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Vi®t SØ Tiêu Án
Xét theo thiên Vû C¯ng, nß¾c Vi®t · v« phía nam ð¤t Dß½ng Châu. Theo sách
Thiên Quan, t× sao Ð¦u mß¶i mµt ðµ qua sao Khiên Ngßu ðªn sao ChÑc Næ bäy ðµ là tinh
kÖ. K¬ v« sao thì · v« ngôi sØu, cùng mµt ph§n dã tinh truy®n v¾i nß¾c Ngô. Cõi nam là
Vi®t môn, có r¤t nhi«u nß¾c nhß Âu Vi®t, Mân Vi®t, LÕc Vi®t, cho nên g÷i là Bách Vi®t. B·i
vì mi«n này · phía nam Dß½ng Châu, nên lÕi g÷i là Nam Vi®t. Vùng ð¤t t× núi Ngû Lînh
xu¯ng phía nam thuµc v« Nam Vi®t. An Nam là mi«n ð¤t · phía nam nß¾c Vi®t nay là qu¯c
hi®u thß¶ng g÷i.

H÷ H°ng Bàng
Xét t× hµi D¥n sinh ra loài ngß¶i, t¤t có ngß¶i xu¤t chúng ð¬ làm chúa t¬. T× vua Nhân Hoàng ðªn
vua Th¥n Nông là ð¶i thÑ chín trong s¯ mß¶i chín ð¶i, g÷i là Thi«n Thông1. Còn muôn nåm trß¾c ðó, há ð«u
là m¶ m¸t cä sao? Mãi ðªn ð¶i cháu b¯n ð¶i vua Th¥n Nông, b¡t ð¥u cüa mß¶i kÖ S½ H¤t m¾i có ðª vß½ng
ra ð¶i sao? Vån hiªn khôNg ðü ð¬ xét, truy®n ký không truy«n lÕi, biªt cån cÑ vào ðâu mà khäo cÑu? Nay
hãy nhân ðó mà truy«n thu§t lÕi, chép lên ð¥u ngoÕi kÖ.

KINH D¿´NG V¿´NG
Nß¾c Vi®t ta thu· trß¾c, tß½ng truy«n vua ð¥u tiên là Kinh Dß½ng Vß½ng. Cháu ba ð¶i vua Viêm Ðª
là Ðª Minh ði tu¥n thú mi«n Nam, g£p Vø Tiên næ l¤y làm vþ, sinh con là Lµc Tøc. Lµc Tøc là ngß¶i ðoan
chính. Vua yêu quý lÕ thß¶ng, mu¯n l§p làm kª tñ. Nhßng Lµc Tøc nhß¶ng ð¸a v¸ ðó cho anh là Nghi, vua
bèn phong cho Lµc Tøc làm vua tÕi mi«n Nam ð¤t Vi®t, ðó là Kinh Dß½ng Vß½ng. Kinh Dß½ng Vß½ng l¤y
con gái Ðµng Ðình Quân, sinh ra LÕc Long Quân (theo sách sØ cû có chép, LÕc Long Quân lên ngôi nåm
Nhâm Tu¤t, ð£t qu¯c hi®u là Xích QuÖ, nay bö b¾t vi®c ðó ði).
Xét nß¾c Vi®t ta l§p qu¯c, tuy · sau ð¶i vua Hy và Hi®t nß¾c Tàu, mà vån tñ chßa có, ký tá còn
thiªu, v« ph¥n thª thÑ niên kÖ, chính tr¸ phong tøc ðáng nghi hay ðáng tin ð«u không có gì ðü làm chÑng cÑ.
Ông Chu TØ nói r¢ng: "Ð÷c sách không nên ð¬ sØ quan d¯i ðßþc mình"; cho nên chæ Quách Công, HÕ Ngû
trong sách Xuân Thu cûng còn có sñ nghi ng¶. Ông MÕnh TØ · Thiên Vû Thành chï trích l¤y hai ba ðoÕn mà
thôi, nªu dçn dùng l¶i nói mà không xét ðªn l¨ phäi, tác giä d¯i ta, ta lÕi tin vào ðó ð¬ d¯i ngß¶i sau, có nên
không?.
SØ cû chép: Vua LÕc Long làm vua t× nåm Nhâm Tu¤t, v§y nhà chép sØ ðã cån cÑ vào ðâu mà tính
kh·i ð¥u t× nåm Giáp Tý cho ðªn nåm Nhâm Tu¤t ðßþc? SØ ghi các ð¶i vua LÕc Long, tÕi sao ðªn ð¶i Hùng
Vß½ng lÕi chép s½ lßþc? Xích QuÖ là gì mà l¤y làm tên kiªn qu¯c? Mµt loÕi hoang ðän nhß thª nên tß¾c hªt
ði, là vì sØ cû sßu tìm truy®n c±, thêu d®t thành vån, c¯t cho ðü s¯ ð¶i vua. Nhæng chuy®n l¤y · sách Trích
quái, U linh, cûng nhß B¡c sØ l¤y sách · Nam hoa h°ng li®t2. Nªu nh¤t khái cho là dã sØ không ðü tin, thì
1

Thi«n Thông và S½ H¤t cûng là ð¶i H°ng Hoang.

2

Nam hoa h°ng li®t là mµt tác ph¦m cüa Trang TØ.
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theo ðâu ð¬ biªt ðü vi®c chª tác l¾n lao ðßþc? Cho nên ði«u gì g¥n l¨ phäi thì ð¬ lÕi, ði«u gì không khäo cÑu
ðßþc thì b¾t ði. SØ chép Ðª Minh l¤y con gái Vø Tiên sinh ra Kinh Dß½ng, cùng v¾i sØ nhà Nguyên Ngøy
chép: Tøc ngæ nói C§t Phân Hoàng ðª không có vþ, hai ði«u này cûng gi¯ng nhß nhau. ÐÕi ðª các b§c thánh
th¥n là khí thiêng chung ðúc, có khác ngß¶i thß¶ng, ho£c là có lý. Ðªn nhß vi®c Kinh Dß½ng l¤y con gái
Ðµng Ðình, LÕc Long l¤y nàng Âu C½, loài · nß¾c, loài · cÕn l¤y nhau, th¥n v¾i ngß¶i · lçn, l¶i ðó tña h°
không hþp l¨ thß¶ng. Tôi trµm nghî: gi¶i ð¤t m· mang d¥n d¥n, nß¾c ta nhân vån · sau Trung Qu¯c, nß¾c
løt ð¶i vau Nghiêu chßa bình, cái vÕc xßa vua Vû chßa ðúc, mênh mang bi¬n Quª Häi vçn là t± r°ng r¡n ma
quÖ tø h÷p,nhæng chuy®n kÏ quái sao lÕi không có? Chuy®n ð¶i Chu nß¾c dãi con r°ng tø lÕi mà sinh ra
ngß¶i con gái còn ðßþc, hu¯ng chi v« ð¶i Kinh Dß½ng LÕc Long? Vi®c tña h° lÕ mà không phäi lÕ và cûng
không nên tñ cho là h©p hòi nhß con hÕ trùng thì m¾i phäi.

LÕc Long Quân
Con vua Kinh Dß½ng là Sùng Lãm lên làm vua g÷i là vua LÕc Long, l¤y bà Âu C½, có thai ðü ngày
tháng, sinh ra 100 con, LÕc Long thß¶ng bäo Âu C½ r¢ng: "Ta là gi¯ng R°ng, nàng là gi¯ng Tiên, nß¾c v¾i lØa
khác nhau, khó · chung ðßþc", bèn chia nhau, 50 ngß¶i con theo cha v« mi«n bi¬n; 50 ngß¶i con theo m©
v« mi«n núi, suy cØ ngß¶i con trß·ng n¯i ngôi là vua Hùng Vß½ng. Xét trong truy®n chép th¶i b¤y gi¶ vua
LÕc Long v« · trong ðµng nß¾c. Dân có vi®c gì thì kêu to lên r¢ng: "B¯ · ðâu? LÕi ðây v¾i ta" thì Long Quân
lÕi ngay.
B¤y gi¶ Ðª Lai ( là con Ðª Nghi) ði tu¥n ðªn ch½i, xem phong cänh núi sông. Nàng Âu C½ mµt mình
· hành cung. Ngß¶i trong nß¾c kh± v« ngß¶i phß½ng B¡c qu¤y nhi-u, lÕi g÷i Long Quân ra, Long Quân
trông th¤y nàng C½ ð©p mà b¢ng lòng l¤y, ðßa v« cho · trong bi¬n. SØ kiêng không nói vi®c ¤y ra, chï nói là
l¤y con gái Ðª Lai, là vì x¤u h± viêc chim chuµt trai gái không khác gì c¥m thú, ð«u là vi®c không nên nói ra,
không b¢ng bö ði thì h½n. Trong truy®n lÕi chép: LÕc Long cùng v¾i Âu C½ chia con ra m²i bên mµt næa,
theo cha m© lên núi và xu¯ng b¬, có vi®c gì cûng cho nhau biªt. Âu C½ ðßa 50 con ðªn · Phong Châu, tôn
ngß¶i con trß·ng, ð¶i ð¶i g÷i là Hùng Vß½ng. Nhà làm sØ mu¯n l¤y ngß¶i theo cha làm chính th¯ng, nên ð±i
l¶i vån mà nói r¢ng: 50 con theo cha · phía Nam, mà l¤y Hùng Vß½ng ð¬ ð¶i sau, khiªn cho vi®c m¤t sñ
th§t, ngß¶i ð÷c sách không th¬ không nghi ðßþc, nªu Long Quân không phäi là gi¯ng Ðµng Ðình sinh ra thì
không c¥n bi®n lu§n làm gì. Long Quân mà quä là gi¯ng Ðµng Ðình, thì loài · dß¾i nß¾c t¤t nhiên không th¬
· trên bµ ðßþc. Nhæng ngß¶i con theo m© ai cûng phäi l® thuµc Long Quân, há có l¨ t¤t nhæng ngß¶i theo
cha m¾i có th¬ ðßþc làm vua chúa, mà nhæng ngß¶i theo m© chï có th¬ làm man m÷i ß? Trong sØ cû Ngô Sî
Liên nói r¢ng: Ð¶i Hùng Vß½ng dñng nß¾c chia ð¤t nß¾c làm 15 bµ, ngoài 15 bµ ð«u có trß·ng tá, l¤y các
con thÑ chia tr¸ t×ng n½i: lÕi bäo r¢ng 50 con theo m© v« núi, thì m© làm Quân trß·ng, m²i con ð«u làm chü
mµt phß½ng, mà l¤y tên g÷i là "nam phø ðÕo", "næ phø ðÕo" cüa b÷n man tù ngày nay làm chÑng c¾, không
biªt thuyªt ¤y có t± thu§t ðâu không? Ho£c có ngß¶i höi ðë ra mµt b÷c tråm trÑng, vi®c ¤y có chång? Xin trä
l¶i r¢ng: con r°ng sinh ra tñ nhiên có cái khác phàm tøc, thì vi®c ðë trÑng có gì là lÕ, nhßng cûng là mµt
thuyªt không theo l¨ thß¶ng.
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HÙNG V¿´NG
Hùng Vß½ng là con vua LÕc Long, dñng nß¾c ð£t tên là Vån Lang, ðóng kinh ðô · Phong Châu
(Phong Châu theo sØ cû: ðông ðªn b¬, tây ðªn Ba Thøc, b¡c ðªn Ðµng Ðình, nam tiªp giáp H° Tôn)1 chia
nß¾c làm 15 bµ; ch² vua · g÷i là Vån Lang, con trai vua g÷i là Quan lang, con gái vua g÷i là MÜ nß½ng,
tß¾ng vån g÷i là LÕc h¥u, tß¾ng võ g÷i là LÕc tß¾ng. Quan Hæu tß coi vi®c g÷i là B° chính, thª t§p truy«n ð¶i
giæ chÑc g÷i là Phø ðÕo, 18 ð¶i ð«u hi®u g÷i là Hùng Vß½ng (15 bµ là: Giao Chï, Chu Diên, Vû Ninh, Phúc
Lµc, Vi®t Thß¶ng, Ninh Häi, Dß½ng Toàn, Løc Häi, Vû Dinh, Hoài Hoan, CØu Chân, Bình Vån, Tân Hßng,
CØu ÐÑc).
Th¶i b¤y gi¶ dân mi«n r×ng núi, th¤y sông ngòi khe lÕch có tôm cá, rü nhau ði b¡t ð¬ làm ð° ån, b¸
gi¯ng thu°ng lu°ng làm hÕi, tâu rõ vi®c v¾i vua, vua bäo r¢ng loài s½n man cùng v¾i loài thüy tµc khác nhau:
yêu cái gì gi¯ng mình, ghét cái gì lÕ khác mình, nên có chuy®n nhß thª; bèn sai l¤y mñc thích và v¨ các loài
thüy quái vào mình, t× ð¤y thu°ng lu°ng trông th¤y không còn làm hÕi næa, cái tøc v¨ mình cüa Bách Vi®t
b¡t ð¥u t× ðó.
Nß¾c Vi®t ta khi m¾i vào c¯ng nhà Chu, tñ xßng là h÷ Vi®t Thß¶ng, dâng con bÕch trî, chín l¥n ð±i
trÕm m¾i ðªn ðßþc, ông Chu Công úy lÕo cho v«, cho nåm c² xe ð£t kim chï nam ð¬ chï l¯i v«.

L‡P Ð‹N TH–
TH– ÐºC PHÙ Ð‘NG
Xét sØ cû: — bµ Vû Ninh2 làng Phù Ð±ng3, có ngß¶i nhà giàu sinh con trai lên 3 tu±i, ån u¯ng béo
nh¾n, nhßng không biªt nói cß¶i. G£p khi trong nß¾c có hÕn, vua sai ngß¶i ði rao tìm có ai ðánh lui ðßþc
gi£c, ti¬u nhi ¤y tñ nhiên nói ðßþc, bäo m© ðón m¶i sÑ giä, nói r¢ng: "Xin mµt thanh kiªm, mµt con ngña, thì
vua s¨ không lo gì". Vua cho gß½m và gña, ti¬u nhi ¤y nhäy lên mình ngña, vung gß½m ði trß¾c, quan quân
theo sau, ðánh nhau v¾i gi£c · chân núi Vû Ninh, gi£c quay giáo lÕi ðánh lçn nhau, còn dß ðäng suy søp lÕy
kêu lên là thiên tß¾ng, cùng nhau ð¥u hàng. Ti¬u nhi nhäy lên ngña bay lên trên không ði m¤t. Vua sai l§p
ð«n th¶. V« sau vua Lý Thái T± phong làm Xung thiên Th¥n Vß½ng. (Ð«n th¶ · làng Phù Ð±ng bên chùa Kiªn
S½). LÕi xét trong khoäng núi huy®n Quª Dß½ng (nay thuµc tïnh B¡c Ninh), hãy còn ngña ðá b¸ gãy làm hai
ðoÕn, ð¥u ngña và hai chân sau n¢m ngä · dß¾i núi, · ðïnh núi, có n«n nhà cû, tøc g÷i là "Ân vß½ng dài" b¸
Ð±ng Thiên Vß½ng ðánh phá vÞ, núi có tre s¡c vàng l¯m ð¯m, Thiên Vß½ng cÞi ngña s¡t, nh± tre ðu±i ðánh
gi£c, quân gi£c thua chÕy, ðªn núi Sóc S½n huy®n Kim Hoa (nay thuµc xã Phù Linh, huy®n Sóc S½n, Hà Nµi),
Thiên Vß½ng bay lên không ði m¤t, cho nên có ð«n th¶ · thôn Thanh Tßþng huy®nh Kim Hoa, nay · ð«n
cûng có ngña ðá.

1

Phong Châu: Nay là vùng Thành ph¯ Vi®t Trì (và phø c§n) tïnh Phú Th÷ Duyên cách nß¾c ta th¶i Hùng Vß½ng rµng h½n so v¾i sau này,
phía b¡c rµng quá biên gi¾i hi®n tÕi thuµc mµt s¯ huy®n các tïnh Vân Nam, Quäng Tây, Quäng Ðông, (Trung Qu¯c). Ba Thøc, này
thuµc tïnh TÑ Xuyên (Trung Qu¯c), Ðµng Ðình này là tïnh H° Nam (Trung Qu¯c) và H° Tôn nay là vùng cñc nam Trung Bµ (Vi®t
Nam).

2

Bµ Vû Ninh, vùng các tïnh B¡c Ninh, B¡c Giang và ph¥n Hà Nµi · phía b¡c sông H°ng sông Ðu¯ng.

3

Nay là xã Phù Ð±ng, huy®n Gia Lâm, Hà Nµi.
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VUA N¿•C THøC SAI Sº GIÄ ÐŠN C…U HÔN, HÙNG V¿´NG
T» CH•I
CH •I
Xét sØ cû: V« ð¶i cu¯i Hùng Vß½ng, vua có ngß¶i con gái là MÜ Nß½ng, Vua nß¾c Thøc1 nghe tiªng,
sai sÑ giä ðªn c¥u hôn, LÕc h¥u can ngån nói r¢ng: "H÷ mßu toan chiªm nß¾c ta, mßþn tiªng c¥u hôn, không
nên cho". H¯t nhiên th¤y có hai ngß¶i ð«u ðªn c¥u hôn, Vua l¤y làm lÕ höi, thì mµt ngß¶i xßng là S½n Tinh,
mµt ngß¶i xßng là Thüy Tinh, vua bäo r¢ng: "Ta có mµt con gái, không th¬ gä cho hai ngß¶i ðßþc, nay ta
ð¸nh ß¾c, h- ai ðªn rß¾c trß¾c thì gä cho". Sáng hôm sau, S½n Tinh ðªn trß¾c ðem ðü sính nghi, vàng ng÷c
và chim r×ng ðü thÑ. Vua y h©n gä cho S½n Tinh, S½n Tinh rß¾c vþ v« núi Tän Viên, · trên ng÷n núi cao.
Thüy Tinh ðªn sau bu°n bñc, ðem lòng thù h§n, bèn dâng nß¾c løt to, ð¯c xu¤t loài thüy tµc ðu±i theo. Vua
cùng v¾i S½n Tinh chång lß¾i s¡t ch£n ngang thßþng lßu ð¬ giæ, nay dòng sông Thøy Hß½ng thuµc huy®n T×
Liêm còn có lß¾i s¡t · ð¤y; ngß¶i ta thïnh thoäng trông th¤y Thüy Tinh theo ðß¶ng sông khác, t× Phü Lý
Nhân2 vào s½n cß¾c huy®n Quäng Oai3, theo b¶ sông Hát Giang4 ra sông l¾n vào sông Ðà, ðánh núi Tän
Viên5, ði ðªn ðâu nß¾c vào thành vñc, ð¥m, chÑa ð¥y nß¾c, mßu ð° ðánh úp; S½n Tinh khéo th¥n thông
biªn hóa, sai ngß¶i Mán kªt tre làm phên ngån nß¾c, dùng nö b¡n ra, các loÕi có väy b¸ tên nö b¡n ðau chÕy
tán loÕn, Thüy Tinh vçn khônhg phÕm ðßþc ðªn ch² S½n Tinh ·.
Xét hai vi®c Thiên Vß½ng phá gi£c và S½n Tinh tranh vþ, ð«u do sách Trích quái nhu§n s¡c thêm
vào, nhßng không nói ðªn quân nhà Ân, không nói ðªn ðúc ngña s¡t, không nói vß½n mình ra thành ngß¶i
cao l¾n, thì ðã nghi vi®c quái ðän r°i, ðªn nhß chuy®n S½n, Thüy tranh vþ cûng do kë hiªu sñ l¤y chuy®n
dâng nß¾c løt ng§p núi làm chuy®n S½n, Thüy ðánh nhau, tä ra mµt câu chuy®n ð¬ chÑng th§t vi®c ðó, chép
làm thñc løc.
Còn vi®c thoát móng rùa v« ð¶i trß¾c, thoát móng r°ng · ð¶i sau, phù hþp v¾i nhau, th§m chí th½
mµng, truy®n ma, không vi®c gì là không biên chép, cho ðªn thu§t chæa thai, ca dao v« ngh« thu¯c, cûng
ð«u chép cä. Nói vi®c mà không so v¾i l¨ phäi, bàn vi®v kÏ quái mà thành ra nói d¯i; có lý nào ðem bµ sØ tin
th§t cüa mµt nß¾c, mà làm ra mµt bµ chép truy®n kÏ quái ðßþc. Duy có núi Tän Viên là t± s½n nß¾c ta, Ð±ng
Thiên Vß½ng là v¸ danh th¥n. V§y hãy cÑ theo sØ cû mà chép ð¬ truy«n nghi v§y.
Trên ðây ð¶i H°ng Bàng tñ vua Kinh Dß½ng (ð°ng th¶i v¾i Ðª Nghi) ðªn ð¶i Hùng Vß½ng thÑ 18
cµng hai nghìn sáu tråm hai mß½i hai nåm (2.622).
L¶i thông lu§n: Thß¶ng ð÷c sách ngoÕi kÖ tñ ð¶i LÕc Long ðªn Hùng Vß½ng, ß¾c ch×ng vào th¶i ðÕi
hiên, Hi®u Tân, Dß½ng bên Tàu, nhæng chuy®n m¤t mác thì ðã có lý, nhæng chuy®n m¶ m¸t thì tìm höi ð¬
biªt, gi¯ng nhß thê gi¾i Hæu Sào, T÷ai Nhân tr· v« trß¾c. Trung Qu¯c tñ ð¶i Ðß¶ng, Ngu ðªn ð¶i Chu, nhân
vån ðã th¸nh l¡m, nên ð¶i n÷ sang ð¶i kia, ðã có thay ð±i, ð¶i h§u hay ð¶i bÕc, ð¶i th¸nh hay ð¶i suy. nß¾c ta
ðß½ng th¶i LÕc Hùng, vua thì mang cái ðÑc hoà yên l£ng vô vi, mà dÕy bäo dân v¨ mình, u¯ng nß¾c b¢ng
mûi, dân không có nhæng sñ phi«n nhi-u v« vi®c thôi ð¯c thuª má, không phäi giam giæ. Vua và dân tß½ng
thân nhau trong cuµc ð¶i ðªn vày nghìn nåm, có th¬ g÷i là ð¶i chí ðÑc, nßóc cñc lÕc. Tñ nhà T¥n ð£t ra chÑc

1

Thøc: V« nß¾c Thøc, ðã có nhi«u ý kiªn khác nhau, song g¥n ðây nhi«u ý kiªn cho r¢ng nß¾c Thøc cüa Thøc Phán n¢m trong lãnh th±
nß¾c Vån Lang, thuµc vùng Yên Bái, Lào Cai hi®n nay.

2

Phü Lý Nhân, nay là tïnh Hà Nam.
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Quäng Oai, nay là huy®n Ba Vì, tïnh Hà Tây.
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Hát Giang, là sông H°ng ðoÕn huy®n Phúc Th÷, Hà Tây.
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Tän Viên, tÑc núi Ba Vì, huy®n Ba Vì, Hà Tây.
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thái thú uý, h÷ Tri®u m¾i kh·i lên · ð¤t Nam Häi1, Nhiên H§u m¾i biªt cách chép sØ biên niên, có B¡c sØ ð¬
cùng tham khäo dßþc. Ðªn nhß Kinh Dß½ng t¾i An Dß½ng Vß½ng, h½n hai nghìn sáu tråm nåm(2600) m¤y
tri«u ðÕi, m¤y thª, m¤y niên, nåm giáp Tý này thì lên, ðªn nåm Giáp Tý sau thì không còn. H÷ H°ng Bàng
kh·i t× nåm Nhâm Tu¤t, ðªn hªt nåm Qúy Mão, Hùng Vß½ng m¤t nß¾c, An Dß½ng n±i lên, ðích xác thuµc
thuµc v« nåm 57 ð¶i vua Chu noãn. LÕi l¤y con toán mà k¬ xem t× khoäng ð¶i Kinh, ð¶i Hùng, 20 ð¶i vua
2622 nåm, nhi«u ít tr× ði bù lÕi, m²i vua ðßþc 120 tu±i. Ngß¶i ta không phäi là vàng ðá, sao lÕi s¯ng lâu
ðßþc nhß thª?Ði«u ¤y lÕi càng không không th¬ hi¬u ðßþc. SØ và truy®n kh± v« n²i vån hiªn không ðü, l¤y
vua kh· ð¥u là Kinh Dß½ng, t¤t phäi có v¸ vua nào là cu¯i, nhân ti®n l¤y s¯ nåm th×a, k¬ t× ð°ng th¶i v¾i Ðª
Nghi ðªn nåm nhà T¥n ð£t quân mà tính, mang s¯ nåm tr· v« trß¾c cho vào ð¶i Hùng Vß½ng, tr· v« sau cho
v« ð¶i An Du½ng, cho ðü s¯ hai kÖ.

Nhà Thøc
An Dß½ng Vß½ng
An Dß½ng Vß½ng tên là Phán, ngß¶i Ba Thøc2, · ngôi vua 50 nåm, lúc trß¾c thß¶ng ðánh nhau v¾i
Hùng Vß½ng ð«u b¸ thua tr§n, Hùng Vß½ng nói r¢ng ta có th¥n lñc, nß¾c Thøc không sþ ta ß? Thª là không
sØa sang võ b¸, su¯t ngày chï l¤y ån u¯ng làm vui, quân Thøc ðánh ðªn g¥n, còn say rßþu không tïnh, bèn
th± ra máu nhäy xu¯ng giªng. Quan quân ð«u ð¥u hàng. Vua Thøc ðã thôn tính ðßþc ð¤t nß¾c r°i, bèn ð±i
Qu¯c hi®u là Âu LÕc, kinh ðô · Phong Khuê3.
Theo sØ cû, lúc trß¾c vua Thøc c¥u hôn v¾i con gái vua Hùng Vß½ng mà không ðßþc, l¤y làm gi§n
l¡m, d£n lÕi con cháu phäi di®t cho ðßþc nß¾c Vån Lang; ðªn b¤y gi¶ Vua có sÑc mÕnh, m¾i l¤y ðßþc nß¾c
Vån Lang.

C‘ LOA THÀNH
Theo cñu sØ: Vß½ng ð¡p thành · ð¤t Phong Khuê, rµng 1.000 trßþng, quanh co hình nhß ruµt ¯c, g÷i
là Loa thành lÕi có tên là Trung Qui thành, ngß¶i nhà Ðß¶ng g÷i là Côn Lôn thành, có ý nói là thành r¤t cao.
Lúc ð¥u Vß½ng xây Loa thành, xây ðªn ðâu l· ðªn ð¤y, Vß½ng lo l¡m, làm l- c¥u ðäo xin ð¡p lÕi, có v¸ th¥n
hi®n ra · cØa thành, Vß½ng m¶i vào höi, v¸ th¥n nói: Phäi ch¶ Thanh Giang sÑ ðªn, nói r°i li«n cáo t× ði;
ngày hôm sau d§y s¾m, Vß½ng ra thành th¤y con rùa vàng n±i lên m£t sông, t× phía ðong ðªn, tñ xßng là
Thanh Giang sÑ, nói nhß ngß¶i, bàn vi®c v« sau, Vß½ng m×ng l¡m, l¤y cái mâm vàng ðñng con rùa ¤y, höi
duyên c¾ tÕi sao thành ð±, con rùa nói r¢ng: Thành này là linh khí cüa non sông, con vua trß¾c phø vào ð¤y,
mu¯n báo thù cho nß¾c, ¦n trong núi Th¤t Di®u, trong núi ðó có ma, là h°n phách mµt ngß¶i con gái hát ð¶i
trß¾c. Bên cÕnh núi có cái quán, chü quán tên là Ngµ Không, có mµt ngß¶i con gái và trong nhà có nuôi con
gà tr¡ng, h°n phách con ma nh§p vào con gà ðó, thß¶ng làm hÕi ngß¶i ði ðß¶ng; yêu khí ngày mµt th¸nh,
nên làm ð± ðßþc thành, nªu giªt ðßþc con gà ¤y ð¬ mà tr× yêu khí ði, thì thành tñ nhiên væng b«n. Vß½ng
bèn dçn con Kim Qui ðªn ch² quán n¢m nghï, ðªn ðêm nghe tiªng con quÖ lÕi gõ cØa, con Kim Qui m¡ng,
quÖ không dám vào, ðªn khi gà gáy sáng thì bö ði, con Kim Qui lÕi bäo vua ðu±i theo, ðªn núi Th¤t Di®u4,
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Nam Häi, nay thuµc tïnh Quäng Ðông (trung qu¯c).
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Thñc ra, sñ chï ð¸nh quê cüa Thøc Phán · BA Thøc (TÑ Xuyên - Trung qu¯c) là sai, xem chú thích · trang 10.
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Phong Khuê nay là thành C± Loa cû

4

Nay thuµc xã Thøy Lâm, huy®n Ðông Anh, Hà Nµi, cûng g÷i là núi Sái.
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không th¤y gì. Khi ðã v« ðªn quán, chü quán sþ l¡m, höi dùng thu§t gì mà tr× ðßþc quÖ. Vß½ng nói: Giªt con
gà cüa nhà này mà tª, có th¬ tr× ðßþc. Khi con gà b¸ giªt r°i, ngß¶i con gái ¤y cûng chªt, bèn sai ðào núi ¤y
tìm ðßþc nhæng ð° c± nhÕc khí và n¡m xß½ng tàn, ðem ð¯t ra gio, loài yêu m¾i tuy®t ðßþc. NØa tháng thì
xây xong thành, con Kim Qui cáo t× ði, Vua cäm tÕ, và xin choðßþc cách gì ð¬ ch¯ng ngoÕi xâm; con Kim
Qui trút cái móng trao cho vua mà nói r¢ng: Nß¾c an hay nguy sÇn có thiên s¯, ngß¶i cûng phäi có phòng b¸,
nªu có gi£c ðªn thì l¤y cái móng này mà làm cái lçy nö, hß¾ng v« phía ð¸ch mà b¡n, thì không có sþ gì cä.
Vua sai b¥y tôi là Cao L² chª ra cái nö th¥n, l¤y móng rùa ¤y làm lçy nö, g÷i là Linh quang kim träo Th¥n n².
Khi Cao Bi«n nhà Ðß¶ng bình xong Nam Chiªu1, kéo quân v« qua Vû Ninh, n¢m mµng th¤y d¸ nhân xßng là
Cao L², tñ nói ð¶i trß¾c giúp An Dß½ng có công ðánh gi£c, b¸ LÕc h¥u dèm pha, vua thß½ng là không có l²i,
thß·ng cho mµt dãy non sông, quän lînh vi®c ðánh gi£c cß¾p và vi®c mùa màng cày c¤y, ð«u làm chü cä,
nay tôi theo ông ði phá ð¸ch, lÕi v« ðªn ch± Bµ cüa tôi, dámxin cáo t× ði v«. Ông Bi«n thÑc d§y, ðem vi®c
mµng ¤y nói v¾i các quan liêu tá và có th½ r¢ng:
T¯t ð©p ð¤t Giao Châu,
Muôn ð¶i truy«n ðã lâu.
C± hi«n còn ðßþc th¤y,
Vçn không phø lòng ðâu.
Núi Th¤t Di®u · làng An Khang, huy®n Yên Phong. Loa thành là C± Loa, huy®n Ðông Ngàn2.
SØ th¥n bàn r¢ng: Sách ngoÕi sØ truy«n lÕi, sao nhi«u chuy®n lÕ thß¶ng nhß thª?
Con rùa to hai thß¾c hai t¤c ð¬ nuôi, 60 nåm con rùa chªt, l¤y xß½ng rùa ¤y ð¬ bói g÷i là
khách quy. Con rùa nói: S¡p v« ð¤t Giang Nam không g£p dßþc, mà chªt · ð¤t T¥n. Ðó là
l¶i nói cüa ngß¶i bói rùa, cûng còn có lý. Vi®c ma làm ð± thành, có th¬ tin ðßþc không?
Phàm v§t gì trái thß¶ng thì g÷i là yêu, yêu khí th¡ng thì t¤t phäi có nß½ng tña vào cái gì ðó,
nhßng mà nß½ng tña vào con gà và ngß¶i con gái mà làm ð± ðßþc thành, thì không có l¨
nào, vi®c ðã rõ l¡m r°i.
Còn vi®c con rùa trút móng là thª nào? Trä l¶i r¢ng: Con rùa nªu biªt nói và xây xong thành cho vua,
thì còn tiªc gì mµt cái móng mà không cho? Chï sþ không có con rùa th§t ¤y mà thôi.
Dß½ng Hùng làm Thøc Vß½ng bän kÖ có nói: Trß½ng Nghi xây thành theo ðúng l² chân rùa ði mà
xây, ho£c giä lúc vua An Dß½ng xây thành, ngçu nhiên có con rùa to bò ðªn, nhân thª cho là th¥n d¸, ngß¶i
ð¶i sau theo ðó mà truy«n lÕi cho nhau, cho là mµt vi®c lÕ, nªu không thª, ho£c giä thuyªt theo l¯t chân rùa
mà xây thành, nh§n l¥m nß¾c Thøc n÷, b¤t t¤t phäi có sñ thñc næa. lÕi · sách Bác v§t chí: Vua An Dß½ng có
ngß¶i th¥n tên là Cao Thông, chª cho nua mµt cái nö, b¡n mµt phát trúng 200 ngß¶i, thì vi®c chª ra cái nö
¤y là th¥n, chÑ không phäi là ngß¶i, ho£c giä l¤y chuy®n ¤y làm cho ra chuy®n lÕ, l¤y móng rùa làm th¥n
v§t, ð¬ d÷a ð¶i sau chång?

Truy®n LÝ ÔNG TRšNG
Ngß¶i nß¾c T¥n ðã thôn tính ðßþc Løc Qu¯c. Ngß¶i nß¾c ta là Lý Ông Tr÷ng vào làm quan v¾i T¥n.
Theo sØ cû: Ông Tr÷ng là ngß¶i huy®n T× Liêm, thân dài 2 trßþng 3 thß¾c, thß· ít tu±i làm vi®c b¸
ttrß·ng quan ðánh b¢ng roi, bèn vào làm quan v¾i nhà T¥n, chÑc Hi®u uý, ðem quân ði giæ qu§n Lâm Thao1,
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Nam Chiªu, qu¯c gia c± t× thª kÖ VII - X thuµc khu vñc Vân Nam TÑ Xuyên và tây Quý Châu (Trung Qu¯c).
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Nay thuµc xã C± Loa huy®n Ðông Anh, Hà Nµi.
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tiªng tåm l×ng lçy, ch¤n ðµng nß¾c Hung Nô, khi tu±i già tr· v« làng thì chªt. Vua Thüy Hòang cho là
chuy®n lÕ, ðúc tßþng ông b¢ng ð°ng ð¬ · cØa Tß Mã thành Hàm Dß½ng, trong bøng tßþng chÑa ðßþc vài
mß½i ngß¶i, ng¥m sai làm chuy¬n ðµng, nß¾c Hung Nô cho là quan Hi®u uý còn s¯ng, sþ không dám phÕm
vào ð¤t T¥n, ðªn khi Tri®u Xß½ng nhà Ðß¶ng làm quan ðô hµ, n¢m mµng cùng v¾i Ông Tr÷ng giäng sách
Xuân Thu, vì thª höi thåm ðªn ch² nhà xßa cüa Ông Tr÷ng, l§p ð«n th¶ mà tª. Ðªn lúc sau Cao Bi«n phá
ðßþc Nam Chiªu2, Ông Tr÷ng thß¶ng hi¬n linh giúp, ông Bi«n l§p miªu th¶, tÕc tßþng b¢ng g², g÷i là Lý
Hi®u Úy, hi®n nay ð«n th¶ · làng Thøy Hß½ng, huy®n T× Liêm3.
Xét sØ cû chép: Ông Tr÷ng thân hình cao to, cùng vi®c ð¥u ðuôi làm quan v¾i nhà T¥n, chßa ch¡c
là ðúng, xét trong Th§p th¤t sØ ð¶i nhà T¥n có ngß¶i dài 5 trßþng hi®n ra · Nham C×, H° Mçu Kính nói: 500
nåm thì ch² ð¤t này t¤t có ngß¶i lÕ, là ngß¶i l¾n ðó; th¶i b¤y gi¶ nß¾c ta làm quan v¾i T¥n ho£c giä có ngß¶i
thân th¬ to l¾n, nhân thª ð£t tên là Ông Tr÷ng. Ð¶i T¥n, Hán tr· v« sau, · cung khuyªt ph¥n nhi«u ð£t ngß¶i
hay ngña ð¬ tr¤n áp. Nhà T¥n ðúc 12 ngß¶i vàng, tuy®t ð¯i không có danh hi®u gì. Vua Ngøy mu¯n r¶i
ngß¶i vàng ¤y ðªn ð¤t Nghi®p nhßng n£ng không mang ði ðßþc, nhân l¤y ð°ng ðúc 3 ngß¶i g÷i là Ông
Tr÷ng, bày ra · ngoài cØa Tß Mã, lÕi bàn · ðàn miªu Thiên thu ðình (· bài chú Kinh Bång, Tiªn Thüy) có hai
Ông Tr÷ng b¢ng ðá ð¯i nhau, thì cái tên Ông Tr÷ng cûng gi¯ng nhß tên vì sao Phi Liêm, ngß¶i ð¶i sau ð£t ra
chuy®n Ông Tr÷ng thiêng liêng, ð¬ cho câu chuy®n th¥n kÏ ðó thôi.

NgoÕi Thuµc : Nhà Tri®u
Tri®u Ðà
Nhà T¥n cho là nß¾c Vi®t ta nhi«u châu báu, mu¯n chia nß¾c ta ra làm qu§n huy®n, sai Hi®u úy là
Ð° Thß mang quân vào sâu mãi Lînh Nam4 l¤y ð¤t Løc Lß½ng5 ð£t ra Quª Lâm6, Nam Häi7, Tßþng Qu§n8.
Ngß¶i Vi®t ta ð«u chÕy tr¯n vào trong r×ng r§m, không ch¸u ð¬ cho nhà T¥n dùng, ng¥m ð£t Ki®t Tu¤n làm
tß¾ng, ðß½ng ðêm ðánh Ð° Thß, nhà T¥n bèn mang 500 vÕn dân phát vãng ði ðày sang · ðó, cØ Nhâm
Ngao làm quan Úy · Nam Häi, Tri®u Ðà là quan l®nh Long Xuyên9. Hai ngß¶i bèn näy ra mßu ð° chiªm cÑ
nß¾c ta. Ngao và Ðà mang quân sang xâm lång, ðóng quân · B¡c Giang, núi Tiên Du. Vua ðem quân ði
ðánh, Tri®u Ðà thua chÕy, b¤y gi¶ Ngao ðem thuy«n quân ðóng · sông nhö, b¸ b®nh phäi v«, cho quân theo
Tri®u Ðà. Ðà biªt vua có phòng b¸, lui quân giæ · núi Võ Ninh, sai sÑ giäng hòa, vua m×ng l¡m, chia ð¤t
Bình Giang10 thuµc v« Tri®u Ðà, còn tr· v« nam thì vua cai tr¸. Tri®u Ðà sai con là Tr÷ng Thüy sang làm con
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Lâm Thao, nay thuµc huy®n Mân, tïnh Cam Túc (Trung Qu¯c).
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Nam Chiªu, xem chú thích tr.14.
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Nay thuµc xã Thøy Hß½ng, huy®n T× Liêm, Hà Nµi.

4

Lînh Nam, vùng ð¤t t× Quäng Tây - Quäng Ðông (Trung Qu¯c) tr· v« phía nam g÷i là Lînh Nam.
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Løc Lß½ng. Th¶i T¥n g÷i là ð¤t hai tïnh Quäng Ðông - Quäng Tây (Trung Qu¯c) là Løc Lß½ng.
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Qu¯c Lâm. Nay là tïnh Quª Lâm (TQ).
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Nam Häi. Nay là tïnh Quäng Ðông (TQ).

8

Tßþng Qu§n. Qu§n do nhà T¥n ð£t, song chï có tên, chßa có ð¤t và chßa có bµ máy hành chính c¤p qu§n. Xßa nay nhi«u ngß¶i l¥m
Tßþng Qu§n bao g°m cä ð¤t Vi®t Nam ngày nay.
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Long Xuyên: Mµt huy®n cüa qu§n Nam Häi.

10

Bình Giang, nay là sông Ðu¯ng.
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tin, nhân ti®n c¥u hôn, vua gä MÜ Châu cho Tr÷ng Thüy. Tri®n Ðà trái l¶i ß¾c, mang quân ðªn xâm lång. Vua
cùng v¾i Tri®u Ðà ðánh nhau, quân nhà vua tan vÞ, chÕy ra bi¬n, nß¾c Thøc m¤t.
Theo sØ cû: Lúc ð¥u Tri®u Ðà ðánh nhau v¾i vua Thøc. Vua dùng nö thiêng b¡n ra. Tri®u Ðà thua
chÕy, Ðà biªt vua có nö th¥n, không th¬ ð¸ch n±i m¾i l§p mßu thông hiªu, vua gä con gái cho con Tri®u Ðà
là Tr÷ng Thüy. Tr÷ng Thüy d² vþ là MÜ Châu l¤y trµm nö th¥n, làm höng máy mà thay b¢ng máy khác, r°i
Tr÷ng Thüy mßþn c¾ v« thåm cha, lúc t× bi®t MÜ Châu, nói r¢ng: "Sau này ta tr· lÕi, vÕn nh¤t lúc ¤y hai nß¾c
th¤t hòa, thì có cái gì làm tin ð¬ lÕi ðßþc g£p nhau?". MÜ Châu nói: "Thiªp có cái ð®m g¤m b¢ng lông ng²ng
r¡c ra, chàng nh§n ðßþc lông ng²ng ðó, s¨ biªt ðßþc ch² thiªp ·". Tr÷ng Thüy v« nói v¾i Tri®u Ðà, Tri®u Ðà
bèn ra quân ðánh vua Thøc. Vua không biªt máy nö ðã b¸ m¤t, cÑ ng°i ðánh c¶ mà cß¶i r¢ng: "Ðà không
biªt cái nö th¥n cüa ta chång?". Quân cüa Ðà ðªn sát g¥n bên mà l§p tr§n. Vua Thøc giß½ng nö lên thì máy
gãy, quân tñ tan vÞ. Vua ð¬ MÜ Châu ng°i trên mình ngña, cùng chÕy v« phía nam, Tr÷ng Thüy nhân n½i có
lông ng²ng mà ðu±i theo, vua Thøc ðªn bên b¶ bi¬n, cùng ðß¶ng, vµi g÷i: Thanh Giang sÑ · ðâu? Rùa vàng
r¨ nß¾c n±i lên nói r¢ng: "Ngß¶i ng°i sau ngña là gi£c ð¤y, sao không giªt ði". Vua tu¯t gß½m mu¯n chém
MÜ Châu, MÜ Châu kh¤n r¢ng: "Tôi vçn mµt lòng trung tín, nguy®n hóa ra làm ng÷c trai, ð¬ rØa cái thù này".
Vua bèn chém MÜ Châu, máu chäy xu¯ng giæa dòng nß¾c, con sò ng§m máu ¤y hóa làm ng÷c trai. Vua c¥m
Ng÷c vån tê bäy t¤c nhäy xu¯ng bi¬n ði m¤t. Tr÷ng Thüy th¤y MÜ Châu chªt, ôm l¤y thân mà khóc, mang
xác v« táng · Loa thành, v« ðªn ch² MÜ Châu trang ði¬m t¡m gµi ngày xßa, thß½ng tiªc quá bèn nhäy xu¯ng
giªng tñ tØ. Ngß¶i ð¶i sau b¡t ðßþc hÕt minh châu · bi¬n Ðông, l¤y nß¾c giªng ¤y mà rØa thì s¡c hÕt châu
càng sáng bóng.
Xét · huy®n Ðông Thành, tïnh Ngh® An, có miªu An Dß½ng Vß½ng · núi Mµ DÕ, có r¤t nhi«u chim
công. Tøc truy«n r¢ng khi vua nhäy xu¯ng bi¬n, ðêm hôm ¤y b¬ v÷t nß¾c lên thành núi, nhân thª l§p ð«n
th¶, ð£t tên là Mµ DÕ s½n1.
Theo sách ngoÕi sØ: M© Tr÷ng Thüy là Trình th¸ ngß¶i làng Ðß¶ng Xâm, qu§n Giao Chï, (nay là
Ðß¶ng Xâm, huy®n Chân Ð¸nh) n¾i có miªu th¶ Tri®u Ðà, Trình th¸ ðßþc tòng tñ · miªu ¤y2.
Tr· lên trên ðây (là ð¶i vua An Dß½ng, kh·i ð¥u tñ nåm Giáp Thìn ðªn nåm Quý T¸ thì hªt), cµng 50
nåm.
Ngô Sî Liên bàn r¢ng: Vi®c lông ng²ng r¡c ðß¶ng, ho£c cûng có th¬ ðßþc, nhßng
th¤y mµt l¥n thôi, thì ðßþc. Sao v« vi®c con gái Tri®u Vi®t Vß½ng lÕi còn nói ðªn? Ngß¶i làm
sØ cho nguyên nhân h÷ Thøc, h÷ Tri®u m¤t nß¾c, ð«u b·i chàng r¬. Bèn nhân mµt vi®c, mà
nói hai l¥n chång? Ðªn nhß h÷ Thøc m¤t nß¾c , cái nö th¥n b¸ ð±i m¤t, h÷ Tri®u m¤t nß¾c,
cái ðâu mâu b¸ m¤t móng; cûng là mßþn l¶i nói ð¬ làm cho v§t ¤y thành ra thiên liêng ð¤y
thôi. Vi®c giæ nß¾c ch¯ng gi£c, ðã có sÇn cách, chÑ móng rùa và r°ng ðü trông c§y sao
ðßþc? Tr÷ng Thüy ån trµm móng rùa, MÜ Châu chï lông ng²ng làm d¤u, và vi®c nß¾c giªng
rØa hÕt châu, ð«u là chuy®n nói vu, chä c¥n bi®n bi®t cûng ðü rõ.
Nguy-n Nghi-m bàn r¢ng: CÑ xét theo l¨ phäi, thì vi®c có hay không, tuy cách xa
nghìn nåm, cûng có th¬ biªt ðßþc. Mµt b÷c con mà m· ðßþc cõi Bách Vi®t, lên ba tu±i mà
ð¸ch n±i muôn ngß¶i, nhæng b§c h½n ngß¶i xu¤t chúng, vçn có khác v¾i ngß¶i thß¶ng,
không l¤y gì làm quái lÕ cho l¡m. Ðªn nhß truy®n gi¯ng r°ng, gi¯ng tiên, thuµc v« truy®n
hoang ðß¶ng, S½n Tinh, Thüy Tinh sñ tích ð«u là biªn äo, vi®c ma quï trên núi Th¤t Di®u,
vi®c hóa Tiên · tr¥m Nh¤t DÕ TrÕch ð«u là quái g· không thß¶ng có, không th¬ nào tin
1

Nay là ð«n Cuông, thuµc xã Di-n An, huy®n Di-n Châu, tïnh Ngh® An.

2

Nay là làng Ð°ng Xâm, xã H°ng Thái, huy®n Kiªn Xß½ng, tïnh Thái Bình.
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ðßþc, Kh±ng TØ nói: Ða vån khuyªt nghi (nghîa là nghe nhi«u ch² ng¶ thì bö ðó). MÕnh TØ
nói: t§n tín thß b¤t nhß vô thß, (nghîa là tin cä vào sách không b¢ng không có sách còn
h½n) ngß¶i ð÷c sách nên so sánh b¢ng l¨ phäi, bö vi®c quái , giæ vi®c thß¶ng thì h½n.

L¶i thông lu§n: An Dß½ng kh·i t× ð¤t Ba Thøc, th×a lúc h÷ Hùng LÕc ðã suy, mµt tr§n cØ binh mà
l¤y ðßþc nß¾c cû h½n hai nghìn nåm, sao mà hùng cß¶ng thª, nhßng xét cái hình tích ðßþc thua, nö còn mà
quân B¡c xâm tan vÞ, nö gãy mà chÕy v« nam cùng ðß¶ng, ngoài vi®c móng rùa ra, nhân sñ không dñ gì
ðªn. Th¶i b¤y gi¶ bên cÕnh có ð¸ch qu¯c, mà cÑ · yên ng°i r°i, m¶i kë c×u thù vào n½i lång miªu, ð£t mßu
ch¯ng gi£c vào trong bàn c¶, ðªn n²i lÑa ðôi mà thành ra c×u thù, ð¬ giang s½n Âu LÕc m¤t, tña xóa ván c¶.
Than ôi! Con Kim Qui ðªn l¥n thÑ nh¤t, thì t£ng vua An Dß½ng cái m¥m h÷a, Kim Qui ðªn l¥n thÑ hai, ðßa
vua An Dß½ng ðªn ch² chªt, loài trùng có mai kia thüy chung làm tai h÷a cho nhà Thøc, nay thành C± Loa
vçn còn y nguyên · ðó, nên vì An Dß½ng Vß½ng thß½ng tiªc, ð¬ rån nhæng kë thích bàn chuy®n quï th¥n linh
Ñng.
Xét sØ cû: An Dß½ng Vß½ng m¤t nß¾c, ð¬ qu¯c th¯ng v« h÷ Tri®u, chép to 4 chæ: "Tri®u KÖ Vû Ðª".
Ngß¶i ð¶i theo sau ðó không biªt là vi®c không phäi. Than ôi! Ð¤t Vi®t Nam Häi, Quª Lâm không phäi là
Ð¤t Vi®t Giao Chï, CØu Chân, Nh§t Nam. Tri®u Ðà kh·i · Long Xuyên, l§p qu¯c · Phiên Ngung, mu¯n c¡t
ðÑt b¶ cõi, g°m cä nß¾c ta vào làm thuµc qu§n, ð£t ra giám chü ð¬ c½ mi l¤y dân, chÑ chßa t×ng ðªn · nß¾c
ta. Nªu coi là ðã làm vua nß¾c Vi®t, mà ðªn · cai tr¸ nß¾c ta, thì sau ðó có Lâm Sî Ho¢ng kh·i · ð¤t Bàn
Dß½ng, Hßu Nghi-m kh·i · Quäng Châu, ð«u xßng là Nam Vi®t Vß½ng, cûng cho theo Qu¯c kÖ ðßþc ß?
Tri®u Ðà kiêm tính Giao Châu, cûng nhß Ngøy kiêm tính nß¾cThøc, nªu sØ nß¾c Thøc có th¬ ðßa Ngøy tiªp
theo Lßu Thi®n, thì qu¯c sØ ta cûng có th¬ ðßa Tri®u tiªp theo An Dß½ng. Không thª, thì xin theo l® ngoÕi
thuµc ð¬ phân bi®t v¾i nµi thuµc v§y.

TRI®U ÐÀ T¹ L‡P LÀM VUA NAM VI®T
Ðà là ngß¶i · Chân Ð¸nh1, trß¾c kia quan Úy qu§n Nam Häi là Nhâm Ngao, b¸ ðau, bäo Tri®u Ðà
r¢ng: Nhà T¥n làm nhi«u vi®c vô ðÕo, nghe tin Tr¥n Th¡ng n±i loÕn, lòng dân chßa biªt tùy phø vào ai, ð¤t
này hëo lánh, ta sþ b÷n gi£c cß¾p ðªn qu¤y nhi-u, mu¯n kh·i quân ngån ðß¶ng ð¬ tñ phòng b¸, vä lÕi ð¤t
Phiên Ngung c§y có núi sông hi¬m tr· phía ðông và tây ðªn vài nghìn d£m, lÕi có ngß¶i Trung Qu¯c giúp
ðÞ, có th¬ dñng thành mµt nß¾c ðßþc, nhæng b÷n quân lÕi không kë nào ðáng mßu sñ ðßþc nên tri®u ông
ðªn mà bäo. Bèn làm thß sai Tri®u Ðà làm Qu§n úy Nam Häi. Nhâm Ngao chªt,Tri®u Ðà li«n ðßa t¶ h¸ch
thông cáo các cØa quan Hoành B°, Dß½ng S½n, Hoàng Khê, ð«u ngån tuy®t ðß¶ng xÕn ðâo v§n täi ð¬ giæ l¤y
ð¤t cüa mình, các châu qu§n ð«u hß·ng Ñng. Nhân thª giªt hªt nhæng trß·ng lÕi cüa T¥n ð£t ra, và thôn tính
cä Quª Lâm, Tßþng Qu§n ðánh di®t vua An Dß½ng, tñ l§p là Nam Vû Vi®t Vß½ng, sai hai quan sÑ trông coi
hai qu§n Giao Chï và CØu Chân. Nß¾c ta t× ð¤y thuµc v« Tri®u. Vua Cao T± nhà Hán khi ðã bình ð¸nh ðßþc
thiên hÕ, nghe Tri®u Ðà ðã làm vua nß¾c Vi®t, bèn sai Løc Giä ðªn cho Tri®u Ðà cái ¤n, l§p làm Nam Vi®t
Vß½ng. Løc Giä ðªn, Tri®u Ðà ng°i x±m cho Løc Giä vào yªt kiªn, Løc Giä nói r¢ng: "Vß½ng v¯n là ngß¶i
Hán, thân thích ph¥n mµ ð«u · ð¤t Chân Ð¸nh, nay lÕi phän tính gi¶i, bö mû ðai, mu¯n ch¯ng v¾i nhà Hán,
chä l¥m l¡m ß? Nhà T¥n th¤t chính, hào ki®t ð«u n±i d§y, vua Hán di®t ðßþc h÷ HÕng, ðó không phäi là
nhân lñc, là tr¶i cho ð¤y. Nghe tin Vß½ng làm vua ð¤t này, không nÞ mang quân sang mi«n nam mà ðánh,
chï sai sÑ trao ¤n thø cho nhà vua. Nhà vua phäi ra ngoài cõi mà ðón rß¾c bái yªt, sao lÕi khinh thiên sÑnhß
thª? Nªu vua Hán nghe tiªng, ðem quân ðánh nß¾c Vi®t, thì Vua ð¯i phó thª nào?". Tri®u Ðà vµi vàng ðÑng

1

Nay thuµc tïnh Hà B¡c(TQ)
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d§y mà nói r¢ng: "Tôi · ðây lâu ngày, quên m¤t l- nghîa". Nhân ti®n höi r¢ng:"Ta v¾i Tiêu Hà, Tào Tham ai
giöi h½n?". Løc Giä nói r¢ng: "Hình nhß nhà vua giöi h½n?". Tri®u Ðà lÕi höi: "Ta v¾i Hán ðª nhà Hán ai giöi
h½n?". Løc Giä nói: "Hoàng ðª nhà Hán n¯i nghi®p Ngû Ðª, Tam Vß½ng, th¯ng tr¸ cä Trung Qu¯c, ð¤t hàng
muôn d£m, chính quy«n · tay mµt nhà, nhà vua · góc b¬, sao dám ví v¾i nhà Hán?". Tri®u Ðà nói r¢ng: "Ta
gi§n r¢ng không kh·i binh · Trung Qu¯c, nên phäi làm vua · ð¤t này. Sao lÕi vµi bäo ta không b¢ng nhà
Hán?". Tri®u Ðà lßu Løc Giä · lÕi vài tháng, và nói: "Trong nß¾c Vi®t không có ai ðü ð¬ nói chuy®n ðßþc,
nay ông lÕi ðây, khiªn ta ðßþc nghe nhæng ði«u mà ta không ðßþc nghe", lÕi ban cho Løc Giä nhæng hòm ð°
trang sÑc tr¸ giá ðªn nghìn vàng. Ðªn khi bà Cao H§u xßng làm vua, c¤m Nam Vi®t m· chþ bán ð° s¡t, Tri®u
Ðà nghe tin ¤y nói r¢ng: "Vua Cao H§u nghe l¶i gièm pha, phân bi®t Hán và Vi®t khác nhau, ðó ch¡c là mßu
m©o cüa vua nß¾c Tràng Sa, mu¯n nh¶ vào oai quy«n nhà Hán, mßu toan thôn tính nß¾c ta ð¬ tñ l§p công".
R°i Tri®u Ðà tñ xßng là Vû Ðª, ðem quân ði ðánh vào b¶ cõi Tràng Sa. Ðánh ðßþc vài huy®n r°i tr· v«. Nhà
Hán sai Long Lß H¥u là Chu Táo ðánh nß¾c Vi®t, ð¬ báo thù vi®c ðánh Tràng Sa. Tri®u Ðà nhân ðó l¤y binh
uy chiên phü ð¤t Mân, Vi®t và ð¤t Tây Âu, dùng l÷ng vàng, c¶ ðö ngang hàng v¾i nhà Hán.
Vua Hán Vån Ðª lên ngôi, biªt m° mä cha m© t± tiên Tri®u Ðà · ð¤t Chân Ð¸nh bèn cho ð£t quan
coi giæ th¶ phøng, tri®u con em Tri®u Ðà cho làm quan, và cho các thÑ ph¦m v§t r¤t h§u, sai Løc Giä làm sÑ
th¥n ðßa thß cho Tri®u Ðá. Thß r¢ng:
"Trçm là con vþ thÑ Cao Hoàng Ðª, vì c¾ Vß½ng H§u b¤t hoà v¾i nhau, b¤t ð¡c dî phäi lên n¯i ngôi
vua, ðßþc tin Vß½ng ðßa thß cho Long Lß H¥u yêu c¥u cho con em sang Nam Vi®t, và xin bãi hai tß¾ng cüa
Tràng Sa. Trçm ðßþc thß, ðã bãi r°i. Còn con em Vß½ng · ð¤t Chân Ð¸nh thì trçm ðã sai ngß¶i thåm nom, và
cho sØa sang ph¥n mµ ti«n nhân cüa Vß½ng r°i. Trß¾c kia nghe Vß½ng ðem quân ðªn biên äi cß¾p bóc mãi
mãi, nß¾c Tràng Sa kh± v« vi®c ¤y, v§y thì nß¾c cüa Vß½ng có lþi riêng gì không? T¤t phäi giªt hÕi nhi«u
tß¾ng sî, ðßþc 1 ph¥n mà m¤t ði 10 ph¥n, trçm không n· làm, ðßþc ð¤t cüa Vß½ng cûng thêm to nào. T× ð¤t
Phøc Lînh tr· v« nam, Vß½ng vçn tñ tr¸; Vß½ng lÕi tñ hi®u là Ðª, ðó là tranh v¾i Trçm ð¤y. Tranh giành không
biªt nhß¶ng nh¸n, ngß¶i nhân giä không làm thª, mong r¢ng chúng ta bö hªt hi«m khích khi trß¾c, lÕi sai sÑ
th¥n ði lÕi nhß xßa. Nay bäo cho Vß½ng biªt rõ bän ý Trçm, Vß½ng nên nghe Trçm, ð×ng gây ra cß¾p bóc tai
h÷a næa, nhân ti®n Trçm cho ðßa các thÑ áo thßþng træ, trung træ, hÕ træ m²i thÑ 12 cái cho Vß½ng. Mong
Vß½ng tiêu hªt m¯i lo bu°n, lÕi thåm nom lân qu¯c nhß xßa".
Løc Giä ðªn, Tri®u Ðà tÕ l²i r¢ng: "Xin dâng t¶ chiªu vua, làm kë phiên th¥n nhà vua", bèn hÕ l®nh
cho trong nß¾c r¢ng: "Ta nghe hai kë anh hùng không cùng ðÑng ð«u nhau ðßþc, hai ngß¶i hi«n không cùng
· chung mµt ð¶i ðßþc. Hán Hoàng Ðª là b§c Hi«n Thiên tØ, t× nay ta bö ðª chª ð¬ nhß¶ng vua Hán. Nhân
thª thß t× ði lÕi v¾i nhà Hán tñ xßng là "Man di ðÕi trß·ng lão phu, th¥n là Ðà, mÕo muµi li«u chªt dâng
thß".
"Lão phu là quan lÕi nß¾c Vi®t xßa, Cao Ðª cho lînh ¤n làm Nam Vi®t Vß½ng, ân tình r¤t h§u. Ðªn
Cao H§u phân bi®t Hao, Di khác nhau, lÕi ra l®nh r¢ng không cho nß¾c Vi®t ðßþc có các ð° loÕi kim, s¡t, ð°
làm ruµng, ðªn ngña, trâu, dê chï cho con ðñc, không cho con cái. Lão phu · riêng mµt góc tr¶i ðã lâu ð¶i,
tñ nghî không ðßþc sØa sang tª l-, ðáng có tµi chªt, ðã sai sÑ ðªn ba l¥n dâng thß tÕ l²i, ð«u không th¤y sÑ
tr· lÕi; lÕi nghe nói ph¥n mµ t± tiên ðã b¸ phá hüy, h÷ hàng thì b¸ tru di®t. Vì thª, bàn v¾i quan lÕi r¢ng: —
trong ð¯i v¾i Hán không ðßþc ph¤n ch¤n, · ngoài lÕi không có gì tñ cao cho khác ngß¶i, nên m¾i ð±i hi®u
xßng là Ðª, cûng chï làm vua nß¾c mình, chÑ không dám có ý gì ðªn thiên hÕ. Cao H§u tß¾c bö qu¯c t¸ch
Nam Vi®t, sÑ th¥n không ðßþc ði lÕi. Lão phu trµm nghî vua cõi nß¾c Tràng Sa ðem l¶i gièm pha, nên phäi
ra quân ðánh vào b¶ cõi nß¾c Tràng Sa. Th¤y r¢ng mi«n nam là n¾i ¦m th¤p man di, nß¾c Ðông Mân, Tây
Âu ð«u xßng là Vß½ng cä, lão th¥n có xßng Ðª, c¯t ð¬ tß vui, ðâu dám ð¬ l÷t tai Thiên Vß½ng. Lão phu ·
nß¾c Nam Vi®t ðã 49 nåm, nay ðã chó cháu r°i, nhßng mà vçn d§y s¾m thÑc khuya, n¢m không ðßþc yên,
ån không biªt ngon, là vì không ðßþc phøng th¶ nhà Hán ðó. B® hÕ thß½ng ðªn mà cho tr· lÕi hi®u cû, lão
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phu dù có chªt xß½ng cûng không nát, v§y sai sÑ kính dâng ng÷c bích, lông trä, tê giác, quª ð¯ ( cà cu¯ng),
chim công".
Løc Giä ðßþc thß v« báo v¾i vua Hán. Vua Hán b¢ng lòng l¡m. Tñ ð¤y Nam, B¡c xªp vi®c binh ðao,
dân ðßþc yên nghï.

TRI®U VÅN V¿´NG
Tri®u Vû Ðª là Ðà m¤t, cháu là H° tñ l§p lên làm vua (con cä Tr÷ng Thüy) g÷i là Vån Vß½ng. Th¶i
b¤y gi¶ vua Mân Vi®t là Sính xâm phÕm b¶ cõi nß¾c Vi®t. H° giæ l¶i ß¾c v¾i nhà Hán, không dám thi®n ti®n
d¤y quân, sai ngß¶i mang thß k¬ rõ vi®c này v¾i nhà Hán. Nhà Hán khen H° biªt giæ chÑc v¸, hÑc s¨ vì H°
d¤y quân bèn sai Vß½ng Khôi, Hàn An Qu¯c ðánh Mân Vi®t. Quân Hán chßa qua Ngû Linh, em vua Mân
Vi®t là Dß Thi®n ðã giªt anh là Sính ð¬ ð¥u hàng. B÷n Vß½ng Khôi bèn bãi quân v«. Vua nhà Hán sai Trang
Trþ ðªn dø cho biªt vi®c ðó, H° cúi ð¥u nói: "Vua Hán vì ta mà hßng binh di®t Mân Vi®t, ta có chªt cûng
không ð«n ðßþc ân", sai Thái tØ Anh T« vào Hán làm con tin, và bäo Trþ r¢ng: "Nß¾c ta m¾i b¸ gi£c cß¾p, sÑ
giä hãy v«, ta ðang sØa soÕn hành trang vào tri«u kiªn Thiên tØ". Trþ v« r°i, các ðÕi th¥n can H° r¢ng: "Quân
Hán giªt Sính, mu¯n làm kinh ðµng nß¾c ta. Vä lÕi tiên vß½ng có nói th¶ nhà Hán, là ð¬ khöi th¤t l-, không
nên nghe l¶i ngon ng÷t cüa h÷ mà vào tri«u kiªn, nªu mà vào tri«u, thì s¨ không ðßþc v«, là m¤t nß¾c ð¤y".
H° m¾i kêu ðau không ði.

TRI®U MINH V¿´NG
Vua Vån Vß½ng H° m¤t, Thái tØ là Anh T« t× Hán tr· v«, lên làm vua, g÷i là Minh Vß½ng, Læ Gia
làm quan Thái phó. Khi trß¾c Anh T« còn là Thª tØ, vào làm con tin · Hán, l¤y con gái h÷ Cù, quê · Hàm
Ðan, sinh con tên là Hßng, ðªn khi lên ngôi vua, dâng thß nói v¾i Hán xin l§p Cù Th¸ làm Hoàng h§u, Hßng
làm Thª tØ. Nhà Hán sai sÑ d² Anh T« vào ch¥u. Anh T« sþ vào yªt kiªn phäi dùng l- phép nhà Hán, cûng
nhß các chß h¥u · nµi ð¸a, nên m¾i cáo là ðau, không theo l¶i, sai con thÑ tên là Xuyªt vào làm con tin.

TRI®U AI V¿´NG
Vua Minh Vß½ng là Anh T« m¤t, con là Hßng lên làm vua, g÷i là Ai Vß½ng, tôn m© là Cù Th¸ làm
Thái h§u. Khi trß¾c Cù Th¸ chßa l¤y Anh T«, ðã thông gian v¾i ngß¶i · Bá Lång tên là Thiªu Quý. Nay nhà
Hán sai Thiªu Quý sang dø Hßng và Cù Th¸ vào ch¥u, lÕi sai bi®n sî là Ngøy Th¥n giúp Chung Quân cho nên
vi®c. Quan V® úy là Lµc Quäng ÐÑc mang quân ðóng ð°n · Quª Dß½ng, ð¬ ðþi sÑ giä. B¤y gi¶ Vß½ng còn
nhö tu±i, Cù H§u th¤y Thiªu Quý sang, lÕi tß thông v¾i nhau. Ngß¶i trong nß¾c biªt chuy®n, nhi«u ngß¶i
không phøc, Cù Th¸ sþ trong nß¾c kh·i loÕn, mu¯n c§y oai quy«n nhà Hán khuyên Vß½ng và qu¥n th¥n c¥u
xin nµi thuµc cûng nhß chß h¥u trong nµi ð¸a, bö cä biên thùy. Vua nhà Hán b¢ng lòng và ban cho Vß½ng và
Th×a tß¾ng Læ Gia m²i ngß¶i mµt cái ¤n b¢ng bÕc, và ðßþc dùng phép ðµ nhà Hán, sÑ giä lßu lÕi tr¤n phü
nhân dân, Vß½ng Hßng và Cù Th¸ sØa sang hành trang và l- v§t, ð¬ làm các ð° vào tri«u kiªn. B¤y gi¶ Læ Gia
tu±i ðã già, làm tß¾ng ba tri«u, ngß¶i trong nß¾c tin c§y, nhi«u ngß¶i làm tai m¡t cho ông. Ông vçn can
Hßng ð×ng xin nµi phø vào Hán. Nhßng Hßng không nghe, nhân thª näy ra lòng làm phän, xßng là ðau,
không ra tiªp kiªn sÑ giä nhà Hán. SÑ nhà Hán chú ý ðªn Læ Gia, nhßng chßa th¬ giªt ðßþc. Cù Th¸ cûng sþ
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Læ Gia hành ðµng trß¾c, bèn ð£t ti®c rßþu ån u¯ng ð¬ giªt Læ Gia. Trong ti®c, các ðÕi th¥n ð«u ng°i ch¥u,
khi mßþn rßþu, Cù Th¸ bäo Læ Gia r¢ng: "Nµi thuµc vào nhà Hán là lþi cüa nß¾c, sao tß¾ng quân lÕi không
thu§n?". Nói thª ð¬ khích gi§n sÑ nhà Hán, nhßng nhà Hán h° nghi không dám kh·i sñ. Læ Gia tÑc th¶i ði ra
ngoài. Cù Th¸ gi§n l¡m, mu¯n c¥m giáo ðâm theo, Hßng gÕt ði. Læ Gia v« ðªn nhà ng¥m cùng v¾i các ðÕi
th¥n mßu kh·i loÕn. Vua Hán nghe biªt Læ Gia không ch¸u theo, nhßng nghî r¢ng m© con Vi®t Vß½ng ðã có
lòng nµi phø r°i, mµt Læ Gia không làm gì ðßþc, bèn sai Trang Thám kh·i binh, mang 2.000 ngß¶i ði sang
Nam Vi®t. Thám nói r¢ng: "Nªu l¤y vi®c hòa hiªu mà ði, thì 2.000 ngß¶i không làm gì ðßþc". Hán Thiên Thu
ðÑng d§y tâu r¢ng: "Mµt nß¾c Vi®t nhö m÷n, lÕi có Hßng và Cù Th¸ làm nµi Ñng, xin cho 300 võ sî, t¤t nhiên
chémd ðßþc ð¥u Læ Gia mang tin v« báo cho nhà Vua". SÑ Hán cùng v¾i Cù LÕc ði vào cõi ð¤t Vi®t. Læ Gia
hÕ l®nh cho ngß¶i trong nß¾c r¢ng: "Vua còn bé, Cù Th¸ v¯n ngß¶i Hán, lÕi cùng v¾i sÑ Hán loÕn dâm, chï
mu¯n nµi phø vào Hán, không nghî gì ðªn xã t¡c h÷ Tri®u", Læ Gia bèn giªt Hßng, Cù Th¸, và t¤t cä b÷n sÑ
giä nhà Hán r°i cáo bá cho các qu§n ¤p, l§p con trß·ng Anh T« là Kiªn ÐÑc là V® Dß½ng Vß½ng. B¤y gi¶
tß¾ng nhà Hán là Thiên Thu mang quân vào cõi nß¾c Vi®t, còn cách Phiên Ngung 40 d£m, Læ Gia ra quân
ðánh di®t ðßþc, r°i sai ngß¶i niêm phong c¶ tiªt cüa sÑ Hán ð¬ · cØa Äi. Cho quân ði giæ các n½i xung yªu.
Vua Hán nghe tin, sai b÷n Lµ Bác ÐÑc và Dß½ng Bµc mang nåm ðÕo quân · DÕ Lang xu¯ng Tß¶ng
Kha, hµi cä · Phiên Ngung, ð¬ ðánh nß¾c Vi®t. Kiªn ÐÑc và Læ Gia giæ thành ch¯ng cñ lÕi. Dß½ng Bµc ðªn
trß¾c ðánh quân Vi®t, phóng lØa ð¯t thành. Bác ÐÑc ðªn theo, chiêu phü b÷n quân ðã ð¥u hàng, c¤p cho cái
¤n, lÕi sai sÑ ði các n½i chiêu quân v«. Trong thành v¯n nghe tên Bác ÐÑc, ð«u xin hàng. Kiªn ÐÑc và Læ Gia
ðß½ng ðêm chÕy xu¯ng bi¬n, dùng thuy«n tr¯n ði. Bác ÐÑc höi nhæng quân ðã hàng, biªt ch² Læ Gia ·, sai
ðu±i theo b¡t ðßþc. B¤y gi¶ quân DÕ Lang cüa Hán chßa xu¯ng, mà nß¾c Vi®t ðã b¸ Bác ÐÑc, Dß½ng Bµc
bình ð¸nh r°i, bèn chia ð¤t Vi®t làm qu§n Nam Häi, Xß½ng Ngô, U¤t Lâm, Hþp Ph¯ cùng v¾i Giao Chï, CØu
Chân, Nh§t Nam, Châu Nhai, Lam Nhî cµng 9 qu§n ð«u ð£t quan ThÑ sØ, Thái thú cai tr¸.
Trên ðây ngoÕi thuµc Tri«u kh·i t× Vû Ðª ðªn V® Dß½ng Vß½ng cµng 97 nåm.
L¶i bàn. - Xét: Trong nåm Kiªn Nguyên nhà Hán, Ðß¶ng Mông ðªn nß¾c Nam Vi®t,
vua nß¾c Vi®t l¤y cü C¦u và tß½ng cüa nß¾c Thøc cho Ðß¶n Mông ån, Ðß¶ng Mông höi v§t
¤y t× ðâu ðßa lÕi, vua Vi®t nói: t× sông Tß¶ng Kha. Ðß¶ng Mông lÕi höi, ngß¶i ði buôn nói,
mµt ð¤t Thøc sao nhi«u cü C¦u và tß½ng ðem bán · ð¤t DÕ Lang? Ð¤t DÕ Lang · li«n sông
Tß¶ng Kha, có th¬ ði ðªn dß¾i thành Phiên Ngung. Ðß¶ng Mông bèn dâng thß nói v¾i vua
Hán r¢ng: Ð¤t nß¾c Vi®t phía ðông và tây nam rµng h½n muôn d£m, g÷i là ngoÕi th¥n, thña
ra chï là mµt châu. Th¥n trµm nghe ð¤t DÕ Lang có quân tinh nhu®, có sông Tß¶ng Kha ðó
là mµt kÏ mßu ð¬ chª ngñ nß¾c Vi®t. Vua Hán theo l¶i cüa Ðß¶ng Mông, thª là nguyên
nhân gây binh höa · nß¾c Vi®t, kh·i lên tñ cü C¦u và tß½ng, mà nhà Hán ðánh nß¾c Vi®t có
l®nh ra quân tñ ð¤t DÕ Lang ði xu¯ng sông Tß¶ng Kha, là theo l¶i cüa Ðß¶ng Mông.
Xét: Tri®u Ðà làm mµt chÑc L®nh · cu¯i ð¶i nhà T¥n, th×a lúc loÕn chiªm cÑ LßÞng
Quäng; — Trung Nguyên có Lßu và HÕnh tranh nhau, không r²i th¶i gi¶ nhìn ðªn Lînh
Nam. R°i sau Cao Ðª cûng ðã chán vi®c binh, Vån Ðª càng sþ dùng vû lña. Tri®u Ðà nhân
c½ hµi thôn tính ð¤t Mân, ð¤t Ân, nghênh ngang l÷ng vàng xßng ðª, ð¬ tñ cao. Nhßng r°i
biªt thª lñc không th¬ ch¯ng v¾i nhà Hán ðßþc, phäi ch¸u nói nhún bö ðª hi®u, ð¬ vui lòng
vua Hán, càng th¤y rõ quï quy®t cüa Tri®u Ðà. Thª m¾i biªt Tri®u Ðà có trí ðü ðè ðßþc T¥n,
có mßu lßþc ðü khu¤t phøc ðßþc Hán, cho nên m· nß¾c rµng muôn d£m, hóa b÷n dân kªt
tóc ra dân biªt dùng mû áo, xªp gß½m giáo mà chï dùng ng÷c løa, l- nghîa, ôm cháu mà
vui, già vçn không kém, cûng là mµt tay hùng ki®t th¶i b¤y gi¶. Duy ð¯i v¾i nß¾c ta thì Tri®u
Ðà không có công gì, mà còn là m¯i h÷a ð¥u tiên ð¤y. Sao lÕi nói thª? Là vì: nß¾c Nam t×
ð¶i Hoàng ðª ðªn ð¶i nhà Chu, chï có sai sÑ sang c¯ng, tñ thành riêng mµt nß¾c. Tuy hùng
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cß¶ng nhß T¥n Thüy Hoàng, có ðÕo quân Vß½ng Ti-n hùng mÕnh ðánh ðâu ðßþc ð¤y, m·
mang Bách Vi®t, mà chßa t×ng nói ðªn Giao Chï. Tñ khi Tri®u Ðà chiªm giæ Ngû Lînh, lÕi
thôn tính cä nß¾c An Dß½ng, ðßþc vài ð¶i thì m¤t, khiªn cho ð° bän, s± sách nß¾c Nam
phäi nh§p vào nhà Hán, ð¬ làm lþi cho Trung Qu¯c, nào là châu báu ch¤t ð¥y phü, quä quít
và quä väi xªp thành nhà. Nªu không có Tri®u Ðà gây nên m¯i binh ðao, thì tuy r¢ng Hán
Vû Ðª có mu¯n m· rµng nß¾c,thích l§p công, b¤t quá cûng chï di®t h÷ Tri®u ð¬ l¤y lÕi
qu§n, huy®n cüa nhà T¥n xßa mà thôi, chÑ cûng không nu¯t ðªn Giao Chï. Nß¾c ta b¸ ngoÕi
thuµc vào nß¾c Tàu t× ð¶i Hán ðªn ð¶i Ðß¶ng, truy nguyên thü h÷a cho Tri®u Ðà thì còn
ai næa? Hu¯ng chi Tri®u Ðà chia nß¾c ta làm qu§n huy®n, duy chï biªt biên s¯ th± ð¸aa, thu
thuª má, cung c¤p ng÷c bích cho nhà Hán, l¤y túi tham cüa Løc Giä thôi. Còn v« ph¥n giáo
hóa, phong tøc không ð¬ ý ðªn mµt chút nào. Vi®c cày c¤y là c²i g¯c l¾n ð¬ nuôi dân, vi®t
hôn thú là luân thß¶ng l¾n cüa dân sinh, lÕi phäi ðþi ðªn giáo hóa cüa Tích Quang, Nhân
Diên, bäo là có công ðÑc mà nhß thª à? Ðªn vi®c xß¾ng ra c½ nghi®p Ðª vß½ng trß¾c tiên,
tán tøng Tri®u Ðà có công to, Lê Vån Hßu sáng l§p ra sØ chép nhß thª, Ngô Sî Liên theo
cách chép h©p hòi ¤y, không biªt thay ð±i, ðªn nhß bài t±ng lu§n sØ cüa Lê Trung, th½ v¸nh
sØ cüa Ð£ng Minh Khiêm thay nhau mà tán tøng, cho Tri®u Ðà là b§c th¸nh ðª cüa nß¾c ta.
Qua hàng ngàn nåm mà không ai cäi chính lÕi, vì thª mà tôi phäi bi®n bÕch kÛ càng.
SØ th¥n bàn r¢ng: Ngß¶i trß¾c có câu: " Nß¾c ðªn lúc loÕn m¾i mong có v¸ tß¾ng
giöi, nhà lúc b¸ suy là kh·i sñ tÕi ðàn bà". Cù Th¸ là mµt gái trång hoa · Hàm Ðan, may g£p
ðßþc con tin cüa nß¾c Nam mà nhäy lên ngôi Hoàng h§u mµt nß¾c. ÐÕo làm vþ, cách làm
m©, ½n cüa ch°ng, mßu cho con, kh·i hæu th¸ lÕi m¶ m¸t không biªt gì sao? LÕi còn thèm
mu¯n trai ð©p, cam tâm làm tÏ thiªp cho Hán, con ðàn bà dâm ô ðiên cu°ng nhß thª, chä
trách làm gì. Chï có v¸ sÑ th¥n cüa Trung Qu¯c há lÕi không có mµt ngß¶i nào có th¬ sai
ðßþc, mà t¤t phäi dùng ðªn gã thiªu niên tình nhân cüa Cù Th¸, có phäi rõ ra cái ý ðßa mÞ
ðªn mi®ng mèo, còn có cái gì quá qu¡t h½n thª næa không? Læ Gia c¥m qu¯c chính, giæ
bình quy«n, nªu th¤y có mµt chút trái m¡t, phäi ngån c¤m ngay, nhæng l¶i · sÑ quán không
cho l÷t vào cung c¤m, b÷n con sen, con nø không ðßþc vào cung vua, l¤y l- mà tiªp sÑ
th¥n, l¤y l¶i nhûn nh£n nói lÕi cùng vua, b« ngoài thì hªt lòng thành kính nß¾c l¾n, bên
trong thì phòng b¸ ngån ng×a vi®c chinh chiªn, h÷ biªt nß¾c mình có ngß¶i giöi, tñ nhiên
phäi bö lòng tham thôn tính, mà ngån ðßþc nÕn binh ðao. Nhßng lÕi m£c cho Cù Th¸ tß tình
v¾i Thiªu Quý, ð¬ chúng bàn nhau thành âm mßu ði sang Hán, ðªn lúc ðã s¡p sØa hành
trang r°i, m¾i dâng thß can gián, b¤t hoà trong bæa ti®c, xäy ra cái mßu kh·i loÕn, ðªn khi
quân Hán ðã vào ð¤t nß¾c r°i, không có kª gì ð¯i phó, chï làm cho chóng m¤t nß¾c. Xem
thª thì biªt sñ dâm ô cüa Cù Th¸ và sñ ngu muµi cüa Læ Gia, và nguyên nhân h÷ Tri®u m¤t
nß¾c ðã có ngay t× lúc m¾i l¤y Cù Th¸ làm cung phi và khi ð£t Læ Gia lên ngôi Th×a tß¾ng
ðó v§y.
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NGOÕI THU“C TÂY HÁN
Hán ðã di®t Tri®u r°i, thì nß¾c Nam ta thuµc v« nhà Hán.
Khi vua Võ Ðª, ThÕch Ð¾i làm ThÑ sØ Giao Chï, ð¶i vua Chiêu Ðª, Chúc Lß½ng làm Thái thú Giao
Chï, ðóng · Long Biên, v« ð¶i Ðông Hán, ðóng · Mi Linh 1.
Khi Vß½ng Mãng cß¾p ngôi, quan møc Giao Chï là ð£ng nhßþng cùng v¾i các qu§n ai n¤y ð«u ðóng
giæ b¶ cõi cüa mình giæ cho Giao Chï và các qu§n ð«u yên ±n.Ðªn khi Quang Vû kh·i binh, tß¾ng S¥m
Bành(v¯n quen thân v¾i Ð£ng Nhßþng) nói rõ cho Ð£ng Nhßþng biªt oai ðÑc cüa Hán, b¤y gi¶ Ð£ng
Nhßþng m¾i dçn cä lû Thái thú Giao Chï là Tích Quang vào c¯ng hiªn nhà Hán, Hán phong cho t¤t cä làm
Li®t h¥u. Tích Quang là ngß¶i Hán Trung, khi · Châu dÕy cho dân biªt l- nghîa. LÕi có Nhâm Diên, là ngß¶i
Uy¬n, làm Thái thú CØu Chân, dân qu§n CØu có ngh« ðánh cá và ði sån, không biªt vi®c cày c¤y, Nhâm
Diên sai ðúc ra cái cày, cái b×a làm ði«n khí, dÕy dân khai kh¦n ruµng ð¤t, dân sñ no ðü. Nhâm Diên lÕi
th¤y dân không biªt l- phép giá thú, bèn dÕy cho biªt trai gái tu±i ngang nhau thì kªt làm vþ ch°ng, ngß¶i
nào nghèo không có ti«n làm l- cß¾i, ông l¤y ti«n lß½ng b±ng giúp cho, th¶i b¤y gi¶ mµt lúc có ðªn 2000
ngß¶i l¤y nhau, khi sinh ðë con, m¾i biªt h÷ và nòi gi¯ng, bäo nhau r¢ng: "Ta có ðÑa con này là nh¶ · Nhâm
quân ðây". Nhièu ngß¶i còn l¤y tên ông ða85t tên cho con mình. Nhâm Diên làm quan 4 nåm, ðßþc tri®u v«
nß¾c, ngß¶i qu§n CØu Chân l§p sinh t× th¶ cúng ông.
Lînh Nam ta có phong tøc vån minh là tñ hai quan Thái Thú k¬ trên ðây. Ðªn Tô Ð¸nh thì tham bÕo,
bà Trßng Tr¡c · Phong Châu kh·i binh ðánh ðu±i Tô Ð¸nh.
Trên này nß¾c ta thuôc v« Tây Hán, t× nåm Tân Mùi niên hi®u Nguyên Phong thÑ nh¤t, ðªn nåm KÖ
Hþi niên hi®u Kiªn Vû thÑ 15 cµng 149 nåm.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nß¾c ta · xa xôi giáp bi¬n Nam, vån hoá cüa Chu, Hán th¤m
nhu¥n h½i ch§m, ðßþc có Tích Quang dÕy cho biªt l- nghîa, Nhâm Diên dÕy cho biªt luân
lý vþ ch°ng, giáo hoá ð¶i b¤y gi¶ thành ra vån hoá muôn ð¶i, làm cho nß¾c ta thành mµt
nß¾c vån hiªn, ðßþc B¡c tri«u tr÷ng và các nß¾c kính n¬, xét cùng nguyên nhân thì công
hai ông to l¡m v§y.

TR¿NG Nÿ V¿´NG
H÷ Trßng, tên là Tr¡c, là con LÕc tß¾ng · huy®n Mê Linh2, Phong Châu3, là vþ Thi Sách ngß¶i huy®n
Chu Diên4, kh·i binh hai nåm, ðóng · Mê Linh.
Vß½ng là ngß¶i con gái, hô mµt tiªng mà ðu±i ðßþc Thái thú nß¾c Tàu, nhß ðu±i ðÑa nô bµc, l¤y lÕi
ðßþc ð¤t Ngû Linh, kiªn qu¯c tñ xßng làm Vua, cûng là b§c hào ki®t trong hàng næ lßu. Nhßng mà tài ðàn bà
yªu ¾t ðang lúc v§n nß¾c còn bî, không làm tr÷n ðßþc công nghi®p.

1

Nay thuµc Mê Linh, Vînh Phúc.

2

Mê Linh. Nay thuµc ð¤t các huy®n Ba Vì, ThÕch Th¤t, Qu¯c Oai, tïnh Hà Tây.

3

Châu Phong. Vùng BÕch HÕc, Vi®t Trì, tïnh Phú Th÷.

4

Chu Diên. Nay thuµc ð¤t các huy®n Mê Linh, Yên LÕc, tïnh Vînh Phúc.
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Trßng Tr¡c kh·i binh ðánh Thái thú Tô Ð¸nh ðu±i v« Tàu. Xßa kia ch°ng bà Tr¡c b¸ Tô Ð¸nh giªt
chªt. Bà Tr¡c cåm thù Tô Ð¸nh, lÕi kh± vì n²i Tô Ð¸nh l¤y pháp lu§t ràng buµc dân, bà bèn cùng em gái là bà
Nh¸ kh·i binh ðánh, vây hãm châu lÜ, Tô Ð¸nh phäi chÕy v« Hán. Bà Tr¡c r¤t hùng dûng, ði ðªn ðâu nhß gió
lß¾t ðªn ð¤y, dân qu§n Nam Häi, CØu Chân, Nh§t Nam, Hþp Ph¯, nhæng mán mß¶ng ð«u hß·ng Ñng theo
bà, bình ð¸nh ðßþc h½n 50 thành · Lînh Nam, tñ l§p làm Vua.
Khi bà Tr¡c ra quân, chßa hªt tang ch°ng, Bà ån m£c qu¥n áo ð©p, các tß¾ng höi Bà, Bà trä l¶i r¢ng:
"Vi®c binh phäi tòng quy«n, nªu giæ l- làm dong nhan x¤u xí, thì tñ làm giäm nhu® khí, nên ta m£c ð©p ð¬
làm cho thª quân hùng tráng; vä lÕi lû kia th¤y thª, tâm ðµng, nhøt b¾t chí khí tranh ð¤u, thì ta có d- ph¥n
th¡ng". M÷i ngß¶i tÕ r¢ng không nghî k¸p. Nhà Hán th¤y bà Trßng công hãm ðßþc thành ¤p, bèn sai qu§n
Tràng Sa, Hþp Ph¯ s¡p ðü xe thuy«n, sØa chæa c¥u, ðß¶ng, kh½i ð¥m khe, chÑa sÇn lß½ng thñc, cho Mã Vi®n
làm Phøc Ba Tß¾ng quân, Lßu Long làm Phó tß¾ng, ðßa quân sang ðánh. Mã Vi®n theo b¶ bi¬n mà tiªn
quân, trèo núi, ch£t cây, ði h½n nghìn d£m ðªn h° Lãng BÕc1, ðánh nhau v¾i Trßng Vß½ng. Trßng Vß½ng
th¤y quân nhà Hán thª mÕnh, tñ nghî quân mình ô hþp sþ không ch¯ng n±i bèn lui v« giæ · C¤m Khê2. Quân
lính cûng nghî Vß½ng là ngß¶i con gái, không th¬ ð¸ch v¾i tß¾ng Hán ðßþc, ð«u tñ vÞ chÕy. Mã Vi®n ðu±i
theo ðªn huy®n Nghinh Phong, quân Bà Trßng phäi tan rã. Ð¤t Lînh Nam bình ð¸nh xong, bèn l§p cµt ð°ng ·
Lînh Nam ð¬ làm cß½ng gi¾i nhà Hán. Mã Vi®n ð£t lÕi chª ðµ cû ð¬ ràng buµc dân chúng. Sau ðó Vi®t LÕc
chï phøng hành vi®c cû cüa Mã Tß¾ng quân, nß¾c Vi®t ta lÕi thuµc v« nhà Hán. Ngß¶i ð¶i sau thß½ng mªn
Trßng Vß½ng l§p ð«n th¶ hai Bà, · b¶ sông Hát Giang, huy®n Phúc Lµc3.
Xét quân Hai Bà Trßng b¸ thua chÕy ðªn núi Hy S½n, r°i không biªt ði ðâu. Trong ð«n th¶ hai Bà
Trßng, phàm nhæng ð° th¶ tñ ð«u s½n ðen, tuy®t không có s½n ðö, dân ð¸a phß½ng ¤y không dám m£c áo ðö,
nhæng khi ðªn yªt cáo, ai có m£c áo ðö ð«u c·i bö ði, không ai dám xúc phÕm ðªn c¤m l®. Tøc truy«n r¢ng
Trßng Vß½ng chªt vì vi®c binh ðao, nên kiêng s¡c ðö, vì gi¯ng nhß máu.
Trên ðây Trßng Vß½ng kh·i tñ nåm Canh Tý nåm thÑ 16 niên hi®u Kiªn Vû, cµng ba nåm.
SØ th¥n bàn r¢ng: Giao Chï, CØu Chân, Nh§t Nam là ð¤t nß¾c Thøc, không giæ
ðßþc mà b¸ m¤t v« h÷ Tri®u, Nam Häi, Xß½ng Ngô, U¤t Lâm, Hþp Ph¯ là ð¤t cüa h÷ Tri®u,
không giæ ðßþc mà b¸ nhà Hán thôn tính. Bà Trßng là mµt ngß¶i ðàn bà góa · Giao Chï,
không có mµt thß¾c ð¤t, mµt ngß¶i dân, chï v¸ báo thù ch°ng mà kh·i binh ðánh mµt tr§n,
cä 6 qu§n ð«u theo, ð¸nh ðßþc 56 thành d- nhß l¤y ð° v§t trong túi, làm cho b÷n quan lÕi,
Thú, Úy cai tr¸n trong th¶i gian 150 nåm, phäi bó tay không dám làm gì Than ôi! Cái khí anh
linh cüa tr¶i ð¤t, không chung ðúc vào ngß¶i con trai, mà lÕi dung ðúc vào ngß¶i con gái,
nªu có phäi lòng tr¶i tñc LÕc Vi®t, thì có th¬ l¤y cä ðßþc Kinh, Dß½ng, ðâu lÕi chï có ð¤t
Ngû Linh mà thôi.
Nguy-n Nghi-m bàn r¢ng: T× khi Cù Th¸ gây ra tai nÕn, quân Hán kéo sang, bäy
qu§n Lînh Nam ð«u v« tay ngß¶i Hán. Sau ðó nhæng ngß¶i có trách nhi®m chån d¡t dân,
ngoài hai ông Nhâm Diên, Tích Quang ra, còn lû ThÕch Ð¾i và Chúc Lß½ng tuy®t không có
chính sñ gì, mà còn tham lam, hà kh¡c, dân không ch¸u n±i. Nhß lû Tô Ð¸nh có th¬ nào
dung cho chúng làm càn mµt ngày nào ðßþc næa. Bà Trßng Vß½ng n±i gi§n, khích l® ð°ng
bào, nghîa binh ði ðªn ðâu, g¥n xa ð«u hß·ng Ñng, 50 thành Ngû Linh ð«u khôi phøc ðßþc
hªt, dân sñ ðang kh± s· ð¡ng cay, lÕi ðßþc trông th¤y m£t tr¶i. Bà quä là b§c anh hùng h½n
1

Lãng BÕc. Nay thuµc vùng 2 bên sông C¥u ðoÕn ngang và quá th¸ xã B¡c Ninh.

2

C¤m Khê. Nay thuµc Su¯i Vàng, huy®n Qu¯c Oai, tïnh Hà Tây.

3

Nay có ð«n th¶ Hai Bà Trßng · Hát Môn, xã Hát Môn, huy®n Phúc Th÷, tïnh Hà Tây.
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ngß¶i nhi«u l¡m, tuy r¢ng mµt ðám quân m¾i t§p hþp, m¾i nhóm lên ðã tan vÞ, nhßng cûng
hä ðßþc lòng phçn u¤t cüa th¥n, nhân. LÕi còn ði«u ðáng cäm ðµng là: c½ nghi®p phú
cß¶ng cüa h÷ Tri®u, b¸ cß¾p ðoÕt vì tay mµt con ðàn bà · Hàm Ðan, th¶i ðÕi luân mµt cüa
ð¤t nß¾c g¥n thu phøc ðßþc, do mµt v¸ næ chúa · Mê Linh; mà b÷n tu mi ð¶i b¤y gi¶ cam
ch¸u cúi ð¥u bó tay làm tôi t¾ cho ngß¶i, chä ðáng h± th©n l¡m sao?.

Sách thông lu§n bàn r¢ng: Không gì khó thu phøc ðßþc là nhân tâm, không gì khó n¡m giæ ðßþc là
qu¯c thª: lÕi càng khó næa là mµt ngß¶i ðàn bà mà t§p hþp ðßþc cä nhân dân trai tráng làm ð°ng chí. Nß¾c
ta b¸ ngoÕi thuµc ðã lâu, phøc tòng pháp chª cho là quen, b¸ b÷n tß¾ng lÕi th¯ng tr¸ cho là vi®c thß¶ng ngày,
hu¯ng chi ðß½ng lúc nhà Hán trung hßng, thu th§p ðßþc nhi«u tay trí dûng, ai dám ch¯ng cùng oai h±. Trßng
Vß½ng là ðàn bà góa, búi tóc ðÑng lên, nhæng con trai trong nß¾c ð«u cúi ð¥u ch¸u Bà chï huy, các quan to ·
nåm mß½i thành cûng ð«u nín h½i, không dám kháng cñ. Lßu Vån Thúc là ngß¶i di®t ðßþc quân hùng,
ch¯ng n±i lÕi ð¸ch, mà khi t§p binh khi¬n tß¾ng, còn phäi ån trßa ngü muµn lo nghî c½ mßu. Mã Phøc Ba
làm cö nß¾c Tiên Linh, phá tan ð¤t Tham Lang, mà khi ðóng quân · Lãng BÕc, cûng phäi lo xa nghî kÛ, náu
hình · bên h° sâu. Tiªng tåm hùng dûng cüa Bà ch¤n ðµng cä Trung Hoa, c½ nghi®p m· mang cüa Bà d÷c
ngang trong tr¶i ð¤t, th§t là anh hùng.
Trong sách B¡c sØ v« ð¶i Hán, Ðß¶ng, cûng có vua ðàn bà, nhß h÷ Lã, h÷ Vû, nhßng ð«u là nh¶ thª
ðã làm mçu h§u r°i, mà n¡m l¤y quy«n nhân chü, thì d- dàng lung lÕc ðßþc trong nß¾c, múa may v¾i ðàn
trë. Ðªn nhß Bà Trßng là mµt ðàn bà bình thß¶ng mà kh·i lên ðßþc thì khó l¡m. Xem trong Nam sØ khi
ngoÕi thuµc Lß½ng và Tr¥n, có ông Lý Nam Ðª, Tri®u Vi®t Vß½ng, sÇn là cß¶ng hào, hay là gia thª, lòng
ngß¶i ðã sÇn qui phøc, thª nß¾c ðã có h½i xu hß¾ng mà kh·i lên còn có ph¥n d-; ðªn nhß Bà Trßng là con
gái thì lÕi khó l¡m. Tuy thª cûng chßa l¤y gì làm kÏ cho l¡m. Vþ trä thù cho ch°ng, em giúp vi®c cho ch¸,
mµt là tiªt phø, mµt là nghîa næ, vào cä mµt nhà, thª m¾i là kÏ. Ông vua b¸ m¤t nß¾c, ho£c là b¸ b¡t, ho£c là
ð¥u hàng; con gái · cänh nhà tan, ho£c phäi bö ði, ho£c b¸ tüi nhøc. Bà ch¸ m¤t nß¾c, bà em cûng tuçn tiªt
theo ch¸, không ch¸u ð¥u hàng cûng không ch¸u ð¬ b¡t, ngß¶i ch°ng · dß¾i ð¤t ðßþc nh¡m m¡t, kë gian tà
trông th¤y thª phäi cúi ð¥u. Vua tôi Vån Thúc (tß¾ng Hán) không làm gì n±i. Chªt r°i mà tiªng th½m vçn còn.
Thª m¾i càng kÏ næa. Than ôi! H°ng nhan trë ð©p xßa nay chôn vùi biªt ðã bao ngß¶i. Nhßng t× Næ Oa có
vi®c ðµng tr¶id ðªn gi¶, chï có hai ch¸ em Bà Trßng næa ð¤y thôi. Còn Bà Tri®u thì chßa ðáng k¬.

NGOÕI THU“C ÐÔNG HÁN
Mã Vi®n ðã bình ðßþc Giao Chï, l¤y c¾ huy®n Tây Bình có 3 vÕn 3 nghìn hµ, chia làm 2 huy®n
Phong Khê, V÷ng Häi; lÕi ð¡p thành TÖ Giang · Phong Khê, thành ¤y tròn nhß con sâu tÖ cho nên l¤y chæ TÖ
mà ð£t tên.
Dân Mán · qu§n Nh§t Nam, Tßþng Lâm là Khu Liên ðánh huy®n thành giªt trß·ng lÕi, quan ThÑ sØ
Giao Chï là Phan Di-n ðánh không n±i. Vua Hán tri®u các quan công khanh vào höi phong lßþc, các quan
ð«u xin ðem quân Châu Kinh, Châu Dß½ng, Châu Duyên, Châu Dñ 4 vÕn ngß¶i ðªn n½i ðánh giúp. Lý C¯
can r¢ng: "Gi£c cß¾p · Châu Kinh, Châu Dß½ng chßa bình xong, nªu lÕi trßng binh · ð¤y ði ðánh ch² khác,
t¤t lÕi sinh ra m¯i lo. Châu Duyên, Châu Dß · xa ðªn muôn d£m, nªu có chiªu thß thúc bách, t¤t sinh ra
phän bµi hay tr¯n tránh. Ð¤t Nam nóng nñc, ¦m th¤p, có chß¾ng khí, quân ði xa xôi möi m®t ðªn n½i không
th¬ chiªn ð¤u ðßþc næa, làm nhß thª là c¡t lòng ruµt ð¬ vá vào chân tay, không phäi là ð¡c kª. Trß¾c kia
trung lang tß¾ng là Doãn Tñu ðánh quân m÷i làm phän ½ Ích Châu, ngß¶i Ích Châu có câu ca dao r¢ng:
"Gi£c ðªn còn khá, Doãn ðªn giªt ta". Sau Doãn Tñu ðßþc g÷i v«, giao quân cho ThÑ sØ là Trß½ng Ki«u. Ki«u
nhân có s¯ tß¾ng lÕi ¤y, ðµ trong mµt tu¥n giªt hªt ðßþc quân gi£c, ðó là kinh nghi®m sai tß¾ng ði thì không
ðßþc vi®c, giao cho châu huy®n thì vi®c làm nên. Chúc Lß½ng trß¾c ðã · Châu Tinh, có chính sñ, nhân hu®.
Trß½ng Ki«u trß¾c ðã · Châu Ích có công ðánh phá ðßþc gi£c, ð«u là nhæng ngß¶i dùng ðßþc". TÑ Phü theo
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ð« ngh¸ cüa Lý C¯, tÑc th¶i cho Chúc Lß½ng làm Thái thú CØu Chân. Trß½ng Ki«u th§t lòng yên üi v² v« dân.
Lînh Nam lÕi ðßþc bình yên.
Sau Chúc Lß½ng m¤t, CØu Chân lÕi n±i loÕn, ðánh ð¯t qu§n ¤p, thª gi£c quá mÕnh, HÕ Phß½ng
chiêu dø dân v« hàng, dân lÕi yên ph§n làm ån, ðªn khi HÕ Phß½ng ð±i ði Quª Dß½ng, ngß¶i qu§n CØu
Chân lÕi chiªm cÑ Nh§t Nam, nhà Hán lÕi phäi tri®u HÕ Phß½ng làm ThÑ sØ Nh§t Nam, HÕ Phß½ng ð¯i v¾i
dân vçn có oai quy«n ân hu®, quân gi£c ðßþc tin ông ðªn qu§n, kéo nhau lÕi ð¥u hàng.
Quân Mán Ô HØ thuµc ph§n Giao Chï làm phän, Thái thú là Chu Ngung không c¤m n±i; ngß¶i
trong châu là Lß½ng Long nhân thª mà tø t§p ðªn vài vÕn ngß¶i cß¾p bóc qu§n huy®n.
Vua Hán cho Chu Tu¤n làm ThÑ sØ Giao Chï. Tu¤n là ngß¶i làng Thßþng Phß½ng, qu§n C¯i Kê. Khi
ði qua làng mình, ông mµ ðßþc 5.000 ngß¶i · quê nhà do hai ðß¶ng tiªn vào Giao Chï, trß¾c hªt sai ngß¶i ði
dò xem hß thñc, tuyên dß½ng oai ðÑc nhà vua ð¬ ðµng lòng bên ð¸ch, r°i lÕi cho hai ðÕo quân tiªn sát ðªn
n½i ðánh giªt, b÷n Mán Lß½ng Long cûng phäi lui v« trong s½n ðµng, ðªn khi Chu Tu¤n kéo quân v«, dân lÕi
b¡t giªt ThÑ sØ là Chu Ngung r°i sai ngß¶i ðªn cØa khuyªt nhà vua k¬ tµi Chu Ngung. Vua Hán xu¯ng chiªu
kén ch÷n quan giöi. Tam phü tiªn cØ ngß¶i Liêu Thành là Giä Tông làm ThÑ sØ. Châu ¤y có nhi«u châu báu,
các ThÑ sØ trß¾c ð«u không có ðÑc hÕnh thanh liêm, chï v½ vét ð¥y túi, r°i xin ð±i ði n½i khác, nên dân lÕi
làm phän; Giä Tông ðªn n½i cho höi tình trÕng phän bµi thª nào, ai ai ð«u nói: "Vì dân kh± v« chính sñ hà
kh¡c, mà kinh ðô thì · xa, không kêu th¤u ðßþc, nên tø h÷p bö tr¯n tránh, c¥u ðßþc s¯ng, chÑ không phäi
chân tâm làm phän ðâu". Giä Tông bèn viªt ra nhi«u bän cáo th¸, bäo cho dân yên nghi®p, chiêu t§p nhæng
ngß¶i lßu tán, tha không b¡t làm tÕp d¸ch, chï giªt nhæng kë ð¥u sö b÷n hà ngßþc mà thôi; kén ch÷n quan lÕi
t¯t phái ði các qu§n huy®n, trong dân gian ðßþc yên; ðß¶ng quê, ngõ hëm có câu ca r¢ng: "Giä phø lai vãn,
sØ ngã tiên phän, kim kiªn thanh bình, b¤t cäm phøc bÕn" (nghîa là: vì cha ta là h÷ Giä ðªn muµn, khiªn cho
ta phäi làm phän, nay th¤y chính sñ thanh bình, ta không dám lÕi d· dáo næa).
Xét trong Hán thß: MÕnh Thß¶ng là ngß¶i làng Thßþng Ngu, qu§n C¯i Kê, làm quan Thái thú qu§n
Hþp Ph¯, trong qu§n không c¤y ðßþc thóc lúa, duy có bi¬n thì nhi«u châu báu, · li«n v¾i qu§n Giao Chï,
thß¶ng thông thß½ng buôn bán v¾i nhau, r°i ðong thóc gÕo làm lß½ng thñc. Trß¾c kia nhi«u Thái thú tham
tàn, cßÞng bách ngß¶i ta ði tìm hÕt châu, không ch×ng mñc nào, hÕt châu d¥n d¥n r¶i sang cõi Giao Chï.
Ðªn khi MÕnh Thß¶ng ðªn Hþp Ph¯, bö hªt nhæng t® cüa các ngß¶i trß¾c, chßa quá mµt nåm, hÕt châu lÕi
tr· v«, dân gian ð«u tr· lÕi ngh« cû, ai cûng khen MÕnh Thß¶ng là th¥n minh. Nªu quä các quan Thú, Møc ai
cûng ð«u ðßþc nhß MÕnh Thß¶ng, thì dân làm gì ðªn n²i kh± mà phäi làm phän.
Vua Hán cho Sî Nhiªp làm Thái thú Giao Chï. Nhiªp tên tñ là NgÕn Oai, tiên t± ngß¶i nß¾c L², chÕy
loÕn Vß½ng Mãng, di cß sang ½ nß¾c Vi®t, 6 ð¶i ðªn Sî Nhiªp. Sî Nhiªp theo Lßu TØ KÏ chuyên h÷c kinh
Xuân Thu, ð² M§u Tài, ðßþdc b± làm chÑc Thái thú, th¶i kÏ Giao Châu nhi-u loÕn, Sî Nhiªp xin cØ em là
Nh¤t lînh chÑc qu§n Hþp Ph¯, em thÑ là Hñu lînh chÑc qu§n CØu Chân, em thÑ næa là Vû lînh chÑc qu§n
Nam Häi. Sî Nhiªp khiêm t¯n, kính các vån sî, ngß¶i Trung Qu¯c lánh nÕn sang nß½ng tña vào ông ðªn vài
tråm ngß¶i. Viên Huy ðßa thß cho Tuân Qu¡c nói r¢ng: "Phü Quân h÷ Sî ðã h÷c rµng lÕi thông hi¬u chính tr¸,
· trong lúc loÕn to mà bäo toàn ðßþc mµt qu§n, nhæng khách ngø cß cûng ðßþc nh¶ ½n tuy có Ð§u Dong
giæ toàn ðßþc Hà Tây, cûng không h½n ðßþc, anh em ð«u làm qu§n thú, hùng trß·ng nh¤t châu, khi ði ra
vào có chuông ðánh gõ khánh, xe ngña ð¥y ðß¶ng, dân kinh ðô ð¯t hß½ng ðón rß¾c hai bên ðß¶ng, cho ðª
Tri®u Ðà cûng không h½n ðßþc". Vua Hán ban cho Sî Nhiªp bÑc thß ðóng d¤u vua, cho t±ng ð¯c bäy qu§n,
th¶i b¤y gi¶ ðß¶ng xá cách tr·, mà Sî Nhiªp không bö vi®c c¯ng hiªn. Vua Hán lÕi xu¯ng chiªu cho Sî Nhiªp
làm An Vi-n tß¾ng quân, phong tß¾c Long ðµ Ðình h¥u.
Nhà Hán b¡t ð¥u kén ch÷n nhæng ngß¶i ð² M§u Tài, Hiªu Liêm nß¾c ta làm chÑc Huy®n l®nh.
Trß¾c kia ThÑ sØ là Lý Tiªn dâng thß nói: "Nhæng ngß¶i · trên däi ð¤t nào cûng là b¥y tôi nhà Vua, nay
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nhæng ngß¶i làm quan ½ tri«u ðình là ngß¶i Trung Qu¯c, chßa t×ng th¤y khuyªn khích ngß¶i · xa xôi".
Trong thß nói r¤t cäm ðµng, thiªt tha, vua Hán xu¯ng chiªu, cho r¢ng b± døng nhæng ngß¶i trß·ng lÕi thuµc
châu, không ðßþc chï dùng ngß¶i Trung Qu¯c. Lý Tiªn lÕi dâng s¾ xin cho nhæng ngß¶i Hiªu Liêm ðã tiªn
cØ cûng ðßþc dùng làm Bác sî 12 châu, ð¬ l¤y nhân tài, các quan lÕi sþ ngß¶i xa có ði«u d¯i trá, chê bai
ngß¶i Trung Tri«u, không y cho. Th¶i b¤y gi¶ ngß¶i nß¾c ta là Lý C¥m làm túc v® · trong ði®n ðài nhà vua,
cùng v¾i ngß¶i làng là B¯c Long, ðß½ng ngày tri«u hµi tªt chính nguyên, phøc xu¯ng sân mà tâu r¢ng: ´n
vua không ðßþc ð«u". Các quan höi c¾ sao, Lý C¥m nói: "Nß¾c Nam Vi®t xa v¡ng, không ðßþc ½n che ch·
cüa tr¶i, nên không ðßþc th¤m nhu¥n mßa hòa gió thu§n". L¶i l¨ r¤t kh¦n khiªt. Vua Hán xu¯ng chiªu úy
lÕo. Bèn dùng mµt ngß¶i M§u Tài nß¾c ta làm quan l®nh huy®n Løc Hþp. Sau Lý C¥m làm ðªn chÑc Tß l®
Hi®u úy. Nhân tài nß¾c Vi®t ta ðßþc ðßþc tuy¬n døng nhß ngß¶i Hán là tñ Lý Tiªn, Lý C¥m m· ð¥u.
Trên ðây nµi thuµc Ðông Hán tñ nåm Quý Mão thÑ 19 niên hi®u Kiªn Vû, ðªn nåm KÖ SØ thÑ 14,
niên hi®u Kiªn An, cµng 167 nåm.
Thông lu§n bàn r¢ng: T× khi Kiêm Khê th¤t hi¬m, cµt ð°ng chia cß½ng gi¾i, ngß¶i Hán chï c½ mi l¤y
lòng dâng thôi, Mán M÷i lþi døng ð¬ cß¾p bóc qu§n CØu Chân,Nh§t Nam, ðánh cß¾p lçnh nhau, b÷n mán
Ô HØ thuµc Tßþng Lâm dòm ngó Giao Chï luôn luôn, ít có quan lÕi t¯t, dân không biªt kêu ai ðßþc; h4y xem
dân coi Giä Tông là cha, g÷i Sî Nhiªp là Vß½ng, th¶i gian 160 nåm, dân ngong ngóng mong có ðßþc quan t¯t
mà nß½ng nh¶. nªu không có Trß½ng Ki«u, Chúc Lß½ng khéo chiêu dø và thu nÕp dân, thì sñ xâm lßþc nhß
vi®c Khu Liên không th¶i nào thôi ðßþc; không có hÕ Phß½ng Chu Tuân biªt tu¥n ti-u và v² v« dân, thì gi£c
cß¾p nhß · ð¤t Hoan, HuÏnh qu¤y nhi-u không nåm nào ðßþc yên, nªu b¤y gi¶ có sñ tr×ng tr¸ kë tham
nhûng m÷t dân, ð¬ v² v« an üi dân ta, thì dân t¤t phäi vui m×ng múa hát kh¡p n½i, mà ð¯t hß½ng ð¬ ðón
rß¾c. Ðªn vi®c ngß¶i nß¾c ta làm quan · Trung Qu¯c ð¬ ðßþc tö tài v¾i thßþng qu¯c, trß¾c còn làm Huy®n
l®nh, d¥n lên châu Møc, r°i ðªn chÑc T¬ tß¾ng, ðªn nay ngß¶i ta phäi sþ, không dám ðµng ðªn, ví nhß có
hùm beo không ai dám ðµng ðªn lá rau · trong núi, thª thì Lý Tiªn có ði«u ðáng khen.

NGOÕI THU“C NGÔ, T„N, T•NG, T‹,
L¿´NG
Ngô Tôn Quy«n cho Bµ Ch¤t làm ThÑ sØ giao Châu, Bµ Ch¤t t× ð¤t Phiên Ngung ti®n ðß¶ng ði ðªn
thÆng ch² làm quan. Th¶i b¤y gi¶ Thái thú qu§n Xß½ng Ngô là Ngô Cñ âm mßu sing nh¸ tâm. Bµ Ch¤t dø
ðªn b¡t chém, b·i thª anh em Sï Nhiªp cùng kéo nhau ðªn xin vâng l®nh, Tôn Quy«n gia cho Sî Nhiªp chÑc
Tä tß¾ng quân. Sî Nhiªp dø hào trß·ng · Ích Châu là ºng Khäi quy phø, Ngô Tôn Quy«n càng khen Sî
Nhiªp, phong cho tß¾c Long Biên hàu. Không ðßþc bao lâu Sî Nhiªp chªt. Trß¾c kia Nhiªp ðã b¸ b®nh, chªt
ði mµt ngay r°i có ngß¶i tiên là Ð±ng phøng cho mµt viên thu¯c, l¤y nß¾c ng§m u¯ng, ôm l¤y ð¥u mà lay,
ch¯c lát m¡t m· ra taycØ ðµng ðßþc, ðµ næa ngày thì ng°i d§y nhß thß¶ng, ðªn nåm ây m¾i chªt, ðã 90 tu±i,
làm quan · châu 40 nåm.
Ngô Tôn Quy«n cho là Giao Châu xa xôi, sai Lã ÐÕi, Ð¾i Lß½ng ði ðªn trß¾c. Ð¾i Lß½ng ði ðªn Hþp
Ph¯, con Sî Nhiªp là Sî Huy ðã tñ lên làm Thái thú, cho quân ta ch¯ng cñ, ngß¶i lÕi cû cüa Nhiªp Sî là
Hoàng Lân can Sî Huy, bäo nên ra ðón Ð¾i Lß½ng, Huy gi§n, dùng roi ðánh chªt Hoàng Lân. Lã ÐÕi phøng
chiªu cüa Ngô Tôn Quy«n ði giªt Sî Huy, t× Quäng Châu ðem quân cùng v¾i quân Ð¾i Lß½ng ði trß¾c, trß¾c
hªt ðßa thß dø bäo nghîa hoÕ phúc, anh em Chï Huy 6 ngß¶i bö tay áo h· th¸t, ði nghênh tiªp Lã ÐÕi. Lã ÐÕi
k¬ tµi cüa anh em Sî Huy, r°i sai chém hªt. Vua Ngô cho là ð¤t nam ðã thanh ð¸nh r°i, tri®u Lã ÐÕi v«. Tiªt
T±ng sþ r¢ng ngß¶i thay Lã ÐÕi không ðßþc giöi, dâng s¾ nói r¢ng: "Giao Châu ð¤t rµng dân nhi«u, non sông
hi¬m tr· dân d- kh·i loÕn, vi®c kén ch÷n trß·ng lÕi, hông xét kÛ càng, ð¬ ðªn n²i xâm ngßþc nhân dân,
cßÞng áp thu thuª, mµt con cá vàng, ðánh thuª mµt ð¤u thóc, Chu Phù kªt oán v¾i dân, nên sinh ra trµm
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cß¾p, châu qu§n b¸ phá. Lã ÐÕi bình ðßþc loÕn Sî Huy, oai ra muôn d£m, nh¾n nhö ð«u vâng theo. CÑ xem
thª, sñ làm cho nß¾c yên dân mªn, c¯t tÕi dùng ðßþc ngß¶i giöi, · ngoài ð¤t hoang v¡ng, vi®c hoÕ hay phúc
có änh hß·ng nhi«u l¡m, v§y thì kén nh÷n quan cai tr¸ không th¬ không xét kÛ càng ðßþc". Vua Ngô bèn cho
Lã ÐÕi làn Tr¤n Nam tß¾ng quân, phong tß¾c Phiên Ngung H¥u.
Sách Giao Chï chí chép: Trong núi qu§n CØu Chân có ngß¶i con gái là Tri®u †u, cao 1 trßþng 2, vú
dài ba thß¾c, không l¤y ch°ng, kªt ðäng cß¾p bóc qu§n huy®n, thß¶ng m£c áo løa vàng möng, ði dép s×ng,
cßÞi voi ra tr§n chiªn ð¤u, b¸ ThÑ sØ là Løc Dçn ðánh thua, sau chªt làm th¥n, vi®c này xu¤t xÑ · sách Thiên
Trung Ký.
SØ th¥n bàn r¢ng: T× khi nß¾c ta ngoÕi thuµc các quan Thú, Møc thay ð±i luôn,
chßa có ai · châu ðßþc lâu nhß Sî Phü Quân. Theo sØ chép, thì ông · v¾i Hán không bö
chÑc c¯ng, · v¾i Ngô cûng c¯ng hiªn nhß thß¶ng, tuy có tiªng là ð±ng ð¯c cä bäy qu§n,
nhßng thñc ra thu thuª má, chi dùng ån m£c trông vào có Giao châu thôi. Trong th¶i gian
40 nåm cung Ñng cûng nhi«u, tài lñc mµt châu l¤y gì ch¸u n±i, s· dî qu¯c dân không chán
ông, là vì ông tñ xØ khiêm t¯n, khéo v² v« dân, ngß¶i châu l§u ngày càng thêm tín nhi®m,
ðã không có lòng phän bµi, lÕi không ai kêu ca v« n²i tham kh¡c. Nhân sî Hán ðªn nß½ng
nh¶, thì vui ðßþc chõ · yên, sÑ th¥n nß¾c Ngô m²i l¥n ðªn, thì khéo thù phøng, cho nên
bên trong thì ðßþc lòng ngß¶i Vi®t, bên ngoài thì ðßþc vua Ngô tin yêu, có th¬ g÷i là ngß¶i
khôn ð¤y. Ðªn con là Huy, không biªt lßþng sÑc mình, ð¬ ðªn n²i chóng m¤t nß¾c, ðáng
thß½ng l¡m. Nß¾c ta thông hi¬u sách v·, h÷c t§p l- nghîa, thành ra nß¾c van hiªn b¡t ð¥u t×
Sî Vß½ng. Công ðÑc ¤y truy«n mãi ðªn ð¶i sau, há chä th¸nh l¡m ru? Sau khi ðã mai tán ông
r°i, ðªn ð¶i T¤n là 160 nåm sau ngß¶i Lâm „p vào cß¾p, ðào mä ông lên, hình th¬ và dung
nhan vçn nhß ngß¶i còn s¯ng, chúng sþ l¡m, lÕi phäi ð¡p mä lÕi nhß cû, ngß¶i ta cho là
th¥n, l§p miªu th¶ phøng, g÷i là Sî Vß½ng Tiên, là vì khí linh thiên không tiêu tán ðó.
Tß Mã Viêm nhà T¤n m¾i nhân Vua Ngøy truy«n ngôi cho, cØ Dß½ng T¡c làm Thái thú Giao Chï.
Thái thú cüa nß¾c Ngô là Ðào Hoàng ch¯ng v¾i Dß½ng T¡c, ðánh nhau · Ph¥n Thüy, chªt m¤t hai tß¾ng,
Giám quân là Tiªt Hü gi§n l¡m, bäo Hoàng r¢ng: "Tñ dâng bi¬u xin ðánh gi£c mà ð¬ m¤t 2 tß¾ng, thì trách
nhi®m · ai?". Ðaò Hoàng trä l¶i: "HÕ quan không ðßþc làm theo ý mình, chß quân lÕi không hòa thu§n, nên
ðªn n²i thua tr§n". Ðªn ðêm ðem vài tråm quân t§p kích, l¤y ðßþc các bäo v§t, Hü bèn tÕ l²i v¾i Hoàng. Ðào
Hoàng lÕi theo ðß¶ng bi¬n ði t¡t ðªn Giao Châu, các tß¾ng ð«u mu¯n ðánh ngay, Ðào Hoàng nghi r¢ng
trong thành có phøc binh, bèn ð¬ toán quân c¥m giáo dài · ð¢ng sau, hai bên v×a tiªp chiªn thì quä nhiên
phøc binh kéo ra, dùng quân c¥m giáo dài ðón ðánh, b¡t ðßþc Dß½ng T¡c ðßa v« nµp nß¾c Ngô.
Ho¡c Gi£c nhà T¤n sai Dß½ng T¡c ði ðóng giæ Giao Châu, có l¶i th« r¢ng: "Nªu gi£c vây thành chßa
ðßþc mµt tråm ngày mà thành m¤t, thì ThÑ sØ phäi ch¸u tµi". Ðªn khi Hoàng vây thành chßa ð¥y mµt tråm
ngày mà lß½ng ðã hªt, T¡c xin ð¥u hàng, Hoàng không cho, c¤p lß½ng cho mà b¡t cÑ phäi giæ thành, ngß¶i
Ngô ð«u can, Hoàng nói r¢ng: "Ho¡c Gi£c ðã chªt, còn ai lÕi cÑu, ðþi ðü nh§t kÏ s¨ cho, ð¬ cho nó ðªn ðây
mà không b¸ tµi, ta l¤y thành cûng có nghîa, chä hay h½n ß?". V« ph¥n T¡c thì lß½ng thñc hªt, quân cÑu vi®n
không ðªn, bèn nh§n cho hàng. T¡c ðã hàng r°i, quan Công Tào là Lý Tµ còn giæ quân không ch¸u hàng, c§u
Lý Tµ là Tê Nhiªp ð¥u hàng, ði theo khuyên Tµ nên hàng, Lý Tµ trä l¶i r¢ng: "C§u là tß¾ng nß¾c Ngô, tôi là
tß¾ng nhà T¤n, chï trông vào lñc lßþng ðó thôi" và vçn giæ thành không ch¸u hàng, qua mµt th¶i kÏ thành
m¾i b¸ hÕ.
Hoàng là ngß¶i có mßu lßþc, ai cûng vui lòng ð¬ cho Hoàng sai khiªn, nên ði ðªn ðâu là thành
công.
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Vû Bình, CØu ÐÑc, Tân Xß½ng là n½i hi¬m tr·, quân Mán M÷i hung tþn, ðã m¤y ð¶i không ch¸u th¥n
phøc, Hoàng ðánh bình ðßþc hªt. G£p lúc ¤y vua Ngô là Tôn HÕo ð¥u hàng nhà T¤n, xu¯ng chiªu bäo
Hoàng quy thu§n, Hoàng nhö nß¾c m¡t mà sai sÑ giä ðßa ¤n tín ðªn LÕc Dß½ng, vua T¤n xu¯ng chiªu phøc
chÑc cho Hoàng. Th¶i b¤y gi¶ nß¾c Ngô ðã bình ðßþc r°i, nhà T¤n xu¯ng chiªu giäm b¾t quân các châu
qu§n, Hoàng dâng s¾ nói r¢ng: "Giao Châu là n½i hoang v¡ng · cách xa hÆn mµt khu, phía ngoài phäi ch¯ng
v¾i Lâm „p và li«n v¾i Phù Nam, nß¾c này c§y nß¾c hi¬m tr· không ch¸u th¥n phøc, ð¶i ð¶i làm m¯i lo cho
biên cß½ng Th¥n trß¾c làm ngß¶i cüa nß¾c Ngô, ðóng giæ ngoài biên gi¾i ðªn 10 nåm, tuy ðã giªt ðßþc kë
c× khôi cüa chúng, nhßng mà ð¤t ¤y có núi hang sâu xa hëo lánh, vçn còn nhæng kë ¦n núp tr¯n tránh · ðó,
v§y chßa rút b¾t s¯ quân, tö ra mình lë loi tr¯ng r²ng. Sñ biªn c¯ xäy ra b¤t thß¶ng, th¥n là ngß¶i cüa nß¾c
ðã m¤t, l¶i nói chä ðáng nghe, nhßng ðã · ch² ðó, s· kiªn thª nào giám xin mÕo muµi bày tö". Vua T¤n nghe
theo. Hoàng · châu 30 nåm, có oai và ân hu® v¾i dân, khi m¤t cä châu kêu khóc nhß m¤t ngß¶i m© hi«n
v§y.
Hoàng ðã chªt r°i, quân ð°n thú qu§n CØu Châu kh·i loÕn, ThÑ sØ là Ngô NgÕn ðánh bình ðßþc, ·
lÕi 25 nåm, dân trong châu yên ±n, tñ dâng bi¬u xin ngß¶i khác thay, vua T¤n cho C¯ Bí ðªn thay, chßa
ðßþc bao lâu thì chªt. Dân châu ¤y bÑc ép con C¯ Bí là Tham nh§n lînh vi®c châu. Tham chªt, em là Th÷ c¯
xin thay chân Tham, nhßng ngß¶i trong châu không nghe. Ð¯c Quân · bµ hÕ là Lß½ng ThÕc ðánh giªt Th÷.
Th÷ bèn giæ châu, chuyên chª công vi®c, sþ dân tình không thu§n, bèn rß¾c con Hoàng là Uy ðªn lînh chÑc
ThÑ sØ, khi tÕi chÑc r¤t ðßþc lòng dân, ðªn khi chªt, em là Thøc, con là Tuy n¯i nhau làm ThÑ sØ. (H÷ Ðào
t× Ðào C½ ðªn Ðào Tuy ðßþc 4 ð¶i, ð«u làm ThÑ sØ Giao Châu).
SØ th¥n bàn r¢ng: Giao Châu ta t× khi ngoÕi thuµc Tây Hán tri«u ðình chú tr÷ng
vi®c kén ch÷n ThÑ sØ, chßa b¸ phäi ngß¶i x¤u lÕm chÑc, cûng chßa t×ng cho ThÑ sØ ðßþc
chuyên quy«n. T× anh em C¯ Tham, Lß½ng ThÕc, Ðào Huy ð«u · ngoài tñ nh§n làm ThÑ
sØ, có l¨ vì nhà T¤n ðß½ng lúc nhi«u vi®c, cho nên chßa k¸p höi ðªn vi®c ¤y chång?.
Lß½ng ThÕc giæ Giao Châu, hung bÕo làm m¤t lòng dân chúng. Nhà T¤n cho Vß½ng Lßþng làm ThÑ
sØ, sai ðánh ThÕc. ThÕc vây Lßþng · trong thành Long Biên, cß¾p c¶ tiªt và ¤n cüa Lßþng. Nhà T¤n cho Ðào
Khän làm ðô ð¯c m÷i vi®c quân · Giao Châu, Khän sai Tham quân là Cao Bäo ðánh chém ðßþc ThÕc, Giao
Châu m¾i bình ð¸nh ðßþc.
Ngß¶I nß¾c Lâm „p, PhÕm H° vào cß¾p qu§n CØu Chân, ThÑ sØ là Ð² Tu® Ðµ ðánh bÕi quân Lâm
„p. Nß¾c Lâm „p xin hàng. Tu® Ðµ làm quan châu ¤y, c¤m vi®c cúng bái nhäm, sØa sang nhà h÷c, nåm ðói
thì ch¦n c¤p cho dân, làm vi®c công kÛ lßÞng cûng nhß vi®c nhà, nên dân yêu mªn l¡m, cØa thành bö ngõ
cä ðêm, ngoài ðß¶ng không ai thèm nh£t cüa r½i. Ðªn khi ông chªt, con là Ho¢ng Vån nói chÑc, ðßþc t§p
tß¾c Long Biên h¥u. Ho¢ng Vån ba ð¶i làm ThÑ sØ · qu§n (t± là Ð² Vi®n, cha là Tu® Ðµ) ðªn nåm ¤y b¸ tri®u
v« nß¾c, ði ðªn Quäng Châu thì m¤t.
Vua nß¾c Lâm „p là PhÕm Dß½ng MÕi lÕi qu¤y nhi-u biên thùy, mang quân cä nß¾c vào cß¾p. Tñ
ð¤y hai bên biên gi¾i m¾i nhi«u vi®c.
Nß¾c Lâm „p v¯n là ð¤t Tßþng Qu§n cüa T¥n, phía ðông là bi¬n, phía tây giáp nß¾c Qua Oa, phía
nam thông v¾i nß¾c Chân LÕp, phía B¡c tiªp giáp Hoàng Châu nß¾c ta. Khi xßa Dß½ng MÕi m¾i ðë ra, m© y
n¢m mµng th¤y ngß¶i mang cho vàng, ngß¶i man di g÷i vàng là dß½ng mÕi. Nåm ¤y ðßa quân vào cß¾p là
Dß½ng MÕi con, chÑ không phäi Dß½ng MÕi cha v§y.
Lê Vån Hßu bàn r¢ng: Khöe nhß Bôn và Døc mà còn bé, cûng không th¬ ch¯ng
n±i ngß¶i nh¾n tu±i ði kh§p kh-nh và yªu ðu¯i, nß¾c Lâm „p qu¤y nhi-u CØu Chân, lÕi sai
sÑ c¯ng nhà T¯ng, xin lînh cä ð¤t Giao Châu, không biªt tñ lßþng là mình kh§p kh-nh và
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gày còm ðó. R°i sau vua Lý Thái Tôn chém vua Lâm „p là Chª Cü m¾i biªt r¢ng không có
th¶i v§n nào bî mãi, khi khu¤t t¤t có khi thân.

Th¶i b¤y gi¶ nß¾c Lâm „p tuy tiªn c¯ng nhà T¯ng, mà vçn cß¾p biên gi¾i, vua T¯ng gi§n Lâm „p là
trái phép và ngÕo mÕn, sai Ðàn Hòa Chi ði ðánh. Ngß¶i Nam Dß½ng là Tôn Xác ð¶i ð¶i giæ nghi®p nho, duy
có Xác thích ngh« võ, thß¶ng nói: "Chí mu¯n cßÞi gió gi¶i, phá sóng bi¬n". Ðªn b¤y gi¶ ði tòng quan, làm
ti«n phß½ng mang quân ¦n n¤p ðón ðánh. HÕ ðßþc thành ðÕt Khu L§t, th×a th¡ng thª ði vào Tßþng Ph¯,
Dß½ng MÕi mang quân cä ðªn ðánh, trang b¸ b¢ng voi, trß¾c sau nhi«u vô k¬, Tôn Xác nói: "Ta nghe biªt loài
sß tØ oai phøc ðßþc các loài thú". Bèn chª ra hình sß tØ ð¬ ch¯ng v¾i voi, quä nhiên voi sþ chÕy. Dß½ng MÕi
chï chÕy thoát ðßþc thân, b¡t ðßþc các quí lÕ, ð«u là v§t không biªt g÷i là gì, Xác không h« l¤y mµt tý gì, chï
có ð° dùng s½ sài nhß qu¥n áo, khån lßþc, vì có công ¤y ðßþc phong là Vân Xã H¥u.
Nß¾c T« dùng Phòng Pháp Th×a làm ThÑ sØ Giao Châu. Pháp Th×a chï thích ð÷c sách, không làm
vi®c. Trß·ng lÕi là Phøc Ðång Chi nhân thª m¾i ðßþc chuyên quy«n, thay ð±i tß¾ng lÕi, Pháp Th×a gi§n giam
Ðång Chi vào ngøc. Ðång Chi ðút lót cho Thôi Cänh Thøc là ch°ng cüa em gái Pháp Th×a, ðßþc tha ra. Bèn
mang quân bµ hÕ cüa mình ðánh úp châu thành, b¡t Pháp th×a giam · nhà riêng, Pháp Th×a lÕi xin chï ð÷c
sách. Ðång Chi không cho, bäo r¢ng: "SÑ quân tînh dßÞng còn sþ n±i b®nh, không nên ð÷c sách". Ðång Chi
tâu v« tri«u ðình r¢ng: "Pháp Th×a có b®nh · tâm, không làm vi®c ðßþc". Vua T« cho Ðång Chi làm ThÑ sØ
(ð÷c sách là vi®c hay, duy ð÷c sách mà bö vi®c, ðªn n²i ð¬ ngß¶i khác chuyên quy«n, cho ðªn m¤t quan, là
cái l²i nghi®n sách ðó, phàm vi®c gì làm quá mÑc trung bình, thì cûng là không hay). Chßa ðßþc m¤y lâu,
nß¾c T« cho Lý Khäi làmThÑ sØ; g£p lúc nß¾c Lß½ng nh§n sñ nhß¶ng ngôi cüa T«, Lý Khäi nhân thª giæ
Giao Châu làm phän; Trß·ng sØ là Lý T¡c ðánh bình ðßþc. Vua Lß½ng cho Lý T¡c làm ThÑ sØ.
Nß¾c Lß½ng chia Giao Châu, ð£t ra Ái Châu.
Nguy-n Nghi-m bàn r¢ng: Ð¶i Nh¸ ðª, tam vß½ng ðÕo ðÑc, giáo hóa lan kh¡p m÷i
n½i, nß¾c nào mu¯n ðßþc dñ, thì thanh giáo ðªn n½i, nß¾c nào không mu¯n dñ, thì cûng
không cßÞng bách. Xu¯ng ðªn mÕt thª, · trong nß¾c thì tr¯ng r²ng, ð¯i v¾i nß¾c ngoài thì
tham lam, mình ðã không ra gì mà mßu toan thôn tính ngß¶i khác, chia ra qu§n huy®n, ð£t
ra thú møc, k¬ nhæng ð° l¤y ðßþc nhß là minh châu, tê giác, ngà voi ð«u là v§t vô ích, chï
ð¥y túi cho b÷n hoÕt lÕi ð¤y thôi, nh¤t ðán có vi®c gì kh¦n c¤p, vçn phäi sai ðªn tß¾ng sî,
d¤n thân chÕy hàng muôn d£m ð¬ cÑu ðÞ, quân sî möi m®t, v§n lß½ng hao t±n NgÕn ngæ có
câu r¢ng: mu¯n ðßþc rµng ð¤t, thì ð¤t t¤t phäi bö hoang. V§y ngß¶i làm vi®c nß¾c ch¾ nên
thích làm vi®c to l¾n mà l¥m.
Trên ðây nói v« nß¾c ta ngoÕi thuµc nß¾c Ngô, nß¾c T¤n, nß¾c T¯ng, nß¾c T«, nß¾c Lß½ng, kh·i t×
nåm Canh D¥n, nåm thÑ 15 niên hi®u Kiªn An nhà Hán, cu¯i là nåm Canh Thân, nåm thÑ 6 niên hi®u ÐÕi
Ð°ng nß¾c Lß½ng cµng 323 nåm.
Sách Thông sØ bàn r¢ng: Giao Châu ta ð¤t rµng, ruµng t¯t, tøc dân nhu thu§n và ch§m chÕp, ngß¶i
B¡c lþi kÏ nß¾c ta giàu, mà may ðßþc dân ta yªu, cho nên tñ ð¶i Tri®u Vû thôn tính nß¾c ta, các ð¶i sau
nhân ðó chia ra làm qu§n huy®n. Nªu g¥y nghèo nhß Ngøy, cÑng r¡n nhß T¥n h÷ cûng chÆng dòm ngó làm
gì. LÕi xem sau Sî Nhiªp thì Møc, Thú thay ð±i luôn luôn, tha h° v½ vét, bên trong nß¾c thì Ngô, Ngøy tranh
nhau, bên ngoài thì ÐÕt và MÕi quen thói bóc lµt, gi£c cß¾p cüa Thøc, Tù trß·ng ð¤t Quäng không ngày nào
không dòm ngó. Qu§n Nh§t Nam, qu§n CØu ÐÑc không nåm nào không b¸ binh ðao. Dân ta kh± vì tham
tàn, sþ vi®c ðánh nhau, không lúc nào quá l¡m h½n lúc này. Trong kinh D¸ch có cái lý thuyªt bî vài thá t¤t
nhiên. Ð¤t nß¾c Nam ta vua nß¾c Nam ta ·, câu th¥n ngæ không d¯i mà ðÕo gi¶i không sai, ngß¶i Minh có
câu: Trong däi ð¤t non xanh nß¾c biªc, t¤t có ngß¶i m£c áo vàng xßng là Trçm. Tr¶i sinh ra muôn nß¾c, cái
gì không phäi là tr¶i ð£t ra, sao lÕi gi§n vi®c trß¾c làm gì mà không c¯ g¡ng ð¬ tñ cß¶ng?.
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TI‹N LÝ
TI‹N NAM ÐŠ
Ti«n Nam Ðª, h÷ Lý, tên là Bí, ngß¶i làng Thái Bình huy®n Long Hßng1. Tiên t± Ông là ngß¶i Tàu, di
cß sang nß¾c Nam vào cu¯i ð¶i Hán, và bäy ð¶i sau thành ngß¶i nß¾c Nam, ðu±i Thái thú nß¾c Tàu, bình
nß¾c Lâm „p, tñ xßng là Nam Ðª, · ngôi vua 8 nåm, m¤t · Ðµng Khu¤t Liêu. Vua Nam Ðª chán cänh nµi
thuµc, kh·i nghîa binh ðu±i Tiêu Tß, dñng thành mµt nß¾c, ð±i niên hi®u, cûng là v¸ hào ki®t th¶i b¤y gi¶, b¸
Tr¥n Bá Tiên ðè nén, ôm chí khí ðßa xu¯ng thuy«n ðài, th§t ðáng thß½ng.
Nam Ðª là con nhà hào hæu thª gia có tài vån võ, làm quan v¾i Lß½ng, b¤t ð¡c chí bö v« Thái Bình;
b¤y gi¶ ThÑ sØ là Tiêu Tß, hà kh¡c tàn bÕo, làm m¤t lòng dân chúng, Vua kh·i binh ðánh ðu±i Tiêu Tß. Lúc
b¤y gi¶ có Tinh Thi«u là ngß¶i gi¥u, giöi vån chß½ng, ðªn ch² tuy¬n ngß¶i c¥u xin làm quan, LÕi bµ là Thái
T¯n cho Thi«u không phäi là h÷ có danh tiªng, chï cho làm quan Lang · Quäng Dß½ng môn. Thi«u l¤y làm
x¤u h± bö v« làng, theo Vua Nam Ðª kh·i nghîa. Tù trß·ng qu§n Châu Diên là Tri®u Túc, là ngß¶i ð¥u tiên
ðem quân ði theo Vua, b·i thª các hào ki®t ð«u hß·ng Ñng. Tß biªt tin, chÕy v« Quäng Châu, vua Nam Ðª
bèn ra giæ châu thành. G£p lúc vua nß¾c Lâm „p ðánh cß¾p. qu§n Nh§t Nam, vua Nam Ðª sai tß¾ng là
PhÕm Tu ðánh phá quân Lâm „p; oai thª l×ng lçy, nhân thª tñ xßng là Nam Vi®t Ðª, ð±i niên hi®u là Thiên
ÐÑc, qu¯c hi®u là VÕn Xuân, là ý mong xã t¡c lâu dài ðªn muôn ð¶i v§y.
Vua xây dñng ði®n VÕn Xuân, làm n½i tri«u hµi, cho Tri®u Túc làm Thái phó, Tinh Thi«u và PhÕm Tu
ð«u al2m tß¾ng võ và tß¾ng vån.
Nß¾c Lß½ng do Thß½ng Phiªu làm ThÑ sØ Giao Châu và Tr¥n Bá Tiên làm Tß mã mang quân xâm
lång Giao Châu. Bá Tiên biªt quân cüa mình sþ ði ðánh xa, m¾i bäo Dß½ng Phiªu r¢ng: "Chúng ta phøng
m®nh Vua ði ðánh kë có tµi dù s¯ng dù chªt cûng không quän, không nên l¥n ch¥n không tiªn quân, làm
cho thª gi£c thêm to, nän chí quân mình", tÑc th¶i giøc quân ði trß¾c làm tiên phong. Tr§n thÑ nh¤t ðánh ·
Chu Diên, tr§n thÑ hai ðánh · Gia Ninh, hai l¥n ð«u th¡ng tr§n. Vua Nam Ðª lui v« trong ch² dân Leò Tân
Xß½ng, ðóng nhi«u chiªn thuy«n, và ra ðóng ð°n · Ði¬n Tri®t. Quân Lß½ng sþ l¡m, ðóng · cØa h° không
dám tiªn. Bá Tiên nói: "Quân ta già yªu không có vi®n binh, vào ch² ð¤t tâm phúc ngß¶i ta, nªu mµt tr§n
ðánh mà không th¡ng, toàn tính m®nh sao ðßþc. Nay nh¶ lúc bên ð¸ch b¸ chÕy luôn, lòng ngß¶i chßa væng
ch¡c, chính là lúc ta nên quyªt ðánh cho kÏ ðßþc". Ðêm hôm ¤y nß¾c sông lên mÕnh cao ðªn 7 thß¾c, chäy
vào trong h°, Bá Tiên mang quân bän bµ theo dòng nß¾c tiªn lên trß¾c, quân Lß½ng ð1nh tr¯ng reo hò tiªn
theo, vua Nam Ðª phäi lui giæ trong ðµng Khu¤t Liêu, sai Tri®u Quang Phøc ði«u khi¬n quân ðánh Bá Tiên,
quân Bá Tiên r¤t mÕnh, Quang Phøc tñ li®u thª không ch¯ng n±i, lui v« giæ DÕ TrÕch. DÕ TrÕch · qu§n Chu
Diên, quanh co không biªt bao nhiêu d£m, cö cây r§m rÕp, · giæa có ð¤t bãi n±i lên có th¬ · ðßþc, b¯n m£t
bùn l¥y, ngß¶i và ngña khó ðªn ðßþc, chï có thuy«n ðµc mµc ð¦y b¢ng sào ði trên nß¾c, cö m¾i có th¬ ðªn
ðßþc. Nªu không phäi ngß¶i thuµc ð½¶ng thì hoang mang không biªt ðß¶ng nào, lÞ sa xu¯ng nß¾c, chï làm
m°i cho r¡n rªt. Quang Phøc ðem 2 vÕn quân ðóng · trong DÕ TrÕch2, ban ngày thì t¡t hªt khói lØa và d¤u
vªt chân ngß¶i ði, ban ðêm thì ðem quân ra ðánh úp trÕi quân Lß½ng, l¤y nhæng lß½ng thñc cß¾p ðßþc cüa
ð¸ch, làm lß½ng ån ð¬ ch¯ng giæ lâu dài. Bá Tiên cho quân theo gót mà tiªn ðánh, không th¬ ðánh ðßþc.
1

Thái Bình. V¤n ð« quê hß½ng Lý Bí hi®n có nhi«u cách giäi thích khác nhau. Có ý kiªn chï ð¸nh Thái Bình nay thuµc tïnh Thái Bình; có
ý kiªn chï ð¸nh Thái Bình là huy®n Thái Bình nay thuµc vùng th¸ xã S½n Tây, tïnh Hà Tây. Riêng chúng tôi (Ðinh Vån Nh§t - Bùi Thiªt)
cho r¢ng ð¤t Thái Bình nay thuµc xã Ti«n Phong, huy®n Ð°ng HÖ, tïnh Thái Nguyên, · ðây còn nhi«u d¤u vªt liên quan ðªn Lý Bí.

2

Nay thuµc vùng huy®n Khoái Châu, tïnh Hßng Yên.
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Ngß¶i trong g÷i Tri®u Quang Phøc là DÕ TrÕch Vß½ng ð¯t hß½ng kh¤n c¥u tr¶i, ðßþc cái giáo dài b¢ng móng
r°ng, cùng ð¬ ðánh go£c; tñ ðó thª quân l×ng lçy, ði ðªn ðâu cûng không ai ð¸ch n±i.
Tøc truy«n: Ð¶i Hùng Vß½ng, con gái Vua là Tiên Dung MÜ Nß½ng ra ch½i cØa b¬, khi thuy«n tr· v«,
ðªn bãi lang ChØ Gia, ði bµ g£p ChØ Ð°ng TØ tr¥n tru°ng n¤p trong bøi cö r§m. Nàng Tiên Dung cho là có
duyên trß¾c v¾i nhau, bèn cùng nhau kªt làm vþ ch°ng. Vua nghe biªt chuy®n ¤y, nàng Tiên Dung sþ, tr¯n ·
trên b¶ sông, · ðâu thì ch² ðó thành ðô hµi.
Vua gi§n cho quân ði ðánh, Ð°ng TØ và Tiên Dung ch¶ ch¸u tµi, b²ng nhiên nØa ðêm có mßa to gió
l¾n, t¤t cä nhà cØa ngß¶i và gà, chó ð«u cùng bay lên trên không chï còn lÕi n«n nhà tr½ tr÷i, nhân thª g÷i
bãi ¤y là Tñ Nhiên Châu, cái ch¢m ¤y g÷i là Nh¤t DÕ TrÕch, Ð°ng TØ cßÞi r°ng vàng trên tr¶i bay xu¯ng, trút
cái móng r°ng trao cho Vua, bäo Vua ð¬ trên cái ð¥u mâu mà ðánh gi£c. Truy®n xu¤t xÑ · sách Lînh Nam
Trích Quái.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nam Ðª tuy g÷i là kiªn qu¯c nhßng Lß½ng vçn còn sai ThÑ sØ
cai tr¸ châu ¤y; Viên Ðàm Hoãn m§t gØi v« nß¾c giä nþ và cho con gái 4, 5 tråm lÕng vàng.
Âu Dß½ng Th¸nh mang v« nhi«u tr¯ng b¢ng ð°ng và nhi«u ð° châu báu, nhæng quan lÕi
tham tàn ði lÕi li«n li«n, dân thì ho£c phøc d¸ch cho Lß½ng, ho£c làm tôi nhà Lý, kh± s·
nhi«u b«, không biªt kêu ai ðßþc, sao mà nß¾c ta không may ðªn thª?.
Vua Nam Ðª m¤t · ðµng Khu¤t Liêu. Anh Vua là Lý Thiên Bäo cùng tß¾ng ngß¶i trong h÷ là Lý Ph§t
TØ thu h÷p nhæng quân linh tinh ðßþc 3 vÕn ngß¶i vào qu§n CØu Chân vây Ái Châu, b¸ Bá Tiên ðánh phá
Thiên Bäo chÕy sang nß¾c Ai Lao, th¤y ch² ð¥u ngu°n sông Ðào Giang có cái ðµng Dã Nång, ð¤t rµng màu
t¯t, bèn xây thành · ðó, dñng qu¯c hi®u là nß¾c Dã Nång, dân chúng suy tôn lên làm vua.
Xét trong binh pháp: "Có ba vÕn quân ð«u sÑc nhau, thiên hÕ khó ai ð¸ch ðßþc". Nay Lý Bäo, Lý Bí
có quân ðªn nåm vÕn ngß¶i mà không giæ ðßþc nß¾c, có phäi kém tß¾ng tài ðâu, không may g£p phäi Bá
Tiên là ngß¶i khéo døng binh. Tóm lÕi gi¶i không có lòng giúp, c½ biªn x¦y ra b¤t thß¶ng, xem lúc trß¾c có
câu s¤m "nh§t phø mµc lai" nªu 5 vÕnj ngß¶i ¤y ð«u có sÑc mÕnh nhß h±, beo, không có nß¾c dâng mÕnh,
sâu ðªn nåm thß¾c, cûng ðªn bÕi vong mà thôi. (Dã sØ chép: th¶i b¤y gi¶ có con trâu ðen ðë ra trâu con
tr¡ng, có chæ r¢ng: "nh§t phøc mµc lai", là chæ Tr¥n, sau Tr¥n Bá Tiên xâm lång nß¾c Nam quä nhiên ðúng
câu s¤m ¤y).
ÐÀO LANG V¿´NG
(Tên là Thiên Bäo, là anh vua Nam Ðª, dñng nß¾c · trong ðµng Dã Nång, chúng suy tôn là Ðào
Lang Vß½ng).
PHø THÊM: TRI®U VI®T V¿´NG
(Tên là Quang Phøc, là con Tri®u Túc, theo Nam Ðª ðánh d©p có công, Nam Ðª m¤t, bèn xßng là
Vua, ðóng ðô · Long Biên giæ nß¾c ðßþc 24 nåm).
Xét cñu sØ l¤y Tri®u Vi®t Vß½ng tiªp theo chính th¯ng Ti«n Nam Ðª, mà phø thêm Ðào Lang Vß½ng;
nhßng mà Quang Phøc · ð¤t Ðào Giang, chßa th¤y ðßþc Long Biên, nhßng ð¯i v¾i danh nghîa thì là thu§n,
vì nß¾c cüa anh mình nên vçn cÑ theo cách chép sØ cüa TØ Dß½ng1 thì th¯ng kÖ m¾i không r¯i loÕn, mà
phép làm sØ có chu¦n ðích.
Tr¥n Bá Tiên cho là Tri®u Vi®t Vß½ng · ch² hi¬m tr· chßa th¬ phá ngay ðßþc, g£p lúc Lß½ng có vi®c
loÕn H¥u Cänh, Bá Tiên phäi mang quân v«, chï lßu TÏ tß¾ng là Dß½ng Xàn · lÕi, giæ nhau v¾i Tri®u Vi®t
1

Tên hi®u Chu TØ ð¶i T¯ng.
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Vß½ng. Vi®t Vß½ng tung quân ra ðánh giªt ðßþc Xàn, quân Lß½ng tan vÞ chÕy v« B¡c. Vi®t Vß½ng tiªn v« ·
trong thành Long Biên.
Ðào Lang Vß½ng m¤t · nß¾c Dã Nång, không có con, dân chúng suy tôn Lý Ph§t TØ làm th×a tñ,
th¯ng tr¸ dân chúng.
H‡U NAM ÐŠ
H§u Nam Ðª tên là Ph§t TØ, là tß¾ng có h÷ v¾i Ti«n Nam Ðª, ðánh Vi®t Vß½ng mà phøc qu¯c, làm
vua 32 nåm.
Vua biªt dßÞng sÑc ð¬ ðþi th¶i, mà l¤y lÕi ðßþc c½ ð° cû; nhßng l¤y nß¾c b¢ng cách man trá là
ngß¶i b¤t nghîa và trông th¤y ð¸ch là ð¥u hàng, là ngß¶i vô dûng, th§t ðáng khinh bï.
Vua tñ nß¾c Dã Nång xu¯gn mi«n ðông, ðánh nhau v¾i Tri®u Vi®t Vß½ng · Thái Bình, nåm l¥n tiªp
chiªn, quân h½i lùi, ng¶ r¢ng Tri®u Vi®t Vß½ng có thu§t lÕ, bèn giäng hòa và ðính ß¾c v¾i nhau; Vi®t Vß½ng
th¤y Vua h÷ là Ti«n Nam Ðª, không nÞ cñ tuy®t, bèn chia ð¸a gi¾i · châu Quân Th¥n, (nay là ð¤t Thßþng HÕ
Cát, huy®n T× Liêm) cho · phía tây nam trong nß¾c. Vua bèn d¶i kinh ðô sang thành Ô Diên. Nam Ðª có
con là Nhã Lang có d¸ chí, bäo vþ r¢ng: "Xßa kia hai cha chúng ta là thù ð¸ch v¾i nhau, nay kªt làm hôn
nhân, chä hay l¡m sao, nhßng mà ông b¯ vþ ta ngày trß¾c ðánh lui ðßþc quân ð¸ch, cûng phäi có m©o gì
chÑ?". Vþ m§t ðem cái ðâu mâu r°ng cho xem, Nhã Lang ng¥m thay ð±i cái móng r°ng, r°i l¤y c¾ xin v«
thåm cha, cáo t× v« Ô Diên, mßu tính cùng cha ðánh úp Tri®u Vi®t Vß½ng. Quân Nam Ðª ðªn, Tri®u Vß½ng
không ng¶, thäng th¯t ð¯c quân ra, m· cái ðâu mâu ð¬ ðþi quân ð¸ch. Quân Nam Ðª tiªn lên, Tri®u Vß½ng
không ch¯ng ðßþc, bèn d¡t con gái chÕy v« phß½ng Nam, mu¯n ch÷n ch² ð¤t hi¬m ð¬ ¦n mình, nhßng ðªn
ðâu quân Nam Ðª cûng ðu±i theo sau, chÕy ðªn cØa bi¬n ÐÕi Nha1, b¸ nß¾c ngån tr·, than r¢ng: "Ta cùng
ðß¶ng r°i", than r°i, tñ nhäy xu¯ng bi¬n. Tri®u Vi®t Vß½ng m¤t, ngß¶i ð¶i sau cho là linh d¸, l§p ð«n th¶, nay
ð«n th¶ · huy®n ÐÕi An, cØa bi¬n ÐÕi Nha.
Lý Ph§t TØ ðã di®t ðßþc Tri®u Vi®t Vß½ng, tñ xßng là Nam Ðª, ðóng ðô · Ô Diên2.
Nhà Tùy mu¯n mang quân sang xâm lång Giao Châu, höi Lý Nghi®p xem ai làm tß¾ng ðßþc. Lý
Nghi®p tiªn cØ Lßu Phß½ng là ngß¶i có tài làm tß¾ng, Vua cho Lý Nghi®p làm T±ng quän. Lý Nghi®p có
quân l®nh nghiêm chïnh, mà ð¯i v¾i dân chúng thì nhân t×, sî t¯t sþ và mªn phøc, tiªn quân vào thành nào
thì hi¬u dø cho biªt h÷a phúc. Nam Ðª sþ và th¤y quân Lßu Phß½ng mÕnh nên xin ð¥u hàng, ngß¶i nhà Tùy
mang Nam Ð« v« B¡c, h÷ Lý m¤t nß¾c.
Trên này là Ti«n và H§u Lý, 3 vua, kh·i t× nåm Tân D§u, nåm thÑ bäy niên hi®u ÐÕi Ð°ng nhà
Lß½ng, ðªn hªt nåm Nhâm Tu¤t nåm thÑ hai niên hi®u Nhân Th÷ nhà Tùy, cµng 62 nåm.
Sách Thông lu§n bàn r¢ng: Vua Ti«n Nam Ðª là nhà hào hæu kh·i binh, có Long Thi«u giúp mßu
mô, Tri®u Túc giæ vi®c quân, ðu±i ðßþc Tiêu Tß, phá nß¾c Lâm „p, xßng làm vua nß¾c Nam Vi®t, qu¯c hi®u
là VÕn Xuân, ch¯ng cñ v¾i nhà Ngô, giæ ðßþc qu¯c th¯ng, · vào tình thª r¤t khó, mà l§p nên công nghi®p
¤y, nß¾c Lâm „p không dám dòm ngó, công cüa vua Ti«n Nam Ðª thñc là rõ ràng. Tiªc cho mµt l¥n thÑ
nh¤t b¸ thua · Ô Diên, l¥n thÑ hai b¸ tan vÞ · h° Ði¬n Tri®t phäi lánh ¦n · Ðµng Khu¤t Liêu, r°i ðªn m¤t
nß¾c, ðó không phäi là tÕi Vua b¤t tài, tß¾ng súy b¤t võ, cái c½ sñ th¡ng hay bÕi và th¶i v§n dài hay ng¡n ån
kh¾p v¾i nhau, ð«u là tÕi tr¶i cä.

1

ÐÕi An. CØa bi¬n cû, nay là vùng các xã Ðµ Bµ Qu¥n Liêu cû, nay thuµc huy®n Häi H§u, tïnh Nam Ð¸nh.

2

Ô Diên. Nay thuµc phß¶ng D¸ch V÷ng, qu§n C¥u Gi¤y, Hà Nµi.
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Vua Ðào Lang là ngß¶i ð°ng bào v¾i Vua, giæ nghîa cÑu giúp khi hoÕn nÕn, kªt hþp các ð°ng chí,
theo ðu±i trong bu±i gian nan, ðß½ng khi g¤p rút suy yªu mà kh·i lên ðßþc, tuy chßa ð¸ch ðßþc v¾i Bá Tiên,
nhßng má chiªm cÑ n½i hi¬m tr·, dñng thành mµt nß¾c, l¤y lÕi ðßþc nß¾c trong khi ðã m¤t, không th¬ bäo là
vô chí ðßþc. G£p phäi Tri®u Quang Phøc là tay cß¶ng hào, có lòng tñ lþi, không có chí l§p n«n chính th¯ng,
r°i nu¯t gi§n ðªn chªt, cûng ðáng thß½ng l¡m. H§u Ðª nh¶ c½ nghi®p cû cüa Ðào Lang, thu th§p n¡m lØa tàn
cüa nß¾c Dã Nång. Nåm tr§n ðánh · Thái Bình, chia cß½ng gi¾i v¾i Tri®u, li«n ðánh úp Tri®u, n¯i ðßþc
chính th¯ng nhà Lý, còn có ði«u ðáng khen. Tiªc r¢ng dàn xªp v¾i Tri®u, bình hªt Dán Lèo, ðã có cái thª n±i
d§y ðßþc, túng xØ chßa dÑt khoát ðßþc v¾i Tri®u, thì nên nghî d¥n mßu chß¾c ðánh hay là giæ, chÑ không
nên chia ð¤t và thông hôn; ðã cùng nhau hòa, lÕi còn bµi ß¾c, cái giáo th¥n ðâu mâu chä ðáng là gì, mà
nghe gian mßu cüa trë con, theo l¯i cû cüa Tri®u Ðà, b¤t trí quá l¡m! Ðªn khi quân Tùy kéo ðªn, chßa b¡n
mµt mûi tên nào, ðã ch¸u nhøc dâng ng÷c d¡t dê xin ð¥u hàng, sao trß¾c thì trí mà sau lÕi ngu, trß¾c thì hùng
mà sao hèn nhát thª? Th§t là làm lÕ!.

NGOÕI THU“C TÙY VÀ Ð¿–
Ð¿– NG
Sau khi Lßu Phß½ng ðã bình ðßþc Giao Châu vua Tùy lÕi nghe ngß¶i nói nß¾c Lâm „p nhi«u cüa
báu lÕ, bèn lÕi sai Lßu Phß½ng ði kinh lßþc nß¾c Lâm „p. Lßu Phß½ng ðem quân bµ kÜ ra l¯i Vi®t Thß¶ng,
quân chiªn thuy«n ra l¯i TÖ Cänh. Vua nß¾c Lâm „p là PhÕm Chí ch¯ng cñ lÕi, dùng quân cÞi voi to, quân
Lßu Phß½ng ðánh không lÕi, bèn ðào nhi«u h¯ nhö, phü cö lên trên, ra khiêu chiªn giä thua chÕy. Quân Lâm
„p ðu±i d¤n, voi sa xu¯ng h¯, ð± ngã chÕy r¯i loÕn, quân tinh nhu® theo ðó tiªn lên, m¤y tr§n ð«u th¡ng, ði
quá v« phía ð°ng trø cüa Mã Vi®n, 8 ngày ðªn kinh ðô Lâm „p. PhÕm Chí bö thành chÕy ra bi¬n. Lßu
Phß½ng vào trong thành l¤y ðßþc 18 cái th¥n chü th¶ trong miªu, các th¥n chü ðó ð«u b¢ng vàng; r°i kh¡c
bia ðá ghi chiªn công và mang quân v«. Tr§n ðánh này, quân sî b¸ phù thûng chªt m¤t ðªn 4,5 ph¥n 10, Lßu
Phß½ng cûng b¸ b®nh chªt · d÷c ðß¶ng.
Nhà Tùy cho Khâu Hòa làm Thái thú Giao Châu. Khi nhà Tùy nµi loÕn, Tiêu X¢n sai ngß¶i chiêu dø
Khâu Hòa. Hòa không theo. X¢n nghe tin Hòa có nhi«u châu báu, giàu ngang nhà Vua, bèn sai Ninh Trß¶ng
Chân ðánh Hòa. Hòa mu¯n ra nghinh tiªp, Cao Sî Liêm can r¢ng: "Quân cüa h÷ ði xa ðªn ðây, thª không ·
ðßþc lâu, trong thành ta có quân mÕnh, còn có th¬ ðánh ðßþc, làm sao m¾i trông th¤y mà ðã ch¸u ngay?".
Hòa nghe l¶i, cho Sî Liêm làm Tß mã, mang quân ra ðón ðánh, phá ðßþc quân Ninh Trß¶ng Chân. Sau nhà
Tùy m¤t nß¾c, Hòa theo v« nhà Ðß¶ng, nhà Ðß¶ng cho làm chÑc ÐÕi T±ng quän Giao Châu.
Nhà Ðß¶ng ð£t ra An Nam hµ phü, ðóng · Giao Châu.
TÕi nß¾c An Nam, có vi®c kh·i loÕn cüa Lý Tñ Tiên. Nguyên theo l® trß¾c các lái hµ Lînh Nam chï
phäi nµp mµt nØa thuª, Ðô hµ là Lßu Duyên Hñu b¡t phäi nµp cä toàn s¯. Các lái hµ m¾i oán, mßu v¾i nhau
làm loÕn. Tñ Tiên làm mßu chü, Duyên Hñu giªt Tñ Tiên, ðäng cüa Tñ Tiên là Ðinh Kiªn tø h÷p dân chúng
vây phü thành, giªt Duyên Hñu. Quan Tß mã Quª Châu là Tào Huy«n Tînh ðánh giªt ðßþc Kiªn.
Ngß½i Châu Hoan là Mai Thúc Loan giæ châu tñ xßng là H¡c Ðª, bên ngoài giao kªt v¾i nß¾c Lâm
„p và Chân LÕp, có ðª 30 vÕn quân, nhà Ðß¶ng sai tß¾ng quân là Dß½ng Tß Húc ðánh bình ðßþc.
Thúc Loan ngß¶i làng Hß½ng Lãm, huy®n Nam Ðß¶ng1, nay có ð«n th¶ · thôn chþ Sa Nam1, tÑc là
n½i nhà · cüa Thúc Loan.

1

Mai Thúc Loan, quê · xã Mai Phø, huy®n Thanh Hà, tïnh Hà Tînh, theo m© ra s¯ng · Nam Ðß¶ng, nay là huy®n Nam Ðàn, tïnh Ngh®
An.
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Th¶i nhà Ðß¶ng có T¯ng Chi Ð- b¸ tµi ð¥y ra qu§n Chu Diên, g£p lúc Loan vây hãm châu Hoan,
vua Ðß¶ng bèn trao cho Ð- chÑc T±ng quän ð¬ ðánh ông Loan. Ð- mµ ðßþc 8 ngß¶i tráng sî m£c áo giáp
dày, kéo ðªn t§n chân thành mà hô to r¢ng: "H- b÷n ngß¶i Lèo hành ðµng tÑc thì giªt chªt"; 700 quân ð«u
phøc xu¯ng không dám ðÑng d§y, m¾i bình ðßþc. Ðß½ng th¶i nµi thuµc, Mai H¡c Ðª không ch¸u b÷n ngßþc
lÕi ki«m thÑc, cûng là ngß¶i xu¤t chúng trong ðám th± hào. Vi®c thành thì làm nên Lý Bí hay Tri®u Quang
Phøc, không thành thì làm Phùng Hßng, Mai Thúc Loan. Cho nên nêu rõ ra, viªt hai chæ to "châu dân" là
khen vi®c làm ¤y ðó.
Mµt ngß¶i dân Giao Châu là Ðào T« Lßþng h÷p ðäng, ðánh cß¾p thành ¤p. M© T« Lßþng là Kim Th¸
thß¶ng l¤y trung nghîa dÕy Lßþng, Lßþng ngoan c¯ không nghe. Bà m© tuy®t tình v¾i Lßþng, tñ làm ruµng
mà ån, tñ d®t väi mà m£c. Vua Ðß¶ng nghe tiªng, xu¯ng chiªu cho hai ngß¶i ðinh tráng h¥u hÕ, nuôi n¤ng,
sÑ giä · bän ðÕo phäi quanh nåm ði lÕi höi thåm bà su¯t ð¶i.
Nß¾c ta có ngß¶i qu§n CØu Chân là Khß½ng Công Phø có tài cao, ð² Tiªn sî, làm quan v¾i nhà
Ðß¶ng, d¥n d¥n thång ðªn chÑc Hàn Lâm H÷c sî. Công phø tâu bày vi®c gì ð«u tß¶ng t§n xác ðáng, vua nhà
Ðß¶ng tr÷ng l¡m, tiªn lên chÑc Trung Thß môn hÕ Bình chß½ng sñ. Vì vi®c nói thÆng trái ý Vua (can vi®c h§u
táng Ðß¶ng An công chúa) mà b¸ bãi. Công Phø ngß¶i làng S½n Ôi ð¤t An Ð¸nh, cha là Ðînh, em là Công
Phø cûng ð² Tiªn sî. Công Phø thß¶ng theo vi®c trong lúc hi¬m nghèo, tâu bày vi®c gì ð«u có ích cho nhà
Vua, vi®c gì xäy ðªn ð«u ðúng nhß ông ðã dñ li®u t× trß¾c. Công Phø khéo làm vån, làm bài phú "BÕch vân
chiªn xuân häi", ngß¶i Ðß¶ng khen bài ¤y là ki®t tác.
TÕi làng Ðß¶ng Lâm2 thuµc Phong Châu có Phùng Hßng mµt nhà hào phú có sÑc mÕnh kéo trâu,
ðánh h±. Th¶i b¤y gi¶ Kinh lßþc sÑ là Cao Chính Bình thu thuª n£ng. Ông Hßng cùng v¾i em là Häi, xu¤t
phøc ðßþc các làng ¤p · chung quanh, tñ hi®u là Ðô quân, Häi là Ðô bäo, dùng kª cüa ngß¶i làng là Ð²
Anh Hàn, ðem quân vây phü, Chính Bình lo phçn mà chªt, ông Hßng vào · trong phü, cho Häi làm Thái úy,
r°i ông m¤t. Dân chúng l§p con Hßng là An làm Ðô Phü Quân.
Ông Hßng ð°ng lòng v¾i dân chúng, l§p em là Häi. B° Phá L£c có sÑc khöe ð¦y ðßþc núi, không
ch¸u theo Häi, lánh · ðµng Chu Nham. B° Phá L£c l§p An là con ông Hßng. An tôn cha là Hßng làm B¯ Cái
ÐÕi Vß½ng (tøc g÷i cha m© là B¯ Cái), dân Th± cho là linh d¸, l§p ð«n th¶ · phía tây ðô phü ð¬ th¶ Hßng.
Nhà Ðß¶ng cho Lý Phøc làm Tiªt ðµ sÑ Lînh Nam, khi Lý Phøc ðã ðªn n½i, dân Nam ð«u yên l£ng;
Phøc dÕy dân làm ngh« nung ngói. Nß¾c Nam biªt làm nhà ngói là do Lý Phøc dÕy cho .
Nhà Ðß¶ng cho Tri®u Xß½ng làm Ðô hµ. Xß½ng ðªn n½i, sai sÑ dø Phùng An. An ðem quân ð¥u
hàng. Xß½ng ð¡p thêm La thành cho lÕi ðßþc væng ch¡c, · châu 10 nåm, dân theo giáo hóa t¯t, không dám
có lòng ch¯ng ð¯i, sau vì có b®nh ðau chân, phäi xin v« nß¾c. Nhà Ðß¶ng cho Bùi Thái thay làm Kinh lßþc
sÑ. Thái san phÆng ao chuôm · trong thành, h÷p làm mµt thành. Nha tß¾ng cüa Thái là Vß½ng Lý Nguyên
ðánh ðu±i Thái. Thái chÕy v« qu§n Chu Diên. Vua Ðß¶ng tri®u Tri®u Xß½ng v«, höi tình hình, b¤y gi¶ Xß½ng
ðã 70 tu±i, tâu các vi®c tinh tª rõ ràng. Vua Ðß¶ng l¤y làm lÕ, lÕi cho làm Ðô hµ. Khi Xß½ng ðªn, ngß¶i châu
vui m×ng, m¾i ð¸nh xong vi®c biªn loÕn.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vì Duyên Hñu ngßþc ðãi các lái buôn, mà gây ra loÕn Ðinh Kiªn,
vì Chính Bình thu thuª n£ng n«, mà Anh Hàn phäi ðµng binh. Tri®u Xß½ng m¾i ðªn mà dân
chúng ðã yên, ðªn l¥n thÑ hai thì bình ðßþc loÕn; quan lÕi kén ch÷n ðßþc các ngß¶i giöi
hay x¤u là h® tr÷ng thª ðó, v§y thì sñ kén Møc, Thú không th§n tr÷ng ðßþc chång?.

1

Sa Nam. Nay là th¸ tr¤n cüa huy®n Nam Ðàn, tïnh Ngh® An.

2

Nay là xã Ðß¶ng Lâm thuµc th¸ xã S½n Tây, tïnh Hà Tây.
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Nhà Ðß¶ng cho Trß½ng Chu sang làm Ðô hµ, ð¡p thêm thành ÐÕi La, s¡m 300 thuy«n chiªn (m²i
thuy«n ch· ðßþc 25 ngß¶i, phu chèo thuy«n 33 ngß¶i) thuy«n ði lÕi nhanh nhß bay. Th¶i b¤y gi¶ Hoàn
Vß½ng không ch¸u tri«u c¯ng nhà Ðß¶ng. Trß½ng Chu sai quân ðánh phá, b¡t ðßþc voi và g§y, giáo r¤t
nhi«u, 2 châu thành Hoan và Ái b¸ Hoàn Vß½ng ð¯t phá, Chu sai dân sØa sang lÕi hoàn toàn.
Li-u Tôn Nguyên làm bài mµ chí Trß½ng Chu, nói r¢ng: "Trß½ng Công tñ khi làm lÕi ðã t§p quen
vi®c bang giao, ðªn khi ðßþc m®nh chuyên chinh, m¾i có ch² thñc hành s· h÷c cüa mình. Ð¡p thành lûy,
hi¬m tr· h½n gò núi, muôn ð¶i không phäi lo gì, sñ lþi do Trß½ng Công làm ra l¾n h½n sñ ðào cäng cüa Cao
Bi«n, công cüa Trß½ng Công l¾n h½n vi®c dñng ð°ng trø cüa Mã Vi®n".
Ðông hµ là Lý Nguyên Bïnh (có tên là Gia) l¤y c¾ cØa thành có dòng nß¾c chäy ngh¸ch, sþ ngß¶i
trong châu sinh ra lòng phän tr¡c, r¶i phü lÜ ra sông Tô L¸ch ngoài cØa Ðông. Quân ðß½ng xây thành nhö, có
ngß¶i xem tß¾ng nói: "Ông không ðü sÑc ð¡p n±i thành l¾n, 50 nåm sau næa s¨ có ngß¶i h÷ Cao ðóng ðô ·
ðó". Ðªn niên hi®u Hàm Thông, Cao Bi«n xây La thành, quä ðúng nhß l¶i ngß¶i xem tß¾ng.
ThÑ sØ Phong Châu Vß½ng Thång Tri«u làm phän, nhà Ðß¶ng cho Hàn ¿¾c lînh chÑc Ðô hµ An
Nam, ðánh bình ðßþc. Sau Phü Quân kh·i loÕn, Hàn ¿¾c chÕy v« Quäng Châu.
Kinh lßþc sÑ là Vû H°n sai tß¾ng sî sØa thành, Quân làm loÕn ð¯t l¥u thành, cß¾p kho phü. Vû H°n
chÕy v« Quäng Châu. Giám quân là Ðoàn Sî T¡c v² v« d©p yên ðßþc b÷n kh·i loÕn, châu m¾i ðßþc yên.
Nhà Ðß¶ng cho Vß½ng ThÑc mµt ngß¶i có tài lßþc làm Ðô hµ. Khi ðªn phü lÜ ThÑc cho tr°ng cây
gai làm gi§u chung quanh thành. Ngoài hào sâu tr°ng tre gai, b÷n gi£c cß¾p không th¬ x¤n vào ðßþc. Th¶i
b¤y gi¶ có b÷n ngß¶i Mán · Vân Nam vào cß¾p, ðß¶ng ði còn cách châu nØa ngày, Vß½ng ThÑc vçn an
nhàn, sai ngß¶i thông ngôn dø cho h÷ biªt rõ ði«u lþi và hÕi, mµt ðêm h÷p kéo nhau ði hªt, lÕi sai ngß¶i tÕ
l²i nói r¢ng: "Chúng tôi ði b¡t b÷n dân Lèo làm phän ð¤y thôi, chÑ không phäi vào ån cß¾p ðâu".
Quan Kinh lßþc sÑ trß¾c là Lý Trác, hà kh¡c, có l¥n b¡t ép mua mµt con trâu cüa ngß¶i Mán chï giä
mµt ð¤u mu¯i thôi. Ngß¶i Mán oán gi§n l¡m, xui ngß¶i Nam Chiªu vào cß¾p phá biên thùy (Vua Nam Chiªu
là Phong Hñu sai tß¾ng vây hãm phü lÜ, g÷i là bÕch y mµt m®nh quân, lÕi ðßa ra 30 ngß¶i kêu là "chu n²
khß thß" giæ núp) Phong Châu trß¾c ðó có quân ð°n thú, g÷i là quân Phòng thu, Trác bö ði hªt, chï chuyên
giao cho Thü phiên lînh là Lý Do Ðµc mµt mình phòng giæ; khi quân Mán ðªn, Do Ðµc cô thª phäi hàng. Tñ
ð¤y nß¾c An Nam m¾i có cái lo v« ngß¶i Mán. LÕi có b÷n ác dân mu¯n làm loÕn, nói là nghe tin Kinh lßþc
sÑ là Chu Nhai sai bµ hÕ là Hoàng Ð¥u Quân ði ðß¶ng bi¬n ðªn t§p kích ta. Ngay ðêm hôm ¤y vây thành
ðánh tr¯ng reo hò, Vß½ng ThÑc ðß½ng ån c½m, có ngß¶i khuyên ThÑc nên lánh ði. ThÑc nói: "Ta mà bß¾c ði
thì thành vÞ ngay" bèn m£c áo giáp, lên trên thành trách móc, b÷n làm loÕn chÕy hªt.
Nß¾c Chiêm Thành, Chân LÕp lÕi sai sÑ ði lÕi nhß cû, nhà Ðß¶ng tri®u Vß½ng ThÑc v«, ð±i ði làm
Quán sát sÑ ð¤t Triªt Ðông.
Nß¾c Nam Chiªu vây hãm phü thành, Ðô hµ là Lý Hu bö châu chÕy tr¯n, nhà Ðß¶ng cho Vß½ng
Khoan thay làm Ðô hµ, nß¾c Nam Chiªu lÕi vào cß¾p. Th×a c½ ðánh phü thành, Khoan sai sÑ cáo c¤p v¾i
nhà Ðß¶ng, nhà Ðß¶ng ra 3 vÕn quân châu Kinh, châu Tß½ng, sai Thái T§p ch¯ng cñ, thª quân th¸nh quá,
nß¾c Nam Chiªu sþ không dám kéo quân ra, b¤y gi¶ có chiªu sai Thái Kinh ð kinh chª Lînh Nam, Kinh lo
T§p s¨ thành công, m¾i tâu v« Ðß¶ng r¢ng: "Nß¾c An Nam không ðáng lo, b÷n vû phu mu¯n l§p công, tø
t§p nhi«u quân, hao t±n lß½ng thñc, xin rút quân phòng thú v«". Thái T§p c¯ nói r¢ng: "Không nên, quân
Nam Chiªu t¤t nhiên tr· lÕi, xin lßu lÕi 5.000 quân, nªu không thª thì quân và lß½ng thñc ð«u thiªu, mß¶i
ph¥n t¤t chªt". T¶ tâu v« tòa Trung thß, T¬ tß¾ng th¶i b¤y gi¶ tin l¶i Thái Kinh, không xét ðªn; quä nhiên vua
Nam Chiªu là Mông Thª Long lÕi kéo ðªn ðánh r¤t g¤p, quân tä hæu Thái T§p ð«u có sÑc ðánh khi ki®t sÑc,
nhäy xu¯ng nß¾c chªt cä. Tß¾ng Mán là Dß½ng Tñ T¤n vào chiªm giæ phü thành, nhæng Di, Lèo · các khê
ðµng, không cÑ xa g¥n, ð«u v« hàng v¾i Mán tß¾ng. Trong tr§n ðánh này, tß¾ng và quan lÕi nhà Ðß¶ng
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nhi«u ngß¶i ¦n núp tÕi khê ðµng. Nhà Ðß¶ng xu¯ng chiªu dø các quan s· tÕi chiêu dø h÷ v« và cÑu giúp,
ch¦n tu¤t cho h÷, lÕi thêm cho 2 vÕn quân sai Trß½ng Nhân ði kinh lßþc nß¾c An Nam, mßu ð° l¤y lÕi phü
thành. Trß½ng Nhân l¥n ch¥n không dám tiªn quân. Lúc b¤y gi¶ vi®n binh nhà Ðß¶ng ðóng · Lînh Nam,
chuy¬n v§n lß½ng thñc không ðßþc kª tiªp. Tr¥n Phàn ThÕch xin ðóng thuy«n to ch· ðßþc 1.000 hµc, ch·
gÕo ði ðß¶ng bi¬n ðªn Quäng Châu, quân m¾i ðü lß½ng ån; nhßng các nhà c¥m quy«n mßþn tiªng c¯
khoán, r°i cß¾p thuy«n cüa dân buôn, bö hàng hóa cüa h÷ lên b¶, cho thuy«n vào bi¬n, có khi b¸ sóng gió,
thì lÕi b¡t Ñc ngß¶i ta phäi ð«n, dân r¤t kh± s·.
Nhà Ðß¶ng cho là Trß½ng Nhân nhu nhßþc không làm ðßþc vi®c, m¾i cho Cao Bi«n thay làm Ðô
hµ. Bi«n ðóng quân · cØa bi¬n, chßa tiªn. Giám quân là Lý Duy C¯ ghét Bi«n, mu¯n khØ Bi«n ði, giøc phäi
tiªn quân; Bi«n cho 5.000 quân sang sông, h©n v¾i Duy C¯ ðem quân cÑu vi®n. Bi«n ði r°i, Duy C¯ ðóng
quân · cØa bi¬n không ch¸u tiªn. Bi«n ðªn Nam Ð¸nh, ngß¶i Man ðß½ng g£t lúa, Bi«n t§p kích thu l¤y cä s¯
lúa ðã g£t ðßþc ð¬ làm lß½ng cho quân, r°i tiªn thÆng ðªn Giao Châu, ðánh nß¾c Nam Chiªu, phá ðßþc
luôn. Nhæng báo ti®p ðªn cØa bi¬n, Duy C¯ ð«u gi¤u ði cä. Vài tháng mà vua Ðß¶ng không ðßþc tin báo,
cho Vß½ng Yªn Quy«n sang thay Bi«n. Cûng tháng ¤y Bi«n lÕi phá ðßþc nß¾c Nam Chiªu, h½n vÕn ngß¶i
ð¥u hàng. Tß¾ng Mán thu quân còn lÕi, vào châu thành c¯ thü, Bi«n vây thành càng g¤p, quân Mán kh¯n
quçn quá. Bi«n hÕ ðßþc thành lÕi nh§n ðßþc ti®p báo cüa Vß½ng Yªn Quy«n, là ðã cùng Duy C¯ ðem ðÕi
quân ra cØa bi¬n. Bi«n l§p tÑc giao vi®c quân cho Vi Tr÷ng T¬, r°i cùng h½n 100 ngß¶i bµ hÕ ði v« Tàu.
Trß¾c kia Bi«n cùng v¾i Tr÷nh T¬ sai ti¬u hi®u là Vß½ng Tu® Tán và Tång C±n mang thß báo ti®p ðßa v« nhà
Ðß¶ng, b÷n này ði ðªn cØa bi¬n trông th¤y c¶ xí · phía ðông kéo ðªn, höi b÷n du thuy«n, chúng nói r¢ng:
"Ðó là Kinh lßþc sÑ m¾i và Giám quân ði ðªn". Hai ngß¶i bàn nhau r¢ng: Duy C¯ t¤t nhiên ðoÕt c¶ bi¬u ð¬
lßu chúng ta lÕi, bèn ¦n náu · hòn ðäo ngoài bi¬n, ðþi Duy C¯ ði qua r°i, li«n ði vµi ðªn kinh ðô. Vua
Ðß¶ng ðßþc t¶ t¤u m×ng l¡m, l§p tÑc giao cho Bi«n chÑc Ki¬m hi®u Thßþng thß, lÕi sai sang ðánh quân
Mán. Khi Cao Bi«n tñ cØa bi¬n tr· v«, vì Yªn Quyên thì m¶ ám và lß¶i biªng, ðµng có vi®c gì thì b¦m m®nh
v¾i Duy C¯, mà Duy C¯ là ngß¶i tham bÕo, chß tß¾ng không ch¸u ð¬ Duy C¯ sai khiªn, bèn giäi vây, ngß¶i
Mán tr¯n ði quá næa. Cao Bi«n ðªn n½i lÕi ð¯c thúc ðánh thành, quân lính trèo qua lûy mà vào, chém ðßþc
tß¾ng Mán tñ là Thiên, lÕi phá cä b÷n Th± Mán theo làm hß¾ng ðÕo cho quân Nam Chiªu, bình ðßþc hªt 2
ðµng gi£c Mán. Trß¾c kia tñ Lý Trác tham tàn, ðªn n²i ngß¶i Mán làm loÕn ðªn h½n mß¶i nåm, ðªn bây gi¶
Cao Bi«n l¤y lÕi ðßþc phü lÜ, lÕi ð¡p cao thêm thành ÐÕi La.
Thành ÐÕi La1 chu vi 1.982 trßþng 5 thß¾c, thân thành cao 3 trßþng 6 thß¾c, chân rµng 2 trßþng 5
thß¾c, 55 s· v÷ng lâu, 5 s· cØa c¯ng, 3 ngòi nß¾c, 34 vòm canh. Cao Bi«n lÕi ð¡p con ðê vòng quanh 2.125
trßþng 8 thß¾c, cao 1 trßþng 5 thß¾c, rµng 2 trßþng, và làm 40 vÕn gian nhà. Thành xây gÕch ð¬ cho væng
ch¡c, san phÆng t¤t cä gò ð¯ng, cho nên làm t±n hÕi ð¸a hình và t±n thß½ng ðªn long mÕch. Nay n«n cû cüa
thành vçn còn, xây toàn b¢ng ðá xanh.
Cao Bi«n tñ là Thiên Lý, ngß¶i U Châu, cháu Cao Sùng Vån ð¶i ð¶i chuyên giæ c¤m binh, ch¸u khó
theo h÷c, thích bàn lu§n vi®c kim c±. Lúc ít tu±i th¶ Chu Thúc Minh làm thày, trông th¤y 2 chim ðiêu bay
ð«u nhau, giß½ng cung lên b¡n, kh¤n r¢ng: "Nªu sau này ta ðßþc phú quí thì b¡n trúng". B¡n mµt phát trúng
luôn hai con, m÷i ngß¶i ð«u cho là kÏ, vì thª g÷i là LÕc ðiêu Th¸ ngñ (nghîa là quan Th¸ Ngñ b¡n r½i chim
ðiêu). Khi gi£c làm phän, Bi«n lînh c¤m binh ði ðánh, l§p ðßþc nhi«u công, ðªn bây gi¶ làm ðªn chÑc Ðô
hµ.
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ÐÕi La, nay là khu vñc các qu§n Ba Ðình, Hoàn Kiªm cüa Hà Nµi.
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CAO BI‹N ÐÀO HÄI CÄNG DONG CHÂU
Bi«n ði tu¥n ðªn Dong Châu th¤y cØa sông h©p mà hi¬m tr·, nhi«u ðá to · lòng sông, thuy«n ðøng
phäi ðá là ð¡m. Bi«n bèn sai b÷n Lâm Phúng, Dß T°n C¯ dçn h½n 1000 thuÖ thü ðªn kh½i ðào cho sâu, và
dø bäo r¢ng, tr¶i vçn giúp kë thu§n, th¥n thì phù ngß¶i thÆng, nay ðào cØa bi¬n ð¬ giúp cho dân, nªu ta
không có tß tâm, thì có vi®c gì là khó. B÷n Phúng mµ nhân công kh½i ðào, h½n mµt tháng g¥n lßu thông
ðßþc, duy giæa dòng nß¾c có 2 täng ðá l¾n ðÑng dñng, búa cûng không th¬ hÕ ðßþc, ðã toan bö d·, ðªn
ngày 26 tháng 5, ban ngày b²ng có mây kéo ðªn t¯i ðen, gió r¤t to, có s¤m sét ðªn vài tråm tiªng, mµt lúc
tr¶i lÕi sáng, thì hai täng ðá vÞ tan m¤t r°i. Cao Bi«n lÕi l¤y c¾ r¢ng, sÑ giä nåm nào cûng ðªn, mu¯n kh½i ra
làm 5 l¯i ð¬ · ðó mà hµ t¯ng. Nhæng l¯i t¡t có ðá xanh ¤y tß½ng truy«n r¢ng Mã Vi®n không làm n±i, m÷i
ngß¶i thþ ð«u cho là khó khån. Ngày 21 tháng 6 lÕi s¤m ðµng nhß trß¾c, các täng ðá l¾n ð«u tan vÞ, ðß¶ng
m¾i lßu thông ðßþc, nhân thª ð£t tên là "Thiên oai cäng", hi®n nay · phía tây nam huy®n Bác BÕch, BÕch
Châu 100 d£m.
Lê Vån Hßu bàn r¢ng: Vì mµt Lý Trác tham tàn, ðªn n²i gây nên h÷a ngß¶i Mán
cß¾p phá ðªn vài mß½i nåm, hu¯ng chi lÕi có ngß¶i quá t® h½n Lý Trác næa. Ðßþc mµt Cao
Bi«n biªt ð¯c thúc, mà bình ðßþc vài vÕn gi£c Mán, hu¯ng chi có ngß¶i h½n Cao Bi«n næa.
V§y thì ngß¶i khéo tr¸ nß¾c nên c¦n th§n vi®c kén ch÷n Møc và Thú l¡m.
SØ th¥n bàn r¢ng: Cao Bi«n phá Nam Chiªu ð¬ cÑu v¾t dân ð¶i b¤y gi¶, xây thành
ÐÕi La, làm mÕnh thª ðô ¤p muôn nåm, công to tát l¡m. Ðªn nhß vi®c kh½i cØa sông, ð£t ra
trÕm, làm vi®c công b¢ng, hkông h« có chút tß tình nào, vçn là vi®c có th¬ cäm ðßþc th¥n
minh, mà ðßþc nhi«u ði¬m t¯t. Th¶i Ngû ÐÕi, Vß½ng Th¦m Chi · ð¤t Mân, nhæng ngß¶i
buôn bán qua lÕi, có sñ ngån tr· · Hoàng KÏ, thª mà có mµt hôm s¤m ðµng, ch² ¤y thành
ra häi cäng, ngß¶i Mán theo v« v¾i Th¦m Chi, vì có ðÑc chính cäm ðµng ðªn ngß¶i, nên g÷i
tên là Cam Ðß¶ng Cäng. Vi®c cüa Cao Bi«n cûng gi¯ng nhß thª.
Cao Bi«n ð±i ði Thiên Bình, tiªn cØ cháu là Cao T¥m thay mình (lúc trß¾c Cao Bi«n
ðánh Nam Chiªu, T¥m ðã làm ti«n phong, xông vào r×ng tên ðÕn, xß¾ng xu¤t cho quân sî).
Bi«n ði r°i, tù trß·ng Nam Chiªu tên là Pháp lÕi ngÕnh tr·, nhà Ðß¶ng dùng chính sách hoà
thân, ðem con gái tôn th¤t gä cho Pháp, Pháp sai tß¾ng là b÷n Tri®u, Long, My, ba ngß¶i ði
rß¾c vþ v«. Cao Bi«n · Dß½ng Châu, dâng thß nói ba ngß¶i ¤y ð«u là ngß¶i tâm phúc cüa
Nam Chiªu, xin ðánh thu¯c ðµc cho chªt ði, thì m¾i tính ðßþc quân Mán. Vua Ðß¶ng nghe
theo, ba ngß¶i ¤y chªt r°i Nam Chiªu hªt b÷n mßu th¥n, suy yªu d¥n, tñ ð¤y chúng không
dám dòm ngó ð¤t nß¾c ta næa.
Xét lúc Cao Bi«n làm Ðô hµ, nhæng công nghi®p cûng nhi«u ðáng k¬, tñ ghi ð±i
sang Tây Xuyên, trong lòng sinh ra oán v÷ng, ð¬ tha h° cho Hoàng Sào vây hãm hai kinh
ðô, ngß¶i Ðß¶ng mong Cao Bi«n còn l§p ðßþc công, cho Bi«n lên làm Bµt häi Qu§n vß½ng,
nhßng Bi«n nh¶ lúc Trung Qu¯c ðiên bái, âm mßu chiªm cÑ ð¤t ðai, nh¤t ðán th¤t thª, oai
v÷ng m¤t hªt, tñ ð¤y phäi v« ð¬ ý vi®c tu tiên, bao nhiêu vi®c quân giao cho Lã Døng Chi.
Døng Chi là quân ti¬u nhân, gian tà, ðem l¶i phù phiªm d¯i trá mà coi Bi«n nhß ðÑa trë
con, t×ng b¸ kë ðiên cu°ng là Chß Cát Ân nói d¯i r¢ng: "Thßþng ðª cho th¥n ðªn giúp ðÞ
mình", lÕi hiªn Cao Bi«n mµt thanh kiªm mà nói d¯i là cüa thßþng ðª vçn ðeo. Cao Bi«n l¤y
làm báu, giæ bí m§t, xây c¤t cái l¥u cao 8 thß¾c, g÷i là l¥u Nghênh Tiên, · trên l¥u ån chay
th¡p hß½ng mong ðßþc g£p tiên. Bi«n lÕi làm con chim hµc b¢ng g² · trong sân, có ð£t
máy, chÕm vào ngß¶i thìbay ðßþc; Bi«n m£c áo lông cßÞi lên, làm ra dáng tiên bay, Døng
Chi giam giæ cho Bi«n chªt. Sau Dß½ng Hành m§t sai ðào dß¾i ð¤t, b¡t ðßþc ngß¶i b¢ng
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ð°ng cao 3 thß¾c, thân b¸ gông cùm, ðóng ðanh vào mi®ng, kh¡c tên Ti«n vào sau lßng. Ðó
là Døng Chilàm mê ho£c y¬m ðäo Cao Bi«n, nh¤t ðán Cao Bi«n tr· nên ngu muµi ðªn thª;
coi v¾i xßa kia có mßu lßþc phá quân Mán, trí khµn xây La thành1, và ðào häi cäng ðµng
ðªn thiên oai, thành ra 2 hÕng ngß¶i khác hÆn là sao thª? Ngß¶i trong nß¾c truy«n lÕi r¢ng
Bi«n r¡c hÕt ð§u xu¯ng ð¤t, dùng phù chú cho hoá ra quân th§t, trß¾c kÏ hÕn ðã ðào lên, thì
ð«u là non y¬u, không th¬ ðÑng ðßþc. LÕi truy«n r¢ng: Cao Bi«n cßÞi cái di«u gi¤y ði tìm
ð¤t; truy®n này cûng chï nghe ngß¶i ta nói thôi. Bi«n h÷c phép tiên, cùng v¾i chuy®n cßÞi
chim hµc ð«u là ngoa truy«n. — sách ð¸a lý di cäo ai cûng ð«u cho ð¤y là môn h÷c ð¸a lý
cüa Cao Vß½ng. Bi«n · nß¾c ta, b§n vi®c quân, không có th¶i gi¶ nhàn r²i, xách túi ð¸a bàn
ði tìm phong thüy, t¤t là ð¶i Tr¥n có ngß¶i h÷c ð¸a lý, mßþn tên Cao Bi«n ð¬ làm cho thu§t
cüa mình th¥n kÏ ðó thôi, sách ð¸a lý di thäo cüa Hoàng Phúc ðÕi khái cûng thª.
Trên ðây nß¾c ta ngoÕi thuµc v« Tùy, Ðß¶ng tñ nåm Quí Hþi ðªn nåm Bính D¥n cµng 304 nåm.

Sách thông lu§n bàn r¢ng: Nß¾c ta là mµt ðÕi ðô hµi · phß½ng nam. Ruµng thì c¤y lúa, ð¤t thì tr°ng
dâu, núi sän ra vàng, b¬ sän ra ng÷c. B÷n nhà buôn nß¾c T¥u, ðªn nß¾c ta nhi«u ngß¶i làm nên giàu có.
Ngß¶i T¥u thích l¡m, có ý l¤y nß¾c ta ðã lâu l¡m, cho nên tñ Tri®u Ðà tr· v« sau, h½n 1000 nåm ðã n¡m
ðßþc, ðâu còn ch¸u bö, ð¬ cho nß¾c ta làm mµt nß¾c l¾n · ngoài Ngû Lînh; chia ra qu§n, ð£t ra quan, làm
cho cõi ð¤t ta nhß cái bàn c¶, có mµt ngß¶i th± hào nào n±i lên, thì di®t ði ngay, mµt qu§n thú n±i lên, thì
ThÑ sØ h÷p lÕi ðánh ngay, nhß Lý T¯n, Lß½ng ThÕc · ð¶i T¤n, Mai Thúc Loan, Vß½ng Thång Tri«u · ð¶i
Ðß¶ng là thª cä. Hai vua Lý và vua Tri®u, ðß½ng lúc Lß½ng, Tr¥n · thiên v« mµt n½i mi«n nam, Giang tä
nhi«u vi®c, không có thì gi¶ ð¬ ý ðªn Giao Châu, cho nên giæ ðßþc cänh th± mà xßng thª ðßþc 50 hay 60
nåm, cûng là th¶i thª xui nên ðó.
Ðªn nhß quân Mán Nam Chiªu hàng nåm vào cß¾p bóc, vßþt sóng gió, qua hi¬m tr· tranh nhau v¾i
ngß¶i Ðß¶ng, cûng là tham cái lþi cüa nß¾c ta giàu có ð¤y. Trß½ng Chu ðánh phá ðßþc nß¾c Chiêm, ð¡p
thành Hoan, Ái. Cao Bi«n tr¸ Nam Chiªu, bäo toàn ðßþc Long Biên, ð«u là có công v¾i ð¤t nß¾c; duy Cao
Bi«n làm quan lâu h½n là Chu, cho nên ðàn bà con trë trong nß¾c còn nói ðªn tên Cao Bi«n, còn nhæng
quan Thú, Møc trß¾c hay sau, ð«u không nói ðªn.

NAM B•C
B •C PHÂN TRANH
Nß¾c Lß½ng cho Lßu †n làm Tiªt ðµ sÑ Tînh Häi, và phong làm Nam Bình Vß½ng. †n chiªm cÑ ð¤t
Phiên Ngung, ngß¶i Giao Châu là Khúc HÕo chiªm cÑ Châu, hai bên ð«u tñ xßng là Tiªt ðµ sÑ, l§p chí mßu
ð° lçn nhau. Ít lâu †n chªt, em là Lßu Nghi-m lên ngôi Hoàng ðª, ð±i niên hi®u là Ki«n Hanh, qu¯c hi®u là
Nam Hán, HÕo sai con là Th×a MÛ làm Hoan hiªu sÑ, ðªn Quäng Châu dò xem hß thñc thª nào? HÕo m¤t,
Th×a MÛ n¯i ngôi, sai sÑ c¥u nhà Lß½ng, cho quan chÑc nhà Lß½ng làm Tiªt ðµ sÑ, chia ð¤t làm 12 châu,
Vua nhà Hán nghe tin gi§n l¡m, sai tß¾ng là Lý Kh¡c Chính ðánh Giao Châu, b¡t Th×a MÛ ðßa v« Tàu. Vua
Hán ng°i · Ngh¸ Phßþng nh§n tù binh, bäo Th×a MÛ r¢ng: "Mày cho ta là tri«u ðình ngøy, nay lÕi b¸ trói ðßa
v« ðây c¾ là sao?". Th×a MÛ cúi ð¥u ch¸u phøc, bèn ðßþc tha.
H÷ Khúc là ngß¶i H°ng Châu, là h÷ to n¯i ð¶i, tiên t± là Th×a Dø, tính khoan hòa, yêu ngß¶i, ðßþc
nhi«u ngß¶i qui phøc, khi Tång C±n bö phü thành, Th×a Dø tñ xßng là Tiªt ðµ sÑ, xin v¾i tri«u ðình Ðß¶ng,
vua Ðß¶ng nhân thª nh§n cho làm chÑc ¤y. Ông HÕo nh¶ c½ nghi®p cû, chiªm giæ La thành, tñ xßng là Tiªt
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La Thành, là toà thành luÛ bao quanh ÐÕi La (nay thuµc Hà Nµi).
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ðµ sÑ, chia nß¾c ra làm các xÑ, phü, huy®n, châu, xã; ð£t chÑc l¸nh trß·ng chánh và tá, chia ð«u thuª ruµng,
tha không b¡t dân làm nhân công; làm s± hµ, biên ghi h÷ tên và niên canh, quán chï ngß¶i dân, Giáp trß·ng
ð¯c xu¤t làm s± ¤y. Chính sñ khoan h°ng và giän d¸, dân ðßþc yên ±n làm ån.
H÷ Khúc truy«n 3 ð¶i, cµng 51 nåm.
Nß¾c Nam Hán có Lßu Nghi-m là thª gia. T± tiên ông là An Nhân l¤y ngh« buôn bán sang · Nam
Häi, cha là Khiêm, anh là †n, g£p th¶i bu±i nhi«u biªn c¯, vçn có công v¾i Lînh Nam, bèn chiªm giæ cä
Nam Häi. Nghi-m ðã lên làm vua, là lúc các tay anh hùng · Lînh Nam, chia nhau giæ các n½i. Nghi-m ðã
l¤y ðßþc châu Ung, châu Dong, lÕi b¡t ðßþc Th×a MÛ · Giao Châu, vì tính hay khoe khoang, ðã t×ng nói là
nhà mình v¯n · ð¤t Hàm T¥n, l¤y sñ g÷i là Man Vß½ng, Man lÕi làm sï nhøc, g÷i vua Ðß¶ng là LÕc Châu ThÑ
sØ. Vua Ðß¶ng Trang Tôn cûng không th¬ ðánh ðßþc. Khi chªt truy«n ngôi cho con là Ph¥n, cháu là Trành,
tñ lúc xßng ðª ðªn khi m¤t nß¾c cµng ðßþc 55 nåm, cûng là tay c× hi®t ðó.
Dß½ng Ðình Ngh® (chæ Ðình có ch² viªt là chæ Diên), ngß¶i Ái Châu lúc trß¾c làm tß¾ng cho Khúc
HÕo, ðªn khi Lý Kh¡c Chính b¡t ðßþc Th×a MÛ, l§p cách báo thù cho h÷ Khúc, bèn ð£t ra trß¶ng ðánh v§t,
chiêu t§p các hào ki®t, l¤y ðÕi nghîa khuyªn khích h÷, ð°ng mßu v¾i nhau cØ binh ðánh ðu±i tß¾ng Hán là
Lý Kh¡c Chính. Vua Hán cho Lý Tiªn thay làm ThÑ sØ Giao Châu, Ðinh Ngh® lÕi vây hãm thành ðánh Tiªn.
Vua Hán sai Tr¥n Bäo ðem quân cÑu Lý Tiªn. Ðình Ngh® ðón ðánh chém ðßþc Tr¥n Bäo, bèn giæ l¤y thành,
tñ xßng là Tiªt ðµ sÑ nh§n lînh vi®c châu. Chßa ðßþc bao lâu, nha tß¾ng cüa Ðình Ngh® là Ki«u Công Ti-n
lÕi giªt Ðình Ngh® mà lên thay.
Ðình Ngh® nuôi 3.000 giä tØ (con nuôi) mßu ð° khôi phøc, Lý Tiªn biªt vi®c ¤y, sai ngß¶i c¤p báo
vua Hán.
SØ th¥n bàn r¢ng: Cu¯i ð¶i Hán, Ðß¶ng ph¥n nhi«u nuôi giä tØ, là vì ðß½ng lúc trí,
lñc ch÷i nhau, hay là trong khi hoÕn nÕn cùng theo nhau, ð¡c lñc trong lúc hoãn c¤p, tÑc thì
nh§n làm giä tØ, không biªt r¢ng lòng lang khó dÕ. D¤u cüa h¾ hênh, là xui cho ngß¶i l¤y
trµm, thiên tính nhß thª không th¬ làm khác ðßþc. Ðình Ngh® nuôi giä tØ ðªn 3.000 ngß¶i,
thì b¸ nÕn, còn h¯i sao ðßþc næa.
Nha tß¾ng cüa Ðình Ngh® là Ngô Quy«n kh·i binh t× Ái Châu ðánh Công Ti-n. Công Ti-n c¥u cÑu
v¾i Hán, vua Hán nhân lúc loÕn, mu¯n l¤y nß¾c Nam, bèn sai con là Ho¢ng Tháo ði trß¾c, mà tñ mình ðóng
quân · cØa bi¬n ð¬ làm quân cÑu vi®n. Vua Hán höi mßu kª v¾i Tiêu Ích, Ích nói: "Ðß¶ng b¬ hi¬m và xa,
Ngô Quy«n là ngß¶i ki®t hi®t, không nên khinh thß¶ng". Vua Hán không nghe, Ho¢ng Tháo cho quân thuy«n
t× sông BÕch Ð¢ng tiªn vào. B¤y gi¶ Ngô Quy«n ðã giªt ðßþc Công Ti-n, nghe Ho¢ng Tháo s¡p ðªn, nói
r¢ng: "Th¢ng trë con kéo quân ði xa möi m®t, quân ta ðß½ng nhàn r²i, ð¯i phó v¾i quân cüa chúng möi m®t
sÇn, t¤t nhiên phá ðßþc chúng". Sau ðó, ông sai ngß¶i c¡m g² nh÷n b¸t s¡t · lòng sông, ðþi nß¾c thüy tri«u
lên to, thuy«n quân cüa Tháo vào r°i, l§p tÑc khiêu chiªn, giä cách thua chÕy, ð¬ cho quân ð¸ch ðu±i theo.
Nß¾c thüy tri«u rút xu¯ng r¤t chóng, thuy«n cüa ð¸ch ð«u m¡c vào g² nh÷n l§t úp cä. Quy«n th×a th¡ng
ðánh mÕnh, b¡t giªt ðßþc Ho¢ng Tháo, Nghi-m thß½ng khóc, thu nh£t tàn quân bö v« nß¾c.
SØ th¥n bàn r¢ng: Lßu Nghi-m ng¤p ngó Giao Châu, th×a lúc Ðình Ngh® m¾i m¤t,
c§y có quân Ñng vi®n cüa Công Ti-n, ch¡c r¢ng có th¬ ðánh mµt tr§n phá ðßþc Ngô Quy«n,
nhân thª l¤y ðßþc nß¾c nam d- nhß móc túi v§y. Nªu không có mµt tr§n ðánh to ð¬ höa
nhu® khí cüa Lßu Nghi-m, thì cái tình hình ngoÕi thuµc lÕi d¥n d¥n th¸nh lên, cho nên tr§n
ðánh · BÕch Ð¢ng là cái cån bän khôi phøc qu¯c th¯ng ðó. Sau này Ðinh, Lê, Lý, Tr¥n còn
phäi nh¶ dß li®t ¤y. Võ công hi¬n hách cüa Ngô Quy«n, tiªng th½m nghìn ð¶i, ðâu có phäi
chï khoe khoang mµt lúc b¤y gi¶ mà thôi.
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Trên ðây là Nam, B¡c tranh giành, t× nåm Ðinh Mão niên hi®u Khai Bình thÑ 1 nhà Lß½ng, ðªn nåm
M§u Tu¤t niên hi®u Thiên Phúc thÑ 3 nhà T¤n, cµng 32 nåm (cha con Khúc HÕo 24 nåm, Ðình Ngh® 8 nåm).
Sách Thông lu§n bàn r¢ng: Chu Ôn cß¾p ngôi vua Ðß¶ng · mµt xó ð¤t Lß½ng Bi®n, còn các tr¤n thì
chia nát ra, ð¤t Quäng thuµc v« Lßu †n, bö Giao Châu mà không tranh ðªn, tñ nhà Lß½ng ðªn nhà Chu
không có chiªc xe ngña nào ðªn cänh th± Giao Châu. Lßu Nghi-m tuy có chí hång hái mu¯n thôn tính Giao
Châu nhßng mµt tr§n thua Ðìn Ngh®, mµt tr§n b¸ nhøc v¾i Ngô Quy«n, thì cái lòng chñc cß¾p ð¤t Giao Châu
nguµi nhß ð¯ng gio tàn. H÷ Ngô ðßþc th¶i c½ ¤y m¾i dñng nß¾c, truy«n cho con, cûng làm vua mµt phß½ng
nhß B¡c tri«u là do · ðó. Khúc Th×a MÛ nh§n chÑc quan cüa Lß½ng mà b¸ c¥m tù · Ngøy Ðình; Dß½ng Ðình
Ngh® ðu±i tß¾ng Hán nh§n l¤y châu, mà b¸ nha tß¾ng giªt hÕi. Truy®n có nói r¢ng: nªu không có ngß¶i b¸
ngã, thì mình n±i lên sao ðßþc, là nghîa thª. Tóm lÕi, cûng là b·i lòng tr¶i yªm loÕn, mu¯n m· c½ nghi®p
nß¾c ta là mµt ð¶i tr¸ b¡t ð¥u t× ð¤y.

NHÀ NGÔ
TI‹N NGÔ V¿´NG
Ti«n Ngô Vß½ng, h÷ Ngô, tên Quy«n, ngß¶i Ðß¶ng Lâm, giªt gi£c trong nß¾c ð¬ phøc thù cho chúa,
giªt ð¸ch bên ngoài ð¬ cÑu nÕn cho nß¾c, dñng qu¯c ðô, n¯i lÕi chính th¯ng, công nghi®p th§t to l¾n l¡m.
Vua Ngô ð¶i ð¶i là quý tµc · Ðß¶ng Lâm1, cha là Mân làm quan Møc bän châu. Khi sinh ra vua có
hào quang sáng kh¡p nhà, · trên lßng có 3 møn n¯t ru°i, ngß¶i xem tß¾ng cho là kÏ, bäo r¢ng có th¬ làm
vua mµt ð¸a phß½ng, bèn cho ð£t tên là Ngô Quy«n. M¡t Vß½ng sáng nhß ði®n, sÑc c¤t n±i ðßþc cái vÕc, làm
nha tß¾ng cüa Ðình Ngh®, Ngh® gä con gái cho, sai quän tr¸ Châu Ái.
Vß½ng giªt Công Ti-n, phá Ho¢ng Tháo, tñ l§p làm vua, tôn Dß½ng Th¸ làm Hoàng h§u, ð£t ðü 100
quan, dñng ra nghi l- tri«u ðình, ð¸nh các s¡c áo m£c, ðóng ðô · C± Loa thành, làm vua ðßþc 6 nåm r°i m¤t.

H‡U NGÔ V¿´NG
Tên là Xß½ng Vån, là con thÑ vua Ti«n Ngô. Dß½ng Tam Kha nuôi làm con, 3 nåm sau tru¤t Tam
Kha, l¤y lÕi chính quy«n, làm vua ðßþc 15 nåm, quang phøc ðßþc c½ nghi®p cû, nhßng vì · trong nß¾c xäy
ra vi®c binh ðao luôn, r°i b¸ giªt chªt, ðáng thß½ng.
Phø thêm: Dß½ng Tam Kha ngß¶i làng Dß½ng Xá, huy®n Ðông S½n con Dß½ng Ðình Ngh®,anh bà
Dß½ng H§u, tiªm xßng là Vua, b¸ Ngô Quy«n tru¤t ngôi.
Cñu sØ ð¬ Dß½ng Tam Kha lên ð¥u, nay theo l¯i Hán sØ chép l¾n lên là H§u Ngô Vß½ng, mà chï ð¬
Tam Kha phø theo, ð¬ cho rõ là th¯ng h® nhà Ngô chßa m¤t hÆn.
Khi Ngô Vß½ng Quy«n ðau n£ng, d£n lÕi Tam Kha giúp con mình. Tam Kha cß¾p ngôi, tñ xßng là
Bình Vß½ng. Con trß·ng Ngô Vß½ng là Xß½ng C§p, chÕy v« nhà phÕm L®nh Công, · làng Trà Hß½ng, Nam

1

Hi®n nay có ý kiªn khác nhau v« Ðß¶ng Lâm (quê cüa Ngô Quy«n), mµt s¯ ý kiªn chï ð¸nh là xã Ðß¶ng Lâm, th¸ xã S½n Tây, Hà Tây;
còn có ngß¶i cho r¢ng Ðß¶ng Lâm thuµc Hà Tînh hi®n nay.

35

Vi®t SØ Tiêu Án

Sách. Tam Kha sai Dß½ng Cát Lþi, Ð² Cänh ThÕc ði tìm, ba l¥n ði ð«u không tìm ðßþc. L®nh Công sþ, bèn
gi¤u Xß½ng C§p vào trong s½n ðµng.
SØ th¥n bàn r¢ng: Tam Kha ðã cß¾p ngôi, lÕi nuôi Xß½ng Vån làm con, là c¾ sao?
Xß½ng Vån t¤t là con bà Dß½ng H§u, cho nên có tình c§u cháu mà dung cho, còn nhß tìm
b¡t Xß½ng C§p ðªn 3 l¥n, thì làm ðßþc, ¤y cái h÷a h÷ ngoÕi nhß thª ðó. Ngô Quy«n không
biªt soi gß½ng xßa, ðªn n²i ngôi báu b¸ m¤t, ðàn con không ch² nß½ng tña, Xß½ng Vån s¯ng
bên t£c th¥n, Xß½ng C§p phäi nh¶ tay nghîa sî, ð«u tÕi s¯t tr¶i. Ngô Quy«n báo ½n cho Ðình
Ngh®, L®nh Công cûng lÕi báo ½n cho ông, lòng trung nghîa ðßþc tr¶i ð«n lÕi, quä là không
sai.
Con thÑ Ngô Vß½ng là Xß½ng Vån tru¤t phª Tam Kha.
Tam Kha sai Xß½ng Vån và 2 ông Dß½ng và Ð², ðem quân ðánh hai thôn Thái Bình, Ðß¶ng Nguy-n,
ði ðªn huy®n T× Liêm, Xß½ng Vån bäo 2 ông r¢ng: "Ân ðÑc cüa Tiên Vß½ng ta dân ðßþc nh¶ nhi«u l¡m,
không may Ngài m¤t s¾m, Bình Vß½ng làm ði«u b¤t nghîa, cß¾p ngôi cüa anh em ta, nay lÕi sai ta ði ðánh
dân vô tµi, nªu dân khôi phøc, thì làm thª nào? Hai ông nói: "Xin theo m®nh l®nh cüa ông". Xß½ng Vån nói:
"Ta mu¯n mang toàn quân v« ðánh úp Bình Vß½ng, ð¬ l¤y lÕi c½ nghi®p Tiên Vß½ng ta, có nên không?" Hai
ông nói: "Ðßþc l¡m". Bèn kéo quân v« ðánh úp Tam Kha, dân chúng thì mu¯n giªt Tam Kha, nhßng Xß½ng
Vån nghî r¢ng Tam Kha có ân tình v¾i mình, không nÞ giªt, giáng làm Trß½ng Dß½ng Công, cho có thñc ¤p
(· bªn Chß½ng Dß½ng Ðµ1) ð¬ thu thuª n½i ðó mà chi dùng. Vß½ng ðã tru¤t Tam Kha r°i, lên ngôi Vua tñ
xßng là Nam T¤n, rß¾c anh là Xß½ng C§p v«, cùng làm vi®c nß¾c. Xß½ng C§p xßng là Thiên Sách Vß½ng.
Th¶i b¤y gi¶ có ngß¶i Hoa Lß là Ðinh Bµ Lînh, c§y có núi khe hi¬m tr·, không ch¸u làm tôi. Hai Vß½ng kh·i
binh ðánh Bµ Lînh, Lînh sþ, sai con là Ðinh Li-n vào làm con tin; Hai Vß½ng b¡t Li-n lên ng÷n cây tre, bäo
Lînh r¢ng: "Không hàng thì giªt". Lînh nói: "Trßþng phu phäi l§p công danh có ðâu lÕi b¡t chß¾c cách ðàn bà
yêu con?", nói r°i sai 10 ngß¶i c¥m nö nh¢m vào Li-n mà b¡n. Hai Vß½ng nói: "Ta treo con nó lên, c¯t ð¬
buµc lòng nó phäi hàng, nay nó tàn nhçn nhß thª, giªt cûng vô ích". Bèn thu quân v«.
SØ th¥n bàn r¢ng: Ðinh Tiên Hoàng nh¢m b¡n con, cùng v¾i vi®c chia bát canh cüa
Hán Cao T±, ð«u là dùng cách gþi thiên tính ð¬ thØ xem sao. Nhßng Hán Cao T± c§y có
HÕng Bá giúp ðÞ, nên dám thª, còn Ðinh Tiên Hoàng ch¡c ðâu vào lòng b¤t nhçn cüa Ngô
Vß½ng, mà dám nói nhß thª, là vì trong tâm ðã không có Li-n lâu r°i. Cho nên sau khi l¤y
ðßþc nß¾c, bö Li-n mà l§p con út là HÕng Lang v§y.
Thiên Sách Vß½ng chuyên quy«n, Xß½ng Vån không dñ vào chính quy«n næa. Hai Vß½ng bèn có
hi«m khích v¾i nhau. Chßa ðßþc bao lâu thì Thiên Sách Vß½ng m¤t, Xß½ng Vån tr· lÕi ngôi vua sai quân
ðánh 2 thôn Ðß¶ng Nguy-n và Thái Bình, khi kéo quân vào, bö thuy«n lên bµ, Vua b¸ tên lÕc cüa phøc binh
b¡n tin mà chªt, Ðinh Li-n tr· v« Hoa Lß.
CHÉP PH

CÁC Sº QUÂN

Th¶i b¤y gi¶ vua Nam T¤n m¤t, trong nß¾c loÕn to, các n½i ðua nhau n±i lên giæ huy®n ¤p, cùng xâu
xé lçn nhau.
Ngô Xß½ng Xí tñ xßng là Ngô SÑ Quân chiªm cÑ Bình Ki«u. (Lúc Thiên Sách Vß½ng là Xß½ng C§p t¸
nÕn có l¤y ngß¶i con gái · Nam Sách sinh ra Xß½ng Xí tÑc là cháu Nam T¤n Vß½ng Xß½ng Vån).
Ki«u Công Hãn tñ xßng là Ki«u Tam Chª chiªm cÑ Phong Châu (nay là Thành ph¯ Vi®t Trì, tïnh Phú
Th÷).
1

Nay thuµc xã Chß½ng Dß½ng, Thß¶ng Tín, Hà Tây.

36

Vi®t SØ Tiêu Án
Nguy-n Khoan tñ xßng là Thái Bình Công, chiªm cÑ Tam Ð¾i (nay là huy®n Vînh Tß¶ng, Vînh

Phúc).
Ngô Nh§t Khánh tñ xßng là Ngô Lãm Công, chiªm cÑ Ðß¶ng Lâm (có ch² g÷i là Giao Thüy. (Nay là
xã Ðß¶ng Lâm, th¸ xã S½n Tây, tïnh Hà Tây).
Ð² Cänh ThÕc tñ xßng là Ð² Cänh Công chiªm cÑ Ð² Ðµng Giang (nay thuµc huy®n Thanh Oai, Hà
Tây, chân móng thành cû hi®n còn).
Lý Khuê tñ xßng là Lý Lãng Công, chiªm cÑ Siêu LoÕi. (Nay là huy®n Thu§n Thành, B¡c Ninh).
Nguy-n Thü Ti®p tñ xßng là Nguy-n L®nh Công chiªm cÑ Tiên Du (nay thuµc huy®n Tiên Du, B¡c
Ninh. — ðó hi®n có ð«n th¶).
Lã Ðß¶ng tñ xßng là Lã Tá Công chiªm cÑ Tª Giang (nay là huy®n Vån Giang, Hßng Yên).
Nguy-n Siêu tñ xßng là Nguy-n Hæu Công chiªm cÑ Tây Phù Li®t. (Nay thuµc huy®n Thanh Trì, Hà
Nµi).
Ki«u Thu§n tñ xßng là Ki«u L®nh Công chiªm cß H°i H° (nay là làng Tr¥n Xá, huy®n C¦m Khê, Phú
Th÷, chæ Hoa nay ð±i ra chæ C¦m).
PhÕm BÕch H± tñ xßng là PhÕm Phòng Át chiªm cÑ Ð¢ng Châu (nay là huy®n Kim Ðµng, Hßng
Yên).
Tr¥n Lãm tñ xßng là Tr¥n Minh Công chiªm cÑ B¯ Häi Kh¦u (nay là xã KÏ Bá th¸ xã Thái Bình, tïnh
Thái Bình).
Các ông trên này g÷i là 12 sÑ quân.
Ðinh Bµ Lînh nghe tiªng Tr¥n Minh Công là ngß¶i có ðÑc mà không có con, ðªn theo nß½ng tña.
Minh Công cho làm con nuôi, cho giæ binh quy«n ð¬ ðánh các v¸ anh hùng khác, ð«u ðánh tan ðßþc. Ðªn
khi Minh Công m¤t, Bµ Lînh th¯ng su¤t cä ðám quân ¤y. Khi b¤y gi¶ b÷n ð® tØ cüa Ngô Tiên Chúa có 500
ngß¶i t× Ð² Mµng Giang kéo ðªn ðánh, ðµ 80 ngß¶i vào Ô Man, b¸ ngß¶i làng là Ngô Phó SÑ ðánh thua r°i
tr· v«. Bµ Lînh nghe tin cØ binh ðánh vào ðµng ¤y, quân ði ðªn ðâu các bµ lÕc ð«u phäi hàng phøc, b·i thª
lÕi và dân · các châu, phü ð«u tâm phøc mà theo Bµ Lînh, suy tôn ông làm Giao Châu súy.
Xét sách Th§p qu¯c Xuân thu chí, Bµ Lînh ðánh ðßþc Lã XÑ Binh, ðäng gi£c tan vÞ. Sách này lÕi
chép r¢ng ðánh ðßþc Ngô Phó SÑ, thª thì Phó SÑ t¤t là XÑ Bình không sai næa.
Vua Tiên Hoàng bình ðßþc 12 sÑ quân, tr§n này là tr§n ðánh then ch¯t.
Trên ðây là ð¶i nhà Ngô có 2 vua và Tam Kha tiªm ngôi, kh·i t× nåm KÖ Hþi ðªn nåm Ðinh Mão,
cµng 29 nåm.
Sách Thông lu§n bàn r¢ng: Ngô Tiªn Chúa phát tích là danh gia, giªt Công Ti-n ð¬ báo thù cho Ðình
Ngh® li«n có tr§n ðánh · sông BÕch Ð¢ng, làm bÕi ðßþc Cß¶ng Hán, qu¯c thª t× ðó mÕnh lên, ð¤t Nam bình
yên, ngß¶i Tàu sþ chÕy, công nghi®p h÷ Tri®u và h÷ Lý cûng chßa h½n ðßþc, vì m¤y nåm sau phó thác
không ðßþc ngß¶i giöi, th§t ðáng cäm khái. Tam Kha · ð¸a v¸ là h÷ ngoÕi, lân la cß¾p ngôi vua, b¡t chß¾c
Vß½ng Mãng, Tào Tháo, làm ð¥u nêu cho Quý Ly, Ðång Dung, tµi ác ¤y không bút nào tä xiªt. H§u Ngô
Vß½ng · ch² thâm cung, nên t£c th¥n không ng¶ ðªn, · giæa ðß¶ng quay v«, mà chß tß¾ng không dám trái
ý, tru¤t phøc ðßþc kë gian tà d- nhß thay bàn c¶, 15 nåm giæ c½ nghi®p, ðáng g÷i là Lß½ng Chúa, ðë con
nhß thª Ngô Quy«n cûng nhß là không chªt. Ðªn nhß Thiên Sách chuyên quy«n mà mình không ðßþc dñ
chính quy«n, Tam Kha cß¾p ngôi vua mà không nÞ gia hình, lu§n giä cho Xß½ng Vån là cô tÑc, nhßng xét
bän tâm cüa Xß½ng Vån thì chï biªt cung kính anh, ð¬ kính nhß¶ng dòng con trß·ng, không giªt c§u, ð¬ m©
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ðßþc yên lòn, cûng là ngß¶i có tß ch¤t t¯t, không thª, thì nªu không giªt anh là Xß½ng C§p, cûng không ð¬
Tam Kha ðßþc s¯ng. Duy chï có l²i là ð¬ lµ c½ mßu, ðªn n²i b¸ mûi tên lÕc, chí khí hång hái cüa thiªu niên
chßa bö ði ðßþc, là ðáng tiªc ðó thôi. Ngô SÑ Quân là con ngành thÑ, n¯i chí l¾n cüa cha chú, khó nh÷c l¦n
lút · ch² thôn quê, mßu ð° giæ lÕi c½ nghi®p ðã m¤t, chí cûng ðáng khen, nhßng vì vô tài, và ít ngß¶i giúp,
thª cùng lñc ki®t, ðßþc mµt nåm r°i m¤t ngay, cûng ðáng thß½ng. Vì r¢ng lòng tr¶i mu¯n thu nh£t lÕi cho h÷
Ðinh, t¤t nhiên trß¾c hªt phäi có ngß¶i khu tr×. TÕo hóa ðã có khí s¯ nh¤t ð¸nh, ngß¶i ta làm thª nào mà ra
ngoài vòng ðúc n£n cüa tÕo hóa cho ðßþc. Tñ c± ðªn nay, chÑng nghi®m ðã nhi«u không phäi mµt vi®c này,
ta có th¬ bi®n hµ cho Nam T¤n Vß½ng ðßþc.

NHÀ ÐINH
TIÊN HOÀNG ÐŠ
Vua Ðinh, tên Bµ Lînh, ngß¶i làng ÐÕi Hoàng, ðµng Hoa Lß, bình ðßþc 12 sÑ quân, tñ l§p làm vua,
· ngôi vua 12 nåm, b¸ ngß¶i trong nµi là Ð² Thích giªt. Vua Ðinh quét sÕch qu¥n hùng, m· mang thêm ð¤t
nß¾c, nhßng vì không ð¸nh rõ ngß¶i kª v¸, không phòng ng×a khi vi®c chßa phát, ðªn n²i biªn loÕn kh·i
ngay · trong cung c¤m mà nß¾c cûng m¤t theo.
Thân phø Vua là Công TrÑ, nha tß¾ng cüa Dß½ng Ðình Ngh®, cai tr¸ Hoan Châu, m© là h÷ Ðàm,
n¢m mµng th¤y có mµt ngß¶i l¾n tay c¥m cái ¤n vua ðªn xin làm con, bèn có mang mà sinh ra Vua, ðßþc ít
lâu thì thân phø d¡t vào · trong ðµng, ch½i v¾i trë chån trâu, lû trë tôn làm ðàn anh. M²i khi ch½i ðùa, giao
tay nhau cho Vua ng°i lên, khiêng ði làm xe, l¤y bông lao làm c¶, dàn ra hai bên, rß¾c ði làm nhß ngh¸ v®
nhà vua. Trong nhà nuôi ðßþc con lþn, th×a lúc m© ði v¡ng, Vua m± lþn khao b÷n trë r°i di cß ðªn Ðào Úc
Sách. Bà m© sþ, mang chuy®n ¤y nói v¾i chú Ðinh Dñ, Dñ c¥m dao ði tìm, ðu±i ðªn b¶ sông, Vua chÕy sa
vào bùn l¥y, th¤y có con r°ng vàng, ðÞ hai bên Vua sang qua sông. Ông chú sþ bö v«, Vua bèn theo b÷n ngß
hµ làm ngh« ðánh cá, b¡t ðßþc ng÷c huê l¾n ð¬ vào ðáy giö. Ðªn ðêm vào chùa ngü tr÷, nhà sß th¤y trong
cái giö có tia sáng tròn, höi c¾ sao, và nói r¢ng: "Anh này ngày sau cao quý không th¬ nói ðßþc". Sau ðªn
nß½ng nh¶ Tr¥n Minh Công, làm chï huy cüa quân Tr¥n ðánh ðâu ðßþc ð¤y, g÷i là VÕn Th¡ng Vß½ng. Qu¥n
th¥n dâng tôn hi®u là ÐÕi Th¡ng Minh Hoàng ðª.
Niên hi®u Thái Bình nåm ð¥u. Vua m¾i lên ngôi, qu¯c hi®u là ÐÕi C° Vi®t, ðóng kinh ðô · Hoa Lß.
Vua mu¯n l¤y oai quy«n, chª ngñ thiên hÕ, ð£t cái vÕc to · sân, nuôi con mãnh h± · trong cûi, ra l®nh r¢ng,
ai trái m®nh l®nh phäi ch¸u tµi lØa n¤u, hùm nhai.
Vua l§p 5 bà Hoàng h§u là: Ðan Gia, Trinh Minh, Ki¬u Qu¯c, C± Qu¯c, và Cao Ông.
Mµt âm và mµt dß½ng g÷i là ðÕo. Các bà Hoàng h§u dñng nên nhà HÕ giúp ðÞ nhà Chu, không
nghe có ðªn hai Hoàng h§u, hu¯ng chi lÕi có 5 Hoàng h§u ß?.
T× nåm Thiên Nguyên nß¾c Chu l§p 5 Hoàng h§u, bài sách vån phong Hoàng h§u có câu r¢ng:
"ÐÑc ví v¾i khôn nghi, ngû hành là s¯ 5", ðó là l¤y mµt câu kinh, ð¬ che l²i cüa mình. Vua Ðinh Hoàng
không ð÷c sách, theo ý riêng mà làm càn, ðúng nhß chuy®n nß¾c Chu; l²i ðó hai bên cûng nhß nhau.
Vua ð¸nh ph¦m b§c cüa các quan vån, võ và tång ðÕo: Nguy-n B£c làm Ð¸nh Qu¯c Công, Lßu C½
làm Ðô hµ phü Sî Sß, Lê Hoàn làm Th§p ÐÕo Tß¾ng quân, Ngô Chân Lßu ðßþc hi®u là Khuông Vi®t Thái sß,
Trß½ng Ma Ní làm Tång Løc ÐÕo Sî.
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Vua Ðinh Tiên Hoàng kh·i lên · Hoa Lß, Nguy-n B£c, Lßu C½, Ðinh Ði«n, Tr¸nh Tú ð«u là nhæng
ngß¶i cùng làng cùng tu±i v¾i Vua, ðã · sát bên cÕnh Vua ðªn khi xét công ban thß·ng, lÕi bö sót Ði«n và
Tú, là nhà làm sØ chép nh¤m ð¤y; còn nhß Tång ÐÕo là hÕng ngß¶i nào mà cûng ph¦m tr§t cao, ðßþc có mû
vàng, áo ðen, lçn lµn vào hàng mû vàng ðai bÕc · tri«u ðình, chä cûng quá l¡m ß!
Vua sai con là Li-n ði sang thåm viªng nhà T¯ng. Nhà T¯ng sai sÑ sang phong cho Vua. T¶ chª
phong cho Vua. T¶ chª phong ¤y ðÕi lßþc nói r¢ng: "N¯i ð¶i là h÷ to, giæ ðßþc ð¸a phß½ng xa, có chí mªn
chuµng vån hóa Trung Hoa, vçn mu¯n phø thuµc v¾i Tàu, khen ngß¶i con có ý xßng làm thuµc qu¯c, v§y
cho cha ðßþc thø phong làm Vua mµt ð¸a phß½ng".
Vua ð¸nh ra 10 ðÕo quân: m²i ðÕo 10 quân, mµt quân 10 læ, mµt læ 10 t¯t, mµt t¯t 10 ngû, mµt ngû
10 ngß¶i, ð«u ðµi mû TÑ phß½ng bình ðính.
Nam Vi®t Vß½ng là Li-n giªt Thái tØ là HÕng Lang.
Li-n là con cä cüa Vua, thß¶ng dñ nhi«u vi®c khó nh÷c, khi l¤y ðßþc nß¾c ðã ðßþc phong làm Nam
Vi®t Vß½ng, lÕi thß¶ng sang sÑ nhà T¯ng, sau m¾i ðë HÕng Lang. Vua yêu HÕng Lang m¾i l§p làm Thái tØ.
Li-n l¤y chuy®n ¤y làm b¤t bình, sai ngß¶i ám sát HÕng Lang.
Ð² Thích giªt vua là Li-n, Nguy-n B£c ðánh giªt Ð² Thích.
Khi xßa Thích làm LÕi · ð¤t Ð°ng Quan, ðêm n¢m m½ trên c¥u, b²ng có ngôi sao sa vào mi®ng, cho
là ði«m t¯t, th×a lúc vua n¢m · chân cung, ðªn giªt vua; lúc b¤y gi¶ ðß½ng c¤p b¡t kë ngh¸ch t£c, Thích chui
n¢m rÕp · trên mái cung, cung næ trông th¤y, mách bäo Nguy-n B£c, B£c b¡t Ð² Thích giªt ði.
T× xßa kë loÕn th¥n, dám mßu ð° nhæng vi®c phi ph§n, ð«u do ði«m gi¶i, mà tñ l¤y ð¬ d¯i mình,
nhß vi®c Linh Bäo cß¾p ngôi vua cüa T¤n, Lµc S½n làm phän Ðß¶ng, ð«u thª cä. (M© Ông Huy«n n¢m
mµng, nu¯t sao sa, r°i ðë ra Ông Huy«n, Lµc S½n khi ðë ra có ánh sáng soi trong nhà, các loài chim muông
ð«u kinh hãi).
Niên hi®u Thái Bình thÑ 5, có câu s¤m r¢ng: "Ð² Thích thí Ðinh Ðinh, Lê gia xu¤t thánh minh, cÕnh
ð¥u ða hoành nhi, ðÕo lµ tuy®t nhân hành, th§p nh¸ xßng ðÕi vß½ng, th§p ác vô nh¤t li®t, th§p bát tØ ðång
tiên, kª ðô nh§p nh¸ thiên". (Ð² Thích giªt Ðinh Tiên Hoàng và Ðinh Li-n, Lê Hoàn ra làm vua, ganh ð¥u
nhi«u trë hoÕnh, ðß¶ng xá hªt ngß¶i ði (hai câu này không hi¬u ra sao). 12 xßng là ðÕi vß½ng, 10 ác không
có mµt ði«u lành, (hai câu này chï vào Ðinh Tiên Hoàng làm vua 12 nåm, không có mµt ði«u gì lành cûng
ðßþc), th§p bát tØ là chæ Lý, chï vào Lý Công U¦n lên ngôi vua, còn câu kª ðô nh§p nh¸ thiên, không hi¬u
nghîa ra sao); ngß¶i ta cho là thiên s¯ ðã ð¸nh sÇn r°i.

ÐŠ TOÀN
Ðª Toàn làm vua ðßþc tám tháng b¸ Lê Hoàn cß¾p ngôi, tñ l§p làm vua. Nguy-n B£c, Ðinh Ði«n
rß¾c V® Vß½ng lên ngôi vua. V® Vß½ng m¾i có 6 tu±i, b÷n Ðinh Ði«n là ÐÕi th¥n phø chính, duy có Lê Hoàn
mµt mình giæ binh quy«n, ra vào cung c¤m, Thái h§u là Dß½ng Th¸ trông th¤y tß tình v¾i Lê Hoàn, ra l®nh
cho Lê Hoàn nhiªp chính làm vi®c Chu Công. Hoàn c§y ðßþc Thái h§u yêu, tñ xßng là Phó Vß½ng. Lû Ðinh
Ði«n mßu bàn v¾i nhau r¢ng: "Hoàn s¡p làm vi®c b¤t lþi cho vua nhö, b÷n ta ch¸u ân d¥y cüa nß¾c nªu
không quét sÕch ðßþc kë ngh¸ch t£c bên vua, thì còn m£t mûi nào trông th¤y Tiên ðª · dß¾i su¯i vàng næa?",
bèn chia ra 2 ðÕo quân thüy và bµ. Thái h§u sþ, bäo Hoàn r¢ng: "Vua còn non trë, chßa kham n±i ðßþc
nhi«u hoÕn nÕn, ông mßu toan vi®c ¤y ði thôi". Hoàn bèn ð¯c chiªn, b¡t Nguy-n B£c nh¯t vào cûi ðßa v«
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kinh k¬ tµi r¢ng: "Tiên ðª m¡c nÕn, th¥n, nhân còn phçn u¤t và h± th©n, nhà ngß½i th×a lúc loÕn làm ð¥u
vi®c quân, nghîa th¥n tØ nhß thª ðßþc ß?". Bèn chém Nguy-n B£c.
NGÔ NH‡T KHÁNH DçN NG¿–I CHIÊM THÀNH VÀO C¿•P
Nh§t Khánh là con cháu Ngô Quy«n, cùng 11 sÑ quân khác chia nhau chiªm cÑ ð¤t ðai, tñ xßng là
An Vß½ng. Tiên Hoàng d©p ðßþc, l¤y m© Nh§t Khánh làm Hoàng h§u. Em gái Nh§t Khánh làm phu nhân cüa
Ðinh Li-n. Tiên Hoàng sþ Nh§t Khánh oán v÷ng sinh biªn, bèn gä công chúa cho Nh§t Khánh. Nh§t Khánh
vçn không b¢ng lòng, ðßa cä gia quyªn chÕy sang nß¾c Chiêm Thành. Ði ðªn cØa bi¬n, rút l¤y con dao vçn
ðeo rÕch vào má công chúa mà k¬ tµi r¢ng: "Cha mày Ñc hiªp ta, ta ðâu có vì mày mà quên thù ðßþc? Cho
mày v«, ta ði tìm ngß¶i ð¬ cÑu ta". Sau ðó dçn ngß¶i Chiêm vào cß¾p, khi ði ðªn cØa bi¬n ÐÕi Nha, g£p gió
to thuy«n ð¡m, Nh§t Khánh chªt ðu¯i, vua Chiêm Thành thu quân v« nß¾c.
NHÀ T•NG H“I QUÂN LÕi ÐŠN XÂM LÅNG N¿•C TA
B¤y gi¶ quan Tri Ung Châu là H¥u Nhân bäo dâng s¾ nói v¾i vua T¯ng r¢ng: "Nß¾c Giao Chï nµi
loÕn, nß¾c s¡p m¤t, xin ðªn bày tö tình trÕng có th¬ l¤y ðßþc Giao Chï". Lß Ða T¯n bàn r¢ng: " Nên xu¤t kÏ
b¤t ý, ðem quân t§p kích, thª là s¤m loáng không k¸p che tai, nªu g÷i Nhân Bäo v«, sþ mßu tiªt lµ, thì h÷ biªt
mà phòng b¸, không phäi là kª vÕn toàn". Vua T¯ng cho làm phäi, xu¯ng chiªu sai Tôn Toàn Hßng mang
quân bµ, t× ðß¶ng Ung Châu tiªn vào, Lßu Tr×ng mang quân thüy t× ðß¶ng Quäng Châu tiªn vào, h©n ngày
cùng ðªn. LÕng Châu ðßþc tin, mang tình trÕng báo cáo, Thái h§u sai Lê Hoàn kén dûng sî ra ch¯ng v¾i quân
Tàu. Ðß½ng bàn cách ra quân, thì có ngß¶i Nam Sách là PhÕm Cñ LÕng m£c binh phøc ði thÆng vào trong
phü mà nói r¢ng: "Thß·ng ngß¶i có công mà giªt kë không vâng m®nh, là minh pháp khi hành quân, nay
Chúa thßþng còn th½ trë, chúng ta dù có hªt sÑc ch¯ng ngoÕi xâm, có ai biªt ðªn, không b¢ng trß¾c hªt tôn
Th§p ÐÕo Tß¾ng quân lên làm vua". Quân sî ð«u hô vÕn tuª. Thái h§u sai ðem ðü l- bµ ði rß¾c Lê Hoàn vào
cung, tiªn lên làm Vua. Hoàn bèn lên ngôi Vua, ð±i niên hi®u là Thiên Phúc, giáng Ðª làm V® Vß½ng.
Xét Cß LÕng ngß¶i huy®n Chí Linh, anh là PhÕm HÕp làm chÑc V® úy, cùng v¾i Nguy-n B£c mßu
tính giªt Lê Hoàn nay lÕi bµi nghîa ðªn thª. Truy®n chép Cñ LÕng sau khi ðã chªt, Thßþng ðª cho làm chÑc
Nam Ðài, chuyên xét các án ng¶, ðªn nay hãy còn th¶ làm ngøc chü, xßng là H°ng Thánh ÐÕi Vß½ng.
Ngß¶i nhß thª, sao lÕi ðßþc hß·ng phúc nhß thª?.
Vua nhà T¯ng xu¯ng chiªu ra quân, sai Lß Ða T¯n mang thß ðªn dø Lê Hoàn trong thß ðÕi lßþc nói:
"Châu Viêm ðß½ng có khói nung, mây n¤u, ta làm mây lành, làm mßa ng÷t; ðß½ng lúc chß¾ng khí m¸t mù,
ðà phäi tan mây phäi cháy, ta g¦y khúc ðàn, ta làm c½n gió mát, nhæng vì tinh tú thuµc v« nß¾c ngß½i, ngß¶i
ta bäo là không biªt, nay ta xoay sao tØ vi, ð¬ cho ngß½i phäi ch¥u v«, nhæng ma quï · ð¤t ngß½i, ngß¶i ta thì
sþ, ta nay ðúc cái vÕc l¾n ð¬ khiªn cho ngß½i không b¸ hÕi". Vua Lê Hoàn ðßþc thß, li«n ra quân ch¯ng cñ
nhà T¯ng. Trß¾c hªt sai Giang Cñ V÷ng giä làm thß cüa Ðª Toàn c¥u xin n¯i ngôi Vua. Th¶i b¤y gi¶ nhà
T¯ng có ý mu¯n l¤y hÆn nß¾c ta, sai Trß½ng Tôn Quy«n trä l¶i r¢ng: "H÷ Ðinh · ngôi vua ðã ba ð¶i, Trçm
mu¯n Toàn làm Th¯ng quân mà ngß½i làm phó, nªu Toàn không có tài, không ði«u gì khä tú, còn có tính trë
con thì nên ðßa m© con Toàn v« v¾i ta, ta t¤t ßu ðãi, s¨ cho ngß½i ðßþc làm vua; hai ðß¶ng ¤y, ngß½i ch÷n
l¤y mµt". Vua Lê Hoàn ð«u bö không trä l¶i.
Trên ðây là nhà Ðinh có hai vua, kh·i t× nåm M§u Thìn, hªt là nåm Canh Thìn cµn 13 nåm.
Sách Thông lu§n bàn r¢ng: Vua Thiên Sách không giæ ðßþc quy«n cß½ng, các sÑ quân ngó nhòm
vÕc báu, tr¶i sinh ra bu±i t¯i tåm, Ðinh Tiên Hoàng ðÑng lên mà d©p yên ðßþc, n±i tiªng anh hùng VÕn
Th¡ng, g°m ðßþc cä ð¤t ðai cüa 12 sÑ quân. Nß¾c b¸ chia xë ðã lâu, nay thành th¯ng nh¤t ð¯i v¾i nhà T¯ng,
thì B¡c Nam thông hiªu, cha con làm Chân Vß½ng, không phäi xin ai, nß¾c C° Vi®t ðßþc 13 nåm thái bình,
cûng ðã th¸nh l¡m, sao lÕi m¤t chóng nhß thª? Là vì Tiên Hoàng vû lßþc có th×a, mà h÷c v¤n không ðü,
mu¯n ðem cái thu§t tr¸ quân ra mà tr¸ nß¾c; l§p 5 bà Hoàng h§u là phi l-, bö con trß·ng là phi pháp, ð£t thày
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tu làm chÑc quan, ð£t vÕc d¥u làm hình phÕt, là phi chính. Chï ham vui ch½i, không biªt phòng b¸, cho nên ·
trong nhà thì con trß·ng ly tâm, bö vþ th¤t tiªt, · ngoài thì không ð£t quân phòng b¸, ngß¶i cÕnh nách thành
ra kë cØu thù, v§y là HÕng Lang giªt Tiên Hoàng, chÑ không phäi Ð² Thích. Ngß¶i dçn Chiêm Thành vào
cß¾p ngôi vua cüa V® Vß½ng là Dß½ng H§u, chÑ không phäi Th§p ÐÕo Tß¾ng quân. G¯c cây ðã ð±, cành là
tñ nhiên t°i tàn, nhà Ðinh ít ðÑc, không có gì ð¬ cho con cháu v« sau, ðáng thß½ng thay!.

NHÀ LÊ
ÐÕI HÀNH HOÀNG ÐŠ
Vua Lê, tên Hoàng, ngß¶i Châu Ái, làm vua 24 nåm, hß·ng th÷ 65 tu±i.
Vua th×a lúc trong cung vua có hoÕn nÕn mà chiªm l¤y nß¾c, ðánh lui ðßþc quân gi£c bên ngoài ð¬
yên dân, nhßng vì tam cß½ng b¤t chính, ðªn n²i m¤t nß¾c, ðó không phäi là sñ không may. Thân phø Vua là
M¸ch, m© là h÷ Ð£ng, bà m© n¢m mµng th¤y hoa sen n· trong bøng r°i kªt thành quä, mình không ån lÕi
chia cho ngß¶i khác. Ngày r¢m tháng bäy, niên hi®u Thiên Phúc thÑ 6 nhà T¤n, sinh ra Vua, bà nói r¢ng:
"Th¢ng bé này khi l¾n lên t¤t ðÕi quý, nhßng chúng ta không ðßþc hß·ng lµc". Ðßþc vài nåm, cha m© theo
nhau chªt cä, quan Quan Sát h÷ Lê, vì là cùng h÷ nên nuôi làm con. Mùa ðông rét, Vua ð¡p áo c¯i mà n¢m,
ðß½ng ðêm hào quang sáng rñc kh¡p nhà, có con r°ng vàng n¢m ¤p lên trên, ðªn khi Vua th¶ nhà Ðinh,
thång lên ðªn chÑc Th§p ÐÕo Tß¾ng quân, r°i thay nhà Ðinh làm Vua ðóng ðô · Hoa Lß.
Nåm Thiên Phúc thÑ 2, nhà T¯ng chia t×ng ðÕo quân sang xâm lång nß¾c ta. H¥u Nhân Bäo, Tôn
Toàn Hßng kéo ðªn LÕng S½n, Tr¥n Khâm Tµ kéo quân ðªn Tây Kªt, Lßu Tr×ng kéo quân ðªn sông BÕch
Ð¢ng, Vua tñ làm tß¾ng ra ch¯ng ðánh, sai sî t¯t c¡m g² ngån cØa sông r°i sai ngß¶i trá hàng, b¡t ðßþc Nhân
Bäo, th×a th¡ng ðu±i ðánh, lÕi b¡t s¯ng ðÕi tß¾ng là Quách Quân bi®n, Tri®u Phøng Huân ðßa v« Hoa Lß.
B·i thª mà trong nß¾c bình ð¸nh, nhà T¯ng bèn rút quân v«, giªt Tôn Toàn Hßng. Vua sai sÑ sanh nhà T¯ng
c¯ng các ð° th± sän và dâng bi¬u tÕ l²i.
Vua l§p bà Dß½ng Th¸, là Hoàng h§u ma 2Ðinh trß¾c, làm ÐÕi Th¡ng Minh Hoàng h§u (bà Dß½ng
Th¸ trß¾c l¤y Ðinh Tiên Hoàng sinh ra V® Vß½ng) cùng v¾i Phøng Ki«n, Thu§n Thánh, và h÷ Tr¸nh, h÷ PhÕm
là nåm bà H§u.
Vua thân ði ðánh nß¾c Chiêm Thành. Trß¾c có sai sÑ sang nß¾c Chiêm (sÑ là T× Møc và Ngô TØ
Bæu) b¸ nß¾c Chiêm b¡t giß, Vua gi§n m¾i ðánh nß¾c Chiêm, chúa Chiêm bö thành chÕy, Vua b¡t ðßþc 100
ngß¶i kÛ næ · trong cung và mµt th¥y tång ngß¶i Thiên Trúc, lÕi thu ðßþc vàng bÕc và ð° quí tr÷ng k¬ hàng
vÕn. Vua san phÆng thành, phá hüy miªu th¶, v×a 1 tháng thì kéo quân v«. Vua ði ðánh nß¾c Chiêm, qua núi
Ð°ng C± (· xã Ðan Nê, huy®n An Ð¸nh, Châu Ái) ðªn sông Bà Hòa (· làng Ð°ng Hòa, huy®n Sóc S½n)
ðß¶ng núi hi¬m tr· khó ði, bèn sai ðào häi cäng m¾i, ðào xong, công và tß ð«u cho là ti®n lþi.
Vua c¤t nhi«u cung th¤t · núi ÐÕi Vân (tên ði®n là Phong Lñu, Cß LÕc, Tràng Xuân, TØ Hoa) cµt nhà
thªp vàng, lþp ngói bÕc ð¬ làm n½i coi ch¥u. Tháng 7 là sinh nh§t cüa Vua, Vua cho thä thuy«n · giæa sông,
l¤y tre kªt làm núi giä · trên thuy«n, g÷i là Nam S½n, ð£t ra trò vui ðua thuy«n (Tri«u nhà Lý cûng l¤y ngày
sinh nh§t làm nên núi giä, là theo · ðây).
Vua sai sÑ sang nhà T¯ng báo cáo vi®c ðánh ðßþc nß¾c Chiêm Thành, nhà T¯ng sai Lý Nhßþc
Chuyªt, Lý Giác sang nß¾c ta phong vß½ng cho vua, t¶ chï ðÕi lßþc nói r¢ng: "Lê Hoàn ån · ðßþc lòng ngß¶i
trong nß¾c, lÕi càng giæ l- phiên th¥n, không ngÕi xa xôi sai sÑ sang tö lòng thành, và xin nh§n giæ vi®c quân,

41

Vi®t SØ Tiêu Án

xßa có Sî Nhiªp hóa phong tøc nß¾c Vi®t, Úy Ðà kính theo m®nh nhà Hán, nên cho danh xßng là Nguyên
Du®, cùng hàng v¾i chß h¥u. V§y c¥n phäi v² v« b÷n Di LÕc, cho chúng ðßþc biªt ðÑc t¯n cüa nhà Vua".
Vua Lê Hoàn nh§n sách phong r¤t cung kính, ðãi sÑ r¤t h§u (trä lÕi tß¾ng ðã b¸ b¡t làm tù binh là Quách
Tri®u ð¬ ðáp l-) và bäo Nhßþc Chuyªt r¢ng: "Bän tri«u nhà T¯ng ð¤t rµng muôn d£m, có ðªn 400 qu§n có
ch² b¢ng, cûng có ch² hi¬m tr·, ð¸a phß½ng này l¤y gì làm xa?".
Nhà T¯ng sai Lý Giác sang nß¾c ta, ðªn chùa Sách Giang, vua Lê sai ngß¶i th¥y chùa tên là Thu§n
Giä làm quan Giang l®nh ði ðón. Giác giöi vån chß½ng, th¤y hai con ng²ng b½i trên m£t nß¾c, Giác mi®ng
ð÷c ngay r¢ng: "Nga nga song song nga nga, ngßÞng di®n hß¾ng thiên nhai" (hai con ng²ng ngß¾c lên trông
ch² tr¶i xa). Thu§n c¥m mái chèo ð÷c n¯i ngay câu r¢ng: "BÕch mao phô løc thüy, h°ng trÕo bãi thanh ba"
(lông tr¡ng trên nß¾c biªc, chân ðö b½i trên làn sóng xanh). Lý Giác làm lÕ, t¾i sÑ quán ðßa bài th½ r¢ng:
"HÕnh ngµ minh thi tán u¦n du, nh¤t thân lßÞng ðµ khÑ Giao Châu, Ðông Ðô tái bi®t tâm vßu luyªn, Nam
Vi®t thiên trùng v÷ng v¸ hßu. Mã ðÕp yên vân xuyên lãng mÕch, xa t× thanh chß¾ng phiªm trß¶ng lßu. Thiên
ngoÕi hæu thiên ßng vi-n chiªn, khê ðàm ba tînh kiªm thi«m thu". (May g£p Minh thì giúp trß¾c sâu, mµt
mình hai ðµ ðªn Giao Châu, Ðông Ðô t× bi®t lòng vàng mªn, Nam Vi®t xa xôi ngóng chßa thôi, ngña ðÕp
mây m¶ xuyên ðá gþn, xe t× non biªc phóng thuy«n theo, ngoài tr¶i còn tr¶i nên xét th¤u, khe ð¥m sóng l£ng
th¤y trång thu). Thu§n ðßa bài th½ ¤y, Khuông Vi®t nói r¢ng: "Bài th½ này tôn vua nß¾c Nam cûng nhß vua
Trung Qu¯c", vua Lê Hoàn khen ý bài th½ ¤y, xu¯ng chiªu cho Khuông Vi®t làm khúc hát ti-n Lý Giác r¢ng:
"Tß¶ng phong häo, c¦m phàm trß½ng, rao v÷ng th¥n tiên phøc ðª hß½ng. VÕn trùng s½n thüy thi®p xß½ng
lãng. CØu thiên quy lµ trß¶ng, tình thäm thiªt, ð¯i ly trß¶ng, phan luyªn sÑ tinh lang. Nguy®n tß½ng thâm ý v¸
biên phß½ng, phân minh t¤n ngã hoàng". (Gió lành t¯t, bu°m g¤m giß½ng, xa ngó th¥n tiên v« ðª hß½ng,
muôn trùng non nß¾c vßþt sóng xanh, ðß¶ng v« muôn d£m xa, chén ly bi®t, tình v¤n vß½ng, quyªn luyªn sÑ
tinh lang. Mu¯n vì biên cänh dãi tâm tràng tâu rõ v¾i Ngô hoàng).
Xét sØ, mµt ð¶i vua ÐÕi Hành, không th¤y có nh¡c gì ðªn h÷c hi®u và khoa cØ. Nhæng thß t× ði lÕi
ð¶i b¤y gi¶, nhß là thß xin t§p v¸, l¶i nói uy¬n chuy¬n và ð¡c th¬, ðªn bài n¯i v¥n bài th½ Thiên nhai, ca khúc
ti-n sÑ th¥n tình ý lanh l©, ð¥y ðü tình tÑ, vån nhân cûng không th¬ h½n ðßþc, không biªt h÷c hành tñ ðâu?
Ngß¶i anh hùng h½n ð¶i thì ð¶i nào cûng không thiªu, cho nên tuy không th¤y có dÕy d², hay có nhæng v¸
nho th¥n kh·i thäo và nhu§n s¡c, nhßng mà nhß H°ng Du h÷c uyên bác, làm ðªn chÑc Thái sÑ, Chân Lßu là
cao tång mà sung vi®c Ñng ð¯i v¾i sÑ T¥u, cûng làm n±i trách nhi®m thù phøng.
Vua ra cày ruµng t¸ch ði«n · núi Ðµi S½n1, b¡t ðßþc mµt chum vàng, lÕi b¡t ðßþc mµt chum bÕc ·
Bàn Häi, vì thª ð£t tên ruµng ¤y là ruµng kim ngân.
Thái sß là H°ng Du m¤t. Dù là ngß¶i T¥u, thông hi¬u kinh và sØ, thß¶ng theo Vua ði ðánh gi£c, làm
quân sß bàn mßu kª, xØ ðoán vi®c nß¾c, vua tin dùng nhß ngß¶i tâm phúc.
Vua phong cho các con là: Thâu, Ngân,Tích, Vi®t, Ðînh, Ðinh, Cân, Tung, Tß½ng, Kính, Mang, Ð«,
12 ngß¶i làm tß¾c Vß½ng, chia ði · các châu thành. Sau này nhà Lý, Tr¥n phong Vß½ng cho các Hoàng tØ,
ai có công ðÑc lÕi gia cho tß¾c l¾n, là b¡t chß¾c nhà Ti«n Lê.
Dß½ng Tiªn Lµc thu thuª hai châu Hoan và Ái, lÕi ð¯c xu¤t ngß¶i trong châu theo nß¾c Chiêm
Thành, mßu làm phän, Vua b¡t ðßþc ðem chém, ngß¶i trong châu b¸ giªt nhi«u không xiªt k¬. Mµt mình tên
Tiªn Lµc làm phän thôi, còn ngß¶i trong châu thì có tµi gì, xem thª ðü biªt ðÑc trÕch cüa Ti«n Lê dài hay
ng¡n thª nào r°i.
Nhà T¯ng sai sÑ th¥n sách phong Vua làm Giao Chï Qu§n Vß½ng.

1

Nay là xã Tam Ðµi, huy®n Duy Tiên, tïnh Hà Nam.
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Chª ðµ nhà T¯ng: Ð¯i v¾i các nß¾c, lúc m¾i chï cho chÑc Ðô ð¯c và ThÑ sØ cho ðªn chÑc Thái sß,
d¥n d¥n vài b¯n l¥n m¾i phong cho là Vß½ng th§t. Th¶i b¤y gi¶ nhà T¯ng sai quan Tä chính Ngôn là T¯ng
Cäo mang chª sách sang gia phong cho Vua, Vua cho quân thuy«n ra ðón rß¾c t× cØa bi¬n Thái Bình ði vào.
B¤y gi¶ sÑ th¥n ðªn có ý khinh nh¶n, Vua cûng coi thß¶ng h÷. Ðªn khi Cäo sang mang thß ði lên trên ði®n
mà không lÕy, nói thác là v×a ðánh nhau v¾i quân Mán, ngã ngña ðau chân, Vua lÕi nói: "Vì ðß¶ng xá xa
xôi, sau này có tin tÑc gì v« vi®c nß¾c, nên · ch² giáp gi¾i giao cho nhau, không phi«n ðªn sÑ th¥n". Cäo v«
tâu vua T¯ng, vua T¯ng cûng cho.
Mùa xuân, Vua ngñ ði®n Càn Nguyên xem thä hoa ðång, lÕi ði xem ðánh cá · sông ÐÕi Hoàng.
B¤y gi¶ vua ÐÕi Hành tu±i quá tri m®nh (50 tu±i) nåm trß¾c lþp cung b¢ng ngói bÕc, ði ch½i Trúc
S½n b¢ng thuy«n mui; có th¬ d©p lòng ham mu¯n ðó ðßþc r°i, thª mà vçn không tñ xét, còn có tính trë con
nhß thª, d§y con cháu thª nào ðßþc. Chép nhß trên ðây ð«u là l¶i chê cä.
Vua c§y nß¾c Nam có núi b¬ hi¬m tr· nên dung túng cho dân · biên gi¾i vào ån cß¾p ð¤t T¯ng, lÕi
ðem 100 chiªn thuy«n xâm phÕm vào tr¤n Nhß H°ng, quan Chuy¬n v§n SÑ tïnh Quäng Tây là Trß½ng Quán
tâu vi®c ¤y lên tri«u ðình T¯ng. Vua T¯ng sþ vi®c Toàn Hßng bÕi tr§n l¥n trß¾c, bän ý mu¯n ðßþc yên, không
mu¯n dùng ðªn binh lñc. Quán lÕi nói d¯i r¢ng vua Lê Hoàn b¸ nhà Ðinh ðánh bÕi ðu±i ði r°i, chï có mµt ít
quân · ngoài häi ðäo, nay s¯ quân ¤y ðã mòn möi. Vua T¯ng sai Tr¥n Sî Long làm Thái phong sÑ, ð¬ thåm dò
hß thñc, Sî Long v« tri«u, vua T¯ng m¾i biªt Quán nói không th§t, b¡t tµi Quán, cho Tr¥n Nghiêu T¦u làm
Quäng tây sÑ. Trß¾c kia ngß¶i nß¾c ta có Vån Dûng làm loÕn, chÕy tr¯n sang tr¤n Nhß Tích, châu Khâm, ð¤t
nhà T¯ng. Vua Lê Hoàn sai Hoàng Thành Nhã ðu±i b¡t, tß¾ng · tr¤n ¤y là Hoàn L®nh ÐÑc gi¤u Vån Dûng ði
không trä, Nghiêu T¦u ðªn n½i tra ðßþc thñc trÕng, mang hªt 100 ngß¶i trai gái ðã gi¤u ði ¤y trä cho Thành
Nhã. Vua Lê Hoàn cäm ½n ¤y sai sÑ sang nhà T¯ng tÕ ½n. Vua T¯ng lÕi sai Nhßþc Chuyªt mang cho vua Lê
cái ðai b¢ng ng÷c, vua Lê Hoàn ra ðªn ð¸a gi¾i nghinh tiªp, bäo Nhßþc Chuyªt r¢ng: "Vi®c cß¾p tr¤n Nhß
H°ng là b÷n cß¾p b¬ làm b§y, Hoàng ðª có biªt không phäi quân Giao Châu không? Nªu Giao Châu trái
m®nh Hoàng ðª, thì ðánh vào Phiên Ngung r°i ðánh ðªn Mân Vi®t, chÑ ðâu có ðánh mµt tr¤n Nhß H°ng
thôi". B¤y gi¶ sÑ nhà T¯ng ðªn, Vua nói giä là sÑ sang yêu sách thuª và ð° c¯ng, nói rõ cho qu¯c dân biªt,
ð± tiªng ác cho nhà T¯ng, vua T¯ng nghe biªt vi®c ðó, nên chï sai quan · biên gi¾i tri®u sang ð¬ nh§n m®nh
l®nh nhà Vua thôi, chÑ không chuyên sai sÑ giä næa, là vì c¾ ðó .
Vua ði ðánh ðµng Ma Hoàng hÕ ðßþc 4 ðµng, lÕi ðánh Hà Ðµng phá ðßþc 49 ðµng, r°i lÕi tñ làm
tß¾ng ði ðánh CØ Long, quân gi£c trông th¤y Vua, chúng giß½ng cung nh¢m b¡n, s¡p b¡n thì tên r½i lÕi
giß½ng cung b¡n l¥n næa, thì dây cung ðÑt, th¤y thª chúng sþ mà lùi v«, Vua ði thuy«n vào sông Cùng Giang
ðu±i theo, quân gi£c vây hãm sông, ch¯ng cñ lÕi, (V® Vß½ng b¸ tên lÕc b¡n trúng chªt · tr§n này) Vua phäi
ð¯c chiªn, gi£c m¾i thua.
Vua ð¸nh ra lu§t l®nh, kén quân lính, chia làm tß¾ng và hi®u, làm hai ban, xu¯ng chiªu làm nhi«u
ðâu mâu cho các quân lính.
Vua ði ch½i châu Hoan, ðào häi cäng Ða Cái. Ngß¶i Ða Cái1 làm phän, Vua chém b÷n ¤y bäo cho
dâ n chúng biªt. Hoàng Khánh T§p ðem cä gia quyªn 400 ngß¶i tr¯n sang Khâm Châu ð¤t nhà T¯ng, Vua
T¯ng yên üi v² v« r°i cho v« nß¾c. Khánh T§p sþ tµi không dám v«, nhà T¯ng cho · trên bãi bi¬n.
Kình Thiên ÐÕi Vß½ng là Thân m¤t, Long Ðînh c¥u xin làm Thái tØ. Ðình th¥n bàn r¢ng: "L§p con
thÑ là không phäi l-", Vua m¾i thôi. Tri«u ðình bèn l§p Long Vi®t làm Thái tØ. Minh Ð« nhân d¸p ði sang nhà
T¯ng, kh¦n khoän xin cho ðßþc ân m®nh cüa nhà Vua, vua T¯ng cho chÑc Ki¬m hi®u Thái úy.

1

Ða Cái. Sông ðào th¶i nhà Lê, ðoÕn qua huy®n Nghi Lµc, tïnh Ngh® An hi®n nay.
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Vâng m®nh nß¾c ði sÑ, mà xin mµt chÑc quan, ý mu¯n nh¶ tiªng ð¬ c¥u may vi®c mßu ð° phi pháp

ðó thôi.

TRUNG TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Long Vi®t, lên ngôi ðßþc ba ngày, b¸ em cùng m© là Long Ðînh giªt chªt.
Vua ÐÕi Hành là ngß¶i anh minh, quä quyªt, nhi«u mßu trí, døng binh khéo nhß th¥n, cho nên khu
sách các anh hào, vang ðµng cä quân Mán và ngß¶i Tàu. Nhßng vì tính nghiêm kh¡c, ßa n¸nh hót, chï c¯t
làm cung ði®n cho lµng lçy xa xï, còn ch² dinh thñ và trÕi lính thì ð¬ ch§t h©p quê k®ch. SÑ th¥n T¯ng th¤y
thª chê cß¶i.
Ðªn khi vua m¤t, con là Ngân, Tích, Kính và Ðînh ð«u kh·i loÕn, giæ nhau ðªn tám tháng, Thái tØ
không ðßþc lên ngôi Vua, Long Ðînh ng¥m sai quân gi£c giªt Thái tØ, qu¥n th¥n ð«u chÕy tr¯n, chï còn mµt
mình Lý Công U¦n ôm thây Vua mà khóc. Long Ðînh lên làm Vua, cho Công U¦n làm chÑc TÑ Xß½ng quân
Chï huy sÑ.

SØ th¥n bàn r¢ng: HoÕn nÕn thß¶ng xäy ra lúc b¤t ng¶, biªt phép ch¯ng chª và
ngån ng×a kÛ lßÞng, thì vi®c lÕi hay sinh ra ngoài ý tß·ng. Nhß Tây Hán biªt m¯i t® cüa nhà
T¥n, phong Vß½ng cho các ngß¶i cùng h÷, Ðông Hán sþ cái nÕn cüa Vß½ng Mãn, tài Ñc bên
h÷ ngoÕi, thª mà khi m¤t nß¾c lÕi · ch² không phòng b¸ ðªn. Vua ÐÕi Hành biªt rõ cái c¾
nhà Ðinh m¤t nß¾c mu¯n làm cho nß¾c ðßþc lâu b«n nghî cûng chu ðáo. Thª mà chßa
ðßþc bao lâu, ngß¶i trong nhà x¦y ra tàn sát lçn nhau. Quân TÑ Xß½ng chï ðÑng ngoài bên
xem ai thành ai bÕi, ð¬ cho ngß¶i h÷ khác vào n¡m binh quy«n, Công U¦n d¥n d¥n mÕnh
lên, r°i h÷ Lý n±i lên không ai ngån n±i. Than ôi! 10 ði«u ác không có 1 ði«u lành, chä phäi
là tÕi không biªt · thi®n không biªt dÕy con ðó sao.

KHAI MINH V¿´NG
Tên là Long Ðînh, lÕi có tên là Chí Trung, trß¾c ðßþc phong làm Khai Minh Vß½ng, giªt vua Trung
Tôn mà cß¾p ngôi, tñ l§p lên làm vua, b¸ ðau chï n¢m mà coi tri«u.
Vua cäi ð¸nh quan chª tri«u phøc và ph¦m c¤p các quan vån, vû và tång ðÕo, hªt thäy theo chª ðµ
nhà T¯ng.
Khi b¤y gi¶ các con vua ÐÕi Hành tranh nhau ngôi vua, trong nß¾c nhi-u loÕn, ngß¶i nß¾c ta là
Khánh T§p chÕy sang T¯ng, nói v¾i Lång Sách, Tri châu · Quäng châu xin th×a lúc này xu¤t quân, thì y xin
làm tiên phong, có th¬ h©n ngày mà l¤y ðßþc nß¾c Nam Sách tâu lên tri«u ðình, vua T¯ng l¤y c¾ r¢ng: "Nhà
Lê lâu nay vçn ði lÕi c¯ng hiªn, không nÞ th×a lúc vua Lê có tang mà ðem quân sang ðánh". Vua T¯ng sai An
phü sÑ Thi®u Vi®t ðßa thß hi¬u dø: "Không nên hÕi lçn nhau, ðªn khi quân thiên tri«u ðªn höi tµi, thì h¯i
không k¸p". Khai Minh Vß½ng sþ, xin cho em là Minh Ð¬ vào c¯ng. Khi Ð¬ · T¯ng v«, vì th¤y trong nß¾c có
loÕn, nên không v« nß¾c, · lÕi Quäng Châu. Vua T¯ng sai ngß¶i bäo Ð¬ ðßþc tñ ch÷n l¤y cách ði hay ·;
Nªu mu¯n v« thì s¨ cho ngß¶i l¤y thuy«n cho v«. Thi®u Vi®p mu¯n th×a c½ hµi ¤y mßu ð° l¤y nß¾c ta, bèn
dâng bän ð°, ðß¶ng thüy ðß¶ng bµ t× Ung Châu ðªn Giao Châu. Vua nhà T¯ng bäo qu¥n th¥n r¢ng: "Nß¾c
Giao Châu có chß¾ng khí ðµc, nªu dùng ðªn quân thì t±n hÕi r¤t nhi«u, không b¢ng cÑ giæ b¶ cõi cüa mình"
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vi®c ¤y m¾i thôi. Vua T¯ng sai sÑ phong cho Long Ðînh làm Giao Chï Qu§n Vß½ng (Ðînh ð±i niên hi®u là
Cänh Thøy). Long Ðînh sai sÑ hiªn nhà T¯ng con tê, ð¬ xin giát vàng cä mû áo, vua T¯ng y cho, Ðînh lÕi xin
cho dân ðßþc buôn bán · Ung Châu, vua T¯ng l¤y c¾ r¢ng Ung Châu là ch² hi¬m tr·, c± h÷ng · biên gi¾i
nên không cho, chï cho buôn bán · Châu Liêm và trÕi Nhß H°ng thôi.
Vua Long Ðînh ði Ái Châu, ðªn sông Vû Lûng, tß½ng truy«n sông ðó có thüy quái hung dæ, không lµi
qua ðßþc Vua sai ðóng thuy«n ð¬ sang sông, lÕi sai ðào cäng, ð¡p ðß¶ng, l§p bia, kh·i tñ sông Vån Lûng ðªn
sông Vû Lûng, là theo l¶i xin cüa Ki¬u Hành Hiªn.
Trß¾c kia Ðînh c¥u xin làm Thái tØ không ðßþc, gi§n l¡m, khi cß¾p ngôi lên làm vua, tha h° làm ác,
khi ði ðánh ðµng Mán, b¡t ðßþc ngß¶i Mán thì dùng g§y mà ðánh ngß¶i Mán ðau kêu to, g÷i ðªm tên vua
ÐÕi Hành, thì Ðînh thích l¡m. LÕi sai con hát tu°ng là Thß Tâm c¥m dao cùn c¡t l÷n th¸t ra, ngß¶i Mán ðau
kêu thäm thiªt thì cß¶i r¢ng không quen chªt; hay là làm cái chu°ng nh¯t ngß¶i vào r°i ð¯t cháy, hay là khi
thüy tri«u xu¯ng, sai ngß¶i làm cái chu°ng ðu±i ngß¶i vào trong bö xu¯ng nß¾c, ðþi thuÖ tri«u lên to s£c
nß¾c kêu lên mà chªt; thß¶ng ti®n ð¯t miá · trên ð¥u nhà sß Quách Ngang giä cách l· tay, dao chém vào
ð¥u chäy máu, ð¬ làm trò vui; m²i khi có ch¥u t¤t phäi sai b÷n làm khôi hài, làm trò cß¶i ¥mlên, ð¬ làm lçn
cä nhæng l¶i tâu vi®c cüa quan.
Nhæng vi®c Long Ðînh làm, nhß là ti®n mía ð¥u sß, buµc cö vào lßng tù ð¯t, làm chu°ng dß¾i nß¾c,
gi°ng cây nung ðö b¡t leo, nhæng hình phÕt ¤y, dù ác nhß Ki®t Trø cûng không quá ðªn thª; ðªn nhß oán
cha, ðánh tù b¡t g÷i tên cha ra mà làm trò vui thì lÕi cùng v¾i Ðông Hôn và Thiên Nguyên, cùng là loài c¥m
thú ác ðµc v§y.
Tä Thân V® là Lý Công U¦n tñ l§p làm Vua. Khi trß¾c chùa C± Pháp1 có cây ða b¸ sét ðánh ð±, · ruµt
cây ða có chæ r¢ng: "Thø cån li-u li-u, mµc bi¬u thanh thanh, hòa ðao mµc lÕc, th§p bát tØ thành, ðông a
nh§p ð¸a, d¸ mµc tái sinh, ch¤n cung xu¤t nh§t, ðoài cung ¦n tinh, løc th¤t niên gian, thiên hÕ thái bình" (g¯c
cây to xù, lá cây xanh xanh, cây hòa ðao røng, th§p bát tØ là chæ Lý) nhà ðông a vào trong ð¤t (ðông a là chæ
Tr¥n), cây khác lÕi sinh (d¸ mµc là H§u Lê) cung ch¤n m÷c m£t tr¶i (có l¨ là chæ MÕc), cung ðoài sao ¦n(có l¨
là Tây S½n) khoäng sáu, b¦y nåm, thiên hÕ thái bình (løc th¤t là chæ Nguy-n). Nhà sß VÕn HÕnh bäo riêng
công U¦n r¢ng: "cÑ theo l¶i s¤m này, thì h÷ Lý phäi n±i lên, hi®n nay không ai b¢ng ông cä". Công U¦n sþ
câu nói ¤y tiªt lµ, sai ngß¶i gi¤u VÕn HÕnh vào trong núi Tiêu S½n. Th¶i b¤y gi¶ vua ån qüa khª trong ruµt có
hµt lý(hµt m§n) nhân lÕi có l¶i s¤m ðó næa, m§t sai tìm ngß¶i h÷ Lý giªt ði, Công U¦n · luôn bên mình mà
không biªt. Ông Ðào Cam Mµc dò biªt Công U¦n r¢ng:"Lòng dân ngong ngóng, mu¯n ðßþc có b§c chân
chúa, sao ông không nhân lúc này, theo d¤ vªt vua Thang, Vû, b¡t chß¾c vi®c làm cüa nhà Ðinh, Lê, sao chï
khß khß ti¬u tiªt làm gì?". Công U¦n vui lòng, nhßng vçn còn nghi, giä cách trách Cam Mµc r¢ng: "Sao lÕi
nói thª? Ta phäi b¡t anh giäi vào quan m¾i ðuþc", Cam Mµc nói r¢ng: "Tôi th¤y thiên th¶i nhân sñ, nên tôi
nói, ông cÑ t¯ giác, tôi không sþ chªt ðâu". Công U¦n nói:" Tôi nÞ nào lÕi làm thª, sþ c§u ¤y tiªt lµ ra thôi".
Cam Mµc nói:"Ngß¶i trong nß¾c ai cûng biªt r°i, còn ng¶ gì næa". L§p tÑc dem chuy®n ¤y nói v¾i các quan
h÷p · tri«u ðß¶ng r¢ng:"Quan Thân V® là ngß¶i t× thÑ khoan nhân, lòng dân chúng ð«u phø thuµc v¾i ông
¤y". R°i mang vi®c ¤y tâu v¾i Thái H§u, cùng phù Công U¦n lên ði®n, lên ngôi vua, tråm quan la bái hô vÕn
tuª, ðÕi xá cho thiên hÕ, ð±i niên hi®u sang nåm là Thu§n Thiên thÑ nh¤t.
Sét ðánh vào cây mà thành câu s¤m chï có 40 chæ, mà ðü hªt cä hß vong cüa các ð¶i trong th¶i gian
h½n mµt nghìn nåm. Tr¶i có nói gì ðâu, ðó là nhà sß VÕn HÕnh tinh thông cách s¤m bói, nhân vi®c sét ðánh
cây ða, nói thác ra các chæ ¤y, ð¬ tö là th¥n d¸ ð¤y thôi. Vua Lý Nhân Tôn t£ng cho VÕn HÕnh bài th½
r¢ng:"VÕn HÕnh dong tam tª, chân phù c± s¤m ký, hß½ng quan danh c± pháp, quäi tích tr¤n vß½ng kÏ".

1

Nay thuµc xã Ðình Bäng, huy®n T× S½n, tïnh B¡c Ninh.
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(Tång VÕn HÕnh hi¬u su¯t ðßþc ba cõi, th§t phù hþp v¾i s¤m cû, ông · làng C± Pháp, ch¯ng g§y tích ð¬ tr¤n
· kinh kÏ).
Xem m¤y câu bình lu§n trên này, bi®n bÕch rõ ràng không sai, tñ câu "ch¤n cung" tr· xu¯ng, l¶i vån
hàm h°, có ý hu«n di®u gì khác, không ch¸u nói lµ hªt ra, sau này có kë hiªu sñ, l¤y ý riêng mình mà suy
di-n ra, làm mê ho£c cho ngß¶i ta, ð¬ ðén n²i nhæng kë gian mßu toan làm vi®c phi ph§n, loÕn lÕc mãi
không thôi, biªt r¢ng l¶i s¤m làm hÕi qúa l¡m thay.
Vua truy tôn thân phø là Hi¬n Thánh Vß½ng, m© PhÕm Th¸ là Minh ÐÑc Thái h§u, sách phong cho
con trß·ng là Ph§t Mã làm Thái tØ, phong quan tß¾c cho các ngß¶i thân và nhæng ngß¶i có công, Ðào Cam
Mµc là Nghîa Tín H¥u, còn nhæng khác ð«u ðßþc giæ chÑc cû.
Trên ðây là nhà Lê có ba vua, kh·i tñ nåm Tân T¸ ðªn hªt là nåm KÖ D§u cµng 29 nåm.
Sách Thông lu§n bàn r¢ng: Vua ÐÕi Hành Ñng cái mµng hoa sen, hþp v¾i ði«m r°ng vàng, th×a lúc
lòng ngß¶i chúc tøng và suy tôn, thay nhà Ðinh mà có ðßþc cä nß¾c. Ðánh phá quân nhà T¯ng, bình ðßþc
nß¾c Chiêm Thành, thông hiªu v¾i nß¾c T¥u, mà T¥u phäi phong cho vß½ng hi®u, cûng nhß Tri®u Ðà và Sî
Nhiªp. SÑ th¥n Trung Hoa phäi tôn qúi, kë tù · CÑ Ðµng hªt bµi phän, công nghi®p th¸nh vßþng h½n cä nhà
Ðinh. Duy chï có ån · trái luân thß¶ng, trong th¶i gian 24 nåm chä có vi®v gì g÷i là có giáo hóa, và phòng
phÕm nhân tâm. Ðªn n²i trong nhà thì con l¾n, con bé tranh cß¾p ngôi, nhß nhà Hiªn Công nß¾c T¤n, chính
thân mình thì khi chªt không con nào nhìn ðªn, y nhß T« Hoàn Công khi xßa. Ðó chä phäi là ån · th¤t ðÑc
nên n²i thª ðó du?

NHÀ LÝ
(Ngày trß¾c Vi®n Väm Tuy¬n · chùa Thiên Tâm châu C± Pháp, có con chó ðë ra con s¡c tr¡ng, lßng
có lông ðen, n±i lên hai chæ "thiên tØ", ngß¶i ta bàn ðó là cái ði«m báo r¢ng ngß¶i sinh tu±i Tu¤t s¨ ðßþc ðÕi
quý, quä nhiên vua Lý ðë vào nåm Giáp Tu¤t niên hi®u Thái Bình thÑ nåm).

THÁI T‘ HOÀNG ÐŠ
Vua h÷ Lý, tên là Công U¦n, ngß¶i C± Pháp1, tïnh B¡c Ninh, vua Ng÷a Tri«u m¤t, tñ l§p làm vua, ·
ngôi mß¶i tám nåm, là ngß¶i khoan nhân t× thÑ, có ðµ lßþng Ðª Vß½ng, nhßng vì chßa tôn chính h÷c, chï
thích d¸ ðoan, là ði«u ðáng tiªc.
Sách sØ chép PhÕm Thái H§u ði ch½i núi Tiên S½n2, cùng v¾i th¥n giao hþp mà sinh ra Vua. Lý
Khánh Vân nuôi làm con, nh§n là h÷ Lý. Bài ký · chùa Tiên S½n có nói: "Thái H§u cäm tinh anh cüa BÕch
H¥u mà sinh ra Vua, nhà sß VÕn HÕnh rß¾c v« nuôi".
NgoÕi truy®n lÕi nói: M© Vua nåm 20 tu±i nghèo hèn không có ch°ng, nß½ng tña ngß¶i lão Sa môn
· chùa ºng Thiên, làm vi®c th±i n¤u, khi lØa t¡t và bà ðß½ng ngü l½ m½, lão Sa môn ngçu nhiên chÕm phäi,
gi§t mình tr· d§y r°i có thai mà sinh ra Vua". Thª thì th§t không biªt ngß¶i nào là cha Vua Lý næa.
Nåm Thu§n Thiên thÑ nh¤t, Vua v« ch½i làng c± Pháp, yªt lång Thái H§u, theo thÑ b§c mà thß·ng
ti«n và lúa cho các bô lão.
1

Nay là xã Ðình Bäng, huy®n T× S½n, tïnh B¡c Ninh.

2

Núi Tiên S½n, nay thuµc huy®n Tiên Du, tïnh B¡c Ninh.
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Dã sØ nói: "M© Vua · quanh qu¦n trong r×ng C± Pháp h¯t nhiên chªt, kiªn, m¯i xông ð¤t ð¦y thành
mä, cao bäy thß¾c ðßþc ch² ð¤t t¯t chung linh. Ðªn bây gi¶ Vua v« yªt lång, trông th¤y cây c¯i xanh t¯t, loài
chim bay li®ng cäm ðµng r¾t nß¾c m¡t, sai ðo quanh mµ m²i bên vài mß½i thß¾c làm c¤m ð¸a, sau này các
tri«u có phø táng · ðó ð«u g÷i là Th÷ lång".
Vua sai sÑ sang T¯ng c¥u phong, vua T¯ng nói:: "H÷ Lê thay h÷ Ðinh, h÷ Lý lÕi b¡t chß¾c mà thay
h÷ Lê, chä khác gì nhau", nên m¾i nh§n l- xính (l- höi thåm).
Vua l¤y c¾ · Hoa Lß thành thì h©p, ð¤t thì th¤p, mu¯n thiên ðô v« ÐÕi La, tay viªt chiªu r¢ng: "Xßa
kia nhà Thß½ng ðªn vua Bàn Canh ðã nåm l¥n thiên ðô, nhà Chu ðªn vua Thành Vß½ng ðã ba l¥n thiên ðô,
không phäi là theo ý riêng mµt mình, là nghî ðªn kª muôn nåm v« sau. Nhà Ðinh và Lê không theo l¯i cû
cüa Thß½ng, Chu, cÑ ð¬ kinh ðô · mãi n½i này, trçm r¤t ðau lòng. Duy có thành ÐÕi La · giæa khu vñc cüa
tr¶i ð¤t, có cái thª long, h± væng b«n, ð¸a thª rµng và b¢ng phÆng, ð¤t thì cao mà sáng süa, rõ là khu vñc
ph°n th¸nh. Ðã xét kh¡p ð¤t Vi®t, chï có n½i ¤y là th¡ng ð¸a, là n½i ðô hµi th§t là kinh ðô cüa muôn ð¶i sau.
Lû các ngß½i nên hi¬u ý trçm. Bách quan tâm ð«u tâu: "B® hÕ nghî ðªn kª lâu dài cho thiên hÕ, l§p nên c½
nghi®p l¾n và làm cho nhân dân ðßþc gi¥u th¸nh, còn ai dám không theo". Vua b¢ng lòng l¡m, li«n s¡p sØa
di kinh ðô, khi thuy«n vua m¾i ðªn ð§u · dß¾i thành, th¤y có con r°ng vàng hi®n ra, nhân thª ð£t tên là
Thång Long, li«n lâp nhi«u cung ði®n, cµng 13 s·, xây thành lûy, sØa sang phü kh¯; thång cháu C± Pháp làm
phü Thiên ÐÑc, B¡c Giang g÷i là Thiên ÐÑc Giang, thành Hoa Lß g÷i là Phü Thiên Tß¶ng, trong phü. Thiên
ÐÑc l§p ra tám ngôi chùa, ð«u có l§p bia ghi chép công ðÑc.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Lý Thái T± sinh trß·ng nh¶ cØa Ph§t, Khánh Vân nuôi l¾n,
VÕn HÕnh dÕy d², thuyªt nhân quä ån sâu · trong lòng, cho nên khi m¾i kiªn qu¯c, ðã sáng
tÕo nhi«u chùa, c¤p ði®n ðµ tång chúng, mu¯n ðßa cä thª gi¾i vào nß¾c Ph§t, b¤t lu§n hi«n
ngu mu¯n cho qui Ph§t, ðªn ð¶i sau nhà Lý m¾i kh·i lên ngôi chùa cao sát mây, l§p nên cµt
chùa b¢ng ðá cao vót, l¤y sñ th¶ Ph§t làm vi®c thß¶ng phäi có cüa mµt nß¾c (l§p h½n 300
ngôi chùa, ðúc quä chuông n£ng ðªn mµt vÕn hai nghìn cân ð°ng). Khi khánh thành chùa
thì m· hµi, xá các tµi nhân; mµt nhà sß tñ thiêu, mà cûng tÕ ½n Ph§t, bøt m÷c · chùa Pháp
Vân, mà l§p nên chùa tñ d¯i mình và d¯i ðªn ngß¶i khác, trên dß¾i nhß ðiên nhß dÕi, khiªn
cho äo thu§t cüa sß ÐÕi Ðiên dám hoành hành · trong cung vua, tà thai cüa Nguy-n Bông
ð¥u thai làm con th×a tñ cüa nß¾c; ðªn n²i vua Hu® Tôn bö nß¾c cho con gái nhö mà xu¤t
gia ð¥u Ph§t; Vì nhà sß mà hßng qu¯c, lÕi vì nhà sß mà m¤t nß¾c, Ph§t cûng không ðem
chén nß¾c công ðÑc mà ðµ cho vua cho nß¾c ðßþc, phäi chång tÕi vì vua Thái T±, cho nên
ðªn n²i thª?.
Vua xá hªt các thÑ thuª cho thiên hÕ trong ba nåm. Nhæng ngß¶i Mán trß¾c b¸ vua NgoÕi Tri«u b¡t
làm tù binh, ð«u c¤p cho áo m£c và lß½ng ån mà tha v«.
Nhà T¯ng sai sÑ sang phong Vß½ng cho vua Lý.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Thái Tôn m¾i lên ngôi vua, tÑc thì xu¯ng chiªu tha thuª; nåm
thÑ 7, 8 và 9 lÕi tha cho dân thuª ruµng, không biªt l¤y gì mà chi dùng cho ðü? ÐÕi ð¬ chính
sñ tri«u Lý chï c¯t chåm ngh« nông làm cho nß¾c ðßþc giàu. Ngu°n tài chính g°m các thÑ
thuª g² r×ng, cá bi¬n, buôn bán, thuª th± sän, thuª ð¤t, ð° c¯ng hàng nåm, trong 6 hÕng
thuª này thì chï thu 4 hÕng, còn 2 hÕng thì khoan thu, cûng vçn làm cho nß¾c có ðü dùng,
th§t có phong tøc cû cüa ð¶i vua Vån Ðª, Cänh Ðª nhà Hán.
Vua ð£t ra quân tä, hæu túc v®, m²i quân có 500 ngß¶i.
Phong Thái tØ Ph§t Mã làm Khai Thiên Vß½ng, l§p ra cung Long ÐÑc · ngoÕi thành cho Thái tØ · ðó,
ý mu¯n cho hi¬u th¤u các vi®c · tr¥n gian.
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SØ th¥n bàn r¢ng: Mu¯n cho Thái tØ biªt vi®c · dân gian, thì nên kén các quan sß phó hi«n mà dÕy,
ð¬ biªt sñ khó nh÷c cüa nhà nông, hà t¤t phäi l§p cung ngoài thành mà b¡t ra · ðó; ðªn khi Vua m¤t, các
thân vß½ng Chinh Ðông và Dñc Thánh n±i tà dâm mà gây ra ðÕi biªn, nªu không có Phøng Hi¬u trung
thành, thì ngôi vua cüa nhà Lý nguy hi¬m nhß treo b¢ng sþi tóc. Ði«u này là không biªt coi tr÷ng cån bän
cüa nß¾c và giæ th¬ th¯ng.
N¿•C CHÂN LÕP ÐŠN C•NG
Nß¾c này · v« phía nam Chiêm Thành, ði thuy«n m¤t 2 ngày m¾i ðªn nß¾c ta. Tøc nß¾c ¤y phía
ðông là trên, tay bên hæu là sÕch. Ð¶i Ðß¶ng chia nß¾c ¤y ra làm 2, nØa v« b¡c nhi«u núi, g÷i là Løc Chân
LÕp, nØa v« phía nam, g¥n bi¬n g÷i là Thüy Chân LÕp, ð¤t ðßþc 800 d£m, vua nß¾c ¤y · thành Bà La, nay là
Ð°ng Nai; Løc Chân LÕp ð¤t rµng ðßþc 700 d£m, g÷i là HÕ Khu¤t qu¯c tÑc nay là Cao Miên.
Vua thân hành ði ðánh Di-n Châu, khi tr· v« ðªn Bi®n Loan, g£p mßa to gió l¾n, Vua ð¯t hß½ng
kh¤n r¢ng: "Tôi là kë có ðÑc, không dám c§y có quân mÕnh, chï vì Di-n Châu không theo giáo hóa, không
th¬ ðánh ðßþc. Ðªn nhß trong lúc giao chiªn, kë hay, kë d· ð«u chªt cä, ðªn n²i tr¶i qu· phÕt dù có b¸ chªt
cûng chä dám oán trách gì, chï có quân lính xét ra tµi cûng ðáng tha, xin Thßþng ðª rµng lòng tha thÑ". Nói
xong, thì gió yên mßa tÕnh.
Vua ð±i 10 ðÕo trong nß¾c làm 24 lµ, hai châu Hoan và Ái g÷i là TrÕi.
Vua ð¸nh th¬ l® các hÕng thuª · thiên hÕ:
1. Ð¥m ao, ði«n th±, 2. Ð¤t gi°ng dâu, và c¤y lúa, 3. Sän v§t · núi và · cao nguyên, 4. Thuª quan äi
và mu¯i m¡m, 5. Hß½ng th½m cüa Mán Lào, 6. Cây g² · r×ng.
B¤y gi¶ trong t¥u ngña có con ngña tr¡ng, khi s¡p ðem cßÞi thì t¤t nó phäi kêu lên trß¾c, nên g÷i tên
nó là BÕch Long th¥n mã.
Châu V¸ Long làm phän, qui phø v¾i Mán, nß¾c Nam Chiªu dçn tß¾ng Mán là Dß½ng Trß¶ng Trung
vào cß¾p, qua ð°ng trø ðªn Kim Hoa Bµ, b¯ trí quân dinh, g÷i là trÕi Ngû Hoa, Vua sai Dñc Thánh Vß½ng ði
ðánh, b¡t ðßþc h½n mµt vÕn quân và ngña. Xu¯ng chiªu sai Phùng Châu sang T¯ng báo tin th¡ng tr§n, và
dâng vua T¯ng 100 ngña Mán.
Hoan Châu dâng Vua con kÏ lân.
Lân và phßþng là loài mà ngß¶i không trông th¤y, cho nên là ði«m lành. Ngß¶i ta ðã không thß¶ng
ðßþc trông th¤y, thì con chim có v¢n, loài thú có s×ng mà bäo là phßþng và lân, còn ai phân bi®t ðßþc. Nhà
Lý ðã t×ng ðem dâng vua T¯ng, b¸ Tß Mã Quang khß¾c t×, biªt ðâu con lân ðem dâng ¤y, chä phäi là con
lân cüa Hoan Châu ðem dâng ðó chång?
Vua ð¡p thành ð¤t Thång Long.
Vua lÕi l§p 3 bà H§u næa. Trß¾c ðã l§p 6 bà, nay lÕi l§p 3 næa, cµng là 9 bà.
Vua ði xem các núi sông, ðªn bªn ðò C± S·, th¤y nß¾c sông sáng, trong su¯t, cäm ðµng c¥m chén
rßþu rót xu¯ng sông mà nói: "Nªu có v¸ nhân ki®t anh linh thì nh§n t¤m lòng thành cüa ta". Ðªn ðêm có v¸
chß th¥n tñ xßng là Lý Phøc Man trß¾c giúp vua Nam Ðª, cho giæ 2 n½i Ð² Ðµng và Ðß¶ng Lâm, quân Di
và quân Lào không dám phÕm vào ð¤t ¤y, ðªn khi chªt, Thßþng ðª khen là trung, lÕi cho giæ chÑc cû, và lÕi
nói: "Thiên hÕ g£p bu±i loÕn lÕc, trung th¥n ¦n d¤u h÷ tên, khi m£t tr¶i, m£t trång sáng tö · giæa tr¶i (lúc
th¸nh tr¸) thì ai cûng trông th¤y". Vua thÑc d§y nói: "Ðó là ý th¥n mu¯n hi®n hình", li«n sai ngß¶i tô tßþng mà
th¶; ðªn th¶i gian Nguyên Phong nhà Tr¥n, quân Nguyên vào cß¾p, ðªn ð¸a gi¾i thì ngña què không ði lên
ðßþc, ngß¶i trong thôn ra cñ chiªn, gi£c phäi bö chÕy. Niên hi®u Trùng Hßng, quân Nguyên lÕi vào cß¾p, ði
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ðªn ðâu thì cß¾p cüa, ð¯t nhà, mà · ¤p vçn nhß có ngß¶i phòng thü, quân gi£c không phÕm vào ðßþc, ðúng
nhß l¶i v¸ th¥n nhân ðó.
Dân ðßþc mùa l¾n, mµt cây lúa 30 bông tr¸ giá 70 ð°ng ti«n.
Vua m¾i phong các bà tiên t± làm Hoàng h§u, l§p nên lång t¦m Thiên ÐÑc và Thái Miªu.
Vua làm vua ðã 10 nåm m¾i l§p Nguyên Miªu, còn kinh thành Thái Miªu thì không th¤y chép ðªn
vi®c th¶ t± tiên báo ½n xßa, th§t th¶ ½ và ch§m tr- quá l¡m.
Vua l¤y ngày Vua sinh làm ngày tiªt Thiên Thành, bãi trò ch½i Trúc S½n.
Trß¾c kia l¤y tre làm mµt trái núi VÕn Th÷ Nam S½n, làm ðü các hình trÕng c¥m thú kÏ quái, lÕi cho
ngß¶i b¡t chß¾c tiªng c¥m thú kêu ð¬ làm vui; b¤y gi¶ vì sþ làm phi«n phí cho dân, nên bãi trò ch½i này ði,
chï còn ð£t ra yªn ti®c thôi. Trò ch½i Trúc S½n này kh·i thüy t× vua ÐÕi Hành, các ð¶i sau cûng theo làm nhß
thª, vua Thái T± biªt là vô ích, mà phi«n cho dân, nên bãi ði, là phäi l¡m; ðªn vua Thái Tôn sao còn giæ lÕi
làm gì?
ÐÁNH N¿•C ÐÕi NGUYÊN L˜CH
Vì ÐÕi Nguyên L¸ch qu¤y nhi-u · biên gi¾i nên sai Dñc Thánh Vß½ng ðánh phá ðßþc. Quân ði vào
sâu trÕi Nhß H°ng trong ð¤t T¯ng, ð¯t kho tàng r°i kéo v«.
TrÕi Nhß H°ng cüa T¯ng · giáp gi¾i Tri«u Dß½ng cüa ta, ÐÕi Nguyên L¸ch là ð¤t man m÷i sau này
Nùng Trí Cao tñ xßng là ÐÕi L¸ch Qu¯c, tÑc là ch² ¤y.
L‡P CHÙA CHÂN GIÁO
Vua Thái T± tøng kinh · chùa này, là ðÕo tràng sáng süa; vua Hu® Tôn xu¤t gia · chùa này, lÕi là thª
gi¾i phi«n não, nên chép lên ðây là ð¬ rån bäo ð¶i sau.
Vua ð¸nh s¯ quân ra t×ng giáp, m²i giáp là 15 ngß¶i, dùng mµt ngß¶i làm quän giáo, r°i lÕi ð±i g÷i là
Höa ð¥u, làm Chánh thü, duy con nhà chèo hát thì g÷i là quän giáp.
B¤y gi¶ có con hát là Ðào Th¸, có tiªng t¯t và giöi tài ngh®, t×ng ðßþc Vua thß·ng; ngß¶i ta mµ dang
tiªng th¸ ¤y, phàm con hát ð«u g÷i là Ðào nß½ng, b¡t ð¥u t× ðây.
THÀY TÅNG VÕN HÕNH CHŠT
VÕn HÕnh vô b®nh mà chªt, ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ bäo là ông hóa thân. VÕn HÕnh có bài th½ r¢ng:
"Thân nhß ði®n änh hæu hoàn vô
VÕn mµc xuân vinh thu hñu khô,
Tùy v§n th¸nh suy hßu b± úy,
Th¸nh suy nhß lµ thäo ð¥u phô"
(Nghîa là ð¶i ngß¶i nhß cái bóng, khi th¸nh khi suy, cûng nhß sß½ng · trên ng÷n cö, có r°i lÕi tiêu
tan ngay).
Vua thân ðªn viªng thåm, l§p ðàn siêu ðµ.
SØ th¥n bàn r¢ng: VÕn HÕnh có kiªn thÑc cao siêu, th¥n toán, biªt trß¾c m÷i vi®c,
cûng là tay xu¤t s¡c trong gi¾i thi«n; nhßng mà hay xách ¦n hành quái, chï tu luy®n v« thu§t,
không tu luy®n ðÕo, tÕo ra các câu s¤m, lßu truy«n làm mê ho£c cho ð¶i, m· mào ác nghi®p
cho ð¶i sau. Nhà Ph§t nói r¢ng: Hªt thäy ð«u do tâm ngß¶i tÕo nên. VÕn HÕnh là thü phÕm
ð¤y. Ti«n sØ chï chép là tØ, ðáng l¡m.
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Vua Thái T± m¤t · ði®n Long An, Thái tØ Ph§t Mã lên ngôi vua. Lúc trß¾c Vua ðau m®t l¡m, Ðông
Chinh Vß½ng, Dñc Thánh Vß½ng và Vû ÐÑc Vß½ng nghe tin, ðßa phü binh vào phøc sÇn · Long Thành, ðþi
Thái tØ ðªn thì t§p kích; Thái tØ biªt tin nói r¢ng: "Ta không có ði«u gì phø lòng anh em, mà 3 v¸ vß½ng lÕi
làm ði«u b¤t nghîa, thª làm sao?". Lý Nhân Nghîa nói: "Anh em phäi hi®p mßu v¾i nhau mà ch¯ng kë bÕn
ngh¸ch, nªu không thª thì anh em tr· nên cñu thù. Tôn xin ra quyªt chiªn mµt tr§n. Trß¾c kia Chu Công và
Ðß¶ng Thái Tôn ð«u phäi bö tình yêu riêng, chï nghî ðªn công nghîa, ngß¶i ð¶i sau vçn ca tøng vi®c mu¯n
che gi¤u vi®c ¤y". Thái tØ nói: "Ta há lÕi không biªt thª, nhßng lòng ta mu¯n che gi¤u vi®c x¤u, ð¬ cho 3
vß½ng phäi biªt mà lùi ði, cho toàn tình c¯t nhøc là h½n. Nªu không ðßþc thª, thì ta chï h¥u · bên linh cØu
Tiên ðª còn vi®c ngoài nh¤t thiªt üy thác cho nhà ngß½i". Nhân Nghîa trä l¶i: "ChÑc ph§n cüa chúng tôi, ðâu
dám t× nan", li«n cùng Phøng Hi¬u rút gß½m ði ra, nói r¢ng: "Vi®c hôm nay chï có thanh kiªm này thôi" r°i
xông thÆng ðªn trß¾c ngña giªt Vû ÐÑc Vß½ng, quân cüa 3 vß½ng phü ð«u thua chÕy, Ðông Chinh và Dñc
Thánh chï còn mµt thân tháo lui. Phøng Hi¬u vào báo ti®p, Thái tØ úy lÕo nói: "Ta xem sØ cû có Kính ÐÑc
cÑu nÕn cho vua, nay th¤y ông lÕi trung và dûng h½n nhi«u". Phøng Hi¬u thßa: "Ðó là B® hÕ có ðÑc cäm
ðµng ðªn tr¶i, th¥n thánh lÕi phù hµ næa, chÑ chúng th¥n làm gì ðßþc". Sau hªt 2 vß½ng phäi ðªn phøc tµi,
Vua xu¯ng chiªu tha tµi, lÕi cho phøc tß¾c cû.
Phøng Hi¬u là ngß¶i làng Bång S½n, Ái Châu, khi nhö tu±i hùng dûng, bæa ån ðªn vài ð¤u gÕo, sÑc
u¯ng không có ch×ng. Khi 2 thôn C± Bi, Ðàm Xá tranh ð¸a gi¾i, ðem quân ra tranh nhau, Phøng Hi¬u bäo bô
lão C± Bi r¢ng: "Mµt mình ta có th¬ ðánh n±i chúng", li«n nh± cây ðánh ngay; Thôn Ðàm Xá sþ l¡m, phäi trä
ruµng cho C± Bi. Vua Thái T± nghe tiªng, tri®u vào làm tß¾ng. Ðªn bây gi¶ có công d©p ðßþc nÕn này, sau
lÕi theo vua Thái Tôn ði ðánh gi£c mi«n Nam, khi khäi hoàn xét ð¸nh công, Phøng Hi¬u nói: "Không mu¯n
quan tß¾c gì, chï xin ðßþc ðÑng trên núi Bång S½n1 ném thanh ðÕi ðao r½i xu¯ng ch² nào thì ðßþc nh§n ðªn
ch² ¤y làm ruµng thª nghi®p" (giæ ð¶i truy«n cho con cháu). Vua y cho. Phøng Hi¬u lên trên núi ném ðÕi ðao
ði xa h½n 10 d£m, thanh ðÕi ðao r½i xu¯ng ð¤t làng Ða My, l§p tÑc cho ông ðßþc nh§n ruµng ðªn ch² ¤y,
mà tha không phäi nµp thuª, cho nên · Ái Châu h- thß·ng công thì có tiªng là ném ðao.
LÕi xét: Trß¾c khi Tam Vß½ng chßa làm phän, mµt hôm vua n¢m mµng th¤y v¸ th¥n, tñ xßng là th¥n
núi Ð°ng C±, bäo Vua r¢ng Tam Vß½ng s¨ gây ra biªn loÕn phäi ðánh bình chóng lên. Ðªn khi có vi®c ¤y
r°i, thì s¡c phong v¸ th¥n ¤y làm tß¾c Vß½ng, l§p miªu th¶ · sau chùa Thánh Th÷, phía hæu La thành, là n½i
làm l- minh th®, ð£t ðàn · trong miªu, ð÷c l¶i th« · tß¾c v¸ th¥n r¢ng: "Làm con mà b¤t hiªu, làm tôi mà b¤t
trung, thì th¥n giªt hÕi ði". Qu¥n th¥n t× cØa Ðông ði vào, u¯ng máu mà th«, là ngày 25 tháng ¤y, sau này
hàng nåm làm l- ¤y, coi là l- thß¶ng phäi làm.
Vua thân ði ðánh phü trß¶ng an.
Xßa kia khai qu¯c vß½ng là B° · Trß¶ng An, c§y có núi sông hi¬m tr·, tø t§p nhi«u kë vong mÕng,
vua Thái T± không biªt, ðªn bây gi¶ ð¯c xu¤t quân trong phü làm phän, Vua phäi thân chinh, b÷n chúng ð¥u
hàng. Quân Vua ðªn dß¾i thành, ra l®nh kë nào cß¾p bóc cüa dân thì s¨ b¸ chém ð¥u, dân chúng dâng trâu
bò và rßþu ch§t ðß¶ng, tuyên chiªu chï úy lÕo dân, xu¯ng chiªu ðßa Khai Qu¯c Vß½ng v« kinh ðô Thång
Long, tha tµi cho ðßþc giæ tß¾c cû. Qu¥n th¥n tâu: "Thái tØ là cån bän cüa thiên hÕ, xin ch÷n ngay ngß¶i
hi«n ðÑc ð¬ yên lòng mong ðþi cüa thiên hÕ". Vua gnhe l¶i, sách phong Hoàng tØ Nh§t Tôn làm Ðông cung
Thái tØ.
Vua cho Lß½ng Nh§n Vån làm chÑc Thái sß, Ðinh Ngô Thßþng làm chÑc Thái phó, Ðào XØ Trung
làm chÑc Thái bào; lÕi ð£t ra chÑc Tä, Hæu khu m§t, Tä, Hæu tham tri, và Tä, Hæu phúc tâm.

1

Bång S½n: Nay là xã Dß½ng S½n huy®n Hoàng Hóa, Thanh Hóa.
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Quan chª tri«u Lý không th¬ khäo xét ðßþc ph¦m c¤p thª nào; ðÕi lßþc chÑc Tam công chï ð¬ gia
hàm cho các quan, chÑ không có chÑc vi®c. Nhæng chÑc vi®c phäi làm thì chia ra: chÑc quan trong và quan
ngoài, quan ð¬ cai tr¸ dân là chÑc quan trong g÷i là Phø Qu¯c Thái úy, quan làm vi®c binh là quan ngoài, g÷i
là Ðô Th¯ng Tß¾ng quân; lÕi còn có chÑc Thông Phán là quan làm vi®c cai tr¸ tÕp tøng; · ngoài biên gi¾i cñc
xa thì ð£t ra chÑc Møc, cûng nhu Phøc ðÕo ngày nay, ð«u dùng th± hào làm chÑc ðó. Còn ðªn tß cách ð¬
vào làm quanchÑc, thì tuy¬n cØ r¤t c¦n th§n r°i m¾i ðªn vi®c dùng con các quan, sau m¾i ðªn các ngß¶i
nµp ti«n ð¬ vào ngÕch quan. Con cháu các thþ và kî næ thì không ðßþc løc døng. Còn nhß h÷ ngoÕi v«
Hoàng h§u, không công gì mà lÕm nh§n, cûng ðßþc có danh hi®u là An Qu¯c, Khuông Qu¯c, Phúc Tâm
cûng có và danh hi®u Tä Hæu, thì th§t là quê k¸ch, không kê cÑu gì.
Ð£t ra C¤m quân · trß¾c ði®n Vua, g÷i là các v® Quäng Thánh, Quang Vû, Ngñ Long, Phüng Nh§t
và Tr×ng Häi, m²i v® chia ra Tä và Hæu trñc, trÕi quân ðóng quanh cä trong C¤m Thành ð¬ bäo v®, t±ng
cµng g÷i là 10 v®.
Vua l¤y ngày Vua sinh làm tiªt Thiên Thánh, lÕi làm ra núi b¢ng tre (Trúc S½n), trên núi c¡m xen kÏ
xí, treo lçn ðò b¢ng loài kim, cho ngß¶i con hát · trong núi ðó, ðánh xênh, th±i sáo, hát múa cho vui.
Mùa ðông, Vua làm l- táng Th÷ Lång · phü Thiên ÐÑc, ð£t tên là "Th¥n Vû Hoàng Ðª" miªu hi®u là
Thái T±. (Vua Thái T± có 7 møn n¯t ru°i · dß¾i lßng, nhß hình th¤t tinh).

THÁI TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Ph§t Mã, con trß·ng vua Thái T±, · ngôi 27 nåm. Khi sinh ra vua có tß¾ng lÕ, lÕi có nhi«u
ði«m t¯t, khi còn nhö, b¡t lû trë ði dàn h¥u · trß¾c sau, nhß nghi v® các quan theo h¥u Vua. Thái T± trông
th¤y nói: "Con nhà làm tß¾ng thì nên t§p vi®c quân, dùng gì ðªn vi®c dàn h¥u ¤y". Khi lên ngôi vua, ðánh
ðâu ðßþc ð¤y. Nhßng mà làm vi®c gì cûng theo l-, ngß¶i ta vçn chê.
Niên hi®u Thiên Thành thÑ hai, nhà T¯ng sai Ð°ng Dînh sang ðiªu tang và l-, phong cho vua làm
Giao Chï Qu§n Vß½ng.
Vua kh·i công làm ði®n Thiên Khánh, ð¬ làm n½i xét chính sñ. Ð¸nh ra mû, áo cho các công, h¥u,
vån, võ quan.
Vua ði ðªn Ð² Ðµng, c¥y t¸ch ði«n. Có ngß¶i nhà nông dâng vua mµt g¯c lúa chiêm có mµt b© sinh
ra 9 bông, Vua xu¯ng chiªu cäi tên ruµng ðó là Ñng thiên.
Ð¶i nhà Lý r¤t tr÷ng vi®c làm ruµng, nåm nào Vua cûng có ði xe, c¤y, xem g£t, ðü rõ chính th¬ cüa
nhà Lý.
Vua thân ði ðánh, hÕ ðßþc Ðinh Nguyên. Khi kéo quân v« ðóng · Chân Ðång, Ðào ÐÕi Nß½ng ðem
tiªn ngß¶i con gái, Vua l¤y làm cung phi, r°i cho ði v«.
Xu¤t quân ra mà rß¾c con gái v«, chä còn oai vû gì næa.
Vua xu¯ng chiªu cho qu¥n th¥n khi nói vi®c nß¾c trß¾c m£t Vua, thì g÷i vua là Tri«u Ðình.
Thiên tØ tñ xßng là Trçm, là Dß nh¤t thân, thª mà vua Thái Tôn b¡t qu¥n th¥n g÷i mình là Tri«u
Ðình, Thánh Tôn tñ xßng là VÕn Th£ng. Cao Tôn b¡t ngß¶i ta g÷i là Ph§t, danh ðã không chính, nên l¶i nói
không thu§n.
Vua sai sÑ sang T¯ng biªu con voi ðã dÕy thu¥n thøc, nhà T¯ng cho giä lÕi b¢ng kinh ÐÕi TÕng.
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Niên hi®u Thông Thøy thÑ nh¤t (b¤y gi¶ có 2 v¸ sß Nghiêm và PhÕm thiêu mình, thành ra th¤t bäo,
xu¯ng chiªu ð¬ th¤t bäo ¤y vào chùa th¶ cúng, nhân có vi®c lÕ ¤y m¾i ð±i niên hi®u) chª ra cái mû kim bát
giác tiêu giao, (l¯i chª thª nào không xét ðâu ðßþc).
Khi Vua thân chinh ðánh Ái Châu, trong lúc ban yªn cho các tß¾ng súy và quan h¥u g¥n · hành
cung, m§t chï vào Nguy-n Khánh mà bäo phi t¥n r¢ng: "Khánh t¤t làm phän". Phi t¥n höi có gì, vua nói: "Vì y
trông th¤y trçm có vë m£t h± th©n, l¶i nói và cØ chï trái khi bình thß¶ng, nên biªt y có lòng b¤t tr¡c". Quä
nhiên Phøng Ki«n Vß½ng báo tin Khánh mßu phän, phi t¥n kinh sþ nói: "Ðúng nhß câu thánh nhân biªt trß¾c
ðßþc các vi®c chßa xäy ra".
Ðúc chuông chùa Trùng Quang. Khi ðúc xong không c¥n ðªn nhân lñc, tñ nhiên chuông ði ðªn
chùa ðßþc.
Phàm các v§t hình tròn thì lån ði ðßþc, chuông ði ðßþc là vì hình tròn; cây g² tròn ð¦y ði cûng thª,
có gì lÕ; vi®c này cùng vi®c bøt m÷c ð«u do b÷n tång chúng nó ð£t ra ðó thôi.
Vua cäi tên Hoan Châu là Ngh® An
Vua l§p ð«n th¶ Ho¢ng Thánh ÐÕi Vß½ng.
Vua l¤y c¾ nha Ðô Hµ có nhi«u vi®c án b¤t ng¶, mu¯n cho rõ chân tình, vçn ð¯t hß½ng kêu c¥u, có
mµt ðêm n¢m mµng th¤y v¸ sÑ áo ðö vâng s¡c Thßþng ðª cho PhÕm Cñ LÕng làm chü ngøc, và höi r¢ng: "Có
phäi v¸ Thái úy cüa vua Lê ÐÕi Hành ðó chång?". Khi thÑc d§y, phong Cñ LÕng là Vß½ng tß¾c, l§p ð«n · phía
tây nam, tuª th¶i th¶ cúng.
SØ th¥n bàn r¢ng: Trong lòng không nghî gì mà tñ nhiên n¢m mµng, m¾i là chính
mµng, lòng mình có nghî ðªn vi®c ¤y, mà h¯t nhiên có mµng, g÷i là mµng nghî ra. Cñ LÕng
ðã nh¸ tâm trong khi tri«u ðình thay ð±i vua, nªu · n½i âm ty mà b¸ Ðinh Ði«n và Nguy-n
B£c t¯ cáo, thì tñ mình không trä l¶i n±i cho mính, còn xét vi®c án nghi ng¶ thª nào ðßþc;
s¡c cüa Thßþng ðª, và v¸ sÑ áo ðö, vi®c có chång hay là không có? Mµng cüa vua Thái Tôn
th§t không ðáng tin, thª mà ngß¶i ð¶i sau vçn th¶ phøng, th§t là mê ho£c.
Vua ta cày t¸ch ði«n · cØa B¯ Häi1, xây ð«n th¶ vua Th¥n Nông. Ngß¶i tä hæu Vua nói r¢ng: "C¥m
cái cày ði cày ruµng là vi®c con nhà nông, Vua không làm vi®c ¤y". Vua nói: "Không làm thì không xß¾ng
xu¤t cho ngß¶i ta ðßþc". Vua ð¦y cái cày ba l¥n ròi thôi. Vua tñ làm tß¾ng ði ðánh b¡t ðßþc Nùng T°n Phúc,
duy có vþ nó là A Nùng và con là Trí Cao chÕy tr¯n thoát.
T°n Phúc là thü lînh ðäng Nùng, giªt em nó là T°n Lµc và em vþ là Dß½ng ÐÕo, thôn tính cä ð¤t,
s¡m sØa giáp binh, không nµp c¯ng cho tri«u Lý; ð±i châu nó · g÷i là Trß¶ng Sinh Qu¯c. Hà vån trinh tâu rõ
tình trÕng lên Vua biªt, Vua thân hành ðánh gi£c, khi quân sang ðò Lãnh Kinh, có con cá tr¡ng nhäy vào
thuy«n. T°n Phúc ¦n n¤p · trong núi và ð¥m sâu, quân ðu±i theo b¡t ðßþc.
Vua t× Quäng Nguyên ban sß v«, xu¯ng chiªu nói: "T× khi trçm có ð¤t nß¾c ðªn gi¶, các xÑ xa lÕ
ð«u xin làm tôi, T°n Phúc dám ðem lòng phän bµi, tø hþp quân ong kiªn làm hÕi dân chúng ngoài biên gi¾i,
ta th¤y tr¶i ðánh kë có tµi mà b¡t ðu9o95c nó". V×a lúc ðó ðµng Vû Kiªn dâng mµt kh¯i vàng s¯ng, Châu
Ð¸nh Biên nói r¢ng, · núi có khí bÕc hi®n lên, b¤y gi¶ qu¥n th¥n xin cäi niên hi®u là Ki«n Phù Hæu ÐÕo, và
tôn hi®u Vua 8 chæ là "Kim dûng ngân sinh, Nùng bình phiên phøc". Vua nói: "Ð¶i Ðß¶ng, Ngu chï v¨ cái
hình xu¯ng ð¤t mà không ai dám phÕm vào, không phäi ðánh mà khu¤t phøc ðßþc quân ð¸ch, vì thª nên các
ngôi sao không trái phß½ng hß¾ng, mßa to, sét l¾n không b¸ mê muµi, có chim phßþng hoàng ðªn ch¥u, các

1

CØa B¯ Häi. tÑc là CØa Bo, nay là vùng th¸ xã Thái Bình, tïnh Thái Bình.
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man m÷i theo phong hóa. Trçm nay tß ch¤t hèn m÷n, kém ðÑc, mà · trên th¥n dân, có ðÕo ðÑc gì th¤u ðªn
tr¶i ð¤t, mà sánh ðßþc v¾i Nghiêu , Thu¤n, thª mà gi£c Nùng bình ðßþc, Chiêm Thành qui phøc, trong ðµng
sinh ra vàng, dß¾i ð¤t chäy ra bÕc; không biªt c¾ sao lÕi ðßþc ðªn thª, hay là tr¶i mu¯n cänh báo trçm ðó
chång? Trçm r¤t sþ hãi, t¤u ngh¸ cüa các khanh nên bãi bö ði". Qu¥n th¥n c¯ kêu nài, m¾i nh§n l¶i.
Vua xu¯ng chiªu l¤y g¤m (g¤m cüa T¯ng) ðã có sÇn · Nµi phü ban cho qu¥n th¥n.
Trß¾c vua b¡t dÕy cung næ d®t g¤m vóc, bây gi¶ d®t xong, m¾i ðem hªt cä g¤m T¯ng ra may áo
(quan t× ngû ph¦m tr· lên thì ðßþc áo g¤m, t× cØu ph¦m tr· lên ðßþc áo vóc) tö ra là không phäi nhà Vua
dùng riêng.
Ngß¶i nß¾c ta ßa chuµng g¤m vóc, ð° dùng cüa ngß¶i Tàu; m²i nåm có tàu buôn ðªn, thì hao t±n
ti«n không biªt ðâu mà k¬; có biªt ðâu r¢ng trong ð¶i H°ng ÐÑc nhæng ð° mâm, bát, bình, chén dùng ·
trong cung vua, ð«u al2 cüa nß¾c ta chª tÕo, không th¤y nói l¤y ð° cüa Tàu làm quí. Ð° dùng cüa nß¾c ta
tinh xäo chä kém gì Trung Hoa, cÑ cho mçu mà bäo thþ chª tÕo, thì sao lÕi chä tinh xäo ðßþc? Ðó là mµt
cách bö thói xa xï, làm cho nß¾c giàu. Xa næa thì nên b¡t chß¾c vua Lý Thái Tôn, g¥n thì l¤y ð¶i H°ng ÐÑc
làm mçu mñc.
Vua xu¯ng chiªu: "Các vi®c t× tøng trong nß¾c hªt thäy üy cho Khai Hoàng Vß½ng quyªt ð¸nh, l¤y
ði®n Quäng Vû làm n½i xét xØ ki®n tøng".
B¤y gi¶ vi®c hình phøc phi«n nhi-u, các quan giæ pháp lu§t chï c¯t døng ý thâm ðµc và kh± kh¡c,
nhi«u vi®c oan u±ng vua l¤y làm thß½ng ðau, sai quan Trung Thß ð¸nh ra lu§t l®nh, châm chß¾c v×a phäi v¾i
th¶i, chia ra mµn loÕi, biên thành ði«u møc, làm riêng hÆn thành hình thß cüa ð¶i ¤y, khi ban hành, dân l¤y
làm ti®n l¡m. T× ð¤y pháp lu§t xØ ki®n r¤t là minh bÕch, m¾i l¤y nåm ¤y làm niên hi®u Minh ÐÕo thÑ 1, ðúc
ra ð°ng ti«n Minh ÐÕo. Vua lÕi ð¸nh l® cho thøc tµi, nhæng ngßÞi tu±i t× 70, 80 tr· xu¯ng, cùng nhæng ngß¶i
t§t b®nh yªu ðu¯i, ngß¶i cß tang t× 1 nåm mà có phÕm tµi thì cho thøc tµi; duy kë phÕm vào tµi th§p ác thì
không tha.
Ð¶i nhà Chu có hình pháp bát ngh¸ và tam xá. L¶i chiªu này cüa vua Thái Tôn có th¬ nói là có lòng
b¤t nhçn; duy Thái tØ · trong cung thì làm Giám qu¯c, ði ra ngoài là Phü quân, vi®c xét tñ tøng không phäi là
chÑc sñ cüa Thái tØ.
Vua cho tô h½n 1000 pho tßþng Ph§t, khánh thành, ð£t hµi La Hán · trong sân r°ng. ÐÕi xá, tha
nhæng ngß¶i b¸ tµi phát lßu.
Vua xu¯ng chiªu các thÑ thuª cüa dân nµp vào công quÛ 10 ph¥n l¤y riêng ra mµt ph¥n, g÷i là
hoành ð¥u, cûng nhß hi®n nay ngoài s¯ thuª có ti«n bút chï.
Nùng Trí Cao lÕi chiªm cÑ châu Thäng Do, ð±i tên châu ¤y là ÐÕi L¸ch qu¯c, Vua sai quân ði ðánh,
b¡t s¯ng Trí Cao ðßaa v« kinh ðô. Vua thß½ng y có anh và cha ð«u b¸ giªt, nªn tha tµi cho y, lÕi ðßþc làm
quan · Quäng Nguyên (nay là Quäng Uyên)1 nhß cû, lÕi thêm cho các ðµng Lôi Höa, Bình An và cho ðßþc
mang ¤n.
Trí Cao là tên gian ác, theo l¯t phän bµi cû cüa cha anh nó, ðã tha tµi, lÕi còn cho thêm ð¤t, sñ
thß·ng và phÕt th§t không có pháp lu§t gì. Ðªn lúc nó làm r¯i · biên gi¾i, thì lÕi bäo nó là vi®t trþ cho nß¾c
láng gi«ng, có khác gì thä con h± cho c¡n ngß¶i ta, r°i sau lo cÑu d¥n d¥n; là vì mê ð¡m v« lòng nhân nhö
m÷n cüa nhà Ph§t, mà quên m¤t ðÕi nghîa làm vi®c nß¾c ðó.
Vua xu¯ng chiªu: "Có ngß¶i nào ¦n gi¤u ngß¶i ÐÕn Nam thì b¸ tµi".
1

Nay thuµc huy®n Trùng Khánh, tïnh Cao B¢ng.
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Tri«u Lý tra xét s¯ nhân kh¦u r¤t là tß¶ng tª, nghiêm ng£t; dân ðinh ðªn 18 tu±i thì biên vào s± vàng,
g÷i là hoàng nam, 20 tu±i g÷i là ðÕi nam; quan, chÑc, ðô chü quän, c¤m quân, chï ðßþc nuôi mµt tên hoàng
nam làm ðÑa ·, nªu có ¦n gi¤u ngß¶i ðÕi nam thì quan, chÑc, ðô 3 ngß¶i ¤y b¸ tµi nhß nhau. ]
Vua bäo các ngß¶i tä hæu r¢ng: "Tiên ðª thång hà ðã 16 nåm nay, nß¾c Chiêm Thành chßa có cho
mµt sÑ th¥n nào sang nß¾c ta, có phäi là oai ðÑc cüa Trçm chßa ðªn nß¾c ¤y, hay là chúng ta c§y có núi
sông hi¬m tr· ðó chång?. Qu¥n th¥n thßa: "ÐÑc tuy ðã có ðªn chúng mà oai chßa ðßþc rµng". Vua cho là
phäi.
Vua xu¯ng chiªu ðóng tàu chiªn tên là Long, Phøng, Ngß, Xá; g£p lúc ¤y cái thuçn (lá chÇn) cüa vua
· ði®n Trß¶ng Xuân tñ nhiên rung ðµng, Vua m¾i xu¯ng chiªu cho qu¥n th¥n hµi bàn, ð«u nói: "Cái thuçn là
binh khí, chim loan bay lßþn trß¾c khi có gió, ðá ð± m° hôi trß¾c khi có mßa. Nay s¡p ðánh Chiêm Thành
mà cái thuçn tñ ðµng trß¾c, ðó là th¥n và ngß¶i hþp ý nhau, nên v§t loÕi tß½ng Ñng nhß thª, chä còn nghi
ng¶ gì næa". Vì thª Vua chinh ði ðánh Chiêm Thành, quân ðóng · cØa bi¬n ÐÕi Ác sóng gió im l£ng, quân ði
qua cØa bi¬n ðßþc thu§n lþi, Vua xu¯ng chiªu ð±i cØa bi¬n ¤y làm cØa ÐÕi An. Ði ðªn núi Mi Cô, có ðám
mây ðö nâng ðÞ m£t tr¶i, ði qua v¸nh Hà Não, có ðám mây che trên thuy«n ngñ. Trong ngày ¤y nh¶ có gió
vßþt qua ðßþc 2 bãi cát dài, ði thÆng ðªn cØa bi¬n Tß Dung (có tên là Ô Long, thuµc huy®n Hß½ng Trà, ð¤t
Thu§n Hóa, eo bi¬n hi¬m ác, núi non khu¤t khúc, r¤t cao. Vua Tr¥n Nhân Tôn gä Huy«n Trân công chúc cho
vua Chiêm, thuy«n ð§u · ðó, nhân thª ð±i tên g÷i là Tß Dung. Sau MÕc Ðång Dung l¤y c¾ ð°ng âm v¾i tên
y, lÕi cäi tên là Tß Khách, cØa ðó tÑc là cØa Thu§n An ngày nay), có con cá tr¡ng nhäy vào thuy«n ngñ.
Ðßþc tin Chiêm Thành b¥y tr§n voi · nam ngÕn sông Ngû B°, Vua sai bö thuy«n lên bµ mà ðánh, quân
Chiêm tan vÞ, Quách Gia Di chém vua nó là XÕ Ð¦u ðem dâng, vua kéo quân vào thành Ph§t Th®, b¡t cung
næ cuä XÕ Ð¦u, kén l¤y ngß¶i nào giöi hát và biªt múa ði®u khúc Tây thiên. Quân v« ðªn Lý Nhân, tri®u M¸ Ê
là vþ XÕ Ð¦u lên h¥u Vua. M¸ Ê t× ch¯i nói: "Tôi là ðàn bà quê, vþ tên mán m÷i, không ðßþc b¢ng C½
Khß½ng, g£p bu±i nß¾c m¤t, ch°ng chªt, tñ ph§n chï còn mµt cái chªt næa thôi". L§p tÑc l¤y chån qu¤n mình
r°i nhäy xu¯ng nß¾c mà chªt. Vua khen là ngß¶i trinh tiªt, phong cho làm Hi®p chính Hñu thi®n phu nhân
(cß dân · n½i bà ¤y chªt, cÑ ðêm nghe có tiªng khóc · bên sông, ngày mµt th¤y rõ linh Ñng, m¾i l§p ð«n th¶
· n½i ¤y). Vua v« ðªn kinh ðô ðem tin th¡ng tr§n cáo Thái miªu, ban ti®c rßþu thß·ng công. Qu¥n th¥n dâng
tôn hi®u lên Vua, và xin ð±i niên hi®u Thiên Cäm Thánh Vû. Mùa ðông nåm ¤y lÕi ðßþc mùa l¾n, Vua xu¯ng
chiªu nói: "Vì ðßa quân ði ðánh n½i xa, làm ngån tr· vi®c nhà nông, có ng¶ ðâu lÕi ðßþc mùa l¾n. V§y tha
cho dân mµt næa thuª phäi nµp, ð¬ vui lòng nhæng ngß¶i l£n lµi xa xôi".
Vua cho ð£t ra nhà trÕm Hoài Vi-n · b¶ sông Gia Lâm, ð¬ làm n½i nghï cho sÑ th¥n ngoÕi qu¯c (tÑc
nhà sÑ th¥n quán Gia Quát ngày nay).
Vua sai chª ra cái xe Thái Bình, s½n thªp b¢ng vàng mui xe lþp løa b¡t voi kéo.
Vua sai Phùng Trí Nång ði ðánh Ai Lao.
T± tiên Ai Lao là ngß¶i ðàn bà, tên là Sa Ðài, trên núi Lào, lµi xu¯ng nß¾c b¡t cá, xúc chÕm vào cây
g² chìm, r°i có mang thai, sinh ra con trai, sau cây chìm ðó hóa ra con r°ng ra sông. Nhân vì con r°ng liªm
vào lßng con trai ¤y, ngß¶i trong bµ lÕc ð«u nh¤n v¨ vào thân, gi¯ng nhß áo v¨ r°ng. Ð¶i Vînh Bình nhà
Hán, vua nß¾c ¤y là Hi«n L§t Li-u Báo, xin phø thuµc vào Trung Qu¯c, b¤y gi¶ m¾i thông hiªu v¾i nß¾c
T¥u. Vua Minh Ðª ð£t ð¤t ¤y làm 2 huy®n Ai Lao và Bác Nam (tÑc là Vân Nam). Ð¤t ðó có r¤t nhi«u bµ lÕc,
ð«u g÷i là Lào. Tøc xÑ ðó l¤y väi qu¤n quanh mình, r°i vào chùa ð¬ tránh quân thù, không có chæ nghîa, chï
l¤y lá cây ghi các vi®c.
Nùng Trí Cao chiªm cÑ ðµng V§t Ác làm phän, vua ðánh không ðßþc.
Trí Cao chiªm cÑ châu An ÐÑc, tiªm xßng là Nam Thiên Qu¯c, ð±i niên hi®u là Cänh Thøy, li«n ðªn
cß¾p Ung Châu cüa nhà T¯ng, b¡t ðßþc ngß¶i T¯ng và Nghiên Mân, ðßþc biªt hß th§t cüa Trung Qu¯c.
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Mân bäo Trí Cao xin nµi thuµc T¯ng, dâng bi¬u c¯ng các sän v§t, khi b¤y gi¶ T¯ng ðß½ng hòa thu§n v¾i
nß¾c ta, l¤y c¾ Quäng Uyên là ð¤t thuµc nß¾c ta, t× khß¾c không nh§n. Trí Cao bên ngoài thì xin nµi thuµc
T¯ng không ðßþc, nói ð± là b¸ nß¾c ta ðánh riªt, nhân thª ðem ð° ðäng mßu cß¾p ð¤t biên gi¾i T¯ng. Mµt
hôm y ð¯t hªt sào huy®t, nói d¯i dân chúng r¢ng: "Cüa chÑc góp bao lâu nay, b¸ tr¶i ð¯t hªt, không còn gì ð¬
s¯ng næa, cùng kª l¡m r°i, phäi ðánh l¤y Châu Ung nß¾c Tàu mà làm vua". Nói r°i y li«n ð¯c xu¤t quân
ðánh Ung Châu. Trí Cao chï mu¯n làm thuµc qu¯c cüa T¯ng, ð¬ ch¯ng cñ nß¾c ta; ðªn khi quçn bách quá,
lÕi sinh lòng c¡n trµm ð¬ c¥u may. L¤y ðßþc Ung Châu r°i, tiªm xßng là Nhân Hu® Hoàng Ðª, ð±i niên hi®u
là Khäi L¸ch. Ð¤t biên gi¾i T¯ng ðßþc hß·ng thái bình ðã lâu, không phòng b¸ gì, cho nên Trí Cao ðánh mµt
tr§n ðã ðßþc to, ðªn ðâu cûng ð«u ð¡c chí; ngß¶i T¯ng lo l¡m. Ð¸ch Thanh khäng khái xin ðánh, vua T¯ng
cho làm Tuyên Huy sÑ, nh§nt tiªt vi®c ði ðánh. Trí Cao cñ chiªn b¸ thua, m¾i ð¯t thành, ðß½ng ðêm tr¯n
chÕy sang phü ÐÕi Lý, quan · phü ÐÕi Lý chém ð¥u Trí Cao ðóng hòm dâng lên vua T¯ng. H÷ Nùng tuy®t
di®t. Trß¾c vua Lý xin v¾i T¯ng ðem quân trþ chiªn, vua T¯ng ðã cho. Ð¸ch Thanh nói: "Nh¶ quân nß¾c
ngoài ð¬ tr× nÕn trong nß¾c, không phäi là kª hay. Có mµt Trí Cao, mà hai tïnh Quäng không ðü lñc ðánh
n±i phäi nh¶ quân nß¾c ngoài, nªu nß¾c ngoài ¤y lÕi làm phän thì l¤y gì ch¯ng ðÞ?". Vua T¯ng xu¯ng chiªu
ðình chï vi®n binh cüa nß¾c ta. Ðªn khi Trí Cao bÕi, m© nó là A Nùng lÕi thu nh£t dß chúng vào cß¾p, nhà
T¯ng sai Duy Tînh ðánh úp giªt ðßþc, t× ð¤y hai ðµng V§t Ác và V§t Dß½ng lÕi thuµc vào T¯ng.
Vua sai ð£t ra ðàn Xã t¡c, ð¬ 4 mùa cúng tª c¥u cho ðßþc mùa.
Vua ð£t ra tùy xa Long Quân (ðÕo Long Quân theo xe vua).
Vua sai ð£t cái chuông l¾n · sân r°ng; dân có sñ oan Ñc gì thì ðánh chuông ¤y lên, ð¬ th¤u ðªn tai
vua.
Có con r°ng vàng hi®n ra · Thøy Minh Các, qu¥n th¥n ðªn m×ng Vua, th¥y T£ng Pháp Ngæ nói:
"R°ng thì bay · trên tr¶i, nay hi®n ra · dß¾i là b¤t tß¶ng".
Nhà Lý r¤t thích ði«m t¯t lành, cho nên qu¥n th¥n ð¶i ¤y chi«u chuµng phùng nghinh; có mµt con
thú lÕ, bäo là con lân, thì v¨ v¶i cho rõ ra lân; mµt cây cö lÕ, bäo là cö chi, lÕi v¨ v¶i cho thành ra cö chi.
Xem sØ mµt ð¶i vua Thái Tôn, th¤y chép có v¸ Ph§t Quang, chép th¥n hi®n ra, chép có hoa ßu ðàm n·, và
chép mßa ra thóc · th«m ði®n, còn nhi«u h½n næa. Nªu có Pháp Ngæ thß¶ng luôn · ðó, t¤t không có các
ði«u ¤y.
Vua m¤t, miªu hi®u là Thái Tôn, Thái tØ lên n¯i ngôi vua, cäi niên hi®u là Long Thøy thÑ nh¤t.

THÁNH TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua tên là Nh§t Tôn, là con trß·ng cüa vua Thái Tôn, · ngôi vua 17 nåm.
Vua khéo cß xØ, n¯i ðßþc nghi®p, ðáng g÷i là v¸ vua t¯t, nhßng có vi®c xây tháp Báo Thiên làm m®t
sÑc dân, làm cung Dâm Ðàm phao phí cüa dân, ðó là ði«u s· ðoän.
Niên hi®u Long Thøy Thái Bình thÑ hai, mùa ðông rét l¡m, Vua bäo ngß¶i chung quanh r¢ng: "Trçm
· thâm cung, ð¯t than, m£c h° c×u mà còn rét kh± ðªn thª này, nghî ðªn tù nhân · trong ngøc th¤t, b¸ gió rét
thª nào. V§y b¡t phäi cung c¤p cho ðü chån chiªu và ð° ån u¯ng".
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Thánh Tôn · ðông cung 27 nåm, biªt h¥u hªt nhæng sñ kh±
s· cüa ngß¶i ta, ¦n tình · dân gian, ðªn khi lên làm vua, nhân có rét mß¾t mà thß½ng kë tù
giam, suy lòng yêu con mà xét ðªn các vi®c án oan u±ng (Vua ng°i · ði®n xØ án, công chúa
h¥u · bên, Vua chï bäo quan coi vi®c án r¢ng: "Ta suy lòng yêu con ta, ð¬ làm cha m© dân,
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ngß¶i dân không hi¬u biªt, thì nên khoan tha cho". Khuyên dân làm ruµng tr°ng dâu, ch¦n
c¤p kë b¥n cùng, ch¤n chïnh vi®c vån, xét duy®t võ b¸, các chính sñ t¯t, trong sØ chép luôn
luôn. Vua tôi thân yêu nhau, không có sñ cách bi®t, cho nên thông hi¬u dân tình, không b¸
ai che l¤p, th§t là hi«n quân ð¶i Lý, cûng là do vua Thái Tôn dÕy con có phß½ng pháp ðó.

Vua sai xây tháp Báo Thiên 12 t¥ng, cao vài mß½i trßþng (có tên g÷i là ÐÕi th¡ng tß thiên bäo tháp,
tøc truy«n: An Nam tÑ khí, là tháp Báo Thiên, Chùa QuÏnh Lâm, cái vÕc Ph± Minh, chuông chùa Quy Ði«n).
Vua ra l®nh các quan vào ch¥u phäi ðµi mû bµc ð¥u, ði giày da (vào tri«u ðµi mû ði giày t× ðây).
Vua ð¸nh quân hi®u, g÷i là: Ngñ Long, Vû Th¡ng, Long Dñc, Th¥n Ði®p, Phüng Thánh, Bäo Th¡ng,
Hùng Lßþc, và VÕn Ti®p, quân lính ð«u thích vào trán chæ Thiên tØ quân.
Chª ðµ binh lính cüa nhà Lý ðÕi lßþc theo quân Phü v® cüa nhà Ðß¶ng, quân C¤m sß½ng cüa nhà
T¯ng, m²i tháng lên c½ ngû mµt l¥n, g÷i là ði canh, hªt hÕn canh lÕi v« quê làm ruµng, quan không phäi c¤p
lß½ng, duy có ngß¶i trß·ng c¤m quân theo h¥u chñc tÑc v®, ðßþc c¤p cho 10 bó lúa, 1 t¤m väi, cho ån g÷i là
ðÕi hòa, c¤p cho lúa mÕch g÷i là chiêm m-. Không có phí t±n nuôi lính, mà có công hi®u dùng sÑc lính,
cûng là chª ðµ hay.
Tu±i Vua ðã cao (40 tu±i), mà chßa có con, nhân ði du quan ðªn làng Thßþng L²i1, th¤y mµt ngß¶i
con gái hái dâu ðÑng n¤p trong ðám cö gianh, l¤y v« làm vþ, ð£t tên là _ Lan phu nhân, ðªn chùa hành
hß½ng, có mang sinh ra Kiên ÐÑc (có thu§t ð¥u thai thác hóa cüa Nguy-n Bông).
Vua c¤p b±ng li«n cho quan Sî sß Ngøy Tr÷ng Hòa, Ð£ng Thª Tß và các ngøc lÕi, ð¬ nuôi lòng liêm
khiªt.
SØ th¥n bàn r¢ng: "Dß½ng Ch¤n t× khß¾c vàng, Ôn T¦u t× ch¯i ti«n, ngß¶i ð¶i có
m¤y ngß¶i ðßþc nhß thª. Nªu không ðßþc thª, thì nghèo túng t¤t sinh lòng tham, cûng là
thß¶ng tình, mà cho ra làm vi®c dân, ðó là cho lång chån dê, ðßa v¸t nuôi chim ßng. Kinh
Thß có câu: "Có ðßþc giàu m¾i cho làm quan, cho nên rút b¾t s¯ quan mà cho có lß½ng
b±ng là vi®c c¥n l¡m".
Chân Dång dâng con voi tr¡ng, Vua cho là ði«m t¯t, cäi niên hi®u là Thiên Hu¯ng Bäo tßþng.
Xßa kia vua Hiªu Tînh nhà Nguyên Ngøy b¡t ðßþc con voi l¾n · Nam Duy®n, thì ð±i niên hi®u là
Thiên Tßþng, ngày nay niên hi®u Bäo Tßþng cüa Thánh Tôn cûng gi¯ng nhß thª; cái b®nh thích ði«m t¯t ðªn
thª ðó.
Vua thân ði ðánh nß¾c Chiêm Thành, b¡t ðßþc vua nß¾c ¤y là Chª Cü giäi v«. Chª Cü xin ðem ð¤t
ba châu: Ð¸a Lí (nay là Quäng Ninh, tïnh Quäng Bình), Ma L®nh (nay là Minh Linh, tïnh Quäng Bình), ð¬
chuµc tµi, Vua tha Chª Cü ðßþc v« nß¾c. Vua ðánh Chiêm Thành lâu l¡m không hÕ n±i, nghe tin bà Nguy-n
Phi giúp vi®c trong cung c¤m, mà lòng dân hòa vui, li«n nói r¢ng: "Mµt ngß¶i ðàn bà mà làm ðßþc nhß thª,
ðánh Chiêm Thành mà không hÕ ðßþc, thì b÷n con trai ta dùng làm gì ðßþc". LÕi ði ðánh næa, m¾i thu phøc
ðßþc.
Vua sai sØa sang Vån Miªu, tô tßþng Kh±ng TØ và Chu Công, th¶ cúng ðü b¯n mùa.
Có nß¾c ðã ba tri«u vua, m¾i sØa sang nhà h÷c, chï c¥n có tßþng Ph§t và kinh Ph§t thôi.
Vua m¤t, miªu hi®u là Thánh Tôn. Thái tØ lên n¯i ngôi vua, m¾i 7 tu±i, m© ðë là _ Lan Lê Th¸.

1

Nay là làng Süi, xã Phú Th¸, huy®n Gia Lâm, Hà Nµi.
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NHÂN TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Kiên ÐÑc, con trß·ng vua Thái Tôn, làm vua ðßþc 56 nåm. Trong ð¶i vua nß¾c l¾n phäi
kiêng sþ, nß¾c nhö mªn phøc, th¥n thì giúp, ngß¶i vui theo, ð¶i ðßþc thái bình, có th¬ khen là v¸ vua t¯t, tiªc
r¢ng tôn sùng ðÕo Ph§t và thích ði«m t¯t quá l¡m, là ði«u ðáng chê trách.
Niên hi®u Thái Ninh thÑ hai, Hoàng thái h§u là Dß½ng Th¸ cùng dñ vi®c chính tr¸ giúp Vua; m© ðë
Vua là Lê Th¸ kêu ca v¾i vua r¢ng: "M© già sinh dßÞng khó nh÷c, m¾i ðßþc có b¤y gi¶, mà ngß¶i khác ðßþc
hß·ng phú quí, v§y xØ trí cho m© già sao ðây". Vua còn nhö tu±i không biªt xét ðoán ra sao, li«n ép bà
Hoàng thái h§u phäi chªt theo vua Thánh Tôn.
Quan Thái sß Lý ÐÕo Thành l¤y chÑc Tä gián ngh¸ ÐÕi phu ra tr¤n Ngh® An.
Con chim së tr¡ng ð§u · sân cung c¤m.
Ti«n Lý thích ði«m t¯t thành b®nh nghi®n, ai ai cûng xu my nhß ðiên, con qui, con hß½u cûng tñ cho
là ði«m t¯t, gi¯ng gì cûng ð«u là ði«m t¯t cä. Khäo cÑu mµt bµ sØ tri«u Lý, cä trß¾c sau g¥n 50 l¥n chép
tß¶ng thøy, l¾n nhö g¥n 30 chøc bài chép v« vi®c Ph§t, vi®c t¥m thß¶ng nhö m÷n chä có gì ðáng là ði«m t¯t,
thuyªt không hß t¸ch di®t chä ðáng giáo lý, không quan h® gì ðªn chính tr¸, lÕi còn làm hÕi luân thß¶ng, tên
các ngß¶i quê hèn, ðàn bà hóa, các vi®c t¡m bøi, nuôi sß, nh¤t nh¤t chép cä vào sØ, cách chép sØ nhß thª
ðó sao? Than ôi! Nói v« tß¶ng thøy b¡t ð¥u t× khi có con së tr¡ng, r°i lÕi ðªn truy®n con së tr¡ng là hªt ð¶i,
v§y thì chép con së tr¡ng ðó, g÷i là yêu quái cûng ðßþc.
Vua cho các công th¥n ðªn 80 tu±i thì cho ðßþc ch¯ng g§y và ng°i ghª · trong tri«u ðình.
Vua m¾i tuy¬n các ngß¶i minh kinh và bác h÷c, lÕi thi Nho h÷c tam trß¶ng. Lê Vån Th¸nh (ngß¶i
làng Ðông CÑu, huy®n Gia Ð¸nh)1 ðßþc dñ tuy¬n, ðßþc tiªn vào ch¥u Vua giäng h÷c.
Vua sai Lý Thß¶ng Ki®t và Tôn Ðän lÕnh 10 vÕn quân chia làm 3 ðÕo sang xâm l¤n ð¤t T¯ng (1 ðÕo
ði t× Quäng Châu, 1 ðÕo ði t× Khâm Châu và 1 ðÕo ði t× Côn Luân). Khi b¤y gi¶ nhà T¯ng dùng Vß½ng Anh
ThÕch, là ngß¶i thích c¥u công · biên gi¾i, quan Tri Châu Ung là Th¦m Kh·i theo ý An ThÕch, l§p mßu xâm
l¤n ð¤t nß¾c ta, mu¯n kiªm chuy®n ð¬ l¤y c¾ mà døng binh, m¾i c¤m các châu huy®n không ðßþc buôn bán
v¾i dân ta. Vua ta gi§n l¡m, xu¯ng chiªu cho Lý Thß¶ng Ki®t ðßa quân ðánh hãm Khâm Châu và Liêm. Quan
Ðô giám Quäng Tây, nhà T¯ng là Trß½ng Thü Tiªt ðem quân ðªn cÑu vi®n, Thß¶ng Ki®t ðón ðánh · Côn
Luân, chém Thü Tiªt tÕi tr§n. Tôn Ðän tiªn quân lên vây Ung Châu, quan Tri châu là Tôn Giàm hªt sÑc c¯
giæ thành, quân ta l¤y túi chÑa ð¤t xªp ð¯ng · chân thành mà trèo lên, Giàm phäi tñ ð¯t mà chªt, thành b¸
hãm, (Giàm b¡t 36 ngß¶i nhà y ð«u chªt trß¾c, cho xác chªt xu¯ng cä mµt h¯, r°i m¾i tñ ð¯t mình, ngß¶i
trong thành cäm nghîa khí cüa Giàm, không mµt ngß¶i nào ch¸u hàng, chªt g¥n 10 vÕn ngß¶i, nhà T¯ng truy
t£ng cho Giàm là Trung dûng). Thß¶ng Ki®t th¡ng tr§n, ra t¶ b¯ cáo nói: "Vì nghe T¯ng thi hành phß½ng pháp
"Tham miêu" làm kh± cho dân, nên ta phäi ra quân, là mu¯n cÑu v¾t dân". An ThÕch th¤y thª càng gi§n l¡m,
cho Tri®u Cao làm Chiêu Thái sÑ, cho Quách QuÏ là ngß¶i lão luy®n v« công vi®c · biên gi¾i, làm phó sÑ,
hi®p cùng nß¾c Chiêm Thành và Chân LÕp ðªm xâm l¤n ð¤t nß¾c ta. Thß¶ng Ki®t ðón ðánh tan · sông Nhß
Nguy®t, Quách QuÏ phäi rút lui, lÕi l¤y m¤t các châu Quäng Nguyên cüa ta, vua ta sai Ðào Tôn Nguyên ra
ðßa con voi ðã dÕy thu¥n r°i cho nhà T¯ng, ð¬ xin lÕi ð¤t Quäng Nguyên và dân mà T¯ng ðã d¡t voi v«. Nhà
T¯ng h©n v¾i nß¾c ta nªu trä lÕi h½n nghìn dân Châu Ung ðã b¡t làm tù binh, thì s¨ trä hªt ð¤t · ð¸a gi¾i nß¾c
ta, Vua ta ra l®nh chï trä ðµ 200 ngß¶i, trai thì thích vào trán chæ "Thiên tØ binh" gái thì thích vào tay tä chæ
"quan khách" cho xu¯ng thuy«n ch· ði, l¤y ð¤t trát kín cä các cØa s±, trong thuy«n ð¯t nªn, làm cho không
1

Nay là làng Bäo Tháp, xã Ðông CÑu, huy®n Gia Lß½ng, B¡c Ninh.
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biªt rõ lúc nào là ngày và ðêm, ðßa ði ðß¶ng bi¬n, vài tháng m¾i v« ðªn n½i. Ngß¶i T¯ng gi§n vi®c ðó l¡m,
nhßng ðã trót h©n, nên giä 4 châu v« cho nß¾c ta.
Nhà T¯ng l¤y ðßþc châu Quäng Nguyên, ð±i tên là Thu§n Châu, cho Ðào B§t làm Tri châu. B§t b¸
chªt ngay. Quan quân cûng có nhi«u ngß¶i chªt vì chß¾ng khí, nên T¯ng chán l¡m, khi ¤y nß¾c ta trä lÕi tù
binh châu Ung và Liêm nên cùng giä ð¤t lÕi cho nß¾c ta. T¯ng có câu th½: "Vì tham voi Giao Chï, ð¬ m¤t
vàng Quäng Nguyên" là chï vào vi®c biªu voi ð¬ xin lÕi ð¤t này ðó.
Tß½ng truy«n: Khi Thß¶ng Ki®t ðánh T¯ng, c¡m trÕi dña theo sông Nhß Nguy®t, có mµt ðêm nghe có
tiªng ð÷c to r¢ng: "Nam qu¯c s½n hà Nam ðª cß, Ti®t nhiên ð¸nh ph§n tÕi thiên thß, Nhß hà ngh¸ch l² lai
xâm phÕm, Nhæ ðÆng hành khan thü bÕi hß". Có 2 anh em tß¾ng quân h÷ Trß½ng, mµt ngß¶i tên là H¯ng,
mµt ngß¶i tên là Hát ð«u là danh tß¾ng cüa Tri®u Vi®t Vß½ng, sau khi m¤t thß¶ng có linh Ñng, các tri«u trß¾c
phong cho vß½ng tß¾c. Lúc ¤y có công lui ðßþc quân T¯ng, vua Lý phong cho mµt v¸ là Khß¾c D¸ch ÐÕi
Vß½ng ð«n th¶ · sông Long NhÞn Tam ký, mµt v¸ là Cäm Linh ÐÕi Vß½ng, ð«n th¶ · sông Nhß Nguy®t.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nß¾c ta ðánh nhau v¾i quân nß¾c Trung Hoa nhi«u l¥n, t× vua
Nam Ðª tr· v« trß¾c, vi®c ðã lâu r°i, sau này vua Ngô Tiên Chúa ðánh BÕch Ð¢ng, vua Lê
ÐÕi Hành ðánh tr§n LÕng S½n, vua Tr¥n Nhân Tôn ðánh ðu±i ðßþc Toa Ðô, Thoát Hoan,
nhæng tr§n ðßþc vë vang ðó là câu chuy®n hãnh di®n cüa nß¾c ta, nhßng ð«u là gi£c ðªn
ð¤t nß¾c, b¤t ð¡c dî mà phäi Ñng chiªn. Còn ðªn ðß¶ng ðß¶ng chính chính ðem quân vào
nß¾c ngß¶i, khi ðánh không ai ð¸ch n±i, khi kéo quân v« không ai dám ðu±i theo, nhß tr§n
ðánh Ung Liêm náy th§t là ð® nh¤t võ công, t× ð¤y ngß¶i nß¾c T¥u không dám coi thß¶ng
chúng ta, ðªn nhæng ð° c¯ng, hình thÑc th½ t×, không dám hà trách, chï sþ lÕi sinh ra hi«m
khích. Ðªn th½ t× cüa nß¾c ta ðßa cho Trung Hoa chï dùng có hai t¤m ván s½n ðen, li®t tên
vài v¸ ðÕi th¥n dùng ¤n tín Trung thß môn hÕ mà ðóng vào, thª thì tri«u Lý ðßþc tr¸ch v¾i
t¯ng nhi«u l¡m.
Quan Thái sß Lý ÐÕo Thành m¤t. Khi trß¾c bà Thái h§u Linh nhân tham dñ vi®c tri«u ðình, Lý
Thßþng Cát c§y là quan Ngñ vû cùng tham dñ chính sñ, ÐÕo Thành không hþp ý v¾i Thßþng Cát, li«n xin b±
ra làm quan ngoài; Ðªn khi ông lÕi vào phø chánh, kªt sÑc trù hoÕch, ðßþc nhi«u ði«u b± ích cho vi®c trong
tri«u và ngoài biên gi¾i. Nay ông m¤t ði, ai cûng tiªc.
Lê Vån Th¸nh ði sang tri«u ðình T¯ng bàn vi®c cß½ng gi¾i. Vån Th¸nh ði ðªn Quäng Tây, hµi ngh¸ v¾i
Thành Trác tri«u T¯ng, vi®c gì cûng üy khúc, không có bi®n bÕch, l¤y lý giäi quyªt d¥n, có câu nói b°i th¥n
tranh ch¤p, vua T¯ng khen là cung thu§n, ban cho áo và ðai, nhân thª giä cho nß¾c ta Bäo LÕc 6 huy®n Túc
Tang 6 ðµng.
Vån Th¸nh thung dung chu toàn, không c¥n phí l¶i, mà làm vua T¯ng phäi khen, giä cho 6 huy®n ðã
b¸ xâm chiªm, th§t là v¸ sÑ th¥n giöi.
Vua cho thì các ngß¶i có vån h÷c trong thiên hÕ, ð¬ xung vào làm quan vi®n Hàn lâm, MÕc Hi¬n
Tích ðßþc trúng tuy¬n, vua xu¯ng chiªu cØ ông làm chÑc H÷c sî.
Vua l§p nên Bí Thß Các và ð¸nh ra vi®c thu thuª, m²i mçu 3 thång lúa, ð¬ c¤p lß½ng cho quân.
Lê Vån Th¸nh mßu làm phän, b¸ an trí · Thao Giang. Vån Th¸nh có ngß¶i th¥y t¾ là ngß¶i nß¾c ÐÕi
Lý, biªt biªn hóa kÏ thu§t; khi ¤y ông làm chÑc Tam công c¥m quy«n chính trong nß¾c, li«n manh tâm kh·i
loÕn, g£p khi Vua ði ch½i h° Dâm Ðàm (Tây h°), ngñ trên thuy«n xem cá, h¯t nhiên kh·i lên ðám mây ðen,
trong ðám t¯i m¶ nghe có tiªng chèo thuy«n r¨ nß¾c ðªn g¥n thuy«n Vua, Vua l¤y cây giao ném, ch¯c lát
ðám mây ðen tan m¤t, trong thuy«n th¤y có con h±, ngß¶i ðánh cá là Møc Th§n l¤y lß¾i vung ra chøp lên
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con h±, thì là quan Thái sß Lê Vån Th¸nh. Vua l¤y c¾ Th¸nh là ðÕi th¥n có công giúp nß¾c, không nÞ giªt, chï
ðem ðày · ð¥u trÕi Thao Giang1 thôi.
Thái h§u phát ti«n · nµi phü chuµc con gái nghèo ðem thân c¥m bán, v« gä cho ngß¶i hóa vþ.
Khi Thái h§u giæ tri«u chính, th¸ næ có tµi gì mà b¸ giªt, vi®c ¤y còn nhçn tâm làm ðßþc, nay m¾i
xám h¯i làm phúc thì muµn l¡m r°i.
Lý Giác · Di-n Châu biªt thu§t lÕ, có th¬ biªn cây cö thành ngß¶i, âm mßu kh·i loÕn, vua sai Lý
Thß¶ng Ki®t ði ðánh, Giác chÕy sang Chiêm Thành, nói cho biªt hªt hß thñc trong nß¾c, vua Chiêm là Chª
Ma Na nhân thª vào cß¾p nß¾c ta, l¤y lÕi ðßþc 3 châu Ð¸a Lý mà Chª Cü ðã dâng khi trß¾c. Thß¶ng Ki®t
ðánh ðßþc quân Chiêm, ngß¶i Chiêm lÕi phäi nµp giä lÕi ð¤t ¤y.
Lý Thß¶ng Ki®t m¤t.
Thß¶ng Ki®t là tß¾ng tài, nhi«u mßu lßþc lúc nhö vì có tß¾ng mÕo xinh ð©p, tñ thiªn, ð¬ vào làm
Hoàng môn chí h§u, ðánh bÕi ðßþc quân T¯ng, bình ðßþc gi£c Chiêm, danh v÷ng, công danh ngày thêm
tr÷ng.
Vua ð¡p ðê C½ Xá.
Vua kén ch÷n con tôn th¤t làm con th×a tñ. Vua ðã cao tu±i, chßa có con th×a tñ, nên l§p nhi«u bà
H§u, làm ðàn chay c¥u ðäo; ðªn b¤y gi¶ em vua là Sùng Hi«n H¥u sinh ra con trai là Dß½ng Úc nuôi · trong
cung, m¾i 2 tu±i mà thông minh lanh l©, Vua r¤t yêu, xu¯ng chiªu cho l§p Dß½ng Úc làm Thái tØ.
Phu nhân Sùng Hi«n có mang thai, v×a lúc v¸ sß T× ÐÕo HÕnh · núi ThÕch Th¤t ðªn ch½i nhà, nói
chuy®n v« vi®c c¥u tñ, v¸ sß h©n r¢ng ðªn khi sinh t¤t phäi bäo ông trß¾c, ðªn lúc khó sinh, Sùng Hi«n H¥u
nh¾ t¾i l¶i v¸ sß, sai ngß¶i ðªn bäo, v¸ sß l§p tÑc t¡m rØa thay qu¥n áo vào trong chùa Thi Giä mà m¤t, phu
nhân li«n sinh con trai, tÑc là Dß½ng Úc. Núi ThÕch Th¤t · làng L§t Sài, huy®n Yên S½n2, cao nh÷n xinh ð©p,
m÷c · giæa ð¤t b¢ng. Trong s½n ðµng có vªt ð¥u, l¯t chân in vào ðá, hình gi¯ng v¦y r°ng, ngß¶i ta nói ðó là
n½i thi giä. Ngß¶i làng l¤y làm lÕ, ð¬ thây vào trong khám mà th¶, hàng nåm cÑ ngày 7 tháng 3 là ngày ðÕi
hµi cüa xÑ ¤y, ðªn nåm Vînh LÕc, ngß¶i Minh ð¯t xác ¤y ði, ngß¶i làng ¤y m¾i tô tßþng th¶ ngang v¾i vua
Th¥n Tôn. Trong nåm Quang Thu§n ð¶i Lê, vua sai Nguy-n ÐÑc Trinh c¥u tñ · trong ðµng, có ði«m lÕ là
phiªn ðá bay ðªn, mang v« dâng vua, bà Trß¶ng TÕc Thái h§u n¢m mµng th¤y con r°ng vàng chui vào hông
phía hæu, r°i sinh ra vua Hiªn Tôn, t× ð¤y mà ði hi¬n hi®n nhi«u sñ anh linh.
Dã sØ nói: ÐÕo HÕnh là con T× Vinh, nhà ¤y có tiªng là pháp thu§t, chÑ không phäi là cao tång; xem
ngay vi®c thì giäi ð¥u thai, là chuy®n quái lÕ, còn cao tång thì trong lòng sáng su¯t, th¤y rõ tình lý, t¤t không
ðßa pháp thu§t làm mê ho£c ngß¶i ta. Chép sØ thì phäi bö hªt sñ quái d¸, mà chï giæ l¤y vi®c thß¶ng có,
cûng không nên ðßa câu chuy®n th¥n quái làm mê ho£c ð¶i.
Th¶i b¤y gi¶ dân lßu vong · kinh ðô hay · quê ph¥n nhi«u làm ngh« trµm trâu bò, nên dân gian
cùng quçn, vài nhà cày chung mµt con trâu,Vua ra l®nh c¤m giªt trâu, ai giªt mµt con trâu phäi tµi 80 trßþng.
Vua ði ch½i ºng Phong, xem dân cày ruµng công. Mùa thu nåm ¤y ðßþc mùa, Vua lÕi ði xem dân
g£t lúa.
Bà _ Lan Thái h§u m¤t, höa táng · Th÷ Lång.
Vua ra l®nh kén ch÷n hoàng nam ngß¶i nào khoë mÕnh xung vào s¯ lính Ng÷c giai Hßng thánh.
1

Nay thuµc vùng mi«n tây, tïnh Thanh Hóa.

2

Nay là chùa Thày, núi Sài S½n, xã Sài S½n, huy®n Qu¯c Oai, tïnh Hà Tây.
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Vua sai ðóng 2 thuy«n Cänh Hßng và Thanh Lan, t§p tàu chiªn, sØa sang áo giáp và binh khí, vua
thân hành ði ðánh ðµng Ma Sa. Xu¯ng chiªu nói: "Trçm nh§n l¤y c½ nghi®p cüa t± tiên, th¯ng tr¸ dân ðen, coi
dân nào cûng nhß con ðö, nên nß¾c khác mªn lòng nhân mà quì phøc. Dân th¥n cüa ta, thª mà tên tù
trß·ng ¤y bö cä tuª c¯ng, b¤t ð¡c dî trçm phäi thân ðánh. V§y løc quân, phäi nghe m®nh l®nh cüa trçm". B¤y
gi¶ b¡t ð¥u t× Thiên Thu Bµ kéo quân ði; sî khí hång hái lên tråm ph¥n, ðánh phá ðßþc Ma Sa, b¡t tên tù
trß·ng là Ngøy Phang, r°i hÕ l®nh chiêu dø nhân dân cho v« an nghi®p. Khi quân v«, khao tß¾ng sî, qu¥n
th¥n xin dâng tôn hi®u, ð±i niên hi®u là Thiên Phù Du® Vû.
Vua c¤m dân không ðßþc l¤y g§y tre, g² nh÷n ðánh nhau.
Vua ra l®nh b¡t kë tr¯n tránh, (ngß¶i ði b¡t giæ lÕi · nhà riêng, không báo cho quan thì phÕt 80
trßþng. Các thª gia cß¾p ðoÕt kë b¡t ðßþc ¤y ð¬ làm ðÑa · riêng cho mình, thì tµi cûng ð°ng thª).
Vua cho chª ra cái ô ði mßa cán không thÆng. Vua c¤m không ðßþc giªt trâu. Trong t¶ chiªu nói:
"Con trâu là v§t h® tr÷ng cho sñ cày c¤y, làm lþi cho ngß¶i không phäi ít, mà dám giªt ð¬ ån th¸t là phäi tµi".
Nhà T¯ng trä tên th± tù làm phän là MÕc Hi«n v« cho nß¾c ta. Khi ¤y Lê Bá Ng÷c ðánh Quäng
Nguyên, b÷n phän loÕn MÕc Hi«n 7 tên tr¯n vào ð¤t T¯ng, vua ðßa thß sang nhà T¯ng, nên nhà T¯ng
nghiêm sÑc b¡t trä cho nß¾c ta.
Vua xu¯ng chiªu: phàm ðánh ngß¶i ta ðªn chªt, thì phäi tµi 100 trßþng.
Vua c¤m dân gian trong mùa xuân không ðßþc ch£t cây.
Vua sai Nghiêm Thß¶ng sang T¯ng tÕ ân (tÕ vi®c b¡t trä MÕc Hi«n). Ði ðªn Quª Phü, yªt kiªn ty Kinh
Lßþc, ðßþc bäo r¢ng: Hi®n nay Ðông Kinh ðß½ng ð«u b¡t binh mã ðánh nß¾c Kim, l¥n ði này ngña trÕm,
ngß¶i h¥u · ch² nào cûng thiªu, không b¢ng hãy tr· v«. Thß¶ng m¾i tr· v«. Nåm ¤y nß¾c Kim có Ly Ph¥n
vây hãm kinh ðô Bi®n, b¡t 2 Vua ðem v« B¡c.
Sao thiên c¦u xa xu¯ng, có tiªng n± nhß s¤m.
Vua ðau, tri®u qu¥n th¥n vào nh§n di chiªu, r¢ng: "Loài sinh v§t không có loài gì là không chªt, mà
ngß¶i ð¶i ai cûng thích s¯ng ghét chªt, Trçm không cho là phäi. Nghî nhß Trçm khi ít tu±i ðã phäi ch¸u c½
nghi®p l¾n, biªt kính sþ ðã 56 nåm nay, nh¶ T± Tôn phù hµ, biên cänh ðßþc yên, nay chªt ðßþc theo sau
Tiên quân là may l¡m r°i: Thái tØ Dß½ng Úc sÇn có thông minh thành th§t, có th¬ n¯i ðßþc ngôi báu, quan
Thái úy Lßu Khánh Ðàm nên nh¤t tâm phò tá, quan Nµi th¸ Lê Bá Ng÷c phäi phòng b¸ các ði«u b¤t ng¶, ð×ng
bö l¶i Trçm vi®c tang thì ð¬ 3 ngày thôi, vi®c táng c¥n phäi sën nh£t". Ðªn ngày hôm sau thì Vua m¤t, Thái tØ
lên ngôi vua, Bá Ng÷c tuyên th¸ các quan phäi ðªn ngoài cØa ÐÕi Hßng ðþi m®nh, ðóng hªt các cØa thành,
nghiêm c¤m cä nµi ngoÕi; mµt ch¯c cØa nách phía hæu m· ra, c¤m quân ðÑng s¡p hàng · dß¾i ði®n, dçn
qu¥n th¥n vào sân r°ng. Vua sai Bá Ng÷c tuyên dø chï r¢ng: "Tiên ðª ðã thång hà, ngôi tr¶i không th¬ ð¬
không ðßþc, Trçm lên n¯i ngôi, lo l¡ng vô cùng, các khanh phäi nh¤t tâm giúp Trçm không nhæng không
phø lòng Tiên Ðª, mà cûng là cùng v¾i nß¾c cùng yên hß·ng phúc", qu¥n th¥n lÕy m×ng ai n¤y khóc cä.
Vua xu¯ng chiªu cho thiên hÕ cÑ yên nghi®p làm ån nhß cû
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Nhân Tôn có h÷c cao minh, hi¬u rõ vi®c ð¶i, biªt nghî ðªn
ngß¶i m¤t ngß¶i còn, th¤u l¨ tØ sinh, xem nhß m¤y câu nói khi s¡p m¤t, không phäi ngß¶i
không biªt ðÕo lý không quan tâm ðªn vi®c s¯ng chªt. Tuy thª, vua Nhân Tông nói ra là
ngß¶i biªt rõ ðÕo, vua Th¥n Tôn s· hành lÕi là th¤t hiªu. Th¬ l® ð¬ tang ng¡n ngày t× Hán
Vån Ðª nêu ra trß¾c, vì ông h÷c ðao Hoàng Lão, vi®c gì cûng lui mµt nß¾c, nên m¾i thành
ra có l²i. Vua Cänh Ðª cûng theo nhß thª, toÕi thành vi®c b¤t hiªu ð¬ lÕi nghìn ð¶i sau. Vua
Th¥n Tôn còn nhö tu±i chßa hi¬u l-, mà qu¥n th¥n cûng không ai cán gián, sao thª?
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TH…N TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua tên là Dß½ng Úc, con Sùng Hi«n H¥u, vua Nhân Tôn nuôi, · ngôi 11 nåm. Khi vua m¾i lên ngôi
hãy còn tính trë con, ðªn khi l¾n biªt tu b± chính sñ, dùng ngß¶i hi«n tài, cûng là v¸ vua có th¬ thành hi«n
quân ðßþc, duy chï có vi®c sùng ðÕo Ph§t quá, thích các ði«m t¯t, là ðáng cß¶i thôi.
Niên hi®u Thiên Thu§n thÑ nh¤t, Vua xu¯ng chiªu: phàm ngß¶i dân có ði«n th± b¸ l¤y sung công và
ngß¶i dân phäi biên vào s± làm ði«n nhi và lµ ông, nay ð«u tha hªt. (Ði«n nhi và lµ ông ð«u là ngß¶i làm ðày
t¾ ð¬ ngß¶i sai khiªn).
Vua tång thß¾c v¸ và ph¦m tr§t cho các quan vån, võ. Lê Bá Ng÷c làm Thái phó, tß¾c là ÐÕi liên
ban, Mâu du ðô làm Giám ngh¸, tß¾c v¸ Nµi Thßþng Chª, ð¬ ð«n công giúp vua khi m¾i lên ngôi.
Vua xu¯ng chiªu: "Trong nß¾c có tang không ai ðßþc cßÞi ngña và ði xe lam sß" (ki¬u xe thª nào
không khäo cÑu ðßþc).
Vua sai sÑ th¥n sang T¯ng báo cáo vi®c Vua m¾i lên ngôi, sai quan ðªn nß¾c Chiêm Thành tuyên b¯
t¶ chiªu khi Vua lên ngôi.
Nß¾c Chân LÕp vào cß¾p ð¤t Ngh® An, Vua sai Công Bình ðem quân ra ðánh · bª n Ba Ð¥u Bµ, b¡t
ðßþc chü tß¾ng và quân lính cüa ð¸ch, quân sî v« dâng tù binh ðã b¡t ðßþc, Vua cho là nhà Ph§t phù hµ m¾i
ðßþc thª, bèn ðªn chùa tÕ ân.
T× lúc ra quân ðªn lúc báo ti®p m¾i g¥n hai tháng, truy nguyên công ðánh phá ðßþc gi£c là công
cüa tß¾ng và sñ khó nh÷c cüa lính, không có l¶i khen ngþi úy lÕo, mà chï quy công cho Ph§t, thª thì phàm
nhæng ngß¶i lßng ðeo áo giáp, tay ch¯ng ng÷n giáo, ð«u không có chút công gì ðáng khen, còn khuyªn
khích tß¾ng sî sao ðßþc?
Qu¥n th¥n dâng tôn hi®u lên Vua, Vua nói: "Trçm tu±i trë n¯i nghi®p l¾n, thª mà ngß¶i nß¾c sþ oai
ð«u nh¶ các khanh biªt t§n tâm chÑc vø, giúp Trçm các ði«u s½ sót không nghî t¾i".
Vua cho ðµ 4 ngß¶i lão binh làm thày tång.
Lão binh mà ðµ làm thày tång, m¤t hªt khí hùng cß¶ng ði r°i. Bö kiªm mà l¥n chu²i tràng hÕt, c·i
chiªn bào mà khoác áo cà sa, ng°i · trong cØa không v¡ng vë, sao không nghî ðªn tình cüa khuê phø vþ các
chiªn sî ðß½ng mong möi ðßþc vui cänh cu¯c ruµng, ðßa c½m trong lúc lu¯ng tu±i.
Vua cäi cho Lê Bá Ng÷c là h÷ Trß½ng.
H÷ cüa tr¶i cho, không th¬ ngß¶i ta làm ðßþc, yêu mµt v¸ b¥y tôi mà cho cäi sang qu¯c tính, ngß¶i
ta còn chê là cßÞng ép, nay Bá Ng÷c là ðÕi th¥n cho cäi h÷ Lê sang h÷ Trß½ng là nghîa gì? Ðó cûng là vi®c
làm cüa ngß¶i còn tính trë con ð¤y!
Vua tôn thân phø làm Thái Thßþng hoàng, thân mçu là Ð² Th¸ làm Thái h§u.
Vua Th¥n Tôn ðã 14 tu±i, tuy không có tß ch¤t nhß vua Hán Chiêu, nhßng sao lÕi không biªt nh¾
ðªn cái ân vua Nhân Tôn là cha, thì Sùng Hi«n H¥u phäi là Hoàng thúc, nhß vi®c Hiªu Tôn ð¶i T¯ng xØ v¾i
Tú An Hy Vß½ng, là ð¬ tö ra có mµt g¯c thì m¾i phäi, bây gi¶ lÕi tß ân v¾i ngß¶i ðë ra mình, là c¾ sao thª?
Dân b¡t ðßþc con hß½u tr¡ng, · r×ng Giang Ð¬.
Trong sØ ð¶i vua Th¥n Tôn chép ðªn 29 ði«m t¯t, mà ði«m con hß½u ðªn tám l¥n, vì hß½u mà ðßþc
làm quan ðªn ba l¥n, dò xét hß½u mà ðßþc thß·ng hai l¥n. Thích hß½u nhß thª, không biªt dùng ð¬ làm gì,
túng xØ mµt con hß½u lÕc m¤t, lÕi ðªn sai nhi«u ngß¶i vác giáo ði ðu±i, th§t ðáng cß¶i l¡m.
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Vua sai làm th¥n chü vua Nhân Tôn, rß¾c vào th¶ · Thái Th¤t (Thái Miªu).

Chü là ð¬ hình tßþng th¥n · ðó, th¥n nß½ng tña vào cái chü. Tª ngu thì m¾i làm th¥n chü, hªt tª ngu
thì m¾i ð±i th¥n chü, ðã ð±i th¥n chü r°i, thì m¾i ðßþc rß¾c vào th¶ · miªu, là l- phäi thª ðó. Cho nên theo
l- thì phäi có 2 th¥n chü: 1 ngu chü và 1 th¥n chü. Ngu chü làm b¢ng g² dâu, cao 1 thß¾c 5 t¤c, không ð«
tên thøy; th¥n chü làm b¢ng g² táo, rØa nß¾c th½m, lau khån løa, ð« chæ mñc, r°i quét s½n d¥u ra ngoài.
Th¬ chª cüa nhà T¯ng: Ðßa tØ cung (quan tài vua) lên hoàng ðß¶ng, l- yªm toàn (bö xác chªt vào
quan tài mà che ð§y lÕi) s¡p xong, quan Nµi yªt rß¾c ngu chü ðªn trß¾c quan tài, tâu xin th¥n linh nh§p vào
ngu chü, li«n rß¾c lên xe ðßa lên ði®n, ch¶ che ð§y n¡p quan tài xong thì làm l- tª ngu thÑ nh¤t. T× l¥n tª
ngu thÑ hai ðªn thÑ nåm ð«u làm l- tÕi Hành cung · d÷c ðß¶ng, các quan làm l-. L¥n tª ngu thÑ sáu làm tÕi
kinh ðô, quan Chánh khanh làm l-; l¥n tª ngu thÑ bäy ðªn thÑ chín thì vua làm l-, các quan làm b°i tª. Khi
chín l¥n tª ngu xong r°i, thì làm l- t¯t kh¯c mà rß¾c vào th¶ · miªu. L- tª ngu ðªn chín l¥n này có t× ð¶i nhà
Chu, ðªn ð¶i nhà T¯ng không thay ð±i. Chu Vån Công ð£t ra ba l¥n tª ngu, ðó là l- tª ngß¶i sî, c§n lai dùng
làm qu¯c l-, theo nhau làm l² m², chßa có xét khäo kÛ. Ngß¶i giæ vi®c nß¾c cäi chính m¾i ðßþc.
Vua xu¯ng chiªu c¤m nô tÏ nhà Vß½ng, H¥u không ðßþc Ö thª ðánh ngß¶i, nªu phÕm c¤m l®nh ðó
thì phÕt gia chü.
Vua xu¯ng chiªu con gái các quan ðªn tu±i c§p kê ch¶ ð¬ tuy¬n vào cung c¤m, ngß¶i nào không
trúng tuy¬n nhiên h§u cho ði l¤y ch°ng.
Vua ra l®nh c¤m con gái dân gian không ðßþc b¡t chß¾c l¯i ån m£c nhà quan. C¤m thày t¾ nhà
quan không ðßþc l¤y con gái nhà quan.
Sáu cung cüa nhà vua thiªu gì phi t¥n, mà cûng phäi kén ngß¶i hi«n thøc m¾i phäi, ðâu lÕi có xét
kh¡p con gái bách quan ð¬ tìm s¡c ð©p. Xßa kia Tôn Hi®u, và T¤n Vû ðã làm nhß thª. Nay vua Th¥n Tôn
cùng mµt thói ¤y, ham mê næ s¡c quá l¡m.
Vua xá tµi nhân thiên hÕ, lÕi xá tù ½ phü Ðô Hµ.
Nåm nào cûng xá, thì b÷n gian còn sþ gì næa. Trµm cß¾p ðã có nhi«u mà vua Th¥n Tôn làm cho
chúng nó ðßþc tø h÷p vào sào huy®t r×ng r§m. LÕm døng thuyªt gi¾i sát cüa nhà Ph§t, tha các kë phÕm tµi
chªt ð¬ hÕi lß½ng dân, lÕi chï làm cho ng¡n ð¶i mình lÕi ðó thôi. Nhß Vû H¥u ð¶i Hán, không xá kë có tµi,
m¾i th§t là biªt cách tr¸ dân.
Nß¾c Chiêm Thành sai sÑ ðªn c¯ng, Vua ðß½ng ðánh c¥u, cho sÑ nß¾c Chiêm vào xem.
Vua Huy Tôn ð¶i Ðß¶ng giöi v« ðá c¥u, tñ khoe nªu thi, thì s¨ trúng TrÕng Nguyên, ngß¶i phß¶ng
chèo nói: "Nªu g£p phäi vua Nghiêu, vua Thu¤n làm l- quan, sþ không khöi b¸ ðu±i ra m¤t"; l¶i này th§t chê
mïa mai l¡m. Vua Th¥n Tôn ðem vi®c ðá c¥u khoe v¾i sÑ th¥n nß¾c Chiêm, uy nghi cüa nß¾c ðâu có nhß
thª ðßþc?
Nguy-n Mãi · làng Thái Bình dâng con hß½u tr¡ng, lính · ðµi quân Tä Vû Ti®p là Ð² Khánh dâng
con cá vàng, Vua cho là ði«m t¯t. Lý Phøng Án là HÕp Môn sÑ nói r¢ng: "Ðó là nhæng v§t nhö m÷n có gì là
ði«m t¯t".
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Thái Tôn thích ði«m t¯t, nhß vi®c vàng bÕc sän sinh ra; nhß
vi®c có r°ng vàng hi®n ra, chï có mµt ngß¶i thày chùa cho là b¤t thß¶ng. Vua Th¥n Tôn
thích ði«m t¯t, nhß vi®c dâng con hß½u, con cá. Ðªn vi®c con cá yªt tùng chï mµt mình
Phøng Án cho là phi thøy, cä tri«u các quan chï ð«u xu n¸nh, mµt ngß¶i nhà chùa lÕi dám
nói thÆng, viên quan nhö dám can ngån, các quan vån võ tÕi tri«u ðáng h± th©n l¡m.
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Vß½ng CØu là lính · ðµi quân ThÕch Hßng Vû dâng con rùa "Løc mâu", trên lßng có hình nhß quä
lñu, Vua xu¯ng chiªu cho quan H÷c sî bi®n lu§n hình ¤y, thành ra 8 chæ: "Thiên hß hÕ th¸ Thánh nhân vÕn
tuª"1.
SØ th¥n bàn r¢ng: Gi¯ng rùa thiêng là vì nó báo tri®u chÑng; sau vi®c rùa · LÕc
Thüy , · ðâu cûng thª, ch² ðen ch² tr¡ng gián cách nhau, có gì là lÕ, mà xuyên tÕc, phø hµi
thành ra hai chæ, b¯n chæ, tám chæ, chï là tñ d¯i mình ð¤y thôi. Xßa kia nß¾c Tiêu T« b¡t
ðßþc 2 con rùa, cûng có chæ VÕn hoan, VÕn t«, có quë Thu¥n t¯n, Thu¥n ðoài, mà không
cÑu vãn ðßþc vi®c m¤t nß¾c, xem thª rõ ràng con rùa không phäi là ði«m t¯t.
2

Vua xu¯ng chiªu cho Lý Công Tín ðßþc ra vào trong cung c¤m mà tâu vi®c, không ai ðßþc ngån
cän.
Trong cung c¤m không phäi là n½i các ðÕi th¥n ðßþc ra vào, nªu mà Công Tín có tà tâm thì bà Lê
H§u ðã là Dß½ng Quý Phi cüa An Lµc S½n r°i, còn ðþi ðâu ðªn Anh Vû m¾i dám th¤t l-. Vi®c b¤t chính
trong nhà vua Th¥n Tôn, là vì không biªt phòng b¸ c¦n th§n ngay t× trß¾c ðó.
Vua cho v¸ tång là Minh Không làm qu¯c sß: Khi b¤y gi¶ vua ðau n£ng, thu¯c u¯ng vào không kiªn
hi®u, Minh Không chæa khöi, nên m¾i cho làm qu¯c sß.
Ð¶i truy«n lÕi r¢ng: Khi ÐÕo HÕnh s¡p thi giäi (h°nn trút khöi xác), l¤y thu¯c và th¥n chú giao phó
cho h÷c trò là Nguy-n Chí Thành tÑc là Minh Không mà bäo r¢ng: "20 nåm sau qu¯c vß½ng có ðau thì ðem
mà chæa", thuyªt này xu¤t xÑ · sách trích quái. NgoÕi truy®n lÕi nói: "T× Vinh là thân phø ÐÕo HÕnh vì pháp
thu§t b¸ thày tång ÐÕi Ðiên giªt m¤t, ÐÕo HÕnh nghî cách báo thù cho cha, vào tu ðÕo · chùa Hß½ng Tích, ði
ðß¶ng g£p Kh±ng Minh Không kªt bÕn cùng ði, ðªn chùa Vân Mông, nhà thày trao cho th¥n thông quyªt, ·
ðó 3 nåm r°i t× giã tr· v«, ÐÕo HÕnh mu¯n thØ pháp thu§t, n¤p vào n½i hi¬m, hóa làm con h± ð¬ d÷a Minh
Không, Minh Không biªt, trách là có tà hÕnh, và lÕi có l¶i th¥n chú, ÐÕo HÕnh th©n và h¯i, tÕ l²i nói: "Nghi®p
thai sinh chßa tr× bö hªt, dám phi«n giäi thoát cho". ÐÕo HÕnh v« am, Minh Không v« Giao Thüy. Sau nghe
ÐÕo HÕnh thi giäi, Minh Không cß¶i, nói: "V¸ hòa thßþng này còn mµ phú quí · cõi ð¶i chång?". Ðªn khi ¤y
vua Th¥n Tôn b¸ ðau, kêu g¥m mu¯n hóa ra con h±, u¯ng thu¯c không kiªn hi®u, nghe có lû trë con hát
r¢ng: "Døc y Lý CØu Trung, tu ð¡c Kh±ng Minh Không". Bà Thái h§u nghe tiªng hát, m¶i Minh Không ðªn,
khi t¾i n½i, trình bày thuyªt nhân quä cho vua nghe, vua giác ngµ, khöi b®nh. Minh Không có câu k® r¢ng:
"KÏ lân ð° h§u mÕt, nguy®t v÷ng ðáo trung thiên". Ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ không hi¬u. Sau vua · ngôi và tu±i th÷
ðúng nhß l¶i k®.
Minh Không ngß¶i làng Ðàm Xá, huy®n Gia Vi-n, lÕi · chùa Phä LÕi, huy®n Giao Thüy có tô tßþng
th¶, m¤t vào nåm ÐÕi Ð¸nh thÑ 2, ðßþc 76 tu±i.
SØ th¥n bàn r¢ng: Tri«u Lý sùng ðÕo Ph§t, t× VÕn HÕnh n±i tiªng, nhi«u ngß¶i mµ
và b¡t chß¾c, ðªn Dß½ng Không Lµ, Nguy-n Giác Häi ð«u là ngß¶i Thanh Häi, th¶ Hà
TrÕch Sa Môn làm thày; lÕi có Thông Huy«n Chân Nhân cûng có ðÕo pháp cao, cho nên
vua Nhân Tôn có câu: "Giác Häi tâm nhß häi, Thông Huy«n ðÕo hñu huy«n". Nhßng mà g÷i
ðßþc r°ng xu¯ng, phøc ðßþc h± dæ, không phäi là tài bình loÕn cÑu nguy, bß¾c vào ch¯n
không, bay ðßþc lên tr¶i, không phäi là kª sách tr¸ dân giæ nß¾c, chï cûng nhß loÕi La Th§p,
Ð° Tr×ng ðó thôi, có ích gì cho ð¶i, thª mà ð¶i vua nào cûng làm cho Ph§t giáo thành ra

1

Thß trên tr¶i truy«n xu¯ng Vua ðßþc vÕn tuª.

2

Vua Vû b¡t ðßþc con rùa · LÕc Thüy theo vªt trên lßng rùa mà làm ra H°ng PhÕm cØu trù.
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th¥n d¸, còn ðªn có ông vua ð¬ riêng mµt s¯ dân làm ngß¶i h¥u · chùa, thì mê ho£c quá
l¡m.
Trong sØ có chép Hoàng Bà m¤t, Ngô Sî Liên cho r¢ng: Hoàng Bà là "Bäo mçu".
Nªu quä th§t là Bäo mçu, thì chép thª nào? So v¾i c± l- thì không có, dùng b¢ng qu¯c tâm
thì không chính nghîa. Có quan h® gì mà cûng chép vào sØ.
Ngh® An có ðµng ð¤t, nß¾c sông ðö nhß máu.
G£p nåm ðÕi hÕn, vua xu¯ng chiªu qu¥n liêu hµi ngh¸. PhÕm Tín xin tª Hu ð¬ c¥u ðäo.

Trong th¶i gian 10 nåm không nåm nào là không ðÕi hÕn, khi thì c¥u ðäo · cung Báo Thiên, khi thì
c¥u ðäo · chùa Pháp Vân, may mà tr¶i mßa, thì quy công cho Thích Già, chßa th¤y có mµt l¶i nào tñ trách
mình hay ban mµt ân ði¬n thß½ng dân nào; ðªn b¤y gi¶ giao qu¥n th¥n hµi ngh¸, chính sñ th¶i ¤y thiªu sót,
dân gian ðau kh±, lÕi không có vi®c gì ðáng nói hay sao? Hµi ngh¸ trong mµt nhà, vçn cÑ m¶ m¶ m¸t m¸t,
ngoài sñ xinh tª Hu ð¬ c¥u ðäo, không có vi®c gì ðáng can gián, bày tö, chï l¤y sñ dâng t¶ bi¬u m×ng ði«m
t¯t làm công vi®c b±n ph§n, là t§n trung v¾i vua; nhân tài hèn kém, ðáng than th· l¡m.
Vua b¸ ðau, Hoàng tØ là Thiên Lµc m¾i 7 tu±i, ðã ðßþc l§p làm th×a tñ. Khi ¤y ba bà phu nhân: Cäm
Thánh, Phøng Thánh và Nh§t Phøng mu¯n cäi l§p ngß¶i khác, h¯i lµ cho T× Vån Thông ð¬ tán thành vi®c
ðó, v×a g£p lúc Vån Thông ðßþc tri®u vào thäo t¶ di chiªu, Vån Thông chßa dám xin cäi, chï c¥m bút không
ch¸u viªt, mµt lát, ba bà phu nhân ðªn, cùng ngh©n ngào nói: "Lû th¥n thiªp ðßþc biªt ð¶i c± l§p con trß·ng
không l§p con thÑ, Thiên Lµc là con ngß¶i thiªp yêu,mà m© lÕi có tính ghen, m© con lû th¥n thiªp tránh khöi
nÕn sao ðßþc?". Vua bäo r¢ng: "Thiên Tµ là con trß·ng, nên ðßþc ch¸u nh§n c½ nghi®p l¾n. Thiên Lµc thì nên
phong cho làm Minh ÐÕo Vß½ng". Ngày hôm sau, vua m¤t, Thái tØ là Thiên Tµ lên ngôi vua, cäi niên hi®u là
Thi®u Minh, tôn bà m© là Cäm Thánh Lê Th¸ lên làm Hoàng Thái h§u.
Sách Quª Häi chí cüa PhÕm Thành ÐÕt ð¶i T¯ng, có nói: "Vua Anh Tôn có ngß¶i anh b¸ phª, ðäng
cüa ngß¶i ¤y chÕy sang t¯ cáo v¾i nhà T¯ng, nhà T¯ng lÕi b¡t tµi ngß¶i ¤y; ý t¤t là Thiên Lµc.
SØ th¥n bàn r¢ng: "Vua Nhân Tôn nuôi ngß¶i con nuôi, không ð£t quan Sß, Phó
hi«n ð¬ dÕy bäo, nên n²i vua Th¥n Tôn ðã ðÑng tu±i; mà chßa biªt l- nhÕc. Vua m¤t còn ð¬
ðó, mà ði rß¾c l§p Thái h§u, làm con vua Nhân Tôn, mà tôn riêng ngß¶i sinh ra mình, ð«u
là sñ l²i l¥m l¾n cä. Ðªn sñ bình ðßþc gi£c mà tÕ ân Ph§t, dâng con hß½u mà cho làm quan,
vô c¾ mà tha thù tµi, kén gái ð©p mà c¤m giá thú, hành vi càn b§y, không ðßþc mµt vi®c gì
làm phäi l¨. Kinh D¸ch, nói r¢ng: "G£p phäi v¸ vua âm nhu, t¤t phäi có bày tôi dß½ng cß½ng
ð¬ mà giúp ðÞ, m¾i làm nên vi®c". Vua Nhân Tôn 7 tu±i mà làm vua, ðßþc ÐÕo Thành giúp
cho, mà m÷i chính sñ ðßþc sØa sang; Vua Cao Tôn lên 2 tu±i n¯i ngôi, có Hiªn Thành biªt
l¨ phäi mà ðánh tan mßu mô phª l§p, còn vua Th¥n Tôn, Anh Tôn thì tä hæu không ðßþc
ngß¶i nào, ðªn n²i chính sñ thiªu sót r¯i ren, kë gian tà làm loÕn tri«u chính. Cho nên dùng
ngß¶i ð¬ lên ngôi tß¾ng, không th¬ nào không th§n tr÷ng ðßþc.

ANH TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua tên là Thiên Tµ, con trß·ng vua Th¥n Tôn, làm vua ðßþc 37 nåm. Trong khi l§p con n÷ phª con
kia mà không ho£c v« l¶i ngß¶i ðàn bà, biªt gØi con cho ngß¶i b¥y tôi hi«n cûng xÑng ðáng là v¸ vua biªt
trách nhi®mcüa mình. Nhßng mà không biªt phân bi®t kë gian tà, không xét công minh vi®c hình phÕt, ðªn
n²i có thiên tai luôn luôn, gi£c cß¾p,n±i lên, chính sñ bö bê, là ðáng chê trách.
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Niên hi®u ÐÕi Ð¸nh thÑ nh¤t, kë ði bói là Thân Lþi tñ xßng là con vua Nhân Tôn, tø ðäng chiªm cÑ
hai châu Thßþng Nguyên, HÕ Nông kh·i loÕn, tiªm xßng là Nam Bình Vß½ng, nói rêu r¢ng nó có thu§t døng
binh giöi, ð¬ uy hiªp các ðµng Mán · bên gi¾i, ai cûng phäi sþ, nôn nao; quan · biên gi¾i dâng thß tháo c¤p,
vua xu¯ng chiªu cho Lßu Vû Xßng, HÑa Viên ðem quân ðªn ðánh, ðóng quân · sông Bác Ðà, g£p toán thüy
quân cüa tên Lþi ðánh nhau, Vû Xßng thua; tên Lþi th×a thª xua ðu±i cä nhân dân Châu Vînh Thông và Cäm
Hóa ðªn ðánh phü Phú Lß½ng, vây hãm thành phü, kéo quân v« cß¾p kinh ðô. Vua sai quan Thái úy Ð² Anh
Vû ðem quân ra cñ chiªn, g£p quân gi£c · Quäng D¸ch, quân Lþi thua chÕy, ðu±i ðªn sông Nam Hán, b¡t
ðßþc tên thü lînh là Dß½ng Møc, Chu Ái, ðóng cûi giäi v« kinh ðô, tên Lþi chÕy thoát ðßþc thân, chaÕy ðªn
châu Løc Linh, quan Thái phó Tô Hiªn Thành b¡t ðßþc tên Lþi, báo tin lên vua biªt. Vua ngñ · ð«n Thiên
Khánh nh§n tù binh, chém ð¥u tên Lþi, và các tên thü mßu 20 ngß¶i, ngß¶i nào b¸ b¡t phäi theo g£c, thì tha
cho hªt, xu¯ng chiªu chiêu t§p dß ðäng cüa gi£c cho v« an nghi®p.
Niên hi®u Thi®u Hßng thÑ nh¤t, ð¶i T¯ng, quan tïnh Quäng Tây nói r¢ng: "Vua Nhân Tôn nhà Lý có
ngß¶i con cüa cung thiªp sinh ra, không nh§n là con, mà l§p vua Th¥n Tôn. Ngß¶i cung thiªp ¤y chÕy sang
ÐÕi Lý, ð±i tên là Trí Chi. Khi vua Th¥n Tôn m¤t, ÐÕi Lý cho Trí Chi v« nß¾c mu¯n tranh ngôi vua v¾i Anh
Tôn, xin mßþn quân cüa nhà T¯ng, quan tïnh Quäng Tây ðßa vi®c ¤y tâu lên, vua T¯ng xu¯ng chiªu khß¾c
t×. Ch¡c r¢ng Trí Chi v¾i Thân Lþi là mµt ngß¶i, sñ tr¥n tình ð¬ xin nhà T¯ng cho vi®c binh, là nói d¯i ð¬ l×a
nhà T¯ng ðó".
Lßu Vû Xßng dâng con hß½u tr¡ng.
Mµt ð¶i nhà Lý, chính sñ ph¥n nhi«u rµng quá và bö bê, xem nhß Vån Tr¸nh mßu làm phän mà
không b¸ chªt. Vû Xßng thua tr§n mà không b¸ tµi, nh¤t v¸ nín l£ng, chä trách Anh Vû h¯ng hách chuyên
quy«n ðßþc.
Vua ð¸nh phép chuµc ruµng, nh§n ruµng.
C¥m ruµng trong 20 nåm ðßþc chuµc, ruµng tranh nhau trong 20 nåm ðßþc thßa ki®n, có thØa
ruµng bö hoang b¸ ngß¶i canh tác mà phäi tranh ki®n, không ðßþc ð¬ quá mµt nåm. Ruµng ðã ðoÕn mãi mà
ðã có vån khª hay khoán ß¾c thì không ðßþc chuµc. Ai trái l® này thì b¸ tµi 80 trßþng.
Vua c¤m giªt trâu riêng, có tª tñ phäi tâu xin, ch¶ có chï cho m¾i giªt. Ba gia ðình là mµt Bäo, ngß¶i
trong Bäo biªt mà không cáo gi£c, cûng b¸ tµi nhß ngß¶i giªt riêng.
Vua sai xây dñng các ð«n th¶ th¥n.
(Các ð«n th¶ nhß là: núi Tän Viên, B¯ Cái, Ông Nghiêm, Ông Mçu v.v.).
Ngß¶i có yêu thu§t cüa nhà T¯ng là Ðàm Hæu Lßþng tr¯n vào châu Tß Lang, nói d¯i là ði sang sÑ,
dø ngß¶i nß¾c ta ðßa ð° ðäng ðªn cß¾p châu Quäng Nguyên. Khi b¤y gi¶ Nam, B¡c thông hiªu v¾i nhau ðã
lâu, chþt nghe có biên báo, tri«u ðình không hi¬u ra sao, v×a g£p Ty án sát Quäng Tây ðßa vån thß ß¾c h©n
cùng ta ðu±i b¡t Hæu Lßþng, li«n sai lû Dß½ng Tñ Minh ðánh bình ðßþc, b¡t ðßþc Hæu Lßþng h½n 20 ngß¶i
giao trä cho nhà T¯ng, quan Tri châu Ung cüa T¯ng là Tri®u Nguyên nhân lû Hæu Lßþng ðem chém cä.
Vua xu¯ng chiªu kén ngß¶i b± sung vào C¤m quân, chï kén ngß¶i · lµ l¾n, không ðßþc l¤y ngß¶i cô
ðµc.
Vua ra l®nh c¤m ngß¶i Mán Lào · 2 tr¤n ÐÕi Thông, Quy Nhân vô c¾ không ðßþc vào kinh ðô.
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Vua cho l§p ra trang Vân Ð°n1. Khi b¤y gi¶ thuy«n buôn 3 nß¾c Qua Oa, Lµ LÕc, Tiêm La vào trú ·
Häi Ðông ð¬ buôn bán, có nhi«u ð° quí báu cüa xÑ h÷, tiªn lên Vua, Vua sai l§p ra trang Vân Ð°n cho các
ngß¶i buôn ¤y ·. (Hi®n nay châu VÕn Ninh, có phü Lß½ng An ð«u ngß¶i buôn xÑ B¡c · cä, có t× trß¾c).
Nguy-n Dß½ng l§p mßu giªt Anh Vû, không xong, tñ tØ chªt. Khi b¤y gi¶ vua còn nhö tu±i, Anh Vû
giæ cä vi®c nµi ngoÕi, ra vào cung c¤m, thông gian v¾i bà Lê Thái h§u. (Anh Vû ngß¶i ð©p, khéo múa hát, ð¶i
vua Th¥n Tôn ðßþc vào h¥u g¥n Vua, bà Lê Thái h§u yêu tiªng hát và s¡c ð©p, mu¯n tß thông v¾i y ðã lâu,
ðªn lúc ¤y sØa lÕi cung Quäng T× làm r¤t xa xï ð©p ð¨, ngày ðêm ån n¢m v¾i Anh Vû mà Vua không biªt)
nhân c§y có bà Thái h§u yêu lÕi càng kiêu quá, · tri«u ðình mà khoa tay nói l¾n, sai khiªn các quan nhß sai
tôi t¾. Vû Ð¾i, Dß½ng Tñ Minh ð¸nh kª ðánh Anh Vû, g÷i quân sî hô l¾n r¢ng: "Anh Vû làm hung ác, x¤u xa,
kh¡p trong ngoài ð«u biªt, lû th¥n xin giªt y ði". Có chiªu xu¯ng b¡t Anh Vû giam vào ngøc, giao quan Ðình
Úy tra án ðó, bà Thái h§u sai ngß¶i ðßa rßþt th¸t gi¤u kín vàng bÕc vào trong ðó, ð¬ h¯i lµ cho Vû Ð¾i;
Nguy-n Dß½ng biªt chuy®n ðó, bäo Ð¾i r¢ng: "Làm sao anh lÕi tham cüa h¯i lµ mà không tiªc gì ðªn tính
mÕng" bèn c¥m giáo toan ðâm. Ð¾i cß¾p ðßþccây giáo, ngån ði nói r¢ng: "Tµi Anh Vû ðáng chªt, phäi ch¶
m®nh l®nh cüa vua, không nên tñ chuyên". Dß½ng gi§n l¡m, nói ðªn cÑt ðái v¾i Ð¾i và nói: "Vû Ð¾i t¤t chªt
v« tay Anh Vû, ð×ng h¯t r¢ng ta không bäo trß¾c"; nó xong biªt r¢ng mình cûng không khöi chªt, bèn nhäy
xu¯ng giªng tñ tØ. Vua xét vi®c án Anh Vû, phát ðày ði xa, làm kë làm ruµng, bà Thái h§u lo bu°n, l§p ra ðÕi
hµi luôn, xá cho các tµi nhân, mong Anh Vû ðßþc dñ vào s¯ ðó, quä nhiên vì xá tµi luôn mà Anh Vû lÕi phøc
chÑc nhß cû, lÕi cûng ðßþc yêu thêm, không kiêng sþ gì, vçn nghî kª báo thù, m§t tâu vua r¢ng: "Trß¾c kia
Vû Ð¾i vô c¾ chÕy vào cung c¤m, tµi ðó l¾n l¡m; nªu không tr× s¾m ði, sþ lÕi sinh ra biªn loÕn". Vua không
xét biªt gì, li«n y theo l¶i tâu. Anh Vû l§p tÑc sai Phøng qu¯c V® úy (là ngß¶i riêng cüa y ðßa vào ð¬ ti®n sai
khiªn) ðªn b¡t Ð¾i chém ngay, lû Dß½ng Tñ Minh thì bày ði n½i châu xa khí h§u ðµc.
Dân ðói l¾n, mµt cân gÕo tr¸ giá 70 ð°ng ti«n.
C¤m kë yêm tñ (b¸ thiªn) không ðßþc thi®n ti®n vào cung vua, các quan tri«u không ðßþc ði lÕi nhà
các v¸ H¥u, · trong cung c¤m không ðßþc tø nåm tø ba bàn nói chê bai, phøng m®nh hµ v® · trong cung
vua, không có chiªu thß mà thi®n ti®n mang binh khí ði qua n½i ð¸a ð¥u, ð«u b¸ tµi.
SØ th¥n bàn r¢ng: Cái kª cüa bà Lê Thái h§u phòng ngß¶i ta cûng chu ðáo, nhßng mà tiªng x¤u ðã
rõ r°i, không che gi¤u ðßþc, sþ r¢ng tiªng x¤u ¤y th¤u ðªn ngoài, không che gi¤u ðßþc, có kë nghîa khí s¨
bàn lu§n gì chång, và cûng sþ b÷n thân quân không biªt s¾m hôm lúc nào lÕi sinh biªn chång, cho nên m¾i
ð£t ra nghiêm c¤m nhß thª. Vua Anh Tôn th§t là ng¯c dÕi quá.
Tr¶i mßa cát vàng.
Mùa ðông, thì h÷c · trong ði®n (B¤y gi¶ phép khoa cØ chßa có th¬ l® nh¤t ð¸nh, nhân có lúc nào
mu¯n kén ngß¶i m¾i thi ðó thôi).
Ngß¶i nß¾c Chiêm Thành là Ung Minh Tá Ði®p ðªn cØa nhà Vua xin cho y làm vua, Vua xu¯ng
chiªu sai Lý Mông ðem quân dçn v« nß¾c, b¸ vua Chiêm Thành là Chª Bì La Bút giªt m¤t, nhân thª vua
Chiêm dâng con gái, Vua nh§n, không höi gì ðªn vi®c ¤y næa.
(Ðã kh·i binh càn b§y, làm cho quân thua nhøc qu¯c th¬, lÕi còn nh§n ðÑa con gái Mß¶ng mà
không v¤n tµi, là c¾ sao thª?).
Nông Khä C¥u chiªm cÑ Tràng An làm phän, vua thân hành ði ðánh, 10 ngày bình ðßþc.

1

Nay là ðäo Vân Ð°n, tïnh Quäng Ninh.
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Ð¤t Thiên Tràng thì núi và khe su¯i cûng không hi¬m tr· cho l¡m, thª mà Khai Minh Vß½ng trß¾c
kia ðã làm phän · n½i ¤y, nay Nông Khä C¥u cûng lÕi làm phän · n½i ðó; vì r¢ng ð¤t ¤y · trong thì thông v¾i
Thiên quan, ngoài thì li«n v¾i ð¤t Nga S½n T¯ng S½n, núi r×ng ch°ng ch§p, khe su¯i quanh co, có ð¸a thª cho
chúng nß½ng tña ðßþc, cho nên b÷n phän ngh¸ch cÑ tø t§p · ðó ð¬ qu¤y r¯i.
Vua cho thu thuª ruµng mùa hÕ.
Vua sai xây dñng nhà cØa l¾n, làm ði®n Thøy Quang, ðình Thß·ng Hoa, ao Kim Liên, c¥u Minh
Nguy®t và thuy«n ÐÕi Di®p, t¥u Vînh Chß½ng.
Mµt tri«u Lý, dùng sÑc dân nhi«u, không vua nào b¢ng vua Anh Tôn, trong th¶i gian 37 nåm, hai l¥n
làm miªu, ba l¥n làm ð«n th¶, 6 l¥n ðóng thuy«n, còn vi®c xây ðàn, xây cØa, làm nhà kho, sØa sang c¥u, ð«u
mµt l¥n. Nß¾c løt, ðÕi hÕn luôn luôn, mà không th¤y ra ân tha thuª hay phát ch¦n, ½n hu® cüa t± tông ðªn
ðây là tiêu tan hªt. Duy có hai vi®c xây ðàn tª tr¶i ð¤t và l§p miªu Kh±ng Minh là hþp nghîa mà thôi.
Vua cho ð£t các hµp b¢ng ð°ng · sân ði®n, cho ngß¶i nào có vi®c gì thì bö thß vào trong ðó.
Khi trß¾c Nguy-n Qu¯c ði sang sÑ nhà T¯ng v«, nói r¢ng: "Th¤y · sân ði®n tri«u ðình T¯ng có ð£t
cái thùng b¢ng ð°ng ð¬ nh§n s¾ t¤u, cho ðßþc thông su¯t tính tình cüa kë dß¾i". Vua cho làm theo; v×a g£p
có lúc kë ð¥u thß n£c danh nói Anh Vû kh·i loÕn. Anh Vû vu cho Qu¯c làm ra, m¾i ðày Qu¯c ði Thanh
Hóa, r°i ðánh thu¯c ðµc cho chªt.
Tñ c± ðªn gi¶ b÷n gian th¥n bên trong nh¶ c§y vào Mçu h§u, bên ngoài chuyên chª vi®c tri«u ðình,
ð«u là vì vua hãy còn nhö tu±i quá ði thôi. Vua Thüy Hoàng l¾n lên, thì Lao Ái phäi giªt, gian tình cüa H°
H§u lµ ra, thì Ðàm Hi¬n phäi chªt. Vua Anh Tôn ðã ngoài 20 tu±i, vi®c tß tình cüa Lê H§u, gian trÕng cüa
Anh Vû, ð«u ðã biªt cä; hu¯ng chi sau khi binh biªn ðã b¡t ðßþc tµi nhân, mà lÕi ân xá luôn luôn ð¬ cho nó
ðßþc phøc chÑc, r°i nó báo thù Vû Ð¾i, ðánh thu¯c ðµc chªt Nguy-n Qu¯c, chä phäi chí ngu là gì?
Ð² Anh Vû chªt.
Vua Anh Tôn lên ngôi vua m¾i 3 tu±i, th½ ¤u h½n Ðinh Toàn, Lê H§u tß thông v¾i Anh Vû quá t® h½n
Dß½ng H§u; Anh Vû là Thái úy giæ binh quy«n, mÕnh h½n Th§p ÐÕo, mà qu¥n th¥n tÕi tri«u lÕi không có
mµt ngß¶i nào làm ðßþc nhß Ðinh Ði«n, Nguy-n B£c, Lê H§u còn nghî gì ðªn xã t¡c nhà Lý mà không ðem
cho ngß¶i yêu, ð¬ làm nhß Th¡ng Minh Hoàng h§u cüa nhà h÷ Ð²; trong th¶i gian 20 nåm, vua Anh Tôn
còn ðßþc xßng là quä nhân giæ vi®c biên tª, không ðªn n²i nhß V® Vß½ng nhà Ðinh b¸ mûi tên lÕc · Cùng
Giang, là c¾ sao? Ðó là tr¶i ð¤y.
Tô Hiªn Thành làm quan Thái úy, kén ngß¶i ðinh tráng xung vào quân ngû, ch÷n tß¾ng hi®u thông
binh pháp, am hi¬u sách và ngh« nghi®p chia cho quän lînh quân ¤y. Li«n lÕi cho Tô Hiªn Thành làm Ðô
tß¾ng, ðßa quân ði tu¥n phía bi¬n tây nam, an tr¤n biên gi¾i.
Khäo khóa công vi®c các quan vån, võ, không phÕm tµi l²i thì ðßþc lên tr§t. Ðinh ra 9 nåm mµt l¥n
khäo, làm l® vînh vi-n.
Mùa thu, các h÷c sinh thi.
Nß¾c ChiêmThành ðßa quân Phong Thüy vßþt bi¬n vào cß¾p, vua sai Tô Hiªn Thành ði ðánh,
Chiêm Thành xin hòa, t× khi ¤y tr· ði phäi giæ l- phiên th¥n, không dám bö thiªu c¯ng hiªn.
SÑ th¥n nhà T¯ng và sÑ th¥n nß¾c Kim cùng ðªn nß¾c ta, Vua sai l¤y l- tiªp ðãi kín, không cho hai
bên g£p nhau.
Vua t§p cßÞi ngña và b¡n · phía nam thành ÐÕi La, các quan vån võ t§p các cách ðánh gi£c phá
tr§n.
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Vua ði tu¥n ngoài Häi Ðäo, xem kh¡p hình thª núi sông, höi hªt các ði«u t§t, kh± trong dân gian, v¨
bän ð° và ghi chép phong tøc nhân v§t r°i tr· v«.
T× khi Hiªn Thành c¥m binh quy«n, vi®c quân c½, vi®c canh biên gi¾i có mµt phen ch¤n chïnh lÕi
hªt. Chính sñ nåm Bäo ºng v¾i chính sØ nåm ÐÕi Ð¸nh, mµt ð¢ng chåm chï, mµt ð¢ng tr- näi, khác xa nhau.
Kinh thi có câu: "Vi®c gì cûng t¯t tÕi ngß¶i", th§t là ðúng.
Vua sai Doãn TØ Tß sang thåm nhà T¯ng ðßa cho 15 con voi ðã dÕy thu¥n r°i. Cu¯i nåm ÐÕi Ð¸nh,
vua Cao Tôn nhà T¯ng ðình vi®c c¯ng voi, ðªn lúc ¤y vua Hiªu Tôn m¾i tÑc v¸, ðßa thß sang mua nhæng con
voi ðã dÕy thu¥n r°i, ð¬ rß¾c khi ði tª giao, vua ta ðßa cho 10 con voi làm l- m×ng tÑc v¸, 5 con voi dâng lên
ð¬ dùng khi ðÕi l-, làm cái l¥u trên lßng voi g÷i là La nga (l¥u trên lßng voi) và các ð° buµc · ngà, chân và
ð¥u voi, trang sÑc b¢ng vàng bÕc, r°i m¾i ðem cho. TØ Tß ði ðªn quán Hoài D¸ch, vua T¯ng cho dçn kiªn và
höi han úy lÕo.
T× khi nhà T¯ng phäi bö xÑ B¡c qua sông sang mi«n Nam, thì khi sÑ th¥n nß¾c ta có sang chï ði ðªn
Quäng Tây giao ð° c¯ng, chÑ chßa ðªn kinh ðô, ðªn khi ¤y TØ Tß làm ÐÕi sÑ chßa bao gi¶ có ðü 3 sÑ th¥n,
ðªn khi ¤y cho TØ Tß làm ÐÕi sÑ, Lý Bang Chính làm Chánh sÑ, Nguy-n Vån Hiªn làm Phó sÑ; ngß¶i theo
làm ngß¶i gi¾i thi®u ð«u ð£t ðü; Vua T¯ng th¤y · xa mà ðªn, r¤t khen là trung thành, l- tiªp ðãi cûng khác
h½n, và xu¯ng chiªu g÷i tên nß¾c là An Nam qu¯c,cho ¤n b¢ng vàng.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nß¾c ta t× ð¶i Hùng Vß½ng giao thông v¾i Trung Qu¯c, nhßng
còn chßa ðßþc có ð¸a v¸ · Minh Ðß¶ng, không ðßþc chép vào sách Xuân Thu, là khinh vì
nß¾c nhö. Ðªn ð¶i Tri®u Ðà · nhà vàng, xßng Ðª, nhà Hán phäi phong làm Nam Vi®t
Vß½ng, chï ðßþc ví v¾i Chß h¥u · nµi ð¸a, cûng chßa có gì nêu ra là mµt nß¾c. Sau lÕi ngoÕi
thuµc Hán và Ðß¶ng, chia nß¾c ra thành qu§n, huy®n. Ðªn ð¶i Ðinh, Lê thì có ð¤t riêng,
m¾i l§p thành mµt nß¾c, ðßþc gia cho chÑc quan Ki¬m hi®u Tam súy, sau tiªn lên chÑc
Qu§n vß½ng; các Vua tri«u Lý cûng ð«u nhß thª. Ðªn ð¶i vua Anh Tôn mµt vi®c bang giao,
chu toàn thân m§t, sai 3 sÑ th¥n ðªn quan äi, giæ ðü l-, làm cho Trung Qu¯c biªt nß¾c ðã
vån minh, TØ Tß 2 l¥n ði sÑ, tö ðßþc lòng thành cung thu§n, vua T¯ng phäi khen, cho vua ta
ðßþc là Chân Vß½ng, có qu¯c hi®u, sau này vçn làm theo mà không ð±i khác ðßþc, ðó là
công vua Anh Tôn, mà TØ Tß cûng ðáng là v¸ sÑ th¥n. Duy có ði«u ð¬ chæ "An" · trên chæ
"Nam", ðó là ngß¶i T¯ng có ý ngån ng×a nß¾c ta. Nay mu¯n chính danh chï g÷i là Nam
Vi®t, có l¨ phäi ch¶ ðªn mµt v¸ anh quân.
Vua sách phong Long Hãn làm Thái tØ, Tô Hiªn Thành làm Thái phó ð¬ dÕy Ðông cung. Trß¾c kia
Thái tØ Long Sß·ng gian dâm v¾i cung phi, vua không nÞ giªt, chï giam thôi; Vua bäo T¬ tß¾ng r¢ng: "Mu¯n
l§p Long Hãn làm con th×a tñ, nhßng tu±i còn nhö, ta thì suy yªu, biªt làm sao ðßþc?". V×a lúc ðó, ngß¶i
trong nµi Çm Long Hãn ra ch² Vua, th¤y Vua ðµi khån, Long Hãn xin ð¬ cho ðµi, Vua chßa cho thì khóc,
Vua li«n bö khån mà ðµi cho Long Hãn thì cß¶i ngay; Vua l¤y làm lÕ, m¾i quyªt ð¸nh l§p làm con th×a tñ. Bà
Hoàng h§u Lê Th¸ xin l§p Long Sß·ng, Vua nói: "Làm con mà b¤t hiªu, còn tr¸ dân sao ðßþc", bèn không
nghe l¶i.
Thái h§u quen làm vi®c h¯i lµ biªt ðâu Hiªn Thành lÕi không là Vû Ð¾i?.
Vua b¸ ðau, xu¯ng chiªu cho Tô Hiªn Thành Çm Thái tØ mà nhiªp chính. Vua m¤t, bà Thái h§u h¯i
lµ vàng bÕc cho vþ Hiªn Thành, lÕi mu¯n làm vi®c phª Thái tØ l§p ngß¶i khác. Hiªn Thành nói: "Làm ðÕi
th¥n giúp Vua còn nhö tu±i, l¨ nào lÕi nh§n h¯i lµ", Thái h§u lÕi tri®u ông vào mà dø d², ông trút mû ra mà
thßa r¢ng: "Làm ði«u b¤t nghîa mà ðßþc giàu sang, trung th¥n không ai làm thª. Tôi không dám vâng l¶i".
Vi®c ðó m¾i thôi.
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Trong m¤y nåm m¾i làm vua, Anh Tôn chï là trë con si ng¯c, tha h° cho m© cùng kë gian th¥n công
nhiên làm vþ ch°ng, mà không hay biªt gì. May mà tr¶i tña cho h÷ Lý, Anh Vû b¸ tr¶i b¡t chªt, r°i ðßþc có
Hiªn Thành phò tá · trong tri«u, bôn t¦u ½ bên ngoài; Vua cûng biªt rån sþ, d¥n d¥n có trí lñc biªt giäng t§p
võ b¸, kén tß¾ng giöi, ch÷n sÑ th¥n, nß¾c Chiêm Thành phäi giæ l- phiên th¥n, nhà T¯ng phäi tôn nhß mµt
nß¾c l¾n; ðªn m¤y nåm sau ðßþc có ngß¶i hi«n mà phó thác, làm cho nß¾c yên nhß s§p ðá, so v¾i nåm
trß¾c khác hÆn nhß hai ngß¶i, ðó là vì có tß ch¤t t¯t, nên trong nß¾c ðßþc bình yên sáng süa.
CAO TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua tên là Long Hãn, con thÑ 6 cüa vua Anh Tôn, · ngôi vua ðßþc 35 nåm; chï vì rong ch½i không
ch×ng mñc, không minh v« vi®c chính tr¸ và hình phÕt, nên c½ nghi®p nhà Lý m¾i suy d¥n.
Niên hi®u Trinh Phù thÑ nh¤t (qua nåm m¾i ð±i niên hi®u, biªt giæ l- c± nhß thª, là vì có Hiªn Thành
phò tá). Nhà T¯ng phong cho vua là An Nam qu¯c vß½ng.
Bà Chiêu Linh Hoàng Thái h§u ban ti®c yªn cho qu¥n th¥n · bi®t ði®n, và bäo r¢ng: "Nhà Vua còn
nhö tu±i quá, trong nß¾c b¸ ngß¶i Mán xâm nhi-u, không b¢ng l§p lÕi Thái tØ cû ð¬ yên nhân tâm". Qu¥n
th¥n ð«u thßa: "Quan Thái phó ðã nh§n m®nh l®nh cüa thiên tØ, hi®u l®nh ðßþc nghiêm minh, thß·ng phÕt
ðßþc công b¢ng, thiên hÕ mªn phøc, chúng tôi không dám làm trái", ð«u tÕ ân r°i lui ra.
Khäo xét vi®c làm cüa bách quan, ngß¶i nào có vån h÷c, tài cán là mµt hÕng, ngß¶i nhi«u tu±i, hÕnh
ki¬m thu¥n phøc, biªt th¤u su¯t vi®c c± và kim là mµt hÕng, ngß¶i không thông vån tñ mà c¥n mçn ðßþc
vi®c là mµt hÕng, cÑ theo thÑ tñ ¤y mà cho làm quan, v¸ nào cûng ðáng tài, không có lÕm chÑc và nhûng t®.
Có hai m£t tr¶i cùng hi®n ra mµt lúc.
Tô Hiªn Thành m¤t, bãi tri«u 6 ngày, ð¬ báo tang.
Hiªn Thành b¸ ðau, quan Tham chính là Vû Tán Ðß¶ng ngày ðêm trñc h¥u · bên, quan Gián ngh¸ là
Tr¥n Trung Tá có vi®c khác, không ðªn thåm nom ðßþc, bà Thái h§u höi Hiªn Thành: "Ai thay ông ðßþc?",
ông thßa: "Trung Tá có th¬ thay ðßþc", bà Thái h§u nói: "Tán Ðß¶ng ngày ðêm h¥u thu¯c thang sao không
nói gì ðªn", ông nói: "Bà chï höi ai thay tôi ðßþc, nên tôi thßa là Trung Tá, nªu höi ðªn ngß¶i h¥u hÕ phøng
dßÞng, không Tán Ðß¶ng thì còn ai næa?". Lúc b¤y gi¶ Vua m¾i 3 tu±i, hãy còn phäi bª Çm, T± mçu thì tråm
ðß¶ng phän phúc, chï chñc phª l§p, chßa lúc nào nguy nghi nhß lúc ¤y, mµt mình Hiªn Thành ði«u t- không
th¤y v§n ðµng khó nh÷c gì l¡m, mà ngôi vua ðßþc yên, xã t¡c ðßþc th¸nh, không phäi là ngß¶i có ðÑc v÷ng,
tài trí, thì làm sao ðßþc nhß thª?
Thái tØ cû là Long Sß·ng tñ do làm vi®c trµm c¡p, lÕi còn âm mßu kh·i loÕn,vua cho Ngô Lý Tín
làm Thßþng tß¾ng quân ði tu¥n hành b¡t lû trµm cß¾p.
Nß¾c Tiêm La sai sÑ th¥n ðªn c¯ng.
Có 2 nß¾c Tiêm và Hµc: Ð¤t nß¾c Tiêm thì x¤u, không cày c¤y ðßþc, ð¤t nß¾c Hµc thì t¯t, ðßþc
mùa luôn, nß¾c Tiêm phäi nh¶ nß¾c Hµc cung c¤p cho, sau nß¾c Hµc phäi hàng nß¾c Tiêm, h÷p lÕi g÷i là
Tiêm La, ð¤t rµng nghìn d£m, có núi bao b÷c quanh, cao ng¤t, l·m ch·m, khí h§u thì nóng, có chß¾ng khí,
t× Chiêm Thành ði 7 ngày ðêm, m¾i ðªn nß¾c ¤y. Tøc chï thích ðánh nhau, th± sän thì có ðá hoa, g² th½m,
sß tØ và voi.
Vua T¯ng l¤y c¾ c¯ng voi thì ðß¶ng xa, nhi-u cho dân, nên bãi ði. Các công ph¦m khác thì chï l¤y
1/10 ð¸nh làm thß¶ng l®.
Vua sai thi h÷c trò ngß¶i nào thông hi¬u thi, thß thì ðßþc vào h¥u giäng sách cho nhà Vua. (L¤y ð²
lû Ð£ng Nghiêm, 15 tu±i tr· lên).

69

Vi®t SØ Tiêu Án

Niên hi®u Thiên tß Gia thøy thÑ nh¤t (vì b¡t ðßþc con voi tr¡ng ð£t tên con voi là Thiên Tß, nên m¾i
ð±i niên (hi®u) thày tång Tây Vñc ðªn nß¾c ta. Vua xu¯ng chiªu höicó s· nång gì không, thày tång trä l¶i là
thu phøc ðßþc con h±, ðem thØ không hi®u nghi®m gì.
VUA CHO R¿•C PH‡T PHÁPVÂN ÐŒ C…U M¿A
Ð¶i b¤y gi¶ truy«n r¢ng: "Có cô Mán ngø · chùa Phúc Nghiêm, thày tång là Am Lê ngçu nhiên xúc
phÕm ðªn, cô ¤y có mang r°i sinh ra con gái, ðem trä cho thày tång, bö vào trong cái h¯c cây r°i ði v«. Sau
cây ¤y ð±, n±i lên m£t nß¾c trôi ðªn trß¾c chùa, ngß¶i làng ¤y kéo lên không lay chuy¬n ðßþc, cô Mán ðó
thØ c¥m l¤y, cây g² li«n theo tay mà ðªn v¾i cô ¤y. L¤y làm lÕ, thþ mµc c¡t cây g² ¤y ra, làm 4 pho tßþng
Ph§t, tìm ðªn ch² ð¬ ðÑa trë con gái thì ðã hóa ra ðá, nhân thª rß¾c vào chùa làm tßþng th¶, g÷i là: Pháp
Vân, Pháp Vû, Pháp Lôi, Pháp Ði®n. Ngày nay chùa Pháp Vân1 · Gia Lâm và · Thßþng Phúc, g£p nåm nào
ðÕi hÕn, c¥u ðäo có linh Ñng, các chùa này ð«u là linh tích.
Vua ði ch½i kh¡p các sông núi, ðªn ðâu có th¥n thiêng ð«u cho tên hi®u, l§p miªu th¶.
Theo Kinh L-: H- có công v¾i dân thì m¾i ðßþc th¶, tøc ð¶i sau tôn sùng quï th¥n, nß¾c ta tôn sùng
nhi«u h½n, cä b¯n phß½ng trong ngoài, tìm kiªm ð«n th¶ các v¸ trung th¥n, hiªu tØ, cao sî và tiªt phø, thì tråm
ch² th¶ không có l¤y mµt, mà nhæng hÕng tà dâm nhß là bà Th¡ng Minh ð¶i Lê, Anh Vû ð¶i Lý thì có ð«n to,
ð£t tên hi®u ð©p, dân gian cûng quen thói l§p hµi th¶ cúng, cho là th¥n thiêng, mong nh¶ bäo hµ cho mình.
Dân · thôn quê, ngu muµi ðã ðành, ðªn các quan Thú, L®nh cúi ð¥u lÕy løc, chßa th¤y ðßþc ngß¶i nào phá
bö dâm t×, làm nhß Ð¸ch Nhân Ki®t, ðáng phàn nàn than th·.
Ngß¶i giáp C± Ho¢ng làm phän, vua sai tß¾ng ði ðánh bình ðßþc, - Ngß¶i giáp ¤y th¤y co vªt chân
trâu · trên cây am la, trông lên là con trâu tr¡ng, ngß¶i xem bói toán nói: "Con trâu là v§t · dß¾i ð¤t, mà lÕi ·
trên cây, ðó là cái tßþng k¬ dß¾i ðßþc · trên", nhân vì thª ngß¶i giáp ¤y m¾i làm phän.
Vua cho các kÏ lão t× 70 tu±i tr· lên, m²i ngß¶i mµt t¤m løa.
Mßa ðá, có hòn ðá to b¢ng ð¥u con ngña.
Vua cho thi tam giáo, cho ðßþc g÷i là xu¤t thân.
Danh nho ð¶i c± có h÷c rµng cä bách gia, xu¤t nh§p cä ðÕo Lão và Ph§t, nhßng rút cuµc vçn phäi
tr· lÕi c¥u ðªn løc kinh; nªu h÷c v¤n lçn lµn không ðßþc thu¥n nh¤t, tâm ðã tÕp không chuyên nh¤t, thì có
ích gì cho vi®c ð¶i, mà cûng cho ðßþc xu¤t thân.
Vua xu¯ng chiªu cho ch÷n l÷c lÕi các tång ð°, là theo l¶i Ðàm Dî Mông.
Tri«u Lý tôn kính, l- các thày tång: Nhß vua Thái T± ð¯i v¾i sß VÕn HÕnh, vua Nhân Tôn ð¯i v¾i
thày Minh Không, thiên hÕ theo thói g÷t ð¥u, m£c áo ðen, nhi«u b¢ng næa s¯ dân. V§t gì ðã quá l¡m thì tr·
lÕi g¯c, là lý thª ðó. Vua Cao Tôn không phäi là ngån c¤m d¸ ðoan, chï vì lòng mê quï th¥n, cûng nhß vua
Ðß¶ng Vû Tôn kính các phß½ng sî mà lÕi bài bác phù ð°.
Ngô Công Lý · Di-n Châu nà Ðinh Khä · ÐÕi Hoàng ð°ng th¶i làm phän. (Khä tñ xßng là con cháu
nhà Ðinh phiªn ho£n dân kh·i loÕn) vua sai sÑ ðánh bình ðßþc cä.
Vua sai nhÕc công chª ra khúc nhÕc, g÷i là âm ði®u Chiêm Thành, tiªng nghe ai oán, ai nghe cûng
phäi nhö l®. Thày tång Nguy-n Thß¶ng nói: "Tôi ðßþc biªt: âm thanh m¤t nß¾c thì nghe nhß oán nhß gi§n;
nay nhà Vua rong ch½i vô ðµ, vi®c tri«u ðình r¯i loÕn, chª ra âm ði®u này, là ði«m m¤t nß¾c ðó".

1

TÑc là chùa Dâu, nay · xã Khß½ng Tñ, huy®n Thu§n Thành, tïnh B¡c Ninh.
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SØ th¥n bàn r¢ng: Thanh âm v¾i chính tr¸ thông cäm v¾i nhau; cho nên ð¶i c± làm
ra nhÕc là bÑc änh hình dung ðÑc chính. NhÕc âm cüa nß¾c ta, tiªng th± và tiªng da khác
nhau, nhßng âm t× lßÞi mà ra, duy có tiªng thì thanh hay tr÷c, cao hay th¤p không khác gì
Trung Hoa, ðem chép vào tiªng Trung hoa không cách xa nhau l¡m; thª mà lÕi dùng âm
cüa Chiêm Thành làm ra nhÕc khúc, ríu rít tiªng chim kêu, thª là không biªn theo vån minh
mà biªn theo dã man, th§t kiªn thÑc h©p l¡m.

Có chim thß¾c ðªn làm t± · các Kính Thiên, sinh ra con non. Qu¥n th¥n nói r¢ng: "Xßa kia Ngøy
Minh Ðª dñng lên Lång Tiêu Các, con chim thß¾c ðªn làm t± · các ¤y". Cao Ðß¶ng Long nói: "E r¢ng có
chim cßu ðªn · ðó, ngu th¥n nghî r¢ng: Các này làm xong, t¤t cä ngß¶i h÷ khác ðªn ·. V§y xin vua trß¾c hªt
phäi tu ðÑc mà tÕm bãi dùng sÑc dân quá ðµ". Vua không nghe.
B¯ Trì, chúa Chiêm Thành, b¸ b¥y tôi là B¯ Ði«n trøc ði, ðßa gia quyªn ðªn ngø ·b bi¬n Cô La, quan
châu møc Ngh® An là PhÕm Duyên tâu r¢ng: "Nó có ý c¥u xin giúp ðÞ". Vua dai Ðàm Dî Mông lo tíng vi®c
ðó, Dî Mông thßa: "Nó ðem quân ði theo, thì tình hình cüa gi£c b¤t tr¡c l¡m, tøc ngæ có câu: "t± kiªn làm vÞ
ðßþc ðê, tàn lØa làm cháy ðßþc cä cái nhà", nay xem B¯ Trì không phäi chï là t± kiªn, tàn lØa mà thôi ðâu;
chúng ta phäi phòng b¸ m¾i ðßþc". Duyên nói: "Hà t¤t quá nghi thª". Quä nhiên B¯ Trì ðem quân ðánh úp
giªt PhÕm Duyên, Ngh® An tan vÞ, B¯ Trì cß¾p bóc hªt cä r°i v« nß¾c.
Phí Lang · ÐÕi Hoàng dâng thß hÕch tµi Ðàm Dî Mông m÷t dân hÕi nß¾c, b¸ ðánh ðòn làm nhøc, vì
chuy®n ¤y mà ð¬ lòng thù oán, tø t§p qu¥n chúng làm phän, tri«u ðình không ðánh n±i. Khi b¤y gi¶ cß¾p n±i
d§y · nhi«u n½i, mà Vua thì chï chåm v« ti«n cüa, ngày ngày cùng b÷n cung næ rong ch½i, qu¥n th¥n ð«u
công nhiên h¯i lµ, nghe ngoài thành có trµm cß¾p giä làm không biªt. Vua lÕi có tính sþ s¤m sét, Nguy- Du
tñ nói có thu§t c¤m ðßþc d¤m sét, g£p lúc có s¤m, sai thØ thu§t ðó, nhßng không có hi®u nghi®m, höi cùng
mãi thì y nói: "Th¥n ðã ngæa m£t lên tr¶i ð÷c th¥n chú, rån c¤m s¤m sét, nhßng tr¶i · trên cao, mà s¤m sét
cu°ng bÕo thª ðó".
Dân S½n man · Qu¯c Oai n±i lên cß¾p phá Thanh Oai, PhÕm Du, Tri quân Ngh® An, cûng làm
phän, chu nÕp lû lßu vong chia quân ðóng ð°n · Tây Kªt, ðß¶ng xá b¸ ngh¨n không lßu thông ðßþc. Vua sai
PhÕm Bïnh Di ðßa quân Ð¢ng Châu và Khoái Châu ðánh tên Du, Du phäi chÕy ði H°ng Châu. Vua tri®u Du
v« kinh ðô, lÕi xu¯ng chiªu tri®u Bïnh Di kéo quân v«. Bïnh Di v« ðªn n½i toan vào tâu vua có ngß¶i ngån
nói: "L¶i nói cüa Du ðã l÷t vào trß¾c r°i nên thong thä mà xét". Bïnh Di nói: "Tôi chï biªt t§n trung v¾i vua, sþ
gì l¶i dèm pha cüa quân gian t£c". Di cÑ tiªn vào, vua sai b¡t giæ cä con Di là Phø. Quách B¯c là tß¾ng cüa
Di nghe tin ðó, ðem quân khua tr¯ng reo hò kéo vào thành. Vua th¤y sñ thª g¤p quá, l§p tÑc ðem Bïnh Di
ðâm chªt · Lß½ng ThÕch. B¯c x¤n vào, l¤y xe ngñ cüa vua ch· xác Di và Phø ra, qua thành xu¯ng bªn Ðông
Bµ, r°i lÕi vào cung VÕn Duyên, l§p Hoàng tØ lá Th¥m Bµ lên làm vua, lû Ðàm Dî Mông ð«u nh§n ngøy
chÑc cüa Th¥m. Vua phäi ra Quy Hóa Giang. Khi b¤y gi¶ Thái tØ là Ki¬u ði ðªn Lßu Gia Thôn, nghe con gái
Tr¥n Lý có s¡c ð©p, l¤y làm vþ. Nhà Lý có ngh« ðánh cá làm giàu, nhi«u ngß¶i theo, cûng n±i lên làm gi£c.
Thái tØ ðã l¤y con gái Lý, m¾i cho Lý làm chÑc Minh tñ, cho c§u ngß¶i con gái là Tô Trung T× làm chÑc Chï
huy. H÷ Tr¥n chiêu t§p hß½ng binh ðánh bình ðßþc loÕn Quách B¯c, rß¾c vua t× Thiên Trß¶ng v« kinh. Ð²
Anh Ki®t k¬ tµi Dî Mông r¢ng: "Mày làm ÐÕi th¥n mà lÕi nh§n ngøy chÑc cüa lû ngh¸ch, nay lÕi còn · ðây
mà cùng hàng v¾i chúng ta næa hay sao?". Dî Mông sþ lui m¤t.
Vua sai Ð² Quãng ðem quân rß¾c Thái tØ · nhà Tô Trung T× tr· v«. Thái tØ v« kinh ðô, ngß¶i con
gái h÷ Tr¥n ¤y thì v« nhà cha m©. Khi ¤y Tr¥n Lý b¸ b÷n gi£c khác giªt m¤t, con thÑ là Tr¥n Tñ Khánh thay
th¯ng lînh quân cüa cha.
Vua Cao Tôn · ngôi vua 24 nåm, oai quy«n · tay mình, ngß¶i phò tá cûng không thiªu, thª mà nghe
tên t£c th¥n PhÕm Du t¯ cáo b§y, giªt oan Bïnh Di, mà phäi chÕy tr¯n, l£n lµi n½i sông nß¾c; Vua Hu® Tôn
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lúc ¤y là Thái tØ ði theo vua cha, l¤y con gái nhà dân, cho h÷ hàng nó làm quan, rút cøc vua Cao Tôn cûng
nh¶ h÷ nhà thuy«n chài phù trì cho m¾i v« ðßþc kinh ðô, ngß¶i ta th¤y r¢ng vån võ bách quan cüa nhà Lý
không còn ai và không có quân lính phòng b¸, cûng là ý tr¶i ðem vi®c ¤y làm cho nhà Tr¥n n±i lên ðó.

HU® TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Ki¬u, con trß·ng vua Cao Tôn, · ngôi vua 14 nåm, b¸ Tr¥n Thü ðµ giªt. Vua là ngß¶i tài hèn,
g£p hy loÕn, vì ngß¶i vþ ð©p mà gây nên biªn loÕn, không biªt tìm ngß¶i kª tñ, h÷ Lý m¾i b¸ m¤t nß¾c.
Niên hi®u Kiªn Gia thÑ nh¤t, vua sai ðßa thuy«n r°ng ði rß¾c Tr¥n Th¸ v«, anh Th¸ là Tr¥n Tñ khánh
l¤y c¾ b¤y gi¶ ðß½ng loÕn, chßa cho rß¾c v«. Vua lÕi sai PhÕm B¯ ði ðón rß¾c vào cung l§p làm Nguyên phi,
cho Trung T× làm Thái úy phø chính, phong cho Tñ Khánh làm Chß½ng Thành h¥u. B¤y gi¶ ðâu ðâu cûng
có gi£c cß¾p n±i lên, không ngån c¤m n±i, Vua üy nhi®m cä vi®c nß¾c cho Ðàm Dî Mông, mà Dî Mông là
ngß¶i nhu nhßþc, không biªt quyªt ðoán. Chính sñ ngày mµt r¯i nát, vua sai Ðoàn Thßþng mµ dân H°ng
Châu1 ði ti-u gi£c, Thßþng th¤y vua còn tính trë con, nhân c½ hµi chuyên quy«n tác oai tác phúc, b¸ u¥n th¥n
hÕch, phäi giam vào ngøc tra xét. Thßþng rút gß½m mµt thân chÕy ði H°ng Châu, xây ð°n luÛ mà ·, tiªm
hi®u là Vß½ng, tri«u ðình không chª ngñ ðßþc.
Tr¥n Tñ Khánh ðem quân phÕm vào kinh ðô, xin rß¾c Vua ði, Vua sinh nghi, xu¯ng chiªu g÷i quân
các ðÕo b¡t Tñ Khánh, giáng Nguyên phi xu¯ng làm Ngñ næ. Tñ khánh ðªn quân môn tÕ tµi, lÕi xin rß¾c Vua
ði, Vua lÕi càng nghî, m¾i cùng Thái h§u ði LÕng Châu; Tñ Khánh nghe tin Vua ði r°i, Ngñ næ lâu nay b¸ Thái
h§u làm kh±, lÕi ðßa quân xin rß¾c Vua nhß trß¾c, Vua sách phong Ngñ næ làm Phu nhân. Bà Thái h§u cho
Tñ Khánh là phän tr¡c, thß¶ng chï Phu nhân là ðäng cüa gi£c, b¡t ép phäi tñ xin rút lui, lÕi sai ngß¶i ð¥u ðµc
næa, Vua ð«u ngån ði cä, ðß½ng ðêm Phu nhân chÕy ðªn trÕi quân cüa Tñ Khánh, v×a g£p lúc ¤y Tñ Khánh
ðßa thuy«n ðªn ðón. Vua ðóng · châu CØu Liên, g÷i Tñ Khánh vào ch¥u, cho làm Thái úy Phø chính. Tñ
Khánh ði«u b± quân ngû, s¡m sØa chiªn khí, t§p võ ngh®, thanh thª quân m¾i h½i ðßþc ch¤n kh·i.
Ngß¶i Mán Quäng Oai kh·i loÕn, Vua sai Nguy-n Nµn ði ðánh. Nµn là cß sî · chùa Phù Ð±ng, b¡t
ðßþc vàng và ng÷c bích không tiªn Vua, có chiªu b¡t, Tñ Khánh l¤y c¾ Nµn ðß½ng mÕnh mu¯n dùng lñc
lßþng cüa y, tâu xin tha cho Nµn, cho tòng quân ðánh gi£c ð¬ chuµc tµi, nhßng b¤y gi¶ ðß½ng lúc nhi-u
hoÕn nÕn, Nµn chiªm cÑ Phù Ð±ng tñ xßng là Hoài ÐÕo Vß½ng, tri«u ðình không tr¸ n±i.
Tr¥n Tñ Khánh m¤t, Vua cho Tr¥n Th×a làm Th×a Phø qu¯c Thái úy, khi có s¾ t¤u không phäi xßng
tên.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Hu® Tôn tìm s¡c ð©p · trong làng chài lß¾i, cha chªt chßa
chôn mà · trß¾c cæu sai ngß¶i ði ðón con gái, trong cung ðßþc lúc lo bu°n, bö m© mà cùng
chÕy tr¯n v¾i gái, ân ái nhß thª, c¾ gì Tñ Khánh lÕi ðem quân ðªn kinh ðô, c¾ gì nó lÕi rß¾c
vua, là vì nó mu¯n ðem Hu® Tôn làm cüa hiªm có, giæ l¤y · tay nó, ð¬ sai khiªn thiên hÕ,
cho nên nó thác ra là nh¾ em gái, làm cho Hu® Tôn tin ch¡c mà giao phó thân cho nó, nªu
Tñ Khánh không chªt, thì nó s¨ ch©t c± Hu® Tôn mà cß¾p l¤y ngôi báu, còn ðþi ðâu ðªn
truy«n ngôi vua cho con gái næa? ÐÕi ð¬ là tr¶i mu¯n cho nhà Tr¥n lên, cho nên ðem Ngñ
næ làm mê ho£c tâm chí Hu® Tôn; lÕi mu¯n ðem ngôi vua cho con trai Tr¥n Th×a, cho nên
lÕi b¡t Tñ Khánh chªt ði, ð¬ cho Tr¥n Cänh nh§n ngôi vua · Ph§t Kim. Ð¤y là tâm tích Tñ
Khánh và ð¸nh án nhà Lý, nhà Tr¥n hßng vong nhß thª ðó.
1

H°ng Châu. Nay thuµc ð¤t tïnh Häi Dß½ng.
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Vua d¥n d¥n phát b®nh cu°ng, tñ xßng là Thiên tß¾ng giáng tr¥n, tay c¥m cái mµc và gi¡t là c¶ ½
trên búi tóc mà múa, möi m®t ra m° hôi nhi«u, nóng ráo khát nß¾c, lÕi u¯ng cä chính sñ cho h÷ Tr¥n, ðÕi
quy«n d¥n sang tay ngß¶i.
Vua xu¯ng chiªu sách phong cho con gái thÑ là Chiêu Thánh công chúa làm Thái tØ, Vua truy«n
ngôi cho Thái tØ r°i ði tu · chùa Chân Giáo.

BÀ CHIÊU THÁNH HOÀNG
Bà tên là Ph§t Kim, lÕi ð±i tên là Thiên Hinh, làm vua hai nåm, bà là ch¤t âm mà · dß½ng v¸, trái hÆn
l¨ thß¶ng, là thân gài bé nào có biªt gì. Xßa kia dãi r°ng làm m¤t ngôi nhà HÕ, mö én làm ð± c½ nghi®p h÷
Lßu, cûng không ðªn n²i ác ðµc ác nhß thª!
Niên hi®u Thiên Chß½ng Hæu ÐÕo thÑ hai Chiêu Hoàng xu¯ng chiªu truy«n ngôi vua cho Tr¥n Cänh
là quan Th¸ nµi Chính thü.
Bà Chiêu Hoàng m¾i lên ngôi, bà Tr¥n Thái h§u cùng anh h÷ là Tr¥n Thü Ðµ giæ cä quy«n chính ·
trong ngoài, tuy¬n con em các quan xung vào làm s¡c d¸ch · nµi cung. Tr¥n Cänh m¾i 8 tu±i, Chiêu Hoàng
yêu l¡m, m²i khi ch½i ðêm thß¶ng · trong bóng t¯i ðùa bÞn, khi thì kéo tóc, khi thì ðÑng n¤p vào bóng nhau.
Cänh bßng ch§u nß¾c rØa m£t, bà l¤y tay v¯c nß¾c väy vào m£t Cänh, khi Cänh bßng khån d¥u thì bà ném
khån cho. Tr¥n Cänh lÕy mà nói: "Xin xá tµi cho, th¥n xin vâng m®nh". Chiêu Hoàng cß¶i nói: "Mày ðã có trí
hi¬u biªt". T× khi ¤y tr· ði cùng n¢m v¾i nhau nhß vþ ch°ng. Thü Ðµ sþ vi®c tiªt lµ ra ngoài, sai ðóng hªt cØa
cung, tri®u bách quan vào dø r¢ng: "Nhà vua ðã có ch°ng r°i". Qu¥n th¥n xin ch÷n ngày ch¥u m×ng, li«n
xu¯ng chiªu r¢ng: "Nhà Lý ta nh§n m®nh cüa tr¶i ðã h½n 200 nåm, không may hi®n không có ngß¶i th×a kª,
Trçm là ðàn bà, tài ðÑc hèn kém, sþ không kham ðßþc c½ nghi®p l¾n, m²i khi nghî ðªn vi®c tìm ngß¶i hi«n
lß½ng quân tØ, tính ði tính lÕi mµt mình, duy chï tìm ðßþc Tr¥n Cänh, có vån lÕi có ch¤t, th§t có th¬ cách
hi«n lß½ng, uy nghi ðß¶ng b®, tài kiêm vån lçn võ, xét kÛ th¤y có hi®u nghi®m r°i, có th¬ nhß¶ng ngôi l¾n
cho ðßþc, ð¬ ðßþc v×a lòng Trçm. V§y các ngß½i phäi ð°ng tâm giúp ðÞ, ð¬ dân ðßþc hß·ng hÕnh phúc thái
bình". Chiêu Hoàng li«n xu¯ng b® khuyên m¶i Tr¥n Cänh lên ngôi Hoàng ðª, cäi niên hi®u là Kiªn Trung,
Tr¥n Thü Ðµ làm chÑc Qu¯c Thßþng phø Chß·ng lý thiên hÕ sñ.
Khi b¤y gi¶ Ðoàn Thßþng chiªm cÑ mi«n ðông. Nguy-n Nµn chiªm cÑ mi«n b¡c, mµt mình Thü Ðµ
phäi ch¯ng ðÞ kë phän ngh¸ch · bên ngoài, lÕi tñ nghî mình không biªt chæ, chßa quen vi®c tr¸ qu¯c, khuyên
m¶i thân phø vua là Tr¥n Th×a nhiªp chính.
Xßa vua Lý Thái T± m¾i lên ngôi, có ðªn ch½i chùa Phù Ð±ng, th¤y có bài th½ cüa v¸ th¥n ð« · cµt
chùa r¢ng: "Nh¤t bát công ðÑc thüy, tùy duyên hóa thª gian, quang quang trùng chúc chiªu, mµt änh nh§t
ðång san" ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ không hi¬u nghîa làm sao, ðªn khi truy«n ðßþc 8 ð¶i vua, ðªn vua Hu® Tôn tên
là Ki¬u (hay Cäo) thì là chæ nh§t · trên chæ san, mà l£n bóng; thì câu th½ ¤y quä nhiên Ñng nghi®m. Nhß thª
nhà Lý hßng và vong ð«u tÕi tr¶i cä. LÕi ð¸a quyªt làng C± Pháp có câu: "Tµ truy«n bát di®p, di®p lÕc âm
sinh"1 thì hßng và vong cûng có mÕch ð¤t næa.
Xét nhà Lý có 8 vua n¯i nhau, 218 nåm không có vua nào th¤t ðÑc l¾n, nhi«u vua thánh hi«n, lâu
åm thái bình, t× ti«n c± ðªn khi ¤y chßa có tri«u nào h½n. ÐÕi ß¾c cách th¯ng tr¸ cüa ð¶i vua, chï c¥n pháp
ðµ, chÑ không c¥n ngß¶i cho l¡m, chính sñ thì chuµng khoan h§u, không chuµng sñ bÕo tàn; ðß½ng khi vô

1

Truy«n ngôi ðßþc 8 ð¶i, tÑc là 8 lá røng xu¯ng r°i âm khí sinh ra, ý nói nhà Lý có 8 vua, khi m¤t ngôi vì có vua ðàn bà.
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sñ thì cÑ theo sách cû, giæ chª ðµ cû, tuy là vua còn nhö tu±i, mà vçn th¯ng tr¸ n±i; ðªn lúc suy thì pháp ðµ
ð± nát, không l¤y lÕi ðßþc, hªt oai thª, khôngth¬ gßþng lên ðßþc, quân ðµi không tinh th¥n chiªn ð¤u, quan
chÑc không có ngß¶i ðäm ðang ðßþc vi®c ðó. Ðó là vì quá nhân tu, thành ra cô tÑc, sau khi vi®c bö bê, ðªn
n²i ð¡m ðu¯i, ch¤t phát thì b¸ b÷n quy«n gian l×a d¯i, nhu nhßþc thì b¸ kë cß¶ng bÕo sai khiªn, tuy bäo là
vua Hu® Tôn làm m¤t nß¾c, nhßng cái m¥m m¤t nß¾c m÷c ra ðã lâu, ðó cûng là tình thª xui nên. Các hàng
quan tÕi tri«u cûng có Ðào Cam Mµc giúp cho hßng qu¯c, Lê Phøng Hi¬u bình ð¸nh biªn loÕn trong gia ðình,
Lý Thß¶ng Ki®t m± rµng biên cß½ng. Bá Ng÷c phò tá Vua nhö tu±i, ÐÕo Thành giúp ðÞ chính sñ khi vua m¾i
lên ngôi, Kính Tu, phò tá luôn bên cÕnh, TØ Tß giöi vi®c bang giao, ông nào cûng có công l¾n ð¬ lÕi, duy có
ngß¶i ðü tài lßþc, ph¦m v÷ng, hªt lòng trung thành, gánh vác công vi®c r¤t khó, làm cho vua ðßþc yên trên
ngôi báu, nß¾c ðßþc hß·ng phúc thái bình, thì lÕi chï có mµt Tô Hiªn Thành là h½n hªt. Thª nhßng mà ch÷n
tri«u Lý thì l- vån thiªu sót, chính sñ thô s½, ch§m chÕp, không biªt thêm b¾t, có nhi«u c½ hµi làm ðßþc, mà
không biªt sØa sang th¬ cách chính tr¸, ði«u ðó là l²i · các v¸ ðÕi th¥n không sao ch¯i cãi ðßþc. Còn ðªn
nhæng vi®c nhß là Du Ðô dâng chim së ð¬ ðßþc thång quan, Vû Xßng dâng hÕt châu ð¬ mong khöi tµi, Vån
Th¸nh hóa ra h± làm ðiªm nhøc ngôi Sß, Bäo; TØ Kh¡c dâng con hß½u mà ðßþc giæ binh quy«n. Vû Ð¾i tha
tµi Anh Vû ð¬ lßu ðµc cho tri«u ðình. Ð² Thanh , PhÕm Duyên m¡c mßu B¯ Trì gây hÕo · n½i biên gi¾i; b¡t
ðßþc con voi cûng dâng bi¬u m×ng; xem lßng con rùa mà thành hình chæ, không th¬ nào g÷i là vån ðßþc;
ðßa Ung Minh v« nß¾c Mên mà không xong; b¸ Quách B¯c vào cß¾p ð¤t nß¾c mà không ch¯ng cñ n±i,
không th¬ nào g÷i là võ ðßþc; có chép tên vào sØ thß¶ng chï th¤y có chÑc tß¾c cüa v¸ quan ¤y, mà không
th¤y chép công trÕng gì, không chï là hÕng ngß¶i kiêu dâm, bÕo ngßþc mà thôi ðâu, lÕi là hÕng ngß¶i ph¦m
cách hèn hÕ, t¥m thß¶ng, làm höng vi®c, hÕi nß¾c næa, nhân tài th¶i b¤y gi¶ ð«u nhß thª cä; là vì r¢ng tri«u
ðình, chï tin d¸ ðoan, không chuµng chính h÷c, chï dùng b÷n du n¸nh, không có gì ð¬ ph¤n kh·i khí tiªt cüa
sî phu. Su¯t ð¶i nhà Lý chï th¤y 2 l¥n nh¡c ðªn l§p nhà h÷c, mà quy chª thi cØ không nh¤t ð¸nh. Sî phu · vào
th¶i b¤y gi¶ không có gì ð¬ mà dûa h÷c v¤n, b°i dßÞng khí tiªt; ngß¶i ðã vào vòng sî hoÕn thì chï mßþn sñ
báo tin có ði«m t¯t ð¬ làm b§c bß¾c lên chÑc cao, ngß¶i nào ðã hi¬n ðÕt r°i thì chï y a phø h÷a ð¬ làm kª
giæ væng ð¸a v¸; nhß thª thì höi sao mà sî phong chä th¯i nát, nhân tài chä suy kém, b¸ lôi cu¯n và lßu tøc,
không thø l§p ðßþc · trên ð¶i; có ðßþc vài ngß¶i nhß Tô, Lý cûng là ngçu nhiên ðó thôi. C± nhân có nói:
"Tr¶i không cho có hi«n tài xu¯ng giúp nhà vua, là tÕi không biªt cách gây dñng l¤y nhân tài ðó, không th¬
ð± l²i tÕi th¶i ðÕi không có nhân tài ðßþc".
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NHÀ TR…N
THÁI TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua tên Cänh, ðßþc bà Chiêu Hoàng truy«n ngôicho, làm vua ðßþc 33 nåm. Tiên t± v¯n là ngß¶i
tïnh Phúc Kiªn, nß¾c Trung Hoa, ðªn ông t± là Kinh sang nß¾c Nam · làng TÑc M£c, phü Thiên Trß¶ng, sinh
ra H¤p, H¤p sinh ra Lý, Lý sinh ra Tr¥n Th×a, làm ngh« ðánh cá, l¤y bà Lê Th¸ làm vþ, ðªn nåm M§u Thìn
sinh ra vua Thái Tôn.
Vua là ngß¶i khoan nhân, có ðµ lßþng ðª vß½ng, l§p ra chª ðµ, ði¬n chß½ng ðã vån minh ðáng
khen, nhßng chï vì tam cß½ng lµn b§y, nhi«u sñ x¤u xa trong ch¯n bu°ng khuê.
Niên hi®u Kiªn Trung thÑ hai, cho Tr¥n Thü Ðµ giæ vi®c hành quân ðánh gi£c..
Khi b¤y gi¶ ch² nào cûng có gi£c cß¾p n±i lên, nhß là các dân Mán · Tän Viên và Quäng Oai, ð«u
bình ð¸nh ðßþc cä; duy còn Nguy-n Nµn chiªm cÑ B¡c Giang, Ðoàn Thßþng chiªm cÑ H°ng Châu, thª lñc
ðß½ng mÕnh tuy có ðánh mà không bình ðßþc, Thü Ðµ xin Vua phong Nguy-n Nµn làm Hoài ÐÕo Vß½ng,
chia cho ð¤t B¡c Giang, Ðông Ngàn. LÕi cûng có h©n phong vß½ng cho Ðoàn Thßþng næa, nhßng Thßþng
không ðªn, chiªm cÑ H°ng Châu, Ðß¶ng Hào, xây thành · Yên Nhân, g÷i dân làm lính ð¬ tñ giæ l¤y. Nµn
ðem quân ðªn ðánh nhau · Ð°ng Dao, Thßþng b¸ thua chªt, con là Vån ðem cä gia thuµc ð¥u hàng. Thanh
thª cüa Nguy-n Nµn l×ng lçy, Thü Ðµ l¤y làm lo, sai ngß¶i mang thß ðªn m×ng Nµn, và cho NgoÕn Thi«n
công chúa, ð¬ xem tình hình Nguy-n Nµn ðµng tînh thª nào. Nµn làm riêng nha trß¾ng cho công chúa ·,
nên không ðßþc tin tÑc gì. Nµn ðã thôn tính ðßþc quân Thßþng, tñ xßng là ÐÕi Th¡ng Vß½ng, nhßng biªt
r¢ng thª không ðÑng væng ðßþc, h©n ðªn tháng 10 thì vào ch¥u, ðªn khi ¤y ðau n£ng, vua sai ngß¶i höi
thåm, Nµn mi-n cßÞng ån c½m r°i phi ngña chÕy, làm ra vçn khoë mÕnh, chßa ðßþc bao lâu thì Nµn chªt,
bµ tß¾ng cüa Nµn là Phan Ma Lôi ån trµm con ngña tr¯n ði m¤t, không biªt ði ðâu (Ma Lôi là ngß¶i nß¾c
Chiêm Thành, Nµn thu døng làm ðÑa ·, khéo biªt døng binh, li®u sÑc ð¸ch mà tính ðß¶ng th¡ng), trong nß¾c
t× ð¤y m¾i th¯ng nh¤t.
SØ th¥n bàn r¢ng: Thü Ðµ th§m vô mßu, ch¸u trách nhi®m chuyên chinh, không ðßþc thành công gì,
b¤t mi-n phäi c¡t ð¤t phân phong cho Nguy-n Nµn, Ðoàn Thßþng ð¬ che l²i mình c¥m quân không ðßþc
vi®c gì; ðªn khi thanh thª Nµn to quá, lÕi ðßa thß ðªn m×ng, công nhiên l¤y l- ð¸nh qu¯c ðãi nó, th§m chí gä
công chúa cho næa thì càng tö ra là vô mßu quá l¡m, không sþ nó cß¶i cho hay sao?
Thü Ðµ giªt Thßþng hoàng nhà Lý · chùa Chân Giáo, l¤y bà Tr¥n Th¸ là Thái h§u nhà Lý làm vþ
(giáng làm Thiên Cñc công chúa, ð¬ gä cho Thü Ðµ cho ti®n). Thßþng hoàng xu¤t giá ði tu, có mµt hôm ng°i
x±m · sân chùa nh± cö, Thü Ðµ trông th¤y nói: "Phäi nh± hªt cä g¯c" Thßþng hoàng nói: "Ta biªt ý mày r°i".
Sau nhân khi ði ra ch½i · Ðông Th¸, nhân dân trông th¤y Thßþng hoàng có ngß¶i cäm ðµng ðªn phäi khóc,
Thü Ðµ sþ nhân tâm nh¾ vua cû, sinh ra biªn c¯ chång, sai ngß¶i ðem hß½ng hoa ðªn, nói r¢ng: "Thßþng
phø có l¶i thïnh". Thßþng hoàng gi§n l¡m, kh¤n r¢ng: "Chúng mày ðã l¤y cä thiên hÕ cüa nhà ta, lÕi còn
mu¯n hÕ thân ta næa, con cháu chúng mày sau này cûng phäi ch¸u nhß thª". L§p tÑc tü äi chªt; Thü Ðµ sai
ðøc thành ðßa linh cæu ra, ðßa ðªn phß¶ng An Hoa höa táng, ð¬ c¯t · tháp Bäo Quang.
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SØ th¥n bàn r¢ng: Thü Ðµ và Hu® H§u th×a c½ vua Hu® Tôn b¸ b®nh cu°ng, xui giøc b¡t phäi xu¤t
gia, ð¬ cho thành cái mßu truy«n qu¯c cho nhà Tr¥n; th¥n dân nhà Lý tuy bÑc bách v« oai thª; nhßng sao lÕi
chä có lòng nh¾ vua cû; nh¤t ðán g£p vua cû ði · trong ph¯ phß¶ng, xßa kia thì nhà vàng c¶ ðö, ng¤t
ngß·ng là v¸ cØu trùng, nay thì lê ðôi gi¥y cö, ch¯ng cái g§y tre, th¤t th¬u là mµt ngß¶i nhà chùa, ngß¶i có
lß½ng tâm ai không r½i l®. Nhân tâm nhß thª, kh·i hæu không xäy ra nhæng vi®c b¤t ng¶, cho nên t¤t phäi
bÑc bách cho chªt ði, công nhiên nói là Hu® quan ÐÕi sß1 ðã lên cõi niªt bàn, ð¬ tuy®t v÷ng cüa ngß¶i ta,
mà ngån ng×a ðßþc biªn c¯ khác; tâm ð¸a Thü Ðµ th§t nham hi¬m l¡m. LÕi còn quá t® h½n næa là: Thái h§u
là ngß¶i ðàn bà góa cüa nhà Lý, ðß½ng tri«u vua Hu® Tôn ðã là m© cüa Thü Ðµ, sao lÕi nÞ mu¯i m£t, táng
tâm ðªn thª, cái ngày thày tång chùa Chân Giáo lên cõi niªt bàn lÕi là ngày Kiªn gia Hoàng h§u b¸ hÕ giá2 tuy
ðã ð±i tên g÷i là công chúa, nhßng · trong h÷ còn là anh em g¥n; vì con nhà chài lß¾i chä biªt l- nghîa là gì,
t§p tøc loÕn luân nhß thª, t× ð¶i Kinh, H¤p ðã có thª r°i. Không may cho vua Hu® Tôn g£p phäi, tñ cho mình
là giai nhân, có biªt ðâu vi®c dâm loÕn trong nhà h÷, cûng nhß ðó rách không giæ n±i con cá l¾n, ðã t× lâu
r°i. Than ôi! Gây dñng nên tri«u ðình nhà Tr¥n là tri«u ðình dâm loÕn nhß loài chim muông là tñ vi®c Thü
Ðµ l¤y Thiên cñc m· ð¥u ra ðó. Còn ðªn vi®c Thü Ðµ chï b¸ tiªng giªt vua, mà nhà Tr¥n phäi ch¸u h÷a báo
Ñng. Vua Thái Tôn là con r¬ ðã cß¾p nß¾c lÕi còn giªt cha vþ, sau này Quý Ly ð¯i v¾i nhà Tr¥n cûng là con
r¬ mà cß¾p nß¾c lÕi còn cha vþ mà giªt con r¬; sñ hßng vong nhß gi¤c mµng, vi®c báo Ñng nhß cái vòng
tròn, ån · b¤t nghîa có ích gì ðâu?
Vua sách phong bà Chiêu Hoàng làm Hoàng h§u tuy¬n con gái ð©p con nhà lß½ng thi®n vào làm
cung nhân.
Vua ð¸nh th¬ l® ti«n tiêu, dân gian sØ døng tïnh mÕch ti«n, mµt ti«n là 69 ð°ng, ti«n thßþng cung mµt
ti«n là 70 ð°ng.
Vua xu¯ng chiªu phàm các vån thß, trÕng khª dùng cách in tay vào nØa t¶ gi¤y.
Vua ra l®nh thi Tam giáo.
Theo th¬ l® cû tri«u Lý: hàng nåm cÑ ngày 4 tháng 4 bách quan vào tri«u r°i lui ra ngoài cØa tây
thành, ðªn ð«n th¶ th¥n Ð°ng C±, ð÷c l¶i th« r¢ng: "Làm tôi phäi t§n trung, làm quan phäi thanh bÕch, ai trái
l¶i th« này thì th¥n minh hÕi ngß¶i ¤y". Trai gái ðªn xem ðông nhß kiªn, cho là vi®c vui, và long tr÷ng.
Thi lÕi viên b¢ng cách thÑc BÕ ð¥u, (th¬ thÑc công vån tß ði lÕi, g÷i là BÕ ð¥u).
Vua duy®t ð¸nh s± ðinh, hàng nåm cÑ ðªn mùa xuân, xã quan phäi khai báo nhân kh¦u, ngß¶i có
quan tß¾c thì con cháu ðßþc t§p ¤m, m¾i ðßþc làm quan; ngß¶i gi¥u l¾n lên mà không có quan tß¾c, thì
su¯t ð¶i làm lính.
Vua ð¸nh ra qu¯c tri«u Thông phán Hình lu§t, l- nghi cµng 20 quy«n. Ð¸nh lu§t ð° sai d¸ch, (Tµi
n£ng v×a thì b¡t làm vi®c cày công ði«n, tµi nh© phäi làm cö · Thång Long Phßþng Thành, l® thuµc vào quân
TÑ Sß½ng).
Vua chia kinh thành làm 61 phß¶ng và ð£t ra ty Bình BÕc. Vua xu¯ng chiªu: các ty, nha xét ki®n,
tøng thì ðßþc l¤y ti«n Bình BÕc, (Bình nghîa là xét ðoán, là l¤y ti«n xét ki®n), sau vua Thánh Tôn ð±i Bình BÕc
ty ra là An Phü sÑ.
Vua cho hoÕn quan là Nguy-n Bang C¯c ðßþc lînh Chß Binh Næu. (Binh · ðây nghîa là tß¾ng, Næu
là quy«n then ch¯t).
1

Tên hi®u là Hu® Tôn khi ðã xu¤t gia.

2

Trß¾c làm Hoàng h§u, sau l¤y Tr¥n Thü Ðµ ðßþc phong là Linh t× Qu¯c mçu.
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Vua cho ðào các cØa biên Tr¥m, Hào, t× Thanh Hóa vào ðªn phía nam Di-n Châu.
Vua xu¯ng chiªu: "Các nhà trÕm ð«u tô v¨ tßþng Ph§t".

Tøc nß¾c ta: vì n¡ng bÑc, nên l§p ra nhi«u ðình quán · d÷c ðß¶ng cho hành khách nghï ng½i, tránh
n¡ng. Khi Vua còn hàn vi, thß¶ng vào nghï · mµt cái ðình, có thày tång bäo r¢ng: "C§u bé này ngày sau phäi
ðÕi quý", nói r°i, không biªt thày tång ¤y ði ðâu m¤t, cho nên ðªn khi b¤y gi¶ phàm ch² nào có quán trÕm
ð«u tô v¨ tßþng Ph§t.
Thi Thái h÷c sinh, l¤y ð²: Trß½ng Hanh, nh¤t giáp, Ð£ng Di-n, nh¸ giáp, Tr¥n Chu Ph±, tam giáp.
Nß¾c ta có khoa thi mà chia ra giáp, ð® t× ðây trß¾c nh¤t; sau này ð¸nh ra 7 nåm mµt khoa thi, ðü cä
tam khôi, ði«u l® khoa thi ngày thêm ð¥y ðü, ân ði¬n ngày mµt long tr÷ng, · ðó m¾i sän xu¤t l¡m nhân tài, so
v¾i tri«u Lý th¸nh h½n nhi«u.
Tri«u ðình ban b¯ tên húy cüa nhà Vua. (Vì c¾ ông t± xßa có tên là Lý, nên bö chæ Lý, ð¬ tuy®t lòng
dân trông ngóng nhà Lý næa).
Vua ðÕi sát ngß¶i tôn th¤t nhà Lý. Vua xu¯ng chiªu b¡t các ngß¶i h÷ nhà Lý phäi ðªn l- tiên h§u ·
Hoa Lâm, Thái Ðß¶ng, ðào mµt h¯ sâu kín, làm nhà lên trên, khi gi§t dây thì chôn s¯ng cä.
Thßþng hoàng m¤t, cho quan Thái úy là Li-u Phø chánh, sách phong làm Hi¬n Hoàng. (Tôn kính
anh ruµt ðªn n²i sách phong là Hoàng, cái tên th§t là b¤t chính, Tr¥n Li-u manh tâm kh·i loÕn, v¸ t¤t không
phäi do vi®c này).
Vua phong cho Phùng Tá Chu là Hßng Nhân Vß½ng, PhÕm Kính Ân làm quan Nµi h¥u.
Hai ngß¶i này ð«u là cñu th¥n nhà Lý, nh¤t ðán ð±i chü, cam làm ßng khuy¬n, ý t¤t lû ¤y ð«u là
thân thuµc h÷ ngoÕi nhà Tr¥n, cûng là mµt phß¶ng v¾i Trung T×, Tñ Khánh, cho nên thüy chung vçn ðßþc
tin yêu, ân thß·ng h½n ngß¶i khác. Nhà Lý m¤t, nhà Tr¥n lên, vçn là s· nguy®n cüa nhæng kë ¤y, ðâu còn
ðem l- nhßþng mà trách kë ån trµm bao gi¶?
Vua xu¯ng chiªu ð¸nh th¬ l® lß½ng b±ng các quan vån võ, (t¤t phäi có lß½ng b±ng, nhiên h§u m¾i
b¡t ngß¶i ta thanh liêm ðßþc).
Nß¾c løt l¾n vÞ vào cung L® Thiên, Hi¬n Hoàng Li-u phäi ði thuy«n vào tri«u, ði qua n½i ¤y th¤y
cung phi cû cüa nhà Lý, b¡t ép tß thông; Ðình th¥n h£c tµi Li-u, b¸ giáng làm Hoài Vß½ng, ð±i tên cung ¤y
g÷i là Thß·ng Xuân.
Nhà Tr¥n vì dâm loÕn mà m¡c ð¡c qu¯c, cho nên tr¶i làm nß¾c løt ð¬ cänh cáo, Li-u lÕi làm quá t®,
dâm ác không còn biªt sþ là gì, lÕi l¤y chæ Thß·ng Xuân mà ð£t tên cung, th§t x¤u xa quá l¡m.
Vua xu¯ng chiªu ð¸nh pháp chª in tay vào các vån thß, khª ß¾c, (Phàm l§p ra chúc thß, và vån khª
ði«n th±, vay nþ, thì ngß¶i làm chÑng in tay vào 3 hàng trß¾c, chü bán in tay vào 4 hàng sau).
Vua l¤y vþ cüa anh là Tr¥n Li-u l§p làm Hoàng h§u. (TÑc Thu§n Thiên Công chúa h÷ Lý), giáng bà
Chiêu Thánh xu¯ng làm Công chúa. B¤y gi¶ bà Chiêu Thánh không có con, mà vþ Li-u ðã có mang 3 thánh,
Thü Ðµ và bà Thiên Cñc m§t mßu l¤y cho vua làm Hoàng h§u, Li-u gi§n l¡m, tø t§p ðÕi quân · ÐÕi Giang
làm loÕn; trong lòng vua b¤t tñ an, ðß½ng ðêm ra · v¾i Phù Vân Qu¯c sß · núi Yên TØ (thày tång này là bÕn
cû vua Thái Tôn), Thü Ðµ ðßa qu¥n th¥n ðªn m¶i vua v« kinh ðô, vua nói: "Ta tu±i trë không cha, chßa kham
n±i vi®c nß¾c, nên không dám · ngôi vua, ð¬ làm nhøc cho xã t¡c",Thü Ðµ nói: "Vua · ch² nào tÑc là tri«u
ðình · ðó, xin phá núi ð¬ xây dñng cung ði®n", Qu¯c sß xin v¾i Vua r¢ng: "B® hÕ lên h°i loan không nên ð¬
cänh s½n lâm cüa ð® tØ b¸ phá hüy", Vua m¾i ch¸u v«. Li-u tñ nghî mình thª cô, lén ði thuy«n ðµc mµc ðªn
n½i vua · xin ð¥u hàng. Thü Ðµ nghe tin, ði thÆng ðªn thuy«n Vua ngñ, to tiªng r¢ng: "Phäi giªt gi£c Li-u".
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Vua vµi vàng gi¤u Li-u ði, ðßa thân nhân ra nh§n, Thü Ðµ ném thanh kiªm nói: "Thü Ðµ này là con chó sån
thôi, biªt ðâu sñ thu§n hay ngh¸ch cüa anh em nhà Vua". Vua phäi giäng giäi mãi, r°i cho Li-u ð¤t An Sinh
làm n½i ½ riêng, và phong cho Li-u làm An Sinh Vß½ng, mà giªt nhæng kë theo làm loÕn.
Vua Thái Tôn ðß½ng ðêm quan sông Bàn Than, vào chùa Yên Hoa · núi Yên TØ, tiªp kiªn Trúc Mµc
Thi«n sß, mu¯n trø trì · ðó, v×a g£p Thü Ðµ ði yêu giá kéo ðªn. Thi«n sß nói: "Làm vua phäi l¤y lòng dân
làm lòng mình, dân chúng mu¯n thª thª, xin Vua h°i loan, sau này Hoàng tØ trß·ng thành có th¬ n¯i ngôi
l¾n ðßþc, Nhiên h§u hãy bö vào núi mà tu luy®n", Vua cho là phäi. B¤y gi¶ vua m¾i 4 tu±i, ðã có ý chán tr¥n
tøc, cho nên các Vua tri«u Tr¥n ð«u b¡t chß¾c theo nhß thª, là vì s· ð¡c · Trúc Lâm bí quyªt.
Vua Thái Tôn làm hÕi nhân luân, l¤y bà Thu§n Thiên, Phø Tr¥n cûng thông gian v¾i bà Chiêu Thánh,
mình cß¾p vþ anh, thì ngß¶i khác lÕi cß¾p vþ mình; tuy là tñ ý ðem cho, nhßng cûng là tr¶i làm cho tâm
th¥n t¯i tåm mà làm vi®c càng b§y ðó, tÕo hóa khéo th§t.
Tªt Ðoan Ng÷, nh¾ viªng Khu¤t Nguyên và hi«n nhân xßa nhß lû Gi¾i TØ Thôi, t× khi ¤y hàng nåm
l¤y làm l® thß¶ng.
Vua l§p s± ðinh, tuy¬n ðinh tráng vào làm lính, ð¸nh 3 b§c: Thßþng, trung, hÕ. LÕi ð¸nh ra quy chª
nhà cØa, thuy«n, xe cho các vß½ng h¥u và các quan vån võ.
Vua thân hành ði tu¥n biên gi¾i, vào ð¸a gi¾i nhà T¯ng, ði qua châu Khâm và Liêm, tñ xßng là Trai
lang, bö thuy«n · ð¤t T¯ng, chï dùng thuy«n Kim Phßþng và Nh§t Quang mà ði, ngß¶i châu ¤y không biªt là
Vua; ðªn lúc biªt, li«n chång xích s¡t · dòng sông ð¬ ch£n ðß¶ng thüy, Vua li«n tr· v«, nh± vài chøc c÷c s¡t
ðem v«.
Vua Thái Tôn ði l¥n này th§t là cu°ng b§y, b¤t quá mu¯n xem sông núi · nµi ð¸a T¯ng, cho là ngß¶i
T¯ng chä làm gì ðßþc, chung quy vì sñ ði ch½i này mà g¥n b¸ ngß¶i T¯ng làm kh¯n, thoát ðßþc mi®ng hùm
là may ðó, có phäi là còn huyªt khí thiªu niên, chßa ðßþc ð¸nh tính ðó chång?
Vua sai chia trong nß¾c làm 12 lµ, ð£t ra chÑc quan An phü, Tr¤n phü, chánh và phó ð¬ cai tr¸. Các
xã và xách (xã nhö) ð£t ra chÑc ÐÕi hay Ti¬u Tß xã (ngû ph¦m tr· lên làm chÑc ÐÕi Tß xã; løc ph¦m tr·
xu¯ng làm Ti¬u Tß xã) ho£c là kiêm 3, 4 xã, Xã chánh, SØ giám làm xã quan. L§p s± hµ: ngß¶i dân 20 tu±i là
ðÕi hoàng nam, 17 tu±i, là ti¬u hoàng nam, 60 tu±i là lão. Nhân ðinh mà có ði«n th± thì phäi nµp ti«n và thóc
(1 hay 2 mçu phäi nµp 1 quan, 3 ho£c 4 mçu nµp 2 quan, 5 mçu tr· lên nµp 3 quan. Thuª ruµng 1 mçu phäi
nµp 100 cân thóc), ngß¶i không có ruµng thì ðßþc mi-n hoàn toàn.
Theo l®nh nhà Thành Chu: L¤y hÕ sî hay trung sî làm chÑc Lý t¬, Lß tß, b± quan chuyên chü chính
sñ trong làng; ð¶i Hán ð£t ra Tam lão, S¡c phu, còn có ý nghîa c±; ð¶i sau coi khinh rë chÑc xã trß·ng, cho
nhæng b÷n hèn hÕ bï ±i ra làm, ra khöi làng thì b¸ nhøc v« roi v÷t cüa quan phü, v« nhà riêng thì b¸ cß¶ng
hào l¤n át, chính h÷ cûng tñ coi rë thân h÷, chï l¥n l×a làm kª no bøng, bóc lµt dân nghèo, vì thª dân càng
kh± thêm, không chï mµt tham quan ô lÕi làm hÕi dân mà thôi. Trong nåm Cänh Tr¸ ð¶i Lê có ð£t ra xã
trß·ng, quan Huy®n xét công trÕng xã trß·ng tß lên Bµ. Bµ s¨ kén ch÷n cho làm quan, coi tr÷ng nhi®m vø,
ð¬ cho làm chính sñ trong mµt làng, ðó cûng là lß½ng pháp vì dân. Tôi trµm nghî nên kén hàng quan ðã v«
hßu mà cho làm xã quan, üy cho hªt thäy công vi®c giáo hóa dân làng, mà Lý Chính phäi l® thuµc vào xã
quan, xét vi®c làm mà phân bi®t, ð¬ ngß¶i ta vui lòng mà làm, Nhiên h§u mong thành hi®u ðßþc.
Vua phân phái các vån th¥n nh§m chÑc các phü hay lµ. Phü có chÑc Tri phü, châu thì có Tàu V§n
sÑ.
Vua ð¸nh qui chª quân lính, kén ngß¶i ðinh tráng xung vào các ðôi quân: TÑ Thiên, TÑ Khánh, TÑ
Th¥n, Thiên Thuµc, Thiên Cß½ng, Chß½ng Thánh, Cüng Th¥n, Thánh Dñc, Th¥n Sách; c¥n th×a ra thì sung
vào TrÕo nhi Ðoan ðµi.
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Vua ra l®nh ð¸nh ra quan trong và quan ngoài, 15 nåm mµt l¥n xét duy®t. (Quan viên nào khuyªt thì
cho Chánh kiêm chÑc Phó, Chánh vá Phó ð«u khuyªt thì b± quan n½i khác ðªn kiêm, ch¶ khi mãn nåm khäo
duy®t, m¾i b± vào chßc khuyªt ¤y). Th¶i b¤y gi¶ trong nß¾c vô sñ, các quan tÕi chÑc lâu quá, v¸ nào · quán
và các 10 nåm m¾i ðßþc xu¤t thân, v¸ nào · sänh và cuµc thì 15 nåm. ChÑc T¬ tß¾ng cûng phäi kén con
cháu tôn th¤t mà hi«n tài m¾i ðßþc làm.
Vua xu¯ng chiªu thi · ði®n ð¬ ch÷n l¤y ngß¶i danh sî. Cho ð²: TrÕng nguyên là Nguy-n Hi«n, Bäng
nhãn là Lê Vån Hßu, Thám hoa là Ð£ng Ma Lã, và hÕng xu¤t thân có t×ng b§c (2 khoa Nhâm Thìn và KÖ Hþi
duy chï g÷i là Giáp và „t) l¤y ðü tam khôi t× khoa này trß¾c nh¤t.
Vua xu¯ng chiªu khi ngß¶i thông tam giáo các khoa. (Khoa thi Bính Thìn, l¤y ð² Kinh TrÕng nguyên
là Tr¥n Qu¯c LÕi, TrÕi TrÕng nguyên là Trß½ng Xán. Chia tr¤n Thanh và Ngh® g÷i là TrÕi, m¾i phân bi®t ra
Kinh và TrÕi. L® chia ra Kinh và TrÕi này cûng nhß nhà Thanh chia ra Hán và Mã).
SØ th¥n bàn r¢ng: ÐÕo chï có mµt th¶i, ngoài "nh¤t trung" ra, không còn ðÕo gì næa;
cûng nhß Trß½ng Dung xem chim h°ng mà hi¬u r¢ng: "Ngß¶i Vi®t g÷i là chim Phù, ngß¶i
S· g÷i là chim „t, v« ngß¶i thì có ngß¶i Vi®t ngß¶i S·, chÑ chim H°ng vçn là mµt loài ¤y
thôi. Nhà Ph§t tñ tôn ðÕo cüa mình lên, m¾i có thuyªt 3 ngß¶i bÕn là: Mao Ð¥u (chÑng Già
Di®p B° tát giáng sinh là Lý Lão TØ), Na †n (chÑng Hµ Minh B° tát sinh ra Thích Già), ß th¸
ngß¶i ð¶i tin tß·ng mê ho£c, ð£t ra phß½ng pháp m£c và ån, mong ðßþc thành tiên, ån
chay, tøng kinh, mong ðßþc thành Ph§t, xét ðªn tôn chï vçn tr¯ng không; g÷i là sa môn và
ðÕo sî ån chay tøng ni®m, thì thi ð¬ làm trò gì.
Vua ð¡p ðê Ðïnh Nhî t× ng÷n ngu°n" sông ðªn cØa bi¬n ð¬ ngån nß½c l¾n; ð£t ra quan Hà ðê sÑ, ð¬
ð¯c xu¤t vi®c làm ðê; ðo ðÕc s¯ ði«n ð¸a ð¡p ðê b¸ m¤t mà tính giä ti«n. B¡t ð¥u có ð¡p ðê t× ðây. LÕi kén
các v¸ quan ít vi®c làm chÑc Hà ðê sß, hàng nåm cÑ ðªn mùa nghï làm ruµng thì ð¡p ðê và ðào ngòi, ð¬
phòng khi b¸ nß¾c løt và ðÕi hÕn. LÕi b¡t tr°ng cây am la1 · thân ðê.
Vua sai Thu§t sî ði quan sát kh¡p núi sông trong nß¾c, n½i nào có vßþng khí thì y¬m cho m¤t ði (nhß
là núi Chiêu BÕc, sông Bà L- ð«u b¡t thþ ðøc và ðào cho sai hình ði).
Thª tøc truy«n r¢ng: Cao Vß½ng (Bi«n) xem xét mÕch sông núi n½i nào là ðÕi ð¸a, ð«u có ð£t thành
bài ca, ho£c là nói ch² ð¤t này ðã l§p chùa, ð¡p ðß¶ng, ðào giªng và chôn s¡t ð¬ y¬m ði r°i, ý giä ð«u là Thü
Ðµ làm cä, mà ð± cho Cao Vß½ng, ð¬ làm cho thu§t cüa mình là th¥n kÏ ðó thôi.
Vua xu¯ng chiªu b¡t: trong nß¾c g÷i là qu¯c gia, ð±i Ðô, V®, Phü g÷i là Tam ty vi®n (Phøng tuyên
vi®n, Thanh túc vi®n, Hiªn chính vi®n).
Vua biªt l¤y bài minh cho Hoàng tØ, ð¬ dÕy cho biªt: trung hiªu, hòa t¯n, ôn lß½ng, cung ki®m.
Con An Sinh Vß½ng là Qu¯c Tu¤n ðoÕt hôn, (b¡t cô dâu s¡p cß¾i ð¬ chiªm ðoÕ).
Thiên Thành Công chúa ðßþc hÑa gä cho Trung Thành Vß½ng, ð¸nh ðªn ngày v÷ng tháng ¤y làm lhþp c¦n, Vua cho m· hµi, bày các ð° v§t ðßa dâu. Khi b¤y gi¶ Công chúa ðã ðªn · nhà Nhân ÐÕo Vß½ng
(cha Trung Thành Vß½ng), Qu¯c Tu¤n mê v« s¡c ð©p, mu¯n ðoÕt l¤y, ðß½ng ðêm lën vào n½i Công chúa ·
mà thông gian. Thøy Bà Công chúa (cô Qu¯c Tu¤n và nuôi Qu¯c Tu¤n làm con) biªt chuy®n ¤y, sþ có tai
h÷a, l§p tÑc ðªn gõ cØa vua tâu vua biªt, và Nhân ÐÕo Vß½ng b¡t giæ Qu¯c Tu¤n r°i, xin vua thß½ng cho.
Vua sai ngß¶i ðªn nhà Nhân ÐÕo Vß½ng không th¤y ðµng tînh gì, vào bu°ng n¢m cüa Công chúa, thì th¤y
Qu¯c Tu¤n · ðó. Nhân Ða÷ Vß½ng b¤y gi¶ m¾i biªt. Thøy Bà công chúa xin ðem 10 mâm vàng làm l- cß¾i,

1

Không biªt tiªng Vi®t tên là gì, chï biªt tr°ng cây ¤y · hai bên thân ðê ð¬ giæ cho ðê khöi b¸ l·.
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vua b¤t ð¡c dî phäi gä cho Qu¯c Tu¤n mà ðem 2.000 khoänh ruµng · ºng Thiên1 trä lÕi l- cß¾i cüa Trung
Thành Vß½ng. Ði«u này th§t là l²i · Qu¯c Tu¤n thiªu niên khinh bÕc, nhßng cûng do gia phong b¤t chính
cüa nhà Tr¥n, ai ai cûng thª cä, nên không biªt dâm loÕn là ðáng h± th©n næa.
Vua ban yªn cho qu¥n th¥n, khi rßþu say ð«u ðÑng lên giang tay nhau mà hát; quan Ngñ sØ Tr¥n
Chu Ph± cûng giang tay nhßng không hát câu gì khác, duy chï nói r¢ng; "SØ th¥n hát" thª thôi, ðªn sau yªn
ti®c, có ngß¶i ðeo cái mo gõ vào ðó ð¬ làm tØu l®nh, làm nhß thª càng thô bï l¡m.
Nß¾c Chiêm Thành ðßa thuy«n ðªn cß¾p biên gi¾i, sai sÑ ðªn nói c¥u xin lÕi nhæng ð¤t ðã dâng
trß¾c, vua gi§n l¡m, chính thân ði ðánh, b¡t ðßþc Vß½ng phi nß¾c ¤y là B¯ Gia La, r°i tr· v«.
Vua l§p ra Vi®n Qu¯c h÷c, tô tßþng Chu Công, Kh±ng TØ, MÕnh TØ ð¬ th¶ phøng. Vua xu¯ng chiªu
cho nhân sî trong nß¾c ðªn vi®c ¤y giäng sách ngû kinh, tÑ thß.
Vua l§p ra nhà h÷c, tôn chuµng ngh« vån, dñng lên ngôi nhà, giäng t§p vi®c võ, cä vån và võ có vë
rñc rÞ l¡m, cho nên có các ông Hán Siêu, Trung NgÕn, Nh§t Du§t, Ngû Lão n¯i nhau xu¤t hi®n, Vån Trinh và
Hßng ÐÕo là b§c danh nho, danh tß¾ng l×ng lçy th¶i b¤y gi¶, là kªt quä cüa sñ tôn chuµng vån võ ðó.
Vua ð¸nh ra th¬ l® các phøc sÑc, xe ngña và ngß¶i theo h¥u cüa các quan vån võ, chia ra t×ng b§c,
(Tôn th¤t ðßþc ði ki®u ð¥u phßþng, s½n ðö, l÷ng tía; quan tam ph¦m tr· xu¯ng ði ki®u Vân ð¥u, l÷ng xanh;
quan løc ph¦m tr· xu¯ng thì l÷ng ðen. Ngß¶i theo h¥u nhi«u l¡m là mµt nghìn ngß¶i, ít là mµt tråm ngß¶i.
L÷ng tía thì 4 cái, l÷ng xanh thì 2, l÷ng ðen thì 1).
Vua ra l®nh bán quan ði«n, cày 1 mçu thì nµp 5 quan ti«n.
Vua n¢m mµng ra ði ch½i, th¤y v¸ th¥n chï mµt ngß¶i mà nói: "Ngß¶i này làm chÑc Hành khi¬n
ðßþc", ðªn khi ra ði ch½i · ngoài hoành thành, th¤y ngß¶i con trai, m£t mûi, hình dáng r¤t gi¯ng ngß¶i ·
trong gi¤c mµng, Vua tri®u lÕi höi, trä l¶i ðúng nhß các l¶i trong gi¤c mµng. Theo l® xßa: chÑc Hành khi¬n
duy chï dùng ngß¶i h¥u g¥n vua làm thôi (theo vi®c tri«u Lý dùng Lý Thß¶ng Ki®t) Vua m¾i cho làm chÑc ¤y
mà ngÕi khó, li«n cho ngß¶i ¤y 400 quan ti«n ð¬ tñ thiªn mình, và cho tên là PhÕm ºng Mµng.
Hoàng tØ là Nh§t Du§t m¾i sinh.
Xßa kia ðÕo sî c¥u tñ cho Vua, khi lÕy dâng s¾ xong nói r¢ng: "Thßþng ðª ðã cho Chiêu Vån giáng
sinh · tr¥n 4 kÖ", quä nhiên sinh ðßþc con trai, trên lßng có chæ "Chiêu Vån" nhân l¤y chæ ¤y ð£t tên; ðªn
nåm 40 tu±i, b¸ ðau, con ông Nh§t Du§t ð£t ðàn chay c¥u ðäo, ðÕo sî lÕy dâng s¾ xong, nói r¢ng: Thßþng ðª
cß¶i nói; "Làm gì mà quyªn luyªn tr¥n tøc · lâu thª? Nhßng vì con có hiªu mà thành, lÕi cho thêm 2 kÖ næa".
Cho nên Nh§t Du§t hß·ng th¸ ðßþc 77 tu±i.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vi®c kÏ quái gì cûng có th¬ có ðßþc, nhßng là vì tinh th¥n gây
nên, ho£c giä · trong khoäng hình nhß có và không, chÑ tr¶i có nói gì ðâu. ÐÕo sî b·i ðâu
mà ðßþc có l¶i truy«n dÕy rõ ràng thª? Xßa kia nhà Chu có mµng xin 9 tu±i, mà cho 3, chép
· L- Ký, thª nho còn cho là v¸ t¤t ðã có; hu¯ng chi con Nh§t Du§t ðâu có ðßþc lòng thành
cäm th¤u tr¶i nhß vua Vån Vß½ng? Chä qua là nhà Tr¥n tin chuµng quï th¥n, nên vin theo
l¶i hoäng h¯t mà phø hµi thêm vào, cho ra th¥n d¸ ðó thôi.
Doãn ðßa cä gia quyªn chÕy sang T¯ng, (Doãn là con An Sinh Vß½ng), Th± quan là Hoàng Bính b¡t
trä v« cho nß¾c ta, b·i thª mà quan äi càng thêm nghiêm m§t, Bính nhân thª ðßa gia quyªn ðªn cØa khuyªt
dâng ngß¶i con gái, Vua nh§n l¤y.

1

Nay là huy®n ºng Hòa, tïnh Hà Tây.
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Nß¾c Mông C± ngày mÕnh d¥n, Bính là v¸ quan giæ ð¤t cho nhà T¯ng, biªt nhà T¯ng s¡p m¤t nß¾c,
nên ðßa gia quyªn v« v¾i ta, ð¬ tránh nÕn gi£c H°, r°i gi£c H° lÕi xâm l¤n nß¾c Nam, Bính vçn không tránh
thoát. Ích T¡c, Lê Xí cûng cho là nhà Tr¥n t¤t m¤t nß¾c, m¾i ðem cä gia quyªn ð¥u hàng quân Nguyên,
mong ðßþc phú quí, thª mà Tr¥n không h« m¤t nß¾c, chï b÷n ðó ch¸u sñ nhøc ð¥u hàng gi£c. Làm b¥y tôi
mà phän bµi nß¾c nhà có ích gì ðâu. Lû ¤y không ðáng nói ðªn, nhßng cûng chép lên ðây, ð¬ rån bäo nhæng
b÷n th¥n tØ mà có nh¸ tâm.
Quân Mông C± ðªn xâm l¤n nß¾c ta. (Khi trß¾c Hà Khu¤t chü trÕi Quy Hóa cho trÕm chÕy tâu r¢ng
"Có sÑ Mông C± ðªn", Vua xu¯ng chiªu s¡m sØa binh khí, ðem cä quân thüy và bµ ra ch¯ng giæ biên gi¾i,
trao quy«n tiªt chª cho Qu¯c Tu¤n), Vua tñ làm tß¾ng ra ch¯ng giæ, ðóng quân · Sông Lô, tß¾ng Mông C±
lòa Ngµt Lß½ng Hþp Thai sai ngß¶i ðªn dø Vua ð¥u hàng, 3 l¥n ðªn, Vua ð«u b¡t giam cä, ra l®nh chß tß¾ng
ðßa nhi«u quân ra ch¶ l®nh, quân gi£c ðªn sông Thao, vua tñ ð¯c chiªn, quan quân phäi lui, duy có Lê Phø
Tr¥n mµt ngña ra vào trong tr§n gi£c, s¡c m£t vçn thän nhiên. Lúc ¤y có ngß¶i khuyên vua ðóng quân · lÕi
ð¬ cñ chiªn. Phø Tr¥n nói: "b® hÕ hãy làm nhß ðánh tiªng bÕc cu¯i cùng, hãy tÕm lánh ði, tôi xin ch§n h§u".
Quân gi£c b¡n loÕn, Phø Tr¥n l¤y ván thuy«n che cho vua, ðßþc khöi nÕn, lui v« giæ · sông Thiên MÕc, theo
Vua bàn vi®c c½ m§t, Vua ngñ · thuy«n nhö, tri®u Nh§t Ki¬u ð¬ v¤n kª, Nh§t Ki¬u l¤y ngón tay th¤m nß¾c
viªt 2 chæ "Nh§p T¯ng" vào mÕn thuy«n. Thü Ðµ nói: "Ð¥u tôi chßa ðªn ð¤t, B® hÕ không phi«n phäi nghî gì
khác cä", vua li«n cùng Thái tØ ngñ lâu thuy«n, tiªn lên Ðông Bµ Ð¥u, ðánh nhau v¾i quân Mông C± phäi
tr¯n v«, ðªn Quy Hoá, trÕi chü là Hà B±ng lÕi t§p kích phá tan quân gi£c. Khi ¤y Mông C± m¾i l¤y ðßþc Vân
Nam, quân du kích kéo sang không chü bøng ðánh, nên b¤y gi¶ g÷i là Ph§t t£c. Gi£c rút lui hªt, Vua v« kinh
ðô, bách quan vçn yên nhß cû, xét ð¸nh công ban thß·ng, cho Phø Tr¥n làm chúc Ngñ sØ ÐÕi phu, gä bà
Hoàng h§u cû là Chiêu Hoàng cho ông, và nói r¢ng: "Trçm không ðßþc khanh thì ðâu có ngày nay, nên c¯
g¡ng, mong sao ðßþc thành công".
Xßa kia Vua cho tä hæu ån quä am la, không cho Hoàng Cñ Ðà, ðªn khi ðánh nhau v¾i quân
Nguyên · Ðông Bµ Ð¥u, Cñ Ðà ði thuy«n tr¯n trß¾c, ði ðªn Hoàng Giang, g£p Thái tØ, Cñ Ðà tránh m£t,
quan quân g÷i y lÕi höi: "Quân Nguyên ðâu"?. Cñ Ðà nói: Không biªt, cÑ höi ngß¶i ån quä am la thì biªt".
Thái tØ ðem vi®c ¤y tâu lên Vua, xin giªt ði, ð¬ rån bäo kë b¤t trung. Vua nói: Xßa có Dß½ng Châu không
ðßþc dñ ån th¸t dê, ðªn n²i thua v« quân Tr¸nh, tµi Cñ Ðà là l²i ta, tha chªt cho y theo ði ðánh gi£c ð¬ chuµc
tµi".
SØ th¥n bàn r¢ng: L¶i can gián cüa Phø Tr¥n th§t là trung, ch§n h§u quân · sông Lô
th§t có công, l¤y quan tß¾c mà ð«n công và lòng trung thành ¤y là ðßþc r°i; sao lÕi làm
nhøc bà H§u cû mà gä cho Phø Tr¥n. Xßa H¥u Cänh ðem vþ Thái tØ gä cho tß¾ng Quách
Nguyên Kiªn, Kiªn t× ch¯i r¢ng: "Ðâu có Quí phi lÕi giáng làm vþ ngß¶i thß¶ng", r°i không
ch¸u trông m£t bà phi ¤y. Phø Tr¥n nh§n sñ gä ¤y, lÕi không b¢ng tên ngh¸ch t£c còn có
lß½ng tâm. — nß¾c Ngô có ngß¶i ðßa cö b° nát höi vþ, ngß¶i vþ gi§n mà chªt, không ch¸u
nhøc; nay bà Chiêu Thánh vui thích sñ gä ðó, lÕi không ðßþc b¢ng ngß¶i ðàn bà thß¶ng dân
còn có liêm sî. Ôi! Dâm phong cüa nhà Tr¥n t§p nhi-m ðã quen; bà Thiên Cñc là Thái h§u
mà l¤y ngß¶i b¥y tôi, bà Thu§n Thiên là ch¸ dâu mà l¤y em ch°ng, cho nên bây gi¶ bà
Chiêu Thánh cûng là Hoàng h§u mà l¤y ngß¶i b¥y tôi làm ch°ng, Phø Tr¥n là b¥y tôi mà l¤y
bà H§u làm vþ, m© ¤y con ¤y, ch¸ ¤y em ¤y, vþ ¤y ch°ng ¤y, vua ¤y tôi ¤y, th§t không b¢ng
c¥m thú.
SÑ th¥n Mông C± ðªn ðòi l- c¯ng hàng nåm, vua sai Phø Tr¥n di sang T¥u ð¸nh l® 3 nåm mµt l¥n
c¯ng.
Vua truy«n ngôi cho Thái tØ Hoäng, lui v« · B¡c Cung, Thái tØ lên ngôi vua, ð±i niên hi®u là Thi®u
Long l¤y con gái An Sinh Vß½ng tên là Thi«u làm Hoàng h§u.
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L¶i bàn: M¤y nåm ð¥u vua Thái Tôn có tính tà dâm, ð«u do Thü Ðµ xui bäo cä; ðªn
m¤y nåm sau ð¬ ý h÷c v¤n, t¤n t¾i ðßþc nhi«u, lÕi càng nghiên cÑu ði¬n c¯ trong kinh sách,
có làm ra sách "Khóa Hß løc" mªn cänh s½n lâm, coi sinh tØ nhß nhau, tuy ý h½i gi¯ng ðÕo
Ph§t không hß, nhßng mà ý chí thì khoáng ðÕt, sâu xa cho nên bö ngôi báu coi nhß trút gi¥y
rách thôi.

THÁNH TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Hoäng, con trß·ng vua Thái Tôn, · ngôi vua 21 nåm, tính trung hiªu và nhân thÑ, biªt tôn
ngß¶i hi«n, tr÷ng ðÕo h÷c, nhßng quá mê tín ðÕo Ph§t, không phäi là th¸nh ðÑc cüa Ðª vß½ng.
Niên hi®u Thi®u Long thÑ 4, Môn C± sai MÕnh Giáp c¥m thß sang dø, ðÕi lßþc thß r¢ng: "Nß¾c Nam
vçn yên ±n nhß xßa, l- nhÕc phong tøc nh¤t thiªt y theo bän qu¯c, không nên thay ð±i, ðã có rån bäo các
tß¾ng · biên gi¾i không ðßþc thi®n ti®n ðµng binh nhi-u n½i b¶ cõi, không nên sþ hãi gì".
Thi lÕi viên b¢ng thß toàn.
Vua cØ Quang Khäi làm chÑc Thái úy.
Chª ðµ nhà Tr¥n: các Vß½ng, H¥u ð«u · nhà riêng · làng cüa mình1, nhß làng VÕn Kiªp cüa Qu¯c
Tu¤n, Qu£c Hß½ng cüa Qu¯c Ði«n; ðªn khi vào làm T¬ tß¾ng m¾i giæ vi®c nß¾c, nhßng chï c¥m ðÕi cß½ng
thôi, quy«n hành thì v« tay quan Hành khi¬n; ðó cûng là ý bäo toàn danh dñ cho tôn th¤t. LÕi còn khi gi£c
H° vào cß¾p, thì các v¸ ¤y lÕi có hß½ng binh ðßa ra làm ðÕo quân c¥n vß½ng, lÕi cûng là thª lñc væng ch¡c
giúp cho nhà vua næa.
Thßþng hoàng ði TÑc M£c, ð±i dinh · phü Thiên Trß¶ng làm cung Trùng Quang, mà · tÕi ðó, lÕi
ðßþc lên cung Trung Hoa, làm n½i · cho vua khi ðªn ch¥u h¥u Thßþng hoàng.
Tr¥n Thü Ðµ m¤t - 71 tu±i, ðßþc t£ng là Thßþng Thß Trung Vû Vß½ng - Thü Ðµ tuy không h÷c v¤n
gì, nhßng có tài lßþc h½n ngß¶i, thân làm T¬ tß¾ng, vi®c gì cûng ð¬ ý, vì thª mà giúp vua gây dñng nên
vß½ng nghi®p, giæ tr÷n v©n công danh; Vua Thái Tôn làm bài vån bia · sinh t×, tr÷ng ðãi mµt cách ð£c bi®t.
Thßþng hoàng ban yªn cho qu¥n th¥n · ði®n Diên Hi«n, có sao ch±i hi®n ra · ph§n v¸ sao Li-u, sáng
rñc tr¶i; Thßþng hoàng ra coi, bäo r¢ng: "Sao Li-u là ð¸a ph§n Lâm An, không phäi là thiên tai · nß¾c ta", lÕi
vçn ån yªn ðªn xong, tháng 10 nåm ¤y thì vua nhà T¯ng m¤t.
Mông C± sai N§u LÕt Ðinh ðªn nß¾c ta, Vua sai Vû Hoàn ði sang thåm trä lÕi.
Mông C± ðªn bäo r¢ng: "Trß¾c có sai sÑ th¥n sang thông hiªu, vì ngß¶i ch¤p sñ mê, lÕc ¤y không
th¤y tr· v«, nên m¾i có ðÕo quân sang nåm trß¾c". Trß¾c kia Ngµt Lß½ng Hþp Thai bình xong ÐÕi Lý, ðßa
quân sang xâm nß¾c Nam, 3 l¥n sai ngß¶i sang dø ð«u b¸ b¡t cä m¾i phÕm vào ð¤t H° L®, Thßþng hoàng
phäi lánh ði ra ngoài, Mông C± vào kinh ðô, tha 3 ngß¶i sÑ giä ra khöi nhà ngøc, th¤y có tre trói vào thân,
c·i trói ra thì mµt ngß¶i chªt, li«n tha b° giªt cß¾p, · lÕi 9 ngày, vì không ch¸u ðßþc n¡ng nñc phäi v«.
Thßþng hoàng cho ðón ðánh. Mông C± lÕi sai 2 sÑ th¥n trß¾c dø Vua phäi vào ch¥u, Thßþng hoàng không
nghe, lÕi th¤y cung khuyªt · kinh ðô b¸ chúng tàn phá, gi§n quân Mông C± tàn bÕo, li«n trói 2 sÑ th¥n thä
cho v«, nên có vi®c LÕt Ðinh ðªn hi¬u bäo, có câu trói 2 sÑ th¥n, là ý trách ta ðó.

1

H¥u Vß½ng ð«u ðßþc mµt vài làng ð¬ thu thuª khóa làng ðó làm b±ng lµc, g÷i là thñc ¤p.
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Vua cho phép Vß½ng h¥u, Công chúa ðßþc kh¦n ði«n l§p ra trang trÕi. Vß½ng h¥u có ði«n trang b¡t
ð¥u t× ðây.
LÕi ð¸nh l® phong cho tôn th¤t, y theo ð° ngû phøc1.
Vua xu¯ng chiªu kén ch÷n vån h÷c sî xung vào quan · Quán và Các, Ð£ng Kª ðßþc kén làm Hàn
Lâm H÷c sî, li«n ðßþc thång chÑc Trung Thß. Theo quy chª cû: không phäi ngß¶i trong h÷ Vua thì không
ðßþc làm chÑc Hành khi¬n. Nhæng ngß¶i vån h÷c ðßþc giæ quy«n binh b¡t ð¥u t× ðây.
Vua phong cho em là Ích T¡c và Nh§t Du§t làm Vß½ng. Ích T¡c ham h÷c, thông kinh sØ, giöi vån
chß½ng. Xây nhà ð¬ t§p h÷p vån sî tÑ phß½ng ðªn ðó giäng t§p, nhß MÕc Ðînh Chi, Bùi Phóng do · ðó ra,
mà hi¬n quý · ð¶i.
Vua cho ð¸nh ra quân ngû (m²i quân 30 ðô, m²i ðô 80 ngß¶i) kén ngß¶i trong tôn th¤t có h÷c t§p võ
ngh® và hi¬u rõ binh pháp cai quän ðÕo quân này.
Khi lui ch¥u, vào h¥u riêng. Vua bäo tôn th¤t r¢ng: Thiên hÕ này là cüa t± tôn, nên phäi cùng tôn th¤t
chung hß·ng phú quí, khi vui khi bu°n có nhau, truy«n cho con cháu, ch¾ quên l¶i này thì là phúc cho xã
t¡c. M²i khi yªn ¦m · Lan Ðình, chi«u t¯i chßa v« ðßþc thì Vua cho ð£t cái g¯i dài, chån l¾n cùng nhau n¢m
li«n giß¶ng. Ðªn khi có l- tri«u hÕ, thì lÕi có v¸ thÑ rõ ràng, vì thª các Vß½ng, H¥u ai cûng hòa vui, kính sþ,
không dám khinh l¶i trái l-.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nhà Tr¥n xØ v¾i tµc thuµc hòa vui không hi«m nghi gì, trong ðÕo
vua tôi · v¾i nhau nhß ngß¶i nhà, khi vô sñ thì th½ t× xß¾ng h÷a, vui vë hªt ðß¶ng; khi hæu
sñ thì ð°ng lòng góp sÑc, thân h½n chân tay, ðó là phong tøc t¯t cüa ð¶i ¤y, ít ai theo k¸p.
Vua Thánh Tôn có tß ch¤t nhân h§u, ðßþc môn h÷c tâm tính; ðã t×ng h÷c qua C½ C×u Løc
cüa vua biªt ðßþc các bài tøng Ðä mã, Toàn quy, có nghîa tinh vi nh§p th¥n; ngoài ra câu
nào cûng huy«n di®u, chæ nào cûng thiªt thñc, không phäi thâm ðÕo không làm ðßþc thª;
cho nên g£p vi®c mà suy rµng ra ð«u là có thiên lý, hòa vui v¾i anh em, có th¬ tß·ng tßþng
ðßþc t¤m lòng chí thành, nên m¾i có hi®u quä ch¯ng n±i gi£c mÕnh khi b¤y gi¶, và sñ dÕy
bäo thân yêu h÷ hàng còn ð¬ lÕi v« sau, th§t là v¸ vua hi«n.
Vua và anh là Qu¯c Khang ch¥u Thßþng hoàng. Qu¯c Khang múa l¯i H°, làm trò vui, Thßþng
hoàng c·i áo ngñ ban cho; Vua cûng ra múa H° ð¬ xin áo, Qu¯c Khang nói r¢ng: "Quý nh¤t là ngôi Hoàng
ðª, th¥n không dám tranh v¾i Nh¸ Lang, ð¤ng Chí Tôn cho th¥n v§t m÷n này, Nh¸ Lang mu¯n ðoÕt lÕi
chång?". Thßþng hoàng cß¶i nói: "Mày coi ngôi vua v¾i cái áo b¢ng nhau à?". Cùng vui ðùa v¾i nhau thöa
mãn r°i m¾i thôi.
SÑ th¥n Mông C± là H¯t Lung Häi Nha ðªn dø v« vi®c biên gi¾i, Vua nh§n t¶ chiªu cüa vua Mông
C± mà không lÕy. Mông C± ðßa t¶ ði®p dçn nghîa Xuân Thu mà trách, vua sai phøc thß r¢ng: "Qu¯c vß½ng
không nên ngang v¾i sÑ th¥n; và theo qu¯c tøc nß¾c tôi nh§n t¶ chiªu thì ð¬ · chính ði®n, r°i lui tránh sang
nhà khác, ðó là l® xßa". Mông C± lÕi ðßa ði®p nói: "Ngß¶i nhà Vua tuy nhö, nhßng có m®nh cüa Vua là
tr÷ng; t¶ chiªu trß¾c thì l¤y c¾ nß¾c nào cûng có tøc riêng, không mu¯n thay ð±i tøc cû, có l¨ nào l¤y sñ
không lÕy t¶ chiªu cüa Vua là theo tøc hay sao". Chúng lÕi dø Vua phäi thân vào ch¥u, ðßa con sang làm
con tin, biên dân s¯, phäi ch¸u quân d¸ch, nµp thuª, ð£t quan giám tr¸, cµng 6 vi®c, Vua ð«u không nghe. LÕi
có ði®p höi ð¸a gi¾i cû có ð°ng trø do Mã Vi®n l§p lên, Vua sai ngß¶i trä l¶i: "Lâu nåm tiêu tan m¤t, không có
vªt tích gì", Mông C± lÕi ð±i qu¯c hi®u là Nguyên sai sÑ th¥n sang dø Vua phäi sang yªt kiªn, Vua ch¯i t× là
có b®nh ðau chân không ði ðßþc.

1

Bäng kê ngß¶i h÷ xa hay g¥n ð¬ ð¸nh l- ð¬ tang tr·.
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SØ th¥n bàn r¢ng: Ðß½ng lúc b¤y gi¶ ngß¶i Nguyên hùng cß¶ng gian ác, chåm chú
mu¯n nu¯t ð¤t Nam, cho nên tìm nhi«u cách sang trách ta, gây nên m¯i døng binh, vua ta
cûng tñ giæ nghiêm tr÷ng, không ch¸u khu¤t chút nào, có th¬ g÷i là ngß¶i hùng.

Vua sai ð°ng tØ là Ð² Giã Hòa ði sang nß¾c Nguyên. Khi b¤y gi¶ Nguyên ðòi nß¾c ta phäi nµp các
hÕng ngß¶i có danh s¡c, Giã Hòa ð² khoa Th¥n ð°ng, nên tuy¬n cho ði.
Vua xu¯ng chiªu c¥u các ngß¶i hi«n lß½ng và minh kinh làm chÑc Tß Nghi®p nhà h÷c qu¯c tØ, vào
h¥u giäng sách cho Vua.
Nhà T¯ng chï còn · mänh ð¤t Lâm An, thß¶ng b¸ ngß¶ Nguyên ðªn xâm l¤n, phäi dùng thuy«n bi¬n
ch· cä vþ con, cüa cäi ðªn Cát La Nguyên, ð£t ra phß¶ng Giai Tuân, g÷i tên là H°i Kê. (Ngß¶i T¯ng ðem
thu¯c b¡c sang buôn bán v¾i nß¾c ta, ngß¶i nß¾c ta g÷i là Kê qu¯c nên có tên là H°i Kê).
Vua l§p con trß·ng là Th¤m làm Thái tØ, kén nho sî vào chñc h¥u Ðông Cung; lÕi làm ra 2 quy¬n Di
H§u Løc cho Thái tØ.
Ngß¶i Nguyên cØ Di®p ThÑc Nghê làm chÑc ÐÕt L² Hoa Xích ð¬ giám tr¸, ðµng làm vi®c gì nhß có
ngß¶i kìm giæ · bên, b¸ h÷ l¤n át, xin ð±i chÑc quan sai sang ðó g÷i là Dçn Tiªn sÑ. Vua Nguyên không cho,
lÕi ðem quân ði tu¥n biên gi¾i, xem ð¸a thª nß¾c ta, quan giæ biên gi¾i cüa ta ðem vi®c ¤y tâu lên, Vua sai Lê
Kh¡c Phøc ðªn giäi thuyªt, lÕi sai Ðào Thª Quang l¤y tiªng là ði mua thu¯c b¡c, sang Long Châu dò thám
tình trÕng ngß¶i Nguyên.
Thßþng hoàng m¤t, theo l® cû, khi nào Vua m¤t, thì kéo chuông · tri«u. Khi ¤y Thi«u Dß½ng Công
chúa ðã l¤y ch°ng r°i, thß¶ng sai ngß¶i ðªn thåm höi b®nh tình Thßþng hoàng, tä hæu thßa r¢ng ðã bình
phøc. Hôm ¤y, Công chúa ðß½ng · cæ, nghe tiªng chuông · tri«u liên h°i, th¤t kinh nói: "Có l¨ Thßþng
Hoàng m¤t" thß½ng khóc quá r°i cûng m¤t theo, ngß¶i trong nß¾c ð«u tö lòng thß½ng xót.
Vua Thái Tôn ðã truy«n ngôi r°i, thß¶ng ði ch½i các chùa QuÏnh Lâm, Hoa Yên, g£p lúc ÐÑc Thành
ngß¶i T¯ng ði thuy«n bi¬n ðªn, Vua m¶i vào nói chuy®n. ÐÑc Thành höi lý Thích già ðµ ngß¶i ta thª nào,
vua ð÷c câu k® r¢ng: "Thiên giang hæu thüy thiên giang thüy, vÕn lý vô vân vÕn lý thi«n" tùy câu höi mà trä
l¶i, ð«u thành câu vån nhã nhß là nhæng câu: "Xuân vû vô cao hÕ, hoa chi tñ ðoän trß¶ng"1 và câu: "MÕc v¸
vô tâm vân th¸ ðÕo, vô tâm do cách nh§t trùng quan"2 ÐÑc Thành lÕi höi: "Các v¸ ðª vß½ng ngµ ðÕo ðßþc th¸
ðßþc nhân duyên gì?". Vua nói: "ta và ngß½i nhß hai mµc mà cùng mµt höa, phóng ra thì rµng cä ki«n khôn
vô cùng, thu lÕi thì mäy may có th¬ hªt ðßþc; thân ngß¶i ta ai cûng có minh châu sáng su¯t, mùa xuân ðªn
thì hoa tñ nhiên n·". ÐÑc Thành phøc là ngµ ðÕo.
Vua Thái Tôn ðªn nhà ngñ, h¯t nhiên th¤y con rªt leo lên áo, l¤y tay gÕt xu¯ng ð¤t, có tiªng kêu,
trông ra là cái ðinh s¡t, nhân thª m¾i xem bói, nói r¢ng: ðó là tri®u 10 nåm. LÕi ðùa bäo M£c Lão xem cho
biªt t¯t hay x¤u, M£c Lão nói: "Th¤y có mµt cái rß½ng vuông, b¯n bên ð«u có chæ Nguy®t, trên rß½ng có mµt
cái kim, cái lßþc". Vua Thái Tôn giäi nghîa r¢ng: Rß½ng là g² vuông, b¯n bên ð«u có chæ nguy®t là b¯n
tháng. Cái kim có th¬ ðâm vào v§t gì, ðó là tri®u vào n¢m trong g², chæ s½ là cái lßþc ð°ng âm chæ s½ là xa
nghîa là xa nhau". Ðß½ng khi nói Vua ðùa, có câu: Chóng ðªn m°ng mµt s¨ có thay phiên. Vua xem quë nói
r¢ng: "Ðó là ngày m°ng mµt s¨ chªt. Ðªn khi ¤y quë ðúng l¶i xem bói."
Vua Dø Tôn có làm th½ khen vua Thái Tôn:

1

Mßa xuân không ch² cao hay th¤p, cành hoa tñ nhiên có cành dài, cành ng¡n.

2

Ð×ng bäo vô tâm là ðÕo ðãn, vô tâm lÕi còn cách mµt l¥n cØa næa m¾i ðªn ðÕo.
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"Ðß¶ng, Vi®t khai c½ lßÞng Thái Tông,1
Ðß¶ng xßng Trinh Quán ngã Nguyên Phong.
Kiªn Thành tru tØ An Sinh tÕi,
Miªu hi®u tuy ð°ng ðÑc b¤t ð°ng."
Bà Chiêu Thánh m¤t. Bà ðã b¸ giáng là Công chúa, r°i gä cho Phø Tr¥n, khi ¤y m¤t ðã 61 tu±i. Hi®n
nay · tïnh B¡c Giang, có ð¥m Minh Châu, giæa ð¥m có phiªn ðá to, ngß¶i ta truy«n lÕi r¢ng: Bà Chiêu Thánh
c¡p hòn ðá nhäy xu¯ng ð¥m mà chªt, trên b¶ ð¥m có miªu Chiêu Hoàng. Ðó là th± dân n½i ðó bênh vñc h°i
mµ cho bà Chiêu Hoàng mà ð£t ra thuyªt ¤y.
Bà Chiêu Hoàng nh¤t sinh ra là ngß¶i dâm, cu°ng, l¥y ch°ng không v×a lÑa ðôi, ðâu còn trinh tiªt
nhß l¶i ngß¶ ta truy«n lÕi.
Vua truy«n ngôi cho Thái tØ, Thái tØ lên ngôi vua tñ xßng là Hiªu Hoàng.
Vua Nguyên nghe tin vua Thái Tôn m¤t, có ý mu¯n l¤y ð¤t nß¾c ta sai Sài Xuân ðªn l¤y c¾ r¢ng Vua
ta không thïnh m®nh vua Nguyên mà tñ l§p làm vua, trách b¡t Vua ta phäi vào ch¥u, Vua ta nói: "Vì sinh
trß·ng · thâm cung không quen phong tøc, thüy th± chßa th¬ nào yªt kiªn vua Nguyên ðßþc". Xuân phäi tr·
v«; Vua sai Tr¸nh Ðình Toän sang Nguyên dâng con voi ðã dÕy thu¥n, ngß¶i Nguyên giæ sØ th¥n ta · lÕi
không cho v«.

NHÂN TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Khâm, con trß·ng vua Thánh Tôn, · ngôi vua 14 nåm, t¯n v¸ 5 nåm, xu¤t gia tu hành 8 nåm,
hß·ng th÷ 51 tu±i, sñ nghi®p trong ð¶i vua Nhân Tôn h½n cä các ð¶i trß¾c, cûng là v¸ vua hi«n cüa nhà Tr¥n.
Niên hi®u Thi®u Bäo thÑ nh¤t, ngß¶i Nguyên ðánh nhà T¯ng, Th×a tß¾ng nhà T¯ng là Løc Tú Phu
cõng vua T¯ng nhäy xu¯ng bi¬n, nhæng ngß¶i theo xu¯ng bi¬n mà b¸ chªt ðu¯i ðªn h½n 10 vÕn ngß¶i. Nåm
¤y nhà T¯ng m¤t nß¾c. (Nåm trß¾c có ngôi sao l¾n sa v« phía Nam, r½i vào bi¬n, ðªn h½n 1.000 vì sao nhö
cùng r½i theo, ðó là ði«m báo trß¾c).
Ban mçu quan xích (thß¾c ðo g², thß¾c ðo løa cùng mµt niên hi®u).
Em Ð² Kh¡c Chung là Thiên Nghi-n tranh tøng v¾i ngß¶i ta, tình và lý ð«u kém høt, ngß¶i ðó ðón xe
vua mà bày tö t¯ cáo, vua höi quan giæ vi®c hình ngøc, thßa r¢ng: "Án ðã thành r°i, nhßng hình quan thoái
thác không chu¦n y"; Vua nói ðó là sþ Kh¡c Chung ð¤y, sai Tr¥n Hùng Thao xét lÕi, quä nhiên Lý Thiên
Nghi-n gian. HoÕn quan áo xanh dñ vào pháp lu§t b¡t ð¥u t× Hùng Thao trß¾c.
SØ th¥n bàn r¢ng: Thiên Nghi-n c§y thª, quan tòa ngâm vi®c, ti¬u dân b¸ oan Ñc
không kêu ðâu ðßþc, sai quan khác xét lÕi, là phäi l¡m r°i, nhßng mà trong các quan khanh
tß¾ng kh·i hæu không còn ngß¶i ðáng sai, mà c¾ gì lÕi sai Hùng Thao là hoÕn quan? Sau
này quy«n bính di chuy¬n m¤t d¥n, sñ gian trong gi¾i quan d¥n näy n·, ðã kh½i ngòi r°i,
không ngån lÕi ðßþc næa, th§t ðáng tiªc.
Tr¸nh Giác M§t · Ðà Giang làm phän, vua xu¯ng chiªu cØ Nh§t Du§t ðªn dø Giác M§t ð¥u hàng.
Giác M§t xin ði«u khoän r¢ng "tôi không dám trái m®nh vua, nªu ân chü quá bµ ðªn n½i chúng tôi thì tÑc
kh¡c tôi xin ð¥u hàng". Nh§t Du§t ðem theo 5, 6 ðÑa nhö ði ðªn n½i, quân sî ngån không mu¯n ð¬ ông ði,
1

Ðß¶ng và Vi®t ð«u có vua Thái Tôn, Ðß¶ng hi®u Trinh Quán, Vi®t hi®u Nguyên Phong, Ðß¶ng Thái Tôn giªt anh là Kiªn Thành, vì làm
phän, Vi®t cûng có anh là An Sinh làm phän mà không giªt, là h½n Ðß¶ng Thái Tôn.
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Nh§t Du§t nói: "Nªu chúng phän bµi ta, thì tri«u ðình còn có v¸ vß½ng khác lÕi ðªn, không lo ngÕi gì". Khi
ðªn n½i, ngß¶i Mán c¥m gß½m giáo ðÑng ch¶ sÇn, Nh§t Du§t không nhìn ðªn, cÑ ði thÆng vào, M§t m¶i ông
ng°i lên trên, ông v¯n thông hi¬u tiªng Mán, cùng v¾i M§t ån b¯c b¢ng tay, u¯ng b¢ng mûi, ngß¶i Mán vui
l¡m, M§t ðem cä gia quyªn ðªn xin ð¥u hàng; không m¤t mµt mûi tên nào mà bình ðßþc Ðà Giang. Nh§t
Du§t ðßa M§t ðªn cØa Khuyªt, vua khen ngþi, li«n tha cho M§t tr· v«.
Nh§t Du§t ði l¥n này cùng v¾i vi®c TØ Nghi mµt ngña ðªn H°i Ngµt, gi¯ng nhß nhau, vì r¢ng ðã sÇn
có danh v÷ng l¾n và lòng tin th§t, nên quân d¸ch b¤t giác phäi hàng phøc, trong khi ông tö phong ðµ và l¶i
nói có khí phách, nhßng không phäi là chính pháp cüa b§c danh tß¾ng.
CØ Tr¥n Di Ái (hàng chú Vua) ði sang Nguyên. Trß¾c kia ngß¶i Nguyên li«n dø Vua ta vào ch¥u.
thßþng hoàng dâng bi¬u xin ðßa con hay em vào làm con tin, ðªn lúc ¤y l¤y c¾ Di Ái là ngß¶i tôn th¤t nên
sai ði, vua Nguyên gi§n, li«n l§p Di Ái làm qu¯c vß½ng sai Xuân ðem quân hµ t¯ng v« nß¾c, Xuân kiêu ngÕo
vô l-, cßÞi ngña ði thÆng vào, quân sî cän lÕi, Xuân dùng roi ngña ðánh b¸ thß½ng · ð¥u, ði ðªn ði®n T§p
Hi«n, Vua sai Quang Khäi tiªp kiªn khoän ðãi, Xuân n¢m không ch¸u ng°i d§y, Qu¯c Tu¤n xin ðªn n½i xem
nó làm trò gì, lúc ¤y Qu¯c Tu¤n ðã c¡t tóc m£c áo väi, làm ra dáng v¸ hòa thßþng nß¾c Tàu, Xuân ðÑng lên
vái và m¶i ng°i, ð¯i di®n u¯ng nß¾c chè, tên h¥u cßa Xuân c¥m cái roi ðÑng sau Qu¯c Tu¤n, tñ ð§p ð¥u nó
chäy máu, Qu¯c tu¤n không ð±i s¡c m£t, ðªn khi tr· ra v«, Xuân ti-n ra t§n cØa.
B÷n sÑ th¥n nhà Nguyên kiên ngÕo, khinh mÕn, không chï mµt Sài xuân, nhß T× Di-n, Hoàng
Thß¶ng ð«u có ý khinh rë, thª mà trong khi giao tiªp, hàm xúc ý tÑ, khi cß½ng khi nhu càng nâng cao qu¯c
th¬, ðó cûng là mµt thu§t làm cho chúng phäi sþ ngß¶i Nam.
C¤m ngß¶i làng Thiên Thuµc không ðßþc vào h÷c.
Luy®n t§p quân thüy và quân bµ. Khi b¤y gi¶ Nguy-n Chß½ng ði sang sÑ Nguyên tr· v«, nói r¢ng:
"Sang nåm là kÏ kh·i binh cüa chúng". Vua thân hành ð¯c xu¤t Vß½ng, H¥u ði«u ðµng cä quân thüy và bµ
t§p chiªn, cØ Qu¯c Tu¤n làm quan Tiªt chª, kén quân hi®u ngß¶i nào có tß¾ng tài thì cho chia ra th¯ng su¤t
các bµ ngû. Duy®t binh l¾n · bªn Ðông Bµ Ð¥u, chia quân ðóng · các xÑ Bình Than, giæ các n½i hi¬m yªu.
Nhà Nguyên sai Tr¤n Nam Vß½ng là Thoát Hoan ði ðánh nß¾c Chiêm Thành c§y có ð¤t nß¾c hi¬m
tr·, væng ch¡c, không ch¸u theo, phàm các sÑ th¥n Nguyên ði qua các nß¾c ¤y ð«u b¸ b¡t giæ. Chúa Nguyên
gi§n cho quân ðªn ðánh, Nguyên lÕi sai Hành Xänh ð¤t Kinh H° là Toa Ðô ðem quân hµi chiªn, lÕi sþ nß¾c
ta thông mßu v¾i Chiêm Thành, ðòi nß¾c ta cung c¤p lß½ng ð¬ giúp cho quân, quan tïnh LÕng S½n là Lß½ng
U¤t tâu Vua biªt: "Toa Ðô nói d¯i là mßþn ðß¶ng, th§t ra là xâm l¤n nß¾c ta".
Có con cá s¤u ðªn sông Lô, sai Nguy-n Thuyên làm bài vån ném xu¯ng giæa sông, cá s¤u tñ nhiên
bö ði. Vua cho vi®c này gi¯ng vi®c Hàn Dû làm vån ðu±i cá s¤u, cho Thuyên ð±i h÷ là Hàn Thuyên giöi làm
vån qu¯c ngæ, nhi«u ngß¶i b¡t chß¾c. Nay các th½ Nôm g÷i là Hàn lu§t, là b¡t ð¥u t× ðây.
CØ Tr¥n Khánh Dß làm Phó Ðô Tß¾ng quân. Trß¾c kia Nguyên sang xâm nß¾c ta, Khánh Dß th×a
lúc b¤t ng¶ t§p kích, Thßþng hoàng khen là ngß¶i có trí và thao lßþc, phong làm Thiên tß nghîa dûng
(nguyên là Nhân Hu® Vß½ng), sau vì tß thông v¾i Thiên Thøy Công chúa, vì tµi ¤y mà b¸ m¤t tß¾c, (Công
chúa là ngß¶i ðã hÑa gä cho con Qu¯c Tu¤n là Hßng Võ Vß½ng Nghi-n, vua sþ m¤t lòng Qu¯c Tu¤n, sai
ðánh trßþng chªt ði, nhßng lÕi tiªc ngß¶i có tài, ng¥m bäo ð×ng ðánh chªt), lui v« · Chí Linh, vì trß¾c có
ngh« bán than, khi ¤y vua ði Bình Than, hµi bách quan bàn ð¸nh kª sách ðánh Nguyên hay là giæ; h¯t nhiên
có thuy«n l¾n ch· cüi g², nhân ðßþc nß¾c thüy tri«u lui và gió to, ði qua Bình Than, chü thuy«n ðµi nón cö
m£c áo løa ng¡n, Vua chï vào mà nói : "Ngß¶i kia có phäi Nhân Hu® Vß½ng không?", sai quân lính chÕy theo
g÷i lÕi, nói:Vua tri®u ngß½i. Khánh Dß nói: "Ông già buôn bán than, có vi®c gì mà tri®u?". Vua nói: "Quä th§t
Nhân Hu® r°i, ngß¶i thß¶ng t¤t không dám nói câu ¤y". Khi ðªn trß¾c m£t Vua, vçn m£c áo løa ng¡n yªt
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kiªn. Vua nói: "Nam nhi lÕc phách ðªn thª kia a?". Vua c·i áo ra cho, cùng bàn vi®c binh, nhi«u ði«u hþp ý,
nên cho làm chÑc ¤y.
Hoài Vån H¥u Qu¯c Toän cûng · trong ðoàn h² giá, vì còn trë tu±i, không ðßþc dñ ngh¸, l¤y làm
x¤u h± l¡m, tay ðß½ng c¥m quä cam bóp b©p lúc nào không biªt, lui v« nhà, ð¯c xu¤t h½n nghìn gia thuµc,
s¡m sØa chiªn thuy«n và binh khí; kéo c¶ to ð« 6 chæ "Phá cß¶ng ð¸ch báo hoàng ân" 1, thân hành ði trß¾c
quân sî, m²i khi ð¯i tr§n v¾i gi£c, không ai dám ðß½ng ð¥u v¾i ông, ðªn khi m¤t, Vua r¤t tiªc, tñ làm bài vån
tª ông.
Thßþng v¸ h¥u là Tr¥n Lão làm thß n£c danh chê trách vi®c nß¾c, Vua xu¯ng chiªu tr¸ tµi, b¸ phát
vãng làm lính.
Vua sai Tr¥n Phü sang Nguyên yêu c¥u hoãn vi®c quân. Khi Phü tr· v« nói: "Nguyên sai Thoát Hoan
và A Lý Häi Nha c¥m quân, giä danh là ðánh Chiêm Thành, th§t ra là chia nhi«u ðß¶ng sang xâm nß¾c ta",
Thßþng hoàng tri®u các phø lão trong nß¾c ðªn ði®n Diên H°ng v¤n kª, vÕn ngß¶i ð«u cùng nói ðánh, (gi£c
H° vào cß¾p chï có vi®c ðánh thôi, sao lÕi phäi höi ðªn phu lão làm gì, là ý mu¯n xét biªt lòng dân, làm cho
h÷ cäm khích, vçn còn theo ý kh¤t ngôn cüa ð¶i c±).
Quân cüa Thoát Hoan kéo ðªn biên gi¾i, ðßa thß cho nß¾c ta, nói là mßþn ðß¶ng ðánh Chiêm
Thành. Vua sai phøc thß nói: "T× nß¾c tôi ðªn nß¾c Chiêm Thành, cä ðß¶ng thüy và ðß¶ng bµ không ðß¶ng
nào ti®n". Thoát Hoan lÕi nói c¾ hßng binh, th§t là vì Chiêm Thành không phäi vì An Nam. Vua sai Qu¯c
Tu¤n ðem quân ch©n · núi KÏ Ôn, KÏ C¤p, quân Thoát Hoan không tiªn lên ðßþc, phäi do äi Khäi Ly, qua
cØa Chi Lång, quan quân ta ðóng · VÕn Kiªp. Vua ngñ thuy«n l© ði Häi Ðông, ðã muµn mà chßa ån sáng,
ti¬u t¯t Tr¥n Lai dâng c½m gÕo h¦m, vua khen là trung. V×a lúc ¤y Qu¯c Tu¤n ði«u ðµng quân các lµ ðªn
hµi, kén ngß¶i khoë mÕnh làm quân ti«n phong, quân thª l×ng lçy thêm, Vua cho câu th½ ð« · thuy«n r¢ng;
"C¯i Kê cñu sñ quân tu ký, Hoan, Di-n do t°n th§p vÕn binh"2. Các v¸ vß½ng là Nghi-n, U¤t, Täng, ð«u ð¯c
các toán quân ðªn hµi, dß¾i sñ chï huy cüa Qu¯c Tu¤n.
Qu¯c Tu¤n có gia nô là Giã Tßþng và Yªt Kiêu. Kiêu giæ thuy«n · bªn ðò Bãi, mµt mình Tßþng theo
ông ði; quan quân ta b¸ th¤t lþi, Qu¯c Tu¤n mu¯n noi theo ðß¶ng s½n cß¾c mà tiªn quân. Tßþng nói: Kiêu
chßa g£p vß½ng, t¤t không nh± thuy«n ði n½i khác. Vµi ðªn bªn ðò Bãi, quä nhiên còn ðµc mµt thuy«n cüa
Kiêu · ðó, Qu¯c Tu¤n m×ng l¡m nói: "Chim H°ng và chim hµc bay ðßþc cao, t¤t phäi nh¶ có lông cánh
mÕnh, nªu không thì chä khác gì chim thß¶ng; li«n kéo thuy«n ðªn cä sông VÕn Kiªp, chia quân ðóng giæ
B¡c Giang. Ngß¶i Nguyên chia ra 2 ðÕo quân mà ðánh, quan quân ta phäi lùi, 20 vÕn chiªn thuy«n b¸ quân
gi£c cß¾p m¤t cä, quân gi£c th×a th¡ng kéo lên Gia Lâm, Ðông Ngàn, b¡t ðßþc tên quân nào cüa ta · cánh
tay ð«u có thích 2 chæ "sát thát" b¢ng mñc, thì gi§n l¡m, lÕi càng chém giªt mÕnh h½n. Vua mu¯n cho ngß¶
dò tình hình quân gi£c, mà khó kén ðßþc ngß¶i, Ð² Kh¡c Chung xin ði, Vua khen là có chí khí hång hái, nói
r¢ng: "Biªt ðâu trong ðám ngña kéo xe mu¯i lÕi có ngña hay nhß kÏ ký". Li«n sai Chung ði ðªn trÕi quân
Nguyên xin hòa, Ô Mã Nhi höi v£n v« hai chæ sát thát, cho là vô l-, Chung trä l¶i: "Chó nhà ngß¶i ta cån chó
ngß¶i vì không phäi là chü nó, lòng trung phçn cüa quân lính tñ thích chæ ðó, qu¯c vß½ng tôi nào biªt ðßþc,
tôi là c§n th¥n sao lÕi không có các chæ ¤y thích vào tay" r°i gi½ tay cho chúng xem. Ô Mã Nhi nói: "ÐÕi
quân · xa ðªn, sao nß¾c ngß¶i không ðªn yªt kiªn, lÕi dám kháng cñ?". Chung trä l¶i: "Vì tß¾ng quân không
theo cánh cüa Hàn Tín bình nß¾c Yên, hãy ðóng quân · biên gi¾i, cho ðem thß ðªn trß¾c, nªu b¤y gi¶
không ch¸u thông hiªu, m¾i là có l²i; nay lÕi bÑc bách nhau quá, loài thú cùng quá cûng phäi c¡n lÕi, hu¯ng

1

Phá gi£c mÕnh, báo ½n Vua.

2

Ông nên nh¾ vi®c tr§n C¯i Kê xßa, vua Vi®t Câu Ti-n b¸ quân Ngô ðánh thua b¡t ðem v« giam · Ngô. — Thanh và Ngh® còn có 10 vÕn
quân.
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chi là ngß¶i". Ô Mã Nhi nói: "ÐÕi quân chï mßþn ðß¶ng ði ðánh ChiêmThành, Qu¯c vß½ng phäi ðªn tß½ng
kiªn ngay, thì trong nß¾c ðßþc yên; nªu không thì chï trong khoänh kh¡c, núi sông s¨ phá b¢ng nhß bình ð¸a,
lúc ¤y không h¯i lÕi ðßþc næa". Khi Kh¡c Chung v« r°i, ngß¶i Nguyên bäo nhau r¢ng: "Chúng nó ðß½ng b¸
oai hiªp, mà vçn ån nói có vë m£t tñ nhiên, không hÕ Vua xu¯ng là tên ån trµm Chích, không n¸nh vua ta là
vua Nghiêu, th§t khéo Ñng ð¯i, nß¾c chúng có ngß¶i giöi, chßa d- tính ðßþc ðâu". Kh¡c Chung v« thì quân
Nguyên lÕi theo gót ðªn, cñ nhau v¾i quân ta. Thoát Hoan lên sông Nhî Hà, cµt li«n bè vào làm c¥u, cho
quân qua sông; quân ta theo hai bên sông l§p ð°n ð¬ cñ lÕi, không ðßþc; ngày ðã v« chi«u, quân gi£c qua
ðßþc sông vào kinh thành, Vua sai ðßa Thiên Tß Công chúa cho chúng, ð¬ thß nÕn cho nß¾c (Công chúa là
em gái út cüa vua Thánh Tôn, ðem gä cho Thoát Hoan th§t không còn kª sách gì, ðáng cß¶i l¡m).
Tr¥n Bình Tr÷ng (con cháu vua Lê ÐÕi Hành, làm quan v¾i Tr¥n, ðßþc ð±i h÷ Tr¥n, phong làm Bäo
Nghîa Vß½ng) ðánh nhau v¾i quân Nguyên · bãi Ðà MÕc, thua, b¸ b¡t, quân gi£c höi qu¯c sß, ông không trä
l¶i, ông nói: Thà ta làm quÖ nß¾c Nam, không thèm làm vß½ng ð¤t B¡c", r°i b¸ chúng giªt, Vua ðßþc tin
thß½ng xót quá.
Vua tri®u Qu¯c Tu¤n ðªn v¤n kª. B¤y gi¶ quân Nguyên b¥y hàng thuy«n · t× Hoàng Giang tr· lên,
ð¥y kh¡p hai bên sông, Qu¯c Tu¤n · thßþng lßu sông ghép tre làm bè, chÑa ðá söi, th×a lúc gió b¡c thu§n
dòng thä xu¯ng, chiªn thuy«n theo sau, thuy«n cüa Nguyên b¸ bè tre nÑa vß¾ng ch£t, quân ta nhân c½ hµi ¤y
ðánh giáp lÕi, phá ðßþc quân gi£c.
Vua rß¾c Thßþng hoàng ði Tam Trî Nguyên, Thoát Hoan vào thành biªt Vua ðã ði r°i, ðu±i theo
càng g¤p. Khi b¤y gi¶ xa giá ðã chÕy tr¯n, Qu¯c Tu¤n có tiªng là ngß¶i có kÏ tài, lÕi có ði«u hi«m khích cüa
An Sinh Vß½ng, dân chúng ð¬ lòng ng¶ vñc; khi ¤y ông theo vua ði tay c¥m g§y g² ð¥u có b¸t s¡t nh÷n, ai
cûng ng¤p nghé nhìn xem sao, Qu¯c Tu¤n l§p tÑc tháo bö s¡t nh÷n ¤y ði, chï còn g§y g² không, dân chúng
m¾i ðßþc yên lòng.
B¤y gi¶ quân Nguyên dò biªt vua · n½i nào r°i, lÕi g£p lúc tß¾ng Nguyên là Toa Ðô ðem quân t×
Chiêm Thành v«, hþp v¾i quân cüa Thoát Hoan, chia cho Tä th×a ði ðß¶ng thüy, Hæu th×a ði ðß¶ng bµ,
cùng tiªn quân; Vua phäi bö thuy«n lên ðß¶ng bµ, dçn quân v« phía ðông, còn chiªn thuy«n thì b¸ quân
Nguyên b¡t m¤t cä, Vua lÕi phäi l¤y thuy«n do cØa bi¬n Nam Tri®u vào Thanh Hóa.
Con Qu¯c Khang là Kiªn cùng thuµc hÕ là Lê Xí ð¥u hàng quân Nguyên (Toa Ðô ðßa Kiªn v« Yên
Kinh, gia nô cüa Qu¯c Tu¤n ðón ðß¶ng b¡n chªt Kiªn).
Lû Tr¥n Ích T¡c cûng ðßa gia quyªn ð¥u hàng quân Nguyên. Ích T¡c 15 tu±i ðã thông hi¬u thß sØ, tñ
phø là thông minh, vçn ng¤m ng¥m có lòng cß¾p ngôi con cä, ðã t×ng g·i thß riêng nh¶ b÷n lái buôn Vân
Ð°n ðßa ði, xin quân Nguyên sang nß¾c Nam, ðªn khi ¤y quân Nguyên ðªn xâm lång thì y li«n ð¥u hàng,
mong ðßþc có cä nß¾c Nam. (Xßa vua Thái Tôn n¢m mµng th¤y v¸ th¥n 3 m¡t, nói r¢ng b¸ thßþng ðª phÕt,
giáng xu¯ng tr¥n xin ký thác vào Vua, sau lÕi ði v« b¡c. Ðªn lúc sinh ra Ích T¡c trên trán có vªt ¦n · trong
nhß mµt m¡t næa).
Chiêu Vån Vß½ng là Nh§t Du§t ðánh bÕi quân Nguyên · Hàm TØ Quan, h°i trß¾c Toa Ðô t× Chiêm
Thành ra, hµi quân · Ô Rí, li«n ðªn cß¾p ð¤t Hoan và Ái, tiªn lên ðóng · Tây Kªt, Vua và qu¥n th¥n bàn
r¢ng: "Quân gi£c bao nåm ði xa, v§n lß½ng hàng vÕn d£m, thª t¤t möi m®t, quân ta thß thä ðánh quân b¸ khó
nh÷c sÇn, t¤t phá ðßþc chúng". Sai khinh binh ðón ðánh, ðánh nhau · Hàm TØ Quan, trong quân cüa Nh§t
Du§t có ngß¶i ån m£c l¯i ngß¶i T¯ng, c¥m cung tên ra ðánh, Thßþng hoàng l¤y c¾ ngß¶i T¯ng và ngß¶i Thát
Ðát tiªng nói và ån m£c gi¯ng nhau, sþ không phân bi®t, sai ngß¶i truy«n cáo r¢ng: Ðó là ngß¶i Thát Ðát cüa
Chiêu Vån Vß½ng ð¤y, lên nh§n kÛ. Ngß¶i Nguyên th¤y có ngß¶i ån m£c l¯i nhà T¯ng, cho là có ngß¶i T¯ng
giúp sÑc, ð«u tan vÞ chÕy m¤t. Xßa lúc T¯ng m¤t nß¾c, có nhi«u ngß¶i chÕy v« nß¾c ta trong b÷n có Tri®u
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Trung là ngß¶i mÕnh giöi, Nh§t Du§t thu døng làm gia tß¾ng. Cho nên công ðánh ðßþc Nguyên, là công
Nh§t Du§t nhi«u h½n cä.
Vua rß¾c Thßþng hoàng thân chinh, ðánh bÕi l¾n quân Nguyên · Tràng An, giªt và b¡t ðßþc vô k¬.
Lúc b¤y gi¶ Toa Ðô cùng Thoát Hoan ðóng quân cách nhau 200 d£m, quân Thoát Hoan thua, mà quân Toa
Ðô còn chßa biªt, cùng v¾i Ô Mã Nhi t× ðß¶ng bi¬n ði ðªn sông Thiên MÕc, mu¯n ðªn làm vi®n binh cho
Thoát Hoan, quân du kích ði ðªn Phù Ninh, Phø ÐÕo là Hà Ð£c lên ðóng · Trî S½n ð¬ c¯ thü, l¤y tre ðan
thành hình ngß¶i to l¾n, cho m£c áo, cÑ ðêm thì dçn ra, dçn vào; lÕi khoét thüng cây l¾n, c¡m mûi tên l¾n
vào ðó, ð¬ cho gi£c nghi sÑc tên b¡n mÕnh ðªn thª; quä nhiên gi£c sþ không dám giao chiªn, quân ta nhân
th¬ c¯ sÑc ðánh phá ðßþc. Em Ð£c là Chß½ng l¤y trµm ðßþc c¶ xí tr¯n v« dâng Vua, xin dùng hi®u c¶ giä
làm quân gi£c, ðß½ng ðêm ðªn phá quân dinh, gi£c không ng¶ là quân cüa ta, li«n tan vÞ. Vua tiªn quân lên
ðóng · ÐÕi Mang, T±ng quän cüa Nguyên là Trß½ng Hi¬n ð¥u hàng, ðÕi phá quân Nguyên · Tây Kªt, chém
ðßþc Nguyên súy Toa Ðô, b¡t ðßþc ð° ðäng cüa chúng 5 vÕn ngß¶i, Ô Mã Nhi phäi tr¯n, dùng mµt thuy«n
nhö ra bi¬n ðßþc thoát chªt. Thoát Hoan cûng phäi thu quân chÕy v« nß¾c, Lý Ho¢ng ði t§p h§u; ðªn Sách
Giang chßa k¸p qua ðò. Qu¯c Tu¤n mai phøc sÇn trong r×ng nÑa, dùng nö b¡n ra, Ho¢ng b¸ trúng mûi tên
chªt; quân ta ðu±i theo, quân Nguyên m¤t ðªn quá næa, tß¾ng sî ðánh thù tØ m¾i hµ v® Thoát Hoan ra ðßþc
khöi ð¸a gi¾i, r°i v« Tàu. Vua trông th¤y thü c¤p Toa Ðô, ðµng lòng nói "Làm tôi phäi nhß thª này", r°i sai
ðem mai táng. Sau lÕi vì Toa Ðô ð¯t cung ði®n, tàn bÕo bách tính, sai t¦m d¥u cái ð¥u ¤y mà ð¯t ði, ð¬ rån
bäo dân chúng.
SØ th¥n bàn r¢ng: M²i l¥n có tin báo quân Nguyên sang cß¾p, thì t¤t là Vua thân
hành ra ngoài trông coi quân, khi ði ðông, ði tây, không ði nh¤t ð¸nh ðß¶ng nào, khi · trên
bµ, khi · thüy không ðóng nh¤t ð¸nh · ðâu, ðó không phäi là rát, là vì Vua · bên ngoài, thì
d- hi®u tri®u thiên hÕ. C± l® lòng hång hái cüa quân sî, chß tß¾ng thì ti®n vi®c tâu xin m®nh
l®nh, tam quân thì vui lòng xông pha, lính tráng ð«u là quân cüa nß¾c, cüa nhà giàu là cüa
nß¾c, có c½ hµi nào thì c± ðµng quân sî xông vào trß¾c, g£p tình thª không may thì tùy ti®n
mà ch¯ng giæ; khi tiªn quân thì nhanh nhß ch¾p nhoáng, khi lui v« thì nhß r°ng r¡n ¦n thân,
gi£c không biªt ðâu mà lß¶ng ðÕc ðßþc, nªu chï n¤p giæ · trong thành, thì ð¸ch coi ðó là
sào huy®t, chúng s¨ ch£n ðß¶ng không cho v§n lß½ng ðªn, và giæ vi®n binh không vào
ðßþc, ðªn n²i lß½ng hªt, lñc cùng, chä nguy l¡m sao. Có tin gi£c ðªn mà Vua l§p tÑc ði ra
ngoài, ðó là kÏ kª, li®u sÑc gi£c và tính cách ðánh cüa nhà Tr¥n.
Vua rß¾c Thßþng hoàng v« kinh ðô, tuyên công trÕng và phong chÑc tß¾c cho công th¥n, tr¸ tµi kë
ðã hàng quân gi£c.
Cho ðßa tù binh Chiêm Thành trä v« nß¾c (ngß¶i Chiêm Thành b¸ Toa Ðô b¡t thì ð«u cho v« hªt).
Vua xu¯ng chiªu ð¸nh s¯ nhân kh¦u · trong nß¾c. Tri«u th¥n can r¢ng: "Dân ðß½ng lao kh±, mà
ð¸nh s¯ nhân kh¦u, không phäi là vi®c c¤p". Vua nói: "Lúc này chính là lúc nên xét ð¸nh, ð¬ cho chúng ð×ng
dò sñ ðiêu tàn cüa ta". Qu¥n th¥n ð«u phøc là phäi.
Lúc ¤y quân gi£c m¾i rút lui, dân b¸ thß½ng ðau chßa khöi, dân lßu tán chßa kéo v«, thôn xóm ð°ng
ruµng ðiêu tàn x½ xác, chiêu t§p v² v« dân còn chua xong, mà ðã vµi vàng làm s± ðinh; trong vi®c làm ¤y thì
phäi quan chÑc tra xét, dân chúng hµi h÷p, phí t±n v« ån u¯ng; con gà, ðùi lþn tránh sao khöi phí, s± m¾i, l®
cû so sánh khó ð«u, sau khi binh lØa, mà phäi bö ngh« nghi®p ði h¥u tra cÑu nhi-u dân quá l¡m; qu¥n th¥n
biªt nói phäi ð¬ chæa l²i l¥m, Vua trên lÕi trái l¶i can mà ð£t ði«u ð¬ che l²i; thª mà qu¥n th¥n không c¯ can
gián, mà lÕi khen phøc, có phäi g¥n nhß xi¬m n¸nh không?
Thoát Hoan thu v« nß¾c, vua Nguyên gi§n l¡m, bãi quân ðánh Nh§t Bän, ðßa hªt quân sang ðánh
Nam, h©n ðªn tháng 8 thì xu¤t quân sang xâm l¤n nß¾c Nam; phong Tr¥n Ích T¡c làm vua nß¾c Nam, sai
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ðßa v« nß¾c. Lßu Tuyên can r¢ng: "Li«n li«n nåm nào cûng døng binh, t§t b¸nh chßa lÕi sÑc, nay lÕi ðßa
quân ðªn viêm nhi®t, tÑ dân ð«u phäi bö ngh« nghi®p mà ði ðánh, không phäi là kª sách hay". Vua Nguyên
nghe theo, tha quân tïnh nào v« tïnh ¤y, cho Ích T¡c · NgÕc Châu, c¤p cho khu ruµng Hán Dß½ng ð¬ mà
sinh nhai.
Vua höi Qu¯c Tu¤n r¢ng: "Nåm nay quân Nguyên t¤t lÕi sang, chßa biªt tình thª chúng thª nào?".
Qu¯c Tu¤n trä l¶i: "Nß¾c ta hß·ng thái bình ðã lâu, dân không biªt ðªn vi®c binh, vì thª, nåm trß¾c quân
gi£c ðªn có kë ð¥u hàng, có kë tr¯n tránh, may nh¶ oai linh t± tiên và th¥n vû cüa B® hÕ, mà ðánh ðu±i
chúng. Nªu l¥n này chúng lÕi sang, thì quân ta ðã quen chiªn ð¤u r°i, quân chúng thì sþ phäi ði xa xôi, t¤t là
phá ðßþc".
Nhà Nguyên lÕi sai Thoát Hoan ð¯c su¤t 7 vÕn quân Mông C±, Hán Khoän sang xâm l¤n nß¾c ta,
Trß½ng Vån H± v§n täi 17 vÕn thÕch1 vÕn lß½ng thñc ði theo. Khi ¤y h¯t nhiên có biên báo, nhà c¥m quy«n
xin kén tráng ðinh xung vào quân ngû, Qu¯c Tu¤n nói: "C¥n luy®n t§p quân cho tinh, chÑ không c¥n nhi«u;
túng xØ có 10 vÕn quân nhß quân B° Kiên mà không tinh luy®n có làm gì ðßþc". Vua höi: "Gi£c ðªn thì làm
thª nào?". Qu¯c Tu¤n trä l¶i: "Nåm nay thª gi£c d- ðánh, không ðáng lo".
Quân Thoát Hoan ðªn Nam Quan, chia ra ba ðÕo tiªn sang. (Tình B¢ng Phi do ðÕo tây ði vào Vînh
Bình, Ô Mã Nhi ði ðß¶ng bi¬n vào An Bang, Áo L² Ma ði theo cØa Næ Nhi Quan). Tß¶ng bµ quân cüa
Nguyên là B¢ng Phi ðánh trÕi Phù S½n, quân ta ðón ðánh, b¡n b¢ng tên thu¯c ðµc, quân gi£c h½i phäi rút lui,
chiªn thuy«n cüa Nguyên ðªn cØa bi¬n An Bang, quân ta thäng th¯t không phòng b¸ sÇn, phäi bö thuy«n
chÕy, b¸ quân gi£c l¤y m¤t nhi«u chiªn thuy«n; Nhân ÐÑc ðµc lñc c¯ ðánh, quân gi£c chªt ðu¯i m¤t nhi«u,
l¤y lÕi ðßþc thuy«n chiªn. Thoát Hoan sai B¢ng Phi kéo quân ðánh VÕn Kiªp, hþp v¾i quân Ô Mã Nhi thu§n
theo dòng sông xu¯ng phía ðông, ðªn thÆng kinh ðô, qua sông Phú Lß½ng, ðóng quân · bên thành, quan
quân ta ðªn ðánh, không ðßþc lþi. Vua phäi rß¾c Thßþng hoàng ði v« phía nam. Khi b¤y gi¶ Qu¯c Tu¤n làm
Th¯ng tß¾ng, nh¤t thiªt các vi®c · biên gi¾i ðªn üy cho Phó tß¾ng Vân Ð°n là Tr¥n Khánh Dß. Ðªn lúc này
Ô Mã Nhi ðßa thüy quân ra cØa bi¬n ÐÕi Bàng ðón thuy«n lß½ng cüa Vån H±, nhßng không g£p, Khánh Dß
ðªn ðánh không lþi, Thß½ng hoàng ðßþc tin, sai trung sÑ khóa tay giäi ðªn n½i Vua ðóng quân, Khánh Dß
nói: "Xin ch¸u nh§n quân kÖ, nhßng xin rµng cho 3 ngày ð¬ lo ðánh lÕi", Trung sÑ theo l¶i xin; Khánh Dß
ðoán ch×ng thuy«n quân cüa gi£c ði qua r°i, thuy«n lß½ng t¤t phäi theo sau, li«n thu th§p tàn t¯t ch¶ · ðó,
lát sau, quä nhi«u thuy«n lß½ng cüa Vån H± kéo ðªn, ðón ðánh ðÕi phá ðßþc, gÕo phäi chìm xu¯ng bi¬n, b¡t
ðßþc nhi«u quân sî và khí gi¾i, dâng thß báo ti®p, Thß½ng hoàng tha tµi trß¾c không höi ðªn, và nói: "Quân
gi£c chï trông nh¶ vào lß½ng thñc, nay b¸ ta b¡t m¤t, không th¬ nào · lâu ðßþc". M¾i thä b÷n quân ðã b¡t
ðßþc tr· v« trÕi quân Nguyên ð¬ cho chúng biªt. Quân Nguyên thiªu lß½ng ån, không còn chí chiªn ð¤u
næa, cho nên nåm nay bách tính không b¸ thäm kh¯c quá nhß nåm trß¾c, th§t là công Khánh Dß.
Lúc trß¾c Khánh Dß · Vân Ð°n, tøc n½i ¤y chï có ngh« buôn bán ð¬ sinh nhai, ån m£c ð«u nh¶ vào
b÷n dân Tàu, nên cái gì cûng theo phong tøc Tàu. Khánh Dß hÕ l®nh nói: "Quân tr¤n giæ Vân Ð°n, là ð¬
ngån phòng gi£c H°, không nên ðµi nói cüa Tàu, sþ khi vµi vàng khó phân bi®t, nên ðµi nón Ma Lô¸2 ð¬ cho
phân bi®t". Khánh Dß ðã mua thÑ nói ¤y ch· ð¥y thuy«n ðem v«, ngß¶i trÕi Vân Ð°n tranh nhau ðªn mua
nón, giá bán cao l¡m, 1 cái nón tr¸ giá 1 t¤m väi, ðßþc lþi k¬ hàng nghìn t¤m väi; ngß¶i Tàu làm th½ m×ng
ông có câu: "Gà chó Vân Ð°n ð«u phäi sþ", nói thác là ngß¶i ta sþ oai danh cüa ông, nhßng th§t là chê bai
ng¥m ðó. Sñ tham bï cüa ông ðÕi loÕi nhß thª.

1

TÑc nhß tÕ cüa ta bây gi¶, nhßng không biªt bao nhiêu cân haylÕng.

2

Không rõ ki¬u nón nào.
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Khi Khánh Dß · tr¤n Vân Ð°n, có ngß¶i cáo giác là tham bï, quan Hành khi¬n ðßa sñ trÕng tâu Vua,
Khánh Dß nói: "Tß¾ng là chim ßng, quân là con v¸t, ðßa con v¸t ð¬ nuôi chim ßng, có gì là lÕ".
Vi®c ðánh lui ðßþc gi£c trong ð¶i Trùng Hßng, ai cûng khen nhi«u v« tr§n th¡ng · sông BÕch Ð¢ng
cüa Hßng ÐÕo, nhßng không b¢ng tr§n th¡ng · Vân Ð°n cüa Khánh Dß, là trß½ng bän cüa các tr§n th¡ng
khác ðó.
Thoát Hoan vào chiªm thành Thång Long, th§t ra l¤y ch² VÕn Kiªp làm ðÕi ð°n, mà Phä LÕi làm n½i
tña, ngày ðêm mong ðþi thuy«n lß½ng cüa Vån H± v§n theo ðß¶ng bi¬n ðªn. Ðªn lúc này quân tuy®t lß½ng
ðói, li«n dçn quân v« VÕn Kiªp, sai A Bát Xích ði cß¾p lß½ng thñc cüa làng xóm lân c§n, ðßþc h½n 4 vÕn
gÕo, mßu toan chia cho các ð°n, ð¬ làm kª c¯ thü; tß¾ng sî c¤p dß¾i nh¯n nháo kêu r¢ng: "Không còn kho
tàng nào có th¬ làm lß½ng ðßþc, không gì b¢ng kéo quân v« là h½n". Thoát Hoan nghe l¶i ¤y, li«n quyªt ý
kéo quân v«, sai Ô Mã Nhi ðßa chiªn thuy«n ði ðß¶ng thüy kéo v« trß¾c. Trß¾c kia, Qu¯c Tu¤n l¤y c¾ An
Bang1 là con ðß¶ng mà quân Nguên v« B¡c t¤t phäi ði qua, sai c¡m g² sÇn · lòng sông BÕch Ð¢ng che cö
lên trên, ð« ch¶ quân gi£c. Ðªn khi quân gi£c cüa Ô Mã Nhi kéo v«, Qu¯c Tu¤n th×a lúc thüy tri«u lên, ra
khiêu chiªn, giä thua chÕy, quân gi£c ðu±i theo, mñc nß¾c xu¯ng th¤p, thuy«n m¡c vào cây, Nguy-n Khoái
lãnh ðÕo quân Thánh Dñc giao chiªn, lÕi g£p ðßþc ðÕi quân cüa Vua ðªn theo, tung ra ðánh mÕnh, ðÕi phá
ðßþc quân gi£c, nß¾c tri«u lui r¤t g¤p, thuy«n cüa gi£c ð«u vß¾ng vào c÷c g², l§t úp cä, chªt ðu¯i vô k¬,
nß¾c sông ðö ng¥u, b¡t ðßþc Ô Mã Nhi dâng lên Thßþng hoàng, khi dçn y lên thuy«n ngñ, rót rßþu cho
u¯ng. B¢ng Phi ði ðß¶ng bµ, hµ v® Thoát Hoan tr¯n v«, quan quân ta ðã ch£n ðón trß¾c · äi Nµi Bàng.
Ngß¶i Nguyên tñ ð¡c, không thoát ðßþc, v×a ðánh v×a chÕy, quân ta ðÑng trên cao dùng nö b¡n xu¯ng;
tß¾ng sî Nguyên ngã nhß rÕ, Thoát Hoan chï mµt thân ði ðß¶ng t¡t Ðan Ba tr¯n v«.
SØ th¥n bàn r¢ng: Ngô Tiên Chúa phá quân Lßu Ho¢ng Tháo, Tr¥n Hßng ÐÕo b¡t
ðßþc Ô Mã Nhi, ð«u · sông BÕch Ð¢ng, là võ công vë vang nh¤t cüa nß¾c ta, danh tiªng
các v¸ hào ki®t ¤y cùng v¾i non sông nghìn ð¶i nh¾ mãi, d¤u vªt hôi tanh cüa Hán và
Nguyên, cûng theo mãi v¾i nß¾c non. Giang s½n nß¾c Nam, sách tr¶i ð¸nh rõ, ngß¶i B¡c
tuy có c§y trí lñc chñc chiªm cÑ, nhßng dù có l¤y ðßþc cûng không th¬ nào giæ ðßþc, v§y
thì tham binh có làm gì ðßþc. Trß½ng Hán Siêu làm bài phú sông BÕch Ð¢ng có câu: "Binh
khí chôn vùi trong ð¯ng cát, xß½ng khô ch¤t ð¯ng thành non cao; tr§n ðÕi th¡ng · sông này
là do tñ ÐÕi Vß½ng ðã ð¸nh li®u trß¾c", nghi«n ngçm kÛ l¶i và ý câu vån, mô tä ðßþc tr§n
thua cüa Hán và Nguyên, r¤t là thiªt thñc.
Vua rß¾c Thßþng hoàng v« phü Long Hßng, dâng tù binh quân Nguyên lên Chiêu Lång - Lúc trß¾c
ngß¶i Nguyên ðã khai qu§t Chiêu Lång, không phÕm vào TØ cung2; ðªn khi quân gi£c thua, thì th¤y chân
ngña ðá · lång ð«u l¤m bùn, cho nên khi yªt lång có câu th½: "Xã t¡c lßÞng h°i lao thÕch mã, s½n hà thiên c±
ði®n kim âu"3, ðó là cäm th¤y th¥n linh cüa ông cha phù hµ ng¥m cho m¾i ðßþc thª. Khi xe Vua ðã v« kinh
ðô, cung ði®n b¸ gi£c ð¯t phá, vào · tÕm nhà th¸ v®. ÐÕi xá cho trong nß¾c, phàm xÑ nào b¸ binh lØa thì ðßþc
tha thuª khóa hoàn toàn, ngoài ra tha có t×ng hÕng mµt.
L® cû: Tòa Hàn Lâm nghî soÕn t¶ chiªu, quan Hành khi¬n tuyên ð÷c chiªu. Nên dñ thäo t¶ chiªu thì
ðßa ðªn trß¾c ð¬ t§p ð÷c, ð¬ khi tuyên ð÷c hi¬u cä âm và nghîa, cho dân d- hi¬u. B¤y gi¶ quan Tä phø Lê
Tòng Giáo cùng quan Hàn lâm Ðinh Cüng Viên b¤t hòa v¾i nhau, Cüng Viên không ðßa bän thäo trß¾c,
Tòng Giáo ðòi không ðßþc; ðªn ngày l-, Vua ðã ra r°i, m¾i giao t¶ chiªu, Tòng Giáo ð÷c không ðßþc thông,
1

An Bang. Nay là tïnh Quäng Bình.

2

Quan tài cüa vua.

3

Hai l¥n yên ðßþc xã t¡c, ngña ðá cûng khó nh÷c, s½n hà b«n væng nghìn ð¶i chß cái âu b¢ng vàng.
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chï cúi ð¥u l£ng yên, Vua bäo Cüng Viên ðÑng ð¢ng sau mách bäo, Tòng Giáo x¤u h±. Vua dø r¢ng: "Cüng
Viên là vån sî, ngß¶i là Trung quan sao lÕi b¤t hòa v¾i nhau ðªn thª? Ngß¶i làm quan Lßu thü · Thiên
Trß¶ng có th± sän nhß tôm bi¬n, cam ng÷t, t¯ng t£ng qua lÕi nhau, thì có hÕi gì". T× ð¤y tr· ði hai ngß¶i lÕi
thân m§t v¾i nhau l¡m.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua tôi tri«u Tr¥n thân nhau nhß mµt, ngß¶i · xa không hi«m là
xa mà kiêng kÜ; ngß¶i · g¥n không dám c§y g¥n vua mà khen chê b§y; lÕi biªt kinh l- sî
phu, nên các b§c nho ðßþc vì có vån h÷c mà tñ tr÷ng, mà có phong tøc t¯t cüa c± nhân. Có
ngß¶i nói: Vua bäo Tòng Giáo nhß thª, chä là m· l¯i cho ngß¶i bày tôi giao thi®p tß ði
chång? Trä l¶i: vi®c làm thì h½i gi¯ng thª, nhßng th§t không phäi thª, kia nhß Xuân Thu chê
Tª Bá tß giao, kinh Thi có câu ca: T£ng cho quä dßa, trä lÕi quä m§n, tß giao ¤y không
gi¯ng vi®c này.
Vua sai Ð² Thiên Nghi-n ði sang Nguyên (Thiên Nguy-n là em Kh¡c Chung, ðã có công v« vi®c ði
sÑ Nguyên, nay lÕi tiªn cØ em). Trong t¶ bi¬u ðem ði, ðÕi lßþc nói: "ÐÕi quân v« r°i, mà thiên sÑ chßa th¤y
ðªn, v§y xin sai b°i th¥n kính dâng l- m÷n, ðªn trß¾c cØa vua tr¥n tình, l- th¶ nß¾c l¾n tôi không dám thiªu.
Ô Mã Nhi ðã kh·i hành v« nß¾c, ngß¶i trong nß¾c ai cûng biªt, ðã giúp cho hành trang và sai ngß¶i hµ t¯ng
ði l¯i ðß¶ng bi¬n, s¾m muµn s¨ v« ðªn kinh ðô".
Ðßa Ô Mã Nhi tr· v« nß¾c. Dùng kª cüa Hßng ÐÕo; kén ngß¶i thÕo ngh« ði bi¬n làm phu thuy«n,
ðß½ng ðêm ðøc thüng thuy«n cho chìm, Ô Mã Nhi chªt ðu¯i.
Trä tù binh Nguyên cho v« nhß lû Tích L® C½, Ðß¶ng Ngµt Phän, ð°ng th¶i kh·i trình v¾i Ô Mã Nhi,
ð«u ðßþc ði thu§n ti®n cä; duy có Ô Mã Nhi là ngß¶i gian hi®t quá, mà lÕi ða sát, khi quân Nguyên ðªn, y
bäo ngß¶i nß¾c ta r¢ng: "Chúng mày ði lên tr¶i hay xu¯ng ð¤t, ta cûng ðu±i theo; chúng mày tr¯n lên núi,
xu¯ng bi¬n ta cûng theo ði". Nên ngß¶i nß¾c ta gi§n y l¡m, duy có mµt mình y b¸ chªt ðu¯i: mà trä l¶i v¾i
Nguyên r¢ng: Nß¾c l¾n thuy«n chìm quan Tham chính ngß¶i cao l¾n, khó v¾t lên l¡m. Nguyên cûng biªt là
nói d¯i, không höi v£n làm gì.
Chæ tín là quí báu nh¤t cüa nß¾c; ðã bäo cho v«, lÕi còn dùng kª giªt ði, quï quy®t nhß thª, thü tín
v¾i lân bang sao ðßþc. Ðªn sau này vua Lê Thái T± cûng trä ngß¶i Minh v« nß¾c, có ngß¶i nói ðªn sñ ðøc
thuy«n cho ð¡m. Vua không dùng: ngß¶i Minh cûng không nghi gì. Nhß thª m¾i th§t là Vß½ng giä có ðÕi tín.
Khi Thoát Hoan tr· v«, Vua sai Nguy-n ÐÑc Vinh, Ðoàn Khäi Khung mang l- v§t theo ði; Vua
Nguyên gi§n l¡m, mu¯n cho quân sang l¥n næa, nên giæ cä sÑ th¥n · lÕi không cho v«; ðªn khi ðßa lû Tích
Lê C½ v« ðªn n½i, m¾i cho sÑ th¥n ta v« nß¾c, và lÕi sai Lßu Ðình Trñc sang tuyên dø, giøc Vua mau vào
ch¥u, Ðình Trñc ði ðªn cØa ði®n xu¯ng ngña; Vua sai Qu¯c Tu¤n m¶i vào vi®n T§p Hi«n, bäo cho biªt
duyên c¾ Ô Mã Nhi b¸ chªt ð¡m và nói là Vua tu±i già không ði xa ðßþc. Ðªn lúc Ðình Trñc cáo t× tr· v«,
Hßng ÐÕo vçn kính thu§n nhß l¶i trong t¶ bi¬u ðã nói: T× ð¤y hai bên Nam và B¡c lÕi thông hiªu v¾i nhau.
Ð¸nh công ðánh ðßþc Nguyên, tiªn phong Qu¯c Tu¤n làm Hßng ÐÕo ÐÕi Vß½ng. Ð² Kh¡c Chung
ðßþc ð±i là h÷ Tr¥n, còn các ngß¶i có công tiªn lên trß¾c tiên mà phá tr§n gi£c, ð«u ðßþc ghi h÷ tên mà v¨
hình tßþng; ho£c có ngß¶i còn oán v÷ng không v×a ý, thì dø bäo r¢ng: "Các ngß¶i biªt ch¡c quân gi£c không
ðªn næa, thì tuy có cho lên ðªn cñc ðÆng, Trçm cûng không tiªc; vÕn nh¤t chúng lÕi ðªn næa, mà các ngß½i
lÕi có công, thì l¤y b§c gì mà thß·ng cho ðßþc". Ai cûng vui vë phøc l¶i ðó. Duy có Phùng Sî Chu thì lúc
quân Nguyên ðªn, Vua sai ông bói, tâu r¢ng: T¤t ðÕi th¡ng, Vua m×ng rÞ nói: "Nªu quä ðúng nhß l¶i ngß¶i,
thì s¨ có tr÷ng thß·ng"; ðªn khi bình ðßþc gi£c, Vua nói: "Thiên tØ không có ðùa", nên cho Sî Chu làm chÑc
Hành Khi¬n; lÕi có Tr¥n Khi¬n, Vua cûng sai bói, bói ðßþc quë Dñ và Ch¤n, nói r¢ng: Mùa hÕ sang nåm thì
quân Nguyên thua, ðªn khi Nguyên lÕi sang, lÕi sai bói, ðßþc quë Quán và Hoán, nói r¢ng: "Sông BÕch Ð¢ng
là n½i quân Nguyên t¦u tán. Hai quë ð«u Ñng nghi®m cä, cho nên cûng cho làm chÑc An Phü". LÕi phong

92

Vi®t SØ Tiêu Án

Nguy-n Khoái làm li®t h¥u, cho mµt qu§n ð¬ làm n½i hß·ng lµc, g÷i là Khoái Lµ (TÑc là phü Khoái Châu,
Hßng Yên).
Tr¸ tµi nhæng kë ð¥u hàng gi£c, (Tr¥n ki®n, Tr¥n Lµng ð«u b¸ tß¾c xóa tên trong s± h÷ nhà vua, cäi là
h÷ Mai, duy có Ích T¡c vì c¾ anh em ruµt th¸t nhà vua, không nÞ phÕt, chï g÷i tên là Át Tr¥n, ý bäo là nhu
nhßþc hèn nhß ðàn bà, cho nên th¶i b¤y gi¶ có tên g÷i là Át Tr¥n và Mai Ki®n).
Lúc quân Nguyên ðªn xâm lång trong b÷n th¥n liêu nhi«u kë ði lÕi biªu xén · trÕi gi£c, ðªn khi gi£c
tan, b¡t ðßþc nhi«u tráp ð¥y t¶ bi¬u xin ð¥u hàng. Thßþng hoàng sai ð¯t t¤t cä ði, ð¬ yên lòng kë phän tr¡c.
Duy có ngß¶i ðã ð¥u hàng r°i thì tuy thân · tri«u ðình cüa ð¸ch, nhßng cûng tuyên xØ tµi lßu ðày hay tØ
hình, t¸ch thu ði«n sän; còn các quân và dân mà hàng gi£c thì tha cho tµi chªt, chï b¡t chuy¬n ch· g², ðá làm
cung ði®n ð¬ chuµc tµi, có 2 làng Ba Ði¬m, Bàng Hà khi gi£c ðªn ðã ð¥u hàng trß¾c, thì b¡t tµi dân 2 làng ¤y
chï b¸ sai khiªn làm tôi t¾, không ðßþc vào làm quan.
Vua Thái Tôn ð¯t t¶ hàng bi¬u, cûng nhß vua Quang Vû ð¯t vån thß, ðµ lßþng ðª vß½ng rµng l¾n
ðªn thª.
Thßþng hoàng tr· v« Thiên Trß¶ng, trông th¤y cung khuyªt không b¸ gi£c xâm hÕi ðªn, có làm th½
r¢ng:
"Cänh thanh u v§t di®c thanh u,
"Th§p nh¸ th¥n chu thØ nh¤t chu,
"Bách bµ sinh ca c¥m bách thi®t,
"Thiên hàng nô bµc qu¤t thiên ð¥u,
"Nguy®t vô sñ chiªu nhân vô sñ,
"Thüy hæu thu hàm thiên hæu thu,
"TÑ häi dî thanh tr¥n dî tînh,
"Kim niên du th¡ng tích niên du".
T× nåm Thi®u Bäo n±i vi®c binh ðao, hai l¥n ðánh quân Nguyên, may mà xã t¡c lÕi yên, giang s½n y
nhß cû, tuy r¢ng lòng tr¶i giúp cho, nhßng nhân sñ cûng r¤t gian nan, h÷p vß½ng h¥u · Bình Than, ðãi phø
lão · Diên H°ng, không hÕng nào là không höi ðªn; khi vào Thanh Hóa, khi ra Häi Ðông, lúc ði ÐÕi Bàng,
lúc v« Thiên Trß¶ng, không n½i nào là không ði ðªn. Nh¤t ðán rØa rÕch bøi H°, lÕi yên thª nß¾c, v« thåm c¯
hß½ng, m¡t trong cänh ð©p, tai nghe chim ca, chén rßþu dß¾i trång, tiªng ðàn trên su¯i, nghî lÕi khi ði Chí
Linh, VÕn Kiªp, tr§n ðánh ÐÕi Than, BÕch Ð¢ng, nhæng lúc con thuy«n lênh ðênh, dùng bát c½om h¦m, vua
tôi, cha con vçn nh¤t tâm lo sao cho qua c½n sóng gió, s· dî vì có hoài cäm ¤y mà làm bài th½ trên này.
1

Vua thân ði ðánh nß¾c Ai Lao. Tri«u th¥n can r¢ng: "Gi£c H° m¾i lui, vªt thß½ng cüa dân chßa lành,
sao lÕi ðã hßng binh". Vua nói: "Chï nên xu¤t binh vào lúc này; lân bang s¨ bäo ta có bao nhiêu quân sî, voi
ngña m¤t hªt, s¡p có sñ khinh rë ta, nên phäi ðÕi cØ ð¬ th¸ oai". Qu¥n th¥n ð«u nói: "Thánh nhân lo xa,
không ai nghî k¸p"
Thßþng hoàng m¤t (Ð² Qu¯c Kª nói: th¥n ðßþc biªt khi cß tang không làm cho ai ðau thß½ng, xin
vua nên cßÞi ngña thay cho ki®u do ngß¶i khiêng. Vua nghe l¶i, nên chï dùng yên ngña mµc).
CØ Phí M®nh làm quan An phü Di-n Châu. M®nh · n½i làm quan, có tiªng tham ô, Vua tri®u v«
ðánh trßþng, sau lÕi ðßþc tiªng là công bình, thanh liêmk, dân Di-n Châu có câu ca: "Di-n Châu An phü
thanh nhß thüy"2.

1

V¸nh cänh v§t Thiên Trß¶ng, m×ng r¢ng ðã bình ðßþc gi£c, l¥n ði này vui h½n l¥n ði trß¾c.

2

Quan An phü Di-n Châu trong sÕch nhß nß¾c.
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Nhà Nguyên sai Trß½ng L§p ÐÕo ðªn nói: "Quân sang nåm trß¾c không phäi chú ý cüa vua, là vì
biên th¥n dèm pha mà sinh ra ðó"; nhân ti®n lÕi yêu c¥u Vua phäi vào ch¥u, Vua cáo t× là có tang, li«n sai
Nguy-n ÐÕi PhÕp dâng bi¬u lên tÕ l²i: SÑ th¥n ði ðªn NgÕc Châu, th¤y Ích T¡c ng°i · sänh ðß¶ng, nói r¢ng:
"Mày có phäi là thß nhi nhà Chiêu ÐÕo Vß½ng ðó chång?". (Chiêu ÐÕo Vß½ng là con vua Thái Tôn, anh cùng
m© v¾i Ích T¡c). ÐÕi PhÕp nói: "Vi®c ð¶i biªn chuy¬n, ta trß¾c là thß nhi, nay là v¸ sÑ th¥n mµt nß¾c, cûng
nhß quan Bình Chß½ng (chÑc cüa Nguyên cho Ích T¡c) xßa là con vua này lÕi là tên gi£c ð¥u hàng" Ích T¡c
x¤u h± l¡m, t× ð61y khi trông th¤y sÑ th¥n nß¾c ta, không dám ng°i · sänh ðß¶ng næa.
(T× khi Ích T¡c ð¥u hàng, ngß¶i Nguyên thß¶ng cho quan dçn v« nß¾c, nhßng không xong, thì cho
· NgÕc Châu, träi qua các ð¶i vua Thª T±, Thanh Tôn và Vû Tôn nhà Nguyên, chúng thß½ng tu±i già vçn
tr÷ng ðãi, l¶i trong t¶ chª cáo phong Ích T¡c ðÕi lßþc có câu: Quân nhà vua ðã vài l¥n ðßa v«, cûng nhß v¾i
kë chªt ðu¯i, cÑu kë b¸ cháy, g¥n 30 nåm · tïnh H°, ðßþc có quan tß¾c và nhà ·, träi qua 4 tri«u, vçn mµt dÕ
trung thành. Ích T¡c 76 tu±i thì m¤t).
Vua ði ch½i, g£p gia ð°ng các nhà vß½ng h¥u, t¤t g÷i tên ðªn höi: Chü mày ðâu? Vçn rån bäo các v®
sî không ðßþc quát m¡ng nhæng ngß¶i ¤y, vì khi có hoÕn nÕn xßa, chï có lû chúng · lÕi, vua cäm công lao
ðã hµ tøng, mà cho ân hu® ðó.
L¶i bàn: Khi nß¾c rút thì b¶ bªn m¾i hi®n ra, g£p v§n cùng thì lòng tiªt nghîa m¾i rõ
r®t; khi vô sñ và khi lâm nÕn, hoàn cänh khác mà lòng ngß¶i thß¶ng thay ð±i m¾i biªt
nhæng kë m°m mép, s¯t s¡ng không b¢ng ngß¶i lão thñc mà chuyên nh¤t. Hai l¥n ðánh lui
quân Nguyên, trèo non lµi bi¬n, g¯i giáo n¢m sß½ng, th§t là công lao to l¾n cüa chß th¥n,
yên ngß¶i mà yêu lây cä chim quÕ ð§u nóc nhà, quen m£t nh¾ tên, g£p · ðß¶ng cûng ân
c¥n thåm höi, có tình chü bµc thân yêu nhau. Vua Nhân Tôn nhß thª th§t là khoan h§u.
Vua truy«n ngôi cho Thái tØ, Thái tØ Thuyên lên ngôi Vua, cäi niên hi®u là Hßng Long.
Vua Nhân Tôn 16 tu±i làm Thái tØ, ðã có chí ði tu, xin nhß¶ng ngôi vua cho em, vua Thánh Tôn
không cho, ðªn khi nh§n truy«n ngôi, ban ngày thì làm vi®c nß¾c, ban ðêm vçn tøng kinh, ðªn ðây lÕi cùng
các v¸ tång Pháp Loa (Ð°ng Kiên Cß½ng), Huy«n Quang (Lý ÐÕo Tái) vân du các núi An TØ, Lôi Âm, giäng
cÑu nµi ði¬n nhà Ph§t.
Khi trß¾c Nguyên ÐÕi PhÕp sang sÑ Nguyên, v¸ t× th¥n làm t¶ bi¬u, làm các l¶i kéo dài l¶i vån, có
ß¾c h©n sang nåm s¨ ðªn cØa vua Nguyên; ðªn lúc ¤y Nguyên lÕi sai Lß½ng Tång ðªn trách, giøc phäi vào
ch¥u. Thßþng hoàng t× ch¯i là b¸ ðau, lÕi sai Ðào TØ KÏ ðßa t¶ bi¬u sách b¢ng vàng chúc tøng vÕn th÷ dâng
Nguyên, vua Nguyên gi§n, c¥u lßu TØ KÏ · Giang Lång, ngh¸ lÕi ðem quân sang, sai Qu¯c Ki®u, Cát Äi chia
2 ðß¶ng thüy và bµ cùng sang, mà cho Ích T¡c ði theo quân ðªn Tràng Sa, g£p lúc vua Thª T± nhà Nguyên
m¤t, vua Thành Tôn lên n¯i ngôi, m¾i xu¯ng chiªu bãi vi®c sai quân ¤y, li«n cho TØ KÏ v« nß½c. Nguyên lÕi
sai Lý Hán làm t¶ chiªu dø, ðÕi lßþc nói: "Vì vua Nguyên m¾i lên ngôi, khoan tha cä m÷i vi®c, ðã có s¡c bãi
quân An Nam r°i, t× nay tr· ði thì nên nghî kÛ v« vi®c sþ oai tr¶i, th¶ nß¾c l¾n".
Bà Khâm T× Hoàng Thái h§u m¤t (Thßþng hoàng làm chu°ng h±, sai quân sî b¡t h±, Vua ½ trên l¥u
xem, vì th«m l¥u th¤p, con h± thoát ra khöi chu°ng, r°i nhäy lên l¥u, Hoàng h§u cùng thi næ l¤y chiªu che
cho Thßþng hoàng, con h± vµi vàng nhäy xu¯ng, không ðµng chÕm gì ðªn Thßþng hoàng. LÕi mµt l¥n xem
ð¤u voi · sân r°ng, con voi ðµt nh§p, tä hæu chÕy cä, duy chï còn mµt Thái h§u · lÕi, xem thª ðü biªt Thái
h§u cûng là b§c anh hùng trong næ lßu).
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Bà Khâm T× Thái h§u m¤t r°i, bà Truy«n T× Hoàng h§u m¾i ðßþc chü vi®c trong nhà; tính bà thÆng
mà dÕy bäo thì nghiêm, vua Anh Tôn lÕi phøng th×a r¤t c¦n tr÷ng, Thßþng hoàng khen l¡m, nói b¢ng tên g÷i
vua là Hiªu Hoàng, không th©n gì v¾i tên ðó, thì nên l¤y tên ¤y mà g÷i Quan gia1 sau này.

ANH TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Thuyên, Thái tØ cüa Vua Nhân Tôn, · ngôi vua 21 nåm. Vua khéo th×a kª nghi®p vua, làm
cho nß¾c th¸nh tr¸, thái bình, cûng là v¸ vua anh minh trong ð¶i Tr¥n.
Niên hi®u Hßng Long thÑ hai. Thßþng tß¾ng là Quang Khäi m¤t.
Quang Khäi có h÷c thÑc, thông hi¬u các thÑ tiªng Mán m÷i, và ngoÕi qu¯c m²i khi có sÑ nß¾c Tàu
sang, t¤t cØ ông xung vào bÕn tiªp. Khi xßa theo vua Thánh Tôn ðánh gi£c, vua Thái Tôn tri®u Qu¯c Tu¤n
mu¯n cho làm chÑc Tß ð°, ông t× ch¯i nói: "Vua ði xa, Quang Khäi h² giá, mà B® hÕ tñ ti®n cho th¥n quan
chÑc, e có ði«u không ti®n, Th¥n không dám nh§n, ðªn khi vua Thánh Tôn tr· v« kinh ðô, vi®c ¤y m¾i thôi
Qu¯c Tu¤n và Quang Khäi vçn không hi®p ý v¾i nhau, ðªn sau thì lÕi thân m§t v¾i nhau, ð°ng tâm mà giúp
nhà vua, hai ông là có công ð¥n h½n cä. Khi m¤t, ông 54 tu±i, con ông là Vån Túc có tiªng v« vån h÷c th¶i
b¤y gi¶, chái là Oai Túc, t¢ng tôn là Nguyên Ðán cûng ð«u có tiªng; phúc trÕch sâu dày, cùng v¾i nhà Vua
lâu dài mãi mãi.
Khen thß·ng tiªt phø là Lê Th¸ (ch°ng là PhÕm Mßu sang sÑ Nguyên r°i m¤t) Lê Th¸ ðßþc tin, thß½ng
xót không ån, chªt theo, Vua xu¯ng chiªu cho vàng và løa ð¬ an üi.
Tr¥n Th¶i Kiªn làm quan An Phü sÑ Thiên Trß¶ng, có ngß¶i dân quê ðem biªu ông mâm c², höi lý
do, thì ngß¶i ¤y trä l¶i; vì · g¥n công ðß¶ng cüa ông, chÑ không thïnh c¥u ði«u gì, ðßþc vài hôm, quä nhiên
ngß¶i ¤y nh¶ ông có vi®c, ông móc h÷ng th± ra. Ðªn lúc ¤y làm quan ki¬m pháp, có vi®c ki®n, l¤y lý do mà
ðoán quyªt, có vi®c gì thì Ñng phó theo phép, ngß¶i ta ð«u khen là ngß¶i xØ ki®n giöi, sau làm chÑc Gián
ngh¸ ÐÕi phu (Th¶i Kiªn ngß¶i làng Cñ XÕ, huy®n Ðông Tri«u, tính cß½ng trñc, là môn khách nhà Hßng
ÐÕo). Vua cho ông cái h¯t, ngñ chª bài minh kh¡c vào cái h°i ¤y r¢ng2 "Thái S½n tinh cao, tßþng h¯t trinh
li®t, linh trî chãi g¯c, vî h¯t nam chiªt".
CØ Ðoàn Nhæ Hài làm Ngñ sØ Trung Tán. Khi b¤y gi¶ Thßþng hoàng v« kinh ðô, các ngß¶i trong và
ngoài không ai biªt, ði bách bµ xem kh¡p cung ði®n, không th¤y Vua ðâu, l¤y làm lÕ, m¾i höi, biªt r¢ng Vua
u¯ng rßþu xß½ng b° say quá, cung nhân vào g÷i không d§y ðßþc, Thßþng hoàng gi§n l¡m, l§p tÑc v« Thiên
Trß¶ng, xu¯ng chiªu cho bách quan phäi h÷p ð¬ ði¬m møc, ðªn quá trßa, Vua m¾i tïnh, sþ l¡m, ði bµ qua
chùa Tß Phúc, trông th¤y h÷c sinh Ðoàn Nhæ Hài, bäo r¢ng: "Ta vì quá say rßþu, ð¡c tµi v¾i Thßþng hoàng,
mu¯n có t¶ bi¬u tÕ l²i, ngß½i thäo cho ta". Nhæ Hài phøng chï làm xong ngay, l§p tÑc dùng thuy«n nhanh
ðß½ng ðêm v« Thiên Trß¶ng, sai Nhæ Hài mang t¶ bi¬u ði theo. Thßþng hoàng höi ðó là ngß¶i nào, nµi th¥n
tâu là ngß¶i cüa quan gia dâng bi¬u, Thßþng hoàng không trä l¶i. Ðªn chi«u, gió mßa to kéo ðªn, Nhæ Hài
vçn quÏ không ðÑng lên. Thßþng hoàng höi ngß¶i quÏ · giæa sân còn ðó không, sai ðßa t¶ bi¬u vào xem,
th¤y t× ý r¤t kh¦n thiªt, m¾i tri®u Vua vào bäo r¢ng: "Trçm còn có con khác có th¬ n¯i ngôi vua ðßþc, trçm
còn s¯ng mà còn nhß thª, sau này còn biªt ðªn thª nào". Vua cúi ð¥u tÕ l²i, Thßþng hoàng lÕi höi ai làm bài
bi¬u ðó, Vua trä l¶i: "Ngß¶i h÷c trò là Ðoàn Nhæ Hài" Thßþng hoàng tri®u Nhæ Hài bäo r¢ng: "T¶ bi¬u cüa
ngß¶i soÕn ra ðó, r¤t v×a lòng ta". Li«n cho quan gia lÕi ðßþc phøc v¸, bách quan lÕi tr· v« tri«u ðình nhß cû.
1

Khi Thßþng hoàng còn s¯ng thì g÷i Vua là quan gia.

2

Ý nói cái h¯t cÑng r¡n nhß núi Thái S½n, khó ai bê n±i; ngø ý khen ông.
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Vua cho Nhæ Hài làm chÑc Trung Tán, khi ¤y Nhæ Hài m¾i 20 tu±i, có kë chª gi-u r¢ng: "Phong hiªn lu§n
ðàm truy«n c± ngæ, kh¦u t°n nhû xú Ðoàn Trung Tán"1.
(Nhæ Hài ngß¶i làng Trß¶ng Tân huy®n Gia Lµc, là c§n th¥n nhà Vua, mµt l¶i nói hay mµt cØ chï
cüa Vua ð«u biªt rõ. Xem thñc løc có chæ nào l¥m li«n cäi chính ngay).
Nhæ Hài là ngß¶i h÷c trò, ðßþc Vua biªt ðªn trong khi b¤t ng¶, thäo bài bi¬u, theo Vua ði, mµt mìn
sån sóc bên vua, trong lúc làm bày bi¬u bày tö hªt ðßþc ý cüa vua Anh Tôn, su¯t mµt ngày ðÑng ngoài tr¶i,
vçn h°i ðßþc lòng Thßþng hoàng. Trong ch² cha con có ði«u r¤t khó tä ðßþc, thª mà làm Thßþng hoàng h°i
tâm mµt cách d- dàng nhß thª, có phäi là b§c kÏ tài ð¶i ¤y và có duyên sÇn ðó chång? Câu gi-u cþt mi®ng
h½i sæa chä bôi x¤u ðßþc nào?
Thßþng hoàng ði tu hành · Long Ðµng núi An TØ, t× bi®t các cung t¥n, cho ðßþc tñ ti®n ho£c ði
ho£c · lÕi ngß¶i nào không mu¯n v« quê thì c¤p cho nhà · và ruµng · chân núi mà sinh nhai. Mµt hôm
Thßþng hoàng v« ðªn Thiên Trß¶ng, Vua và Qu¯c Tu¤n ðªn tri«u, Thßþng hoàng nói: "Nhà ta v¯n thuµc
hàng làm ngh« chài lß¾i, ð¶i nào cûng chuµng hùng dûng cÑ thích hình con r°ng vào ðùi". Lúc ¤y thþ thích
chæ ðã ch¶ sÇn, vua th×a lúc Thßþng hoàng nhìn ði n½i khác, li«n lën chÕy, Thßþng hoàng cûng không b¡t
ép phäi thích vào ðùi. Vua nhà Tr¥n không thích hình r°ng vào ðùi, t× vi®c này ð¥u tiên.
Thích vào ðùi nhß ðây, cûng là loài thích chæ vào trán kë có tµi; vua Chu Cao T± nói: Có l¨ ðâu Vua
lÕi còn v¨ xanh vào ngß¶i; tuy là câu nói ð¬ giäi sñ nghi ng¶ ho£c cüa ngß¶i ta, cûng là câu nói cß½ng quyªt
không nên làm nhß thª. Tøc thích r°ng vào ðùi cüa nhà Tr¥n, theo mãi không biªt ð±i, tñ hÕ mình b¢ng
ngß¶i m÷i rþ v¨ mình th§t hü l§u quá.
Vua thích ði vi hành, thß¶ng ðêm ra xóm quân lính ·, có lû vô lÕi ném gÕch ngói trúng vào trán Vua,
Thßþng hoàng th¤y vªt thß½ng höi biªt duyên c¾, t¤m t¡c lâu l¡m (Vi®c này nhß vi®c vua Hán Vû Ðª · Bách
C¯c; ði nhß thª cûng nguy hi¬m l¡m).
Nhû Lâm vâng m®nh ði sÑ sang Nguyên, m§t v¨ ð° bän cung ði®n và gi¤u mang theo c¤m thß; vi®c
phát giác, vua Nguyên không nÞ tr¸ tµi, chï sai ðu±i v«, và dø bäo t× nay tr· ði có sai sÑ th¥n phäi kén ch÷n
c¦n th§n. (Ði sÑ mà không c¦n th§n, g¥n làm lÞ vi®c nß¾c, ðó là gß½ng sáng cho các v¸ sÑ th¥n, và cûng
ðßþc biªt nhà Nguyên ð¯i v¾i nß¾c ta xØ h§u quá th§t).
Tøc nhà Tr¥n ngß¶i cùng h÷ l¤y làm vþ ch°ng lçn v¾i nhau, có mµt ngß¶i tên là Qu¯c Khang vì làm
quan quän Di-n Châu, l¤y con gái ngß¶i trong châu làm vþ, sinh ra con là Tß Nghîa, Qu¯c Trinh. T× ð¤y
ð«u cho con cháu Qu¯c Khang làm chÑc Tri châu.
Hßng ÐÕo ÐÕi Vß½ng Tr¥n Qu¯c Tu¤n m¤t · tß ð® tÕi VÕn Kiªp. Vua có ðªn höi thåm b®nh ông và
nói: "Nªu quân Tàu lÕi sang xâm l¤n, thì dùng kª sách nào?". Ông tâu:" Xßa kia Tri®u Vû Ðª cho ti¬u dân yên
tînh, d÷n quang ð°ng ruµng, ðÕi quân m¾i ra ðánh Tràng Sa; nhà Ðinh và Lê ð¡p ðßþc thành Bình L² mà phá
ðßþc quân T¯ng, th¶i thª b¤y gi¶ khác, nhà Lý dùng Thß¶ng Ki®t ðánh châu Khâm và Liêm, là vì có thª. bän
tri«u ta vua tôi h÷p sÑc, mà Toa Ðô b¸ b¡t, là tr¶i xui khiªn nên thª. ÐÕi khái lû chúng c§y có l¯i ðánh b¢ng
binh khí dài, ta thì c§y có ðoän ðao, ðem binh khí ng¡n ch¯ng v¾i thÑ dài, là l¯i thß¶ng cüa binh pháp. Nªu
th¤y quân chúng ðªn mÕnh nhß gió và lØa, thª ðó d- ch¯ng; nªu chúng l¯i l¤n d¥n nhß t¢m ån, không c¥n
chóng ðßþc, thì phäi xem xét c½ biªn nhß thª c¶, tùy th¶i mà hành ðµng, c¥n nh¤t là dùng ít sÑc cüa dân, giæ
væng cån bän, ðó là thßþng sách.
Qu¯c Tu¤n là con An Sinh Vß½ng, có tài lßþc cä vån và võ, xßa An Sinh Vß½ng có sñ hi«m khích
v¾i vua Thái Tôn, lúc s¡p m¤t, d£n Qu¯c tu¤n r¢ng: "Mày không l¤y ðßþc thiên hÕ cho ta thì ta chªt không
1

Quan Trung Tán h÷ Ðoàn mi®ng còn h½i sæa, mà ðã làm chÑc quan tr÷ng.
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nh¡m m¡t ðßþc". Qu¯c tu¤n thßa vâng, nhßng trong lòng vçn không cho là phäi. Ðªn khi trong nß¾c b¸ gi£c
cß¾p, binh quy«n · cä tay ông, ông ðem vi®c ¤y ra höi hai gia nô là Giã Tßþng, Yªt Kiêu, thì hai ngß¶i cùng
nói: "ÐÕi vß½ng ðã phú quý r°i, còn chúng tôi thì th« ðªn già vçn làm gia nô, không mu¯n làm nhß thª, ð¬
tiªng x¤u · nghìn ð¶i". Qu¯c Tu¤n cäm ðµng phát khóc.
Lúc b¤y gi¶ quân Nguyên có thª r¤t mÕnh, vua thánh Tôn höi thØ Qu¯c Tu¤n: "Hay là ta hãy ð¥u
hàng ði?". Ông tâu: "Trß¾c hªt chém ð¥u th¥n ðã, r°i hãy ð¥u hàng". Vua Thánh Tôn khen l¡m, ðã làm bài
vån bia · sinh t× cüa ông, coi là Thßþng phø. LÕi cho ông ðßþc tñ ti®n cho ai tß¾c v¸ gì
cûng ðßþc, r°i
s¨ tâu sau, nhßng ông giæ ph§n ngß¶i b¥y tôi, không dám cho mµt ai (có ngß¶i nhà giàu bö thóc ra c¤p cho
quân lính, ông chï cho tên lang tß¾ng giä, nhßng vçn ðþi tâu có ðßþc, nhiên h§u m¾i cho). Ông lÕi còn tiªn
cØ ngß¶i hi«n tài cho nß¾c (Giã Tßþng, Yªt Kiêu ð«u là gia th¥n cüa ông, có công to vào vi®c b¡t ðßþc Toa
Ðô. Các ông Trß½ng Hán Siêu, Ngô Sî Thß¶ng, Nguy-n Thª Trñc, PhÕm Ngû Lão, Tr¥n Th¶i Kiªn ð«u là môn
khách cüa ông, ð«u có vån chß½ng, chính sñ n±i tiªng ð¶i b¤y gi¶) khi s¡p m¤t có d£n con phäi höa táng,
ðem tro tàn chôn · trong vß¶n An LÕc l¤p ð¤t, tr°ng cây lÕi nhß cû, ð¬ không cho ai biªt chôn · ðâu. Ông có
ðem vi®c cha ông d£n ra höi các con ông, Hßng Võ Vß½ng nói: "H÷ khác còn không nên, hu¯ng chi ngß¶i
cùng h÷". Qu¯c Täng nói: "T¯ng Thái T± là ông làm ruµng, mà biªt th×a th¶i ¤y thiên hÕ". Qu¯c Tu¤n cho l¶i
Hßng Võ là phäi, rút gß½m k¬ tµi Qu¯c Täng. Khi châu LÕng S½n b¸ có t§t d¸ch, ngß¶i ta ph¥n nhi«u c¥u ðäo
· ð«n th¶ ông. Khi có gi£c, thì ðªn ð«n th¶ ông mà c¥u xin, h- nghe th¤y tiªng kêu · hµp kiªm, thì t¤t ðÕi
th¡ng.
Hßng ÐÕo ðã soÕn mµt bµ sách Chß Gia binh Pháp g÷ilà sách Binh thß yªu lßþc, do t§p Chß gia
binh pháp làm ra Bát quái cØu cung ð°, g÷i là VÕn Kiªp tôn truy«n, Khánh Dß ðã làm bài tña.
NgoÕi truy®n có nói: Nguy-n Sî Thành chªt r°i lÕi ðßþc s¯ng lÕi, tñ nói ra vi®c trên thiên ðình r¢ng:
Ðông tri«u có ngß¶i con gái là vþ tên khách buôn Phúc Kiªn, n¢m mµng giao c¤u v¾i con long tinh, ðë ra
con làm loÕn t£c nß¾c Nam, Thßþng ðª nghe th¤y thª, l§p tÑc sai thanh y ð°ng tØ xu¯ng tr¥n ð¬ tr¸ gi£c ðó.
B¤y gi¶ bà Phu nhâ Tr¥n Li-u n¢m mµng th¤y ðÑa bé m£c áo xanh chÕy vào trong b÷c mà sinh ra Qu¯c
Tu¤n. Ðªn khi quân Nguyên sang xâm l¤n nß¾c Nam, có tên Nguy-n Bá Linh làm tß¾ng, là con cüa ngß¶i
con gái Ðông Tri«u, quä nhiên b¸ Qu¯c Tu¤n b¡t ðßþc · An Bang r°i giªt ði. Tên ¤y chªt r°i làm yêu quái,
ðàn bà con gái tiªp xúc v¾i nó là b¸ b®nh, g÷i là PhÕm Nhan, phù chú không tr¸ n±i nó, chï xin ðßþc cái
chiªu · ð«n th¶ Hßng ÐÕo ðem v« n¢m, thì nó phäi chÕy xa, không dám phÕm ðªn. Hi®n nay · VÕn Kiªp ·
ð«n th¶ Hßng ÐÕo, · sông Nam Sách có ð«n th¶ PhÕm Nhan.
Thông lu§n bàn r¢ng: Hßng ÐÕo cûng nhß Ph¥n Dß½ng1, mà cänh ngµ lÕi khó h½n, là ngß¶i h÷ nhà
vua, giæ binh quy«n, b¸ tiªng ng¶ vñc, có tài vån ,võ, mà không dám c§y tài; anh hùng l×ng danh hai nß¾c,
mà không dám khoe công; thª lñc có th¬ l§t núi l¤p sông mà lúc nào cûng kính c¦n nhß có vua · trß¾c m£t,
xem ðªn vi®c làm cüa ông, thì ðÕi nghîa chÑ không theo l¶i cha, chï biªt có nß¾c chÑ không biªt ðªn nhà, bö
cái s¡c nh÷n ð¥u g§y ð¬ ði h² giá, rút gß½m mà k¬ tµi con, sñ trung thành ¤y tö nhß m£t tr¶i. Ví v¾i Ph¥n
Dß½ng còn cao h½n mµt b§c.
Hoàng tØ tên là Chiªu m¾i sinh, khi b¤y gi¶ h§u cung khó khån v« sß nuôi con trë, Vua üy cho Nh§t
Du§t nuôi hµ.
Vua ð¸nh th¬ chª mû áo các quan vån võ (quan võ ðµi khån và áo l¯i m¾i, quan vån ðµi mû ðenchæ
Ðinh, quan h¥u thì ðµi mû xanh có hoa nhß l¯i cû. Áo các quan vån, võ vÕt trß¾c dài 1 thß¾c làm chu¦n
ðích; các quan vån võ không ðßþc m£c áo tay rµng, quan h¥u không ðßþc m£c xiêm. LÕi xu¯ng chiªu cho
các quan vån võ toàn dùng mû chæ Ðinh, thêu hoa tía có xen lçn s¡c biªc).
1

Quách TØ Nghi, danh tß¾ng ð¶i Ðß¶ng.
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(Trong ð¶i Bäo Thái nhà Lê m¾i chª: Quan võ ðµi mû "ðan di®p", quan vån ðµi mû "trùng di®p", mùa
thu, ðông thì dùng b¢ng ðoÕn, mùa xuân và hÕ dùng the, là do T¬ tß¾ng Nguy-n Công Hãng chª ra, phân
bi®t quan vån và võ, cùng v¾i l¯i mû Bµc ð¥u buµc l¤y tóc, b¡t ð¥u t× Vû Vån chª ra, là th¬ chª nh¤t ð¸nh
không thay ð±i).
ÐÕo sî là HÑa Tôn ÐÕo theo thuy«n buôn t× nß¾c Tàu sang, vua xu¯ng chiªu cho · bªn An Hoa.
Khoa môn phù thüy có t× lúc này.
Ðoàn Nhæ Hài vâng m®nh ði sÑ nß¾c Chiêm Thành. Theo tøc xßa, sÑ th¥n nß¾c ta ðªn, trß¾c hªt lÕy
qu¯c vß½ng Chiêm r°i m¾i m· t¶ chiªu, cÑ theo tøc ¤y không thay ð±i. L¥n này Nhæ Hài nghî cách thay ð±i
l® ¤y, li«n ðªn thÆng n½i ð£t bàn, ð¬ t¶ chiªu cüa vua lên bàn, bäo vua Chiêm phäi lÕy t¶ bi¬u, r°i sau m¾i
tuyên ð÷c; tuy · trß¾c m£t qu¯c vß½ng nhßng l¤y tiªng là lÕy chiªu cüa Vua, tö ra là sÑ th¥n không ch¸u
khu¤t. Sau này các sÑ th¥n ta không lÕy vua Chiêm, t× Nhæ Hài trß¾c tiên.
(Trong sØ chép: Con trai ðë ra có 2 ð¥u và con gái m¾i ðë ra cûng có 2 ð¥u, là vì nhà Tr¥n l¤y vþ
ngß¶i cùng h÷, âm dß½ng không phäi lÑa ðôi, nên có tai biªn lÕ nhß thª).
Thi c¯ng sî, l¤y MÕc Ðînh Chi ð² trÕng nguyên, (Ðînh Chi ngß¶i Chí Linh, t± là Hi¬n Tích ð² khoa
Thái H÷c sinh nåm Bính D¥n ð¶i vua Lý Nhân Tôn). Bùi Mµ ð² bäng nhãn (ngß¶i Thanh Oai),
Trß½ng Phóng (ngß¶i Thanh Hóa) ð² Thám hoa. Cách thi: Th½ thì dùng ngû ngôn trß¶ng thiên, phú thì 8 v¥n,
kÏ thÑ 3 thi chª, chiªu bi¬u, kÏ thÑ 4 thi vån sách. L¤y ðü 3 v¸ ð¥u, ðßþc dçn ra Long môn, Phßþng thành
ch½i ph¯ phß¶ng 3 ngày (Ðînh Chi thông minh tuy®t v¶i, mà tß¾ng ngß¶i thì th¤p và x¤u, vua hi«m r¢ng m£t
quá x¤u, ông li«n làm bài phú Ng÷c tïnh liên ð¬ tñ ví mình v¾i sen).
Th¬ l® cû: Ngß¶i c¥m quy«n ð«u dùng ngß¶i tôn th¤t, duy ðªn ð¶i vua thì không k¬ gì ðªn thân hay
s½, nªu khôngcó tài thì không dùng làm ch¤p chính. Nhß Ðoàn Nhæ Hài là ngß¶i h÷c trò, có tài mà không
hi«m c¤t lên mau chóng, ðßþc làm chÑc Trí khu m§t vi®n.
Trß¾c Thßþng hoàng ði sang Chiêm Thành còn hÑa gä Công chúa cho vua Chiêm là Chª Mân, ðªn
lúc ¤y vua Chiêm sai Chª B° Ðài dâng bi¬u, ti«n vàng và l¤y 2 châu Ô và Lý làm l- cß¾i, Vua gä Huy«n Trân
Công chúa cho vua Chiêm (Vi®c này các tri«u th¥n ð«u nói là không nên, duy có ÐÕo Tài chü trß½ng là phäi,
nên ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ l¤y vi®c Chiêu quân mà làmth½ chª gi-u).
Nhà Tr¥n quen làm l¯i này, c¯t ðßþc lþi trông th¤y, ðßa má ph¤n ðánh ð±i l¤y tràng thành, vi®c gä
NgoÕn Thi«m cho Nguy-n Nµn, gä Thiên Tß cho Thoát Hoan, ð«u l¯i gä ¤y cä. Nhà Tr¥n ðßþc Ô Châu và
Lý Châu, ð±i tên là Thu§n Hoá, La Thüy ð±i là H°ng Ðà B°ng, ngß¶i dân n½i ¤y không phøc, m¾i sai Nhæ
Hài ðªn tuyên báo cho biªt ðÑc ý nhà vua, ð¬ v² v« cho yên.
Sau vua Chiêm Thành m¤t, theo tøc nß¾c ¤y, bà Hoàng h§u phäi vào höa ðàn chªt theo, vua sai
Kh¡c Chung ðªn viªng, nói thác là Hoàng h§u phäi ra b¶ bi¬n chiêu h°n, r°i rß¾c linh v«, thì khi vào höa
ðàn m¾i có ngß¶i chü trß½ng, ngß¶i Chiêm tin là th§t; ðªn khi ra ngoài bi¬n, Kh¡c Chung ðem thuy«n cß¾p
r¤t nhanh bà Huy«n Trân v«. Nhân vì thª hai ngß¶i tß thông v¾i nhau, ði ðß¶ng bi¬n cho th§t ch§m, h½n mµt
nåm m¾i v« ðªn n½i. Hßng Nhßþng th¤y thª ghét l¡m, m¡ng r¢ng: "Ngß¶i này ð¬ trong nß¾c là không hay,
tên nó là Kh¡c Chung có l¨ nhà Tr¥n ta hªt ð¶i vì ngß¶i này chång?".
Ngày sóc tháng 11, m£t tr¶i có v¥ng tròn hai vòng trong 3 ngày.
Thßþng hoàng m¤t · am Ng÷ Vân (tñ hi®u là Trúc Lâm Ð¥u ðà Ði«u ngñ Giác hoàng), xßa kia
Thßþng hoàng xu¤t gia, · ng÷n TØ Tiêu Phong núi An TØ (tñ hi®u là Trúc Lâm ÐÕi sî), ch¸ gái là Thiên Thøy
ðau n£ng, tñ ði xu¯ng thåm và nói nªu ch¸ · cõi âm, xin hãy ðþi em. R°i v« núi, ðem h§u sñ d£n Pháp Loa,
ng°i yên l£ng hóa ði. Quä nhiên m¤t cùng ngày v¾i bà Thiên Thøy, Pháp Loa rß¾c lên höa ðàn, cháy còn lÕi
1000 hµt xá lÜ, rß¾c v« kinh ðô, vua l¤y làm ng¶, qu¥n th¥n xin b¡t tµi Pháp Loa; Thái tØ Chiêm (9 tu±i) h¥u
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· bên, h¯t nhiên trong b÷c có vài hµt ðßa ra xem, ki¬m lÕi trong hµp thiªu s¯ hÕt ¤y, Vua cäm ðµng khóc,
không có ý nghîa gì næa.
Thßþng hoàng h÷c thÑc yên bác, r¤t uyên thâm ðÕo Ph§t, có làm ra sách: Thiªt chüy ngæ løc, Tång
già toái sñ, ThÕch Th¤t ngû ngæ, còn truy«n lÕi · ð¶i. Vua Nhân Tôn ð« câu k® · chùa C± Chân r¢ng: "Thª s¯
nh¤t tÑc m£c th¶i tình lßÞng häi ngân, ma cung h°n quän th§m, Ph§t qu¯c b¤t thång xuân". Có mµt hôm, ·
am Ng÷c Vân Thßþng hoàng giøc tri®u ngay Bäo LÜ, khi Bäo LÜ ðªn Doanh Tuy«n, th¤y hai con r°ng vàng,
l¤y làm lÕ, vua Nhân Tôn nói: "Ta s¡p ði ðây, sao ngß½i lÕi ðªn muµn thª"? Ngày sóc tháng 11 tr¶i ð¤t âm u,
mßa to, vßþn kêu gào, chim hót thäm thß½ng, ðªn nØa ðêm, sao sáng v¢ng v£c, vua Nhân Tông höi là gi¶ gì?
Trä l¶i là gi¶ Tý, Vua nói ðó là gi¶ ta ði; l¤y tâm ¤n trao cho Pháp Loa, li«n n¢m hóa · am Ng÷a Vân. LÕi
trong nåm Trùng Hßng, tÕc bia ghi chép các vi®c, thª là qui mô ði tu có ß¾c ð¸nh sÇn, xªp ð£t yên cä. Vä
trong vån bia nói tiên ðª thª nhà Tr¥n v¯n ngß¶i An Sinh, huy®n Ðông Tri«u, sau di c½ ðªn TÑc M£c, cho
nên l¤y ð¤t An Sinh làm n½i tu hành, ðó là tâm pháp truy«n ð¶i cüa nhà Tr¥n.
Vua Nhân Tôn l¤y thân ngß¶i ta là hình th¬ cüa tr¶i ð¤t tÕo cho, không luyªn tiªc gì, nên lúc s¡p hóa
m÷i vi®c giao phó cho các tång, không mµt l¶i nào nói v¾i Tñ Hoàng. LÕi có ch² nói: "V¸ Chân Nguyên
Thßþng nhân xªp hàng 3 v¸ t± là: Vua Nhân Tôn là Thích Già tái thª, Pháp Loa là Già Di®p, Huy«n Quang là
A Nàn1.
Ði«u Ngñ2 trút áo r°ng, bö ngai vàng mà thª phát tu hành · trên núi, t¸ch tînh mà chÑng ðßþc nhân
th×a dÑt tr¥n tøc mà thành ðßþc chính giác; cùng Pháp Loa có duyên t× m¤y ð¶i, t× khi g£p ðßþc nhau ·
Nam Sách, r°i cho tên là Thi®n Lai, ði theo thø gi¾i là thuyªt pháp, tham thi«n vãng cänh · các n½i Linh S½n,
Long Ðµng, Sùng Nghiêm, Vân Mµng, thoát hªt phi«n não mà ðªn cõi thanh tînh, giæ ðßþc ph¦m hÕnh cao,
ngµ ðßþc chân lý, hªt th¦y vinh hoa phú quý · ð¶i không v§t gì làm cho ðµng tâm; thª nên vua Nhân Tôn
xu¤t gia lên · núi, vui v« sñ hóa thân · am Ng÷a Vân; Pháp Loa thì quên hªt lþi thª di chúc, höa hòa r°i m¾i
tâu vua biªt, ngß¶i ð¶i ð«u khen là ðÕo ðÑc cao mà tin lòng, vua Anh Tôn cûng phäi kính tr÷ng mà không nÞ
b¡t tµi.
MÕc Ðînh Chi ði sÑ sang Nguyên m×ng vua Nguyên m¾i lên ngôi (Nguyên Võ Tôn m¾i lên).
Ðînh Chi ngß¶i th¤p bé, ngß¶i Nguyên khinh bï. Trong phü T¬ tß¾ng nhà Nguyên có bÑc tranh thêu
chim së vàng ð§u trên cành trúc. Ðînh Chi kéo con chim së xu¯ng xé nát ra, ngß¶i Nguyên höi c¾ sao? Ông
nói: "C± nhân có v¨ mai và tß¾c, chßa th¤y v¨ trúc và tß¾c (s¨). Trúc là quân tØ, tß¾c là ti¬u nhân, bÑc trß¾ng
thêu này là ðßa ti¬u nhân ð£t lên trên quân tØ, nên tôi vì Thánh tri«u mà tr× m¯i t® ¤y ði. Ðªn khi vào ch¥u,
có ngß¶i ngoÕi qu¯c dâng cái quÕt, ông phøng m®nh làm bài minh vào cái quÕt, sÑ th¥n nß¾c Tri«u Tiên làm
xong trß¾c, có 4 câu, 16 chæ, Ðînh Chi trông thª bút viªt, biªt ðßþc bài cüa sÑ th¥n Tri«u Tiên r°i, li«n theo ý
mà làm phiên câu vån ði, lÕi dçn thêm 3 câu · trong truy®n làm câu kªt, ðßþc khen thß·ng h½n, ðü biªt ông
có tài và nhanh l¡m, ngß¶i Nguyên càng thêm thán phøc.
Bài minh cüa sÑ Tri«u Tiên:
U¦n long trùng trùng, Y Doãn, Chu Công.
Vû tuyªt thê thê, Bá Di Thúc T«3.
Bài cüa Ðînh Chi:

1

3 v¸ này g÷i là Trúc Lâm tam t±.

2

Tên vua Nhân Tôn khi xu¤t gia.

3

Khi nóng bÑc thì quÕt ð¡c døng nhß Y Doãn, Chu Công, khi mùa ðông giá rét thì xªp xó nhß Bá Di, Thúc T« b¸ chªt ðói.
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Lßu Kim thß¾c thÕch thiên ð¸a vi lô, nhî ß tß th¶i h« Y Chu cñ nho;
B¡c phong kÏ thê vû tuyªt tái ð°, nhî ß tß th¶i h« Di T« ngã phu.
Y, døng chi t¡c hành, xä chi t¡c làng, duy ngã dæ nhî hæu thi phù1.

Khi rß¾c di hài vua Nhân Tôn v« táng · ÐÑc Lång, lúc tØ cung2 s¡p ðßa ra, ngß¶i xem ch§t cä cung,
l¤y roi mà m· l¯i ði cûng không ðßþc, vua sai Tr¸nh Tr÷ng TØ d©p m· ðß¶ng. Tr÷ng TØ ðªn sân r°ng g÷i ðÕo
quân Long Dñc hát khúc Long Ngâm, dân chúng kéo ðªn ðó xem, cung ði®n m¾i rµng ch² ði ðßþc, lÕi l¤y
nhæng câu hát · d÷c ðß¶ng, ph± vào khúc hát, làm cho có tiªng hát li«n mãi, không c¥n phäi truy«n bäo gì,
mà khi ði lên, ði xu¯ng, quanh chuy¬n, không còn lo nghiêng l®ch næa. Ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ khen là có xäo tÑ.
Xá lÜ cüa vua Nhân Tôn chia làm hai ph¥n: mµt ðßa v« táng · ÐÑc Lång, mµt thì ð¬ · tháp An TØ.
Có thày tång chùa Siêu LoÕi là Trí Thông ð¯t tay cháy t× bàn tay ðªn cánh tay, cÑ ng°i nghi-m nhiên không
ð±i s¡c m£t. Vua Nhân Tôn höi, trä l¶i r¢ng: "Th¥n ð¯t ðèn ðó", lØa t¡t r°i v« tång vi®n ngû kÛ, ðªn khi thÑc
d§y ch² phöng lên ð«u khöi cä. Ðªn lúc ¤y xá lÜ vua Nhân Tôn ðßa ð¬ · bäo tháp, thày tång ¤y li«n lên núi
h¥u hÕ.
Vua ð£t ra ðÕo binh Töa Kim Cß½ng ðô, thích 3 chæ tên ðÕo quân vào trán, theo l® ðÕo binh Chân
Thßþng (binh mà g÷i là ðô, là theo l® cû cüa nhà Lý).
Vua l¤y con gái thày tång ngß¶i H° vào cung (thày tång này vë m£t già, c± kính, tñ nói là ðã 300
tu±i, ði ðßþc · trên m£t nß¾c, lÕi có th¬ thu g÷n cä ngû LÕng lên trên l°ng ngñc, ð¬ cho trong ruµt tr¯ng r²ng,
chï ån lßu hoàng, m§t, rau cäi và h©).
Vua thân ði ðánh Chiêm Thành. Lúc trß¾c vua Chiêm là Chª Chi sai ngß¶i vào c¯ng (Ngß¶i ¤y là
chü trÕi Câu Chiêm). vua sai Nhæ Hài m§t ß¾c h©n v¾i ngß¶i ¤y; ðªn khi vua thân ði ðánh, sai Nhæ Hài ðªn
trß¾c chiêu dø; ðªn Câu Chiêm, nh¡c lÕi chü trÕi l¶i ß¾c h©n khi trß¾c, y bäo Chª Chí ðßa cä gia quyªn ði
ðß¶ng bi¬n ðªn ð¥u hàng. Khánh Dß th×a c½ theo · sau mu¯n cß¾p công. Nhû Hài nghe biªt, tâu lên Vua,
Vua gi§n xu¯ng chiªu b¡t c¡t chân giám quân là Nguy-n Ng²i, Khánh Dß sþ tÕ l²i và nói: "Th¥n sþ lû chúng
ra ngoài bi¬n lÕi ð±i lòng chång, nên ði theo ðó thôi". Vi®c này không phí mµt mûi tên mà bình ðßþc Chiêm
Thành là công Nhæ Hài (Khi b¤y gi¶ Vua ðóng quân · Câu Chiêm, Minh Hiªn Vß½ng bàn lu§n làm cho lòng
quân hoang mang, Vua gi§n, ðu±i ra ngoài dinh, xu¯ng chiªu cho Chß quân không ðßþc thu nh§n, Minh
Hiªn phäi n¢m ngoài cánh ð°ng, PhÕm Ngû Lão m¾i vào trong trÕi quân, nói r¢ng: "Vua trách mà ðu±i Minh
Hiªn, vÕn nh¤t b¸ quân gi£c b¡t ðßþc, chúng s¨ nói là b¡t ðßþc thân vß½ng cüa ta, sþ nhøc ðªn qu¯c th¬. Tôi
ðành ch¸u tµi trái m®nh Vua, chÑ không nÞ ð¬ cho quân gi£c lþi døng". Vua biªt chuy®n cûng không xét ðªn
vi®c ¤y næa).
Vua v« ðªn sông Thâm Th¸, h¯t nhiên g£p tr§n gió to, dây thuy«n ð«u ðÑt cä, thuy«n ngñ trôi ra giæa
dòng sông, Vua lên ð¥u mui thuy«n xäy chân, ðßþc (tên næ quan) bám vào cùng lên ðßþc trên mui, các
thuy«n khác ð«u m¡c vào bãi cát. Vua xu¯ng chiªu s¡p chïnh lÕi nghi trßþng r°i v« kinh ðô (Khi Vua ði thân
chinh, ðªn cØa C¥u Häi, ban ðêm n¢m mµng th¤y v¸ th¥n næ khóc nói: "Thiªp là cung phi nhà T¯ng, b¸ gi£c
bÑc bách, kh¯n kh± vì sóng gió, Thßþng ðª thß½ng cho làm Häi th¥n. Nay xin giúp Vua ð¬ l§p công". Khi
tïnh d§y, Vua tri®u các c¯ lão ðªn höi kÛ sñ th§t, sai tª r°i m¾i kéo quân ði. Chuyªn ði này bi¬n yên l£ng
không sóng, lÕi còn b¡t ðßþc quân gi£c, Vua sai l§p ð«n th¶ · cüa bi¬n, tÑ th¶i cúng tª).

1

Ý ðoÕn trên cûng nhß bài cüa sÑ Tri«u Tiên, có thêm ðßþc ðoÕn chæ · sách Lu§n Ngæ, ý là: Ai dùng ta thì ta làm, ai không dùng ta thì
ta ð¬ ðó. Ði«u ¤y chï mày v¾i ta m¾i có ðßþc thôi. Hay h½n v« câu này mà lÕi ðßþc là chæ sách c± nhân, dùng r¤t ð¡t.

2

Quan tài cüa Vua g÷i là tØ cung.
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Vua truy«n ngôi cho Thái tØ Chiªu, Thái tØ lên ngôi vua, ð±i niên hi®u là ÐÕi Khánh. Vua ðã nh§n
ngôi r°i, có sÑ th¥n nhà Nguyên ðªn, Vua m£c áo giao lînh løa vàng, khån vàng. SÑ giä khen r¢ng: "Phäng
ph¤t nhu ngß¶i trong làng tiên". Sau có sÑ giä nào ðªn cûng nói: "Ta nghe nói Thái tØ vë ngß¶i thanh tú, nhß
th¥n tiên có phäi không?".
Trä l¶i: "Có th§t nhß thª. Ðó cûng là phong v§n, tiêu bi¬u cüa nß¾c".
Vua tiªn tôn Chiêu Vß½ng lên làm Nguyên t±, Cung Vß½ng lên làm Ninh t±, Ý Vß½ng lên làm Møc
t±, Vß½ng thì tôn lên làm Ðª, Phu nhân thì tôn lên làm H§u.
Vua Chu Vû làm vua, thì truy tôn hai v¸ T± lên làm Vß½ng; vua T¯ng T± ðßþc nß¾c, cûng truy tôn
b¯n ð¶i làm Ðª, là l- phäi v§y ðó. Nhà Tr¥n ðßþc thiên hÕ, cho phong t± tiên làm Vß½ng, ðã là vi®c mà nhân
tâm b¤t an. Ðªn lúc ¤y ðã qua b¯n ð¶i vua, m¾i gia tôn hi®u làm Ðª, là l²i ð¬ ch§m. Nhßng mà vua Anh Tôn
cûng còn cØ hành vi®c tiªn tôn ¤y, chä còn h½n không làm, cÑ bö ðó mãi hay sao?

MINH TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Chiªu, con thÑ tß vua Anh Tôn, · ngôi vua 15 nåm, t¯n v¸ 28 nåm, hß·ng th÷ 85 tu±i.
Vua biªt sØa sang chính tr¸ tiªn ðªn vån minh, làm sáng tö công nghi®p cüa ti«n nhân; có lòng trung
h§u, m· ðß¶ng l¯i cho con cháu theo; duy chï tiªc r¢ng không xét rõ sñ gian cüa Kh¡c Chung ðªn n²i Qu¯c
Chân phäi chªt, ðó là kém sáng su¯t.
Niên hi®u ÐÕi Khánh thÑ hai, Vua xu¯ng chiªu: "Cha con, ch°ng vþ và gia nô không ðßþc thßa ki®n
lçn nhau".
Ðª nhà Hán có ði«u lu§t trong ngß¶i h÷ (5 b§c ð¬ tang) phäi dung thÑ, che ch· lçn nhau, ð¶i vua
Thái Tôn nhà Ðß¶ng có l® c¤m các gia nô cáo giác chü nhà; vì ðó có quan h® ðªn luân thß¶ng, làm cho
phong hóa ðßþc thu¥n h§u. Vua Minh Tôn v¯n là ngß¶i · h§u v¾i h÷ hàng, ngß¶i dß¾i có trùng tên v¾i ngß¶i
tôn trß·ng, t¤t phäi cäi tên ði; ngày gi² các bà cô, ông chú ð«u có cái thiªp nhö kê ra ð¬ giao cho Hoàng tØ,
suy lòng t¯t ¤y ra, nên m¾i có l¶i chiªu này. Nhßng mà Qu¯c Chân là h÷ nhà vua, vì có tên gia nô Tr¥n Phçu
t¯ cáo mà b¸ giam vào ngøc, ði«u này thì còn dÕy dân sao ðßþc?
Nguyên sØ chép: Nåm ¤y quân nß¾c ta ðªn châu Tr¤n Yên, l¤p sang 2 châu Quy Thu§n và DßÞng
Lþi; nói ð± r¢ng Tri châu là Tri®u Giác b¡t ngß¶i buôn nß¾c ta l¤y mµt kh¯i vàng, xâm l¤n mµt nghìn khoänh
ð¤t, cho nên ðªn ð¬ báo thù, sÑ giä nhà Nguyên là Lßu Nguyên Hanh xét höi vi®c này, ðßa ði®p dø nß¾c ta,
ðÕi lßþc nói: "Hán ð£t ra 9 qu§n, Ðß¶ng l§p ra 5 qu§n, An Nam thuµc vào trong s¯ ¤y, ðã dâng bän ð° sang
và c¯ng, ph§n trên dß¾i ðã rõ ràng, hai bên ði lÕi vçn có ân hu®, làm sao lÕi không yên ph§n, m· ð¥u sñ xâm
lßþc ð¤t ðai, tuy vi®c xâm lßþc này là nhö, nhßng có y mßu toan l¾n l¡m. Ai bày ra mßu này, ai chü trß½ng
vi®c này, nên xét rõ ngß¶i ¤y, ðem ðªn mà tr×ng phÕt ngay · n½i ð¤t này". Nß¾c ta phúc ði®p nói: "Lû chuµt
· biên gi¾i tñ chúng gây nên lên vi®c không hay này. Bän qu¯c biªt sao ðßþc?". Vi®c ðó ðªn tri«u ðình
Nguyên, vua Nguyên xu¯ng chï phäi ch¶ sÑ th¥n An Nam ðªn s¨ hi¬u bäo. Ðó là vi®c l¾n thuµc v« b¶ cõi,
mà không th¤y trong sØ chép, có l¨ nhà làm sØ bö sót, v§y biên chép lên ðây ð¬ biªt rõ ý cüa nhà Nguyên
c¯t mu¯n yên không mu¯n ðµng ðªn binh ðao.
Ðài quan dâng s¾ nói: Tr¥n Kh¡c Chung làm tß¾ng không làm cho âm dß½ng ði«u hòa, ðªn n²i có
nß¾c løt và ðÕi hÕn. Không làm ðßþc công trÕng gì, xin bãi chÑc Kh¡c Chung. Kh¡c Chung nói: "Tôi làm
chÑc quan g¥n Vua, chï biªt làm ði«u gì ðáng làm, còn nhß ðÕi hÕn thì nên höi long vß½ng, qui cæu cho tôi
thª nào ðßþc?". Sau nß¾c sông lên to, Vua thân ði sØa tr¸ ð®, Ðài quan nói r¢ng: "B® hÕ nên sØa sang ðÑc
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chính". Kh¡c Chung nói: "Dân ðß½ng b¸ nÕn nß¾c løt, vi®c cÑu chæa c¥n c¤p l¡m, còn có ðÑc chính nào l¾n
h½n vi®c ¤y næa. T¤t phäi ng°i yên ð¸nh th¥n m¾i g÷i là tu ðÑc chång?".
L¶i bàn: "Quan T¬ tß¾ng ð² l²i cho Long vß½ng, Ðài quan chê trách vi®c nhö nh£t;
hai bên ð«u có l²i cä. Xßa kia Bính Cát höi vi®c con trâu ho, m¾i nghe thì là vi¬n vông,
nhßng còn biªt tr÷ng chÑc vø cüa mình. Nay Kh¡c Chung ð² l²i cho Long vß½ng, v§y thì
chÑc vø cüa y là gì? Còn dùng y ð¬ làm gì næa.
Nguy-n Bính là mµt ngß¶i thanh liêm, thÆng th¡n, khi ði sÑ Nguyên tr· v«, không mua mµt v§t gì;
ðªn lúc ¤y ði Ngh® An làm s± ðinh dân, khi v« tri«u, ðem bao nhiêu ti«n b±ng thu ðßþc tiªn nµp lên, Vua sai
thu nh§n, nói r¢ng: "Ð¬ tö ra Bính không gian d¯i". LÕi có Phí Trñc là ngß¶i sáng su¯t, lúc b¤y gi¶ · Thiên
Trß¶ng có trµm cß¾p n±i lên nhß ong, tên Vån Khánh làm ð¥u ðäng, có kë nh§n là b¡t ðßþc, giäi lên quan,
tra höi ð«u thú nh§n, ai cûng cho là th§t, duy có Trñc höi v£n mãi, vi®c án ¤y lâu không xØ ðßþc. Thßþng
hoàng nói: "Nó ðã th×a nh§n r°i, còn nghi gì næa?". Trñc tâu: "Không b¸ roi v÷t tra khäo mà tñ nhiên nó thú
nh§n, th¥n nghi l¡m". Ðµ mµt tháng sau, quä nhiên b¡t ðßþc tên Vån Khánh th§t, t× ðây Thßþng hoàng khen
Trñc là giöi.
Thßþng hoàng m¤t, Thßþng hoàng có tính khiêm t¯n, yêu mªn ngß¶i cùng h÷; phøng th¶ vua Nhân
Tôn r¤t kính c¦n, nåm trß¾c ham u¯ng rßþu, vua Nhân Tôn rån bäo, thì tuy®t không u¯ng næa. Ban quan
tß¾c cho nhi«u ngß¶i, vua Nhân Tôn nói: "Có mµt nß¾c b¢ng bàn tay, sao quan tri«u nhi«u ðªn thª"; t× ð¤y
tr· ði r¤t tiªc tß¾c ph¦m. Khi vua Nhân Tôn m¤t, bà Tuyên T× Thái h§u còn s¯ng, d£n Thßþng hoàng r¢ng:
"Ngày sau s¨ coi là dì mà phø táng · bên lång, có v¨ ð¸a ð° v« huy®t táng mà trao tay Thßþng hoàng, ðªn khi
Thái h§u m¤t, Thßþng hoàng theo di m®nh phø táng · ÐÑc Lång, bách quan tâu: "Lång t¦m không nên ðµng
nào". Thßþng hoàng nói: "M®nh cüa tiên ðª, ta không dám trái; nªu có sñ gì b¤t lþi thì ta tñ nh§n cä". Ðªn
m¤y nåm nay, lÕi càng c¦n th§n vi®c hình án, có kë gia nô nhà quan là Hoàng Hµc b¸ ngß¶i làng ki®n, dùng
kª gian xäo ðßþc khöi tµi. Thßþng hoàng biªt vi®c ¤y, bäo v¸ Hình quan r¢ng: "Ngß¶i giöi xét án phäi dùng
cä tình và lý; tình ngay lý gian, không nên l¤y lý mà bö tình, ðã biªt tình ngay hay gian r°i, lÕi còn phäi xét
ðªn lý ngay hay gian næa, thì gian trÕng s¨ bày ra. Tên Hµc gian và còn ki®t hi®t, ðßþc tránh khöi hình phÕt,
ðó là quan không làm hªt chÑc vø". Sau khi t¯n v¸, vçn còn tñ xét xØ m÷i vi®c, lúc nhàn hÕ thì lßu tâm sách
v·, có làm ra bài t§p "Thüy Vân tùy bút", ðªn khi m¤t sai ð¯t hªt ði.
G¯c thiên hÕ · tÕi gia ðình, có dÕy bäo ðßþc gia ðình, nhiên h§u m¾i dÕy ðßþc ngß¶i trong nß¾c.
Kinh Thß khen vua Nghiêu trong nß¾c ðßþc thái bình th¸nh tr¸, t¤t do thân mªn cØu tµc làm ð¥u; Kinh Thi
khen vua Vån Vß½ng ðßþc hi®u quä tr¸ gia bang, t¤t phäi làm khuôn phép cho vþ trong nhà trß¾c ðã. Xem
nhß vua Anh Tôn th¶ cha m© kính c¦n, xØ v¾i h÷ hàng hòa thu§n, vua Nhân Tôn khen là có hiªu, vua Minh
Tôn noi theo nªp ¤y, trong nß¾c ðßþc vån minh th¸nh tr¸, dân ðßþc giàu có, thu¥n h§u; ðó chä phäi là g¯c
b·i tu thân t« gia là gì?.
Gia pháp nhà Tr¥n r¤t nghiêm v« danh ph§n trên dß¾i, Hoàng phi Huy Tß là vþ vua Anh Tôn và m©
Minh Tôn; ðß½ng th¶i vua Anh Tôn, cái ki®u cüa Hoàng phi ði là cüa Bäo T× Hoàng h§u ban cho, vua Anh
Tôn cho là không phäi phép chßa ðáng ðßþc ði, không cho dùng. Ðªn lúc tØ cung cüa vua Anh Tôn t× Thiên
Trß¶ng ðßa ði, thuy«n cüa Bäo T× Thái h§u có 8 thuy«n kéo dây d¡t, thuy«n cüa Huy Tß Hoàng phi có 2
thuy«n d¡t, có kë chi«u ý l¤y thêm dây buµc vào thuy«n Hoàng phi Tr¥n Hñu nói: "Thuy«n cüa Thái h§u có
8 thuy«n kéo dây là ðúng phép t¡c, ph§n kë trên ngß¶i dß¾i rõ ràng l¡m, sao còn ðßþc thêm dây kéo vào
thuy«n cüa Hoàng phi?", nói r°i rút gß½m c¡t dây kéo thuy«n cüa Hoàng phi, thª mà Hoàng phi không gi§n,
vua Minh Tôn lÕi còn khen, khuyªn khích ngß¶i có khí tiªt nhß thª, lo gì không có b¥y tôi trung thñc.
Thßþng tß¾ng là PhÕm Ngû Lão m¤t. Khi Ngû Lão m¾i ngoài 20 tu±i, Hßng ÐÕo trông th¤y làm lÕ,
gä con gái nuôi cho. Ông xu¤t thân trong hàng ngû, mà hình nhß không lßu ý vào ngh« võ l¡m,nhßng tr¸
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quân r¤t có kÖ lu§t, ð¯i ðãi v¾i tß¾ng hi®u nhß ngß¶i trong nhà, nên các ðÕo quân cüa ông t¤t là quân lính
thân nhau nhß cha con, ðánh ðâu cûng th¡ng; ông lÕi thích ngâm th½, có câu r¢ng:
"Hoành sáo giang s½n cáp kÖ thu (hay châu),
"Tam quân tÏ h± khí thôn ngßu;
"Nam nhi v¸ li-u công danh trái,
"Ta thích nhân gian thuyªt Võ H¥u".
Ông ngß¶i làng Phù œng, huy®n Ðß¶ng Hào, v¸ là danh tß¾ng ð¶i b¤y gi¶, khi m¤t ðã 66 tu±i, ch²
nhà ông · nay làm ð«n th¶, có li®t vào hàng qu¯c tª. (Danh tß¾ng ð¶i Tr¥n nhß Hßng ÐÕo có bài h¸ch, Ngû
Lão thích làm th½, không phäi chuyên v« võ mà thôi ðâu).
Con gái Ngû Lão là thÑ phi vua Anh Tôn, khi Anh Tôn m¤t, v« chùa Ðång Bäo S½n, làng Phù œng,
than r¢ng: "Chùa này do Tiên quân l§p ra, làm nhà · n½i ðây có th¬ · ð¬ th¶ phøng Tiên quân, toàn cä trung
và hiªu là ý nguy®n cüa tôi", li«n sØa lÕi chùa mà ðªn · ðó.
B¥y tôi nhà Tr¥n có Ð£ng Täo, Lê Chung ngß¶i thì bßng cái h° · trong cung c¤m, ngß¶i thì xách cái
túi · trong dinh trÕi, chÑc quan còn nhö chßa ðßþc ngôi cao sang nhß Tam Công, giàu có ðªn vÕn chung,
duy ðßþc có vinh hÕnh tri kÖ, chï mµt mình biªt thôi; cho nên có t¤m lòng nh¾ mªn vua, ðªn · n½i lång t¦m
mà th¶ phøng, ð¬ báo ½n tri ngµ ðªn tr÷n ð¶i cûng là mµt cách tö lòng trung v¾i vua, cûng ðáng khen.
Ð¶i b¤y gi¶ các quan trong tri«u nhß là: Tr¥n Th¶i Kiªn, Ðoàn Nhæ Häi, Ðµ Thiên Lß, MÕc Ðînh Chi
(Vua biªt Ðînh Chi là ngß¶i liêm khiªt, sai ngß¶i ðem 10 vÕn quan ti«n ð¬ trong cØa nhà ông, Ðînh Chi ðem
vi®c ðó tâu Vua biªt, Vua nói: "Không ai nh§n ti«n ¤y, thì cho khanh l¤y mà chi dùng"), Nguy-n Dû, PhÕm
MÕi, PhÕm Ngµ ( 2 ông này h÷ Chúc, Vua l¤y c¾ h÷ Chúc không phäi là phong tµc, cho ð±i là h÷ PhÕm. Các
ông này làm quan có phong ðµ, ngÕnh trñc dám nói thÆng, có phong ðµ ðÕi th¥n). Nguy-n Trung NgÕn
(nguyên tên là C¯t, vua Anh Tôn cho ð±i tên là Trung NgÕn), Lê Quát, PhÕm Sß MÕnh, Lê Duy (ngß¶i làng
C± Ðinh, huy®n An Khang), Lê Cß Nhàn, là lúc nhân tài th¸nh nh¤t h½n tri«u các vua khác. (Th¶i b¤y gi¶ sÑ
giä nhà Nguyên là Ô Hþp Mßu ðªn báo vua Nguyên m¾i lên ngôi, cßÞi ngña ði ðªn t§n c¥u Tây Th¤u mà
không xu¯ng ngña, ngß¶i bÕn tiªp tranh bi®n không ðßþc; Vua sai Trung NgÕn ra ðón, l¤y lý mà bi®n chiªt,
Hþp Mßu l§p tÑc xu¯ng ngña ði bµ).
Tr¥n Bang C¦n làm quan ÐÕi Hành khi¬n, là ngß¶i nho nhã có thao thü, giän d¸, tr¥m tînh không lòe
lo©t, Vua cho bài th½ vào bÑc tßþng v¨ cüa ông r¢ng:
"Hình dung c¯t cách nÕi ðông hàn.
Tß¾ng mÕo ðß¶ng ðß¶ng ri®c khä khan,
"Phong lßu nh¤t ðoÕn h°n miêu t§n,
Tân lÏ nan miêu cänh cänh ðan"1
Niên hi®u Khai Thái thÑ nh¤t, Vua ðúc ti«n k¨m r°i lÕi c¤m li«n.
Cäi chÑc Hành khi¬n làm chÑc Môn HÕ sänh, chÑc Nµi thß Höa cøc vçn theo cû g÷i là Nµi M§t
vi®n.
Nguy-n Trung NgÕn làm chÑc Tri Thánh T× Cung sñ, tính ông s½ lßþc, b¤y gi¶ có Bäo Võ Vß½ng
ðßþc ban áo ðen · vào hàng Thßþng v¸ h¥u, Trung NgÕn lÕi ð¬ vào hàng áo tía. Vua thß½ng ngß¶i có tài,
vi®c ông làm ðó chï là l¥m lçn, nên cho ra làm chÑc An Phü sÑ Thanh Hóa. Ông có bài th½ tñ phø r¢ng:
"Gi¾i hiên tiên sinh lang miªu khí,
"Di®n linh dî hæu thôn ngßu chí,
1

Hình dung là c¯t cách, tß¾ng mÕo ð©p, vë ðßþc hªt, duy có trong tâm t¯t khó v¨ n±i.
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"Niên phß½ng th§p nh¸ Thái H÷c sinh,
"Tài ðång th§p løc xung Ðình Thí.
"Nh¸ th§p hæu t× nh§p gián quan.
"Nh¸ th§p hæu løc Yên Kinh sÑ"1
Ngß¶i ta bàn tán là khoe khoang. Sau ông vào làm quan trong tri«u chính cûng giæ ðßþc tiªng t¯t
tr÷n ð¶i.
Trß½ng Hán Siêu làm quan Hành khi¬n, hÕch PhÕm Ngµ làm hình quan mà nh§n h¯i lµ, Vua sai
khám xét ra sñ th§t. Hán Siêu nói tß v¾i ngß¶i r¢ng: "Tôi · trong tri«u chính, ðßþc Vua tin, nên phäi nói, biªt
ðâu còn có khám xét næa", Vua biªt, nói: "Hành khi¬n là quan · Sänh (Hành chính), Th¦m hình là quan ·
Vi®n (tß pháp) ð«u do ta üy nhi®m, có ðâu lÕi tin ngß¶i này mà nghi ngß¶i kia. Ðªn khi khám xét, thì Hán
Siêu b¸ lý khu¤t, b¸ phÕt 300 quan ti«n, thång Ngµ lên chÑc Tham tri, ngang hàng v¾i Hán Siêu.
Giªt quan Thßþng t¬ là Qu¯c Chân, khi ¤y tu±i Vua ðã cao, mà chßa ð¸nh ngß¶i nào ð¬ n¯i ngôi,
Qu¯c Chân tñ cho mình là c¯ m®nh ðÕi th¥n (m®nh Vua trß¾c ð¬ lÕi), và là cha bà Hoàng h§u, nh¤t quyªt
phäi ðþi Hoàng h§u sinh ra con cä r°i hãy l§p; Vån Hiªn mu¯n l§t ð± Hoàng h§u mà l§p Hoàng tØ Vßþng,
m¾i ðem vàng h¯i lµ Tr¥n Phçu là gia th¥n Qu¯c Chân, bäo phäi vu cáo Qu¯c Chân mßu phän, Vua lÕi tin
l¶i, ðem vi®c ¤y höi Tr¥n Kh¡c Chung: Kh¡c Chung là ð° ðäng v¾i Vån Hiªn, và cùng m© Hoàng tØ Vßþng
ð«u là ngß¶i · Giáp S½n, li«n thßa r¢ng: "B¡t h± v«, tha h± ra thì khó"; vì thª Qu¯c Ch¦n b¸ tµi, sau vþ cä, vþ
l¨ tên Phçu ghen tuông ðem vi®c Vån Hiªn nh§n h¯i lµ tâu lên Vua, cÑu xét ra sñ thñc, xØ tên Phçu phäi lång
trì; chßa k¸p ðem hành hình, thì gia nô cüa Tri®u Võ (là con Qu¯c Chân), c¡t th¸t tên Phçu mà ån s¯ng g¥n
hªt; Vån Hiªn b¸ giáng làm thß¶ng dân, t¸ch thu cä gia sän.
SØ th¥n bàn r¢ng: Chßa sinh con cä mà có con thÑ ðã l¾n, l¨ nào lÕi bö tr¯ng ngôi
Thái tØ mà ð¬ ðþi? Hu¯ng chi vi®c Hoàng h§u sinh con s¾m hay muµn, có hay không, chßa
biªt ch¡c ðßþc, tôn xã là tr÷ng, k¬ gì con cä v¾i con thÑ næa; lÕi næa, ðã l¤y ngß¶i n¯i ngôi
r°i, b¤y gi¶ m¾i sinh con cä, tai m¡t th¥n dân ðã quen r°i, có l¨ nào ðßa mµt ðÑa trë m¾i l÷t
lòng mà thay giæ quy«n giám phü, thay ð±i cä sñ ngßÞng v÷ng cüa th¥n dân hay sao? Xßa
kia vua Ðª „t tin l¶i quan Thái sØ mà dòng dõi nhà Thß½ng b¸ m¤t, nhæng vi®c ðó ðü ð¬ làm
gß½ng cho ð¶i sau.
Sách l§p Hoàng tØ Vßþng lên làm Thái tØ, li«n truy«n ngôi vua cho, Thái tØ Vßþng lên ngôi vua, ð±i
niên hi®u là Khai Hñu.
Các Hoàng tØ ng°i h¥u, Thßþng hoàng bàn ðªn nhân v§t dÕy Hoàng tØ, chï nên l¤y ngß¶i thi®n,
không nên dùng ðªn ngß¶i ác, sþ r¢ng Hoàng tØ b¡t chß¾c. Thßþng hoàng nói: "Nghe biªt ði«u thi®n thì b¡t
chß¾c, ði«u ác thì nên tránh. V§y thì thi®n và ác ð«u là th¥y mình cä". Thßþng hoàng xu¤t gia ði tu, thß¶ng
ån chay, Vån Bích v¯n bài xích ðÕo Ph§t, nhân nói r¢ng ån chay thì có ích lþi gì. Thßþng hoàng nói: "T±
khäo ta thß¶ng ån chay, nên ta b¡t chß¾c, còn l þi ích gì thì không biªt ðªn" Hi®u Khä khen Thßþng hoàng
h½n vua Anh Tôn, Thßþng hoàng ð±i s¡c m£t mà nói: "Khen ngß¶i ta mà bäo ngß¶i ðó h½n cha, có th¬ biªt
ngß¶i nói ¤y là b¤t hiªu". Hi®u Khä x¤u h± lÕy phøc xu¯ng ð¤t.
Thßþng hoàng ði tu¥n thú Ðà Giang. Quân Mán Ngßu H¯ng làm phän, Thßþng hoàng ð¸nh ði thân
chinh, Tr¥n Kh¡c Chung nói "Sông Ðà nhi«u khí ðµc, nß¾c chäy mÕnh, không lþi cho sñ hành quân, Chiêm
Thành không chß¾ng khí ðµc, các tri«u trß¾c ðã có ðánh, b¡t ðßþc chúa nó, nay không gì b¢ng ðßa quân ¤y
ði ðánh nß¾c Chiêm Thành". Thßþng hoàng nói: "Gi£c qu¤y nhi-u biên dân, nên cÑu g¤p ngay, sao lÕi so
sánh tình thª khó v¾i d-, ðß½ng gi§n ngß¶i này lÕi sang gi§n ngß¶i kia bao gi¶". Kh¡c Chung cúi rÕp xu¯ng tÕ
1

Tñ k¬ hành trÕng: Khi ít tu±i ðã có chí l¾n; 12 tu±i là Thái h÷c sinh; 16 tu±i ð² thi Ðình, 24 tu±i ði sÑ sang Yên Kinh.
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l²i (Thßþng hoàng ði ðªn sông BÕch HÕc, có ð¯ng ðá · giæa dòng sông, các thuy«n ph¥n nhi«u m¡c cÕn ·
ðó, c¥u ðäo v¸ th¥n sông ¤y. Phø Võ ÐÕi Vß½ng nói: "Thuy«n ngñ ði ðßþc yên lành, thì s¨ có khen thß·ng".
Sau n¢m mµng vó v¸ th¥n nói chßa ðßþc phong thß·ng gì, li«n phong thêm cho 2 chæ).

HIŠN TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Vßþng, con thÑ cüa vua Minh Tôn, · ngôi vua ðßþc 12 nåm, Vua có thiên tß sáng su¯t, lÕi
g£p lúc nß¾c thái bình, tiªc r¢ng làm vua không bao lâu, chßa th¤y làm ðßþc vi®c gì.
Niên hi®u Khai Hñu thÑ hai, Bäo T× Thái h§u m¤t. Tính bà r¤t nhân t×, yêu con các thÑ thiªp cûng
nhß con mình sinh ra, ð¯i ðãi phi, t¥n r¤t có ân hu®; Ñc chª các tß gia, không ðem ân ði¬n cho b§y ai bao
gi¶. Ð¶i b¤y gi¶ khen là h½n cä các v¸ mçu h§u.
Chiêu Vån Vß½ng là Nh§t Du§t m¤t (77 tu±i). Ông thông hi¬u kh¡p thß sØ, biªt rõ âm lu§t, ð¶i b¤y
gi¶ khen là ngß¶i uyên bác, các chª tác · tri«u ðình ð«u do tay ông làm ra. Có sÑ th¥n Chiêm Thành hay sÑ
Mán ðªn, thì ông nói chuy®n b¢ng tiªng Chiêm hay tiªng Mán, vua Nhân Tôn khen là ngß¶i phiên lÕc thác
sinh, sÑ giä nhà Nguyên ðªn, không c¥n ai phäi phiên d¸ch, ông tiªp chuy®n vui vë nhß thß¶ng, sÑ Nguyên
ng¶ ông là ngß¶i Chân Ð¸nh (nß¾c T¥u) sang làm quan · nß¾c Nam. Ông r¤t giöi v« li®u tình thª cüa bên
ð¸ch, tr§n ðánh Chß½ng Dß½ng, là chiªn công cüa ông to nh¤t trong nåm Trùng Hßng. Cao sang v¸ thân
vß½ng, th¶ 4 tri«u vua, 33 l¥n chuyên giæ mµt tr¤n quan tr÷ng; · trong nhà không ngày nào là không có chèo
hát vui ch½i, ngß¶i ta ví ông cûng nhß Quách Ph¥n Dß½ng ð¶i Ðß¶ng.
Tr¥n Kh¡c Chung m¤t, Kh¡c Chung là ngß¶i ki¬u mà tâm ð¸a nhö nh£t, làm ra bµ c¦n th§n, mà vçn
không gi¤u ðßþc bän tính. Thß¶ng cùng Sî C¯ ðánh c¶ bÕc, su¯t ngày không h« nghï, có ðßþc hay thua mµt
vài quan ti«n, l¤y làm kh± tâm l¡m. BÕn bè có ti®c ð¥y tu±i con, khánh thành nhà m¾i, m¶i ðªn là ði li«n;
nhà lang thu¯c có món ån ngon cûng ðªn; quân línhcó biªu món ån, thì khen n¸nh vþ nó; ngß¶i thÑc giä
khinh y l¡m.
Kh¡c Chung ðã vô l- làm ô nhøc bà Huy«n Trân, mßu ð° giªt Qu¯c Chân vô tµi, cß¶i ðùa v¾i thiên
tai không lòng kính tr¶i; ðÕi hÕn mà ð± l²i cho Long vß½ng, khinh khi cä quï th¥n; chï vi®c xi¬m n¸nh lu°n
cúi, mà các vua ð¶i b¤y gi¶ không biªt là kë gian tà.
Khi phø táng Bäo T× Thái h§u · Thái Lång, Vua sai bách quan ch÷n ngày t¯t, có ngß¶i nói nåm nay
b¤t lþi, bác bö ngày ðã ch÷n ¤y ði. Thßþng hoàng höi r¢ng: "Ngß¶i biªt sang nåm ta chªt hay sao?". Thßa
r¢ng: "Không biªt". LÕi höi: "Nªu sang nåm chßa chªt thì nên hoãn vi®c höa táng; nªu sang nåm chªt mà ðã
táng ðßþc Mçu h§u, chä h½n chªt mà không làm ðßþc vi®c hay sao? Trong l- có sñ ch÷n ngày là tr÷ng vi®c
ðó mà thôi, sao lÕi câu n® vi®c h÷a hay phúc thª ðßþc". Vi®c táng vçn thi hành.
Xßa kia: Khi ðßa ðám tang vua ÐÕi Tôn ð¶i Ðß¶ng, vua ÐÑc Tôn th¤y xe tang không ði chính ðß¶ng
ðã ð£t sÇn lÕi ði tránh sang hß¾ng Ðinh và V¸, höi c¾ tÕi sao? Các quan thßa: "Vì bän m®nh B® hÕ tÕi hß¾ng
Ng÷, nên xe tang tránh hß¾ng Ng÷". Vua nói: "Có l¨ nào mßu ð° tß lþi cho mình, mà b¡t xe tang ði không
chính hß¾ng nhß thª", li«n truy«n l®nh cÑ thÆng hß¾ng Ng÷ mà ði. Nay vua Minh Tôn bác l¶i ch÷n ngày,
ð«u là có hiªu tâm, không mê ho£c v« hü tøc.
Thßþng hoàng thân ði ðánh nß¾c Ai Lao, cØ Nguy-n Trung NgÕn làm Phát V§n sÑ, thanh thª quân
l×ng lçy, quân nß¾c Ai Lao trông th¤y phäi tr¯n xa, Vua xu¯ng chiªu choTrung NgÕn mài vách núi ðá ghi
chép chiªn công vào ðó, r°i kéo quân v«, chßa ðßþc m¤y lâu, lÕi kiªn ngh¸ vua thân ði ðánh næa, nhßng b¸
chÑng ðau m¡t, có ngß¶i xin hoãn vi®c ¤y, Vua không nghe; ði ðªn Ngh® An, nghe tin nß¾c Ai Lao xâm l¤n
Nam Nhung, ðß½ng ðau cûng c¯ ði, sai Ðoàn Nhæ Hài làm ð¯c tß¾ng, các ðÕo quân ð«u do ông ði«u khi¬n,
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Nhæ Hài nghî r¢ng quân Ai Lao yªu thª, ðánh t¤t phäi ðßþc, mu¯n l§p kÏ công ð¬ kiêu ngÕo v¾i ð°ng b¯i;
ðªn khi ðánh nhau, quân gi£c phøc sÇn voi mà ðánh giáp vào, quan quân to thua to, Nhæ Hài cûng ngã
xu¯ng nß¾c, Thßþng hoàng nghe tin nói: "Không phäi Nhæ Hài không biªt li®u tình thª quân gi£c, chï vì làm
to quá mà ðªn n²i". Thª m¾i biªt ngß¶i ta không nên mong ß¾c quá ph§n hÕn cüa mình.
Trong vi®c này, Ð² Thiên Lß cûng ðß½ng ðau mà c¯ xin h² giá, nói r¢ng: "Thà chªt · ngoài quân
dinh, chÑ không ch¸u chªt · trên giß¶ng ð®m". Thßþng hoàng khen là khí khái, cho ði theo, cûng b¸ chªt ·
ð¤t gi£c.
Vua thì gßþng ðau mà xu¤t quân, Tß¾ng thì gßþng ðau mà ði h² giá, l¤y sñ chªt · trên giß¶ng ð®m
là hèn, l¤y sñ chªt b÷c thây b¢ng da ngña làm hùng tráng; · ð¶i có ngß¶i mang chån vào trúc trñc, m¾i có
mµt ðêm; v¡ng nhà, ðã tñ kiêu ngÕo v¾i b÷n tÏ thiªp, th§t ðáng cß¶i.
CØ Nguy-n Trung NgÕn làm Tao V§n sÑ, kiªn ngh¸ l§p ra kho chÑa thóc, chÑc các thóc thuª ði«n ð¬
phòng ch¦n c¤p cho dân b¸ ðói, vua xu¯ng chiªu b¡t các lµ phäi thi hành.
Ðó là di ý kho Thß¶ng Bình ð¶i c±, ðªn mùa thì bán và ðong, khi ch¦n c¤p ðã có sÇn, không ðªn n²i
lâm sñ m¾i h¯t hoäng ði làm, dân không phäi d¡t nhau ði lÕi kh± s·, quan không phäi ð¯c thu phi«n b§n,
phát ra ðßþc chóng chia ra kh¡p, cûng là mµt chính sñ hay.
Hßng Hiªu Vß½ng ði ðánh quân Mán Ngßu H¯ng bình ðßþc. Khi kéo quân v«, vi®n l® cû khi Nhân
Hu® ð¸nh ðßþc Nam Nhung, mà xin thß·ng cho kë giæ thuy«n. Thßþng hoàng nói: "Khi xßa Khánh Dß ðánh
Nam Nhung, phäi l¤y g² ðóng l¤y thuy«n, ðó là thuy«n coi giæ · ð¤t gi£c, không phäi thuy«n giæ Ngh® An
cüa mình. Vi®c này nay khác v¾i vi®c trß¾c". Thßa r¢ng: "Nªu không có thuy«n ð¬ giæ, thì chiªn sî giæ lâu thª
nào ðßþc?" Thßþng hoàng nói: "Nªu thª, trß¾c hªt phäi thß·ng ngß¶i · trong tri«u ðình; Kinh ðô không giæ
ðßþc yên, quân sî ði ðánh gi£c thª nào ðßþc?". Hßng Hiªu không trä l¶i ðßþc.
Vua ð±i quy¬n l¸ch Thø th¶i g÷i là Hi®p kÖ l¸ch. B¤y gi¶ Ð£ng Lµ là quan H§u Nghi Lang, làm ra
"Linh lung nghi", ð¬ khäo nghi®m hình tßþng · trên tr¶i, ð«u ðßþc phù hþp.
Vua m¤t, (hi®u là Hiªn Tôn) Hoàng tØ Cao lên ngôi, Vua cäi niên hi®u là Thi®n Phong.
CØ Nguy-n Trung NgÕn làm chÑc Tri Khu m§t vi®n sñ. Quy chª cû: C¤m quân thuµc vào Thßþng
Thß sänh ðªn khi ¤y ð£t ra vi®n Khu m§t quän lînh ðÕo quân ¤y. Trung NgÕn kén ðinh tráng xung vào s¯
khuyªt trong c¤m quân, l§p ra s± sách. Vi®n Khu M§t quän lînh c¤m quân t× Trung NgÕn trß¾c nh¤t.

Dø TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Cao, con thÑ 10 cüa vua Minh Tôn, · ngôi vua 38 nåm. Vi®c vån võ ð«u sØa sang chu ðáo,
trong nß¾c bình yên, ngoÕi bang mªn phøc, khi nß¾c ðßþc ðÕi tr¸ r°i, thì sinh ra ham mê ch½i b¶i, c½ nghi®p
nhà Tr¥n t× ð¤y suy d¥n.
Phø chép: Hôn ÐÑc Công Dß½ng Nh§t L-.
Niên hi®u Thi®u Phong thÑ hai, sØa lÕi tòa Ngñ sØ ðài ðã xong. Thßþng hoàng ðªn thåm, v« cung r°i
quan Giám sát Doãn Ð¸nh m¾i ðªn, dâng s¾ kháng ngh¸: Thßþng hoàng không nên ðªn Ngñ sØ ðài, l¶i l¨ r¤t
kích thiªt, Thßþng hoàng nói: "Ðài cûng là mµt · trong cung ði®n, sao lÕi không vào ðßþc? Vä lÕi trong ðài
trß¾c kia có ch² Thiên tØ giäng h÷c, ðó là l® cû ðßþc vào Ngñ sØ ðài". Ð¸nh còn c¯ sÑc tranh ch¤p, bèn b¸
m¤t chÑc (Ð¸nh cûng là ðiên cu°ng, nói ði«u không ðáng nói, c¯t ð¬ che l²i mình không · công s·, b¸ m¤t
chÑc là phäi).
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B¤y gi¶ ðói kém, m¤t mùa, ph¥n nhi«u dân tø h÷p làm trµm cß¾p, cûng có nhi«u ngß¶i làm th¥y
tång và làm ðÑa · cho các thª gia; gia nô các nhà Vß½ng h¥u càng nhi«u l¡m.
Ð£t ra 20 ðô phong ðoàn · các lµ ð¬ b¡t trµm cß¾p (Dân b¸ cùng kh± ði làm trµm cß¾p, không phát
thóc kho ð¬ chu¦n c¤p cho dân lßu vong, chï nh¶ vào sÑc Phong ðoàn ð¬ lùng b¡t b÷n gi£c cö, th§t là cùng
kª).
Thi Thái h÷c sinh. Cách thi: ám tä c± vån, kinh nghîa và th½ phú.
Nhà Nguyên sai Vß½ng Sî Hành ðªn höi vi®c l§p ð°ng trø, Vua sai PhÕm Sß MÕnh ðªn bi®n lu§n.
Xßa kia, thuy«n buôn ngu¶i nhà T¯ng ðªn nß¾c ta, tiªn ngß¶i Ti¬u Nhân Qu¯c (thân dài 7 t¤c, tiªng
nhß ru°i nh£ng, không hi¬u tiªng nói) lÕi tiªn väi Höa cán (gi£t b¢ng lØa, giá m²i thß¾c 300 quan ti«n, chª ra
áo ngñ døng ð¬ · Nµi Phü). Bäo Oai Vß½ng tên là Nghi-n tß tình v¾i cung næ, ån trµm thÑ áo ¤y; mµt hôm
m£c vào trong mà vào ch¥u, khi tâu vi®c lµ cØa tay áo ra, Thßþng hoàng trông th¤y l¤y làm nghi, sai ki¬m
duy®t lÕi, quä nhiên có b¸ m¤t, cung nhân bí m§t l¤y lÕi, ðem vào cung tiªn lên, Nghi-n vì vi®c ¤y mà b¸ tµi.
Cho ngß¶i h÷c sinh Ð² TØ Bình làm chÑc Th¸ giäng.
L¶i bàn: Nß¾c ðªn khi s¡p m¤t, thì tr¶i t¤t sinh ra mµt ngß¶i ð¬ phá hoÕi. T× ðây tr·
ði, vi®c h¤n khích · biên gi¾i Nh§t Nam ng¤m ng¥m m· ra d¥n, tai h÷a cüa Du® Tôn ðã
phøc sÇn, cho nên ðem chuy®n mµt ngß¶i h÷c sinh mà chép lên sách, là ðánh d¤u b¡t ð¥u
loÕn t× ð¤y.
Vua ð£t ra tr¤n Vân Ð°n. Xßa ð¶i Lý các thuy«n buôn do các cØa bi¬n thuµc Di-n Châu ði ðªn, ðªn
lúc b¤y gi¶ ðß¶ng bi¬n ð±i r¶i d¥n, cØa bi¬n thì nông cÕn, ph¥n nhi«u các thuy«n buôn ðªn ð§u · Vân Ð°n
buôn bán, cho nên m¾i có l®nh ð£t ra tr¤n này.
Làng Thiên Cß¶ng, tr¤n Ngh® An, có ngß¶i con gái biªn thành con trai.
Trâu Canh có tµi, ðßþc tha khöi chªt. Xßa Vua m¾i lên 4 tu±i, ðêm trung thu ch½i thuy«n trên Tây
h°, b¸ chìm xu¯ng nß¾c, tìm th¤y · trong cái ðò ðánh cá, g¥n t¡t th·, Thßþng hoàng sai lang thu¯c là Canh
cÑu chæa, Canh nói: "Châm chích thì s¯ng lÕi, nhßng chï b¸ dß½ng nuy thôi". Ðªn khi Vua l¾n lên, Canh lÕi
tiªn phß½ng thu¯c l¤y m§t ngß¶i ð°ng nam hòa v¾i Dß½ng kh·i thÕch mà u¯ng, r°i tß thông v¾i ngß¶i con
gái cùng cha m©, thì Ñng nghi®m; Vì thª Vua tß thông v¾i Thiên Ninh Công chúa, quä nhiên kiªn hi®u; Canh
vì c¾ ¤y ðßþc ra vào trong cung trông nom thu¯c, li«n tß thông v¾i cung næ; vi®c phát giác, vì có công chæa
Vua s¯ng lÕi, nênðßþc mi-n tµi chªt.
Tên Canh là ngß¶i nß¾c Tàu, con Trâu Tôn, khi quân Nguyên sang xâm l¤n nß¾c ta, vì có ngh« làm
thu¯c ðßþc theo quân lính ði, ðªn lúc quân Tàu thua, · lÕi núi Long Châu, làm ngh« thu¯c nên giàu, và cûng
nhân vì ðó mà th¤t bÕi, ngß¶i ta truy«n lâi vì n½i · có núi ðá bÑc áp, nên giàu có không ðßþc lâu).
Chª M² nß¾c Chiêm Thành chÕy sang nß¾c ta, dâng mµt con kiªn l¾n dài 1 thß¾c 9 t¤c, và voi
tr¡ng, ngña m²i thÑ mµt con.
Lúc trß¾c chúa Chiêm là A Nan còn s¯ng, con là Chª M² làm con r¬ B¯ Ði«n; B¯ Ð¬ và B¯ Ð« b«
ngoài tuy thân v¾i nhau, nhßng bên trong vçn tranh quy«n, ðªn khi A Nan chªt, B¯ Ð¬ ðu±i Chª M² ði mà tñ
l§p làm vua, Chª M² phäi chÕy sang nß¾c ta, xin cho quân ðßa v« nß¾c. Khi b¤y gi¶ Hßng Hiªu Vß½ng tr¤n
· Hoá Châu, phäi ðäm nh§n vi®c ¤y, nhßng ð¬ ch§m tr- ngày này sang ngày khác; chßa biªt bao gi¶ ðßþc
có th¶i kÏ v« nu¾c. Chª M² nhân k¬ chuy®n cû Chiêm Thành: Xßa qu¯c vß½ng nuôi mµt con khï, rao höi
ngß¶i trong nß¾c có ai dÕy khï biªt nói, thì cho vÕn bÕc, có mµt ngß¶i ðªn xin nh§n, nói r¢ng phäi dùng hªt
100 bÕc thu¯c m¾i kiªn hi®u, qu¯c vß½ng m×ng mà nh§n l¶i. Ý ngß¶i ðó nghî r¢ng trong th¶i gian 3 nåm,
qu¯c vß½ng , chính mình và con khï, t¤t có mµt ngß¶i chªt, thª là chï nh§n bÕc mà b¤t t¤t phäi thành vi®c.
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Chª M² sang c¥u xin, mong ðßþc v« nß¾c, cûng gi¯ng nhß thª. Tri«u ðình nghe biªt chuy®n ¤y, m¾i ngh¸ c¤t
quân ði, sau ngån tr· v« vi®c v§n täi lß½ng, quân lÕi kéo v«, Chª M² li«n sau ðó cûng chªt.
SØ th¥n bàn r¢ng: Nß¾c nhö phøng sñ nu¾c l¾n, là vì nß¾c l¾n làm yên ðßþc hoÕn
nÕn mà giæ cho nß¾c nhö khöi b¸ m¤t nß¾c; sao lÕi không ðem quân cÑu giúp, làm m¤t lòng
thành cüa Chª M² qui thu§n, cho b¯ ðë ðßþc thành tµi ác giªt ngh¸ch; ð¬ cho chúng th¤y
mình b¤t lñc, tö lòng coi khinh; Chßa m¤y lúc mà nß¾c Chiêm vào cß¾p Hoá Châu, quan
quân b¸ thua, ðªn n²i chúng kéo quân bÑc bách ðªn kinh ðô, ðu±i xe Vua. Nß¾c Chiêm
qu¤y r¯i mãi ðªn khi nhà Tr¥n m¤t nß¾c, th§t là tÕi vi®c này làm cho chúng coi khinh ðó,
Trung NgÕn không nh§n l²i ðßþc, khi b¤y gi¶ binh quy«n · tay Trung NgÕn, mà không biªt
mßu tính vi®c nß¾c, cho nên b¸ chê trách.
Tr¥n Hæu Lßþng kh·i binh · Giang Châu, sai sÑ giä sang nß¾c ta xin hòa. (Hæu Lßþng là con cüa Ích
T¡c, cu¯i ð¶i Nguyên cùng vua Minh Thái T± kh·i binh).
Cháu Hßng ÐÕo Vß½ng tø h÷p các gia nô tr¯n chü cüa các nhà Vß½ng, H¥u làm trµm cß¾p bóc các
xÑ LÕng S½n và Nam Sách.
Lúc nhà Tr¥n ðß½ng th¸nh, ðánh ðßþc nhà H°, nh¶ sÑc các gia nô cüa Vß½ng, H¥u nhi«u l¡m; ðª
khi nhà Tr¥n g¥n suy, chúng tø t§p làm trµm cß¾p, b¸ tai hÕi v« gia nô cüa Vß½ng, H¥u lÕi càng nhi«u; có
ngß¶i nói vì nhà Tr¥n cho Vß½ng, H¥u ðßþc m· phü ð® riêng, nuôi riêng gia nô cho nên di hÕi v« sau ðªn
thª, nhßng không phäi. Lúc m¾i ð¥u có nhi«u v¸ tôn th¤t hi«n tài nhß là Qu¯c Tu¤n, Nh§t Du§t, ông nào
cûng sáng su¯t tri nhân, biªt chª ngñ ngß¶i dß¾i, ngß¶i l¾n ngß¶i nhö ai cûng tö hªt tài nång, ngß¶i lß½ng
thi®n, ngß¶i hÕ ti®n ai cûng ðßþc lòng; h½n thì nhß PhÕm Ngû Lão kém thì cûng ðßþc nhß Dã Tßþng, Yªt
Kiêu nh¶ vào sÑc các ngß¶i ¤y r¤t nhi«u còn ðªn các ông Hu® Túc, Bäo Oai thì kém cöi, gian tà, chï biªt ðua
ngña, ch½i chim và thích ån ngon, b÷n môn khánh m¾i có câu ca nghî ðªn cá ngon, gia nô m¾i có ß¾c
nguy®n ðßþc mi-n roi v÷t; cho nên kë thác thï1 thì thích nghêu ngao trong phong tr¥n, kë hèn kém thì chï
nghî ðªn cái mi®ng bøng, nhß thª không xoay ra làm trµm cß¾p sao ðßþc? Ôi! Ví khiªn, Phàn Nhßþc Thüy
ðßþc mµt chÑc quan, thì không ai qua vßþt n±i n½i hi¬m Thái ThÕch; Vß½ng Ðình T¤u ðßþc thuµc vào ðÕo
quân nào, thì chßa ðªn n²i phát ra cái nÕn Lß Long. Ngß¶i làm vi®c nß¾c phäi biªt rõ nhæng vi®c ðó.
Trß½ng Hán Siêu m¤t. Siêu có tài vån chß½ng và chính sñ, r¤t thích bài kích di ðoan. Vua chï g÷i ông
là th¥y chÑ không g÷i tên, n½i ông · là Phúc Am, cách An Ðång có mµt bªn sông, ông yêu mªn s½n thüy núi
Døc Thúy, dñng nhà · ðó, nay hãy còn di tích kh¡c vào ðá, ai trông th¤y cûng mªn chuµng. Có ði«u s· ðoän
là: không cho giao du v¾i ngß¶i ð°ng li®t, chï quen thân b÷n trung quan (h¥u c§n vua); nhß tên tù trß·ng
LÕng Giang, tên thày t¾ chùa QuÏnh Lâm, ð«u mµ chúng giàu mà gä con gái cho b÷n phi loÕn, ð¶i b¤y gi¶
chê l¡m. Lê Cß Nhân ðã g÷i ông là ngß¶i nhà quê ðá c¥u, vì ngß¶i thôn quê ðá c¥u ph¥n nhi«u không trúng,
ð¬ ví v¾i ông tính vi®c nhi«u ði«u không ðúng l¨ phäi.
Lê Cß Nhân m¤t, Cß Nhân làm Hình quan, xét vi®c án · nhà riêng, b¸ Ðài quan hÕch, Vua höi ðªn,
ông tâu th§t, Vua nói: "Sao không h°i hµ nói tránh ði". Ông thßa: "Thà r¢ng th¥n b¸ tµi, chÑ không dám bßng
bít vua, làm quan mà nói d¯i quân thßþng, thì còn làm gß½ng mçu chi liên thuµc sao ðßþc?".
Chu ÐÑc Dø kh·i binh (ngß¶i làng Thái Bình nß¾c T¥u, sau ð±i tên là Chu Nguyên Chß½ng, là vua
Minh Thái T±).
Thßþng hoàng ði ch½i núi Ki®t Ð£c, khi tr· v«, trong thuy«n ngñ có con ong vàng ð¯t vào má bên tä,
b¸ ðau r°i m¤t, (ngß¶i ð¶i nói là Qu¯c Chân hóa yêu mà làm ra thª ðó).

1

Phóng ðãng không giæ ðÑc hÕnh.
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Vua Minh Tôn lên ngôi vua ðã lâu, r°i bà ðích mçu m¾i sinh ra con trai, ðªn ngày ð¥y nåm, có ngß¶i
xin hành l- theo Thái tØ, các quan l¤y làm vi®c khó xØ. Vua Minh Tôn nói: "Còn l- nghi gì næa? Trß¾c vì
chßa sinh con cä, nên tÕm ½ ngôi vua thôi, nay ðã sinh r°i, ðþi l¾n lên thì ta trä lÕi ngôi, có khó gì ðâu". Nói
r¢ng: Vi®c nhß thª t× ti«n c± ðªn gi¶ sinh nhi«u sñ nguy hi¬m. Vua Minh Tôn nói: "CÑ thu§n nghîa phäi mà
làm, có gì ðáng lo" r°i phäi làm theo l- Thái tØ, nhßng chßa ðßþc bao lâu thì con v¸ con cä ¤y chªt.
Vua Minh Tôn khuyên bäo các con r¢ng: "Bi¬n l§n mà ðßþc giàu, chä thà tán tài cho nghèo, dù có b¸
thiªu th¯n, nhßng không m¤t hÕnh ki¬m cüa quí nhân".
Ðªn lúc Vua ðau n£ng tri«u ðình ngh¸ làm chay, mu¯n ðem thân thay cho Vua, nhßng Vua không
nghe. Bà Thái h§u thä các sinh v§t c¥u cho Vua bình phøc, Vua nói: "Thân ta không th¬ ðem dê, lþn ra mà
ð±i ðßþc".
Trâu Canh xem mÕch, nói là chÑng phi«n muµn; l§p tÑc Vua ð÷c ra bài th½:
"Ch¦n mÕch hßu ngôn phi«n muµn ða,
"Y sinh lß½ng l- yªu ði«u hòa,
"Nhßþc ngôn phi«n muµn vô hßu yªt,
"Chï khüng trùng chiêu phi«n muµn ða"1.
Vua lÕi sai l¤y t§p th½ cüa Vua làm ra mà ð¯t ði, th¸ th¥n ch¥n ch¶ mãi, Vua nói: "V§t ðáng tiªc gì
còn chä tiªc ðßþc, thì còn tiªc gì cái ¤y næa". Các con ðªn thïnh giáo, Vua nói r¢ng: "Chúng mày xem c±
nhân, ði«u thi®n thì theo, còn phäi dÕy gì".
Th¶i b¤y gi¶ li«n nåm ðói kém, mµt thång gÕo giá mµt ti«n ð°ng. Vua ðÕi xá cho thiên hÕ, cäi niên
hi®u là ÐÕi Tr¸, xu¯ng chiªu cho các ngß¶i giàu · các lµ bö thóc ra cho ngß¶i nghèo, các quan s· tÕi ß¾c
lßþng giá ti«n mà phát cho.
Ngô B® tø t§p dân chúng · núi Yên Phø, kéo c¶ yªt bäng r¢ng: "Ch¦n cÑu b¥n dân" t× ÐÕi Liêu ðªn
Chí Linh thuµc v« y hªt. Vua xu¯ng chiªu cho các lµ phäi b¡t nã tên ¤y, ðßa v« kinh ðô chém ð¥u.
Vua Minh Thái T± ðánh nhau v¾i Tr¥n Hæu Lßþng sai sÑ sang nß¾c ta thông hiªu, Vua sai Lê Kính
Phü ði sÑ sang nß¾c Tàu ð¬ xem tình hình hß thñc thª nào.
Vua ngü ngày · Lß½ng Phong Ðß¶ng, chï mµt mình TÕ Lai h¥u ½ bên, rút gß½m ra xem, Vua thÑc
d§y, sai ðem chém TÕ Lai.
Vua b¡t các nhà Vß½ng, H¥u làm các trò hát v£t, Vua duy®t ð¸nh, ngß¶i nào h½n thì thß·ng. Khi
trß¾c lúc ðánh phá Toa Ðô, b¡t ðßþc con hát là Lý Cát hát giöi, các thiªu niên, con h¥u ð«u t§p l¯i hát B¡c,
thu§t tích c± Tây Vß½ng Mçu hiªn ðào, 12 ngß¶i m£c áo g¤m ðánh tr¯ng, th±i tiêu, thay nhau tr· ra, tr· vào
làm trò vui (Tiªng hát r¤t thê thäm, làm cho ai cûng ðµng lòng cäm khái). Nß¾c ta có truy®n tích hát chèo
trß¾c ðây. LÕi h÷p các nhà giàu nhß là làng Ðình Bäng, · tïnh B¡c Giang, làng Nga Ðình · Qu¯c Oai, vào
trong cung ðánh bÕc làm vui, mµt tiªng bÕc nghìn quan ti«n. LÕi sai tr°ng vß¶n hành, làm cái quÕt ðem bán
ð¬ l¤y lþi. (Có nhæng khúc hát Giáng Hoàng Long, Yªn Giao Trì, âm và ði®u g¥n ð«u nhß c±).
Làm vua mµt nß¾c mà m· sòng ðánh bÕc ð¬ l¤y h°, tr°ng rau bán l¤y lþi, ví v¾i Tây Viên ð¶i Hán,
thì càng ðáng bï h½n næa.
Có tên Ngô Dçn là TrÕi chü ÐÕi LÕi, cha tên ¤y ðßþc viên ng÷c con rªt, mang sang Vân Ð°n bán
cho thuy«n buôn, nhân vì thª mà giàu, vua Minh Tôn gä Nguy®t S½n công chúa cho nó, tên Dçn c§y giàu,
1

Xem mÕch không nên nói phi«n muµn, chï nên ði«u hòa thu¯c mà chæa, nªu cÑ nói ðªn phi«n muµn mãi, e r¢ng sinh mãi phi«n muµn
không hªt.
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ch² nó · ð£t riêng có tÏ thiªp, lÕi còn có nhi«u câu khinh khi Công chúa, công chúa tâu lên Vua, t¸ch thu gia
sän cüa nó. Lúc trß¾c thì mµ nó giàu mà gä con gái cho, ðªn sau nhân cái l²i cüa con r¬ si ng¯c mà t¸ch thu
tài sän; lòng thích cüa n£ng quá l¡m.
Vua kh·i làm các vi®n th± mµc l¾n, ðào ao · vß¶n rau, xªp ðá làm núi, 4 m£t ð«u kh½i sông lßu
thông, tr°ng hoa cö kh¡p n½i, nuôi nhi«u gi¯ng c¥m thú; phía tây ao tr°ng hai cây quª. Dñng cung ði®n ð£t
tên là LÕc Thanh Ði®n, lÕi ðào riêng cái ao nhö, b¡t ngß¶i Häi Ðông tr· nß¾c bi¬n m£n v« chÑa · ðó, ð¬
nuôi con ð°i m°i, cá, thu°ng lu°ng và các gi¯ng häi v§t; b¡t ngß¶i Hóa Châu ch· cá s¤u v« thä · ðó. (ChÑa
nß¾c m£n, nuôi cá s¤u, lÕi là kÏ tß·ng, vua Tùy DßÞng Ðª, T¯ng Huy Tôn cûng có núi có bi¬n, lÕi không
ðßþc cái chân thú này).
Nß¾c Chiêm Thành cß¾p biên gi¾i Hóa Châu. Tøc Hóa Châu hàng nåm cÑ ð¥u mùa xuân thì hµi cä
trai gái ch½i ðánh ðu · Bà Dß½ng. Ngß¶i Chiêm phøc · ng÷n ngu°n, nhân ngày hµi §p ðªn, b¡t ngß¶i ch½i
xuân ðem v« nß¾c.
Quan Phòng Ngñ sÑ · LÕng Giang là Thi«u Th¯n (ngß¶i Thanh Hóa) khéo v² v« quân sî, ai cûng vui
vë, sau vì có em kiêu ngÕo b¸ tµi lây, m¤t chÑc, quân sî làm câu ca r¢ng: "Tr¶i không rõ oan, Thi«u Công m¤t
quan". Khi xªp hành trang s¡p v«, lÕi có câu: "Thi«u Công tây qui, lòng ta thß½ng bi". Tri«u ðình nghe biªt
chuy®n, lÕi cho phøc chÑc, lÕi có câu: "Tr¶i ðã rõ oan, Thi«u Công phøc quan".
Thi«u Th¯n là v¸ biên tß¾ng, mà trong quân ngû nh¾ tiªc và vui m×ng rõ ra · ba câu ca nhß thª, vì
khi · trong quân mµt lòng v² v« an üi, cùng nhau cam kh± mà không ð¦y chúng vào n½i ðau bu°n.
(Lê Quát là quan Hæu Bµc XÕ, ngß¶i Thanh Hóa, khi nhö tu±i du h÷c · kinh ðô, có ngß¶i bÕn ði sÑ
sang Yên Kinh, Quát có th½ ti-n r¢ng:
1

"D¸ch lµ tam thiên quân cÑ yên,

"Häi môn th§p nh¸ ngã hoàn s½n,
"Trung tri«u sÑ giä yên ba khách,
"Quân ð¡c công danh ngã ð¡c nhàn".
ThÑc giä biªt ngày sau Quát t¤t ðßþc sang. Quä nhiên ð² cao làm quan ðªn sØ tß¾ng, h½n cä ông
bÕn).
Vua ngñ thuy«n nhö ðªn ch½i nhà Tr¥n Ngô Lang · làng M- S· ðêm v« kinh ðô, ðªn sông ChØ Gia,
m¤t cä bäo kiªm và bäo tÖ; th¤y thª tñ biªt r¢ng ð¶i mình ng¡n, lÕi càng buông lòng vui ch½i.
Vua Thái T± nhà Minh lên ngôi, sai D¸ch Tª Dân sang höi thåm nß¾c ta, vua sai Ðào Vån Ðích sang
nhà Minh ðáp l- lÕi.
Vua sai tri®u Huy«n Vân là ðÕo sî · Chí Linh ðªn kinh, höi phß½ng pháp tu luy®n, ð£t tên cái ðµng
cüa Huy«n Vân · là Huy«n Thiên ðµng.
Trß¾c khi Vua m¤t, nhân vì vua ch½i trång, hóng gió, u¯ng rßþu say quá, tri®u Bùi Khoan ðªn cùng
u¯ng, Khoan dùng kª giä täng u¯ng hªt mµt tråm thång rßþu, ðßþc thß·ng lên hai b§c. Vua thân ra t¡m ·
sông, li«n b¸ ðau, r°i m¤t, tên hi®u là Dø Tôn. Th¶i b¤y gi¶ sÑ nhà Minh là Ngßu Lßþng mang ¤n m¾i sang,
ðªn nß¾c ta, thì vua Dø Tôn ðã m¤t, Lßþng có th½ viªng. Cung Ð¸nh Vß½ng Chân ra ðón tiªp và có th½ ti-n
Lßþng, có câu r¢ng:

1

ÐÕi ý: Ông ði sÑ, tôi v« ¦n d§t, ông làm nên công danh, tôi ðßþc nhàn r²i.
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"Viên Tän s½n thanh Lô thüy bích,
Tùy phong trñc nh§p ngû vân phi"1
Lßþng ðoán r¢ng ngày sau t¤t lên ngôi vua, quä ðúng nhß l¶i.

Bà Hiªn T× Thái h§u ðßa con thÑ cüa Døc, (Cung Túc Vß½ng) là Nh§t L- lên làm vua, cäi niên hi®u
là ÐÕi Ð¸nh (Nh§t L- là con ngß¶i hát chèo Dß½ng Khß½ng, m© y ðóng t¤n hát Tây Vß½ng Mçu hiªn ðào, lúc
¤y ðß½ng có thai, nhan s¡c ki«u di-m, Døc yêu vì s¡c ð©p l¤y làm vþ, ðªn khi ðë, nh§n làm con mình. Bà
Thái h§u l¤y c¾ Døc là ðích trß·ng mà m¤t s¾m, nên l§p con làm vua). Nh§t L- ðã lên ngôi, có ngß¶i nói là
hát chèo vô loài, giám mÕo nh§n ð® ðßþc ngôi báu, Thái h§u h¯i h§n l¡m, Nh§t L- · trong cung bö thu¯c
ðµc cho bà, bà m¤t. Thái h§u có tính nhân h§u, tuy là ph§n vþ cä, vþ l¨ khác nhau, nhßng vçn ån · nhân t×,
trong tình c¯t nhøc không ði«u gì ðáng chê trách, · hªt ðÕo làm m©, ð¶i g¥n ðây chßa ðßþc ngß¶i nào ðßþc
nhß bà. Khi xßa vua Minh Tôn ngñ · B¡c Cung, ngß¶i giæ cØa b¡t ðßþc con cá trong giªng Nghiêm Quang,
trong m°m có v§t gì, móc ra, có l¶i chú y¬m tên húy vua Dø Tôn, Cung Túc và Thiên Ninh, xét höi kín biªt
r¢ng bà thÑ phi mua con các ðó. Cung Tînh Vß½ng Nguyên Trác là con thÑ phi. Vua Minh Tôn mu¯n xét cho
ra mà tr¸ tµi, Thái h§u xin bö vi®c ðó ði; ðªn ð¶i vua Dø Tôn, có ngß¶i lÕi ðem vi®c ¤y ra, Thái h§u c¯ sÑc
cÑu, nhi«u ngß¶i can vào vi®c ðó m¾i khöi tµi).

NGH® TÔN HOÀNG ÐŠ
Vua Ngh® Tôn tên là Chân, con thÑ ba vua Minh Tôn, · ngôi vua ðßþc ba nåm. Vua bình ðßþc nÕn
· trong tri«u, l¤y lÕi ðßþc ngôi báu, có công dñng n«n Trung Hßng, sáng tö trong tr¶i ð¤t, mà vçn ð¬ tâm v«
sñ ði«m ðÕm, không cho sñ ðßþc ngôi làm vui thích, cûng là v¸ hi«n quaân ð¶i Tr¥n. Tiªc r¢ng ðÑc nhân t×
thì có dß, mà tính cß½ng ðoán thì không ðü, ð¬ cho nß¾c ngoài xâm l¤n, trong tri«u có kë gian th¥n, nhòm
ngó ngôi báu, d¥n dà ðªn n²i m¤t nß¾c.
Niên hi®u Thi®u Khánh thÑ nh¤t, Nh§t L- ðßþc ngôi vua r°i, chï chåm ch½i b¶i yªn ti®c; lÕi quay lÕi
h÷ Dß½ng, bách quan và tôn th¤t ð«u th¤t v÷ng, quan Thái t¬ là Nguyên Trác cùng Thiên Ninh Công chúa
ðß½ng ðêm ðßa các tôn th¤t vào trong thành giªt Nh§t L-. Nh§t L- trèo qua tß¶ng phøc · dß¾i Tân Ki«u, tìm
không ðßþc, li«n tan tác kéo v«. Ðªn khi tr¶i g¥n sáng, Nh§t L- vào cung, chia ngß¶i lùng b¡t 18 ngß¶i chü
mßu; Nguyên Trác b¸ hÕi, Thiên Ninh Công chúa m§t bäo Cung Ð¸nh Vß½ng r¢ng: "Thiên hÕ cüa t± tiên ta,
sao lÕi bö cho ngß¶i khác, ông nên tránh ði, tôi ðßa gia nô ði bình cái nÕn này". Nguy-n Nhiên cûng biªt
Nh§t L- mu¯n hÕi Cung Ð¸nh Vß½ng khuyên ông phäi ði ngay, Cung Ð¸nh Vß½ng li«n ði Ðà Giang, ß¾c h©n
kín v¾i em là Kính hµi v¾i quân Thanh Hóa mà kh·i binh. Lúc ¤y Nh§t L- tin dùng tên Ngô Lang, Ngô Lang
âm mßu v¾i Cung Ð¸nh Vß½ng. M²i l¥n ðem quân ði ðánh, thì lÕi m§t bäo phäi theo Cung Ð¸nh Vß½ng, nên
bao l¥n cho quân ði không có ngß¶i nào tr· v« cä. Ngô Lang làm nµi Ñng, bách quan cûng thÑ ð® ði theo, c¯
nài xin Cung Ð¸nh Vß½ng tr· v« tri«u, ð¬ quét sÕch nµi nÕn. Quân cüa Cung Ð¸nh Vß½ng ði ðªn Kiªn Hßng,
hÕ l®nh phª Nh§t L- làm Hôn ÐÑc Công; r°i làm l- cáo Thái miªu, nói r¢ng: "Vi®c ngày nay th§t ý tß·ng tôi
không có ng¶, vì ð¬ cho xã t¡c khöi r¯i loÕn mà tôi không tránh ðßþc, th§t tñ h± th©n l¡m". Ngay hôm ¤y lên
ngôi vua, ð±i niên hi®u, xu¯ng chiªu các xe ki®u ð«u dùng s½n ðen, không ðßþc s½n son thªp vàng. Quân
tiªn ðªn ðóng · bªn Ðông Bµ Ð¥u, Ngô Lang bäo Nh§t L- phäi tñ tay viªt thß k¬ tµi mình, bö ngôi ra ðón.
Vua trông th¤y Nh§t L- úy lÕo mãi, các tß¾ng ð«u có lòng phçn, rút gß½m hô to r¢ng: "Kë có tµi ðã b¡t ðßþc
r°i, sao lÕi l¤y nhân ðÑc ðàn bà mà bö m¤t ý nghîa vi®c ðánh gi£c này". Li«n ðu±i Nh§t L- ra, b¡t giam ·
phß¶ng Giang Kh¦u. Nh§t L- tri®u Ngô Lang ðªn, nói d¯i r¢ng: "Có l÷ vàng chôn c¤t · trong cung, nh¶ l¤y
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hµ"; Ngô Lang quÏ xu¯ng nghe l¶i. L- li«n ðánh Lang ðªn chªt, vi®c ðó ðªn tai Vua, Vua sai ðánh b¢ng tay
chân không giªt Nh§t L- và truy t£ng cho Ngô Lang chÑc Nh§p nµi Tß mã, tên thøy là Trung Mçn. Nh¤t thiªt
các chª ðµ ð«u theo nhß cû.
Vua nói: "Tiên tri«u ta l§p qu¯c cûng ðã có pháp ðµ riêng, không theo chª ðµ nhà T¯ng, vì r¢ng Nam
và B¡c m²i bên làm vua mµt nß¾c, không nên r§p theo cüa h÷, trong nåm ÐÕi Tr¸, b÷n thß sinh làm vi®c
nß¾c, không hi¬u rõ s½ ý khi l§p pháp, li«n bö cä pháp ðµ cû cüa t± tiên, theo v« tøc B¡c. Nay là lúc s½
chính, nh¤t thiªt theo th¬ l® trong nåm Khai Thái". Vua l¤y c¾ Nguy-n Nhiên có ½n v¾i mình, cho làm chÑc
Hành khi¬n, Nhiên không biªt chæ, phê phó vi®c gì phäi vÕch chæ rõ mà bäo cho y viªt.
Quan Qu¯c tØ Tß nghi®p là Chu Vån An m¤t, Vua sai quan dø tª, cho tên là Vån Trinh, ðßþc th¶ ·
Vån Miªu theo hàng tiên hi«n.
Vån An là ngß¶i thanh tînh, giæ tiªt hÕnh r¤t kh¡c kh±, không c¥u gì lþi lµc cao sang, chï · nhà ð÷c
sách, có nhi«u h÷c trò làm nên to, nhß các ông PhÕm Sß MÕnh, Lê Bá Quát ðã làm ðªn chÑc Hành khi¬n,
cûng phäi giæ l- thày trò, lÕy · dß¾i giß¶ng ông ng°i; có ði«u gì không phäi là trách m¡ng ngay; ông là ngß¶i
nghiêm ngh¸ ðáng sþ là thª. Vua Minh Tôn cØ làm quan Tß nghi®p, dÕy Thái tØ; vua Dø Tôn ham ch½i nhi«u
quy«n th¥n làm phÕm pháp, ông dâng s¾ xin chém 7 tên n¸nh th¥n, không có trä l¶i, ông li«n treo trä mû áo
r°i tr· v« quê. Ông mªn cänh núi Chí Linh, ðªn làm nhà · ðó. Vua Dø Tôn mu¯n üy thác chính quy«n cho
ông, nhßng ông không nh§n. Thái h§u nói: "B§c hi«n sî thanh cao, vua cûng không b¡t ngß¶i ta làm tôi ðßþc,
giao chính quy«n cho ông ta thª nào ðßþc". Thiên hÕ ai cûng khen là có khí tiªt cao. Khi bình xong nµi nÕn,
ông m×ng l¡m, ch¯ng g§y lên yªt m×ng Vua, r°i lÕi tr· v« núi.
Chu Vån An ngß¶i làng Quang Li®t, huy®n Thanh Ðàm1, ch² ông · li«n v¾i trß¶ng ÐÕi h÷c, ông xây
mµt nhà ð÷c sách · gò l¾n, trß¾c là cái ð¥m nß¾c trong, hi®n nay có ð«n th¶ ông · n½i ðó. Ông ¦n cß · núi
Phßþng Hoàng, huy®n Chí Linh. (Ð«n th¶ có bài vån bia là Nguy-n Công Thái, tiªn sî tri«u Lê, soÕn ra. — núi
Phßþng Hoàng có bia và bài ký, do tiªn sî Lê Duy Ðän l§p lên). Lê Quát hi®u là Mai Phong b§c cao h÷c trò
cao cüa Chu Vån An.
Sách Xßu D¸ Ký: Long vß½ng có con út ham h÷c, nghe biªt Chu Vån An dÕy h÷c trò, li«n lên · cõi
tr¥n ð¬ vào h÷c, mà không ai biªt, g£p lúc n¡ng hÕ, nhà làm ruµng m¤t mùa, tiên sinh giäng xong bài, ng°i
yên có vë lo bu°n, m¾i ðªn höi tiên sinh c¾ sao lÕi bu°n, Tiên sinh nói: "Vì gian th¥n c¥m quy«n, không biªt
vi®c ði«u hòa âm dß½ng, ðªn n²i có ðÕi hÕn, ngß¶i có lòng nhân ð«u phäi ðau xót, ta cûng không sao quên
ðßþc", li«n ðÑng ra thßa r¢ng: "Ti¬u sinh có tài gì ðâu, làm thª nào kéo ðßþc máy tÕo hóa ðßþc, nhßng cûng
xin thØ làm chút ít, may ra cûng ðü sÑc" bèn c¥m h° nß¾c ð± vào nghiên mñc, mµt lúc có c½n mßa nhß giµi;
r°i lÕy tÕ th¥y, t× ðây xin thôi h÷c. Khi v« ðªn bên sông Nhu® Giang, chþt g£p v¸ thiên sÑ höi c¾ làm mßa ðó;
li«n ngã xu¯ng ð¤t hóa ra con giao long, ngß¶ trong làng ðào ð¤t l¤p lên, g÷i là "giao long hÕc túc", ð¯i ngÕn
v¾i Quán s·, h½n tháng sau th¤y có linh Ñng, ngß¶i làng ðó l§p ð«n th¶, nay vçn hãy còn.
Vua tr× bö cách c¡t chân ruµng bãi cát b°i, bö l®nh ði¬m duy®t tài sän.
Trß¾c kia, vß½ng h¥u có ruµng · ven sông thì bãi cát m¾i b°i · li«n ruµng, ð«u thuµc quy«n s· hæu;
ðªn th¶i bà Chiêu T× Thái h§u m¾i l§p ra pháp lu§t c¡t chân, ch§n l¤y ruµng m¾i b°i, ð¬ thu l¤y thuª. Nhà
quy«n quý nào chªt hay bö ði, thì tài sän thuµc v« con cháu, ðªn ð¶i vua Dø Tôn m¾i có l®nh phäi ki¬m
duy®t, châu báu nµp hªt vào công, ð«u là nhæng ngß¶i b¥y tôi chï thu nh£t m· mào ra ðó. Nay ð«u bö hªt cä
l® ¤y ði.
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Nß¾c Chiêm Thành vào cß¾p kinh ðô, do cØa bi¬n ÐÕi An, theo chi«u gió ði mµt ðêm ðªn thång
cØa bi¬n Thái T± (nay là phß¶ng Phøc C± huy®n Th÷ Xß½ng). Vua ði thuy«n sang sông Ðông Ngàn ð¬ ðánh
gi£c. Khi b¤y gi¶ thái bình ðã lâu, biên gi¾i và các thành không có quân phòng giæ, nên gi£c ðªn không có
quân lính ð¬ ch¯ng cñ, quân gi£c vào thành cß¾p cüa b¡t ngß¶i, cung ði®n r²ng không. Trß¾c, m© Nh§t Ltr¯n sang nß¾c Chiêm Thành, dø chúng vào cß¾p, ð¬ phøc thù cho Nh§t L-, ngß¶i Chiêm ð¡c chí, hàng nåm
làm lo cho biên gi¾i, qu¯c gia t× ð¤y m¾i sinh ra nhi«u vi®c.
Nß¾c Chiêm t× ð¶i Dß½ng MÕi, PhÕm Chí tr· v« sau, vçn làm m¯i lo cho nß¾c ta, th¶i gian nhà Lý
và Tr¥n tuy có b¸ nhi«u tr§n thua to, cûng vçn khi phøc, khi phän vô thß¶ng, ðªn cu¯i ð¶i Tr¥n thì chúng lÕi
qu§t cß¶ng l¡m.
Vua l§p em vua là Kính (Cung Tuyên Vß½ng) là Thái tØ chª ra 14 chß½ng Hoàng Hu¤n cho Thái tØ,
ðªn khi truy«n ngôi, lÕi làm bài châm 150 câu mà cho.
Vua l¤y ngß¶i h÷ ngoÕi là Lê Quý Ly làm Khu m§t ÐÕi sÑ (2 ngß¶i cô và ch¸ Quý Ly ð«u là cung
nhân cüa vua Minh Tôn, mµt thì sinh ra vua Du® Tôn, nên lúc s½ chính Vua càng tin dùng, lÕi gä Công chúa
cho næa).
Vua truy«n cho Thái tØ Kính lên làm vua. Vua Ngh® Tôn là ngß¶i hiªu hæu, bình xong loÕn Nh§t Lmà không có lòng tham v¸, bö con mà l§p em, làm cho ngß¶i Minh khen là có lòng coi thiên hÕ là công nhß
Nghiêu, Thu¤n.
Vua cho Trß½ng Hán Siêu ðßþc tòng tñ vào ð«n th¶ Kh±ng TØ.
Nhà Tr¥n cho 3 ngß¶i ðßþc tòng tñ vào ð«n th¶ Kh±ng TØ: Chu Vån An là h½n cä, Hán Siêu là
nh¥m; còn ðªn TØ Bình thì ch£t bö xác ra t×ng t¤c mµt cûng chßa hªt tµi, sao lÕi ðßþc xen vào hàng cung
ðình l- nhÕc. Nay · nhà phía tây Vån Miªu vçn còn bài v¸ th¶i Chu Vån An. Còn Hán Siêu và TØ Bình thì ðã
tß¾c bö ði r°i, không biªt t× ð¶i nào, xem thª có th¬ th¤y lòng ngß¶i ta cùng mµt nhân tâm, thiên lý.

DU®
DU® TÔN HOÀNG ÐŠ
Tên là Kính, con thÑ 11 vua Minh Tôn, em vua Ngh® Tôn, khi vua Ngh® Tôn chÕy loÕn, thì quân lính
và binh khí ð«u do tay vua thu nh£t, cho nên m¾i ðßþc truy«n ngôi.
Niên ni®u Long Khánh thÑ nh¤t, Vua b± sung quân ngû, sØa sang chiªn thuy«n ð¬ phòng có vi®c
ðánh Chiêm Thành.
Thi Tiªn sî, l¤y ð²: TrÕng nguyên: Ðào Sß Tích, Bäng nhãn: Lê Hiªu Phü, Thám hoa: Tr¥n Ðình
Thâm.
Và có các hÕng xu¤t thân. L® cû: 7 nåm mµt l¥n thi, còn thi Ðình không có l® nh¤t ð¸nh. (H÷c sinh
Tam quân thuµc quan, h÷c sinh th¸ th¥n, h÷c sinh tß¾ng phü, ðã có ph¦m tß¾c r°i, ð«u ðßþc dñ thi).
Tuy¬n dân ðinh xung vào quân ngû, xßa kia quân túc v® chï có ðÕo quân TÑ Thiên, TÑ Thánh, TÑ
Th¥n, sau ð£t thêm ðÕo Oai Ti®p, Bäo Ti®p, Tä Ban, Hæu Ban ð«u cóð£t ra quân hi®u, có chÑc ÐÕi Ðµi
trß·ng và phó.
Vua ð¸nh ngÕch quan h¥u, ð£t ra 6 cøc C§n th¸ Chi h§u, l¤y các v¸ vß½ng h¥u, tôn th¤t làm chÑc
Chánh chß·ng.
Vua c¤m quân nhân không ðßþc m£c l¯i áo qu¥n ngß¶i Tàu và b¡t chß¾c tiªng nói nß¾c Chiêm và
Lào.
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Vua ðÕi duy®t cä quân thüy và quân bµ · sông BÕch HÕc, xu¯ng chiªu cho Thanh Hoá, Ngh® An
v§n lß½ng ðªn Hoá Châu, ðþi Vua s¨ thân ði ðánh Chiêm Thành, quan Trung tán là Lê Tích nói: "Vi®c ðem
quân ði ðánh là vi®c l¾n nguy hi¬m, v« ph¥n tß¾ng súy thí không nên mu¯n ðßþc công trÕng mà mu¯n ðánh
lúc nào cûng ðßþc; hu¯ng chi m¾i bình xong nµi nÕn, vªt thß½ng ðau cüa dân, cüa nß¾c chßa lành, th¥n
trµm nghî không nên hßng sØ". Vua không nghe, khi kéo quân ði ðªn sông Bát Tràng, có ngß¶i dân quê
ðß½ng cØ hành ðám tang, vua xu¯ng chiªu b¡t phÕt 30 quan ti«n.
Trß¾c kia chúa Chiêm Thành là Chª B°ng Nga qu¤y nhi-u biên gi¾i, Vua sai Ð² TØ Bình ðem quân
tr¤n giæ · Hoá Châu, ngß¶i nß¾c Chiêm ðem vàng dâng Vua, TØ Bình l¤y vàng ¤y làm cüa riêng mình, mà
nói r¢ng ngß¶i Chiêm vô l-, nên ðánh, Vua m¾i quyªt ý thân ði ðánh Chiêm, quan quân ði ðß¶ng bi¬n ðªn
Nh§t L®, thì ðóng quân · ðó thao luy®n, r°i lÕi tiªn ðóng · ðµng _ Mang; ngß¶i Chiêm l§p ð°n lûy · ngoài
thành Ð° Bàn, n½i ¤y ðß¶ng núi thì h©p, tÑ vi ð«u là r×ng r§m; quân gi£c phøc trong r×ng Tßþng Lâm, quan
quân ta không biªt, gi£c sai dâng thß trá hàng, nói r¢ng Chúa nó ðã tr¯n ði r°i, chï còn thành tr¯ng không,
nên tiªn mau vào, không nên ð¬ lÞ c½ hµi; Vua tin l¶i, l§p tÑc cßÞi ngña vçy quân tiªn lên. Ð² Lê can r¢ng:
"Chúng ðã xin ð¥u hàng, thì ta hãy sai mµt ngß¶i bi®n sî ðßa thß v¤n tµi, ð¬ dò xét tình hình hß hay thñc cüa
chúng, nhß kª cüa Hàn Tín phá quân nß¾c Yên khi xßa, m¾i ðßþc". Vua nói: "Quân ta ðã ði vào sâu r°i,
không mµt ngß¶i nào dám xung phong; vi®c binh c¥n phäi th¥n t¯c, ch¥n ch¶ thª nào ðßþc; ngß¶i th§t gan
dÕ ðàn bà", bèn cho m£c áo ðàn bà, r°i quan quân nhß ðàn cá n¯i nhau kéo ði, ðµi trß¾c ðµi sau xa cách
nhau, b¸ phøc binh gi£c xông ra ch£t ðÑt làm ðôi, quân ta vÞ, Vua m¤t · trong ðám loÕn quân, Ð² TØ Bình
th¯ng lînh toán h§u quân không Ñng cÑu, chÕy thoát l¤y thân; Lê Quý Ly ð¯c v§n lß½ng, ðßþc tin tr¯n v«
trß¾c. ngày hôm ¤y · kinh ðô ban ngày mà m¶ t¯i, chþ và ph¯ xá phäi ð¯t ðu¯c ð¬ buôn bán. Khi kéo quân
v«, Ð² TØ Bình b¸ b¡t xu¯ng làm lính.
Vi®c hành binh này, h÷ Lê và Ð² 3 l¥n dâng s¾ can ngån, mà Vua không nghe, li«n treo trä mû bö
ði. (Ð² là ngß¶i Phù Ð¾i, tính thích thäng, có chí khí l¾n; khi nhö tu±i sang h÷c · Tây H°, xem các tß¾ng t§p
b¡n, nói r¢ng: "Ngh« này làm không khó gì". Các tß¾ng nói: "Mày có b¡n trúng ðßþc không?", trä l¶i: "Xin
b¡n thØ"; b¡n ba phát trúng cä ba. Mµt tß¾ng mu¯n ðem v« nuôi, nhßng ông không ch¸u theo, cÑ du h÷c, sau
ð² Tiªn sî, làm quan thanh liêm và nghèo, không t§u nhà, ruµng; con cháu n¯i ð¶i làm quan, vçn giæ ðßþc
n« nªp nhà, có tiªng · ð¶i b¤y gi¶).
L¶i bàn: Vua Du® Tôn m§t mßu vi®c nghîa cØ, quét sÕch nµi nÕn, không phäi tài
anh hùng không làm ðßþc thª; ðªn vi®c này thì nh§n l¶i ð¥u hàng cüa gi£c mà không xét là
th§t hay giä, vào n½i hi¬m tr· mà không dò xét c¦n th§n, cÑ kéo quân lû lßþt ðªn, ðªn n²i
m¡c nßu trá hàng, ba quân tan hªt, làm trò cß¶i cho quân Mán, th§t là l²i khinh ð¸ch, cñ
gián, rß¾c l¤y tai vÕ vào mình.
Thßþng hoàng l¤y c¾ Vua b¸ chªt vì qu¯c nÕn, m¾i l§p con Vua là Nghi-n n¯i ngôi vua, cäi niên
hi®u là Xß½ng Phù.
Nß¾c Chiêm Thành lÕi vào cß¾p, do cØa bi¬n Thiên Phù kéo vào, thÆng ðªn kinh ðô.
SØ th¥n bàn: Lúc nhà Tr¥n ðß½ng th¸nh, m²i l¥n quân Nguyên sang là b¸ thua kéo
v«; ðªn lúc nhà Tr¥n suy, m²i l¥n quân Chiêm ðªn, cß¾p bóc no chán r°i v«; quân Nguyên
là gi£c mÕnh, quân Chiêm là mán rþ nhö, sao nhà Tr¥n ð¯i v¾i quân Nguyên thì mÕnh thª,
ð¯i v¾i quân Chiêm thì yªu thª, chä qua là tÕi ngß¶i cä; Vua Ngh® Tôn, rút rát, không ðßþc
b¢ng vua Nhân Tôn có hùng tài; mà b¥y tôi càng kém næa, không bàn mßu kª v¾i ai ðßþc,
không giao phó biên gi¾i cho ai ðßþc, cØa bi¬n không có quân phòng, trên sông không có
ð°n canh giæ, quân gi£c ðªn thì mê man, quân gi£c ði thì lÕi cô tÑc; th§m chí ðem cä th¥n
tßþng chÕy ðªn An Sinh, ðem hªt cüa báu gi¤u · Thiên Ki®n, không kª gì ð¬ tñ thü, th¤y
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gi£c ði làm m×ng; nªu mà B°ng Nga chßa chªt, không biªt nhà tr¥n lúc ¤y ch¯ng ðÞ b¢ng
cách gì. TØ Bình giöi v« ngh« ån c¡p vàng, không biªt trù li®u vi®c binh, Quý Ly giöi v« ån
cß¾p nß¾c, không biªt cách làm tß¾ng , ðáng than phi«n cho th¶i v§n và nhân tài khi b¤y
gi¶ nhi«u l¡m.

Vua sai Tr¥n Ðình Tham sanh nhà minh báo tang, nói r¢ng vua Du® Tôn ði tu¥n v« biên gi¾i b¸ chªt
ðu¯i. Nhà Minh t× ch¯i r¢ng: "Theo l- có 3 ði«u không nên viªng là: B¸ khiªp sþ mà chªt, b¸ áp bÑc mà chªt
và b¸ chªt ðu¯i". Ðình Tham tranh bi®n mãi, nói r¢ng: "Vì Chiêm Thành bÕn ngh¸ch, vua Du® Tôn v¸ vi®c
nß¾c mà b¸ nÕn, thª là có công v¾i dân, sao lÕi không viªng?". Nhà minh Õi phäi sai sÑ sanh viªng thåm.
Th¶i b¤y gi¶ nhà minh ðß½ng nhòm ngó nß¾c ta, chï mu¯n tìm c¾, Lý Thi®n Trß¶ng nói: "Nß¾c
ngß¶i ta em chªt vì qu¯c nÕn, mà anh l§p ngay con ngß¶i em làm Vua, nhân sñ nhß thª, thì có th¬ biªt thiên
m®nh thª nào"; vi®c ¤y m¾i bö ði.

PHŠ ÐŠ
Phª Ðª tên là Nghi-n, con trß·ng vua Du® Tôn. Vua Du® Tôn ði ðánh mi«n Nam mà b¸ m¤t, vua
Ngh® Tôn m¾i l§p làm vua, sau b¸ giáng làm Linh ÐÑc Vß½ng, · ngôi vua 12 nåm, là ngß¶i hôn ám, hèn kém
không làm ðßþc vi®c, ð¬ quy«n v« tay kë dß¾i, làm cho xã t¡c nghiên ð±, ðªn thân cûng không giæ ðßþc,
ðáng thß½ng l¡m.
Niên hi®u Xß½ng Phù thÑ hai, nß¾c Chiêm Thành lÕi vào cß¾p, Vua sai Ð² TØ Bình ch¯ng cñ, quan
quân tñ tan vÞ, quân gi£c thÑa kª ðªn kinh ðô, Lê Giác b¸ gi£c b¡t, chúng b¡t phäi lÕy chúng, Giác nói: "Ta
làm ðÕi th¥n mµt nß¾c l¾n, ðâu phäi lÕy chúng mày", quân gi£c gi§n ðem giªt ði. ( Giác là con Lê Quát, ðßþc
truy phong là Trung Võ H¥u; con là bính làm chÑc C§n th¸ Chi h§u cøc Chánh chß·ng).
Th¶i b¤y gi¶ ðß½ng có vi®c quân, mà phü kho tr¯ng r²ng; Ð² TØ Bình kiªn ngh¸ theo phép ðánh
thuª dong cüa nhà Ðß¶ng, m²i mµt hµ phäi nµp 3 quan ti«n, t× ð¤y thuª m¾i n£ng thêm. ( L® cû: ruµng c¤y
hay bãi dâu m¾i ðóng thuª, không c¤y tr°ng thì mi-n thuª. Ruµng phäi nµp thóc, bãi dâu phäi nµp løa, ðã
ð¸nh sÇn thành nghÕch, sinh thêm ra thì không tính ðªn, chªt ði thì không tr×; ðªn bây gi¶ lÕi b¡t phäi cung
rao d¸ch ( b¡t ði làm vi®c).
Quý Ly tiªn cØ Nguy-n Ða Phß½ng làm Tß¾ng quân. ( Quý Ly khi nhö h÷c Sß T«, dÕy cho ngh« võ,
Ða Phß½ng là con Sß T«, ðã b¸ quân Chiên b¡t, nay m¾i tr¯n v«, ðßþc Quý Ly tiªn cØ, ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ bäo
là ðáng lo vì chúng gây nên vây cánh).
Vua sai quân dân chuy¬n v§n cüa cäi cüa nß¾c ðªn gi¤u · nß¾c Thiên Ki®n, các th¥n tßþng · lång
cûng v« rß¾c v« An Sinh, phòng khi có quân Chiêm Thành lÕi vào cß¾p Di-n Châu, vua sai Lê Quý Ly th¯ng
lînh thüy quân, TØ Bình th¯ng lînh bµ quân ð¬ phòng ngñ. Khi giao chiªn, Nguy-n Toàn Ngao quay thuy«n
tr· lÕi tránh tên ðÕn cua gi£c, Quý Ly chém ð¥u ðem rao các trÕi quân. Các trÕi quân thúc tr¯ng reo hò mà
tiªn lên, chúa Chiêm là Chª B°ng Nga thua tr§n tr¯n chÕy. T× ðây TØ Bình kêu là có b®nh, xin giäi binh
quy«n ( r°i chªt li«n), Quý Ly mµt mình lînh chÑc Nguyên nhung.
Vua sai ð¯c xu¤t các ngß¶i tång chúng cß¶ng tráng · thiên hÕ tÕm làm lính, ð¬ ðánh Chiên Thành.
B¤y gi¶ quân Chiêm cß¾p Thanh Hóa, quan quân ðóng · núi Long ÐÕi; Nguy-n Ða Phß½ng c¡m g² ngån
giæ cØa bi¬n Th¥n Ð¥u, ngß¶i Chiêm ðßa cä quân thüy và bµ lên trên núi, l¤y ðá ném xu¯ng, thuy«n quân b¸
t±n hÕi nhi«u, Ða Phß½ng không ðþi l®nh cüa Quý Ly m· g² c¡m · cØa bi¬n ra mà ðánh, quân Chiêm thua
to, tän mát vào núi. Ða Phß½ng ðót hªt cä rhuy«n cüa gi£c, lÕi ð¯c quân vây núi, gi£c chªt ðói nhi«u, dß
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chúnh phäi bö chÕy, quân ta ðu±i theo ðªn Hóa Châu r°i m¾i v«. Ðßþc tin th¡ng tr§n, Vua cho Ða Phß½ng
làm Kim Ngô V® ÐÕi Tß¾ng quân.
Khi Lê Quý Ly lînh chiªn thuy«n ði ðánh Chiêm Thành, m¾i ðóng thuy«n l¾n có hi®u là Diêm Dã,
Ng÷c Ðµt, Nha Ti®p, khi ra bi¬n b¸ sóng gió ðánh b¬ nát nhi«u, li«n tr· v«; ngß¶i Chiêm nghe tin, dçn quân
ði ðß¶ng bµ theo chân núi ðß¶ng Quäng Oai mà ðªn kinh ðô, Thßþng hoàng sai Lê M§t Ôn ch¯ng giæ, ði
ðªn chân Tam kÏ (thuµc Quäng Oai), quân gi£c ðã phøc sÇn, líng và voi ð«u xông ra, quan quân ta thua
chÕy. Ðßþc tin báo, Thßþng hoàng ði Ðông Ngàn ð¬ tránh gi£c, mµt ngß¶i h÷c trò là Nguy-n Mµng Hoa kéo
thuy«n ngñ xin · lÕi ð¬ ðánh gi£c, nhßng Thßþng hoàng không nghe.
T× ð¶i nhà Lê và Lý tr· lÕi, quân Chiêm Thànhr¤t hèn nhát, h- quân ta ðªn thì gi£c chÕy ho£c hàng;
ðªn b¤y gi¶ B°ng Nga nghî thay ð±i tøc cû, dÕy cho biªt phß½ng pháp ðánh tr§n, ngß¶i Chiêm t× ¤y m¾i
dûng mãnh ch¸u quen kh± s·, nên thß¶ng làm m¯i lo cho biên gi¾i cüa ta.
Thßþng hoàng · cung Bäo Hòa, các b¥y tôi chia phiên trñc · bên, höi các vi®c cû, biên t§p thành
tám quy¬n, nhan ð« Bäo Hòa dß bút.
Nhà Minh ðánh Vân Nam, sai Dß½ng Bàn ðªn ðòi quân lß½ng, Vua sai Tr¥n Nghiêu Du v§n lß½ng
ðªn ð¥u ð¸a gi¾i Thüy Vû ðßa cho; nhà Minh lÕi yêu c¥u 20 thày tång. Xßa kia nß¾c ta ðßa Nguy-n Tôn ÐÕo
(hoÕn quan) ðªn Kim Lång, Tôn ÐÕo nói th¥y tång ngß¶i Nam là ðÕo tràng khoa cúng l- h½n thày tång ngß¶i
B¡c, nên b¤y gi¶ m¾i c¥u xin. Tôn ÐÕo lÕi nói phß½ng nam nhi«u hoa quä t¯t, nên nhà Minh c¥u xin các cây
cau, väi, mít, long nhãn, nß¾c ta có ðßa cho, nhßng vì không ch¸u ðßþc rét, chªt khô cä.
Tôn th¤t ðÕi th¥n là Nguyên Ðán th¤y quy«n bính ngày mµt xu¯ng tay kë dß¾i, biªt r¢ng Quý Ly t¤t
cß¾p nß¾c, mßu ð° tránh h§u h÷a, bèn xin cáo lão, v« Côn S½n vui cùng trúc ðá, tñ hi®u là Bång H°, ng¥m
üy thác con là Mµng Dæ cho Quý Ly, sau này tôn th¤t nhà Tr¥n ð«u b¸ giªt hÕi, duy có con cháu Nguyên
Ðán là còn.
(Nguyên Ðán hay th½, có t§p th½ Bång H° phát hành · ð¶i, có th½ gØi cho liên hæu nói ý nhæng vi®c
hßng vong c± kim có th¬ ð¬ làm gß½ng, các ông sao nÞ không can gián gì. LÕi gØi cho Trang Ð¸nh, ðÕi ý nói
ðêm nay cáo vào chu°ng gà, chä x½i ðßþc m© t¤t là x½i con. Trang Ð¸nh chï còn biªt than th·).
Minh sÑ ðªn mßþn ðß¶ng ði ðánh Chiêm Thành, ðòi 50 con voi, t× Ngh® An ð£t nhà trÕm c¤p lß½ng
cö, ðßa ðªn Vân Nam.
L¶i bàn: T× khi Tôn ÐÕo ðßa tình hình trong nß¾c mách cho nên nhà Minh, cñc
ngôn nhân v§t th¸nh, vàng ng÷c giàu, cho nên nhà Minh m£c ý yêu c¥u, nào ðòi lß½ng ðòi
voi, không nåm nào ng½i. Quân gian n¸nh kéo phùng nghênh d- ðßþc lòng ngß¶i. Nhà Tr¥n
sai Tôn ÐÕo sang B¡c mà höng vi®c nß¾c, nhà Minh tin Tôn ÐÕo l¤n ð¤t Nam mà m· ra h¤n
khích · biên gi¾i, ðªn cä gia ðình Tôn ÐÕo cûng tan nát theo, ðáng l¤y ðó làm rån.
H° Tôn Th¯c làm quan An Phü, có xâm ðªn cüa dân, vua Ngh® Tôn l¤y làm lÕ mà höi, thì tÕ l²i
r¢ng: "Mµt ngß¶i ðßþc ân vua, cä nhà ðßþc hß·ng thiên lµc. " Vua tha tµi cho (Tôn Th¯c ngß¶i · Di-n Chân,
Ngh® An, nhö tu±i ðã ð², chßa có tiªng, g£p tiªt Nguyên tiêu, có v¸ pháp quan h÷ Lê m· hµi treo ðèn, Tôn
Th¯c · ngay trên ðám ti®c làm 100 bài th½, t× ð¤y tiªng l×ng kinh ðô).
Vua cho Quý Ly là c¶ và thanh kiªm: (là c¶ ð« r¢ng: "Vån võ toàn tài, quân th¥n ð°ng ðÑc").
Quý Ly l¤y dø chï cüa Thßþng hoàng phª Vua làm Linh ÐÑc Vß½ng. Khi trß¾c có sao ch±i, Vua
cùng Thái úy Thích bàn mßu nói: "Thßþng hoàng yêu dùng h÷ ngoÕi, Quý Ly mu¯n làm gì ðßþc n¤y; nªu
không tính trß¾c, t¤t sau này khó chª ngñ ðßþc". Mßu ¤y tiªt lµ, Quý Ly biªt, Ða Phß½ng khuyên nên ra · núi
ÐÕi LÕi, ð¬ ch¶ biªn chuy¬n, Cñ Lu§n nói: "Không ðßþc, ðã ra ngoài r°i, thì khó lòng giæ ðßþc toàn". Quý Ly
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nói: "Túng xØ không phß½ng kª gì, thì ta phäi tñ t§n, không th¬ nh¶ tay ngß¶i khác ðßþc". Cñ Lu§n nói:
"Thßþng hoàng có nhi«u con trß·ng ðích xu¤t, mà lÕi l§p cháu làm vua, tøc ngæ có câu: "Chßa th¤y ai bán
con ð¬ nuôi cháu" ðem câu ¤y ðµng ðªn tai, r°i cäi l§p Chiêu Ð¸nh, tr· tai h÷a thành ra phúc, d- nhß tr· bàn
tay. Quý Ly m§t tâu, Thßþng hoàng cho là phäi. Sáng s¾m hôm ¤y, nói thác r¢ng Thßþng hoàng ði An Sinh,
tri®u Vua ðªn bàn vi®c nß¾c, Vua chßa ån c½m ðã ðªn ngay, l§p tÑc b¸ dçn ra chùa Tß Phúc giam kín, r°i ra
nµi chiªu nói: "Vua Du® Tôn m¤t không tr· v«, thì l¤y con ðích làm Vua, là theo l¯i c± ðó, nhæng vì quan gia
lên n¯i ngôi, hãy còn tính trë con, ðÑc tính th¤t thß¶ng, không th¬ làm chü mµt nß¾c ðßþc", nên giáng làm
Linh ÐÑc Vß½ng, rß¾c Chiêu Ð¸nh vào n¯i ngôi Vua. Chßa ðßþc m¤y lâu, lÕi ðem buµc c± cho chªt.
Cung nhân cüa vua Du® Tôn, là m© Linh ÐÑc Vß½ng là em gái h÷ cüa Quý Ly. Vua Du® Tôn ði ðánh
mi«n Nam b¸ chªt, bà này ðã c¡t tóc làm ni cô, ðªn khi vua Ngh® Tôn l§p Linh ÐÑc làm vua, bà c¯ t× ch¯i
không ðßþc, lÕi vào · trong cung, nói chuy®n v¾i Thái úy Thích có vë lo l¡m: "Con tôi bÕc phúc, khó kham
ðßþc trách nhi®m to. Tiên hoàng m¤t ði, tôi không chªt theo ðßþc, không còn mu¯n trông ðªn vi®c ð¶i næa,
hu¯ng chi còn nÞ trông th¤y con nguy ðªn thân hay sao". R°i bà m¤t.
Con út vua Ngh® Tôn là Chiêu Ð¸nh Vß½ng Ngung ðßþc l§p lên làm vua, cäi niên hi®u là Quang
Thái.
L¶i bàn: Vua Ngh® Tôn già lçn quá l¡m, trß¾c kia ðã nhß¶ng ngôi cho em, lÕi l§p
cháu làm vua, không coi ngôi vua là cüa riêng, lòng ðó sao quang minh thª. Ðªn khi tu±i
già, mê ho£c v« câu bán con nuôi cháu, chia ra khinh và tr÷ng trong ch² con cháu, không
nghî r¢ng: xã t¡c là tr÷ng, ngß¶i nào hi«n ðÑc thì l§p lên, còn phân bi®t con v¾i cháu làm gì.
Vä lÕi trong hàng con vua Ngh® Tôn duy chï Trang Ð¸nh l¾n tu±i mà hi«n ðÑc, Quý Ly vçn
sþ xßa nay, thanh ngôn r¢ng t¤t phäi l§p ông ¤y làm vua, ð¬ cho ông có l¶i t× ch¯i; ông ðã
t× ch¯i r°i; li«n khen ông là ðÕi ðÑc, ð¬ ngån ý Ngh® Tôn không ð¸nh kiªn gì, l¥m tin sñ giä
d¯i cüa nó làm cho th§t. Lão già 60 tu±i, trao ngôi vua cho ðÑa trë 10 tu±i; gØi con cho quÕ
già, mà d£n nó: "Ð×ng th¸t con ta, ð×ng phá hüy nhà ta", không biªt r¢ng con quÕ già có tin
ðßþc ðâu. Than ôi! Lòng ngß¶i mu¯n làm m¤t nß¾c cüa ngß¶i ta, t¤t phäi làm hôn mê trí lñ
cüa kë ðß½ng cñc, nhß có v§t gì che m¤t m¡t ði, ngß¶i ðÑng xem bên ngoài tuy có sáng
su¯t, nhßng vì hoàn cänh d· dang trái ngßþc, không làm gì ðßþc, nên m¾i ðªn n²i thª ðó.

THU‡N TÔN HOÀNG ÐŠ
Thu§n Tôn tên là Ngung, con út cüa vua Ngh® Tôn, · ngôi vua 9 nåm, b¸ Quý Ly giªt. Tuy làm vua
mà chï giæ hß v¸, làm v¸ vua bù nhìn. Nåm ðë và ngày chªt ð«u b¸ tà th¥n c¥m v§n m®nh, th§t ðáng thß½ng.
Niên hi®u Quang Thái nåm thÑ hai, ngß¶i · Thanh Hóa là Nguy-n Thanh mÕo xßng là Linh ÐÑc,
lánh nÕn vào Lß½ng Giang, dân hß·ng Ñng theo.
Ngß¶i Chiêm Thành vào cß¾p Thanh Hóa, Quý Ly ðem quân ch¯ng cñ; quân gi£c ð¡p ngån thßþng
lßu sông, quan quân ta c¡m g² · Bàn Nha ð¯i lûy v¾i nhau. Quân gi£c phøc voi, giä täng nh± trÕi v«, Quý Ly
kén dûng sî ðu±i theo, thüy quân m· cây g² ra ðánh nhau, quân gi£c tháo ð§p nß¾c, ðßa voi ra xông vào
tr§n, quan quân ta thua to, Quý Ly tr¯n v«, xin thêm chiªn thuy«n ð¬ ch¯ng cñ. Thßþng hoàng không cho, vì
thª y xin trä lÕi binh quy«n, không ði ðánh næa.
Thßþng hoàng sai Tr¥n Khát Chân ði ðánh gi£c, quân ra ðªn Hoàng Giang, g£p quân gi£c, Tr¥n
Nguyên Di®u kéo quân ð¥u hàng gi£c trß¾c.
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Vi®c này Quý Ly tr¯n trß¾c, Ða Phß½ng tr¯n theo, thª mà còn cho r¢ng: toán quân ði giæ gìn sau
cùng, là công cüa mình, có vë kheo khoang, thª là nhæng ngß¶i thua bö chÕy 50 bß¾c cß¶i ngß¶i chÕy 100
bß¾c, lÕi không x¤u h± v¾i quân lính buµc thuy«n giæ cây g² ðó hay sao? Còn tài cán gì mà khoe khoang.
Quý Ly nói dèm pha v¾i Thßþng hoàng r¢ng m²i tr§n · Bàn Nha, vì Ða Phß½ng mà ðªn n²i thua.
Thßþng hoàng nói nên tr×ng phÕt b¢ng tµi nhö; Quý Ly nói: "Ða Phß½ng dûng mãnh, thôi sþ nó s¨ bö ði sang
Minh hay sang Chiêm m¤t, thä h± di hoÕn, không b¢ng giªt ði là xong" li«n b¡t phäi tñ tØ. Ða Phß½ng than
r¢ng: "Vì có tài mà ðßþc sang cûng lÕi vì có tài mà ðªn chªt, ta chï tiªc r¢ng không chªt · trong chiªn tr§n
thôi".
Yêu tång là PhÕm Sß Ôn chiêu t§p b÷n vô lÕi tø · Qu¯c Oai, 2 vua phäi ði v« phía b¡c ð¬ tr¸ nÕn; Sß
Ôn vào · trong cung khuyªt 3 ngày; Thßþng hoàng sai Phøng Thª ðánh b¡t ðßþc, Sß Ôn ch¸u tµi chªt, các
tên b¸ b¡t phäi theo, ðßþc tha chªt không höi gì.
Cu¯i ð¶i Tr¥n, h- quân gi£c ðªn là lánh ði, ðành r¢ng b÷n cu°ng kh¤u khó ch¯ng cñ, ðªn lû gi£c ðói
· thôn quê cûng vào ðßþc cung khuyªt, mà cûng không dám kháng cñ, sao lÕi nhát ðªn thª. Vua Ngh® Tôn
tr¸ qu¯c thì không sØa sang võ b¸, Quý Ly giæ chü bình thì không quen tß¾ng lßþc, các thành trì, ð°n canh
chä lßu ý gì ðªn, mµt tên yêu tång kh·i lên mà vua phäi chÕy v¤t vä, thª còn g÷i là trong nß¾c có ngß¶i tài
sao? Trß¾c kia vua Nhân Tôn không ng°i trong thành mà giæ, ra ngoài mà li®u cách ðánh gi£c, có hèn nhát
nhß thª ðâu?
Chúa Chiêm Thành Chª B°ng Nga cùng tß¾ng là La Khäi ðem quân ðªn xâm lßþc nß¾c ta, vua sai
Tr¥n Khát Chân ch¯ng cñ, g£p nhau · Häi Tri«u; ngß¶i Chiêm chßa tø quân ðßþc hªt, B°ng Nga ra trß¾c ð¬
xem tình thª, ti¬u th¥n cüa y là Bï L§u Kê b¸ tµi, chÕy v« v¾i quan quân ta, chï thuy«n s½n màu xanh mà bäo
r¢ng: ðó là thuy«n qu¯c vß½ng; Khát Chân sai höa súng cÑ nh¢m thuy«n ¤y mà b¡n ðªn mµt lúc, b¡n su¯t
qua B°ng Nga, quân gi£c tan vÞ cä. Nguyên Di®u l¤y xác B°ng Nga chÕy v« v¾i quân ta, Khát Chân ðóng
hòm thü c¤p dâng lên Vua, Thßþng hoàng nói: "Ta và quân Chiêm giæ nhau mãi, nay m¾i ðßþc trông th¤y
ð¥u này, khác gì Cao T± trông th¤y ð¥u HÕng Võ". Bách quan ð«u hô m×ng "vÕn tuª". Tß¾ng Chiêm là La
Khäi thu tàn quân ði ðß¶ng bµ theo ven núi chÕy v« nß¾c, giæ nß¾c tñ l§p làm vua, con B°ng Nga là Ma Nô
sþ b¸ giªt, chÕy v« nß¾c ta.
M· kho tàng · núi Thiên Ki®n l¤y các cüa cäi bán gi¤u · ðó khi trß¾c, b¸ núi l·, không khai ðßþc,
li«n bö ðó.
Quan Tß ð° Nguyên Ðán m¤t. Thßþng hoàng ðªn höi thåm và höi v« h§u sñ, ông ð«u không nói gì,
chï xin kính nhà Minh nhß cha, yêu nß¾c Chiêm nhß con, thì nß¾c ðßþc vô sñ; ông có làm th½ r¢ng:
"Nhân ngôn ký tØ dæ lão nha.
"B¤t thÑc lão nha liên ái ph¥n"1.
Là ý khuyên can Thßþng hoàng vi®c gØi vua Thu§n Tôn cho Quý Ly.
Nguyên Ðán có cô con gái tên Thái, sai nho sinh Nguy-n ºng Long dÕy h÷c, ºng Long tß tình v¾i
cô Thái, Nguyên Ðán li«n gä cho, sau sinh ra con là Nguy-n Trãi khai qu¯c công th¥n ð¶i Lê. Nguyên Ðán ·
ðµng Thanh Hß, núi Côn S½n, cháu ngoÕi là Nguy-n Trãi có làm bài ca. (Chép · Hoàng Vi®t v£n tuy¬n).
L¶i bàn: "Nguyên Ðán là tôn th¤t nhà Tr¥n, g£p v§n nß¾c không may, chï l¤y sñ rút
lui ð¬ toàn thân là ð¡c sách, biªt ch½i th¡ng cänh · ðµng Thanh Hß, mà không höi ðªn xã
t¡c · Thiên Trß¶ng an hay nguy; chï mßu tính cho anh em Mµng Dæ, mà không nhìn gì ðªn
cha con vua Ngh® Tôn ðßþc lþi hay b¸ hÕi; ðªn khi vua höi ðªn h§u sñ, cûng không nói rõ;
1

Ngß¶i ta bäo gØi con cho quÕ già, biªt quÕ già có thß½ng không?.
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không biªt r¢ng: Quý Ly ðã không che ch· gì cho mình, thì sao còn ðßa Mµng Dæ gØi nó?
Vua ðã m¤t nß¾c, b¥y tôi toàn mµt mình thª nào ðßþc? L¶i rån dÕy cüa c¯ nhân ðúng l¡m.

Trang Ð¸nh Vß½ng xßa cùng Linh ÐÑc mßu tính giªt Quý Ly, vi®c tiªt lµ, b¸ nó oán, vçn ð¬ lòng nghi
và lo sþ, phäi tr¯n ði, ðªn VÕn Ninh, ngß¶i trÕi ðó không cho ·, Thßþng hoàng sai Nhân Li®t chÕy theo g÷i
v«; Quý Ly ng¥m sai ngß¶i giªt ði.
L¶i bàn: Trang Ð¸nh là con Vua mà tr¯n ði, g£p phäi ngß¶i trÕi ðó có dã tâm, tên
tß¾ng m÷n hÕ ðµc thü; trên có vua cha không xét cho cái c¾ phäi bö ði, cûng không biªt
ðªn nguyên do ðªn n²i chªt. Vua Ngh® Tôn già lçn ðªn thª, th§t ðáng gi§n l¡m.
Mùa hÕ ðÕi hÕn, Vua xu¯ng chiªu c¥u có ngß¶i nói thÆng vi®c tri«u chính b¤y gi¶. Bùi Mµng Hoa
dâng thß: "Th¥n nghe câu trë con hát r¢ng: "Thâm tai Lê sß", t¤t nhiên Quý Ly có d¸ chí. Thßþng hoàng ðem
l¶i ¤y bäo Quý Ly, vì thª Mµng Hoa ðành ¦n lánh không dám ra.
Không rõ Mµng Hoa xu¤t thân là hÕng thª nào, túng xØ · n½i giang h° mà có lòng lo cho Vua, lÕi
càng tö là khí tiªt chi sî, tñ cao nhß chim h°ng bay · lßng tr¶i, Quý Ly làm thª nào mà lß¾i bçy ðßþc. Th§t
ðáng là hào ki®t
Ð£t chÑc Giang quan Tu¥n thü · các xÑ, ð¬ trông coi vi®c lùng b¡t gi£c cß¾p.
Mông Trang bàn r¢ng: Kë ån trµm cái vòng thì b¸ giªt, kë ån trµm cä nß¾c thì ðßþc
phong tß¾c h¥u; ð£t ra chÑc phòng giæ giang quan, chä qua là kë b¡t trµm nhö móc túi
cß¾p níp ðó thôi. Trong dân gian không có vi®c ðào tß¶ng, lën cØa, mà nhà Tr¥n ðã có m¯i
lo ð±i ng÷c thay vÕc r°i.
Quý Ly làm ra 14 thiên minh ðÕo dâng lên Vua; ð¬ Chu Công làm tiên thánh, ng°i hß¾ng m£t phía
nam, Kh±ng TØ làm tiên sÑ, ng°i hß¾ng m£t phía b¡c. Trong sách Lu§n Ngæ có 4 ch² ðáng ng¶, nhß là: Yªt
kiªn Nàng Nam TØ, khi · nß¾c Tr¥n b¸ Tuyªt Lß½ng và Công s½n Ph§t M§t m¶i. Kh±ng TØ mu¯n ðªn v.v...
cho Hàm Dû là ðÕo Nho, b÷n Châu, Trình, Chu tØ thì h÷c bác tÕp mà tài hèn, chï chåm trµm c¡p ý nghîa c±
nhân. Thßþng hoàng khen ngþi l¡m. Ðoàn Xuân Lôi trþ giáo trß¶ng Qu¯c TØ ch¯ng lÕi nói là không nên làm
thª, b¸ lßu ðày ra châu g¥n.
L¶i bàn: Nhan Uyên nói: ðÕo cüa Phu tØ l¾n l¡m, thiên hÕ không ch² dung nÕp n±i,
cho nên · L² b¸ trøc, · T« b¸ cùng kh¯n, · V® b¸ thi®t hÕi, · Thái b¸ vây, b¸ Yªn Anh dèm
pha, b¸ Võ Thúc chê trách, là l¶i ngß¶i ð°ng th¶i, lÕi có kë tru¤t xu¯ng làm trung hiªn, giáng
làm tiên sß, th§t là ngß¶i mù chê m£t tr¶i, m£t trång không ánh sáng, có làm t±n hÕi gì ðßþc
các vì sáng ðó. Còn ðªn bäo Xß½ng Lê1 là ðÕo Nho, Liêm, LÕc2 là trµm c¡p. ÐÕo h÷c các v¸
này khi · B¡c, ðã b¸ khu¤t trong th¶i b¤y gi¶, sang ðªn Nam, lÕi cûng b¸ ð¶i sau bài bác, các
ông th§t là g£p ách v§n, ðáng than.
Quý Ly tìm kín ðßþc dòng máu h÷ H°, mu¯n tr· lÕi h÷ cû, bèn l¤y tên H° Cß½ng làm ngß¶i tâm
phúc.
Thßþng hoàng sai v¨ hình tßþng Chu Công, Ho¡c Quang, Chß Cát Lßþng, Hiªn Thành làm bÑc TÑ
phø ð° (4 v¸ giúp vua) cho Quý Ly, lÕi dø r¢ng: "Nªu vua có th¬ giúp ðßþc thì giúp, nªu hèn kém quá thì cÑ
tñ nh§n l¤y". Quý Ly th« r¢ng: "Ðâu dám có mßu ð° khác, nªu có thì tr¶i không chÑng". B¤y gi¶ Thßþng
hoàng n¢m mµng th¤y vua Du® Tôn ðßa quân lính ðªn, mi®ng ð÷c th½ r¢ng:
1

Tên Hàn Dû.

2

Chu Ðôn Di và Trình TØ.
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"Trung gian duy hæu xích chüy h¥u,
"Ân c¥n ti«m thßþng bÕch kê lâu,
"Kh¦u vß½ng dî ð¸nh hßng vong sñ,
"B¤t tÕi ti«n ð¥u tÕi h§u ð¥u".
Thßþng hoàng chiªt bài th½ này r¢ng: Thßþng hoàng sinh nåm Tân D§u là bÕch kê (gà tr¡ng), Quý
Ly là mö ðö (xích chùy), kh¦u vß½ng là chæ qu¯c, hßng vong sau này s¨ th¤y. Vì thª nghî lo l¡m, nhßng
quy«n binh ðã v« tay nó r°i, không th¬ làm gì ðßþc næa, Thßþng hoàng li«n m¤t, hi®u là Ngh® Tôn.
SØ th¥n bàn r¢ng: Vua Ngh® Tôn lúc trß¾c l¥m cho r¢ng Quý Ly là ngß¶i gØi con
cháu ðßþc, ðªn lúc m¤t hªt quy«n, m¾i biªt là trúng kª cüa nó, ðªn nåm tàn s¡p chªt m¾i
tïnh ngµ, xem trong ð°ng tính, vây cánh tôn th¤t không có ai, xét ngoài tri«u th¥n, thân ðäng
cüa tên gian th¥n ðã b«n ch¡c, không còn sao ðßþc, h¯i thì ðã muµn. Cho nó bÑc tranh tÑ
phø, là mong còn kéo lÕi ph¥n nào chång? Cân nói: khä phø, khä thü, m£c nó mu¯n sao thì
làm, chÑ có phäi th§t bøng mong nó giúp Vua nhß 4 v¸ · trong bÑc tranh ðâu. Ðªn chuy®n
nhà Tr¥n l¤y vþ ngß¶i cùng h÷, là rån sþ b¸ h÷ ngoÕi l¤y m¤t nß¾c nhß nhà Lý, thª mà con
cái h÷ H° vào làm phi t¥n nhà Tr¥n sinh hai v¸ vua, ð¬ làm cái m¥m Quý Ly n¡m quy«n,
con gái h÷ Tr¥n gä v« h÷ H°, sinh mµt cháu ngoÕi, ð¬ làm câu nói cho Hán Xß½ng xin
quy«n nh§n vi®c nß¾c; th§t là tr¶i mßþn vi®c ðó mà làm nhà Tr¥n m¤t nß¾c, báo thù cho
vua Lý Hu® Tôn, con tÕo xoay v¥n khéo ðªn thª.
Vua xu¯ng chiªu, cho Quý Ly vào · trong sänh ðài, g÷i là H÷a lß. Quý Ly biên t§p thiên Vô D§t ð¬
dÕy Quan gia; có l®nh gì thì xßng là Phø chính Cai giáo Hoàng ðª.
Ngày xßa nhà Lß½ng có H¥u Cänh tñ hi®u là Vû trø Tß¾ng quân, nay H° Quý Ly tñ xßng là Cai giáo
Hoàng ðª, th§t là mµt khoáng ði¬n cüa b÷n tà thân t× thiên c± ðªn gi¶.
C¤m bách quan không ðßþc dùng l¯i áo tay l¾n, ð° dùng dân gian không ðßþc s½n son thªp vàng.
Nhà Minh sai Hanh Thái ðªn xin giúp cho quân, và voi, cùng lß½ng thñc c¤p cho quân. Th¶i b¤y gi¶
nhà Minh ðánh quân Mán làm phän · Long Châu, nên âm mßu ð£t ra kª ðó, mu¯n mßþn tiªng ð¬ b¡t ngß¶i
nß¾c ta, Hanh Thái m§t bäo cho Tri châu, vì thª nß¾c ta không cho quân lính và voi, chï c¤p cho lß½ng,
cûng không ðßþc nhi«u, ðßa ðªn Ð°ng Ðång r°i tr· v«.
M¾i ban hành ti«n gi¤y "Thông bäo hµi sao".
Phß½ng pháp làm ti«n gi¤y: gi¤y 10 ð°ng v¨ rau täo, gi¤y 30 ð°ng v¨ sóng nß¾c, gi¤y mµt ti«n v¨
mây, gi¤y hai ti«n v¨ con rùa, gi¤y ba ti«n v¨ con lân, gi¤y nåm ti«n v¨ con phßþng, gi¤y mµt quan ti«n v¨
con r°ng. In xong, cho dân ð±i l¤y ti«n; c¤m không ðßþc chÑa tß dùng tß thÑ ti«n b¢ng ð°ng.
Ð¸nh th¬ cách thi cØ nhân. Nåm trß¾c thi Hß½ng, nåm sau thi Hµi, thi trúng, lÕi phäi thi mµt bài vån
sách, r°i ð¸nh thÑ b§c, chia ra kinh và trÕi, có tuy¬n ðü tam khôi (ba v¸ ð² ð¥u).
Th¬ cách thi: kÏ thÑ mµt: mµt bài kinh nghîa, có phá ð«, tiªp ngæ, ti¬u giäng, ðÕi giäng, ti¬u kªt, hÕn
500 chæ; kÏ thÑ hai: Th½ Ðß¶ng lu§t, phú c± th¬, ho£c là tao, tuy¬n, cûng t× 500 chæ tr· lên; kÏ thÑ ba: Bài
chiªu nhß th¬ cüa ð¶i Hán, bài Chª, Bi¬u nhß th¬ tÑ luc ð¶i Ðß¶ng; kÏ thÑ tß: mµt thiên vån sách höi v«
kinh, sØ và th¶i vø, hÕn 1.000 chæ tr· lên
Phß½ng pháp khoa cØ cüa nhà Tr¥n ðªn ðó m¾i ðü; các nhân tài thu døng ðßþc, trong ðó có Nguy-n
ºc Trai là giöi h½n cä, còn thì ð¬ giúp cho ð¥u ð¶i Lê nhß là: Lý TØ T¤n, Võ Mµng Nguyên, Phan Phu Tiên,
Nguy-n Thiên Túng ð«u là cñ phách trong làng vån. Duy có kính nghîa thì t× Minh có trß¾c, cùng lý trí døng
không thiªt gì yªu b¢ng, cûng có th¬ suy rµng ra mà thi hành ðßþc.
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Ð¸nh cách chÑc mû và ph¦m phøc các quan vån và võ. (Nh¤t ph¦m áo màu tía, nh¸ ph¦m màu ðÕi
h°ng, tam ph¦m màu hoa ðào, tÑ ph¦m màu løc, ngû ph¦m tr· xu¯ng màu xanh biªc).
Quý Ly làm th½ và kinh nghîa b¢ng qu¯c ngæ. Sai các thày ðàn bà dÕy các cung nhân. Các ý nghîa
thì theo ý kiªn cüa mình, không theo t§p truy®n cüa Chu TØ.
Quý Ly lúc trß¾c ð² thi Hß½ng, lÕi thi trúng khoa Hoành t×, cho nên m¾i dám xính thông minh,
không biªt r¢ng l¯i h÷c chß½ng cú cüa mình, ðã biªt thª nào chï qui cüa thánh hi«n, nhß là 4 ði«u ng¶ sách
Lu§n ngæ, tñ nghî ra thi nghîa, th§t là con ªch ng°i trong giªng nß¾c, không th¬ nói chuy®n bi¬n cä ðßþc;
cûng nhß con vßþn xé trµm áo Chu Công.
Sai quan Thßþng thß Ð² Tînh xem xét và ðo ðÕc ðµng An Tôn · Thanh Hóa, xây thành ðào hào, l§p
nhà miªu và xã t¡c ð¬ s¨ thiên kinh ðô vào ðó. PhÕm Cñ Lu§n can ngån. Quý Ly nói: "Chí ta ðã quyªt ð¸nh
r°i, nhà ngß½i còn nói gì?". Nhæ Thuyªt nói: "Xßa kia nhà Chu và Ngøy thiên ðô, ð«u có sñ không may; ð¤t
Long Ð² cüa ta có núi Tän, sông Lô, cao sâu, phÆng rµng; nß¾c Vi®t ta m· nghi®p l¤y n½i ðó làm cån bän,
ngß¶i Nguyên ch¸u phøc tru, gi£c Chiêm nµp ð¥u, nhæng vi®c trß¾c có th¬ kinh nghi®m rõ, v§y xin nghî lÕi".
(Cñ Lu§n ði ðánh gi£c cö H°ng y · Tuyên Quang b¸ gi£c vây hãm r°i chªt).
Thành Tây Ðô cüa Quý Ly · tÕi các ¤p Hoa Giai, Phß½ng Giai, Tây Giai thuµc huy®n Vînh Phúc1, ra
vào có 4 cØa thành, là các ðß¶n ph¯ khi trß¾c, nên ð£c tên nhß thª, hi®n nay còn vªt xây ðá; tä và hæu thành
bách c§n v¾i núi ðá, mµt con sông t× Ai Lao chäy ðªn là Lß½ng Giang hþp lßu · trß¾c m£t; mµt cha con h÷
H° · ðó, thân b¸ b¡t, nß¾c b¸ m¤t, ðành là ån · b¤t nghîa nên tµi, nhßng cûng là tình thª n½i này mà ðªn n²i.
Ð±i tên Ngh® An là Lâm An, Trß¶ng An là Thiên Quan, LÕng Giang là LÕng S½n, Di-n Châu là V÷ng
Giang.
Xu¯ng chiªu r¢ng: Ð¶i c± nß¾c có nhà h÷c, hß½ng ðäng có nhà Tñ, xóm ngõ có nhà Tß¶ng, ð«u là
n½i ð¬ tö rõ giáo hóa, h§u phong tøc; ngày nay ðã l§p ra qu¯c h÷c mà ½ các châu huy®n hãy còn thiªu, nên
phäi ð£t ra h÷c quan, cho h÷c ði«n; phü thì ðßþc 15 mçu, ð¬ cung c¤p vi®c l- ngày sóc và ðèn sách; các
giáo, Hu¤n sinh viên, hàng nåm kén ngß¶i ßu tú c¯ng lên tri«u ðình, s¨ thân hành thi ð¬ kén ch÷n.
L¶i bàn: Quý Ly thì phi«n mà vøn v£t gi¯ng nhß Vß½ng Mãng, xính h÷c thu§t thì lÕi
quá h½n, thích vi®c ð¶i c± gi¯ng nhß Vû Vån, tài kinh tª thì không b¢ng. Tñ lúc ðäm ðß½ng
vi®c nß¾c, ð±i hªt chª ðµ cû, ð£t ra Thßþng Lâm tñ mà bãi s· Ðång Vån, phát hành ti«n
gi¤y thông bäo, mà c¤m dùng ti«n thñc ch¤t, ð¸nh l- khoa cØ l§p quy chª h÷c, ð±i tên châu
tr¤n, phân bi®t c¤p b§c mû áo, ð¬ sØa sang nên ð¶i thái bình; nhßng mà g¯c ðã l²i r°i, còn
thi hành ði«u gì ðßþc næa? Hu¯ng chi nhà Minh ðß½ng chåm chú xâm mi«n Nam, lÕi không
biªt phòng b¸, quên m¤t sñ giæ væng cØa ngõ, chåm thay ð±i hòn ngói, cái xà nhà chßa nát,
làm nhß thª chï chóng m¤t nß¾c thôi.
Xu¯ng chiªu hÕn chª ngß¶i ðÑng tên ruµng. - Ngß¶i thß¶ng dân không ðßþc có quá 10 mçu, th×a ra
phäi tiªn vào cüa công. Th¶i b¤y gi¶ các nhà tôn th¤t cho gia nô riêng ra ð¡p ðê · mi«n duyên häi, ngån
nß¾c m£n, khai kh¦n thành ði«n, l¤y làm trang ¤p riêng; nên khi ¤y m¾i có l® hÕn chª ruµng.
Nhà Minh ðßa 2 ngß¶i h÷ Nguyên là ÐÕi H° và Ti¬u H° sang an trí · nß¾c ta, cho tên ÐÕi H° là Ð¸a
Phøc C½, tên Ti¬u H° là Ð¸a Bäo Lang.
Lû trë con hát r¢ng Thâm lai Lê sß, mà nhà Minh lÕi ðßa tên H° sang an trí, ðó là tri®u chÑng cha
con Quý Ly phäi bö nß¾c mà ði, và l¶i s¤m vua Lê Thái T± hßng sß.
1

Nay thuµc xã Vînh Tiªn, Vînh Long, huy®n Vînh Lµc, tïnh Thanh Hóa.
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Quý Ly bÑc bách Vua phäi thiên ðô. Ngñ giá ði ðªn ð°n ÐÕi LÕi, 2 ngß¶i cung nhân là Tr¥n Ng÷c
C½, Tr¥n Ng÷c Ki¬m nói m§t v¾i Vua r¢ng: "Thiên ðô t¤t có sñ cß¾p ngôi, cß¾p nß¾c". Quý Ly nghe biªt, giªt
2 cung nhân ¤y ði; vì c¾ ðã trót có l¶i th« v¾i vua Ngh® Tôn, (câu tình nguy®n giúp con Vua) nhßng vçn
mu¯n trái l¶i th« ðã lâu, m¾i ng¥m sai ðÕo si Nguy-n Khánh thuyªt v¾i Vua r¢ng: "N½i ðó cänh ð©p thanh u,
khác ch¯n tr¥n gian, bän tri«u chï sùng Ph§t giáo, chßa có theo tiên chân du, Chúa Thßþng m®t nh÷c v« vi®c
nß¾c, không gì b¢n truy«n ngôi cho Ðông Cung, ð¬ giæ l¤y sÑc khoë", li«n l§p nên Bäo Thanh Cung · phía
nam núi ÐÕi LÕi, rß¾c Vua ðªn · ðó, truy«n ngôi cho Hoàng tØ Án, ð±i niên hi®u là Kiªn Tân, Quý Ly l¤y là
Qu¯c T± nhiªp chánh, ð« cái bäng r¢ng: "Cai giáo Hoàng ðª thánh chï" ngay ngày hôm ¤y lên ngñ ði®n ·
kinh ðô m¾i.

THIŠU ÐŠ
Tên là Án, con trß·ng vua Thu§n Tôn, · ngôi vua ðßþc 2 nåm, Quý Ly phª làm Bäo Ninh ÐÕi
Vß½ng.
Phø thêm H° Quý Ly, và Hán Xß½ng.
Quý Ly tên ngñ là Lý Nguyên, tñ xét v¯n t± tiên là H° Hßng D§t, ngß¶i Triªt Giang (nß¾c Tàu) ð¶i
h§u Hán ðªn làm quan · Di-n Châu, sau · lÕi làng Bào Ðµt1 châu ¤y, ð¶i nào cûng làm chü trÕi, cháu 12 ð¶i
H° Liêm r¶i ðªn · làng ÐÕi LÕi, tr¤n Thanh Hóa, làm con nuôi Lê Hu¤n, m¾i ð±i ra h÷ Lê, 4 ð¶i sau ðªn Quý
Ly, làm quan trong tri«u Tr¥n Ngh® Tôn, lên ðªn chÑc Thái sß nhiªp chính, r°i cß¾p ngôi cüa nhà Tr¥n,
qu¯c hi®u là ÐÕi Ngu, tr· lÕi h÷ H°; chßa ðßþc m¤y lâu lÕi truy«n ngôi cho con là Hán Thß½ng, tiªm v¸ 6
nåm, sau cä 2 cha con b¸ ngß¶i minh b¡t.
Niên hi®u Kiªn Tân thÑ hai, Quý Ly b¡t ép Vua xu¤t gia ði tu, · Ng÷c Thanh Quan thôn ÐÕm Thüy,
làm bài th½ ðßa cho Vua ðÕi ý nói: "Trß¾c ðã có v¸ Vua kèn kém là Hôn ÐÑc và Linh ÐÑc, sao bây gi¶ không
biªt s¾m tñ li®u l¤y mình, ð¬ phäi m®t sÑc ngß¶i khác?". LÕi m§t sai Nguy-n C¦n ði theo coi ch×ng, bäo r¢ng:
"Nguyên quân không chªt, thì mày nên chªt ði". C¦n dâng thu¯c ðµc lên, nhßng Vua không chªt, li«n sai
PhÕm Khä Vînh treo c± Vua lên cho chªt.
Quý Ly hµi minh th® · Ð¯n S½n, ng°i · nhà l¥u cüa Khát Chân, thích khách PhÕm Ngßu T¤t mßu
toan giªt Quý Ly, c¥m kiªm ðÑng bên, Khát Chân ðßa m¡t bäo thôi, nên không làm ðßþc vi®c, Quý Ly th¤y
trong lòng không yên, ðÑng lên. Ngßu T¤t ném kiªm ði, nói: "Chï chªt u±ng thôi". Vi®c ðó phát giác, lû Khát
Chân h½n 370 ngß¶i ð«u b¸ giªt.
Vì vi®c này mà lùng b¡t dß ðäng, li«n hàng nåm không thôi, ði ðß¶ng nhìn ngß¶i quen chï l¤y m¡t
nhìn, không dám ðÑng nói chuy®n; hành khách có tr÷ · ðâu, thì höi kÛ gi¤y t¶, thôn xóm ð«u ð£t ðiªm canh,
höi xét r¤t ng£t, trên ðß¶ng v¡ng ngß¶i ði.
Khát Chân ngß¶i Hà Lß½ng, huy®n Vînh Phúc, khi ðem ra hành hình thì lên núi Ð¯n S½n, kêu to 3
tiªng. Chªt ðã 3 ngày, m£t vçn nhß còn s¯ng, ru°i b÷ không dám ð§u lên. Hi®n còn có ð«n th¶, khi g£p ðÕi
hÕn, c¥u ðäo t¤t ðßþc linh Ñng.
Quý Ly tñ xßng là Qu¯c t± Chß½ng hoàng, m£c áo màu b° hoàng. — Nhân Th÷ cung, (hãy còn xßng
là Dß, chßa dám xßng là Trçm), Nguy-n Døng Phü, ngß¶i làng C± Ð¢ng, tr¤n Thanh Hóa, ðßa thß nói:

1

Nay là xã QuÏng Ðôi, huy®n QuÏnh Lßu, tïnh Ngh® An.
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"Chß½ng hoàng là danh hi®u gì? B° hoàng là màu áo gì? Ð¯i v¾i Tiên ðª làm sao ?". Quý Ly b¡t giam vài
ngày lÕi tha.
Quý Ly hung hång ðªn thª, mà trß¾c khi có Bùi Mµng Hoa chê bai, ðây lÕi có Nguy-n Døng Phü
trách móc, hai ngß¶i này có khí tiªt ngang tàng, Quý Ly không dám giªt hÕi, là vì nhæng kë loÕn t£c trong
lòng vçn sþ s®t, mà ngß¶i trung hßng thì ðã có tr¶i giúp cho ðßþc an toàn.
Quý Ly mu¯n l¤y Hán Thßþng làm Thái tØ, mà chßa quyªt ð¸nh hÆn, mßþn cái nghiên ðá làm câu
ð¯i r¢ng: "ThØ nh¤t quy«n kÏ thÕch, hæu th¶i vi vân vi vû dî nhu§n sinh dân"1, b¡t các con ð¯i, ð¬ xem chí
khí thª nào; ngß¶i con cä là Nguyên Tr×ng biªt ðßþc ý cüa Quý Ly m¾i ð¯i r¢ng: "Giá tam th¯n ti¬u tùng tha
nh§t tác ð¯ng tác lß½ng kham phò xã t¡c"2, ð¬ tö ý mình chï ðáng làm ngß¶i giúp vi®c thôi, ¿ th¸ Quý Ly m¾i
l§p Hán Thßþng làm Thái tØ, b¡t ép vua phäi truy«n ngôi cho, ð£t niên hi®u là Thánh Nguyên, qu¯c hi®u là
ÐÕi Ngu.
Quý Ly thi Thái H÷c sinh, các ông Nguy-n Trãi, Lý T¤n, Vû Mµng Nguyên, Hoàng Hiªn, Nguy-n
Thành ð«u dñ trúng. Bài phú là Linh Kim Tàng, h÷c trò xin giäng nghîa ð¥u ð«, có sñ tích xßa nay hay
không? Duy có Bùi ºng Ð¦u l¤y câu Chi ngôn nh§t (?) cüa Tôn Hà Khoa tri«u T¯ng trä l¶i, và giäng nghîa.
Quý Ly giao hªt ngôi vua cho Hán Thß½ng tñ xßng là Thßþng hoàng, hai cha con cùng giæ chính
quy«n; sai sÑ sang báo v¾i nhà Minh, nói r¢ng h÷ Tr¥n hªt ngß¶i r°i, Hán Thß½ng là cháu ngoÕi vua Minh
Tôn quy«n giæ vi®c nß¾c. Vua Minh sai sÑ sang höi các kÏ møc nß¾c ta xem con cháu nhà Tr¥n còn hay
không? Ngß¶i trong nß¾c l§p Hán Thß½ng lên là sñ th§t hay d¯i? Hán Thß½ng li«n cho ngß¶i sang c¯ng nhà
Minh và xin phong vß½ng, nhà Minh phong cho Hán Thß½ng là An Nam Qu¯c Vß½ng.
Quý Ly t×ng nói: "Làm thª nào có ðßþc tråm vÕn quân ð¬ ð¸ch v¾i gi£c Tàu". Hoàn H¯i Khánh xin
làm hµ t¸ch, biên nhân kh¦u t× 2 tu±i tr· lên, phàm dân ðinh ngø n½i khác thì ðu±i v« nguyên quán hªt cä.
H÷ H° nghe theo, làm s± 2 n½i Di-n Châu và Thanh Hóa; làm s± xong, ði¬m t× ngß¶i 15 tu±i tr· lên, s¯ nhân
kh¦u g¤p bµi khi trß¾c, cho nên ðªn niên hi®u Thi®n Thành thÑ ba ði¬m s¯ quân ðßþc r¤t nhi«u.
Ð£t ra kho Thß¶ng bình, c¤p ti«n gi¤y cho các lµ, theo th¶i giá ðong thóc chÑa vào kho.
Ð¸nh quan chª và hình lu§t ÐÕi Ngu, sØa sang ðß¶ng sá, t× Tây Ðô ðªn Hóa Châu, d÷c theo ðß¶ng
ð£t ra nhà trÕm g÷i là "Thiên Lý cù" (ðß¶ng thiên lý).
ÐÕi cØ ðánh Chiêm Thành, chúa Chiêm là Ba Ðích lÕi sþ, sai B¯ Ði«n ðªn dâng ð¤t Chiêm Ðµng, ð¬
c¥u xin lui quân v«; Quý Ly b¡t hiªp phäi ð±i t¶ bi¬u khác, l¤y cä ð¤t C± Lûy Ðµng dâng nµp, nhân ti®n chia
ð¤t ¤y ra làm 4 châu Hoa, Tß Nghîa, cØ Nguy-n Cänh Chân làm quan An Phü sÑ · Thång Hoa. Cänh Chân
xin b¡t chß¾c Hán và Ðß¶ng, mµ ngß¶i nµp thóc vào kho, ð¬ biên gi¾i có ðü dùng. Quý Ly phê r¢ng: "Biªt
ðßþc bao nhiêu chæ, mà nói ðªn vi®c xßa Hán, Ðß¶ng g÷i là ngß¶i c¥m t§p nói, chï làm trò cß¶i mà thôi".
TÕo ra nhã nhÕc, l¤y con các quan vån làm kinh vî lang, con các quan võ làm chïnh ð¯n lang, ð« t§p
múa vån và võ. Theo l® xßa: l- tª giao, bách quan theo h¥u Vua ðông l¡m, ð¶i tr¥n chßa cØ hành vi®c tª này,
Hán Thß½ng ð¡p ðàn tª giao · Ð¯n S½n, làm l- tª giao, ng°i ki®u long vân ði ra cØa Nam, bách quan, m®nh
phø theo thÑ tñ ði h¥u, ðàn bà cûng mû áo, chï kém ch°ng mµt b§c, khi tª, lúc dâng chén rßþu, run tay rßþu
ð± xu¯ng ð¤t, m¾i thôi.
Ð¸nh th¬ l® thuª ðinh ði«n.

1

ÐÕi ý: Phiªn ðá kÏ lÕ này có lúc làm mây mßa ð¬ làm ½n cho dân, tö là khí ðµ Vua.

2

Ba t¤c g² thông nay mµt ngày s¨ làm rß¶ng cµt giúp xã t¡c, tö là chí khí b¥y tôi.
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L¤y các ngß¶i không có ruµng mà có ti«n cüa d¶i vào · Thång Hoa, ch÷n ð¤t mà cho ·, thích 2 chæ
tên châu mình · vào 2 cánh tay làm d¤u ghi.
Lúc b¤y gi¶ nß¾c Chiêm Thành dâng ð¤t, nhßng ð¤t tr¯ng không có dân, nên phäi di dân vào · ðó.
Lúc trß¾c Chiêm Thành không có h÷, nay t× Thång Hoa tr· vào Nam, ngß¶i dân có h÷, ð«u là dân ðªn · sau
lúc thiên cß.
Cäi tên Thanh Hóa làm Thiên Xß½ng phü, cùng v¾i CØu Chân, Ái Châu, g÷i là Kinh kÏ tam phø.
Hán Thß½ng sai nguy-n Côi ðánh Chiêm Thành, không ðßþc, r°i tr· v«. Nß¾c Chiêm c¥u cÑu v¾i
nhà Minh, ngß¶i Minh cho thuy«n bi¬n sang cÑu, g£p Nguy-n Côi · ngoài bi¬n, ngß¶i Minh bäo r¢ng: "Nên
kéo quân v« ngay". Nguy-n Côi · nß¾c Chiêm v«, Quý Ly trách r¢ng sao không giªt hªt quân Minh ði.
Th¶i b¤y gi¶ sÑ nhà Minh ði lÕi li«n li«n · ðß¶ng, có khi thì trßng c¥u, có khi thì trách höi. Hán
Thß½ng sai ngß¶i tùy ti®n mà cÑu giäi, th§t là v¤t vä v« Ñng ð¯i.
Xßa kia vua Minh Thái T± t×ng yêu c¥u gØi sang cho h÷: th¥y tång lên höa ðàn ðßþc và ðàn bà ð°ng
c¯t, nß¾c ta vçn phäi chi«u lòng ðßa cho; ðªn khi vua Thành T± tÑc v¸, vçn ð¬ ý xâm l¤n nß¾c ta, sai Nguy-n
Toán, Tôn ÐÕi ði sÑ và dò tìm ngß¶i thân thuµc, Toán m§t bäo ngß¶i thân r¢ng: "Nªu có quân Tàu sang thì
nên treo lá c¶ vàng ð«: nµi quan h÷ tên, thân thuµc, t¤t không b¸ hÕi", vi®c ðó phát giác, Hán Thß½ng b¡t giªt
hªt.
Nhà Minh lÕi sai quan Hành nhân Lý KÏ sang xem xét hình thª Kh¡p các n½i; ðªn khi v«, Quý Ly sþ
tiªt lµ sñ tình, sai PhÕm Løc Tài ðu±i theo giªt ði, ðªn LÕng S½n thì KÏ ðã sang qua Nam Quan r°i. KÏ v«
nß¾c có tâu vua Minh xin hÕch h÷ H° v« c¾ tñ xßng là Ðª và làm th½ có nhi«u câu khinh mÕn.
B¡t quan viên không ðßþc ði giày da, chï cho ði giày b¢ng gai s¯ng; dân thì không ðßþc dùng løa
n®n, t½ chín làm áo m£c, lÕi cho nhæng ngß¶i không có ruµng vào làm "cùng nhân ðµi".
SØ th¥n bàn: Hán Thß½ng th¯ng tr¸ mµt nß¾c, không làm ðßþc cho ngß¶i trong
nß¾c có th×a áo m£c, mà lÕi phân bi®t thÑ t½ løa s¯ng hay chín; không làm sao cho kë
nghèo cùng không b¸ th¤t s·, mà lÕi g÷i rõ là cùng nhân ðµi. hành vi lúc vong qu¯c không
mµt vi®c gì ðáng nßu ý, nhiªu vi®c nhß loÕi này.
Quý Ly làm th½ rån bäo Hán Thß½ng và Tr×ng r¢ng: "Thiên dã phú, ðÕi dã tái, huynh ð® nh¸ nhân
nhß hà b¤t tß½ng ái. Ô hô ai tai h« ca khang khái". Nguy-n Ông Ki«u truy«n tøng bài th½ này, Quý Ly b¡t giªt
ði.
Nhà Minh yêu c¥u l¤y ð¤t Lµc Châu thuµc tr¤n LÕng S½n. Quý Ly sai Hoàng H¯i Khanh làm Cát Ð¸a
sÑ, l¤y 59 thôn C± Lâu trä v« cho Minh, (Th± quan Quäng Tây, Hoàng Quäng Thành bäo r¢ng: Lµc Châu là
ð¤t cû cüa phü Tß Minh). Quý Ly th¤y s¯ ð¤t trä lÕi nhi«u quá; phàm th± quan do Minh b± ðªn thì m§t sai
ngß¶i th± · ð¤y ðánh thu¯c ðµc giªt ði.
B¸ nÕn ðói, sai ði¬m các nhà gi¥u có nhi«u thóc thì ðong cho dân.
Quý Ly tñ cho r¢ng mình 70 tu±i, cho các b§c phø lão 70 tu±i mµt b§c tß¾c v¸, g÷i là Th¤t tu¥n
khánh (m×ng 70 tu±i).
Ð¸nh s¯ quân Nam, B¡c ban, chia làm 12 v® (m²i v® mµt ðµi, m²i ðµi mµt ngß¶i), ðÕi quân 30 ðµi,
trung quân 20 ðµi, doanh 15 ðµi, ðoàn 10 ðµi, ð£t chÑc ÐÕi tß¾ng t±ng lînh cä các quân.
CØ Nguy-n NgÕn Quang làm chÑc Tuyên Phü sÑ.
Xu¯ng chiªu các quan An Phü sÑ các lµ phäi ðªn kinh khuyªt cùng các quan kinh ðô bàn kª sách
chiªn hay hòa (trß¾c sai PhÕm Canh sang Minh c¥u hòa, ngß¶i Minh giæ lÕi, thanh ngôn sang ðánh Nam,
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cho nên b¡t các tr¤n nµp g² thông và g² m- vào trÕi quân, ð¬ s¨ c¡m · các cØa bi¬n và ch² xung yªu · sông
l¾n, phòng khi quân Tàu vào cß¾p), Nguy-n Quân xin hãy tÕm hòa ð¬ hoãn cho quân, Tß¾ng qu¯c là Tr×ng
nói: "Th¥n không sþ ðánh nhau, chï sþ lòng dân theo hay không thôi".
Nhà Minh sai Hàn Quân, Hoàng Trung ðem quân sang xâm l¤n, nói giä là ðßa vua Tr¥n là Thiêm
Bình v« nß¾c, Hoàng Trung ðánh vào cØa Lãnh kinh, quân H° b¸ thua, Tr×ng th¤y quân ð¸ch ít, coi khinh
mu¯n ðánh, bö thuy«n lên bµ, g¥n bî hãm, lÕi phäi chÕy xu¯ng thuy«n m¾i ðßþc thoát; duy có H°n XÕ ch©n
cØa Chi Lång, l¯i ði cüa quân Minh, t¡c ðß¶ng không l¯i ði, phäi sai quân y là Cao Cänh Chiªu ðßa thß cho
ta xin giao trä Thiêm Bình, mà cho quân Minh ra cØa äi, H° XÕ b¢ng lòng cho; nên tuy có b¡t ðßþc nhi«u tù
binh, mà quân Minh cûng chÕy tr¯n ðßþc, còn bao nhiêu thì phát ph¯i vào Ngh® An. (Thiêm Bình tÑc là tên
Nguy-n Khang, gia nô cüa Tr¥n Nguyên Huy, trong nåm Quang Thái tr¯n vào theo gi£c Chiêm, khi gi£c
bình, b¸ b¡t tr¸ tµi, m¾i tr¯n sang Tàu, nh§n b§y là con vua Ngh® Tôn, cäi tên là Thiêm Bình, xin quân ð¬ v«
nß¾c báo thù. Ngß¶i Minh vçn nuôi chí ð¸nh xâm nß¾c Nam, nhân l¤y vi®c ðßa Thiêm Bình v« nß¾c làm c¾,
không höi gì th§t hay giä, Thiêm Bình ðã ðßþc v«, b¸ v£n höi là thuµc môn phái nào, nhßng không dám
nh§n, li«n b¸ giªt. LÕi xét trß¾c kia Lßu Quang Ðình sang sÑ nß¾c Tàu, ðã lÕy Thiêm Bình cûng b¸ b¡t giªt).
Hán Thß½ng thß·n nhæng ngß¶i có chiªn công, m²i ngß¶i ðßþc lên tß¾c v¸ ba b§c, H° XÕ vì nghe
kª giä Thiêm Bình cüa ngß¶i Minh, ð¬ cho Hoàng Trung l¦n tr¯n ðßþc mà không toàn th¡ng, nên chï ðßþc
thång mµt b§c.
Vua sai Tr¥n Cung Túc sang nhà Minh c¥u hòa, và bi®n bÕch sñ d¯i trá cüa Thiêm Bình, ngß¶i Minh
giæ · lÕi.
Quý Ly n¢m mµng v¸ th¥n ð÷c th½ r¢ng: "Nh¸ nguy®t tÕi gia, tÑ nguy®t loÕn hoa, ngû nguy®t phong
ba, bát nguy®t s½n hà, th§p nguy®t long xa". Ðªn khi nghe tin quân Minh lÕi sang, m¾i có ý lo sþ, (Vua Ngh®
Tôn n¢m mµng ðßþc câu th½ bÕch kê, r°i h÷ H° cß¾p ngôi; Quý Ly n¢m mµng ðßþc câu th½ phong ba, s½n
hà, r°i b¸ b¡t giäi v« Kim Lång, thª g÷i là làm ði«u b¤t thi®n t¤t trong lòng tñ biªt trß¾c). (Tháng 12 nåm sau
H° Tr×ng b¸ thua · L² Giang, tháng 4, hai cha con H° phäi ði ra bi¬n, li«n b¸ bÕi · Ði¬n Canh, tháng 5 b¸ b¡t
· cØa bi¬n Chï Chï, tháng 8 b¸ giäi ði, tháng 10 b¸ giªt; s¯ tháng trong bài th½ ð«u ðúng cä. Con b÷ ngña chßa
b¸ b¡t, mà h°n bß¾m ðã m½ th¤y r°i).
Ngß¶i Minh lÕi sang xâm lång. Trß¾c kia nhà Minh ðã phong vß½ng cho Hán Thß½ng, cñu th¥n nhà
Tr¥n là Bùi Bá KÏ ðªn ð¤t B¡c cáo nÕn, Nguy-n Khang lÕi giä làm con cháu nhà Tr¥n xin quân phøc qu¯c,
vua Minh m¾i h¯i là l¥m, sai sÑ sang trách tµi thoán ðoÕt cüa Quý Ly, Hán Thß½ng tÕ tµi, xin rß¾c Thiêm
Bình v«, lÕi không ðßa vào nß¾c ðßþc; vua Minh càng gi§n, quyªt tâm sang ðánh, trß¾c hãy sai Chu Nång,
Trß½ng Phø mang ¤n Chinh Di Tß¾ng quân th¯ng lînh quân ðánh nß¾c Nam, mµt toán quân thì phøc, mµt
toán quân thì ði, thay phiên giúp lçn nhau; Mµc ThÕnh, Lý Bân 2 ðÕo quân kéo ði li«n sau, hµi nhau · sông
BÕch HÕc, ðóng quân dinh · b¶ sông phía b¡c. Hán Thß½ng sai Tr×ng ra cñ chiªn, ð°n quân ðóng ð¯i nhau,
chßa ðánh tr§n nào. Chu Nång trß¾c hãy ra bäng k¬ tµi h÷ H°, lÕi dß½ng ngôn là sang l¤y lÕi nß¾c cho nhà
Tr¥n, viªt vào cái bài b¢ng g² thä cho trôi xu¯ng sông, nhæng ngß¶i ðßþc th¤y bài g² ðó tin là th§t; vä lÕi
ngß¶i dân ðß½ng gi§n sñ tàn ngßþc cüa H°, không có lòng chiªn ð¤u næa. Quý Ly biªt r°i quân Tàu s¨ sang,
trß¾c hãy c¡m g² · cØa bi¬n, cØa sông, lÕi xây ð¡p thành Ða Bang ð¬ c¯ thü; ðªn lúc ¤y quân Minh ðánh l¤y
ðßþc thành Ða Bang, lÕi ðß½ng ðêm t§p kích quân H° · sông Mµc Hoàn, thuy«n bè b¸ cháy hªt, phäi làm
c¥u phao cho quân sang; Trß½ng Phø ðánh m£t tây b¡c. Mµc ThÕnh ðánh m£t ðông nam, quân chªt cao g¥n
b¢ng thành, vçn còn ðánh chßa thôi; canh 4 ban ðêm, Phø sai quân sî c¥m ðu¯c, tù và ð°ng, lµi qua hai l¥n
hào, b¡c thang vào thành, quân bám vào thang bò lên nhß kiªn, tiªng tù và tiªng tr¯ng long tr¶i, hàng vÕn bó
ðu¯c cùng sáng, Nguy-n Tôn Xã khoét thành cho voi ra; Phø l¤y bÑc v¨ sß tØ phü lên mình ngña cho xông
vào, voi phäi lùi, quân sî theo vào, hãm ðßþc thành. Ngß¶i Minh vào ðßþc Ðông Ðô, chia ð£t quan, chiêu
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t§p dân ð¬ làm kª lâu dài, cß¾p hªt cüa báu, con gái, thiªu các ð°ng nam, thu nh£t ð° c¯ng, cho trÕm ðßa v«
Kim Lång.

H‡U TR…N
VUA GIÄN Ð˜NH ÐŠ
Vua tên là Ng²i, con thÑ vua Ngh® Tôn, hi®u là Giän Ð¸nh. Cu¯i ð¶i H°, Vua kh·i binh phøc hßng
nhà Tr¥n, · ngôi vua hai nåm, b¸ quân Minh b¡t, ðó tuy là lòng tr¶i, nhßng cûng tÕi ngß¶i làm höng vi®c.
Tháng 2, niên hi®u Hßng Khánh thÑ nh¤t, H° Tr×ng tiªn quân ðªn L² Giang, ngß¶i Minh chiªm cÑ
hai bên b¶ sông ðánh giáp lÕi, quân Tr×ng thua, Quý Ly, Hán Thß½ng cùng v« Thanh Hóa, dân chúng kinh
ðô và các lµ, ph¥n nhi«u theo gi£c Minh mà phän h÷ H°, r°i ð¥u hàng quân Minh, ngß¶i Kinh và ngß¶i các
lµ b¸ ngß¶i Minh xØ tàn kh¯c, ai cûng có d¸ chí mßu phän lÕi Minh.
Nhà Minh xu¯ng chiªu tìm con cháu h÷ Tr¥n, kÏ lão nói: "B¸ Lê Quý Ly giªt hªt cä, không còn ai n¯i
dõi h÷ Tr¥n ðßþc. An Nam v¯n xßa là ð¤t Giao Châu, xin phøc lÕi quân huy®n nhß xßa, ð¬ ð±i m¾i cho
dân". Nhà Minh bèn ð£t ra qu§n Giao Chï, có chÑc B¯ chính Án sát và các phü huy®n nha môn. (Nhà Minh
c¥u con cháu nhà Tr¥n, ðâu phäi là chân tâm, c¯t ð¬ che tai m¡t ngß¶i nß¾c Nam ðó; qu¯c dân cûng biªt
nhß thª, chÆng là thu§n theo chúng cho xong, chÑ có thích gì l§p ra phü huy®n).
Quý Ly chÕy ra cØa bi¬n Ði¬n Canh, ngß¶i Minh ðu±i theo, quân H° bö thuy«n tñ tan vÞ, Ngøy
ThÑc xin 2 cha con H° tñ ð¯t mình, nói r¢ng: "Vua nß¾c ðã m¤t, không ch¸u chªt · tay ngß¶i khác". Quý Ly
gi§n chém ThÑa; lÕi chÕy ði KÏ La1, dân n½i ¤y có bô lão ðªn yªt kiªn, nói: "N½i này tên là C½ Lê, có ði«m
không hay, xin ð×ng · lÕi ðây" (Bô lão này không mu¯n cha con H° · ð¤y, nên phiên v§n ði, ð¬ d÷a y ðó),
Quý Ly lÕi chém ngß¶i này. Ngß¶i Minh kéo thÆng ðªn Nh§t Nam, b¡t ðßþc Quý Ly · bãi bi¬n Chï Chï, b¡t
ðßþc Hán Thß½ng · cØa bi¬n KÏ La, b¡t ðßþc Qu¯c Trßng · núi Cao V÷ng, ngoài ra còn bao nhiêu ngß¶i
ð«u b¸ b¡t hªt; duy có quan Hành khi¬n Ngô Mi-n nhäy xu¯ng nß¾c chªt, vþ y là Nguy-n Th¸ nói: "Ch°ng tôi
tØ tiªt, thª là ð¡c s· r°i; nªu tôi còn s¯ng là phø ch°ng tôi, tôi không nÞ thª"; r°i cùng nhäy xu¯ng nß¾c mà
chªt.
KÏ La có núi Thiên C¥m2, là n½i 2 cha con H° b¸ b¡t, nên g÷i tên là Thiên C¥m. LÕi trong cñu sØ:
Khôi thß¶ng ch½i · ðó, nghe tiªng sáo tr¶i, nên g÷i tên là Thiên C¥m, chæ C¥m là ðàn viªt l¥m chæ c¥m là
b¡t.
Ngß¶i Minh tính l¤y ðßþc 48 phü, châu, 3.169.500 hµ, 121 con voi, 420 con ngña, 35.700 con trâu,
8.865 cái thuy«n.
Trß¾c Hoàng H¯i Khanh tr¤n Thång Hoa, l¤y th± quan là Ð£ng T¤t, PhÕm Thª Cång làm ngß¶i tâm
phúc. T¤t cùng Châu Phán, Nguy-n L², vì công trÕng mà ghét nhau, g£p lúc ¤y cha con H° b¸ ngß¶i Minh
bÑc bách, viªt thß cho H¯i Khanh sai L² th¯ng lînh dân thiên cß, làm quân c¥n vß½ng, lÕi s¡c phong Ma Nô
làm qu§n vß½ng, ð¬ v² v« dân chúng Chiêm Thành; H¯i Khanh ð«u ¦n gi¤i không bäo cho dân chúng. Ðªn

1

Núi Thiên C¥m, nay thuµc xã C¤m Long, huy®n C¦m Xuyên, tïnh Hà Tînh.

2

Núi Thiên C¥m, nay thuµc xã C¤m Long, huy®n C¦m Xuyên, tïnh Hà Tînh.
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khi Chiêm Thành ra quân mu¯n l¤y lÕi ð¤t cû, H¯i Khanh bö v« Hóa Châu, có mµt mình Ma Nô kháng cñ
v¾i Chiêm, sÑc ki®t b¸ hÕi. Lúc H¯i Khanh tr· v« Hóa Châu, có l¶i th« v¾i dân chúng, L² biªt T¤t cùng H¯i
Khanh có d¸ ð°, lánh m£t không dñ th«; L² ðßa dân thiên cß ði ðß¶ng bµ h½i ch§m, T¤t ði ðß¶ng thüy ðªn
trß¾c, quan tr¤n phü Thu§n Hóa là Nguy-n Phong cñ không nh§n. T¤t c¯ sÑc ðánh giªt Phong r°i vào thành,
lÕi ðánh nhau v¾i L², L² b¸ thua, chÕy ði Chiêm Thành, T¤t nghe tin ngß¶i Minh ðã ðªn Ngh® An, xin ð¥u
hàng Trß½ng Phø. Phø sai ngß¶i ðßa H¯i Khanh v«, ði ðªn cØa bi¬n Ðan Thai, H¯i Khanh tñ vçn, Phø bêu
ð¥u · ch½ Ðông Ðô.
H¯i Khanh là quan Hành khi¬n ra làm Ð¯c tr¤n, üy nhi®m không phäi là không tr÷ng, ngß¶i Minh
xâm phÕm nß¾c Nam, cha con H° chÕy lang bÕt, H¯i Khanh nh§n ðßþc thß mà không phó cÑu, chï nghêng
ngang · Ô Lý l§p bè ðäng làm vi®c riêng, chªt · Ðan Thai là muµn r°i.
Trß½ng Phø sai Li-u Thång giäi Quý Ly và Hán Thß½ng v« Kim Lång, ðªn n½i, vua Minh nói: "Trung
Qu¯c nhß thª, sao dám kháng cñ". R°i ðem giªt cä. (Xét trong sØ Minh và Toàn Vi®t thi chép r¢ng: Quý Ly b¸
giam · nhà ngøc, con y là Tr×ng dâng phß½ng pháp làm súng th¥n, ðßþc chÑc L- bµ Thßþng thß, Tr×ng xin
ân xá, Quý Ly ðuþc tha, r°i sau m¾i chªt, cùng v¾i l¶i sØ chép cüa nß¾c ta h½i khác, v§y løc ra ðây ð¬ sau
khäo cÑu).
Ngß¶i Minh l¤y c¾ còn nhi«u ngß¶i ¦n d§t · s½n lâm, bèn ð£t ra các khoa Minh kinh, Lñc ði«n, Thß
toán, Thþ thuy«n; ð¬ sßu t¥m các ngß¶i ¤y ðªn, mà ðßa v« Kim Lång cho làm quan, nhæng ngß¶i h½i có
tiªng tåm ð«u ra Ñng tuy¬n; duy có Bùi ºng Ð¦u, Lý TØ C¤u kiên gan không ch¸u ra; b¤y gi¶ có câu ca dao
r¢ng: "Døc hoÕt ¦n lâm san, døc tØ t¯ B¡c quan"1.
Nguy-n ÐÕi c§y có công b¡t h÷ H°, rút lÕi vçn b¸ Trß½ng Phø giªt.
SØ th¥n bàn r¢ng: Ngß¶i Minh c¤p v« c¥u nhân tài nhß thª, có phäi th§t có lòng
hiªu hi«n ðâu; chï sþ ngß¶i anh hùng không bao gi¶ hªt, cuµc nµi thuµc ðã thành r°i, t¤t s¨
có ngß¶i ra phá hoÕi m¤t, cho nên ðßa l¶i nói ng÷t, dØ cho tß¾c v¸ ð¬ ràng buµc l¤y, làm
cho loài kiªn ham mÞ, con sâu th¤y lØa ðö, thì lån vào, r°i chúng mµt më b¡t hªt cä, xem
nhß vi®c Nguy-n Ðái và Bá KÏ thì th¤y rõ, còn ºng Ð¦u và TØ C¤u không b¸ ph°n hoa bó
buµc thân, th§t là b§c ki®t sî.
Trß½ng Phø kéo quân v«, ð¬ Hoàng Phúc · lÕi làm Tr¤n thü, (Phúc ngß¶i Xß½ng „p, tïnh S½n Ðông).
Phúc có tài Ñng biªn, hi¬u cách tr¸ dân, ai cûng khen là giöi.
Vua Giän Ð¸nh lên ngôi · Mô Ðµ, thuµc ð¤t Tràng An2. Trß¾c Trß½ng Phø yªt bäng b¡t tôn th¤t nhà
Tr¥n ðem v«, vua Giän Ð¸nh tr¯n tránh ði ðªn Mô Ðµ, ngß¶ Thiên Trß¶ng là Tr¥n Tri®u C½ xu¤t dân chúng
l§p lên làm vua. Ngß¶i Minh ðánh vào hành cung, quân m¾i tø t§p, chßa ðánh ðã tan vÞ, li«n ði v« phía tây
chÕy vào Ngh® An. ÐÕi Tri châu Hóa Châu là Ð£ng T¤t ðßþc tin, giªt quan cüa Minh, r°i ðßa quân ðªn hµi
v¾i quân Vua, Giän Ð¸nh phong cho T¤t làm Qu¯c công, cùng mßu toan vi®c khôi phøc, b¡t ðßþc Tri phü
cüa ð¸ch PhÕm Thª Cång · cØa bi¬n Nh§t L®, nhân thª ði«u ðµng các lµ quân Thu§n Hóa, Tân Bình, Ngh®
An, Thanh Hóa, tiªn lên ðánh Ðông Ðô. Quân ði qua Phúc Thành (nay là Phúc Am) g£p T±ng binh Mµc
ThÕnh cüa Minh · Vân Nam ði ðªn, v×a ðªn Bô Cô, g£p khi thüy tri«u to, gió l¾n, cho quân giæ các cây c¡m
sÇn, ð¡p lûy cä hai b¶ sông. ThÕnh cûng chia quân thüy và bµ ra giæ nhau, vua Giän Ð¸nh c¥m dùi ðánh
tr¯ng cho quân tiªn, quân Minh thua chÕy, Mµc ThÕnh chï còn mµt thân thoát chªt, chÕy vào thành C± Lµng.
Vua Giän Ð¸nh bäo chß quân th×a thª ðu±i dài, tiªn ðánh Ðông Quan, t¤t là phá ðßþc, T¤t nói: "Hãy ðánh

1
2

Mu¯n s¯ng thì cÑ ¦n · s½n lâm, mu¯n chªt thì làm quan Tàu.
Thuµc Yên Mô, Ninh Bình (còn g÷i là Trß¶ng Yên).
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b÷n gi£c lë të · ngoài, ch¾ nên ð¬ có h§u loÕn". T¤t do dñ không quyªt ð¸nh. Quân · Ðông Quan ðªn cÑu
vi®n, tiªp ðón quân Mµc ThÕnh; T¤t chia quân vây các thành, truy«n h¸ch cho quân các lµ phäi ðánh quân
gi£c. Vua ðóng quân · Hoàng Giang, b÷n h¥u · trong cung là Nguy-n Quý, Nguy-n Trang m§t tâu Vua r¢ng:
"Cänh Chân và Ð£ng T¤t chuyên quy«n, sþ sau này khó chª ngñ n±i". Vua Giän Ð¸nh tri®u hai ngß¶i ðªn, sai
lñc sî ch©t c± giªt chªt.
L¶i bàn: Bô Cô · sông Thanh Quyªt, theo thüy tri«u, ði thuy«n 3 tr¯ng canhcó th¬
ðªn LÕc Tràng, ði thÆng lên Ðông Ðô không ðªn mµt ngày, th×a tr§n ðßþc to ¤y, mà không
tán thành l¶i quyªt ð¸nh cüa vua Giän Ð¸nh, ai chä tiªt là th¤t c½. Nhßng mà t¤t ðã v¤t vä ·
B¯ Chính, b¸ Trß½ng Phø ðu±i · phía sau, Thª Cång ngån · m£t trß¾c, mà phá ðßþc Thª
Cång, l¤y lÕi Tân Bình, m¾i ði«u ðµng ðßþc quân · các tr¤n Thu§n, Quäng, Hoan, Ái, ð¬ có
quân tiªn ðánh Ðông Ðô; l£n lµi hàng tu¥n ðªn ðßþc Bô Cô, may mà bë gãy ðßþc gß½m
giáo cüa quân Ði«n và Ki«m. trß½ng thanh thª quân Thanh, Ngh®, còn mµt bß¾c næa thì
ðªn Thång Long, nòn xa gì næa mà phäi dùng d¢ng không tiªn. T¤t cä trù tính kÛ l¡m r°i,
Mµc ThÕnh m¾i sang, xa xôi nghìn d£m, quân b¸ ðói khát möi m®t, thoát chªt · Bô Cô là
may l¡m. Còn Trß½ng Phø là tay cáo già, nhß con h± ng°i nhìn · Ðông Ðô, bây gi¶ là toán
quân cô ðµc cüa ta xa xôi kéo ðªn, chßa k¬ thü t¡ng, vÕn nh¤t trß¾c m£t, sau lßng ð«u có
quân ð¸ch, ta không có quân, lß½ng cÑu vi®n, có phäi là dçn thân ðªn ch² chªt không ? Cho
nên thà nghï ng½i ð¬ mà ði«u ðµ, m¾i là kª vÕn toàn. T¤t cûng là trí tß¾ng ð¤y chÑ. Nªu
ðßþc dùng hªt mßu ð° cüa ông, thì ngß¶i Minh cûng phäi có phen kh¯n ð¯n, quyªt không
dám bäo nß¾c ta vô nhân. Tiªc thay ! Vua Giän Ð¸nh tñ phá hüy bÑc trß¶ng thành cüa mình
ðó !
Con Cänh Chân là Cänh D¸, con Ð£ng T¤t là Ð£ng Dung ð«u gi§n r¢ng cha chªt không ðáng tµi, lînh
quân v« Thanh Hóa rß¾c Tr¥n Quý Khoách ðªn Ngh® An l§p làm Vua, ð±i niên hi®u là Trùng Quang.
Nguy-n Xu¤t làm chÑc Thái phó, Cänh D¸ làm Thái Bäo, Ð£ng Dung làm Tß mã, vua Giän Ð¸nh giæ thành
Ngñ Thiên, lû Xu¤t hµi quân ðªn ðánh úp b¡t ðßþc. Lê Nguyên Ðïnh ng¥m kh·i binh · Hát Giang, l§p mßu
ðánh úp vua Trùng Quang, vi®c b¸ tiªt lµ, vua Trùng Quang giªt ði. Lû Xu¤t li«n dçn vua Hßng Khánh1 ðªn
sông Chª thuµc Ngh® An, vua Trùng Quang ån m£c hÕ b§c ra ðoán rß¾c, khi ¤y tr¶i có mây t¯i âm, h¯t
nhiên có con r°ng vàng hi®n ra, dân chúng ð«u l¤y làm kinh d¸, bèn tôn vua Hßng Khánh làm Thßþng
hoàng, ð°ng góp sÑc ðánh gi£c. Vua Hßng Khánh tiªn quân ðªn HÕ H°ng, vua Trùng Quang tiªn quân ðªn
Bình Than, các ngß¶i hùng ki®t · các lµ ð«u hß·ng Ñng; g£p lúc Trß½ng Phø dçn quân ðªn, vua Hßng Khánh
bö thuy«n lên bµ, Trß½ng Phø chia quân ði ð¢ng sau, b¡t ðßþc vua Hßng Khánh giäi v« Kim Lång, còn ðµc
vua Trùng Quang giæ nhau v¾i Trß½ng Phø · Bình Than, chia cho Ð£ng Dung giæ cØa Hàm TØ, vì thiªu
lß½ng thñc, quân tan vÞ, vua Trùng Quang ðßþc tin, tñ li®u không ch¯ng n±i, lÕi v« Ngh® An, Phø ðu±i theo,
ðªn ðâu cûng chém giªt nhi«u l¡m.

VUA TRÙNG QUANG
Vua tên là Quý Khoách, con Mçu Vß½ng Thích, cháu vua Ngh® Tôn, hàng cháu vua Giän Ð¸nh, ·
ngôi vua 5 nåm, vì tr¶i không phò nhà tr¥n, có chí mà không làm ðßþc, nu¯t gi§n mà chªt, ðáng thu½ng.Niên
hi®i Trùng Quang thÑ hai. Vua ð¯c xu¤t tß¾ng là Cänh D¸ tiªn quân ðªn HÕ H°ng. Phá ðßþc quân cüa Giang
Hi®u nhà Minh, ð¯t cháy g¥n hªt thuy«n cüa quân Minh; b¤y gi¶ hào ki®t · các n½i kh·i lên hß·ng Ñng;

1

Hßng Khánh là niên hi®u vua Giän Ð¸nh.
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Ð°ng m£c ngß¶i Thanh Hóa, Lê Nh¸ ngß¶i Thanh Oai, Lê Khang ngß¶i Thanh Ðàm, Ð² C¯i ngß¶i Ngh® An,
giªt và tàn phá quân Minh vô k¬; lÕi có Nguy-n Ngân Hà, cûng là ngß¶i h½n hªt trong ðám hào ki®t, c¥m
quân ra kháng cñ v¾i ð¸ch, nhßng vì sñ tiªt chª không th¯ng nh¤t, không ngß¶i sai khiªn ðßþc quân, nên ð«u
không ðßþc công gì.
Nhà Minh xu¯ng chiªu, ðÕi lßþc nói: "Giao Chï ðã thuµc v« bän ð° nß¾c Tàu, dân ð«u là con cüa
trçm, vì nh¤t th¶i không nghî mà theo gi£c, ðªn n²i phäi b¸ giªt chóc, nhßng mà chä qua chï có vài ngß¶i
gian ác, nhân dân phäi hiªp bÑc mà thôi, không phäi là bän tâm. Nªu biªt h¯i cäi, thì cho ðßþc duy tân cùng
vÕn dân. Trong ðó nªu có ngß¶i kiªn thÑc, b¡t ðßþc lû gian ¤y ðem dâng nµp, không nhæng tha tµi cho, lÕi
còn cho làm quan chÑc næa".
Vua Trùng Quang sai H° NgÕn Th¥n, Búi Nµt ngôn làm sÑ th¥n ði c¥u phong. Trß¾c ðã sai Lê Ngân
sang tri«u Minh xin phong, b¸ giªt m¤t, ðªn khi ¤y NgÕn Th¥n ðªn Yên Kinh, vua Minh höi sñ th§t qu¯c
vß½ng mÕnh yªu thª nào. NgÕn Th¥n nói hªt các vi®c; nhà Minh giä d¯i cho vua Trùng Quang chÑc B¯
Chính SÑ, NgÕn Th¥n chÑc Tri phü. Ðªn khi tr· v« nß¾c, Nµt Ngôn tâu rõ vi®c NgÕn Th¥n tiªt lµ vi®c nß¾c
v¾i Vua, NgÕn Th¥n li«n b¸ giªt.
Giäi T¤n là Tham ngh¸ cüa nhà Minh nói: "Chia Giao Chï ra làm phü huy®n, không b¢ng nhân theo
l¯i phong kiªn cû". Vua Minh gi§n giam vào tù.
Ngß¶i Minh b¡t Giáo thø Lê Cänh Tuân ðßa v« Kim Lång. Trß¾c Cänh Tuân là vÕn ngôn thß ðßa cho
Bùi Bá KÏ, có 3 kª sách: thßþng, trung và hÕ, ðÕi lßþc nói: "Nhà Minh trß¾c có s¡c cho Bá KÏ theo quân ði
ðánh gi£c, hÑa ch¶ khi b¡t ðßþc cha con H° r°i, thì kén cho cháu nhà Tr¥n mà l§p làmVua, cho · lÕi nß¾c
mà giúp Vua. Nay ðen chia nß¾c ta làm qu§n huy®n, chï c¤p cho tên xái phu ð¬ coi miªu th¶ cüa nhà Tr¥n.
Nªu ch¤p l¶i trß¾c mà tâu, bi®n bÕch là kÛ lão nói vu, h÷ Tr¥n chßa tuy®t tñ, c¯ xin lÕi phong vß½ng cho nhà
Tr¥n, ðó là thßþng sách. Nªu không ðßþc thª, thì xin làm quan coi t× ðß¶ng nhà Tr¥n, ðó là trung sách. Còn
ðªn làm chÑc Tham ngh¸ cüa Minh, tham tß¾c lµc thì là hÕ sách. Làm ðßþc thßþng sách thì xin ðßa thân ð¬
ông dùng, nhß sâm quª trong tü thu¯c cüa ông; nªu trung sách thì xin ð¬ ông sai bäo c¥m cái mâm, cái nâm
rßþu, trong khi tª l- · t× ðß¶ng; không ðßþc thª, thì xin v« quê nhà, nhàn tän cho qua tu±i già". Khi t¸ch biên
nhà Bùi Bá KÏ, b¡t ðßþc thß ¤y, sai b¡t tra höi; g£p khi loÕn không biªt Cänh Tuân ði ðâu; ðªn khi ð£t nhà
h÷c · Giao Châu m¾i b¡t ðßþc, giäi v« giam vào ngøc.
L¶i bàn: Bá KÏ l£n lµi nghìn d£m ði cáo nÕn v¾i Minh, có lòng trung nhß Thân Bao
Tß ðÑng khóc · sân nß¾c T¥n; Cänh Tuân nghî ra 3 kª sách mong phøc lÕi nhà Tr¥n, có chí
nhß Ðào Uyên Minh vçn giæ niên hi®u Nghîa Hy; nhßng mà mµt ngß¶i thì không t× bö
quan, vì chÑc th± ty mà thay ð±i tiªt tháo; mµt ngß¶i không biªt tr¯n ¦n, vì mµt giáo chÑc
mà m¤t thân danh. M¾i biªt giæ ðßþc chí khí, giæ ðßþc tiªt tháo khó là thª.
Trß½ng Phø, Mµc Thanh dçn quân vào xâm Ngh® An, g£p Nguy-n Xu¤t, Cänh D¸ · Mô Ðµ, hai bên
ðánh nhau chßa phân th¡ng phø, vì Mô Ðµ ðß¶ng xá hi¬m tr·, kÜ binh không tiªn ðßþc, Phø ði l¦n vào trong
r×ng nÑa, næa ðêm ðánh úp quân Nguy-n Xu¤t, Xu¤t không ð¸ch ðßþc, phäi dùng thuy«n ra bi¬n ð¬ tr¯n.
Phø ðu±i bÑc bách quá, Ngh® An, Di-n Châu ð«u b¸ hãm.
Nhà Minh s¡c dø ðÕi lßþc nói: "Vâng m®nh tr¶i mà th¯ng tr¸, chï mu¯n dân thiên hÕ ðâu cûng ðßþc
yên; Giao Châu là ð¤t cû cüa Trung Qu¯c, nay lÕi tr· v«; kén ch÷n ngß¶i hi«n ð¬ mà phü tr¸, còn lo r¢ng
nhân trÕch chßa ra kh¡p m÷i n½i. Lû các ngß½i phäi th¬ ý trçm, hßng lþi cho dân, dÕy dân biªt l- nghîa, biªt
chåm ngh« nông trang, ð¬ cho yên nghi®p làm ån, hß·ng hÕnh phúc thái bình".
L¶i bàn: Ngß¶i Minh th¯ng tr¸ nß¾c ta, tñ nghî có th¬ l¤y oai lñc mà áp chª ðßþc;
nhßnh t× tháng 5 Ðinh Hþi b¡t ðßþc H° r°i, tháng 10 vua Giän Ð¸nh lÕi lên ngôi, nói ðªn
vua Trùng Quang, trong 5, 6 nåm, chiªn tranh không thôi, m¾i biªt là khó bình ðßþc. B¤y
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gi¶ c¥n quy«n ban chiªu s¡c, nghî cách úy dø dân; nhßng mà Trß½ng Phø ði ðªn ðâu, dæ
h½n h± cái, Hoàng Phúc ra m®nh l®nh r¯i nhß lông lß½n, vua Minh · xa cách, không biªt
dân thuµc qu¯c kh¯n kh± ðªn thª, bäo sao mà dân chä nh¾ nß¾c cû, mà coi Minh là cØu
thù.

Nông Vån L¸ch · LÕng S½n tø t§p quân chiªm cÑ ð¤t ¤y, ch§n ðß¶ng ði lÕi cüa ngß¶i Minh; Nguy-n
Li-u · Lý Nhân cûng chiêu t§p ngß¶i các huy®n Løc Na, Võ L-, ðánh cß¾p quân Minh. Vua Trùng Quang lÕi
sai Nguy-n Xu¤t ðem quân ra bi¬n ðªn Vân Ð°n, Häi Ðông, ðánh các ð°n canh cüa Minh, chßa bao lâu, lÕi
v« Ngh® An, quân lính chï còn 3 hay 4 ph¥n 10.
Trß½ng Phø nhà Minh vào cß¾p Hóa Châu, vua Trùng Quang ði hóa Châu, sai Nguy-n Bi-u mang
sän v§t trong nß¾c ðªn Ngh® An, Trß½ng Phø giæ lÕi, Bi¬u m¡ng Trß½ng Phø r¢ng; "V« ngoài giä dÕng là
quân nhân nghîa, trong lòng vçn ng¤m ng¥m tính kª ðánh l¤y nß¾c ngß¶i, ðã hÑa l§p con cháu h÷ Tr¥n, lÕi
ð£t ra qu§n huy®n, cß¾p cüa hÕi dân, th§t là quân ngßþc t£c". Phø gi§n l¡m, giªt Bi¬u.
Trß½ng Phø cùng Mµc ThÕnh bàn kª ðánh l¤y nß¾c. ThÕnh nói: "Hóa Châu núi cao bi¬n rµng, chßa
d- ðánh l¤y ðßþc". Phø nói: "Ta s¯ng là tÕi Hóa Châu, chªt cûng vì Hóa Châu; chßa bình ðßþc Hóa Châu,
còn m£t nào trông th¤y Chúa thßþng næa". Bèn hÕ l®nh tiªn ðánh Hoá Châu, ðánh nhau v¾i Nguy-n Xu¤t ·
cäng Thái Giá. Ð£ng Dung ðß½ng ðêm ðánh úp dinh quân Trß½ng Phø, lên ðßþc thuy«n cüa Phø, mu¯n b¡t
s¯ng, mà không nh§n rõ ngß¶i; phø vµi sang thuy«n nhö chÕy tr¯n, quân Minh tan vÞ m¤t næa, lû Xu¤t
không góp lñc lßþng v¾i nhau mà ðánh. Phø th¤y có mµt ðÕo quân cüa Dung, quay tr· lÕi ðánh, quân Dung
tan vÞ chÕy, t× ð¤y chï ¦n n¤p · hang núi, (tr§n ðánh Thái Giá, Dung có mµt toán cô quân ch¯ng v¾i gi£c
mÕnh, không phäi tay tß¾ng giöi không làm ðßþc, mà vçn ch¸u thua, ðó là tÕi tr¶i ). Trß½ng Phø sai Hoàng
Trung ði trß¾c dò thám, Nguy-n Xu¤t sai 3 tên thích khách lën vào thuy«n Trß½ng Phø, Phø biªt, lùng b¡t
ðßþc 2 ngß¶i, buµc cho Hoàng Trung không phòng b¸ c¦n th§n, ðem chém; nhân vì thª lùng tìm kh¡p trong
r×ng b¡t ðßþc Cänh D¸, và Ð£ng Dung; hai ngß¶i m¡ng Phø r¢ng: "Ta mu¯n giªt mày, lÕi b¸ mày b¡t chúng
ta, ðó là lòng tr¶i", Phø gi§n giªt cä, moi gan mà ån.
L¶i bàn: Chính khí · trong tr¶i ð¤t, s¤m sét, gió bão cûng không sþ, quï th¥n không dám g¥n, xem
nhß l¶i Nguy-n Bi¬u, Cänh D¸, Ð£ng Dung m¡ng quân gi£c, nhß tiªng sét ðánh tan m÷i v§t, sß½ng mùa thu
làm sém cö, coi s¯ng chªt là t¥m thß¶ng, dù gß½m giáo cûng không tan chí khí bång sß½ng, nát t¤m lòng
vàng ðá ðßþc.
Vua Trùng Quang chÕy sang Lão Qua, Trß½ng Phø sai ngß¶i ðu±i theo b¡t ðßþc Vua, nhà Tr¥n m¤t
nß¾c t× ð¤y. Trß½ng Phø ðßþc vua Trùng Quang v« Yên Kinh, ðªn giæa ðß¶ng. Vua nhäy xu¯ng nß¾c chªt,
Nguy-n Xu¤t cûng nhäy theo xu¯ng nß¾c.
H§u Tr¥n kh·i binh, b¥y tôi cû nhà Tr¥n là Phan Quý Hñu có công tán thành. Ðªn khi Trß½ng Phø
vào cß¾p Ngh® An, vua Trùng Quang phäi ði Hóa Châu, Quý Hñu ð¥u hàng quân gi£c, con y là Liêu ðem cä
s¯ quân nhi«u hay ít, núi sông ch² hi¬m hay không, bäo hªt Trß½ng Phø, nên Phø m¾i quyªt tâm l¤y Hóa
Châu.
Nhà Tr¥n có 12 vua, kh·i t× nåm Bính Tu¤t ðªn nåm KÖ Mão, cµng 174 nåm, và H§u Tr¥n 7 nåm.
Vua Giän Ð¸nh và Trùng Quang ð«u là con cháu vua Ngh® Tôn, Tr¥n Tri®u C½ l§p lên ð¬ n¯i ngôi
vua ðã b¸ m¤t, Nguy-n Cänh Chân d¡t díu ði ðánh ch¯ng b÷n gi£c mÕnh; tr§n th¡ng · Bô Cô, thanh thª cûng
ðã l×ng lçy, mà vµi nghe l¶i dèm pha cüa 2 ðÑa hoÕn quan, bö m¤t v¸ tß¾ng trø cµt, tñ chu¯c l¤y bÕi vong,
chä ðáng nói næa. Ðªn vua Trùng Quang qu§t kh·i lên ðßþc, duy chï 2 tß¾ng Nguy-n và Ð£ng phø trì hai
bên, ngoài ra ð«u là ngß¶i ch¡p tay xem thª sñ; chï có mµt xó Ngh® và Di-n là n½i ra vào công thü, ngoài ra
không còn mänh ð¤t nào ð¬ døng võ; l£n nµi · góc bi¬n chân non, tr§n th¡ng · La Tân, Bình Than không bù
lÕi ðßþc nhæng tr§n thua · Linh Trß¶ng, Nguy®t Thß¶ng; tuy lû Dung và Xu¤t có chí không ch¸u lùi, nhßng
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mà quân gi£c vçn chiªm ph¥n ti®n nghi h½n; ð¤t Quäng, Thu§n hi¬m tr· coi nhß có th¬ tña nß½ng ðßþc,
nhßng tình thª ð¤t ¤y nào ðã b¸ quân phän bµi chï rõ cho gi£c r°i, tai nÕn b¸ b¡t · Lão Qua th§t cûng ðáng
thß½ng!

NGOÕI THU“C NHÀ MINH
B¡t ð¥u t× nåm Giáp Ng÷ ðªn nåm Ðinh TÜ cµng 14 nåm.
Nåm Giáp Ng÷ niên hi®u Vînh LÕc nhà Minh thÑ mß¶i hai, Trß½ng Phø chiêu phü dân Tân Bình và
Thu§n Hóa, chia ð£t quan th¯ng tr¸, khám nhân kh¦u, l§p hµ t¸ch. Trß¾c kia các quan · kinh và lµ có ngß¶i
nào theo vua Trùng Quang · Hóa Châu thì nay ð«u ðem cä gia quyªn ho£c ði Lão Qua, ho£c ði Chiêm
Thành, t× ðây ngß¶i trong nß¾c ð«u là tôi ðòi cüa Minh, mà cä nß¾c thuµc v« Minh.
Nhà Minh thiªt l§p Vån Miªu, Xã T¡c, ðàn tª th¥n Phong Vân, S½n Xuyên, m· nhà h÷c. B¡t m²i phü
hàng nåm phäi c¯ng snh viên ð¬ xung vào Qu¯c TØ Giám. C¥u tìm các ngß¶i nho, y, âm dß½ng tång ðÕo.
Nhà Minh c¤m trai gái không ðßþc cÕo bö tóc. Ðàn bà, con gái m£c áo ng¡n, dài tay, theo l¯i m£c
cüa Tàu.
Dân khai kh¦n ruµng l¤y lß½ng, tr°ng dâu l¤y t½. V« ruµng: m²i hµ 10 mçu ( 3 sào g÷i là mçu, th§t
chï có 3 mçu), m²i mçu l¤y 5 thång thóc: m²i hµ 1 mçu thu 2 lÕng t½ (m²i 1 cân t½, d®t ðßþc 1 t¤m løa).
Khám trß¶ng l¤y vàng, bÕc, kh·i døng phu ði l÷c l¤y vàng bÕc. L§p ra phß½ng pháp n¤u mu¯i, ð£t công
trß¶ng ð¬ n¤u. LÕi ð¯c thúc dân b¡t voi tr¡ng, mò l¤y trân châu. Thuª thu r¤t n£ng, dân không sao ch¸u ðßþc.
Nhà Minh m· ra nhà trÕm thüy Vînh An, VÕn Ninh thÆng ðªn Khâm Châu; nhà trÕm mã thÆng ðªn
Hoành Châu.
Nhà Minh duy®t s± tên th± quan, 3 hµ dân thì l¤y mµt ði lính, chia ra mà cho thuµc vào các v®, s·;
không phäi là v®, s· mà là n½i xung yªu cûng l§p ra ð°n trÕi, l¤y dân binh ðóng giæ. Nµi quan là Mã KÏ tâu
r¢ng: "Trß½ng Phø · Giao Chï tuy¬n ngß¶i bän th± tráng dûng làm quân Vi tØ thü". Vua Minh ng¶, tri®u Phø
v«, sai Lý Bân sang làm T±ng binh thay ð¬ tr¤n thü.
Ông Lê Lþi, ngß¶i Thanh Hóa, kh·i binh · Lam S½n xßng là Bình Ð¸nh Vß½ng. Vß½ng kh·i gia là
Phø ðÕo (tên g÷i th± tù), n¯i ð¶i làm hào trß·ng Lam S½n, trß¾c theo vua Trùng Quang, làm chÑc Kim ngô
Tß¾ng quân, sau Hoàng Phúc chiêu dø ðªn cho làm Th± quan Tu¥n ki¬m; Vß½ng th¤y ngß¶i Minh hà ngßþc,
khÆng khái nói "Trßþng phu sinh · ð¶i phäi nên cÑu nÕn l§p công, sao lÕi ch¸u kh± làm tôi t¾ ngß¶i ta". Bèn
dñng c¶i kh·i nghîa, cØ cháu là Lê ThÕch làm Tß¾ng qu¯c, truy«n h¸ch ði các n½i kÏ cho di®t ðßþc gi£c
Minh. Minh sai Mã KÏ ðánh, Vß½ng tung phøc binh ra ðánh, ðÕi phá quân Minh, b¡t ðßþc quân và khí gi¾i
vô k¬; vì Vß½ng có tên tß¾ng phän bµi, dçn quân Minh ðªn t§p h§u, Vß½ng phäi lui v« Lam S½n, Lý Bân dçn
quân lùng b¡t. Vß½ng phøc binh · Mang V¤n b¡n tên ðµc, Lý Bân thua chÕy.
Nhà Minh b¡t các phü huy®n tr°ng cây h° tiêu, ðªn kÏ hái quä thì sai quân ði hái mà tiªn vua, l®nh
ð¯c thúc r¤t nghiêm c¤p, m²i g¯c cây tr¸ giá 5 quan ti«n, bách tính r¤t kh±.
Nhà Minh ban c¤p hµ thiªp, 110 hµ là mµt làng (m²i nåm mµt ngß¶i Lý trß·ng, 10 ngß¶I giáp trß·ng
Ñng h§u, r½i v÷t ðánh ð§p không k¬ hªt n²i kh±).
Lê Hành là th± hào · HÕ H°ng, PhÕm Thi®n ½ Tân Minh, Nguy-n Trì · Khoái Châu, Tr¥n Nhuª ·
Hoàng Giang, ð«u kh·i binh, các châu huy®n nhi-u loÕn, duy còn Tam Giang, Tuyên Hßng h½i yên mà thôi.
(Có tên Lê Ngã ngß¶i Thüy Ðß¶ng, trá xßng là huy«n tôn vua Du® Tôn, t× Lão Qua tr· v«, Bª Thu¤n gä con
cho nó mà l§p lên, tiªm xßng là Thiên Thßþng Hoàng ðª, niên hi®u là Vînh Thiên, có tên Tri C½ là gia nô cüa
Tr¥n Thiên LÕi ðªn xem quä có th§t, li«n b¸ Lý Bân nhà Minh ðánh phá).
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Bình Ð¸nh Vß½ng ðÕi phá quân Minh · Mang Thôi. Trß¾c Vß½ng kh·i binh · Lam S½n, thª quân
kém và ít, ngß¶i Minh lùng b¡t mãi, bèn mßu cùng tß¾ng tá r¢ng ai có th¬ ðem thân ra thay ta, ð¬ cho ta ði
¦n n¤p, gi¤u tông tích mà cho quân nghï, ð¬ mßu ð° cØ binh l¥n sau. Lê Lai xin ðem thân nh§n l¤y vi®c ¤y,
Vß½ng lÕy kh¤n tr¶i nói: "Lê Lai ðem thân thay chúa, nªu sau này không nh¾ ðªn công, nguy®n cung ði®n
hóa thành r×ng núi, bäo ¤n hóa thành ð±ng, th¥n kiªm hóa thành dao cùn". Lê Lai li«n tñ xßng là Bình Ð¸nh
Vß½ng, khiêu chiªn v¾i quân Minh r°i chªt. Ðâu cûng truy«n ði là Bình Ð¸nh Vß½ng chªt r°i, ngß¶i Minh
cûng tin là th§t, không lßu ý. Ðªn lúc này Vß½ng r¶i ð°n ðªn Mang Thôi; Lý Bân, Phß½ng Chính ðem 10 vÕn
quân ðªn vây, Vß½ng phøc binh · Thi Lang t§p kích, Bân và Chính chï chÕy thoát ðßþc thân, bö hªt ð°n lûy,
lui v« Tây Ðô, t× ð¤y xa g¥n nghe tin hß·ng Ñng, quân thª n±i lên l¾n l¡m.
Bình Ð¸nh Vß½ng chiªm cÑ Ba Lçm, tham tß¾ng nhà Minh là Tr¥n Trí ß¾c hµi v¾i Ai Lao ðªn ðánh,
Vß½ng bäo tß¾ng tá r¢ng: "Th¡ng hay bÕi tÕi tß¾ng, không phäi tÕi s¯ quân ít hay nhi«u; quân chúng · xa
ðªn, ta thß thä ng°i ch¶ quân cüa chúng ði v¤t vä, t¤t là phäi th¡ng". L§p tÑc ðß½ng ðêm ðánh úp quân dinh
cüa Trí, quân Trí h½i lùi, v×a g£p tù trß·ng Ai Lao là Mãn Sát kéo quân ðªn, Vß½ng thân ra ð¯c chiªn, chém
và b¡t ðßþc r¤t nhi«u. Trß¾c Vß½ng kªt hiªu v¾i Ai Lao, t× ðây tuy®t giao.
Tr¥n Trí lÕi ðßa quân Ai Lao sang chia làm 4 ðÕo quân ðánh quân cüa Vß½ng · cØa Ng÷c Gia;
Vß½ng bäo chß tß¾ng r¢ng: "Ta b¯n m£t ð«u có quân ð¸ch, binh pháp g÷i là tØ ð¸a, ðánh mau thì còn, không
ðánh mau thì chªt". Tß¾ng sî ð«u ðánh thù tØ, ðÕi phá ðßþc quân Minh, quân Ai Lao cûng tr¯n chÕy, quân
cüa Vß½ng ðªn Linh S½n tuy®t lß½ng, hàng ngày phäi ån rau và mång tre; sai ngß¶i ðªn quân Minh xin hòa,
Mã KÏ vì ðánh b¤t lþi mãi, cûng cho hòa.
Nåm ¤y là nåm Quý Mão, Vß½ng sinh ðßþc con trß·ng là Nguyên Long (sau là vua Thái Tôn).
Vua Minh thân ði ðánh Mông C±, m¤t · sông Du Mµc, di m®nh truy«n ngôi vua cho Thái tØ Cao Xí,
cäi niên hi®u là H°ng Hi. Th¶i b¤y gi¶ vua Minh m¾i l§p, qu¥n th¥n ph¥n nhi«u nói ðªn sñ lþi và hÕi v« vi®c
l¤y hay bö An Nam, vua Minh không quyªt ð¸nh ðßþc, m¾i tri®u Phúc v«, höi vi®c biên gi¾i. Phúc nói: "Nªu
ðßþc ngß¶i giöi phü ngñ An Nam, thì có th¬ giæ ðßþc vô sñ". Vua Minh cho là phäi.
Bình Ð¸nh Vß½ng ðßa quân ði tu¥n Ngh® An, l¤y ðßþc phü Trà Lân. Tß¾ng Minh là Tr¥n Trí và
Phß½ng Chính kéo quân ðªn cÑu vi®n, Vß½ng phøc quân và voi · trong r×ng, ðánh phá ðßþc; Trí chÕy v«
Ngh® An, Vß½ng th×a thª dçn quân vây thành Ngh® An. Khi b¤y gi¶ ngß¶i Ngh® An ðß½ng kh± v« chính sñ
bÕo ngßþc cüa ngß¶i Minh, th¤y Vß½ng ðªn, tranh nhau mang trâu bò và rßþu ðªn rß¾c khao quân, nói r¢ng
không ng¶ hôm nay lÕi trông th¤y uy nghi cüa c¯ qu¯c. G£p khi tß¾ng Minh là Lý An t× thành Ðông Quan
kéo quân ðªn cÑu vi®n. Trß½ng Hùng lînh 300 thuy«n lß½ng thñc cûng t× Ðông Quan kéo ðªn. Vß½ng chia
các tß¾ng phøc binh · hai b¶ sông cØa Chuyªt Giang ðánh mÕnh, quân Minh thua to; Tr¥n Trí chÕy v« Ðông
Quan, Lý An cùng v¾i Hùng lÕi vào thành Ngh® An c¯ chªt giæ. Vß½ng bäo chß tß¾ng r¢ng: "Binh pháp nói:
bö ch² mÕnh ðánh ch± yªu, tránh n½i th§t lñc ðánh n½i hß, thì ít dùng sÑc mà công g¤p bµi. Nay quân Minh
c¯ chªt giæ thành Ngh® An, tuy®t hÆn tin tÑc v¾i Ðông Ðô ðã lâu, Thu§n Hóa và Tân Bình thì ðß¶ng r¤t xa,
không có th¬ thông tin v¾i nhau ðßþc. Nay ta ðem ðÕo quân khác ðªn ðánh, t¤t là th¡ng". Bèn sai Tr¥n Hãn,
Lê N² kéo quân ðªn thÆng Tân Thu§n, Lê Ngân, Lê Bôi ðem chiªn thuy«n ði ðß¶ng bi¬n mà tiªp Ñng; quân
và dân Tân Thu§n hªt thäy quy thu§n v¾i Vß½ng, tß¾ng Minh là Nhâm Nång ðánh không lÕi, vào thành c¯
thü, trong và ngoài cách tuy®t nhau, hi®u l®nh cüa Minh không thi hành ðßþc. T× Tây Ðô ðªn Tân Thu§n ð«u
vào tay Bình Ð¸nh Vß½ng, chß tß¾ng tôn Vß½ng là ÐÕi Thiên Hành Hóa, sau có bäng dø vi®c gì, ð«u dùng 4
chæ ðó.
Vua Minh m¤t, Thái tØ Chiêu C½ lên n¯i ngôi, cäi niên hi®u là Tuyên ÐÑc, xu¯ng chiªu ðÕi xá, ðÕi
lßþc r¢ng: "Phß½ng pháp th¯ng tr¸ nh¤t là yên dân; có lòng thß½ng dân, trß¾c hªt phäi tha l²i l¥m. Giao Châu
thuµc vào nß¾c Tàu ðã 20 nåm, vçn giæ lòn bÕn ngh¸ch, ð¬ phäi dùng ðªn quân. Nhân tình ai chä mu¯n yên,
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dùng ðªn binh cûng không bän chí tri«u ðình; ð«u b·i ngß¶i c¥m quy«n, phü tuy không phäi ðß¶ng, m¾i
sinh ra nguy biªn, ðó là b¤t ð¡c dî, b¡t tµi th§t cûng ðáng thß½ng. Nay ra ân khoan tha, phàm các ngh¸ch
phÕm ðã b¡t ðßþc hay chßa b¡t ðßþc, ðã làm tµi hay chßa, thì ngày chiªu thß này ðªn, vô lu§n tµi l¾n hay
nhö, ð«u khoan tha hªt. NgoÕi tr× thuª chính cung quân lß½ng, còn nh¤t thiªt các vi®c mò châu, ðãi vàng,
n¤u mu¯i, l¤y chè ð«u phäi ðình bãi, trong nß¾c ðßþc giao d¸ch v¾i nhau, không c¤m ðoán".
Bình Ð¸nh Vß½ng tiªn ðánh thành Ðông Quan. Khi b¤y gi¶ trong thành tr¯ng r²ng. Tr¥n Trí t× Ngh®
An tr¯n v«, ð¡p lûy c¯ thü; bao nhiêu tinh binh mãnh tß¾ng còn · Ngh® An cä. Vß½ng l¤y c¾ gi£c ð¬ nhi«u
quân · mµt thành væng ch¡c, chßa th¬ ðánh l¤y ngay ðßþc, bèn chia cho Lê Tri®n, Lê Khä dçn quân tu¥n
giäi ð¤t Ðà Giang, Tuyên Quang, ð¬ ch©n ðß¶ng vi®n binh Vân Nam kéo sang; Lê B¸, Lê ÐÕi dçn quân tu¥n
giäi ð¤t Khoái, H°ng, B¡c, LÕng, ð¬ tuy®t ðß¶ng vi®n binh Quäng Tây; Lê L-, Lê Xí thêm quân tiªn bÑc các
thành thuµc Ðông Ðô, thanh thª quân r¤t l¾n. Trí ðßa thß b÷c sáp c¤p báo cho Lý An, Phß½ng Chính phäi v«
cÑu n½i cån bän, hai ngß¶i li«n vßþt bi¬n v« Ðông Ðô, chï ð¬ Thái Phúc · lÕi giæ thành Ngh® An. Vß½ng sai
Lê Ngân vây thành Ngh® An, tñ mình ðem ðÕi quân theo chân An, ðªn ðâu qu§n huy®n ð«u hàng. Vua Minh
nghe thành Ðông Quan nguy c¤p, sai Vß½ng Thông, Mã Anh lînh 5 vÕn quân, g°m cä vi®n binh Vân Nam
tiªn sang. Lê Khä ðón ðánh · c¥u Xa Lµc phá ðßþc toán quân ðó. Vß½ng Thông, Phß½ng Chính, Mã KÏ lÕi
chia làm 3 ðÕo quân (C± S·, Sa Ðôi, Thanh Oai) ðón ðánh, Lê Tri®n phøc binh · cánh nµi C± Lãm (Thuµc
Thanh Oai) ðánh ngang hông quân Mã KÏ, KÏ cùng Phß½ng Chính phäi lui, hµi v¾i Vß½ng Thông; khi quân
Minh ðã vào sâu, phøc binh b¯n m£t n±i lên, ðánh nhau to · T¯t Ðµng, Chúc Ðµng, chém ðßþc Thßþng thß
Tr¥n Hþp, quân Minh thua to, chªt ðu¯i r¤t nhi«u, dòng sông Ninh Giang ð¥y xác, nß¾c không chäy ðßþc.
Thông, Chính và KÏ chï chÕy ðßþc mµt thân, Lê L- th×a th¡ng ðu±i theo, tiªn sát ðªn Ðông Ðô. Vß½ng ðßþc
báo ti®p, sai Tr¥n Hãn ðem thüy quân tiªn lên sông Nghi Lûng ra Hát Giang, hµi h÷p v¾i bµ binh · bªn Ðông
Bµ Ð¥u, Vß½ng tñ c¥m quân ðªn thÆng phía nam thành ÐÕi La, ðánh giáp b¯n m£t, các hào ki®t · kinh và lµ,
th± tù các biên tr¤n ð«u kéo ðªn quân môn, xin ra sÑc c¯ ðánh, Thông và Chính · trong thành, quân khí tän
mát hªt cä, ð«u phäi phá chuông Quy Ði«n và vÕc Ph± Minh ra ðúc súng ðÕn, ngày mµt cùng quçn, duy chï
li«u chªt ng°i ðþi vi®n binh; chúng m§t sai Hà Trung mang bi¬n lën ra ði xin thêm quân, b¸ phøc binh cüa ta
b¡t ðßþc. T× ð¤y các phü huy®n thuµc Ðông Ðô ð«u hß·ng Ñng v¾i Vß½ng, hi®u l®nh cüa Minh không thi
hành ðßþc næa.
Vß½ng chia các lµ thuµc Ðông Ðô làm 4 ðÕo, ð£t ra quan thuµc, và tu¥n ki¬m cØa bi¬n, ð¬ b¡t quân
Minh chñc mang thß tr¯n v« B¡c.
Th¶i b¤y gi¶ thành Ðông Quan cùng quçn quá, Vß½ng mu¯n nhân lúc chúng kh¯n ð¯n b¡t hiªp
chúng phäi hòa kéo quân v« B¡c. Vß½ng Thông kª cùng, quân vi®n tuy®t, cûng phäi sai ngß¶i c¥u hòa, mà
lÕi sþ vua Minh b¡t tµi, xin theo chiªu thß nåm Vînh LÕc, bäo phäi l§p con cháu nhà Tr¥n, khuyên Vß½ng tìm
l¤y con cháu nhà Tr¥n mà l§p lên. G£p lúc b¤y gi¶ có H° Ông là con ðÑc ån mày, giä xßng là cháu 3 ð¶i
Tr¥n Húc tên là Du, Vß½ng mu¯n nh¶ vào ðó ð¬ hß·ng Ñng v¾i ngß¶i Minh, m¾i l§p tên ¤y lên, ð±i tên là
Cao (niên hi®u Thi®u Khánh), t× ð¤y ðßa thß cho ngß¶i Minh l¤y tên Tr¥n Cao làm Th¯ng qu¯c. Thông cûng
mßþn c¾ ðó cho chóng thành hòa ngh¸. Ngß¶i trong nß¾c có lû tên Tr¥n Phong ðã nh§n quan tß¾c cüa
Minh, sþ hòa ngh¸ mà thành thì t¤t chªt, ðßa l¶i phän gián, vi®n dçn vi®c Tr¥n Hßng ÐÕo sai ðøc thuy«n ð¬
cho ngß¶i Nguyên chªt chìm mà d÷a Vß½ng Thông, Thông tin l¶i ðó, lÕi ðào hào, ð£t ð°n canh, làm kª c¯
thü, Vß½ng gi§n, li«n tuy®t giao v¾i Vß½ng Thông, sai chß tß¾ng ðánh thành Tam Giang. (Chï huy cüa Minh
là Lßu Thanh ð¥u hàng, quân th± có kë nói l¶i khinh mÕn, Thanh m¡ng r¢ng: th¢ng Mán vô l-, ð¤y là Hoàng
ðª cüa lû mày) các thành l¥n lßþt ðßa tin xin qui thu§n. Vß½ng tiªn ðóng · B° Ð« (b¶ b¡c sông Nhî, có 2 cây
b° ð«, nên l¤y mà g÷i tên ð¤y ¤y), xây t¥ng l¥u · b¶ sông, cao ngang tháp Báo Thiên, ð¬ xem ðµng tînh cüa
ngß¶i Minh. Hào ki®t · các lµ v¯n ghét sñ hà ngßþc cüa ngß¶i Minh, tranh nhau ðªn dâng kª sách xin
Vß½ng ðánh g¤p (có Võ Cñ Luy®n, ngß¶i Ðß¶ng An dâng ki¬u xe có mui g÷i là Phi mã, Vß½ng sai theo mçu
¤y mà chª ra). Thông · trong thành không biªt làm cách nào ðßþc, lÕi sai sÑ c¥u hòa, mà sai Phß½ng Chính
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lén ðem quân ra t§p kích; Vß½ng sai Lê L-, Lê Xí ðßa quân thiªt ðµt xông ra ðánh quân Minh · My Ðµng
(nay là Hoàng Mai); Thông ðem hªt quân tinh nhu® · trong thành ra giáp công, voi cüa L- và Xí sa xu¯ng l¥y,
b¸ quân Minh b¡t ðßþc (L- không ch¸u khu¤t, b¸ hÕi; Xí tr¯n thoát, ðªn yªt kiªn Vß½ng · B° Ð«, kêu lên 3 l¥n
sinh hoàn). Vß½ng nói: "L²i tÕi L- quen th¡ng r°i khinh ð¸ch, ta ðã nhi«u l¥n rån bäo r°i, quä nhiên b¸ hÕi".
LÕi càng thúc quân vây cØa thành. Thông lÕi ðßa thß cho Vß½ng xin bãi binh mà c¥u phong cho Tr¥n Cao,
sai sÑ sang c¯ng nhà Minh. Vß½ng b¢ng lòng nghe theo.
Trß¾c kia tr§n thua · T¯t Ðµng, Thßþng thß Tr¥n Hþp tØ tr§n, vi®c ðªn tai vua Minh, ðình th¥n Minh
tranh nhau nói: "T× khi Hoàng Phúc b¸ tri®u v«, trung quan Mã KÏ sang thay, khích thành biªn loÕn · Giao
Chï, xin lÕi cho Hoàng Phúc sang nh§m chÑc cû, thì loÕn · Giao Chï tñ nhiên yên ðßþc, vua Minh nghe l¶i,
sai Li-u Thång ðem quân cÑu vi®n thành Ðông Quan, và sai Phúc ði tòng quân, chia làm 2 ðÕo quân: Li-u
Thång ði ra cØa Pha Lûy (LÕng S½n là chính binh, Mµc ThÕnh ði ra cØa Lê Hoa (Tuyên Quang) làm quân Ñng
cÑu cho Li-u Thång, Bình Ð¸nh Vß½ng nghe tin vi®n binh cüa Minh s¡p ðªn, tß¾ng sî ð«u khuyên Vß½ng
ðánh g¤p thành Ðông Quan, ð¬ tuy®t quân nµi Ñng. Vß½ng nói: "Ðánh thành là hÕ sách; không b¢ng dßÞng
lñc súc nhu® ð¬ ch¶ vi®n binh cüa chúng, phá tan vi®n binh, t¤t chúng phäi hàng: thª là nh¤t cØ lßÞng ð¡c,
m¾i là kª vÕn toàn". Vß½ng bèn ð£t quân phòng thü nghiêm m§t, chu¦n b¸ ð¯i phó v¾i ð¸ch; l¤y c¾ thành
Xß½ng Giang là con ðß¶ng mà ngß¶i Minh ði hay v« t¤t phäi qua, trß¾c hªt sai Tr¥n Hãn ðánh l¤y thành ðó,
và b¡t các ðÕo LÕng S½n, B¡c Giang, Tuyên Quang, Tam Ð¾i d÷n quang cánh ð°ng ð¬ tránh vi®n binh cüa
ð¸ch. Vß½ng lÕi bäo chß tß¾ng r¢ng: "Quân gi£c v¯n khinh ta dút dát, chúng nghî r¢ng ðÕi quân chúng kéo
ðªn, ta nghe t¤t sþ, không bàn ðªn tình hình ðßþc hay thua, quân cÑu c¤p chï c¥n ðªn mau chóng là h½n. Ði
g¤p mµt ngày b¢ng hai ba ngày, chính là phÕm vào binh pháp, trong binh pháp nói: "Ði hàng 500 d£m ð¬ xu
lþi là thßþng tß¾ng què". Nay ta nhàn r²i, ðþi ð¯i phó v¾i quân chúng ði v¤t vä, khó nh÷c, thì làm gì mà
không th¡ng. Bèn sai Lê Sát, Lê Nhân ðem quân mai phøc · äi Chi Lång ðþi quân ð¸ch. B¤y gi¶ Lê Lñu là
tß¾ng giæ cØa Pha Lûy bö quân äi lui v« giæ · Chi Lång, Li-u Thång th×a th¡ng ðu±i theo, ði ðªn ðâu cûng
không ai dám kháng cñ, càng tö ra m£t kiêu ngÕo; Vß½ng lÕi sai ngß¶i ðªn quân môn cüa Thång xin l§p Tr¥n
Cao, Thång nh§n thß không thèm m· xem, cÑ dçn quân thÆng tiªn. Tr¥n Dong nói v¾i Lý Khánh r¢ng: "Chí
cüa Th¯ng binh kiêu l¡m r°i, quân ð¸cg quy®t trá l¡m, biªt ðâu chúng không làm ra thª yªu ð¬ dØ ta; hu¯ng
chi trong s¡c thß d£n r¢ng Lê Lþi chï chuyên dùng cách mai phøc mà th¡ng, ta không nên khinh ð¸ch",
Khánh bäo v¾i Thång, Thång không h« ð¬ ý, ði thÆng ðªn ch² mai phøc, Lê Sát tung phøc binh ra ðánh giáp
b¯n m£t, chém Li-u Thång · núi Mã Yên. Thôi Tø nghî r¢ng thành Xßng Giang chßa b¸ phá, thu nh£t dß
chúng kéo ðªn, khi ðªn n½i biªt thành b¸ hãm r°i, li«n ð¡p lûy · giæa cánh ð°ng ruµng ð¬ tñ v®, g£p lúc có
mßa gió to, ngß¶i và ngña chï trông nhau không ði ðßþc bß¾c nào; Vß½ng sai chß quân ðªn vây kín, b¡t
s¯ng ðßþc Thôi Tø, Hoàng Phúc và vài vÕn tù binh. Tø không ch¸u khu¤t, Vß½ng truy«n giªt ði. Còn Phúc vì
trß¾c ðã nh§m chÑc B¯ chính, h½i ðßþc lòng dân, không nÞ gia hÕi. Phúc nhân xin tß½ng kiªn v¾i Vß½ng
Thông ð¬ ði«u ðình vi®c giäng hòa bãi binh.
Lúc b¤y gi¶ quân Minh chÕy tr¯n ð«u b¸ b¡t v« tay trë møc ð°ng, ho£c tay ngß¶i ti«u phu, không sót
ðßþc m¯ng nào.
T±ng binh Vân Nam là Mµc ThÕnh giæ nhau v¾i Lê Khä · cØa Lê Hoa, Vß½ng li®u tính Mµc ThÕnh
tu±i già t×ng träi nhi«u, t¤t là ng°i xem Li-u Thång thành bÕi thª nào, chßa ch¸u khinh tiªn, bàn m§t bäo Lê
Khä cÑ ð£t phøc binh mà ch¶, ch¾ có ðánh; ðªn khi quân Thång b¸ hÕi, Vß½ng l¤y s¡c thß, ¤n tín ðã b¡t
ðßþc ðßa ðªn cho ThÕnh biªt, quân ThÕnh sþ tan vÞ, Lê Khä th×a thª ðÕi phá ThÕnh · ngòi Lãnh Thüy,
ThÕnh chï chÕy ðßþc mµt ngß¶i mµt ngña. Vß½ng ðßa Hoàng Phúc ðªn thành Ðông Quan, Thông lo sþ, t§p
h÷p tß¾ng sî bàn lu§n r¢ng: "Thành không th¬ giæ ðßþc, mà ðánh không th¬ th¡ng, không gì b¢ng toàn quân
tr· v« B¡c". Bèn sai S½n Th÷ ðßa thß c¥u hòa, xin m· cho con ðß¶ng v« nß¾c, Vß½ng ßng cho, tß¾ng sî và
qu¯c dân ph¥n nhi«u oán gi§n quân gi£c, xin v¾i Vß½ng giªt hªt ði, duy Nguy-n Trãi · trong vån phòng cüa
Vß½ng, th¤y thß b÷c sáp cüa thông nói r¢ng không nên vì mµt mänh ð¤, mà b¡t quân lính ði xa xôi vÕn d£m,
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túng xØ có l¤y ðßþc, cûng không th¬ giæ ðßþc; cho nên Trãi chü hòa ngh¸. Sau cùng, Vß½ng cûng theo l¶i
¤y, sau giäi vây, cùng Vß½ng Thông th« · phía nam thành, h©n ðªn ngày 12 tháng 12 thì ban sß. Vua Minh
xu¯ng chiªu bãi quân Nam chinh.
Trß¾c kia Bình Ð¸nh Vß½ng sai Nguy-n Trãi làm bÑc thß ðÑng tên Tr¥n Cao tr¥n tình c¥u phong (1
bän ðßa vàio quân môn Li-u Thång, 1 bän ðßa quân môn Mµc ThÕnh), thß ðó ðßa lên vua Minh h÷p qu¥n
th¥n bàn ð¸nh. Trß½ng Phø nói: "Quân sî khó nh÷c ðªn vài nåm, m¾i l¤y ðßþc ð¤t ¤y, sao lÕi nghe l¶i xin xäo
quy®t cüa lê Lþi, xin cÑ cho quân ði ðánh". Ki¬n Nghîa, Hà Nguyên Cát cûng nói: "Không có danh ngîa gì mà
bö ð¤t, chï ð¬ thiên hÕ th¤y sñ suy yªu cüa mình". Chï có mµt mình Dß½ng Sî KÏ nói: "T× nåm Vînh LÕc ðªn
nay, quân möi m®t, dân cùng kh¯n, không gì b¢ng theo y l¶i xin cüa ð¸ch, có th¬ chuy®n h÷a ra phúc ðßþc,
vä lÕi vua Thành T± s½ tâm là l§p con cháu h÷ Tr¥n, ðó là vi®c th¸nh ðÑc, sao lÕi bäo là vô danh? Ð¶i Hán bö
Châu Nhai, ti«n sØ cho là vinh, sao lÕi bäo là th¸ nhßþc?". Vua Minh nghe theo l¶i này. Ðªn khi Li-u Thång b¸
hÕi, báo tin ðªn, li«n sai La Nhû Kính mang thß sang phong cho Tr¥n Cäo làm An Nam Vß½ng, mà tri®u
Vß½ng Thông v« B¡c. Chiªu thß chßa ðªn n½i, Vß½ng Thông ðã thi®n ti®n cùng Vß½ng làm l- · dß¾i thành.
Vß½ng sai b°i th¥n Lê Cänh Quang m· t¶ bi¬u cùng gia nô cüa Thông ðßa v« Yên Kinh, và giä cä ¤n H± phù
b¢ng bÕc cüa Li-u Thång, cùng sách kê s¯ møc quan quân và ngña ð® ðªn Yên Kinh.
Vß½ng Thông giäi binh quy«n v« B¡c, quân bµ ði qua sông trß¾c, quân thüy n¯i theo, qu¯c dân oán
ngß¶i Minh tàn kh¯c, xin Vß½ng giªt ði, Vß½ng hi¬u dø r¢ng: "Phøc thù báo oán là thß¶ng tình cüa dân
chúng, nhßng không mu¯n giªt ngß¶i là lòng ngß¶i có nhân; dæ kÏ thöa lòng cåm gi§n mµt lúc, ð¬ ch¸u tiªng
giªt ngß¶i ðã ð¥u hàng; sao b¢ng ð¬ s¯ng mÕng Ñc vÕn ngß¶i ð¬ t¡t ðßþc n²i kh± chiªn tranh". li«n truy«n
l®nh c¤p cho thuy«n, do Phß½ng Chính nh§n lînh, ðß¶ng bµ c¤p lß½ng ån, do Hoàng Phúc nh§n lîng, ð«u
ðªn dinh B° Ð« bái bi®t, lû Phß½ng Chính x¤u h± và cäm ðµng ðªn chäy nß¾c m¡t.
Vß½ng Thông v« B¡c, tính s¯ t±n thß½ng, còn s¯ng tr· v« có 2 ph¥n 10. Vua Minh höi tµi Vß½ng
Thông bö ð¤t mà ban sß, r°i giam vào nhà ngøc C¦m Y, tha khöi chªt, xóa bö tên trong quan t¸ch, và gØi t¶
dø sang nß¾c ta, v« vi®c tri«u c¯ng nh¤t thiªt phäi theo l® cû nåm H°ng Vû.
CHUNG T„T

