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LỜI GIỚI THIỆU

Dù có triều đại phương bắc nào cai trị nước ta thì chỉ là 
thay thế sự tàn bạo này bằng sự tàn bạo khác và hình thức 
bóc lột chỉ ngày càng hà khắc hơn thôi. Nhà Lương do Vũ 
Lâm hầu Tiêu Tư làm Thứ sử Giao châu không ngừng vét 
đầy túi tham, cai trị hà khắc, khiến cho người người, nhà 
nhà đều oán hận.

Sau thất bại của khởi nghĩa Bà Triệu, phong trào đấu 
tranh của nhân dân ta do các Hào trưởng lãnh đạo vẫn tiếp 
tục nổ ra nhưng hầu hết đều bị dập tắt nhanh chóng. Chỉ 
đến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542 mới giành được 
thắng lợi, giành được độc lập chủ quyền, xưng đế, gắn liền 
với tên nước Vạn Xuân.

Tuy sự nghiệp độc lập do Lý Bí tạo dựng dù không truyền 
được lâu dài như nhà Hậu Lý sau này nhưng vẫn có thể 
coi là to lớn. Dù sự nghiệp của Lý Bí và sau này do Triệu 
Quang Phục tuy không trọn vẹn những vẫn sống mãi trong 
lòng nhân dân cùng tên nước Vạn Xuân.

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 8 của bộ 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Nước Vạn Xuân” phần 
lời do Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn, phần hình ảnh do 
Nguyễn Đức Hòa thể hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 8 của bộ 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ



Lý Bí ((503-548) là người có công đánh đuổi giặc đô hộ 
nhà Lương, sáng lập nhà Tiền Lý, tự xưng là Nam Việt 
đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, thường gọi là Lý Nam 
đế, đặt tên nước ta là Vạn Xuân với mong muốn xã tắc 
dài lâu đến muôn đời. 

Triệu Việt Vương kế tục sự nghiệp của vua Lý Nam Đế, 
đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập 
cho nước nhà. Năm 571, ông bị Lý Phật Tử đánh úp, 
thua trận và tự vẫn nơi cửa sông Đáy.
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Sau khi cuộc khởi nghĩa của bà Triệu Thị Trinh cùng anh là 
Triệu Quốc Đạt bị thất bại, dân Việt lại rơi vào cảnh nô lệ. Từ đó 
cho đến gần ba trăm năm sau, bọn quan lại đô hộ tha hồ vơ vét 
bóc lột, cưỡng bức dân chúng lên rừng tìm quế tìm trầm, xuống 
bể mò ngọc trai cung cấp ngọc quý cho chúng.
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Không những thế, dân Việt còn phải chịu tai họa chiến tranh 
vì bấy giờ nhà Ngô lại đánh nhau với Lâm Ấp (Chiêm Thành sau 
này). Lâm Ấp nằm kế dưới phía Nam của đất Việt, do Khu Liên 
tạo dựng từ cuối thế kỷ thứ II, đến nay đã trở nên một quốc gia 
cường thịnh, thường hay cho quân sang Giao châu để tấn công 
quân Ngô. Vì thế, cuộc sống của dân Việt vô cùng bất an.
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Lúc bấy giờ ở Trung Quốc, việc thay vua đổi chúa xảy ra liên tiếp. 
Đất Giao châu bị chuyển từ nhà Ngô sang nhà Tấn, rồi Tống, Tề, 
Lương. Việc này cũng ảnh hưởng đến nội tình Giao châu vì các 
quan lại đô hộ, kẻ theo phe này, người theo phe kia, chia quân ra 
đánh nhau không ngớt.
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Nhà Lương cai trị Giao châu vào đầu thế kỷ thứ sáu. Để thu 
vét thêm được nhiều thuế, nhà Lương cắt đất Giao châu ra và 
đặt thêm nhiều châu huyện. Đó là Ái châu (vùng Thanh Hóa 
ngày nay), Đức châu, Lợi châu (hai châu này tương ứng với 
vùng Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay), Minh châu (Quảng Ninh), 
còn Giao châu thì có diện tích thu hẹp lại trên đồng bằng và 
trung du Bắc bộ.
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Thời kỳ này, đạo Phật ở nước ta đã phát triển mạnh. Sử chép 
rằng: “Xứ Giao châu có đường thông sang Thiên Trúc. Phật giáo 
vào Trung Quốc chưa phổ cập đến miền Giang Đông mà xứ ấy đã 
xây dựng ở Luy Lâu(*) hơn hai mươi ngọn bảo tháp, độ được hơn 
500 tăng ni và dịch được hơn mười lăm bộ kinh rồi”(**).

*   Luy Lâu nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

**  Lời của Đàm Thiên, thiền sư Trung Quốc thế kỷ thứ VI.



10

Nhà Lương có chính sách chỉ trọng dụng người họ Tiêu là họ 
của nhà Lương và một số dòng họ lớn khác. Phải là người thuộc 
các dòng họ ấy mới được giữ các chức vụ quan trọng mà thôi. 
Thứ sử Giao châu lúc bấy giờ là Tiêu Tư, tước Vũ Lâm hầu, cùng 
họ với vua nhà Lương.
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Tiêu Tư lại là người tham tàn nên đã áp dụng một chế độ thu 
thuế rất ác nghiệt. Có được một cây dâu cao một thước là người 
dân cũng phải đóng thuế. Thậm chí quá nghèo khổ mà phải bán 
vợ đợ con cũng phải đóng thuế. Nhân dân vô cùng phẫn uất.
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Bấy giờ ở huyện Thái Bình (nằm ven sông Hồng thuộc xã Sơn 
Tây, không phải là tỉnh Thái Bình ngày nay) có một Hào trưởng 
tên là Lý Bí (có sách chép là Lý Bôn), thiên tư thông tuệ, văn võ 
toàn tài. Nghe tiếng, nhà Lương vời Lý Bí làm quan. Nghĩ rằng 
có thể giúp đỡ được dân chúng nên Lý Bí nhận lời.

(*) Có ý kiến cho rằng Thái Bình thuộc xã Tiên Phong huyện Phổ Yên,  
Thái Nguyên.



13

Lý Bí được giao giữ một chức quan nhỏ coi việc quân ở Đức 
châu. Với chức quan ấy, ông cố gắng giúp đỡ những ai bị hà hiếp. 
Nhưng sau một thời gian, thân cô thế cô, ông không làm nên được 
việc gì đáng kể. Thêm vào đó, hàng ngày ông lại phải chứng kiến 
sự tham bạo của quân đô hộ cùng cảnh khổ của dân chúng. Lý Bí 
quyết từ quan ra đi tìm kế sách khác.
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Lý Bí trở về lại quê nhà, bàn bạc cùng anh là Lý Thiên Bảo 
mưu khởi nghĩa. Ông còn hô hào dân làng cùng dấn thân vào đại 
nghĩa. Vốn là một Hào trưởng thương dân, nên Lý Bí được dân 
làng ủng hộ ngay. Ông bèn chiêu hiền nạp sĩ. Ông lại đem tất cả 
của cải ra mua lương thực tích trữ cho việc quân. Hào kiệt khắp 
nơi nghe tin kéo về đầu quân rất đông.
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Trong số hào kiệt có những người nổi bật như Tinh Thiều, 
Triệu Túc, Triệu Quang Phục, Phạm Tu, Lý Phục Man, Trình Đô 
Tâm Cô...

Triệu Túc vốn là tù trưởng ở huyện Chu Diên (bây giờ là vùng 
Đan Phượng - Từ Liêm, thuộc Hà Nội). Con trai của ông là Triệu 
Quang Phục tuy còn trẻ nhưng đã nổi tiếng là người có sức mạnh 
và giỏi võ nghệ).
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Một hôm, sau một chuyến đi xa trở về, Triệu Quang Phục tìm 
gặp ngay cha và cho biết:

- Cha ơi, ở vùng Thái Bình ven sông Hồng có Lý Bí đang chiêu 
binh mãi mã để nổi lên đánh quân Lương. Con muốn theo về.

Triệu Túc tán thành ngay:

- Đúng đấy con ạ, ta cũng theo về. không thể nào làm nô lệ mãi.
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Thế là Triệu Túc cùng con tập hợp quân lính dưới trướng và 
lên đường. Họ nhắm hướng sông Hồng trực chỉ rồi đi men ngược 
dòng để tìm đến Thái Bình và ra mắt Lý Bí. Họ là những hào kiệt 
đầu tiên từ xa xôi đến đầu quân. Lý Bí vô cùng mừng rỡ tiếp nhận:

- Có hai cha con dũng sĩ đem quân bản bộ theo về thì nước non 
có ngày thấy được mặt trời.
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Nhân vật tiếp theo là Tinh Thiều. Vốn nổi tiếng tài giỏi, Tinh 
Thiều đã từng muốn thi thố với đời nên có dự thi một đợt tuyển 
quan. Tuy văn bài ông xuất sắc nhưng nhà Lương thấy ông không 
phải là con nhà vọng tộc cao sang nên chỉ giao việc gác cửa. 
Tinh Thiều thấy thế lấy làm xấu hổ, bỏ đi không nhận rồi tìm đến 
Lý Bí tham gia khởi nghĩa.
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Ngoài ra còn có lão tướng Phạm Tu tuổi tuy đã ngoài 60 nhưng 
sức khỏe hơn người, võ nghệ tinh thông. Ông tay không đánh được 
cọp, nhảy qua nóc nhà nhẹ nhàng, tên bay bắt được trăm lần không 
sai. Không nề hà việc đứng dưới cờ của một người trẻ tuổi hơn, 
ông hăng hái tham gia và được Lý Bí vô cùng nể trọng. Với kinh 
nghiệm của con người từng trải, Phạm Tu đã giúp đỡ rất nhiều 
cho Lý Bí trong việc phát triển lực lượng của kháng chiến quân 
cùng việc phân bố, sắp xếp quân ngũ.
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Trình Đô và Tam Cô là hai chàng trẻ tuổi, vốn là anh em cô 
cậu. Tam Cô mồ côi sớm, về nương náu bên gia đình Trình Đô. Vì 
thế cả hai cùng lớn lên trong cùng một nhà và thương quí nhau vô 
cùng. Họ siêng năng học hỏi và đến năm 16 tuổi thì văn võ toàn 
tài. Không bao lâu cha mẹ Trình Đô qua đời. Chịu tang xong, họ 
hăng hái gia nhập quân khởi nghĩa. Sức trẻ của họ hòa nhập vào 
kinh nghiệm của các lão tướng làm cho lực lượng kháng chiến 
ngày càng khởi sắc.
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Lý Bí đóng một doanh trại quan trọng tại hai thôn Lưu Xá và 
Giang Xa(*) cách Long Biên về phía tây không bao xa. Doanh trại 
này được tổ chức rất chu đáo. Một trạm tiền tiêu, gọi là gò Mũi 
Mác, được bố trí ở đầu thôn, chặn mọi ngả vào. Một trạm thông 
tin được đặt trên gò Trống Khẩu, là một đồi cao, có thể từ đó quan 
sát mọi diễn biến trên con đường huyết mạch dẫn vào Long Biên.

*  Lưu Xá còn gọi là Lưu Trôi, Giang Xá là Giang Trôi, ngày nay Lưu Xá  
thuộc xã Đức Giang, Giang Xá là thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức,  
Hà Nội.
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Dân hai làng Trôi và dân quanh vùng nô nức gia nhập nghĩa 
quân. Tại đây, Lý Bí tiếp nhận thêm được 3000 quân thiện chiến. 
Riêng hai chàng trẻ tuổi Trình Đô và Tam Cô thì đóng tại làng 
Xuân Đề(*) án ngữ cho doanh trại tại Lưu Giang, đối mặt với 
Long Biên. Họ tổ chức các cuộc đô vật để tuyển quân và chọn 
được 33 chàng dũng sĩ đô vật, xuất thân từ các làng vật cổ truyền.

* Hiện nay là hai thôn Yên Vinh và Yên Bệ thuộc xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức.
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Mùa xuân năm Nhâm Tuất (542), vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, 
Lý Bí hội quân tướng tại trước chùa Linh Bảo, ngay giữa làng 
Giang Xá, quyết định phất cờ tiến quân:

- Hỡi chư tướng! Lực lượng của ta nay đã mạnh, lương thực đã 
đầy đủ, nhân dân nóng lòng mong chờ ngày đuổi được giặc Lương 
ra khỏi bờ cõi. Đây là lúc ta tiến lên phá tan thành lũy của chúng.
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Cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Từ chùa Linh Bảo, đoàn nghĩa quân 
xuất phát, đánh đến đâu được dân chúng ủng hộ đến đấy. Thế tiến 
công như chẻ tre nên chỉ trong vòng ba tháng nghĩa quân đã 
chiếm hầu hết các quận huyện. Quân Lương co cụm rút về thành 
Long Biên. Lý Bí bèn cho quân tiến vây thành Long Biên.
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Nằm trong vòng vây trùng điệp của nghĩa quân, Tiêu Tư vô 
cùng khiếp sợ. Hắn chỉ giữ thế thủ, không dám xua quân ra chống 
cự dù hàng ngày quân của Lý Bí tiến công áp sát chân thành. 
Tiêu Tư bèn vội vàng một mặt cho người đem vàng bạc đến trước 
quân thứ của Lý Bí cầu xin tha tội chết, một mặt tìm cách trốn 
về nước.
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Sau nhiều ngày công kích quyết liệt, nghĩa quân phá vỡ được 
thành. Quân Lương vội vã đầu hàng còn Tiêu Tư thừa cơ hội 
lộn xộn đã trốn thoát chạy về Quảng Châu (Trung Quốc). Lý Bí 
vào thành vỗ an dân chúng và tha chết cho quân Lương về nước. 
Ông cùng các tướng sĩ lo ổn định lại tình hình trong nước cũng 
như chuẩn bị đối phó sự phản công của nhà Lương.
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Được tin thành Long Biên thất thủ, vua nhà Lương lập tức cho 
tập hợp quân lính sẵn sàng kéo quân sang xâm lược lại đất Việt. 
Đầu năm 543, hai Thứ sử là Lư Tử Hùng và Tôn Quýnh được lệnh 
cầm đầu toán quân này. Bấy giờ là cuối đông, Giao châu đang đổi 
mùa, thời tiết rét và ẩm làm cho quân Lương bệnh hoạn liên 
miên. Vì thế Tử Hùng xin với vua Lương cho đợi đến cuối xuân 
ấm áp sẽ tiến quân.
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Tiêu Tư đang nương náu ở Quảng Châu, nghe tin, liền xúi dục 
Thứ sử Quảng Châu là Tiêu Ánh không đồng ý hoãn binh. Tiêu Ánh 
nghe lời, tâu với vua Lương cho lệnh xuất quân ngay. Bọn Lư Tử 
Hùng bắt buộc phải tuân theo. Quân kéo đến Hợp Phố liền bị 
Lý Bí chận đánh tan tác. Quân Lương mười phần bị giết chết đến 
bảy, tám. Đám tàn quân phải lui về Quảng Châu.
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Tiêu Tư vu tấu với vua nhà Lương rằng: Tử Hùng và Tôn 
Quýnh thông mưu với Lý Bí nên đã dùng dằng không chịu tiến 
quân.

Vua Lương tức giận, bắt tội hai tướng ấy phải chết. Lư Tử Hùng 
và Tôn Quýnh đành tự tử chết ở Quảng Châu.
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Sau khi đánh thắng quân Lương ở Hợp Phố, Lý Bí lại phải lo 
đối phó với cuộc xâm lấn của vương quốc Lâm Ấp ở phía nam. 
Quốc vương Lâm Ấp nhân cơ hội quân Lương và nghĩa quân đang 
tương tranh ở mạn bắc, đã thân hành dẫn quân vào Đức châu đánh 
phá. Lý Bí phải chia binh, cho lão tướng Phạm Tu mang quân 
xuống phía nam đánh tan được quân Lâm Ấp, đuổi quốc vương 
Lâm Ấp phải chạy về nước.
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Cuộc khởi nghĩa của dân Việt hoàn toàn thắng lợi, đất nước 
giành lại quyền độc lập. Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi, xưng 
là Lý Nam Đế, lấy niên hiệu là Thiên Đức. Vua đặt tên nước là 
Vạn Xuân. Vua nói với các quan:

- Ta gọi tên nước là Vạn Xuân vì muốn xã tắc sơn hà luôn tươi 
thắm như mùa xuân và trường tồn cho đến muôn đời sau.
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Lý Nam Đế đặt kinh đô ở miền cửa sông Tô Lịch (Hà Nội) và 
cho dựng điện Vạn Xuân để làm nơi vua quan hội họp bàn việc 
nước. Triều đình gồm có hai ban văn võ. Triệu Túc làm Thái phó, 
là trụ cột của triều đình, Tinh Thiều làm Tể tướng đứng đầu hàng 
ngũ quan văn, Phạm Tu làm Tướng quân đứng đầu các quan võ, 
Triệu Quang Phục làm Tả tướng quân.
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Để đánh dấu việc lập nước, Lý Nam Đế cho xây một ngôi chùa 
lớn nằm bên bờ sông Hồng và đặt tên là Khai Quốc (mở nước). 
Ngôi chùa này sau trở thành trung tâm Phật giáo lớn của nước ta. Đến 
đời nhà Lê thì bãi sông ấy bị lở. Dân chúng bèn dỡ chùa dời vào 
hòn đảo Cá Vàng ở giữa hồ Tây và đổi tên là chùa Trấn Quốc (giữ 
nước). Hiện nay, chùa Trấn Quốc, tượng trưng cho nước Vạn Xuân 
xưa vẫn còn và đã trở thành một nơi danh thắng của thủ đô Hà Nội.

Chùa Trấn Quốc ngày nay.
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Thấy thuộc quốc của mình trở 
nên một vương quốc độc lập và 
đang xây dựng cuộc sống riêng, 
vua quan nhà Lương không thể 
nào chấp nhận được. Cùng năm 
với Lý Nam Đế lên ngôi vua, nhà 
Lương sai Tả vệ tướng quân là 
Lan Khâm kéo quân sang đánh. 
Nhưng Lan Khâm chỉ mới kéo 
quân qua khỏi núi Ngũ Lĩnh thì 
nhuốm bệnh mà chết. Quân sĩ lại 
lục tục quay trở về.
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Tuy thế, nhà Lương vẫn không từ bỏ ý đồ xâm lược. Năm 
sau, vào tháng 5 vua nhà Lương lại phong cho một thuộc tướng 
là Dương Phiêu làm Thứ sử Giao châu, bên cạnh Dương Phiêu là 
danh tướng Trần Bá Tiên làm Tư mã(*). Vua Lương còn sai một 
thứ sử khác là Tiêu Bột hợp quân cùng Dương Phiêu.

*  Trần Bá Tiên sau này cướp ngôi nhà Lương và trở thành vua Cao Tổ của 
nhà Trần - Trung Quốc.
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Tiêu Bột biết tướng sĩ của mình sợ đi xa, nên lần lữa giữ chân 
Dương Phiêu lại. Trần Bá Tiên là người hiếu chiến luôn luôn thúc 
dục Dương Phiêu tiến quân. Bá Tiên nói rằng:

- Quan Thứ sử Tiêu Bột muốn lẩn lút tạm yên là không muốn 
ngó việc lớn ở trước mắt. Còn như túc hạ vâng lời vua đi đánh kẻ 
có tội (tức Lý Nam Đế), há dùng dằng không tiến, lệnh vua ban 
xuống, sống chết không biết ra sao. Lại có tội để cho quân giặc 
lớn thêm và quân mình nản chí ư?
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Thúc dục xong, Trần Bá Tiên trở về trại của mình hạ lệnh 
xuất quân, không thèm đợi lệnh của Dương Phiêu, Dương Phiêu 
đành phải nghe theo. Hắn phong cho Bá Tiên làm tiên phong và 
chia quân làm hai đạo thủy, bộ cùng phối hợp tiến vào đất nước 
Vạn Xuân non trẻ. Quân của chúng đi đến đâu cướp bóc đến đấy. 
Chúng đốt nhà, chiếm trâu, bò, gà của dân chúng làm lương ăn.
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Lý Nam Đế vội vàng đem ba vạn quân ra chống giặc ở vùng 
Lục Đầu (Hải Dương), nhưng không cản được sức tiến công ào ạt 
của đại quân Lương. Nhà vua đành phải cho quân lui về giữ thành 
ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Quân của nhà vua tuy dũng cảm 
chiến đấu nhưng số lợng ít ỏi, chỉ co cụm cố thủ trong thành. 
Còn thành thì lại rất sơ sài, chỉ bằng tre gỗ và đất đắp qua loa 
mà quân Lương lại công thành như vũ bão.



41

Hai vị tướng trẻ Trình Đô và Tam Cô đem quân chận địch trên 
sông Tô Lịch. Những trận thủy chiến ác liệt xảy ra. Vào mùa hạ 
năm Ất Sửu (545), quân Lương dựa thế nước dâng cao, bất ngờ 
tấn công thủy binh của hai tướng. Quân sĩ hy sinh không còn ai 
và lại bị vây khốn. Để không sa vào tay kẻ thù, Trình Đô và 
Tam Cô để nguyên áo giáp, nhảy xuống sông trầm mình (ngày 15 
tháng 6 âm lịch). Người đời sau tôn hai vị tướng làm Hộ quốc và 
thờ ở đình Xuân Đề.
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Mặt trận trên bờ cũng không kém phần ác liệt. Lão tướng 
Phạm Tu ra sức chỉ huy quân lính chống cự trong làn tên mũi 
đạn, cố giữ từng đoạn thành mong manh. Nhưng rồi, quân Vạn 
Xuân không giữ được lâu. Thành vỡ, quân Lương ùa vào chém 
giết tơi bời. Trước bầy lang sói đông đúc, lão tướng Phạm Tu ngã 
gục, thân mình bị hàng chục mũi giáo xuyên qua. Đó là ngày 
20 tháng Bảy năm Ất Sửu (545). Người đời sau thờ lão tướng 
tại đền Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.
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Còn lại Tả tướng quân Triệu Quang Phục cùng cha là Triệu Túc 
bảo vệ được Lý Nam Đế thoát khỏi đám loạn quân. Vua cùng các 
tướng chạy ngược sông Hồng đến thành Gia Ninh(*). Quân Lương 
đuổi theo áp sát và tiến hành vây thành. Đến đầu năm 546, thành 
Gia Ninh thất thủ. Quân Lương cho đóng đồn ở cửa sông để 
bảo vệ thành.

* Thành Gia Ninh nguyên là đất huyện Mê Linh, đến đời nhà Ngô cai trị thì 
đất tên là Gia Ninh, nay là thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
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Lý Nam Đế cùng các tướng sĩ chạy vào miền núi rừng Vĩnh Phú. 
Tại đây, nhà vua không những được sự ủng hộ của dân chúng 
người Việt mà còn cả dân của các bộ tộc ít người nữa. Vì thế, 
lực lượng của nhà vua tăng lên đáng kể. Quân số lên tới vài vạn 
người. Giữa năm 546, nhà vua đem hai vạn quân ra thao luyện ở 
hồ Điển Triệt.
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Hồ Điển Triệt còn có tên Nôm là đầm Miêng, nay thuộc xã Tứ 
Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Bạch Hạc khoảng 
15km. Đầm nằm bên bờ sông Lô, ba mặt Tây, Nam, Đông được 
các dải đồi cao che phủ, chỉ có mặt Bắc là một con ngòi chảy 
ngang qua cánh đồng trũng thông với sông Lô. Đó là con đường 
độc đạo đi vào hồ.
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Hàng ngày Lý Nam Đế lên quả đồi cao nhất để quan sát địch 
tình ở cửa sông Lô. Quả đồi ấy sau được mang tên là đồi Vua Ngự. 
Nhà vua đôn đốc quân lính lên rừng đốn cây đẽo thuyền độc mộc 
và cho quân tập trận thường xuyên. Số thuyền đóng được ngày 
càng nhiều, mỗi khi thao luyện, trên mặt hồ san sát đầy chật 
thuyền bè.
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Trần Bá Tiên dò biết lực lượng của Lý Nam Đế đang hồi phục, 
vội vã cho quân tấn công ngay để ngăn chặn sức lớn mạnh của 
nghĩa quân. Hắn cho quân từ thành Gia Ninh kéo ra, ngược dòng 
sông Lô định xâm nhập vào hồ Điển Triệt nhưng quân Vạn Xuân 
cản phá kịch liệt. Trần Bá Tiên phải cho quân dừng ở cửa hồ, đóng 
trại ngay trên cánh đồng trũng.
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Quân Lương mỏi mệt, các tướng thì chán nản nhưng Trần Bá 
Tiên là một tay đa mưu túc trí. Hắn hăng hái động viên:

- Quân ta đã mỏi mệt mà không có cứu viện, nay ta lại vào 
chốn tâm phúc người ta, nếu đánh mà không được, thì không có 
đường sống mà về! Nhưng quân họ lâu nay thua luôn, nhân tính 
chưa bền, chính là lúc ta phải đem một trăm phần chết cố sức đánh 
lấy; chứ vô cố mà đình lại thì hỏng việc mất.

Các tướng nghe nói đều nín lặng.
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Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, nước sông dâng lên cao đến sáu 
bảy thước, ào ạt tuôn trào vào hồ Điển Triệt. Bá Tiên đem quân 
bản bộ theo dòng nước xông vào trước còn quân thì đánh trống 
ầm ầm hòa cùng sấm sét mà tiến vào sau. Quân của Lý Nam Đế 
bị đánh úp lúc đang phải chống cự với cơn lũ nên thua to. Nhà 
vua phải dẫn tàn quân mở đường máu vượt đồi thoát ra ngoài.
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Một toán quân Vạn Xuân khác do Lý Thiên Bảo, anh của Lý 
Nam Đế cùng thuộc tướng là Lý Phật Tử phải chạy dạt về vùng 
Ái châu (Thanh Hóa) còn Lý Nam Đế rút về động Khuất Lão(*) 
Nhà vua muốn áp dụng kế lâu dài nên giao binh quyền lại cho 
Triệu Quang Phục lo chống đỡ với quân Lương bên ngoài còn 
mình thì thân hành khôi phục lực lượng bên trong.

* Động Khuất Lão còn gọi là động Khuất Liên, là tên một khu đồi hiện nằm 
bên hữu ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Văn Lượng, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ.
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Trong khi ấy, Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử đem quân vây thành 
Ái châu nhưng bị Bá Tiên đánh bại, phải chạy về động Dã Năng 
(vùng thượng du Thanh Hóa, nơi giáp với Lào). Lý Thiên Bảo 
tự xưng là Đào Lang Vương. Triệu Quang Phục cũng đánh nhau 
mấy lần với Bá Tiên nhưng đều thất bại. Thấy rằng cứ cố đánh 
thì càng bị tiêu hao lực lượng, Triệu Quang Phục bèn đổi chiến 
lược, lui quân về đóng ở đầm Dạ Trạch (547).
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Tương truyền rằng đầm Dạ 
Trạch (Hải Hưng) có xuất xứ từ 
cuộc tình giữa Tiên Dung và Chử 
Đồng Tử. Tiên Dung là cô gái 
cành vàng lá ngọc, con gái của 
Hùng Vương, trong một chuyến du 
ngoạn xa kinh đô đã tự ý kết hôn 
cùng Chử Đồng Tử, một chàng trai 
nghèo khó. Hai người xây dựng tổ 
ấm bên bến sông. Vua Hùng thấy 
con gái vượt quyền nên rất tức 
giận, cho quân đi đánh.
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Quan quân chưa kịp ra tay thì một đêm gió bão nổi lên, cuốn 
nhà cửa, lâu đài của Tiên Dung về trời. Sáng ra chỉ thấy một bãi 
đầm lớn nước trắng xóa. Ở giữa đầm còn sót lại cái nền nhà cũ 
của hai vợ chồng. Vì thế dân chúng gọi đầm ấy là Nhất Dạ Trạch 
nghĩa là Đầm Một Đêm, còn bãi đất nổi là bãi Tự Nhiên.
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Trên thực tế, đây là một vùng đầm lầy rất rộng nằm ven sông 
Hồng, chu vi không biết là bao nhiêu dặm, cỏ cây rậm rạp, chỗ dày 
chỗ thưa. Giữa đầm là một bãi đất nổi lên có thể ở được, bốn bề 
quanh bãi là bùn lầy lấm láp, người ngựa khó đi, chỉ những người 
quen thuộc địa hình mới đi được. Họ phải dùng thuyền độc mộc 
nhỏ, lấy sào đẩy trên cỏ nước mà di chuyển.
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Triệu Quang Phục đã quen đường lối, đem hơn hai vạn người 
đóng đồn ở giữa bãi đầm. Ông ra hiệu lệnh cho quân lính phải 
hoàn toàn giữ bí mật cho căn cứ địa. Ban ngày mọi người im hơi 
lặng tiếng, không nấu nướng, không sản xuất. Ban đêm lại sinh 
hoạt như ban ngày. Tốp ở lại phục vụ sản xuất, tốp ra đi thì lấy 
thuyền độc mộc tìm quân Lương mà đánh úp, cướp lấy lương ăn.
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Sách sử cũ gọi cách đánh ấy là “kế trì cửu” nghĩa là đánh lâu 
dài làm tiêu hao lực lượng của địch quân, tập kích lấy lương của 
địch để nuôi quân mình. Quân Lương nhiều lần cố sức đánh vào 
vùng Dạ Trạch nhưng đều thất bại. Chúng chưa vào sâu được bao 
nhiêu là đã bị hoặc sa lầy, rắn cắn hoặc lạc đường mà phải thối lui.
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Đánh nhau như vậy trong ba bốn năm mà hai bên đối thủ 
chưa bao giờ thấy mặt nhau. Trần Bá Tiên bứt đầu bứt tai than:

- Ngày xưa đây là Đầm Một Đêm mà bay về trời, nay cũng 
Đầm Một Đêm nhưng chết người.
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Trong khi ấy ở động Khuất Lão, Lý Nam Đế sau nhiều năm 
tháng lao lực bị mù mắt rồi bệnh mà chết (548).

Để tưởng nhớ công lao của người anh hùng dân tộc, nhân dân 
khắp nơi lập đền thờ ông như thờ vua. Còn các làng ở cửa sông 
Đáy thì thờ ông làm Thành Hoàng.
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Đặc biệt hai làng Lưu Xá và Giang Xá, 
nơi đặt bản doanh của Lý Bí trước khi tấn 
công thành Long Biên, còn lưu lại dấu ấn của 
cuộc kháng chiến. Gò Mũi Mác, gò Trống 
Khẩu vẫn còn đấy. Dân làng vẫn còn kiêng 
cữ không dám gọi tên ông. Bí được gọi trại 
thành bầu.



60

Còn làng Giang Xá, vốn được Lý Nam Đế phong là Thanh 
Mộc Ấp, xây đền thờ ông ngay trên mảnh đất chùa Linh Bảo xưa. 
Hàng năm, tại đây dân làng tổ chức lễ hội vào ngày 12 tháng Giêng 
âm lịch để kỷ niệm ngày thành lập nước Vạn Xuân. Các ngày 
hưng binh, ngày sinh và ngày mất của Lý Nam Đế cũng được 
dân làng làm lễ.
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Đền thờ Lý Nam Đế ở Trạm Trôi là một công trình kiến trúc 
tinh vi và cổ kính. Nghệ nhân đã tạo nên những đường nét mềm 
mại, uyển chuyển. Những hình tượng long, lân, quy, phụng được 
trang trí trên các mái, cột, hòa điệu cùng khung cảnh không gian 
cây cao bóng mát, đã tạo cho nơi thờ cúng thiêng liêng một vẻ u 
nhã đặc biệt. Vì giá trị nghệ thuật cùng giá trị lịch sử, đền đã được 
xếp hạng là di tích lịch sử và văn hóa vào năm 1989.
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Một câu ngạn ngữ truyền tụng trong dân gian nói lên tài trí của 
Lý Bí từ một người dân thường, chuyển được thời cơ đưa đất nước 
đi trên con đường tự chủ trong một thời gian khá dài:

“Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan”.

Tuy nhiên, cả nước vẫn chưa có một ngày lễ để tưởng nhớ đến 
người anh hùng này.

Ản
h:

 Đ
ức

 H
òa

Cuốn thư đền thờ Lý Nam Đế (Giang Xá)

Bàn thờ Lý Nam Đế (Giang Xá)
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Nghe tin Lý Nam Đế từ trần, Triệu Quang Phục cho làm lễ 
tưởng niệm nhớ ơn vị chủ hướng, người anh hùng. Sau đó để tập 
trung lòng người, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương 
(549) còn dân chúng thì tôn gọi ông là Dạ Trạch Vương (vua 
Đầm Đêm). Từ đấy lòng dân về được một mối, khắp nơi hào kiệt 
kéo về giúp Triệu Việt Vương. Trong số ấy có hai anh em Trương 
Hống và Trương Hát.
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Hai anh em họ Trương giúp Triệu Quang Phục đánh úp mấy 
trận lớn làm cho uy danh của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. 
Trần Bá Tiên đành tung thám sát đi dò thám địa hình của đầm 
Dạ Trạch. Thấy thế sông nước quá hiểm trở, Bá Tiên hiểu rằng 
không thể ngày một ngày hai mà đánh lấy được. Y quyết định 
dùng kế lâu dài để diệt, cho triệt hạ mọi khu dân cư chung quanh 
đầm Dạ Trạch đồng thời tổ chức một cuộc vây lớn để tuyệt lương 
thực của nghĩa quân.
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Những tưởng kế hoạch thâm độc này có thể làm cho nghĩa quân 
khốn đốn, nhưng không ngờ thời gian ấy, nhà Lương ở Trung Quốc 
đang gặp loạn Hầu Cảnh. Loạn này rất lớn, đánh phá đến tận kinh 
đô, giết chết hàng loạt quý tộc nhà Lương. Vua nhà Lương phải 
vời Bá Tiên về đánh dẹp. Bá Tiên giao quyền lại cho tỳ tướng là 
Dương Sàn rồi trở về nước. Y được phong lên làm Thừa tướng, 
nhưng đến năm 557 thì cướp ngôi nhà Lương.
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Triệu Quang Phục nghe tin Trần Bá Tiên phải về nước liền 
chớp thời cơ, đem quân từ đầm Dạ Trạch tiến về đánh Long Biên. 
Dương Sàn chết tại trận còn quân Lương tan tác rút chạy. Triệu 
Quang Phục chiếm được thành Long Biên, lập lại quyền tự chủ 
cho đất nước (550). Từ đấy nhà vua với sự giúp sức của hai anh 
em danh tướng họ Trương, lo toan cuộc sống cho dân chúng.
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Bấy giờ ở động Dã Năng, Lý Thiên Bảo vẫn xưng vương nhưng 
đến năm 555 thì ông mất, tộc tướng(*) là Lý Phật Tử lên thay. Lý 
Phật Tử tìm cách phát triển lực lượng. Vì là người thuộc dòng dõi 
của Lý Nam Đế nên Lý Phật Tử lôi kéo được dân chúng ở Thái 
Bình. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân đánh với Triệu Việt Vương 
để tranh ngôi.

*  Viên tướng cùng họ tộc với Lý Thiên Bảo.
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Hai bên đánh nhau năm lần không phân thắng bại. Về phía 
Triệu Việt Vương, vì Lý Phật Tử là người trong họ của Lý Nam 
Đế nên không nỡ tuyệt diệt. Thấy đánh mãi  mà không thắng được 
Triệu Quang Phục, Lý Phật Tử nghi là Triệu Việt Vương có phép 
thuật nên xin ăn thề để giảng hòa. Không muốn cảnh nồi da nấu 
thịt, người trong một nước giết chóc lẫn nhau, Triệu Việt Vương 
bằng lòng cho giảng hòa.
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Triệu Việt Vương chia nước ra làm hai, lấy bãi Quân Thần (nay 
là vùng Thượng Cát, Hạ Cát ở huyện Từ Liêm) làm giới hạn. 
Triệu Việt Vương ở phía Tây, đóng tại Long Biên còn Lý Phật 
Tử thì đóng ở thành Ô Diên (nay là xã Hạ Mỗ, huyện Từ Liêm). 
Trương Hống và Trương Hát can gián vua đừng cắt đất nhưng 
không được.
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Ngoài ra, để tỏ lòng hòa hiếu cùng Lý Phật Tử, Triệu Việt 
Vương còn đem con gái là Cảo Nương gả cho con trai của Lý Phật 
Tử là Nhã Lang. Trương Hống và Trương Hát nhớ đến chuyện 
Mỵ Châu – Trọng Thủy, lại can ngăn nhưng cũng như lần trước 
đều không được nhà vua để tâm đến. Nhã Lang từ đấy có dịp dòm 
ngó cơ binh của Triệu Quang Phục.
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Nghĩ rằng Lý Phật Tử đã yên phận, Triệu Quang Phục chú ý 
đến việc xây dựng đất nước. Nhà vua khuyến khích việc trồng lúa, 
trồng dâu, nuôi tằm. Nhờ thế dân chúng đủ ăn đủ mặc, cuộc sống 
an cư lạc nghiệp. Còn Lý Phật Tử lại chú trọng việc thao luyện 
quân sĩ, tăng cường giáo mác, vũ khí cùng thuyền chiến kín đáo 
chờ cơ hội tấn công Triệu Quang Phục.
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Quả nhiên đến năm 571, Lý Phật Tử nuốt lời thề, đem quân 
đánh úp Long Biên. Bị đánh bất ngờ, không phòng bị, thành Long 
Biên thất thủ, Triệu Việt Vương thoát ra được. nhà vua chạy đến 
cửa bể Đại Nha(*) thì bị quân của Lý Phật Tử đuổi kịp. Cùng đường, 
Triệu Việt Vương nhảy xuống bể tự tử.

(*) Thuộc địa phận làng Độc Bộ, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.
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Dân chúng nhớ ơn vua lập miếu thờ ở cửa biển Đại Nha. 
Đến năm 1285, vua Trần Nhân Tông sách phong cho ông tước 
hiệu Minh Đạo Hoàng đế. Ba năm sau, nhà vua lại phong thêm 
hai chữ “Khai Cơ” với ý nghĩa Triệu Quang Phục là người mở 
nên cơ nghiệp. Còn vua Trần Anh Tông lại tôn kính thăng ông 
lên hàng thánh: “Thánh liệt thần vũ” (1313).
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Nói về hai anh em 
Trương Hống, Trương Hát, 
sau khi bại trận, chạy về 
trốn ở trong núi, Lý Phật 
Tử nhiều lần chiêu dụ 
không được nên muốn giết 
đi. Hai anh em uống thốc 
độc tự tử để khỏi sa vào tay 
đối phương. Sau này Ngô 
Xương Văn (con của Ngô 
Quyền) phong cho Trương 
Hống làm thần vương sông 
Như Nguyệt (tức là sông 
Cầu), Trương Hát làm thần 
vương sông Thương. Hiện 
nay, tại vùng lân cận sông 
Cầu và sông Thương có rất 
nhiều đền thờ hai anh em 
họ Trương. 
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Sách sử chép lại rằng, trong trận đánh chống quân Tống trên 
sông Như Nguyệt năm 1077, Lý Thường Kiệt đã nhờ đến uy linh 
của anh em họ Trương để uy hiếp tinh thần đối phương đồng thời 
khích lệ quân sĩ của mình. Lý Thường Kiệt cho người nấp trong 
đền thờ Trương Hát ở bờ nam sông Như Nguyệt giả làm như hồn 
người anh hùng xưa hiện về đọc thơ mắng quân Tống khiến chúng 
vô cùng khiếp sợ.
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Còn Lý Phật Tử, sau khi đánh thắng Triệu Việt Vương, lên 
làm vua, cũng xưng là Lý Nam Đế, còn sách sử thì gọi là Hậu Lý 
Nam Đế để phân biệt với Lý Bí. Lý Phật Tử dời đô đến Phong 
Châu (Bạch Hạc, Phú Thọ). Lý Phật Tử tuy tự xưng là Lý Nam 
Đế nhưng vẫn phải thần phục nhà Trần ở Trung Quốc.
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Nước Trung Quốc lúc bấy giờ lại gặp cảnh chia năm xẻ bảy, 
thay chúa đổi vua liên tục. Trần Bá Tiên cướp ngôi nhà Lương 
nhưng chỉ kiểm soát một phần đất phía nam Trung Quốc. Năm 
589, nhà Tùy diệt nhà Trần, thống nhất Trung Quốc. Sau một thời 
gian ổn định được quyền lực, vua Tùy bắt đầu việc xâm chiếm 
các nước láng giềng ở phía nam.
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Năm 602, nhà Tùy đòi Lý Phật Tử phải qua Trung Quốc chầu 
để tỏ ý hàng phục. Lý Phật Tử thoái thác không đi, rồi cử tướng 
cắt quân đóng giữ các thành trọng yếu như Long Biên (Hà Nội), 
Ô Diên (Hà Nội), còn mình thì thân hành cầm quân giữ 
thành Cổ Loa. Vin cớ là Lý Phật Tử không tuân lệnh, vua Tùy 
phái tướng Lưu Phương thống suất trên 10 vạn quân, mở cuộc tiến 
công xâm lược Vạn Xuân.
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Các toán quân Vạn Xuân không cản được bước tiến của đại 
quân Tùy. Lưu Phương nhanh chóng thúc quân tiến vây thành 
Cổ Loa đồng thời cho người đi chiêu dụ Lý Phật Tử về hàng. 
Trước sức mạnh của quân Tùy, Lý Phật Tử không chống cự nổi 
phải ra hàng. Lưu Phương cho giải về Trung Quốc và giam lỏng 
ở đấy. Đất nước ta lại rơi vào cảnh đô hộ.
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Nước Vạn Xuân tồn tại không đầy 60 năm, nhưng đủ để ghi 
khắc vào tâm khảm của người Việt Nam ý chí quật cường của 
người xưa. Vũ dũng của Lý Bí, tài trí của Dạ Trạch Vương mãi 
mãi là tấm gương anh hùng gợi nhớ một thời mà nước ta có tên 
gọi vô cùng thắm thiết: Đất nước của Vạn Mùa Xuân.
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Ảnh: Đức Hòa
Bàn thờ Lý Nam Đế trong đền thờ làng Giang Xá
Hai câu đối hai bên:
“Thiên Đức hồng cơ long tỉnh Bắc 
Vạn Xuân cung quyết phượng thành Đông”
Nghĩa là:
Người dựng nghiệp đỏ như rồng bay trên đỉnh Bắc là Thiên Đức. 
Đất xây triều vàng tựa phượng múa dưới thành Đông nước Vạn Xuân.

(Trích tạo chí Nghiên cứu lịch sử số 1-1991)

Đền thờ Lý Bí (Hà Tây)
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Ảnh: Đức Hòa

Ảnh: Đức Hòa
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1.  Chùa Bảo Phúc làng Giang Xá. Tương truyền nơi Lý Bí đi tu học chữ trước 
khi khởi nghĩa.

2.  Lũy đất còn xót lại trong làng Giang Xá tương truyền của Lý Bí đắp từ thời 
xa xưa.

3.  Vợ chồng Lý Nam Đế. (Tranh sơn quang dầu trên gỗ, Thế kỷ XIX Bảo tàng 
Mỹ Thuật Việt Nam).

4.  Đình Lưu Xá (Tên nôm là làng Rộc).  
Nơi đóng quân của Lý Bí những ngày đầu khởi nghĩa.
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Đền thờ Lý Phục Man (Cổ Sở, Hoài Đức, Hà Nội)

Đình Xuân Đề (Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thờ tướng Trình Đô 
và tướng Tam Cô là hai võ tướng của Lý Nam Đế.

Ảnh: Đông Lai
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