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Trần Hưng Đạo 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

Trần Hưng Đạo 

Hưng Đạo Vương (chi tiết...) 

 

Tượng Trần Hưng Đạo của điêu khắc gia Phạm 

Thông dựng vào giữa thập niên 1960 tại bến Bạch 

Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc công Tiết chế 
 

Tên húy 

Trần Quốc Tuấn 

Thụy hiệu Thái sư Thượng Phụ Quốc công 

Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương 

Triều đại Nhà Trần 

Thân phụ An Sinh vương Trần Liễu 

Thân mẫu Thiện Đạo quốc mẫu 

Sinh 1232? 

Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay 

thuộc thành phố Nam Định). 

Mất 1300 

Vạn Kiếp, Đại Việt (Chí Linh, Việt 

Nam) 

An táng Vườn An Lạc 
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Trần Hưng Đạo (chữ Hán: 陳興道) (1232?[1] - 1300), còn được gọi là Hưng Đạo Vương, tên 

thật là Trần Quốc Tuấn (陳國峻); là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất, và là nhà văn Việt 

Nam thời Trần. 

Mục lục 

  

 1 Thân thế và sự nghiệp 

o 1.1 Thân thế 

o 1.2 Ba lần chống quân Nguyên Mông 

o 1.3 Lui về Vạn Kiếp rồi qua đời 

 2 Tác phẩm 

 3 Ghi nhận công lao 

 4 Sử liệu liên quan 

o 4.1 Vì nước, quên thù nhà 

o 4.2 Không tham chức, biết gạt bỏ hiềm khích riêng 

o 4.3 Khéo tiến cử người tài giỏi, kính cẩn giữ tiết làm tôi 

o 4.4 Bị chọc vào đầu đến chảy máu, sắc mặt vẫn không thay đổi 

o 4.5 Lời tâm huyết trước khi mất 

 5 Vợ, con 

 6 Vinh danh 

 7 Đền thờ 

 8 Câu nói nổi tiếng 

 9 Xem thêm 

 10 Sách tham khảo chính 

 11 Chú thích 

 12 Liên kết ngoài 

 Thân thế và sự nghiệp 

 Thân thế 

Trần Hưng Đạo là con trai An Sinh vương Trần Liễu, gọi vua Trần Thái Tông bằng chú ruột [2], 

và Công chúa Thụy Bà (chị ruột của vua Trần Thái Tông, và là cô ruột Trần Quốc Tuấn) là mẹ 

nuôi của ông [3]. Nguyên quán ông ở Nam Định. 

Ông là người có “dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người”, và nhờ “được những người tài 

giỏi đến giảng dạy” mà ông sớm trở thành người “đọc thông hiểu rộng, có tài văn võ” [4]. 

 Ba lần chống quân Nguyên Mông 

Bài chi tiết: Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt 
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Trần Hưng Đạo trở thành võ quan nhà Trần lúc nào không rõ, chỉ biết vào tháng Chín (âm lịch) 

năm Đinh Tỵ (1257), ông giữ quyền “tiết chế” để chuẩn bị chống lại cuộc xâm lược của quân 

Nguyên Mông. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 9 (1257), (Trần Thái Tông) xuống 

chiếu, lệnh (cho) tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới (phía Bắc) theo sự 

tiết chế của (Trần) Quốc Tuấn" [5]. 

Sau khi đánh lui được quân Nguyên Mông lần đầu (1258), tháng Mười (âm lịch) năm 1283, để 

chuẩn bị kháng chiến lần hai (1285), Trần Hưng Đạo được vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc 

công Tiết chế thống lĩnh các lực lượng quân sự. Tháng Tám (âm lịch) năm sau (1284), ông cho 

duyệt quân ở bến Đông Bộ Đầu (gần dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay), đọc bài "Hịch tướng sĩ" 

nổi tiếng, rồi chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu. 

Đầu năm 1285, tức 27 năm sau, quân Nguyên Mông lại ào ạt tiến công vào phía bắc và vùng 

Thanh Hóa-Nghệ An. Để bảo toàn lực lượng và thực hiện kế "thanh dã" (vườn không nhà trống), 

Trần Hưng Đạo ra lệnh rút quân. Quân xâm lược vào Thăng Long rồi tiến xuống Thiên Trường 

(vùng Nam Định) đuổi theo vua Trần. Vua Trần Thánh Tông lo ngại, vờ hỏi ông xem có nên 

hàng không. Ông khảng khái trả lời "Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng" [6]. Tháng 5 (dương lịch) 

năm ấy (1285), ông vạch kế hoạch tổng phản công. Chỉ sau một tháng chiến đấu quyết liệt với 

các trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp,...quân dân nhà Trần đã đánh tan đội quân 

Nguyên Mông, giải phóng đất nước. 

Cuối năm 1287, nhà Nguyên xâm lược lần thứ ba. Trần Nhân Tông hỏi: "Năm nay đánh giặc thế 

nào?". Trần Hưng Đạo đáp: "Năm nay thế giặc nhàn". Khi đoàn thuyền lương đối phương bị tiêu 

diệt ở Vân Đồn, chủ tướng là Hoàng tử Thoát Hoan phải rút lui, ông bố trí lực lượng mai phục ở 

cửa sông Bạch Đằng trực tiếp tổ chức chiến trường tiêu diệt toàn bộ binh thuyền của Ô Mã Nhi 

vào tháng Tư (âm lịch) năm Mậu Tý (1288). Thoát Hoan nghe tin đội quân thủy đã vỡ tan rồi, 

liền dẫn tàn quân tháo chạy về nước, dọc đường bị quân Việt đón đánh khiến "quân sĩ mười 

phần, tổn hại mất 5, 8 phần". Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để trốn chạy về nước.[7]. 

 Lui về Vạn Kiếp rồi qua đời 

Tháng Tư (âm lịch) năm Kỷ Sửu (1289), luận công đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng 

Đạo được phong tước Hưng Đạo đại vương. Sau đó, ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được 

phong ấp (nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Nhân dân lúc bấy giờ kính 

trọng ông, lập đền thờ sống (sinh từ) ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh 

Tông, ví ông với Thượng phụ (tức Khương Tử Nha)[8] 

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), ông lâm bệnh, được vua Trần Anh Tông tới thăm và 

hỏi về kế sách chống ngăn “giặc phương Bắc”. Chữa mãi không khỏi bệnh, ông mất ngày 20 

tháng Tám (âm lịch) năm ấy, thọ khoảng 70 tuổi. 

Khi sắp mất, Trần Hưng Đạo dặn các con rằng: "Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng 

xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết 

chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục"[9] 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-8
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Nghe tin Trần Hưng Đạo mất, triều đình nhà Trần phong tặng ông là "Thái sư Thượng Phụ Quốc 

công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương". Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là "Đức Thánh 

Trần" và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là Đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo (Chí 

Linh, Hải Dương). Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các 

cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. 

 Tác phẩm 

Tác phẩm của Trần Hưng Đạo hiện còn: 

 Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Bài văn hịch hiểu dụ các tỳ tướng, quen gọi là Hịch tướng 

sĩ). 

 Binh gia diệu lý yếu lược (Tóm lược chỗ cốt yếu trong nguyên lý kỳ diệu của nhà binh, 

còn gọi là Binh thư yếu lược) 

 Vạn Kiếp tông bí truyền thư (Sách bí truyền của tông phái Vạn Kiếp) nhưng văn bản đã 

thất lạc, chỉ còn lại bài Tựa của tướng Trần Khánh Dư đề ở đầu sách, được Đại Việt sử ký 

toàn thư (quyển VI) ghi lại. 

 Ghi nhận công lao 

 
 

Tượng đài Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng (TP. Hồ Chí Minh) 

Dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, quân đội nhà Trần đã vượt qua vô vàn khó khăn và hiểm 

nguy, ba lần đánh tan hàng vạn quân Nguyên Mông xâm lược, giành thắng lợi lẫy lừng, “tiếng 

vang đến phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám 

gọi thẳng tên”[10]. Công lao to lớn này đã đưa ông lên hàng “thiên tài quân sự có tầm chiến lược, 

và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần” [11]. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Bch_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Bch_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_s%C4%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_gia_di%E1%BB%87u_l%C3%BD_y%E1%BA%BFu_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kh%C3%A1nh_D%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-NHC-10
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o.jpg
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Là một Tiết chế đầy tài năng, khi "dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái"[12], đặc biệt là 

có một có một lòng tin sắt đá vào sức mạnh và ý chí của nhân dân, của tướng sĩ, nên Trần Hưng 

Đạo đã đề ra một đường lối kháng chiến ưu việt, tiêu biểu là các cuộc rút lui chiến lược khỏi 

kinh thành Thăng Long, để bảo toàn lực lượng. Kế hoạch "thanh dã" (vườn không nhà trống) và 

những hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa “hương binh” và quân triều đình, những trận tập kích 

và phục kích có ý nghĩa quyết định đối cả chiến dịch như ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, 

Vân Đồn, và nhất là ở Bạch Đằng...đã làm cho tên tuổi ông bất tử [11]. 

Có thể nói tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo, là một tấm lòng tận tụy đối với đất 

nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh 

thần yêu thương dân. Cho nên trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng: "Phải 

nới sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc" cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà[11]. 

 Sử liệu liên quan 

 Vì nước, quên thù nhà 

Năm Đinh Dậu (1237), Thái sư Trần Thủ Độ ép Trần Liễu (cha Trần Hưng Đạo) phải nhường vợ 

là Thuận Thiên Công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng) cho em ruột là vua Trần Thái Tông (Trần 

Cảnh) dù bà này đã có thai với Trần Liễu được ba tháng, đồng giáng Lý Chiêu Hoàng (đang là 

Hoàng hậu) xuống làm Công chúa. Phẫn uất, Trẫn Liễu họp quân làm loạn. Trần Thái Tông chán 

nản bỏ đi lên Yên Tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được phải đóng giả làm người đánh cá 

trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết 

Trần Liễu nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội nhưng 

quân lính theo ông đều bị giết [13]. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp những người tài nghệ 

để dạy Trần Quốc Tuấn (tức Trần Hưng Đạo). Lúc sắp mất, ông cầm tay Quốc Tuấn, trăng trối 

rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt 

được". Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải. Đến khi vận nước lung lay, 

quyền quân quyền nước đều do ở mình, Trần Quốc Tuấn đem lời cha trăng trối để dò ý hai thuộc 

tướng thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai người thuộc hạ ấy can rằng: "Làm kế ấy tuy được 

phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay 

sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung 

hiếu"...Trần Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. 

Một hôm Trần Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ vương: "Người xưa có cả thiên hạ để 

truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào? Hưng Vũ vương thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, 

huống chi là cùng một họ!". Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm ông đem chuyện ấy 

hỏi người con thứ là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống 

Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ". Trần Quốc 

Tuấn rút gươm kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra" và định giết Quốc Tảng, 

Hưng Vũ vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần Quốc Tuấn mới tha. Sau 

đó, ông dặn Hưng Vũ vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào 

viếng" [14]. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-11
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-NHC-10
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-NHC-10
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_D%E1%BA%ADu
http://vi.wikipedia.org/wiki/1237
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Li%E1%BB%85u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADn_Thi%C3%AAn_(ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu)
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Chi%C3%AAu_Ho%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-12
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3_T%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFt_Ki%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Qu%E1%BB%91c_T%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-13
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Năm Ất Dậu (1285), thế quân Nguyên Mông bức bách, hai vua Trần ngầm đi chiếc thuyền nhỏ 

đến Tam Trĩ nguyên (sông Ba Chẽ, thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay), sai người đưa thuyền ngự 

ra Ngọc Sơn (mũi biển thuộc châu Vạn Ninh, gần Móng Cái, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) để 

đánh lừa quân xâm lược. Sách Đại Việt sử ký toàn thư kể: "Lúc ấy, xa giá nhà vua đang phiêu 

giạt, mà Trần Quốc Tuấn vốn có kỳ tài, lại còn mối hiềm cũ của An Sinh vương, nên có nhiều 

người nghi ngại. Trần Quốc Tuấn theo vua, tay cầm chiếc gậy có bịt sắt nhọn. Mọi người đều 

gườm mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn liền rút đầu sắt nhọn vứt đi chỉ chống gậy không mà đi. Còn 

nhiều việc nữa, đại loại như thế"[15]. 

 Không tham chức, biết gạt bỏ hiềm khích riêng 

Trước kia, Trần Thánh Tông thân đi đánh giặc, Trần Quang Khải theo hầu, ghế tể tướng bỏ 

không, vừa lúc có sứ phương bắc đến. Trần Thái Tông gọi Trần Hưng Đạo tới bảo: "Thượng 

tướng đi theo hầu vắng, trẫm định lấy khanh làm Tư đồ để tiếp sứ phương Bắc".Trần Hưng Đạo 

thưa: "Việc tiếp sứ giả, thần không dám từ chối, còn như phong thần làm Tư đồ thì thần không 

dám vâng chiếu. Huống chi Quan gia đi đánh giặc xa, Thái sư theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong 

chức, thì tình nghĩa trên dưới, e có chỗ chưa ổn, sẽ không làm vui lòng Quan gia và Thượng 

tướng. Đợi khi xa giá trở về, sẽ xin vâng mệnh cũng chưa muộn." 

Một hôm, Trần Hưng Đạo từ Vạn Kiếp tới, Trần Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới 

trở về. Trần Quang Khải vốn sợ tắm gội, Trần Hưng Đạo thì thích tắm thơm, từng đùa bảo Trần 

Quang Khải: "Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm", rồi cởi áo Trần Quang Khải ra, dùng nước 

thơm tắm cho ông và nói: "Hôm nay được tắm cho Thượng tướng". Trần Quang Khải cũng nói: 

"Hôm nay được Quốc công tắm rửa cho". Từ đó, tình nghĩa qua lại giữa hai ông ngày càng thêm 

mặn. Bản thân làm tướng văn, tướng võ, giúp rập nhà vua, hai ông đứng hàng đầu [16] 

Sử cũ cũng kể rằng bấy giờ Hưng Vũ vương Nghiễn (là con trai của Trần Quốc Tuấn, lại có công 

đánh giặc) được lấy Công chúa Thiên Thụy, thế nhưng tướng Trần Khánh Dư lại thông dâm với 

Thiên Thụy, khiến nhà vua phải xuống chiếu trách phạt và đuổi Khánh Dư về Chí Linh vì "sợ 

phật ý Quốc Tuấn". Vậy mà khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3, Trần 

Hưng Đạo đã gạt bỏ hiềm riêng, tin cậy "giao hết công việc biên thùy cho phó tướng Vân Đồn là 

Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư" khi ông này được phục chức. Ngoài ra, khi soạn xong Vạn 

Kiếp tông bí truyền thư, thì Trần Khánh Dư cũng là người được ông chọn để viết bài Tựa cho 

sách[17]. 

 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_D%E1%BA%ADu
http://vi.wikipedia.org/wiki/1285
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ba_Ch%E1%BA%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_Ninh
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ng_C%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-14
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_Ki%E1%BA%BFp
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-15
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD_Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-16
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Khéo tiến cử người tài giỏi, kính cẩn giữ tiết làm tôi 

 
Miếu thờ Hưng Đạo Vương tại thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Hưng Đạo khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như Dã Tượng, Yết Kiêu là gia thần 

của ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, Trần 

Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là 

môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự [18] 

Vì có công lao lớn nên nhà vua gia phong ông là Thượng quốc công, cho phép ông được quyền 

phong tước cho người khác, từ minh tự trở xuống, chỉ có tước hầu thì phong trước rồi tâu sau. 

Nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ phong tước cho một người nào. Khi quân Nguyên vào xâm 

chiếm nước Việt, ông lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm lang 

tướng giả chứ không cho họ tước lang thực, ông rất kính cẩn giữ tiết làm tôi...[19] 

 Bị chọc vào đầu đến chảy máu, sắc mặt vẫn không thay đổi 

Đầu năm Tân Tỵ (1281), vua Nguyên Mông là Hốt Tất Liệt lại sai Sài Xuân đem ngàn quân hộ 

tống nhóm Trần Di Ái về nước. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Sài Xuân ngạo mạn vô lễ, 

cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân sĩ Thiên Trường ngăn lại, Xuân dùng roi ngựa 

quất họ bị thương ở đầu... Vua (Trần Nhân Tông) sai Trần Quang Khải đến sứ quán khoản tiếp. 

Xuân nằm khểnh không ra, Quang Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. Hưng 

Đạo Vương Quốc Tuấn nghe thấy thế, tâu xin đến sứ quán xem Xuân làm gì. Lúc ấy Quốc Tuấn 

đã gọt tóc, mặc áo vải. Đến sứ quán, ông đi thẳng vào trong phòng. Xuân đứng dậy vái chào mời 

ngồi. Mọi người đều kinh ngạc, có biết đâu gọt tóc, mặc áo vải là hình dạng nhà sư phương Bắc. 

Ông ngồi xuống pha trà, cùng uống với hắn. Người hầu của Xuân cầm cái tên đứng sau Quốc 

Tuấn, chọc vào đầu đến chảy máu, nhưng sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Khi trở về, 

Xuân ra cửa tiễn ông..."[20] 

 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3_T%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFt_Ki%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Toa_%C4%90%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%C5%A9_L%C3%A3o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A1n_Si%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-17
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-18
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_T%E1%BB%B5
http://vi.wikipedia.org/wiki/1281
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%91t_T%E1%BA%A5t_Li%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Quang_Kh%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-19
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tranhungdaotemple.jpg
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 Lời tâm huyết trước khi mất 

 
Cọc gỗ Bạch Đằng thời nhà Trần 

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), Trần Hưng Đạo ốm. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà 

thăm, hỏi rằng: "Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như 

thế nào?". Ông trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) dựng nước, vua nhà Hán cho quân 

đánh, nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu 

đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà 

Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi 

suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó 

lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh 

Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua 

tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại 

khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường 

của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến 

chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền 

biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng 

được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy"[21]. 

 Vợ, con 

Trần Hưng Đạo cưới Công chúa Thiên Thành làm vợ. Bà là Trưởng công chúa của vua Trần 

Thái Tông. Sau, bà được phong tước là Nguyên Từ quốc mẫu, và mất vào tháng 9 (âm lịch) năm 

Mậu Tý (1288). Bà sinh hạ cả tất cả 5 người con, gồm 1 gái và 4 trai: 

 Một gái đầu lòng tên là Trinh, thường gọi là Trinh Công chúa, sau trở thành vợ của vua 

Trần Nhân Tông, tức Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu, rồi sinh ra con là vua Trần Anh 

Tông sau này. 

Bốn trai (không rõ thứ bậc), đều là võ tướng có tài, từng theo cha đánh đuổi quân Nguyên Mông, 

đó là: 

 Trần Quốc Nghiễn, tước Hưng Vũ vương: Ông cưới Công chúa Thiên Thụy, trở thành 

Phò mã của vua Trần Thánh Tông. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông, tháng Tư (âm 

lịch) năm 1289, ông được phong làm Khai Quốc công. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng_1288
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_T%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/1300
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_%C4%90%C3%A0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2m_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAm_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_L%E1%BB%97
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-20
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ch%C3%BAa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%A1i_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADu_T%C3%BD
http://vi.wikipedia.org/wiki/1288
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nh%C3%A2n_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/1289
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng.jpg
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 Trần Quốc Hiện, tước Hưng Trí vương: Khi xét công đánh đuổi, ông không được thăng 

trật, vì “đã có chiếu cho người Nguyên về nước, các tướng không được cản trở, mà lại 

còn đón đánh chúng” [22]. Ông cũng là người có công tổ chức khẩn hoang nhiều vùng đất 

hoang vu của khu vực tỉnh Hải Dương ngày nay[23]. 

 Trần Quốc Tảng, tước Hưng Nhượng vương: Khi xét công, ông được phong làm Tiết độ 

sứ. Ông có con gái gả cho vua Trần Anh Tông, tức Thuận Thánh Hoàng hậu.. 

 Trần Quốc Uất, tước Minh Hiến vương: Chưa có thông tin, chỉ biết vào cuối năm 1284, 

ông cùng với các anh em "đốc suất 20 vạn quân các xứ đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền 

điều khiển của cha". Tuy nhiên, sách Đại Việt sử ký toàn thư không nhắc đến tên ông khi 

xét công đánh đuổi quân xâm lược[22]. 

Ngoài ra, Trần Hưng Đạo còn có một người con gái nuôi, đó là Anh Nguyên Quận chúa, sau là 

vợ của danh tướng Phạm Ngũ Lão[24]. 

 Vinh danh 

 
Chân dung Trần Quốc Tuấn trên tờ tiền 500 đồng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 

Các danh sĩ thời Trần như Bùi Tông Quán, Phạm Sư Mạnh, Lý Tế Xuyên, Trương Hán Siêu, 

v.v... đều có những sáng tác viết về Trần Hưng Đạo. Các danh sĩ đời sau như Đặng Minh Khiêm 

(thời Lê), Cao Bá Quát (thời Nguyễn),v.v... cũng thường dành cho ông những lời đặc biệt kính 

trọng. Dưới đây giới thiệu hai bài: 

Đặng Minh Khiêm (? -1585) viết: 

Sinh phùng gia hấn thệ thâu trung, 

Mậu kiến Trùng Hưng đệ nhất công. 

Một hậu uy do tồi Bắc lỗ, 

Ỷ thiên trường kiến da minh phong. 

Dịch nghĩa: 

Sinh vào lúc gia đình có sự hiềm khích nhưng vẫn thề giữ đức trung thành, 

Giúp nên cơ nghiệp Trùng Hưng công lao hàng bậc nhất. 

Dẫu đã mất mà uy phong còn bẻ gãy giặc Bắc. 

Thanh kiếm dài tựa ngoài trời thuở xưa, đêm đêm thường rít lên như gió. 

Cao Bá Quát (1809-1855) viết: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-ReferenceA-21
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-22
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Qu%E1%BB%91c_T%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/1284
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1n_Ki%E1%BA%BFp
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_note-ReferenceA-21
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%C5%A9_L%C3%A3o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ng%C5%A9_L%C3%A3o
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_T%C3%B4ng_Qu%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_S%C6%B0_M%E1%BA%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_T%E1%BA%BF_Xuy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A1n_Si%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Minh_Khi%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%C3%A1_Qu%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Minh_Khi%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/1585
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%C3%A1_Qu%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/wiki/1809
http://vi.wikipedia.org/wiki/1855
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:500South_Vietmanese_%C4%91%E1%BB%93ng_f.jpg
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Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào, 

Phấn thân tuẫn quốc bất từ lao. 

Xanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ, 

Tấn tảo biên trần thủ đoạn cao. 

Công mãn Nam thiên thùy trúc bạch, 

Uy dư Đông Hải thiếp ba đào. 

Phần Dương khánh diễn hồn dư sự, 

Trường sử Hồ nhi thức tuấn mao. 

Dịch nghĩa: 

Là đấng anh hào bậc nhất trong đời, vốn dòng dõi nhà tiên, 

Dấn mình vì nước chẳng nề khó nhọc. 

Nâng đỡ xe mặt trời lòng những hăng hái, 

Quét sạch bụi ngoài cõi, mưu lược thật cao siêu. 

Công cao đầy cả trời Nam, lưu truyền sử sách, 

Uy linh khắp biển Đông, sóng cả yên lặng. 

Ân trạch ở Phần Dương có sánh cũng bằng thừa. 

Mãi khiến giặc Hồ phải biết tay tài giỏi . 

 Đền thờ 

 Đền Bảo Lộc, tỉnh Nam Định 

 Đền Tân Phẩm, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Đền Trần Thương, tỉnh Hà Nam 

 Đền Đức Thánh Trần, 36 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 Đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 Câu nói nổi tiếng 

“ 
Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng 

” 
—Trả lời Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông trong cuộc kháng chiến lần 2 

“ 
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ 

giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi 

ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. ” 
—Hịch tướng sĩ 

“ 
Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. (Nên) khoan 

thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. ” 
—Trả lời Trần Anh Tông về quốc sách giữ nước trước khi mất 

 Xem thêm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Anh_T%C3%B4ng
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 Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 

 Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 

 Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 

Năm thuộc hạ tài giỏi và trung thành của Trần Hưng Đạo 

Yết Kiêu | Dã Tượng | Cao Mang | Đại Hành | Nguyễn Địa Lô 

 Sách tham khảo chính 

 Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư (bản dịch, tập 2). Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 

1985. 

 Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn, 1968. 

 Nguyễn Huệ Chi, mục từ “Trần Quốc Tuấn” trong Từ điển văn học (bộ mới). Nhà xuất 

bản Thế giới, 2004. 

 Nguyển Khắc Thuần, Danh tướng Việt Nam (tập 1). Nhà xuất bản Giáo dục, 2006. 

 Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển. Nhà xuất bản Hồn thiêng, Sài 

Gòn, 1966. 

 Mục từ "Trần Hưng Đạo" trong Từ điển bách khoa Việt Nam [2] 

 Chú thích 

1. ^ Hiện tại vẫn chưa xác định được năm sinh của Trần Hưng Đạo, đại để chỉ biết ông sinh trong 

khoảng "từ năm 1230 đến năm 1232" (xem chi tiết trong Danh tướng Việt Nam, tập 1, tr. 96). 

Bách khoa toàn thư Việt Nam ghi ông sinh năm 1232, nhưng không cho biết nguồn. 

2. ^ GS. Trịnh Vân Thanh (tr. 1368) ghi mẹ sinh ra Trần Hưng Đạo tên là Nguyệt, thuộc dòng dõi 

tôn thất nhà Trần. 

3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 21 và 77. 

4. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 77. 

5. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 25. 

6. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 79. 

7. ^ Việt Nam sử lược, tr. 154. 

8. ^ Theo Nguyễn Huệ Chi (tr. 1799) và Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 78. 

9. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2, tr. 78). Lời di chúc này liệu có gắn với “Viên Lăng” (tức là vườn 

mộ của ông) mà dân gian thường gọi ở một quả đồi nhỏ cách Kiếp Bạc 100 m về phía Nam (?). 

Cho đến nay, các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được mộ phần của Trần 

Hưng Đạo ở đâu. Theo [1]. 

10. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 79. 

11. ^ a b c Nguyễn Huệ Chi, tr. 1799. 

12. ^ Việt Nam sử lược, tr. 147. 

13. ^ Lược kể theo Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 33-34. 

14. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 77-78. 

15. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 52. 

16. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 70. 

17. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 46, 58 và 82. 

18. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 78-79. 

19. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 78. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_l%E1%BA%A7n_3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFt_Ki%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3_T%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Mang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_H%C3%A0nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%8Ba_L%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_S%C4%A9_Li%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87_Chi
http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=2777aWQ9MTc5NSZncm91cGlkPSZraW5kPWV4YWN0JmtleXdvcmQ9VFIlZTElYmElYTZOK0glYzYlYWZORyslYzQlOTAlZTElYmElYTBP&page=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/1230
http://vi.wikipedia.org/wiki/1232
http://vi.wikipedia.org/wiki/1232
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-8
http://vi.wikipedia.org/wiki/M
http://thanhgiong.vn/Home/Tin-tuc/NewsDetail.aspx?id=5250
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-NHC_10-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-NHC_10-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-NHC_10-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-11
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-12
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-13
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-14
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-15
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-16
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-17
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-18
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20. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 44. 

21. ^ Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2) tr. 76-77. 

22. ^ a b Đại Việt sử ký toàn thư (tập 2), tr. 62. 

23. ^ Danh tướng Việt Nam (tập 1), tr. 98. 

24. ^ Tên và tước phong các người con của Hưng Đạo Vương chép theo Đại Việt sử ký toàn thư (tr. 

49). Danh tướng Việt Nam (tập 1, tr. 98-99) chép khác. 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o 

 

 

Hưng Đạo Đại Vương 
 

 

Ngày xưa, về đời nhà Trần, ở đất Nam Định, có An Sinh vương phu nhân, chồng là anh ruột 

của vua Trần Thái Tôn. Một đêm, bà nằm mơ thấy có một vị thiên thần tinh vàng tướng 

ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, theo lệnh Ngọc Hoàng xuống đầu thai.  

 

Sau đó bà thụ thai, đến lúc lâm bồn, có hào quang toả sáng rực cả nhà, mùi hương thơm 

ngào ngạt. Bà hạ sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú, đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Trần 

Quốc Tuấn thông minh rất sớm. Mới lên 5 tuổi đã biết làm thơ, có óc lãnh đạo, thường bày 

trò chơi bát trận. Lớn lên, càng học giỏi, tinh thông nhiều sách thánh hiền và cổ nhân, tinh 

thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài.  

 

Thuở ấy, dân tộc Mông Cổ làm bá chủ toàn cõi Trung Hoa, tràn chiếm một phần lớn Đông 

Âu, thâu tóm cả lục địa Á Châu. Thế lực của quân Mông Cổ mạnh mẽ như vũ bão, cuồng 

phong. Vó ngựa của quân Mông Cổ phi đến đâu, thì cỏ nơi ấy không mọc đựơc nữa. Đại 

quân nhà Nguyên mạnh như bão, như lửa, đã tiến về phương Nam của dân tộc Việt, tính 

thôn tính cả vùng Đông Nam Á, để thực hiện mộng làm bá chủ toàn cầu của lãnh tụ Mông 

Cổ: Thành Cát Tư Hãn.  

 

Nước Nam bé nhỏ, như con châu chấu chống bánh xe khổng lồ ở phương Bắc. Tuy nhiên, 3 

lần quân Nguyên tràn sang đất Việt, đều hoảng hồn quay về. Tướng Trần Quốc Tuấn đã 

thống suất binh sĩ, cùng dân chúng một lòng cương quyết, đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi 

bờ cõi Việt. Quân Mông Cổ từng "trăm trận trăm thắng", đã thảm bại kéo quân trở về. Họ 

rất nể sợ uy danh của Trần Quốc Tuấn, không dám nhắc tên ông, chỉ gọi là Hưng Đạo 

Vương.  

 

Khi tướng nhà Nguyên là Thoát Hoan kéo quân sang đánh nước Việt lần thứ 2, có mang theo 

một tỳ tướng tên là Bá Linh, tức Phạm Nhan, có tài yêu thuật. Trần Hưng Đạo lập trận cửa 

cung phá được, bắt sống Phạm Nhan. Kỳ lạ thay, binh sĩ Việt dùng gươm chém thế nào 

Phạm Nhan cũng không chết. Trần Hưng Đạo phải dùng Thần Kiếm mới giết được hắn.  

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-19
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-20
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-ReferenceA_21-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-ReferenceA_21-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-22
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o#cite_ref-23
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o
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Tục truyền rằng, khi tên yêu thuật Phạm Nhan chết đi, thường hiện thành ma quỷ về phá rối 

đàn bà con gái. Dân chúng gọi là "tà Phạm Nhan", phải nhờ đến uy linh của Hưng Đạo 

Vương mới trừ khử được.  

 

Về già, Trần Hưng Đạo trí sĩ ở Vạn Kiếp. Ông được vua tôn kính phong làm Thái Sư Thượng 

Phụ Hưng Đạo Đại Vương, lập miếu sinh từ ở Vạn Kiếp và khắc văn bia để ghi nhớ công đức 

của Ngài. Hưng Đạo Vương đã soạn ra quyển Binh Thư Yếu Lược, và lập ra cửa đồ cửu cung 

bát quái thần diệu vô cùng.  

 

Ngoài 70 tuổi, Hưng Đạo Vương mất. Dân chúng ghi nhớ công đức của Ngài, hàng năm đến 

ngày huý nhật 20.8, thiện nam tín nữ đông đảo đi trảy hội Vạn Kiếp, lễ đền thờ Trần Hưng 

Đạo rất đông. Ở nhiều nơi khác trong nước, dân chúng cũng lập đền thờ Đức Thánh Trần để 

cậy uy linh của Ngài trừ tà ma. 

Nguồn: http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/truyenthuyet/2006/163.html 

 

VĂN TẾ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN 

 

 

http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/truyenthuyet/2006/163.html
http://3.bp.blogspot.com/-lJSVnNNn0y8/T-4PB4ef5II/AAAAAAAACZY/eq53mB21dsc/s1600/THD1.jpg
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Tác giả: Lạc Thủy Đỗ Quý Bái  

 

 

Ðại lễ húy nhật thứ 708 Đức Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn ngày 21 tháng 9 

năm 2008 

 
Văn Tế  

 
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN 

(TƯỞNG NHỚ CÔNG ĐỨC NGÀI) 
 
 

Mảng nghe : 
 
 

Thủa sinh tiền ngài tận trung báo quốc  
Đem hùng tài đại lược giữ quê hương  
Đuổi quân thù quét sạch biên cương  

Giúp trăm họ an cư lạc nghiệp . 
.... 
 

Nhớ Thánh Linh xưa : 
 
 

Dòng Đông A kiệt xuất , 
Giống Hồng Lạc kiên cường, 

Trận đồ tài vô địch , 
Binh pháp giỏi phi thường . 

 
Vì nghĩa cả tôn Quân ,chuyên dùng gậy, 

thù cha quên không báọ 
Bởi tình thâm mến chúa, chẳng múa gươm , 

đức mẹ nhớ nên nhường . 
 

Gặp lúc quân Nguyên phạm cõi: 
Mưu Bình Mông dùng Dĩ Dật Đãi Lao làm kế , 

Thuốc Diệt Cổ lấy Liên Hoàn Ỷ Giốc như phương . 
 

Sát khí ngất trời quan ải  
Cuồng phong dậy đất biên cương  

 
"Để cứu muôn dân ,hãy nghe trẫm quy đi,hiền từ quá , 

lời Nhân Tôn bàn cùng chư tướng " 
 
 

"Muốn hàng lũ giặc ,xin chém thần trước đã ,khảng khái thay , 

http://www.quantho.net/index.php?view=author&id=91
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giọng Quốc Tuấn trình tấu Quân Vương ." 
 

Hội Dziên Hồng : già nua đòi hy sinh quyết đấu ,  
 
 

Hịch Tướng Sĩ :trẻ trung cũng hăng hái noi gương. 
 

Trần Nhật Duật "cầm tù ''nơi Hàm Tử, 
Trần Quang Khải (đoạt sáo " bến Chương Dương . 

 
Lòng quân phấn chấn , 
Dạ tướng vũng vàng . 

 
Tổng Binh Việt ra quân khí "thôn Ngưu hùng hổ " . 

Thái tử Nguyên thủ trại hồn " khiếp sợ hoang mang "  
 

Đồn Tây Kết Toa Đô vong mạng , 
Đất Vạn Kiếp Lý Quán Trúng thương . 

 
Lý Hằng chết trận , 

Phàn Tiếp đâm quàng . 
 

Xác giặc cháy khô đồng nội , 
Máu thù tràn ướt sa tràng . 

 
Bát Xích trốn khe ,tồn sinh còn bở vía , 

Thoát Hoan chui ống khỏi thác cũng teo gan . 
 

Chưa cam lòng thảm bại , 
Còn tính dạ sính cường : 

 
Thoát Hoan lại thống lĩnh binh dòng ba mươi vạn , 
Phàn Tiếp thêm chỉ huy thủy thủ năm trăm thuyền . 

 
Định trả thù Đại Việt , 

Hòng thôn tính Nam Phương . 
 

Hải lục đôi đường xung kích , 
Núi đồi khắp phía quét càn . 

 
Hiếp đáp bà già con tre? , 

Gian dâm thiện nữ tín nam . 
 

Vua hiền lo âu :"Ba quân mới thắng chưa ngơi còn mệt" , 
Tướng mạnh trấn an : "Bắc tặc vừa thua tất sợ sẽ tan ". 

 
Tạm lui binh dụ giặc , 

Rồi đánh úp cướp lương . 
 

Ô Mã Nhi thua mưu trí quẫn, 
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Trương Văn Hổ mắc mẹo tâm cuồng  
 

Năm Mậu Tý trăm tướng theo Hưng Đạo vương chỉ sóng cùng thề : 
''Giặc nguyên hết mới về bờ Hóa ! " 

 
Tháng Canh Thìn vạn quân cúng Ngô Tiên Đế nhìn sông phát thệ: 

" Thát Đát tan rồi tế bến Đằng " 
 

Đáy biển Yết Kiêu trồng cọc nhọn, 
Vem biên Dã Tượng gióng chuông vang . 

 
Nam quân vờ thua lách bè tre chạy trốn,  

Bắc binh tưởng được dong thuyền gỗ đuổi càn . 
 
 

nào ngờ : 
 
 

Nước dòng bãi cạn , 
Buồm gãy tầu tan . 

 
Quân Việt thẳng tay tận diệt  

Giặc Nguyên ngửa cổ lai hàng . 
 

Ải Nộ Bàng Phạm Ngũ Lão chém tướng , 
Bến Vân Đồn Trần khánh Dư đuổi quan , 

 
Áo lỗ Xích ,Tích Lễ mật vỡ 

Trịnh bằng Phi, Thoát Hoan hồn tan . 
 

Để tế lễ tiên phong Bình Trọng , 
Đem chặt đầu dâm tặc Phạm Nhan :  

 
Cổ tà khó tránh,  

gươm thần lia ngang . 
 

Đáng đời dồ bàng đạo  
Mại kiếp giống lăng loàn . 

 
Lòng dân cởi mơ? , 
Dạ lính hân hoan . 

 
Cờ Chiến Thắng rợp trời phấp phới , 

Khúc Khải Hoàn dậy đất vang vang .... 
 

Bắc ngụy kinh hồn về Bắc địa  
Nam hùng hiển thánh trấn Nam bang ...(*) 

 
Tượng đồng ,bia đá dân sùng bái  

Vạn cổ lưu truyền Hưng Đạo Vương . 
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Thượng hưởng! 

 
 

Cẩn soạn  
LTĐQB 

 
(*) Thơ Phan kế Bính  

 
2008-08-11 13:47:44  

Nguồn: http://phamvietdao2.blogspot.com.au/2012/06/van-te-hung-ao-ai-vuong-tran-quoc-

tuan.html 

 

 

 

 

TÀI THAO LƯỢC CỦA HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG 
 
Trước chiến tranh chớp nhoáng đánh Đại Việt của đại quân Nguyên – Mông, quân ta dưới sự chỉ huy 

thao lược tài tình của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng tướng lĩnh kiệt 

xuất của nhà Trần, sử dụng chiến lược từng bước lui binh, bảo toàn lực lượng, bỏ ngỏ kinh thành cho 

giặc dữ, từ đó củng cố và tăng cường thực lực, phản công, đánh bại hoàn toàn 3 lần xâm lược của kẻ 

thù. 

Trận Đông Bộ Đầu (1258): đánh tan đạo quân xâm lược Mông Cổ tại bến Đông Bộ Đầu (gần cầu Long 

Biên, Hà Nội ngày nay) 

Tài ba của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gồm cả văn lẫn võ. Văn ở tầm “đại học vấn, đại uyên 

bác” với Hịch tướng sĩ: “Ta ngày thường quên ăn, đêm thường quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt 

đầm đìạ..” – làm sáng bừng lên nghĩa khí Đại Việt, cuốn thiêu đi cạn hẹp lòng người, truyền khí phách tới 

ba quân tướng sĩ… 

Võ ở tầm nhà chiến lược, quân sự phương Đông, hơn thế, nhà lập thuyết quân sự và bày binh Đại Việt. 

Lý thuyết và nghệ thuật dùng binh thuở ấy được Trần Hưng Đạo hội nhập và sáng tạo bộ chủ gia binh 

http://phamvietdao2.blogspot.com.au/2012/06/van-te-hung-ao-ai-vuong-tran-quoc-tuan.html
http://phamvietdao2.blogspot.com.au/2012/06/van-te-hung-ao-ai-vuong-tran-quoc-tuan.html


 19 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Nam Phong tổng hợp                        www.vietnamvanhien.net 

 

pháp, gọi là Binh thư yếu lược, từ đó soạn ra Vạn kiếp tông bí truyền thư, làm nền tảng cấu trúc quân đội 

thời Trần và luyện quân, tập tướng. 

Lần thứ nhất với chiến thắng Đông Bộ Đầu vào đầu thế kỷ 13. Nắm bắt được mưu đồ xâm lược của 30 

vạn quân Nguyên ào ạt tràn sang xâm lược nước ta, trước thế mạnh của giặc Nguyên, quân ta không 

dùng đại quân chủ lực mà dùng quân địa phương, dân binh đánh chặn tiêu hao sinh lực, còn chủ lực “ẩn 

mình” cơ động về Vĩnh Phú, rồi sang Hưng Yên, để chờ thời cơ ra đòn phản công quân địch; đồng thời, 

thực hiện kế sách “thanh dã” – vườn không nhà trống ở thành Thăng Long. Đến giữa tháng 1/1258, quân 

Nguyên đã tràn vào Thăng Long bỏ trống và biến thành chiến địa. Sau 10 ngày chiếm kinh thành với 

vườn trống, nhà không, không tìm ra một cân lương thực nào trong thành Thăng Long, lại bị quân địa 

phương, dân binh quấy rối… Quân giặc lương thảo cạn dần, sức lực, sĩ khí quân Nguyên sa sút,… lâm 

vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Quân ta quyết định đêm 24/1/1258 dùng đại quân chủ lực mở cuộc tấn 

công từ Đông Bộ Đầu (phía Đông hữu ngạn sông Hồng) làm quân Nguyên bị bất ngờ, bỏ chạy tán loạn, 

hơn 60% binh lực bị tiêu diệt tại trận, tàn quân còn lại tháo chạy về nước. 

Lần thứ hai với chiến thắng Chương Dương – Giang Khẩu. Cuối năm 1284, Thoát Hoan chỉ huy 60 vạn 

quân từ hướng Bắc tràn sang nước ta. Trần Hưng Đạo sau khi đã soạn thảo hai bộ binh thư yếu lược để 

luyện quân, động viên ba quân bằng “Hịch tướng sĩ” và vận dụng binh pháp “Kiên thủ chờ suy” bảo tồn 

lực lượng chủ lực chuyển vào ẩn quân ở Thiên Trường, Tam Điệp, Thanh Hóa, đồng thời tăng cường địa 

phương quân ra sức chặn đánh ngăn chặn phía trước, triệt hậu cần phía sau để cầm chân giặc. 

Tháng 5/1285, Trần Hưng Đạo cho quân tổng phản công từ hai hướng Chương Dương và Giang Khẩu 

và trực tiếp chỉ huy đánh thắng trận đầu ở A Lỗ; liên tiếp thắng lớn trong các trận: Hàm Tử, Chương 

Dương và Vạn Kiếp. Giặc Nguyên không kịp trở tay. Quân ta đại thắng. Thoát Hoan phải chui vào ống 

đồng để quân lính khiêng tháo chạy về nước. 

Ba năm sau, vào tháng 1/1288, quân Nguyên Mông tiếp tục tràn vào xâm lược nước ta. Trong lần tấn 

công lần thứ 3 này, Trần Hưng Đạo vẫn áp dụng kế sách bảo toàn quân chủ lực, nghi binh thu hút địch, 

dùng quân địa phương nhiều hơn đánh địch khắp nơi. Ngày 22/2/1288, quân Thoát Hoan tiến vào Thăng 

Long lại không một bóng người, bị dân binh ta bao vây và liên tiếp bị đánh khi đi cướp lương thực; đồng 

thời cắt đứt nguồn tiếp tế, khiến địch lại lâm vào thế khốn khó, rối loạn. Do vậy, chỉ sau 5 tháng xâm lược 

nước ta lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, quân Nguyên lại buộc phải rút chạy và vĩnh viễn từ bỏ mộng 

xâm lược Đại Việt. 

Có thể nói, những trang sử chống ngoại xâm vàng son nhất của Việt Nam đều do công của Trần Hưng 

Đạo lập ra. Trong khi đội quân bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn làm mưa làm gió gần như 

khắp thế giới thì Việt Nam là một trong ba nước hiếm hoi cùng với Ấn Độ và Indonesia ngăn chặn được 

cơn hồng thủy Mông Cổ.  

 

Nguồn: http://www.votrandaiviet.org/chi-tiet-thong-tin.aspx?ai=20 

 

http://www.votrandaiviet.org/chi-tiet-thong-tin.aspx?ai=20
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Đại lễ kỷ niệm 712 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương 

 

Ngày 5/10, Ban tổ chức lễ tế đền Trần Hưng Đạo tại Huế đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm 712 năm ngày mất Hưng Đạo 

Đại vương Trần Quốc Tuấn tại đền thờ Trần Hưng Đạo, 399 Chi Lăng, TP. Huế. Sau lễ tế, các đại biểu và người dân 

đã dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị Anh hùng dân tộc. 

Hưng Đạo Đại Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi 
vua Trần Thái Tông bằng chú. Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần 
quân Nguyên-Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận.  

 

Đền thờ Trần Hưng Đạo tại 399 Chi Lăng – TP. Huế. 

Đặc biệt ở các cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ hai và thứ ba, ông được vua Trần Nhân 
Tông phong làm Quốc công Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại 
Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi quân Nguyên-Mông ra khỏi 
bờ cõi. Ông được tôn xưng là ông tổ của ngành thủy quân Việt Nam. 
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Đại lễ tưởng niệm 712 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. 

Sau khi kháng chiến chống Nguyên- Mông lần thứ ba thành công, ông về trí sĩ ở trang viên của mình 
tại Vạn Kiếp. Tuy nhiên, các vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách. Ông mất ngày 20/8 năm 
Canh Tý (tức ngày 5/9/1300), thọ khoảng 70 tuổi. Nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là Đền 
Kiếp Bạc, còn tại Huế là đền Trần Hưng Đạo. 

Đây là một trong những đền thờ lớn nhất tại Huế, hàng năm được tổ chức rất quy mô, nghiêm trang, 
biểu hiện nét đẹp tâm linh của người Huế 

 

Nguồn: http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=182239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=182239
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Đức Thánh Trần 

Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 

 

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn , 1228- 1300 là danh tướng thời nhà Trần và cũng 

là danh tướng trong lịch sử Việt Nam, có công lớn trong ba lần kháng chiến chống Nguyên 

Mông. Ngài là tác giả của bộ Binh thư yếu lược (hay Binh gia diệu lý yếu lược),  

Hịch Tướng Sĩ và Vạn Kiếp tông bí truyền thư (đã thất lạc). Ngài còn được người dân Việt 

tôn sùng như bậc thánh, nên còn được gọi là Đức thánh Trần. 

THÂN THẾ 

Ngài tên thật là Trần Quốc Tuấn , sinh năm 1228 , là con trai của 

An Sinh vương Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú,  
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sinh tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương,  

nguyên quán ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 

Ngài vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần quân Nguyên - Mông 

tấn công Đại Việt, Ngài đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng 

chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2 và thứ 3, Ngài được vua Trần Nhân Tông phong làm 

Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Dưới tài lãnh đạo của Ngài, quân dân Đại Việt chiến thắng 

ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi quân Nguyên - Mông ra khỏi đất 

nước. 

Sau khi kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 3 thành công. Đất nước thanh bình 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lui về sống ở Vạn Kiếp. Ngài đã dựa vào địa thế vùng 

Vạn Kiếp mà Kiếp Bạc là trung tâm để lập phủ đệ và quân doanh làm phòng tuyến chiến 

lược giữ mặt Đông Bắc của Tổ Quốc. Ngài còn cho trồng các loại cây thuốc để chữa bệnh 

cho binh sĩ và nhân dân trong vùng. Ngài Mất vào Muà thu tháng 8, ngày 20 năm Canh tý, 

Hưng Long thứ 8, tức ngày 5-9-1300 . Theo lời dặn, thi hài Ngài được hoả táng thu vào 

bình đồng và chôn trong vườn An Lạc, giữa cánh rừng An Sinh miền Đông Bắc, không xây 

lăng mộ. Sau khi Ngài mất triều đình phong tặng là Thái sư Thượng Phụ quốc công Tiết 

chế Nhân Võ Hưng Đạo Vương. Nhân dân vô cùng thương tiếc người anh hùng dân tộc đã 

có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông bảo vệ toàn vẹn 

lãnh thổ và độc lập dân tộc nên lập đền thờ Ngài trên nền Vương phủ gọi là đền Kiếp Bạc. 

Dân ta kính trọng tôn vinh Ngài là Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương . Dân Việt Nam lập 

đền thờ Đức Thánh Trần ở nhiều nơi trong cũng như ngoài Nước. 

Hịch Tướng Sĩ 

Dụ chư tỳ tướng hịch văn , thường được gọi là Hịch Tướng Sĩ, là bài hịch của Trần Hưng 

Đạo. Dưới đây là nguyên bản và phiên-âm của Trần Trọng Kim trong "Việt Nam Sử 

Lược"Tập I, Trần Trọng Kim, Nxb Đại Nam, Sài Gòn, 1964. 

Ta thường nghe chuyện: Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao-đế; Do Vu lấy mình đỡ 

ngọn giáo cho vua Chiêu-vượng; Dư Nhượng nuốt than để báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay 

để cứu nạn cho nước; Kính Đức là một chức quan còn nhỏ, mà liều thân cứu vua Thái-tông được 

thoát vòng vây; Kiểu Khanh là một bề tôi ở xa, mà kể tội mắng thằng Lộc Sơn là quân nghịch-

tặc. Các bậc trung-thần nghĩa-sĩ ngày xưa, bỏ mình vì nước, đời nào không có? Giả-sử mấy 

người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, chết già ở xó nhà thì sao cho lưu danh sử-sách đến 

nghìn muôn đời như thế được?  

Nay các ngươi vốn dòng vũ-tướng, không hiểu văn-nghĩa, nghe những chuyện cổ-tích ấy, nửa tin 

nửa ngờ, ta không nói làm gì nữa; ta hãy đem chuyện đời Tống, Nguyên mới rồi mà nói: Vương 

công Kiên là người thế nào? Tỳ-tướng của Vương công Kiên là Nguyễn văn Lập lại là người thế 

nào, mà giữ một thành Điếu-ngư nhỏ mọn, chống với quân Mông-kha kể hàng trăm vạn, khiến 

cho dân sự nhà Tống, đến nay còn đội ơn sâu. Đường ngột Ngại là người như thế nào? Tỳ-tướng 

của Đường ngột Ngại là Xích tu Tư lại là người thế nào, mà xông vào chỗ lam-chướng xa xôi, 

đánh được quân Nam-chiếu trong vài ba tuần, khiến cho quân-trướng đời Nguyên đến nay còn 
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lưu tiếng tốt. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu-nhương, gặp phải buổi gian-nan này, 

trông thấy những ngụy-sứ đi lại rầm-rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ-mắng triều-đình, 

đem thân dê chó mà bắt-nạt tổ-phụ, lại cậy thế Hốt tất Liệt mà đòi ngọc-lụa, ỷ thế Vân-nam-

vương để vét bạc vàng; của kho có hạn, lòng tham không cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi 

hổ đói, giữ sao cho khỏi tai-vạ về sau! 

Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm-tức 

rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da 

ngựa, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh-quyền, cũng đã lâu ngày, không có 

áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta 

tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn-nạn thì cùng nhau sống chết, 

lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui cười, những cách cư-xử so với Vương công Kiên, Đường ngột 

Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì. 

Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, 

thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết 

căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui-đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển, hoặc vui thú về 

vườn ruộng, hoặc quyến-luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham 

về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa 

gà trống sao cho đâm thủng được áo-giáp; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được quân-mưu; dẫu 

rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm 

sự nghĩ sao; tiền-của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén 

rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai; 

khi bấy giờ chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng 

những là gia-quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu 

nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia-thanh của các ngươi cũng 

chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay 

không? 

Nay ta bảo thật các ngươi: nên cẩn-thận như nơi củi lửa, nên giữ-gìn như kẻ húp canh, dạy-bảo 

quân-sĩ, luyện-tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu 

Nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc, mà lập nên được công-danh. Chẳng những là thái-

ấp ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng-lộc; chẳng những là gia-quyến 

của ta được yên-ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con, chẳng những là tiên-nhân ta 

được vẻ-vang, mà các ngươi cũng được phụng-thờ tổ-phụ, trăm năm vinh-hiển; chẳng những là 

một mình ta được sung-sướng, mà các ngươi cũng được lưu-truyền sử sách, nghìn đời thơm-tho; 

đến bấy giờ các ngươi dầu không vui-vẻ, cũng tự khắc được vui-vẻ. 

Nay ta soạn hết các binh-pháp của các nhà danh-gia hợp lại làm một quyển gọi là « Binh-thư 

yếu-lược ». Nếu các ngươi biết chuyên-tập sách này, theo lời dạy-bảo, thì mới phải đạo thần-tử; 

nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy-bảo, thì tức là kẻ nghịch-thù. 

Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 

Ngay sau khi bại trận về nước năm 1285, quân Nguyên chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lực lượng, 

đóng tàu chiến, huy động lương thực để trở lại đánh Đại Việt lần thứ ba. Cuộc chiến lần này kéo 
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dài khoảng gần 4 tháng, từ cuối tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Quân Nguyên 

chia làm 3 cánh vào Đại Việt từ Vân Nam, từ Quảng Tây và từ Quảng Đông (theo đường biển) 

vào Đại Việt. 

Giống như 2 lần trước, quân Nguyên mau chóng đánh tan quân Đại Việt cả trên bộ lẫn trên 

biển, nhưng lại chịu một tổn thất quan trọng, đó là lương thực chuyên chở bằng tàu biển bị mất 

hết vì bị các đơn vị của Trần Khánh Dư tấn công ở Vân Đồn, vì bão biển, vì đi lạc. Quân Nguyên 

tập trung ở Vạn Kiếp và đánh rộng ra xung quanh, chiếm được Thăng Long, nhưng lại bị đói 

giống như hai lần trước. 

Khác với 2 lần trước, lần nay quân Đại Việt không huy động lực lượng lớn chặn đánh quân 

Nguyên từ đầu, mà chỉ đánh có tính kìm chân. Bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Đại Việt rút về 

vùng Đồ Sơn, Hải Phòng, từ đó tổ chức các cuộc tấn công vào căn cứ Vạn Kiếp và đánh thủy 

quân Nguyên. 

Vì đói và có nguy cơ bị đối phương chia cắt, quân Nguyên bỏ Thăng Long rút về Vạn Kiếp, rồi 

chủ động rút lui dù quân Đại Việt chưa phản công lớn. Cánh thủy quân của Nguyên đã bị tiêu 

diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng khi định rút ra biển. Các cánh lục quân Nguyên khi đi qua 

Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt tấn công dữ dội. 

Trận Bạch Đằng 1288 

Khi Ô Mã Nhi dẫn đoàn thuyền tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân 

nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua chạy vào sâu bên trong. Ô Mã Nhi trúng kế khích 

tướng nên thúc quân ra nghinh chiến, các tướng Phàn Tham Chính, Hoạch Phong cũng ra 

tiếp ứng. Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn 

Khoái dẫn các quân Thánh Dực ra khiêu chiến và nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc 

sông đã đóng cọc, trong khi quân Trần đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và 

đánh thẳng vào đội hình địch. 

Thủy quân Đại Việt từ Hải Đông - Vân Trà từ các phía Điền Công, Gia Đước, sông Thái, 

sông Giá nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng, với hàng trăm chiến thuyền cùng quân lính 

các lộ dàn ra trên sông và dựa vào Ghềnh Cốc thành một dải thuyền chặn đầu thuyền địch 

ngang trên sông. Trong lúc thủy chiến đang diễn ra dữ dội thì đoàn chiến thuyền của hai 

vua Trần đóng ở vùng Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) bên bờ sông Giáp (sông Kinh 

Thần, vùng Kinh Môn, Hải Dương) làm nhiệm vụ đánh cầm chừng và cản bước tiến của 

địch, cũng tấn công từ phía sau khiến quân Nguyên càng lúng túng và tổn thất rất nặng. Bị 

tấn công tới tấp trên sông, một số cánh quân Nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ sông bên trái 

của Yên Hưng để tìm đường trốn thoát, nhưng vừa lên tới bờ họ lại rơi vào ổ phục kích của 

quân Trần, bị chặn đánh kịch liệt. Trời về chiều khi giao tranh sắp kết thúc, Ô Mã Nhi 

cùng với binh lính dưới quyền chống cự tuyệt vọng trước sự tấn công của quân Trần, vì 

quân Nguyên của Thoát Hoan không tới cứu viện, nên đạo quân này hoàn toàn bị quân 

Trần tiêu diệt. Theo Nguyên sử, truyện của Phàn Tiếp chép rằng kịch chiến xảy ra từ giờ 

mão đến giờ dậu, tức là từ sáng kéo dài đến chiều tối mới kết thúc. Nguyên Sử có chép về 

tướng Nguyên Phàn Tiếp: "Tiếp cùng Ô Mã Nhi đem quân thủy trở về, bị giặc đón chặn. 



 26 Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Nam Phong tổng hợp                        www.vietnamvanhien.net 

 

Triều sông Bạch Đằng xuống, thuyền Tiếp mắc cạn. Thuyền giặc dồn về nhiều, tên bắn như 

mưa. Tiếp hết sức đánh từ giờ mão đến giờ dậu. Tiếp bị súng bắn, rớt xuống nước.  

Giặc móc lên bắt, dùng thuốc độc giết". Sông Bạch Đằng nước ròng, tức nước lớn rất 

nhanh mà nước rút cũng mạnh, nên khi nước rút thuyền của quân Nguyên bị cọc gỗ đâm 

trúng, lật đỗ, quân Nguyên chết đuối hoặc bị giết vô số.  

Quân nhà Trần đại thắng, bắt được hơn 400 chiến thuyền, tướng Đỗ Hành bắt được tướng 

nguyên là Tích Lệ Cơ và Ô Mã Nhi dâng lên Thượng hoàng Trần Thánh Tông, tướng 

Nguyên là Phàn Tiếp bị bắt sống, rồi bị bệnh chết. Cánh thủy quân của quân Nguyên hoàn 

toàn bị tiêu diệt. 

Nguồn:http://viettudo.com/trang_s%E1%BB%AD_vi%E1%BB%87t/h%C6%B0ng_%C4%91%

E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BA%A1i_v% 

 

 

 

 

 

 

Lời vàng ngọc cuối cùng của Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn 

 

  
Tháng 8 năm Canh Tí (1300), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn qua đời, hưởng thọ 70 

tuổi. Ông là nhà chính trị xuất sắc, nhà quân sự thiên tài và là nhà văn hóa lớn của dân tộc. 

Tên tuổi và sự nghiệp của ông mãi mãi sáng ngời với sử sách.  
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Trước phút lâm chung, ông còn để lại cho hậu thế những lời vàng ngọc, được sách Khâm định Việt sử 

thông giám cương mục trân trọng ghi lại như sau: 

“Trước đây, Quốc Tuấn bị bệnh, Nhà vua (đây chỉ Trần Anh Tông - ND) thân đến nhà riêng thăm viếng 

và hỏi rằng: 
- Nếu có sự không lành xảy ra (ý nói lỡ Trần Quốc Tuấn qua đời- ND) mà quân Nguyên lại sang xâm lấn 

thì chống cự bằng cách gì? 
Quốc Tuấn thưa:  

- Ngày trước Triệu Võ (chỉ Triệu Đà - ND) dựng nước, Vua nhà Hán sai quân sang đánh, bấy giờ, dân thì 

phá hết hoa màu ở đồng nội, quân thì kéo sang, dùng đoản binh tập hậu mà đánh phá châu Khâm, châu 
Liêm và châu Trường Sa. Đó là một thời kì. Đến đời nhà Đinh, nhà Lê thì dùng người hiền tài. Lúc ấy 

phương Nam đang mạnh, phương Bắc đang suy, trên dưới một dạ, dân không có lòng li tán, đắp thành 
Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại cũng là một thời kì. Nhà Lý dựng cơ nghiệp, người nhà Tống 

sang xâm lấn. Lúc ấy, dùng Lý Thường Kiệt đánh châu Khâm, châu Liêm, nhiều phen đánh đến tận Mai 

Lĩnh, ấy là có thế lực mạnh. Vừa rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt đánh phá bao vây. Lúc ấy, vua tôi đồng 
lòng, anh em hòa thuận, cả nước ra sức nên giặc phải chịu bó tay. Đấy là lòng trời xui khiến. 

Quân giặc cậy vào trường trận, ta cậy ở đoản binh, đem đoản binh chống trường trận là việc thường 
trong binh pháp. Nhưng cần phải cân nhắc cho kĩ, giá thử quân giặc tràn sang như gió như lửa thì có thể 

chống cự được, nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong 
đánh được ngay thì mình phải dùng tướng giỏi, xem tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy cơ mà 

ứng biến cho đúng, làm thế nào thu hút được binh lính như cha con một nhà thì mới có thể chiến thắng 

được. Vả lại, phải khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy mới là thượng sách, không có gì hơn được.  
Vua phục lời trình bày của Quốc Tuấn là đúng". 

 

Lời bàn:  

 

Người xưa cho rằng, đã là bậc tài cao đức dày thì ắt là phải sinh vi tướng, tử vi thần, sống được người 
đời kính trọng, mất được thế gian tôn thờ, tên tuổi phải đời đời sáng rỡ trong sử sách. Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn được nhân dân lập đền thờ ở khắp Bắc, Trung, Nam, ấy cũng bởi ông là bậc đại công 
đức.  
Đến phút cuối đời vẫn canh cánh nỗi lòng yêu nước, thương dân thì con người ấy phải là con người của 
mọi thời. Đất nước này, dân tộc này sẽ mãi mãi khắc ghi ơn sâu nghĩa nặng. Kính  
 
 
Nguồn: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Ban-sac-van-hoa/Viet-su-giai-thoai-
/2012/02/47A5779A/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Ban-sac-van-hoa/Viet-su-giai-thoai-/2012/02/47A5779A/
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Lễ khánh thành Tượng đài Trần Hưng Đạo, tại Quảng trường 3-2 Thành phố Nam Định (ngày 17-9-2000) 

Nguồn: http://hoangnamquetoi.com/news/vi/news/Tin-tuc-Nam-Dinh/Anh-hung-dan-toc-

Tran-Hung-Dao-177/ 


