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 BIA NGUYEÃN TRÖÏC 
GOÙP PHAÀN GIAÛI MAÕ TÖÔÙC PHONG “TRÍ TÖÏ” THÔØI VUA LEÂ THAÙI TOÅ

Phạm Hoàng Mạnh Hà*

Trí tự (chữ Trí) là một dạng thức ban phong đặc biệt, được vua Lê Thái Tổ áp dụng cho 
một loạt công thần, nghĩa sĩ tham gia và có đóng góp lớn lao vào thành công của cuộc Khởi 
nghĩa Lam Sơn “mười năm nếm mật nằm gai” cách đây 6 thế kỷ. Tuy nhiên, nội hàm khái 
niệm này đến nay vẫn có nhiều cách giải thích chưa thống nhất. Căn cứ vào nội dung Thụy 
Cung Vũ chi thạch bi được phát hiện và công bố năm 2009, người viết xin nêu quan điểm 
cá nhân xung quanh vấn đề này.

Trí tự là tước hay huân?
Sử cũ cho biết, sau khi giành lại độc lập cho nước nhà, vị tổ trung hưng thứ hai của dân 

tộc đã tiến hành “đại hội bá quan văn võ” để phân định công lao. Vua Lê Thái Tổ sử dụng 
hai dạng thức: chữ Trí và tước hầu để vinh phong, trọng thưởng công thần. Cũng như Hầu 
tước, Trí tự có sự phân định rõ rệt dựa trên tiêu chí đóng góp, theo đó: 

- Trí tự được ban cho “những hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết đột có công lao 
siêng năng khó nhọc ở Lũng Nhai gồm 121 người” cụ thể như sau:

Thượng trí tự: 52 người, ngoài tước, Lê Vấn, Lê Quy, Lê Dịch, Lê Ê… còn được phong 
Vinh lộc đại phu, tả Kim ngô vệ đại tướng quân.

Đại trí tự: 72 người, ngoài tước, các nhân vật Lê Bồ, Lê Liệt, Lê Khảo… còn được 
phong Trung lượng Đại phu, Tả Phụng thần vệ tướng quân.

Trí tự: 94 người trong đó có Lê Lễ, ngoài ra, 94 quan lại, tướng lĩnh này còn được ban 
phong Trung vũ Đại phu Câu kiềm vệ tướng quân (Đại Việt sử ký toàn thư chỉ chép tên Lê 
Lễ và điều đáng nói là tổng số cá nhân được ban Trí tự (Thượng trí tự: 52 người, Đại trí 
tự: 72 người, Trí tự: 94 người) lên tới 218 người, nhiều hơn con số 121 người như ghi chép 
trước đó của Toàn thư).

Từ ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử đã sớm ghi nhận đây là một 
loại hình tước phong, cụ thể như sau: Công đệ nhất… gồm 52 người… tước Thượng trí tự; 
hạng công thứ hai… gồm 72 người… tước Đại trí tự; hạng công thứ ba… gồm 94 người… 
tước Trí tự (Lê Quý Đôn 2007: 87). 

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Ấy thế nhưng, tác giả Sử học bị khảo đưa ra quan điểm trái ngược: Trí tự (Trí tự, Đại 
trí tự, Thượng trí tự) là huân, đồng thời khẳng định: “Lê Quế Đường bảo Thượng trí tự là 
tước thì lầm”. Theo quan điểm của Đặng Xuân Bảng, Thượng trí tự Trước phục hầu (tước 
phong năm 1428 thời vua Lê Thái Tổ cho Lê Khắc Phục, Lê Hài và hai người khác chưa rõ 
danh tính) bao gồm Huân (Thượng trí tự) và Tước (Trước phục hầu). Quế Đường (桂堂) 
phải chăng là hiệu của Lê Quý Đôn (黎貴惇)?, sinh năm Bính Ngọ (1726) ở xã Diên Hà, 
huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), tự là Doãn Hậu 
(允厚), học giả nổi tiếng cuối thế kỷ 17 thời Lê mạt? (Đặng Xuân Bảng: 595).

Trong các công trình nghiên cứu đương đại, hầu hết các tác giả như Đỗ Văn Ninh (Từ 
điển chức quan Việt Nam), Nguyễn Minh Tường (Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt 
Nam - từ năm 939 đến năm 1884), cùng nhiều công trình sử biên niên khác đều khẳng định: 
Trí tự là tước nhưng không chứng minh hay đưa ra kiến giải cụ thể. 

Về tấm bia đá Thụy Cung Vũ chi thạch bi
Căn cứ vào nội dung Thụy Cung Vũ chi thạch bi được phát hiện và công bố năm 2009, 

người viết xin nêu quan điểm cá nhân xung quanh vấn đề này.
Thụy Cung Vũ chi thạch bi (Bia đá ghi ông tên thụy là Cung Vũ) được tìm thấy tại địa 

phận khu đất đồi thuộc làng Lam Sơn, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bia 
cao 1,3m, rộng 1,5m, dày 0,5m. Bia không có trán mà tạo tác theo kiểu giá văn bằng gỗ có 
cắt hai góc phần trên bia tạo thành hình lục lăng. Đường diềm xung quanh bia chạm hoa 
văn hình sin tựa như dây cúc leo, có các đao xoắn ngược chiều nhau ở mỗi bán cung. Phần 
trán bia viết sáu chữ theo lối Triện: Thụy Cung Vũ chi thạch bi làm tên bia. Bia không ghi 
năm dựng nhưng loại bia này có cùng phong cách với bia Đại Việt Đường Vương chi mộ 
thời Hồng Đức hiện dựng ở xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Nguyễn Văn 
Thắng 2009: 78-80). Bia đề cập đến cuộc đời, sự nghiệp của nhân vật “họ Lê, tên húy là 
Lộng người làng Khả Lam, huyện Lương Giang thuộc trung lộ Thanh Hóa, giữ chức Nhập 
nội Kiểm hiệu Đại đô đốc, Bình Chương sự, chưởng Nam đạo, Đô đốc phủ, Tả Đô đốc” 
(minh văn - dịch nghĩa), tức khai quốc công thần nhà Lê sơ: Lê Lộng. Cũng theo nội dung 
minh văn thì tác giả văn bia là Nguyễn Trực, đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất (1442), từng 
giữ chức Trung Thư lệnh.

Khảo tả văn bia, chúng tôi thấy có một số vấn đề cần làm sáng tỏ.
Trước hết, về người soạn thảo, qua các nguồn thư tịch, chúng ta được biết Nguyễn 

Trực - 阮直 (1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Nguyễn Công Dĩnh, quê xã Bối Khê 
huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ông đỗ đầu trong số Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ năm 1442 đời 
vua Lê Thái Tông. Điều này có nghĩa Thụy Cung Vũ chi thạch bi phải được soạn trước hoặc 
muộn nhất là trong năm 1474 nên có thể xem đấy là ghi chép của người đương thời về tước 
phong thời Lê sơ. Về phương pháp luận, thông tin của Nguyễn Trực đáng tin cậy hơn Lê 
Quế Đường, Đặng Xuân Bảng.
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Ở khía cạnh khác, bia đề cập tới cái chết của Lê Lộng: Cửu nguyệt nhị thập tam nhật, 
Đinh Mão hoăng ư Kinh sư chi đệ. Thập nhất nguyệt thập lục nhật Canh Thân táng vu kỳ 
lang chi hướng (Dịch nghĩa: ngày Đinh Mão tức ngày 23 tháng 9 ông mất ở phủ đệ Kinh 
Sư, đến ngày Canh Thân tức ngày 16 tháng 11 táng ở làng quê) (Nguyễn Văn Thắng 2009: 
78-80) - cũng đồng nghĩa Lê Lộng phải mất trước Nguyễn Trực (tức trước năm 1474). Tuy 
nhiên, căn cứ vào thông tin chép trong Đại Việt sử ký toàn thư: năm 1478-1479, có một nhân 
vật là Lê Lộng chỉ huy một trong 5 cánh quân tiến đánh Lão Qua và Bồn Man, điều này đặt 
ra khả năng: dưới thời Lê Thánh Tông, có 2 nhân vật cùng mang tên Lê Lộng?

Dẫu vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ thì “bia Nguyễn Trực” đã cung cấp 
những thông tin quan trọng, góp phần giải mã khái niệm Trí tự trong hệ thống tước vị thời 
Lê sơ. Dựa vào những chi tiết sau:

- Phiên âm:… Quang Thuận lục niên Ất Dậu lục nguyệt thăng Nhập nội kiểm hiệu Đại 
đô đốc, Bình chương sự; nhưng Chưởng Nam đạo Đô đốc phủ, Tả Đô đốc, Thượng Trí tự 
tước, tự Quan nội hầu lũy gia chí Huyện thượng hầu, viết Thượng Trí tự...

Thụy Cung Vũ chi thạch bi (Nguồn: Viện Nghiên cứu Hán 2014)
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- Dịch nghĩa: Cuối tháng 6 năm Ất Dậu niên hiệu Quang Thuận thứ 6 (tức năm 
1465), (Lê Lộng được) thăng chức Nhập nội kiểm hiệu Đại đô đốc Bình chương sự. Lại 
được thăng Chưởng Nam đạo Đô đốc phủ, Tả Đô đốc, tước Thượng Trí tự. Từ tước Quan nội 
hầu nhiều lần gia phong đến Huyện thượng hầu, rồi đến Thượng Trí tự (Nguyễn Văn Thắng 
2009: 78-80).

Như vậy có thể thấy, tấm bia chất liệu đá ghi chép về nhân vật có tên thụy Cung Vũ 
(tức Lê Lộng) không chỉ cung cấp nhiều thông tin về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng 
góp với vương triều Lê sơ mà còn cho biết quá trình thăng tước của Lê Lộng: tự Quan nội 
hầu lũy gia chí Huyện thượng hầu, viết Thượng Trí tự tòng kim chế kỳ niên. 

Nguyễn Trực đặt Quan nội hầu - Huyện thượng hầu - Thượng Trí tự trong “quan hệ lũy 
tiến” (Lê Lộng “tự Quan nội hầu lũy gia chí Huyện thượng hầu, viết Thượng Trí tự”) nên 
chúng (Quan nội hầu, Huyện thượng hầu, Thượng Trí tự) phải tương đương về nội hàm, ý 
nghĩa (tức phải cùng là tước vị). 

Nếu Thượng Trí tự là huân như quan điểm của Đặng Xuân Bảng, đồng nghĩa Lê Lộng 
được thăng từ tước lên huân có vẻ như chưa thuyết phục.

Tóm lại, với nhà Lê sơ, thời kì đầu, Trí tự là tước vị khá đặc biệt, chỉ dùng để ban 
phong cho quân đội trong Khởi nghĩa Lam Sơn (“hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết đột”) 
mà ngay cả vương hầu, quý tộc (Lê Tư Tề, Lê Nguyên Long) cũng không được phong tặng? 
Trong tương quan với các tước vị khác cho công thần (9 tước hầu), Trí tự là hình thái tước 
phong cao nhất.

Và như vậy, với việc áp dụng tước phong Trí tự, dưới triều Lê Thái Tổ đã xuất hiện 
hiện tượng song tước. Mọi cá nhân có đóng góp lớn cho Khởi nghĩa Lam Sơn sẽ được 
phong hầu, nhưng nếu thuộc đối tượng “hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết đột” sẽ được 
ban thêm Trí tự như các trường hợp Lê Khắc Phục, Lê Hài, Lê Khuê Tước được hưởng song 
tước: Thượng trí tự - Trước phục hầu.

Tuy nhiên, đến thời Lê Thái Tông, tước Trí tự không còn là đặc quyền cho võ tướng 
nữa mà văn thần, nếu lập công lớn cũng có thể được phong Trí tự nhưng rất hiếm hoi. 
Dường như chỉ có duy nhất Bùi Ư Đài được vua Lê Thái Tông ban tặng tước này sau biến 
cố cung đình liên quan đến Lê Sát năm 1437. Theo chiếu của Hoàng đế Lê Thái Tông thì 
do Lê Sát chuyên quyền, ghen ghét người hiền tài (1) nên bị bãi chức, tước. Bùi Ư Đài trước 
kia là nạn nhân của cuộc tranh chấp quyền lực (Ngoài Bùi Ư Đài còn nhiều quan chức khác 
phải chịu hình phạt của Lê Sát: Lưu Nhân Chú bị giết, Trịnh Khả bị phế truất, Bùi Cẩm Hổ 
bị đuổi ra biên thùy… (Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên 1993)), sau khi Lê Sát bị 
tước quyền đã được Lê Thái Tông ban tước Trí tự.

Đây chính là một dạng thức tổ chức nhà nước mang đặc điểm của một vương triều được 
tạo dựng trải qua nạn binh đao, trọng võ hơn trọng văn - võ tướng được đề cao hơn văn thần.
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CHÚ THÍCH
(1) Lê Sát tự chuyên giữ quyền bính, ghen người tài, giết Nhân Chú để tự ra oai của 

mình, truất Trịnh Khả để người ta phục, bãi chức của Ư Đài khiến đình thần không ai dám 
nói, đuổi Cầm Hổ ra nơi biên thùy để gián quan phải ngậm miệng. Xem những việc làm ấy 
đều không phải là đạo làm tôi. Nay muốn khép vào luật hình để tỏ rõ phép nước, song vì là 
đại thần cố mệnh, có công với nhà nước, đặc cách khoan tha, nhưng phải bãi chức tước…
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PHỤ LỤC

Nội dung minh văn như sau:
Phiên âm:
Thụy Cung Vũ chi thạch bi
Tặng: Suy trung Bảo chính công thần, Sùng tiến tổng nhung phủ, Nhập nội Kiểm hiệu 

Thái úy Bình chương sự, Thượng trụ quốc, tứ Kim ngư đại ngân phù, tứ quốc tính, thụy 
Cung Vũ thạch chí, Nhập nội Kiểm hiệu Đại đô đốc, Bình chương sự, Chưởng Nam đạo Đô 
đốc phủ Tả đô đốc, Lê công húy Lộng, Thanh Hóa trung lộ, Lương Giang huyện, Khả Lam 
hương nhân.

Khảo húy Miêu, [Trùm] quan lang, tỉ diệc tính Lê húy Lậu, sinh nam, nhị viết: Luyện, 
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kỳ thứ Nhập nội Thiếu úy, hành Thanh Hóa phủ đô phủ quản. Công kỳ trường dã. Ư Bính 
Tý niên sinh, ký trưởng tòng Cao Hoàng đế khởi nghĩa sư.

Thuận Thiên nguyên niên Mậu Thân sắc thụ Đại tướng đồng quản lĩnh Hưng Nghĩa 
quân, Quan Nội hầu, lịch Thiên Uy quân quản lĩnh, thăng Lạng Sơn trấn Đồng tri vệ chư 
quân sự, hậu trừ bản trấn Tuyên úy sứ, Vị cơ thăng đại sứ.

Kỷ Mùi triệu hoàn thụ Đồng tổng quản Kim Ngô vệ chư quân sự. Canh Thân chuyển 
Quy Hóa vệ tiến trật Tổng quản. Canh Ngọ thụ Phụng tuyên sứ hành quân Tổng quản Kim 
Ngô vệ chư quân sự Tân Bình, Thuận Hóa phủ. Đô phủ quản tri quân dân sự tầm, thăng 
Nhập nội Thiếu úy.

Quý Dậu, nhập triều dĩ bản quan nhậm Hạ Hồng vệ, Giáp Tuất cải Hạ Nam Sách vệ. 
Bính Tý tiến Thiêm tri chính sự hành quân Tổng quản, Bổng Thánh vệ chư quân sự. Canh 
Thìn thăng nhập nội Đô đốc Đồng Bình chương sự, Hành quân tổng quản Hạ Nam Sách vệ 
chư quân sự.

Canh Thìn thất nguyệt dĩ Bản quan Thiêm tri Đông đạo chư vệ quân sự. Bát nguyệt 
thăng Nhập nội Đô đốc Bình chương sự, Đồng Đô tổng quản Nam vệ chư vệ quân sự.

Quang Thuận lục niên Ất Dậu lục nguyệt thăng, Nhập nội [hết mặt 1] Kiểm hiệu Đại 
đô đốc, Bình chương sự; nhưng Chưởng Nam đạo Đô đốc phủ, Tả Đô đốc, Thượng Trí tự 
tước, tự Quan nội hầu lũy gia chí Huyện thượng hầu, viết Thượng Trí tự tòng kim chế kỳ 
niên. Cửu nguyệt nhị thập tam nhật, Đinh Mão hoàng ư Kinh sư chi đệ. Thập nhất nguyệt 
thập lục nhật Canh Thân táng vu kỳ lang chi hướng. Nguyên kỳ tẩm tật dã. Thượng mệnh 
trung sứ thị vấn danh y chẩn trị, cập kỳ dịch trách hựu mệnh họa công sái kỳ hình mạo, cấp 
tặng vật thậm hậu úy tế, truy tặng Tráng Nghi, tất y định chế, chuế triều tam nhật, chu quân 
hoàn kỳ táng.

Thê Huy nhân Lê Thị Lỗ, thiếp Nguyễn Thị Ngai, Lê Thị Kính, Lại Thị Phong, tử 
nam Khắc Cần duệ kinh quân đồng quản lãnh Hy lật nhị cục, Chính giám, giai tiên công 
suất kiến lộc hiếu cực nhị cục chính giám, Khắc Kiệm thượng ấu. Nữ cố Thị Dương, sơ 
thích Nhập nội Thiếu úy Lê Yết, hậu quy nguyên Đồng tri. Hoàng Hinh. Cố Thị Bình thích 
nguyên Chỉ huy Lê Vĩ, cố thị Ân thích đội trưởng thủ quân [Phá] Cao Thiểm, Thị Viện thích 
hương quan Lê Nhân Liệt, Thị Kỷ thích đồng tri Lê Nhữ Hồ.

Công chẩm chí quả quyết, lịch sự tứ triều phục lao vương gia xuất phiên, nhập vệ đông 
chinh tây phạt, sở hướng hữu công nhi phác hậu, kỳ tư kiệm ước tự xứ, cố năng thiện thủy 
nhược chung vân.

Nhâm Tuất khoa tứ Trạng nguyên thủ Trung Thư lệnh Nguyễn Trực chí.

Dịch nghĩa:
Bia đá ghi ông tên thụy là Cung Vũ
Tặng chức Suy trung Bảo chính công thần, Sùng tiến tổng nhung phủ, Nhập nội Kiểm 
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hiệu Thái úy Bình chương sự Thượng trụ quốc, ban Kim ngư ngân phù, cho quốc tính, tên 
thụy là Cung Vũ, chép ghi vào đá. Ông họ Lê tên húy là Lộng người làng Khả Lam, huyện 
Lương Giang thuộc trung lộ Thanh Hóa (4), giữ chức Nhập nội Kiểm hiệu Đại đô đốc, Bình 
chương sự, Chưởng Nam đạo Đô đốc phủ Tả đô đốc.

Cha húy là Miêu làm quan chức quan lang. Mẹ cũng họ Lê tên húy là Lậu, sinh trai 
hai người, con trai thứ là Luyện giữ chức Nhập nội Thiếu úy, hành Thanh Hóa phủ, đô 
phủ quản.

[Ông là con trưởng] sinh năm Bính Tý (1396), đến lúc trưởng thành theo chủ soái Thái 
tổ Cao Hoàng đế khởi nghĩa ở Lam Sơn. 

Năm Thuận Thiên thứ nhất, tức năm Mậu Thân (1428) được sắc thụ Đại tướng đồng 
quản lĩnh quân Hưng Nghĩa, tước Quan Nội hầu. Trải quản lĩnh quân Thiên Uy, thăng Lạng 
Sơn trấn Đồng tri vệ chư quân sự. Sau giữ chức Tuyên úy sứ bản trấn. Không lâu lại thăng 
Đại sứ.

Năm Kỷ Mùi (1439), được gọi về cho nhận chức Đồng tổng quản vệ Kim Ngô.
Năm Canh Thân (1440), giữ chức Tổng quản vệ Quy Hóa.
Năm Canh Ngọ (1450), được nhận chức Phụng tuyên sứ hành quân Tổng quản Kim 

Ngô vệ chư quân sự ở phủ Tân Bình và Thuận Hóa, Quản tri quân dân sự, thăng Nhập nội 
Thiếu úy.

Năm Quý Dậu (1453), được gọi về triều đảm nhiệm mệnh quan ở vệ Hạ Hồng.
Năm Giáp Tuất (1454), lại đổi quản lĩnh vệ Nam Sách Hạ.
Năm Bính Tý (1456), giữ chức Thiêm tri chính sự hành quân Tổng quản vệ Bổng Thánh.
Năm Canh Thìn (1460), thăng chức Nhập nội Đô đốc Đồng Bình chương sự, Hành 

quân tổng quản Hạ Nam Sách vệ chư quân sự. Tháng 7 cùng năm giữ chức Bản quan Thiêm 
tri Đông đạo chư vệ quân sự. Tháng 8 lại thăng Nhập nội Đô đốc Bình chương sự, Đồng Đô 
đốc tổng quản Nam vệ chư vệ quân sự.

Cuối tháng 6 năm Ất Dậu niên hiệu Quang Thuận thứ 6 (1465), thăng chức Nhập nội 
kiểm hiệu Đại Đô đốc Bình chương sự. Lại được thăng Chưởng Nam đạo Đô đốc phủ, Tả 
Đô đốc, tước Thượng Trí tự. Từ tước Quan Nội hầu nhiều lần gia phong đến Huyện thượng 
hầu, rồi đến Thượng Trí tự.

Ngày Đinh Mão tức ngày 23 tháng 9, ông mất ở phủ đệ Kinh sư, đến ngày Canh Thân 
tức ngày 16 tháng 11, táng ở làng quê.

Ông lúc còn tật bệnh trong cung, Hoàng thượng lệnh cho các danh y đến bắt mạch 
chữa trị, đến lúc sắp mất lại được ban lệnh sai thợ vẽ một bức họa về hình mạo, triều đình 
cấp tặng lễ vật rất nhiều để lo việc tế cúng. Truy tặng các đồ y quan táng lễ đầy đủ, nghỉ 
thiết triều 3 ngày, sau đó đưa thuyền trở về quê hương an táng.
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Vợ là Huy nhân Lê Thị Lỗ, các bà thiếp là Nguyễn Thị Ngai, Lê Thị Kính, Lại Thị 
Phong. Con trai cả là Khắc Cần, trải qua quân đội chức Đồng quản lĩnh Chính giám hai 
cục Hy lật. Trước đây, ông quản lãnh hai cục Kiến lộc, hiếu cực chính giám. Con trai thứ là 
Khắc Kiệm còn nhỏ. Con gái Thị Dương ban đầu xuất giá lấy quan Nhập nội Thiếu úy Lê 
Yết, sau tái giá với Hoàng Hinh, giữ chức Đồng tri. Thị Bình xuất giá lấy nguyên là quan 
Chỉ huy Lê Vĩ. Thị Ân lấy đội trưởng thủ quân [Phá] Cao Thiểm; Thị Viện lấy quan người 
Lê Nhân trong làng Liệt; Thị Kỷ lấy Đồng tri Lê Nhữ Hồ.

Ông tính trầm lặng, mạnh mẽ nhưng quả quyết, làm quan trải bốn triều vua, một lòng 
cần lao phò tá nhà vua đánh đông dẹp tây thật có công lớn, một lòng son sắt trước sau, 
đáng nêu danh vậy.

Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất (1442), giữ chức Trung Thư lệnh ghi 
chép (Phạm Thị Thùy Vinh 2014: 335-340).

“NGUYỄN TRỰC STELE” AND THE “TRÍ TỰ” TITLE 
UNDER LÊ THÁI TỔ REIGN

Phạm Hoàng Mạnh Hà

The word “Trí” is a rhetorical one, given by the Emperor Lê Thái Tổ to the meritorious 
officials who participated and contributed to the Lam Sơn insurrection (1418-1427). 
However, there is no consensus on the nature of this title so far.

Based on the contents of the “Thụy Cung Vũ chi” stele (erected by Nguyễn Trực in the 
15th century) that was discovered and published in 2009, the author believes that “Trí” is a 
kind of title. In the beginging period of the Later Lê dynasty, “Trí” was a special title, only 
used to confer on the military generals in the Lam Sơn inserrection that even the noblities 
were not awarded.


