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LỜi giỚi thiỆu

Vó ngựa xâm lược và mộng bành trướng của giặc Nguyên 
– Mông đã đặt Đại Việt trước thử thách tồn vong. Nhưng 
chính trong bối cảnh cam go ấy, lòng yêu nước của hoàng 
tộc, quan lại và nhân dân Đại Việt cũng được thử thách. Bên 
cạnh những kẻ sinh lòng phản trắc, Đại Việt bấy giờ không 
thiếu những tấm lòng ưu quân ái quốc, mà nổi bật nhất chính 
là vị Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo.

Vì nước nhà gạt bỏ thù riêng, vì đại sự gạt đi hiềm khích, 
biết dùng người tài không màng chuyện cũ, khéo tiến cử 
người tài chẳng màng xuất thân, …. bên cạnh tài cầm quân 
thao lược làm nên một Hưng Đạo vương văn võ song toàn, 
toàn tài vẹn đức được sử sách hết mực ngợi ca.

“tiếng vang đến phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông 
là An Nam Hưng Đạo vương mà không dám gọi thẳng tên”

Đại Việt sử ký toàn thư

Những nội dung trên được truyền tải trong tập 25 của 
bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh Trần Hưng Đạo phần lời 
do Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn, phần hình ảnh do họa sĩ 
Nguyễn Quang Cảnh thể hiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 25 của bộ 
Lịch sử Việt Nam bằng tranh.

Nhà xuất bảN trẻ



Trần Hưng Đạo còn được gọi là Hưng Đạo vương, 
chưa rõ ngày tháng năm sinh, mất ngày 20 tháng tám 
âm lịch năm Canh Tý (1300).

Sử sách có ghi lại rằng, ngay từ nhỏ ông đã 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”. Đó cũng là nền tảng vững chắc hun đúc nên một 
nhà chính trị lỗi lạc, một nhà quân sự tài tình và một 
bậc công thần hết lòng vì dân vì nước.
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Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn. Ông là con trai 
thứ của An Sinh vương Trần Liễu và là cháu gọi Trần Cảnh (tức 
vua Trần Thái Tông) là chú ruột. Sử sách không ghi lại năm sinh 
của Trần Quốc Tuấn. Một số sử gia, sau khi đối chiếu nhiều sách 
vở, nhiều sự kiện, cho rằng Trần Quốc Tuấn sinh vào khoảng  
1229-1230. Như vậy, khi ông ra đời, nhà Trần đã nắm ngôi báu 
được mấy năm.
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Ông nội của Trần Hưng Đạo là Trần Thừa. Cuối thời Lý, nhờ 
công phò giúp lúc nội biến, từ một gia đình đời đời làm nghề đánh 
cá ở Tức Mặc (Nam Định), Trần Thừa trở thành quan Nội thị Phán 
thủ. Khi Trần Cảnh lên làm vua, Trần Thừa được tôn là Thái Tổ 
mặc dù chưa làm vua ngày nào. Trong số 6 người con(*) của Thái 
Tổ Trần Thừa, thì Trần Liễu là con trưởng. Như vậy, về thế thứ, 
Trần Quốc Tuấn thuộc dòng trưởng trong hoàng tộc nhà Trần.

(*) Bốn con trai là: Trần Liễu (An Sinh vương), Trần Cảnh (vua Trần Thái 
Tông), Trần Nhật Hiệu (Khâm Thiên vương), Trần Bà Liệt (Hoài Đức vương). 
Hai con gái là: Thụy Bà công chúa và Thiên Thành công chúa.



7

Năm Trần Quốc Tuấn khoảng 5-6 tuổi, hoàng tộc nhà Trần xảy 
ra biến cố lớn. Do bị Thái sư Trần Thủ Độ buộc phải nhường vợ là 
công chúa Thuận Thiên đang có mang ba tháng cho em trai là vua 
Trần Thái Tông(*), cha Quốc Tuấn là Trần Liễu làm loạn chống lại 
vua và triều đình. Dù anh em đã hòa giải, nhưng từ đó, giữa hai 
gia đình có sự rạn nứt sâu sắc khó hàn gắn được.

(*) Xem tập Thành lập nhà Trần.
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Quốc Tuấn được cô ruột là Thụy Bà công chúa nhận làm con 
nuôi. Tuy còn nhỏ, nhưng Quốc Tuấn đã tỏ ra thông minh nhanh 
lẹ. Thấy con sáng dạ, Trần Liễu không tiếc tiền của công sức, mời 
thầy giáo có tiếng tăm khắp nơi về dạy dỗ với mong muốn Quốc 
Tuấn trở thành người tài giỏi để giúp ông rửa hận xưa.
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Trần Quốc Tuấn học một biết mười, có năng khiếu cả về văn 
chương lẫn võ nghệ, 7 tuổi đã biết làm thơ, lớn lên cưỡi ngựa bắn 
cung đều giỏi. Với tài thao lược, ông chú tâm nghiên cứu binh 
pháp của người xưa, nghiên cứu những trận đánh nổi tiếng của 
những anh hùng dân tộc mà sử sách đã lưu truyền, rút ra cái hay 
cái dở và tự phô diễn trận đồ rất linh hoạt.
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Năm 21 tuổi, Trần Quốc Tuấn nên duyên với công chúa Thiên 
Thành(*) và sinh hạ tất cả 5 người con, 1 gái 4 trai(**). Các con của 
ông sau này đều là người thành đạt. Người con gái cả là Trinh 
công chúa, sau là hoàng hậu của vua Nhân Tông, vị vua sát cánh 
cùng Trần Quốc Tuấn trong hai cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên. Con trai bà chính là Thái tử Trần Thuyên, tức vua Trần 
Anh Tông.

(*) Là cô ruột, triều Trần lấy nhau trong hoàng tộc vì sợ người khác họ cướp 
ngôi.

(**) Trần Hưng Đạo còn có người con gái nuôi là Nguyên công chúa.
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Bốn người con trai của 
Trần Quốc Tuấn là Hưng 
Vũ vương Trần Quốc 
Hiển, Hưng Trí vương 
Trần Quốc Nghiễn, Hưng 
Nhượng vương Trần Quốc 
Tảng, Hưng Hiến vương 
Trần Quốc Uy đều là 
những võ tướng có tài, đã 
giúp ông rất nhiều trong 
công cuộc đánh Nguyên. 
Trần Quốc Hiển sau này 
là phò mã của vua Thánh 
Tông, còn Trần Quốc Tảng 
có con gái là hoàng hậu 
của vua Anh Tông. Riêng 
Trần Quốc Nghiễn còn 
có công khẩn hoang, biến 
vùng đất hoang vu ở Hải 
Dương thành những cánh 
đồng phì nhiêu, xanh tốt.
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Năm 1251, Trần Liễu, cha của Quốc 
Tuấn lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, 
Trần Liễu cầm tay Quốc Tuấn trăng trối:

- Con hãy vì cha mà lấy thiên hạ (ý nói 
cướp ngôi vua) nếu không cha nằm dưới 
đất cũng không sao nhắm mắt được.
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Biết lâu nay cha vẫn không quên oán hận cũ, Quốc Tuấn rất 
thương cha. Là người con có hiếu, ông không khỏi suy nghĩ về di 
huấn của người. Nhưng vua Thái Tông thật sự là một minh quân, 
ngài chấn hưng đất nước khiến thiên hạ thái bình, lại đối xử với 
anh em trong họ thân ái, độ lượng, Quốc Tuấn rất kính phục. Ông 
không thể vì những lời nói của cha mà gây cảnh nồi da xáo thịt. 
Nghĩ vậy, ông giữ kín những lời trối của cha không cho ai biết.
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Là bà con gần với vua, nên Trần Quốc Tuấn được phong tước 
Hưng Đạo vương. Vì vậy, ông thường được gọi là Trần Hưng 
Đạo. Ông được phong thái ấp ở vùng Vạn Kiếp (Vạn Yên, Chí 
Linh, Hải Dương). Đây là nơi có núi cao rừng rậm, lại gần nơi 
hội tụ của 6 con sông(*) cùng đổ ra biển (Lục Đầu) nên vị trí rất 
hiểm yếu.

(*) Sông Cầu, sông Đuống, sông Thương, sông Lục Nam, sông Kinh Thầy và 
sông Bình Than.
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Bằng con mắt của một nhà quân sự, lại biết nhìn xa trông rộng, 
Trần Hưng Đạo đã cho xây dựng Vạn Kiếp thành một chốt cứ 
điểm lợi hại, có thể phòng chống giặc phương Bắc bằng cả hai 
mặt thủy bộ. Ở đây, ông còn xây dựng một khu vực trồng cây 
thuốc nam để trị bệnh cho quân lính và dân trong vùng. Nơi trồng 
thuốc của ông đến nay vẫn mang tên là ngọn Dược Sơn.
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Phủ đệ của Trần Hưng Đạo luôn mở rộng cửa để đón bậc anh 
tài. Những người có chí, có nhân hoặc dũng lược mà trung tín, dù 
xuất thân nghèo khổ, ông đều giúp đỡ trau dồi tài năng rồi tiến 
cử cho triều đình thu dụng. Nhiều danh nhân thời ấy như Trương 
Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão đều là môn khách (khách được nuôi ăn 
và ưu đãi trong nhà) của ông.
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Phạm Ngũ Lão là người giỏi võ, quê ở làng Phù Ủng, huyện 
Đường Hào (nay là Ân Thi, Hưng Yên), xuất thân trong một gia 
đình nghèo, sinh sống bằng nghề chẻ tre đan sọt. Một hôm Trần 
Hưng Đạo từ Vạn Kiếp về kinh đi ngang qua vùng này, lúc ấy 
Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan sọt trên đường, vừa đan vừa mải 
mê suy nghĩ nên không để ý đến xung quanh. Quân lính thét bảo 
tránh đường, Phạm Ngũ Lão cũng không nghe thấy gì. Lính lấy 
giáo đâm vào đùi ông, ông vẫn ngồi yên.
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Lấy làm lạ, Trần Hưng Đạo hỏi: “Đùi nhà ngươi bị đâm như 
thế, sao không biết đau, lại cứ ngồi yên như vậy?” Phạm Ngũ Lão 
mới bừng tỉnh đáp lại: “Tôi đang nghĩ mấy câu trong binh thư 
(sách về binh lược) nên không thấy gì cả!” Trần Hưng Đạo thử 
hỏi về binh cơ thì ông ứng đối rất trôi chảy. Cảm nhận được người 
tài, Trần Hưng Đạo mời Phạm Ngũ Lão theo về với mình.
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Nhiều người chê Phạm Ngũ Lão là kẻ hàn vi, không tin ông có 
tài và thách đấu với ông. Nhưng sức ông vật ngã năm sáu vệ sĩ, 
mọi người đều phải phục. Còn Trần Hưng Đạo thì đem con gái 
nuôi là Nguyên công chúa gả cho Phạm Ngũ Lão rồi tiến cử ông 
lên vua Nhân Tông.
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Phạm Ngũ Lão được vua phong làm chỉ huy cấm quân. Ông 
điều khiển quân lính có kỉ luật, đối đãi với tướng sĩ như người 
nhà, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, được ban thưởng gì đều bỏ 
vào kho chung của quân, không hề bận tâm với tiền của. Vì vậy, 
quân dưới trướng ông trên dưới yêu thương nhau như cha con một 
nhà, đều hết lòng chiến đấu nên đánh đâu thắng đó.
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Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, ông phù 
trợ tích cực cho Trần Hưng Đạo, góp công vào các trận đánh lớn 
quyết định như trận Chương Dương, Tây Kết. Đặc biệt trong trận 
mai phục đường rút của Thoát Hoan ở Vạn Kiếp, ông đã lập công 
bắn chết một tướng giặc. Nhưng Phạm Ngũ Lão không chỉ là một 
võ tướng, ông còn là một nhà thơ, có một bài thơ tứ tuyệt được 
lưu truyền trong sử sách mà đời sau gọi là bài Thuật Hoài (dịch):

Múa giáo non sông trải mấy thu
Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu

Công danh trai tráng còn mang nợ
Luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu(*). 

(*) tức Gia Cát Lượng.



22

Trong khi Phạm Ngũ Lão là một võ tướng 
thì Trương Hán Siêu là một nhà nho, quê ở làng Phúc Am, huyện 
An Khánh, lộ Trường Yên (nay thuộc thành phố Ninh Bình). Biết 
ông là người văn hay chữ tốt, kiến thức uyên bác, Trần Hưng Đạo 
giao cho ông phụ trách viện văn thư trong vương phủ của mình. 
Sau một thời gian, Trần Hưng Đạo tiến cử Trương Hán Siêu lên 
nhà vua và được nhà vua trọng dụng.



23

Trương Hán Siêu được giao giữ chức 
Hàn Lâm học sĩ và nhiều chức vụ quan 
trọng khác trong hàng quan văn. Những 
tác phẩm văn chương của ông rất nổi 
tiếng, đặc biệt nhất là bài phú Bạch Đằng 
Giang. Xúc động trước chiến công tuyệt 
vời của quân dân Đại Việt đánh thắng 
giặc Nguyên - Mông hung hãn, ông đã 
sáng tác ra bài phú xuất chúng ấy và dành 
những câu trân trọng để ca ngợi tài cầm 
quân của Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn.



24

Với những gia nô trong nhà, nếu có thực tài, Trần Hưng Đạo 
đều tin cậy và giao phó trọng trách. Yết Kiêu là người có tài bơi 
lặn lâu trong nước, còn Dã Tượng thì to lớn, khỏe mạnh. Cả hai 
được Trần Hưng Đạo nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo; bù lại, Yết Kiêu 
và Dã Tượng cũng rất trung thành với ông. Dã Tượng là người 
không rời Trần Hưng Đạo nửa bước, vừa sát cánh chiến đấu, vừa 
bảo vệ chủ.
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Còn Yết Kiêu, với tài bơi lặn, đã từng giúp Trần Hưng Đạo đục 
đắm thuyền của quân Nguyên. Được giao trông coi thuyền chiến, 
Yết Kiêu đã nêu tấm gương sáng không chỉ là lòng trung thành với 
chủ mà còn là ý thức kỷ luật của người lính trước mệnh lệnh của 
chủ tướng. Trong lần chống quân Nguyên năm 1285, quân giặc 
tràn vào Lạng Sơn, quân Đại Việt không thể chống đỡ, đều đã rút 
lui. Riêng Yết Kiêu bất chấp nguy hiểm, vẫn chống thuyền chờ 
Trần Hưng Đạo và kịp thời đưa ông đi trước khi quân giặc ập đến.
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Trần Hưng Đạo vô cùng cảm kích trước sự hi sinh của Yết 
Kiêu và Dã Tượng. Ông cho rằng những người làm nên được 
những chiến tích oai hùng đều phải nhờ đến những người dưới 
quyền như Yết Kiêu và Dã Tượng. Ông đã ca ngợi họ qua câu 
nói: “Chim hồng hộc (ám chỉ những người làm nên chiến tích) 
có thể bay cao được tất phải nhờ vào sáu trụ xương cánh (ám chỉ 
những người bình dân), nếu không thì chim hồng hộc cũng như 
chim thường thôi”.
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Việc Trần Hưng Đạo đánh giá cao vai trò của tầng lớp bình dân 
lao động đã có ảnh hưởng đến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua có 
thái độ ân cần đối với tầng lớp này và bảo với các quan lại phải 
biết đến công lao của họ: “Ngày thường ta có nhiều kẻ hầu người 
hạ hai bên, nhưng khi nước nhà hoạn nạn thì chỉ có bọn họ đi theo 
thôi”.
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Nhưng Trần Hưng Đạo được mọi người quý trọng và theo về 
không phải chỉ vì ông là người chủ độ lượng, mà hơn tất cả, chính 
vì ông là người trung nghĩa, hết lòng vì nước vì dân. Khi quân 
Nguyên sang xâm lấn Đại Việt, quyền bính nằm cả trong tay, nếu 
thực hiện theo di chúc của cha thì đó là thời cơ thuận tiện nhất. 
Nhưng ông đã không hành động gì mà còn tỏ rõ ý muốn xóa bỏ 
hận thù. Một hôm, để tỏ ý kiên định và cũng để thử lòng người 
thân cận, Trần Hưng Đạo họp các con cùng tướng tá, gia nô và 
nhắc lại lời trăn trối của cha.
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Hai gia nô tâm phúc là Yết Kiêu và Dã Tượng 
khẳng khái bày tỏ ý nghĩ của mình:

- Đại vương quyền cao chức trọng như thế là 
đủ lắm rồi, chúng tôi thà làm gia nô suốt đời chứ 
không muốn làm quan mà mang tiếng là người 
không trung nghĩa.

Các con của Trần Hưng Đạo cũng tán đồng:

- Việc cướp ngôi đối với người khác họ cũng 
đã không nên làm, huống chi là anh em trong 
cùng một dòng tộc.
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Hưng Đạo vương rất hài lòng trước những lời nói đầy nghĩa 
tình đó. Nhưng riêng người con trai thứ ba là Hưng Nhượng 
vương Trần Quốc Tảng lại hung hăng lên tiếng:

- Vua Tống trước đây chỉ là một nông phu mà còn chớp được 
thời cơ, cướp được thiên hạ, huống chi nhà ta là danh gia vọng tộc.



31

Những lời bạc tình bạc nghĩa này làm cho Trần Hưng Đạo rất 
tức giận. Ông rút gươm định chém người con có lòng dạ bất trung 
ấy, nhưng mọi người hết lòng can gián. Ông đành đuổi Trần Quốc 
Tảng đi và truyền lệnh:

- Sau này khi ta chết phải đậy nắp quan tài mới cho nó vào 
viếng.
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Không những răn dạy con cháu trong nhà, Trần Hưng Đạo còn 
chủ động hòa giải với anh em trong họ. Trong cư xử hàng ngày, 
ông luôn giữ thái độ khiêm nhường, hòa mục. Tuy với địa vị 
của mình, ông được phép ban thưởng chức tước cho người khác, 
nhưng chưa bao giờ Trần Hưng Đạo sử dụng quyền hạn ấy. Lúc 
giặc Nguyên xâm lấn, nhiều nhà giàu đóng góp lúa gạo, vũ khí 
cho quân đội. Để động viên khuyến khích, ông cũng ban cho họ 
chức Lang tướng nhưng chỉ tạm thời, chờ vua chuẩn y mới dám 
quyết định.
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Một lần vua Thánh Tông đi dẹp loạn Mán Bà La, có Trần 
Quang Khải đi theo hộ giá. Lúc ấy sứ nhà Nguyên sang, Thượng 
hoàng Trần Thái Tông cho vời Trần Hưng Đạo đến bảo:

- Nay Thượng tướng vắng mặt, trẫm muốn phong cho khanh 
chức Tư đồ để ứng đối với Bắc sứ.
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Vốn là người chính trực, không muốn có sự hiểu lầm rằng 
mình lợi dụng lúc vua và Quang Khải đi vắng để tranh giành chức 
tước, Trần Hưng Đạo liền tâu:

- Ứng tiếp sứ giả, thần không dám từ chối nhưng chức Tư đồ, 
thần không dám nhận. Nay Quan gia(*) cùng Thượng tướng đi 
đánh giặc nơi xa, bệ hạ lại tự ý làm việc phong chức thì tình nghĩa 
trên dưới e rằng không ổn thỏa.

(*) Thời Trần gọi vua là Quan gia.
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Bằng thái độ nhún nhường và trân trọng như thế, Trần Hưng 
Đạo đã lấy lại lòng tin của vua và các anh em trong họ. Sử sách 
còn ghi lại câu chuyện cảm động về tình cảm chân thành của Trần 
Hưng Đạo với người em con chú là Trần Quang Khải. Một lần 
Quang Khải có việc phải xuống thuyền của ông, ông đã lấy nước 
thơm dội cho Quang Khải tắm để tỏ rõ tấm lòng thuận thảo của 
mình. Trần Quang Khải rất xúc động trước cử chỉ ấy, và sau này, 
hai người sát cánh bên nhau trong công cuộc chống quân Nguyên.
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Sự hiềm khích trong nhà, trong hoàng tộc đã được giải quyết, 
nhưng bóng mây nghi ngờ vẫn còn lởn vởn trong triều đình. Có 
lần trong chuyến bảo vệ vua chạy lánh quân Nguyên, Trần Hưng 
Đạo cầm theo chiếc gậy chống có mũi bịt sắt. Nhiều người lo lắng 
sợ ông thừa cơ giết vua. Trần Hưng Đạo liền tháo mũi sắt ra vứt 
đi và chỉ cầm gậy không. Vì thế không còn ai nghi ngờ ông nữa.
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Bên cạnh những phẩm chất cao quý, Trần Hưng Đạo còn là 
một vị tướng tài ba. Ông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần 
đánh bại giặc Nguyên Mông hung hãn nhất bấy giờ. Vào năm 
1258, quân Mông Cổ sang xâm lấn Đại Việt lần thứ nhất. Khi ấy 
Trần Hưng Đạo chưa đến 30 tuổi. Ông được lệnh vua đem quân 
thủy bộ đi trấn giữ biên giới phía Bắc. Ông đã xuất sắc hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, thông báo chính xác tình hình động binh của 
quân giặc giúp triều đình kịp ứng phó.
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Sau đó, ông đã rút quân về phối hợp với nhà vua chống giặc 
ở Bình Lệ Nguyên và cuối cùng là tập kích giặc ở Đông Bộ Đầu 
khiến chúng phải rút chạy về nước. Trong lần chống giặc này, 
ông chưa giữ vai trò quyết định nhưng sự tận tụy, lòng quả cảm 
và đức độ của vị tướng trẻ đã khiến Thái sư Trần Thủ Độ và vua 
Thái Tông thêm tin tưởng vào lòng trung thành và tài cầm quân 
của Trần Hưng Đạo.
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Sau trận đại bại lần thứ nhất, quân Mông Cổ rất muốn phục thù 
ngay, nhưng lúc đó, chúa Mông Cổ là Mông Kha chết. Hốt Tất 
Liệt lên thay, đổi quốc hiệu là Nguyên. Nhà Nguyên lại tiến quân 
xâm lược nhà Tống (Trung Quốc) nên chưa rảnh tay phục thù Đại 
Việt. Tuy vậy, chúng vẫn liên tục cho sứ giả sang hạch sách vua 
Trần, đòi phải tiến cống và sang chầu.
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Lợi dụng tình thế ấy, nhà Trần đã cố gắng kéo dài thời kì hòa 
hoãn để củng cố lực lượng. Thời gian này, Trần Hưng Đạo lại góp 
phần mình trên mặt trận ngoại giao, thể hiện là một nhà ngoại giao 
xuất sắc. Năm 1281, sứ giặc là Sài Thung đến nước ta, nghênh 
ngang cưỡi ngựa vào tận thềm điện Tập Hiền. Thượng tướng Thái 
sư Trần Quang Khải vào gặp, hắn nằm ngoảnh mặt vào trong, 
không chịu tiếp.
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Trần Hưng Đạo liền gọt tóc, ăn mặc như một nhà sư đến gặp 
Thung. Thấy ông bước vào với phong thái ung dung, Thung tưởng 
là một nhà sư phương Bắc, lật đật ngồi dậy tiếp. Sau nhận ra Trần 
Hưng Đạo, y ra hiệu cho tên lính cầm mũi tên đâm vào đầu ông 
đến chảy máu, nhưng ông vẫn không thay đổi sắc mặt. Thung rất 
phục, tiếp đón Trần Hưng Đạo chu đáo, khi ông cáo từ, y theo ra 
tận cửa để tiễn.
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Qua những cuộc tiếp xúc ngoại giao như vậy, nhà Trần biết 
được ý đồ của quân Nguyên muốn mượn đường tiến đánh Chiêm 
Thành, nhưng thực chất là xâm lược Đại Việt. Vì vậy vào cuối 
năm 1282, vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu để lên chiến 
lược đối phó với quân Nguyên. Hôm ấy, tại bến Bình Than, gần 
phủ đệ Vạn Kiếp của Trần Hưng Đạo, thuyền chiến đậu san sát, 
tinh kỳ phấp phới. Tất cả các vương hầu trong tôn thất nhà Trần 
đều có mặt.
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Ở đây, một lần nữa, Trần Hưng Đạo lại chứng tỏ mình là một 
con người vì nước quên nhà. Mấy năm trước, Trần Khánh Dư vì 
có quan hệ với con dâu sắp cưới của Trần Hưng Đạo nên bị vua 
phạt lột bỏ hết chức tước phải về quê bán than. Nay trước nạn 
nước, Trần Hưng Đạo sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của Khánh Dư, 
chấp nhận để Khánh Dư lên thuyền cùng bàn việc nước.
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Trần Khánh Dư đã không phụ lòng của Trần Hưng Đạo. Trong 
khi các quan cứ bàn đi tính lại, người thì cho rằng cứ đem đồ tiến 
cống để dùng kế hoãn binh, người lại sợ chiến tranh nên muốn để 
quân Nguyên mượn đường... Cứ thế hai bên tranh cãi, không đi 
đến quyết định nào thì Trần Khánh Dư tán đồng ý kiến của Trần 
Hưng Đạo là phải cương quyết đem quân chống giữ các nơi hiểm 
yếu.
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Lập trường của Trần Hưng Đạo rất hợp ý Thượng hoàng Thánh 
Tông và vua Nhân Tông. Ngài phong cho Trần Hưng Đạo làm 
tổng chỉ huy quân đội với tước vị Quốc công Tiết chế. Lại phong 
cho Trần Khánh Dư là Phó tướng phụ trách vùng biển Vân Đồn. 
Nhận trọng trách, Trần Hưng Đạo đem hết sức mình ra gánh vác. 
Yên tâm về mặt biển đã có Khánh Dư, ông ngày đêm thao luyện 
quân sĩ, chỉnh đốn đội ngũ, sắm sửa khí giới, sẵn sàng chờ giặc.
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Bên cạnh đó, để hun đúc tinh thần yêu nước, lòng can đảm 
cho quân và dân, Trần Hưng Đạo đã viết bài hịch cho các tướng 
sĩ. Bằng những lời lẽ thắm thiết, hùng hồn, bằng những phân 
tích đanh thép mà chứa chan tình cảm, mỗi lời hịch của Trần 
Hưng Đạo thấm thía đến từng con người: “Dẫu cho trăm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng 
cam lòng...”
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Bài hịch của vị Quốc công Tiết chế đã khơi dậy lòng quyết 
tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt, lay động và thức tỉnh tất 
cả những kẻ còn đang thờ ơ trước nạn nước. Không kìm được, cả 
khối người đồng thanh hô to: Sát Thát! Sau đó tất cả tự nguyện 
lấy chàm thích lên tay hai chữ này để tỏ rõ quyết tâm của mình. 
“Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo thực sự là một áng thiên cổ 
hùng văn, có giá trị lớn trong nền văn học nước nhà.
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Ngoài ra, để trang bị cho binh sĩ những kiến thức về binh pháp, 
Trần Hưng Đạo đã tổng kết kinh nghiệm chống xâm lăng của dân 
tộc qua các đời và viết thành bộ sách có tên là Binh thư yếu lược. 
Rất tiếc là bộ sách này không còn giữ được bản gốc, nhưng qua 
trích dẫn và đánh giá của các nhà làm sử xưa nay thì đây là tập 
sách lý luận quân sự đầu tiên của nước ta. Nhờ đó, khoa học quân 
sự của nước ta bước sang một trang mới, cho đến nay vẫn còn 
nguyên giá trị.
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Tuy cố tìm mọi cách động viên tinh thần tướng sĩ, nhưng không 
vì thế mà Trần Hưng Đạo buông lỏng kỷ cương. Ông luôn đòi hỏi 
các tướng sĩ phải giữ kỷ luật nghiêm minh: “Bản súy phụng mệnh 
thống đốc quân sĩ ra phá giặc. Các vương hầu và các tướng sĩ, ai 
nấy phải cần giữ phép tắc, đi đâu không được nhiễu dân và phải 
đồng lòng hết sức đánh giặc, chớ thấy thua mà ngã lòng, chớ thấy 
được mà tự kiêu, việc quân có luật, phép nước không thân, các 
ngươi phải giữ”.
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Đầu năm 1285, quân Nguyên ào ạt tiến sang xâm lược Đại Việt 
lần thứ hai. Lần này, ngoài đạo quân kỵ, bộ khoảng 50 vạn tên 
dưới sự thống lĩnh của Thoát Hoan từ Vân Nam và Quảng Châu 
(phía bắc Đại Việt) kéo xuống, còn có lực lượng thủy quân gần 
10 vạn tên do Toa Đô từ vùng biển Chiêm Thành (phía nam Đại 
Việt) kéo lên tạo thành hai gọng kìm hòng xiết chặt quân Đại Việt 
vào giữa.
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Thế giặc mạnh như nước vỡ bờ. Chẳng mấy chốc, chúng đã 
chiếm được ải Chi Lăng. Để bảo toàn lực lượng, Trần Hưng Đạo 
cho rút quân về Vạn Kiếp. Một số vương hầu và quan lại hoảng 
sợ ra đầu hàng giặc. Trước thế nước nguy nan, vua Trần Nhân 
Tông không khỏi không nghĩ ngợi, ngài vội tìm gặp Trần Hưng 
Đạo hỏi xem có nên hàng để tránh cảnh chiến tranh. Trần Hưng 
Đạo khẳng khái tâu:

- Lời của bệ hạ quả là lời của bậc nhân nghĩa, nhưng còn tôn 
miếu xã tắc thì sao? Xin bệ hạ chém thần rồi hãy hàng.
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Câu nói đầy khí phách của Trần Hưng Đạo khiến nhà vua cảm 
thấy vững tâm. Các tướng sĩ cũng thêm tin tưởng, lấy lại can đảm, 
ra sức chống giặc. Hiểu rõ thế giặc mới sang còn đang hung hăng, 
Trần Hưng Đạo quyết định áp dụng chiến thuật tạm thời rút lui 
để bảo toàn lực lượng. Ông cho đặt các chốt phòng thủ suốt dọc 
sông Hồng với nhiệm vụ làm chậm bước tiến của giặc để bảo vệ 
cho cuộc rút lui của đại quân và triều đình.
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Lúc ấy, đại quân Trần, người ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc, một lực 
lượng theo đường bộ rút về phía nam, còn Thượng hoàng và vua 
cùng lực lượng thủy quân theo dòng sông Hồng về xuôi. Hai đoàn 
quân cùng gặp nhau ở phủ Thiên Trường (Nam Định), quê hương 
của nhà Trần. Lực lượng quân Đại Việt được bảo toàn. Tại đây, 
Trần Hưng Đạo và vua Trần cho tập hợp thêm binh lực, rèn thêm 
vũ khí và ngày đêm thao luyện binh sĩ.
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Để bảo vệ mặt phía nam phòng quân thủy Nguyên từ Chiêm 
Thành kéo lên, ngoài đoàn thuyền chiến do Thượng tướng Trần 
Quang Khải thống lĩnh đang chốt giữ ở Nghệ An, Trần Hưng 
Đạo đã tăng cường thêm một lực lượng đến đóng ở Trường Yên  
(Hoa Lư, Ninh Bình) để làm chỗ dựa vững chắc cho Thiên Trường.
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Nhưng thế quân Nguyên vẫn còn rất mạnh. Những chốt chặn 
của quân Đại Việt chỉ làm chậm bước tiến quân chứ không cản 
được giặc. Khi vào được Thăng Long, nhìn kinh thành rỗng 
không, Thoát Hoan vô cùng giận dữ. Biết vua Trần đã vào Thiên 
Trường, hắn quyết định dẫn quân đuổi theo. Trong khi đó quân 
thủy của Toa Đô cũng đã chọc thủng mặt trận phía nam tiến đến 
gần Trường Yên. Trước tình thế cấp bách, hai phía đều có giặc, 
Trần Hưng Đạo vẫn bình tĩnh hộ giá hai vua rút theo đường biển.
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Đây là cuộc rút lui đầy mưu trí, Trần Hưng Đạo đã đánh lừa 
giặc Nguyên bằng cách sai quân lính tiếp tục đưa thuyền ngự 
đi ngả cửa biển Ngọc Sơn (Quảng Ninh) trong khi đó ông rước 
Thượng hoàng và nhà vua lên bộ, đến Thủy Chú lại xuống thuyền 
khác ra Bạch Đằng về Thanh Hóa.
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Sau trận đuổi bắt vua Trần thất bại, Thoát Hoan cho quân rút về 
Thăng Long, bấy giờ đã bước vào mùa hạ năm 1285, thời tiết trở 
nên nóng bức, oi ả, khiến đội quân quen sống ở xứ lạnh phương 
Bắc cảm thấy khó chịu. Chúng đau ốm nhiều, tinh thần sa sút. 
Đã vậy dân binh các địa phương liên tục tập kích, không để cho 
chúng được yên thân. Giặc lâm vào tình trạng hoang mang, lo sợ, 
co cụm vào trong các doanh trại, không dám đi quấy nhiễu nữa.
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Thấy thời cơ đã đến, Trần Hưng Đạo hạ lệnh phản công. Mục 
tiêu đầu tiên của ông là phá hủy phòng tuyến của quân địch đóng 
dọc trên sông Hồng. Ông đích thân cầm quân đánh trận mở màn 
vào cứ điểm A Lỗ bên sông Luộc. Cứ điểm này do tên Lưu Thế 
Anh, mang chức Vạn hộ, một chức lớn trong quân đội của nhà 
Nguyên, cầm đầu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, quân Trần đang 
lúc sung sức, vì vậy vào trận đánh như vũ bão. Quân của Lưu Thế 
Anh không chống đỡ nổi phải bỏ chạy.
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Đồng thời các cứ điểm khác của quân Nguyên cũng liên tiếp bị 
quân Đại Việt tấn công. Trần Quốc Toản chiến thắng ở Tây Kết, 
Trần Nhật Duật đánh tan quân địch ở bến Hàm Tử, Trần Quang 
Khải giành thắng lợi ở Chương Dương... Cứ như thế, phòng tuyến 
dọc sông Hồng của quân Nguyên chẳng mấy chốc đã tan rã hoàn 
toàn.
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Quân Đại Việt tiến về Thăng Long, Thoát Hoan tháo chạy. 
Trần Hưng Đạo đã đặt phục binh trên suốt dọc đường rút lui của 
hắn. Đến sông Như Nguyệt, hắn bị quân của Trần Quốc Toản bao 
vây đánh cho tơi tả. Thoát được đến sông Sách (Vạn Kiếp) thì 
lọt tiếp vào trận địa phục kích của Phạm Ngũ Lão. Cố mở đường 
máu chạy đến biên giới lại bị con của Trần Hưng Đạo là Hưng Vũ 
vương Trần Quốc Hiến truy đuổi. Thoát Hoan hoảng sợ phải chui 
vào ống đồng mới thoát chết.
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Trong khi Thái tử nhà Nguyên trốn chạy một cách 
nhục nhã thì Toa Đô ở Thanh Hóa vẫn không hề hay 
biết. Hắn cùng Ô Mã Nhi kéo quân theo đường biển, 
ngược vào sông Hồng hy vọng hội quân cùng với 
Thoát Hoan. Vua Trần đã giăng bẫy đợi hắn ở Tây 
Kết. Toa Đô bị quân Đại Việt chém chết còn Ô Mã 
Nhi phải lên thuyền nhỏ trốn về nước. Như vậy với 
trọng trách tổng chỉ huy quân đội, Trần Hưng Đạo 
đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ông đã 
lãnh đạo đầy mưu trí, biết rút lui khi tình hình đòi 
hỏi, biết tấn công khi có thời cơ. Chỉ trong vòng 
hai tháng, ông đã đưa cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên lần hai đến thành công rực rỡ.
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Tuy thất bại, nhưng Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ tham vọng 
xâm chiếm Đại Việt. Hai năm sau, 1287, hắn tạm ngưng cuộc 
xâm lược Nhật Bản để đánh Đại Việt lần thứ ba. Đoàn quân xâm 
lược vẫn do Thoát Hoan cầm đầu đạo quân kỵ bộ tiến theo hai ngả 
như lần trước nhưng lần này lực lượng quân thủy được chuẩn bị 
chu đáo và hùng hậu hơn nhiều, gồm 500 thuyền chiến do Ô Mã 
Nhi thống lĩnh và 70 thuyền vận tải lương do tướng cướp Trương 
Văn Hổ chỉ huy
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Một lần nữa, Trần Hưng Đạo lại được vua Trần tin tưởng giao 
trọng trách tổng chỉ huy lực lượng chống xâm lăng. Và cũng một 
lần nữa, ông lại là chỗ dựa tinh thần cho nhà vua. Khi ngài hỏi về 
thế trận lần này, ông bình thản nói:

- Lần trước, khi quân Nguyên vào xâm lược thì quân dân Đại 
Việt chưa quen đánh trận vì đất nước thái bình đã lâu. Nhưng nay 
thì quen rồi, tinh thần lên cao, còn quân địch lại đi xa và cũng bị 
ám ảnh bởi cái chết của các tướng tài của chúng như Toa Đô, Lý 
Hằng. Vì thế, năm nay thế giặc nhàn.
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Rút kinh nghiệm của lần đánh 
giặc vừa rồi, khi quân Nguyên mới 
sang, Trần Hưng Đạo áp dụng ngay 
chiến thuật bảo toàn lực lượng. Lúc 
đầu quân Đại Việt đánh rất dữ dội 
nhưng dần dần đều rút về sau. Vì 
vậy hai đạo quân kỵ bộ của quân 
Nguyên tiến vào Vạn Kiếp một cách 
dễ dàng. Điều này khiến Thoát Hoan 
rất hí hửng, tưởng phen này sẽ nhanh 
chóng làm cỏ Đại Việt, rửa nỗi nhục 
của cả hai lần thất trận.
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Riêng đối với quân thủy của Ô Mã Nhi, Trần Hưng Đạo lại chủ 
trương đánh ngay khi chúng mới kéo vào vùng biển nước ta. Vì 
lợi thế của quân ta là thủy chiến, nếu để giặc kết hợp được ưu thế 
về kỵ, bộ với lực lượng thuyền chiến hùng hậu của chúng thì nhất 
định sẽ gây khó khăn cho ta. Trọng trách thực hiện chiến lược này, 
Trần Hưng Đạo giao cho Phó tướng Trần Khánh Dư đang chốt 
giữ ở Vân Đồn.
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Lúc đầu, Trần Khánh Dư không diệt được đạo quân của Ô 
Mã Nhi như dự kiến, nhưng ông đã sửa lỗi bằng một chiến công 
vang dội: Biết thuyền chiến của giặc đi qua tất thuyền lương của 
chúng sẽ theo sau, ông đã cho quân phục kích, tiêu diệt toàn bộ 
đoàn thuyền lương của giặc do tên cướp biển Trương Văn Hổ chỉ 
huy khiến sau đó đại quân thiếu lương ăn và hoàn toàn lâm vào 
thế bị động.
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Sau một thời gian loanh quanh truy 
đuổi vua Trần không được, lương thực 
của quân Nguyên đã bắt đầu cạn. Đói 
quá, lại thêm nghe tin thất bại của Trương 
Văn Hổ, Thoát Hoan đành phải chia quân 

thành hai đạo thủy bộ để rút về. Biết đã đến lúc phản công, Trần 
Hưng Đạo liền bố trí lực lượng tập kích giặc. Để chúng không 
còn nuôi mộng trở lại Đại Việt nữa, ông quyết định giáng cho 
chúng một đòn đích đáng. Vì thế sau khi cân nhắc, ông tập trung 
vào mục tiêu là đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi.
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Để quân bộ của Thoát Hoan không thể cứu ứng được cho 
quân thủy, Trần Hưng Đạo cho một lực lượng phục kích dọc theo 
đường rút của chúng. Số quân này không cần đánh những trận 
lớn, mà chỉ đào hầm, phá cầu, dùng tên tẩm độc bắn tỉa, hoặc ẩn 
hiện bất giờ đánh vỗ mặt rồi rút lui chớp nhoáng. Chiến thuật du 
kích của Trần Hưng Đạo đã làm cho cuộc trốn chạy của Thoát 
Hoan gian khổ không kể xiết, chúng chỉ còn mong được thoát 
chết mà về nước.
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Trong khi đó, phần lớn quân Đại Việt tập trung về hướng Bạch 
Đằng để thực hiện kế sách của vị Quốc công Tiết chế. Lâu nay, 
khi nghiền ngẫm cách đánh giặc của các anh hùng dân tộc, Trần 
Hưng Đạo rất tâm đắc với trận thủy chiến của Ngô Quyền trên 
sông Bạch Đằng. Lần này, ông cũng định mượn cách đánh của 
tiền nhân để chôn vùi quân giặc. Trước hết, để có thời gian chuẩn 
bị, Trần Hưng Đạo đã tổ chức nhiều chốt chặn giặc suốt dọc sông 
làm cho tốc độ hành quân của đoàn thuyền chiến Ô Mã Nhi chậm 
hẳn lại.
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SƠ ĐỒ BỐ tRÍ CÁC BÃi CỌC CỦA tRẦN hƯNg ĐẠO tRÊN SÔNg BẠCh ĐẰNg
(Đại cương lịch sử Việt Nam)

Sau đó, ông cho tuần sát kĩ khúc sông phía hạ lưu. Khác với thời 
Ngô Quyền, quân giặc từ phía biển kéo vào nên có thể chủ động 
trong việc mai phục. Lần này chúng lại từ trong sông đi ra. Mà khúc 
sông từ Lục Đầu đến cửa sông Chanh có nhiều nhánh đều ra được 
biển. Vì vậy ở những nhánh sông giặc có khả năng đi qua Trần 
Hưng Đạo đều bố trí một lực lượng đông đảo quân Đại Việt chốt 
giữ và nghi binh khiến chúng phải đi theo con đường ông vạch sẵn.
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Cuối cùng là việc bố trí trận địa cọc. Trần Hưng Đạo đã đi 
tìm hiểu từng luồng lạch để bố trí lực lượng mai phục, gặp từng 
người dân sống ven sông để hỏi về con nước lên xuống của thủy 
triều. Tương truyền ông đã dừng chân ở một quán nước bên bến 
đò Rừng và được bà hàng chỉ dẫn cặn kẽ từng giờ nước lên, nước 
xuống. Nhờ đó, ông đã chỉ huy việc cắm cọc và dự tính được thời 
điểm đánh giặc chính xác.
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Trong lần đi thám sát địa hình ấy, khi đi ngang qua sông Hóa 
(một nhánh của sông Thái Bình), con voi của ông sa lầy, không 
làm sao kéo lên được. Ông đành bỏ con thú lại. Con voi trung 
thành rống lên rồi chảy nước mắt như để tiễn biệt. Nhìn con vật 
có nghĩa đã từng xả thân cùng mình qua bao cuộc chiến, Trần 
Hưng Đạo bùi ngùi lên ngựa, trỏ tay xuống dòng sông mà thề 
rằng: “Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến 
sông này nữa”.
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Và ông đã thực hiện lời thề ấy một cách vẻ vang: Đánh tan 
6 vạn quân Nguyên cùng 400 thuyền chiến giặc trên sông Bạch 
Đằng, bắt sống được Ô Mã Nhi cùng các tướng lĩnh cao cấp 
khác(*). Chiến thắng Bạch Đằng là chiến công oanh liệt nhất của 
quân dân Đại Việt dưới thời Trần, và cũng là một trong những 
chiến công vang dội, góp phần viết nên những trang sử hào hùng 
của dân tộc. Với chiến thắng này, Quốc công Tiết chế Trần Hưng 
Đạo không chỉ là một người đức độ, chí nhân chí nghĩa mà còn là 
một vị tướng tài năng kiệt xuất.

(*) Xem tập Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba.
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Đất nước sạch bóng quân thù, vua và hoàng gia lại trở 
về Thăng Long trong niềm vui chiến thắng. Vì có công 
lớn trong ba lần đánh đuổi quân Nguyên, vì nhân cách 
cao cả của ông, Trần Hưng Đạo được phong làm Đại 
vương Thượng Quốc công (tước hàm của ông trước đây 
chỉ là vương và quốc công), đó là một chức vụ đầy quyền 
lực, chỉ ở dưới vua và Thượng hoàng. Còn nhân dân để 
tỏ lòng tôn kính, đã lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp.
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Tháng 6 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương lâm bệnh 
nặng. Vua Trần lúc bấy giờ là Trần Anh Tông, cũng là cháu ngoại 
của ông, thân hành đến thăm. Nhà vua hỏi: “Nếu có điều chẳng may 
xảy ra (tức việc Trần Hưng Đạo từ trần) mà bọn giặc phương Bắc 
lại sang xâm lược thì nên có kế sách đối phó như thế nào?”. Dù lúc 
ấy sức đã yếu, ông vẫn cố nói những lời tâm huyết với vị vua trẻ:

- Sao cho quân tướng cùng chung một bụng như cha với con 
thì mới dùng được. Thêm nữa, ngoài việc dụng binh, cũng phải dè 
dặt sức lực của dân, đừng quá lạm dụng, để làm cái kế sâu rễ bền 
gốc. Ấy là thượng sách của việc giữ nước vậy!
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Sau khi ông mất, nhà vua truy tặng chức Thái sư Thượng phụ 
Quốc công. Ông được nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi. Đền thờ 
Trần Hưng Đạo lâu đời nhất và cũng nổi tiếng nhất là đền Kiếp 
Bạc ở Hải Dương, nơi ông đã từng sống những tháng năm oanh 
liệt. Mặc dù ngày 20 tháng 8 âm lịch (ngày mất của Trần Hưng 
Đạo) mới là ngày lễ hội, nhưng trước đó, khách thập phương đã 
lũ lượt kéo về. Hàng ngàn con thuyền đậu chật bến sông gợi nhớ 
hình ảnh đoàn thuyền chiến của quân Đại Việt dưới sự thống lĩnh 
của vị Tiết chế oai hùng.

Bến thuyền Kiếp Bạc.
Ảnh: BQL di tích Kiếp Bạc
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Đền Bảo Lộc ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (cách thành phố  
Nam Định 5km) nơi quê hương dòng tộc thờ Trần Hưng Đạo

Ảnh: Trịnh Mạc

Đền thờ Trần Hưng Đạo thứ hai là ở Bảo Lộc, Xuân Trường, 
Nam Định. Đây là quê hương và cũng là nơi ông chào đời. Vào 
ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm, dân làng Bảo Lộc và các làng 
xung quanh đều kéo về làm lễ để tưởng nhớ vị tổ của dòng họ đã 
làm vẻ vang cho làng, cho nước. Tuy lễ hội không lớn như ở Kiếp 
Bạc nhưng cũng đủ lễ tế và rước kéo dài trong suốt ba ngày.
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Tại thành phố Hồ Chí Minh, đền thờ Trần Hưng Đạo lớn nhất 
phía Nam nằm trên đường Võ Thị Sáu, quận 3. Đền thờ này được 
xây vào năm 1932. Thoạt đầu đó chỉ là một kiến trúc nhỏ, lần 
hồi được sửa chữa, trùng tu và hiện nay đã trở nên bề thế. Cổng 
tam quan rực rỡ, sân đền rộng rãi, đại sảnh, nội điện uy nghi, cây 
cối xanh tươi. Hàng năm, vào ngày 20 tháng 8 âm lịch và dịp tết, 
hàng ngàn khách thập phương đến hành lễ, tỏ tấm lòng tri ân đối 
với người anh hùng dân tộc.

Cổng tam quan đền thờ Trần Hưng Đạo trên 
đường Võ Thị Sáu tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh: Lương Trọng Phúc
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Tượng Trần Hưng Đạo trong khuôn viên đền thờ ở đường Võ Thị Sáu, 
TP.HCM.               Ảnh: Lương Trọng Phúc

Không chỉ là vị tướng tài ba của đất nước, Trần Hưng Đạo còn 
được xếp vào hàng danh nhân quân sự thế giới. Hội nghị London 
vào năm 1984, bao gồm các nhà bác học và quân sự thế giới, dưới 
sự chủ trì của hoàng gia Anh quốc, công bố danh sách mười vị đại 
nguyên soái thế giới, trong đó có tên Trần Hưng Đạo. Nước Việt 
Nam tự hào có được một vị anh hùng như thế.
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Ảnh 1: Tranh dân gian Đông Hồ về Trần Hưng Đạo.
Ảnh 2: Đền Phù Ủng ở Kim Thi, Mỹ Hào, Hải Dương thờ Phạm Ngũ Lão.
               Ảnh: Đức Hòa
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Ảnh1:  Khúc sông Tràng Kênh nơi bố trí trận địa cọc của Trần Hưng Đạo nay 
vẫn còn dấu tích.

Ảnh 2:  Hai cây lim Giếng Rừng ở thị trấn Quảng Yên, di tích xếp hạng quốc 
gia trong quần thể di tích đại thắng Bạch Đằng.

                   Ảnh: Báo Nhân dân 1-4-1998
Ảnh 3: Tượng Trần Hưng Đạo thờ tại đền Bảo Lộc, TP Nam Định.
                   Ảnh: Đức Hòa
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Bài và ảnh soạn theo tài liệu của Ban quản lý di tích Kiếp Bạc
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Kiếp Bạc thuộc hương Vạn Kiếp, lộ Lạng Giang thời Trần; thời Nguyễn 
thuộc hai xã Vạn Yên (làng Kiếp) tổng Trạm Điền và xã Dược Sơn (làng Bạc) 
tổng Chi Ngại, nay thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kiếp Bạc có dãy núi Rồng hình tay ngai bao lấy một thung lũng trù phú 
và thơ mộng, nơi có nhiều di tích quý báu và những truyền thuyết ly kỳ về 
Trần Hưng Đạo. Tương truyền, ông đã lập phủ đệ và quân doanh ở đây từ 
sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất (1258). 
Qua nhiều năm nghiên cứu, thám sát, khai quật, các nhà khảo cổ đã phát 
hiện tại đây có nhiều di tích quan hệ đến Trần Hưng Đạo như: Từ Cũ, 
xưởng thuyền, đường Hành cung, Hồ Chân Bia, Hang Tiền, Hang Thóc, 
bình diện công trình kiến trúc, đồ gốm, vũ khí, tiền đồng, vật trang trí... 
Ngoài ra còn thấy một sân gạch hoa và nhiều nền nhà nối tiếp nhau chứng 
tỏ đây là một công trình kiến trúc lớn thuộc phủ đệ của Trần Hưng Đạo.

Đông nam Kiếp Bạc tiếp giáp vùng núi Phả Lại, Phượng Hoàng, Côn Sơn là 
những nơi có di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng từ thời Lý - Trần. Phía tây 
giáp sông Thương, một nhánh của sông Lục Đầu mà thời Trần có tên gọi là sông 
Bình Than. Phía bắc là thung lũng Vạn Yên rộng lớn có di tích lò gốm thời Trần, 
ở đây đã tìm thấy những bát đĩa men ngọc, men nâu hoa văn khắc chìm theo 
truyền thống Lý - Trần và nhiều tiền đồng trong đó có tiền Nguyên Phong thông 
bảo (1251-1258). Giáp thung lũng có sông Vang, tuy nhỏ mà sâu, tạo điều kiện 
cho thuyền bè vào sát chân núi. Hai nhánh núi Rồng tiến sát dòng sông Thương, 
nhánh phía bắc gọi là núi Bắc Đẩu, nhánh phía nam gọi là núi Nam Tào. Trên 
mỗi đỉnh núi còn dấu tích của một ngôi chùa cổ kính. Rừng Kiếp Bạc xưa bạt 
ngàn gỗ quý như lim, sến, táu cùng các loài thông, trúc xanh tốt quanh năm. 
Sông Lục Đầu thì lắm tôm nhiều cá, thuyền bè các nơi xuôi ngược.

Do có cống hiến to lớn cho dân tộc, ngay lúc sinh thời, Trần Hưng Đạo đã 
được lập đền thờ sống tại đây. Đền thờ ông sau được tôn tạo tại một khu đất ở 
trung tâm thung lũng dãy núi Rồng, gọi là đền Kiếp Bạc. Trải qua các triều đại 
sau này, đền vẫn được gìn giữ tôn nghiêm.
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SƠ ĐỒ Khu Di tÍCh LỊCh SỬ KiẾP BẠC
(Vẽ theo bản vẽ của BQL di tích Kiếp Bạc và bản vẽ của Phương Chi)

1. Đền Kiếp Bạc. 2. Giếng Mắt Rồng trong sân đền Kiếp Bạc. 3. Khúc sông 
xưa (khi chưa đắp đê 1972 trước mặt đền Kiếp Bạc) là hào nước phòng thủ của 
căn cứ Vạn Kiếp. 4. Đường độc đạo nối căn cứ với núi Trán Rồng. 5. Đường 
đắp sau này. 6. Đê đắp năm 1972 trước mặt đền.
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Tháng 2 năm 
1427, mặc dù cuộc 
kháng chiến chống 
giặc Minh đang 
ở giai đoạn quyết 
liệt, Lê Lợi vẫn sai 
Dương Thái Nhất 
sửa chữa đền và cấm 
chặt cây ở miếu. Trải 
nhiều thế kỷ gió mưa 
nhiệt đới và chiến 
tranh, các công trình 
kiến trúc ở Kiếp Bạc 
từ thời Trần và thời 
Lê đã bị hủy hoại, 
cây cảnh và rừng gỗ 
quý cũng không còn. 
Các công trình kiến 
trúc của khu đền hiện 
nay được trùng tu và 
tôn tạo vào thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), 
thực dân Pháp đã dỡ chùa Nam Tào, Hành lang và Trung từ Kiếp Bạc để xây 
dựng đồn bốt, chặt phá cây cổ thụ và cướp đi nhiều đồ tế tự quý giá. Hiện nay, 
chùa Nam Tào và Bắc Đẩu đã được khôi phục, tượng Nam Tào, Bắc Đẩu đã 
được rước về vị trí cũ.

Phía trước đền Kiếp Bạc là dòng sông Thương, giữa sông có một bãi đất hẹp 
và dài gọi là Cồn Kiếm. Dân gian cho rằng đó là thanh kiếm của Trần Hưng Đạo 
sau khi dẹp xong giặc Nguyên Mông đã đặt lại đấy để nhắc nhở người đời sau 
luôn cảnh giác trước họa xâm lăng.

Tượng Trần Hưng Đạo thờ tại đền Kiếp Bạc
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Tam quan đền từ xa nhìn vào như môt bức cuốn thư “lưỡng long triều nhật” 
bề thế, hoành tráng. Mặt trước tam quan có hai dòng chữ lớn, hàng trên là: “Giữ 
thiên vô cực” (sự nghiệp sống mãi với đất trời), hàng dưới là: “Trần Hưng Đạo 
vương từ” (đền thờ Trần Hưng Đạo). Dọc hai bên trụ là câu đối:

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí
Lục Đầu vô thủy bất thu thanh

Dịch là:
Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng
Lục Đầu vang dậy tiếng quân reo

Mặt sau tam quan có một hàng chữ lớn “vạn cổ thử giang sơn” (non nước 
ấy ngàn thu). Bên trong tam quan là sân đền lát đá xanh mở ra một không gian 
khoáng đạt. Giữa sân đền có nhà Bạc là nơi lễ trình trước khi vào đền chính. Hai 
bên sân có tả hữu Thành các và Giải vũ là nơi soạn lễ, chỉnh trang khăn chầu, áo 
ngự và nghỉ ngơi trước khi

Cồn kiếm trên sông Lục Đầu.
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Ảnh 1: Sông Thương trước cửa đền Kiếp Bạc.
Ảnh 2: Núi Rồng và đền Kiếp Bạc.
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Ảnh 1: Tam quan đền Kiếp Bạc.
Ảnh 2: Mái đao đền Kiếp Bạc.



95

làm lễ. Giữ sân có giếng Rồng quanh năm nước đầy trong vắt. Tương truyền 
lúc sinh thời, Hưng Đạo Vương có nuôi một con chó rất khôn. Khi con chó bỏ 
nhà đem con từ thung trong (nơi ở cũ của Trần Hưng Đạo) ra thung ngoài, ông 
linh cảm có điều gì khác lạ nên truyền cho Yết Kiêu cùng đi tới chỗ con chó để 
xem xét.

Ra tới thung ngoài, Hưng Đạo Vương rất ngạc nhiên thấy nơi mẹ con đàn 
chó nằm là ở giữa một thung lũng rộng lớn, bằng phẳng, um tùm lau sậy rất 
thuận lợi cho việc xây dựng quân doanh, huấn luyện quân sĩ. Còn Yết Kiêu thì 
thấy cách chỗ đàn chó không xa lấp lánh một vệt sáng. Ông ngạc nhiên đến gần 
thì phát hiện ra một vũng nước tròn, sâu, trong vắt. Múc nước uống thử, Yết 
Kiêu thấy nước ngọt mát khác hẳn các giếng thường dùng. Ông mời Hưng Đạo 
Vương tới uống thử. Hưng Đạo uống xong thấy khoan khoái lạ thường. Biết đây 
là nguồn nước chảy từ các mạch của dãy núi Rồng, Trần Hưng Đạo chắp tay vái 
tạ thiên thần, thổ địa đã ban cho nguồn nước quý.

Trở về, Trần Hưng Đạo quyết định chuyển phủ đệ từ thung trong ra thung 
ngoài và giao cho gia tướng Yết Kiêu khơi sâu và mở rộng thêm vũng nước rồi 
dùng gạch đá kè thành giếng để giữ nguồn nước quý cho mọi người sử dụng.

Từ khi có giếng nước, mọi người kéo về rất đông, ai cũng muốn được uống 
nước giếng để tăng thêm tài trí và sức mạnh. Chẳng mấy chốc, nơi đây trở thành 
một vùng đông đúc và trù phú. Giếng nước nằm giữa thung do mạch ngầm của 
dãy núi Rồng chảy ra nên được gọi là giếng Mắt Rồng.

Đền chính có Tiền tế, Trung từ, Hậu cung, kiến trúc đao trồng ống muống 
theo kiểu chữ Đinh (T). Tiền tế là nơi khách tiến lễ trình. Tiếp đến là Trung từ 
có thờ 4 cỗ ngai và bài vị 4 người con trai của Trần Hưng Đạo là Trần Quốc 
Hiến, Trần Quốc Nghiễn, Trần Quốc Tảng, Trần Quốc Uy. Cạnh đó là ban thờ 
Phạm Ngũ Lão. Thượng điện (còn gọi là Hậu cung) có 4 ban thờ: Đức Thánh 
Trần Hưng Đạo, Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành công chúa (phu nhân 
Trần Hưng Đạo), Đệ Nhất Khâm Từ Hoàng Thái hậu Quyên Thanh công chúa 
(con gái lớn Trần Hưng Đạo và là hoàng hậu vua Trần Nhân Tông), Đệ Nhị
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Ảnh 1: Nhà Bạc đền Kiếp Bạc.
Ảnh 2: Giếng Mắt Rồng ở sân đền Kiếp Bạc.
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Nhà Chè đền Kiếp Bạc.

Nữ Đại Hoàng Anh Nguyên Quận chúa (con gái thứ hai, tương truyền là con 
nuôi, vợ Phạm Ngũ Lão). Các tượng đồng đặt trong khám thờ lớn sơn son thếp 
vàng, chạm long, ly, quy, phượng và tùng, cúc, trúc, mai mềm mại, biến hóa 
sinh động.

Ngoài ra, trong đền còn có các đồ thờ hoành phi, câu đối, đại tự, long xà, 
bát bửu, sắc phong của các triều đại càng tôn thêm vẻ uy linh và thành kính.

Đặt chính giữa nhà trưng bày của di tích Kiếp Bạc (xây dựng năm 
1979) là đôi xương chân voi. Khách hành hương rất nhiều người đã tới 
xoa vào đôi xương này để cầu mong được bình an, mạnh khỏe. Theo 
truyền thuyết, đây là đôi xương chân của con voi chiến do Dã Tượng 
huấn luyện, đã từng cùng Trần Hưng Đạo xông pha chiến trận, lập 
nhiều chiến công lớn và rất có nghĩa với chủ. Về sau, nhân dân đã tạc con 
voi đá để thờ. Người đời sau tìm thấy đôi xương chân voi liền dâng
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SƠ ĐỒ tƯỢNg thỜ KiẾP BẠC
Chú thích:
1.  Tượng Trần Hưng Đạo.
2.  Thiên Thành công chúa, 

phu nhân Trần Hưng Đạo.
3.  Công chúa Quyên Thanh, 

con gái lớn Trần Hưng 
Đạo, hoàng hậu vua Nhân 
Tông.

4.  Anh Nguyên quận chúa, 
phu nhân Phạm Ngũ Lão.

5. Phạm Ngũ Lão.
6. Ban thờ Nam Tào.
7. Ban thờ Bắc Đẩu.

Gian giữa Tiền tế đền Kiếp Bạc.
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về đền Kiếp Bạc. Đôi xương chân voi này to, cao, nhiều người xoa xin lộc nên 
đến nay hai đầu xương đã nhẵn bóng.

Sinh Từ còn có tên là Từ Cũ, chính là đền được vua Trần Nhân Tông cho lập 
để thờ Trần Hưng Đạo lúc ông còn sống. Nhiều đợt khai quật của ngành Khảo 
cổ học tại khu vực đền Kiếp Bạc và xung quanh đã tìm thấy nền móng của Sinh 
Từ. Ở đây có nhiều vỉa gạch, đá tảng và hàng chục mét khối ngói mũi hài, mũi 
vuông phế thải. Sinh Từ được xây dựng ở thung trong trên nền đất cũ của phủ 
đệ Trần Hưng Đạo, cách đền Kiếp Bạc hiện nay khoảng 800m về phía đông. 
Từ Sinh Từ đến đền hiện nay là một đường mòn chạy qua một đèo nhỏ, có tên 
Đường Mòn Gánh Gạch.

Phía sau đền là núi Rồng (còn có tên là núi Trán Rồng), trong 
vùng hồ lớn của núi Rồng, cách đền Kiếp Bạc 300m về phía đông

Đôi xương chân voi đặt tại nhà trưng bày của đền Kiếp Bạc.
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một ao lớn rất sâu gọi là Ao Cháo. Tương truyền Ao Cháo xưa được Hưng Đạo 
Vương cho đào để chứa nước sạch theo một đường máng dẫn nước từ núi Rồng 
chảy ra dùng cho việc nuôi quân nên còn gọi là Hồ Máng Nước. Giữa Hồ Máng 
Nước còn có Sinh Bia do vua Trần Anh Tông dựng và đặt tên để ghi lại những 
chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông của Trần 
Hưng Đạo. Tương truyền lúc mới dựng, Sinh Bia cao, to, chạm trổ rất tinh xảo 
gồm có bia và chân bia nằm sừng sững trên một gò cao giữa Hồ Máng Nước. 
Nhưng trải qua thời gian, bia bị mai một, chỉ còn lại chân bia nên Hồ Máng 
Nước còn được gọi là Hồ Chân Bia. Năm 1972, khi tiến hành nghiên cứu, khai 
quật ở Ao Cháo, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những khối đã xanh có dấu vết 
chân bia bị vỡ mòn và các đầu gỗ lớn cùng một số gạch ngói dùng xây nền móng 
Sinh Bia. Các hiện vật trên đều được xác định có niên đại từ thời Trần.

Cách đền Kiếp Bạc về phía đông nam 100m có quả đồi tròn nhỏ rộng khoảng 
1ha gọi là Viên Lăng. Khảo cổ học cho thấy nơi này đã từng có công trình kiến 
trúc. Dân gian cho rằng đây là nơi an táng của Trần Hưng Đạo. Theo truyền 
thuyết, đám tang của ông có 70 cỗ quan tài xuất phát cùng một giờ, đưa tang cùng 
một lúc, gia thuộc của ông cũng chia nhau mỗi người theo một đám. Trên Nam 
Tào có một ngọn núi nhỏ, dân gian cũng gọi là Núi Lăng (núi mộ Trần Hưng 
Đạo). Ở đây cũng phát hiện được gạch, ngói và nhiều hiện vật có từ thời Trần.

Dãy núi Nam Tào còn gọi là Dược sơn, tương truyền một lần, sau khi duyệt 
đội thủy quân trở về tư dinh, đến đây, Hưng Đạo Vương gặp một ông già râu 
tóc bạc phơ, vai đeo túi cói, dáng đi nhanh nhẹn khác thường. Được biết ông lão 
vào núi tìm thuốc, Trần Hưng Đạo ngỏ ý muốn có một vườn thuốc Nam để trị 
bệnh cho quân sĩ và bà con trong vùng. Ông già trao cho Trần Hưng Đạo một 
cây thuốc quý có thể sử dụng cả thân, vỏ, lá để chữa bệnh. Trần Hưng Đạo giao 
cho Phạm Ngũ Lão đem trồng và nhân giống thật nhiều. Quả nhiên, cây thuốc 
chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, mọi người tôn phong là Thần dược. Từ đó, 
Trần Hưng Đạo kêu gọi các danh y trong nước tuyển chọn thêm nhiều loại cây 
thuốc Nam quý từ các nơi, biến vùng núi Nam Tào thành vườn dược liệu tươi 
tốt. Như câu ca còn truyền lại:
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Ảnh 1: Di tích Sinh Từ (Từ Cũ).
Ảnh 2: Khu di tích Ao Cháo (Hồ Chân Bia).
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Ảnh 1: Di tích Dược Sơn.
Ảnh 2 và 3: Kiếp Bạc trong ngày hội.

Dược Lĩnh hoa thơm cỏ lạ thường
Biết chăng, chăng biết thuốc thần tiên

Trong kháng chiến chống Pháp, vườn thuốc bị phá, hiện chỉ còn những cây 
nhỏ nhưng đều là những vị thuốc quý hiếm. Vườn thuốc được xếp vào Linh Chi 
bát cổ (dược linh cổ viên).

Sau này miền Bắc được giải phóng (1955), Nhà nước ta đã xếp hạng đền 
Kiếp Bạc và bỏ nhiều kinh phí kết hợp với sự đóng góp công sức của nhân dân 
để tu sửa, tôn tạo lại đền như: đắp đê chống lụt (1972), xây dựng Nhà trưng bày, 
Trung từ (1979), xây dựng lại Hành lang (1984)... Ngoài ra, còn có nhiều tập thể, 
cá nhân và cả đồng bào Việt kiều về thăm đất nước đã tự nguyện đóng góp tiền và 
những đồ tế tự có giá trị, làm cho di tích ngày càng khang trang với mong muốn 
Kiếp Bạc trở thành một khu di tích lịch sử - văn hóa và thắng cảnh bậc nhất, xứng 
đáng với nhân cách, đức độ của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và những 
chiến công oanh liệt chống ngoại xâm mà ông đã đóng góp cho đất nước cách 
đây mấy thế kỉ.
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