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Trong Thập giới cô hồn quốc ngữ văn, hoàng đế Lê Thánh Tông khi viết về 

giới quan liêu, đã từng có lời rằng: 
Chen vai ngõ mận tường đào, 
Nối gót đài loan các phụng. 
Có kẻ đội điêu thuyền(1) nhặt nhặt, 
Có người vận giải trãi(2) nghênh nghênh(3).  
Không phải ngẫu nhiên khi đề cập đến giới quan lại với nhiều vị trí, chức 

vụ khác nhau, vua Lê Thánh Tông lại đặc biệt chú trọng tới “kẻ đội điêu 
thuyền” là đội ngũ đại thần đóng vai trò rường cột của nước nhà. Bên cạnh đó 
là “người vận giải trãi”. Những người vận giải trãi ở đây, vị hoàng đế nhà Lê 
muốn chỉ đến một đội ngũ quan viên rất mực quan trọng, là tai mắt của triều 
đình. Đó là các quan ngự sử thuộc Ngự sử đài. Họ là những người có nhiệm vụ 
can gián những việc làm không phải của vua, tố cáo, đàn hặc những sai lầm 
của quan lại.  

 
 
Ngôn quan và vai trò trong bộ máy Nhà nước thời Lê sơ 
Theo Việt Nam văn hóa sử cương cho biết, ngay từ thời nhà Lý nước ta đã 

có cơ quan giám sát. Nhà Lý thì đặt quan Tả hữu Gián nghị đại phu, nhà Trần 
đặt Ngự sử đài, nhà Nguyễn đặt Đô sát viện(4).  

Thời Lê sơ ngay từ buổi đầu đã thiết lập nên cơ quan Ngự sử đài theo quan 
chế cũ của nhà Trần. Vai trò của Ngự sử đài được xem là rất lớn như lời Phan 
Huy Chú ghi: “Ngự sử đài giữ phong hóa pháp độ, chức danh rất trọng”(5). Bởi 
chăng, chức năng cơ quan này, cũng thường được gọi là ty Phong hiến, được 
vua Lê Thái Tổ xác định ngay từ khi được lập là trình bày, đàn hặc ngay những 
việc của thi hành pháp lệnh hà khắc, thuế khóa nặng nề, thưởng phạt không 
công minh của vua, hiện tượng không giữ phép nước, ăn của đút, nhũng nhiễu 
làm hại dân của đại thần, quan lại trong Kinh sư ngoài các đạo(6). Trong dụ gửi 
Ngự sử đài và Giám sát ngự sử 13 đạo của vua Lê Thánh Tông năm Kỷ Dậu 
(1489) cũng chỉ rõ rằng: “chức trách của ty Phong hiến là xét hặc, trước nay đã 
quy định là phải chia tách để trông coi thì rường mối mới hoàn chỉnh và thành 
nền nếp. Kể từ nay, các ngươi: những nha môn trong kinh mà cáo giác nhân 
viên nào tham tang, phạm pháp và hết thảy việc công lợi hại thì do phần ty đó 
xét hỏi thi hành; nếu là ba ty bên ngoài trị lý dân chúng, khi phát hiện quan lại 
tham ô, hoặc có đơn khống tố về kiện tụng oan ức, cùng tất cả việc riêng tư xảy 
ra trong phủ, huyện, châu thì do phân ty các đạo xét xử thi hành”(7).  
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Xét tổng quan, Ngự sử đài là cơ quan có trách nhiệm đàn hặc(8) quan lại, 
bàn về chính sự hiện thời. Nếu quan lại làm việc trái phép hoặc chính sự có 
việc gì thiếu sót thì Ngự sử đài có trách nhiệm tâu bày. Trong đó, các chiếu chỉ, 
dụ của vua nhà Lê cho Ngự sử đài luôn nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan 
này trong việc điều tra những quan viên tham ô. Đồng thời cơ quan này còn có 
nhiệm vụ xét bàn thành tích của các nha môn Đề lĩnh, Phủ doãn, Trấn thủ, Lưu 
thủ, Thừa ty. Lại có quyền xét hỏi các vụ kiện về người quyền quý ức hiếp ở 
kinh đô, về người cai quản có biểu hiện dựa quyền mà tư lợi cũng như xét cả 
tiểu sử quan lại(9). Vậy là chức trách, nhiệm vụ của Ngự sử đài rất lớn trong hệ 
thống chính quyền nhà Lê sơ. Một người từng làm ở Ngự sử đài thời Lê Thánh 
Tông là Đô ngự sử Bùi Xương Trạch đã từng nêu rõ tầm quan trọng của ty 
Phong hiến: “Đài này là nơi rường mối của nước, tai mắt mọi người ở đó. Phải 
vô tư mới bắt bẻ người được, phải giữ mình đúng đắn mới chấp hành hiến 
pháp”(10).  

Thời Lê sơ, nhà nước đặt thêm chức Giám sát Ngự sử ở 13 đạo tồn tại song 
hành cùng Ngự sử đài ở cấp Trung ương. Theo Phan Huy Chú, chức vụ của 
Giám sát ngự sử 13 đạo là “xét hỏi các vụ kiện do Ngự sử đài duyệt lại lên quan 
bản đài xét xử, và cuối năm trình bày về chính sự hiện thời”(11). Giám sát ngự sử 
có trách nhiệm trực tiếp thực thi quyền hành của mình ở các đạo phụ trách, 
xem xét công việc ở các đạo để xử lý sự nhũng nhiễu nếu có(12), thẩm tra lại 
những vụ án về tướng đẽo khoét quân lính, người có chức quyền lấy của dân, 
và cả việc thẩm tra, đánh giá người liêm khiết để tâu lên triều đình phân xử, từ 
đó mà răn đe hoặc khuyến khích. Nhờ đó tạo thành một bộ máy có hệ thống 
hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương, giúp cho hiệu quả hoạt động của 
Ngự sử đài thêm cao và quyền lực thêm nhiều để thực hiện tốt trách nhiệm 
được giao.  

Ở triều đình nhà Lê sơ, Lục khoa và Ngự sử đài là hai cơ quan cao nhất có 
quyền hành, chức năng về giám sát, phản biện quan lại nhà Lê sơ. Đặc biệt, 
trong đội ngũ quan chức thuộc Ngự sử đài, vai trò đàn hặc, can gián của họ đối 
với vua quan nhà Lê sơ được thể hiện rất rõ. Quan viên thuộc Ngự sử đài thời 
Lê Thái Tổ gồm có “Đô ngự sử hàm chánh tam phẩm; Phó đô ngự sử hàm 
chánh tứ phẩm; Thiêm đô ngự sử hàm chánh ngũ phẩm; Thủ lĩnh quan, Chiêu 
mạ, Đề hình án sát ngự sử, Thập tam đạo giám sát ngự sử, Án ngục sở, Ngục 
thừa đều hàm chánh cửu phẩm”(13). Đến thời Lê Thánh Tông thì giảm thiểu chỉ 
còn Đô ngự sử, Phó đô ngự sử, Thiêm đô ngự sử, Giám sát ngự sử và 13 Giám 
sát ngự sử ở 13 đạo(14).  

Cứ như lời của vua Lê Nhân Tông năm Bính Tý (1456), thì chức vụ của các 
quan thuộc Ngự sử đài là “giúp vua sửa điều lỗi, chữa điều lầm, trừ bỏ điều ác, 
biểu dương điều thiện”(15). Nhưng nhiệm vụ cụ thể của họ không chỉ dừng lại ở 
đó, được xem là ngôn quan trong hàng ngũ quan viên, chức trách “phải nói” 
của họ còn là hặc tội những quan viên nào làm trái với chức nhiệm của mình 
như tham nhũng, lạm quyền, phạm luật, thiếu năng lực… Chức năng can gián 



này rất nặng nề: “Dầu thấy rìu búa (phép chém giết mình được) mà cũng dám 
can gián vua. Dầu thấy vạc dầu sôi đe trước mắt cũng nói cho hết lời can gián 
vua. Như vậy mới gọi là tôi ngay; tôi ngay thì chẳng có sợ chết, nếu sợ chết thì 
chẳng phải tôi ngay”(16). 

Hiệu quả thực tế của ngôn quan 
Mặc dù không phải là bậc đại thần quyền cao chức trọng khiến hàng ngũ 

quan lại dưới quyền phải nể sợ, nhưng với vị trí mà các ngôn quan làm, họ 
được sự bảo vệ của nhà vua. Trường hợp năm Mậu Thìn (1448), Giám sát ngũ 
hình Trình Duy Nhất để án kiện đọng lại nhiều bị ngôn quan hặc tội nhưng lại 
chống chế, biện bạch và kể tội ngôn quan, cho là họ bới móc cái xấu của người 
khác mà không biết sửa mình đã bị vua Lê Nhân Tông lệnh đánh 80 trượng, 
biếm chức 2 tư là một ví dụ điển hình(17). Trong 14 kế sách trị bình dâng lên 
vua Lê Tương Dực, Lương Đắc Bằng nhấn mạnh một trong 14 kế sách cần làm 
ấy là phải kén chọn gián quan để cho người dám nói phấn khởi, càng cho thấy 
tầm quan trọng của đội ngũ này.  

Do nắm giữ vị trí được xem là khó khăn, can gián cả vua (mà dân gian ta đã 
có câu cửa miệng “chơi với vua như chơi với hổ”), đàn hặc quan lại, trong đó 
có nhiều người quyền thế, phẩm hàm cao hơn mình, nên trong việc đặt người 
vào chức ngôn quan cần có sự chọn lọc kỹ càng với tiêu chuẩn cao mà như 
chính bản thân một ngôn quan thời vua Lê Nhân Tông là Ngự sử trung thừa 
Phạm Du đã tự bộc bạch năm Bính Tý (1456): “Bọn thần lạm dự chức ngôn 
quan, không thể né sợ người quyền thế, cũng không thể im lặng không nói, làm 
đúng như lời dụ của bệ hạ”(18). Đó là nhiệm vụ nói thẳng, nói thật, không sợ 
quyền thế, không sợ trách phạt, không sợ ngược ý bề trên và không bị danh 
lợi mua chuộc. Sử từng ghi về ngôn quan Phan Thiên Tước “gặp việc dám nói, 
đến vua cũng nể sợ”(19). Việc năm Đinh Tỵ (1437), Chuyển vận huyện Thạch 
Thất(20) là Trần Hiển được vua Lê Thái Tông chọn làm Thị ngự sử là một ví dụ 
điển hình. Bởi trước đó huyện Thạch Thất có nhánh sông cũ, Tổng quản Lê 
Hiệu lấp đi làm đất của mình làm thuyền bè qua lại bị cản trở nhiều, Trần Hiển 
không sợ uy quyền của Tổng quản, tâu việc ấy lên triều đình nên được đánh 
giá là người cứng cỏi, có thể làm chức phong hiến (ngôn quan) nên vua giao 
chức ấy cho(21).  

Với quyền hạn được nhà nước giao cho, trong thực tế Ngự sử đài đã phát 
huy tốt vai trò, chức trách của mình để thực hiện nhiệm vụ, để lại dấu ấn rất 
lớn trong hoạt động của nó thời Lê sơ. Nhiều vụ lấn quyền, tham nhũng được 
chính các ngôn quan làm việc trong Ngự sử đài phát hiện ra và tâu bày thẳng 
thắn để nhà nước phân xử, cũng như nhiều ngôn quan đã có lời nói thẳng, nói 
thật khuyên can việc làm, chính sách của vua Lê. Nhiều lần các ngôn quan nhà 
Lê đã tỏ rõ gan cứng cỏi của mình khi trực tiếp tranh biện với vua và nhiều lời 
nói phải, hợp lý của họ được vua nghe theo. Thậm chí có trường hợp sẵn sàng 
từ chức như việc tháng 6 năm Giáp Dần (1434), Ngự sử phó trung thừa 



Nguyễn Thiên Hựu trút mũ xin từ chức vì nói trái ý vua Lê Thái Tông, Thị ngự 
sử Nguyễn Vĩnh Tích vì lời tâu không được duyệt mà dâng sớ xin nghỉ. 

 
 

  
Mũ ngự sử thời Nguyễn   

 
 

 
Tranh Quan xét xử án 



 
Giải trãi thời Nguyễn 
 
Trong khi thực thi công việc, các ngôn quan nhiều lần phải đụng chạm tới 

những người có chức quyền cao hơn mình, nhưng vẫn không kiêng dè. Một 
minh chứng điển hình là tháng 12 năm Giáp Dần (1434), ngôn quan Phan 
Thiên Tước dâng sớ hặc tội Tiền quân tổng quản Lê Thụ vì đang có quốc tang 
(tang vua Lê Thái Tổ) mà lấy vợ, làm nhà cao cửa rộng, cho người nhà mua 
bán vụng trộm với người nước ngoài. Sau khi phân xử, dù có Đô đốc Lê Vấn, 
Tư mã Lê Ngân cố giải cứu, nhưng Lê Thụ vẫn bị tịch thu 15 lạng vàng, 100 
lạng bạc mua bán vụng trộm, còn người vợ lẽ được cưới thì phải rút khỏi hộ 
tịch nhà Lê Thụ để làm người dưng(22). Chính từ lời hặc tội của hai vị Thị ngự 
sử là Đinh Cảnh An và Nguyễn Vĩnh Tích tháng 6 năm Đinh Tỵ (1437) về sự 
chuyên quyền, lấn át cả vua Lê Thái Tông của Đại tư đồ Lê Sát mà ngay lập tức 
Lê Sát bị xét xử và khép vào tội chết cho thấy tiếng nói của ngôn quan có trọng 
lượng lớn đối với triều đình. Thậm chí Đô ngự sử Nguyễn Quang Bật sau phải 
chết vì lòng trung khi không thay đổi di chiếu dù mẹ nuôi Lê Tuấn (sau này là 
Lê Uy Mục) đút lót để mong Lê Tuấn được làm vua.  

Trong khoảng hơn 30 vụ tham nhũng, hối lộ được phát hiện, xử lý trong 40 
năm đầu của nhà Lê sơ sử sách ghi lại, có ít nhất 6 vụ là do các quan thuộc 
Ngự sử đài phát hiện và tâu lên nhà vua để xử lý. Đó là vụ của đầu bếp Nguyễn 
Chú năm Giáp Dần (1434), vụ Đồng quản lĩnh Lê Trung Xích và vụ Nguyễn 
Nhữ Soạn năm Đinh Tỵ (1437), vụ Thái úy Lê Thụ năm Mậu Thìn (1448), vụ 
Kim ngô vệ Lê Quát và vụ Quản lĩnh Nguyễn Nguyên Thông năm Bính Tý 
(1456).  

Những hạn chế chưa thể khắc phục 



Trên bình diện chung, Ngự sử đài cùng các ngôn quan đã làm tốt chức năng 
được giao của mình. Nhưng cũng có những hạn chế mang tính khách quan và 
chủ quan đối với Ngự sử đài là cơ quan chuyên trách giám sát, phản biện mà 
nhà Lê sơ vẫn chưa thể khắc phục được để góp phần thực hiện nhiệm vụ tốt 
hơn.  

Dù nhiệm vụ của quan lại trong Ngự sử đài nặng nề, trách nhiệm cao 
nhưng phẩm hàm của họ lại thấp. Ở Ngự sử đài, lãnh đạo cơ quan của họ 
mang hàm chánh tam phẩm, chánh tứ phẩm cũng được xem là phẩm hàm cao. 
Theo sắp xếp thứ bậc trong Ngự sử đài, thì đứng đầu là Đô ngự sử hàm chánh 
tam phẩm; Phó đô ngự sử hàm chánh tứ phẩm; thấp nhất là hàm chánh cửu 
phẩm với Án ngục sở, Ngục thừa, Thập tam đạo giám sát ngự sử… 

Mặc dù phẩm hàm thấp nhưng nắm giữ chức vụ cao(23), trách nhiệm vạch 
lỗi, không được sợ cường quyền. Tuy nhiên rõ ràng cứ theo cái thông lệ “trọng 
danh” của người Việt ta, thì người phẩm hàm cao hơn ít khi phục người ở 
dưới mình. Còn người phẩm hàm thấp hơn thì cũng lấy đó làm sự khó khăn 
khi điều tra, giám sát công việc của cơ quan, cá nhân mà ở đó đa phần là 
những người phẩm hàm cao hơn mình. Từ đó mà hiệu quả công việc giám sát, 
thanh tra, đàn hặc có phần nào bị hạn chế. Đơn cử như những quan viên ở 
hàng nhất, nhị phẩm toàn là bậc đại thần cả, nào là Thái sư, Thái bảo, Thái phó, 
Đô đốc, Thiếu sư, Thiếu bảo, Đề đốc… Mà những đại thần ấy, lại không ít vị 
phạm luật mà sử đã nhắc đến như Lê Sát, Lê Thụ, Nguyễn Xí… 

Dẫu thực hiện tốt vai trò vốn có, nhưng đối với nhiều trường hợp quan 
viên cao cấp phạm tội thì ngôn quan còn có biểu hiện né tránh quyền thế, 
thậm chí bợ đỡ lấy lòng. Thế nên mới có việc tháng 11 năm Mậu Thìn (1448), 
Ngự sử Đồng Hanh Phát hặc tội Thái úy Lê Thụ mượn đám cưới con trai để 
nhận đồ biếu xén của quan viên khắp nơi, nhưng đến tối thì lại trực tiếp mang 
đồ lễ đến tạ tội với Lê Thụ(24). Hoặc có trường hợp lại còn tự bịt tai bịt mắt để 
dung túng cho hành động hối lộ được thực hiện. Bởi vậy mới có việc Giám sát 
ngự sử Quản Công Thiêm bị bắt vào nhà lao năm Đinh Hợi (1467) vì biết Hán 
Tông Nghiệp đưa hối lộ mà nhắm mắt làm ngơ.  

Thời Lê sơ, có nhiều tấm gương các ngôn quan được người đời ngợi khen, 
trong đó tiêu biểu có Bùi Cầm Hổ (1390 - 1483), một ngôn quan phụng sự ba 
đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông được vua Tự Đức xếp vào mục Hiền 
thần trong Ngự chế Việt sử tổng vịnh và nhận xét: “Là một nhân vật cương trực 
dám nói, không cần né tránh quyền thế”(25). Bình sinh ông từng tranh biện với 
Đại tư đồ Lê Sát để không cho Trình Bá Hoành làm quan vì có tính phản trắc, 
lại thẳng thắn khuyên vua giết Lê Sát không nên đem bêu thây làm nhục kẻo 
thiên hạ chê cười. Rồi trường hợp Lương Đăng là hoạn quan được sai chế 
định nhã nhạc, Lê Chữ là lính bắn nỏ được làm quan, ông đều dâng sớ can 
ngăn vì thấy không hợp. Vua dù không làm theo nhưng vẫn nể lòng trung của 
ông. Bởi vậy mà đời sau Hiệp trấn Bùi Huy Bích có thơ khen ông, trong đó có 
câu: 



Đài gián phòng quy tiền sử kiến, 
Thần quân tích tự dã nhân tri.  
Dịch thơ: 
Nhớ xưa can gián thẳng ngay, 
Trong triều ngoài nội đó đây tiếng đồn(26). 
Năm Mậu Thìn (1448) nhiều quan to của triều đình được ban tiền lên biên 

giới hội khám với tướng nhà Minh, việc hội khám sau đó không diễn ra, họ lấy 
tiền nhà nước ban mua hàng hóa riêng cho mình. Trong đó có cả Trung thừa 
Hà Lật. Năm Quý Mùi (1463), vua Lê Thánh Tông có dụ cho quan lại, trong đó 
viết: “Nay bọn Lê Cảnh Huy, Nguyễn Như Đổ, Phạm Du khi bàn luận ở triều đình, 
hay lúc quyết định việc chính trị đều a dua lấy lòng hoặc ngậm miệng không nói, 
thì dù có lỗi nhỏ mà khép vào pháp luật cũng đáng”(27). Hà Lật, Phạm Du ở trên 
đều là quan chức của Ngự sử đài. Điều đó chứng tỏ trong đội ngũ ngôn quan 
của Ngự sử đài được lựa chọn kỹ càng, đa phần là những người ngay thẳng, 
dám nói thì vẫn còn một bộ phận chưa làm tốt được chức trách nhà nước giao 
phó. Cá biệt có Nguyễn Vĩnh Tích khi làm ngôn quan từng được vua Lê Thánh 
Tông khen là biết lo cho vua, yêu nước, gặp việc nói hết. Nhưng khi được cất 
nhắc lên làm Binh bộ Thượng thư thì nhiều lần tham nhũng không xứng chức.  

Cá biệt ở thời vua Lê Nhân Tông, chức ngôn quan lại chủ yếu do những 
người họ ngoại của vua nắm giữ. Đa phần những kẻ này không có thực tài, dựa 
vào quyền thế, thân thích với vua mà nắm chức vụ. Điều này được kiểm chứng 
qua nhận xét của vua Lê Thánh Tông: “Khoảng năm Thái Hòa, Diên Ninh, chức 
Ngự sử không ở ngoại thích thì ở quyền thần, vì thế công luận lộn bậy, không 
phân biệt đâu là ngựa đâu là hươu, tệ hại cho việc không lúc nào trầm trọng 
hơn thế”(28). 
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