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Lê Thái Tổ (chữ Hán: 黎太祖) tên húy là Lê Lợi (chữ Hán: 黎利), là người khởi xướng khởi 

nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của vương triều nhà Hậu Lê, 

triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam (tính cả Lê sơ và Lê Trung hưng). Ông sinh năm 

1385[2] và mất năm 1433, ở ngôi gần 6 năm, thọ 49 tuổi. 
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 Tiểu sử 

Lê Thái Tổ (黎太祖), húy Lê Lợi (黎利). Tổ bốn đời của Lê Lợi là Lê Hối, người Thanh Hóa. 

Một hôm đến vùng núi Lam Sơn thấy cảnh đất lành chim đậu, ông dời nhà về đây. Lê Hối lấy bà 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh ra Lê Đinh, tức là ông nội của Lê Lợi. Lê Đinh lấy bà Nguyễn 

Thị Quách sinh ra hai người con là Lê Tòng và Lê Khoáng. Lê Khoáng lấy bà Trịnh Thị Ngọc 

Thương sinh được ba người con: Lê Học, Lê Trừ và Lê Lợi. 
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Lê Lợi sinh vào giờ tý ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385 đời nhà Trần. 

Bối cảnh lịch sử 

Sau khi bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô (Thanh Hóa) và giết hàng loạt quần 

thần trung thành với nhà Trần, tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của Trần 

Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ. 

Triều đình nhà Minh (Trung Quốc), vốn rất muốn xâm lăng Đại Ngu, đã nhân cơ hội Hồ Quý Ly 

cướp ngôi nhà Trần để đưa quân tràn vào đất Việt năm 1407. Hồ Quý Ly liên tục thất bại và đến 

tháng 6 năm 1407, thì bị bắt cùng các con trai là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương. Vương 

triều Hồ và nước Đại Ngu sụp đổ. 

Nhà Minh thực hiện chính sách xóa bỏ nền Văn minh sông Hồng bằng các cách như đốt, phá và 

chở về Yên Kinh tất cả các loại sách, văn bia có nói về dân Việt, của dân Việt tạo lập, thiến hoạn 

đàn ông người Việt, khiến cư dân Việt rất uất ức và căm giận. Hơn 1.000 năm, các triều đình 

Trung Quốc không đồng hóa được văn hóa Việt, nên việc làm của nhà Minh đã đem lại một kết 

cục xấu cho sự đô hộ của họ. 

 Khởi nghĩa Lam Sơn 

Bài chi tiết: Khởi nghĩa Lam Sơn 

 Khởi nghĩa 

Mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt, đồng chí hướng như Nguyễn 

Trãi[3], Trần Nguyên Hãn, Lê Văn An, Lê Sát, Lưu Nhân Chú,... tất cả 50 tướng văn và tướng võ 

(trong đó có 19 người đã từng kết nghĩa anh em nguyện cùng chí hướng với nhau ở hội thề Lũng 

Nhai, năm 1416), chính thức phất cờ khởi nghĩa (khởi nghĩa Lam Sơn). Đồng thời ông tự xưng là 

Bình Định Vương và kêu gọi dân Việt đồng lòng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược Minh cứu 

nước. 

 Gian nan ở vùng núi Thanh Hóa 

Trong thời gian đầu, lực lượng của quân Lam Sơn chỉ có vài ngàn người, lương thực thiếu thốn, 

thường chỉ thắng được vài trận nhỏ và hay bị quân Minh đánh bại. Hoạt động trong thời này chủ 

yếu ở vùng núi Thanh Hóa. Có những lúc Lê Lợi và quân Lam Sơn phải trốn chạy.[4] 

Bị quân Minh vây đánh nhiều trận, quân Lam Sơn khốn đốn ba lần phải rút chạy lên núi Chí 

Linh những năm 1418, 1419, 1422 và một lần cố thủ ở Sách Khôi năm 1421. Một lần bị quân 

Minh vây gắt ở núi Chí Linh (có sách ghi năm 1418, có sách ghi năm 1419), quân sĩ hết lương, 

anh em kết nghĩa của Lê Lợi là Lê Lai theo gương Kỷ Tín (tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang 

thời chiến tranh Hán-Sở) phải đóng giả làm Lê Lợi, dẫn một toán quân ra ngoài nhử quân Minh. 

Quân Minh tưởng là bắt được chủ tướng Lam Sơn nên lơ là phòng bị, Lê Lợi và các tướng lĩnh 

thừa cơ mở đường chạy thoát. Lê Lai bị quân Minh giải về Đông Quan và giết chết. 
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Ngoài quân Minh, Lê Lợi và quân Lam Sơn còn phải đối phó với một bộ phận các tù trưởng 

miền núi tại địa phương theo nhà Minh và quân nước Ai Lao (Lào) bị xúi giục hùa theo. Dù gặp 

nhiều gian nan, quân Lam Sơn mấy lần đánh bại quân Ai Lao. Tuy nhiên do lực lượng chưa đủ 

mạnh nên Lê Lợi thường cùng quân Lam Sơn phải ẩn náu trong rừng núi, nhiều lần phải ăn rau 

củ và măng tre lâu ngày; có lần ông phải giết cả voi và ngay cả con ngựa đang cưỡi của mình để 

cho tướng sĩ cùng ăn. 

Trước tình thế hiểm nghèo, Lê Lợi phải xin giảng hòa với quân Minh năm 1423. Đến năm 1424, 

khi quân lực và lương thực được củng cố, lại thấy quân Minh bắt giết sứ giả, nên Lê Lợi liền 

tuyệt giao cắt đứt giảng hoà. 

 Tiến vào nam 

Theo kế của Nguyễn Chích, năm 1424 Lê Lợi quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. 

Trên đường đi, quân Lam Sơn hạ thành Đa Căng, đánh lui quân cứu viện của viên tù trưởng địa 

phương theo quân Minh là Cầm Bành. Sau đó quân Lam Sơn tiếp đánh thành Trà Long (hay Trà 

Lân). Tướng Minh là Trần Trí mang quân từ Nghệ An tới cứu Cầm Bành, bị quân Lam Sơn đánh 

lui. Lê Lợi vây Cầm Bành, Trần Trí đóng ngoài xa không dám cứu. Bị vây ngặt lâu ngày, Cầm 

Bành phải đầu hàng. 

Lê Lợi sai Đinh Liệt mang quân vào đánh Nghệ An, lại mang quân chủ lực cùng tiến vào, Trần 

Trí bị thua liền mấy trận phải rút vào thành cố thủ. 

Lý An, Phương Chính từ Đông Quan vào cứu Trần Trí ở Nghệ An, Trí cũng mang quân ra ngoài 

đánh. Lê Lợi dùng kế nhử đối phương đến sông Độ Gia và phá tan quân giặc. Trần Trí chạy về 

Đông Quan, còn An và Chính lại chạy vào thành Nghệ An. 

Tháng 5 năm 1425, Lê Lợi lại sai Đinh Lễ đem quân ra đánh Diễn Châu, quân Minh thua chạy 

về Tây Đô (Thanh Hoá). Sau đó ông lại điều Lê Sát, Lưu Nhân Chú, và Lý Triện tiếp ứng cho 

Đinh Lễ đánh ra Tây Đô, quân Minh ra đánh lại bị thua phải rút vào cố thủ trong thành. 

Lê Lợi một mặt siết vòng vây quanh thành Nghệ An và Tây Đô, mặt khác sai Trần Nguyên 

Hãn,Doãn Nỗ, Lê Đa Bồ đem quân vào nam đánh Tân Bình, Thuận Hoá. Tướng Minh là Nhậm 

Năng ra đánh bị phá tan. Sau đó Lê Lợi lại sai Lê Ngân, Lê Văn An mang thủy quân tiếp ứng 

cho Trần Nguyên Hãn chiếm đất Tân Bình, Thuận Hoá. Quân Minh phải rút vào cố thủ nốt. 

Như vậy đến cuối năm 1425, Lê Lợi làm chủ toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở vào, các thành của 

đối phương đều bị bao vây. 

 Chiến thắng Tốt Động-Chúc Động 

Bài chi tiết: Trận Tốt Động-Chúc Động 

Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh bắc tiến. Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, 

Trịnh Khả, Lý Triện ra phía Tây bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông bắc; Đinh Lễ, Nguyễn 

Xí ra đánh Đông Quan. 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Tri%E1%BB%87n
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Lý Triện tiến đến gần Đông Quan gặp Trần Trí kéo ra, liền đánh bại Trần Trí. Nghe tin viện binh 

nhà Minh ở Vân Nam sắp sang, Triện chia quân cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ra chặn quân 

Vân Nam, còn Lý Triện và Đỗ Bí hợp với quân Đinh Lễ, Nguyễn Xí đánh Đông Quan. 

Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân Nam. Quân Vân Nam chạy về cố thủ ở thành Xương 

Giang. Trần Trí thấy mất viện binh bèn cầu viện Lý An ở Nghệ An. Lý An và Phương Chính để 

Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, mang quân vượt biển ra cứu Đông Quan. Lê Lợi liền giao 

cho Lê Văn An, Lê Văn Linh vây thành, còn mình kéo đại quân ra bắc. 

Vua Minh sai Vương Thông, Mã Anh mang quân sang tiếp viện. Thông hợp với quân ở Đông 

Quan được 10 vạn, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ. Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ 

Liêm, lại đánh luôn cánh quân của Chính. Cả hai tướng thua chạy, về nhập với quân Vương 

Thông ở Cổ Sở. Lý Triện lại tiến đánh Vương Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua 

phải rút về Cao Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí. 

Đinh Lễ, Nguyễn Xí đem quân đến đặt phục binh ở Tốt Động, Chúc Động. Nhân biết Vương 

Thông định chia dường đánh úp Lý Triện, hai tướng bèn tương kế tựu kế dụ Thông vào ổ mai 

phục Tốt Động[5]. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn 

quân bị bắt sống. Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông Quan. 

Sử chép ba đạo quân ra bắc của Lê Lợi chỉ có tổng số 9000 người. Các nhà nghiên cứu cho rằng 

con số đó chưa chính xác vì các trận đánh của ba đạo quân này đều có quy mô khá lớn và lực 

lượng quân Minh sang nhập vào khá đông, do đó để giành thắng lợi, 3 cánh quân (sau đó lại chia 

thành 4) chắc phải đông hơn. Với một vài ngàn người khó đương nổi lực lượng đông và mạnh 

của quân Minh như vậy. Căn cứ sách Đại Việt thông sử, khi quân Minh sắp rút về, Lê Lợi đã bàn 

với các tướng, đại ý rằng: quân Lam Sơn hiện có tổng số 35 vạn, ông dự định sẽ cho 15 vạn về 

làm ruộng và tuyển lấy 10 vạn làm quân thường trực của triều đình. Qua đó thì thấy những cánh 

quân ra bắc phải có một vài vạn mỗi cánh quân. 

Lê Lợi được tin thắng trận liền sai Trần Nguyên Hãn, Bùi Bị chia hai đường thủy bộ tiến ra gần 

Đông Quan. 

 Lập Trần Cảo 

Bài chi tiết: Trần Cảo (vua) 

Vương Thông thua chạy không dám ra đánh, viện cớ tìm lại tờ chiếu của vua Minh năm 1407 khi 

đánh nhà Hồ, có nội dung muốn lập lại con cháu nhà Trần[6] ra điều kiện với Lê Lợi rằng Thông 

sẽ rút về nếu Lê Lợi lập con cháu nhà Trần làm vua. 

Lê Lợi vì đại cuộc, muốn quân Minh nhanh chóng rút về nên đồng ý. Ông sai người tìm được 

Trần Cảo[7] bèn lập làm vua, còn ông tự xưng là Vệ quốc công. 

Vương Thông ngoài mặt giảng hòa nhưng lại sai quân đào hào cắm chông phòng thủ và mật sai 

người về xin cứu viện. Lê Lợi biết chuyện liền cắt đứt giảng hòa. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_Kh%E1%BA%A3
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A3_Anh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%97_B%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-4
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Hi%E1%BB%87p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BD_L%C6%B0%E1%BB%A3ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_C%E1%BA%A3o_(vua)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_C%E1%BA%A3o_(vua)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_C%E1%BA%A3o_(vua)
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 Vây thành Đông Quan 

Sau khi cắt đứt giảng hoà, Lê Lợi sai các tướng đi đánh chiếm các thành ở Bắc bộ như Điêu Diêu 

(Thị Cầu, Bắc Ninh), Tam Giang (Tam Đái, Phú Thọ), Xương Giang (phủ Lạng Thương), Kỳ 

Ôn, không lâu sau đều hạ được. 

Đầu năm 1427, ông chia quân tiến qua sông Nhị, đóng dinh ở Bồ Đề[8], sai các tướng đánh thành 

Đông Quan. Ông đặt kỷ luật quân đội rất nghiêm để yên lòng nhân dân. Do đó quân Lam Sơn đi 

đến các nơi rất được lòng dân. 

Tướng Minh là Thái Phúc nộp thành Nghệ An xin hàng. Lê Lợi sai Thượng thư bộ Lại là 

Nguyễn Trãi viết thư dụ đối phương ở các thành khác ra hàng. 

Nhân lúc quân Lam Sơn vây thành có vẻ lơi lỏng, quân Minh ở Đông Quan ra đánh úp. Lê Triện 

tử trận ở Từ Liêm, Đinh Lễ và Nguyễn Xí bị bắt ở Thanh Trì. Sau Đinh Lễ bị giết, Nguyễn Xí 

trốn thoát được. 

 

 

 

 Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang 

Bài chi tiết: Trận Chi Lăng - Xương Giang 

 
 

Trận Chi Lăng - Xương Giang năm 1427 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Ninh
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http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_%C4%91%E1%BB%81_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Ph%C3%BAc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Tri%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_Li%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_L%E1%BB%85
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_X%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Tr%C3%AC
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Chi_L%C4%83ng_-_X%C6%B0%C6%A1ng_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tr%E1%BA%ADn_Chi_L%C4%83ng_-_X%C6%B0%C6%A1ng_Giang.png
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Cuối năm 1427, vua Minh Tuyên Tông điều viện binh cứu Vương Thông, sai Liễu Thăng mang 

10 vạn quân tiến sang từ Quảng Tây; Mộc Thạnh mang 5 vạn quân từ Vân Nam kéo sang. Đây là 

hai tướng đã từng sang đánh Việt Nam thời nhà Hồ và nhà Hậu Trần. Theo các nhà nghiên cứu, 

con số 15 vạn của cả hai đạo quân có thể là nói thăng lên, trên thực tế nếu cộng số các đạo quân 

điều động từ các nơi thì tổng số chỉ có khoảng gần 12 vạn quân và cánh quân chủ lực là của Liễu 

Thăng. 

Nghe tin có viện binh, nhiều tướng muốn đánh để hạ gấp thành Đông Quan. Tuy nhiên, theo ý 

kiến của Nguyễn Trãi, Lê Lợi cho rằng đánh thành là hạ sách vì quân trong thành đông, chưa thể 

lấy ngay được, nếu bị viện binh đánh kẹp vào thì nguy; do đó ông quyết định điều quân lên chặn 

đánh viện binh trước để nản lòng đối phương ở Đông Quan. 

Đầu tiên, ông ra lệnh dời người ở những vùng đối phương đi qua như Lạng Giang, Bắc Giang, 

Quy Hoá, Tuyên Quang, để đồng không để cô lập đối phương. Biết cánh Liễu Thăng là quân chủ 

lực, ông sai Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Văn Linh, Đinh Liệt mang quân phục ở Chi Lăng, lại sai 

Lê Văn An, Lê Lý mang quân tiếp ứng. Đối với cánh quân Mộc Thạnh, ông biết Thạnh là viên 

tướng lão luyện, sẽ ngồi chờ thắng bại của Liễu Thăng mới hành động nên hạ lệnh cho Phạm 

Văn Xảo và Trịnh Khả cố thủ không đánh. 

Tướng trấn giữ biên giới là Trần Lựu liên tục giả cách thua chạy từ Ải Nam Quan về Ải Lưu rồi 

lại lui về Chi Lăng. Ngày 18 tháng 9 âm lịch, Thăng đuổi đến Chi Lăng. Trần Lựu lại thua, 

Thăng đắc thắng mang 100 quân kị đi trước. Ngày 20, Thăng bị phục binh của Lê Sát, Trần Lựu 

đổ ra chém chết. 

Các tướng thừa dịp xông lên đánh quân Minh, giết hơn 1 vạn quân, chém được Lương Minh, Lý 

Khánh tự vẫn. Tướng Minh còn lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về thành Xương Giang thế thủ 

nhưng đến nơi mới biết thành đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân ngoài đồng không. Lê Lợi 

sai Trần Nguyên Hãn chặn đường vận lương, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí tiếp ứng cho Lê Sát 

cùng sáp đánh, giết 5 vạn quân Minh ở Xương Giang. Hoàng Phúc và hơn 3 vạn quân bị bắt, 

Thôi Tụ không hàng bị giết. 

Mộc Thạnh nghe tin Liễu Thăng thua bèn rút chạy. Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đuổi theo chém 

hơn 1 vạn quân, bắt sống 1000 người ngựa. 

 Bình Ngô đại cáo 

Bài chi tiết: Bình Ngô đại cáo 

Vương Thông nghe tin hai đạo viện binh bị đánh tan, sợ hãi xin giảng hòa để rút quân. Lê Lợi 

đồng ý cho giảng hòa để quân Minh rút về nước. Ông cùng Vương Thông tiến hành làm lễ thề 

trong thành Đông Quan[9], hẹn đến tháng chạp âm lịch năm Đinh Mùi (1427) rút quân về. 

Lê Lợi đứng tên Trần Cảo là người đang làm vua trên danh nghĩa, sai sứ dâng biểu cho nhà Minh 

xin được phong. Vua Minh Tuyên Tông biết Lê Lợi không có ý tôn Cảo nhưng vì bị thua mãi 

nên đồng ý phong cho Trần Cảo làm An Nam quốc vương. 
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Tháng chạp, Vương Thông rút quân về nước. Các tướng muốn giết họ để trả thù tội ác đối với 

người Việt trong suốt thời gian Việt Nam dưới ách đô hộ của triều Minh, Lê Lợi không đồng tình 

vì muốn giữ hòa khí hai nước, cấp thuyền và ngựa cho quân Minh về. 

Lê Lợi sai Nguyễn Trãi thảo bài Bình Ngô đại cáo để bá cáo cho thiên hạ biết về việc đánh quân 

Minh[10]. Đây là áng văn chương nổi tiếng, rất có giá trị đời Lê, được coi là bản tuyên ngôn độc 

lập thứ hai của Việt Nam, sau bài thơ Nam quốc sơn hà. 

 Cai trị 

 Lên ngôi vua 

Sau khi quân Minh rút về, trên danh nghĩa Trần Cảo là vua Việt Nam. Theo sử sách, đầu năm 

1428, Trần Cảo tự biết mình không có công, lòng người không theo nên bỏ trốn vào châu Ngọc 

Ma (phủ Trấn Ninh), nhưng không thoát, bị bắt mang về và bị ép uống thuốc độc chết.[11] Một số 

nhà nghiên cứu nghi ngờ việc Cảo phải tự bỏ trốn mà cho rằng các tướng của Lê Lợi được lệnh 

sát hại Cảo, hoặc Cảo bị đe doạ phải bỏ trốn. Tuy nhiên, suy cho cùng Trần Cảo cũng chỉ là con 

bài chính trị để Lê Lợi đối phó với nhà Minh trong một giai đoạn cần thiết. Ngay nhà Minh, khi 

xâm lược Việt Nam lấy lý do lập con cháu nhà Trần thực chất chỉ là cớ để đánh nhà Hồ và rõ 

ràng không thực bụng. Nhà Minh lấy cớ lập con cháu nhà Trần nhưng lại đàn áp nhà Hậu Trần. 

Việc đó đã bị Nguyễn Biểu, sứ giả của vua Hậu Trần Trùng Quang Đế bóc trần. 

Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế năm 1428, tức là vua Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên vương triều nhà 

Lê. Ông khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành 

Đông Kinh vào năm Thuận Thiên thứ hai (1430). 

Lê Thái Tổ sai sứ sang Trung Hoa cầu phong, nhưng nhà Minh không chịu, bắt phải tìm con 

cháu nhà Trần lập làm vua. Sứ nhà Minh đi về hai ba lần, sau vua Thái Tổ sai các viên quan phụ 

lão trong nước làm tờ khai rằng con cháu vua Trần thật sự không còn ai nữa, và xin phong cho 

Lê Lợi làm vua nước Nam. Vua Minh thấy vậy mới thuận nên phong vương cho ông.[12] 

 Trị vì 

Thời kỳ dựng lại quốc gia Đại Việt của Lê Lợi thật khó khăn, do hậu quả tận diệt Văn hóa Việt 

Nam của nhà Minh trước đó. Các tài liệu, thư tịch, văn học, nghệ thuật bị tàn phá nặng nề; các 

học giả và người tài của Đại Việt bị bắt đem về Trung Quốc,… Nhưng sức bật của một nền văn 

minh có gốc rễ sâu bền là đáng kinh ngạc. 

Ngoài xây dựng kinh tế, nhà Lê còn phải đối phó với bạo loạn trong nước. Năm 1430, Lê Thái 

Tổ sai Thái tử Lê Tư Tề đi dẹp loạn tù trưởng Đèo Cát Hãn. Cát Hãn và con trai là Đèo Mạnh 

Vượng ra hàng.[13] 

Khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã chia nước ra làm bốn đạo, nay lại đặt thêm một đạo nữa gọi là Hải 

Tây đạo, gồm cả Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa. Trong các đạo, đạo nào cũng có 

quan Hành khiển để giữ sổ sách về việc quân-dân. Còn như các xã-thôn thì cứ xã nào có hơn 100 

người trở lên, gọi là đại xã, đặt ba người xã quan; xã nào có 50 người trở lên, gọi là trung xã, đặt 
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hai xã quan; xã nào có 10 người trở lên gọi là tiểu xã, đặt một người xã quan để coi việc trong 

xã. 

Về việc học hành, trường Quốc Tử Giám ở đất kinh đô để cho con cháu các quan viên và những 

người thường dân có khả năng vào học tập; mở nhà học và đặt thầy dạy nho học ở các phủ và các 

lộ. Rồi lại bắt các quan văn vũ từ tứ phẩm trở xuống phải vào thi Minh kinh khoa, nghĩa là quan 

văn thì phải thi kinh sử, quan vũ thì phải thi vũ kinh. Ở các lộ cũng mở khoa thi Minh kinh để 

cho những người ẩn dật ra ứng thí mà chọn lấy nhân tài[14]. 

Những người theo đạo Phật, đạo Lão cũng phải thi kinh điển những đạo ấy; hễ ai thi đỗ thì mới 

được làm sư hoặc làm đạo sĩ, ai thi trượt thì phải về quê làm ăn. 

Về luật pháp, Lê Thái Tổ cho đặt ra bộ luật mới theo như hình luật của nhà Đường: có tội xuy, tộ 

trượng, tội đồ, tội lưu và tội tử[14]. 

Về kinh tế, bấy giờ thường những người không công lao thì lắm ruộng nhiều nương, mà những 

kẻ phải đánh đông dẹp bắc, lúc về không có đất. Vì thế ông định ra phép quân điền để lấy công 

điền, công thổ mà chia cho mọi người, từ quan đại thần cho đến những người già yếu cô quả, ai 

cũng có một phần ruộng, khiến cho sự giàu nghèo ở trong nước khỏi chênh lệch[14]. 

 Thảm sát công thần, thay ngôi thái tử 

Nhà Hậu Lê hình thành và lập tức việc tranh chấp quyền lực giữa các phe cánh bắt đầu nảy sinh, 

xuất phát từ nhiều lý do. Một lý do là sự mâu thuẫn giữa những người đồng hương hoặc ít nhiều 

có thân thích với vua và những người có gốc tích từ các vùng khác. Lý do thứ hai là mâu thuẫn 

giữa các công thần trong việc lập tranh ngôi thái tử giữa con trưởng là Lê Tư Tề và con thứ là Lê 

Nguyên Long. 

Phe Lê Sát ủng hộ người con thứ Nguyên Long trong khi các tướng xuất thân từ kinh đô như 

Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn ủng hộ Tư Tề. Năm 1429, Lê Thái Tổ tin lời gièm pha nghi 

Phạm Văn Xảo làm phản nên bắt giết. Sau đó lại có người tố cáo Trần Nguyên Hãn tích trữ vũ 

khí làm phản. Lê Thái tổ sai người đi bắt. Thuyền đến giữa dòng, Trần Nguyên Hãn kêu vô tội 

và nhảy xuống sông tự vẫn. Nguyễn Trãi là anh em cô cậu với Trần Nguyên Hãn[15] cũng bị bắt 

giam một thời gian, sau vì không có bằng chứng buộc tội nên được thả ra. 

Người con cả Lê Tư Tề bị kết luận “mắc chứng điên khùng” nên bị phế truất. Con thứ Lê 

Nguyên Long được lập làm thái tử. 

Các nhà nghiên cứu thống nhất rằng những sự kiện trên thực chất là kết quả của sự thắng thế của 

phe Lê Sát trong triều đình mà thôi. Hơn nữa, những hành động của vua Thái Tổ để bảo vệ sự 

thống trị của nhà Lê cũng mang tính hệ thống. Đầu tiên là giết Trần Cảo. Sau đó giết Trần 

Nguyên Hãn là con cháu nhà Trần[16]. Tất cả những hành động đó đều nhằm khiến thiên hạ hết sự 

nhớ tiếc nhà Trần. Và Lê Tư Tề cũng là nạn nhân trong đó. 

Vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm thì qua đời vào ngày 22 tháng 8 nhuận âm lịch năm 1433, 

hưởng thọ 49 tuổi. Vì nhớ công Lê Lai chết thay cho mình ở núi Chí Linh trước kia, ông dặn lại 
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đời sau phải giỗ Lê Lai trước khi giỗ ông một ngày. Bởi thế đời sau truyền lại câu: “Hăm mốt Lê 

Lai, hăm hai Lê Lợi”. 

Lê Thái Tổ được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Thái tử Lê Nguyên Long 11 tuổi lên nối ngôi, 

tức là vua Lê Thái Tông. 

Thụy hiệu do Lê Thái Tông đặt cho ông là Thống Thiên Khải Vận Thánh Đức Thần Công Duệ 

Văn Anh Vũ Khoan Minh Dũng Trí Hoàng Nghĩa Chí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế. 

  

 

 

 

 

Nhận định 

 
 

Tượng đài Lê Lợi tại bùng binh Cây Gõ, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Về công lao, sự nghiệp 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư nhận xét về Lê Thái Tổ:[13] 
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“ 
Vua nhiệt tình, hăng hái dấy nghĩa quân đánh dẹp giặc Minh. Sau 10 năm thì thiên 

hạ đại định. Đến khi lên ngôi, đã ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt 

cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu nhập sách vở, mở mang 

trường học, có thể gọi là có mưu kế xa rộng mở mang cơ nghiệp. Song đa nghi, hiếu 

sát, đó là chỗ kém. ” 

Lê Lợi là vị vua có công đánh đuổi quân Minh, chấm dứt 20 năm Bắc thuộc lần thứ tư và sáng 

lập nhà Hậu Lê, triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. 

Sau thời kỳ độc lập hơn 400 năm kể từ thế kỷ 10, Đại Việt có nguy cơ trở lại thành quận huyện 

của Trung Hoa. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi đã chấm dứt 20 năm cai trị của nhà Minh 

tại Đại Việt và chấm dứt hẳn sự đô hộ của Trung Quốc thời phong kiến. 

Bởi công lao đó của ông nên đời sau còn nhớ nhà Lê khi bị nhà Mạc cướp ngôi và đó là một 

nguyên nhân khiến nhà Lê có thể trung hưng (1533). Thậm chí ngay cả khi con cháu triều Lê 

không còn nắm được thực quyền thì trên danh nghĩa vẫn là người đứng đầu thiên hạ. Chúa Trịnh 

làm phụ chính nhiều đời nhưng vẫn không dám cướp ngôi nhà Lê cũng bởi sợ dư luận còn nhớ 

công lao giành lại độc lập cho đất nước của nhà Lê[17]. 

Về cai trị, ông cũng là người thiết lập lại trật tự, quy củ của chế độ phong kiến các triều đại Lý, 

Trần trước đây mà các thế hệ vua sau tiếp tục củng cố, phát triển cao hơn nữa. 

Đến cuối đời ông đã có những quyết định sai lầm dẫn đến cái chết của những trung thần như 

Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo. Từ trước khi về trí sĩ, Trần Nguyên Hãn đã nói riêng với 

người thân cận: 

Nhà vua có tướng như Việt vương Câu Tiễn, cho nên, ta không thể yên hưởng vui sướng 

được. 

(Việt vương Câu Tiễn có tướng cổ dài, mép quạ, tức là tướng chim. Có thuyết cho rằng Trần 

Nguyên Hãn trực tiếp nói câu này với Nguyễn Trãi.) 

Tuy nhiên, xét về tổng thể Lê Lợi vẫn là một vị vua, tài năng, có công lớn trong việc đánh đuổi 

quân Minh, giành lại độc lập dân tộc Việt Nam. 

 Điểm giống với Hán Cao Tổ 

So với Hán Cao Tổ (Lưu Bang), vị hoàng đế sáng lập nhà Tây Hán, cuộc đời sự nghiệp của Lê 

Thái Tổ có nhiều điểm trùng hợp nhau: 

 Cả hai vua đều là con thứ ba trong nhà. Trên Lưu Bang có Lưu Bá, Lưu Trọng. Trên Lê 

Lợi có Lê Học, Lê Trừ. 

 Cả vua Lê và vua Hán đều xuất thân từ người áo vải, khởi nghĩa gặp rất nhiều gian nan 

trong nhiều năm đầu, về sau mới thuận lợi. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c_l%E1%BA%A7n_4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Lam_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_M%E1%BA%A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-16
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2u_Ti%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chim
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Cao_T%E1%BB%95
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 Khi gặp gian nguy, Lưu Bang phải nhờ Kỷ Tín ra hàng, lừa đối phương và bị Hạng Vũ 

giết. Lê Lợi cũng phải nhờ có Lê Lai theo gương Kỷ Tín để thoát nạn, Lê Lai bị quân 

Minh giết. 

 Sau khi lên ngôi, hai vua đều giết công thần khai quốc. 

 Về sau, cơ nghiệp của hai vua đều bị họ khác cướp ngôi con cháu, nhà Hán và nhà Lê đều 

bị gián đoạn một thời gian: nhà Tây Hán bị nhà Tân của Vương Mãng cướp ngôi còn nhà 

Lê bị nhà Mạc của Mạc Đăng Dung cướp ngôi. Tuy nhiên, cả hai triều đó đều hồi phục 

lại được. Nhà Đông Hán kế tục nhà Tây Hán và nhà Lê được trung hưng. 

 Sau khi qua đời, cả hai vua đều được đặt chữ "Cao". Lưu Bang là (Cao Tổ) Cao hoàng 

đế, Lê Lợi là (Thái Tổ) Cao hoàng đế. 

 Các truyền thuyết 

 Gươm thần Thuận Thiên 

Bài chi tiết: Thuận Thiên (kiếm) 

 
 

Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm), nơi có huyền thoại Lê Thái Tổ trả gươm cho rùa vàng. 

Sách Lam Sơn thực lục của Nguyễn Trãi chép: 

Khi ấy Nhà-vua cùng người ở trại Mục-sơn là Lê Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận 

thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma-viện, đêm thấy đáy nước sáng như bó đuốc 

soi. Quăng chài suốt đêm, cá chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dài hơn một 

thước, đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ (ngày chết của cha mẹ) nhà vua tới 

chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, nhà vua bèn hỏi: 

- Sắt nào đây? 

Thận nói: 

- Đêm trước quăng chài bắt được. 

Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, 

thấy nó có chữ "Thuận Thiên", cùng chữ "Lợi". 

Lại một hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuôi gươm đã mài-dũa thành hình, 

nhà vua lạy trời khấn rằng: 

- Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi liền nhau! 

Bèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi, bèn thành ra chuôi gươm. 

Tới hôm sau, lúc đêm, trời gió mưa, sớm ngày mai, hoàng hậu ra trông vười cải, bỗng 

thấy bốn vết chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng hậu cả kinh, vào gọi nhà vua ra 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1ng_V%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_M%C3%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_M%E1%BA%A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c_%C4%90%C4%83ng_Dung
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n#S.E1.BB.B1_tr.E1.BB.97i_d.E1.BA.ADy_v.C3.A0_s.E1.BB.A5p_.C4.91.E1.BB.95_c.E1.BB.A7a_nh.C3.A0_.C4.90.C3.B4ng_H.C3.A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_Thi%C3%AAn_(ki%E1%BA%BFm)
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ho%C3%A0n_Ki%E1%BA%BFm
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lam_S%C6%A1n_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ThapRua1.jpg
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vườn, được quả ấn báu, lại có chữ Thuận Thiên (sau lấy chữ này làm niên hiệu) cùng chữ 

Lợi. Nhà vua thầm biết ấy là của trời cho, lòng lấy làm mừng, giấu giếm không nói ra. 

Truyền thuyết kể tiếp rằng, sau Lê Lợi dùng thanh gươm báu đó làm gươm chiến đấu, 

xông pha chém địch nhiều trận, cuối cùng đuổi được quân Minh làm vua 

Đầu năm 1428, Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Thủy Quân. Ra giữa hồ, có 

Rùa Vàng nổi lên mặt nước, chắn trước thuyền của vua gọi to: 

- Hãy trả gươm thần cho ta! 

Lê Thái Tổ rút gươm trả, rùa vàng ngậm lấy gươm lặn xuống nước đi mất. Từ đó hồ Thủy 

Quân được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm. 

Có thuyết khác nói khác về truyện trả gươm. Đại ý khi thuyền của vua ra giữa hồ thì rùa vàng 

chắn trước. Vua Lê rút gươm chỉ vào Rùa Vàng, Rùa Vàng liền đớp lấy gươm của vua mà bơi đi. 

Vua Lê sai tát cạn hồ Thủy Quân để tìm lại gươm báu nhưng không thấy rùa đâu. 

  

Hồ ly phu nhân 

Truyền thuyết kể rằng[18] thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, tướng sĩ chạy tan tác 

mỗi người một nơi. Bị quân Minh đuổi, Lê Lợi trốn vào rừng, trông thấy xác một cô gái chết trên 

bãi cỏ. Ông rút gươm đào tạm một cái huyệt chôn cô gái và cầu khấn người chết phù hộ để thoát 

nạn. 

Quân Minh đuổi tới gần, Lê Lợi vội trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh là cỏ mọc 

cao. Quân Minh cho chó sục sạo, đánh hơi đến gốc cây. Thấy chó sủa ở gốc cây, quân Minh đâm 

bừa ngọn giáo vào trong, trúng đùi Lê Lợi. Ông vội lấy vạt áo chùi vết máu ở mũi giáo. Quân 

Minh rút giáo ra không thấy gì nhưng chó vẫn sủa. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì trong 

gốc cây có con cáo trắng chạy ra, chó săn ùa theo đuổi bắt. Quân Minh tưởng là chó sủa vì con 

cáo nên bỏ đi. 

Lê Lợi thoát nạn, cho rằng linh hồn người con gái đã chết hóa thành cáo cứu mình. Ông đến nấm 

mộ cô gái vái tạ. Sau này lên ngôi vua, ông truy tặng cô gái là Hồ ly phu nhân. 

Một thuyết khác cho rằng Lê Lợi chạy trốn cùng một người thân cận là Lê Tá, gặp xác cô gái 

mặc đồ trắng trôi trên bờ sông. Hai người vội vớt xác lên chôn cất tạm và trốn vào gốc cây rỗng 

ruột. Quân Minh dùng chó sục sạo đến gốc cây rồi đâm giáo vào trong, trúng đùi Lê Lợi. Lê Tá 

vội lấy áo lau máu trên giáo. Quân Minh định phóng ngọn giáo nữa vào thì thấy một con cáo 

trắng trong bụi chạy ra, đàn chó cùng nhau đuổi theo. Quân Minh tưởng là chỉ có cáo trong cây 

nên bỏ đi. Lê Lợi và Lê Tá cho rằng con cáo chính là linh hồn người con gái đã cứu mình. 

Sau ngày thắng lợi, Lê Thái Tổ lập miếu thờ người con gái, sắc phong là Bạch y thần nữ, con cáo 

trắng được phong là Bạch hồ thần nữ, gốc cây cổ thụ được phong là Dung thụ đại vương. 

Cuối thế kỷ 18, Phạm Đình Hổ xác minh việc nhà Hậu Lê đã làm tượng thờ ân nhân của Lê Thái 

Tổ trong sân triều đình Lê - Trịnh[19]: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ho%C3%A0n_Ki%E1%BA%BFm
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ho%C3%A0n_Ki%E1%BA%BFm
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-17
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFm
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C3%B9i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1u
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_18
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_%C4%90%C3%ACnh_H%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_note-18
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Những buổi chầu trong điện không bị ngăn cấm người ngoài vào xem. Ta khi nhỏ thường 

hay vào sân rồng, thấy bên võ ban có đặt pho tượng "Hộ quốc phu nhân". Tượng ấy đầu 

người thân hồ ly, dáng rất đẹp, hình dung một thiếu nữ búi tóc, cài trâm. 

 Xem thêm 

 Nhà Hậu Lê 

 Khởi nghĩa Lam Sơn 

 Nguyễn Trãi 

 Trần Nguyên Hãn 

 Lê Tư Tề 

 Lê Thái Tông 

 Hai bài thơ khắc trên vách núi của Lê Lợi 

 Tài liệu tham khảo 

 Đại Việt sử ký toàn thư (bản điện tử) 

 Việt Nam sử lược (bản điện tử) 

 Lam Sơn thực lục 

 Việt sử toàn thư (bản điện tử) 

 Đại Việt thông sử 

 Viện Sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập 3, NXB Khoa học xã hội 

 Lê Thái Dũng (2008), Giở trang sử Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Ghi chú 

1. ^ Đại Việt Sử ký Toàn thư tính là năm 1383 

2. ^ Theo Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn thì Lê Lợi thọ 49 tuổi. Lê Lợi sinh năm Ất Sửu 

(1385), mất năm Quý Sửu (1433) thì thọ 49 tuổi, như Đại Việt Thông Sử ghi là đúng 

3. ^ Về việc Nguyễn Trãi có tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ đầu hay không, các tài liệu nói khác 

nhau. Có sách nói ông tham dự từ đầu, có sách nói ông chỉ đến Lam Sơn năm 1420, chưa rõ 

nguồn nào đúng 

4. ^ Giai thoại thời chống quân Minh, truyện ông Hầu, bà Hầu 

5. ^ Nguyễn Xí bắt được thám tử của Vương Thông, biết Thông đóng ở Ninh Kiều, định dùng một 

cánh quân cùng đánh tập hậu Lê Triện, Thông cầm đại quân tiến đằng trước, đêm đến nổ pháo 

hiệu thì hai cánh quân cùng đánh sáp vào. Nguyễn Xí bèn đặt phục binh rồi cho nổ pháo hiệu để 

lừa Thông 

6. ^ Vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên Minh Thành Tổ lấy danh nghĩa lập lại nhà Trần để mang 

quân sang đánh nhà Hồ. Nay Vương Thông muốn vin vào đó 

7. ^ Theo sử sách, Trần Cảo tên thật là Hồ Ông, tự xưng là cháu nội vua Trần Nghệ Tông, được tù 

trưởng châu Ngọc Ma tiến cử với Lê Lợi. Nhưng theo một số sử gia gần đây, việc Trần Cảo mạo 

xưng hay thật sự là con cháu nhà Trần rất khó xác định, có thể chữ “mạo xưng” mà sử sách ghi là 

do các sử gia nhà Lê chép vào để giảm uy tín của Cảo 

8. ^ Vì vậy từ đó về sau truyền lại câu đồng dao: Nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ Đề cho 

ngựa ông ăn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Lam_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%C3%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nguy%C3%AAn_H%C3%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_T%C6%B0_T%E1%BB%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hai_b%C3%A0i_th%C6%A1_kh%E1%BA%AFc_tr%C3%AAn_v%C3%A1ch_n%C3%BAi_c%E1%BB%A7a_L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lam_S%C6%A1n_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_th%C3%B4ng_s%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/1383
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Th%C3%B4ng_S%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-3
http://danchua.eu/1868.0.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-4
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Th%C3%A0nh_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-7
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9. ^ Đến nay có vài giả thiết về địa điểm diễn ra Hội thề Đông Quan, chưa xác định chính xác chỗ 

nào 

10. ^ Sở dĩ gọi "Minh" là "Ngô" vì hoàng đế khai quốc nhà Minh là Chu Nguyên Chương trước kia 

khởi binh từ đất Ngô, tự xưng là Ngô vương, sau thống nhất Trung Quốc mới xưng là "Minh" 

11. ^ Việt sử toàn thư, bản điện tử, tr. 268 

12. ^ Việt Nam sử lược, bản điện tử, tr. 95 

13. ^ a b Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ toàn thư, Quyển X: Thái Tổ Cao Hoàng đế 

14. ^ a b c Việt Nam sử lược, bản điện tử, tr 96 

15. ^ Trần Nguyên Hãn là cháu nội và Nguyễn Trãi là cháu ngoại tư đồ Trần Nguyên Đán nhà Trần 

16. ^ Trần Nguyên Hãn là cháu 7 đời của thái sư Trần Quang Khải nhà Trần 

17. ^ Trần Trọng Kim, sách đã dẫn, tr 106 

18. ^ Lê Thái Dũng, sách đã dẫn, tr 59-61 

19. ^ Lê Thái Dũng, sách đã dẫn, tr 62 

 

Nguôn: www.wikipedia.org 

Lời 'sấm truyền' về Lê Lợi 

 
Cập nhật lúc :7:10 PM, 19/05/2012 

(ĐVO) Trước lời nói khinh mạn Lê Lợi của một tên ngụy binh, viên tướng nhà Minh liền 

mắng: "Thằng man di vô lễ. Ông ấy sẽ là Hoàng đế của chúng mày đấy". 

 

Quả là lời tiên đoán trúng phóc! Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Đông Kinh, mở đầu 

triều Lê sơ, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử phong kiến Viêt Nam. Ông lúc đó 43 tuổi, xưng là 

"Thuận thiên thừa vận Duệ văn Anh vũ đại vương", đặt tên nước là Đại Việt, đổi niên hiệu, đại 

xá thiên hạ, ban bài Cáo Bình Ngô. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-8
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-10
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-11
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-dvsktt15a_12-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-dvsktt15a_12-1
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt15a.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-VietNamsuluoc_tr96_13-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-VietNamsuluoc_tr96_13-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-VietNamsuluoc_tr96_13-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-14
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-15
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-16
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-17
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95#cite_ref-18
http://baodatviet.vn/
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Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Đông Kinh, mở đầu triều Lê 

sơ, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử phong kiến Viêt Nam. 

 

 

Tướng giặc ngả mũ... theo phục 
 

Theo sử sách, Lưu Thanh là một trong những viên tướng của nhà Minh, từng nhiều phen đem 

quân đi đàn áp Lê Lợi. Năm 1427, Lưu Thanh là chỉ huy đồn Tam Giang. Giữa năm 1427, có 

một sự kiện khá độc đáo, gắn liền với vị tướng giặc này, đã được sách Đại Việt sử kí toàn thư 

chép lại như sau: "Tháng 6, bọn Chỉ huy sứ (của quân Minh) là Lưu Thanh đóng ở đồn Tam 

Giang ra hàng. Nguyên trước kia, bọn lính Tam Giang từng vào Thanh Hóa để đánh Lam Sơn 

theo lệnh điều động của quan Tổng binh. Bại trận trở về, có tên ngụy binh buông lời khinh mạn 

nhà vua (tức Lê Lợi). Lưu Thanh liền mắng: Thằng man di vô lễ. Ông ấy (chỉ Lê Lợi) sẽ là 

Hoàng đế của chúng mày đấy...". 

 

Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn rằng, Vua nổi dậy, nghĩa binh đi tới đâu là quân Minh thua chạy đến 

đấy, nhưng đó có phải là vì quân ta đông mà quân giặc ít đâu? Đó cũng có phải là vì quân ta 
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mạnh mà quân địch yếu đâu? Tất cả chỉ là vì đức của Vua hiệp với lẽ của trời, trời giúp Vua, 

Vua lại làm đẹp lòng người nên người theo về đó thôi. Bấy giờ, không những chỉ có người nước 

ta vui lòng theo phục, mà cả đến bọn phản nghịch cũng tôn kính, cho nên chúng không còn ý chí 

chiến đấu, cùng nhau ra hàng là phải lắm. thì việc dấy quân nhân nghĩa của Vua nào có kém gì 

công trạng rực rỡ của Thang, Võ trước kia ? Và việc làm này của tướng Lưu Thanh càng tỏ rõ uy 

đức của Vua lớn lắm. 

 

Trong khi đó, Nguyễn Khắc Thuần cũng viết trong Việt sử giai thoại: Lẽ được thua của Lê Lợi, 

sử thần Ngô Sĩ Liên đã có lời bàn. Góp lời thô thiển với Ngô Sĩ Liên là vô lễ với bậc đại trí. Tuy 

nhiên, để hiểu thêm lời bàn của Ngô Sĩ Liên, có lẽ cũng phải cần ghi thêm một chú thích nhỏ: 

Thang, Võ tức vua Thang và vua Võ. Thang là Thành Thang, người đã diệt vua Kiệt tàn bạo của 

nhà Hạ mà lập ra nhà Thương (còn gọi là nhà Ân) của Trung Qu6c. Võ là Võ Vương, người đã 

diệt vua Trụ cũng rất tàn bạo của nhà Thương mà lập ra nhà Chu. Thang và Võ là hai vị vua cổ 

đại của Trung Quốc, rất được Nho gia tôn kính... Từ đó thấy được, uy đức của Lê Lợi to lớn và 

mạnh mẽ thay! 

 

6 năm làm vua... đặt nền móng vững chắc cho Đại Việt 
 

Lê Lợi sinh ngày 10/9/1385 tại Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia 

đình "đời đời làm quân trưởng một phương". Năm Lê Lợi 21 tuổi cũng là năm nhà Minh đem 80 

vạn quân sang xâm lược nước Việt. Cuộc kháng chiến chống Minh của vương triều Hồ thất bại, 

nước Đại Việt rơi vào ách thống trị tàn bạo của giặc Minh. Trước cảnh đất nước bị kẻ thù giày 

xéo, tàn phá, Lê Lợi đã nung nấu một quyết tâm đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. 

 

Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân 

thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội Thề Lũng Nhai 

đã đi vào sử sách. Rồi sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình 

Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là 

linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy. 

 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi: Mặc dù ở ngôi ngắn ngủi được có 6 năm nhưng những việc 

làm của ông vua này có ý nghĩa đặt nền móng vững chắc cho cả một triều đại và nên độc lập 

phồn vinh của quốc gia Đại Việt. Việc làm đầu tiên của Lê Thái Tổ là bàn định luật lệnh. Và nhờ 

cố gắng đó, hai năm sau (1430), Lê Thái Tổ đă cho ban hành những điều luật đầu tiên của triều 

đại mình. 

 

Lê Thái Tổ đã chia đơn vị hành chính Đại Việt thành 5 đạo, đặt các chức vệ quân, tổng quản, 

hành khiển... Bộ máy hành chính này ngày càng được hoàn chỉnh vào các đời vua sau, nó thực sự 

giúp cho việc quản lý và điều hành đất nước. Nhà vua cũng đặc biệt quan tâm phát triển nông 

nghiệp. Ngay từ năm đầu lên ngôi, ông đă cho kiểm kê hộ khẩu, làm sổ điền, sổ hộ, đặt cơ sở để 

tiến hành chế độ quân điền.  

 

Để tuyển chọn nhân tài và củng cố bộ máy cai trị, nhà Lê không chỉ quan tâm đến việc cầu hiền 

bằng cách tiến cử mà còn đặt ra các khoa thi. Sau một năm khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ đã cho 

mở khoa thi Minh Kinh. Năm 1431, thi khoa Hoành từ. Năm 1433, Lê Lợi đích thân ra thi văn 

sách... 
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Nhằm bình định và củng cố miền biên cương phía Bắc và Tây Bắc, Lê Thái Tổ từng đích thân 

cầm quân tiến thẳng vào tận sào huyệt một lực lượng chống đối, đặt đất đó thành châu huyện và 

ghi vào bản đồ quốc gia. Còn về mặt đối ngoại, Lê Thái Tổ nhiều lần cử các đoàn sứ bộ sang 

Trung Quốc để đặt mối giao bang bình thường với nhà Minh, khéo léo giải quyết những sách 

nhiễu của nhà Minh về việc lập con cháu nhà Trần và vấn đề tù binh chiến tranh... 

 

Có thể nói, bên cạnh những công lao to lớn, Lê Thái Tổ cũng phạm một số sai lầm mà sử sách 

đương thời đã thẳng thắn phê phán. "Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh, 20 năm 

mà thiên hạ đại định. Đến khi lên ngôi, định luật lệ, chế lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, lập 

quan chức, lập phủ huyện, thu góp sách vở, mở trường học, có thể gọi là có mưu lớn, sáng 

nghiệp. Song, đa nghi, hay giết, đó là chỗ kém", sách Đại Việt sử ký toàn thư viết. 

 
 

Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/baodatviet.vn/Loi-sam-truyen-ve-Le-Loi/8502954.epi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Sơn Khởi Nghĩa (Tập 1) 

 

 

http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/baodatviet.vn/Loi-sam-truyen-ve-Le-Loi/8502954.epi
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_01.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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1)Dưới ách đô hộ của nhà Minh, dân chúng khổ sở vô cùng. Ngoài việc nộp thóc lúa, lộn gà, 

tiền bạc, người dân còn bị bắt đi làm phu xây đồn cho giặc. Bọn lính Tàu thường đánh đập 

hoặc chém giết thẳng tay những ai dám chống lại chúng.  

 

 

2)Khắp nơi, mọi người đều ngấm ngầm oán giận. Họ chỉ mong có một vị anh hùng nào đó 

nổi lên đánh đuổi giặc Minh. Khi nghe tin có ông Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn thì 

người này vội chạy tới nhà người kia để loan báo ngay…  

 

 

3) Tổ tiên của Lê Lợi ở làng Như Áng, đã dời nhà đến Lam Sơn (Thanh Hóa) chuyên làm nghề nông. Đến đời 

Lê Lợi thì đã nổi tiếng là giầu có. Lê Lợi thường hay giúp đỡ người nghèo nên lúc nào trong nhà cũng hàn 

gtrăm người ăn và làm giúp mọi việc cày cấy.  

 

 

4)Bọn quan lại nhà Minh biết tiếng nên đã nhiều lần cho người tới dụ Lê Lợi ra làm việc các 

chúng. Chúng hứa sẽ phong cho ông làm quan ở ngay phủ Thiệu Hóa (quê ông). Để cho 

giặc Minh khỏi nghi ngờ, ông lấy cớ là đang có tang nên chưa thể đi được.  

 

 

http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_02.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_03.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_04.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_05.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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5) Quân lính nhà Minh về rồi, ông liền bảo mọi người rằng: "Làm trai ở đời nên giúp nạn lớn, lập công to, để 

tiếng thơm lại, chứ không nên cúi đầu làm đầy tớ giặc!" Rồi ông tiếp tục ở chốn núi rừng tìm cách đón mời 

những người tài giỏi ở khắp nơi về giúp sức.  

 

 

6)Tương truyền Lê Lợi có người em họ là Lê Thận làm nghề thả lưới, đánh có ở sông Chu. Một hôm Lê Thận 

kéo lưới thấy nặng, tưởng được cá lớn, không ngờ chỉ là một thanh sắt dài. Lê Thận bực mình, ném thanh 

sắt xuống sông rồi ra chỗ khác thả lưới.  

 

 

7) Lần này kéo lên được thanh sắt đã vứt đi lúc trước. Lê Thận xem kỹ lại thì thấy đó là một thanh kiếm có 

khắc 4 chữ mà 2 chữ đã mờ. Lê Thận chỉ đọc được 2 chữ còn rõ là "Thuận Thiên" nghĩa là Tuân theo mệnh 

Trời.  

 

8) Lê Thận đem thanh kiếm về nhà thì vừa gặp lúc Lê Lợi tới chơi. Lê Thận đưa thanh kiếm ra khoe thì thấy 

2 chữ mờ lúc trước, bây giờ lại hiện ra hợp thành 4 chữ "Thuận thiên Lê Lợi" thanh kiếm này rồi nói: "Trời 

cho anh thanh kiếm này để trừ giặc Minh đó, vậy xin anh hãy nhận lấy."  

 

http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_06.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_07.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_08.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_09.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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9) Đầu năm Bính Thân (1416) trang trại của Lê Lợi ở Lam Sơn tấp nập những nghĩa sĩ. Họ từ miền bắc kéo 

vào. Họ từ nam kéo ra. Tất cả đều đến xin làm môn khách cho Lê Lợi vì họ nghe tin Lê Lợi sắp khởi nghĩa 

đánh giặc Minh.  

 

10) Trên đỉnh núi Đồi Đá có một khoảng đất rộng gọi là Lũng Nhai. Lê Lợi cho đắp ở đó một đài cao có cắm 

cờ chung quanh. Giữa trưa, Lê Lợi dẫn đầu một đoàn 18 nghĩa sĩ thay mặt cho hàng trăm môn khách tới đài 

cao làm lễ tế cáo Trời Đất. 

 

Lam Sơn Khởi Nghĩa (Tập 2) 

 

 

11) Sau đó, Lê lợi đứng giữa đài cao, lớn tiếng đọc: "Trại chủ Lam Sơn là Lê Lợi cùng các nghĩa sĩ họp nhau 

tại đây, xin thề cùng chung một lòng, đứng lên đánh đuổi giặc Minh cứu dân, cứu nước, sống chết có nhau. 

Ai sai lời thề sẽ bị Trời tru, Đất diệt.“ Ai nấy đều giơ cao tay lên, cùng hô to: "Xin Thề...“  

 

12) Dứt lời thề, mọi người lần lượt vào múc mỗi người một chén ruợu cùng uống để tỏ lòng cương quyết giữ 

trọn lời thề. Một hồi chiêng trống vang lên chấm dứt buổi lễ, tuy đơn giản nhưng rất trang nghiêm. Sử đời 

sau gọi buổi lễ đó là Hội thề Lũng Nhai  

 

http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_10.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_11.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_12.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


 23 Bình Định Vương Lê Lợi (1383-1433)                                                                   www.vietnamvanhien.net 

 

 

13) Ngay ngày hôm sau, 18 nghĩa sĩ (như Lê Lai, Lê Sát, Trịnh Khả, Lê Liễn, Bùi Quốc Hưng, Lê Thận 

v...v...) chia nhau đi rèn đúc khí giới. Họ luyện tập nghĩa quân ở trong khu rừng già để che mắt bọn thám tử 

của nhà Minh.  

 

 

14) Tuy thế mà tên tham chính Thanh Hóa là Lương Nhữ Hốt cũng đã biết tin. Y liền đến báo với viên quan 

nhà minh là Mã Kỳ. Mã Kỳ kiêu căng trả lời: "Cứ để chúng họp lại cho thật đông rồi ta vây bắt một thể là tận 

diệt được bọn phản loạn.  

 

 

15) Mồng hai Tết năm Mậu Tuất (1418) Lê Lợi mặc áo vàng, cưỡi voi tới chân núi Dầu, họp cùng mấy ngàn 

nghĩa quân và các nghĩa sĩ để dựng cờ khởi nghĩa. Các lực sĩ cầm kiếm đi hộ vệ hai bên, trông rất uy 

nghiêm, hùng dũng.  

 

16) Lê Lợi rời voi, bước lên đài cao, rút kiếm trỏ lên trời nói: "Thuận Theo ý Trời, đáp lại lòng dân, từ nay 

trại chủ Lê Lợi sẽ lấy hiệu là Bình Định Vương và cùng các ngươi cương quyết đánh giặc Minh cho tới ngày 

toàn thắng. Nghĩa quân vây quanh cùng lên tiếng "Dạ" vang trời.  
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17) Sau đó Bình Định Vương truyền hịch đi khắp mọi nơi để kể tội giặc Minh tham tàn, độc ác. Rồi Vương lại 

nêu rõ mục đích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là để cứu giúp dân lành và đánh đuổi quân cướp nước ra 

ngoài bờ cõi...  

 

 

18) Việc đánh giặc Minh tuy là thuận ý trời, hợp lòng người, nhưng lúc đầu quân lính, lương thực mọi thứ 

đều còn thiếu, nên không đủ sức chống lại giặc. Khi mới ra quân, tuy có thắng vài trận ở Lạc Thủy nhưng rồi 

vương lại phải rút lui về vùng núi Chí Linh.  

 

 

19) Trong khi vộäi vã tháo chạy, vương đã phải bỏ cả vợ con ở lại phía sau để bị giặc bắt. Giặc Minh định 

dùng vợ con vương làm áp lực để buộc vương phải ra hàng. Được tin này vương rất đau buồn. Tuy nhiên vì 

việc nước, vương đành phải gác tình nhà ra một bên.  

 

20) Tháng tư năm Kỷ Hợi (1419) Bình Định Vương lại ra đánh đồn Nga Lạc, giết được tướng Nguyễn Sao. Vì 

quân còn ít, đánh lâu không được, vương lại phải rút về Chí Linh lần thứ hai. Quân Minh kéo tới vây chung 

quanh núi, quyết bắt sống Bình Định Vương.  
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Lam Sơn Khởi Nghĩa (Tập 3) 

 

 

21) Tình hình thật là nguy ngập. Lương thực cạn dần, vương họp tướng sĩ lại để tìm kế phá vỡ vòng vây. Lê 

Liễn bàn: "Giặc chỉ nhằm bắt chúa-công. Nay nên tìm người giống chúa-công đem quân xuống núi. Giặc đổ 

xô lại để bắt. Nhân dịp đó, chúa-công chạy ngược về phía khác sẽ thoát.  

 

 

22) Nguyễn Thận tiếp: "Kế đó hay lắm! Trong bọn chúng ta, ai có thể giả làm chúa-công để cho giặc bắt, 

khiến chúa-công có thể chạy thoát mà mưu việc lớn sau này?" - "Tôi! Tôi xin làm việc đó!" Mọi người cùng 

quay ở lại nhìn xem người vừa nói là ai? Thì ra đó là nghĩa sĩ Lê Lai.  

 

 

23) Bình Định Vương chạy tới ôm chầm lấy Lê Lai mà khóc. Lê Lai gỡ tay vương ra, rồi sụp xuống mà nói: 

"Tình thế gấp lắm rồi, không thể trì hoãn được nữa! Xin chúa công ở lại lo cứu dân, cứu nước thì tôi dù có 

chết cũng yên lòng!"  

 

 

http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_21.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_22.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_23.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://danchua.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/T23_tr_24.pcx&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


 26 Bình Định Vương Lê Lợi (1383-1433)                                                                   www.vietnamvanhien.net 

 

24) Vương đành gạt nước mắt cởi mũ, áo trao cho Lê Lai. Xong đâu vào đó, Lê Lai dẫn năm trăm quân cảm 

tử, phá vòng vây của giặc. Giặc Minh tưởng đó là Lê Lợi cùng ùa tới vây thật chặt. Lê Lai cố đánh phá vòng 

vây để chạy về phía đông.  

 

 

25) Lê Lai cùng nghĩa quân vừa chạy, vừa đánh trả dữ dội. Giặc Minh chết nhiều nhưng quân Lê Lai cũng 

thiệt hại nặng. Sau cùng, ông bị giặc bắt. Biết bị lừa, chúng giết ông tại trận. Trong khi đó thì Bình Định 

Vương cùng các tướng sĩ đã chạy thoát về phía tây.  

 

 

26) Đến Lư Sơn, Bình Định Vương chỉnh đốn lại hàng ngũ và cho quân sĩ tạm nghĩ ngơi để dưỡng sức. Vì 

quân Minh phải đi đánh dẹp nhiều nơi khác nên tạm thời chúng cũng chưa tìm cách vây hãm Lư Sơn.  

 

 

27) Năm Canh Tý (1420) Bình Định Vương quyết định tiến đánh Tây Đô. Tướng nhà Minh là Lý Bân đem 

quân ra ngăn chặn thì bị lọt vào ổ phục binh nên đành phải bỏ chạy. Thừa thắng, Bình Định Vương kéo quân 

về đóng ở Lỗi Giang (gần huyện Cẩm Thủy).  
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28) Trong thời gian này Bình Định Vương đã gặp Nguyễn Trãi cùng Trần Nguyên Hãn ở ngoài Bắc tìm vào 

dâng kế hoạch bình Ngô. Vương xem thấy rất hay nên mời cả hai người ở lại bên cạnh vương để cùng lo việc 

đánh giặc.  

 

 

29) Tháng 11 năm Tân Sửu (1421) tướng nhà Minh là Trần Trí đem mấy vạn quân đến vây đồn Ba Lậm. 

Trần Trí ước hẹn với người Lào đem quân sang, chia làm hai mặt cùng đánh Bình Định Vương.  

 

 

30) Nhận thấy quân giặc hơi nhiều, nhưng ở xa đến, còn đang nhọc mệt, Bình Định Vương cùng các tướng 

đang đêm, đem quân xông vào cướp trại Minh. Sáng hôm sau Trần Trí đem đại binh đến báo thù. Vương đã 

đặt phục binh từ trước, lúc đó đổ ra đánh, Trần Trí phải rút lui. 

 

 

 

 

Lam Sơn Khởi Nghĩa (Tập 4) 
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31) Sang năm Nhâm Dần (1422) Bình Định Vương từ đồn Ba lậm vừa kéo ra lại bị quân Minh và quân Lào 

vây đánh bốn mặt. Thấy thế nguy, Vương cùng tướng sĩ liều chết mở một đường máu để cùng chạy về Chí 

Linh lần thứ ba.  

 

 

32) Từ khi rút về Chí Linh, lương thực bị cạn dần. Trong hai tháng trời, quân sĩ phải hái rau, đào rễ cây rừng 

để ăn. Có bao nhiêu ngựa chiến cũng phải làm thịt để chia nhau mỗi người một miếng, ăn cho đỡ đói.  

 

 

33) Lúc này mọi người đều mỏi mệt, muốn được nghỉ ngơi. Trước tình thế vô cùng khó khăn, Nguyễn Trãi 

xin Vương hãy tìm cách xin tạm hòa với giặc. Bất đắc dĩ vương phải sai Lê Trăn sang trại Minh để xin hòa. 

Trần Trí thấy đánh không có lợi cũng thuận cho hòa.  

 

 

34) Năm Quý mão (1423) Bình Định Vương đem tàn quân về Lam Sơn. Muốn dụ dỗ Vương. Trần Trí, Sơn 

Thọ sai người đem cho Vương thóc lúa và cá khô. Vương cho Lê Trăn đem vàng bạc sang tạ ơn. Vì có người 

mách là Vương không thật lòng. Trần Trí liền giữ Lê Trăn Lại.  
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35) Chờ mãi không thấy Lê Trăn về, Bình Định Vương biết là âm mưu trá hàng đã bị bại lộ. Vì vậy Vương 

tuyệt giao, không cho sứ giả qua lại nữa. Để tránh bị vây, Vương lại kéo quân về đóng ở vùng Lư Sơn lần 

thứ hai.  

 

 

36) Năm Giáp thìn (1424) Lê Chính bàn: "Nghệ An đất rộng người đông, ta hãy đánh chiếm trước làm chỗ 

trú chân rồi sau sẽ đánh Đông Quan, mới bình định được thiên hạ. "Vương cho là phải, đem quân đánh 

chiếm được đồn Đa Căng rồi tiến về Quì Châu.  

 

 

37) Nơi đây, gặp bọn Trần Trí, Phương Chính đem binh đến đánh, Vương tìm chỗ phục sẵn, chém được Trần 

Trung cùng hơn hai ngàn giặc và bắt được rất nhiều ngựa chiến. Giặc Minh bỏ chạy. Thừa thắng, quân của 

Vương lại chiếm được Trà Long.  

 

 

38) Thấy thanh thế của nghĩa quân càng ngày càng lớn, Trần Hiệp làm sớ tâu cho vua nhà Minh biết. Vua 

Minh ra lệnh cho bọn Trần trí phải dẹp ngay cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trần Trí liền đem cả quân thủy và 

quân bộ tiến đánh Bình Định Vương.  
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39) Lần này Vương lại cho kéo cờ, đánh trống, đốt lửa làm nghi binh. Rồi Vương sai Đinh Liệt đem quân 

phục sẵn ở bên kia sông Lam. Quân Minh tiến tới, phục binh đổ ra đánh chém được tướng Hoành Thành và 

bắt sống được Chu Kiệt. Trần Trí phải thu quân về giữ Nghệ An.  

 

 

40) Tháng Giêng năm Ất Tỵ (1425) Vương đem binh vào đánh Nghệ An. Đi tới đâu cũng được dân chúng đưa 

rượu thịt khao quân. Trẻ già nô nức reo mừng. Ai nấy sung sướng tin rằng Bình Định Vương sẽ đánh đuổi 

giặc minh để cứu dân, cứu nước. 

[Hết] 

Nguồn: http://danchua.eu/1861.0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng hậu Ngọc Trần, vợ Lê Lợi  

dâng mạng tế thần 
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Hoàng hậu Ngọc Trần là vợ cả của vua Lê Lợi. Sau khi kết hôn với Lê Lợi, Ngọc Trần sớm 
hôm gánh vác việc thu xếp trang trại, coi sóc sản xuất, cấy trồng. Về sau, khi Lê Lợi dựng cờ 
dấy nghĩa, mộng thấy một vị thần yêu cầu hiến tế, bà đã nguyện hi sinh thân mình để tế thần 
để có thể an lòng Lê Lợi cũng như quân sĩ. 
 
Hoàng hậu Ngọc Trần có tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trần. Bà là người vùng Quần Lai, huyện Lôi 
Dương, tỉnh Thanh Hoá. Cha bà là ông Phạm Hoành và anh trai là Phạm Vấn sau này đều tham gia 
cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng. Vùng đất Thanh Hóa cũng là quê tổ của Lê Lợi. 
 
Chuyện kể rằng, ông Lê Hối – ông tổ bốn đời của Lê Lợi trong một hôm đến vùng núi Lam Sơn thấy 
cảnh đất lành chim đậu nên đã quyết định dời nhà về đây. Ông Lê Hối lấy bà Nguyễn Thị Ngọc 
Duyên, sinh ra ông Lê Đinh. Ông Lê Đinh và bà Nguyễn Thị Quách sinh ra hai người con là Lê Tòng 
và Lê Khoáng. 
 
Lê Khoáng lấy bà Trịnh Thị Ngọc Thương sinh được ba người con là Lê Học, Lê Trừ và Lê Lợi. Lê 
Lợi sinh vào giờ tý ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385 đời nhà Trần. 
 

 
Bình Định Vương Lê Lợi 
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Lại nói về chuyện nhà Trần đến những năm cuối thế kỷ XIV đã trở nên suy yếu. Vào tháng 2 năm 
1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của Trần Thiếu Đế, lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà 
Hồ. Đến năm 1407, nhà Minh nhân cơ hội Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần liền đưa quân vào xâm 
lược nước ta. 
 
Do không được lòng dân nên Hồ Quý Ly liên tục thất bại. Đến tháng 6 năm 1407, Hồ Quý Ly bị bắt 
cùng các con trai là Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương. Nhà Minh đô hộ nước ta. 
 
Trong bối cảnh đó, vào mùa xuân năm 1418, Lê Lợi đã cùng những nhân tài, hào kiệt trong cả nước 
quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa, chống lại ác đô hộ của nhà Minh. Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, 
kêu gọi dân Việt đồng lòng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược Minh cứu nước. 
 
Là vợ của Bình Định Vương Lê Lợi, ngay từ những ngày đầu chồng phất cơ khởi nghĩa, hoàng hậu 
Ngọc Trần đã sớm trực tiếp đảm nhận trách nhiệm về việc quân lương. Bà cũng đồng thời chỉ đạo 
đội nữ binh tại trại Như Áng, Lam Sơn, căn cứ buổi đầu của cuộc khởi nghĩa. 
 
Trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa, từ năm 1418 đến năm 1424, hoạt động của nghĩa quân 
ở miền núi rừng Thanh Hóa diễn ra vô cùng khó khăn và gian khổ. Có nhiều lúc, cuộc khởi nghĩa có 
nguy cơ tan vỡ. 
 
Tuy nhiên, do sự tổ chức tài tình của Lê Lợi và sự ủng hộ của binh sĩ cũng như người dân nên bản 
thân Lê Lợi cũng như cuộc khởi nghĩa dần vượt qua được khó khăn. Chính bởi vậy, ba lần nghĩa 
quân bị giặc vây khốn ở căn cứ Chí Linh, không cơm ăn áo mặc nhưng vẫn không nao núng tinh 
thần chiến đấu. 
 
Chính trong những ngày gian khổ nói trên, hoàng hậu Ngọc Trần đã thể hiện rất rõ vai trò cũng như 
sự tận tụy của mình đối với cuộc khởi nghĩa. Không chỉ luôn sát cánh cùng với các binh sĩ, bà còn 
tìm mọi cách để có thể cung cấp lương thực, quần áo cho nghĩa quân. 
 
Để có lương thực cung cấp cho nghĩa quân, bà tích cực động viên mọi người tăng gia sản xuất ở 
vùng Lam Sơn và vùng quê ngoại Quần Đội. Bà còn kết hợp cùng Nguyễn Nhữ Lãm vận động 
phường đánh cá Đa Mỹ dùng thuyền theo sông Chu ngược dòng tiếp lương cho nghĩa quân. 
 
Lo lắng xong việc tiếp lương, bà Ngọc Trần còn lặn lội theo Bình Định Vương Lê Lợi và nghĩa quân 
đánh trận trực tiếp. Vai trò của bà Ngọc Trần đã góp phần đáng kể vào thắng lợi của cuộc Khởi 
nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn hoạt động ở vùng núi rừng Thanh Hóa. 
 
Trải qua 15 trận chiến đấu trong 5 chiến dịch mùa khô từ 1418 đến 1423, nghĩa quân Lam Sơn của 
Lê Lợi đã đứng vững, thanh thế của nghĩa quân cũng dần lớn mạnh. 
 
Tuy vậy, thế đứng quân tại căn cứ Chí Linh là hết sức khó khăn, nhất là về quân lương, nên Lê Lợi 
đã quyết định tạm hòa hoãn với quân thù để củng cố lực lượng. Ngày 19 tháng 5 năm 1423, sau khi 
hòa hoãn và dùng kế giả hàng, Bình Định Vương lãnh đạo nghĩa quân rút về căn cứ Lam Sơn. 
 
Tại đây, Bình Định Vương lãnh đạo nghĩa quân ra sức tăng gia, sản xuất, bồi dưỡng quân, tích trữ 
lương thực, thu hút lực lượng khắp cả nước đến Lam Sơn tụ nghĩa. Lúc này, bà Ngọc Trần đang có 
mang nhưng vẫn không rời việc chăm lo sản xuất lương thực, thực phẩm tại trang trại. 
 
Đến ngày 20 tháng 11 năm 1423, bà Ngọc Trần sinh một người con trai, đặt tên là Nguyên Long. 
Hơn một năm sau, giặc Minh phát hiện ra kế giả hàng nên tập trung lực lượng chuẩn bị tấn công 
Lam Sơn. 
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Lê Lợi đã cấp tốc họp bộ tham mưu bàn cách đánh giặc. Ngày 12 tháng 10 năm 1424, theo kế 
hoạch của tướng Nguyễn Chích, Lê Lợi lãnh đạo nghĩa quân chủ động tiến vào Nghệ An xây dựng 
căn cứ địa mới. 
 
Hoàng hậu Ngọc Trần tiếp tục theo Lê Lợi cùng nghĩa quân lên đường đánh giặc. Năm 1425, Lê Lợi 
vây thành Nghệ An, tiến đánh thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên. Chính tại nơi đây, hoàng hậu Ngọc 
Trần đã quyết hi sinh thân mình để tế thần. 
 
Trong cuốn “Lam Sơn thực lục” của Hồ Sĩ Dương có chép về sự việc này như sau. Vào tháng 3 
năm 1425, Lê Lợi tiến quân vây thành Nghệ An, giặc Minh ra sức chống giữ, thế lực chưa phân 
thắng bại. 
 
Quân doanh của Lê Lợi tạm đóng cạnh đền thờ thần Phổ Hộ bên bờ sông Lam thuộc làng Trào 
Khẩu, huyện Hưng Nguyên. Đêm hôm đó, Lê Lợi chiêm bao thấy một vị thần báo mộng cho mình 
rằng: “Tướng quân nhường cho tôi một người thiếp, tôi hứa hết sức phù hộ tướng quân đánh thắng 
giặc, giữ vững nghiệp đế”... 
 
Tỉnh dậy, Vua nghĩ rằng: Thuở xưa, vua Lý nhờ vợ chồng ông hàng dầu là Vũ Phục, nhảy xuống 
sông Thiên Phù, hiến xác cho thủy thần mà vua Lý khỏi bệnh đau mắt, lo được việc chống giặc. 
 
Rồi Lý Thường Kiệt dàn trận đánh Tống, nói rằng có thần ngâm thơ giúp đuổi giặc, mà quả nhiên 
hôm sau quân ta phá được giặc Tống bên sông Như Nguyệt. Vậy thì ngày nay, ta thí mạng một 
người mà cứu sống muôn người, thu lại được non sông, thì việc đáng làm lắm rồi. 
 
Sáng sớm hôm sau, Lê Lợi cho gọi những người vợ của mình đến hỏi rằng: “Có ai chịu đi làm vợ 
thủy thần không? Sau này khi ta lấy được nước, sẽ lập con của người đó làm thiên tử”. Các bà phi 
đều im lặng, không nói gì. Chỉ có bà Ngọc Trần khảng khái quỳ thưa: “Nếu vì nghiệp lớn của Minh 
Công thì thiếp tự nguyện xả thân; ngày sau mong Minh Công giữ lời hứa, chớ phụ con thiếp”. 
 
Nhà vua khen ngợi và thương cảm hứa trước các bà và bề tôi, ngày sau xin làm đúng hẹn. Rồi vua 
sai bề tôi cùng đến đền làm lễ tế thần. Đó là vào ngày 24 tháng 3 năm 1425. 
 
Lúc này bà Ngọc Trần đang bế đứa con là Nguyên Long vừa mới lên 3 tuổi, gạt nước mắt trao cho 
người hầu bế ẵm. Rồi bà đứng lên làm vật tế thần. Chép về sự kiện này, Lê Quý Đôn trong “Đại Việt 
thông sử” có ghi: “Nhà vua sai làm lễ tế thần. Dùng Hoàng hậu làm vật tế. Hoàng hậu bèn mất”. 
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Hoàng hậu Ngọc Trần dâng mạng tế thần vì vua Lê Lợi 

 
Sau khi đã tự nguyện gieo mình xuống dòng sông, hy sinh tính mệnh vì việc nước, hoàng hậu Ngọc 
Trần được nhà vua và nghĩa quân đưa về mai táng tại quê nhà ở sách Quần Đội. Tuy nhiên, khi về 
đến làng Mía, vùng đất Thọ Diên thì trời đã tối. Lê Lợi quyết định đặt linh cữu của bà ở đây qua 
đêm. Sáng mai mọi người ngạc nhiên vì một chuyện vô cùng kì lạ. 
 
Đó là nơi đặt linh cữu của Hoàng hậu Ngọc Trần, mối đã đùn thành một đống đất cao như một nấm 
mồ. Mọi người đều nghĩ về sự hiển linh của bà là bà muốn an nghỉ tại đây. Vậy nên, Lê Lợi truyền 
cho làng Mía lập đền thờ gọi là đền Hiển Nhân. 
 
Làng Mía bên cạnh sông Chu, sau này hiện tượng sông đổi dòng, mộ và đền thờ Hiển Nhân trôi 
xuống làng Thượng Vôi, nay thuộc xã Xuân Hòa cách làng Mía khoảng 5 km. 
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Nhân dân làng Thượng Vôi với lòng ngưỡng mộ và thành kính đã lập đền thờ bà. Vì vậy Thái hậu 
Phạm Thị Ngọc Trần quê ở sách Quần Đội, nhưng lại thờ ở làng Mía và sau đó dời về làng Thượng 
Vôi, xã Xuân Hòa đều thuộc huyện Thọ Xuân. 
 
Sau khi bà Ngọc Trần hiến thân thế thần, Lê Lợi và nghĩa quân liên tiếp dành thắng lợi. Không lâu 
sau đó, cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi hoàn toàn, đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Lê Lợi sai Nguyễn 
Trãi thảo bài “Bình Ngô đại cáo” để bá cáo cho thiên hạ biết về việc đánh quân Minh. Đây là áng văn 
chương nổi tiếng, rất có giá trị đời Lê, được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau 
bài thơ “Nam quốc sơn hà”. 
 
Lại nói về lời hứa với hoàng hậu Ngọc Trần khi bà quyết hi sinh thân mình. Khi Lê Lợi lên ngôi 
hoàng đế thì ông lập con trưởng là Lê Tư Tề làm giám quốc lo triều chính mà quên mất Lê Nguyên 
Long. 
 
Theo truyền thuyết, một hôm vua đang ngủ, bà Ngọc Trần quay về báo mộng trách cứ vua quên 
công lao của mình, vua choàng tỉnh rồi truyền thân cận ra chiếu chỉ lập Nguyên Long làm Hoàng 
thái tử, phế Tư Tề xuống làm Quận vương. 
 
Điều này trong chính sử chép lại có phần khác biệt. Rằng vua Lê Thái Tổ bỏ Tư Tề vì cho rằng Tư 
Tề làm nhiều điều trái ý. Đến năm 1433 Lê Lợi qua đời, Lê Nguyên Long lên ngôi vua, tức là vua Lê 
Thái Tông. Năm 1437, vua Thái Tông truy tôn mẹ mình làm Hoàng thái hậu, thờ phụng ở Thái Miếu. 
 
Hùng Hoàng 
Theo Phunutoday 

Nguồn: http://vntimes.com.vn/hien-tai-dat-viet/thoi-dung-nuoc/7924-hoang-hau-ngoc-tran-vo-le-loi-

dang-mang-te-than.html 
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Lê Lợi (1385 -1433)  

Vị anh hùng giải phóng dân tộc 

 

Lê Lợi sinh ngày 10-9-1385 (6-8 năm ất Sửu) tại Lam Sơn (Kẻ Cham), nay 

http://vntimes.com.vn/hien-tai-dat-viet/thoi-dung-nuoc/7924-hoang-hau-ngoc-tran-vo-le-loi-dang-mang-te-than.html
http://vntimes.com.vn/hien-tai-dat-viet/thoi-dung-nuoc/7924-hoang-hau-ngoc-tran-vo-le-loi-dang-mang-te-than.html
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thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia đình "đời đời làm quân 
trưởng một phương". Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương 

(anh lớn của ông tên Học, anh thứ là Trư). Ông nối nghiệp cha làm chúa trại 
Lam Sơn. Khi quân Minh chiếm đất nước, ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm 

lăng. Quân nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm quan, ông không chịu 
khuất. Ông nói: "Làm trai nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn 

đời, chớ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người?". Năm Lê Lợi 21 tuổi cũng là 
năm nhà Minh đem 80 vạn quân sang xâm lược nước Việt. Cuộc kháng chiến 

chống Minh của vương triều Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách thống trị 
tàn bạo của giặc Minh. Trước cảnh đất nước bị kẻ thù giày xéo, tàn phá, Lê 

Lợi đã nung nấu một quyết tâm đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. 
 

Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 
người bạn thân thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên 

quê hương. Đó là hội Thề Lũng Nhai đã đi vào sử sách. 
 

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, thu hút các anh hùng 
hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa. ở đó có 
đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau, với những đại biểu 

ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, 
Cầm Quý, Xa Khả Tham... Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 

1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân 
dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của 

cuộc khởi nghĩa ấy. 
 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới kết thúc thắng lợi (tháng 12-1427), 
qua các giai đoạn phát triển và chiến lược, chiến thuật của nó đã chứng minh 

Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại, chỉ thấy 
ở những lãnh tụ mở đường, khai sáng. Nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên 

sông Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời kỳ 1.000 năm mất nước, mở đầu 
thời kỳ độc lập mới của dân tộc thì Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn 

thắng, kết thúc 20 năm thống trị của giặc Minh, khôi phục nền độc lập lâu 
dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên xây dựng mới. Không có Lê Lợi, 
không có phong trào khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng Lê Lợi không chỉ là người 

nhen nhóm, tạo lập ra tổ chức khởi nghĩa Lam Sơn mà ông còn là nhà chỉ 
đạo chiến lược kiệt xuất. Một nét đặc sắc, mới mẻ trong đường lối chỉ đạo 

cuộc kháng chiến chống Minh mà Lê Lợi thực hiện là dựa vào nhân dân để 
tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhìn vào lực lượng nghĩa binh và 

bộ chỉ huy, tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa, có thể thấy rõ tính chất nhân dân 
rộng rãi của nó, một đặc điểm nổi bật không có ở các cuộc khởi nghĩa khác 

chống Minh trước đó. Dựa vào sức mạnh của nhân dân, đoàn kết, tập hợp 
mọi lực lượng xã hội trong một tổ chức chiến đấu, rồi từ cuộc khởi nghĩa ở 

một địa phương, lấy núi rừng làm căn cứ địa, phát triển sâu rộng thành cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô toàn quốc. Đây là một cống hiến 

sáng tạo to lớn về đường lối chiến tranh của Lê Lợi và bộ tham mưu của ông, 
để lại một kinh nghiệm lịch sử quý giá. 
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Vừa là nhà tổ chức và chỉ đạo chiến lược về chính trị, quân sự, vừa là vị 

tướng cầm quân mưu trí, quả quyết, Lê Lợi đã vận dụng lối đánh "vây thành 
diệt viện" theo lý thuyết quân sự ông nghiền ngẫm: Đánh thành là hạ sách. 

Ta đánh thành kiên cố hàng năm, hàng tháng không lấy được, quân ta sức 
mỏi, khí nhụt, nếu viện binh giặc lại đến thì ta đằng trước, đằng sau đều bị 

giặc đánh, đó là đường nguy. Chi bằng nuôi sức khỏe, chứa khí hăng để đợi 
quân cứu viện tới. Khi viện binh bị phá thì thành tất phải hàng". Chiến thuật 

"Vây thành diệt viện" của Lê Lợi kết hợp với chủ trương "mưu phạt nhị tâm 
công", uy hiếp, phân hóa, chiêu dụ địch của Nguyễn Trãi tạo nên một 

phương thức độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
 

Cuộc vây hãm Vương Thông ở Đông Quan và tiêu diệt viện binh giặc tại Chi 
Lăng, Xương Giang cuối năm 1427 là kết quả thắng lợi của tư tưởng quân sự 

của Lê Lợi - Nguyễn Trãi. Sau khi đuổi hết giặc Minh về nước, Lê Lợi lên ngôi 
hoàng đế năm 1428, sáng lập ra vương triều Lê. Lê Lợi làm vua được 5 năm 

thì mất (1433), an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn, miếu hiệu là Thái Tổ. 
 
Trong sự nghiệp xây dựng đất nước buổi đầu của vương triều Lê, Lê Lợi đã 

có những cố gắng không nhỏ về nội trị, ngoại giao, nhằm phục hồi, củng cố, 
phát triển đất nước trên mọi mặt, như tổ chức lại bộ máy chính quyền từ 

trung ương xuống địa phương; ban hành một số chính sách kèm theo những 
biện pháp có hiệu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống 

xã hội. Lê Lợi cũng chú ý tới việc phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân 
tài. Năm 1428, lên ngôi vua, năm sau (niên hiệu Thuận Thiên thứ 2, 1429), 

Lê Lợi đã cho mở khoa thi Minh Kinh. Năm 1431, thi khoa Hoành từ. Năm 
1433, Lê Lợi đích thân ra thi văn sách. Đấy là chưa kể năm 1426 trong khi 

đang vây đánh Đông Quan, Lê Lợi đã mở một khoa thi đặc cách lấy đỗ 32 
người, trong đó có Đào Công Soạn, một nhà ngoại giao xuất sắc thời Lê Lợi. 

Nhưng, nhiệm vụ chính trị lớn nhất phải quan tâm giải quyết hàng đầu sau 
khi đất nước được giải phóng là việc tăng cường củng cố, giữ vững nền độc 

lập, thống nhất của Tổ quốc. Về phương diện này, Lê Lợi đã làm được hai 
việc có ý nghĩa lịch sử. Thứ nhất, ông đã thành công trong cuộc đấu tranh 
ngoại giao, thiết lập quan hệ bình thường giữa triều Lê và triều Minh. Thứ 

hai, Lê Lợi đã kiên quyết đập tan những âm mưu và hành động bạo loạn 
muốn cát cứ của một số ngụy quân trước, điển hình là vụ Đèo Cát Hãn ở 

Mường Lễ, Lai Châu. Trong bài thơ làm khắc vào vách đá núi Pú Huổi Chò 
(bên sông Đà, thuộc Lai Châu) năm 1431 khi đánh Đèo Cát Hãn, Lê Lợi đã 

nói rõ ý chí bảo vệ sự thống nhất giang sơn: 
 

Đất hiểm trở từ nay không còn, 
Núi sông đã vào chung một bản đồ. 

Đề thơ khắc vào núi đá 
Trấn giữ miền Tây của nước Việt ta. 

 
Sau bài thơ trên, Lê Lợi còn viết bài thơ thứ hai khắc vào vách núi Hào Tráng 
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bên Chợ Bờ, Hòa Bình. 
 

Lê Lợi trong 5 năm làm vua, bên cạnh những công lao to lớn, có phạm một 
số sai lầm mà sử sách đương thời cũng thẳng thắn phê phán. Đại Việt sử ký 

toàn thư viết: "Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh, 20 năm mà 
thiên hạ đại định. Đến khi lên ngôi, định luật lệ, chế lễ nhạc, mở khoa thi, 

đặt cấm vệ, lập quan chức, lập phủ huyện, thu góp sách vở, mở trường học, 
có thể gọi là có mưu lớn, sáng nghiệp. Song, đa nghi, hay giết, đó là chỗ 

kém". 
 

Nguồn: http://vietsciences.free.fr/vietnam/danhnhan/vua/leloi.htm 


