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LỜI GIỚI THIỆU

Với chiến thắng oanh liệt ở trận quyết chiến chiến lược Chi Lăng 
- Xương Giang, đường đến đỉnh cao của thắng lợi trọn vẹn đã rộng 
thênh thang đối với nghĩa quân Lam Sơn. Quân Minh đô hộ còn trên 
đất nước ta tuy không phải là ít, nhưng số phận của chúng kể như đã 
được định đoạt. Đối với các lãnh tụ Lam Sơn mà đứng đầu là Lê Lợi, 
vấn đề đặt ra chủ yếu lúc này không phải là tổ chức những chiến dịch 
lớn, mà là nghệ thuật kết thúc chiến tranh, là tạo dựng nền thái bình 
muôn thuở. 

Vận nước sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang hoàn toàn tùy 
thuộc vào khả năng thực hiện “loại hình nghệ thuật” vô cùng đặc 
biệt này. Và, sử sách đã trân trọng ghi nhận thiên tài của Lê Lợi, của 
Nguyễn Trãi, của các lãnh tụ Lam Sơn trong việc khôn khéo kết thúc 
chiến tranh, tránh cho đất nước những hiểm họa binh đao lâu dài, như 
Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo:

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.”

(Trích Bình Ngô đại cáo, bản dịch của Ngô Tất Tố)

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 35 của bộ Lịch sử 
Việt Nam bằng tranh “Hội thề Đông Quan” phần lời do Nguyễn 
Khắc Thuần biên soạn, phần hình ảnh do Nguyễn Quang Vinh thể hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 35 của bộ Lịch sử 
Việt Nam bằng tranh.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
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Với tài năng về nghệ thuật quân sự của Nguyễn Trãi, 
ông đã dùng trí tuệ và ngòi bút của mình trờ thành thứ 
vũ khí sắc bén, có sức uy hiếp mạnh mẽ đối với kẻ thù:

“Trước đây, quan Tổng binh Thành Sơn hầu, từ sau 
trận thua cay ở Ninh Kiều, có sai người đưa thư ước hẹn 
xin hòa. Nay lại đắp thêm rào lũy, sửa sang khí giới, tự 
cho là chước giỏi mưu tài! Bội ước thất tín đến thế là cùng! 
Vậy tính chước cho các ngươi bây giờ: chi bằng kéo ra 
khỏi thành, nhất quyết cùng toán quân của Thái Đô đốc 
rút lui về nước để cứu cho vài nghìn người trong thành 
được toàn hạt tính mạng. Bằng chẳng thì trong khoảng 
nay mai, các người sẽ biết nhau thôi! Các ngươi nên nghĩ 
kỹ, đừng để sau phải ăn năn.”

(Khâm định Việt sử thông giám cương mục  
chính biên, quyển XIV)
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Tin đại bại của Vương Thông trong 
trận Tốt Động - Chúc Động báo về khiến 
vua Minh chưa kịp hoàn hồn thì tiếp đó 
lại nhận được lời kêu cứu thảm thiết của 
Vương Thông đang bị vây hãm trong 
thành Đông Quan càng làm vua Minh 
thêm lo sợ và tức tối. Để cứu vãn uy 
danh của thiên triều, vua Minh quyết định 
sai Thái tử Thái phó An Viễn hầu Liễu 
Thăng đưa 15 vạn quân(*) đi cứu nguy.

* Đây là số quân chiến đấu, chưa kể hàng 
vạn dân phu.
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Quân cứu viện chia làm 
hai đạo, đạo thứ nhất gồm 
10 vạn tên do Tổng binh 
Liễu Thăng cầm đầu, tiến 
vào nước ta qua ngả Lạng 
Sơn. Dưới quyền của Liễu 
Thăng là các viên tướng 
khét tiếng như Bảo Định 
bá Lương Minh, Đô đốc 
Thôi Tụ, Thượng thư Lý 
Khánh và Thượng thư 
Hoàng Phúc.
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Đạo thứ hai do Thái 
phó Kiềm Quốc công 
Mộc Thạnh chỉ huy. 
Dưới quyền của Mộc 
Thạnh cũng là các tướng 
nổi danh như Hưng An 
bá Từ Hanh, Tân Ninh 
bá Đàm Trung. Đạo này 
gồm 5 vạn tên, tiến vào 
nước ta qua ngả Lào Cai.
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Theo kế hoạch, cả hai đạo quân sẽ nhất tề tiến vào Đông Quan, 
hợp binh với Vương Thông để phản công, hòng lật ngược thế 
trận. Để bảo đảm chắc thắng, ngoài việc huy động quân lính và 
dân phu, vua Minh còn ra lệnh cho quan lại các địa phương trong 
nước phải đóng góp thật nhiều lương thực và thực phẩm, không 
để đội quân viễn chinh phải chịu cảnh thiếu thốn lương ăn. Hai 
viên quan cao cấp của triều đình nhà Minh là Phàn Kính và Hồ 
Dị được sai đến Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) để trực 
tiếp đốc thúc công việc này.
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Tin viện binh sắp sang khiến cho Vương Thông lấy lại tinh 
thần. Ngược lại, Lam Sơn phải đứng trước một thử thách lịch sử 
rất lớn lao. Phải đánh vào quân đang bị vây ở Đông Quan hay là 
quân viện binh trước? Và trong hai đạo quân giặc đang kéo tới 
thì nên nhắm đầu tiên vào Liễu Thăng hay Mộc Thạnh và đánh 
tại đâu để nắm chắc phần thắng? Đó là những vấn đề chiến lược 
mà Lê Lợi, Nguyễn Trãi cùng các tướng Lam Sơn phải gấp rút 
bàn bạc và quyết định.

9



Sau nhiều lần bàn đi tính lại, cuối cùng Bộ chỉ huy Lam Sơn 
quyết định: Để một bộ phận nhỏ tiếp tục kế hoạch bao vây và dụ 
hàng bọn giặc ở Đông Quan. Còn phần lớn đại quân sẽ dồn sức 
để đánh trận quyết định, tiêu diệt đạo quân do Liễu Thăng cầm 
đầu, một mặt khống chế được đạo quân của Mộc Thạnh, không 
để chúng tiếp ứng cho nhau. Bàn bạc kế sách xong xuôi, Lê Lợi 
cho mở tiệc tại dinh Bồ Đề để chiêu đãi các tướng trước khi thực 
hiện nhiệm vụ.
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Bộ chỉ huy Lam Sơn còn cho người đến các 
địa phương ở dọc đường hành quân của giặc, 
vận động nhân dân góp phần đánh giặc bằng 
cách làm kế thanh dã (tức là làm vườn không 
nhà trống), quyết không để cho quân xâm lăng 
có thể bắt người và cướp được lương thực, thực 
phẩm. Hưởng ứng lời kêu gọi của nghĩa quân 
Lam Sơn, nhà nhà gồng gánh, tay xách nách 
mang, dắt díu nhau lánh vào rừng, không để 
lại bất kỳ thứ gì cho giặc.
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Sau hội nghị quân sự quan trọng ở Bồ Đề, Lam Sơn dồn sức hạ 
bằng được thành Xương Giang để chúng không thể ứng cứu cho 
quân của Liễu Thăng. Đây là một thành lớn, nằm ở khu vực làng 
Thành (nay là làng Đông Quan, xã Thọ Xương, tỉnh Bắc Giang). 
Thành có cấu trúc hình vuông, rộng hơn 25 héc-ta, phía ngoài 
tường thành là hào sâu bao bọc.
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Trong thành Xương Giang có khoảng hơn 2000 tên giặc do 
tướng Lý Nhậm chỉ huy, và dưới trướng của hắn là các tướng như 
Kim Dận, Cố Phúc, Phùng Trí, Lưu Thuận và Lưu Tử Phu. Ỷ có 
quân đông và đại quân đang kéo tới tiếp ứng, quân giặc trong 
thành ngoan cố, không chịu đầu hàng.
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Lúc đầu việc công thành được giao cho hai tướng Lê Thụ và 
Lê Sát chỉ huy. Sau thấy rằng công việc này cần phải tiến hành 
càng nhanh càng tốt nên Lê Lợi phái thêm tướng Trần Nguyên 
Hãn và một bộ phận quân sĩ đến tiếp ứng. Một trận ác chiến đã 
diễn ra. Tháng 9 năm Đinh Mùi (1427), thành Xương Giang đã 
bị hạ, chỗ dựa quan trọng của giặc đã bị đập tan.
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Đối với hướng tiến công của Mộc 
Thạnh từ Vân Nam sang, Lê Lợi cũng 
đã sớm chuẩn bị ứng phó. Từ tháng 
5 năm Đinh Mùi (1427), tướng Trần 
Ban được Lê Lợi phái lên tận ải Lê 
Hoa ở Lào Cai, là nơi thông thương 
giữa Lào Cai với Vân Nam, nằm gần 
nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào nước 
ta, để sửa sang đồn lũy và tích trữ 
lương thực, chuẩn bị chiến trường.
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Đây cũng là cửa ải quan trọng không kém gì ải Chi Lăng ở Lạng 
Sơn. Khống chế được ải Lê Hoa tức là khống chế được cửa ngõ 
phía tây bắc của đất nước. Hiểu rõ như vậy, Lê Lợi đã lệnh cho 
các tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Lê Khuyên 
và Lê Trung đem quân lên phối hợp với Trần Ban để cản bước 
tiến quân của giặc.
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Đối với đạo quân của Liễu Thăng, Bộ chỉ huy Lam Sơn đã 
quyết định điều các đơn vị tinh nhuệ nhất để đối phó. Một trận 
đồ mai phục gồm nhiều địa điểm khác nhau đã được chuẩn bị một 
cách chu đáo, kéo dài từ cửa Pha Lũy(*) đến tận Xương Giang. Các  
tướng Trần Lựu, Lê Bôi được cử lên Pha Lũy với nhiệm vụ giả 
vờ thua để nhử giặc vào.

* Ải đầu tiên trên đường tiến về Chi Lăng.
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Trận mai phục đầu tiên mà Bộ chỉ 
huy Lam Sơn bố trí là ở cửa ải Chi 
Lăng. Đây là trận mở màn, có ý nghĩa 
rất quan trọng, do vậy Lê Lợi và 
Nguyễn Trãi đã sai các tướng Lê Sát, 
Lưu Nhân Chú, Lê Văn Linh, Lê Thụ, 
Đinh Liệt, Lê Lỗng và Phạm Văn Liêu 
đem một vạn quân, một trăm con ngựa 
cùng năm con voi chiến... mai phục 
trận địa.
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Trận mai phục thứ hai được bố trí tại Cần Trạm, một nơi cũng 
thuộc Lạng Sơn nhưng ở phía dưới Chi Lăng. Từ Chi Lăng, muốn 
về trung du và đồng bằng tất nhiên là phải đi ngang qua đó. Việc 
mai phục ở Cần Trạm, Lê Lợi và Nguyễn Trãi giao cho các tướng 
Nguyễn Lý và Lê Văn An đảm trách, cùng với vạn quân để thực 
hiện nhiệm vụ này.
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Tại Xương Giang, sau khi đã chiếm được thành, tướng Trần 
Nguyên Hãn được lệnh phải nhanh chóng biến thành Xương Giang 
thành một pháo đài kiên cố và lợi hại, chặn đứng đường hành 
quân của giặc để đánh trận cuối cùng với chúng tại đây. Sau khi 
giao nhiệm vụ cho các cánh quân, Lê Lợi và Nguyễn Trãi trực 
tiếp kiểm tra việc thực hiện của các tướng, quyết không để xảy 
ra một sơ hở nào.
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Tháng 10 năm Đinh Mùi (1427), đạo quân của Liễu 
Thăng bắt đầu áp sát biên giới phía bắc của nước ta. 
Từ cửa ải Pha Lũy, các tướng Trần Lựu và Lê Bôi 
lập tức cho quân xông ra đánh tới tấp. Thấy quân ta 
ít, Liễu Thăng xua quân tấn công rất quyết liệt. Trần 
Lựu và Lê Bôi vừa đánh vừa cho quân vờ thua chạy 
để nhử quân giặc đuổi theo.
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Thấy mình giành ưu thế ngay trong trận đầu, 
Liễu Thăng rất đắc chí. Giữa lúc đó, y bỗng 
nhận được thư của Lê Lợi (do Nguyễn Trãi khởi 
thảo) gởi đến. Thư ấy đại lược nói rằng: Liễu 
Thăng nên bình tĩnh đóng quân ở ngoài biên 
giới để xem xét sự tình. Liều lĩnh xông vào thì 
cái thu được chẳng bù cho cái mất đi. Nếu quân 
Minh rút hết về nước thì Đại Việt sẽ giữ đạo 
tôn thờ nước lớn.

22



Không chút để ý đến lời lẽ trong 
thư, Liễu Thăng hạ lệnh cho quân đuổi 
theo Trần Lựu và Lê Bôi đến tận ải 
Khả Lưu (phía nam ải Pha Lũy). Đến 
đây, Liễu Thăng lại nhận được thêm 
một bức thư nữa của Lê Lợi. Trong 
thư ấy có đoạn: “Chớ coi thường nước 
tôi dân ít. Chớ bắt chúng tôi phải bớt 
lòng thành thờ nước lớn. Như thế sợ 
sẽ không kịp hối”.
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Do việc tiến vào ải Khá Lưu 
dễ dàng như chỗ không người, 
Liễu Thăng rất chủ quan. Hắn 
hạ lệnh cho tướng sĩ mau chóng 
tràn xuống ải Chi Lăng. Thấy 
Liễu Thăng mạo hiểm, viên Lại 
bộ Lang trung là Sử An cùng với 
viên Chủ sự là Trần Dung cố sức 
can ngăn nhưng không được.
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Bấy giờ, Thượng thư Lý Khánh đang lâm bệnh nhưng vẫn cố 
chống gậy đến gặp Liễu Thăng để khuyên can. Cả viên quan giữ 
chức Chủ sự ở dưới trướng của Liễu Thăng là Phan Nhân cũng 
lựa lời phân tích mọi lẽ được thua, song Liễu Thăng quyết không 
chịu nghe bất cứ ai.
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Không lâu sau, đội quân tiên phong của Liễu Thăng tiến đến ải 
Chi Lăng. Đây là một cửa ải rất hiểm yếu, dài chừng hơn bốn cây 
số, rộng khoảng trên dưới một cây số. Trong ải Chi Lăng có năm 
ngọn núi đá nhỏ, đó là: Quỷ Môn, Vọng Phu, Kỳ Lân, Phượng 
Hoàng và Mã Yên. Hai bên cửa ải, núi cao gần như thẳng đứng.
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Ngay tại ải Chi Lăng, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê 
Văn Linh, Lê Thụ, Đinh Liệt, Lê Lỗng và Phạm Văn Liêu đã cho 
hơn một vạn quân, 100 con ngựa và 5 con voi chiến mai phục 
sẵn. Liễu Thăng kéo quân đến nơi, thấy bốn bề núi non hiểm trở 
thì có vẻ lo ngại nên cho quân tiến chậm lại.
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Vừa lúc đó, đội quân của Trần Lựu và Lê Bôi lại xông ra đánh. 
Liễu Thăng cho rằng đó chẳng qua là một đội quân nhỏ, từng thua 
mấy trận liền nên tức tốc đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa lọt vào 
khu vực núi Mã Yên, nằm giữa một thung lũng lầy lội, thì lập tức 
quân mai phục từ nhiều phía đổ ra đánh tới tấp. Giặc bị dồn vào 
chỗ bùn lầy, hết sức kinh hoàng nhưng đã muộn.
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Từ vách núi, quân Lam Sơn bắn tên tẩm thuốc độc ào ào như 
mưa. Tiếp đó, tượng binh chia cắt đội hình giặc để bộ binh dễ dàng 
tiêu diệt. Liễu Thăng cố tìm lối thoát thân nhưng không được và 
sau đó đã bị đâm chết tại núi Mã Yên. Tên tướng cao cấp nhất của 
giặc đã phải đền tội, gần một vạn tên giặc bị giết và bị bắt sống. 
Trận mai phục đầu tiên của Lam Sơn đã thắng lợi rất vẻ vang.
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Sau thắng lợi của trận mai phục ở Chi Lăng, quân Lam Sơn 
nhanh chóng lui về Cần Trạm (khu vực phía nam tỉnh Lạng Sơn 
và phía bắc tỉnh Bắc Giang ngày nay, gần với sân bay Kép). Lúc 
này Lê Lợi đã kịp thời phái các tướng Lê Văn An và Nguyễn Lý 
đem thêm quân đến tiếp ứng. Một trận đồ mai phục thứ hai đã sẵn 
sàng để đợi quân Minh.
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Bấy giờ, giặc tuy bị 
thua đau, chủ tướng tuy 
đã bị giết, nhưng lực lượng 
của chúng còn rất đông và 
các tướng cao cấp vẫn còn 
rất nhiều. Ngay lập tức, 
tướng giữ chức Phó Tổng 
binh, tước Bảo Định bá 
là Lương Minh lên nắm 
quyền chỉ huy chung. Hắn 
hạ lệnh cho tướng sĩ tiếp 
tục hành quân đúng như kế 
hoạch đã định.
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Lương Minh chưa kịp đề ra được điều gì mới mẻ thì đã nhận 
được thư của Nguyễn Trãi. Thư ấy đại lược nói rằng: Càng vào 
sâu, các người càng bị hãm vào miệng cọp, tiến thoái lưỡng nan. 
Còn như ta đây, thế có khác gì chẻ tre, đã tách được mấy đốt thì 
tách dao chẻ tiếp có khó gì. Cho nên tốt nhất là các người hãy lui 
quân. Ta sẽ mở lối yên lành cho mà về.
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Nhưng ỷ vào quân số đông, Lương Minh và các tướng dưới 
quyền của y vẫn không để tâm. Chỉ ít ngày sau, chúng lọt vào ổ 
mai phục thứ hai tại Cần Trạm. Lương Minh bị chém đầu, gần 
hai vạn quân Minh bị giết và bị bắt sống. Một lần nữa, các tướng 
của Lam Sơn lại xuất sắc lập công.
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Sau thất bại ở trận Cần Trạm, tướng cao cấp của giặc là Đô 
đốc Thôi Tụ lên nắm quyền chỉ huy. Chúng tiếp tục hành quân, 
dẫu không còn hung hăng như trước nữa. Thôi Tụ cũng mất hết 
tự tin, chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, không còn dám hống hách 
như những tên trước. Cũng trong tháng 10 này, quân tiên phong 
của Thôi Tụ đến Phố Cát (nay thuộc xã Xương Lâm, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang). Tại đây, chúng đã sa vào ổ mai phục thứ 
ba của nghĩa quân Lam Sơn.
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Trong trận phục kích này, hàng ngàn 
tên giặc và một số tướng lĩnh của chúng bị 
giết. Thượng thư Lý Khánh, phần do lâm 
bệnh dọc đường, phần vì uất ức bởi liên 
tiếp bị thất bại, đã thắt cổ tự tử tại Phố Cát. 
Cái chết của Lý Khánh đã gây ra sự buồn 
nản cho không ít tướng sĩ của nhà Minh.
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Thôi Tụ may mắn thoát được, 
hành quân ngày đêm không nghỉ. 
Hắn hi vọng rằng nếu cố sức hành 
quân nhanh đến Xương Giang và 
đóng quân trong thành ấy thì có thể 
xoay chuyển được tình thế. Nhưng khi 
gần đến nơi, hắn thất kinh khi hay tin 
thành Xương Giang đã bị quân Lam 
Sơn chiếm trước đó 10 ngày và đang 
là pháo đài rất kiên cố, chắn ngang 
đường tiến quân của chúng.
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Không còn cách nào khác, Thôi 
Tụ đành phải cho quân hạ trại giữa 
cánh đồng, cách thành Xương Giang 
khoảng chừng 3 cây số về phía Bắc. 
Khu vực này nay thuộc phía nam 
huyện Lạng Giang. Và ngay khi 
chúng chưa kịp ổn định, quân Lam 
Sơn đã khép kín vòng vây.
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Cánh đồng Xương Giang, nơi Thôi Tụ cho quân hạ trại, nằm sát 
với sông Thương. Tại khúc sông này, Lam Sơn đã nhanh chóng 
cho thủy quân đem chiến thuyền đến thắt chặt vòng vây. Trong 
lúc đang bối rối vì chưa nghĩ được kế tiến thủ ra sao, Thôi Tụ lại 
thêm hoang mang lo sợ vì liên tiếp nhận được những bức thư của 
Nguyễn Trãi, nói rõ lẽ được thua, vinh nhục.

38



Tuy trong tình thế khốn 
quẫn, nhưng Thôi Tụ vẫn 
cố sức củng cố trật tự quân 
ngũ. Hắn hy vọng rằng Mộc 
Thạnh, Vương Thông và 
đặc biệt là số quân Minh 
đóng ở thành Chí Linh gần 
đó có thể tới ứng cứu. Vả 
lại, đang nắm trong tay ngót 
bảy vạn quân, Thôi Tụ hy 
vọng cũng đủ để có thể mở 
một cuộc phản công mà tìm 
lối thoát.
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Nắm bắt được ý đồ của giặc, Lê Lợi và Nguyễn Trãi lập tức ra 
lệnh hạ thành Chí Linh. Thành này còn gọi là thành Bình Than, 
giặc trong thành tuy không đông, nhưng cũng rất ngoan cố. Cuộc 
tấn công vào Chí Linh đã đập tan hy vọng của Thôi Tụ, đồng thời 
khiến cho quân giặc đang bị bao vây ở cánh đồng Xương Giang 
càng trở nên cô lập và hoang mang hơn.

40



Để chuẩn bị cho trận tập kích quyết 
định vào doanh trại giặc tại cánh đồng 
Xương Giang, Lê Lợi điều thêm các 
tướng Lê Khôi, Nguyễn Xí, Phạm Vấn 
và Trương Lôi đem ba ngàn quân và bốn 
con voi chiến đến tăng cường. Ngoài ra, 
Nguyễn Trãi cũng đã gởi tối hậu thư cho 
giặc, nói rõ rằng nếu không chịu lui binh, 
thì lớn bé đều sẽ bị tiêu diệt.
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Đúng sáng ngày tức ngày 15 tháng 10 năm Đinh Mùi (1427), 
trận đại tập kích của Lam Sơn vào quân giặc đóng ở cánh đồng 
Xương Giang bắt đầu. Một loạt voi chiến cùng gầm lên, xông vào 
chia cắt đội hình của giặc. Bộ binh ào ào tiến theo. Hàng ngũ của 
giặc lập tức bị rối loạn. Lam Sơn vừa đánh vừa bắc loa kêu gọi: 
“Ai hàng thì sống, ai chống thì chết!”
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Chẳng bao lâu, trận quyết chiến chiến lược cuối 
cùng của Lam Sơn đã thành công. Đây là trận tập 
kích có một không hai trong lịch sử cổ và trung đại 
của nước nhà. Toàn bộ quân giặc đều bị giết hoặc 
bị bắt sống sau đó(*). Cánh quân tiếp viện của giặc 
Minh hoàn toàn bị bẻ gãy.

* Theo chính sử Trung Quốc, bấy giờ chỉ có viên Chủ sự 
Phan Hậu thoát được. Tên này sử cũ của ta chép là Phan 
Nguyên Đại.
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Tất cả các tướng Phúc, Lại bộ Lang trung Sử An, Chủ sự Trần 
Dung... đến những cấp bậc nhỏ hơn, tổng cộng 300 tên đều bị quân 
Lam Sơn tóm gọn. Như vậy, bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa mai 
phục, dụ hàng với bao vây tiêu diệt trên một tuyến đường từ Pha 
Lũy đến Xương Giang mà sử sách gọi chung là trận Chi Lăng - 
Xương Giang, quân Lam Sơn đã bẻ gãy cánh quân tiếp viện chủ 
lực của giặc.
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Lúc này, cánh quân của Mộc Thạnh cũng đã kéo đến ải Lê 
Hoa. Đây là một viên tướng lão luyện, hai mươi năm trước đã 
từng theo Trương Phụ vào xâm lược nước ta và trực tiếp đàn áp 
các cuộc nổi dậy của nhân dân ta lúc đó. Nhờ những năm chinh 
chiến ở nhiều nơi, y đã được thăng tới hàm Thái phó, tước Kiềm 
Quốc công, cao hơn cả tước của Liễu Thăng.
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Tuy nhiên, ngay 
trong lần xâm lăng 
Đại Việt hai mươi năm 
trước, Mộc Thạnh 
cũng đã nhận được 
nhiều bài học nhớ 
đời, nhất là lần thua 
đau ở trận Bô Cô(*) 
bởi cuộc tấn công 
dũng mãnh của quân 
dân ta dưới sự chỉ huy 
của Trần Ngỗi và Trần 
Quý Khoáng khiến y 
suýt bỏ mạng. Vì thế 
lần này, y tỏ ra rất dè 
dặt, chỉ tiến quân một 
cách cầm chừng, chờ 
tin tức của đạo quân 
Liễu Thăng rồi mới 
tính chuyện tiếp ứng.

* Thuộc huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định ngày 
nay.
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Mộc Thạnh cho dàn quân ở 
ngay phía vào ải Lê Hoa và chờ 
đợi. Y không hề ngờ rằng nghĩa 
quân Lam Sơn đã tiêu diệt toàn 
bộ đạo quân của Liễu Thăng 
và đang tập trung lực lượng để 
chuẩn bị đánh đuổi y ra khỏi ải 
Lê Hoa.
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Trước khi tấn công, Nguyễn Trãi lại nhân danh Bộ chỉ huy Lam 
Sơn gởi thư cho Mộc Thạnh, vừa báo tin Liễu Thăng bị đại bại, 
vừa phân tích cặn kẽ mọi lẽ hơn thiệt và chỉ rõ: “Nếu lấy được 
đất Nam cũng không thể đưa dân Trung Quốc đến ở được. Nếu 
bắt được dân Nam cũng không thể bắt họ phục dịch cho Trung 
Quốc được. Thế thì, sự được mất và phải trái, há chẳng rõ lắm 
rồi hay sao?”.
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Ngoài ra, để trấn áp tinh thần của Mộc Thạnh, Lê Lợi còn sai 
giải một số tù binh bắt được trong trận Chi Lăng - Xương Giang 
cùng cờ, quạt, ấn tín và sắc phong của Liễu Thăng lên tận ải Lê 
Hoa để làm bằng chứng. Quả nhiên, thực tế này đã khiến cho Mộc 
Thạnh vô cùng hoảng sợ.
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Nỗi sợ hãi của Mộc Thạnh nhanh chóng lan tới tướng lĩnh và 
quân sĩ dưới quyền. Kinh nghiệm ranh ma của một đời cầm quân 
chỉ cho hắn thấy rằng trong hoàn cảnh đó, chỉ có nhanh chân tháo 
chạy thì may ra mới có thể thoát thân được. Và nhân đêm tối, Mộc 
Thạnh đã truyền lệnh cấp tốc rút quân.
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Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, các tướng của Lam 
Sơn như Trần Ban, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Nguyễn Chính, 
Lê Khuyên và Lê Trung đã bố trí lực lượng chốt giữ ở hai vị trí 
hiểm yếu là Lãnh Câu và Đan Xá trên đường giặc sẽ rút quân. 
Quân giặc đang chạy bỗng thấy lửa cháy rực trời, quân Lam Sơn 
từ trên núi bắn tên lửa xuống như mưa, lại bẩy cho đá lăn xuống 
ào ào như thác đổ.
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Giặc bị bất ngờ không đối 
phó kịp, bị tiêu diệt đến hơn 
một vạn tên, hơn một ngàn tên 
giơ tay chịu trói. Lam Sơn thu 
được trên một ngàn con ngựa 
và rất nhiều chiến lợi phẩm 
khác như vũ khí, quân trang, 
lương thực, vàng bạc... Mộc 
Thạnh một mình một ngựa bỏ 
cả quân mà chạy thoát thân.
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Hai trận thắng lớn ở Lãnh Câu và Đan Xá đã khiến cho đạo 
quân cứu viện thứ hai của nhà Minh tan tành và niềm hy vọng 
cuối cùng của Vương Thông cũng thành mây khói. Tuy không có 
tầm vóc như trận Tốt Động - Chúc Động hay Chi Lăng - Xương 
Giang, nhưng hai trận đánh này lại có vị trí quan trọng đối với 
thắng lợi cuối cùng của phong trào Lam Sơn.
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Tin thất bại của Liễu Thăng và Mộc Thạnh liên tiếp truyền về 
Đông Quan. Vương Thông không thể không tin, nhưng có lẽ chính 
hắn cũng khó hình dung nổi mức độ thảm hại của binh tướng mình 
ra sao. Lê Lợi và Nguyễn Trãi biết điều đó cho nên đã quyết định 
đánh đòn tâm lý cuối cùng.
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Sau đó, quan giữ chức Thông sự của Lê Lợi là Đặng Hiếu Lộc 
được lệnh thả các tướng giặc như Thượng thư Hoàng Phúc, Đô 
đốc Thôi Tụ; đồng thời đem theo cả song hổ phù của Liễu Thăng, 
ấn tín của Hoàng Phúc và Lý Khánh, cùng một số giấy tờ, sổ sách 
quan trọng khác... đến giao cho Vương Thông.
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Ngay khi các tướng được 
tha bổng của giặc vào Đông 
Quan vừa ra đi, Lê Lợi lập tức 
hạ lệnh cho các cánh quân khép 
chặt vòng vây, sẵn sàng đánh hạ 
thành nếu giặc liều lĩnh. Toàn 
thể quân sĩ Lam Sơn bừng bừng 
khí thế chuẩn bị cho một trận 
công thành có quy mô lớn.
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Quả đúng như dự kiến của Lê Lợi và Nguyễn Trãi, vừa chợt 
thấy Hoàng Phúc và Thôi Tụ, lại được nhìn tận mắt những chứng 
tích bại trận khác của Liễu Thăng, Mộc Thạnh... tất cả tướng sĩ 
của giặc trong thành Đông Quan, từ Vương Thông trở xuống đều 
kinh hồn bạt vía và lo lắng cho số phận của mình.
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Không những thế, Vương Thông còn nhận được 
thư của Nguyễn Trãi, lời lẽ rất sắc bén và kiên 
quyết: “Nhà lớn đã xiêu, một cây gỗ nhỏ làm sao 
mà chống đỡ. Đê dài đã vỡ, một vốc đất sao có 
thể gắn hàn. Nay nếu không biết lượng sức mà cố 
làm thì tránh sao khỏi thất bại?”. Sử cũ chép rằng 
Vương Thông đọc mà “ngỡ sét đang đánh vào tai”.
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Tháng 11 năm Đinh Mùi (1427), Vương Thông sai một viên 
Thiên hộ ra gặp Lê Lợi để xin giảng hòa. Nhưng sau khi đã phái 
sứ giả đi, thấy Lam Sơn càng ngày càng khép chặt vòng vây, 
Vương Thông rất lo lắng cho số phận của hắn. Trong cơn tuyệt 
vọng, hắn đã có một quyết định thật điên rồ: tự mình liều chết, 
đem quân ra đánh một trận lớn.
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Vương Thông hy vọng trận đánh bất ngờ này sẽ gây 
cho Lam Sơn những tổn thất lớn hòng giành một chút 
ưu thế nào đó cho cuộc thương lượng sắp tới, nhưng 
thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lam Sơn vờ thua rồi 
lừa chúng vào ổ mai phục đã chuẩn bị sẵn. Giặc đại bại, 
bị giết và bị bắt nhiều vô kể. Bản thân Vương Thông 
cũng chỉ chút nữa là bị bắt sống.
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Ngay sau trận thắng này, Lê 
Lợi sai nghĩa quân nhanh chóng 
đắp một chiến lũy kéo dài từ 
cửa nam sang cửa bắc của thành 
Đông Quan. Chỉ sau một đêm, 
chiến lũy quan trọng này đã hoàn 
thành. Quyết tâm lớn và tốc độ 
làm việc phi thường của nghĩa 
quân đã khiến cho quân Minh đã 
hoảng sợ lại càng thêm hoảng sợ.
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Vương Thông cũng chẳng còn ý chí chiến đấu nhưng nếu ra 
hàng lại sợ sau này sẽ bị vua Minh xuống lệnh trách phạt nặng, 
vì thế, hắn liên tiếp lén sai người vượt vòng vây đem mật thư 
về dâng triều đình. Những bức thư bọc kín trong sáp của Vương 
Thông đều lần lượt bị quân Lam Sơn bắt được. Không một hành 
vi nào của Vương Thông có thể lọt qua nổi sự giám sát chặt chẽ 
của Lam Sơn.
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Qua những bức thư ấy, biết rõ tinh thần của Vương Thông đã 
suy sụp thảm hại, Nguyễn Trãi nhân danh Lê Lợi và nghĩa quân 
Lam Sơn liên tục viết những bức thư với lời lẽ mềm dẻo và giàu 
sức thuyết phục, nhưng cũng rất kiên quyết cho Vương Thông. 
Không những vậy, ông còn dũng cảm vào tận hang ổ của giặc để 
đấu trí với chúng. Sử cũ trân trọng gọi đó là những lần Nguyễn 
Trãi “lăn mình vào miệng cọp”.
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Kiên trì với chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa bao vây và dụ 
hàng, Lê Lợi không ngần ngại cho cả con trai trưởng của mình là 
Tư Tề vào thành Đông Quan để làm con tin. Việc này đã khiến 
cho Vương Thông không thể không tin vào thực tâm của Lê Lợi. 
Và hắn đã quyết định đầu hàng để rút quân về nước.
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Ngay sau khi Lê Lợi cho con trai của mình 
vào thành Đông Quan, Vương Thông cũng 
cho hai tướng cao cấp dưới quyền của hắn 
là Sơn Thọ và Mã Kỳ sang tận dinh Bồ Đề 
để làm con tin. Quá trình chuẩn bị một cách 
rõ ràng và dứt khoát cho việc rút quân của 
Vương Thông đã chính thức bắt đầu.
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Cùng với việc cho người đi làm con tin, Vương Thông còn gởi 
thư cho Lê Lợi. Đáp lại, Nguyễn Trãi cũng nhân danh Lê Lợi và 
Bộ chỉ huy Lam Sơn viết thư cho Vương Thông với lời lẽ vô cùng 
khéo léo: “Tiếp thư, thấy lòng thành của đại nhân có thể cảm thấu 
trời đất và quỷ thần. Nếu quả đúng vậy thì nào phải may riêng 
cho nước Nam mà còn may chung cho khắp thiên hạ. Ý nguyện 
thế là đã thỏa, không cần phải nói thêm gì nữa”.
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Để mở đường hòa hiếu và tránh hiểm họa binh đao lâu dài cho 
cả hai dân tộc, thay vì tiến hành tiếp nhận sự đầu hàng vô điều 
kiện của Vương Thông, Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng Bộ chỉ huy 
Lam Sơn đã bàn bạc để chủ động tổ chức lễ tuyên thệ rút quân 
cho Vương Thông. Buổi lễ đó sẽ được đặt một tên gọi thật đặc 
biệt là Hội thề Đông Quan.
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Ngày 22 tháng 11 năm 
Đinh Mùi, tức ngày 10 tháng 
12 năm 1427, Hội thề Đông 
Quan được tổ chức tại khu 
vực phía nam thành Đông 
Quan. Phía Lam Sơn do Lê 
Lợi đứng đầu và thành viên 
là các tướng: Phạm Vấn, Trần 
Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, 
Bùi Bị, Lê Ngân, Phạm Văn 
Xảo, Trịnh Khả, Phạm Bôi, 
Nguyễn Chích, Lê Văn An, 
Bế Khắc Thiện, Ma Luân.
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Quân Minh do Vương Thông 
cầm đầu. Cùng đi với Vương Thông 
là 16 tướng lĩnh cao cấp. Đó là: Sơn 
Thọ, Mã Kỳ, Mã Anh, Trần Trí, 
Lý An, Phương Chính, Trần Tuấn, 
Trần Hựu, Chu Kì Hân, Quách 
Vĩnh Khanh, Dực Khiêm, Lục 
Quảng Bình, Hồng Bình Lương, 
Lục Trinh, Dương Thời Tập và 
Quách Đoan.
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Điều đáng nói là bài văn thề mà Vương Thông đã buộc phải 
đọc tại hội thề Đông Quan là do chính Nguyễn Trãi soạn thảo! 
Lời thề ấy hẳn nhiên là rất chua xót, nhưng là tướng bại trận, nay 
may mắn mà được tha mạng sống, Vương Thông không còn cách 
nào khác hơn là phải nhất nhất đọc theo để rồi theo đó mà làm.
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Bài văn thề mà Vương Thông phải đọc có hai nội dung chính. 
Một là Vương Thông phải rút hết quân ra khỏi nước ta, không 
được nấn ná nữa: “Tổng binh Thành Sơn hầu là Vương Thông, 
sau khi đọc lời thề này, phải giữ lòng thành thật đúng như lời văn 
thề, là rút hết quân về nước, không được chần chờ kéo dài năm 
tháng để đợi viện binh.”
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Hai là nếu Vương Thông không chịu rút quân, cứ nấn ná không 
chịu làm theo lời thề thì sẽ bị tai họa trút xuống đầu: “Trời đất 
và các vị thần của núi sông nước Việt, tất sẽ đem bọn Tổng binh 
tước Thành Sơn hầu là Vương Thông, từ bản thân cho đến cả nhà 
và thân thích đều làm cho chết hết. Cả đến quan quân không một 
ai được sống sót trở về”.
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Sau hội thề Đông Quan, Lê Lợi hạ lệnh nới lỏng vòng vây 
quanh thành, đồng thời sai các địa phương ở dọc đường mà giặc 
sẽ đi qua khi rút quân phải tu bổ cầu cống, bến đò và đường sá, 
tạo điều kiện thuận lợi cho chúng có thể trở về nhanh chóng và 
an toàn. Mọi người dân dù có thù oán cũng không được gây bất 
cứ một sự trở ngại nào.
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Bấy giờ không ít tướng lĩnh và quân sĩ Lam Sơn, vì sôi sục căm 
thù quân Minh cướp nước và tàn sát nhân dân suốt hai mươi năm, 
nên đã xin Lê Lợi xuất quân đánh giết một trận cuối cùng cho hả 
giận. Nhưng trước sau Lê Lợi vẫn nghe theo lời của Nguyễn Trãi, 
rộng mở lòng nhân từ, tha mạng cho những kẻ đã cùng đường.
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Tháng chạp năm Đinh Mùi 
(1427), Vương Thông bắt đầu rút 
quân, thực hiện đúng lời thề của 
hắn tại Hội thề Đông Quan. Bọn 
đi bộ thì cầu đường và bến đò đã 
được sửa chữa. Bọn đi đường thủy 
thì được cấp thêm thuyền. Tất cả 
bọn chúng đều được cấp lương ăn 
đủ về đến tận nơi mà chúng đã ra 
đi. Chỉ vài ngày sau, đất nước ta 
hoàn toàn sạch bóng quân Minh 
xâm lược.
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Truyền thuyết kể rằng, khi trở về đến biên giới, hàng loạt quân 
Minh đã quỳ xuống, ngoảnh mặt về phía Nam mà lạy để tỏ lòng 
biết ơn Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, biết ơn nhân dân nước ta 
lúc ấy, đã ban phúc mở con đường sống cho họ. Bao năm trời họ 
là những kẻ “dối trời, lừa người”, nhưng hành vi cuối cùng này là 
hành vi chân thật, thể hiện lòng thành hàm ơn của họ.
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Nhưng khi về đến Trung Quốc, để vớt vát cho cái gọi là “thể 
diện của thiên triều”, triều đình nhà Minh đã lập tức hạ lệnh bắt 
giam hàng loạt tướng lĩnh của chúng. Một bản án nghiêm khắc đã 
được dành cho Vương Thông, Trần Trí, Mã Anh, Mã Kỳ, Phương 
Chính, Lý An, Sơn Thọ, Dực Khiêm... Bọn chúng bị khép vào tội 
“bỏ đất, mất quân” và bị khép tội chết.
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Các tướng Mộc Thạnh, Từ Hanh và Đàm Trung cũng bị bắt và 
bị xét xử. Chúng bị ghép vào tội “để mất quân và làm nhục quốc 
thể”, cũng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, đó chỉ là cơn thịnh nộ 
ban đầu của triều đình và vua Minh. Về sau, tất cả bọn bại tướng 
ở nước ta đều được tha tội chết. Nhưng theo sử sách của Trung 
Quốc, nỗi kinh hoàng vẫn ám ảnh chúng suốt cả cuộc đời.
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Ngay sau khi quân Minh vừa rút khỏi thành Đông Quan, Lê 
Lợi và Bộ chỉ huy Lam Sơn cùng đông đảo tướng sĩ đã long trọng 
làm lễ dời đại bản dinh Bồ Đề để vào tiếp quản Đông Quan. Đó 
là một ngày khải hoàn thật cảm động. Đông Quan từ đó lại mang 
tên cũ thiêng liêng là Thăng Long, lại tiếp tục là kinh đô của nước 
nhà như xưa.
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PHỤ LỤC

VẾT TÍCH  
THÀNH THĂNG LONG  

THỜI LÊ SƠ  
DƯỚI LÒNG ĐẤT HÀ NỘI 

TỐNG TRUNG TÍN
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Sau chiến thắng quân Minh, năm 1428 vua Lê Thái Tổ đã tiếp 
tục định đô trên đất Thăng Long. Kinh thành lúc này đã bị phá hủy 
hoang tàn. Trên nền cũ, nhà Lê sơ đã kiến thiết một kinh thành 
mới và đổi tên Đông Quan thành Đông Kinh.

Sử cũ đã chép tên nhiều cung điện nổi tiếng xây dựng thời 
Lê sơ như điện Kính Thiên, điện Vạn Thọ, điện Chí Kính, Đông 
Cung v.v... Còn có cả một bản đồ ghi khá chi tiết hình dáng của 
kinh thành và vị trí một số cung điện quan trọng được vẽ dưới 
thời Hồng Đức đời vua Lê Thánh Tông.

Nhưng rồi các kiến trúc của Thăng Long thời Lê Sơ cũng bị 
hủy hoại hầu hết. Trên mặt đất còn sót lại nền điện Kính Thiên và 
một số thành bậc chạm rồng, hoa lá. Đến các năm 1998-1999 các 
cuộc khai quật của các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thêm được 
các chứng tích của Thăng Long thời Lê sơ dưới lòng đất.

Ở Đoan Môn, cửa chính để đi vào điện Kính Thiên, Khảo cổ 
học đã làm phát lộ mảng sân lát gạch vồ (loại gạch cỡ 36cm x 
12cm x 10cm) ở độ sâu 1,20m. Tiếp liền sân gạch là vỉa đá gồm 
9 hàng xếp liên tiếp ôm sát chân tường Đoan Môn. Các viên đá 
gia công rất phẳng và được xếp hết sức sít sao, vừa tạo thành một 
con đường đi nhỏ, vừa gia cố cho nền móng Đoan Môn cho phép 
nghĩ rằng có thể nó được làm từ thời Lê sơ.
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Cũng vậy, ở Bắc Môn, dưới độ sâu khoảng 1-2m đã tìm thấy 
một đoạn tường thành được xây dựng bằng gạch vồ. Phía trong 
các lớp gạch bao là các lớp dăm gạch vụn được nhồi nên rất chặt. 
Móng của kiến trúc cũng được nhồi và nện chặt bằng gạch vỡ và 
gạch vụn dày tới 1,15m.

Gạch ngói thời Lê sơ tìm thấy khá nhiều ở Hậu Lâu. Loại gạch 
vồ đặc trưng của thời Lê sơ dài 43cm, dày 25cmx10cm. Loại gạch 
bìa tiếp nối truyền thống Lý, Trần rộng 28cm, dày 6cm. Ngói lợp 
gồm có ngói ống và ngói âm dương, ngói bò: ngói ống thường 
có phần cổ ngói dài 7cm-9cm dày 1,5cm-2cm; ngói bò có viên 
dày 3-4cm; các viên ngói âm dương rộng trung bình 22cm, cao 
10,5cm, dày 1,5cm.

Di tích Hậu Lâu.
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Ảnh trên: Đoan Môn.
Ảnh dưới: Lầu trên của Đoan Môn.
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Ảnh bên: Vỉa đá bao quanh 
Đoan Môn ở phía Đông.
Ảnh dưới: Vỉa đá bao quanh 
chân tường Đoan Môn.
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Như vậy, vật liệu xây dựng thời Lê sơ ở Thăng Long có chung 
một đặc điểm nổi bật là kích thước rất to lớn và nặng, chất liệu 
tốt, độ nung rất cao và thường có màu đỏ tươi.

Loại gạch trang trí dùng để xây ốp tường thường có hình khối 
chữ nhật dẹt dài 39cm, rộng 25cm, dày 3,5cm, một mặt thường 
có in nổi hình một con rồng thân thon và tròn uốn lượn khá mềm, 
đầu vươn về phía trước đuổi một viên ngọc tròn, mắt rồng to, mào 
dài, bờm có nhiều dải lượn đều phía sau. Rất nhiều viên khác có 
in nổi một bông hoa mai tròn 6 cánh.

Máng xối đá Hậu Lâu.
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Ảnh trên: Vỉa đá và sân nền gạch vồ thời Lê (chỗ cao) và đường gạch hoa 
chanh thời Trần (chỗ thấp).
Ảnh dưới: Gạch vồ có chữ Hán.
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Gạch trang trí hoa mai.

Đặc biệt các đầu ngói còn được trang trí hoa văn. Khá phổ biến 
là hình rồng chạm nổi, thân mập, khỏe có vảy đơn uốn khúc hình 
“yên ngựa”, chân 4 móng, miệng nhả ngọc, bờm lượn sóng. Có 
loại rồng đầu ngoảnh nhìn về phía sau, có loại rồng hướng thẳng 
về phía trước.

Một số đầu ngói hình bán viên, khác thể còn được trang trí 
hình hoa lá. Có khi là một nửa của bông hoa cúc lớn có 4 cánh 
to, có khi bông cúc tròn được diễn tả trọn vẹn và được bao quanh 
bởi các nhành lá nhỏ, nhưng có khi là loại đề tài khác như hình 
“lá đề - sừng tê” hoặc phong cảnh có núi non, cây cỏ, mây trời và 
vầng trăng khuyết. Đầu ngói bò có viên trang trí hình hoa lá, có 
viên in nổi hình “hổ phù”.
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Ảnh trên:  
Gạch trang trí hoa mai

Hình bên và dưới: Các hình 
vẽ gạch trang trí hoa mai.
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Hình trên và dưới: Các hình vẽ gạch 
trang trí hoa mai.

Tóm lại, kiến trúc Lê sơ ở Thăng Long phổ biến sử dụng loại 
ngói ống và ngói âm dương có kích thước lớn. Điểm này có khác 
với thời Lý Trần là ưa dùng loại ngói mũi sen và kích thước có 
phần nhỏ hơn. Đề tài trang trí trên ngói thời Lê sơ phổ biến là rồng 
“yên ngựa” và hoa lá với phong cách đơn giản nhưng khỏe mạnh.

Kích thước to lớn của vật liệu xây dựng và các vết tích kiến 
trúc còn sót lại đều toát lên một đặc điểm chung của các kiến trúc 
thời Lê sơ là rất lớn và có thể nói là lớn nhất trong lịch sử kiến 
trúc kinh thành Thăng Long.
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Ảnh bên và dưới:
Gạch trang trí hình rồng.

Đầu ngói có hai 
đường chỉ chìm.
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Ảnh bên: 
Đầu ngói trang trí hình lá.

Ảnh bên: 
Đầu ngói trang trí 
hình hoa cúc.
Ảnh dưới:
Đầu ngói trang trí 
hình rồng.
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Hình 1: Ngói ống.
Hình 2 và 3: Đầu ngói trang trí hình rồng.
Hình 4: Đầu ngói trang trí hình hổ phù.

1

2

3

4
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6

7
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Hình 5: Đầu ngói trang trí hình lá đề - sừng tê.
Hình 6: Đầu ngói trang trí hình hoa cúc.
Hình 7: Đầu ngói trang trí hình mặt trăng.
Hình 8: Đầu ngói trang trí hình lá.
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Ảnh bên: Âu.
Ảnh dưới: Bình vôi.

96



Ảnh bên: Âu.
Ảnh dưới: Bình vôi.

Ảnh trên: Lọ vẽ hoa sen.
Ảnh dưới: Bình vôi đất nung.
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Ảnh trên: Lon sành.
Ảnh bên: Chân đế hình hổ phù.
Ảnh dưới: Âu hoa lan.
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Ảnh trên: Đĩa gốm men.
Hình dưới: Bát gốm men cao cấp trang trí 
hình hoa mẫu đơn và mai.
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Hình trên: Bát gốm men cao cấp 
trang trí hình rồng và chữ quan.
Hình dưới: Đĩa gốm men cao cấp 
trang trí hình sóng nước, mây trời 
và chữ quan.
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Các vị trí Bắc Môn (1), Hậu Lâu (2), Kính Thiên (3), Đoan Môn (4), 
Cột Cờ (5) theo bản đồ thành cổ Hà Nội năm 1873.
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