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Lời giới thiệu

Thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 
thứ nhất, Nguyên Mông lại nuôi dã tâm bành trướng, thâu 
tóm Đại Việt. Bấy giờ, từ một dân tộc thiểu số, Nguyên 
Mông đã tiêu diệt nhà Tống, vươn lên thành một đế quốc 
hùng mạnh, trải rộng từ Á sang Âu.

Nhận biết được dã tâm ấy, nhà Trần đã lợi dụng lúc 
hòa hoãn, Trần Thủ Độ và Trần Hưng Đạo đã gắng công 
điều luyện binh mã, có sự chủ động trong việc đối phó 
với kẻ thù. Với lòng yêu nước, đoàn kết quyết tâm của 
quân và dân nhà Trần, một lần nữa, Đại Việt đã đẩy lùi 
cuộc xâm lược của vó ngựa Nguyên Mông đã gây sóng 
gió trên toàn cầu lúc bấy giờ.

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 23 
của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Chiến thắng giặc 
Nguyên Mông lần thứ hai” phần lời do Tôn Nữ Quỳnh 
Trân biên soạn, phần hình ảnh do Nguyễn Huy Khôi thể 
hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 23 của 
bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh.

Nhà xuất bảN trẻ
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Cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ hai 
của Đại Việt kéo dài trong khoảng bốn tháng, từ cuối tháng 
chạp năm Giáp Thân đến cuối tháng tư năm Ất Dậu (khoảng 
từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1285).

Dưới sự chỉ huy tài tình của vua quan nhà Trần bấy giờ 
cùng với tinh thần đoàn kết toàn dân, Đại Việt đã một lần 
nữa đánh tan kẻ thù xâm lược, giữ yên bờ cõi đất nước.
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Sau thất bại năm 1258, nhà Nguyên luôn luôn sách nhiễu, chờ 
cơ hội để xâm chiếm Đại Việt. Chúa Nguyên là Hốt Tất Liệt liên 
tiếp cho đòi vua Trần Nhân Tông phải thân hành sang chầu, đồng 
thời bắt cống nộp hết thứ này đến thứ khác. Trước những đòi hỏi 
ngang ngược ấy, vua tôi nhà Trần vừa tỏ ra kiên quyết nhưng cũng 
cố nhẫn nhịn để tránh nạn binh đao. Năm 1280, nhà Nguyên lại 
sai Sài Thung sang Đại Việt để kiếm cớ gây hấn.
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Sài Thung là một tên kiêu căng. Vào đến Thăng Long, hắn hợm 
mình là người của nhà Nguyên, nghênh ngang cưỡi ngựa đi thẳng 
vào tận cung điện. Quân sĩ cản lại, bị hắn lấy roi ngựa đánh chảy 
máu đầu. Hắn được đưa đến ở tại điện Tập Hiền. Vào chỗ nghỉ, 
hắn nằm lỳ không chịu tiếp ai. Ngay cả tướng nhà Trần là Trần 
Quang Khải, chú ruột vua Nhân Tông, thay mặt nhà vua đến tiếp 
kiến, hắn cũng không thèm ngồi dậy.
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Trần Hưng Đạo muốn dò biết ý đồ của Sài 
Thung, bèn cắt tóc, mặc áo vải, giả dạng một 
nhà sư đến thăm. Thấy nhà sư, Sài Thung sai 
pha trà mời uống và tiếp chuyện. Nhưng khi 
nhận ra Trần Hưng Đạo, hắn đã ngầm lệnh 
cho thuộc hạ vờ lỡ tay, chọc mũi tên vào đầu 
ông đến chảy máu. Vậy mà Trần Hưng Đạo 
vẫn không đổi sắc mặt. Sài Thung có ý khâm 
phục, nên khi ông ra về, hắn đứng dậy tiễn.
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Sau một thời 
gian hống hách tại 

Thăng Long, hạch sách đe 
dọa đủ điều, Sài Thung quay về 

nước. Hiểu rõ dã tâm của nhà Nguyên và để quan hệ đỡ căng 
thẳng, vua Trần Nhân Tông cử chú họ là Trần Di Ái dẫn đầu đoàn 
sứ bộ sang chầu thay mình. Vào đến đất Nguyên, Trần Di Ái bị 
Hốt Tất Liệt chiêu dụ, chấp nhận làm tay sai nên được phong là 
An Nam Quốc vương tức là vua nước Đại Việt. Hắn theo viên 
tướng của nhà Nguyên là Sài Thung dẫn 1.000 quân về nước với 
ý đồ lên làm vua thay Trần Nhân Tông.
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Đoàn của Trần Di Ái và Sài Thung đến gần biên giới thì vua 
Trần Nhân Tông đã biết tin. Nhà vua cho quân đón sẵn ở ải Nam 
Quan. Vừa thấy quân Trần, Di Ái sợ quá, định bỏ trốn nhưng không 
thoát. Hắn bị bắt, bị lột hết chức tước và sung xuống làm lính. Còn 
Sài Thung thì bị tên bắn chột một mắt, phải quay về. Ý đồ dựa 
vào Di Ái để cai trị Đại Việt của nhà Nguyên tan thành mây khói.
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Đầu năm 1283, với âm mưu tạo hai gọng kìm để dễ bề xâm lấn 
Đại Việt, chúa Nguyên sai một đạo thủy quân do Toa Đô(*) cầm 
đầu, vượt biển tấn công Chiêm Thành, hy vọng thôn tính nước 
này để làm bàn đạp đánh vào phía nam Đại Việt, phối hợp với 
đại quân của chúng kéo từ Trung Quốc xuống. Nhưng cuộc xâm 
lăng này gặp thất bại trước sự chiến đấu kiên cường của người 
Chiêm Thành. Tuy vậy, Toa Đô vẫn được lệnh đem quân đóng ở 
biển phía bắc của Chiêm Thành để chờ.

*  tên Mông Cổ là Sogetu.
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Năm sau, để chuẩn bị đánh Đại Việt, Hốt Tất Liệt phong cho 
con là Thái tử Thoát Hoan(*) tước hiệu Trấn Nam vương, có nghĩa 
là Vua trấn giữ phương Nam. Lại cho những tên tướng dày kinh 
nghiệm trận mạc, đã từng đánh thắng nhà Tống như Lý Hằng, A 
Lý đi theo trợ giúp Thoát Hoan. Chúng cho thu gom một số lương 
thảo rất lớn và bắt dân Trung Quốc phải làm sai dịch vận chuyển 
theo đoàn quân. Nhiều người không chịu được, đã tìm cách bỏ trốn.

* tên Mông Cổ là Toghan.
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Tin tức về việc chuẩn bị của quân Nguyên được quân thám mã 
liên tục cấp báo về triều. Vua tôi nhà Trần không hề bị bất ngờ. 
Ngay từ cuối năm Nhâm Ngọ (1282), để chuẩn bị cho Toa Đô đi 
đánh Chiêm Thành, chúa Nguyên đã sai người sang đòi Đại Việt 
phải cho mượn đường và giúp lương thực. Biết rõ âm mưu của 
chúng, vua Trần đã triệu tập các vương hầu, quan lại để nghị bàn 
kế sách chống giặc. Đó là hội nghị nổi tiếng ở Bình Than (ở Lục 
Đầu, Chí Linh, Hải Dương nơi gặp nhau của 6 con sông cùng đổ 
ra biển, cũng là nơi hội tụ của hai con đường thủy bộ chính từ 
Trung Quốc sang). Nhà vua chọn địa điểm này vì khi ấy sứ nhà 
Nguyên vẫn còn ở Thăng Long.
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Đây là hội nghị rất quan trọng và 
cần thiết để Thượng hoàng cùng vua 
và các quan thảo luận và thống nhất 
quyết tâm kháng chiến bảo vệ đất 
nước. Hội nghị đang họp thì có ông 
Trần Khánh Dư (vốn là tướng nhưng 
phạm tội, phải về quê bán than; nay 
nghe tin, ông tìm đến, được nhà vua 
tha tội, phục hồi chức tước và cho 
cùng ngồi nghị sự.
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Lúc này hội nghị đang sôi nổi bàn đến chiến lược 
đối với quân Nguyên. Một số kẻ cho rằng nên để quân 
Nguyên mượn đường đi đánh Chiêm Thành, số lại bàn 
nên cống nạp hậu hĩnh cho chúng để xin hoãn binh. 
Nhưng Trần Hưng Đạo cùng các tướng cương quyết 
xin đem quân đi trấn giữ các nơi hiểm yếu để sẵn sàng 
chống giặc. Trần Khánh Dư cũng tán đồng ý ấy nên nhà 
vua rất hài lòng, phong cho ông làm Phó Đô tướng quân, 
giữ trọng trách bảo vệ cửa khẩu Vân Đồn.
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Trong hội nghị Bình Than, có một dũng tướng lại không được 
dự họp. Đó là Trần Quốc Toản, dù được theo tới Bình Than, nhưng 
vì mới 16 tuổi, nên phải đứng ngoài. Trần Quốc Toản lấy làm uất 
ức, tay đương cầm quả cam bóp bẹp ra lúc nào không hay. Khi 
tan hội, các vương hầu ra về sắm sửa binh thuyền để cự địch. Trần 
Quốc Toản cũng về tụ họp thân thuộc của mình, lập nên một đạo 
quân gồm hơn ngàn người với lá cờ đề sáu chữ “Phá cường địch, 
báo hoàng ân” (Phá giặc mạnh, báo ơn vua) để tham gia đánh giặc.
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Sau đó, nhà vua phong cho Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn 
làm Quốc công Tiết chế, nhận trọng trách thống lĩnh toàn quân; 
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải làm Thượng tướng Thái sư, 
cùng hợp lực với Trần Quốc Tuấn chỉ huy ba quân chống xâm 
lăng. Trần Quang Khải (1241-1294) là con thứ ba của vua Thái 
Tông, em cùng mẹ với Thượng hoàng Thánh Tông và là chú ruột 
của vua Nhân Tông. Ông là người thông minh, học rộng, văn võ 
toàn tài lại nổi tiếng là người thanh liêm, lâu nay vẫn được triều 
đình nể trọng.
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Trước đây, Trần Quang Khải 
và Trần Quốc Tuấn không hòa 
hợp với nhau do hiềm khích 
giữa hai gia đình(*). Nhưng đến 
lúc này, cả hai ông đều đặt 
quyền lợi quốc gia lên trên, 
đoàn kết lại với nhau. Sử cũ 
chép rằng, một lần Trần Quốc 
Tuấn từ Vạn Kiếp về kinh đô, 
Trần Quang Khải đã xuống 
thuyền của ông và hai người 
cùng chơi cờ, uống rượu với 
nhau suốt cả ngày.

* Xem Thành lập nhà Trần.
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Biết trời lạnh, Quang Khải ngại tắm, Quốc Tuấn bèn sai nấu 
nước thơm và tự tay tắm gội cho Quang Khải. Ông đùa bảo: 
“-Hôm nay được tắm cho Thượng tướng”. Quang Khải cũng đùa 
lại: “- Hôm nay được ngài Quốc công tắm hầu”. Hai bên cư xử 
với nhau thân tình chứng tỏ trong lòng không còn niềm nghi kỵ 
nào. Điều đó khiến tướng sĩ thêm tin tưởng ở triều đình và càng 
đoàn kết một lòng.
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Để khích lệ mọi người đứng lên chiến đấu vì đại nghĩa, Trần 
Hưng Đạo viết và truyền bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng. Trong hịch 
có đoạn tha thiết: “... Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, 
ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xả thịt 
lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi 
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng...”
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Hịch truyền ra, tướng sĩ 
được khích lệ, ai nấy một lòng 

diệt giặc. Họ lấy mực xâm lên 
tay hai chữ “sát Thát” (giết quân 

Nguyên) để tỏ rõ quyết tâm của mình. 
Trần Hưng Đạo phân công các tướng 
đi trấn giữ các nơi, riêng ông thống 
lĩnh đại quân đóng ở cửa Nội Bàng. 
Do đã sớm phòng bị chu đáo từ trước 
như thế nên vua tôi nhà Trần hoàn toàn 
chủ động trong việc chuẩn bị kháng 
chiến.
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Lúc này, 50 vạn quân Nguyên chia làm hai cánh, một cánh 
theo đường Vân Nam đã áp sát biên giới phía tây Đại Việt. Còn 
đại quân Nguyên do Thoát Hoan thống lĩnh, rầm rầm rộ rộ tiến 
đến gần biên giới Lạng Sơn. Thoát Hoan lại giở trò cũ, cho người 
đưa thư sang vua Trần nói rằng y không có ý đánh Đại Việt, chỉ 
mượn đường đi đánh Chiêm Thành, hy vọng quân dân nhà Trần 
tưởng thật, không phòng bị để dễ dàng đánh chiếm.
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Chẳng lạ gì dã tâm của giặc, 
vua Trần Nhân Tông sai người 
mang thư trả lời: “Từ nước tôi 
đến Chiêm Thành, cả đường 
thủy đường bộ thảy đều không 
tiện”. Thấy không khuất phục 
được vua Trần, Thoát Hoan lại sai Tả 
Thừa tướng là A Lý sang đưa thư cho Trần 
Hưng Đạo hăm dọa sẽ phá tan bờ cõi Đại Việt nếu không cho 
y mượn đường. Trần Hưng Đạo không thèm trả lời, cũng không 
thèm giữ lễ, cho người đuổi thẳng A Lý.
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Trước tình thế vô cùng khẩn cấp, 
để quyết tâm của triều đình xuống đến 
dân chúng và cũng để xem lòng dân 
trước nạn nước thế nào, Thượng hoàng 
Thánh Tông cho triệu mời các bô lão 
về hội nghị ở điện Diên Hồng. Vào đầu 
tháng 2 năm 1285, theo lời kêu gọi của 
nhà vua, từ khắp mọi miền đất nước, 
các bô lão đã không quản đường xa 

cách trở, khí trời lạnh lẽo, nô nức kéo 
về kinh thành Thăng Long. Thượng 

hoàng và nhà vua cho đặt tiệc 
ngay tại thềm điện để 

đón tiếp.
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Đứng trước các vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, Thượng hoàng 
hỏi: “Nên hòa hay nên chiến?”. Lập tức cả ngàn tiếng nói cùng hòa 
làm một trong khí thế bừng bừng, tất cả hô vang: “Quyết chiến, 
quyết chiến”. Lòng can đảm và ý chí quật cường của các bô lão 
làm nức lòng triều đình cùng dân chúng. Hội nghị Diên Hồng mãi 
mãi là tấm gương sáng về lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần 
đoàn kết chống kẻ thù xâm lược của nhân dân ta.
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Sau đó, vua Trần cho yết bảng kêu gọi nhân dân hợp lực với 
triều đình: “Tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài 
đến, phải liều chết mà đánh; nếu sức địch không nổi thì cho lẩn 
trốn vào rừng núi, không được đầu hàng”. Cả nước bừng bừng khí 
thế quyết tâm đánh giặc. Mọi người ai cũng đóng góp theo hoàn 
cảnh của mình. Nhà giàu có khá giả quyên góp tiền bạc, lương 
thực để nuôi quân; người bình dân thì góp công xay lúa giã gạo, 
rèn đúc khí giới.



27

Tháng chạp năm Giáp Thân (1284), đại quân 
Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy chia thành 6 mũi 
tấn công vào các ải biên giới và bao vây quân 
Trần chốt giữ tại đây. Những trận chiến ác liệt nổ 
ra. Trước lực lượng đông đảo của giặc, các cánh 
quân Trần đều phải lui dần về phía sau. Vì vậy, 
chẳng bao lâu, quân Nguyên đã chiếm được ải 
Chi Lăng và tràn vào Đại Việt.
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Trước thế giặc đang mạnh, đoàn chiến thuyền của Trần Hưng 
Đạo ở Nội Bàng phải lui về giữ châu Lạng Giang (Bắc Giang). 
Biết giặc mới sang còn đang sung sức, nếu đương đầu với chúng 
lúc này sẽ bất lợi, ông có kế hoạch cho quân rút dần về Vạn Kiếp 
(vùng Vạn Yên, Chí Linh, Hải Dương). Đây là nơi đóng phủ đệ 
của ông và cũng là một trong những chốt phòng thủ quan trọng 
của nhà Trần.
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Vua Trần Nhân Tông lúc đó đang chỉ huy khoảng 1000 thuyền 
chiến ở Thăng Long, sẵn sàng chi viện. Nay nghe tin đại quân của 
Trần Hưng Đạo phải rút lui thì rất lo lắng. Ngài vội lấy một chiếc 
thuyền nhỏ đi gấp đến nỗi chiều rồi mà vẫn chưa kịp ăn sáng. 
Có người lính là Trần Lai kiếm được bát cơm hẩm dâng lên. Vua 
không quở trách mà còn khen Trần Lai là tôi trung.
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Đến Hải Đông(*), nhà vua cho vời ngay Trần Hưng Đạo đến 
hỏi: “- Thế giặc to như vậy, hay là trẫm đầu hàng để cứu muôn 
dân khỏi cảnh chiến tranh?”. Trần Hưng Đạo khẳng khái tâu:  
“- Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. Yên lòng trước sự quả 
cảm của người chú họ, cũng là vị tướng tài ba, vua tôi cùng nhau 
bàn bạc thế trận và việc chỉnh đốn quân lực.

* Khu vực biển gồm Hải Phòng, Hải Dương và  
Quảng Ninh hiện nay. Ngoài ra còn có Hải Tây  
là vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bây giờ.  
Đây là cách phân chia hành chính thời Trần.
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Bấy giờ quân các cánh kéo về Vạn Kiếp hội tụ, lập trại san sát, 
có đến hơn 20 ngàn người. Ngoài ra còn có hơn 100 thuyền chiến 
đóng cách đấy không xa. Nhà vua đi duyệt binh, thấy sức mạnh 
của quân đội, lòng cảm động thốt lên:

Cối Kê việc cũ người nên nhớ,

Hoan Diễn kia còn chục vạn quân.
(Ý nói Câu Tiễn thời Chiến quốc ở Trung 

Quốc, chỉ còn 1000 quân nhưng vẫn đánh 
thắng giặc, huống gì nay ở Hoan Diễn, tức 

vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, quân ta còn có đến 
hơn chục vạn người).
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Trong khi ấy Thoát Hoan 
cũng đang tiến quân đến gần Vạn 
Kiếp. Biết lực lượng nhà Trần rất 
lớn, lại mạnh về quân thủy; hắn 
cũng lập một đội thuyền chiến 
gồm 60 chiếc vừa thu được với 
khoảng 1300 tên lính và giao 
cho Ô Mã Nhi, một viên tướng 
thạo chiến trận, có khả năng thủy 
chiến, chỉ huy.
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Tháng giêng năm Ất Dậu (1285), lực lượng thủy bộ giặc tấn 
công vào Vạn Kiếp. Quân Trần chống cự mãnh liệt suốt 3 ngày, 
chém chết một tên tướng Nguyên. Thấy các chốt trên bộ khó chống 
đỡ được lâu, Trần Hưng Đạo cho quân rút xuống thuyền, xuôi theo 
sông Hồng. Vua Nhân Tông cũng đem binh thuyền đến cửa sông 
Đuống trợ chiến. Sau, để bảo toàn lực lượng, nhà vua cùng Trần 
Hưng Đạo lui về lập phòng tuyến ở bờ nam sông Hồng, bảo vệ 
kinh thành Thăng Long.
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Chiếm được Vạn Kiếp, quân Nguyên tiếp tục tiến về Thăng 
Long. Dọc đường, chúng cho quân tàn phá làng mạc, cướp bóc 
lương thực, của cải. Bắt được ai thích chữ sát Thát trên tay, chúng 
đều giết chết. Đến ngang sông Đuống, biết quân Trần đã lập một 
phòng tuyến vững chắc với rào gỗ và thuyền chiến san sát ở bờ 
nam sông Hồng, Thoát Hoan cho quân dừng lại lập trại để dò xét 
động tĩnh.
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Tháng giêng năm Ất Dậu (1285), vua Trần Nhân Tông muốn 
cử một người nhanh nhẹn sang trại giặc để thám thính binh tình. 
Trong lúc phân vân chưa biết chọn ai thì quan văn Đỗ Khắc Chung 
(sau được đổi danh tánh là Trần Khắc Chung), bước ra tâu:

- Thần tuy bất tài, nhưng cũng xin đi.
Nhà vua mừng rỡ nói:
- Không ngờ có người tài mà đến bây giờ mới lộ diện.
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Cầm lá thư của nhà vua gửi 
tướng giặc giả xin giảng hòa, Đỗ 
Khắc Chung đường hoàng sang 
trại quân của chúng. Ô Mã Nhi(*) 
xem thư xong, lên giọng hạch 
hỏi:

- Vua nước ngươi vô lễ, sai 
người thích hai chữ sát Thát, tỏ 
ý khinh thường quân thiên triều, 
còn hòa cái gì?

* tên Mông Cổ là Omar
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Khắc Chung vén tay áo cho Ô Mã Nhi xem và nói:
- Đấy là do lòng công phẫn mà quân lính tự thích vào hai chữ 

ấy, chứ quốc vương không biết được. Nếu là lệnh bề trên, tôi là 
người hầu gần, sao lại không có?
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Ô Mã Nhi lại vặn tiếp:
- Đại quân ở xa đến, sao vua nước ngươi không tới yết kiến, 

lại còn dám kháng cự? Thật là bọ ngựa dám chống xe!
Khắc Chung đối đáp:
- Bức bách nhau quá, loài thú cũng phải cắn huống gì là người.
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Cứ như thế, Khắc Chung tùy nghi mà ứng đối rất rạch ròi, câu 
nào ra câu ấy khiến cho tướng giặc không thể bắt bẻ vào đâu được. 
Sau đó, ông đường hoàng cáo từ và quay trở về. Khi ông đi rồi, Ô 
Mã Nhi nói với các thuộc tướng dưới trướng: “- Chúng nó đương 
bị uy hiếp mà lời lẽ vẫn tự nhiên, không hạ chủ mình xuống, mà 
cũng không nịnh ta. Nước này có những người như thế, chưa dễ 
đã chiếm được”.
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Suy nghĩ lại, đoán được mục đích chuyến viếng thăm của Khắc 
Chung, Ô Mã Nhi hối hận đã để cho ông ra về nên vội vàng cho 
người đuổi theo, nhưng không kịp. Khắc Chung đã vào được quân 
Đại Việt. Vì thế hai bên giao tranh một trận bất phân thắng bại. 
Nghe Đỗ Khắc Chung tâu lại, Thượng hoàng cùng nhà vua biết 
quân giặc còn khá mạnh nên quyết định rút quân khỏi Thăng Long.
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Để có thời gian rút lui, nhà vua lại sai hai đại quan là Trần 
Thang và Nguyễn Nhuệ tiếp tục đến trại Thoát Hoan xin cầu hòa. 
Nhưng lần này, chẳng cần hạch hỏi lôi thôi, hắn sai bắt giam cả hai 
và đòi vua Trần Nhân Tông phải thân hành đến để bàn định, nếu 
không hắn sẽ lập tức tấn công vào thành. Vua tôi nhà Trần đều vô 
cùng lo lắng vì nếu không cầm chân được giặc thì triều đình khó 
lòng rút được an toàn mà quân đội cũng không tránh khỏi tổn thất.
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Đang lúc tưởng đã hết 
cách thì Thượng hoàng 
chợt nghĩ đến công chúa 
An Tư, người em gái út 
của mình. Nàng thật đoan 
trang xinh đẹp với chiếc 
mũi thanh tú và khuôn mặt 
cân đối. Tính tình nàng lại 
dịu dàng, hiền thục nên 
được Thượng hoàng cùng 
các anh khác như Quang 
Khải, Nhật Duật hết lòng 
thương yêu, chăm sóc.
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Trước nạn nước cấp bách, để quân giặc 
tin vào chuyện giả hòa, Thượng hoàng buộc 
lòng phải nhờ đến An Tư. Nàng gạt nước 
mắt, theo đoàn tùy tùng vào chốn ba quân 
xa lạ. Nàng công chúa lá ngọc cành vàng ấy 
sống thế nào bên cạnh tên tướng xâm lược 
tàn bạo? Sử sách chẳng cho biết, chỉ biết 
rằng người con gái út của vua Thái Tông đã 
vì nước quên thân, đóng góp phần riêng của 
mình trong trang sử vẻ vang chống ngoại 
xâm thời Trần.
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Trong khi An Tư được đưa đến trại Thoát Hoan thì quân Trần 
nhanh chóng triển khai việc rút lui. Hưng Đạo vương hộ tống nhà 
vua cùng triều đình lên thuyền, xuôi sông Hồng về đất phát tích 
nhà Trần ở Thiên Trường (Nam Định).
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Hôm sau, Thoát Hoan biết tin quân Trần rút liền đóng bè, làm 
cầu phao, tiến quân vào thành. Nhưng kinh thành Thăng Long đâu 
đâu cũng chỉ là cảnh “vườn không nhà trống”. Y tức tối ra lệnh 
đốt phá và giết bất kỳ ai bắt được. Sau đó, Thoát Hoan lại cho 
quân tức tốc đuổi theo vua Trần cả trên đường thủy lẫn đường bộ.
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Đến bãi Mạn Trò (Hưng Yên), quân 
Nguyên bị quân của Bảo Nghĩa vương 
Trần Bình Trọng chốt chặn ở đây ra 
đánh. Mạn Trò là bãi nổi lớn giữa sông 
Hồng, chia dòng sông ra làm hai nhánh 
khiến khúc sông này vô cùng hiểm trở. 
Trần Bình Trọng đã cùng quân lính 
chiến đấu dũng mảnh và đã ghìm chân 
quân giặc ở đây tới 7 ngày.
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Nhưng quân Trần chỉ có một ít lực lượng còn quân giặc thì 
đông tràn lên bao vây và tấn công hết lớp này đến lớp khác. Cuối 
cùng Trần Bình Trọng không may sa vào tay chúng. Biết ông là 
tướng giỏi, Thoát Hoan rất muốn chiêu dụ. Hắn đặt tiệc thết đãi, 
nhưng ông không ăn. Hắn lại mon men hỏi dò việc nước, ông 
không trả lời. Thoát Hoan liền đem miếng mồi danh vọng ra, hứa 
sẽ phong cho ông làm vua ở đất bắc nếu ông chịu hàng, dẫn hắn 
đi bắt vua Trần.
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Tức thì Trần Bình Trọng quát lên:
- Ta thà làm quỷ nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc. 

Ta đã bị bắt thì chỉ có một chết mà thôi, việc gì phải hỏi lôi thôi!
Thấy không làm cho người tướng Việt này quy phục được, 

Thoát Hoan liền cho chém đầu ông.
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Nghe tin Trần Bình Trọng tử tiết, 
vua Trần Nhân Tông và triều đình 
vô cùng thương tiếc. Nhờ lòng dũng 
cảm chặn giặc của Trần Bình Trọng, 
nhà vua cùng đại quân an toàn rút về 
Thiên Trường. Quân Nguyên không 
dám đuổi theo đành lui về củng cố 
địa bàn đã chiếm được.
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Trong khi đại quân của Thoát Hoan 
chiếm được Thăng Long thì cánh quân 
Nguyên từ Vân Nam cũng tiến sâu vào đất 
Đại Việt. Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật 
(1254-1330), được giao chốt chặn hướng 
này, đã đánh địch một trận kịch liệt ở Thu 
Vật (Yên Bái) rồi rút về Bạch Hạc. Ở đây, 
ông cùng quân sĩ làm lễ tuyên thệ một lòng 
trung thành báo đền ơn vua trả nợ nước, sau 
đó xuống thuyền, xuôi theo sông Hồng để 
lui về phía sau.
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Trần Nhật Duật là em ruột Thượng hoàng, vốn là một viên 
tướng đầy mưu lược, lại giỏi nhiều thứ tiếng như Trung Hoa, Mông 
Cổ, Chiêm Thành và một số tiếng của các dân tộc thiểu số. Thấy 
quân Nguyên phi ngựa đuổi theo dọc hai bên bờ nhưng không truy 
kích kịch liệt, mà lại tỏ ra cầm chừng, ông nhận định: “Nếu mà 
đuổi, thì phải chạy nhanh. Còn đây, chúng lại chạy từ từ. Ắt hẳn có 
quân chặn phía trước.” Nghĩ vậy, ông liền cho người đi thám sát.
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Quả nhiên, cách đó vài dặm, có một toán quân địch đang mai 
phục. Trần Nhật Duật bèn cho quân nhanh chóng tấp vào bờ. Bấy 
giờ toán đang đuổi mới tăng tốc độ nhưng đã quá muộn. Quân Đại 
Việt đã rời thuyền, lên bờ chạy theo đường núi. Nhờ mưu trí của 
người tướng mà ba quân thoát được vòng nguy hiểm. Toán quân 
của ông về sau gặp được đại quân của vua Trần ở Thiên Trường.
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Lúc này, cánh quân thủy của Toa Đô 
đóng ở phía nam Đại Việt từ năm trước 
cũng đã được lệnh kéo ra Nghệ An để 
phối họp với đại quân của Thoát Hoan 
từ phía bắc đánh xuống. Cả hai đạo quân 
giặc đang cố gặp nhau với hy vọng tạo 
thành hai gọng kìm bao vây quân Đại Việt 
ở Thiên Trường. Trần Quang Khải được cử 
đi cản đường cánh quân của Toa Đô, nhưng 
không thành công, phải rút lui.
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Tình thế ấy buộc Thượng hoàng cùng nhà vua và các tướng 
phải bàn định việc rút khỏi Thiên Trường, thoát ra khỏi gọng kìm 
giặc đã giương sẵn. Đây là một việc hết sức khó khăn vì phải làm 
sao vừa bảo vệ được hai vua và triều đình, vừa đưa được đại quân 
ra nơi an toàn nhưng lại phải hết sức bí mật để giặc không phát 
hiện ra nếu không sẽ khó tránh được tổn thất. Bàn bạc mãi, cuối 
cùng, nhà vua chấp thuận kế hoạch táo bạo và tài tình do Trần 
Hưng Đạo vạch ra.
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Cuộc rút lui của quân Trần lần này quả thật rất gian nan. Đoàn 
thuyền đi theo cửa Ba Lạt (Nam Định) ra biển, rồi ngược lên phía 
Bắc, len lỏi qua những vùng nước đầy đá ngầm đến cửa biển Quảng 
Yên. Sau đó, một cánh lên bộ, tản vào vùng rừng núi Đông Triều - 
Yên Tử, căn cứ vùng đông bắc của Trần Hưng Đạo, để khi cần có 
thể từ hướng này đánh ngược trở lại, phối hợp với các cánh khác.
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Một cánh khác làm nghi binh, tiếp tục đưa thuyền ngự của hai 
vua với đầy đủ cờ xí, nghi trượng, đi ngược lên Trà Cổ (vùng biển 
gần giáp giới Trung Quốc) để đánh lạc hướng quân Nguyên. Trong 
khi ấy, một cánh đưa Thượng hoàng và vua đi thuyền nhỏ men 
theo vùng biển Đồ Sơn, quay lại cửa Ba Lạt và xuôi gió thẳng về 
Thanh Hóa.



58

Cùng thời gian ấy, quân thủy của Toa Đô đã hội được với đại 
quân của Thoát Hoan ở Trường Yên (Ninh Bình). Thoát Hoan vội 
vàng sai Toa Đô đi truy lùng khắp nơi nhưng quân Trần đã biến 
mất tăm hơi, không còn một dấu vết. Như vậy, bằng cách rút lui 
ra biển, quân Đại Việt đã đảo ngược tình thế khiến quân Nguyên 
bị bất ngờ và hoàn toàn rơi vào thế bị động.
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Sau cuộc truy kích thất bại, Thoát Hoan kéo quân về đóng ở 
Thăng Long và lập một phòng tuyến dọc theo sông Hồng. Cứ 30 
dặm hắn cho lập một trạm quân, mỗi trạm có 300 lính. Để các 
trạm thông thương liên lạc với nhau dễ dàng, hắn lập thêm các 
trạm ngựa cách nhau 60 dặm. Cứ thế, các trạm của hắn rải suốt từ 
Thăng Long đến Thiên Trường và ra tận biển.
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Giữa lúc triều đình cùng toàn dân đánh giặc thì có những kẻ 
đã đầu hàng vì mưu cầu lợi riêng. Trong số đó có Trần Ích Tắc 
và Trần Kiện. Ích Tắc là em của Thượng hoàng Thánh Tông. Y 
vốn là người tự phụ, ngấm ngầm muốn đoạt ngôi của anh từ lâu 
nên đã từng lợi dụng những thương buôn qua lại Vân Đồn, nhờ 
gửi thư đề nghị quân Nguyên kéo sang giúp y lên làm vua. Nay 
nhân cơ hội quân Nguyên xâm lấn, thành Thăng Long thất thủ, y 
ra mặt phản bội, đem cả gia quyến đầu hàng với tham vọng giành 
được ngôi báu.
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Còn Trần Kiện là cháu nội của vua Trần Thái Tông, vì bất tài, 
không được trọng dụng, nên bất mãn. Hắn cùng với thuộc tướng 
là Lê Trắc đem một vạn quân dưới trướng ra hàng. Trần Kiện 
còn dấn sâu vào tội lỗi, tình nguyện dẫn đường cho quân Nguyên 
đi đánh quân Trần Quang Khải ở Thanh Hóa khiến Trần Quang 
Khải phải lui quân.
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Cả hai đều được Toa Đô ưu đãi. Ích Tắc ở lại trong 
trướng chờ bình định xong Đại Việt sẽ lên ngôi. Còn 
Trần Kiện được quân hộ vệ đưa về kinh đô Đại Nguyên. 
Nhưng chưa ra khỏi đất Việt, chúng đã bị dân binh người 
Tày ở trại Ma Lục (Chi Lăng, Lạng Sơn) do Nguyễn 
Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh chỉ huy cùng phối hợp với 
quân triều đình, chặn đánh. Gia nô của Hưng Đạo là 
Nguyễn Địa Lô bắn chết Trần Kiện. Lê Trắc mang xác 
chủ bỏ chạy rồi vùi sơ sài dưới một chân đèo. Thế là 
xong một kiếp người phản bội.
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Tại Thăng Long, nghe tin vua 
Trần đang ở Thanh Hóa, Thoát 
Hoan sai Ô Mã Nhi đem 60 chiến 
thuyền vào Trường Yên hỗ trợ Toa 
Đô tìm diệt cho được. Nhưng sau 
cuộc truy kích vua tôi nhà Trần 
trên biển bị thất bại, quân của Toa 
Đô đã vô cùng mỏi mệt.
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Đã vậy, thời gian này, khắp các 
địa phương, dân chúng đều tự vũ 
trang, lập ra các đội dân binh, có 
khi đánh lẻ, khi phối hợp với quân 
triều đình để tiêu diệt giặc bằng mọi 
cách. Bọn trên bờ thì bị tập kích 
bằng tên nỏ. Bọn dưới nước thì bị 
đục thuyền chìm nghỉm bất cứ lúc 
nào. Vì thế, lính Nguyên ở đâu cũng 
nơm nớp lo sợ.



66

Lúc này đã bước sang đầu mùa 
hạ. Quân Nguyên bắt đầu khốn đốn 
vì thiếu lương thực. Số chuyên chở 
từ trong nước sang đã cạn, số cướp 
bóc thì chẳng bao nhiêu. Vì thế, 
chúng thường bị đói. Hơn nữa, vốn 
là dân xứ lạnh nay lại gặp cái nóng 
oi bức và mưa rào nhiệt đới nên 
nhiều tên lăn ra ốm nặng.
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Trong khi ấy, quân Đại Việt bảo toàn được lực lượng. Thượng 
hoàng, vua và Trần Hưng Đạo khi bàn cách phản công đều nhận 
thấy như thế. Nhà vua nói:

- Quân giặc nhiều năm đi xa, quân nhu chở đi vạn dặm, chắc 
chắn là mệt mỏi, mất khí thế. Nay ta lấy nhàn mà đánh chúng tất 
có thể thắng được!
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Trước hết, để cắt quân Nguyên ra làm hai, Trần Hưng Đạo và 
Trần Quang Khải chỉ huy chiến thuyền, theo đường biển, vòng 
qua quân Toa Đô khi ấy đang đóng ở phía bắc Thanh Hóa, tiến 
vào sông Hồng, đến sông Luộc, tấn công vào A Lỗ - một chốt 
tiền tiêu trong phòng tuyến của giặc. Hai bên giao tranh. Quân 
Nguyên không chống cự được, phải rút chạy. Các cánh quân Đại 
Việt thừa thế tiến lên đánh chìm một số đồn lũy, trạm do Thoát 
Hoan lập trên sông Hồng.
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Cùng lúc ấy, Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái hoàn thành 
nhiệm vụ đánh thắng quân Nguyên ở Tây Kết. Người dũng tướng 
thiếu niên tỏ ra vô cùng can đảm. Khi xuất trận, chàng luôn đi 
trước, khí thế dũng mãnh, khiến quân địch khiếp sợ mà tan rã. 
Sau đó, Trần Quốc Toản lại được cử làm Phó tướng cùng Trần 
Nhật Duật đánh vào cửa Hàm Tử (hai nơi này đều ở Khoái Châu, 
Hưng Yên).
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Đây là nơi quân Nguyên bố trí lực lượng phòng thủ nên chúng 
tập trung binh lực khá mạnh. Ngoài lực lượng quân bộ chốt giữ, 
còn có cả quân thủy bảo vệ. Trần Nhật Duật được giao trọng trách 
nhổ bật cứ điểm này. Điều đặc biệt là trong đạo quân của ông có 
cả lính người Tống (Trung Quốc). Do thất bại trong cuộc chiến 
chống quân Nguyên ở bên nước mình, họ phải chạy dạt sang Đại 
Việt để nương náu, tránh sự truy bức của giặc. Trần Nhật Duật 
vốn thạo tiếng Trung Quốc, lại là người nhã nhặn, ôn hòa. Vì thế 
họ tin cậy và xin gia nhập vào đạo quân của ông để cùng đánh 
kẻ thù chung.
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Trong số người Tống, nổi bật là Triệu Trung rất giỏi về cung 
tên nên được giao chỉ huy một mũi tiến công. Thấy có quân Tống 
trong hàng ngũ của nhà Trần, quân Nguyên ngỡ rằng quân Đại 
Việt đã liên minh được với quân của nhà Tống nên rất hoảng hốt. 
Chúng vô cùng hoang mang, không còn sức chiến đấu, nên nhanh 
chóng tan vỡ.
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Thắng trận Hàm Tử, Trần Quốc Toản là người được hân hạnh 
mang tin báo tiệp về cho Trần Hưng Đạo. Tại đây chàng lại được 
cử làm cận tướng cho Trần Quang Khải để tham dự vào trận đánh 
Chương Dương. Tin bại trận ở Tây Kết, Hàm Tử làm số quân 
Nguyên ở đây đang lo sợ thì lại bị hai cánh quân của Trần Quang 
Khải và Trần Quốc Toản bí mật bất ngờ đánh úp nên chúng chỉ 
còn cách bỏ thuyền chạy bán sống bán chết vào Thăng Long.
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Thừa thắng, Quang Khải cho quân đến chân 
thành hạ trại và bao vây chặt Thăng Long. Thoát 
Hoan thân hành đốc đại binh ra chống cự. Quân 
Đại Việt có tổn hao, nhưng được dân binh quanh 
vùng kéo đến tiếp ứng. Còn quân Nguyên thì 
không chỉ lương thực cạn kiệt, mà khí giới cũng 
hao hụt không biết lấy đâu bù đắp, rất khốn đốn.
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Cuối cùng, Thoát Hoan phải mở đường máu rút chạy về 
Gia Lâm (Hà Nội). Quân Trần Quang Khải nhập thành. Được 
tin thắng trận, Thượng hoàng và vua kéo quân từ Thanh Hóa 
ra, đánh tan quân Nguyên ở Trường Yên (Ninh Bình). Các 
phòng tuyến dọc sông Hồng của giặc đều bị tấn công. Quân 
Nguyên lớp chết, lớp ra hàng, lớp tìm đường chạy trốn, chẳng 
còn tâm trí đâu mà chiến đấu.
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Quân Nguyên chạy đến sông Cầu thì gặp quân của Trần Quốc 
Toản đã đón sẵn. Dưới lá cờ sáu chữ vàng, người dũng tướng thiếu 
niên tung hoành ngang dọc, không quản hiểm nguy. Nhưng không 
may, vì quá say mê truy kích giặc, chàng đã ngã xuống bởi một 
mũi tên bắn lén của chúng. Tin Trần Quốc Toản hy sinh khiến 
vua và triều đình vô cùng thương tiếc. Để ghi nhớ chiến công của 
vị tướng trẻ tuổi, nhà vua thân hành viết bài văn tế:

Cờ đề sáu chữ giải hờn này
Lăn lóc muôn quân vẫn đánh say
Công thắng quân Nguyên đà chắc trước
Từ khi cam nát ở trong tay.
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Biết rõ quân giặc thua tất phải theo đường cũ rút về nước, Trần 
Hưng Đạo đã cho Phạm Ngũ Lão đem 3 vạn quân phục sẵn trong 
đám lau sậy rậm rạp ven sông gần Vạn Kiếp, còn ông đích thân 
đuổi theo Thoát Hoan. Quả nhiên, thấy quân Trần đuổi gấp phía 
sau, Thoát Hoan cùng phó tướng Lý Hằng cố chạy về Vạn Kiếp 
để dựa vào số quân đóng chốt ở đây. Không ngờ chưa kịp đến nơi 
đã bị quân Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh, chúng bị ép xuống sông, 
chết đuối vô số.
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Lúc này, quân Nguyên chỉ còn biết cắm cổ mà chạy càng 
nhanh càng tốt. Nhưng một mũi tên độc từ đâu bay đến cắm phập 
vào chân Lý Hằng khiến hắn ngã lăn xuống ngựa. Hắn được bọn 
lính cõng chạy một đoạn thì chết. Thoát Hoan vô cùng hoảng sợ, 
không còn đếm xỉa gì đến thể diện, vội chui tọt vào ống đồng 
bắt quân lính khiêng chạy. Nhờ thế hắn mới thoát được về nước. 
Trong số tàn quân của Thoát Hoan có cả Trần Ích Tắc. Ông vua 
hụt đành về Nguyên nhận một số ruộng đất do chúa Nguyên ban, 
chờ cơ hội khác.
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Số tàn quân chạy sau cũng bị dân binh 
các lộ dọc đường chặn đánh quyết liệt. 
Đến huyện Phù Ninh (Vĩnh Phú), chúng 
bị toán quân của Hà Đặc bao vây. Hà Đặc 
là một thủ lĩnh người dân tộc đầy mưu trí. 
Trong khi cố giữ chân quân địch, ông làm 
kế nghi binh. Ông cho lấy tre đan thành 
những hình nhân rất to lớn, có bận áo 
quần. Nhìn từ xa trông giống như những 
người khổng lồ.
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Ban đêm, Hà Đặc sai quân 
khiêng những hình nhân ấy đi ra 
đi vào tấp nập, làm như đang diễn 
tập. Hà Đặc còn cho người dùi lủng 
cây, rồi cắm những mũi tên to vào 
các lỗ, để giặc tưởng rằng quân Đại 
Việt có sức mạnh bắn được xuyên 
cây. Quả nhiên, quân Nguyên trông 
thấy sợ quá, phải quay lại đường 
khác để rút về nước.
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Trong khi đó, không hề biết Thoát Hoan cùng quân bộ đã cao 
chạy xa bay, Toa Đô và Ô Mã Nhi lại đem chiến thuyền từ Thanh 
Hóa ra để mong hợp binh với đại quân. Thượng hoàng và nhà vua 
đã giăng sẵn một mẻ lưới đợi chúng. Vào cuối tháng 5 năm Ất 
Dậu (1285), quân thủy Nguyên vừa tiến vào Hàm Tử thì bị vây 
chặt. Chúng dồn sức đánh suốt ba ngày vẫn không vượt qua được 
cửa quan này.
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Đã vậy, quân Đại Việt từ nhiều hướng kéo đến tiếp ứng và 
phản công quyết liệt. Một tướng Nguyên ra hàng còn Toa Đô thì 
bị chém chết tại trận. Nhân lúc quân Trần mải đánh, hai tên tướng 
sừng sỏ của giặc Nguyên là Ô Mã Nhi và Lưu Khuê nấp trên một 
chiếc thuyền nhẹ, đang đêm cố gắng thoát khỏi vòng vây, ra được 
một nhánh sông nhỏ. Vua Trần đuổi theo, đánh tan quân chặn 
hậu nhưng không bắt kịp. Sau đó, chúng vượt biển trốn về nước.
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Cuộc kháng chiến thành công. 
Ngày mồng 6 tháng 6 năm Ất Dậu 
(tức ngày 9 tháng 7 năm 1285), 
Thượng hoàng và vua trở về Thăng 
Long. Nhà vua cho mở tiệc khao 
quân mừng đại thắng. Thế là sau 
sáu tháng chiến đấu gian khổ, nhờ 
vua tôi đoàn kết, quân dân một lòng, 
nước Đại Việt một lần nữa đuổi 
được kẻ thù hung hãn của thế kỷ.
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Ảnh trên: Tượng đệ nhất tổ 
phái Trúc Lâm Trần Nhân 
Tông nhập niết bàn thờ trong 
chùa Phổ Minh.
Ảnh: Sách những ngôi chùa 
nổi tiếng Việt Nam.
Ảnh dưới: Vách đá khắc thơ 
Phạm Sư Mạnh ca ngợi trận 
Bạch Đằng 16-10-1368. Ảnh: 
Đức Hòa
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KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI, CHỐNG QUÂN NGUYÊN - 1285

(THEO LỊCH SỬ VIỆT NAM, NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI, HÀ NỘI - 1971)
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Tháng 8 năm Kỷ Hợi (1299), sau ba lần lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược Nguyên Mông thắng lợi, vua Trần Nhân Tông 
vào núi Yên Tử đi tu, sáng lập ra thiền phái riêng của thời đại và của 
dân tộc: Thiền phái Trúc Lâm.

Thiền phái Trúc Lâm phát triển sâu rộng ở Đại Việt trong thời Trần 
và có cơ sở chùa chiền ở khắp nơi, nhưng trung tâm lớn nhất là khu di 
tích Yên Tử ở xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
ngày nay. Nơi đây, trải hơn 700 năm, các công trình kiến trúc nhiều 
thế kỷ đều đã bị hủy hoại, nhưng những dấu tích còn lại vẫn in đậm các 
hoạt động của thiền phái Trúc Lâm với vị tổ sáng lập là Điều Ngự Giác 
Hoàng Trần Nhân Tông.

Ngay chân núi có Suối Tắm, tương truyền là nơi Nhân Tông dừng 
lại tắm rửa để rũ sạch bụi trần trước khi bước vào cõi Phật.

Tiếp theo laâ chùa Cầm Thực. Chùa hiện còn bây giờ là kiến trúc 
thời Nguyễn nhỏ bé. Tương truyền đây là nơi Trần Nhân Tông dừng 
chân uống nước suối trừ cơm.

Cung Vọng Tiên  Ảnh: Sách những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam.



95

Qua chùa Cầm Thực đến chùa Lân (Long Động tự). Chùa xưa có tiếng 
là lớn, nay còn 25 ngọn tháp và hàng thông cổ kính phản ánh phần nào 
điều đó. Sau chùa Lân, đi qua hơn 20 dòng suối thì tới suối Giải Oan 
và chùa Giải Oan. Tương truyền, khi Trần Nhân Tông đi tu, các mỹ nữ 
cung tần từ Thăng Long đi đến Yên Tử khuyên vua về. Khuyên không 
được, họ đã nhảy xuống suối trẫm mình. Vua Trần Nhân Tông thương 
xót, cho lập chùa bên suối để siêu độ cho linh hồn họ. Vì thế, suối và 
chùa đều có tên là Giải Oan.

Sau chùa Giải Oan, tiếp tục qua núi Lò Rèn, dốc Voi Quỳ, núi Ngọc. 
Núi Ngọc còn 8 ngọn tháp. Tương truyền, núi Voi Quỳ là nơi vua Trần 
Anh Tông dừng voi, leo bộ lên núi thăm vua cha đang tu hành, trước 
tác ở chùa Hoa Yên. Khu vực chùa Hoa Yên cũng chính là trung tâm 
lớn nhất của khu di tích Yên Tử.

Chùa Hoa Yên (hay Vân Yên) to lớn thời Trần nay không còn nữa. 
Vết tích chùa chỉ còn lại hai bậc cấp lớn do người xưa bạt sườn núi, kè 
bó đá rất chắc chắn để xây chùa. Cấp nền phía trước để xây tam quan, 

Bàn thờ các cung nữ ở chùa Giải Oan
Ảnh: Sách chùa Việt Nam
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Ảnh 1: Cây đa 
cổ thụ và bàn 

thờ thần cây đa 
ở chùa Giải oan.

Ảnh 2: Đường đi lên suối Giải Oan và 
chùa Giải Oan, nơi các cung nữ thời 
Trần trẫm mình và vua Trần Nhân 
Tông đã xây chùa để cầu siêu cho họ.

Ảnh 3: Tháp chùa Giải Oan.

Ảnh 1, 2, 3 Viện khảo cổ học.
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xây tháp; cấp nền phía sau dùng để dựng chùa thờ Phật. Quanh chùa Hoa 
Yên, ở phía sau có vết tích chùa Phổ Đà, chùa Một Mái. Nơi đây còn có 
am Thiền Định, tương truyền là chỗ Trần Nhân Tông tham thiền, nhập 
định; lại có suối Ngự Dôi là nơi Trần Nhân Tông tắm rữa hàng ngày.

* * *

Ở Yên Tử còn có khu vườn tháp gồm 97 ngọn lớn nhỏ khác nhau 
chứng tỏ quy mô to lớn nhất và lâu đời nhất của di tích này. Nổi bật 
trong vườn tháp là tháp tổ Huệ Quang. Đây là ngôi tháp do đích thân 
vua Trần Anh Tông cho xây để chứa xá lỵ vua cha vào khoảng năm 
1310. Tháp đã bị sụp đổ từ lâu, vết tích kiến trúc thời Trần chỉ còn 
nguyên vẹn ở nền tháp.

Nền tháp xây bằng đá, có mặt hình lục giác, hai cạnh lớn dài 3.15m 
và cách nhau 4.5m, các cạnh nhỏ dài 2.5m. Các khối đá được gia công 
cẩn thận, mạch ghép rất thẳng và có thêm lỗ cá chì ghép mối, những 
viên đá phía ngoài có chạm nổi đề tài sóng nước. Năm tầng trên đã được 
đời sau xây dựng lại cũng bằng vật liệu đá nhưng không trang trí gì cả.

Tuy nhiên, ở tầng khám thờ vẫn có hoa sen chạm cúc dây là vật 
liệu thuộc thời Trần được dùng lại. Trong khám thờ có đặt tượng Trần 
Nhân Tông bằng đá trắng cao 0.62m. Tượng đang ngồi trong tư thế tọa 
thiền, hai tay đặt lên hai gối, thân hình cân đối, khuôn mặt đầy đặn, 
phúc hậu, mũi to, tai dài. Trang trí trên áo và bệ tượng là hoa cúc, hoa 
dây, rồng uốn khúc hình yên ngựa. Tất cả toát lên dáng vẻ của một vị 
chân tu quyền quý và đắc đạo.

Tượng được coi là một tác phẩm điêu khắc đẹp của thế kỷ 15 và là 
một trong những pho tượng tổ Trần Nhân Tông đẹp nhất hiện còn trong 
các chùa của phái Trúc Lâm. Xung quanh tháp Huệ Quang còn có bức 
tường gạch hình vuông, cả tường và mái lợp ngói mũi hài kép đều là 
đặc trưng của vật liệu xây dựng thời Trần.

Đặc biệt, phía sau tháp còn một đoạn đường khá nguyên vẹn được 
lát 84 viên gạch hoa. Gạch có dáng hình vuông, độ nung khá cao. Mặt 
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Cây đại trước chùa Hoa Yên tương truyền được trồng từ thời Trần
Ảnh: Viện Khảo cổ học

Mặt trước chùa Hoa Yên, trung tâm của Yên Tử, nơi đệ nhất tổ  
Trúc Lâm Trần Nhân Tông tu hành.

Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Ảnh 1: Biển gỗ có bốn chữ “Trúc Lâm 
tam tổ” ở chùa Hoa Yên, tức ba vị tổ của 
phái Trúc Lâm: Nhân Tông, Pháp Loa và 
Huyền Quang.
Ảnh 2: Bình hoa gốm men trang trí rồng, 
một di vật trong chùa Hoa Yên.
Ảnh 3: Tượng sư tử đá ở chùa Hoa Yên.

Ảnh 1, 2, 3: Viện Khảo cổ học.
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gạch chạm nổi hoa cúc được bố cục theo quy tắc vuông tròn: Bao quanh 
diềm gạch vuông hàng chấm nổi tròn giữa hai đường gờ nổi, chính giữa 
là một bông cúc trong vòng tròn, bốn bông hoa cúc khác đối xứng xung 
quanh trong một vòng tròn to hơn, điền kín bốn góc là các bông hoa cúc 
nhỏ hơn. Trong các di tích thời Trần ở nước ta, đây là con đường gạch 
hoa duy nhất còn lại đến ngày nay.

Sau khu di tích chùa Hoa Yên và tháp Huệ Quang nổi tiếng, rẽ qua 
chùa Một Mái, sẽ có hàng loạt các di tích như Dược Am (am thuốc), 
Hoa Am, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu, khu vực tượng Yên Kỳ Sinh, 
chợ Trời, cổng Trời. Đường càng đi càng cheo leo, phong cảnh càng 
lúc càng tĩnh lặng, thanh khiết. Các di tích xưa đều chỉ còn nền móng 
hoặc một vài ngọn tháp. Tuy nhiên, đáng chú ý ở chùa Bảo Sái còn có 
ba pho tượng đồng của ba vị tổ Trúc Lâm: Nhân Tông, Pháp Loa và 
Huyền Quang. Tượng đá Yên Kỳ Sinh là một tác phẩm độc đáo vừa 
giữ nguyên vẻ của khối đá tự nhiên, vừa như có sự tham gia của bàn 
tay nghệ nhân khéo léo.

Cuối cùng, tại đỉnh cao nhất của Yên Tử (1068m) được kết thúc 
bằng một ngôi chùa nhỏ khung sắt, mái đồng, do đó gọi là chùa Đồng, 
một lưu ảnh của ngôi chùa Đồng được xây dựng từ thời Lê - Trịnh đã bị 
mất. Chùa Đồng có tên chữ là chùa Thiên Trúc, được coi như biểu trưng 
cho sự thành đạo của các đệ tử nhà Phật sau một thời gian khổ luyện 
tu hành, cũng như khi nhập thế cứu nạn. Nhập thế là một đặc điểm tư 
tưởng nổi bật của thiền phái Trúc Lâm. Phaái Trúc Lâm chủ trương kết 
hợp tinh hoa Thiền thế giới với tư tưởng thiền Việt Nam, chủ trương 
sống với đời, hòa vào đời, sống theo quy luật của tự nhiên, gần dân, 
thân dân, thắm đượm tình người.

Chính vì vậy, dưới thời Trần, thiền phái Trúc Lâm phát triển mạnh 
và nhanh chóng ảnh hưởng sâu rộng trong hầu khắp lãnh thổ Đại Việt. 
Thiền phái Trúc Lâm với trung tâm di tích Yên Tử chính là một biểu hiện 
rõ nét ý thức dân tộc mạnh mẽ của quân và dân Đại Việt thời nhà Trần.
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Các tượng Phật thờ trong chùa Hoa Yên. Ảnh: Viện Khảo cổ học

Sư tử hí cầu, chạm khắc đặc trưng thời Lê Trung Hưng ở chùa Hoa Yên.
Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Ảnh trên: Các tượng chân dung 
trên bia hậu Phật ở chùa Hoa 
Yên chứng tỏ chùa Hoa Yên đã 
tồn tại rất lâu.
Ảnh dưới: Một viên gạch lát trên 
đường lát gạch hoa, loại gạch 
trang trí đặc trưng của thời Trần.
Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Bàn thờ trong tháp Huệ Quang.
Ảnh: Viện Khảo cổ học

Tháp Huệ Quang bằng 
đá xây dựng dưới thời 
Trần được trùng tu dưới 
thời Lê
Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Ảnh trên: Bia Phật
Ảnh: Sách chùa Việt Nam
Ảnh dưới: Nền tháp Huệ Quang 
được ghép bằng đá có các lỗ cá 
chì là kỹ thuật ghép đặc trưng 
thời Trần.
Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Trang trí hoa văn sóng nước ở chân tháp Huệ Quang, loại hoa văn đặc 
trưng thời Trần. Ảnh: Viện Khảo cổ học

Cánh sen và hoa cúc trong lòng cánh sen ở tháp Huệ Quang, hoa văn trang 
trí đặc trưng thời Trần. Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Ảnh trên: Ngói mũi sen 
kép có phần mũi cong 
dùng để tường vây tháp 
Huệ Quang, hai vật liệu 
kiến trúc đặc trưng thời 
Trần.
Ảnh dưới: Tượng chân 
dung Trần Nhân Tông, đệ 
nhất tổ Trúc Lâm, đặt thờ 
trong tháp Huệ Quang.
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Ảnh trên: Các tháp ở bên 
phải tháp Huệ Quang.
Ảnh dưới: Một tượng bằng 
đồng trong hệ thống tượng 
Trúc Lâm tam tổ.
Ảnh 1, 2, 3, 4: Viện Khảo 
cổ học
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Ảnh trên: Các tháp thời Lê: 
Hoa Quang, Tôn Đức và Chân 
Thường.
Ảnh dưới: Tượng sư tổ trong tháp 
Tôn Đức.
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Ảnh trên: Khối trang trí hoa 
sen trên tháp bằng đất nung 
thời Lê Trung hưng.
Ảnh 1, 2, 3, 4: Viện Khảo cổ 
học
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Ảnh trên: Tháp Độ Nhân chùa 
Phổ Đà.
Ảnh: Tố Như
Ảnh dưới: Chùa Bảo Sái ở sau 
chùa Hoa Yên.

Ảnh: Viện Khảo cổ học
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Ảnh trên: Tượng An Kỳ 
Sinh tạo nên từ một hòn đá 
tự nhiên.
Ảnh: Tố Như
Ảnh dưới: Chùa Đồng.
Ảnh: Sách chùa Việt Nam
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