Nguyễn Trãi (1380  1442), hiệu là Ức Trai quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng
Sơn, lộ Lạng Giang (nay thuộc Chí Linh, Hải Dương), sau dời đến làng Ngọc Ổi, xã Sơn
Nam Thượng, huyện Thượng Phúc (nay là huyện Thường Tín, Hà Nội). Ông là con trai
của Nguyễn Phi Khanh và là cháu ngoại của Trần Nguyên Đán. Thi đỗ Thái học sinh
năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ.
Khi nhà Minh (Trung Quốc) xâm lược Việt Nam, cha ông bị bắt giải sang Trung Quốc.
Tại ải Đông Quan, ông đã nghe lời cha, gạt lệ trở về tìm cách phá giặc. Sau đó, Nguyễn
Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Ông trở thành một
trong những mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn. Nhờ văn tài mà ông được giao cho việc
biên soạn các văn thư ngoại giao với quân Minh. Sau khi đánh đuổi quân Minh lập ra
nhà hậu Lê, Lê Lợi không còn trọng dụng ông.
Quãng đời làm quan dưới triều hậu Lê của ông đầy thăng trầm. Dưới thời vua Lê Thánh
Tông, ông giữ chức Gián nghị Đại phu kiêm Hàn Lâm viện Học sĩ. Năm 1442, toàn thể
gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên qua cái chết đầy bí ẩn của

vua Lê Thái Tông. Năm 1464 vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông và truy
tặng ông tước hiệu là Tán Trù bá. Năm 1512 vua Lê Tương Dực truy tặng Nguyễn Trãi
tước Tế Văn hầu. Ông có tài văn chương và đã để lại cho hậu thế một số tác phẩm giá trị
như bài Cáo Bình Ngô, Ức Trai thi Tập, v.v. Nguyễn Trãi được xem là một trong những
danh nhân văn hóa và anh hùng dân tộc của Việt Nam.
Nguyễn Trãi (1380  1442) was born in 1380 in Thăng Long (present day Hanoi), the
capital of the Trần Dynasty. His father is Nguyễn Phi Khanh, a mandarin official under
the short lived Hồ Dynasty. As a youth, Nguyễn Trãi was a gifted student, excelling in
history, literature and poetry. In 1400, he passed the royal court examination and was
appointed as an official in the royal court, serving the Hồ Dynasty along side with his
father.
In 1406, the Chinese Ming forces invaded Vietnam. The following year Nguyễn Trãi
joined the rebel leader named Lê Lợi, fighting the Chinese Ming occupation from a
mountainous region in the Thanh Hóa provine south of Hanoi. He served as the key
advisor and strategist for Lê Lợi’s uprising movement and was behind many brilliant
battle strategies. According to one story, to generate support for Lê Lợi, Nguyễn Trãi
ordered soldiers to use sugar water to write on leaves the words “Lê Lợi is king”. The
ants ate the leaves along the sugar marks, causing the words to appear. The leaves were
then placed into rivers and streams. Upon seeing these leaves, the people believed that it
was Heaven’s will that Lê Lợi will be the king, and this believe had generated much
support for the uprising movement.
The fight for independence lasted for 10 years leading to the defeat of the Ming
Dynasty’s occupation; from 1417 to 1427. Between 1417 to 1423, Lê Lợi conducted
guerilla warfare campaign from his bases in the mountains. Nguyễn Trãi formulated the
strategic war plans  “subordinated military actions to the political and moral struggles…
better to conquer hearts than citadels”. In the end, based on large part of Nguyễn Trãi’s
strategy, the Chinese Ming forces were ousted from Vietnam. After the war, Nguyễn Trãi
was elevated by Lê Lợi to a high position in the new royal court. After Lê Lợi’s death,
Nguyễn Trãi retired to his home in the country side north of Hanoi where he enjoyed
poetry writtings and meditations. Nguyễn Trãi’s death came about because of a scandal
involving an affair between the young king Lê Thái Tông, and Nguyễn Trãi’s young wife
Nguyễn Thị Lộ. Due to the sudden death of the king after he visited the old scholar’s
house, Nguyễn Trãi was blamed which lead to the execution of himself and his extended
family. However, 20 years later Emperor Lê Thánh Tông officially pardoned Nguyễn
Trãi, recognizing that he was wholly innocent on the death of king Lê Thái Tông.

