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LỜI NGỎ PROLOGUE 

 
The Status of Field Marshal Trần Hưng Ðạo, 
The Patron Saint of the Republic of Vietnam 
Navy, nearby the Bạch Ðằng River in Saigon, 
Vietnam 

 
Tượng Nguyên Soái Trần Hưng Ðạo, Thánh Tổ 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, gần bến sông 
Bạch Đằng ở Sài Gòn, Việt Nam 

Trần Hưng Ðạo, a military mandarin of royal 
blood, was a Vietnamese national hero under 
the Trần dynasty (1225-1400). In March 1288, 
his outnumbered troops vanquished a Mongol 
invasion force at a battle on the Bạch Ðằng 
River. This battle is one of the most celebrated 
military achievements in Vietnamese history. 
Legend has it that Trần Hưng Ðạo ordered his 
forces to attack the Mongol fleet of 500 boats 
under Field Marshal Ô Mã Nhi's command as it 
sailed on the Bạch Ðằng River at high tide. He 
then ordered a tactical retreat in order to lure 
the Mongols into further fighting until low tide 
when the Mongol fleet fell into a field of steel-
tipped bamboo stakes embedded in the 
riverbed. About 100 boats were captured and 

Trần Hưng Ðạo, một vị tướng quan thần mang 
dòng máu hoàng tộc, là một anh hùng dân tộc 
Việt Nam dưới triều đại Trần (1225-1400). Vào 
tháng 3 năm 1288, quân đội của ông đã tiêu 
diệt một lực lượng xâm lược của Mông Cổ 
đông gấp mấy lần tại một trận chiến trên sông 
Bạch Đằng. Trận chiến này là một trong những 
chiến thắng quân sự nổi tiếng nhất trong lịch sử 
Việt Nam. Truyền thuyết kể rằng Trần Hưng 
Ðạo đã ra lệnh cho lực lượng của mình tấn 
công hạm đội Mông Cổ gồm 500 chiếc thuyền 
dưới sự chỉ huy của Nguyên Soái Ô Mã Nhi 
trên sông Bạch Đằng khi thủy triều lên. Sau đó, 
ông ra lệnh rút lui chiến thuật để lôi kéo quân 
Mông Cổ tiếp tục chiến đấu cho đến khi thủy 
triều xuống thì hạm đội Mông Cổ bị mắc cạn 
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the rest were sunk to the bottom of the river. trong một cánh đồng cọc tre có mũi thép đặt 
dưới lòng sông. Khoảng 100 chiếc thuyền bị 
tịch thu và phần còn lại chìm xuống đáy sông. 

Trần Hưng Ðạo's exploits have inspired 
subsequent generations of Vietnamese patriots. 
He is remembered as the very embodiment of 
honor, courage, and commitment. Prior to April 
30, 1975, the people of the Republic of 
Vietnam named one of the major streets in the 
capital city of Saigon after him and built a 
small temple dedicated to him on Hiền Vương 
St., a block northeast of the Mạc Ðỉnh Chi 
Cemetery. In addition, the men and women of 
the Republic of Vietnam Navy (January 1, 1955 
– April 30, 1975) venerated him as their patron 
saint for his renowned military strategy and 
tactics - relentlessness in combat and 
resourcefulness in command. 

Kỳ công này của Trần Hưng Ðạo đã là nguồn 
cảm hứng cho các thế hệ Việt Nam yêu nước 
mai sau. Ông được nhớ đến như là hiện thân 
của danh dự, can đảm, và cam kết. Trước ngày 
30 tháng 4 năm 1975, người dân Việt Nam 
Cộng Hòa đã đặt tên ông cho một trong những 
con đường lớn ở thủ đô Sài Gòn, và xây một 
ngôi đền nhỏ dành riêng cho ông trên đường 
Hiền Vương, về phía Đông Bắc của Nghĩa 
Trang Mạc Đỉnh Chi. Ngoài ra, những người 
lính & sĩ quan của Hải Quân Việt Nam Cộng 
Hòa (1 tháng 1 năm 1955 - 30 tháng 4 năm 
1975) đã tôn sùng ông là vị Thánh Tổ vì chiến 
lược và chiến thuật quân sự nổi tiếng của ông - 
chiến đấu không nương tay và tháo vát về chỉ 
huy. 

 
Trần Hưng Ðạo Temple on Hiền Vương St., 

Saigon, Republic of Vietnam 

 
Đền thờ Trần Hưng Ðạo trên đường Hiền 
Vương, thủ đô Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa 
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Not long ago I came across on the bookshelf of 
my late father - a former Republic of Vietnam 
Navy officer - a booklet that is a collection of a 
few Vietnamese stories about Trần Hưng Ðạo 
(Reference 1). The stories about him are legion 
and now legend. The booklet must have been a 
souvenir of one of my late father's pilgrimages 
to Trần Hưng Ðạo Temple in North Vietnam 
during his lifetime. I believe the patron saint of 
the Republic of Vietnam Navy interceded for 
my late father and his men in the battle of the 
Paracels against foreign invasion on Friday 
morning, January 19, 1974, between the Navies 
of the Republic of Vietnam and the People's 
Republic of China. 

Cách đây không lâu, tôi tình cờ thấy trên kệ 
sách của người thân phụ quá cố của tôi - một 
cựu sĩ quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa - 
một cuốn sách sưu tập một vài câu chuyện về 
Trần Hưng Ðạo (tài liệu tham khảo 1). Những 
câu chuyện về ông nhiều vô số kể và bây giờ là 
huyền thoại. Cuốn sách nhỏ này hẳn là một 
món quà lưu niệm của một trong những chuyến 
hành hương của người thân phụ quá cố của tôi 
đến đền thờ Trần Hưng Ðạo ở miền Bắc Việt 
Nam trong lúc sinh thời. Tôi tin rằng vị Thánh 
Tổ của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã che 
chở cho người thân phụ quá cố của tôi và 
những sĩ quan, thủy thủ dưới quyền ông trong 
trận hải chiến Hoàng Sa chống ngoại xâm vào 
sáng Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 1974, giữa 
hải quân của Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa 
Nhân Dân Trung Quốc. 

The people of the Republic of Vietnam strongly 
protested this blatant Chinese invasion.  
Meanwhile, the Hanoi government and its 
rebels in the South, the National Liberation 
Front, at the time was very quiet for an obvious 
reason: they had sold their country to China for 
their service to the international Communist 
movement directed by Beijing, China and 
Moscow, Russia. 

Nhân dân Việt Nam Cộng Hòa phản đối mạnh 
mẽ cuộc xâm lược trắng trợn này của Trung 
Quốc. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội và 
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vào thời điểm 
đó rất im lặng vì một lý do rõ ràng: họ đã bán 
đất nước Việt Nam cho Trung Quốc để phục vụ 
cho phong trào Cộng Sản quốc tế do Bắc Kinh, 
Trung Quốc và Moscow, Nga chỉ đạo. 

Making available the recollections of one of 
Vietnam's greatest national heroes is my 
motivation for the English translation of the 
booklet. 
 
Today, on the occasion of the 699th 
anniversary of Trần Hưng Ðạo's death (August 
20, 1300 lunar calendar), the following English 
translation is dedicated to 
 

The loving memory of my late father, 
Navy Captain Hà Văn Ngạc, a twenty-
year career Navy man who proudly 
served his country, the Republic of 
Vietnam, from May 1955 to April 30, 
1975. 

 

Phổ biến rộng rãi cuốn sách hồi ký của một 
trong những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của 
Việt Nam là động lực thúc đẩy tôi dịch sang 
Anh Ngữ cuốn sách này. 
 
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 699 năm ngày giỗ 
của Thánh Tổ Trần Hưng Ðạo (ngày 20 tháng 8 
năm 1300 Âm Lịch), bản dịch Anh Ngữ sau 
đây được dành để tưởng nhớ: 
 

Đến kỷ niệm thương yêu của người 
thân phụ quá cố của tôi, Đại Tá Hà 
Văn Ngạc, một người sĩ quan Hải 
Quân hai mươi năm quân ngũ, tự hào 
phục vụ đất nước Việt Nam Cộng 
Hòa, từ tháng 5 năm 1955 cho đến 30 
tháng 4 năm 1975. 
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Captain Hà Văn Ngạc (1935-1999) 
Republic of Vietnam Navy  

 
The men and women of the Republic of 
Vietnam Navy (January 1, 1955 - April 
30, 1975) for their patriotism and pride 
in the service of freedom and the 
defense of their country's territory. 

 
Đại Tá Hà Văn Ngạc (1935-1999) 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 

 
Đến tất cả các sĩ quan & thủy thủ của 
Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (1 
tháng 1 năm 1955 - 30 tháng 4 năm 
1975) về lòng yêu nước và niềm tự 
hào của họ trong việc phục vụ lý 
tưởng tự do và bảo vệ lãnh thổ của 
đất nước. 

 
Chi Manh Ha 
Grapevine, Texas, U.S.A. 
Wednesday, September 29, 1999 (August 20, 
1999 lunar calendar) 
haiquantrungduong@yahoo.com 

 
Hà Mạnh Chí 
Grapevine, Texas, U.S.A. 
Thứ Tư, ngày 29 tháng 9 năm 1999 (20 tháng 8 
năm Âm Lịch 1999) 
haiquantrungduong@yahoo.com 
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Do có công lớn đối với dân tộc, đối với triều đình nhà Trần, 
ngay từ lúc sinh thời Trần Hưng Ðạo đã được nhân dân ta tôn 
vinh lập đền thờ, gọi là Sinh Từ. Sau khi ông qua đời, đền thờ 
ông được mở rộng tại một khu đất trung tâm thung lũng Kiếp 
Bạc. Qua các triều đại Trần, Lê, Nguyễn, đền thờ ông vẫn tôn 
nghiêm. Nhưng rồi qua nhiều thời kỳ chiến tranh, lụt lũ, mưa 
nắng đã dần dần hủy hoại những công trình kiến trúc thời 
Trần, thời Lê. Ðền Kiếp Bạc hiện nay là ngôi đền được khôi 
phục vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Trong kháng chiến 
chống Pháp (1946-1954), giặc Pháp đã đốt phá Trung Từ, dỡ 
hành lang, dỡ chùa Nam Tào, chùa Bắc Ðẩu để xây dựng đồn 
bốt. Chúng còn chặt phá cây cổ thụ, cướp đi nhiều đồ tế tự 
quí giá. Mấy chục năm qua, nhà nước đã xếp hạng bảo vệ di 
tích Kiếp Bạc, đầu tư kinh phí, nhân dân địa phương và đồng 
bào cả nước đã đóng góp nhiều công của đắp đê phòng lụt, tu 
sửa, tôn tạo khu di tích. Ðến ngày nay, một số công trình tiếp 
tục được khôi phục, theo dáng dấp kiến trúc thời Trần, làm 
cho đền Kiếp Bạc xứng với sự ngưỡng mộ của nhân dân. 
 

 

Because of his distinguished 
services to his country and the 
Trần dynasty, during his lifetime 
Trần Hưng Ðạo was so 
venerated by the Vietnamese 
people that they built a temple 
called Living Mandarin's Temple 
to worship him. After his 
passing, his temple was 
expanded in an area in the 
middle of the Kiếp Bạc Valley. 
Throughout the Trần, Lê, and 
Nguyễn dynasties, his temple 
was solemnly maintained. 
However, many periods of war, 
flood, and bad weather have 
gradually destroyed this 
architectural monument of the 
Trần and Lê dynasties. Kiếp Bạc 
Temple of today is the one 
restored at the end of the 19th 
century and the beginning of the 
20th century. During the war of 
resistance against the French 
colonialists (1946-1954), the 
French set fire to the temple's 
main sanctuary, dismantled its 
gallery, and took Nam Tào and 
Bắc Ðẩu pagodas to pieces to 
build a military post. They also 
chopped the temple's many 
secular trees and stole valuable 
worship objects. The past several 
years, the government of 
Vietnam has invested much 
capital in preserving Kiếp Bạc 
Temple. Local people and their 
fellow countrymen have 
contributed money and labor to 
embank and repair the temple.  
To date, a number of 
preservation projects aiming to 
restore the temple to the 
architectural appearance of the 
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Trần period continue, enabling 
Kiếp Bạc Temple to become 
worthy of the Vietnamese 
people's deferential regard for 
Trần Hưng Ðạo. 

Trước tam quan đền Kiếp Bạc hiện vẫn ghi đậm nét đôi câu 
đối bằng chữ Hán: 

Kiếp Bạc Temple's three-
entrance gate is still engraved 
with the following parallel 
sentences in bold Chinese 
characters: 

Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí 
Lục Ðầu vô thủy bất thu thanh 
(Vạn Kiếp núi lồng hình kiếp dựng 
Lục Ðầu vang dội tiếng quân reo) 

(Vạn Kiếp is surrounded by high 
and immense mountain 
Lục Ðầu echoes the sound of 
troops' shout for joy) 

Ðôi câu đối đã mô tả được cái hùng khí của núi sông vùng 
Kiếp Bạc. Kiếp Bạc là tên ghép hai xã Vạn Yên (làng Kiếp) 
và Dược Sơn (làng Bạc). Thời Trần, Kiếp Bạc thuộc hương 
Vạn Kiếp, lộ Lạng Giang. Nằm ở phía Tây Nam của vùng núi 
Ðông Bắc, hai nhánh núi Rồng như hình tay ngai tiến ra sát 
dòng sông thì dừng lại, tạo ở khoảng giữa thành một thung 
lũng vừa kín đáo, vừa hiểm trở, rất lợi cho việc dụng binh. 
Hai nhánh núi Rồng: nhánh phía Nam được gọi là Nam Tào, 
nhánh phía Bắc được gọi là Bắc Ðẩu. - khoảng giữa thung 
lũng là nơi Trần Hưng Ðạo đặt đại bản doanh. Sau này, trên 
khoảng đất đó là đền chính. Còn trên ngọn Nam Tào và ngọn 
Bắc Ðẩu đều được dựng chùa. 

The two parallel sentences above 
describe the majesty of river and 
mountain in Vạn Kiếp. Kiếp Bạc 
is a compound name of two 
villages: Vạn Yên (Kiếp village) 
and Dược Sơn (Bạc village). 
During the Trần dynasty, Kiếp 
Bạc belonged to Vạn Kiếp 
village, Lạng Giang district.  
Both branches of Mt. Rồng, one 
lying southwest and the other 
northeast, resembling the palm 
of a hand advance very close to 
the bank of the Lục Ðầu River. 
They create a valley in between, 
not only close but also difficult 
of access, good for deploying 
combat troops. The southwestern 
branch of Mt. Rồng is called Mt. 
Nam Tào, and the northeastern 
one is Mt. Bắc Ðẩu.  Trần Hưng 
Ðạo set up his general 
headquarters right in the middle 
of the valley. Later, the temple 
was built in that valley. Two 
pagodas were built on the top of 
Mt. Nam Tào and Bắc Ðẩu, 
respectively. 

Ðứng trên ngọn Nam Tào hay Bắc Ðẩu mà phóng tầm mắt về 
bốn phương tám hướng ta mới thấy hình thế sông núi ở nơi 
này thật là vừa ngoạn mục, vừa hiểm yếu, càng thêm khâm 
phục con mắt tinh tường của ông cha ta. Kiếp Bạc nằm trên 

Standing on the summit of Mt. 
Nam Tào or Bắc Ðẩu and 
hurling our eyesight at the far 
corners of the earth, we would 
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sông Lục Ðầu, đời Trần gọi là sông Bình Than. Dải sông chỗ 
này là nơi hội tụ của sáu dòng sông: Sông Cầu, Sông 
Thương, Sông Lục Nam, Sông Ðuống, Sông Kinh Thày, 
Sông Bình Than. Phía Ðông Nam có núi Phả Lại, nay đã san 
gạt xây dựng nhà máy điện Phả Lại.  Phía Ðông là các dãy 
Côn Sơn, Phượng Hoàng, là những nơi có nhiều di tích lịch 
sử và thắng cảnh nổi tiếng từ thời Lý-Trần. Lui xuống phía 
dưới là khu di tích bến Bình Than, nơi vua Trần hội nghị với 
các vương hầu, các quan của triều đình bàn việc chống giặc 
(tháng 11 năm 1282). Nhìn lên phía Bắc, nơi sông Lục Nam, 
sông cầu uốn lượn giữa các triền núi, gần kề Vạn Kiếp là 
vùng thung lũng bãi bồi, nơi diễn ra một trận đánh lớn, chôn 
vùi hàng vạn quân chủ lực của tướng Thoát Hoan, kết thúc 
cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai (năm 
1285). 
 

recognize that the conformation 
of river and mountain in this 
area is not only pleasant to the 
eyes but also very difficult of 
access. We all the more would 
feel deep admiration for the keen 
eyesight of our forefathers. Kiếp 
Bạc lies near the Lục Ðầu River 
(the Bình Than River during the 
Trần dynasty). This stretch of 
river is the intersection of six 
rivers: The Cầu River, Thương 
River, Lục Nam River, Ðuống 
River, Kinh Thày River, and 
Bình Than River.  Southeast of 
Kiếp Bạc is Mt. Phả Lại that 
nowadays is being leveled to 
build a hydroelectric power 
plant. East of Kiếp Bạc is Mt. 
Côn Sơn and Phượng Hoàng 
where there have been many 
historical landmarks and well-
known scenic spots since the Lý-
Trần dynasties. Further down is 
Bình Than ferry, another 
historical landmark, where the 
Trần court held a conference 
with its high-ranking aristocrats 
and mandarins to exchange 
views on how to fight the 
Mongol aggressors (November 
1282). Looking up north towards 
the Lục Nam River, a 
meandering river through 
mountainside, nearby Vạn Kiếp 
is a valley of accreted land 
where a large battle took place, 
burying several thousand 
soldiers of General Thoát Hoan's 
army.  This battle brought to an 
end the second war of resistance 
against the Mongol aggressors 
(1285). 
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Từ Kiếp Bạc có nhiều đường bộ và đường sông thuận tiện. 
Từ đây, dong buồm có thể về kinh thành Thăng Long chỉ nửa 
ngày đường.  Từ đây xuôi ra biển, lên biên ải phía Bắc, 
xuống đồng bằng đều nhanh chóng.  Các thung lũng xanh 
quanh vùng Lục Ðầu giang có khả năng tập kết hàng chục 
vạn quân thủy, quân bộ. Vùng rừng Kiếp Bạc xưa kia có 
nhiều gỗ quí, muông thú. Sông Lục Ðầu nhiều tôm cá. Nhân 
dân ở đây giàu tinh thần thượng võ, từng đóng góp nhiều 
nhân tài vật tài lực cho kháng chiến. Sau kháng chiến chống 
quân Nguyên thắng lợi, Trần Hưng Ðạo không ở Thăng 
Long, mà lại trở về phủ đệ cũ của mình ở thung lũng Vạn 
Kiếp bên Lục Ðầu giang hùng vĩ và thơ mộng. Ông tạ thế ở 
đây vào ngày 20 tháng 8 năm Hưng Long thứ tám (1300).  
Thi hài ông tương truyền táng tại Viên Lăng, nhưng cho đến 

From Kiếp Bạc there are many 
favorable roads and rivers. A trip 
in a sailing craft from here to the 
capital city of Thăng Long takes 
only half a day. A trip from here 
to the South China Sea, up to 
Vietnam's northern border with 
China, or down to the Red River 
Delta is quick. All of the green 
valleys around the Lục Ðầu 
River are capable of assembling 
tens of thousands of naval and 
ground forces. Kiếp Bạc Temple 
was once an old and dense forest 
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nay các nhà khảo cổ vẫn chưa biết đích xác ngôi mộ Trần 
Hưng Ðạo được đặt ở đâu. Trải qua nhiều cuộc khai quật, 
người ta đã phát hiện ra nhiều hiện vật quý đời Trần, phát 
hiện những đại địa danh có ghi trong lịch sử như Dược Sơn, 
Xưởng Thuyền, Hang Tiền, Hang Thóc nhưng phần mộ của 
vị Hưng Ðạo Ðại Vương thì vẫn còn nằm trong tầng sâu bí 
mật. Phải chăng vị dũng tướng linh thiêng thực hiện ý 
nguyện "Công Thành Thì Thân Thoái", ngay trước khi tạ thế 
ông đã không muốn cho người đời sau được biết nơi an nghỉ 
cuối cùng? 
 

 

full of precious timbers and wild 
animals.  The Lục Ðầu River is 
well stock with shrimps and 
fishes. People here are rich in 
martial spirit; they once made 
their contribution to the war of 
resistance. After his three-time 
victory over the Mongols, Trần 
Hưng Ðạo did not stay at Thăng 
Long, instead he returned to his 
old residence in the Vạn Kiếp 
Valley near the imposing and 
beautiful Lục Ðầu River. In the 
8th Hưng Long year (1300) he 
passed away on August 20 (lunar 
calendar).  It has been 
transmitted by oral tradition that 
his remains were interred at Viên 
Lăng (Trần Hưng Ðạo's 
mausoleum), but until now 
archaeologists have not 
pinpointed the tomb of Trần 
Hưng Ðạo. Through many 
excavations, the archaeologists 
have discovered many valuable 
artifacts of the Trần dynasty, a 
few great place names recorded 
in historical documents such as 
Dược Sơn, Xưởng Thuyền, 
Hang Tiền, Hang Thóc. 
However, the tomb of Trần 
Hưng Ðạo still lies secretly 
under many layers of earth. 
Could it be that this divinely 
brave general who had made his 
way in life carried out his 
aspiration of a recluse that right 
before his passing, he did not 
want his future generations to 
know his last resting place? 

Sau ba lần đại phá Nguyên Mông tiếng tăm Ðại Việt cùng tên 
tuổi của Hưng Ðạo Vương vang xa bốn cõi. Lịch sử nhà 
Nguyên, sử biên niên Irắc - một nước ở vùng Trung Ðông - 
cũng nhắc tên ông đầy vẻ kiêng nể và kính trọng. Mảnh đất 
Kiếp Bạc gắn bó cả một đời của ông trở thành mảnh đất 
thiêng. 

After demolishing the Mongols 
three times, the Vietnamese 
Kingdom had a wide reputation 
all over the world and Trần 
Hưng Ðạo became a person of 
far-reaching fame. The Mongol 
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books of history and Iraqi book 
of annals - a country in the 
Middle East - wrote about him 
with respect and admiration. The 
plot of land at Kiếp Bạc deeply 
attached to him throughout his 
life became sacred. 

Hàng năm đến ngày mất của ông dân gian mở hội ở những 
nơi mà ông để lại dấu tích. Khách hành hương nườm nượp đổ 
về Kiếp Bạc. Nhiều truyền thuyết về ông. Dòng truyền thuyết 
bắt nguồn từ lòng yêu quý kính trọng ông của nhân dân ta. 

Every year on the anniversary of 
his death the broad masses of the 
people open festivals 
everywhere he left his visible 
traces. Pilgrims flock to Kiếp 
Bạc Temple. There are so many 
stories about him based on oral 
tradition. These stories 
originated from the love and 
respect of his people. 

Chúng tôi xin giới thiệu "Ðền Kiếp Bạc và truyền thuyết" với 
du khách đến thăm. 
 
Nguyễn Phúc Lai (theo tài liệu của T.B.H.) 
 

 

We are pleased to introduce 
"Kiếp Bạc Temple and Its 
Legend" to you, the tourist. 
 
Nguyễn Phúc Lai (according to 
the document of T. B. H.) - 
English translation by Hà Mạnh 
Chí (Grapevine, Texas, U.S.A.) 
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Vị Trí Ðền Kiếp Bạc. Tương truyền đền Kiếp Bạc xưa là 
rừng già rậm rạp có nhiều muông thú. Hưng Ðạo Vương 
Trần Quốc Tuấn lập đại bản doanh trong một thung lũng 
lớn. Tại đây người có nuôi một con chó để săn thú lúc nhàn 
rỗi. Con chó rất khôn, và có nghĩa với chủ. Người rất yêu 
con vật đó và luôn cho theo bên mình. 

It has been transmitted by oral 
tradition that Kiếp Bạc Temple 
was formerly an old and dense 
forest full of wild animals.  Trần 
Hưng Ðạo established his general 
headquarters inside a big valley.  
Here he had a dog used for 
hunting when he was free. The 
dog was smart and loyal to him. In 
turn, he very much liked the dog 
and always let it follow him. 

Một hôm tự nhiên con chó bỏ đi mất. Hưng Ðạo Vương 
nhớ tiếc con vật tinh khôn. Người sai quân lính đi tìm kiếm 
khắp nơi. Sau mấy ngày quân lính về báo tin đã tìm thấy 
con chó cùng với bốn chó mới đẻ ở khu vực bãi sậy phía 
ngoài, cách đại bản doanh một sườn đèo. Người sai đem 
chó về nhà. Hôm sau chó mẹ lại tha bốn con ra chỗ cũ. Cứ 
như vậy đến 3 lần. Thấy lạ Hưng Ðạo Vương ra tận nơi con 
chó nằm xem xét. Người ngắm nhìn bãi sậy và khu vực 
thung lũng ngoài. Nơi này rộng, thoáng, nằm cạnh sông 
Thương nhìn thẳng về Lục Ðầu giang. Thế núi rộng bao 3 
mặt, có Nam Tào, Bắc Ðẩu 2 bên. Cách chỗ con chó nằm 
chừng nửa dặm, có một quả đồi nằm ở giữa lòng thung. 
Nhìn kỹ thế núi, sông, chỗ này giống như miệng rồng đang 
càm ngọc. Với con mắt của nhà quân sự thiên tài, người 
không chỉ thấy thế đất tuyệt vời mà còn thấy vị trí hiểm yếu 
của chiến lược quân sự. Ðây là một vị trí lợi hại, tiến lui 
đều thuận tiện. Thế là người không bắt chó về nữa mà 
quyết định chuyển đại bản doanh từ thung lũng ra ngoài, 
nơi con chó đã mang con đến ở. 
 

 

One day all of a sudden the dog 
left him and went off. Trần Hưng 
Ðạo thought with deep regret of a 
smart dog. He ordered his troops 
to search for the dog everywhere. 
A few days later his troops 
reported to have found the dog 
together with her four pups in a 
reedy area about a mountain pass 
outside his general headquarters. 
He ordered to have the dog and 
her pups brought home. The 
following day, this group of dogs 
returned to the reedy area. It was 
back and forth like that three 
times.  This extraordinary 
behavior of the dog and her pups 
prompted Trần Hưng Ðạo to come 
right to the dog's retreat to 
investigate. He gazed at the reedy 
area outside the big valley. This 
area was wide and lofty, near the 
Thương River, and looking 
straight at Lục Ðầu ferry. Its 
mountainous conformation 
enclosed three sides, with Mt. 
Nam Tào and Mt. Bắc Ðẩu on 
each side. About half a mile from 
the dog's retreat was a hillock 
lying right in the middle of a dell. 
Looking carefully at its mountain 
and river, he discovered that this 
area resembled the mouth of a 



 13/34 

dragon gnawing a gem. With the 
keen eyes of a military genius, he 
recognized the area was 
strategically not only excellent but 
also full of obstacles and very 
difficult of access.  This area was 
formidable, favorable for the 
advance and retreat of his army. 
So, instead of ordering the dog and 
her pups to be brought home, he 
decided to move his general 
headquarters from inside the big 
valley to the reedy area where the 
dog and her pups had been 
retreating. 

Khu vực đó chính là di tích đền Kiếp Bạc hiện 
nay. 

That area itself is now Kiếp Bạc 
Temple. 
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Chú Dẫn 
 
Cổng đền 
Nhà thành các 
Nhà hành lang 
Nhà Bạc 
Nhà khách 
Nhà trưng bày 
Tế điện 
Trung từ 
Hậu cung 
Kho vàng 
o. Giếng mắt rồng 
 
Chú Dẫn Tượng Thờ 
 
Phạm Ngũ Lão 
Trần Hưng Ðạo 
Thiên Thành Công Chúa, Phu Nhân Trần Hưng Ðạo 
Anh Nguyên Quận Chúa, Phu Nhân Phạm Ngũ Lão 
Quyên Thanh Công Chúa, Phu Nhân Trần Nhân Tông 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: 
 
Temple's entrance gate 
Rest room 
Gallery 
Offertory 
Reception room 
Exhibition room 
Worship hall 
Temple guardian 
Temple sanctuary 
Treasure 
o. Dragon-eyed well 
 
Notes About Statues 
 
Phạm Ngũ Lão 
Trần Hưng Ðạo 
Princess Thiên Thành, Trần Hưng 
Ðạo's wife 
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Princess Anh Nguyên, Phạm Ngũ 
Lão's wife 
 
Princess Quyên Thanh, Trần Nhân 
Tông's wife 

Phạm Hồng (sưu tầm) Research article by Phạm Hồng - 
English translation by Hà Mạnh 
Chí (Grapevine, Texas, U.S.A.) 
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Cách đền Kiếp Bạc 100 mét về phía bắc, bên dòng sông 
Thương có di tích một ngôi nghè, theo truyền thuyết ngôi 
nghè đó thờ bà hàng bán cơm đã có công trong cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ 
13. 
 

 

About 100 meters north of Kiếp Bạc 
Temple, on the bank of the Thương 
River, there is a visible trace of a joss 
house.  According to story based on oral 
tradition, that joss house worships the 
lady owner of a table d'hôte restaurant 
who was credited with carrying out the 
war of resistance against the Mongol 
aggressors in the 13th century. 

Khi quân Nguyên Mông tràn sang, người chủ quán đó 
được Hưng Ðạo Vương tin cậy, giao nhiệm vụ theo dõi, 
quan sát các đội binh thuyền của giặc và sự di chuyển hoạt 
động của chúng qua những binh lính vào ăn quà, uống 
rượu, rồi mật báo về để người kịp thời đối phó. 

When the Mongol enemy flooded into 
Vietnam, that lady owner became Trần 
Hưng Ðạo's reliable aide. She was 
entrusted with the task of gathering 
information about the movement and 
activity of the Mongol fleet through the 
Mongol troops who came to her 
restaurant to eat between meals and 
drink wine. She then secretly reported 
the information to Trần Hưng Ðạo so 
that he could deal with it timely. 

Một hôm có một người ăn vận đồ xanh, tướng người hung 
dữ, vào ăn hàng và uống rượu, bà dò hỏi tên tuổi, biết 
được đó là tên tướng giặc mang tên Phạm Nhan. 

One day, a man with a fierce outward 
look wearing blue clothes walked into 
her restaurant to eat and drink. She 
inquired about his identity, discovering 
he was the Mongol rebel leader named 
Phạm Nhan. 

Theo truyền thuyết, Phạm Nhan sinh ở Việt Nam, bố 
người Tàu, mẹ người Việt. Hắn bỏ sang Tàu xin nhập vào 
đôi quân xâm lược nhà Nguyên. Biết được nguồn gốc xuất 

According to story based on oral 
tradition, Phạm Nhan was born in 
Vietnam to a Chinese father and a 
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thân của hắn, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt tin dùng, phong 
làm tướng phù cho con trai hắn là thái tử Thoát Hoan đi 
xâm lược Ðại Việt. 

Vietnamese mother.  He had left for 
China to enlist in the Mongol invading 
army. Having known Phạm Nhan's 
family background, the Mongol Emperor 
Hốt Tất Liệt had confidence in him, 
appointing him to be a general assisting 
Crown Prince Thoát Hoan in committing 
aggression against the Vietnamese 
Kingdom. 

Khi đã tiếp rượu cho tên tướng giặc uống say, bà chủ quán 
mới lựa lời dò hỏi hắn: 

Having entertained the Mongol rebel 
leader with drink, the lady owner found 
the suitable words to ask him: 

- Nghe nói tướng quân tài giỏi có nhiều phép màu có phải 
không ạ? 

- It is rumored that the gifted 
commanding general has many 
mysterious powers, is it true? 

Trong lúc say rượu tên tướng giặc khoe khoang về tài 
nghệ của mình, hắn nói: 

While he was dead drunk with wine, the 
Mongolian rebel leader talked boastfully 
about his talents. He said: 

- Ta có ngũ phép (năm phép) thần thông, người đang to 
khoẻ hóa nhỏ, không dây nào trói được, chém đầu này 
mọc đầu khác. 

- I have five wonder-working powers, 
changing from a big stature into a small 
one, freeing myself from anything that 
binds, and growing another head if I am 
beheaded. 

- Tướng quân tài giỏi như vậy còn sợ ai chém nữa. - You are such a gifted commanding 
general that no one dares to behead you. 

- Muốn trói ta phải bằng chỉ ngũ sắc thì ta không hoá nhỏ 
được, muốn chém đầu ta để không mọc được đầu khác, 
phải dùng vôi tôi, phân gà sáp và bồ hóng bếp bôi lên lưỡi 
kiếm. 

- If you tie me with a five-colored thread, 
I can not free myself by changing my big 
stature into a small one. If you behead 
me with a sword covered with lime, 
chicken manure, and soot, my body can 
not grow another head. 

- Hiện tướng quân đang chỉ huy ở thuyền nào? - Which boat are you currently in 
command? 

Tên tướng giặc chỉ xuống chiếc thuyền to nhất đậu ở dưới 
bến sông: 

Pointing to the largest boat anchored at 
wharf, the Mongol rebel leader said: 

- Trong thuyền có nguyên soái Ô Mã Nhi và ta chỉ huy. - That boat where Field Marshal Ô Mã 
Nhi and I are in command. 

Nắm được việc cơ mật đó, bà chủ quán đã kịp thời báo 
ngay về quân doanh cho Trần Hưng Ðạo biết. 

Having had a thorough grasp of this 
important and secret information, the 
lady owner quickly reported it to Trần 
Hưng Ðạo's military camp. 

Tại trận Bạch Ðằng lịch sử, đoàn thuyền chiến của giặc sa 
vào bãi cọc ngầm của ta bày sẵn. Ðoàn thuyền tan vỡ 
chìm xuống dòng sông. Quân ta tràn lên thuyền soái của Ô 
Mã Nhi, bắt sống tên tướng giặc và Phạm Nhan. Hưng 
Ðạo Vương sai lấy chỉ ngũ sắc trói chặt Phạm Nhan lại. 

At the historic battle of Bạch Ðằng, the 
entire Mongol fleet was captured or sunk 
to the bottom of the river as it fell into a 
field of steel-tipped bamboo stakes set in 
the riverbed. Our troops flooded into Ô 
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Mã Nhi's flagship, capturing him and 
Phạm Nhan alive. Trần Hưng Ðạo 
ordered Phạm Nhan to be tied securely 
with a five-colored thread. 

Khi ra pháp trường Phạm Nhan thấy vôi, phân gà sáp và 
bồ hóng bếp đã bôi trên lưỡi kiếm, hắn sợ hãi vô cùng biết 
chắc là chết, xin được nói lời cuối cùng. Ðể mở lượng 
khoan dung, Hưng Ðạo Vương cho hắn nói lời cuối cùng 
trước khi chết. Hắn nói: 

When Phạm Nhan went out into the 
execution ground, he became extremely 
frightened as he saw Trần Hưng Ðạo's 
sword covered with lime, chicken 
manure, and soot. Knowing that his 
death was certain, he requested to have a 
final word. Trần Hưng Ðạo agreed to let 
him speak his last words as a gesture of 
forgiveness. He said: 

- Xin chém hắn thành ba đoạn, một đoạn vất xuống sông, 
một đoạn vất lên bờ, còn một đoạn vất lên rừng. 

- Please chop me into three parts, then 
throw one into river, another ashore, and 
the remainder into jungle. 

Hưng Ðạo Vương sai chém hắn thành ba đoạn, vất mỗi 
đoạn một nơi theo lời cầu khẩn của hắn. 

Trần Hưng Ðạo ordered his troops to 
chop Phạm Nhan into three parts, and 
throw each part into each specified place 
according to his earnest request. 

Ðoạn vất xuống sông biến thành đỉa, đoạn vất lên bờ biến 
thành muỗi, đoạn vất lên rừng biến thành vắt. Nay mỗi khi 
gặp những con vật đó nhân dân thường gọi là giặc Phạm 
Nhan. 

The part thrown into river became a 
leech, the part thrown ashore 
transformed into a mosquito, and the 
remainder thrown into jungle changed 
into a terrestrial leech. Nowadays, 
whenever the Vietnamese people see 
these species, they call them rebel Phạm 
Nhan. 

Còn bà chủ quán hàng cơm được vua Trần phong chức 
Thiên Hương Ngọc Trinh Công Chúa. 

The Trần court conferred Princess Thiên 
Hương Ngọc Trinh on the lady owner. 

Khi bà mất, để tỏ lòng biết ơn người có công với nước, 
nhân dân lập Nghè thờ tại quán hàng của bà. 
 

 

When she passed away, the Vietnamese 
people built a joss house at her restaurant 
to express their gratitude to her 
distinguished services to the country. 

Phạm Hồng (sưu tầm) Research article by Phạm Hồng - English 
translation by Hà Mạnh Chí (Grapevine, 
Texas, U.S.A.) 
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Từ di tích lịch sử đền Kiếp Bạc đi về hướng 
đông nam khoảng 2 kí-lô mét, nhìn về phía tay 
phải ta gặp một dãy núi chạy dài, từ đập rừng 
Sành đến bến Phả Lại (xưa gọi là bến Lục 
Ðầu). Trên sườn núi có hai vệt màu xanh lam 
chạy dọc theo dãy núi, dân gian xưa gọi đó là 
đường kéo thuyền của Phi Bồng đại tướng quân 
phù Hưng Ðạo Vương đánh giặc. 

About two kilometers southeast of Kiếp Bạc 
Temple, looking to your right is a mountain 
range running from Sành Dam to Phả Lại ferry 
(formerly Lục Ðầu ferry). On the side of the 
mountain there are two long green traces 
running alongside. The broad masses of the 
people once called the traces General Phi 
Bồng's boat towing trails in supporting and 
assisting Trần Hưng Ðạo's fight against the 
Mongol aggressors. 

Theo truyền thuyết, tại quân doanh Vạn Kiếp, 
đêm đã về khuya, vị tướng tài Hưng Ðạo 
Vương vẫn ngồi bên bàn làm việc, suy nghĩ về 
phương kế đánh giặc. Nỗi lo của người là hiện 
còn thiếu nhiều thuyền chiến để cấp cho thủy 
quân, mà cho đóng thuyền thì không kịp nữa. 
Mệt quá người thiếp đi trên bàn làm việc. 

According to story based on oral tradition, at 
his military camp in Vạn Kiếp, Trần Hưng 
Ðạo was still working at his desk far into the 
night, thinking of a plan to fight the Mongol 
aggressors.  His nagging concern was the lack 
of boats for his naval forces, and he did not 
have enough time to build new boats. He then 
lay dead to the world from exhaustion at his 
desk. 

Trong mơ người nhìn thấy một vị thần linh, 
tướng mạo khác thường, mắt sáng như sao, 
mặc áo bào đỏ đến bên người tự xưng: 

In his dream he saw a deity whose eyes as 
bright as stars, having an extraordinary 
outward look, and wearing a red feudal court 
robe. The deity proclaimed himself: 

- Ta là Phi Bồng đại tướng quân, biết tướng 
quân hiện nay không đủ thuyền cấp cho thủy 
quân bày trận chống giặc, vậy sáng mai tướng 
quân đến bến Lục Ðầu ta sẽ cấp cho đủ số 
thuyền mà tướng quân đang cần. 

- I, General Phi Bồng, recognize your current 
lack of boats to arrange your naval forces in 
battle order. Thus, tomorrow morning you 
come to Lục Ðầu ferry where I will issue 
enough boats to you. 

Nói xong vị thần biến mất. The deity then disappeared. 
Khi tỉnh dậy Hưng Ðạo Vương còn nhớ rõ hình 
dáng và lời nói của vị thần tự xưng là Phi Bồng 
đó. Người ra sân vái thiên địa và thần linh đã 
có lòng phù giúp người chống giặc, sau đó mới 
vào trướng nằm nghỉ. 

After he woke up, Trần Hưng Ðạo still 
remembered vividly the stature and words of 
the deity who proclaimed himself General Phi 
Bồng. He then went out into his courtyard, 
bowing with joined hands to thank the deity, 
heaven and earth for supporting and assisting 
his fight against the Mongol aggressors. After 
that, he returned to his baldachin to sleep. 

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Hưng Ðạo Vương 
đã được quân lính ở bên sông về báo: Ðêm qua 
không hiểu thuyền ở đâu kéo về dày đặc cả bến 
sông. Hưng Ðạo Vương vội đến xem xét thấy 
đúng như lời vị thần linh đã báo. Người thầm 
cảm tạ và phân giao cho các đội thủy quân bày 
trận chống giặc. 

The following morning, Trần Hưng Ðạo was 
awake by his troops reporting that during the 
night the ferry had been packed with boats 
arriving from nowhere. Trần Hưng Ðạo 
hurried to the ferry to investigate. His finding 
was exactly what the deity had told him the 
night before. He sneakily expressed his sincere 
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gratitude to the deity for his whole-hearted 
help, and allotted the boats to his naval forces. 

Khi đánh giặc xong giành thái bình cho đất 
nước, Hưng Ðạo Vương lệnh cho đoàn thuyền 
về đỗ lại bến Lục Ðầu. Người sắm sửa lễ vật, 
trước ba quân Hưng Ðạo Vương làm lễ khấn 
rằng: 

Having vanquished the Mongols and secured 
peace and prosperity for his country, Trần 
Hưng Ðạo ordered all of the boats to anchor at 
Lục Ðầu ferry. He prepared offering, and in 
front of all his troops, Trần Hưng Ðạo prayed 
under his breath to the deity: 

- Nhờ tướng quân Phi Bồng phù giúp thuyền 
chống giặc. Nay giặc đã tan, Quốc Tuấn tôi xin 
hoàn trả lại. 

- Thanks for General Phi Bồng's help with the 
boats, the entire Mongol fleet was captured or 
sunk.  Now, I, Trần Hưng Ðạo, return this fleet 
of boats to you. 

Ðêm hôm đó trời nổi phong ba đoàn thuyền tự 
nhiên biến mất. Sáng hôm sau trên dãy núi 
Phượng Hoàng xuất hiện hai đường kéo 
thuyền.  Tương truyền đó là đường kéo thuyền 
của Phi Bồng đại tướng quân giúp Hưng Ðạo 
Vương đánh giặc, đường trên là đường kéo 
thuyền đi giúp, đường dưới là đường kéo 
thuyền về. 

That night the sky turned into a storm of anger 
and the fleet of boats suddenly disappeared.  
The following morning there appeared two 
boat towing trails on the side of Mt. Phượng 
Hoàng.  It has been transmitted by oral 
tradition that they were General Phi Bồng's 
boat towing trails in supporting and assisting 
Trần Hưng Ðạo's fight against the Mongol 
aggressors. General Phi Bồng brought his 
boats to Trần Hưng Ðạo via the upper trail and 
brought the boats back via the lower one. 

Còn Phi Bồng đại tướng quân, đền thờ của ông 
ở chân núi Ngũ Nhạc sát với núi Phượng 
Hoàng thuộc thôn Yên Mô, xã Lê Lợi, Chí 
Linh, Hải Hưng. 

As for Commanding General Phi Bồng, his 
shrine was at the foot of Mt. Ngũ Nhạc, very 
close to Mt. Phượng Hoàng, of Yên Mô 
hamlet, Lê Lợi village, Chí Linh district, Hải 
Hưng province. 

Ðền thờ được nhân dân tu sửa khang trang dân 
gian còn gọi ông là "Ðức Thánh Yên Mô" có 
công phù nhà Trần đánh giặc. 

The Vietnamese people later enlarged the 
shrine.  They even called General Phi Bồng 
"Saint Yên Mô" for his services to the Trần 
dynasty. 

Phạm Hồng (sưu tầm) Research article by Phạm Hồng - English 
translation by Hà Mạnh Chí (Grapevine, 
Texas, U.S.A.) 
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Sau khi đánh giặc xong giành thái bình cho đất 
nước, Hưng Ðạo Vương về nghỉ tại phủ đệ của 
ông ở Vạn Kiếp. 

Having vanquished the Mongols and secured 
peace and prosperity for his country, Trần 
Hưng Ðạo returned to his residence in Vạn 
Kiếp to rest. 

Một hôm ông cùng gia nhân dùng thuyền nhỏ 
đi dạo cảnh trên dòng sông Thương. Khi con 
thuyền đã quay về gần núi Dược Sơn, Hưng 
Ðạo Vương cho dừng thuyền lại, đứng trên 
mũi thuyền người rút thanh kiếm của mình ra 
khỏi bao và nói: 
 

 

One day he and his servants went sightseeing 
on the Thương River via a small boat. As his 
boat was approaching Mt. Dược Sơn, he 
ordered it to stop. Standing on the bow of his 
boat, he pulled out his sword and said: 

- Thanh gươm này đã gắn bó với ta gần cả 
cuộc đời. Trong cuộc kháng chiến đã dính máu 
bao quân giặc Thát, thanh gươm đã phải bôi 
phân gà sáp, vôi tôi và bồ hóng bếp để chém 
đầu tên giặc Phạm Nhan nhơ bẩn. Nay nhờ 
nước sông gột rửa sạch những vết nhơ. 

- This sword has been deeply attached to me 
almost all of my life. During the war of 
resistance against the Mongol aggressors, this 
sword was stained with the Mongol blood. It 
was also covered with chicken manure, lime, 
and soot to behead the filthy Mongol aggressor 
Phạm Nhan. Now, I ask this river to wipe out 
these dirty stains. 

Nói rồi ông cầm thanh gươm thả xuống dòng 
sông. 

He then released his sword into the river. 

Tại khúc sông Trần Hưng Ðạo đỗ thuyền thả 
kiếm, sau đó nổi lên một bãi bồi chạy dài rất 
giống hình một lưỡi kiếm, dân gian gọi đó là 
thanh kiếm thần của Trần Hưng Ðạo. Bãi bồi 
đó ngày nay vẫn còn trên giòng sông Thương 
trước cửa đền. 

At the river section, where Trần Hưng Ðạo 
stopped off to release his sword, after that there 
rose a long alluvial plain resembling the shape 
of a sword. The broad masses of the people 
called it Trần Hưng Ðạo's divine sword. 
Today, that long alluvial plain still exists on 
the Thương River, in front of the temple. 

Phạm Hồng (sưu tầm) Research article by Phạm Hồng - English 
translation by Hà Mạnh Chí (Grapevine, 
Texas, U.S.A.) 
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Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng tài có công lớn 
trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở thế kỷ 
XIII. Những năm thái bình ông vẫn về sống ở Vạn Kiếp. Khi 
Trần Quốc Tuấn lâm bệnh nặng, Trần Anh Tôn (vua Trần) về 
thăm viếng bệnh người và hỏi người về kế sách giữ nước, Trần 
Hưng Ðạo có khuyên vua Trần rằng: 

Trần Hưng Ðạo was a gifted 
general credited with carrying 
out the war of resistance 
against the Mongol invaders in 
the 13th century. During 
peaceful and prosperous years, 
he lived in Vạn Kiếp. When 
Trần Hưng Ðạo became 
seriously ill, Emperor Trần 
Anh Tôn paid a visit and asked 
him about the best course of 
action to defend the country. 
Trần Hưng Ðạo advised the 
Emperor as follows: 

- Có thu dụng được quân lính như cha con thì mới dùng được, 
vả lại khoan thư sức dân làm kế sâu gốc bền rễ đó là thượng 
sách để giữ nước ấy. 

- Treating your soldiers like 
father and son in order to make 
best use of their talents and 
winning the hearts and minds 
of your people are the best 
means to defend the country. 

Năm Hưng Long thứ tám (1300) ngày 20 - 8 trái tim người anh 
hùng ngừng đập tại nhà riêng ở Vạn Kiếp. 

In the 8th Hưng Long year 
(1300), Trần Hưng Ðạo 
breathed his last at his 
residence in Vạn Kiếp on 
August 20th (lunar calendar). 

Theo truyền thuyết đám tang của người có trên 70 quan tài 
xuất phát cùng một giờ, đưa tang cùng một lúc, rải ra khắp 
vùng Vạn Kiếp, vợ con của ông cũng chia đia các đám tang. 
 

 

According to story based on 
oral tradition, at the time of 
Trần Hưng Ðạo's funeral, there 
were 70 other funerals 
simultaneously held all over 
Vạn Kiếp. His wife and 
children had to split into groups 
to attend those funerals. 

Còn riêng người anh hùng trước khi chết có dặn lại con cháu 
rằng: 

As for the Vietnamese national 
hero, he gave the following 
recommendations to his 
children before leaving: 
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- Ta chết tất phải hỏa táng cho xương vào những ống tròn chôn 
vào vườn An Lạc, sau trồng cây như cũ, người đời sau không 
biết đâu mà tìm. 

- My body should be cremated. 
Put the ashes in pipes and bury 
them in the garden of An Lạc, 
then grow trees and plants so 
that future generations will not 
know where to find the ashes. 

Hiện nay tại đền Kiếp Bạc về phía nam cách đền khoảng 100 
mét có quả đồi nhỏ nằm giữa đồng, dân gian gọi đó là Viên 
Lăng (viên mộ của Trần Hưng Ðạo). 

Today about 100 meters south 
of Kiếp Bạc Temple there is a 
small mound in the middle of a 
grass field, the broad masses of 
the people call it Viên Lăng 
(Trần Hưng Ðạo's mausoleum). 

Dãy núi Tam Ðào còn gọi Dược Sơn có một ngọn, dân gian 
cũng gọi là núi Lăng (núi mộ của Trần Hưng Ðạo). 
 

 

Mt. Nam Tào or Dược Sơn has 
a peak, the broad masses of the 
people also call it Lăng Peak 
(Trần Hưng Ðạo Peak). 

Phạm Hồng (sưu tầm) Research article by Phạm Hồng 
- English translation by Hà 
Mạnh Chí (Grapevine, Texas, 
U.S.A.) 

 
 



 24/34 

 
  

Trong đền Kiếp Bạc ở hậu cung phía bên phải là 
tượng Anh Nguyên Quận Chúa, vợ của tướng quân 
Phạm Ngũ Lão, con gái nuôi của Trần Hưng Ðạo. 
Truyền thuyết kể: Nàng là con gái của Ðại Vương, 
được cha yêu quý nhất nhưng phải giáng xuống 
làm con nuôi. 

Inside Kiếp Bạc Temple, to the right of its 
sanctuary is the statue of Princess Anh 
Nguyên, wife of commanding general 
Phạm Ngũ Lão and Trần Hưng Ðạo's 
adopted daughter. According to story 
based on oral tradition, she was Trần Hưng 
Ðạo's dearly natural daughter, but had to 
become his adopted daughter. 

Câu chuyện bắt đầu từ chàng trai làng Phù Ủng. The story began from a young man of Phù 
Ủng village. 

Trong một lần hành quân qua đất Phù Ủng, tiền 
quân của Hưng Ðạo Vương gặp một chàng trai 
ngồi đan sọt. Tiếng trống thúc, tiếng quân reo mà 
chàng không biết, vẫn ngồi mải mê đan sọt ở giữa 
đường.  Quân lính đến nơi đuổi, chàng vẫn ngồi 
làm việc. Một người lính lấy giáo đâm đùi mà 
chàng không hay. Người lính quát mắng, chàng 
mới ngẩng lên nói: 

During a military operation through Phù 
Ủng village, Trần Hưng Ðạo's front-line 
soldiers saw a young man weave a lattice 
basket.  He was so engrossed in weaving 
the basket in the middle of the village road 
that he was unaware of the sound of the 
soldiers' urgent drumbeat or shout for 
encouragement. The soldiers asked him to 
move aside, he still sat there weaving. He 
was unaware of one of the soldiers 
stabbing his thigh with a long-handled 
spear. The soldier shouted at him angrily, 
he turned up his face and said: 

- Ðang mải suy nghĩ nên không biết. - I was lost in thought. 
Người lính bảo: The soldier then said: 
- Giáo đâm vào đùi sao không rút ra? - Why don't you pull out the spear piercing 

your thigh? 
Thì chàng đáp: He replied: 
- Ai đâm vào thì người ấy rút. - Whoever did will have to pull it out. 
Toán tiền binh thấy lạ vội chạy lại bẩm báo với Ðại 
Vương. Ðại Vương Trần Quốc Tuấn lên đến nơi, 
nhìn tướng mạo của chàng trai đan sọt thấy khôi 
ngô điềm tĩnh, Ðại Vương hỏi: 

This extraordinary incidence prompted the 
front-line soldiers to hurriedly report to 
Trần Hưng Ðạo. As Trần Hưng Ðạo 
arrived, he saw in the young man's 
outward look a bright-looking and cool-
headed person. Trần Hưng Ðạo asked: 

- Sao thấy đại quân đi lại không tránh đường? - Why didn't you step aside for my great 
army? 

Phạm Ngũ Lão vái chào và thưa: The young man named Phạm Ngũ Lão 
bowed with joined hands and politely 
answered: 

- Kẻ bầy tôi này vì mải suy nghĩ nên mắc tội. - This subject was so busy thinking that he 
is guilty towards you. 

Thấy sự lạ Ðại Vương truyền rút giáo dịt thuốc và 
cho quân lùi ra hết. Khi còn hai người Ðại Vương 

This remarkable young man prompted 
Trần Hưng Ðạo to order the spear to be 
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gặng hỏi: pulled out, his wound to be cared for, and 
all of the soldiers to step backwards so that 
he could be alone with the young man. 
Trần Hưng Ðạo then questioned closely: 

- Chàng suy nghĩ điều gì? - What were you thinking of? 
Phạm Ngũ Lão thưa: Phạm Ngũ Lão politely replied: 
- Giặc Nguyên Mông lại lăm le đánh nước ta, tôi 
suy nghĩ việc nước. 

- The Mongols are about to invade our 
country, I am thinking of our state affairs. 

Ðại Vương, vẻ vui mừng. Ông truyền cho chàng 
nhập vào đoàn quân. 

Trần Hưng Ðạo happily ordered Phạm 
Ngũ Lão to join his troops. 

Về tới Kiếp Bạc, Ðại Vương hỏi chàng về binh thư 
binh pháp, hỏi đâu chàng biết đấy, trả lời sâu sắc và 
rành rẽ. Hỏi về kinh sách chàng trả lời làu thông. 
Từ hôm ấy chàng được giữ lại trong phủ đệ làm 
môn khách. 

Upon arrival at Kiếp Bạc, Trần Hưng Ðạo 
asked Phạm Ngũ Lão about military 
manuals and tactics, he answered very 
profoundly and clearly. When Trần Hưng 
Ðạo asked Phạm Ngũ Lão about the 
Chinese classics and history, he seemed to 
know inside out. From that day, Phạm Ngũ 
Lão was invited to stay at Trần Hưng 
Ðạo's residence as a guest. 

Trong một khoa thi chàng đỗ cao được phong 
tướng, chỉ huy đội cấm vệ. 

In a round of competition-examinations, 
Phạm Ngũ Lão passed with honors and 
was appointed general commanding a 
group of royal guards. 

Trong cuộc chống Nguyên Mông lần thứ hai chàng 
được giao trọng trách chuẩn bị và chỉ huy mũi chủ 
công cho trận Vạn Kiếp, trận đánh lớn nhất (tập 
kích cắt cầu phao trên đường rút của địch). 

In opposing the Mongol aggression the 
second time, Phạm Ngũ Lão was entrusted 
with the heavy responsibility of preparing 
and commanding Trần Hưng Ðạo's main 
striking force at the battle of Vạn Kiếp.  At 
this largest battle, Phạm Ngũ Lão's troops 
launched a raid to destroy a pontoon 
bridge to cut off the retreat of the Mongol 
forces. 

Chàng được Hưng Ðạo Vương tin tưởng và yêu 
mến.  Ðã từ lâu Ðại Vương muốn gả con gái yêu 
Anh Nguyên Quận Chúa của mình cho chàng. 
Nhưng hiềm một nỗi, nhà Trần chỉ được gả con 
trong dòng tộc không được lấy người khác họ. Ý 
nghĩ ấy làm cho ông băn khoăn mãi. 

Trần Hưng Ðạo placed his confidence in 
Phạm Ngũ Lão and treated him with 
affection. Long ago Trần Hưng Ðạo had 
wanted to give his beloved daughter, 
Princess Anh Nguyên, in marriage to 
Phạm Ngũ Lão. However unfortunately, 
the Trần dynasty only allowed one to give 
one's child in marriage to another child of 
the same descent line. That thought 
continuously worried him. 

Tới một hôm ông gọi Quận Chúa lên hỏi về chuyện 
riêng tư của con. Qua chuyện trò ông biết chắc con 
gái mình đã yêu tướng quân trẻ ấy rồi. Ông nói: 

One day he called for his daughter to 
inquire about her personal life. Through 
their conversation, he knew for certain that 
his daughter had fallen in love with that 
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young commanding general.  He said: 
- Quyền ban quốc tính (đổi sang họ Trần cho Phạm 
Ngũ Lão) là quyền của Ðức Vua. Cha chỉ có quyền 
giáng con từ con đẻ xuống làm con nuôi, con có 
thuận ý không? 

- The authority to change Phạm Ngũ Lão's 
family name to Trần is vested in the Trần 
court. I only have the authority to demote 
you from a natural daughter to an adopted 
one. Do you agree on my course of action? 

Quận Chúa nhìn cha đầy vẻ biết ơn rồi cúi đầu im 
lặng. 

The princess looked gratitude at her father, 
then bowed her head in silence. 

Mấy ngày sau lễ cưới của Phạm Ngũ Lão và Quận 
Chúa được tiến hành. 

A few days later, the wedding of Phạm 
Ngũ Lão and the princess proceeded. 

Dân gian có câu "Con đẻ là con nuôi, con nuôi là 
con đẻ" từ đấy. 
 

 

There is an old saying, "A natural child is 
an adopted one, an adopted child is a 
natural one." 

Văn Anh (sưu tầm) Research article by Văn Anh - English 
translation by Hà Mạnh Chí (Grapevine, 
Texas, U.S.A.) 
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Chuyện kể rằng cạnh giếng nước sân đền còn lại đến ngày nay, 
xưa là nơi ở của đội Tế Tác (thông tin trinh sát) của Ðại Vương. 
Trong đội có một chàng trai tên là Côi, người làng Quát. 

Legend has it that adjacent 
to the well that remains 
inside the temple yard 
today once was the 
barracks of Trần Hưng 
Ðạo's Tế Tác group of 
scouts. A member of this 
group was a young man 
named Côi from Quát 
village. 

Côi không còn cha mẹ, làm nghề chở đò trên sông.  Vốn có sức 
khoẻ từ nhỏ lại ở nơi sông nước nên bơi lội rất giỏi. 

Côi, whose parents had 
been dead, made a living as 
a boatman. Originally he 
had been in full flush of 
health since childhood, 
living near rivers and 
streams made him a good 
swimmer. 

Một hôm chàng gặp hai con trâu trắng to như hai con voi nan đang 
đánh nhau dữ dội. Không biết là trâu nhà ai mà đánh nhau thế này, 
cứ để đánh nhau thì hẳn một con què, một con chết. Côi nghĩ vậy 
xông vào nắm mỗi con một sừng và đẩy nó xa nhau. Nhưng mấy 
lần bị đẩy ra chúng lại xông vào ẩu chiến. Bực mình quá chàng vớ 
chiếc bơi chèo phang túi bụi. Hai con trâu bị đánh đau buông nhau 
ra rồi lao xuống nước. Lạ quá, chúng xuống đến đâu nước rẽ ra 
đến đấy rồi khép lại. Ðợi mãi không thấy trâu ngoi lên, chàng cởi 
quần áo nhảy xuống sông, lặn tìm khắp một vùng mà không thấy. 

One day he saw two white 
buffaloes, each as big as an 
elephant, in a fierce 
fighting. Côi did not know 
to whom these two 
buffaloes belonged, and 
thought if he let them 
continue fighting, one 
would certainly be crippled 
and the other would die. He 
then dashed at them, 
holding each buffalo by 
one of its spreading horns 
and pushing them apart.  
However, no matter how 
many times they were 
pushed apart, they again 
went for each other. Unable 
to suppress his testiness, he 
rained blows on them with 
an oar. The two buffaloes 
hurt terribly, disengaged, 
and plunged themselves 
into water. Strangely, as 
they descended through the 
river water, it came apart 
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for them then closed. 
Having waited at length for 
the two buffaloes to creep 
up, he took off his clothes 
and jumped into the river, 
searching in vain for them 
everywhere. 

Chàng lên bờ, mặc quần áo và nhặt bơi chèo. Trên chiếc bơi chèo 
còn dắt lại mấy sợi lông trâu phát ra những tia sáng lấp lánh. 
Chàng nhặt và đưa lên ngửi. Khi chạm mũi mấy sợi lông biến mất, 
chàng cảm giác rất rõ nó chui vào mũi mình. 

He went ashore, putting on 
his clothes and picking up 
his oar. The oar was sticky 
with a few buffalo hairs 
emitting rays of glittering 
light. He gathered the hairs 
and sniffed them. When the 
hairs touched his nose, they 
disappeared; he clearly got 
the impression that the 
hairs sneaked into his nose. 

Côi nghĩ, hai con trâu đánh nhau ấy là trâu thần, chàng lại ra sông 
lần nữa và lặn tìm trâu. Lạ thay chàng ở dưới nước mà thở như 
trên cạn. 

Côi thought those two 
buffaloes in fighting were 
divine, he once again 
returned to the river, diving 
to search for them.  
Strangely, although he 
submerged, he breathed as 
if he were on land. 

Nghe tin giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, chàng Côi đi 
đầu quân. Rồi được Hưng Ðạo Vương tuyển về đội Tế Tác. Biết 
chàng có biệt tài ông giao cho chỉ huy đội và đặt tên là Yết Kiêu 
(cái tên biểu hiện cho sự trung thành). 

Upon learning the Mongols 
had invaded our country, 
Côi entered the armed 
forces. Trần Hưng Ðạo 
then chose him for his Tế 
Tác group. Having known 
his special talent, Trần 
Hưng Ðạo appointed him 
as group commander and 
named him Yết Kiêu (the 
name manifests loyalty). 

Từ đó Yết Kiêu tung hoành trên sông. Khi bò lên thuyền giặc bắt 
lính mang về để khai thác tài liệu. Khi thì đục thuyền cho chúng 
chết đắm. Tướng Phạm Nhan của giặc sau này nhảy xuống sông 
lặn mất hút mà chàng còn lặn theo cắp lên bờ. 

From that time, Yết Kiêu 
roved freely over rivers and 
streams. Sometimes he 
crept up an enemy boat to 
capture a few prisoners for 
interrogation. At times he 
impaled an enemy boat to 
drown its troops.  Mongol 
General Phạm Nhan later 
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on plunged into the Bạch 
Ðằng River to escape 
without leaving a trail, yet 
Yết Kiêu was able to 
capture and carried him 
ashore under his arms. 

Ðêm đêm cứ nhà của đội Tế Tác đỏ lửa là Hưng Ðạo Vương 
xuống để nghe chàng trình báo những tin tức chàng thu nhận được.  
Thường là mỗi lần ở sông về Yết Kiêu mặc nguyên quần áo ướt, 
trình báo xong mới đi tắm rửa. Thấy vậy Ðức ông cho đào cái 
giếng ở ngay cạnh nhà để Yết Kiêu dùng cho tiện. 

Every night whenever the 
barracks lighted up, Trần 
Hưng Ðạo came to hear 
Yết Kiêu's intelligence 
reports. Often upon 
returning to the barracks, 
Yết Kiêu wore whole wet 
clothes, only taking a bath 
after reporting. This detail 
did not escape Trần Hưng 
Ðạo's notice.  He then 
ordered his troops to dig a 
well adjacent to the 
barracks at Yết Kiêu's 
disposal. 

Cái giếng ấy nước nhiều tràn lên khỏi miệng. Dân gian bảo đó là 
lòng yêu quý của Hưng Ðạo Vương với Yết Kiêu. 
 

 

That well was always full 
to overflowing. The broad 
masses of the people said it 
was an expression of Trần 
Hưng Ðạo's strong 
affection for Yết Kiêu. 

Văn Anh (sưu tầm) Research article by Văn 
Anh - English translation 
by Hà Mạnh Chí 
(Grapevine, Texas, U.S.A.) 
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Sau đền, trên triền núi phía tay phải là vườn thuốc của 
Hưng Ðạo Vương. 
 

 

Behind the temple, on the slope of 
a right-hand mountain is Trần 
Hưng Ðạo's medicinal garden. 

Theo truyền thuyết kể lại rằng: Gia binh của Trần Quốc 
Tuấn có tới hai ba chục vạn người, ông phải chăm lo luyện 
tập quân lính hằng ngày. Trong đội quân đông đảo ấy có đủ 
cả quân bộ, quân thủy, và kỵ binh. Ðể nuôi quân phải 
chuẩn bị kho, đụn; để chữa bệnh cho quân phải có thầy, có 
thuốc. Ông chiêu mộ các danh y ở khắp nơi về Vạn Kiếp 
bốc thuốc chẩn trị cho quân lính và cho làm vườn thuốc gọi 
là Dược Sơn. 

Legend has it that daily Trần Hưng 
Ðạo had to give his mind to 
training his troops numbering from 
twenty to thirty thousand men. In 
that mass of troops, there were 
infantrymen, sailors, and 
cavalrymen.  In order to feed his 
troops, he had to build an army 
dump, a rice-barn; in order to cure 
someone of an illness, he had to 
have medicines and doctors.  He 
recruited famous herb doctors 
everywhere, bringing them to Vạn 
Kiếp so that they could make a 
diagnosis, write out a prescription, 
and make it up for his troops. He 
also reserved a garden for the 
cultivation of medicinal plants 
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called Dược Sơn. 
Dược Sơn lúc đầu nhỏ hẹp, số cây làm thuốc còn ít. At the beginning, Dược Sơn was 

narrow and the number of 
medicinal plants was small. 

Một đêm Hưng Ðạo Vương nằm mơ thấy có ông già đầu 
quấn khăn nâu, mình mặc áo dài đen, xách túi cói vào tìm 
gặp. Người đó vái ba vái rồi thưa: 

One night Trần Hưng Ðạo in his 
sleep saw an old man in a black 
tunic with a brown turban winding 
around his head carry a sedge bag. 
That old man bowed with joined 
hands three times and said politely: 

- Tôi là Dược Linh, biết Ðức ông cần thuốc nên mang đến 
biếu. 

- I, Dược Linh, offer you the 
medicinal plants that you need. 

Hưng Ðạo Vương cảm tạ đáp lễ và nhận túi cói.  Ông mở 
ra xem, trong túi chỉ có mấy cây thuốc giống. Nhìn cây 
nhìn lá ông ngờ ngợ như đã gặp giống cây này ở đâu rồi. 
Ông ngẩng lên để hỏi tên cây thuốc thì người cho thuốc đã 
biến mất. Hưng Ðạo Vương giật mình mới biết là mơ. 

Trần Hưng Ðạo expressed his 
sincere gratitude to the old man for 
his whole-hearted help and 
received the sedge bag. He saw 
only a few sample medicinal plants 
inside the bag. Looking at the 
plants, he remembered vaguely to 
have seen them somewhere. As he 
raised his head to ask for the name 
of this medicinal plant, the old 
man disappeared. Trần Hưng Ðạo 
became startled, learning that he 
had experienced a dream in sleep. 

Chuyện cây thuốc giống đã làm cho ông không sao ngủ 
được. Ông bật dậy chong đèn vẽ lại hình dáng cây thuốc rồi 
cất cẩn thận vào bao thư. 

The story about this sample 
medicinal plant caused him not to 
have a wink of sleep. He woke up, 
keeping a lamp lit all night long to 
redraw the figure of the medicinal 
plant and carefully laying by the 
drawing in an envelope. 

Nửa tháng sau, trên đường vào Xưởng Thuyền ở cách Vạn 
Kiếp năm bảy dặm, ông thấy ở mé đường mọc lên những 
cây con như cây thuốc giống Dược Linh cho. Ông mang 
bản vẽ ra so thì cây lá giống nhau y hệt. Hưng Ðạo Vương 
mang những cây đó về Dược Sơn trồng, rồi tự tay ông hái 
lá giã làm thuốc, đắp lên vết thương cho binh lính. Quả 
nhiên chỉ ba ngày vết thương khô, bảy ngày vết thương 
khỏi. 

Half a month later, on his way to 
Xưởng Thuyền about five to seven 
miles from Vạn Kiếp, he saw little 
plants like the sample medicinal 
plants that Dược Linh had given 
flourish on the side of the road. He 
compared his drawing with the 
little plant and they resemble each 
other very much. Trần Hưng Ðạo 
brought the little plants home and 
planted them in the garden of 
Dược Sơn, then personally picked 
their leaves and pounded them 
with a pestle to mix a medicine for 
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treating the wounds of his troops. 
Without a doubt, the wound dries 
within three days and heals within 
seven days. 

Từ đó Dược Sơn được mở rộng, cây thuốc kín cả sườn đồi. 
Tên cây thuốc ấy ông đặt là Dược Linh. Dân gian vùng này 
nói rằng: 

Dược Sơn was then expanded, the 
medicinal plants completely 
covered the mountainside. He 
named that medicinal plant Dược 
Linh. The broad masses of the 
people in this area said: 

- Dược Linh trồng ở Dược Sơn thì khó có thứ thuốc nào bì 
kịp. 
 

 

- No medicine could bear 
comparison with Dược Linh 
planted in the garden of Dược Sơn. 

Văn Anh (sưu tầm) Research article by Văn Anh - 
English translation by Hà Mạnh 
Chí (Grapevine, Texas, U.S.A.) 
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