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Quan v� t�n công H�ng Yên, phá b� t� l�nh quân 
Mông và làm ch(m b��c ti�n quân thù, �� quân 
Vi�t �� th�i gian h�i quân tái ph�i trí. M�c dù �ã 
phá tan quân Mông   �i Nam Quan, nh�ng quân 
Tiêu S�n c�ng b� hy sinh r�t nhi�u, quân l*c không 
còn ��n m�t n�a. Bi�t ng��i bi�t ta, hoàng t, Tr�n 
Bình Tr
ng bi�t hy v
ng chi�n th	ng mõng manh, 
nh�ng ông can ��m mang 8000 quân �ánh ��ch. 

Sau ba tháng t, chi�n v�i quân ��ch �ông h�n 
g�p 5 l�n và gây n0i kinh hoàng cho quân Mông, 
quân Tiêu S�n th� cùng ch. còn ch�a t�i 2000 quân 
tìm ���ng rút lui v� Nam Quan, nh�ng phiá b	c �ã 
b� quân Mông bao vây. Hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng 
m  ���ng máu rút v� sông Lô �� h�i quân v�i �ô 
��c Tr�n Nh(t Du(t. Không may quân Tiêu S�n sa 
vào & ph�c kích, sau c� �êm t, chi�n Tr�n Bình 
Tr
ng và h�n 800 quân s�ng sót b� b	t s�ng. 

Hoàng t, Thoát Hoan c�a quân Mông tìm hi�u 
và bi�t rõ gia t�c nhà Ti�n Lê và Lý.  Th��ng ti�c 
tài n�ng, nên có ý tha Tr�n Bình Tr
ng và quân 
Tiêu S�n. Hoàng t, Thoát Hoan nói v�i Tr�n Bình 
Tr
ng r�ng: 

- Ông có mu�n là vua n� c Nam không? 

Tr�n Bình Tr
ng kh3ng khái tr� l�i: 

- Tôi xin ���c ch�t �% t"n trung. 

Thoát Hoan tr�m t� suy ngh�, sau cùng nói: 

- Tôi phong ông làm v��ng x� B�c, mãi mãi 
không b�t ông chinh Nam. Ông có b8ng lòng 

không? 

Tr�n Bình Tr
ng 
tr� l�i m�t câu �ã ��!c 
l�u truy�n ngàn ��i: 

- Tôi thà làm qu2 n� c 
Nam còn h�n làm 
v��ng ��t B�c. 

Hoàng t, �ã v� qu�c vong thân, 800 quân Tiêu 
S�n c�ng theo g��ng ch� t��ng mà ng�a c& ch�u 
chém ch không ai hàng gi�c. 

Chi�n công c�a hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng và 
các d�ng s� Tiêu S�n th(t là v� ��i.  Không ph�i vì 
h
 �ã tiêu di�t g�n m�t n�a ch� l*c quân T�u, mà vì 
s* kiêu hùng b�t khu�t c�a h
 �ã mang l�i n0i kinh 
hoàng cho quân ��ch. Sau khi các d�ng s� Vi�t Nam 
ng�a c& ch�u chém không hàng ��ch, quân T�u giao 
��ng s! hãi. L!i d�ng tình th� �ã chín mùi, H�ng 
"�o V��ng tung b� binh t&ng tr� b�, Vi�t N� môn 
do ch� ng môn Ph�m Ng� Lão ch. huy, t� Ngh� 
An ngày �êm t�n công. Quân T�u không �ánh �ã 
tan ��p lên nhau mà ch�y. Máu ch�y thành sông, 
thây ch�t thành núi. Thoát Hoan tr�n v� ��!c biên 
gi�i còn ch�a ��n 10,000 tàn quân.  30,000 quân 
ch� l*c Mông C& và 40,000 quân L�4ng Qu�ng �ã 
ph�i thây trong tr(n xâm l�ng �iên cu�ng l�n th 
hai. 

Hoàng t, Tr�n Bình Tr
ng tên th(t là Lê Phúc 
Tr
ng cùng các d�ng s� Tiêu S�n v� qu�c vong thân, 
da ng*a b
c thây qu� th(t không h& danh giòng máu 
kiêu hùng Vi�t Nam.  Ông mãi mãi s�ng trong lòng 
dân Vi�t.� 

 

TH8 H9I NG9 
  
Xa nhau g	n b�n ch+c niên 
Hôm nay g$p m$t hàn huyên b�n bè 
N�a ��i th�m thoát trôi nhanh, 
Nhìn nhau nh�ng t�!ng n�m nào tr��ng ta, 
Không gian dù có cách xa 
Hàng ngàn d$m n�a ng�n sao ta v( 
V( �ây Texas, Georgia, 
Canada l�nh giá, Washington xa v�i 
Ta v( tìm l�i n+ c��i 
Nh�ng câu chuy�n t�u c�a ngày hàn vi, 
Ta v( tìm l�i nh�ng thì 
Nh�ng giây phút �#p c�a ��i sinh viên, 
Ta v( trò truy�n  tri(n miên, 
Cho v�i n9i  nh  n�a ��i cách xa, 
Ti�c r8ng thi�u b�n quê nha`, 
Ðôi ng��i �ã m�t ch*ng còn n�i �ây 
B�n �i xích l�i g	n nhau, 
Quên �i cách bi�t b0 bao t? hi(m 
Mai này tn l�i b�n mi(n, 
D
 gì có ���c b�n hi(n bên nhau  
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