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Trong những năm 1978-1979 khi dẫn phái đoàn Ủy-ban y học Pháp-Hoa (CMFC) 
đi trao đổi tại các tỉnh cực Nam Trung-Quốc như Quảng-đông, Quảng-tây, 
Vân-nam, Quý-châu và Tứ-xuyên… tôi thấy khắp các tỉnh này, không ít thì nhiều 
đều có đạo thờ vua Bà. Nhưng tôi không tìm được tiểu sử vua Bà ra sao. Ngay 
những cán bộ Trung-quốc ở địa phương, họ luôn đề cao vua Bà, mà họ cũng chỉ 
biết lờ mờ vua Bà là người nổi lên chống tham quan. Khắp năm tỉnh, tôi ghi chú 
được hơn trăm đền, miếu thờ những tướng lĩnh thời vua Bà. 

Bấy giờ tôi lại tìm thấy ở Hồ-nam, nhiều di tích về đạo thờ vua Bà hơn. Tại thư 
viện bảo tồn di tích cổ , tôi tìm thấy một cuốn phổ rất cổ, soạn vào thế kỷ thứ tám 
chép sự tích nữ vương Phật Nguyệt như sau: 

“Ngày xưa, Ngọc-hoàng Thượng-đế ngự trên điện Linh-tiêu, có hai công chúa 
đứng hầu. Vì sơ ý hai công chúa đánh vỡ chén ngọc. Ngọc-hoàng Thượng-đế nổi 
giận đầy hai công chúa xuống hạ giới. Hai công chúa đi đầu thai được mấy ngày 
thì Tiên-lại giữ sổ tiên-giới tâu rằng có 162 tiên đầu thai xuống theo hai công 
chúa. Ngọc-hoàng Thượng-đế sợ công chúa làm loạn ở hạ giới, ngài mới truyền 
Thanh-y đồng tử đầu thai để theo dẹp loạn. Thanh-y đồng tử sợ địch không lại hai 
công chúa, có ý ngần ngừ không dám đi. Ngọc-hoàng Thượng-đế truyền Nhị thập 
bát tú đầu thai theo. 

Thanh-y đồng tử sau là vua Quang Vũ nhà Hán. Nhị thập bát tú đầu thai thành hai 
mươi tám vị văn thần võ tướng đời Ðông-Hán.” 

Còn hai công chúa đầu thai xuống quận Giao-chỉ, vào nhà họ Trưng. Chị là Trắc, 
em là Nhị. Lúc Trưng Trắc sinh ra có hương thơm đầy nhà, thông minh quán 
chúng, có sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, được gả cho Ðặng Thi-Sách. Thi-Sách làm 
phản, bị Thái-thú Tô Ðịnh giết chết. Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ 
khởi nghĩa, được 162 anh hùng các nơi nổi lên giúp sức, nên chỉ trong một tháng 
chiếm hết sáu quận của Trung-quốc ở phía Nam sông Trường-giang: Cửu-chân, 



Nhật-nam, Giao-chỉ, Quế-lâm, Tượng-quận, Nam-hảị Chư tướng tôn Trưng Trắc 
lên làm vua, thường gọi là vua Bà. 

Quang-Vũ nhà Hán sai Phục-ba tướng quân Tân-tức hầu Mã Viện. Long-nhượng 
tướng quân Thận-hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật 
Nguyệt tổng trấn hồ Ðộng-đình. Mã Viện, Lưu Long bị bại. Vua Quang Vũ truyền 
Nhị thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô 
cùng, một tay nhổ núi Nga-mi, một tay nhổ núi Thái-sơn, đánh quân Hán chết, xác 
lấp sông Trường-giang, hồ Ðộng-đình, oán khí bốc lên tới trời. 

Ngọc-hoàng Thượng-đế sai thiên-binh, thiên-tướng trợ chiến cũng bị bại. Ngài 
phải sai thần Du Liệt sang Tây phương cầu cứu Phật Như Lai. Ðức Phật sai mười 
tám vị Kim-cương, ba ngàn La-hán trợ chiến cũng bị bại. Cuối cùng ngài truyền 
Quán Thế Âm bồ tát tham chiến. Nữ vương Phật-Nguyệt với Quan-Âm đấu phép 
ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại. Sau Quán Thế Âm thuyết pháp nữ vương Phật 
Nguyệt giác ngộ, bỏ đi tu. 

Ta nhân ngày lành, viết lại chuyện xưa, xin dâng đôi câu đối: 

Tích trù Ðộng-đình uy trấn Hán, 

Phương lưu thanh sử lực phù Trưng 

(Một trận Ðộng-đình uy trấn Hán 

Tên còn trong sử sức phù Trưng). 

 

Bỏ ra ngoài những huyền hoặc về Nữ-vương Phật-Nguyệt, tài liệu chứng minh: 
Đạo thờ vua Bà tại năm tỉnh Nam Trung-quốc là di tích của lòng tôn kính thờ anh 
hùng dân tộc của tộc Việt trên lãnh thổ cũ của người Việt còn sót lại. Vua Bà mà 
người Trung-hoa thờ như một thứ tôn giáo, chính là vua Trưng. 

Kết luận: “Khi đã có nữ tướng Phật Nguyệt đánh trận Trường-sa, hồ Động-đình. 
Mà có trận hồ Động-đình thì lãnh thổ thời Lĩnh-Nam, phía Bắc quả tới phía Nam 
sông Trường-giang.” 

 



 Quả có trận Trường-sa, hồ Ðộng-đình năm 39 sau Tây-lịch 

Huyền sử (những cuốn phổ) nói rằng khi bà Trưng Nhị cùng các tướng Trần Năng, 
Phật Nguyệt, Trần Thiếu-Lan, Lại Thế-Cường đánh Trường-sa vào đầu năm 
Kỷ-Hợi (39 sau Tây-lịch). Trong trận đánh này, nữ tướng Trần Thiếu-Lan tử trận, 
được mai táng ở ghềnh sông Thẩm-giang (8). Thẩm-giang chính là đọan sông ngắn 
ở Bắc, tiếp nối với hồ Động-đình. 

Một cuốn phổ khác, chép vào thời Nguyễn nói rằng: Các sứ thần triều Lý, Trần, Lê 
khi qua đây đều có sắm lễ vật đến cúng miếu thờ bà Trần Thiếu-Lan. Năm 1980 tôi 
đến đây tìm hiểu. Không khó nhọc tôi tìm ra trong cuốn địa phương chí, do sở du 
lịch Trường-sa cấp, một đoạn chép: 

“Miếu thờ liệt nữ Trần Thiếu-Lan ở đầu sông Tương. Hồi cách mạng văn hóa bị 
phá hủy. Tượng đồng bị nấu ra. Vệ binh đỏ phá luôn cả bia đá .”   Tôi tìm tới nơi, 
thì miếu chỉ còn lại cái nền bằng đá ong, mộ vẫn còn. (9) 

Kết luận: “Thời Lĩnh-Nam quả có việc Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ Đề, Trần 
Thiếu-Lan, Lại Thế-Cường đánh trận Trường-sa. Trong trận, nữ tướng Trần 
Thiếu-Lan tuẫn quốc. Khi có trận đánh này, thì lãnh địa thời Lĩnh-Nam quả gồm có 
hồ Trường-sa, hồ Động-đình.” 

. Quả có trận Bồ-lăng, năm 42 sau Tây-lịch 

Huyền sử kể rằng: ba tướng họ Đào là Chiêu-Hiển, Đô Thống và Tam-Lang được 
vua Trưng trao cho trấn tại Tượng-quận (Vân-nam). Nhưng vì quân ít, thế cô, ba 
ông không chống lại với quân Hán, do Vương Bá chỉ huy. Ba ông đã tự tận. Hiện 
tại đền thờ của ba ông có đôi câu đối: 

Tượng-quận dương uy nhiêu tướng lược, 

Bồ-lăng tuẫn tiết tận thần trung. 

Nghĩa là: 

Trận Tượng-quận dương oai, rõ tài tướng giỏị 

Bến Bồ-lăng tuẫn tiết, tỏ ra thần trung. 



Hầu hết các sử gia đều cho rằng: Bồ-lăng tức là bến Bồ-đề, ngoại ô Thăng-long. 
Vả lãnh thổ Việt-Nam hồi đó đâu có rộng vậy?  Tôi không tin lý luận này. Tôi 
quyết có trận Tượng-quận. Vì sao? Vì ba ngài chiến đấu tại Tượng-quận, khi 
Tượng-quận thất thủ, tuẫn tiết thì tuẫn tiết tại chỗ, có đâu rút từ Tượng-quận về tới 
Long-biên (Hà-nội) trải mấy nghìn cây số, rồi mới tự tử? Vả cái tên bến Bồ-đề mới 
xuất hiện vào năm 1427-1428 khi vua Lê Thái-tổ vây Đông-đô (Thăng-long). 

Vì vậy, trong dịp hè năm 1982, tôi cầm đầu phái đoàn CMFC sang Vân-Nam, 
Trung-quốc, để nghiên cứu về một giống trà có khả năng trị tuyệt chứng 
Cholestérol, Triglycéride… Lợi dụng dịp nhầy, tôi quyết tìm cho ra sự thực. Thế là 
phái đoàn dùng tầu đi từ Độ-khẩu theo Kim-sa-giang (Trường-giang) qua 
Nam-khê, Giang-tân, Trùng-khánh, tới ngã ba sông Ô-giang, Trường-giang thì gặp 
bến Bồ-lăng. 

Tại đây tôi được sở du-lịch chỉ cho xem miếu thờ ba vị thần, tướng của vua Bà. 
Nhưng họ không biết tên vua Bà cùng ba vị tướng. Cả vùng này có đạo thờ vua Bà 
(lên đồng). Hồi trước 1949 rất thịnh. Sau cách mạng Văn-hóa (1965-1967) miếu 
được cấp cho dân chúng ở. Hỏi hướng dẫn viên du lịch về vua Bà, họ chỉ cho biết 
vua Bà là người nổi lên chống tham quan thời Hán. Tôi đến thăm miếu. Miếu khá 
lớn, chủ hộ ở trong miếu trước đây là cán bộ Văn-hóa Bồ-lăng. 

Trước miếu có nhiều câu đối, nay chỉ còn lại có ba. Ông chủ hộ khoe rằng để bảo 
tồn di tích văn hóa, hằng năm ông phải mua sơn tô chữ cho khỏi mất: 

Khẳng khái, phù Trưng, thời bất lợi, 

Ðoạn trường, trục Ðịnh, tiết… can vân. 

Nghĩa là: 

Khẳng khái phù vua Trưng, ngặt thời của Ngài không lâụ 

Ðuổi được Tô Ðịnh, nhưng đau lòng thay, phải tự tận, khí tiết ngút từng mây. 

Tôi xin vào trong miếu xem, thì bệ thờ nay là nơi vợ chồng ông nằm ngủ. Hai bên 
bệ cũng có đôi câu đối 

Giang-thượng tam anh phù nữ chúa, 



Bồ-lăng bách tộc khốc thần trung. 

Nghĩa là: 

Trên sông Trường-giang, ba vị anh hùng phò tá nữ chúạ 

Tại bến Bồ-lăng, trăm họ khóc cho các vị thần trung thành. 

Ông chủ hộ thì cho rằng bách tộc là toàn dân Trung-quốc. Tôi giảng cho ông nghe 
về sự tích trăm con của Quốc-tổ, Quốc-mẫu. Vì vậy chữ bách tộc đây để chỉ người 
Việt. Ông thích lắm. Ông chỉ vào khoảng trống của hai cái cột thuật rằng trước kia 
cũng có đôi câu đối, nhưng bị vạc mất. Ông đề nghị tôi làm một đôi khác thay thế. 
Tôi nhờ hướng dẫn viên du lịch mua giùm hai hộp sơn. Một hộp sơn đỏ loại láng 
và một hộp loại thiếp vàng. Ông với tôi sơn cột mầu đỏ. Chiều hôm đó sơn đỏ khô, 
tôi trở lại viết bằng sơn thiếp vàng đôi câu đối có sẵn tại đền thờ ba ngài ở thôn 
Ngọc-động, huyện Gia-lâm, Hà-nội: 

Tái Bắc tức chinh trần, công cao trục Định, 

Bồ-lăng dương nộ lãng, nghĩa trọng phù Trưng. 

Nghĩa là: 

Ải Bắc yêu gió bụi can qua, công cao đuổi Tô Định. 

Bồ-lăng nổi bao đào, nghĩa nặng phù vua Trưng. 

Kết luận:  Như vậy thì quả có trận Tượng-quận. Mà có trận Tượng-quận thì biên 
giới Lĩnh-Nam hồi ấy giáp Ba-Thục, tức Tứ-xuyên ngày nay. 

 


