Lý Thường Kiệt (10191105) Tên thật là Ngô Tuấn, thuộc dòng dõi của Ngô
Vương Ngô Quyền. Ông theo phò ba đời vua triều Lý và đều được giữ trọng trách
vì tài và trí hơn người. Tại Trung Quốc lúc bấy giờ nhà Tống đang muốn củng cố
quyền lực nên thực hiện kế hoạch tấn công Đại Việt. Biết được âm mưu ấy, Lý
Thường Kiệt cùng Tôn Đản đã chủ động đem 10 vạn quân sang đánh phá các châu
Liêm, Khâm và Ung. Trước thất bại này, nhà Tống vẫn không từ bỏ mộng xâm
lược, cho nên vào năm 1076, một lực lượng quân sự hùng hậu đã được đưa vào
cuộc tấn công Đại Việt. Trước thế giặc mạnh, Lý Thường Kiệt đã lập phòng tuyến
ở bờ nam sông Như Nguyệt. Tại nơi này đã diễn ra các trận giao tranh ác liệt và
cuối cùng Lý Thường Kiệt một lần nữa đánh bại quân Tống. Chiến thắng Như
Nguyệt được sử sách đánh giá là chiến thắng lớn nhất và cũng là trận chiến quyết
liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng năm 938 (do Ngô Vương Ngô Quyền lãnh đạo).
Trong cuộc chiến này bài thơ tứ tuyệt "Nam Quốc Sơn Hà" đã được dùng để khích
lệ tinh thần binh sĩ Đại Việt. Bài thơ sau đó được xem là bản Tuyên Ngôn Độc Lập
đầu tiên của Việt Nam.

Lý Thường Kiệt (10191105)  His birth name is Ngô Tuấn, a descendant of Ngô
Quyền. He is a famous general during the Lý Dynasty. Lý Thường Kiệt’s father
Ngô An Ngữ was also a general. In 1036 Ngô Tuấn was a captain in the royal
court. In 1041, because of his intellect, courage and loyalty, he was promoted to
lead the imperial guard force to protect the emperor Lý Thái Tông. He was given
the royal name Lý Thường Kiệt. In the 12 years that he served in the royal court, he
became increasingly prominent and influential. In 1054 when Lý Thánh Tông
became emperor, Lý Thường Kiệt was promoted to senior advisor to the emperor.
In 1075 Nhà Tống (the Chinese Song Dynasty) thought that Vietnam (called “Đại
Việt” or “Great Việt” during this period) was about to collapse due to a conflict with
Champa. Thinking that this would be a good time to invade Vietnam, the Song
emperor prepared his army for war. Upon hearing this news, the emperor sent Lý
Thường Kiệt and another general Tôn Đản along with 100,000 troops into China to
engage in a preemptive attack against China. In the 40day battle near modern day
Nanning, Đại Việt’s troop defeated the Song’s army.
In 1076, in retaliation, the Songs created an alliance with Champa and Khmer
empires to attack Đại Việt. Lý Thường Kiệt was once again called upon to lead the
Vietnam’s army and defeated this coordinated invasion by the 3 empires. Using the
same strategies that Ngô Quyền used earlier in 938 against the Southern Han’s fleet
at the Bạch Đằng River battle, Lý Thường Kiệt ordered his soldiers to plant iron
spikes under the Như Nguyệt River and lured the Song naval forces into the trap.
The Song’s naval fleet was badly damaged and the Song’s troops were forced to
retreat.
Lý Thường Kiệt died in 1105 at the age of 86. He wrote the famous fourline poem
“Nam Quốc Sơn Hà” (Land in the South) to motivate his soldiers before major
battles. This poem is considered to Vietnam’s first declaration of independence.
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Land in the South is the home of the Southern Emperor (the Vietnamese people)
This is Heaven’s mandate for eternity.
Those who dare to defy Heaven’s will and trespass,
They will meet only their downfall.

