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“Nam Quốc Sơn Hà” 



Lý Thường Kiệt văn võ song toàn.  
Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô 
Tuấn (1019–1105) người làng An 
Xá, huyện Quảng Đức, thuộc khu 
vực phía nam hồ Tây trong thành 
Thăng Long. Ông là một danh 
tướng nhà Lý có công đánh bại 
quân nhà Tống sau này ông được 
ban quốc tính nên mới đổi tên 
thành Lý Thường Kiệt. 

Tổ tiên Lý Thường Kiệt nhiều 
đời làm quan nên ông tinh thông 
thao lược, lại có tài thơ văn. Ông 
để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm 
có giá trị, tiêu biểu nhất là bài thơ 
"Nam quốc sơn hà". Năm 23 
tuổi, ông đã được bổ làm Hoàng 
môn chi hậu rồi thăng đến chức 
Thái úy. Ông thường ngày ở cạnh 
vua, lo việc can gián vua giúp 
vua trong ngoài. Ông có công rất 
lớn trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước: phá Tống, bình 
Chiêm, dẹp tan phản loạn... 



Trận tuyến Như Nguyệt và thiên cổ hùng văn “Nam Quốc Sơn Hà” 

 Năm 1075, nhà Tống nhân lúc 
Đại Việt bị Chiêm Thành đánh 
phá nên thừa cơ xâm chiếm. Vua 
Lý biết tin, sai Lý Thường Kiệt 
đem quân chống đỡ. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, dưới sự chỉ huy của 
Lý Thường Kiệt, quân nhà Lý đã 
chủ động đánh phủ đầu quân 
Tống ngay trên đất giặc. Bằng kế 
đó, Lý Thường Kiệt khiến quân 
Tống phải bất ngờ liên tiếp mất 
đi những thành trì quan trọng.  

Đoán trước quân Tống sẽ quay 
lại báo thù, Lý Thường Kiệt chủ 
động rút quân về dưỡng sức đồng 
thời lập phòng tuyến Như Nguyệt 
(sông Cầu) để đánh chặn từ xa. 
Đây là xây dựng phòng tuyến có 
vị trí mang tính chiến lược men 
theo rừng cây dày đặc tựa vào thế 
núi ở hai bên bờ án ngữ cửa ngõ 
vào Thăng Long. Chiến lũy được 
đắp đất có đóng cọc tre dày mấy 
tầng vững chắc như tường thành, 
dưới bãi sông được bố trí các hố 
chông ngầm tạo thành một phòng 
tuyến rất vững chắc.  

 



Quân của nhà Lý đóng thành từng trại trên suốt chiến tuyến có thể 

cơ động chi viện nhiều hướng và khống chế mọi ngả đường tiến về 

Thăng Long. Các cánh quân tinh nhuệ được bố trí trên các ngọn núi 

quan trọng như núi Phượng Hoàng và núi Tiên để sẵn sang tiếp ứng.  

Cũng tại đây, Lý Thường Kiệt đã dùng vũ khí tinh thần là áng thiên 

cổ hùng văn "Nam quốc sơn hà" để nêu cao sĩ khí toàn quân. Tương 

truyền: "Đang đêm, nghe tiếng vang trong đền đọc bài thơ ấy, quân 

ta đều phấn khởi. Quân Tống sợ khiếp đảm, không đánh đã tan".  

“Nam Quốc Sơn Hà” được xem như là bản tuyên ngôn độc lập đầu 

tiên của nước ta. 

Mô tả thất bại này, một tác giả đời Tống viết: “Binh thế dứt đoạn, 

quân ít không địch nổi nhiều, bị đối phương ngăn trở, rơi xuống 

lòng sông”. 

Càng về sau, quân Tống lâm vào tình cảnh mệt mỏi, hoang mang , 

rừng thiêng nước độc khiến binh sĩ bệnh tật và chết rất nhiều nhưng 

vẫn không thể rút lui vì sĩ diện Đại Tống. 

Lý Thường Kiệt biết tình thế quân Tống đã lâm vào thế bí, mà người 

Nam bị chiến tranh liên miên cũng nhiều tổn thất, nên sai sứ sang 

xin "nghị hoà" để quân Tống rút về. Nhà Tống vội chấp nhận giảng 

hòa và rút quân.  

Lưu danh khai quốc công thần 



Trận Như Nguyệt là chiến thắng lớn nhất và quan trọng nhất trong 

việc chống phương Bắc xâm lược của nhà Lý. Chiến thắng này đã 

đánh dấu sự thành công trong thế chủ động tấn công của danh 

tướng Lý Thường Kiệt trước một nước lớn. 

 

Vì có công, ông được ban "quốc tính", mang họ vua (do đó có họ 

tên là Lý Thường Kiệt), và liên tục được phong tước đến Thái úy. 

Tháng 6 năm 1105, Thái úy Lý Thường Kiệt mất, thọ 87 tuổi. Vua Lý 

Nhân Tông ban chức Nhập nội điện đô tri kiểm hiệu thái úy bình 

chương quân quốc trọng sự, tước Việt quốc công, đời đời ghi nhớ 

công lao.  

 


