Trần Hưng Đạo (1283) Ông tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh
Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Thái Tông, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc,
tỉnh Hà Nam Ninh, Việt Nam (nay thuộc tỉnh Nam Định). Ông sinh vào khoảng
chừng năm 12281232. Ông còn được biết đến qua danh gọi Hưng Đạo Vương.
Ông là người nổi tiếng trung can, nghĩa đảm, luôn đặt tổ quốc trên cá nhân. Có
nhiều sử tích ghi chép về bản tính cao đẹp của ông. Vốn có tài quân sự cũng như
lòng yêu nước mãnh liệt, ông đã được vua Trần ủy thác sứ mệnh chống trả đoàn
quân xâm lược Nguyên Mông (Trung Quốc / Mông Cổ).
Ông được xem là người có công lớn trong ba lần đánh bại quân giặc Nguyên Mông.
Ghi dấu lịch sử nhất là hai cuộc đại thắng lần thứ hai (1285) và thứ ba (1288) với
các trận chiến nổi tiếng như Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Vân Đồn, Bạch
Đằng, đánh đuổi hàng vạn quân xâm lược khỏi bờ cõi Việt Nam. Ông đã viết bài
Hịch Tướng Sĩ rất hùng tráng như là lời kiêu gọi toàn quân dân quyết lòng chống
ngoại xâm và đồng thời đã để lại cho hậu thế các bộ binh pháp như Binh Thư Yếu

Lược và Vạn Kiếp Bí Truyền. Ông còn được người dân Việt tôn sùng như bậc
thánh, nên còn được gọi là Đức Thánh Trần. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là
một trong những danh tướng anh hùng rạng rỡ nhất của lịch sử Việt Nam.

Trần Hưng Đạo (1283)  His birth name is Trần Quốc Tuấn. He is the son of An
Sinh Vương Trần Liễu, and the nephew of Emperor Trần Thái Tông. Trần Hưng
Đạo was a loyal and patriotic soldier. He always put his country before his personal
interests and ambitions. He was a person with gifted military talents which were
proven many times via his war tactics and strategies. The emperor appointed him
supreme commander of Vietnam’s army to stop the invading Mongol armies. He
led the Vietnam army into battles and defeated three major Mongol invasions in the
13th century. His accomplishments were especially noteworthy during the second
and third Mongol invasions in 1285 and 1288 with many victories such as the
battles of Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Vân Đồn, and Bạch Đằng.
Trần Hưng Đạo’s victories over the mighty Mongol Yuan Dynasty under Kublai
Khan are considered amongst the greatest military achievements in world history.
Trần Hưng Đạo led an army of poorly equiped volunteers and peasants conscripts
that repeatedly defeated the mighty hordes of the Mongols who were at the height
of their power after conquering most of Asia and part of Europe at the time. Trần
Hưng Đạo wrote a number of insightful military treatises. After his death, he was
posthumously given the title Hưng Đạo Vương (Great Prince Hưng Đạo). He is
regarded as a national hero. Most cities and towns in Vietnam today have streets
named after him.

