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HEÄ THOÁNG TÖÔÙC VÒ THÔØI LEÂ THAÙI TOÅ

Phạm Hoàng Mạnh Hà*

Vương triều Lê Sơ được tạo dựng sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 10 năm “nếm mật nằm 
gai”, ngay sau đó là công cuộc ổn định xã hội, kiến tạo và đưa đất nước ổn định, phát triển. 
Một trong nhưng công việc cấp thiết của vua Lê Thái Tổ sau khi mở nước là tiến hành ban 
phong tước vị cho trọng thần và những người có quan hệ thân tộc.

Những tước phong thời Lê Thái Tổ góp phần hình thành hệ thống tước vị giai đoạn này 
với những đặc điểm, tính chất khá rõ rệt, dễ nhận biết.

1. Thể lệ ban phong
Việc ban phong tước vị trong những ngày đầu tạo dựng vương triều Lê Sơ được diễn 

ra theo ba hình thức:
- Hình thức thứ nhất: thống kê, phân định công lao. Công việc được giao cho Hành 

khiển Lê Cảnh. Ở hình thức này, đối tượng được ban phong tập trung vào những người 
theo Lê Lợi từ buổi đầu dựng nghiệp và có đóng góp lớn lao trong thành công của khởi 
nghĩa Lam Sơn.

- Thể lệ thứ hai: tiến cử hiền tài. Sử cũ không cho biết thông tin cụ thể về chủ thể và 
đối tượng của thể lệ này song theo suy luận của chúng tôi, lệ tiến cử hiền tài để được ban 
tước nhiều khả năng phải được áp dụng rộng rãi không phân biệt thứ bậc, xuất thân “ở trong 
triều hay ngoài thôn dã, đã làm quan hoặc chưa làm quan”. Quan trọng hơn, nếu người được 
tiến cử thực sự giỏi giang, có tài đức thì người tiến cử sẽ được thăng tước “vượt cấp” (2 
bậc). Điều này được chứng minh bằng những ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư: Nếu 
tiến cử được người có tài bậc trung thì được tăng tước hai bậc. Nếu tiến cử được người tài 
đức đều ưu tú, vượt hẳn mọi người thì nhất định được trọng thưởng (Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam 1993: 349-362).

Việc tiến cử hiền tài còn được thực thi dưới dạng bắt buộc như là nghĩa vụ của quan lại 
đương triều, phản ánh tâm lý mong hiền tài như khát nước quyết tâm đưa nước nhà “thịnh 
trị” - “Trẫm nghĩ, muốn thịnh trị phải được người hiền tài, muốn được người hiền tài phải 
do tiến cử… Vậy ra lệnh cho đại thần văn võ, công hầu đại phu từ tam phẩm trở lên, mỗi 
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viên tiến cử lấy một người…” - Lệnh chỉ ngày 27 tháng 9, năm Kỷ Dậu (Viện Khoa học Xã 
hội Việt Nam 1993: 368).

- Thể lệ thứ ba: tự tiến cử. Cách thức này bổ sung những thiếu sót cho lệ tiến cử, áp 
dụng với các đối tượng có “tài lược kinh bang tế thế” nhưng chưa được phong chức xứng 
đáng, hoặc chưa được tiến cử. Lệ này còn được khuyến khích, mở rộng với những người 
hào kiệt đang “bị vùi dập” hoặc chìm lấp trong quân ngũ. Thiếu phó Hương thượng hầu Lê 
Văn Linh được giao nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của người tự tiến cử.

2. Tiêu chí phong tước
Theo các hình thức ban tước, có thể nhận thấy, 2 điều kiện bắt buộc để được ban tước 

là có công lao đóng góp trong khởi nghĩa Lam Sơn và có tài kinh bang tế thế. Nhóm đối 
tượng này không phân biệt tuổi tác, xuất thân.

Lê Thái Tổ còn đặt ra một số tiêu chí khác, cụ thể như sau:
- Tiêu chí công hầu quý tộc, áp dụng với các con của Lê Lợi. Theo đó, tháng 2 năm 

1428, con thứ Lê Nguyên Long được phong Lương quận công, Lê Tư Tề được phong tước 
Khai quận công. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 2 (năm 1429), ngày 7 tháng Giêng, Nhà vua lập 
Nguyên Long làm Hoàng Thái tử, đồng thời thăng tước cho Lê Tư Tề từ Khai quận công lên 
Quốc vương (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 365).

- Tiêu chí tình nguyện gia nhập quân đội, áp dụng với dân thường, tước vị được ban 
phong là tư, minh chứng qua sự kiện: Năm 1430, Lê Thái Tổ hạ lệnh tuyển chọn quân ở Bồ 
Đề, người nào tình nguyện gia nhập được ban thưởng 1 tư.

3. Hệ thống các tước phong
Lê Thái Tổ sử dụng nhiều tước danh: tước Trí tự, tước vương, tước công, tước hầu, 

tư…
3.1. Tước trí tự: được chia làm 3 hạng (cao nhất là Thượng trí tự rồi đến Đại Trí tự và 

Trí tự), tương ứng với 3 hạng công lao. Nhóm đối tượng được phong là “những hỏa thủ và 
quân nhân của quân Thiết đột có công lao siêng năng khó nhọc ở Lũng Nhai”:

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, Lê Bồ, Lê Liệt, Lê Khảo… còn được phong Trung 
lượng Đại phu, tả Phụng thần vệ tướng quân.

Trí tự: 94 người, ngoài ra còn được ban phong Trung vũ Đại phu Câu kiềm vệ tướng 
quân (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 361).

Trí tự là dạng tước phong duy nhất có ở triều Lê Thái Tổ (không thấy xuất hiện ở giai 
đoạn trị vì của các Hoàng đế Lê Sơ giai đoạn sau). Tước phong này như một “đặc quyền” 
dành riêng cho quân đội của khởi nghĩa Lam Sơn. Điều này khẳng định: trong nhãn quan 
của Lê Lợi, quân đội và đấu tranh vũ trang là điều kiện tiên quyết để khởi nghĩa thành công.
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3.2. Tước vương: thời Lê Thái Tổ, có 2 người được phong tước vương; thứ nhất là Lê 
Tư Tề, tước Quốc vương (tháng Giêng năm Thuận Thiên thứ hai) và Lê Thạch (黎石), cháu 
gọi Lê Lợi bằng chú, mất năm 1421. Sau khi Lê Lợi lên ngôi đã truy tặng Lê Thạch tước 
Trung Vũ Đại Vương, tháng 4 năm 1428, (Lê Quý Đôn 1976: 191).

3.3. Tước công: ban phong cho Lê Tư Tề tước Khai quận công, Lê Nguyên Long tước 
Lương quận công (tháng 2 năm 1428).

Có thể thấy, tước vương, tước công là đặc quyền riêng, không dùng để ban phong cho 
đối tượng “phi hoàng tộc”.

3.4. Tước hầu: được ban thưởng khá rộng rãi cho công thần. Thông tin từ sử liệu cho 
biết: tháng 2 năm 1428, Lê Thái Tổ tiến hành “Đại hội các tướng và các quan văn võ để 
định công, ban thưởng”. Nguyễn Trãi được ban tước Quan phục hầu; Tư đồ Trần Hãn làm 
Tả tướng quốc; Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm Thái Bảo; đều được ban quốc tính. Tuy 
nhiên, căn cứ vào chi tiết tháng 5 năm 1429, Phạm Văn Xảo được ban tước Huyện thượng 
hầu, “thăng làm Thái bảo” thì có thể hiểu “Tả Tướng quốc” hay “Thái bảo” là chức chứ 
không phải tước.

Lê Thái Tổ căn cứ vào yếu tố nhiều - ít của công lao để chia quân nhân tham gia khởi 
nghĩa Lam Sơn thành 9 bậc, tương đương với 9 cấp bậc của tước hầu (9 cấp bậc tước Hầu 
này được Hoàng đế ấn định năm 1429 chứ không phải toàn bộ tước vị Hầu dưới thời Lê 
Thái Tổ. Thực tế thì trước đó, tháng 4 năm 1428, người đứng đầu triều đình quân chủ trung 
ương đương thời đã định một số tước hầu khác như: Liệt hầu, Nguyên cữu Quan nội hầu 
(tước vị của Lê Tri Vận) - Truy tặng Lê Thạch làm Trung Vũ Đại Vương, đưa vào thờ ở 
tẩm miếu, chỉ định Lê Tri Vận - người có công “làm con tin trong thành” coi giữ kho tàng 
quốc gia (chức Tả hữu ban), tước Liệt hầu, về sau ban tước Nguyên cữu Quan nội hầu (Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 363). Thông tin từ Đại Việt thông sử cho hay: (Lê Thái 
Tổ) phong chức Tổng tri vệ Xa kỵ cho Liệt hầu Nguyễn Nổ (Lê Quý Đôn 1976: 161). Như 
vậy không rõ tước Liệt hầu được ban phong cho 2 người (Lê Tri Vận và Nguyễn Nổ) hay có 
sự nhầm lẫn về danh tính người sở hữu tước vị này.

Huyện thượng hầu - 3 người: Lê Vấn, Lê Sát, Lê Văn Xảo;
Á thượng hầu - 1 người: Lê Ngân;
Hương thượng hầu - 3 người: Lê Lý, Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng;
Đình thượng hầu - 14 người: Lê Chích, Lê Văn An, Lê Liệt, Lê Thố, Lê Lễ, Lê Chiến, 

Lê Khôi, Lê Đính, Lê Chuyết, Lê Lỗi, Lê Nhữ Lãm, Lê Sao, Lê Kiệm, Lê Lật;
Huyện hầu: 14 người: Lê Bị, Lê Bì, Lê Bĩ, Lê Náo, Lê Thụ, Lê Lôi, Lê Khả, Lê Bồi, 

Lê Khả Lang, Lê Xí, Lê Khuyển, Lê Bí, Lê Quốc Trinh, Lê Bật;
Á hầu - 26 người: Lê Lạn, Lê Trãi…;
Quan nội hầu - 16 người: Lê Thiệt, Lê Chương…;
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Quan phục hầu - 16 người: Lê Cuống, Lê Dao…
Thượng trí tự Trước phục hầu - 4 người: Lê Khắc Phục, Lê Hài… (Viện Khoa học Xã 

hội Việt Nam 1993: 367).
Tháng 5, ngày mồng 3, nhà Lê Sơ “ban biển ngạch công thần cho 93 viên” xác nhận 

tính hợp pháp của những tước phong này.
Tước tư: việc nhà Lê Sơ ban tư được ghi chép khá rõ ràng trong Đại Việt sử ký toàn 

thư, gắn với hai sự kiện:
Tháng 11/1429, khi Lê Lợi về bái yết sơn lăng, các tướng và quân nhân theo hầu đều 

được thăng “mỗi người 1 tước bậc”, những cá nhân đang có tước Thượng trí tự và Đại trí tự 
được thăng tước 1 tư. “Người nào có con cháu được phong hầu thay mình và những người 
không có công lao thì không thuộc lệ này” (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 367).

Năm 1430, Lê Thái Tổ hạ lệnh tuyển chọn quân ở Bồ Đề, người nào tình nguyện gia 
nhập được ban thưởng 1 tư.

Có nhiều cách hiểu về tước tư, Lê Kim Ngân lí giải chữ tư tức là “tư cách”, tuy nhiên, 
theo quan điểm của Nguyễn Minh Tường thì cách hiểu này không đúng trong mọi trường 
hợp (Lê Kim Ngân 1963 và Nguyễn Minh Tường 2015). Căn cứ vào chi tiết “mỗi người 1 
tước bậc” tại sự kiện diễn ra năm 1429, chúng tôi cho rằng, chữ “tư” chưa phải một tước vị 
mà chỉ là một bậc/ngạch của tước. Mỗi tước vị bao gồm nhiều bậc (tư), khi đủ bậc sẽ được 
thăng tước cao hơn!

4. Nghi lễ, phẩm phục và định chế
Những thông tin ít ỏi, tản mát trong các bộ chính sử chưa đủ để chúng ta có thể hình 

dung về một lễ nghi ban phong tước vị của triều Lê Sơ, dẫu là tước vị ban trực tiếp hay 
truy phong (trường hợp Lê Thạch). Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ngày 12 tháng 5 năm 
1428, Lê Lợi đặt ra “quy chế về chức tước” (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 367), 
và sau đó 4 tháng tiếp tục “quy định phẩm tước của quan chức văn võ” song không ghi 
chép cụ thể về những quy chế này (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 289). Dẫu vậy, 
chắp nối các thông tin tản mát mà sử thần Ngô Sỹ Liên cung cấp, chúng ta cũng hình dung 
được phần nào. 

Về đại thể thì khi hoàng thân quý tộc được phong tước Vương hoặc lập Hoàng Thái 
tử, người đứng đầu triều đại quân chủ đương thời sẽ cử một đại thần quyền cao chức 
trọng mang theo kim sách (Nhập nội kiểm hiệu bình chương sự Lê Vấn, Nhập nội đại tư 
mã Lê Ngân, Nhập nội thiếu phó Lê Văn Linh mang kim sách lập Hữu tướng quốc Khai 
quận công Tư Tề làm Quốc vương; Nhập nội tư khấu Lê Sát, Tư không Lê Nhân Chú, 
Nhập nội tư mã Lê Lý, Nhập nội thiếu úy Lê Quốc Hưng mang kim sách lập Lương quận 
công Nguyên Long làm Hoàng thái tử (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993: 365) để 
ban phong.
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Về triều phục, Lê Thái Tổ đặt ra nguyên tắc với quan chức văn võ: quan võ chức từ 
Thượng tướng, tước từ Trí tự Trước phục hầu trở lên đều cho mặc áo đỏ tía; quan văn từ 
Nhập nội đại hành khiển, tước Quan phục hầu trở lên cũng cho mặc áo đỏ tía.

Thể lệ, nghi thức tâu bẩm cũng được quy định: Nếu ai có việc đến Quốc vương (Lê 
Tư Tề) và Hoàng thái tử thì dùng chữ “khải”, chứ không được dùng chữ “tấu” và xưng là 
“Quốc vương điện hạ”, “Thái tử điện hạ”. Nếu Quốc vương có tuyên cáo hiệu lệnh gì thì 
dùng chữ “Quốc vương chỉ huy”, không được dùng chữ “sắc” (Viện Khoa học Xã hội Việt 
Nam 1993: 365).

Người được ban tước hầu sẽ được triều đình ban “biển ngạch” công nhận. Sử cũ không 
chép về tước vị khác song nhiều khả năng, các tước Trí tự, Công cũng được ban biển ngạch 
vì đây là những tước vị cao hơn tước hầu.

5. Đãi ngộ và việc thăng - bãi tước
Chưa tìm thấy những ghi chép về đãi ngộ vật chất với người được phong tước dưới thời 

Lê Thái Tổ (phải đến các niên hiệu Quang Thuận, Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông mới đặt ra 
định chế về đãi ngộ vật chất, điền sản, chế độ tang ma… với người được phong tước) song 
về “danh”, người sở hữu tước vị, đặc biệt là những tước vị cao đều có những ưu ái nhất định:

- Được đưa vào thờ ở tẩm miếu (Trung Vũ Đại vương Lê Thạch).
- Được ban quốc tính (hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết đột).
- Được ban biển ngạch (các công thần).
Thời Lê Thái Tổ còn ghi nhận hiện tượng thăng tước (quan lại được thăng 2 tước nếu 

tiến cử được hiền tài) hoặc giáng tước (Lê Tư Tề bị giáng tước Quốc vương xuống Quận 
vương năm 1433 do “mắc chứng điên cuồng, giết bừa các tì thiếp”, đồng nghĩa bị truất 
quyền kế vị).

6. Đặc điểm, tính chất của hệ thống tước vị thời Lê Thái Tổ
6.1. “Trọng quân đội”: phải thấy rằng, nước Đại Việt những năm đầu triều đại Lê Thái 

Tổ là một vương triều mới trải qua nạn binh đao. Vì lẽ đó, vai trò của quân đội, đặc biệt là 
đội quân Thiết đột - lực lượng chủ lực trong những trận đánh của khởi nghĩa Lam Sơn luôn 
được Lê Thái Tổ ghi nhớ và đề cao.

Ngay sau khi lên ngôi, ở đợt phong thưởng thứ nhất (năm 1428), Lê Thái Tổ đặc biệt 
“trọng quân đội”. Trong số 3 nhóm đối tượng được vinh phong (hỏa thủ và quân nhân của 
quân Thiết đột, công thần và người hoàng tộc), nhóm hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết 
đột được định riêng một tước vị (tước Trí tự) cùng những ưu ái khác về danh lợi (ban quốc 
tính). Đây là loại hình tước vị mang đặc thù riêng của nhà Lê Sơ buổi đầu lập quốc và rất 
hiếm khi được các Hoàng đế đời sau sử dụng cho việc ban phong. 

Việc ban tư cho dân thường, trai đinh tình nguyện gia nhập quân đội khi hội quân ở 
Bồ Đề năm 1430 là một dẫn chứng khác, điển hình cho tính “trọng quân đội” dưới triều vua 
Lê Thái Tổ.
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Minh chứng bổ sung còn là chi tiết các con của Hoàng đế chỉ được phong tước Quận 
công (Khai quận công và Lương quận công). Điều này hoàn toàn khác biệt so với định chế 
tước phong cho vương hầu quý tộc đời Trần (“người tôn thất được phong tước vương hoặc 
tước quận vương” (Phan Huy Chú 2007) hoặc triều Lê Thánh Tông (nhà Lê Sơ) sau này: 
Hoàng tử được phong Thân vương). 

6.2. Trọng hiền tài: chiêu hiền đãi sĩ là chủ trương của Lê Thái Tổ trong nỗ lực xây 
dựng nước Đại Việt phát triển. Để có được hiền tài, Lê Thái Tổ ra lệnh cho đại thần và các 
quan văn võ “tiến cử người hiền lương phương chính” (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
1993: 353) và được “văn bản hóa” bằng tờ chiếu ngày mồng 1/10/1429. Vua Lê Thái Tổ 
khẳng định: muốn thịnh trị phải được người hiền tài, muốn được người hiền tài phải do tiến 
cử… Nay trẫm gánh vác trách nhiệm nặng nề, sớm khuya kính cẩn lo sợ, như đứng bờ vực 
thẳm, chỉ vì chưa tìm kiếm được người hiền tài giúp đỡ trị nước…” (Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam 1993: 358).

Lê Thái Tổ dùng tước vị như một hình thức khen thưởng với quan lại: tiến cử được 
người giỏi thì được thăng thưởng theo lệ tiến cử hiền thần, “nếu tiến cử được người có tài 
bậc trung thì được tăng tước hai bậc. Nếu tiến cử được người tài đức đều ưu tú, vượt hẳn 
mọi người thì nhất định được trọng thưởng”. Người có tài trị quốc sẽ được ban phong “tùy 
tài bổ dụng” mà không phải trải qua thi cử.

6.3. Tính quân chủ, “trọng hoàng tộc”: vương triều Lê Sơ vẫn là nhà nước quân chủ 
“cha truyền con nối”. Cả hai tước: vương và công đều được Lê Thái Tổ sử dụng để phong 
cho người có quan hệ thân tộc (Khai quận công, Lương quận công, Quốc vương). Tước vị 
cho công thần được khống chế ở hầu tước.

Việc tính chất của hệ thống tước vị thời Lê Thái Tổ được dịch chuyển từ “trọng quân 
đội” (đợt ban phong năm 1428) sang “trọng quý tộc” (đợt ban phong năm 1429) có thể lí 
giải bởi tính chất vương triều: từ mới thiết lập (ảnh hưởng của quân đội rất lớn) sang ổn 
định, tập trung quyền lực và hướng tới lâu dài (lập Hoàng thái tử kế vị).

6.4. Quốc vương là tước vị cao nhất, Hoàng thái tử không đồng nghĩa với “kế vị”
Cần phải lưu ý rằng, trong những năm tháng trị vì đầu tiên, ngôi vị Hoàng thái tử 

không đồng nghĩa với người kế thừa ngôi báu bởi trên thực tế: ngày mồng 7 tháng Giêng 
năm 1429, Hữu tướng quốc Khai quận công Tư Tề được ban phong tước Quốc vương, 
Lương quận công Nguyên Long được lập Hoàng thái tử nhưng Lê Thái Tổ chưa chọn 
Nguyên Long làm người kế vị.

Thậm chí, những năm 1432, mọi việc quốc gia đại sự đều do Quốc vương Tư Tề quyết 
định. Tuy nhiên, Tư Tề mắc chứng điên cuồng, giết bừa các tì thiếp, dần dần không hợp ý 
vua cha (Lê Quý Đôn 1976). “Ý vua cha”, theo chúng tôi, ban đầu Lê Thái Tổ đã có chủ 
định nhường ngôi báu cho Lê Tư Tề. Chính vì thế mà sau khi phong tước Quốc vương, Lê 
Thái Tổ mới để Lê Tư Tề “tạm trông coi việc nước”.
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Phải đến năm 1433, Lê Nguyên Long mới được lựa chọn làm người kế vị. Sau khi 
bàn bạc với Lê Khôi (cháu ruột Lê Lợi, bấy giờ trấn thủ Hóa Châu), Lê Thái Tổ đồng ý chủ 
trương “bỏ trưởng lập thứ”. Tháng 8 cùng năm, Lê Tư Tề bị giáng tước xuống Quận vương, 
Lê Nguyên Long chính thức trở thành Hoàng đế thứ hai của nhà Lê Sơ.

7. Những vấn đề cần làm sáng tỏ
7.1. Sự thiếu nhất quán trong sử liệu
Trước hết là số lượng người được ban tước Trí tự. Bộ quốc sử lớn nhất của nhà Lê Sơ 

cho biết: 
Tháng 2, định các mức khen thưởng cho những hỏa thủ và quân nhân của quân Thiết 

đột có công lao siêng năng khó nhọc ở Lũng Nhai gồm 121 người… Thượng trí tự: 52 
người… Đại trí tự: 72 người… Trí tự: 94 người. Không khó để nhận thấy, tổng số “hỏa thủ 
và quân nhân của quân Thiết đột” được ban tước Trí tự là 218 (52 + 72 + 94) chứ không phải 
121 như ghi chép trước đó.

Tương tự như vậy, với số người được ban biển ngạch năm 1429, thông tin ban đầu 
của Đại Việt sử ký toàn thư là 93 người (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993). Tuy vậy, ở 
thông tin sau, tổng số cá nhân được ban biển ngạch (Huyện thượng hầu - 3 người; Á thượng 
hầu - 1 người; Hương thượng hầu - 3 người; Đình thượng hầu - 14 người; Huyện hầu; Á 
hầu - 26 người; Quan nội hầu - 16 người; Quan phục hầu - 16 người; Thượng trí tự Trước 
phục hầu - 4 người (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1993), (Phan Huy Chú cũng khẳng 
định số lượng quan lại được ban biển ngạch đợt này là 93 người (“bấy giờ được phong 93 
người” - Phan Huy Chú 2007) cho chúng ta con số: 97 người.

7.2. Tước vị của Lưu Nhân Chú
Trước hết, hãy khảo cứu những thông tin từ một số sử liệu:
- Đại Việt thông sử cho biết: Lưu Nhân Chú (劉仁澍) là người tham tham gia khởi 

nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu (Hội thề Lũng Nhai), lập được nhiều công lao và từng được Lê 
Thái Tổ ban quốc tính và phong chức Tể tướng, đứng đầu hàng quan võ. 

- Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú cũng khẳng định: Thuận Thiên 
năm đầu (1428)… ông (Lưu Nhân Chú) được phong Suy trung Tán trị Hiệp mưu Dương vũ 
công thần, nhập nội kiểm hiệu Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự (quan hàm Tể tướng).

Đại Việt sử ký toàn thư chép: năm 1427… lấy Thông hầu (chức ban của Lê Lợi năm 
1427, không phải tước vị) Lê Nhân Chú làm Hành quân đốc quản Nhập nội Đại tư mã, lĩnh 
Tiền - Hậu - Tả - Hữu tứ vệ, kiêm tri Tân vệ quân sự.

Căn cứ vào 3 nguồn sử liệu thì Lưu Nhân Chú là một trong những vị quan đầu triều: 
Đại tư mã thống lĩnh quân đội - tương đương Nguyên soái, Bình Chương Quân Quốc Trọng 
Sự - tương đương Tể tướng. Ông cũng là khai quốc công thần (tham dự Hội thề Lũng Nhai), 
được vua ban “quốc tính”. Về lý, tước vị của Lưu/Lê Nhân Chú phải ở hàng cao nhất trong 
số các tướng lĩnh Lê Sơ. Tuy nhiên, danh tính tướng lĩnh được phong 5 bậc cao nhất của 
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tước hầu ở đợt ban biển ngạch năm 1429 không có tên ông (Tướng lĩnh thuộc 5 bậc cao 
nhất của tước hầu năm 1429 gồm có: Huyện thượng hầu (3 người: Lê Vấn, Lê Sát, Lê Văn 
Xảo); Á thượng hầu (1 người: Lê Ngân); Hương thượng hầu (3 người: Lê Lý, Lê Văn Linh, 
Lê Quốc Hưng); Đình thượng hầu (14 người: Lê Chích, Lê Văn An, Lê Liệt, Lê Thố, Lê Lễ, 
Lê Chiến, Lê Khôi, Lê Đính, Lê Chuyết, Lê Lỗi, Lê Nhữ Lãm, Lê Sao, Lê Kiệm, Lê Lật); 
Huyện hầu (14 người: Lê Bị, Lê Bì, Lê Bĩ, Lê Náo, Lê Thụ, Lê Lôi, Lê Khả, Lê Bồi, Lê Khả 
Lang, Lê Xí, Lê Khuyển, Lê Bí, Lê Quốc Trinh, Lê Bật).

Khả năng Lưu Nhân Chú được phong tước hầu thuộc 4 cấp hầu sau (Á hầu, Quan nội 
hầu, Quan phục hầu và Trước phục hầu) gần như không thể xảy ra bởi như chúng tôi đã nêu 
căn cứ, một vị quan đầu triều như Lưu Nhân Chú phải được ban tước vị cao nhất!

Kể cả trường hợp tước vị Lưu Nhân Chú thuộc 1 trong 4 cấp bậc hầu tước này thì việc 
sử thần Ngô Sỹ Liên chỉ liệt kê những tướng lĩnh tiêu biểu (Á hầu - 26 người: Lê Lạn, Lê 
Trãi…; Quan nội hầu - 16 người: bọn Lê Thiệt, Lê Chương…; Quan phục hầu - 16 người: 
Lê Cuống, Lê Dao… Thượng trí tự Trước phục hầu - 4 người: Lê Khắc Phục, Lê Hài…) thì 
đó là cách ghi chép lịch sử, phải chăng là chưa hợp lý, thiếu khoa học?

Ở góc độ khác, vẫn liên quan đến tước vị của Lưu Nhân Chú, Đại Việt thông sử cung 
cấp thông tin: Tháng 5 năm 1429, Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần, Lưu Nhân Chú được 
phong làm Á thượng hầu, tên đứng hàng thứ 5 (Lê Quý Đôn 1976: 254).

Về thứ bậc tướng lĩnh (thứ 5) và cấp bậc tước hầu (chỉ sau Huyện thượng hầu) là điều 
có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đối chiếu với danh sách tướng lĩnh trong Đại Việt sử ký 
toàn thư, đợt Lê Thái Tổ ban biển ngạch công thần năm 1429 thì Á Thượng hầu là tước vị 
của Lê Ngân chứ không phải của Lưu Nhân Chú (Lịch triều hiến chương loại chí cho biết, 
Lê Ngân được phong Á thượng hầu (trùng với thông tin trong Đại Việt sử ký toàn thư), 
nhưng theo Lê Quý Đôn thì Lê Ngân chỉ được phong Á hầu (Lê Quý Đôn 1976: 247)).

Không thể không đặt ra một số câu hỏi:
Á thượng hầu là tước phong của Lê Ngân - Đại Việt sử ký toàn thư hay Lưu Nhân Chú 

- Đại Việt thông sử? 
Tại sao Ngô Sỹ Liên không đề cập đến Lưu Nhân Chú trong đợt ban biển ngạch năm 

1429 (?). Đây là thiếu sót khó chấp nhận của Ngô Sỹ Liên hay do Lê Thái Tổ không ban 
tước vị cho ông, một Bình chương Quân quốc Trọng sự, Đại tư mã thống lĩnh quân đội? 

Tạm kết
Ban phong và trọng thưởng công thần là một trong những hoạt động chính, mối quan 

tâm hàng đầu của Hoàng đế Lê Thái Tổ sau khi sáng lập nhà Hậu Lê. Có nhiều loại hình 
cùng nhiều đối tượng được Lê Thái Tổ ban thưởng tước vị.

Hệ thống tước vị thời Lê Thái Tổ mang đậm dấu ấn của một vương triều mới trải qua 
nạn binh đao và từng bước đi vào ổn định, xây dựng. Song song với hoạt động chiêu hiền 
đãi sĩ, Lê Thái Tổ đặc biệt đề cao vai trò của quân đội khi dành riêng một hình thái tước vị 
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Trí tự cho những người giữ vai trò trọng yếu trong quân đội và ban tư rộng rãi cho trai đinh 
tình nguyện gia nhập.

Việc Hoàng đế khai mở triều Lê Sơ quy định nghi lễ ban phong tước vị, các hình thức 
tiến cử và tự tiến cử, phẩm phục, triều phục… cho thấy Lê Thái Tổ đã có ý thức tương đối 
rõ ràng trong việc ban tước. Đúng như nhận xét của sử thần Ngô Sỹ Liên: Thái Tổ từ khi 
lên ngôi, thi hành chính sự, thực rất khả quan, như ấn định luật lệnh, chế tác lễ nhạc, mở 
khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang 
trường học; song đáng tiếc là các thư tịch cổ không ghi chép cụ thể, đầy đủ về những định 
chế này.
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THE SYSTEM OF TITLE UNDER THE REIGN OF
LÊ THÁI TỔ EMPEROR

Phạm Hoàng Mạnh Hà

The system of title under the reign of Lê Thái Tổ emperor bears the characteristics 
of a royal dynasty which has experienced a lot of battles and has stabilized step by 
step. In parallel with the activity of recruiting talents and respecting scholars, the 
emperor especially appreciated the position of the military with granting a specific 
form of title (the so called Trí tự) for ones who play important roles in the military. 
Besides, he also granted tu (i.e. mark) for men who volunteer for military service.

With the promulgation of regulations of granting title ritual, the forms of 
recommendation and self-nomination, the court dress and so forth, the founder of 
the Early Lê dynasty showed that he had a relatively clear sense of granting title.


