VẠN - KIẾP TÔNG BÍ TRUYỀN THƯ TỰ
Vạn Kiếp tông bí truyền thư (chữ Hán: 萬劫宗秘傳書), còn gọi
là Vạn Kiếp binh thư, là một tác phẩm của Trần Hưng Đạo về nghệ
thuật quân sự, có lẽ chủ yếu là bày binh bố trận, nhưng đến nay đã bị
thất lạc. Ông sưu tập binh pháp các nhà, làm thành bát quái cửu
cung đồ, và đặt tên tác phẩm như vậy.
Người ta chỉ còn biết được một ít nội dung tác phẩm này, qua lời đề
tựa của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vẫn còn lưu giữ được.

Phù thiện sư giả bất trận; thiện trận giả bất chiến; thiện chiến giả bất bại;
thiện bại giả bất tử. Tích Cao Dao tác sĩ sư nhi nhân bất can kỳ mệnh. Cập
Chu Văn, Vũ vi văn, vũ sư, âm mưu tu đức dĩ khuynh Thương chính nhi
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hưng vương nghiệp. Sở vị thiện sư giả bất trận hỹ. Thuấn vũ can vũ nhi
Hữu Miêu cách. Cập Ngô Tôn Vũ dĩ cung trung mỹ nhân thi lặc binh nhi
tây phá cường Sở, bắc uy Tấn Tấn, hiển danh chư hầu. Sở vị thiện trận giả
bất chiến hỹ. Cập Tấn Mã Ngập y bát trận đồ, chuyển biến thiên lý, phá
Thụ Cơ Năng dĩ phục Lương châu. Sở vị thiện chiến giả bất bại hỹ.
Cố trận giả, trần dã, xão dã. Tích Hiên đế lập tỉnh điền dĩ chế binh. Gia Cát
lũy giang thạch dĩ vi bát trận. Vệ Công tài vi Luc - hoa trận. Hoàn Ôn chế
vi Xà - thế trận. Hữu danh đồ tự liệt, chiêu nhiên thành pháp, Thời nhân
thiếu hữu năng giả, thiên đoan vạn tự, tỷ vi vẫn loạn, vị thường biến dịch.
Như Lý Thuyên tắc định kỳ suy, hậu nhân bất năng hiểu kỳ nghĩa.
Cố ngã Quốc công nãi hiệu soạn chư gia đồ pháp, tập thành nhất biên. Tuy
dĩ thu hào các lục, sở chi dụng giả yếu khử kỳ nhũng, lược thủ kỳ thực. Thị
dĩ ngũ hành tương ứng, cửu cung tương quyền, phối hợp cương nhu, tuần
hoàn cơ ngẫu, bất tạp âm dương thần sát, lợi phương cát diệu, hung thần ác
tướng tam cát ngũ hung; các dĩ chiêu chương. Xuất nhập tam đại, bách
công toàn thắng. Cố năng đương thời Bắc trấn Hung - nô, Tây uy Lâm - ấp.
Toại dĩ kỳ biên thụ thụ gia truyền, bất vi ngoại tiết. Hựu hữu chúc ngữ vân:
"Hậu ngã tử tôn bồi thần đắc kỳ bí thuật giả khả dĩ minh triết thi hành bố
liệt. Bất khả dĩ ngoan muội dĩ văn truyền ngôn. Phủ tắc thân chiêu ương
cữu, họa cập tử tôn, thị vị tiết thiên cơ giả".
Dịch nghĩa

ĐỀ TỰA SÁCH VẠN - KIẾP TÔNG BÍ TRHUYỀN THƯ
Phàm người khéo cầm quân thì không cần bày trận. Khéo bày trận thì
không cần giao chiến. Khéo giao chiến thì không thể thất bại. Khéo thất bại
thì không thương vong.
Xưa kia, Cao Dao làm chức sĩ sư mà mọi người không dám trái mệnh; Văn
Vương và Vũ Vương nhà Chu là bậc thầy về văn và về võ, ngấm ngầm sửa
đức để khuynh loát quyền bính của nhà Thương mà lấy nghiệp vương .Đó
đều có thể gọi là những người giỏi cầm quân, không cần bày trận vậy. Vua
Thuấn múa lá mộc và lông trĩ mà họ Hữu Miêu tự mình tìm đến; Tôn Vũ
nước Ngô đem mỹ nhân trong cung thử tập trận mà phía Tây phá nước Sở
hùng cường, phía Bắc ra uy với nước Tần nước Tấn, nổi tiếng khắp chư
hầu. Đó đều có thể gọi là những người giỏ bày trận, không cần giao chiến
vậy. Cho đến Mã Ngập nước Tấn dựa vào bát trận đồ chuyển đánh nghìn
dặm, phá được Thụ Cơ Năng mà lấy lại Lương - châu. Thế gọi là người
giỏi giao chiến không bao giờ thất bại vậy.
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Cho nên, trận gnhĩa là bày ra, là khéo léo. Ngày xưa, vua Hiên Viên lập ra
phép "tỉnh điền" để đặt binh chế; Gia Cát Lượng xếp đá bên sông để làm
bát trận; Vệ công sửa lại làm trận Lục hoa; Hoàn Ôn định ra trận xà thế,
trước sau đều có trận đồ nổi tiếng, trình bày tuần tự, thành phép tắc rõ ràng.
Nhưng người đương thời ít ai thông hiểu, muôn vàn đầu mối nhìn vào
dường như rối loạn, chưa từng nắm được lẽ biến dịch bên trong. Ví như
những phép tắc và suy luận của Lý Thuyên, người sau không ai hiểu nghĩa
là gì.
Vì thế, Quốc công ta bèn so sánh, kê cứu trận đồ và binh pháp của các nhà,
tổng hợp lại thành một bộ sách. Tuy chép cả những điều chi tiết, nhưng
người sử dụng thì nên bỏ bớt những chỗ rườm, tóm lấy thực chất. Rồi lấy
năm hành ứng với nhau, chín cung câu với nhau, phốo hợp cương và nhu,
xoay vần chẵn và lẽ, không làm hỗn loạn âm dương và thần sát, phương lợi
và sao tốt, hung thần và ác tướng, ba cát và năm hung... việc nào việc ấy
thực phân minh rõ rệt.
Quốc công lại còn thêm bớt với chiến thuật của thời Tam đại, nhờ đó trăm
trận trăm thắng. Cho nên đương thời phía Bắc làm cho Hung - nô phải sợ,
phía Tây làm cho Lâm - ấp phải kinh. Rồi ông đem sách này dạy bảo con
em làm gia truyền, không tiết lộ cho người ngoài biết. Lại có lời dặn rằng:
"Sau này con cháu và bề tôi phò tá của ta có học được bí thuật này thì nên
lấy đầu óc sáng suốt, linh hoạt mà thực hành và sắp đặt nó, chứ không nên
lấy đầu óc cứng nhắc, tối tăm mà cất giữ và lưu truyền. Nếu trái đều đó thì
sẽ mang vạ vào thân, lại hại lây đến cả con cháu. Đó gọi là tiết lậu cơ trời
vậy"
HUỆ CHI
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