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Bấy giờ, nước Âu Lạc đã mở rộng ra các cõi.  Thục An Dương 
Vương cất công đi khắp đồng bằng, lên núi để tìm nơi xây kinh đô.  
Khi đến vùng đất chân núi Tam Đảo, nhìn ra sông Cái, Thục An 
Dương Vương thấy nơi đây có thể làm nên nghiệp lớn.  An Dương 
Vương quyết định đốc binh bốn phương về đào hào, đắp lũy để 
xây thành phòng thủ.  Nhưng điều kỳ lạ là thành cứ xây mới chỉ 
cao quá đầu lại bị xụp đổ, cả thành lũy trôi ra sông Cái. 
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An Dương Vương lập đàn tế trời cầu xin sự bình yên.  Nửa đêm 
ấy, An Dương Vương nằm mộng nghe có tiếng thần nói:  “Sớm 
mai ra cửa Đông thì gặp điều mong ước.” 

Sáng sớm, nhà vua ra bờ sông thấy một con rùa vàng lớn nổi lên, 
bơi đến trước mặt vua.  Rùa vàng nói: 

– Nơi đây là linh địa, nhưng xưa nay hoang vu nên có nhiều yêu 
quái đến trú ngụ.  Ta sẽ giúp nhà vua quét sạch tà ma, mới xây 
thành được. 
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Người bốn phương lại tấp nập vác đá, đắp xây thành.  Ngày đêm, 
rùa vàng bơi quanh lũy thành mới đắp.  Lạ thay, cứ đến đêm thì 
ánh sánh ở mai rùa hắt lên sáng rực như vầng trăng soi. 

Vừa hết mùa hè, thành đã xây xong.  Tám phương tường cao vươn 
lên xoáy hình trôn ốc trông thật kỳ quái, hiểm trở.  Vua đặt tên là 
Thành Loa. 
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Vua cảm tạ rùa vàng đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái và xây 
được thành kiên cố, rồi vua hỏi rùa vàng: 

– Chẳng hay thần có phép gì để giữ được thành vững vàng mãi 
mãi? 

Rùa vàng rút ra một chiếc móng của bàn chân sau và nói: 

– Cái vuốt này làm lẫy nỏ, một phát bắn ra cả vạn quân địch 
cũng tan thành tro bụi. 

Vua lại hỏi:  

– Mai sau, nhỡ có việc khẩn cấp, làm sao gặp lại được thần? 

– Xin cứ gọi to:  “Rùa vàng!  Rùa vàng!”  Tức khắc, ta sẽ có mặt. 

Nói xong rùa vàng bơi ra sông Cái, lặn vào sóng nước. 
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Nhà vua sai tướng Cao Lỗ đi các cõi tìm thợ đúc, thợ mộc về đúc 
đồng, xẻ gỗ để chế tạo ra chiếc nỏ khổng lồ, lắp chiếc móng rùa 
thần vào lòng nỏ làm lẫy. 

Cỗ nỏ thần được đặt uy nghi trên đài cao giữa cổng thành, nhìn bao 
quát ra cả quãng sông rộng. 
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Bấy giờ ở Phiên Ngang, láng giềng nước Âu Lạc có Triệu Đà âm 
mưu chiếm Âu Lạc, đã nhiều phen Triệu Đà quấy rối biên giới.  
Một ngày kia, Triệu Đà đưa quân vây Loa Thành. 

An Dương Vương cùng tướng Cao Lỗ lên mặt thành đốc chiến.  
Vua phất cờ lệnh, Cao Lỗ bước lên bậc đá, giơ tay kéo lẫy nỏ thần. 

Lập tức, vút qua sông Cái những mũi tên thần như những cây lửa 
giáng xuống.  Quân Triệu Đà hốt hoảng chạy ngược lại, phút chốc 
chiến trường đã hóa ra một đám cháy khổng lồ. 

Triệu Đà và tàn quân may mắn thoát được ra ngoài vòng lửa. 
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Năm sau, Triệu Đà lại kéo quân sang.  Lần này, quân Triệu Đà 
đông gấp bội phần.  Cao Lỗ quyết tiêu diệt hết quân Triệu bằng 
cách nhử chúng qua sông sang bao vây trước cửa thành, lúc ấy, 
Cao Lỗ mới ra tay.  Vua phất cờ lệnh.  Trong nháy mắt, những mũi 
tên thần lao xuống, lửa rừng rực cháy, quân Triệu không có đường 
rút, tan rã, nhảy xuống sông, chết đuối gần hết. 

Triệu Đà bíu được một cây gỗ bơi qua sông, lại một phen thoát 
chết. 
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Nhưng Triệu Đà vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược.  Triệu Đà cho 
mưu sĩ đi dò la khắp nước Âu Lạc, biết được vua Thục đã được 
thần cho võ khí vô địch. 

Triệu Đà có độc kế khác. 

Mùa xuân năm ấy, Triệu Đà cử sứ thần sang cầu hòa cùng với mọi 
lễ vật thật phong phú.  Vua Thục vốn trọng nghĩa, thấy Triệu Đà đã 
biết lấy chuyện yên bình giao hảo làm đầu nên đã đáp lại thật tình. 
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Từ đấy, hai nước thường qua lại quà cáp dâng hiến, đất nước yên 
vui. 

Một ngày kia, Triệu Đà cho đưa lễ vật sang triều vua Thục cống và 
xin ngỏ lời cầu hôn, cho con trai là Trọng Thủy được đẹp duyên 
với Mị Châu con gái vua Thục. 

Vua Thục bằng lòng cho con gái lấy Trọng Thủy.  Trọng Thủy 
được gửi rể bên Âu Lạc. 
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Một hôm, Trọng Thủy lẻn lên mặt thành.  Lừa lúc không ai để ý, 
Trọng Thủy thò tay vào máng nỏ, lấy được chiếc vuốt lẫy. 

Thế là Trọng Thủy đã thành 
người trong nhà vua Thục.  
Chẳng những Trọng Thủy chỉ 
ra vào cung cấm, mà Trọng 
Thủy còn ngao du đây đó.  Rồi 
những khi rảnh rỗi, vợ chồng 
trò chuyện.  Mị Châu kể cho 
chồng nghe các chuyện xây 
Thành Loa, chuyện thần rùa 
vàng cho vuốt làm nỏ thần. 
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Mị Châu nói: 

– Thiếp có chiếc áo lông ngỗng trắng.  Thiếp đi đến đâu, thả lông 
ngỗng dọc đường thì chàng sẽ biết mà tìm theo. 

Năm sau, Trọng Thủy xin phép vua 
Thục được về Phiên Ngang.  Vua 
Thục ưng thuận cho chàng rể được 
về thăm quê nhà. 

Trước khi ra đi, chia tay với Mị 
Châu, Trọng Thủy nói: 

– Trong khi tôi về bên kia, nếu có 
chuyện gì trắc trở thì làm sao tôi 
tìm được nàng? 

12 

 
Quân Triệu qua sông Cái tiến lên vây Thành Loa.  Vua Thục đã 
cùng các tướng sĩ lên mặt thành. 

Vua Thục phất cờ lệnh.  Tướng Cao Lỗ trịnh trọng bước lên bậc 
đá, xắn tay áo cầm lấy nỏ.  Nhưng cái lẫy nỏ đã biến đâu mất.  Mũi 
tên khổng lồ nằm chơ vơ trong máng nỏ, không nhúc nhích. 

Một năm sau, Triệu Đà quyết 
định đưa đại quân vượt qua 
biên giới sang đánh chiếm 
nước Âu Lạc.  Vua Thục 
nghe tin, quát lớn: 

– Quân bội bạc, quên cả 
tình nghĩa rồi! 

Nhưng rồi vua Thục lại cười 
ha hả: 

– Chúng bay quên cái nỏ 
thần lửa đã thiêu chết 
chúng bay rồi hay sao? 



13 

 
 

Quân Triệu đã tràn lên cả bốn phía mặt thành.  Vua Thục lâm vào 
thế nguy liền lấy ngựa rồi đặt Mị Châu lên ngồi sau lưng, hai cha 
con thúc ngựa chạy về phía Nam. 

Quân Triệu đuổi theo.  Vua Thục phi ngựa chạy liền suốt ngày 
đêm mà vẫn nghe thấy tiếng quân Triệu ở phía sau. 

Những chiếc lông ngỗng trắng Mị Châu dứt ở vạt áo ném ra vẫn 
bay lơ lửng suốt dọc đường. 
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Người và ngựa cùng đường đến núi Mộ Dạ.  Trông trước mặt chỉ 
thấy chơi vơi biển cả.  Thục An Dương Vương ngẩng mặt lên trời, 
kêu to: 

– Rùa vàng!  Rùa vàng! 

Lập tức, rùa vàng hiện ngay lên mặt nước.  Rùa vàng nói: 

– Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy! 
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Vua Thục quay nhìn lại, chỉ thấy Mị Châu hai tay bưng mặt khóc.  
Giữa lúc ấy, một cơn sóng mênh mông như miệng nước há ra, hớp 
cả người và ngựa vào lòng biển. 

Trọng Thủy cũng vừa phóng ngựa tới.  Cha con vua Thục biến mất 
trong sóng nước.  Trọng Thủy cũng thúc ngựa phi theo xuống biển. 
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