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LỜI GIỚI THIỆU

Lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước không thiếu những anh 
hùng hào kiệt. Thế nhưng Hai Bà Trưng chính là những hiệt kiệt đặc 
biệt trong lịch sử nước ta. Dù là phận nữ nhi nhưng Hai Bà đã xốc vai 
gánh vác việc nước, đền nợ nước, trả thù nhà, khó có bậc nam nhi lúc 
bấy giờ sánh bằng: 

Bà Trưng quê ở châu Phong,
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.

Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.

Ngàn tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.

Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định, dẹp tan biên thành.

Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta...

(Đại Nam quốc sử diễn ca)

Dẫu việc lớn không thành do kẻ thù mưu sâu kế độc, nhưng tài năng, 
công lao và sự nghiệp hiển hách của Hai Bà đã được sử sách lưu danh, 
ca ngợi để muôn đời ghi nhớ công ơn Hai Bà.

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 6 của bộ Lịch sử 
Việt Nam bằng tranh “Hai Bà Trưng” phần lời do Phan An biên soạn, 
phần hình ảnh do Nguyễn Trung Tín thể hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 6 của bộ Lịch sử 
Việt Nam bằng tranh.

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
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Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng 
Trắc và Trưng Nhị, hai anh hùng dân tộc của nước ta. 
Hai Bà đã đứng lên kêu gọi anh hùng hào kiệt tứ phương 
khởi nghĩa chống lại bọn đô hộ tàn bạo nhà Hán lúc bấy 
giờ, giải phóng đất nước và lên ngôi vua. Nhà Hán vô 
cùng căm giận, lệnh cho viên tướng tài ba lúc bấy giờ là 
Tô Định quay trở lại xâm lược nước ta. Vào ngày mồng 
6 tháng 2 năm Quý Mão (43), trước thế giặc quá mạnh, 
Hai Bà đã gieo mình xuống dòng sông Hát tự vẫn, giữ 
tròn khí tiết.

4



5

Năm 179 trước Công nguyên, Triệu Đà cướp nước Âu Lạc, lật 
đổ triều đình An Dương vương. Thời đại Hùng vương kết thúc. 
Đất nước Âu Lạc bị sáp nhập vào nước Nam Việt của nhà Triệu 
và bị chia thành hai quận Giao Chỉ (vùng Bắc bộ ngày nay) và 
Cửu Chân (vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ). Triệu 
Đà sai hai sứ thần coi giữ hai quận này.



Đến năm 111 trước Công nguyên, nhà Triệu bị nhà Hán thôn 
tính. Nhà Hán lại chia vùng đất của nước ta thời đó làm ba quận: 
Giao Chỉ (Bắc bộ), Cửu Chân (Thanh Hóa - Nghệ An – Hà Tĩnh) 
và Nhật Nam (vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ngày 
nay). Hợp với các quận khác thành bộ Giao Châu, đặt trị sở ở 
Giao Chỉ là quận lớn nhất.
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Năm thứ 8 sau Công nguyên (khoảng 100 năm sau), Vương 
Mãng cướp ngôi nhà Hán, tiến hành cải cách kinh tế xã hội. Nhân 
tình hình rối ren, Lưu Tú tiêu diệt Vương Mãng lên ngôi xưng là 
Quang Vũ đế, tái lập nhà Hán, sử cũ gọi là Đông Hán hoặc Hậu 
Hán (năm 25-220). Ổn định chính sự, nhà Đông Hán lại tiếp tục 
chính sách cai trị hà khắc những vùng đất bị đô hộ, trong đó có 
ba quận thuộc đất nước ta lúc bấy giờ.
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Nhà Hán đưa những quan lại người Hán sang làm Thái thú, 
Quận thừa, Đô úy thừa, để cai trị các quận. Còn đứng đầu các 
huyện là Huyện lệnh hoặc Huyện trưởng, trước kia thường do các 
Lạc tướng người Âu Lạc đảm nhiệm, nay nếu không thay thế bằng 
người Hán thì cũng bị o ép hoặc cắt giảm quyền hành.
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Năm 34, nhà Hán cử Tô Định sang làm Thái thú cai trị quận 
Giao Chỉ. Sử cũ chép rằng: “Tô Định là kẻ tham lam, tàn bạo, thấy 
tiền thì giương mắt lên”. Tô Định chọn Luy Lâu (nay thuộc Bắc 
Ninh) làm nơi đặt phủ Thái thú, bắt dân chúng xây thành đắp lũy, 
xây dựng dinh phủ đồ sộ. Lại bắt ép thanh niên trai tráng người 
Việt sung lính để tăng cường binh lực và củng cố binh quyền.
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Hắn còn đặt ra những chính sách bạo tàn, bắt dân ta phải cống 
nộp đủ loại sản vật. Người dân, nếu không phải đi phu dịch liên 
miên cũng phải xuống biển mò ngọc trai, san hô hoặc lên núi kiếm 
sừng tê, ngà voi, da cọp, lông chim trả... Biết bao người bỏ xác 
nơi rừng sâu nước độc, nơi biển khơi sóng bạc.
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Không những thế, nhà Hán còn ra sức cướp bóc, vơ vét thóc 
lúa, vải vóc, bắt nộp của ngon vật lạ, bắt thợ giỏi đem về nước 
Hán. Trong khi đó đưa dân Hán di cư sang nước ta, chiếm đất lập 
làng và ở lại sống lâu dài để dễ bề thực hiện việc đồng hóa.
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Những Lạc hầu, Lạc tướng xưa nay vẫn cha truyền con nối nắm 
giữ quyền hành, bây giờ người thì bị tiêu diệt, người bị đưa sang 
Hán. Kẻ đương chức thì bị hạn chế quyền lực và bị quân lính Hán 
coi thường, sỉ nhục. Quan lại người Hán ngày càng đông và nắm 
giữ chủ yếu mọi quyền bính. Điều đó gây nên sự bất bình cho tầng 
lớp trên của xã hội vốn có nhiều uy tín trong nhân dân Âu Lạc.
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Nhà Hán còn buộc dân ta phải thay đổi phong tục tập quán, đổi 
cách ăn mặc, đổi các lễ nghi cưới xin, tang ma... theo phương Bắc. 
Người dân Âu Lạc đã phải chịu cực khổ, đói nghèo giờ đây lại bị 
cưỡng bức từ bỏ phong tục truyền thống, càng thêm đau đớn, phẫn 
uất. Trăm họ chỉ chờ thời cơ, nhất tề nổi dậy cứu nước cứu nhà.
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Trong nỗi chung ấy, riêng người phụ nữ 
phải chịu biết bao tủi nhục. Phần lo tính mạng 
chồng, con, em bị bắt đi phu, đi lính, phần 
chịu gánh nặng thuế khóa cống vật. Đã vậy 
còn bị quan quân nhà Hán ức hiếp, cưỡng bức, 
ngang nhiên bắt về làm tỳ thiếp. Những phụ 
nữ có chí hướng đều nung nấu trong lòng ý 
chí chống giặc.
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Mê Linh vốn là đất cũ của các 
vua Hùng (nay thuộc Hà Nội) có 
người Lạc tướng thuộc dòng dõi 
vua Hùng, uy quyền khắp một vùng 
rộng lớn. Tuy làm huyện lệnh dưới 
thời Hán ông vẫn giữ vững khí tiết 
và một lòng yêu nước thương dân 
nên được dân trong vùng yêu kính. 
Vợ ông là Man Thiện - người có 
cùng chí hướng với chồng.
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Lạc tướng Mê Linh có hai người con gái là Trưng Trắc và Trưng 
Nhị. Lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ, làng xóm, hai chị 
em sớm chứng kiến cảnh lính Hán hà hiếp, cướp đoạt của cải của 
dân làng. Càng yêu thương làng xóm, hai chị em càng căm thù 
quân bạo ngược. Ngày ngày hai chị em vừa giúp mẹ hái dâu chăn 
tằm(*), vừa luyện tập võ nghệ.

* Có người cho rằng tiếng Trưng Trắc, Trưng Nhị vốn là từ tiếng “trứng 
chắc, trứng nhì” trong nghề chăn tằm dệt lụa.
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Cạnh huyện Mê Linh có huyện 
Chu Diên (nay là vùng Đan Phượng, 
Từ Liêm thuộc Hà Nội). Đó là một 
huyện lớn, trù phú đất ruộng, đông 
đúc dân cư. Quan Lạc tướng Chu Diên 
vốn người khẳng khái và hào hiệp. 
Ông có người con trai tên là Thi Sách. 
Chàng khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, bắn 
tên, thông minh đĩnh ngộ.
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Lạc tướng Mê Linh và Lạc tướng Chu Diên là hai người bạn 
tâm giao, thường qua lại thăm viếng nhau. Câu chuyện giữa hai 
thủ lĩnh chủ yếu thường xoay quanh nỗi thống khổ của dân chúng 
dưới ách thống trị tàn bạo của Tô Định và bọn quan quân nhà Hán. 
Hai ông bí mật bàn cách đánh đuổi quân giặc cứu nước, cứu làng.
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Thi Sách thường được cha cho dự bàn những lần đàm đạo cùng 
Lạc tướng Mê Linh và các thủ lĩnh địa phương lân cận. Chàng 
cũng sớm nuôi chí giết giặc nên cùng bạn bè ngày đêm luyện tập 
võ nghệ, chiêu mộ ngày càng đông những người yêu nước.

19



20



Trong một lần cùng cha sang thăm đáp 
lễ quan Lạc tướng Mê Linh, Thi Sách có 
dịp làm quen với hai chị em Trưng Trắc, 
Trưng Nhị. Vì có cùng tâm huyết, họ nhanh 
chóng kết thân. Dần dà, tình cảm giữa Thi 
Sách - Trưng Trắc đã nảy nở và ngày càng 
gắn bó. Điều đó khiến trăm họ vui mừng 
vì sự gắn kết giữa hai gia đình Lạc tướng 
chính là sự nhen nhúm ban đầu cho một 
sự nghiệp lớn lao.
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Cũng vào những năm đầu Công nguyên, trước khi Hai Bà Trưng 
dựng cờ khởi nghĩa, ở một số vùng thuộc nước ta đã có nhiều cuộc 
nổi dậy chống lại ách thống trị của nhà Hán. Ở vùng đất Đông 
Triều (Quảng Ninh ngày nay) có cuộc nổi dậy do chàng Hối làm 
thủ lãnh. Tuy cha làm quan cho nhà Hán nhưng chàng không nhắm 
mắt làm ngơ trước sự tàn bạo của chúng, đã cùng cậu là Phạm 
Công Huyền tổ chức một đội quân, hoạt động chống lại quan quân 
nhà Hán suốt một rẻo đất Đông Bắc.
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Ở vùng Kẻ Sải (nay thuộc Vĩnh 
Phúc), có một người con gái trẻ tuổi, 
tài sắc tên là Trần Nương. Nàng bị bọn 
tay chân giặc Hán dọa dẫm, định làm 
nhục, bèn bỏ nhà ra đi cùng với người 
bạn đời là Thiên Bảo. Hai người chiêu 
mộ nghĩa sĩ hoạt động chống giặc Hán 
khắp vùng trung du. Dựa vào địa thế 
núi rừng hiểm trở, Trần Nương và Thiên 
Bảo cùng các nghĩa sĩ đã gây cho nhà 
Hán nhiều phen khốn đốn.
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Có hai chị em ruột ở vùng Đường Lâm (nay thuộc Hà Nội), chị 
là Ả Lan, em trai là Lê Tuấn rất giỏi võ nghệ. Một lần giặc Hán 
đến làng thu nộp cống vật, cha của Ả Lan cùng dân làng chống 
lại. Quân giặc bắt ông và hành hạ đến chết. Năm ấy Ả Lan mới 
18 tuổi. Làm lễ tang cho cha xong, nàng cùng em trai kêu gọi 
dân làng và các làng trong vùng liên kết cùng nhau tổ chức căn 
cứ chống giặc Hán.
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Những cuộc nổi dậy ở Giao Chỉ đã khiến Tô Định và bọn quan 
quân nhà Hán ăn không ngon ngủ không yên. Tô Định tức tối mở 
những cuộc hành binh đánh dẹp triền miên mà vẫn không sao dập 
tắt được phong trào nổi dậy của nhân dân Âu Lạc. Giữa lúc đó, 
hắn được tin Thi Sách - con trai Lạc tướng Chu Diên và Trưng 
Trắc - con gái Lạc tướng Mê Linh tổ chức cưới xin.
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Thừa hiểu rằng đây không chỉ là chuyện cưới xin bình thường 
mà còn là sự liên kết các lực lượng chống Hán, Tô Định lập tức 
tìm cách đối phó. Trong khi dân chúng Mê Linh và Chu Diên đang 
tổ chức các cuộc vui để mừng đám cưới thì Tô Định đưa quân 
ào tới. Hắn bắt dân chúng giải tán và trói Thi Sách giải về trị sở.
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Ngang nhiên dày xéo, chà đạp lên ngày lễ, phá bỏ tục lệ, bắt 
trói Thi Sách, Tô Định tưởng rằng sẽ dễ dàng uy hiếp tinh thần 
dân chúng. Nhưng các cuộc nổi dậy vẫn tiếp tục nổ ra ở nhiều nơi. 
Hoảng hốt, Tô Định liền đem Thi Sách ra hành hình.
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Tin Thi Sách bị Tô Định giết hại đã gây nên lòng căm phẫn 
tột cùng trong dân chúng. Biết thời điểm đã tới, Trưng Trắc nén 
đau thương cùng Trưng Nhị đứng lên kêu gọi dân chúng khắp 
miền đồng lòng nổi dậy giết giặc cứu nước. Như chỉ chờ có thế, 
các làng các chạ trong vùng Mê Linh, gái trai tự trang bị gậy gộc, 
giáo mác, thành lập các đội nghĩa binh kéo về đứng dưới cờ nghĩa 
của Hai Bà.
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Chỉ trong vòng vài ngày chị em Ả Nương, Ả Nàng ở Yên Mạc 
(nay thuộc xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã tổ chức đội 
quân đông đến hàng ngàn người. Trên đường kéo về hội với quân 
Hai Bà, gặp bất kỳ căn cứ nào của giặc Hán đội nghĩa binh của Ả 
Nương, Ả Nàng cũng quét sạch.
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Kéo về hội quân hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà, còn 
có những đội nghĩa binh tuy số lượng ít ỏi nhưng đều tinh thông 
võ nghệ, cung tên và khỏe mạnh. Ba chục bạn trẻ ở làng Trung 
Hậu dưới sự chỉ huy của ba anh em Cả, Hai, Ba là những người 
giỏi võ nghệ, một người có thể địch lại hàng chục người đã hăm 
hở về Mê Linh tụ nghĩa.
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Một nhóm khác gần 50 nữ binh của Ả Tú, Ả Huyên ở Trang 
Vân Thủy (nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) rất giỏi 
võ nghệ, cung tên, lại có tài chạy nhanh như gió, lúc ẩn lúc hiện 
khiến quân giặc thất điên bát đảo, cũng kéo nhau về gia nhập đội 
quân của Hai Bà.
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Lại có người chỉ đến một thân một mình nhưng tài nghệ xuất 
chúng, bắn trúng hồng tâm cách một trăm bước, hoặc vừa cưỡi 
ngựa vừa bắn bia di động, bách phát bách trúng. Có người không 
chỉ giỏi võ nghệ mà có tài điều binh khiển tướng, có tài quản 
tượng... Ai cũng xin được Hai Bà thu nhận để có dịp giết giặc 
cứu nước. Trong số họ về sau có nhiều người trở thành tướng tài 
của Hai Bà như Lũ Lũy ở Trang Vân Lôi (Hà Nội), Nguyễn An 
ở Cao Xá (Hà Nội),...
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Ngoài vùng đất Mê Linh, 
lời hiệu triệu khởi nghĩa của 
Hai Bà đã được các quận 
huyện lân cận nhiệt liệt hưởng 
ứng. Ở phía tây, nơi có những 
dãy núi điệp trùng cheo leo, 
hiểm trở, có nhiều nghĩa sĩ 
người dân tộc kéo về tham gia 
đội quân của Hai Bà.
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Vùng miền núi còn có các đội 
nghĩa quân dưới sự chỉ huy của 
Nguyệt Diện ở Tây Cốc, của Trần 
Tuấn và Vương Đạo ở Phương 
Trung (các vùng này thuộc Đoan 
Hùng, Phú Thọ) cũng trực chỉ Mê 
Linh kéo về cho kịp ngày hội quân.
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Ở phía đông, có bà Lê Chân ở trấn 
An Biên (nay là thành phố Hải Phòng), 
bà Bát Nàn vốn từ Phong châu lánh nạn về 
vùng Thái Bình cũng nhanh chóng tập hợp binh 
sĩ, tích trữ lương thảo, xây dựng lực lượng, phất 
cao cờ nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi nổi dậy của 
Hai Bà Trưng. Nghĩa quân của các vị nữ tướng 
này đã đánh đuổi bọn quan quân nhà Hán, giải 
phóng một vùng rộng lớn phía đông Giao Chỉ.
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Ở phía bắc, nơi có đường bộ 
thông thương với nhà Hán, có 
đội nghĩa quân của bà Thánh 
Thiên cùng cậu ruột ở Ngọc 
Lâm (nay thuộc xã Tân Mỹ, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang) đã nổi dậy chiếm cứ một 
vùng, nay cũng kéo về hợp với 
quân của Hai Bà.
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Về phía nam huyện Mê Linh, có các đội nghĩa quân dưới sự 
chỉ huy của bà Chu Tước ở Miếu Môn (nay thuộc huyện Chương 
Mỹ, Hà Nội) phối hợp với đạo quân của bà Trinh Thục (ở Ngọ 
Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng lúc nổi dậy tiến công các lỵ sở, 
đồn trại quân Hán trong vùng...
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Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, mà số nghĩa binh tham 
gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đông tới hơn 5 vạn 
người (dân số quận Giao Chỉ lúc bấy giờ là 740.000 người). Mê 
Linh, vùng đất bản bộ của vua Hùng xưa, giờ trở nên náo nức, 
là nơi tụ hội của các cánh nghĩa quân đang ngày đêm kéo về 
mưu nghiệp lớn.
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Một ngày mùa xuân năm Canh Tý, tức năm 40 sau Công nguyên 
trên cửa sông Hát(*) (thuộc Hà Nội) nghĩa quân bạt ngàn đứng kín 
cả các cánh bãi bồi, dưới sông neo dài những đoàn chiến thuyền 
với những chiến binh tay rìu tay giáo đang đứng tề chỉnh mắt 
hướng về đàn tế dựng giữa trung quân. Trong tiếng trống, tiếng 
chiêng, tiếng ngựa hí, voi rống vang động. Hai Bà Trưng làm lễ 
tế cáo trời đất, ra quân giết giặc cứu nước.

* Tức sông Đáy bây giờ.
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Trước đó, có người khuyên Trưng Trắc mặc tang phục để làm 
lễ xuất quân. Nhưng Trưng Trắc đã khẳng khái trả lời: “Mặc áo 
tang sẽ làm mất nhuệ khí binh sĩ”. Trong bộ giáp binh sáng lấp 
lánh, Trưng Trắc long trọng thề:

“Một xin rửa sạch nước nhà,
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng,
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam Ngữ Lục - Sử ca dân gian thế kỷ XVII)
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Sau đó Hai Bà cầu xin sự phù hộ của các vua Hùng rồi lên 
voi trận dẫn đầu đoàn quân khởi nghĩa tiến thẳng về huyện lỵ Mê 
Linh. Các tướng của Hai Bà cũng chia nhau, dẫn quân bao vây 
huyện lỵ theo nhiều hướng khác.
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Mê Linh lúc ấy là nơi đóng trị sở của Đô úy, cơ quan chỉ huy 
quân sự trong vùng của giặc Hán. Bị bất ngờ, quân Hán hoàn toàn 
bị động. Thoắt chốc huyện lỵ Mê Linh ngập chìm trong biển người. 
Nhân dân trong huyện nổi dậy cùng nghĩa quân phá tan mọi đồn 
binh của giặc, làm chủ huyện sở.
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Lấy được Mê Linh, Hai Bà Trưng thừa thắng kéo quân tiến 
thẳng về thành Luy Lâu, trị sở đầu não của giặc Hán, đại bản 
doanh của Tô Định. Thành nằm trên bờ sông Dâu rất kiên cố bởi 
quân giặc bắt dân từ nhiều nơi trong vùng về đào hào sâu, đắp 
lũy cao để bảo vệ.
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Trong thành có nhiều trại quân, tàu ngựa, kho lương, kho cỏ 
cho ngựa... ngày đêm quân lính thay nhau tuần tiễu quanh thành. 
Trên sông, thuyền giặc đi lại tuần thám. Việc phòng bị thành vô 
cùng cẩn mật.
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Trên đường tiến quân từ Long Biên về Luy Lâu, nghĩa quân 
đã nhanh chóng đánh chiếm Cổ Loa, tiêu diệt cứ điểm phòng thủ 
quan trọng của giặc Hán và chặt đứt lực lượng tiếp ứng cần thiết 
của Luy Lâu.
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Từ Cổ Loa, Hai Bà chia quân làm nhiều cánh. Một cánh do 
tướng Sa Lương chỉ huy, dùng thuyền nhẹ ngược sông Đuống 
để qua sông Dâu. Trên đường hành quân, thuyền của nghĩa quân 
luồn lách trong các khe nước, nhánh sông nhỏ, tránh giao chiến 
với thuyền giặc, bí mật áp sát chân thành Luy Lâu.
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Đội nữ binh của nữ tướng Phùng Thị Chính vùng đất Ba Vì 
được Hai Bà giao nhiệm vụ cho người cải trang thành quân Hán bí 
mật trà trộn vào trong thành để dò la các vị trí và tình hình quân 
giặc sau đó sẽ đánh vào phía tây Luy Lâu.
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Một cánh quân dưới 
sự chỉ huy của Ả Lã, 
Nàng Đê vốn nổi dậy ở 
vùng Hoài Đức (Hà Nội), 
theo lệnh của Hai Bà 
vòng lên mai phục phía 
bắc Luy Lâu.
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Ở phía bắc, nhiều toán quân 
của các dân tộc miền núi, được 
lệnh của Hai Bà, bố trí ngăn 
chặn bọn giặc tháo chạy về 
nước. Nơi đây có nhiều dãy núi 
cao, nhiều cửa ải hiểm trở rất 
thuận lợi cho việc phục kích. 
Các nghĩa binh miền núi lại rất 
thông thạo địa hình, cơ động 
chiến đấu.
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Nghĩa quân của Hai Bà Trưng ngày càng khép chặt vòng vây 
quanh thành Luy Lâu. Tô Định đã mấy lần cho các đội quân tinh 
nhuệ mở đường máu về nước xin cứu viện nhưng đều thất bại. Tô 
Định ngày nào còn hung hăng hống hách, giờ đây trở nên vô cùng 
khiếp sợ. Đống của cải châu báu ăn cướp được chưa kịp chuyển 
về nước nằm lù lù trước mặt khiến y thêm tiếc của, càng cuống 
cuồng, tuyệt vọng.
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Bất chợt có tiếng trống đồng vang rền 
từ bốn phía thành Luy Lâu, rồi tiếng hò 
reo vang dậy. Như nước vỡ bờ, nghĩa 
quân Hai Bà ào ạt tiến lên mặt thành tràn 
vào bên trong, mở đầu cuộc tiến công 
thành Luy Lâu.
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Các kho lương, kho cỏ ngựa bốc cháy ngùn ngụt, khói lửa mù 
mịt, quân lính nhà Hán nhốn nháo hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy, 
tìm đường tháo thân. Người ngựa dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu 
khóc vang trời dậy đất.
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Tại dinh Thái thú, Tô Định loay hoay mãi trước đống của cải. 
Bọn lính hầu đã bỏ chạy sạch. Tiếng quân khởi nghĩa reo hò mỗi 
lúc một gần. Tô Định hốt hoảng không dám nấn ná, vội vã cắt bỏ 
râu tóc, cải trang rồi thay đổi y phục trốn ra khỏi thành, lẻn nhanh 
vào đám loạn quân.
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Quân Hán nhằm hướng bến sông Dâu cố mở đường thoát thân. 
Nhưng những chiến thuyền của quân Hán đã bị thủy quân do tướng 
Sa Lương chỉ huy phục kích đốt cháy. Đám tàn quân đành nhảy 
ào xuống nước cố bơi sang bờ bên kia để chạy về phương bắc. 
Nước sông chảy xiết cuốn trôi nhiều xác giặc.
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Thành Luy Lâu thất thủ. Nghĩa quân 
của Hai Bà đã làm chủ khắp nơi trong 
thành. Hai Bà uy nghi trên các thớt voi 
cùng các tướng tiến vào thành còn nghi 
ngút khói lửa chưa kịp tắt. Nhìn đám tù 
binh Hán lôi thôi lốc thốc bị giải tới. Hai 
Bà đã ra lệnh phóng thích cho chúng về 
nước.

“Trưng binh vào đến Tô dinh, 
Chiêu an sĩ tốt, dỗ dành quan quân...”

(Đại Nam quốc sử diễn ca)
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Thành Luy Lâu bị hạ, Tô Định trốn chạy nhục nhã, chính quyền 
đô hộ của nhà Hán trên đất Âu Lạc cũ bị sụp đổ hoàn toàn. Cuộc 
khởi nghĩa dấy lên từ đất Mê Linh được từ dân chúng cho đến các 
quý tộc Lạc Việt khắp nơi hưởng ứng rầm rộ, nổi dậy san bằng 
các trị sở, đánh đuổi quan quân nhà Hán tháo chạy. Sử cũ chép 
rằng: “Trưng Trắc Trưng Nhị hô một tiếng mà các quận Cửu 
Nhân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng 
ứng...” (Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu).
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Chỉ chưa đầy một tháng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã 
giành hoàn toàn thắng lợi. Nhân dân Âu Lạc vui mừng, cùng các 
Lạc tướng suy tôn Trưng Trắc làm vua. Kinh đô đóng tại Mê Linh, 
nơi đất cũ cội nguồn của các vua Hùng thủa trước.

“Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta...”

(Đại Nam Quốc sử diễn ca)
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Một trong những việc đầu tiên của chính quyền Trưng vương 
là xuống lệnh miễn thuế cho nhân dân trong hai năm. Sau bao 
năm cơ cực đói nghèo dưới ách thống trị của giặc Hán, nghe lệnh 
miễn thuế, trăm họ đều vui mừng phấn khởi.
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Về chính quyền Trưng vương, các sử cũ không ghi chép được 
nhiều, chỉ biết rằng Bà Trưng đã tổ chức quản lý đất nước theo 
truyền thống tập tục truyền lại từ thời các vua Hùng. Một số lạc 
tướng trở lại tham gia quyền bính. Các tập tục ứng xử, sinh hoạt 
của người Việt như ăn ở, cưới xin, tang ma... được khôi phục. Vai 
trò của người phụ nữ trong xã hội lại được xem trọng.
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Chính quyền Trưng vương cũng rất chú trọng đến việc phòng 
thủ đất nước, đề phòng nguy cơ trở lại xâm lược của nhà Hán. 
Theo các thần tích, thần phả thì Bà Trưng đã bố trí một tuyến 
phòng thủ phía Bắc do nữ tướng Thánh Thiên của đạo tiền quân 
gồm phần lớn quân lính là người của các dân tộc vùng núi phía 
bắc đồn trú và quản lý.
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Tuyến phòng thủ ở phía đông, đông bắc cũng được bố trí cẩn 
mật. Các quân lý đồn trú dưới sự chỉ huy của bà Lê Chân vừa khai 
khẩn đất hoang lập làng xã, vừa lo việc canh phòng tập luyện. 
Vùng đất Hải Phòng ngày nay chính là do quân lính của bà Lê 
Chân khai khẩn và tạo dựng từ thủa xa xưa.
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Đất nước sau hơn hai trăm năm bị đô hộ giờ đây đang trở lại 
cuộc sống thanh bình. Ruộng lạc lại theo nước triều lên xuống mà 
canh tác, gieo trồng, cây trái sum sê, nương lúa bãi dâu xanh tốt. 
Làng chạ khắp nơi vang tiếng dệt cửi xa quay; gái trai lại hát đối 
đáp trong tiếng giã cối, tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng. Bên vò 
rượu cần, các bô lão kể lại chuyện Hai Bà Trưng dấy nghĩa trong 
ánh lửa bập bùng...
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Đất Giao Chỉ tách khỏi nhà Hán trở lại là nước độc lập khiến 
vua Hán là Hán Quang Vũ vô cùng cay đắng. Tức tối vì mộng 
bành trướng xuống các nước phía nam bị cuộc nổi dậy của nhân 
dân Âu Lạc dập tan; lại nhìn thấy Tô Định tả tơi trốn về, râu tóc 
cụt lủn, mất cả uy thế của “thiên triều”, vua Hán rắp tâm phục hận.
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Mặc dù nước Hán lúc ấy đang có nhiều cuộc nổi dậy của nông 
dân nhưng vào năm Kiến Vũ thứ 17 (năm 41 sau Công nguyên) 
chưa đầy một năm sau ngày thất bại ở Giao Chỉ, Hán Quang Vũ 
đã ra lệnh gấp rút chuẩn bị ngựa xe, lương thảo, thuyền chiến, vũ 
khí và tập trung binh lực để chuẩn bị tiến đánh Giao Chỉ.
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Vào đầu năm 42 sau Công nguyên, vua Hán lại xuống chiếu 
phong Mã Viện làm Phục ba Tướng quân và Lưu Long làm Phó 
tướng cùng Đoàn Chí làm Lâu thuyền Tướng quân cầm đầu hai đạo 
thủy bộ tập kết quân tại Hợp Phố (nay thuộc Quảng Tây, Trung 
Quốc). Khi Đoàn Chí bị bệnh chết, Mã Viện được giao thống lĩnh 
cả hai đạo quân. Viên tướng già 56 tuổi từng trải, nổi tiếng gian 
hiểm, lại có nhiều kinh nghiệm đàn áp các cuộc nổi dậy của nông 
dân Hán nên được vua Hán rất tin dùng.
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Giữa năm 42 sau Công nguyên, đội quân chinh phạt của nhà 
Hán gồm hơn hai vạn tên và 2.000 thuyền, xe từ Hợp Phố hùng 
hùng hổ hổ tiến vào bờ cõi nước ta. Sử cũ chép rằng: “Quân của 
Mã Viện ven theo biển mà tiến, phát cây rừng mở đường đi hơn 
nghìn dặm...” (Hậu Hán thư).
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Các cánh quân phòng thủ vùng đông bắc phần lớn là người dân 
tộc, thông thạo địa hình, giỏi luồn rừng trèo núi, chia nhau mai 
phục những đoạn hiểm yếu tập kích vừa làm tiêu hao quân giặc 
vừa làm chậm bước tiến quân của chúng.
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Trong khi đó, cánh quân thủy của Mã Viện men theo bờ biển 
tiến vào Giao Chỉ cũng gặp phải sự chống cự quyết liệt của các 
cánh quân do nữ tướng Lê Chân và Bát Nàn chỉ huy. Vì thế, sau 
mấy tháng tiến quân khó nhọc, hai cánh quân thủy bộ của Mã 
Viện mới hội được với nhau để cùng tiến sâu vào đất Giao Chỉ.
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Không để quân giặc vào được Mê Linh, Hai Bà Trưng đã chủ 
động dàn quân chặn đánh giặc ở Cổ Loa. Quân Hán nhiều lần 
công kích đều bị quân Hai Bà Trưng đánh bật ra. Dân binh các 
làng bên ngoài thành đều tham gia chiến đấu bảo vệ làng, bảo vệ 
thành khiến quân Hán bị tiêu hao nhiều sinh lực.
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Không dám đóng quân bên ngoài Cổ Loa, Mã Viện kéo quân 
về Lãng Bạc nằm ở đông bắc Cổ Loa (nay thuộc huyện Tiên Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh). Đây là vùng gò đồi xung quanh là đồng trũng, hồ 
sâu lại có sông, có thể xây dựng thành một căn cứ quân sự quan 
trọng. Biết chưa thể đánh ngay được Mê Linh, Mã Viện thay đổi 
chiến thuật, chuyển sang phòng thủ củng cố lực lượng chờ thời cơ.
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Lúc này thời tiết đã vào hè, khí trời 
nóng bức, lính Hán ốm đau rất nhiều, lại 
bị quân binh Hai Bà liên tục tập kích nên 
tinh thần sa sút. Chính Mã Viện nhiều lúc 
tỏ ra hoang mang lo ngại. Có lần y đã than 
thở: “Dưới thì nước lụt, trên thì mây mù, 
khí độc bốc lên ngùn ngụt, trông lên thấy 
diều hâu đang bay bỗng sa xuống nước 
chết, nằm nghĩ đến lời Thiếu Du(*) mới 
thấy là chí lý...” (Hậu Hán thư).

* Thiếu Du là em họ Mã Viện đã từng khuyên y: 
“Ham giàu sang thích công danh sự nghiệp là 
tự mình làm khổ mình...”
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Không để Mã Viện có đủ thời gian củng cố lực lượng, Hai Bà 
Trưng quyết định mở cuộc tiến công lớn vào Lãng Bạc. Cuộc chiến 
đấu diễn ra hết sức ác liệt. Nhưng vì lực lượng ít ỏi, lại chưa quen 
cách đánh dàn thế trận giữa ban ngày nên không tiêu diệt được 
Mã Viện cùng lực lượng chủ chốt của giặc. Hai Bà phải rút lui về 
Cẩm Khê (nay thuộc Hà Nội).
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Đây là một vùng thung lũng hiểm trở, có đồi núi sông suối án 
ngữ tạo nên thành lũy tự nhiên. Cẩm Khê lại có nhiều ngả đường 
thông thương với vùng đồng bằng sông Hồng cũng như vào tận 
Cửu Chân. Một mặt Cẩm Khê giáp với Mê Linh, quê hương của 
Hai Bà. Bởi vậy, Hai Bà cùng nghĩa quân ngày đêm xây dựng nơi 
đây thành căn cứ kháng chiến.
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Mã Viện nhiều lần đem quân tiến đánh 
Cẩm Khê nhưng Hai Bà cùng các tướng một 
lòng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ căn cứ. 
Biết kéo dài cuộc chiến sẽ gặp nhiều bất lợi, 
Mã Viện phái người về nước xin thêm viện 
binh, vũ khí, quân lương để dồn sức đánh 
trận sống mái hòng tiêu diệt quân Âu Lạc 
và bắt sống Hai Bà.
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Giữa năm 43, Mã Viện bao vây căn cứ Cẩm Khê. Cuộc chiến 
đấu lần này trở nên ác liệt, nghĩa quân chịu nhiều tổn thất lớn lao. 
Trong một trận đánh vào ngày 6 tháng 3 năm Quý Mão (43), liệu 
thế không địch nổi quân Hán, không chịu để sa vào tay giặc, Hai 
Bà đã nhảy xuống sông Hát tự vẫn, bảo toàn khí tiết.
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Hai Bà đã hy sinh nhưng 
nghĩa quân vẫn kiên quyết chiến 
đấu giữ vững căn cứ Cẩm Khê 
trong một thời gian dài. Có tài 
liệu sử ghi lại hai, ba năm sau 
Mã Viện mới dẹp yên. Một số 
tướng lĩnh của Hai Bà đưa quân 
vào Cửu Chân (Thanh Hóa) 
tiếp tục xây dựng căn cứ kháng 
chiến.
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Tháng 11 năm Quý Mão (43), Mã Viện lại đem đại quân cùng 
chiến thuyền chia hai đường thủy bộ tiến vào miền Cửu Chân để 
truy kích nghĩa quân của Hai Bà. Quân giặc đi đến đâu, triệt hạ 
làng xóm, giết hại dân thường vô số kể. Sử cũ chép rằng: “Viện 
đem lâu thuyền lớn bé hơn 2000 chiếc, binh lính hơn hai vạn, tiến 
đánh dư đảng của Trưng Trắc ở Cửu Chân... chém giết bắt bớ hơn 
năm ngàn người...” (Mã Viện truyện trong Hậu Hán thư).
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Dọc đường quân Hán phải đào sông 
khoét núi làm đường tiến quân. Đến vùng 
Cư Phương (nay thuộc Thiệu Hóa, Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa) quân của Mã Viện 
bị rơi vào ổ phục kích của các toán nghĩa 
quân Hai Bà đang cố thủ nên bị thiệt hại 
nặng nề. Cứ như thế, phải mất một thời 
gian dài Mã Viện mới bình định xong 
Giao Chỉ.
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Tuy đã dìm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng trong bể máu 
và tiếp tục tổ chức bộ máy đô hộ tàn bạo, nhưng cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà Trưng và nhất là tiếng trống đồng của quân binh Âu 
Lạc không ngừng ám ảnh Mã Viện. Tức tối và hèn hạ, hắn cho 
cướp bóc nhiều trống đồng, đúc thành con ngựa để dâng lên vua 
Hán hòng xóa bỏ văn hóa Âu Lạc.
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Mùa thu năm 44 Mã Viện thu quân về phương Bắc. Sử cũ chép 
rằng: “Quân đi mười phần, quân về chỉ còn bốn năm phần....” 
(Hậu Hán thư). Đó là cái giá phải trả của bọn xâm lược và cũng 
là bài học đầu tiên để chúng hiểu rằng: Một dân tộc, dù nhỏ bé 
cũng thà chết để giành độc lập chứ không chịu cam tâm làm nô lệ.
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Tượng Hai Bà ở Đồng Nhân (Hà Nội)

Ảnh của Bảo tàng Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và nhân dân Âu Lạc tuy chỉ 
tồn tại trong thời gian ngắn ngủi nhưng đó chính là một bản anh 
hùng ca mở đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 
ta suốt trong mười thế kỷ chống bọn phong kiến phương Bắc. Để 
tưởng nhớ Hai Bà và các tướng lĩnh, nhân dân lập đền thờ ở nhiều 
nơi. Riêng Hai Bà có ba ngôi đền chính: Đền Hạ Lôi ở Yên Lãng 
(nay là huyện Mê Linh, Hà Nội), đền Hát Môn ở Phúc Thọ (Hà 
Nội) và đền Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
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Đền Hạ Lôi, tương truyền là làm trên nền nhà cũ của Hai Bà. 
Hội mở vào ngày mồng 6 tháng giêng, theo truyền thuyết là ngày 
Hai Bà khao quân. Trung tâm hội là đám rước Hai Bà và Thi Sách 
do hàng trăm thanh nữ xinh đẹp, trang phục rực rỡ và hàng chục 
chàng trai trẻ khỏe mạnh vừa khiêng kiệu vừa hát đối đáp.
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Còn Hát Môn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử thời Hai 
Bà Trưng. Bởi vậy, hội đền Hát Môn được tổ chức mỗi năm ba 
lần vào các ngày: mồng 8 tháng 3 âm lịch (ngày Hai Bà tuẫn tiết), 
mồng 4 tháng 9 âm lịch (ngày lập đàn thề) và ngày 24 tháng chạp 
(ngày mừng chiến thắng). Ở lễ hội mồng 6 tháng 3 âm lịch, để 
nhắc nhở Hai Bà là dòng dõi Hùng vương, lễ cúng là 100 chiếc 
bánh trôi hình trứng chim tượng trưng cho các con của Âu Cơ và 
Lạc Long Quân. Sau đó 49 chiếc được bỏ vào hoa sen thả xuống 
sông Hát, tượng trưng cho những anh em của Hùng vương thứ 
nhất theo cha xuống biển.
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Cổng đền thờ Hai Bà 
tại Hát Môn
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Riêng đền Đồng Nhân được dựng lên theo một 
huyền thoại. Tương truyền, sau khi gieo mình 
xuống sông, Hai Bà hóa thành tượng đá rực sáng, 
nổi lên mặt nước trôi đi. Dân các làng đều ra khấn 
để đón về thờ nhưng tượng trôi đến làng Đồng 
Nhân (nay là Thanh Trì Hà Nội) mới dừng lại. 
Dân làng rước lên dựng đền thờ nơi bãi sông. Năm 
1819, bãi sông bị lở, đền dời về Hoa Viên (nay là 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
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Hội đền Đồng Nhân mở 4 ngày, 
từ ngày mồng 3 đến mồng 6 tháng 2 
âm lịch nhưng chính hội là mồng 5, 
tương truyền là ngày dân làng đón 
tượng Hai Bà ở dưới sông lên. Vì thế 
hôm ấy dân làng tổ chức một đám 
rước kiệu linh đình. Đi đầu là đôi voi 
gỗ do các trai tráng điều khiển, theo 
sau là hai cỗ kiệu do các cô gái chưa 
chồng, xinh đẹp được chọn từ các 
làng để rước. Đến bến sông cỗ kiệu 
được dừng lại để tiến hành nghi lễ lấy 
nước tắm tượng.

Ảnh của Phan Văn Kự

Lễ hội Hai Bà Trưng
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Trong lễ hội có tiết mục múa đèn thờ. Khoảng chục cô gái xinh 
đẹp, hai tay cầm hai đài nến uyển chuyển múa theo tiếng bập bùng 
của một hoặc hai “cô gái” đánh bồng(*) đi đầu. Cô gái đánh bồng 
thực chất là nam giới đóng giả nữ, vừa uốn éo nhún nhảy vừa gõ 
bồng điều khiển đám múa đèn. Ánh nến rọi qua lớp giấy màu khi 
chụm vào khi dãn ra, khi uốn khi lượn một cách huyền hoặc trong 
khi dân chúng cúi đầu bái tưởng.

Hai Bà Trưng đã sống mãi với dân tộc Việt trong những lễ hội 
cổ truyền ấy.

* Bồng tức là trống cơm.
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Tượng bà Lê Chân tại  
đền thờ ở Hải Phòng.

Ảnh của Bảo tàng Phụ nữ 
thành phố Hồ Chí Minh.

Đền thờ Hai Bà Trưng, Hạ Lôi, Hà Nội.
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Trưng Vương trừ giặc Hán (Tranh Đông Hồ).

Chữ trên tranh: Phía trái trên Trưng Vương trừ giặc Hán. 

Phía trái dưới Tô Định.

Chữ trong cờ: Trưng. Phía phải: Trưng Trắc, Trưng Nhị.

Sắc phong của vua Quang Trung cho các tướng của Hai Bà Trưng là Nguyệt Thái và 
Nguyệt Độ (Văn Lâm, Hưng Yên).
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Miếu Mèn, nơi thờ bà Man Thiện.

Ảnh của Bảo tàng Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

Mả Dạ.

Ảnh của Bảo tàng Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.
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