t ng hi u các dinh óng 50 chin thuyn.
Tháng 3, thi Hi các c nhân trong n c  bn Tho Tân. Cho Nguyn Th c và Nguyn Vit
Tráng Z tin [50b] s xut thân; bn Nguyn c M$u 4 ng i Z tin s ng xut thân.
Tit ch Trnh Tùng cho óng xe hai bánh, trang sc b'ng ngc ngà, trên xe làm mui sn, hai
bên xe khc lan can b'ng ngà, bn vách sn then, thp vàng. Li làm thang nh=  lên xe. Tr c xe +t
mt òn ngang, sai bn l c s ^y. Kiu xe này do Thái uý Nguyn Hoàng sáng ch.
Sao Kim, sao Mc mc chung vào vùng sao Tht.
Sai thu tin i t$p1 ca các x trong n c  dùng vào vi c n c.
Xuân Sn [hu] nguw t x ng là Ngh a quc công, sai ng i bt trm mt con voi công em v
châu Cm Hoá2.
Tháng 4, Tit ch Trnh Tùng sai ch huy s, Trung Tín hu (không rõ tên) cùng vi t%ng binh
Thái Nguyên là c Trch hu Li Th Quý em quân n châu Cm Hoá, g+p [51a] Uy V ng nguw

1

Tin i t$p: tin chi dùng cho k` hi quân ln.

2

Châu Cm Hoá: t

ng  ng vi các huy n Ngân Sn và Na Rì tnh Bc Cn ngày nay.
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Mc Kính D#ng và bn Xuân Sn [hu], Sn ông [hu]. Th Quý tung quân ra ánh, chém  &c 600
th cp, li ly  &c 1 con voi  c, 10 con ng a và quân nhu khí gii ri v.
By gi, ng i  u ngun x Thanh Hoa là thái phó nguw C ng quc công (không rõ tên) n%i
quân chim gi< min trên huy n Qu`nh L u, x Ngh An, c p bóc c dân. Quân trn th Thanh Hoa là
bn Hà Th Lc, Trnh Vn Hi gi quân i ánh phá  &c, bt  &c  ng ca gi+c, u git ht.
Tháng 5, h l nh cho các dinh c kê khai các công thn dc lòng ra sc, tr c sau bo toàn
 &c chin công, nh thành ba b$c, tâu công  xét ban th ng. L nh ra hai ba ln, ri li m i không
thi hành.
By gi nhân dân mt mùa, ói to, li thêm ôn dch, ng i cht xác gi lên nhau.
[51b] Tháng 6, ngày 12, Xuân Sn [hu] nguw cùng vi nh<ng ng i huy n Ph% Yên là bn
nguw Tn qu$n công (t" ây tr xung u không rõ tên). Thng qu$n công, Qu qu$n công t$p h&p
 &c 500 quân c p bóc huy n Tam D ng. Khi y, huy n quan em nhiu binh dân, ch+n ón  ng
him yu, chém  &c 46 th cp ca bn nguw Tn, Thng, Qu, Xuân Sn [hu] ch thoát  &c thân
mình.
Hn.
Ngày 22, gi Thân, hai m+t tri cùng mc.
Ngày 24, t%ng binh Thái Nguyên là Nghiêm qu$n công Trnh Duy Tinh chém  &c Ngh a quc
công nguw Z in và bè l!  Thái Nguyên. Bây gi Li qu$n công nguw t x ng là Ly quc công, cha
con cùng em ng gi+c t" Yên Qung thâm nh$p Hi D ng, c p bóc các huy n  ven sông, n
huy n ông Triu ánh úp dinh trn th, Lng qu$n công (không rõ tên) b hi.
[52a] Tháng 7, Xuân Sn [hu] nguw t x ng là Bo quc công, em ng gi+c ánh c p
huy n Ph% Yên. Tit ch Trnh Tùng sai quân i ánh phá, bt  &c 4 con ng a, 1 qu n ng, bn
gi+c chy tan. Li sai Li Th Quý em quân ánh phá các x Thái Nguyên, Cao B'ng, bt  &c t ng
gi+c là bn K` Sn V ng, Phúc V ng (u không rõ tên) u git c.
Ngày Giáp Ng 13, tri không mây mà có sm, bZng sét ánh vào ct cung i n. êm y, m+t
trng li i vào vùng sao Tâm, sau thành qung  sao Tu.
Ngày Giáp Thìn 13, i hi các quan vn võ tuyên th  ph bên t c a Nam thành Thng Long.
Ngày 25, Xuân Sn [hu] nguw v hàng, n Kinh s xin chu ti, giao v cho t ng bn thuc,
sau bt git.
Sao Ho phm vào vùng sao Mão, n ht nm không v khu v c mình.
[52b] Sai Ngh qu$n công Nguyn Duy Nht gi< huy n Kim ng1.
Tháng 8, h l nh i im duy t quân lính  Tho Tân, s quân  &c hn 12 vn.
i hn, t" tháng 8 n ht nm không m a, n tháng 2 nm sau mi m a, lúa má cht khô,
mùa màng mt ht, nhân dân ói to.
Tháng 9, h l nh +t quân khám xét hình ng#c,  x oán các án áng ng trong n c. Ly hai
viên quan vn là Ngô Tháo và Nguyn Hoành T", võ quan là Lê Ch^n là chc y, ban cho n công sai.
Sau li +t thêm 3 viên n<a, nh ng u không gi<  &c úng lu$t pháp, nên li bãi b= chc y.
Tháng 10, sai s a ch<a i n Tây Kinh.
By gi, b tôi c! ca h Mc là Hàn lâm hc s Nguyn Thì D ng i huy n ông Ngàn, t x ng
là thái bo L qu$n công, tim +t hi u cho con là Thu$n Tr [53a] V ng, dy quân chim gi< huy n
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L#c Ngn, ón ch+n  ng him yu  Lng Sn git viên t%ng binh bn x là Lang qu$n công (không rõ
tên), c p ot 1 con voi và tài v$t.
Tháng 11, Tit ch Trnh Tùng sai K qu$n công Phan Ngn em các c thu quân, 300 chin
thuyn và 1 con voi n trn gi< huy n Thanh Lâm trn Hi D ng, Trnh Vn Ch ng gi< huy n V nh
Li, Nguyn ình Luân gi< huy n C^m Giàng, Hi qu$n công (không rõ tên) gi< huy n  ng An, V ng
Trân gi< huy n Siêu Loi.
Tháng 12, trm c p n%i lên khp ni, t nhà git ng i, c p bóc ca ci gia súc.
Bính Thân, [Quang H ng] nm th 19 [1596], (Minh Vn Lch nm th 24). Tháng giêng, ngày
mng 2, Tráng V ng nguw Mc Kính Ch ng di ra óng  Yên Qung, chim gi< xã H ng Lan châu
Vn Ninh, sai t ng là Lw quc công ng i V nh Li, Thái quc công ng i Gia Phúc (u không rõ tên),
các con em dòng h Mc là bn Mc V , Mc Lý em 80 chic thuyn chin ln nh= [53b] ánh vào các
huy n T K`, V nh Li.
Ngày mng 3, n sông  các huy n Thanh Lâm, Thanh Hà, ánh nhau vi quân ca Phan Ngn
t" gi tý n gi ng, kch chin trên sông.
By gi Phan Ngn ng a ch a kp óng yên, quân ch a kp m+c giáp mà thuyn gi+c ã n c a
dinh, quân lính u lung cung, cùng ra vi Phan Ngn  chng c ch có 45 ng i thôi. Viên t ng
ng i Giao Thu là L qu$n công thy th gi+c mnh, t li u quân ít, sc không chng n%i, t em quân
ca thuyn mình lui tr c.
Phan Ngn cho là nhát s&, chém cht rao cho mi ng i bit. Th là ai ny u liu cht c
ánh. Li  &c mt i thuyn nh>  Tây Chân1 xông n. T ng gi+c ng có quân cu vi n n, lin t
tan vz, b= thuyn nhy xung sông trn chy. Phan Ngn bèn v?y các thuyn ln nh= ca quân mình,
nht t xông lên kch chin  gi<a dòng, chém t ng gi+c là bn Lw [54a] quc công, Thái quc công,
An qu$n công, Thuw qu$n công (u không rõ tên) và hn 20 viên t` t ng, chém  &c 2298 th cp
gi+c, thu  &c thuyn bè khí gii nhiu không k xit, bt sng  &c my viên t ng gi+c là bn Hào
qu$n công (không rõ tên). ng gi+c u tan v quê quán.
Ngay hôm y, gii t ng gi+c là Hào qu$n công n c a quân. Phan Ngn t mình ci trói và dZ
r'ng: Ng i mun sng hay mun cht. Nu mun sng thì ta dùng ng i làm h ng o, bt  &c
Tráng V ng thì ta tha ti cht cho ng i. Hào qu$n công bèn xin  a  ng, d?n quân i gp theo
 ng bin ra Qung Yên bt Tráng V ng  lo báo áp. Phan Ngn nghe xong, sai chn thuyn nh>
và my trm quân tinh nhu , cùng 5 chic thuyn chin, t m+c áo giáp khp mình, giu Hào qu$n công
 trong thuyn.
[54b] Ngày mng 4, Ngn bàn vi các t ng r'ng: Vi c binh quý  thn tc. Ta ly quân chin
thng, th"a th chW tre, nu mt tr$n ánh hai ln thng, thì ó là tri giúp cho ta thành công ln, có
th so cùng các danh t ng i x a. Tôi mong các t ng s nghe l nh hãy ng tâm hi p l c  l$p
công danh, tiu tr" gi+c nguw thì công ca bn ta không gì to b'ng.
Các t ng u nói: Xin tuân l nh.
Hôm y, Ngn chn các tráng s , gi làm sc áo và c ca quân Kính Ch ng. Ngn t làm tin
i, các thu quân l#c t#c tin theo. êm hôm y, Ngn t i thuyn nh>, xông tr c vào hai ln c a.
Ng i gi< c a h=i, tr li r'ng: Ta là binh thuyn ca Hào qu$n công, nhân thng tr$n, bt  &c t ng
gi+c là bn K qu$n công gii v tr c dâng np v ng ta. Do y, vào  &c các lp c a mà thEng tin,
3 ngày êm thì n [55a] xã H ng Lan, châu Vn Ninh. Khi sp n gn thuyn Kính Ch ng, Kính
Ch ng ngz là Hào qu$n công thng tr$n tr v lin ra ón. Ngn thét: Ta là K qu$n công ây, bn
ng i nên mau mau chu trói  kh=i b g m ao.
Kính Ch ng nghe nói, tr tay không kp, lin b= thuyn chy lên b, chy n gi<a bãi cát thì b
quan quân bt  &c, cùng vi v& c v& lJ 20 ng i, chém 40 tên  ng. By gi quân lính phn nhiu
1
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tranh nhau ly ca ci ca gi+c,  d ng gi+c tn mác chy trn  &c vào r"ng núi. Quân Ngn ã
thu  &c toàn thng, mt ln ánh thng hai tr$n lin, quân lính vui m"ng, khi hoàn v Kinh gii np.
Mc Kính Ch ng  d i c a khuyt. Hôm y, Tit ch Trnh Tùng ban th ng chin công, ban
cho Phan Ngn 1 bài vàng, 10 cân vàng ròng. Li th ng cho các t ng s ã chp hành m nh l nh 300
cân bc, [55b] +t yn ti c ln  khao th ng.
By gi b tôi h Mc lm qu k, t cáo vi nhà Minh r'ng: Quân nhà Lê chính là h Trnh tranh
c ng, dy binh ánh git b tôi thn ph#c ca th &ng quc cùng con cháu h Mc, th c không phi là
quân trung h ng ca con cháu nhà Lê. Vì th, nhà Minh nhiu ln sai s qua c a Trn Nam Giao1, mang
i p vn sang n c ta h>n n c a quan hi khám xem có th c là con cháu nhà Lê hay không.
Ngày 29, sai bn H b th &ng th kim ông các hc s Thông qu$n công Z Uông và Ng s
ài ô ng s Nguyn Vn Giai làm quan hu m nh n c a Trn Nam Giao tr c, trao %i i p vn th
t" vi viên T giang binh tun o Trn ôn Lâm, li lJ phn nhiu khiêm tn. Sau li sai H<u t ng
Hoàng ình Ái [56a] em quân tip n Lng Sn làm h$u ng. Sai tc m#c2 là hoàng huynh Lê Ngnh,
Lê L u và bn Công b th lang Phùng Khc Khoan cùng mang con n ca An Nam ô thng s ty và hai
t kiu n m c ca quc v ng An Nam tr c, 100 cân vàng, 1000 lng bc cùng my ch#c k` lão lên
c a Trn Nam Giao  ch hi khám.
Tháng 2, ngày mng 1, T giang ninh tun o,  hình án sát s ty phó s Trn ôn Lâm g i
i p vn òi vua phi ích thân n c a Trn Nam Giao  h>n hi khám.
Ngày mng 5, vua ích thân c sut bn H<u t ng Hoàng ình Ái, Thái uý Nguyn Hoàng,
Nguyn H<u Liêu, Thái phó Trnh Z và các t ng s , binh t ng gm hn 1 vn n c a Trn Nam Giao
h>n ngày hi khám. By gi nhà Minh dây d a thoái thác, òi ly ng i vàng, n vàng [56b] theo l c!,
không chu n khám, thành ra quá k` hn.
Tháng 3, vua tr v Kinh.
Mùa h, tháng 4, h l nh cho ph, huy n, t%ng, xã các x trong n c, ni nào phi tri binh l a,
nhân dân xiêu tán, thì cho v làm n, tha phu dch 3 nm. Nh ng quan a ph ng phn nhiu nh!ng
nhiu, hà khc bo ng &c, dân nhiu ng i v?n phi xiêu tán, ch a  &c an c lc nghi p.
H l nh duy t tuyn binh lính nguyên ngch mi và c!. Ng i nào có công ã  &c trao chc
t c thì min, ng i nào tu%i già sc yu thì sa thi, ng i nào sc vóc mnh khoW thì b% sung cho 
ngch binh.
Ngày r'm, nguy t th c.
By gi i hn, thóc lúa v# chiêm u không thu  &c, m phá khô cn, cây c= úa vàng, hoa
không kt trái. Trm c p qun t# trong dân gian, bn ln n 7, 8 trm a, bn nh= c!ng không d i
vài trm, ngày êm t phá [57a] nhà c a, c p ot ca ci gia súc, thu b không thông,  ng sá
b tc, dân ói nhiu, cht n quá n a.
Tháng 5, Thái bo Hoà qu$n công V! c Cung t di dinh i ng v  Ngh a ô.
Tháng này, sai viên hàn lâm quy thu$n là Phm Hng Nho cùng vi th"a chính s Thanh Hoa là
L Cung nam H Bnh Quc i khám c t bãi dâu x y  nh ngch thu.
Mùa thu, tháng 7, by gi tri không m a gió mà n c sông Lô t dâng tràn n hn mt tun.
Sao Ch%i xut hi n, v$n hành theo h ng tây bc.
Sai s a làm các i n thái miu  trong thành Thng Long.

1

C a Trn Nam Giao: Nguyên vn "Trn Nam Giao quan" tc Trn Nam quan, nay là H<u Ngh quan.
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Ngày Nhâm Ng 17, r c [57b] thn v ca Thái T% Cao Hoàng  và li t thánh hoàng  vào
i n Thái Miu thành Thng Long  cúng t quanh nm.
Tháng 8, ngày Giáp Thìn mng 9, gi Nhâm Thân, n c  sông h, m ao, ging thi bZng
d ng sôi ng, mt gi mi yên.
Tháng này, hn, m$t o có m a.
Tháng 8 nhu$n, ngày mng 1, nh$t th c.
By gi sai th& úc 2 t &ng ng i vàng và bc, u cao 1 th c 2 tc, n+ng 10 ân, li úc 2 ôi
bình hoa bc, 5 chic bình h ng nh= b'ng bc, li sm s|n l#a th% quyn và các v$t cng  phòng
sang s ph ng bc.
Mùa ông, tháng 11, ngày 25, Phm Hàng, ng i xã Thi V#, huy n i Yên, t x ng là [58a]
Thiên Nam chiêu tho ô nguyên suý, ngày 27 vào chim gi< núi am Khê, huy n Yên Mô, ánh phá các
xã gn y, n âu mi ng i u theo ph#c, hn 1 tháng ã  &c hn 1 vn quân. T" ó các ph
Tr ng Yên, Lw Nhân, gi+c c p u n%i d$y, tr ngi nhiu cho ng i qua li mà dân binh các xã i
Th &ng phn nhiu theo ng gi+c. Cha con L Giang hu c!ng dc lòng theo ph#c. Tit ch Trnh Tùng
sai Mj qu$n công Bùi Vn Khuê em quân cùng vi viên th% quan Yên Mô là L ng qu$n công Nguyn
Th i ánh bt  &c Phm Hàng gii v Kinh chém.
Tháng 12, ngày mng 4, viên t ng trn th Thanh Hoa là Thiu bo Din qu$n công Trnh Vn
Ho cht. T+ng Thái bo.
Tháng này, sai bn H b th &ng th kiêm ông các hc s Thông qu$n công Z Uông [58b]
làm quan hu m nh, cùng vi Qung qu$n công Trnh V nh Lc mang hai ng i vàng ng i bc và các
v$t cng ti thành Lng Sn  &i nhà Minh hi khám. By gi viên th% quan Long Châu ca nhà Minh
nh$n nhiu ca út lót ca bn h Mc, vì th vào bè vi chúng mà thoái thác, nên vi c không xong, li
v"a g+p tt Nguyên án, bn Z Uông, V nh Lc li tr v Kinh.
inh Du, [Quang H ng] nm th 20 [1597], (Minh Vn Lch nm th 2). Tháng 2, ngày mng
10, sai viên ph doãn Ph#ng Thiên s a l trâu r &u t miu Minh Khang Thái V ng.
Ngày 19, sai bn quan hu m nh Z Uông và Nguyn Vn Giai li lên c a Trn Nam Giao thm
dò tin tc nhà Minh. Sai t ng Bc o Thun qu$n công Trn c Hu cùng vi bn Hi qu$n công,
Hoành qu$n công (u không rõ tên) em quân h tng. Khi n thành Lng Sn [59a] óng dinh thì
bn nguw Phúc V ng và Cao quc công (u không rõ tên) em quân n ánh c p, git Hi qu$n
công ti tr$n. Bn Thun qu$n công và Hoành qu$n công em quân chy thoát. Khi tr v Kinh u b
t c binh quyn. Bn Z Uông, Nguyn Vn Giai vào chim gi< vách núi  &c thoát.
Tháng 3, Nguyn  ng Minh ng i huy n Yên Phong t x ng là Phúc c nm th 21 em
ng i trong huy n dy quân ánh c p các huy n bên. Hôm y, H<u t ng Hoàng ình Ái sai thuc
t ng ánh bt  &c, em chém, bt  &c 4 tên  ng gii n c a dinh, c!ng chém c.
By gi,  vùng Sn Tây, tri m a ra máu.
Tháng này, nhà Minh li sai viên quan u nhi m là V ng Kin L$p ti n c ta òi l cng và
gi#c hi khám. i p vn ti Kinh s , triu ình ngh bàn vi c khi hành.
Ngày 28, vua ích thân c sut bn H<u t ng Hoàng [59b] ình Ái, Thái uý Nguyn Hoàng,
Nguyn H<u Liêu, Thái phó Trnh Z cùng 7, 8 viên t h<u ô c và 5 vn binh t ng, em theo c
viên quan u nhi m ca nhà Minh V ng Kin L$p cùng i, lên c a Trn Nam Giao  Lng Sn.
Tháng 4, ngày mng 10, vua chnh n binh t &ng, qua c a Trn Nam Giao, cùng vi quan nhà
Minh là bn T giang tun o sát phó s Trn ôn Lâm và quan các ph T Minh, Thái Bình, các châu

1
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Long Châu, B'ng T ng tnh Qung Tây c hành hi khám. Trong l giao tip, hai bên u vui vW m"ng
nhau. T" y, hai n c Nam Bc li trao %i vi nhau.
Sai Công b t th lang Phùng Khc Khoan làm chánh s, Thái th ng t khanh Nguyn Nhâm
Thiêm làm phó s sang tu cng nhà Minh và cu phong.
Khc Khoan n Yên Kinh, v"a g+p tit
v! i n i hc s [60a] thiu bo kiêm thái t
t$p th Vn Th y dâng lên. Vua Minh cm bút
th, thy ht lòng trung thành ca Phùng Khc
 ban hành trong n c. Khi y, s Triu Tiên
th.

Vn Th ca vua Minh, dâng 30 bài th ly m"ng. Anh
thái bo Li b th &ng th nhà Minh là Tr ng V em
phê r'ng: Ng i hin tài  âu mà không có. Tr?m xem
Khoan, rt áng khen ng&i. Lin sai  a xung khc in
là Hình tào tham phán Lý Toái Quang vit t a cho t$p

By gi, cha con D!ng qu$n công Nguyn Khc Khoan là th% quan  huy n Minh Ngh a liên kt
vi ng nguw, t# t$p bn gian ác, nh làm lon  Kinh p. Ban êm, chúng th ng n%i l a t phá ph
ph ng. Vi c phát giác, quan quân bt  &c 3 cha con Khc Khoan và 24 tên  ng  ngoài c a Nam
thành Thng Long, tìm  &c n gZ, c chiêng, khí gii và [60b] sc m nh em v np. Tit ch Trnh
Tùng sai em t ht, chém cht cha con Khc Khoan và  ng, ly u em bêu.
Ngày 20, vua v Kinh s . Xa giá n Yên Th ng. Tit ch Trnh Tùng thân hành r c ly  Yên
Th ng, i theo ng giá v cung. Vua ra coi chu. Tit ch Trnh Tùng thân em các i thn và các
quan vn võ làm l ly m"ng.
H l nh duy t tuyn binh lính. Chn ng i khoW mnh b% vào ngch lính, nh<ng ng i già yu
thì l a thi ra. Nh ng xét duy t ã  &c my nm mà ch a t"ng thy thi ng i nào, n nZi kW già yu
ng i ng i cht trong quân ng!.
Tháng 5, hn, lúa $u cht khô.
Ngày 20, vua m$t o trong cung cm, li d ng àn  Cu Mung, thành i La,  h&p t các
linh thn núi sông mi  &c m a.
[61] By gi, có ng i xã Ngi Cu, huy n T" Liêm, là Nguyn Minh Trí, tr c cùng bn vi
nguw Khc Khoan, cha con dy binh chim gi< vùng Minh Ngh a, nguw x ng là i c nm th 3. Thái
uý Nguyn H<u Liêu bt  &c cha con Minh Trí, u em chém c.
By gi, Vn qu$n công Nguyn H<u L c coi gi< huy n Thanh Mi n. H<u L c cai tr chú trng
khoan th , công b'ng, dân u kính ph#c, gi+c không dám xâm phm, trong cõi  &c yên, dân  &c an
c lc nghi p.
Tháng 6, ngày mng 4, viên t ng quy thu$n ng i Sn Nam là nh qu$n công Trn Bách Niên
cht.
Tháng này, không có gió m a mà n c sông Lô bZng dâng tràn cun cun. Nm này tr c thì
i hn, sau thì l! l#t, lúa ng t%n tht nhiu, mt mùa luôn, dân nhiu xiêu tán.
Mùa thu, tháng 7, Thái uý D ng qu$n công Nguyn H<u Liêu cht, th 60 tu%i, t+ng [61b]
D ng quc công.
Ngày 15, cháu h Nguyn H<u Liêu là Trung qu$n công Nguyn Công li m cht.
Sao Hu`nh Ho+c và sao Tu cùng  trong cung  sao Tt, ch cách nhau mt ngón tay.
Ra l nh trong c n c, mi v$t d#ng u phi tu` theo chc ph^m cao hay thp mà dùng, không
 &c tim v &t.
H l nh duy t các hng quân dân, inh tráng ng i t ching1  nh quán tch c!.

1

Nguyên vn "T chính" tc 4 trn Sn Nam, Kinh Bc, Hi D ng, Sn Tây. Ng i t ching là ng i 4 trn này trú ng#  kinh
thành Thng Long.
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By gi ng i huy n Tng Sn là Thng qu$n công Mai Cu coi gi< huy n Thn Khê có chính
tích tt, dân nhiu ng i ái m bo c ,  &c thng làm t%ng binh Thu$n Hoá.
Tháng 8, viên t ng a ph ng huy n ông Ngàn là Thun qu$n công Trn c Hu và con là
Trn c Trch t x ng là Sm qu$n công, m u làm phn, cùng vi viên t ng a ph ng  Yên Th là
cha con Th qu$n công D ng Vn Cán u em con em ang êm trn i theo ng nguw. Tit ch
Trnh Tùng chia quân, sai con là [62a] Ch ng C^m y v Hùng L ng hu Trnh ào em quân i ánh,
chém  &c  ng. Bn c Trch, Vn Cán em con em chy dài.
By gi dân t ching kh% vì phi ct c= voi, li b quan a ph ng quy nhiu, không chu n%i,
nhiu ng i theo ng nguw c p bóc trong dân gian.
By gi, các t ng a ph ng  Hi D ng là Thu qu$n công (không rõ tên) ng i huy n Thu
 ng, L qu$n công (không rõ tên) ng i huy n Nghi D ng u em quân làm phn, bt ng i c p
ca  các huy n x Hi D ng, ánh úp git cht t ng tun thú là Hoa Kiu hu (không rõ tên) và
quan huy n y. Li có anh em Qu`nh qu$n công và Thuw qu$n công (u không rõ tên)  huy n Tân
Minh, t# t$p  ng, i n âu c!ng c hip c p bóc dân chúng, cùng liên kt vi bn Thu qu$n
công, L qu$n công, có n vài nghìn quân. Nhân dân các huy n  Hi D ng [62b] s& chúng tàn
ng &c, u phi tuân theo c.
Tháng 11, ngày 20, Tit ch Trnh Tùng sai bn ô c ng tri Hoà qu$n công Nguyn Mi n,
Mj qu$n công Bùi Vn Khuê, K qu$n công Phan Ngn em thu quân gm 50 chic thuyn ra Hi
D ng ánh phá ng nguw, khi ành ngay hôm y. Nguyn Mi n mt mình t kiêu khinh ch, t cho là
bn gi+c tàn chEng áng lo, không bàn bc vi các t ng, t mình em 4 chic binh thuyn bn b,
khinh sut xông thEng vào trong tr$n, n chZ gi+c mai ph#c, g+p thuyn gi+c. Hào qu$n công sai bn
súng ln vào gi+c. L qu$n công b trúng n cht  trong thuyn. Gi+c  trong thuyn m+c áo ca L
qu$n công thúc quân ánh b"a, li âm cht Hào qu$n công ti tr$n. Quân hai bên ánh git l?n nhau,
quan quân b cht c!ng n hn 80 [63a] ng i, quân lính u chy. G+p quân ca Bùi Vn Khuê tip
n, quân gi+c b= thuyn lên b chy tan. Vn Khuê ly  &c th cp ca Nguyn Mi n ri v. Sau Vn
Khuê li em quân lùng tìm, ly  &c u ca L qu$n công em v Kinh dâng np, sai em bêu 3 ngày.
Tit ch Trnh Tùng xét th ng cho Vn Khuê 10 cân vàng, thng chc thiu bo.
Tháng này, h l nh cho các x trong n c d ng tr ng thi h ng  chn kW s .
Tháng 12, bn nguw Trn c Trch óng quân  huy n i T", sai ng i bt trm 1 con voi
 c ca nhà n c. Tit ch Trnh Tùng sai bn Qung qu$n công Trnh V nh Lc, Ph#ng qu$n công Trnh
H<u Dung, An Nham hu Nguyn Trn, An Toàn hu Nguyn Quang ng, Qu`nh D ng hu Nguyn
Kim Quy em quân u%i kp, bt  &c em chém, bt c v& con em v.
[63b] Mu Tut, [Quang H ng] nm th 21 [1598], (Minh Vn Lch nm th 28). Tháng giêng,
ngày 16, ban b bào cáo i xá thiên h. Ht thy bn trm c p, tù trn u  &c ân xá, thu khoá b=
thiu lâu nm u  &c tha min.
Tháng 2, xung chiu thng Công t Trnh Tráng làm Bình qu$n công, sai c sut binh mã 
phòng gi+c c p.
Tháng 3, hn, gió tây bc th%i nhiu, lúa má c= cây cht khô.
Tit ch Trnh Tùng sai H<u t ng Hoàng ình Ái em quân ánh d>p huy n L#c Ngn, bt
 &c con ca Hùng L [công]1 là Mc Kính Luân và 35 con ng a cùng khí gii tr v.
Tit ch Trnh Tùng li sai Thái uý Nguyn Hoàng em thu quân i ánh d>p x Hi D ng
ánh phá cha con và bè l! Thu qu$n công. Thu qu$n công chy vào huy n Thu  ng chim gi<
l!ng núi. Quan quân tr v. Thu qu$n công sai bn bè ng là qu$n Thuw, qu$n Qu`nh xâm l &c các
huy n Thanh Lâm, Thanh [64a] Hà, duy t ly inh tráng ni ó, biên ch vào i ng! làm lính, dân
nhiu ng i trn chy.
1

Hùng L công là t

c hi u ca Mc Kính Ch.
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Tháng 4, thi Hi các s nhân trong n c. Cho bn Nguyn Th, Nguyn Duy Thì, Lê B$t T Z
tin s xut thân; bn Nguyn Khc Khoan, Nguyn Ki m Z ng tin s xut thân.
i hn. T" tháng giêng n tháng này mi có m a.
Tit ch Trnh Tùng sai H<u t ng Hoàng ình Ái thng l nh các quân b, và bn Thái bo Trnh
Ninh ra ánh d>p huy n ông Triu ri tin quân ánh min bc huy n Thu  ng. Li sai Thái uý
Nguyn Hoàng thng l nh thu quân cùng bn Thiu bo Bùi Vn Khuê ra ánh d>p x Hi D ng ri
tin quân ánh vào phía nam huy n Thu  ng. Li chia sai bn Chn qu$n công, Hi qu$n công,
[64b] K qu$n công, Tráng qu$n công em các c Ni thu i kinh l &c các huy n Thanh Lâm, Thanh
Hà, ra huy n Kim Thành  ch+n phía trên huy n Thu  ng. Hôm y, c ba o cùng lên  ng mt
lúc. Nguyn Hoàng sai t ng s bn dinh xông tr c vào phá l!ng núi huy n Thu  ng, quân lính
tranh nhau lên tr c, bt  &c Thu qu$n công nguw, ng gi+c tan vz. Quân các o tin lên, thu bt
thuyn ghe ca gi+c. Bn [qu$n] Qu`nh, [qu$n] Thuw em con em trn ra, nh chy v huy n Tiên
Minh. n n a  ng, g+p quân ca Bùi Vn Khuê ánh ti; quân hai bên hZn chin trên sông, t" gi
Thìn n gi Thân, quân gi+c sc kém tan vz tháo chy. Vn Khuê thúc quân th"a thng u%i ánh, bt
 &c [qu$n] Thuw nguw  trong thuyn, chém hn trm th cp, [qu$n] Qu`nh nguw em d ng chy
v Yên Qung.
Ngày 24, quan quân v Kinh, em tù là [qu$n] Thu nguw, [65a] và qu$n Thuw dâng np.
Th ng công xong, em bn Thu qu$n công và Thuw qu$n công chém  Cu Dn, bêu th cp chúng.
Tháng 5, Vi t quc công  Sn D ng cht, quân không có ch huy, các t ng trn gi< Sn Tây
là bn Thanh qu$n công +ng Kính và Giao qu$n công Nguyn H<u Giai tin quân ánh u%i, chém vài
nghìn th cp, bt  &c 10 con ng a tr v.
Tháng này, h l nh cho Bùi Vn Khuê c sut binh inh hai huy n Tân Minh và An D ng, sai
em quân i trn gi<  yên dân ph ng y; Tráng qu$n công Nguyn Nga gi< huy n Thanh Lâm, Hoa
D ng hu V ng Châu gi< huy n Gia Vin.
Nm này i hn.
Tháng 7, ngày K H&i, tri m a nh= vài ngày.
Tháng 8, hn.
Con Hùng L [hu] h Mc là Kính D#ng hp ng  huy n An Bác, nguw x ng là Uy V ng. Sau
b thua luôn, thiu n, bèn m u d# git viên th% quân là Phú L ng hu (không rõ tên)  c p ly t
ai [65b] và dân chúng. Phu L ng [hu] bit, m u y không thành. Mc Kính D#ng t em con em
n bc. Phú L ng [hu] dùng m>o ánh l"a, sai v& con ra ón hàng, thú ti r'ng: "i v ng quyn
cao, binh th ln, nh<ng ng i theo hu ph#c dch li gan d oai hùng. Chng thip ch là mt ng i nhà
quê, ch a t"ng thy vi c binh th này bao gi, nghe tin quân ca i v ng ti, kinh hoàng s& hãi, sai
thip i thay, xin i v ng óng quân yên tri  ngoài cõi, h l nh nghiêm cm, chnh n binh s , c
th dinh tri, phòng gi< c^n th$n. Quân ca triu ình có n thì chng li. Ri sau i v ng t chn
ly tay chân thân c$n, chEng qua  m i ng i, theo thip vào nhà, n ni thì thip l$p tc d?n chng
vào ly chào ri sJ dâng np t ai và dân chúng".
Uy V ng nghe nói m"ng lm, l$p tc chn ly 40 ng i chân tay và con em thân c$n [66a] t
vào trong thôn nhà Phú L ng hu. Phú L ng hu sai quân canh gi<, óng kín các c a i, ri t" trong
nhà ra ón tip, ly qu` tr c m+t mà nói: "Thn  cõi xa xôi hWo lánh, binh ít, l ng . i v ng n
ây có th tm yên thân, nuôi quân, cha sc, th"a thi &i lúc, chiêu m châu huy n, thu th$p quân
lính thì có th ph#c h ng s nghi p tr c kia. Nay thn có mt chZ l!ng núi, ã xa li sâu him, i
v ng ch nên em vài ng i thân c$n vào chim gi< chZ núi sâu y, thn sai ng i nhà cung cp hu
h, còn các t ng hi u t h<u khác u hãy tm  nhà thôn ca thn  thn cp d zng ri sJ tính vi c
sau này.
Uy V ng nghe xong, t em 4, 5 ng i tay chân vào chim gi< chZ l!ng núi. Phú L ng hu
l$p tc git ht 40 con em ca Uy V ng, không cho tit l  Uy V ng bit. Phú L ng hu m$t [66b]
sai ng i chy báo ngay v Kinh s , xin quân cu vi n, bt gii Uy V ng. By gi, Tit ch Trnh Tùng
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sai bn ô c Lâm qu$n công, Qung qu$n công, Hoa D ng hu em quân n thôn nhà Phú L ng
hu, qu nhiên bt  &c Uy V ng em v Kinh s . Sau xét công, thng th ng Phú L ng hu chc
t%ng binh.
Tháng 9, hn. By gi, lin my tháng hn to, lúa m cht khô. Vua bèn m$t o  trong cung,
li h&p t các thn  Cu Mung mi  &c m a.
Ngày mng 6, D ng Vn Cán  huy n Yên Th sai v& em 2 con ng a và 2 con trâu v Kinh
thú ti. Vua y cho, sai v bo chng ra thú sJ tha ti cho.
Viên giám sinh ng i xã Chi Nê, huy n Ch ng c là Nguyn Thì am, t x ng nguw hi u là
Binh b th &ng th Lâm Tuyn hu. [67a] By gi ã bt  &c  a v giam  Kinh, sau li trn thoát.
H l nh cho huy n Qung c1 m c#c làm giy, làm loi giy kh% to, kiu mi np quan, không
 &c bán riêng. By gi, ng i ta hay làm gi l nh th, cho nên có vi c cm này  phòng kW gian. Li h
l nh cho th"a ty và ph huy n các x nu thy ng i ca quan trên sai xung có mang thip th thì phi
xét th c là giy kiu mi mi  &c y l th"a hành, nu không phi thì bt np tr ti.
H l nh cho các quan ph, huy n, xã duy t tuyn dân inh trong ht, ng i nào t" 18 tu%i tr
lên mà sc vóc khoW mnh thì biên b% làm lính  tng s quân. Song phép duy t tuyn nhiu s nh!ng
nhiu, dân kh% không chu n%i.
Tháng 10, h l nh cho các x Thanh Hoa, Ngh An, Thu$n Hoá, Qung Nam d ng bãi duy t
tuyn, &i [67b] duy t tuyn inh tráng  b% vào ngch binh. Nh ng g+p bu%i ht nm, ch a làm li
thôi.
Ngày 13, Tit ch Trnh Tùng dâng biu tâu sai H<u t ng Hoàng ình Ái thng l nh binh t &ng
cùng bn Thái bo Trnh ng, Thiu bo Trnh Bách, ô c Lê Vn Hoan, Ch huy s Trn T em hn
1 vn quân i ánh d>p ng nguw  Lng Sn. Sai Binh b h<u th lang Nguyn Vj làm qua c th. Li
sai Thái phó Trnh Z thng l nh binh t &ng cùng bn Thch qu$n công V ng Trân, Thao qu$n công
Trn Chn, T%ng binh Thái Nguyên c Trch hu Li Th Quý em quân ánh d>p ng nguw  Thái
Nguyên. Li sai bn Thanh qu$n công +ng Kính, Giao qu$n công Nguyn H<u Giai i ánh d>p bn gi+c
 các huy n Sn D ng,  ng o2. Li sai Bt qu$n công Phm Doãn Sinh trn gi< các con  ng
him yu  Lâm Thao3  gi< yên dân ht H ng Hoá4.
[68a] Ngày 17, cha con Th qu$n công D ng Vn Cán n Kinh xin hàng,  &c tha ti.
Ngày 23, bn +ng Kính, Nguyn H<u Giai em quân n huy n  ng o, ánh phá gi+c 
Th &ng Lan5. Phù Cao [hu] nguw b= tri chy vào châu i Man6. Kính tung quân u%i theo, chém  &c
t ng nguw là bn Phù V , Triu Ba, bt  &c ng a, n ng, chiêng, c, khí gii rt nhiu ri v.
Tháng này, th% quan  Cao Bình7 là T%ng binh ng tri D!ng qu$n công Hà Ích em quân ánh
phá gi+c  châu nh Hoá8, chém  &c Trung quc công nguw (không rõ tên) và 35 th cp ca ng
bn, bt  &c 30 con ng a gii v Kinh dâng np.

1

Huy n Qung c: by gi là huy

2

Huy n  ng o: có lJ là phn ông bc huy

3

Ph Lâm Thao: by gi thuc Trn Sn Tây, gm các huy

4

H ng Hoá: by gi là mt trn t

5

Th &ng Lan: có lJ n'm  huy

6

Châu i Man: nay là huy

7

Cao Bình: nay là tnh Cao B'ng.

8

Châu nh Hoá: nay là huy

n ph# quách ca thành Thng Long, sau là huy n V nh Thu$n, nay thuc Hà Ni.
n Sn D ng, tnh Hà Tuyên ngày nay.

n Sn Vi (sau là Lâm Thao), Thanh Ba, Hoa Khê (sau là C^m Khê),
H Hoa (sau là H Hoà), Tam Nông, u thuc tnh V nh Phú ngày nay.
ng  ng vi tnh Hoàng Liên Sn ngày nay.

n oan Hùng ngày nay.

n Chiêm Hoá, tnh Tuyên Quang.

n nh Hoá, tnh Thái Nguyên.
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Ngày 28, h l nh tht c% git Mc Kính D#ng  ch& C a ông.
Tháng 11, ngày mng [68b] 4, th% quan huy n  ng o là V Ngh a hu Tng Thì Chiu
em quân ánh phá nguw Mc chém  &c Phù Thng hu nguw (không rõ tên) và 15 th cp  ng,
bt  &c 1 con ng a và rt nhiu khí gii.
Ngày mng 6, H<u t ng Hoàng ình Ái n thành Lng Sn, sai ô c Lâm qu$n công Trn
Phúc em hn 1.000 quân ánh phá gi+c  châu Thoát Lãng1. By gi, quân ca Mc Kính Cung t" Long
Châu v Tht Tuyn2, sai Vn quc công nguw (không rõ tên) chng gi<. Trn Phúc tung quân ánh ln,
chém cht con ca Vn quc công, bt  &c v& con và  ng, t dinh tri, quân gi+c tan vz. Bn
Phúc th"a thng u%i dài, thEng n dinh ca Kính Cung. Kính Cung sai Phúc V ng em v& con l ng
th c rút tr c vào Long Châu3. n n a  ng, g+p quân mai ph#c ca con tr ng Trn Phúc [69a] là
Ngh a Tráng hu Trn Thit n%i d$y ánh. Phúc V ng và quân lính tranh nhau c p  ng chy vào
Long Châu.
Phúc V ng ngonh li bo Trn Thit: Có Càn Thng V ng4 còn  'ng sau; nu ng i nh
u%i bn ta, Càn Thng V ng n ây thì e r'ng bn ng i u tr thành qu d i sui vàng c.
Trn Thit nghe th, không dám u%i n<a, sai các con em thu nh+t tin ca ri v.
Kính Cung thy quân Trn Phúc tin ánh, lin sai t ng là bn Bàn qu$n công, Thng qu$n
công (không rõ tên) em quân ch+n h$u, chng nhau vi quân Trn Phúc. Kính Cung t em quân nh%
tri ngm lui v phía sau. Trn Phúc thy t ng nguw chng li, tung quân ra ánh, chém  &c bn
Thng, Bàn ti tr$n, bn còn li tan vz tháo chy. Kính Cung bèn em my nghìn t ng s chy vào Long
Châu, li g+p quân mai ph#c ca Trn Thit ón ánh   ng him. Kính Cung [69b] t c sut i
quân xông vào ánh. By gi, Trn Thit quân ít, không ch n%i, bèn vt b= nh<ng ca ci ã ly  &c,
nh% i chy thEng v Cao Bình. Quân Kính Cung vi vã v &t sông rút i. Sau quân Trn Phúc tin n,
bt  &c con trai th hai ca Kính Cung mi 12 tu%i. Khi y, quân ca Kính Cung ã i xa, Trn Phúc sai
thu quân v Lng Sn, ngh bàn vi H<u t ng thái uý Vinh quc công tr v Kinh, em con trai ca Kính
Cung dâng np.
Ly H b th &ng th Thông qu$n công Z Uông làm thiu bo.
Tháng này, Thái phó Trnh Z tin quân ánh các a ph ng Cm Hoá, ph Thông Hoá5, trn
Thái Nguyên.
Sai T%ng binh Li Th Quý ánh d>p x Cao B'ng. Quân n núi Tam Lng, Th Quý không bit
li u th gi+c. Bn gi+c em ng i Man các ng bn m+t ánh k>p li, Th Quý thua to, [70a] chy ba
ngày ba êm n núi Th &ng T , b gi+c bt  &c mt con voi công, còn anh em Th Quý b th ng
nhiu ch chy thoát thân. Trnh Z thy ánh không l&i, bèn bàn em quân v, Triu ình lu$n ti, t c
binh quyn ca Th Quý.
M a dm.
Tháng 12, ngày mng 3, h l nh tht c% git con th hai ca Mc Kính Cung  bên h<u C a
ông.
Ngày mng 6, Tit ch Trnh Tùng sai quan hu m nh là bn Z Uông chu^n b nghi chú, l v$t
n c a Trn Nam Giao ón tip Bc s.

1

Châu Thoát Lãng: nay là huy

2

Tht Tuyn: tên châu, nay là huy

3

Long Châu: thuc tnh Qung Tây, Trung Quc.

4

Càn Thng V ng: tc Mc Kính Cung.

5

Ph Thông Hoá: gm huy

n Thoát Lãng, tnh Lng Sn,  phía nam huy n Tràng nh.
n Tht Khê, tnh Lng Sn.

n Cm Hoá, châu Bch Thông nay u thuc tnh Bc Cn.
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Tr c ây, s thn là bn Phùng Khc Khoan mang v$t cng cùng ng i vàng thay thân mình,
trm h ng, ngà voi n Yên Kinh, dâng biu xin theo l cng. Vua Minh xem biu rt m"ng, li xung
chiu phong vua làm An Nam ô thng s ty ô thng s, qun ht t ai nhân dân n c Nam, và ban
cho mt qu n [70b] An Nam ô thng s ty b'ng bc, sai bn Phùng Khc Khoan mang sc th v
n c. Khc Khoan bèn dâng biu r'ng: Ch ca thn, h Lê là dòng dõi ca An Nam quc v ng, gi$n
nghch thn h Mc tim ngôi, c p n c, không chu  &c mi thù ngàn nm, mi n'm gai nm m$t, lo
thu ph#c li c nghi p ca t% tông  ni theo du c! ca tông t%. H Mc kia vn là b tôi ca h Lê
n c An Nam, git vua, c p n c, th c là ti nhân ca th &ng quc, mà li ngm xin chc ô thng.
Nay ch ca thn không có ti nh h Mc, mà li phi nh$n chc nh h Mc là ngh a th nào, xin b
h xét cho".
Vua Minh c i nói: "Ch ca ng i tuy không ví nh h Mc, nh ng vì mi ly li  &c n c, s&
lòng ng i ch a yên, hãy c nh$n i, sau sJ gia phong t c v ng c!ng ch a mun gì. Ng i hãy
[71a] kính theo, ch có t" chi".
Khoan lin bái nh$n ra v. Tr c ây, Khc Khoan qua c a quan vào tháng 4 nm Vn Lch th"
25, n tháng 10 ti Yên Kinh bái yt vua Minh, ngày mng 6 tháng 12 t" bi t vua Minh v n c, tr c
sau cng 1 nm lW 4 tháng,  ng i s mi thông.
Ngày 15, Khc Khoan v n c a Trn Nam Giao, quan T giang nhà Minh sai viên quan u
nhi m V ng Kin L$p em công vn n Kinh s . Tit ch Trnh Tùng sai H<u t ng Hoàng ình Ái và
Thái bo Trnh Ninh s a son nghi v ón tip s Minh V ng Kin L$p và bn Khc Khoang.
Ngày 25, vua qua sông sang bn B  bái ly chiu th ón s Minh v ni i n. Tit ch Trnh
Tùng cùng vi các i thn vn võ vào ni i n triu yt. Khi tuyên c sc th xong, thy qu n ban
cho nói là b'ng bc [71b] mà li là ng, bèn cùng vi vn võ i thn bàn g i th phúc áp trách nhà
Minh, do vên quan u nhi m ca nhà Minh là V ng Kin L$p mang v n c  tâu vua Minh.
Th% quan nhà Minh nh$n hi l ca Mc Kính Cung, li  tâu vua Minh cho Kính Cung  &c gi<
t Thái Nguyên và Cao B'ng.
K Hi, [Quang H ng] nm th 22 [1599], (Minh Vn Lch nm th 27). Tháng giêng, ngày 28,
Thiu phó Qu`nh qu$n công Nguyn M$u Tuyên cht, th 82 tu%i. M$u Tuyên là ng i xã Thnh Mj,
huy n Lôi D ng.
Ngày 28, Mj qu$n công Bùi Vn Khuê gii np qu$n Thuw nguw, sai em git.
Tháng 2, by gi viên giám sinh ng i Chi Nê, huy n Ch ng c là Nguyn Thì Thm, nguw
x ng là th &ng th L quc công; ng i làng Man Nhu, huy n Thanh Lâm nguw x ng là Thiu bo An
quc công; ng i Phúc Lc nguw x ng là [72a] Trung qu$n công; hp quân  vùng Yên Lãng. Bình qu$n
công Trnh Tráng sai ng i i bt gii v Kinh s . Sai em chém ht.
Li b h<u th lang Nguyn Hoàng T" cht.
i lý t khanh Trn Phúc H u cht.
Ngày 27, ly Công b t th lang Phùng Khc Khoan làm Li b t th Lang, phong Mai L nh hu.
Tháng 3, quan T giang nhà Minh Trn ôn H u li sai V ng Kin L$p mang ng a tt, ai
ngc, m! xung thiên sang cho Tit ch Trnh Tùng, xin kt tình láng ging và g i hai tm thip, trong
vit 8 ch< "Quang h ng tin li t, nh quc nguyên huân" (Quang ph#c nông nghi p x a, công u nh
n c). Tit ch Trnh Tùng i ãi rt h$u, sai ng i h tng v n c.
[72b] Tháng 4, ngày mng 7, có nhiu sao bng xung ni i n hành ti, mt góc i n Kính
Thiên b s$p.
Tn phong ô t ng tit ch các x thu b ch dinh kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân
quc trng s T t ng Thái uý Tr ng quc công Trnh Tùng làm ô nguyên suý t%ng quc chính
th &ng ph# Bình An V ng. Sai bn T thi n giám Lê Vn Hu chn ngày làm l sách phong.
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Li sách vn nh sau: V ng gi d ng ngôi ban phúc, gi< o công rng ln, công b'ng; b tôi
giúp n c l$p công, phi h$u l tôn nghiêm cao quý.
Chn ngày tt h&p, ban sách vW vang. Suy trung d c v$n ki t tit tuyên l c công thn ô t ng
tit ch các x thu b ch dinh kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s T t ng Thái uý
Tr ng quc công Trnh Tùng, uy vng ln nh núi cao, bóng c, ng võ vn ca nhà n c triu ình.
[73a] Bày m u +t k yên xã tc, công cao sáng t= gi<a tri; gi< tín ging hoà n c láng ging, sách
gi=i gi< êm ngàn cõi. Công ã ngt cao trong v! tr#, v phi ng u khp thn liêu. +c sai Thái t
V nh quc công Hoàng ình Ái em sách vàng tn phong làm ô nguyên suý t%ng quc chính th &ng
ph# Bình An V ng. Li ban ngc tn1 làm v$t báu l u truyn; li cp rung n ng  rng thêm phong
p. Mong hãy th$n trng chc v, luôn luôn gi< phép triu ình; s a sang c nhân, i i h ng n
vua quý. V ng hãy kính theo.
Ngày 21, m yn hi ln.
Ngày 26, bàn nh lu$t l nh.
Nm này, i hn t" tháng 3 n tháng 6. By gi, tri không m a, lúa má cht khô.
Ngày 13, vua cùng Bình An V ng n x X ôi l$p àn cu o, sau mi [73b]  &c m a.
Ngày 16, gi D$u, nguy t th c.
Tháng 7, t ng trn th Thanh Hoa là Thiu uý Lân qu$n công Hà Th Lc cht. Sai quan khâm
sai duy t tuyn x y là bn Lê Vn Hoan, Lê Vn Th c thay làm chc y. S% tuyn duy t thì sai ng i
 v Kinh dâng np.
By gi V! c Cung  i ng làm phn, tim x ng Long Bình V ng, sai t ng th h là bn
Nhu qu$n công em quân ca châu i Man ánh các ng núi  châu Bch Thông, t Thái Nguyên,
bc thu thu m= bc. By gi, Bình An V ng sai bn Hi qu$n công, Qung qu$n công, Ph#ng qu$n
công em quân tin ánh, li sai t ng trn th V Ngh a hu Tng Thì Chiu d?n  ng i ánh phá
gi+c.
Tháng 8, ngày 16, có l nh ch cho tr ng quan các dinh và cai quan các c, i r'ng: [74a] Các
i tr ng và th i tr ng  các dinh, c, viên nào có hng công thn ht lòng c sc và bn ngh a
theo quân, lâu ngày có công, thì hãy khai rõ h tên, chú rõ t"ng m#c a ch, chc t c, hn n trung
tun tháng này  np, &i duy t nh làm bn g i cho nha môn ph# trách thng b% các chc  n
áp công lao.
Ngày 23, sao Thái Bch phm vào sao Thái *t.
Ngày 24, gi S u, vua bng.
By gi, Bình An V ng cùng vi triu thn bàn là thái t không thông minh m?n ti p, bèn l$p
con th là Duy Tân. nh ngày 27 tháng này lên ngôi  hành ti. i xá. %i niên hi u.
Xung chiu r'ng: Tr?m ngh , tri t sinh ra muôn loài là c, tt chuyn hoá, v$n hành âm
d ng [74b]  t= rõ vi d zng d#c2;  v ng nm gi< ngôi c dùng nhân, phi giáo hun, phúc lành
ban khp, cho sáng ngi o ln chí công. LJ mu không khác, li >p phi ban. N c nhà ta, tri cho
ng i theo, thn truyn thánh ni. K m u, s nghi p chính áng v>n toàn, k c ng, mi ging t$n
t ng y . Nh<ng gì  li cho i sau th c ã sâu xa lm! c Hoàng kho ta ni rng công ln, 
ngôi 23 nm, g+p khi m=i m t, em vi c n c phó thác cho tr?m. Tr?m  ng khi au xót, th ng nh
khôn nguôi. Song coi xã tc là trng, tm nén tình riêng, g &ng theo công lu$n, ã lên ni nghi p ln
vào ngày 27 tháng này nm này, sang nm sJ %i niên hi u. Tr?m t ngh ,  ng khi tu%i còn trW th,
ni nghi p gian nan to ln, cáng áng nh<ng lo không n%i, giúp z cn phi có ng i. Th c nh c
1

Ngc tn: mt loi thìa b'ng ngc dùng trong xe t l.

2

Nguyên vn là "... d thn tính d#c chi c". Bn dch c! dch là "...  c phát d#c thiêng liêng". Chúng tôi cho là ch< "thn"  câu
này vn là ch< "hin" b khc nhm. "D hin tính d#c chi c..." là  i vi "d th i công chi o"  d i.
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sáng sut khuông ph ca Ch suý th &ng ph# Bình An V ng [75a] và sc giúp r$p b% khuyt ca các
huân c u i thn và các quan t h<u thân c$n, mi mong có th ni  &c c nghi p tt lành, rng t=
li dy i tr c, trên áp lòng tri, d i tho ý dân,  ni dài phúc ln ca tông xã n c muôn nm
không dt. Nay tr?m coi n c tr dân, chính là lúc bn ph ng mong  &c ban n h ng phúc. Phi nên
d ng o, dy dân, ban n, xung phúc,  cùng vi thiên h chn chnh bu%i u. SJ ly sang nm làm
Th$n c nm th 1. Nay  ng bu%i u coi vi c n c, nên rng ban n cho bn bin, có nh<ng iu
m rng ân ban, công b tr c thiên h nh : Ban t c hi u và rung t cho công thn, gia phong cho
các v thn trong t in1, tha nh<ng thu còn b= phiu, th ng xót chiu c dân xiêu tán mi tr v,
xét th c tình nh<ng ng i tr c ã nh$n chc nguw  tr li ca ci khi tr c, cùng là các quan trong
ngoài  &c ban ân, thng cp, và các bn d!ng s , sinh , xã tr ng, quan viên t tôn, u  &c
[75b] ban th ng theo th b$c khác nhau.
Ôi, sang s a bu%i u, ngh a ln Xuân Thu nht thng, nay xem hi n t &ng rõ ràng, h ng v$n
n c gm c Ân, H s nm, h&p phúc dài lâu to ln. Bá cáo xa gn, thy u nghe bit".
Ngày 25, b L ra bng yt th r'ng: i Hành Hoàng  chu tri, thn dân trong n c phi
chiu theo th b$c  tang mà tuân hành. Còn Th &ng ph# là b$c huân v ng, và là trng thn ca xã
tc, không cùng ngang hàng vi các quan, nên  tang 100 ngày. Các thân v ng và các quan vn võ,
t" qu$n công tr lên, mà d ban chu (nu theo quân dinh thì không câu n ) cùng các viên  triu
 ng (t" ng! ph^m tr lên), các viên coi mt ph ng di n  ngoài nên  tang 3 nm. Quan võ t" t c
hu, bá  ng! ph^m tr lên (nu theo quân dinh thì không câu n ); Ni giám ty t" l#c ph^m [76a] tr
xung, vn giai t" th lính các b, các t , các ph huy n và hi u quan tr lên (nu theo quan dinh thì
không câu n )  tang 1 nm. Võ giai t" l#c ph^m tr xung, vn giai t" bát c u ph^m có d triu yt
 tang 9 tháng. Các h s , v s , hi u s án li, hoa vn  tang 5 tháng. V& các quan viên d hàng
m nh ph#  tang 1 nm, không d hàng m nh ph#  tang 100 ngày, u cm trang sc. Các m
quan, t#ng quan,  &c ct nhc mà ch a có chZ b% và các quan tp l u  tang 5 tháng. Xá nhân, vn
thuc, quan viên t tôn, t ng thn, xã tr ng, cùng th% tù, ph# o và ng i làng vua, dân trong Kinh
k` u  tang 100 ngày. Dân chúng các x trong n c  tang 27 ngày. Cm ht âm nhc và m+c dùng
các th l#a màu, châu ngc, vàng bc. Con trai con gái ly v& ly chng thì con cái nhà quan viên hoãn
100 ngày, th dân 27 ngày; u bt u t" ngày nh$n  &c l nh này.
[76b] Hôm y, gi S u, sao bng rt nhiu, dài nh tm l#a, khi sa xung t, có ting kêu nh
sm ln.
Tháng 9, ngày 20, sai t ng s r c linh c<u ca i Hành Hoàng  v sn lng.

1

T in: s% ghi các v thn 
thn.

&c nhà n c chính thc công nh$n và cho th cúng. Các v thn không n'm trong t in ca dâm
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[1a]

K Nhà Lê
Kính Tông Hu Hoàng
Tên húy là Duy Tân, con th* c+a Th Tông,
lng Hoa Loan.



ngôi 20 nm, th 32 tu$i, bng táng

Vua tng mo hùng v, n!i ngôi gi nghi p mà trong nc bình yên. Nhng li riêng
nghe mu gian, n n?i có vi c chjng lành, thc rt áng thng.
Canh Tý, Th$n c nm th 1 [1600], (T" tháng 11 tr v sau là Ho'ng nh nm th 1; Minh
Vn Lch nm th 28). Mùa h, tháng 5, n c to.
By gi, Thái uý oan quc công Nguyn Hoàng ngm sai bn K qu$n công Phan Ngn, Tráng
qu$n công Ngô ình Nga, Mj qu$n công Bùi Vn Khuê m u phn.
Bình An V ng cùng các quan  ng bàn vi c ánh d>p, Hoàng mun k ca mình trôi chy, gi
v xin em quân u%i ánh, ri t ht doanh tri, trn v Thu$n Hoá1. By gi trong n c lon lc, lòng
ng i dao ng, V ng bèn h v [1b] hoàng th &ng tr v [Tây ô]  lo gi< t cn bn.
Khi y, bn Phan Ngn, Ngô ình Nga, Bùi Vn Khuê em quân ph# tr& theo h Mc, chiêu an
các thành th. Ri Ngn ng Vn Khuê có m u khác, lin sai ng i bn cht Vn Khuê  gi<a sông. Ngn
t x ng là Tit ch Sinh quc công, ình Nga t x ng là Thái bo Hoa qu$n công, em Ngn (không rõ
tên) t x ng là Tin b dinh Qu`nh qu$n công, dùng niên hi u Càn Thng2 ca h Mc trong các bn yt
th ho+c l nh cm.
V& Vn Khuê là Nguyn Th Niên mun báo thù cho chng, khóc bo quân lính ca chng r'ng:
"Ng i nào dc sc n n, git  &c Ngn sJ có trng th ng". Ngn nghe th gi$n lm.
Tháng 6, ngày mng 1, Ngn em quân n Hoàng Giang ánh nhau. Quân ca v& Vn Khuê
bn cht Ngn  gi<a sông.
Bình An V ng sai Thiêm ô ng s Gia Lc t Lê Ngh a Trch em th cho thái uý oan quc
công Nguyn Hoàng  Qung Nam.
[2a] Th vit: "B$c i thn, ngh a phi cùng vui, cùng bun vi n c. C$u i vi n c mà nói,
thì là b tôi huân c u i i, i vi nhà mà nói, thì là tình ngh a chí thân. Mi ri, h Mc tim nghch,
v$n n c gian truân, tiên t% là Thái t H ng Quc Chiêu Huân T nh công (H ng Quc công Nguyn Kim
là ông ngoi ca Bình An Vng, cho nên c!ng gi là tiên t%) u tiên khi x ng i ngh a, giúp Trang
Tông Hoàng  trong lúc gian nan, s a li danh ph$n. Tiên t% mt i, tiên kho là Minh Khang Thái
V ng3 gi< trng trách ca n c, thy c$u là ng i rut tht, trao cho hai x Thu$n, Qung. C$u t" khi
1

Bn Phan Ngn chim gi< c a i Yên, tc c a Liêu sau này. Hoàng nhân th, xin em quân bn b i d>p lon, ri th"a c, theo
 ng bin tr v Thu$n Hoá, nh ng còn  li ba ng i con  làm con tin.

2

Càn Thng (1593 - 1625) là niên hi u ca Mc Kính Cung.

3

Tc Trnh Kim.
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nh$n  &c m nh l nh, vZ yên dân a ph ng, th c là có công. Tiên kho chu tri, cháu gi< binh
quyn, v?n  c$u gi< chc c!. Nhiu ln g i th gi#c c$u dc thu tin thu, v$n ti l ng th c  giúp
vi c chi dùng ca nhà n c, c$u th ng ly c  ng bin gian nan him tr  t" chi. n khi Kinh
thành ã ly li, thiên h ã yên [2b] c$u mi ung dung theo v. Triu ình u ãi, cho coi mt ph Hà
Trung và by huy n min trên trn Sn Nam, trao cho chc H<u t ng, có ý mong c$u và t t ng Vinh
quc công Hoàng ình Ái giúp r$p hai bên t h<u  hoàn thành s nghi p trung h ng1,  vZ yên dân
chúng n c Nam. Mi ri, bn nghch thn Phan Ngn, Bùi Vn Khuê, Ngô ình Nga manh tâm phn bi,
n%i quân làm lon, cháu  ng cùng vi c$u trù tính vi c binh, truy quét ng nghch, chEng ng c$u
không &i m nh, t ti n b= v, làm dao ng lòng dân a ph ng. Không bit ó là bn ý ca c$u, hay
là nghe lm gian k ca bn phn nghch. Nay Bùi Vn Khuê, Phan Ngn ánh ln l?n nhau, và u ã b
git c. Th mi bit o tri sáng rõ; tai ho không kp tr gót, chc c$u c!ng bit c ri. Vi c ã nh
th, nu c$u qu bit tnh ng ra, hi li lZi tr c, ngh n công nghi p ca tiên t%, [3a] nên sai ng i
mang th n hành ti ly trình, ri c np tin thu  cung vi c chi dùng ca nhà n c thì ly công
tr" lZi, triu ình ã có pháp in, mà công lao ngày tr c ca c$u li  &c toàn v>n, huân danh s
nghi p bao i, bn lâu mãi mãi. Nu không th, thì ly thu$n ánh nghch, triu ình hùng binh ã có
c ri, danh tit ca c$u sJ ra làm sao? C$u trong vi c quân th ng v?n l u ý n kinh s , xin hãy ngh
kj,  ng  hi h$n v sau".
Ngh a Trch vào trong cõi, do bit Hoàng vn là ng i a m u, lin b= chiu th vào ng, giu 
b#i r$m ngoài ng ri sai xá nhân chuyn báo. Hoàng nghe tin Ngh a Trch ti, l$p m u c p chiu
th , làm nh#c s g. êm sai d!ng s n chZ tr c p ht hòm xing em v, thy không có chiu th ,
li sai ti t ht c quán tr. Hoàng [3b] cho là giy t u b cháy ht trong ám l a ri. Hôm sau,
Hoàng thân d?n t ng tá chnh n voi ng a, nghi v ra ón, trông thy Ngh a Trch hai tay b ng th i
n, ly làm kinh ngc, bo vi t ng tá r'ng: "Tri sinh ch t ng, triu ình có ng i gi=i". T" y,
không có ý ngp nghé gì n<a.
Ng i a ph ng min ông là nguw Uy V! hu (không rõ tên) thng xut 300 binh thuyn o
ó, t x ng là Hi D ng i t ng. Ng i h Mc là nguw K` Hu V ng chiêu m quân  Sn Nam, t
x ng là Nam th% tit ch.
By gi, m> Mc M$u H&p nguw x ng là Quc m?u, lên thay ngôi báu. Ng i tông tht h Mc
và d ng khi tr c tránh vào r"ng núi, n ây cùng vi con tr ng ca M$u H&p (không rõ tên) u
n kính ly chào. M> M$u H&p sai ng i i ón Kính Cung, t ban ân th ng, trên t" quan viên, d i
n th dân, không k [4a] công lao mi hay c!, u phong làm các chc ô ch huy s, ng tr, thiêm
s , t h<u hi u im.
Mùa thu, tháng 7, Kính Cung khi hành t" c a quan, n Th Cu, huy n V! Ninh, bn Ngô ình
Nga u em quân huy n mình ra ón. Kính Cung u cho gi< chc c!. Th ri, quan viên t ng s
trong n c cùng r c Kính Cung ti Kinh s .
By gi, vua  Thanh Hoa, l u Trn qu$n công Trnh Lân  li h giá, sai Th &ng ph# Bình An
V ng em quân ra óng  x Bái ính. Quân Vân nguw (không rõ tên) n hàng, h l nh tha ti cho.
Tháng 8, tin quân ra ph Tr ng Yên. Bt  &c m> M$u H&p  thành Trung ô2. Thuyn ra
c a sông Hát, tin thEng n Kinh. Quân Mc thua to, cht ui nhiu không k xit. T" y thu ph#c
ht Kinh thành.
Vài ngày sau, em Phan Ngn là qu$n Qu`nh ra thú, c!ng tha ti cho. [4b] By gi, t ng Tây
o nguw là qu$n Nhai (không rõ tên), qu$n Cao (không rõ tên) óng quân  mn Nh$t Chiêu. Ban êm,
i quân bí m$t tin n dinh Nh$t Chiêu. Qu$n Nhai s& chy. Thu  &c 40 chic thuyn và 7 con voi,
em dâng  c a dinh. V ng m"ng lm.

1

Nguyên vn là "t trung thiên chi nghi p",  ây, hEn là khc in sai ch< "h ng" thành ch< "thiên". Nên s a là "t trung h ng chi
nghi p".

2

Trung ô: tc là thành Thng Long.
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Tháng 9, bt  &c Ngô ình Nga  sông Thiên c1 dâng np  c a dinh, sai em chém. Uy V!
hu và Nam D ng hu nguw (u không rõ tên) em 200 chic thuyn n x Ông Mc2, huy n Thanh
Trì giao chin vi quan quân, thua to; Uy V! hu chy ra chim gi< c a bin.
Ngn cm vi c mua bán mui.
Mùa ông, tháng 10, Bình An V ng sai Hi qu$n công Nguyn ình Luân em quân i ánh
ph ng Nam. Thuyn n c a sông Hoàng Giang3, giao chin vi Nam D ng hu, b thua chy, b= li
hn 40 chic thuyn, thu quân tr v Kinh s . V ng n%i gi$n, lin bãi chc ca Luân.
[5a] Tháng 11, i xá, %i niên hi u, ly nm y làm Ho'ng nh nm th 1.
Bc cu phao qua sông Cái  bn Ông Mc.
Tháng 12, git Vn qu$n công (không rõ tên)  Tho Tân.
Mc Kính Cung chy n huy n Kim Thành, sai qu$n Nam (không rõ tên)4 gi< huy n Nam Xang,
l$p doanh tri thu b, ngày êm tun hành phòng gi<. Qu$n Nam git Uy V! hu  c p l ng th c.
Các t ng  Sn Tây là bn qu$n Nhai, qu$n Cao lánh v  i ng, b viên th% quan  ó ngm ánh
thuc c git cht.
Tân S u, [Ho'ng nh] nm th 2 [1601], (Minh Vn Lch nm th 29). Mùa xuân, tháng giêng,
i quân ca Bình An V ng tin phát, giao chin vi ng gi+c là Nam D ng [hu]5. Tin phong ca
quan quân là Chn qu$n công (không rõ tên) cht ti tr$n. V"a khi qu$n Nam và qu$n Nga ca gi+c u
cht, quan quân i thng, thu  &c thuyn bè, ph# [5b] n<, trâu bò súc v$t và tin ca k hàng nghìn
em v Kinh.
Bêu hai th cp ca qu$n Nam và qu$n Nga  Tr ng Yên  th uy. Sau li bt  &c em ca
qu$n Nam là qu$n Tào và qu$n V em np  c a quân, u chém c. H l nh chiêu an, dân chúng vui
vW thu$n ph#c.
Tháng 3, Bình An V ng sai quân i d>p min Hi D ng. Mc Kính Cung nghe tin, b= c binh
mã mà chy. i quân n ni, t ht doanh tri ri v.
Mùa h, tháng 4, bt  &c qu$n D!ng nguw em git. (Qu$n D!ng ng i huy n Thanh Trì).
Tri m a á.
Tháng 5, s a p ê  ng t" huy n Ch ng c n huy n Mj L ng  ón r c xa giá.
Mùa thu, tháng 8, vua t" Thanh Hoa tin v Kinh s , ng lên chính i n. Có im rng vàng.
[6a] Mùa ông, tháng 11, bt u m [li] khoa thi H ng chn hc trò.
Tháng 12, sai ng qu$n công Nguyn Khai em quân i d>p các vùng Sn Nam, Kinh Bc. n
tháng 2 nm sau tr v Kinh.
Nhâm Dn, [Ho'ng nh] nm th 3 [1602], (Minh Vn Lch nm th 30). Mùa xuân, tháng 2,
thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn ng 10 ng i. n khi thi ình, vua ng i n Kính
Thiên, thân hành ra u  vn sách. Cho bn Nguyn ng 2 ng i Z tin s xut thân, bn Nguyn
Cung 8 ng i Z ng tin s xut thân.
1

Sông Thiên c: tc sông ung ngày nay.

2

X Ông Mc: tc là ô ng Mác ngày nay.

3

C a sông Hoàng Giang: nay là ngã ba Tun V

4

Theo C ng m#c q.31 thì qu$n Nam là Nguyn D#ng (chính tên là Nguyn Nhi m, vì tránh huý ca T c, nên chép là D#ng),
con Nguyn Min. Cha Min là Nguyn Thin, u hàng chúa Trnh nm 1550. Sau khi Thin cht, Nguyn Min cùng anh là
Nguyn Quy n li tr v vi h Mc.

5

Nam D ng: tc Nam D

ng hay ngã ba Vàng.

ng hu là t c phong ca Nguyn Nhi m, có chZ còn gi là qu$n Nam.
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Tháng 2 nhu$n, viên th% t ng i ng là Thun qu$n công (không rõ tên) v hàng.
Tháng 3, tri m a á.
Mùa h, tháng 4, bt  &c Hu V! V ng nguw óng c!i gii v Kinh s em chém.
Tháng này, ngày 15, có nguy t th c1.
Mùa thu, tháng 8, Bình An V ng duy t quân  Tho Tân.
Quý Mão, [Ho'ng nh] nm th 4 [1603], (Minh Vn Lch nm th 31). Mùa xuân, tháng 3,
trong m+t trng có 3 im en.
[6b] Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, có nh$t th c.
Có ng i huy n Thanh Mi n ang êm vào trong i n ngi lên ngai rng, sai em chém.
By gi, Bình An V ng ng ng qu$n công Nguyn Khai có b#ng khác, sai ni giám Nhc qu$n
công Bùi S Lâm cùm trói li, tra xét không có tang chng, sau mt nm thì tha.
Giáp Thìn, [Ho'ng nh] nm th 5 [1604], (Minh Vn Lch nm th 32). Mùa xuân, thi Hi các
s nhân trong n c. Ly Z bn +ng Duy Minh 7 ng i. n khi thi i n, cho bn Nguyn Th Tiêu 2
ng i Z tin s xut thân, bn +ng Duy Minh 5 ng i Z ng tin s xut thân.
Bính Ng, [Ho'ng nh] nm th 7 [1605], (Minh Vn Lch nm th 34). Sai chánh s Lê B$t
T, phó s Nguyn D#ng và Nguyn Khc Khoan sang nhà Minh dâng l t n. Li sai hai s b gm bn
chánh s Ngô Trí Hoà và Nguyn Th c [7a], các phó s Phm Hng Nho, Nguyn Danh Th, Nguyn
Úc, Nguyn Duy Thì sang tu cng nhà Minh.
inh Mùi, [Ho'ng nh] nm th 8 [1607], (Minh Vn Lch nm th 35). Mùa xuân, thi Hi các
s nhân trong n c. Ly Z bn Ngô Nhân Tri t 5 ng i. n khi thi i n, cho L u ình Cht Z tin s
xut thân, bn Ngô Nhân Tri t Z ng tin s xut thân.
Mu Thân, [Ho'ng nh] nm th 9 [1608], (Minh Vn Lch nm th 36). Mùa xuân, tháng 2,
ngày mng 3, m+t tri có hai lp qung.
Nm y, trong n c b ói. Mùa thu, mùa ông thóc go quá t, nhiu ng i cht ói.
Canh Tut, [Ho'ng nh] nm th 11 [1610], (Minh Vn Lch nm th 38). Mùa xuân, thi Hi
các nhân s trong n c. Ly Z bn Nguyn Tin D#ng 7 ng i. n khi thi ình, cho Nguyn Vn Khuê
Z tin s xut thân, bn Nguyn [7b] Tin D#ng 6 ng i Z ng tin s xut thân.
Mùa ông, tháng 10, H b t th lang Din Gia hu Lê B$t T khai vi Bình An V ng v vi c
th nht là l$p th t , d trao binh quyn  c kt lòng ng i; vi c th hai là x trí bn phiên trn
mnh  thng nht ch : "B$c v ng gi coi c n c là mt nhà, bên gi ng n'm, lJ nào  cho kW
khác n'm ngáy? Nay các x Thái Nguyên, Lng Sn, Qung Nam, Thu$n Hoá vn là b cõi ca Tiên
v ng, th mà lâu nm cha t ,  m+c cho h ngoan ngnh. Nu không x trí, s& thành mi lo sau
này. Nay thánh th &ng gng chí anh hùng, trm tr$n trm thng mà ly  &c c thiên h. T ng tá
ông nh mây vn, quân s d!ng mãnh, kj thu$t tinh nhu . Ng a ung thì n c sông cn, mài dao thì
á núi l, thuyn chin nghìn chic, voi khoW hàng trm. [8a] Quân tinh nhu trong n c u hp c 
Kinh s mà nuông gi+c không ánh, th là nuôi h%  mi lo v sau v$y. Ngày x a,  ng Hin Tông
nghe li bàn ca Hoàng Th ng, ly pháp  mà kim ch phiên trn, ri làm nên công nghi p trung
h ng. T" i  ng n nay há li không còn nh<ng li trung thành nào  trình lên n<a hay sao? Kính
xin quyt oán thi hành. C nghi p c vn nm vô cùng ca n c nhà là do  y".
Tân Hi, [Ho'ng nh] nm th 12 [1611], (Minh Vn Lch nm th 39). Mùa ông, tháng 10,
ngày 16, núi Tn Viên b l n hn 12 tr &ng. Ngày 18,  huy n Yên Vi t1, tri m a máu sut mt ngày
mt êm.

1

Bn dch c! không ghi s ki n này.
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Nhâm Tý, [Ho'ng nh] nm th 13 [1612], (Minh Vn Lch nm th 40). Mùa thu, tháng 8,
Ng s ài thiêm ô ng s Ph ng Tuyn bá Nguyn Duy Thì cùng giám sát ng s 13 o là bn
Phm Trân khi lên Bình An V ng r'ng:
"Dân là gc ca n c, o tr n c ch là yên dân mà [8b] thôi. Li ngh r'ng tri vi dân cùng
mt lJ, lòng dân vui thích tc là  &c ý tri ri. Cho nên ng i gi=i tr n c, yêu dân nh cha m> yêu
con, thy h ói rét thì th ng, thy h lao kh% thì xót, cm hà khc bo ng &c, ngn thu khoá b"a
bãi,  cho dân  &c tho sng mà không còn ting su h$n oán than. Th mi là bit o tr n c, bit
cách sai dân. Nay thánh th &ng  ý ti dân, thi hành mt chính sách ct  nuôi dân, ban ra mt m nh
l nh, c!ng nghiêm rn nhiu dân. Lòng yêu dân ó, th c là l &ng c ca tri t, cha m> v$y. Nh ng kW
th"a hành thì ch a bit th theo c ý ca b trên, ch chm làm iu hà khc bo ng &c, ua nhau xa
x, coi mt huy n thì làm kh% dân mt huy n, coi mt xã thì làm kh% dân mt xã, mi vi c nhiu dân,
không iu gì không làm, [9a] khin dân trong n c, con trai thì không có áo, con gái thì không có váy,
ti c hát x ng không còn, l c i xin không , sng nuôi cht  a không trông c$y vào âu, n ung
chi dùng hàng ngày mi b u thiu, dân mn nghèo hèn cho n sâu b c= cây u không sng n%i.
Vì th, cm ng n t tri, khin cho lòng tri  trên không thu$n, tai ho l! l#t tràn ng$p quá mc
th ng, chc là có quan h vi chính s hi n nay, há chEng nên s& hãi, tu tnh, ngh n ti lZi gây nên
th sao? Nu bit thi hành chính sách bo v dân thì d i thu$n lòng ng i, trên h&p ý tri, và chuyn
tai ho thành im lành, lúa  &c mùa luôn, ng i ng i no , trong n c thái bình, c nghi p c
muôn nm ca n c nhà t" nay c!ng do ó mà bn v<ng lâu dài v$y".
Mùa ông, tháng 10, thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng bt  &c Tiêu quc [công] nguw 
núi Thiên Ki n [9b] (Tiêu quc [công] ng i xã Bt ot, huy n Kim Bng).
Quý S u, [Ho'ng nh] nm th 14 [1613], (Minh Vn Lch nm th 41). Mùa xuân, thi Hi các
s nhân trong n c. Ly Z bn Bùi Tt Thng 7 ng i. n khi thi ình, cho bn Nguyn Tun 7 ng i
u Z ng tin s xut thân.
Mùa h, tháng 4, sai hai oàn s b gm chánh s L u ình Cht và Nguyn ng, cùng phó s
Nguyn c Trch, Hoàng K`, Nguyn Chính, Nguyn S Khanh sang tu cng nhà Minh.
Tháng 5, ngày r'm, có nguy t th c.
Tháng 8, sai thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng i d>p các x Yên Qung  m rng b cõi.
i n âu, nhân dân quy ph# n y. [Trnh Tráng]  li thuc t ng trn gi< ri v.
[10a] Mùa ông, tháng 11, sai triu thn chia nhau i các x xét h=i nZi au kh% ca dân gian.
Ng i phiêu git thì tha tp dch ba nm  v yên c ph#c nghi p.
Giáp Dn, [Ho'ng nh] nm th 15 [1514], (Minh Vn Lch nm th 42). Mùa h, tháng 6, sc
phong các v ng tôn là Trnh Tr &ng làm Liêm qu$n công, Trnh Tc làm Vinh qu$n công, Trnh  làm
H ng qu$n công, Trnh Bng làm Hi qu$n công, Trnh Trân là Ph% qu$n công, Trnh Liêm làm Lãng
qu$n công, Trnh Thc làm Luân qu$n công, Trnh L làm Hoà qu$n công.
Mùa thu, tháng 9, phong v ng t là Trnh L làm Qu`nh qu$n công. Ly Hình khoa ô cp s
trung Nguyn H<u Tác làm tham chính Hi D ng.
Mùa ông, tháng 11, có ting sm.
[10b] t Mão, [Ho'ng nh] nm th 16 [1615], (Minh Vn Lch nm th 43).
Mùa xuân, tháng 2, quan triu  ng là bn Nguyn L dâng khi trình bày thói t  ng thi
gm 8 iu. Bình An V ng khen nh$n, +c cách ban th ng rt h$u.
Tháng 3, ngày mng 1, có nh$t th c.

1

Huy n Yên Vi t: sau là huy

n Vi t Yên, nay thuc tnh Hà Bc.
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Ngày 28, gi Thân, n c m các xã Ho'ng Li t, Thnh Li t bZng d ng khô cn, sau 5 khc li
y nh c!.
Mùa thu, tháng 8 nhu$n, sai bn Thái uý Th qu$n công Nguyn Cnh Kiên cùng vi bn Hình
b th &ng th kiêm ông các hc s Mj Khê hu Nguyn L ón tip s thn tr v.
Bính Thìn, [Ho'ng nh] nm th 17 [1616], (Minh Vn Lch nm th 44). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày 26, có nguy t th c.
Tháng y, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn V! Min 4 ng i. n khi thi ình, cho bn
Lê Trí D#ng Z ng tin s xut thân.
Tháng 2, ly Li b h<u [11a] th lang Xuân D ng bá Nguyn Danh Th làm H b t th lang;
Công b h<u th lang L Xuyên bá Nguyn Khc Khoan làm Hình b t th lang; Ng s ài thiêm ô ng
s Ph ng Tuyn bá Nguyn Duy Thì làm phó ô ng s . Li bàn công i s, thng t khanh Nhân L nh
bá L u ình Cht làm Li b h<u th lang; Phúc Nham bá Nguyn ng làm H b h<u th lang, u gia
t c hu; Tham chính  ng Xuyên t Nguyn Chính làm Thái bc t khanh, t c bá.
Tháng 3, ngày 27, thng Th v s ông D ng hu Nguyn Vn T làm Mi n qu$n công, Hoa
D ng hu V ng Châu làm Phó qu$n công.
Mùa thu, tháng 9, bn H b t th lang Din Gia hu Lê B$t T và Li b h<u th [11b] lang
Nhân L nh hu L u ình Cht dâng khi lên Bình An V ng r'ng: Lòng tri nhân ái, tt t= im trong
khin trách bo ban, nu không bit t s a mình thì tri li xut hi n tai bin khác th ng  cnh cáo,
rn e. Qua ó  bit lòng tri nhân ái vào ng i làm vua ã n ht mc v$y. Khong tháng 5 tháng 6
nm nay,  ng mùa cày cy, tri ã làm hn hán, nhà nông tht vng. Nay ngày tháng 8, lúa má
 ng làm òng, tri li giáng i hn khp c mi ni. Mt nm hai ln hn, tai d xut hi n lin lin,
dân thôn quê bao ng i ta oán, chc là có quan h n chính s hi n nay mà xy ra nh th. Nay nghe
có l nh thúc các huy n, xã x Thanh Hoa theo t"ng hng tuyn thêm binh lính. S& r'ng bây gi không
phi là lúc duy t tuyn. Nu l nh y thi hành thì nh<ng ng i quyn th cai qun c!ng theo th mà bt
ch c, li tuyn b% thêm, dân [12a] chu sao n%i? Kính xin ly lòng kính tri th ng dân, tm d"ng vi c
òi thêm lính  làm iu nhân chính. Nh th thì >p lòng dân,  &c ý tri, khí hoà em n im lành,
m a móc thu$n thi, lúa má t i tt, nhân dân  &c h ng phúc lành no , th n c v<ng vàng nh
bàn thch, Thái Sn, mà con cháu  &c h ng phúc mãi không cùng.
inh T, [Ho'ng nh] nm th 18 [1617], (Minh Vn Lch nm th 45). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày r'm, có nguy t th c.
Ly Lang trung Bùi Bnh Di làm giám sát ng s o Yên Qung vì c là c h trung ngh a, tr c
sau v>n tit. Li ly Lang trung Z Th Long làm giám sát ng s o Qung Nam và cha Long có công
vi n c cho nên ct nhc.
Mùa thu, tháng 7, ngày 15, có bão ln, n c l#t tràn ng$p, thóc lúa mt [12b] ht.
Ngày 16, có nguy t th c.
Gia phong Li b th &ng th ch ng l#c b s kiêm Ng s ài ô ng s L qu$n công Nguyn
Vn Giai làm thiu phó.
Tháng 9, by gi lúa  ng chín, có bão to, n c m+n vz vào, dân gn bin b hi nhiu.
X Sn Tây có nhiu sâu lúa.
Mu Ng, [Ho'ng nh] nm th 19 [1618], (Minh Vn Lch nm th 46). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày r'm, có nguy t th c.
Tháng 2, sai Thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng em thuc t ng là bn Th qu$n công
Nguyn Cnh Kiên, L qu$n công Nguyn Vn Giao, Bt qu$n công (không rõ tên), H<u qu$n công T
Th Phúc, +ng qu$n công Nguyn Khi, Ph# qu$n công Nguyn Hc cùng vi c th L b t th lang
Ph ng Lan hu Nguyn Th c; li sai Thái bo Vn qu$n công Trnh Xuân em thuc t ng là bn Cng
qu$n [13a] công Hoàng ình Phùng, Luân qu$n công Trnh Thúc, Ph% qu$n công Trnh Trân, Lãng qu$n
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công Trnh Liêm cùng vi c th là Phó ô ng s Ph ng Tuyn bá Nguyn Duy Thì, chia thành hai
o tin quân h&p ánh Khánh V ng h Mc1 và bn Trí Thu nguw. ng gi+c nghe tin, u trn xa.
Thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng m$t sai Phú Lc hu (không rõ tên) chém  &c L$p qu$n
công nguw.
Tháng 3, sai Thái bo Trn qu$n công Trnh Lâm em bn thuc t ng là bn Lc qu$n công
(không rõ tên), Hi qu$n công Trnh Bng i ánh ng nguw  V! Nhai. Ly Hình b t th lang L
Xuyên bá Nguyn Khc Khoan làm c th. Li sai thêm 1.000 t ng s dinh T quân và 1.000 t ng s
dinh Tin quân cùng tin ánh. ng gi+c nghe tin u s& hãi [13b] tan vz.
Mùa h, tháng 4, by gi lúa rt tt, bèn chia sai bi p ê iu các x  phòng nn l#t.
Tháng y, núi ng C%  xã an Nê th &ng, huy n Yên nh b l. Sai quan n cáo t.
Ngày 2, gi Dn, có sao Ch%i mc  ph ng tây nam, hình nh tm l#a =.
Ngày 28, gi D$u, có ngôi sao bay thEng v ph ng tây, hình nh tm l#a.
Tháng 4 nhu$n, sai bn Thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng và Thái bo Vn qu$n công
Trnh Xuân c l nh voi ng a, quân lính i ánh bè ng Hào qu$n công nguw  vùng Yên D!ng2. [14a]
Các quân b lam ch ng phi tr v, ng i ng a t%i hi nhiu.
Mùa thu, tháng 8, tri m a vàng, hình nh ht go vàng, li m a go, nh loi go en, m a
r &u, nh là r &u ngt.
Tháng 9, by gi có khí trng nh hình cái búa ng thEng, mZi êm hi canh nm th ng hi n
ra  ph ng ông nam, t" h tun tháng y n th &ng tun tháng 10 mi ht.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 4, Li b t th lang Phú Xuân hu Ngô Trí Hoà, H b t th
lang Din Gia hu Lê B$t T cùng vi bn Phm Trân dâng khi lên Bình An V ng r'ng: Trm thy, h
tun tháng 9 nm nay có sao l mc  ph ng nam vào gi Dn, dài n hn 1 tr &ng, li có sm ng
trái thi. Tháng tr c li m a ra go en, m a ra [14b] cát vàng. Các vi c y u là quái d, chc là có
quan h vi chính s hi n nay. Nh<ng vi c trái lJ hi o khó mà k ht, xin trình bày sáu vi c sau: 1Xin s a c  cu m nh tri; 2- Ngn quyn hào  nuôi sc dân; 3- Cm phin hà  dân sng  &c;
4- Cm xa x  ca dân di dào; 5- D>p trm c p  dân an c ; 6- S a quân chính  bo v dân. By
gi vua trao ht mi vi c quc gia cho Bình An V ng quyt nh, cho nên khi trình lên là mun 
v ng bit rõ mà giúp vi c thi hành nhân chính.
Li b h<u th lang Nhân L nh hu L u ình Cht dâng khi lên Bình An V ng r'ng: "Trm ngh ,
tri giáng tai d hay ban im lành là do có c hay không. Làm iu thi n thì hi n ra im lành, làm
iu ác thì rn b'ng tai d. Song nhân tai d mà s a c thì không [15a] t%n hi gì. Cho nên ng i x a
ly tri  t x mà kính c^n i vi m nh tri. Hán Vn  bit thu$n lòng tri mà bin d u ht,
Tng Cnh Công nói mt câu lành mà sao xu lui i. Nhà n c ta t" khi khôi ph#c n gi, tri t ch a
ng, im lành ch a n, mà tai d li liên tip xy ra. Nh mùa thu nm nay, tri m a xung than en
thì ó là tai d, nh ng  ng thi tránh nói là tai d, li bo là m a go. âu phi n mc khí hoà nh
i Hoàng  mà tri m a ra go? Tri m a xung cát vàng, ó là quái d, mà thu$t s li thích nói là
im lành bo là m a vàng. âu phi là v$n  &c hanh thông nh i H V! mà tri m a ra vàng? HEn
là tri t= s rn e mà ch a bit tnh ng, nên h tun tháng 9 qua n th &ng tun tháng này, sao l
hi n ra  ph ng ông nam, ai trông thy [15b] c!ng phi s& hãi, th c không phi là im l nh=. Có
phi do c ch a tu s a, chính còn thiu sót mà d?n n th chng? Nay chính s thi hành không b'ng
nm tr c, m nh l nh ban b không th theo ý khoan hng ca ng i trên, ch chm làm iu hà khc
tàn ng &c, vét ht tài sn ca dân, nh<ng ting than su kh% c!ng  cm ng n tri mà tri rn bo
b'ng im quái l, ng i làm chúa trông thy th c!ng nên t xét. Kính xin kính c^n s rn bo ca tri,

1

Tc Mc Kính Khoan.

2

Yên D!ng: tên huy

n, nay thuc tnh Bc Giang.
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th ng nuôi dân mn, mt chút gì có l&i cho dân u nên làm, mt t gì có hi cho dân u nên b=. Li
càng phi thi hành nhân chính i vi dân. Dân ph ph ng  Kinh k` th c áng th ng xót, nên truyn
l nh các t ng cm ngn bn c p ot  mnh gc r ca n c; dân Thanh Hoa t ching th c áng
th ng xót, nên nhc các t ng không  &c phin nhiu  làm v<ng [16a] nn móng ca nhà n c.
Nh th thì ng i gn i n mà vui lòng, ng i xa thì nghe ting mà kéo n. Th là  &c lòng dân.
Lòng dân vui  d i thì o tri ng  trên, sJ thy sao tai d chuyn thành sao sáng lành, m a tai d
chuyn thành m a hoà thu$n, các thc phúc u n c và v ng o i thành v$y".
Các triu thn dâng t tâu i l &c nói: "Mi quan h gi<a tri vi ng i là áng s& lm. Vi c
ng i không s a thì tri ly tai d  rn bo. Nm nay, t" h tun tháng 9 n th &ng tun tháng này,
mZi êm vào hi canh nm, sai tai d hi n ra  ph ng nam hình nh mây trng, hình nh l#a trng,
nh cái thoi nhn, nh cái m!i giáo, u uôi nh= và nhn, trông rt d s&. Li có m a vàng nh t,
m a xung go sc en, m a xung r &u v [16b] ngt, li thêm sm ng trái thi, tai d liên tip. Tai
bin không phi bZng d ng mà có, hEn là bên trong có lZi c, bên ngoài có lZi chính, k c ng l=ng lWo,
pháp l nh tr ni, quan li hà khc, dân chúng dao ng, vi c ng i có nhiu s bt hoà mà n th
chng? Kính xét Chu th có nói: "Vua thì xem vào sao Tu, các khanh s thì xem vào m+t trng, th dân
thì xem vào các sao", là nói vi c ng i có im  &c mt, tt xu u ng hi n theo loi c. Nm nay
ban êm hi n ra sao l, tai d xy ra luôn, ó là tri t= rn bo, chính là lúc phi s& hãi chm lo. Thy
lòng tri nhân ái, th ng ng# trong vi c rn trách thì xin s a úc  tr" i là  &c. X a Tng Cnh
Thông nói mt câu lành mà sau tai d phi lui i, Tng Thái Tông m àn trai nh ng mà sao Ch%i t
nhiên l+n mt. Xét vi c i tr c ã làm, có th chng nghi m. Bn thn [17a] cúi xin c ln cao sáng
nhân có tai bin mà s& hãi trách mình s a nt, +t àn cu tri, trai gii o ngm, ngõ hu lòng thành
cm thu n tri, hi n t &ng huyn vi c!ng ng theo, sao tai d lùi chZ, khí hoà sinh im lành, âm
d ng iu hoà mà m a gió phi thì, qun sinh hoà h&p mà muôn v$t ny n, nhân dân  &c vui chiu
chn êm m, nhà n c v<ng bn nh bàn thch, Thái Sn, c nghi p truyn ni t" nay  &c dài lâu, 
phúc ca tông miu xã tc kéo dài c muôn nm không cùng". Vua xem t tâu, l u li trong cung.
Tháng 11, canh nm, sao Ch%i mc  ph ng ông hn mt tháng mi l+n. Triu thn làm t
khi vi Bình An V ng r'ng: "Nm nay, h tun tháng 9 có sao l li hi n  ph ng ông nam; êm
ngày 11 tháng này li có sao l xut hi n. Tai d thy lin nh v$y [17b] chc là ng i trên c ch a tu
s a, chính s có chZ sai lm, ho+c m u ng i có ý  khác mà n th chng? Nh nhà vua r áo
khoanh tay  trên, nh<ng ng i thân c$n u là ngay thEng, mi vi c thi ành u theo chính o, thnh
thong v?n có kW gian ra vào ni i n, xui gi#c làm càn; nh vi c tuyn b% ã có Li b mà li có chc
danh trái l , vi c thu khoá ã có H b mà li sai ng i ra dân thu tranh, vi c ki n t#ng ã có nha môn
tra xét li có khi nghe li vu cáo, bt ng i ly ca, vi c quân ã có ph, ty, v s, li có khi sai ng i i
bt, quân dch n+ng n, xin chép  ra  tr" b= t tr c, chiu theo ó mà làm. K c ng pháp  ã
có phép c!  li, nh t ng ch cho coi quân, không  &c coi dân, mà nay bn cai qun li chuyên coi
dân, chuyên ly ca, chuyên git ng i, li tuyn riêng ly thêm lính, mt nhà n 5, [18a] 6 ng i, thu
thu n+ng n, mt th a rung n 2, 3 lp tô; bn cai t%ng, xã tr ng thì bt h=i vi c ki n t#ng v h
kh^u, hôn nhân, rung t, trên  ng b,  ng thu +t riêng nha môn tun ty, tun sát. Xin h l nh
cho các t ng ình bãi ht thy. Còn nh kW nào ngm có b#ng khác, ó là kW m u làm b$y, kính xin
V ng t xét nh. Nh<ng vi c t này là iu sao tri ã t= ý rn bo. Nay chính là lúc phi s& hãi tu
chnh. Nên tri u các i thn cùng các v ng t , d# cho bit v ng nghi p gian nan, phi tr" b= mi t ,
ct cho  &c lòng dân, ngõ hu lòng ng i vui, ý tri thu$n, sao tai d chuyn thành sao lành, i tr
bin thành thnh tr, thái bình  m i phn, con cháu truyn c nm, c nghi p n c nhà t" nay  &c
lâu dài mãi mãi. Xin V ng l u ý suy xét".
K Mùi, [Ho'ng nh] nm th 20 [1619], (T" tháng 6 tr i là Thn Tông V nh T nm th 1;
Minh Vn Lch nm th 47). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 16, [18b] gi Mùi, cháy ln, bt u t" c a
V ng ph, sau lan ra ph ph ng hai bên, cháy vào n lu c a oan Môn ca Triu  ng và các nhà
tr c hai bên t h<u u cháy ht sch.
Tháng 2, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Trn H<u L 7 ng i. n khi thi i n, cho
Nguyn Li Z tin s xut thân; bn Bùi Cu 6 ng i Z ng tin s xut thân.
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Tháng 3, Bình An V ng n lu  bn ông xem ua thuyn. Khi v n chZ ngã ba, ch&t có
súng np bn vào voi ca V ng. Bt  &c ng i bn, tng giam tra kho mi bit vua và v ng t
Trnh Xuân ngm m u git V ng.
Mùa h tháng 4, V ng sai phó Thanh qu$n công Trnh Tráng cùng ni giám Nhc qu$n công Bùi
S Lâm vào ni i n tra h=i, bit ht tình trng.
Tháng 5, ngày 12, bc vua tht c% cht. Sau truy tôn là Hu Hoàng [19a] , miu hi u là Kính
Tông.
Tháng 6, hoàng t lên ngôi  i n Cn Chính, %i niên hi u là V nh T nm th 1. i xá.
Tr c ây, Vn qu$n công Trnh Xuân ngm m u bn v ng ph#, n ây, Lê B$t T h+c ti, b
giam vào ni ph.

Thn Tông Uyên Hoàng

 (Thng)

Tên húy là Duy K>, con tr ng c+a Kính Tông, ngôi 25 nm, nh'ng ngôi 6 nm, li
lên ngôi 13 nm, th 56 tu$i thì mt, chôn lng Qun Ngc. Vua s!ng mi cao, m/t rng,
thông minh hc r(ng, mu lc sâu, vn chng gi@i, x*ng áng là bc vua gi@i. Song ch!n
cung vì không có ch (, mê ho/c Pht giáo, ó là ch? kém.
M> ngài là oan T" Hoàng thái h$u Trnh Th Ngc Trinh, là con gái th ca Th &ng ph# An Bình
V ng, sinh ra vua vào ngày 19 tháng 11 nm inh Mùi, Ho'ng nh nm th 9 [1607], [19b] n khi
Kính Tông bng, Bình An V ng tôn l$p làm vua. Ly ngày sinh làm Th D ng khánh tit.
Canh Thân, [V nh T] nm th 2 [1620], (Minh Vn Lch nm th 48). Vua Thn tông nhà Minh
bng, thái t Quang Tông lên ngôi,  &c 6 tháng thì bng. Hy tông lin lên ngôi, %i niên hi u là Thiên
Khi.
Sai hai s b gm chánh s Nguyn Th Tiêu và Nguyn Cung, phó s là bn Bùi Vn B u, Ngô
Nhân Tri t, Nguyn Khuê, Nguyn Tun sang tu cng nhà Minh.
Tân Du, [V nh T] nm th 3 [1621], (Minh Hy Tông Thiên Khi nm th 1).
Mùa thu, tháng 8, ph ng ông có cu vng trng, dài n n a tri.
Nhâm Tut, [V nh T] nm th 4 [1622], (Minh Thiên Khi nm th 2). Mùa thu, tháng 8, tri
m a to, thành ni l % n 6, 7 chZ, cng hn 30 tr &ng.
[20a] Quý Hi, [V nh T] nm th 5 [1623], (Minh Thiên Khi nm th 3). Mùa xuân, thi Hi
các s nhân trong n c. Ly Z bn Phm Phi Kin 7 ng i.
Mùa h, tháng 4, thi i n các cng s . By gi ng i làng Nguy t Viên, huy n Ho'ng Hoá là
Nguyn Tr$t ngm m &n ng i làm bài, vi c phát giác. V ng không b'ng lòng, cho nên khoa y không
cho treo bng vàng.
Tháng 5, ging á  c a chùa Báo Thiên bZng d ng b lp h=ng.
Tháng 6, Bình An V ng b cm, bèn cùng vi các quan vn võ bàn chn th t .
Ngày 17, triu thn tâu xin ly th t ca V ng là Thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng gi<
binh quyn, li ly con th là Thái bo Vn qu$n công Trnh Xuân ph# gi< binh quyn.
Ngày 18, Trnh Xuân t em quân lính, voi ng a, súng n bn b dàn bày  x ình Ngang, sai
bn i n qu$n công, Bàn qu$n công em quân phá vào Ni ph, c p ot voi ng a, vàng bc, ca ci,
bc [20b] V ng di ra ngoài thành, ri phóng l a t cháy tràn lan các x trong Kinh k`.
Lúc y, ch ng giám là Nhc qu$n công Bùi S Lâm thy vi c bin, liu mình phò V ng trong
lúc nguy nghi.
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Ngày hôm y, V ng th t Trnh Tráng hp bàn vi các quan, sai em là Thái bo D!ng qu$n
công Trnh Khi ón thánh giá và theo hu h v . V ng th t Trnh Tráng hi các quan vn võ  ch&
Nhân M#c, huy n Thanh Trì bàn vi c hành quân. By gi Bình An V ng xiêu git ra x Quán Bt, xã
Hoàng Mai, huy n Thanh Trì, sai Bùi S Lâm h v vào dinh ca em rut là Ph#ng quc công Trnh Z,
d# Trnh Xuân vào  trao cho i quyn. Xuân ng$m c=, ph ph#c  sân. V ng k ti ca Xuân là kW
lon thn t+c t , ri truyn S Lâm sai ng i ch+t chân Xuân cho cht.
By gi, Trnh Z sai con trai ca mình là Thc qu$n công [21a] (không rõ tên) i ón th t
Trnh Tráng ti bn doanh. Th t Trnh Tráng bèn cùng vi qu$n Thc c zi chung mt con voi mà i.
By gi L u ình Cht bit rõ cha con Trnh Z ngm m u làm phn, lin ro b c u%i kp can r'ng:
"Qu$n Thc là tên nghch t+c, minh công không nên i cùng vi nó". Tráng mi tnh ng, bèn bo qu$n
Thc c tr v dinh, ri chnh n binh mã v óng  Ninh Giang.
Ngày 20, S Lâm h v V ng n quán Thanh Xuân, huy n Thanh Oai. V ng mt ngày 25, Th
t Trnh Tráng ón em v Ninh Giang phát tang, ri sai Tr qu$n công (không rõ tên) sp s a 13 chic
thuyn r c linh c<u thu$n  ng thu em v chôn, ri thân em các quan vn võ và các dinh c trong
n c cùng r c Hoàng th &ng theo  ng tt, t" xã Bt ot, huy n Kim Bng ra  ng chính tr v
Thanh Hoa  lo vi c [21b] d>p lon.
Mùa thu, tháng 7, vua tin phong V ng th t Thái phó Thanh qu$n công Trnh Tráng làm Hi p
m u ng c công thn ô t ng tit ch các x thu b ch dinh kim t%ng ni ngoi bình ch ng
quân quc trng s Thái uý Thanh quc công, trao cho x quyt mi chuy n.
By gi Mc Kính Khoan tim hi u là Long Thái, chim c Cao B'ng ã lâu, nghe tin trong n c
có bin, mi t$p h&p bn manh l chn núi r"ng, nhân lúc s h tin thEng ti Gia Lâm, óng quân 
vùng ông D , Th% Khi. Bn hùa theo h ng ng có n hàng vn, lòng ng i ri ng, dân trong
vùng không  &c yên %n.
Tháng 8, Tit ch Thái uý Thanh quc công Trnh Tráng vâng m nh hoàng th &ng, thân em
các quân tin phát.
Ngày 21, ánh phá gi+c Xuân Quang1  Châu Cu, quân gi+c thua chy.
Ngày 26, [22b] i binh tin n sông Nh, quân thu, quân b ng tip nhau, phá tan quân
Mc Kính Khoan  vùng Gia Lâm, chém git rt nhiu. Kính Khoan ch chy thoát  &c mt mình trn
vào r"ng núi. T" y, nhân dân trong n c li  &c yên %n nh c!. Kinh thành, cung cm do ó u
 &c yên l+ng.
Tit ch Thái uý Thanh qu$n công Trnh Tráng thy trong n c ã yên, mi sai Bi t#ng H b
t th lang Din Gia hu Lê B$t T cùng vi bn Ch ng giám Thái bo Nhc qu$n công Bùi S Lâm v
Thanh Hoa ón r c thánh giá ng ra Kinh thành. Các quan u chu m"ng. T" y, trong n c yên
t nh, không xy ra vi c gì n<a.
Mùa ông, tháng 11, ngày 11, sách phong Tit ch Thái uý Thanh quc công Trnh Tráng làm
Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng.
Li kim sách vit: c tri m v$n trung h ng, tt sinh ng i hin  giúp [22b] xã tc. Làm
vua công b'ng gi< o, phi ban t c h$u  t= công lao. Chn  &c ngày tháng tt lành, khc ch<
sách vàng r c rz. Nay Hi p m u ng c công thn ô t ng tit ch các x thu b ch dinh kiêm
t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s Thái uý Thanh quc công Trnh Tráng, c nghi p ging
nh ng i tr c, anh hùng hn hEn i x a. Khi cm quân thì trm tr$n ra oai, d>p yên b cõi; lúc l$p
k thì lòng ng i u ph#c, d ng li n c nhà. Xiêm quW Khôn2 thêm rng vW ng i, m nh quW S 1 ban

1

Gi+c Xuân Quang: có lJ ch ng ca Trnh Xuân.

2

Hoà l#c ng!, quW Khôn trong Kinh Dch có câu: "Hoàng th &ng nguyên cát" ngh a là xiêm màu vàng rt tt. Vì quW Khôn ch o
làm tôi, hào ng! là t &ng vua, mà vàng là sc  gi<a, xiêm là v$t trang ph#c  d i, nên ý câu này là vua i ãi rt tt vi ng i
d i.
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cho t c sng. +c sai Li b th &ng th ch ng l#c b s kiêm Ng s ài ô ng s thiu phó L
qu$n công Nguyn Vn Giai mang sách vàng tin phong làm Nguyên soái Thng quc chính Thanh ô
V ng, và ban m!, mi n, quyn ph#c, li ban ngc khuê, rung t. Mong r'ng tuân pháp , gi< công
danh, th$n trng gi< chc, kính theo [23a] li hun tr c dc lòng trung h ng t c lc, áng b$c
V ng sách phúc vi n c nhà. V ng hãy kính theo y!".
Giáp Tý, [V nh T] nm th 6 [1624], (Minh Thiên Khi nm th 4). Truy phong Bình An V ng
làm Cung Hoà Khoan Chính Trit V ng.
Li kim sách vit: "V ng là b$c khôi ph#c c , m mang nghi p tr c. Triu ình +t ra l
h$u, nêu b$t công to. Chn  &c ngày tháng tt lành, khc ch< vàng r c rz. Nh Nguyên soái t%ng c
quc chính th &ng ph# Bình An V ng x a thông minh d nh t, trí d!ng anh hào, ly lòng nhân ngh a,
cu vt sinh linh, gi< yên xã tc, xoay li t tri, giúp vng nh$t nguy t, công c cao dày. Yên con ni
 li m u k sâu xa, áp công to ban phong danh hi u tt >p. +c sai quan em sách vàng truy
phong làm Cung Hoà Khoan Chính Trit V ng. Mong r'ng: yên vui phu tho, giúp r$p phù trì,  con
cháu  &c h ng phúc th"a, dòng dõi c nm dài mãi mãi. Hãy kính [23b] theo y".
t S u, [V nh T] nm th 7 [1625], (Minh Thiên Khi nm th 5). Mùa thu, tháng 8, bt u
sai quan kho xét các cng s có c vng trong n c, ly bn Nguyn Nghi 27 ng i b% nhi m các
chc.
Bính Dn, [V nh T] nm th 8 [1626], (Minh Thiên Khi nm th 6). Sai chánh s là Nguyn
Tin D#ng là Trn V , phó s là bn Z Khc Kính, Nguyn T C ng, Bùi Tt Thng, Nguyn Li, chia
thành hai s b sang tu cng nhà Minh.
inh Mão, [V nh T] nm th 9 [1627], (Minh Thiên Khi nm th 7). Mùa xuân, sai quan mang
sc d# Thái bo Thuw qu$n công Nguyn Phúc Nguyên r'ng: "B$c nhân tài hào ki t, có th cùng nhau
m u vi c ln lao; ng tr &ng phu l$p chí, quý  chZ bit rõ thi th. $u Dung t" t Hà Tây v hàng,
n%i ting  i Hán; in H ng em t Nguw Bác quy thu$n, công lao  i  ng. T" x a, các hin
nhân, quân t , trí sáng hiu [24a] thi, mi d ng nên công nghi p  trên i,  li ting thm cho h$u
th.
N c nhà ta, ng ý tri, thu$n lòng ng i, th"a thi c, m v$n ln. Thái T% Cao Hoàng  ly
v! công bình nh thiên h, th c nh  công thn giúp z, các vua thánh ly vn giáo làm nên thái bình,
c!ng nh i thn c! khuông phù. Cho nên mi gi< n c  &c lâu dài. Nào ng n a  ng v$n b , nguw
Mc tim ngôi. May mà v$n tri ch a thay %i, lòng ng i theo triu x a. Trang Tông D# Hoàng  n%i
d$y  t min Tây, t% ca ng i là Chiêu Huân T nh Công2 hi p sc vi Minh Khang Thái V ng3 xoay
chuyn t tri, s xanh  ting. V$n tri tr li hanh thông, n c nhà mt phen tái to. Th Thông
Ngh Hoàng  v ng  Trung ô, cha ca ng i là C^n Ngh a Công giúp Th &ng ph# Bình An V ng4
ngày ngày d bàn vi c n c, lo k d>p yên thiên h, s sách còn ghi công. Ch vì kW nghch thn là bn
Ngn, Khuê dám bt trung chng li, n%i quân [24b] làm phn, trong n c ri ng.
Cha con ng i có ý mun gi< trn thân danh, thân th b= v trn c!. Khi y nh  &c ô
nguyên soái t%ng quc chính Th &ng ph# Bình An V ng trung thành vì n c, nhân ngh a ra quân, d>p
ht nghch t+c, thiên h nh ó li  &c bình yên, n gn 30 nm. Không ng tên phn nghch Xuân,
bn cht nh sài lang, lòng d t a muông thú, dùng rng chut  khoét vách, em nc c ra hi
quân, khin cho lòng ng i dao ng. Nh  &c Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng5 t
cht nhân h$u, chí khí anh hùng và các i thn thân huân vn võ, ng lòng hi p sc, cu tai nn ca
vua cha, giúp gian nguy xã tc, quét sch bn Mc, khôi ph#c ô thành, trong %n ngoài yên, gn vui xa
Kinh Dch có câu "V

1

QuW S trong

2

Tc Nguyn Kim.

3

Tc Trnh Kim.

4

Tc Trnh Tùng.

5

Tc Trnh Tráng.

ng tam tích m nh" ngh a là vua ban m nh ti ba ln, t= ý +c bi t yêu quý.
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ph#c. Hi n nay, thi bu%i có nhiu vi c áng làm, dân chúng u trông mong thnh tr. Nu ng i bit
ngh n ngh a vua tôi trên d i, nh ti công cha ông cn lao, mà suy xa, xét kj, [25a] kính c^n trung
thành, quy ph#c triu ình thì Tr?m sJ i ãi b'ng l +c bi t; phong cho t c th &ng công. Ng i
gng giúp nhà ta,  nhà vua  &c mnh, thì thân danh ca ng i cùng vinh hin vi n c, i i
h ng t c lc, i i là trung trinh, khoán th cha vào hòm vàng, nhà á, l u truyn ti khi sông
cn, á mòn, mãi mãi không bao gi cùng v$y! Ngày nào nh$n  &c d# này, ng i hãy chnh n t ng
s , voi ng a, thuyn ghe, ti Kinh s  ly chào cho h&p vi ngh a làm tôi. Nh &c b'ng v?n chp nê,
em quân chng m nh, thì oai tri giáng xung, ch trong chp mt, núi cao c!ng bin thành t b'ng.
Theo m nh thì lành, trái m nh thì d<, ng i hãy suy ngh ". Khi t d#  a ti, Phúc Nguyên chng m nh
không theo. By gi mi bàn nh vi c i ánh ph ng Nam1.
Tháng 2, Thanh ô Vng h v thánh giá thân chinh. Quân n c a bin Nh$t L , gi+c d a vào
th him chng li, i quân [25b] my ln giao chin không l&i, lin chnh n li quân ng! tr v.
Mùa thu, tháng 8, thi H ng s nhân các x.
Hy Tông nhà Minh bng. Em là Do Kim lên ngôi, %i niên hi u là Sùng Trinh.
Mùa ông, tháng 10, Binh b th &ng th , Thiu phó Din Gia hu Lê B$t T cht. T+ng t c
qu$n công, ban thuw hi u là Hoà Ngh a.
Mu Thìn, [V nh T] nm th 10 [1628], (Minh Sùng Chinh nm th 1). Mùa xuân, tháng giêng,
Li b th &ng th kim ch ng l#c b s , kiêm Ng s ài ô ng s , thái phó, L qu$n công Nguyn
Vn Giai cht. T+ng T , ban thuw hi u là C^n  (Vn Giai ng i  Phù L u Tr ng, huy n Thiên
Lc2).
Tháng 2, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Giang Vn Minh 18 ng i.
Mùa h, tháng 4, thi ình. Vua thân ra u  vn sách, h=i vi c thiên h và chính sách ca triu
ình. Cho Giang Vn Minh Z tin s c$p [26a]   tam danh, bn D ng Co 3 ng i Z tin s xut
thân, bn +ng Phi Hin 14 ng i Z ng tin s xut thân.
K T, [V nh T] nm th 11 [1629], (T" tháng 4 tr i %i là c Long nm th nht; Minh
Sùng Trinh nm th 2). Mùa xuân, xung chiu cho các quan vn võ và dân chúng r'ng; Viên nhân nào
vào nm Quý H&i [1623] có  c hai công là i theo và tin phát v kinh3, thì  &c gia thng chc t c,
vinh phong cho ch< công thn.
Mùa h, tháng 4, hn hán. %i niên hi u là c Long nm th 1. i xá.
ói to.
Tháng y, xung ch r'ng: H các dinh c i nào i theo ánh gi+c Mc  Cao B'ng có quân
công thì nên gia thng chc t c.
Mùa ông, tháng 10, tin phong Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng là i nguyên
soái thng quc chính s ph# Thanh V ng.
Li sách vn vit: "D ng o trung ban phúc [26b] t= ra th ng lý công b'ng, nh i l n
công, nên ban ân in tôn quý. Ngày tháng tt lành ã h&p, sách vàng r c rz ban ra. Nay Nguyên soái
thng quc chính Thanh ô V ng Trnh Tráng, trung h$u np nhà, trí nng yên n c, uy v! vang l"ng
trm tr$n, công tái to ã nên; vn giáo thm khp bn ph ng, v$n tr bình li ti. Trong ngoài u tin

1

Theo C ng m#c q.31 và i Nam th c l#c tin biên thì ln ra quân này, Trnh Tráng sai Nguyn Khi và Nguyn Danh
Th em 5000 quân i tiên phong, còn mình thì em i quân thu, b tin sau, em c vua Lê cùng i. Chúa Nguyn sai Nguyn
H<u D$t em b binh ra chng c và hoàng t Trung em thu binh tip ng. Quân Nguyn phn công rt mnh, quân Trnh b
t%n hi nhiu. Li có tin n r'ng  Bc, bn Trnh Gia và Trnh Nhc sp làm lon. Trnh Tráng phi rút quân v.

2

Huy n Thiên Lc sau là huy n Can Lc, tnh Hà T nh.

3

Ch s ki n nm 1623, Trnh Xuân m u phn b git, Trnh Tùng cht, cha con Trnh Z m u phn, Trnh Tráng d?n v"a rút v
Thanh Hoá, sau li ánh ra Thng Long khôi ph#c c nghi p.
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ng i c vng, chc v áng ng u các quan. +c sai quan mang phù tit, sách vàng, n ngc tin
phong làm Hi p m u ng c công thn i nguyên soái thng quc chính s ph# Thanh V ng. ã
ban ca báu làm ngc khuê, li cho rung t  m mang b cõi. V ng hãy ly ngh a thân c$n, làm
ng i giúp thEng, phúc th &ng  sJ dành ban cho, trau di ly c, gi< gìn ly dân, nghi p th v ng
càng thêm dài mãi. Hãy kính theo y!".
Tháng y, thng xá nhân tr ng v quan Ngc Lâm hu Lê Phúc Lai làm Th &ng bo t khanh
Cng qu$n công, [27a] sai c coi 4 ty xá nhân (Phúc Lai ng i xã Sn Trai, huy n Nông Cng).
Canh Ng, [c Long] nm th 2 [1630], (Minh Sùng Trinh nm th 3). Mùa h, tháng 5, vua
ly con gái ca V ng là Trnh Th Ngc Trúc, l$p làm hoàng h$u.
Tr c ây, Ngc Trúc ã ly bác h vua là C ng qu$n công Lê Tr# sinh  &c 4 con. Khi y, Lê
Tr# b giam trong ng#c. V ng em Ngc Trúc g cho vua, vua ly vào cung. Triu thn là bn Nguyn
Th#c, Nguyn Danh Th nhiu ln dâng s can. Vua không nghe và nói r'ng: "Xong vi c thì thôi, ly
g &ng v$y". T" hôm y tr i, tri m a dm ngày êm không ngt.
Tháng 6, n c to % v, sông Nh y tràn, ng$p vào  ng ph. C a Nam n c chy nh thác,
ph ph ng nhiu ng i b cht ui. Li ê iu  các xã Yên Duyên, Khuyn L ng huy n Thanh Trì b
vz, thóc lúa hoa t%n, nhân dân [27b] ói kém.
Mùa thu, tháng 8, m khoa thi H ng cho s nhân các x.
Tháng 9, vua làm 3 toà cung i n và 10 gian hành lang.
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh sai hai s b sang òi l cng. Ban yn cho x thn  bn ông
Hà. V ng thân n lu Ging Võ, tr ng by các  cng hin cho s thn nhà Minh xem, nhân th dàn
bày nhiu thuyn ghe, voi ng a  b sông  khoe binh uy, t= ra là c ng thnh.
Ngày Nhâm Tut 17, có nguy t th c.
Sai quan i duy t tuyn.
By gi bn khâm sai võ t ng phn nhiu c$y th thân c$n có công, không theo chiu l nh, ly
lm ca dân, công nhiên hi l, thi ng i già, min bt lính, iên o bt công, nhiu ln b cht vn,
qu trách, mà quan duy t tuyn  Thanh Hoa là bn Thái Bá K` càng quá lm. Duy có bn Cao Ty, Trn
Vj, Lã Thì Trung, Nguyn Quang Minh, Nguyn Tài Toàn, Nguyn Khc Vn, Nguyn Tr"ng là th$n
[28a] trng gi< phép, không phm pháp,  &c lòng dân nhiu, dân u ca ng&i.
Giám sát ng s o Hi D ng là D ng Thun vì vi c xét ki n, b vu cáo phi mt quan.
Sai bn Công b th &ng th Truyn qu$n công Nguyn Duy Thì, Binh khoa ô cp s trung
Giang Vn Minh, cp s trung Lê Kh Trù, Hàn lâm vi n hi u tho Thân Khuê lên c a quan &i m nh.
Mùa ông, tháng 11, sai chánh s là Trn H<u L và D ng Trí Trch, phó s là bn Nguyn
Kinh T, Bùi Bnh Quân, Nguyn Nghi, Hoàng Công Ph# chia làm hai s b sang tu cng nhà Minh.
Nh li các công thn. Sai triu quan em khám ch ca bn T nh quc công Phm c, H$u
Trch công +ng Hun, Vinh quc công Hoàng ình Ái, D ng quc công Nguyn H<u Liêu th ph# vào
cung miu  các x Sn Nam, Sn Tây, Kinh Bc, Hi D ng, bn mùa phi h ng.
[28b] Tân Mùi, [c Long] nm th 3 [1631], (Minh Sùng Trinh nm th 4). Mùa xuân, tháng
giêng, t &ng thn Lý Ông Trng n Thuw H ng1 % m hôi.
Ngày mng 6, có gió to t" ph ng ông bc, làm gãy cây, % nà, nhiu thuyn b m.
Hin sát phó s Thu$n Hoá là V! Chân tr v triu ình.

1

n Thuw H ng: tc n Chèm,  huy

n T" Liêm, ngoi thành Hà Ni.
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Chân ng i xã Bình Lãng Th &ng, huy n Thiên Lc. Tr c ây b Nguyn Hoàng ngn tr, tri
18 nm, n nay m a vi M$u L ng hu Bùi Vn Tun i  ng tt v triu. V ng h=i vi c phiên trn
xa, ban th ng rt h$u, ri cho Chân làm ph doãn ph Ph#ng Thiên, ban cho m!, ai, triu ph#c. Cho
Vn Tun t c M$u qu$n công (Vn Tun ng i xã Bái Ni, huy n Tng Sn).
á núi Hoàng Sn1 huy n Nông Cng b l.
á núi KJm Trng huy n Gia Vin b %.
Bi p ê iu các x.
Tháng 3, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn Minh Trit 6 ng i.
Khi y [29a] có Nguyn Vn Quang ng i xã +ng Xá, huy n C^m Giàng thiu im li  &c
Z, sai xoá tên i. Tr c ó, vua coi thi, thy m+t tri có qung, mng = vây bc xung quanh, li có
mng trng xuyên vào gi<a m+t, mi ng i cho là ng vào im y.
Ngày thi ình, vua thân ra u  vn sách. Cho Nguyn Minh Trit Z tin s c$p  tam danh,
bn Lê Bi n 2 ng i Z tin s xut thân, bn Nguyn Danh Th 3 ng i Z ng tin s xut thân.
X Hi D ng có m a á, hòn thì nh á ln, hòn thì nh u ng a, ng i và v$t b hi.
Chính phi ca V ng là Nguyn Th Ngc Tú cht. Phi là con gái Nguyn Hoàng.
Mùa h, tháng 4, ngày *t Mão, sét ánh núi Mã Yên  Tây Kinh, t nt n 5 tr &ng.
Ngày K Mùi 16, có nguy t th c, g+p lúc tri m a gió ti tri, không trông thy.
Chó ngao á  i n Tây Kinh nt vz, gãy ngang l ng ri xung t.
Ging á  xã Hoàng Mai, huy n Thanh Trì kêu vang [29b] nh sm.
Tháng 5, mng = mc ngang tri, mt khc mi tan.
Tháng 6, V ng thân ng  ông lâu, sai ào sông cho thuyn ánh nhau và t$p bn. By gi,
có l a cháy t" u sông, cháy lan n c a t v ng ph, ph ph ng hai bên và các nhà Triu Nguyên,
Triu  ng trong thành ni. Vua tránh ra nhà Hoa D ng hu (không rõ tên) 4 ngày mi v cung.
Mùa thu, tháng 8, ngày 29,  v c Rng xã Lai Du , huy n Thuw Nguyên có nh<ng v$t n%i lên
m+t n c trông nh u trâu, u ng a, u ng i, u rn, không bit bao nhiêu mà k.
Tháng 9, ngày mng 3, gió to làm gãy cây, tc nhà. T" ngày mng 4 n ngày mng 6, m a
nh trút, n c sông Nh dâng to, i n ình trong ngoài n c ng$p sâu n 1 th c.
Mùa ông, tháng 10, ngày mng 1, có nh$t th c. Vua cho là bn m nh cùng h&p vi ngày y và
nm y, ch trai gii mà không hô cu m+t tri.
Ly H<u th lang [30a] Nguyn Tun, Bùi Bnh Di, Nguyn T C ng làm T th lang; Thiêm ô
ng s Trn V làm Phó ô ng s ; T Khanh Z Khc Kính, Nguyn Li làm H<u th lang.
%i ngang chc cho Trn Nghi làm tham chính x Sn Tây;  a Phm Phúc Khánh ra làm hin
sát s Lng Sn; +ng Phi Hin làm hin sát s x Tuyên Quang, Lê Phan Lân làm hin sát s x Yên
Qung, vì bn Nghi làm quan không gi< gìn c^n th$n.
Ngày r'm, có nguy t th c.
Tháng 11, sai Bc quân ô c ph t ô c phó t ng Tây qu$n công Trnh Tc thng l nh
t ng s bn b và các dinh c d i quyn quan binh châu B Chính trn gi< x Ngh An; ly Thái bc
t khanh Giang Vn Minh làm c th. Li sai Thái bo Nhc qu$n công Bùi S Lâm trn th x Thanh
Hoa, [30b] ly T khanh Nguyn Khc Vn làm c ng. u vâng m nh ra trn. i n âu ban hành
l nh cm, trong cõi yên l+ng.
1

Núi Hoàng Sn: tc núi Nham Cát, huy

n Nông Cng, Thanh Hoá.
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Núi xã a Giá, huy n Gia Vin á l xung hn 17 tr &ng.
Nhâm Thân, [c Long] nm th 4 [1632], (Minh Sùng Trinh nm th 5). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày K H&i, truy tôn Hoàng kho Gin Huy  làm Kính Tông Hu Hoàng , r c thn ch vào
Thái miu  th.
Tháng 2, gia phong mj t

sách vàng cho Thái V ng, Trit V ng và sách bc cho H$u Trch

công1.
Ngày 21, gi Tw, có hai cái mng, mt cái =, mt cái trng vòng vào m+t tri, mt khc mi
tan.
Sai bn L b th &ng th , Thiu uý Lan qu$n công Nguyn Th c cm phù tit, mang sách vàng,
n bc, phong T ti p quân dinh Thái phó Sùng qu$n công Trnh Kiu làm Khâm sai tit ch các x thu
b ch dinh kiêm t%ng ni ngoi bình ch ng quân quc trng s [31a] phó ch ng quc chính thái uý
Sùng quc công, m ph gi là ph Hùng Uy. Li sai chia quân cm phù tit, mang sách bc và n
phong Hi p ngh a dinh Thái uý Tung qu$n công Trnh Vn là Tung Nhc công, m ph gi là ph Hi p
Ngh a; phong Phù ngh a dinh thái uý D!ng qu$n công Trnh Khi làm D!ng L công, m ph gi là ph
Phù Ngh a; phong Thng ngh a dinh Thái phó Qu`nh qu$n công Trnh L làm Qu`nh Nham công, m ph
gi là Thng Ngh a. Li ly bn thái bo Ph# qu$n công Nguyn Hc và Binh b th &ng th Thái bo
ng qu$n công Nguyn Khi làm thái phó. (Hc là con Nguyn Hoàng).
Tháng 3, ngày 16, gi D$u, có nguy t th c.
Cho bn L b th &ng th Lan qu$n công Nguyn Th c, Binh b th &ng th Nguyn Khi u
ly danh ngh a quc lão tham d triu chính.
Mùa h, tháng 4, bãi t c ca Nguyn [31b] Tun, Nguyn Li. By gi, bn Li b t th lang
Nguyn Tun, h<u th lang Nguyn Li tuyn b% các chc phn nhiu nh!ng lm. Quan triu  ng là
bn Nguyn Th c, Nguyn Khi h+c ti, b bãi chc. Li gi< trách nhi m tuyn b%, ly nhiu ca út, có
ng i làm câu hát r'ng: "Các chc v viên, l zng Bt t$n in" [Các chc b%  ng i, hai làng Bt2 ht
rung].
Gia thng L b th &ng th kiêm Hàn Lâm vi n th c ch ng Hàn lâm vi n s , ông các hc
s , quc lão tham d triu chính. Thiu uý Lan qu$n công Nguyn Th c làm thái bo; Công b th &ng
th kiêm Quc t giám t nghi p Tuyn qu$n công Nguyn Duy Thì làm thiu phó. Ly bn Vi t qu$n
công Trnh Trình, Luân qu$n công Trnh Thc, c qu$n công Trnh Hàng, Lng qu$n công Trnh Bng,
Diên qu$n công Trnh Nha, Hng qu$n công Trnh L u làm thái bo; bn Lan qu$n công Hoàng Ngh a
Ph, Phù qu$n công Trnh Lch, Tây qu$n công [32a] Trnh Tc làm thiu uý.
Tháng 5, triu ình ngh bàn, mun bào c H b t th lang Mai Khê hu Nguyn Tin D#ng làm
Li b t th lang. Thái phó Nguyn Khi h+c D#ng tr c làm  i u tr ng Thanh Hoa, c tình ly
ng i n b= ng i kia, không áng  &c chc y. Bèn cho Phó ô ng s Trn Vj làm Li b t th lang;
L b h<u th lang Z Khc Kính làm Li b h<u th lang; Li khoa ô cp s trung Nguyn Duy Hiu làm
thiêm ô ng s .
Chia sai bn Trn Vj, Nguyn Quang Minh, Lê Kính, Thân Khuê i khám h=i tình hình siêng nng
hay l i bing, liêm khit hay tham nh!ng ca các viên coi ê iu và quan li các th"a ty.
Tháng 6, ngày mng 1, m a to n 3, 4 ngày không ngi. Sân trong cung và các i n, n c
ng$p vài tc.

1

H$u Trch công: là t

c phong ca +ng Hun. +ng Hun có con gái là +ng Ngc V! làm thái phi ca Trnh Tùng, sinh ra

Trnh Tráng (theo Bdc).
2

Nguyên vn "l zng Bt": tc hai làng Bt: Bt Th &ng và Bt H. Làng Bt Th &ng là quê ca Nguyn Li. Ý nói Li b thuyên
 các chc, thì Li  &c nhiu tin út lót,   mua ht rung t hai làng Bt.
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Ngày mng 5, m a nh trút, n c sông Nh dâng cao. V ng nhân ó thân [32b] em Thái uý
Sùng quc công Trnh Kiu và các dinh c i thuyn thu$n dòng xung on ê các xã Thám  ng,
Yên Duyên, Khuyn L ng huy n Thanh Trì  coi h ê. N c li dâng tràn, lin tr v. Li sai thu s
tin ca các viên quan coi ê ã ly lm ca dân  sung công.
Mùa thu, tháng 9, ngày r'm, gi Mão, có nh$t th c.
Quý Du, [c Long] nm th 5 [1633], (Minh Sùng Trinh nm th 6). Mùa xuân, tháng giêng,
núi Long Tuyn1 b l.
Cho bn Thái phó Ph# qu$n công Nguyn Hc, Thái bo Qung qu$n công Trnh Hàng, Lng
qu$n công Trnh Bng, Hng qu$n công Trnh L u,  &c tham d triu chính.
Sai thái bo Qung qu$n công Trnh Hàng cùng vi bn Ngô Nhân Tri t, Nguyn Quang Minh,
chiu b% hng nhân các ph, v .
Tháng 3, núi á a Bút2, huy n V nh Phúc b l. Hai núi bên cnh ging Âm D ng, huy n Ph#ng
Hoá l [33a] xung lp c  ng i, ng i ng a không th i li  &c.
3

Sai bn Trn Vj, Nguyn Tin D#ng, Nguyn Th Xuân, Thân Khuê lên c a quan &i m nh, ón
tip s thn v n c, và sai Thái bo Qung qu$n công Trnh Hàng thng l nh voi ng a, quân lính các c
i i h v .
Ngày 20, bi thn ca bn Trn H<u Lê, D ng Trí Trch, Nguyn Kinh T, Nguyn Nghi, Hoàng
Công Ph# v n Kinh s vào ly chào. Phó s Bùi Bnh Quân cht bên Minh.
Ngày 22, thn v ca Lý Thái Tông bZng d ng xê i chZ khác. Sai ni thn là Phái qu$n công
(không rõ tên) n t.  &c 6, 7 ngày, thn v li di v chZ c!.
on sông Nh  a ph$n xã Yên Duyên, huy n Thanh Trì ban êm cn n c n hn mt khc,
th$m chí có ng i t uc  bt cá.
Sai hn 80 chic thuyn ca thu quân n x Sn Nam, ngm vào huy n Gia Vin [33b] ánh
d>p con ca Hin qu$n công nguw tr c.
Ngày 23, gi Tw, có gió t" ph ng bc th%i ti, m xã Thnh Li t4 n c cn hn mt khc. N c
sông Nh sóng ng mnh, thuyn ghe b m vz, ng i ng i b cht ui.
Triu thn h+c ti tham ngh x H ng Hoá5 là Tr ng V! làm quan không th$n trng,  dân kêu
ki n, và Nguyn Hàng làm tri huy n ch a y mt ln kho, ch a ht hn  tang6 ã ngm em vàng
bc tâu b$y xin làm chc lng phó  i n Tây Kinh, v &t m+t quá lm. Vua giao xung xét ti Tr ng V!
và thu li sc m nh ca Nguyn Hàng.
V ng thân em t ng s các dinh i ánh Thu$n Hoá, không  &c li tr v7.
Giáp Tut, [c Long] nm th 6 [1634], (Minh Sùng Trinh nm th 7). Mùa xuân, tháng 2,
ngày r'm, có nguy t th c.

C ng m#c Q.31, núi Long Tuyn thuc huy

1

Theo

2

Núi a Bút: núi thuc xã a Bút, huy

3

Huy n Ph#ng Hoá: sau là huy

4

m xã Thnh Li t tc là m Sét.

5

Bn dch c! chép là x Thanh Hoa.

6

Nguyên vn là "inh u v tt". inh u ch vi c  tang cha m>.

7

Theo C ng m#c và i Nam th c l#c tin biên thì ln tin quân này, Trnh Tráng  &c Nguyn Phúc Á là con th 3 ca
Nguyn Phúc Nguyên ha làm ni ng. Nh ng quân Trnh &i hn 10 ngày, không có tin ca Phúc Á, sau sinh tr ni. Quân
Nguyn do Nguyn Vn Thng và Nguyn H<u D$t ch huy, tung quân ra ánh, quân Trnh thua to.

n ng H, trn Thái Nguyên.

n V nh Lc, tnh Thanh Hoá ngày nay.

n Nho Quan, tnh Ninh Bình.
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Tháng 3, ngày mng 1, có nh$t th c.
Thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn Nhân Tr 5 ng i. n khi thi i n, [34a]
vua thân ra u  vn sách, cho V! Bt Tuw Z tin s xut thân, bn Nguyn Nhân Tr 4 ng i Z
ng tin s xut thân.
Mùa h, i hn, lúa má khô héo, nhân dân ói kém. n mùa thu mi m a.
Thng L b th &ng th kiêm Hàn lâm vi n th c, ch ng hàn lâm vi n s .
ông các hc s quc lão tham d triu chính; Thái bo Lang qu$n công Nguyn Th c thng H
b th &ng th thái phó, trí s . T" khi bn triu khôi ph#c n ây, th &ng th quc lão v trí s bt u
t" Th c.
t Hi, [c Long] nm th 7 [1635], (T" tháng 10 tr i %i thành D ng Hoà nm th 1;
Minh Sùng Trinh nm th 8). Mùa h, tháng 6, có l nh ch gm 12 iu, cm các quan cai tr hà khc và
rn cm các nha môn tra xét  ng vi c ki n t#ng, cho ban b thi hành.
Mùa ông, tháng 10, %i niên hi u là D ng Hoà nm th 1. i [34b] xá.
inh S u, [D ng Hoà] nm th 3 [1637], (Minh Sùng Trinh nm th 10). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày mng 1, có nh$t th c.
Mùa ông, tháng 10, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn Xuân Chính 20 ng i.
n khi thi ình, vua thân ra u  vn sách, cho bn Nguyn Xuân Chính, Nguyn Nghi, Nguyn Th
Khanh Z tin s c$p  ; bn Nguyn H<u Th ng 2 ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn C%n 15
ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 11, quan trí s Nguyn Th c cht, t+ng thái t, ban thuw hi u là Trung Thun, th 83 tu%i.
(Th c là ng i xã Vân im, huy n ông Ngàn).
Tháng 12, ngày 30, có nh$t th c.
Sai chánh s Nguyn Duy Hiu và Giang Vn Minh, phó s là bn Nguyn Quang Minh, Trn
Nghi, Nguyn Bình, Thân Khuê gm 2 s b sang tu cng nhà Minh. Sai bn Trn H<u L, D ng Trí
Trch, Nguyn [35a] Th Xuân, Phm Phúc Khánh, Nguyn Quang Nhc lên c a quan &i m nh.
Mu Dn, [D ng Hoà] nm th 4 [1638], (Minh Sùng Trinh nm th 11). V ng thân em các
quân i ánh gi+c Mc  t Cao B'ng. Thuc t ng là H qu$n công (không rõ tên) b gi+c bt; Lâm
qu$n công (không rõ tên)  ng ánh tr$n s& chy, b git.
Mùa ông, tháng 12, nh hành nghi ca các quan vn võ, cho rõ cp b$c.
K Mão, [D ng Hoà] nm th 5 [1639], (Minh Sùng Trinh nm th 12). Mùa h, tháng 4, nh
rõ li v vi c ki n t#ng nhân mng theo nh quy ch nm Cnh Thng th 61: Phm nhân ch b tch thu
rung t, tài sn ca bn thân và ca v& con thôi. Nu không , thì cho khai ly rung t, tài sn ca
cha m>, anh em làm tin n mng, không  &c bt c n h hàng, làng xóm, coi ó là iu lu$t lâu
dài.
Sai Công b [35b] th &ng th , Thiu phó Tuyn qu$n công Nguyn Duy Thì cùng bn Nguyn
Th Xuân, Nguyn Xuân Chinh, Nguyn Quang Nhc, Phm Phúc Khánh lên c a quan &i m nh ón s
thn v n c.
Mùa ông, tháng 12, Thái uý Sùng qu$n công Trnh Kiu vâng ch ca v ng, nhc rõ li 12 iu
nghiêm rn các quan gi< phép  thi hành, i khái ly vi c hiu rõ chc v# và  &c lòng dân làm gc.
Canh Thìn, [D ng Hoà] nm th 6 [1640], (Minh Sùng Trinh nm th 13). Mùa xuân, tháng
giêng nhu$n, thi Hi các nhân s trong n c. Ly Z bn Phí Vn Thu$t 22 ng i. n khi thi ình, vua

1

Cnh Thng là niên hi u ca Lê Hin Tông (1498 - 1504). Nm Cnh Thng th 6 là nm 1503.
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thân ra u  vn sách, cho bn Phí Vn Thu$t 2 ng i Z tin s xut thân, bn Hoàng Vinh 20 ng i
Z ng tin s xut thân.
Nhâm Ng, [D ng Hoà] nm th 8 [1642], (Minh Sùng Trinh nm th 15).
Mùa thu, tháng 9, Thái uý Sùng quc công Trnh Kiu cht. T+ng [36a] th &ng t, th &ng
t ng, ban thuw hi u là Hùng .
V ng bàn vi các quan gúp vi c, cho là hi n nay k c ng ca thiên h ct  vi c công b'ng
khám xét ki n t#ng và d>p bt trm c p, bèn sai quan ch a i tr các x. Ly Phó ô t ng Thái bo
Tây qu$n công Trnh Tc trn gi< x Sn Nam, Thái th ng t khanh Phm Công Tr làm tán lý; Thái
bo Phù qu$n công Trnh Lch trn gi< x Sn Tây, Binh b h<u th lang Nguyn Tr"ng làm tán lý;
Qu`nh Nham công Trnh Lê trn gi< x Kinh Bc, Công b h<u th lang Nguyn Bình làm tán lý; Thiu uý
Hoa qu$n công Trnh Sm trn gi< x Hi D ng, H khoa ô cp s trung Nguyn Nhân Tr làm tán lý.
u cùng vi th"a ty s a %i t tr c, vZ yên dân a ph ng.
Quý Mùi, [D ng Hoà] nm th 9 [1643], (T" tháng 10 tr i là Chân Tông Phúc Thái nm th
1; Minh Sùng Trinh nm th 16). Mùa xuân, tháng 2, sai thái bo Tây [36b] qu$n công Trnh Tc và
Qu`nh Nham công Trnh L cùng vi bn tán lý h<u th lang Nguyn Quang Minh, t khanh Phm Công
Tr, Nguyn Danh Th thng l nh i quân i ánh Nguyn Phúc Lan  Thu$n Hoá. ánh úp t` t ng
gi+c Thng L ng hu  xã Trung Hoà, bt  &c em chém, bt  &c viên th ký là Vn Toàn t gii
np  c a dinh. Ri tin quân thEng ti c a bin Nh$t L .
Tháng 3, V ng h v xa giá, tin vào châu B Chính, óng ti xã An Bài, li u nh quân c, trao
ph ng l &c cho các t ng. By gi các dinh ca thng l nh u nghiêm tr$n ch &i. G+p có ch ca
V ng, cho là ph ng Nam khí nóng n c, khó  lâu, bèn chnh n i quân rút v1.
Cho H b t th lang kiêm Huy vn vi n thiêm s Thiu phó Nhân qu$n công Doãn Hy v trí s .
Mùa ông, tháng 10, xung chiu truyn ngôi cho Hoàng thái t [37a] Duy H u. Duy H u lên
ngôi hoàng   i n Cn Chính, %i niên hi u là Phúc Thái nm th nht. i xá thiên h gm 27 iu.
Tôn vua làm Thái th &ng hoàng, Hoàng h$u Trnh Th làm Hoàng thái h$u.
Thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Lê Trí Trch 9 ng i.
Tháng 12, thi i n, cho bn Nguyn Khc Thi u 2 ng i Z tin s xut thân, bn Lê ình D 7
ng i Z ng tin s xut thân.

Chân Tông Thun Hoàng



Tên húy là Duy Hu, con tr ng c+a Thn Tông, 13 tu$i c truyn ngôi, ngôi 7
nm, th 20 tu$i thì bng, táng lng Hoa Ph!. Vua tính tr'i trm tnh, khoan dung phúc
hu, có *c c+a ng'i làm vua. Trong khong 6, 7 nm, lin nm c mùa. Nu tr'i cho
s!ng lâu thì cng c ông ng'i, giàu c+a nh ting t!t c+a Vn  nhà Hán vy.
Giáp Thân, [Phúc Thái] nm th 2 [1644], (Minh Sùng Trinh nm th 17). Mùa h, tháng 4, sao
Thái Bch i ngang tri.
Tháng y, [37b] sai quan kho hch các cng s trong n c, ng i nào có c vng b% làm các
chc ph, huy n.

1

Theo C ng m#c Q.31 và i Nam th c l#c tin biên thì cánh quân Trnh L tin vào Nam B Chính, git  &c trn th
ca chúa Nguyn là Bùi Công Thng. Trnh Tráng em i binh tin vào Bc B Chính, óng  xã An Bài (sau là xã Thu$n Bài,
huy n Qung Trch, tnh Qung Bình) sai Trnh o ánh Trung Hoà (sau là xã Mj Hoà, huy n Qung Trch), nh ng tht bi.
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Mùa ông, tháng 12, sai Thái bo Tây qu$n công Trnh Tc cùng c th D ng Trí Trch, Tán lý
Phm Công Tr i d>p t Cao B'ng, tin quân +t ph#c, chém  &c mt viên t` t ng ca gi+c, bt
 &c ng gi+c ri v.
t Du, [Phúc Thái] nm th 3 [1645], (Minh Long V! nm th 1; Thanh Thu$n Tr nm th 1).
Mùa h, tháng 4, ngày 19, sao Hu`nh Ho+c i vào phn sao Qu, phm vào sao Tích Thi.
Tiên phong phó ô t ng Thái bo Tây qu$n công Trnh Tc làm Khâm sai tit ch các x thu
b ch dinh ch ng quc quyn binh t t ng Thái uý Tây quc công, m ph Khiêm nh, mi công
vi c ca nhà n c u giao cho x quyt.
Ngày tháng 5, V ng b cm. Thái bo Phù qu$n công Trnh Lch, Thái phó Hoa qu$n công Trnh
[38a] Sm, h$n vì bt c chí, lin n%i quân làm lon. Thái uý Tây quc công Trnh Tc vâng ch ngh
bàn vi các quan vn võ tâu lên vua bit và t cáo tri t, tông miu.
Ngày mng 2, ra quân, ánh bt  &c chính tên nghch Lch, còn nghch Sm thì trn vào Ninh
Giang1. Sai Thái bo Khê qu$n công Trnh Tr &ng c quân u%i theo, u%i kp  Chúc Sn2, bt  &c
dâng np, u em chém c. Khi y Tán lý Phm Công Tr, Võ t ng ào Quang Nhiêu c!ng d phn
công bàn m u, ánh d>p.
Xá mt n a tin thu inh trong n c. Li cm nhân dân không  &c làm th
truyn chuy n không âu làm mê ho+c lòng ng i.

n+c danh l u

Tháng 6, nhc rõ li iu lu$t xét ki n  khuyn khích ng i làm quan thanh liêm, chm vi c,
tr" b= thói ki n cáo gian l$n ca bn tiu th ng.
Mùa thu, tháng 7, cm các nhà quyn quý và [38b] các nha môn cùng quan hai ty không  &c
ly tin ca các h dân xa, quan huy n c!ng không  &c thu lm tin ca dân. Còn tin go ca các k`
t l u theo xã ln, xã v"a, xã nh= mà óng theo mc  khác nhau  bt phí t%n cho dân.
Bính Tut, [Phúc Thái] nm th 4 [1646], (Minh Long V! nm th 2; Thanh Thu$n Tr nm th
2). Mùa xuân, tháng giêng, ngày 22, m a á, chim muông b hi nhiu.
Tháng 2, Kinh s m a á.
Nm y  &c mùa to.
Sai chánh s Nguyn Nhân Chính, phó s là bn Phm V nh Miên, Trn Khái, Nguyn C%n cùng
vi s thiên triu là ô c Lâm Sâm v &t bin sang Phúc Kin cu phong vi nhà Minh. Khi y vua Minh
lên ngôi, b ng i Thanh ánh phá. B tôi nhà Minh li tôn l$p V nh Lch Hoàng . Nhà Minh sai bn
Hàn lâm Phan K` mang sc th , cáo m nh và n bc m vàng sang [39a] n c ta, phong cho Thái
th &ng hoàng làm An Nam quc v ng. S Minh cùng vi bn Nhân Chính i  ng b theo c a Trn
Nam quan mà v.
By gi n c Minh lon to. Th l nh Long Châu là Tri u H<u Kinh b ng i anh h là Tri u H<u
ào git. Con Kinh là H<u Khi cu cu, bèn sai Qu`nh Nham công Trnh L tin quân lên Thái Nguyên,
ánh Cao B'ng, bt  &c Tri u H<u ào và c gia thuc em v Kinh s , d# bo phi hoà m#c vi nhau
ri cho v bn châu.
Mùa ông, tháng 10, thi Hi s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn ng Co 17 ng i.
Tháng 12, thi i n. Vua ích thân ghi cho Nguyn ng Co Z tin s c$p   tam danh,
Nguyn Vit C Z tin s xut thân; bn Phm Vn t 15 ng i Z ng tin s xut thân.
[39b] inh Hi, [Phúc Thái] nm th 4 [1647], (Minh V nh Lch nm th 1; Thanh Thu$n Tr
nm th 3). Mùa h, tháng 5, bn Nguyn Nhân Chính ón s Minh em sc phong và n n c a quan.

1

Ninh Giang: khúc sông áy  khong xã Minh Sn, gn chùa Trm,  phía tây Hà Ni.

2

Chúc Sn: tên xã, thuc huy

n Ch ng Mj, tnh Hà Tây.
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Bèn sai L b th &ng th Thiu bo D ng qu$n công Nguyn Nghi cùng vi bn H b t th lang
Nguyn Th Xuân, Thiêm ô ng s ng Nhân Thái, H khoa ô cp s trung Nguyn Sách Hin, 
hình Tr ng Lu$n o, Li khoa cp s trung Nguyn Vn Qung ón tip v Kinh.
S Minh làm l ban phong, tuyên c li th r'ng: "Tr?m ngh ,  v ng dy lên, tr c ht vZ
yên ngoài cõi; Xuân Thu ngh a ln, riêng lo t ng l tôn v ng. X a Hoàng t% ta m mang b cõi, chân
tri, góc bin, u thuc bn . N c An Nam ng i riêng h ng thanh giáo, l nhc y quan dn dn
quen np, chu n nhà n c trm i,  phúc cháu con my kip. ô thng ty Lê [40a] H u sm t= tài
lành, mt nim cung thu$n, nêu c hay chinh ph#c cõi hoang, mà ting tt thu vào c a khuyt.
 ng khi Long V! Hoàng  ta ng  t Mân1, mt mình n c ng i v &t bin sang triu cng. Tuy
nhà n c không quý v$t xa, nh ng làm tôi dâng cng, lòng thành th n c ln th c áng khen. Ngh cõi
xa c!ng là con =, ta ban t chia phong, chính là vZ yên ng i xa b'ng c. Tr?m là cháu ích tôn ca
Thn Tông Hoàng ,  &c thn dân trong n c suy tôn, ni gi< nghi p ln, cai tr muôn ph ng, xa thì
hâm m truyn thng hoà hi p ca  ng  Nghiêu, gn li nh ti oai thanh gm tr ca Hán Tuyên
. Nay loài hôi tanh làm phn, b c bn bin cùng thù. Tráng s S Th#c n%i nh mây, c ngh a Ngô
Vi t u h ng ng. Tiêu di t gi+c H, d>p yên bn cõi. Khen ng i trung thành, tr?m rt yêu mn. Vì
th, sai quan Hàn lâm Phan K`, quan Khoa ài Lý D#ng Tip em [40b] phù tit phong ng i làm An
Nam quc v ng. Ôi!  ph^m ph#c vâng t m nh tri, ngc khuê bích truyn ti con cháu. Làm vua
n c ng i, chn nuôi dân ng i, vi c nông tang c!ng thuc c ; cõi xa v chu, trn phiên ti cng,
ngc cung cu ch bing chc x a. Tr?m ngh , ct ng nhà Hán d ng lên, cõi Nam yên mãi, vua H hi
  Sn, li thy Trung Nguyên. Hãy kính theo!".
Tháng 6, sai quan tuyn, thy binh lính.
Mùa thu, tháng 7, sai quan tuyn duy t binh dân các x, chia thành t"ng hng  nh ngch
quân.
Mu Tý, [Phúc Thái] nm th 6 [1648], (Minh V nh Lch nm th 2; Thanh Thu$n Tr nm th
4). Mùa h, tháng 5, cm dân gian không  &c mo nh$n càn chc t c  trn binh dch2.
K S u, [Phúc Thái] nm th 7 [1649], (T" tháng 10 tr i, Thn Tông li lên ngôi, Khánh c
nm th 1; Minh V nh Lch nm th 3; Thanh Thu$n Tr nm th 5). Mùa thu, tháng 8 [41a], vua bng,
không có con ni.
Mùa ông, tháng 10, V ng u cho Th t Tây quc công Trnh Tc và các quan vn võ cùng
bàn tâu xin Thái th &ng hoàng li lên ngôi, %i niên hi u là Khánh c nm th 1.

Thn Tông Uyên Hoàng

 (H)

Canh Dn, [Khánh c] nm th 2 [1650], (Minh V nh Lch nm th 4; Thanh Thu$n Tr nm
th 4). Mùa ông, tháng 10, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Kh ng Th Hin 8 ng i.
Tháng 12, thi i n, cho Kh ng Th Hin Z tin s c$p  tam danh, Nguyn Vn L Z tin s
xut thân, bn Trnh Cao  6 ng i Z ng tin s xut thân.
Tân Mão, [Khánh c] nm th 3 [1651], (Minh V nh Lch nm th 5; Thanh Thu$n Tr nm th
7). Mùa xuân, sao Ch%i mc  ph ng ông.
Tháng 2, by gi [41b] vua Minh chy xung óng quân  Nam Ninh1, có sc d# cho V ng cp
binh t &ng, l ng súng  giúp vi c ánh d>p.
1

t Mân thuc tnh Phúc Kin ca Trung Quc. Nhà Minh khi y b quân Thanh ánh, phi chy xung min nam, óng  Phúc
Kin.

2

Theo C ng m#c Q.32 và i
vào ánh chúa Nguyn Phúc Lan.

nam th c l#c tin biên thì tháng 2 nm này (1648) Trnh Tráng huy ng s quân thu b
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Mùa thu, tháng 9, Li b th &ng th ch ng l#c b s kiêm Quc t giám t t u, Hàn lâm vi n
s , Thái phó Tuyn qu$n công Nguyn Duy Thì cht, t+ng Thái t, ban thuw hi u là Hành .
Mùa ông, tháng 10, nhà Minh sai quan mang sc và n sang phong Thanh v ng làm Phó quc
v ng.
Li sc vit: "Tr?m ngh , t% tông d ng nên b cõi, thanh giáo rng ban; ly l, tín i ãi ngoi
phiên  m rng d$u phên cho nhà n c. An Nam v ng h Lê n c ng i, xa  cõi Nam, i i thn
ph#c, i c gi< trung, luôn kính theo l nh. Xét nguyên do  &c nh th, là do công ca ông cha ph#
quc chính Trnh Tráng ng i, tr c sau cùng c khuông phù, công lao giúp d$p  &c ghi chép [42a]
l u truyn, sm t= lòng trung gian vi n c. Truyn n Tráng ng i, công danh r c rz, dân chúng xiêu
lòng, giúp vua z dân, làm tròn chc ph$n, tr?m ã bit rõ. Mi ri, tr?m óng ti Vi t Tây2, m u vi c
khôi ph#c, sm khuya lo ngh ã 5 nm nay. Nay các b tôi huân c u  Xuyên S3 l! l &t vào giúp, i
quân n âu, muôn bp khói t#, th quân l"ng vang. Nh<ng ng i em quân h v t" tr c, ã ln
l &t i c, mà Trnh Tráng ng i dâng biu np cng, t" mùa xuân n mùa thu, vt v theo gót, không
dám b= thiu, tr?m rt khen ng&i. Tuy có nhiu kW chê gièm, tr?m c!ng không có lòng ng v c. V$y +c
ban ân in riêng, tn phong ng i làm An Nam phó quc v ng, ban cho sc, n, ng i kính nh$n ly.
Ôi, triu ình +t phiên trn bên ngoài, ct  vZ yên cõi xa, m rng phên d$u. Lúc yên bình thì thm
[42b] nhun c giáo, khi ánh d>p thì giúp z minh uy. ã là cánh, là thành, thì trong, ngoài không có
khác. Ng i nh$n  &c m nh ban tôn quý, phi gng trung trinh, giúp z h Lê, gi< bn chc cng, làm
phên d$u cõi Nam cho tr?m, gi< mãi i i. Hãy kính theo".
Nhâm Thìn, [Khánh c] nm th 4 [1652], (Minh V nh Lch nm th 6; Thanh Thu$n Tr nm
th 8). Mùa xuân, tháng 3, Hoàng Nhân D!ng m u n%i lon, b git.
Nhân D!ng là tên hon quan  &c yêu, làm n chc ch ng T l giám, thiu bo, t c qu$n
công,  &c ban h tên là Trnh Lãm. Quyn lc to quá, ngày càng kiêu cng phóng túng, ngm m u vi
th h là Trn Nhân Lin nuôi giu ng i có yêu thu$t là Tuyên c  x ng lon. Vi c b phát giác,
 a xung triu thn xét ti. Nhân D!ng b chém bêu u, bn Nhân Lin, Tuyên c u b lng trì, th
chúng.
Ly  ng qu$n công ào Quang Nhiêu là ô c, Hà qu$n công Lê Yn là  c, [43a] bn
inh Vn T, V! Vn Doãn làm tham c vì có công bit  &c âm m u phn nghch ca bn Nhân D!ng
và t cáo tr c.
Tháng y, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn ình Chính 9 ng i.
Tháng 4, thi i n. Vua thân ra u  vn sách, h=i v chính s hay d. Cho bn Phùng Vit Tu
hai ng i Z tin s xut thân, bn H S D ng 7 ng i Z ng tin s xut thân.
Các quan triu  ng xin tin phong t c v ng cho th t ca V ng là Tây qu$n công Trnh
Tc  h&p vi thnh in np nhà.
Mùa thu, tháng 8, tin phong Thái uý Tân quc công Trnh Tc là Nguyên soái ch ng quc
chính Tây nh V ng.
Li sách phong vit: "Tri yêu trao cho m nh ln, sinh ng i hin  giúp tr công; vua trng
ng i có công to, ban in l  t= tôn quý. Chn  &c ngày tt, ban cho sách vàng. Xét ngh : [43b]
D c v$n tán tr công thn, +c tin khai ph khâm sai tit ch các x thu b ch dinh ch ng quc
quyn bính t t ng Thái uý Tây quc công Trnh Tc, thông minh tính tri, np nhà c vng. X a
Thành T% ni ngôi Thái V ng giúp Tiên hoàng s a sang nghi p ln, xoay chuyn càn khôn. Nay s ph#
ni chí cha x a, giúp tr?m khôi ph#c c , công trùm v! tr#. Vn võ  &c t" nhà dy dZ; trách nhi m
riêng vi c n c m  ng. ánh d>p các ph ng, yên thiên h có nhiu công sc; lo toan mi vi c,
1

Nam Ninh: tên ph, thuc tnh Qung Tây, Trung Quc.

2

Vi t là t L zng Qung (Qung ông, Qung Tây) ca Trung Quc,  ây ch Qung Tây.

3

Xuyên, S là vùng phía nam Trung Quc.
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v<ng xã tc l$p nhiu công lao. c vng khp bn bin tho lòng, chc v u trm quan mi xng.
+c sai L b th &ng th tri kinh diên s , kiêm Quc t giám t t u, Thiu bo D ng qu$n công
Nguyn Nghi, cm phù tit, mang sách vàng, n vàng vinh phong làm Nguyên soái ch ng quc chính
[44a] Tây nh V ng. Mong r'ng: chu n trng ãi, kính gi< ting hay. Trung hiu  m i phn,
gng gi< tròn mt o. Th khang gm nm phúc; ngôi v ng dài c nm. Giúp cho hoàng gia bn v<ng
lâu dài, gi< cho tông xã vô cùng tt >p. V ng hãy kính theo".
Quý T, [Khánh c] nm th 5 [1653], (T" tháng 2 tr i %i là Thnh c nm th 1; Minh
V nh Lch nm th 7; Thanh Thu$n Tr nm th 9). Mùa xuân, tháng 2, sao Ch%i mc  ph ng ông.
i xá, %i niên hi u là Thnh c nm th 1.
Mùa h, tháng 6, nh kiu y ph#c trong n c, dài rng theo th b$c khác nhau. Quan vn t"
chc khoa, o, quan võ t" t c qu$n công  &c m+c áo thanh cát, u có lá ph 'ng sau, ngoài ra,
không  &c tim lm.
Giáp Ng, [Thnh c] nm th 2 [1654], (Minh V nh Lch nm th 8; Thanh Thu$n Tr nm th
10). By gi, b Li thuyên b% các chc trong ngoài, giao xung cho triu thn ngh bàn. Nh<ng ng i
d khoa s vng Z ba tr ng [44b] và con cháu công thn u  &c l#c d#ng. Nu có ng i lm v &t,
ch a  l thi ình bãi c.
t Mùi, [Thnh c] nm th 3 [1655], (Minh V nh Lch nm th 9; Thanh Thu$n Tr nm th
11). Mùa xuân, tháng giêng, bn bi t#ng L khoa ô cp s trung Qu Hài t Lê S Tri t, Công khoa cp
s trung Th Qu nam Phan Kiêm Toàn xin +t thêm quan c ng  hai trn dinh t h<u  coi gi<
min biên gii và bàn cp l ng th c cho quân lính.
Tháng 3, cho Hng lô t khanh Qu Lâm nam Trn Ngc H$u làm c ng t trn quân dinh,
L khoa cp s trung ông Hà nam V! L ng làm c ng h<u trn quân dinh.
Mùa h, tháng 4, Nguyn Phúc Tn  Thu$n Hoá t x ng là Thái uý D!ng quc công, sai bè
ng là bn Thu$n Ngh a, Chiêu V! ánh úp, phá  &c viên thuc t ng t trn [45a] là M$u quc công
Phm Tt Toàn  châu B Chính. Tt Toàn em châu y u hàng gi+c. Bn gi+c li th"a thng tin
ánh bn T trn Tin qu$n công Lê Vn Hiu, H<u trn ông qu$n công Lê H<u c  min Hà Tây,
huy n K` Hoa1. Vn Hiu em quân bn b liu sc ánh, chân trúng n, th không ch n%i, cùng vi
H<u c rút chy. Ngày hôm y, Vn Hiu, H<u c và thuc t ng hai dinh chy ra An Tr ng2 huy n
Chân Phúc3. Bn gi+c ln vào t Thch Hà. Hôm sau, Vn Hiu và H<u c li em thuc t ng tin
vào óng quân  xã i Ni, huy n Thch Hà  làm k chng gi<.
Tháng 5, cho gi Lê Vn Hiu, Lê H<u c và các thuc t ng v Kinh. i  &c n a  ng, Vn
Hiu b au vì vt th ng mà cht.
Tháng 6, xét ti thua tr$n, [45b] truy thu li sc n và binh dân ca Lê Vn Hiu, giáng Lê H<u
c làm ô c thiêm s , bn thuc t ng Lê Thì Hin, Trnh Bính u b bãi chc t c và thu hi dân
lc, bn Lê Vn Hy, V! Bách Phúc b trut làm binh lính, Lê Vn D ng b sung quân. Giáng c ng
Trn Ngc H$u làm Th &ng bo t khanh, V! L ng làm Công khoa cp s trung Giám h V! T Khoát
làm tham ngh x Ngh An. Ng i châu B Chính là Nguyn Tt Thú không theo Phm Tt Toàn hàng
gi+c, gi< bn tit làm tôi, cho thng chc t c.

1

Huy n K` Hoa: sau là huy

n K` Anh, tnh Hà T nh.

C ng m#c Q.32 và i Nam th c l#c tiên biên u chép là bn
th chép là Hà Tây là lJ lm.

Lê Vn Hiu óng  Hà Trung (by gi Hà Trung là trn lw ca Ngh An). Toàn
2

An Tr ng: tên xã, nay là khu v

3

Chân Phúc: sau là huy

c thành ph Vinh.

n Nghi Lc, tnh Ngh An.
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Tháng y, sai Thái bo Khê qu$n công Trnh Tr &ng làm thng l nh, bi t#ng Li b t th lang
Din Th bá Nguyn Vn Trc làm c th, Li khoa ô cp s trung Ngh a Giang nam Nguyn Tính làm
phó c th, em 18 viên thuc t ng n thEng t Nam Hà1 x Ngh An tin ánh Thu$n [46a] Hoá.
By gi có thanh g m Công Nguyên sc bc, bin thành sc ng. Phm Công Tr dâng t khi
r'ng: "ó là vi c l, không th coi th ng mà không chú ý. Nay trong n c quen thói tô im vn
ch ng. Quân s ói khát mà không bit xót th ng, ch bit em vàng bc mà trang sc quân khí,
chuyên chung xa hoa, n nZi g m bin thành sc ng. Có lJ ó là lòng tri rn bo, cho chóng s a
%i  làm nh<ng vi c th c s chng. Kính xin nhân vi c này mà s a %i, b= trang sc b'ng bc, dùng
bc làm l ng quân, ch dùng ng hay sn cho  binh khí  &c bn chc, c!ng có th  ng vi im
y mà làm tt vi c binh, chn h ng vi c võ b".
Mùa thu, tháng 8, Trnh Tr &ng em i binh tin n huy n K` Hoa, óng ti min Hà Tây ri
lui v xã Lc Xuyên2. Quân gi+c bc sát, các quân thua chy, vt b= ht các th quân nhu, khí gii.
Thuyn gi+c vào c a bin K` La3. V! Vn Thiêm [46b] di thuyn ra óng  c a bin an Nhai4. Thuyn
gi+c vào c a bin Nam Gii5, Nguyn H<u Sc nghe tin b= chy, Lê Nhân H$u v"a ánh v"a lùi. Trnh
Tr &ng cùng các t ng chy n t An Tr ng, huy n Chân Phúc óng dinh. Li chia quân óng n 
Bc Hà6 t" Ngh a Li t7 n c a bin an Nhai  ngn gi+c. Khi y, con +ng Minh Ch là +ng Minh
Tc u hàng gi+c, gi+c mi th"a th tin n t Bân Xa huy n Thiên Lc8. Min Nam Hà vì th ri
lon.
Tháng y, V ng tâu vua sai Tây nh V ng Trnh Tc ích thân em t ng s các dinh tin
ánh bn gi+c.
Tháng 9, i binh tin n x Ngh An, óng ti xã An Tr ng, huy n Chân Phúc.
Xét ti thua tr$n  Lc Xuyên. X chém La c i, Nguyn H ng Nh &ng; tht c% git T Th
Bo, bãi chc t c ca Trnh Bá, Lê H<u L, giáng Trnh Tr# làm ô c [47a] ng tri. Li vì xá li là
Z Công Khôi và Trn H<u Tài quan sát chin tr$n li thiên v, ly lZi làm công, u x ch+t ngón tay. Li
xét công ti ca quân thu. Ly V! Vn Thiêm làm t ô c, ph#c li chc t c cho Tr ng c Th là
Trình qu$n công, bim chc t c ca Nguyn H<u Sc.
Mùa ông, tháng 10, sai T ô c Ninh qu$n công Trnh Toàn9 làm thng l nh, Bi t#ng thiêm
ô ng s Ph#ng Trì nam Lê ình D làm c th, Giám sát ng s Trnh Th T làm phó c th, ô c
ng tr  ng qu$n công ào Quang Nhiêu làm c sut; Bi t#ng H khoa ô cp s trung Th L nh
bá Phan H ng To làm c th, Giám sát ng s Nguyn Tá T ng làm phó c th, ô c thiêm s
ông qu$n công Lê H<u c làm c sut, Bi t#ng Công khoa cp s trung Th Qu nam Phan Kiêm
Toàn làm [47b] c th. Li sai T ô c L!ng qu$n công V! Vn Thiêm c sut thu quân, ly Li b
h<u th lang Th Lâm nam D ng H làm c th, chia  ng ánh gi+c. Khi tin n t K` Hoa thì
quân gi+c t rút lui.

1

Nam Hà: ch min phía nam sông Lam.

2

Lc Xuyên: tên xã, thuc huy

3

K` La: c

4

an Nhai: tc c

a Hi Thng hay C a Hi, c a sông Lam % ra bin.

5

Nam Gii: tc c

a Sót, huy n Thch Hà, tnh Hà T nh.

6

Bc Hà: ch vùng t phía bc sông Lam.

7

Ngh a Li t: tên xã  chân núi Lam Thành (còn gi là rú Thành) khi y là trn th ca x Ngh

8

Thiên Lc: sau là huy

9

Trnh Toàn: là con út ca Trnh Tráng.

n C^m Xuyên, Hà T nh.

a bin thuc huy n C^m Xuyên, còn gi là c a Nh &ng Ban.

n Can Lc, tnh Hà T nh.

An.
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Tháng 11, bn Trnh Toàn, ào Quang Nhiêu, Lê H<u c rút quân v An Tr ng. Tây nh
V ng h l nh cho các t ng em quân v Kinh, l u li V! Vn Thiêm làm trn th, D ng H làm c
th, ào Quang Nhiêu làm n thú, Phan H ng To làm c th, l nh các t ng d i quyn óng dinh 
An Tr ng, huy n Chân Phúc. Li sai thuc t ng là  c Nam qu$n công Thân Vn Quanh, tham c
Li qu$n công M?n Vn Liên, cai i là bn Nguyn Vn Khuê, Lê Vn Tin, Lê Vn Hy óng n  Tip
V! (tên xã), Lng qu$n công Li Th thì óng n  Minh L ng (tên xã)1  chng gi< bn gi+c.
[48a] Tháng 12, ly Trnh Toàn làm thiu bo, m dinh gi là T d c ni quân, ban cho n ca
dinh.
Bính Thân, [Thnh c] nm th 4 [1656], (Minh V nh Lch nm th 10; Thanh Thu$n Tr nm
th 12). Mùa xuân, tháng giêng, bn Thân Vn Quanh, M?n Vn Liên, Nguyn Nh Khuê, Lê Vn Tin,
Lê Vn Hy b gi+c ánh úp thua chy. Bn gi+c th"a thng li ra sông Tam Ch2 giáp ánh thu quân. V!
Công Quang xông lên tr c giáp tr$n, liu sc phá gi+c. Lê S H$u tip cu; dn sc bn trúng voi gi+c.
V! Vn Thiêm sai Phm Công Thng lên b bn k>p vào, chém  &c ngà voi gi+c. Tháng y, xét công.
Cho S H$u làm  c, Công Quang làm tham c, Trình Phú hu.
Sai Thiu bo Trnh Toàn thng l nh các t ng trn gi< Ngh An, bn V! Vn Thiêm, ào Quang
Nhiêu u thuc d i quyn. Ly Li khoa ô cp s trung Ngô S Vinh và Binh khoa cp s trung V!
Vinh Tin [48b] làm c th.
Mùa h, tháng 5, gi+c vào c a bin Nam Gii ánh úp. Bn Lê S H$u, Nguyn H<u Sc, Bùi S
L ng, Thái Bá Tr$t u thua chy, b= c thuyn ghe, súng n, khí gii. Gi+c li vào c a bin an Nhai.
Bn Vn Thiêm sc không ch n%i c!ng b= thuyn chy. Gi+c $p ti vây ào Quang Nhiêu  xã H ng
Bc, huy n Thch Hà, Trnh Toàn c các t ng tin lên, bày tr$n ra sc ánh. Thy th gi+c  ng
hng, Toàn ly c bn m nh trao cho c th D ng H. H sôi s#c lòng trung ngh a, c zi voi lên tr c,
v?y các quân thEng tin. Toàn c thúc quân kw xông lên ánh. Th là bn Quang Nhiêu m toang c a
luj ra ánh. Gi+c thua chy. Quan quân ánh k>p vào t i Ni (i Ni là tên xã, thuc huy n Thch
Hà), u%i git rt nhiu gi+c, thu  &c voi ng a, khí gii, súng n nhiu không k xit. Toàn li em
[49a] thuc t ng v óng  An Tr ng3.
Tháng [5] nhu$n, xét công thng tr$n  i Ni. Phong Trnh Toàn làm khâm sai tit ch thuc
thu b ch dinh kiêm hành h ph tr Ngh An o phó ô t ng thái uý Ninh quc công, m ph
D ng Uy; c th D ng H làm Công b t th lang Th Lâm bá, Ngô S Vinh làm Quang lc t khanh,
Lý Hi hu, Phm H ng To làm Thái bc t khanh Th L nh hu, V! Vinh Tin làm H khoa ô cp s
trung L Hi t . Thng ào Quang Nhiêu làm thiu bo, Lê Thì Hin làm ô c ng tr, Nguyn Ngh a
Ch^n, M?n Vn LIên làm ô c thiêm s ; +ng Th Công, Hoàng Ngh a Giao, inh Vn T, Lê Vn
Tin, ào Th Tiên, Lê Vn Long, Mai Vn Hiu làm  c; Ngô Vn S , Lê ng [49b] Nhi m, Lê Công
Triu làm tham c. Cho Nguyn H<u Tá t c qu$n công. Ly D ng Qu`nh, Nguyn Th T, Nguyn
Tin Kiên làm th v s .
Li xét ti thua chy. Giáng V! Vn Thiêm làm h<u ô c, Nguyn Vn Yn làm tham c, u
thu li mt n a s binh dân. Bãi chc t c ca Nguyn H<u Sc. Bn Lê S H$u, Tr ng c Th,
Nguyn c D ng, Z L vì liu sc ánh lâu, nh ng quân tr tri không chng li  &c nên  &c
min ti. Truy xét nh<ng ng i cht tr$n. T+ng Doãn Nng là ô c ng tri Táo qu$n công, cp rung
t, dâng lc, cho l$p n th. T+ng Bùi S L ng làm tham c Th qu$n công; Thái Bá ào làm th v
s Din qu$n công; Nguyn Vn Tú là  c Thông qu$n công, u cp rung t và dâng lc  th.
Ly th t ca Tây nh V ng là Trnh Cn làm phó ô t ng thái bo Phú qu$n công, m
[50a] dinh gi là Tá quc dinh ban n Tá Quc t ng quân; con th là Trnh ng làm thiu phó V!
qu$n công, m dinh gi là Trung khuông quân, ban n ca dinh; Trnh Kiu làm thiu bo Vn qu$n
1

Các xã Tip Tu và Minh L ng thuc huy n Thiên Lc, nay là huy n Can Lc, tnh Hà T nh.

2

Sông Tam Ch: khúc sông Lam chy qua xã Tam Ch, huy

3

S nhà Nguyn nh b

n Nghi Xuân.

i Nam th c l#c tin biên miêu t tr$n này nh

mt thng l&i ca chúa Nguyn.
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công. Cho Trnh L làm phó ô t ng thái bo Th qu$n công, Trnh Tu làm phó t ng thiu uý Tn
qu$n công.
Tháng 6, sai Tá quc dinh phó ô t ng Thái bo Phú qu$n công Trnh Cn thng l nh các t ng
n x Ngh An hi p ng vi Ninh quc công Trnh Toàn ánh gi+c.
Ngày 18, tin n An Tr ng óng dinh. Cho Thái bc t khanh Phan H ng To và L khoa cp
s trung D!ng Xuyên nam Trn Vn Tuyn làm c th.
Tháng 9, sai Thái bo Th qu$n công Trnh L làm thng l nh, Hình khoa cp s trung, H khoa
cp [50b] s trung Phùng Vit Tu làm c th, u em s thuc n Ngh An tip ng.
Mùa ông, tháng 10, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn ình Tr# 6 ng i.
Tháng 11, các quân n trn u tin qua Nam Hà. Ninh quc công Trnh Toàn óng quân 
Qung Khuyn, Thái bo Phú quc công Trnh Cn óng quân  Bt Trc (Qung Khuyn và Bt Trc là
tên hai xã thuc huy n Thiên Lc), u sai các quân ào hào p luj, chia gi< các ni him yu, bí m$t
sai ng i i dò thám tình hình gi+c  bit rõ h th c. Khi y, Tit ch Trnh Toàn c$y công t ph#,
ngm có ý khác, ngày êm vZ nuôi t ng s , phân phát bc vàng, không có hn , ri t ti n em quân
v Tr ng An. Thng l nh quan phó ô t ng Thái bo Phú qu$n công Trnh Cn dò bit ý Toàn, c!ng
em các quân v Phù Long (tên xã, thuc huy n H ng Nguyên) s a sang [51a] dinh luj  xem ng
t nh.
Tháng 12, thi i n, cho bn Nguyn ình Tr# Z ng tin s xut thân.
inh Du, [Thnh c] nm th 5 [1657], (Minh V nh Lch nm th 11; Thanh Thu$n Tr nm
th 13). Mùa h, tháng ?, ngày 16, i nguyên soái thng quc chính th &ng ch s ph# công cao thông
oán nhân thánh Thanh V ng mt. Truy tôn phong làm Ngh V ng, thuw hi u là Long T .
By gi Trnh Toàn âm m u phn nghch ã l. Th h là Trnh Bàn, Tr ng c Danh s& v n
mình, trn tr c u hàng gi+c, do ó, quân lính tan rã, các thuc t ng u h ng theo dinh Tá quc
c. Toàn không bit làm th nào, mi sai ng i mang voi ng a khí gii bn b dâng ti c a quân và có ý
xin oái th ng. Quan thng l nh là Thái bo Phú qu$n công Trnh Cn nhân ly lJ thu$n nghch x a nay
[51b] d# bo và nói: "Vi c ã nh th, phi t mình v c a khuyt &i m nh". Toàn nghe nói, trong
lòng s& hãi, t li u không th kh=i ti, mi min c zng v Kinh. Bèn giao xung cho ình thn xét h=i, rõ
ht ti trng. V ng cho Toàn là ng i chí thân, không nz git, bèn tâu xin an trí trong ng#c.
Tr c ó, Trnh Toàn ngm m u làm lon  trong, li có gi+c Nguyn xâm ln  ngoài, lòng
ng i nao núng, v$n n c gian truân. By gi Thng l nh quan phó ô t ng Thái bo Phú qu$n công
Trnh Cn gi=i m u hùng oán, trn ph#c lòng ng i, cho nên ngn ch+n ác nghch lúc manh nha, tiêu
di t gi+c c p khi hung d<, khin cho lòng ng i không lay, n c nhà yên t nh. Th thái sn, bàn thch
t" ây càng thêm v<ng vàng.
Tháng 5, ly Lê Thì Hin làm h<u ô c và bãi chc t c ca Ngô S Vinh, vì Thì Hin bit
[52a] b= Trnh Toàn v vi dinh Tá quc tr c, còn S Vinh làm c th mà không t cáo tr c.
Ly Hoàng Ngh a Ch^n làm ô c ng tri. Tháng y cho thng l nh quan phó ô t ng thái
bo Phú qu$n công Trnh Cn kiêm ph tr x Ngh An, thiêm sai Phm Kiêm Toàn làm c th.
Tháng 6, Thng l nh quan phó ô t ng Thái bo Phú qu$n công Trnh Cn sai bn Lê Thì Hin,
Hoàng Ngh a Giao, +ng Th Công u em các quân chia  ng v &t sông. Thì Hin ra quân theo
 ng chính, bên t thì Ngh a Giao, bên h<u thì Th Công, u tin quân ánh gi+c  t Nam Hoa
(Nam Hoa là tên xã, thuc huy n Thanh Ch ng)1. Thì Hin và Ngh a Giao mi ánh mt tr$n ã phá
 &c luj gi+c. Các quân tranh nhau l$p công tin sâu vào, hàng ng! ln xn, t ng vz chy. Gi+c th"a
th u%i n b sông. Thng l nh quan phó ô t ng Thái bo [52b] Phú qu$n công Trnh Cn sai lính

1

Xã Nam Hoa sau là xã Nam Kim, huy n Nam àn, tnh Ngh An.
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ni hu bn vào, gi+c vì th phi rút lui. +ng Th Công  chi bên h<u bn ngang vào c chin. Bn Mai
Vn Hiu, Lê S H$u c!ng sai thu quân lên b ng cu. Gi+c phi thua chy.
Mùa thu, tháng 7, xét công thng tr$n  Nam Hoa. Cho thng chc t c theo th b$c. Ly +ng
Th Công làm h<u ô c, Mai Vn Hiu làm ô c ng tri, Nguyn Th#, Cao Tài, Lê S H$u u làm
ô c thiêm s ; Ngô Vn S , Nguyn Tin Kiên, Nguyn c D ng làm tham c. Cho Lê Công Triu
t c Bt qu$n công. àm Cnh  t c Tin qu$n công, Nguyn Nh Khuê t c Bá qu$n công. Ph#c li
t c c! Ph qu$n công cho Trnh Bính. Cho Lê Phái làm  c, Bùi S Trinh làm th v s .
Tháng 9, m a gió to, b$t cây % nhà. Nhân dân các huy n  Thanh Hoa và min d i Sn Nam
[53a] b hi, lúa má b % c.
Li b th &ng th tri kinh diên s kiêm Quc t giám t t u Thiu phó D ng qu$n công
Nguyn Nghi cht, t+ng thái phó, ban thuw hi u là Cung Ý. Nghi cùng cha là Th#c  &c tin c cùng mt
lúc, làm quan trong sch, th$n trng, tri các chc quý hin mà ch chung thanh liêm, gin d, chm lo
vi c bi d zng nhân tài. Ng i  ng thi ai c!ng kính trng.
Mùa ông, tháng 10, gia phong Thng l nh quan phó ô t ng, Thái bo Phú qu$n công Trnh
Cn làm thái phó; Trnh ng làm thiu uý.
Tháng 11, gia ân cho các quan vn võ iu  &c thng chc 2 b$c, t c 1 b$c.
Mu Tut, [Thnh c] nm th 6 [1658], (T" tháng 2 tr i %i là V nh Th nm th 1; Minh
V nh Lch nm th 12; Thanh Thu$n Tr nm th 14). Mùa xuân, tháng giêng, ly Nguyn Tích làm tham
th  Tá quc dinh, Trnh ng  làm phó tham th, cùng vi Trn Vn [53b] Tuyn, Phan Kiêm Toàn
u hi p ng bàn giúp vi c quân.
Tháng 2, %i niên hi u, ly nm y làm V nh Th nm th 1. i xá.
Mùa h, tháng 5, by gi tin bc th ng dùng trong n c, quan dân phát, np, mua bán, quen
thói theo nhau kén chn quá lm, n ây mi cm: t" nay không  &c kén chn. Ng i mua hàng c!ng
không  &c dùng l?n tin kJm, tin thic hay tin gãy st. T" y tin hàng l u thông, công t iu
ti n.
Khi y, dùng binh lâu ngày, tiêu dùng tn kém. H l nh trong n c ai np thóc thì tu` theo s
thóc np nhiu ít mà b% quan chc theo th b$c khác nhau.
Tháng 6, viên quan lang  sách Trng H&p, huy n Qu`nh L u là Công C^n ngm có lòng khác,
lWn  a bn gi+c i tt theo chân núi n xã D ng Hi p, huy n ông Thành. Dân a ph ng ri ng.
Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn sai bn Lê Vn Hy và L u Th Canh ánh tan. Công C^n sau
[54a] li dn t# li. Li sai bn Phm Thnh, àm Cnh Khi em quân ánh bt  &c, óng c!i gii v
Kinh s .
Mùa thu, tháng 7, gi+c v &t sông, xâm ln xã Mj D#, huy n H ng Nguyên, Nguyn H<u Tá vì
quân trong tri ít, không ch n%i, thua chy. Lê Thì Hin em t ng hi u s thuc h&p sc ánh, quân
gi+c lui v; b cht ui rt nhiu. Bèn bãi chc t c ca Nguyn H<u Tá.
Tháng 8, xét công thng tr$n  D ng Hi p. Cho Lê Vn Hy t c Hi qu$n công. Ly L u Th
Canh và Lê Khc Tông làm tham c, Phm Thnh làm  c, àm Cnh Khi làm tham c.
Tháng y, gi+c v &t sông qua xã Bch  ng, huy n Nam  ng1, ào Quang Nhiêu em quân
chng gi<. Khi y Hoàng Ngh a Ch^n i ánh gi+c  ông Thành, tr v g+p gi+c mà không bit ng
cu, x ti tht c% cht.
Mùa ông, tháng 10, sai quan kho hch các cng s có c vng trong n c. Ly Z hng u
bn Nguyn Thnh, +ng [54b] Duy Tinh, Nguyn Duy oán 3 ng i, hng trung bn Hoàng Tr c 19
ng i, u ban cho bc và áo, b% nhi m các chc trong ngoài theo th b$c khác nhau.

1

Huy n Nam  ng: nay là huy

n Nam àn, tnh Ngh T nh.

682

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XVIII

Tháng 11, sai Bi t#ng Nguyn Nng Thi u làm tham th  dinh Tá quc.
Tháng 12, Thng l nh quan Thái phó Phú qu$n công Trnh Cn sai c sut ào Quang Nhiêu
em bn L Thì Hin, +ng Th Công cùng vi Phó tham th Trnh ng  chia  ng tin ánh gi+c 
xã Tun L, huy n H ng Sn. Các o quân m c dong trng mà tin, giao chin vi gi+c. Bn gi+c
thua chy, thu  &c thng ln. +ng Th Công ch$m chp  sau, không  &c gì c.
K Hi, [V nh Th] nm th 2 [1659], (Minh V nh Lch nm th 13; Thanh Thu$n Tr nm th
15). Mùa xuân, tháng giêng nhu$n, xét công thng tr$n  Tun L. Ly ào Quang Nhiêu làm phó
t ng, thiu uý, m dinh gi là T khuông quân, ban cho n dinh; [55a] Trnh ng  làm Hng lô t
khanh, L Phái t ; Lê Thì Hin làm thiu bo; inh Vn T, àm Cnh Kiên, ào Th Tiên, Lê Vn ng
u làm ô c ng tri. Ngoài ra u  &c thng chc theo th b$c khác nhau. Giáng +ng Th Công
làm ô c thiêm s , vì c r#t rè không bit ng cu tip chin.
Tháng 2, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Lê Thc 20 ng i.
Mùa h, tháng 4, thi i n. Cho bn Nguyn Quc Trnh, Nguyn Vn Bích, Nguyn Vn Th c 3
ng i Z tin s c$p  ; bn Mai Trng Hoà 2 ng i Z tin s xut thân; bn Phm Duy Cht 15 ng i
Z ng tin s xut thân.
Tháng 6, Nguyn c D ng có ti b git. c D ng óng n  b sông, thông ng mua
bán vi gi+c, vi c b phát giác, x ti chém.
Tháng 9, ngày mng 2, tôn phong Nguyên soái ch ng [55b] quc chính Tây nh V ng làm
i nguyên soái ch ng quc chính Th &ng s Tây V ng.
Li sách vn vit: "Kính c^n nh Ngu Thun  lo ngh s c, mong n thái hoà thnh tr; th
theo sách Chu Quan mà ban cho sc m nh, ly ngh a quý trng mà tôn sùng. Chn  &c ngày lành, ban
xung sc m nh. Kính ngh . D c v$n tán tr công thn nguyên soái ch ng quc chính Tây nh V ng
Trnh Tc, anh hùng hn i c%, trung h$u theo np nhà. Khin ta nay khôi ph#c c , trong s a chính
s , ngoài d>p di ch, là nh có ch soái giúp yên xã tc. Công trùm v! tr#, c sánh t tri. Danh
vng ã khp n nhân dân, t c v nên  b$c V ng th &ng. +c sai +c tin Kim t vinh lc i phu
Công b th &ng th D nh Xuyên hu Nguyn H$u Quyn cm phù tit mang sách vàng, n vàng tin tôn
làm D c v$n tán tr công thn i nguyên soái ch ng quc chính Th &ng [56a] s Tây V ng. Mong
r'ng: Nh$n  &c ân h$u, kính gi< ting hay, giúp z nhà vua muôn nm bn mãi. Lâu dài nghi p chúa,
muôn thu khôn cùng. V ng hãy kính theo".
Mùa ông, tháng 10, vua ích thân h=i thi khoa ông các. Ly Z bn Nguyn ng Co, H S
D ng, Nguyn Thiêm, Phm Duy Cht, Bùi ình Viên 5 ng i, b% làm các chc ông các i hc s , hc
s , hi u th .
Canh Tý, [V nh Th] nm th 3 [1660], (Minh V nh Lch nm th 14; Thanh Thu$n Tr nm th
16). Mùa h, tháng 4, cm các i thn vn võ và t ng s các dinh c không  &c thác c bt ng i
trong Kinh k`.
Tháng 5, có chiu s a duy t h tch.
Bn Tham t#ng D ng Trí Trch, Phm Công Tr dâng s nói v vi c thu khoán làm tr ng và
cung n các th cho tr ng thi H ng, nên n gin ki m c,  bt phí t%n cho dân. Li dâng s nói
r'ng: [56b] Thu$t tr n c là có vn, có võ, o trí tr phi th ng pht công minh. Các võ t ng phi
xông pha chng gi+c, bo v n c nhà, nu bit c thúc nghiêm minh liu mình gng sc,  làm nên
s nghi p công lao thì tu` theo mc  công lao mà xét th ng. Nu có kW dùng d'ng nhát s&, hành
quân trái lu$t thì tr ti theo quân pháp. Lu$t khuyn khích, rn tr"ng nh v$y, th$t ã rt nghiêm. Còn
vn thn thì phi giúp vua, th ng dân,  tô im thái bình. Nu bit th$n trng thanh liêm, chm vi c,
ngay thEng, công b'ng, xng vi chc v# thì tu` theo chính tích tt >p ra sao mà khen th ng. Nu có
ai th"a hành công vi c ho+c xét h=i ki n t#ng mà không s a %i lZi tr c, li bW cong lu$t pháp, n ca
út lót,  ch$m quá k` hn, xét x không úng, vào bè kt ng, vì ân ngh a riêng mà nh$n li thnh
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thác, làm nhiu iu nh!ng nhiu, n nZi nát chính hi dân, [57a] ti nh> thì x giáng bãi chc, ti
n+ng thì x theo quân pháp,  tr" b= thói t , gi< nghiêm phép n c. Vua1 nghe theo.
Tháng y, cm ly ng i nh= yu  tng quân. Gim bt các khon biu, bài thuc h kh^u.
Mùa thu, tháng 8, Nguyn Phúc Tn  châu Hoá sai bè l! là bn Thu$n Ngh a, Chiêu V! v &t
sông xâm phm Mj D# (tên xã, thuc huy n H ng Nguyên).
Trnh Kiêm thua chy, Trnh L ng chnh n binh mã chng ánh. Em L ng là Trnh  ng
cht ti tr$n. Gi+c nhân th bc ti Hoa Viên (tên xã)2. Thng sut Trnh ng sai bn Hoàng Ngh a Giao
tip chin, phá  &c. Gi+c b cht ui rt nhiu, lui v chim gi< Nam Hà.
Tháng y, sai bn M?n Vn Liên, Trnh Liu, Trnh Th Khanh u em quân bn b vào x
Ngh An thuc Thng l nh quan sai phái i ánh gi+c.
By gi, th gi+c hung d<, cách sông i luj vi quan quân. Thng l nh quan Phú qu$n công
[57b] Trnh Cn ngh ra mt k dành thng l&i. Tr c ht dàn bày th tr$n cho gi+c không bit phòng b
m+t nào.
Tháng 9, ngày 11, sai thuc t ng là Lê Thì Hin và Hoàng Ngh a Giao cùng bn tham th Trn
Vn Tuyn, Phan Kiêm Toàn u em t ng hi u chia làm hai  ng: Bn Hoàng Ngh a Giao t" Âm
Công (tên xã, thuc huy n H ng Nguyên) v &t sông mà tin; bn Lê Thì Hin qua c a bin Hi Thng
mà tin, ng thi c h>n n n a êm thì tin ánh. M sáng, Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh
Cn thân em i binh lên núi D!ng Quyt3, chnh bày th tr$n,  ng  ng uy v! hiên ngang, xem xét
quân c, chia sai quân tip chin.
By gi bn Ngh a Giao và Kiêm Toàn v &t sông tr c, chia sai t ng d i quyn là bn Nguyn
c Trung, àm Cnh Khi tin ánh t ng gi+c Chiêu V!, cm c nhau  x Hi Giang, t em t ng
hi u ánh phá luj gi+c, n thEng núi An Lc. [58a] Tiên phong Trn Công Bách liu sc ánh b cht.
Bn V! Bách Phúc, Lê Vn Hy, L u Th Canh thy th lùi chy. inh c Nhu$n, Nguyn c Nhu$n,
Nguyn Hoàng cht ti tr$n. Gi+c th"a th vây kín bn m+t. By gi Thng l nh quan Phú qu$n công
Trnh Cn vi sai thuc t ng là bn Trn Tin Triu, Ngô ình Xuân, Z Lch, Cao Huân em lính ni
hu d i quyn mình tin ánh. Li sai các i thu binh tin qua b sông, h ng vào gi+c bn liên tip
t" gi Tw n gi Thân. Bn gi+c thua chy. Khi y, bn Thì Hin, Vn Tuyn qua c a bin Hi Thng, t"
T Ao (tên xã) huy n Nghi Xuân tin ánh gp quân gi+c. Thuc t ng M?n Vn Liên cht tr$n. Bn Mai
Vn Hiu, Trnh Liu, Phm Thanh, D ng Qu`nh, Trnh Th Khanh lùi dn.
Bn Thì Hin, Vn Tuyn thúc quân thEng tin, phá  &c luj mnh ca gi+c, phóng l a t cháy
doanh tri ch, [58b] u%i n xã Hoa Viên (thuc huy n Nghi Xuân). Bn gi+c thy bóng là tan vz. Bt
 &c voi ng a, khí gii nhiu không k xit. Gi+c thu tàn quân lui v gi< Nghi Xuân (tên huy n)4.
Tháng y, truy t+ng M?n Vn Liên làm thiu bo, Trn Công Bách làm h<u ô c, +ng qu$n
công; ình c Nhu$n làm  c D c qu$n công; Nguyn c Nhu$n làm  c Ân qu$n công;
Nguyn Hoàng làm tham c Kiên Vinh hu, u truy phong làm phúc thn, l$p n th  nêu công
cht tr$n. Giáng Mai Vn Hiu làm ô c ng tri, Trnh Liu làm  c, Phm Thnh làm tham c,
D ng Qu`nh làm th v s . Bãi chc t c ca Trnh Th Khanh, Lê Vn Hy, L u Th Canh. Chém V!
Bách Phúc. u là tr ti h lùi chy mà Bách Phúc ti n+ng hn.
Tr c ó, ng gi+c  ng hng, quan quân cm c vi gi+c ã lâu. [59a] n ây, thng l nh
quan Ph qu$n công Trnh Cn hi các t ng bàn r'ng: "Ta là gc ca n c, nh$n u thác chuyên vi c

1

Nguyên vn là ch< "th &ng"; có th hiu là vua, c!ng có th hiu là chúa (Trnh Tc).

2

Nay là xã Xuân Viên, huy n Nghi Xuân, Hà T nh.

3

Núi D!ng Quyt: tc núi Quyt  Bn Thu, th xã Vinh, tnh Ngh

4

V tr$n này,

i Nam th c l#c tin biên chép chi tit hn.

An.
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ánh d>p, vi c nhà quyn n c u là trách nhi m ca mình, n nay ã 6 nm mà ch a d>p yên  &c,
lòng ta rt h% th>n. Các ng i có k sách gì hãy trình bày c ra".
Các t ng u nói: "Minh công ra l nh th nào, chúng tôi âu dám không tuân theo. Song cho
 &c vn toàn, không gì b'ng m u tt thng ca minh công".
 &c mt lát, các t ng u lui ra. Còn mt mình Công Bách  li sau, li xin vào g+p. Thng
l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn cho gi vào nhà riêng. Bách nhân ó nói: "Nay mun phá gi+c, nu
không xông vào ni n c sôi l a b=ng, ra vào chZ nguy him thì sao giành  &c chin công toàn thng?
Nu ch ng i này ng i kia nói khoe li hão thì rt ít thành  &c vi c".
Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn nói: "Ý ng i mun th nào?".
Bách tr li: "L$p Sn ( huy n Nghi Xuân) là [59b] chZ phi c tranh ly, ly  &c L$p Sn
tr c thì phá gi+c d thôi!".
Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn nói: "Ta t"ng lên núi D!ng Quyt xem kj hình th,
v?n chú ý n núi y. Nay nh<ng iu ng i nói chính là ch< "ho" trong bàn tay ca ng i x a"1.
Bách nhân ó xin làm tiên phong. Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn khen chí ca Bách
và cho làm. n khi i quân qua sông, Bách mt mình n L$p Sn tr c. Gi+c thy ít quân, em ht
quân ti vây. Bách xông pha trong ám g m giáo, quyt chí ánh, ri b hi. Bách là ng i nghiêm
khc, c ng chính nh ng khng khái có m l &c, ng i  ng thi ai c!ng tic (Bách ng i xã Thiêm
Lc, huy n Ý Yên, nguyên h Trn,  &c ban h Trnh).
Mùa ông, tháng 10, sai Trnh Kim cùng vi bn Trn L ng Nho, Lê Tôn, Trnh Phác, Trnh Uy,
Phm Phúc Thiêm, Trnh Tuyên, Cao Diên n Ngh An, biên thuc vào Tá quc dinh ca Thng l nh
quan, cho sai i ánh gi+c. Sai Lê S [60a] Tri t làm tham th  Tá quc dinh, Trnh Th T làm phó
tham th, H S D ng làm c th  Trung khuông quân dinh, Thân Toàn làm c th  T ni quân dinh
(Trung khuông là dinh hi u ca Trnh ng, T ni là dinh hi u ca Trnh Kin).
H l nh trong n c p  ng thiên lý  ti n vi c i li.
Tháng 11, ngày 17, Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn sai bn thuc t ng Lê Thì Hin,
Hoàng Ngh a Giao; tham th Lê S Tri t, Nguyn Nng Thi u chia  ng i ánh gi+c. Thì Hin, S Tri t t"
b bin qua t C ng Gián (tên xã, thuc huy n Nghi Xuân) tin i; bn Ngh a Giao, Nng Thi u theo
 ng b qua các ni L!ng Trâu, Mn Tr ng (tên xã, thuc huy n Thiên Lc) tin i. Li h l nh cho
thng sut và c sut các o iu chnh b quân d i quyn, ngày êm c sc ánh công kích bn
m+t. Ting thanh la và ting trng vang tri. Th gi+c ri lon lung tung không bit tr tay ra sao.
[60b] Ngày 18, bn Thì Hin, S Tri t phá  &c quân gi+c  t An im (tên xã, thuc huy n
Thiên Lc).
Ngày 19, by gi, bn Thì Hin, S Tri t, Ngh a Giao, Nng Thi u hi quân tin ánh, li phá
 &c gi+c  Phù L u Th &ng (tên xã, thuc huy n Thiên Lc). T ng s th"a thng ánh dn, li c phá
quân gi+c, chém  &c rt nhiu th cp gi+c, thu  &c voi ng a, khí gii ca gi+c nhiu không k xit.
Gi+c thua to chy trn, ta thu ph#c  &c ht 7 huy n Nam Hà. Hôm y, Thng l nh quan Phú qu$n công
Trnh Cn cho chy ng a v dâng t báo tin thng tr$n, i l &c nói: Nay trên nh uy tri, tuân theo
m u l &c ca miu  ng, ngày 17 tháng này, chia sai t ng s do hai  ng tin ánh. Ngày 19, ánh
nhau to vi gi+c  t Thiên Lc, ba quân c sc tranh lên tr c, bn gi+c thy bóng là vz chy. Ta
chém th cp gi+c, bt sng binh s gi+c, thu  &c [61a] voi ng a, khí gii ca gi+c dâng tr c c a
quân nhiu không k xit. Hi n nay  ng em i binh thEng tin, th"a thng ru%i dài, xin tâu tr c tin
thng tr$n.

1

Tào Tháo em trm vn hùng binh tin công n c Ngô. T ng Ngô là Chu Du d a vào sông Tr ng Giang, l$p phòng tuyn Xích
Bích  chng gi<, Chu Du cho mi Gia Cát L &ng, khi y là s thn ca L u B vào h=i k phá quân Tào. Gia Cát L &ng th a:
"Tôi và t ng quân u vit vào lòng bàn tay xem k sách có ging nhau không". Kt qu là c Chu Du và Gia Cát L &ng u vit
vào lòng bàn tay mình mt ch< "ho" ngh a là dùng ho công. Câu này ý nói m u k ca hai bên trùng h&p nhau.
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Tin thng tr$n  a v, V ng m"ng lm, tâu cho vua bit. Các quan u vào chu m"ng.
Ngày 21, Thng l nh quan Phú qu$n công Trnh Cn ích thân ch huy các viên thng sut, c
sut và quân các o thEng tin ru%i dài, n t$n c a bin Nh$t L , cho quân ngh, hi ng các t ng,
bàn xét các cp chin công, làm bn dâng lên1.
Truy xét công nh<ng ng i cht tr$n. T+ng ô c thiêm s Qung qu$n công ào Th Tiên làm
thiu bo, cp rung th2, cho dân l$p n th (Th Tiên ng i xã Ngc Tr#c, huy n T" Liêm).
Tháng 12, sai bn Nguyn Quc Khôi, Nguyn Công Bích, Phm Duy Cht, Nguyn Tông L
mang sách vàng ti trong quân, phong Thng l nh quan phó ô t ng Thái phó Phú qu$n công [61b]
Trnh Cn làm Khâm sai tit ch các x thu b ch dinh kim t%ng chính bính Thái uý Nghi quc công,
m ph Lý Quc, ban n bc.
Li kim sách vit: "Lên ngôi vua  coi dân, rng m v$n thái bình thnh tr; theo phép vua mà
ban l nh, kính xét ngh a quý trng tôn vinh. Chn ngày tháng tt, ban sc m nh lành. Ngh r'ng: Ph#ng
sai Thng l nh phó ô t ng Thái phó Phú qu$n công Trnh Cn, bn tính nhân h$u, tài l &c anh hùng.
Nay ta nh ch soái, trên giúp c, d i vì dân, gi< n c nhà thêm c nghi p; khen ng i dòng nhà
v ng, vn ng i theo, võ gi+c s&, yên xã tc th c nhiu công lao. c vng ã tho lòng dân khp
n c, t c v phi ng trên c các quan. +c sai Tham t#ng L b th &ng th Yên qu$n công Phm
Công Tr cm phù tit, mang sách vàng, n bc, gia [62a] vinh phong làm Lý Quc ph khâm sai tit
ch các x thu b% ch dinh kiêm t%ng chính bính thái uý Nghi quc công. Ng i hãy kính theo thành
m nh, l$p nhiu công to. Trông coi vi c n c, thng l nh các quân, vi c ln nh= kính vâng x quyt; qu
quyt mt lòng, giúp vua rèn c, nn tr bình ti khp trong ngoài.  áp li lòng ta tin dùng, cho tho
lòng v ng ph# u thác. Cho c  nhà vua dài mãi,  s nghi p nhà v ng ln thêm. Ng i hãy kính
theo!".
Tân S u, [V nh Th] nm th 4 [1661], (Minh V nh Lch nm th 15; Thanh Thu$n Tr nm th
17). Mùa xuân, tháng 2, Tit ch thái uý Nghi quc công Trnh Cn em quân v Kinh, l u li ào Quang
Nhiêu làm trn th, Lê S Tri t, H S D ng, Trnh Thì T làm c th, em các t ng óng  t Hà
Trung, huy n K` Hoa.
[62b] Tháng 3, ngày 18, Tit ch thái uý Nghi quc công Trnh Cn tin n ph i Khánh,
trn Thanh Hoa, thy gn n k` thi Hi, sai tr c thuc t ng là Lê Thì Hin, Hoàng Ngh a Giao cùng
vi bn Tham th Phan Kiêm Toàn tin v Kinh tr c  kp theo hu k` thi.
Ngày 28, Thái uý Nghi quc công Trnh Cn v n Kinh s , ti i n ình ly chào. Vua vui m"ng
ân cn khen ng&i, uý lo. n khi vào ph ly chào v ng ph#, V ng m"ng lm, yên i v vi c xông
pha s ng tuyt lâu nm, tiu tr" nghch t+c, thu ph#c b cõi, không ph# lòng u thác.
Thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Trn Xuân Bng 13 ng i. n khi thi i n, cho
+ng Công Cht, ào Công Chính, Ngô Khuê 3 ng i Z tin s xut thân; Trn Xuân Bng, Lê Trí Bình 2
ng i Z tin s xut thân; bn Lê [63a] Nhân Ki t 8 ng i Z ng tin s xut thân.
Mùa h, tháng 4, xét công d>p gi+c thu li b cõi. Thng Lê Thì Hin làm phó t ng thiu uý, m
dinh gi là T trung quân, ban n dinh; Hoàng Ngh a Giao làm phó t ng t ô c. Li cho bn Trn
Vn Tuyn, Nguyn Nng Thi u, Phan Kiêm Toàn có công bàn m u bày k, thng Vn Tuyn làm Ng s
ài ô ng s Xuyên qu$n công, Nng Thi u làm Ng s ài phó ô ng s D ng qu$n công, Kiêm
Toàn làm Li b h<u th lang Thuw qu$n công. Li cho Lê S Tri t làm tham th có công, thng làm H b
t th lang Qu Hi hu. Ngoài ra còn 26 viên thuc t ng khác là bn Lê Vn Long, Lê Vn Tin, L u
Th Canh, Trn Công V u  &c thng chc t c và th ng cp dâng lc theo th b$c khác nhau. Li
cho là Trnh ng, Trnh Kin [63b]  &c sai i thng sut chia gi< chZ him yu có công, thng cho
Trnh ng là thái phó, Trnh Kin làm thiu uý.
1

Theo i Nam th c l#c tin biên: thì trong chin dch này, t ng Nguyn là Nguyn H<u Tin thy quân Trnh phn công thng
l&i, nhân bt hoà vi Nguyn H<u D$t, bèn quyt nh rút quân v.

2

Nguyên vn là "cp t s ". Ch< "s " có lJ là do ch< "in" vit l?n.
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Tháng 6, gia phong H b th &ng th kiêm Hàn lâm vi n th ging ch ng Hàn lâm vi n s
Thiu bo Bt qu$n công D ng Trí Trch làm Li b th &ng th quc lão thái bo cho v trí s .
Sai triu thn nh li ch  ph^m ph#c, hành nghi,  dùng ca t c công và các quan vn võ.
Tháng 10 nhu$n, Th &ng s Tây V ng cho là gi+c Phúc Tn tuy b thua tan trn chy v,
nh ng v?n ch a chu u hàng, np cng, bèn ích thân phù i giá ca hoàng th &ng i ánh. y cho
Tit ch thái uý Nghi qu$n công Trnh Cn c quân n thEng c a bin Nh$t L , sai Phó t ng thiu uý
ào Quang Nhiêu làm thng sut, bn phó t ng thiu uý Lê Thì Hin, T ô c Hoàng Ngh a Giao u
làm thng sut, bn bi t#ng Lê S Tri t, Trnh [64a] Thì T, Thân Toàn làm c th, chia ba  ng tin
ánh.
Nhâm Dn, [V nh Th] nm th 5 [1662], (T" tháng 9 tr i là Vn Khánh nm th 1; Minh
V nh Lch nm th 16; Thanh Khang Hy nm th 1). Mùa xuân, n c m xã Thnh Li t cn khô n hn
mt khc.
Tháng 2, xung chiu em quân v. Khi y, Nguyn Phúc Tn d a vào th him c th. i binh
n óng lâu ngày, l ng th c rt thiu, hn n<a, khí nóng  ng d<,  li lâu không ti n, bèn d# các
t ng em quân tr v.
Tháng 3, xa giá v n Kinh s . Li thy gi+c Mc  Cao B'ng óng quân  huy n Tht Tuyn
làm náo ng dân a ph ng, bèn sai Phó t ng thiu uý Vân qu$n công Trnh Kin làm thng l nh,
Thiêm ô ng s Phùng Vit Tu làm c th em quân tin ánh. Bn gi+c nghe tin chy trn.
ông các i hc s Nguyn ng Co b bãi chc. Co n%i ting v vn ch ng, nh ng tính
hnh khác th ng, làm quan hay l$p d [64b] không th$n trng gi< chc, vì th phi bãi chc.
Mùa h, tháng 5, sai Tham t#ng L b th &ng th kiêm ông các i hc s thiu bo Yên qu$n
công Phm Công Tr trông coi dân to l ca Quc t giám  ph#c dch. By gi i n  ng và cung
t ng trong ngoài ca nhà Quc hc nhiu chZ dt nát, hoang r$m, Công Tr s a sang thêm, nên quy
mô ch  dn dn li lng l?y. Li c n ngày mng mt và ngày r'm hàng tháng, thì i hi các hc
trò  hc t$p. T" y, nho ph ng  &c thêm dóng d, nhân tài nhiu ng i thành t.
Phó t ng t ô c Hoàng Ngh a Giao cht. Ngh a Giao là b$c t ng gi=i, con nhà gia th,
trung ngh a trí d!ng, vâng m nh i óng gi< lâu ngày, nhiu ln phá tr$n gi+c; có công vi n c. n
ây cht, th 40 tu%i, t+ng thái bo, ban thuw hi u là D!ng L &c,  &c phong làm phúc thn, l$p n
th cúng. (Ngh a Giao ng i xã Hoàng Vân, huy n Kim ng).
Sai bn Bi t#ng H S D ng [65a] lên c a quan ón tip s thn ph ng Bc.
Mùa thu, tháng 7, quan trí s D ng Trí Trch cht, t+ng thái t.
Tháng 8, tri m a lâu không ngt.
Tháng 9, vua nhim b nh ung th , xung chiu %i niên hi u là Vn Khánh nm th 2. i xá.
Khi y, vua ch a kh=i b nh, nhân có ch d# Th &ng s Tây V ng r'ng: "Ngày tr c, vì con ni
ch a có, nên ly ng i h khác là Duy Tào l$p làm hoàng thái t . Nay nhân lo vi c v sau, trên s& anh
linh ca thánh t% thn tông  trên tri, không dám em ngôi ln khinh sut phó thác cho ng i khác.
Duy Tào hãy ph i, cho theo v h m>. Nay con ích là Duy V! 9 tu%i, dn ã tr ng thành, mong nh
V ng giúp z nên ng i  ni nghi p ln, yên lòng thn dân.
V ng cho là vi c này rt h trng, lin sai các quan vn võ u vào thm son &i m nh, ri u
cho bn Tham t#ng L b [65b] th &ng th kiêm ông các i hc s thiu bo Yên qu$n công Phm
Công Tr, H<u ô c kiêm thái giám Bái qu$n công Lê Vit ng. H'ng qu$n công Lê ng Tin vào
chZ vua nm  tr c tip nh$n c m nh. Vua kh^n khon hiu d# hai ba ln, nh li d# tr c. Bn Công
Tr em li vua d+n nói li cho V ng bit. Th ri V ng và các quan tôn l$p hoàng t Duy V! làm
hoàng thái t , ph Duy Tào làm th nhân theo v h m>.
Li sai H S D ng cùng vi bn Hàn lâm ãi ch Nguyn Danh Th c lên c a quan &i m nh.
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Ngày 22 vua bng.
Thiêm ô ng s Phùng Vit Tu bW cong phép n c, n ca út lót. Vi c phát giác, x ti tht c%
cht. Th"a chính s Sn Tây Quách ng c c!ng vì ti hi l b bãi chc. Án có liên quan n ng tri
ph Tr ng Vn L nh, khi còn tr nh$m  ph Quc Oai có nh$n ca út, phi x [66a] t . Vn L nh ã
ngoài 70 tu%i c!ng em hành hình, ng i  ng thi ai c!ng th ng.
Mùa ông, tháng 11, hoàng thái t

lên ngôi hoàng . i xá. Ly nm sau làm Cnh Tr nm

th 1.
Ban chiu r'ng: "Ta nghe: o tri v$n chuyn  trên, phi phát ra khí âm, móc nhun  muôn
loài t i tt; làm vua lên ngôi bu%i mi, tt ban xung phúc lành, n rng, cho t= khp gn xa. Chn
chn hiu thông, ni ni nghe bit. N c nhà ta, d ng n c ly nhân,  &c dân có o. Thái T% Cao
Hoàng  ly võ d>p lon, ly vn gi< n c, nh hin thn mà m rng quy mô sáng nghi p; li t thánh
hoàng , dùng nhân c kt, ly l duy trì, d a c ln mà gi< v<ng c  ã s|n. D?u nht thi g+p
ách gian truân, song v$n c trùng h ng li ti. Trang Tông D# Hoàng , Trung Tông V! Hoàng [66b]
 dy quân khi ngh a, thu ph#c Kinh thành, mà tôn l$p nhà vua u do Th T% Thái V ng m u thn
k gi=i, Th Tông Ngh Hoàng , Kính Tông Hu Hoàng  hoàn thành nghi p ln, óng ti Trung
Châu, mà phù trì chính thng d a nhiu Thành T% Trit V ng c thánh công cao. Quy mô sáng hn c
ng i x a, c nghi p truyn mãi cho con cháu. n hoàng ph# ta, vâng chu m nh c, ni gi< nghi p to.
Trên theo quy mô ca thánh t% thn tông sáng nghi p th thành, kính tuân c ng k; tr c nh công
lao ca Vn T% Ngh V ng gi< gìn giúp z, dy v$n tr bình. c trung chính mun c ng ki n tin lên;
hc cao mình mong bi d zng thêm tt. Th c nh i nguyên soái ch ng quc chính Th &ng s Tây
V ng hun úc ào to nên c tt tinh thun và Khâm sai tit ch các x [67a] thu b ch dinh kiêm
t%ng chính bính Thái uý Nghi qu$n công giúp r$p khuyên can mà nên chính tr tt >p. Bn m i t nm,
vô tri mà tr, c tri u dân u sng tho lòng. Nay v"a khi tu%i già sc m=i, lo vi c ln ký thác con côi.
May nh i nguyên soái ch ng quc chính Th &ng s Tây V ng c trung thành ã rõ, công giúp
sc có nhiu, y li khi ca ph Tit ch, theo li xin ca i thn vn võ trm quan, tôn l$p tr?m lên
ngôi hoàng . Tr?m  ng có tang, t ngh tu%i nh= khó gánh vác n%i. Song li ngh ti ngôi ln ca
tông miu, gánh n+ng ca xã tc, không th t" chi, phi kính c^n tôn th"a. Nên ngày tháng này, nm
này ã lên ngôi hoàng , i xá, %i niên hi u, ly nm Quý Mão sang nm làm Cnh Tr nm th 1.
Mong nh i thn vn võ trm quan s a sang giúp z, cho nên [67b] c tt,  gi< trng trách ca
tri t t% tông phó thác,  tho lòng thn dân trong ngoài trông mong. Ôi, lên ngôi báu, nay ban chính
l nh sáng t i; tri c nm, c nghi p lâu dài còn mãi. B cáo gn xa, thy u nghe bit".
Sai H S D ng, Nguyn Danh Th c cùng vi bn H khoa cp s trung Gia Th nam Nguyn
ình Chính lên c a quan ón tip s thn và nh$n l nh các th bc l#a ban th ng và t sc d# ca Bc
triu. Tháng 12, em v n Kinh s .
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K Nhà Lê
Huyn Tông Mc Hoàng



Tên húy là Duy V, con c+a Thn Tông, em c+a Chân Tông, ngôi 9 nm, th 18 tu$i
thì bng, táng lng Qu Thnh. Vua tính tr'i nhân hu, v% ng'i oan nghiêm, nhng nm
ngôi, trong nc yên tr, thóc lúa a mùa, cng áng gi là bc vua hin vy. Nhng
ngôi không c lâu, thc áng tic!
Quý Mão, [Cnh Tr] nm th 1 [1663], (Minh V nh Lch nm th 17; Thanh Khang Hy nm th
2). Mùa xuân, tháng giêng, by gi, vua còn nh= tu%i, V ng sai T ô c Trc qu$n công Trnh Kiêm,
H<u ô c Ph% qu$n công Hoàng S Khoa, ô c ng tri C ng qu$n công Nguyn Th#, ô c
thiêm s Giao qu$n công Trnh Doanh vào coi quân bn v  th v .
Tháng 2, ly H S D ng làm ông các i hc s , thng t c t , Nguyn Danh Th c thng
t c nam, Nguyn ình Chính thng t c t , [1b] vì có công lên c a quan tip nh$n sc d# và bc l#a
ca Bc triu ban th ng.
Sai bn H S D ng, Nguyn Danh Th c, Nguyn ình Chính lên c a quan &i m nh.
T+ng ô c ng tri Thao qu$n công Mc Kính Môn làm t ô c. Kính Môn là h hàng nguw
Mc, tr c ã %i lòng quy thu$n,  &c phong chc t c ri li trn v Cao B'ng, sau li v làm tôi d i
c a khuyt. V ng c ln bao la, li bao dung trng ãi. n ây cht, li  &c t+ng.
Tháng 3, cm quan li và nhân dân trong n c không  &c ánh bc.
Tháng y, ngày 15, con vua là Lê Duy Cáp sinh.
Mùa h, tháng 4, gia thng Thiu phó H qu$n công V! Công Thiêm làm ch ng T l giám t%ng
thái giám kiêm các giám ty s .
Tháng 5, có l nh ch r'ng: Ng s ài khám xét ki n t#ng phi theo pháp l nh, gi< c liêm
khit, cn m?n. [2a] Li có sc l nh rn bo giám sát ng s 13 o phi nht lu$t tuân hành, không
 &c  ng án trái cách.
Có l nh ch cho hai ty Th"a Hin các x tra xét các quan ph huy n s thuc, viên nào ht lòng
vZ v dy bo dân trong ht, công minh, chính tr c, liêm khit, chính s hay, x ki n úng; viên nào
không bit ht lòng th ng dân, ch làm iu hà khc tham lam thô b, hi l, l i b= chính s , thì u
kê tên tâu lên  thng hay trut.
Tháng 6, sai chánh s Lê Hi u, phó s D ng Ho và ng Tôn Trch sang tu cng nhà Minh,
nhân ti n t n và báo tang. N c ln tràn ng$p c lúa ng và nhà c a ca dân. Vùng Khoái Châu và
Th ng Tín b hi nhiu nht.
Có l nh ch cho trn th các x r'ng: Các phm nh$n trn tránh thì phi tróc nã, giao cho xét li
 thi hành án. Li rn các quan xét ki n trong ngoài r'ng nh<ng phm nhân nào không [2b] thuc di n
"bát ngh" thì c theo ti n+ng hay nh> mà x án, không  &c cho chuc ti.
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Mùa thu, tháng 7, nhc li 47 iu giáo hoá, i ý nói: Làm tôi ht lòng trung, làm con gi< o
hiu, anh em hoà thu$n, v& chng kính yêu nhau làm iu nhân, cha m> s a mình  dy con, thy trò
i x vi nhau b'ng o, gia tr ng dy ng i b'ng l, con em cung kính cha anh, v& không  &c trái
chng, àn bà chng cht không con  &c chuyn riêng ca ci i,  làng xóm thì ng i ln nh= phi
kính yêu nhau, cùng nhau làm l&i tr" hi; không  &c c$y mnh mà ln áp kW yu; không  &c gây ki n
t#ng  kim l&i riêng; hào c ng không  &c xét ki n, trai gái không  &c b"a bãi thói dâm; ng i làm
chng vi c ki n phi nói th c, không  &c ham tin ca nói sai; nhà tr nên  phòng kW gian nh ng
không  &c c tuy t ng i n ng tr; không  &c chim  ng i làm v n [3a] t &c, không  &c
ln khe ngòi làm h ao, mi l&i ca r"ng núi sông ch'm mi ng i u cùng h ng, ng i ng u
ph ng, xã, thôn, trang chn ng i tt mà làm; sinh nghi p phi siêng nng, h ng ^m nên tit ki m;
không  &c c$y quyn th mà g i gm vi c ki n t#ng, không  &c c ý em ng i già yu mà gieo v
cho ng i l ng thi n; không  &c gi cách làm s sãi  tránh sai dch; không  &c xui ng i ki n
t#ng  ly tin ca, ng i i th a ki n không  &c thêu d t mà vu cho ng i; kW buôn bán không  &c
t# hp bè ng mà làm trm c p; cu cng  ng sá chZ nào h=ng nát thì s a p kp thi; s% sách
vi c quan không  &c iên o; n m lng miu không  &c ln phá; con trai, con gái không  &c
làm ph ng ng ct, nhà có tang không  &c hát x ng trong l Trung nguyên; không  &c ngo mn
vi ng i quan tr ng; không  &c d# dZ em ng i i bán; ly nhau nên phân bi t tc loi, không
 &c òi tin ca; tang l phi tu` giàu nghèo [3b] không  &c yêu sách n ung; cy rung xâm canh
không  &c òi nhau tin thóc, cùng  mt làng không  &c c p ot tài v$t ca nhau. Nh<ng iu
trên ây, ban b khp n c, các nha môn Th"a Hin các x và ph, châu, huy n u phi làm sao thành
mt bn treo  ni coi vi c và chuyn g i ti các xã s thuc, mZi xã u vit ra bng treo  ình, cho
các quan viên, giám sinh, sinh , xã tr ng, c n ngày có vi c làng thì hi hp àn ông, àn bà,
ng i già, ng i trW n ging gii hiu th,   &c tai mt thm nhun, bit s khuyên rn. T" ây
lòng ng i dn dn theo v t#c thi n.
Tháng 8, có l nh ch cho th"a ty các x xét dân trong ht nu có ng i khách n c ngoài trú
ng# thì phi khai trình lên, tu` nghi khu x  phân bi t phong t#c.
Tháng 9, ly Nguyn Công Bích làm tham chính x Kinh Bc, Nguyn Thim là tham chính x Hi
D ng. [4a] Nguyn Danh Th c là Hình khoa ô cp s trung, Lê Công Triu làm giám sát ng s o
Thanh Hoa.
S a i n Chiêu S  àn Nam Giao. Tr c ây, àn Nam Giao ã có i n, nh ng quy mô còn
nh= h>p. n ây V ng sai làm thêm. Nhà chính i n thì ct vuông, lát nn b'ng á, trong sàn ngoài
sàn u xây á, ct, r ng, hoành, rui u sn son thp vàng, quy mô ch  mi mW r c rz. V ng li
sai t" thn là bn H S D ng làm vn khc vào á  ghi li vi c này.
Mùa ông, tháng 10, cm ng i trong n c hc o Hoa Lang1. Tr c ây, có ng i n c Hoa
Lang vào  n c ta, l$p ra o l  l"a phnh dân ngu. Bn àn ông, àn bà ngu dt nhiu kW tin m.
Tr ng ging o ng i  hZn tp, trai gái không phân bi t. Tr c ã u%i ng i ging o i ri mà
[4b] sách o và ni ging hãy còn, thói t ch a %i. n ây li nghiêm cm.
Ly Nguyn Vit Nhi m làm th"a chính s x Thái Nguyên, Phm Duy Cht làm tham chính x
Sn Tây.
Tháng 11, gim xá tin thu inh cho dân bn trn có mc  khác nhau, vì n c l#t t%n hi lúa
má.
Thi H ng các s nhân trong n c.
Tháng 12, ly V qu$n công Trnh B làm ô c ng tri.
Giáng Phm L$p L làm Binh khoa ô cp s
khám xét ê iu không úng s th c.

1

o Hoa Lang: tc o Gia Tô.

trung, vì L$p L làm tham chính x Hi D ng
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Ly ô c ng tri Lc qu$n công inh Vn T hành chc ô t%ng binh x Yên Qung.
Sai quan Kinh i hai x Thanh Hoa và Ngh An làm s% khai l 1.
Giáp Thìn, [Cnh Tr] nm th 2 [1664], (Minh V nh Lch nm th 18; Thanh Khang Hy nm th
3). Mùa xuân, tháng 2, tham ch c iu l thi Hi, [5a] t" ó, dùng làm quy ch lâu dài.
Vua gia tôn V ng theo in l +c bi t, hiu d#ng các quan vn võ r'ng:
"Tr?m nghe, d ng nên c nghi p vô cùng, tt  ting tt vô cùng, ã có công lao +c bi t, phi
ãi b'ng l +c bi t. Khc vào bia á, muôn thu còn ghi. N c nhà ta th"a thi m v$n, ng tri thu$n
ng i. Thái T% Cao Hoàng  khi ngh a bình Ngô, khi y, phn nhiu nh  hin thn ra sc mà nên
công khai sáng. ai m! áo xiêm vì th li chính ính, c ng th ng ging mi nh ó li rõ ràng. Công
to c ln, k c!ng him có. Li t thánh hoàng  ni nghi p x a, theo phép t%, by gi th c nh có
huân thn giúp z mà gi<  &c nghi p nhà. K c ng pháp , không gì không , hiu l nh in
ch ng r c rz áng êu. Công cao nghi p ln, tt >p bi phn. Nh ng t" khong nm Quang Thu$n,
Thng Nguyên2 [5b] b kW gian thn h Mc manh tâm c p ngôi nh Ngh Trc trong khong 6 nm
không còn nhà H n<a3. May sao thi m v$n trung h ng, sinh ra tiên t% h Trnh là Th T% Thái
V ng4, Thành T% Trit V ng5 dy lên t" ng i áo vi, x ng xut ngh a quân lo vi c tr" tàn bo cho
thiên h, gi< yên xã tc, tôn l$p Hoàng t% ta là Trang Tông D# Hoàng 6, Trung Tông V! Hoàng 7.
C nghi p trung h ng bt u t" ó. n khi Anh Tông Tun Hoàng 8 ni ngôi, có bn tiu nhân Cnh
Hp, ình Ngn gièm pha, gây ra vi c bt bình. Lúc y Thành T% Trit V ng lâm cnh nguy nghi mà
không ngi, chu trách nhi m ln mà chEng t", tôn l$p Th Tông Ngh Hoàng  lên ngôi  i n hành ti
Vn Li và em i quân quét tr" nguw Mc, thu ph#c kinh thành. Anh hùng u trong vòng sai khin,
thiên h [6a] ã trong lòng tay. Li dc ngh a tôn vua, kính r c thánh giá tin v thành Thng Long.
V$t c! ly li, xã tc thêm t i. Thánh c vn công ã sáng soi tri t, vZ yên nhà n c nh bàn
thch, thái sn, d?u bài th trung h ng, vn bia trung h ng c!ng không th hình dung  &c muôn mt.
Tip n Kính Tông Hu Hoàng  tr n c mong lâu dài phúc tt, kt thân nên ngh a c v& chng9, ng
âu thông ng vi m u gian ca nghch Xuân10, n nZi xy ra hn khích không tt. Lúc y Thành T%
Trit V ng không chút b&n lòng, không ly thiên h làm ca riêng, li tôn l$p Hoàng kho ta là Thn
Tông Uyên Hoàng , vâng chiu m nh ln ni gi< nghi p c, nào in l, nào ch , u nh công
ào to ca Vn T% Ngh V ng c. Nay i nguyên suý ch ng quc chính Th &ng s Tây V ng giúp
z [6b] hoàng gia, vZ yên trong ngoài, lòng trung ái m m, tr c sau không %i. Li chuyên u
v ng th t là khâm sai tit ch các x thu b ch dinh kiêm t%ng chính binh thái uý Nghi qu$n công
Trnh Cn, bên trong giúp z chính quyn, bên ngoài ra oai v! v , tr"ng tr gi+c Ô Châu11 không dâng
cng, ly li b cõi c! trong bn 12. Công trùm v! tr#, c khp sinh linh, thiên h nh ó  &c bình
1

S% khai l tc là s% h kh^u, mZi nm khai mt ln.

2

Quang Thu$n (1516 - 1522): là niên hi

u ca Lê Chiêu Tông (Lê Ý);

Thng Nguyên (1522 - 1527): là niên hi

u ca

Lê Cung Hoàng (hoàng  Xuân).
3

Ngh Trc: là truyn thuyt Trung Quc. Ngh

4

Tc Trnh Kim.

5

Tc Trnh Tùng.

6

Tc Lê Duy Ninh.

7

Tc Lê Huyên.

8

Tc Lê Duy Bang.

9

Lê Kính Tông ly con gái Trnh Tùng là Trnh Th Ngc Trinh.

là H$u Ngh , vua n c H<u Cùng, c p ngôi nhà H, Trc là vua n c Hà, git
H$u Ngh lên thay làm vua. Sau Thiu Khang li git Trc  khôi ph#c nhà H.

10

Trnh Xuân, con Trnh Tùng, m u c p quyn ca cha, n%i lon, sau b git.

11

Gi+c Ô Châu: ch chúa Nguyn  àng trong.

12

Ch vi c Trnh Cn thu ph#c  &c 7 huy n  phía nam sông Lam (K` Hoa, Thch Hà, Thiên Lc, Nghi Xuân, La Sn, H ng Khê
và Thanh Ch ng) tr c ây b quân Nguyn xâm chim.
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yên, mà nhà ta truyn ni  &c lâu dài, h ng nn thnh tr n vô cùng u là công sc ca nhà V ng
khuông phù mi  &c nh th. n khi Hoàng kho ta m=i m t chu tri, trong lúc nguy nghi, u nh
Th &ng s Tây V ng m  ng vi c ký thác con côi, cho ph tit ch và i thn vn võ trm quan
tôn l$p ta lên ngôi hoàng  ni nghi p ln. ã có công vì dy bo t" bé1,  &c h ng phúc vì thu$n
theo ng i hin2. Công n s a sang tin c$y [7a] nh th, so vi công c ca i tr c li càng to hn.
T"ng nghe, l kính i thn i x a, có ng i  &c kính trng mà không phi x ng tên, có ng i  &c
kính trng mà không phi ly. Hung chi nay Th &ng s Tây V ng có huân lao to ln vi thiên h, công
c bao la nh tri, lòng trung thu ti vng nh$t, so vi i tr c ch a t"ng có ai, xét trong s x a
c!ng ch a t"ng nghe thy. Nu không biu d ng cho th c rõ, sao xng  &c vi vn công thánh c
ca V ng, tho lòng trông c$y ca tr?m? T" nay tr i, nên tôn b'ng l không x ng tên, không phi
ly, khi vào chu thì +c cách +t gi ng gZ bên t ng i n  t= ra in l +c bi t. Tr?m tu%i trW ni
ngôi, tuy ch a bit ht  &c ngn ngun lai lch, song th ng  &c nghe li c m nh, không th không
tuyên d# khp thiên h,  bit công c ln ca nhà V ng. Bn các ng i hãy kính theo!".
[7b] Tháng 3, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn V! Duy oàn 13 ng i.
Ly Nguyn Nhu$n là Hình b t th lang, Nguyn Quc Khôi làm Hình b H<u th lang, Hoàng
Vinh là i lý t khanh.
Mùa h, tháng 4, sai Phó t ng thiu phó Tông qu$n công Trnh Hoành và Bi t#ng L b t th
lang Phong Lc t Ngô Tun phúc kho sinh  các x  bãi cát sông Nh.
Tr c ây, phép thi l=ng lWo, còn cho mang sách. T" nm Canh Tý n nay, tuy ã cm ch,
nh ng v?n ch a  &c ch+t chJ, ng i thi Z phn nhiu dt nát, nh ng i làm bài, d lu$n xôn xao.
n ây, sai quan phúc kho sinh  ba khoa inh D$u, Canh Tý và Quý Mão.  thi dùng mt bài th
 ng và mt bài ám t chính vn kiêm i chú trong Kinh Truy n. Ng i nào Z v?n  &c là sinh ,
ng i nào h=ng phi  li 3 nm [8a] hc t$p, cho min tp dch. Nu thi li ln n<a v?n không Z mi
tr v làm dân, chu tp dch. By gi ng i h=ng n quá n a.
Tháng 5, lúa chiêm  &c mùa to.
Cm t ti n cho chc t c. Khi y nh<ng kW  &c tin yêu, nhiu ng i xin b"a chc t c và
phong t+ng, n nZi có nhiu chc t c nh!ng lm, cho nên có l nh cm.
L$p nm th  ong thóc go: th &c, cáp, thng, u, hc3, ph=ng theo 6 ng lu$t Hoàng
Chung làm chu^n, ban cho các nha môn trong ngoài nht lu$t tuân hành.
4

Tháng 6, thi i n. Cho Nguyn Vit Th Z tin s xut thân, bn L ng M$u Huân 12 ng i Z
ng tin s xut thân.
Ly Nguyn Nng Thi u làm Li b t th lang, V! Vinh Tin làm phó ô ng s , Nguyn Danh
Th c làm tham chính x Thanh Hoa, Lê Công Triu làm hin sát s x Thanh Hoa.
Giáng H<u ô c Lai qu$n công Trnh Bách làm ô c ng tri, ô c [8b] ng tri Ton
qu$n công Trnh Sâm làm ô c thiêm s . By gi Trnh Bách và Trnh Sâm cùng làm  l nh, không
bit cm gi< th h, th sc nh!ng t , n út vàng bc nên b giáng chc.
Tháng 6 nhu$n, H<u ô c Toàn qu$n công Trnh  cht, t+ng thiu bo.

Kinh Dch: "Mông d

1

Câu này ly in  quW Mông ca
th nên công ca b$c thánh.

2

Câu này ly in  quW Thái ca Kinh Dch: " *t quy mui, d chí nguyên cát" ngh a là vua  *t g em gái xung thì  &c
phúc tt. Ý nói vua bit nhún nh ng thu$n theo hin thn thì  &c phúc tt.

3

Th &c, cáp, thng, u, hc: 2200 ht thóc là 1 th

d zng chính, thánh công ã" ngh a là dy bo theo chính o t" nh=, có

&c; 10 th &c là 1 cáp, 10 cáp là 1 thng, 10 thng là 1 u, 10 u là

1 hc.
4

Hoàng Chung: 1 trong 12 lu$t, t#c gi là ng lu$t. Ly  s ca ng lu$t làm  s o l

ng  tính toán.
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L$p iu l tr ng thu tin bi th ng và tin pht. i khái nh r'ng: O các xã dân có kW nào
gian phi hung bo, mà ng i cùng h, cùng xã ngày th ng không bit rn dy, n lúc vi c xy ra, li
không bit bt np thì u phi pht 50 quan tin. Còn tin bi th ng ca ci, tính mng thì thu 
phm nhân, không  &c bt lây ng i khác. Nu phm nhân túng qu?n không có thì cho phép ly tin
pht mà cp cho ng i b hi  chôn ct.
T" y, các ty xét ki n tuân theo làm l th ng.
Mùa thu, tháng 7, nhc li l nh cp y ph#c v &t quy ch. By gi y ph#c ca quan viên và dân
chúng phn nhiu không may theo m c th c quy nh, n ây nhc li l nh cm.
[9a] Tháng 8, ly Phm Cht là Hình khoa ô cp s trung.
Mùa ông, tháng 10, Hình b th &ng th
t c qu$n công.

tri s là Qu  ng hu Vn Doãn Hoàng cht, t+ng

Tháng 11, ngày M$u Tý mng 1, có nh$t th c.
Ngày K S u, sao Ch%i mc  ph ng ông nam, vùng sao D c và sao Ch^n, uôi tr= v sao
Tr ng, dài 5 tr &ng. Vua và V ng u xét mình rn s a, lánh cung i n, gim món n, b= ca nhc.
òi các quan vn võ vào bàn iu hay d ca chính s , tri t b= ngay các s tun ty thu, b không có
trong hn ngch, gm 13 x1 (nh tun ty Chính i, tun ty M Chu, ...). Lòng ng i m"ng vui, t" y
sao Ch%i tan dn.
By gi, nh<ng phm nhân ã x án, nhiu kW chy trn. Có l nh ch cho ra t
 &c gim, ti nh> thì  &c tha, kW nào không ra thú thì bt ti.

thú, ti n+ng

+t quan ch ng và th ca 5 ph. [9b] Gia phong Thái phó Khê qu$n công Trnh Tr ng làm
Trung quân ô c ph t ô c ch ng ph s , Thái phó Lý qu$n công Trnh ng là ông quân ô
c ph t ô c ch ng ph s , Thiu uý Vn qu$n công Trnh Kin làm Nam quân ô c ph t ô
c th ph s , Thiu phó i n qu$n công Trnh c làm Bc quân ô c ph t ô c th ph s .
+t  viên s th &ng th sáu b. Ly Tham t#ng Phm Công Tr làm Li b th &ng th , Bi
t#ng Trn ng Tuyn làm H b th &ng th , Nguyn Nng Thi u làm Li b th &ng th , V! Duy Chí là
Binh b th &ng th , Phan Kiêm Toàn là Hình b th &ng th . Li ly Lê S Tri t làm Ng s ài ô [10a]
ng s .
Xét công i s. Ly L b h<u th lang Ph ng Qu bá Lê Hi u làm Công b th &ng th , thng
t c hu; Quc t giám t nghi p Diên Lc t D ng Ho là Công b t th lang, thng t c bá; Hình
khoa ô cp s trung Ngh a L nh nam ng Tn Trch làm H b h<u th lang, thng t c t . Li thy
Nguyn Th Tân, thông hiu ting ph ng Bc, theo s thn làm  &c vi c, thng làm tham chính x
Kinh Bc, t c bá.
Ly i lý thiu khanh H ng Trch t V! Ph ng Tr &ng làm Thái bc t khanh, Thái th ng
thiu khanh Liêm D!ng t Trn ng Doanh làm Th &ng bo t khanh vì c theo Lý Quc ph t"ng i
ánh d>p có công.
Ly con gái th ca V ng là Trnh Th Ngc Áng làm chính cung.
Có l nh ch cho Th"a ty các x phi sao g i cho các huy n quan s thuc r'ng: Hàng nm c
n [10b] k` tháng 10, i khám ê iu  dân gian, chZ nào nên s a p thì kê th c tâu lên. ChZ nào
công trình nh= thì chiu b% cho các xã dân nh<ng ni th n c có th chy n nh$n s a p riêng do
huy n quan c thúc; chZ nào công trình to ln thì &i sai quan c làm. Hn n ngày mng 10 tháng
giêng khi công, trung tun tháng 3 phi làm xong. Ly ó làm quy nh lâu dài.
1

Theo Lch triu hin ch ng loi chí thì 13 x tun ty là: Chính i (huy n Tng Sn, Thanh Hoa), Liên Hinh (huy n Qung
X ng, Thanh Hoa), M Chu (huy n Bch Hc), L#c u (huy n Thanh Lâm, Hi D ng), Vn Phai (huy n Thanh Lâm), Hoàng
Giang (huy n Th Trì), Th# M nh (huy n Thuw Nguyên, Thanh Hoa), Tru H u (huy n Bo Lc, Kinh Bc), Nga T (huy n Nga
Sn, Thanh Hoa), Vân Sàng (huy n Yên Khang, Ninh Bình), Ngã ba Am Thy (huy n ông Lan, Tuyên Quang), Tun Lch Giang
(Mc Châu), Tun Tam K` (xã Trm Ni, huy n Ph &ng Nhzn, Kinh Bc).
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Tháng 12, nhà Thanh sai chánh s Ngô Quang và bn phó s Chu Chí Vin sang d# t Thn
Tông Uyên Hoàng .
Li vn t vit: "Ph ng xa dãi lòng thành m ngh a, làm phên chn, giúp công lao. Quc gia
rng n vZ ng i xa, t+ng li ving, t= th ng xót. Quc v ng An Nam ng i, thành tâm quy thu$n,
theo hoá dc lòng. Dâng tai gi+c bt np nguw v ng, giúp quân lính di t tr" gi+c +ng. Lòng trung ã
rõ, [11a] công lao rt nhiu.  ng nh ban ân sng khác th ng, ng âu ã vi sa s ng sm. Nay
nghe cáo phó, ht sc xót th ng. +c ban nghi l phúng thm  t= tình nh tic. Than ôi! Cõi Nam
ngc cung cu tin cng, dc chí trung thành; hn âm vW hoa c%n im tô, rng ni chín sui. Nu tinh
linh sáng sut, mong kính nh$n n ban".
i n Nam Giao làm xong.
t T, [Cnh Tr] nm th 3 [1665], (Minh V nh Lch nm th 19; Thanh Khang Hy nm th 4).
Mùa xuân, tháng 3, cho các chc trong ngoài  &c thng cp. Ly Hàn lâm vi n th ging +ng Công
Cht làm Công b h<u th lang, Lê c Vng làm th"a chính s x Hi D ng, Nguyn Vj làm th"a
chính s x Yên Qung, Phm Duy Cht làm ông các i hc s , Nguyn V nh làm tham chính x Ngh
An, Phm L$p L làm tham chính x Sn Tây, Bùi nh Viên làm ông các hc s , Nguyn Công Bích
[11b] làm Thái  ng t khanh, Nguyn ình Chính làm Ph#ng Thiên ph doãn, Phm Cht, Lê c
Toàn, Uông Nhu , L ng Ngh, Lê Vinh, Hoàng c ôn u làm ô, cp s trung; Nguyn Vinh Thnh,
V! B$t Hài làm  hình giám sát ng s ; Z Thi n Chính, Nguyn Công B$t, V! Cu Hi, Lê Chí o, Lê
Nhân Ki t, àm +ng D#ng u làm cp s trung; Li ng Tin, Lê Trí Bình, Mai Trng Hoà, Phi ng
Nhi m u làm hin sát s; V! Công Bình, Ngô Sách D# làm Hàn lâm vi n hi u tho; Nguyn ình Tr#,
Nguyn Quang Thi n, Lê Thc, Nguyn S Giáo, Nh< Tin D#ng, L ng M$u Huân, V! Trác Lc, Nguyn
Vit D ng, Nguyn Tin Tài, Bùi Tông u làm giám sát ng s . Li ly Kinh lch Nguyn Quang Nhc
làm t nghi p, Nguyn ng Minh làm hin sát s x H ng Hoá; Tr ng Lu$n o, Lê Thun Ph, Ninh
t, Lê Liêu, [12a] Nguyn Cung u làm giám sát ng s . Khi y, bn Quang Nhc, ng Minh Nguyên
tr c b giáng bãi, n ây cho thng cp, cho nên li  &c b% dùng. Có l nh ch cho Ng s ài kho
xét công vi c ã làm ca quan li các nha môn trong ngoài. Quan thì chia thành ba b$c, li thì chia thành
hai b$c, c cui nm thì kê ra t"ng loi tâu lên  xét vi c thng giáng, t" y ly làm l th ng.
Mùa h, tháng 4, gia phong phiên thn Lng Sn Nguyn ình K t c Ho'ng qu$n công vì ã
d#  &c th% tù B Công L &ng và B Quc T quy thu$n.
Ly Tham ngh Phm Công Kiêm làm tham chính x Sn Nam.
L b t th lang T" Liêm hu Nguyn Kh Trc vì tu%i già xin trí s , vua y cho. Gia thng Công
b th &ng th T" qu$n công, li cp cho in lc  d zng già.
Có l nh ch [12b] nhc li l nh cm chi gà, ánh c, ánh bc và các vi c ng ct, s sãi.
Có l nh ch cho các ty xét ki n trong ngoài r'ng: nu xét ki n có x án ng i nào thì kê rõ t"ng
loi tâu lên, ti n x t thì giao xung xét li ri mi thi hành. Ti ch+t chân, pht tr &ng thì  &c tu`
ti n thi hành, không  &c  án ng li.
Mùa thu, tháng 7, L b t th lang Phong Lc t Ngô Tun tu%i 70, xin v trí s . Vua y cho. Gia
thng Công b th &ng th , t c bá, li cp cho lc in và ng i hu  d zng già.
Tháng 8, sách l$p chính cung Trnh Th Ngc Áng làm hoàng h$u.
Tôn m> thân sinh ra vua là Phm Th Ngc H$u là Hoàng thái h$u (Thái h$u ng i làng Qu
Nhu , huy n Lôi D ng).
Mùa ông, tháng 11, sai quan kho xét công vi c ã làm ca các ty trong ngoài. Giáng H b
th &ng th Xuyên qu$n công Trn ng Tuyn là H b t th lang; L b [13a] th &ng th D ng
qu$n công Nguyn Nng Thi u là L b t th lang; Li b t th lang o Giang t Nguyn Tông L làm
L b h<u th lang; ô ng s Qu Hi hu Lê S Tri t làm Hình b t th lang; Phó ô ng s L Hi t
V! Vnh Tin làm thái bc t khanh; Thiêm ô ng s Co Xuyên nam Trnh Thì T làm Hng lô t
khanh; Hình b th &ng th Thuw qu$n công Phan Kiêm Toàn làm H b h<u th lang, vì bn ng Tuyn
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làm ng s khi tr c và bn S Tri t  ng làm ng s xét vi c ki n t#ng b= ch$m quá k` hn, mà Kiêm
Toàn gi< b Li khi tr c ã thuyên b% v &t cp. Tr c ó, Công Kiêm con Li b th &ng th Phm
Công Tr t" chc tham ngh  &c thng tham chính, triu thn cho là không  &c, r nhau c ngn.
V ng không b'ng lòng, l$p tc sai Công Tr [13b] và Lê Hi u tra xét công vi c các ty ã làm, cho nên
u b giáng trut.
nh iu l ph^m th b% dùng. Nu ai có quân công, tr c ã  &c trao chc và thêm t , li
 &c chiu theo th b$c v công trng và theo ph^m cp mà thng b%.
Có l nh ch cho Th"a ty các x chn kj ng i các huy n xã trong ht, ng i nào hiu tho liêm
khit thì kê tên tâu lên, sai quan duy t tuyn, tu` tài mà b% nhi m.
Nhc li các iu v hành nghi, ph^m ph#c và  dùng.
Tháng 12, ly Thân c Tài làm tham c Hán qu$n công.
Gia thng Binh b h<u th lang Nhu$n Du t H S D ng t c bá, vì nhiu ln lên c a quan &i
m nh tip s thn  &c vi c.
Ly H b h<u th lang Ngh a L nh t ng Tn Trch làm Công b t th lang.
Gia thng  hình giám sát ng s V! B$t Hài t c Th Trch nam, Hình [14a] khoa cp s
trung Lê Nhân Ki t t c Lng Khuê nam, u vì  &c sai i công v#  Yên Qung nên +c cách cho
thng.
Ly Trn Tin Triu làm quan c Kiêm qu$n công.
Có l nh ch r'ng t" nay tr i, các ty xét ki n ã xét x úng lJ, mà ng i ki n xin b$y xét li,
thì tu` theo vi c ki n ln hay nh=, chiu theo quan ph^m cao hay thp, bt phi np tin t theo mc 
khác nhau.
ông các i hc s Phm Duy Cht cht, t+ng Công b h<u th lang.
Bính Ng, [Cnh Tr] nm th 4 [1666], (Minh V nh Lch nm th 20; Thanh Khang Hy nm th
5). By gi con cháu h Mc là Kính V!1 chim c Cao B'ng, làm hi dân a ph ng. Phiên t ng Thái
Nguyên là Thông qu$n công Hà S T em quân bn x i ánh, b gi+c bt  &c. Tin báo v, V ng sai
Thái phó Lý qu$n công Trnh ng làm thng l nh, Thiu uý Hào qu$n công Lê Thì Hin làm phó, Hng lô
t khanh Co Xuyên nam Trnh Thì T, Li khoa cp s trung Z Thi n Chính làm c th, [14b] em
các quân tin ánh, Kính V! bèn git. Thông qu$n công Hà S T, b= sào huy t trn vào r"ng núi. Th là
quan quân phóng l a t cháy ch%  ca Kính V! ri v.
Tháng 2, thng Tham chính Thanh Hoa là Nguyn Danh Th c làm Hng lô t khanh, th ng cho
100 quan tin. By gi có Giám sát Ng s Lê Liêu vn cùng Z mt khoa s vng vi Danh Th c, vn
quen bit nhau. n khi Liêu có tang cha, v  tang, làm nhiu iu trái lJ, phi pháp, có ng i ki n n
c a quan. Danh Th c xét  &c ti trng, x theo lJ công, kính phi lên xin bt ti. V ng th &ng khen
là không thiên v ng i thân quen, nên +c cách thng th ng.
Mùa h, tháng 4, có l nh ch truyn cho các t ng hi u cai qun phi chm sóc quân lính, nu có
ng i au m thì cp cho thuc thang nuôi nng, [15a] hàng nm ly ó làm quy nh chung.
Ly Uông Nhu làm tham chính x Thanh Hoa.
Tháng 5, nhà Thanh sai Phm Thành Công và Mã Vn Bích mang sc d# n c a Nam Quan, bo
bt gii l! gi+c bin D ng Nh, D ng Tam. Sai ông các hc s Bùi ình Viên, Hàn lâm th th ào
Công Chính lên c a quan tip nh$n  a v Kinh.
Ngày r'm Giáp Ng, có nguy t th c.

1

Mc Kính V! là con Mc Kính Khoan, chim gi< t Cao B'ng, x ng niên hi u là Thu$n c (1638 - 1677).
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Có l nh ch cho các nha môn xét ki n r'ng: các vi c ki n t#ng phi xét, nu có n nên nh$n mà
không nh$n, n khi ng i ki n khiu khng v &t cp thì phi x pht theo mc  khác nhau.
Tháng 6, ngày mng 1 Canh Tut, có nh$t th c. i xá mt phn m i thu inh trong n c,
dân rt vui lòng.
Có l nh ch cho các viên ni giám, ng i nào có con cháu nuôi  &c nhiêu m thì hn theo chc
ph^m cao thp khác nhau.
Mùa thu, tháng 8, ngày mng 9 có sao sa nh m a.
Tháng 9, V ng i kinh [15b] lý thm xét phong t#c ca dân. i n c a bin Diêm H (Diêm
H là tên xã, thuc huy n Thuw Anh)1 thm h=i các tr ng lão trong dân gian, ban cho tin, ng i 80
tu%i tr lên mZi ng i  &c 3 quan, 70 tu%i tr lên mZi ng i  &c 2 quan, lòng dân vui m"ng. Li sai
dàn thuyn ghe trên m+t bin, ch binh mã, t$p chin tr$n,  phô tr ng uy v!. Li i n min Ng!
Mn, ban cho các tr ng lão c!ng nh  Diêm H, ri v Kinh s .
Ly V! Thiêm làm tham chính x Sn Tây, Nguyn ình Chính làm tham chính x Kinh Bc,
Nguyn Công Bích làm tham chính x Hi D ng, ào Công Chính làm Ph#ng Thiên ph doãn.
Tháng 12, cho Th"a chính s x Yên Qung Thun L bá Nguyn Vj thng Công b h<u th
lang, t c hu, v trí s . Vj khi y ã 77 tu%i.
iu ngang chc cho tham chính x Kinh Bc Qung Lâm bá Nguyn [16a] Th Tân làm tham
chính x Thái Nguyên vì Tân kho khoá không úng s th c.
inh Mùi, [Cnh Tr] nm th 5 [1667], (Minh V nh Lch nm th 21; Thanh Khang Hy nm th
6). Mùa xuân, tháng 2, thi Hi các s nhân trong n c. Ly Z bn Nguyn H<u ng 3 ng i.
Tháng 3, nhà Thanh sai chánh s Trình Ph ng Triu, phó s Tr ng Dch Bí em sách vn sang
phong vua làm An Nam quc v ng. Sai ông các hc s Bùi ình Viên, Li khoa cp s trung Z Thi n
Chính i ón tip v Kinh làm l kính nh$n.
Li sách vn vit: "n triu c$n, dâng tin cng, cõi xa th n c ln, giãi t= lòng thành;  t
vua, làm tôi vua, triu ình yêu ng i xa, có  o ngh a. Nt ging ông cha, tôn ng i c tt, in
ch ng ã chép t" x a; ni chc ng i tr c, th ph#ng t% tiên, sùng m nh ban ra bu%i mi. Ng i con
ni ca An Nam quc v ng h Lê, cõi Nh$t Nam d ng thành, ngôi Thn bc h ng lòng. Ngc Khuê
bích rng vW mình, l ngh a thm nhun t" tr c; [16b] v &t bin non s a chc cng, thanh giáo
ng zng m n xa. V"a ri, np n nguw  t= lòng thành, tr sc nguw  xin ra sc. Xét ng i, trung
trinh my i dc chí, ting tt x a th ng v?n ni noi; nên khen ch a t= n minh, sc m nh mi ngày
nay ban xung. +c sai Ni quc s vi n th c hc s chi b%ng tòng tam ph^m là Trình Ph ng Triu,
L b Nghi ch ty lang trung Tr ng Dch Bí sang phong cho ng i làm An Nam quc v ng. Coi gi<
thuc quân, vZ yên cõi x a. Gi< chc giúp m u, cùng  &c dài lâu nh sông núi; gi< tit, kính phép,
nh<ng mong báo áp li quân thân. Hãy kính theo, ch trái m nh tr?m".
Mùa h, tháng 4, thi i n. Cho bn Nguyn Quán Nho 3 ng i Z ng tin s xut thân.
Có l nh ch cho nhân dân các huy n xã vùng Nam Hà2 x Ngh An r'ng ng i nào có công gi<
bn tit ngh a  &c ban sc m nh, ch  &c cho bn thân mình, [17a] còn con cháu thì c!ng ging nh
dân th ng.
Gia phong Binh b th &ng th Ph ng L nh hu V! Duy Chí t c Ph ng qu$n công, H b t
th lang Ngh a Xá hu Bùi  nh t c Ngh a qu$n công, vì hai ng i theo hu lâu ngày t" khi V ng còn 
tim 3 nhiu ln theo i ánh d>p có công.

1

Nay thuc huy n Thái Thuw, tnh Thái Bình.

2

Vùng Nam Hà  ây là ch các huy n phía Nam sông Lam ca Ngh An.

3

Tim : ni ca vua hay chúa  khi ch

a ni ngôi.
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Có l nh ch cho quan khai l s a úng các iu v s rung công, sut lính và sut ng i ng# c
 Thanh Hoa và Ngh An.
Tháng 5, ly cháu V ng là Vinh H ng hu Trnh Vnh làm phó t ng ô c ng tri L ng
qu$n công.
Có l nh ch rn cm quan qun binh không  &c #c khoét, bo ng &c i vi binh dân.
Sai quan Kinh chia i bn trn duy t tuyn dân inh, ly ng i mnh khoW làm lính,  a v i
ng!  th ng xuyên luy n t$p, &i sai i ánh d>p.
Sai Binh b h<u th lang. Nhu$n Du bá H S D ng, ông các hc [17b] s Bùi ình Viên lên
c a quan &i m nh.
Tháng 6, x Thanh Hoa vz ê, n c l! tràn ng$p ng rung ca dân.
Mùa thu, tháng 7, sai chánh s Nguyn Nhu$n và bn phó s Trnh Thì T, Lê Vinh sang tu
cng nhà Thanh. Li sai chánh s Nguyn Quc Khê và Nguyn Công Bích sang t n nhà Thanh.
Có l nh ch r'ng các quan qun binh không  &c gi< binh lính  nhà  xoay ly tin ca.
Ly th v s L!ng qu$n công Phm Vi n làm ô c thiêm s vì có công theo hu lâu ngày khi
V ng còn  tim .
Tháng 8, có bn nguw vô li t# hp  các vùng V nh Lc, Thuw Anh, tim hi u là ~ng Thiên. Khi
y, huy n th"a huy n Thuw Anh là Z Vn H&p cùng vi ng i xã Hi Am, huy n V nh Li là bn ào
Th T ng em dân trong ht bt  &c óng c!i gii v Kinh s em chém. Bn Vn H&p, Th T ng
u  &c gia [18a] thng chc t c theo th b$c khác nhau.
Tháng 9, em i quân lên ánh Cao B'ng. By gi t Cao B'ng còn b Mc Kính V! chim c,
chng li triu ình không chu làm tôi, u cho Tit ch ph Thái uý Nghi qu$n công Trnh Cn thng c
các t ng tin theo  ng Thái Nguyên, sai bn Thái phó Lý qu$n công Trnh ng, Thiu uý Vân qu$n
công Trnh Kin, Thiu uý Hào qu$n công Lê Thì Hin, Thiu phó i n qu$n công Trnh c, ô c ng
tri Lc qu$n công inh Vn T, L$p qu$n công Lê Châu làm thng l nh, c xut. Ly bn L b t th
lang D ng qu$n công Nguyn Nng Thi u, Hình b t th lang Qu Hi hu Lê S Tri t, Công b t th
lang Diên Lc bá D ng Ho, Binh b H<u th lang Nhu$n Du bá H S [18b] D ng, Hng lô t khanh
Hi Sn nam Nguyn Danh Th c, Giám sát ng s Tr ng Lu$n o làm c th, chia  ng tin thEng
n Cao B'ng. Kính V! nghe tin i binh n, bèn cùng vi bè ng chy vào châu Trn Yên1 nhà
Thanh. Các o quân truy u%i tiu nã, bt sng  &c trai gái h hàng h Mc cùng  ng và ng i,
v$t, khí gii ca ci nhiu không k xit. Nh<ng ng i u hàng sau càng nhiu hn. V ng th theo
c ln hiu sinh, i vi nh<ng ng i u hàng u gia n khoan hng, nh<ng kW b ép theo gi+c u
tha cho c. Li ban b hiu d# rõ ràng, chiêu t$p vZ yên dân trong châu cho tr li nghi p c!, tuân theo
giáo hoá ca triu ình. Dân chúng mt ph ng u tho lòng trông &i.
Mùa ông, tháng 10, ngày r'm Bính Tut, có nguy t th c.
ô c thiêm s D nh qu$n công Trnh L ng cht  trong quân, t+ng t ô c.
[19a] Mu Thân, [Cnh Tr] nm th 6 [1668], (Thanh Khang Hy nm th 7). Mùa xuân, tháng
giêng, ngày K S u, có sao Thiên Bng mc  ph ng tây bc, dài n a tr &ng, hình nh sao Ch%i.
Tháng 2, V ng i thng em quân v, l u ô c ng tri inh Vn T  li trn gi< châu
Tht Tuyn, ly Hng lô t khanh Nguyn Danh Th c làm c ng. V ng v n Kinh s , cáo yt Thái
miu dâng tin thng tr$n. Nh<ng tên u s= h Mc u tr theo quc pháp. Còn li u tha c.
Tháng 4, vua cho là V ng ph#c  &c thù n c, có công ln, bèn tôn phong làm i nguyên
soái ch ng quc chính Th &ng s thái ph# c công nhân uy minh thánh Tây V ng.

1

Châu Trn Yên:
Quc.

C ng m#c, q.33 chép là châu Tiu Trn Yên, nhà Thanh, sau %i là ph Trn Yên, tnh Qung Tây, Trung
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Li sách phong vit: "Tr?m ngh , tri sinh tài thánh hin ct  giúp n c, vua +t l tôn quý,
dùng  báo công. im sáng ã h&p sách vàng khc ban. Nay i nguyên soái [19b] ch ng quc
chính Th &ng s Tây V ng, anh hùng cái th, trung h$u np nhà. X a Thành T%1 ni công ln ca Th
T%2, tôn l$p ng Tiên quân giúp nên công khôi ph#c, bình nh. Nay Huân V ng3 ni nghi p ca Ngh
V ng4 giúp z ta tu%i trW, nh nhiu n phù tá tác thành. M u chính s mà triu ình v<ng, xã tc bn,
ra oai v! mà n c nhà yên, ng i ngoài s&. Thân em ba quân tin ánh Cao B'ng tr" gi+c Mc, sào
huy t quét sch không;  a v mt mi, h&p vào t c! ca Tiên v ng, cõi b ly li ht. Xét c ln,
công lao ã rõ r t, th c l k`, s l áng gia phong. +c sai +c tin kim t Vinh Lc i ph# bi t#ng
Công b th &ng th Ph ng Qu hu Lê Hi u mang sách vàng tn tôn làm i nguyên soái ch ng quc
chính Th &ng s Thái ph# c công nhân uy minh thánh [20a] Tây V ng. V ng hãy nh$n danh hi u
vW vang, chu sng m nh lâu dài quý mn; gi< cõi b yên v<ng, cho cuc th sáng nn tr bình.  s
nghi p nhà V ng ni dõi vô cùng, cho c  nhà vua h ng phúc mãi mãi. Hãy kính theo".
H l nh cho dân xã thôn các x r'ng: Nu xã thôn nào có l nh phú dch n+ng thì khai lên, giao
cho quan giám c bình l 5 xét th c, sJ l &ng gim bt cho, chia san cho các xã trong huy n cùng chu,
 vi c phú dch  &c công b'ng.
Tháng 6, ly ô c Lc qu$n công inh Vn T là t ô c, ô c thiêm s Ton qu$n công
Trnh Sâm và  c Yên qu$n công Trnh Liu6 u làm ô c ng tri, Binh b t th lang Diên Lc bá
D ng Ho làm Li b t th lang, L$p qu$n công Lê Châu làm ô c thiêm s , Mai Th Khang làm
tham c Ho'ng qu$n công,  c Ph ng Nham hu ào Quang Qung, [20b] Tham tán D ng Lâm
hu L u Th Canh u thng chc qu$n công; Giám sát ng s Thái Nguyên Mai Lâm t Tr ng Lu$n
o làm ông các hi u th , Thiêm thái giám Tài Kiêm hu +ng S Vinh làm thái giám, vì u có công
theo i ánh gi+c  Cao B'ng.
Mùa thu, tháng 7, ô c thiêm s Thông qu$n công Trnh C cht, t+ng h<u ô c.
Tham chính x Sn Nam Phm Công Kiêm b bãi chc vì c thúc làm ê gi di và  ch$m k`
hn.
Tháng 8, L b t th lang D ng qu$n công Nguyn Nng Thi u cht. Nng Thi u là ng i cht
phác, ngay thEng, làm quan thanh bch, trong vi c i ánh Nam Hà7 có công bàn giúp vi c quân. n
ây cht, t+ng L b th &ng th , ban thuw hi u là Trung Túc (Nng Thi u ng i xã Ho'ng Li t, huy n
Thanh Trì).
T c b= quan t c ca Nguyn c Trung. c Trung ng i làng Qu , huy n Qu D ng,
[21a] con ca Thiu bo Hào qu$n công Nguyn c Nghi p, t"ng theo i ánh d>p, qu cm thi n
chin, làm quan n chc ô c ng tri, t c Thuw qu$n công. V ng em con gái th là Trnh Th
Ngc Lanh g cho. Nh ng Trung tính ng i tàn nh?n, c$y công kiêu ngo, ngang tàng, ph  lng l?y,
tim lm. Cha con Trung li ngm cha khí gii, lén phát cho dân, âm m u làm iu phi pháp. Vi c phát
giác, giao xung cho ình thn xét ti, du vt làm phn ã rõ. V ng th ng có công ánh gi+c, ch
t c b= quan t c, tha ti cht, nh ng git ba ng i con là bn Nguyn c Kiêm.

1

Tc Trnh Tùng.

2

Tc Trnh Kim.

3

Tc Trnh Tc.

4

Tc Trnh Tráng.

5

Bình l

6

Bn dch c!: Trnh im và chú theo

7

Tc ánh chúa Nguyn  vùng phía Nam sông Lam, Ngh An.

: Phép khai theo li quân bình; khai mt ln, sau dù có sinh thêm ra, hay cht bt i c!ng không k. Trái vi phép khai l
là khai t"ng nm mt.

C ng m#c là con cháu +ng Hun.
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Tháng 9, ngày Giáp Thìn, trên m+t tri có mt qung ôm ly và mt qung trái li hi n ra 
ph ng oài1 vào  ca sao Cang.
Cho Quc t giám t nghi p Tuy Lc bá Nguyn Quang Nhc thng Hàn lâm vi n th c, v trí
s.
Mùa ông, tháng 12, Tham t#ng li b th &ng th kiêm ông các i hc s thiu bo Yên qu$n
công Phm Công Tr tu%i [21b] già xin ngh vi c. V ng th &ng uý lo, d#  li. Công Tr kh^n thit c
xin, V ng mi cho, gia thng quc lão thái bo tham d triu chính trí s .
Cho H khoa cp s trung Khánh  ng nam Nguyn Công Bt thng chc Li khoa ô cp s
trung, t c t , trí s .
K Du, [Cnh Tr] nm th 7 [1669], (Thanh Khang Hy nm th 8). Mùa xuân, tháng giêng,
nhà Thanh sai Ni bí th vi n th c Lý Tiên Cn và Binh b lang trung D ng Tri u Ki t em ch d#
sang bo ta tr li cho h Mc bn châu2  Cao B'ng. By gi ình thn gii thích, bi n bác vi s
Thanh, i li n vài bn ln, s Thanh nht nh không nghe, V ng th &ng cho là th n c ln phi
kính theo m nh l nh, sai hãy tm theo h.
Ngày 14, thái phi ca Vn T% Ngh V ng là Trn th mt. Khi y, s Thanh là bn D ng [Tri u
Ki t], Lý [Tiên Cn] sai tin l là bn Lý  ng D$n, Tri u Quang Húc, Nguw T &ng Hin s a l nghi t
phúng.
[22a] Tháng 2, bn s thn Nguyn Quc Khôi, Nguyn Công Bích, Lê Vinh v n c. L c!, 3
nm mt ln sang tin cng, quà cáp tin  a phin phc. i Vn Lch nhà Minh ã cho phép c 6 nm
cng gp c hai ln. n ây, mun li theo nh l c! ca nhà Minh, lin son bn tâu, sai bn Quc
Khôi sang nhà Thanh tâu xin mt th. Vua Thanh y cho. T" y v sau theo ó làm th ng l .
Mùa h, tháng 4, ngày mng 1, có nh$t th c, m+t tri b che ht.
Nm y hn.
Tháng 5, Thái bc t khanh L Hi t V! Vinh Tin cht.
Khi y, Vinh Tin vâng m nh làm c trn Cao B'ng, g+p nhà Thanh sai s sang tuyên ch d#
em bn châu  Cao B'ng tr li cho h Mc, bèn tr v Kinh s , v n n a  ng thì m cht, t+ng
Binh b h<u th lang, t c bá, sai quan ti phúng t.
Tháng 6, ly V! Duy Chí L b th &ng th , Trn ng Tuyn làm Binh [22b] b th &ng th , Lê
Hi u làm Hình b th &ng th , u gia thng tham t#ng t t ng.
Ly Bùi  nh làm Công b th &ng th , ng Tn Trch làm ô ng s , Nguyn Tông L làm H
b t th lang, Phan kim Toàn làm Hình b t th lang, +ng Công Chp làm Li b h<u th lang, Nguyn
M$u làm H b h<u th lang, Nguyn Danh Th c làm phó ô ng s , Ngô Khuê làm thiêm ô ng s .
Xét công i x. Ly Nguyn Quc Khôi làm L b t th lang Ngc Trì t , Nguyn Công Bích làm
Hình b h<u th lang Gia X ng nam. Li ngh n Nguyn Nhu$n và Trnh Thì T u cht bên nhà
Thanh, truy t+ng Nguyn Nhu$n làm Công b th &ng th , t c bá; Trnh Thì T làm Công b t th lang,
t c t , và cp cho dân lc và rung t  th cúng.
Ly Lê Châu làm ô c ng tri, Phùng Ân Ngh a [23a] làm tham c vì hai ng i hoàn thành
vi c h tng chôn ct thái phi ca Vn T% Ngh V ng.
Mùa thu, tháng 7, ô c ng tri Lai qu$n công Trnh Bách cht, t+ng T ô c.
Tháng 8, ly H S D ng làm Li b h<u th lang.

1

Ph ng oài: ph ng Tây.

2

Bn châu ó là Thch Lâm, Qung Yên, Th &ng Lang, H Lang. H Mc  ây ch là Mc Kính V!.
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Tháng 9, ly T c qu$n công Lê ình Kiên làm  c. By gi ình Kiên làm l u th Sn Nam,
cai tr thanh liêm, công b'ng, trm c p b d>p, nhân dân yên %n, cho nên  &c +c cách thng hai b$c
(ình Kiên ng i Bái Tri, huy n Yên nh).
Có ch truyn r'ng khi tr ng thu tin thu, ho+c vâng m nh i mua hàng hoá  cung d#ng,
không  &c yêu sách ngoài l và mua hip giá rW  d>p lòng dân.
Tr c kia, Gia quc công V! Vn M$t  dinh Yên Bc x Tuyên Quang, trong thi k` khôi ph#c
t n c, ã em quân theo ngh a, có nhiu công lao. Các triu tr c v?n  trn gi< t Tuyên Quang
và cho i i truyn ni. Con M$t là Thái [23b] phó Nhân qu$n công V! Công K`, cháu là Thái bo Hoà
qu$n công V! c Cung u bit ni theo chí ng i tr c, kính gi< chc làm tôi. n cháu ba i là
Thiu phó Tòng qu$n công V! Công c c$y sông núi him tr xa cách, ngm nuôi chí làm phn, tim
x ng t c v ng, l$p triu ban nguw, li câu kt vi bè ng h Mc, nhiu ln có th t" giao thi p qua
li, du vt ã l rõ. V ng th &ng cho là con cháu công thn, v?n dung th ch a nz h=i ti. n ây,
Công c vì có vi c bt bình vi th h là Ma Phúc Tr ng, trong lòng hoài nghi lo s&, v Kinh  t bày
t=. i n tun ông Lan1, n a êm b ng i git. Vi c n tai V ng th &ng. V ng cho là Công c
tuy lZi o làm tôi, song ngh n ông cha Công c có công lao to, ngh a không th dt, mi l$p con
c là V! Công Tun ni nghi p, cho làm ô c thiêm s , ban t c Khoan qu$n công, ban cp dân
[24a] lc  gi< vi c th cúng. Các con trai, con gái ca Công c u  &c vZ v yên i. Li cho là Ma
Phúc Tr ng là kW bt trung, em giam vào ng#c.
Mùa ông, tháng 10, bàn nh m nh làm chính s tt, b= t$p t#c xu, gm 18 iu.
1- Nh<ng n th  v ng i tr c và các thn, t" tr c v?n có to l , nay giao cho L b tra
xét th c thi hành.
2- Vi c t l  n miu u giao cho các quan ph huy n y l tuân hành, quan li  hai ty
không  &c can d .
3- Nm tr c các sinh  không h&p cách và các s nhân b% lính, nu ã v làm rung, thì u
cho i thi.
4- Phân bi t xá li ng i liêm khit công b'ng hay kW tham lam nh!ng nhiu  nh th ng
pht.
5- Phân bi t li viên ng i chm ch  &c vi c hay kW gio hot qu quy t  nh thng hay
thi.
6- Các th tin chuc ti và tin pht mà ch a thu  &c tin tha min c.
7- Tù nhân giam trong ng#c, ng i nào ói khát thì  &c cp nuôi th ng xuyên.
[24b] 8- Các hình án n+ng nh> u giao cho Hình b xét li.
9- Chn các con em nhà l ng thi n làm xã tr ng  dy bo xã dân hiu bit l ngh a.
10- Các chZ bn ò, tu` theo n c nông hay sâu mà ly tin công ch ò, không  &c yêu sách
quá áng.
11- Nh<ng kW có ti trn i thì cho trn th nã bt.
12- V l sát vi c ki n t#ng thì cho quan xét ln tr c ch a rõ s vi c, &i quan xét sau soát ghi
xung d i.
Còn 6 iu n<a u nhc rõ vi c xét ki n. Ban b% ra thiên h, xa gn ai c!ng vui m"ng.
L bình b% thu inh  bn trn ã nh xong. Tr c ây n c nhà mi bt u khôi ph#c, thu
khoá v?n theo nh c!, nên n+ng nh> không u. Mi ri, V ng sai quan chia i khp n c, chiu theo
tài sn ca dân nhiu hay ít, rung t tt hay xu mà bình b% ngch thu inh theo mc  khác nhau.
1

Tun ông Lan:  khong ò sông Chy, huy

n oan Hùng, tnh V nh Phú.
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n ây ã làm xong [25a] lin ghi rõ l nh l , ban cho quan và dân, mZi bên gi< mt bn  theo ó
làm b'ng c, coi là quy ch th ng xuyên lâu dài.
Cm quan khuyn nông và quan hà ê òi tin ca dân. By gi ng i gi< chc y không lo
khám xét khuyên bo, ch chm òi l m"ng ca dân, nên nghiêm cm.
Tháng 11, phong cháu V ng là Trnh Duyên làm phó t ng Khiêm qu$n công.
Cho Tham chính Lê c Toàn t c t , Tham c Thao qu$n công Phm Thanh là  c, Th v
s Khuông V! hu Phm L#c làm tham c, vì c Toàn khi  &c sai làm c th Ngh An ã trù tính,
iu quân bt  &c tên gi+c Tr ng Phúc Lý, mà Thanh và L#c c!ng tham gia vi c sai i nã bt có công.
Ly Nguyn Danh Th c làm Binh b h<u th lang.
Tháng 12 nhu$n, cho H S D ng t c hu, bn Bùi ình Viên, Z Thi n Chính t c nam, vì
ch m nh [25b] ón tip s thn có công.
Có ch truyn v l soát ki n cui nm. Hàng nm, c n tháng 10, Ng s ài sc cho ng s
các o chuyn cho các nha môn trong ngoài, kê khai  các án ki n ã xét và ch a rõ s do, np cho
các quan xét ln sau, &i soát xong thì theo th t chuyn np lên Ng s ài. Ng s ài c!ng kê khai
các vi c ki n t#ng do bn nha môn ã xét và kê c h s ln tr c chuyn np lên, &i ch xét nh, 
ti n vi c thng giáng.
Canh Tut, [Cnh Tr] nm th 8 [1670], (Thanh Khang Hy nm th 9).
Mùa xuân, tháng 3, sao Ho mc vào cung  sao Nam ^u.
M+t trng i vào cung  sao Nam ^u, sc =.
Sao Kim mc vào cung  sao Thái Vi.
Sai bn Tham chính Sn Nam Bích Giang t Lê c Toàn1 và Hình khoa ô cp s trung Trn
Xuân Bng mang t d# vào d# h Nguyn  Thu$n Qung. By gi bn c Toàn vâng m nh vào ti c a
bin Nh$t L châu B Chính, [28a] sai hành nhân  a giy qua c a i  thông báo. Li trao %i th t"
qua li vài bn ln, nh ng h Nguyn chng m nh không cho vào c a i. Bn c Toàn li tr v Kinh.
Mùa h, tháng 4, giáng Hin sát x Sn Nam là Lê Trí Bình làm giám sát ng s o Hi D ng,
vì c c sut p  ng ê tính vi c ch a  &c rõ ràng, nên b giáng chc.
Sai bn L b t th lang Nguyn Quc Khôi, Li b h<u th lang +ng Công Cht vào hu kinh
i n.
Tháng 5, tri không m a, nhân dân nhiu ng i mc dch b nh. V ng th &ng thành tâm t o
cu tri m a.
Có ch truyn r'ng ng i  &c cp rung công ch  &c cy trng 10 m?u  quê mình, còn thì
chiu thu tin thu, không  &c cy quá lm.
Tháng 6, ly  c Tn qu$n công Trnh K` làm ô c thiêm s , T hi u im Trinh T ng
hu Lê Thì Th c làm tham c (K` là con ào Quang Nhiêu,  &c ban h Trnh, [26b] Thì Th c là con
Lê Thì Hin).
Giám Tham chính Sn Tây V! Kiêm làm H khoa cp s
ch$m hn.

trung, vì kê khai vi c p  ng ê

Sai Thiu uý Hào qu$n công Lê Thì Hin làm thng sut, Li b h<u th lang Nhu$n Du hu H
S D ng làm c th em quân i d>p min Tuyên Quang. Khi y,  Tuyên Quang, con Ma Phúc Tr ng
là Hu  nh Ma Phúc Lan và em là Sn Thng Ma Phúc i n t# hp bè l! i c p bóc, dân min ó ri

1

i Nam th c l#c tin biên chép là Lê c ng.
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ng. V ng sai Thì Hin cùng vi bn tham c Vnh qu$n công Nguyn c Triêm chia  ng i ánh,
bt  &c Phúc Lan em chém, Phúc i n chy vào ni a1. Bn Thì Hin chiêu an dân châu ó ri v.
Mùa thu tháng 7, ly Trn H ng Hc làm tham c Triu Nhu$n hu, Trn H ng Nh &ng làm
th v s Triu Hin hu vì ã c sut [27a] h ng binh ánh úp ng gi+c, sau li theo quân ánh
gi+c, nên  &c xét có công gi< bn tit ngh a và  &c thng.
T+ng Công b th &ng th Phái qu$n công Nguyn o An làm thiu bo,  nh li công chu
hu ging hc khi V ng còn  tim . (o An ng i Phú Din, huy n T" Liêm).
Tháng 9, thi H ng s nhân các x.
Có ch truyn v l phân b% cung n cho tr ng thi H ng. Huy n nào có xã dân nào áng
 &c tr", thì cho hai ty chiu theo các huy n trong x mình san b% cùng chu  v c l c dch  &c quân
bình.
Mùa ông, tháng 11, thi Hi các cng s trong n c. Ly Z bn Trn Th Vinh 31 ng i.
Có ch truyn cm thông ng vi ng i n c ngoài bán trm súng.
nh l nh th ng cho ng i cáo giác hay bt kW c p. T" nay v sau, nu ai bt  &c kW c p
ho+c dò  &c bn trm c p git ng i, án n+ng thì th ng cho quan tr c, án nh> [27b] thì th ng
cho tin bc, ho+c min tr" vi c quan. KW nào cha giu cho chúng  thì khép vào ti trm c p mà tr
ti; nu phm nhân ang trn tránh, kW nào bit mà nuôi cha thì b x theo pháp lu$t.
Tháng 12, ly th v s Th Thái hu Nguyn S Ki n làm tham c, Công khoa ô cp s trung
Lê Công Triu làm L khoa ô cp s trung, vì c vâng m nh sai i làm vi c khai l  &c dân bo c .
Tân Hi, [Cnh Tr] nm th 9 [1671], (Thanh Khang Hy nm th 10). Mùa xuân, tháng giêng,
thi i n. Cho L u Danh Công Z tin s c$p   nht danh, Thiu S Lâm Z tin s c$p   tam
danh, Lê H<u Danh và V! ình Lâm Z tin s xut thân, bn Lê Hùng Xng 27 ng i u Z ng tin
s xut thân.
Tháng 2, sai quan i duy t tuyn binh lính trong bn trn, b% vào i ng!, th ng xuyên [28a]
t$p luy n  &i sang nm i c binh.
Mùa h, tháng 4, Binh b th &ng th
Khi y D nh ã 78 tu%i.

D nh qu$n công Nguyn  v trí s , gia tng thiu bo.

Mùa thu, tháng 7, sai triu thn tin c ng i mình bit. Nh<ng ng i có hc vn, c hnh,
thu$t cai tr, có th làm  &c chc thú l nh thì cho quan nh ph^m tin c bn ng i, quan tam ph^m
n ng! ph^m tin c 3 ng i, quan t" l#c ph^m n bát ph^m tin c 2 ng i, k tên t"ng ng i dâng
lên, giao li cho Li b thuyên b% nh$m chc. Ai tin c ng i gi=i thì  &c xét khen th ng, nu thy
ng i nào không xng vi li mình tin c , b$y b tham ô thì cho trình by tr c, kh=i phi ti lây, nu
che giu không tâu trình lên thì ti c!ng nh kW ó.
Tháng 8, ngày mng 1 K D$u, có nh$t th c.
Bình Tây thân v ng nhà Thanh vâng ch u cho Trn tiêu du kính ph Khai Hoá là h Tào và tri
ph là h L u gii kW có ti chy trn là Ma Phúc i n [28b] và v& con ca nó n chZ giáp biên gii.
Bèn sai quan nh$n em v, u em git vi Ma Phúc Tr ng.
Tháng 9, sai bn Binh b t th lang Lê S Tri t và li b H<u th lang +ng Công Cht kho xét
các nha môn trong ngoài. By gi ng Tn Trách mt mình làm ô ng s khám xét ki n t#ng có nhiu
án  quá k` hn vì th b bài chc.

1

Ch t Trung Quc.
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Mùa ông, tháng 10, ngày 15, vua bng. Các quan dâng tôn hi u là Khoát t Du Thông C ng
Ngh Trung Chính Ôn Nhu Hoà Lc Khâm Minh Vn T Doãn Cung Khc Nh &ng M#c Hoàng , miu
hi u là Huyn Tông.
Tháng 11, ngày 13 r c linh c<u Huyn Tông M#c Hoàng  v chôn  lng Qu Thnh, l$p i n
Càn Long  th theo v quê h ng ca hoàng thái h$u.
Tr c ây, khi Thn Tông bng, hoàng th t Duy C mi lên 2 tu%i, V ng và chính phi Trnh
Th [29a] Ngc Lung nuôi  trong ph, chm sóc dy dZ nên ng i. n ây, Huyn Tông bng, không
có con ni, V ng bèn xung ch d# cho Tit ch ph và các i thn vn võ trm quan r'ng:
"Ta nghe: Thiên h là thiên h ca Thánh t% Thn tông hoàng triu. Tr c ây g+p v$n n c
n a ch"ng suy n, n nZi kW gian thn h Mc tim ngôi. Khi y, t% tiên ta dy ngh a quân, suy tôn
giúp z li t thánh hoàng  di t tr" h Mc, thu ph#c kinh thành, m mang b cõi, th n c v<ng yên,
thông hiu n c ph ng Bc,  &c tn phong t c v ng. Nay ta k th"a công c ca t% tông  li,
gi< vi c ký tác ca xã tc sinh dân, dc tit trung trinh, t= lòng trinh bch, ni s a nghi p tr c, gi< yên
hoàng gia. Khi Thn Tông Uyên Hoàng  còn tr vì thì cùng nhau cung kính, s a sang chính s , khuya
sm lo toan,  gây d ng thái bình [29b]. n khi Thn Tông Uyên Hoàng  bng hà thì m u tính cho
qua bu%i truân chuyên nguy him, giúp r$p t h<u,  gi< n c cho kh=i cn hon nn gian nan, tôn l$p
i Hành Hoàng 1 khi còn ít tu%i lên ngôi, hun úc thánh c, luy n rèn hc thu$t, thanh danh xa
khp ph ng ngoài. Tín ngh a v"a lòng th &ng quc, ân sng  &c phong t c v ng, vinh d ban n
vàng,  ngôi  &c gn 10 nm, thi tit hoà thu$n, lin nm  &c mùa, dân mnh ca giu, hi u l nh
in ch ng rõ ràng y .
Hn n<a, bên trong bn bin bình yên, bên ngoài các man s& ph#c. t ai rng, nhân dân
ông, so vi thi tr c th c là khác hEn. Ng âu ngày 15 tháng 10 nm nay, i Hành Hoàng  chu
tri, mà ch a có con ni. Ta ngh : "Ngôi báu c c k` quan trng, ch có con ca Tiên quân có hin c
mi  ng n%i mà thôi. Nay hoàng  Lê Duy Ci, là [30a] th ca tiên  Thn Tông Uyên Hoàng ,
khi tiên  mt, mi lên 2 tu%i. Ta vâng li ký thác, chm nom nuôi d zng trong ph, giúp z d$y bo,
nghe li ngay, theo o chính, hàng ngày cho nghe cho làm vi c n c. Nay 11 tu%i, tu%i ã ln, c ã
thành, sm n%i ting hin tài hiu tho, có th ni  &c nghi p ln, nên tôn l$p lên ngôi hoàng  
tho lòng trông &i ca thn dân trong n c. Tit ch ph và các quan i thn vn võ nên th theo chí
ý ca ta, ng lòng giúp z, khuya sm kính chm, mZi ng i hãy làm ht chc ph$n,  hoàn thành
công nghi p tr bình,  h ng ti phúc ln dài lâu,  gi< v<ng nghi p , nghi p v ng mãi mãi".
Tháng y, ngày 19 Bính Dn, V ng thân em Tit ch ph và các quan i thn vn võ, tôn l$p
hoàng  Duy Ci lên ngôi hoàng , [30b] ly nm sau làm D ng c nm th 1. i xá. Tôn chính
phi ca V ng là Trnh Th Ngc Lung làm Quc thái m?u.

[30b] Gia Tông M Hoàng



Tên húy là Duy C!i, con th* c+a Thn Tông. Khi xa, Thn Tông bng, vua mi 2 tu$i,
Vng sai chính phi Trnh Th Ngc Lung nuôi trong cung. Huyn Tông bng, không có con
n!i, bèn lên ngôi báu. \ ngôi 4 nm thì bng, th 15 tu$i, chôn lng Phúc An. Vua tng
mo anh v, tính th'i khoan hoà, có *c ( c+a ng'i làm vua, tic rEng ngôi không lâu,
cha thy s nghi p gì.
Nhâm Tý, [Cnh Tr] nm th 1 [1672], (Thanh Khang Hy nm th 11). Mùa xuân, tháng giêng,
v?n cp rung t cho công thn khai quc Lê Lai,  li cho con cháu gi<, i i th cúng2.

1

Tc Huyn Tông Lê Duy V!.

2

By gi gim b= rung lc ca các công thn tr c. Duy Lê Lai vì có li th ca Lê L&i khi x a, nên con cháu v?n  &c cp rung
 th.
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Tháng 3, ly D ng Ho làm Ng s ài ô ng s , Nguyn Tông L làm m nh triu ình ã
lâu, him tr không chu thun ph#c, bèn t cáo tri t, thn k`, k ti tin ánh.
Sai Phó ô t ng Thái phó Lý qu$n công Trnh ng làm thng l nh, i tr c n óng  Ngh
An, hi p ng vi thng sut thiu uý  ng qu$n công ào Quang Nhiêu trù tính b trí  khng ch
ni biên gii!1. Ly Phm Cht làm i lý t khanh.
Tháng 5, trn th x Ngh An, kiêm trn châu B Chính, Thng sut quan T khuông quân dinh
phó t ng Thiu uý  ng qu$n công ào Quang Nhiêu cht. Quang Nhiêu theo hu V ng lâu ngày, t"
khi còn  tim , nhiu ln ánh gi+c, yên trong d>p ngoài, có nhiu công lao. O trn  &c 18 nm,
m nh l nh  &c thi hành, l nh cm  &c th c hi n, trm c p im hi, cõi biên thu` yên l+ng, th 71
tu%i, cht  trn, t+ng thái t, ban thuw hi u là Thun C^n Bao [31b] phong làm phúc thn, l$p n th.
(Quang Nhiêu ng i xã Tuyn Cam, huy n Thanh Oai).
Tháng 6, V ng thân phò hoàng th &ng ng giá i ánh, u cho Tit ch thái uý Nghi quc công
Trnh Cn nm c i binh tin thEng n t Qung Nam, Thu$n Hoá. Khi y, ng giá i ánh ph ng
nam, Khoan qu$n công V! Công Tun  Kinh s trn v Tuyên Quang ánh c p dân châu ó. L u th
kinh thành là Thiu phó i n qu$n công Trnh c sai quân u%i theo git cht, bt ht bè l! ri v2.
Phó t ng Thiu uý Mj qu$n công Trnh Hoàn cht, t+ng thái bo.
Công b th &ng th Thiu bo C^m qu$n công trí s Nguyn H$u Quyn cht, th 95 tu%i, gia
t+ng H b th &ng th , ban thuw hi u là Vn ^u. (H$u Quyn ng i xã Lc Sn, huy n Chí Linh).
Mùa thu, tháng 8 nhu$n, i quân tin n châu B Chính. Sai các t ng chia  ng tin ánh.
Tit ch Thái uý Nghi quc công [32a] Trnh Cn thân em i binh qua sông, ban hiu d# cho nhân
dân hai x Thu$n Hoá và Qung Nam r'ng:
"ánh kW có ti  cu dân là ngh a dy binh ca b$c v ng gi. Nhân dân hai x các ng i vn
là nhân dân  t Thánh t% Thn tông hoàng triu, không phi do h Nguyn khai thác mà có. Nh  &c
Tiên thánh v ng ta3 ngh ti tình thân h ngoi, tâu vi Tiên hoàng  chu^n cho oan quc công trn
th hai x này, cung np cng thu  chi dùng vào vi c n c. oan quc công ã th vi tri t, ha
tr c sau trn tit làm tôi. Lúc y Tiên thánh v ng ang dc chí khôi ph#c hoàng gia, tiu tr" gi+c Mc,
oan quc công  ti trn ngoài, không có mt chút công lao khó nhc gì. n khi thiên h ã d>p yên,
mi v Kinh ly m"ng. Tiên thánh v ng l &ng c bao dung, không k n có công hay không, ch vì
tình ngh a thân thích, v?n tâu cho thng [32b] chc t c, h ng b%ng lc u h$u, a v ng u các
ình thn. Không ng trái vi li th c, ngm m u phn trc, và nm Canh Tý [1600], d# dZ bn gian
thn làm lon4 ri t ti n trn v [Thu$n Hoá]. ã lZi o làm tôi, áng tr theo phép n c. Nh ng Tiên
thánh v ng v?n th ng xót bao dung, khoan tha ti lZi y. Th mà khi triu ình sai quan em sc th
d# bo s tình, li t phá s quán, m u c p sc th , làm nh#c s thn. Tâm a chng i ã manh
nha t" y. T" ó v sau, quen thói càn b$y, không cn phi k ra n<a. Nm tr c sai quan mang d# vào
bo ngh a ln vua tôi, vch cho ôi  ng ho phúc, mun cho nó %i lòng quy thu$n,  nhân dân các
ng i tránh kh=i nn can qua, cùng h ng phúc thái bình. Nào ng ging ác kia không bit tnh ng, li
nói nng hZn x &c, ngn gi< ng i hành nhân vâng m nh không cho i. Cái ti bo nghch bt kính
[33a] th c không gì to b'ng. Ôi, t là t ca vua, dân là dân ca vua, kW kia liu chim c chZ t
này, không bit danh hi u gì, mà ào hào sâu luj cao  chng m nh, vét s u cao thu n+ng  hi

1

ây là ch min t giáp vi vùng chúa Nguyn chim gi<.

2

Theo C ng
h Trnh.

3

Tc Trnh Kim.

4

Ch vi c Nguyn Hoàng ngm xui bn Phan Ngn, Ngô ình Nga, Bùi Vn Khê chng li Trnh Tùng. Xem s ki n nm Canh Tý,
Th$n c nm th 1 (1600).

m#c, Q.33, thì V! Công Tuân chy vào t nhà Thanh. Nm Chính Hoà 10 (1689), ng

i Thanh bt và trao tr cho
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dân? Bt các ng i phi cm giáo, cm g m, có gì là ban
còn gì là khoa m#c công danh? Xét nh<ng vi c làm, v"a c$y
tàn hi ph ng dân. Ti ác kia nh th, có th b= mà không
im nhiên không cu vt ? Vi c bi không th d"ng, quân

liên chc tr$t1,  các ng i b= hc th l,
him làm phn, v"a chng c triu ình, li
h=i n ? Dân b iêu ng nh th có th
áng em n ánh.

Nay ta kính vâng l nh ca i nguyên soái ch ng quc chính Th &ng s thái ph# c công
nhân uy ninh thánh Tây V ng, d c phù hoàng th &ng ng giá thân chinh, chuyên u cho ta nm c i
binh, ch huy các [33b] t ng chia  ng tin ánh, h>n phi thng l&i trn v>n, git ht bn phn
nghch mi thôi. Bn dân hai x các ng i, nu bit chZ ti quay v ni sáng, theo iu nhân tránh kW
bo tàn, ho+c quay ng &c giáo mà u hàng, ho+c ti c a quân mà thú ti, thì kW danh m#c sJ  &c tha
ti th ng công, bn tiu dân sJ  &c bt nh> phú dch. Còn nh dân chúng x khác s& ti trn i, b
gi+c d# dZ, n ng náu  ây, nu thy i binh tin n mà ti quy thu$n tr c c!ng  &c tha ti b%
dùng. Nu mê mui không tnh ng, thì khi l a thiêu núi Côn C ng, ngc hay á u cháy c. n lúc
y, bn các ng i sJ chy i àng nào? V$y có li d#".
Mùa ông, tháng 11, Thng sut Lê Thì Hin c quan quân bn o tin thEng n luj ngoài
ca gi+c, sai thuc h Thiêm Ch ng hu L ng ng Quang, Trinh T ng hu V! Tun Tài nhân êm
ánh chim l! gi+c [34a]  x a L$n, t phá tri gi+c, chém  &c u gi+c, thu  &c c xí khí gii
ca gi+c em n c a quân dâng np.
Ly L ng ng Quang làm tham c, V! Tun làm  c  th ng công xông lên tr c phá
gi+c.
Phó t ng ô c ng tri V qu$n công Trnh B cht, t+ng thiu bo.
Tháng 12, V ng thy t Thu$n Qung ^m thp, li g+p gi<a  ng ông giá rét, quân lính
khó lòng  li lâu ngày  &c, bèn tâu cho vua bit ri em quân v. Ng i ca gi+c bt  &c, t" trai gái
già trW u cp cho tin go tha v.
Sai phó t ng thái uý Hào qu$n công Lê Thì Hin trn gi< x Ngh An, kiêm trn châu B Chính,
Bi t#ng Binh b t th lang Qu Hi hu Lê S Tri t làm c th, Bi tung Binh b h<u th lang Hi Sn
nam Nguyn Danh Th c làm phó ô c th, [34b] khng ch biên thu`, gi< yên dân mt ph ng.
Truy t+ng chc t c và in lc cho các t ng s Nam chính cht tr$n theo th b$c khác nhau.
Quý S u, [D ng c] nm th 2 [1673], (Thanh Khang Hy nm th 12). Mùa xuân, tháng
giêng, xa giá v n Kinh s .
Sai bn Nguyn ình Chính, Bùi ình Viên, Lê Công Triu lên c a quan &i m nh.
Tháng 3, sai chánh s Nguyn M$u Tài và H S D ng, phó s là bn ào Công Chính, V! Công
o, V! Duy Hài chia thành hai s b sang tu cng nhà Thanh, nhân th báo tang.
Cho Tham c Giao Toàn hu ào ng Dung t c qu$n công.
Ly Phan Kiêm Toàn làm Li b t th lang. Nguyn Quc Khôi làm H b h<u th lang, Phm
Cht làm phó ô ng s , Thân Toàn làm Li b h<u th lang, V! L ng làm Hình b h<u th lang. Bùi
ình Viên làm Công b h<u th lang.
Ly ng Tn Trch làm Binh b h<u th lang. Tr c ó, Tn Trch gi< Ng s ài, xét ki n 
ch$m quá hn, b bãi chc, n ây li dùng.
Mùa thu, tháng 7, khi ph#c Tham t#ng Li b th &ng th kiêm ông các i hc s quc lão
tham d triu chính Thái bo Yên qu$n công trí s Phm Công Tr vào triu gi< vi c sáu b, tham tán c
v#.

1

Ban liên chc tr$t: Ban là th &ng ban, trung ban, h ban; liên là th &ng liên, trung liên, h liên; chc là chc t c, tr$t là
ph^m tr$t, ch chung cp b$c, ban b trong quan ch.
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H l nh cho các quan vn vào Ni các ca V ng ph  ngh bàn vi c n c. Vi c chu hu 
Ni các bt u t" y.
Tháng 9, ào Quang Huy có ti b git. Quang Huy là con Quang Nhiêu, nh công m ca cha,
 &c phong chc t c quyn lc, ly qu$n chúa. Nh ng Huy kiêu lng rông càn, làm nhiu vi c bi
nghch vô o, li ngm làm [35b] nhà  chZ t cm. Có ng i t cáo, vi c b phát giác, giao cho ình
thn xét h=i, bit  &c ht tình trng, khép vào ti bêu u  gi< úng pháp lu$t. V ng ngh n cha
hn có nhiu công lao vi n c, gim ti cho tht c% cht và git bn ng ng là Kiêm Lc hu Trnh
Khuê.
Thi H ng nhân các x.
By gi tham chính x Thanh Hoa V! Cu Hi nh$n nhiu tin bc, g i gm hc trò làm k` 
t. Ph doãn Phùng Thiên Ngô Sách d# làm vi c trong tr ng thi ã mang giu sách v vào tr ng.
Ngm sai gia nhân làm thay quyn thi  a l?n vào chm ly Z, xoay ly tin ca. Vi c phát giác, c hai
u b ti . Tham chính x Sn Tây Lê Chí o lén chm bài sai cho hc trò, li  trong tr ng em
hai quyn không Z ghi là Z và g i gm nhiu s nhân làm k`  s, b x bãi chc. Hc quan ph
huy n nào khai các s nhân [36a] úng thì  &c khen th ng, khai không úng thì phi giáng pht, tu`
theo mc  khác nhau.
Mùa ông, tháng 11, thi Hi các cng s trong n c. Ly Z bn Nguyn Công Vng 5 ng i.
n khi thi i n, cho bn Bùi Quang V$n u Z ng tin s xut thân.
Tháng 12, thi S vng trong n c. Ly bn Nguyn Hành 30 ng i b% nhi m các chc trong
ngoài.
Bãi chc t c ca bn tham t#ng t t ng Hình b th &ng th Ph ng Qu hu Lê Hi u và
ông các hi u th Mai Lâm t Tr ng Lu$n o. Giáng Li b h<u th lang Thuw qu$n công Phan Kiêm
Toàn làm Thái th ng t khanh, t c hu, Binh b h<u th lang Qu Hi hu Lê S Tri t làm Hin sát s
x Lng Sn, t c bá, vì bn h t ti n cho sc ch và cp b'ng phê cho li in các nha môn làm vi c
có chZ thêm bt.
Ly Nguyn Quc [36b] Khôi làm Li b% t th lang, Nguyn Vit Th làm Li khoa ô cp s
trung.
Tham t#ng t t ng Binh b th &ng th Xuyên qu$n công Trn ng Tuyn cht. ng Tuyn là
ng i trm ngh ng n, hc thc sâu rng, trong cuc Nam chinh bàn giúp vi c quân, có công trù
hoch. n ây cht, t+ng H b th &ng th , thiu bo, ban thuw hi u là Nhã L &ng (ng Tuyn ng i
xã Hoàng Mai, huy n Yên D!ng).
Bi t#ng Binh b th &ng th Thiu bo D nh qu$n công trí s Nguyn  cht, t+ng H b
th &ng th , thiu phó, ban thuw hi u là Hu Ngu ( ng i Hoà Tr ng huy n Ngc Sn).
Giáp Dn, [D ng c] nm th 3 [1674], (T" tháng 10 tr i %i là c Nguyên nm th 1;
Thanh Khang Hy nm th 13). Mùa xuân, tháng 2, có l nh ch rn dy các chc ty, i l &c nói: Chc v#
ca t t ng là  chZ tin c ng i hin, gt b= kW xu, phi tu` tài mà trao quan chc, xét c mà nh
t c v,  các khanh i phu t"ng ng i u  &c x ng chc, không [37a]  &c ly lòng riêng t mà
t chuyên. Chc v# ca Li b là  chZ cân nhc nhân v$t, phi xét li nói và vi c làm, phi xem tài nng
và kin thc, ng i nào áng làm quan Kinh thì cho làm quan Kinh, làm  &c thú l nh thì b% làm thú
l nh, không  &c theo ý riêng mà ly ng i n b= ng i kia. Quan xét li án ca Hình b, nu thy án
n+ng thì giao xung bàn li, phi công ng th^m xét, ct rõ  &c th c tình là gc, không  &c  ch$m
tr quá hn. Ng s là chc tai mt ca triu ình ct  chn chnh k c ng và gi< nghiêm phong thái.
H chc t t ng có lZi, t ng thn có sai, các quan trái phép, thi chính thiu sót, u cho phép h+c tôi
tâu bày.  hình giám sát ng s thì chuyên gi< các vi c can bàn, th^m xét, x oán, c h+c, xét ghi,
soi soát. Giám sát ng s thì gi< vi c àn h+c. Nu thy thi chính có thiu sót, các quan có lZi lm thì
phi trình bày h+c ti. Li khoa thì [37b] có trách nhi m bi n bác li. Nu thy Hình b th^m xét không
công b'ng c!ng bác i và g i tr v. Chc  l nh gi< vi c s a ch<a cu cng  ng sá, khai ngòi tháo
n c, cu ho phòng gian  trong Kinh k`. Ph doãn là quan àn h+c, trn áp, nu thy các nhà th gia

706

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XIX

quyn quý, các viên nhân bt Eng, kiêu túng du ãng, không theo pháp ch, thì cho  &c ch h+c
tr"ng tr. Chc trn th, l u th thì chuyên nã bt, àn áp bn trm c p, phòng ng"a kW gian phi, phi
gi< yên dân trong ht, không  &c t ti n +t ra chc danh phi pháp  nhiu ht dân. Chc ch ng
ca Hin ty là nu thy trong x có tai bin khác th ng l! l#t hn hán thì phi tâu bày ht thy; th"a ty
ph, huy n ngang ng &c phi pháp, trn th, l u th không cm gian phi, u cho phép tâu bày, àn
h+c; li phi tun hành trong ht, dò h=i [38a] nZi au kh% [ca dân], tra xét các v# ki n nhà quyn th
c hip, bt ng i. Th"a ty thì m nhi m k` thác quan trng  a ph ng, nh thy quan ty s thuc,
ng i nào chính tri công b'ng, thì nên bo c lên, ng i nào làm không úng phép thì xét tâu lên. Qu$n
thú là thy, là t ng ca dân, nh thy huy n quan trong s thuc, ng i nào có thành tích cai tr xng
vi chc v# thì bo c lên, ng i nào không xng chc thì xét h+c lên. Huy n l nh là quan thân c$n vi
dân, phi  lòng chm sóc dân, khuyên bo dân làm rung trng dâu, làm iu l&i, tr" vi c hi, l u ý
dy bo dân  thành t#c nhân ái nh ng nhn, b= thói gian phi ki n cáo. Nh<ng ng i v& tit ngh a,
con hiu tho c!ng nên chuyn t lên  nêu khen cho phong t#c thun h$u. Các quan nha môn trong
ngoài h thy li in  bn nha, ng i nào công tâm gi< phép, liêm khit, siêng nng, tho vi c, làm
vi c lâu nm không có ti lZi gì thì bo c lên, kW nào b$y b tham nh!ng, ch lo xoay tin, l i bing b=
vi c, có ti lZi thì [38b] l$p tc h+c ti u%i i.
Tháng 3, ly cháu ích ca V ng là phó t ng Trnh V nh làm t ô c.
Mùa h, tháng 5, ngày mng 9, Bi t#ng Li b h<u th lang Liên Trì t Nguyn Quc Khôi cht.
Quc Khôi là ng i khng khái dám nói. Tin cáo phó n, V ng th &ng th ng tic lm, t+ng Binh b
th &ng th Trì qu$n công, ban thuw hi u là C ng Trung. (Quc Khôi ng i xã Nguy t Áng, huy n
Thanh Trì).
Ly Lê Hi u làm Binh b h<u th lang. Phan Kiêm Toàn làm Hình b h<u th lang. Lê S Tri t làm
Công b h<u th lang. Tr c ó, bn Hi u vì can vi c phi giáng bãi. n ây  &c dùng.
Tháng 6, ngày mng 6, sao Thái Bch mc ban ngày, chi ánh sáng.
Tháng 6, ngày mng 6, sao Thái Bch mc ban ngày, chói ánh sáng vi m+t tri.
Cho Thc Trung hu Lê Thì Hi t c qu$n công.
Mùa thu, tháng 7, ngày 18, vua cho là V ng th t thit ch Thái uý Nghi quc công Trnh Cn
công lao nhiu, uy vng ln, [39a] tn phong làm Nguyên soái in quc chính nh Nam V ng.
Li kim sách vit: "Tri sinh tài thánh hin,  v<ng nn thnh tr, vua ãi l tôn quý,  rng
ngi công to. ã chn ngày tháng tt lành, ban xung sách vàng r c rz. +c tin khai ph khâm sai tit
ch các x thu b ch dinh kiêm t%ng chính binh Thái uý Nghi quc công Trnh Cn anh hùng nht
n c, khí  hn ng i. Tiên quân x a khôi ph#c cõi b, nh nhiu  sc tin v ng xoay chuyn v$n
truân chuyên thành hanh thái; n tr?m nay ni chu m nh ln, u d a  công s ph# gây d ng nuôi
d zng t thu u th. Gi< n c nhà  &c bn v<ng c , truyn con cháu có m u xa yên %n. Chm lo
v ng t , giúp z hoàng gia. i ánh d>p thì phía Nam di t tr" ging Nguyn, phía Bc quét tan l! Mc,
công ngt cao v! tr#; nm chính quyn thì trong n c u  &c l+ng yên, ng i xa u phi thun ph#c
[39b], c r c sáng t tri. Uy vng th c tho lòng bn bin, v th phi ng u trm quan. V$y
+c sai +c tin kiêm t Vinh lc i phu tham t#ng Li b th &ng th kiêm ông các i hc s quc lão
tham d triu chính ch ng L#c b s Thái bo Yên qu$n công Phm Công Tr mang sách vàng n ngc
tn phong làm Nguyên soái in quc chính nh Nam V ng, vinh ban ngc báu, m rng p phong.
Mong r'ng nh$n m nh mi, h ng phúc lành, gi< o th ng, kính chc v. Làm chính s theo in
ch ng pháp ô, kính gi< phép x a, có c ln  &c v lc th danh, còn nhiu sng m nh. Giúp nhà
vua lâu dài mãi mãi, gi< nghi p chúa bn v<ng vô cùng. V ng hãy kính theo".
Có ch quy nh: T" nay v sau, V ng ph ban ra m nh l nh gì thì gi là "l nh d#"; thn dân
dâng khi thì nói là "c^n khi vn"; ph phó v ng ban ra l nh gì thì [40a] gi là "l nh ch", ai dâng khi
lên thì nói là "c^n khi".
Tháng 8, V ng d# nh Nam V ng r'ng:
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"B$c v ng gi sáng nghi p, truyn dòng, tt m u hay  li; ph$n ích tr ng ni chí, gi< np,
phi theo phép tt lành. Nay ta th"a k nghi p c! ca nhà, nm gi< quyn ln ca n c, s a nghi p
v ng ni c  tích luj ca tiên v ng; dóng d công ln tr bình, k hay d>p yên thiên h, giúp nhà
vua gi< i thng ni truyn ca li t thánh. B cõi yên l+ng, nhà n c v<ng bn. Gi< nghi p ln v<ng
nh Thái Sn, giúp con ni có m u xa rng. Vào nm Canh Tý, ng i ã  &c gia phong, m ph ly, u
cho thâu tóm chính quyn. Xét ra, bit trung ái vi qun thn, bit hc t$p mi công vi c. Coi gi< các
vi c thì l nh nghiêm gim, trong ngoài u vui theo; ánh d>p bn phng thì oai l?y l"ng, phiên hu
phi quy ph#c. Có nhiu công lao vi xã tc, áng gi< trách nhi m coi sinh dân. Ta ã tâu lên hoàng
th &ng bit, vâng theo [40b] sc ch. Tn phong t c v ng, trao cho trông coi bn bin. Chc v rt
cao, rt trng, m u l &c phi theo, phi làm. Nay hãy: Gi< nghi p ã thành, lo vi c ch lãng; phòng iu
sai, nén d#c vng, chính tâm s a mình. MZi li nói, mZi vi c làm, phi hc c tt ca t% tông mZi chính
sách, mZi m nh l nh, phi theo phép x a ca tông t%. Hàng ngày cùng vi thân huân i thn, trm
quan vn võ ng tâm hi p sc  tìm o tr n c, khu x vi c i,  tin lên thái bình. B% quan thì
tu` tài nng, xét công trng  các quan u xng chc; tìm ng i thì xem ngôn hnh, th chính s , 
ng i hin u vào triu. Coi t ng thì dùng c ân uy,  các t ng u vui lòng làm vi c; th ng dân
thì nh> bt phú dch,  dân u sng tho vui. Th ng pht quyn  tay mình phi công b'ng, [41a]
tín th c; l nhc là gc ca giáo hoá, phi y , rõ ràng. Nh th thì chính s mi  &c s a sang, k
c ng mi  &c chn chnh. Vn c thm khp mà v! công hoàn thành; trong n c bình yên mà r&
ngoài s& ph#c. C  thng nht, tông xã lâu dài,  v ng nghi p truyn n c muôn nm. Mong
ng i hãy kính theo  áp li lòng u nhi m truyn th# ca ta. Nay d#".
Vua tôn phong m> sinh là Lê Th Ngc Hoàn làm Chiêu Nghi.
Mùa ông, tháng 10, %i niên hi u là c Nguyên. i xá.
Có ch ban n, cho võ ban  &c thng b$c. Bn Thái phó Khê qu$n công Trnh ng u thng
làm thái t; bn Thiu uý Liên qu$n công Trnh Tr &ng, Bnh qu$n công Trnh Khê, Lý qu$n công Trnh
Kin, Hào qu$n công Lê Thì Hin u thng làm thái phó; bn Thái uý An qu$n công Trnh Thi n, Kiêm
qu$n công Trnh Th#, Thiu phó i n qu$n công [41b] Trnh c u thng làm thái bo; Ân qu$n công
Trnh Miên làm thiu uý, T ô c phó t ng L ng qu$n công Trnh V nh làm thiu phó, bn Trc qu$n
công Trnh Kiêm, Lc qu$n công inh Vn T u làm thiu bo; bn Vnh qu$n công àm Cnh Kiên,
Ton qu$n công Trnh Sâm, Yên qu$n công Trnh Liu u làm h<u ô c; Phó t ng Phái Trch hu
Trnh Du làm ô c ng tri, t c quân công; phó t ng Khiêm qu$n công Trnh Duyên làm ô c
thiêm s .
S còn li u  &c thng chc t c theo th b$c khác nhau.
Ph Phan Kiêm Toàn làm dân th ng,  a v  ti trn Thanh Hoa vì Toàn làm nhiu vi c can
phm. Li thy bn Lê Hi u, Lê S Tri t cùng ng vi Kiêm Toàn, giáng Hi u làm tham chính x H ng
Hoá, S Tri t làm hit sát s x Thái Nguyên.
Tháng 12, bn Li b h<u th lang [42a] Thân toàn b% nhi m các chc trong ngoài n 1.239
viên danh.
Bim Tham chính x Ngh An L ng Th c làm ông các hi u th , vì Th c ly c tin bc ca s
nhân.
t Mão, [c Nguyên] nm th 2 [1675], (Thanh Khang Hy nm th 14). Mùa xuân, tháng 3,
bn s thn Nguyn M$u Tài, H S D ng v n c.
Mùa h, tháng 4, ngày mng 3, vua bng. Các quan dâng tôn hi u là Khoan Minh M?n t Anh
Qu Huy Nhu Khc Nhân c Ngh a Mj Hoàng , miu hi u là Gia Tông.
Xét công i x. Ly Nguyn M$u Tài làm Hình b th &ng th , t c s , H S D ng làm Công b
th &ng th , t c qu$n công; ào Công Chính làm Hình b h<u th lang, V! Công o làm Công b h<u
th lang, u t c nam; V! Duy [42b] Hài làm ông các i hc s , t c t .
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Tháng 6, r c linh c<u gia Tông Mj Hoàng  v chôn  lãng Phúc An1, l$p i n Thiên Ninh 
th theo v quê ca m> sinh là Chiêu Nghi. Khi y, V ng và chính phi thân n làm l ving, khóc rt
th ng xót. nh Nam V ng c!ng thân i  a n bn sông làm l rt th ng kính. Các quan vn võ
trông thy u chy n c mt.
Tháng 12, Hoàng  là Duy Cáp lên ngôi hoàng .
Tr c kia, khi Thn Tông sp bng, d+n li V ng r'ng: Cung nhân Trnh Th Ngc Trúc2 có thai
mi  &c khong 4 tháng, ch a bit là con trai hay con gái, nh V ng trông nom giúp cho. n khi vua
sinh ra, hình dáng k` v , khi lên 9 tu%i, V ng nuôi  trong ph. n ây, V ng ích thân dìu lên i n,
lên ngôi hoàng . %i niên hi u, ly tháng giêng nm sau làm V nh Tr nm th 1. i [43a] xá.
Quy nh công vi c sáu b: B li gi< các quan t c, phong t+ng, tuyn b% kho xét, thng
giáng và các vi c b% sung, chu cp. B h gi< các vi c t ai, nhân dân, kho tàng, tin t , l ng th c,
v$n chuyn và các vi c b%ng lc, thu khoá, cng np, mui mm, gang st. B l gi< các vi c l nghi,
cúng t, chúc t#ng, yn ^m, hc  ng, các nghi thc v áo m!, n phù, ch ng biu, cng s, triu
c$n, kiêm coi các vi c v thiên vn, thuc men, bói toán, và tng o, giáo ph ng, ng vn, nhã nhc.
B hình gi< các vi c binh nhung, cm v , xe ng a, nghi tr &ng, khí gii và các vi c v biên c ng, trn
th, nhà trm, ni him yu, vi c kh^n cp. B hình gi< các vi c lu$t l nh, hình pháp, xét x ng#c t#ng,
x ti v ng! hình3. B Công gi< các vi c v thành trì, cu cng,  ng sá, vi c th% mc, thuyn th& và
các công vi c v xây d ng, s a ch<a, [43b] các iu cm v núi r"ng, v n t &c, sông ch'm.
Mùa thu, tháng 7, ly V! Duy Chí làm H b th &ng th , Nguyn M$u Tài làm Binh b th &ng
th , Thân Toàn làm Ng s ài ô ng s , +ng Công Cht làm Li b t th lang, Lê Vinh làm H b
h<u th lang, Nguyn Công Bích làm L b t th lang, ng Tn Trch làm Công b t th lang, Nguyn
Danh Th c làm Li b h<u th lang, V! Duy Hài làm Binh b h<u th lang, Bùi ình Viên làm Hình b h<u
th lang.
Tháng 9, trn th x Ngh An kiêm trn châu B Chính thng sut quan T trung quân dinh phó
t ng Thái phó Hào qu$n công Lê Thì Hin cht. Thì Bà này ng i làng ông Khôi, huy n Gia nh (sau
%i là Gia Bình). Bà không phi là con Trnh Tráng c!ng tên là Trnh Th Ngc Trúc, hoàng h$u ca Thn
Tông.
Hin là ng i trí l &c d!ng cm có tài c bin, coi quân thì hi u l nh nghiêm túc, mZi khi i ánh
d>p, th ng l$p công to, th 66 tu%i, [44a] cht ti trn. T+ng thái t, ban thuw hi u là Nghiêm Trí, bao
phong làm phúc thn, l$p n th (Thì Hin ng i xã Phú Hào, huy n Lôi D ng).
Sai H<u ô c Yên qu$n công Trnh Liu trn th x Ngh An kiêm trn châu B Chính.
Sai Nguyn Công Bích và ào Công Chính vào hu kinh diên.
Giáng Thiêm ô ng

s

Z Thi n Chính làm H Khoa ô cp s

trung vì Chính x

ki n không

úng.
Mùa ông, tháng 10, Li b th &ng th kiêm ông các i hc s quc lão tham d triu chính
Ch ng L#c b s thái bo Yên qu$n công Phm Công Tr cht. Công Tr là ng i sâu sc, im t nh,
gin d, chc chn, làm vi c có m u thu$t, giúp V ng t" tim , m u tính nhiu vi c, giúp vi c n c
lâu ngày lu$t pháp, ch  có nhiu %i mi, th 76 tu%i: t+ng Thái t ban thuw hi u là Trung Cn (Công
Tr ng i làng Liêu Xuyên, huy n  ng Hào)4.
[44b] Tháng 11, thi H ng s nhân các x.

1

Lng Phúc An: hay lng Phúc Lc, huy

2

C ng m#c, Q.33, chép là Ngc Tn, chú thêm có sách chép là Ngc Trúc.

3

Ng! hình: ch nm th hình pht là: ánh b'ng roi (xuy), ánh b'ng g$y (tr

4

Huy n  ng Hào: sau là huy

n Thuw Nguyên, quê ca bà Chiêu Nghi Lê Th Ngc Hoàn.

&ng), kh% sai (), y i xa (l u), git (t ).

n Mj Hào, tnh H ng Yên, nay thuc tnh Hi H ng.
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Tháng 12, hn hán.
Ly Phm Cht làm Hình b t th lang. V! Duy Hài làm Ng s ài ô ng s , Nguyn Vit Th
làm thiêm ô ng s . Thiu S Lâm làm Li Khoa ô cp s trung.
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Ký Bn K Tc Biên
Quyn XX

[1a]

K Hoàng Triu Nhà Lê
Kính Tông Hu Hoàng 
Thành T$ Trit Vng1
Tên húy là Duy Tân, là con th* vua Th Tông. M) là hoàng thái hu Ý *c h Nguy_n
ng'i xã Duy Tinh, huy n Thn L(c2. Vua ngôi 20 nm, th 32 tu$i. Vua n!i th th!ng, gi
nghi p ã thành, nh' s*c nhà Chúa, bình nh bn phn nghch, thân a n cnh thái
bình. Nhng lm nghe mu gian ngm b(i bc ng'i s phó không c, phi cht ch!n
lu ày3. Nhng n!i gi nghi p, lòng tôn trng tin theo không th chê trách, [chúa] là ông
ngoi, n&m chính quyn, tình ngha khuông phò li càng d!c ht, có quyn bin mà không b@
mt o th'ng. Càng thy rõ cái *c tuy t v'i c+a nhà Chúa.
Canh Tý, Th$n c nm th nht [1600], (t" tháng 10 tr v sau là Ho'ng nh nm th nht.
Minh Vn Lch nm th 28).
Mùa xuân, l$p bà phi h Trnh [1b] làm hoàng h$u4. Bà là con gái ca Bình An V ng [Trnh
5

Tùng] .
Tháng 4, ngày 27 t ng thu quân là K qu$n công Phan Ngn, Mj qu$n công Bùi Vn Khuê,
Tráng qu$n công Ngô ình Nga, làm phn  Sn Nam. Sai thái uý Nguyn Hoàng em quân i ánh.
Hoàng trn i6.
Tháng 5, ngày 7, xa giá n Thanh Hoa. Hoàng lúc mi t" Thu$n Hoá vào chu7, nhiu ln  &c
sai i chinh pht, cha con cùng gng sc, hoàn toàn không có ý gì khác. Bn bt l ng th ng cho r'ng
ông có công ln, d b nghi ng  kw, mà kích ng, và cho r'ng Hoành Sn là ni xa xôi him tr 
xúi b^y, chí ca Hoàng bèn thay %i. Vì c bn Phan Ngn ba t ng u là b h ngm d# dZ làm phn.
Chúa ang bàn ánh d>p, Hoàng xin i, chúa b'ng lòng. Hoàng bèn cùng vi con trai th nm là Thuw
qu$n công Phúc Nguyên, th n<a là bn Vn qu$n công Phúc Hi p, Thch qu$n công Phúc Trch, em
i quân bn b gm 2 vn lính, 300 chin thuyn xung Sn Nam [2a] i tt ra c a b i An, d ng
bum chy i. By gi Hoàng ã 76 tu%i. Tin báo n ni, triu ình chn ng. Chúa lo Hoàng vào

1

Toàn b phn m u k Kính Tông  bn Lê Hy (BK13-1a) chép gin l &c và không có m#c ài ch< ln niên hi u ca Trnh Tùng
(Thành T% Trit V ng) nh  ây. Các chú thích so sánh  ây khi nhc ti bn Lê Hy là u thuc quyn 18 phn Bn k t#c
biên.

2

Nay là xã Vn Lc, huy n H$u Lc, tnh Thanh Hóa.

3

Nguyên vn: T% vu ng Cung là ni t t ng Y Doãn ày vua Thái Giáp nhà H.

4

Tên là Trnh Th Ngc Trúc.

5

Bn Lê Hy [1a] l &c bt nhiu.

6

Bn Lê Hy [1a] hi khác.

7

Bn Lê Hy [1a] l &c bt nhiu.
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chim c Thanh Hoa, l$p tc quyt nh giúp vua hi loan,  gi< v<ng chZ cn bn. Sai t ng s các
doanh, bá quan vn võ u h tùng. Quan Thái Bo, Th &ng th b H là Z Uông can ngn, xin l u li
 kinh ô. Khi xa giá ã i ri, ông b lon binh git cht.
Con trai th ca chúa là Trn Trung hu Trnh Lâm làm cu phao  xã Tiên Sài huy n Yên Sn
 quân i qua, th ng cho 10 lng vàng.
Khi xa giá v n n a  ng, thy con trai th ba ca Hoàng là C^m qu$n công Nguyn Phúc
Hi và cháu ni là Ph# qu$n công Nguyn Hc ón  ng l$y chào, nói r'ng Hoàng tu%i già mun tr v
ni trn s, không kp xin m nh vua, ã tr v Thu$n Hoá ri, cho con và cháu  li làm con tin,  t=
lòng trung. Vua uý lo h, lòng ng i mi yên.
Cho T th lang b H, t c Bàng Phú t Bùi [2b] Khc Nht làm Th &ng th b H t c Vn
Phú bá, gia phong là Hi p m u tán lý công thn (Khc Nht ng i  Bt Thái t Thanh Hoa)1.
Bn Phan Ngn ã làm phn, dùng niên hi u nguw Mc là Càn Thng sai ng i chiêu an thành
th. Ngn nghi Vn Khuê có chí khác, xin hi  gi<a sông, ánh git y, ri t x ng là Tit ch Sính quc
công, cho em làm Thái bo Qu`nh qu$n công. ình Nga t x ng là Thái bo Hoa quc công. V& ca Vn
Khuê là Nguyn Th Niên khóc lóc, bo vi quân ca y r'ng: "Ai có th báo thù cho chng tôi, git  &c
Phan Ngn thì tôi trng th ng". Quân chúng u cm ng hng hái. Phan Ngn nghe tin, tc gi$n.
Ngày 1 tháng 6, Ngn em quân n Hoàng Giang. V& Vn Khuê em quân ra nghênh chin, bt git
 &c Ngn, em u Ngn  t chng.  ng ca Ngn c!ng tan vz.
Bác ca vua là Thái uý Bn quc công Lê Bách theo xe vua không kp, b gi+c git hi [3a], t+ng
hàm T 2.
H l nh: các thn liêu t ng s hZ tùng vua ti Yên Tr ng u  &c phong là công thn, quan
võ thì phong là ôn h$u U d!ng, quan vn thì phong là Ki t tit Tuyên l c, u hai ch<. Tin phong
Hoàng ình Ái chc Thái t, gia phong là Suy trung D c v$n công thn. T+ng Z Uông hàm Thái bo3.
Sai Thiêm ô ng s Lê Ngh a Trch (ng i  C% ôi huy n Nông Cng) em sc i uý lo lão
t ng Nguyn Hoàng, nh$n cho ông v?n l u trn hai x Thu$n Qung tr ng thu cng ph  giúp cho
s ch d#ng ca nhà n c. Chúa g i th riêng cho ông ta, r'ng: "i thn cùng vi n c phi cùng
chung vui bun. C$u i vi n c mà nói, thì là kW b tôi huân c u my i, i vi nhà mà nói thì là
tình ngh a rt thân thuc. Mi ri vì nguw Mc tim nghch, v$n n c g+p lúc b , tiên t% là thái t H ng
quc Chiêu Huân Tnh công u tiên khi x ng i ngh a, giúp hoàng  Trang Tông trong lúc gian
nan, danh ph$n [3b] li  &c chính. Khi tiên t% qua i, tiên kho cháu là Minh Khang Thái V ng gi<
trng trách ca n c, thy c$u là ng i thân rut tht, u cho tr nh$m hai x Thu$n Qung. C$u t" khi
nh$n m nh l nh, vZ yên dân a ph ng, th c là có công. Tiên kho cháu chu tri, cháu gi< binh
quyn, v?n  c$u gi< chc c!. Nhiu ln g i th gi#c c$u c thu tin thu, v$n ti l ng th c  giúp
vi c chi dùng ca n c. C$u th ng ly c là  ng bin gian him mà t". n khi kinh thành ã khôi
ph#c, thiên h ã yên, c$u mi ung dung theo o ngh a. Triu ình u ãi cho qun mt ph Hà Trung,
và mt di 7 huy n min th &ng trn Sn Nam, trao cho chc H<u t ng là có ý mun cho c$u và T
t ng Hoàng ình Ái phù trì hai bên t h<u,  giúp nghi p thnh tr,  yên nhân dân n c Nam. Mi
ri nghch thn là bn Phan Ngn, Bùi Vn Khuê, Ngô ình Nga manh tâm phn bi, n%i quân làm lon.
Cháu ang cùng c$u lo li u [4a] vi n binh, u%i ánh bn nghch. Không ng c$u chEng &i m nh, t
ti n b= v, làm cho lòng dân a ph ng náo ng. Không bit ó là bn ý ca c$u ch tiêu ca n c. Thì
ly công tr" lZi, triu ình ã có pháp in, mà công lao ngày tr c ca c$u li  &c v>n toàn, huân
danh s nghi p my i mãi mãi không mt. Nu không th thì ly thu$n ánh nghch, triu ình ct
quân là có danh ngh a ri. Danh tit ca c$u ri sJ ra sao? C$u trong khi làm vi c binh v?n th ng [4b]
l u tâm kinh s , xin hãy ngh kj, ch  hi h$n v sau".

1

Bn Lê Hy l &c b=.

2

Bn Lê Hy [4a] l &c b=.

3

Bn Lê Hy [4a] l &c b=.
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Hoàng tr v trn, i n dinh Cát, các t ng li c! và quân dân u vui m"ng, bèn sai con là
Phúc Nguyên coi qun vi c quân  Thu$n Hoá, Phúc Hi p, Phúc Trch trn gi< Qung Nam1.
Lê Ngh a Trch i n cõi y, bit Hoàng vn là ng i c m u, bèn bí m$t b= chiu th vào
trong ng, giu  b#i r$m  ngoài ng ni, ri sai xá nhân i báo. Hoàng nghe tin, l$p m u làm nh#c s
m nh, sai ng i ban êm n c p quán tr, tìm ht hòm xing, không thy chiu th âu, bèn em
t ht. Sáng hôm sau Hoàng thân d?n t ng tá, chnh b ngh v ra ón, thy Ngh a Trch tay b ng
chiu th trao cho. Hoàng kinh ngc, quay li bo t h<u r'ng: "Tri sinh ch t ng, triu ình có ng i
gi=i". Bèn khon ãi s gi ca triu ình, dâng s t ti, và g i th cho nhà chúa, t trách mình, nh$n
lZi thành kh^n, và xin cho  &c hai trn  d zng tu%i già, và dâng [5a] con gái làm phu nhân ca
v ng t Bình qu$n công, h>n n tháng 10 sJ làm l  a n kinh ô, mãi mãi gi< v<ng tình ngh a
thông gia. Li l u con cháu  li  i theo chu hu. Chúa ng cho2.
Vì thy Hng lô t khanh L ng Trí là ng i có hc vn, o c, cân nhc lên làm H<u th lang
b L3.
By gi ô thành trng rZng, trm c p n%i lên. Con Nguyn Min là Nam D ng hu Nguyn
Nh$m t# hp bè ng, t x ng là Nam qu$n công. K` Hu V ng nhà nguw Mc t x ng là Nam th% tit
ch, nguw Uy V! hu t# t$p 300 binh thuyn, t x ng là Hi D ng i t ng4 r c m> Mc M$u H&p là
Bùi th v kinh làm vua, tôn làm "Quc m?u". Các ng i tôn tht nhà Mc tr c ây ^n trn, nay u ra
theo. Bùi th sai ng i i r c Mc Kính Cung  Long Câu, phong th ng tràn lan, quan dân không k
công lao mi hay c! u phong cho các chc ô ch huy s, ng tri thiêm s và t h<u hi u im [5b].
Mùa thu, tháng 7, Mc Kính Cung qua Nam Quan tin n Th Cu. Bn Ngô ình Nga u d?n
lính huy n mình i ón. Kính Cung cho chúng gi< nguyên chc t c, tin vào chim gi< ông Kinh, quân
ông hàng vn, sai quân óng n  Gián Kh^u t Gia Vin  ngn ch+n quân nhà vua5.
Chúa xin vua ra quân, em i binh ánh gi+c, óng quân  Bái ính. Cho th v ng qu$n
công Nguyn Khi làm tiên phong. Vn qu$n nguw ti u hàng, tha ti cho. Khi ánh nhau vi quân
gi+c  Gián Kh^u, phá tan  &c6.
Tháng 8, i quân ra Tr ng Yên, thu b cùng tin. Quân thu vào sông Châu Xá, ng &c dòng
mà lên. n Hát Môn thì xuôi dòng xung B . Quân Mc b thua to, b git và cht ui vô s. Bt
 &c Bùi th em git7, bèn khôi ph#c kinh thành. Mc Kính Cung trn i. Em Phan Ngn là Qu`nh qu$n
công nguw n hàng, chúa tha ti cho. By gi nh<ng ng i ti hàng [6a] k tip nhau. Sai quân ánh
úp phá  &c t ng Tây o nguw là qu$n Nhai, qu$n Cao  Nh$t Chiêu thuc Bch Hc8 bt  &c 40
chic thuyn và 7 con voi.
Ngày r'm tháng y, chúa sai báo tin thng tr$n, ón r c xe vua. Sai s a  ng ê t" Ch ng
c n Mj L ng  i li9. V ng t là Trnh Lâm có nhiu chin công,  &c thng là Trn qu$n công,
sai em quân v làm l u th Thanh Hoa. T ng dinh Yên Bc  Tuyên Quang là Hoà qu$n công V! c

1

Bn Lê Hy l &c b=.

2

Bn Lê Hy l &c b=.

3

Bn Lê Hy l &c b=.

4

Bn Lê Hy l &c b=.

5

Bn Lê Hy [4a] l &c b= câu cui.

6

Bn Lê Hy [4a] l &c b= câu cui.

7

Bn Lê Hy l &c b=.

8

Bn Lê Hy không có ch< "Bch Hc".

9

Bn Lê Hy chép vi c s a  ng và ón xa giá vào tháng 5 nm 1601.
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Cung cùng con là Thiu bo Thuw qu$n công V! Công ~ng sai ng i em th n hành cung. Chúa tip
ãi an i rt trng h$u, h ch khen ng&i, và khin i bt bn con cháu gi+c1.
Tháng 9, v ng t là Bình qu$n công [Trnh Tráng] sai quân u%i bt  &c Ngô ình Nga  b
bin, em v kinh git cht, mà tha cho con y là ình Nguyên (v sau ình Nguyên ra sc l$p công,
 &c phong là Hoà qu$n công).
Th v là Xuân qu$n công Nguyn ng [6b] Ngn (ng i  ng Trung huy n Chân nh),
trong dp theo vua hi loan, t xin tr v làng quê, thu th$p con em  giúp thêm quân. Vua ng cho,
sai em theo vài m i ng i v &t bin n Chân nh. Nghe tin Nguyn Nh$m óng n  K` B, bèn
n thEng ó ánh úp, bn gi+c bt, ông cùng các t ng  h l là bn Tiên qu$n công gm 18 ng i
u cht vì nn n c.
Nguyn Nh$m và Uy V! hu nguw em quân chúng có hai trm thuyn t" ông o i tt sang,
áp sát bn Ông Mc thuc Thanh Trì. Chúa sai các quân chnh t by tr$n &i ánh, c phá  &c. Bn
Nh$m chy v Sn Nam h l.
Mùa ông, tháng 10, sai Hi qu$n công Nguyn ình Luân ánh Nguyn Nh$m. Luân n Hoàng
Giang ánh ch, b i bi, chy v kinh, b mt hn 40 chic [thuyn], chúa gi$n lm, bãi chc ca
Luân.
Xe vua tr v kinh s . Vua ng  chính i n nh$n chu m"ng. Có rng vàng hi n  tr c i n
Kính Thiên [7a]2. Xung chiu %i niên hi u là Ho'ng nh. i xá thiên h3.
Bàn công ánh gi+c, thng Nguyn Khi làm T ô c, phong làm Hi p m u d ng v! công
thn; T%ng thái giám Tri u L &ng hu Bùi S Lâm (ng i xã L u V , huy n Qung X ng) làm Thành
qu$n công, phong làm Hi p m u ng c công thn. Ngoài ra u  &c thng chc có hn kém4.
Bc cu phao  bn Ông Mc.
Tháng 12, Mc Kính Cung chy v Kim Thành. Nguyn Nh$m chim gi< Nam Xang, git Uy V!
hu và ot luôn quân ca y. Nguw Nhai, nguw Cao chy lên i ng, V! c Cung git chúng5.
Tân S u, [Ho'ng nh] nm th 2 [1601], (Minh Vn Lch nm th 29).
Mùa xuân, tháng giêng, chúa thân em i quân d>p Nguyn Nh$m, ánh nhau  Lãnh Giang.
T ng tiên phong là Chn qu$n công cht ti tr$n. Quan quân dc sc xông pha, c phá  &c gi+c,
chém  &c Nh$m và nguw Nga qu$n, bt  &c chin thuyn, khí gii [7b] trâu bò súc v$t, k có hàng
nghìn. Bt  &c em ca Nh$m là qu$n Tào, qu$n V nguw, em git ht. H l nh chiêu an các huy n. Rút
quân v kinh s .
Cho Nguyn Khi làm trn th Sn Nam6.
Tháng 3, sai Hoàng ình Ái em quân bình nh Hi D ng. Mc Kính Cung b= binh mà trn vào
r"ng núi. ình Ái phá hu dinh tri ch, chiêu ph nhân dân ri v. Kính Cung chy lên Lng Sn. Vùng
ông Nam bình nh ht.
Tháng 4, tri m a ra á. Tháng 10, vì thy viên hi u tho Nguyn Danh Th ang c tang, mà
bit ^n tránh, không theo l nh gi+c, bèn thng cho làm chc Hin s Sn Tây7.

1

Xem thêm on d i.

2

Bn Lê Hy [5b] chép vi c này vào tháng 8 nm 1601.

3

Bn Lê Hy [6a] chép vi c này vào tháng 11.

4

Bn Lê Hy l &c b=.

5

Bn Lê Hy [5a] chép: Th% quan ánh thuc c git cht.

6

Bn Lê Hy l &c b=.

7

Bn Lê Hy l &c b=.
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Tháng 11, thi h ng.
Tháng 12, thng cho ô ng s Vn Trinh bá Lê Trc Tú làm th &ng th
D ng hu, phong làm Hi p m u tá lý công thn.

b Li, t c Vn

Sai Nguyn Khi em quân l &c nh vùng Sn Tây, Kinh Bc, vZ yên dân a ph ng, vài tháng
thì tr v.
[8a] Nhâm Dn, [Ho'ng nh] nm th 3 [1602], (Minh Vn Lch nm th 30).
Mùa xuân, tháng 2, thi hi các c nhân1, ly Z bn Nguyn ng 10 ng i. Thi ình cho bn
Nguyn ng 2 ng i, Z tin s xut thân, và Nguyn Cung 8 ng i Z ng tin s xut thân.
Thng th &ng th b L, t c Mai L nh hu là Phùng Khc Khoan làm th &ng th b H, t c
Mai qu$n công2.
Tháng 2 nhu$n, th% t ng  i ng là Thun qu$n công v hàng.
Tháng 3, tri m a á.
Tháng 4, bt  &c nguw Hu V! V ng, em git.
Ngày r'm, nguy t th c.
Cho H<u th lang b Li t c Vn Thun nam là L ng Chí bi hu kinh diên3.
Mùa thu, tháng 8, chúa i duy t các quân  Tho Tân.
Mùa ông, tháng 10, tri u Nguyn Danh Th v, cho làm ô cp s trung H khoa, Bi t#ng ph
 ng. Cho ô cp s trung H khoa Nguyn Th c làm Hng lô t khanh4.
[8b] Quý Mão, [Ho'ng nh] nm th 4 [1603], (Minh Vn Lch nm th 31).
Mùa xuân, tháng 3, gi<a m+t trng có ba chm en (s không ghi ngày).
Mùa h, tháng 4, ngày mng mt nh$t th c.
Chúa ng Nguyn Khi có b#ng khác, sai Nhc qu$n công Bùi S Lâm gông trói li, xét nghi m
không có tang chng, mt nm sau mi th ra.
Giáp Thìn, [Ho'ng nh] nm th 5 [1604], (Minh Vn Lch nm th 32).
Mùa xuân, tháng 2, thi hi các c nhân, ly Z bn +ng Duy Minh 7 ng i.
Thi ình, cho bn Nguyn Th Tiêu 2 ng i Z tin s xut thân; bn +ng Duy Minh 5 ng i Z
ng tin s xut thân.
Gi Ký l#c trn Thanh Hoa, H<u th lang b Hình là Ngô Trí Hoà v, cho làm T th lang b Li.
Cho T khanh Nguyn Th c làm H<u th lang b L. Cho ô cp s Nguyn Danh Th làm Thái bc t
khanh5.
t T, [Ho'ng nh] nm th 6 [1605], (Minh Vn Lch nm th 33).
Tháng 10, gi+c th%  Lc Châu là Vi t L, xâm phm châu T
Hoàng ình Ái sai ng i bt git i6.

Lng [9a] ca Trung Quc.

1

C nhân  ây và các on sau ch a phi mt hc v mà là danh t" ch chung nh<ng ng i thi hi.

2

Bn Lê Hy l &c b=.

3

Bn Lê Hy l &c b=.

4

Bn Lê Hy l &c b=.

5

Bn Lê Hy l &c b=.

6

Bn Lê Hy l &c b=.
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Bính Ng, [Ho'ng nh] nm th 7 [1606], (Minh Vn Lch nm th 34).
Mùa xuân, tháng giêng sang n c Minh, bn Lê B$t T, Nguyn D#ng, Nguyn Khc Khoan sang
t n nhà Minh ã ban sách phong cho vua. Bn Ngô Trí Hoà, Nguyn Th c, Phm Hng Nho, Nguyn
Danh Th, Nguyn Úc, Nguyn Duy Thì, là hai s b em cng v$t.
Sai Hoàng ình Ái và Trnh Z em quân i h v 1.
Tháng 3, ngày mng 5, cháu chúa Trnh Tc ra i, ó là con trai th ca Bình qu$n công2.
Tháng 12, l#c d#ng các con ln ca các trng thn. Tin phong con ca Hoàng ình Ái là th v
s L ng Mj hu, Hoàng ình Thái làm L ng qu$n công, con ca Nguyn H<u Liêu là Tham c Phù
L ng hu, Nguyn Công Minh là Qu qu$n công3.
inh Mùi, [Ho'ng nh] nm th 8 [1607], (Minh Vn Lch nm th 35).
Mùa xuân, tháng 3, thi Hi các c nhân. Ly bn Ngô Nhân Tri t [9b] 5 ng i. Thi ình, cho L u
ình Cht Z tin s xut thân, bn Nhân Tri t 4 ng i Z ng tin s xut thân (ình Cht là ng i xã
Qu` Ch huy n Ho'ng Hoá).
Con ca công thn Lâm qu$n công ình Th ng ã làm quan Li khoa cp s trung, xin vào thi,
 &c Z, thng cho làm ô cp s trung4.
Tháng 11, ngày 15, ng bình ch ng s tham d triu chính thái t vinh quc công Hoàng
ình Ái mt. Ái là ng i có hc thc, thông hiu binh pháp, cm quân nghiêm túc. Bên trong thì giúp v
m u mô, bên ngoài thì theo i chinh pht, thân tri qua my trm tr$n ánh, ti âu thng ó. Ngôi
kiêm c t ng võ, t ng vn, v?n không ly quyn uy mà lên m+t, li th ng u ãi s i phu, và th$n
trng gi< gìn pháp . Ng i  ng thi u ca ng&i tài c ca ông. Ông mt nm 81 tu%i.  &c t+ng
chc Bình ch ng s , t c Nhã ô M$u Ngh a quân, ban tên thuw là H$u c. Mai táng  sách Vân Lung
huy n Thch Thành, cp tin 1000 quan, dân to l là 10 [10a] xã. Sai T th lang b L là Nguyn L
son bài bia thn o  ghi li công lao ca ông5.
Ngày 19 hoàng tr ng t là Duy K` ra i, do hoàng h$u sinh ra. Bách quan ti v ng ph ly
m"ng6.
Mu Thân, [Ho'ng nh] nm th 9 [1608], (Minh Vn Lch nm th 36).
Mùa xuân, tháng 2, ngày mng 3, m+t tri có hai qung.
Tháng 6, triu Minh sai quan  Hng lô t mang sc th sang bao phong và ban cho l v$t.
Quan bn tng s thn n c a Trn Nam quan. Sai bn Trnh Z, L ng Chí, D ng Tông L tip lãnh,
và l nh qu n bc  &c %i cp tr v n c7.
Tháng 12, bàn công i s, cho Phú Lc bá Ngô Trí Hoà làm Th &ng th b H, Din Gia hu Lê
B$t T làm T th lang b H. Cho Nguyn Th c làm T th lang b L. Nguyn [10b] Danh Th làm
H<u th lang b Li, Nguyn Khc Khoan làm H<u th lang b Công. H u  &c t c t . H khoa cp
s Nguyn Duy Thì làm Thiêm ô ng s . Sau li cho Ngô Trí Hoà kiêm chc T t u Quc t giám8.

1

Bn Lê Hy [7a] b= chi tit sau cùng.

2

Bn Lê Hy b= toàn b.

3

Bn Lê Hy b= toàn b.

4

Bn Lê Hy [7a] b= chú thích v Dinh Cht t ch< "inh Cht"... n cui on.

5

Bn Lê Hy b= vi c này.

6

Bn Lê Hy b= vi c này.

7

Bn Lê Hy l &c b=.

8

Bn Lê Hy l &c b=.
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Nm y hn n+ng, thóc t, dân ói.
K Du, [Ho'ng nh] nm th 10 [1609], (Minh Vn Lch nm th 37).
Sai Tun Ngh a dinh hi các c nhân1. Ly bn Nguyn Tin D#ng 7 ng i. Thi ình, cho Nguyn
Vn Khuê Z tin s xut thân, bn Tin D#ng 6 ng i Z ng tin s xut thân.
Thng Ngô Trí Hoà t c Phú Xuân hu.
Tháng 10, Lê B$t [11a] T dâng khi trình bày hai iu: Mt là l$p th t , giao tr c binh quyn
 ct lòng ng i; hai là x trí bn phiên trn mnh  thng nht ch : "K ra, b$c v ng gi ly
thiên h làm mt nhà, bên cnh gi ng n'm không th  ng i khác n'm mà ngáy  &c. Nay các x
Thái Nguyên, Cao B'ng, Qung Nam, Thu$n Hoá vn là b cõi ca tiên v ng, th mà bao nm tích t
 m+c cho h dông càn. Nu không x trí, s& thành mi lo v sau. Nay thánh th &ng có chí anh hùng,
trm tr$n ánh trm tr$n thng nên có thiên h, t ng tá ông úc, quân khoW ngh tinh, ng a ung thì
n c sông cn; g m mài thì á núi mòn. Chin thuyn hàng ngàn, voi mnh hàng trm. Tinh binh
trong thiên h, t$p h&p  kinh s . Th mà nuông gi+c không ánh, tc là nuôi h%  xy mi lo v sau
v$y. Ngày x a  ng Hin Tông theo li bàn ca Hoàng Th ng, lp pháp  mà [11b] kim ch các
phiên trn, cui cùng làm nên công nghi p trung h ng.
T" i  ng n nay, há không có t phiên trn chuyên cát c t ai, nh ng pháp  ca
triu ình ã d ng lên, thì kW kia không dám kiêu lng n<a. Nay các bn phiên trn mnh  &c dp
hoành hành, th chúng ã thành, nên phi sm lo c ch. ó chEng phi li nói trung thành  trình lên
sao? Kính xin quyt oán thi hành, thì c nghi p ca nhà n c c muôn nm không cùng u do  y".
By gi Mc Kính Cung, Kính Khoan tri li trong núi r"ng, không ra c p phá. Nguyn Hoàng
tuy kêu già yu không vào chu nh ng v?n cng np y .
Các con ca ông u làm quan ti triu. Chúa coi vi c dùng binh làm n+ng nhc, cho nên ch a
rZi mà lo ti2.
Tháng 12, nhc Nguyn Th c lên t c Ph ng Lan hu3.
Tân Hi, [Ho'ng nh] nm th 12 [1611], (Minh Vn Lch nm th 39).
Tháng 8, ghi nh$n cha con Hà Nhân Chính, Hà Th Lc là ng i [12a] trung ngh a có công lao,
tin phong cháu ni ông là Nhân D ng hu Hà Mj Hin làm Hào qu$n công4.
Tháng 10, ngày mng 6, núi Tn Viên b st l 12 tr &ng.
Ngày 18,  huy n Yên Vi t, tri m a máu mt ngày mt êm.
Nhâm Tý, [Ho'ng nh] nm th 13 [1612], (Minh Vn Lch nm th 40).
Mùa xuân, tin phong v ng t là Bình qu$n công5, Trnh Tráng làm Thanh qu$n công, gia chc
Thái phó.
Mùa thu, tháng 8, n c lên to6.
Thiêm ô ng
Trân dâng khi nói:

s

Ph ng Tuyn bá Nguyn Duy Thì và Giám sát ng

1

Bn Lê Hy không chép nm 1609.

2

Bn Lê Hy b= on này.

3

Bn Lê Hy không chép vi c này.

4

Bn Lê Hy chép vi c này.

5

Bn Lê Hy không chép vi c này.

6

Bn Lê Hy chép vi c này.

s

13 o là bn Phm
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"Dân là gc ca n c, o tr n c là yêu quý dân mà thôi. Tri và dân theo mt lJ, lòng dân vui
thích tc là  &c ý ca tri. Vì th, ng i gi=i tr n c phi yêu dân nh cha m> yêu con, thy dân ói
rét thì th ng, thy dân kh% s thì xót. Cm [12b] s hà khc bo ng &c, ngn s ánh thu b"a bãi,
 cho dân  &c d sng, mà không có ting oán than. Th mi là bit o tr n c. Nay thánh th &ng
 ý n dân, mt chính s thì hành ra c!ng ct nuôi dân, mt m nh l nh ban b ra c!ng ngn s nhiu
dân. Lòng yêu quý dân y th c là  l &ng ca tri t, cha m> v$y. Ch vì kW th"a hành ch a bit th
theo c ý ng i trên, trm làm s hà khc bo ng &c, ua òi xa x. Coi mt huy n thì làm kh% dân
mt huy n, coi mt xã thì làm kh% dân mt xã. Phàm nh<ng vi c nhiu lm, không vi c gì là không làm,
khin cho dân trong n c, àn ông không còn áo m+c, àn bà không còn váy eo. Ti c hát x ng không
còn, l c i xin không . Nuôi ng i sng,  a ng i cht, chEng âu cho. n ung ch dùng hàng
ngày, chEng âu cp. Dân mn nghèo nàn cho n côn trùng tho mc u không  &c tho [13a]. Vì
th, cm ng n tri t, n nZi lòng tri  trên ch a thu$n, tai ho l! l#t quá mc th ng, chc là
có quan h vi chính s hi n nay, há chEng nên s& hãi tu tnh, ngh n cái lZi làm nên th sao? Tt phi
làm chính sách gi< dân, thì d i thu$n lòng dân, trên h&p ý tri, mà chuyn tai bin làm im lành; thóc
lúa  &c mùa, ng i ng i no ; trong n c thái bình, c nghi p c muôn nm ca n c nhà c!ng nh
ó mà bn v<ng lâu dài v$y?". Chúa nghe li.
Tháng 10, Thái phó Thanh qu$n công sai thuc t ng là bn Nguyn Vn Huyên bt  &c nguw
Tiêu quc [công]  núi Thiên Ki n, em git (nguw Tiêu là ng i xã Bt ot, huy n Kim Bng).
Quý S u, [Ho'ng nh] nm th 14 [1613], (Minh Vn Lch nm th 42).
Mùa xuân, thi hi các c nhân, ly Z bn Bùi Tt Thng 7 ng i. Thi ình cho bn Nguyn Tun
7 ng i u Z ng tin s xut thân.
Tháng 4 [13b] sai s sang n c Minh. Bn L u ình Cht, Nguyn ng, Nguyn c Trch,
Hoàng K`, Nguyn Chính, Nguyn S Khanh làm hai s b sang cng hàng nm.
Tháng 5, ngày r'm có nh$t th c1.
Tháng 6, Nguyn Hoàng kiêm trn ph 2 x Thu$n Qung, H<u t ng thái uý, Ch ng ph s ,
t c oan quc công mt. Hoàng là ng i a trí, có uy vng, cai tr khoan mà nghiêm,  &c lòng quân
dân.
Tr c sau vZ tr hai x 56 nm. Khi mt 89 tu%i.  &c sách t+ng là t Lý Gia D# C^n Ngh a
công, ban thuw là Cung Ý, ban cho  &c  a vào th  ph t" bên ngoi. Sai con ông là Thuw qu$n công
Phúc Nguyên ni nghi p làm trn ph, gia cho hàm Thái bo. Phúc Nguyên lúc ó 51 tu%i.
Mùa thu tháng 7, ngày r'm có nguy t th c.
Tháng 8, sai Thanh qu$n công em quân i kinh l &c vùng An Qung, vZ v nhân dân,  thuc
t ng  li trn th ri v.
Tháng 9, Th &ng th b H là Mai qu$n công [14a] Phùng Khc Khoan mt. Khc Khoan tính
ng i c ng ngh, tinh anh, hu trong màn tr ng lâu dài, có tài t%ng h&p chn l a, t" ch ng sâu rng
thanh cao. Có thi t$p l u hành  i. Mt nm 86 tu%i, t+ng hàm Thái phó2.
Tháng 11, sai triu thn chia nhau i các x xét h=i s m au c c kh% ca dân. Ng i phiêu dt
thì tha tp dch 3 nm  h  &c sng yên nghi p.
Giáp Dn, [Ho'ng nh] nm th 15 [1614], (Minh Vn Lch nm th 42).
Mùa xuân tháng giêng, Th &ng th b Binh trí s li gi ra làm vi c t c Vn Phong hu Bùi Bnh
Uyên mt, th 95 tu%i, t+ng Thiu bo, ban thuw là Cung Ý.

1

Bn Lê Hy chép là nguy t th c.

2

Bn Lê Hy b= vi c này.
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Bnh Uyên là con ca T th lang Bùi Vnh, con r Lê Bá Ly, em c tông tc theo v chính ngh a,
làm quan n chc Th &ng th . Con gái hu trong v ng ph, phong n chiêu dung, sinh  &c 14
v ng t , u phong t c công. Con trai ông có 7 ng i thì ng i t c hu, 3 ng i t c qu$n công. C
nhà quý hin, ng u các vng tc  Sn Nam1.
[14b] Mùa h, tháng 6, phong t c cho 8 ng i cháu ni ca chúa: Trnh Tc làm Vinh qu$n
công; Trnh Tr &ng làm Liêm qu$n công; Trnh Bng làm Hi qu$n công; Trnh Trn làm Ph% qu$n công;
Trnh Thc làm Luân qu$n công; Trnh L làm Hoà qu$n công.
Tháng 9, phong v ng t là Trnh  làm Qu`nh qu$n công.
t Mão, [Ho'ng nh] nm th 16 [1615], (Minh Vn Lch nm th 43).
Tháng 2, các quan triu  ng là bn Th &ng th b Hình Mj Khê hu Nguyn L dâng khi
trình bày các vi c t hi  ng thi gm 8 iu. Chúa khen ng&i và chp nh$n, +c bi t ban th ng rt
h$u.
Tháng 3, ngày mng mt nh$t th c.
Ngày 28, gi Thân, n c m  xã Thnh Li t, Ho'ng Li t t

nhiên cn i, n a gi sau li y

nh c!.
Tháng 9, nhà Minh sai viên Quang Lc t th"a mang sc th bao phong mj t , và ban cho l
v$t. H  a s thn ti Nam Quan. Sai bn Thiu uý [15a] Th qu$n công Nguyn Cnh Kiên, Th &ng
th Nguyn L tip l nh v n c. Ly ó làm l mãi2.
Bính Thìn, [Ho'ng nh] nm th 17 [1616], (Minh Vn Lch nm th 44).
Mùa xuân, tháng giêng, thi hi các c nhân, ly Z bn V! Min 4 ng i, thi ình, cho bn Lê Trí
D#ng 4 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 2, cho Nguyn Danh Th làm T th lang b H, Nguyn Khc Khoan làm T th lang b
Hình, Nguyn Duy Thì làm Phó ô ng s .
Bàn công i s, thng T khanh Nhân L nh bá L u ình Cht làm H<u th lang b Li, Phúc
Nham bá Nguyn ng làm H<u th lang b H, u cho t c hu, Tham chính  ng Xuyên t Nguyn
Chính làm Thái bc t khanh, t c bá.
Tháng 3, thng Th v s ông D ng hu Nguyn Vn T làm Mi n qu$n công; Hoa D ng
hu V ng Miên làm Phó qu$n công (Châu ng i xã Bình Ngô huy n Gia nh) [15b].
Trn qu$n công Trnh Lâm trn gi< Thanh Hoa 17 nm cai tr khoan hoà gin d, vZ v th ng
xót quan dân, rt  &c lòng ng i. n ây gi v, gia chc Thái bo, cho hu trong v ng ph, ngi 
ph  ng bàn vi c3.
Tháng 9, tuyn b% quân ng!. Lê B$t T, L u ình Cht dâng khi nói:
"Lòng tri nhân ái, tt hin hi n ra  li khin trách cnh cáo. Nm nay, khong tháng 5, tháng
6,  ng mùa làm rung, tri làm hn hán, dân cy tht vng. Nay ngày tháng 8, lúa má sp  &c, tri
li i hn nng n% khp ni. Mt nm hai ln i hn, tai d thy luôn. Dân thôn quê nhiu ng i ta
oán; chEng phi có liên quan n chính s hi n thi sinh ra nh th sao? Nay nghe có l nh bt các
huy n, xã x Thanh Hoa, theo hn tuyn thêm binh lính, e r'ng lúc này ch a phi lúc tuyn duy t. Nu
l nh này thi hành, thì nh<ng kW quyn th cai qun c!ng theo th mà bt ch c li [16a] tuyn b%
thêm, dân chu sao n%i. Kính xin ly c kính tri th ng dân làm lòng, châm ch c ình ch vi c thêm
binh, thi hành chính sách nhân ái. Nh th thì  &c lòng dân, h&p ý tri; khí hoà em n im lành,

1

Bn Lê Hy b= vi c này.

2

Bn Lê Hy thiu on u và on cui.

3

Bn Lê Hy b=.
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m a móc thu$n thì lúa má t i tt, nhân dân no , th n c v<ng, mà con cháu h ng phúc mãi vô
cùng".
Tháng 11, T ô c C^m qu$n công Nguyn Phúc Hi mt, T+ng Thái phó1.
inh T, [Ho'ng nh] nm th 18 [1617], (Minh Vn Lch nm th 45).
Mùa xuân, ghi công các vn thn tr c sau gi< tròn tit ngh a: cho con Bùi Bnh Uyên là Lang
trung Bùi Bnh Di làm Giám sát ng s o An Qung, con Z Cnh là Lang trung Z Th Long làm Giám
sát ng s o Qung Nam.
Mùa thu, tháng 7, ngày r'm, có gió bão ln, l! l#t to, thóc lúa mt ht.
Gia phong Th &ng th b Li, ch ng l#c b s [16b] kiêm ô ng s , L qu$n công Nguyn
Vn Giai làm làm Thiu phó.
Truy t+ng Thái phó Vn qu$n công Trnh V nh Thi u làm Vn quc công2.
Tháng 9 có bão, n c bin dâng lên.
X Sn Tây có nhiu sâu lúa.
Mu Ng, [Ho'ng nh] nm th 19 [1618], (Minh Vn Lch nm th 46).
Mùa xuân, tháng 2, ánh nguw Khánh V ng Mc Kính Khoan  Cao B'ng. Chia binh làm hai
o. Sai Thái phó Thanh qu$n công em các thuc t ng là Nguyn Cnh Kiên, Nguyn Vn Giai, Phm
Doãn Sinh, T Th Phúc, Nguyn Khi, Nguyn Hc và c th Nguyn Th c, theo  ng Lng Sn tin
sang. Thái bo Vn qu$n công Trnh Xuân em thuc tng là Hoàng ình Phùng, Trnh Thc, Trnh Cn,
Trnh Liêm và c th là Nguyn Duy Thì theo  ng Thái Nguyên tin vào. ng gi+c u chy trn.
Thanh qu$n công sai Phú Lc hu bt  &c nguw L$p qu$n em chém. Ri rút [17a] quân.
Tháng 3, sai Thái bo Trn qu$n công Trnh Lâm em thuc t ng là bn Trnh Bng cùng c
th là Nguyn Khc Khoan, ánh nguw ng  Võ Nhai. Sai thêm t ng s mZi doanh t quân doanh, tin
quân doanh, u có 1000 ng i, cùng tin. Gi+c u tan chy. ánh ti sào huy t, ri v.
Tháng 4,  &c mùa ln. Chia sai ng i bi p ê  ng các x.
Núi ng C% b st. Sai quan n t.
Ngày 24, bu%i sm, sao ch%i hi n  phía tây nay, dài nh tm l#a trng.
Tháng 4 nhu$n, sai Thanh qu$n công và Vn qu$n công Trnh Xuân ánh nguw Hào qu$n công 
Yên D!ng. S mã m au hao t%n, bèn tr v.
Mùa thu, tháng 8, m a ra vàng nh ht go vàng. Li m a ra go nh np en; li m a r &u
nh r &u ngt.
Tháng 9 h tun, có khí trng nh hình cái búa ng thEng, mZi êm canh nm th ng hi n ra
 ph ng ông nam dài hn mt tr &ng [17b], n th &ng tun tháng 10 mi mt.
Mùa ông tháng 10, bn Ngô Trí Hoà, Lê B$t T, Phm Trân dâng khi trình bày 6 vi c. Mt là
xin s a c chính  cu m nh tri; hai là xin nén bn quyn hào  nuôi sc dân; ba là xin cm phin
hà  i sng dân khá lên; bn là xin cm xa x  ca ci dân giu thêm; nm là xin d>p trm c p 
dân an c ; sáu là xin s a quân chính  bo h dân sinh. Chúa khen ng&i và chp nh$n.
L u ình Cht dâng khi nói r'ng:
"Trm nghe tri giáng tai d hay im lành là do s có c hay không. Làm thi n thì tri hi n ra
im lành, làm ác thì tri rn b'ng tai d. Song nh$n thy tai d mà s a c thì không có hi, cho nên
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Bn Lê Hy b=.

2

Bn Lê Hy b=.
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ng i x a ly tri  mà t x và rt c^n th$n i vi m nh tri. Hán Vn  khéo thu$n lòng tri mà tai
bin tiêu i ht. Tng Cnh công có mt câu nói thi n mà sao xu lùi i [18a]. Nhà n c ta t" khi khôi
ph#c n nay, tri t ch a ng, im lành ch a n, mà tai d chng cht. Mùa thu nm nay, tri m a
xung than en, th mà lúc y kiêng nói tai d, li gi là m a go. Có phi là mang n khí hoà nh thi
Hoàng  mà tri m a ra thóc âu. Tri m a ra cát vàng, mà thu$t s thích nói im lành, bo là m a
vàng. Có phi v$n  &c hanh thông nh i H V! mà tri m a ra vàng âu! Ho+c là tri ã t= s rn
bo mà ch a bit tnh ng, cho nên h tun tháng 9, qua [th &ng] tun tháng này, sao li hi n 
ph ng ông nam, ai trông thy c!ng phi s& hãi. ó không phi im l nh= bé, có lJ là bi c ch a
s a li, chính s còn thiu sót mà  a n nh v$y chng? Nay chính s thi hành không b'ng nm
tr c. M nh l nh ban b mà các t ng u không theo ý khoan hng ca ng i trên, ch chm lo iu
tàn ng &c [18b], vét ht tài sn ca dân. Nh<ng ting than su kh% c!ng   cm ng n tri, mà
tri rn bo b'ng im l, ng i làm chúa trông thy th phi nên t xét. Kính xin kính c^n s rn bo
ca tri, th ng nuôi dân mn, phàm mt tí gì ti n l&i cho dân thì u làm, mt chút gì có hi cho dân
thì u b=. Li càng phi thi hành nhân chính cho dân. Dân ph ph ng kinh thành là áng th ng xót,
nên truyn l nh các t ng cm c p ot. Dân Thanh Hoa và t chính là áng th ng xót, nên nhc
bo các t ng không  &c quy nhiu. Nh th thì ng i  gn  &c i n trch, ng i  xa nghe
ting mà n. Th là  &c lòng dân. Lòng ng i vui  d i, thì o tri ng  trên, sJ thy sao tai d
chuyn thành sao sáng lành; m a tai d chuyn thành m a ngt lành. Các th phúc u n ht, th là
v ng o li thành v$y".
Triu [19a] thn dâng s tâu, i l &c r'ng:
"Quan h gi<a tri vi ng i là áng s& lm. Vi c ca ng i không s a, thì tri ly tai d  rn.
H tun tháng 9 nm nay cho n th &ng tun tháng này, mZi êm vào trng canh nm, sao tai d hi n
ra  ph ng ông Nam, hình nh mây trng, hình nh di l#a, nh cái thoi nhn, nh cái m!i dáo u
uôi nh= và nhn, trông thy d s&. Li có m a vàng, m a go, m a r &u, ting sm ng trái thì, tai d
hi n ra luôn. Bin c y không phi vô c mà sinh ra. Ho+c gi bên trong có lZi c, bên ngoài có lZi
chính, k c ng buông l=ng, pháp l nh tr ni, quan li hà khc, dân chúng lao ng, vi c ng i có
nhiu s mt hoà mà n th chng? Kính xét trong sách Chu th có nói: "Vua thì xét  sao Tu, các
khanh s thì xem  m+t trng, th dân thì xem  các sao" là nói vi c ng i có úng có sai, im tt xu
theo loi mà ng hi n. Nm nay [19b] ban êm hin hi n sao tai d, tai bin xy ra luôn; ó là tri t=
rn bo, chính là lúc phi s hãi chm lo. Thy lòng tri nhân ái, luôn ng#  s trách bo, xin s a c 
tr" i là  &c. X a Tng Cnh công nói ra mt li thi n mà sao tai d phi lùi chZ; Tng Thái Tông m
àn trai nh ng mà sao ch%i t nhiên mt i. Xem các vi c i tr c ã làm, có th chng nghi m. Bn
thn cúi xin c ln cao sáng thy có tai bin mà lo s&, trách mình s a nt, +t àn cu tri, trai gii
m$t o, may ra lòng thành cm cách, hi n t &ng huyn vi c!ng ng theo, sao d< lùi chZ, khí hoà sinh
im lành; âm d ng iu hoà mà m a gió phi thì; qun sinh hoà h&p mà muôn v$t ny n, nhân dân
 &c vui chiu chn yên m, nhà n c bn v<ng nh bàn thch Thái Sn. C nghi p truyn ni, t" nay
 &c dài lâu,  cho phúc ca [20a] tôn miu xã tc  &c dài mãi n c muôn nm...".
Nhà vua xem li tâu, l u li  trong cung.
Tháng 11, canh 5, sao ch%i mc  ph ng ông hn mt tháng mi tt. Triu thn dâng khi
nói:
Nm nay, h tun tháng 9, có sao tai d hi n ra  ph ng ông nam, tháng này êm hôm 11, li
có sao tai d hi n rõ. Ý gi ng i trên c ch a tu s a, chính s có nhiu chZ sai lm, m u ng i ho+c
có b#ng khác mà n th chng? Trm nghe: nhà vua r áo khoanh tay  trên, ng i thân u là chính
nhân, vi c làm u theo chính o, gián ho+c có kW gian nnh ra vào ni i n, xui gi#c b$y b, nh vi c
tu b% ã có b Li mà li cho chc danh trái l , vi c thu khoá ã có b H mà li sai ng i ra dân thu
tranh, vi c ki n t#ng ã có nha môn xét h=i, li gián ho+c nghe ng i vu cáo, bt ng i ly ca; vi n
quân ã có [20b] ph ty v s, li gián ho+c sai ng i ly bt quân dch n+ng n, xin phép  ra  s a
b= t tr c. K c ng pháp  ã có phép c!  li, nh t ng ch cho coi quân, không  &c coi dân,
mà nay bn cai qun li chuyên coi dân, chuyên ly ca dân, chuyên git ng i, li tuyn riêng ly thêm
ng i ph#c dch, mt nhà n 5, 6 ng i, thu n+ng thu công, mt mnh rung n hai, ba lp tô; bn
cai t%ng cai xã thì bt xét các v# ki n v h, hôn, in th%;  ng thu  ng b thì +t riêng nha môn
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tun ty tun sát. Kính xin h l nh cho các t ng ình bãi ht thy. Còn nh kW nào ngm có b#ng khác,
ó là ng i m u làm b$y, kính xin t xét nh. Các vi c t y, tc sao trên tri c!ng t= ra rn bo. Nay
chính là lúc phi s& hãi s a mình. Nên cho gi các i thn cùng các v ng t , bo cho bit v ng
nghi p gian nan, khin %i b= t chính, ct phi  &c lòng dân [21a]. May ra lòng dân vui, ý tri thu$n,
thì sao tai d sJ chuyn thành sao lành, i bình tr thành ra i chí tr, thái bình  m i phn, con cháu
truyn c nm, c nghi p n c nhà t" nay lâu dài mãi".
Tháng 12, cho T th lang b Binh là Nguyn Danh Th là ô ng s , T th lang b L Nguyn
Th c làm Th &ng th b Hình1.
K Mùi, [Ho'ng nh] nm th 20 [1619], (T" tháng 6 tr v sau là niên hi u V nh T th nht
i vua Thn Tông, Minh Vn Lch nm th 47).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày 16, kinh thành cháy to, bt u t" c a sau sang v ng ph, lan ra
ph ph ng, n lu c a oan Môn ca triu  ng và các nhà tr c hai bên t h<u.
Tháng 2, thi hi các c nhân, ly Z bn Trn H<u L 7 ng i. Thi ình cho Nguyn Li Z tin s
xut thân, bn Bùi Cu 6 ng i Z ng tin s xut thân.
Tháng 3, con trai th ca chúa là Vn qu$n công Trnh Xuân n%i lon [21b]. Vì con tr ng ca
chúa là Tín L công Trnh Túc ã mt, theo th t thì phi n Thanh qu$n công [ni ngôi], còn Xuân thì
không  &c ni; y bèn ngm khuyên vua làm hi chúa, mà l$p Xuân. Tháng 4, Xuân nghe tin chúa sJ ra
bn ông Hà xem [ua thuyn]. [Xuân] sai thuc h là Vn c +t a lôi và ph#c súng  cnh ngã ba
 ng. Qu nhiên chúa có n lu  b sông. Khi v, th ng chúa c zi voi. Hôm y, chúa thy trong
lòng không yên, cho voi ng a và nghi v i tr c, còn t mình ngi ki u i sau. n chZ ngã ba, có ting
súng n%, bn gãy cây lng tía. Vi sai truy bt, thì bt  &c Vn c cùng  ng, em v ph tra h=i,
y khai là Ni i n [nhà vua] và Vn qu$n công sai làm. Chúa sai Trn qu$n công Trnh Lâm và Nhc qu$n
công Bùi S Lâm vào i n xét h=i t h<u, thì bit ht s trng. Ngày 12 tháng 5, chúa ng ra ph  ng,
t$p h&p bách quan. Chúa thân b ng mâm vàng tru cau [22a] b c ra, khóc mà nói r'ng: "Thi k` h
Mc, nhà vua ã không còn thiên h. Cha tôi thân khi ngh a binh, ón tiên  t" trong hang núi tr v,
sáng l$p triu ình. Tôi tôn phò ba triu, thân tri trm tr$n ánh, thu ph#c giang sn, t%n phí bao tâm
l c, tu%i ã by m i. Nay nhà vua nghe a con phn nghch, nh?n tâm làm vi c này"...
Các thn liêu vn võ ai c!ng ph?n ut. Nguyn Danh Th, Lê B$t T, Nguyn Duy Thì u kiên
quyt nói: "Con bt hiu thì phi git, vua vô o thì phi ph" và xin cho Xuân  &c t t . Li theo vi c
tr c ây Y Doãn Hoc Quang ã làm [bt giam vua]. Các triu thn u theo li bàn ó. Chúa nói: "ây
là vi c ln, các ông ch nên khinh sut". Nguyn Danh Th xin bt Trnh Xuân, bãi ht quan t c, binh
quyn, giam vào ni ph. Chúa nghe theo. Git nghch ng là bn Vn c. Nhà vua thì xu h%, nói vi
hoàng h$u r'ng: "Ta còn m+t m!i nào mà g+p v ng ph# n<a", bèn [22b] t tht c%, ri bng.
Chúa nghe tin rt s ng st, th ng xót. Sm hôm sau gi các b tôi vào nói: "Tai bin ca tri
không phi vô c mà sinh ra, không ng nay li thy vi c này. Nên làm sao bây gi?". Các quan u nói:
"Thánh th &ng chí c. Nhà vua làm iu vô o, t dt vi m nh tri, thì l tang t nên t c gim bt
i". Chúa bo: "Lòng ta không nz". Bèn sai v?n dùng l i vi thiên t . Triu ình bàn không nên  a
vào th  thái miu mà l$p mt i n riêng  th cúng, dâng thuw là "Gin Huy " táng  lng B V 2.
Tháng 6, hoàng t Tr ng lên ngôi. By gi Gin Huy  ã mt, vua có ng i anh con nhà bác
là C ng Qu$n công Lê Tr#, t cách là con ca Bn quc công Lê Bách, là cháu ích tôn ca vua Anh
Tông, li ly con gái ca v ng t Thanh qu$n công, nên c!ng có ý ngp nghé. Li c!ng có ng i
khuyên nên l$p ông ta lên ngôi. Chúa ch a nghe. Hoàng h$u thì ngày êm khóc lóc nói: "Tiên quân có
ti, ch a con có ti gì? Sao li b= con ca con mà i tìm ng i khác [23a]. Nu ph# v ng l$p nó,
thì n muôn i sau kW làm vua v?n là con cháu ca ph# v ng v$y". By gi ý chúa mi quyt. Nhân

1

Bn Lê Hy l &c b=.

2

Bn Lê Hy chép vi c này rt n gin.
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y sai i thn và bách quan r c hoàng tr ng t ti i n Cn Chánh lên ngôi. By gi vua mi 13
tu%i. i xá thiên h, %i nm y là nm V nh T th nht1.
Tôn hoàng h$u làm hoàng thái h$u; ly ngày sinh làm Th d ng thánh tit2.
Tháng 11, Thái bo Trân qu$n công Trnh Lâm mt, t+ng là Trn quc công, ban thuw là Ngh
Trit3.

1

Vi c l$p vua mi,  bn Lê Hy chép gn có mt dòng.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép.
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Ký Bn K Tc Biên
Quyn XXI

[1a]

K Hoàng Triu Nhà Lê
Thn Tông Uyên Hoàng



Vua húy là Duy K>, là con tr ng c+a Kính Tông. M) là oan T hoàng thái hu, con
gái th* c+a Thành T$. Vua ngôi 25 nm, nh'ng ngôi 6 nm, li tr li ngôi 13 nm, th 56
tu$i. Vua s!ng mi cao, m/t rng, v% ng'i thanh tú, thông minh hc r(ng, rt chu(ng vn
th. Vua vi nhà chúa vui v% hoà hp m(t nhà, di dào phong thái thun hu hòa mc; ung
dung r+ áo ch&p tay mà h ng l(c tr'i. Th chjng t!t )p sao! B!n ln xa giá xut chinh, hai
ln bc lên ngôi báu, ó cng là iu xa nay him có.

[1b] Thành T$ Trit Vng
Vn T$ Ngh Vng
Húy là Tráng, là con th* c+a Thành T$. Lúc u phong là Bình qun công, $i phong là
Thanh qun công, tin phong là Tit ch thái úy Thanh qu!c công. Tôn phong là Nguyên soái
th!ng qu!c chính Thanh ô Vng, tin tôn là i nguyên soái th!ng qu!c chính s ph
Thanh Vng. Triu Minh sách phong là Phó qu!c Vng. Gia tôn là Thng chúa s ph
công cao thông oán Nhân Thánh Thanh Vng. Cm quyn 35 nm, th 81 tu$i.
Chúa [Trnh Tráng] tính tr'i hiu tho, thân ái mi ng'i, r(ng lòng khoan th*; khi
mi cm quyn, tu$i ã 47. Bình xong n(i nn, hòa hp nhân dân, trong nc yên $n, tín
nhi m nho thn, ging cu chính tr, chn c k cng, mi vi c u giao cho triu 'ng
công lun, chúa cung kính khiêm nh'ng, c"n thn gi gìn pháp (, ba ln ánh Thun Hóa,
chZ dùng vn cáo  m bo, không mu!n dng binh n cùng, l/n l(i ni xa. Tha Mc Kính
Khoan, cho t Cao BEng, khin xng thn, gi ch*c c!ng. Cho nên cái phúc nuôi dRng yên
$n hòa bình tht là dày l&m. Võ li t [2a] vn công ã làm sáng trng 'i trc, m l!i 'i
sau, x*ng áng c thiên triu sách phong làm Phó Qu!c Vng. Chúa ông con cháu, tu$i
n thng th. Sách nói rEng: "Ng'i có *c ln, &t c ngôi v, &t c h ng l(c, &t
c n$i danh, &t c s!ng lâu". Câu y áng tin thay!
Canh Thân, [V nh T] nm u [1620], (Minh Vn Lch nm th 48. T" tháng 8 là Minh Quang
Tông, Thái X ng nm u)1.
Em ca viên trn ph x Thu$n Hoá Nguyn Phúc Nguyên là Phúc Hi p, Phúc Trch gi< t
Qung Nam, có th bí m$t xin hàng, xin ra quân  h làm ni ng. Sai ng qu$n công Nguyn Khi

1

Bn Lê Hy ch<a li là "Canh Thân V nh T nm th hai". Nh th úng, vì bn Phm Công Tr c!ng chép nm sau, Tân D$u, là
nm V nh T th ba.
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em quân i ón h. Bn Phúc Hi p sau b l m u, b Phúc Nguyên bt git. Khi i ti c a b Nh$t L
ri v. Phúc Nguyên t" ó sinh thù oán1.
Mùa thu tháng 7, vua Minh mt, tên thuw là Thn Tông Hin Hoàng . Thái t Th ng Lc lên
ngôi, %i niên hi u là Thái X ng. n tháng 9, vua y li mt, tên thuw là Quang Tông Trinh Hoàng 
[2b], con tr ng là Do Hi u lên ngôi, %i gi nm sau là Thiên Khi.
Cho Lê B$t T làm Th &ng th b Binh2.
Tháng 12, sai s sang nhà Minh. Bn Nguyn Th Tiêu, Nguyn Cung, Bùi Vn B u, Ngô Nhân
Tri t, Nguyn Khuê, Nguyn Tun là hai s b tu cng.
Tha ti cho Trnh Xuân, khôi ph#c quan t c3.
Tân Du, [V nh T] nm th ba [1621], (Minh Hy Tông Thiên Khi nm u).
Mùa xuân tháng giêng, sai Thái bo D!ng qu$n công Trnh Giai trn th Yên Th, óng n 
Nhã Nam. Sai Nguyn Danh Th làm c th4.
Mùa thu tháng 8, cu vng trng hi n  ph ng ông, dài ti n a vòng tri.
Mùa ông tháng 10, ghi công nh<ng ng i xông pha áng gi+c  tr$n Phn Th &ng. Phong bn
th v Vân qu$n công Trnh Vn Ngh a làm D ng V! Uy D!ng công thn5.
Tháng 11, tin ánh Cao B'ng, sai T quân doanh Thái phó Thanh qu$n công làm [3a] Thng
l nh, Nguyn Danh Th là c th, theo  ng Lng Sn tin lên. Tháng 12, ánh phá gi+c  èo ang,
èo Sc, chém nguw An Phong hu, bèn kéo vào sào huy t gi+c  Vu Tuyn. Mc Kính Khoan trn xa.
i quân tin vào èo Hiên. Luj gi+c rt him v<ng, Thanh qu$n công chia quân làm 5 o tin ánh,
ly  &c. Tin ti èo Khôn  Thông Nông thì óng doanh. Bt  &c nguw Hoa qu$n. Thái uý Ph#ng
quc công Trnh Z và thng l nh Thái bo Vn qu$n công Trnh Xuân do  ng Thái Nguyên i m+t sau
ti óng  Cao B'ng, hi có ý tranh công, ri sinh ra him khích. Thanh qu$n công bèn kéo quân v,
óng  thành Ph#c Hoà, v &t qua cõi t Long Châu ca Bc quc, qua B'ng T ng, vào Trn Nam
quan, ti Lng Sn, ri v kinh.
Th ng cho hai o quân 1.000 lng bc trng6.
Nhâm Tut, [V nh T] nm th 4 [1622], (Minh Thiên Khi nm th 2).
Mùa thu, tháng 8, m a to, hoàng thành b l % hn 30 tr &ng.
[3b] Quý Hi, [V nh T] nm th 5 [1623], (Minh Thiên Khi nm th 3).
Mùa xuân, thi hi các c nhân, ly Z bn Phm Phi Kin 7 ng i.
Tháng 4, thi ình, có viên mi Z tin s là Nguyn Tr$t (ng i xã Nguy t Viên huy n Ho'ng
Hoá) trong tr ng thi hi ã m &n ng i làm vn h mà Z, n hôm này [thi ình] cáo m  giy
trng. Vua không b'ng lòng, sai y nh bng thi hi, không x ng danh và ban cho th b$c.
Tháng 5, ging á  c%ng chùa Báo Thiên b lp h=ng.
Tháng 6, chúa [Trnh Tùng] b b nh lw rt n+ng, mi cùng các quan vn võ m u tính chn th
t . Ngày 17, triu thn u tâu cho v ng th t là Thanh qu$n công [Trnh Tráng] nm gi< binh quyn.
Li ly con th là Vn qu$n công Trnh Xuân phó gi< binh quyn. Ngày 18, gi Ng, Trnh Xuân n%i lon,
1

Bn Lê Hy ã không chép s ki n có ý ngh a này.

2

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

3

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

4

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

5

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

6

Bn Lê Hy không chép s ki n này.
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by quân và voi  ình Ngang1 ri cùng bè ng ca y là i n qu$n, Bàn qu$n em quân vào ph. Quân
túc v kinh hãi chy tan. Chúa thy quân vào, thì trZi d$y, dùng kim th ng mà âm b"a. Quân lính
không dám n gn.
Bèn vào kho vi, ly vi [4a] vt y tr c m+t chúa2 ri +t chúa lên võng  a ra ngoài c a
ph. Chúa trông thy Xuân gi$n mng r'ng: "Mày sao nz làm th, o làm con  âu?"3. Xuân kinh s&,
rút quân ra ngoài thành, c p ly voi, ng a, ca báu, ri nhân ó vung l a t. ô thành i lon. By
gi hu h và bo v  bên cnh ch có Thái giám Nhc qu$n công Bùi S Lâm, Vn Thuw hu Phùng Vn
Minh (ng i xã c Trù huy n Yên Lc) và  ng Th hu, là ba ng i. Chúa bo bn S Lâm  a mình
ra kh=i kinh s óng  x Quán Bc xã Hng Mai. V ng th t là Thanh qu$n công  t quân doanh
nghe có lon, không bit tin tc v chúa, bèn cùng vi ô ng s Nguyn Danh Th m u tính. Ngày 19,
ông sai em là Trnh Giai r c nhà vua v tm Ninh Giang, còn mình t l u li  Nhân M#c, hi hp các
quan vn võ cùng bn Nguyn Vn Giai bàn bc vi c quân. Chúa  Hng Mai, sai S Lâm h v  a vào
dinh ca em rut là Trnh Z [4b]. Z dâng cm và thuc, li sai con là qu$n Thc i ón th t , nói là
vâng m nh truyn n  d+n dò a k. Th t v"a mi ra, ngi chung voi vi qu$n Thc mà i, thì L u
ình Cht ng Z có âm m u gì, bèn chy theo dâng li nói r'ng: "Bây gi ang khi nguy him, sao ngài
li ngi chung voi vi gi+c". Qu$n Thc bèn xung t" t v dinh.
Z li sai qu$n Thc i d# Xuân, nói r'ng vâng m nh gi v trao cho i quyn. Xuân thích lm,
l$p tc cùng bn tu` tùng thân c$n vài m i ng i vào yt kin; mi ng ng$m c= ph ph#c  sân. Z sai
d!ng s bt ly. Chúa g &ng b nh ngi d$y, k ti y, nh ng ch a nz git, sai giam cùm li  &i giao
cho lu$n ti. Z l$p tc ch+t chân cho cht i4.Quân i theo u gii tán.
Chúa thy Xuân cht, trong lòng xúc ng. Ngày 20 M$u Dn, bu%i sm, chúa bo bn S Lâm
cáng võng  a i tìm th t . Quân i theo S Lâm ch còn 60 ng i, cùng vi Trnh Z bo h [5a] chúa.
i n quán Thanh Xuân thì chúa mt, th 74 tu%i.
Chúa có 19 ng i con: Con tr ng là Tín L công Trnh Túc ã mt sm. Th n th t Thanh
qu$n công, ó là Vn T%. Th n<a là nghch Xuân. Th n<a là Mj D công Trnh Lâm. Th n<a là Tung
Nhc công Trnh Vân, Thun Ngh a công Trnh D ng, D!ng L công Trnh Giai, Qu`nh Nham công Trnh
 , Qung qu$n công Trnh Hàng, T u qu$n công Trnh Triu, L$p qu$n công Trnh Tuân, H u qu$n
công Trnh i n, Thanh qu$n công Trnh Bng, Xuyên qu$n công Trnh Qung, L$p qu$n công Trnh Trà,
Diên qu$n công Trnh Nha, Kiên qu$n công Trnh Quân, Hào qu$n công Trnh Quang, Nông qu$n công
Trnh T ng5.
Khi chúa ã mt, S Lâm th h quan tài, sai Vn Thuw hu,  ng Th hu i báo tin cho th
t . Th t ã i v Ninh Giang  phía tây, sai quân nghênh tip. Ngày 24, phát tang, sai Hi p6 qu$n công
[5b] chu^n b 13 chic thuyn h v , theo  ng thu v táng  Thanh Hoa.
Vì nghch Xuân tuy ã cht, nh ng lòng ng i còn ri ng, nhân ó r c nhà vua em bách
quan và các quan theo b Ninh Giang mà xung. n xã Bt ot thuc Kim Bng, thì ra  ng chính
mà tr v Yên Tr ng,  gi< v<ng gc r.
Trnh Z c!ng em quân bn doanh i theo. Th t bit rõ Z không có ý khác, sai Nguyn
Danh Th iu hoà chZ ó, him nghi bèn gii, li tr nên hoà hiu.

1

Nguyên vn là "Hoành ình X".

2

Nguyên vn là "ng tin".

3

Nh<ng chi tit này không có trong bn Lê Hy.

4

Bn Lê Hy li chép r'ng chính chúa truyn S Lâm sai ng i ch+t chân Xuân cho cht i.

5

Bn Lê Hy không chép tên 19 con ca Trnh Tùng  ây.

6

Bn Ni các quan bn c!ng chép là Hi p qu$n công nh bn Phm Công Tr, trong khi các bn Quc t giám tàng bn u chép
là Tr qu$n công.
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By gi kinh thành rZng không. Mc Kính Khoan óng n t" Cao B'ng em  ng xung Gia
Lâm, óng n  ông D , Th% Khôi. Bn xu hùa theo ông hàng vn. [Kính Khoan] sai nguw Xuân
Quang hu (ng i xã C% Hin huy n Th &ng Phúc) chim c Châu Cu, nguw Triu K hu chim c
ng MZ.
Mùa thu, tháng 81, ngày mng 3 tin phong v ng th t Thái phó Thanh qu$n công làm Hi p
m u ng c công thn ô t ng tin [6a] ch các x thu b ch doanh, kiêm T%ng ni ngoi Bình
ch ng quc trng s , Thái uý Thanh quc công, giao cho quyt nh mi vi c.
Ngày 17, tit ch ph theo m nh vua em các quân tin i. Sai Thng qu$n công Trnh Tông,
cùng bn Nguyn Th c, Nguyn Danh Th, chia nhau c l nh quân thu và b. Ngày 21, ánh tan gi+c
 Châu Cu. Xuân Quang chy trn. Ngày 26 tin n Nh Hà, i phá Mc Kính Khoan  Mch Z2,
chém git rt nhiu. Kính Khoan ch thoát thân mt mình, chy v Cao B'ng. Tit ch ph sai Ch ng
giám Nghiêm L hu Nguyn V nh Phó vào kinh ô, d>p yên cung cm. Sai Tham t#ng th &ng th b
Binh là Lê B$t T và Thái bo Bùi S Lâm i Thanh Hoa r c xe vua.
Tháng 9, vua v kinh s .
Sai Hi p Ngh a doanh Tung qu$n công Trnh Vân làm thng l nh, Ngô [6b] Trí Hà làm c th,
l &c nh vùng Sn Tây ri v3.
Gia phong [Trnh] Vân làm Thiu phó, [Ngô] Trí Hoà làm Thiu bo, phong là công thn. Gia
phong [Bùi] S Lâm làm Thiu bo, bi th v ng ph, tham bàn vi c n c. Phong Nguyn V nh Phó t c
Nghiêm qu$n công4.
Tháng 10 nhu$n, H<u ô c Diên qu$n công àm Cnh T ng (ng i xã Vân Nh ng Thái,
huy n ông Sn) vì phá gi+c, b trúng sang mà mt,  &c t+ng T ô c5.
Ly ô ng s Nguyn Danh Th làm Th &ng th b Công, gia hàm là D c v$n tán tr công
thn, phong là Thuw D ng hu. Cho T th lang b H L u ình Cht làm ô ng s , H<u th lang b
H là Nguyn Duy Thì làm T th lang b H, u t c hu6.
Giáp Tý, [V nh T] nm th 6 [1624], (Minh Thiên Khi nm th 4).
Mùa xuân, truy tôn thuw hi u cho Tiên [chúa] là Bình An V ng. Li vn trong [kim] sách nói:
"V ng gi khôi ph#c c , m rng nghi p tr c; triu ình truy phong l ln nêu rõ công to [7a].
Chn  &c ngày tháng tt lành, khc ch< sách vàng r c rz. ô nguyên soái t%ng quc chính th &ng ph#
Bình An V ng, thông minh  nh t, trí d!ng anh hào, em nhân ngh a cu sinh linh, gi< yên xã tc,
xoay tri t, giúp nh$t nguy t, công c cao y. Yên con ni  li m u k sâu xa; áp công to ban
phong danh hi u tt >p. +c sai quan mang kim sách tin phong là Cung Hoà Khoan Chính Trit V ng.
Mong r'ng yên vui phu tho, giúp z phù trì,  con cháu  &c h ng phúc, dòng dõi c nm dài mãi.
Khâm theo y".
Tháng 10, tin phong Tit ch ph [Trnh Tráng] lên t c v ng7. Li sách phong r'ng: "Tri m
v$n trung h ng, tt sinh ra ng i hin  giúp xã tc. Làm vua gi< công quyn, tt ban cho t c h$u 
gi< công lao. Chn  &c ngày tháng tt lành, khc ch< sách vàng r c rz. Nay Hi p m u ông c công
thn ô t ng tit ch các [7b] x thu b ch doanh kiêm T%ng ni ngoi bình ch ng quân quc
1

Bn Lê Hy chép là tháng 7.

2

Bn Lê Hy chép là Gia Lâm.

3

Bn Lê Hy không chép nh<ng s ki n này.

4

Bn Lê Hy không chép nh<ng s ki n này.

5

Bn Lê Hy không chép nh<ng s ki n này.

6

Bn Lê Hy không chép nh<ng s ki n này.

7

Bn Lê Hy không chép vi c này vào ngày 11 tháng 11 nm V nh T th 5 (1623) nh v$y là phong cho con tr c khi truy phong
cho b.
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trng s thái uý Thanh quc công Trnh Tráng c nghi p ging ng i tr c, anh hùng hn i x a. Khi
cm quân, trm tr$n ra oai, d>p yên b cõi. Lúc sách l$p, mi ng i u ph#c, d ng li n c nhà. Xiêm
quW Khôn1 thêm rng vW ng i; m nh quW S 2 ban cho t c sng. +c sai Th &ng th b Li ch ng l#c
b s , kim Ng s ài ô ng s thiu phó L qu$n công Nguyn Vn Giai mang kim sách tin phong
làm Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng. Ban cho m! mi n y ph#c, li ban ngc khuê, rung
t. Mong r'ng tuân theo pháp , gi<  &c công danh, c^n th$n chc v#, kính theo li hun tr c, dc
lòng trung, h ng t c lc, áng b$c v ng sách vi n c nhà. V ng khâm theo y!
Tháng 11, ngày Bính Dn, i ánh Cao B'ng. Sai con tr ng ca chúa  Tà Ti p quân [8a]
doanh là Sùng qu$n công Trnh Kiu thng l nh các t ng theo  ng Lng Sn tin lên. Sùng qu$n công
by gi tu%i mi 24, anh d!ng m u trí, bt  &c [vua] nguw Càn Thng là Mc Kính Cung và nguw t ng
là bn Sùng L, Tháo Thit, em v kinh s git cht. Nguw Long Thái là Mc Kính Khoan trn i xa.
Thng l nh doanh Thng Ngh a là Qu`nh qu$n công Trnh  , c th là Nguyn Danh Th theo  ng
Thái Nguyên tin lên, qua các châu Bch Thông, Cm Hoá, vây bc ly phía sau Cao B'ng, n t
Trung Quc u%i gi+c. Viên thuc t ng là Ph# quc công Nguyn Hc3 s& núi him li c$y l ng i thân
thích, em quân v tr c,  bèn tr v4.
t S u, [V nh T] nm th 7 [1625], (Minh Thiên Khi nm th 5).
Mùa xuân, Trnh  v n Bc Sn, li sai ti L ng Th &ng, L ng H thuc Cm Háo bt
nguw V! Ninh V ng. Dùng ho công, phá  &c luj gi+c. Tháng 2 thì kéo quân [8b] v5.
Mc Kính Khoan sai Danh Th n xin hàng, xin b= nguw hi u, x ng là phiên thn, xung chiu
xá ti cho, phong y làm Thái bo Thông quc công, l nh cho y hàng nm dâng cng6.
Tháng 6, nh quy mô cai tr thi bình, sai ban hành trong thiên h. Hàng nm ba l Th &ng
tin, Th ng tiên, Tit li u7, mZi t%ng np tin 5 mch, go 100 bát. Các l Cung tin, l Kw thi, l Sinh
nh$t8, quan s cai chiu b% các hng mZi xã 1 quan tin. Các tin thu thân [tin quý] do t trn np;
hng lính không tòng chinh mZi ng i np 3 quan mch; hng quân mZi ng i np 1 quan 5 mch; hng
dân mZi ng i np 1 quan 2 mch 30 ng; sinh , c u t ng thn, xã tr ng, hng lão, hng d i 18
tu%i, l nh s , in li, thông li ang làm vi c và nhà s , o s , giáo ph ng9 mZi ng i np 1 quan
tin, ng i tàn t$t bt c# np 8 mch; tin quý [thu thân] ca các hng [9a] nói trên mZi nm ch thu
mZi ng i 7 phn, min cho 3 phn. Các quan viên, giám sinh, lão nhiêu, àn bà goá u  &c min.
Các ngch thu rung quan in, rung cp t, rung th nghi p, rung thông cáo, rung chim x,
cùng là các thu t bãi dâu, m ao, u giao cho b H òi h=i quan huy n thu np, c!ng ch thu 7
phn, tha cho 3 phn,  t= ý rng rãi th ng dân. Còn các thu  i n Huy Vn và t Thái Bc, giao
cho quan coi  ó tr ng np. Cm các quan ph# trách thu thu  trong ngoài không  &c lm d#ng tin
quí10, không  &c t ti n bt xã dân ph#c v# vi c nhà. Cm các t ng không  &c bt ép cháu cht các
công thn làm lính.

1

Xiêm quW Khôn: ý nói vua i ãi tt vi by tôi.

2

M nh quW S : ban cho t c m nh.

3

Nguyn Hc là cháu ni Nguyn Hoàng,  &c l u li  àng Ngoài.

4

Bn Lê Hy không chép các s ki n này.

5

Bn Lê Hy không chép các s ki n này.

6

Bn Lê Hy không chép các s ki n này.

7

Th &ng Tin: l dâng vua; Th ng Tiên: l cm mi; Tit li u: l sm tt.

8

Cung tin: l dâng lên chúa; Kw thi: ngày mt ca vua, chúa; Sinh nh$t: ngày sinh ca vua, chúa.

9

Giáo ph ng: ph ng hát.

10

C on này không có trong bn Lê Hy. Lch triu hin ch ng loi chí (Quc d#ng chí) ca Phan Huy Chú có chép.
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Tháng 8, sai quan kho hch s vng trong n c, ly bn Nguyn Nghi 27 ng i, b% nhi m các
chc cao thp khác nhau1.
Tháng 11, Thiu bo th &ng th

b H Phú Xuân hu Ngô Trí Hào mt, t+ng t c Xuân qu$n

công.
Ghi công nh<ng ng i [9b] theo xe vua trong nm Quý H&i [1623] và ánh d>p mi ri, phong
Thiu uý Nguyn Vn Giai, T th lang Nguyn Duy Thì u là D c V$n Tán Tr công thn.
Quan Thiu bo trí s , Th &ng th
 &c t+ng là Thiu bo.

b L, t c Tuyn qu$n công Nguyn L mt, th 83 tu%i,

Tháng 12, ghi công ánh Cao B'ng, gia phong Ngun Danh Th làm Thiu bo.
Viên trn ph kiêm hai x Thu$n Qung là Nguyn Phúc Nguyên nghe m u ca ào Duy T", t"
nm này không np cng phú và p luj  b nam c a b Nh$t L  t th. Duy T" (ng i xã Vân Trai
huy n Ngc Sn) có vn hc; quan h<u ty cho r'ng y là con nhà ca x ng, không cho i thi. Y ph?n chí,
vào Qung Nam xin ra mt Phúc Nguyên. Nói ra là h&p ý, y làm kW tâm phúc ca Phúc Nguyên, t" ó ly
gián triu ình, ngày êm thuyt ph#c Nguyên tuyn binh, tích ca, óng c a, chng m nh. Y tin c
ng ng là Thu$n Ngh a Nguyn H<u Tin và Chiêu V! [10a] Nguyn H<u D$t làm vô t ng. T" ó
Thu$n Hoá bt u phn bi.
Bính Dn, [V nh T] nm th 8 [1626], (Minh Thiên Khi nm th 6).
Mùa xuân, tháng giêng, thng Nguyn Danh Th lên Thiu phó, Th &ng th
cùng Thái bo Ly qu$n công khám x các vi c ki n cáo trong n c2.

b Hình sai ông

Tháng 3, sách phong Ph#ng quc công Trnh Z làm D ng L công3.
Cho Nguyn Duy Thì làm Th &ng th b Công4.
Tháng 5, sai s sang nhà Minh. Bn Nguyn Tin D#ng, Trn V , Z Khc Kính, Nguyn T
C ng, Bùi Tt Thng, Nguyn Li, i cng hàng nm.
Tháng 7, ngày Tân Mão, bàn vi c kinh l &c Thu$n Hoá. Sai Tin Nhu doanh Thiu uý Nguyn
Khi, Thiu Phó Nguyn Danh Th, em bn Hoà Ngh a doanh là Hoa qu$n công, tr c n óng n 
t%ng Hà Tây thuc K` Hoa  phù li u công vi c5.
inh Mão, [V nh T] nm th 9 [1627], (Minh Thiên Khi nm th 7).
Mùa xuân, tháng giêng, gi Nguyn Phúc Nguyên vào chu. Sc d# r'ng [10b]: "Nh<ng ng i
hào ki t có th cùng nhau hoàn thành s nghi p. KW tr &ng phu l$p chí cn bit rõ thi th. $u Dung
em t Hà Tây v hàng, n%i ting  i Hán. in H ng ly t Nguw Bác quy qu$n, công lao  i
 ng. T" x a, các hin nhân quân t , trí sáng, bit úng, mi d ng nên công nghi p   ng thi, 
ting thm cho h$u th n c nhà ta, ng tri thu$n ng i, th"a thi m v$n. Thái t% Cao Hoàng  ly
võ công bình nh thiên h, là nh các công thn giúp z; li t thánh hoàng  ly vn giáo làm nên thái
bình, c!ng nh b$c huân c u khuông phò, cho nên mi gi< n c  &c lâu dài. Ch v n a ch"ng v$n b ,
nguw Mc tim ngôi. May  &c m nh tri ch a thay, lòng ng i nh c!, Trang tông D# Hoàng  n%i
d$y  min t tây, t% ca ng i là Chiêu Huân T nh công cùng vi Minh Khang Thái V ng xoay li tri
t,  ting s xanh; v$n tr hanh thông, n c [11a] nhà d ng li. Th tông Ngh Hoàng  và ng
Trung ô; cha ca ng i là C^n Ngh a công giúp z th &ng ph# Bình An V ng ngày ngày d bàn quc

1

Trong nm *t S u (V nh T th 7, 1627), bn Lê Hy ch chép s ki n tháng 8 này, còn các s ki n khác u không chép.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép.

4

Bn Lê Hy không chép.

5

Bn Lê Hy không chép.

729

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XXI

chính, k yên thiên h, công ghi s xanh. Ch vì kW nghch thn là bn Ngn, Khuê dám bt trung chng
li, em quân làm phn, trong n c ri ng.
Cha con ng i có ý mun bo toàn, nhân th b= v trn c!. Khi y nh  &c ô nguyên soái
t%ng quc chính th &ng ph# Bình An V ng có lòng tinh trung vì n c, ly iu nhân ngh a ra quân, d>p
ht nghch t+c, trong n c li  &c bình yên, n gn 30 nm. Không ng kW phn nghch là Xuân, tính
nh sài lang, lòng nh c u cánh1 khoét vách nh rng chut, hi quân nh nc trùng, làm cho lòng
ng i dao ng. Nh  &c Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng, t cht nhân h$u, chí khí
anh hùng, và các i thn thân huân vn võ, cùng lòng cùng c, gii nn ca vua cha, cu nguy [11b]
cho xã tc, quét sch gi+c Mc, khôi ph#c ô thành, trong yên %n ngoài vZ v gn vui, xa n. Hi n nay,
thi có th làm, ng i mong bình tr. Nu ng i ngh n ngh a vua tôi trên d i, nh n công cha ông
cn lao, nhìn xa nét kj, qui ph#c triu ình, thì tr?m i ãi b'ng l +c bi t, phong cho t c Th &ng
công. Ng i c giúp nhà ta,  mnh v ng tht, thì thân danh ca ng i cùng n c vinh hin, con cháu
ca ng i cùng n c dài lâu, i i h ng t c lc, i i là trung trinh, khoán th cha vào hòm
vàng nhà á, l u truyn n khi sông cn á mòn, mãi mãi vô cùng v$y. Ngày nào nh$n  &c d# này,
ng i nên sp s a t ng s voi ng a thuyn ghe, n kinh s bái yt  h&p vi ngh a làm tôi.
Nu v?n chp mê, em quân chng m nh, thì oan tri n âu, ch trong chp mt, núi cao
c!ng thành ra t b'ng. Theo [12a] m nh thì tt, trái m nh thì hung, là tu`  ng i, ng i hãy ngh
ly". Khi s n, Phúc Nguyên không nghe m nh.
Tháng 3, ngày M$u Dn, xung chiu tun thú Thu$n Hoá, sai Nguyn Khi n tr c châu B
Chính. Ngày *t D$u, Khi n c a bin Nh$t L , Phúc Nguyên ã sai quân nghênh chin, bn i bác,
ting n% vang tri. Quan quân lui tránh. Tiên phong là Lê Khuê c zi ng a xông thEng vào tr$n ch, các
t ng c zi ng a k tip tin vào, quân Thu$n Hoá mi lui xung thuyn. Khi nhân ó d ng doanh tri
 b phía bc sông. Quan Phúc Nguyên óng tri  b nam. êm hôm ó, quân ch th"a c triu lên,
dùng i bác, n gn bn vào doanh tri. Quan quân chng gi<. Chúa  a vua ch huy sáu quân, ly
danh ngh a xem xét a ph ng, quân thu, quân b cùng tin.
Ngày 12 tháng 4 ngày M$u Tý, xa giá n Nh$t L , hi u l nh các t ng ánh nhau vi thu quân
ca Phúc Nguyên  c a b. [Hai bên] u bn i bác, quân   b bc bn [12b] vào cánh t ca
thu quân gi+c. Quân gi+c lui vào trong luj gZ, chng gi<. Quan quân th"a thng phá gi+c. Quân b nam
tranh nhau ly ca ci. Gi+c cho quân voi xông ra ánh, tin quân hi phi lùi.
êm y, xa giá d"ng li  c a b, dùng thuyn bum ln làm cu phao, quân b óng hai b,
thuyn Z  gi<a sông  tính k tin ánh.
Ngày Canh Dn, chúa sai Nguyn Danh Th vit th
vào d#. Ngày Nhâm Thìn rút quân v2.

d# Phúc Nguyên. Ngày Tân Mão sai quan

Th &ng th b H, Thiu phó Lc qu$n công L u ình Cht mt, t+ng hàm Thiu s 3.
Tháng 5, xa giá tr v kinh4.
Tin phong Nguyn Th c làm Thiu phó5.
Mùa thu tháng 8, mi thi h ng.
Sai bn Nguyn Th c i hu m nh, ón s thn v n c6.

1

C u cánh: loài chim ác, n tht m> cánh: loài thú ác, n tht b. C u cánh có ngh a bóng là nh<ng ng i ác, quên n cha m>.

2

Bn Lê Hy tóm tt cuc chin tranh này trong vài dòng.

3

Bn Lê Hy không chép.

4

Bn Lê Hy không chép.

5

Bn Lê Hy không chép.

6

Bn Lê Hy không chép.
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Vua Minh mt, tên thuw là Hy Tông Trit Hoàng , em là Tín V ng Do Kim lên ngôi.
Mùa ông tháng 10, Th &ng th
Thái bo Din qu$n công.

b Binh, Thiu phó [13a] Din Gia hu Lê B$t T mt, t+ng

Tháng 11, cho Nguyn Danh Th kiêm chc ô ng s 1.
Ghi công nh<ng ng i i hu m nh, thng Nguyn Th c t c Lan qu$n công2.
Mu Thìn, [V nh T] nm th 10 [1628], (Minh Hoài Tông Sùng Trinh nm u).
Mùa xuân, tháng giêng, Th &ng th b Li, ch ng l#c b s , Thái bo L qu$n công Nguyn
Vn Giai mt, t+ng là T , thuw là C^n .
Tháng 2, thi hi các c nhân. Ly Z bn Giang Vn Minh 18 ng i. Thi ình, cho Giang Vn
Minh Z tin s c$p   tam danh, bn D ng Co 3 ng i Z tin s xut thân, bn +ng Phi Hin 4
ng i Z ng tin s xut thân.
Thái uý Ch ng ph s D ng L công Trnh Z mt, t+ng là Thái t, thuw là Ý Thun3.
Tháng 9, s a chùa Long Ân  ph ng Qung Bá. Chúa ghi công c cho nhà ngoi là Chiêu
Huân công4, C^n Ngh a công5, sai Nguyn [13b] Th c son vn bia6.
K T, [c Long] nm u [1629]7, (Minh Sùng Trinh nm th 2).
Mùa xuân, tháng giêng, xung chiu cho bách quan vn võ, nh<ng ai có y  hai công: theo
xa giá i trong nm Quý H&i (1623) và tin ánh gi+c thì  &c gia thng chc t c, và vinh phong là
công thn có th b$c: quan võ t" qu$n công, quan vn t" khoa o tr lên, phong hai ch< D c V$n và
Tán Tr; quan võ t" t c hu, quan vn t" b, t , tham ngh, hin phó tr xung phong mt ch< Tán Tr.
Mùa h tháng 4, tin phong Nguyn Danh Th t c  ng qu$n công; +ng Th Tài t c
Doanh qu$n công; +ng Th Khoa t c Liêm qu$n công; Th Tài và Th Khoa là con cháu ca Ngh a
quc công [+ng Hun]8.
Vì hn hán, ói kém, %i niên hi u là c Long, i xá cho thiên h. Tha thu inh thu in
nm nay cho hai x Thanh Ngh . Lòng dân vui thích.
Ghi công nh<ng ng i nm tr c i ánh Cao B'ng, gia thng chc t c cho các t ng s
[14a].
Tin phong Ch huy s Vân D ng hu Z V làm i n qu$n công (V là ng i xã Ho'ng Li t,
huy n Thanh Trì). Ông là con ca Th &ng th b Li, Thái bo Sm qu$n công Z Cnh.
Qun thn tâu: chúa có c ln, công cao, xin tin tôn t c v ng mt ch<. Vua b'ng lòng.
Chúa khiêm nh ng, t" chi không nh$n. Qun thn c xin, chúa mi chu nghe.
Mùa ông tháng 10, ngày Tân D$u làm l sách phong. Li sách nói: "D ng ngôi chính trung ban
phúc, t= ra o lý công b'ng; nh l trng i n công, nêu ban n in tôn quý. Ngày tháng tt lành
ã chn, sách vàng r c rz ban ra. Nay Nguyên soái thng quc chính Thanh ô V ng Trnh Tráng,

1

Bn Lê Hy không chép.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép.

4

Ch Nguyn Kim.

5

Ch Nguyn Hoàng.

6

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

7

Bn Lê Hy không chép là V nh T th 11, t" tháng 4 v sau là c Long nm u.

8

+ng Hun sinh ra +ng Th Ngc Dao là m> Trnh Tráng (theo +ng gia ph ký). Bn Lê Hy không chép vi c này.
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trung h$u np nhà, trí nng yên n c. Uy v! vang l"ng trm tr$n, công lao tái to ã nên; vn giáo
thm khp bn ph ng, tr bình hùng c ng ã n.
Trong ngoài u tin ng i c vng; chc v áng ng u các quan. +c sai quan mang phù
tit [14b] sách vàng, n ngc, tn phong làm Hi p m u ng c công thn, i nguyên soái thng
quc chính s ph# Thanh V ng. ã ban cho ca ci  làm ngc khuê; li cho rung t  rng khu
v!. V ng nên ly ngh a thân c$n làm ng i trung th c giúp phò  kính nh$n phúc lành th &ng  ban
cho; trau di ly c,  bo v dân, ni i gi< ly nghi p v ng dài mãi. Khâm theo y".
Thng Xá nhân tr ng v quan Ngc Lâm hu Lê Phúc Lai (ng i xã Sn Trai, huy n Nông
Cng) làm Th &ng bo t khanh, t c Cng qu$n công, sai qun c Xá nh$n 4 ty.
Canh Ng, [c Long] nm th 2 [1630], (Minh Sùng Trinh nm th 3).
Mùa h, tháng 5, l$p con gái ca chúa, h Trnh làm hoàng h$u1. Tr c kia bà  &c g cho bác
h ca vua là C ng qu$n công Lê Tr#, sinh  &c 4 con trai là bn Lê Hoàn. Tr# can ti bc thang vào
i n m u vi c phn nghch2 b h ng#c mà cht. Chúa em bà ta g cho vua. Nhà vua nh$n. Bn Nguyn
Th c, Nguyn Danh Th nhiu ln dâng s can ngn. Nh ng vua không nghe và nói r'ng: "Trót ã ly
ri". T" hôm ó [15a] tri m a dm không ngt.
Tháng 6, l! l#t ln. Sông Nh n c dâng cao, tràn vào ph xá; ngoài c a Nam, n c chy nh
thác,  trong ph ph ng mà phi i thuyn, có nhiu ng i cht ui. ê Thanh Trì vz, lúa mt, dân
ói.
Tháng 9, d ng ba toà ni i n, làm hành lang.
Mùa ông, tháng 10, qua b vi n L zng Qung nhà Minh sai ng i gi#c cng np n kinh s .
Ban cho n yn  bn ông Hà. Chúa ng  lu Ging Võ, bày  cng v$t cho h vào xem. Nhân ó
duy t quân thu và b, bày thuyn ghe, voi ng a  phô bày s c ng thnh.
Ngày Nhâm Tut, nguy t th c.
Sai quan duy t tuyn dân inh các x. By gi các quan khâm sai là võ t ng phn nhiu c$y là
huân c u, riêng nh$n hi l, t ý thi ng i già, min i lính, làm iên o bt công, nhiu ln b qu
trách; mà quan duy t tuyn  Thanh Hoa là Thái Bá K` quá áng nht. Ch có các viên Cao Ty3, Trn V ,
Lã Thì Trung, Nguyn Quang Minh, Nguyn Tài [15b] Toàn, Nguyn Khc Vn, Nguyn Tr"ng, là ng i
c^n th$n gi< phép,  &c lòng quân dân, ng i ta khen là công b'ng.
Giám sát ng s Hi D ng là D ng Thun, vì vi c tra h=i ki n t#ng b vu cáo, bãi quan.
Sai bn Tuyn qu$n công Nguyn Duy Thì n c a Nam Quan hu m nh.
Tháng 11, sai s sang nhà Minh, bn Trn H<u L, D ng Trí Trch, Nguyn Kinh T, Bùi Bnh
Quân, Nguyn Nghi, Hoàng Công Ph# i cng hàng nm. Bnh Quân mt gi<a  ng.
em các b$c công thn hàng u là T nh qu$n công Phm c, H$u Trch công +ng Hun,
M$u Ngh a công Hoàng ình Ái, Phu Ngh a công Nguyn H<u Liêu phi th  cung miu bn trn là Sn
Nam, Sn Tây, Kinh Bc, Hi D ng.
Truy t+ng em chúa là Trnh Lâm làm i t mã [hi u] Tuân Chính Duy t L Anh Uy Mj D công4.
Tân Mùi, [c Long] nm th 3 [1631], (Minh Sùng Trinh nm th 4).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày M$u Dn, th &ng thn Lý Ông Trng  n th ti T" Liêm [16a]
% m hôi.
1

Tên là Trnh Th Ngc Trúc.

2

Bn Lê Hy chép Lê Tr# là chú h vua, b giam vào ng#c, nh ng không nói là vì ti gì.

3

Bn Ni các quan bn c!ng chép là Cao Ty nh  ây, trong khi các bn Quc t giám tàng bn u chép là Cao Kh.

4

Bn Lê Hy không chép vi c này.
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Ngày Canh Thìn có gió to.
Hin sát phó s Thu$n Hoá là V! Chân (ng i xã Bình Lng Th &ng, huy n Thiên Lc) t" nm
Giáp Dn [1614] b Nguyn Phúc Nguyên ngn tr, ã 18 nm. n nay ông cùng vi M$u L ng hu
Bùi Vn Tun (ng i xã Bái Ni, huy n Tng Sn) i theo  ng tt, tr v vi triu ình. Chúa h=i v
vi c  biên ph ng, ri th ng rt h$u, cho Chân làm chc Ph Doãn, thng Vn Tun làm M$u qu$n
công.
á núi Hoàng Sn  Nông Cng l.
á núi Lng in  Gia Vin ri xung.
Tháng 3, thi hi các c nhân, ly Z bn Nguyn Minh Trit gm 7 ng i. Có ng i t cáo
Nguyn Vn Quang (ng i xã +ng Xá, huy n C^m Giàng) thiu im mà v?n trúng tuyn, bèn b= tên
i. Thi ình, cho Nguyn Minh Trit Z tin s c$p   tam danh; bn Lê Bi n 2 ng i Z tin s xut
thân; bn Nguyn Danh Th 3 ng i Z ng tin s xut thân.
X Hi D ng m a á, hòn to nh u ng a.
Ngày Bính Thân, chính phi ca chúa [Trnh Tráng] là Nguyn Th Ngc Tú [16b] mt, tên thuw là
T" Thu$n. Bà là con gái ca Nguyn Hoàng, sinh ra Sùng qu$n công Trnh Kiu và hoàng h$u Ngc Trúc.
Bà có cô cháu gái, ó là con gái ca anh bà là Nguyn Hán, cô này c!ng  &c vào hu  ông cung.
Mùa h, tháng 4, ngày *t Mão, sét ánh núi Mã Yên  Tây Kinh, làm t nt 5 tr &ng. Ngày K
Mùi, chó ngao á  xã Hoàng Mai huy n Thanh Trì phát ra ting kêu nh ting trng.
Tháng 6, chúa ng  lu phía ông, sai thu quân t$p bn. Có l a bc lên  u sông cháy lan
ra ph ph ng  hai bên trái c a [v ng] ph và n c a Triu Nguyên ca triu ình  trong thành, ri
cháy vào ni i n. Nhà vua tránh l a, chy ra  nhà Hoa D ng hu, bn ngày sau mi tr v cung.
H l nh chnh lý k c ng: các i thn và bách quan, c ngày mng mt và r'm thì vào chu
ni i n. i thn vn võ các viên có vn phòng riêng (to  ng ch viên) c mZi tháng 10 phiên vào
chu [17a]  ph  ng. T" ô c và Cai c, Cai i tr xung, hàng ngày vào ph  ng th hu1.
Các nha môn trong ngoài theo nh chc ch ng. Ai thanh liêm, công b'ng, m?n cán, ho+c mãn
kho [ nhi m k`], mà lòng dân ái m, ho+c bn quan có khi bo c , thì nên xét th c, gia thng cho
mt "th" và l u nhi m. Nu không bit th$n trng gi< gìn, làm nhiu vi c nh!ng t , ng i nào nh> thì
bim bãi chc, u%i v, ng i nào n+ng thì sung làm quân2.
Các quan s cai cai qun dân, ct phi vZ v nuôi d zng dân. Nu làm t nhiu dân,  ng i ta
kêu t, tra xét úng s th c thì ình ch vi c cai qun. Nu thy dân kêu cáo mà ch+n  ng ngn tr và
bt giam, ánh $p n+ng thì ghép vào phép n c, nh> hn c!ng bãi chc ình cai qun3.
Mùa thu, tháng 3, ngày Canh Ng, v c Rng  xã Lai Du huy n Thuw Nguyên có v$t gì n%i lên
m+t n c nh u ng i, u trâu, u ng a, u rn, nhiu vô s.
Mùa ông, tháng 10, ngày Tân S u là ngày mng mt có nh$t [17b] th c.
Thng Nguyn Th c làm Thiu uý4.
Cho H<u th lang Nguyn Tun, Bùi Bnh Di, Nguyn T C ng là T th lang, Thiêm ô ng s
Trn V làm Phó ô ng s , T khanh Z Khc Kính, Nguyn Li làm H<u th lang.
Vì bn Trn Nghi làm quan không th$n trng, cho ra làm Tham chính Sn Tây, Phm Phúc
Khánh, +ng Phi Hin, Lê Phan Lâm làm Hin s  Lng Sn, Tuyên Quang, An Qung.
1

Bn Lê Hy không chép.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép.

4

Bn Lê Hy không chép.
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Tháng 11, sai Bc quân t ô c phó t ng Tây qu$n công Trnh Tc thng lãnh t ng s và
doanh c thuc sai ca +ng Th Khoa, cùng vi quan binh châu B Chính trn gi< x Ngh An. óng
dinh  Yên Tr ng huy n Chân Phúc, ly T khanh Giang Vn Minh làm c th, Thái bo Nhc qu$n
công Bùi S Lâm trn gi< Thanh Hoa. Cho T khanh Nguyn Khc Vn làm c ng. Tây qu$n công ra
l nh rn cm. Các [quan quân] d i quyn u nghiêm túc.
[18a]1 Núi xã a Giá  Gia Vin st l 17 tr &ng.
Nhâm Thân, [c Long] nm th 4 [1632], (Minh Sùng Trinh nm th 5).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày K H&i, truy tôn hoàng kho Gin Huy  làm Hin Nhân D# Khánh
Tuy Phúc Hu Hoàng , miu hi u là Kính Tông.
Tháng 2, gia tôn kim sách mj t cho Thái V ng [Trnh Kim] và Trit V ng [Trnh Tùng]. Truy
phong ngân sách mj t cho H$u Trch công [+ng Hun].
Sai Nguyn Th c mang phù tit, sách vàng n bc tin phong v ng t là Thái phó Sùng qu$n
công Trnh Kiu làm Khâm sai tit ch các x thu b ch doanh, kiêm T%ng ni ngoi bình ch ng quân
quc trng s , phó ch ng quc chính thái uý Sùng quc công. M ph  bên trái c a Nam môn, gi là
ph Hùng Uy, +t quan thuc, chia sai quan cm c tit, sách bc, n ng phong em chúa là Hi p
Ngh a dinh thái uý Tung qu$n công Vân làm Tung Nhc công. M ph Hi p Ngh a. [Phong] Phù Ngh a
doanh thái uý D!ng qu$n công Trnh Gia làm D!ng L công, m ph Phù Ngh a. [Phong] Thng Ngh a
doanh thái phó Qu`nh qu$n công làm Qu`nh Nham công, m ph Thng Ngh a.
Sai Nguyn Danh Th làm Tham t#ng, d tán quc chính, gia hàm Thái bo. Nguyn Hc,
Nguyn Khi u làm Thái phó. Lúc ó Khi ã %i sang chc Th &ng th b Binh.
Tháng 3, sai Nguyn Th c và Nguyn Khi u ly t cách quc lão tham d triu chính.
Mùa h, tháng 4, H<u th lang b Li là Nguyn Tun, Nguyn Li b bãi (Li là ng i xã Bt
Th &ng, huy n Ho'ng Hoá). Bn Tun tuyn b% các chc phn nhiu nh!ng lm. Nguyn Li thì nh$n
nhiu ca út. Có câu ca dao r'ng: "Các chc b viên, l zng Bt t$n in" (ngh a là: các chc mà b% cho
 ng i thì hai làng Bt ht rung). Nguyn Th c và Nguyn Khi tham h+c hai ng i y, nên bãi chc.
Gia phong Nguyn Th c làm Thái bo, Nguyn Duy Thì làm Thiu phó. Cho em chúa là Vi t qu$n
công Trình, Luân qu$n công Thc, [19a] Qung qu$n công Hàng, Lng qu$n công Bng, Diên qu$n
công Nha, V ng t là Hng qu$n công L u, u làm Thái bo. V ng t là Tây qu$n công Tc, Phù
qu$n công Lch và Lan qu$n công Hoàng Ngh a Phì u làm Thiu uý.
Ghi công nh<ng ng i i theo ánh d>p  Qung Hoá. Gia phong Thiu bo nh qu$n công
Hoàng Ngh a Phúc làm Thiu phó.
Tháng 5, các quan triu ình bàn mun c T th lang Mai Khê hu Nguyn Tin D!ng chuyn
sang [làm T th lang] b Li. Nguyn Khi nói: "Tr c ây ông y làm  i u tr ng Thanh Hoa, ã
theo tình riêng mà ly ng i này b= ng i kia không xng áng làm chc y". Bèn cho Phó ô ng s
Trn V và H<u th lang b L là Z Khc Kính làm T h<u th lang b Li2. Ct nhc ô cp s trung Li
khoa Nguyn Duy Hiu làm Thiêm ô ng s .
Sai Trn V , Nguyn Quang Minh, Lê Kính, Thân Khuê chia nhau i khám h=i v các quan t%ng
cán  ng ê và các quan li Th"a ty các x, ng i nào chm hay l i, làm [19b] hay tham ra sao.
Tháng 6, ngày mng mt, m a to lin 4, 5 ngày, n c sông Hng y tràn. Chúa và Ph tit ch em
các quân, c zi thuyn i xem  ng ê  các xã Thâm D ng, Yên Duyên, Khuyn L ng huy n Thanh
Trì, chia nhau sai h trúc  ng ê. N c càng y tràn, phi tr v. Sai thu các tin thu lm ca quan
t%ng cán ê sông các x nh$p vào quj công.
1

T 18a và 18b  bn in ca Phm Công Tr b mt do óng lm t 18a và 18b ca quyn XXII vào. Vì v$y  ây chúng tôi tm ly
on vn t ng ng  mt bn chép tay (ký hi u A4  Vi n Hán Nôm) thay th vào; n t 19a li tip t#c dch theo bn in ca
Phm Công Tr.

2

Bn Lê Hy chép rõ: Trn V làm T th lang. Z Khc Kính làm H<u th lang.
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Quý Du, [c Long] nm th 5 [1633], (Minh Sùng Trinh nm th 6).
Mùa xuân, tháng giêng, núi Long Tuyn b %.
Sai Thái phó Hc, Thái bo Hàng, Bng,  ng tham d triu chính. Hàng cùng Ngô Nhân Tri t,
Nguyn Quang Minh chiu b% h hng quân các ph v .
Tháng 2, Nguyn Phúc Nguyên sai quân ánh phá châu Nam B Chính, git quan châu, ly tin
ca kho bt ht dân inh  ó làm lính, +t ra 24 i thuyn.
Tháng 3, á núi a Bút huy n V nh Phúc b st. Hai núi  ging Âm D ng huy n Ph#ng Hoá
[20a] b l.
Sai bn Trn V i hu m nh, ón s thn v n c.
Ngày Quý S u, thn v ca vua Lý Thái Tông  i n C% Pháp vô c di i chZ khác. Sai ni thn
là Phái qu$n công n t. Vài ngày sau [thn v] li tr v chZ c!.
N c sông Cái (i Hà)  xã Yên Duyên huy n Thanh Trì ban êm khô cn i trong mt khc.
Ngày Giáp Dn, gi Tw, có gió ln t" ph ng bc li. m Thnh Li t khô i trong hn mt khc.
Sóng n c sông Nh chm lên, nhiu thuyn b m. Triu thn h+c ti viên tham ngh x H ng Hoá là
Tr ng V! làm quan không c^n th$n, n nZi dân kêu t và tri huy n Nguyn Hàng ch a mãn i tang
mà ngm em vàng bc tâu b$y xin làm chc Lng phó  i n [miu] Tây Kinh. Vua giao xung lu$n ti
Tr ng V! và thu li sc m nh ca Hàng.
Mùa thu, tháng 8, Nguyn Phúc Nguyên sai t ng l$p dinh luj  Thái Xá, ng Hi (ng Hi)
 chng li quan quân.
Bàn vi c i ánh Nguyn Phúc Nguyên. Nguyn [20b] Danh Th ba ln can gián, xin h u binh
cho dân. Không nghe. Tháng 10, sai Tit ch ph em quân n óng  Vân Sàng thuc Gia Vin, trn
ph Thanh Hoa, Sn Nam, Hi D ng, An Qung, Tung Nhc công và D!ng Lê công trn th kinh thành
và trn ph Sn Tây, Kinh Bc, Lng Sn, Thái Nguyên.
Tháng 11, ngày Giáp Dn, chúa em vua thân i ánh, thu b cùng tin. Tháng 12, ngày Tân
D$u, óng  c a b Nh$t L . Ngày K Mão, i di n chng nhau vi quân Thu$n Hoá. Ngày Tân Tw, tin
quân nghi ng hong s& t vz. Bèn rút quân1.
Giáp Tut, [c Long] nm th 6 [1634], (Minh Sùng Trinh nm th 7).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày M$u Tý, là ngày mng mt xung chiu rút quân.
Tháng 2, ngày Tân D$u, xa giá v ti kinh s 2.
Tháng 3, ngày inh H&i, là ngày mng mt, nh$t th c.
Thi hi các c nhân, ly Z bn Nguyn Nhân Tr 5 ng i. Thi ình, cho V! Bt Tuw Z tin s
xut thân, bn Nguyn Nhân Tr [21a] 4 ng i Z ng tin s xut thân (Nhân Tr ng i xã Nguy t
Viên huy n Ho'ng Hoá). Mùa hè, i hn.
Cho Tam D ng hu inh Th Diên làm D ng qu$n công, gia hàm Thiu uý. Th Diên là cháu
7 i ca công thn Lê Li t3.
Mùa thu, tháng 8, thng Nguyn Danh Th hàm Thái bo4.

1

Bn Lê Hy chép tóm tt vi c ánh quân Nguyn trong mt câu.

2

Bn Lê Hy không chép các s ki n này.

3
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Gia thng Nguyn Th c hàm Thái phó chc Th &ng th b H v trí s . By gi ông ã 80 tu%i.
T" khi Trung H ng n nay, mang chc Th &ng th v trí s bt u t" Nguyn Th c.
t Hi, [D ng Hoà] nm u [1635], (Minh Sùng Trinh nm th 8)1.
Mùa h, tháng 6, ban l nh ch cm các quan li hà khc, và rn gii các quan cai khám  
ng các án ki n, ban b cho thi hành 12 iu. Mùa ông, tháng 10, i xá, %i niên hi u là D ng Hoà.
Ngày M$u Tý, Nguyn Phúc Nguyên  Thu$n Hoá mt, th 73 tu%i. Con là Nhân qu$n công Phúc
Lan ni chc, t +t tên thuw Thuw D ng V ng, g i cáo phó [21b] v triu. Sai quan i iu phúng.
Ban m nh cho Phúc Lan làm trn th Thu$n Qung. Nm y Thái bo Nguyn Hc c!ng mt, t+ng Thái
t.
Bính Tý, [D ng Hoà] nm th 2 [1636], (Minh Sùng Trinh nm th 9).
Mùa xuân, sai làm th  a cho quan Tam ty  L zng Qung, nh chuyn t tâu v xin phong
cho v ng mt ln n<a. Ng i Minh không nghe2.
inh S u, [D ng Hoà] nm th 3 [1637], (Minh Sùng Trinh nm th 10).
Mùa xuân, tháng giêng, ngày Tân S u là ngày mng mt, nh$t th c.
Tháng 3, sai s sang nhà Minh. Bn Nguyn Duy Hiu, Giang Vn Minh, Nguyn Quang Minh,
Trn Nghi, Nguyn Bình, Thân Khuê sang cng hàng nm và cu phong.
Mùa h, x Thu$n Hoá ói to3.
Mùa ông tháng 10, thi hi các c nhân, ly Z bn Nguyn Xuân Chính 20 ng i. Thi ình, cho
Nguyn Xuân Chính, Nguyn Nghi, Nguyn Th Khanh Z tin s c$p  . Bn Nguyn H<u Th ng 2
ng i Z tin s xut thân; bn Nguyn [22a] C%n 15 ng i Z ng tin s xut thân (t" khi trung h ng
ti khoa này mi ly Tam khôi [Trng nguyên, Bng nhzn, Thám hoa)4.
Tháng 11, Thái phó trí s Nguyn Th c mt, th 83 tu%i, t+ng Thái t, thuw là Trung Thun.
Tháng 12, ngày Giáp Tý cui tháng, có nh$t th c.
Mu Dn, [D ng Hoà] nm th 4 [1638], (Minh Sùng Trinh nm th 11).
Mùa xuân, tháng giêng, Mc Kính Khoan, t c Thông qu$n công  Cao B'ng mt. Con là Kính V!
li làm phn, tim +t niên hi u là Thu$n c5.
Tháng 3, sai +ng Th Tài l u li gi< kinh s , Chúa thân em quân i ánh Cao B'ng. Quân tin
tr c ánh b thua, thuc t ng là qu$n H b gi+c bt; qu$n Lâm ra tr$n s& chy b ti git. Bèn rút
quân v. Cho T th lang b L là Trn H<u L làm T th lang b Li6.
Tháng 11, sai +ng Th Khoa em quân i trn th  L#c Ngn, Ph &ng Nhãn7.
Tháng 12, ngày Canh Dn [22b] sai Tit ch ph em quân ánh Cao B'ng, Nguyn Danh Th
làm tham tán quân m u, ánh bi ng gi+c  H Lan thuc Cm Hoá, phá 19 ng Hoa Nê, An L...
T ng tiên phong là B$t qu$n công óng n  Vân Tùng. Nguyn Danh Th xin chn t ng khoW em
3000 tinh binh óng  sau i tiên phong; khi quân tiên phong c thng thì quân sau lin tin lên, em

1

Bn Lê Hy ghi nm này là c Long nm th 7 và chú thích là t" tháng 10 %i niên hi u là D ng Hoà.
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Bn Lê Hy không chép.
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4

Bn Lê Hy chép s ki n này nh ng không có on chú thích.

5

Bn Lê Hy không chép.

6

Bn Lê Hy không chép.

7

Bn Lê Hy không chép

736

i Vi t S Ký Toàn Th - Bn K - Quyn XXI

theo 3 ngày l ng khô, ngày êm u%i gi+c, i binh tip theo tin lên, thì có th thu  &c toàn thng,
không nhc sc ct quân ln n<a; không  cho gi+c li trn vào r"ng núi. Quan tit ch không nghe.
Ngày Tân S u, tin vào Cao B'ng, chia quân l &c ch các châu Quy Thu$n, Th &ng Lang, H
Lang. Gi+c u tan chy vào r"ng núi, không  li du vt. Quan quân l u li 10 ngày ri rút v1.
Qui nh hành nghi ph^m ph#c ca các quan  làm chính xác Eng cp.
K Mão, [D ng Hoà] nm th 5 [1639], (Minh Sùng Trinh nm th 12).
Mùa h, tháng 4, nhc rõ li l ki n v nhân mng. Theo nh ch  nm Cnh Thng [23a]
th 6 (1503), ch tch thu in sn, v& con, tài v$t ca bn thân ng i phm ti, nu không  thì cho
phép cung khai in sn ca cha m>, anh em ng i y làm tin bi th ng, không  &c bt lây n h
hàng làng xóm.
Tháng 6, nhc bo v k` hn tin quân.  a th cho ty H Nhu$n doanh Quy o thuc Qung
Tây n c Minh, và quan các châu Yên Bình, Quy Thu$n, H Phiên, H ng V!, h>n h&p sc ánh Cao
B'ng2. Mùa thu, sai Nguyn Duy Thì lên c a quan, ón s thn Nguyn Duy Hiu v n c. Duy Hiu
dâng s nói: "n Yên Kinh, dâng biu cu phong quc v ng, [vua Minh] giao cho b bàn, h cho r'ng
không có vn bn c!  li có th tra xét  &c, nên không cho. Ch ban sc th t ng l thôi"3.
Tháng 10, ngày Quý Tw, chúa [Trnh Tráng] thân i ánh Cao B'ng. óng quân  thành Lng
Sn. Quan th% châu  Trung Quc u áp th ha theo li c. Nhân ó Chúa tin lên óng n  Bc
N?m, chia sai bn +ng Th Tài ánh Mc Kính V!. ánh  à D ng [23b] Hoa Biu, Tr#c Khâm, Vân
ô, u thng4.
Tháng 12, rút quân v. Vì thuc t ng Z Hán Vân, ra tr$n xông lên tr c, có công ln, thng là
H ng qu$n công. Ngoài ra u thng th ng có th b$c (Hán ng i xã Ho'ng Li t, huy n Thanh Trì, là
con ca Th &ng th Z Cnh)5.
Ra l nh ch nhc bo bách ty phi gi< úng chc trách, làm dân vui lòng gm 12 iu.
Canh Thìn, [D ng Hoà] nm th 6 [1640], (Minh Sùng Trinh nm th 13).
Tháng giêng nhu$n, thi hi các c nhân, ly Z bn Phí Vân Thu$t 22 ng i. Thi ình, cho bn
Vn Thu$t 2 ng i Z tin s xut thân. Bn Hoàng Vinh 20 ng i Z ng tin s xut thân. Gia thng
cho Nguyn Danh Th gi< chc ông các trì Kinh diên s 6.
Nguyn Phúc Lan  Thu$n Hoá sai quân ánh phá châu Bc B Chính, bt v& con Hin Tun hu
Nguyn Khc Loát chy v Ngh An, trn th là Tào [24a] qu$n công. Ngô Phúc Vn bt gii v kinh,
giam vào ng#c. Phúc Lan sai ng i n kinh trình bày ti lZi. Xung l nh ch an i bo ban, k li mi
tình thân giao my i, li nói: thái uý và l nh  là tình ngh a rut tht, chí khí nh nhau, sao có th so
hn kém, nên sm x trí... Li  a tin ca Công Khuê, tr li c ng th% Quy Vn, Phúc Lan vâng m nh7.
Nhâm Ng, [D ng Hoà] nm th 8 [1642], (Minh Sùng Trinh nm th 14)8.

1

Bn Lê Hy không chép.
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Bn Lê Hy không chép.
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Bn Lê Hy không chép là s ca Nguyn Duy Hiu.
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Mùa thu, tháng 9, Tit ch thái uý Sùng quc công Trnh Kiu mt, th 42 tu%i, t+ng là Th &ng
t th &ng t ng Sùng Ngh a công, ban thuw là Hùng . Chúa ã cao tu%i, ngh k ln cho xã tc. Vì
cháu ích tôn là Tông qu$n công Trnh Hoành còn nh=, cho nên ch a nh ngôi th t 1.
Tung Nhc công Trnh Vân mt, ban th#y là Trung Tín2.
Chúa d# các quan liêu r'ng chnh lý k c ng ct  chZ khám h=i ki n t#ng và d>p tt trm
[24b] c p. Nên sai quan chia nhau i tr nh$m bn trn. Cho Thái bo Tây qu$n công Trnh Tc trn tr
Sn nam, Thái th ng t khanh Phm Công Tr làm Tán lý, Phù qu$n công Trnh Lch trn th Sn Tây,
H<u th lang b Binh Nguyn Tr"ng làm Tán lý. Qu`nh Nhm công Trnh  trn tr Kinh Bc, H<u th
lang b Công là Nguyn Bình làm Tán lý, Thiu Bo Hoa qu$n công Trnh Sm trn tr Hi D ng, ô cp
s trung H khoa Nguyn Nhân Tr làm Tán lý. u cùng vi Th"a ty tr" b= t tr c, vZ yên dân a
ph ng (Công Tr là ng i xã Liêu Xuyên, huy n  ng Hào).
Cho Nguyn Duy Thì làm Th &ng th b Binh3.
Tháng 11, H<u ô c Yên qu$n công ào Quang Hoa mt, t+ng T ô c (Quang Hoa ng i
xã Tuyn Cam, huy n Thanh Oai)4.
Quý Mùi, [D ng Hoà] nm th 9 [1643], (t" tháng 10 tr i vua Chân Tông Phúc Thái nm
u, Minh Sùng Trinh nm th 15)5.
Mùa xuân, xung chiu i kinh l &c Thu$n Hoá, sai [25a] Tây qu$n công, Qu`nh Nham công
thng l nh i quân cùng bn Tán lý Nguyn Quang Minh, Phm Công Tr, Nguyn Danh Th i tr c
n châu B Chính, ánh úp git t ng gi+c là Thng L ng hu  xã Trung Hoà. Bt viên th ký là Vn
Toàn t , tin óng  c a b Nh$t L . Nguyn Phúc Lan chia quân chng gi<.
Tháng 2, sai Kiên qu$n công Trnh Quân cùng Nguyn Danh Th l u li gi< kinh s và trn ph
các x. Chúa  a vua thân chinh Thu$n Hoá6.
Tháng 3, xa giá óng  xã An Bài thuc châu B Chính, ch bo ph ng l &c cho các t ng.
Tháng 4, vì Ch ng giám Tin Lc hu Lê Vn Hiu (ng i xã Hi Châu, huy n Ngc Sn) xông lên
tr c, phá  &c luj Trung Hoà,  &c thng t c qu$n công7.
Tháng 5, Chúa thy tri nóng n c ra l nh rút quân. L u Tá trn doanh Tin qu$n công Lê Vn
Hiu và H<u trn doanh ông qu$n công Lê H<u c chia nhau óng n  Hoà Trung [25b] thuc K`
Hoa. Cho M$u qu$n công Phm Tt Toàn gi< châu Bc B Chính8.
Mc Kính Hoàn c p vùng Tây Cn x Thái Nguyên. L u th Trnh Quân sai quân cùng biên
t ng ánh u%i  &c9.
T th lang b H kiêm Huy Vn vi n thiêm s Nhân qu$n công Doãn Hy v trí s , thng Thiu
bo. Sau Hy mt, t+ng là Th &ng th b Công (Hy ng i xã C% nh, huy n Nông Cng)10.
Tháng 6, xa giá tr v kinh1.
1

Bn Lê Hy không chép.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép.

4

Bn Lê Hy không chép.

5

Bn Lê Hy chép úng là Minh Sùng Trinh nm th 16.

6

Bn Lê Hy không chép.

7

Bn Lê Hy không chép.

8

Bn Lê Hy không chép.

9

Bn Lê Hy không chép.

10

Bn Lê Hy không chép on cui.
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Mùa ông, tháng 10, ngày 13 là ngày Quý D$u, [vua] sai Qu`nh công Trnh  mang t cáo
nh ng ngôi cho Hoàng thái t Duy H u. Thái t lên ngôi  i n Cn Chính, lúc y mi 13 tu%i. i xá,
%i niên hi u là Phúc Thái, tôn vua lên làm Thái th &ng hoàng, tôn hoàng h$u Trnh th làm Hoàng thái
h$u,  cung c Th. Gia tôn Hoàng thái h$u h Trnh làm Thái hoàng thái h$u. Ngày Nhâm Ng, truy
tôn miu hi u Thái V ng [Trnh Kim] là Th T%; miu hi u [26a] Trit v ng [Trnh Tùng] là Thành
T%.
Ngày *t D$u, sai  ng qu$n công Nguyn Danh Th mang phù tit b'ng ngc, và sách n vàng
 gia tôn chúa [Trnh Tráng] làm i nguyên soái thng quc chính thái th &ng s ph# Thanh V ng.
Thi hi các c nhân, ly Z bn Lê Trí Trch 9 ng i.
Tháng 12, thi ình cho bn Nguyn Khc Thi u 2 ng i Z tin s xut thân, bn Lê ình D 7
ng i Z ng tin s xut thân.
T th lang b Li là Th Hi hu Trn H<u L mt, t+ng là Th &ng th b Công2. L u th Thanh
Hoa là Nhc qu$n công Bùi S Lâm mt, t+ng Thái phó3.

1

Bn Lê Hy không chép.

2

Bn Lê Hy không chép.

3

Bn Lê Hy không chép. Quyn XXI bn Phm Công Tr kt thúc  ây.
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i Vi t S

Ký Bn K Tc Biên
Quyn XXII1

[t Du, Thnh c nm th 3 [1655], (Minh Lch nm th 9, Thanh Thu$n Tr nm th 12)].
[18a] [Phm Công] Tr tin c Lê Thì Hin có tài làm t ng, có th m  ng mt ph ng
di n, không nên vì tht bi tr c mà b= ông ta2. Bèn dùng li, sai theo i ánh. Các t ng tin n K`
Hoa, quân gi+c t rút lui.
Tháng 11, [Trnh] Toàn, [ào] Quan Nhiêu, [Lê] H<u c rút quân v Yên Tr ng. Tây nh
V ng [Trnh Tc] rút quân v kinh s ;  [V!] Vn Thiêm  li làm trn th, D ng H làm c th,
[ào] Quang Nhiêu làm n th, [Phan] H ng To làm c th, u thng l nh quân s s thuc óng 
Yên Tr ng. Li sai Nanh qu$n công Thân Vn Quanh, Li qu$n công M?n Vn Liên, Cai i Nguyn Nh
Khuê, Lê Vn Tin, Lê Vn Hy óng n  xã Tip V! huy n Thiên Lc; Lng qu$n công Nguyn Th Thì
óng n  Minh L ng.
Tháng 12, gia phong Trnh Toàn làm Thiu Bo, m quân doanh T d c ni.
Bính Thân, [Thnh c] nm th 4 [1656], (Minh V nh Lch nm th 10, Thanh Thu$n Tr nm
th 13).
Mùa xuân, tháng giêng, quân Thu$n Hóa ánh úp n ca Tip V! [18b]. Bn Thân Vn Quanh
thua chy. Gi+c kéo ra sông Tam Ch, sáp vào ánh quân thy.
V! Công Quang ra sc chng ánh, Lê S H$u tip cu, ánh phá  &c. V! Vn Thiêm sai Phm
Công Thng lên b xáp ánh, chém  &c ngà voi. Bàn công, thng S H$u làm  c; Công Quang làm
Tham c, t c hu.
Sai Trnh Toàn thng l nh các t ng, trn gi< Ngh An. Bn Vn Thiêm, Quang Nhiêu u thuc
d i quyn. Ly ô cp s Ngô S Vinh, Cp s V! Vinh Tin làm c th. Tháng 2, Tham t#ng th &ng
th b Binh là Liêm qu$n công +ng Th Khoa mt. Th Khoa có vn hc, m u trí, gi< mình thanh liêm
ki m c, c a nhà không my may... (mt mt ch<). Th 64 tu%i t+ng Thiu bo, gia phong là Phúc
thn3. Mùa h tháng 5, thuyn gi+c vào c a bin Nam Gii ánh úp thy quân. Bn Lê S H$u, Nguyn
H<u Sc, Bùi S L ng, Thái Bá ...4.

1

Quyn XXII ch có t 18 b óng nhm vào v trí t 18 quyn XXI.

2

Bn Lê Hy không chép, nh ng ý này có trong Lch triu hin ch ng loi chí (Nhân v$t chí) ca Phan Huy Chú, on nói v Lê Thì
HIn.

3

Bn Lê Hy không chép s ki n này.

4

T 18b kt thúc gi<a câu vi t" Bá.

