




Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi là một tuyển tập 46 bài thơ và ký 
viết bằng chữ Nôm do chúa Trịnh Cương (1686-1729) viết mỗi khi 
ông đi thăm quan, thưởng ngoạn các chùa và danh lam thắng cảnh 
ở phía Bắc Việt Nam. Chúa Trịnh Cương là vị chúa thứ 6 trong 
dòng họ Trịnh. Ông được coi là một vị minh quân thông minh, 
biết đối nhân, xử thế, thừa hưởng và nuôi dưỡng giai đoạn yên 
bình nhất trong lịch sử Trịnh- Nguyễn phân tranh. Sau 45 năm nội 
chiến bất phân thắng bại từ năm 1627 đến 1672 giữa chúa Trịnh ở 
miền Bắc hay còn gọi là Đàng Ngoài với chúa Nguyễn ở miền Nam 
hay còn gọi là Đàng Trong, nước Việt Nam được chia ra làm 2 
lãnh thổ, lấy sông Gianh làm biên giới. Mặc dù về mặt danh nghĩa, 
các chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều mang khẩu hiều Phù Lê 
nhưng thực chất là muốn thôn tính và mở rộng quyền lực của 
mình. Trong giai đoạn này các vua Lê ở Đàng Ngoài chỉ là bù 
nhìn, không có thực quyền và đôi khi bị đối xử không mực. Tuy 
nhiên khi Trịnh Cương tại vị, ông đã thể hiện sự kính trọng đối 
với vua Lê Dụ Tông. Đây được coi là một chính sách khôn ngoan 
nhằm tranh thủ sự ủng hộ của những người vẫn còn trung thành 
với nhà Lê. Ông đã tiến hành một loạt các cải cách về kinh tế, quân 
sự. Ông gần gũi và quan tâm đến đời sống của dân. Mặc dù những 
bài thơ và ký trong tập Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi đều là 
những bài vịnh cảnh nhưng qua đó đã thể hiện một cách rất rõ nét 
tấm lòng của tác giả hướng tới một đất nước bình yên.

Chủ quán kính cáo:
Quán Ven Đường mượn quyển sách nầy từ Thư Viện Trường 
Đại Học Yale để quí khách cần thì tham khảo
Đây chỉ là miếng giấy ghi note, có thể gở ra không làm hư 
quyển sách. 
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