PhÕm Vån S½n

Vi®t SØ
Toàn Thß
T× Thßþng C± Ðªn Hi®n ÐÕi

Møc Løc
L¶i gi¾i thi®u
L¶i tác giä

Ph¥n ThÑ Nh¤t
Chß½ng 1 - Khái lu§n v« xã hµi Vi®t Nam xßa và nay
1. Ð¸a lý thiên nhiên -- 2. Ngß¶i Vi®t Nam -- 3. G¯c tích.

Chß½ng 2 - Ð¶i s¯ng thßþng c± cüa dân tµc Vi®t Nam
Chß½ng 3 - Nhà H°ng Bàng (2879 - 258 tr. T. L.)
1. Truy«n thuyªt v« nhà H°ng Bàng -- 2. Nß¾c Vån Lang

Chß½ng 4 - Nhà Thøc (257 - 207 tr. T. L.)
Chß½ng 5 - Xã hµi Trung Hoa trong th¶i thßþng c±
1. Xã hµi và vån hóa -- 2. Tr§t tñ xã hµi và gia ðình -- 3. Vi®c quan chª - 4. Pháp chª -- 5. Binh chª -- 6. Ði«n chª -- 7. H÷c chính -- 8. Kh±ng
TØ -- 9. Lão TØ -- 10. Trang TØ -- 11. Tuân Hu¯ng.

Ph¥n ThÑ Hai
B¡c Thuµc Th¶i ÐÕi
Chß½ng 1 - Nhà Tri®u (B¡c thuµc l¥n thÑ I 207-111 tr. T. L.)
1. Ch² r¨ cüa l¸ch sØ Âu LÕc -- 2. Chính tr¸ cüa Tri®u Ðà -- 3. Nam Vi®t
và Tây Hán -- 4. Xã hµi Vi®t Nam dß¾i th¶i Tri®u Ðà -- 5. Nhæng vua kª
nghi®p Tri®u Ðà --- 6. Ðª qu¯c Vi®t Nam xøp ð± -- 7. Công tµi cüa Thái
Phó Læ Gia (Phê bình cüa Ngô Th¶i Sî).

Chß½ng 2 - Nhà Tây Hán (B¡c thuµc l¥n II 111 tr. T. L. - 39 T. L.)
1. Ð½n v¸ hành chánh trên ð¤t Giao Chï -- 2. Bµ máy cai tr¸ · ð¤t Giao
Châu.

Chß½ng 3 - Nhà Trßng (40 - 43)
1. Ph¥n c¶ nß½ng tØ -- 2. Nhà Ðông Hán phøc thù -- 3. Tính ch¤t cách
mÕng cüa cuµc kh· i nghîa nåm Canh Tý.

Chß½ng 4 - B¡c thuµc l¥n III (43 - 544 Ðông Hán - Nam B¡c tri«u)
Cuµc cäi cách cüa Mã Vi®n trên ð¤t Giao Châu

Chß½ng 5 - Ngß¶i Vi®t Nam h÷c chæ Tàu
1. Vi®c truy«n bá Hán h÷c -- 2. Änh hß· ng Ph§t ð° v¾i n«n vån h÷c
cüa chúng ta -- 3. Ph§t Giáo -- 4. Mµt ði«u sai l¥m v« Sî Nhiªp.

Chß½ng 6 - Cuµc cách mÕng phän Ðª l¥n thÑ hai cüa dân Giao Chï
1. Bà Tri®u ch¯ng quân Ðông Ngô -- 2. Lâm „p qu¤y phá Giao Châu.

Chß½ng 7 - Nhà Ti«n Lý (544 - 602)
1. Lý Nam Ðª (544 - 548) -- 2. H§u Lý Nam Ðª (571 - 602).

Chß½ng 8 - B¡c thuµc l¥n IV (603 - 939)
1. Nhà Tùy ðánh Lâm „p -- 2. Nhà Ðß¶ng ð¯i v¾i An Nam -- 3. Mai
H¡c Ðª kh· i nghîa (722) -- 4. Gi£c Côn Lôn và Ð° Bà -- 5. B¯ Cái ÐÕi
Vß½ng -- 6. Cuµc xâm lång Giao Châu cüa Nam Chiªu --- 7. Sñ th¤t bÕi
cüa Nam Chiªu và sñ nghi®p cüa Cao Bi«n.

Chß½ng 9 - Cuµc tranh ð¤u cüa dân tµc Vi®t Nam t× h÷ Khúc ðªn h÷ Ngô
Tr§n thüy chiªn ð¥u tiên cüa Vi®t Nam.

Ph¥n ThÑ Ba
Vi®t Nam Trên Ðß¶ng Ðµc L§p (939)
Chß½ng 1 - Nhà Ngô (939 - 965)
Chß½ng 2 - Nhà Ðinh (968 - 980)
1. Ðinh Tiên Hoàng -- 2. Ðinh Phª Ðª.

Chß½ng 3 - Nhà Ti«n Lê (980 - 1009)
1. Lê Hoàn ðánh T¯ng -- 2. Vi®c ngoÕi giao -- 3. Vi®c ðánh Chiêm
Thành -- 4. Sñ m· mang trong nß¾c -- 5. Cái án Lê Hoàn và Dß½ng
H§u.

Chß½ng 4 - Các vua kª tiªp Lê ÐÕi Hành
I. Lê Trung Tông (1005)
II. Lê Ng÷a Tri«u (1005 - 1009)
1. Vi®c ngoÕi giao v¾i B¡c Tri«u -- 2. Sñ tàn ác cüa Ng÷a Tri«u -- 3. Vø
âm mßu cß¾p ngôi nhà Ti«n Lê.

Chß½ng 5 - Nhà H§u Lý (1010 - 1225)
I. Lý Thái T± (1010 - 1028)

II. Lý Thái Tông (1028 - 1054)
1. Vi®c chính tr¸ -- 2. Vi®c quân sñ -- 3. D©p Chiêm Thành.

III. Lý Thánh Tông (1054 - 1072)
1. Vi®c m· mang Ph§t Giáo và Nho Giáo -- 2. Ðánh Chiêm Thành.

IV. Lý Nhân Tông (1072 - 1127)
1. Vø tranh dành quy«n v¸ -- 2. Vi®c chính tr¸ -- 3. Vi®c ðánh T¯ng -- 4.
Cuµc phøc thù cüa nhà T¯ng -- 5. Ðánh Chiêm Thành.

V. Lý Th¥n Tông (1128 - 1138)
VI. Lý Anh Tông (1138 - 1175)
1. Ð² Anh Vû và Tô Hiªn Thành -- 2. Vi®c ngoÕi giao.

VII. Lý Cao Tông (1176 - 1210)
VIII. Lý Hu® Tông (1211 - 1225)
IX. Lý Chiêu Hoàng (1225)
Chß½ng 6 - Khái ni®m v« Ph§t giáo và vån h÷c dß¾i ð¶i nhà Lý
Chß½ng 7 - Nhà Tr¥n (1225 - 1413) -- Nß¾c Vi®t Nam dß¾i ð¶i Tr¥n S½
I. Tr¥n Thái Tông (1225 - 1258)
1. Tàn sát h÷ Lý. -- 2. Vi®c ðäo lµn nhân luân. -- 3. Vi®c ðánh d©p trong
nß¾c. -- 4. Nhæng công cuµc cäi cách. -- 5. Vi®c binh chª và lñc lßþng
quân ðµi dß¾i ð¶i Tr¥n - S½. -- 6. Kinh tª và xã hµi. -- 7. Phong tøc. -- 8.
Vån hóa. -- 9. Cuµc chiªn tranh tñ v® thÑ nh¤t cüa Vi®t Nam.

II. Tr¥n Thánh Tông (1258 - 1278)
1. Vi®c chính tr¸. -- 2. Vi®c ngoÕi giao v¾i Mông C±.

III. Tr¥n Nhân Tông (1279 - 1293)
A- Mông C± gây h¤n l¥n thÑ hai
1. Vi®c ngoÕi giao tan vÞ. -- 2 Huyªt chiªn giæa Vi®t Nam và Mông C±.
- Hµi Ngh¸ Bình Than (1282). - Hµi Ngh¸ Diên H°ng (1284). - Quân
Nam rút theo kª hoÕch. - Hµi ngh¸ quân sñ VÕn Kiªp. III Mông C± t¤n
công. - M£t tr§n Ðông Nam. - Cuµc t±ng t¤n công cüa Vi®t Nam. Vi®t
Nam thu phøc Thång Long. - Tr§n Tây Kªt. - Tr§n VÕn Kiªp.
B- Mông C± t¤n công l¥n thÑ hai (1287)
I Tr§n Vân Ð°n. II Tr§n BÕch Ð¢ng. III Vi®c truy kích Thoát Hoan. IV
Cuµc giäng hòa. V Chiªn pháp cüa Hßng ÐÕo Vß½ng.

IV. Tr¥n Anh Tông (1293 - 1314)
Vi®c gä Huy«n Trân cho Chª Mân

V. Tr¥n Minh Tông (1314 - 1329)
VI. Tr¥n Hiªn Tông (1329 - 1341)
Gi£c Ngßu H¯ng và gi£c Lào

VII. Tr¥n Dø Tông (1341 - 1369)
1. Vi®c chính tr¸. -- 2. Vi®c giao thi®p v¾i Trung Hoa. -- 3. Vi®c giao
thi®p v¾i Chiêm Thành. -- 4. Dø Dß½ng Nh§t L-.

VIII. Tr¥n Ngh® Tông (1370 - 1372)
Ti¬u sØ H° Quý Ly.

IX. Tr¥n Du® Tông (1372 - 1377)
X. Tr¥n Phª Ðª (1377 - 1388)
1. Vi®c giao thi®p v¾i nhà Minh. -- 2. Chiêm Thành t¤n công Thång
Long. -- 3. Âm mßu tr× H° Quý Ly th¤t bÕi.

XI. Tr¥n Thu§n Tông (1388 - 1398)
1. Chª B°ng Nga tØ tr§n. -- 2. Cuµc cách mÕng cüa H° Quý Ly: Cäi
cách chính tr¸. Cäi cách quân sñ. Cäi cách kinh tª. Cäi cách xã hµi. Cäi
cách vån hóa. -- 3. Cuµc ðäo chính H° Quý Ly.

Chß½ng 8 - Nhà H° (1400 - 1407)
I. H° Quý Ly (1400)
II. H° Hán Thß½ng (1400 - 1407)
1. Cuµc giao tranh giæa nhà H° và nhà Minh. - Thành Ða Bang th¤t thü.
- Tr§n Mµc Phàm Giang. - Tr§n Hàm TØ Quan. - Nguyên nhân th¤t bÕi
cüa H° Quý Ly. -- 2. H° Quý Ly có làm m¤t nß¾c không?

Chß½ng 9 - B¡c thuµc l¥n thÑ nåm -- Nhà H§u Tr¥n (1407 - 413)
1. Chính sách th¯ng tr¸ cüa nhà Minh. -- 2. Giän Ð¸nh Ðª kh· i nghîa
(1407 - 1409). -- 3. Tr¥n Quý Khoách (1409 - 1413)

Chß½ng 10 - Nhà H§u Lê. Lê Lþi ch¤m dÑt chª ðµ Minh thuµc (1417 - 1427)
1. Giai ðoÕn ðen t¯i. -- 2. Giai ðoÕn tß½i sáng. -- 3. Cuµc t±ng phän
công cüa gi£c Minh (M£t tr§n mi«n B¡c). -- 4. Tr§n Tuy Ðµng. -- 5. Vi®t
quân phong töa Ðông Ðô. -- 6. Tr§n chi Lång. -- 7. Quân Minh xin hòa
giäi. -- 8. Vi®c c¥u phong.

Nhà H§u Lê (1428 - 1527)
I. Lê Thái T± (1428 - 1433)
1. H÷c chính. -- 2. Lu§t pháp. -- 3. Hành chánh. -- 4. Cäi cách ði«n ð¸a.
-- 5. Binh chª. -- 6. Vi®c giªt công th¥n.

II. Lê Thái Tông (1434 - 1442)
Cái án Lê Chi Viên (1442)

III. Lê Nhân Tông (1443 - 1459)
IV. Lê Thánh Tông (1460 - 1497)
1. Vi®c chính tr¸. -- 2. T± chÑc hß½ng thôn. -- 3. Vi®c ðình. -- 4. Hành
chính. -- 5. Quan chª. -- 6. Thuª ðinh. -- 7. Thuª ði«n th±. -- 8. Nông
nghi®p. -- 9. Lu§t pháp bäo v® nhân quy«n. -- 10. Quy«n lþi xã hµi. -11. T± chÑc võ b¸. -- 12. Võ công ð¶i H°ng ÐÑc. -- 13. Vån tr¸ ð¶i H°ng
ÐÑc.

V. Lê Hiªn Tông (1497 - 1504)
VI. Lê Túc Tông (1504 1505)
VII. Lê Uy Møc (1505 - 1509)
VIII. Lê Tß½ng Dñc (1510 - 1516)
IX. Lê Chiêu Tông
X. Lê Cung Hoàng (1516 - 1527)
Chß½ng 11 - Nhà MÕc (1527 - 1667)
MÕc Ðång Dung (1527 - 1529)
1. Tình trÕng Vi®t Nam ð¥u thª kÖ XVI. -- 2. Ti¬u sØ MÕc Ðång Dung. -3. Vø Tr¥n Thiêm Bình thÑ hai. -- 4. Mµt cuµc chiªn tranh tâm lý. -5.Vø án MÕc Ðång Dung.

Chß½ng 12 - LoÕn phong kiªn Vi®t Nam. Nam B¡c tri«u (1527 - 1592)
1. Tr¸nh Ki¬m và Nguy-n Kim. -- 2. Biªn c¯ tÕi Nam tri«u. -- 3. Th¤t bÕi
cüa B¡c tri«u.

Chß½ng 13 - Nß¾c Vi®t Nam t× B¡c vào Nam (1674 - 1775)
1. H÷ Tr¸nh làm chúa mi«n B¡c. -- 2. H÷ Nguy-n xßng hùng phß½ng
Nam.

Chß½ng 14 - Tr¸nh - Nguy-n phân tranh (1627 - 1775)
1. ÐÕi chiªn l¥n thÑ nh¤t (1627). -- 2. ÐÕi chiªn l¥n thÑ hai (1630) -- 3.
ÐÕi chiªn l¥n thÑ ba (1635). -- 4. ÐÕi chiªn l¥n thÑ tß (1648). -- 5. ÐÕi
chiªn l¥n thÑ nåm (1655) -- 6. ÐÕi chiªn l¥n thÑ sáu (1661) -- 7. ÐÕi
chiªn l¥n thÑ bäy (1672).

Chß½ng 15 - Sñ nghi®p hai h÷ Tr¸nh - Nguy-n
Chß½ng 16 - Nhæng vø phiªn loÕn dß¾i ð¶i chúa Tr¸nh

Chß½ng 17 - Các hoÕt ðµng cüa Nguy-n
Chß½ng 18 - Các cuµc chiªn tranh cu¯i cùng cüa hai h÷ Tr¸nh - Nguy-n
(1774)
Chß½ng 19 - Nhà Tây S½n (1778 - 1802)
1. Ti¬u sØ nhà Tây S½n. -- 2. Tây S½n di®t Nguy-n tÕi Nam Vi®t. -- 3.
Nguy-n Hu® ðu±i quân Xiêm. -- 4. Nguy-n Hu® ðánh Thu§n Hóa. -- 5.
Nguy-n Hu® ra Thång Long. -- 6. Chim B¢ng gçy cánh.

Chß½ng 20 - Mµt võ công oanh li®t b§c nh¤t cüa Vi®t Nam cu¯i thª kÖ XVIII
1. Cái chªt cüa Vû Vån Nh§m. -- 2. Chiªn sñ Vi®t-Thanh. -- 3. Cuµc
giao thi®p giæa Tây S½n và Thanh ðình. -- 4. Chính tr¸ cüa vua Quang
Trung. -- 5. Vua Chiêu Th¯ng b¸ nhøc trên ð¤t Tàu.

Nhæng cuµc chiªn tranh cu¯i cùng giæa Tây S½n và Cñu Nguy-n
1. Nguy-n Vß½ng qu§t kh· i. -- 2. Nguy-n Vß½ng t¤n công Qui Nh½n
l¥n thÑ nh¤t (1790). -- 3. Qui Nh½n th¤t thü l¥n thÑ hai và ba. -- 4. Phú
Xuân ð±i chü. -- 5. Nguy-n Vß½ng ra B¡c Hà.

Chß½ng 21 - Ngß¶i Âu Châu sang Vi®t Nam
1. Vi®t Nam dß¾i con m¡t ngß¶i Pháp. -- 2. ÐÕo Thiên Chúa.

Chß½ng 22 - Nhà Nguy-n (1802 - 1945)
I. Gia Long (1802 - 1820)
1. Thª t± xßng ðª hi®u. -- 2. Bµ máy chính quy«n trung ß½ng. -- 3. Các
ð¸a hÕt hành chính l¾n. -- 4. Binh chª. -- 5. Công vø. -- 6. Vi®c h÷c
hành và lu§t pháp. -- 7. Vi®c tài chính. -- 8. Vi®c ngoÕi giao v¾i Pháp. -9. Vi®c ngoÕi giao v¾i Trung Qu¯c. -- 10. Giao thi®p v¾i Miên-Lào-Tiêm
La. -- 11. Bàn v« loÕn phong kiªn · Vi®t Nam. -- 12. Vài ý kiªn v« vua
Gia Long.

II. Thánh T± (1820 - 1840)
1. Hoàn thiên bµ máy chính quy«n. -- 2. Vi®c h÷c hành thi cØ. -- 3.
Sách v· . -- 4. Nhæng cuµc phiªn loÕn. -- 5. Vi®c ngoÕi giao v¾i Pháp. -6. Vi®c Ai Lao và Chân LÕp. -- 7. Vi®c c¤m ðÕo. -- 8. Bàn v« Thánh T±.

III. Hiªn T± (1841 - 1847)
1. Cá nhân cüa vua Hiªn T±. -- 2. Vi®c Chân LÕp và Tiêm La. -- 3. Cuµc
ðánh phá ð¥u tiên cüa Pháp · Vi®t Nam.

Ph¥n ThÑ Tß
Vi®t Nam M¤t Ðµc L§p V« Tay Pháp
Chß½ng 1 - Dñc Tông (1847 - 1883)
1. Vua Tñ ÐÑc và tình thª Vi®t Nam giæa thª kÖ XIX. -- 2. Vi®c ngoÕi
giao và c¤m ðÕo. -- 3. Vi®c vån h÷c và binh chª. -- 4. Nhæng vø phiªn
ðµng trong nß¾c.

Chß½ng 2 - Ngß¶i Pháp ra m£t xâm chiªm Vi®t Nam
1. Nguyên nhân cüa sñ xâm lång. -- 2. Ð£c phái viên Pháp ðªn Vi®t
Nam. -- 3. Vi®t Nam m¤t ba tïnh Ðông Nam KÏ. -- 4. Phän Ñng cüa tri«u
ðình Huª. -- 5. Phong Trào kháng Pháp · Nam KÏ. -- 6. Ngß¶i Pháp
chiªm n¯t ba tïnh mi«n Tây Nam KÏ. -- 7. Nhæng nghîa sî mi«n Nam.

Chß½ng 3 - Quân Pháp ðánh B¡c KÏ
1. Nguyên nhân vi®c ngß¶i Pháp ra B¡c. -- 2. Pháp quân ðánh B¡c KÏ
l¥n thÑ I. -- 3. Hòa ß¾c nåm Giáp Tu¤t (1874). -- 4. Hà thành th¤t thü
l¥n thÑ hai. -- 5. Sñ phª l§p · Huª. -- 6. Hòa ß¾c nåm Quí Mùi (1883).
-- 7. Hòa ß¾c Thiên Tân l¥n thÑ hai. -- 8. Hòa ß¾c Patenôtre (1884).

Chß½ng 4 - Tàn cuµc cüa phong kiªn Vi®t Nam
1. Phong trào C¥n Vß½ng cÑu qu¯c. -- 2. Phong trào Vån Thân kháng
Pháp. -- 3. Vua Thành Thái (1884 - 1907). -- 4. Vua Duy Tân (1907 1916). -- 5. Cuµc bäo hµ cüa nß¾c Pháp.

Chß½ng V - Nhæng cuµc tranh thü ðµc l§p cüa Vi®t Nam t× 1928 - 1954
1. Xã hµi Vi®t Nam dß¾i th¶i Pháp thuµc. -- 2. Nhæng cuµc tranh ð¤u
cüa thª h® trë tu±i. -- 3. Cuµc ðäo chánh 9-3-1945. -- 4. Lá bài Bäo ÐÕi
và Hi®p Ð¸nh HÕ Long. -- 5. Cuµc chiªn tranh Thñc - Cµng (1945 1954). -- 6. Thöa hi®p Genève. -- 7. Kªt Lu§n

Tài li®u tham khäo
Ý kiªn cüa vån gia trí thÑc v« Vi®t SØ Toàn Thß
Phø løc 1: Bäng ð¯i chiªu các tri«u ðÕi Vi®t Nam v¾i tri«u ðÕi Trung Hoa
Phø løc 2: Thª Phä h÷ Nguy-n
Phø løc 3: Thª Phä h÷ Tr¸nh

Kính dâng hß½ng h°n song thân ðã s¾m hun ðúc cho con mµt
t¤m lòng thiªt tha v¾i ð¤t nß¾c ð¬ viªt nên nhæng trang sØ oai hùng
cüa dân tµc.
PhÕm Vån S½n

L¶i Gi¾i Thi®u
"Chim Vi®t làm t± cành nam (Vi®t ði¬u sào nam chi)", mµt câu nói ng¡n
g÷n nhßng hàm chÑa mµt ý nghîa th§t sâu: ngß¶i Vi®t Nam không bao gi¶
quên ðßþc cµi ngu°n cüa mình! Nh¶ tinh th¥n ðó mà trên trß¶ng qu¯c tª, dù
phäi ch¸u mµt ngàn nåm ðô hµ gi£c Tàu, mµt tråm nåm nô l® gi£c Tây.
Nhßng hi®n nay, v¾i chính sách hüy di®t vån hóa truy«n th¯ng dân tµc
trong nß¾c, và sÑc lôi cu¯n mãnh li®t cüa n«n vån minh v§t ch¤t Âu MÛ ngoài
nß¾c, dân tµc chúng ta ðang phäi ð¯i ð¥u v¾i mµt hi¬m h÷a di®t vong m¾i,
có mÑc ðµ tr¥m tr÷ng h½n t¤t cä các hi¬m h÷a ðã g£p phäi trong quá khÑ.
Chï có lòng yêu nß¾c n°ng nàn, phát xu¤t t× ðáy lòng cüa m÷i ngß¶i Vi®t
m¾i giúp chúng ta vßþt qua ðßþc hi¬m h÷a này. Chï có lòng yêu quê hß½ng
thiªt tha m¾i là ðµng c½ b¡t chúng ta chung góp tâm trí vào vi®c bäo t°n và
phát huy n«n vån hóa cao quý cüa cha ông ð¬ lÕi.
V¾i møc tiêu duy nh¤t là nuôi dßÞng lòng yêu nß¾c c¥n thiªt trong lòng
m÷i ngß¶i Vi®t tÕi Nh§t, sinh thành nhæng tâm h°n thiªt tha v¾i quê hß½ng,
dân tµc, chúng tôi ðã mÕn phép in lÕi 600 bµ Vi®t SØ Toàn Thß này cüa SØ
Gia PhÕm Vån S½n ð¬ phân ph¯i trong cµng ð°ng ngß¶i Vi®t tÕi Nh§t.
V¾i công trình khäo cÑu sâu rµng cüa SØ gia yêu nß¾c PhÕm Vån S½n và
tính ch¤t khách quan, dân tµc, khoa h÷c, phong phú, giän d¸ ... cüa bµ sách
này, chúng tôi mong mu¯n m²i gia ðình Vi®t Nam tÕi Nh§t s¨ có ít nh¤t mµt
bµ, lúc nào cûng có trong nhà, ð¬ d- dàng chï dÕy con em v« l¸ch sØ hào
hùng b¤t khu¤t cüa dân tµc Vi®t.
Chúng tôi cûng chân thành cäm tÕ Hi®p Hµi Liên Ð¾i Ngß¶i TÜ NÕn Ðông
Dß½ng ðã y¬m trþ toàn th¬ chi phí ð¬ in lÕi bµ sách này.
Hi®p Hµi Ngß¶i Vi®t TÕi Nh§t Bän
Nh§t Bän, 1983
Nam Ngh® Xã

Cùng BÕn Ð÷c Thân Mªn
T× mß¶i hai nåm nay, bß¾c chân vào làng sØ h÷c, chúng tôi ðã ðßþc hân
hÕnh gi¾i thi®u các bÕn vån gia trí thÑc và h÷c sinh mµt t± tác ph¦m nhö nhß
Vi®t Nam Tranh Ð¤u SØ, Vi®t Nam Hi®n ÐÕi SØ Yªu, Vî Tuyªn 17, Vi®t SØ
Tân Biên quy¬n I, II, III.
Nhæng cu¯n sách này ðßþc tái bän nhi«u l¥n và trß¾c nhæng sñ ðóng góp
cüa chúng tôi ð¯i v¾i vån hóa nß¾c nhà, các bÕn ð÷c ðã tö có nhi«u cäm
tình và tin c§y, do ðó ð¬ tÕ lòng tri kÖ b¯n phß½ng hàng nåm chúng tôi tiªp
tøc gØi ðªn tay các bÕn nhæng tác ph¦m v« sØ h÷c.
G¥n ðây, Vi®t sØ tân biên ðßþc các bÕn trí thÑc trong nß¾c và ngoài nß¾c
ð£c bi®t lßu ý và tán thß· ng trên các báo Bách Khoa, Thª Gi¾i Tñ Do, Tân
Dân, Chï ÐÕo, Ngôn Lu§n, Tñ Do, v.v... nhßng bµ sØ này còn t¾i 4 cu¯n næa
m¾i hªt, tÑc là phäi xu¤t bän ð«u ð£n luôn b¯n nåm m¾i hoàn thành.
Trong lúc này, nhi«u bÕn giáo sß và h÷c sinh thß¶ng gØi thß ðªn chúng tôi
yêu c¥u nên g¤p rút soÕn mµt cu¯n Vi®t sØ tân biên thâu h©p g°m ðü chi tiªt
t× Thßþng c± th¶i ðÕi ðªn hªt th¶i Pháp thuµc ð¬ ti®n døng h½n trong các
trß¶ng h÷c. Theo ý các bÕn, Vi®t SØ Tân Biên g°m 7 cu¯n chï lþi ích nhi«u
cho các giáo sß sØ ð¸a, các vån gia trí thÑc c¥n biên khäo rµng rãi và cho mµt
s¯ sinh viên n£ng tình ð£c bi®t v¾i sØ h÷c. Quä v§y, chúng tôi ðã ð÷c khá
nhi«u sách, chuy®n ký ð¬ viªt mµt bµ sách có møc ðích giúp các bÕn k¬ trên
khöi m¤t nhi«u th¶i gi¶ tìm tòi sØ li®u và nghî ngþi v« sñ bình giäi, m£c d¥u
công vi®c cüa chúng tôi vçn có th¬ còn nhi«u khuyªt ði¬m.
Ngoài ra, t× trên 30 nåm nay, tuy trong các thß vi®n cüa chúng ta ðã có
mµt sách v« l¸ch sØ, nhßng các sách này vçn còn mang n£ng änh hß· ng cüa
tß tß· ng th¶i phong kiªn, ðª qu¯c. Nªu c¥n tiªn bµ, t¤t nhiên ta phäi có
nhæng cu¯n sØ m¾i viªt theo quan ni®m rµng rãi và tinh th¥n phóng khoáng
cüa trào lßu dân chü ngày nay cùng g°m thâu ðßþc nhi«u ði«u m¾i lÕ do sñ
khám phá hay sßu t¥m cüa các h÷c giä c§n ðÕi, hi®n ðÕi.
Hôm nay, Vi®t SØ Toàn Thß ra m¡t các bÕn. Chúng tôi hy v÷ng tác ph¦m
này s¨ hþp v¾i nhu c¥u cüa tình thª mµt ph¥n nào, góp ðßþc ít nhi«u công
quä c¥n thiªt cho sñ phát tri¬n và xây dñng vån h÷c cüa nß¾c nhà trong giai
ðoÕn m¾i cüa l¸ch sØ. Tuy nhiên do sØ h÷c nß¾c nhà chßa hªt phôi thai, ¤u
trî, sØ li®u lÕi th¤t ð¡c khá nhi«u qua các qu¯c biªn, sách này không khöi có
ði«u l²i l¥m, s½ sót. Trong khi ch¶ ðþi mµt hoàn thi®n, chúng tôi xin sÇn sàng
chào ðón sñ u¯n n¡n và chï bäo cüa các bÕn trí thÑc g¥n xa.
Sài gòn ngày 14 tháng 3 nåm Canh Tý
PhÕm Vån S½n

Møc Løc
L¶i gi¾i thi®u
L¶i tác giä

Ph¥n ThÑ Nh¤t
Chß½ng 1 - Khái lu§n v« xã hµi Vi®t Nam xßa và nay
1. Ð¸a lý thiên nhiên -- 2. Ngß¶i Vi®t Nam -- 3. G¯c tích.

Chß½ng 2 - Ð¶i s¯ng thßþng c± cüa dân tµc Vi®t Nam
Chß½ng 3 - Nhà H°ng Bàng (2879 - 258 tr. T. L.)
1. Truy«n thuyªt v« nhà H°ng Bàng -- 2. Nß¾c Vån Lang

Chß½ng 4 - Nhà Thøc (257 - 207 tr. T. L.)
Chß½ng 5 - Xã hµi Trung Hoa trong th¶i thßþng c±
1. Xã hµi và vån hóa -- 2. Tr§t tñ xã hµi và gia ðình -- 3. Vi®c quan chª -- 4.
Pháp chª -- 5. Binh chª -- 6. Ði«n chª -- 7. H÷c chính -- 8. Kh±ng TØ -- 9.
Lão TØ -- 10. Trang TØ -- 11. Tuân Hu¯ng.

Ph¥n ThÑ Hai
B¡c Thuµc Th¶i ÐÕi
Chß½ng 1 - Nhà Tri®u (B¡c thuµc l¥n thÑ I 207-111 tr. T. L.)
1. Ch² r¨ cüa l¸ch sØ Âu LÕc -- 2. Chính tr¸ cüa Tri®u Ðà -- 3. Nam Vi®t và Tây
Hán -- 4. Xã hµi Vi®t Nam dß¾i th¶i Tri®u Ðà -- 5. Nhæng vua kª nghi®p Tri®u
Ðà --- 6. Ðª qu¯c Vi®t Nam xøp ð± -- 7. Công tµi cüa Thái Phó Læ Gia (Phê
bình cüa Ngô Th¶i Sî).

Chß½ng 2 - Nhà Tây Hán (B¡c thuµc l¥n II 111 tr. T. L. - 39 T. L.)
1. Ð½n v¸ hành chánh trên ð¤t Giao Chï -- 2. Bµ máy cai tr¸ · ð¤t Giao Châu.

Chß½ng 3 - Nhà Trßng (40 - 43)
1. Ph¥n c¶ nß½ng tØ -- 2. Nhà Ðông Hán phøc thù -- 3. Tính ch¤t cách mÕng
cüa cuµc kh· i nghîa nåm Canh Tý.

Chß½ng 4 - B¡c thuµc l¥n III (43 - 544 Ðông Hán - Nam B¡c tri«u)
Cuµc cäi cách cüa Mã Vi®n trên ð¤t Giao Châu

Chß½ng 5 - Ngß¶i Vi®t Nam h÷c chæ Tàu
1. Vi®c truy«n bá Hán h÷c -- 2. Änh hß· ng Ph§t ð° v¾i n«n vån h÷c cüa
chúng ta -- 3. Ph§t Giáo -- 4. Mµt ði«u sai l¥m v« Sî Nhiªp.

Chß½ng 6 - Cuµc cách mÕng phän Ðª l¥n thÑ hai cüa dân Giao Chï

1. Bà Tri®u ch¯ng quân Ðông Ngô -- 2. Lâm „p qu¤y phá Giao Châu.

Chß½ng 7 - Nhà Ti«n Lý (544 - 602)
1. Lý Nam Ðª (544 - 548) -- 2. H§u Lý Nam Ðª (571 - 602).

Chß½ng 8 - B¡c thuµc l¥n IV (603 - 939)
1. Nhà Tùy ðánh Lâm „p -- 2. Nhà Ðß¶ng ð¯i v¾i An Nam -- 3. Mai H¡c Ðª
kh· i nghîa (722) -- 4. Gi£c Côn Lôn và Ð° Bà -- 5. B¯ Cái ÐÕi Vß½ng -- 6.
Cuµc xâm lång Giao Châu cüa Nam Chiªu --- 7. Sñ th¤t bÕi cüa Nam Chiªu
và sñ nghi®p cüa Cao Bi«n.

Chß½ng 9 - Cuµc tranh ð¤u cüa dân tµc Vi®t Nam t× h÷ Khúc ðªn h÷ Ngô
Tr§n thüy chiªn ð¥u tiên cüa Vi®t Nam.

Ph¥n ThÑ Ba
Vi®t Nam Trên Ðß¶ng Ðµc L§p (939)
Chß½ng 1 - Nhà Ngô (939 - 965)
Chß½ng 2 - Nhà Ðinh (968 - 980)
1. Ðinh Tiên Hoàng -- 2. Ðinh Phª Ðª.

Chß½ng 3 - Nhà Ti«n Lê (980 - 1009)
1. Lê Hoàn ðánh T¯ng -- 2. Vi®c ngoÕi giao -- 3. Vi®c ðánh Chiêm Thành -- 4.
Sñ m· mang trong nß¾c -- 5. Cái án Lê Hoàn và Dß½ng H§u.

Chß½ng 4 - Các vua kª tiªp Lê ÐÕi Hành
I. Lê Trung Tông (1005)
II. Lê Ng÷a Tri«u (1005 - 1009)
1. Vi®c ngoÕi giao v¾i B¡c Tri«u -- 2. Sñ tàn ác cüa Ng÷a Tri«u
3. Vø âm mßu cß¾p ngôi nhà Ti«n Lê.

Chß½ng 5 - Nhà H§u Lý (1010 - 1225)
I. Lý Thái T± (1010 - 1028)
II. Lý Thái Tông (1028 - 1054)
1. Vi®c chính tr¸ -- 2. Vi®c quân sñ -- 3. D©p Chiêm Thành.

III. Lý Thánh Tông (1054 - 1072)
1. Vi®c m· mang Ph§t Giáo và Nho Giáo -- 2. Ðánh Chiêm Thành.

IV. Lý Nhân Tông (1072 - 1127)
1. Vø tranh dành quy«n v¸ -- 2. Vi®c chính tr¸ -- 3. Vi®c ðánh T¯ng -- 4. Cuµc
phøc thù cüa nhà T¯ng -- 5. Ðánh Chiêm Thành.

V. Lý Th¥n Tông (1128 - 1138)

VI. Lý Anh Tông (1138 - 1175)
1. Ð² Anh Vû và Tô Hiªn Thành -- 2. Vi®c ngoÕi giao.

VII. Lý Cao Tông (1176 - 1210)
VIII. Lý Hu® Tông (1211 - 1225)
IX. Lý Chiêu Hoàng (1225)
Chß½ng 6 - Khái ni®m v« Ph§t giáo và vån h÷c dß¾i ð¶i nhà Lý
Chß½ng 7 - Nhà Tr¥n (1225 - 1413) -- Nß¾c Vi®t Nam dß¾i ð¶i Tr¥n S½
I Tr¥n Thái Tông (1225 - 1258)
I Tàn sát h÷ Lý. II Vi®c ðäo lµn nhân luân. III Vi®c ðánh d©p trong nß¾c. IV
Nhæng công cuµc cäi cách. V Vi®c binh chª và lñc lßþng quân ðµi dß¾i ð¶i
Tr¥n - S· . IV Kinh tª và xã hµi. VII Phong tøc. VIII Vån hóa. IX Cuµc chiªn
tranh tñ v® thÑ nh¤t cüa Vi®t Nam.

II Tr¥n Thánh Tông (1258 - 1278)
I Vi®c chính tr¸. II Vi®c ngoÕi giao v¾i Mông C±.

III Tr¥n Nhân Tông (1279 - 1293)
A - Mông C± gây h¤n l¥n thÑ hai
I Vi®c ngoÕi giao tan vÞ. -- II Huyªt chiªn giæa Vi®t Nam và Mông C±. - Hµi
Ngh¸ Bình Than (1282). - Hµi Ngh¸ Diên H°ng (1284). - Quân Nam rút theo
kª hoÕch. - Hµi ngh¸ quân sñ VÕn Kiªp. -- III Mông C± t¤n công. - M£t tr§n
Ðông Nam. - Cuµc t±ng t¤n công cüa Vi®t Nam. Vi®t Nam thu phøc Thång
Long. - Tr§n Tây Kªt. - Tr§n VÕn Kiªp.

B - Mông C± t¤n công l¥n thÑ hai (1287)
I Tr§n Vân Ð°n. -- II Tr§n BÕch Ð¢ng. -- III Vi®c truy kích Thoát Hoan. -- IV
Cuµc giäng hòa. -- V Chiªn pháp cüa Hßng ÐÕo Vß½ng.

IV Tr¥n Anh Tông (1293 - 1314)
Vi®c gä Huy«n Trân cho Chª Mân

V Tr¥n Minh Tông (1314 - 1329)
VI Tr¥n Hiªn Tông (1329 - 1341)
Gi£c Ngßu H¯ng và gi£c Lào

VII Tr¥n Dø Tông (1341 - 1369)
I Vi®c chính tr¸. II Vi®c giao thi®p v¾i Trung Hoa. III Vi®c giao thi®p v¾i Chiêm
Thành. IV Dø Dß½ng Nh§t L-.

VIII Tr¥n Ngh® Tông (1370 - 1372)
Ti¬u sØ H° Quý Ly.

IX Tr¥n Du® Tông (1372 - 1377)
X Tr¥n Phª Ðª (1377 - 1388)
I Vi®c giao thi®p v¾i nhà Minh. II Chiêm Thành t¤n công Thång Long. III Âm
mßu tr× H° Quý Ly th¤t bÕi.

XI Tr¥n Thu§n Tông (1388 - 1398)
I Chª B°ng Nga tØ tr§n. II Cuµc cách mÕng cüa H° Quý Ly: Cäi cách chính
tr¸. Cäi cách quân sñ. Cäi cách kinh tª. Cäi cách xã hµi. Cäi cách vån hóa. III
Cuµc ðäo chính H° Quý Ly.

Chß½ng VIII - Nhà H° (1400 - 1407)
I H° Quý Ly (1400)
II H° Hán Thß½ng (1400 - 1407)
I Cuµc giao tranh giæa nhà H° và nhà Minh. - Thành Ða Bang th¤t thü. - Tr§n
Mµc Phàm Giang. - Tr§n Hàm TØ Quan. - Nguyên nhân th¤t bÕi cüa H° Quý
Ly. II H° Quý Ly có làm m¤t nß¾c không?

Chß½ng IX - B¡c thuµc l¥n thÑ nåm - Nhà H§u Tr¥n (1407 - 413)
I Chính sách th¯ng tr¸ cüa nhà Minh. II Giän Ð¸nh Ðª kh· i nghîa (1407 1409). III Tr¥n Quý Khoách (1409 - 1413)

Chß½ng X - Nhà H§u Lê. Lê Lþi ch¤m dÑt chª ðµ Minh thuµc (1417 - 1427)
I Giai ðoÕn ðen t¯i. II Giai ðoÕn tß½i sáng. III Cuµc t±ng phän công cüa gi£c
Minh (M£t tr§n mi«n B¡c). IV Tr§n Tuy Ðµng. V Vi®t quân phong töa Ðông
Ðô. VI Tr§n chi Lång. VII Quân Minh xin hòa giäi. VIII Vi®c c¥u phong.

Nhà H§u Lê (1428 - 1527)
I Lê Thái T± (1428 - 1433)
I H÷c chính. II Lu§t pháp. III Hành chánh. IV Cäi cách ði«n ð¸a. V Binh chª. VI
Vi®c giªt công th¥n.

II Lê Thái Tông (1434 - 1442)
Cái án L® Chi Viên (1442)

III Lê Nhân Tông (1443 - 1459)

IV Lê Thánh Tông (1460 - 1497)
I Vi®c chính tr¸. II T± chÑc hß½ng thôn. III Vi®c ðình. IV Hành chính. V Quan
chª. VI Thuª ðinh. VII Thuª ði«n th±. VIII Nông nghi®p. IX Lu§t pháp bäo v®
nhân quy«n. X Quy«n lþi xã hµi. XI T± chÑc võ b¸. XII Võ công ð¶i H°ng ÐÑc.
XIII Vån tr¸ ð¶i H°ng ÐÑc.

V Lê Hiªn Tông (1497 - 1504)
VI Lê Túc Tông (1504 1505)
VII Lê Uy Møc (1505 - 1509)
VIII Lê Tß½ng Dñc (1510 - 1516)
IX Lê Chiêu Tông
X Lê Cung Hoàng (1516 - 1527)
Quy¬n II
Chß½ng XI - Nhà MÕc (1527 - 1667)
MÕc Ðång Dung (1527 - 1529)
I Tình trÕng Vi®t Nam ð¥u thª kÖ XVI. II Ti¬u sØ MÕc Ðång Dung. III Vø Tr¥n
Thiêm Bình thÑ hai. IV Mµt cuµc chiªn tranh tâm lý. V Vø án MÕc Ðång
Dung.

Chß½ng XII - LoÕn phong kiªn Vi®t Nam. Nam B¡c tri«u (1527 - 1592)
I Tr¸nh Ki¬m và Nguy-n Kim. II Biªn c¯ tÕi Nam tri«u. III Th¤t bÕi cüa B¡c
tri«u.

Chß½ng XIII - Nß¾c Vi®t Nam t× B¡c vào Nam (1674 - 1775)
I H÷ Tr¸nh làm chúa mi«n B¡c. II H÷ Nguy-n xßng hùng phß½ng Nam.

Chß½ng XIV - Tr¸nh - Nguy-n phân tranh (1627 - 1775)
I ÐÕi chiªn l¥n thÑ nh¤t (1627). II ÐÕi chiªn l¥n thÑ hai (1630) III ÐÕi chiªn l¥n
thÑ ba (1635). IV ÐÕi chiªn l¥n thÑ tß (1648). V ÐÕi chiªn l¥n thÑ nåm (1655)
VI ÐÕi chiªn l¥n thÑ sáu (1661) VII ÐÕi chiªn l¥n thÑ bäy (1672).

Chß½ng XV - Sñ nghi®p hai h÷ Tr¸nh - Nguy-n

Chß½ng XVI - Các hoÕt ðµng cüa Tr¸nh
Chß½ng XVII - Các hoÕt ðµng cüa Nguy-n
Chß½ng XVIII - Các cuµc chiªn tranh cu¯i cùng cüa hai h÷ Tr¸nh - Nguy-n
(1774)
Chß½ng XIX - Nhà Tây S½n (1778 - 1802)
I Ti¬u sØ nhà Tây S½n. II Tây S½n di®t Nguy-n tÕi Nam Vi®t. III Nguy-n Hu®
ðu±i quân Xiêm. IV Nguy-n Hu® ðánh Thu§n Hóa. V Nguy-n Hu® ra Thång
Long. VI Chim B¢ng gçy cánh.

Chß½ng XX - Mµt võ công oanh li®t b§c nh¤t cüa Vi®t Nam cu¯i thª kÖ
XVIII
I Cái chªt cüa Vû Vån Nh§m. II Chiªn sñ Vi®t - Thanh. III Cuµc giao thi®p giæa
Tây S½n và Thanh ðình. IV Chính tr¸ cüa vua Quang Trung. V Vua Chiêu
Th¯ng b¸ nhøc trên ð¤t Tàu.
Nhæng cuµc chiªn tranh cu¯i cùng giæa Tây S½n và Cñu Nguy-n
I Nguy-n Vß½ng qu§t kh· i. II Nguy-n Vß½ng t¤n công Qui Nh½n l¥n thÑ
nh¤t (1790). III Qui Nh½n th¤t thü l¥n thÑ hai và ba. IV Phú Xuân ð±i chü. V
Nguy-n Vß½ng ra B¡c Hà.

Chß½ng XXI - Ngß¶i Âu Châu sang Vi®t Nam
I Vi®t Nam dß¾i con m¡t ngß¶i Pháp. II ÐÕo Thiên Chúa.

Chß½ng XXII - Nhà Nguy-n (1802 - 1945)
I Gia Long (1802 - 1820)
I Thª t± xßng ðª hi®u. II Bµ máy chính quy«n trung ß½ng. III Các ð¸a hÕt hành
chính l¾n. IV Binh chª. V Công vø. VI Vi®c h÷c hành và lu§t pháp. VII Vi®c tài
chính. VIII Vi®c ngoÕi giao v¾i Pháp. IX Vi®c ngoÕi giao v¾i Trung Qu¯c. X
Giao thi®p v¾i Miên - Lào - Tiêm La. XI Bàn v« loÕn phong kiªn · Vi®t Nam.
XII Vài ý kiªn v« vua Gia Long.

II Thánh T± (1820 - 1840)
I Hoàn thi®n bµ máy chính quy«n. II Vi®c h÷c hành thi cØ. III Sách v· . IV
Nhæng cuµc phiªn loÕn. V Vi®c ngoÕi giao v¾i Pháp. VI Vi®c Ai Lao và Chân
LÕp. VII Vi®c c¤m ðÕo. VIII Bàn v« Thánh T±.

III Hiªn T± (1841 - 1847)
I Cá nhân cüa vua Hiªn T±. II Vi®c Chân LÕp và Tiêm La. III Cuµc ðánh phá
ð¥u tiên cüa Pháp · Vi®t Nam.

Ph¥n ThÑ Tß
Vi®t Nam M¤t Ðµc L§p V« Tay Pháp
Chß½ng I - Dñc Tông (1847 - 1883)
I Vua Tñ ÐÑc và tình th¬ Vi®t Nam giæa thª kÖ XIX. II Vi®c ngoÕi giao và c¤m
ðÕo. III Vi®c vån h÷c và binh chª. IV Nhæng vø phiªn ðµng trong nß¾c.

Chß½ng II - Ngß¶i Pháp ra m£t xâm chiªm Vi®t Nam
I Nguyên nhân cüa sñ xâm lång. II Ð£c phái viên Pháp ðªn Vi®t Nam. III Vi®t
Nam m¤t ba tïnh Ðông Nam KÏ. IV Phän Ñng cüa tri«u ðình Huª. V Phong
Trào kháng Pháp · Nam KÏ. VI Ngß¶i Pháp chiªm n¯t ba tïnh mi«n Tây Nam
KÏ. VII Nhæng nghîa sî mi«n Nam.

Chß½ng III - Quân Pháp ðánh B¡c KÏ
I Nguyên nhân vi®c ngß¶i Pháp ra B¡c. II Pháp quân ðánh B¡c KÏ l¥n thÑ I. III
Hòa ß¾c nåm Giáp Tu¤t (1874). IV Hà thành th¤t thü l¥n thÑ hai. V Sñ phª l§p
· Huª. VI Hòa ß¾c nåm Quí Mùi (1883). VII Hòa ß¾c Thiên Tân l¥n thÑ hai.
VIII Hòa ß¾c Patenôtre (1884).

Chß½ng IV - Tàn cuµc cüa phong kiªn Vi®t Nam
I Phong trào C¥n Vß½ng cÑu qu¯c. II Phong trào Vån Thân kháng Pháp. III
Vua Thành Thái (1884 - 1907). IV Vua Duy Tân (1907 - 1916). V Cuµc bäo hµ
cüa nß¾c Pháp.

Chß½ng V - Nhæng cuµc tranh thü ðµc l§p cüa Vi®t Nam t× 1928 - 1954
I Xã hµi Vi®t Nam dß¾i th¶i Pháp thuµc. II Nhæng cuµc tranh ð¤u cüa thª h®
trë tu±i. III Cuµc ðäo chánh 9-3-1945. IV Lá bài Bäo ÐÕi và Hi®p Ð¸nh HÕ
Long. V Cuµc chiªn tranh Thñc - Cµng (1945 - 1954). VI Thöa hi®p Genève.
VII Kªt Lu§n

Ph¥n 1 - Chß½ng 1
Khái Lu§n V« Xã Hµi Vi®t Nam Xßa và Nay
- Ð¸a lý thiên nhiên Vi®t Nam
- Ngß¶i Vi®t Nam
- G¯c tích cüa ngß¶i Vi®t Nam

1- Ð¸a Lý Thiên Nhiên Vi®t Nam
Vi®t Nam ngày nay là mµt nß¾c trên bán ðäo Ðông Dß½ng · vào khoäng
giæa „n Ðµ và Trung Hoa thuµc Châu Á hß¾ng v« phía Nam. B¡c, Vi®t Nam
giáp Trung Hoa (giáp gi¾i ba tïnh mi«n Nam Trung Qu¯c: Vân Nam, Quäng
Ðông và Quäng Tây), Tây giáp Ai Lao, Cao Mên, Ðông giáp b¶ b¬ Nam Häi.
Mµt ð¢ng khác, · Ðông Nam Châu Á, bán ðäo Ðông Dß½ng trong ðó có Vi®t
Nam nhìn qua qu¥n ðäo Phi Lu§t Tân và du²i chân v« phía Nam nhß ðÕp
xu¯ng qu¥n ðäo Mã Lai mà v¸ trí cùng m¯i liên h® ð¯i v¾i bán ðäo Ðông
Dß½ng có th¬ ví v¾i Ð¸a Trung Häi · Âu Châu.
Nß¾c Vi®t Nam gi¯ng hình chæ S h©p · giæa, rµng hai ð¥u. Chi«u cong
vòng theo b¶ bi¬n b¡t ð¥u t× v¸nh B¡c Vi®t, lßþn vào ðªn ð¥u Trung Vi®t d¥n
d¥n ßÞn ra, xu¯ng ðªn Nam Vi®t thì chi«u cong lÕi d¥n d¥n ån vòng vào theo
mµt ðß¶ng r¤t êm d¸u.
Di®n tích rµng ch×ng 312.000 cây s¯ vuông trong ðó:
B¡c Vi®t: 105.000 cây s¯ vuông
Trung Vi®t: 150.000 cây s¯ vuông
Nam Vi®t: 57.000 cây s¯ vuông
B¡c Vi®t chia ra làm ba mi«n: Thßþng du có nhi«u r×ng núi chÕy vòng
cánh cung theo hình th¬ xÑ B¡c, nhß chiªc quÕt xòe ra t× n½i giáp mi«n
Thßþng Lào chÕy sát các vùng biên gi¾i Vi®t Hoa. Ng÷n núi cao nh¤t là
Hoàng Liên S½n (3.141 thß¾c). Trung du là mi«n · giæa trung châu và thßþng
du, sát các khu r×ng núi. Trung châu ðáng chú ý vì có nhi«u ð°ng b¢ng, sÇn
ruµng ð¤t ð¬ c¥y c¤y và sông ngòi thu§n ti®n cho m÷i vi®c giao thông (sông
H°ng Hà phát nguyên t× Tây TÕng có nhi«u chi nhánh tän mác kh¡p Trung

Châu, sông thß¶ng không rµng l¡m) - dân cß r¤t ðông ðúc, thóc lúa, ngô,
khoai có nhi«u.
Trung Vi®t là mµt giäi ð¤t h©p, có giçy Trß¶ng S½n gi¯ng nhß cái xß½ng
s¯ng chÕy d÷c t× B¡c Vi®t vào Nam Vi®t, có th¬ ví là cái bình phong ngån
cách hai xÑ Vi®t Lào, · ðây ruµng ð¤t hiªm hoi, khô khan, vì v¸ trí sát b¬ và
núi nên sñ sinh s¯ng cüa dân chúng trông vào lâm sän và häi sän hay ngß lþi
(ngh« ðánh cá). Kinh tª nông nghi®p · ðây không ðßþc phong phú nhß ·
mi«n B¡c Vi®t và Nam Vi®t có th¬ coi là hai vña thóc cüa Vi®t Nam.
Nam Vi®t · vào khúc dß¾i sông CØu Long có sông Ti«n Giang, H§u Giang,
Vàm Cö và Ð°ng Nai chÕy dài trên toàn cõi, lÕi có nhi«u ð¤t ruµng nên r¤t
th¸nh ðÕt v« nông nghi®p. Nhân dân · ðây không ðông ðúc m¤y, tß½ng ð¯i
v¾i t±ng s¯ di®n tích ð¤t ðai, v×a s¯ng v¾i bi¬n, v×a s¯ng v¾i ruµng vß¶n nên
không ch§t v§t, v¤t vä nhß dân B¡c Vi®t b¸ nÕn nhân mãn t× bao nhiêu ð¶i.
(M§t ðµ dân cß trung bình lên t¾i 800 ngß¶i trên mµt cây s¯ vuông, có ch²
lên t¾i 2.000 ngß¶i, ði«u ít th¤y · mµt n½i nào trên thª gi¾i ngày nay.)
Vi®t Nam là mµt xÑ thuµc nhi®t ð¾i, nhßng khí h§u có khác nhau t× Nam
ra B¡c, thß¶ng nóng và ¦m th¤p. B¡c Vi®t giáp gi¾i Trung Qu¯c là mµt mi«n
ôn ð¾i, có b¯n mùa rõ r®t, mùa xuân ð¥m ¤m, có nhi«u ngày l¤t ph¤t mßa,
cûng có khi lÕnh. Trong mùa này, cây cö m÷c mÕnh. Mùa hè nóng bÑc, có
khi r¤t oi ä, khó ch¸u, nhßng cûng là mùa ð¬ thäo mµc sinh sôi näy n· , thu§n
ti®n cho nông nghi®p. Các b®nh d¸ch tä nh¤t là ð¯i v¾i con trë hay phát sinh
trong vø hè. Vào khoäng tháng sáu hay tháng bäy, thß¶ng có nß¾c l¾n do
nhæng tr§n mßa rào nhß trút nß¾c t× các vùng thßþng du v« ð°ng b¢ng dsinh ra nÕn nß¾c løt, xßa kia hay phá vÞ ðê ði«u, gây nên nhi«u sñ thi®t hÕi
v« tài sän và tính m®nh cho dân chúng vùng Trung Châu. Cuµc ch¯ng ch÷i
v¾i nß¾c lû h¢ng nåm ðe d÷a ðê ði«u, ðáng k¬ là mµt công cuµc vî ðÕi cüa
dân tµc Vi®t Nam träi qua bao nhiêu thª kÖ trong khi khoa h÷c chßa ðßþc áp
døng. Ðây là mµt cuµc chiªn ð¤u giæa Ngß¶i và Thiên Nhiên, có l¨ ðã hun
ðúc cho dân tµc chúng ta cái ðÑc tính kiên nhçn và mµt tinh th¥n chiªn ð¤u
ðáng k¬. Trái lÕi vì løt mà ruµng ð¤t thêm m¥u mÞ, nh¤t là · ð°ng b¢ng sông
CØu Long. Mùa thu có nhæng ngày n¡ng d¸u nhßng v« nhæng ngày chót, ð¶i
s¯ng cüa cö cây b¡t ð¥u ngßng tr® cho ðªn mùa ðông thì rõ r®t là mùa thu,
n¡ng hanh thß¶ng hay phát sinh các b®nh l£t v£t và gió b¤c lÕnh th±i bu¯t
kèm v¾i mßa phùn, lÕi có nhæng sñ thay ð±i th¶i tiªt r¤t ðµt ngµt, ðang nóng
ð±i ngay ra lÕnh.
T× cØa Hàn tr· vào Nam Vi®t khí h§u hình nhß riêng bi®t. — ðây có rõ r®t
hai mùa mßa, n¡ng, nh¤t là · Nam Vi®t, nghîa là có 6 tháng n¡ng. Trong mµt
ngày có nhi«u tr§n mßa rào ð± xu¯ng trong ch¯c lát r°i tr¶i lÕi n¡ng ráo nhß
thß¶ng. Bu±i t¯i thß¶ng có gió mát. — ð¸a phß½ng này v¤n ð« thñc ph¦m, khí
h§u và nông nghi®p ch¸u änh hß· ng cüa bi¬n r¤t nhi«u.

S¯ng trên ð¤t Vi®t Nam, ngoài dân tµc Vi®t Nam còn có nhi«u gi¯ng khác
næa tÕi các vùng s½n cß¾c mà ngß¶i Vi®t ngày nay g÷i là các ð°ng bào
Thßþng, vì träi qua bao nhiêu thª h® ðã cùng sinh s¯ng v¾i nhau tuy không
trñc tiªp nhi«u, nhßng ðã cùng chung lßng ð¤u c§t nhæng biªn c¯ l¾n lao cüa
l¸ch sØ và không h« có sñ mâu thuçn gì v« quy«n lþi tinh th¥n hay v§t ch¤t.
— mi«n thßþng du B¡c Vi®t có dân Thái, Th±, Mß¶ng, Mán, Mèo, Nùng,
Yao, Lô Lô...— các mi«n r×ng núi Trung Vi®t có gi¯ng M÷i và Chàm. — Nam
Vi®t trong các vùng s½n lâm cûng có dân M÷i, Chàm, các thành th¸ có Chà
Và, Hoa Ki«u, cùng ngß¶i Th± ngu°n g¯c Cao Mên, lâu ð¶i sinh s¯ng · ðây
vui vë êm ¤m nhß ngß¶i Vi®t và không b¸ mµt ð¯ kÜ nào hªt.
Nhân dân Vi®t Nam · B¡c Vi®t có vào khoäng 9 tri®u ngß¶i, Trung Vi®t có
ðµ 6 tri®u, Nam Vi®t có ch×ng 5 tri®u, ðó là con s¯ ß¾c lßþng 30 nåm v«
trß¾c. Gi¶ ðây có th¬ con s¯ ðó ðã vßþt quá r°i. Còn dân mi«n núi cûng t¾i
trên dß¾i mµt tri®u.

2- Ngß¶i Vi®t Nam
Ngß¶i Vi®t Nam thuµc gi¯ng da vàng. Kë làm ngh« lao ðµng d¥m mßa dãi
n¡ng da ngåm ngåm ðen. Ngß¶i làm các ngh« nhàn nhã ít ra ngoài tr¶i thì da
tr¡ng m¥u ngà. V« chi«u cao, ngß¶i Vi®t Nam ph¥n nhi«u t¥m thß¾c (không
cao không th¤p), nhö h½n ngß¶i T¥u chút ít -- m£t ph¥n nhi«u xß½ng xß½ng,
trán cao rµng, m¡t ðen và h½i xªch v« phía bên, gò má cao, mûi h½i t©t, môi
h½i d¥y, rång to thß¶ng kh¬nh, râu thßa, tóc ðen và nhi«u, c¡t ng¡n. Dáng ði
lanh l©, vë m£t lanh lþi, thân hình mänh dë nhßng cÑng cát và væng ch¡c.
Y phøc cüa ngß¶i ðàn ông Vi®t Nam thß¶ng dài, rµng trong áo h©p. Ngß¶i
lao ðµng v§n qu¥n áo ng¡n, · n½i tïnh thành dùng m¥u tr¡ng, ch¯n thôn quê
dùng m¥u nâu ho£c ðen, ði ra ngoài thåm bè bÕn, dñ l- nghi thß¶ng m£c
thêm chiªc áo thâm dài quá g¯i. — ch¯n thôn quê thì thêm chiªc khån ðen
hay qu¤n ngang ð¥u làm cho vë m£t thêm ph¥n nghiêm trang. Ngày nay, ·
các thành th¸, nhæng ngß¶i tân tiªn nhß các công chÑc, trí thÑc, sinh viên là
nhæng ph¥n tØ có tiªp xúc v¾i vån hóa Tây phß½ng thß¶ng v§n Âu phøc do l¨
thu§n ti®n và mÛ thu§t.
Phø næ Vi®t Nam · các ðô th¸ B¡c Vi®t và Trung Vi®t thß¶ng m£c qu¥n
tr¡ng hay ðen, nhßng áo dài thì thay ð±i nhi«u m¥u, chít khån ðen, cuµn tròn
ngang ð¥u. — thôn quê thì m£c váy, có yªm che ngñc, lÕi cûng có nhi«u
ngß¶i m£c qu¥n nhß ðàn bà thành th¸. — Nam Vi®t, ðàn bà ßa m£c qu¥n ðen,
áo ng¡n và búi tóc.
Ngß¶i ðàn bà Vi®t Nam có nhi«u ðÑc t¯t h½n là thói x¤u. Ph¥n l¾n t×
thành th¸ ðªn thôn quê, ngß¶i ðàn bà lo buôn bán, c¥y c¤y, biªt t¥n täo, ch¸u
thß½ng khó và r¤t hy sinh cho ch°ng con. Sñ ki®n t¯t ð©p n¥y là do änh

hß· ng cüa giáo lý Kh±ng MÕnh ðã ði sâu vào ð¶i s¯ng tinh th¥n cüa dân tµc
chúng ta t× ngót hai ngàn nåm nay.
G¥n mµt thª kÖ tr· v« ðây, Vi®t Nam lÕi xúc tiªp v¾i Tây phß½ng, phø næ
Vi®t Nam h¤p thø vån hóa Âu MÛ ðã tö ra có nhi«u khä nång trên trß¶ng h÷c
v¤n và ðã có nhæng sñ tranh ð¤u v« quy«n lþi gia ðình, xã hµi v¾i nam gi¾i.
Bàn v« các ði«u t¯t x¤u trong con ngß¶i Vi®t Nam, ta th¤y ð°ng bào ta
thông minh, nh¾ dai, có óc ngh® thu§t, khéo tay chân, giàu trñc giác h½n là
lu§n lý, ßa ði«u ðÕo ðÑc, ham chuµng vån chß½ng. (Có ngß¶i nói ngß¶i Vi®t
ta thích vån chß½ng phù hoa h½n là thñc h÷c, thiªt tß· ng không ðúng, chÆng
qua chúng ta trong mß¶i thª kÖ m¤t ðµc l§p, ch¸u änh hß· ng vån hóa nô d¸ch
nên không ðßþc hß¾ng dçn phäi ðß¶ng, phäi l¯i mà thôi, ch¾ không phäi là
ta không biªt tr÷ng thñc h÷c). Chúng ta lÕi còn ðÑc tính l- phép và biªt ½n,
chuµng hòa bình và giàu óc hy sinh.
Ngß¶i lao ðµng r¤t c¥n cù và nhçn nÕi, có sÑc ch¸u ðñng nhæng vi®c n£ng
nh÷c r¤t b«n bï, nh¤t là các ð°ng bào mi«n B¡c.
Ngß¶i ði lính ra tr§n r¤t tr÷ng kÖ lu§t và can ðäm. Nói ðªn ngß¶i lính ðây
tÑc là l¾p nông dân cüa chúng ta trong vai trò tranh ð¤u cho Tñ do và Ðµc
l§p cüa xÑ s· t× b¯n ngàn nåm l§p qu¯c ðªn gi¶ r¤t ðáng phøc.
Tinh th¥n dân tµc ðßþc nhß v§y là nh¶ · hoàn cänh kinh tª, ð¸a lý, vån
hóa và chính tr¸ c¤u tÕo nên b· i:
1) B¡c giáp Trung Qu¯c, Nam giáp Chiêm Thành là hai g÷ng kìm ghê g¾m,
luôn luôn xiªt ch£t vào dân tµc chúng ta.
2) R×ng núi B¡c Vi®t hoang vu và nhi«u thú dæ.
3) Ð°ng b¢ng B¡c Vi®t hay b¸ løt lµi và hÕn hán.
4) Mi«n duyên häi Trung Vi®t hay n±i giông t¯.
5) Vì hai vø gió mùa ð±i thay luân chuy¬n, khí h§u thß¶ng hay khô ráo và
¦m th¤p.
Ðó là nhæng yªu t¯ ðã hun ðúc cho chúng ta nhi«u nång lñc tranh ð¤u,
sÑc ch¸u ðñng v¾i thiên nhiên và các cß¶ng bang ngoÕi ð¸ch.
Chúng ta cûng có nhi«u tính x¤u nhß các dân tµc khác:
Ngß¶i dân trung lßu và hÕ lßu hay nông n±i, háo danh, thích phô trß½ng,
mê c¶ bÕc, tin ma quÖ, sùng vi®c cúng bái, không nhi®t tín tôn giáo nào cä,
ham ki®n cáo, tinh v£t và quÖ quy®t.
Tiªng nói cüa ngß¶i Vi®t có th¬ cho là ð°ng nh¤t, m£c d¥u có sñ phân bi®t
Trung-Nam-B¡c, gi÷ng nói h½i n£ng nh© · mµt vài n½i, nhßng ngß¶i Vi®t ði

ðªn ðâu cûng hi¬u nhau. Tính tình, phong tøc, tôn giáo cûng không có gì
khác bi®t l¡m t× Nam ra B¡c.
Xã hµi Vi®t Nam g°m 4 giai c¤p: Sî, Nông, Công, Thß½ng, cùng s¯ng dß¾i
chª ðµ phong kiªn lâu ð¶i, nhßng không có nhi«u chia r¨ quá ðáng nhß ·
nhi«u dân tµc khác.
Tóm lÕi, Vi®t Nam, nªu ðem so sánh v¾i nhi«u dân tµc khác thì rõ r®t có r¤t
nhi«u ðÑc tính thu¥n nh¤t nh¶ ðó mà có ðü sÑc mÕnh v§t ch¤t, tinh th¥n ð¬
giäi quyªt nhi«u vi®c khó khån nµi ngoÕi, qua nhi«u thª h®.
Tiªng nói cüa ngß¶i Vi®t có th¬ cho là ð°ng nh¤t vì m£c d¥u có sñ phân
chia Trung-Nam-B¡c, gi÷ng nói có h½i n£ng nh© ít nhi«u, nhßng ngß¶i Vi®t ði
ðªn ðâu cûng hi¬u nhau. Tính tình, phong tøc, tôn giáo cûng không có gì
khác bi®t t× Nam ra B¡c.
Ðây là sñ trình bày ðÕi khái v« v¸ trí, tính tình, phong tøc cüa ngß¶i Vi®t
Nam. Chúng tôi xin nghiên cÑu kÛ lßÞng thành t×ng v¤n ð« · nhæng trang
dß¾i ðây tùy theo sñ thu§n ti®n cüa vi®c biên khäo.

3- G¯c Tích Cüa Ngß¶i Vi®t Nam
Bàn v« g¯c tích dân tµc Vi®t Nam, nhæng nhà làm sØ cüa chúng ta và các
h÷c giä ngoÕi qu¯c thß¶ng không ð°ng ý kiªn. Nguyên do dân tµc Vi®t Nam
là mµt dân tµc r¤t c¯ cñu, ra ð¶i trong khi khoa h÷c, nhân chüng h÷c, ð¸a dß
h÷c và sØ h÷c chßa khai tri¬n. Thêm vào ðó, dân tµc Vi®t Nam t× b¯n ngàn
nåm l§p qu¯c, träi qua bao nhiêu cuµc biªn chuy¬n cüa L¸ch sØ, s¯ng mµt
cuµc ð¶i b¤t ð¸nh t× lßu vñc sông Nh¸ Hà, sông Mã cho t¾i ngày nay m¾i
ng×ng hÆn bên b¶ bi¬n Tiêm La.
Nhi«u nhà khäo c± Pháp cho r¢ng ngß¶i Vi®t Nam phát tích · mi«n núi
Tây TÕng cûng nhß ngß¶i Thái, qua các tri«u ðÕi di cß d¥n xu¯ng B¡c Vi®t,
l¥n xu¯ng phía Ðông Nam và l§p ra nß¾c Vi®t Nam ngày nay. Còn ngß¶i Thái
l¥n theo sông CØu Long (Mêkong) tÕo ra nß¾c Tiêm La và Mên, Lào. Nhß v§y
dân tµc Vi®t Nam là mµt trong nhi«u dân tµc ðã do các mi«n Tây B¡c Trung
Hoa là ngu°n g¯c. Ð°ng th¶i, mµt vài dân tµc khác · các qu¥n ðäo Ðông
Nam di cß lên nhß dân Mã Lai, dân Phù Nam, Chiêm Thành cûng t§p hþp
trên bán ðäo Ðông Dß½ng.
Có thuyªt cho r¢ng ngß¶i Vi®t thuµc gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng (Indonésien)
b¸ gi¯ng A-ri-ång (Aryens) ðánh bÕt ra khöi „n Ðµ phäi chÕy qua bán ðäo Hoa
„n. T¾i ðây ta chia ra làm hai ngành, mµt · lÕi bán ðäo Hoa „n tiêu di®t ðám
th± dân · ðây là ngß¶i Mê-la-nê-diêng (Mélanésien), mµt thiên xu¯ng Nam
Dß½ng qu¥n ðäo -- — mÕn B¡c, ta hòa gi¯ng v¾i ngß¶i Mông C±, ch¸u änh
hß· ng vån minh Trung Qu¯c. — mÕn Nam gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng hþp thành
gi¯ng Cao Mên và Chiêm Thành, ch¸u vån hóa „n Ðµ. Ngay ngành · mÕn

B¡c cûng chia ra hai chi phái: mµt sinh tø · Trung Châu sông Nh¸ Hà và các
mi«n duyên häi, nh¶ có ð¤t cát phì nhiêu lÕi ch¸u nhi«u cuµc biªn chuy¬n
l¸ch sØ mà xúc tiªp ðßþc v¾i vån hóa Trung Qu¯c nên tiªn bµ mau l©. Còn
chi phái kia l¥n lên các vùng cao nguyên, s¯ng v¾i r×ng núi -- ch¸u änh
hß· ng cüa gi¯ng Thái · lân c§n tuy vçn giæ ðßþc n«n nªp cû là các t± chÑc
và th¬ chª phong kiªn. Các ngß¶i Mß¶ng hi®n cß trú tÕi Hòa Bình và Ngh®
An ngày nay là di du® cüa chi phái này.
Ông Léonard Aurousseau, cån cÑ vào sách Tàu, cho r¢ng ngß¶i Vi®t Nam
thuµc dòng dõi ngß¶i nß¾c Vi®t ð¶i Xuân Thu tÑc là thuµc quy«n Qu¯c
vß½ng Câu Ti-n th¶i ðó (cu¯i thª kÖ thÑ 6 trß¾c Công L¸ch), ðóng kinh ðô ·
thành Thi®u Hßng, tïnh Chiªt Giang ngày nay. Nåm 333 trß¾c Công L¸ch),
nß¾c S· ðánh bÕi nß¾c Vi®t, ngß¶i Vi®t chÕy lùi thêm xu¯ng mi«n Nam chia
ra làm phái:
1) Ðông Âu hay là Vi®t Ðông Häi thuµc mi«n Ôn Châu (phía Nam tïnh
Chiªt Giang).
2) Mân Vi®t tø t§p tÕi Phúc Châu tÑc Phúc Kiªn.
3) Nam Vi®t thuµc Quäng Ðông và phía B¡c Quäng Tây.
4) LÕc Vi®t hay là Tây Âu LÕc · phía Nam Quäng Tây. Và mi«n B¡c Vi®t
cüa chúng ta bây gi¶.
Chúng ta thuµc th¸ tµc nào?
Tác giä cu¯n "Ngu°n g¯c dân tµc Vi®t Nam" nhß chúng tôi xét, cûng
không ðÑng ngoài thuyªt này.

Giao Chï và Vi®t Thß¶ng
Theo sñ khäo cÑu cüa ông Ðào Duy Anh, · ð¶i thái c± t× Nghiêu, Thu¤n,
HÕ, Thß½ng trong l¸ch sØ Trung Hoa, trong khi ngß¶i Hán tµc ðß½ng quanh
qu¦n · lßu vñc sông Hoàng Hà và sông V¸ Thüy thì · mi«n Nam trong
khoäng lßu vñc sông Dß½ng TØ, sông Hán và sông Hoài có nhæng gi¯ng
ngß¶i vån hóa khác hÆn v¾i vån hóa ngß¶i phß½ng B¡c. Trong thß t¸ch cüa
ngß¶i Trung Hoa, b÷n ngß¶i ðó g÷i là Man Di s¯ng · bên các b¶ sông, b¶
bi¬n, các ð¥m h° và trong các r×ng hoang. H÷ sinh hoÕt b¢ng ngh« chài lß¾i,
sån b¡n. H÷ có tøc ð£c bi®t là xâm mình và c¡t tóc ng¡n; ð¬ giäi thích phong
tøc ðó ngß¶i ta nói r¢ng ngß¶i Man Di h¢ng ngày l£n lµi dß¾i sông, bi¬n
thß¶ng b¸ gi¯ng Giao Long làm hÕi nên xâm mình thành hình trÕng Giao Long
ð¬ Giao Long tß· ng là v§t cùng gi¯ng mà không giªt hÕi.
T× ð¶i Nghiêu Thu¤n, mµt dân tµc khai hóa r¤t s¾m là ngß¶i Giao Chï ðã
giao thi®p v¾i ngß¶i Hán tµc. Ðem ð¯i chiªu nhæng ði«u trong thß t¸ch thì
Giao Chï · v« mi«n H° Nam ngày nay, g¥n h° Ðµng Ðình và núi Nam Lînh.

Ngß¶i Hán tµc g÷i nhóm Man Di ðó là Giao Chï. Ban ð¥u ngß¶i Giao Chï
xâm mình ð¬ thành hình trÕng Giao Long r°i d¥n d¥n chính h÷ phát sinh m¯i
tin tß· ng mình là ð°ng chüng cüa gi¯ng Giao Long. Quan ni®m "Tô Tem" b¡t
ngu°n t× ch² này. Ngß¶i Hán th¤y h÷ có hình trÕng Giao Long, th¶ Giao
Long làm t± nên g÷i n½i h÷ · là Giao Chï tÑc là mi«n ð¤t cüa gi¯ng ngß¶i
Giao Long.
Mµt thuyªt khác cho r¢ng ngß¶i Giao Chï có tên này do hai ngón chân cái
giao nhau.
Theo hai Bác sî P. Huard và Bigot trong Bulletin de la Société Médicochirurgicale de l'Indochine quy¬n XV, s¯ 5 tháng 5, nåm 1937 trang 489-506,
dß¾i tiêu ð«: "Les Giao Chï " thì vi®c ngß¶i Giao Chï có hai ngón chân cái
giao nhau không ðáng coi là mµt ði«u ð£c bi®t, tÑc là nhi«u dân tµc khác · Á
Ðông cûng có hình tích này.
Bµ T× Nguyên (quy¬n Tí, trang 141) chép: Theo nghîa cû bäo hai ngón
chân cái giao nhau là Giao Chï, nhßng xét ð¶i c± bên Hy LÕp có tiªng ð¯i trø,
lân trø ð¬ g÷i loài ngß¶i trên thª gi¾i (ð¯i trø là phía Nam phía B¡c ð¯i nhau,
lân trø là phía Ðông phía Tây li«n nhau). S· dî có tên Giao Chï là hþp v¾i
nghîa ð¯i trø vì dân tµc phß½ng B¡c g÷i dân tµc phß½ng Nam ð¯i nhau,
không phäi thñc là chân ngß¶i giao nhau. (Chæ Giao Chï chép · SØ T¥u trß¾c
nh¤t vào ð¶i Th¥n Nông).
-- Ngoài ngh« ðánh cá là ngh« cån bän, ngß¶i Giao Chï · n½i ð¥m l¥y hay
ð¤t b°i ðã biªt tr°ng tr÷t và làm ruµng. Trong lúc này, · khoäng giæa h°
Ðµng Ðình và h° Phiên Dß½ng t× ð¶i Nghiêu Thu¤n ðã có gi¯ng ngß¶i Tam
Miêu biªt ngh« canh nông r°i; và ngß¶i Giao Chï ðã · trên mµt ph¥n ð¤t cüa
ngß¶i tam Miêu. Cån cÑ vào ngh« ðánh cá, ngh« nông cùng chª ðµ v§t t± là
ð£c tính cüa xã hµi th¸ tµc, ngß¶i ta cho r¢ng ngß¶i Giao Chï b¤y gi¶ ít nh¤t
cûng là · cu¯i ð¶i ðá cû và ð¥u ðá m¾i (ðá ð¨o v¾i ðá mài) tuy chßa tìm
ðßþc di tích sinh hoÕt gì cüa h÷ · dß¾i ð¤t. Còn v« th¶i Nghiêu Thu¤n,
nhæng ð° làm ruµng toàn b¢ng ðá cä, xét vào các di v§t ðào ðßþc · NgßÞng
Thi«u tïnh Hà Nam và · lßu vñc sông Hoàng Hà.
H÷ làm nhà b¢ng cây, b¢ng tre hay nÑa, có l¨ nhß nhà sàn cüa ngß¶i
thßþng du ngày nay, trên các ð¥m h° hay khe núi. (Theo thiên Vû C¯ng ·
mi«n ð¤t châu Kinh có nhi«u tre).
Sách xßa chép · phía Nam ð¤t Giao Chï, cu¯i ð¶i Chu nß¾c Vi®t Thß¶ng
ðã có phen thông sÑ v¾i Chu Thành vß½ng và có c¯ng mµt con bÕch trî.
Nß¾c Vi®t Thß¶ng xu¤t hi®n có l¨ ðã lâu l¡m t× ð¥u ð¶i nhà Chu · trên ð¸a
bàn cû cüa nß¾c Tam Miêu (· giæa h° Ðµng Ðình và h° Phiên Dß½ng), trung
tâm ði¬m cüa nß¾c ¤y là xÑ Vi®t Chß½ng. Vua S· Hùng C× (thª kÖ thÑ 9)
phong cho con út là Ch¤p TÏ · ðây. Nß¾c Vi®t Thß¶ng b¡t ð¥u suy t× khi có

S· thành l§p · mi«n H° Nam, H° B¡c sau nhæng cuµc l¤n ð¤t v« phía Tây
(cüa Vi®t Thß¶ng qua ðªn ð¶i Hùng C× ð¤t Vi®t Chß½ng · mi«n h° Phiên
Dß½ng th¶i hªt). Ngß¶i Vi®t Thß¶ng cûng sinh hoÕt b¢ng ngh« ðánh cá nhß
ngß¶i Giao Chï, có l¨ cûng có tøc xâm mình nhßng h÷ thông thÕo ngh« nông
h½n. Theo thiên Vû C¯ng thì mi«n châu Kinh và châu Dß½ng có nhæng sän
v§t nhß vàng, bÕc, g² quý ð¬ làm nhà, các thÑ trúc ð¬ làm nö, lông chim, da
bò, ngà voi, da tê ngßu, väi gai v...v... Dân Vi®t Thß¶ng còn biªt chª ð° ð°ng
ðö. Trình ðµ kÛ thu§t ðã t¾i trình ðµ ðá m¾i. H÷ cûng s¯ng theo chª ðµ th¸ tµc
và cûng có tín ngßÞng "Tô Tem" nhß ngß¶i Giao Chï.
M¯i quan h® giæa ngß¶i Giao Chï và Vi®t Thß¶ng thª nào ðªn nay vçn
chßa ðßþc rõ r®t chï biªt r¢ng khi Vi®t Thß¶ng xu¤t hi®n thì tên Giao Chï
không còn næa. Và ð¸a bàn Ñc ðoán cüa Vi®t Thß¶ng choán mµt ph¥n Ðông
Nam cüa Ð¸a bàn Ñc ðoán cüa ngß¶i Giao Chï.
Ngoài ra Vi®t Thß¶ng v¾i Giao Chï ð«u là ngß¶i Man Di thuµc v« Vi®t tµc
là gi¯ng ngß¶i ðã sinh tø · kh¡p lßu vñc sông Dß½ng TØ, t× mi«n VÕn Huy®n
(ð¶i Chu là nß¾c Quí Vi®t) tïnh TÑ Xuyên ra t¾i bi¬n, nghîa là su¯t châu Kinh,
châu Dß½ng trong Vû C¯ng.
CÑ nhæng ði«u chúng ta biªt v« ð£c tính vån hóa thì Vi®t tµc vào th¶i ðó
có l¨ không thuµc änh hß· ng chüng tµc Mông Gô Lích mµt ph¥n nào nhß
ngß¶i Hán, tuy chßa th¬ nói th¤y tøc xâm mình là tøc ð£c bi®t cüa các dân
tµc thuµc gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng · mi«n Nam và Tây Nam Á Châu, (t× ngß¶i
Miêu TØ, Lô Lô, Mán, Lái, Lê, Dao, Xa, Ðän, Ðông cho ðªn ngß¶i Dayak ·
ðäo Bornéo ð«u là di du® cüa ngß¶i Man Di). Ðám ngß¶i này, theo các nhà
nhân chüng h÷c chia ra hai gi¯ng TÕng Miªn (Tibéto-birman) và Anh-ðô nêdiêng. Nhßng h÷ không khác bi®t nhau m¤y, ngay cä v« ð£c tính kÛ thu§t.
Theo các nhà bác h÷c Leroy, Gourhan v« nhân loÕi h÷c, ngß¶i Anh-ðô-nêdiêng và gi¯ng TÕng Miªn g¥n nhau quá, nªu có khác nhau thì sñ khác bi®t
ðó cûng hªt sÑc möng manh, có l¨ vì sñ pha trµn tÑc là sñ lai gi¯ng. Hai ðám
dân tµc này phäi chång ðã s¯ng g¥n gûi nhau nên có sñ trÕng này hay là ðã
cùng thoát thai · mµt g¯c? Và chúng tôi nghî r¢ng cái g¯c ngß¶i ta ð« c§p ðó
có l¨ là Vi®t tµc. Các nhà ti«n sØ h÷c và ngôn ngæ h÷c phát bi¬u r¢ng su¯t t×
mi«n A-Xam · phía B¡c „n Ðµ träi qua Nam Bµ Trung Hoa xu¯ng t¾i Nam
Dß½ng qu¥n ðäo có mµt thÑ vån hóa hi®n nay còn di tích trong các dân tµc
Anh-ðô-nê-diêng. Chúng ta có th¬ ng¶ r¢ng ngß¶i Vi®t tµc xßa có l¨ là mµt
nhánh cüa chüng tµc Anh-ðô-nê-diêng. Chüng tµc này trong th¶i thái c± ðã
có m£t h¥u kh¡p mi«n Ðông Nam Á Châu.

Bách Vi®t
Cån cÑ vào các sØ sách cüa Tàu trong ð¶i nhà Chu, ta th¤y Bách Vi®t có
m£t · lßu vñc sông Dß½ng TØ r°i sau này tän mác kh¡p mi«n Nam bµ Trung

Hoa. Nói là Bách Vi®t, ngß¶i ta cån cÑ vào thuyªt truy«n kÏ v« LÕc Long
Quân kªt duyên cùng Bà Âu C½ sinh ra tråm con trai. Sñ thñc, v« th¶i thßþng
c± gi¯ng Bách Vi®t có nhi«u nhóm, nhi«u bµ lÕc sinh s¯ng r¶i rÕc nhß các
dân tµc thi¬u s¯ ngày nay tÕi mi«n Thßþng du. Ðªn ð¶i nhà Chu, các bµ lÕc
này ði d¥n ðªn ch² th¯ng nh¤t do nhæng biªn thiên cüa L¸ch sØ, các bµ lÕc
nhö d¥n b¸ các bµ lÕc l¾n kiêm tính và h÷p lÕi thành nåm nhóm l¾n sau ðây
ðã ðÕt ðªn hình thÑc qu¯c gia là: Ðông Vi®t hay Ðông Âu, Mân Vi®t, Nam
Vi®t, Tây Vi®t hay Tây Âu và LÕc Vi®t. Sau này ba nhóm trên b¸ ð°ng hóa theo
Hán tµc, còn lÕi trên l¸ch sØ ðªn ngày nay là nhóm Tây Âu và LÕc Vi®t.
Vào thª kÖ thÑ 9, mµt s¯ th¸ tµc ngß¶i Vi®t · Chiªt Giang có l¨ có quan h®
v¾i nhæng ph¥n tØ Vi®t tµc · Nam bµ Trung Hoa và ð¯i v¾i L¸ch sØ cüa
chúng ta là ngß¶i Vi®t Nam ngày nay næa. H÷ l§p thành nß¾c Vi®t do mµt
nhà quý tµc h÷ M¸ thuµc v« th¸ tµc M¸ cùng h÷ v¾i vua nß¾c S· . Bu±i ð¥u
tiên trên b¯n thª kÖ trß¾c ð¶i Câu Ti-n, nß¾c Vi®t chï là mµt nß¾c phø dung
cüa nß¾c Ngô, mµt nß¾c l¾n · lßu vñc sông Giang và sông Hoài. Cu¯i thª kÖ
thÑ 6 vua nß¾c Ngô là HÕp Lß gi§n vua nß¾c Vi®t là Doãn Thß¶ng không
theo mình ði ðánh nß¾c S· nên ðem binh ðánh nß¾c Vi®t, th¡ng Doãn
Thß¶ng · Tuy Lý (phü Gia Hßng). Doãn Thß¶ng chªt, con là Câu Ti-n ðem
quân quyªt tØ trä thù giªt ðßþc HÕp Lß. Cháu HÕp Lß là Phù Sai, cûng trä thù
cho ông, di®t ðßþc nß¾c Vi®t. Sau này Câu Ti-n nh¶ ðßþc b« tôi giöi là Vån
Chüng và PhÕm Lãi khôi phøc ðßþc nß¾c Vi®t, phá ðßþc Ngô, xßng bá mi«n
Giang Hoài (nåm 402). Ngôi bá chü này, con cháu Câu Ti-n còn giæ ðßþc ba
ð¶i næa, ðªn ð¶i thÑ 4 thì th¤t bÕi · Giang Ðông. B¯n mß½i tám nåm sau ð¶i
Câu Ti-n thì nß¾c Vi®t suy. B¯n mß½i sáu nåm sau næa, nß¾c Vi®t b¸ S· thôn
tính.
Trong l¸ch sØ 600 nåm cüa nß¾c Vi®t, Câu Ti-n ðã là ngß¶i anh hùng làm
nß¾c Vi®t nhö bé bán khai · mi«n Giang Nam n±i lên thành mµt nß¾c mÕnh
tung hoành non mµt thª kÖ · mµt phß½ng, m· rµng cß½ng vñc choán mµt
ph¥n l¾n tïnh Chiªt Giang v« phía Nam, và mµt ph¥n l¾n tïnh Giang Tây v«
phía B¡c, tuy mi«n Giang Tây chï là phÕm vi thª lñc.
TrÕng thái sinh hoÕt v§t ch¤t cüa nß¾c Vi®t ðÕi khái nhß sau ðây: cûng nhß
ngß¶i nß¾c Ngô, ngß¶i Vi®t vçn sinh nhai b¢ng ngh« ðánh cá là ngh« chính.
Nông nghi®p cüa h÷ chßa phát ðÕt vì ð¤t x¤u, kÛ thu§t canh tác còn thô s½,
lÕi chßa biªt dùng c¥y b×a và trâu bò. Có l¨ ngß¶i Vi®t chï tr°ng ðßþc lúa nªp
· trên các khoäng ð¤t cao và ån tr÷ng yªu là tôm cá, sò hªn.
V« y phøc, ngß¶i Vi®t d®t b¢ng sþi gai hay ðay, và biªt d®t väi hoa nhß
ngß¶i Mß¶ng, Th± là mµt thÑ sän ph¦m r¤t ðßþc ngß¶i Hán ham chuµng.
Ngß¶i Vi®t biªt pha ð°ng và thiªc ð¬ làm binh khí. Ngß¶i ta ðào ðßþc ·
Chiªt Giang nhæng ð° ð°ng nhß ðinh ba chân, ðao, thß½ng, dao gåm, mûi

giáo, chuông nhö, chuông l¾n, nh¤t là thÑ kiªm ð°ng hai lßÞi là v§t quý báu
· ð¶i Xuân Thu.
H÷ sinh hoÕt dß¾i nß¾c nhi«u h½n là · trên cÕn nên b½i lµi r¤t giöi, biªt
làm các thÑ thuy«n nhö là Linh và thÑ thuy«n nhö dài là Ðînh, thuy«n l¾n g÷i
là Tø lñ, thuy«n có l¥u tÑc là Lâu thuy«n và thÑ thuy«n có g¡n mûi qua tÑc là
Qua thuy«n. Ba thÑ thuy«n sau là thuy«n chiªn. Các sách chép: ngß¶i Vi®t r¤t
s· trß¶ng v« thüy chiªn (Ði«u này làm ta nh§n th¤y dân tµc Vi®t Nam quä có
tài chiªn ð¤u ð£c bi®t v« m£t thüy trong các cuµc xung ðµt v¾i Trung qu¯c t×
20 thª kÖ nay).
V« kiªn trúc, hình nhß h÷ · nhà sàn b¢ng tre và g², tuy h÷ biªt xây mµ và
thành b¢ng ðá và gÕch. Vi®t Tuy®t Thß chép: nß¾c Vi®t có r¤t nhi«u thành và
lång mµ, còn di tích ðªn ð¶i H§u Hán.
V« vån hóa, tinh th¥n cüa ngß¶i Vi®t chúng ta chßa ðßþc nhi«u tài li®u ð¬
xét ðoán, v« ngôn ngæ chÆng hÕn. Ta chï biªt r¢ng tiªng nói cüa ngß¶i Vi®t
khác v¾i tiªng nói cüa ngß¶i Hán nhi«u, thß¶ng mµt tiªng Vi®t phäi phiên âm
b¢ng hai ba tiªng Hán.
V« phong tøc thì có tøc xâm mình, c¡t tóc là ð£c tøc cüa toàn th¬ Vi®t tµc.
H÷ còn tøc kh¡c cánh tay ð¬ ån th«, khác v¾i tøc xâm mình có ý nghîa "Tô
Tem" . H÷ th¶ quÖ th¥n, tin ði«u h÷a phúc, chuµng phù pháp, th¶ ngß¶i chªt
r¤t thành kính. Các nhà quý tµc xây mµ b¢ng ðá và b¢ng gÕch l¾n, bö ð° binh
khí b¢ng ðá, ð¤t hay ð°ng, vào áo quan ð¬ ngß¶i chªt có các thÑc dùng.
Xét các ð° ð°ng và ð° g¯m khai qu§t ðßþc · Chiªt Giang, các nhà khäo
c± buµc các ngh® thu§t cüa các ð° ¤y vào mµt ngh® thu§t l¾n g÷i là ngh®
thu§t Ðông S½n, có nhi«u ð£c ði¬m tß½ng tñ v¾i ngh® thu§t ð¶i chiªn qu¯c ·
mi«n sông Hoài. Nhæng ð£c ði¬m ¤y là hình trôn ¯c c§p ðôi và hình giây b®n.
Ông Ðào Duy Anh cho r¢ng ngh® thu§t ¤y chính · mi«n Ngô Vi®t lúc th¸nh
th¶i ðã có r°i. Sau ðó sñ xúc tiªp v¾i ngß¶i Hán · mi«n B¡c, ngh® thu§t ðó
có änh hß· ng ðªn ngh® thu§t Chu MÕt hay Chiªn Qu¯c và do sñ di cß cüa
Vi®t Tµc xu¯ng mi«n Nam thành ngh® thu§t Ðông S½n.
V« tính tình, ngß¶i Hán cho ngß¶i Man Di (Vi®t) có tính khinh bÕc, hiªu
chiªn, s¡c säo v« vi®c binh, không sþ chªt. Vi®t Tuy®t Thß viªt: H÷ · núi mà
ði ðß¶ng thüy l¤y thuy«n làm xe, l¤y chèo làm ngña, ðªn thì nhß gió thoäng,
ði thì khó ðu±i theo. SØ ký chép: Vì d- kiªm ån, h÷ không lo xa, dành døm,
bon chen. Tóm lÕi ngß¶i Hán có ý ghê sþ tinh th¥n qu§t cß¶ng cüa Vi®t tµc,
luôn luôn ch¯ng trä k¸ch li®t các cuµc xâm lång cüa h÷, ngoài ra ngß¶i Vi®t
lÕi thß¶ng hoài v÷ng phát tri¬n v« mi«n B¡c næa. Ðáng chú ý là cái tinh th¥n
b¤t úy tØ cüa ngß¶i Vi®t mà Câu Ti-n trong khi ðánh Ngô, ðã có d¸p phô
trß½ng. (Câu Ti-n sai quân ðªn trß¾c quân Ngô khiêu chiªn, la ó om sòm, r°i

tñ c¡t c± mà chªt. Giæa khi quân Ngô ngÕc nhiên ng¡m cái trò tñ sát này, thì
quân chü lñc cüa Vi®t §p ðªn).
V« chính tr¸, nß¾c Vi®t dß¾i ð¶i Câu Ti-n ðã vßþt qua chª ðµ bµ lÕc và
thành mµt qu¯c gia theo chª ðµ quân chü phong kiªn. Sau khi ðánh ðßþc
Ngô thì Vi®t vçn xßng th¥n v¾i nhà Chu. Sau mµt tråm nåm cß¶ng th¸nh,
nß¾c Vi®t lÕi suy vi. Bao nhiêu chª ðµ kinh tª, chính tr¸ phöng theo ngß¶i
Hán lÕi xøp ð± và ngß¶i Vi®t lÕi tr· v« chª ðµ bµ lÕc, mµt ph¥n phiêu lßu v«
mi«n Lînh Nam, mµt ph¥n b¸ ð°ng hóa v¾i ngß¶i Hán tµc.
Các nhóm khác là Ðông Vi®t, Mân Vi®t và Nam Vi®t là thª nào, ngoài ¿
Vi®t hay Vu Vi®t mà di chüng hi®n còn lßu trên l¸ch sØ là dân tµc Vi®t Nam
do nhæng quan h® xa g¥n? Các nhóm này có t× bao gi¶, chßa sØ gia nào có
th¬ trä l¶i mµt cách thöa ðáng, chï biªt r¢ng h÷ ðã có m£t · các mi«n Nam
bµ Trung Qu¯c ðã lâu ð¶i, trß¾c khi nhà T¥n ðem quân vßþt núi Ngû Lînh
xu¯ng chinh phøc h÷. B¤y gi¶ h÷ ðã thành các qu¯c gia tuy t± chÑc v« m÷i
phß½ng di®n chßa ðßþc quy cü l¡m.
Ðây s¯ ph§n cüa h÷ t× tri«u ðÕi nhà T¥n qua tri«u ðÕi nhà Ðông Hán! Nåm
218, nåm ðÕo quân T¥n g°m nhæng ngß¶i lßu vong, nhæng r¬ th×a và lái
buôn m· cuµc Nam chinh. ÐÕo quân thÑ nåm ng×ng lÕi trên sông Dß Can
trong tïnh Quäng Tây · phía Nam h° Phiên Dß½ng phø trách vi®c ðánh Ðông
Vi®t và Mân Vi®t khi ðó còn là nhæng qu¯c gia m¾i ch¾m n· . Hai nhóm này
xßa kia th¥n phøc S· . Sau Trung Qu¯c r¯i loÕn, h÷ nhân ðó mà giành l¤y ðµc
l§p.
Ðông Vi®t b¤y gi¶ ðóng · trung tâm ði¬m mi«n Vînh Gia, thuµc Ôn Châu,
tïnh Chiªt Giang v« phía Nam Tâm Môn Loan. Mân Vi®t · trung tâm ði¬m
Mân Huy®n, thuµc Phúc Châu trong ð¸a hÕt Phúc Kiªn ngày nay.
Thª quân T¥n b¤y gi¶ ðang mÕnh, vi®c bình ð¸nh ðßþc Trung Nguyên v¾i
cái kªt quä rñc rÞ huy hoàng cüa nó khiªn hai nhóm Ð°ng Vi®t và Mân Vi®t
khiªp sþ, nh¶ v§y mà quân T¥n th¡ng nhanh chóng, d- dàng ngay trong nåm
ð¥u. Vi®c chinh phøc xong, T¥n hþp hai nß¾c lÕi làm mµt, ð£t thành qu§n
Mân Trung. Qu¯c Vß½ng bän xÑ hÕ xu¯ng làm quân trß· ng (tù trß· ng) ð¬ cai
tr¸ dân nhß cû.
Ðªn ít nåm sau T¥n suy biªn, Ðông Vi®t và Mân Vi®t theo chß h¥u ðánh
T¥n r°i lÕi giúp Hán ðánh S· . Hán Cao Ðª nåm thÑ 5 (202) thß· ng công cho
tù trß· ng Mân Vi®t là Vô Chu b¢ng tß¾c Mân Vi®t vß½ng. Ðªn Hu® Ðª nåm
thÑ 3 (192) chi lÕi ð¤t Mân Trung cû mà ð£t thêm nß¾c Ðông Häi và cûng ð¬
ð«n ðáp cho tù trß· ng Ðông Vi®t là Dao, Hán phong cho tß¾c Ðông Häi
vß½ng, ðóng ðô · mi«n Vînh Gia.
Sau này Mân Vi®t và Ðông Vi®t xung ðµt v¾i nhau ðã là c½ hµi r¤t t¯t cho
sñ kiêm tính cüa nhà Hán. Bu±i ð¥u hai nß¾c n¥y th¥n phøc nhà Hán nhßng

vçn nuôi hoài v÷ng tiªn v« phß½ng B¡c nªu có d¸p thu§n ti®n cho nên cä hai
ðã phø lñc cho Ngô Vß½ng TÜ và Hoài Nam vß½ng trong vi®c phän Hán. Nhà
Hán e ngÕi Mân Vi®t h½n hªt. R°i Hán dø ðßþc Ðông Vi®t giªt TÜ mà quay v«
v¾i mình. Con TÜ là Tu Câu xin Mân Vi®t ðánh Ðông Vi®t nåm thÑ ba ð¶i Vû
Ðª (138). Ðông Vi®t thª nguy c¥u cÑu Hán nhßng khi tß¾ng Hán là Nghiêm
Trþ xu¤t binh thì quân Mân Vi®t ðã rút lui v« Nam, vì trong nß¾c có loÕn;
Nghiêm Trþ ðªn Ðông Âu l¤y danh nghîa cÑu nÕn ðói li«n d¶i mµt ph¥n ðông
dân Ðông Âu v« Giang Hoài có ý rút b¾t thñc lñc cüa Ðông Âu ð¬ tránh h§u
h÷a sau n¥y. Có l¨ mµt ph¥n dân Ðông Âu ðã ch¯ng lÕi chính sách này nên
theo vua di chuy¬n xu¯ng mi«n Nam g¥n Tuyên S½n tïnh Phúc Kiªn.
Nåm thÑ 6 hi®u Kiªn Nguyên (135), Mân vi®t ðem quân ðánh Nam Vi®t.
Nam Vi®t cûng c¥u cÑu nhà Hán -- Vß½ng Khôi ðßþc Hán Ðª cØ ði ðánh
Mân Vi®t cùng Hàn An Qu¯c mµt do ðß¶ng Dñ Chß½ng, mµt do ðß¶ng C¯i
Kê, nhßng chßa t¾i cõi Mân thì Mân Vi®t vì nµi loÕn phäi xin hàng.

Nam Vi®t
Nhóm Nam Vi®t cûng nhß Mân Vi®t và Ðông Vi®t là mµt trong nhi«u nhóm
Vi®t tµc. Nó mang tên Nam Vi®t có l¨ tñ khi nó có m£t · mi«n Nam bµ Trung
Hoa cùng th¶i v¾i các nhóm trên ðây, r°i sau này dß¾i ð¶i T¥n, Tri®u Ðà
chinh phøc ðßþc nhóm Nam Vi®t và Âu LÕc l§p thành mµt ðª qu¯c · mi«n
Ðông Nam Á Châu và tñ xßng Ðª. Chính ðÕo quân thÑ tß trong nåm ðÕo
quân T¥n ðã · phía Nam Dñ Chß½ng do ðß¶ng ÐÕi Du (nay là ðèo Mai Lînh)
tiªn vào Quäng Ðông là lînh th± cüa nhóm Nam Vi®t? Có l¨ ðÕo quân thÑ 5
sau khi chiªm ðßþc Ðông Vi®t và Mân Vi®t ðã theo ðß¶ng b¬ do ðèo Yªt
Dß½ng t¤n công vào Phiên Ngung (Quäng Châu ngày nay). ÐÕo thÑ nh¤t, thÑ
nhì, thÑ ba tiªn vào phía B¡c Quäng Tây và Tây B¡c Quäng Ðông không g£p
sÑc kháng chiªn nào ðáng k¬. Nhßng ít lâu sau h÷ b¸ ngß¶i Tây Âu ch¯ng trä
k¸ch li®t · mi«n Quäng Tây, vì v¤n ð« tiªp tª khó khån do ðß¶ng xá xa xôi, vì
do khí h§u quá ðµc nên luôn trong ba nåm ðoàn quân vi-n chinh cüa nhà
T¥n b¸ kh¯n ð¯n và hao mòn vô k¬. (Xin coi vi®c kháng chiªn cüa Tây Âu ·
ðoÕn dß¾i ðây). B¸ ng×ng lÕi, nhà T¥n thiªt l§p bµ máy cai tr¸ · các n½i ðã
chiªm ðßþc nhß · Ðông Vi®t và Mân Vi®t -- Quäng Ðông và Quäng Tây
thành ra ba qu§n Nam Häi, Quª Lâm và Tßþng Qu§n. Nåm 214 vi®c ð£t
Qu§n, huy®n thành tñu, nhà T¥n cØ Nhâm Ngao làm Ðô Úy qu§n Nam Häi
và Tri®u Ðà làm Huy®n L®nh Long Xuyên (Huy®n thuµc Qu§n). Ðªn khi
Trung Qu¯c có loÕn, chß h¥u n±i lên ðánh ð± nhà T¥n, nhà Hán ra ð¶i thì
Tri®u Ðà xßng Ðª · Nam Vi®t, chiªm ð¸a phß½ng này làm cüa riêng trong
mµt giai ðoÕn nhßng sau cûng th¥n phøc nhà Hán. Sau này Tri®u Ðà chªt ði,
các con cháu kª nghi®p b¤t tài, nhà Hán li«n chiªm hÆn Nam Vi®t. Âu LÕc
b¤y gi¶ n¢m trong phÕm vi änh hß· ng cüa Nam Vi®t cûng nhào theo. R°i

Nam Vi®t cûng b¸ chia làm qu§n huy®n. Tuy dân Nam Vi®t không b¸ cßÞng
bÑc di cß nhß Ðông Vi®t và Mân Vi®t ð¬ ð°ng hóa v¾i Hán tµc, nhßng t× ð¶i
nhà T¥n h÷ ån chung · lµn v¾i m¤y vÕn quân Nam chinh và mµt vÕn nåm
ngàn phø næ Hán mà Tri®u Ðà ðßþc nhà T¥n c¤p cho ð¬ giæ vi®c may vá cho
quân lính nên ngay t× th¶i Nam Vi®t còn th¸nh ðÕt ðã có sñ pha trµn giæa hai
dân tµc Hán Vi®t...
Mµt ði«u ðáng chú ý là sau khi nß¾c Vi®t b¸ di®t, nhi«u nhóm tàn dân U
Vi®t ðã chÕy xu¯ng các mi«n Quäng Ðông, Quäng Tây, Phúc Kiªn tø h÷p v¾i
nhæng ngß¶i ð°ng tµc là Mân Vi®t và Ðông Âu Ðã di cß t× trß¾c. H÷ có trình
ðµ vån hóa cao nên khi hþp v¾i các th¸ tµc chiªm ðóng mi«n Nam trß¾c h÷
thì h÷ ðem ðªn ðó mµt hình thÑc chính tr¸ kinh tª cao h½n. Nhæng nhà quý
tµc cüa h÷ h÷p thành nhæng bµ lÕc l¾n mà tñ xßng vß½ng. Ngay t× khi h÷
còn sinh tø tÕi mi«n Chiªt Giang cho t¾i lúc h÷ tän mác d¥n xu¯ng mi«n
Ðông Nam Trung Qu¯c.
Ð¬ có mµt nh§n ð¸nh rõ r®t v« m¯i liên h® giæa ngß¶i Vi®t Nam chúng ta
ngày nay và các nhóm ð°ng tµc trên ðây, chúng tôi xin trình b¥y các ð£c tính
vån hóa cüa ngß¶i Bách Vi®t sau khi ðã nói v« U Vi®t cûng cùng v« mµt v¤n
ð«. Cån cÑ vào nhæng tài li®u räi rác · các c± sØ nhß SØ ký. Hán Thß và nh¤t
là tác ph¦m cüa Hoài Nam vß½ng Lßu An là ngß¶i Hán s½ sinh trß· ng ·
mi«n tiªp c§n cüa Bách Vi®t thì biªt r¢ng ngß¶i Vi®t xßa kia s¯ng mµt cách r¤t
ð½n giän. H÷ không có thành quách, thôn ¤p. H÷ · trong các vùng r×ng núi,
b¶ lau, khe su¯i. H÷ r¤t thÕo thüy chiªn, r¤t quen dùng thuy«n, · trên cÕn ít
mà · dß¾i nß¾c nhi«u. H÷ c¡t tóc, xâm mình, ðóng kh¯ ng¡n ð¬ ti®n b½i lµi,
tay áo cµc ð¬ ti®n chèo thuy«n. — ðäo Häi Nam cûng là n½i thuµc ð¸a bàn
cüa ngß¶i Bách Vi®t, theo sách Hán Thß ðàn ông c¥y ruµng tr°ng lúa nªp, lúa
të, ðay và gai. Ðàn bà tr°ng dâu nuôi t¥m. Có l¨ · mi«n ð°ng b¢ng trong lßu
vñc sông Tây Giang mi«n Quäng Ðông và Quäng Tây ngß¶i Bách Vi®t cûng
làm ruµng theo kÛ thu§t thô s½ nhß dân Häi Nam v§y.
Ngß¶i Bách Vi®t ðã biªt nuôi gia súc nhß bò, dê, lþn, gà, chó. H÷ có các
sän v§t quý giá nhß: s×ng tê, ngà voi, ð°i m°i, trân châu, ng÷c ðö, bÕc, ð°ng,
trái cây (quä nhãn, quä väi) väi gai. HÆn h÷ cûng biªt kÛ thu§t ð° ð°ng nhß
ngß¶i Ngô Vi®t nhßng ch¡c không tinh b¢ng dân Ngô Vi®t. H÷ ít giao thông
b¢ng ðß¶ng bµ nên không dùng ngña. H÷ không giöi thß½ng mÕi nhßng vì có
nhi«u sän ph¦m nên hay giao d¸ch v¾i ngß¶i Trung Qu¯c tÕi Quäng Ðông,
Hþp Ph¯, Tß Vån và Phiên Ngung mµt th¶i ðã tr· nên n½i ðô hµi l¾n.
V« kiªn trúc h÷ chßa có gì ðáng k¬ vì chï · nhà sàn, nhà gác b¢ng tre và
g², vì ngay nhß thành trì ð¬ phòng ng×a quân ð¸ch h÷ cûng không có nhß
ngß¶i nß¾c Vi®t trong th¶i cß¶ng th¸nh. H÷ chï nh¶ thª r×ng núi hi¬m tr· ð¬
tñ v® thôi.

V« vån hóa tinh th¥n, h÷ cûng không khác ngß¶i nß¾c Vi®t m¤y và ngß¶i
Hán cûng cho h÷ là khinh bÕc và hiªu chiªn. H÷ vçn còn s¯ng theo chª ðµ
th¸ tµc. Có l¨ riêng nhóm Ðông Âu và Mân Vi®t ðã tiªn bµ h½n và ðã tiªn qua
chª ðµ gia tµc. V« chính tr¸ có l¨ h÷ · giæa chª ðµ bµ lÕc và phong kiªn.

LÕc Vi®t và Tây Âu
Theo tác giä "Ngu°n G¯c Dân Tµc Vi®t Nam" t± tiên trñc tiªp cüa dân tµc
Vi®t Nam là nhóm LÕc Vi®t sinh tø · mi«n Trung Châu B¡c Vi®t và mi«n B¡c
Trung Vi®t, nhßng nói mµt cách chu¦n ðích r¢ng nhóm này ðªn chiªm ðóng
· ðây t× bao gi¶ thì chúng ta chßa có câu trä l¶i dÑt khoát, chï biªt khi Tri®u
Ðà cát cÑ · huy®n Long Xuyên thuµc Nam Häi (Quäng Ðông) thì ngß¶i LÕc
Vi®t ðã có m£t · lßu vñc sông Nh¸ Hà r°i. — ðây h÷ ðã t± chÑc thành qu¯c
gia tuy chßa ra khöi tình trÕng bán khai, và ngñ tr¸ qu¯c gia LÕc Vi®t b¤y gi¶
là h÷ H°ng Bàng.
Cån cÑ vào T× Quäng (do SØ Ký Sách Án Dçn) ngß¶i Mân Vi®t · Phúc
Kiªn ð«u h÷ LÕc cä khiªn ta ng¶ r¢ng ngß¶i LÕc Vi®t · Vi®t Nam bây gi¶ v¾i
LÕc Vi®t · Phúc Kiªn có m¯i liên h® v¾i nhau.
V« Nhân loÕi h÷c, ông Cl. Madrolle trong bài Le Tonkin ancian B.E.F.E.A.
XXXVII ðã phát bi¬u ý kiªn này r°i Ñc ðoán · Phúc Kiªn có mµt nhóm Vi®t
tµc làm ngh« chài lß¾i, hàng häi ðã dùng thuy«n g² hay mäng tre có bu°m,
h¢ng nåm theo gió mùa, nhân gió b¤c phiêu lßu theo d÷c mi«n duyên häi r°i
ghé vào mi«n Trung Châu sông Nh¸, sông Mã (Vi®t Nam). Nhóm này cûng ðã
có phen vßþt bi¬n xu¯ng cä Nam Dß½ng, r°i lÕi nhân tiªt gió n°m quay v«
cån cÑ. Có th¬ mµt s¯ ðã · lÕi B¡c Vi®t ð¬ sinh s¯ng, vì · ðây ð¤t cát có
nhi«u m¥u mÞ, cho t¾i khi dân Vi®t tÕi mi«n Ðông Nam Trung Qu¯c b¸ S·
di®t li«n kéo cä toàn th¬ bµ lÕc xu¯ng B¡c Vi®t. Hán T× Quäng ðã cån cÑ vào
mµt s¯ ngß¶i h÷ LÕc còn sót lÕi · ð¤t Phúc Kiªn nên nói r¢ng ngß¶i Mân Vi®t
h÷ LÕc.
TÕi sao có cái tên LÕc Vi®t?
Ông Ðào Duy Anh cho r¢ng nhóm LÕc Vi®t ¤y ðã thß¶ng tñ sánh mình v¾i
mµt gi¯ng chim h§u ði¬u cÑ ðªn mùa gió b¤c lÕnh l¨o cûng r¶i b¶ bi¬n Giang
Nam v¾i h÷ và tiªn xu¯ng mi«n Nam, ðªn khi mùa nóng tr· v« thì chim và
ngß¶i cùng quay lÕi ch¯n cû. D¥n d¥n trong tâm lý cüa h÷ phát sinh ra quan
ni®m tô tem (gi¯ng chim LÕc là mµt gi¯ng chim h§u ði¬u v« loÕi ng²ng tr¶i).
H÷ nh§n gi¯ng chim LÕc là v§t t± r°i l¤y tên cüa gi¯ng chim này ð£t cho th¸
tµc cüa mình. R°i h÷ mang lông chim LÕc · ð¥u và · mình, lÕi trang sÑc
thuy«n cüa h÷ thành hình v§t t±, ho£c ðeo kh¡p n½i trong thuy«n nhæng huy
hi®u v§t t± c¯t ð¬ c¥u mµt sñ hµ v® cüa v§t t± trong khi lån lóc giæa sóng gió
b¬ kh½i. Ngày nay ngß¶i ta th¤y trên m£t tr¯ng ð°ng Ng÷c Lß có chÕm các

hình änh này. Các nhà khäo c± Pháp nhß Goloubew và Finot cho r¢ng sñ
ki®n này do ý nghîa "tô tem". Ðây chï là mµt sñ Ñc ðoán cån cÑ vào các di
tích mà các nhà khäo c± ðã tìm th¤y.
Lân c§n v¾i nhóm LÕc Vi®t là nhóm Tây Vi®t hay Tây Âu · mé Ðông Nam
tïnh Quäng Tây ðã n¢m trong chß½ng trình chinh phøc Bách Vi®t cüa nhà
T¥n, trong khi quân T¥n së sông ngòi ð¬ chuy¬n v§n binh lß½ng xu¯ng các
vùng Quª Lâm, Nam Häi, T¥n di®t ðßþc Ðông Âu và Mân Vi®t nhßng ðã v¤p
phäi sÑc kháng chiªn cüa nhóm Tây Âu m£c d¥u hÕ ðßþc tù trß· ng là Ð¸ch
Hu T¯ng. Sau này mµt m£t quân Tây Âu rút vào r×ng sâu, mµt m£t, cÑ ðêm lÕi
tiªn ra ðánh du kích giªt ðßþc Ð° Thß là quan Úy nhà T¥n và làm hao mòn
m¤y chøc vÕn quân cüa T¥n næa. CÑ l¶i Lßu An, sau sñ th¤t bÕi ðau ð¾n trên
ðây quân T¥n rút v« mi«n B¡c chiªm ðóng · phía B¡c sông Ly. Änh hß· ng
cüa Ðª qu¯c T¥n b¤y gi¶ m¾i choán ðßþc ð¸a qu§n Quª Lâm tÑc U¤t Lâm
bây gi¶ và mi«n Nam Häi (tÑc là Quäng Ðông và Quäng Tây) mà thôi.
Ngày nay ngß¶i ta ng¶ r¢ng ngß¶i kª tiªp tù trß· ng hay thái tØ chªt · núi
BÕch Lµc là mµt ngß¶i con thÑ cüa vua Thøc mà sØ chép là Thøc Phán (An
Dß½ng vß½ng) ðã có công ch¯ng T¥n trên ðây sau khi nß¾c Thøc (· TÑ
Xuyên) b¸ T¥n di®t ðßþc (SØ ký chép vi®c ¤y vào nåm thÑ 5 ð¶i Chu Thành
vß½ng tÑc nåm 316); khi dß ðäng chÕy v« phía Nam Lãnh náu mình · ð¤t
Diên Trì là ð¤t cüa nß¾c S· c×u ð¸ch cüa T¥n m¾i chiªm ðßþc.
R°i Phán cäm th¤y ð¤t dung thân ch§t h©p nghèo nàn, nên chiªm ð¤t Tây
Âu và LÕc Vi®t, theo l¯i con ðß¶ng xe lØa Ði«n Vi®t ngày nay, qua Khúc T¸nh,
Mµng Tñ r°i theo sông H°ng Hà chiªm LÕc Vi®t hþp Tây Âu và LÕc Vi®t vào
làm mµt thành ra Âu LÕc sau này, l¤y C± Loa làm kinh ðô, tñ xßng hi®u là An
Dß½ng vß½ng (Có l¨ mu¯n nh¾ lÕi tên c¯ hß½ng là Hoa Dß½ng, tên mi«n ð¤t
Thøc · TÑ Xuyên).
Vi®c Thøc Phán vào ð¤t Vi®t có l¨ x¦y ra trß¾c khi quân T¥n ðánh Tây Âu.
Lúc này Tây Âu ðã thuµc v« Thøc Phán.
Ðªn ngày nay, cån cÑ vào thuyªt cüa L. Aurousseau và tài li®u cüa Ðào
Duy Anh ngß¶i ta g¥n nhß có th¬ quyªt ð¸nh r¢ng ngß¶i Vi®t Nam bây gi¶ tÑc
là ngß¶i LÕc Vi®t thu· xßa sinh tø · mi«n Nam bµ Trung Qu¯c, sau này trôi
rÕt xu¯ng lßu vñc sông Nh¸ Hà. Các nhà khäo c± g¥n ðây ðào sâu các t¥ng
ð¤t th¤y hài c¯t ngß¶i Anh-ðô-nê-diêng, Mê-la-nê-diêng · dß¾i, còn hài c¯t
ngß¶i LÕc Vi®t hay Giao Chï · trên nên cho r¢ng ngß¶i LÕc vi®t ðªn l§p c½ s·
· B¡c Vi®t chßa lâu l¡m.
L¤y gì cån cÑ ð¬ nói r¢ng chúng ta là mµt trong ðám Bách Vi®t và các nhà
sØ h÷c và c± h÷c ðã dçn chÑng b¢ng nhæng hình dáng, tính tình, phong tøc
và các ð£c tính vån hóa cüa ngß¶i Vi®t là nhæng tiêu chu¦n væng ch¡c nh¤t

xßa nay v« nhân chüng h÷c, ð¬ ¤n ð¸nh ngu°n g¯c và giòng gi¯ng cüa mµt
dân tµc.
Thuyªt nói r¢ng ngß¶i Vi®t chúng ta ðªn mi«n Trung Châu sông Nh¸ và
sông Mã chßa lâu l¡m có th¬ ðúng vì trên khu vñc này gi¯ng ngß¶i Anh-ðônê-diêng ðã ðªn trß¾c chúng ta. H÷ do bán ðäo „n Ðµ di cß t¾i và chiªm
ðóng nhæng mi«n ð°i núi giáp Trung Châu B¡c Vi®t (Phó Bình Gia và làng
Cß¶m · B¡c S½n. Hòa Bình, Chþ Gành) và mi«n B¡c Trung Vi®t (Ða Bút ·
Thanh Hóa, C¥u Giát · Ngh® An). Nhà bác h÷c Sylvain Lévy l¤y kÛ thu§t ð°
ðá trau tìm th¤y · su¯t bán ðäo Hoa „n mà cho r¢ng nhæng thÑ này ðã do
ngß¶i Anh-ðô-nê-diêng ðßa t¾i. Nhi«u n½i còn có nhæng ð¯ng vö sò, vö ði®p
ðßþc coi là di tích sinh hoÕt cüa ngß¶i Anh-ðô-nê-diêng có l¨ ðã s¯ng v«
ngh« chài lß¾i · ven sông và bên b¶ bi¬n. Ngß¶i LÕc Vi®t mà chúng tôi ðoán
cûng là gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng làm ngh« chài lß¾i ðã tiªp xúc v¾i ngß¶i Th±
Trß¾c mi«n B¡c Vi®t Nam cùng phß½ng thÑc sinh hoÕt tß½ng tñ r°i d¥n d¥n
ð°ng hóa h÷. Mµt ph¥n cüa ðám ngß¶i Th± Trß¾c vì sñ phát tri¬n quá mÕnh
cüa ngß¶i LÕc Vi®t ðã b¸ d°n lên ð°i núi, còn ð¬ lÕi ngày nay nhæng di tích
nhß hài c¯t và các ð° dùng trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày cüa h÷, ðã do các nhà
ð¸a ch¤t h÷c khai qu§t lên ðßþc. Khi còn · Phúc Kiªn, ngß¶i LÕc Vi®t ðã tiªp
xúc v¾i ngß¶i Hán tµc thuµc gi¯ng Mông-gô-lích t× lâu, lÕi t¾i khi qua Âu LÕc
pha máu v¾i ngß¶i Anh-ðô-nê-diêng là gi¯ng chiªm cÑ ð¸a bàn ¤y t× xßa, cho
nên ta có th¬ nói r¢ng ngß¶i LÕc Vi®t là mµt gi¯ng tÕp chüng g°m nhi«u yªu
t¯ Anh-ðô-nê-diêng và mµt ph¥n nào yªu t¯ Mông-gô-lích. Næ sî Colani tìm
ðßþc trong mµt cái h¥m mµ làng Cß¶m (B¡c S½n mµt cái ð¥u lâu g°m cä tính
ch¤t Anh-ðô-nê-diêng và Mông-gô-lích. Có l¨ là ð¥u cüa mµt ngß¶i LÕc Vi®t
nào lÕc lõng vào trong ðám Anh-ðô-nê-diêng b¸ d°n lên mi«n s½n cß¾c.
Truy cÑu theo ð£c tính sinh lý, · n½i chúng ta, ngß¶i ta cho r¢ng có sñ pha
máu giæa gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng v¾i gi¯ng Mông C±, nªu xét t¥m vóc ngß¶i
Vi®t Nam cao ðµ 1 thß¾c 58, chân tay khÆng khiu, cái s÷ tròn (chï xu¤t 82,8),
môi h½i d¥y, mi®ng h½i v¦u, m£t d©t và h½i tròn, m¡t có mí và h½i xªch, gò
má cao, râu thßa và cÑng, da ngåm ngåm, ta không th¬ không nh§n ð¤y là
ð£c tính sinh lý cüa ngß¶i Mông C±. Sñ pha trµn này ðã tÕo thành con ngß¶i
Vi®t Nam có th¬ coi là mµt thñc tª, nhßng qua các biªn chuy¬n cüa l¸ch sØ và
do änh hß· ng cüa th¶i tiªt, th± ng½i, con ngß¶i Vi®t Nam cûng ch¸u nhi«u sñ
thay ð±i và có nhi«u s¡c thái khác ð¬ tr· nên riêng bi®t...
Ðªn B¡c Vi®t sau khi ðã làm chü nhân sông lßu vñc sông Nh¸ và sông Mã,
hÆn ngß¶i LÕc Vi®t vçn tiªp tøc ngh« chài lß¾i nhßng có l¨ chï mµt ph¥n nào
s¯ng g¥n bi¬n, ngoài ra dân LÕc Vi®t ðã theo sinh hoÕt ð¸nh cß và l¤y ngh«
nông làm cån bän do ðó sách Quäng Châu Ký chép v« Giao Chï nói: vua là
LÕc vß½ng, dân là LÕc dân, ruµng là LÕc ði«n và LÕc dân ðã biªt dùng nß¾c
thüy tri«u lên xu¯ng ð¬ làm ruµng. Theo sách H§u Hán Thß khi LÕc Vi®t ðã

thuµc v« Hán mà dân LÕc Vi®t · CØu Chân vçn chßa biªt cày b×a b¢ng trâu
bò, có l¨ vì sñ tiªn hóa cüa dân LÕc Vi®t m¾i chï phát tri¬n t¾i lßu vñc sông
Nh¸ mà thôi chång? — Trung Châu B¡c Vi®t ngß¶i ta tìm th¤y lßÞi c¥y và lßÞi
cu¯c b¢ng ð°ng. Vì ð° dùng · lßu vñc sông Nh¸, sông Ðáy, nh¤t là · Ðông
S½n trên b¶ sông Mã, ngß¶i ta tìm th¤y ð° ðá, ð° g¯m và ð° ð°ng cüa ngß¶i
LÕc Vi®t. V« nhæng ð° ðá, các nhà khäo c± cho là thuµc v« th¶i ðÕi ð° ðá
m¾i còn sót lÕi. Ð° g¯m ðào ðßþc · Ðông S½n thuµc v« h§u kÏ cüa th¶i ðÕi
ð° ðá m¾i mà hình thÑc cùng kÛ thu§t tß½ng tñ v¾i các ð° ðào ðßþc · Chiªt
Giang. Ngß¶i ta cho r¢ng kÛ thu§t này có l¨ do ngß¶i LÕc Vi®t ðem ðªn vì
ngß¶i Anh-ðô-nê-diêng chßa t¾i mµt trình ðµ kÛ thu§t cao nhß v§y. Ð° ð°ng
ph¥n nhi«u là binh khí, búa, rìu, mûi thß½ng, mûi mác, dao gåm, mûi tên,
lßÞi qua gi¯ng h®t nhß các thÑ tìm ðßþc · mi«n Giang Hoài và Chiªt Giang
cüa ngß¶i Vi®t tµc. Song t× khi truy«n ðªn Vi®t Nam thì kÛ thu§t ð° ð°ng cüa
ngß¶i LÕc Vi®t mà xu¤t xÑ là mi«n Ngô Vi®t, có l¨ ðã ch¸u ít nhi«u änh hß· ng
cüa vån hóa Anh-ðô-nê-diêng r°i nh¶ ði«u ki®n sinh hoÕt d- dàng ðßþc phát
ðÕt d¥n ðªn mµt trình ðµ khá cao. Cái tr¯ng ð°ng Ng÷c Lß hi®n giæ ðßþc ·
vi®n Qu¯c gia bäo tàng · Hà Nµi ðã chÑng tö l¶i chúng tôi nói ðây. Và chính
Mã Vi®n ðã l¤y · ð¤t LÕc Vi®t mµt cái tr¯ng ð°ng loÕi này ðem v« nß¾c, ðúc
tßþng ngña ð°ng. Theo Lâm „p Ký dçn · Thüy Kinh Chú: ngß¶i LÕc Vi®t còn
ðúc cä thuy«n b¢ng ð°ng næa. Xem các ð° ð°ng tìm ðßþc · Ðông S½n ngß¶i
ta th¤y hình ngß¶i có tóc búi sau gáy, có b¸t mµt cái khån ngang hai m¯i th¡t
lÕi thä dài xu¯ng lßng. — m²i tai có ðeo mµt cái vòng l¾n. Hình nhß lßng có
th¡t mµt cái giây, · sau lßng có mµt cái tua bö thõng xu¯ng. LÕi có mµt hình
ngß¶i khác, tai cûng ðeo vòng l¾n, nhßng ph¥n thân dß¾i mang mµt cái váy
nhß váy M÷i ngày nay. — trß¾c váy có thêm miªng lá phü, tóc thì búi cao lên
ðïnh ð¥u, mµt nØa kªt thành bím bö thõng xu¯ng lßng. Búi tóc có b¸t mµt cái
khån. Ki¬u tóc và ki¬u khån này gi¯ng h®t cách trang sÑc cüa ngß¶i Dayak
ngày nay.
Hai hình ngß¶i này cho ta phöng ðoán cách phøc sÑc ngày xßa cüa ngß¶i
LÕc Vi®t. Theo l¶i tâu cüa Tiªt Tôn làm quan · Giao Châu dß¾i ð¶i Tam
Qu¯c, ngß¶i LÕc Vi®t b¤y gi¶ búi tóc và ði chân không.
Ngß¶i LÕc Vi®t có tøc xâm mình, tin mình là con cháu Giao Long (truy«n
thuyªt con R°ng cháu Tiên) mà h÷ g÷i là LÕc Long Quân. H÷ tin tß· ng quÖ
th¥n, có tøc chôn ngß¶i chªt, bö ð° binh khí b¢ng ðá và b¢ng ð°ng vào quan
tài trß¾c khi hÕ xu¯ng ð¤t. Tôn giáo có tính cách nông nghi®p. M²i nåm v«
mùa Xuân, h÷ m· hµi cho trai gái tñ do vui ðùa múa hát có ý nghîa ghi d¤u
mùa Xuân và m· mùa HÕ, trai gái dùng tr¥u cau làm l- c¥u hôn. Trong nhæng
hµi hè · các n½i, dân ðã có tª l- r¤t thành kính. Nhi«u mi«n thßþng du ngày
nay, dân s½n cß¾c cûng r¤t ham chuµng và vçn bäo t°n phong tøc này. V«
chª ðµ xã hµi khi m¾i ðªn, dân LÕc Vi®t còn theo chª ðµ th¸ tµc nhß ngß¶i
th± trß¾c Anh-ðô-nê-diêng. Sau này nông nghi®p phát ðÕt, tiªn ðªn chª ðµ gia

tµc phø h®, còn · nhæng mi«n hëo lánh, r×ng núi chª ðµ th¸ tµc vçn còn tiªp
tøc.
H§u Hán Thß quy¬n 116 chép v« vån hóa cüa ngß¶i LÕc Vi®t nhß sau:
"Ngß¶i Giao Chï không phân bi®t trß· ng ¤u... Không biªt l- giá thú, chï theo
dâm hiªu mà không biªt tình cha con, không biªt ðÕo vþ ch°ng, nghîa là
không có t± chÑc gia tµc theo chª ðµ phø h®, chª ðµ tôn pháp nhß Trung
Qu¯c.
Trong s¾ cüa tiªt Tôn · ð¶i Tam Qu¯c (Tam Qu¯c Chí 9.53) có ðoÕn nói
r¢ng khi m¾i thuµc Hán, ngß¶i Giao Chï · huy®n Mê Linh, và CØu Chân ·
huy®n Ðô Lß½ng, h- anh chªt thì em l¤y ch¸ dâu, ðó là di tích cüa chª ðµ
mçu h®. Sau này xúc tiªp m²i ngày mµt sâu v¾i vån hóa B¡c phß½ng nhæng
phong tøc d¤u vªt cüa th¶i man m÷i này tiêu ma d¥n cho ðªn m¤t hÆn t× th¶i
Tích Quang và Nhâm Diên tÑc là th¶i Ðông Hán. Trong cu¯n Xã Hµi Vi®t
Nam ông Lß½ng ÐÑc Thi®p có nêu ra ði¬m này và trong cu¯n Les Grandes
époques de l'Indochine, Bulletin de la S.E.M. du Tonkin, Tome XV -- No. 2
pp. 281-287, ông L. Finot cûng có nói: Dân Vån Lang trß¾c thª kÖ thÑ 2 và
thÑ 3 còn s¯ng · trong trÕng thái gia ðình mçu h® (matriarcat) và có tøc ðàn
bà góa phäi tái giá v¾i anh em ch°ng (lévirat). TrÕng thái này ð±i d¶i l¥n l¥n
do sñ ð°ng hóa v¾i Tàu ð¬ t× gia tµc mçu h® biªn thành gia tµc phø quy«n.
Ông Nguy-n Vån T¯ bác bö k¸ch li®t thuyªt này cho r¢ng không có chª ðµ th¸
tµc mçu h® vì h÷ H°ng Bàng t× vua Ðª Minh ðªn Lµc Tøc (Kinh Dß½ng
Vß½ng) ðã có vi®c hôn ph¯i tÑc là không có vi®c ðàn bà chung chÕ v¾i nhi«u
ngß¶i ðàn ông, các con chï biªt có m©, và cûng không có tøc ðàn bà góa phäi
tái giá v¾i anh em ch°ng. Chúng tôi thiªt nghî chª ðµ mçu h® có th¬ xu¤t hi®n
v¾i ð¶i thái c± · b¤t cÑ n½i nào khi ngß¶i ta chßa có vån minh, ðÕo ðÑc. L¶i
phän ð¯i cüa ông Nguy-n Vån T¯ phäi chång vì lòng tñ ái dân tµc chång?
V« t± chÑc chính tr¸, các th¸ tµc LÕc Vi®t còn là nhæng bµ lÕc ð£t dß¾i
quy«n mµt tù trß· ng và khi th¸ tµc LÕc Vi®t ðªn B¡c Vi®t khuynh hß¾ng t§p
trung b¡t ð¥u r°i thành mµt chª ðµ phong kiªn s½ sài. Tình trÕng này kh· i t×
h÷ H°ng Bàng nên sØ chép b¤y gi¶ có vua là LÕc Vß½ng, dân g÷i là LÕc dân,
các c¤p chï huy là LÕc h¥u, LÕc tß¾ng, B¯ chính chia nhau các thái ¤p l¾n
nhö tùy theo ð¸a v¸ cüa m²i ðÆng, c¤p. Và cûng do vi®c phân chia ð¤t ðai n¥y
ta nh§n th¤y ð¶i s¯ng cüa LÕc Vi®t khi ðó ðã là ð¶i s¯ng ð¸nh cß t× các mi«n
Cao nguyên cho t¾i các ð¸a phß½ng Trung Châu trên lßu vñc sông Nh¸ Hà và
sông Mã. Chª ðµ phong kiªn ðó hi®n nay còn · các n½i ngß¶i Mß¶ng trú ngø
cho ta mµt hình änh có th¬ phù hþp v¾i ð¶i s¯ng c± xßa cüa dân ta k¬ t× h÷
H°ng Bàng...
Trong khi xét v« ngu°n g¯c cüa ngß¶i Giao Chï, Ðông Âu, Mân Vi®t, Tây
Âu và LÕc Vi®t chúng tôi ðã trình bày các ði¬m tß½ng ð°ng cüa các th¸ tµc
trên ðây v¾i th¸ tµc LÕc Vi®t chúng ta, và chúng tôi có cäm tß· ng r¢ng:

1. Ngß¶i Vi®t cüa chúng ta xu¤t hi®n t× ð¶i thßþng c± · mi«n B¡c Nam bµ
Trung Hoa và d¥n d¥n tän mác xu¯ng mi«n B¡c bán ðäo Hoa „n.
2. Chüng tµc cüa chúng ta do các biªn thiên cüa L¸ch SØ ðã lçn lµn v¾i
ngß¶i Hán tµc mà yªu t¯ Mông Gô Lích là mµt yªu t¯ quan tr÷ng trong dòng
máu cüa h÷. Chúng ta lÕi h²n hþp cä v¾i gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng là mµt gi¯ng
räi rác · kh¡p Ðông Nam Á Châu và ðã ðªn bán ðäo Hoa „n trß¾c chúng ta.
3. Ngß¶i LÕc Vi®t chúng ta ðã tiên phong phiêu lßu xu¯ng B¡c Vi®t và
mi«n B¡c Trung Vi®t trß¾c áp lñc cüa ngß¶i Hán tµc. Các chüng tµc · Á
Châu phát tích · mi«n ðÕi løc thß¶ng chï tiªn v« phía Nam theo ðß¶ng bi¬n
g¥n nhß mµt công l®...
4. Ngß¶i Vi®t chúng ta là nhæng ph¥n tØ dûng cäm nh¤t có l¨ vì ðßþc
hß· ng nhi«u ð£c tính quý báu nh¶ sñ pha máu v¾i nhi«u chüng tµc, nên ðã
ðß½ng ð¥u ðßþc v¾i nhi«u cuµc xâm lång cüa B¡c phß½ng m£c d¥u ðã phäi
träi qua nhi«u phút thång tr¥m bi ðát. Và cûng có th¬ nói r¢ng nhæng cuµc
hßng vong thê thäm này ðã hun ðúc cho dân tµc chúng ta mµt tinh th¥n tranh
ð¤u b«n bï, ð¬ t°n tÕi ðªn ngày nay, oanh li®t dß¾i vòm tr¶i Ðông Nam Á.
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Ð¶i S¯ng Thßþng C± Cüa Dân Tµc Vi®t Nam
Ð¶i s¯ng v§t ch¤t cüa ông cha chúng ta trong th¶i c± xßa dî nhiên là khó
khån, ch§t v§t hªt sÑc. SØ sách t¾i nay chßa có sñ kê cÑu rõ r®t v« v¤n ð« này
vì ðây là mµt v¤n ð« thuµc v« thu· ti«n sØ và khuyªt sØ.
Ta có th¬ cån cÑ vào câu "Ån lông · l²" ð¬ hình dung ðÕi khái ð¶i s¯ng
cüa ngß¶i thßþng c± khi còn man dã. Dân tµc nào trên thª gi¾i bu±i nguyên
thüy ð«u cûng v§y. H÷ ðã s¯ng nhß b¥y thú, trú ngø trong các hang h¯c. H÷
l¤y lá che thân, làm l«u, túp trên các cành cây. Ån thì ån s¯ng, nu¯t thì nu¯t
tß½i khi chßa biªt dùng lØa. H¢ng ngày rü nhau sån b¡n ho£c chài lß¾i, ð¬
tìm ra thñc ph¦m. Cuµc s¯ng luôn luôn phäi di chuy¬n vì chßa tìm ra ðßþc
nhi«u khä nång kinh tª (khi chßa có ngh« gi°ng cây, gi°ng lúa, chª tÕo các
døng cø) và ch¯ng v¾i Thiên Nhiên tàn bÕo. Tâm h°n lúc nào cûng b¸ hoäng
h¯t vì m÷i v§t (ðµng v§t hay cä b¤t ðµng v§t) ð«u có th¬ là thù ngh¸ch cüa h÷.
H÷ cäm th¤y mình là nhæng sinh v§t nhö m÷n, yªu ðu¯i v§t v¶ giæa cái vû trø
mênh mông, bát ngát ð¥y huy«n bí. Dòng thác ð±, cành cây r½i, c½n l¯c th±i,
täng ðá lån, c½n sóng g¥m, tiªng thú thét, hªt thäy ð«u là nhæng thÑ ngày ðêm
khüng b¯, ám änh h÷. H÷ cho ð¤y là sñ h¶n gi§n cüa các hung th¥n. Không
có ý ni®m v« các hi®n tßþng trong tr¶i ð¤t và vÕn v§t, vä lÕi không có cách gì
ð¯i phó, thäng ho£c có ð¯i phó thì cûng vçn e sþ nên h÷ phäi tôn th¶ m÷i
v§t, b· i trong ð¥u óc ngß¶i c± xßa, m÷i v§t ð«u có linh h°n và linh cäm, có
th¬ sinh h÷a hay tác phúc. Vì v§y tøc bái v§t và thuyªt ða th¥n ðã chi ph¯i h÷
r¤t mÕnh m¨. V¾i thuyªt ða th¥n ngß¶i ta tin có Th¥n S¤m Sét (th¥n thiên lôi),
Th¥n Mßa, Th¥n Gió, Th¥n Sông, Th¥n Ð¤t, Th¥n Nß¾c, Th¥n Núi v.v... có l¨
b· i các v¸ th¥n này có th¬ có änh hß· ng ðªn ð¶i s¯ng cüa h÷. V¾i tøc bái
v§t, ngß¶i ta th¶ cây ða, cây ð«, ông bình vôi, h±, r¡n, cho r¢ng các thÑ ðó
ð«u có quan h® m§t thiªt ðªn ð¶i s¯ng cüa mình, cai quän mình trñc tiªp hay
gián tiªp. Nhæng phong tøc và d¸ ðoan ðó ðªn ngày nay cûng hãy còn lác ðác
· các thôn quê Vi®t Nam, cûng nhß · nhi«u bµ lÕc da ðen (châu Phi, châu
MÛ hay châu Á).
Th¶i gian trôi qua, ngß¶i c± cüa chúng ta m²i ngày mµt tiªn r°i mµt ngày
kia biªt l£n lµi trong nhæng khoäng ruµng bùn l¥y, tß¾i nhæng gi÷t m° hôi
xu¯ng ð¤t cÑng ð¬ sinh s¯ng. B¤y gi¶ chßa có gia súc, chßa có døng cø tinh
xäo, h÷ tr¥n lñc l¤y sÑc tay chân tranh ð¤u v¾i Thiên nhiên. H÷ ð¨o ðá làm

thành nhæng lßÞi cu¯c nh÷n ð¬ s¾i ð¤t khô và ð§p cho nhö ch¶ lúc nß¾c
sông tràn vào ruµng, ruµng s¨ có bùn ng¥u cho h÷ gieo gi¯ng. H÷ biªt tháo
nß¾c ra vào ð¬ khöi nÕn úng thüy hay thiªu nß¾c. G¥n b¬ v« mùa hanh, h÷
biªt dùng mñc nß¾c thüy tri«u lên xu¯ng · các ngành sông ð¬ l¤y nß¾c vào
ruµng. Nh¶ v§y ngay th¶i b¤y gi¶ tÕi Trung châu B¡c Vi®t ðÇ có n½i làm
ruµng ðßþc cä hai mùa. Sau này sum h÷p v¾i ngß¶i Tàu h÷ biªt dùng lßÞi cày
s¡t và trâu bò.
Vào th¶i c± mi«n Trung châu B¡c Vi®t ðâu có ruµng l¾n nhß ngày nay.
Ð¥m l¥y, gò ð¯ng còn räi rác kh¡p n½i vì chßa khai thác, nhi«u ð° nông
nghi®p còn manh nha. Ngoài b¶ bi¬n và các cØa sông lau s§y cùng cây sú
m÷c ð¥y, r×ng cây um tùm · các ð°i núi. Ngß¶i c± · thßa th¾t tÕi các thung
lûng và các mi«n ruµng hþp thành t×ng làng, t×ng xóm. Nåm b¦y chøc nóc
nhà tranh, vách ð¤t quây tø im lìm sau nhæng lûy tre cao ng¤t. Ngoài làng là
nhæng cánh ð°ng, không có ð°n trÕi, thành th¸, ph¯ phß¶ng gì hªt.
Sông Nh¸ Hà b¤y gi¶ là mÕch máu chính nªu ta ví vùng Trung châu là cái
thân. Con sông n¥y ðã b°i ð¡p nên mänh ð°ng b¢ng h¢ng nåm, b¢ng nhæng
l¾p phù sa tr· qua các thác gh«nh t× mi«n núi Vân Nam ðem v« nuôi n¤ng
trang ði¬m ðÑa con nuông. Sóng b¬ Ðông hãy còn rào rÕt · ngoài ð°ng bãi
thuµc tïnh Häi Dß½ng, Hßng Yên, Kiªn An bây gi¶. Hai chøc thª kÖ qua, ch²
ð¤t li«n tiªn rµng ra mi«n nß¾c m£n ðßþc hàng tråm cây s¯ m· rµng Trung
châu thêm ðßþc m¤y tïnh. (ÐÕi ð¬ hai huy®n Ti«n Häi, Kim S½n cách ðây trên
dß¾i 100 nåm còn là vùng bi¬n r°i b²ng hi®n lên nhi«u làng mÕc s¥m u¤t nhß
do mµt phép lÕ).
Ðây là l¶i Lßu An v« ð¶i Hán ðã am hi¬u tình trÕng dân tµc chúng ta khi
n«n ðô hµ cüa B¡c phß½ng ðã thành hình trên ð¤t Giao chï.
Ngay thu· ðó, v« chính tr¸ dân ta ðã l§p thành nß¾c (do h÷ H°ng Bàng)
theo th¬ chª phong kiªn. Trong m²i nóc nhà ðã có chª ðµ gia tµc, gia trß· ng.
Ngoài làng mÕc có chª ðµ tù trß· ng, lÕc h¥u, lÕc tß¾ng v.v...
Sau này nh¶ cuµc xúc tiªp v¾i vån hóa B¡c phß½ng, kÛ thu§t canh tác
ðßþc cäi thi®n, sÑc ngß¶i ðßþc sÑc trâu bò h² trþ, nông nghi®p tr· nên phát
ðÕt. Nhân kh¦u b¡t ð¥u tång gia, trí não m²i ngày thêm cÑng r¡n trß¾c Thiên
Nhiên và vÕn v§t, ð¶i s¯ng hoÕt ðµng và d°i dào trông th¤y.
Nhæng ngày mùa ðông tháng giá qua, xuân v« ð¥m ¤m, cây cö xanh tß½i
lÕi dß¾i ánh m£t tr¶i, tinh th¥n cüa con ngß¶i nhß b¸ kích thích do cái vui, cái
tß½i, cái linh ðµng cüa vÕn v§t. Ngß¶i có cäm tß· ng trong khoäng th¶i gian
này v¸ chúa t¬ thª gian ðªn v¾i h÷, g¥n gûi ð¬ thi ân, thi ðÑc. H÷ cûng vui
theo cái vui cüa vÕn v§t. H÷ kh· i các công vi®c ð°ng áng nhßng ung dung
thong thä r°i m· hµi hè ðình ðám ð¬ làm vui t× già ðªn trë.

Trai gái hþp nhau xúng xính áo qu¥n trên nhæng ng÷n ð°i rµng hay bên
các lûy tre xanh, ho£c giæa n½i ðình trung ðiªm s· , ho£c rún r¦y trên các cây
ðu, ho£c tung còn, ðánh phªt, ho£c c¤t lên nhûng câu hát ðúm ð¬ ca ngþi cái
tu±i trë ð¥y hÑa h©n m½ mµng, ho£c hy v÷ng nhæng chuy®n lÑa ðôi ð¢m
th¡m, ho£c m×ng bu±i thanh bình, th¸nh tr¸. Ðây là nhæng ði®u ca, nhæng bài
th½ mô tä cái ð¶i s¯ng mµc mÕc, thu¥n phác hoàn toàn có tính cách bình dân
giæa nhæng bu±i sáng huy hoàng cüa ngày xuân hay giæa nhæng ðêm trång
trong, bên cÕnh ng÷n cö lá cây qua nhæng ðôi m¡t th¡m cüa các cô thôn næ
luôn luôn mïm cß¶i ð¬ hé hàm rång ðen nhÑc.
R°i sau tiªt Xuân có nhæng cuµc vui công cµng, trai gái trß· ng thành quen
biªt nhau, yêu nhau ðính ß¾c vi®c gia th¤t. Ngß¶i con trai ðem tr¥u cau ðªn
xin b¯ m© ngß¶i con gái r°i m¾i ðßþc cß¾i. Ðám cß¾i là mµt d¸p làng xóm,
hß½ng thôn vui ch½i ån u¯ng, nhai tr¥u nói chuy®n. Tr¥u cau là mµt món c¥n
trong sñ xã giao v§y.
V« tr¥u cau có mµt chuy®n c± tích r¤t là cäm ðµng lâm ly: Vào th¶i thßþng
c± hai anh em nhà h÷ Cao thß½ng yêu mµt ngß¶i con gái; Ngß¶i anh l¤y
ðßþc cô gái ðó khiªn ngß¶i em ðau ð¾n tuy®t v÷ng bö ra ði. R°i ngß¶i anh ði
tìm em, vþ ði tìm ch°ng, rút cøc ba ngß¶i vì thß½ng nhau trong cái nghîa anh
em ch°ng vþ quá thiªt tha mà chªt cä. kë hóa ra hòn ðá vôi, kë hóa ra cây
cau, kë thành cây tr¥u qu¤n quít l¤y nhau. Ngß¶i ta ðem nhai quä cau và lá
tr¥u cùng vôi (cüa hòn ðá) thì th¤y thành mµt ch¤t ðö tß½i, v¸ ð§m ðà, phäi
chång là cä m¯i tình thß½ng yêu chân th§t, n°ng th¡m? Trai gái l¤y nhau, bè
bÕn kªt giao ð«u l¤y miªng tr¥u gây tình thân m§t, th§t là có ý nghîa vô cùng.
V« vi®c hôn nhân cüa ngß¶i Vi®t chúng ta xßa kia thì l§p gia ðình chÆng
phäi là ð¬ cùng mßu cuµc s¯ng mà thôi. Hôn nhân còn có ý nghîa vì ngß¶i
chªt hay ngß¶i s¨ chªt næa. L¤y nhau, ngß¶i Vi®t có l¨ nghî trß¾c hªt ðªn v¤n
ð« sinh con ðë cái ð¬ có ngß¶i lo vi®c khói hß½ng cho t± tiên và cä cho mình
sau này næa. Không ngß¶i kª tñ, ðó là mµt sñ ðau ð¾n, nhøc nhã hªt sÑc cho
ngß¶i Vi®t, và ð¤y cûng là môt cån nguyên cüa chü nghîa ða thê ngoài änh
hß· ng cüa chª ðµ phong kiªn. Ngß¶i Vi®t tin r¢ng ngß¶i chªt nhßng linh h°n
còn phäng ph¤t · ch¯n nhân gian do sñ luyªn tiªc con cháu, thì con cháu lo
vi®c th¶ cúng ð¬ tö lòng thß½ng nh¾ và cung kính ngß¶i quá c¯. Mµt l¨ næa
là sñ mong möi ngß¶i chªt phù hµ cho kë s¯ng, m¯i tin tß· ng · h¥u kh¡p
các t¥ng l¾p dân tµc chúng ta t× xßa ðªn nay.
Ngß¶i chªt, vào th¶i thßþng c±, xác còn phäi quàn · trong nhà. Ngß¶i
nhà ðøc g² làm áo quan, hàng ngày dâng c½m nß¾c th¶ phøng nhß khi còn
s¯ng (phong tøc này các ð°ng bào thi¬u s¯ nh¤t là dân Mß¶ng, Th± vçn còn
giæ ðªn bây gi¶). Lúc ðem chôn cûng phäi chôn theo ð° ån, thÑc ðñng cho
linh h°n khöi phäi thiªu th¯n (tøc ð¯t vàng mã ðã do quan ni®m này, bây gi¶
g¥n m¤t hÆn).

Trß¾c khi Kh±ng Giáo tràn qua và có änh hß· ng nhi«u vào vån hóa cüa
chúng ta, chúng ta còn t§p tøc này næa: nªu trong mµt nhà ngß¶i anh chªt ði
thì ngß¶i em út phäi l¤y ch¸ dâu ð¬ cáng ðáng m÷i vi®c thay anh và trông
nom các cháu. Các nhà chép sØ cho r¢ng tøc này phát sinh vì lý do kinh tª,
tÑc là không mu¯n ngß¶i ðàn bà trë tái giá ðem cüa cäi và con cái cüa bên
ch°ng ði. Phong tøc này còn ðªn cu¯i ð¶i Hán vçn còn và có l¨ ðã b¸ bãi bö
trong th¶i Nh§m Diên, Sî Nhiªp và Tích Quang là nhæng ngß¶i có nhi®m vø
du nh§p vån hóa Trung Qu¯c vào ð¤t này và thü tiêu nhæng t§p tøc cüa dân
bän th±.
Bu±i nguyên thüy ngß¶i Vi®t s¯ng theo chª ðµ bµ lÕc tÑc là s¯ng trong tình
trÕng dã man. Ð¶i s¯ng lÕi không có phong tøc và ðÕo ðÑc nhß trên ðây ðã
nói rõ, và sñ xúc tiªp giæa các bµ lÕc ðã xây dñng trên sÑc mÕnh tàn bÕo. Các
bµ lÕc yªu phäi tòng phøc các bµ lÕc mÕnh, do ðó chª ðµ phong kiªn ra ð¶i
cho t¾i sau này h÷ H°ng Bàng, mµt bµ lÕc mÕnh nh¤t xu¤t ð¥u lµ di®n ngñ tr¸
t¤t cä các bµ lÕc khác (xin coi dß¾i ðây cµi r- cüa h÷ H°ng Bàng).
V« y phøc, ngß¶i thßþng c± khi chßa biªt d®t väi, may áo ðã s¯ng tr¥n
tru°ng, rét mß¾t thì l¤y lá hay vö cây che thân. Sau này có ngh« d®t m¾i biªt
ðóng kh¯, qu¤n khån, m£c qu¥n áo. Ngß¶i bình dân khi xßa lúc · nhà chï
ðóng cái kh¯ và m£c cái áo ng¡n. Ðàn bà m£c thêm cái váy. Có l¨ t× giai
ðoÕn ngß¶i Vi®t biªt ðóng kh¯, biªt làm nhà cØa, biªt dùng ð° kim khí là khi
ðã có tiªp xúc v¾i các d¸ tµc, nh¤t là ngß¶i Hán vån minh h½n h÷. Tuy v§y y
phøc cüa h÷ r¤t là ð½n giän do xÑ ta thuµc vùng nhi®t ð¾i, nóng nhi«u rét ít.
Ngày nay ngß¶i ta tìm th¤y trên m£t các tr¯ng ð°ng, các täng ðá hình ngß¶i ·
trên, ðóng kh¯, ð¥u ðµi mû b¢ng lông chim. Có th¬ ðây là nhæng di tích v«
hình änh ngß¶i Vi®t Nam c±. Còn khi ngß¶i Trung Hoa sang chinh phøc
chúng ta, b¤y gi¶ sñ ån v§n m¾i b¡t ð¥u t« chïnh và ð°ng th¶i nông nghi®p
cüa ta tr· nên th¸nh ðÕt. Ta biªt búi tóc hay qu¤n khån, m£c áo khép v« tay
phäi hay m· · giæa. Y phøc cüa ngß¶i Mß¶ng, Th± ngày nay có l¨ là y phøc
cüa ông cha chúng ta thu· xßa.
Ph¥n ðông hÕng bình dân c¡t tóc ng¡n ð¬ ti®n làm løng, chï có ðàn bà và
các nhà quý phái m¾i ð¬ tóc dài cûng do ý mu¯n làm dáng và ð¬ phân bi®t
giai c¤p. H÷ b®n tóc qu¤n quanh ð¥u hay búi thành mµt búi tóc to · sau gáy,
ngoài b¸t mµt chiªc khån màu nhö ð¬ giæ cho ch£t.
H÷ không biªt ði giày, gu¯c. Giày, nón là sau khi có ngß¶i Tàu ðem sang,
ta m¾i có. Tính thích trang ði¬m, h÷ ðeo ð¥y c± và chân tay nhæng vòng b¢ng
ð°ng, xß½ng h± phách hay ð°i m°i.
Ð¯i v¾i khách lÕ, dân Vi®t r¤t tØ tª ân c¥n. H÷ ßa m¶i ån u¯ng, coi khách
nhß ngß¶i trong nhà. L® tiªp khách bao gi¶ cûng có c½i tr¥u, chén nß¾c, ðôi
bên v×a nói chuy®n v×a ån tr¥u. Cûng vì tính hay ån tr¥u nên h÷ có tøc

nhuµm rång. Ði«u này có lþi là rång ðßþc b«n ch£t thêm và nªu giæ gìn rång
cÑ ðen nhánh mãi.
Bàn v« phong tøc cüa dân ta, chúng tôi phäi nghî t¾i bài khäo lu§n v« vån
hóa Ðông Dß½ng (Les civilisations de l'Indochine) cüa ông G. Coedès. Nhà
khäo c± này ðã nh§n th¤y · dân tµc chúng ta không phäi chï có nhæng
phong tøc thu¥n túy "Trung Qu¯c" mà t× vua chúa ðªn dân thÑ cüa ta h¥u hªt
ð«u theo cä; · n½i chúng ta còn có nhæng phong tøc trong gia ðình, ngoài
làng mÕc nhß nhæng vi®c th¶ th¥n · ðình, miªu khác hÆn Trung Qu¯c.
Nhæng phong tøc này có trß¾c khi ngß¶i Tàu qua ðây, và t°n tÕi ðªn ngày
nay m£c d¥u änh hß· ng cüa vån hóa Trung Qu¯c trên mänh ð¤t này khá
mÕnh. Ông Coedes ng¶ r¢ng trß¾c khi vån h÷c Trung Qu¯c du nh§p vào ðây
(ð¥u thª kÖ thÑ hai trß¾c Thiên Chúa) ngß¶i Vi®t Nam chúng ta ðã ch¸u änh
hß· ng cüa n«n vån hóa Nam Á (Austro Asiatique) nên m¾i có nhæng phong
tøc riêng bi®t này. (Ðáng chú ý có nhi«u phong tøc cüa Tàu trên ð¤t Vi®t mà
chính ngß¶i Tàu c§n lai không còn giæ næa).
Nh§n xét này ðßþc nhi«u h÷c giä hi®n ðÕi cho là ðúng vì vån hóa „n Ðµ
ðã ð£t d¤u vªt và änh hß· ng · mi«n Nam Á (nói chung) và mi«n Nam Ðông
Dß½ng (nói riêng) trß¾c khi ngß¶i Trung Qu¯c có m£t · B¡c Vi®t ít nh¤t trên
mµt thª kÖ, tÑc là vào khoäng thª kÖ thÑ nh¤t theo Thiên chúa kÖ nguyên.
Ngoài ra ngß¶i Giao Chï ðªn B¡c Vi®t lÕi không phäi là nhæng ngß¶i ð¥u tiên.
Ông cha chúng ta ði d¥n xu¯ng ðây xua ðu±i ngß¶i th± trß¾c là gi¯ng Anhðô-nê-giêng, hþp chüng v¾i nhæng ph¥n tØ còn lÕi nên ðã có nhæng phong
tøc khác Tàu ðªn nay ðã thành nhæng ð£c ði¬m cüa chúng ta. Tóm lÕi, có th¬
r¢ng chúng ta ðã có thâu nh§p mµt m¾ phong tøc thuµc vån hóa Nam Á næa.
R°i vån hóa Trung Qu¯c hþp v¾i mµt ph¥n vån hóa Nam Á ðã tÕo nên nhi«u
cá tính qu¯c gia cüa ngß¶i Vi®t Nam chúng ta ngày nay.

Ph¥n 1 - Chß½ng 3
Nhà H°ng Bàng
(2879-258 trß¾c tây l¸ch)
- Truy«n thuyªt v« nhà H°ng Bàng
- Nß¾c Vån Lang cüa chúng ta.

1- Truy«n Thuyªt V« Nhà H°ng Bàng:
Các nhà chép sØ g÷i dòng h÷ ð¥u tiên ngñ tr¸ gi¯ng LÕc Vi®t là H°ng Bàng
th¸.
Trong L¸ch SØ Xã Hµi Vi®t Nam truy cÑu · T× Nguyên Hoàng Thúc Trâm
giäi thích ba chæ H°ng Bàng th¸ nhß sau:
1) H°ng Bàng là thÑ tên chim nß¾c to h½n con nhÕn cánh ðen, bøng tr¡ng,
m¥u tro, tính mÕnh dÕn. thính giác lanh l©.
2) H°ng theo ý nghîa thông døng là l¾n. Tï dø h°ng thüy (nß¾c l¾n).
3) Chim "H°ng" nói trong sách c± thß¶ng chï v« con "H°ng hµc" tÑc là con
ng²ng tr¶i.
Nªu ði v¾i "Hoang" thì h°ng hoang nghîa là thái c±. Bàng cûng theo T×
Nguyên tÑc là ð¥y, l¾n, bác tÕp không thu¥n túy.
Th¸ theo Thuyªt Vån là gò, núi nhß Hoàng Ðª ban ð¥u · ð¤t Hæu Hùng
nên g÷i là Hæu Hùng th¸ sau ðªn ð¶i Hiên Viên chi ngßu g÷i là Hiên Viên th¸.
Nhß v§y chæ "th¸" chï do ch² ð¤t mà ðßþc g÷i tên là "th¸". Không có nghîa là
h÷ mà là bµ tµc hay "th¸ tµc" theo danh t× xã hµi h÷c ngày nay.
Nhß v§y H°ng Bàng chï là mµt th¸ tµc do Kinh Dß½ng Vß½ng và LÕc Long
Quân lãnh ðÕo.
Theo l¶i tøc truy«n thì vua Ðª Minh cháu thÑ ba ð¶i vua Th¥n Nông ði
tu¥n thú phß½ng Nam ðªn mi«n núi Ngû Lînh thuµc núi H° Nam g£p mµt
nàng tiên, l¤y nhau r°i sinh ra Kinh Dß½ng Vß½ng ð£t làm vua phß½ng Nam.
Sau n¥y Kinh Dß½ng Vß½ng l¤y con gái Ðµng Ðình Quân là Long Næ sinh ra
LÕc Long Quân. LÕc Long Quân l¤y Âu C½ sinh ra mµt b÷c có tråm trÑng n·
ra 100 con trai, nØa theo m© lên núi, nØa theo cha xu¯ng b¬ Nam Häi, vì m©

là gi¯ng Tiên và cha là gi¯ng R°ng do ðó có gi¯ng Bách Vi®t räi rác kh¡p ni«n
nam Trung Qu¯c (nß¾c cüa Kinh Dß½ng Vß½ng l¤y qu¯c hi®u là Xích QuÖ
g°m tïnh H° Nam, Quäng Tây bây gi¶). Ngß¶i Vi®t ngày nay tñ cho mình là
con Tiên cháu R°ng là do sñ tích này. (Cûng nhß ngß¶i Nh§t tñ xßng mình là
con cháu cüa Thái Dß½ng th¥n (Amatérasu), ngß¶i Tàu cho mình là con cháu
Hoàng Ðª, ngß¶i ÐÑc dß¾i chª ðµ Qu¯c Xã v×a qua tñ cho mình là mµt
gi¯ng ngß¶i thßþng ðÆng sinh ra ð¬ th¯ng tr¸ các dân tµc khác (theo thuyªt
Mein Kampt cüa Hitler ðäng trß· ng Qu¯c Xã). Các nhà làm sØ sách vì lòng ái
qu¯c, tr÷ng nòi gi¯ng mà tô ði¬m cho dân tµc cüa mình nhæng ði«u t¯t ð©p
ho£c có ý mu¯n làm ph¤n kh· i tinh th¥n dân tµc.
LÕc Long Quân phong cho con cä làm vua nß¾c Vån Lang (qu¯c hi®u ð¥u
tiên cüa nß¾c ta) xßng là LÕc Vß½ng.
H÷ H°ng Bàng k¬ t× Kinh Dß½ng Vß½ng, LÕc Long Quân và 18 ð¶i LÕc
Vß½ng là nhæng tri«u ðÕi trß¾c hªt. Nhæng tri«u ðÕi n¥y theo ý chúng tôi và
cûng dña vào thuyªt cüa Léonard Aurous seau, ðã ra ð¶i vào cu¯i ð¶i Xuân
Thu (6 thª kÖ trß¾c công l¸ch) b· i nªu cho r¢ng h÷ H°ng Bàng xu¤t hi®n t×
nåm Nhâm Tu¤t (2897) ðªn nåm Quý Mão (258 trß¾c Công L¸ch) v×a ðúng
2621 nåm, thì m²i tri«u vua trung bình 150 nåm sau, chúng tôi e r¢ng có sñ
sai l¥m quá l¾n.
Bàn v« danh hi®u cüa Kinh Dß½ng Vß½ng và LÕc Long Quân ta không th¬
quên chæ Kinh và Dß½ng là ð¤t Dß½ng, hai châu thuµc ð¸a bàn cüa gi¯ng
Giao Chï chúng ta. V¾i chæ LÕc Long Quân cûng v§y. Danh hi®u này chï có
nghîa là vua cüa gi¯ng LÕc Long cûng nhß Kinh Dß½ng Vß½ng là vua mi«n
Châu Kinh, châu Dß½ng, Vân Nam Vß½ng, Hán Ðª v.v... nó nh¡c tên ð¤t ðai
hay chüng tµc cüa các vua chúa, LÕc Long Quân l¤y Âu C½ tÑc là nàng con
gái ð¤t Âu.
Chæ Âu lÕi g£p trong chæ Âu Giang tên mµt con sông nß¾c Vi®t (Chiªt
Giang) ngày nay vçn còn tên ¤y. Nó nh¡c chæ Âu LÕc, Âu Vi®t, Ðông Âu, Tây
Âu...
Nhß trên ðã nói, vào thª kÖ thÑ 9 mµt s¯ th¸ tµc Vi®t l§p ra nß¾c Vi®t do
mµt nhà quý tµc h÷ M¸ cùng h÷ v¾i vua nß¾c S· , do ðó ta th¤y các vua S·
l¤y chæ Hùng làm hi®u thì 18 ông vua nhà H°ng Bàng cûng làm theo các vua
nß¾c S· , tÖ dø:
1. Hùng D¸ch (1122-1078 tr T.C)
2. Hùng Ngh® (1078 tr T.C)
3. Hùng Ðán (1052 tr T.C)
4. Hùng Th¡ng (1001 tr T.C)
5. Hùng Dß½ng (946 tr T.C)

6. Hùng C× (887 tr T.C)
7. Hùng Ch¤p (877 tr T.C)
8. Hùng Duyên (876 tr T.C)
9. Hùng Dõng (847-837 tr T.C)
Và 18 ông vua cüa nhà H°ng Bàng l¤y hi®u nhß sau:
1. Kinh Dß½ng Vß½ng (Løc Døc Vß½ng).
2. LÕc Long Quân (Hùng Hi«n Vß½ng).
3. Hùng Lân (Hùng Qu¯c Vß½ng).
4. Hùng Vi®t Vß½ng
5. Hùng Hi Vß½ng
6. Hùng Huy Vß½ng
7. Hùng Chiêu Vß½ng
8. Hùng V¸ Vß½ng
9. Hùng Ð¸nh Vß½ng
10. Hùng Uy Vß½ng
11. Hùng Tr¸nh Vß½ng
12. Hùng Vû Vß½ng
13. Hùng Vi®t Vß½ng
14. Hùng Anh Vß½ng
15. Hùng Tri«u Vß½ng
16. Hùng TÕo Vß½ng
17. Hùng Ngh¸ Vß½ng
18. Hùng Du® Vß½ng1
Còn nói theo cha mµt nØa xu¯ng bi¬n, mµt nØa theo m© lên núi, tÑc là mµt
ph¥n qui tø · mi«n s½n cß¾c, mµt ph¥n · räi rác vùng ð°ng b¢ng là ra t¾i b¬
là lßu vñc sông Dß½ng TØ v¾i mi«n núi · giçy Nam Lînh. Dân tiªn xu¯ng b¬
ðßþc nhi«u ði«u ki®n thu§n ti®n nên tiªn bµ nhi«u vì v§y ðã s¯ng vào trÕng
thái phø h®, còn ðám ngß¶i lên non ch§m vi®c khai hóa nên còn · vào chª

Có n½i chép Hùng Vß½ng 18 là Hùng Tu¤n Vß½ng hi®n nay còn · làng C± Tích, phü Lâm
Thao, tïnh Phú Th÷ (B¡c ph¥n).
1

ðµ mçu h®. Ðó là các dân dã man tïnh Quí Châu, Vân Nam (· Quí Châu có
dân Miêu TØ. — Vân Nam có dân Sâm Ly hay Xa Lý ðªn ð¶i Nguyên m¾i b¸
chinh phøc. H÷ tß½ng truy«n ð¶i Chu Thành vß½ng có sai xÑ tri«u c¯ng khi
v« ðßþc Chu Công Ðán làm xe Chï Nam ti-n chân, cho nên h÷ có tên là XÕ
Lý. Cûng có Bµ lÕc tên là Lão Qua, xßng là Vi®t Thß¶ng dß¾i ð¶i Chu, bµ lÕc
n¥y b¸ nhà Minh chinh phøc. Tài li®u n¥y · cu¯n Les babrbares du Yun nan
trong B.E.F.E.O. tome 8 1908).
Nhßng mµt ði«u quan h® khác c¥n phäi xét lÕi là Vi®t tµc hay h÷ H°ng
Bàng có phäi con cháu Th¥n Nông không và Th¥n Nông là ngß¶i Hán tµc hay
Vi®t tµc.
Chúng tôi không ð°ng ý v¾i các sØ li®u Tàu cho r¢ng H°ng Bàng là con
cháu Th¥n Nông, ði«u mà nhi«u ngß¶i Vi®t chúng ta tin có th§t vì quên r¢ng
ð¤y chï là mµt truy«n thuyªt.
Th¥n Nông ðây thñc ra chï có nghîa là v¸ th¥n dÕy ngh« nông, ông t± ngh«
Nông. Có l¨ ngß¶i ta ðã l¥m Th¥n Nông cüa ta v¾i Th¥n Nông th¸ là dòng h÷
làm vua gi¯ng Hán sau Phøc Hi th¸ (4480-4350 tr C.L.)
Ta nh§n th¤y r¢ng truy«n thuyªt trên ðây dù sao cûng có ph¥n nào sñ th§t.
Ngày nay cån cÑ vào các tài li®u cüa các nhà khäo c± và sØ h÷c, ta có th¬
giäi thích nhß sau ð¬ hi¬u rõ tình trÕng dân tµc ta dß¾i th¶i Thái c± rõ r®t h½n:
Vào thª kÖ 30 trß¾c C.L. dân Hán tµc s¯ng d÷c sông Hoàng Hà. TÕi Lßu
vñc sông Dß½ng tØ thì có dân bän th±: bên b¶ sông phía B¡c có dân Miêu và
Man, bên b¶ phía Nam vùng Ðµng Ðình và Phiên Dß½ng có dân Vi®t chúng
ta · räi rác ðªn núi Ngû Lînh, các dân · ðây có trình ðµ xã hµi canh nông.
Mµt nhà quí tµc dÕy dân ngh« khai kh¦n ruµng ð¤t, sau dân nh¾ ½n th¶
ngß¶i ¤y làm Th¥n Nông, Miêu, Man tuy không cùng chung chüng tµc nhßng
cùng · dß¾i quy«n mµt nhà quí tµc thuµc dòng dõi Th¥n Nông. Ngß¶i cháu
ba ð¶i cüa Th¥n Nông ði tu¥n thú v« phß½ng Nam ðªn Ngû Lînh g£p mµt
nàng con gái ð©p nhß tiên, ån · cùng nhau xin ðßþc mµt ðÑa con trai ð£t tên
là Lµc Tøc. Sau vua phong cho con trß· ng làm vua dân Miêu và Man · phía
B¡c sông Dß½ng TØ và cho Lµc Tøc làm vua dân Vi®t · phß½ng Nam, nghîa
là ð¤t Kinh và Dß½ng l¤y qu¯c hi®u là Xích Quï vào khoäng thª kÖ thÑ XXIX
trß¾c C.L.
B¤y gi¶ là th¶i ðÕi phong kiªn. Xích Quï chia ra ba nß¾c (theo Vû C¯ng
trong Kinh Thß). Trong ba nß¾c ¤y, vùng Ðµng Ðình là mµt, vua Kinh Dß½ng
Vß½ng l¤y con gái vua kª vùng Ðµng Ðình là Long Næ ðßþc mµt con trai tên
là Sùng Lãm n¯i ngôi vua, xßng là LÕc Long Quân. Vua LÕc Long cß¾i con gái
vua mµt nß¾c láng gi«ng ð¤t Âu, nàng Âu C½ ðªn ðây ta g£p mµt th¶i kÏ
khuyªt sØ. Sau n¥y Hán tµc tràn xu¯ng phía Nam qua nß¾c S· thì nß¾c Xích
Quï có 100 nhà quí tµc ð«u xßng là dòng dõi cüa vua LÕc Long và Âu C½. (—

ðây ta có th¬ loÕi bö vi®c Âu C½ ðë ra tråm con do mµt b÷c n· ra 100 trÑng
là hi®n tßþng không t×ng th¤y trong y h÷c). Có l¨ trong d¸p áp lñc cüa B¡c
phß½ng, có ngß¶i mßu trí trong các nhà quí tµc ðó ðã nêu lên thuyªt mµt
tråm th¸ tµc cùng máu mü, mµt cha m© phäi ðoàn kªt ð¬ tñ v®, nhß v§y ch¡c
trß¾c kia h÷ thß¶ng xung ðµt v¾i nhau.
Vào thª kÖ thÑ 24 trß¾c C.L trong ba nß¾c k¬ trên có nß¾c Vi®t thß¶ng
kinh ðô ðóng · phía Nam h° Phiên Dß½ng tr· nên cß¶ng th¸nh làm bá chü
vùng Phiên Dß½ng và Ðµng Ðình. Nåm 1352 trß¾c C.L. có sai sÑ sang c¯ng
vua Ðª Nghiêu mµt con rùa l¾n và nåm 1109 tr. C.L. có c¯ng cho vua Thành
Vß½ng nhà Chu.
Trß¾c thª kÖ XII tr. C.L., trong các quí tµc có ngß¶i tên là Hùng D¸ch chinh
phøc ðßþc dân Miêu, Man mi«n sông Hán chäy vào sông Dß½ng TØ, t± chÑc
thành mµt qu¯c gia, Tàu g÷i là Kinh Man, ðóng ðô · Ðan Dß½ng g¥n thành
Nghi Xß½ng (Itchang) ngày nay. Ðªn ð¶i vua Hùng C× ðem binh ðánh l¤y
nß¾c Ðông và Dß½ng Vi®t (nghîa là ngß¶i Vi®t ð¤t Dß½ng TØ. Vi®t Chß½ng
trß¾c kia là Vi®t Thß¶ng, luôn d¸p nß¾c NgÕc · vào khoäng thành Vû Xß½ng
(Ou T chang) thuµc tïnh H° B¡c cûng b¸ kiêm tính n¯t.
R°i Hùng C× cho con trß· ng là Khang · ð¤t Cú Ðän, con thÑ hai là H°ng
· ð¤t NgÕc, con thÑ ba là Ch¤p TÏ làm vua Vi®t Chß½ng ðó là nguyên nhân
cüa chæ Hùng Vß½ng trong truy«n thuyªt cüa ta.
Dân Vi®t quen s¯ng v¾i cänh thái bình, bö lâu chinh chiªn, không ch¯ng
n±i quân Kinh Man nên phäi thua. Vì dân s¯ ðông, nên dân Vi®t, mµt ph¥n
phäi tiªn lên núi Nam Lînh và ða s¯ ðã tiªn xu¯ng Nam Häi r°i lÕi g£p nhau
· ð¤t Quäng Ðông và Quäng Tây sau g÷i là Bách Vi®t v§y.
T× vua Ch¤p TÏ tr· v« sau l¸ch sØ Vi®t Thß¶ng ra sau? Có l¨ có lúc th¸nh,
vào nåm 581 trß¾c C.L., con cháu Ch¤p TÏ có ngß¶i làm vua Vi®t Thß¶ng
xßng là Hùng Vß½ng thÑ nh¤t. Ngß¶i Vi®t b¤y gi¶ · theo d÷c b¶ Nam Häi và
Nam ngÕn sông Dß½ng TØ cho ðªn h° Ðµng Ðình, h÷ ð«u có xâm mình nên
ngß¶i Tàu g÷i là Vån Lang.
B¤y gi¶ nß¾c S· trß¾c kia · Kinh Man tr· nên cß¶ng th¸nh và thÕo vån
hóa Hán Tµc bành trß¾ng v« phß½ng nam tr· nên nguy hi¬m cho nß¾c Vi®t
thß¶ng.
Thª r°i mµt ông vua h÷ Hùng bèn thiên ðô qua ð¤t Thi®u Hßng tïnh Chiªt
Giang ð£t qu¯c hi®u là U Vi®t. Ðªn ð¶i vua Hùng Vß½ng thÑ VI mà ngß¶i
Tàu g÷i là Câu Ti-n (496 tr. C.L.) Vi®t chiªm ðßþc Ngô tr· thành cß¶ng qu¯c,
làm bá chü mµt khoäng ð¤t phía B¡c tiªn ðªn g¥n tïnh S½n Ðông phía Tây
g°m Vi®t Thß¶ng phía Nam giáp H° Tôn.

Câu Ti-n m¤t, ðª qu¯c chia cho con cháu. Mµt ngß¶i con Câu Ti-n ðßþc
làm vua ð¤t LÕc Vi®t · t§n phía Nam giáp H° Tôn xßng Hùng Vß½ng thÑ VII
ho£c vì có l¨ là con trß· ng, ho£c vì có ý dòm ngó các nß¾c Vi®t · phía B¡c
nên xßng nhß v§y ð¬ tö ý là chúa t¬ chính thÑc cüa dân Vån Lang.
Ðªn ð¶i vua Hùng Vß½ng thÑ XVIII, phía B¡c LÕc Vi®t có nß¾c Âu Vi®t.
Vua nß¾c n¥y là Thøc An Dß½ng Vß½ng cß¾p ðßþc LÕc Vi®t nh§p hai nß¾c
làm mµt g÷i là Âu LÕc. Vì hai dân ð«u thuµc th¸ tµc Vi®t, ngôn ngæ cûng
gi¯ng nhau nên con gái Hùng Vß½ng thÑ 18 g÷i là M¸ Nß½ng, con gái An
Dß½ng Vß½ng tên là M¸ Châu ð«u có chæ M¸ cä. „y là b¢ng chÑng dân Âu
LÕc tuy là hai nß¾c mà vçn là ngß¶i Vån Lang, tÑc ngß¶i Vi®t.

2- Nß¾c Vån Lang
B¶ cõi cüa nß¾c Vån Lang theo sØ cû g°m có 15 bµ:
1. Vån Lang: (BÕch HÕc, tïnh Vînh Yên).
2. Châu Viên: (S½n Tây vùng núi Ba Vì).
3. Phß¾c Lµc: (Mi«n ð°ng b¢ng).
4. Tân Hßng: (Hßng Hóa Tuyên Quang).
5. Vû Ð¸nh: (Thái Nguyên và mµt ph¥n ð¤t cüa Hoa Nam).
6. Vû Ninh: (B¡c Ninh).
7. Løc Häi: (LÕng S½n và mµt ph¥n Quäng Tây).
8. Ninh Häi: (Quäng Yên và mµt ph¥n Quäng Ðông).
9. Dß½ng Tuy«n: (Häi Dß½ng).
10. Giao Chï: (Hà Nµi, Hßng Yên, Nam Ð¸nh, Ninh Bình).
11. CØu Chân: (Thanh Hóa).
12. Hoài Nam: (Ngh® An Hà Tînh).
13. CØu ÐÑc: (Lßu vñc sông Ðà, sông Mã).
14. Vi®t Thß¶ng: (Quäng Bình, Quäng Tr¸) không phäi là v¸ trí nguyên thüy.
15. Bình Vån: (?).
Xét ð¸a thª 15 bµ trên ðây, ta th¤y dß¾i ð¶i nhæng ông vua cu¯i cùng H°ng
Bàng (th¶i Chu MÕt) v¸ trí ð¸a dß cüa nß¾c Vån Lang ðã lùi xu¯ng B¡c Vi®t, và
phía Nam cüa Vån Lang g°m hai tïnh Ngh® An, Hà Tînh ngày nay.
Còn cß½ng vñc cüa nß¾c Vån Lang phía B¡c giáp h° Ðµng Ðình (tïnh H°
Nam), phía Tây giáp Ba Thøc (tïnh TÑ Xuyên) phía nam giáp H° Tôn (Chiêm
Thành), Phía Ðông giáp Nam Häi, là cß½ng vñc c± xßa cüa toàn th¬ gia ðình

Bách Vi®t hay là cüa nß¾c Xích Quï, mà chúng ta chï là mµt chi phái. trong
ðoÕn bàn v« Bách Vi®t chúng tôi ðã có d¸p nói vào nhæng th¶i kh· i thüy dân
Giao Chï sinh tø · Nam bµ Trung Qu¯c tÕi lßu vñc sông Dß½ng TØ, r°i t±
tiên chúng ta di cß d¥n xu¯ng lßu vñc sông Nh¸ và sông Mã. T¾i n½i cu¯i n¥y,
ð¸a bàn cüa chúng ta quä g°m có ðúng 15 bµ ðã k¬ trên. S· dî có sñ sai l¥m
mà ta th¤y trong mµt vài cu¯n sØ chæ nho v« v¤n ð« cß½ng gi¾i sau n¥y cüa
nß¾c Vån Lang là vì chæ Vån Lang (trong cái tên Vån Lang) v¾i chæ DÕ (trong
cái tên DÕ Lang) h½i gi¯ng nhau. DÕ Lang ð¥u ð¶i Hán là mµt nß¾c Miêu TØ
(Mèo) · phía Nam Trung Qu¯c. Ðây không phäi là ði«u Ñc ðoán b· i sách
chép nh¥m th§t. Quy¬n Thông Ði¬n (Quy¬n 181 25b) chép: Phong Châu là
nß¾c Vån Lang ð¶i xßa (C² n¥y viªt chæ lãng "lß½ng" bên chæ nguy®t và cho
r¢ng có sông Vån Lang). Nguyên Hòa Quân Huy®n Chí (Quy¬n 38 t¶ 9b) nói
quä quyªt r¢ng Phong Châu là ð¤t cüa DÕ Lang ð¶i xßa. Thñc thª, trong ð¸a
ph§n huy®n Tân Xß½ng b¤y gi¶ có khe nß¾c DÕ Lang và ðây là ð¸a bàn cüa
nß¾c Miêu TØ.
Nß¾c n¥y ån qua mµt ph¥n Quäng Tây và Quý châu, phía tây giáp La La
(Lô Lô) g÷i là Ði«n · phía Tây Vân Nam, phía Ðông H° Vân Nam thuµc
Qu§n Ki®n Ví, khi l® thuµc v« Hán t× nåm III trß¾c T.C. Sau qu§n ¤y chia làm
hai, phía B¡c là Ki®n Ví phía Nam là Thß½ng Ngô. Cu¯i ð¶i Ti«n Hán, qu§n
Ki®n Ví giáp phía B¡c và phía Tây sông Dß½ng TØ.
Còn qu§n thß½ng Ngô giáp phía B¡c qu§n Ki®n Ví và phía Tây qu§n Tân
Ninh là nß¾c Ði«n ngày xßa · phía Ðông B¡c Thß½ng Ngô giáp qu§n Ngû
lãng, · ð¤y có H° Ðµng Ðình. Tóm lÕi vì DÕ Lang và Vån Lang ðã l¤n nhau,
t¤t nhiên ngß¶i ta phäi l¥m b¶ cõi DÕ Lang là cüa Vån Lang.
V« v¤n ð« n¥y, Ô. Lê Chí Thi®p phát bi¬u mµt ý kiªn khác. Theo ông, trong
thß t¸ch cû cüa Trung Qu¯c không th¤y nói t¾i tên Vån Lang, ðªn ð¶i Thái
Bình ngñ lãm nhà Ðß¶ng m¾i nói. Vån Lang ð¬ g÷i chung ngß¶i Kinh Man
(dân S· ) · d÷c sông Dß½ng TØ, ngß¶i Vi®t · Chiªt Giang và ngß¶i LÕc Vi®t
là nhæng ngß¶i có v¨ mình, sau n¥y s¯ng · Lßu Vñc sông Dß½ng TØ trôi dÕt
dân xu¯ng t¾i b¶ bi¬n Nam Häi, b· i v§y các c± sØ m¾i ghi b¶ cõi Vån Lang:
B¡c giáp H° Ðµng Ðình, Ðông giáp Nam Häi, Nam giáp H° Tôn (Chiêm
Thành) v.v...
Tên Vån Lang n¥y ðßþc ð£t ra do mµt quan ni®m chüng tµc ð¬ phân bi®t
v¾i gi¯ng dân không v¨ mình ch¾ không phäi là dân mµt nß¾c....
V§y nên kªt lu§n r¢ng cß½ng vñc cû cüa chúng ta khi còn là Giao Chï g°m
h° Ðµng Ðình, bi¬n Nam Häi, TÑ Xuyên và H° Tôn. Sau n¥y dân ta di cß
xu¯ng B¡c Vi®t thì nß¾c ta chï g°m 15 bµ k¬ · trên, hoàn toàn trên ð¤t B¡c
Vi®t và vào t¾i Ngh® An. Ðây là v¸ trí ð¸a dß cu¯i cùng cüa ta sau cuµc Nam
chinh cüa nhà T¥n và khi ðª qu¯c Nam Vi®t cüa Tri®u Ðà thành l§p.

Ngoài ra ta còn th¤y sØ chép nß¾c Vån Lang có 15 bµ. Trong ðó có bµ Vån
Lang, Giao Chï, Vi®t Thß¶ng là thª nào? phäi chång nh¾ ngu°n g¯c cüa mình
ngày xßa kia · mi«n Hoa Nam, nên dân gian giæ các tên ðó ð¬ ð£t qu¯c hi®u
hay ð£t tên cho các bµ ?
Giai c¤p phong kiªn th¶i thßþng c± cüa chúng ta nhß thª nào ?
Theo Maspéro trong cu¯n Royaume de Vån Lang BEEO trang 9, m²i LÕc
Tß¾ng coi vài làng xóm, thuµc quy«n LÕc H¥u là chü nhæng ð¤t ðai rµng
b¢ng mµt tïnh hay vài huy®n ngày nay. Cûng có khi mµt v¸ LÕc H¥u ðem chia
b¾t gia tài cho các con cháu và phong chúng làm LÕc Tß¾ng. Công vi®c cüa
các LÕc H¥u LÕc Tß¾ng cai tr¸ nhân dân. Khi h÷ nhàn r²i thß¶ng h÷p nhau
sån b¡n. Tính h÷ hoÕt ðµng và hiªu chiªn nên hay xung ðµt v¾i các dân láng
gi«ng. Ra tr§n h÷ m£c bµ áo giáp d¥y d®t b¢ng lông chim hay b®n b¢ng cö
cây ð¬ tránh d¤u tên hay mûi giáo; áo giáp có hai mänh che ð¢ng trß¾c và
ð¢ng sau, t× ngang lßng thõng ðªn b¡p chân. Mình m£c áo ng¡n ch¨n ð¬ h·
c± và hai cánh tay trÕm hình s£c sÞ. H÷ mang lá mµc (có ch² g÷i là lá ch¡n)
hình vuông ðan b¢ng tre trên m£t có kë hoa và v¨ m£t ngß¶i. Ð¥u h÷ cûng
ðµi mµt thÑ mû cûng b¢ng lông chim thñc dài kªt cái hình dæ dµi. H÷ ðeo
cung l¾n, mang giáo dài và dao nh÷n, luôn luôn b¡n, phóng và ðâm. Mûi tên
có t¦m thu¯c ðµc chÕm vào da th¸t dù chï sß¾t qua loa. thu¯c cûng ng¤m vào
và phäi chªt. (Theo Parmentier: trong cu¯n Lestambors de bronze).
Dân lo vi®c gi°ng lúa cho h÷ ån, làm nhà cho h÷ · , c¡t ngß¶i phøc d¸ch
cho h÷ mà không ðßþc ðòi công sá. Xét ra nhß v§y dân chï là mµt thÑ tài sän
cüa h÷ mà thôi. Ngày nay các dân tµc thi¬u s¯ dß¾i chª ðµ quan Lang ·
mi«n B¡c Vi®t có th¬ nói là hình änh hoàn toàn cüa chª ðµ LÕc H¥u, LÕc
Tß¾ng thu· xßa.
Các v¸ LÕc H¥u, LÕc Tß¾ng tuy giæ quy«n tñ tr¸ · khu vñc cüa mình nhßng
cûng phäi theo v« mµt v¸ tù trß· ng giàu mÕnh · phía Tây B¡c Trung châu sát
v¾i Trung du g°m ð¸a ph§n tïnh Phú Th÷, Vînh Yên, S½n Tây ngày nay. Ðây là
mµt mi«n có nhi«u thung lûng phì nhiêu, ð°i ð¤t t¯t, dân ðông ðäo phát ðÕt
h½n cä.
Kinh ðô cüa LÕc Vß½ng ðóng · Phong Châu (vào ð¸a hÕt huy®n BÕch HÕc
tïnh Vînh Yên bây gi¶). H÷ nhà vua g÷i H°ng Bàng. LÕc Vß½ng ð£t quan chª
nhß sau: tß¾ng vån g÷i là LÕc H¥u, tß¾ng võ g÷i là LÕc Tß¾ng, các quan nhö
g÷i là B° chính. Con vua g÷i là quan Lang. Con gái g÷i là M¸ Nß½ng. Các LÕc
H¥u ðßþc ð£t trên các LÕc Tß¾ng và có thôn, ¤p l¾n h½n. Hªt thäy t× vua ðªn
chúa ðªn các LÕc H¥u, LÕc Tß¾ng ði«u có quy«n thª t§p.
Nß¾c Vån Lang ra ð¶i ðã ch¸u cä uy thª cüa các vß½ng tri«u Trung Qu¯c
nên ngay bu±i b¤y gi¶ ðã biªt l§p chính sách ngoÕi giao. V« ð¶i vua Nghiêu,

nhà ðß¶ng bên Trung Qu¯c, sÑ th¥n Vån Lang ðã có l¥n ðem dâng con rùa
l¾n. V« ð¶i Chu Thành Vß½ng (nhà Chu) có nói · ðoÕn trên cüa sách n¥y.

Ph¥n 1 - Chß½ng 4
Nhà Thøc
(257-207 trß¾c tây l¸ch)
SØ chép Thøc Vß½ng Phán cß¾p nß¾c Vån Lang cu¯i ð¶i H°ng Bàng tÑc
ð¶i LÕc Vß½ng thÑ 18. V¤n ð« n¥y ðã làm n¦y n· nhi«u m¯i dß lu§n khác
nhau trong các nhà viªt sØ.
L® th¥n Tr¥n Tr÷ng Kim cho r¢ng Thøc Phán có l¨ là mµt h÷ nào ðµc l§p ·
g¥n nß¾c Vån Lang và cån cÑ vào ð¸a dß nªu Ba Thøc (TÑ Xuyên) là xu¤t xÑ
cüa Thøc Phán ð¯i v¾i Vån Lang phäi qua nhi«u ðß¶ng ð¤t, núi sông cách
tr· , vi®c chinh phøc Vån Lang nhß v§y ¡t không có th¬ ðßþc.
V® thÕch Ðào Duy Anh nghî r¢ng, Thøc Phán có th¬ là mµt ngß¶i con trai
cüa vua Thøc · TÑ Xuyên. Nåm 316 là nåm thÑ nåm ð¶i Chu Thành Vß½ng,
nß¾c Thøc b¸ nß¾c T¥n di®t, dân Thøc chÕy v« phía Nam Lînh nß½ng náu ·
ð¤t Diên Trì là ð¤t cüa nß¾c S· c×u ð¸ch cüa nhà T¥n m¾i chiªm ðßþc. Phán
th¤y không ð¤t dung thân ch§t h©p li«n t× mi«n Nam Lînh Vân Nam, tiªn
xu¯ng lßu vñc sông Nh¸ Hà, thôn tính Tây Âu là LÕc Vi®t (nß¾c Vån Lang) r°i
l§p lÕi nß¾c Âu LÕc. Phäi chång ðây là l¶i giäi thích ð¯i v¾i sñ hoài nghi cüa
tác giä Vi®t Nam SØ Lßþc.
LÕi mµt ch² b¤t ð°ng næa!
Theo Ðào Duy Anh, vi®c chinh phøc Vån Lang do Thøc Phán ðã x¦y ra
trß¾c ð¶i nhà T¥n nghîa là ð¶i nhà Chu khi ðó dân tµc ta mang tên là LÕc
Vi®t.
L. Aurousseau cho là LÕc Vi®t vong qu¯c t× nåm 210 trß¾c kÖ nguyên nåm
T¥n Thüy Hoàng m¤t ðªn nåm 207 là nåm Tri®u Ðà ðang oanh li®t · mi«n
Nam Häi. Nhân lúc Trung Qu¯c r¯i loÕn, mµt ngß¶i con vua nß¾c Thøc nào
ðó ðã th×a c½ chiªm ð¤t Tßþng Qu§n cüa nhà T¥n ð¬ dñng nß¾c (Tßþng
Qu§n tÑc là Tây Âu g°m phü Khai Vi-n, Thái Bình thuµc ð¸a ph§n Quäng
Tây, phü Liêm và phü Lôi, phü Liêm thuµc ð¸a ph§n Quäng Ðông).
L. Aurousseau ðã l¥m vì cho r¢ng Tây Âu v¾i LÕc Vi®t là mµt, ông b¢ng vào
l¶i chú giäi cüa c± sØ · Ti«n Hán Thß (K. 95) nói là Tây Âu tÑc là LÕc Vi®t ð¬
giäi thích chæ Tây Âu LÕc là nß¾c Tri®u Ðà kiêm tính. Vì sØ c± không nói rõ
r¢ng b¤y gi¶ s· dî g÷i là Tây Âu LÕc là vì nhóm Tây Âu hay Tây Vi®t và nhóm
LÕc Vi®t là hai nhóm trong Bách Vi®t · mi«n Quäng Tây và B¡c Vi®t ngày nay
ðã do An Dß½ng Vß½ng g°m làm mµt nß¾c tÑc sØ ta g÷i là nß¾c Âu LÕc.

Trên ðây chúng tôi ðã có d¸p nói ðªn vi®c ðánh Bách Vi®t cüa nhà T¥n
trong ðó Thøc Phán ðã ðóng mµt vai trò quan tr÷ng. Nay dçn thêm ít tài li®u
theo sách Hoài Nam TØ ð¬ hi¬u cuµc tranh ð¤u giæa Thøc Phán và vua nhà
T¥n trong cuµc Nam Chinh cüa h÷:
Khoäng nåm 221, giæa lúc toàn th¸nh nhà T¥n (nåm 33) ð¶i T¥n Thüy
Hoàng dùng b÷n lßu vong, r¬ th×a và lái buôn làm lính tiªn xu¯ng mi«n Nam
là n½i sinh tø cüa ngß¶i Bách Vi®t. Vi®c này xäy ra khoäng nåm 221-214
trß¾c Tây L¸ch. Quan Hi®u Úy là Ð° Thß ðem quân lâu thuy«n cùng tß¾ng SØ
Lµc ðào sông v§n lß½ng ði sâu vào ð¤t Lînh Nam, chiªm ð¤t Løc Dß½ng, Quª
Lâm (nay là huy®n Minh Quý tïnh Quäng Tây), Nam Häi (Quäng Ðông ngày
nay) sau khi di®t ðßþc nhóm Ðông Âu và Mân Vi®t. Ðªn lßþt Tây Âu cûng b¸
cuµc xâm lång cüa ðÕo quân vi-n chinh Trung Qu¯c. Tù trß· ng Tây Âu là
D¸ch Hu T¯ng nhßng · ðây quân T¥n v¤p sÑc kháng chiªn dëo dai cüa Tây
Âu. Ngß¶i Vi®t (Tây Âu) rút vào r×ng s¯ng cùng c¥m thú, và cÑ ðêm t¯i lÕi
ðem quân ra t§p kích quân T¥n. Cuµc kháng chiªn kéo dài 10 nåm. Sau quân
T¥n chªt r¤t nhi«u. Ð° Thß b¸ hÕi, quân T¥n hao t±n ðªn vài chøc vÕn, ph¥n
b¸ giªt, ph¥n thì không ch¸u ðßþc lam s½n chß¾ng khí. T¥n tri«u ðành ng×ng
lÕi và thiªt l§p bµ máy cai tr¸ · các mi«n ð¤t ðai ðã l¤y ðßþc l§p ra ba qu§n
Nam Häi, Quª Lâm (Quäng Tây) Tßþng Qu§n.
V« Tßþng Qu§n, Vi®t Nam SØ Lßþc chép là B¡c Vi®t2. Chúng tôi không
ð°ng ý vì B¡c Vi®t khi ðó là Âu LÕc ðã thành Tßþng Qu§n thì sau n¥y ðâu có
sñ kiêm tính cüa Tri®u Ðà b¢ng binh ðao, chúng tôi cûng không th¤y sách
nào nói nhß Vi®t Nam SØ Lßþc r¢ng An Dß½ng Vß½ng ð¥u phøc nhà T¥n ð¬
quyªt ð¸nh r¢ng vì sñ th¥n phøc n¥y mà Âu LÕc biªn thành Tßþng Qu§n.
Tóm lÕi änh hß· ng cüa nhà T¥n b¤y gi¶ chï m¾i ðªn ð¸a ph§n Tây Âu là
tïnh Quäng Tây và mi«n U¤t Lâm cùng Nam Häi. Sau ðó T¥n tri«u phái 50
vÕn ngß¶i tù ð¥y ðªn chiªm ðóng các n½i ðã cß¾p ðßþc ð¬ bäo v® bµ máy
cai tr¸ v×a m¾i thiªt l§p.
Ai ðã c¥m ð¥u cuµc kháng chiªn có hi®u quä cüa Tây Âu? theo Quäng
Châu Ký và Giao Châu NgoÕi Vñc Ký trong lúc tù trß· ng b¸ hÕi, nhóm Tây Âu
vô chü thì ngß¶i Ki®t Tu¤n ðßþc nhân dân Tây Âu cØ ra là An Dß½ng Vß½ng
nhà Thøc, vào khoäng nåm 219 ðªn nåm 207. Thøc Phán ðã nhân c½ hµi nhà
T¥n suy, Quân T¥n th¤t bÕi mà thâu phøc nhóm LÕc Vi®t l§p ra nß¾c Âu LÕc.
Trong vi®c ch¯ng nhau v¾i T¥n, Thøc Phán tö ðßþc mµt tinh th¥n dûng cäm
phi thß¶ng. Có th¬ nói nhß v§y là vì lúc n¥y T¥n v×a g°m thâu 6 nß¾c, nh¤t
Theo Trúc Khê tiên sinh: SØ ta nói Tßþng Qu§n nhà T¥n là ð¤t B¡c KÏ. Trung KÏ bây gi¶
song so sánh ð¸a lý và dçn chÑng v¾i các sách thì Tßþng Qu§n chính thuµc v« mµt ph¥n ð¤t
cüa Tïnh Quäng Tây nß¾c T¥n ngày nay. Vi®t Nam SØ Lßþc cüa Tr¥n Tr÷ng Kim nói Tßþng
Qu§n là ð¤t B¡c KÏ có th¬ không ðúng.
2

th¯ng thiên hÕ Trung Qu¯c dñng thành VÕn Lý bên trong d©p ðßþc m÷i phän
lñc cüa giai c¤p phong kiªn có n«n móng t× m¤y ngàn nåm, bên ngoài thuyªt
phøc ðßþc các phiên bang ngang tàng hùng mÕnh. So v¾i sñ tiªn hóa cüa
gi¯ng Hán tµc b¤y gi¶ thì quä th§t các th¸ tµc Vi®t ðáng g÷i là "Man di". V§y
mà Thøc Phán dám ðem sÑc "M÷i" ch¯ng v¾i mµt ðª qu¯c phú cß¶ng, hùng
h§u thì cái tinh th¥n b¤t khu¤t ¤y cûng là ðáng phøc. LÕi nhân lúc nhà T¥n
lâm vào thª biªn, Thøc Phán chinh phøc Vån Lang dñng nên mµt qu¯c gia
riêng mµt phß½ng tr¶i, Phán quä là mµt kë có óc tñ cß¶ng và biªt lþi døng
th¶i c½.
Thøc Phán chiªm ðßþc Vån Lang t× nåm Giáp Thìn (257 trß¾c Công L¸ch).
Xong vi®c chinh phøc Phán xßng là An Dß½ng Vß½ng l§p kinh ðô · Phong
Khê tÑc huy®n Ðông Anh tïnh Phúc Yên bây gi¶, và hai nåm sau cho ð¡p
thành C± Loa (Tên thành là C± Loa vì xây cu¯n nhi«u vòng nhß hình trôn ¯c,
hi®n nay còn d¤u tích · huy®n Ðông Anh và cái giªng Tr÷ng Thüy, thành n¥y
lÕi có tên là Tu Long. Ngß¶i Ðß¶ng g÷i là thành Côn Luân vì thành ¤y cao
l¡m, rµng nghìn trßþng).
Thøc Phán ðã ðem vån hóa quê hß½ng mình là nß¾c Thøc du nh§p vào ð¤t
Vi®t, thiªt l§p m÷i quy mô chính tr¸ quân sñ, dÕy cho ngß¶i Vi®t xây thành
b¢ng ð¤t, l¤y tre làm cung nö, tên b¸t ð°ng là hai kÛ thu§t s· trß¶ng cüa
ngß¶i Thøc. R°i nh¶ ð¸a thª hi¬m tr· cüa Tây Âu và Âu LÕc l¡m r×ng nhi«u
núi lÕi thêm tinh th¥n qu§t cß¶ng cüa ngß¶i Vi®t, Thøc Phán ðã l§p nên sñ
nghi®p trên ðây (ðã nói trong vi®c ðß½ng ð¥u v¾i làn sóng Nam tiªn cüa gi¯ng
Hán) .
Dân tµc Âu LÕc bß¾c vào trß¶ng tranh ð¤u và ðßþc phát tri¬n m÷i khä
nång có l¨ t× khi ðßþc Thøc Phán lînh ðÕo, tiªc r¢ng không có cu¯n sØ nào
nói v« sñ nghi®p cüa Thøc Vß½ng. Sau n¥y v¾i Tri®u Ðà, mµt tß¾ng có tài
thao lßþc cüa Trung Qu¯c hùng cÑ mi«n Hoa Nam, tình thª cüa Âu LÕc
không bao lâu phäi ði sang ch² r¨. R°i nåm thÑ 50 ð¶i An Dß½ng Vß½ng, Âu
LÕc b¸ l÷t qua tay h÷ Tri®u và thành mµt nß¾c phø dung cüa ðª qu¯c Nam
Vi®t. Trong lúc n¥y nhà T¥n ðã ð±, Hán lên thay. Vi®c xâm chiªm Âu LÕc x¦y
vào nåm 180 sau khi Cao H§u nhà Hán qua ð¶i và lúc n¥y Tri®u Ðà ðã xßng
ðª · Nam Vi®t.
Theo thuyªt chính th¯ng, An Dß½ng Vß½ng không thuµc v« mµt th¸ tµc
Vi®t nào hªt, nhßng mµt vài sØ gia ngày nay cho là An Dß½ng Vß½ng là ngß¶i
ngoài cûng chßa có chÑng c¾ ð¥y ðü. Theo tác giä trong giai ðoÕn l¸ch sØ
n¥y. Hán tµc chßa có m£t mi«n Hoa Nam, Thøc Phán có th¬ là mµt lînh tø
phong kiªn cûng thuµc Vi®t tµc nhß nhi«u lãnh tø khác trong ðám con H°ng
cháu LÕc. Mi«n Hoa Nam quá rµng l¾n, sông núi cách tr· nhi«u, Vi®t tµc lÕi
phân tán kh¡p n½i m¾i có sñ bÞ ngÞ n¥y.

V¸nh Bi K¸ch Thành Loa
Thành Loa tråm thß¾c chÆng còn b«n.
M¯ng rùa ba t¤c chÆng là thiêng.
Nß¾c nhà d¤y m¤t tÕi ngß¶i cä.
Gió mßa gây dñng công khó nh÷c.
Nam g°m Vån Lang, b¡c Ba Thøc.
Dß ð° muôn d£m m· mang t¾i.
Mµt t¤m s½n hà mµt t¤m vóc.
SÇn sàng c½ nghi®p không biªt giæ.
Chiªn ðã không xong. hòa cûng ngµ.
Biên phòng ch¬nh mäng, thù h§n quên.
Quanh qu¦n mµt l¥m hai tÕi lÞ,
Thân già ðâu n¾i kë thù gia.
Ch°ng nào thß½ng vþ, con lìa cha.
Gi£c ng°i sau lßng nói chi næa.
Nß¾c ôi nhà ôi, biªn ÐÕi Nha !..
Dß½ng Bá TrÕc
C± Loa Hoài Cäm
Thành quách còn mang tiªng C± Loa.
Träi bao gió táp v¾i mßa sa.
Nö thiêng h¶ hæng giây oan buµc.
Giªng ng÷c v½i ð¥y gi÷t l® pha.
Hoa cö vçn cß¶i ai bÕc m®nh,
Cung ðình chßa sÕch bøi ph°n hoa.
Hßng vong biªt chØa ngß¶i kim c± ?
Tiªng cu¯c nåm canh bóng nguy®t tà.
Tr¥n Tu¤n Khäi

CHÚ THÍCH. 1) Theo sØ ký cüa Tß Mã Thiên là cu¯n sØ lâu ð¶i h½n t¤t cä
và ðáng tin h½n hªt, vi®c chinh phøc Âu LÕc do Tri®u Ðà vào nåm 180 trß¾c
kÖ nguyên ch¾ không phäi vào nåm 207 nhß Vi®t Nam SØ Lßþc ðã dçn. tÑc là
nåm Giáp Ng÷ nhß sØ ta.
2) Theo Ðào Duy Anh "Ngu°n G¯c Dân Tµc Vi®t Nam" Mân Vi®t m¤t vào
khi quân T¥n ðánh Bách Vi®t ch¾ không phäi do Tri®u Ðà, sau n¥y cùng th¶i
v¾i vi®c cß¾p nß¾c Âu LÕc cüa An Dß½ng Vß½ng.

3) Thuyªt nói r¢ng An Dß½ng Vß½ng chßa ch¡c ðã là ngß¶i ngoài, cån cÑ
vào sách Quäng Châu Ký và Giao Châu NgoÕi Vñc Ký. Sách n¥y chép:
Khoäng 221-214 Quân T¥n ðánh ngß¶i Vi®t, giªt ðßþc vua Tây Âu (tÑc Âu
LÕc) g÷i là D¸ch Hu T¯ng. Coi ðoÕn sách n¥y thì ta có th¬ cho r¢ng trß¾c khi
có cuµc xâm lång cüa nhà T¥n ð¤t Giao Chï ðã g÷i là Tây Âu. Vua Tây Âu là
D¸ch Hu T¯ng b¸ giªt có th¬ là v¸ LÕc Vß½ng cu¯i cùng. Sau n¥y dân Vi®t giæa
lúc vô chü và nguy biªn ðã cØ ngß¶i Ki®t Tu¤n ðÑng ra lînh ðÕo cuµc kháng
chiªn là An Dß½ng Vß½ng nhà Thøc, v§y Thøc Phán chÆng phäi là ngß¶i
nß¾c Thøc · mi«n TÑ Xuyên. Còn cái tên Tây Âu hay Tây Âu LÕc hay Âu là
do ngß¶i T¥u ð£t ra ð¬ g÷i xÑ ¤y cho có sñ phân bi®t v¾i các rþ Vi®t khác.

Ph¥n 1 - Chß½ng 5
Xã HµI Trung Hoa Trong Th¶i Thßþng C±
- Các t± chÑc chính tr¸, xã hµi, vån hóa... dß¾i các tri«u ðÕi
HÕ - Ân - Chu.
- Các h÷c thuyªt c± ði¬n cüa Trung qu¯c (Kh±ng tØ, Lão TØ,
Trang TØ, v.v...)
Ð¬ biªt trình ðµ cüa dân tµc Vi®t Nam chúng ta vào th¶i thßþng c± thª
nào, ta có th¬ l¤y cái vån minh cüa Trung Qu¯c cûng trong th¶i kÏ này làm
mñc thß¾c ð¬ ðo lß¶ng. Và cûng · ði¬m này ta tìm hi¬u änh hß· ng cüa
Trung Qu¯c b¡t ð¥u lan tràn sang ð¤t Vi®t qua các biªn thiên cüa L¸ch SØ.
V« chính tr¸, Trung Qu¯c kh· i ð¥u t± chÑc qu¯c gia và chính tr¸ b¢ng chª
ðµ phong kiªn khi ngß¶i Hán còn là các bµ lÕc dã man, lÕc h§u räi rác kh¡p
các n½i trên lãnh th± Trung Hoa. Träi qua th¶i kÏ man m÷i và du møc, dân
tµc Trung Qu¯c thßþng c± ðã biªt làm nhà cØa ð¬ ¦n náu, chª tÕo ra døng cø
c¥n thiªt, tìm ra m÷i phß½ng kª nông nghi®p, sáng l§p ra chæ viªt ð¬ phô di-n
ý tß· ng tâm tình, các công cuµc vån hóa, chính tr¸, kinh tª b¡t ð¥u thành
hình, tiªn tri¬n và ði d¥n ðªn ch² th¯ng nh¤t.
Trung Qu¯c rµng l¾n mênh mông ðã chia ra nhi«u ð¸a phß½ng. M²i ð¸a
phß½ng có mµt lînh tø c¡t cØ, và ch¸u uy quy«n cüa mµt v¸ lãnh tø l¾n nh¤t
mà h÷ tôn th¶ là v¸ Hoàng Ðª hay Thiên TØ. Các lãnh tø nhö gi¶ ðó là các
chß h¥u phäi ch¸u m®nh l®nh cüa Thiên TØ. Vào th¶i thái c± chß h¥u có hàng
ngàn nß¾c. Ðó là tình trÕng dß¾i ð¶i vua ÐÕi Vû nhà HÕ, nhßng ðªn vua Vû
Vß½ng nhà Chu các chß h¥u ðã b¾t ði nhi«u l¡m nghîa là chï còn ðµ 800
nß¾c. Cho ðªn ð¶i nhà T¥n vi®c th¯ng nh¤t ðßþc thñc hi®n sau bao nhiêu
cuµc nµi chiªn liên miên khiªn dân chúng l¥m than, ðiêu ðÑng hªt ch² nói.
Cuµc nµi chiªn này b¡t ð¥u t× ð¶i Tam ÐÕi (ð¶i nhà HÕ, nhà Ân và nhà Chu).
Vû Vß½ng nhà Chu d©p ðßþc Trø Vß½ng nhà Ân s¯ chß h¥u còn lÕi là 70
chia ra làm 5 b§c: công, h¥u, bá, tØ, nam. (Xin coi vi®c ¤n ð¸nh quy«n lþi và
trách vø cüa h÷ · trang sau ðây).

1- Xã Hµi Và Vån Hóa
Trung Qu¯c phát tri¬n trß¾c hªt v« nông nghi®p. Ðªn ð¶i Hoàng Ðª (2704
trß¾c Thiên Chúa) nhân dân ðã có ð¥y ðü các thÑ cho ð¶i s¯ng hàng ngày
(các thÑ ån u¯ng, m£c, · , døng cø sinh sän) biªt làm ngh« nhuµm, phát minh
thuy«n bè, xe cµ, chª tÕo cung tên, ch¥y, c¯i, v.v...
Ð¶i Hoàng Ðª có ð£t quan Ðào Chánh ð¬ ði«u khi¬n vi®c làm ð° g¯m,
quan Mµc Chánh trông nom vi®c làm các ð° g² ð¬ cung Ñng m÷i sñ c¥n thiªt
xã hµi. Hoàng Ðª biªt dùng ð° g² d¬ dñng nhà cØa. Vþ Ngài là Lão T± dÕy
dân chån t¥m, ß½m t½.
T× ð¶i Hoàng Ðª tr· v« sau n«n vån hóa Trung qu¯c cûng xu¤t hi®n và
tiªn tri¬n d¥n. Qua ð¶i Ðß¶ng Ngu (2356 trß¾c C.L.) áo qu¥n có v¨ m¥u
nghîa là t× sñ c¥n che thân, ngß¶i ta ðã tiªn ðªn sñ trang ði¬m. Ð¶i vua HÕ
Vû ðã có khoa tr¸ thüy, có dây làm mñc, có thß¾c ð¬ ðo. M÷i thÑ b¡t ð¥u lìa
bö sñ thô s½ ð¬ tr· nên hoàn b¸ và có mÛ thu§t. Ngh® thu§t kiªn trúc phát ðÕt
mÕnh cho nên ð¶i HÕ Khäi có Ðiªu Ðài Toàn, ð¶i vua HÕ Ki®t có Khuynh
Cung Dao Ðài, ð¶i vua Thß½ng Trø có Lµc Ðài tÑc là nhæng cung ði®n nguy
nga ð¬ yªn ti®c ch½i b¶i, ch¾ chÆng phäi chï ð¬ che mßa gió nhß thu· trß¾c.
Khi vån tñ chßa phát minh, ð¬ ghi nh¾ công vi®c ngß¶i ta chï biªt th¡t nút.
Ð¶i Phøc Hi ð£t ra tám quë Càn, Khôn, T¯n, Ch¤n, Khäm, Ly, C¤n, Ðoài (bát
quái) ð¬ chï Tr¶i, ð¤t, gió, s¤m, nß¾c, lØa, núi, ð¥m. D¥n d¥n ngß¶i ta l¤y d¤u
hi®u thay cho vi®c th¡t nút. Tøc truy«n ð¶i Hoàng Ðª có Thß½ng Hi®t dùng
móng thú và d¤u chân chim in trên ð¤t, cát ð¬ ð£t ra vån tñ. Vån tñ d¥n d¥n
lÕi theo l¯i tßþng hình nghîa là ghi chép hình änh cüa sñ v§t mà ð£t thành
chæ.
Cûng t× ð¶i Hoàng Ðª ngß¶i ta dùng Giáp Tý ð¬ tính nåm tháng và phát
minh bói toán (bói cö thi). Xét nhß v§y, gi¯ng Hán ðã có mµt n«n vån hóa
khá cao 27 thª kÖ trß¾c khi Thiên Chúa Giáng Sinh.

2- Tr§t Tñ Xã Hµi, Gia Ðình
Giæ quy«n chúa t¬ trong thiên hÕ là Thiên TØ. Thiên TØ có ð¸a v¸ ðµc tôn,
vô thßþng. Theo quan ni®m Á Ðông, Thiên TØ thay Tr¶i tr¸ dân. Dß¾i Thiên
TØ là các chß h¥u ðßþc ð£t theo c¤p b§c: Công, H¥u, Bá, TØ, Nam và ðßþc
lînh ph¥n thái ¤p. Thiên TØ có ngàn d§m ð¤t. Công, H¥u ðßþc tråm d§m. Bá
ðßþc bäy chøc d§m. TØ, Nam ðßþc nåm chøc d§m.
Thiên TØ có vÕn c² xe, chß h¥u ðßþc ngàn c² tr· xu¯ng. Có nhi«u xe thì
có nhi«u binh vì xe dùng vào vi®c chiªn tranh.
Y phøc cüa vua, chúa cûng có sñ phân bi®t. Vua m£c áo màu vàng thêu
r°ng (hoàng bào) các chß h¥u và các quan chÑc dùng màu khác.

Ðªn phi h§u cûng có sñ ¤n ð¸nh rõ r®t: Thiên TØ có Ðông Cung và Tây
Cung và mß¶i hai cung phi (nhßng ðªn T¥n Thüy Hoàng cung A Phòng ðã
chÑa ðªn ba ngàn mÛ næ). Chß h¥u có chín ngß¶i.
Thiên TØ ðßþc riêng quy«n cúng tª tr¶i ð¤t và có nhæng nhÕc dùng cho lnghi tri«u trung cüa Thiên TØ.
Các chß h¥u hàng nåm phäi tiªn c¯ng Thiên TØ nhân tài, mÛ næ, báu v§t.
M²i khi Thiên TØ ði chinh phÕt, chß h¥u có b±n ph§n ði theo ðánh giúp hay
tiªp tª binh lính, quân lß½ng.
Dß¾i chß h¥u có các quan ðÕi phu cûng là nhæng nhân v§t quan tr÷ng
dß¾i chª ðµ phong kiªn, h÷ cûng ðßþc hß· ng quy«n thª t§p ðßþc chia ð¤t,
nhßng sau này ðÕi phu ðßþc lña ch÷n trong ðám ngß¶i hi«n vua biªt ðªn hay
có ngß¶i tiªn dçn.
Gia ðình cüa ngß¶i Trung Qu¯c th¶i c± cûng ðã ch¸u mµt tr§t tñ nghiêm
minh. Ông nµi hay ngß¶i cha là chü, phø trách vi®c khói hß½ng, ra các m®nh
l®nh cho m÷i ngß¶i theo. Kª tiªp ông hay cha là ngß¶i con trß· ng hay cháu
trß· ng (ðích tôn). Cha m¤t, quy«n trong gia ðình qua tay ngß¶i con cä, d¥u
có m© hay ch¸ l¾n (quy«n huynh thª phø). Ðây là mµt nguyên t¡c.
Thß¶ng dân chia ra 4 gi¾i: Sî, Nông, Công, Thß½ng và không có giai c¤p
nô l® nhß · La Mã và · nhi«u xã hµi Âu Châu. Nhà Nông cûng ðßþc tr÷ng
nhß kë Sî nhßng Thß½ng nhân thì b¸ khinh khi do ðó có sñ hÕn chª m£c áo
ð©p, · nhà l¾n.
Làm dân phäi trung v¾i Vua, vì Vua là tiêu bi¬u cao quý nh¤t cho qu¯c gia.
B¤t trung v¾i Vua tÑc là phÕm tµi phän qu¯c. B¤t hiªu v¾i Cha M©, tµi cûng
l¾n vào b§c nh¤t và phäi tr÷ng hình...

Vi®c Quan Chª
Nhà HÕ ð£t chÑc tam công là ba chÑc l¾n nh¤t tri«u ðình -- cØu khanh, 27
ðÕi phu và 81 nguyên sî.
Nhà Ân ð£t hai quan tß¾ng, sáu quan Thái: Thái T¬, Thái Tôn, Thái Sß,
Thái Chúc, Thái Sî, Thái B¯c -- nåm quan: tß ð°, tß mã, tß không, tß sî, tß
kh¤u -- sáu phü: tß th¬, tß mµc, tß thüy, tß thäo, tß khí, tß höa -- sáu công: th±
công, kim công, thÕch công, thüy công, thú công và thäo công.
Ðªn nhà Chu có sñ canh cäi chút ít. Chu Công ð£t ra sáu quan: thiên quan,
ð¸a quan, xuân quan, hÕ quan, thu quan, ðông quan. Dß¾i quy«n m²i quan
có 60 thuµc quan.

ÐÑng ð¥u thiên quan là chÑc Chüng T¬ (sau này tÑc là chÑc T¬ Tß¾ng) coi
t¤t cä m÷i vi®c chính tr¸ và lý tài trong nß¾c và ki¬m soát cä m÷i vi®c trong
cung.
ÐÑng ð¥u ð¸a quan là chÑc ÐÕi Tß Ð° trông nom các vi®c thß½ng, vi®c
nông, vi®c giáo døc và cänh sát.
ÐÑng ð¥u xuân quan là chÑc ÐÕi Tôn Bá coi vi®c tª, tñ, tri«u, sính, hµi
ð°ng, v.v...
ÐÑng ð¥u hÕ quan là chÑc ÐÕi Tß Mã coi vi®c quân sñ ðánh d©p, giæ tr§t
tñ trong nß¾c.
ÐÑng ð¥u thu quan g÷i là ÐÕi Tß kh¤u coi vi®c dân sñ, ki®n tøng.
ÐÑng ð¥u ðông quan là ÐÕi Tß Không, giæ vi®c khuyªn khích công ngh®,
nông nghi®p, th± mµc.
Trên sáu quan có tam công là: Thái sß, thái phó, thái bäo và tam cô: thiªu
sß, thiªu phó, thiªu bäo có nhi®m vø trông coi, ki¬m ði¬m, ð£t ð¬ ðß¶ng l¯i
chính tr¸ trong nß¾c và không dñ vi®c hành chánh.

Pháp Chª
Ð¶i thái c± có 5 hình ð¬ tr×ng phÕt các tµi n£ng nh¤t -- ngoài ra có tµi phäi
xØ tr¸ b¢ng roi da và tµi lßu. Qua ð¶i HÕ, Ân, Chu ð£t thêm tµi ch£t chân, g÷t
ð¥u và tµi ð°, và cu¯i ð¶i nhà Chu vì sñ biªn loÕn m²i ngày mµt nhi«u, nhà
vua ð£t thêm tµi bêu ð¥u, xé xác, lång trì, m± mu¯i, v..v..

Binh Chª
T¾i nay không có sách nào nói rõ v« t± chÑc quân sñ ð¶i nhà HÕ và nhà
Ân. Dß¾i th¶i nhà Chu, ngß¶i ta ð£t 5 tên lính là mµt ngû -- 5 ngû là mµt
lßþng -- b¯n lßþng (100 ngß¶i) thành mµt t¯t -- 5 t¯t thành mµt læ -- 5 læ
thành mµt sß -- 5 sß (12500) thành mµt quân.
Quân có quan MÕnh Khanh làm Tß¾ng.
Sß có quan Trung ÐÕi Phu làm Súy.
Læ có quan HÕ ÐÕi Phu cûng làm Súy.
T¯t có quan Thßþng Sî làm Trß· ng.
Lßþng có quan Trung Sî làm Tß Mã.
Thiên TØ có 6 quân. Chß h¥u nào l¾n có 3 quân. Chß h¥u v×a có 2 quân.
Chß h¥u nhö có 1 quân. Ð¬ giúp vi®c quân sñ ðßþc mÕnh m¨, nhân dân phäi
tham gia vào các vi®c t± chÑc sau ðây:

Nß¾c chia ra làm nhi«u tïnh. M²i tïnh có 8 nhà.
B¯n tïnh là mµt ¤p (32 nhà)
B¯n ¤p là mµt kh¤u (128 nhà)
B¯n kh¤u là mµt ði®n (512 nhà)
M²i ði®n phäi ch¸u mµt c² binh xa, 4 con ngña, 12 con bò, 3 giáp sî, 72
ngß¶i bµ t¯t, 25 ngß¶i làm vi®c khuân vác các ð° n£ng (tÑc là dân công nô
d¸ch chiªn trß¶ng). T±ng s¯ là 100 ngß¶i.

Ði«n Chª
Vi®c chia ruµng ð¤t v« ð¶i thái c±, ðªn nay chßa rõ ra thª nào, chï biªt t×
ð¶i nhà HÕ tri«u ðình chia 50 mçu làm mµt gian -- 10 gian là mµt T±. CÑ 10
nhà c¤y mµt khoäng ruµng (?) và quân phân hoa lþi. Nhà nß¾c thu thuª 1/10
tÑc là c¯ng xu¤t.
Dß¾i tri«u Ân và Chu, nhà vua ð£t phép tïnh ði«n tÑc là chia ð¤t ra làm 9
khu hình chæ tïnh. Nhæng khu · chung quanh là tß ði«n. Khu · giæa là công
ði«n. M²i tïnh phäi cho 8 nhà c¥y c¤y công ði«n r°i nµp hoa lþi cho Vua.
Dß¾i ð¶i nhà Ân m²i tïnh có 630 mçu. M²i nhà ðßþc 70 mçu. Phép ðánh
thuª g÷i là phép trþ. Qua ð¶i nhà Chu, m²i tïnh có 900 mçu. M²i nhà ðßþc
100 mçu. Phép ðánh thuª g÷i là phép tri®t. CÑ xét nhß trên ðây m²i tïnh có 8
nhà và m²i nhà ðßþc c¥y c¤y t× 70 mçu ðªn 100 mçu, ¡t r¢ng dân s¯ cüa m²i
nhà ðây phäi khá ðông do nhi«u gia ðình t§p hþp lÕi, trái lÕi mµt gia ðình
thßþng c± có 5 hay 10 ngß¶i làm thª nào mà khai kh¦n ðßþc hàng 100 mçu
ruµng trong khi nông nghi®p chßa m· mang, ði«n khí còn thô s½. Ta còn có
th¬ coi m²i nhà ngày xßa · Trung Qu¯c nhß mµt xóm l¾n hay mµt làng nhö
ngày nay ho£c mµt h÷ m¾i hþp lý hóa ðßþc vi®c trên ðây.
SØ lÕi chép dß¾i ð¶i nhà Chu có l® cÑ 20 tu±i thì ðßþc chia cho 100 mçu
ruµng và s¯ ruµng này ðßþc giæ t¾i 60 tu±i m¾i phäi trä lÕi cho nhà Vua. Nhà
nào có con thÑ nhì g÷i là dß phu, ðªn 16 tu±i ðßþc lînh 25 mçu ruµng. Nh¶
có phép chia ruµng nhß v§y nên trong dân gian không có sñ chênh l®ch quá
ðáng v« tài sän. Theo thi¬n ý chúng tôi, sñ ghi chép trên ðây có sñ sai l¥m vì
không th¬ nào t× ð¶i nhà Ân ðªn ð¶i nhà Chu tình trÕng ð¤t ðai lÕi có th¬
phân ph¯i nhß v§y. Nhà Ân c¤p cho m²i nhà 70 mçu, nhà Chu c¤p cho 100
mçu r°i lÕi có th¬ c¤p cho nhæng trai tráng t× 20 tu±i m²i ngß¶i 100 mçu .
Nhß v§y s¯ ruµng ð¤t · ðâu ra mà c¤p phát nhi«u thª và m²i trai tráng 16
tu±i hay 20 tu±i ðäm ðß½ng sao ðßþc t× 25 ðªn 100 mçu? Ðây là tài li®u trích
trong Vi®t Nam SØ Lßþc trang 34. Ngoài ra chúng ta cûng chßa t×ng th¤y nói
mçu ruµng ngày xßa nhö h©p h½n mçu ruµng ngày nay, ð¬ có th¬ tin mµt
ph¥n nào.

Ðªn ð¶i Chiªn qu¯c, phép chia ð¤t bö ði, dân gian ðßþc tñ do c¥y c¤y tùy
sÑc k¬ t× Lý Khôi làm tß¾ng nß¾c Ngøy và Thß½ng U· ng giæ chÑc tß¾ng
qu¯c nß¾c Tàu.

H÷c Chính
Nhà HÕ l§p nhà Ðông Tñ và Tây Tñ cho hai c¤p ðÕi h÷c và ti¬u h÷c. Nhà
Ân ð£t Hæu H÷c và Tä h÷c cûng theo ý nghîa ðó. Các n½i này còn là ch² t§p
b¡n, làm vån và dßÞng ðß¶ng cho các ngß¶i già cä.
Nhà Chu l§p nhà Tích Ung ho£c Thành Quân làm trø s· dÕy h÷c cho con
cháu vua, quan và nhæng ngß¶i tu¤n tú lña · các thôn xã. — các Châu,
Ðäng3, thì ð£t nhà ti¬u h÷c g÷i là Tñ và nhà Tß¶ng cho dân chúng. B¤y gi¶
vi®c h÷c cûng hÕn ð¸nh v« tu±i: t× 8 tu±i ðªn 14 tu±i cho b§c Ti¬u h÷c, t× 15
ðªn 20 tu±i cho b§c ÐÕi h÷c.
Chß½ng trình ÐÕi h÷c g°m có: L-, nhÕc, thi, thß.
Chß½ng trình Ti¬u h÷c có: luân lý, ðÕo ðÑc và cách Ñng ð¯i, v.v.. Vån
minh, h÷c thu§t Trung Qu¯c t× ð¶i nhà Chu ðªn ð¶i Xuân Thu ðã tiªn nhi«u,
xét qua các c½ c¤u chính tr¸, kinh tª và xã hµi trên ðây nªu so v¾i tình trÕng
cüa nhi«u dân tµc khác b¤y gi¶. Ði«u ðáng chú ý h½n cä là nhæng h÷c thuyªt,
tß tß· ng và giáo lý ðã ðßþc ð« xß¾ng do møc ðích cäi tÕo hoàn cänh xã hµi
Trung Qu¯c trong giai ðoÕn này hªt sÑc nhi-u nhß½ng vì nhi«u cuµc biªn
loÕn liên miên ðã xäy ra giæa các phe nhóm phong kiªn và quý tµc trß¾c v¤n
ð« quy«n v¸ và danh v÷ng. Dân chúng dî nhiên là nÕn nhân truy«n kiªp cüa
tình thª tam phân, ngû li®t, cüa các vø tranh vß½ng ð° bá giæa vua chúa và
các chß h¥u.
Nhæng nhân v§t khä kính ðã ra ð¶i trong th¶i kÏ này là Kh±ng TØ, Lão TØ
và Trang TØ v.v.. Kh±ng, Lão ðã xß¾ng ra hai ðÕo thuyªt tuy khác nhau nhßng
ð«u hß¾ng vào ch² l§p lÕi tr§t tñ xã hµi và giäi phóng con ngß¶i ra khöi vòng
h® løy. Nhi«u h÷c giä khác cûng góp ph¥n trong cái lâu ðài tß tß· ng cüa
Trung Qu¯c nhß M£c Ð¸ch, Dß½ng Chu, Thân B¤t HÕi, Hàn Phi, Thi Giäo,
Ði«n Bi«n, QuÖ C¯c, v.v...
M£c Ð¸ch chü trß½ng thuyªt Kiêm Ái, Dß½ng Chu l§p ra thuyªt "V¸ Ngã",
Thân B¤t HÕi, Hàn Phi thuµc phái pháp gia ð« xß¾ng vi®c tri®t ð¬ dùng lu§t
pháp tr¸ thiên hÕ....
Qua nhi«u thª h® ngß¶i ð¶i sau lßu tâm ðªn ðÕo thuyªt cüa Kh±ng Phu TØ
và cüa Lão TØ (tñ là Lý ÐÕm) h½n cä.
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CÑ 500 nhà g÷i là mµt Ðäng, 12.500 nhà g÷i là mµt Châu.

Kh±ng TØ
Kh±ng TØ tên là Khßu, tñ là Tr÷ng Ni sinh nåm 551 trß¾c Công L¸ch tÑc là
nåm 25 ð¶i Tß½ng Công nß¾c L² và Linh Vß½ng nhà Chu, ngày 27-8 · huy®n
Khß¾c Phø nß¾c L², m¤t nåm 479, th÷ ðßþc 72 tu±i. Ngài xu¤t thân hàn vi
t×ng làm œy LÕi coi vi®c gÕt thóc, giæ kho, sau này làm Tß ChÑc LÕi trông
nom vi®c nuôi bò dùng vào vi®c cúng tª. Ðªn khi ðÕo ðÑc cüa Ngài ðßþc
ngß¶i ðß½ng th¶i chú ý, có l¥n ngài ðã giæ chÑc Tß Không nß¾c L², nhßng
không thi hành ðßþc ý mu¯n cÑu dân cÑu ð¶i, vãn h°i nhân tâm thª tøc.
Ngài bö ði chu du thiên hÕ luôn 13 nåm. Ngài t×ng ð£t gót chân · T¯ng, T«,
S· , V®, T¥n, Thái vçn không g£p ðßþc ngß¶i tri kÖ. Ðªn nåm 68 tu±i Ngài tr·
v« c¯ hß½ng (L²) viªt sách dÕy h÷c, môn sinh có t¾i 3.000 ngß¶i.
Ngài ðã l¤y các quan thß cüa các th¶i trß¾c chïnh ð¯n thành Kinh Thi, l¤y
thi ca l¸ch ðÕi soÕn thành Kinh Thß, ð¸nh ðính kính L-, kinh NhÕc và làm
Kinh Xuân Thu ð¬ thu§t l¸ch sØ nß¾c L².
Tß tß· ng luân lý ðÕo ðÑc cüa Ngài g°m · m¤y ði¬m: Nhân, hiªu, ð-,
trung, thÑ và l- nhÕc. Nhß v§y ngß¶i ta trß¾c hªt phäi sØa mình ð¬ thành con
ngß¶i ðÕo ðÑc. Có ðÕo ðÑc là có tß cách, có nhân ph¦m, ðây là nhæng yªu t¯
cån bän tÕo nên giá tr¸ cüa con ngß¶i, trong gia ðình và xã hµi. Mà mu¯n gây
ðßþc cái ðÑc, ngß¶i ta phäi theo ðÕo tr¶i là "Nhân" nó bao g°m cä vÕn v§t
trong vû trø, nó là sñ yêu thß½ng m÷i ngß¶i nhß yêu thß½ng chính mình v§y.
MÕnh TØ sau này giäi thích chæ Nhân là "Lòng tr¡c ¦n, là m¯i ð¥u cüa ðÑc
Nhân" mà ta có th¬ nói cách khác: ngß¶i có Nhân là ngß¶i có lòng tr¡c ¦n.
Lòng Nhân ðó theo Kh±ng TØ, trß¾c hªt phäi ðem áp døng h¢ng ngày v¾i cái
xã hµi quanh mình là gia ðình, giæa nhæng ngß¶i thân thiªt là cha m©, anh
em, ch¸ em r°i m¾i ra ðªn ngoài. ÐÑc Nhân · ðây phát sinh ra ði«u Hiªu và
Ð-. Nó có thiên hình vÕn trÕng ð¬ thích hþp v¾i m÷i ngß¶i, m÷i hoàn cänh
và gây nên nhæng sñ t¯t lành.
V¾i chæ "Trung" Kh±ng TØ mu¯n r¢ng ta phäi ðem hªt t¤m lòng cüa ta ð¯i
v¾i ngß¶i khác (t§n kÖ chi tâm) và thi hành chæ "thÑ" thì phäi xét khi ta làm
vi®c gì cho ai, ta có mu¯n ngß¶i ta làm cho ta ði«u ðó không, tÑc là phäi tính
l¨ h½n thi®t, lþi hÕi. Tóm lÕi, nªu ta làm ði«u gì cho ai, ta phäi xét th¤y có lþi,
thì hãy làm, cûng nhß ta làm cho ta v§y. Nªu có sñ thi®t thòi cho ngß¶i ta, ta
phäi tránh.
Kh±ng TØ hi¬u chæ "Nhân" có nhi«u b§c. ÐÕt ðßþc b§c cao nh¤t cüa chæ
"Nhân" là b§c thánh tÑc là ngß¶i siêu qu¥n bÕt chúng. Dß¾i thánh nhân là
Quân TØ tÑc là ngß¶i có nhân cách, ðÕo ðÑc, mô phÕm ð¬ giæ ð¸a v¸ dìu d¡t
dân chúng và làm gß½ng mçu cho h÷ næa.
Tuy Kh±ng TØ chü trß½ng l¤y "ÐÑc" mà tr¸ ngß¶i, nhßng cûng nh§n l- phép
là ði«u c¥n thiªt. Møc ðích cüa l- phép là giæ m¯i gi«ng cho qu¯c gia, giæ vë

tôn nghiêm cüa vua, duy trì tr§t tñ phân minh ngoài xã hµi. Ngài còn cho r¢ng
NhÕc cûng phäi có, ð¬ ði«u hòa tâm tình con ngß¶i và chính tr¸ làm b¢ng LNhÕc là chính tr¸ lý tß· ng.
V« phß½ng di®n xØ thª, Kh±ng TØ còn nêu ra ðÕo Trung Dung, Kh±ng TØ
nói ngß¶i quân tØ trong khi xØ ð¯i vi®c ð¶i phäi giæ l¨ triªt trung, nghîa là
không thiên quá nhi«u v« mµt b« nào, không cñc ðoan, không thái quá, b¤t
thiên b¤t Ö, do ðó ngß¶i ta tránh ðßþc nhæng ði«u quá ðáng bao gi¶ cûng có
hÕi. Các nhà Nho cüa ta ch¸u änh hß· ng cüa thuyªt "Trung Dung" thß¶ng
khuyên kë h§u sinh trong m÷i cuµc giao d¸ch trong ngoài nh¾ câu: "H°ng
th¡m thì h°ng chóng phai, thoang thoäng hoa nhài mà lÕi th½m lâu..", quä
th§t là thiªt thñc nhß v§y. Mµt nho gia, ông T± Canh Tr¥n Ðình Sóc g¥n ðây
giäi thích Trung Dung mµt cách khoa h÷c nhß sau:
"Ta ðem thä mµt kh¯i ð£c xu¯ng mµt thª loãng ví nhß thä mµt khúc g²
xu¯ng mµt cái h¯ sâu nß¾c. Khúc g² b¡t ð¥u chìm: ta tß· ng nó chìm t¾i ðáy,
nhßng không, nó chï chìm t¾i ch×ng nào ð¬ ðÕt t¾i quân bình giæa tr÷ng lñc
dìm nó xu¯ng v¾i sÑc nß¾c ð¦y nó lên. Hai bên ð«u nhau thì nó l½ lØng ·
giæa. — ðây là thª "Hòa" cüa kh¯i ð£c trong hoàn cänh loãng cüa nó. Ch² nó
ðÑng là v¸ trí an bài ð¡c kÏ s· · thª quân bình. Ta nh§n th¤y · kh¯i ð£c và
thª loãng ¤y có hai thª lñc ch¯ng nhau: mµt thª ðµng và mµt thª phän ðµng
th×a tr× lçn nhau mà sinh ra mµt thª thÑ ba là thª "Hòa" hay là thª "quân
bình" nó ðã dung hoà ðßþc hai phß½ng di®n mâu thuçn, hai khuynh hß¾ng
ð¯i l§p cüa nó.
Cùng mµt lý ¤y ta suy rµng ra thì th¤y các vì tinh tú dun d¦y, h¤p dçn nhau
vào ðúng v¸ trí cüa thª quân bình nên vçn luân chuy¬n mà không xô xát. Th¶i
tiªt ðßþc thª quân bình thì vÕn v§t sinh thành nãy n· , v.v... cho nên ngß¶i ta
nh§n l¤y cái ð¸nh lu§t này ð¬ noi theo và Ñng døng vào cuµc ð¶i m¾i mong
thành công trong m÷i vi®c..."
V« chính tr¸ (Kh±ng TØ còn là nhà chính tr¸ næa). Kh±ng TØ nêu lên thuyªt
chính danh, ðó là mµt tß tß· ng chü yªu cüa Ngài. Và nªu Kh±ng TØ có tß
tß· ng này là vì Ngài sinh ra giæa th¶i phong kiªn, xã hµi ðang ðäo lµn, tr§t tñ
ðang ngØa nghiêng, nhân tâm ðang suy bÕi. Mu¯n ch¤m dÑt cái th¶i ðÕi vô kÖ
cß½ng ðó, Ngài khuyên các vua chúa và thÑ dân phäi xØ sñ cho hþp cái ð¸a
v¸, cái danh nghîa cüa mình, nghîa là kë làm vua phäi biªt ðÕo và theo ðúng
ðÕo làm vua, kë làm tôi, làm cha làm con cûng v§y, ð×ng ai xâm phÕm ðªn
ð¸a v¸ quy«n lþi cüa kë khác, trên dß¾i mµt lòng ð¬ ði ðªn ch² th¯ng nh¤t cho
qu¯c gia v« m÷i phß½ng di®n.
Tóm lÕi, t× ð¤ng vß½ng giä dªn dân chúng ð«u phäi tuân theo tam cß½ng
ngû thß¶ng và liên ð¾i trách nhi®m trß¾c m÷i cuµc th¸nh suy cüa dân tµc, xã
hµi. M÷i ði«u khuyªn cáo này xét ra ðßþc khäo sát trong l® tøc nhà Chu trß¾c
khi xu¤t hi®n trong L- Kinh và NhÕc Kinh mà Ngài ðã biên soÕn sau nhi«u

nåm ði chu du các nß¾c. H÷ Kh±ng khuyên vua chúa có ðÑc ðµ trong cái
nhi®m vø thay tr¶i tr¸ dân (th×a thiên thø m®nh) nhßng phäi c¯ kiêng dùng
chª ðµ võ lñc và chuyên chª. H÷ Kh±ng lÕi tin r¢ng ngß¶i ta sinh ra v¯n có
tính thi®n (Nhân chi s½, tính bän thi®n, tính tß½ng c§n, t§p tß½ng vi-n) và sau
này sinh ra gian ác là vì ch¸u änh hß· ng x¤u xa cüa nhæng kë chung quanh.
Nhß v§y hình phÕt ð¬ ngån tµi l²i chï nên dùng mµt cách b¤t ð¡c dî mà thôi,
ngoài ra nên l¤y l- nhÕc ð¬ cäm hóa lòng ngß¶i là h½n.
Nho Giáo cûng phän ð¯i k¸ch li®t các hôn quân, bÕo chúa nên trong Kinh
L- có câu: Quân m®nh thu§n t¡c th¥n hæu thu§n m®nh, quân m®nh ngh¸ch
t¡c th¥n ngh¸ch m®nh. R°i mµt nho giä ðã t×ng viªt: Vua là thuy«n, dân là
nß¾c, nß¾c ðÞ thuy«n nhßng cûng có th¬ làm ð¡m ðßþc thuy«n. Nhß v§y
nho giáo rõ r®t ðã có tinh th¥n dân chü và cách mÕng · trong và ðã khuyên
vua chúa hành ðµng sao cho hþp lòng dân và ý tr¶i. Nªu trái ý dân là vi thiên
m®nh thì dân có quy«n ch¯ng lÕi.
Tß tß· ng này ðã phát sinh ra · mµt vài quan ni®m chính là Ngß¶i và Tr¶i
có m¯i tß½ng quan hay là có hai tr§t tñ: tr§t tñ thiên nhiên và tr§t tñ nhân sinh
m§t thiªt liên lÕc v¾i nhau, hòa hþp v¾i nhau. Nªu so v¾i các tß tß· ng chính
tr¸ c± cüa các nß¾c Âu Châu, Nho Giáo ð£t quy«n lþi cüa ngß¶i dân trên
quy«n lþi cüa Vua chúa thì quä là tß tß· ng Nho Giáo c¤p tiªn h½n nhi«u. Âu
Châu th¶i xßa coi vua chï ch¸u trách nhi®m v¾i Tr¶i tÑc là Thßþng Ðª hay
Thiên Chúa mà thôi và dân không có quy«n ki¬m soát Vua chúa.
Có ði«u ðáng ð¬ ý là Nho Giáo không ð« c§p cách ki¬m soát Vua chúa
ho£c quy«n hành cüa h÷ do dân chúng trao cho ð¬ ngån tr× nhæng hành
ðµng chuyên chª và lÕm døng. Phäi chång phái trí thÑc tÑc nho giä th¶i xßa
không tin · nång lñc cüa ÐÕi chúng nên chï biªt kêu cái thi®n tâm, thi®n chí
cüa các nhà c¥m quy«n khiªn ta phäi nghî r¢ng Nho Giáo chï biªt nêu cao
tinh th¥n ðÕo ðÑc mà thôi. Ngoài ra v« chính tr¸ Nho Giáo ðã thiªu hÆn mµt
cái gì thñc tª trong cån bän nên không ði t¾i mµt kªt quä ð¬ vãn h°i ngay
ðßþc nhân tâm, thª tøc thu· ¤y. Cái quan ni®m th§t sñ và tri®t ð¬ dân chü
ngày nay là Chính phü phäi là cüa dân, phøng sñ dân và tùy quy«n dân (T±ng
Th¯ng Abraham Lincoln) ðã giäi thích chính th¬ dân chü · Hþp Chüng Qu¯c
ngày nay nhß v§y: The Government Of The People and By The People).

Lão TØ
Bên cÕnh Nho Giáo có Lão Giáo là mµt ðÕo giáo ðã t×ng ðßþc nêu cao
nhß mµt giáo thuyªt khác · Trung Qu¯c. Và sau Lão Giáo có Ph§t Giáo ngoài
Nho Giáo. Ba thÑ ðÕo giáo này quan h® vô cùng cho n«n h÷c thu§t cüa Ðông
Phß½ng, vì v§y ðã ðßþc ¤n ð¸nh vào các chß½ng trình khoa cØ sau này và v«
m£t thñc hành các ðÕo giáo này ðã ðßþc hoan nghênh, c± võ kh¡p n½i nhßng
không gây ra nhæng sñ xung ðµt g¡t gao nhß các tôn giáo khác · nhi«u dân

tµc trên thª gi¾i. Vì v§y ngß¶i ta g÷i ba ðÕo giáo này là "Tam giáo ð°ng
nguyên".
Phäi chång Kh±ng Giáo cûng nhß Lão Giáo hay Ph§t Giáo ð«u cûng phát
sinh · møc ðích cÑu dân, cÑu ð¶i, sØa chæa nhân tâm, tri®t bö m÷i tham ý, tà
døc và nêu cao tình ßu ái giæa Gia ðình, Xã hµi và Nhân loÕi ð¬ con ngß¶i ði
t¾i mµt t§p th¬ có Hòa bình, C½m áo, Tñ do và HÕnh phúc? T× nguyên lý ðªn
phß½ng pháp, ðªn cÑu cánh. Nho Ph§t Lão chï khác nhau ít nhi«u · m£t thñc
hành; chÆng hÕn Nho Giáo ði tìm chân lý trên con ðß¶ng nhân sinh tß½ng
ð¯i · phÕm vi nh§p thª, mà Lão Trang hay Ph§t Giáo thì ðßa ra nhæng ði«u
cao siêu, huy«n di®u · phÕm vi xu¤t thª, tñu trung cä ba ð«u mßu sñ hòa vui
cho nhân loÕi giäi phóng con ngß¶i trên m÷i phß½ng di®n.
Dß¾i ðây, chúng tôi xin trích bän khäo lu§n ng¡n v« thân thª và tß tß· ng
cüa Lão TØ v¸ lãnh tø cüa tß trào phß½ng Nam trên 20 thª kÖ trß¾c và cä ngày
nay næa.
Lão TØ, là ngß¶i nß¾c S· , h÷ là Lý, tên là Nhî tñ là ÐÕm. Không rõ ngày
sinh và chªt vào nåm tháng nào, cÑ H° Thích dçn chÑng thì ðÕi ß¾c thì Ngài
sinh vào khoäng nåm 570 trß¾c C.L., h½n Kh±ng TØ ch×ng 20 tu±i. Ngài t×ng
làm quan Trø HÕ SØ nß¾c Chu, coi giæ kho sách nhà vua. Ngài tuy làm quan
song vçn tu hành ðÕo ðÑc, l¤y sñ tñ ¦n vô danh làm chü. — nß¾c Chu lâu
ngày, sau th¤y nhà Chu suy nhßþc không th¬ vãn h°i ðßþc bèn bö ði, r°i
không rõ tung tích thª nào. Sách cüa Ngài làm ra, chï có mµt bµ ÐÕo ÐÑc
Kinh thôi.
Nhßng trái v¾i Kh±ng TØ và MÕnh TØ chú tr÷ng ðªn nhân nghîa, l- nhÕc
ð¬ cÑu vãn tình thª ðß½ng th¶i, l§p lÕi tr§t tñ xã hµi, Lão TØ tuy cùng quan
ni®m nhß Kh±ng TØ có mµt tr§t tñ thiên nhiên, nhßng tr§t tñ ¤y không có
nghîa bó buµc ngß¶i ð¶i trong mµt khuôn kh± nào hªt. Chính tr¸, ðÕo ðÑc,
giáo døc, h÷c v¤n ðªn cä Tr¶i ð«u không là gì hªt (Thiên ð¸a b¤t nhân) mà lÕi
còn có hÕi là ðàng khác. Lão TØ bài xích hªt thäy các tiên vß½ng, tiên thánh:
Th¥n Nông, Hoàng Ðª, Nghiêu, Thu¤n, Thang, Vû... nên ðã dám nói r¢ng:
Làm loÕn thiên hÕ là ông Nghiêu, ông Thu¤n. Làm ðói thiên hÕ là Th¥n Nông
(LoÕn thiên hÕ giä Nghiêu dæ Thu¤n, c½ thiên hÕ giä th¥n nông); chª ðµ chính
tr¸ nào cûng chï là nhæng phß½ng cách bóc lµt, ðè nén dân chúng cüa mµt
hay nhi«u giai c¤p xã hµi. L§p ra nhi«u phép t¡c, lu§t l® càng ðßa dân chúng
ðªn ch² nghèo nàn, kh¯n cñc, gian ác, nhæng phß½ng pháp làm giàu càng
ðßa gia ðình ðªn ch² bÕi hoÕi, suy ð¯n.
Phü nh§n và bài xích hªt thäy m÷i qui mô và t± chÑc ðã sÆn có, Lão TØ
nêu ra Vô Vi Chü Nghîa.
Sách ÐÕo ÐÑc Kinh cüa Ngài khuyên ngß¶i ð¶i s¯ng Hòa Hþp v¾i thiên
nhiên, tñ cäi hóa, c· i bö m÷i ði«u døc v÷ng. ÐÑa trë s½ sinh là hình änh cüa

Thiên nhiên, cüa ð¶i s¯ng h°n nhiên thu· nguyên thüy. Mµt khi loài ngß¶i và
TÕo v§t ðã hòa hþp ðßþc v¾i nhau, nghîa là ð«u vô tri, vô hám thì không còn
sñ tranh giành, xô xát thª gi¾i s¨ có hòa bình, hÕnh phúc.
Lão TØ là tiên phong cho tß tß· ng ðß½ng th¶i, phàm chß tØ bách gia ð¶i
sau, ph¥n nhi«u là g¯c · Lão h÷c. Nµi dung cüa Lão h÷c ðÕi khái nhß sau
ðây:
1. Thiên Lu§n
Trß¾c Lão TØ thì trong tß tß· ng gi¾i ngß¶i ta ð«u cho tr¶i là có ý chí và
chü t¬ hªt th¦y. Ðªn ð¶i Xuân Thu, Chiªn qu¯c là bu±i chiªn loÕn liên miên,
ngß¶i ta ð¯i v¾i tr¶i bèn sinh lòng hoài nghi, r°i ðªn oán v÷ng trách mÕ. Lão
TØ thuµc giòng quí tµc, th¤y chª ðµ phong kiªn ðß½ng · vào cänh vÞ l· , lÕi
có phçn khái nhi«u, cho nên ngài cho r¢ng: "Tr¶i ð¤t là b¤t nhân, xem vÕn v§t
nhß ð° chó r½m"4. Ngài ðã không tin tr¶i cho nên m¾i nêu ra mµt cái g÷i là
"ÐÕo" là cái "tñ nhiên h²n thành trß¾c khi có tr¶i ð¤t, im l£ng quÕnh qu¨,
ðÑng mµt mình mà không ð±i, ch² nào cûng ði mà không möi, muôn v§t
trong vû trø ð«u g¯c · ðó mà sinh ra." 5 Tác døng cüa ÐÕo là: "ÐÕo sinh mµt,
mµt sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vÕn v§t".6 ÐÕo chï là tñ nhiên không có ý
chí, cho nên Ngài lÕi nói r¢ng: "Tr¶i b¡t chß¾c ðÕo, ðÕo b¡t chß¾c tñ nhiên"7.
Hai chæ "tñ nhiên" ¤y là không th×a nh§n tr¶i làm ð¤ng chü t¬ cüa muôn v§t
v§y.
2. Vô Vi Lu§n
Lão TØ ðã tr÷ng tñ nhiên, cho r¢ng vÕn v§t ð«u có mµt cái ðÕo lý "ðµc l§p
nhi b¤t biªn, chu hành b¤t ðãi", là không c¥n có tr¶i làm chü t¬, cûng không
c¥n ðªn ngß¶i gây dñng s¡p ð£t. Do tß tß· ng ¤y r°i thành ra tß tß· ng phóng
nhi®m, tÑc là lý thuyªt Vô Vi. Nhân sinh triªt h÷c cüa Lão TØ là · thuyªt Vô
Vi ¤y. Ngài cho r¢ng ngß¶i ta phäi giæ lòng cho bao gi¶ cûng thanh tînh, cái
gì cûng ð¬ theo l¨ tñ nhiên, ð×ng nên thiªt ðªn cái gì cä "Thß¶ng có bö hªt
ðßþc cái lòng ham mu¯n thì m¾i biªt ðßþc ch² huy«n di®u cüa ÐÕo"8. Ngß¶i
ðã giæ ðßþc ðÕo thì không ra khöi cØa mà biªt ðßþc cä muôn v§t trong thiên
hÕ, không dòm ra ngoài cØa s± mà biªt ðßþc cái ðÕo tr¶i th¯ng tr¸ cä thª gian,
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Thiên ð¸a b¤t nhân, dî vÕn v§t nhß sô c¦u.

Hæu v§t h²n thành, ti®n thiên ð¸a sinh t¸ch h«, liên h«, ðµc l§p nhi b¤t cäi, chu hành nhi
b¤t ðãi, khä dî vi thiên hÕ mçu.
5

6

ÐÕo sinh nh¤t, nh¤t sinh nh¸, nh¸ sinh tam, tam sinh vÕn v§t.

7

Thiên pháp ðÕo, ðÕo pháp tñ nhiên.

8

Thß¶ng vô døc dî quan kÏ di®u.

ngß¶i ta h- mu¯n ði xa bao nhiêu thì lÕi càng biªt ít b¤y nhiêu.9 V« vi®c h÷c
cûng v§y "càng h÷c càng biªt nhi«u m¯i thì lÕi càng vô ích mà hÕi cho mình,
chÑ ðã ðem tâm trí mà chú vào ðÕo thì cái biªt càng ngày càng ít ði, càng ít
mãi cho ðªn bñc vô vi, tuy vô vi nhßng mà không có cái gì là không có änh
hß· ng cüa mình".10
V« chính tr¸ Lão TØ cûng theo nguyên lý vô vi cho r¢ng "không làm gì mà
dân tñ hóa thành hay, cÑ yên l£ng mà dân tñ ngay thÆng."11 Tuy nhiên, vô vi
không phäi là cÑ ng°i yên không hành ðµng gì cä ðâu, nhßng ðã làm vi®c
chính tr¸ thì phäi phòng ng×a t× trß¾c, lo vi®c t× trß¾c, t× lúc chßa có vi®c gì
x¦y ra thì m¾i ðßþc12. Ngài cho r¢ng: "ÐÕo l¾n ðã bö thì m¾i ð£t ra nhân
nghîa; có kë trí tu® thì m¾i có nhæng ði«u gian ác phän ngh¸ch, vì cha con vþ
ch°ng không hòa v¾i nhau nên m¾i sinh ra hiªu tØ, vì qu¯c gia biªn loÕn cho
nên m¾i có trung th¥n" 13, nghîa là nhæng ði«u ß¾c thúc cüa luân lý, ðÕo ðÑc
ð«u là trái v¾i ðÕo cä.
Nhæng nhà chính tr¸ biªt theo ðÕo thì không c¥n l¤y nhân nghîa l- trí mà
dÕy dân, chï c¥n khiªn cho dân giæ l¤y tính giän d¸ ch¤t phác mà theo tñ
nhiên. Cái xã hµi lý tß· ng cüa Lão TØ là "nß¾c nhö ít ngß¶i, không c¥n kÏ
xäo, vån v§t, không c¥n ðªn binh mã, quân lính, không c¥n giao thông,
không c¥n nhæng ð° xa xï trang sÑc, mi-n ðßþc ån no, m£c ¤m, · yên, giæ
l¤y phong tøc d¸u dàng hòa nhã."14
Nhßng quan ni®m "thiên ð¸a b¤t nhân", "thanh tînh vô vi", ¤y r¤t hþp v¾i tß
tß· ng yªm thª · xã hµi ðß½ng th¶i cùng nhæng ý thÑc tiêu cñc và phçn oán
cüa giai c¤p quý tµc phong kiªn ðß½ng suy ð¯n.

Trang TØ
Chü nghîa xu¤t thª cüa Trang Chu cûng theo chü nghîa vô vi cüa Lão TØ
mà suy di-n ra. Song vô vi chü nghîa cüa Lão TØ còn có hàm ý v¸ xØ thª, chÑ
xu¤t thª chü nghîa cüa Trang Chu thì cho r¢ng: "Tr¶i ð¤t v¾i ta cùng sinh, vÕn
9

B¤t xu¤t h° tri thiên ðÕo, b¤t khuy hæu kiªn thiên ðÕo, kÏ xu¤t di vi-n kÏ tri dî thiên.

10

Vi h÷c nh§t ích, vi ðÕo nh§t t±n, t±n chi hæu t±n, dî chí ß vô vi. Vô vi nhi vô b¤t vi.

11

Vô vi nhi dân tñ hóa.

12

Vi chß ß v¸ hæu, tri chí ß vi loÕn.

ÐÕi ðÕo phª, hæu nhân nghîa, trí tu® xu¤t, hæu ðÕi ngøy, løc thân b¤t hòa, hæu hiªu tØ,
qu¯c gia h² loÕn, hæu trung th¥n
13

Ti¬u qu¯c quä dân, sØ hæu th§p bách chí khí nhi b¤t døng, sØ dân tr÷ng tØ nhi b¤t vi®n
tÖ. Tuy hæu chu xa, vô s· th×a chi, tuy hæu binh giáp vô s· tr¥n chi, sØ dân phøc kªt th¡ng nhi
døng chi. Cam kÏ thñc, mÛ kÏ phøc, an kÏ cß, lÕc kÏ túc. Lân qu¯c tß½ng vong, kê c¥u chi
thanh tß¶ng vån, ðan chi Lão TØ b¤t tß½ng vãng lai.
14

v§t v¾i ta là mµt", cho nên vô thüy vô chung, vô ti¬u vô ðÕi, vô y¬u, vô th÷,
vÕn sñ vÕn v§t ð«u là nh¤t t«. Nhân thª mà Trang TØ có cái nhân sinh quan tñ
nhiên nhi thiên, h- g£p lúc nào s¯ng mà s¯ng là hþp th¶i, g£p lúc nào chªt
mà chªt là thu§n cänh"15. Trang TØ nói: "Kë chân nhân · ð¶i xßa không biªt
ham s¯ng, ghét chªt. Ðë ra cûng không m×ng, chªt ði cûng không ch¯ng,
thoát qua thoát lÕi, không quên lúc m¾i sinh, chªt cûng ð¬ m£c k®, sinh ra r°i
thì thß¶ng tñ ð¡c, có chªt næa cûng là tr· lÕi v¾i tr¶i, không c¥n døng tâm mà
vñc ðÕo, không c¥n l¤y sÑc ngß¶i mà giúp tr¶i, nhß thª g÷i là chân nhân
v§y"16
Tß tß· ng Lão Trang quä là mµt thÑ triªt h÷c cao siêu kÏ di®u khiªn trí não
ngß¶i ta bay b±ng lên lên nhæng cänh gi¾i siêu nhiên huy«n di®u chÑ không
nhß tß tß· ng cüa Nho Giáo chï giæ tinh th¥n ngß¶i ta · trong vòng thñc tª
t¥m thß¶ng, · trong vòng l- giáo ch§t h©p. B· i v§y tuy trong th¶i trung c± và
c§n c±, Nho Giáo ðµc tôn, mà nhæng nhà nho h÷c l²i lÕc vçn thß¶ng nghiên
cÑu h÷c thuyªt cüa Lão Trang mßþn nó làm m¯i an üi nhæng n²i kh± não ·
ð¶i.
Tuy nhiên, cái änh hß· ng trñc tiªp cüa Lão Trang · trong tß tß· ng gi¾i
nß¾c ta không l¤y gì làm quan tr÷ng l¡m, mà cái änh hß· ng cüa Lão Giáo b¸
ÐÕo giáo lþi døng lÕi sâu xa, ph± c§p vô cùng. K¬ t× ð¶i T¥n Hán, Nho h÷c
ðßþc ðµc tôn thì h÷c thuyªt Lão Trang suy d¥n. Ðªn khoäng 147-167 ð¶i H§u
Hán, có Trß½ng ÐÕo Lång h÷c ðßþc ðÕo trß¶ng sinh r°i lên · núi Hµc Minh
S½n · ð¤t Thøc làm mµt bµ ÐÕo Thß 24 thiên ð¬ dçn dø nhân dân. Phàm ai
nh§p môn thì phäi nµp nåm ð¤u gÕo nên ngß¶i ta g÷i là "ngû m- ðÕo". Phép
tr¸ b®nh cüa ðÕo ¤y là dùng nß¾c bùa (phù thüy) cho ngß¶i b®nh u¯ng, hay là
viªt tên h÷ ngß¶i b®nh vào ba t¶ gi¤y, mµt t¶ dán · trên núi, mµt t¶ chôn ·
dß¾i ð¤t và mµt t¶ ném chìm xu¯ng nß¾c. Con Lång là Hoành, cháu là L²,
cûng tu ðÕo · ð¤y. Ðªn con L² là Trß½ng Th¸nh thì d¶i ðªn Long H± S½n ·
tïnh Giang Tây r°i ðÕo th¯ng kª tøc mãi mãi.
Trß½ng ÐÕo Lång phø hµi thuyªt th¥n quái cüa b÷n phß½ng sî ð¶i LßÞng
Hán và lþi døng Hß Vô chü nghîa cùng Phá HoÕi chü nghîa cüa Lão h÷c ð¬
lung lÕc nhæng kë b¤t bình trong xã hµi cho nên kªt nÕp ðßþc r¤t nhi«u tín
ð°. LÕi nhân vån th¬ cüa Lão TØ có v¥n d- tøng, có nhi«u ch² m§p m¶ khó
hi¬u, ho£c nhæng ðoÕn thß "thiên võng khôi khôi, s½ nhi b¤t l§u" có vë th¥n
bí, cho nên lÕi càng khiªn ngß¶i ta sþ hãi và mê tín thêm. Gia dî cu¯i ð¶i Hán
sang ð¶i T¥n, h÷c Hoàng Lão th¸nh hành, nhæng kë sùng bái h÷c ¤y, l¤y ði«u
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Yêu th¶i nhi xØ thu§n.

Cô nhi chân nhân b¤t tri duy®t sinh, b¤t tri ¯ tØ, kÏ xu¤t b¤t t¯, kÏ nh§p b¤t cØ, tiêu nhiên
nhi vãng, tiêu nhiên nhi lai nhi dî hî. B¤t vong kÏ s· thüy, b¤t c¥u kÏ s· chung, thu nhi hî chi,
vong nhi phøc chi? Thi chi vi b¤t dî tâm ¤p ðÕo, b¤t dî nhân trþ thiên. Thi v¸ chân nhân.
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siêu nhiên cao cä làm chü, cho nên r¤t lßu ý v« phép trß¶ng sinh b¤t tØ, vû
hóa ðång tiên. T× ðó ÐÕo giáo nghi-m nhiên thành phép tu tiên, ðªn ð¶i
Ðông T¤n có Cát H°ng qui ð¸nh r¤t là chu ðáo, r°i sinh ra vô s¯ nhæng
phß½ng thu§t và mê tín khác.
Qua ð¶i nhà Ðß¶ng các thi bá, trí thÑc nhß MÕnh HÕo Nhiên, T¯ng Chi
Vån, Vß½ng Duy, Lý KÏ, Trß½ng CØu Linh, LÕc Tân Vß½ng, Lßu Vû Tích, Lý
Thß½ng †n v..v.. r¤t tôn sùng các ðÕo sî. Tï dø KÏ ÐÕo Sî v« quán Ng÷c
Thanh, Lý KÏ có bài th½ sau ðây:
....
ÐÕi ðÕo bãn vô ngã
Thanh xuân trß¶ng dæ quân
Trung châu nga dî ðáo
Chí lý ð¡c nhi vån
Minh chúa giáng hoàng ¯c
Th¶i nhân khán bÕch vân
.....
ÐÕi ý: ÐÕo l¾n v¯n là vô ngã (không có mình) xuân xanh theo mãi v¾i ông,
chï tho¡t ch¯c v« ðªn Trung Châu, khiªn chúng tôi ðß½c nghe nhæng sâu s¡c
kÏ di®u cüa ðÕo. Ð¤ng minh chúa t× nhà vàng xu¯ng ðón m¶i, ngß¶i ð¶i
trông mây tr¡ng mà biªt ðÕo sî ði v«.
Ðông NhÕc chân nhân Trß½ng Luy®n Sî
Cao tình nhã ðÕm thª gian hi.
Xem nhß v§y, ngß¶i tu ðÕo · ð¶i Ðß¶ng có ðÕo hÕnh và ðÕo tâm thì ðßþc
cäm tình cüa nhân dân thª nào.
Dß¾i ð¶i T¯ng, ð¸a v¸ cüa ÐÕo cûng r¤t t¯t ð©p. Vua T¯ng Huy Tông tñ
xßng là giáo chü ÐÕo Quân Hoàng Ðª. Song t× Nam T¯ng (1127-1279 ÐÕo
giáo suy søp d¥n, chia ra phái Nam, phái B¡c, m²i phái truy«n ðÕo theo mµt
thuyªt riêng, ðó là ði«u tai hÕi cho ÐÕo.
Ðªn nhà Kim, nhà Nguyên vào chiªm Trung Ngyên, ðÕo giáo lÕi chia r¨
phen næa, l¥n n¥y thành ba phái: mµt là Chân ÐÕi ÐÕo Giáo do Lßu ÐÑc
Nhân tri«u Kim ðÑng ra, hai là Thái Nh¤t Giáo do ngß¶i cháu ð¶i thÑ 36 cüa
Trß½ng ÐÕo Lång là Trß½ng Tông Di-n vâng l®nh vua Thª T± nhà Nguyên
quän lînh ÐÕo giáo mi«n Giang Nam. Ba là Thát Nh¤t Tam Nguyên giáo do
Tiêu Bäo Chân cûng dß¾i nhà Nguyên sáng l§p. D¥u v§y, dß¾i ð¶i Nguyên,
ðÕo giáo có nhi«u phen th¤t bÕi: dß¾i ð¶i Hiªn Tông b¸ thª lñc Ph§t Giáo l¤n
át -- dß¾i ð¶i Thª T± lÕi có h°i b¸ c¤m chª næa. Mãi cho ðªn ð¶i vua Thái T±,
nhà Minh, khoäng nåm H°ng Vû thÑ 10 con cháu Trß½ng ÐÕo Lång (tÑc
Trß½ng thi«n sß) m¾i phøc h°i ðßþc ð¸a v¸ trß¾c (1377) nh¤t là dß¾i tri«u
Minh Thª Tông nåm Gia Tînh (1522-1566) nhà vua r¤t tin dùng ðÕo sî ð¬ h÷c

thu§t trß¶ng sinh. Tri®u Nguyên Tiªt ðßþc phong làm Thái Nh¤t chân nhân
thß¶ng nói chuy®n cho vua nghe v« huy«n lý cüa ÐÕo. Thi®u giäi thích nhß
sau:
"Chân giáo chï thu vào trong mµt chæ tînh. Tînh sinh trí, trí sinh sáng, sáng
sinh yên. Ðµng sinh m¶, m¶ thì t¯i, t¯i thì loÕn. Ð¤ng thánh quân tr¸ thiên hÕ
quý vô vi. Chính nho gia cûng vô vi. Kh±ng TØ có nói: "Vô vi mà trí là vua
Thu¤n chång! Nào có làm gì ðâu, chï tñ cung kính ng°i ngoänh v« phía Nam
mà thôi".
Sang ð¶i nhà Thanh, thª lñc cüa ðÕo giáo d¥u suy lÕc và không ðßþc tri«u
ðình tôn tr÷ng cho t¾i khi khoa h÷c Tây Phß½ng tràn vào Trung Qu¯c nhß
ánh sáng m£t tr¶i soi vào ðám sß½ng mai mù m¸t. ÐÕo giáo b¸ lung lay ðªn
n«n täng vì nhæng phß½ng thu§t mê tín h½n nghìn nåm ð¬ lÕi ch¯ng sao n±i
nhæng kÏ di®u cüa n«n vån minh c½ gi¾i r¤t ð¡c lñc trong vi®c phøng sñ nhân
sinh. Nhân dân d¥n d¥n hªt tin ðÕo r°i Dân Qu¯c cách m®nh n±i lên v¾i các
tß tß· ng cäi cách, duy tân, ðÕo giáo tan rã nhß¶ng không còn gì næa. Thêm
vào ðó, chính phü Qu¯c Dân ðã ra nghiêm l®nh thü tiêu ÐÕo giáo và phá hüy
c½ s· cüa nó là Long H± S½n.
Ngày nay h® th¯ng tß tß· ng và luân lý nß¾c Trung Qu¯c ðang thay ð±i
mÕnh do sñ hi®n di®n cüa chính phü Cµng Sän Mao TrÕch Ðông, Ph§t Giáo
và Nho Giáo · Trung Qu¯c cûng ðªn lßþt b¸ ðào thäi trß¾c trào lßu m¾i.

Tuân Hu¤ng
Ngoài nhæng nhà ðÕo ðÑc, triªt gia, khoa h÷c, chính tr¸ trên ðây mà mµt s¯
ðáng coi là nhæng ngôi sao sáng trên n«n tr¶i vån minh, h÷c thu§t cüa Trung
Qu¯c, ngß¶i ta còn phäi k¬ ðªn nhà ðÕi tß tß· ng và khoa h÷c Tuân Hu¯ng
cûng sinh vào th¶i Chu mÕt và ngay th¶i ðó Tuân ðã có r¤t nhi«u änh hß· ng
ð¯i v¾i vån h÷c gi¾i nh¤t là v« ð¶i Tây Hán.
Nhßng vào thu· ðó danh tiªng cüa ông không lçy l×ng nhß các b§c trên
ðây do ông không ßa tuyên truy«n và phô trß½ng. Có th¬ ví ông nhß Kant ·
Âu Châu ðáng l¨ còn nÑc danh h½n Copercinus ngß¶i ðã tìm ra trái ð¤t tròn,
mà vçn b¸ lu m¶ tên tu±i.
Ông có trí thÑc r¤t uyên bác, nhæng kiªn giäi r¤t tinh tª, nhæng sáng tác
ð£c bi®t, nhæng nh§n ð¸nh r¤t sát v¾i khoa h÷c. Trên 2.000 nåm trß¾c ðây mà
có mµt nhà khoa h÷c nhß v§y k¬ cä ngay trên thª gi¾i ch¾ chÆng riêng ·
Trung Qu¯c cûng còn là ði«u hãn hæu l¡m thay.
Ông c¯ng hiªn gì cho ð¶i bây gi¶?
Tß tß· ng cüa ông v« triªt lý và khoa h÷c ra sao?

Th¶i ðó tÕi phß½ng Nam Trung Qu¯c, và · nß¾c T«, theo sách cüa Tß Mã
Thiên ngß¶i ta r¤t "mê tín vi®c ð°ng bóng, chuµng ði«m quái g· ", Tuân TØ
(tÑc Tuân Hu¯ng) bài xích k¸ch li®t nhæng vi®c cúng m£t tr¶i, lÕy m£t trång,
tin th¥n r¡n trên cây l¾n, sþ s¤m sét, sao sa cùng ma quÖ. Ông nh§n r¢ng mßa
gió không ðáng sþ mà chï là nhæng ði«u tñ nhiên, nhæng hi®n tßþng r¤t
thß¶ng trong tr¶i ð¤t; ngß¶i ta phäi kh¯ng chª th¶i tiªt, ngñ tr¸ thiên nhiên, lþi
døng thiên nhiên trong ð¶i s¯ng cüa mình ð¬ giäi quyªt m÷i v¤n ð« xã hµi,
chính tr¸, nhân sinh. Nhà ðÕi triªt h÷c Russel ngày nay nói: "kë thù ð¸ch l¾n
cüa loài ngß¶i, chính là loài ngß¶i v§y." Còn Tuân TØ nói: Mu¯n làm xong
chính tr¸ cüa ngß¶i (tÑc là dân chü) phäi quét sÕch nhæng sñ quái g· trong
tâm h°n con ngß¶i. Ð¬ tránh sñ h²n ðµn trong xã hµi phäi thi hành mµt chính
sách cß½ng quyªt và phäi áp døng l- nhÕc m«m mÕi ð¬ ði«u hòa cùng làm
êm d¸u vi®c tr¸ dân, nhiên h§u nß¾c m¾i có an lÕc và thái bình.
Bàn v« tính tình con ngß¶i ông nói: "Nhæng ði«u tñ nhiên mà ðªn mà có là
tính. Tính có ham ghét; m×ng gi§n thß½ng vui g÷i là tình. Nhæng ði«u lña
ch÷n, ð¡n ðo g÷i là lo. Tính là sñ thành tñu cüa tr¶i. Tình là bän ch¤t cüa
tính; døc là sñ Ñng døng cüa tình. Cho r¢ng cái lòng døc có th¬ ðßþc mà ði
kiªm nó, ðó là cái tình ¡t không tránh khöi. Cho r¢ng ðßþc mà làm, ðó là do
sñ biªt. Tính døc nªu không c¥n thiªt phäi d©p bö ho£c ðè nén b· i ngß¶i ta
còn biªt lo l¡ng, suy xét ð¬ th¡ng b¾t nó. Nhân nghîa ðÕo ðÑc ngß¶i ta sinh ra
m¾i t§p ðßþc. T§p các ði«u ðÕo ðÑc phäi theo phép dÕy bäo cüa các thánh
hi«n. T§p các ði«u l- nghi phäi do âm nhÕc nung ðúc. Thñc lòng giæ ði«u
nhân, ði«u nghîa m¾i có th¬ khiªn xui ðßþc ði«u nhân nghîa và biªn ði«u
nhân nghîa ðÕo ðÑc thành tính thÑ hai cüa con ngß¶i, do ðó m¾i tránh ðßþc
m÷i sñ tß½ng tàn, tß½ng sát ð¬ ði t¾i thái bình".
Lý lu§n cüa ông ð«u do phß½ng pháp khoa h÷c thñc nghi®m không hoang
ðß¶ng nhß Trang Chu (Trang Chu nói: Thiên hÕ chÆng gì l¾n h½n mänh lông
mùa thu. Núi Thái S½n là nhö, chÆng gì th÷ h½n ðÑa con säo thai. Bành T± là
y¬u).
Tuân TØ nói: "Xßa nay vçn chung mµt mñc, loÕi không trái nhau, trß¾c và
sau vçn cùng mµt l¨.." Th§t là ðúng v¾i nhæng quan ni®m khoa h÷c ð¶i nay,
cån cÑ v« lu§t nhân quä, trß¾c nhæng ði«u biªn hóa cüa vÕn v§t do nhæng
ð¸nh lu§t b¤t di b¤t d¸ch chi ph¯i, t× Ðông qua Tây, t× kim t¾i c±. ÐÕi khái: ·
Trung Hoa nß¾c ðªn ðµ "không" thì ðóng giá. — Tây Phß½ng nß¾c ðªn ðµ
"không" cûng phäi nhß v§y. Ngàn nåm v« trß¾c cho t¾i ngàn nåm v« sau, ð¸nh
lu§t này không bao gi¶ thay ð±i hay vßþt ra ngoài l« l¯i trên ðây. Ông ngßþc
cä v¾i M£c TØ, Hu® Thi ðã ðßa ra nhæng ði«u l¥m lÕc (M£c TØ nêu thuyªt:
Thánh nhân không tñ yêu mình giªt trµm cß¾p ch¾ chÆng giªt ngß¶i... Hu®
Thi nói: Núi v¾i vñc cûng b¢ng phÆng nhß nhau...) Ông tôn th¶ Kh±ng TØ,
nhßng sØa ð±i m· mang thêm h÷c thuyªt cüa h÷ Kh±ng. Ông theo ch² "hß

không l£ng l¨ cüa Lão Trang, lña góp sñ cân nh¡c lþi hÕi cüa h÷ M£c, l¤y sñ
"thành th§t sáng su¯t" cüa TØ Tß, MÕnh Kha" r¤t chú tr÷ng ðªn L- là khuôn
phép · bên ngoài. Theo ông con ngß¶i không l- thì không s¯ng, vi®c không
l- thì không thành, nß¾c không l- thì không yên... Lß½ng Khäi Siêu phê bình
Tuân TØ là nhà triªt h÷c theo "chü nghîa l- tr¸!" L- tr¸ tÑc là triªt trung giæa hai
thÑ "ÐÑc tr¸ và Pháp tr¸" có th¬ nói là khuôn kh± cüa thuyªt xã hµi dân chü
trên l¸ch sØ thª gi¾i ngày nay v§y.
Ngoài tß tß· ng triªt h÷c, tß tß· ng vån ngh® cüa ông nhß trên ðây ðã nói
cûng gây nhi«u änh hß· ng cho vån h÷c ð¶i LßÞng Hán (Tây Hán và Ðông
Hán) sau này. Ð¯i v¾i 300 bài thi cüa vån h÷c phß½ng B¡c, ông nh§n ð¸nh r¤t
rõ ràng. Khi v« già · ¦n tÕi phß½ng Nam, ông thß· ng thÑc l¯i vån S· t× âm
ði®u và khuôn kh± cüa nó. Sau này ông t±ng hþp vån ngh® hai mi«n Nam B¡c
thành mµt thÑ tân vån h÷c ð¯i v¾i ð¶i b¤y gi¶ nó m· ðß¶ng cho l¯i phú và
thi nhÕc phú ð©p ð¨ cho hai tri«u ðÕi trên ðây. Ðªn cä chª ðµ giáo døc b¢ng
l¯i h÷c kinh cûng ch¸u änh hß· ng cüa ông næa. Còn thiên Khuyªn H÷c cüa
Tuân TØ bàn v« các quy mô giáo døc, h÷c chª, tß cách giáo sß ta th¤y th§t là
hªt sÑc sâu s¡c, chu ðáo. (Bài này trích d¸ch trong mµt tÕp chí Trung Hoa).

Ph¥n 2 - Chß½ng 1

B¡c Thuµc Th¶i ÐÕI
Nhà Tri®u
B¡c Thuµc L¥n ThÑ Nh¤t
(207-111 trß¾c Công l¸ch)
1) Tri®u Vû vß½ng
2) Tri®u Vån vß½ng
3) Tri®u Minh vß½ng
4) Tri®u Ai vß½ng
5) Tri®u Dß½ng vß½ng
Theo các Vi®t sØ chæ nho và qu¯c ngæ t× xßa ðªn nay, B¡c thuµc chia ra
làm 5 th¶i kÏ, k¬ t× nhà Hán l¤y Nam Vi®t cüa con cháu Tri®u Ðà (111 trß¾c
C.L.) ðªn nåm Khúc Tiên chúa gây n«n tñ chü cho dân tµc chúng ta (906 sau
C.L.).
G¥n ðây nhi«u h÷c giä xét lÕi v¤n ð« này cho r¢ng B¡c thuµc (l¥n thÑ nh¤t)
phäi k¬ t× khi Tri®u Ðà chiªm nß¾c Âu LÕc (207 trß¾c C.L.), chúng tôi cûng
tán thành nh§n ð¸nh này là xác ðáng vì Tri®u Ðà là mµt tß¾ng nhà T¥n, dòng
dõi ngß¶i Trung Qu¯c xâm lång nß¾c ta ð¬ làm thuµc ð¸a thì vi®c ngoÕi thuµc
phäi k¬ t× khi Tri®u Ðà ð£t chân vào ð¤t Vi®t. Ð°ng th¶i, ta phäi bö nhà Tri®u
ra ngoài cu¯n sØ nß¾c nhà m¾i hþp lý. Trái lÕi, coi B¡c thuµc th¶i ðÕi b¡t ð¥u
t× nhà Hán l¤y Ðª qu¯c Nam Vi®t (111 trß¾c C.L.) tÑc là ð£t nhà Tri®u vào
mµt tri«u vua chính th¯ng cüa dân tµc Vi®t Nam.
Chúng tôi ð« ngh¸ chia B¡c thuµc ra làm 5 th¶i kÏ nhß sau này:
-- Th¶i kÏ thÑ nh¤t: K¬ t× Tri®u Ðà thôn tính Âu LÕc (207 trß¾c C.L.) ðªn
nåm 111 trß¾c Công L¸ch con cháu nhà Tri®u b¸ dÑt.

-- Th¶i kÏ thÑ hai: K¬ t× nåm 111 trß¾c C.L. nhà Tây Hán ð£t n«n ðô hµ ·
Giao chï ðªn nåm 40 sau C.L. có cuµc cách mÕng giäi phóng dân tµc do hai
bà Trßng lînh ðÕo. Chúng ta ðßþc mµt th¶i kÏ ðµc l§p tuy ng¡n ngüi t× nåm
40-43 sau C.L..
-- Th¶i kÏ thÑ ba: K¬ t× nåm 43 ðªn nåm 544, nß¾c ta b¸ l® thuµc v« nhi«u
vß½ng tri«u Trung Qu¯c, b¡t ð¥u là nhà Ðông Hán ðªn Nam B¡c Tri«u. Qua
nåm 544 nhà Ti«n Lý ra ð¶i ðªn th¶i H§u Lý Nam Ðª tan rã (602) là th¶i kÏ
tranh thü và v§n ðµng ðµc l§p.
-- Th¶i kÏ thÑ tß: K¬ t× 603 ðªn nåm 906 nß¾c ta thuµc v« nhà Tùy, nhà
Ðß¶ng, sau giai ðoÕn này có Khúc Th×a Dø ba ð¶i, Dß½ng Diên Ngh® 14
nåm, Ki«u Công Ti-n 1 ð¶i, Ngô Quy«n 3 ð¶i và mµt th¶i 12 sÑ quân, cµng
t¤t cä 62 nåm r°i m¾i ðªn Ðinh Tiên Hoàng nh¤t th¯ng nß¾c Nam, T× ðó
ngß¶i Vi®t Nam kª tiªp nhau cai tr¸ l¤y nß¾c Nam.
-- Th¶i kÏ thÑ nåm: TÑc th¶i nhà Minh chiªm cÑ nß¾c ta (1407-1428).

1- Ch² R¨ cüa L¸ch SØ Âu LÕc
Trong khi Vån Lang biªn thành Âu LÕc thì t¤n bi k¸ch ðçm máu và nß¾c
m¡t cüa xã hµi Trung Qu¯c ðã kéo dài trên 600 nåm, dß¾i ð¶i nhà Chu, t× t×
hÕ màn. Nhà T¥n ra ð¶i và n«n th¯ng nh¤t cüa dân Hán thành hình. R°i tri«u
ðÕi T¥n Thüy Hoàng ðã ðánh d¤u l¸ch sØ nß¾c Trung Hoa b¢ng mµt chª ðµ
vô cùng tàn ác. V¾i chª ðµ này ngß¶i ta thi hành mµt chính th¬ tuy®t ð¯i
chuyên chª và bÕo li®t: chôn h÷c trò, ð¯t sách nho ð¬ ngu dân, ð¬ di®t tr×
m¥m loÕn bên trong, xây VÕn Lý v« phß½ng B¡c b¢ng "xß½ng máu cüa hàng
tri®u sinh linh ð¬ ð« phòng "ngoÕi h÷a", dñng cung A Phòng nh¯t ba ngàn gái
ð©p ð¬ t§n hß· ng lÕc thú nhân sinh, tung ra trên 50 vÕn quân v« phß½ng nam
m· rµng cß½ng vñc Hán Tµc..., t¤t cä m÷i sñ vi®c n¥y ð«u ngßþc v¾i quy«n
lþi ðÕi chúng nên binh hùng tß¾ng mÕnh, thành VÕn Lý sau này cûng chÆng
b«n væng ðßþc bao lâu. R°i nhà T¥n ð±, n«n phong kiªn Trung Hoa lÕi mµt
phen næa t½i b¶i nhß tro bøi. Giæa lúc này trên nµi ð¸a, Hán tµc lâm vào thª
biªn thì các quan lÕi · biên cß½ng cûng thay lòng ð±i dÕ.
Nhâm Ngao và Tri®u Ðà cát cÑ b¤y lâu · Nam Häi nghe có loÕn Tr¥n
Th¡ng bên kia giäi Nam Lînh li«n n¦y ý mu¯n l§p riêng mµt tri«u ðình mi«n
Nam và thôn tính Âu LÕc næa. Quý TÜ nåm thÑ 50 (nåm thÑ hai ð¶i T¥n Nh¸
Thª) Nhâm Ngao khi g¥n chªt ðã khuyên Tri®u Ðà lþi døng th¶i c½ dñng n«n
tñ chü · phß½ng Nam. ChÆng bao lâu viên huy®n l®nh Long Xuyên( thuµc
qu§n Nam Häi) ðã ngang nhiên xßng vß½ng, ð±i hai qu§n Quª Lâm và Nam
Häi ra nß¾c Nam Vi®t, chßa phï chí, Tri®u Ðà còn nhìn sang Âu LÕc næa.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc trang 29 có nói khi T¥n m· cuµc Nam chinh An
Dß½ng vß½ng xin qui phøc nhà T¥n vì thª nên Âu LÕc b¸ ð±i ra Tßþng Qu§n.

Cu¯i trang này tác giä V.N.S.L. lÕi nói: "Nåm thÑ 50 ð¶i vua An Dß½ng vß½ng
Tri®u Ðà ðem quân sang ðánh Âu LÕc..."
Theo ch² suy cÑu cüa chúng tôi qua các c± sØ và cä các tài li®u do các
h÷c giä hi®n ðÕi sßu t¥m chÆng th¤y ch² nào nói An Dß½ng vß½ng xin qui
phøc nhà T¥n hªt. Và xem ngay V.N.S.L. ta cûng th¤y ði«u không ±n, vì nªu
An Dß½ng vß½ng ðã qui phøc nhà T¥n thì Tßþng Qu§n cûng nhß Quª Lâm và
Nam Häi ðã ð£t dß¾i quy«n cüa b÷n Nhâm Ngao, Tri®u Ðà r°i, ðâu còn phäi
sau này c¤t quân ði ðánh næa. Phäi chång ðây là mµt sñ mâu thuçn cüa
V.N.S.L.?
Hay ðây chï là mµt sñ th¥n phøc v« tinh th¥n chång?
Cûng không, vì chÆng sách nào nói nhß v§y. Tóm lÕi, ta chï có th¬ tin nhß
trên ðây sau cuµc chinh phøc cüa nhà T¥n, änh hß· ng cüa T¥n chßa ra khöi
ð¤t Quª Lâm và Nam Häi. Vì v§y khi Tri®u Ðà dñng xong nß¾c Nam Vi®t m¾i
lo kiêm tính cä Âu LÕc.
Trß¾c khi xßng vß½ng, Tri®u Ðà truy«n h¸ch ði các cØa äi Hoàng ph¯,
Dß½ng S½n, Hoàng Hác nói r¢ng cuµc biªn loÕn ðang xäy kh¡p n½i, tri«u
ðình xa biên cß½ng, hai qu§n Quª Lâm và Nam Häi c¥n phäi tñ chü ð¬ ð¯i
phó v¾i tình thª. Các qu§n huy®n ð«u hß· ng Ñng. Ðà li«n cho giªt hªt các
quan lÕi cüa nhà T¥n ðã ð£t ra và ðßa tay chân cüa mình lên sau ðó ðem
quân ði ðánh Âu LÕc.
Cuµc chinh phøc Âu LÕc ðªn nay chßa có gì rõ r®t trong các sØ sách. Có
thuyªt nói r¢ng bu±i ð¥u Tri®u Ðà ðánh Âu LÕc b¸ th¤t bÕi sau xin kªt làm
thân gia v¾i An Dß½ng vß½ng. R°i sau này nhân An Dß½ng Vß½ng ch¬nh
mäng vi®c nß¾c. Tri®u Ðà ðem quân ðánh úp. Âu LÕc m¤t, và do cuµc di®t
vong cüa Âu LÕc m¾i näy ra mµt thiên tình sØ ð¥y máu và nß¾c m¡t giæa
Tr÷ng Thüy, con trai Tri®u Ðà và MÜ Châu, con gái An Dß½ng Vß½ng.
Dù sao ta ðã th¤y v« thñc tª An Dß½ng vß½ng m¤t nß¾c. Theo Tß Mã
Thiên "Tri®u Ðà ðem binh uy hiªp biên thùy và l¤y cüa cäi dø d² hai xÑ Mân
Vi®t và Tây Âu LÕc nên sai khiªn ðßþc h÷." Vi®c này xäy ra vào nåm thÑ 9 ð¶i
Hán Cao Ðª.

2- Chính Tr¸ cüa Tri®u Ðà Trên Ð¤t Giao Chï
Sau khi chinh phøc ðßþc Âu LÕc, Tri®u Ðà không áp døng chª ðµ phß½ng
B¡c, ý giä cho r¢ng dân Âu LÕc v¯n khó cai tr¸ h½n dân Nam Vi®t (tÕi Quäng
Ðông và Quäng Tây). Ðà chï chia Âu LÕc ra thành hai qu§n Giao Chï và CØu
Chân. Có l¨ qu§n Giao Chï g°m hªt ð¸a ph§n B¡c Vi®t và mµt ph¥n ð¤t phía
Nam tïnh Quäng Tây næa. — m²i qu§n, Ðà ð£t mµt quan Ði¬n SÑ ð¬ coi vi®c
chính tr¸, hành chính, mµt quan Tä tß¾ng coi vi®c quân sñ, còn các quý tµc
bän xÑ vçn giæ ðßþc thái ¤p và tr¸ dân nhß cû. Con cháu cüa Thøc Phán ·

ð¤t Tây Vu, trung tâm ði¬m Loa thành vçn ðßþc xßng vß½ng (Tây Vu vß½ng)
và ðßþc bi®t ðãi h½n cä. Chª ðµ Tri®u thuµc xét nhß v§y không có gì là quá
kh¡t khe và không thay ð±i ð¶i s¯ng cüa dân tµc LÕc Vi®t là bao nhiêu v« các
phß½ng di®n. Chúng tôi nói nhß v§y không phäi là vì cån cÑ vào ch² Tri®u
Ðà ðóng kinh ðô · Phiên Ngung (Quäng Tây) và t§p trung hªt thäy các hoÕt
ðµng chính tr¸, quân sñ và kinh tª · ðây, mà xét v« chính tr¸ cüa Giao Chï và
CØu Chân. Hai xÑ này bây gi¶ v« chª ðµ thñc tª chï là hai xÑ phø dung cüa
Ðª qu¯c Nam Vi®t · dß¾i quy«n h÷ Tri®u, Giao Chï vçn giæ ðßþc ð¥y ðü các
cá tính qu¯c gia, tinh th¥n c¯ hæu cüa nó. LÕi nhân cuµc thay trò ð±i cänh
hai xÑ này ðßþc thêm sñ m· mang kinh tª và ch¤n hßng nông nghi®p. Ði«u
ðó phäi nh§n là có lþi cho dân bän ð¸a.
Và tuy sØ sách không nói nhi«u v« vi®c cai tr¸ dß¾i th¶i Tri®u Ðà hay d·
thª nào · ð¤t Giao Chï nhßng ta tin ch¡c r¢ng h÷ Tri®u ðã ð¯i ðãi dân Giao
Chï không khác gì v¾i nhân dân hai qu§n Quª Lâm, Nam Häi. H÷ Tri®u coi
Giao Chï và CØu Chân là giang s½n riêng cüa mình không nhß nhà Hán, nhà
Ðß¶ng trß¾c và sau ðó ðã có sñ phân bi®t Trung Hoa ngoÕi di và do sñ phân
bi®t này các quan lÕi Tàu nh¶ ch² tri«u ðình xa biên cß½ng tha h° vét ð¥y túi
tham, vì v§y mà máu và nß¾c m¡t cüa chúng ta ðã ð± ra r¤t nhi«u. Trái lÕi Ðà
mu¯n các ð¤t ðai cüa Ðª Qu¯c Nam Vi®t mÕnh và tiªn bµ ð¬ sñ nghi®p cüa
ông · phß½ng Nam ðßþc væng vàng và lâu b«n.

3- Nam Vi®t và Tây Hán
Nam Vi®t lúc b¤y gi¶ ðã mÕnh v« quân sñ, v« chính tr¸ Nam Vi®t cûng thiªt
l§p ðßþc m÷i qui mô, khiªn Hán tri«u phäi th¡c m¡c. Ði«u này r¤t d- hi¬u vì
Tri®u Ðà không nhæng là mµt nhà tß¾ng có tài mà lÕi còn là mµt nhà chính tr¸
khôn ngoan sâu s¡c, nªu so sánh ông v¾i nhæng ngß¶i ð°ng th¶i tÕi Trung
Qu¯c, có l¨ ông cûng không thua kém ai. (Xem cách Ñng ð¯i, tiªn thoái sau
này giæa ông v¾i Løc giä, phái viên cüa Hán tri«u cØ sang Nam vi®t). Ông lo
m· mang Nam Vi®t møc ðích không ch¸u l® thuµc v« Trung Qu¯c, gây c½ s·
riêng có ðü tính cách ðµc l§p giæa lúc Lßu Bang bên Tàu ðánh ð± nhà T¥n
dñng nên nhà Tây Hán. Nhân tâm Trung Qu¯c hß¾ng cä vào h÷ Lßu nhß mµt
cÑu tinh vì ðã t× lâu h÷ b¸ ngµt ngÕt trong cái không khí "bÕo T¥n". L¥n này
v¾i ngß¶i anh hùng ð¤t Bái n«n th¯ng nh¤t lînh th± và sñ th¯ng nh¤t nhân
tâm m¾i có hi®u lñc th§t sñ, do ðó Tri®u Ðà 13 nåm sau ðành ch¸u xßng th¥n
v¾i Hán chúa.
Nåm „t T¸ (196 trß¾c Công L¸ch ) Hán Cao T± phái Løc Giä sang chiêu dø
phß½ng Nam. Nhà Tri®u b¤y gi¶ ðã ra ð¶i ðßþc 12 nåm r°i và nhà Hán cûng
ðßþc 11 nåm. Trong cuµc g£p gÞ Hán sÑ ðã có mµt giai thoÕi nhß sau: Tri®u
ng°i thän nhiên khi sÑ Hán t¾i. Løc Giä v¯n là tay chính khách ngoÕi giao r¤t
có tài nhßng trß¾c thái ðµ kiêu cång cüa h÷ Tri®u, ông vçn bình tînh. Ông

nói: "Nhà Vua hÆn rõ Hán ðª bây gi¶ ðã bình ð¸nh ðßþc toàn cõi Trung
nguyên, thª lñc ra sao không phäi bàn. M° mä và bà con thân thích cüa nhà
Vua · cä châu Chân Ð¸nh, nay nhà Vua không ch¸u thø phong, không tiªp
sÑ, cái hÕi trß¾c m¡t hÆn nhà Vua cûng trông th¤y..." Vû vß½ng th¤y l¶i sÑ giä
quyªt li®t tuy cách di-n tä ði«u lþi hÕi vçn m«m dëo li«n ni«m n· bß¾c
xu¯ng tiªp sÑ cß¶i mà nói r¢ng: "Tiªc thay ta không kh· i nghi®p · Trung
Qu¯c!".
Do cØ chï này ta hi¬u Tri®u Ðà b¤y gi¶ trong thâm tâm cûng th¤y r¢ng dù
sao Hán vçn mÕnh h½n Nam Vi®t. Hán chï c¥n sñ th¥n phøc cüa phß½ng
Nam ð¬ Trung Qu¯c có mµt uy thª v« tinh th¥n ð¯i v¾i các ngoÕi biên mà
thôi. Thñc ra Hán cûng chÆng mong ðòi höi và bó buµc gì h½n, Hán v×a gây
dñng sñ nghi®p, thª còn ðang hång, ch¯ng lÕi Hán chï có hÕi, hu¯ng h° Nam
Vi®t so v¾i Hán tri«u vçn có th¬ thua cä lßþng lçn ph¦m.
Cuµc bang giao Hán Vi®t êm ð©p ðßþc mµt th¶i, ðªn nåm M§u Ng÷ (185
trß¾c C.L. ) Hán Cao T± qua ð¶i, tri«u chính nhà Hán träi qua mµt cuµc
khüng hoäng. Vþ Cao T± là Lã H§u cß¾p ngôi cüa Hu® Ðª. Chính sñ ngØa
nghiêng Lã H§u nghe l¶i dèm pha bãi bö vi®c thông sÑ v¾i Vû vß½ng lÕi còn
ra l®nh c¤m ngß¶i Hán không ðßþc buôn bán ð° vàng, ð° s¡t và các døng cø
canh nông v¾i dân Nam Vi®t. Tóm lÕi m÷i vi®c giao d¸ch v« chính tr¸ và kinh
tª ð«u ðoÕn tuy®t hªt.
Vû Vß½ng l¤y làm b¤t bình, ng¶ Trß¶ng Sa vß½ng thêu d®t ði«u kia n÷ v¾i
Lã H§u, mµt m£t tñ xßng là Nam Vi®t Hoàng Ðª (M§u Ng÷ nåm 25 tÑc nåm 5
ð¶i Hán Cao H§u), ð¬ tö ý ðÑng ra ngoài vòng l® thuµc cüa Hán tri«u, mµt
m£t c¤t quân ðánh vào qu§n Tràng sa là khu vñc cai tr¸ cüa Tràng Sa vß½ng
(Qu§n Tràng Sa · vào ð¸a hÕt H° Nam bây gi¶, ch¡c là n½i giáp gi¾i cüa ð¤t
Nam Vi®t ).
Phän Ñng ðó kích thích Hán tri«u khá mÕnh nên hai nåm sau là nåm Canh
Thân, Cao H§u phái Long Lân h¥u Chu Táo ðem quân qua Nam Vi®t trä thù.
Thüy th± phß½ng Nam không thích hþp v¾i Hán quân, nên h÷ ¯m ðau, chªt
hÕi r¤t nhi«u. V« chiªn sñ quân Hán cûng không tiªn ðßþc bß¾c nào ðáng k¬.
K¸p t¾i Cao H§u m¤t (nåm 180 trß¾c C.L.) Hán tri«u xét vi®c Nam chinh
không lþi li«n ra l®nh bãi binh. Vû Vß½ng b¤y gi¶ nh¤t th¯ng phß½ng Nam,
sau vø này uy danh càng l×ng lçy. H÷ Tri®u t× ðó ðàng hoàng dùng m÷i nghi
thÑc Hoàng Ðª nhß¶ng nhß sánh ðôi v¾i Hán Ðª · Trung Qu¯c.
H÷ Lã m¤t, Hán Vån Ðª lên ngôi, cuµc bang giao B¡c Nam lÕi tiªp tøc. Sñ
th¥n phøc cüa Ðª Qu¯c Nam Vi®t thu· ðó r¤t quan h® cho uy tín cüa các
vß½ng tri«u Trung Qu¯c, dß¶ng nhß vß½ng tri«u nào không có Nam Vi®t
trong vòng l® thuµc cüa mình thì vß½ng tri«u ðó không rõ r®t là chúa t¬ b¯n
phß½ng, m£c d¥u "Thiên Tri«u Trung Qu¯c" vçn coi khinh dân tµc mi«n Nam
là "Nam man" cûng nhß ðã g÷i gi¯ng ngß¶i bên kia VÕn Lý trß¶ng thành là

Hung Nô hay "Phiên Ngung" ho£c "Rþ H°". Sñ mi®t th¸ ðó ðã tö rõ cái tính
kiêu ngÕo cüa vß½ng tri«u Trung Qu¯c tuy ngay trong th¶i ðó và sau này, l¸ch
sØ t×ng chÑng dçn nhi«u phen, vß½ng tri«u Trung Qu¯c ðã th¤t c½ lÞ v§n và
ðiêu ðÑng vì b÷n "man di m÷i rþ" ðó: Mông c± chiªm Trung Hoa, Mãn Thanh
vào làm vua Trung Qu¯c, Lý Thß¶ng Ki®t nh§p T¯ng, Tr¥n Hßng ÐÕo bÕi
nguyên, Nùng Trí Cao ðánh chiªm Hoa Nam V..V....
Hán tri«u lÕi phái Løc Giä sang Nam Vi®t và biªt r¢ng xÑ này dß¾i quy«n
ði«u khi¬n cüa mµt danh tß¾ng xßa kia cüa Trung Qu¯c luôn m¤y chøc nåm
ðã càng ngày càng mÕnh, hu¯ng h° vàng thau ðã có phen thØ lØa, v§y áp
døng mµt giäi pháp chính tr¸ có lþi h½n là mµt giäi pháp quân sñ.
R°i Løc Giä mang mµt bÑc th½ có nhæng l¶i l¨ r¤t nhûn nh£n, nh¶ v§y mà
ðôi bên Hán Vi®t lÕi n¯i tiªp cuµc hoà hiªu.

4- Xã Hµi Vi®t Nam Dß¾i Th¶i Tri®u Ðà
Tri®u Vû Vß½ng m¤t nåm Giáp Thìn (137 trß¾c C.L.) làm vua ðßþc 70 nåm,
th÷ 121 tu±i. Sñ nghi®p cüa Vû Vß½ng thª nào, t¾i nay L¸ch SØ không có biên
chép rõ r®t l¡m, ngay cä sñ nghi®p cüa các Vua ð¶i H°ng Bàng.
Ta chï biªt ðÕi khái r¢ng dß¾i th¶i Tri®u Ðà, m÷i t± chÑc chính tr¸, kinh tª,
xã hµi và vån hóa cüa Nam Vi®t ð«u r§p theo ðúng khuôn kh± cüa Trung
Qu¯c.
V¾i Tri®u Ðà ta th¤y xã hµi Vi®t Nam b¡t ð¥u tiªn do sñ phát tri¬n v« nông
nghi®p nh¶ sñ cäi thi®n cüa ngh® thu§t canh tác trß¾c ðây còn quá thô s½
(ngh« sån b¡n, chài lß¾i b¤y gi¶ vçn còn th¸nh). H÷ Tri®u nh§p cäng lßÞi c¥y
s¡t ð¬ thay cho lßÞi cu¯c b¢ng ðá trau, cho dùng trâu bò thay vào sÑc ngß¶i,
ðem gia súc t× Tàu qua ð¬ m· mang vi®c chån nuôi, nh¶ v§y mà sinh sän
lßþng tång gia g¤p bµi ; sñ phát tri¬n v« vån hóa, chính tr¸, quân sñ cûng do
cái bän lînh h½n ngß¶i cüa h÷ Tri®u ðã thúc ð¦y dân tµc Vi®t Nam lên mµt
bß¾c ðáng k¬, nªu ta nh¾ r¢ng dß¾i ð¶i H°ng Bàng ngß¶i Vi®t Nam vçn chßa
thoát ly hÆn tình trÕng bán khai, m÷i ði«u còn · trình ðµ r¤t th¤p kém trß¾c
khi nß¾c ta nµi thuµc v« phß½ng B¡c.
Sñ tiªn hóa v« các phß½ng di®n trên ðây tuy còn ít öi nhßng cûng ðã làm
näy n· ít nhi«u ý thÑc qu¯c gia cüa ngß¶i Vi®t, nh¤t là sau nhæng cuµc xô
xát b¢ng quân sñ và ngoÕi giao v¾i Hán tri«u trong th¶i Lã H§u c¥m quy«n. Ý
thÑc qu¯c gia ðó qua các tri«u ðÕi sau càng thêm mÕnh do nhæng cuµc ðäo
lµn chính tr¸ · Trung Qu¯c và trên ð¤t Vi®t. Ý thÑc qu¯c gia còn näy n· trong
nhæng giai ðoÕn ngß¶i Vi®t ðµc l§p, tñ chü và tñ cß¶ng næa. Tóm lÕi, ta có
th¬ nhìn nh§n ngß¶i c¡m cái m¯c ð¥u tiên trên ðß¶ng tiªn hóa cüa chúng ta
là tß¾ng Tri®u Ðà. Còn nói r¢ng dân Vi®t có nên biªt ½n sñ nghi®p cüa Tri®u
Ðà hay không thì ta th¤y r¢ng h÷ Tri®u ðã mang hªt tài nång thi th¯ trên ð¤t

Vi®t chï do mµt chü trß½ng kiªn tÕo mµt giang s½n giàu mÕnh cho mình và
cho con cháu ch¾ h÷ Tri®u ðâu có ý phøng sñ mµt d¸ tµc.

5- Nhæng Vua Kª Nghi®p Tri®u Ðà
V¾i nhæng trang trên ðây, ta th¤y Tri®u Ðà khôn ngoan, tài giöi thª nào,
ði«u này không ai ch¯i cãi, nhßng ðªn ð¶i con cháu tiªc thay lÕi quá ð¾n
hèn. Ta than cho h÷ Tri®u ðã d¥y công xây dñng mµt ðª qu¯c có uy thª tÕi
phß½ng Nam, ðßþc Trung Qu¯c kiêng n¬, bi®t xØ thì ta lÕi không khöi bu°n
cho dân tµc chúng ta v×a bµc kh· i ðßþc mµt giai ðoÕn lÕi b¸ Trung Qu¯c
nhân sñ b¤t lñc cüa con cháu Tri®u Ðà mà ðè b©p ngay xu¯ng.
Vû Vß½ng truy«n ngôi cho cháu ðích tôn là H°, con trai Tr÷ng Thüy và MÜ
Châu tÑc là Tri®u Vån vß½ng, tÕi v¸ ðßþc 12 nåm. Vån Vß½ng tính tình nhu
nhßþc, tài nång th¤p kém lên ngôi ðßþc hai nåm thì b¸ quân Mân Vi®t (Phúc
Kiªn) xâm lång mi«n biên cß½ng. Vì không ðü sÑc ch¯ng ch÷i ðßþc v¾i quân
Mân Vi®t, Vån Vß½ng li«n phái ngß¶i sang c¥u cÑu Hán tri«u, Hàn An Qu¯c
và Vß½ng Khôi ðßþc l®nh Hán Ðª ðem quân ðánh Mân Vi®t. Quân Mân Vi®t
khiªp uy Hán tri«u sinh nµi phän, giªt qu¯c vß½ng l¤y ð¥u dâng nµp. Nam
Vi®t tránh ðßþc cái h÷a Mân Vi®t thì lÕi l¥n ði vào mµt m¯i nguy khác, nghîa
là do sñ lµn xµn giæa Nam Vi®t và Mân Vi®t, nhà Hán hi¬u r¢ng con cháu
Tri®u Ðà b¤t lñc li«n nghî ngay ðªn vi®c chiªm n¯t mänh ð¤t phß½ng Nam ð¬
m· rµng cß½ng vñc Ðª Qu¯c. Ta có th¬ tin r¢ng Hán tri«u khi ðó ch¡c là
mÕnh l¡m nên quân Hán chßa t¾i Mân Vi®t thì bên trong hàng ngû quân Mân
ðã có sñ r¯i loÕn và sau ðó có cuµc nµi phän. Sau vø Mân Vi®t b¤y gi¶ chÆng
m¤t ð¤t ðai thì cûng ít nh¤t phäi xßng th¥n, tÑc là l® thuµc v« Hán, Hán Ðª
li«n tính chiªm n¯t Nam Vi®t, xét c½ hµi lúc b¤y gi¶ vô cùng thu§n ti®n. Khi
Tri®u Ðà còn s¯ng Hán Ðª có bao gi¶ dám nghî t¾i vi®c này.
Giäi quyªt xong v¤n ð« Mân Vi®t, Hán Ðª phái luôn ngß¶i Trang Trþ sang
dø Tri®u Vån Vß½ng vào ch¥u. Ai mà không nh¾ cái l¯i vua chß h¥u vào ch¥u
Thiên TØ th¶i Xuân Thu chiªn qu¯c! Th¶i ðó là mµt th¶i ðÕi loÕn, vua chÆng
ra vua (th¶i Ðông Chu khi s¡p tàn) tôi chÆng ra tôi, tr§t tñ xã hµi ðäo ðiên,
mÕnh ðßþc yªu thua, l¾n hiªp bé, cho nên có tøc t¾i ch¥u h¥u Thiên tØ (
phong tøc này chï áp døng cho b÷n nhßþc ti¬u) nhà vua không ðªn ch¥u thì
phäi cho con ði thay thª ð¬ tö lòng trung tín, ðó là không k¬ chuy®n xßng
th¥n nÕp c¯ng hàng nåm theo thß¶ng l®. Ngß¶i làm con tin có khi b¸ giæ lÕi 5
hay 10 nåm không ðßþc quay v« xÑ s· , tr× d¸p may có cuµc biªn c¯ · chính
qu¯c. L® ðó ðªn ð¶i Hán vçn còn truy«n lÕi ; Hán Ðª ðòi Tri®u Vån Vß½ng
sang ch¥u xem Nam Vi®t có phän Ñng gì chång và nªu không có phän Ñng
tÑc là Nam Vi®t ch¸u hoàn toàn l® thuµc vào Trung Qu¯c. Tri®u Vån Vß½ng
ß½n hèn, nhu nhßþc t¤t nhiên không dám trái ý "Thiên tri«u" còn qu¥n th¥n
cüa nhà vua khi ðó r¤t là lúng túng. Ngß¶i ta nh¾ lÕi Tri®u Vû Vß½ng lúc còn

s¯ng ðã nói: "Th¶ nhà Hán cho ðü l®, ch¾ nên sang ch¥u vì sang ch¥u ít có c½
v«". Nghîa là ð¯i v¾i Hán phäi xØ theo l¯i "kính nhi vi-n chi".
Cñc chÆng ðã, Vån Vß½ng phái Thái tØ Anh T« ði thay. Anh T« · luôn tÕi
ð¤t Hán 10 nåm có th×a, trong khi ðó Hán tri«u tha h° làm mßa n¡ng v¾i
tri«u ðình Nam Vi®t. Nåm Bính thìn tÑc nåm 125 trß¾c Công l¸ch, Vån Vß½ng
m¤t, Anh T« m¾i ðßþc quay v« quê hß½ng ð¬ n¯i ngôi.

6- Ðª Qu¯c Nam Vi®t Søp Ð±
Mß¶i nåm s¯ng trên ð¤t Hán, Anh T« có dan díu v¾i mµt cô gái ðiªm · ð¤t
Hàm Ðan tÑc là Cù Th¸. Sau này, Anh T« tr· nên Tri®u Minh Vß½ng, Cù Th¸
cûng theo v« Nam Vi®t. Minh Vß½ng cûng chï · ngôi ðßþc 12 nåm thì th·
h½i cu¯i cùng nåm M§u thìn (113 trß¾c C.L.). Con là Thái tØ Hßng lên thay
thª giæa bu±i ¤u niên. Cù Th¸ ðßþc tôn làm thái h§u ðóng vai chï ðÕo cho
Tri®u Ai Vß½ng.
Hán tri«u lúc này r¤t chåm chú ðªn nµi tình Nam Vi®t, dî nhiên vì Nam
Vi®t là miªng m°i ngon, th¸t béo. C½ hµi t¯t ðã ðªn b· i Ai Vß½ng ðã kém,
con cûng lÕi chÆng h½n gì cha, cháu lÕi ðang · trong vòng th½ dÕi. Thäm hÕi
h½n næa, chính sñ Nam Vi®t lÕi có ngß¶i ðàn bà chen vào, tri«u th¥n lÕi thiªu
kë xu¤t s¡c. Hán tri«u nghî ngay ðªn vi®c l¤y hÆn Nam Vi®t. L¥n này vi®c
thôn tính có th¬ ch¡c ch¡n và d- dàng h½n, không phäi c¥n ðªn binh ðao.
Cûng nåm M§u Thìn ¤y, Hán Ðª phái sÑ giä An Thiªu Quý sang Nam Vi®t dø
Ai Vß½ng sang ch¥u, b÷n Chung quân bi®n sî, làm chÑc Gián ngh¸ ÐÕi phu
sang tuyên cáo l¶i dø ¤y. Theo kª hoÕch b÷n Ngøy th¥n làm dûng sî phø tá
ð¬ quyªt ð¸nh; V® úy Lµ Bác ÐÑc ðem binh ðóng · ð°n Quª Dß½ng ðþi hi®u
l®nh cüa sÑ giä, giæ nhi®m vø h§u t§p. Quân ðµi tiên phong do Hàn Thiên
Thu và Cù NhÕc (em Cù th¸) ði«u khi¬n, tiªn vào cõi Nam Vi®t ðánh phá các
¤p nhö cách thành Phiên Ngung 40 d£m...
Tóm lÕi, mßu cüa Hán tri«u là ðem vua Nam Vi®t và thái h§u ra khöi b¶
cõi, r°i chiêu hàng tri«u ðình Nam Vi®t, nªu không xong thì quân ðµi sÆn
sàng t§p công ngay tÑc kh¡c. Vi®c ðánh phá cüa Hàn Thiên Thu có ý tiên báo
tri«u ðình Nam Vi®t chính sách cüa Hán Ðª, nªu Nam Vi®t không ch¸u khu¤t
phøc.
An Thiªu Quý là nhân v§t thª nào, và có quan tr÷ng chång? Y là tình nhân
cüa Cù th¸ thu· trß¾c khi Cù th¸ còn là kÖ næ. Y xin lãnh sÑ mÕng ðó, do hai
møc ðích công và tß. R°i nhæng vi®c gì phäi ðªn ðã ðªn: H¢ng ngày y ra vào
cung c¤m tß thông v¾i Cù th¸ không k¬ là ði«u ngang tai chß¾ng m¡t ngß¶i
Nam Vi®t. Y lÕi xúi m© con Ai Vß½ng ðem Nam Vi®t dâng nhà Hán, vi®c này
ðßþc m© con Ai Vß½ng hß· ng Ñng.

Nhßng mµt ngß¶i ðã không ch¸u cái trò "V« Hán" ¤y, là Thái phó Læ Gia.
Ông là mµt kë huân th¥n cüa h÷ Tri®u, làm quan träi 3 ð¶i vua, con cháu t¾i
70 ngß¶i dñ chính. Ông khuyên can m© con Ai Vß½ng nhi«u l¥n không
chuy¬n li«n truy«n h¸ch ði kh¡p n½i t¯ cáo nhân dân ý ð¸nh dâng nß¾c cüa
Cù th¸ và Ai Vß½ng, cùng mßu mô sâu ðµc cüa tri«u Hán. Li«n ngay ðó, ông
h÷p ðÕi th¥n ðem c¤m binh vào tr× An Thiªu Quý và m© con Cù th¸, trong khi
b÷n này sØa soÕn lên ðß¶ng....Ông l§p con trß· ng Minh Vß½ng là Hoàng tØ
Kiªn ÐÑc, con bà Thu§t Dß½ng dòng dõi Vi®t, lên làm vua tÑc là Dß½ng
Vß½ng. Cuµc ðäo chánh v×a xong, thì ngoài biên gi¾i quân Hán Vi®t ðã chÕm
trán nhau, Hàn Thiên Thu tØ tr§n. Læ Gia cho gói c¶ Tiªt cüa sÑ giä trä v« nhà
Hán, và viªt th½ nói khéo ð¬ tÕ tµi, m£t khác ông chia quân ðóng giæ các n½i
hi¬m yªu.
Mùa ðông nåm Canh Ng÷ (111 trß¾c T.C.) Phøc Ba tß¾ng quân, Lµ bác
ÐÑc và Dß½ng Bµc ðem 9.000 binh chia làm 5 ðÕo, ° Õt kéo sang Nam Vi®t.
Lµ Bác ÐÑc dùng ðß¶ng Dñ Chß½ng ði xu¯ng Hoành Ph¯. Qua thuy«n
Tß¾ng quân là Nghiêm và HÕ LÕi Tß¾ng quân là Giáp, ra Linh Lang vßþt Ly
Thüy ðªn Thß½ng Ngô, Tri Nghîa H¥u là Quí l¤y quân DÕ Lang qua sông
Trß¶ng kha cùng vây ðánh Phiên Ngung.
Hán quân trß¾c hªt hãm ðß¶ng T¥m Thiªp thuµc Quäng Ðông, phá Bªn
Ðá cüa Læ Gia, cß¾p ðßþc thuy«n thóc cüa Nam Vi®t. Bác ÐÑc ðem tµi nhân
· Ba Thøc h½n 1000 tiªn sau, trong khi Dß½ng Bµc vây kín m£t Ðông Nam
kinh ðô Nam Vi®t. Bác ÐÑc t¾i phong töa m£t Tây B¡c. Trong lúc này Tri«u
ðình Nam Vi®t hªt sÑc ch¯ng ðÞ, sau ð¸ch quân phá ðßþc thành và phóng
hoä kh¡p n½i, thành m¤t dân phäi ra hàng.
Thß½ng Ngô vß½ng Tri®u Quang cùng h÷ v¾i vua Nam Vi®t và quan Giám
· Quª Lâm là Cß Ông cûng xin giäi giáp. M¤y ðÕo quân Hán cüa HÕ LÕi,
Qua Thuy«n và quân DÕ Lang cüa Tri Nghîa H¥u chßa t¾i, Nam Vi®t ðã m¤t.
Vua Kiªn ÐÑc bö chÕy ra b¬ xu¯ng thuy«n ði v« phiá Tây. Hi®u Uý Tß Mã là
Tô Hoàng ðu±i theo b¡t ðßþc Kiªn ÐÑc. Vi®t Lang, Ð² Kª b¡t ðßþc Læ Gia.
Nam Vi®t phút ch¯c tan tành, vua tôi b¸ giªt, nåm ðó là nåm 111 trß¾c Công
l¸ch. Vì cuµc bÕi tr§n này, Nam Vi®t r½i vào vòng nô l® cüa Trung Qu¯c và b¸
ð±i ra làm Giao Chï Bµ, chia ra 9 qu§n trñc thuµc quy«n cai tr¸ cüa quan lÕi
Trung Qu¯c. (Theo ch. Patris, Dß½ng Vß½ng và m© b¸ chªt trong cung c¤m khi
Hán quân hãm thành).
Nhi«u nhà viªt sØ hay phê bình nhân v§t L¸ch sØ ðã t×ng lên tiªng kªt án
ho£c mÕt sát Cù Th¸, cho r¢ng m© con Cù H§u ðã ðßa lÕi cho ngß¶i Vi®t cái
h÷a m¤t nß¾c. Ý kiªn ðó thiªt tß· ng quá kh¡c khe, tuy Cù H§u không hÆn là
vô tµi ð¯i v¾i ngß¶i Vi®t. Theo giáo lý Kh±ng MÕnh, Cù H§u phäi th¶ ch°ng
nuôi con ð¬ kª nghi®p tiên t±. V« phß½ng di®n xã hµi, ð¸a v¸ cüa th¸ lÕi vô
cùng quan h® vì là kë phø ðÕo cho thiªu quân. Nªu tri«u ðình Nam Vi®t

chÆng th×a nh§n cái ßu thª tuy®t ð¯i cüa Cù Th¸, Cù Th¸ ðâu có th¬ dñ vào
qu¯c chính. Chï hi«m ngß¶i ðàn bà này ð¥u óc quá t¥m thß¶ng nên không ý
thÑc ðßþc cái ð¸a v¸ cao quí cüa mình, chï biªt nghe theo tiªng g÷i cüa ái
tình. Ngoài ra, th¸ tß· ng mµt cách ð½n giän r¢ng mình là ngß¶i Hán, nay có
c½ hµi ðem nß¾c Vi®t sáp nh§p vào ð¤t Hán là làm ðßþc mµt vi®c ái qu¯c
hu¯ng h° vi®c này lÕi còn do áp lñc cüa tình nhân næa. Xét cho phäi, vi®c t°n
vong cüa Nam Vi®t b¤y gi¶ là do th¶i thª và chï nên quy trách nhi®m vào
ðám ngß¶i lãnh ðÕo Nam Vi®t mà thôi.
Chúng ta ai mà không th¤y t× Tri®u Vån vß½ng, Minh Vß½ng, Ai Vß½ng
ðªn Dß½ng Vß½ng thñc lñc Nam Vi®t m²i ngày mµt kém, do chính sñ suy bÕi
d¥n, nhân tài không có. Sñ yªu hèn ðó là h§u quä cüa m¤y ti«n tri«u liên tiªp.
Tri«u ðình Hán m²i ngày mµt mÕnh thì trái lÕi hùng khí phß½ng Nam lÕi sút
kém d¥n. T¬ tß¾ng Læ Gia và ðám tri«u th¥n dß¾i ð¶i Dß½ng Vß½ng, lòng
trung quân ái qu¯c có l¨ có th×a nhßng tài kinh bang tª thª quä ðã thiªu sót.
Con thuy«n møc nát ¤y t¤t nhiên phäi tan tành trß¾c c½n gió dæ. Nªu quy tµi
l²i cho ngß¶i ðàn bà goá vô hÕnh và ðÑa trë th½ ngây chÆng hóa nhæng ông
mû cao áo dài cüa luôn m¤y tri«u không có trách nhi®m gì chång? Ð¤y là ý
kiªn riêng cüa chúng tôi, nhßng ð¬ so sánh hai quan ni®m c± kim trß¾c các
biªn chuy¬n cüa l¸ch sØ, chúng tôi xin dành ít l¶i phê bình cho cø CØ Dß½ng
Bá TrÕc và sØ th¥n Ngô th¶i Sî qua các dòng dß¾i ðây:
Nß¾c nào cûng có sØ,
Chuy®n xßa ghi chép ð«u hoang ðß¶ng,
Nß¾c ta có nß¾c t× bao gi¶?
H÷ vua ð¥u hªt là H°ng Bàng.
Truy«n r¢ng vua l¤y bà Âu C½,
Con vua Thüy T« là nghîa gì?
Con r°ng cháu tiên ðë tråm trÑng,
Bi¬n non hai ngä chia ðß¶ng ði, Nß¾c mình lúc ¤y chßa có sØ,
Ngß¶i sau thu§t lÕi l¡m ch² kÏ,
Th¥n quy«n th¶i ðÕi tß tß· ng thª,
Càng nói ma quï càng không nghî.
Cho hay ti«n nhân thß½ng nß¾c nhï!
Nói quí ngß¶i mình trong qu¯c th¬?
Nhß ngß¶i Nh§t k¬ gi¯ng Thiên Hoàng,
Nhß ngß¶i Tàu khoe gi¯ng Hoàng ðª.
B¤y gi¶ chia nß¾c mß¶i nåm khu.
Phong châu mµt xÑ là kinh ðô.
Nam giáp H° tôn, tây Ba thøc,
Ðông bi¬n, B¡c ðªn Ðµng Ðình h°.
CÑ trong bän ð° th§t không sai,
Nß¾c ta r¥y giáp Quäng ðông, tây,

Xßa là mµt nß¾c tß· ng cûng phäi,
B¶ cõi ba ph¥n nay m¤t hai.
Thøc phán, Tri®u Ðà hai vua sau,
Ngß¶i · Âu LÕc, ngß¶i Phiên Ngung,
Hþp v¾i nß¾c mình xáp làm mµt,
Dñng thành nß¾c l¾n trên ð¸a c¥u,
Phäi chång giang s½n có hào ki®t,
T¤c vàng t¤c ð¤t ð×ng cho Tàu.
Sau g°m Chiêm Thành l¤y Chân LÕp,
Vçy vùng bi¬n Á nhß¶ng ai ðâu,
Tiªc thay con cháu hai nhà này,
Gi¤y ngß¶i lØa ngß¶i ð¯t ðang tay,
Ngß¶i thì yêu con, kë mê vþ,
Nß¾c ðã g¥n m¤t còn chßa hay,
Nö rùa thành ¯c, khéo bày ð£t,
Cho hay Thøc Phán ngß¶i huy«n ho£c,
Giæ gìn thành quách nh¶ binh oai,
Tr¤n áp nh½n tâm mßþn th¥n thu§t,
Ông cha thì thª! con cháu ngu.
Vô phúc ðë phäi nàng MÜ Châu,
N£ng tình g¯i ð®m, nh© xã t¡c,
H¾ hênh ðem nß¾c cho quân thù.
Tri®u Ðà ngß¶i B¡c sang làm vua,
Khai hóa ngß¶i mình công cûng to,
L- giáo phong tøc cüa Trung Qu¯c,
Du nh§p Nam th± t× b¤y gi¶.
Tµi v¾i nß¾c mình cûng nhà Tri®u,
Vua hi«n không có, nß¾c li«n yªu.
Kªt cuµc, Minh vß½ng l¤y vþ Tàu.
Ðem cä non sông làm quà biªu.
Quân gì bán nß¾c, hß là hß!
L¸ch sØ nß¾c mình t× ðây nh¾.
V« sau Ðinh, Lê l§p qu¯c lÕi,
Ð¤t nß¾c còn có nhß bây gi¶.

7. Bàn v« công tµi cüa Thái phó Læ Gia, Ngô Th¶i Sî viªt:
"... Læ Gia c¥m quy«n mµt nß¾c, n¡m giæ vi®c binh t× trong ðªn ngoài
Cung phü, ðâu chÆng thuµc quan Chüng t¬, Giä sØ Læ Gia là mµt kë sánh
su¯t, canh phòng c¦n m§t, khám xét g¡t gao: nhæng l¶i · sÑ quán không l÷t
ðßþc vào cung, nhßng hÕng ð¢ng t¥n không ðßþc vßþt ra khöi cØa, r°i h§u lð¬ tiªp sÑ giä, nhún l¶i ð¬ ðáp vua Hán, b« ngoài tö lòng kính th¶ nß¾c l¾n,

b« trong làm væng công cuµc phòng b¸ ð¬ ch¯ng cuµc chinh phøc cüa nhà
Hán, khiªn h÷ biªt trong nß¾c có ngß¶i tài thì dù h÷ có mu¯n ng¯n nu¯t ði
næa tñ kh¡c cûng phäi ð±i ðß¶ng toan tính. Mà t× ðó m¯i binh tranh cûng
ðªn phäi ng×ng.
"V§y mà Læ Gia ð¬ cho Cù H§u và Thiªu Quý g£p nhau, bêu chuy®n dâm
ô ra kh¡p trong nß¾c, cùng nhau làm thành cái mßu phø thuµc vào nhà Hán.
LÕi trùng trình ngày tháng, bi¬u qua thß lÕi, ðþi ðªn khi h÷ ðã sØa soÕn hành
trang m¾i có thß cän ngån, ti®c rßþu không lành m¾i tính vi®c n±i loÕn! K¸p
lúc quân Hán ðã kéo vào b¶ cõi, không còn biªt xoay mßu tính chß¾c ra sao,
bèn thí vua giªt h§u ð¬ ði g¤p ðªn bß¾c di®t vong! Ðâu lÕi có hÕng ngß¶i lo
nß¾c nhß v§y mà mong làm nên công chuy®n ðßþc?
"V§y th¤y cái cu°ng cüa Cù H§u và cái ngu cüa Læ Gia mà biªt cuµc bÕi
vong cüa h÷ Tri®u ðã gây n«n, xây móng ngay t× lúc Anh T« l¤y vþ và phong
tß¾c r°i ".
Nhßng ðªn mµt ch² khác, sØ th¥n Ngô Th¶i Sî nhß¶ng n¾i tay ð¯i v¾i Læ
Gia và th¬ lßþng cho cái kh± tiªt cüa khách cô trung ¤y:
".....Læ Gia là thª th¥n h÷ Tri®u, ðß½ng lúc chúa th½ ¤u, nß¾c nguy nghi,
ð¯i v¾i nß¾c l¾n không biªt l¤y l- ð¬ th¶, toan tính cái chß¾c giæ nß¾c mình
cho b«n væng thì phß½ng lßþc lÕi l¥m lÞ, bên trong gây nên cái mßu cüa Cù
H§u, bên ngoài ch÷c gi§n vua Hán, r°i không lßþng sÑc, tñ làm cho chóng
bÕi vong! Phiên Ngung không giæ ðßþc, r°i thª nhß ð¤t l· không sao cÑu n±i
ðªn n²i m¤t hªt cä ph¥n ð¤t nß¾c cû cüa vua An Dß½ng trß¾c, khiªn cho cái
khu vñc mà Hoà Tr÷ng ðã dñng ¤y cûng thuµc v« ngß¶i Tàu t× Hán ðªn
Ðß¶ng hàng 5, 6 tråm nåm!
"Truy nguyên ðªn cái vÕ ban ð¥u thì Læ Gia không tránh khöi tµi v§y.
Nhßng ðó ð«u là nhæng vi®c " ðã r°i ". Gia riêng không l¤y ¤n tín nhà Hán
làm vinh, giæ væng cái thuyªt cho nµi phø là không ti®n, không th¬ bäo là
không trí.
"Giªt Thiªu Quý, di®t Thiên Thu, gói trä sÑ tiªt nhà Hán, dàn quân giæ m÷i
n½i hi¬m yªu, rØa sÕch cái tÑc gi§n cho tiên quân · n½i su¯i vàng ; không th¬
bäo là không dûng.
"Bö mµt vua nay lÕi l§p mµt vua khác, chï biªt có con cháu Võ Ðª, xã t¡c
h÷ Tri®u, li«u s¯ng chªt ð¬ giæ l¤y, chÑ không nghî ðªn chuy®n khác ; không
th¬ bäo là không trung.
"Quân tØ bàn ngß¶i nên l¤y t×ng ð¯t mµt. Ðªn nhß bö hi¬m yªu làm m¤t
nß¾c, ðành r¢ng Gia vçn ð¡c tµi v¾i nhà Tri®u. Nhßng t× nhà Tri®u ðªn nay
(tri«u Lê, ð¶i Ngô th¶i Sî ) chßa bao gi¶ có th¬ thu tr÷n ðßþc cä ð¤t Ngû Lînh,
nhìn thÆng t§n m£t ð¬ tranh v¾i Trung nguyên thì là chuy®n còn phäi ðþi ðªn

nhæng tay thánh hi«n, hào ki®t · sau này, cûng không ðü cho ðó là tµi cüa Læ
Gia ðßþc (Trích d¸ch theo nguyên vån chæ Hán trong ÐÕi Vi®t SØ Ký, ngoÕi
thuµc Tri®u Ký ).

Ph¥n 2 - Chß½ng 2
Nhà Tây Hán
B¡c Thuµc L¥n ThÑ Hai
(111 trß¾c Công l¸ch - 39 sau Công lich)
- Ð½n v¸ Hành chính trên ð¤t Giao Chï
- Bµ máy chánh quy«n cüa Tây Hán

1- Nhæng Khu Vñc Hành Chính Trên Ð¤t Giao Chï Dß¾i Ð¶i Tây
Hán
Ðª qu¯c Nam Vi®t m¤t thì · bên Giao Chï các quan lÕi cüa nhà Tri®u
cùng các LÕc h¥u LÕc tß¾ng cûng m¤t tinh th¥n xin ð¥u hàng tuy Hán quân
chßa vào cõi. Hai quan ði¬m sÑ Giao Chï và CØu Chân, nghe l¶i dø cüa quan
Giám qu§n Quª Lâm là Cß Ông, cûng ðªn dinh Lµ Bác ÐÑc xin quy phøc và
nµp s± dinh cüa dân Âu LÕc b¤y gi¶ có 40 vÕn. Mµt ði«u ðáng chú ý, tÕi ð¤t
bän bµ cüa An Dß½ng Vß½ng là ð¤t Tây Vu mà trung tâm ði¬m là Loa Thành,
khi nghe th¤y con cháu h÷ Tri®u suy vong, các quý tµc ð¸a phß½ng toan th×a
c½ hµi ð¬ qu§t kh· i. Tä tß¾ng Hoàng Ð°ng do nhà Tri®u ð£t · Giao Chï ðàn
áp ngay cuµc mßu toan cách mÕng này.
Ð¯i v¾i Nam Vi®t và Giao Chï (nß¾c phø dung cüa ðª qu¯c Nam Vi®t) nhà
Tây Hán l§p thành các qu§n nhß sau:
1) Nam Häi
2) Hþp Ph¯ vào ð¸a hÕt Quäng Ðông
3) U¤t Lâm
4) Thß½ng Ngô g°m ð¤t ðai tïnh Quäng Tây
5) Giao Chï
6) CØu Chân
7) Nh§t Nam g°m B¡c Vi®t và m¤y tïnh Trung Vi®t
8) Châu Nhai

9) ÐÕm Nhî tÑc là Ðäo Häi Nam
Theo Hán Thß Ð¸a Lý Chí, Giao Chï g°m 92.440 nhà, 746.217 ngß¶i, có
10 huy®n là Liên Lâu, An Ð¸nh, và Câu Lâu, Mê Linh, Khu Lß½ng, Bác ÐÕi,
Tây Vu, Long Biên và Châu Diên. M²i huy®n là mµt thái ¤p cüa quý tµc cû.
Xét v¸ trí cüa 10 huy®n trên ðây, ta th¤y r¢ng ðÕi khái ð¸a bàn cüa Giao Chï là
vùng Trung du và HÕ du B¡c Vi®t, khoäng giæa lßu vñc sông Nh¸ Hà và sông
Thái Bình. Tr¸ s· qu§n Giao Chï b¤y gi¶ là thành Mê Linh nay là làng HÕ Lôi,
tïnh Phúc Yên. (SØ cû g÷i là Châu Phong, trung tâm ði¬m cüa các LÕc vß½ng
xßa).
Còn Tây Âu xßa kia An Dß½ng vß½ng ðã hþp nh¤t v¾i Vån Lang. Có l¨ nhà
Hán ðã ðem xáp nh§p vào v¾i qu§n Qu¤t Lâm · Quäng Tây.
CØu Chân g°m 35.743 nhà 166.013 ngß¶i 7 huy®n: Tß Ph¯, Cß Phong, Ðô
Lung (Ðô Lß½ng ngày nay chång ?), Dß Phát, Hàm Hoan, Võ Thiªt (xßa là Võ
Công) ðÕi khái tß½ng ðß½ng v¾i mi«n Thanh Hóa lßu vñc sông Mã, sông Chu
và mi«n Ngh® Tînh.
Tr¸ s· mi«n CØu Chân có th¬ g÷i là Tß Ph¯ tÑc là làng Ðông S½n g¥n Hàm
R°ng, mà 25 nåm trß¾c ðây nhà Bác C± Vi-n Ðông ðã khai qu§t ðßþc nhi«u
di tích v« th¶i ðÕi ð° ð°ng. Qu§n CØu Chân t× trß¾c ðªn bây gi¶ thuµc ð¸a
bàn cüa ngß¶i LÕc Vi®t.

Nh§t Nam
Qu§n Nh§t Nam ðªn ð¶i Tây Hán m¾i có, · phïa Nam CØu Chân, phÕm vi
cüa nó k¬ t× phía Nam Ðèo Ngang ðªn mi«n Nam ðèo Häi Vân tÑc là vào
khoäng giæa Trung Vi®t bây gi¶. Qu§n này g°m có 15.460 nhà, 69.485 ngß¶i,
có 5 huy®n là Chu Ngô, Ty Cänh, Lµ Dung, Tây Quy«n và Tßþng Lâm. Tr¸ s· ,
theo sñ suy ðoán cüa Ðào Duy Anh, · Tây Quy«n tÑc là n½i Chiêm Thành
sau này dñng thành Khu Túc ð¬ giæ biên gi¾i cüa h÷ v« phía B¡c. Ð¸a ði¬m
này giáp sông Gianh, tïnh Quäng Bình, mà di tích thành H¶i vçn còn ðªn bây
gi¶. Dân · ðây là các bµ lÕc thuµc gi¯ng Anh-ðô-nê-diêng s¯ng tÕi các n½i
r×ng r§m hay theo d÷c sông bi¬n. Di du® cüa h÷ là nhæng ngß¶i M÷i, nhßng
trên b¶ sông Gianh b¤y gi¶i ðã xu¤t hi®n mµt s¯ ngß¶i LÕc Vi®t · ðây r°i, cån
cÑ vào các ð° ð°ng ðào ðßþc · ðây gi¯ng h®t ð° ð°ng ðào ðßþc · Ðông
S½n.

2- Bµ Máy Cai Tr¸ Cüa Giao Chï Dß¾i Th¶i Tây Hán.
Nhà Tây Hán ð¬ nguy®n v©n bµ máy cai tr¸ cüa Giao Chï ðã do nhà Tri®u
thiªt l§p. Xin nh¡c r¢ng nhà Tri®u xßa kia cûng tôn tr÷ng tình trÕng và chª ðµ
cüa dân bän ð¸a nên ta ðã có th¬ coi dù thay th¥y ð±i chü dân LÕc Vi®t ta vçn
giæ ðßþc n« nªp xßa v« chính tr¸ cûng nhß phong tøc, b· i v§y mµt vài h÷c

giä ngày nay cho r¢ng trên thñc tª nß¾c ta ðã là mµt nß¾c phø dung dß¾i ð¶i
nhà Tri®u.
Nhà Tây Hán vçn dùng hai quan Ði¬n SÑ cüa nhà Tri®u, và h÷ ðßþc ð±i
sang chÑc m¾i là Thái Thú. Trên các Thái Thú có quan ThÑ SØ t¤t nhiên là
ngß¶i Trung Qu¯c. Các LÕc h¥u, LÕc tß¾ng dß¾i quy«n Thái Thú coi vi®c tr¸
dân nhß cû. H÷ vçn giæ quy«n thª t§p và chï phäi m²i nåm nµp thuª c¯ng
cho Thái Thú, các LÕc dân vçn làm ruµng nµp lúc cho các LÕc h¥u, LÕc tß¾ng
nhß dân Mß¶ng, Th±, ð¯i v¾i các quan Lang ngày nay. H÷ có b±n ph§n phøc
d¸ch vào các vi®c xây thành, ð¡p ðß¶ng, dñng lâu ðài, doanh trÕi. Bên cÕnh
quan Thái Thú có mµt võ quan chÑc Ðô Úy, chï huy mµt s¯ quân ð°n trú ð¬
giæ tr§t tñ. Tóm lÕi, nhà Tây Hán trong 119 nåm ðô hµ ð¯i v¾i dân LÕc Vi®t
bu±i ð¥u b¢ng mµt chính sách tß½ng ð¯i tñ do và nhân nhßþng, nhßng sau
khi Vß½ng Mãng thoái v¸, nhà Hán trung hßng ð¯i v¾i các châu qu§n xa có sñ
thây ð±i do møc ðích ki¬m soát ráo riªt các mi«n ngoÕi biên. Trß¾c kia, quan
ThØ sØ (nhß chÑc Thü Hiªn, hay Toàn quy«n th¶i Pháp thuµc) cÑ tháng 8 b¡t
ð¥u ði kinh lý, r°i ðªn ð¥u nåm sau v« Kinh trình bày m÷i vi®c. Nhß v§y v¸
ThÑ sØ không · nh¤t ð¸nh tÕi châu tr¸. Ðªn ð¶i Trung Hßng, các ThÑ sØ
không ðßþc d¶i châu tr¸, dù có tang cha m©. Sñ ng£t nghèo này gián tiªp cho
ta biªt trong th¶i Tây Hán, m¥m cách mÕng cüa dân ta thß¶ng hay n¦y n·
làm cho B¡c Tri«u phäi ngày ðêm th¡c m¡c, nên buµc các ThÑ SØ phäi luôn
luôn có m£t tÕi tr¸ s· ð¬ ð¯i phó v¾i tình thª, ð« phòng sñ b¤t tr¡c, và thi
hành nhæng lu§t l® kh¡c nghi®t.
C½ c¤u hành chính th¶i ðó ðã thiªt l§p nhß sau ðây: ThÑ sØ có các LÕc
viên tÑc là Tòng sñ sØ giúp vi®c. Dß¾i là quan Thái thú có mµt viên Qu§n
th×a thay m£t Thái thú khi có nhi«u vi®c. Chung quanh Thái thú có các
Duyên sØ chia ra các Tào tÑc là các phòng gi¤y. Tï dø Công tào sØ lña ch÷n
ngß¶i có công lao ð¬ tuy¬n døng. M²i Tài có 1 s¯ Thß tá (thß ký) chuyên vi®c
gi¤y t¶, b¦m báo. Các quan lÕi c¤p trên giúp vi®c ThÑc sØ và Thái thú là
ngß¶i Trung Qu¯c còn t× Duyên sØ và Thß tá thì không nh¤t ð¸nh phäi là
ngß¶i Trung Qu¯c, tÑc là ngß¶i bän xÑ cûng ðßþc dùng ðªn, mi-n có vån tñ.
Trß¾c c½ c¤u chính tr¸ và hành chính trên ðây, ta nh§n th¤y tuy nhà Tây
Hán có ðÕt ra nhi«u phép t¡c ð¬ ràng buµc dân chúng bän th±, quân ðµi
thß¶ng trú lúc nào cûng có m£t ðë ð« phòng m¥m loÕn, nhßng vi®c cai tr¸
trñc tiªp nhân dân vçn · trong tay quý tµc ta. Và chï có quý tµc bän th± m¾i
có ðü uy lñc tinh th¥n và v§t ch¤t ð¬ cai tr¸ nhân dân, khi ðó còn s¯ng lë të
t×ng ðoàn th¬ theo h® th¯ng phong kiªn. Vì v§y, nhà Hán không th¬ bãi bö
cái vai trò cüa quý tµc Giao Chï, m£c d¥u bao gi¶ cûng nghi ng¶, e ngÕi.
Có ði«u khiªn ta phäi suy nghî là chª ðµ LÕc h¥u, LÕc tß¾ng th¶i b¤y gi¶ rõ
r®t gi¯ng chª ðµ phong kiªn th¶i Trung C± · Âu Châu sau này, các công,
h¥u, bá, tØ, ðã s¯ng nh· n nh½ trên m° hôi nß¾c m¡t ðám nông nô. Duy tình

trÕng quý tµc và dân chúng Giao Chï thu· ðó có sñ ð£c bi®t là h÷ cùng b¸ áp
chª m²i gi¾i mµt cách. Do ch² ð°ng thuy«n ð°ng ði®u này, sau trên mµt thª
kÖ ðau kh±, h÷ ðã hþp sÑc v¾i nhau ð¬ ðánh ðu±i kë thù chung.
Viên ThÑ sØ ð¥u tiên trên ð¤t Vi®t là ThÕch Ðái, ðóng · Lûng khê (thuµc
phü Thu§n Thành, tïnh B¡c Ninh bây gi¶), không thi®n mà cûng không ác.
Trong mµt th¶i gian, vi®c giao d¸ch giæa Giao Chï bµ v¾i nhà Tây Hán không
th¤y sØ sách ghi chép m¤y. Mãi ðªn nåm KÖ SØu tÑc là nåm Khiªn Võ thÑ
nåm, ð¶i vua Hán Quang Vû (nhà Ðông Hán), m¾i th¤y có chuy®n ThÑ sØ
Giao Châu là Ð£ng Nhßþng cho sÑ ðem công v§t v« Trung Qu¯c. Trong th¶i
Vß½ng Mãng cß¾p ngôi nhà Hán, các quan cai tr¸ Trung Qu¯c tÕi Giao Chï
bµ không ch¸u th¥n phøc (Ð£ng Nhßþng, Tích Quang, Ð² Møc...). Cuµc bang
giao giæa Hán tri«u và Giao Chï bµ ðÑt ðoÕn hÆn. Sau này vua Quang Vû
trung hßng m¾i có sÑ bµ Giao Chï ði lÕi. Ðáng chú ý, mµt s¯ quan lÕi, trí thÑc
Trung Qu¯c lánh nÕn chính tr¸ chÕy qua lßu trú · Giao Chï ðã góp mµt ph¥n
ðáng k¬ trong vi®c m· mang vån hóa · dây. Và lß½ng quan cüa nhà Tây Hán
có mµt vài ngß¶i nhß Tích Quang và Nh§m Diên (không phäi là Nhâm Diên),
Thái thú Giao Chï, CØu Chân ðã tö ðßþc lòng chân chính v¾i ngß¶i Vi®t trong
nhæng nåm ð¥u cüa Công l¸ch là lúc xäy ra cuµc ðô hµ ðßþc ít lâu.
Tích Quang sang bên ta t× ð¶i vua Bình Vß½ng (Tây Hán) vào khoäng nåm
thÑ hai, thÑ ba và Nh§m Diên t× nåm Kiªn Võ nhà Ðông Hán. H÷ khai hóa
cho nhân dân, nh¶ v§y dân m¾i ðßþc hi¬u biªt các ði«u l- nghîa, luân
thß¶ng, ðÕo lý. H÷ khuyªn khích nông nghi®p b¢ng cách chï bäo tr°ng tr÷t
canh tác, kh¦n hoang d¬ tång gia sän xu¤t. Trß¾c kia, dân Giao Chï quen sinh
s¯ng b¢ng ngh« sån b¡n, chài lß¾i. H÷ dÕy vi®c l- nghi, hiªu hÖ ð£t thành quy
t¡c, và ðáng chú ý h÷c thñc hành cä lòng nhân ðÕo b¡t ð¥u ngay t× h÷ là
nhæng nhà c¥m quy«n (các lÕi thuµc phäi san së mµt ph¥n lß½ng b±ng cüa
mình ð¬ c¤p ðÞ dân chúng trong vi®c l¤y vþ, l¤y ch°ng). Do ði¬m này, ta hi¬u
nhân dân Giao Chï b¤y gi¶i túng quçn nhß thª nào. Và ta nên nh¾ r¢ng các
công cuµc Nh§m Di®n và Tích Quang chï là sñ tiªp tøc sñ nghi®p cüa tß¾ng
Tri®u Ðà thu· trß¾c. Tiªc r¢ng Nh§m Di®n chï cai tr¸ qu§n CØu Chân có 4
nåm r°i phäi ð±i ði n½i khác. (Dân ta nh¾ ½n ông nên làm ð«n th¶ và l¤y tên
ông ð¬ ð£t cho con, có l¨ theo ý h÷, nh¶ có công mà có dòng có gi¯ng?).
Sau này chª ðµ Tây Hán m²i ngày mµt khe kh¡t do chính sách trñc tr¸
ðßþc thi hành tri®t ð¬, quý tµc và sî dân Giao Chï không ch¸u ðßþc sñ bóc lµt
và tàn ác cüa ðª qu¯c nên phäi vùng d§y cùng nhau tranh ð¤u, ch¯ng kë xâm
lång.

Ph¥n 2 - Chß½ng 3
Nhà Trßng
(40-43 sau Công l¸ch)
Cuµc Cách MÕng Giäi Phóng Dân Tµc Ð¥u Tiên Cüa Vi®t
Nam
- Hai Bà Trßng ðu±i Tô Ð¸nh
- Cuµc phøc thù cüa nhà Ðông Hán
- Tính ch¤t Cách mÕng cüa cuµc kh· i nghîa
- Nhæng cuµc cäi cách cüa Mã Vi®n

1- Ph¤t C¶ Nß½ng TØ
Nhß ta ðã th¤y nhà Tri®u b¸ ðÑt vào nåm 111 trß¾c Công l¸ch r°i nhà Ti«n
Hán ðô hµ nß¾c ta150 nåm. Trong khoäng th¶i gian này, tuy Nam Vi®t b¸ ð±i
ra Giao Chï bµ và sáp nh§p vào lãnh th± Trung Qu¯c, nhßng dân chúng ·
ðây ðßþc hß· ng th¬ chª mµt nß¾c "phø dung" nghîa là quý tµc bän xÑ vçn
trñc tiªp cai tr¸ nhân dân. M²i qu§n có mµt quan Thái thú ch¸u quy«n quan
ThÑ sØ là ngß¶i ði«u khi¬n t¯i cao cüa Bµ. Ngoài chÑc Thái thú còn chÑc
quan l®nh ð¬ trông nom hành chính · c¤p huy®n thß¶ng là ngß¶i Tàu b±
sang. Xét ra hành chính Giao Chï bµ không khác gì n«n hành chính · các ð¸a
phß½ng khác tÕi løc ð¸a Trung Qu¯c nhßng có ði«u ki®n là các LÕc h¥u, LÕc
tß¾ng cüa chúng ta vçn ðßþc tÕi v¸ nguyên v©n d¥u phäi l® thuµc vào bµ máy
chính quy«n cüa ngß¶i Tàu nhß trên ðã nói.
Nhßng ðªn ð¥u thª kÖ thÑ nh¤t (Công l¸ch) nhà Ti«n Hán suy kém d¥n r°i
Vß½ng Mãng cß¾p ngôi nhà Hán t× nåm thÑ 9 ðªn nåm thÑ 26 Giao Chï bµ
xa tri«u ðình nên không còn liên lÕc gì v¾i chính qu¯c. Nhi«u vån th¥n võ
tß¾ng cüa Hán tri«u sang tÜ nÕn · nß¾c ra ð¬ ðßþc yên ±n r°i b÷n ngß¶i di
cß này ðßþc thay thª d¥n ðám quan lÕi bän xÑ. H÷ lÕi chiªm cä mµt s¯ ruµng
ð¤t · ðây dña vào thª h÷ là ngß¶i cüa "Thiên tri«u".

B¸ xâm lång v« quy«n hành, lÕi b¸ ð¨o g÷t cä v« kinh tª, quý tµc cûng nhß
nhân dân Giao Chï r¤t l¤y làm cåm phçn và th¤y ð¶i s¯ng b¸ ðe d÷a. LÕi ngay
b¤y gi¶ (Giáp Ng÷ (34) nåm Kiªn Vû thÑ 10) Tô Ð¸nh sang làm Thái thú ·
qu§n bóc lµt nhân dân quá t®, dân Vi®t ðªn nß¾c không còn ch¸u ðñng ðßþc
h½n næa.
H÷ tuy®t v÷ng r°i Giao Chï bµ tr· thành mµt ð¯ng thu¯c súng chï ðþi
ngß¶i ta ném xu¯ng mµt chiªc qua diêm là bùng n±.
Ð¤y là nguyên nhân g¥n nh¤t.
Nguyên nhân xa h½n næa trß¾c khi Tô Ð¸nh ðªn Giao Chï bµ, dân Vi®t ðã
quá nghèo kh± r°i ðªn n²i ð¥u thª kÖ thÑ nh¤t, nghîa là trß¾c ðó trên 30 nåm,
Tích Quang và Nh§m Diên17 hai lß½ng lÕi cüa Trung Qu¯c phäi hô hào các
lÕi thuµc b¾t ti«n lß½ng giúp dân bän ð¸a l¤y vþ l¤y ch°ng. Tích Quang cûng
nhß Nh§m Diên nhân d¸p này du nh§p vån hóa Trung Qu¯c vào ð¤t Vi®t
b¢ng cách dÕy dân v« l- nghîa và ngh« canh tác, nh¶ v§y m¾i có ðü thóc gÕo
ån thì dß hi¬u h½n 150 nåm s¯ng trong cänh nô l®, dân Vi®t ðã løn bÕi cä v«
tinh th¥n lçn v§t ch¤t. H÷ · yên trong b¤y lâu là vì trß¾c ðây Tích Quang,
Nh§m Di®n ðã dùng nhi«u thü ðoÕn khôn khéo xoa d¸u n²i dau kh± cüa h÷
ph¥n nào. Nhßng ðây chï là nhæng hÕt mßa hiªm hoi trong mµt cánh ð°ng b¸
hÕn hán lâu ngày. Sñ ki®n này chï trì hoãn ðßþc cuµc n±i loÕn nh¤t th¶i mà
thôi. Hai lß½ng lÕi này ði r°i, Tô Ð¸nh dªn Giao Chï ðã áp døng mµt chª ðµ
bÕo ngßþc tham tàn. Mµt ph¥n cûng tÕi t× th¶i Trung hßng (Vß½ng Mãng Ð±,
nhà Ðông Hán ra ð¶i), chính sách ngoÕi biên b¡t ð¥u cÑng r¡n, nhi«u lu§t l®
ng£t nghèo ðßþc ð£t ra và các ThÑ sØ phäi · luôn phü tr¸ không ðßþc ði v«
nhß trß¾c ð¬ phòng loÕn. Ðây là nhæng vi®c ðã khêu ng÷n lØa oán h¶n cüa
nhân dân Nam Vi®t.
B¤y gi¶ quý tµc · Mê Linh, làng HÕ Lôi, t±ng Yên Lãng, tïnh Phú Yên, có
nhà LÕc tß¾ng dòng dõi LÕc vß½ng có nhi«u uy danh nh¤t. Con gái là Trßng
Ch¡c r¤t dûng cäm kªt hôn cùng con trai LÕc tß¾ng Chu Diên là Ð£ng Thi
Sách b¤y gi¶ ðang làm quan l®nh tÕi ð¸a hÕt này18.
Ð£ng Thi Sách cûng là mµt nhân v§t anh hùng, khí khái, ðã cùng Trßng
Ch¡c nên duyên ch°ng vþ vì ðôi bên cùng yêu dân thß½ng nß¾c nhß nhau,
cùng có ð¥u óc bài Hán. Vþ ch°ng h÷ Ð£ng ðã âm mßu cùng m© (m© bà
Trßng) là bà Man Thi®n cháu ngoÕi LÕc Vß½ng góa ch°ng t× s¾m, ð¬ l§t ð±
chª ðµ Hán thuµc. Tình ý cüa gia ðình cách mÕng này ðã l÷t vào m¡t cüa b÷n

Tích Quang ðªn Giao Chï vào ð¥u thª kÖ thÑ nh¤t nåm thÑ ba hay là thÑ ba ð¶i vua Bình
Vß½ng nhà Tây Hán. Nh§m Diên làm Thái thú qu§n CØu Chân t× nåm Kiªn Vû nhà Ðông Hán.
Cä hai chï · nß¾c ta khoäng 4 hay 5 nåm mà thôi.
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Chu Diên thuµc phü Vînh Tß½ng trß¾c thuµc v« S½n Tây sau thuµc v« tïnh Vînh Yên.

th¯ng tr¸ nên Tô Ð¸nh thi hành g¤p nhi«u bi®n pháp ð¬ ràng buµc và b¡t b¾
các nhà Cách mÕng ngß¶i Vi®t mà vþ ch°ng Thi Sách ðßþc coi là nguy hi¬m
nh¤t. Xin nh¾ thêm r¢ng bên cÕnh vþ ch°ng Thi Sách còn Trßng Nh¸ cûng là
mµt chiªn sî r¤t hång hái. Sau l¶i hi®u tri®u bí m§t cüa Thi Sách và Trßng
Ch¡c, quý tµc và hào ki®t cùng nhân dân kh¡p n½i ð«u hß· ng Ñng chÆng
khác chi th¶i kháng chiªn ch¯ng quân T¥n xßa kia.
B¡t ð¥u là các ð°ng chí · Ðông Sàng(?), Liên Chi¬u, Phù Xá (Phúc Yên)
ðem næ binh ðªn giúp. Quân s¯ m¾i có 2.000 sau ðßþc quân cüa các bµ lÕc,
các huy®n, châu, qu§n g¥n xa n±i lên üng hµ ðông t¾i hàng vÕn.
Cuµc t± chÑc võ trang ch¯ng Hán còn · trong vòng âm th¥m, bí m§t thì Tô
Ð¸nh cho quân ðªn b¡t vþ ch°ng ông Ð£ng Thi Sách. Thª chÆng ð×ng, c¶ Mê
Linh li«n ph¤t lên công khai nhßng Thi Sách chßa chu¦n b¸ ð¥y ðü nên b¸ tØ
tr§n. Vi®c r¤t không may này không làm nän lòng hai v¸ næ chiªn sî; Bà Trßng
vµi thay ch°ng c¥m quy«n ðÕi tß¾ng xông ra trß¾c quân thù sau khi thiªp l§p
xong ðÕi bän doanh · Nam Nguyên (Hát Môn).
Quân Cách mÕng ðánh thÆng vào Liên lâu thành (theo Maspéro và C. Patris
phü tr¸ cüa Giao Chï bµ b¤y gi¶ ðang · phía Nam tïnh Hà Ðông, bên b¶ sông
Nhu® g÷i là thành Liên lâu).
Tß½ng truy«n khi xu¤t tr§n hai Bà cßÞi voi, m£c áo giáp vàng, che l÷ng
vàng, trang sÑc r¤t lµng lçy, tinh th¥n không vì vi®c tang tóc mà suy giäm19.
Quân Hán b¤y gi¶ ph¥n nhi«u là quân B¡c, vóc ngß¶i to l¾n khí gi¾i lÕi
s¡c bén, giáp trø ð¥y ðü, tiªn lui có phß½ng pháp và kÖ lu§t, tß¾ng tá cüa h÷
thông thÕo chiªn thu§t, chiªn lßþc.
Quân Vi®t thì ô hþp, vû khí thô s½, thiªu th¯n lÕi kém rèn luy®n ít kinh
nghi®m chiªn trß¶ng. Tuy v§y khi hai quân g£p nhau, quân Vi®t nh¶ có lòng
cåm thù b¯c mÕnh nhß gió bão nên ðánh r¤t hång, quân Hán kh¡p n½i phäi
bö chÕy. ChÆng bao lâu, các qu§n CØu Chân, Nh§t Nam, Hþp Ph¯ và toàn bµ
Giao Chï thuµc quy«n ki¬m soát cüa quân Cách MÕng. Núi sông cüa LÕc Vi®t
lÕi tr· v« tay chü cû sau khi Tô Ð¸nh và lû bµ hÕ chÕy tháo thân v« Nam
Häi20.

Quân sî tö vë ngÕc nhiên. Hai Bà giäi thích r¢ng vi®c nß¾c là h® tr÷ng, không th¬ vì n²i
ðau bu°n riêng mà hüy bö dung nhan khiªn th¥n thí kém ði. Trái lÕi, phäi ph¤n kh· i quân s¡c
y phøc rñc rÞ ð¬ quân ð¸ch b¸ xúc ðµng m¾i d- th¡ng.
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Tô Ð¸nh bö chÕy. ThÑ sØ lúc này · Liên lâu thành v¾i h÷ Tô cûng tháo lui mµt lúc b· i
b¤y gi¶ nß¾c ta chia ra làm 2 qu§n: Giao Chï và CØu Chân. ThÑ sØ ðóng tÕi Giao Chï nên cùng
· mµt n½i v¾i Thái thú.
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D©p yên quân Hán thâu ðßþc 5621 thành hai Bà xßng vß½ng ðóng ðô tÕi
quê nhà là Mê Linh. N«n ðµc l§p ðßþc thâu h°i t× nåm Canh Tí ðªn tháng hai
nåm Quí Mão (40-43 sau C.L.). Các quy mô l§p qu¯c chßa ki®p thành hình và
có ði«u ðáng k¬, hi®u l®nh cûng chßa th¤u ðßþc các châu, qu§n xa vì ðß¶ng
giao thông khó khån. Trên thñc tª uy quy«n cüa hai Bà chï thi th¯ ðßþc trong
nµi ð¸a Mê Linh và Chu Diên, nhi«u nh¤t là trong thành ¤p, qu§n Giao Chï và
CØu Chân mà thôi22.

2- Cuµc Phøc Thù Cüa Nhà Ðông Hán
Trong giai ðoÕn có cuµc cách mÕng n±i lên · Giao Chï, nhà Ðông Hán
cûng ðang m¡c míu vào nhi«u vø lµn xµn bên Trung Qu¯c nên chßa ð¯i phó
ngay ðßþc v¾i nhà Trßng. H÷ m¾i chï ra l®nh cho các qu§n mi«n Nam dñ b¸
xe cµ, thuy«n bè, binh sî, b¡c c¥u, ð¡p ðß¶ng cùng dñ træ lß½ng thñc.
Tháng 12 nåm 17 hi®u Kiªn Võ (tháng 1 nåm 42) Hán tri«u cØ Mã Vi®n là
mµt lão tß¾ng hæu danh 70 tu±i, v×a ðàn áp xong cuµc qu§t kh· i cüa Lý
Quäng · Hoãn Thành (An Huy) tr· v«. Mã Vi®n ðßþc phong chÑc Phøc Ba
tß¾ng quân c¥m ð¥u cuµc vi-n chinh. Phø tá cüa Mã có Lßu Long và Ðoàn
Chí. H÷ Ðoàn phø trách v« thüy quân.
Các tß¾ng Hán mang h½n mµt vÕn binh sî l¤y · các qu§n Tràng Sa, Quª
Dß½ng, Linh Lång và Thß½ng Ngô. Tháng 9 nåm 17 hi®u Kiªn Võ (nåm 42 sau
C.L.); h÷ l¤y thêm 12.000 · các qu§n thuµc v« bµ Giao Chï, (ch¡c là · các
ð¸a hÕt thuµc Nam Quäng Tây chßa ch¸u änh hß· ng cüa nhà Trßng).
Bµ binh cüa Hán t× H° Nam tiªn xu¯ng Quäng Tây và Quäng Ðông t§p
trung v¾i thüy quân cüa Ðoàn Chí · Hþp Ph¯. Ðoàn Chí ðªn ðây chßa bao
lâu thì b¸ b®nh và chªt. Vua Hán ra l®nh cho Mã Vi®n theo ðß¶ng thüy mà
tiªn vào. H÷ Mã phäi ði t¡t qua Quäng Yên r°i do sông Thái Bình mà xâm
nh§p vào nµi ð¸a cüa dân ta23. Quân lâu thuy«n (thuy«n chiªn có l¥u) løc tøc
ði theo do sông BÕch Ð¢ng.
— nhæng mi«n Hán quân ði qua b¤y gi¶ không sñ kháng cñ nào ðáng k¬,
có l¨ các bµ lÕc chßa k¸p t± chÑc kháng chiªn ho£c không ch¸u m®nh l®nh

Tô Ð¸nh bö chÕy. ThÑ sØ lúc này · Liên lâu thành v¾i h÷ Tô cûng tháo lui mµt lúc b· i
b¤y gi¶ nß¾c ta chia ra làm 2 qu§n: Giao Chï và CØu Chân. ThÑ sØ ðóng tÕi Giao Chï nên cùng
· mµt n½i v¾i Thái thú.
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Mi«n Hþp Ph¯ và Nh§t Nam b¤y gi¶ không có quan h® trñc tiªp v¾i Mê Linh vì cách quá

xa.
Theo Nguy-n Vån T¯, Mã Vi®n dùng ðß¶ng bi¬n quan vùng Ô HÑa (LÕng S½n) men theo
mµt bên là núi, mµt bên là nhánh B¡c sông Thái Bình ð¬ tránh các ð¥m l¥y b· i thu· ðó nß¾c
thüy tri«u còn vào ðªn Trung châu ngày nay.
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cüa Mê Linh. Theo Ch. Patris các tù trß· ng ðã kªp hþp v¾i hai Bà chï do møc
ðích ðä phá chª ðµ trung ß½ng t§p quy«n cüa nhà Hán không l¨ h÷ lÕi tñ ý
khu¤t phøc hai Bà dù sao cûng chï là mµt trong các nhóm tù trß· ng · xÑ
Giao Chï nhß h÷ b¤y gi¶ mà thôi ...
Hình nhß th¤y vi®c ði sâu vào nµi ð¸a cüa nhà Trßng là ði«u b¤t lþi, quân
Ðông Hán lÕi rút ra ho£c b¸ ðánh b§t ra, r°i h÷ v« ðóng · Lãng BÕc g¥n Tiên
Du S½n, thuµc tïnh B¡c Ninh ngày nay. Theo H. Maspéro, Lãng BÕc ðây
không phäi H° Tây bây gi¶ mà là mµt ð¸a ði¬m · sát hai con sông chäy v«
phía Nam Giao Chï, giæa thành C± Loa · phía Tây và Long Uyên · phía
Ðông. Giáo sß H. Maspéro dña vào sách Thüy Kinh Chú.
T¾i ðây khí h§u ác ðµc cüa phß½ng Nam ðã làm cho binh sî Ðông Hán t§t
b®nh nhi«u, nào nß¾c løt, nào mßa nhi«u, n¡ng hÕ b¯c lên nhß lØa ð¯t, trên
tr¶i di«u hâu ðang bay b²ng r¾t xu¯ng mà chªt. Chính Mã Vi®n lúc này cûng
th¤y ngao ngán cho cái ¤n phong h¥u và cái quy«n ðÕi tß¾ng cüa mình.
Nhßng nghî ðªn sÑ mÕng qu§n vß½ng trao cho r¤t là tr¸nh tr÷ng. Mã phäi
g¡ng. R°i mµt tr§n l¾n ðã di-n ra tÕi Lãng BÕc do sñ t¤n công cüa Vi®t quân tñ
Tây Vu (hay Tây Lý) kéo ðªn (vào tháng 3 nåm 18, hi®u Kiªn Vû tÑc là tháng
4 nåm 43).
Trßng Vß½ng ðÕi bÕi rút v« C¦m Khê (theo Cß½ng Møc). C¦m Khê thuµc
phü Vînh Tß¶ng, tïnh Vînh Yên. Theo chúng tôi · bên sông Thao, tïnh Phú
Th÷ 10 cây s¯ v« phía B¡c có huy®n C¦m Khê, trß¾c m£t có nß¾c, sau r×ng
r§m có núi cao, có th¬ Trßng Vß½ng ðã c¯ lþi døng ð¸a ði¬m quân sñ này
chång? Ngay tÕi làng Hi«n Quan trông sang tïnh lÜ Phú Th÷ có mµt ngôi ð«n
l¾n th¶ mµt v¸ næ tß¾ng cüa nhà Trßng, ði«u này cûng ðáng cho ta suy nghî.
Theo H§u Hán Thß, Lßu Long phá ðßþc nghîa quân, b¡t ðßþc Trßng Nh¸
nhßng Mã Vi®n Truy®n cûng trong sách ¤y chép r¢ng tñ Mã Vi®n ðu±i ðßþc
quân cüa nhà Trßng ðªn C¦m Khê và ðánh tan ðßþc nghîa binh. Tháng Giêng
nåm sau, Mã Vi®n chém ðßþc Trßng Ch¡c và Trßng Nh¸ r°i g· i ð¥u v« LÕc
Vß½ng báo ti®p. Theo sØ ta và theo th¥n tích làng HÕ Lôi chï có Trßng Nh¸ tØ
tr§n, còn Trßng Tr¡c thì lên núi Hi S½n r°i hóa. Dã sØ cüa ta nói hai Bà tñ
tr¥m · Hát Giang. Nay · bãi Ð°ng Nhân g¥n Hà Nµi có ð«n th¶ hai Bà hàng
nåm ðªn 6 tháng 2 thì có hµi và qu¯c tª.
Sau cuµc ðÕi th¡ng này Mã Vi®n tiªn vào CØu Chân v¾i hai ngàn chiªc
thuy«n và hai vÕn quân tr× n¯t ðßþc thü túc cüa Trßng Vß½ng là b÷n Ðô
Dß½ng t× huy®n Võ Công ðªn huy®n Cß Phong, chém ðßþc h½n hai ngày thü
c¤p.

3- Tính Ch¤t Cách MÕng Cüa Cuµc Kh· i Nghîa Nåm Canh Tý
Cuµc ch¯ng ð¯i mµt Ðª qu¯c xâm lång hay th¯ng tr¸ ð¬ giäi ách cho nhân
dân và ð¬ thoát ly nô l® phäi ðßþc g÷i là cuµc Cách mÕng. SØ ta trß¾c ðây
chßa quen v¾i danh th× m¾i này còn các nhà chép sØ vào th¶i Pháp thuµc
cûng e dè là ði«u ta ðã hi¬u nên chï g÷i cuµc ch¯ng ð¯i cüa hai Bà Trßng là
cuµc kh· i nghîa.
Cuµc Cách mÕng nåm Canh Tý ngày nay ðßþc quan ni®m là mµt ð¤u tranh
do th¸ tµc mçu h® lînh ðÕo, do quý tµc chï huy và do nhân dân tích cñ tham
gia, hß· ng Ñng.
Nó bi¬u th¸ ðßþc thinh th¥n b¤t khu¤t cüa ông cha ngß¶i Vi®t chúng ta ðã
luôn luôn coi Tñ do, Ðµc l§p là l¨ s¯ng duy nh¤t t× thu· còn quy tø · lßu
vñc sông Dß½ng TØ xu¯ng ðªn ph¥n ð¤t cu¯i cùng cüa Hoa Nam ngày nay.
Cuµc Cách mÕng trên ðây ðã thành công mau l© bu±i ð¥u nh¶ sñ ðoàn kªt
giæa các bµ lÕc không cam khu¤t thân làm tôi t¾ ngß¶i ngoài. V« sñ th¤t bÕi
cüa nó. Theo ô. Bùi Quang Tung, giäng sß tÕi trß¶ng Vån Khoa ðÕi h÷c: "Nhà
nß¾c tñ chü do Trßng Vß½ng xây dñng v¾i sñ t§p hþp cüa các bµ lÕc trong ¤y
v« kinh tª thì quan h® sän xu¤t th¸ tµc còn n£ng v« chính tr¸ thì xu hß¾ng
phân tán tñ l§p còn mÕnh, chßa có c½ s· nào t± chÑc væng ch¡c nên trß¾c sñ
phän công mÕnh m¨ cüa Hán quân là lñc lßþng quân sñ cüa mµt qu¯c gia
hùng cß¶ng, thì nó không th¬ duy trì n±i. Vì thª mà sñ th¤t bÕi cûng mau
chóng và d- dàng ..."
Lß½ng ÐÑc Thi®p trong Vi®t Nam Tiªn Hóa SØ nói: "Mµt xã hµi không
th¯ng nh¤t nhß xã hµi phong kiªn ðâu có th¬ gây ðßþc sÑc ðoàn kªt lâu dài,
hu¯ng chi xã hµi nông nghi®p lÕi không phäi là ch² tña væng b«n cho xã hµi
th¸ tµc mçu h® sinh t°n. Ngay nhæng mâu thuçn nµi tÕi này cûng ðü làm cho
sñ nghi®p cüa hai Bà phäi nghiêng ngØa, hu¯ng chi hai Bà còn phäi ðß½ng
ð¥u v¾i nhæng lñc lßþng binh b¸ có t± chÑc næa, nên khi Mã Vi®n ðem quân
sang chinh phÕt, hai Bà ðß½ng không n±i ð«u b¸ hÕi. Ðám quân ô hþp tñ tan
rã. B÷n quý tµc ph¥n thì bö tr¯n, ph¥n thì ð¥u hàng..."
V« nguyên nhân phát sinh ra cuµc Cách mÕng nåm Canh Tý, mµt s¯ sØ cû
cüa ta ðã vô tình cho r¢ng ðµng lñc thúc ð¦y nó là mµt cuµc báo phøc cüa cá
nhân bà Trßng. Tï dø ÐÕi Nam Qu¯c SØ Di-n Ca có câu:
Bà Trßng quê · Châu phong
Gi§n ngß¶i tham bÕo thù ch°ng chÆng quên.
Ch¸ em n£ng mµt l¶i nguy«n,
Ph¤t c¶ nß½ng tØ thay quy«n tß¾ng quân v.v...
r°i t× Vi®t Nam sØ lßþc, Vi®t Nam vån hóa sØ cß½ng, Khâm ð¸nh Vi®t sØ
v.v... cûng không có sñ trình b¥y rõ r®t tính cách cüa cuµc Cách mÕng này

khiªn h§u sinh chúng ta có th¬ l¥m r¢ng bà Trßng ðã vì thù nhà h½n vì h§n
nß¾c.
Nhßng nhi«u sách sØ cüa Trung Qu¯c lÕi nh¡c ðªn vi®c hai Bà phân minh
h½n.
H§u Hán Thß viªt: Ngß¶i ðàn bà · Giao Chï tên là Trßng Ch¡c v¾i em là
Trßng Nhì làm phän "Chú: Trßng Tr¡c là con gái LÕc tß¾ng · Mê Linh, vþ
ngß¶i huy®n Chu Diên tên là Thi Sách r¤t hùng dûng". Thái thú Giao Chï là
Tô Ð¸nh l¤y pháp lu§t mà ràng buµc. Ch¡c oán gi§n nên làm phän.
Vi®t Ki«u Thß, Annam Chí Nguyên cûng xác nh§n nhß trên, sau này giáo
sß Maspéro cûng cho r¢ng: dân tµc LÕc Vi®t b¤y gi¶ oán ghét Tô Ð¸nh l¡m.
H÷ ðã s¡p ð£t âm mßu ch¯ng Hán và ngß¶i ðÑng ð¥u là Thi Sách. Nhß v§y ta
hi¬u r¢ng Thi Sách không b¸ giªt thì cuµc Cách mÕng vçn bùng n± chï khác
vi®c Tô Ð¸nh giªt Thi Sách ðã thúc ð¦y cuµc Cách mÕng tiªn g¤p mà thôi.
Ngoài ra ta nên nh¾ r¢ng nªu lòng ngß¶i không chán ghét Tô Ð¸nh và chª ðµ
cay nghi®t cüa nhà Ðông Hán, ngß¶i ta có th¬ vì cuµc báo thù cüa mµt cá
nhân mà n±i lên nhß sóng c°n ch¯ng quân th¯ng tr¸ chång? Dân Giao Chï,
CØu Chân ðã v§y, còn dân Nh§t Nam, Hþp Ph¯ là nhæng dân · xa änh
hß· ng cüa quý tµc Giao Chï thì sao? Tóm lÕi, khi mà toàn dân n±i lên tranh
ð¤u thì cuµc tranh ð¤u phäi là vì chính nghîa ch¾ không bao gi¶ vì quy«n lþi
cüa mµt cá nhân, d¥u cá nhân ðó có nhi«u uy v÷ng ðªn ðâu !
Do nhæng lý k¬ trên, ta có th¬ kªt lu§n vi®c ch¯ng Hán nåm Canh Tý b¡t
ngu°n · ý ð¸nh l§t ð± chª ðµ Hán thuµc và do lòng ham s¯ng tñ do cüa
gi¯ng dòng H°ng LÕc v§y.

Ph¥n 2 - Chß½ng 4
B¡c Thuµc L¥n ThÑ Ba
(T× Ðông Hán ðªn Nam B¡c tri«u)
(43-544)
1- Cuµc Cäi Cách cüa Mã Vi®n tÕi Giao Châu
Nhà Trßng b¸ di®t r°i, Mã Vi®n th¤y c¥n phäi thiªt l§p mµt chª ðµ ch£t ch¨
ð¬ kìm hãm tinh th¥n qu§t cß¶ng cüa dân Giao Chï, ð°ng th¶i ð¬ thanh toán
b¢ng uy quy«n và võ lñc nhæng yªu t¯ bäo thü còn ngån tr· ít nhi«u chính
sách ð°ng cüa Trung Qu¯c. Thñc ra nhæng yªu t¯ bäo thü này còn non n¾t
do t× ð¶i H°ng Bàng ðªn nhà Thøc, nhà Tri®u cho t¾i th¶i nhà Trßng m·
nß¾c, dân LÕc Vi®t ta chßa ra khöi tình trÕng s½ khai. N«n vån hóa c¯ hæu
cüa chúng ta dù sao cûng chï là mµt sñ ch¾m n· ðang tràn ð¥y sinh khí. Mã
Vi®n ðã th¡ng mµt cách d- dàng, nh¤t là lúc này dân Giao Chï v×a bÕi tr§n,
tinh th¥n ðang b¸ tê li®t hÆn, trß¾c mµt chính sách hoàn toàn dña vào s¡t
máu.
Mã Vi®n ði kinh lý kh¡p m÷i n½i t× Giao Chï ðªn CØu Chân ð£t ð°n äi,
thành trì ð¬ phòng ngñ cuµc d¤y loÕn. Ch² nào có cß dân ðông ðúc, Mã Vi®n
ð£t quân, huy®n r°i dùng ngß¶i Trung Qu¯c ði«u ðµng gu°ng máy cai tr¸. N½i
nào rµng quá thì xë ra cho nhö ði ð¬ ti®n vi®c ki¬m soát. Ch² nào có th¬ m·
mang vi®c canh tác, Mã Vi®n cho ðào sông khai ngòi. V« lu§t pháp, Mã Vi®n
xin Hán tri«u ban b¯ mµt chª ðµ riêng bi®t giæa ngß¶i Vi®t và Hán, t¤t nhiên
ð¬ câu thúc dân bän ð¸a g¡t gao h½n. (Hán H§u Thß quy¬n 44). V¾i chª ðµ
này, giai c¤p phong kiªn và quý tµc Giao Chï m¤t hªt uy quy«n và änh hß· ng
mà B¡c phß½ng ðã nh§n rõ là r¤t nguy hi¬m cho vi®c ðô hµ, do kinh nghi®m
· nhæng vi®c ðã xäy ra tÑc là t× nay Giao Chï bµ phäi ch¸u chª ðµ trñc tr¸. V«
phß½ng di®n kinh tª, xã hµi, Mã Vi®n cûng du nh§p vào xÑ này m÷i phß½ng
thÑc cüa Trung Qu¯c.
Kªt quä cüa cuµc thay ð±i cänh này bi ðát nhß thª nào? Chúng tôi nói
cuµc cäi cách Mã Vi®n là ði«u bi ðát b· i chúng tôi nghî r¢ng nó ðã thü tiêu
mµt ph¥n quan tr÷ng cái tinh th¥n c¯ hæu cüa ngß¶i LÕc Vi®t, là mµt cái gì
quý nh¤t cho mµt dân tµc tuy r¢ng sau này cûng có sñ bù tr× mµt ph¥n nào.
Theo Ðào Duy Anh, v« phß½ng di®n nhân chüng, bu±i ð¥u ngß¶i LÕc Vi®t
có l¨ còn mang r¤t ít yªu t¯ Mông-gô-lích, r°i träi qua hai thª kÖ thuµc nhà
Tri®u và nhà Tây Hán do sñ h²n hþp Vi®t Hán, yªu t¯ này tång lên, nhßng
yªu t¯ Anh-ðô-nê-diêng vçn còn giæ ph¥n chü yªu. Sau này v¾i Mã Vi®n và

cuµc ðô hµ trên mµt ngàn nåm, sñ tÕp chüng v¾i ngß¶i Hán lÕi mÕnh m¨ và
ráo riªt h½n lên, vì v§y sñ thay ð±i trong con ngß¶i LÕc Vi®t càng rµng l¾n
h½n. ChÑng c¾ là cái m£t cüa ngß¶i ðàn bà Vi®t ðào ðßþc · Ðông S½n dß¾i
ð¶i T¯ng, sau th¶i kÏ B¡c thuµc, ðã có nhi«u nét Mông-gô-lích, duy cái s÷ là
còn d¤u tích Anh-ðô-nê-diêng mà thôi. Tuy v§y tính tình, phong tøc, chª ðµ
cüa ngß¶i Vi®t Nam nh¤t là ngß¶i bình dân dß¾i các ð¶i Tr¥n, Lê vçn còn giæ
ðßþc mµt ph¥n nào ð£c bi®t hay c¯ hæu, nªu so v¾i dân Trung Qu¯c v«
phß½ng di®n này. Ðªn nay ta có th¬ nói r¢ng dù cuµc ð°ng hóa trong th¶i
B¡c thuµc ðã ði sâu, bén rµng vào c½ c¤u chüng tµc và vån hóa cüa ngß¶i
LÕc Vi®t, nhßng qua th¶i kÏ nô l® Trung Qu¯c, ngß¶i Vi®t ðã l¤y tß cách LÕc
Vi®t, dung hòa nhæng yªu t¯ chüng tµc và vån hóa cüa ngß¶i Hán tµc và mµt
ít yªu t¯ cüa các gi¯ng khác ð¬ thành mµt nhân cách riêng. Nhân cách này ðã
ðßþc c¤u tÕo và ðào luy®n trong các cuµc tranh ð¤u ð¥y gian lao, ðau kh±
giæa nhæng ngày nhøc nhã và vinh quang qua 10 thª kÖ.
Mµt ði«u ðáng k¬ sau khi h²n chüng và ð°ng hóa v¾i ngß¶i Hán, cái g¯c
LÕc Vi®t chia làm hai chi phái: Mµt chi phái · ð°ng b¢ng, do sñ sinh hoÕt và
giao thông d- dàng ðã ch¸u khá nhi«u änh hß· ng cüa Hán tµc. Mµt chi phái
tän mác lên các mi«n Thßþng du ít xúc tiªp v¾i ngß¶i Hán nên còn giæ ðßþc
nhi«u yªu t¯ LÕc Vi®t thu¥n túy h½n. Ðó là nhæng ngß¶i Mß¶ng mà mµt s¯
ð°ng bào chúng ta ngày nay còn ngµ nh§n là d¸ tµc.
V« vån hóa LÕc Vi®t, t× cuµc cäi cách Mã Vi®n, ta còn th¤y có sñ biªn ð±i
(v« kÛ thu§t) do nhæng ð° c± tích ðào ðßþc · Ðông S½n, tr÷ng yªu nh¤t là ð°
ð°ng mà nhà khäo c± h÷c Goloubew ð£t vào thª kÖ thÑ nh¤t thÑc là th¶i kÏ
Mã Vi®n làm mßa n¡ng · ðây. Nhæng ð° ð°ng này chia ra làm 3 bµ: b¯ thÑ
nh¤t là nhæng tr¯ng ð°ng, lßÞi búa, lßÞi rìu, mûi mác, mûi tên, gß½m hai lßÞi,
dao gåm có hình ngß¶i cùng mµt s¯ ð° trang sÑc thu¥n túy LÕc Vi®t, nh¤t là
cái tr¯ng ð°ng Ng÷c Lß. Bµ thÑ hai là cái bình ki¬u bi¬n h°, cái gß½ng ki¬u
nhà Hán, nhæng ð°ng ti«n ngû thù do ngß¶i Trung Hoa ðem ðªn. Bµ thÑ ba
là nhæng ð° mà v« m£t kÛ thu§t ðã ch¸u änh hß· ng cüa Trung Qu¯c, ðÕi khái
cái bình l¾n có vªt khuôn nhæng miªng giáp ð°ng, nhæng dao gåm, nhæng ð°
nØa ð°ng nØa s¡t. Ð¬ kªt lu§n, ta nh§n th¤y vài änh hß· ng cüa Trung Qu¯c
giæa thª kÖ thÑ nh¤t v« m÷i phß½ng di®n chßa ð§m ðà l¡m, nhßng sau này do
cuµc ðô hµ cüa nhà Ðông Hán tiªp t¾i h½n 10 thª kÖ B¡c thuµc, änh hß· ng
cüa Hán tµc càng ngày càng mÕnh nên nhæng ð° dùng ðào ðßþc · Ðông S½n
v« ð¶i T¯ng chï còn là ð° g¯m cüa ngß¶i Trung Hoa, ð° ð°ng cüa ngß¶i LÕc
Vi®t không th¤y d¤u vªt næa, ch¡c là mai mµt t× thu· ðó.
Sñ trÕng này ðã giúp lu§n cÑ cho Maspéro ð« kªt r¢ng chính Mã Vi®n là
ngß¶i ð¥u tiên ðã dùng bÕo lñc cßÞng gian vån hóa LÕc Vi®t tÑc là vån hóa
Trung Qu¯c ði sâu xa vào ð¶i s¯ng cüa xã hµi chúng ta t× cuµc tái chiªm
Giao Chï cüa nhà Ðông Hán.

Mã Vi®n chªt ði, ngß¶i Trung Qu¯c · th¸ tr¤n Ðông Hßng24 có dñng ð«n
và ðúc tßþng ð¬ th¶, ý ch×ng h÷ mu¯n th¸ oai v¾i dân Vi®t. Mµt nhân v§t vô
danh ði qua có ð« bài th½ dß¾i ðây:
Trèo non vßþt b¬ biªt bao trùng!
Mµt tr§n H° Tây chút vçy vùng
Qu¡c thß¾c khoe chi mình tóc tr¡ng,
Cân ðai ð÷ v¾i khách qu¥n h°ng!
Gièm chê lu¯ng nhæng ð¥y xe ng÷c.
Công cáo ra chi dñng tßþng ð°ng?
Ai ðó chép công, ta chép oán
Công riêng ai ðó, oán ta chung.
Mµt bài V¸nh hai Bà cûng mµt tác giä khuyªt tên tu±i:
Mµt bøng em cùng ch¸,
Hai vai nß¾c v¾i nhà.
Thành Mê khi ðª bá,
Sông C¤m lúc phong ba.
Ngña s¡t m¶ non V®,
C¶ lau m· ðµng Hoa.
Ngàn nåm bia ðá tÕc,
Công ðÑc nh¾ Hai Bà

24

s¡t.

Th¸ tr¤n Ðông Hßng cüa Tàu trông sang Moncay cüa ta chï cách con sông h©p và cái c¥u

Ph¥n 2 - Chß½ng 5
Ngß¶i Vi®t Nam H÷c Chæ Tàu
- Vi®c truy«n bá Hán h÷c
- Änh hß· ng cüa Ph§t Ð° v¾i n«n vån h÷c cû cüa chúng ta
- Mµt vài ði«u sai l¥m v« Sî Nhiªp

1- Vi®c Truy«n Bá Hán H÷c
H°i Hán thuµc, ngß¶i Vi®t Nam h÷c chæ Hán, cûng thi cØ, cûng ð² ðÕt.
Có th¬ nói r¢ng tính hiªu h÷c cüa ngß¶i Vi®t là mµt ði«u ð£c bi®t, ai ai cûng
thán phøc. Ð¯i v¾i cái gì g÷i là vån minh tß tß· ng cho ðªn cä tôn giáo, ngß¶i
Vi®t r¤t hoan nghênh chï tr× chính sách ðô hµ, thñc dân, ðª qu¯c thì · vào
tình thª nào ngß¶i Vi®t cûng ch¯ng lÕi.
Có tiªng trong ðám ngß¶i theo ðu±i Hán h÷c thu· xßa là: Lý Tiªn, ngß¶i
Cao Hßng, ð¤t Giao Chï, do tài h÷c ðã giæ ðßþc chÑc Thái SØ, khoäng niên
hi®u Trung Bình ð¶i Hán Linh Ðª (183-189). Lý C¥m ngß¶i Giao Châu làm
túc v® trong tri«u Hán (205 trß¾c T.C-219) sau giæ chÑc Tß L® Hi®u Úy. Hai
ông này ðã tranh ð¤u ð¬ các ngß¶i trí thÑc Giao Châu ðßþc tr÷ng døng vào
các ð¸a v¸ ngang hàng v¾i ngß¶i Tàu. Trß½ng Tr÷ng, ngß¶i Hþp Ph¯ có tài
bi®n bác và nhanh trí khôn cûng làm mµt chÑc h¥u c§n vua Hán, sau làm
Thái Thú Kim Thành ðã biªt giæ gìn th¬ di®n qu¯c gia trong khi Ñng ð¯i v¾i
vua Hán. (Vua Hán mµt hôm có höi: Dân Nh§t Nam ð«u hß¾ng v« phß½ng
B¡c, ch¥u m£t tr¶i phäi không? Trß½ng Tr÷ng trä l¶i: tên qu§n cûng có n½i g÷i
là Vân Trung ho£c Kim Thành, nhßng sñ th§t có thª ðâu. Qu§n Nh§t Nam
m£t tr¶i cûng m÷c · ð¢ng Ðông... còn ch² · cüa quan cûng tùy ti®n v«
phß½ng hß¾ng ho£c Ðông ho£c Tây, ho£c Nam hay B¡c... ch¾ không nh¤t
ð¸nh v« phía nào).
Tinh Thi«u cûng là mµt nhà vån h÷c thu· nhà Lß½ng (505-543) cai tr¸ Giao
Châu. Ông không thèm nh§n chÑc Quäng Dß½ng Môn Lang do Sài Tiªn
thßþng thß tri«u Lß½ng ð« ngh¸. Ông lui v« quê hß½ng r°i giúp Ông Lý Bôn
(Lý Bí) nåm 544 ðánh ðu±i Thái SØ Tiêu Tß l§p ra nß¾c VÕn Xuân. Khß½ng
Công Phø ð§u tiªn sî dß¾i ð¶i Ðß¶ng ÐÑc Tông (789-804) làm quan ðªn
chÑc Bình Chß½ng (An Nam Chí Nguyên)

Chúng tôi gi¾i thi®u ðây m¤y nhà khoa møc và vån h÷c th¶i B¡c thuµc ð¬
các bÕn hi¬u sñ truy«n bá vån h÷c cüa Sî Nhiªp. Nh§m Diên, Tích Quang ðã
tÕo nên nhæng ð® tØ sau này ðªn bñc nào. Nhßng ch¡c ch¡n mu¯n h÷c ðªn
trình ðµ cao cä thì h÷c sinh ngß¶i Vi®t phäi sang t§n Trung Qu¯c m¾i thành
ðÕt l¾n ðßþc. D¥u sao ta cûng có th¬ nói r¢ng ðßþc ån h÷c ð¥y ðü, khä nång
cüa trí thÑc Giao Chï chÆng kém gì trí thÑc Trung Qu¯c. ChÑng c¾ là nhi«u
ngß¶i Vi®t ðã t×ng giæ chÑc Thái Thú, Thái SØ và Tiªt Ðµ SÑ, do chính ngß¶i
Tàu ð£t ra thì rõ ngß¶i Giao Châu ðã làm cho các vß½ng tri«u Trung Qu¯c
kiêng n¬ e ngÕi là phäi. Và Lý Tiªn, Lý C¥m dâng thß lên vua Hán ð¬ ðòi
ðßþc ðãi ngang v¾i ngß¶i Hán ðã chï cån cÑ vào thñc tÕi cüa nhæng trí thÑc
Giao Chï b¤y gi¶.
Ngoài ra, ta lÕi nh¾ r¢ng các nhà trí thÑc trên ðây ðã dñ mµt ph¥n quan
tr÷ng trong vi®c truy«n bá Hán h÷c. Thân thª và sñ nghi®p cüa h÷ cûng là mµt
ði«u ðã có änh hß· ng cho phong trào Hán h÷c dß¾i th¶i Hán thuµc r¤t
nhi«u. Có ngß¶i cho r¢ng b÷n ngß¶i này chï là tay sai cho các ðª qu¯c ð¶i
b¤y gi¶ thì dù sao m÷i hoÕt ðµng cüa h÷ cûng không ðáng k¬. Xét l¶i phê
bình quá nghi®t ngã và quá câu ch¤p, vì ta nên nhìn nh§n änh hß· ng cüa h÷
nªu quä h÷ ðã gây ðßþc mµt änh hß· ng nào khä quan; vä chång trong khi
chßa ðü sÑc ch¯ng lÕi kë mÕnh thì phäi h÷c ðòi cái tài giöi cüa kë mÕnh ðâu
có phäi là chuy®n vô ích. Còn vi®c khôi phøc ðµc l§p, mßu ð° phú cß¶ng
phäi ch¶ th¶i, tùy thª, chÆng h½n cÑ ðóng cØa, ng°i nhà cÑ ôm l¤y sñ u t¯i
sao? Mà thái ðµ c¯ ch¤p tiêu cñc có phäi là mµt lþi khí, mµt phß½ng ti®n
tranh ð¤u bao gi¶ ðâu!

2- Änh Hß· ng Cüa Ph§t Ð° V¾i N«n Vån H÷c Cüa Chúng Ta
ÐÕo Ph§t lan vào ð¤t Vi®t qua ðß¶ng „n Ðµ Dß½ng, và do các nhà cai tr¸
Trung Qu¯c. Tôn giáo này, du nh§p vào xÑ s· chúng ta trong th¶i B¡c thuµc
qua ba th¶i kÏ:
A) T× ð¥u thª kÖ III ðªn thª kÖ VI. Ban ð¥u, Khang Tång Hµi (Sogdien Seng
Houei -- 280), thÑ ðªn Khß½ng Lß½ng Lâu Chí (Indoscythe Kaliyanaruci -- 255
ho£c 256) r°i t¾i các th¥y tu „n Ðµ Ma La KÏ Vñc (Ksudra -- 294) là nhæng
nhà truy«n giáo Ph§t Giáo trß¾c nh¤t. Sau là Mâu B¡c (Meou Po), ngß¶i Tàu,
vì nghiên cÑu Ph§t Giáo mà t¾i B¡c Vi®t.
B) Sß Ti Ni Da Lßu Chi (Vinitaruci) t× nåm 580 B¡c Vi®t giäng dÕy tÕi chùa
Dâu v« Thi«n Tông và l§p mµt tông phái · B¡c Ninh l¤y danh hi®u là xÑ ðó.
C) Vô Ngôn Thông (h÷ Tr¸nh) sang trú · chùa Kiªn S½, làng Phù Ð±ng,
huy®n Tiêu Du, tïnh B¡c Ninh h°i tháng 9 nåm Ðß¶ng Nguyên Hòa thÑ 15
(820) tu theo l¯i "Bích Quan" cüa ÐÕt Ma (Bodhi dharma) và l§p · chùa ðó
mµt thi«n tông m¾i.

Các Ph§t Ð° k¬ trên ðây trong khi truy«n giáo ðã gián tiªp giúp r¤t nhi«u
cho n«n vån h÷c cüa chúng ta bu±i ð¥u tiên su¯t 700 nåm. R°i sau Vô Ngôn
Thông, nhi«u tång ni ra ð¶i. B÷n ngß¶i này ðã phäi dùng Hán h÷c làm cái
chìa khóa ð¬ m· cØa Ph§t và khi giäng dÕy kinh k®, nªu không thâm thúy v«
Hán h÷c ðâu có th¬ c¡t nghîa ðßþc v« các ði«u m¥u nhi®m, xa xôi cüa Ph§t
Giáo. Ta còn nên nh¾ r¢ng dß¾i tri«u Ðß¶ng có b¯n v¸ cao tång (Vô Ngãi tu
· chùa Thiên Tïnh, hÕt CØu Châu, Phøng Ðình, Duy Giám...) ðã sang cä bên
Trung Qu¯c giäng kinh trong cung nhà vua và khi già m¾i tr· v« nß¾c.
Ngoài ra, tång gi¾i Vi®t Nam sau th¶i B¡c thuµc cûng sän xu¤t ðßþc nhi«u
v¸ khác næa dñ vào vån h÷c và chính gi¾i, ðóng nhæng vai trò r¤t quan tr÷ng.
Chúng tôi xin k¬ · nhæng trang sau.
Ð¬ kªt lu§n, v¤n ð« vån h÷c th¶i B¡c thuµc chúng ta có th¬ tóm t¡t nh¶
vi®c ngß¶i Trung Hoa ð£t chü quy«n trên ð¤t Giao Chï, Hán h÷c ðã änh
hß· ng l¾n lao ðªn ð¶i s¯ng dân tµc và qu¯c gia cüa chúng ta. Dân ta tr· nên
mµt qu¯c gia vån hiªn, có nhi«u thu¥n phong mÛ tøc. Ðó là mµt ði«u lþi ích
vî ðÕi chÆng nên ch¯i cãi. Ðem sñ ðau kh± dß¾i ách th¯ng tr¸ cüa ngoÕi bang
mà ð±i l¤y mµt n«n vån hóa sáng süa t¯t ð©p, ngß¶i Vi®t thÑc th¶i chúng ta
hÆn không phàn nàn, ðã ðành r¢ng ngß¶i Vi®t h÷c chæ Hán chï biªt ðÕi khái
v« vån tØ t× chß½ng mà thôi, ch¾ chßa th§t ðã ði sâu vào cõi h÷c thu§t và tß
tß· ng cüa Trung Qu¯c, hu¯ng h° vào ð¶i T¥n Thüy Hoàng các vi®c ð¯t sách
Nho, chôn h÷c trò (246- 208 tr. C.L.) t¤t nhiên sách v· ðßa sang ðây không
ð¥y ðü ðßþc. Ngß¶i Vi®t xßa kia hÆn chï bß¾c t¾i cái b§c t× chß½ng mà thôi
nhßng trong gi¾i vån h÷c b¤y gi¶ cûng có nhi«u ngß¶i tö ra thông minh l²i
lÕc chÆng kém gì các danh sî Trung Qu¯c, cÑ xem vi®c xß¾ng h÷a và ngoÕi
giao dß¾i ð¶i Lê ÐÕi Hành v¾i B¡c tri«u sau này ðü rõ. Và sØ chép r¢ng vì bài
th½ ti-n sÑ (ti-n Lý Giác) mà Giao Chï là mµt nß¾c m¾i më, non n¾t ðã n±i
tiªng là vån hiªn ð¯i v¾i ngß¶i T¯ng.

3- Ph§t Giáo
Ngoài änh hß· ng cüa Ph§t Ð° ð¯i v¾i vån h÷c s½ khai thu· ¤y, ta còn nên
tìm hi¬u qua mµt vài nét chính cüa tôn giáo này và sñ phát tri¬n cüa nó trên
ð¤t Trung Qu¯c trß¾c khi qua Vi®t Nam.
Ph§t Giáo do ðÑc Thích Ca Mâu Ni xß¾ng lên, chü trß½ng giäi thoát con
ngß¶i ra khöi ði«u kh± não là: sinh, lão, b®nh, tØ. Ngoài b¯n ði«u này ðã do
TÕo Hóa gây nên trong khi c¤u tÕo con ngß¶i cûng nhß khi xây dñng vû trø.
TÕo hóa còn ð£t ra nhæng ð¸nh lu§t kh¡c khe là có sinh phäi có di®t, có hình
hài thì phäi ch¸u sñ hüy hoÕi, suy vong, lÕi còn bao nhiêu ði«u ðau kh± khác
phát sinh b· i lòng døc. Lòng døc cüa con ngß¶i là nhæng sñ ham mê danh
lþi, phú quí, s¡c ð©p... nó là nhæng nghi®p báo, nhæng cån nguyên cüa m÷i
sñ ðe d÷a, trøy lÕc. ÐÕo Ph§t quan ni®m r¢ng mu¯n tránh ðßþc các ði«u

nghi®p báo, oan gia thì c· i bö lòng døc, thi hành vi®c thi®n ích cho ð¶i, cho
ð°ng loÕi, cho muôn v§t. Nhæng hành ðµng có thiên lß½ng · kiªp này s¨ änh
hß· ng t¯t ð©p cho kiªp sau. Ðó là lu§t nhân quä. Trái lÕi, nªu con ngß¶i cÑ
ð¡m chìm trong døc v÷ng s¨ phäi lu¦n qu¦n mãi mãi trong vòng luân h°i.
Ngoài ra, c¡t bö ðßþc lòng døc ð¥y tµi l²i không nhæng ngß¶i ta tránh ðßþc
các ði«u h® løy cüa kiªp này mà còn ðßþc hß· ng thø nhi«u v« kiªp sau hay
s¨ ðßþc lên cõi Niªt Bàn và thành Ph§t. Khi ðó s¨ không còn v¤n ð« sinh di®t
næa.
Không tham danh lþi khöi ßu phi«n,
Ni®m chí t× bi dÑt nghi®p duyên,
V¾t kë tr¥m luân n½i kh± äi,
Noi theo tôn chï hµi qu¥n tiên.
Phê bình ðÕo Ph§t v« phß½ng di®n thñc hành ngß¶i ta cho r¢ng ð¯i v¾i
cuµc cÕnh tranh và ð¶i thñc tª nh¤t là trong kÖ nguyên nguyên tØ này, chü
trß½ng nh§p thª và xu¤t thª cüa Ph§t Giáo không thích hþp v¾i nhân sinh, thª
sñ. Loài ngß¶i lúc này chï tôn th¶ sÑc mÕnh, không có triªt lý nào h½n là sÑc
mÕnh và quy«n lþi thì mµt tôn giáo xây dñng trên cån bän ðÕo ðÑc thu¥n túy
không th¬ nào giäi quyªt ðßþc m÷i v¤n ð« hÕnh phúc và hòa bình trên thª
gi¾i. Ít nh¤t m÷i dân tµc trên thª gi¾i cùng ch¤p thu§n mµt quan ni®m tôn
giáo và hòa bình theo Ph§t Giáo thì m¾i có kªt quä ðßþc.
Cµi r- cüa ðÕo Ph§t là ðÕo Bà La Môn (Brahmane) nhßng tôn chï cüa ðÕo
Ph§t lÕi ch¯ng v¾i ðÕo này r°i hai tôn giáo ðã mâu thuçn nhau trong mµt
khoäng th¶i gian khá dài. Sau ba b¯n thª kÖ, ðÑc Thích Ca m¤t ði r°i, ðÕo
Ph§t m¾i hßng kh· i · „n Ðµ.
ÐÑc Thích Ca Mâu Ni, thüy t± cüa Ph§t Giáo ðã áp døng lý thuyªt cüa
Ngài trß¾c hªt (sau cái quan ni®m: ð¶i là sông mê, b¬ kh±...), Ngài thuµc
dòng vß½ng tµc · „n Ðµ, có vþ có con. Ngài ðã bö l¥u son gác tía ði tìm
ðÕo, møc ðích dìu d¡t ngß¶i ð¶i ra khöi cänh tr¥m luân ðày ð÷a. Theo ðÕo
phái mi«n B¡c „n Ðµ, Ngài sinh nåm 1028 (trß¾c Thiên Chúa) vào ð¶i Chu
Chiêu vß½ng. ÐÕo phái mi«n Nam cho r¢ng Ngài sinh khoäng 624. Nhßng
theo các nhà bác h÷c ngày nay thì Ngài ð°ng th¶i v¾i Kh±ng Phu TØ nghîa là
Ngài xu¤t thª vào nåm 558 hay 520.
Ð¶i vua Hán Vû Ðª (140-86 trß¾c CL), quân nhà Hán ðánh hung nô l¤y
ðßþc tßþng kim nhân và th¤y ngß¶i Hung Nô th¡p nhang th¶ ph§t, ðªn ð¶i
vua Ai Ðª là Công l¸ch nåm thÑ hai, vua Hán cho T¥n Cänh Hiªn sang xÑ rþ
Nhøc Chi h÷c truy«n kh¦u các kinh ph§t. Ngß¶i ta th¤y tôn giáo này có nhi«u
t¯t ð©p và cûng mu¯n vãn h°i nhân tâm, thª tøc nên nh§p cäng Ph§t Giáo
vào Trung Qu¯c. Có th¬ vãn h°i nhân tâm thª tøc không phäi chï là phøc
hßng tinh th¥n ðÕo ðÑc trong ðám dân chúng mà còn · cä trong giai c¤p
phong kiªn, quí tµc t× ngàn nåm trß¾c ðã vì cuµc tranh giành quy«n v¸ mà

gây nên bao nhiêu cuµc ðäo lµn xã hµi, thäm cänh máu ð± th¸t r½i. Các nhà
chính tr¸ xßa ho£c nay ð«u thß¶ng nhìn các tôn giáo vào ði¬m này trß¾c hªt,
còn nhæng ngß¶i thß¶ng chï lßu ý vào triªt lý và luân lý cüa nó.
R°i Ph§t Giáo m²i ngày mµt ði rµng trên ð¤t Tàu qua các tri«u ðÕi. Vua
Minh Ðª nhà Ðông Hán phái Ban Siêu ði sÑ các nß¾c Tây Vñc, Hán sØ báo
cáo tình hình Ph§t Giáo th¸nh hành · ðây nên sau ðó nhà vua cØ Thái Am
sang Tây Trúc m¶i các th¥y tång „n Ðµ v« nß¾c ð¬ thuyªt giáo tÕi Trung
Qu¯c. Thái Am mang v« ðßþc 42 chß½ng kinh. Ðªn ð¶i Tam Qu¯c m¾i có
ngß¶i giæ vi®c truy«n bá ðÕo Ph§t. Vi®c sßu t¥m kinh k® càng ngày càng
mÕnh r°i các kinh k® ðßþc d¸ch ra chæ Tàu ð¬ ph± biªn kh¡p dân gian. Ðªn
ð¶i nhà Ðß¶ng (630) nhà sß Huy«n Trang (tøc g÷i là Ðß¶ng Tam TÕng) cûng
qua „n Ðµ v¾i sÑ mÕng là khäo cÑu Ph§t Giáo và ðem v« Tàu ðßþc 650 bµ
kinh. B¯n mß½i hai nåm sau, dß¾i ð¶i Ðß¶ng Cao Tông, ông Nghîa Tînh rß¾c
v« ðßþc 400 bµ næa.

4- Mµt Vài Ði«u Sai L¥m V« Sî Nhiªp
Chép thân thª và sñ nghi®p cüa Sî Nhiªp, mµt lß½ng lÕi có tiªng th¶i B¡c
thuµc, tr÷ng nh§m · nß¾c ta giæ bu±i loÕn ly, nhi«u nhà chép sØ ðã ð« cao
mµt cách quá ðáng v¸ quan cai tr¸ này: ngß¶i ta tôn Sî Nhiªp lên b§c Vß½ng;
có ngß¶i t£ng Sî Nhiªp mµt sñ nghi®p vî ðÕi h½n næa: "Nam Bang H÷c T±".
Ngß¶i ta còn g÷i th¶i Sî Nhiªp cai tr¸ ð¤t Giao Chï là mµt KÖ: "Sî Vß½ng KÖ"!
Chúng tôi không phü nh§n sñ nghi®p ðáng k¬ cüa Sî Nhiªp trong su¯t nØa
thª kÖ cai tr¸ · nß¾c ta, nhßng chúng tôi mu¯n ðính chính nhæng ði«u gì
không ðßþc xác thñc, b¢ng nhæng dòng dß¾i ðây:
Nåm Quí Mùi (203), là nåm thÑ ba ð¶i vua Hán Ðª, Sî Nhiªp b¤y gi¶ làm
Thái Thú cùng v¾i Thái SØ Trß½ng Tân xin Hán Ðª ð±i Giao Chï ra Giao
Châu. Lúc này Trung Qu¯c gi£c cß¾p n±i lên lung tung, · Giao Châu cuµc
r¯i loÕn cûng nhóm lác ðác · nhi«u n½i. Sî Nhiªp ðã khéo léo trong vi®c cai
tr¸, hþp anh em trong nhà, chia nhau giæ các châu qu§n, nên lÕi khôi phøc
tr§t tñ · Giao Châu. Ngoài ra, ông khôn ngoan ð¯i v¾i Hán tri«u (ông vçn giæ
l- tiªn c¯ng) nên ðßþc phong làm An Vi-n Tß¾ng Quân Long Ðµ Ðình H¥u.
Sau này, nhà Ðông Hán ð±, Trung Qu¯c lâm vào thành thª chân vÕc do sñ
tranh giành änh hß· ng cüa ba nhà: B¡c Ngøy, Tây Thøc và Ðông Ngô, thì
Giao Châu n¢m trong khu vñc Ðông Ngô, Sî Nhiªp li«n theo Ðông Ngô. Ông
vçn giæ ðßþc m÷i quy«n hành nhß Hán tri«u xßa kia. Tính ra tuy không là
Thái SØ nhßng ông ðã làm ðßþc mµt sñ nghi®p ðáng k¬ · Giao Châu su¯t 40
nåm ròng. Chính tr¸ cüa ông r¤t khéo léo · ch² ông biªt an dân, tr÷ng ðãi trí
thÑc, ðßþc toàn th¬ nhân dân üng hµ và tôn sùng nên ð¸a v¸ m¾i b«n væng
ðßþc lâu dài nhß v§y. Còn ð¯i v¾i các Vß½ng tri«u Trung Qu¯c, gió chi«u
nào ông che chi«u ¤y. V« vi®c ngß¶i ta xßng ông là h÷c t± Nam Bang, ðó là

theo trong l®nh chï cüa Tr¸nh TÕc (1657-1682) và cüa Tr¸nh Sâm (1767-1782)
chép trong quy¬n Sî Vß½ng Sñ Tích trang ð¥u, bän sao cüa trß¶ng Bác C± s¯
A 426 t¶ 41b và 46a -- Trong bia ðá làng Tam Á và làng Lung Khê phü Thu§n
Thành, tïnh B¡c Ninh, ông Nguy-n Hoán, ð² Thám Hoa, khoa KÖ D§u (1659)
cûng ghi nhß v§y.
Sñ thñc trong chính sØ không th¤y chép Sî Nhiªp ðem chæ Nho sang Vi®t
Nam, ngoài câu: "Nß¾c ta thông thi thß, t§p l- nhÕc, g÷i là vån hiªn b¡t ð¥u
t× Sî Vß½ng" b· i vån hóa Trung Qu¯c nh§p cäng vào Giao Châu ðã có t× ba
thª kÖ trß¾c khi có Sî Nhiªp. T¾i khi Sî Nhiªp c¥m quy«n · nß¾c ta ngß¶i
Giao Châu ðã có mµt s¯ ð² Hiªu Liêm và M§u Tài r°i. Có ch² tôn th¶i Sî
Nhiªp là th¶ Sî Vß½ng KÖ, có l¨ sØ th¥n gi§n trong khoäng 100 nåm quan lÕi
Tàu không có ngß¶i chính th¯ng trong sÕch, nay g£p mµt nhân quan nhß Sî
Nhiªp, dân ðßþc yên vui h½n 40 nåm cho nên ðã tôn Sî Nhiªp là Vß½ng.
Sî Nhiªp tuy có tiªng là quan cai tr¸ cä 7 qu§n nhßng thñc ra ông chßa h«
n¡m ðßþc toàn cõi Giao Châu bao gi¶. Trong ð¶i Sî Nhiªp, chính Trß½ng Tân
m¾i là ngß¶i ðßþc vua Hán Hiªn Ðª phong làm Thái SØ Giao Châu. Ta nên
nh¾ châu cai tr¸ qu§n. Còn v« änh hß· ng thì l¤y sñ công b¢ng Ðào Hoàng
b¯n ð¶i, Ð² Vi®n ba ð¶i làm Thái SØ, ðµc quy«n cä Giao Châu còn nhi«u ½n
ích h½n Sî Nhiªp.
So sánh v¾i các lß½ng lÕi k¬ trên ðã l¤y vi®c l- nghi, ði«u nhân nghîa dÕy
cho dân Giao Chï và CØu Chân ð¬ ngß¶i ta biªt ðÕo vþ ch°ng, nghîa cha con,
tình th¥y trò, b¢ng hæu biªt thß½ng yêu kính mªn nhau, sñ nghi®p cüa Sî
Nhiªp chßa d- ðã h½n, v§y mà h÷ chßa ðßþc chép riêng ra mµt kÖ.
Còn ði«u Sî Nhiªp ðßþc g÷i là Sî Vß½ng, là do tri«u Tr¥n phong ông làm
ÐÕi Vß½ng theo l® phong t£ng bách th¥n, sau Ngô Sî Liêm dß¾i ð¶i Lê ðã
nhân tß¾c ÐÕi Vß½ng mà chép là Sî Vß½ng. Dù sao chúng ta cûng phäi nh§n
r¢ng vi®c tôn kính Sî Nhiªp nhß thª cûng có mµt vài ph¥n ðích ðáng, do ông
ðã dñng chính sách nhân nghîa ð¯i v¾i dân ta xßa kia. Còn chuy®n ông ðã
ðem chæ Nho sang dÕy ta ð¥u tiên thì không có b¢ng chÑng. Ðây là ý kiªn
cüa ºng Hòe Nguy-n Vån T¯.

Ph¥n 2 - Chß½ng 6
Cuµc Cách MÕng Giäi Phóng Dân Tµc ThÑ Hai
Cüa Dân Giao Chï
- Bà Tri®u ch¯ng nhau v¾i Ðông Ngô
- Lâm „p qu¤y phá Giao Châu

1- Bà Tri®u Ch¯ng Nhau V¾i Ðông Ngô
Th¶i cuµc cüa các vß½ng tri«u Trung Qu¯c b¤y gi¶ luôn luôn có änh
hß· ng ðªn Giao Châu. Trên ðây ðã nói nhà Ðông Hán ð± thì Trung Qu¯c
chia ra làm ba nß¾c B¡c Ngøy, Tây Thøc và Ðông Ngô, Giao Châu thuµc vào
khu vñc cüa nhà Ðông Ngô. Tuy r¢ng Sî Nhiªp lúc sinh th¶i r¤t khôn ngoan,
ch¸u l® thuµc vào Ngô chü nhßng tình thª Giao Châu dß¾i con m¡t ngß¶i
Ðông Ngô chï có th¬ coi là chuy®n tÕm th¶i, b· i khi ðó chính quy«n cüa
Ðông Ngô chßa ðßþc cüng c¯ ð¥y ðü. Khi thª cüa Ðông Ngô h¥u væng thì
tri«u ðình Ðông Ngô không ch¸u ð¬ kéo dài chª ðµ tñ tr¸ cüa Giao Châu næa.
Ðông Ngô cûng mu¯n ð£t mµt chª ðµ trñc tr¸ tÕi ðây vì xét có lþi h½n ho£c dn¡m ch£t dân b¸ tr¸ h½n. Lúc này, Sî Nhiªp ðã qua ð¶i (nåm Bính Ng÷, 226
sau Công L¸ch), con là Sî Huy tñ ðµng lên thay quy«n Thái Thú. Ðông Ngô
li«n xªp ð£t lÕi m÷i vi®c. V« ð¤t ðai, Ðông Ngô chia ð¤t giao Châu t× Hþp
Ph¯ v« B¡c ð£t tên là Quäng Châu, cØ Læ ÐÕi làm Thái SØ. T× Hþp Ph¯ vào
Nam là Giao Châu, ð£t Ðái Lß½ng làm Thái SØ. Còn qu§n Giao Chï v« mi«n
B¡c Vi®t b¤y gi¶ phái Tr¥n Thì làm Thái Thú thay con cháu Sî Nhiªp. Nhß v§y
quan ni®m và chính tr¸ Ðông Ngô không khác gì Ðông Hán trß¾c ðó.
Th§t là mµt cuµc thay ð±i l¾n lao và ðµt ngµt. Sî Huy ch¯ng lÕi sñ thay ð±i
ðó, nhßng th¤y binh lñc cüa Læ ÐÕi mÕnh nhi«u, sau nåm anh em Sî Huy
phäi thu§n theo l¶i chiêu dø. Læ ÐÕi li«n b¡t chém hªt anh em Sî Huy và ðßa
ð¥u v« Ðông Ngô. Quäng Châu và Giao Châu sáp nh§p, Trong lúc này qu§n
CØu Chân cûng r¯i ren. Læ ÐÕi lÕi mµt phen næa ðem quân ðánh d©p giªt hÕi
hàng vÕn ngß¶i r°i phái các chÑc Tòng SØ Sñ t¾i tuyên truy«n ðÑc hóa cüa
vua Ngô. Các nß¾c Lâm „p, Phù Nam, ð«u cho sÑ sang c¯ng, Ngô chü phong
thêm cho y chÑc Tr¤n Nam Tß¾ng Quân.
Dß¾i chª ðµ cüa Hán tri«u, dân Giao Chï ðã ðau kh± l¥m than. Cuµc thay
ð±i m¾i này v¾i Ðông Ngô cûng không cäi thi®n ðßþc ð¶i s¯ng cüa Giao Chï

ph¥n nào. Tóm lÕi chª ðµ trñc tr¸ cüa Trung Qu¯c bao gi¶ cûng tàn ác, do sñ
tham bÕo vô lái cüa các quan lÕi Tàu, vì v§y lØa loÕn lÕi âm ï trong tâm h°n
ngß¶i Giao Chï.
Nåm M§u Thìn (248), tÑc là nåm thÑ 11 nhà Ðông Ngô, khi Løc D§n sang
làm Thái SØ Giao Châu, non sông Vi®t Nam lÕi sän xu¤t mµt v¸ næ ki®t, r°i
mµt phen næa, ng÷n c¶ nß½ng tØ ðßþc ph¤t lên tÕi qu§n CØu Chân theo
gß½ng hai ch¸ em bà Trßng trß¾c ðó hai thª kÖ. L¥n này, ngß¶i kh· i cuµc
cách mÕng nåm M§u Thìn cûng là mµt phø næ sinh trß· ng tÕi huy®n Nông
C¯ng (thuµc tïnh Thanh Hóa) m¾i trên 20 xuân xanh tên Tri®u Th¸ Trinh, cûng
thuµc giòng quý tµc, và chßa có ch°ng (có sách chép là Tri®u Nguyên).
Ngß¶i Tàu cåm h§n ð£t tên là Tri®u †u. Chæ †u có nghîa là "mø".
Bà Tri®u (ngß¶i Vi®t tôn là Bà ð¬ tö lòng sùng kính h½n), trong cuµc cách
mÕng M§u Thìn ðã bi¬u dß½ng sñ phçn u¤t cüa quý tµc và dân chúng Giao
Châu, m£c d¥u lñc lßþng cüa mình ð¯i v¾i quân xâm lång rõ r®t quá sút kém.
Bà m° côi cha m© t× thu· nhö nên phäi · v¾i anh là Tri®u Qu¯c ÐÕt. Bà g£p
ngß¶i ch¸ dâu cay nghi®t và t¥m thß¶ng nên không ch¸u ðßþc tính tình hiên
ngang khác ngß¶i cüa bà. Quä v§y, cô gái th½ ¤y có mµt th¬ ch¤t cß½ng
cß¶ng, mµt tinh th¥n b¤t khu¤t ngay cä nam nhi cûng ít sánh k¸p. Có l¨ vì các
d¸ tính ðó mà bà Tri®u ðã giªt ch¸ dâu ð¬ khöi có sñ cän tr· trên con ðß¶ng
tranh ð¤u cüa mình cho dân, cho nß¾c. Không nhæng bà có chí khí anh hùng,
bà lÕi có sÑc mÕnh và mßu lßþc nên hàng ngàn chiªn sî ðã xin theo chiªn
ð¤u dß¾i c¶ và cùng vào r×ng núi ð¬ rèn binh luy®n võ.
Bu±i ð¥u, ông Tri®u Qu¯c ÐÕt không tán thành công cuµc cüa bà và l¤y
nhæng l¶i l¨ thông thß¶ng ð¬ khuyên can, nhßng sau ông ch¸u theo ý kiªn
cüa em gái, xét cuµc ð¤u tranh dù thành hay bÕi cûng là ði«u hæu ích. Bà
Tri®u trong cuµc lu§n v¾i anh, ðã ð¬ lÕi sau này trong l¸ch sØ nhæng l¶i khäng
khái b¤t hü:
"Tôi mu¯n cßÞi c½n gió mÕnh, ðÕp ðß¶ng sóng dæ, chém cá tràng kình ·
bi¬n Ðông, quét sÕch b¶ cõi ð¬ cÑu dân ra khöi n½i ð¡m ðu¯i, chÑ không
thèm b¡t chß¾c ngß¶i ð¶i cúi ð¥u khom lßng làm tì thiªp cho ngß¶i ta".
Tri®u Qu¯c ÐÕi cùng em kh· i binh ðánh qu§n CØu Chân. Trong chiªn
tr§n, bà tö ra can ðäm phi thß¶ng nên ðßþc tôn làm chü tß¾ng. Bà m£c áo
giáp vàng, cÞi voi xông ra trß¾c quân ð¸ch nhß ði vào ch² không ngß¶i. Tiªng
"Nhøy Ki«u Tß¾ng Quân" mµt th¶i ðã vang l×ng cõi Giao Châu và t×ng làm
khiªp ðäm quân Ngô trong sáu tháng. Sau cuµc chiªn ð¤u vì quân ít, thª cô
nên b¤t lþi d¥n, Bà lui binh ðªn xã B° Ði«n (ngày nay ð±i tên là Phü Di-n
thuµc huy®n MÛ Hòa, Thanh Hóa) r°i tñ tØ. Ð¬ kÖ công ngß¶i næ chiªn sî ðã
hy sinh vì n«n Tñ Do cüa dân tµc, vua Nam Ðª nhà Ti«n Lý cho dñng miªu
th¶ và phong là "B§t Chính Anh Li®t Hùng Tài Trinh Nh¤t Phu Nhân"

Cuµc cách mÕng M§u Thìn (248) b¸ d§p t¡t thì 16 nåm sau (nåm Giáp Thân
264) ð¤t ðai Giao Châu lÕi ch¸u thêm mµt cuµc phân chia khác. Nhà Ngô hþp
ð¤t Nam Häi và U¤t Lâm lÕi thành Quäng Châu, ð£t châu tr¸ · Phiên Ngung.
Hþp Ph¯, Giao Chï, CØu Chân và Nh§t Nam thành Giao Châu, châu tr¸ ðóng
· Long Biên. Xét nhß v§y ð¤t Nam Vi®t cüa Bà Tri®u xßa kia do cuµc phân
chia này thành Giao Châu và Quäng Châu b¤y gi¶. Vi®c này có tính cách t§p
trung ð¬ ti®n vi®c cai tr¸.
Trung Qu¯c t× khi có cuµc tam phân B¡c Ngøy, Tây Thøc và Ðông Ngô,
lÕi m· màn cho nhi«u cuµc biªn loÕn liên miên. Sau nhà T¤n phá ðßþc nhà
Ngøy r°i ðem binh chiªm Giao Châu. Nhà Ngô phái tß¾ng Ðào Hoàng sang
dành lÕi. Sau ðó, Ðào Hoàng ðßþc phong thành Giao Châu møc cho ðªn
nåm 280, Ngô m¤t thì Ðào Hoàng ðem Giao Châu nµp cho nhà T¤n. H÷ Ðào
ðßþc giæ nguyên ð¸a v¸.
Cuµc t§p trung ð¤t ðai trên ðây cüa nhà Ðông Ngô ð¬ d- ði«u khi¬n gu°ng
máy cai tr¸ không ðÕt ðßþc møc ðích. B÷n quan lÕi Trung Qu¯c trß¾c tình
trÕng ðÕi loÕn, loÕn t× chính qu¯c sang t¾i thuµc qu¯c, t¤t nhiên th¤y ð¸a v¸
cüa mình luôn luôn b¤t tr¡c, nên chï lo v½ vét cho ð¥y túi tham, hu¯ng h° t×
bao nhiêu lâu h÷ b¸ nhi-m cái b®nh phong kiªn hay sinh trß· ng · cái huyªt
th¯ng phong kiªn sÇn ch¤t tham tàn. Còn dân Giao Châu t× hai cuµc cách
mÕng Trßng Tri®u b¡t ð¥u ðÑng trß¾c cái ðà ðã m· , hoàn cänh chính tr¸ kh¡c
khe lÕi luôn luôn thúc bách nên h÷ không sao ng×ng ð¤u tranh. Ðªn ð¶i nhà
T¤n lÕi không có sñ thay ð±i t¯t ð©p nào, lÕi t® h½n là khác. T¤n dñng ðßþc
c½ nghi®p xong trên ð¤t Trung Hoa li«n phong cho bà con thân thuµc tr¤n giæ
các n½i ð¬ làm vây cánh. B÷n này tranh nhau quy«n lþi ðem quân ðánh phá
lçn nhau, chính h÷ ðã thác sinh ra mµt ph¥n l¾n sñ biªn loÕn ngoài nhæng
hành ðµng nhûng lÕm. T× Ngô qua T¤n, dân Giao Châu thß¶ng n±i lên giªt
b÷n Thái Thú. Trong nß¾c m¤y khi có sñ yên ±n hÆn.

Bà Tri®u
Cao mµt trßþng, cä mµt v×ng,
Bö tóc ngang lßng, vú ch¤m s×ng,
H÷p chúng r×ng xanh oai náo nÑc,
CÞi ð¥u voi tr¡ng, tiªng vang l×ng,
Mác dài trö vçy tan ðàn gi£c,
Ngôi cä låm le h÷c h÷ Trßng,
Ví có anh hùng duyên ð¸nh m¤y,
Th¶i chi Ðông Hán dám lung lång.
Vô danh (Th½ ð¶i H°ng ÐÑc)

2- Lâm „p Qu¤y Phá Giao Châu
Trên ðây chúng ta th¤y dß¾i ð¶i nhà T¤n dân Giao Châu có ph¥n c½ cñc
h½n bao gi¶ hªt. H÷ b¸ lôi cu¯n vào cuµc ðánh phá lçn nhau cüa thân vß½ng
khi ðó giæ quy«n · các phiên tr¤n, ngoài cái nÕn bóc lµt ðã t× lâu thành mµt
sñ trÕng thß¶ng xuyên. Sñ ðói kh± trong nhân gian cûng là mµt m¥m biªn
loÕn næa. Thêm vào ðó là sñ qu¤y nhi-u cüa nß¾c Lâm „p. V¸ trí cüa nß¾c
này b¡t ð¥u t× tïnh Quäng Bình, Quäng Tr¸ vào ðªn løc tïnh Nam Vi®t ngày
nay. Ngß¶i ta phöng ðoán cµi r- ngß¶i Lâm „p thuµc gi¯ng Mã Lai, theo vån
minh „n Ðµ và gi¯ng Mã Lai tÑc gi¯ng Anh Ðô Nê Dieng (Indonesien) xßa
kia b¸ gi¯ng Aryens ðánh b§t ra khöi „n Ðµ r°i lan tràn sang bán ðäo Hoa „n.
H÷ ð°ng hóa v¾i gi¯ng Cao Miên và gi¯ng Chiêm Thành trong khi mµt chi
phái cüa h÷ hþp v¾i gi¯ng Mông C± làm thành dân tµc Vi®t Nam h¤p thø vån
minh Trung Qu¯c.
Vån hóa cüa Lâm „p là vån hóa cüa „n Ðµ. Ngß¶i Lâm „p ðã hùng cß¶ng
k¬ t× ð® nh¸ thª kÖ. H÷ thß¶ng ðem quân qu¤y nhi-u ð¸a ph§n Nh§t Nam là
mµt ð¸a ph§n giáp gi¾i. Khi dân Giao Chï ta còn thuµc nhà Ðông Hán, tÕi ð¸a
ði¬m này có quan cai tr¸ Tàu tr÷ng nh§m ð¬ phòng sñ ðánh phá cüa Lâm „p.
Qua các tri«u ðÕi sau nhß ð¶i Tam Qu¯c, ð¶i Ðông T¤n sñ r¯i loÕn · Nh§t
Nam luôn luôn tiªp di-n.
Nåm Quý SØu (353) dß¾i ð¶i vua Møc Ðª nhà Ðông T¤n thái tØ Giao
Châu là Nguyên Phu ðánh vua Lâm „p, phá ðßþc 50 ð°n lûy thì nåm 399
Lâm „p cß¾p ðßþc hai qu§n Nh§t Nam và CØu Chân r°i ð¸nh tràn t¾i Giao
Châu. Thái thú Giao Châu là Ð² Vi®n ngån ðßþc và l¤y lÕi cä hai châu ðã
m¤t, sau ðßþc phong là Giao Châu Thái SØ. T× nåm Quý SØu (413) ðªn nåm
Canh Thân (420) cÑ luôn luôn có cuµc xung ðµt giæa Lâm „p và Giao Châu,
nhßng t× nåm Canh Thân, Giao Châu ðÕi th¡ng chém giªt ngß¶i Lâm „p vô
cùng tàn hÕi, sñ qu¤y r¯i cüa Lâm „p m¾i tÕm yên ít lâu và hàng nåm Lâm „p
phäi c¯ng hiªn voi, vàng bÕc, ð° m°i v.v...
Dß¾i th¶i Nam B¡c Tri«u (420-588), khi T¤n ð±, nhà T¯ng hßng kh· i ·
phß½ng Nam và Ngøy thâu ðßþc Lß½ng, Yên, HÕ l§p nên Nam B¡c Tri«u.
Trung Qu¯c lÕi tr· v« v¾i cái cänh tam phân ngû li®t g¥n nhß dß¾i ð¶i Ðông
Chu: mµt lñc lßþng cát cÑ mi«n Hoa B¡c, mµt lñc lßþng cát cÑ mi«n Hoa
Nam. Các ngai vàng luôn luôn thay ð±i. Do v¸ trí cüa nó, Giao Châu thuµc v«
Nam Tri«u. Lâm „p mu¯n nhân c½ hµi biªn loÕn · Trung Qu¯c cho sÑ sang
ði«u ðình v¾i T¯ng Tri«u cho "bao th¥u" ð¤t Giao Châu, nhßng ð« ngh¸ cüa
h÷ không ðßþc ch¤p thu§n.
Trái lÕi nåm 468 tháng ba, mùa hÕ, tri«u T¯ng cØ Ðàn Hòa Chi sang làm
Thái SØ Giao Châu và c¥m tß¾ng l®nh ði ðánh Lâm „p. Vua Lâm „p là PhÕm

Dß½ng MÕi hoäng sþ xin trä lÕi các ngß¶i dân Nh§t Nam b¸ Lâm „p b¡t trß¾c
ðây và xin nÕp mµt vÕn lÕng vàng và mß¶i vÕn lÕng bÕc ð¬ tÕ tµi.
Ðàn Hòa Chi dâng bi¬u v« Tàu xin ý kiªn; trong khi này nµi bµ Lâm „p kë
chü hòa, kë chü chiªn nên sÑ giä ðªn nói chuy®n cüa ngß¶i T¯ng b¸ giæ lÕi.
TÑc thì quân T¯ng hãm ngay thành Khu L§t. Tß¾ng Lâm „p giæ thành này là
Phù Long b¸ giªt. PhÕm Dß½ng MÕi · tình thª chÆng ð£ng ð×ng, phäi ðÑng ra
ch¯ng T¯ng cÑu thành cûng b¸ bÕi r°i mang vþ con ði tr¯n. Quân T¯ng vào
thành tha h° v½ vét vàng bÕc.
SØ không ghi r¢ng sau cuµc th¡ng tr§n này nhà T¯ng có l§p n«n ðô hµ Lâm
„p không, có l¨ h÷ ðã cho Lâm „p ð¥u hàng và hàng nåm nµp c¯ng.

Ph¥n 2 - Chß½ng 7
Nhà Ti«n Lý (544-602)
1) Lý Nam Ðª
2) Tri®u Vi®t Vß½ng
3) H§u Lý Nam Ðª

1- Lý Nam Ðª (544-548)
Nåm KÖ Mùi (479) bên Trung Qu¯c nhà T¯ng m¤t ngôi, nhà T« lên thay r°i
22 nåm sau T« b¸ Lß½ng ðánh ð±. B÷n quan cai tr¸ Tàu cûng quen thói nhß
nhæng b÷n trß¾c là nhân cuµc biªn loÕn bên chính qu¯c mà tranh quy«n lþi
· các biên cß½ng và mßu sñ ðµc l§p l¯i ð¸a phß½ng tñ tr¸. B¤y gi¶ ThÑ SØ
Tiêu Tß cai tr¸ ð¤t Giao Châu cûng ði theo vªt xe ð± cüa b÷n Tô Ð¸nh, Løc
D§n, Læ ÐÕi: nhân dân Giao Châu th¤y ngµt ngÕt vì cái không khí nµi biªn,
ngoÕi xâm (vì sñ qu¤y phá cüa Lâm „p) li«n chøp c½ hµi chính quy«n cüa
b÷n th¯ng tr¸ nghiêng ngØa li«n hß· ng Ñng theo tiªng g÷i cüa ông Lý Bôn
(còn tên khác là Lý Bí) ngß¶i huy®n Thái Bình thuµc Phong Chuy, tÑc là S½n
Tây ngày nay, ông v¯n cµi r- là ngß¶i Tàu. T± tiên ông chÕy loÕn dß¾i ð¶i
Tây Hán qua Giao Châu ðªn ông là 7 ð¶i nên có tính tình hoàn toàn nhß
ngß¶i bän ð¸a. Ông có ðü tài vån võ, ðã có th¶i làm quan v¾i nhà Lß½ng, sau
b¤t ð¡c chí li«n cùng nghîa sî b¯n phß½ng h÷p nhau ðánh ðu±i Tiêu Tß. Vi®c
kh· i nghîa nh¢m nåm Tân D§u (54) tÑc nåm ÐÕi Ð°ng thÑ 7 ð¶i Lß½ng Vû
Ðª.
B¤y gi¶ ông coi qu§n CØu ÐÑc, liên kªt ðßþc vài châu, các hào ki®t ð«u
hß· ng Ñng. TÕi Chu Diên có tù trß· ng Tri®u Túc ðem quân theo trß¾c nhÑt.
Tháng chÕp nåm Nhâm Tu¤t (542) nhà Lß½ng sai Lß TØ Hùng là ThÑ SØ
châu Tân và Tôn Quýnh ThÑ SØ châu Giao sang ðánh. B÷n này dùng d¢ng
không mu¯n tiªn quân. Tiêu Tß làm s¾ v« tri«u Lß½ng vu t¤u b÷n Hùng,
Quýnh giao thông v¾i ngß¶i ngoài cõi, nên hai ngß¶i này b¸ tØ tµi.
Lúc này Lý Bôn ðã chiªm thành Long Biên ðßþc 3 nåm (nåm Quý Hþi
543). Tháng 4 nåm ¤y vua Lâm „p là Lu§t Ðà La Bát Na (Rudravarman I) vào
cß¾p phá qu§n Nh§t Nam (qu§n Nh§t Nam còn ðßþc nhà Lß½ng g÷i là ÐÑc

Châu) Lý Bôn sai PhÕm Tu ðem quân ði ðánh d©p, PhÕm Tu th¡ng tr§n · CØu
ÐÑc. Vua Lâm „p bö chÕy.
Nåm Giáp Tí (544) Lý Bôn tñ xßng là Nam Vi®t Ðª l¤y niên hi®u là Thiên
ÐÑc, ngang v¾i nhà Lß½ng là nåm thÑ 10 hi®u ÐÕi Ð°ng, và l¤y qu¯c hi®u là
VÕn Xuân sau khi ðu±i hÆn ðßþc Tiêu Tß. Ông thiªt l§p tri«u ðình, cho Tri®u
Túc làm thái phó, Tinh Thi«u làm tß¾ng vån, PhÕm Tu làm tß¾ng võ.
Cûng nåm ¤y, nhà Lß½ng phái Tä V® tß¾ng quân là Lan Khâm sang ðánh
Nam Vi®t Ðª, Lan Khâm m¾i vßþt khöi Ngû Lînh ðã b¸ b®nh và chªt. (ÐÕi Vi®t
SØ Ký quy¬n 5 t¶ 2 a b).
Tháng 6 nåm „t SØu (545) là nåm thÑ hai hi®u Thiên ÐÑc, nhà Lß½ng cØ
Dß½ng Siêu (Vi®t Nam SØ Lßþc chép là Dß½ng Phiêu) làm ThÑ SØ Giao Châu,
Tr¥n Bá Tiêu (sau là cao t± nhà Tr¥n bên Tàu) làm Tß Mã và hÕ l®nh cho Thái
SØ Châu Ð¸nh là Tiêu Bµt hþp quân v¾i Dß½ng Siêu cùng ðánh.
Ông Lý Bôn ðem ba vÕn quân ch¯ng nhau v¾i quân Lß½ng · Chu Diên b¸
thua, chÕy t¾i sông Tô L¸ch lÕi bÕi tr§n l¾n h½n næa, sau phäi rút v« Gia Ninh
(phü Yên Lãng, tïnh Phúc Yên). Tháng giêng nåm Bính D¥n (546) quân Lß½ng
vây hãm thành và chiªm ðßþc vào ngày 25-2-546. Lý Nam Ðª chÕy thoát
ðßþc v« vùng Tân Xß½ng (tïnh S½n Tây). Ðªn tháng 8, Lý Nam Ðª ðem hai
vÕn quân ra ðóng · h° Ði«n Tri®t (nay là huy®n L§p ThÕch tïnh Vînh Yên)
chª tÕo thuy«n bè ð¸nh phän công. TÕi ðây quân Tr¥n Bá Tiên lÕi th¡ng tr§n
l¾n næa vì Lý Nam Ðª không k¸p phòng b¸. Ngài lÕi rút v« Tân Xß½ng (có ch²
chép là Tân Hßng) ð¬ ch¤n chïnh lÕi quân ðµi sau giao lÕi binh quy«n cho Tä
Tß¾ng quân Tri®u Quang Phøc (ÐÕi Vi®t SØ Ký, quy¬n 5 t¶ 3 và Toàn Thß
quy¬n 4 t¶ 16 b 17 a).
T× nåm 547 mi«n ð°ng b¢ng B¡c Vi®t và B¡c Trung Vi®t lÕi l® thuµc v«
Tàu. Anh Lý Nam Ðª là Lý Thiên Bäo c¯ ðánh ðßþc ÐÑc Châu (Ngh® An, Hà
Tînh ngày nay) nhßng không bao lâu lÕi bÕi tr§n tÕi Ái Châu, phäi ðào t¦u.

2- Tri®u Vi®t Vß½ng
Tri®u Quang Phøc là con Thái Phó Tri®u Túc: hai cha con ông theo Lý
Nam Ðª ðã lâu, v×a là tß¾ng có tài, v×a là ngß¶i trung th¥n nên ðßþc lãnh sÑ
mÕng ðó; th¤y quân Tàu còn mÕnh, Tri®u rút quân v« DÕ TrÕch là n½i ð°ng
l¥y, chung quanh sÇn r×ng núi (thuµc tïnh Hßng Yên bây gi¶). Ông thiªt l§p
doanh trÕi · bên trong r¤t là bí m§t, hi¬m tr· r°i cÑ ðêm t¯i dùng thuy«n ðµc
mµc ðem thüy quân ra ðánh cß¾p ðßþc lß½ng thñc v« nuôi quân ðµi. L¯i du
kích chiªn này ông là ngß¶i thñc hành ð¥u tiên ðã mang lÕi nhi«u th¡ng lþi,
nên Tr¥n Bá Tiên m£c d¥u binh hùng tß¾ng mÕnh ðánh mãi không xong.
Nåm M§u Thìn (548) Lý Nam Ðª m¤t. Nåm sau Tri®u lên thay xßng là Vi®t
Vß½ng, nhßng lß½ng thñc hao mòn d¥n. Tình thª giæa ðôi bên vçn nhùng

nh¢ng, chÆng ngã ngû b« nào thì nh¶ d¸p bên Trung Qu¯c có loÕn H¥u Cänh,
Tr¥n Bá Tiên phäi tri®u v« ð¬ tùy tß¾ng là Dß½ng Sän · lÕi trông nom vi®c
quân. Tri®u th×a d¸p t¤n công quân Tàu r°i l¤y lÕi thành Long Biên.
V« phía quân Tàu ðßþc yên thì Tri®u Vi®t Vß½ng lÕi phäi ð¯i phó v¾i Lý
Ph§t TØ. Nguyên Lý ph§t TØ là ngß¶i h÷ cüa Lý Thiên Bäo, Thiên Bäo là anh
h÷ cüa Lý Bôn khi ông Lý Bôn th¤t thª thì cä b÷n chÕy vào qu§n CØu Chân
r°i b¸ quân Lß½ng ðu±i phäi bôn t¦u qua xÑ Lào, ðªn ðóng · DÕ Lång xßng là
Ðào Lång Vß½ng l¤y qu¯c hi®u là DÕ Lång. Lý Thiên Bäo m¤t (nåm thÑ 7 ð¶i
Tri®u Vi®t Vß½ng) không con nên giao binh quy«n lÕi cho Lý Ph§t TØ. Nåm
Ðinh SØu (557) Lý Ph§t TØ ðem quân v« tranh giành ð¸a v¸ v¾i Tri®u Vi®t
Vß½ng nhßng ðánh m¤y tr§n ð«u không có kªt quä li«n xin Vi®t Vß½ng chia
ð¤t giäng hòa. Vi®t Vß½ng nghî tình c¯ chü và thß½ng hÕi tråm h÷ b¤y lâu ðau
kh± vì chiªn tranh ßng l¶i ð« ngh¸ cüa Lý Ph§t TØ. Ð¸a gi¾i cüa Vi®t Vß½ng k¬
t× Long Biên ra bãi Qu¥n Th¥n làng Thßþng Cát, huy®n T× Liêm. Còn Lý Ph§t
TØ ðóng tÕi Ô Diên (tÑc làng ÐÕi M² huy®n T× Liêm tr· v« xuôi). Tri®u Vi®t
Vß½ng còn gä con gái là Cäo Nß½ng cho Ph§t TØ ð¬ mßu cuµc hòa hiªu lâu
dài, không ng¶ Ph§t TØ vçn giæ manh tâm trß¾c.
Nåm Tân Mão (521) Ph§t TØ xu¤t quân ðánh b¤t thình lình vào Long Biên.
Tri®u Vi®t Vß½ng xu¤t kÏ b¤t ý phäi chÕy ðªn sông ÐÕi Nha (huy®n ÐÕi An,
tïnh Nam Ð¸nh) thì nhäy xu¯ng tñ vçn.

3- H§u Lý Nam Ðª (571-602)
HÕ ðßþc Tri®u Vi®t Vß½ng, Lý Ph§t TØ xßng Ðª Hi®u (tÑc là H§u Lý Nam
Ðª) c¡t Lý ÐÕi Quy«n giæ thành Long Biên, Lý Ph± Ðînh giæ Ô Diên, kinh ðô
d¶i v« Phong Châu (thuµc huy®n BÕch HÕc, tïnh Vînh Yên). Chính quy«n nhß
v§y ðã ðßþc th¯ng nh¤t, công cuµc cüa ông không thành tñu lâu dài vì chính
sñ bên Trung Qu¯c lÕi ðßþc ±n ð¸nh. Nhà Tùy ðánh ð± ðßþc nhà Lß½ng thâu
g°m ðßþc cä Nam B¡c, ðªn nåm Nhâm Tu¤t (602) phái Lßu Phß½ng ðem 27
doanh sang ðánh H§u Lý Nam Ðª. Xét không kháng cñ n±i quân nhà Tùy, Lý
Ph§t TØ ch¸u nghe l¶i dø và kéo c¶ hàng. Giao Châu lÕi l® thuµc v« Trung
Qu¯c thêm mµt giai ðoÕn næa (giai ðoÕn này kéo dài 336 nåm).

Ph¥n 2 - Chß½ng 8
B¡c Thuµc L¥n ThÑ Tß (603 - 939)
- Nhà Tùy và nhà Ðß¶ng ð¯i v¾i Lâm „p và Giao Chï
- Mai H¡c Ðª và B¯ Cái ÐÕi Vß½ng
- Cuµc Xâm Lång cüa Nam Chiªu
- Sñ nghi®p cüa Cao Bi«n

1- Nhà Tùy Ðánh Lâm „p
Nhà Tùy m¤t nåm M§u D¥n (618) sau 28 nåm · ngôi. Vß½ng tri«u này
không ð¬ lÕi gì trên l¸ch sØ Vi®t Nam vì quá ng¡n ngüi nhßng sØ chép r¢ng
nåm Nhâm Tu¤t (602) khi nhà H§u Lý Nam Ðª hªt th¶i („t SØu - 605) tß¾ng
nhà Tùy là Lßu Phß½ng ðßþc l®nh ðem quân ðánh Lâm „p vì nghe nói nß¾c
này có nhi«u vàng bÕc và quý v§t.
Lâm „p lúc này cûng khá mÕnh. Qu¯c Vß½ng là PhÕm Phàm Chi, nghe tin
quân Tùy t¾i bèn sØa soÕn ch¯ng ðÞ.
Hai quân bu±i ð¥u g£p nhau · sông Ð° Lê (?). Quân Tùy vßþt qua sông
ðánh quân ti«n ðÕo cüa Lâm „p. ÐÕi binh cüa Lâm „p ðªn cÑu v¾i mµt s¯ voi
tr§n (Vi®t Nam dß¾i ð¶i nhà Trßng ðã biªt sØ døng tßþng binh).
Lßu Phß½ng li«n b¥y m©o, ðào h¯ phü cö lên r°i nhØ ð¯i phß½ng t¾i.
Quân Tùy v¶ bÕi tr§n chÕy, tßþng binh Lâm „p ðu±i theo sa hªt xu¯ng h¯.
TÑc thì quân Tùy tr· lÕi phän công k¸ch li®t, cung nö b¡n tên bay qua nhß
mßa cûng làm cho mµt ph¥n tßþng binh phäi kinh sþ tháo lui giày xéo lên
quân Lâm „p chªt hÕi nhi«u.
Tr§n ðánh tiªp di-n luôn 8 ngày ðêm sau ðó quân Tùy m¾i tiªn ðßþc vào
thü ðô Lâm „p. Vua Lâm „p b¤y gi¶ ðã cùng hoàng gia rút khöi kinh thành.
Quân Tùy vào cß¾p phá r°i rút v« sau khi qu¯c vß½ng xin tiªp tøc cuµc
hòa hiªu và tiªn c¯ng nhß cû. Ðªn ð¶i Ðß¶ng Thái Tông vào nåm Trinh
Quan, vua Lâm „p là PhÕm Ð¥u Lê chªt ði, con là PhÕm Tr¤n Long n¯i ngôi
b¸ giªt, ngß¶i con cüa bà cô là Chß Cát Ð¸a ðßþc tôn l§p.

Chß Cát Ð¸a ð±i qu¯c hi®u ra Hoàn Vß½ng Qu¯c nhßng nß¾c này vçn
quen thói qu¤y nhi-u Giao Châu. Ðã có phen h÷ chiªm ðßþc Châu Hoan,
Châu Ái (tÑc là hai tïnh Thanh Ngh® cüa ta).
Hai thª kÖ sau vào nåm M§u Tí (808), Ðô Hµ Trß½ng Chu lÕi ðem quân
ðánh vào Hoàn Vß½ng Qu¯c r¤t tai hÕi khiªn h÷ phäi lui xu¯ng phía Nam
(hai vùng Nam Ngãi bây gi¶).
LÕi mµt l¥n næa do sñ th¤t bÕi, qu¯c hi®u Lâm „p ð±i ra Chiêm Thành cho
t¾i ngày nay.

2- Nhà Ðß¶ng Ð¯i V¾i Vi®t Nam
Nåm M§u D¥n (618), nhà Tùy m¤t sau 28 nåm th¯ng tr¸, nhà Ðß¶ng lên
thay. Ba nåm sau, vua Cao T± phái Khâu Hòa làm ðÕi t±ng quän sang cai tr¸
Giao Châu. Vi®c phái mµt võ tß¾ng qua Giao Châu cho ta hi¬u r¢ng nhà
Ðß¶ng ðã áp døng mµt chª ðµ quân phi®t ð¯i v¾i chúng ta. H÷ rút kinh
nghi®m · dî vãng giæa Giao Châu v¾i các vß½ng tri«u Trung Qu¯c trß¾c nên
ð« phòng c¦n m§t m÷i sñ b¤t tr¡c b¢ng mµt chính sách hoàn toàn võ lñc,
chính sách này t¤t nhiên phäi dùng ðªn nhi«u lu§t l® khe kh¡t, th¶i nào cûng
v§y và · ðây, ta th¤y nhà Ðß¶ng ðã r¤t am hi¬u v¤n ð« Giao Châu.
Nåm KÖ Mão (679), Giao Châu ð±i ra An Nam ðô hµ phü ðß¾i ð¶i Ðß¶ng
Cao Tông, chia ra 12 châu, 59 huy®n. Nhi«u tïnh bên Trung Qu¯c cûng lâm
vào cuµc cäi cách này. (Nß¾c ta ðeo cái tên An Nam t× thß· ðó.)
Mß¶i hai châu nhß sau:
1) Giao Châu có 8 huy®n (Hà Nµi, Nam Ð¸nh, v.v.)
2) Løc Châu có 3 huy®n (Quäng Yên, LÕng S½n)
3) Phúc Lµc Châu có 3 huy®n (S½n Tây)
4) Phong Châu có 3 huy®n (S½n Tây)
5) Thång Châu có 3 huy®n
6) Trß¶ng Châu có 3 huy®n
7) Chi Châu có 7 huy®n
8) Võ Nga Châu có 7 huy®n
9) Võ An Châu có 2 huy®n
10) Ái Châu có 6 huy®n (Thanh Hóa)
11) Hoan Châu có 4 huy®n (Ngh® An)
12) Di-n Châu có 7 huy®n (Ngh® An).

Còn mµt châu næa · phía Tây B¡c Giao Châu, hÆn là vùng thßþng du B¡c
Vi®t bây gi¶, có dân Mß¶ng, Mán trú ngø, g÷i là Man Châu (có 3 huy®n),
hàng nåm phäi tiªn c¯ng nhà Ðß¶ng và ch¸u mµt mµt chª ðµ riêng bi®t.

3- Mai H¡c Ðª Kh· i Nghîa (722)
Dß¾i bàn tay s¡t cüa nhà Ðß¶ng, phß½ng Nam có ðßþc yên tr¸ hay không?
Ta có th¬ nói r¢ng không.
T× khi nhà Ðß¶ng lên ngôi là nåm M§u D¥n (618) ðªn nåm Nhâm Tu¤t
(907) tÑc là trong vòng ba thª kÖ, phß½ng Nam luôn luôn r¯i loÕn, khi · ð¸a
hÕt này, khi · khu vñc khác, tuy không to tát. Ðªn nåm thÑ 10 dß¾i ð¶i
Ðß¶ng Huy«n Tông (sau h½n mµt tråm nåm) Mai Thúc Loan, ngß¶i Hoan
Châu thuµc huy®n Thiên Lµc (hay Can Lµc, Hà Tînh) ph¤t c¶ cách mÕng. Ông
r¤t khoë mÕnh, to l¾n m£t ðen xì, th¤y nhân dân qu¢n quÕi dß¾i ách tham tàn
cüa b÷n quan lÕi nhà Ðß¶ng, li«n hô hào tråm h÷ ðÑng d§y ch¯ng quân xâm
lßþc. Ông ðßþc các n½i hß· ng Ñng nhi®t li®t. Vi®c ð¥u tiên cüa ông là chiªm
l¤y mµt n½i ð¬ làm cån cÑ tÕi Hoan Châu thuµc huy®n Nam Ðàn, tïnh Ngh®
An, xây thành ð¡p lûy, tñ xßng là hoàng ðª và ðßþc m®nh danh là H¡c Ðª.
Ông liên kªt ngay v¾i Lâm „p và Chân LÕp ð¬ có h§u thuçn và rµng ðß¶ng lui
t¾i, càng làm cho nhà Ðß¶ng thêm lo ngÕi.
Nhà Ðß¶ng phái quân do Dß½ng Tß Húc ði«u khi¬n, sang hþp v¾i Ðô Hµ
Quang S· Khách ðánh Mai H¡c Ðª. H¡c Ðª không c¥m cñ n±i phäi bö chÕy
và ít lâu b¸ b®nh mà m¤t.
Theo Ðông Tùng trong Minh Tân TÕp Chí s¯ 48, nghîa quân chÕy t¾i sß¶n
núi Hùng S½n tøc g÷i là Rú Ðøn, bên b¶ Lam Giang sau mµt tr§n ác chiªn
cu¯i cùng. Mai H¡c Ðª ðã vì nß¾c hy sinh mµt cách vô cùng anh dûng.
Nay · núi V® S½n, huy®n Nam Ðß¶ng, tïnh Ngh® An còn có di tích thành
cû cüa vua H¡c Ðª và còn ð«n th¶ Ngài · xã ÐÑc N§m, huy®n Nam Ðß¶ng
(Nam Ðß¶ng nay ð±i tên là Nam Ðàn), kiªn trúc r¤t huy hoàng.

4- Gi£c Côn Lôn Và Ð° Bà
Nåm Ðinh V¸ (767), là nåm ÐÕi L¸ch thÑ hai ð¶i vua ÐÕi Tông nhà Ðß¶ng,
gi£c b¬ là quân Côn Lôn và Ð° Bà vào cß¾p phá Giao Châu, vây hãm phü tr¸.
Kinh Lßþc SÑ là Trß½ng Bá Nghi cùng v¾i Ðô Úy Cao Chính Bình h÷p nhau
tr× ðßþc quân gi£c b¬. Sau này Trß½ng Bá Nghi cho ð¡p La Thành ð¬ ð«
phòng m÷i cuµc biªn loÕn. La Thành có t× b¤y gi¶.

5- B¯ Cái ÐÕi Vß½ng
Vi®c ðánh d©p yên, nåm Tân V¸ (791) Cao Chính Bình ðßþc cØ giæ chÑc
Ðô Hô Giao Châu. Y cai tr¸ dân r¤t tàn ác, lòng ngß¶i oán gi§n vô cùng.
TÕi qu§n Ðß¶ng Lâm thuµc huy®n Phúc Th÷, tïnh S½n Tây, Phùng Hßng
v§n ðµng dân chúng ðánh phá phü tr¸ khiªn Cao Chính Bình lo sþ mà chªt.
Quân Giao Châu chiªm ðßþc La Thành và phü tr¸ nhßng m¤y tháng sau
Phùng Hßng b¸ b®nh qua ð¶i, nhân dân nh¾ ½n ông l§p ð«n th¶ và g÷i ông là
B¯ Cái ÐÕi Vß½ng. B¢ng danh t× này, dân tö ý quý ông nhß cha m© ð¯i v¾i
con cái. Con ông là Phùng An ðßþc nhân dân tôn lên ð¬ kª nghi®p.
Nhà Ðß¶ng lÕi ðem quân sang d©p, cØ Tri®u Xß½ng làm Ðô Hµ, Phùng An
yªu thª ðành phäi hàng.

6- Cuµc Xâm Lång Giao Châu Cüa Nam Chiªu
Giao Châu ðau kh± v« cuµc th¯ng tr¸ cüa nhà Ðß¶ng cûng nhß cüa các
ti«n tri«u Trung Qu¯c nhß trên ðã nói; Giao Châu còn b¸ Lâm „p luôn luôn
cß¾p phá, ðó là cái nÕn thÑ hai. Khi nhà Ðß¶ng s¡p m¤t, Giao Châu lÕi b¸
cuµc xâm lßþc cüa Nam Chiªu, ðó là cái nÕn thÑ ba.
Nam Chiªu là nß¾c nào và · ðâu?
Phía Tây B¡c Giao Châu thuµc mi«n tây tïnh Vân Nam, có mµt xÑ mà dân
là ngß¶i Thái xßa kia, chia làm 6 chiªu tÑc là thuµc 6 tù trß· ng (chiªu ð¯i v¾i
dân Thái tÑc là vua) ð¸a phß½ng quän tr¸; Mông Hu«, Vi®t Thác, Lãng Khung,
Ð¢ng ÐÕm, Thi Lãng và Mông Xá. Sáu chiªu này ðã cùng th¥n phøc nhà
Ðß¶ng.
Mông Xá · phía Nam ð¯i v¾i các chiªu trên kia và giáp ð¸a ph§n Giao
Châu. Ðó là Nam Chiªu. Dân Nam Chiªu ðã t×ng s¯ng nhi«u phen oanh li®t
và qu§t cß¶ng. Dß¾i ð¶i Ngô Tôn Quy«n (th¶i Tam Qu¯c) h÷ ðã biªt tìm
nhæng n½i sông ngòi, núi non hi¬m tr· nhß Hà Hoa, Quª Chæ, V÷ng Cái,
Hoành S½n, Trß¶ng Sa, Häi NgÕn, L² Lôi, Ô Tôn, thuµc Hoa Nam ð¬ tø hþp.
Ngoài ra h÷ còn giao d¸ch m§t thiªt v¾i nß¾c Tây Bà DÕ ð¬ l¤y vây cánh. Có
sách chép h÷ là con cháu cüa Tri®u Vû Ðª và quan thái phó Læ Gia b¸ các
tß¾ng nhà Hán là Lµ Bác ÐÑc và Dß½ng Bµc ðánh xiêu bÕt ðªn các xÑ trên
ðây.
Dß¾i ð¶i T¤n (265-316), h÷ lÕi hþp lñc v¾i b÷n th± tù lân c§n là Tri®u
Công Lý chiªm cÑ châu QuÏ, châu Diên ð£t làm lµ Da La, l¤y châu C¥m,
châu Hoan làm lµ Lâm An, cùng nhau cai tr¸. H÷ l§p thành trì · xã Cao Xá,
thuµc ð¤t Di-n Châu, phía ðông giáp b¬, phía tây giáp Tây Bà DÕ, phía nam
giáp núi Hoành S½n r°i tñ xßng vß½ng.

Ð¶i Ðông T¤n (317-420) Tào Nhî ðßþc cØ ði ðánh, nhi«u phen ðu±i ðßþc
Nam Chiªu ra t§n b¬, nhßng quân Nam Chiªu r¤t khôn ngoan, biªt tr¯n tránh
sÑc mÕnh, biªt áp døng chiªn thu§t co dãn và tiêu hao. Quân T¤n không ch¸u
ðßþc thüy th±, ðau ¯m chªt hÕi nhi«u, phäi rút lui. Nam Chiªu lÕi tr· v«
hoành hành nhß cû. Khoäng nåm Khai Nguyên (713-741) ð¶i vua Ðß¶ng
Huy«n Tông, Bì La Cáp là vua Nam Chiªu có chí l¾n, ðút lót Tiªt Ðµ SÑ ðÕo
Kiêm Nam là Vß½ng Døc, xin th¯ng nh¤t và quän lînh cä 6 chiªu và l¤y c¾
r¢ng 5 chiªu kia suy nhßþc không ðÑng væng n±i. Ðß¶ng tri«u, theo l¶i ð«
ngh¸ cüa Vß½ng Døc ch¤p thu§n cho vi®c th¯ng nh¤t này và ð£t tên cho 6
chiªu hþp nh¤t là Qui Nghîa. Vi®c th¯ng nh¤t thñc hi®n xong, Nam Chiªu tr·
nên mµt qu¯c gia cß¶ng th¸nh xu¤t quân ðánh phá các dân tµc lân c§n. Trß¾c
nh¤t là nß¾c Th± Ph°n (sau này là Tây TÕng) b¸ Nam Chiªu xâm lång. Th¡ng
tr§n này, Nam Chiªu d¶i ðô ðªn thành Thái Hòa ð¬ có mµt v¸ trí væng vàng
h½n. Sau này, Nam Chiªu tñ ð£t thêm mµt tên khác là ÐÕi Lý và thành mµt
m¯i lo · biên cß½ng cho Trung Qu¯c.
Nåm Tân TÜ, Ðß¶ng Thiên Bäo thÑ 9 (750), quân Nam Chiªu vây thành
Côn Minh (qu§n Vân Nam) cß¾p ðßþc hai châu Tiêu Châu và Riêu g°m t¤t cä
ðªn 32 xÑ. Nam Chiªu biªt lþi døng r×ng núi, nhØ quân Ðß¶ng vào sâu r°i
vây hãm và t¤n công. Tiªt Ðµ SÑ · Kiêm Nam là Tr÷ng Thông r°i t¾i Tiªt Ðµ
SÑ Ðß¶ng Qu¯c Trung hai l¥n huy ðµng 28 vÕn quân ðánh nhau v¾i Nam
Chiªu ð«u b¸ thua r¤t thäm hÕi.
Nåm Ðß¶ng Trình Nguyên thÑ 16 (800) An Phü SÑ Vân Nam là Vi Cao
ðánh quân Nam Chiªu thua · Thiªt Ki«u, phü L® Giang.
Nåm Bính D¥n (846) Nam Chiªu tràn qua Giao Châu nhßng Kinh Lßþc SÑ
là Bùi Nguyên Dø ðánh ðu±i ðßþc. Sau ðó, ðªn Vß½ng ThÑc thay Bùi Nguyên
Dø biªt cách cai tr¸ nên m÷i m¥m loÕn ð«u t¡t. Ðªn nåm Canh Thìn (860), Lý
Hµ sang làm Ðô Hµ thì Nam Chiªu ðã mÕnh thêm nhi«u l¡m. Con Phong
Hßu (vua Nam Chiªu) là Tß Long tñ xßng ðª và ð£t qu¯c hi®u là ÐÕi Mông,
sau lÕi ð±i ra ÐÕi L-. Tß Long lo tång cß¶ng ráo riªt v« quân sñ, ðµng viên
thanh niên t× 15 tu±i ð¬ ðßa vào quân ngû. R°i mµt vi®c ðã x¦y ra dçn ðß¶ng
cho quân Nam Chiªu bß¾c thêm l¥n næa vào ð¤t Giao Châu. Nguyên Lý Hµ Ö
thª mÕnh cüa "thiên tri«u" giªt ngß¶i tù trß· ng cüa dân Mß¶ng là Ð² Thü
Tr×ng khiªn toàn th¬ dân Mß¶ng b¤t mãn. Dân Mß¶ng v¯n có liên lÕc v¾i
Nam Chiªu, mu¯n báo thù nhßng không ðü sÑc li«n vÕch ðß¶ng chï nëo và
xui giøc quân Nam Chiªu xâm lßþc Giao Châu. Tháng 11 nåm ¤y, Thành Ðô
Hµ b¸ th¤t thü, Lý Hµ và Giám Qu§n bö chÕy v« Vû Châu. Tháng Giêng nåm
sau Ðß¶ng tri«u phäi cho Vß½ng Khoan ðem quân Ung Châu và các mi«n lân
c§n sang cÑu vi®n. Quân Nam Chiªu lÕi rút v«, nhßng hai nåm sau h÷ lÕi l¥n
ðªn. Tß¾ng Ðß¶ng là Thái T§p ðem ba vÕn quân sang ð¯i phó, Nam Chiªu lÕi
lui binh. Sau này Tiªt Ðµ SÑ Lînh Nam là Thái Kinh sþ Thái T§p l§p ðßþc

công to, m§t t¤u v« tri«u ðình r¢ng tình hình Giao Châu ðã ±n ð¸nh không c¥n
phäi ð¬ quân ðµi · lÕi. Vua Ðß¶ng li«n rút ðoàn quân vi-n chinh v«, Thái
T§p mu¯n ð¬ lÕi 5.000 binh cûng không ðßþc.
Hi¬u ðßþc sñ løc ðøc k¬ trên, nåm Quý Mùi tÑc mµt nåm sau Nam Chiªu
m· cuµc t¤n công mãnh li®t h½n bao gi¶ hªt, b¢ng s¯ 50.000 quân tràn nhß
nß¾c lû vào Giao Châu, chiªm ðßþc phü thành. Thái T§p thª cô phäi tñ sát.
Tß¾ng Ðß¶ng là Nguyên Duy ÐÑc ðem 400 quân Kinh Nam ðªn cÑu cûng
thua, chÕy ra ðªn b¶ sông thì bí l¯i vì không có thuy«n bè. Y li«n hô hào quân
sî quay lÕi, li«u s¯ng mái v¾i quân Nam Chiªu vì thª nào cûng chªt. Cuµc
phän công này hÕi ðßþc hai ngàn binh sî Nam Chiªu nhßng ðªn ðêm Nguyên
Duy ÐÑc ki®t lñc, b¸ tß¾ng Nam Chiªu vây ðánh và giªt ðßþc cä b÷n. Th¡ng
tr§n hoàn toàn, quân Nam Chiªu vào phü thành sát hÕi t¾i 15 vÕn nhân mÕng.
Giao Châu l÷t vào tay Nam Chiªu, vua Nam Chiªu là Mông Thª Long cØ
Dß½ng Tß T¤n tr¤n thü Giao Châu v¾i 2 vÕn quân, và ð£t Ðoàn Tú Thiên làm
Tiªt Ðµ SÑ.
Trong câu chuy®n này, ta th¤y rõ vì sñ ð¯ kÜ nhau cüa b÷n vån võ tß¾ng
nhà Ðß¶ng mà Giao Châu lâm vào cuµc binh lØa vô cùng tàn hÕi. Nhßng vçn
chßa hªt!
M¤t Giao Châu, tÕm th¶i nhà Ðß¶ng thiên An Nam Ðô Hµ Phü v« Häi
Môn (?) r°i tri®u t§p quân các ðÕo v« Lînh Nam, lo vi®c thuy«n bè và lß½ng
thñc. Mùa thu nåm sau (864), Cao Bi«n ðßþc l®nh xu¤t quân.

7- Cuµc Th¤t BÕi Cüa Quân Nam Chiªu Và Sñ Nghi®p Cüa Cao
Bi«n
Nåm „t D§u (865), Cao Bi«n ðßþc nhà Ðß¶ng cØ làm tß¾ng hþp cùng
Giám Qu§n là Lý Duy Chu ðem quân sang ðóng · Häi Môn (?) ð¬ giäi quyªt
v¤n ð« Nam Chiªu, Cao Bi«n sinh · cØa tß¾ng lÕi là tay vån h÷c uyên thâm,
dçn 5.000 quân làm ti«n ðÕo và ß¾c cùng Lý Duy Chu ði«u ðµng quân h§u
vi®n tiªn sau. Lý Duy Chu không mu¯n Cao Bi«n thành công, biªt r¢ng Cao
Bi«n gi¥u mßu lßþc, có tài quân sñ, t¤t s¨ th¡ng tr§n, và Nam Chiªu tuy ðông
nhßng man m÷i và ô hþp, chiªn ð¤u lÕi không có phß½ng pháp. Y chï còn
cách không ðem quân tiªp vi®n ð¬ Cao Bi«n hao mòn d¥n thñc lñc mà th¤t
bÕi bÕi chång. Cao Bi«n c¤t quân ði r°i, Lý Duy Chu vçn cÑ ðóng nguyên v©n
tÕi ch².
Giám Qu§n nhà Ðß¶ng là Tr¥n S¡c lÕi phái thêm mµt ðÕo quân 7.000
ngß¶i næa, do tß¾ng Vi Tr÷ng T¬ lînh ðÕo, sang tång cß¶ng cho ðoàn quân
vi-n chinh cüa Cao Bi«n. B¤y gi¶ Cao Bi«n m¾i xu¤t tr§n, th¡ng ðßþc Nam
Chiªu m¤y kÏ, (nåm 866 h°i tháng 6) và cho báo tiªp v« Trung Qu¯c. H°i
tháng 9, nåm thÑ 6 hi®u Hàm Thông (865) Cao Bi«n ðánh lén 5 vÕn quân

Nam Chiªu lúc ðang g£t hái · Phong Châu (Vînh Yên) giªt ðßþc mµt s¯ quân
Nam Chiªu và cß¾p ðßþc thóc lúa ðem v« nuôi quân lính. Ta nh§n th¤y Cao
Bi«n khôn ngoan · ch² không ðánh mÕnh ngay vì chßa có tiªp tª và chßa
ð¥y ðü lñc lßþng. Vi®c ðánh Phong Châu trß¾c ðó chï do v¤n ð« c¥n lß½ng
thñc. Và khi có tiªp vi®n hÆn hoi (quân cüa Vi Tr÷ng T¬ ðªn) Cao Bi«n m¾i
thñc sñ lâm chiªn.
Biªt tình thª khó khån, vào khoäng tháng 4 nåm 866, Tß Long thång cho
Ðoàn Tú Thiên làm Tiªt Ðµ SÑ ð¤t Thiên Xi¬n (kinh ðô riêng cüa Nam Chiªu
· phía tây b¡c Giao Châu) cho Dß½ng Th¤p Tß (An Nam Chí Nguyên chép là
Dß½ng Tß T¤n) ðªn giúp Tú Thiên giæ Giao Châu, cho PhÕm Nê Ta làm Ðô
Th¯ng Phü Ðô Hµ. Nay Vân Nam còn thành Phü Ta · huy®n La Thß.
Tin báo th¡ng tr§n cüa h÷ Cao ðªn Häi Môn thì b¸ Lý Duy Chu ch§n lÕi.
Tri«u ðình Trung Qu¯c lâu không th¤y tåm h½i cüa b÷n Cao Bi«n li«n cho höi
Lý, thì Lý nói d¯i r¢ng Cao Bi«n không ch¸u xu¤t tr§n và vçn án binh b¤t ðµng
· Phong Châu. Thñc ra, Cao Bi«n ðã phá ðßþc quân Nam Chiªu là b÷n
Trß½ng Thuyên, Lý Ta và Long Man, hàng ðßþc h½n 1 vÕn quân, nh¶ ðßþc ba
lûy · Ba Phong và ðang vây hãm quân Nam Chiªu · La Thành quá 10 hôm
r°i. Cuµc ð¡c th¡ng chï còn là v¤n ð« th¶i gian thì vua Ðß¶ng Ý Tông phái
Vß½ng Án Quy«n và Lý Duy Chu t¾i thay. H÷ Cao trß¾c khi v« kinh ðã m§t
phái ti¬u hi®u Tång C±n v« Trung Qu¯c trình bày tin tÑc th¡ng tr§n và m÷i sñ
hãm hÕi cüa Lý. R°i sau khi giao binh quy«n cho Vi Tr÷ng T¬, Cao Bi«n cùng
100 thü túc lên ðß¶ng. Khi Vua Ðß¶ng hi¬u rõ manh m¯i, Cao Bi«n lÕi ðßþc
thång chÑc Ki¬m Hi®u Công Bµ Thßþng Thß và ðßþc quay gót v« Giao Châu
tiªp tøc vi®c ðánh d©p. Trong lúc này, b÷n Vß½ng Án Quy«n, Lý Duy Chu
m¾i ðánh thành. Vß½ng Án Quy«n nhút nhát, vi®c gì cûng tùy · Duy Chu.
Còn Duy Chu thì tham lam, tàn ác, tß¾ng tá không phøc, nh¶ v§y quân Nam
Chiªu giäi ðßþc hai l¥n vây, tr¯n ðßþc quá nØa. Ðªn khi Cao Bi«n tr· lÕi, hÕ
ðßþc thành, bÕi ðßþc Dß½ng Th¤p Tß, chém ðßþc b÷n Tú Thiªn, Nê Ta, NÕc
Mi và Chu C± ÐÕo là Th± Mán ðã làm hß¾ng ðÕo cho Nam Chiªu, cùng giªt
ðßþc 3 vÕn quân Nam Chiªu.
Cao Bi«n lÕi ðánh phá 2 ðµng Th± Mán ðã theo Nam Chiªu và giªt tù
trß· ng. Th± Mán quy phøc mµt vÕn b¦y nghìn ngß¶i.
Mùa Ðông tháng 11 nåm ¤y, Vua Ðß¶ng ban chiªu ð£t Tînh Häi Qu§n ·
Châu Giao, cho Cao Bi«n làm Tiªt Ðµ SÑ kiêm Hành Doanh Chiêu Thäo SÑ
các ðÕo. T× Lý Hµ tham nhûng, ðµc ác, quân Man kh· i loÕn g¥n 10 nåm ðªn
b¤y gi¶ m¾i yên và "An Nam Ðô Hµ Phü" ð±i thành Tînh Häi Qu§n b¡t ð¥u t×
ð¤y.
Xét ra, Giao Châu b¸ nÕn Nam Chiªu ròng rã 10 nåm vô cùng tàn hÕi. T×
ðó Cao Bi«n phøc h°i ðßþc uy tín cho nhà Ðß¶ng và · lÕi làm Tiªt Ðµ SÑ
Giao Châu. Theo tu vi®n trß· ng A. Launay, Hµi Truy«n Giáo NgoÕi Qu¯c, tác

giä "Histoire ancienne at moderne de l'AnNam" trang 34, sau khi bÕi tr§n vài
nåm, Nam Chiªu lÕi lþi døng c½ hµi Trung Qu¯c có loÕn ð¬ d¤y quân: Vua
Ðß¶ng phäi ði«u ðình gä công chúa cho Vua Nam Chiªu. Theo l¶i khuyên
cüa Cao Bi«n, nhà Vua ðánh thu¯c ðµc giªt chªt 3 ð£c phái viên sang ðón
công chúa là linh h°n cüa Nam Chiªu. Do ðó nß¾c này tê li®t và nhà Ðß¶ng
giæ ðßþc Giao Châu thêm mµt th¶i gian.
Cao Bi«n thi hành nhæng công cuµc gì · ðây?
Ông ta ðã làm t¤t cä nhæng vi®c cüa mµt võ tß¾ng và mµt vån quan có tài.
Trß¾c hªt ông ta kh· i vi®c xây thành ð¡p lûy · các n½i biên cänh ð¬ ð«
phòng gi£c giã, do ðó ông vµi cho ð¡p ngay lÕi thành ÐÕi La bên b¶ sông Tô
L¸ch. Thành này b« m£t dài h½n 1.982 trßþng, cao 2 trßþng linh 6 thß¾c. Bên
ngoài thành có mµt con ðê chÕy theo ð¬ bao b÷c l¤y thành. Ðê dài h½n 2.125
trßþng linh 8 thß¾c, cao 1 trßþng rßÞi, d¥y 2 trßþng. Trong thành có t¾i 40
vÕn nóc nhà (?) Sñ s¯ng cüa nhân dân r¤t là s¥m u¤t. Ông lÕi khai phá các
gh«nh thác ð¬ m· rµng ðß¶ng thüy cho các thuy«n bè buôn bán ði lÕi.
V« m£t cai tr¸ ông cûng có mµt chính sách rõ r®t tránh ðßþc m÷i ði«u
nhûng lÕm cüa b÷n th×a hành nên ông ðã gây ðßþc thi®n cäm giæa ông và
dân chúng cho nên ông ðßþc tôn là Cao Vß½ng. Ông l§p các s· thuª ð¬ có
ti«n chi døng. Sau này ngß¶i ta cho r¢ng ngß¶i Vi®t Nam phäi ðóng sßu thuª
t× thu· Cao Bi«n làm Tiªt Ðµ SÑ · Giao Châu. Ði«u ðó không hÆn thª. Có l¨
r¢ng v¾i Cao Bi«n Giao Châu ch¸u mµt chª ðµ thuª khóa phân minh thì phäi
h½n, còn trong th¶i các ti«n tri«u vì không có hÆn mµt chính sách thu nÕp rõ
r®t nên sñ ðóng góp cüa dân ph¥n l¾n chï vào cái túi tham nhûng không ðáy
cüa b÷n quan lÕi Trung Qu¯c.
Nåm „t V¸ (875) vua Ðß¶ng ð±i Cao Bi«n ði làm Tiªt Ðµ SÑ tÕi Tây Xuyên
(TÑ Xuyên) và ßng thu§n l¶i ð« ngh¸ cüa Cao Bi«n cho Cao T¥m (cháu Cao
Bi«n) thay thª chú · phß½ng Nam.
ChÆng bao lâu nß¾c Tàu lÕi loÕn và cái cänh tam phân ngû li®t lÕi tái di-n.
Cûng nhß m÷i l¥n, cuµc thay ð±i chính sñ bên Trung Qu¯c là mµt d¸p tinh
th¥n qu¯c gia Vi®t Nam ðßþc thÑc tïnh.

Ph¥n 2 - Chß½ng 9
Cuµc Tranh Ð¤u Cüa Dân Tµc Vi®t Nam
T× H÷ Khúc Ðªn H÷ Ngô

Tr§n Thüy Chiªn Ð¥u Tiên Cüa Vi®t Nam
Nhà Ðß¶ng m¤t ngôi nåm Ðinh Mão (907) và kª tiªp nhà Ðß¶ng là ð¶i
Ngû Quý. Nß¾c Tàu lÕi mµt phen chia nåm së b¦y nhß biªt bao l¥n trß¾c.
Nªu trß¾c th¶i Ðông Hán có loÕn Tam Qu¯c (Ngô, Ngøy, Thøc tranh hùng),
thì gi¶ ðây là H§u Lß½ng, H§u Ðß¶ng, H§u T¤n, H§u Hán, H§u Chu gây cuµc
biªn loÕn ð¬ n¡m cái ngôi chúa t¬ Trung Qu¯c. Ðó là b÷n Ngû Quý hay là
ð¶i Ngû Quý, Ngû ÐÕi, chÆng nhà nào mÕnh hÆn và ðßþc lâu b«n. M²i nhà
ðÑng væng ðßþc nåm ba nåm r°i b¸ ðào thäi. Dân Trung Hoa b¸ lØa loÕn bùng
cháy liên miên trên nØa thª kÖ.
Dân Giao Châu t¤t nhiên không bö lÞ c½ hµi. Khi Ðß¶ng tri«u b¡t ð¥u
nghiêng ð±, uy quy«n trung ß½ng không th¤u mÕnh ra ngoài b¶ cõi thì mµt
ngß¶i dân Giao Châu là ông Khúc Th×a Dø quê · H°ng Châu (thuµc ð¸a hÕt
Ninh Giang, tïnh Häi Dß½ng) ðÑng lên chiªm ðoÕt l¤y gu°ng máy chính
quy«n · ðây. Ông v¯n là mµt nhà hào phú, phóng túng, ðÕo ðÑc nên nhân
dân kính phøc. Nhà Ðß¶ng (nåm 906) r¤t khôn ngoan li«n cØ ông lên làm
Tiªt Ðµ SÑ (sau phong thêm làm Ð°ng Bình Chß½ng Sñ) thay Tång C±n bö
thành tr¯n v« Tàu ð¬ yên dân. Sñ thñc, nªu nhà Ðß¶ng ðßþc væng vàng yên
tînh nhß thu· nào, ngß¶i ta ðâu có dÕi phó thác v§n m®nh mµt thuµc qu¯c
vào tay mµt ngß¶i bän xÑ, nh¤t là ngß¶i ðó lÕi ðßþc nhân tâm nhi®t li®t quy
phøc, và có tinh th¥n ðµc l§p. ChÆng qua thª chÆng ð×ng và là mµt cách hòa
hoãn v¾i ngh¸ch cänh mà ngß¶i ta phäi ð¦y con thuy«n chính tr¸ thu§n theo
chi«u gió.
Nåm sau Ðß¶ng b¸ di®t hÆn ðªn nhà H§u Lß½ng kª tiªp, ngß¶i ta cûng ð¬ ý
ngay v¤n ð« Giao Châu - Lßu An ðßþc phong làm Nam Bình Vß½ng kiêm
Quäng Châu Tiªt Ðµ SÑ v¾i dñ ð¸nh ðem quân ðµi sang Giao Châu mµt khi
có c½ hµi thu§n ti®n. Ông Khúc Th×a Dø · ð¸a v¸ chßa ðßþc mµt nåm thì qua
ð¶i trao lÕi cho con là Khúc HÕo cái sÑ mÕng n£ng n« cüa ông là tiªp tøc giæ
gìn ð¤t nß¾c và ch¯ng xâm lång.
Khúc HÕo là mµt ngß¶i kª nghi®p r¤t xÑng ðáng và là mµt nhà chính tr¸ có
tài. Ông sØa sang n«n hành chính, ð£t các quan lÕi thª vào b÷n tay sai cüa
ngoÕi qu¯c trß¾c ðây, m· mang các phü, châu, xã, sØa soÕn ðß¶ng l¯i giao

thông, chia nß¾c ra thành t×ng xÑ, lµ, phü ð£t chÑc l®nh trß· ng và tá l®nh
trß· ng, biên tên làng, qu§n và làm s± hµ t¸ch. Vi®c thuª má ðßþc chia ð«u,
chính tr¸ khoan nhân giän d¸, dân nh¶ ½n ông "mà s¯ng lÕi" (Khâm Ð¸nh Vi®t
SØ Ti«n Biên). Do tình trÕng Giao Châu ðßþc th¸nh ðÕt nên quân nhà Lß½ng
m£c d¥u có ý ð¸nh tái chiªm xÑ này nhßng vçn chßa dám bß¾c chân vào
biên gi¾i cüa chúng ta. Trong lúc này ông Khúc HÕo phái con là Khúc Th×a
MÛ sang Quäng Châu, b« ngoài là ði vi®c sÑ bµ nhßng b« trong là dò xét tình
ý và thñc lñc cüa h÷ Lßu. Sñ phøc tòng nhà Lß½ng b¤y gi¶ chï là v« hình thÑc
mà thôi.
Lßu An ðóng phü tr¸ · Quäng Châu ðßþc 4 nåm thì m¤t. Em là Lßu Cung
ðßþc lên thay nhßng sau có ði«u b¤t mãn v¾i tri«u Lß½ng (H§u Lß½ng) Lßu
Cung tuyên b¯ bi®t l§p và xßng ðª, l¤y qu¯c hi®u là ÐÕi Vi®t. Sau này (nåm
Ðinh SØu 917) Lßu Cung lÕi ð±i qu¯c hi®u ra Nam Hán.
Nåm Ðinh SØu (917) ông Khúc HÕo m¤t. Nhà Lß½ng giao chÑc Tiªt Ðµ SÑ
cho Khúc Th×a MÛ là con ông. Trong giai ðoÕn này ta nh§n xét nhà Lß½ng
không mÕnh nên phäi ch¸u ð¬ ngß¶i Giao Châu giæ ð¤t Giao Châu và khoanh
tay nhìn sñ bi®t l§p cüa dòng h÷ Lßu trên mänh ð¤t mi«n Nam Trung Qu¯c.
Theo Tr¥n Tr÷ng Kim, Nam Hán th¤y Giao Châu giao häo v¾i nhà Lß½ng
có ý b¤t bình, sau Nam Hán ðem quân sang ðánh Khúc Th×a MÛ. Thiªt tß· ng
ðây không phäi là mµt c¾ væng ch¡c. Vi®c xâm lång cüa Nam Hán vào Giao
Châu chï do ý mu¯n g°m thâu Giao Châu vào lînh th± cüa mình nghîa là do ý
chí ðª qu¯c ch¾ ðâu có phäi do mµt chuy®n h¶n gi§n v« tình cäm.
Nåm Quí Mùi (923) quân Nam Hán th¡ng tr§n. Khúc Th×a MÛ b¸ b¡t, sau
ðßþc thä v«. Bàn v« sñ nghi®p cüa ba ð¶i h÷ Khúc tiên Chúa, trung Chúa và
h§u Chúa, sØ th¥n Ngô Sî Liên cho r¢ng nß¾c Nam ta n¦y m¥m tñ tr¸ t× ba ð¶i
h÷ Khúc tuy chßa xßng Ðª, xßng Vß½ng. M÷i công cuµc cäi cách chính tr¸
cüa h÷ Khúc ðã tö ðßþc sñ trß· ng thành v« chính tr¸ cüa chúng ta và ðáng
làm gß½ng cho ð¶i sau. T× b¤y gi¶ tr· ði ðªn h÷ Ðinh nh¤t th¯ng nß¾c ÐÕi
C° Vi®t h½n 60 nåm nay (906 - 967) dân Nam thoát vòng lao lung cüa ngß¶i
Tàu...
L¶i bàn ¤y xét ra r¤t ðích ðáng. Tß¾ng Nam Hán là Lý Kh¡c Chính ðßþc ·
lÕi chiªm ðóng Giao Châu, Lý Tiªn giæ chÑc thÑ sØ, nhßng chính quy«n cüa
Nam Hán cûng không ðßþc lâu b«n. Tám nåm sau (931) mµt ki®n tß¾ng cüa
Khúc HÕo xßa kia là Dß½ng Ðình Ngh® lÕi huy ðµng ðßþc dân chúng ðu±i
ðßþc b÷n Lý Kh¡c Chính và Lý Tiªn r°i lên thay vào chÑc Tiªt Ðµ SÑ. Nam
Hán không có mµt phän Ñng nào ð¯i v¾i vi®c này, có l¨ r¢ng h÷ cûng kính n¬
lñc lßþng cüa Giao Châu chång? Sáu nåm qua ðang êm ð©p, ð¶i s¯ng cüa
Giao Châu nhß nß¾c thu§n dòng thì x¦y ra cuµc chính biªn giæa ngß¶i Giao
Châu v¾i nhau: Dß½ng Ðình Ngh® b¸ nha tß¾ng là Ki¬u Công Ti-n giªt và
cß¾p l¤y quy«n, nhßng r°i ðªn lßþt Ki¬u Công Ti-n cûng b¸ ngã trong khi t¤p

t-nh bß¾c lên cái ð¸a v¸ chúa t¬ Giao Châu. Y b¸ Ngô Quy«n là tß¾ng cüa
Dß½ng Ðình Ngh® cØ binh ðánh phá ð¬ báo thù cho chü và nhÕc phø.
Nguyên h÷ Ngô là mµt ngß¶i tài ba, l²i lÕc, lÕi có lòng trung thành nên
Dß½ng Ðình Ngh® yêu quý nên ðem con gái gä cho. Ông quê quán · Ðß¶ng
Lâm (thuµc tïnh S½n Tây) cùng mµt quê hß½ng v¾i nhà ái qu¯c Phùng Hßng
xßa kia. Dß½ng Ðình Ngh® lúc sinh th¶i ðã giao ông ðäm nhi®m chÑc tr¤n
thü Ái Châu là mµt ð¸a hÕt quan tr÷ng h°i ðó, v×a v« chính tr¸ và quân sñ b· i
c¥n ð« phòng quân Lâm „p. Ki¬u Công Ti-n thua tr§n li«n cho ngß¶i sang
c¥u cÑu nhà Nam Hán.
Do n½i Ki¬u Công Ti-n phái ngß¶i sang c¥u cÑu và b¥y tö cuµc chính biªn
· Giao Châu, vua tôi nhà Nam Hán li«n chøp ngay c½ hµi này mà h÷ ch¶ ðþi
t× lâu. H÷ hi¬u r¢ng m²i khi Giao Châu ðßþc ngß¶i lînh ðÕo có tài, có ðÑc
thì lñc lßþng Giao Châu chóng tr· nên mÕnh và ðáng sþ vì sÑc ðoàn kªt cüa
dân tµc ðã ch£t ch¨ và nguy®n v÷ng tñ do, ðµc l§p luôn luôn nung n¤u lòng
ngß¶i. Cho nên m²i khi mu¯n chinh phøc nß¾c Nam, các tri«u ðÕi B¡c
phß½ng r¤t là th§n tr÷ng. Ta hÆn nh¾ sñ giao d¸ch giæa nhà Hán và Tri®u Ðà
xßa kia là cä mµt sñ kiêng n¬ v¾i nhæng lý do ðích ðáng cüa nó. Nhßng khi
h÷ Tri®u qua ð¶i, nhæng kë th×a kª ß½n hèn thì "thiên tri«u" lÕi áp døng ngay
cái chính sách kë cä. Tóm lÕi ngß¶i phß½ng B¡c tuy h½n chúng ta v« phß½ng
di®n vån hóa nhßng vçn phäi e dè cái tinh th¥n qu¯c gia cüa chúng ta mà h÷
biªt là khä kính.
Nam Hán ð¯i v¾i chúng ta cûng v§y, nh¤t là ð¸a ph§n Quäng Châu cüa h÷
lÕi sát nách chúng ta. (Xin nh¾ r¢ng ðªn th¶i ðó ngß¶i Vi®t chúng ta ðã
chuy¬n d¸ch xu¯ng mi«n lßu vñc sông H°ng Hà, mi«n B¡c Vi®t bây gi¶ chÑ
không còn g°m ba tïnh mi«n Hoa Nam nhß dß¾i th¶i Tri®u Ðà.) H÷ hi¬u
chúng ta h½n hÆn nhà Lß½ng nh¤t là sau khi Dß½ng Ðình Ngh® ðã ðu±i vån
th¥n, võ tß¾ng cüa h÷ ra khöi Giao Châu nåm Tân Mão (931).
L¥n thÑ hai này Nam Hán qua Giao Châu là mµt cuµc hành binh l¾n lao,
có th¬ nói h÷ ðã xu¤t toàn lñc cüa h÷ b· i không phäi chï có nhæng võ tß¾ng
lên ðß¶ng mà còn cä thái tØ Ho¢ng Tháo, con vua Nam Hán góp sÑc. Ho¢ng
Tháo ðem h§u quân ði tiªp vi®n. Khi quân kÏ cüa Nam Hán ph¤t ph¾i bay
g¥n sông BÕch Ð¢ng thì Ki¬u Công Ti-n ðã bÕi tr§n và b¸ giªt.
V¤n ð« nµi ð¸ch ðã giäi quyªt xong, h÷ Ngô li«n nghî ngay ra mµt kª là hÕ
Nam Hán b¢ng cuµc thüy chiªn có nhi«u hy v÷ng th¡ng lþi h½n là ð¸a chiªn.
Nhà tß¾ng này truy«n h¸ch cho quân dân ð« phòng xâm lång m÷i m£t và b«
khác cho ngß¶i c¡m c÷c g² nh÷n ð¥u b÷c s¡t · lòng sông BÕch Ð¢ng trong
khi nß¾c tri«u lên ðþi nß¾c thüy tri«u xu¯ng m¾i m· cuµc phän công. Giai
ðoÕn ð¥u, quân Nam Hán và quân Giao Châu xô sát v¾i nhau trên m£t sông.
Dî nhiên quân Giao Châu ðánh c¥m ch×ng r°i bö chÕy ch¶ nß¾c rút xu¯ng.
Kª này thành công. Khi nß¾c rút, thuy«n cüa ðÕi quân Nam Hán b¸ c÷c ðâm

thüng nát và ð± vÞ không sao tiªn thoái ðßþc. Quân Giao Châu li«n quay lÕi
theo chiªn lßþc ðã ð¸nh và cuµc phän công ðáng k¬ là kh¯c li®t hªt sÑc. Quá
nØa lñc lßþng Nam Hán b¸ tiêu di®t. Thái tØ Ho¢ng Tháo b¸ b¡t s¯ng và b¸
ðem v« giªt ði. Sau khi dòng máu Nam Hán lai láng trên con sông BÕch, mµt
ít tàn quân chÕy thoát v« Phiên Ngung, mµng ðª qu¯c cüa phß½ng B¡c sau
cuµc chiªn th¡ng cüa Ngô Quy«n lÕi mµt phen næa tan ra mây khói.

Ph¥n 3 - Chß½ng 1
Vi®t Nam Trên Ðß¶ng Ðµc L§p
(939 sau C.L)
1) Ti«n Ngô Vß½ng
2) Dß½ng Tam Kha
3) H§u Ngô Vß½ng
4) Th§p Nh¸ SÑ Quân
Nhà Ngô ra ð¶i nåm KÖ Hþi (939) sau khi ðã làm nhi«u vi®c l¾n lao hi¬n
hách: bên trong d©p ðßþc ngh¸ch th¥n, bên ngoài ðu±i b÷n cß¶ng ð¸ch và
ch¤m dÑt cái nÕn vong qu¯c ð¥y tüi nhøc dài trên 11 thª kÖ (1146 nåm). Nói
r¢ng nhà Ngô ðã có công l¾n trong vi®c m· ðß¶ng d÷n l¯i cho các tri«u ðÕi
tñ chü sau này là Ðinh, Lê, Lý, Tr¥n tß· ng không phäi là ngoa v§y.
Ngô Quy«n xßng vß½ng và thành C± Loa (Phúc Yên) lÕi mµt phen næa
thành kinh ðô cho mµt tri«u ðÕi. Ngô Vß½ng t± chÑc tri«u nghi ð£t các ph¦m
tß¾c, ð¸nh vi®c phøc s¡c, chïnh ð¯n m÷i vi®c chính tr¸ quy mô ðª vß½ng k¬
ðã ð¥y ðü. Ông mu¯n gây mµt sñ nghi®p lâu dài nhßng tiªc r¢ng s¯ m®nh quá
ng¡n ngüi. Ông · ngôi ðñ½c 6 nåm và qua ð¶i nåm Giáp Thìn (944), th÷
ðßþc 47 tu±i.
Ngô Vß½ng trß¾c khi chªt ký thác vi®c l§p tñ cho Dß½ng Tam Kha là em
vþ (Dß½ng H§u, con gái Dß½ng Ðình Ngh®). H÷ Dß½ng ðáng l¨ phäi tôn phù
Ngô Xß½ng Ng§p theo l¶i di chúc nhßng lþi døng c½ hµi. tñ ð£t mình lên ngôi
xßng là Bình Vß½ng (945 950). Ngô Xß½ng Ng§p biªt r¢ng · bên cÕnh Dß½ng
Tam Kha có th¬ nguy ðªn tính mÕng, li«n bö tr¯n sang Nam Sách (Häi Dß½ng)
và ðßþc PhÕm L®nh Công · làng Trà Hß½ng, huy®n Kim Thành giúp ðÞ. Tam
Kha sai quân ðu±i b¡t vì e h§u h÷a, nhßng Ngô Xß½ng Ng§p ðßþc h÷ PhÕm
d¤u trong núi.
Ngô Xß½ng Ng§p còn mµt ngß¶i em là Ngô Xß½ng Vån, Dß½ng Tam Kha
nuôi làm con nuôi. Sau này tÕi S½n Tây có loÕn (· hai thôn Thái Bình) Ngô
Xß½ng Vån và các tß¾ng Dß½ng Cát Lþi và Ð² Cänh ThÕc ðßþc cØ ði ðánh
d©p.
Th¶i b¤y gi¶ t× sî phu ðªn dân chúng không ai phøc Tam Kha nên "n±i lên
nhß ong" chiªm các huy®n ¤p. Nh§n th¤y lòng ngß¶i ch¯ng lÕi h÷ Dß½ng,

các tß¾ng cùng Ngô Xß½ng Vån lþi døng quân lñc trong tay tr· lÕi kinh sß
gây cuµc ðäo chánh. Dß½ng Tam Kha b¸ b¡t. Ngô Xß½ng Vån lên ngôi xßng là
Nam T¤n Vß½ng. Nghî tình c§u cháu, Xß½ng Vån không nÞ làm tµi Tam Kha,
chï giáng xu¯ng làm Trß½ng Dß½ng công và c¤p cho thái ¤p ð¬ hß· ng lµc.
B¤y gi¶ · g¥n nß¾c ta, Nam Hán ðang cß¶ng th¸nh. Nam T¤n Vß½ng xin l®
thuµc và Hán chúa Lßu Thanh phong Ngô Vß½ng làm Tînh Häi Tiªt Ðµ SÑ
Kiêm Ðô Hµ (Khâm Ð¸nh Vi®t SØ quy¬n 5 t¶ 25a và b).
NÕn Dß½ng Tam Kha tr× xong, Ngô Xß½ng Vån cho ngß¶i ði tìm anh · Trà
Hß½ng v« cùng chia ngôi v¸. Ngô Xß½ng Ng§p xßng là Thiên Sách Vß½ng. SØ
g÷i là H§u Ngô Vß½ng. Sau ít lâu, Thiên Sách Vß½ng Ö mình là trß· ng n¡m
hªt quy«n chính, nhßng ðªn nåm Giáp D¥n thì m¤t.
Vi®c chính tr¸ dß¾i th¶i H§u Ngô Vß½ng m²i ngày mµt suy kém. Nam T¤n
Vß½ng cûng không tö gì là xu¤t s¡c.
Trong nß¾c vçn xäy ra biªn loÕn · nhi«u n½i. Lên ngôi v×a xong tÑc là
ngay nåm thÑ nhÑt, Xß½ng Vån ðem quân ði ðánh Ðinh Bµ Lînh · Hoa Lß
không thâu lßþm ðßþc kªt quä nào ðáng k¬. Sau này Nam T¤n Vß½ng ði d©p
Chu Thái, thû lînh loÕn quân · hai thôn Thái Bình (thuµc S½n Tây), vì khinh
ð¸ch và b¤t c¦n b¸ trúng tên chªt ngay tÕi ÐÕi Bän Doanh. Xét ra Nam T¤n
Vß½ng · ngôi ðßþc 15 nåm (950-965), không có ngß¶i kª tñ.
Con Thiên Sách Vß½ng là Ngô Xß½ng Xí lên thay nhßng cûng không h½n gì
cha và chú nên các giai c¤p quí tµc, phong kiªn không phøc r°i nÕn Th§p
Nh¸ SÑ Quân bùng ra. Ngô Xß½ng Xí ðóng · ð¤t Bình Ki«u b¤y gi¶ cûng chï
là mµt trong 12 sÑ quân mà thôi. Th¶i Th§p Nh¸ SÑ Quân · nß¾c ta là mµt
th¶i ðÕi loÕn, là mµt cuµc tranh giành xâu xé vì quy«n lþi giæa các lñc lßþng
ð¸a phß½ng luôn 22 nåm ròng.
Nguyên nhân xa xôi cüa loÕn 12 sÑ quân:
Nªu chúng ta theo dõi l¸ch sØ, ta th¤y r¢ng loÕn sÑ quân không phäi mµt
ngày mà có. Hoàn cänh xã hµi Giao Châu trong th¶i B¡c thuµc luôn luôn
thay ð±i, thång tr¥m v¾i cänh hßng vong cüa Trung Qu¯c. Quan lÕi Trung
Qu¯c và các ðÆng c¤p quý tµc m¾i kª tiªp các giai c¤p phong kiªn thu¥n túy
Giao Châu trß¾c, ðªn gi¶ phút ðó luôn luôn nghî ðªn sñ tñ tÕo cho mình mµt
ð¸a v¸ ð¬ ð« phòng tình thª b¤t tr¡c, ho£c trông ch¶ nhæng c½ hµi thu§n ti®n
ð¬ tranh vß½ng ð° bá.
Ð¥u thª kÖ thÑ 10, nhà Ðß¶ng s¡p ð± ðã gây nên trÕng thái tâm lý này.
Qua ð¶i Ngû Quý, tâm lý Giao Châu càng b¸ xúc ðµng thêm. R°i h÷ Khúc, h÷
Dß½ng, h÷ Ngô d¤y nghi®p. Trong khi xây dñng c½ ð° các h÷ trên ðây không
th¬ không l¤y các ph¥n tØ phong kiªn làm vây cánh, vì v§y m¥m phong kiªn
näy n· càng thêm xanh t¯t.

Sau này nhà Ngô ðã thiªt l§p hÆn mµt vß½ng tri«u ð¬ th¯ng nh¤t ð¤t ðai và
chính tr¸, quy«n hành cüa phong kiªn b¸ thu h©p d¥n và m¯i mâu thu¦n b¡t
ð¥u phát ðµng. Trong th¶i h÷ Khúc, h÷ Dß½ng và Ngô c¥m quy«n, phong
kiªn n¢m yên ngü kÛ, không dám cña qu§y, vì các v¸ lãnh ðÕo qu¯c gia b¤y
gi¶ ðßþc nhân dân hoàn toàn cäm phøc. H÷ Khúc n±i tiªng v« ðÑc ðµ và
lòng ái qu¯c. H÷ Dß½ng, h÷ Ngô là nhæng anh hùng giäi phóng dân tµc. Dân
chúng ðâu có ch¸u vì nhæng kë mßu ð° quy«n lþi riêng tß ð¬ ch¯ng lÕi v¾i
các thû lînh uy danh sáng ng¶i ðó. Các quý tµc biªt v§y nên ðã không dám ði
ngßþc v¾i lòng dân. Nhßng khi Ngô qua ð¶i Dß½ng Tam Kha phø l¶i üy ký,
m¯i biªn loÕn ðã có sÇn nay m¾i có c½ hµi ð¬ bµt phát. Ngay t× lúc Dß½ng
Tam Kha tiªm v¸ cüa cháu, tÕi hai thôn Thái Bình thuµc S½n Tây ðã náo ðµng,
r°i cuµc biªn loÕn lan tràn kh¡p m÷i n½i trß¾c sñ b¤t tài cüa anh em Ngô
Xß½ng Vån và con cháu. M¯i loÕn ðó t¤t nhiên ta th¤y rõ ðã do các lînh tø 12
ð¸a phß½ng räi rác trên toàn cõi Giao Châu gây ra. H÷ ð«u thuµc ðÆng c¤p
quý tµc t¤t cä.
Mß¶i hai sÑ quân dß¾i th¶i H§u Ngô Vß½ng là:
1) Ngô Xß½ng Xí (nay là làng Bình Ki«u, phü Khoái Châu, Hßng Yên).
2) Ð² Cänh ThÕc giæ Ð² Ðµng Giang (huy®n Thanh Oai, Hà Ðông).
3) Tr¥n Lãm xßng Tr¥n Minh Công giæ B¯ Häi Kh¦u (tïnh Thái Bình)
4) Ki«u Công Hãn xßng là Ki«u Tam Chª giæ Phong Châu (huy®n BÕch HÕc
tïnh Vînh Yên).
5) Nguy-n Khoan xßng là Nguy-n Thái Bình giæ Tam Ðái (phü Vînh Tß¶ng
tïnh Vînh Yên).
6) Ngô Nh§t Khánh xßng là Ngô Lãm Công giæ Ðß¶ng Lâm (Phúc Th÷ S½n Tây).
7) Lý Khuê xßng Lý Lãng Công giæ Siêu LoÕi (phü Thu§n Thành tïnh B¡c
Ninh).
8) Nguy-n Thü Ti®p xßng là Nguy-n L¸nh Công giæ Tiên Du (B¡c Ninh).
9) Læ Dß½ng xßng là Læ Tá Công giæ Tª Giang (Vân Giang B¡c Ninh).
10) Nguy-n Siêu xßng là Nguy-n Hæu Công giæ Tây Phü Li®t (Thanh Trì Hà
Ðông).
11) Ki«u Thu§n xßng Ki«u L¸nh Công giæ H°i H° (C¦m Khê tïnh Phú Th÷).
12) PhÕm BÕch H± xßng là PhÕm Phòng Át giæ Ð¢ng Châu (Hßng Yên).
Dân chúng Giao Châu ð¯i v¾i v¤n ð« sÑ quân thª nào? L¨ t¤t nhiên h÷
không tán thành phong trào qua phân, nó là cån b®nh thß¶ng xuyên cüa
phong kiªn. H÷ ðã th¤y m÷i sñ ðau kh± ð«u do n½i phong kiªn mà ra. Sau

th¶i B¡c thuµc, kinh tª nông nghi®p ðã phát ðÕt, dân s¯ tång lên r¤t nhi«u,
lînh th± qu¯c gia toàn v©n, ngß¶i dân chï mu¯n an cß lÕc nghi®p. Do xu
hß¾ng th¯ng nh¤t chính tr¸ và ham chuµng hòa bình dân chúng ðã üng hµ
ông Ðinh Bµ Lînh, ngß¶i ðµng Hoa Lß, tïnh Ninh Bình lên n¡m chính quy«n.
LoÕn Th§p nh¸ SÑ Quân kh· i ð¥u t× nåm 945 ðªn 967 cáo chung. H÷
Ðinh ðánh d©p xong thì qu¯c gia Vi®t Nam tr· nên lành mÕnh.

Phê Bình 12 SÑ Quân.
G¥n ðây có nhà làm sØ chæ nho bình ph¦m mß¶i hai sÑ quân nhß sau:
"Xem cuµc ð¶i 12 sÑ quân tranh nhau thì biªt nghîa hþp qu¥n là khó
nhßng cûng biªt cái trí não dân tµc ta v« h°i ¤y ðã ðªn trình ðµ tiªn hóa. Lúc
¤y hai vua Ngô tuy m¤t, Xß½ng Xí là dòng dõi Thiên Hoàng, cûng nhß Ðông
Chu quân nhà Chu, Hoài Dß½ng vß½ng nhà Hán, nªu các th± hào cùng nhau
phøc tòng hþp h½n mß¶i b÷n nhö làm mµt b÷n l¾n, tôn Ngô Xß½ng Xí làm
thiên hÕ cµng chü ð¬ n¯i dòng h÷ Ngô, mà các bµ sÑ quân th¶i tñ tr¸ l¤y trong
bµ mình, khi qu¯c gia vô sñ th¶i áo xiêm ng÷c bÕch nhß T¥n T¤n liên hoàn.
Khi qu¯c gia hæu sñ th¶i môi h· rång lÕnh, giæ gìn nhau nhß Ngu, Qu¡c kªt
nghîa, thª thì Hþp Chüng Qu¯c · B¡c MÛ lþi kiên và hai mß½i nhåm liên
bang · Nh§t Nhî Man há chÆng xu¤t hi®n vào nß¾c ta v« thª kÖ thÑ 12 r°i ß?
LÕi không làm thª, s¾m chuông tr¯ng, t¯i giáo mác, mÕnh ån th¸t yªu, rút
cøc b¸ tiêu ma cä · dß¾i ng÷n c¶ bông lau, há chÆng phäi là cái tµi qu¥n h÷c
b¤t minh" (không rõ nghîa hþp qu¥n). Nhßng mà còn có ch² ðáng khen, vì
trß¾c h°i ¤y m²i khi g£p mµt phen biªn loÕn thì ngß¶i nß¾c ph¥n nhi«u dña
thª ngß¶i Tàu nhß Ð² Hoàng Vån ðß½ng khi có b®nh mà g¡ng ði xe sang nhà
T¯ng. Lý Thúc Hiªn ði ðß¶ng t¡t ð¬ ch¥u nhà T« là mßþn thª lñc ngß¶i ngoài
ð¬ b¡t nÕt ð°ng loÕi, th§t ðáng bï. Lúc b¤y gi¶ các sÑ quân m²i ngß¶i xßng
hùng xßng bá mµt phß½ng, có Nam Hán là mµt nhà khôn ngoan, mu¯n m·
rµng ð¤t ðai, · ngay kª nách, thª mà chßa h« nghe có ngß¶i nào phäi nh¶
thª lñc ngß¶i ngoài ð¬ hÕi ð°ng loÕi vì r¢ng cái trình ðµ dân trí cüa ta b¤y gi¶
ðã khá cao cho nên tuy có cái lòng "cá l¾n nu¯t cá con -- gi¯ng mÕnh ån th¸t
gi¯ng yªu" mà ai cûng biªt "cõng r¡n c¡n gà nhà", "Rß¾c voi v« gi¥y m°" là
không hay. Sau này Ðinh Tiên Hoàng cä xßng VÕn Th¡ng thì thª lñc không
ch¯ng n±i, nhßng vçn là ngß¶i Nam làm vua nß¾c Nam, tß· ng 12 sÑ quân
có linh thiêng cûng ng§m cß¶i · n½i chín su¯i (ÐÕi Vi®t SØ Ký cäi lß½ng A
1146, quy¬n 1 t¶ 63-66b).
V« 12 sÑ quân ð¶i b¤y gi¶ có câu ca dao nhß sau này:
Cüa ð¶i muôn sñ cüa chung,
H½n nhau mµt tiªng anh hùng mà thôi,

Ph¥n 3 - Chß½ng 2
Nhà Ðinh
(968-980)
I. Ðinh Tiên Hoàng
1) T± chÑc nµi bµ

2) NgoÕi giao v¾i T¯ng

3) Binh chª

4) Chính tr¸

II. Ðinh Phª Ðª
1- Ðinh Tiên Hoàng (968-980)
Ðinh Tiên Hoàng tÑc Ðinh Bµ Lînh, ra ð¶i v×a ðúng giæa khi l¸ch sØ Vi®t
Nam ðang träi mµt giai ðoÕn h¡c ám trên 30 nåm, k¬ t× khi Dß½ng Tam Kha
thoán ngh¸ch ðªn loÕn 12 sÑ quân, dân chúng l¥m than không k¬ xiªt. Th¶i
thª ðó ðã c¤u tÕo nên con ngß¶i hào ki®t ð¬ ch¤m dÑt cänh c¯t nhøc tß½ng
tàn và theo gót Trßng, Tri®u, Lý, Mai, Ngô v.v... h÷ Ðinh ðã ð£t thêm viên ðá
cho n«n ðµc l§p và th¯ng nh¤t cüa nß¾c nhà.
Ðinh Bµ Lînh là con Ông Ðinh Công TrÑ, giæ chÑc ThÑ SØ Hoan Châu v«
ð¶i Dß½ng Ðình Ngh® và Ngô Vß½ng Quy«n. Cha m¤t s¾m, ông theo m© v«
quê s¯ng cuµc ð¶i hoàn toàn thäo dã g¥n nhß m¤t hªt d¤u vªt quý tµc thu·
trß¾c. Nhßng, ngay t× khi còn th½ ¤u Ông ðã có nhæng cØ chï và khí phách
khác ngß¶i. Ngày thß¶ng ch½i v¾i các bÕn · ngoài ð°ng bãi là nhæng trë
chån trâu bò, b¡t chúng phäi khoanh tay làm ki®u, Ông ng°i lên trên ð¬ cho
chúng rß¾c ði ch½i. Ông lÕi sai chúng l¤y bông lau làm c¶ và bày thª tr§n
ðánh nhau. Các trë trong ð¸a phß½ng ð«u tôn Ông làm ðàn anh. T¾i tu±i
trß· ng thành, uy tín cüa Bµ Lînh m²i ngày mµt vang dµi, dân trong vùng theo
r¤t nhi«u. Do tính tình ngang tàng, Ông và ngß¶i chú b¤t hòa v¾i nhau nên
Ông phäi r¶i bö quê hß½ng, cùng con trai là Ðinh Li-n sang B¯ Häi Kh¦u
(thuµc phü Kiªn Xß½ng, tïnh Thái Bình) theo sÑ quân Tr¥n Minh Công. T× ðó
tr· ði, Bµ Lînh tiªn d¥n trên con ðß¶ng sñ nghi®p. Th¤y Ông chí khí hiên
ngang, cØ chï ðînh ðÕc, di®n mÕo khôi ngô, h÷ Tr¥n yêu mªn và cho dñ ph¥n
quan tr÷ng trong vi®c ði«u khi¬n binh ðµi. Ông ðßþc h÷ Tr¥n trao cho binh
quy«n trß¾c khi m¤t. Sau ðó Ông chuy¬n quân ðµi v« quê nhà (Hoa Lß) là n½i
Ông ðã ð£t nhi«u änh hß· ng lúc thiªu th¶i, chiêu mµ thêm hào ki®t và binh

lính. Lñc lßþng cüa Ông m²i ngày mµt mÕnh. Nåm Tân Hþi (951), anh em
Nam T¤n Vß½ng ðã có l¥n xu¤t quân ðªn ðánh mà không ðßþc25. Nhà Ngô
m¤t, h÷ Ðinh ðánh bÕi ðßþc sÑ quân PhÕm Phòng Át, phá ðßþc Ð² Cänh
ThÕc (huy®n Thanh Oai, tïnh Hà Ðông) r°i d¥n d¥n tiêu di®t ðßþc hªt các lînh
tø ð¸a phß½ng sau mµt nåm ròng. Cuµc chiªn th¡ng cüa h÷ Ðinh th§t rñc rÞ
và ðã quyªt ð¸nh tình thª th¶i b¤y gi¶ vì nhæng hào ki®t cüa Giao Châu h¥u
hªt ð«u có m£t dß¾i c¶ cüa Ðinh Bµ Lînh (Giao Châu th¤t hùng: Ðinh Bµ
Lînh, Ðinh Li-n, Lê Hoàn, Ðinh Ði«n, Nguy-n B£c, PhÕm HÕp, PhÕm Cñ
LÕng) Sau nhæng chiªn công oanh li®t liên tiªp ông ðßþc dân chúng tôn làm
VÕn Th¡ng Vß½ng.

T± ChÑc Nµi Bµ
Nåm M§u Thìn (968), Ðinh Bµ Lînh lên ngôi Hoàng Ðªn, xßng là Ðinh
Tiên Hoàng Ðª, ð£t qu¯c hi®u là ÐÕi C° Vi®t (nß¾c Vi®t l¾n), niên hi®u là
Thái Bình nguyên niên, ðóng ðô · Hoa Lß, xây cung ði®n, ð¸nh tri«u nghi.
Qu¥n th¥n tôn Ngài là ÐÕi Th¡ng Minh Hoàng Ðª. Ðáng chú ý Tiên Hoàng
Ðª ðã lßu tâm nhi«u ðªn vi®c quân sñ, vì th¶i ðó là th¶i loÕn, vi®c võ c¥n
ðßþc m· mang nhi«u, hu¯ng h° nÕn xâm lång cüa B¡c phß½ng ð¶i nào cûng
rình mò ngoài c±ng ngõ cüa chúng ta. Nhæng công th¥n và ðÕi th¥n thu· ðó
ð«u là nhæng tß¾ng lînh: Nguy-n B£c ðßþc phong làm Ð¸nh Qu¯c Công, Lê
Hoàn làm Th§p ÐÕo Tß¾ng Quân, Ðinh Li-n (con cä Tiên Hoàng Ðª) làm
Nam Vi®t Vß½ng.
Nåm Canh Ng÷, (970) là nåm ð¥u tiên niên hi®u Thái Bình, Tiên Hoàng Ðª
ð£t 5 ngôi Hoàng H§u: Ðan Gia, Tr¸nh Minh, Ki¬u Qu¯c, Cù Qu¯c và Ca
Ông. (V« vi®c này, sØ th¥n Lê Vån Hßu chê r¢ng: Ðinh Tiên Hoàng là ngß¶i
không biªt c± h÷c mà b¥y tôi b¤y gi¶ không ai sØa chæa lÕi, ðªn n²i mê ð¡m,
thiên tß l§p 5 ngôi Hoàng H§u ngang nhau. Sau Lê, Lý ph¥n nhi«u b¡t chß¾c,
chính là do Tiên Hoàng kh· i xß¾ng...). Tiên Hoàng v×a kh· i ðª nghi®p ·
Vi®t Nam thì Tri®u Khuông Dçn cûng l§p ra nhà T¯ng bên Trung Qu¯c, và
luôn ngay khi ðó, nhà T¯ng phái ÐÕi Tß¾ng Phan MÛ sang ðánh Lßu Thành,
chúa nhà Nam Hán, vì ðã ch¯ng cñ m®nh l®nh.

Trong khi Ðinh Bµ Lînh cát cÑ · Hoa Lß ðµng, hai vua Ngô kh· i binh ðánh, Bµ Lînh sþ
sai con là Ðinh Li-n ðªn làm con tin xin hoãn binh. Khi Ðinh Li-n ðªn hai vua Ngô b¡t giam
r°i xu¤t chinh. Ðôi bên ðánh nhau h½n mµt tháng không th¡ng bÕi, sau hai vua Ngô bèn sai
trói Ðinh Li-n ðem treo · trên c¥u r°i cho ngß¶i sang bäo Ðinh Bµ Lînh r¢ng: nªu không hàng
s¨ giªt Li-n, Bµ Lînh n±i gi§n nói r¢ng: ngß¶i ðÕi trßþng phu c¯t · công danh sñ nghi®p chÑ
ðâu có b¡t chß¾c ðàn bà con trë. Nói r°i sai 10 ngß¶i c¥m nö chïa vào Li-n toan b¡n. Hai vua
Ngô th¤t kinh nói: Ta s· dî treo con h¡n là buµc lòng h¡n phäi theo. Nay h¡n tàn nhçn nhß thª
thì giªt cûng vô ích. R°i không giªt Li-n mà thu quân v«. (Khâm Ð¸nh Vi®t SØ, 9,5 t¶ 24a,b)
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Vi®c NgoÕi Giao V¾i Nhà T¯ng
Ðinh Tiên Hoàng xét thñc lñc cüa mình chßa mÕnh, qu¯c gia v×a thành
hình nªu b¸ T¯ng tri«u ðánh phá t¤t có sñ b¤t lþi nên sai sÑ sang thông hiªu.
L¥n thÑ nh¤t, Tiên Hoàng cØ sÑ bµ qua B¡c tri«u, vào tháng giêng nåm
970. L¥n thÑ hai, nåm thÑ ba hi®u Thái Bình nguyên niên, Nam Vi®t Vß½ng
Ðinh Li-n sang biªu T¯ng tri«u ð° phß½ng v§t. Nåm sau næa (972) sau khi
Nam Vi®t Vß½ng tr· v«, nhà T¯ng sang sách phong Tiên Hoàng làm "Giao
Chï Qu§n Vß½ng", Ðinh Li-n làm "Ki¬m Hi®u Thái Sß Tînh Häi Qu§n Tiªt Ðµ
SÑ An Nam Ðô Hµ".

Binh Chª
Vi®c ngoÕi giao yên ±n, Tiên Hoàng li«n lo m÷i v¤n ð« nµi tr¸. Ngài t±
chÑc quân ðµi làm 5 c¤p: ÐÕo, Quân, Læ, T¯t, Ngû. M²i ÐÕo có 10 Quân,
Quân có 10 Læ, Læ có 10 T¯t, T¯t có 10 Ngû, m²i Ngû có 10 ngß¶i. Nhß v§y
là m²i ÐÕo có 10 vÕn ngß¶i. T±ng s¯ quân ðµi cüa nhà Ðinh có t¾i 1 tri®u
ngß¶i. SØ gia Tr¥n Tr÷ng Kim cho r¢ng b¤y gi¶ nß¾c ta còn nhö, dân ta còn
thßa th¾t, làm gì có ðü thñc lñc ð¬ nuôi n±i 1 tri®u quân. Nhßng, bàn v« binh
chª cüa nhà Ðinh, ºng Hoè Nguy-n Vån T¯, trong báo Tri Tân, phát bi¬u
r¢ng ði«u ðó có thñc do quân ðµi b¤y gi¶ chia ra làm 2 hÕng: mµt hÕng là
quân ðµi thß¶ng trñc hay hi®n d¸ch, mµt hÕng là tr× b¸, luân chuy¬n nhau
trong 1 th¶i hÕn nh¤t ð¸nh ð¬ phøng sñ dß¾i c¶, tÑc là mãn kÏ quân d¸ch,
quân sî lÕi tr· thành nông dân. Theo ðó, quân s¯ nhà Ðinh có th¬ lên t¾i mµt
tri®u.

Chính Tr¸
V« chính tr¸, Tiên Hoàng Ðª ban hành nhi«u lu§t l® r¤t kh¡t khe. Ngài ð£t
vÕc d¥u · trß¾c ði®n, nuôi h± báo trong vß¶n, dñng cµt ð°ng nung ðö ð¬
tr×ng tr¸ nhæng kë gian ác và phän bµi. Nh¶ có hình lu§t nghiêm kh¡c này,
n«n an ninh qu¯c gia ðßþc vãn h°i. ÐÕo Ph§t t× 6 thª kÖ trß¾c ðã có m£t ·
nß¾c ta, b¤y gi¶ cûng khá phát ðÕt. Tiên Hoàng r¤t tr÷ng døng các Thi«n sß vì
h÷ có h÷c lñc uyên bác và Ngài cho l§p ngÕch tång th¯ng. Sß Khuông Vi®t ðã
ðßþc Ngài phong làm Qu¯c Sß. Ðinh Tiên Hoàng tuy kh· i nghi®p trên mình
ngña, h÷c hành ít öi, nhßng v« phß½ng di®n nµi tr¸ và ngoÕi giao, ta th¤y h÷
Ðinh không phäi chï có tài ðánh Ðông, d©p B¡c. Lu§t l® nghiêm kh¡c bao
nhiêu chÑng tö tình thª b¤y gi¶ h²n loÕn b¤y nhiêu, vì v§y vi®c dùng kÖ lu§t
thép chï là do nhu c¥u th¶i ðÕi. Quä v§y, ta hãy coi thßþng t¥ng xã hµi là quý
tµc, là phong kiªn thì luôn luôn có chuy®n tranh giành và phiªn ðµng · các
ð¸a phß½ng, lòng dân lÕi hªt sÑc hoang mang, mÕnh ðâu theo ð¤y, th§t chÆng
khác gì xã hµi Trung Qu¯c bên kia mi«n Ngû Lînh. Nhß thª, vÕc d¥u và h±

báo cüa Ðinh Tiên Hoàng chï có møc ðích khu¤t phøc nhæng kë phän ngh¸ch
h½n là ð¬ ð¯i phó v¾i dân chúng, nªu ta nhìn sát vào nµi tình nß¾c ta trß¾c
và sau ðó. Và ta nên th×a nh§n m÷i sñ khe kh¡t cüa hình lu§t tri«u Ðinh ð«u
chï l¤y sñ yên ¤m cüa nhân dân làm møc ðích. Ði«u này, h÷ Ðinh ðã thñc
hi®n luôn 12 nåm ròng khi c¥m v§n m®nh dân tµc cho ðªn lúc quá c¯, ð¯i
v¾i dân chúng cûng nhß ð¯i v¾i giai c¤p quý tµc.
H÷ Ðinh m¤t, ngay khi m° tiên chúa chßa xanh ng÷n cö thì cuµc khüng
hoäng chính tr¸ ðã xäy ngay giæa tri«u ðình, nhi«u biªn c¯ tai hÕi ðã sinh ra
truy nguyên cûng do mµt vài ði«u th¤t sách cüa Tiên Hoàng.
Vi®c biªn c¯ thÑ nh¤t cüa tri«u Ðinh: Nåm Thái Bình thÑ 9 (978), h÷ Ðinh
bö trß· ng l§p ¤u. Thiªu tØ là HÕng Lang ðßþc phong làm Thái TØ, (t¤t vì bà
Hoàng H§u ðë ra HÕng Lang ðßþc süng ái nh¤t nên h÷ Ðinh b¤t ch¤p cä l®
thß¶ng) con thÑ là Ðinh Tu® làm V® Vß½ng, còn Ðinh Li-n là con cä theo cha
t× lúc hàn vi, l§p nhi«u chiªn công, t×ng ch¸u nhi«u v¤t vä trong vi®c ði sÑ,
nay b¸ bö nên Li-n gi§n l¡m ng¥m sai ngß¶i giªt HÕng Lang. Mùa xuân nåm
979 ðã ðánh d¤u cänh c¯t nhøc tß½ng tàn này.
Vi®c biªn c¯ thÑ hai: C§n th¥n Ð² Thích ðã lën vào cung giªt ðßþc Tiên
Hoàng và Nam Vi®t Vß½ng Li-n luôn trong mµt ðêm, khi hai cha con cùng
say rßþu n¢m ngü ngoài sân. Ð² Thích b¸ b¡t và b¸ làm tµi. V® Vß½ng Ðinh
Tu® ðßþc tôn lên ngôi ngay nhßng m¾i có sáu tu±i.26
K¬ t× b¤y gi¶ (979), nhà Ðinh coi nhß søp ð± sau 12 nåm n¡m chính
quy«n. Tiên Hoàng th÷ ðßþc 56 tu±i.

2- Ðinh Phª Ðª
V® Vß½ng Ðinh Tu® lên ngôi vào tháng 10 - 979. M© là Dß½ng Thái H§u
lâm tri«u dùng Nguy-n B£c, Ðinh Ði«n, Lê Hoàn làm phø chính. Lê Hoàn xßa
chuyên giæ vi®c binh nhung, ðßþc lòng Thái H§u và lÕi cùng Thái H§u tß
thông nên tñ do ra vào n½i cung c¤m và có ý lµng quy«n. B÷n B£c, Ði«n là tôi
trung cüa ti«n tri«u không ch¸u ðßþc nhæng ði«u ngang chß¾ng và ý ð¸nh
cß¾p ngôi cüa h÷ Lê nên âm mßu ch¯ng lÕi
ÐÕi Nam Qu¯c SØ Di-n Ca viªt:
... N¯i sau Thiªu Ðª th½ ngây,
Lê Hoàn nhiªp chính t× rày d÷c ngang.

Theo dã sØ, Ð² Thích mµt hôm n¢m trên c¥u m½ th¤y mµt vì sao sa vào mi®ng cho là
ði«m th¥n d¸ báo trß¾c h°ng v§n, bèn näy ra cu°ng v÷ng giªt vua Tiên Hoàng và con trß· ng
là Nam Vi®t Vß½ng ð¬ tiªm ngôi.
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Tiªm xßng là phó qu¯c vß½ng,
Ra vào cùng ä h÷ Dß½ng chung tình.
Hai v¸ tr÷ng th¥n này cùng PhÕm HÕp là bµ tß¾ng cû cüa vua Ðinh ng¥m
rút v« Ái Châu kh· i binh ðánh Lê Hoàn nhßng th¤t bÕi và b¸ giªt hªt (PhÕm
HÕp và Ðinh Ði«n b¸ b¡t s¯ng ðem v« xØ tØ · kinh ðô Hoa Lß).
Sñ lµn xµn này b¸ b÷n quan lÕi nhà T¯ng ngoài biên trông th¤y, T¯ng tri«u
li«n lþi døng ngay c½ hµi cØ ðÕi quân do H¥u Nhân Bäo, Tôn Toàn Hßng,
Tr¥n Khâm T¯, Lßu Tr×ng, Gia Thñc, dçn qua nß¾c ta. H¥u Nhân Bäo ðßþc
lînh chÑc Giao Châu Chuy¬n V§n SÑ, và theo kª hoÕch cüa nhà T¯ng, vi®c
Nam chinh thành công thì thiªt l§p ngay vi®c ðô hµ.
Lê Hoàn cØ PhÕm Cñ Lßþng làm ÐÕi tß¾ng. Trß¾c khi PhÕm Cñ Lßþng
xu¤t quân, h÷ PhÕm tuyên b¯: "Hi®n th¶i Vua còn nhö dÕi, tß¾ng sî ði ðánh
gi£c l¤y ai là ngß¶i biªt ð¬ thß· ng phÕt cho minh, chi b¢ng ta nên tôn ông Lê
Hoàn lên làm vua r°i hãy xu¤t quân".
Quân sî ð«u tán thành.
Thái H§u bèn cho ðem áo hoàng bào · trong cung ra, tñ tay khoác vào
mình Lê Hoàn. Ðinh Tu® phäi giáng xu¯ng làm V® Vß½ng. Ð¶i sau cho r¢ng
ðây là cä mµt cuµc dàn cänh giæa các nhân v§t chính th¶i ðó: Dß½ng H§u, Lê
Hoàn và PhÕm Cñ Lßþng.

Ph¥n 3 - Chß½ng 3

Nhà Ti«n Lê
- Lê Hoàn ðánh T¯ng
- Vi®c ngoÕi giao
- Sñ nghi®p cüa Ti«n Lê

1- Lê Hoàn Ðánh T¯ng
Lê Hoàn lên ngôi xßng là ÐÕi Hành Hoàng Ðª, l¤y niên hi®u là Thiên Phúc
(980-988) Hßng Th¯ng (989-993) và ºng Thiên (994-1005). Ông sinh · xã
Ninh Thái, huy®n Thanh Liêm, tïnh Hà Nam. V×a lên ngôi xong, ông hi¬u
manh tâm cüa B¡c tri«u li«n m· ngay cuµc ngoÕi giao ð¬ lña xem tình ý. Ông
sai sÑ mang thß sang T¯ng nói d¯i là cüa Ðinh Tu® xin phong, không ngoài
møc ðích hòa hoãn v¾i kë mÕnh. T¯ng tri«u không nhæng ðã không nghe còn
trách Lê Hoàn dám xßng ðª, và nói: nhà Ðinh n¯i tiªp nhau ðã 3 ð¶i r°i, v§y
phong cho Ðinh Tu® làm Th¯ng Soái, Lê Hoàn làm phó. Nªu vì nhö tu±i
không làm n±i chÑc vø thì Lê Hoàn phäi ðßa m© con Ðinh Tu® sang ch¥u B¡c
Tri«u r°i s¨ ðßþc phong quan tß¾c.27
Biªt nhà T¯ng có ý l×a gÕt, Lê Hoàn li«n sØa soÕn vi®c quân. Quân T¯ng
sang ð¤t Vi®t có 2 ðß¶ng: ðß¶ng bµ là LÕng S½n, ðß¶ng thüy do sông BÕch
Ð¢ng.
Tháng ba nåm Tân TÜ (981), H¥u Nhân Bäo và Tôn Toàn Hßng dçn løc
quân và b÷n Lßu Tr×ng dçn thüy quân, do hai nëo trên tiªn vào nµi ð¸a Giao
Chï.
Lê ÐÕi Hành ðem binh thuy«n giæ m£t thüy · BÕch Ð¢ng Giang. Hai bên
xô xát. Quân T¯ng thª mÕnh, quân ta phäi lui. H¥u Nhân Bäo ðªn Chi Lång
(thuµc Ôn Châu LÕng S½n). Lê ÐÕi Hành l§p kª trá hàng dø T¯ng tß¾ng ðªn

Ý cüa tri«u T¯ng ðòi m© con Ðinh Tu® sang ch¥u không ngoài møc ðích n¡m giæ l¤y
dòng chính th¯ng r°i di®t Lê Hoàn sau. Dân M¤t dòng chính th¯ng thì ðª qu¯c xâm lång m¾i
tránh ðßþc chß¾ng ngÕi v§t l¾n nh¤t là chính nghîa.
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ch² hi¬m. H¥u Nhân Bäo b¸ b¡t và b¸ chém. Quân T¯ng b¸ thi®t hÕi quá nØa
và hai bµ tß¾ng cüa h÷ H¥u cûng b¸ b¡t làm tù binh còn lÕi bao nhiêu ð«u
tan vÞ hªt. Lßu Tr×ng giæ thüy quân nghe tin m¤t vía li«n rút lui. Riêng có mµt
chÕm trán tÕi LÕng S½n, Lê Hoàn th¡ng T¯ng mµt cách oanh li®t, k¬ cûng là
mµt vinh dñ l¾n cho dân tµc chúng ta.28

2- Vi®c NgoÕi Giao Dß¾i Ð¶i Ti«n Lê (980-1005)
Quân xâm lång ðã xa b¶ cõi, nhßng Lê Hoàn hi¬u r¢ng dù sao lñc lßþng
cüa nhà T¯ng vçn mÕnh h½n lñc lßþng cüa mình, chß¾c c¥u hòa vçn là
thßþng sách.
Nåm 982, Lê Hoàn sai sÑ sang B¡c tri«u ðem trä 2 viên tß¾ng cüa T¯ng b¸
b¡t làm tù binh · Chi Lång (LÕng S½n) trß¾c ðây là Quách Quân Bi®n và Tri®u
Phøng Hu¤n, và báo tin ðánh ðßþc Chiêm Thành cùng xin ch¸u l- tiªn c¯ng.
B¤y gi¶, T¯ng ðang lo vào cuµc qu¤y phá mi«n B¡c cüa quân Khiªt Ðan
(Hung Nô) nên hoàn cänh tr· nên r¤t thu§n ti®n cho Giao Châu. T¯ng tri«u
phong cho Lê ÐÕi Hành chÑc Tiªt Ðµ SÑ.
Nhßng theo Nguy-n Tß¶ng Phßþng, sau khi nh§n ðßþc chª sách, Lê ÐÕi
Hành m¾i ðem trä lÕi 2 viên bµ tß¾ng k¬ trên.
M¾i nghe, ta tß· ng nhß nhà chép sØ ðã xuyên tÕc sñ th§t ð¬ nâng cao
phong th¬ qu¯c gia, nhßng quä vua Ti«n Lê ðã có nhæng cØ chï r¤t hiên
ngang ðó v¾i B¡c qu¯c. Ta xem cách Ngài tiªp sÑ sau này thì rõ (Có nên khen
Ngài v×a m¾i dñng nß¾c, qu¯c gia tuy chßa hùng mÕnh l¡m mà ðã lßu tâm
ngay ðªn v¤n ð« qu¯c th¬ chång?).
Nåm 985, (Thiên Phúc thÑ 6), có sÑ Tàu qua, khi v« Lê ÐÕi Hành ðßa rùa
vàng, ngà voi sang biªu ð¬ xin lînh tiªt tr¤n. Tháng 10 nåm sau, B¡c tri«u phái
chÑc Tä C± Khuyªt là Lý Nhßþc Chuyªt và Qu¯c tØ giám bác sî là Lý Giác
mang chª sách sang phong cho Lê Hoàn "Kim sØ quang lµc ÐÕi phu, ki¬m
hi®u Thái Úy An Nam Ðô hµ Tînh Häi Tiªt Ðµ SÑ, Kinh Tri®u Quân Khai
Qu¯c H¥u".
Trong chª sách, B¡c tri«u có nh¡c lÕi vài trang l¸ch sØ giæa Trung Qu¯c và
phß½ng Nam. "Sî Nhiªp là ngß¶i thông minh khai hóa cho dân tµc ð¤t Vi®t
ðßþc yên ±n. Tri®u Úy Ðà là ngß¶i kính thu§n theo chiªu chï cüa nhà Hán
mà không trái, v² v« dân di lÕc ð¬ tö rõ ðÑc hóa cüa Trung tri«u".

Sau vi®c ðánh T¯ng, giæ yên b¶ cõi ÐÕi Vi®t, các qu¥n th¥n dân lên Lê Hoàn tôn hi®u là
"Minh càn Ñng v§n th¥n vû thång bình chí nhân, Quäng hiªu Hoàng Ðª" -- Khâm Ð¸nh Vi®t SØ
9.1 t¶ 18a.
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Các vi®c giao d¸ch giæa Giao Châu v¾i B¡c tri«u dß¾i ð¶i T¯ng có th¬ tóm
t¡t nhß sau:
Cùng nåm 986, có Lý Giác sang sÑ nß¾c ta, vua Lê ÐÕi Hành sai Ngô
Qu¯c „n ðem phß½ng v§t sang biªu nhà T¯ng và nói có ngß¶i Chiêm là B°
La Át ðem h÷ hàng h½n tråm ngß¶i sang xin nµi phø.
Tháng 10 nåm ¤y, nhà T¯ng ban chª sách phong Lê Hoàn làm chÑc "Ki¬m
hi®u Thái bäo, An Nam Ðô hµ sung Tînh Häi qu§n Tiªt ðµ sÑ Giao Châu
Quän Nµi Quán Sát XØ Trí ÐÆng sÑ, Phong Kinh Tri®u Quân h¥u".
Ðªn nåm thÑ nh¤t hi®u Ðoan Cüng (988), Lê Hoàn ðßþc gia phong "Ki¬m
Hi®u Thái Úy Ðô hµ bµ". Viên NgoÕi Lang là Ngøy Tß¶ng, TrÑc sÑ quân là Lý
Bµ ðem chª sách tiªn phong.
Nåm 990, Vua T¯ng sai Tä Chính Ngôn là T¯ng Cäo, Hæu Chính Ngôn là
Vß½ng Thª T¡c ðem chª sách phong cho vua Lê ÐÕi Hành "Ð£c Tiªn" là chÑc
quan ð£t t× ð¶i nhà Hán. Các chß h¥u, vß½ng, công, tß¾ng quân, ngß¶i công
cao ðÑc tr÷ng, tri«u ðình kính phøc m¾i ðßþc ngôi này.
Sau khi T¯ng Cäo tr· v«, Lê Hoàn sai Ðào Cân ðem phß½ng v§t sang biªu.
Vi®c này vào tháng hai nåm Tân Mão (991).
Nåm 993, vua T¯ng cho Vß½ng Thª T¡c và Lý Cß Giän ðem chiªu sách
phong Lê Hoàn làm "Tïnh häi qu§n Tiªt Ðµ sÑ Giao Chï Qu§n Vß½ng".
B¤y gi¶, Hoàn sai sÑ sang c¯ng và gØi t¶ bi¬u cüa Ðinh Tu® nhß¶ng ngôi.
Vì nhà T¯ng bÕi tr§n nên vua T¯ng không dám hÕch sách lôi thôi nhß trß¾c.
Nåm 994, Lê Hoàn sai Nha hi®u Phi Sùng ÐÑc sang biªu quý v§t.
Nåm 995, Lê Hoàn lÕi cho c¯ng phß½ng v§t næa nhßng cûng nåm này, Lê
Hoàn c§y có r×ng r§m núi cao, ð¸a thª hi¬m tr· thä b÷n dân · biên cß½ng
sang ån cß¾p các vùng lân c§n ð¤t Tàu. Chuy¬n V§n SÑ · Quäng Tây là
Trß½ng Quan và chÑc Binh Mã Giám „p · tr¤n Nhß H°ng (thuµc Khâm
Châu) là V® Chiêu MÛ dâng s¾ t¤u v« tri«u r¢ng Giao Chï có h½n tråm thuy«n
chiªn vào cß¾p tr¤n, hiªp dân, tß¾c ðoÕt kho tàng r°i bö ði.
Mùa hè nåm ¤y, Tô M§u cüa ta ðem 5.000 hß½ng binh vào l¤n Châu Ung,
nhßng b¸ chÑc Ðô Tu¥n Ki¬m là Dß½ng Vån Ki®t ðánh ðu±i ðßþc. Nhà T¯ng
cûng l¶ ði vì không mu¯n có vi®c ðµng binh.
Trß¾c ðây · Trào Dß½ng (nay là Quäng Yên) có b÷n Vån Dûng làm loÕn
giªt ngß¶i tr¯n sang tr¤n Nhß Tích · Khâm Châu. Tr¤n Trß¾ng là Hoàng L®nh
ÐÑc chÑa b÷n ¤y. Tr¤n tß¾ng cüa Giao Chï · Trào Dß½ng là Hoàng Thành
Nhã ðu±i b¡t, L®nh ÐÑc không trä. Khi Tr¥n Nghiêu T¦n ðªn thay b÷n Trß½ng
Quan li«n ðem giao lÕi hªt th¦y là 113 ngß¶i v×a nam phø lão ¤u.

Lê Hoàn sai sÑ sang cäm tÕ và b¡t ðßþc 27 ngß¶i Ðän (dân chài) không
hi¬u tiªng Tàu ðem nµp cho chÑc Chuy¬n V§n SÑ Quäng Tây nói là gi£c b¬
xin trä lÕi.
Cùng nåm ¤y, Lý Nhßþc Chuyªt ðem chiªu thß và ðai ng÷c sang phong
cho Lê Hoàn. H÷ Lê thong thä bäo Nhßþc Chuyªt:
"Ngày xßa cß¾p · Nhß H°ng là gi£c b¬ · ngoài cõi, Hoàng ðª ðã biªt
không phäi là quân Giao Châu chßa? Giä sØ phäi quân Giao Châu thì trß¾c
ðánh Phiên Ngung, sau ðánh Mân Vi®t, há chï tr¤n Nhß H°ng mà thôi!" (th§t
là lu§n ði®u hào hùng cüa kë chiªn th¡ng).
Ðªn nåm Ðinh D§u (997) T¯ng Thái Tông m¤t. Chân Tông lên ngôi. Lê
Hoàn lÕi ðßþc gia phong Nam Bình Vß½ng. Nåm ¤y quân Chiêm qu¤y r¯i
ngoài biên, Lê Hoàn ðánh ðu±i ðßþc lÕi ðem phß½ng v§t sang biªu nhà T¯ng
và gØi t¶ bi¬u thu§t chuy®n d©p Chiêm Thành, nhßng kªt lu§n r¢ng vi®c th¡ng
tr§n là nh¶ "ðÑc hóa cüa Tri«u ðình". Vua T¯ng ßu ðãi sÑ giä và ban cho ðai
ng÷c cùng ngña và áo giáp (Khâm Ð¸nh Vi®t SØ, Quy¬n 1 t¶ 33a).
Ðªn nåm Giáp Thìn (1004) Lê Hoàn sai Hành Qu§n Vß½ng là Minh Ð¬
xßng Nhiªp Hoan Châu ThÑ sØ sang ch¥u vua T¯ng. Vua T¯ng v¶i vào ti«n
ði®n, yên üi höi han, ban cho r¤t h§u r°i phong Minh Ð¬ làm Kim Tñ Vinh
Lµc ðÕi phu, Ki¬m hi®u thái úy Hoan Châu thÑ sØ.
Tóm lÕi vua ÐÕi Hành v« m£t ngoÕi giao ðã nâng cao ðßþc ð¸a v¸ nß¾c
nhà vì bên trong ðã gây n±i ðßþc an ninh, tr§t tñ, bên ngoài biªt dùng sÑc
mÕnh ð¬ làm Trung Qu¯c phäi kiêng n¬. Nªu không làm n±i vi®c tr¸ loÕn và
tr¸ bình thì ðâu có th¬ nhìn thÆng m£t ngß¶i Hán tµc.

3- Vi®c Ðánh Chiêm Thành
Nåm 981, Lê ÐÕi Hành sai T× Møc và Ngô TØ Cänh sang sÑ Chiêm Thành,
ngß¶i Chiêm ðã cñ tuy®t lÕi b¡t giam sÑ giä, Lê ÐÕi Hành tÑc gi§n, nên sau
khi ðã yên ±n v¾i B¡c tri«u (982) li«n huy ðµng quân ðµi m· cuµc Nam
chinh. Quân Chiêm ðÕi bÕi, tß¾ng Chiêm là TÏ My Thuª chªt tÕi tr§n, quân
Chiêm b¸ b¡t làm tù binh r¤t nhi«u cùng 100 cung næ Chiêm và mµt nhà sß
Thiên Trúc. Vàng bÕc, châu báu b¸ t¸ch thu không k¬ xiªt.
Nåm 989, Dß½ng Tiªn Lµc là quän giác vâng m®nh ði thu thuª châu Hoan
và châu Ái, dø dân hai châu làm loÕn và liên lÕc v¾i Chiêm Thành; Lê ÐÕi
Hành ðem quân ði ðánh b¡t ðßþc Dß½ng T¤n Lµc giªt chªt cùng mµt s¯ ðông
dân · ð¸a hÕt này.
Nåm Giáp Ng÷ (994), vua Chiêm sai Chª Ðông sang dân phß½ng v§t. Lê
ÐÕi Hành trách Chiêm vô l-; vua Chiêm lo sþ li«n sai cháu là Chª Cai sang
ch¥u.

4- Vi®c M· Mang Trong Nß¾c
Sau khi b¶ cõi trong ngoài yên ±n, Lê ÐÕi Hành nghî ðªn vi®c ðúc ti«n.
Trß¾c th¶i Ti«n Lê, dân chï l¤y ð° ðÕc, v§t li®u ð±i chác cho nhau, có thÑ ti«n
bên Tàu ðem sang nhßng chßa lßu thông, nên m÷i vi®c công, tß ð«u không
ti®n. Nåm 984, vua Lê ÐÕi Hành cho ðúc ti«n Thiên Phúc (Khâm Ð¸nh Vi®t
SØ, quy¬n 2 - t¶ 1-20a).
Nåm 986, Lê ÐÕi Hành ch÷n nhæng ngß¶i khoë mÕnh sung vào quân túc
v® g÷i là thân quân, có kh¡c · trán ba chæ "Thiên tØ quân".
Nåm Giáp Thân (984), ÐÕi Hành cho dñng ði®n Bách Bäo Thiên Tuª · núi
ÐÕi Vån trong thành Hoa Lß (nay là núi Trß¶ng Yên).
Nåm 1002, Lê ÐÕi Hành tång cß¶ng quân sñ, t± chÑc các ðµi, các ngû,
chia tß¾ng hi®u làm 2 ban.
Cùng nåm ¤y, ð¸nh lÕi lu§t pháp ð¬ tr¸ dân, m· mang nông nghi®p, khuyên
dân cày ruµng t¸ch ði«n, ð±i 10 ðÕo làm lµ, phü và châu; ðào cäng (ngòi,
kinh) và sai Ngô TØ Yên ðem 3 vÕn quân m· ðß¶ng ði bµ t× b¬ Nam gi¾i ðªn
châu ÐÕi Lý.
Trß¾c công cuµc bành trß¾ng ð¤t ðai ð¬ giäi quyªt nÕn nhân mãn · ð°ng
b¢ng sông Nh¸, và bäo v® n«n nµi an cüa qu¯c gia mà dân Chiêm Thành hay
phÕm ðªn, ta phäi tán thß· ng cái công lao và sáng kiªn cüa nhà Ti«n Lê v§y
(Khâm Ð¸nh Vi®t SØ, quy¬n 2 - t¶ 20a).
Vua Lê ÐÕi Hành m¤t nåm „t TÜ (1005), làm vua ðßþc 24 nåm, th÷ ðßþc
65 tu±i.
Tiªc r¢ng sau khi Ngài qua ð¶i, m÷i vi®c ðang m· mang b¸ ng×ng lÕi.

Cái Án Lê Hoàn và Dß½ng H§u
Bàn v« Lê Hoàn cûng nhß xét công, lu§n tµi nhi«u nhân v§t khác trên L¸ch
sØ sau này (Lý Công U¦n, Tr¥n Thü Ðµ, MÕc Ðång Dung, v.v...) các sØ nho
hay nêu ra cái án giªt Vua, thoán qu¯c, lµng th¥n, theo tß tß· ng và chü nghîa
tôn quân cüa th¶i phong kiªn.
Sñ th§t, quä Lê Hoàn cùng bè ðäng là PhÕm Cñ Lßþng và Dß½ng H§u, ðã
ð°ng tình v¾i nhau phª bö Ðinh Tu®, mµt ông vua nhö tu±i nh¤t cüa dân tµc
Vi®t Nam b¤y gi¶ m¾i lên sáu. H÷ ðã làm mµt cuµc ðäo chánh giæa lúc chính
tình nß¾c ta do cái chªt b¤t thình lình cüa vua Ðinh và con cä cüa Ngài là
Nam Vi®t Vß½ng Li-n ðang ði vào ch² bª t¡c: vua còn quá th½ ¤u, các ðÕi
th¥n tß¾ng lînh m²i ngß¶i mµt bøng mµt dÕ. Bên ngoài nhà T¯ng ðã lþi døng
c½ hµi này ð¬ ðem quân xâm lång vào cõi nhß thói thß¶ng cüa các vß½ng
tri«u Trung Qu¯c trß¾c và sau. Chính vi®c xâm lång này ðã thành mµt ðµng

lñc nó thúc ð¦y các tri«u ðình ðang khüng hoäng này phäi dÑt khoát trong
v¤n ð« l§p v¸ nguyên thü: Vua nhö thì vi®c nß¾c phäi vào tay các ðÕi th¥n, và
các ðÕi th¥n trong giai ðoÕn n«n ðµc l§p cüa qu¯c gia còn non n¾t thì làm
sao ðã có ngay sñ nh¤t trí ðßþc. T¤t nhiên mÕnh ai, ngß¶i n¤y làm, chia r¨
nhi«u s¾m muµn phäi thành loÕn, cuµc biªn ðµng chï là v¤n ð« ð¥u hôm,
s¾m mai mà thôi.
Lê Hoàn ðã mÕnh dÕn bß¾c ra lînh trách nhi®m v¾i qu¯c dân và L¸ch sØ.
Vi®c phäi ðªn ðã ðªn. Nó là mµt nhu c¥u cüa th¶i thª, nó là mµt sñ ki®n t¤t
nhiên cüa L¸ch sØ. R°i Thái h§u h÷ Dß½ng ðã khoác hoàng bào lên cho Th§p
ÐÕo tß¾ng quân h÷ Lê trß¾c sñ hoan hô nhi®t li®t cüa s¯ ðông tri«u th¥n. Sau
ðó Lê Hoàn ðã mang quân ra ð÷ tài, thØ sÑc v¾i ðám binh sî vi-n chinh cüa
nhà T¯ng, l§p nên mµt tri«u ðÕi ðßþc B¡c phß½ng kính n¬, ðßþc qu¯c dân
hoan nghinh. Chính vi®c chiªn th¡ng hªt sÑc vë vang này ðã gÞ cho Lê Hoàn
khá nhi«u v« cái tµi cß¾p ngôi, l¤y H§u. Nói cách khác, cuµc chiªn th¡ng cüa
h÷ Lê ðã làm m¶ cái án trên ðây mà các sØ th¥n ð¶i xua ðã buµc cho ông.
Ngày nay chúng ta nghî khác: Trên bình di®n qu¯c gia chính quy«n không
th¬ · trong tay mµt trë nhö, mµt ngß¶i ðàn bà xßa nay chï có quanh qu¦n ·
ch¯n bu°ng the. Ai tài giöi thì cÑ vi®c ra lînh ðÕo vi®c nß¾c, mi-n ðäm ðß½ng
n²i sÑ mÕng. Vai trò nguyên thü cüa qu¯c gia chÆng là ð¸a v¸ ðµc quy«n cüa
mµt dòng h÷ nào hªt. Nhß v§y vi®c âm mßu cß¾p ngôi nhà Ðinh không
thành v¤n ð«, ðªn cä cái án Dß½ng H§u cûng chÆng là mµt ði«u ðáng ð¬
qu¯c dân th¡c m¡c. Trái lÕi ngß¶i ta có th¬ khen Dß½ng th¸ có m¡t tinh ð¶i,
biªt l¨ t¾i lui, nªu c¯ ch¤p biªt ðâu mµt cuµc ðäo chính s¨ chÆng xäy ra v¾i
mµt phß½ng pháp kh¯c li®t thì Hoàng gia s¨ khó lòng thoát ðßþc chuy®n ð±
máu và nhi«u nhân v§t quan tr÷ng ð¶i b¤y gi¶ cûng s¨ là nhæng nÕn nhân bi
thäm. B« tôi l¤y vþ vua, ð¯i v¾i quan ni®m ðÕo th¶i xßa t¤t nhiên là có tµi,
nhßng · ð¶i phäi biªt l¨ kinh quy«n m¾i khöi lÞ nhi«u sñ vi®c. Tóm lÕi,
nhæng biªn c¯ xäy ra t× trong hoàng cung cüa vua Ðinh ra ðªn biên thùy Hoa
Vi®t ðßþc kªt thúc mµt ách êm ð©p thì nhà làm sØ thiªt tß· ng chÆng nên
rß¶m l¶i kia khác.

Ph¥n 3 - Chß½ng 4
Các Vua Kª Tiªp Lê ÐÕi Hành
I. Lê Trung Tông
II. Lê Ng÷a Tri«u
- Vi®c ngoÕi giao v¾i B¡c Tri«u
- Sñ tàn ác cüa Long Ðînh
- Vø âm mßu cß¾p ngôi nhà Ti«n Lê

1- Lê Trung Tông
Nåm 1005 Lê Hoàn qua ð¶i và vua ÐÕi Hành ðã l¥m nhß nhà Ðinh là bö
trß· ng l§p ¤u (l¤y con thÑ ba là Long Vi®t lên làm thái tØ, ðáng l¨ ð¸a v¸ này
thuµc v« Ngân Tích). Lúc này Long Ðînh là con thÑ nåm cûng xin ðßþc tôn
l§p. Xét ra các ông hoàng, ai n¤y ð«u mu¯n giành ngai vàng cho mình cä,
nhßng khi vua ÐÕi Hành còn s¯ng, không ai dám có thái ðµ gì ch¯ng ð¯i.
R°i mùa xuân nåm Giáp Thìn (1004) Long Vi®t ðßþc t¤n phong, ðªn tháng
3 nåm „t Tý (1005) thì vua ÐÕi Hành qua ð¶i.
Ðông Thành Vß½ng Ngân Tích, Trung Qu¯c Vß½ng Long Kính, Khai Minh
Vß½ng Long Ðînh n±i loÕn luôn 8 tháng ròng, ðªn mùa ðông tháng 10 nåm ¤y
Long Vi®t m¾i thñc sñ lên ngôi. Ngân Tích bö tr¯n r°i b¸ ngß¶i · ThÕch Hà
giªt.
Long Vi®t bß¾c lên ngai vàng chßa quá ba ngày thì Long Ðînh thuê ngß¶i
trèo tß¶ng vào cung hÕ sát, sau ðó lên ngôi xßng là Khai Thiên ºng V§n
Thánh Vån, Th¥n Vû, T¡c Thiên Sùng ÐÕo ÐÕi Th¡ng Minh Quang Hiªu
Hoàng ðª. Sau Long Vi®t ðßþc truy ð£t tên Thøy là Trung Tông Hoàng ðª.
Long Vi®t b¸ ám sát, cung ðình r¯i loÕn và b¸ khüng khiªp khiªn các quân
quan phäi bö chÕy hªt, duy có Lý Công U¦n là Ði®n ti«n quan · lÕi ôm thây
ông vua x¤u s¯ mà khóc. Vua Trung Tông m¤t b¤y gi¶ m¾i 23 tu±i.
Long Ðînh khen Công U¦n là ngß¶i có nghîa nên thång làm TÑ Xß½ng
quân Phó Chï huy sÑ.

2- Lê Ng÷a Tri«u (1005-1009)
Long Ðînh lên ngôi, trong lúc này Ngû B¡c vß½ng là Long Ngân, Trung
Qu¯c vß½ng là Long Kính chiªm cÑ trÕi Phù Lan thuµc xã Phù V®, huy®n
Ðß¶ng Hào, tïnh Häi Dß½ng ch¯ng lÕi. Long Ðînh phäi ðem quân ði d©p.
Bên ngoài lÕi có gi£c CØ Long vào cß¾p phá · huy®n C¦m Thüy thuµc Thanh
Hóa. Long Ðînh ngñ vào Ái Châu. Vi®c bình ð¸nh có kªt qüa. Sang nåm sau
(Bính Ng÷) 1006 là nåm ºng Thiên (vçn theo niên hi®u cüa Lê ÐÕi Hành)
Long Ðînh l§p con là XÕ làm Khai Phong vß½ng, con nuôi là Thi®u Ly làm S·
vß½ng, Thi®u Hßng làm Hán vß½ng.
Long Ðînh vì quá hoang dâm, tØu s¡c b¸ m¡c b®nh trî phäi n¢m mà coi
tri«u. Ngß¶i ð¶i b¤y gi¶ g÷i là "Ng÷a Tri«u ðª". Tuy v§y Long Ðînh cûng
mu¯n làm nhi«u vi®c m¾i: sØa ð±i quan chª vån vû, tång ðÕo và tri«u phøc
hªt thäy b¡t chß¾c ki¬u mçu cüa nhà T¯ng. Theo tri«u phøc cüa nhà T¯ng thì
mû có ba hÕng:
1) Mû tiên hi«n là ph¦m phøc các quan nh¤t, nh¸ ph¦m.
2) Mû ðiêu thuy«n là ph¦m phøc các quan tam ph¦m · các ty, các Ngñ sØ
ðài và chÑc ngû ph¦m · hai sänh.
3) Mû giai sai là ph¦m phøc tØ tÑ ph¦m ðªn løc ph¦m.
Còn phøc sÑc t× công khanh tr· lênm£c áo m¥u tía, ngû ph¦m m£c áo
m¥u ðö, th¤t ph¦m tr· lên m£c áo m¥u løc, cØu ph¦m tr· lên m£c áo m¥u
xanh.

Vi®c NgoÕi Giao V¾i B¡c Tri«u
Long Ðînh cØ em là Long Xß· ng v¾i Chß· ng thß ký là Hoàng Thanh Nhã
ðem bÕch tê sang c¯ng nhà T¯ng và xin 9 kinh (3 bµ sách Tàu: tôn làm kinh
thuyªt thÑ nh¤t, xªp chæ L®, Nghi L-, L- Ký, Tä truy®n, Công Dß½ng, C¯c
Lß½ng, D¸ch, Thi và Thß làm 9 kinh thuyªt thÑ hai, xªp D¸ch, Thi, Thß, L-,
Xuân Thu, Hiªu Kinh, Lu§n Ngæ, MÕnh TØ và Chu L- làm 9 kinh. Chín Kinh
cüa ta xin cüa Tàu có l¨ là kinh thuyªt thÑ 2) và kinh ÐÕi TÕng (kinh ph§t chæ
PhÕn g÷i là Xripitaka) vua T¯ng ßng thu§n.
Vua Long Ðînh xin dùng áo giáp, mû trø có giát vàng và thông thß½ng v¾i
Ung Châu. Các ði«u này cûng ðßþc nhß ý, duy v« vi®c buôn bán ð±i chác,
vua T¯ng chï cho thi hành · các chþ Châu Liêm và tr¤n Thß H°ng, có l¨ e dè
sñ ði lÕi cüa ngß¶i Giao Châu quá sâu trong nµi ð¸a cüa h÷ chång?
Nåm Ðinh Ng÷ (1006) nghe nß¾c ta r¯i loÕn sau khi Lê Hoàn m¤t, vua
T¯ng sai Lang Sách là tri châu và Thi®u Vi®p là Ði®n Biên An phü sÑ sang
kinh lý Giao Châu. B÷n này tr· v« tâu r¢ng các con Nam Bình Vß½ng Lê

Hoàn chia bè ðäng, l§p thành trÕi, sách m²i ngß¶i chiªm cÑ m²i n½i, nhân
dân lo sþ, xin ðem quân sang ðánh d©p.
Vua T¯ng trä l¶i: "H÷ Lê thß¶ng sai con sang ch¥u, n½i góc b¬ yên ±n,
không bö lòng trung thu§n, nay nghe Nam Bình vß½ng m¤t, chßa có l- ðiªu,
lÕi ðánh ngß¶i trong khi có tang, ð¤ng vß½ng giä không làm nhæng vi®c nhß
thª". R°i vua T¯ng phái Lang Sách ðem thß sang phü dø các con Lê Hoàn
không nên c¯t nhøc tß½ng tàn.
Ngay sau ðó, b÷n Thi®p Vi®p lÕi ðem bän ð° thüy løc t× châu Ung ðªn
Giao Châu, trình lên vua T¯ng ð¬ ð« ngh¸ Nam chinh. Vua T¯ng cûng không
thu§n (cØ chï này th§t là ít có · nhæng vß½ng tri«u Trung Qu¯c).
Tháng 8 nåm sau là nåm Ðinh TÜ (1007) nhà T¯ng sang sách phong cho
Long Ðînh làm Giao Chï Qu§n Vß½ng, lînh chÑc Tiªt Ðµ SÑ · Tînh Häi qu§n,
cho tên là Chí Trung. Tháng 6 vua T¯ng cho ðúc ¤n Giao Chï qu§n vß½ng do
chÑc chuy¬n v§n sÑ Quäng Tây ðem sang. Nguyên xßa B¡c Tri«u phong cho
Giao Châu chï có Tiªt Vi®t (Tiªt là thë tre kh¡c tên h÷ và chÑc tß¾c sÑ giä,
Vi®t là lßÞi vót, vua giao cho võ tß¾ng ði ðánh gi£c n½i xa có quy«n thay vua
sinh sát ð¬ làm uy), chÑ chßa có phong vß½ng. Nay T¯ng Chân Tông cho r¢ng
Giao Châu là n½i biên vi-n c¥n có "¤n m®nh cüa tri«u ðình" m¾i tr¤n phøc
ðßþc nhân dân.

Sñ Tàn Ác Cüa Lê Long Ðînh
Long Ðînh là mµt ông vua n±i tiªng hiªu sát trong l¸ch sØ nß¾c ta. H- làm
th¸t các gia súc nhß trâu, bò, dê, gà, lþn bao gi¶ cûng tñ tay ch÷c tiªt r°i m¾i
giao cho nhà bªp. Kªt tµi tØ hình ai thì Long Ðînh tìm ra nhæng cách nào tàn
ác h½n hªt nhß sai l¤y r½m qu¤n vào tµi nhân r°i châm lØa ð¯t. Kë x¤u s¯ g¥n
chªt, Long Ðînh cho phß¶ng chèo ngß¶i Tàu nhß Liêu Thß Tâm c¥m dao c¡t
nhæng m¯i r½m ð¬ tµi nhân không chªt ðßþc ngay.
Long Ðînh l¤y làm thú l¡m.
Khi ði ðánh d©p, b¡t ðßþc gi£c, Long Ðînh ðem ra b¶ sông sai ngß¶i làm
thüy lao nh¯t tù vào ð¤y ð¬ nß¾c thüy tri«u dâng lên làm cho h÷ chªt s£c,
ho£c có khi b¡t h÷ leo cây r°i cho ngß¶i ðÇn g¯c.
Nåm 1008 ði d©p Man Ðµng, Long Ðînh b¡t ðßþc quân Mán sai ngß¶i
ðánh. Quân Mán ðau quá kêu gào và thß¶ng phÕm vào tên húy cüa ÐÕi
Hành. Long Ðînh l¤y làm thích ý do lòng oán vua Lê ÐÕi Hành ðã không
mu¯n cho mình n¯i ngôi trß¾c ðây.
Có l¥n Long Ðînh ðem nh¯t phÕm nhân vào mµt cái quây r°i ch¤t cüi xung
quanh ð¬ ð¯t. Nghe Ninh Giang có nhi«u r¡n, Long Ðînh b¡t trói ngß¶i vào
cÕnh thuy«n r°i cho thuy«n b½i qua b½i lÕi ð¬ cho r¡n c¡n chªt. LÕi có khi

Long Ðînh cho róc mía trên ð¥u nhà sß (nÕn nhân thu· ðó là Quách Ngang) ,
giä lÞ tay hÕ dao vào ð¥u cho chäy máu.
Trong nhæng bu±i ch¥u, h- các quan có ði«u gì nói thì có tên h« ðÑng bên
pha trò hay nhÕi ð¬ làm r¯i các vi®c t¤u ð¯i. Tri«u ðình b¤y gi¶ là mµt cái sân
kh¤u, không h½n không kém.
Long Ðînh làm vua ðßþc 4 nåm, ð±i niên hi®u là Cänh Thøy (1005 1009)
qua nåm sau thì m¤t, th÷ 24 tu±i và làm vua v×a ðúng ðßþc 4 nåm.

3- Vø Âm Mßu Cß¾p Ngôi Nhà Ti«n Lê
Vua Long Ðînh n¢m xu¯ng, con còn nhö. Tri«u ðÕi cüa Long Ðînh nhß ta
th¤y do sñ tàn ác ðã làm m¤t lòng dân chúng r¤t nhi«u tuy Long Ðînh trong 4
nåm · ngôi cûng ðã làm ðßþc mµt vài vi®c ðáng k¬ (d©p gi£c CØ Long, ngoÕi
giao v¾i B¡c tri«u,...) Ðáng chú ý mµt ði«u là ngß¶i dân Vi®t cüa chúng ta v¯n
r¤t không ßa vi®c chém giªt mµt cách ðµc ác, dã man và bao gi¶ cûng có
phän Ñng r¤t mãnh li®t ð¯i v¾i nhæng chính sách tàn bÕo d¥u theo hình thÑc
nào. Hu¯ng h° vua Long Ðînh trong 4 nåm tr¸ vì chßa h« thi ân, thi ðÑc ð¯i
v¾i nhân dân. L¸ch sØ sau này còn dçn chÑng cho l¶i nói trên ðây khi các vua
chúa quá coi thß¶ng sinh m®nh cüa nhân dân trong lúc c¥m quy«n.
Tri«u ðình nhà Ti«n Lê trong gi¶ phút Long Ðînh tÕ thª b¡t ð¥u sinh biªn.
Vi®c phäi ðªn dã ðªn. Trong tri«u b¤y gi¶ Lý Công U¦n giæ chÑc Ði®n ti«n
chï huy sÑ là ngß¶i có tß cách và nång lñc h½n cä. Ông có tß ch¤t thông
minh, th÷ giáo nhà sß VÕn HÕnh t× thu· nhö, lÕi thêm ðÑc tính khÆng khái và
có chí l¾n.
VÕn HÕnh là nhân v§t thª nào?
ÐÕo Ph§t du nh§p vào Vi®t Nam t× ð® tam thª kÖ và m²i ngày mµt th¸nh
ðÕt. Các sß nh¶ ch² uyên thâm Hán h÷c ðã ðßþc các vua chúa tr÷ng døng và
có r¤t nhi«u änh hß· ng ð¯i v¾i dân chúng. Hai v¸ sß ð¥u tiên tham gia chính
sñ giúp vua Ðinh và Ti«n Lê là Khuông Vi®t và Ngô Chân Lßu. Ngß¶i thÑ ba
là sß VÕn HÕnh b¤y gi¶ cûng n±i danh chÆng kém và có l¨ sß ðã hi¬u rõ th¶i
cuµc, th¤u ðáo vi®c tß½ng lai nên mu¯n ch¤m dÑt tri«u ðÕi Lê Long Ðînh
(nh¤t là Long Ðînh lÕi ngßþc ðãi cä tång gi¾i) cho hþp v¾i nguy®n v÷ng cüa
nhân dân và canh cäi lÕi xã hµi ðang ði t¾i ch² r¯i loÕn.
Mµt hôm tr¶i mßa to, sét dánh ngã mµt cây bông l¾n · làng Diên H°ng là
n½i quê quán cüa Lý Công U¦n, · vö cây lµ ra mµt bài s¤m nhß sau:
G¯c cây trång tr¡ng
Vö cây xanh xanh
Hoa ðao mµt ngã
Th§p bát tØ thành

Ðông A nh§p ð¸a
Cây khác lÕi xanh
Cung Ch¤n v¥ng nh§t
Cung Ðoài ¦n tinh
Khoäng sáu bäy nåm
Thiên hÕ thái bình
VÕn HÕnh nói riêng v¾i Công U¦n: "Hoa ðao mµc là chæ Lê, Th§p bát tØ là
chæ Lý, Ðông A là h÷ Tr¥n, Nh§p ð¸a là phß½ng B¡c sang xâm l¤n. Cây khác
lÕi xanh là h÷ Lê s¯ng lÕi, ðó là nói h÷ Lê mÕt, h÷ Lý n±i lên, sau sáu b¦y nåm
sau thiên hÕ lÕi thái bình".
LÕi còn chuy®n mµt bæa vua NgoÕ tri«u ån trái khª th¤y hµt lý trong ruµt
nh¾ ðªn l¶i s¤m li«n cho ngß¶i tìm nhæng ai h÷ Lý ð¬ giªt mà quên Lý Công
U¦n · ngay cÕnh nách.
Trong hai chuy®n k¬ trên, vai chü ðµng dî nhiên không ai khác h½n là sß
VÕn HÕnh ðã làm ra l¶i s¤m và ng¥m cho tuyên truy«n trong dân gian, cä
chuy®n vua Long Ðînh ån phäi trái khª có hµt lý. Møc ðích cüa VÕn HÕnh là
lþi døng lòng mê tín d¸ ðoan cüa dân chúng và cüa các ngß¶i có h÷c v¤n
ðß½ng th¶i nhßng ð¥u óc còn tin chuy®n quÖ th¥n, tr¶i ð¤t thu· ¤y. Nhà sß
th§t ðã khéo lung lÕc nhân tâm và d÷n ðß¶ng cho h÷c trò cüa mình bß¾c lên
ngôi cØu ngû. Ta lÕi nên chú ý mµt ði«u næa là các tác døng chính tr¸ trên ðây
ðã thi hành ngay khi vua Ng÷a tri«u còn tÕi v¸. Nªu vua Ng÷a tri«u không y¬u
vong t¤t cûng vçn s¨ x¦y ra mµt cuµc giªt vua cß¾p ngôi ch¾ chÆng không.
May mà Ng÷a tri«u chªt s¾m nên Công U¦n ðã không phäi thi hành vi®c
thoán ðoÕt b¢ng s¡t máu nhß MÕc Ðång Dung và H° Quý Ly b¯n nåm thª kÖ
sau.
Ngß¶i thÑ ba ð°ng lõa trong vø âm mßu chính tr¸ này là Ðào Cam Mµc. SØ
chép h÷ Ðào khuyên Công U¦n: "H°i trß¾c ðÑc vua t¯i tåm bÕc ác, tr¶i chán
ghét ngài mà con ngài thì còn nhö tu±i chßa th¬ ðäm ðß½ng bu±i ða nÕn này,
dân chúng ðang khao khát chân chúa ra ð¶i nhß ðÕi hÕn mong mßa. V§y
Thân v® nên th×a c½ hµi cß½ng quyªt theo d¤u vua Thang, vua Võ. Xem vi®c
cüa h÷ Lê (chï vi®c vua Lê ÐÕi Hành cß¾p ngôi nhà Ðinh) trß¾c ðây cûng là
chính ðáng, thu§n lòng tr¶i và lòng dân, sao lÕi khß khß giæ cái tiªt m÷n? ..."
Ðªn hôm sau, Cam Mµc lÕi nói: "L¶i s¤m ðã rõ ràng, ngß¶i trong nß¾c ai
cûng tin h÷ Lý s¨ ch±i d§y, vi®c ð±i h÷a ra phúc cho ð¤t nß¾c chï · ð¥u hôm
s¾m mai, Thân V® còn ngÕi ngùng gì næa?"
Công U¦n xiêu lòng nói: "Ý ông cûng nhß ý sß VÕn HÕnh nhßng phäi làm
thª nào cho ðßþc êm ¤m trong ngoài?"
Thân V® công bình, khoan thÑ, hÆn là dân vui lòng theo. Hi®n nay nhân
dân ðói kh±, ta dùng ân ðÑc v² v« ¡t s¨ thành công.

Sau vi®c bàn soÕn này Ðào Cam Mµc li«n h÷p ngay tråm quan tuyên b¯
cuµc ðäo chính. Vi®c ðäo chính thành tñu mµt ph¥n vì quân ðµi trong tay h÷
Lý, mµt ph¥n vì Lý Công U¦n quä có xÑng ðáng h½n ai hªt trong th¶i b¤y gi¶.
Ngoài ra Ðào Cam Mµc cùng Lý Công U¦n trß¾c ðó ðã có sÇn vây cánh mÕnh
trong ðám tri«u th¥n. Nhæng ngß¶i này cûng mong có c½ hô¸ thay th¥y ð±i
chü ð¬ bß¾c cao trên b§c thang phú quý. Chính Ðào Cam Mµc ðã tuyên ngôn
tr¡ng trþn nhß sau: "Nay Ñc tri®u khác lòng, th¥n dân lìa ðÑc nªu không th×a
d¸p tôn ngài Thân V® lên ngôi, rüi có qu¯c biªn thì chúng ta ðâu còn giæ
ðßþc ð¸a v¸!"
Nªu ta ð¬ ý, ta th¤y sau cuµc thoán ðoÕt, Lý Công U¦n lên làm vua, VÕn
HÕnh làm Qu¯c sß, Ðào Cam Mµc ðßþc làm phò mã và phong h¥u thì có th¬
tin r¢ng sß VÕn HÕnh là ngß¶i chü trß½ng thay ð±i th¶i thª thu· ¤y. Ðào Cam
Mµc là kë thi hành và sØa soÕn cuµc ðäo chính. Còn Lý Công U¦n có l¨ chï là
kë thø ðµng trong vø này. Ngay khi Long Ðînh hÕ sát Long Vi®t (vua Trung
Tông) trong lúc các tri«u th¥n hoäng h¯t bö chÕy hªt, ông là ngß¶i duy nh¤t
dám · lÕi ôm thây vua mà khóc thì ðü hi¬u con ngß¶i giàu thi®n lß½ng ¤y
không có manh tâm cß¾p ngôi cüa nhà Ti«n Lê. Nhßng sau này Ng÷a tri«u
m¤t, con còn nhö, c½ hµi thu§n ti®n ¤y m¾i tÕo nên mµt lý do, mµt sÑc mÕnh
nó thúc ð¦y ông r¶i bö chæ Trung, chÑ vi®c s¤m ký mà sß VÕn HÕnh ðßa ra
ð¬ sØa soÕn vi®c thoán ðoÕt chßa nên coi là ði«u ðã quyªt ð¸nh · n½i ông ð¬
tranh vß½ng ð° bá.
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I. Vua Lý Thái T±
Nhà Ti«n Lê cáo chung sau 29 nåm · ngôi. Ta nh¾ nhà Ðinh, nhà Ngô,
hai vß½ng tri«u ð¥u tiên Vi®t Nam chï dài khoäng 20 nåm. TÕi sao có tình
trÕng này? R°i khi nhà Lý lên ðäm nhi®m sÑ m®nh l¸ch sØ ð¯i v¾i dân tµc Vi®t
Nam, ðây là mµt tri«u ðÕi ðáng k¬ v« ðü phß½ng di®n vì nó th÷ ðßþc trên hai
thª kÖ và ta th¤y n«n täng cüa chính th¬ quân chü b¡t ð¥u væng ch¡c.
Ð£t câu höi trên ðây trß¾c khi xét các sñ ki®n l¸ch sØ v« ð¶i nhà Lý là ð¬
tìm hi¬u sñ phôi thai cüa xã hµi Vi®t Nam. Chúng ta hÆn còn nh¾ tình trÕng
nß¾c ta dß¾i th¶i B¡c thuµc dài 1146 nåm. Trong giai ðoÕn này dân Vi®t h¤p
thø và lînh hµi vån minh Trung Qu¯c nh¶ ðó chúng ta ðã phát tri¬n ðßþc
nhi«u khä nång dân tµc. Nhßng trong khoäng trên 10 thª kÖ chúng ta vçn
loanh quanh trong cái b®nh thiªu th¶i. Ðáng l¨ chúng ta tiªn bµ s¾m süa h½n
næa, nhßng nhæng biªn c¯ chính tr¸ luôn luôn x¦y ðªn, khi thì · ngoài biên
ðßa vào, khi thì phát xu¤t ngay trong nµi bµ qu¯c gia ta ðã ngån tr· chúng ta
r¤t nhi«u.
V« phía các vß½ng tri«u ð¥u tiên cûng b¸ cái b®nh k¬ trên b· i giai c¤p lãnh
ðÕo và phong kiªn n¢m trong nµi bµ chï ðoàn kªt · nhæng trß¶ng hþp ð£c

bi®t mà thôi, vì xâm lång là cái nÕn chung. Xong vi®c nó lÕi tr· v« v¾i cái cån
b®nh nguyên thüy hay có t§t là phÑc tÕp và chia r¨. Ông vua b¤y gi¶ chßa là
hi®n thân cüa n«n dân chü, chßa ði ðªn mÑc có uy quy«n th¥n thánh tuy®t
ð¯i, chßa tr¤n ngñ nhân tâm nhÑt là nhæng ngß¶i quanh mình vì thª Ki«u
Công Ti-n giªt Dß½ng Ðình Ngh®, Dß½ng Tam Kha b¤t tuân l¶i üy ký cüa
Ngô Quy«n, là SÑ quân ch¯ng lÕi vß½ng quy«n cüa nhà H§u Ngô, Lê Hoàn
mßu mô l§t ð± nhà Ðinh b¢ng nhæng t± chÑc và âm mßu khôn ngoan khéo
léo.
LÕi næa, trong giai ðoÕn nhà Ngô, nhà Ðinh c¥m v§n m®nh cüa dân tµc
Vi®t Nam, giai ðoÕn này là giai ðoÕn quá ðµ. Các lñc lßþng phong kiªn và cát
cÑ vçn còn ð¥y rçy · kh¡p m÷i n½i, m²i lñc lßþng n¡m mµt ph¥n kinh tª ð¸a
phß½ng. Nông nghi®p tuy phát ðÕt nhßng chßa lan tràn kh¡p trong xÑ vì luôn
luôn có nhæng biªn c¯ chính tr¸ ngån tr· . Các dân cß s½n cß¾c vçn s¯ng theo
n«n kinh tª c± th¶i (sån b¡n, tr°ng tr÷t, hái lßþm) h¥u không có m¯i liên quan
gì v¾i các dân mi«n ð°ng b¢ng. V§y nªu ta hþp các yªu t¯ chính tr¸, kinh tª
th¶i bây gi¶ vào v¾i nhau, ta th¤y giai ðoÕn l¸ch sØ này ðã b¸ m¥m loÕn ngñ
tr¸, nó chï ch¶ có c½ hµi thu§n ti®n là bùng lên. Nhæng vß½ng tri«u ð¥u tiên
chßa ðßþc ràng buµc vào mµt n«n täng væng b«n, hay chßa có thñc lñc nào
ðáng k¬. Nó còn phäi kiêng n¬ ít nhi«u các chính quy«n ð¸a phß½ng g¥n nhß
tñ tr¸, nó b°ng b«nh nhß nhà xây trên cát nên luôn luôn b¸ søp ð±, hu¯ng h°
các ngß¶i kª v¸ các tiên ðª lÕi b¤t tài, b¤t lñc hay thiªu ðÕo ðÑc, càng nhß
thúc ð¦y xã hµi Vi®t Nam vào nhæng cuµc ðäo lµn liên miên.
Ðªn Lý tri«u tình trÕng quá ðµ này ch¤m dÑt. T× Lý Thái T± ðªn tri«u ðình
ðã rút ðßþc nhi«u kinh nghi®m chính tr¸ cüa các ti«n tri«u. Ngß¶i ta ðã hòa
hoãn ðßþc các mâu thuçn nµi tÕi. Các lñc lßþng phong kiªn yªu d¥n. Vß½ng
tri«u có d¥n thêm nhi«u uy thª. SÑc bành trß¾ng cüa dân tµc · mi«n Trung
Châu tiªn mÕnh. Kªt quä t¯t ð©p này ð«u do các phß½ng pháp t± chÑc kinh
tª, chính tr¸, xã hµi ðúng l« l¯i, nguyên t¡c. LÕi t¾i các tri«u ðÕi sau này ðã
nh¶ · các khuôn nªp do Lý tri«u tÕo ra nên ðßa dân tµc chúng ta m²i ngày ði
mµt xa trên con ðß¶ng tiªn hóa. Ðó là ði«u thiªt yªu cho m÷i sñ tiªn tri¬n cüa
xã hµi ...
Lý Công U¦n, vua Thái T± nhà Lý ðã có mµt ti¬u sØ khá ly kÏ bí m§t.
Ngß¶i ta chï biªt ông là ngß¶i làng C± Pháp, thuµc v« huy®n Ðông NgÕn, phü
T× S½n, tïnh B¡c Ninh. Ngß¶i ta không biªt cha ông là ai. Tøc truy«n m© ông
là PhÕm Th¸ ði ch½i chùa Tiêu S½n (thuµc phü T× S½n) n¢m mµng g£p gÞ th¥n
nhân r°i thø thai ðë ra ông. (Ð¯i v¾i th¶i khoa h÷c ngày nay, ði«u này không
th¬ tin ðßþc). Khi ông lên ba, m© ông ðem ông cho làm con nuôi nhà sß Lý
Khánh Vân trø trì chùa C± Pháp, do ðó ông ðßþc ð£t tên là Lý Công U¦n. Xét
v§y ta có th¬ hi¬u bu±i thiªu th¶i ông ðã s¯ng mµt cuµc ð¶i bình dân và kh±
hÕnh.

Ðªn tu±i trß· ng thành ông vào phøng sñ nhà Ti«n Lê · Hoa Lß lên d¥n t¾i
chÑc Tä Thân V® Ði®n Ti«n Chï Huy SÑ giæa lúc nhà Lê ðªn bu±i suy vong.
Trong th¶i kÏ còn làm quan v¾i nhà Ti«n Lê ông ðã tö ra là ngß¶i có tài nång
và ðÑc ðµ nên ðßþc m÷i ngß¶i quý mªn. Khi vua Ng÷a tri«u m¤t, Ðào Cam
Mµc và sß VÕn HÕnh l§p mßu ðßa ông lên ngôi. Lúc ðó ông ðã 35 tu±i.
Lý Thái T± lên làm vua vµi m· mang, canh cäi ngay nhi«u vi®c: Ông d¶i
kinh ðô v« La Thành, xét Hoa Lß quá ch§t h©p.
Sau khi d¶i ðªn kinh ðô m¾i, Lý Công U¦n ð±i thành Hoa Lß làm phü
Trß· ng Yên (tÑc là Yên Khánh, tïnh Ninh Bình bây gi¶) ð±i châu C± Pháp làm
phü Thiên ÐÑc (huy®n Ðông NgÕn, tïnh B¡c Ninh ngày nay) ð±i sông B¡c
Giang làm sông Thiên ÐÑc và con sông n¥y chäy v« sông Løc Ð¥u v¯n là mµt
chi lßu cüa sông Nh¸ Hà ði qua huy®n Ðông NgÕn và Quª Dß½ng. Vi®c tri«u
nghi, quan lÕi cûng ð¸nh lÕi. Nông nghi®p ðßþc ch¤n hßng và khuªch trß½ng
do ðó có vi®c ð¤p ðê C½ Xá ð¬ tránh thüy tai hàng nåm làm hÕi mùa màng và
gây sñ thi®t hÕi cho qu¯c gia.
Lý Công U¦n cûng r¤t sån sóc ðªn vi®c vån h÷c. Ông cho l§p nhà Vån
Miªu ð¬ tôn sùng Nho h÷c và m· khoa thi Tam Giáo (Kh±ng giáo, Ph§t giáo,
Lão giáo). Vì nhà vua xu¤t thân · cØa Ph§t nên Ph§t giáo k¬ t× nhà Lý r¤t
ðßþc tr÷ng ðãi và khuyªn khích. Ông cho sßu t¥m kinh Tam TÕng ð¬ truy«n
bá ðÕo Ph§t trong dân gian. Lu§t pháp cûng ðßþc quy ð¸nh.
Ngài xu¤t hai vÕn quan ti«n ð¬ dñng 8 ngôi chùa · trong phü Thiên ÐÑc,
và tÕi Thång Long l§p chùa Thiên Ngñ, chùa VÕn Tuª, cung Thái Thanh.
Ngoài thành Thång Long ngài cho xây chùa Th¡ng Nghiêm, Thiên Vß½ng,
C¦m Y, Long Hßng, Thánh Th±, Thiên Quang, Thiên ÐÑc. — các ð¸a hÕt khác
các chùa b¸ ð± nát ð«u ðßþc tu b±.
Tháng chÕp nåm thÑ nh¤t hi®u Thu§n Thiên (1010) cung Thúy Hoa dñng
xong, có l- khánh thành và ban chiªu ðÕi xá. M÷i vi®c thuª má ð«u ðßþc
mi-n trong ba nåm. Dân chúng vì thiªu thuª mà phäi l¦n tr¯n và siêu bÕt ð«u
ðßþc tr· v« sinh quán làm ån. (Xét vi®c này ta th¤y dân chúng b¤y gi¶ c½ kh±
nhi«u l¡m). Mµt s¯ phÕm nhân dß¾i ð¶i Lê Ng÷a Tri«u cûng ðßþc phóng
thích và cho ðü qu¥n áo, thu¯c men ð¬ tr· v« xÑ s· .
Lý Thái T± chia nß¾c ra làm 24 lµ (cùng nåm ¤y) Hoan Châu và Ái Châu
ð±i làm TrÕi, thêm vào ðó mµt trÕi m¾i · phía Nam Châu Hoan g÷i là trÕi
Ð¸nh Phiên.
Nåm thÑ 7 hi®u Thu§n Thiên (1016) trong nß¾c ðßþc mùa, vua Lý Thái T±
lÕi tha thuª 3 nåm næa, nåm thÑ 9 tÑc là 2 nåm sau lÕi có vi®c tha thuª ruµng
mµt l¥n næa.

V« binh chª, nåm thÑ mß¶i sáu hi®u Thu§n Thiên, Lý Thái T± ð¸nh ngÕch
lính có t×ng giáp. M²i giáp có 15 ngß¶i, có mµt Quän giáp ðÑng ð¥u. Có
nhi«u ngÕch Quän giáp ðßþc ð£t ra và chÑc Höa ð¥u ðßþc ð±i ra chÑc chính
thü. Theo Lê Quý Ðôn trong Kiªn Vån Løc chÑc Höa ð¥u cûng nhß chÑc Ðµi
trß· ng nhà H§u Lê (1428-1789) sau này.
Phái bµ ngoÕi giao ð¥u tiên cüa nhà Lý ðã do Viên ngoÕi lang Lß½ng Nhâm
Vån và Lê Tài Vån c¥m ð¥u sau khi vua Thái T± lên ngôi (1010). Các ðình
th¥n tri«u T¯ng có ý không tán thành vi®c Lý thay Lê nhßng vua T¯ng vçn ßng
thu§n.
Tháng chÕp nåm ¤y (1010) sÑ T¯ng ðem s¡c phong cho Lý Thái T± làm
Giao Chï Qu§n Vß½ng. Ta th¤y t× Ðinh, Lê, nhà T¯ng b¡t ð¥u phong cho các
vua ta chÑc Ki¬m Hi®u Thái Úy, qua chÑc Tiªt Ðµ, Ðô Hµ r°i m¾i ðªn Qu§n
Vß½ng. Nay vua Lý Thái T± ðßþc phong Qu§n Vß½ng ngay, dî nhiên là do
dân ta ðã ðßþc B¡c tri«u khi ðó kiêng n¬ h½n bao gi¶ hªt thäy.
Nåm sau tháng tß Viên ngoÕi lang Lý Nhân Nghîa và Ðào Khánh Vân ði kÏ
sÑ bµ thÑ hai ðem phß½ng v§t sang biªu vua T¯ng. Khánh Vân xong vi®c tr¯n
· Tàu không v« nß¾c. Ngß¶i Tàu b¡t trä vua Lý. Khánh Vân b¸ ðánh chªt.
Nåm thÑ ba (1012) tháng chÕp, Thái bäo Ðào Thác Phø và Viên ngoÕi lang
Ngô NhßÞng lÕi qua Tàu thông hiªu.
Nåm Thu§n Thiên thÑ nåm (1014) Man tß¾ng · HÕc Thác (cûng là Nam
Chiªu) là Dß½ng Trß· ng Huê và Ðoàn Kinh ðem 20 vÕn quân vào cß¾p ð¤t
nß¾c ta · thßþng du ð£t doanh trÕi g÷i là trÕi Ngû Hoa. Viên Châu Møc ·
châu Bình Lâm (tÑc huy®n Quäng Nguyên tïnh Cao B¢ng ngày nay) tâu v«
tri«u. Dñc Thánh vß½ng ðßþc cØ ði chinh phÕt, th¡ng tr§n giªt ðßþc hàng vÕn
quân gi£c và b¡t ðßþc r¤t nhi«u ngß¶i ngña. Bình ð¸nh xong mi«n Thßþng du,
vua Thái T± cho Viên ngoÕi lang là Phùng Châu và Lý Thác ðem mµt tråm
ngña b¡t ðßþc cüa quân Man sang biªu nhà T¯ng.
Nåm thÑ bäy hi®u Thu§n Thiên (1016) vua T¯ng sai sÑ sang gia phong cho
Lý chÑc Nam Bình vß½ng.
Nåm M§u Ng÷ tháng sáu (1018) sÑ bµ cüa ta là Viên ngoÕi lang Lý ÐÕo
Thành và PhÕm HÕc sang T¯ng xin kinh Tam TÕng (chæ PhÕn g÷i là Tripitaka).
Tháng 9 nåm Canh Thân (1020) sÑ bµ m¾i v«; Tång Th¯ng là Phi Trí ðßþc
l®nh sang Quäng Tây ðón kinh v« ð¬ tÕi nhà ÐÕi Hßng là kho chÑa Kinh.
Nåm Tân D§u (1021) Viên ngoÕi lang Nguyên Khoan Thái, Nguy-n Thü
Cß½ng sang T¯ng dñng kinh tÕng, nhà chÑa kinh ki¬u bát giác.
Tóm lÕi vi®c giao d¸ch Lý T¯ng thu· b¤y gi¶ r¤t là êm ð©p và có ðßþc v§y
vua Thái T± m¾i có ðü thì gi¶ ð¬ ðánh d©p các m¯i loÕn trong nß¾c · các

mi«n s½n cß¾c và man ðµng th¶i nào cûng xäy ra. Thái T± tñ làm tß¾ng ðem
quân ði ti-u phÕt (Khâm Ð¸nh Vi®t SØ q.2 t¶ 13a).
Rþ CØ Long c§y có ð¸a thª r×ng núi hi¬m tr· ðã t×ng d¤y ðµng trß¾c ðây
dß¾i th¶i Lê ÐÕi Hành ðªn nåm 1011 lÕi n±i lên. Vua Thái T± b¡t ðßþc b÷n
thü lînh. T× ðó rþ CØ Long m¾i b¸ di®t.
Nåm Nhâm Tý (1013) Thái T± lÕi xu¤t chinh ðánh d©p các quân phän
ngh¸ch · Di-n Châu, quân Màn HÕc Thái, có sñ ð°ng lõa cüa Châu Møc Hà
Tr¡c Tu¤n, Tháng 2 nåm „t Mão, Hà Tr¡c Tu¤n lÕi chiªm các châu Vi Long
(tÑc là Chiêm Hóa bây gi¶), Ðô Kim, huy®n Hàm Yên tïnh Tuyên Quang,
Thß¶ng Tân (không rõ · ðâu) Bình Nguyên (tÑc châu V¸ Xuyên, thuµc tïnh
Tuyên Quang bây gi¶). Dñc Thánh vß½ng và Vû ÐÑc vß½ng ði ðánh b¡t ðßþc
Hà Tr¡c Tu¤n ðem v« kinh làm tµi.
Tháng chÕp nåm Canh Thân (1020) Lý Thái T± sai Khai Thiên vß½ng và
Ðào Thác Phø ði ðánh Chiêm Thành · trÕi B¯ Chính (thuµc Quäng Bình g°m
ba huy®n Bình Chính, Minh Chính và B¯ TrÕch) chém ðßþc tß¾ng Chiêm là
B° Linh. Quân Chiêm ðÕi bÕi.
Nåm 1022 Mán ÐÕi Nguyên L¸ch (· khoänh giæa trÕi Nhß H°ng và tr¤n
Trào Dß½ng) qu¤y nhi-u. Dñc Thành vß½ng ði d©p vßþt sang ð¤t T¯ng ð¯t cä
kho tàng r°i v«.
Nåm 1024 Khai Thiên vß½ng Ph§t Mã và Khai Qu¯c vß½ng B° ði ðánh
châu Phong và châu Ðô Kim.
Nåm 1026 tháng 10 Khai Thiên vß½ng ði ðánh Di-n Châu.
Nåm 1027 Ph§t Mã ði ðánh châu Th¤t Nguyên (tÑc Th¤t Khê bây gi¶).
Ðông Chinh vß½ng ti-u phÕt châu Vån Uyên thuµc tïnh LÕng S½n.
Xét trên ðây, dß¾i th¶i vua Lý Thái T± tuy không có nhæng võ công l¾n lao
nhßng nhæng vi®c ðánh d©p k¬ cûng khá nhi«u. Vì hi¬u tình trÕng nß¾c ta
m¤y tri«u trß¾c luôn luôn có vi®c nhi-u loÕn nên ðªn lßþt Ngài c¥m v§n
m®nh dân tµc, Ngài sØa soÕn và t± chÑc ráo riªt vi®c quân. Các hoàng tØ ð«u
phäi luy®n t§p quân c½, các hoàng thân qu¯c thích ðßþc phép tuy¬n mµ binh
ðµi nên ðã giúp mµt ph¥n quan tr÷ng vào vi®c an ninh và uy thª qu¯c gia
thu· ðó.
Tóm lÕi chính sách cüa vua Thái T± là thß½ng dân, yêu nß¾c giao häo v¾i
B¡c tri«u, gây thñc lñc cho qu¯c gia t× trong ra ðªn ngoài. Chính sách này ðã
thành công trong 19 nåm Ngài · tÕi ngôi.
Vua Thái T± m¤t nåm Thiên Thành (1028) th÷ 55 tu±i. Trong th¶i vua Thái
T± nß¾c · xa nhß Chân LÕp tÑc Cao Mên b¤y gi¶ có 4 l¥n sang c¯ng (Khâm
Ð¸nh Vi®t SØ quy¬n 2 t¶ 15a)

II. Lý Thái Tông (1028-1054)
1) Vi®c chính tr¸
2) Vi®c quân sñ
3) D©p Chiêm Thành
Vua Lý Thái T± v×a n¢m xu¯ng thì Lý Tri«u là n½i x¦y ra cuµc tranh giành
vß½ng v¸ giæa b¯n v¸ hoàng tØ. Theo ý Lý Thái T± thì Thái TØ Ph§t Mã ðßþc
lên ngôi nhßng m¤y anh em là Võ ÐÑc vß½ng, Dñc Thánh vß½ng và Ðông
Chinh vß½ng không ch¸u. Ai cûng mu¯n ngôi cØu ngû v¬ ph¥n mình, r°i sÇn
quân ðµi riêng các ông hoàng ðem quân vây thành. Th§t là mµt cuµc ðÕi náo
kinh thành th¶i b¤y gi¶.
Trong các tri«u th¥n có b÷n Lý Nhân Nghîa bàn cùng thái tØ không còn
chß¾c nào h½n næa là dùng giäi pháp võ lñc ð¬ quyªt ð¸nh tình thª. M£t tr§n
ðã dàn xong, v« phía thái tØ, Võ v® tß¾ng quân Lê Phøng Hi¬u rút gß½m chï
Võ ÐÑc vß½ng và bäo: "Các ngß¶i dòm ngó ngôi cao, khi d- tñ quân, trên
quên ½n tiên ðª, dß¾i trái nghîa quân th¥n, v§y Phøng Hi¬u xin dâng nhát
gß½m n¥y". Nói dÑt l¶i Phøng Hi¬u xông vào chém Võ ÐÑc vß½ng. Dñc
Thánh vß½ng và Ðông Chinh vß½ng khiªp uy bö chÕy. Vi®c loÕn ch¤m dÑt.
Thái tØ lên ngôi tÑc là vua Thái Tông. Còn lÕi Ðông Chinh vß½ng và Dñc
Thánh vß½ng xin v« ch¸u tµi. Vua Thái Tông nghî tình c¯t nhøc tha tµi cho cä
hai ngß¶i và cho khôi phøc chÑc v¸ nhß cû. Nhßng vì còn th¡c m¡c v« tâm
thu§t cüa nhæng ngß¶i chung quanh, t× các thân vß½ng ðªn các b« tôi, t× ðây
vua Thái Tông buµc các quan h¢ng nåm thi hành l- tuyên th® tÕi ð«n Ð°ng
C± (xã Yên Thái, giáp Tây H°, cÕnh thành Hà nµi ngày nay): "Làm con phäi
hiªu, làm tôi phäi trung, ai b¤t hiªu b¤t trung xin quÖ th¥n làm tµi". Ai mà
không t¾i làm l- tuyên th® phäi phÕt 50 trßþng.

1- Vi®c Chính Tr¸
Thái Tông là mµt ông vua thông minh, r¤t am hi¬u vi®c quân sñ và chính
tr¸. Ngài r¤t lßu tâm v« m÷i v¤n ð« dân sñ vì lòng thß½ng dân. G£p nhæng
nåm m¤t mùa hay có nhi«u b¸nh d¸ch, ngài xá thuª cho dân hàng hai ba nåm.
V« lu§t pháp ngài cûng sØa ð±i lÕi cho b¾t sñ g¡t gao (ta hÆn nh¾ lu§t pháp
cüa m¤y ti«n tri«u có b« quá nghi®t ngã). ÐÕi khái ngài ð£t cách tra höi phÕm
nhân, xác ð¸nh các trß¶ng hþp giäm khinh cho các ngß¶i già hay v¸ thành
niên và cho l¤y ti«n ð¬ chuµc tµi nªu không phÕm vào th§p ác. Ngài ð£t niên
hi®u là Minh ÐÕo (1042) trong khi ban b¯ các chính sách nhân ðÕo cüa Ngài.

V¾i hai chæ Minh ÐÕo, hÆn ngài mu¯n tö lòng thß½ng dân, thß½ng nß¾c và lo
sØa sang ðÑc ðµ cüa n«n quân chü coi tråm h÷ nhß con. Nåm sau ngài ra
l®nh bãi bö tøc mua hoàng nam ð¬ làm tôi t¾ (hoàng nam là ngß¶i t× 18 tu±i
tr· lên). Ngài cho ðúc ti«n Minh ÐÕo ð¬ ti®n vi®c buôn bán trong dân gian và
Ngài ð£t ra nhà trÕm ð¬ chÕy công vån, chia ðß¶ng quan lµ ra t×ng cung cho
thu§n ti®n m÷i vi®c giao thông.
Trông cung Thái Tông ð£t h§u và phi 13 ngß¶i, ngñ næ 18 ngß¶i, nhÕc kÛ
100 ngß¶i. Các cung næ ngoài vi®c h¥u hÕ phäi t§p ngh« d®t vóc g¤m.

2- Vi®c Quân Sñ.
Dß¾i th¶i vua Thái Tông cûng có nhi«u vi®c ðánh d©p vì sñ r¯i loÕn vçn
còn là mµt tình trÕng thß¶ng trñc t× các th¶i trß¾c, ngoÕi tr× phái phong kiªn
ðã b¡t ð¥u vào d¥n khuôn kh±. Ði«u th¤t sách là nhà vua không ð£t các quan
Triªt tr¤n hay Tr¤n thü · các mi«n s½n cß¾c hay các mi«n lân c§n thßþng du
nên quy«n cai tr¸ và binh b¸ ð«u giao hªt cho các Châu møc hay Tù trß· ng,
do ðó quy«n hành cüa nhæng ngß¶i này rµng quá, h÷ d- sinh phän ngh¸ch.
Vua Thái Tông luôn luôn phäi thân chinh ði ðánh d©p.
Nåm M§u D¥n (1038) ngß¶i Nùng · Quäng Nguyên (LÕng S½n) thß¶ng
hay n±i loÕn. Ðây là mµt th¶i ðáng k¬ oanh li®t nh¤t cüa ngß¶i Nùng.
Lînh tø cüa h÷ là Nùng T°n Phúc ngß¶i ð¤t Tß½ng Can, thuµc ðµn hay
châu ThÕch An, cát cÑ tÕi châu Ðäng Ro g°m Cao B¢ng và LÕng S½n bây gi¶.
Vây cánh cüa Phúc là Nùng T°n Lµc (em ruµt Phúc) thü lînh châu Vû LÕc
(thuµc Cao B¢ng, LÕng S½n). T¤t cä các ð¤t ðai trên ðây hþp thành châu
Quäng Nguyên v« ð¶i nhà Lý. Sau này T°n Phúc giªt cä hai em ð¬ chiªm hªt
änh hß· ng v§t ch¤t và tinh th¥n tÕi Quäng Nguyên r°i xßng là Chiêu Thánh
hoàng ðª, phong cho vþ làm Minh ÐÑc hoàng h§u, con là Nùng Trí Thông
làm Nam Nha ðÕi vß½ng r°i ð±i châu Quäng Nguyên làm nß¾c Tràng Sinh.
H÷ Nùng lÕi sØa sang b¶ cõi, binh b¸ và xây thành trì, ð°n äi cùng tuy®t giao
v¾i Lý (tÑc là không xßng th¥n nÕp c¯ng) t× nåm 1038.
H°i tháng giêng nåm sau (1039), Hà Vån Trinh là thü lînh Tây Nông (tÑc
huy®n Tß Nông ngày nay thuµc tïnh Thái Nguyên), làm báo cáo v« tri«u Lý.
Nåm KÖ Mão (1039) vua Thái Tông phäi thân ði ðánh. Nùng T°n Phúc và
con là Nùng Trí Thông b¸ b¡t ðem v« kinh xØ tµi còn vþ và mµt con trai næa
là Nùng Trí Cao chÕy thoát. Nùng Trí Cao cûng là mµt kë có tài và có tinh
th¥n qu§t cß¶ng nên hai nåm sau lÕi l§p ðßþc quân ðµi cùng m© tr· v« chiªm
châu Ðäng Ro, sát châu Quäng Nguyên, ðÕt n½i này là ÐÕi L¸ch qu¯c. Nhà Lý
lÕi thêm mµt phen khó nh÷c và ðªn lßþt Nùng Trí Cao b¸ b¡t nhßng vua Thái
Tông nghî ðã giªt cha và anh Trí Cao r°i không nÞ hÕi Trí Cao næa, cho tr· v«
làm Quäng Nguyên Møc, sau gia phong hàm Thái Bäo.

Nåm M§u Tí (1048) Nùng Trí Cao lÕi làm phän, tñ xßng phen næa là Nhân
Hu® hoàng ðª l¤y qu¯c hi®u là ÐÕi Nam. Quan Thái Úy cüa tri«u Lý là
Quách Th¸nh D§t ðem quân lên ðánh không có kªt quä. Nùng Trí Cao tính
chuy®n nß½ng dña vào T¯ng tri«u và xin phø thuµc. T¯ng tri«u không thu§n.
K¬ ra h÷ Nùng cûng r¤t khôn ngoan trong ý ð¸nh lþi døng sñ mâu thuçn giæa
B¡c phß½ng và Nam phß½ng ðä có t× ngàn nåm trß¾c ð¬ xây dñng cho "qu¯c
gia Nùng" mµt ð¸a v¸ trung gian · giæa hai lñc lßþng. Còn T¯ng tri«u không
ch¤p thu§n l¶i thïnh c¥u cüa h÷ Nùng hÆn là th¤y t× nhà Ngô d¤y nghi®p qua
t¾i m¤y tri«u ðÕi sau dân phß½ng Nam ðã thành mµt kh¯i ch£t ch¨, ðã tiªn
hóa và có mµt thñc lñc ðáng kiêng n¬, vi®c th×a nh§n qu¯c gia Nùng có th¬
phát sinh ra sñ thù oán v¾i Lý tri«u không khöi là ði«u b¤t lþi.
Vào khoäng tháng 10 nåm 1052 quân Nùng hãm Tân Châu và Ung Châu,
chiªm ðßþc 8 châu (Các châu: Hoành, Quí, Cung, Tàm, Ð¢ng, Ngô, Khang,
Ðoan) thuµc Quäng Ðông và Quäng Tây làm cho T¯ng tri«u phäi xúc ðµng.
Vua nhà T¯ng toan nh¶ nhà Lý ðánh d©p hµ nhßng tß¾ng nhà T¯ng là Ð¸ch
Thanh can ngån l¤y l¨ có mµt mình Trí Cao mà lñc lßþng lßÞng Quäng không
th¬ chª ngñ ðßþc phäi nh¶ ngoÕi qu¯c thanh tr× s¨ là mµt ði«u qu¯c sï. Vi®c
này còn có änh hß· ng khác không kém ph¥n tai hÕi là s¨ sinh m¯i biªn loÕn
khác næa ho£c trong nµi bµ cüa T¯ng tri«u, ho£c · ngoài biên. Vua T¯ng cho
là phäi r°i cØ b÷n Dß Tînh và Tôn Mi®n ðem quân ði ðánh Trí Cao. B÷n này
làm không n±i vi®c, vua T¯ng và tri«u ðình càng thêm lo. Trß¾c sñ lúng túng
cüa T¯ng tri«u, Nùng Trí Cao dâng bi¬u xin phong làm Tiªt Ðµ SÑ châu Ung
và châu Quý. V§y mà vua T¯ng ðã ßng thu§n cho êm. LÕi mµt phen næa Ð¸ch
Thanh phän ð¯i và tình nguy®n xin ði ðánh. Ông ðßþc phong làm Quäng
Nam Tuyên phü sÑ.
B¤y gi¶ quân cüa Dß Tînh và Tôn Mi®n ðang ðóng · Li-u Châu, ð¸a hÕt
Tân Châu thuµc Quäng Tây. Tháng chÕp nåm 1052 quân Ð¸ch Thanh ðªn
Quäng Nam hþp v¾i quân cüa b÷n Dß Tînh, Tôn Mi®n. D¸ch Thanh hÕ l®nh
b¤t ðµng ð¬ xem xét tình thª và ð¸nh kª hoÕch. Trong lúc này quan Ki¬m hÕt
Quäng Tây là Tr¥n Thñ không tuân tß¾ng l®nh cÑ ðem quân ði ðánh Trí Cao
và b¸ bÕi. Ð¸ch Thanh ðem chém Tr¥n Thñ và cho quân nghï 10 ngày. Trí Cao
th¡ng tr§n nhi«u l¥n sinh khinh ð¸ch và không lo ð« phòng b¤t ng¶ b¸ Ð¸ch
Thanh t¤n công tÕi cØa Côn Lôn (thuµc Phü Nam Ninh). Trong khi chiªn cuµc
ðang di-n hành, Ð¸ch Thanh dùng quân kÜ ðánh vào hai bên sß¶n quân Trí
Cao. B÷n tß¾ng tá Nùng là Hoàng sß m§t Nùng Kiên Trung chªt t¾i 157
ngß¶i, còn quân b¸ hÕi t¾i hàng vÕn và tan vÞ hªt. Trí Cao thä læa ð¯t thành
r°i chÕy tr¯n qua sông Hþp Giang sang nß¾c ÐÕi Lý (thuµc Vân Nam) b¸
ngß¶i ÐÕi Lý b¡t ðßþc chém ð¥u ðem nµp cho nhà T¯ng.
Theo ÐÕi Nam d§t sñ, Nguy-n Vån T¯ nói: hai nåm sau Dß Tînh ðßþc
phong làm Kinh Chª Quäng Tây có nhi®m vø ði b¡t Trí Cao. Dß Tînh phái

Tiêu Chú là Ðô Giám qua ðß¶ng Ð£c Ma ði tìm h÷ Nùng và dß ðäng chï có
b¡t ðßþc m© Trí Cao, em là Trí Quang, con là Kê Tông và Kê Phøng; lÕi cØ
ngß¶i sang ÐÕi Lý theo dõi Trí Cao ðem v« kinh sß. Thân nhân cüa Trí Cao
sau cûng b¸ giªt hªt. T× ðó tÕi biên gi¾i Hoa Vi®t không có sñ qu¤y nhi-u cüa
ngß¶i Nùng næa.

3- D©p Chiêm Thành
Nhà Lý d¤y nghi®p ðã ðßþc 10 nåm, dân Chiêm nhân d¸p bên Giao Châu
thay ð±i ngôi vua li«n bö vi®c tiªn c¯ng và thông sÑ. H½n thª næa, quân
Chiêm lÕi còn luôn luôn qu¤y nhi-u các vùng duyên häi cüa chúng ta. Nåm
Giáp Thân (1044) sau khi sØa soÕn ðßþc binh thuy«n, lß½ng thñc vua Lý Thái
Tông ngñ giá ðánh Chiêm Thành. Hai quân g£p nhau · phía Nam sông Ngû
B°. Quân Giao Châu ðánh tràn sang, khí thª hång hái quá quân Chiêm bö
chÕy, 5000 quân Chiêm và 30 con voi b¸ b¡t. Ngay khi ðó trong nµi bµ cüa
Chiêm xäy ra vi®c bµi phän: tß¾ng Chiêm là Quách Gia Dî hÕ sát qu¯c vß½ng
XÕ Ð¦u r°i xin hàng. Th¡ng tr§n, quân ta chém giªt dân Chiêm r¤t nhi«u, vua
Thái Tông phäi thiªt quân lu§t m¾i dÑt ðßþc cuµc tàn sát này.
Thái Tông tiªn ðªn thành Ph§t Th® b¤y gi¶ là qu¯c ðô cüa Chiêm Thành
(thuµc làng Nguy®t Bi«u, huy®n Hß½ng Thüy, tïnh Th×a Thiên) b¡t ðßþc
vß½ng phi M¸ Ê và mµt s¯ cung næ Chàm ðem v« nß¾c. Thuy«n ngñ v« t¾i hÕt
Hà Nam, Thái Tông ðòi M¸ Ê sang ch¥u nhßng tuy®t v÷ng v« tình nhà n²i
nß¾c, ngß¶i ð©p cüa dân H¶i ðã qu¤n chiên lån xu¯ng sông tñ vçn. Ngày nay
bên b¶ sông Châu Giang, cÕnh tïnh lÜ dân chúng ð¸a phß½ng có dñng mµt
ngôi ð«n ð¬ th¶ tiªt phø ðó.
S¯ 5000 ngß¶i b¸ b¡t v« Giao Châu sau ðßþc tri«u ðình nhà Lý c¤p ruµng
ð¤t ð¬ l§p ¤p sinh s¯ng.

III. Lý Thánh Tông (1054-1072)
- Vi®c m· mang Ph§t giáo và Nho giáo
- Vua Lý Thánh Tông ðánh Chiêm Thành
Kª nghi®p vua Thái Tông là thái tØ Nh§t Tông, tÑc vua Thánh Tông l¤y
niên hi®u l¥n ð¥u là Long Thøy Thái Bình (1054-1058) ð£t qu¯c hi®u là ÐÕi
Vi®t. Nß¾c ta ngót mµt tråm nåm ðªn bây gi¶ vçn g÷i là ÐÕi C° Vi®t.

Vua Thái Tông n±i tiªng là mµt v¸ anh quân và có nhi«u ðÑc ðµ. Chính tr¸
cüa ngài l¤y sñ thß½ng dân nhß con làm cån bän.
Tháng tß nåm Bính Thân (1056) ngài ban chiªu khuyên dân làm ruµng.
Tháng tám nåm KÖ Hþi (1059) ngài cho chª tri«u phøc. Các quan phäi ðµi
khån b¸t ð¥u, ði hài có bí t¤t vào ch¥u cho có vë trang nghiêm. Ngài l§p ði®n
Thüy Tinh, ði®n Thiên Quang. Quan chÑc thì có chÑc Phø qu¯c Thái Úy,
Gián ngh¸ ðÕi phu, Tä hæu lang trung viên ngoÕi lang, Khu m§t sÑ, Kim ngô,
Lînh binh. Tri«u ðÕi cüa ngài k¬ ra ðªn b¤y gi¶ là vån v§t h½n cä và tiªn d¥n
ðªn ch² vë vang. (Khâm ð¸nh Vi®t sØ 9.3 t¶ 23b).
Tháng tß nåm Canh Tu¤t (1070) tr¶i làm ðÕi hÕn, ngài cho l¤y ti«n cüa và
thóc trong kho ch¦n c¤p cho dân (Khâm ð¸nh Vi®t sØ 9.5 t¶ 29). Ngài ð£t ra
ti«n dßÞng liêm ð¬ tránh sñ sa ngã cho quan lÕi. Nåm Ðinh Mùi (1067) ngài
cho Nguy-n Tr÷ng Hòa và Ð£ng Thê Tß làm Ðô hµ phü sî sß, ð±i 10 ngß¶i
thü gia làm lÕi án ngøc. Ngài ban cho Tr÷ng Hòa và Thª Tß m²i nåm m²i
ngß¶i 50 quan ti«n và 100 bó thóc, cá và mu¯i tùy ti®n ðü dùng. M²i ngß¶i
ngøc lÕi m²i nåm ðßþc 20 quan ti«n và 100 bó thóc ð¬ nuôi tính trong sÕch
cho các hình quan).
V« vi®c dßÞng liêm, Ngô Ng÷ Phong, tÑc Ngô Th¶i Sî nói: Dß¾i ð¶i nhà Lý
các quan trong ngoài ð«u không có c¤p b±ng. Quan trong thì thïnh thoäng
ðßþc ban thß· ng. Quan ngoài ðßþc dân m²i ð¸a phß½ng tùy ti®n ð£t ngß¶i
thu nhæng thuª ði«n th±, b¶, ð§p mà cung c¤p. Quan phäi dÕy dân cày c¤y,
thä cá ð¬ cùng hß· ng lþi. Ðªn b¤y gi¶ bình quan m¾i có lß½ng b±ng.
Ð¯i v¾i các phÕm nhân, ngài cûng m· lßþng khoan h°ng, cho ån m£c ð¥y
ðü. Nåm Tân Hþi (1071) ngài ð¸nh l® chuµc tµi b¢ng ti«n tùy theo n£ng nh©.
V« v¤n ð« này (nåm 1028 - 1054) trong ð¶i vua Lý Thái Tông ðã l§p thành l®,
vua Thánh Tông sau này chï sØa ð±i lÕi mà thôi.
V« võ b¸, tuy nß¾c ðßþc thái bình, ngài cûng r¤t lßu ý ðªn. Nåm KÖ Hþi
(1059) ngài ð¸nh các hi®u quân là: Ngû Long, Võ Th¡ng, Long ÐÑc, Th¥n
Ði®n, B±ng Thánh, Bäo Th¡ng, Hùng Lßþc và VÕn Ti®p. B¯n bµ hþp lÕi thành
100 ðµi. M²i ðµi có lính kÜ mã và lính b¡n ðá. Do sñ b± xung này s¯ c¤m
quân ðªn ð¶i vua Thánh Tông g¥n tång g¤p ðôi; còn thÑ binh sî ð¬ giæ an
ninh, tr§t tñ trong nß¾c và ð« phòng xâm lång không có nh¤t ð¸nh. Ngß¶i dân
ðªn tu±i phäi ði lính mµt th¶i gian ng¡n và có l¨ nhß dß¾i ð¶i nhà Ðinh, h÷
ðßþc luân phiên ð¬ v×a làm b±n ph§n v¾i Nhà nß¾c, v×a làm vi®c v¾i gia
ðình, tÑc là v×a là lính v×a là nông dân. Vi®c này g÷i là "ði phen". Trong khi
ði phen, h÷ ðóng · các phü, huy®n, châu ð¬ phòng khi ðµng døng. HÕng lính
này dî nhiên nhi«u h½n lính c¤m v®, nhßng t§p luy®n ít öi h½n.
Ngoài ra quân lính ð«u có kh¡c trên trán ba chæ "Thiên TØ Quân" nhß dß¾i
ð¶i Ti«n Lê. Binh chª nhà Lý n±i tiªng ð¶i b¤y gi¶ khiªn nhà T¯ng phäi b¡t

chß¾c. Chúng tôi tiªc r¢ng không th¤y có sØ li®u nói nhi«u v« các t± chÑc
quân sñ dß¾i tri«u vua Thánh Tông ð¬ bày tö ð¥y ðü h½n, chï biªt theo Vân
Ðài LoÕi Ngæ cüa Lê Quý Ðôn, quy¬n IV, t¶ 42a,: Thái Diên Khánh là quan
nhà T¯ng làm Tri châu · HoÕt Châu (mµt châu cüa Tàu · g¥n biên gi¾i ta) có
dâng lên vua T¯ng Th¥n Tông (1068 - 1085) cu¯n An nam hành quân pháp
b¡t ðßþc cüa nhà Lý. Trong sách này có ghi chép vi®c t± chÑc binh ðµi nhß
sau ðây, và chúng tôi ng¶ r¢ng vi®c tång cß¶ng binh ðµi này ðã phát xu¤t
dß¾i hai tri«u TháiTông và Thánh Tông ðã có nhi«u ð£c bi®t nên binh ðµi cüa
ta ðã khá mÕnh khiªn Trung Qu¯c phäi chú ý:
Chính binh là các ð½n v¸ sØ døng cung tên và kÜ mã do 9 phü tß¾ng th¯ng
xu¤t. Các ð½n v¸ này có 100 ðµi. M²i ðµi có 4 bµ: tä, hæu, ti«n, h§u.
- Quân trú chiªn tÑc là quân ðµi v×a ðóng giæ v×a chiªn ð¤u tÕi ch².
- Quân thác chiªn dùng vào cuµc t¤n công và lßu ðµng (M²i tß¾ng ð«u có
kÜ binh và vû khí nhß nhau).
- Phiên binh thì ð£t t×ng ðµi riêng ð¬ ð« phòng sñ b¤t ch¡c. (Ðây là hÕng
lính gìa yªu ð¬ giæ thành).
Do tài li®u này ta th¤y binh chª ð¶i Lý có mµt ð£c s¡c nh¤t là biªt sØ døng
kÜ binh nó có giá tr¸ hay không thì coi cuµc phÕt T¯ng bình Chiêm liên tiªp
sau này ðü rõ. Ngoài ra nhà T¯ng phäi b¡t chß¾c nhà Lý v« binh chª thì càng
có th¬ tin binh chª cüa chúng ta thu· ðó ðã khá hoàn b¸. Tóm lÕi vào hÕ bán
thª kÖ thÑ XI nß¾c ta ðã khá mÕnh v« quân sñ tÕi Ðông Nam Á châu.

1- Vi®c M· Mang Ph§t Giáo và Nho Giáo.
Vua Thánh Tông làm vua ðßþc hai tháng, nåm „t V¸ (1055) tháng giêng
ngài cho sØa các miªu trong ÐÕi nµi. Mùa ðông nåm Ðinh D§u (1058) ngài
cho sØa cØa Tß¶ng Phù (tÑc là cØa Ðông thành Thång Long) dñng lên t× nåm
thÑ nh¤t hi®u Thu§n Thiên (1010). Tháng tám nåm Canh Tý (1060) ngài cho
làm Hành cung · bên cÕnh Dâm Ð§m h° (Tây H°) ð¬ thïnh thoäng ngñ ra
xem ðánh cá. Tháng chín nåm Bính Ng÷ (1066) ngài sai Lang tß¾ng Quách
M§u dñng mµt cái tháp · núi Tiên Du (B¡c Ninh). Nåm Canh Tu¤t (1070)
ngài cho dñng ði®n TØ Th¥n. Tháng giêng nåm Tân Hþi (1071) ngài viªt chæ
Ph§t vào t¤m bia dài mµt trßþng 6 thß¾c · chùa Tiên Du. Tháng tám nåm
Canh Tu¤t (1070), hi®u Th¥n Vû thÑ hai, ngài cho xây miªu th¶ Kh±ng TØ là
ông t± ðÕo Nho tÕi phía Nam thành Thång Long (Hà Nµi) cho tô tßþng Chu
Công, Kh±ng TØ và tßþng tÑ ph¯i (b¯n v¸ ph¯i hß· ng là Nhan TØ, Tång TØ,
TØ Tß và MÕnh TØ) v¨ tßþng Th¤t Th§p Nh¸ Hi«n (72 ngß¶i h÷c trò giöi cüa
ðÑc Kh±ng). Xét ra vi®c xây dñng vån miªu và ðúc tßþng này là l¥n ð¥u tiên
có · nß¾c ta. Ð¬ c± súy Nho giáo ðßþc mãnh li®t, xuân thu nh¸ kÏ tri«u ðình
cho cúng tª Kh±ng TØ và chß hi«n r¤t long tr÷ng. Nhà vua l¤y ngày thßþng

ðình tª · Vån miªu. Các quan theo ngày trung ðình tª · Vån chï hàng tïnh.
Dân vào ngày hÕ ðình tª · Vån chï hàng xã. Vån miªu lÕi còn là n½i h÷c t§p
cüa các hoàng tØ.
Theo sñ nh§n xét cüa chúng tôi thì nhà Lý m· nß¾c nåm 1010, sáu mß½i
nåm sau m¾i có vi®c tôn th¶ Kh±ng TØ và sùng bái chß hi«n. Nhß v§y ðÕo
Nho ðã ði sau ðÕo Ph§t, nhßng b¡t ð¥u có ðà tiªn tri¬n t× b¤y gi¶.
Mµt vi®c cÑng cõi v« ngoÕi giao dß¾i ð¶i Lý Thánh Tông: mùa xuân nåm
Canh Tí (1060) chÑc Møc · Lang Châu (LÕng S½n) là Thân Thi®u Thái ðu±i
theo b¡t nhæng quân tr¯n tránh sang cõi T¯ng, b¡t ðßþc chÑc chï huy sÑ cüa
nhà T¯ng là Dß½ng Bäo Tài và sî t¯t, trâu ngña ðem v«. Ðªn tháng bäy, quân
T¯ng sang xâm l¤n không ðßþc, bèn sai LÕi Bµ th¸ lang là Dæ Tînh ðªn châu
Ung m· cuµc hµi ngh¸ v¾i nhà Lý. Vua Lý sai Phi Gia Hæu ði dñ. Dß Tînh
t£ng cho Gia Hæu r¤t h§u và ðßa thß xin trä lÕi Bäo Tài, vua ta không ch¸u
(ÐÕi Vi®t SØ Ký Toàn Thß 2.3 t¶ 25b).

2- Vua Lý Thánh Tông Ðánh Chiêm Thành
T× khi nß¾c ta giành ðßþc ðµc l§p (thª kÖ thÑ X) vi®c ðánh Chiêm Thành
ðã là mµt vi®c thß¶ng xuyên. Nhß ta biªt, dân Chiêm quen c§y hùng mÕnh
hay qu¤y nhi-u nß¾c ta t× thª kÖ thÑ hai dß¾i ð¶i vua Hòa Ðª (102 sau C.L.)
nhà Ðông Hán. Chiêm qu¯c dß¾i con m¡t cüa các vua chúa ta là mµt cái
nh÷t b÷c r¤t khó tr¸ và nguy hi¬m, nên t× nhà Ti«n Lê ðã quan ni®m r¢ng
không ðánh Chiêm thì Chiêm cûng ðánh mình, r°i t× ðây, tri«u ðÕi nào h¥u
yên nµi bµ ð«u mang quân Nam chinh.
Xin lßþc qua vi®c ðánh Chiêm ðä kh· i t× ð¶i Ti«n Lê, qua nhà Ðinh là
tri«u ðÕi v×a thñc hi®n xong n«n th¯ng nh¤t thì Ngô Nh§t Khánh là mµt trong
12 sÑ quân b¸ bÕi chÕy qua Chiêm Thành xui Chiêm ðem quân t¤n công vào
ð¤t Vi®t. Nåm KÖ Mão (979) h½n mµt ngàn chiªc thuy«n Chiêm tiªn ðªn cØa
ÐÕi An tÑc là cØa sông Ðáy thuµc häi ph§n Ninh Bình - Nam Ð¸nh chÆng
may b¸ bão ðánh chìm. Nh§t Khánh cùng mµt ph¥n l¾n quân Chiêm làm m°i
cho cá. Quân Chiêm không b¸ ðánh mà tan, ðáng tiªc cho kinh ðô Hoa Lß
m¤t c½ hµi ghi mµt vài chiªn công oanh li®t cüa gi¯ng nòi Vi®t Nam vào l¸ch
sØ.
Ðªn Lê Hoàn lên ngôi, sÑ giä ÐÕi Vi®t là T× Møc và Ngô TØ Canh sang
giao hiªu b¸ Chiêm giæ lÕi. Vua Ti«n Lê n±i gi§n, r°i thành trì, tông miªu cüa
vua Chiêm mµt phen b¸ san phÆng, ð°ng th¶i mµt s¯ con dân Chiêm phäi
theo ng÷n c¶ chiªn th¡ng v« làm lßu dân dùng vào vi®c kh¦n hoang · các
ð°n ði«n cüa ta.

Ðó là cuµc Nam chinh ð¥u tiên cüa chúng ta và cûng là d¸p ð¥u tiên dân
Chiêm Thành ki®t hi®t, phú cß¶ng t× ð¥u Tây l¸ch kÖ nguyên biªt mùi chiªn
bÕi v¾i Vi®t tµc.
Vua Thái Tông nhà Lý lên ngôi, Chiêm Thành ch¸u xßng th¥n nµp c¯ng, r°i
Chiêm b¸ nµi loÕn, con cháu vua Chiêm giành nhau ð¸a v¸ nên Nam Thùy cüa
ta b¾t ðßþc sñ qu¤y ðäo trong mµt th¶i gian. Nhßng sau ít lâu, Chiêm bö c¯ng
luôn 16 nåm và lÕi tiªp tøc gây r¯i · ven bi¬n cüa ta. Nåm 1044, vua Thái
Tông thân chinh vào Chiêm qu¯c, giªt chúa SÕ Ð¦u, b¡t 30 con voi, 5000
dân và giªt g¥n ba vÕn ngß¶i không k¬ s¯ cung nhân, nhÕc næ ðem v« nß¾c.
Dî nhiên Chiêm lÕi hàng, nhßng sñ hành phøc cüa Chiêm bao gi¶ cûng
ng¡n ngüi, b· i h÷ là mµt dân tµc có óc qu§t cß¶ng r¤t mÕnh và chí phøc thù
r¤t b«n bï !
Nåm 1065 - 1069, Chiêm bö c¯ng, vua Thánh Tông n¯i nghi®p phø vß½ng
lÕi ðem quân Nam Chinh. Nhßng mµt vài sØ gia cho r¢ng t¾i giai ðoÕn l¸ch sØ
này cuµc bình Chiêm chÆng phäi riêng vì vi®c ðoÕn tuy®t giao hiªu, mà vì ÐÕi
Vi®t b¡t ð¥u thi hành chính sách ðª qu¯c, dña vào ch² Chiêm có tinh th¥n
b¤t khu¤t ð¯i v¾i ÐÕi Vi®t và lÕi lén lút th¥n phøc nhà T¯ng. Cùng mµt nh¸p
v¾i các vua kª tiªp sau này, ta th¤y dân tµc Vi®t Nam c¯ g¡ng cña qu§y chÆng
nhæng v« mi«n Nam lÕi còn lo bành trß¾ng cä v« phß½ng B¡c. (xin coi bài nói
v« chánh sách B¡c thùy cüa nhà Lý dß¾i ðây).
T× Chiêm vß½ng Chª Cû (Rudravarman III) ðßþc vua T¯ng nâng ðÞ, ban
cho ngña tr¡ng và cho phép mua lúa · Quäng Châu, Chiêm không tiªp tøc
nÕp c¯ng næa. M÷i hành ðµng cüa Chiêm ð«u l÷t hªt vào con m¡t cüa dân
Vi®t mµt cách khiêu khích.
Cûng lúc này (1068) vua Lý Thánh Tông sØa soÕn thêm chiªn thuy«n (vi®c
giao thông t× thành Ph§t Th® t¾i Giao Chï b¢ng ðß¶ng núi theo l¶i sÑ Chiêm
tâu v¾i vua T¯ng phäi m¤t 40 ngày. Vua Ti«n Lê trß¾c ðây có ðào tân cäng và
sØa chæa ðß¶ng sá. Nhßng xem v§y, dùng thüy ðÕo vçn d- dàng cho vi®c
chuy¬n quân h½n). Lñc lßþng quân sñ cüa Lý tri«u có ch×ng 5 vÕn, Lý
Thß¶ng Ki®t ðßþc làm ÐÕi tß¾ng ði tiên phong, em Thß¶ng Ki®t là Thß¶ng
Hiªn giæ chÑc Tán kÜ Vû úy. M²i chiªn hÕm ch· 250 tên quân và lß½ng
thñc, t¤t cä có 200 chiªc.
— tri«u b¤y gi¶ có _ Lan Thái Phi và Thái sß Lý ÐÕo Thành trông coi vi®c
nß¾c. Bäy ngày sau khi r¶i khöi Thång Long các ðÕo quân Vi®t ðã có m£t ·
Ngh® An, ba ngày sau t¾i cØ Nam gi¾i, phía Nam núi H°ng Lînh (Hà Tînh),
häi ph§n Chiêm Thành t× ðó ðã hi®n ra trß¾c m¡t. (SØ chép ngày Canh Thân
t¾i Nam gi¾i, r°ng n±i lên · ð¥u thuy«n Kim Phßþng nhß lúc xu¤t chinh, Lý
tri«u v¯n tin nhi«u d¸ ðoan cho là ði«m t¯t. Ði¬m này có tính cách hoang
ðß¶ng. Có l¨ sØ th¥n b¸a ð£t ra ð¬ tô ði¬m cho bän tri«u thu· ðó). Nåm ngày

sau quân ta ðªn cØa Nh§t L® là n½i t§p trung cüa thüy quân Chiêm, b· i
Chiêm có nhæng giçy núi "xß½ng sß¶n" cao ng¤t ngån cän ðß¶ng bµ t× Giao
Chï vào cõi Chiêm. Ngoài núi Hoành S½n · Cñc B¡c, có núi Häi Vân · phía
Nam Thu§n Hóa, núi ÐÕi Lãnh · phía Nam Phú Yên, giæa các giçy núi này
có ð°ng b¢ng cüa dân Chiêm. Hình nhß sñ giao thông cüa dân Chiêm t× n½i
này qua n½i khác cûng b¢ng ðß¶ng thüy và v« phß½ng di®n quân sñ, Chiêm
chï c¥n giæ m£t bi¬n h½n cä vì tin tß· ng vào các ðèo núi là nhæng bÑc tß¶ng
thành thiên nhiên.
TÕi Nh§t L®, thüy quân Chiêm xông ra cän ðß¶ng. Tß¾ng cüa ta là Hoäng
Ki®t ðánh tan r°i quân ta thÆng tiªn v« phía Nam không b¸ ngån tr· , møc ðích
cüa ta là tiªn thÆng t¾i thành Ph§t Th® phá kinh ðô và b¡t Qu¯c Vß½ng. B¯n
ngày sau næa ta ðªn cØa Tß Dung nay g÷i là Tß Hi«n là cØa sông vào các phá
và sông thuµc Quy Nh½n ta m¤t ba ngày næa, tính t¤t cä là 26 ngày t× Thång
Long ðªn ð¤y.
Thành Ph§t Th® (sau g÷i là Chà Bàn mà ta thß¶ng chép lçn ra là Ð° Bàn) ·
vào ð¸a ph§n tïnh Bình Ð¸nh ngày nay, ba phía Tây-Nam-B¡c có núi che ch· ,
phía Ðông giáp b¬. Thüy quân cüa ta ð± bµ · ðây. Tß¾ng Chiêm là B¯ Bì Ðà
La giàn tr§n trên b¶ sông Tu Mao ch£n ðánh. Quân ta xông lên giªt ðßþc B¯
Bì Ðà La và r¤t nhi«u binh sî. (Tr§n này ðßþc l¸ch sØ g÷i là tr§n Tu Mao).
Lý Thß¶ng Ki®t vßþt ðßþc sông Tu Mao, lÕi qua hai con sông næa m¾i t¾i
kinh ðô Chiêm. Ðang ðêm nghe tin quân cüa mình bÕi tr§n · Tu Mao, Chª
Cü mang vþ con chÕy tr¯n. Dân trong thành th¤y quân ÐÕi Vi®t ðªn ð«u ra
hàng.
Lý Thß¶ng Ki®t ðem quân truy t¥m theo phía Nam. Tháng tß quân ta tiªn
ðªn biên gi¾i Chân LÕp, qua các vùng Phan Rang, Phan Thiªt ngày nay mà
Chàm g÷i là Pandurango.
Vua Chiêm v¯n có cñu thù v¾i Chân LÕp nên hªt ðß¶ng chÕy phäi ra hàng,
kªt quä Chª Cü và nåm vÕn quân b¸ c¥m tù. Cuµc ðu±i b¡t vua Chiêm m¤t
ngót mµt tháng. Ngß¶i có công trong cuµc ðÕi th¡ng này là Lý Thß¶ng Ki®t.
Tháng 5 vua ra l®nh sØa soÕn lên ðß¶ng.
Ngày 19 tháng 6 Quý TÜ, thuy«n v« ðªn cØa Tß Minh, có l¨ là Tß Dung.
Ngày 17 tháng 7 Tân D§u, ðÕo quân Nam chinh v« t¾i Thång Long. Cuµc ðón
rß¾c r¤t là long tr÷ng. Các quan hæu tß s¡p ð£t binh lính nghiêm trang, nghi
v® rñc rÞ. Vua lên bµ ngñ trên báu xa (xe nÕm ng÷c) quân th¥n cßÞi ngña
theo sau. Vua Chiêm mình m£c áo väi tr¡ng, ð¥u ðµi mû làm b¢ng cây gai,
tay b¸ trói sau lßng do 5 tên lính Vû ðô d¡t. Quyªn thuµc ði sau cûng b¸ trói.
Chª Cü xin dâng 3 châu B¯ Chính, Ma Linh và Ð¸a Lý ð¬ chuµc tµi ðßþc
tha v«. Ðáng chú ý t× Lê ÐÕi Hành ðªn Lý Thánh Tông tuy có vi®c ðánh

Chiêm nhßng chï là vi®c b¡t ngß¶i l¤y cüa nhßng chßa h« có vi®c bành
trß¾ng ð¤t ðai. Và nói ðªn v¤n ð« m· mang b¶ cõi, ta nên ð¬ ý ðªn Lý
Thß¶ng Ki®t là ngß¶i r¤t ráo riªt v« ý chí này h½n hªt, có l¨ b¤y gi¶ (dß¾i ð¶i
Lý) ngu°n s¯ng · mi«n ð°ng b¢ng B¡c Vi®t b¡t ð¥u ðã thiªu høt. Công cuµc
này t¾i các tri«u ðÕi sau ðßþc theo ðu±i thª nào, nhæng trang dß¾i ðây s¨ nói
ð¥y ðü h½n.

IV. Lý Nhân Tông (1072 - 1127)
1) Vø tranh giành quy«n v¸
2) Vi®c chính tr¸
3) Vi®c ðánh T¯ng
4) Lý ðánh Chiêm Thành

1- Mµt Vø Tranh Giành Quy«n V¸
Ð¶i vua Nhân Tông ðáng k¬ là mµt tri«u ðÕi r¤t l¾n vì dß¾i ð¶i Nhân Tông
vån tr¸, võ công r¤t là hi¬n hách. Ngoài ra tri«u ðÕi này ðã ghi trong l¸ch sØ
hai chiªn công hªt sÑc oanh li®t là ðánh T¯ng và bình Chiêm.
Vua Nhân Tông tÑc thái tØ Càn ÐÑc lên ngôi lúc 7 tu±i. Quan thái sß là Lý
ÐÕo Thành làm phø chính, nhßng bên trong m© là _ Lan Thái phi và Dß½ng
Thái h§u buông mành nghe vi®c tri«u chính.
_ Lan thái phi là mµt nhân v§t ð£c bi®t cüa th¶i ðÕi bên cÕnh Lý ÐÕo
Thành và Lý Thß¶ng Ki®t, hai v¸ tß¾ng vån, võ có uy tín và thao lßþc nh¤t th¶i
b¤y gi¶. Bà ðã ðóng mµt vai trò chính tr¸ r¤t ðáng k¬ dß¾i ð¶i Lý Nhân Tông.
Thân thª cüa bà thª nào?
Vua Lý Thánh Tông (1054 1072) b¤y gi¶ ðã 40 tu±i mà chßa có con trai
l¤y làm lo l¡ng nên hay ði c¥u tñ · các ðình chùa danh tiªng. Mµt hôm ngài
ngñ giá v« chùa làng Th± Lµi cho phép dân chúng tñ do chiêm bái long nhan.
Dân chúng già trë, trai gái nô nÑc ði xem nhà vua nhß nß¾c chäy. Trong khi
ðÕo ngñ ði qua, mµt cô gái cÑ bình tînh hái dâu bên ðß¶ng và dña mình vào
bøi cö lan. Nhà vua ngÕc nhiên li«n ðòi ðªn h¥u thì th¤y cô gái ðó tuy quê
mùa nhßng có nhan s¡c ðoan trang, cØ chï lÕi ðß¶ng hoàng, nói nång thanh
nhã, ngài li«n v¶i v« cung. Thiªu næ ¤y là Yªn cô nß½ng, tøc danh là cô Cám,
thôn næ làng Th± Lµi (sau ð±i là Siêu LoÕi, r°i lÕi ð±i ra Thu§n Thành, tïnh
B¡c Ninh). V« cung nhà vua cØ mµt næ giáo viên dÕy Yªn cô nß½ng h÷c t§p.

Nh¶ sñ thông minh chÆng bao lâu Yªn cô nß½ng l¥u thông kinh sØ và ðßþc
phong làm _ Lan phu nhân (l¤y tên cung _ Lan là n½i phu nhân luy®n t§p vån
bài, lÕi có ý là ngß¶i con gái tña bøi lan).
R°i phu nhân sinh ra Hoàng tØ, ð£t tên là Càn ÐÑc t× ðó ðßþc phong làm
Thái Phi.
Theo th¥n tích làng Siêu LoÕi thì khi vua Thánh Tông ði quân thÑ Chiêm
Thành, · nhà bà Dß½ng h§u biªt _ Lan phu nhân có thai sþ sau này m¤t ð¸a
v¸ nên hß truy«n r¢ng mình cûng t¡t kinh. Khi _ Lan phu nhân sinh con trai thì
Dß½ng h§u chiªm ðÑa con trai ðó và giam _ Lan phu nhân vào lãnh cung nói
r¢ng _ Lan sanh ra quái thai. ÐÑa con trai ðó tÑc là thái tØ Càn ÐÑc và lên
bäy tu±i thì vua Thánh Tông bång hà. Càn ÐÑc ðßþc lên ngôi tÑc là vua Nhân
Tông. Vi®c này vÞ lÞ ra. Nguyên phi b¤y gi¶ ðßþc tôn là Hoàng thái phi li«n
báo thù xßa, giªt Dß½ng h§u và chôn s¯ng 72 ngß¶i cung næ ðã a tòng v¾i
Dß½ng h§u trong vi®c hãm hÕi Thái phi thu· trß¾c.
Sau vi®c tàn ác k¬ trên, khi tr· v« già, _ Lan Thái phi quá h¯i h§n nên r¤t
sùng ðÕo Ph§t, làm r¤t nhi«u ði«u thi®n, nhß vi®c xu¤t ti«n kho ð¬ chuµc con
gái nhà nghèo b¸ c¥m bán, r°i cho gä ch°ng vào nhæng n½i tØ tª, ch¦n c¤p
cho dân chúng khi b¸ tai tr¶i ách nß¾c, làm t¾i 70 ngôi chùa trong vùng Kinh
B¡c (B¡c Ninh) và thi hành nhi«u nhân chánh.
Xét v« chính tr¸ _ Lan thái phi ðã làm giám qu¯c r¤t ð¡c lñc cho vi®c tr¸ dân
trong khi ch°ng ði vi-n chinh (theo giáo sß Hoàng Lê trong tu¥n báo Ð¶i M¾i
s¯ 20 thì Dß½ng h§u coi tri«u khi vua Thánh Tông ði quân thÑ. Theo Tri Tân
thì có cä bà Nguyên Phi tÑc _ Lan phu nhân ðã buông rèm nghe vi®c tri«u
chính trong giai ðoÕn này. Có th¬ tin ch¡c _ Lan Nguyên Phi ðã ðßþc süng ái
ngay bu±i ð¥u nên ðßþc dñ chính sñ vì bà là ngß¶i thông minh, quäng bác.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc chï có bà Nguyên Phi mà thôi. Ði«u ch¡c ch¡n là sau
khi vua Nhân Tông lên c¥m quy«n, _ Lan Thái Phi hoàn toàn trñc tiªp tham
gia qu¯c sñ. Bà có công dÕy d² con ð¬ thành mµt v¸ anh quân. Nß¾c nhà b¤y
gi¶ ðßþc yên tr¸, vi®c h÷c hành thi cØ ðßþc m· mang. Vi®c ðánh T¯ng, bình
Chiêm là nhæng vi®c tr÷ng ðÕi cûng có th¬ do sñ th¦m xét và quyªt ð¸nh cüa
bà bên cÕnh thiªu quân. Ði«u này rõ r®t vì vua Nhân Tông lên ngôi nåm 1072
nhßng m¤y nåm sau thì Lý ÐÕo Thành ði tr¤n thü Ngh® An, không còn làm
phø chính næa vì chính kiªn b¤t ð°ng v« vi®c ðánh T¯ng bình Chiêm ðã xäy
ra nåm 1075 1078 v¾i Lý Thß¶ng Ki®t và các ðÕi th¥n; do ðó chúng tôi nghî
r¢ng _ Lan Thái phi ðã t×ng ðóng mµt vai trò quan tr÷ng trong m÷i vi®c chính
tr¸ ð¶i b¤y gi¶. V§y xét công các ðÕi th¥n thu· ¤y mà không nh¡c nh· ðªn bà
tß· ng cûng là mµt ði«u b¤t công.
LÕi xin nói thêm r¢ng _ Lan Thái phi xu¤t thân · ch² thäo dã, c½m rau áo
väi, nh¶ sñ may m¡n bß¾c vào ch¯n hoàng cung, ån h÷c ít nåm r°i tr· nên
mµt nhà chính tr¸ l²i lÕc thì ta phäi công nh§n r¢ng phø næ Vi®t Nam sau các

bà Trßng, Tri®u ð«u luôn luôn bi¬u dß½ng ðßþc tinh hoa cüa nòi gi¯ng chÆng
kém gì tu mi nam tØ.

2- Vi®c Chính Tr¸
Tri«u ðÕi Lý Nhân Tông r¤t hoÕt ðµng. Vi®c ðánh d©p tuy nhi«u, nhßng
nhæng vi®c chính tr¸ cûng không b¸ ngßng tr®. Ð¶i b¤y gi¶ m¾i kh· i ð¥u vi®c
ð¡p ðê C½ Xá ð¬ giæ kinh thành và tránh cho dân nÕn ng§p løt hàng nåm r¤t
tai hÕi cho mùa màng.
Nåm „t Mão 1075 hi®u Thái Ninh thÑ tß, ð¶i vua Lý Nhân Tông, b¡t ð¥u
có các kÏ thi tam trß¶ng tÑc là thi ba b§c khác nhau ð¬ tuy¬n nhân tài ra giúp
nß¾c, (nhæng ngß¶i thông nghîa sách minh kinh). Ðây là kÏ thi ð¥u tiên ·
nß¾c ta, ch÷n ðßþc 10 ngß¶i. Lê Vån Th¸nh ð² ð¥u ðßþc vào h¥u vua h÷c;
sau này Lê Vån Th¸nh làm ðªn Thái sß, r°i b¸ ð¥y lên Thao Giang (Phú Th÷) v¸
b¸ ng¶ có ý phän ngh¸ch. Khoa cØ nß¾c ta có t× thu· ðó.
Nåm Bính Thìn (1076) tháng tß, hi®u Anh Vû chiªn th¡ng, Nhân Tông ð£t
nhà Qu¯c TØ giám ð¬ kén ch÷n các nhân tài cho hai ngành vån võ.
Nåm Ðinh TÜ (1077) tháng hai, hi®u Anh Vû chiªn ht¡ng thÑ hai, có kÏ thi
lÕi viên, hình lu§t ð¬ l¤y ngß¶i vào làm quan.
Nåm Bính D¥n (1086) tháng tám, hi®u Quang Hñu thÑ hai, vua tuy¬n
ngß¶i vào Hàn Lâm Vi®n (MÕc Hi¬n Tích là ngß¶i xã Long Ðµng, huy®n Chí
Linh, tïnh Häi Dß½ng ð² ð¥u ðßþc b± vào Hàn Lâm Vi®n h÷c sî).
Nåm Ðinh SØu (1097) hi®u Hµi Phong thÑ 6, Lý Nhân Tông xu¯ng chiªu
làm sách hµi ði¬n là cu¯n sách ki¬m soát so sánh các ði«u l® trong ði¬n cû,
chép lÕi r°i cho thi hành.
Vì Nho h÷c b¡t ð¥u ðßþc sùng thßþng nên m¾i có các vi®c m· mang trên
ðây, cûng là nh¶ th¶i ðó có nhi«u ngß¶i hi«n lß½ng hªt lòng lo l¡ng quy«n lþi
cüa nhân dân.
Ðáng k¬ Thái sß Lý ÐÕo Thành trß¾c hªt là gß½ng mçu cho sñ ðoan chính
và t§n tâm phøc vø v¾i qu¯c gia. CÑ xét vi®c bình Chiêm phá T¯ng thì hi¬u
nhân tài th¶i ðó r¤t là ðáng kính.
Nåm KÖ T¸ (1089) quan chª ð¸nh thành các c¤p b§c sau ðây:
Vån ban có:
- ÐÕi th¥n: Thái sß, Thái phó, Thái úy, Thiªu sß, Thiªu phó, Thiªu úy.
- Dß¾i ðÕi th¥n: Thßþng thß, Tä Hæu Tham tri, Tä Hæu Gián ngh¸ ðÕi phu,
Trung thß th¸ lang, Bµ th¸ lang v.v...
Võ ban có:

- Ðô th¯ng, Nguyên súy, T±ng quän khu m§t sÑ, Khu m§t tä hæu sÑ, Kim
Ngô thßþng tß¾ng, ÐÕi tß¾ng, Ðô tß¾ng, Chü v® tß¾ng quân v.v...
Vån quan · các tïnh có:
Quan cai tr¸: Tri phü, Phán phü · các châu qu§n, Tri châu.
Võ quan có: chß lµ tr¤n trÕi quan.

3- Vi®c Ðánh T¯ng
Ðªn ð¶i vua T¯ng Th¥n tông (1068 1078) Vß½ng An ThÕch là mµt ðÕi
chính tri gia có ý cäi t± r¤t nhi«u v« chính sñ cüa Trung Qu¯c và m· rµng ðª
qu¯c.
H÷ Vß½ng ð£t:
1) Phép thanh miêu l¤y ti«n cüa nhà nß¾c cho nông dân vay khi lúa còn
xanh. Dân có lúa s¨ trä lÕi s¯ ti«n ðßþc vay và trä lãi theo qu¯c l® (?).
2) Phép mi-n d¸ch: Ai phäi vi®c sßu d¸ch thì ðßþc nµp ti«n ð¬ nhà nß¾c l¤y
ti«n thuê ngß¶i khác làm thay cho mình.
3) Phép th¸ d¸ch: Ð£t s· buôn bán · ch¯n kinh sß ð¬ tiêu thø các thÑ hàng
hóa cüa dân b¸ ª ð÷ng. Nhà nß¾c ðÑng lên thu, ðem bán và c¤p v¯n hay cho
vay v¯n r°i dân theo qu¯c l® mà trä.
4) Phép bäo giáp ð¬ tång cß¶ng quân sñ, h÷ Vß½ng chia 10 nhà l§p thành
mµt Bäo. Nåm tråm nhà hþp thành mµt Ðô Bäo. M²i Bäo có hai ngß¶i chï
huy và dÕy dân luy®n t§p quân sñ.
5) Phép bäo mã có quân lính nhi«u cûng phäi có nhi«u ngña. Vß½ng giao
ngña cho các Bäo nuôi. Nªu ngña chªt thì li®u theo giá mà b°i thß¶ng hay
mua ngña khác thay vào.
Vß½ng An ThÕch r¤t chú ý ðªn phß½ng Nam và mu¯n l§p công to · ngoài
biên, tâu lên vua T¯ng r¢ng: Giao Chï v×a ðánh Chiêm Thành b¸ th¤t bÕi,
quân không còn n±i mµt vÕn, có th¬ l¤y quân Ung Châu sang chiªm Giao
Chï.
Tri châu Tiêu Phú · Phiên Ngu (Ung Châu) trông th¤y rõ s· v÷ng này cüa
T¯ng tri«u ðã có l¥n dân s¾ v« tri«u xin ðánh ÐÕi Vi®t (b¤y gi¶ nhà Lý l¤y
qu¯c hi®u là ÐÕi Vi®t) këo sau có ðÕi h÷a. R°i Tiêu Chú b¸ l²i phäi huy«n
chÑc . Khi h÷ Vß½ng lên c¥m quy«n, Tiêu Chú ðßþc phøc chÑc vì là ngß¶i
am hi¬u m÷i v¤n ð« ÐÕi Vi®t ðang n¢m trong cái dñ án xâm lång cüa Vß½ng
t¬ tß¾ng. Dñ án ¤y không riêng lo khuªch trß½ng v« phß½ng Nam mà còn m·
rµng cß½ng vñc cho Trung Nguyên v« phß½ng B¡c næa (ðánh Liêu và HÕ).

Nhßng khi T¯ng ð¬ ý ðªn thái ðµ cüa Lý tri«u thì th¤y Lý có vë ngang
ngÕnh nên sinh nghi. Sñ th§t Lý tri«u ðã nhân cuµc dánh phá cüa Nùng Trí
Cao nåm 1054 mà bành trß¾ng ng¥m lînh th± cüa mình b¢ng cách xui døc
biên dân l¤n ð¤t và sinh sñ. Trong mµt th¶i gian khá dài. T¯ng tri«u nén gi§n,
giæ tình hòa häo nhßng vçn ðþi d¸p thu§n ti®n ð¬ xâm lång ÐÕi Vi®t mà t× lâu
T¯ng coi nhß miªng m°i béo. Mß¶i nåm qua T¯ng tri«u ðÇ · trong thái ðµ
ch¶ ðþi ðó. Tiêu Chú sau khi ðßþc phøc h°i li«n t¾i Quª Châu giao d¸ch v¾i
các tù trß· ng t× ðÕo Ð£c Ma ðªn châu Ði«n Ð¯ng ðßþc hi¬u lúc này Lý tri«u
th¡ng Chiêm Thành, b¶ cõi m· rµng v« phß½ng Nam, dân sinh qu¯c kª r¤t
th¸nh ðÕt. Tiêu Chú có ý trù tr×. Nhßng ðªn nåm 1072 vua Thánh Tông qua
ð¶i, Dß½ng H§u và _ Lan Thái phi giành nhau quy«n v¸. Vua Nhân Tông là
thái tØ Càn ÐÑc m¾i 7 tu±i; trong tri«u hai ðÕi th¥n vån võ là Lý ÐÕo Thành
và Lý Thß¶ng Ki®t chính kiªn b¤t ð°ng. T¯ng tri«u tß· ng nhß c½ hµi ðã ðªn,
nhßng khi höi Tiêu chú thì Tiêu Chú vçn không giám tán thành cuµc Nam
chinh (Tiêu Chú xu¤t thân là mµt tiªn sî, làm vi®c có tính c¦n tr÷ng, có tinh
th¥n trách nhi®m). Trái lÕi, Binh bµ Th¸ lang Th¦m Kh· i lÕi r¤t s¯t s¡ng ðánh
ÐÕi Vi®t. Vua T¯ng li«n phái Th¦m Kh· i thay Tiêu Chú lo vi®c xu¤t quân.
Vi®c thÑ nh¤t cüa Th¦m Kh· i là ð£t các doanh trÕi, sØa ðß¶ng tiªp tª. Vi®c
thÑ hai là ðµng viên 52 ðµng thuµc Ung Châu sung công các thuy«n ch·
mu¯i ð¬ t§p thüy chiªn. Sþ ÐÕi Vi®t biªt, y c¤m hÆn m÷i vi®c buôn bán, giao
d¸ch giæa các biên dân Vi®t Hoa. Nhân dân Trung Qu¯c ta thán vô cùng t×
các mi«n Tây B¡c Quäng Châu ðªn Ung Châu. Vi®c thÑ ba cüa Th¦m Kh· i là
dø d² các tù trß· ng l® thuµc v« Lý tri«u theo T¯ng ðßþc Lßu KÖ · Quäng
Nguyên, Nùng Thi®n MÛ · Ân Tình thuµc B¡cCÕn, giáp Th¤t Khê hß· ng Ñng.
Theo Nguy-n Vån T¯, h÷ Th¦m chÑa ch¤p Nùng Thi®n MÛ và vi®c này ðã
ðªn tai ngß¶i Vi®t.
Công vi®c ðang tiªn thì tháng ba nåm 1074, Chuy¬n v§n sÑ Quäng Tây tö ý
phän ð¯i Th¦m Kh· i v« các hoÕt ðµng k¬ trên. Thêm næa, Th¦m Kh· i ðã l¥m
l²i trong nhi«u vi®c nên b¸ ð±i ði Ðàm Châu và chính Vß½ng An ThÕch cûng
không tin r¢ng Th¦m giäi quyªt n±i v¤n ð« ÐÕi Vi®t.
Ngoài ra, lúc này T¯ng ðang m¡c míu vào chuy®n binh ðao v¾i Liêu, HÕ
chßa ngã ngû b« nào, vi®c ðánh ÐÕi Vi®t phäi ng×ng lÕi.
Lý tri«u lên tiªng ðòi Nùng Thi®n MÛ, thü lînh châu Ân Tình và 700 thuµc
hÕ ð¬ sØa tr¸. T¯ng tri«u không ch¸u và v« ph¥n T¯ng còn chiêu dø cä Trí Hµi
là con Nùng Trí Cao · châu Quy Hóa và hÕ l®nh cho Ty kinh lßþc Quäng
Tây mµ các dân ðinh các khê ðµng làm thanh vi®n cho Trí Hµi.
Cuµc xung ðµt h¥u ðã ðßþc hoàn toàn quyªt ð¸nh.
Lý tri«u xét ðánh trß¾c có lþi h½n và tính r¢ng quân T¯ng có vào ÐÕi Vi®t
t¤t phäi qua Ung Châu, ðó là ðß¶ng bµ. Còn v« ðß¶ng thüy, T¯ng phäi qua

các cØa b¬ Khâm và Liêm. Lý Thß¶ng Ki®t li«n t§p trung thüy quân ÐÕi Vi®t ·
Ð° S½n (v¸nh HÕ Long) theo l¯i sau các núi ðá mà tiªn vào Khâm Châu; còn
ðánh Ung châu (Nam Ninh) løc quân cüa Lý cûng chia nhi«u ðß¶ng:
a) T× Quäng Nguyên theo b¶ sông Tä tiªn ðánh trÕi Thái Bình.
b) T× hai châu Tô, M§u vßþt núi qua Lµc Châu, C± VÕn, Tß Lång, Thßþng
TÑ.
c) T× châu Quäng Lång tiªn qua Thái Bình, B¢ng Tß¶ng, Tß Minh và trÕi
Vînh Bình. ÐÕi quân ði ðß¶ng này.
Theo kª hoÕch, nªu thüy quân chiªm ðßþc Khâm Châu thì tiªn thÆng lên
Ung châu. Ð« phòng T¯ng xâm nh§p vào nµi ð¸a cüa mình, quân ÐÕi Vi®t
ðóng · nhi«u cån cÑ theo d÷c ðß¶ng biên gi¾i, các ð¸a ði¬m c±ng ngõ. ÐÕi
khái quân hÕ du cüa Lý thì ðóng · Vînh An và thßþng du thì theo d÷c biên
thùy t× các châu Quäng Nguyên, Quäng lång, Tô M§u. T±ng s¯ quân ÐÕi Vi®t
có t× 6 ðªn 10 vÕn.
Cuµc t¤n công khai di-n nhß thª nào?
Lý Thß¶ng Ki®t ðem thüy quân ðánh vào cån cÑ quân sñ cüa T¯ng · ven
b¶ b¬ Quäng Ðông. Cùng mµt lúc Tôn Ðän phø trách løc quân chia ba ðß¶ng
k¬ trên ðánh vào Quäng Tây, qu¤y r¯i các trÕi Hoành S½n, Thái Bình, Vînh
Bình, C± VÕn trên ti«n tuyªn cüa Ung Châu. Hàng rào này b¸ ð± m£c d¥u
quân T¯ng xu¤t toàn lñc cÑu c¤p nhau và ch¯ng ðÞ các mi«n Tây và Tây
Nam. Nhi«u chúa trÕi b¸ tØ tr§n (chúa trÕi Hoành S½n, Vînh bình, Thái Bình
v.v...) M£t Ðông Nam thiªu sñ phòng b¸. Quân T¯ng b¸ ðánh b¤t ng¶ · ð¸a
ði¬m này và t¤t nhiên quân ÐÕi Vi®t phäi dánh mÕnh vào ðây h½n hªt.
V« phía Khâm Châu và Liêm Châu quân Lý cûng tiªn ào Õt nhß gió bão r°i
tiªn thÆng lên Ung Châu không g£p mµt sÑc kháng cñ nào ðáng k¬. Chï có 7
ngày quân ÐÕi Vi®t ðã có m£t · chung thành Ung Châu.
Ngày 10 tháng chÕp, Tôn Ðän kéo thÆng mµt ðÕi ðµi ðªn Ung Châu. ÐÕi
quân · Liêm và Khâm cùng tiªn nh¢m phía B¡c tÑc là hai ðÕo quân ðã ð± bµ
· Khâm Châu và Liêm Châu. Cánh quân chiªm ðßþc Khâm Châu tiªn lên
Ung Châu29. Cánh chiªm ðßþc Liêm Châu tiªn sang mi«n Ðông B¡c chiªm
châu BÕch.
NØa tháng sau Ty kinh lßþc Quäng Tây m¾i hay tin v« cuµc biªn c¯ này ð¬
thông báo v« tri«u. Vua tôi nhà T¯ng hªt sÑc b¯i r¯i. R°i nhi«u n½i khác b¸
m¤t lÕi ðßþc cáo c¤p v«, T¯ng tri«u lÕi càng hoang mang thêm, sau ðó có
l®nh cüa T¯ng Th¥n tông cho Quäng Châu, Quäng Tây phäi c¯ thü · các n½i
hi¬m yªu nh¤t, v§n- chuy¬n ti«n, väi, lß½ng thñc ð¬ khöi l÷t vào tay Lý quân,
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T× Khâm Châu lên Ung Châu ðß¶ng dài khoäng 120 cây s¯.

cách chÑc Lßu di, cØ ThÕch Giám thay coi Quª Châu và ðßa vi®n binh t¾i
các th¸ tr¤n ðang b¸ uy hiªp.
Trong lúc này các ðÕo quân thüy bµ cüa Lý k¬ trên ðây còn có nhi®m vø
ch©n ðß¶ng các ðoàn quân tiªp Ñng cüa T¯ng t× phía Ðông lÕi.
Ngày 10 tháng chÕp (18.1.1076) ðÕi quân nhà Lý cûng t¾i thành Ung và
vây ch£t l¤y thành này. Tß¾ng giæ thành là Tô Giàm (Vi®t Nam sØ lßþc chép
là Tô Ðam) giöi cä v« quân sñ lçn chính tr¸, th¤y thª quân ÐÕi Vi®t mÕnh nên
ðã áp døng tri®t ð¬ chính sách c¯ thü ð¬ ch¶ vi®n quân, tính chï hai tu¥n lcó th¬ ðªn n½i. Tô ðem hªt công nhu (ti«n công) phát hªt cho dân khích l®
m÷i ngß¶i væng lòng, kiên trí. Kë nào bö tr¯n phäi tµi theo quân l®nh (Ð¸ch
Tích là mµt nhân viên dß¾i trß¾ng cüa h÷ Tô b¸ chém trong trß¶ng hþp này).
Tô phao ð°n vi®n quân không còn xa thành là bao nhiêu.
Nªu không có sñ khôn ngoan khéo léo này, có l¨ quân dân trong thành
Ung ðã ðào t¦u hªt.
Lúc này Lßu Di tß¾ng giæ Quª Châu nghe tin thành Ung b¸ nguy li«n phái
Trß½ng Thü Tiªt ðem quân ði cÑu. ÐÕo quân này không dám tiªn thÆng ðªn
Ung châu, ði vòng theo ðß¶ng Quí Châu t¾i Tân Châu r°i nghe ngóng.
Thành Ung m²i ngày m²i gi¶ thêm nguy ng§p. Vòng vây cüa Nam quân cÑ
th¡t ch£t d¥n. Sau Trß½ng Thü Tiªt b¤t ð¡c dî phäi tiªn. Ðoàn quân này ðªn
phía Ðông B¡c huy®n Tuyên Hóa cách Ung Châu 40 cây s¯ thì b¸ Lý quân
ch©n ðánh. Quân T¯ng ðÕi bÕi. Thü Tiªt bö mÕng. Vi®c này vào ngày 4 tháng
giêng nåm Bính Thìn.
Ngày 23 tháng giêng nåm Bính Thìn (1.3.1076), Ung Châu b¡t d¥u nao
núng. Quân ÐÕi Vi®t dùng kª th± công và höa công30 l÷t ðßþc vào. Tô Giàm
còn c¯ g¡ng cùng b÷n tàn quân chiªn ð¤u ðªn phút cu¯i cùng. Khi ðã ki®t
sÑc Tô cho 36 thân nhân tñ sát r°i tñ thiêu mà chªt. Dân trong thành không
ch¸u hàng và b¸ Lý quân giªt hªt. Xét trong vi®c ðánh Liêm Châu, Khâm Châu
và Ung châu, quân dân Trung Qu¯c b¸ hÕi vào khoäng 7 vÕn ngß¶i, và có
trên 200 ngß¶i b¸ b¡t ðem v« ÐÕi Vi®t cùng nhi«u cüa cäi næa.
Vi®c ðánh Ung Châu trß¾c sau m¤t h½n mµt tháng. Quân ÐÕi Vi®t cûng có
ph¥n m®t möi. Lý Thß¶ng Ki®t hÕ l®nh rút binh vì møc ðích cüa Lý tri«u b¤y
gi¶ chï có ý ðánh mµt ðòn tinh th¥n vào T¯ng tri«u ð¬ phá chß½ng trình xâm
lång cüa T¯ng tri«u mà thôi.

kª th± công là cho ð¤t vào bao r°i xªp bao cao thành ð¯ng làm thang leo vào thành; Hoä
công là b¡n tên nhña có lØa cháy vào thành, biªt r¢ng trong thành ðang b¸ khô cÕn.
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Mµt ði«u ðáng chú ý: vi®c ðánh T¯ng cüa Lý tri«u r¤t sáng su¯t b· i nªu
không tránh ðßþc cuµc xung ðµt thì nên lþi døng sñ b¤t ng¶ mà ðánh trß¾c là
h½n.
Tháng ba nåm Bính Thìn (1076) quân Lý rút ra khöi ð¤t T¯ng vì c¥n ð«
phòng sñ phøc thù cüa T¯ng tri«u có th¬ ðánh lén vào h§u phß½ng cüa mình.

4- Cuµc Phøc Thù Cüa Nhà T¯ng
Vi®c Lý tri«u ðánh phá ba châu Khâm, Ung, Liêm khiªn T¯ng gi§n hªt sÑc.
Tháng hai nåm Bính Thìn (1076) quân T¯ng lên ðß¶ng Nam chinh. Tri®u Tiªt
là Thiên chß· ng các ðÕi chª ðßþc cØ làm Chi®u thäo sÑ, Quách QuÏ làm
phó ðem 9 tß¾ng hþp v¾i quân Chiêm Thành, Chân LÕp chia ðß¶ng ðánh vào
nß¾c ta.
Cuµc g£p gÞ ð¥u tiên giæa Lý T¯ng ðã x¦y ra bên b¶ sông Nhß Nguy®t, tÑc
là khúc dß¾i sông C¥u thuµc tïnh B¡c Ninh bây gi¶. T¯ng thua tr§n này chªt
hÕi h½n 1000 ngß¶i. Quách QuÏ tiªn v« phía sông Nh¸ Hà và sông Khúc Táo
thuµc ð¸a hÕt Nam Ð¸nh cûng b¸ quân Lý Thß¶ng Ki®t án ngæ. Quân T¯ng
dùng g² làm máy b¡n ðá sang nhß mßa. Thüy quân cüa ta b¸ hÕi khá nhi«u,
m¤y ngàn binh lính tØ tr§n, thuy«n thüng nát mµt s¯ l¾n. Khí thª quân T¯ng
r¤t mÕnh. Và dß¾i quy«n ði«u khi¬n cüa Thß¶ng Ki®t, Nam quân cûng chiªn
ð¤u hång hái. Ð¬ ph¤n kh· i tinh th¥n quân ðµi, Lý Thß¶ng Ki®t ðã áp døng
mµt thu§t tâm lý là làm b¯n câu th½, cho ngß¶i lén vào ð«n Trß½ng Hát bên
sông thét ra:
Nam qu¯c s½n hà Nam ðª cß
Ti®t nhiên ð¸nh phân tÕi thiên thß
Nhß hà ngh¸ch l² lai xâm phÕm
Nhæ ðäng hành khan thü bÕi hß
Có ý r¢ng: Ð¤t nß¾c cüa ngß¶i Nam phäi do ngß¶i Nam (vua nß¾c Nam)
cai tr¸. Ði«u ðó ðã do ý tr¶i ð¸nh. Kë ngh¸ch kia dám xâm phÕm ð¤t ta, chï là
mua l¤y sñ th¤t bÕi mà thôi.
B¯n câu th½ này làm ph¤n kh· i tinh th¥n kháng chiªn và quân T¯ng b¸
ch£n ðÑng không sao tiªn ðßþc.
Nhæng ðoàn quân cüa Chiêm Thành và Chân LÕp cûng b¸ cän ðß¶ng nên
không giúp ðßþc quân T¯ng. Thª cüa ðôi bên không phân th¡ng bÕi. Lý tri«u
e ðánh lâu không lþi vì nß¾c ta quân ít cüa hiªm, theo ðu±i mµt cuµc trß¶ng
chiªn át phäi hao t±n nhi«u mà cuµc hành quân lúc này cüa B¡c tri«u chi do
v¤n ð« sî di®n h½n là do ý chí xâm lßþc. Lý tri«u li«n cØ sÑ bµ sang ði«u ðình
hoãn chiªn. Th§t là ðúng ði«u mong möi cüa T¯ng tri«u, nay lÕi ðßþc g£p d¸p

thu§n ti®n b· i quân T¯ng lúc này b¸ hÕi quá nØa v×a do chiªn tranh và cûng
do ch² b¤t phøc thüy th±. Quân s¯ cüa h÷ trß¾c ðây là 8 vÕn. T¯ng tri«u ch¤p
thu§n ngay l¶i thß½ng ngh¸ cüa nhà Lý r°i rút binh nhßng khi tr· v« h÷ chiªm
giæ m¤y châu Quäng Nguyên (ngày nay là Quäng Uyên thuµc tïnh Cao B¢ng),
Tß Lang (tÑc Thßþng Lang và HÕ Lang cûng thuµc Cao B¢ng), châu Tô M§u
(giæa hai tïnh Cao B¢ng và LÕng S½n) và huy®n Quäng Lang (tÑc Ôn Châu
thuµc LÕng S½n).
Nåm M§u Ng÷ (1078) vua Lý Nhân Tông m· cuµc giao häo v¾i B¡c tri«u.
SÑ th¥n ÐÕi Vi®t là Ðào Tôn Nguyên ðßa 5 con voi ðã thu¥n sang c¯ng vua
T¯ng và ðòi lÕi nhæng châu, huy®n · mi«n Cao B¢ng (quân T¯ng chiªm ðßþc
ð¤t ðai mi«n này ð±i tên Quäng Nguyên ra là Thu§n Châu ð£t 3000 quân ð¬
giæ).
T¯ng tri«u ßng thu§n v¾i ði«u ki®n là Lý tri«u phäi trä lÕi cho T¯ng nhæng
ngß¶i dân các châu Khâm, Liêm, Ung do Lý quân b¡t trong nåm „ Mão
(1075). T¤t cä 221 ngß¶i31. Trß¾c khi cho b÷n này v«, Lý tri«u cho thích vào
trán con trai t× 15 tu±i tr· lên ba chæ "Thiên tØ binh", ðàn ông t× 20 tu±i tr·
lên thích chæ "Ð¥u Nam Tri«u" và vào cánh tay trái ðàn bà con gái hai chæ
"Quan Khách".
Sau khi quân T¯ng rút khöi Quäng Nguyên, vì châu này có mö vàng, ngß¶i
T¯ng tiªc cüa có làm hai câu th½ sau ðây:
Nhân tham Giao Chï tßþng
Khß¾c th¤t Quäng Nguyên kim.
Mùa hÕ nåm Giáp Tý (1084) Lý tri«u lÕi phái Binh bµ Th¸ lang Lê Vån
Th¸nh (v¸ thü tuy¬n khoa thi ð¥u tiên cüa nß¾c ta) sang yêu c¥u T¯ng tri«u
phân chia lÕi ð¸a gi¾i và trä n¯t m¤y huy®n T¯ng còn giæ lÕi. Viªt ðªn ðây
chúng tôi có cäm tß· ng r¢ng vi®c ngoÕi giao cüa nhà lý b¤y gi¶ r¤t là khéo
léo và r¤t sành v« m£t tâm lý. Lý tri«u ðã áp døng chính sách ðòi d¥n ð¬ tình
thª giæa hai nß¾c v×a xung ðµt v¾i nhau b¾t gång. Nªu yêu sách quá nhi«u
trong mµt bu±i có th¬ T¯ng s¨ không ch¸u vì nhß thª s¨ m¤t th¬ di®n. Lý tri«u
tiªn d¥n, quä nhiên vi®c thß½ng thuyªt ðem lÕi ðßþc ð¥y ðü kªt quä nhß ý
mu¯n.
V¤n ð« phân chia ð¸a gi¾i ð¯i v¾i th¶i b¤y gi¶ ðáng k¬ là mµt vi®c quan
trong vì ðªn ð¶i Lý, cß½ng th± Vi®t Nam chï m¾i rõ r®t v« phß½ng Nam vào
khoäng Thanh Hoá, cách bi®t v¾i ð¤t Chàm do dçy Hoành S½n, và v« phß½ng
B¡c t× Cao B¢ng sang Ðông. Ð¸a ph§n Ðông Khê so sánh v¾i ngày xßa không
khác l¡m. T× n½i này ra bi¬n, B¡c ngÕn sông KÏ Cùng thuµc v« T¯ng g°m có
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B÷n dân b¸ b¡t làm tù binh ðßþc tr· v« Tàu nåm 1079.

châu Tây Bình, Lµc Châu và huy®n Thanh Vi-n r°i t¾i ch² g¥n b¬, lînh th±
Vi®t Nam còn ån vào t¾i tïnh Quäng Ðông ðªn g¥n v¸nh Khâm Châu. Các cß
dân tÕi Cao B¢ng g°m Mán, Nùng, Th±, Mß¶ng không thuµc hÆn v« bên nào.
Biên gi¾i v« phiá này, t¾i vùng Bäo LÕc và Yên Báy ngày nay có th¬ nói b¤y
gi¶ chßa có änh hß· ng cüa Lý tri«u. (Ðây là theo l¶i bàn cüa Hoàng Xuân
Hãn tác giä cu¯n Lý Thß¶ng Ki®t quy¬n thßþng). Theo ý chúng tôi thì trái lÕi,
tÑc là Lý tri«u ðã ðÕt ðßþc mµt ph¥n nào änh hß· ng ph¥n nào t¾i các cß dân
thßþng du · ð¸a hÕt Cao B¢ng. Tï dø nhß h÷ Nùng oanh li®t b§c nh¤t trong
ðám tù trß· ng Thßþng du, tuy hùng cÑ mi«n Quäng Nguyên (Cao B¢ng) ðã
chÆng có th¶i quy phøc Lý tri«u ðó sao? Ngoài ra các vùng Häi Ninh, Móng
Cáy ðªn Khâm Châu t× huy®n Quäng Lang ðªn Ôn Châu · phía Nam tïnh
LÕng S½n ðªn Ung Châu (Nam Ð¸nh) hai bên Lý T¯ng cùng ki¬m soát, còn v«
phía Tây các bµ lÕc g¥n nhß hoàn toàn ðµc l§p. Còn ngß¶i Vi®t dß¾i ð¶i Lý
thì t§p trung hªt · Trung Châu cho t¾i Thanh Hoá. Ð¸a thª cüa Vi®t Nam h°i
ðó nhß ôm ð¤t Ung Châu và do biên gi¾i Lý T¯ng chßa ðßþc phân ð¸nh rõ r®t
nên hay có nhæng cuµc r¡c r¯i giæa hai nß¾c và cûng do Lý - T¯ng ð«u có óc
qu§t cß¶ng, khuynh loát nhß nhau.

5- Vi®c ðánh Chiêm Thành
Nåm 1075 tÑc là nåm „t Mão trß¾c khi có vi®c ðánh T¯ng, Lý Thß¶ng Ki®t
ðã xu¤t quân ðánh Chiêm Thành, vì Chiêm luôn luôn qu¤y r¯i b¶ cõi ÐÕi
Vi®t. L¥n này chßa thành công, nhßng Lý Thu¶ng Ki®t ðã v¨ ðßþc ð° bän ba
châu Ð¸a Lý, Ma Linh và B¯ Chính do Chª Cü nhß¶ng cho chúng ta nåm KÖ
D§u(1069) dß¾i th¶i vua Thánh Tông. — ð¤y Lý tri«u ðã di dân sang ð¬ khai
kh¦n làm ån. Vi®c này có hai møc ðích:
1) Giäi quyªt v¤n ð« nhân mãn do m§t ðµ nhân dân · mi«n Trung Châu
b¡t ð¥u lên cao.
2) Chiªm ðóng ba châu này ð¬ ð£t änh hß· ng chánh tr¸ cüa ÐÕi Vi®t, thñc
hi®n chü quy«n cüa dân tµc chúng ta trên các ð¸a hÕt Chiêm ðã nhßþng.
Nåm Quý Mùi (1103) Lý Giác làm phän · Di-n Châu (Ngh® An) Lý
Thß¶ng Ki®t lÕi thân hành ði d©p, Lý Giác thua chÕy qua Chiêm Thành dø
Chiêm vß½ng Chª Ma Na ðem quân ðánh l¤y lÕi ba châu trên ð¤y. Quân
Chiêm ðÕi bÕi và xin tôn tr÷ng tình trÕng cû. T× khi vi®c bình Chiêm có kªt
quä, các nß¾c · phía Nam ð«u xin th¥n phøc và tiªn c¯ng nß¾c ta r¤t chu
ðáo.
Tháng sáu nåm thÑ 5 hi®u Long Phù (1105) Lý Thß¶ng Ki®t m¤t. Vua Lý
Nhân Tông ban chiªu truy t£ng chÑc Nh§p Nµi Ðô Tri Ki¬m hi®u Thái úy
Bình chß½ng Quân qu¯c Tr÷ng sñ, Vi®t Qu¯c Công, ðßþc thñc ¤p vÕn hµ.

Lý Thß¶ng Ki®t trß¾c sau th¶ ba ð¶i vua ð«u ðßþc tr÷ng døng và mªn yêu
không ai b¢ng. Sau khi ông m¤t, dân bän phß¶ng (phß¶ng Thái Hoà, huy®n
Th÷ Xß½ng) th¶ làm th¥n, ðßþc các tri«u sau n¥y phong t£ng.
V« vi®c dân ÐÕi Vi®t ðem quân ðánh phá mi«n Hoa Nam là mµt vi®c vë
vang nh¤t trong l¸ch sØ cüa chúng ta nên có câu phong dao dß¾i ðây:
Nñc cß¶i châu ch¤u ðá xe
Tß· ng r¢ng ch¤u ngã ai dè xe nghiêng.

V. Lý Th¥n Tông (1128 - 1138)
Vua Lý Nhân Tông m¤t vào ngày Ðinh Mão tháng chÕp nåm Ðinh Mùi tÑc
15 tháng giêng nåm 1128 không có ngß¶i kª tñ. Ngày „t D§u (2.2.1128) tri«u
th¥n l§p con nuôi cüa ngài là Dß½ng Hoán lên ngôi. Dß½ng Hoán là con
Hoàng ð® Sùng Hi«n H¥u sinh nåm Bính Thân (1116) thông minh, tu¤n tú
trß¾c ðã ðßþc vua Nhân tông ðem vào cung làm con nuôi. Tháng 10 nåm
Ðinh D§u (1117) Dß½ng Hoán ðßþc sách l§p làm hoàng tØ; và lên ngôi nåm
ðó m¾i 11 tu±i.
Nåm „t D§u vua Th¥n Tông ngñ tÕi ði®n Thiên An coi ch¥u r°i xu¯ng
chiªu cho qu¥n th¥n tr× phøc (bö khån tang) và dñ vào vi®c cung næ lên höa
ðàn tuçn táng theo vua Nhân Tông. (Xét vi®c Dß½ng H§u và 72 cung nhân
chªt theo Lý Thánh Tông có ngß¶i có ngß¶i cho r¢ng ta ðã theo phong tøc
Tàu và cä phong tøc „n Ðµ, Mã Lai (Indonésien) næa. Xßa T¥n Møc Công
chªt vào thª kÖ thÑ 13 trß¾c C.L. ba con cüa h÷ TØ Xa phäi chªt theo; T¥n
Thüy Hoàng chªt, phong tøc này cûng ðßþc thi hành, · nß¾c ta có l¨ vi®c
tuçn táng các vþ vua và cung nhân chï hti hành · dß¾i tri«u Lý Thánh tông và
Th¥n Tông mà thôi, b· i sau này không th¤y phong tøc ðó ðßþc liên tiªp áp
døng)
M°ng mµt tháng giêng nåm M§u Thân 1128, vua Th¥n Tông ð±i niên hi®u
là Thiên Thu§n, ðÕi xá thiên hÕ, trä lÕi ruµng ð¤t cho dân ðã b¸ l¤y làm công
ði«n. Nhæng ngß¶i b¸ t¸ch thâu làm ði«n nhi ðßþc v« hªt. Sáu quân ðßþc thay
phiên v« làm ruµng, lÕi có vi®c ngñ kinh diên tÑc là vua h÷c.
Cùng nåm ¤y (1128) Th¥n Tông thä nhæng tµi nhân · phü Ðô Hµ t× tµi
biªm (ði ð¥y, b¸ giáng) tµi tru¤t (cûng nhß b¸ giáng) tr· xu¯ng 130 ngß¶i
(Khâm Ð¸nh Vi®t SØ quy¬n 4, t¶ 21a).

Nåm sau là nåm thÑ hai hi®u Thiên Thu§n (1129) tr¶i ðÕi hÕn vua ðích
thân c¥u ðäo không nghi®m. Sau vua xu¯ng chiªu tha nhæng tµi nhân vì e có
vi®c oan, lÕm trong thiên hÕ. Ð¥u tháng tß ðßþc mßa.
Tháng 9 nåm sau lÕi mßa quá nhi«u. Nhà vua lÕi thä t¤t cä tù · phü Ðô
Hµ cûng do ý làm vi®c ân ðÑc ð¬ tránh thiên tai cho nhân dân.
Tháng 10 nåm thÑ 3 hi®u Thiên Thu§n (Canh Tu¤t 1130) sÑ nhà T¯ng sang
phong vua Th¥n Tông làm Giao Chï Qu§n Vß½ng. Hai nåm sau sÑ Tàu lÕi
sang gia phong cho Th¥n Tông làm Nam Bình Vß½ng.
Tháng giêng nåm thÑ nh¤t hi®u Thiên Thu§n (1128) ngày Giáp D¥n nß¾c
Chân LÕp (Cao Miên) ðem 2 vÕn binh vào cß¾p · bµ Ba Ð§u, châu Ngh® An.
Vua phái Nh§p Nµi Thái phó là Lý Công Bình ðem tß¾ng sî và ngß¶i Ngh® An
ði ðánh. Ngày Quí Hþi tháng hai, Lý Công Bình th¡ng tr§n b¡t ðßþc chü súy
và sî t¯t Chân LÕp. Tháng ba Lý Công Bình ðem quân v« kinh và dâng nµp
169 tù binh.
Tháng 8 cùng nåm, ngß¶i Chân LÕp lÕi vào cß¾p phá · làng Ð² Gia, châu
Ngh® An có h½n 700 chiªn thuy«n. Nguy-n Hà Viêm · phü Thanh Hoá và
Dß½ng ‘ · châu Ngh® An ðßþc l®nh ði ðánh, Chân LÕp lÕi thua.
Tháng 3 nåm thÑ ba hi®u Thiên Thu§n, Chiêm Thành cØ Ung Ma, Ung Câu
ðªn xin nµi phø.
Tháng 8 nåm thÑ 5 hi®u Thiên Thu§n (1132) Chân LÕp và Chiêm Thành
vào cß¾p châu Ngh® An. Th¥n Tông cho Dß½ng Anh Nh¸ làm Thái úy ðem
quân Thanh Ngh® ði ti¬u tr× ðßþc ð¡c th¡ng.
Sau ðó Chân LÕp và Chiêm Thành ð«u lÕi c¯ng. Hai nåm sau Chân LÕp lÕi
ðªn cß¾p châu Ngh® An. Lý Công Bình lÕi ðánh d©p ðßþc.
Vua Th¥n Tông · ngôi ðßþc 10 nåm thì qua ð¶i th÷ 23 tu±i.

VI. Lý Anh Tông (1138 - 1175)
- Ð² Anh Vû và Tô Hiªn Thành
- Vi®c ngoÕi giao

1- Ð² Anh Vû và Tô Hiªn Thành
Vua Anh Tông tÑc là Thái tØ Thiên Tµ m¾i lên ba khi vua Th¥n tông qua
ð¶i. Thái h§u là Lê th¸ c¥m quy«n nhiªp chính. Vì Thái h§u tß thông v¾i Ð²
Anh Vû là mµt c§n th¥n nên m÷i vi®c tri«u chính ð«u do mµt tay Anh Vû
quyªt ðoán. Anh Vû t× ðó ra vào cung c¤m và tr· nên lµng quy«n, coi rë các
ðình th¥n. Không khí tri«u trung ngày mµt n£ng n« r°i sinh r¯i loÕn: b÷n các
quan Vû ÐÕi, Nguy-n Dß½ng, Nguy-n Qu¯c, Dß½ng Tñ Minh bàn nhau tr×
Anh Vû nhßng vi®c th¤t bÕi, ðèu b¸ giªt hÕi cä.
May trong hàng ðÕi th¥n còn lÕi các ngß¶i có uy tín nhß Tô Hiªn Thành,
Hoàng Nghîa Hi«n, Lý Công Tín nên Ð² Anh Vû không dám ði xa h½n næa.
Th¶i vua Anh Tông không có vi®c tr÷ng ðÕi x¦y ra và ðßþc tß½ng ð¯i bình
yên là nh¶ có ðÕi th¥n h÷ Tô có tài chính tr¸ và biªt ði«u khi¬n vi®c quân sñ.
Binh chª tri«u Lý Anh Tông có th¬ g÷i là th¸nh ðÕt vì ông Tô Hiªn Thành biªt
ch÷n ngß¶i làm tß¾ng, biªt luy®n t§p quân ðµi, nên gi£c dã các n½i ð«u d©p
ðßþc cä, ðáng k¬ h½n cä là các b÷n gi£c Thân Lþi, Ngßu H°ng và gi£c Lào
qu¤y r¯i nhi«u n½i sau khi vua Anh Tông lên ngôi ðßþc hai nåm. Thân Lþi tñ
xßng là con riêng cüa vua Nhân Tông có phen ðã xu¤t gia sau h÷p ðßþc mµt
b÷n lßu manh trên 1000 ngß¶i tÕi Thái Nguyên, tñ xßng vß½ng và phong
chÑc tß¾c. Tri«u ðình phäi t¯n r¤t nhi«u công phu. Nåm Tân D§u (1141) Anh
Vû c¥m quân ðu±i ðßþc Thân Lþi tÕi phü Phú Lß½ng khi quân Thân Lþi v«
vây phü lÜ. Thân Lþi chÕy lên LÕng S½n b¸ quân cüa ông Tô Hiªn Thành ðu±i
theo b¡t ðßþc ðem v« kinh tr¸ tµi. Nh¶ l§p ðßþc nhi«u công trÕng vua Anh
Tông phong ông Tô làm Thái úy coi cä vi®c vån lçn vi®c võ.
Tô Hiªn Thành cûng lo cä vi®c khai hóa dân trí, m· mang Nho h÷c, xây
dñng miªu th¶ ðÑc Kh±ng TØ · phía Nam thành Thång Long. Nåm „t D§u
(1165) hi®u Chính Long Bäo Ñng nåm thÑ 3 có m· khoa thi h÷c sinh.
Nåm Tân Mão và nåm Nhâm Thìn (1171 1172) vua Anh tông vi hành kh¡p
m÷i n½i trong nß¾c ð¬ xem xét sñ sinh s¯ng cüa dân chúng và ð¸a thª sông
núi, ðß¶ng l¯i giao thông xa g¥n, sau ngài cho ngß¶i làm quy¬n ð¸a ð° nß¾c
nhà, tiªc r¢ng ngày nay cu¯n sách này b¸ m¤t tích.
Nåm „t Mùi (1175) do nhi«u công trÕng l¾n lao næa, ông Tô Hiªn Thành
ðßþc gia phong chÑc Thái phó Bình chß½ng Quân qu¯c Tr÷ng sñ và thêm
vß½ng tß¾c.

2- Vi®c NgoÕi Giao
Nåm Giáp Thân (1164) nhà T¯ng ð±i Giao Chï qu§n làm An Nam qu¯c,
phong cho vua Anh Tông làm An Nam qu¯c vß½ng. HÆn chúng ta ai n¤y ð«u
nh¾ r¢ng xßa kia ngß¶i Tàu ð£t tên nß¾c ta là Giao Chï qu§n, sau ð±i là Giao

Châu (do ð« ngh¸ cüa Trß½ng Tân và Sî Nhiªp dß¾i ð¶i Hán Hiªn Ðª nåm thÑ
ba tÑc nåm Quí Mùi (203) sau ðªn Ðß¶ng tri«u lÕi có sñ thay tên næa: Ðß¶ng
g÷i ta là An Nam ðô hµ phü. Ðªn ð¶i nhà Ðinh, n«n tñ chü thành hình, vua
Ðinh Tiên Hoàng kh· i nghi®p xong li«n ð£t lÕi qu¯c hi®u là ÐÕi C° Vi®t. Ba
chæ ÐÕi C° Vi®t ngø ý r¢ng nß¾c ta là mµt nß¾c l¾n và mÕnh b· i chæ ÐÕi
C°, còn chæ Vi®t là ð¬ ghi danh tín cüa dân tµc chúng ta là ngß¶i Vi®t. Ðªn
vua Thánh Tông nhà Lý th¤y chæ ÐÕi C° không ðßþc vån vë nên ð±i ra là ÐÕi
Vi®t d- nghe h½n và vçn giæ ðßþc ý nghîa cû (mµt nhà sØ h÷c cho r¢ng cån
cÑ vào chæ ÐÕi C° Vi®t ta có th¬ hi¬u th¶i ðó trình ðµ vån tñ nß¾c ta còn
kém cöi quá. Ði«u này r¤t ðúng vì träi qua 3 tri«u Ngô, Ðinh, Lê vua quan
ð«u là võ tß¾ng. Nhßng trong các s¡c phong B¡c tri«u vçn giæ hai chæ Giao
Chï ðªn b¤y gi¶ m¾i ð±i ra An Nam. SØ gia Tr¥n Tr÷ng Kim nói: Nß¾c ta
thành nß¾c An Nam kh· i ð¥u t× ð¤y. Theo chúng tôi dß¾i th¶i B¡c thuµc
(nhà Ðß¶ng) nß¾c ta chï ðuþc coi là mµt "phü" và tiªng "An Nam" ðã có t×
b¤y gi¶ r°i, duy có ði«u khác là sau n¥y nhà T¯ng th¤y dân tµc ta ðã cÑng
cát, mÕnh m¨ và có ðü quy mô mµt qu¯c gia ðµc l§p nên T¯ng tri«u lúc ðó
phäi nh§n nß¾c ta là mµt nß¾c (do ðó hoàng ðª nhà T¯ng m¾i phong cho vua
ta là An Nam qu¯c vß½ng). Trß¾c kia v¾i Lê ÐÕi Hành và m¤y tri«u vua sau
nhà Lý, B¡c tri«u vçn phong các vua ta là Giao Chï qu§n vß½ng hay Nam
Bình vß½ng (vua Lê ÐÕi Hành, vua Lý Thái T±, vua Lý Nhân Tông).32 Các tri«u
vua th¶i ðó không ðòi cäi chính chÆng ngoài ý không mu¯n gây mâu thuçn
vô ích v¾i B¡c tri«u mi-n h÷ ð×ng xâm phÕm ðªn chü quy«n nß¾c ta.
Nåm „t Mùi (1175) vua Anh Tông ðau. Ngài üy ông Tô Hiªn Thành l§p
thái tØ Long Cán lên làm vua r°i ngài m¤t sau khi · ngôi ðßþc 37 nåm, th÷ 40
tu±i ðúng.

VII. Lý Cao Tông (1176 - 1210)
Thái tØ Long Cán lên ngôi m¾i 3 tu±i theo di chúc cüa tiên ðª. Bà Chiêu
Linh Thái h§u trái lÕi mu¯n l§p Long Xß· ng lên làm vua. Long Xß· ng ðáng l¨
ðßþc giæ ngôi cØu ngû vì ðã ðßþc phong làm thái tØ nhßng trß¾c ðây phÕm
tµi nên b¸ tru¤t. Tô Hiªn Thành b¤y gi¶ là mµt v¸ ðÕi th¥n và trung th¥n cß½ng
quyªt thi hành l¶i üy thác cüa tiên ðª không ham vàng bÕc cüa Thái h§u ðem
ðút lót. Nåm KÖ Hþi (1179) ông m¤t và trß¾c khi g¥n chªt ông cØ Gián Ngh¸
ðÕi phu Tr¥n Trung Tá thay mình nhßng sau này tri«u ðình ðã trái ý ông, cØ
Ð² Yên Di làm phø chính và Lý Kinh Tu làm ðª sß. Bà Chiêu Linh Thái h§u
32

V¾i chæ "Giao Chï" ngß¶i Tàu còn quan ni®m ta vçn · trong vòng l® thuµc cüa h÷.

tuy vçn nuôi ý l§p Long Xß· ng nhßng trong tri«u còn nhi«u ngß¶i ðÑng ð¡n
nên vi®c mßu toan phª l§p không thi hành n±i.
Lý Cao Tông l¾n lên thiªu hªt ðÑc tính cao cä cüa mµt ông vua, chï ham
ch½i b¶i sån b¡n, xây dñng cung ði®n khiªn nhân dân phäi phøc d¸ch kh± s· .
Ngoài ra lÕi còn nhæng vi®c mua quan, bán tß¾c, hà hiªp nhûng lÕm ð¬ l¤y
ti«n tiêu vào các chuy®n xa xï. Nåm Trinh Phù thÑ 9 (1184) mi«n Ðông có
cuµc n±i loÕn cüa dân các trÕi Tß và Mông. Nåm thÑ 10 có cuµc n±i loÕn cüa
dân Mán trÕi Viêm. Nåm Thiên tß Gia thøy thÑ 7 (1192) có cuµc n±i loÕn cüa
ngß¶i giáp C± Hoàng · Thanh Hoá. Chiêm Thành cûng luôn luôn cß¾p phá.
Vua quan tö ra b¤t lñc và không ai lo vi®c nß¾c. Các lß½ng th¥n già yªu
chªt d¥n ho£c b¸ b÷n gian n¸nh l¤n áp, cho t¾i nåm Bính Thìn (1208) tÕi Ngh®
An, PhÕm Du n±i lên, chiêu nÕp b÷n vong mÕng mßu ð° ðÕi sñ. Quan Phøng
Ngñ là PhÕm Bïnh Gi ðßþc phái ði ðánh d©p, th¡ng ðßþc quân ngh¸ch, t¸ch
thu cüa cäi và ð¯t phá hªt doanh trÕi cùng c½ s· cüa chúng. Biªt trong tri«u
chï còn nhæng tham quan, ô lÕi, PhÕm Du cho ngß¶i v« kinh mang vàng bÕc
ðút lót vu cho Bïnh Gi ðã làm nhæng ði«u hung bÕo, giªt hÕi lß½ng dân, PhÕm
Du lÕi còn xin v« tri«u khiªu oan.
Vua Cao Tông ßng thu§n ð°ng th¶i cho tri®u Bïnh Gi v« kinh giam lÕi.
Th¤y chü tß¾ng l§p ðßþc công mà m¡c tµi, bµ hÕ cüa Bïnh Gi phçn u¤t ðem
quân vây hãm kinh sß. C¥m ð¥u quân sî cüa Bïnh Gi là Quách B¯c. Møc ðích
cüa h÷ là phá thành cÑu chü tß¾ng. Trß¾c vi®c biªn ðµng này vua Cao Tông
cho giªt luôn Bïnh Gi r°i cùng thái tØ Sam bö kinh thành chÕy lên sông Thao
(Phú Th÷). Sau thái tØ Sam chÕy v« Häi „p vào nß½ng náu · nhà Tr¥n Lý
ngß¶i làng TÑc M£c, huy®n MÛ Lµc, phü Xuân Trß¶ng tïnh Nam Ð¸nh.
Tr¥n Lý là mµt nhà hào phú · ðây kh· i nghi®p b¢ng ngh« ðánh cá và có
uy thª tÕi ð¸a phß½ng. H÷ Tr¥n th¤y trong nß¾c biªn loÕn, có ý lo toan vi®c
l¾n nên thu th§p nhæng kë ðã ði ðánh cß¾p nhi«u n½i. Ðßþc thái tØ v« trú
ngø · nhà mình, Tr¥n r¤t l¤y làm m×ng rÞ. Thái tØ th¤y Tr¥n th¸ con gái Tr¥n
Lý có nhan s¡c bèn l¤y làm vþ r°i phong cho Tr¥n Lý tß¾c Minh Tñ, c§u Tr¥n
th¸ là Tô Trung T× ngß¶i làng Lßu Xá làm Ði®n Ti«n chï huy sÑ. Thanh thª
cüa h÷ Tr¥n nhân ð¤y n±i lên r°i h÷ ðem quân v« d©p loÕn · kinh sß. LoÕn
quân th¤t bÕi, h÷ Tr¥n cho ngß¶i lên Qui Hoá (Phú Th÷) rß¾c Cao Tông tr·
v« cung. Sau Cao Tông cho quân v« ðón Thái tØ · Lßu Xá.
Vua Cao Tông sau nåm biªn loÕn thì m¤t vào tháng 10 nåm Canh Ng÷
(1210), tr¸ vì ðßþc 35 nåm, th÷ 38 tu±i. Nhà Lý t× ð¶i Cao Tông b¡t ð¥u suy
yªu rõ r®t.

VIII. Lý Hu® Tông (1211 - 1225)
Thái TØ Sam tr· v« kinh ðô lên ngôi tÑc là Hu® Tông, Tr¥n Th¸ ðßþc phong
là Nguyên Phi. Lúc này Tr¥n Lý b¸ gi£c cß¾p giªt nhßng con thÑ là Tñ Khánh
vçn n¡m giæ ðßþc binh quy«n. Hu® Tông phong cho Tñ Khánh làm Trung Tín
H¥u, c§u Tñ Khánh là Tô Trung TØ làm Thái Úy Thu§n Lßu Bá, Tr¥n Th×a làm
Nµi Th¸ Phán ThØ. Hu® Tông là mµt ông vua nhu nhßþc luôn b®nh hoÕn, lÕi
không am hi¬u chính tr¸, m÷i vi®c trong tri«u ð«u giao cho anh em chú bác
h÷ Tr¥n quyªt ð¸nh. Vì v§y änh hß· ng cüa h÷ Tr¥n trong tri«u m²i ngày mµt
l¾n khiªn bà Thái H§u sinh nghi. Nåm Quí D§u (1213) bà Thái H§u thß¶ng
dày vò Tr¥n Th¸ luôn. Tñ Khánh ðem quân ðªn kinh ðô xin rß¾c vua ði. Vua
cûng ng¶ Tñ Khánh làm phän r°i giáng Tr¥n Th¸ xu¯ng làm Ngñ Næ. Tñ
Khánh thân ðªn xin l²i. Vua và Thái H§u bö ði LÕng S½n ð¬ ð« phòng sñ b¤t
tr¡c. L¥n næa Tñ Khánh ðªn xin rß¾c vua, vua lÕi ðßa Thái H§u di cß sang
huy®n Bình Hþp. Sau này Thái H§u lÕi ðòi vua bö Tr¥n Th¸, Hu® Tông không
nghe. Thái H§u ð¸nh bö thu¯c ðµc cho Tr¥n Th¸, Hu® Tông phäi san xë bæa
c½m cüa mình cho Tr¥n Th¸ và không xa Tr¥n Th¸ mµt bß¾c. Sau này Thái
H§u bÑc bách quá, Hu® Tông và Tr¥n Th¸ lën tr¯n Thái H§u v« trú · nhà
tß¾ng quân Lê M¸ch · huy®n Yên Duyên r°i cho tìm Tñ Khánh vào ch¥u. T×
ð¤y thª lñc h÷ Tr¥n lÕi mÕnh h½n trß¾c. Nåm Kiªn Gia thÑ 6 Tr¥n Th¸ ðßþc
phong làm Thu§n Trinh Phu Nhân, sau ðßþc tôn làm hoàng h§u. Tñ Khánh
làm Thái Úy Phø Chính cùng Phan Lân t± chÑc quân sñ luy®n t§p quân ðµi,
sØa sang võ b¸. Tháng ChÕp nåm Quý Mùi (1223) Tñ Khánh m¤t, Tr¥n Th×a
ð£c cách thång Phø Qu¯c Thái Úy và em h÷ Tr¥n H§u là Tr¥n Thü Ðµ ðßþc
lînh chÑc Ði®n Ti«n Chï Huy SÑ, mµt ð¸a v¸ quan tr÷ng b§c nh¤t th¶i b¤y gi¶.
Hu® Tông thß¶ng ¯m ðau, ðiên dÕi, rßþu say liên miên su¯t ngày. Tr¥n Thü
Ðµ xét ð¸nh m÷i vi®c tri«u chính. Ngôi sao cüa Thü Ðµ m²i ngày mµt thêm
sáng. Vß½ng quy«n cüa h÷ Lý m²i ngày mµt lu m¶, nh¤t là Tr¥n Thü Ðµ dø
ðßþc Hu® Tông khoác áo hòa thßþng vào tøng kinh, ni®m k® trong chùa Chân
Giáo.
Hu® Tông chï sinh ðßþc hai gái. Ngß¶i ch¸ là Thu§n Thiên Công Chúa ðã
gä cho Tr¥n Li-u, con trß· ng cüa Tr¥n Th×a. Em là Chiêu Thánh Công Chúa
(tên chính là Ph§t Kim) m¾i lên 7 tu±i, ðßþc Hu® Tông yêu d¤u hªt sÑc. Tháng
10 nåm Giáp Thân, Hu® Tông truy«n ngôi cho Chiêu Thánh Công Chúa.

IX. Lý Chiêu Hoàng (1225)
Chiêu Thánh Công Chúa lên ngôi, tÑc là Lý Chiêu Hoàng. Quy«n hành cüa
nhà Lý gi¶ phút này n¢m g÷n trong tay Tr¥n Thü Ðµ, vì Hu® Tông b¸ gÕt hÆn
ra ngoài chính quy«n. Chiêu Hoàng là gái th½ ngây b¤y gi¶ không còn là ði«u
ðáng k¬ cho th¶i cuµc næa.
Chß½ng trình ðem h÷ Tr¥n thay h÷ Lý ðã thi hành ðßþc mµt ph¥n quan
tr÷ng; nay chï còn l¤y hÆn cái ngai vàng cüa h÷ Lý là xong. Thü Ðµ v¯n ðã tß
thông v¾i Thái H§u Tr¥n Th¸ li«n bày cách cho con các quan vào cung h¥u
Chiêu Hoàng. Ðó là d¸p m· l¯i cho Tr¥n Cänh là con Tr¥n Th×a vào nµi ði®n
làm chÑc Chính Thü, mµt v¸ quan m¾i lên 8 tu±i, nhö nh¤t tri«u ðình b¤y gi¶.
Tr¥n H§u làm nµi công nên Thü Ðµ tính ðªn ðâu xong ðªn ðó.
Tháng ChÕp nåm „t D§u (1225) Tr¥n H§u và Thü Ðµ ðÑng ra làm chü hôn
cho Chiêu Hoàng l¤y Tr¥n Cänh, r°i chiªu hÕ giá do tay Thü Ðµ ban b¯ ra.
Ngày 21 tháng 10 nåm „t D§u (1225) Tr¥n Cänh lên ngôi sau khi bän
tuyên ngôn cüa hoàng tri«u bay ra kh¡p thiên hÕ. Các quan l¾n nhö ð«u tö
lòng công phçn nhßng vì thª lñc h÷ Tr¥n quá mÕnh nên h÷ ðành thúc thü.
Qu¥n chúng lßu luyªn ti«n tri«u trong d¸p này có l¶i kh¦u chiªm dß¾i ðây:
Tr¯ng chùa ai ðánh thùng thùng
Cüa chung ai khéo vçy vùng nên riêng.

Ph¥n 3 - Chß½ng 6

Khái Lu§n V« Ph§t Giáo và Vån H÷c Dß¾i Ð¶i Nhà Lý
Nhà Lý c¥m v§n m®nh dân tµc Vi®t Nam trong 216 nåm n¯i tiªp nhau 9
ð¶i, sñ nghi®p ðáng k¬ là vî ðÕi. T× Khúc HÕo d¤y nghi®p ðªn Dß½ng Ðình
Ngh®, Ki«u Công Ti-n, Ngô Quy«n, Ðinh Tiên Hoàng, Lê ÐÕi Hành, n«n tñ
chü cüa dân tµc Vi®t Nam m¾i thành hình nên m÷i quy mô chính tr¸, kinh tª,
quân sñ, vån hóa còn phôi thai, ¤u trî. Nhßng ðªn Lý tri«u ð¶i s¯ng cüa dân
tµc ta bành trß¾ng m²i ngày mµt mÕnh. N«n täng ðã væng ch¡c, các vß½ng
tri«u sau ðã thúc ð¦y dân tµc ði khá xa trên con ðß¶ng tiªn hóa. Chúng tôi xin
k¬ ðây nhæng công vi®c m· mang Ph§t Giáo và vån hóa cüa Lý tri«u ð¬ các
bÕn ð÷c có mµt ý ni®m t±ng quát v« mµt giai- ðoÕn trß· ng thành cüa nß¾c
nhà trß¾c ðây ngót 10 thª kÖ.
A) Ai ai cûng hi¬u r¢ng Lý Thái T± xu¤t thân · ch¯n khói hß½ng, r°i t× ch²
Ph§t Ðài Ngài bß¾c lên sân kh¤u chính tr¸. Vi®c trß¾c nh¤t cüa Ngài là m·
mang và ð£c bi®t ßu ðãi ðÕo Ph§t. Ngài bö ra 2 vÕn quan ti«n ð¬ dñng 8 ngôi
chùa · phü Thiên ÐÑc thuµc tïnh B¡c Ninh, là trú quán xßa kia cüa Ngài.
Trong và ngoài thành Thång Long l¥n lßþt n±i lên 9 ngôi chùa (trong 2 ngoài
7) không k¬ là chùa Chân Giáo mà Ngài thß¶ng m¶i sß ðªn tøng ni®m. Ngài
phái Nguy-n ÐÕo Thành sang T¯ng xin kinh Tam TÕng. Ngài lÕi ð£t phøc s¡c
cho tång ðÕo, ðµ cho chß tång trong nß¾c. Các tri«u ðÕi sau vçn tiªp tøc vi®c
tôn sùng Ph§t Giáo.
Vua Thái Tông cho l§p chùa Diên Hñu (tÑc chùa Mµt Cµt) · thôn Thanh
Häo. Chùa này theo mµt l¯i kiªn trúc ð£c bi®t là xây trên mµt chiªc cµt l¾n ·
giæa mµt chiªc h° nhö luôn luôn có nß¾c bên cÕnh s· Canh Nông và vß¶n
Bách Thäo Hà Nµi. Nhßng chùa này ðã b¸ phá hüy trß¾c vi®c thay ð±i chính
quy«n tÕi B¡c Vi®t cu¯i nåm 1954.
Vua Thánh Tông xây tháp Bäo Thiên cao 12 t¥ng, t¯n 12000 cân ð°ng ð¬
ðúc mµt chiªc chuông l¾n (H°ng Chung).
Vua Nhân Tông lÕi xúc tiªn phong trào Ph§t Giáo mÕnh h½n næa. Ngài ðã
cho dñng riêng v« ph¥n Ngài h½n 100 ngôi chùa kh¡p trong nß¾c, · nhæng
n½i danh lam th¡ng cänh, và chia làm ba hÕng ðÕi, trung, ti¬u. Ngài cho ð¤t
ruµng tam bäo ð¬ nuôi sß, l¤y hoa lþi cung Ñng vào vi®c ðèn nhang. Ngài
phong cho ông Khô Ð¥u là mµt v¸ cao tång ð¶i b¤y gi¶ chÑc Qu¯c Sß. M²i
khi có vi®c quan h®, Ngài thß¶ng lui t¾i ð¬ bàn höi.

Xem trên ðây chúng ta cäm th¤y hai nhà Ðinh, Lê m¾i chï có nghiêng v«
Thích ÐÕo, nhßng v¾i Lý tri«u không khí Ph§t Giáo ðã tràn ng§p t× cung ði®n
ra t¾i dân dã. R°i cái không khí thi«n môn lan cä vào khu vñc vån h÷c næa.
Vua Nhân Tông ð£t ra phép thi tam trß¶ng ð¬ kén nhæng ngß¶i minh kinh,
bác h÷c. Nhæng ai là nho sî ð«u phäi nghiên cÑu và ði sâu vào Ph§t h÷c trß¾c
khi bß¾c ra hoÕn lµ.
Nåm 1070 vua Thánh Tông ðã l§p Vån Miªu · thành Thång Long (tÑc
Giám · bên thành Hà Nµi bây gi¶) ð¬ th¶ ðÑc Kh±ng TØ và các tiên hi«n, vì
nhà vua, ngoài Ph§t Giáo cûng r¤t tôn sùng Nho Giáo. T¤t nhiên v« thu· ðó,
ai ðã lo khai hóa dân trí ð«u phäi m· mang, c± ðµng cho Nho Giáo là cån
bän cüa n«n vån h÷c b¤y gi¶. Ph§t Giáo và Nho Giáo ð¥n d¥n ðã chen vai
thích cánh v¾i nhau. Lão Giáo cûng xu¤t hi®n và giành ph¥n änh hß· ng cho
nên ðªn nåm 1311 dß¾i tr¶i Vi®t Nam, Nho - Ph§t - Lão ðã thành thª "ba
chân vÕc" nhßng không có sñ xung ðµt giæa các giáo thuyªt này. Ði«u k¬ trên
ðã ðßþc minh chÑng do chß½ng trình khoa cØ dß¾i ð¶i vua Lý Anh Tông.
Ngay t× b¤y gi¶, ngß¶i ta ðã g÷i là thi tam giáo, nghîa là nhæng nhân tài cüa
ba gi¾i ð«u ðßþc bän tri«u tr÷ng døng ngang nhau (ðªn ð¶i Lê Thánh Tông thì
Nho Giáo có änh hß· ng nhi«u h½n cä, và Ph§t, Lão dß¶ng nhß ðã ðÑng
ng×ng lÕi).
Vån h÷c ð¶i Lý ðªn ð¶i vua Thái Tông nh§p cäng ðßþc mµt thÑ m¾i lÕ. Ðó
là môn ca và ði®u múa Chiêm Thành. Nguyên nåm 1044 vua Lý Thái Tông ði
ðánh Chiêm Thành th¡ng tr§n tr· v« ðem ðßþc mµt s¯ cung nhân Chiêm là
nhæng kÛ næ chuyên ca ði®u Tây Thiên Khúc. Các cung nhân Vi®t Nam ít lâu
sau cûng ðßþc h÷c t§p ði®u múa và l¶i ca ðó.
Tháng 8 nåm Chß½ng Thánh Gia Khánh (1060) vua Lý Thánh Tông cho
truy«n bá khúc nhÕc và âm ði®u theo nh¸p gõ, nh¸p tr¯ng cüa Chiêm Thành
cho nhÕc công hát theo.
V¾i th¶i gian khúc ca Chiêm Thành b¸ Vi®t hóa tuy vçn ðÑng riêng mµt l¯i,
giæ nguyên v©n bän s¡c. Nåm Trinh Phù thÑ 17 (1193) Lý Cao Tông sai nhÕc
công chª khúc nhÕc g÷i là Chiêm Thành Âm. Ðªn nay l¶i ca thª nào không
th¤y có ghi chép chï th¤y sØ nói r¢ng khúc nhÕc này ai oán, não nùng, khiªn
ngß¶i nghe phäi ng§m ngùi sa l®. Ði®u Nam Ai, Nam Bình mà ngß¶i Huª cüa
chúng ta hay ca có l¨ ðã thoát thai · khúc nhÕc Chiêm Thành.33
Nhæng tác ph¦m vån h÷c dß¾i Lý Tri«u cûng sän xu¤t khá nhi«u. Nåm
1027 ð¶i Lý Thái T± nåm thÑ 17 có soÕn ðßþc cu¯n "Hoàng Tri«u Ng÷c
Ði®p" là mµt bµ sách chép các m®nh l®nh, t× cáo và niên phä cüa hoàng gia.
Theo ý chúng tôi, khúc ca Chiêm Thành ð¥y ai oán là vì m¯i h¶n bÕi tr§n nhi«u phen v¾i
ngß¶i Vi®t và trß¾c ðây v¾i ngß¶i Hán.
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Nåm 1412 vua Lý Thánh Tông sai quan Trung Thß lña theo th¶i thª và dân
trí ð£t ra bµ "Hình Thß" chia ra t×ng môn, t×ng loÕi, t×ng ði«u và t×ng khoän.
Khoäng nåm Thiên Thành (1028 1033) ð¶i Lý Thái Tông có cu¯n " Bí Thß "
ð¸nh rõ các thë l® tru¤t trác trong ngÕch quan lÕi.
Nåm 1148 vua Lý Anh Tông mu¯n biªt dân tình ðau kh± thª nào và ðß¶ng
l¯i g¥n xa trong nß¾c bèn ði tu¥n thüy bµ r°i cho v¨ thª núi, sông, ð°ng, bãi,
ghi chép phong cänh và ph¦m v§t. Vì v§y có cu¯n "Nam B¡c phiên gi¾i ð¸a
ð°" ra ð¶i, và vi®c tr¸ dân cûng canh cäi ðßþc nhi«u ði«u ðáng k¬.
Ngoài các cu¯n sách trên ðây ta còn th¤y nhæng bài minh ký, kh¡c vào
chuông ð°ng, bia ðá r¤t mÕnh m¨, cÑng cáp.
B) V« Vi®t vån không th¤y sØ sách ghi chép gì, nhßng ðã th¤y l¯i ca trù
phôi thai t× ð¶i nhà Lý. Tháng 8 nåm Thu§n Thiên thÑ 16 ð¶i Lý Thái T±
(1025) con nhà xß¾ng ca g÷i là quän giáp, sau này kêu là ðào nß½ng, do ðó
mµt cô gái h÷ Ðào ðã n±i danh thu· ðó. Nhß v§y ta có th¬ ch¡c r¢ng l¯i hát
Ä ðào xu¤t hi®n t× tri«u Lý và bài hát ðã do các vån nhân ð¶i b¤y gi¶ ð£t ra
ð¬ tiêu khi¬n mµt cách thanh tao. Tiªc r¢ng nhæng bài hát Ä ðào ðªn nay
cûng th¤t tán, ta không còn ð¬ làm sØ li®u. Thêm vào l¯i hát Ä ðào có l¯i vån
"løc bát và løc bát gián th¤t" cûng là mµt ð£c ði¬m cüa vån chß½ng Vi®t Nam.
B¤y gi¶ lÕi xu¤t hi®n cä nhæng câu ca dao. ÐÕi khái m¤y câu dß¾i ðây
ðßþc ngß¶i ta coi thuµc v« tri«u Lý:
"Ðem chuông ði ðánh nß¾c ngß¶i
ChÆng kêu cûng ðánh vài h°i l¤y danh"
là câu khen Lý Thß¶ng Ki®t ðem quân ðánh ba châu Khâm, Liêm, Ung cüa
Tàu.
"M· mang34, mang chÕy lên r×ng,
Ta hay mang chÕy ta ð×ng m· mang"
Câu này có ý chª nhÕo Lý Thái Tông thä Nùng Trí Cao v« r×ng. Ngoài ra
qu¯c vån ð¶i Lý không th¤y chiªu thêm ánh sáng nào næa. Phäi chång vì
thu· ðó ngß¶i ta mê say ðÕo Ph§t, nên chï nghiên cÑu các môn cao thâm,
huy«n di®u cüa ngoÕi gi¾i mà thôi?
Ðªn ð¶i vua Lý Thái Tông l¯i hát xß¾ng d¥n d¥n th¸nh hành. Nåm Kiªn
Phù Hæu ÐÕo thÑ 3 (1041), 100 ngß¶i nhÕc kÛ ðßþc tuy¬n vào cung ðü rõ
b¤y gi¶ ðã có nhi«u ngß¶i làm ngh« xß¾ng ca.
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Mang là con hß½u, con hoãng

Và ngh« hát xß¾ng b¤y gi¶ tuy chÆng là ðµng lñc chính cüa qu¯c vån
nhßng ít nh¤t nó cûng ðã d÷n ðß¶ng cho l¯i thi, phú, nôm t× ð¶i Tr¥n ðªn
các tri«u ðÕi sau này.
Ð¬ kªt lu§n chúng ta có th¬ công nh§n vào ð¶i Lý vån h÷c b¡t ð¥u khä
quan. Tính cách vån chß½ng b¤y gi¶ có vë ði«m ðÕm, ung dung, phóng
khoáng và hùng mÕnh do änh hß· ng mµt th¶i gian ðµc l§p khá dài và cûng
do nhi«u giai ðoÕn th¡ng cß¶ng lân, bÕi ngoÕi ð¸ch. Thêm vào ðó là cái
không khí thi«n môn b· i Ph§t giáo b¤y gi¶ phát ðÕt nh¤t, Nho giáo và thi cØ
chßa th¸nh. Có ði«u ðáng chú ý là các nhà vån h÷c thß¶ng là nhæng v¸ cao
tång ho£c b¸ änh hß· ng cüa Ph§t Giáo nên ßa ðÑng ngoài vòng gió bøi. Tóm
lÕi vån h÷c ð¶i Lý ðßþm hai màu s¡c: màu s¡c qu¯c gia và màu s¡c Ph§t
Giáo. Th§t là mµt trÕng thái hªt sÑc ð£c bi®t.

Ph¥n 3 - Chß½ng 7
Nhà Tr¥n (1225-1413)
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Nhà Ti«n Tr¥n
Tr¥n Thái Tông (1225-1258) Tr¥n Thánh Tông (1258-1278)
Tr¥n Nhân Tông (1279-1293) Tr¥n Anh Tông (1293-1314)
Tr¥n Minh Tông (1314-1329) Tr¥n Hiªn Tông (1329-1341)
Tr¥n Dø Tông (1341-1369)

Tr¥n Ngh® Tông (1370-1372)

Tr¥n Du® Tông (1372-1377) Tr¥n Phª Ðª (1377-1388)
Tr¥n Thu§n Tông (1388-1398)

Nhà H§u Tr¥n
Giän Ð¸nh Ðª (1407-1409)

Tr¥n Quý Khoách (1409-1413)

I. Tr¥n Thái Tông (1225-1258)
1- Tàn Sát H÷ Lý.
Lý Hu® Tông và Chiêu Hoàng tuy b¸ gÕt ra ngoài l« sân kh¤u chính tr¸ thu·
ðó và m£c d¥u Tr¥n Cänh ðã lên ngôi. Thü Ðµ vçn còn th¡c m¡c. Mu¯n cho
ð¸a v¸ cüa dòng h÷ mình hoàn toàn væng ch¡c, Thü Ðµ li«n lo tiêu di®t hªt
thäy dòng gi¯ng cüa nhà Lý. Tr¥n Thái Tông m¾i lên 8 tu±i nên gi¶ ðây Thü
Ðµ ðóng vai chúa t¬ trong nß¾c v¾i chÑc Thái Sß Th¯ng qu¯c Hành quân
chinh Thäo sÑ. M£c d¥u xu¤t thân không phäi là kë có cån bän h÷c thÑc uyên
bác, nhßng Thü Ðµ thông minh l²i lÕc phi thß¶ng, Thü Ðµ lÕi có tính r¤t
cß½ng quyªt ð¬ làm nhæng vi®c tàn ác kinh thiên ðµng ð¸a nªu c¥n.

Mµt hôm Thü Ðµ ði qua chùa Chân Giáo th¤y Hu® Tông ðang ng°i nh± cö
li«n nói mµt câu: "nh± cö phäi nh± cä r- cái cüa nó ði!"
Hu® Tông li«n ðÑng d§y ðáp: "Nhà ngß½i nói thª ta ðü hi¬u l¡m r°i". Sau
m¤y hôm Thü Ðµ cho m¶i Hu® Tông. Hu® Tông biªt ý li«n vào nhà trong th¡t
c±. Thü Ðµ ðßþc tin ðem các quan tri«u th¥n vào tª khóc r°i ðem höa táng và
chôn tÕi tháp Bäo Quang.
Nåm Nhâm Thìn (1232) trong d¸p các tông th¤t nhà Lý làm l- tª tiên h§u
nhà Lý · thôn Thái Ðß¶ng (làng Hòa Lâm, huy®n Ðông Ngàn, tïnh B¡c Ninh)
Thü Ðµ cho ðào h¥m làm nhà lá · trên. Khi các tông th¤t nhà Lý vào l-, Thü
Ðµ cho ðánh s§p cä xu¯ng h¯. Thü Ðµ cho chôn s¯ng hªt. Sau ðó nhân ông
t± h÷ Tr¥n tên là Lý, Thü Ðµ hÕ l®nh trong nß¾c ai h÷ Lý ð«u phäi cä ra h÷
Nguy-n, møc ðích xóa hÆn h÷ Lý trong ký Ñc cüa dân chúng và h§u thª.

2- Ðäo Lµn Nhân Luân
Chiêu Thánh l¤y Tr¥n Thái Tông 12 nåm vçn không có con, Thü Ðµ li«n
b¡t Thái Tông bö, giáng xu¯ng làm công chúa r°i ðem ch¸ bà Chiêu Thánh
tÑc là vþ Tr¥n Li-u vào cung làm hoàng h§u vì bà này ðang có mang ba tháng
do ý mu¯n giæ væng cái ngai vàng v×a cß¾p ðßþc.
Thü Ðµ xa h½n næa nên xß¾ng thuyªt: Trai gái h÷ Tr¥n l¤y lçn nhau. R°i
Thü Ðµ thi hành ý tß· ng này trß¾c nh¤t, b¢ng sñ kªt duyên v¾i Thái h§u Tr¥n
Th¸, vþ Lý Hu® Tông, ch¸ h÷ cüa Thü Ðµ khi ðó ðã giáng xu¯ng làm Thiên
Cñc công chúa. Ðây là mµt vi®c loÕn luân t× c± ðªn kim chßa h« có, nhßng
nó có mµt cái lþi ch¡c ch¡n (tß½ng ð¯i) là tránh ðßþc cái nÕn thoán ngh¸ch
cüa ngoÕi thích. Tr¥n Li-u u¤t Ñc không ch¸u ðßþc ðem quân làm loÕn nhßng
không n±i, r°i nhân khi Thái Tông ngñ thuy«n ði ch½i, Tr¥n Li-u giä làm
ngß¶i ðánh cá lén ðªn thuy«n ngñ tÕ tµi. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Thü
Ðµ rút gß½m ð¸nh chém Tr¥n Li-u. Vua Thái Tông hªt sÑc cän ngån m¾i xong.
Sau Thái Tông c¡t ð¤t Yên Phø, Yên Dß½ng, Yên S½n, Yên B¢ng (thuµc Ðông
Tri«u, phü Kinh Môn, tïnh Häi Dß½ng) làm thái ¤p cho Tr¥n Li-u và phong
làm An Sinh vß½ng.
V« ph¥n vua Thái Tông ð¯i v¾i sñ áp chª cüa Tr¥n Thü Ðµ cûng ðau kh±.
Mµt ðêm ngài bö kinh thành tr¯n ði · chùa Phù Vân, trên núi Yên TØ (huy®n
Yên Hßng, tïnh Quäng Yên). Thü Ðµ ðem các quan ði ðón v« tri«u, Thái Tông
không ch¸u v« tuyên b¯ r¢ng mình còn ít tu±i không kham ðßþc vi®c l¾n và
yêu c¥u tri«u ðình tìm ngß¶i xÑng ðáng thay Ngài.
Thü Ðµ li«n bäo các quan: Hoàng thßþng · ðâu thì tri«u ðình · ðó r°i
truy«n lo li®u xây dñng cung ði®n. Thßþng T÷a chùa Phú Vân phäi vào kêu
nài Thái Tông m¾i ch¸u xa giá v« kinh.

3- Vi®c Ðánh D©p Trong Nß¾c
Vi®c h÷ Tr¥n cß¾p ngai vàng cüa h÷ Lý, giªt tróc con cháu nhà Lý, thay
b§c ð±i ngôi mµt dòng h÷ ðã tr¸ vì 216 nåm và ðã làm nhi«u công ½n cho ð¤t
nß¾c, ðäo lôn nhân luân phong hóa không khöi gây nên mµt cuµc khüng
hoäng chính tr¸ l¾n trong giai ðoÕn ð¥u tiên. Sî phu trong nß¾c có mµt phän
Ñng khá mÕnh và · các n½i dân dã cûng có nhi«u sñ xôn xao. R°i nhi«u cuµc
phiªn loÕn ðã bùng ra. Nhßng phäi công b¢ng mà nh§n r¢ng nhân tâm b¡t
ð¥u r¯i ren k¬ t× m¤y ông vua b¤t lñc cu¯i cùng cüa h÷ Lý, (ð¶i vua Cao Tông
tr· ði). Gi£c cß¾p n±i lên b¯n phß½ng. TÕi Qu¯c Oai thuµc tïnh S½n Tây có
quân Mß¶ng, tÕi H°ng Châu có Ðoàn Thßþng chiªm ð¤t Ðß¶ng Hào, · B¡c
Giang có Nguy-n Nµn. Cä hai ð«u là cñu th¥n cüa nhà Lý cûng xßng vß½ng
ch¯ng lÕi tân tri«u, hùng cÑ m²i ngß¶i mµt n½i và thu hút ðßþc mµt ph¥n
ðáng k¬ nhân tâm trong nß¾c; nên thª lñc cüa h÷ ðã làm cho Tr¥n tri«u phäi
lo l¡ng.
Thü Ðµ ðem quân d©p b÷n Mß¶ng xong li«n m· cuµc giänh hòa chia ð¤t
cho Ðoàn Thßþng và Nguy-n Nµn. T¤t nhiên ðây chï là mµt giäi pháp tÕm
th¶i trong khi Thü Ðµ xét chßa nên ho£c chßa th¬ l¤y võ lñc ð¬ ðàn áp hai v¸
thü lînh ð¯i l§p ho£c lúc ¤y tình thª chßa ðßþc thu§n ti®n. Chúng ta có th¬ tin
nhß v§y vì con ngß¶i dám cß½ng quyªt ch¯ng quân Mông C± sau này lÕi n¡m
ph¥n toàn th¡ng nhß Tr¥n Thü Ðµ và con cháu h÷ Tr¥n có hùng tài ðäm lßþc
ðâu có th¬ cùng ðÑng chung mãi mµt cõi v¾i Ðoàn Thßþng và Nguy-n Nµn.
Ho£c giä Thü Ðµ e dè cái tiêu bài chính nghîa "Phù Lý di®t Tr¥n" cüa hai
ngß¶i này ðang có hi®u lñc thao túng nhân tâm thì vi®c chia ð¤t giäng hòa
cûng là mµt kª sách ðánh ð± cái chiêu bài trên ðây cüa hai h÷ Ðoàn,
Nguy-n?
Nåm M§u Tí (1228) giæa Ðoàn Thßþng và Nguy-n Nµn có sñ xung ðµt.
Nguy-n Nµn ðánh bÕi Ðoàn Thßþng chiªm ð¤t Ðß¶n Hào nhßng m¤y tháng
sau Nguy-n Nµn v¡n s¯, thª là cái ðinh c¡m vào m¡t h÷ Tr¥n tñ nhiên r¾t
xu¯ng. Vi®c th¯ng nh¤t và an ninh m¤y tháng sau lÕi ðßþc nhß trß¾c.
Tr× ðßþc m÷i m¯i loÕn, Thü Ðµ cûng theo tøc nhà Lý h¢ng nåm có cuµc
hµi th« tÕi ð«n Ðông C± vào ngày mùng 3 tháng 4.

4- Nhæng Công Cuµc Cäi Cách
Nåm Nhâm D¥n (1242) mu¯n thi hành chính sách c§n dân và thân dân,
nhà vua và các quan phäi c¥n tiªp xúc luôn luôn v¾i ðÕi chúng và phäi s¯ng
mµt ð¶i s¯ng hoàn toàn nhß h÷; Thü Ðµ nghî v§y li«n t± chÑc m²i làng thành
mµt nß¾c nhö ð¬ ti®n vi®c cai tr¸. — m²i làng có quan cüa nhà vua b± v« cai
tr¸, nên có công ðß¶ng ð¬ làm vi®c. Vì thª làng nào cûng th¬ theo Công quán
bên Tàu xây dñng mµt nóc ðình. Ðình phäi l§p bên các lµ chia ra ðoän ðình

(5 d§m có mµt cái) và tràng ðình (10 d§m có mµt cái) cùng mµt ki¬u hình
vuông, nóc có 4 mái u¯n cong, góc kiªn thiªt ch¡c ch¡n, tß¶ng gÕch mái
ngói, các ngß¶i dân s· tÕi c¡t ra phøc d¸ch. Nhæng khi vua quan hay quý
khách vãng lai ho£c lßu trú, ngß¶i trông nom là ðình trß· ng có ph§n sñ canh
phòng ngån ng×a trµm cß¾p, lo li®u vi®c ån u¯ng d¥u ðèn. Ð¬ ð«n bù vào
công khó nh÷c, ðình trß· ng ðßþc quy«n sai phái, tr×ng tr¸ dân ðình trong
vòng 10 d§m, c¥y ruµng công hay hß· ng lß½ng b±ng và ph¦m tr§t.
Thü Ðµ chia nß¾c Nam làm 12 lµ (tïnh). M²i lµ có nhi«u xã. Các quan tÑ
ngû ph¦m tr· lên xung chÑc ÐÕi tß xã, ngû ph¦m tr· xu¯ng xung chÑc Ti¬u
tß xã có nhi®m vø luôn luôn trñc tiªp v¾i dân chúng. (ChÑc này có th¬ ví nhß
tri phü, tri huy®n b¤y gi¶). Các quan ÐÕi, Ti¬u tß xã ð«u · dß¾i quy«n Chánh
phó An phü sÑ. M²i xã có xã quan cai tr¸ là xã chánh hay xã giám (lý, phó
trß· ng hay xã üy hi®n th¶i).
Ð¬ ki¬m tra dân s¯ toàn qu¯c, Tr¥n Thü Ðµ ð£t ra s± trß¾ng t¸ch mà ð¶i Lý
ðã làm. Phàm m²i làng có bao nhiêu ngß¶i ði làm quan vån, võ, thß lÕi, lính
tráng, hoàng nam, lung lão, tàn t§t, ngß¶i ðªn ngø cß hay xiêu bÕt t¾i làng.
Dân gian phân ra t×ng hÕng con trai t× 18 tu±i thuµc ti¬u hoàng nam, t× 20
tu±i thuµc ðÕi hoàng nam, ngß¶i t× 60 tu±i thì vào lão hÕng hªt th¦y ð«u vào
danh sách trong s± trß¾ng t¸ch. Phép này thi hành t× nåm 1228 do vua Thái
Tông sai quan vào Thanh Hóa làm lÕi s± trß¾ng t¸ch.
S± trß¾ng t¸ch lÕi còn mµt công døng b§c nh¤t trong nhæng d¸p m· mang
quân sñ ho£c t±ng ðµng viên dân chúng khi có xâm lång ngoài vi®c ki¬m soát
nhân dân v« m£t chính tr¸ và thuª khóa · m²i Lµ.
Mß¶i hai lµ dß¾i ð¶i nhà Tr¥n là: Thiên Trß¶ng, Long Hßng, Qu¯c Oai,
B¡c Giang, Häi Ðông, Trß¶ng Yên, Kiªn Xß½ng, H°ng Khoát, Thanh Hóa,
Hoàng Giang và Di-n Châu.
Tr× các lµ ra còn có mµt s¯ phü, châu, tr¤n · ngoài khu vñc Trung Châu
nhß Tân Bình, Ngh® An, Thái Nguyên và LÕng Giang (LÕng S½n). — các n½i
biên vi-n thì có TrÕi. Ð½n v¸ dß¾i cùng là xã và sách (sách tÑc là thôn theo
Cß½ng Møc, tß· ng phäi nên giäi thích rõ sách là làng M÷i thì ðúng h½n do
trình ðµ tiªn hóa còn th¤p kém).
Chính th¬ dß¾i ð¶i Tr¥n có tính cách phong kiªn tri®t ð¬. ÐÑng ð¥u thang
giai c¤p trong xã hµi là Thiên TØ. Dß¾i là các vß½ng h¥u, quan lÕi r°i ðªn thÑ
dân. Cùng t¯t là nô, tì và hoành. Hoành là hÕng ngß¶i b¸ tµi ð°, b¸ li®t làm nô
l®.
Khi Thái TØ ðã có nång lñc làm vi®c thì ðßþc vua cha nhß¶ng ngôi. Vua
cha lên làm Thßþng hoàng. Ðây là mµt sñ khôn ngoan vì Thái TØ c¥n phäi
träi qua mµt giai ðoÕn t§p sñ vi®c quân qu¯c cho quen, nhßng Thßþng hoàng
vçn ðóng vai th¦m ð¸nh hay quyªt ð¸nh nhæng vi®c tr÷ng ðÕi. Còn mµt ði«u

lþi næa là vi®c nhß¶ng ngôi khi vua cha còn s¯ng tránh ðßþc sñ tranh giành
giæa các hoàng tØ thß¶ng ðã sinh ra nhi«u m¯i loÕn r¤t là tai hÕi. Thßþng
hoàng g÷i vua con là quan gia. Nhân dân g÷i vua là qu¯c gia.
Tß¾c phong thì có ÐÕi vß½ng, Vß½ng, Qu¯c công, Công và H¥u... ph¥n
nhi«u là các tông th¤t.
Thái ¤p thì có An phø, An dß½ng, An sinh, An bang.
Vi®c quan chª nß¾c ta qua ð¶i Tr¥n cûng sØa ð±i lÕi. Vån võ ðÕi th¥n có:
Tam Công, Tam Thiªu, Thái Úy, Tß Mã, Tß Ð°, Tß Không. T¬ Tß¾ng thì có Tä
hæu tß¾ng qu¯c, Thü tß¾ng, Tham tri.Vån giai nµi chÑc các bµ thì có: Thßþng
thß, Th¸ lang, Lang trung, Viên ngoÕi, Ngñ sØ v.v... NgoÕi chÑc (quan các lµ)
có An phü sÑ, Tri phü, Thông phán, Thiêm phán v.v...
Võ giai nµi chÑc có: Phiêu kÜ thßþng tß¾ng quân, C¤m v® thßþng tß¾ng
quân, Kim ngô ðÕi tß¾ng quân, Võ v® ðÕi tß¾ng quân, Phó ðô tß¾ng quân
v.v... NgoÕi chÑc có: Kinh lßþc sÑ, Phòng ngñ sÑ, Thü ngñ sÑ, Quan sát sÑ,
Ðô hµ, Ðô th¯ng, T±ng quän v.v...
Vi®c thång chÑc theo niên hÕn sau ðây: Mß¶i nåm lên mµt hàm, Mß¶i låm
nåm lên mµt chÑc.
Ðáng chú ý mµt ði«u là v« ð¶i Tr¥n quan lÕi r¤t nhi«u, nhßng vua quan r¤t
thân m§t v¾i nhau. Nhæng lúc có ti®c vui, u¯ng rßþu xong vua quan d¡t tay
nhau múa hát, n¢m ngü chung giß¶ng gác chân lên nhau không giæ l- phép
nhß các ð¶i sau.
Ngß¶i có quan tß¾c mà con cháu ðßþc th×a ¤m thì con cháu m¾i ðßþc
làm quan. Ngß¶i giàu có mà không có quan tß¾c thì ð¶i ¤y qua ð¶i khác cÑ
phäi làm lính. Chª ðµ này (con nhà lính không bao gi¶ ðßþc vào sî ð°) t°n tÕi
mãi ðªn ð¶i Ðª Hi¬n (1377-1388).

5. Vi®c Binh Chª và Lñc Lßþng Quân Ðµi Ð¶i Tr¥n S½
Nhà Tr¥n ð¬ lÕi trong sØ sách chÆng nhæng cüa nß¾c nhà mà cüa Thª gi¾i
næa, mµt chiªn công vô cùng oanh li®t ð¥u thª kÖ thÑ 13, v§y t± chÑc quân
sñ cüa Tr¥n tri«u thª nào ta c¥n phäi tìm hi¬u rõ r®t.
Theo Toàn Thß quy¬n 5, Cß½ng Møc quy¬n 6, tháng ba nåm KÖ Hþi (1245)
có vi®c tuy¬n trai tráng làm binh lính chia làm ba hÕng: thßþng, trung, hÕ.
Tháng hai nåm Bính Ng÷ (1246) ch÷n ngß¶i cho vào quân TÑ Thiên, quân TÑ
Thánh, quân TÑ Th¥n, các quân này ð«u là Túc v® binh g°m quân Thiên
thuµc, quânThánh ðÑc và quân Th¥n sách. Chæ TÑ (4) ch¡c là m²i quân chia
ra 4 v®. V® là thª nào sØ cû không chép rõ. Tháng hai nåm Tân SØu (1247)
tri«u ðình l¤y ngß¶i khöe mÕnh và biªt võ ngh® sung vào Thßþng ðô túc v®.

TÕi các lµ Thiên Trß¶ng (nay là phü Xuân Trß¶ng thuµc Nam Ð¸nh, quê
hß½ng h÷ Tr¥n) và Long Hßng có l§p quân Nµi thiên thuµc, quân Thiên
Cß½ng, quân Chß½ng Thánh, quân Cüng th¥n. Các lµ H°ng (nay là Häi
Dß½ng), Khoái (Hßng Yên) có l§p quân Tä Thánh ðÑc và Hæu Thánh ðÑc
b¢ng trai tráng ð¸a phß½ng. Các lµ Trß¶ng Yên (nay thuµc Ninh Bình) Kiªn
Xß½ng (nay thuµc Thái Bình), ð£t làm quân Thánh ÐÑc, quân Th¥n Sách. Còn
thì sung làm quân C¤m V® chia ra ba b§c nh§p vào ðµi trÕo nhi (thüy quân).
Tháng hai nåm Tân D§u (1261) có vi®c tuy¬n binh · các lµ. Ngß¶i khöe
cho làm lính, còn thì sung vào làm s¡c d¸ch · các sänh, viên, cøc và làm ðµi
tuy¬n phong · các lµ, phü, huy®n (Cß½ng møc quy¬n 7, t¶ 1b).
Tháng tám, nåm Ðinh Mão (1267) quân lính chia ra nhß sau:
Quân có 30 Ðô. M²i Ðô có 80 ngß¶i tuy¬n trong h÷ tông th¤t l¤y ngß¶i
hi¬u binh pháp, võ ngh® chï huy.
LÕi có quân TÑ Xß½ng là nhæng lính chuyên canh gác b¯n cØa thành thay
ð±i nhau. ThÑ quân này ð¯i v¾i các quân trên kia không quan h® b¢ng.
Các ngÕch quân chia làm thân quân, du quân và vß½ng h¥u gia ð°ng.
Thân quân có: 1) Thánh dñc ðô. 2) Th¥n dñc ðô. 3) Long dñc ðô. 4) H±
dñc ðô. 5) Phøng nha quan chÑc lang. (T× ðây tr· lên ð«u có tä hæu có nghîa
là b¯n Ðô và m²I Lang ð«u có tä hæu. Ví dø: Tä thánh dñc ðô, hæu thánh dñc
ðô v.v...)
Du quân có: 1) Thiªt lâm ðô. 2) Thiªt hÕm ðô. 3) Hùng h± ðô. 4) Vû an ðô.
Vß½ng h¥u gia ð°ng có: 1) Toàn h¥u ðô. 2) Dßþc ðông ðô. 3) S½n liêu ðô
v.v...
S¯ lßþng quân nhà Tr¥n lúc thß¶ng không có t¾i 10 vÕn, nhßng khoäng
niên hi®u Thi®u Bäo (1279-1284) vì có cuµc chiªn tranh tñ v® nên quân s¯
lên t¾i hai mß½i vÕn (200000). Ðây là s¯ quân ðµng viên · các lµ Ðông,
Nam. Quân Thanh Ngh® chßa h« tuy¬n døng ðªn.35
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Theo ý chúng tôi nhà Tr¥n có dñ b¸ t±ng ðµng viên nhßng chßa h« làm vi®c này cho nên
Tr¥n Nhân Tông ðã có câu:
C¯i kê cßu sñ, quân tß ký,
Hoan, Di-n do t°n th§p vÕn binh
nghîa là Câu Ti-n xßa kia thua Ngô còn lÕi nåm ngàn giáp, thuçn trú ð¥u · C¯i Kê, thª mà
sau còn khôi phøc ðßþc giang s½n, tiêu di®t ðßþc ð¸ch qu¯c, hu¯ng h° ta còn mß¶i vÕn quân
Thanh Ngh® chßa g÷i t¾i.

Binh phøc th¶i b¤y gi¶ thª nào không th¤y sØ chép chï biªt r¢ng quân sî
ðß½ng th¶i ð«u có ðµi nón, cån cÑ vào ðÕo quân cüa Tr¥n Khánh Dß · Vân
Ð°n có ðµi nón Ma lôi.
Ðáng chú ý mµt ði«u là trong th¶i nhà Tr¥n các vß½ng h¥u ðßþc phép mµ
dân gian làm lính nên nåm Quý Mùi (1283) các vß½ng Qu¯c Hiªn, Qu¯c
Täng ... ðã huy ðµng các dân B¢ng Hà (thuµc tïnh Häi Dß½ng), Na S¥m
(thuµc LÕng S½n), An Sinh, Long Nhãn (ð¶i Lê ð±i là Phßþng Nhãn) ðªn h÷p
· VÕn Kiªp.
ÐÑng ð¥u bµ chï huy là "Tiªt chª" cûng chÑc nhß T±ng tß l®nh ngày này,
toàn quy«n ði«u ðµng thüy løc chß quân. C¤p tß¾ng chï huy các Quân và Ðô
phäi là ngß¶i trong h÷ Tr¥n và tinh thông võ ngh®m chiªn lßþc. Các tß¾ng
quân thì có Phiêu kÜ tß¾ng quân là chÑc riêng phong cho các hoàng tØ.
KÖ lu§t r¤t nghiêm: Kë nào ðào ngû s¨ phäi ch£t ngón chân. Nªu tái phÕm
kë ðó s¨ b¸ voi giày.
V« tuª b±ng chï có quân túc v® ðßþc hß· ng, còn quân các ðÕo khác thì
khi yên ±n chia phiên v« làm ruµng cho ðÞ t¯n công quÛ.

6- Kinh Tª và Xã Hµi
Kinh tª dß¾i ð¶i nhà Tr¥n vçn là kinh tª nông nghi®p và ngß nghi®p làm
cån bän. T× Tr¥n Thái Tông ðªn Tr¥n Nhân Tông su¯t 70 nåm m÷i vi®c m·
mang ð«u nh¢m vào nông nghi®p và ngß nghi®p và dân gian không b¸ ðói
kh±. Nhßng ðªn tháng tám nåm Canh D¥n hi®u Trùng Hßng thÑ sáu ð¶i vua
Nhân Tông có x¦y ra nÕn ðói to. Ba thßng gÕo giá mµt quan ti«n. Dân chúng
cñc quá phäi bán ruµng ð¤t và con cái cho ngß¶i ta làm nô tì. Giá m²i ngß¶i
chï có mµt quan (Toàn thß quy¬n 5, t¶ 59b; Cß½ng møc quy¬n 8, t¶ 16b).
Tình trÕng này ðã do ba phen loÕn ly gây nên, m÷i vi®c c¥y c¤y ð«u b¸ ng×ng
tr®. Ð¬ khai kh¦n và làm lþi công quÛ nhæng ngß¶i b¸ tµi ð° phäi li®t làm "cäo
ði«n hoành" tÑc là nô l® hay tù nhân dùng vào vi®c c¥y c¤y ruµng công cüa
Nhà nß¾c (xã Nh§t Täo xßa kia là Cao Xã). M²i ngß¶i phäi phø trách ba mçu
m²i nåm nµp ba tråm thßng thóc.
Nhân dân hàng nåm phäi nµp ti«n "thân d¸ch", quà tªt tháng giêng và tháng
bäy thì dùng sam cá lçn gÕo.
Theo Annam Chí Lßþc "Nông, thß½ng b¤t trßng lß½ng thuª "không phäi
nµp thuª" ð¬ nhân dân b¾t kh± nhßng có l¨ chï trong lúc nß¾c nhà vô sñ
chång, chÑ t× h°i có loÕn Mông C± do m¤y cuµc chiªn tranh tñ v® nªu Tr¥n
tri«u không thu thuª các ruµng công tß thì l¤y gì mà tiêu dùng và nuôi binh
ðµi.

SØ chép: Thuª thân cån cÑ vào ruµng ð¤t mà ðánh (có l¨ ðây là ti«n thân
d¸ch ðã nói · trên?). Ngß¶i vô sän ðßþc mi-n.
Ngß¶i có mµt hay hai mçu phäi nµp mµt quan ti«n.
Ngß¶i có ba hay b¯n mçu phäi nµp hai quan.
Ngß¶i có nåm mçu tr· lên phäi ba quan.
Thuª ði«n nµp b¢ng thóc, theo tÖ l®: m²i mçu phäi nµp 100 thång thóc.
Thång là ð½n v¸ ðong lß¶ng ngày xßa, mß¶i hþp là mµt thång. M²i thång
b¢ng 316 t¤c kh¯i tÑc là 10305688 công thång. L¯i ðong lß¶ng cüa xßa kia
b¡t chß¾c ngß¶i Tàu. Ruµng công có hai thÑ, m²i thÑ phân làm ba hÕng. AMµt thÑ g÷i là qu¯c kh¯: hÕng nh¤t m²i mçu ðánh thuª 6 thÕch 80 thång
thóc, hÕng nhì m²i mçu 4 thÕch, hÕng ba m²i mçu 3 thÕch. B- Mµt thÑ g÷i là
thác ði«n: hÕng nh¤t m²i mçu ðánh thuª mµt thÕch thóc; hÕng nhì ba mçu l¤y
mµt thÕch; hÕng ba b¯n mçu l¤y mµt thÕch.
Ruµng ao cüa công dân thì m²i mçu l¤y ba thång thóc thuª.
Ruµng mu¯i thì phäi nµp ti«n.
Ngoài các thÑ thuª tr÷ng yªu trên ðây, còn có các thÑ thuª l£t v£t ðánh
vào tr¥u cau, hoa quä, tôm cá. Nhà Tr¥n cho ðúc vàng bÕc thành phân, lßþng
ð¬ ti®n vi®c chi tiêu và có d¤u hi®u cüa hoàng tri«u. Nµp thuª cho nhà vua
b¢ng ti«n thì m²i ti«n là 70 ð°ng. Ti«n này g÷i là "thßþng cung ti«n". Dân tiêu
v¾i nhau thì mµt ti«n ån 69 ð°ng. Ti«n này g÷i là "tïnh mÕch ti«n".
Bàn ðªn nông nghi®p dß¾i ð¶i Tr¥n chúng ta ðã th¤y có sñ m· mang và
tiªn bµ m²i ngày mµt rõ r®t, vì v§y sau này có chiªn tranh ba phen v¾i Mông
C± nß¾c ta m¾i có n±i thñc lñc can bän ð¬ ðß½ng ð¥u v¾i mµt ðª qu¯c thu·
ðó ðã hùng cß¶ng tµt bñc trên Thª gi¾i. Ðáng chú ý · ch² nhà Tr¥n huy
ðµng ráo riªt các quân dân · hai bên b¶ sông H°ng Hà chåm nom c¦n th§n
vi®c ðê. Con ðê chÕy d÷c theo sông H°ng Hà b¤y gi¶ g÷i là Ðïnh nhî ðê do
hai quan Hà ðê Chánh phó sÑ, trông coi và cho ð¡p rµng thêm ra. Nªu n½i
nào b¸ thi®t hÕi vì ðê ð¡p l¤n vào ruµng ð¤t thì tri«u ðình chiªu theo giá ruµng
ð¤t b°i thß¶ng cho chü ruµng ð¤t ch² ðó.
V« công nghi®p sinh hoÕt hay thß½ng nghi®p sinh hoÕt chúng ta th¤y hai
ngành này häy còn manh nha. Thß½ng nghi®p b¤y gi¶ m¾i nhóm · các mi«n
duyên giang hay duyên häi nh¶ · sñ giao thông ti®n lþi. V« công ngh®, ta nên
hi¬u thu· ðó m¾i chï có thü công mà thôi, nghîa là m¾i có chª ðµ ti¬u công
ngh® hay công ngh® gia ðình nhß ta th¤y các ngh« này còn t°n tÕi t¾i ngày
nay · nhi«u làng mÕc tÕi xÑ B¡c. Chª ðµ bán sÑc lao ðµng cüa các thþ
thuy«n trong các xß· ng máy dî nhiên ngày nay m¾i có.
Nhà Tr¥n bäo v® nhi®t li®t chª ðµ tß hæu cüa dân gian. Vi®c dân bán công
ði«n làm tß ði«n, vi®c trµm, c¡p b¸ tr×ng phÕt r¤t ng£t, kë phÕm tµi l¥n thÑ ba

s¨ b¸ giªt. Nåm Giáp D¥n (1254) Nhà nß¾c bán ruµng quan (ruµng công) cho
dân. M²i "di®n" tÑc m²i mçu là nåm quan ti«n. Sau ðó ruµng quan ði«n thành
tß ði«n vînh vi-n.
Theo trên ðây, chúng ta biªt dß¾i Tr¥n tri«u chª ðµ phong kiªn r¤t là th¸nh
ðÕt. Dân chúng các hÕng b¥n dân không ðßþc nâng ðÞ nên chª ðµ gia nô gia
ð°n, mua bán nô l® mà ti«n tri«u (Lý tri«u) ðã hüy bö, nay lÕi tái sinh. Do chª
ðµ này xäy ra nhi«u vi®c bán vþ ðþ con: tï dø, kë m¡c nþ có th¬ b¸ chü nþ tñ
ý giam c¥m cho t¾i khi nào trä sÕch v¯n m¾i ðßþc phóng thích. Nªu không
trä ðßþc nþ thì phäi ðþ mình cho chü nþ tÑc là xin làm nô l® ð¬ chuµc nþ.36
(Toàn Thß quy¬n 5 t¶ 3, Cß½ng Møc quy¬n 6 t¶ 4b).
Nhæng kë vô sän vào làm nô (t¾ trai) tì (t¾ gái) cho các nhà vß½ng h¥u,
công chúa, ðª c½ (vþ l¨ cüa vua). Công vi®c cüa h÷ là khai kh¦n ruµng ð¤t,
xây dñng ði«n trang (các vß½ng h¥u nhà Tr¥n có "trang" b¡t ð¥u t× tháng 10
nåm Bính D¥n 1266 theo Toàn Thß quy¬n 5 t¶ 30b). Tuy v§y h÷ ðßþc l¤y vþ,
l¤y ch°ng và sinh s¯ng · các n½i h÷ c¥y c¤y. H÷ ðã khai thác ðßþc r¤t nhi«u
ruµng ð¤t · mi«n nß¾c m£n do cách ð¡p ðê ngån nß¾c bi¬n tràn vào các bãi.
Sau hai ba nåm n½i này thu¥n thøc và thành ruµng ð¬ tr°ng lúa nhß các vùng
· sâu trong ð¤t. Tình trÕng này kéo dài h½n mµt tråm nåm sau næa, k¬ t× nåm
Bính D¥n (1266) ðªn nåm Quang Thái thÑ 10 (1397) là ð¶i Tr¥n Thu§n Tông.
Mµt tính cách phong kiªn næa dß¾i Tr¥n tri«u là chª ðµ t§p ¤m, nghîa là
nhà nào có quan tß¾c, các con cháu ðßþc th×a ¤m r°i sau ra làm quan.
Ngß¶i giàu có nhßng không có quan tß¾c thì cÑ tiªp nhau ð¶i này qua ð¶i
khác làm binh lính (Chª ðµ này kéo dài ðªn ð¶i Ðª Hi¬n 1377-1388) do ðó
lòng dân chúng có sñ phçn u¤t di-n tä trong câu ca tøc ngæ: "con vua thì lÕi
làm vua - con sãi · chùa lÕi quét lá ða".
Hàng nåm tri«u ðình cho xã quan khai báo nhân kh¦u g÷i là "dân s¯" và
nh¶ · s± sách cüa tri«u Tr¥n ta biªt có t×ng này hÕng ngß¶i trong xã hµi ð¶i
b¤y gi¶:
Vån vû quan giai (quan chánh vån võ)
Tùng quan (quan lÕi phó phø)
Quân nhân, tÕp, lßu, hoàng nam (trai tráng)
Lung lão (hÕng ngß¶i tàn t§t)
Phø t¸ch (ngß¶i ngø cß)
Phiêu tán, vô sän nhân (nhæng ngß¶i xiêu bÕt) v.v...
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Nguyên vån "Cùng dân b¤t c§p giá hÑa di®n túc ß nhân".

7- Phong Tøc
Phong tøc cüa dân Vi®t Nam vào tri«u ðÕi nhà Tr¥n tÑc ð¥u thª kÖ thÑ
mß¶i ba còn r¤t thu¥n phác. Không khí Ph§t giáo cûng nhß dß¾i tri«u Lý, bao
trùm t× tri«u ðình ðªn dân gian. Kh¡p các n½i ð«u có cänh an cß lÕc nghi®p.
Nho giáo ðã th¤m nhu¥n vào ðÕi chúng. T¾i 30 Tªt dân ð¯t pháo (¯ng l®nh
ð£t · ð¥u c±ng hay ngõ) và sØa soÕn c± bàn ð¬ cúng bái t± tiên.
M°ng 5 Tªt trong cung vua có ban ti®c khai hÕ. T× quan ðªn dân, ai ai
cûng ði l- chùa, viªng các phong cänh, các vß¶n hoa, ð«n ðài.
Tháng hai ngß¶i ta dñng xuân ðài. Phß¶ng chèo ca múa trên ðài mua vui
cho dân chúng, ngoài ra lÕi còn có nhæng cuµc ð¤u võ, ðánh v§t l¤y giäi
thß· ng, ch÷i gà và ðá c¥u. (Quä c¥u l¾n b¢ng n¡m tay trë em khi kªt b¢ng
väi, khi kªt b¢ng g¤m tung qua tung lÕi. Bên ð¯i thü không b¡t ðßþc là thua).
An nam chí lßþc.
Ðúng ngày l§p xuân, vua c¡t ngß¶i tông trß· ng c¥m roi vøt vào con trâu
ð¤t (th± ngßu), sau vi®c này nhà Vua và bách quan vào nµi ði®n ån yªn. CØ
chï này chï có møc ðích khuyªn Nông.
Ngày m°ng ba tháng ba, dân ta cûng theo Tàu ån Tªt "Hàn thñc" (làm bánh
trôi ð¬ biªu nhau) r¤t là rµn r¸p.
M°ng 4 tháng 4 là ngày hµi th« · ð«n Ð°ng C± (Ngày này cûng ðßþc coi
nhß mµt ngày vui công cµng). Dân gian rü nhau ði xem ðông nhß nß¾c chäy.
Ngày m°ng 5 tháng 5 dân ån Tªt Ðoan Ng÷ (Tªt n¥y ta cûng b¡t chß¾c
Tàu). Nhà Vua cho làm chòi · giæa sông coi thi b½i thuy«n.
Vi®c cß¾i xin thß¶ng hay ch÷n vào tháng xuân ð¬ làm l- v¤n danh (ngß¶i
m¯i và nhà trai ðem tr¥u cau có khi dçn cä ti«n và vàng cùng qu¥n áo ðªn
nhà gái. Theo Cß½ng Møc quy¬n 6 t¶ 34a. Khi Tr¥n Qu¯c Tu¤n l¤y Thiên
Thành công chúa, m© ngài là Thøy Bà công chúa phäi nµp ðªn 10 mâm vàng
làm sính l-). Các nhà tr÷ng Thi Thß l- nghîa thì không ð¬ ý ðªn các ð° sính lnày, nghîa là ßa sñ ð½n giän mi-n có sñ t¯t ð©p v« tinh th¥n. Do ðó ta có câu:
Giá thú b¤t lu§n tài. Còn · nhæng ngß¶i nghèo dî nhiên vi®c hôn nhân r¤t
giän ti®n. Nªu có dçn ti«n cß¾i thì ðem ðªn nhà gái mµt tråm. Nªu ðôi bên
cùng nghèo thì mµt ít tr¥u cau chia cho bà con trong h÷ và dân làng là ðü
hþp thÑc hóa vi®c vþ ch°ng. H¢ng nåm m°ng 1 tháng 10 có tªt "c½m m¾i"
ho£c "xôi m¾i" t× vua quan ðªn dân chúng ð«u có sñ cúng tª t± tiên. Vua và
các quan ði thåm ruµng, g£t lúa, sån b¡n ð¬ mua vui (An nam chí lßþc quy¬n
1 t¶ 12a).
Y phøc ð¶i b¤y gi¶ nhß sau ðây: vß½ng h¥u và thÑ dân thß¶ng m£c áo c±
tròn (viên lînh) qu¥n thâm (huy«n thß¶ng) hay lßþt tr¡ng (bÕch là) th¡t lßng
løa (hoàn kh¯). Giày dép ßng làm b¢ng da.

Vß½ng h¥u vào ch¥u vua (tß yªt) ðßþc mi-n không phäi ðµi khån, ðó là do
tình thân. ThÑ dân không ðßþc ðªn h¥u g¥n (An nam chí lßþc quy¬n 14, t¶
5a).
Ð° m£c thß¶ng cüa vua thì quý m¥u tr¡ng. Dân không ðßþc dùng m¥u này
duy phø næ không b¸ c¤m. Con gái b¸ tuy¬n vào cung ðßþc l§p làm thÑ phi
r°i nhßng mu¯n tr· v« nhà mình cûng ðßþc.
V« hình phÕt cüa Tr¥n tri«u xét ra nghiêm ng£t h½n Lý tri«u. SØ chép nåm
Giáp Thìn (1244) vua Thái Tông sØa lÕi lu§t pháp. Theo Phan Huy Chú trong
"L¸ch tri«u hiªn chß½ng" thì dß¾i ð¶i Tr¥n nhæng kë phÕm tµi trµm c¡p b¸
thích vào trán hai chæ "phÕm ðÕo" và phäi b°i thß¶ng 9/10 giá tr¸ ð° v§t ðã
l¤y. Kë nào không b°i thß¶ng ðßþc s¨ b¸ t¸ch thu vþ con. Vào trß¶ng hþp tái
phÕm, s¨ b¸ ch£t chân tay hay b¸ voi giày. Tái phÕm ðªn l¥n thÑ ba s¨ b¸ giªt.
Ðàn bà có ch°ng phÕm tµi ngoÕi tình, s¨ b¸ xØ làm tì (ð¥y t¾ gái) cho ch°ng
và ch°ng có quy«n ðem ðþ hay bán.

8- Vån Hóa
Cùng mµt nh¸p v¾i các ngành chính tr¸, quân sñ, kinh tª, vån hóa ð¥u ð¶i
Tr¥n cûng ðßþc ðà tiªn tri¬n. Ðáng chú ý là chæ Nôm ðßþc xu¤t hi®n và ð¡c
døng là nh¶ ð¶i Tr¥n có sáng kiªn, có tinh th¥n ðµc l§p, tñ l§p, nên xu hß¾ng
vån Nôm m¾i có d¸p bành trß¾ng sau nghìn nåm h÷c nh¶ viªt mß¾n cüa
Trung Qu¯c. Tiªng Vi®t ðßþc dùng làm thi ca, khúc ngâm. Hàn Thuyên quê ·
huy®n Thanh Lâm tïnh Häi Dß½ng là ngß¶i r¤t giöi th½ phú Nôm. Toàn Thß
quy¬n 5, t¶ 41 chép r¢ng dß¾i tri«n Tr¥n Nhân Tông, Thuyên làm Hình bµ
thßþng thß có cá s¤u ðªn sông Lô giªt hÕi dân chúng. Vua sai Thuyên làm vån
ném xu¯ng sông. Cá s¤u tñ r¶i ði n½i khác. Vua cho vi®c này gi¯ng chuy®n
Hàn Dû ð¶i Ðß¶ng li«n ð±i h÷ Nguy-n ra h÷ Hàn do møc ðích khen thß· ng
nhân tài. Nß¾c ta dùng qu¯c ngæ trong thi phú b¡t ð¥u t× ðó.
Nói v§y không phäi là nhà Tr¥n ðã tri®t ð¬ dùng chæ Nôm. Các chiªu chï
cüa nhà Vua vçn còn biªt b¢ng chæ Hán. M²i khi l®nh vua ban b¯ ra ngoài, ty
Hành khi¬n phäi giäng cä âm lçn nghîa ra tiªng Vi®t cho dân hi¬u (phàm thß)
và dñ biªt m÷i vi®c tri«u ðình ð¸nh làm. Tóm lÕi chæ Hán vçn ðßþc dùng vào
các công vån, t× l®nh, bi¬u chß½ng, s¾ t¤u. Chæ Nôm ðßþc ð¸a v¸ ð£c bi®t
hÆn hoi là v« sau này v¾i nhà Nguy-n Tây S½n cu¯i thª kÖ thÑ 18, nhßng
trong khi chæ Nôm phát tri¬n mÕnh ð¬ ði t¾i ch² ðÕi chúng, mµt s¯ nho gia
trung thành v¾i Hán tñ vçn còn luyªn tiªc và ðã bài xích nó k¸ch li®t.
Ð¬ tö sñ tiªn tri¬n cüa vån hóa ð¶i Tr¥n, trong møc phong tøc cu¯n An
nam chí lßþc có k¬ ðªn các khúc hát: Nam Thiên NhÕc, Ng÷c Lâu Xuân, ÐÕp
thanh du, Mµng du tiên, Canh l§u trß¶ng và nhi«u thi ca tiªng Vi®t.

Vån hóa ð¶i Tr¥n cûng dành cho SØ ký mµt ð¸a v¸ quan tr÷ng hay nói cách
khác nhà Tr¥n là mµt tri«u ðÕi trß¾c nh¤t cüa chúng ta ðã nghî ðªn vi®c biên
soÕn cu¯n qu¯c sØ, ði«u r¤t ðáng tiªc là các ti«n tri«u nh¤t là nhà Lý c¥m
quy«n · nß¾c ta trên hai thª kÖ có quá ð¥y ðü ði«u ki®n mà không lo li®u
ðªn v¤n ð« này. Tr¥n T¤n giæ chÑc Tä tàng thång Hàn trß· ng làm ðßþc cu¯n
Vi®t chí tÑc Vi®t SØ sau này ðßþc Lê Vån Hßu sØa lÕi tÑc bµ ÐÕi Vi®t SØ Ký
chép t× ð¶i Tri®u Vû Ðª ðªn Lý Chiêu Hoàng g°m 30 quy¬n.
Nhà Tr¥n xu¤t hi®n trên sân kh¤u chính tr¸ Vi®t Nam ðßþc 2 nåm thì m·
khoa thi, møc ðích khuªch trß½ng vån h÷c và chiêu mµ nhân tài. Nåm 1227
khoa thi tam giáo ðßþc m· (Nho, Lão, Thích) r°i liên tiªp các tri«u vua sau
vi®c khoa cØ m· ð«u l¤y tam khôi (TrÕng Nguyên, Thám Hoa, Bäng NhÞn) và
thiªt l§p cä Qu¯c h÷c vi®n, Qu¯c tØ vi®n, Giäng vû ðß¶ng là nhæng n½i ðào
luy®n anh tài.
Có nên nói r¢ng ngay trong th¶i Tr¥n S½, Hán vån ðã lên t¾i mµt trình ðµ
khá cao và theo v¾i trình ðµ cüa vån h÷c tinh th¥n dân tµc cûng tr· nên m²i
ngày mµt thêm ki®n cß¶ng không? Các thß, bi¬u và vån ki®n ngoÕi giao v¾i
Mông C± tuy có sñ nhûn nh£n nhßng ý kiªn vçn ðanh thép. L¶i vån thì g÷n
gàng, ðÕi khái t¶ bi¬u nåm Bính D¥n (1266) Tr¥n tri«u xin nhà Nguyên mi-n
vi®c gØi các Nho sinh (tú tài), các thþ thuy«n và các kÛ thu§t gia. T¶ Thß nåm
Tân Mùi (1271) gØi cho Trung Thß sänh nhà Nguyên bi®n bÕch vì sao không
lÕy chiªu thß và không biªu voi Nguyên chü (xin coi các trang dß¾i ðây s¨
th¤y các công vån ngoÕi giao và bài h¸ch cüa Hßng ÐÕo vß½ng Tr¥n Qu¯c
Tu¤n trß¾c khi ch¯ng Nguyên).
Nhà Tr¥n lÕi cho nghiên cÑu và h÷c t§p cä tiªng Mán, tiªng Th±, tiªng
Phiên. Các ngß¶i ðß½ng th¶i nhß Tr¥n Quang Khäi, Tr¥n Nh§t Du§t r¤t thông
hi¬u các thÑ tiªng này.
Tôn giáo ðßþc tôn sùng nh¤t là ðÕo Ph§t, ðÕo này giæ ð¸a v¸ ð£c bi®t ßu
ðãi, dî nhiên vi®c này phäi do các nhà c¥m quy«n thØ th¶i mà ðáng k¬ là vua
Thái Tông và Nhân Tông trß¾c hªt. Vua Thái Tông là tác giä kinh Khóa Hß.
Vua Nhân Tông soÕn ðßþc nhi«u câu k® trong t§p Tr¥n tri«u thßþng sî ngû
løc, bao hàm nhæng tß tß· ng nhân t×, bác ái, giác tha, ðµ tha r¤t mÕnh.
Nhæng ngß¶i c¥m ð¥u dân tµc có tß tß· ng xä thân cÑu thª và cúc cung
t§n tøy, coi cái chªt là siêu thoát, là "thành nhân" (theo l¶i Hoa B¢ng) thì tinh
th¥n tranh ð¤u dî nhiên r¤t cao và phäi có, không là ði«u ðáng lÕ. Ngoài ra có
l¨ tôn giáo ðã có änh hß· ng r¤t nhi«u ðªn trí não các vua nhà Tr¥n, cho nên
t× cung c¤m, tri«u ðß¶ng ra t¾i ngoài dân ðã có rõ r®t mµt sñ g¥n gûi, và thân
m§t thành thñc trong nhæng khi thái bình th¸nh tr¸ cûng nhß khi g£p nÕn
ngoÕi xâm. ÐÕi ð¬ tháng giêng nåm M§u Thìn (1268) vua Thái Tông và các

vß½ng h¥u trong h÷ Tông th¤t tan ch¥u cùng vào nµi ði®n và nhà Lan ðình ån
u¯ng vui vë.37 Ðêm t¯i cùng nhau ð£t g¯i dài, chån rµng, li«n giß¶ng ngü
chung ð¬ tö tình thân ái. Khi ðÕi yªn, các quan u¯ng rßþu xong r°i d¡t tay
nhau mà múa hát.
Ð¯i v¾i chúng nhân, câu "Dân vi quý" cüa MÕnh TØ ðßþc thi hành tri®t ð¬
nên khi ch¯ng Mông C± m¾i có hµi ngh¸ Diên H°ng. Nhß v§y chính sách dân
chü hay chính th¬ l§p hiªn có th¬ nói là ðã thñc hi®n · nß¾c ta t× thª kÖ 13
trong thñc tª, tuy v« hình thÑc chßa có sñ rõ r®t nhß ngày nay · mµt ít nß¾c
tân tiªn. Nói nhß v§y chúng ta có th¬ nghî r¢ng chª ðµ phong kiªn dß¾i ð¶i
Tr¥n ch£t ch¨ hay g¡t gao chï là do ý mu¯n cüng c¯ ð¸a v¸ cüa mµt giòng h÷
h½n là có ý th¯ng tr¸ nhân dân v¾i bàn tay s¡t. Kªt quä cüa cuµc ch¯ng Mông
C± ba phen ðã chÑng minh mµt cách hùng bi®n cái trÕng thái "quân dân nh¤t
trí" và tinh th¥n hæu ái trong dân tµc lên cao tµt bñc · nß¾c ta dß¾i ð¶i Tr¥n.
TrÕng thái ¤y lÕi càng rõ r®t giæa khi ch¯ng Nguyên, ngay cä dân Mán (· trÕi
Quy Hóa nåm Ðinh T¸ 1257) và nhi«u hào trß· ng tñ ðµng (trß¶ng hþp Hà
B±ng, Nguy-n Khä L§p và Nguy-N Truy«n) ðem dân binh t§p kích quân gi£c
khi quân ð¸ch vào sâu nµi ð¸a, thü ðô b¸ phá. Tài chiªn tr§n và huy ðµng m÷i
lñc lßþng qu¯c gia cüa Hßng ÐÕo vß½ng t¤t nhiên là ðã ðªn ch² tuy®t kÛ,
nhßng mµt ph¥n l¾n sñ tham gia kháng chiªn ðã do tinh th¥n ðoàn kªt cüa
dân tµc qua các t¥ng l¾p nhân dân. Tinh th¥n ðoàn kªt không nói ai cûng
hi¬u phát nguyên · ch² tß½ng thân tß½ng ái mà tri«u Tr¥n ðã gây dñng ðßþc
mµt cách khôn khéo nhßng không kém ph¥n chân thành · bên trong.

Vua Tr¥n Thánh Tông thß¶ng nói cùng anh em bà con trong h÷: "ch² ð°ng bào máu mü,
lo thì cùng lo, vui thì cùng vui".
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Cuµc Chiªn Tranh Tñ V®
Vô Cùng Anh Dûng Cüa Vi®t Nam
- Mông C± là gi¯ng ngß¶i thª nào?
- Thành tích chiªn ð¤u cüa quân Mông C±
- Cuµc xâm lång thÑ nh¤t cüa quân Mông C±
1- Mông C± Là Gi¯ng Ngß¶i Thª Nào?
Ð¬ hi¬u công cuµc ch¯ng xâm lång cüa dân tµc chúng ta kh¡c kh±, gian
lao và phäi hy sinh ðªn b§c nào cho t¾i cái kªt quä cüa nó có ðáng g÷i là rñc
rÞ oanh li®t b§c nh¤t su¯t thª kÖ XIII - không phäi riêng trong l¸ch sØ Vi®t Nam
mà cä trong l¸ch sØ thª gi¾i thu· ðó - chúng tôi th¤y c¥n phäi trình bày qua
ngu°n g¯c và nhæng chiªn công anh dûng phi thß¶ng cüa ngß¶i Mông C±.
Dân s¯ Mông C± có g¥n 3 tri®u, ða s¯ là dân du møc. Nhà cØa cüa h÷ là
nhæng túp l«u quây tròn b¢ng da thú trên nóc có l² thông h½i. Thñc ph¦m
cüa h÷ g°m có sæa, th¸t c×u, pho mát. Nhæng ngß¶i nghèo ån cä ðªn xác
nhæng thú v§t chªt t× lâu. Ngß¶i Mông C± không thích làm vi®c, m²i nåm
làm vi®c ch×ng mµt tháng mà thôi. Y phøc thß¶ng b¢ng da thú và lông c×u.
T× ð¶i Ðß¶ng (618-904) · khoäng thßþng lßu H¡c long giang (Amour) su¯t
mµt giäi Tây B¡c tïnh H¡c long giang räi rác v« phía B¡c Xa. Th¥n Hàn thuµc
mi«n B¡c nß¾c Trung Hoa, di®n tích vào khoäng 3 tri®u cây s¯ vuông gi¯ng
ngß¶i này ðã sinh trß· ng trong trÕng thái các bµ lÕc kiªm ån b¢ng ngh« chài
lß¾i, sån b¡n nhß nhi«u dân tµc khác v« c± th¶i. Và tß½ng ð¯i v¾i các dân tµc
Á Châu b¤y gi¶, h÷ là ðám ngß¶i h§u tiªn nh¤t. H÷ r¤t hung tþn và hiªu
chiªn, có tài ð£c bi®t là b¡n cung, cßÞi ngña nên t± chÑc kÜ binh cüa h÷ có
th¬ nói là r¤t lþi hÕi. H÷ s¡p ð£t c½ nào ðµi ¤y r¤t có thÑ tñ, sành vi®c t± chÑc
và hu¤n luy®n quân ðµi gi¥u mßu chß¾c, kinh nghi®m và chuy¬n v§n binh sî
hªt sÑc mau l©.
Ð¯i v¾i kë ð¸ch, h÷ áp døng nguyên t¡c: hàng thì ðãi có ðµ lßþng, ch¯ng
thì tàn sát t¾i ng÷n cö lá cây.
Ð¯i v¾i c¤p trên, h÷ hoàn toàn phøc tùng, chï biªt có mµt thÑ lu§t: lu§t cüa
lînh tø. Ðßþc l®nh tiªn, dù tiªn ð¬ mà chªt. Nhß v§y thì ngh« chinh chiªn cüa
h÷ lÕi h½n cä các dân tµc ti«n tiªn ð¶i b¤y gi¶. Ðó là mµt ði«u trái ngßþc hÆn.
T± tiên cüa h÷ là gi¯ng Hung Nô. Tài nguyên cüa h÷ là nhæng b¥y súc v§t
mà h÷ ðßa chån nuôi · nhæng mi«n ð°ng cö xa xôi. Ð¶i s¯ng h÷ r¤t cñc kh±
v¤t vä vì khi nóng thì nóng, thiêu ð¯t cä cö cây, giªt hÕi cä súc v§t (38 ðµ 2)
khi lÕnh thì bu¯t ðªn xß½ng tüy, ngß¶i và v§t ch¸u không n±i (45 ðµ 5 dß¾i 0

ðµ). H÷ không biªt ngh« nông, không biªt viªt chæ, r¤t tin tß· ng khoa phù
thüy. Ph§t giáo ðßþc coi g¥n nhß là tôn giáo chính cüa Mông C±. H÷ theo
ðÕo Ph§t nhßng không hi¬u n±i triªt lý cüa Ph§t giáo nên chï là nhæng kë mê
tín không h½n không kém. Binh chª cüa Mông C± t± chÑc nhß sau ðây:
1) Bµ trong g°m các quân Túc v®.
2) Bµ ngoài là các quân Tr¤n thü.
Quân túc v® chia làm quân Khiªp tiªt, theo tiªng Mông C± có ý nghîa là
nhæng kë ðßþc nhi«u ân süng cüa Thiên tØ, tÑc là thân binh cüa nhà vua và
quân các v®: Tä, hæu, trung, ti«n, h§u và Ðß¶ng Ngµt v®, Quý Xích v®, Vû v®;
Tä , Hæu, Ðô úy v® v.v... Quân các v® thì Thân quân chï huy sÑ c¥m ð¥u
cùng v¾i các quân Tr¤n thü ð«u thuµc quy«n Khu m§t vi®n. Quân Khiªp tiªt
và các v® tuy ð«u là quân Túc v® hþp lÕi g÷i là thân quân nhßng nhi®m vø
khác nhau: Khiªp tiªt dùng vào vi®c bäo v® Thiên tØ, là thân quân trong các
thân quân. Quân túc v® chuyên vi®c giæ hoàng thành, kinh sß, phòng thü vi®c
doanh thi®n và vi®c ð°n ði«n v.v... Ðµi quân này cûng có khi dùng vào vi®c
vi-n chinh.
Quân Tr¤n thü: các bµ thì l§p VÕn hµ phü, các huy®n thì l§p Thiên hµ s·
ð«u thuµc Khu m§t vi®n, tùy ch² quan tr÷ng, hi¬m yªu mà chia ði chiªm
ðóng. ÐÕi khái các n½i biên cß½ng then ch¯t thì có thân vß½ng, tông th¤t c¥m
quy«n. TÖ dø: Hà LÕc và S½n Ðông thì có quân bän tµc Mông C± tr¤n thü. T×
Giang, Hoài tr· xu¯ng Nam Häi có Hán binh và quân tân phø là nhæng quân
lính ngß¶i Trung Qu¯c ðßþc tuy¬n mµ sau khi di®t ðßþc nhà Kim.
L¯i ðánh cüa Mông C± là khi lâm tr§n, ðÕo kÜ binh lßu ðµng cüa h÷ tiªn
nhanh nhß ch¾p nhoáng r°i biªn m¤t ð¬ lÕi xu¤t hi®n ngay li«n ðó sau lßng
ð¸ch khiªn ð¯i phß½ng b¸ ðiên ðäo, tr· mình không k¸p, b¸ r¯i loÕn cä chiªn
lßþc, chiªn thu§t.

2- Thành Tích Chiªn Ð¤u Cüa Quân Mông C±
Ðây nhæng thành tích vî ðÕi cüa Ðª qu¯c Mông C±!
Nåm 1206, Thiªt Mµc Chân sau này tñ hi®u là Thành Cát Tß Hãn (Gengis
Khan) tÑc nåm thÑ hai ð¶i Lý Cao Tông, nåm Tr¸ Bình Long ºng, ðã ðánh bÕi
quân ðµi Th± Nhî KÏ vì ðã mu¯n giành nhau ð¤t Mông C± v¾i ông ta. Sau ðó
chúa Mông C± quay binh v« Trung Qu¯c.
Lúc này Trung Qu¯c chia làm ba khu vñc thuµc quy«n ba vß½ng tri«u: Hoa
B¡c do nhà Kim dòng dõi Mãn Châu chiªm giæ, kinh ðô ðóng · B¡c Kinh;
Hoa Nam thuµc nhà T¯ng, kinh ðµ t÷a lÕc · Hàng Châu, Tây B¡c n¢m dß¾i
quy«n nß¾c Tây HÕ. Cuµc chiªn tranh · ðây vô cùng kh¯c li®t: Mông C±
phäi m¤t hai nåm m¾i vßþt ðßþc VÕn Lý Trß¶ng Thành và nåm 1213, Mông

C± vào phong täo B¡c Kinh. Nåm 1215 thành này b¸ th¤t thü, lØa cháy ng¤t
tr¶i luôn mµt tháng không ng¾t. Chín nåm sau du khách qua vùng này còn
th¤y ð¥y d¤u tích cüa hoang tàn và các ð¯ng xß½ng khô cüa muôn ngàn tØ sî.
Th¡ng Kim xong, Thành Cát Tß Hãn quay sang Tây phß½ng t¤n công Tân
Cß½ng và Ba Tß.
Cuµc vi-n chinh kéo dài 5 nåm. Chiªm ðßþc ðâu, Mông C± giªt chóc, phá
hüy sÕch t¾i ðó, thñc hi®n ðúng câu: "N½i nào ngña Mông C± ði qua, cö cây
cûng hªt s¯ng" cüa chúa Attila bäy thª kÖ trß¾c cûng dòng gi¯ng Mông C±
(Pháp g÷i là Les Huns).
TÕi Hung Gia Lþi, giáo chü và giai c¤p phong kiªn xung ðµt v¾i nhau v×a
tÕm yên thì Mông C± nhß tr§n cu°ng phong ào t¾i. Vua Bela tØ tr§n nåm
1241 · Pest. T× Breslau ðªn Cracovie máu ngß¶i Hung chäy nhß nß¾c su¯i.
Mông C± hoành hành xong li«n bö ra ði, sau khi 500 ngàn quân dân Hung
chªt không còn mµt m¯ng.
Ð¥u thª kÖ thÑ XIII, H°i qu¯c ðang th¸nh ðÕt và là ðª qu¯c khá l¾n g°m Ba
Tß, Ti¬u Á Tª Á và C§n Ðông, b« ngang kéo dài t× „n Ðµ ðªn Bagdad, d÷c t×
b¶i bi¬n Aral t¾i v¸nh Ba Tß.
Mông C± t¾i, b¯n chøc vÕn binh cüa Mohamed tan tành và kinh ðô cûng
ra tro bøi. Ðª qu¯c H°i tan vÞ t× thu· ¤y.
Tháng chÕp nåm 1237 t¾i tháng nåm 1238 b¯n ph¥n nåm lînh th± Nga Xô
cûng l÷t vào tay Mông C±.
Các qu¯c gia Tây Âu nghe tin này cûng vô cùng khüng khiªp coi nhß ngày
t§n thª ðã t¾i. Giáo hoàng Innocent IV và vua thánh Louis nß¾c Pháp cØ
ngß¶i sang c¥u hòa v¾i Mông C±.
V« phía Á Ðông, trong khoäng th¶i gian ðánh Ðông d©p Tây thì mùa Thu
nåm 1226, Tây HÕ cûng b¸ lâm vào cänh núi xß½ng sông máu v¾i ðoàn quân
kiêu hùng cüa Thành Cát Tß Hãn trong hÕ tu¥n tháng 8 nåm sau, Tây HÕ ð¥u
hàng và b¸ sáp nh§p vào ðª qu¯c Mông C± t× ðó.
Trong khi chinh phøc Tây HÕ thì chúa Mông C± m¤t, con là A Loa Ðài
(Ogotai) lên thay tÑc là Nguyên Thái Tông. Nguyên Thái Tông không s¯ng lâu
(3 nåm sau) Nguyên Ð¸nh Tông kª nghi®p cûng y¬u vong. Ngôi vua truy«n
sang chi khác. Em con nhà chú là Mông Kha (Mong ké) ðßþc tôn l§p, tÑc là
Nguyên Hiªn Tông.
Hiªn Tông phái hai em là HÕt Lô (Houlagen) ði kinh lý Ba Tß và H¯t T¤t
Li®t xu¯ng ðánh nhà Nam T¯ng. Trong khi Mông T¯ng ðánh nhau thì Hiªn
Tông qua ð¶i. H¯t T¤t Li®t tr· v« lên xßng là Nguyên Thª T±, l¤y qu¯c hi®u
là Nguyên. Xong vi®c này, H¯t T¤t Li®t lÕi tiªp tøc Nam chinh và di®t ðßþc
nhà T¯ng. Trung Qu¯c gi¶ phút này hoàn toàn m¤t v« nhà Nguyên. T¾i nåm

1280, nhà Nguyên hoàn thành sñ nghi®p ðª qu¯c. Xét ra v« di®n tích ðª qu¯c
này g¥n già nØa ph¥n thª gi¾i làm chü ðßþc 40 qu¯c gia t× Á qua Âu. Th§t là
mµt ðª qu¯c l¾n nh¤t t× khi có loài ngß¶i và l¸ch sØ. Thành tích cüa Mông C±
làm m¶ cä sñ nghi®p cüa Á L¸ch S½n và Nã Phá Luân trß¾c và sau.

3- Cuµc Xâm Lång ThÑ Nh¤t Cüa Mông C±
Khi Mông Kha còn s¯ng, H¯t T¤t Li®t ðem quân sang ðánh T¯ng có sai mµt
ðÕo quân ði ðánh nß¾c ÐÕi Lý (thuµc tïnh Vân Nam) tß¾ng Mông C± là Ngµt
Lß½ng Hþp Thai (Wouleangotai) sai sÑ sang bäo vua Tr¥n Thái Tông th¥n
phøc v« Mông C±.
Vua và dân Vi®t Nam ðã có nhæng cØ chï gì?
Tr¥n Thái Tông không nhæng phän ð¯i yêu sách cüa Mông C± lÕi còn giam
sÑ Mông C± lÕi. Biªt r¢ng Mông C± thª nào cûng có phän Ñng. Thái Tông li«n
phái Tr¥n Qu¯c Tu¤n ðµng binh tr¤n giæ các n½i v« mi«n B¡c là n½i c±ng ngõ
cüa chúng ta ð¯i v¾i Trung Qu¯c (nåm Ðinh T¸ 1257).
Mông C± theo ðß¶ng Vân Nam tiªn xu¯ng sông Thao, Hßng Hóa và Thång
Long. Quân s¯ cüa h÷ có 2000 ¤y là chßa k¬ ðÕo quân cüa Á Châu là con
vua Nguyên ði h§u t§p và tiªp vi®n. Ngoài ra ðÕo quân Ô LÕp Cáp ÐÕt tÑc là
Ngµt Lß½ng Hþp Thai tiªn sang nµi ð¸a Vi®t Nam ð¸nh vào ðánh phá thành
Thång Long.
Cuµc g£p gÞ cüa hai quân có l¨ ðã xäy ra trên mµt quãng sông Thao, ho£c
tÕi Hßng Hóa ho£c t× Hßng Hóa v« t¾i S½n Tây. Ch² này sØ không chép rõ,
chï biªt r¢ng ð¯i v¾i ta quân Mông C± khi ðó r¤t mÕnh. Tr¥n Qu¯c Tu¤n
ch¯ng không n±i phäi lui v« S½n Tây. Vua Thái Tông cûng ngñ giá thân chinh
r°i cùng thoái lui v« ðóng · sông C¥u. — n½i ðây quân ta núng thª lÕi b¸ d°n
v« Ðông Bµ Ð¥u (phía Ðông sông Nh¸ Hà thuµc ð¸a hÕt huy®n Thßþng Phúc).
Tình thª lÕi bi quan thêm, vua Thái Tông phäi bö thành Thång Long v« giæ ·
sông Thiên MÕc (huy®n Ðông An tïnh Hßng Yên).
Thành Thång Long bö ngö. Quân Mông C± vào th¤y ba ngß¶i sÑ cüa h÷
còn b¸ trói giam · trong ngøc. Khi c· i trói thì mµt ngß¶i chªt, chúng gi§n hªt
sÑc, li«n tàn sát hªt cä nhân dân trong thành không tr× ngß¶i già và con trë.
Mµt sñ xúc ðµng tràn ng§p tâm h°n ða s¯ nhân v§t cüa Tr¥n tri«u. Vua Thái
Tông ngñ thuy«n ði höi ý kiªn Thái Úy Tr¥n Nh§t Hi®u. Tr¥n Nh§t Hi®u c¥m
sào vÕch xu¯ng nß¾c chæ "Nh§p T¯ng". Ðªn lßþt Thái sß Tr¥n Thü Ðµ. Thái
Tông th¤y cä mµt sñ cß½ng quyªt.
- Ð¥u tôi chßa r½i xu¯ng ð¤t thì xin b® hÕ ð×ng lo! Ðó là câu trä l¶i cüa
Thü Ðµ và ta phäi nh§n r¢ng l¶i khÆng khäi này ðã quyªt ð¸nh chiªn tình
thu· ¤y và cä v§n m®nh cùng danh dñ dân tµc chúng ta næa. (Nh¤t ngôn
hßng qu¯c, nh¤t ngôn táng qu¯c là v§y).

Ðßþc ít lâu quân Mông C± möi m®t vì không ch¸u ðßþc thüy th±. Quân ta
dò xét ðßþc tình trÕng này m¾i m· cuµc t¤n công. Thái Tông tiªn quân lên
ðánh gi£c · Ðông Bµ ð¥u. Gi£c chÕy lên trÕi Qui Hóa b¸ th± dân · ðây ch§n
ðánh r¤t là ðiêu ðÑng. Tinh th¥n cüa gi£c b¸ khüng hoäng vì th¤y khí thª cüa
Nam quân mÕnh m¨ và ðã chiªn th¡ng h÷ · nhi«u n½i. Gi£c lÕi do ðß¶ng cû
theo d÷c sông Thao rút v« Tàu, tinh th¥n möi m®t không còn sÑc ðánh nhau
và cß¾p phá dân gian næa. Dân gian g÷i chúng là gi£c Ph§t.
Mùa xuân nåm M§u Ng÷ (1258) vua Thái Tông nhß¶ng ngôi cho con là
Thái tØ Tr¥n Khoán (Vi®t Nam SØ Lßþc chép là Hoäng) l¤y hi®u là Thánh
Tông. Ngài lên làm Thái Thßþng Hoàng ð¬ cùng trông coi vi®c nß¾c.
Thái Tông tr¸ vì ðßþc 33 nåm, làm Thái Thßþng Hoàng ðßþc 19 nåm thì
m¤t, th÷ 60 tu±i.

II. Tr¥n Thánh Tông (1258 - 1278)
- Vi®c m· mang chính tr¸
- Vi®c ngoÕi giao v¾i Mông C±
1- Vi®c Chính Tr¸
Vua Thánh Tông lên ngôi xong li«n ð±i niên hi®u là Thi®u Long. Ngài là
mµt ông vua nhân h§u, hòa ái ð¯i v¾i m÷i ngß¶i t× trong ra ðªn ngoài.
Ngài quan ni®m "thiên hÕ là cüa ông cha ð¬ lÕi (!) anh em cùng hß· ng" do
ðó trong nµi cung khi ån u¯ng vui ðùa không có phân tôn ti, tr§t tñ.
Ngài · ngôi 21 nåm, nß¾c nhà ðßþc yên tr¸. Vi®c h÷c ðßþc m· mang.
Hoàng ð® là Tr¥n Ích T¡c có tiªng là ngß¶i trí thÑc trong nß¾c ðßþc cØ ra m·
h÷c ðß¶ng ð¬ rèn luy®n nhân tài cho qu¯c gia. MÕc Ðînh Chi là danh nho
nß¾c ta sau này cûng do trß¶ng cüa Hoàng tri«u l§p ra.
Ngài lÕi cho Lê Vån Hßu tiªp tøc biên soÕn sách sØ ký. H÷ Lê làm ðßþc bµ
ÐÕi Vi®t sØ g°m 30 quy¬n, chép các vi®c t× ð¶i nhà Tri®u ðªn ð¶i Lý MÕt.
Vi®c biên t§p cüa bµ sØ này b¡t ð¥u t× ð¶i vua Thái Tông ðªn nåm Nhâm
Thân (1272) ð¶i Thánh Tông m¾i xong. Vua Thánh Tông còn khuyªn khích
các vß½ng h¥u h÷p các dân nghèo ð¬ kh¦n hoang. Các ði«n trang có k¬ t×
b¤y gi¶.

2- Vi®c NgoÕi Giao V¾i Mông C±
Mông C± tuy thua nhßng vçn không dÑt ý mu¯n chinh phøc nß¾c ta. Trong
giai ðoÕn này h÷ ðã hÕ ðßþc nhà T¯ng tÑc thôn tính ðßþc toàn bµ Trung
Qu¯c, ít lâu sau cho sÑ sang ðòi vua nß¾c ta sang ch¥u B¡c Kinh (là kinh ðô
cüa Nguyên chü b¤y gi¶). Annam Chí Lßþc (quy¬n 4) và Toàn Thß (quy¬n 5)
dña vào tài li®u Nguyên SØ (quy¬n 9) v« ðoÕn này viªt:
Mùa hÕ nåm M§u Ng÷ (1258) Mông C± sai Nµt LoÕt Ðan sang dø vua Tr¥n
Thánh Tông nhß sau: "Xßa ta sai sÑ sang thông hiªu, các ngß½i mê man không
tïnh nên nåm ngoái ta phäi xu¤t quân (1257). Qu¯c chü các ngß½i (!) phäi
chÕy dài n½i ð°ng nµi, ta lÕi sai hai sÑ giä ði chiêu an cho v« nß¾c (hai sÑ giä
này ð«u b¸ ta giam giæ · trong ngøc, ðªn khi thä ra thì mµt ngß¶i chªt) các
ngß½i lÕi dám trói cä sÑ giä cüa ta.
"Nay ta ð£c bi®t sai ngß¶i ðªn m· lòng dø bäo: Nªu các ngß½i th« xin mµt
lòng nµi phø thì qu¯c chü phäi thân hành sang ðây. Ví b¢ng vçn còn không
ch¸u thì cÑ bäo rõ cho ta biªt".

Vua Tr¥n Thánh Tông höi: "Nªu ti¬u qu¯c thành tâm th¶ ðÕi qu¯c thì ðßþc
ð¯i ðãi thª nào?"
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc vua Thái Tông sai Lê Phø Tr¥n sang sÑ xin ba nåm
tiªn c¯ng mµt l¥n. Tình thª ðôi bên dî nhiên phäi gay go vì Mông C± Ö vào
sÑc mÕnh có th×a, mà Tr¥n tri«u thì gi¥u tin tß· ng vào tinh th¥n anh dûng và
nh¤t trí cüa dân tµc, hu¯ng h° quân Nam v×a th¡ng quân B¡c. Vi®c giao hiªu
vçn chßa ðßþc xác ð¸nh. Mông C± sai sÑ sang yêu sách hªt ði«u này ðªn ði«u
n÷, vua ta cÑ l¥n læa không ch¸u nh¤t là vi®c sang ch¥u Nguyên chü, sau câu
chuy®n ngã ngû · ch² nß¾c Nam chï ch¸u sÑ tiªn c¯ng ba nåm mµt l¥n mà
thôi, k¬ t× nåm Quý Hþi (1263). Ði«u ki®n cüa vi®c tiªn c¯ng là:
1) Nµp nho sî, th¥y thu¯c, các ngß¶i thông âm dß½ng bói toán - thü công
m²i hÕng 3 ngß¶i (kÛ thu§t gia).
2) V« ð° v§t phäi nµp s×ng tê, ngà voi, ð°i m°i, vàng bÕc, chu sa, d¥u tô
hþp, quang hß½ng, ðàn hß½ng, tr¥m hß½ng, trân châu, bông tr¡ng, ðîa, chén
và các v§t lÕ.
Th§t là cä mµt sñ khôn ngoan! Mông C± ðòi các nhân v§t c¯t ð¬ biªt v«
m²i ngành dân trí cüa ngß¶i Nam tiªn ðªn b§c nào. Sau ðó h÷ mu¯n tìm hi¬u
nß¾c ta có nhæng sän v§t gì quý báu. H÷ nghiên cÑu các ði«u này ð¬ tùy ti®n
thi hành d¥n chß½ng trình xâm lång và bóc lµt cüa h÷.
Mông C± ð£t quan ÐÕt L² Hoa Xích tÑc là quan Chß· ng „n ð¬ giám tr¸
các châu qu§n cüa nß¾c Nam trong khi chßa cß¾p ðßþc hÆn chính quy«n
cüa vß½ng tri«u bän xÑ. Vua chúa nhà Tr¥n cûng hi¬u rõ cái manh tâm cüa
Nguyên chü nên ch¸u nh§n quan ÐÕt L² Hoa Xích cüa h÷ trong khi c¥n hòa
hoãn tình thª.
Trong giai ðoÕn hòa hiªu khá dài này, Tr¥n tri«u lþi døng yªu t¯ th¶i gian
ð¬ t§p binh luy®n mã, xây dñng cho cuµc tranh ð¤u mµt n«n täng væng ch¡c
trên thñc tª, biªt r¢ng s¾m muµn cuµc xâm lång cüa B¡c phß½ng cûng lÕi tái
di-n. Sñ nh§n xét ðó ðã cån cÑ vào ch² ngß¶i Mông C± ðã tung hoành t× Á
qua Âu, làm bá chü hai ph¥n ba thª gi¾i có l¨ nào ch¸u ð¤u d¸u mãi v¾i mµt
nhßþc ti¬u dân tµc phß½ng Nam nh¤t là dân tµc này xßa kia ðã n¢m dß¾i
quy«n th¯ng tr¸ cüa gi¯ng Hán mà h÷ v×a m¾i kh¡c phøc ðßþc. Cuµc áp bÑc
b¢ng quân lñc nåm Ðinh T¸ (1257) ðã không thành công, nhßng trên 20 nåm
Mông C± ðßþc Tr¥n tri«u th¥n phøc, ch¸u nh§n quan Giám Tr¸ nên Mông C±
nghî cÑ l¤y uy thª mà l¤n d¥n, kªt cøc vçn ði t¾i ðßþc kªt quä mong mu¯n thì
c¥n gì phäi dùng binh ðao, hu¯ng h° binh ðao ðã rõ r®t vô hi®u lñc. Con tính
cüa h÷ nhß v§y cûng hþp lý l¡m. Trái lÕi h÷ không ng¶ r¢ng Tr¥n tri«u hay
dân tµc Vi®t nam thu· ðó ðã chï quan ni®m vi®c th¥n phøc nhà Nguyên là
mµt kª sách hòa hoãn v¾i kë mÕnh, mµt chiªn lßþc lùi ð¬ tiªn trong khi thñc
lñc chßa sung mãn. Quä v§y, dß¾i tri«u Lý dân tµc Vi®t Nam ðµc l§p trên hai

thª kÖ, sau cuµc th¡ng tr§n cüa Lý Thß¶ng Ki®t, gß½m ðao lâu ngày không mó
ðªn. Qua t¾i các vua Cao Tông, Hu® Tông, t± chÑc kinh tª quân sñ, xã hµi lÕi
sao nhãng, Tr¥n tri«u m¾i bµt kh· i, ðâu ðã ðü sÑc ch¸u n±i mµt cuµc trß¶ng
chiªn v¾i mµt dân tµc hùng cß¶ng nh¤t Thª gi¾i b¤y gi¶. Cái chß¾c lùi ð¬
tiªn cüa Tr¥n tri«u rõ r®t là mµt thü ðoÕn r¤t khôn ngoan cüa các nhà chính tr¸
ð¶i b¤y gi¶. Tr¥n Thü Ðµ và Tr¥n Qu¯c Tu¤n là hai linh h°n cüa cuµc kháng
chiªn, là cµt trø cüa cuµc ch¯ng Nguyên quä ðã nhìn th¶i cuµc r¤t sát và ðã
nh÷c lòng xây dñng lñc lßþng dân tµc v« ba ði¬m trên ðây. Ba ði¬m này nªu
không phát tri¬n ð«u thì chï còn nß¾c cúi ð¥u nghe l®nh cüa kë mÕnh. R°i
vi®c binh chª cüa Tr¥n tri«u t± chÑc và canh cäi nhß thª nào trên ðây chúng
ðã rõ.
Cuµc xô xát giæa ðôi bên ra sao?
Ba nåm sau tÑc là nåm Bính D¥n (1266) thª ngoÕi giao b¡t ð¥u gay go giæa
ðôi bên cùng mµt nh¸p. Nåm ðó sÑ Mông C± qua Vi®t Nam. Tr¥n Thánh Tông
yêu c¥u bãi bö vi®c ðòi nho sî, th¥y bói và các thþ khéo. Tháng chÕp phái
ðoàn Dß½ng An DßÞng và Vû Hoàn ðßa sang Nguyên tri«u ba t¶ bi¬u xin bãi
bö các v¤n ð« này: T¶ thÑ nh¤t nói v« vi®c c¯ng phß½ng v§t. T¶ thÑ hai nói
v« vi®c tuy¬n c¯ng nhân tài. Riêng t¶ thÑ ba xin cÑ ð¬ Nµt Loát Ðan làm "ÐÕt
L² Cát T«" · nß¾c Nam. (ÐÕt L² Cát T« tÑc là ÐÕt L² Hoa Xích theo Mông C±
nghîa là quan trß· ng giæ quy«n hành chính và quân sñ. H°i ðó lñc lßþng cüa
ta chßa d°i dào nên phäi tÕm nh§n khoän này).
Mông C± b¢ng lòng nhßng khoäng tháng 10 nåm sau (Ðinh Mão tÑc
1267), Nguyên chü lÕi ðßa ra nhæng ði«u ki®n n£ng n« g°m 6 vi®c dß¾i ðây:
1) Quân trß· ng phäi sang ch¥u.
2) Phäi gØi con em nhà vua sang làm con tin
3) Biên s¯ dân
4) Nµp phú thuª
5) Ch¸u quân d¸ch
6) Ð£t quan ÐÕt L² Cát T« nhß cû.
Các ði«u yêu sách cüa Mông C± trß¾c sau ð«u b¸ khß¾c t× khéo léo, b«
ngoài có sñ nhûn nh£n mà b« trong có sñ cÑng r¡n, rút cøc vçn ðßa Mông C±
ðªn ch² b¤t mãn.
1) Tháng mµt nåm Ðinh Mão (1267) Mông C± ðòi trao trä hai tên lái buôn
ngß¶i H°i hoÕt ð¬ xét höi v« vi®c Tây Vñc.
Tr¥n tri«u trä l¶i: "mµt ngß¶i là Y Tôn chªt ðã lâu, mµt ngß¶i là Bà Bà sau
cûng vì ¯m ðã chªt r°i".

2) Ð¯i v¾i vi®c yêu sách nµp voi, ta thoái thác: ".. CÑ theo Hòa Lâm, Cát
Nhã, B® hÕ (chï vua Nguyên) mu¯n c¥n dùng vài con voi l¾n, nhæng gi¯ng
thú ¤y mình m¦y xù xø to l¡m, ði ch§m chÕp không b¢ng ngña cüa thßþng
qu¯c, xin s¨ dâng c¯ng chuyªn sau..."
3) Tháng mµt nåm Canh Ng÷ (1270) Mông C± b¡t bë vua Tr¥n Thánh Tông
tiªp chiªu không ch¸u lÕy, không ðãi sÑ theo l- vß½ng nhân.
Vua Tr¥n Thánh Tông trä l¶i qua Trung thß sänh nhà Nguyên: "Bän qu¯c
ðßþc thiên tri«u phong vß½ng tß¾c há không phäi là vß½ng nhân sao? SÑ giä
cüa Thiên tri«u lÕi xßng mình là "vß½ng nhân" ðÑng ngang v¾i bän qu¯c thì e
làm nhøc phong th¬ tri«u ðình, hu¯ng chi bän qu¯c trß¾c ðã tiªp chiªu chï
bäo cÑ ð¬ nguyên tøc cû. (Tháng chÕp nåm Canh Thân (1260) Mông C± do
chính sách m«m dëo ðã ðßa chiªu thß nói: Ð¯i v¾i quan liêu sî thÑ trong
nß¾c phàm mû áo, ði¬n l-, phong tøc nh¤t nh¤t cÑ ð¬ nguyên v©n...) H- khi
tiªp ðßþc chiªu l®nh thì ð¬ yên n½i chính di®n, còn mình lui lánh · ch² nhà
riêng, ðólà ði¬n l- cû cüa bän qu¯c!
"Còn vi®c ðòi voi nhß có nói trong t¶ Dø g· i sang trß¾c ðây, bän qu¯c sþ
trái Ý chï nên cÑ n¤n ná chßa dám thßa thñc duyên c¾: Quän voi không nÞ
lìa nhà thì sai ði là mµt chuy®n khó.
"T¶ dø lÕi ðòi nho sî, th¥y thu¯c và thþ thuy«n. Nhßng khi b°i th¥n là lû Lê
Tr÷ng Ðà vào b® kiªn, t¤c gang g¥n bóng sáng oai nghiêm không th¤y ban
chiªu dø bäo gì cä. Hu¯ng chi nåm Trung Th¯ng thÑ tß ðã ðßþc mi-n r°i.
Nay lÕi nói ðªn xiªt bao sþ hãi lÕ lùng! V§y xin Các hÕ nghî lÕi cho..."
Nåm Tân Mùi (1271) H¯t T¤t Li®t cho sÑ qua dø vua Thánh Tông sang
ch¥u. Vua Thánh Tông cáo b®nh không ði.
Nåm sau vua Nguyên cho sÑ sang tìm cµt ð°ng Mã Vi®n. Tr¥n tri«u ðáp:
cµt ð°ng ¤y lâu ngày m¤t r°i.
Nåm „t Hþi (1275) các cÕnh góc ngoÕi giao cüa nß¾c ta ðßa ra d¥n. Tháng
giêng nåm ¤y (1275) vua Thánh Tông gØi sang Mông C± bài bi¬u sau ðây:
"Dçu ðßþc ba nåm mµt l¥n c¯ng, sÑ bµ qua lÕi ð±i thay ði v« m®t nh÷c
chßa ðßþc ngày nào nghï ng½i. Ðªn nhß ÐÕt L² Cát T« do thi«n tri«u cØ sang
nß¾c tôi thì lúc v« há ch¸u v« không? Hu¯ng chi kë ðßþc sang ðây làm gì
cûng c§y thª, vi®c gì l¾n nhö cûng l¤n lß¾t ðè nén nß¾c nhö này. Ngài là
Thiên TØ dçu sáng su¯t ngang m£t tr¶i, m£t trång nhßng ðâu d- soi t¾i ðáy
ch§u úp?
"Vä ÐÕt L² Cát T« chï ðáng thi hành v¾i nhæng nß¾c "x¤u xí nhö m÷n" n½i
m÷i rþ · biên gi¾i, l¨ nào tôi ðã ðßþc li®t phong vào b§c vß½ng, ðÑng làm
phên d§u mµt phß½ng mà lÕi còn l§p ÐÕt L² Cát T« cai quän thì há chÆng b¸

các nß¾c chß h¥u cß¶i ß? Vì sþ mà phäi c¯ng, sao b¢ng trong lòng vui phøc
mà tñ c¯ng? (D¸ch theo nguyên vån chæ Hán).
Theo Tr¥n Tr÷ng Kim v« khoän này, vua Thánh Tông xin ð±i ÐÕt L² Cát T«
làm chÑc Dçn Tiªn SÑ nghîa là coi vi®c ki¬m ði¬m ð° tiªn c¯ng, nhß v§y
không có quy«n gì næa ð¯i v¾i nß¾c ta. Vua Nguyên không ch¸u và biªt r¢ng
dñng mßu không xong lÕi xoay v« giäi pháp võ lñc. H÷ cho quan lÕi · biên
gi¾i thåm dò ð¸a thª nß¾c ta, và v« ph¥n nß¾c ta cûng có sñ phòng b¸.
Nåm Ðinh SØu (1277) Thái Thßþng Hoàng m¤t · Thiên Trß¶ng phü (làng
TÑc M£c). Nåm sau vua Thánh Tông nhß¶ng ngôi cho Thái TØ Khâm r°i tr·
v« · Thiên Trß¶ng. Thánh Tông tr¸ vì ðßþc 21 nåm, làm Thái Thßþng Hoàng
ðßþc 13 nåm, th÷ 51 tu±i.

III. Tr¥n Nhân Tông (1279 - 1293)
Mông C± Gây H¤n L¥n ThÑ Hai
- Vi®c ngoÕi giao tan vÞ
- Quyªt chiªn giæa Vi®t Nam và Mông C±
- Mông C± t¤n công trên các m£t tr§n
1- Vi®c NgoÕi Giao Tan VÞ
Thái TØ Tr¥n Khâm thay vua Thánh Tông lên ngôi tÑc là Tr¥n Nhân Tông.
Gu°ng máy chính tr¸ và quân sñ thu· ðó vçn quay ð«u nh¶ · Thái Thßþng
Hoàng và các quan tri«u th¥n nhi«u ngß¶i có tài trí. Trong nß¾c tinh th¥n dân
tµc vçn ðßþc nh¤t trí. M÷i v¤n ð« dân sinh ðßþc ±n ð¸nh và sinh lñc qu¯c gia
m²i ngày mµt d°i dào do ðó chúng ta m¾i có th¬ ch¯ng ðÞ ðßþc ngoÕi xâm
hai phen næa sau này còn ðáng sþ h½n cuµc gây h¤n l¥n thÑ nh¤t vào nåm
Ðinh T¸ (1257).
Ngoài sñ Mông C± luôn luôn qua lÕi hÕch sách dß¾i ð¶i vua Nhân Tông,
gi£c Lào thß¶ng sang qu¤y nhi-u · các mi«n lân c§n. Sau này yên hÆn v¾i
Mông C± vua Nhân Tông ðã có phen ngñ giá ði ðánh Lào (1290).
Nhß trên ðã nói, sau chín nåm nh¸n nhøc t× 1266 ðªn 1275 dân tµc chúng
ta ðã b¡t ð¥u có thñc lñc thì Tr¥n tri«u b¡t ð¥u t¤n công Mông C± m²i ngày
mµt mÕnh thêm v« m£t ngoÕi giao. Yêu sách cüa h÷ b¸ khß¾c t× h¥u hªt.
Chúng ta ðã dùng nhi«u "lý sñ " trong các bi¬u chß½ng gØi qua tri«u Nguyên,
g¥n nhß ð¬ ch÷c gi§n h÷, tuy nhiên li«u thu¯c ð¡ng ¤y vçn có b÷c ðß¶ng.
V« vån h÷c, dân ta b¤y gi¶ cûng t¤n t¾i nhi«u, cÑ xem bài h¸ch cüa Hßng
ÐÕo Vß½ng Tr¥n Qu¯c Tu¤n và nhi«u thi vån cüa Tr¥n Quang Khäi, PhÕm
Ngû Lão v.v... sau này trong cuµc ch¯ng Nguyên thì rõ. Nhæng nhà vån h÷c
cüa chúng ta lînh hµi ðßþc khá nhi«u tinh hoa cüa vån h÷c Trung Qu¯c nên
trong thi vån l¶i l¨ chäi chu¯t, tinh th¥n cÑng r¡n. Chæ Nôm ra ð¶i, th½ Hàn
lu§t r¤t th¸nh hành (k¬ t× Hàn Thuyên, th½ Nôm th¸nh phát nên g÷i là th½ Hàn
lu§t vì Thuyên ðã ð£t ra khuôn phép, lu§t l® ho£c có nhi«u sáng kiªn v« môn
này) tuy công vån, t¶ sÑc vçn còn dùng chæ Hán.
Nåm Quí T¸ (1293) vua Nhân Tông truy«n ngôi cho Thái TØ Thuyên r°i v«
nghï · Thiên Trß¶ng là n½i yên dßÞng cüa các vua chúa h÷ Tr¥n b¤y gi¶.
Vua Nhân Tông tr¸ vì ðßþc 14 nåm, nhß¶ng ngôi ðßþc 13 nåm, th÷ ðßþc
51 tu±i.

Tháng chÕp nåm M§u D¥n (1278) Mông C± cØ b÷n Sài Xuân (có sách
phiên âm l¥m là Sài Thung) sang hÕch höi v« 6 khoän ðã ðßa ra h°i tháng 10
nåm Ðinh Mão (1267) mà nhà Tr¥n chßa tuân theo.
Sài Xuân có thái ðµ kiêu ngÕo, Tr¥n tri«u thì có thái ðµ cÑng r¡n nên cuµc
g£p gÞ không ði t¾i mµt kªt quä nào t¯t ð©p. Nh¤t là v« khoän vua nß¾c ta
phäi sang ch¥u vua nhà Nguyên thì nhà Tr¥n t× ch¯i hÆn.
Tháng mµt nåm KÖ Mão (1279) sÑ ta là Tr¸nh Qu¯c Toän sang T¥u b¸ giæ
lÕi tÕi nhà hµi ð°ng. B÷n Sài Xuân b¯n ngß¶i cùng mµt sÑ giä cüa ta là Ð²
Qu¯c Kª ðem chiªu sang dø l¥n næa: Nªu nhà vua không sang ch¥u ðßþc,
phäi ðúc ngß¶i vàng thay thân mình, l¤y hai hÕt ng÷c trai làm hai con m¡t,
ngoài ra phäi tuy¬n nho sî, phß½ng kÛ, tØ ð® thþ thuy«n m²i hÕng hai ngß¶i
ð¬ thay nhân dân. B¢ng không chï có chiªn tranh m¾i giäi quyªt ðßþc v¤n ð«.
Nåm Canh Thìn (1280) vua Tr¥n Nhân Tông cØ chú h÷ là Tr¥n Di Ái (tÑc
Tr¥n Ái), Lê Tuân và Lê Møc sang thay mình. Nguyên chü không ch¸u lÕi l§p
Di Ái làm An Nam Qu¯c Vß½ng, ð±i nß¾c ta là An nam Tuyên úy ty, ð£t quan
liêu sang giám tr¸ các châu, huy®n (Tân T¸ 1281).
Nåm Nhâm Ng÷ (1282) Sài Xuân làm An nam Tuyên úy sÑ ðô nguyên súy
ðem 1000 quân hµ t¯ng Di Ái v« nß¾c ðßa chiªu thß dø m÷i ngß¶i trong tông
tµc nhà Tr¥n và quan lÕi trong nß¾c.
Cuµc ngoÕi giao t× ð¤y tan vÞ.
Tr¥n tri«u cß½ng quyªt l¤y gß½m ðao ch¯ng lÕi Mông C±. Quân ðµi ðßþc
l®nh ðánh b÷n Sài Xuân · g¥n Nam Quan. Sài Xuân b¸ b¡n mù mµt m¡t chÕy
tr¯n v« Tàu, cái tri«u ðình bù nhìn k¬ t× Di Ái tr· xu¯ng ð«u b¸ b¡t và phäi
tµi ð°, sung làm lính.
Tháng bäy nåm sau (nåm Quí Mùi 1283) vua Tr¥n Nhân Tông lÕi ðßa thß
sang ðòi sÑ giä cüa ta b¸ Nguyên giæ lÕi m¤y nåm trß¾c (Tr¸nh Qu¯c Toän và
v¸ quan h÷ PhÕm tß¾c Minh Tñ, qua B¡c Tri«u t× nåm KÖ Mão 1279). Mông
C± nhßþng bµ.
Tháng mß¶i nåm ¤y, sÑ Nguyên Ðào Bïnh Trñc ðem tï thß (qu¯c thß có
ðóng d¤u ng÷c tï) sang dø ta giúp binh lß½ng và cho mßþn ðß¶ng ð¬ ðánh
Chiêm Thành. Sñ th§t ð¤y chï là mßu mô ð¬ t¤n công vào nß¾c ta mµt cách
b¤t ng¶.
Tr¥n tri«u vçn tiªp tøc chß¾c ngoÕi giao vì vi®c binh ðao ð¯i v¾i ta chï là
chuy®n vÕn b¤t ð¡c dî. Trung lß½ng ÐÕi phu Ðinh Kh¡c Thi®u và Trung ðÕi
phu Nguy-n ÐÕo H÷c ðem phß½ng v§t theo sÑ Nguyên là Tri®u ChØ sang
giao thi®p v¾i Mông C±. Trung phøng ðÕi phu PhÕm Chí Thành và Tri«u thïnh
lang Ð² Bäo Trñc ðªn Sänh thu xªp m÷i vi®c và ðßa thß do vua Tr¥n Thánh

Tông ðÑng lên, cho chÑc Bình Chß½ng ð¬ t× ch¯i vi®c nài ép ta giúp binh
lß½ng k¬ trên.

2- Huyªt Chiªn Giæa Vi®t Nam và Mông C±
T× khi Sài Xuân b¸ thß½ng chÕy v«, thái ðµ Tr¥n tri«u m²i ngày thêm cÑng
r¡n khiªn Nguyên chü hªt sÑc gi§n dæ. Vi®c mßþn ðß¶ng và giúp lß½ng ði
ðánh Chiêm Thành lÕi b¸ khß¾c t× khéo léo ðã quyªt ð¸nh cuµc xâm lång thÑ
hai cüa Mông C±.
Tháng tám nåm Nhâm Ng÷ (1282) niên hi®u Thi®u Bäo thÑ tß ð¶i vua Tr¥n
Nhân Tông, biên th¥n giæ LÕng S½n là Lß½ng U¤t sai ru±i ngña trÕm v« báo:
Nguyên chü sai con là Thoát Hoan phong làm Tr¤n Nam vß½ng cùng Hæu
th×a Toa Ðô, Tä th×a Lßu Thâm, Tham chính A Lý và Ô Mã Nhi lót mi®ng
b¢ng vi®c ði ðánh Chiêm Thành, ðòi ta cho mßþn ðß¶ng, góp quân lính,
cùng lß½ng thäo (tháng 10 nåm Nhâm Ng÷).

Hµi Ngh¸ Bình Than
Tháng 10 nåm Nhâm Ng÷ (1282) Tr¥n tri«u trß¾c tình thª c¤p bách và
nghiêm tr÷ng, tri®u t§p các vß½ng h¥u và bá quan vån võ bên sông Bình Than
(thuµc huy®n Quª Dß½ng, tïnh B¡c Ninh, ch² sông Ðu¯ng n¯i v¾i sông Thái
Bình). N½i h÷p có tính cách bí m§t vì c¥n tránh tai m¡t cüa b÷n gián ði®p ð¯i
phß½ng. Hµi ngh¸ này là hµi ngh¸ ð¬ thåm dò ý kiªn cüa các vß½ng h¥u,
tß¾ng lînh.
Các quan có ngß¶i bàn không nên ngh¸ch ý Mông C± nghîa là cho mßþn
ðß¶ng và giúp lß½ng. Có ngß¶i bàn nên ðem quý v§t sang c¯ng ð¬ c¥u hoãn
binh. Duy chï có Tr¥n Qu¯c Tu¤n và Tr¥n Khánh Dß chü chiªn và xin ðem
quân giæ các n½i hi¬m yªu. Xin nh¡c Nhân Hu® vß½ng Tr¥n Khánh Dß là tay
tß¾ng tài trß¾c ðó ðã ðßþc khen thß· ng trong cuµc kháng Nguyên nåm Ðinh
T¸ (1257) sau phÕm tµi b¸ lµt chÑc ra làm ngh« bán than · Chí Linh, Häi
Dß½ng. Lúc này ông lÕi ðßþc m¶i ra dñ bàn và giæ chÑc Phó ðô tß¾ng quân.
Mµt chuy®n ðáng chú ý trong cuµc hµi ngh¸ tÕi Bình Than là Hoài Vån H¥u
Tr¥n Qu¯c Toän cûng dñ vào s¯ ngß¶i theo h¥u vua nhßng vì ít tu±i nên
không ðßþc dñ bàn. Qu¯c Toän l¤y làm bñc tÑc tay c¥m quä cam bóp nát lúc
nào không biªt. Khi tr· v« Qu¯c Toän h÷p gia nô ðßþc h½n 1000 ngß¶i, tñ
s¡m chiªn thuy«n kéo c¶ ðánh gi£c.
Cuµc chiªn ð¤u ðã quyªt ð¸nh vào tháng 10 nåm sau (Quí Mùi 1283), sau
ðó Tr¥n Nhân Tông thân chinh ð¯c xu¤t các vß½ng h¥u huy ðµng toàn th¬
quân ðµi thüy løc ðßþc t¤t cä 20 vÕn m· cuµc t§p tr§n. Tr¥n Qu¯c Tu¤n
ðßþc t¤n phong làm Qu¯c công Tiªt chª th¯ng lînh lñc lßþng quân sñ toàn
qu¯c, tung ra l¶i h¸ch ð¥u tiên kêu g÷i tinh th¥n ái qu¯c và kÖ lu§t cüa các

tß¾ng sî vào tháng 8 nåm sau (Giáp Thân 1284). R°i mµt cuµc duy®t quân vî
ðÕi ðã khai di-n tÕi Ðông Bµ Ð¥u tÑc là bªn Ðông Tân, trên sông Cái nay g÷i
là H°ng Hà (thuµc huy®n Thßþng Phúc tïnh Hà Ðông). R°i quân ðµi cüa ta
chia ðóng các n½i c± h÷ng và then ch¯t cüa các mi«n biên gi¾i, chÆng hÕn:
LÕng S½n và ðß¶ng thüy bµ t× Vân Nam vßþt qua Lào Kay, Phú Th÷ ð±
xu¯ng. Mi«n Häi Dß½ng thì bªn VÕn Kiªp cûng có sñ phòng ngñ. Mi«n trong
là Thanh Ngh® xét ð¸ch quân có th¬ ð± bµ · ðây ð¬ tiªn ra B¡c v.v... Ðây là
m¤y con ðß¶ng chính. Quä nhiên Nguyên quân sau này ðã dùng cä m¤y
ðß¶ng k¬ trên.38
Vi®c binh tiªn mÕnh nhßng vi®c ngoÕi giao vçn tiªp tøc ð¬ hòa hoãn tình
thª và nghiên cÑu thái ðµ cüa ð¸ch. SÑ ta là Tr¥n Phü lên ðß¶ng t¾i Hành
sänh Kinh H° bên Nguyên h°i tháng mµt, tháng chÕp (Giáp Thân -1284) xin
hoãn binh.

Hµi Ngh¸ Diên H°ng
Cuµc xâm lång thÑ hai cüa Mông C± m· vào ngày 21 tháng chÕp nåm
Giáp Thân (1284) tÑc là ngày quân Mông C± thñc sñ xu¤t thân toàn bµ qua
giày ðÕp nß¾c ta. L¥n này h÷ huy ðµng t¾i 50 vÕn binh sî ð£t dß¾i quy«n các
danh tß¾ng nhß: Tä Th×a Lý H¢ng, Bình Chß½ng A Thích, Bình Chß½ng A Lý
Häi Nha, T±ng chï huy cüa Mông C± là Thái TØ Thoát Hoan. Phø tá cüa
Thoát Hoan có hai Thßþng tß¾ng Ô Mã Nhi và Toa Ðô. Các lñc lßþng cüa
quân Nguyên b¤y gi¶ ð«u hµi tÕi H° Quäng chia làm hai ðÕo: Løc quân tiªn
vào LÕng S½n do Thoát Hoan ði«u ðµng, Thüy quân xu¤t phát tñ Quäng Châu
theo Toa Ðô vßþt bi¬n t¾i Chiêm Thành.
Ðáng ð¬ ý mµt ði«u là v¤n ð« t¤n công vào Vi®t Nam cüa Mông C± ðã
quyªt ð¸nh t× nåm Nhâm Ng÷ (1282) sau khi Sài Xuân b¸ b¡n mù m¡t chÕy v«
mà hai nåm sau quân Nguyên m¾i thñc hi®n. H÷ ch§m ðµng binh là vì Tr¥n
tri«u khéo trì hoãn b¢ng ngoÕi giao ð¬ có ðü thì gi¶ lo li®u m÷i v¤n ð« quân
sñ chång? Ho£c v« ph¥n Mông C±, h÷ phäi tích cñc chu¦n b¸ vì biªt dân Vi®t
ta là mµt dân tµc có mµt quá khÑ anh dûng?
Khi nghe tin ðÕi quân Mông C± h÷p · H° Quäng s¡p sang, vua Nhân Tông
còn c¯ g¡ng ði«u ðình mµt phen næa nhßng th¤t bÕi.
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Vi®c phân ph¯i trách nhi®m quân vø nhß sau ðây:

- Tr¥n Bình Tr÷ng ðóng ð°n trên sông Bình Than.
- Tr¥n Khánh Dß giæ m£t Vân Ð°n (Quäng Yên)
- Tr¥n Hßng ÐÕo ðóng ðÕi quân · VÕn Kiªp (Häi Dß½ng) ð¬ tiªp sÑc cho cä hai m£t thüy
bµ ði kh¡p n½i.

Tháng chÕp nåm Giáp Thân (1284) Thßþng Hoàng (vua Thánh Tông) cho
tri®u các bô lão t¾i ði®n Diên H°ng ð¬ trßng c¥u dân ý cùng höi mßu chß¾c.
Các bô lão ð«u ð°ng thanh xin ðánh.
Thª là qua hai hµi ngh¸, toàn qu¯c ðã nh¤t trí kháng ð¸ch.
Quân bän bµ cüa Thoát Hoan ðªn cØa Nam Quan thì ng×ng lÕi. Thoát
Hoan phái Bá T±ng A Lý mang thß qua nói: "Bän súy chï nh¶ ðß¶ng Nam
Qu¯c qua ðánh Chiêm Thành, chÑ không có bøng gì ðâu mà ngÕi. Nên m·
cØa cho bän súy ði và ðªn ðâu chï nh¶ giúp ít nhi«u lß½ng thäo, khi phá xong
Chiêm Thành s¨ có tr÷ng tÕ. Nhßþc b¢ng kháng cñ thiên binh, bän súy s¨
không dong tình, b¶ cõi s¨ tan hoang, lúc ðó có h¯i cûng ðã muµn".
Hßng ÐÕo Vß½ng Tr¥n Qu¯c Tu¤n n±i gi§n ðu±i sÑ Nguyên, chia quân
ch©n ngay hai ð¸a ði¬m c±ng ngõ là Khä Li và Lµc Châu thuµc LÕng S½n.
Cuµc tiªn binh cüa nhà Nguyên g°m có:
1) Tây ðÕo là cánh quân do b¯n VÕn hµ Ly La Hþp Ðáp Nhi (dña vào tài
li®u An Nam Chí Lßþc nhßng chßa rõ tên mµt hay hai ngß¶i) Chiêu Thäo A
Thâm do huy®n Khßu Ôn (thuµc LÕng S½n) ðµt nh§p vào ð¤t Vi®t.
2) Ðông ðÕo do b÷n Khiªp Tiªt Tän Lßþc Nhi, VÕn Hµ Lý Bang Hiªn vßþt
núi Khßu C¤p (An Nam Chí Lßþc chép là C¤p Lînh, Cß½ng Møc chú thích là
ph¯ KÏ L×a thuµc Ôn Châu tïnh LÕng S½n) tràn sang. ÐÕi binh cüa Thoát
Hoan n¯i theo.
3) Quân cüa Toa Ðô tiªn vào Chiêm Thành do thüy ðÕo (trên ðã nói).
Xem ðß¶ng tiªn quân cüa Mông C± thì m£t tr§n phía B¡c quan tr÷ng h½n
cä. ÐÕi quân cüa Tr¥n Hßng ÐÕo Vß½ng phäi hoÕt ðµng k¸ch li®t · ðây. Gi£c
không tiªn ðßþc · núi Khßu C¤p phäi qua äi Khä Lþi (hay Khä Lý) kéo xu¯ng.
Cánh quân Ðông ðÕo cüa Tän Lßþc Nhi lúc này vßþt ðßþc äi Khä Lþi li«n
tiªn xu¯ng äi Næ Nhi. TÕi ch¯n này gián ði®p cüa ta là Ð² Vî b¸ chúng b¡t
ðßþc và chém chªt.
Hßng ÐÕo Vß½ng ch¯ng nhau v¾i Thoát Hoan · äi Nµi Bàng, ngày 27
tháng chÕp nåm Giáp Thân (1284). Thª gi£c mÕnh quá, ngài phäi chÕy v«
ðóng · VÕn Kiªp ð¬ chu¦n b¸ cuµc phän công và truy kích vào khoäng mùa
hè nåm sau („t D§u 1285). Thüy quân cüa ngài ðóng · Bái Tân (Bái Tân là
thßþng lßu sông Løc Nam). Còn Thßþng tß¾ng Tr¥n Quang Khäi ðóng quân ·
Ngh® An ð« phòng quân Toa Ðô. Viên ðÕi tß¾ng này phø trách m£t tr§n Tây
Nam.
Chiªn lßþc Mông C± b¤y gi¶ là dùng thª g÷ng kìm xiªt ch£t quân Nam vào
giæa, và v¾i s¯ quân 50 vÕn h÷ hy v÷ng phong töa Vi®t quân mµt cách ddàng t× Nam ra B¡c.

Quân Nam Rút Lui Theo Kª HoÕch
TÕi tr§n tuyªn LÕng S½n bu±i ð¥u quân Nguyên b¸ ng×ng lÕi do sñ cän tr·
cüa Vi®t quân, sau hai ba tr§n không th¡ng bÕi. Ít lâu sau Khä Lþi và Lµc Châu
th¤t thü, Vi®t quân phäi rút v« Chi Lång. Hßng ÐÕo Vß½ng cùng các gia tß¾ng
là Dã Tßþng và Yªt Kiêu chuy¬n quân v« Bái Tân ð¬ ra VÕn Kiªp xét không
giæ n±i m£t tr§n LÕng S½n lâu h½n næa và ðã th¤y b¤t lþi rõ r®t.
Vua Nhân Tông ðßþc tin Hßng ÐÕo Vß½ng lui quân khöi LÕng S½n li«n
xu¯ng chiªc thuy«n nhö ra Häi Ðông (tÑc là Häi Dß½ng), tri®u Hßng ÐÕo
Vß½ng ðªn. Nhân Tông nói: Thª gi£c l¾n nhß v§y ch¯ng v¾i nó e dân sñ s¨
tàn hÕi hay là hàng chúng nó ð¬ cÑu l¤y dân?".
Hßng ÐÕo Vß½ng khäng khái trä l¶i: "B® hÕ vì lòng thß½ng dân mà nghî
nhß v§y nhßng Tôn Miªu và Xã t¡c thì sao? Nªu B® hÕ mu¯n hàng, xin hãy
chém ð¥u tôi ði trß¾c ðã!".
Nhà vua ðßþc l¶i cß½ng quyªt và trung li®t ¤y lÕi væng lòng.
— các n½i h§u tuyªn, t× kinh thành ðªn các mi«n thôn dã tri«u ðình ðã ra
l®nh "bö vß¶n không nhà tr¯ng". Nhi«u n½i b¸ phá hüy sÕch (theo Nguyên sØ).
Kh¡p các n½i ð«u treo bäng c¤m hàng gi£c: "Phàm các qu§n, huy®n trong
nß¾c, h- gi£c ðªn thì phäi li«u chªt, c¯ ðánh. Nªu sÑc ð¸ch không n±i thì cho
phép tr¯n ¦n vào r×ng núi ch¾ không ðßþc hàng".

Hµi Ngh¸ Quân Sñ — VÕn Kiªp
Hµi ngh¸ này ðßþc nhóm h÷p ð¬ chïnh b¸ lÕi hàng ngû sau nhæng kinh
nghi®m v« ð¸ch · m£t tr§n LÕng S½n. Quân các lµ, các xÑ t§p hþp lÕi và
chiêu mµ thêm vçn ðßþc ðü 20 vÕn do các vß½ng h¥u ðßa ðªn VÕn Kiªp ð¬
tùy quy«n ði«u ðµng cüa Hßng ÐÕo Vß½ng. Ðây là các binh lính · các xÑ
Bàng Hà, Na S¥m, Trà Hß½ng, An Sinh, Long Nhãn và các lµ Häi Ðông, Vân
Trà, Bà Ði¬m cüa Hßng Vû Vß½ng, Minh Hi«n Vß½ng U¤t, Hßng Nhßþng
Vß½ng Täng và Hßng Trí Vß½ng Nghi-m. Trong các quân dân các lµ nhæng
ngß¶i khöe mÕnh ðßþc lña ch÷n làm tiên phong. Thª lñc quân ta lÕi n±i to.
Ðáng chú ý ngoài quân ðµi b¤y gi¶ chï m¾i l¤y · các mi«n duyên häi và các
lµ Ðông Nam, còn quân ðµi t× Thanh Hóa tr· vào chßa phäi tuy¬n ðªn.
Ta nh§n th¤y Hßng ÐÕo Vß½ng và Tr¥n tri«u ðã áp døng mµt phß½ng thÑc
kháng Nguyên r¤t khéo léo và bình tînh. Tr¥n tri«u hi¬u r¢ng quân s¯ cüa
Mông C± t¾i 50 vÕn, nhßng ta không c¥n huy ðµng mµt quân s¯ ngang v¾i
quân s¯ cüa ð¸ch. Lý do thÑ nh¤t là nß¾c ta nhö, quân nhu, lß½ng thñc không
ðü cung c¤p cho mµt lñc lßþng quân sñ quá rµng l¾n. Lý do thÑ hai ta thi
hành mµt cuµc trß¶ng kÏ kháng chiªn thì không c¥n ðµng binh quá nhi«u
ngay. Trong cuµc trß¶ng chiªn này, Nam quân hªt sÑc tránh cuµc xung ðµt

v¾i ð¸ch n½i nào ð¸ch xu¤t phát nhi«u nång lñc và quân s¯. Ta chï t¤n công
ð¸ch · n½i nào ð¸ch quân cô, thª yªy, hoàn cänh b¤t lþi và có th¬ chiªn
th¡ng ðßþc ch¡c ch¡n và d- dàng. Phß½ng lßþc n¥y có khoa h÷c hay không
ta coi nhæng kªt quä mà Tr¥n tri«u thâu hoÕch ðßþc · dß¾i ðây s¨ hi¬u.
Nh§n thÑc rõ ràng chiªn pháp và tình thª cüa ð¸ch, Hßng ÐÕo Vß½ng cho
lßu hành luôn lúc ðó cu¯n Binh thß yªu lßþc do Ngài soÕn ra ð¬ các tß¾ng sî
áp døng ngay trong các cuµc giao tranh. Nguyên t¡c cüa cu¯n Binh thß yªu
lßþc ðó ðÕi khái nhß trên ðây t¤t nhiên còn nhi«u chi tiªt næa r¤t tinh vi và
thñc tª.
Ngài lÕi ðßa ra mµt bän h¸ch ð¬ hi®u tri®u tß¾ng sî nhân dân ch¯ng nÕn
xâm lång.
Bài h¸ch này ðã ðßþc CØ nhân Nguy-n Vån Bình d¸ch ra theo th¬ th½ song
th¤t løc bát dß¾i ðây:
Xßa KÖ Tín li«u thân ch¸u chªt,
CÑu Hán Vß½ng thoát khöi Hoàng Dß½ng.
Do Vu cháu S· Chiêu Vß½ng,
Gi½ lßng ðÞ giáo tìm ðß¶ng cÑu vua.
Kìa Dñ Nhßþng thu· xßa ngß¶i T¤n,
T×ng nu¯t than l§n ð§n phøc thù.
Kìa Thân Khoát mµt T¬ phu,
Ch£t tay theo nÕn v¾i vua nß¾c T«.
Quan nhö nhß U¤t Trì, Kính ÐÑc,
Giúp Thái Tông khöi bß¾c trùng vi.
Cäo Khanh quan · biên thùy,
Già m°m chØi gi£c không h« tiªc thân.
B§c nghîa sî trung th¥n t× trß¾c,
T×ng di®t thân cÑu nß¾c có nhi«u.
Nhæng ngß¶i kia nªu chÆng li«u,
Chªt xuông nhß ðám næ lßu xó nhà.
Còn danh tiªng ðâu mà chép lÕi,
Cùng ki«n khôn truy«n mãi không ng¥n.
Các ngß½i dòng dõi vû th¥n,
Xßa nay nào có hi¬u vån nghîa gì.
Nghe câu chuy®n bán nghi bán tín,
Sñ muôn nåm nh¡c ðªn chi vay?
Này ta hãy nói cho hay,
ThØ xem T¯ng, Thát truy®n này ra sao?
Vß½ng Công Kiên ngß¶i nào thª v§y?
Tß¾ng Nguy-n Vån L§p ¤y ngß¶i nào?
Ðiªu Ngß th¢ng bé tèo teo,

Ch¯ng quân Mông C± °n ào tråm muôn.
Khiªn quân T¯ng th¡ng luôn m¤y tr§n,
Ðªn bây gi¶ dân vçn hàm ân.
Ngµt Lang là tß¾ng ð¯c quân,
V¾i tÏ tß¾ng Xích là nhân ph¦m nào?
Ngoài muôn d£m quän bao nß¾c ðµc,
Trong m¤y ngày phá r¯c quân Nam.
Lòng vua Thát Ðát ðã cam,
Ðªn nay l×ng lçy tiªng th½m nhß¶ng nào!
Ta v¾i ngß½i sinh vào ð¶i loÕn,
V×a g£p c½n v§n hÕn gian nan.
SÑ Nguyên lai vãng bao l¥n,
M÷i n½i ðß¶ng sá muôn vàn nôn nao.
Tri«u ðình b¸ cú di«u soi mói,
T¬ tß¾ng thì lang sói rë khinh.
Mßþn oai H¯t Li®t tranh giành,
L¤y bao cüa báu chßa ðành lòng tham!
C§y thª chúa Vân Nam nÕt nã,
Ðòi bÕc vàng hªt cä kho ta.
Th¸t nuôi hùm ðói mãi a?
Sao cho thoát khöi lo xa sau này?
Ta ðây nhæng hàng ngày quên bæa,
Lúc ðêm thâu ng°i dña g¯i kiêu.
Gi÷t châu t¥m tã tuôn trào,
Nhß nung gan s¡t, nhß bào lòng son!
Chí nhæng mu¯n moi gan l¤y tiªt,
Lòng nhæng toan xé th¸t v¢m da.
Dù thân d¥u v¾i cö hoa,
Dù là ngña b÷c thân ðà cûng vui.
Các ngß½i v¯n là ngß¶i môn thuµc,
Ðßþc trông nom m÷i vi®c binh c½.
Áo không, ta c· i áo cho,
C½m không, ta së c½m cho no lòng.
Quan nhö thì ta phong chÑc cä,
Lµc ít thì ta trä lß½ng thêm.
Ði sông, ta c¤p cho thuy«n,
Ði ðß¶ng, ta cûng l®nh truy«n ngña ði.
Cho c¥m quân an nguy cùng l¯i,
Cho n¢m yên, vui nói cùng hàng.
So Vß½ng Kiên v¾i Ngµt Lang,
Ðãi chß tÏ tß¾ng, m÷i ðß¶ng kém chi.

Nªu vua nhøc, ngß½i thì chÆng ðoái,
Mà nß¾c nguy, ngß½i lÕi làm ng½.
ÐÑng h¥u tß¾ng gi£c không d½?
Nghe ca thªt sÑ vçn tr½ tráo ng°i.
Khi gà ch÷i, khi th¶i c¶ bÕc,
Cuµc vui ch½i gÞ gÕc ðü trò.
Ruµng vß¶n mßu sñ ¤m no,
Vþ con vui thú riêng cho mµt mình.
Ham l§p nghi®p quên tình nhà, nß¾c,
Mäi ði sån, nhác vi®c ngån, ng×a.
Rßþu chè hôm s¾m say sßa,
Hát hay ðàn ng÷t s¾m trßa thöa lòng.
Ðúng lúc có quân Mông Thát t¾i,
Cña gà không ch÷c n±i áo da.
Nhæng ngh« c¶ bÕc tinh ma,
Phäi ðâu kª hoÕch cüa nhà c¥m quân?
Ruµng nß½ng nào ðü ph¥n chuµc mÕng?
Vþ con nào ðü cáng quân nhu?
Cüa ðâu chuµc ðßþc ð¥u thù?
Chó sån ðâu ðü sÑc khua gi£c tr¶i.
Rßþu ngon khó làm m°i bä gi£c,
Hát hay không làm ðiªc tai thù.
B¤y gi¶ chÆng sót l¡m ru?
Vua tôi ta b¸ trói gô mµt ðàn!
Tß¾c ¤p ta b¸ tan nát cä
B±ng lµc ngß½i cûng chÆng còn gì.
Gia ðình ta b¸ ðu±i ði,
Vþ ngß½i cûng ðªn khi nhøc nh¢n.
Tông xã ta, ð¸ch quân xéo dí,
Ph¥n mµ ngß½i cûng b¸ qu§t lên.
Ð¶i ta kh± nhøc liên miên,
Cái tên nh½ nhu¯c lßu truy«n mãi sau!
Nhà các ngß½i cûng ð«u mang tiªng,
Không khöi làm nhæng tß¾ng b¸ thua,
Các ngß½i ðang lúc b¤y gi¶,
Mu¯n mong vui thích nhß xßa ðßþc nào?
L¶i ta nhü th¤p cao ngß½i nh¾,
Phäi coi n¢m trên lØa là nguy.
Ki«ng canh ðßa cûng th±i xùy,
Luy®n quân sî t¯t t§p ngh« ðao cung.
Khiªn ai n¤y nÑc lòng mÕnh m¨,

SÑc Bàng Mông, H§u Ngh® cûng ham.
Bêu ð¥u H¯t Li®t cho cam,
Ph½i luôn th¸t chúa Vân Nam bên ðß¶ng.
Tß¾c ¤p ta chån thß¶ng ¤m ch²,
B±ng lµc ngß½i hß· ng có tr÷n ð¶i.
Gia ðình ta ðßþc yên vui,
Vþ con ngß½i cûng no ð¶i tråm nåm.
Tông miªu ta nghìn nåm hß½ng lØa,
T± tiên ngß½i muôn thu· cß½ng thß¶ng.
Ta ðây phï chí b°ng tang,
Các ngß½i dß¶ng cûng vë vang vô cùng.
Huy hi®u ta tôn sùng mãi mãi,
Tính danh ngß½i ghi nh¾ sØ xanh.
B¤y gi¶ vui thú linh ðình,
Các ngß½i d¥u mu¯n bu°n tênh ðßþc nào?
Này binh pháp soÕn theo ð¶i trß¾c,
Là "Binh thß yªu lßþc" ban ra.
Các ngß½i theo ðúng sách ta,
„y là th¥n, chü mµt nhà t× xßa.
Nªu bö sách th¶ ½ l¶i dÕy,
„y kë thù ðã m¤y ð¶i nay.
TÕi sao mà lÕi thª v¥y?
Là thù không ðµi tr¶i này ðßþc chung.
Nªu các ngß½i lòng không biªt h±,
Không coi ði«u "sát L²" là c¥n.
LÕi không vâng dÕy luy®n quân,
„y là quay giáo, bó thân ra hàng.
Gi£c yên r°i còn mang tiªng mãi,
M£t mûi nào ðÑng v¾i cao d¥y?
Mu¯n ngß½i hi¬u rõ lòng ðây,
V§y nên thäo bÑc h¸ch này cho nghe.

3- Mông C± T¤n Công Trên Các M£t Tr§n
Ngày m°ng 6 tháng giêng nåm „t D§u (1285) Ô Mã Nhi dçn quân ðánh
vào cån cÑ cüa ta · VÕn Kiªp và núi Phä LÕi. Quân ta thua chÕy. Chiªn
trß¶ng cách VÕn Kiªp 10 d§m.
Phòng tuyªn mÕn Ðông B¡c cüa chúng ta b¸ ð±, quân Mông C± t× LÕng
S½n chuy¬n xu¯ng và t× mi«n b¬ kéo vào nhß gió bão.

Ngày m°ng 9 tháng giêng, mµt tr§n ðÕi chiªn ðã khai di-n · Bài Than
(theo An nam chí lßþc, nay không rõ Bài Than · ðâu. Hoàng Thúc Trâm cho
có l¨ làng Bình Than, huy®n Quª Dß½ng, tïnh B¡c Ninh). Vua Tr¥n thân ð¯c
chiªn trong tr§n này và dàn mµt s¯ quân t¾i 10 vÕn.
Ngày 12 tháng giêng, gi£c ðªn Kinh B¡c (B¡c Ninh) tàn phá các vùng Võ
Ninh, Gia Lâm, Ðông NgÕn r°i ðóng tÕi Ðông Bµ Ð¥u trong khi ðÕi quân cüa
nhà Tr¥n dñng trÕi · mé Nam ngÕn sông Cái (Nh¸ Hà) ð¬ án ngæ. TÕi ðây gi£c
b¡t ðßþc quân ta th¤y trên cánh tay có chæ Sát Thát cä gi§n giªt hÕi r¤t nhi«u.
Tính ra t× bªn VÕn Kiªp gi£c tiªn ðªn g¥n sát thành Thång Long chï có mµt
tu¥n l-, ðü hi¬u thª gi£c r¤t mÕnh, hu¯ng h° gi£c Mông C± v¯n quen áp døng
l¯i ðánh nhanh nhß ch¾p nhoáng m£c d¥u quân ta kháng cñ cûng ráo riªt.
Ð¬ ð¯i phó v¾i quân ta ðóng giæ · phía Nam ngÕn sông Nh¸ Hà, Thoát
Hoan cho ðÕi bác b¡n t¾i t¤p. Quân ta bö chÕy. Mông C± b¡c c¥u phao
chuy¬n quân qua sông r°i kéo t¾i t§n chân thành Thång Long hÕ trÕi. Chiªn
thuy«n cüa chúng ta b¸ l÷t vào tay gi£c. Nguyên súy Ô Mã Nhi, Chiêu thäo
NÕp Häi và Tr¤n thü Tôn Lâm ÐÑc cho phá hüy hªt.
Trong d¸p này Tr¥n tri«u cØ Ð² Kh¡c Chung ði sÑ ð¬ dò hß thñc cüa gi£c.
Quân gi£c ðem chæ Sát Thát ra truy v¤n. Ô Mã Nhi nói: ÐÕi quân t× xa t¾i
ðây, nß¾c ngß½i sao không tr· giáo, cùng nhau ðªn yªt kiªn, lÕi dám ngh¸ch
m®nh ta. Châu châu ðá xe r°i ðây s¨ ra sao?"
Kh¡c Chung trä l¶i: "Hi«n tß¾ng không theo cái chß¾c cüa Hàn Tín ði bình
nß¾c Yên, ðóng quân · ð¥u biên gi¾i trß¾c hãy ðem thß. Nªu không th¤y
thông hiªu thì m¾i là l²i chÑ? Nay lÕi bÑc bách nhau, muông túng thì c¡n,
chim cùng thì m±, hu¯ng chi con ngß¶i!
Mã Nhi d÷a: "ÐÕi quân mßþn ðß¶ng ði ðánh Chiêm Thành, Qu¯c vß½ng
nªu ðªn yªt kiªn thì b¶ cõi ðßþc yên, mµt mäy tóc ta cûng không phÕm. Nªu
cÑ mê man không tïnh thì chï trong ch¯c lát núi sông s¨ thành ð¤t b¢ng, vua
tôi s¨ ra cö møc..."
Kh¡c Chung ð¯i ðáp cÑng cát không ch¸u khu¤t. Khi v« ðªn trÕi bên ta vào
gi¶ Mão ngày 13 tháng giêng. Gi£c ðu±i theo ðánh nhau v¾i quân ta (Toàn
thß quy¬n 5, t¶ 45b-46b, Cß½ng Møc quy¬n 7, t¶ 33a-34b).
Ngày 13 tháng giêng, vua Tr¥n giæ sông Cái không n±i phäi rút lui theo d÷c
sông v« phía Nam dñng lûy b¢ng g² ch¯ng lÕi. Vua Tr¥n lÕi cho Nguy-n Hi®u
ði xin hòa. Thoát Hoan không nghe r°i cho b¡c c¥u phao tiªn qua sông vào
thành. Thành Thång Long th¤t thü. Quân Nguyên m· ti®c tÕi hoàng cung,
mµt ðÕo ðu±i theo quân Vi®t (Cß½ng Møc quy¬n 7 t¶ 35a).

M£t Tr§n Ðông Nam
Hßng ÐÕo Vß½ng chuy¬n quân chü lñc v« Thiên Trß¶ng r°i rß¾c xa giá ði
Häi Dß½ng. Thßþng tß¾ng Thái sß Tr¥n Quang Khäi lînh nhi®m vø ch£n Toa
Ðô tÕi Ngh® An. Tr¥n Bình Tr÷ng · lÕi giæ Thiên Trß¶n, Chß½ng Hiªn h¥u
Tr¥n Ki®t cùng b÷n Lê T¡c và vài vÕn quân giæ Thanh Hóa. TÕi tr§n tuyªn này
gi£c cûng r¤t mÕnh.
Bên hàng ngû Mông C± có ÐÕi Vß½ng Giäo KÏ, Hæu th×a Toa Ðô, Tä th×a
Ðß¶ng C± Ð¶i, Chính H¡c Ðính t× Chiêm Thành tiªn quân ra phü B¯ Chính
(Quäng Bình ngày nay), Ô Mã Nhi · ngoài b¬ ðánh vào hþp thành hai lñc
lßþng thüy bµ uy hiªp m£t tr§n Ðông Nam. Tình thª quân ta · ðây r¤t là ðiêu
ðÑng. Có ði«u ðáng chú ý là t× Chiêm Thành ra t¾i Ngh® An, quân ðµi cüa
Chiêm và cüa ta g¥n nhß có sñ ðoàn kªt ð¬ cùng ch¯ng Mông C±. Cuµc ðoàn
kªt này là l¥n thÑ nh¤t và cûng là l¥n cu¯i cùng trong l¸ch sØ Vi®t - Chiêm.
Ðßþc ít ngày tÕi Ngh® An, Tr¥n Quang Khäi không ch¯ng n±i áp lñc thüy bµ
cüa gi£c phäi lùi ra mÕn ngoài. Ngày m°ng mµt tháng hai nåm „t D§u (1285)
b÷n Tr¥n Ki®n, Lê T¡c cùng gia quyªn và quân bän bµ hàng gi£c.
Ngày m°ng 2 tháng hai, Giäo KÏ phá quân ta · bên kinh V® B¯ (thuµc
Thanh Hóa) sau khi quân kÜ cüa h÷ lµi ðßþc qua kinh. Tß¾ng cüa ta là Ðinh
Xa và Nguy-n T¤t Dûng tØ tr§n.
Ngày m°ng 3 tháng hai, Thoát Hoan ðánh ðßþc ðÕo quân cüa vua Tr¥n ·
ÐÕi Hoàng giang. B÷n Vån Nghîa h¥u Tr¥n Tú Viên và Vån Chiêu h¥u Tr¥n
Vån Lµng ðem cä nhà ði theo gi£c.
Ngày m°ng 6 tháng hai, Giäo KÏ th¯ng xu¤t b÷n Tr¥n Ki®n ðánh quân ta ·
bªn ðò Phú Tân. — ðây quân cüa ta do Tr¥n Quang Khäi · Ngh® An rút ra
cûng tan vÞ, b¸ gi£c chém m¤t h½n mµt nghìn ngß¶i.
Ð¬ hòa hoãn trong khi tình thª quá c¤p bách và ðen t¯i, vua Tr¥n Nhân
Tông sai Trung Hiªu h¥u Tr¥n Dß½ng và quan h¥u c§n Ðào Ki®n ðßa qu¯c
muµi là An Tß công chúa cho Thoát Hoan. Thoát Hoan phái Thiên hµ h÷
Ngäi ðªn nói:
- Ðã xin hòa thì chính nhà vua phäi t¾i thß½ng ngh¸.
Vua Tr¥n không nghe mµt là vì e gi£c có mßu gian hai là chï c¯t hoãn binh
nh¤t th¶i mà thôi.
Bäo Nghîa vß½ng Tr¥n Bình Tr÷ng ðóng · Thiên Trß¶ng, ngày 21 tháng
giêng nåm „t D§u (1285) nghe th¤y gi£c ðªn bãi Than MÕc (tÑc Thiên MÕc ·
bên sông Cái thuµc Hßng Yên) li«n ðem binh ra ðánh b¸ gi£c vây b¡t ðßþc.
Ông tuy®t thñc và nh¤t ð¸nh chªt. Thoát Hoan biªt ông là mµt danh tß¾ng
mu¯n tr÷ng døng nên hªt sÑc v² v«. Thoát Hoan höi ông: Có mu¯n làm

Vß½ng ð¤t B¡c không? Ông qu¡c m¡t quát: Ta thà làm quï nß¾c Nam, chÑ
không thèm làm Vß½ng ð¤t B¡c. Ta b¸ b¡t thì chï có chªt, ð×ng höi lôi thôi!"
Thoát Hoan biªt không th¬ ðánh ð± lòng trung li®t cüa ông ðành cho ðem
chém. Tin này t¾i Tr¥n tri«u ai n¤y ð«u ðµng lòng thß½ng tiªc.
M°ng 9 tháng ba, b÷n Giäo KÏ và Ðß¶ng C± Ð¾i ðem chu sß (thuy«n
chiªn) ðu±i theo, b± vây ráo riªt · cØa Tam Trî suýt b¡t ðßþc hai vua Tr¥n lúc
này ðã dùng thuy«n nhö do tß¾ng Nguy-n Cß¶ng hµ v® chÕy lên phía ngu°n
Tam Trî (Ðây là xã Tam Trî, châu Tiên Yên, tïnh Quäng Yên) còn thuy«n ngñ
b½i ra mi«n Ng÷c S½n thuµc châu VÕn Ninh tïnh Quäng Yên có ý ðánh l×a
gi£c. Quân Nguyên do thám biªt thuy«n ra Ng÷c S½n là thuy«n giä li«n ðu±i
theo ðß¶ng sông Tam Trî. Hßng ÐÕo Vß½ng phäi hµ v® hai vua lên bµ ðªn
làng Thüy Chú r°i lÕi tìm ðß¶ng ra sông Nam Tri®u (tÑc BÕch Ð¢ng Giang
thuµc Häi Dß½ng) vßþt qua cØa b¬ ÐÕi Bàng (thuµc huy®n Nghi Dß½ng) r°i
vào Thanh Hóa. Trong cuµc rßþt theo hai vua Tr¥n, gi£c b¡t ðßþc vàng løa và
mµt s¯ thanh niên nam næ tông th¤t nhà Tr¥n.
Ngày 15 tháng ba, b÷n Chiêu Qu¯c vß½ng Tr¥n Ích T¡c (con thÑ cüa vua
Tr¥n Thái Tông, vçn ng¥m có ý cß¾p ngôi, t×ng viªt thß bí m§t giao thông v¾i
gi£c Nguyên do khách buôn · Vân Ð°n chuy¬n giao, yêu c¥u Nguyên chü
ðem quân sang. Sau này Mông C± bÕi tr§n, T¡c x¤u h± · lÕi ð¤t Nguyên r°i
chªt · bên ðó) cùng lû PhÕm Cñ Ð¸a, Lê Di-m và Tr¸nh Long ðem gia quyªn
ði hàng gi£c39.
Toa Ðô th¡ng tr§n d- dàng t× Ngh® An ra Thanh Hóa m· cuµc chiêu an ·
ðây. T× vùng Thanh Ngh® ra su¯t kh¡p các mi«n Trung Châu và d÷c v¸nh B¡c
Vi®t thª gi£c r¤t to, ch² nào ð°n äi cüa quân Nguyên cûng san sát. Thành
Thång Long cùng các tr÷ng tr¤n ð«u có c¶ Mông C± bay ph¤p ph¾i. Do sñ tàn
phá cüa gi£c, tình cänh các mi«n thôn quê cüa ta x½ xác, tiêu ði«u không bút
nào tä xiªt. Vua tôi nhà Tr¥n ðêm ngày lo sþ, duy mµt ngß¶i vçn væng tinh
th¥n chiªn ð¤u, vçn tin tß· ng · tß½ng lai, ðó là Hßng ÐÕo Vß½ng Tr¥n Qu¯c
Tu¤n. R°i con ngß¶i s¡t ðá ¤y ðã biªt truy«n cái hùng khí không phäi cüa mµt
ðÕi tß¾ng mà cüa cä dân tµc Vi®t Nam vào ðám ba quân, giæa lúc ng÷n c¶
ðang ng½ ngác.
39

Trong khi Ô Mã Nhi ngoài b¬ tiªn vào ð¬ hþp lñc v¾i Toa Ðô · Ngh® An ðánh ra, Tr¥n
Quang Khäi phäi bö m£t tr§n Ngh® An. Tr¤n thü Ngh® An là thân vß½ng Tr¥n Ki®n ðem cä nhà
ra hàng Toa Ðô và ðßþc ðßa v« Yên Kinh. Hßng ÐÕo Vß½ng cho ngß¶i ði ðß¶ng t¡t ðu±i b¡t
Tr¥n Ki®n ðªn LÕng S½n thì b¸ quan quân ðu±i k¸p b¡n chªt. Ngß¶i nhà là Lê T¡c cß¾p ðßþc
thây ðem chôn · gò Ôn Khâu (LÕng S½n) r°i tr¯n qua ð¤t Nguyên. Sau Lê T¡c · T¥u viªt bµ sØ
An Nam Chí Lßþc hi®n gi¶ còn · bên Tàu và Nh§t. Quy¬n sØ này có lu§n ði®u hoàn toàn Vi®t
gian. Ðáng tiªc y cûng nhß Tr¥n Ích T¡c là nhæng danh nho ð¶i b¤y gi¶.

Cuµc T±ng Phän Công Cüa Vi®t Nam
T× tháng tß khí h§u cüa mi«n B¡c Vi®t tr· nên gay g¡t dß¾i ánh n¡ng sém
da böng th¸t, lÕi có nhæng tr§n mßa b¤t thß¶ng ð± xu¯ng phát tiªt nhæng khí
ðµc n£ng n«n, oi ä khiªn quân gi£c ¯m ðau t§t b®nh chªt hÕi r¤t nhi«u. Quân
ta m£c d¥u có nhi«u phen ðøng chÕm v¾i gi£c nhßng theo thßþng l®nh không
ðßþc ham chiªn, nh¤t là thª gi£c ðang r¤t mÕnh và sung mãn v« ðü phß½ng
di®n.
Chiªn sñ di-n hành t× cu¯i nåm Thân ðªn b¤y gi¶ ðã ngót nåm tháng. Nh¶
nhæng sñ lui quân có tr§t tñ, có phß½ng pháp theo mµt kª hoÕch ðã nghiên
cÑu kÛ càng, quân chü lñc cüa chúng ta vçn ðßþc nguyên v©n.
Dß¾i sÑc nóng "cháy mây hun ðá" cuµc phän công b¡t ð¥u. V« phía
Nguyên quân, Toa Ðoa và Ô Mã Nhi ði«u khi¬n hai ðµi thüy løc phø trách
m£t tr§n mi«n Nam, trèo non l£n su¯i, vßþt bao nhiêu ch£ng ðß¶ng g§p g«nh
t× châu Ô châu Lý (Thu§n Hóa ngày nay) qua Hoan Châu (Ngh® An) ra t¾i Ái
Châu (Thanh Hóa) vô cùng gian lao v¤t vä. Giai ðoÕn ð¥u nhß trên ðã nói,
Tr¥n Quang Khäi phäi rút khöi chiªn tuyªn Ngh® An chuy¬n quân ra các mÕn
ngoài, chiªm ðóng các n½i hi¬m yªu nhßng tÕi ðây t× cu¯i tháng 4 nåm „t
D§u hai bên d¢ng co và cûng có khi lui, khi tiªn. Toa Ðô ðánh mãi không
xong, lß½ng thñc cÕn d¥n li«n cùng Ô Mã Nhi xu¯ng thuy«n vßþt b¬ ra B¡c.
Ðªn ðây ta th¤y · m£t tr§n mi«n Nam cüa Nguyên quân b¡t ð¥u nao núng
vì ðÕi quân cüa Toa Ðô không th¬ t× Thanh Hóa b¢ng ðß¶ng bµ tiªn ra B¡c
hþp v¾i Thoát Hoan. Quân cüa Tr¥n Quang Khäi giæ væng cÑ ði¬m, gi£c phäi
dùng thüy ðÕo. Tin này ðßþc c¤p báo lên vua Nhân Tông. Chiêu Vån Vß½ng
Tr¥n Nh§t Du§t ðßþc cØ làm tß¾ng, Hoài Vån H¥u Tr¥n Qu¯c Toän làm phó
cùng tß¾ng quân Nguy-n Khoái ðem 5 vÕn quân ðón b÷n Toa Ðô · Tây Kªt.
Riêng Tr¥n Nh§t Du§t ch¶ gi£c · bªn Hàm TØ thuµc huy®n Ðông An, tïnh
Hßng Yên và tÕi mµt vài ð¸a phß½ng · Häi Dß½ng xét quân Nguyên phäi ð±
bµ.
Vì hi¬u rõ tình trÕng quân Nguyên möi m®t, cÕn lß½ng thñc, ¯m ðau nhi«u
do lam s½n chß¾ng khí quân ta ðánh r¤t hång. Trong hàng ngû cüa ta lÕi có
b÷n Tri®u Trung tß¾ng nhà T¯ng lánh nÕn sang ðây xin tòng chinh, m£c áo
ðeo cung nhß · bên nß¾c h÷ xßa kia càng làm cho ð¸ch hoäng sþ tß· ng nhà
T¯ng ðã khôi phøc ðßþc nß¾c Tàu cho quân sang h² trþ nß¾c Nam. Gi£c
thua to, b¸ giªt r¤t nhi«u. Toa Ðô mang tàn binh chÕy ra ðóng · cØa b¬ Thiên
Trß¶ng.
Hai vua Tr¥n và Hßng ÐÕo Vß½ng lúc này ðang ðóng bµ tham mßu tÕi
Thanh Hóa. Tr¥n Nh§t Du§t báo tin th¡ng tr§n. Hßng ÐÕo Vß½ng bàn nên lþi
døng tinh th¥n ðang hång hái cüa quân sî và sñ túng quçn cüa ð¸ch, ðánh
mÕnh vào Thång Long.

M£t tr§n mi«n Nam tÕm yên vì Nguyên quân bö ra B¡c hªt, Thßþng tß¾ng
Tr¥n Quang Khäi t× Ngh® An ra xin và ðßþc phø trách vi®c khôi phøc kinh
thành. Tr¥n Nh§t Du§t ðßþc l®nh ch§n ðß¶ng liên lÕc giæa Toa Ðô v¾i Thoát
Hoan.
Ngày m°ng 3 tháng nåm, hai vua Tr¥n th¡ng tr§n · phü Trß¶ng Yên (Ninh
Bình) giªt ðßþc r¤t nhi«u quân gi£c.

Quân Ta Thu Phøc Ðßþc Thång Long
Lúc này løc quân cüa Thoát Hoan ðóng · thành Thång Long. Thüy quân tø
t§p tÕi bªn Chß½ng Dß½ng (xã Chß½ng Dß½ng, huy®n Thßþng Phúc tïnh Hà
Ðông). Cuµc bÕi tr§n cüa Toa Ðô vçn chßa ðªn tai Thoát Hoan và v« ph¥n
Toa Ðô cûng không liên lÕc gì cüa ÐÕi bän doanh Mông C±.
Tr¥n Quang Khäi, Tr¥n Qu¯c Tu¤n và PhÕm Ngû Lão cùng Tr¥n Thông,
Nguy-n Khä L§p và Nguy-n Truy«n hþp quân các lµ t× Thanh Hóa vßþt bi¬n
vòng ra ðánh thüy quân Mông C± · ðây. Thª quân ta hång quá, ð¸ch phäi bö
chÕy. Quân ta ð± bµ ðu±i quân Nguyên v« t¾i thành Thång Long (tính ðß¶ng
ði thÆng t× Thß¶ng Tín t¾i Hà Nµi là trên 20 cây s¯) trong lúc này quân ta ðã
chia làm hai cánh: mµt ðánh vào m£t trß¾c, mµt ðánh vào m£t sau. Cuµc b¯
trí và hành binh ðßþc mau l© nh¶ ch² Chß½ng Dß½ng v¾i Thång Long không
xa nhau là bao nhiêu. Thoát Hoan th¤y thüy quân cüa mình thua, chÕy t¾i
li«n ðem quan bän bµ ra trþ chiªn. Quân ta càng ðánh càng hång, quân
Nguyên phäi bö thành vßþt qua sông Nh¸ Hà chÕy sang ðóng · Kinh B¡c
(B¡c Ninh). Vi®c kh¡c phøc thành Thång Long tÑc là vi®c th¡ng tr§n Chß½ng
Dß½ng ðã xäy ra vào thßþng tu¥n tháng 5 nåm ¤y. Hai vua Tr¥n tr· v« kinh
ðô ngày m°ng 6 tháng sáu (theo Hoàng Thúc Trâm trong cu¯n Tr¥n Hßng
ÐÕo).
Tr¥n Quang Khäi dçn quân vào thành, m· ti®c khao thß· ng quân sî r¤t vui
vë. Giæa ti®c rßþu, Quang Khäi cao hÑng ngâm bài tÑ nguy®t dß¾i ðây:
ÐoÕt sáo Chß½ng Dß½ng ðµ
C¥m H° Hàm TØ quan
Thái bình nghi n² lñc
VÕn c± thØ giang san.
D¸ch nôm:
Chß½ng Dß½ng cß¾p giáo gi£c
Hàm TØ b¡t quân H°
Thái bình nên g¡ng sÑc
Non nß¾c ¤y ngàn thu

Ðßþc tin th¡ng tr§n ngoài Thång Long, Thßþng Hoàng và Nhân Tông c¤t
binh mã ra ðóng · Trß¶ng Yên (Ninh Bình).

Tr§n Tây Kªt
Trong giai ðoÕn thÑ hai cüa chiªn tranh quân Toa Ðô sau khi ðã bÕi tr§n ·
Hàm TØ quan chÕy v« Thiên Trß¶ng, thª m²i ngày mµt quçn và xa quân ðµi
cüa Thoát Hoan t¾i 200 d§m. Vi®c trao ð±i tin tÑc b¸ quân ta ki¬m soát ráo
riªt nên hai cánh quân Nam B¡c cüa Mông C± b¸ gián ðoÕn liên lÕc. Ngày 17
tháng 5, Toa Ðô dùng ðß¶ng thüy tiªn ra Thiên MÕc møc ðích hµi quân v¾i
Thoát Hoan ð¬ tiªp Ñng cho nhau và m· mµt m£t tr§n m¾i, không ng¶ Thoát
Hoan ðã chÕy qua Kinh B¡c.
Ðªn ðây Toa Ðô th¤y quân nhà Tr¥n ðóng kh¡p m÷i n½i không sao tiªn
ðßþc phäi lùi v« Tây Kªt (mµt làng · g¥n b¶ sông H°ng Hà, ngày nay không
còn d¤u tích, có l¨ vì ch² này b¸ nÕn sông l· chång!)
Sau hai tr§n ðÕi th¡ng · Chß½ng Dß½ng và Hàm TØ th¤y lòng quân ph¤n
ch¤n, Hßng ÐÕo Vß½ng hÕ l®nh phong töa các ðß¶ng giao thông g¡t gao h½n
bao gi¶ hªt. Tr¥n Nh§t Du§t, Tr¥n Quang Khäi ðäm nh§n vi®c này. Còn Ngài
thì tñ lînh ðÕi quân ðánh thÆng vào lñc lßþng cüa Toa Ðô trß¾c. Chiªn thu§t
cüa Ngài · ðây là v×a t¤n công ð¸ch dùng v×a dùng kª phøc kích ð¬ d°n b¡t
chü tß¾ng.
Trong giai ðoÕn này, sÑc quân ta trµi rõ r®t, quân Nguyên không ch¯ng n±i
phäi bö cuµc thüy chiªn chÕy lên bµ tính thoát ra bi¬n, nhßng t¾i sau mµt dçy
núi thì b¸ quân ta bao vây. TÕi ðây, Toa Ðô trúng tên tØ tr§n. Gi£c chªt và b¸
thß½ng r¤t nhi«u. Ð¥u Toa Ðô b¸ c¡t ðßa v« nµp vua Tr¥n Nhân Tông. Tr§n
Tây Kªt x¦y ra ngày 20 tháng 5, Ô Mã Nhi và VÕn hµ Lßu Khuê ðem tàn
quân t¤t tß· i tr¯n vào Thanh Hóa, sau b¸ ðu±i sát quá phäi xu¯ng mµt chiªc
thuy«n nhö m¾i thoát ðßþc v« Tàu. Hai vua Tr¥n rßþt theo chï còn b¡t ðßþc
h½n nåm vÕn binh sî. Cûng trong hôm ¤y, tÕi bªn ÐÕi Mang, T±ng quän Mông
C± là Trß½ng Hiªn ra hàng. Thuy«n chiªn và khí gi¾i cüa ð¸ch thu ðßþc r¤t
nhi«u.
Khi thü c¤p Toa Ðô ðßþc ð® trình lên vua Nhân Tông, nhà vua ng§m ngùi
nói: Làm b¥y tôi nên nhß ngß¶i này! R°i ngài c· i áo ngñ phü vào ð¥u Toa
Ðô và cho quan làm l- mai táng tØ tª. Ðây là mµt cØ chï tö sñ tôn tr÷ng mµt
dûng tß¾ng hªt lòng vì Chúa, có ý khuyªn khích m÷i ngß¶i. Vài hôm sau, ð¥u
Toa Ðô ðßþc bí m§t t¦m d¥u ðem bêu ð¬ trßng uy thª cüa quân ðµi và thúc
døc ba quân hoàn t¤t cuµc chiªn th¡ng. (Toàn thß quy¬n 5, t¶ 49b-50a).

Tr§n VÕn Kiªp
Quân Nguyên, trong giai ðoÕn này, liên tiªp thua tr§n · kh¡p m÷i n½i,
ph¥n không ch¸u ðßþc b®nh t§t do mùa hè phát ra. Thoát Hoan sinh chán nän
và quyªt ð¸nh lui binh, nh¤t là ðßþc tin có hai thßþng tß¾ng Toa Ðô và Ô Mã
Nhi, mµt ðã tØ tr§n và mµt ðã chÕy thÆng v« Tàu.
Bên Tr¥n tri«u dò xét ðßþc tình trÕng này, li«n chia quân ðón các ngä xét
ð¸ch phäi rút binh qua. T¾i ðây, vi®c t¤n công quân Nguyên hoàn toàn b¢ng
chiªn thu§t phøc kích và truy kích. Dî nhiên ð¸ch chï có hai ðß¶ng: ðß¶ng
thüy thì phäi rút ra bªn VÕn Kiªp r°i theo ðß¶ng b¬ mà v«. Ðß¶ng bµ ð¸ch
phäi l¥n theo ðß¶ng r×ng núi v« châu Tß Minh. Lúc này, ð¸ch t× Kinh B¡c ðã
chÕy qua B¡c giang.
Hßng ÐÕo Vß½ng truy«n Nguy-n Khoái, PhÕm Ngû Lão dçn 3 vÕn quân
phøc trong r×ng s§y bên sông VÕn Kiªp. Hai con cüa Ngài là Hßng Võ Vß½ng
Nghi-n và Hßng Hiªu Vß½ng Uy, dçn 3 vÕn quân t× Häi Dß½ng tiªn ra
Quäng Yên ð« phòng ð¸ch rút lui qua l¯i này v« châu Tß Minh. Còn Ngài ðem
ðÕi quân ðu±i theo b÷n Thoát Hoan ðóng · B¡c giang ðang chÕy ra bªn VÕn
Kiªp. — ðây phøc binh cüa ta ùa ra. Ð¸ch m¤t hÆn mµt nØa quân ðµi, mµt
ph¥n làm m°i cho cá. Lý H¢ng ði ðoÕn h§u, c¯ hµ v® Thoát Hoan chÕy v«
châu Tß Minh (Quäng Tây), b¸ trúng tên thu¯c ðµc vào ð¥u g¯i bên tä, chªt
ngay tÕi tr§n. Bên ta thi®t mµt tß¾ng là Tr¥n Thi«u (Theo Toàn thß quy¬n 5 và
An Nam Chí Lßþc quy¬n 4).
Thoát Hoan, A Bát Xích, Phàn Tiªp c¯ ðánh tháo thân giæa mµt hoàn cänh
vô cùng nguy ng§p. TÏ tß¾ng là Lý Quán thu nh£t ðßþc 5 vÕn tàn binh, d¤u
Thoát Hoan vào mµt chiªc ¯ng ð°ng ð¬ lên xe b¡t quân ra sÑc kéo chÕy. S¡p
t¾i biên gi¾i châu Tß Minh, h÷ lÕi g£p phäi bµ ðµi cüa Hßng Võ Vß½ng
Nghi-n và Hßng Hiªu Vß½ng Uy. Lý Quán tØ tr§n, chï còn có Thoát Hoan, A
Bát Xích và Phàn Tiªp chÕy thoát ðßþc v« Tàu.
Cuµc xâm lång cüa Mông C± kÏ thÑ hai này lÕi th¤t bÕi thäm thß½ng, th§t
không ai có th¬ tß· ng tßþng ðßþc. Nåm chøc vÕn quân và hàng ngàn dûng
tß¾ng m¾i ngày nào hùng h± tiªn qua biên gi¾i cüa ta mÕnh nhß sóng v² b¶,
rút cuµc mµt ph¥n l¾n ðã bö xß½ng trên ð¤t Vi®t, tiêu ma hoàn toàn danh dñ
cüa ðoàn quân không h« biªt ðªn nhøc chiªn bÕi t× Á qua Âu ð¥u thª kÖ thÑ
XIII.

Cuµc T¤n Công Cüa Mông C± L¥n ThÑ Ba
B÷n Thoát Hoan và ðám tàn binh tr· v« Tàu ðem tin bÕi tr§n lÕi cho
Nguyên chü. Nguyên chü gi§n l¡m, mu¯n chém hªt b÷n tß¾ng lînh Nam
chinh, các ðình th¥n cän ngån mãi m¾i thôi.
B¤y gi¶, tÕi tri«u Nguyên có vi®c ðem quân ði ðánh Nh§t Bän. Nguyên chü
li«n ðình ngay vi®c này lÕi ð¬ d¯c toàn lñc chu¦n b¸ cuµc phøc thù. Nguyên
tri«u truy«n l®nh ðµng binh · ba tïnh Giang Hoài, Giang Tây, H° Quäng,
luy®n t§p ráo riªt, ð¸nh ðªn tháng tám thì theo ðß¶ng châu Khâm, châu Liêm
sang nß¾c ta.
Quan tïnh H° Nam là Tuyên Kha dâng c¾ can, l¤y lý do quân sî v×a ði tr§n
xa tr· v« còn ¯m ðau m®t nh÷c nhi«u, phäi nghï ng½i ít lâu r°i hãy ð¸nh vi®c
xu¤t chinh.
Vua Nguyên nghe l¶i cho hoãn lÕi vài tháng, Tr¥n Ích T¡c theo Thoát Hoan
v« Tàu ðßþc ra · tÕi NgÕc Châu.
Tin quân Nguyên sØa soÕn cuµc phøc thù ðªn tai vua Tr¥n Nhân Tông
(tháng 6 nåm Bính Tu¤t 1286). Nhà vua höi Hßng ÐÕo Vß½ng: "Thª gi£c l¥n
này hÆn l¾n h½n trß¾c vì chúng c¥n báo cái thù bÕi tr§n, ta nên ð¯i phó v¾i
chúng b¢ng cách nào?
Hßng ÐÕo Vß½ng tâu: "Nß¾c ta thái bình ðã lâu, nhân dân không biªt ðªn
vi®c binh cho nên khi quân Nguyên nåm trß¾c vào l¤n cß¾p còn có kë tr¯n
tránh, có kë hàng gi£c. Nay nh¶ oai linh cüa T± tông và th¥n võ cüa B® hÕ,
quân gi£c ð«u b¸ quét sÕch. Nay nªu chúng lÕi kéo sang thì nhân dân và binh
sî cüa ta ðã quen vi®c chiªn tr§n, trái lÕi gi£c t× xa ðªn ph¥n thì möi m®t,
ph¥n thì chµt dÕ vì cuµc bÕi vong cüa b÷n Toa Ðô, Lý H¢ng, Lý Quán, ch¡c
không còn ð¥u óc ð¬ chiªn ð¤u. Nhß v§y tôi tin r¢ng thª nào cûng phá ðßþc
gi£c và l¥n này ch¡c là nhàn h½n trß¾c".
Sau cuµc thäo lu§n, các vß½ng h¥u, tông th¤t ðßþc l®nh ði«u bát quân ðµi,
ki¬m soát quân s¯ và chª tÕo võ khí, chiªn thuy«n vào tháng 10 nåm Bính
Tu¤t (1286).
Mùa xuân, tháng hai nåm Ðinh Hþi (1287), Thoát Hoan làm ÐÕi Nguyên
súy, A Bát Xích làm Hành tïnh Tä th×a, Áo L² Xích làm Bình chß½ng Chính
sñ, Ô Mã Nhi, Phàn Tiªp làm Tham tri Chính sñ dçn 30 vÕn quân sang ta g°m
có Mông C± quân, Hán quân là quân lính tuy¬n · B¡c Bµ Trung qu¯c sau khi
nhà Nguyên ðã di®t ðßþc nß¾c Kim, Vân Nam binh là lính tuy¬n · Vân Nam
và quân cüa ba tïnh Giang Tây, Giang Hoài, H° Quäng cùng Lê binh · b¯n

châu ngoài b¬ là: Nhai, QuÏnh, ÐÕm, VÕn, thuµc tïnh Quäng Ðông, riêng Lê
binh có 1 vÕn 5 ngàn ngß¶i, v¯n là dân duyên häi r¤t thÕo thüy chiªn.
Chuyªn này, nhà Nguyên lót mi®ng b¢ng vi®c ðßa Tr¥n Ích T¡c v« làm vua
nß¾c Nam. (Theo Hoàng Thúc Trâm trong cu¯n "Tr¥n Hßng ÐÕo", Mông C±
xu¤t binh t× m°ng 3 tháng 9 nåm Ðinh Hþi (1287), kh· i hành t× H° B¡c).
Ngày 28 tháng 10, quân Nguyên ðªn Lai Tân chia ra t×ng ðÕo:
- ÐÕi quân cüa Thoát Hoan ði ðß¶ng Khâm Châu, Liêm Châu ðªn châu Tß
Minh. B÷n Trß½ng Ng÷c, Lßu Khuê dçn vài vÕn quân, nåm tråm thuy«n chiªn,
bäy mß½i thuy«n v§n täi, chuyên ch· lß½ng thñc khí gi¾i. T× Khâm Châu tiªn
phát.
- Tr¸nh B¢ng Phi, Áo L² Xích, m²i ngß¶i dçn mµt vÕn quân ði ðß¶ng bµ.
- Ô Mã Nhi và Phàn Tiªp lînh thüy quân dùng ðß¶ng bi¬n vào nß¾c ta.
- VÕn Hµ Trß½ng Vån H± täi 17 vÕn thÕch lß½ng theo ðß¶ng b¬.
Tin tÑc t× biên thùy t¾i t¤p báo v« Thång Long. Các quan xin tuy¬n thêm
binh, Hßng ÐÕo Vß½ng bình tînh nói: "Quân c¯t giöi ch¾ không c¯t nhi«u. B°
Kiên có tråm vÕn quân mà ích lþi gì ðâu!"
Ngài phân ph¯i quân ðµi ði các n½i nhß sau:
- Tr¥n Nh§t Du§t, Nguy-n Khoái, ðem 3 vÕn quân ðón gi£c · LÕng S½n.
- Tr¥n Qu¯c Toän, Lê Phø Tr¥n, ðem 3 vÕn quân giæ Ngh® An.
- Quân cüa ngài ðóng · Quäng Yên trên ng÷n Phú S½n. (Ba l¥n có cuµc
kháng Nguyên, ðÕi quân cüa Hßng ÐÕo Vß½ng ð«u ðóng · VÕn Kiªp tÑc là
ð¸a phß½ng Quäng yên, ð¬ ti®n vi®c ði«u ðµng quân ðµi ði các n½i. Cån cÑ
này có th¬ coi nhß trung tâm ði¬m cüa quân lñc Vi®t Nam, r¤t thu§n ti®n v«
giao thông thüy bµ).
- TÕi biên thùy Vi®t Hoa ð¯i chiªu v¾i châu Tß Minh, Hßng ÐÕo Vß½ng
cho ð£t ba ð°n: Sa, T×, Trúc, biªt r¢ng løc quân cüa Thoát Hoan thª nào cûng
xâm nh§p ð¸a ph§n c±ng ngõ này.
- TÕi sông ÐÕi Than (Häi Dß½ng) quân Nam cûng có ð« phòng.
Cuµc va chÕm giæa hai quân xäy ra ngày 11 tháng mµt, ðoàn chiªn thuy«n
cüa Nguyên t¾i VÕn Ninh (Móng Cáy). Tß¾ng ta là Nhân ÐÑc h¥u Tr¥n Ða
mai phøc · LÕng S½n (mµt núi giáp mi«n Móng Cáy) ð¸nh ðánh chèn phía sau
gi£c. Gi£c biªt ðßþc tin này, ngay ðêm ¤y xu¤t toàn ðµi vây quân ta. G¥n
sáng, quân ta b¸ ðánh lui. Vài tråm quân b¸ chªt ðu¯i và thuy«n b¸ b¡t vài
chøc chiªc.
Ô Mã Nhi th×a th¡ng tiªn nhanh, không nhìn lÕi thuy«n lß½ng theo sau
chßa k¸p, vì v§y ðoàn hµ t¯ng b¸ ngh¨n.

Løc quân cüa Nguyên ðªn Lµc Châu ngày 23 tháng mµt nåm Ðinh Hþi
(1287), lÕi chia ra nhß sau:
- Hæu th×a Tr¸nh B¢ng Phi và Tham chính Xách La Ðáp Nhi do äi Chi Lång
kéo xu¯ng.
- Thoát Hoan dçn ðÕi quân do äi Khä Lþi tràn vào, sau ðÕo binh tiên phong
cüa A Bát Xích.
- Hæu th×a Ai L² t× Vân Nam tiªn quân ðªn Tam Ðái giang. Ngày 24 tháng
1 nåm ¤y. C¤m quân cüa ta giæ cØa Linh Kinh. Hßng ÐÑc h¥u Quán th¡ng
tr§n · ðây b¢ng tên thu¯c ðµc: gi£c chªt và b¸ thß½ng r¤t nhi«u phäi lui ðóng
· cØa Vû Cao.
Ngày 28, Phán thØ thßþng v¸ Nhân ÐÑc h¥u Tuyên dçn thüy quân ðánh
quân Nguyên · eo DÕ M². Gi£c chªt ðu¯i · ðây khá nhi«u. B¯n mß½i tên
gi£c, thuy«n, ngña, chiªn cø t¸ch thu ðßþc ð«u ðem dâng lên vua Tr¥n (Toàn
thß quy¬n 5, t¶ 51 a-b).
M°ng 3 tháng chÕp, quân Mông C± ðªn TÑ Th§p Nguyên. Lúc này vì
thuy«n lß½ng cüa gi£c b¸ ngh¨n, Thoát Hoan phäi sai Ô Mã Nhi ð¯c thúc
quân lính cß¾p bóc dân gian ð¬ dùng.
Ngày 16, Minh Tñ Nguy-n ThÑc chï huy Thánh Dñc Dûng nghîa quân kéo
ðªn hþp v¾i Hßng ÐÕo Vß½ng ð¬ giæ cØa bi¬n ÐÕi Than (thuµc Gia Bình, tïnh
B¡c Nam lßu thông ðßþc ra bi¬n).
Trong nhæng ngày ð¥u, cûng nhß l¥n trß¾c, quân Mông C± r¤t mÕnh và
hång hái, quân ta phäi lui v« VÕn Kiªp. Thoát Hoan chiªm núi Phä LÕi và Chí
Linh, r°i phái Tr¸nh B¢ng Phi ðem 2 vÕn binh t¤n công vào VÕn Kiªp. M£t
khác, Thoát Hoan cØ Ô Mã Nhi và A Bát Xích dçn mµt cánh quân t× sông Løc
Ð¥u ðánh xu¯ng sông H°ng Hà, møc ðích chiªm kinh thành Thång Long.
Ngày 23 tháng chÕp, quân cüa Tham Chính Phàn Tiªp theo Thoát Hoan
ðánh B¡c giang. Quân ta ngån sông ch¯ng giæ không lÕi. Thüy quân Mông C±
vào ðßþc sông Cái, quân ta rút lui.
M£t tr§n mi«n Ðông hoàn toàn do ð¸ch ki¬m soát. Gi¶ ðây, gi£c tiªn vào
các vùng ð°ng b¢ng.
Ngày 28 tháng chÕp, b÷n phän qu¯c Lê T¡c cûng theo gót gi£c Mông C±
quay sang nhßng ði sau vì phäi lßu lÕc · châu Tß Minh. Lê T¡c dçn b÷n Sänh
ðô sñ H¥u Sß ÐÕt, VÕn hµ h÷ ÐÕt, Thiên hµ h÷ Tiêu ðem 5000 binh t× châu
T× Minh løc tøc tiªn theo ðÕi quân Thoát Hoan.
Chúng phá äi Nµi Bàng (thuµc LÕng S½n) tiªn chiªm sông B¢ng (thuµc ð¸a
ph§n Cao B¢ng) ngänh lßng v« phía nß¾c ta mà bày tr§n.

Quân ta ch¯ng trä mãnh li®t: tên thu¯c ðµc b¡n nhß mßa, lØa cháy ng¤t
tr¶i. Ðªn canh nåm, gi£c thua và tan vÞ. H¥u Sß ÐÕt tØ tr§n. Quân ð¸ch b¸ lÕc
ðß¶ng và b¸ vây hãm. Lê T¡c dçn các tß¾ng Nguyên chÕy vì h¡n thuµc
ðß¶ng. Con Tr¥n Ích T¡c là Tr¥n Døc lên 9 tu±i ðßþc h¡n c¡p trên mình
ngña. B¤y gi¶, quân còn ðµ 60 tên, b÷n T¡c li«u chªt chÕy ðßþc v« Tàu, suýt
chªt nhi«u l¥n. M²i ngày h÷ phäi chÕy ðªn vài tråm d§m, t× nØa ðêm ðªn m¶
sáng m¾i v« t¾i äi Châu Chiên là ð¤t nhà Nguyên.
Ngày 29 tháng chÕp, A Bát Xích theo d÷c b¶ phía Ðông sông Cái phá cØa
Hàm TØ. Vua Tr¥n lui giæ äi Häi Th¸ nhßng r°i cûng b¸ ðánh lui.
Ngày 30 tháng chÕp, trß¾c khi m· m£t tr§n ð°ng b¢ng, Thoát Hoan sai
Hæu th×a Tr¸nh B¢ng Phi, Tä th×a A Lý và Lßu Giang ðem hai vÕn quân ðánh
VÕn Kiªp l¤y làm cån cÑ. — ðây lñc lßþng cüa ðÕi quân Hßng ÐÕo Vß½ng ðã
rút g¥n hªt ð¬ v« giæ Thanh Long. Gi£c ð¡p rào lûy b¢ng cây g² · hai núi Phä
LÕi và Chí Linh, ð£t ð°n äi và chÑa lß½ng thñc. Hai làng Bàng Hà và Bà Ði¬m
hàng gi£c.
Trong lúc này, A Bát Xích và Ô Mã Nhi ðang hþp binh vßþt sông Cái tiªn
vào Thång Long. Hßng ÐÕo Vß½ng ch¯ng trä k¸ch li®t, trong khi ðó xa giá tÕm
lánh v« Hà Nam. Ô Mã Nhi ðu±i g¤p hai vua Tr¥n, Thßþng Hoàng và Nhân
Tông xu¯ng thuy«n chÕy ra b¬ ði vào Thanh Hóa. Theo không k¸p, Ô Mã Nhi
ðem quân quay lÕi phü Long Hßng, biªt · ðây có Chiêu Lång là lång t± nhà
Tr¥n, cho khai qu§t nhßng không xâm phÕm ðªn tØ cung (quan tài nhà vua
làm b¢ng g² tØ, g÷i là tØ cung) r°i do ðß¶ng bi¬n, Ô Mã Nhi ði ðón thuy«n
lß½ng cüa Trß½ng Vån H±.
M°ng 4 tháng giêng nåm M§u Tí (1288), Thoát Hoan lui v« cån cÑ · B¡c
Giang và Häi Dß½ng (VÕn Kiªp - Chí Linh- Phä LÕi) sau cuµc t¤n công vô hi®u
vào Thång Long. Hßng ÐÕo Vß½ng tiªn quân và ð£t doanh trÕi trông thÆng v«
chiªn thuy«n cüa gi£c. Th¤y quân Nguyên rút, hai vua Tr¥n lÕi ra B¡c. M°ng
8 tháng giêng ð¸ch thua l¾n · cØa ÐÕi Bàng (huy®n Nghi Dß½ng tïnh Häi
Dß½ng). Ð¸ch chªt ðu¯i r¤t nhi«u, ta b¡t ðßþc 300 ti¬u thuy«n.

Tr§n Vân Ð°n
M£t tr§n ð°ng b¢ng không ðem lÕi nhæng kªt quä mong mu¯n, lß½ng thñc
lÕi s¡p cÕn, thuy«n lß½ng do Trß½ng Vån H± áp täi vçn chßa th¤y ðâu, Thoát
Hoan li«n hÕ l®nh cho Ô Mã Nhi c¤p t¯c ði tìm. Ô Mã Nhi tiªn ra t¾i Vân
Ð°n thì g£p phäi sñ cän tr· cüa Nhân Hu® vß½ng Tr¥n Khánh Dß. Vì tình thª
lß½ng thñc nguy k¸ch ðªn n½i, Ô Mã Nhi phäi c¯ ðánh. Quân cüa Tr¥n Khánh
Dß b¸ bÕi, thuy«n quân Nguyên vì v§y ðßþc thÆng tiªn ra b¬.
Nghe thüy quân Vân Ð°n b¸ bÕi, Thßþng Hoàng cho ðòi Khánh Dß v« tr¸
tµi. Khi sÑ ðªn, Khánh Dß ðang tính cuµc phøc thù, ðoán r¢ng Ô Mã Nhi ði

r°i t¤t thuy«n lß½ng phäi t¾i sau, Khánh Dß xin hoãn vài hôm ð¬ l¤y công
chuµc tµi. Quä nhiên, ngày 11 tháng giêng nåm M§u Tí (1288), thuy«n lß½ng
cüa Vån H± t¾i. Lúc này g£p ðßþc Trß½ng Vån H±, Ô Mã Nhi quay tr· v« giæ
vi®c d©p ðß¶ng. Ô Mã Nhi nghi quân · Vân Ð°n v×a bÕi ¡t không còn gì khó
khån, cÑ vi®c ru±i thÆng. Khánh Dß l£ng l¨ ð¬ Ô Mã Nhi ði qua, cho thuy«n
lß½ng t× t× tiªn vào cØa Løc (Løc Thüy Dß½ng là cØa bi¬n g¥n Hòn Gay ·
Ðông Nam huy®n Hoành B° tïnh Quäng Yên). TÕi ðây thuy«n lß½ng m¡c cÕn.
Quân ta phøc sÇn ùa ra ðánh, thuy«n cüa ð¸ch b¸ ð¡m g¥n hªt. Ta t¸ch thu và
phá ðßþc r¤t nhi«u quân lß½ng khí gi¾i cüa h÷. Riêng Trß½ng Vån H± chÕy
thoát v« QuÏnh Châu (Quäng Ðông) b¢ng mµt chiªc thuy«n nhö40.
Khánh Dß ðßa tin th¡ng tr§n và vi®c cß¾p phá ðßþc thuy«n lß½ng cüa gi£c
v« báo ti®p ðßþc xá tµi. Thßþng Hoàng bàn v¾i Hßng ÐÕo Vß½ng thä mµt s¯
tù binh v« ð¬ Thoát Hoan và binh sî Mông tuy®t v÷ng. Ðây là mµt ðòn r¤t
n£ng ðánh vào tinh th¥n cüa ð¸ch. Ðúng nhß l¶i xét ðoán, quân Nguyên nghe
nói lß½ng thäo khí gi¾i b¸ phá hüy, ai n¤y ð«u xôn xao và mu¯n tr· v« hªt. Ý
chí chiªn ð¤u cüa h÷ søp ð± trông th¤y.
Còn Ô Mã Nhi · Äi Vân Ð°n tr· v«, ch¶ mãi không th¤y thuy«n lßong
li«n ðánh phá · trÕi An Hßng r°i ðóng giæ VÕn Kiªp.

Tr§n BÕch Ð¢ng
Tr¥n tri«u ðªn gi¶ phút này ðã hi¬u rõ ßu thª cüa mình và sñ cùng quçn
cüa gi£c. Sau tr§n cØa Løc, gi£c thiªu ån, ðêm ðªn lÕi b¸ ðµt kích phá ð°n.
Quân gi£c thiªu ån, thiªu ngü, không còn thiªt gì næa ngoài vi®c chia nhau ði
cß¾p bóc dân chúng. Th¥n N· t±ng quän là Giäi Nhßþc Ngu bàn v¾i Thoát
Hoan: "Quân ta · ðây thành trì không có, khí tr¶i nóng nñc, các ch² hi¬m
yªu ð«u m¤t, kho tàng cÕn sÕch, chi b¢ng hãy rút quân v« r°i s¨ li®u kª khác".
Thoát Hoan th¤y quân ta mÕnh cûng nän nói: "Ð¤t thì nóng nñc, khí tr¶i ¦m
th¤p, lß½ng thiªu quân m®t..." Tß¾ng hi®u trong thüy quân bàn nên phá hüy
thuy«n bè r°i cùng nhau kéo bµ mà v«. Thoát Hoan toan nghe nhßng tä hæu
cän ngån nên vi®c này bö ði. Sau ðó Ô Mã Nhi, Phàn Tiªp ðßþc l®nh dçn
thüy quân theo ðß¶ng BÕch Ð¢ng giang, còn Tr¸nh B¢ng Phi và Trß½ng Quán
làm h§u t§p ð¬ hµ v® cho y chÕy theo ðß¶ng bµ.
Trong lúc gi£c lúng túng thì quân ta ðßþc Hßng ÐÕo Vß½ng phân ph¯i ði
mai phøc các ngä.
M£t bµ, ngài cho ðào các h¥m h¯ ðánh bçy ngña, quân phøc kích, truy
kích có nhi®m vø c¡t ðß¶ng, phá c¥u c¯ng · nhæng l¯i gi£c phäi chÕy qua.
Theo Cß½ng Møc quy¬n 8, t¶ 4a - 5b, thì thuy«n lß½ng cüa gi£c b¸ cß¾p phá · cØa Løc.
Còn Toàn Thß quy¬n 5, t¶ 54a-b nói Trß½ng Vån H± b¸ bÕi · BÕch Ð¢ng.
40

M£t thüy, ngài cho ðóng các c÷c s¡t · thßþng lßu sông BÕch Ð¢ng trên
phü bè cö ð¬ ðþi gi£c (kª này ðßþc dùng ð¥u tiên do quân Ngô Quy«n phá
quân Nam Hán) Nguy-n Khoái phøc binh · ðây ch¶ nß¾c thüy tri«u lên thì ra
khiêu chiªn, dø gi£c qua ch² ðóng c÷c, ch¶ khi nß¾c thüy tri«u rút quay lÕi
phän công.
PhÕm Ngû Lão và Nguy-n Chª Nghîa phøc kích · cØa äi Nµi Bàng (thuµc
LÕng S½n). Vi®c b¯ trí xong, Hßng ÐÕo Vß½ng hô quân sî trö xu¯ng Hóa
Giang cùng th«: "Tr§n này không phá ðßþc gi£c th« không tr· lÕi khúc sông
này næa!"
Sau l¶i quyªt li®t này, quân ta kéo thÆng t¾i sông BÕch Ð¢ng. Ngày m°ng 7
tháng ba, chu sß Mông C± rút ðªn Chúc Ðµng. Quân ta ð± ra công kích b¸
tß¾ng gi£c Lßu Khuê ðánh lui b¡t ðßþc cüa ta 20 chiªc thuy«n. Ngày hôm sau
Ô Mã Nhi cùng t¾i n½i. Hai bên xô xát. Quân ta giä thua bö chÕy. Gi£c tung
hªt lñc lßþng ðu±i theo. B¤y gi¶, con nß¾c rút xu¯ng mau chóng. Nguy-n
Khoái nhØ gi£c ði khöi ch² ðóng c÷c mµt quãng xa, r°i quay thuy«n tr· lÕi
ðánh k¸ch li®t. Quân cüa Hßng ÐÕo Vß½ng tiªp ðªn. Gi£c th¤y ta mÕnh quá
rút lui t¾i khúc sông có c÷c. Thuy«n gi£c m¡c c÷c chìm ð¡m hªt. Trß¾c thª
nguy c§p, Ô Mã Nhi phäi c¥m ð¥u toán tinh binh, ra nghênh chiªn. Ngay lúc
này, hai vua Tr¥n cûng ðªn tung quân ngû doanh ra b¯n m£t. Ô Mã Nhi th¤y
nguy li«n thu nh£t binh thuy«n ð¸nh chÕy nhßng không k¸p. Quân Nguyên
chªt vô k¬, m£t sông ðö ng¥u máu gi£c. B¯n tråm thuy«n cüa ð¸ch b¸ ta t¸ch
thu. Nµi minh tñ Ð² Hành b¡t ðßþc Ô Mã Nhi, Phàn Tiªp và Tích L® C½
Ng÷c ðem ðªn dâng Tr¥n Thánh Tông. Ngài cho cùng ng°i, ôn t°n nói
chuy®n, ni«m n· rót rßþu m¶i u¯ng. (Toàn thß quy¬n 5, t¶ 54b).

Vi®c Truy Kích Thoát Hoan
Thoát Hoan nghe tin thüy quân tan vÞ hªt, vµi cùng b÷n Tr¸nh B¢ng Phi, A
Bát Xích, Áo L² Xích, Trß½ng Quán và Trß½ng Ng÷c dùng ðß¶ng bµ c¤p t¯c
tháo lui. Ðªn cØa Nµi Bàng, PhÕm Ngû Lão ð± ra ðánh. VÕn hµ Trß½ng Quán
v¾i ba nghìn quân c¯ s¯ng chªt ðánh ð¬ m· l¯i cho Thoát Hoan qua cØa äi.
Trong d¸p này, Trß½ng Quán tØ tr§n. Gi£c nghe nói quân ta ðông nhß kiªn t×
äi Næ Nhi ðªn núi Khßu C¤p và Ð¢ng Giang trên mµt tråm d£m, càng hoäng
sþ. Phía sau lÕi có quân ðµi ðu±i theo. Thoát Hoan vµi vàng sai A Bát Xích,
Trß½ng Ng÷c m· ðß¶ng, còn Áo L² Xích ði ðoÕn h§u.
Quân ta chiªm ðóng trên núi cao b¡n tên thu¯c ðµc xu¯ng nhß mßa rào.
Trß½ng Ng÷c và A Bát Xích chªt tÕi tr§n, xác tß¾ng sî bên Nguyên chªt ng±n
ngang, ch¤t thành ð¯ng.
Tr¸nh B¢ng Phi hªt lòng hµ v® Thoát Hoan lÕi nh¶ Châu møc châu Tß Minh
là Hoàng Ki®n dçn ði ðß¶ng t¡t, Thoát Hoan m¾i thoát v« ðßþc t¾i châu Tß

Minh. Áo L² Xích nh£t nhÕnh ðßþc ít tàn quân cûng v« ðßþc t¾i Yên Kinh ít
ngày sau.
Quân ta toàn th¡ng, Hßng ÐÕo Vß½ng hµi các tß¾ng rß¾c xa giá v« kinh
sß. T¾i Long Hßng, b÷n tß¾ng Nguyên là Ô Mã Nhi, Phàn Tiªp, Tích L®, C½
Ng÷c, S¥m Ðoan... phäi vào l- hiªn phù · Chiêu Lång.
Nh§n th¤y giang san sau ngày giông t¯ lÕi ðßþc vui tß½i, Thßþng Hoàng có
làm hai câu th½ ð¬ làm kÖ ni®m:
Xã t¡c lßÞng h°i lao thÕch mã
S½n hà thiên c± ði®n Kim âu
d¸ch nôm:
Xã t¡c hai phen bon ngña ðá,
Non sông muôn thu· væng âu vàng.

Cuµc Giäng Hòa
Nhà Nguyên dù thua tr§n luôn ba phen li«n trong khoäng 30 nåm, nhßng
uy thª trong ngoài còn mÕnh l¡m. Ð¯i v¾i h÷, dù sao nß¾c ta cûng chï là mµt
ti¬u qu¯c; chiªn tranh liên miên chï hÕi cho nguyên khí dân tµc. Tránh voi
không x¤u m£t, Tr¥n tri«u nghî v§y nên tháng 10 nåm M§u Tí (1288), sai quan
Ð² Thiên Thu sang sÑ xin c¯ng hiªn nhß trß¾c.
Nhà Nguyên tuy r¤t cåm gi§n vì cái nhøc bÕi tr§n, nhßng cûng ðã nän v«
cuµc xâm lßþc nß¾c Nam nên ðành ch¤p thu§n cuµc thông hiªu. Nhßng
trong cuµc giao thi®p m¤y nåm sau chiªn tranh, Nguyên chü vçn có ý buµc ta
mµt ði«u là vua Tr¥n phäi sanh ch¥u r°i phái Thßþng thß Trß½ng L§p ÐÕo
qua An Nam v« vi®c này. Vua Nhân Tông l¤y c¾ ðang có tang không ði và sai
quan là Nguy-n ÐÕi Pháp thay m£t xin kh¤t sang nåm s¨ tuân l®nh. Nåm sau,
nhà Nguyên không th¤y vua Tr¥n sang, lÕi cØ L- bµ Thßþng thß Lß½ng T¢ng
sang giøc.
Nhân Tông cûng không ði, lÕi sai Ðào TØ KÏ ðßa ð° v§t sang c¯ng.
Nguyên tri«u gi§n l¡m, giam Ðào TØ KÏ · Giang Lång r°i cØ Lßu Qu¯c Ki®t
và các tß¾ng sØa soÕn binh lß½ng. Tr¥n Ích T¡c ðßþc ði theo và s¨ hµi ·
Tràng Sa. Giæa lúc này Nguyên Thª T± (H¯t T¤t Li®t) m¤t. Nguyên Thánh
Tông lên ngôi bãi vi®c binh và sÑ giä An Nam ðßþc thä v«. T× ðó nhà
Nguyên không gây sñ v¾i nß¾c ta næa.
Tháng hai nåm KÖ SØu, niên hi®u Trung Hßng thÑ nåm (1289) Tr¥n tri«u cØ
Tòng Nghîa Lang Nguy-n Th¸nh trao trä tù binh Tích L® C½ Ng÷c ðßþc v«
trß¾c. Phàn Tiªp phäi b®nh chªt ðßþc höa táng. Hai vþ l¾n nhö ðßþc c¤p
ngña ðem n¡m tro tàn cüa h¡n v« nß¾c. Các ð¥u møc khác cûng ðßþc lên
ðß¶ng. Duy Ô Mã Nhi, trong m¤y chuyªn qua ðây có nhi«u hành ðµng hung

tàn, bÕo ngßþc khiªn ngß¶i nß¾c ta ai n¤y ð«u vô cùng ta thán. ChÆng nhæng
y cß¾p cüa, giªt ngß¶i, ð¯t pha làng mÕc, y còn khai qu§t cä lång t¦m cüa
vua Tr¥n Thái Tông · Long Hßng (nay · làng Thái Dß½ng, huy®n Hßng Nhân
tïnh Thái Bình). Nhßng nói cho phäi, vi®c phá phách này giæa ngß¶i cùng
gi¯ng còn thß¶ng xäy ra hu¯ng h° giæa hai ð¸ch qu¯c; y còn c¯ lùng b¡t hªt
sÑc ráo riªt vua Tr¥n Nhân Tông và Thßþng Hoàng. Trong Qu¯c thß h°i tháng
10 nåm M§u Tí (1288), vua Nhân Tông ðã bµc lµ lòng h¶n gi§n viên tß¾ng
này v¾i Nguyên chü. Nhân Tông viªt: "Tham chính nói v¾i ngß¶i b¡n tín cho
tôi biªt r¢ng "ngß½i (chï vua Nhân Tông) lên tr¶i thì ta (Ô Mã Nhi) cûng lên
tr¶i, ngß½i tr¯n xu¯ng nß¾c thì ta cûng lµi xu¯ng nß¾c ngß½i tr¯n lên núi thì
ta cûng trèo lên núi. R°i tråm khoanh hüy nhøc, không sao nói siªt!" (Nam sØ
tÕp biên, quy¬n 2 t¶ 19b - 20a). Sau ðó, Nhân Tông theo m§t kª cüa Hßng
ÐÕo Vß½ng hÕ l®nh kªt li-u ð¶i viên tß¾ng ðÕi ác ðó. "HÕi ngß¶i, ngß¶i hÕi".
Nµi thü gia Hoàng Tá Tôn ðßþc cØ ti-n Ô Mã Nhi v« ðß¶ng b¬ nhßng
ng¥m sai mµt vài thüy thü có bi®t tài lµi nß¾c ðang ðêm ðøc thuy«n: Ô Mã
Nhi chªt ðu¯i.
Vi®c này khiªn cuµc giao thi®p giæa Nguyên và ta mµt th¶i r¤t gay go.
Tháng ba nåm KÖ SØu (1289) vua Tr¥n phäi gØi cho vua Chí Nguyên bên
Mông C± mµt bÑc th½ ð¬ bi®n bÕch.
Sau nhà Nguyên cûng ðành bö vi®c này không cån v£n næa (Cß½ng Møc
quy¬n 8, t¶ 11a-b).
Tháng tß nåm KÖ SØu (1289) tÑc là sáu nåm chiªn tranh Tr¥n tri«u ðem các
công tµi cüa các vß½ng h¥u tß¾ng lînh và dân thÑ ra xét xØ theo nguyên t¡c
dß¾i ðây:
- Các vß½ng h¥u l§p ðßþc công trÕng ð«u ðßþc tång tr§t, các tß¾ng sî khác
h÷ nªu có công to ðßþc ð±i qu¯c tính (nh§p vào h÷ nhà vua). Nguy-n Khoái
ðßþc phong tß¾c h¥u, ån lµc mµt làng (làng Khoái Lµ tÑc phü Khoái Châu
bây gi¶). PhÕm Ngû Lão ðßþc phong Quän Thánh dñc quân. Các tù trß· ng
Mán, Mß¶ng có công cûng ðßþc phong h¥u. Tri«u ðình lÕi cho v¨ tranh các
tß¾ng trên ðây ð¬ treo trong gác công th¥n và ghi lý l¸ch cùng công lao cüa
h÷ vào mµt cu¯n sách g÷i là Trung hßng thñc løc.
Còn v¾i nhæng kë hàng gi£c, làm tay sai cho gi£c có b¢ng c¾ rõ r®t thì xØ
tØ hay phÕt lßu (trß¶ng hþp b÷n Tr¥n Ki®n, Tr¥n Vån Lµng tuy ðã chªt, con
cháu phäi ð±i ra h÷ Mai. Tr¥n Ích T¡c vì tình c§n thân nên nhà vua không nÞ
tß¾c h÷ nhßng phäi g÷i là Ä Tr¥n, nghîa là nhút nhát nhß ðàn bà).
Ngoài ra khi gi£c Nguyên thua chÕy, quân ta có b¡t ðßþc mµt tráp bi¬u
hàng cüa các quan. Xét ra khi quân Nguyên ðang mÕnh, quan lÕi nhi«u kë hai
lòng ðã làm gi¤y t¶ giao thông v¾i gi£c. Thßþng Hoàng m· lßþng khoan
h°ng cho ð¯t cä tráp ði. Các quân dân cûng ðßþc tha thÑ, duy dân hai làng

Bång Hà và Bà Ði¬m phäi ð° làm lính mãi mãi (Trß¶ng hþp hai làng này n£ng
n« b· i h÷ ðã vì m¯i tØ thù cüa h÷ Lý mà theo gi£c).
Xong vi®c ð¸nh công lu§n tµi, Thßþng Hoàng v« phü Thiên Trß¶ng và m¤t
vào tháng 5 nåm Canh D¥n (1290). Vua Nhân Tông sai sÑ sang Tàu cáo tang
và xin phong.

Chiªn Pháp Cüa Tr¥n Hßng ÐÕo
Chúng tôi xin k¬ lÕi vài nguyên t¡c t±ng quát trong chiªn pháp cüa Hßng
ÐÕo Vß½ng mà chúng ta không nhæng th¤y nó sâu s¡c v« m£t chiªn thu§t,
chiªn lßþc còn có giá tr¸ ð£c bi®t cä v« chính tr¸ næa. V¾i Hßng ÐÕo Vß½ng,
ngh® thu§t ðánh gi£c là mµt chuy®n, ngß¶i làm tß¾ng còn phäi là nhà chính
tr¸ l²i lÕc. Và chính tr¸ phäi dña vào chính sách thân dân cùng tinh th¥n dân
chü.
Ngày 20 tháng tám nåm Canh Tí (1300) Hßng ÐÕo Vß½ng m¤t. Trß¾c khi
lâm chung, vua Anh Tông ðªn bên giß¶ng b®nh cüa ngài v×a ð¬ thåm viªng,
v×a có ý v¤n kª. Vua Anh Tông höi: "Rüi khi ÐÕi Vß½ng khu¤t núi ði r°i, gi£c
B¡c lÕi sang, thì ð¯i phó nhß thª nào?"
Ngài ðáp: xßa Tri®u Vû Ðª l§p qu¯c, vua Hán c¤t quân sang ðánh. Tri®u
Vû Ðª cho dân ð¯t phá sÕch quang ð°ng nµi không ð¬ quân ð¸ch cß¾p bóc
lß½ng thäo r°i ðem ðÕi binh ra châu Liêm, châu Khâm, ðánh Tràng Sa, dùng
ðoän binh ðánh úp nhß sau: ðó là mµt th¶i. (Hßng ÐÕo Vß½ng l¥m · ch²
này: Tri®u Ðà ðóng ðô · Phiên Ngung, ðem binh ðánh thÆng Tràng Sa, có l¨
Ngài nghî r¢ng Vû Vß½ng ðóng ðô · nß¾c ta).
"Ð¶i Ðinh, ð¶i Lê lña dùng ðßþc ngß¶i hi«n lß½ng. B¤y gi¶ bên B¡c ðang
möi m®t, suy yªu, còn bên Nam thì m¾i më hùng cß¶ng, trên dß¾i ð°ng mµt
ý, lòng dân không chia r¨ ð¡p thành Bình L² mà phá ðßþc T¯ng; ðó là mµt
th¶i.
"Nhà Lý dñng nghi®p, quân T¯ng nhòm ngó b¶i cõi, Lý tri«u dùng Lý
Thß¶ng Ki®t ðánh Khâm Liêm, tiªn ðªn Mai Lînh: ðó là có thª làm ðßþc.
"Trß¾c ðây Toa Ðô, Ô Mã Nhi vây ta b¯n m£t. Chúng ta vua tôi ð°ng tâm,
anh em hòa thu§n, cä nß¾c hþp sÑc chúng m¾i b¸ b¡t: ðó là lòng tr¶i xui nên.
"ÐÕi khái kë kia c§y trß¶ng tr§n, ta có ðoän binh: l¤y ðoän chª trß¶ng, ðó
là thói thß¶ng cüa binh pháp. Quân ð¸ch ¥m ¥m tràn ðªn nhß lØa, nhß gió,
thª ¤y d- tr¸. Nªu nó dùng chß¾c t¥m ån lá dâu, không c¥n mau th¡ng, không
cß¾p bóc lß½ng dân thì ta phäi lña dùng lß½ng tß¾ng, xem tình hình mà li®u
quy«n biªn nhß ðánh c¶ v§y. Nhßng phäi tùy t×ng lúc mà chiªn ð¤u c¯t có
binh tß¾ng thân tín nhß tình cha con thì m¾i dùng ðßþc. Và phäi n¾i löng sÑc

dân ð¬ làm cái chß¾c r- sâu g¯c væng. Ðó là phß½ng sách giæ nß¾c hay h½n
cä (Toàn thß quy¬n 6, t¶ 8b-9b; Cß½ng Møc quy¬n 8, t¶ 31a-32a).
Coi qua m¤y nguyên t¡c trên, ta th¤y Hßng ÐÕo Vß½ng ðã nghiên cÑu r¤t
kÛ l¸ch sØ chiªn tranh t× thßþng c± giæa B¡c phß½ng và chúng ta. Nhæng
cuµc kháng chiªn b¢ng l¯i dî ðoän chª trß¶ng ðã áp døng nhi«u l¥n k¬ t× Tây
Âu Vi®t ch¯ng quân T¥n, Tri®u Vû Ðª ðánh Hán, Tri®u Quang Phøc t§p kích
quân Lß½ng · DÕ TrÕch v.v... Trong các cuµc chiªn tranh này các danh tß¾ng
trên ðây ðã khéo xØ døng các ð£c ði¬m và ßu ði¬m ð¸a phß½ng nên thâu
lßþm ðßþc m÷i th¡ng lþi. Các danh tß¾ng ð¶i sau này cûng có nhi«u ngß¶i
làm nên sñ nghi®p rñc rÞ trong cuµc ch¯ng xâm lång không m¤y ai bö qua
các phß½ng pháp hi®u lñc ðó.

IV. Tr¥n Anh Tông (1293-1314)
Nhà Tr¥n k¬ t× vua Thái Tông ðªn Anh Tông là mµt giai ðoÕn cß¶ng th¸nh
nh¤t. Vua th¶i ðáng li®t vào hÕnh Thánh, b« tôi vào b§c Th¥n nên ðã l§p
ðßþc nhæng sñ nghi®p b¤t hü trong sØ xanh. SØ gia Tr¥n Tr÷ng Kim chia ð¶i
Tr¥n làm ba th¶i kÏ ð¬ ðánh d¤u tính cách ð£c bi®t cüa m²i th¶i kÏ th§t là xác
ðáng. a) Th¶i kÏ thÑ nh¤t là th¶i kÏ hªt sÑc oanh li®t và có nhi«u vi®c khó
khån. b) Th¶i kÏ thÑ hai là th¶i kÏ thái bình yên tr¸ tuy thïnh thoäng cûng có
các cuµc phiªn ðµng · n½i biên vi-n. c) Th¶i kÏ thÑ ba là th¶i kÏ h÷ Tr¥n
xu¯ng d¯c d¥n ð¬ t¾i ch² cáo chung sÑ m®nh L¸ch sØ.
Thay vua Nhân Tông là Thái TØ Tr¥n Thuyên tÑc vua Anh Tông. Anh Tông
khác v¾i các tiên ðª · ch² tính tình phóng túng và tuy ra c¥m v§n m®nh qu¯c
gia giæa lúc trë tu±i, nhßng nhà vua có ði¬m khä quan là có tinh th¥n c¤p
tiªn, biªt bài tr× các ði«u d¸ ðoan hü bÕi.
Có nhæng ðêm Ngài lën ra ngoài hoàng cung ð¬ ch½i phiªm, mµt ðôi khi b¸
kë vô lÕi phÕm ðªn. Ngài lÕi hay u¯ng rßþu. Mµt hôm Thßþng Hoàng Nhân
Tông t× Thiên Trß¶ng v« kinh. Các quan ð«u có m£t · n½i ðón tiªp, duy chï
thiªu có nhà vua. Lúc này Ngài ðang say n¢m ngü không ai dám ðánh thÑc.
Thßþng Hoàng gi§n l¡m li«n truy«n xa giá l§p tÑc tr· v« Thiên Trß¶ng và hÕ
l®nh cho các quan phäi v« ð¤y ð¬ bàn vi®c. Anh Tông tïnh gi¤c biªt tin sþ quá
vµi vàng chÕy theo. Ra khöi cung Ngài g£p Ðoàn Nhæ Hài Khi ðó còn là mµt
h÷c trò Ngài mßþn Nhæ Hài làm ngay bài bi¬u tÕ tµi r°i cùng Nhæ Hài ngày
ðêm v« t¾i Thiên Trß¶ng. Thßþng Hoàng xem bi¬u xong qu· trách mµt h°i
r°i tha tµi cho Anh Tông. Tr· v« kinh, Ðoàn Nhæ Hài ðßþc phong làm Ngñ
SØ trung tán và t× ð¤y vua Anh Tông không u¯ng rßþu næa.
Theo c± tøc các vua An Nam ð«u l¤y chàm v¨ r°ng vào ðùi. Vua Anh Tông
không ch¸u theo phong tøc ðó. Thßþng Hoàng có l¥n døc nhà Vua: "Ngß¶i
nß¾c ta vçn v¨ mình ð¬ nh¾ l¤y g¯c, nhà vua phäi theo tøc ¤y m¾i ðßþc". B«
ngoài vua Anh Tông vâng l®nh nhßng r°i Thßþng Hoàng b§n vi®c quên ði,
Ngài cûng l¶ luôn không cho v¨ næa. T× ð¤y v« sau các vua chúa cüa ta cho
vi®c bãi bö c± tøc v¨ mình cüa vua Anh Tông là hþp lý nên phong tøc này
không còn næa.
Vua Anh Tông ðau n£ng, Hoàng H§u cho m¶i th¥y tång c¥u ðäo làm lxem vi®c sinh tØ cüa Ngài. Nhà vua cñ tuy®t nói: "Th¥y tång ðã chªt ðâu mà
biªt ðßþc vi®c chªt".
Vua Anh Tông ham v¨. Ngài làm ðßþc t§p Thüy Vân tùy bút, khi s¡p m¤t
Ngài cho ð¯t ði. Tóm lÕi vua Anh Tông là mµt ông vua có hiªu và thông

minh, nh¶ v§y vi®c tri«u ðình th¶i ðó ðßþc t¯t ð©p. Phép nß¾c ðßþc nghiêm
trang, vi®c vån h÷c m· rµng, dân chúng ðßþc no yên, th§t là mµt th¶i th¸nh
ðÕt. Các ðÕi th¥n ð«u là nhæng ngß¶i trung chính nhß Trß½ng Hán Siêu,
PhÕm Ngû Lão, MÕc Ðînh Chi, Nguy-n Trung NgÕn ...
Dß¾i ð¶i Anh Tông m¤y vi®c quan tr÷ng ðã x¦y ra: Thßþng Tß¾ng Tr¥n
Quang Khäi, ngß¶i anh hùng trong tr§n Chß½ng Dß½ng m¤t nåm Giáp Ng÷
(1294). Hßng ÐÕo Vß½ng tÕ thª ngày 20-8 nåm Canh Tý (1300). V« phía Tây
Nam, nß¾c ta b¸ gi£c Lào thß¶ng hay sang qu¤y nhi-u · hai ð¸a ph§n lân c§n
là Thanh Hóa và Ngh® An. Vua Anh Tông m¤y l¥n tñ ðem quân ði ðánh d©p.
Quân Lào rút v« nhßng lþi døng ðßþc thª r×ng núi hi¬m tr· , ¦n n¤p d- dàng
nên luôn xu¤t hi®n, quan quân v« thì h÷ lÕi sang cß¾p phá m£c d¥u có l¥n h÷
b¸ giªt hÕi r¤t nhi«u. Sau ðªn PhÕm Ngû Lão xu¤t binh, Thanh-Ngh® m¾i ðßþc
yên ±n tr· lÕi.
V¾i Chiêm Thành, t× khi nhà Tr¥n d¤y nghi®p không có ðµng døng ðªn
binh ðao. Vua Nhân Tông sau khi ðánh d©p gi£c Lào tr· v« li«n ði tu tÕi chùa
Võ Lâm (chùa này l¤y tên làng Võ Lâm là n½i dñng chùa thuµc phü Yên
Khánh, tïnh Ninh Bình) sau v« Yên TØ S½n (Quäng Yên).
Nåm Tân SØu (1301) Ngài qua Chiêm Thành du l¸ch g£p Chiêm Vß½ng và
Chª Mân. Ngài hÑa gä Huy«n Trân công chúa. Sau khi ngài tr· v«, Chª Mân
cho sÑ mang vàng bÕc và các quý v§t sang c¯ng cùng xin cß¾i. Tri«u ðình
nhi«u ngß¶i không tán thành cuµc tình duyên Vi®t-Chiêm này. Chª Mân phäi
dâng hai Châu Ô và Lý (Ð¸a Lý và B¯ Chính) ð¬ làm l- cß¾i, b¤y gi¶ vua Anh
Tông và tri«u ðình m¾i quyªt ð¸nh. Tháng 6 nåm Bính Ng÷ (1306) Huy«n Trân
lên ðß¶ng.
Nåm sau Tr¥n tri«u thu nh§n hai châu này ð£t tên m¾i là Hóa Châu và
Thu§n Châu, Ðoàn Nhæ Hài ðßþc cØ vào vi®c thiªt l§p gu°ng máy cai tr¸ ·
ðây. Huy«n Trân công chúa cùng Chª Mân xum h÷p chßa ðßþc mµt nåm thì
Chª Mân tÕ thª. Theo tøc Chiêm Thành, vua m¤t, các phi h§u phäi lên ðàn
höa chªt theo.
Anh Tông ðßþc tin li«n phái Tr¥n Kh¡c Chung mßþn tiªng sang viªng thåm
r°i l§p kª ðßa ðßþc Huy«n Trân v« nß¾c. Vi®c này có l¨ ðã gây m¯i b¤t bình
trong lòng ngß¶i Chiêm nên Chª Chí lên kª nghi®p Chª Mân ít lâu thì có sñ
bãi bö l¶i giao ß¾c cû. R°i ngß¶i Chiêm ðã dùng võ lñc cß¾p lÕi ð¤t ðai dùng
làm l- cß¾i Huy«n Trân công chúa khi xßa. Tr¥n tri«u phän Ñng li«n: vua Anh
Tông cùng Hu® Võ Vß½ng Tr¥n Qu¯c Chân và Nhân Hu® Vß½ng Tr¥n Khánh
Dß kéo ba ðÕo quân t¾i ð¤t Chiêm. Nß¾c Chiêm thua tr§n, qu¯c vß½ng b¸ b¡t
ðem v« An Nam. Vua Anh Tông cØ em Chª Chí là Chª Ðà A Bà lên thay.

Chª Chí b¸ giam löng · Gia Lâm và ðßþc phong làm Hiªu Thu§n Vß½ng
chÆng bao l¤t thì m¤t. Vua cho höa táng và t× ðó m¯i thù Vi®t-Chiêm càng
ngày càng l¾n.
Nåm M§u Thân (1308) Nhân Tông m¤t · chùa Yên TØ. Sáu nåm sau Anh
Tông lên làm Thái Thßþng Hoàng v« nghï ng½i · Thiên Trß¶ng, ðªn nåm
Canh Thân (1320) thì qua ð¶i. Thái TØ MÕnh lên ngôi nåm Giáp D¥n (1314).
Vua Anh Tông tr¸ vì ðßþc 21 nåm th÷ 54 tu±i.

Vi®c Gä Huy«n Trân Công Chúa Cho Chiêm Vß½ng
V« vi®c gä Huy«n Trân công chúa cho Chª Mân t¾i khi ngß¶i ð©p tr· v«
ð¤t Vi®t, các thi nhân và vån gia ð¶i sau ðã viªt nên nhi«u giai thoÕi. Các giai
thoÕi này r¤t ðßþc truy«n tøng. Xin k¬ ra ðây mµt bài Ðß¶ng lu§t cüa Hoàng
Thái Xuyên v« cuµc bang giao Vi®t-Chiêm thu· ¤y.
Ð±i chác xßa nay khéo nñc cß¶i,
V¯n ðà chÆng m¤t lÕi thêm l¶i.
Hai châu Ô Lý vuông nghìn d£m,
Mµt gái Huy«n Trân ðáng m¤y mß½i.
Lòng ðö khen ai lo vi®c nß¾c,
Môi son phäi gi¯ng mãi trên ð¶i.
Châu ði r°i lÕi châu v« ðó.
Ng½ ng¦n nhìn nhau mµt lû H¶i.
và cûng do ngu°n cäm hÑng này, bài ca Nam Bình ra ð¶i ðªn nay còn du
dß½ng giæa cung ðàn nh¸p phách bên b¶ sông Hß½ng. Tác giä ðã dùng l¯i
vån tñ sñ tä n²i lòng bi ðát cüa nàng r¤t là tª nh¸.
Nß¾c non ngàn d§m ra ði, m¯i tình chi.
Mßþn màu son ph¤n, ð«n nþ Ô-Ly,
Ð¡ng cay vì, ðß½ng ðµ xuân thì
S¯ lao ðao hay là nþ duyên gì?
Má h°ng da tuyªt, quyªt li«u nhß hoa tàn trång khuyªt,
Vàng lµn v¾i chì,
Khúc ly tao c¾ sao mà mß¶ng tßþng Nghê thß¶ng!
Th¤y chim h°ng nhÕn bay ði, tình tha thiªt.
Bóng dß½ng hoa quÏ
Nh¡n mµt l¶i Mân quân, nay chuy®n mà nhß nguy®n,
Ð£ng vài phân, vì lþi cho dân,
Tình ðem lÕi mà cân.
Ð¡ng cay tråm ph¥n ...
Ngoài ra th¶i nhân có câu ca dao r¤t chua chát, thß½ng xót cänh "ng÷c l¥m
cát bøi, vàng lµn v¾i chì":

Tiªc thay cây quª giæa r×ng
Ð¬ cho th¢ng Mán th¢ng Mß¶ng nó leo.
V« vi®c vua Nhân Tông Thßþng Hoàng và tri«u ðình cüa Ngài quyªt ð¸nh
gä Huy«n Trân cho Chª Mân, ta th¤y rõ r®t vi®c hôn nhân này ðã vì lý do
chính tr¸ h½n là b· i Tr¥n tri«u mu¯n l¤y hai châu Ô, Lý ð¬ m· rµng cß½ng
th± nß¾c ta. Khi Thßþng Hoàng hÑa gä Huy«n Trân thì chï là v¤n ð« th¡t ch£t
tình thân thi®n Vi®t-Chiêm, ðâu có ðä ðµng ðªn vi®c ðem ä thuy«n quyên ð±i
l¤y hai châu Ð¸a Lý và B¯ Chính? Sñ thñc vua Nhân Tông th¤y Chiêm Thành
cho ðªn th¶i ðó là mµt dân tµc hiªu chiªn và cûng hùng cß¶ng. Không k¬ t×
ð¥u thª kÖ thÑ nh¤t h÷ t×ng ðem quân qu¤y nhi-u nß¾c ta. Trong hai l¥n chót
quân Mông C± xâm lång Vi®t Nam, mµt l¥n Chiêm a tòng v¾i Mông C± ðánh
th¯c vào h§u tuyªn cüa quân ta, mµt l¥n Chiêm Thành hþp v¾i ta ch¯ng lÕi
Toa Ðô, v§y Chiêm có th¬ là mµt ði«u lþi hay hÕi. Gä công chúa cho Chiêm
Vß½ng, vua chúa nhà Ðông A không ngoài ý dùng Chiêm làm phên d§u và
b¾t thêm mµt kë ð¸ch luôn luôn rình · k¨ nách không phäi là không nguy
hi¬m. Ðó là chính sách Nam Thùy. Nhà Lý trß¾c ðây mu¯n bành trß¾ng v« Tä
Giang ðã gä nhi«u công chúa cho các Châu Møc · thßþng du B¡c Vi®t, Tr¥n
tri«u gä Huy«n Trân lÕi ðßþc làm mçu qu¯c Chiêm Thành thì lÕi càng nên
l¡m. Còn chuy®n ðòi hai châu Ô-Lý chï là nhân d¸p t¯t ð¬ m· rµng cß½ng
vñc ch¾ không phäi là v¤n ð« chính.
Duy vi®c Tr¥n Kh¡c Chung l§p mßu ðßa Huy«n Trân tr· v« nß¾c sau khi
Chiêm Vß½ng qua ð¶i, mu¯n sao ta cûng phäi nh§n là mµt vi®c b¤t tín v¾i
Chiêm Thành thì phän Ñng cüa nß¾c Chiêm là l¨ dî nhiên và chính ðáng. Chï
tiªc cho h÷ vì hèn yªu nên phän Ñng ðó chï ðßa thêm lÕi sñ b¤t lþi.
Còn v« thi ca trong d¸p này ta nh§n th¤y dân tµc ta ð¯i v¾i Chiêm qu¯c có
mµt sñ kiêu hãnh rõ r®t, mµt sñ kiêu hãnh thß¶ng có giæa kë l¾n ð¯i v¾i kë
nhö, cûng nhß thái ðµ cüa B¡c tri«u ð¯i v¾i các ti¬u qu¯c, chÆng v§y trong
các bài thi ca trên ðây ðã có nhæng câu:
"Ng½ ng¦n nhìn nhau mµt lû H¶i"
...
"Vàng lµn v¾i chì"
...
"Ð¬ cho th¢ng Mán th¢ng Mß¶ng nó leo
...
Ðã m¤t ngß¶i m¤t cüa lÕi còn b¸ khinh bï, ngß¶i Chiêm vì ðßþc nghe l¶i ca
dao hay các bài th½, bài ca trên ðây không khöi có sñ bu°n tüi. Còn ngß¶i
Vi®t ðã th¡ng mµt canh bÕc không lß½ng thi®n l¡m lÕi còn ra bµ não nùng xót
xa... Cuµc bang giao Vi®t-Chiêm trong giai ðoÕn này quä là mµt thiên bi hài

k¸ch. Duy có mµt ngß¶i ð¬ nói mµt ði«u gì, ðó là Huy«n Trân công chúa b· i
nàng ðã là mµt nÕn nhân cüa mµt t¤n tu°ng chính tr¸.

V. Tr¥n Minh Tông (1314-1329)
Thái TØ MÕnh lên ngôi l¤y hi®u là Minh Tông. V¾i Minh Tông hùng khí
cüa h÷ Ðông A không còn næa, t× nåm ÐÕi Khánh (1314) ðªn nåm ÐÕi Tr¸
(1358) là nåm Minh Tông qua ð¶i. Trong khoäng th¶i gian này các danh th¥n
nhß Trß½ng Hán Siêu, Nguy-n Trung NgÕn cûng l¥n lßþt m¤t cä. Sñ tiªn bµ
cüa dân tµc ngßng hÆn lÕi, không có mµt vi®c gì m· mang ð£c s¡c, vua quan
chï lo hß· ng cuµc thái bình cüa ti«n nhân ð¬ lÕi. Tuy v§y, khi Minh Tông ·
ngôi, nß¾c còn ðßþc yên ±n và chßa ðáng bi quan l¡m. V« phía B¡c m£c d¥u
có mµt vài sñ lôi thôi trong vi®c phân chia ð¸a gi¾i v¾i Trung Qu¯c nhßng sau
cûng ði ðªn ch² ±n thöa. V« phía Nam t× ngày Chª Chí bö xß½ng trên ð¤t
ÐÕi Vi®t, ngß¶i Chiêm r¤t cåm gi§n thß¶ng có nhæng cuµc qu¤y r¯i · các n½i
kª c§n cüa ta. Nåm M§u Ng÷ (1318) ðÕi quân cüa Hu® Vû Vß½ng Tr¥n Qu¯c
Chân và tß¾ng quân PhÕm Ngû Lão t¤n công vào ð¤t H¶i. Chiêm Vß½ng Chª
Nång bÕi tr§n bö thành chÕy tr¯n.
Vi®c chính tr¸ không có gì m¾i lÕ hay ð£c bi®t, duy nåm „t Mão (13150
tri«u ðình c¤m m÷i vi®c tranh tøng trong dân chúng cùng h÷. Nåm sau có vi®c
xét ð¸nh lÕi c¤p b§c các quan vån võ. Nåm Quí Hþi (1323) có m· khoa thi
Thái H÷c Sinh (Ngß¶i trúng khoa thi này ngang v¾i chÑc tiªn sî các tri«u sau).
Cùng nåm ¤y tri«u ðình chính thÑc c¤m binh sî v¨ mình, t× ð¤y v« sau tøc này
b¸ bãi bö hÆn.
Mµt vi®c không hay x¦y ra dß¾i ð¶i vua Minh Tông, ðó là chuy®n giªt oan
Hu® Võ Vß½ng Tr¥n Qu¯c Chân, mµt lão tß¾ng t×ng l§p ðßþc nhi«u chiªn
công t× th¶i kháng Nguyên cho ðªn các vø chinh phÕt Chiêm Thành sau này.
Tr¥n Qu¯c Chân là thân sinh cüa Hoàng H§u. Hoàng H§u lâu không sinh
hoàng nam. Tri«u th¥n b¤y gi¶ chia ra làm nhi«u phe. Phe mu¯n làm giäm b¾t
thª lñc cüa Hu® Vû Vß½ng xin l§p hoàng tØ Vßþng con bà phi lên làm Thái
TØ do Vån Hiªn H¥u Tr¥n Kh¡c Chung c¥m ð¥u. Phe Hu® Võ Vß½ng xin ch¶
Hoàng H§u có thai r°i m¾i bàn ðªn vi®c l§p ngôi thái tØ.
Ð¬ hÕ ð¸ch thü, phe Vån Hiªn H¥u dùng mµt ðµc kª: mua chuµc tên Tr¥n
NhÕc ðày t¾ cüa Hu® Võ Vß½ng b¢ng 100 lÕng vàng. Tr¥n NhÕc t¯ cáo Hu®
Võ Vß½ng mßu phän. Kªt quä, Hu® Võ Vß½ng b¸ ðem giam vào chùa Tß
Phúc. Ðßþc Minh Tông nghe, Tr¥n Kh¡c Chung ð« ngh¸ c¤m luôn vi®c tiªp tª
c½m nß¾c cho Hu® Võ Vß½ng, có ý ð¬ Hu® Võ Vß½ng chªt ðói l¤y c¾ r¢ng
b¡t h± thì d- tha h± thì khó.

Hoàng h§u ðªn thåm cha, biªt mßu gian cüa b÷n Tr¥n Kh¡c Chung m£c áo
ß¾t vào ngøc r°i c· i áo này cho cha v¡t l¤y nß¾c u¯ng. V¸ lão tß¾ng u¯ng
xong r°i chªt.
Sau này vì chuy®n ghen tuông v¾i vþ l¨, vþ cä Tr¥n NhÕc ði t¯ cáo mßu
gian k¬ trên, b¤y gi¶ tri«u ðình và dân gian m¾i hi¬u n²i oan cüa ngß¶i quá
c¯.
Bình lu§n v« Minh Tông, sØ th¥n trß¾c ðây cho Ngài là mµt ông vua nhân
h§u, thß½ng dân yêu nß¾c nhßng thiªu sñ sáng su¯t nên ðã m¡c vào nhi«u
vi®c sai l¥m l¾n lao và cûng do ðó tri«u Tr¥n ði g¤p t¾i ch² suy vong.
Minh Tông · ngôi ðªn nåm „t T¸ (1329) thì Thái TØ Vßþng thay Ngài, ð¬
Ngài lên làm Thái Thßþng Hoàng theo thü tøc.

VI. Tr¥n Hiªn Tông (1329-1341)
Vua Hiªn Tông lên làm vua m¾i 10 tu±i và · ngôi 13 nåm. Có th¬ coi tri«u
ðÕi cüa Hiªn Tông g¥n nhß không có gì ðáng k¬ trên thñc tª, vì m÷i vi®c ð¸nh
ðoÕt ð«u · tay Minh Tông Thßþng Hoàng cä.
Trong giai ðoÕn này x¦y ra hai vi®c xâm phÕm b¶ cõi:

Gi£c Ngßu H¯ng và Gi£c Lào
Vua Hiªn Tông lên ngôi chßa ðßþc bao lâu thì dân Mß¶ng Ngßu H¯ng ·
mÕn sông Ðà n±i loÕn. Thßþng Hoàng ðem quân ði ðánh d©p. Ngß¶i Ngßu
H¯ng · trÕi Chiêm Chiêu ðßa thß ðªn trá hàng, b« khác ðÕo quân cüa tri«u
ðình t× Thanh Hóa tiªn ra b¸ chúng phøc kích · giæa ðß¶ng r×ng núi nên ðÕo
quân này phäi thua chÕy. Sau ðÕi quân ðánh dæ dµi nhi«u n½i, thanh l×ng
lçy, gi£c Ngßu H¯ng phäi rút cä vào các vùng lâm lûng. Gi£c tuy thua nhßng
vçn không tr× dÑt ðßþc. Sau này ðªn nåm Ðinh SØu (1337) Hßng Hiªu Vß½ng
chém ðßþc tù trß· ng cüa h÷ · trÕi Tr¸nh KÏ, gi£c Ngßu H¯ng m¾i ch¸u yên
hÆn.
Giæa khi quân Ngßu H¯ng qu¤y r¯i mi«n sông Ðà thì gi£c Lào cûng phá
phác · mÕn Thanh Ngh®. Nåm Giáp Tu¤t (1384) Minh Tông Thßþng Hoàng
lÕi phäi xu¤t chinh. Ông Nguy-n Trung NgÕn làm Phát V§n SÑ ðßþc cØ vào
Thanh Hóa trß¾c ð¬ lo v¤n ð« lß½ng thñc còn ðÕi quân tiªn sau. Uy thª nhà
Tr¥n còn mÕnh nên khi ðÕi quân vào t¾i Ki«m Châu (thuµc huy®n Tß½ng
dß½ng, Ngh® An) gi£c bö chÕy hªt.
Ông Nguy-n Trung NgÕn ðßþc cØ làm bài bia trên núi ð¬ kÖ ni®m chiªn
công. Bài bia này chæ to b¢ng bàn tay kh¡c sâu mµt t¤c ðªn nay vçn còn và
d¸ch nôm ra nhß sau:
"Chß½ng Nghiêu Vån Triªt Thái Thßþng Hoàng và vua thÑ sáu ð¶i nhà
Tr¥n, nß¾c Hoàng Vi®t ch¸u m®nh tr¶i nh¤t th¯ng cõi trung hÕ, trong ð¤t
ngoài b¬ ðâu cûng th¥n phøc. Nß¾c Ai Lao nhö m÷n kia dám ngÕnh vß½ng
hóa; cu¯i mùa thu nåm „t Hþi, vua thân ðem sáu quân ði tu¥n cõi Tây, thª tØ
nß¾c Chiêm Thành, nß¾c Chân LÕp, nß¾c Tiêm La và tù trß· ng các ðÕo Quì,
C¥m, Xa, LÕc, tù trß· ng rþ B°n Man m¾i phø và các bµ Mán Thanh Xa ð«u
mang phß½ng v§t tranh nhau ðón rß¾c. Chï có tên ngh¸ch B±ng cÑ giæ mê t¯i,
sþ phäi tµi chßa lÕi ch¥u ngay. Cu¯i mùa ðông vua ðóng quân · cánh ð°ng
Cñ, thuµc châu M§t sai các tß¾ng và quân rþ M÷i vào t§n nß¾c, ngh¸ch B±ng
theo gió chÕy tr¯n. Vua m¾i xu¯ng chiªu lui quân. B¤y gi¶ là ngày tháng chÕp
nhu§n nåm „t Hþi niên hi®u Khai Hæu thÑ 7, kh¡c vào ðá".

CÑ nhß l¶i bia, vi®c d©p gi£c Lào b¤y gi¶ có vë h¯ng hách l¡m, nhßng sñ
thñc ðÕi quân chßa ra khöi ð¤t loÕn, tình trÕng lÕi r¯i ren nhß cû. Còn nói các
thª tØ Chân LÕp, Tiêm La, v.v... qua ch¥u cûng chï do cách hành vån trang
tr÷ng trong mµt bài bia ký mà thôi. Thu· ðó änh hß· ng cüa dân tµc chúng ta
chßa lan t¾i hai nß¾c này.
Qua nåm sau, Thßþng Hoàng lÕi ðem quân ði ðánh gi£c Lào vì gi£c lÕi
sang cß¾p phá · ¤p Nam Nhung (thuµc huy®n Tß½ng Dß½ng, tïnh Ngh® An).
Kinh Lßþc SÑ tïnh Ngh® An Ðoàn Nhæ Hài ðßþc cØ làm ðô ð¯c chß quân có
ý khinh th¸ quân gi£c nên kém sñ ð« phòng. Quân cüa ông qua sông Tiªt La
thuµc ¤p Nam Nhung thì b¸ sß½ng mù. Quân phøc binh cüa gi£c ùa ra ðánh
ta trong ta b¤t ng¶; quan quân chÕy xu¯ng sông chªt ðu¯i r¤t nhi«u. Chü
tß¾ng h÷ Ðoàn cûng b¸ vùi xác dß¾i nß¾c.
Xét ra t× vua Anh Tông ðªn Nhân Tông sau này t¾i Minh Tông, cÑ nåm ba
nåm lÕi mµt l¥n, các vùng biên cänh Tây Nam nß¾c ta b¸ gi£c Lào nhûng
nhi-u. Gi£c Lào chï cß¾p phá các mi«n này và không dám ði xa h½n vì không
ðü lñc lßþng nhß Chiêm Thành, ngoài ra gi£c biªt r¢ng lìa khöi mi«n r×ng núi
chúng m¤t lþi thª và s¨ b¸ tiêu di®t. Quan quân cüa ta ðánh Lào chï c¯t ngån
ng×a sñ phá phách cüa chúng ch¾ không có ý ð¸nh chiªm ð¤t do mµt l¨ r¤t
d- hi¬u: xÑ Lào nhi«u lam s½n chß¾ng khí, ðß¶ng ði toàn qua các n½i s½n
cß¾c g§p gh«nh khó khån cho vi®c tiªp v§n. Gi£c Lào vì v§y không bao gi¶
tr× ti®t ðßþc và qua nhi«u tri«u ðÕi ðã làm cho các vua quan cüa ta hao ngß¶i
t¯n cüa không phäi là ít. Nªu nhß các vua ta có ý m· mang v« Tây Nam thì
r×ng núi Chiêm Thành còn chª ngñ ðßþc hu¯ng h° xÑ Lào. Có ði«u này làm
cho chúng ta ngày nay phäi ngÕc nhiên hay khó hi¬u là các tri«u ðÕi xßa luôn
luôn b¸ nÕn phá phách · các vùng biên gi¾i v§y mà không thiªt l§p nhæng c½
c¤u phòng thü væng vàng · các n½i này. Phäi chi chúng ta có nhæng bµ ðµi
trú phòng ðÑng ð¡n, mÕnh m¨ và có các viên t±ng binh hay tr¤n thü chuyên
môn v« biên vi-n thì ðâu ðªn n²i các vua phäi luôn luôn xu¤t chinh, binh
tß¾ng phäi möi g¯i ch°n chân trên nhæng quäng ðß¶ng s½n xuyên ngàn d§m.
Kìa nhß các châu Ð¸a Lý, B¯ Chính, Chiêm nhß¶ng cho ta nay co ði, mai
d¢ng lÕi thì ðü rõ. B· i v¤n ð« này thu· ðó không ðßþc ð£t ra, chính quy«n
cüa các vß½ng tri«u lÕi chï thu h©p · mi«n Trung Châu B¡c Vi®t, nên chúng
ta chÆng phäi chï b¸ cái nÕn hao t±n ti«n tài, sinh mÕng vì các vi®c ðµng binh
mà vua chúa, tß¾ng súy lÕi còn có khi tiêu ma cä danh dñ cüa dân tµc bên
sß¶n núi các hÕt Thu§n Châu, Hóa Châu næa (trß¶ng hþp Ðoàn Nhæ Hài, vua
Du® Tông chÆng hÕn). Thiªt l§p các bµ ðµi trú phòng là mµt sñ t±n phí cho
công quÛ cüa tri«u ðình chång? Theo thi¬n ý ði«u này chÆng ðúng. T× Thanh
Ngh® qua Thu§n Hóa thiªu gì ð¤t m¾i r×ng hoang ð¬ khai kh¦n, các vùng
duyên häi lÕi là nhæng kho ngß lþi vô t§n. ChÑng c¾ sau này có cuµc Tr¸nh
Nguy-n phân tranh, nÕn nhân mãn · vùng Trung Châu sông Nh¸ bành
trß¾ng, ti«n nhân cüa ta m¾i nghî ðªn m÷i v¤n ð« phß½ng Nam và ðã áp døng

m÷i bi®n pháp thích nghi. Vi®c này ðã ðßa lÕi nhæng kªt quä thª nào chúng
ta ðã th¤y và ðÑng trß¾c các kªt quä t¯t ð©p (kªt quä cüa cuµc Nam Tiªn) ta
càng tiªc các ti«n tri«u không lo tính s¾m các v¤n ð« phß½ng Nam mà v¤n ð«
biên cänh t¤t nhiên phäi giäi quyªt cùng mµt nh¸p ð¬ ðªn n²i thª kÖ này qua
thª kÖ khác dân tµc phäi ch¸u bao nhiêu v¤t vä, nh÷c nh¢ng do sñ qu¤y phá
cüa gi£c...
Mµt vi®c ðáng chú ý ngay t× ð¶i Minh Tông ðªn Hiªn Tông ðã có nÕn ðói
kh± trong dân chúng. Các nhà c¥m quy«n không thi hành ðßþc ði«u gì t¯t
ð©p v« kinh tª và xã hµi tuy có vi®c phát thu¯c H°ng Ng÷c Sß½ng Hoàn tr¸
bách b®nh cho nhân dân, c¤p ti«n gÕo cho ngß¶i nghèo, l§p Tào Thß½ng tÑc
kho thóc thu cüa dân ð¬ dùng vào vi®c phát ch¦n nåm Khai Hñu thÑ 8
(1336), theo l¶i ð« ngh¸ cüa Nguy-n Trung NgÕn.
Hiªn Tông làm vua ðªn nåm Tân T¸ (1341) thì m¤t, · ngôi ðßþc 13 nåm,
th÷ ðßþc 23 tu±i.

VII. Tr¥n Dø Tông (1341 - 1369)
- Vi®c chính tr¸
- Vi®c giao thi®p v¾i nß¾c Tàu
- Vi®c giao thi®p v¾i Chiêm Thành
- Vi®c Dß½ng Nh§t LVua Hiªn Tông không có ngß¶i kª tñ. Minh Tông Thßþng Hoàng cØ ngß¶i
em tên là HÕo lên thay tÑc là vua Dø Tông. Trong khoäng các nåm Thi®u
Phong (1341-1357), Thßþng Hoàng còn s¯ng vçn còn c¥m cß½ng n¦y mñc
cho tri«u ðình, vi®c dân nß¾c chßa ðªn n²i quá ð°i t®. D¥u v§y m¤y nåm m¤t
mùa ðã x¦y ra khiªn dân tình ðã ðau kh± lÕi ðau kh± thêm næa. Tri«u ðình
không có c½ c¤u hay t± chÑc nào có hi®u lñc ð¬ ð« phòng tai nÕn cho nhân
dân, b· i v§y lâm ðªn vi®c thüy tai, hÕn hán dân chúng không còn trông c§y
vào ðâu hªt. Sinh lñc qu¯c gia mòn möi d¥n. T× nåm ÐÕi Tr¸ (1358), Thßþng
Hoàng qua ð¶i, các lß½ng th¥n nhß tß¾ng Trß½ng Hán Siêu, Nguy-n Trung
NgÕn cûng chªt ði, Tr¥n tri«u b¡t ð¥u xu¯ng d¯c rõ r®t. NÕn gian th¥n lan
rµng ch¯n cung ðình, vi®c tri«u chính ð± nát không ai tha thiªt. Mµt ngß¶i c¯
cÑu vãn tình thª, gây lÕi kÖ cß½ng tr§t tñ là ông Chu Vån An, mµt ðÕi nho và
mµt danh th¥n còn sót lÕi ðã dân s¾ xin chém b¦y tên quy«n th¥n nhßng
không ðßþc nhà vua ch¤p thu§n. Ông li«n cáo quan v« ¦n d§t · núi Chí Linh.
Bài s¾ th¤t träm cüa ông ðáng k¬ là di tích cüa sî khí, sî phong thu· ¤y.

1- Vi®c Chính Tr¸
Vua Dø Tông ham rßþu chè ån ch½i, dâm d§t, xây cung ði®n, ðào h°, ð¡p
núi. Tri«u ðß¶ng là mµt cái sòng bÕc công khai, quán rßþu thß¶ng xuyên, hay
mµt sân kh¤u ngày ðêm náo nhi®t. Nguyên khi ðánh ðßþc gi£c Nguyên có b¡t
ðßþc mµt tên hát bµi là Lý Nguyên Cát. Tên này ðßþc · lÕi nß¾c ta làm trùm
dÕy múa hát. T× ð¤y ta có ngh« hát bµi và ngh« này chÆng bao lâu lan tràn
kh¡p nß¾c ta. Các vß½ng h¥u công chúa phäi ð£t các v· tu°ng ð¬ giúp vui,
vua quan thi nhau rßþu chè be bét. Ngß¶i nào u¯ng n±i tråm thång ðßþc
thß· ng hai tr§t. Các nhà giàu · Ðình Bäng (B¡c Ninh) và Nga Ðình (S½n Tây)
ðßþc m¶i vào kinh dñ cuµc ðen ðö. Có tiªng bÕc t¾i 300 ð°ng vàng. H½n næa
ngß¶i ta còn xâm phÕm vào quy«n lþi kinh tª cüa nhân dân. Các quan h¥u
cüa vua chúa chiªm cä bãi sông Tô L¸ch là ð¤t gi°ng rau cüa dân nghèo. N½i
này t× ð¤y mang tên là phß¶ng Vß¶n Rau. Cung nhân cûng làm quÕt ðem bán

l¤y lþi. Các quan chÑc cûng ð± xô chiªm hªt ngu°n s¯ng cüa ðÕi chúng gây
nên mµt tình thª xã hµi r¤t eo h©p quçn bách. Các hi«n tài ngao ngán không
ai ch¸u xu¤t ð¥u lµ di®n.
Cái h§u quä cüa n«n chính tr¸ bÕi hoÕi này ðã phát sinh ra nhi«u m¯i loÕn
trong nß¾c: Ngô B® d¤y loÕn · mÕn Häi Dß½ng, các ðám gi£c cö khác cûng
n±i lên · nhi«u n½i cß¾p phá dân chúng. NÕn ðói kém, r¯i ren liên miên nåm
này qua nåm n÷, g¥n nhß mµt tình trÕng thß¶ng xuyên báo hi®u ngày tàn cüa
mµt tri«u ðÕi.
Nµi tình qu¯c gia thê thäm ðªn thª th§t là hªt ch² nói.

2- Vi®c Giao Thi®p V¾i Nß¾c Tàu
Trong giai ðoÕn này bên Trung Qu¯c nhà Nguyên cûng suy vong. B÷n Tr¥n
Hæu Lßþng, Trß½ng Sî Thành, Chu Nguyên Chß½ng kh· i binh l§t ð± nhà
Nguyên. Chu d¤y nghi®p · ð¤t T× Châu (tïnh An Huy) cß¾p ðßþc thành Kim
Lång và mß¶i låm nåm sau nhà Nguyên b¸ dÑt hÆn.
Nåm M§u Thân (1368) Chu Nguyên Chß½ng tÑc Minh Thái T± th¯ng nh¤t
thiên hÕ Trung Qu¯c, dñng nên nhà Minh. Vì phäi lo sØa sang và chïnh ð¯n
nhi«u vi®c nên Minh tri«u chßa k¸p có mµt ý ð¸nh thôn tính nß¾c ta ngoài
chuy®n phái sÑ sang dø. L- Bµ Th¸ Lang Ðào Vån Ðích ðßþc cØ ði tiªn công.
Ðó là mµt sñ may m¡n ð£c bi®t. Ví nhß lúc này Tr¥n tri«u phäi ðß½ng ð¥u v¾i
mµt cuµc xâm lång cüa B¡c phß½ng, kªt quä s¨ nhß thª nào ta không c¥n
phäi tß· ng tßþng.

3- Vi®c Giao Thi®p V¾i Chiêm Thành
Trong th¶i kÏ nß¾c ta bÕc nhßþc Chiêm Vß½ng Chª A Nam qua ð¶i. Con là
Chª Mµ và r¬ là B° Ð« tranh nhau ngôi vua. Dân Chiêm theo B° Ð«. Nåm
Nhâm Thìn (1352), Chª Mµ chÕy sang ÐÕi Vi®t yêu c¥u giúp ðÞ.
Nåm sau (Quý T¸, 1353) vua Dø Tông cho quân ðßa Chª Mµ v« nß¾c.
Quan quân t¾i C± Lûy (thuµc Quäng Nghîa) thì b¸ quân cüa B° Ð« ðánh bÕi
phäi bö chÕy. Chª Mµ th¤t v÷ng chÆng bao lâu thì chªt. T× ð¤y Chiêm khinh
thß¶ng thñc lñc cüa ta nên hay ðem quân qu¤y phá biên gi¾i.
Nåm Ðinh V¸ (1367), ðoàn quân vi-n chinh cüa Tr¥n tri«u do Tr¥n Thª
Hßng và Ð² TØ Bình lînh ðÕo qua Chiêm Thành b¸ quân Chiêm phøc kích.
Chiêm b¡t ðßþc Tr¥n Thª Hßng, còn Ð² TØ Bình phäi lui quân. (Ð² TØ Bình
là tay ðÕi n¸nh th¥n dß¾i tri«u Dø Tông).
Trong khoäng 13 nåm hai l¥n thua tr§n, nß¾c ta m¤t hªt phong th¬ và uy
tín t× trong ra t¾i ngoài. Vua tôi vçn ham ch½i không h« lo ðªn vi®c khôi phøc
và hoán cäi tình thª. Trái lÕi lúc này dân Chiêm tr· nên mÕnh dß¾i chính sñ

sáng su¯t cüa Chª B°ng Nga là mµt ông vua anh hùng, có tài chiªn tr§n, giöi
vi®c tr¸ nß¾c. Nåm M§u Thân (1368) ngß¶i Chiêm ð¶i ta trä lÕi ð¤t Hóa Châu
(tÑc Châu Ð¸a Lý, B¯ Chính và Ma Linh m¤t v« ta dß¾i ð¶i Lý nåm 1103). Mµt
m£t h÷ xúc tiªn chính tr¸ nµi bµ, mµt m£t h÷ thao luy®n g¡t gao binh ðµi.
Quân Chiêm phäi ch¸u t§p tành ngày ðêm cho quen v¾i sñ khó nh÷c. H÷ ð£c
bi®t lþi døng ßu thª tßþng tr§n, nghîa là dùng voi ð¬ m· ðß¶ng cho cuµc t¤n
công. Nªu t¤n công không lþi thì h÷ là dùng voi ð¬ ðoÕn h§u tÑc là ngån l¯i
tiªn cüa ð¯i phß½ng. Chiªn pháp này có hi®u quä t¯t ð©p nên sau này m¤y
phen ngß¶i Chiêm tha h° kéo nhau ðªn làm mßa n¡ng trên b¶ cõi Vi®t Nam.

4- Vi®c Dß½ng Nh§t LNåm KÖ D§u (1369), Dø Tông qua ð¶i vì dâm d§t quá nên không con.
Tri«u ðình ð¸nh l§p Cung Ð¸nh Vß½ng Phü là anh vua Dø Tông lên làm vua,
b¸ bà Hu® T× Thái H§u phän ð¯i nh¤t ð¸nh l§p con nuôi cüa Cung Túc Vß½ng
là Dß½ng Nh§t L- (Thª là bö h÷ Tr¥n mà l§p h÷ khác).
Trß¾c ðây có ngß¶i phß¶ng tu°ng Dß½ng Khß½ng, di-n trò "Quä ðào tiên"
cho vþ thü vai Tây Vß½ng Mçu. Vþ Dß½ng Khß½ng b¤y gi¶ ðang có mang hai
tháng khéo ði¬m ph¤n son nên r¤t ßa nhìn. Cung Túc Vß½ng Døc là con vua
Minh Tông mê quá li«n cß¾p l¤y làm vþ ðë ra Nh§t L-. Dø Tông m¤t ði ð¬ di
chiªu cho Nh§t L- n¯i ngôi. (Có l¨ Dø Tông mê c§u bé nhß mê m©!).
Nh§t L- lên làm vua ðßþc ngót hai nåm (1369-1370) cûng dâm d§t, cûng
yªn ¦m su¯t ðem ngày, lÕi có ý ð±i lÕi h÷ cû là h÷ Dß½ng, giªt Thái H§u và
Cung Tînh vß½ng Trác. Cung Ð¸nh vß½ng Phü và Cung Tuyên vß½ng Kính
cùng các tông th¤t phäi chÕy ra ngoài ðem quân v« giªt ðßþc Nh§t L- (theo
Vi®t Nam SØ Lßþc Cung Ð¸nh vß½ng Phü sþ b¸ hÕi vì tính khí nhu nhßþc lÕi
không có ý cÕnh tranh nên bö tr¯n lên mÕn Ðà Giang).
Sau cuµc r¯i ren này Cung Ð¸nh vß½ng Phü v« làm vua tÑc là Ngh® Tông

VIII. Tr¥n Ngh® Tông (1370-1372)
Trong khi Ngh® Tông lên làm vua thì m© Nh§t L- tr¯n qua Chiêm dø quân
Chiêm v« phá thành Thång Long. Nµi tình cüa Tr¥n tri«u thª nào ð«u l÷t cä
vào tai m¡t ngß¶i Chiêm. T× trß¾c t¾i nay Chª B°ng Nga chï ðþi mµt c½ hµi
thu§n ti®n là kéo ðÕi quân vào ð¤t Vi®t C½ hµi ðó ðã có ngß¶i cáo tö, quân
Chiêm li«n dùng thüy ðÕo ðµt nh§p cØa ÐÕi An, kéo qua sông Hoàng Giang
r°i tiªn thÆng vào thü ðô Thång Long. SÑc cän tr· cüa quân ta r¤t là yªu vì
bao nåm không ai luy®n binh t§p mã, vi®c canh phòng lÕi biªng nhác nên
gi£c nhß ði vào ch² không ngß¶i. Chúng ð¯t phá cung ði®n, cß¾p sÕch bÕc
vàng châu báu, b¡t ðàn bà, con gái ðem v« nß¾c.
Giæa lúc kinh thành ð± nát t½i b¶i, vua Ngh® Tông lánh mình sang làng
Ðông NgÕn (nay là Ðình Bäng, tïnh B¡c Ninh). Trß¾c cänh thäm bÕi này
ngß¶i dân Vi®t nh¾ lÕi cái quá khÑ oanh li®t cüa các ti«n tri«u bao nhiêu (k¬
t× nhà Lý) càng chán nän phçn u¤t v¾i tình trÕng hi®n tÕi thu· ¤y b¤y nhiêu.
Cänh thäm bÕi ðó dî nhiên ðßa lÕi cho m÷i t¥ng l¾p nhân dân mµt ý mu¯n
chung là sñ thay ð±i hoàn toàn tình trÕng xã hµi Vi®t Nam trên các ð¸a ði¬m
ð¬ tìm mµt l¯i thoát. Ði«u ki®n chü quan (tình hình nµi tÕi) và ði«u ki®n
khách quan (vi®c xâm nh§p cüa gi£c Chiêm · ngoài vào) sÇn sàng d÷n ðß¶ng
cho sñ thay ð±i ðó.
T× ðây xã hµi Vi®t Nam ði d¥n sang con ðß¶ng r¨ cüa L¸ch sØ, dù mu¯n
hay không, và cái ðµng lñc mÕnh nh¤t ðã làm xøp ð± Tr¥n tri«u -- mµt dòng
h÷ ngñ tr¸ dân tµc Vi®t Nam su¯t 175 nåm -- ðó là sñ ð°i bÕi cüa n«n kinh tª
trong nß¾c.
Quä v§y, t× ð¶i vua Thái Tông ðªn cu¯i thª kÖ thÑ XIII xã hµi Vi®t Nam
ðßþc no c½m, ¤m áo, nhân dân ðßþc s¯ng vui vë, ð¥y ðü nên gi£c Mông C±
ba phen vào cõi ta ðã ðánh b§t h÷ ra mµt cách oanh li®t. L¶i h¸ch cüa Hßng
ÐÕo Vß½ng ðã nh¡c ðªn thú c¶ bÕc, ðàn hát, ch÷i gà, thú sån b¡n, thú ruµng
vß¶n ðü rõ ð¶i s¯ng cüa nhân dân b¤y gi¶ quä có t¯t ð©p.
Trái lÕi t× ð¶i Dø Tông vua quan b¤t tài, b¤t lñc, lÕi ån ch½i ðàng ðiªm, xa
xï, giai c¤p phong kiªn ð¯n mÕt ðªn n²i ð¨o g÷t cä quy«n lþi l£t v£t cüa dân
chúng. Bên ngoài gi£c Chiêm hàng nåm sang ðánh phá, cß¾p cüa giªt ngß¶i,
càng làm cho cái ngai vàng cüa h÷ Tr¥n thêm nghiêng ngæa và nhân dân ðiêu
ðÑng thêm.
Tình trÕng này không th¬ tránh ðßþc mµt cuµc ðäo lµn chÆng do h÷ này thì
cûng do h÷ khác. Giæa tri«u ðß¶ng b¤y gi¶ H° Quý Ly có tài ba trµi h½n m÷i
ngß¶i t¤t nhiên ðßþc tin dùng, lÕi thêm ð¸a v¸ cüa ông là Hoàng thân qu¯c

thích næa. R°i ông bß¾c lên sân kh¤u chính tr¸ nß¾c nhà giæa mµt th¶i thª vô
cùng phÑc tÕp: T¥ng l¾p lãnh ðÕo thì chï nhìn vào quy«n lþi, ð¸a v¸ riêng tß,
sau này ð¯i v¾i ngoÕi không phân bi®t ðßþc ðâu là thù, là bÕn, l¨ thu§n l¨
ngh¸ch, dân chúng thì ðói kh±, m¤t hªt tin tß· ng vào các nhà c¥m quy«n,
nhß con thuy«n không lái, b°ng b«nh ngoài kh½i nhß chÆng còn biªt ðªn b¶
bªn. Th§t là não n«, th§t là bi ðát!

Ti¬u SØ Cüa H° Quý Ly
Dòng h÷ H° ð¯i v¾i l¸ch sØ Vi®t Nam chï m¾i n±i tiªng t× khi có H° Quý
Ly xu¤t ð¥u lµ di®n. Ông Chu Thiên, có l¨ là sØ gia nghiên cÑu v« h÷ H° kÛ
càng nh¤t phát bi¬u mµt ý kiªn ng¶ vñc v« lý l¸ch cüa h÷ H° mà Khâm Ð¸nh
Vi®t SØ Thông Giám (Cß½ng Møc quy¬n 10) ðã nêu ra b· i thiªu tài li®u xác
thñc ð¬ chÑng nghi®m, ph¥n có th¬ lý l¸ch cüa h÷ H° ðã b¸ xuyên tÕc do
nhæng kÏ th¸ h©p hòi cüa các nhà làm sØ trß¾c:
Theo Khâm Ð¸nh Vi®t SØ, H° Quý Ly là cháu b¯n ð¶i cüa H° Liêm. Ông t±
cüa h÷ H° là H° Hßng D§t ngß¶i tïnh Chiªt Giang bên Tàu v« ð¶i Ngû Quý
(907-959), trôi dÕt sang Vi®t Nam, làm quan và l§p ¤p · làng Bèo Ðµt phü
Di-n Châu (nay thuµc huy®n QuÏnh Lßu, tïnh Ngh® An). Ðªn ð¶i H° Liêm
nhæng ngß¶i h÷ H° d¶i qua làng ÐÕi Lai thuµc tïnh Thanh Hóa. Quý Ly làm
con nuôi Lê Hu¤n vì v§y ð±i h÷ là Lê Quý Ly. Nhß v§y ðªn nay chßa tìm
ðßþc mµt cån cÑ nào rõ r®t ð¬ hi¬u biªt sñ di truy«n v« sinh lý cüa dòng máu
ðã kªt tinh thành nhæng ðÑc tính l²i lÕc và cß½ng quyªt cüa nhà chính tr¸ ðó.
Quý Ly sau này chiªm ðßþc ngôi cüa nhà Tr¥n l¤y lÕi h÷ cû (H°), ð±i tên
nß¾c là ÐÕi Ngu tuyên b¯ r¢ng h÷ H° thuµc dòng dõi vua Nghiêu Thu¤n
ngày xßa.
Quý Ly có là ngß¶i Tàu hay không, ta không c¥n biªt, nhßng ði«u rõ r®t là
Quý Ly ðáng k¬ là mµt nhân v§t l¸ch sØ không t¥m thß¶ng.
LÕi xét các ngß¶i chung quanh Quý Ly bên nµi cûng nhß bên ngoÕi ð«u r¤t
thông minh, xu¤t chúng. Tï dø Gia T× Hoàng H§u (em h÷ Quý Ly, vþ vua
Du® Tông. SØ chép: Vua Du® Tông ði ðánh Chiêm không tr· v«, bà g÷t ð¥u
ði tu. Vua Ngh® Tông l§p con bà lên ngôi (Ðª Nghi-n) Bà c¯ xin bãi vi®c này
không ðßþc, søt sùi khóc nói v¾i nhæng ngß¶i chung quanh: "Con ta ít phúc
không gánh n±i vi®c l¾n lÕi ðªn mang h÷a vào mình mà thôi. Tiên quân ta xa
v¡ng cõi tr¥n, ta chï mu¯n chªt theo, næa là phäi · lÕi nhìn con mình lâm vào
cänh bi thäm..." Quä nhiên sau này Ðª Nghi-n b¸ hÕi.41
Sách Nam Ông Mµng Løc cüa Lê Tr×ng (tÑc là H° Nguyên Tr×ng con cä
H° Quý Ly) in trong t§p Hàm Phân Lâu Bí C¤p xu¤t bän · bên Tàu chép bà t±
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H° Quý Ly là con Nguyên Thánh Hu¤n, mµt nhà vån h÷c trÑ danh dß¾i ð¶i
Tr¥n Thánh Tông và Nhân Tông. Tháng chÕp nåm Bão Phû thÑ hai (1274),
Nguyên Thánh Hu¤n ðßþc cùng Nguy-n Sî C¯ làm Nµi Th¸ H÷c Sî ð÷c sách
v¾i thái tØ Khâm (tÑc Nhân Tông) dß¾i quy«n phø giáo cüa thiªu sß Lê Phø
Tr¥n, sau làm ðªn chÑc Trung Thß Th¸ Lang n±i tiªng vån th½, ðßþc ngß¶i ð¶i
b¤y gi¶ g÷i là Nam Phß½ng Thi T±. Quý Ly lÕi có hai cô l¤y vua Minh Tông là
con gái cüa quan Thái Y Phán PhÕm Công Bân r¤t giöi ngh« thu¯c và công
minh chính trñc.
Tóm lÕi, nhæng cån cÑ c§n lai cho ta biªt H° Quý Ly ðã sinh ra · nhæng
dòng máu cao quý và nhæng yªu t¯ này ðü tÕo nên Quý Ly thành mµt nhân
v§t l¸ch sØ có nhæng cá tính hªt sÑc ð£t bi®t.

IX. Tr¥n Du® Tông (1372-1377)
Nåm Nhâm Tí (1372) vua Ngh® Tông truy«n ngôi cho Thái TØ Kính lên làm
Thái Thßþng Hoàng. Thái TØ Kính tÑc là vua Du® Tông l¤y Lê Th¸ làm Hoàng
H§u (Lê Th¸ là em h÷ Lê Quý Ly).
Du® Tông không nhu nhßþc nhß Ngh® Tông nhßng vi®c tri«u chính vçn do
Thßþng Hoàng quyªt ðoán. Thu· ¤y Chiêm Thành thß¶ng ðem quân sang
qu¤y nhi-u. Vua Du® Tông li«n cho huy ðµng binh mã m· cuµc Nam Chinh.
Ngài hÕ chiªu luy®n t§p quân ðµi, sØa soÕn chiªn thuy«n, ð£t thêm quân
hi®u, Quý Ly ðßþc cØ làm Tham Mßu quân sñ. Hoan Châu ðßþc ð±i làm
Ngh® An, Di-n Châu làm Di-n Châu Lµ, Lâm Bình Phü làm Tây Bình Phü.
Dân chúng ðßþc l®nh sØa sang ðß¶ng t× Thanh Hóa vào ðªn huy®n Hà Hòa
(tÑc huy®n KÏ Anh ngày nay).
Nåm Bính Thìn (1376) quân Chiêm lÕi sang phá Hóa Châu. M£c d¥u ðình
th¥n cän ngån, Du® Tông quyªt ð¸nh cØ binh ði chinh phÕt. Quân dân Thanh
Hóa, Ngh® An phäi täi 5 vÕn thÕch lß½ng vào Hóa Châu và trß¾c khi ðoàn
quân Nam Chinh lên ðß¶ng có m· mµt cuµc duy®t binh tÕi BÕch HÕc dß¾i
quy«n chü t÷a cüa Thßþng Hoàng.
Cuµc chiªn tranh này ðáng l¨ không có vì tuy thïnh thoäng có sñ qu¤y
nhi-u nhßng Chiêm Thành vçn còn e ngÕi lñc lßþng cüa dân Vi®t. Ngay b¤y
gi¶ dß¾i quy«n Chª B°ng Nga m£c d¥u Chiêm hùng mÕnh h½n bao gi¶ hªt
Chiêm vçn phäi tiªn c¯ng Tr¥n tri«u. Nåm ¤y h÷ Chª ðem c¯ng 15 mâm
vàng. Tr¤n Thü Hóa Châu là Ð² TØ Bình (mµt tên ðÕi gian n¸nh) l¤y ði r°i
dâng s¾ v« tri«u xin cØ ðÕi binh ði ðánh Chiêm ð¬ tr×ng phÕt v« tµi vô l-. L¶i
s¾ cüa Ð² TØ Bình ðã quyªt ð¸nh cuµc chiªn tranh mà nhà Tr¥n ðã chu¦n b¸.
Quý Ly v§n täi lß½ng thñc ðªn cØa b¬ Di Luân (thuµc huy®n Bình Chính,
Quäng Bình) và tñ lînh 12 vÕn quân thüy bµ cùng tiªn. Binh ðµi ng×ng lÕi tÕi
cØa Nh§t L® (làng Ð°ng H¾i, huy®n Phß¾c Lµc, Quäng Bình) mµt tháng ð¬
luy®n t§p.
Nåm sau là nåm Ðinh TÜ (1377), quân Vi®t tiªn vào cØa Th¸ NÕi (Qui
Nh½n) phá ðßþc ð°n ThÕch Ki«u, ðµng KÏ Mang r°i tiªn ðªn trß¾c thành Ð°
Bàn. Chª B°ng Nga l§p kª trá hàng cho nói d¯i r¢ng toàn th¬ quân Chiêm ðã
rút hªt, thành bö không. ÐÕi Tß¾ng Ð² L- can Du® Tông ð×ng ðem quân vào
thành. Du® Tông không nghe r°i quân ta tiªn vào chiªm thành li«n b¸ bao vây
ðánh b¯n m£t. M£c d¥u quân ta ðông ðäo nhßng ð¸ch b¯ trí sÇn, n¡m trß¾c
ðßþc thª hi¬m nên ta thua to. Du® Tông tØ tr§n, binh ðµi t±n hÕi mß¶i ph¥n
ðªn bäy tám.

Ð² TØ Bình ði«u khi¬n h§u quân không dám tiªp cÑu. Quý Ly cûng bö
chÕy. Sau tr§n này Ð² TØ Bình b¸ giáng xu¯ng làm lính.

X. Tr¥n Phª Ðª (1377-1388)
- Vi®c giao thi®p v¾i nhà Minh
- Chiêm Thành phá Thång Long
- Âm mßu tr× Quý Ly th¤t bÕi
Du® Tông m¤t r°i, Thßþng Hoàng Ngh® Tông l§p con cüa Du® Tông là
Nghi-n (Hi¬n) lên n¯i ngôi, tÑc là vua Phª Ðª.
Tình thª nß¾c ta lúc này th§t ðáng bu°n: nhân dân thì ðói kh±, tri«u ðình
thì nhút nhát, quân ðµi thì suy nhßþc, m²i l¥n gi£c Chiêm ðªn là m²i l¥n
cuµc khüng hoäng tinh th¥n lan tràn kh¡p nß¾c. Nhà vua phäi ðem cüa ði
chôn d¤u · núi Ki®n Khê huy®n Thanh Liêm (Hà Nam) các quan khoanh tay
nhìn th¶i cuµc. Trông vào ðâu? Tri«u ðình không còn tin ðªn binh lñc cüa
mình phäi c¥u cÑu ðªn lû tång nhân là b÷n ÐÕi NÕn thi«n sß ð¬ ch¯ng nhau
v¾i gi£c Chiêm (Trách gì sau này th¥y chùa PhÕm Sß Ôn chÆng n±i loÕn!)
Vi®c bäo v® ð¤t nß¾c ðã b¤t lñc rõ r®t, ngß¶i dân ðã cñc kh± l¥m than lÕi
còn b¸ ch°ng ch¤t thuª má n£ng n« lên ð¥u lên c±. Ð¬ cÑu cái tình trÕng tài
chính nguy ng§p vì công kh¯ sÕch tr½n cä gÕo thóc, ti«n bÕc lßu hành trong
dân chúng cûng cÕn sÕch, Ð² TØ Bình ð« ngh¸ b¡t m²i xu¤t ðinh b¤t k¬ còn
s¯ng hay ðã chªt m²i nåm phäi ðóng ba quan ti«n thuª (Thuª thân sinh ra t×
ð¤y). Dî nhiên vô kª khä thi, tri«u ðình phäi ch¤p thu§n.
Tóm lÕi, bµ máy cai tr¸ b¸ tê li®t, n«n kinh tª thß½ng mÕi b¸ ngßng tr®, lñc
lßþng qu¯c gia tan rã, v§n m®nh dân tµc r¤t là nguy kh¯n. Ðây là mµt th¶i vô
trách nhi®m, vô tr§t tñ. ÐÇng c¤p phong kiªn, quan liêu ðªn lúc suy vi mà giai
c¤p nho sî, trí thÑc cûng tö ra ß½n hèn, ðáng l¨ h÷ phäi ðóng tr÷n v©n vai phù
nguy, cÑu kh±, vçn ð¡m mình trong cái vûng t× chß½ng, cØ nghi®p, h÷ không
nhìn th¤y sñ nguy kh¯n cüa xÑ s· . R°i ðây ta s¨ nh§n th¤y cái thái ðµ b¸ ðµng
và ngu t¯i ¤y ðã ðßa nß¾c Vi®t ðªn ðâu...

1- Vi®c Giao Thi®p V¾i Nhà Minh
Trß¾c nåm Giáp Tí (1384) nhà Minh ðã yên v¸ trên toàn cõi Trung Qu¯c
b¡t ð¥u dòm ngó nß¾c ta. H÷ thß¶ng cho sÑ bµ qua lÕi nay yêu sách thÑ này,
mai ðòi höi thÑ kia không ngoài møc ðích sØa soÕn vi®c xâm lång là ði«u
thß¶ng l® cüa các ðª qu¯c B¡c phß½ng t× trß¾c ðªn gi¶.

Nåm Giáp Tí, nhà Minh ðòi ta nµp 5.000 thÕch lß½ng cung c¤p cho binh
ðµi cüa h÷ tÕi Vân Nam. Nåm sau ta lÕi phäi ðßa sang Kim Lång 20 tång
nhân, g² quý và lß½ng thäo. Tri«u ðình nh¤t nh¤t tuân theo, không h« bàn
lu§n ðªn cái nÕn m¤t nß¾c s¶ s¶ trß¾c m¡t.
Mµt hôm Thßþng Hoàng Ngh® Tông ðªn thåm nhà chí sî Tr¥n Nguyên
Ðán. Nguyên Ðán là mµt v¸ tông th¤t vào b§c c¯ lão, th¤y qu¯c chính rã r¶i
rút v« · ¦n. Trong khi bàn vi®c nß¾c, Nguyên Ðán tâu: "Xin B® hÕ th¶ nhà
Minh nhß cha, coi Chiêm Thành nhß con, qu¯c gia m¾i có th¬ yên ±n mà hÕ
th¥n có chªt cûng ðßþc ng§m cß¶i n½i su¯i vàng..." (!)
Th¤y Quý Ly giæ ßu thª trong tri«u, Nguyên Ðán kªt thông gia v¾i Quý Ly
ð¬ san së miªng ðïnh chung. Qua l¶i nói và vi®c làm cüa Tr¥n Nguyên Ðán ta
th¤y rõ cái tinh th¥n bÕc nhßþc cüa giai c¤p lînh ðÕo ð¶i Tr¥n mÕt. Không
còn ai tính chuy®n khôi phøc tình thª, t§p hþp lÕi m÷i lñc lßþng qu¯c gia ð¬
giæ væng b¶ cõi, mà chï có nhæng ý tß· ng thoái bÕi cùng c¥u an và chï tính
chuy®n cong lßng vái lÕy ngß¶i ngoài ð¬ kéo dài cái kiªp s¯ng th×a.

2- Chiêm Thành Ðä Phá Thång Long
Nåm Ðinh TÜ (1377) vua Du® Tông ngã gøc trß¾c thành Ð° Bàn, Vi®t quân
ðÕi bÕi. Vi®c này làm t±n hÕi vô cùng uy thª cüa nß¾c ta. Th¡ng ðßþc quân ta
tÕi nµi ð¸a, ngß¶i Chiêm không bö lÞ c½ hµi ta ðang suy bî, ngay tháng sau
ðem ðÕi quân ra ðánh Thång Long. Tri«u ðình cho quân giæ cØa ÐÕi An
(Hßng Yên). Gi£c dò biªt li«n vßþt qua cØa Th¥n Phù (sông Chính ÐÕi, huy®n
Yên Mô, Ninh Bình) r°i cÑ thª r¥m rµ tiªn vào Thång Long. Quân ta không
giæ n±i; gi£c thöa chí cß¾p phá.
Tháng 5 nåm M§u Ng÷ (1378) quân Chiêm lÕi t¤n công Ngh® An, theo
sông ÐÕi Hoàng vào ðánh kinh thành l¥n næa.
Nåm Canh Thân (1380) h÷ lÕi qu¤y nhi-u hai tïnh Thanh Hóa, Ngh® An.
Ngh® Tông cØ Lê Quý Ly lînh thüy quân và Ð² TØ Bình42 dçn løc quân vào
ch£n ðánh quân Chiêm ðang hoành hành · ðây. (Ngu Giang, huy®n Ho¢ng
Hóa thuµc Thanh Hóa) Lê Quý Ly giæ væng ðßþc phòng tuyªn và ðu±i ðßþc
gi£c.
Nåm Nhâm Tu¤t (1382) Quý Ly cùng tß¾ng Ða Phß½ng lÕi xu¤t quân ð¯i
phó v¾i quân Chiêm tÕi Thanh Hóa. Quân nhà Tr¥n giæ bªn Th¥n Ð¥u (Ninh
Bình). Quân Chiêm không có ðß¶ng tiªn sâu vào ð¤t ta nhß m÷i l¥n, r°i b¸
ðu±i ra khöi ð¤t Ngh® An.
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Sau tr§n Ngu Giang và Th¥n Ð¥u, quân thª cüa ta b¡t ð¥u væng cho nên
ngay nåm sau Thßþng Hoàng lÕi cØ Quý Ly ði chinh phÕt Chiêm Thành. Cuµc
xu¤t binh này b¤t lþi. Thüy quân vào t¾i cØa Nß½ng Loan (bây gi¶ là huy®n
KÏ Anh tïnh Hà Tînh) thì b¸ bão. Nhi«u chiªn thuy«n b¸ ðánh vÞ và ð¡m.
Quân ta lÕi phäi rút v«. Vi®c này vào tháng giêng, thì tháng sáu cùng nåm Chª
B°ng Nga lÕi cØ binh B¡c tiªn, theo ðß¶ng núi s¤n vào ðóng · Quäng Oai.
Tß¾ng cüa ta là M§t Ôn giæ châu Tam KÏ thuµc hÕt Qu¯c Oai (S½n Tây) b¸
Chiêm b¡t m¤t. Ð¸a ði¬m quan tr÷ng này l÷t vào tay gi£c, Thßþng Hoàng
cùng Ðª Nghi-n phäi chÕy sang Ðông NgÕn (B¡c Ninh) giao vi®c giæ Kinh
Thành cho tß¾ng quân Ða Phß½ng, tình cänh th§t là thäm hÕi.

3- Âm Mßu Tr× Quý Ly Th¤t BÕi
Tháng 8 nåm M§u Thìn, (Xß½ng Phù thÑ mß¶i hai 1388), nhân có sao ch±i
hi®n · phß½ng Tây, Ðª Nghi-n ðã lâu khó ch¸u v« vi®c Thßþng Hoàng tin
dùng Quý Ly bàn v¾i quan Thái Úy Thúc NgÕc (là con Thßþng Hoàng Ngh®
Tông, anh h÷ cüa Ðª Nghi-n) và b÷n Ngñ SØ ðÕi phu Lê Á Phø, tß¾ng quân
Nguy-n Khoái, Nguy-n Vån Nghê, Nguy-n Khá, Nguy-n Bát Sách, Lê LÕc,
h÷c sinh Lßu Thß¶ng ... mßu tr× Quý Ly. Vß½ng Nhæ Mai ch¥u h÷c trong
cung ð¬ lµ tin này ra ngoài. Quý Ly hoäng sþ bàn v¾i thü túc là Nguy-n Ða
Phß½ng và PhÕm Cñ Lu§n. Ða Phß½ng khuyên Quý Ly chÕy ra ngoài núi ÐÕi
Lai (huy®n Vînh Lµc, tïnh Thanh Hóa) ð¬ lánh mình ðã. Cñ Lu§n nói:
- Mµt khi ðã ra ngoài thì khó b« s¯ng sót!
Quý Ly càng lu¯ng cu¯ng nói:
- Hay là ta tñ t§n còn h½n ð¬ l÷t vào tay ngß¶i!
Cñ Lu§n tiªp:
- Nåm trß¾c nhà vua ðã giªt Quang Phøc ÐÕi Vß½ng Húc (con Thßþng
Hoàng Ngh® Tông) Thßþng Hoàng hÆn còn cåm, nay vua lÕi nghe lû ti¬u
nhân sát hÕi công th¥n. ÐÕi nhân nên vào ngay, tâu bày lþi hÕi r¢ng: Xßa nay
chßa có ai bán con nuôi cháu. Chï có chuy®n bán cháu nuôi con, ðó là l¶i ca
dao t× xßa ðªn nay. Xong vi®c thì xin l§p Chiêu Ð¸nh là ti®n h½n cä (Chiêu
Ð¸nh tên là Ngang con vua Ngh® Tông). Quý Ly nghe theo vào m§t t¤u
Thßþng Hoàng và ðßþc nhß ý. M¤y hôm sau Ngh® Tông nói thác là s¡p tu¥n
du ngoài An Sinh (Häi Dß½ng) sai v¶i Ðª Nghi-n vào. Ðª Nghi-n t¾i, Ngh®
Tông truy«n giam vào chùa T× Phúc.
Sau Thßþng Hoàng xu¯ng chiªu nhß sau:
"Trß¾c kia Du® Tông ði ðánh Chiêm không tr· v«, dùng con n¯i ngôi cha
là theo dÕo xßa nay. Nhßng quan gia t× khi lên ngôi chßa hªt tính trë con, giæ
ðÑc thông thß¶ng, thân v¾i lû ti¬u nhân Lê Á Phø, Lê Dæ Ngh¸ mßu hãm công

th¥n làm lung lay xã t¡c nên giáng xu¯ng làm Minh ÐÑc ÐÕi Vß½ng. Mà nß¾c
nhà không th¬ không vua, v§y rß¾c Chiêu Ð¸nh Vß½ng Ngang n¯i m¯i l¾n. Bá
cáo trong ngoài ð«u cho nghe biªt".
Lúc giäi Ðª Nghi-n ði, b÷n Nguy-n Khoái, Lê LÕc và ð°ng b÷n mu¯n ðem
quân vào cß¾p vua, nhßng Ðª Nghi-n viªt hai chæ "giäi giáp" và khuyên m÷i
ngß¶i ð×ng trái m®nh Thßþng Hoàng. Mµt lúc sau Ðª Nghi-n b¸ ðem xu¯ng
phü Thái Ðß¶ng th¡t c± chªt. B÷n Nguy-n Khoái b¸ ðày ra ngoài biên äi.
Ngoài ra nhæng kë dñ cuµc âm mßu, nh¤t là các tôn th¤t nhß Tr¥n Nguyên
Di®u (em ruµt Ðª Nghi-n), Tr¥n Nguyên Ðînh (con anh ruµt cüa Ngh® Tông
là Cung Tînh Vß½ng Trác) và Thiªu Bäo Tr¥n Tông (Nguyên vi®n trß· ng LÕc
Kha thß vi®n · cung Bäo Hà trên núi Ph§t Tích B¡c Ninh) ð«u bö chÕy qua
Chiêm Thành r°i ðem quân v« ðánh lÕi. TÕi Hoàng Giang b÷n này b¸ Tr¥n
Khát Chân ðánh bÕi. Nguyên Di®u b¸ giªt, Nguyên Ðînh, Tr¥n Tông b¸ Quý Ly
hÕ l®nh b¡t, li«n ðâm ð¥u xu¯ng b¬, còn dß ðäng là Tr¥n Thiêm Bình chÕy
qua Lào (Luang Prabang) sau này dçn ðß¶ng cho quân Minh sang chinh phøc
nß¾c ta.
Còn mµt nhân v§t trong phe phän ðµng khó di®t tr× h½n cä là Thúc NgÕc
b· i Thúc NgÕc là con vua Ngh® Tông. Quý Ly phäi áp døng mµt phß½ng
pháp khéo léo h½n. Trß¾c khi Ðª Nghi-n b¸ bö, Quý Ly v¶ nói xin ð« ngh¸
Thúc NgÕc lên thay. Thúc NgÕc không nh§n, nhân ðó Quý Ly tâu v¾i Ngh®
Tông:
- Quan Thái Úy (tÑc Thúc NgÕc) t× ngôi vua là ngß¶i có ðÑc l¾n xin gia
phong cho xÑng.
Ngh® Tông li«n phong cho Thúc NgÕc làm Trang Ð¸nh Vß½ng. NgÕc nghe
chuy®n, biªt quÖ kª cüa Quý Ly l¤y làm sþ hãi. QuÖ kª ðó là nâng cao kë
ð¸ch ð¬ tö sñ công b¢ng vì quy«n lþi qu¯c gia r°i sau này s¨ hÕch tµi s¨
không có vë là vì tß thù. Quä v§y sau này NgÕc b¸ Quý Ly dèm pha luôn, li«n
bö tr¯n ra VÕn Ninh (Häi Ninh thuµc Móng Cáy). Quý Ly xin Thßþng Hoàng
cho Ninh V® tß¾ng quân Nguy-n Nhân Li®t ðu±i theo tri®u v«, Quý Ly ng¥m
sai Nhân Li®t ðánh chªt NgÕc r°i v« man t¤u NgÕc kháng m®nh và ðánh sÑ
giä nên b¸ chúng giªt chªt. Ngh® Tông gi§n l¡m, truy giáng NgÕc xu¯ng làm
Man Vß½ng.

XI. Tr¥n Thu§n Tông (1388-1398)
- Chª B°ng Nga tØ tr§n
- Cuµc cách mÕng cüa H° Quý Ly
Ðª Nghi-n chªt r°i, Thßþng Hoàng l§p con út cüa mình là Chiêu Ðình
Vß½ng lên ngôi tÑc là vua Thu§n Tông.
Lúc này các ph¥n tØ tr÷ng yªu trong tri«u và ngoài quân ðµi ð«u ngã cä v«
Quý Ly ho£c hªt thäy ð«u là tay chân cüa h÷ H°. Gi£c dã n±i lên kh¡p n½i.
TÕi Thanh Hóa Nguy-n Thành tñ xßng là Linh ÐÑc ÐÕi Vß½ng tung hoành ·
mi«n Lß½ng Giang. Nguy-n K¸ xßng L² Vß½ng chiªm cÑ Nông C¯ng.
Ðáng chú ý h½n cä là b÷n PhÕm Sß Ôn, mµt tång nhân lînh ðÕo ðám th¥y
chùa chiêu t§p ðßþc vài vÕn quân vô lÕi n±i lên · Qu¯c Oai (S½n Tây), tháng
chÕp nåm KÖ T¸, hi®u Quang Thái thÑ hai (1389) PhÕm Sß Ôn có nhi«u pháp
thu§t tiªm xßng Hoàng Ðª phong Nguy-n Mai, Nguy-n Khä Hành làm Hành
Khi¬n (t¬ tß¾ng) chia quân ra làm ba v®: v® quân Th¥n KÏ, v® Dûng Ð¤u và
Vô HÕn ðem quân hùng h± t¤n công vào kinh ðô.
Vi®c loÕn cüa PhÕm Sß Ôn lúc ð¥u r¤t có thanh thª và ðã nh¢m vào lúc vô
cùng nghiêm tr÷ng, nghîa là gi£c Chiêm ðang uy hiªp quân ta · Hoàng Giang
g¥n sát kinh thành. Ngh® Tông Thßþng Hoàng và Thu§n Tông phäi lánh mình
sang B¡c Giang. Sß Ôn vào ðóng · kinh ðô trong ba ngày sau lÕi lui v« Nµn
Châu (thuµc Qu¯c Oai).
Ð¯i phó v¾i quân Chiêm, Ðô Tß¾ng Tr¥n Khát Chân ðang xu¤t toàn lñc
ch¯ng ðÞ m£t tr§n Hoàng Giang, v§y mà phäi theo l®nh Quý Ly chia mµt
ph¥n binh ðµi do Tä Thánh Dñc tß¾ng quân Hoàng Phøng Thª c¥m ð¥u do
sông Mi®t Giang (khúc sông n¯i Hoàng Giang và Hát Giang) v« d©p PhÕm Sß
Ôn giæa lúc h÷ Hoàng ðang c¥m cñ v¾i tß¾ng Chiêm là La Khäi. Phøng Thª
khai lòng sông cho tuy«n tiªn lên ðánh úp ðßþc quân gi£c. B¸ ðánh và bao
vây b¤t ng¶ Sß Ôn, Khä Hành và Nguy-n MÕi b¸ b¡t r°i b¸ giªt cä.
Cuµc n±i loÕn này cáo chung thì cái oai quy«n cüa nhà chùa ð¯i v¾i dân
chúng và các nhà c¥m quy«n cûng không còn mäy may nào næa.

1- Chª B°ng Nga TØ Tr§n
Trên ðây ðã có nói vø loÕn PhÕm Sß Ôn n± bùng ra ð°ng th¶i v¾i vi®c
quân Chiêm t¤n công vào nß¾c ta t× Thanh Hóa tr· ra. Giai ðoÕn ð¥u quân

Chiêm giæ ðßþc ßu thª. Quân cüa Quý Ly ðóng · C± Võ ðóng c÷c ngån
sông, giæ ðßþc 20 ngày. Gi£c giä v¶ rút quân nhßng bên trong thì cho thi
hành kª phøc binh. Quý Ly ðem hªt quân thüy bµ ðu±i theo b¸ gi£c ùa ra
ðánh phá, giªt ðßþc quân ta r¤t nhi«u. Quý Ly chÕy v« Kinh, tì tß¾ng là
Nguy-n Ða Phß½ng và PhÕm Khä Vînh · lÕi ch¯ng nhau v¾i quân Chiêm ·
Ngu Giang nhßng th¤y thª gi£c mÕnh giä täng dàn thuy«n chiªn ð¬ ðánh
nhßng ðªn ðêm rü nhau rút lui hªt.
Qua tháng mµt, gi£c lÕi uy hiªp · mÕn Hoàng Giang. Ðô tß¾ng quân Tr¥n
Khát Chân ðßþc cØ ði ch¯ng nhau v¾i gi£c. Vua tôi cùng khóc giæa lúc quân
tiªn lên ðß¶ng. Khát Chân ðªn Hoàng Giang không tìm ðßþc cån cÑ thu§n
ti®n li«n xu¯ng ðóng · Häi Tri«u (thuµc ð¸a ph§n Hßng Nhân tïnh Thái Bình).
Tháng giêng nåm Canh Ng÷ (1390) Chª B°ng Nga dçn h½n 100 chiªn
thuy«n tiªn lÕi g¥n ð¸a ði¬m cüa ta ð¬ dò xét tr§n thª. Mµt tên ð¥y t¾ cüa h÷
Chª vì b¸ tµi, tr¯n sang bên ta chï rõ thuy«n cüa Chª ðang ðÑng th¸ sát. Khát
Chân li«n t§p trung höa lñc b¡n vào thuy«n cüa Chª B°ng Nga. Chiêm Vß½ng
trúng ðÕn b¸ chªt, quân ta ùa ra ðánh. Quân Chiêm bö chÕy hªt. Ð¥u Chª
B°ng Nga ðßþc c¡t ðem v« dâng vua. Thßþng Hoàng tñ ví mình nhß Hán Cao
T± thay ð¥u HÕng Vû. (!)
Tß¾ng Chiêm La Khäi ðem xác Chª B°ng Nga höa táng r°i thu quân v«
nß¾c chiªm ngôi vua. Hai ngß¶i con cüa Chª B°ng Nga chÕy sang hàng nhà
Tr¥n ðßþc phong tß¾c h¥u.
Tháng chÕp nåm Giáp Tu¤t (1394) Thßþng Hoàng Ngh® Tông qua ð¶i, tính
ra Ngài tr¸ v¸ ðßþc 3 nåm, làm Thßþng Hoàng 27 nåm, th÷ 74 tu±i.
Phê bình Ngh® Tông tác giä Vi®t Nam SØ Lßþc viªt:
"Ngh® Tông là mµt ông vua r¤t t¥m thß¶ng: chí khí ðã không có, trí lñc
cûng kém hèn, ð¬ cho kë gian th¥n l×a ðäo, giªt hÕi cä con cháu h÷ hàng, xa
bö kë trung th¥n, nghîa sî; cÑ yêu dùng mµt Quý Ly cho nhi«u quy«n thª ðªn
n²i làm xiêu ð± c½ nghi®p nhà Tr¥n.
D¥u r¢ng ðªn khi v§n nß¾c ðã suy, không có ði«u này cûng có ði«u n÷ tña
h° ngß¶i ðã già không phäi b®nh n÷ thì cûng m¡c b®nh kia, nhßng cÑ sñ thñc
mà xét thì cûng vì vua Ngh® Tông cho nên c½ nghi®p nhà Tr¥n m¾i m¤t v« tay
Quý Ly, mà cûng vì sñ r¯i loÕn ¤y cho nên gi£c Minh m¾i có c¾ mà sang
cß¾p phá nß¾c Nam trong 20 nåm tr¶i".
L¶i phê bình này chï cån cÑ vào nhæng vi®c ðã xäy ra theo ði«u tai nghe
m¡t th¤y và có th¬ áp døng vào trß¶ng hþp cüa b¤t cÑ mµt ông vua nào khi
mµt vß½ng tri«u ðªn lúc suy mÕt; ðÕi khái m¤y ông vua cu¯i cùng cüa nhà Lý,
cûng nhß m¤y v¸ hoàng ðª chót cüa nhà Tr¥n cho t¾i sau này con cháu cüa
vua Lê Thái T± ð«u cûng vì nhæng ch² b¤t tài, b¤t lñc mà m¤t ngôi. Ð¸nh lu§t

cüa l¸ch sØ cûng nhß công l® cüa TÕo V§t không ra ngoài nguyên t¡c "¿u
th¡ng li®t bÕi", nhß v§y thiªt tß· ng vi®c phê bình nhæng ông vua b¤t lñc
không khöi là làm mµt sñ nhàm thß¶ng vô v¸. Mµt v¤n ð« c¥n phäi suy xét là
c½ c¤u cüa n«n quân chü Vi®t Nam v« phß½ng di®n t± chÑc và ði«u hành
cùng m÷i änh hß· ng và m¯i tß½ng quan cüa nó v¾i ð¶i s¯ng cüa nhân dân
qua l¸ch trình tiªn hóa cüa dân tµc, chúng tôi s¨ xin bàn t¾i trong nhæng trang
dß¾i ðây r°i do ðó chúng ta s¨ th¤y vì sao nhæng ông vua cu¯i cùng cüa h¥u
hªt các vß½ng tri«u ðã là nÕn nhân cüa các chuy®n ða ðoan, bi thäm.

2- Cuµc Cách MÕng Cüa H° Quý Ly
H° Quý Ly xu¤t thân chï là Chï H§u Chánh Trß· ng, mµt chÑc quan h¥u
trong cung ði®n, tháng 5 nåm Tân Hþi (Thi®u Khánh thÑ hai - 1371) dß¾i ð¶i
Ngh® Tông. Bß¾c tiªn trên hoÕn lµ cüa h÷ H° ðã nhanh nhß gió, chÆng bao
lâu Quý Ly ðßþc thång t¾i chÑc ÐÕi SÑ Khu M§t và ðßþc kªt duyên v¾i em
gái vua là Huy Ninh Công Chúa, vþ góa cüa tông th¤t Tr¥n Nhân Vinh.
Tháng chín nåm ¤y Quý Ly ðßþc cØ ði v² yên dân Ngh® An và ðßþc gia
phong Trung Tuyên Qu¯c Thßþng H¥u.
Tháng giêng nåm „t Mão (Long Khánh thÑ ba - 1375) Du® Tông cØ Quý Ly
kiêm chÑc Tham Mßu quân sñ ðßþc toàn quy«n ð¸nh ðoÕt các vi®c quân và
xªp ð£t các thÑ v¸ v« võ, chï huy t× các tông th¤t tr· xu¯ng.
Nåm Bính Thìn (1376) tháng chÕp, cùng Du® Tông ði ðánh Chiêm, Quý Ly
ðäm nh§n vi®c ðôn ð¯c lµ Ngh® An, phü Tân Bình, các châu Thu§n, Hóa,
v§n lß½ng thñc cho quân ðµi ðªn cØa b¬ Di Luân (thuµc Quäng Bình).
Tháng giêng nåm KÖ Mùi (nåm Xß½ng Phù thÑ ba - 1379) dß¾i ð¶i vua Ðª
Nghi-n (Hi-n) Quý Ly thång chÑc Tß Không kiêm Khu M§t ÐÕi SÑ.
Tháng hai nåm Canh Thân (1380) Chiêm Thành cß¾p phá m¤y tïnh ðß¶ng
trong, Quý Ly lînh thüy quân, Ð± TØ Bình lînh løc quân ði d©p. Quý Ly ðÕi
th¡ng quân Chiêm · Ngu Giang (phân lßu sông Mã nay thuµc phü Ho¢ng
Hóa, tïnh Thanh Hóa). Ð² TØ Bình cáo ¯m trä binh quy«n. Quý Ly giæ luôn
cä løc quân v¾i danh hi®u Ðô Th¯ng Chª ðÕo Häi Tây.
Tháng ba nåm Ðinh Mão (1387), Quý Ly thång chÑc Ð°ng Bình Chß½ng
Sñ (t¬ tß¾ng) ðßþc Ngh® Tông ban cho c¶ kiªm ð« hai câu: "Vån võ toàn tài,
quân th¥n ð°ng ðÑc".
Tháng hai nåm Giáp Tu¤t (nåm Quang Thái thÑ bäy - 1394) dß¾i ð¶i vua
Thu§n Tông, Thßþng Hoàng Ngh® Tông cho v¨ tranh TÑ Phø ca tøng Quý Ly
(Tranh TÑ Phø v¨ b¯n ngß¶i hi«n ð¶i xßa có tài ðÑc giúp vua giúp nß¾c là
Chu Công giúp vua Thành Vß½ng nhà Chu, Ho¡c Quang giúp vua Chiêu Ðª

nhà Hán, Gia Cát Lßþng giúp vua H§u Chúa nhà Thøc Hán, và Tô Hiªn
Thành giúp vua Cao Tông nhà Lý).
Tháng hai nåm „t Hþi (Quang Thái thÑ tám - 1395) ð¶i Thu§n Tông, Quý
Ly lên chÑc cao h½n hªt trong tri«u ðình là Nh§p Nµi Phø Chính Thái Sß Bình
Chß½ng Quân Qu¯c Tr÷ng Sñ, tß¾c Tuyên Trung V® Qu¯c ÐÕi Vß½ng.
Tháng ba nåm M§u D¥n (Quang Thái thÑ mß¶i mµt - 1398) Quý Ly tñ
xßng là Khâm ÐÑc Hßng Li®t ÐÕi Vß½ng Qu¯c T± Nhiªp Chính.
Xét cái niên bi¬u trên ðây, Quý Ly tiªn nhanh không th¬ nói ðßþc và cûng
không h« bao gi¶ b¸ giáng trong 27 nåm, ðßþc Ngh® Tông và các vua nhà
Tr¥n tr÷ng døng m£c d¥u g£p nhi«u lñc lßþng phän ðµng r¤t mÕnh m¤y phen
ð¸nh l§t nhào h÷ H° trên cái thang danh v÷ng.
Ta hãy ki¬m ði¬m nhæng công vi®c Quý Ly ðã làm ð¬ có mµt ý ni®m xác
ðáng v« nhà chính tr¸ ðó.

Cäi Cách Chính Tr¸
H÷ H° v×a bß¾c chân vào trß¶ng chính tr¸ ðã ð¬ ý ngay t¾i vi®c cäi cách
qu¯c gia trên m÷i ð¸a ði¬m. Có xét kÛ chß½ng trình cäi cách cüa h÷ H° t×
1374, m¾i hi¬u tình trÕng nß¾c ta vô cùng khó khån và nguy quçn vào cu¯i
thª kÖ thÑ XIV. Và cûng nhân ðó ta m¾i th¤y h÷ H° trong 27 nåm quy«n
khuynh thiên hÕ ðã không hÆn ðßþc ng°i yên ð¬ hß· ng công danh phú quý.
Sñ th§t h÷ H° ðã làm vi®c r¤t nhi«u và có thi®n chí ðßa nß¾c nhà ðªn ch²
hùng mÕnh; nh¤t là h÷ H° có con m¡t tinh ð¶i trß¾c cái nÕn cß¶ng lân, ngoÕi
ð¸ch khi ðó ðang ðe d÷a trß¾c m¡t. Chï tiªc r¢ng trong 27 nåm h÷ H° c¥m
chính quy«n g£p nhi«u tr· lñc nên các vi®c cäi cách ðã có nhi«u phen b¸
ngßng tr® và sau khi lên ngôi tuy nhà H° vçn xúc tiªn các cuµc cách mÕng
qu¯c gia nhßng chßa ðßþc bao nåm thì b¸ søp ð±.
Ð¯i v¾i xã hµi Vi®t Nam, mµt xã hµi hoàn toàn nông nghi®p, xã thôn là
n«n täng. Chª ðµ và t± chÑc xã thôn xu¤t hi®n t× ð¶i Tr¥n có ð¥y ðü nguyên
t¡c dân chü vì xã thôn có nhæng quy l® riêng do các phong tøc, t§p quán
ðßþc nhân dân tôn tr÷ng, c¤u tÕo. Nó là ý dân · t×ng ð¸a phß½ng mµt Nó ðã
gây nên mµt chª ðµ ti¬u qu¯c gia trong mµt qu¯c gia và ðã xây dñng ðßþc
n«n tñ tr¸ cüa nó v« kinh tª, chính tr¸ cûng nhß vån hóa. Câu "phép vua thua
l® làng" ðü tö cái uy tín cüa xã thôn ð¯i v¾i nhân dân Vi®t Nam, cûng nhß ð¯i
v¾i các nha ðß½ng ðÕo, nh¤t là các xã thôn (ðÕi ti¬u, tß xã, ðÕi tß xã, ti¬u tß
xã) lÕi do các quan t× løc ph¦m tr· lên là nhæng ngß¶i có h÷c c¥m cß½ng
n¦y mñc. Xã thôn có nhi«u uy quy«n nên ðã phát tri¬n ðßþc m÷i sáng kiªn
mà vì ðó nhi«u tøc l® cüa xã thôn ðßþc các nhà ðß½ng ðÕo m£c nhiên công
nh§n.

Nhßng t× ð¶i Ngh® Tông chª ðµ xã thôn cûng vì hoàn cänh chung ð¶i b¤y
gi¶ mà sinh ra nhi«u sñ ð°i t®. Quý Ly bö các ty xã, ð£t chÑc quän giáp cû
thay thª, ð¬ vi®c cai tr¸ b¾t tính cách phân quy«n và tránh cho nhân dân
nhi«u ði«u phi«n phÑc.
V×a lên chÑc Khu M§t ÐÕi SÑ, Quý Ly ðã ði kinh lý toàn hÕt Ngh® An xem
xét tình dân, r°i tháng 8 nåm sau xin chiªu b¡t các lµ làm s± trß¾ng t¸ch.
Tháng tß nåm Ðinh SØu (Quang Thái thÑ 10 - 1397) tri«u Thu§n Tông, Quý
Ly ð±i các lµ ra tr¤n:
- Thanh Hóa ð±i ra Thanh Ðô tr¤n.
- Qu¯c Oai ð±i ra Quäng Oai tr¤n.
- Ðà Giang ð±i ra Thiên Hßng tr¤n.
- Ngh® An ð±i ra Tân An tr¤n.
- Trß¶ng An ð±i ra Thiên Quan tr¤n.
- Di-n Châu ð±i ra V÷ng Giang tr¤n.
- LÕng S½n phü ð±i ra LÕng S½n tr¤n.
- Tân Bình phü ð±i ra Tân Bình tr¤n.
Cai tr¸ các tr¤n vçn là các An Phü Chánh Phó SÑ. Phü ð£t chánh phó Tr¤n
Phü SÑ. Châu ð£t Thông Phán, Thiêm Phán; Huy®n ð£t L®nh Úy, Chü BÕ. Lµ
coi phü, phü coi châu, châu coi huy®n. Lµ nào cûng phäi l§p s± sách v« vi®c
ðinh, ði«n, ti«n, thóc, ki®n tøng. Cu¯i nåm phäi ð® trình v« Kinh ð¬ xét lÕi.
Tháng ba nåm Canh Thìn (Kiªn Tân thÑ ba - 1400) ð¶i Thiªu Ðª (lúc này
h÷ H° ðã thay h÷ Tr¥n) Quý Ly ð£t chÑc Liêm Phòng SÑ · m²i lµ ð¬ bí m§t
ki¬m soát hành vi cüa các quan lÕi và dân tình không khác gì chÑc thanh tra
chính tr¸ và hành chính ngày nay. (Nhân ðây c¥n phäi nh¡c r¢ng Quý Ly r¤t
nghiêm ð¯i v¾i nhæng kë vi phÕm lu§t pháp và thßþng l®nh. TÖ dø: Trong tr§n
Ngu Giang, Quý Ly phái Th¥n Vû tß¾ng quân Nguy-n Kim Ngao, Th¸ V®
tß¾ng quân Ð² Dã Kha tiªn ðánh gi£c Chiêm. Kim Ngao th¤y gi£c mÕnh quay
thuy«n tr· lÕi. TÑc thì Quý Ly cho chém ð¥u Kim Ngao ð¬ nghiêm quân lu§t
trß¾c sî t¯t. Tr§n ¤y quân ta th¡ng Chª B°ng Nga và t× ðó Quý Ly chiªm cä
quy«n Th¯ng Chª Binh Vø cüa Ð² TØ Bình).
Trß¾c nåm Bính Tí (1396) theo ð« ngh¸ cüa Vß½ng Nhß Chu, Quý Ly cho
chïnh ð¯n lÕi ph¦m phøc cüa các quan:
V« áo:
Nh¤t ph¦m m£c áo tím
Nh¸ ph¦m m£c áo ðö tß½i

Tam ph¦m m£c áo h°ng
TÑ ph¦m m£c áo løc
Ngû, løc, th¤t ph¦m m£c áo s¡c biªc
Bát, cØu ph¦m m£c áo s¡c xanh
V« mû:
Các quan vån t× løc ph¦m tr· lên ðµi mû Cao S½n. Võ t× løc ph¦m lên ðµi
mû Triªt Sung. Tông th¤t ðµi mû Phß½ng Th¡ng ðen. ChÑc cao mà không có
tß¾c phong ðµi mû Gi¯c Ðinh. Th¤t ph¦m ðµi mû Thái C±. Tòng Th¤t ph¦m
ðµi mû Tân Hoa; Vß½ng H¥u ðµi mû Viên Du, Ngñ SØ Ðài ðµi mû Khß¾c Phi
(chßa khäo rõ ðßþc hình thÑc các thÑ mû). Do ch² cäi cách n¥y ta hi¬u v«
ph¦m phøc trß¾c ð¶i Quý Ly chßa có thÑ tñ. Vi®c này tuy không quan tr÷ng
nhßng tö r¢ng Quý Ly không nhæng chï lo các vi®c l¾n mà còn nghî ðªn cä
vi®c nhö.

Cäi Cách Quân Sñ
Ngay t× tháng 8 nåm Quý SØu (Long Khánh nguyên niên - 1374), Quý Ly
ðã cho sØa ð±i lÕi vi®c quân, ðóng nhi«u chiªn thuy«n và tuy¬n mµ trai tráng
chia làm ba hÕng sung vào quân d¸ch. Ð¬ tránh vi®c ¦n l§u, Quý Ly cho làm
s± hµ t¸ch ghi tên nhæng ngß¶i t× 2 tu±i tr· lên. S¯ ngß¶i có th¬ ðµng viên (t×
15 tu±i ðªn 60) h½n g¤p m¤y ph¥n lúc trß¾c.
Cûng ngày này nåm sau ð£t thêm quân hi®u: trß¾c kia quân Túc V® chia ra
làm b¯n Thiên, b¯n Thánh, b¯n Th¥n nay ð£t thêm các quân Uy Ti®p, Bäo
Ti®p, Long Dñc, Th¥n Dñc, Ði®n H§u phân bi®t b¢ng các m¥u s¡c trên trán
nhß sau:
Quân Túc V® trán v¨ ðen, quân m¾i tuy¬n trán nhuµm tím. Thanh Hóa,
Ngh® An, Tân Bình, Thu§n Hóa ð£t quân hi®u riêng.
Tháng giêng nåm M§u Ng÷ (Xß½ng Phù thÑ hai - 1378) nhæng ngß¶i khoë
mÕnh, am hi¬u võ ngh® ðßþc lña làm V® sî giám ð¯c vi®c quân. Tr¥n NgoÕn
ðßþc cØ làm quän quân Thiên Ðình, Bùi H¤p quän quân Thiên Uy, Hoàng
Phøng Thª quän quân Thánh Dñc, Tr¥n Thª Ðång quän quân Th¥n Dñc, Bùi
Bá Ngang quän quân Th¥n Sách, Nguy-n Kim Ngao quän quân Th¥n Vû, Tr¥n
Trung Hiªu quän quân Bäo Ti®p, Tr¥n Bang quän quân Th¸ V®, Nguy-n Ti¬u
Lu§t quän quân Thiên Trß¶ng, Nguy-n Bát Sách quän quân Thiªt Sang,
Nguy-n Vån Nghê quän quân Thiªt Giáp, Nguy-n Hµ Lê quän quân Thiªt
Liêm, Nguy-n Khánh Dß quän quân Thiªt Hµ, Tr¥n Qu¯c Hßng quän quân Ô
Ð°.

Quý Ly lÕi ð£t thêm chÑc Ðô Ð¯c, Ðô Hµ, Ðô Th¯ng, T±ng Quän, Thái
Thú bên cÕch các Anh Phü Chánh Phó SÑ các lµ, các phü. H°i ðó con trai H°
Quý Ly là H° Hán Thß½ng lînh chÑc Ðông Ðô Ðô Hµ Phü; Thái Bäo Tr¥n
Nguyên Hãng lînh B¡c Giang Ðô Th¯ng Phü; Tr¥n Nguyên Træ lînh Tam
Giang Ðô Th¯ng phü, Thiªu Bäo Vß½ng Nhæ Chu coi m÷i vi®c quân dân
Thiên Trß¶ng phü; Hành Khi¬n, Hà ÐÑc Lân kiêm Thái Thú Tân An phü.
Dß¾i ð¶i H° Hán Thß½ng, Nam B¡c phân ra làm 12 v®. Ðông Tây phân
làm 8 v®. M²i v® có 18 ðµi. M²i ðµi có 18 ngß¶i. ÐÕi quân có 30 ðµi. Trung
quân có 20 ðµi. M²i doanh có 15 ðµi. M²i ðoàn có 10 ðµi. Còn nhæng C¤m
v® thì chï có 5 ðµi do mµt ðÕi tß¾ng th¯ng lînh. T±ng s¯ quân ð¶i b¤y gi¶ có
ch×ng 10 vÕn.
V« thüy quân ð¬ ð« phòng các ngã sông và các cØa b¬. Quý Ly hÕ l®nh
cho các ð¸a phß½ng ðóng c÷c g² ð¬ ch£n ðß¶ng tiªn cüa gi£c và cho sØa lÕi
các chiªn thuy«n theo l¯i m¾i g÷i là thuy«n C± Lâu, thÑ thuy«n l¾n ðóng
b¢ng s¡t · trên có sàn ði, · dß¾i cÑ hai ngß¶i chèo cho ch¯ng mµt d¥m, r¤t
ti®n vi®c chiªn ð¤u (1405-1406).
Ð£t ra b¯n kho quân khí tÑc là xß· ng công binh, tuy¬n các thþ giöi ð¬ chª
tÕo khí gi¾i.
Ðáng ð¬ ý, Quý Ly r¤t lßu tâm t× lâu ðªn vi®c m· mang quân ðµi ð¬ bành
trß¾ng thª lñc cüa mình và ð¬ ð« phòng vi®c ngoÕi xâm. Quý Ly hi¬u rõ nhà
Minh thª nào cûng có d¸p ðµng binh qua ð¤t Vi®t dù chính sách ngoÕi giao
cüa Tr¥n tri«u thu· ðó r¤t m«m dëo. T¾i khi n¡m ðßþc hªt quy«n hành trong
tay (1400) Quý Ly thiªt l§p ráo riªt chª ðµ quân sñ kh¡p nß¾c, biªt r¢ng vi®c
bang giao v¾i Minh tri«u, s¾m muµn s¨ ðÑt ðoÕn, chÆng v§y ông thß¶ng tö
lòng th¡c m¡c v¾i qu¥n th¥n: "Làm thª nào có n±i tråm vÕn quân ð¬ ch¯ng
nhau v¾i gi£c B¡c?"
Xét các cuµc va chÕm v¾i Chàm dß¾i toàn th¸nh cüa h÷, ta phäi công b¢ng
mà nh§n r¢ng nåm Canh Thân (Xß½ng Phù thÑ tß - 1380), Chª B°ng Nga phäi
bö chÕy, và nåm Canh Ng÷ (Quang Thái thÑ ba - 1390) h÷ Chª phäi bö mÕng
trên dòng Hoàng Giang là nh¶ · sñ cäi cách binh b¸ và quân kÖ s¡t thép cüa
h÷ H°.

Cäi Cách Kinh Tª
Các nhà trí thÑc khäo duy®t hành ðµng cüa các nhân v§t l¸ch sØ ð«u nh§n
r¢ng nhæng cäi cách kinh tª và vån hóa cüa H° Quý Ly là mµt ði«u xu¤t s¡c
ð£c bi®t nh¤t t× xßa ðªn nay. L¶i khen ngþi ðó có ðúng chång?
Thu· ðó nhà chính tr¸ h÷ H° ðã ðÑng trß¾c mµt xã hµi Vi®t Nam ð¥y ðói
kh±, mµt chính phü v¾i kho tàng r²ng tuªch, cuµc khüng hoäng tinh th¥n và

v§t ch¤t lan tràn t× tri«u ðß¶ng ra t¾i các n½i dân dã. B¢ng cách gì nhà chính
tr¸ ðó xoay ð±i lÕi th¶i cøc?
Ð¬ cÑu nÕn ðói, vì nÕn ðói sinh ra loÕn ly, chính sách quyên thóc ðßþc thi
hành. Ai có thóc cúng cho Nhà nß¾c thì ðßþc phong tß¾c tùy theo ch² h¢ng
tâm, h¢ng sän nhi«u ít. Nåm KÖ Mão (Long Khánh thÑ ba - 1370) có Chiªu b¡t
buµc các nhà giàu · các Lµ phäi nµp thóc cho Nhà nß¾c ð±i l¤y tß¾c ph¦m.
Ð¬ t§p trung các tài nguyên qu¯c gia vào tay chính phü, Quý Ly cho phát
hành ti«n gi¤y vào nåm Ðinh SØu (1397) ði«u chßa h« có · nß¾c ta t×
thßþng c± ðªn b¤y gi¶. Ti«n gi¤y ti®n lþi cho vi®c lßu thông và vi®c thß½ng
mÕi thª nào ai n¤y ð«u biªt và ta cûng nên nh¾ r¢ng các tß gia thu· xßa sþ
loÕn ly hay có thói tích træ và chôn d¤u ti«n bÕc. Vi®c ðó r¤t có änh hß· ng
cho n«n kinh tª qu¯c gia ð¯i v¾i b¤t cÑ th¶i nào. Ti«n gi¤y có 7 hÕng:
- Gi¤y v¨ rêu b¬ ån: 10 ð°ng ti«n
- Gi¤y v¨ sóng nß¾c ån: 30 ð°ng ti«n
- Gi¤y v¨ ðám mây ån: 1 ti«n
- Gi¤y v¨ con rùa ån: 2 ti«n
- Gi¤y v¨ con lân ån: 3 ti«n
- Gi¤y v¨ con phßþng ån: 5 ti«n
- Gi¤y v¨ con r°ng ån: 1 quan
Ai làm ti«n gi¤y giä phäi tµi tØ hình, t¸ch thu tài sän. Ai có mµt quan ti«n
thñc ðßþc ð±i l¤y mµt quan hai ti«n gi¤y. Ti«n ð°ng phäi ðem nµp kho ð±i
l¤y ti«n gi¤y. Ngß¶i nào d¤u diªm và mang tiêu s¨ phäi tµi nhß ngß¶i làm ti«n
gi¤y giä v§y.
Ð°ng th¶i v¾i vi®c phát hành ti«n gi¤y, Quý Ly ban hành các ð° ðo lß¶ng
(cân, thß¾c, ð¤u, thßng) ð¬ dân gian có ðµ mñc nh¤t ð¸nh trong vi®c buôn
bán. ChÑc Giám Th¸ ðßþc ð£t ra ð¬ ki¬m soát vi®c buôn bán và các ði«u lu§t
thß½ng mÕi, c¤m nhân dân tñ ý tång giá hàng và ðóng cØa hàng, møc ðích
tránh nÕn ð¥u c½, tích træ và giæ giá tr¸ cho ti«n gi¤y cüa Nhà nß¾c.
Nåm Nhâm Thìn (1401), có l§p ra mµt thÑ thuª ðánh vào các thuy«n buôn.
Thuy«n buôn chia ra làm ba hÕng: hÕng nh¤t phäi nµp m²i chiªc 5 quan,
hÕng nhì 4 quan, hÕng ba 3 quan.
Vi®c buôn bán h°i ðó b¡t ð¥u phát ðÕt m£c d¥u dân chúng vçn chuyên v«
nông nghi®p. Nåm M§u D¥n (1398) Quý Ly hÕ l®nh ðo ðÕt lÕi ruµng ð¤t, hÕn
cho các quan lÕi ð¸a phß½ng phäi chu t¤t vi®c này trong 5 nåm vì nhi«u ruµng
ð¤t có sñ ¦n l§u. Các quan lµ, phü, châu, huy®n phäi sÑc cho các ði«n chü
khai rõ s¯ ruµng ð¤t mình có r°i biên h÷ tên vào mµt cái thë c¡m trên thØa
ruµng. Mµt Hµi ð°ng g°m các quan ð¸a phß½ng thân hành ðªn t§n n½i ki¬m

soát và ðo lÕi r°i l§p thành ði«n bÕ. ThØa ruµng nào không có ngß¶i khai s¨
l¤y làm công ði«n (Vi®c này tiªc thay chßa làm xong thì nhà H° ðã m¤t). Do
vi®c ðÕc ði«n, Nhà nß¾c thâu ðßþc thêm ti«n thuª và có thêm mµt s¯ ruµng
công ð¬ ch¦n c¤p cho dân nghèo.

Cäi Cách Xã Hµi
Trong chß½ng trình cäi cách xã hµi, Quý Ly còn ði mÕnh h½n næa. Ðó là
vi®c phân chia lÕi ði«n ð¸a vào nåm Ðinh SØu (1397), là nåm Quý Ly ðã leo
lên t¾i bñc chót cüa cái thang danh v÷ng. Xét ra, nªu Quý Ly không n¡m
ðßþc ßu thª tuy®t ð¯i v« quy«n hành thì khó lòng mà thi hành ðßþc sáng kiªn
này.
Có l¨ ông ðã nh§n th¤y chª ðµ tß hæu tài sän cüa Tr¥n tri«u bành trß¾ng
quá mÕnh ðang änh hß· ng tai hÕi cho ð¶i s¯ng cüa dân tµc, do nhân kh¦u
m²i ngày tång gia mµt nhi«u thêm, không có cách gì d©p yên các m¥m loÕn
h½n là cách hÕn chª tß sän ð¬ cÑu vãn c½m áo cüa ðÕi chúng. H÷ Tr¥n trß¾c
ðây ðã khai sinh ra chª ðµ Nô, TÏ, Hoành, là mµt chª ðµ nông nô dùng vào
vi®c ð¡p ðê, ngån nß¾c m£n ngoài bi¬n ð¬ m· ruµng l§p thành trang trÕi.
Nhæng trang trÕi ðó ðã vì m° hôi nß¾c m¡t cüa dân nghèo mà có thì nay trä
lÕi cho dân nghèo ð¬ h÷ có kª sinh nhai. Nay theo tân sách, tr× các b§c ðÕi
vß½ng và trß· ng Công chúa, không ai ðßþc c¤y quá 10 mçu ruµng. S¯ ruµng
th×a phäi nµp cho Nhà nß¾c. Ngoài ra, ai có tµi hay b¸ giáng tru¤t ð«u ðßþc
l¤y ruµng ð¬ chuµc tµi, ðü hi¬u chính sách cäi cách ði«n ð¸a ðßþc áp døng
m÷i phß½ng ti®n thích nghi và r¤t rµng rãi.
Ði ðôi v¾i vi®c trên, vi®c sßu thuª cûng ðßþc sØa ð±i lÕi. M²i mçu tß ði«n
theo chª ðµ cû (thuª ðinh có t× ð¶i Tr¥n) phäi nµp 3 thång thóc. M²i mçu
dân nµp t× 7 quan ðªn 9 quan. Thuª ðinh m²i xu¤t nh¤t lu§t phäi nµp 3 quan
(theo ð« ngh¸ cüa Ð² TØ Bình ðßþc thi hành t× nåm M§u Ng÷, Xß½ng Phù thÑ
hai - 1378)
Nåm Nhâm Ng÷ (1402), h÷ H° ð¸nh lÕi: ruµng tß ði«n m²i mçu phäi nµp 5
thßng. Ruµng dâu chia làm 3 hÕng: hÕng nh¤t ðóng 5 quan, hÕng nhì 4 quan,
hÕng ba 3 quan. Thuª thân tùy theo hoàn cänh riêng cüa m²i ngß¶i. HÕng vô
sän và cô nhi, quä phø ðßþc mi-n. HÕng có 5 sào, phäi nµp 5 ti«n gi¤y. HÕng
có t× 6 sào ðªn 1 mçu, phäi nµp 1 quan ti«n gi¤y. HÕng có 1 mçu 1 sào ðªn 1
mçu 5 sào, nµp 1 quan 5 ti«n gi¤y. HÕng có 1 mçu 6 sào ðªn 2 mçu phäi nµp
2 quan ti«n gi¤y. HÕng có 2 mçu 1 sào ðªn 2 mçu 5 sào phäi nµp 2 quan 6
ti«n gi¤y. HÕng có 2 mçu 6 sào tr· lên nµp 3 quan ti«n gi¤y.
Riêng vi®c sØa ð±i v« sßu thuª này không có lþi m¤y cho dân, trái lÕi dân
chúng phäi ðóng góp n£ng h½n trß¾c. Theo chª ðµ cû ðã thi hành ðªn nåm
M§u Ng÷ (1378), thuª thân vçn tính theo s¯ ruµng: ai có mµt hai mçu ruµng

m²i nåm phäi ðóng 1 quan ti«n. Ai có ba b¯n mçu phäi ðóng 2 quan. Ai có 5
mçu tr· lên phäi ðóng 3 quan. Nhßng t±ng quát mà nói chª ðµ m¾i vçn có
lþi cho dân h½n chª ðµ cû. Có l¨ t× nåm M§u Ng÷ (1378) ðªn nåm Nhâm
Ng÷ (1402), vi®c áp døng ð« ngh¸ cüa Ð² TØ Bình ðã gây nhi«u ác cäm trong
dân chúng nên Quý Ly có ý cäi cách ð¬ thu phøc lÕi nhân tâm.
Cùng theo mµt ðß¶ng l¯i v¾i vi®c cäi cách ði«n ð¸a, Quý Ly hÕn chª cä
vi®c dùng dân nghèo làm nô l®. Ông ðã không dung vi®c lÕm quy«n cüa giai
c¤p phong kiªn, quý tµc, quan liêu, chia tay nhau tài sän qu¯c gia, l¨ t¤t
nhiên ông phäi bài tr× n¯t vi®c bóc lµt sÑc lao ðµng cüa ðám dân cùng
ðß¶ng, lÞ bß¾c tr· nên tôi m÷i.
Xßa kia, các vß½ng tôn, tông th¤t ðßþc thu døng r¤t nhi«u ð¥y t¾, nay m²i
nhà quý tµc chï ðßþc mµt s¯ tùy theo ph¦m tr§t. S¯ th×a phäi trä lÕi cho Nhà
nß¾c. Ð¥y t¾ ðßþc phân bi®t b¢ng các d¤u trên trán:
- Ð¥y t¾ cüa Nhà nß¾c v¨ höa châu. Ð¥y t¾ cüa Công Chúa v¨ dß½ng
ðß½ng. Ð¥y t¾ cüa nhà ðÕi vß½ng có mµt khoanh ðö. Ð¥y t¾ cüa các quan
nh¤t, nh¸ ph¦m có mµt khoanh ðen. T× tam ph¦m tr· xu¯ng có 2 khoanh
ðen.
Vi®c hÕn nô này còn có mµt ý ð¸nh sâu s¡c v« chính tr¸ næa là giäm b¾t thª
lñc cüa các quý tµc trung thành v¾i h÷ Tr¥n hay là ðám tông th¤t có quy«n lþi
sinh tØ v¾i vß½ng tri«u.
CÑu vãn v¤n ð« dân sinh và nÕn nhân mãn · Trung Châu sông Nh¸ b¤y gi¶
ðang r¤t nguy ng§p b¢ng cách chia lÕi ruµng ð¤t, h÷ H° có l¨ chßa thöa ý, vì
cung nhß¶ng chßa ðü cho c¥u, nên h÷ H° lÕi di chuy¬n nhæng dân cùng vào
làm ån các mi«n ð¤t ðai mà chúa Chiêm là Ba Ðích LÕi thua tr§n nåm Nhâm
Ng÷ (1402), phäi dâng cho nß¾c ta: (ð¤t Chiêm Ðµng và C± Lûy). Quý Ly
chia hai n½i này ra làm 4 châu: Thång, Hoa, Tß, Nghîa, ð£t lµ Thång-Hoa ð¬
chi ph¯i b¯n châu. Ch² giáp gi¾i ð¤t Chiêm thì ð£t ra tr¤n Tân Ninh. Nguy-n
Cänh Chân ðßþc làm An Phü SÑ lµ Thång Hoa.
Dân nghèo ðßþc t± chÑc thành ðoàn nhß quân ðµi, ðßa cä vþ con ði theo,
chia nhau chiªm hæu các n½i ð¤t m¾i ð¬ kh¦n hoang và l§p nghi®p. H÷ phäi
thích · trên cánh tay tên châu mình trú ngø. V¤n ð« trâu bò cûng ðßþc giäi
quyªt: Ai nµp cho Nhà Nß¾c trâu bò ð¬ c¤p cho di dân ð«u ðßþc ban ph¦m
tß¾c.
Nåm Quý Mùi (1403), Quý Ly l§p Quäng Tª Thñ (tÑc là b®nh vi®n cüa
chính phü ngày nay) ð¬ chæa b®nh cho m÷i ngß¶i. Nguy-n ÐÕi Nång là mµt
th¥y chuyên môn v« khoa châm cÑu ðßþc cØ ra trông nom.
Ð¬ giäi quyªt nÕn ðói sau nhæng vø gi£c giã, løt lµi, hÕn hán, Quý Ly cho
l§p · m²i lµ mµt kho thóc g÷i là kho Thß½ng Bình (theo ki¬u kho cüa quan

lÕi Tß Nông ð¶i Hán Tuyên Ðª, 73-49 trß¾c Công L¸ch), l¤y ti«n công mua
thóc lúa lúc giá hÕ r°i bán rë cho dân lúc khó khån ho£c ðem ch¦n cÑu cho
dân cùng. H½n næa, tri«u ðình còn sÑc các lµ quan ki¬m ði¬m s¯ thóc cüa
các ðÕi ði«n chü r°i ðÑng ra bán cho dân, dî nhiên Nhà nß¾c ð¸nh mµt giá
hþp v¾i hoàn cänh cüa các ngß¶i túng thiªu.
Ngoài ra, · các mi«n b¬, tri«u ðình cho ð¡p ðê ngån cän nß¾c m£n ð¬ l¤y
thêm ruµng ð¤t cho dân và khai thác các bªn, các sông vùng Thanh Hóa,
Ngh® An cho sñ chuyên ch· , buôn bán thêm ph¥n thu§n ti®n.

Cäi Cách Vån Hóa
Nho Giáo và tß tß· ng cüa các hi«n giä Trung Qu¯c t× Lý qua Tr¥n ðßþc
dân ta hªt sÑc suy tôn. Chæ Nho giæ mµt ßu thª ð£c bi®t trong vån h÷c và các
gi¤y t¶ hành chánh. Chæ Nôm dß¾i ð¶i Tr¥n m¾i chï ðßþc dùng trong các thi
ca mà thôi.
C¶ ðªn tay, Quý Ly v¯n có tinh th¥n cäi cách và óc ðµc l§p, tñ tin li«n ð«
cao vai trò cüa vån chß½ng qu¯c âm và dám l§t nhào cä nhæng lý thuyªt b¤t
khä xâm phÕm qua bao nhiêu thª kÖ cüa các thánh hi«n Trung Qu¯c.
Nåm Ðinh Mão (Xß½ng Phù thÑ mß¶i mµt, 1387), ðßþc Thßþng Hoàng
Ngh® Tông ban c¶ kiªm, Quý Ly làm mµt bài th½ Nôm ð¬ tÕ ½n. Nåm KÖ Hþi,
Quang Thái thÑ mß¶i tám - 1394, Quý Ly d¸ch thiên Vô D§t trong Kinh Thi là
thiên chép l¶i cüa Chu Công ra qu¯c âm ð¬ dÕy vua Thu§n Tông. Nåm Ðinh
SØu (1396), Quý Ly d¸ch xong pho Kinh Thi dÕy các næ quan, h§u phi và
cung næ. Ông bö bài tña cüa Chu Hy · ð¥u sách r°i ð« bài tña cüa mình, ðÕi
ý nói sách ¤y d¸ch và giäi thích theo ý kiªn riêng cüa ông. Ông lÕi soÕn ra
sách Minh ÐÕo (ð« sáng tö ðÕo Nho) dâng lên Ngh® Tông nåm Nhâm Thân
(Quang Thái thÑ nåm 1392), ðáng k¬ là mµt cu¯n sách phê bình triªt h÷c ð¥u
tiên · nß¾c ta sau này, g°m 14 thiên khen Chu Công h½n Kh±ng TØ, tôn Chu
Công làm b§c tiên thánh, Kh±ng TØ làm Tiên Sß và nêu 4 ch² ðáng ng¶:
a) Kh±ng TØ ðªn ch½i nhà nàng Nam TØ.
b) Kh±ng TØ hªt lß½ng · nß¾c Tr¥n.
c) và d) Công S½n Ph¤t Nhi-u, Ph¤t BÕt v¾i Kh±ng TØ, Kh±ng TØ mu¯n ði.
Cûng trong sách này, Quý Ly kªt tµi Hàn Dû, mµt danh sî ð¶i Ðß¶ng, ðã
bài Ph§t r¤t k¸ch li®t là "ÐÕo Nho" (nhà nho ån trµm) và cho r¢ng các hi«n giä
ð¶i T¯ng (nhß Chu M§u Phúc hi®u Liêm Khê, Trình Hiªu, Trình Di, Dß½ng
Thì, Lý Duyên Niên, La Tr÷ng T¯, Chu TØ (tÑc Chu Hy hi®u H¯i Am) có h÷c
rµng nhßng tài thß¶ng, không có tinh th¥n thñc tª, chï chuyên ngh« c¡p lµt
vån chß½ng tß tß· ng.

Ông Chu Thiên cho r¢ng chiªc roi mà h÷ H° ðã qu§t vào m£t các nhà hi«n
giä k¬ trên có ði«u oan u±ng vì h÷ H° quá thiên v« thñc hành mà quên m¤t
ði«u tr÷ng là hoàn cänh thñc tÕi chi ph¯i các hi«n giä ðó. Mu¯n sao, ta cûng
phøc h÷ H° có mµt tinh th¥n ðµc l§p, ch¸u suy xét, dám tñ tin, dám hoài
nghi, không a dua hót b§y, n¸nh s¢ng nhß ðám nho sî trß¾c và sau ð¤y chÆng
riêng gì · Vi®t Nam. Nªu trong tß tß· ng gi¾i cüa ta hay cüa Trung Qu¯c có
nhi«u nhân v§t l²i lÕc nhß h÷ H°, có l¨ vån minh, h÷c thu§t Á Ðông còn rÕng
rÞ h½n næa.
Nåm Ðinh SØu (1387), Quý Ly cûng sØa ð±i vi®c h÷c hành. Ông lÕi bö l¯i
kén nhân tài b¢ng khoa cØ mà b¢ng l¯i tuy¬n cØ.
H÷ H° ð£t ra ngÕch h÷c quan, xét vi®c h÷c chï có t± chÑc · kinh thành,
mà · các châu, huy®n thì hoàn toàn thiªu sót. Ông sÑc cho các lµ S½n Nam,
Kinh B¡c, Häi Ðông, m²i phü, châu, phäi ð£t mµt viên h÷c quan lo vi®c giáo
hoán thanh niên. Nhà nß¾c trích hoa lþi ruµng công cung c¤p mµt ph¥n vào
vi®c h÷c hành, ðèn sách, mµt ph¥n làm l- sóc theo tï l®: phü, châu l¾n 15
mçu, phü, châu v×a 12 mçu, phü, châu nhö 10 mçu. Các lµ quan phäi liên
lÕc m§t thiªt v¾i các h÷c quan ð¬ xúc tiªn vi®c giáo døc. M²i nåm phäi kén
ngß¶i giöi tiªn Kinh ð¬ vua thân ra bài thi và tuy¬n lña làm quan.
Nhßng ðªn nåm 1397, tÑc nåm Quang Thái thÑ 9, có l¨ vi®c tuy¬n cØ
không thu§n ti®n nên Quý Ly ðành tr· lÕi l¯i thi cØ dß¾i ðây. Trß¾c ðó vi®c
thi không có ð¸nh th¬, nay Quý Ly ð¸nh làm tÑ trß¶ng vån th¬ mà bö phép Ám
Tä: trß¶ng ð® nh¤t làm bài Kinh Nghîa có ðü m¤y ðoÕn: phá ð«, tiªp ngu, ti¬u
giäng, nguyên ð«, ðÕi giäng, triªt kªt, hÕn t× 500 chæ tr· lên. Trß¶ng ð® nh¸
có th½ phú (mµt bài th½ Ðß¶ng Lu§t, mµt bài phú c± th¬) cûng t× 500 chæ tr·
lên. Trß¶ng ð® tam ra chiªu, chª, bi¬u (chiªu dùng th¬ vån ð¶i Hán, chª bi¬u
dùng l¯i vån tÑ løc ð¶i Ðß¶ng). Trß¶ng ð® tÑ thi vån sách, höi kinh sØ hay
th¶i vø, hÕn 1000 chæ tr· lên. Ngoài ra, cÑ thi Hß½ng nåm trß¾c thì thi Hµi
nåm sau. Các thí sinh trúng tuy¬n còn phäi qua mµt kÏ vån sách næa do chính
nhà vua ra ð¥u ð« ð¬ ð¸nh trên dß¾i.
Ðªn nåm Giáp Thân (1040), là khi nhà H° ðã ra ð¶i, vi®c thi lÕi sØa ð±i
næa. H÷ H° ð£t thêm mµt trß¶ng næa ð¬ thi viªt và làm toán pháp. Ðó là kÏ
chung kªt. Nhæng ngß¶i ðã ð² Hß½ng Thí, sang nåm phäi qua bµ L- thi lÕi,
có ð² m¾i ðßþc tuy¬n døng r°i nåm sau næa m¾i thi Hµi. Vßþt ðßþc kÏ thi
này m¾i ðßþc là Thái H÷c Sinh. Nhæng ngß¶i ð² Hß½ng Thi ðßþc mi-n phu
phen, tÕp d¸ch, nåm sau phäi thi lÕi · bµ L- nªu trúng tuy¬n ðßþc b± chÑc
quan nhö. Vi®c cäi cách v« thi cØ này, có lë ðã phöng theo l« l¯i cüa nhà
Nguyên...
ÐÑng trß¾c nhæng vi®c cäi cách trên ðây, ai ð÷c sØ hay nghiên cÑu L¸ch sØ
nß¾c nhà ð«u nh§n th¤y H° Quý Ly là mµt nhân v§t có kÏ tài, có óc thông
minh thñc tª phi thß¶ng, có ðÑc tính cß½ng quyªt và nhçn nÕi.

Trên kh¡p m÷i ð¸a hÕt, không nhæng ông có nhi«u sáng kiªn, ông lÕi có
mµt tinh th¥n c¤p tiªn mÕnh m¨, hß¾ng v« ðÕi chúng nó làm ông xa hÆn
nhæng ngß¶i ðß½ng th¶i, nh¤t là gi¾i quý tµc, phong kiªn ðã vì nhæng vi®c
cäi cách trên ðây mà cån thù ông k¸ch li®t.

Cuµc Ðäo Chính cüa H° Quý Ly
Tháng giêng nåm Ðinh SØu (Quang Thái thÑ mß¶i 1397) Quý Ly cho kh· i
công vi®c xây thành Tây Ðô · ðµng Yên Tôn (nay còn d¤u vªt · huy®n Vînh
Lµc, tøc g÷i là Tây Giai), l§p miªu xã, m· mang ph¯ phß¶ng r°i thiên cä tri«u
ðình vào kinh ðô m¾i. Các dân hÕt T× Liêm, Nam Sách phäi v§n täi gÕch,
ngói, g², lÕt, ðªn Tây Ðô.
Vi®c thiên ðô này c¥n cho sñ thoán ðoÕt ðßþc d- dàng, có l¨ vì Tây Ðô ð¸a
thª hi¬m tr· , ti®n ðß¶ng hành quân lui t¾i theo d÷c Trß¶ng S½n ho£c mu¯n
d- xa dß lu§n sî phu B¡c Hà lòng còn quyªn luyªn h÷ cû, lÕi có th¬ d- ð«
phòng h÷a xâm lång cüa nhà Minh næa b· i Thång Long · giæa ð°ng b¢ng
không lþi cho cuµc kháng chiªn v¾i gi£c mÕnh. Ngay tháng 10 nåm ¤y, nhân
vua Thu§n Tông ngñ giá yªt lång · An Sinh (Ðông Tri«u), Quý Ly cho l®nh
dong thuy«n thÆng vào sông ÐÕi Lai. Gi¶ ðó làm thª nào cho vi®c thay b§c
ð±i ngôi ðßþc êm d¸u, nh¤t là l¶i th« cùng vua Ngh® Tông tháng tß nåm Giáp
Tu¤t (1394) còn vång vÆng43.
Quý Ly li«n lþi døng ðÕo sî Nguy-n Khánh vào cung thuyªt vua Thu§n
Tông nên ði tu tiên ð¬ lánh vi®c ð¶i ð¥y h® løy. Vua Thu§n Tông nghe theo,
truy«n ngôi cho Hoàng Thái TØ Án, sau l¶i Chiªu ban hành vào tháng ba nåm
M§u D¥n (1398) ðÕi ý nhß sau:
"Trçm s¾m hâm mµ tr§n gió huy«n, không có lòng · ch¯n nhà vàng, ðÑc
bÕc mà giæ ngôi cao, khó lòng kham n±i. Hu¯ng chi b®nh tim thß¶ng cÑ phát
luôn có phß½ng hÕi ðªn tông xã và chính tr¸. L¶i th« bu±i trß¾c, quÖ th¥n ð«u
ðã nghe th¤y nên nay nhß¶ng ngôi ð¬ n¯i lâu dài n«n l¾n. Hoàng Thái TØ Án
lên ngôi vua, có Phø Chính Thái Sß Lê Quý Ly l¤y ð¸a v¸ Qu¯c t± nhiªp
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Ngh® Tông vào nåm tháng cu¯i cùng cûng có ý lo Quý Ly cß¾p ngôi, sai thþ v¨ tranh tÑ
phø tö ý ca ngþi và mong Quý Ly giúp dòng h÷ mình nhß Chu Công, Ho¡c Quang, Gia Cát
Lßþng và Tô Hiªn Thành. Tháng tß nåm Quang Thái thÑ bäy, l- hµi th« xong, Ngh® Tông bäo
Quý Ly: Bình Chß½ng là h÷ thân, vi®c l¾n nhö cüa nß¾c nhà ð«u ðßþc üy hªt. Nay nß¾c ðang
suy nhßþc, tr¦m lÕi già yªu nªu quan gia có th¬ giúp ðßþc thì giúp, b¢ng t¥m thß¶ng ngu t¯i
thì Khanh tñ làm l¤y!
Quý Ly cÞi mû, d§p ð¥u khóc tÕ, chï lên tr¶i th«:
- HÕ th¥n không hªt lòng giúp vua giúp nß¾c xin tr¶i chu b¤t di®t!... Xin b® hÕ soi xét lòng
th¥n, ch¾ quá lo xa v§y!

chính. Trçm tß làm Thái Thßþng Nguyên Quân Hoàng Ðª, ån chay · cung
Bäo Thanh, cho thöa l¶i nguy«n thu· trß¾c".
Thái TØ Án b¤y gi¶ m¾i lên ba.
R°i Thu§n Tông cûng không ra · cung Bäo Thanh næa, ngài d¶i ra · Ng÷c
Thanh Quan, thuµc huy®n Ðông Tri«u, tïnh Häi Dß½ng. Tháng tß nåm sau
(1399) nµi t¦m h÷c sinh là Nguy-n C¦n ðßþc Quý Ly sai ra giªt. Th¤y Nguy-n
C¦n có cØ chï khác thß¶ng, Thu§n Tông chµt dÕ höi:
- Mày ra ch¥u ta có ý ð¸nh gì?
Nguy-n C¦n không nÞ nói ra ði«u y phäi làm và cûng không ðành lòng ra
tay. Quý Ly li«n ðßa thß ra cho C¦n nói:
"Nguyên Quân không chªt, mày s¨ chªt thay", C¦n phäi dâng thu¯c ðµc.
Thu§n Tông u¯ng cûng vçn không chªt. Sau ðªn XÕ KÜ tß¾ng quân PhÕm Khä
Vînh ðªn th¡t c± Thu§n Tông m¾i xong.
Nhà Tr¥n ðªn ðây là hªt, sau 175 nåm · ngôi v¾i 12 ð¶i vua.

Ph¥n 3 - Chß½ng 8

Nhà H° (1400-1407)
(Mµt Khúc Quanh Cüa L¸ch SØ Vi®t Nam)
- H° Quý Ly (1400)
- H° Hán Thß½ng (1400-1407)

I. H° Quý Ly (1400)
Nåm sau, tháng hai nåm Canh Thìn (Kiªn Tân thÑ ba 1400) Thiªu ðª Án b¸
bö và giáng xu¯ng làm Bäo Ninh ðÕi vß½ng. Quý Ly không giªt vì Án là cháu
ngoÕi. Nhßng trß¾c khi bß¾c lên ngai vàng Quý Ly còn dùng ðü hình thÑc ð¬
che m¡t thiên hÕ:
a) Thiªu ðª tñ ý nhß¶ng ngôi
b) Tri«u th¥n ba l¥n dâng bi¬u xin t¤n tôn.
Quý Ly lên ngôi l¤y hi®u là Thành Nguyên, ð±i h÷ Lê ra h÷ H°, ð£t qu¯c
hi®u là ÐÕi Ngu. Cu¯i nåm ¤y Quý Ly nhß¶ng ngôi cho Hán Thß½ng ð¬ lên
làm Thßþng hoàng nhß các vua nhà Tr¥n thu· trß¾c.
TÕi Chiêm Thành, vua Chiêm là La Khäi m¾i m¤t, con là Ba Ðích LÕi lên
n¯i ngôi. Quý Ly cØ Ð² Mãn mang thüy quân, Tr¥n Tùng lînh løc quân, binh
sî t¤t cä là 15 vÕn, nhân d¸p này ðánh Chiêm.
Hai cánh quân thüy, bµ không tiªn ðúng nh¸p nên không tiªp Ñng ðßþc
cho nhau. Løc quân thiªu lß½ng phäi rút lui. Tr¥n Tùng b¸ ðàn h£c v« vi®c này
và phäi ðày làm lính. (theo tài li®u trong Vi®t Nam SØ Lßþc). V« ðoÕn này ông
Chu Thiên trong cu¯n "Chính Tr¸ H° Quý Ly" viªt: "Nguyên nåm trß¾c, Hán
Thß½ng sai PhÕm Nguyên Khôi và Ð² Mãn ðánh Chiêm. Chúa Chiêm dâng
hai th¾t voi ð¬ c¥u hoãn binh r°i lÕi ði tâu gian v¾i nhà Minh. Hán Thß½ng
phäi khiªn Phan Hòa Phü ðem hai th¾t voi ðó sang c¯ng vua Tàu..."

Âm Mßu Tr× Quý Ly Th¤t BÕi L¥n ThÑ Hai
Thßþng hoàng Thu§n Tông b¸ hÕ sát ðã xúc ðµng hªt sÑc dß lu§n sî phu và
dân chúng trong nß¾c, ngay cä nhæng ngß¶i trong hàng ngû cüa Quý Ly xßa
nay ðã üng hµ nhi®t li®t các vi®c cäi cách cüa Quý Ly.
Mµt s¯ trung th¥n cüa h÷ Tr¥n hþp nhau âm mßu tr× h÷ H°, ðÑng ð¥u là
Thái bäo Tr¥n Nguyên Hãng và Thßþng tß¾ng Tr¥n Khát Chân, ngß¶i ðã có
công giªt Chª B°ng Nga trên sông Hoàng Giang. H÷ ðã dñ ð¸nh kh· i sñ vào
ngày Hµi Th« · Ð¯n S½n (thuµc làng Cao M§t, huy®n Vînh Lµc, tïnh Thanh
Hóa. Vì kinh ðô · ð¤t Thanh, nên vi®c hµi th« cûng phäi d¶i ch²).
Quý Ly lên l¥u nhà Tr¥n Khát Chân ð¬ xem ðàn th« dùng ðü nghi v® thiên
tØ. Thích khách là PhÕm T± Du và PhÕm Ngßu T¤t mang kiªm lên theo. Khát
Chân tr×ng m¡t, hai ngß¶i không dám quyªt. Quý Ly nhác th¤y chµt dÕ li«n
ðÑng ngay d§y ðòi các v® sî üng hµ xu¯ng l¥u.
Ngßu T¤t hoäng h¯t quång kiªm xu¯ng ð¤t kêu:
- Vi®c höng m¤t r°i, cä lû ðªn chªt u±ng mÕng.
TÑc thì có l®nh b¡t t¤t cä 370 ngß¶i trong ðó có nhi«u nhân v§t quan tr÷ng
nhß: Thái bäo Tr¥n Nguyên Hãng, Trø qu¯c Tr¥n Nh§t Ðôn, Thßþng tß¾ng
Vû Tiªt H¥u Tr¥n Khát Chân, Thánh Dñc tß¾ng quân PhÕm Khä Vînh, Thßþng
Thß Hà ÐÑc Lân, Hành khi¬n Lß½ng Nguyên Bßu, Bäng nhÞn Lê Hiªn Phü và
b÷n PhÕm Ông Thiên, PhÕm T± Du, PhÕm Ngßu T¤t.
R°i máu chäy xß½ng r½i, vi®c b¡t b¾ kéo dài hàng nåm chßa hªt. Cuµc
khüng b¯ lan tràn ra kh¡p n½i, ðªn n²i dân chúng khi ði ngoài ðß¶ng g£p
ngß¶i quen biªt chï l¤y m¡t chào nhau mà không dám ðÑng lÕi nói chuy®n.
T× gi¶ phút này m÷i m¥m phän ðµng trong nß¾c ð«u t¡t hªt. Quý Ly chï còn
lo ð¯i ngoÕi mà thôi.

II. H° Hán Thß½ng (1400-1407)
Sau vi®c nhß¶ng ngôi cho Hán Thß½ng, vi®c quan tr÷ng và c¤p bách nh¤t
cüa Quý Ly là giao thi®p v¾i nhà Minh. Quý Ly v¯n là ngß¶i r¤t sáng su¯t nên
ðã tiên li®u m÷i vi®c nh¤t là v¤n ð« B¡c tri«u là v¤n ð« mà v¸ Hoàng ðª nào
cüa Vi®t Nam cûng phäi lo l¡ng ðªn. Quý Ly cho sÑ sang nói v¾i nhà Minh
r¢ng con cháu h÷ Tr¥n không còn ai næa, nay xin cho Hán Thß½ng l¤y danh
nghîa là cháu ngoÕi thay thª.

Nåm Quý Mùi, tÑc nåm Khai ÐÕi ð¥u tiên (1403) nhân Minh Thành T± lên
ngôi, Hán Thß½ng sai sÑ sang m×ng và xin t¤n phong. Thành T± cho Dß½ng
Bµt sang nß¾c Nam ði«u tra hß thñc. Quý Ly cho các quan viên phø lão làm
t¶ khai ðúng nhß lu§n ði®u cüa sÑ giä trß¾c ðây qua B¡c tri«u, Thành T±
không còn c¾ gì ð¬ t× ch¯i nên phong cho Hán Thß½ng làm An Nam qu¯c
vß½ng.
Nåm Nhâm Ng÷ (1402) Ð² Mãn lÕi ðßþc cØ ðem quân ðánh Chiêm
Thành. Chiêm vß½ng Ba Ð¸ch LÕi sai c§u là B° Ði«n sang dân ð¤t Chiêm
Ðµng (phü Thång Bình, tïnh Quäng Nam) ð¬ c¥u bãi binh. Quý Ly ðòi thêm
ð¤t C± Lûy (Quäng Nghîa) r°i ð£t ra lµ Thang Hoa ð¬ thi hành chính sách di
dân.
Nåm sau (Quý Mùi), Ð² Mãn ðem 20 vÕn binh sang ðánh Chiêm thêm l¥n
næa ð¬ yêu sách nhæng ð¤t BÕt ÐÕt Gia, H¡c BÕch và Sa Ly Nha v« phía nam
ð¤t Chiêm Ðµng và C± Lûy. Quân Chiêm giæ væng thành Chà Bàn. Quân nhà
H° cÕn lß½ng thñc phäi rút lui.
Nåm sau (Giáp Thân - 1404), sÑ Minh sang trách, höi vø Chiêm Thành
khiªu nÕi v« vi®c binh ðµi cüa H° Quý Ly l¤n ð¤t và ðòi tiªn c¯ng nåm trß¾c.
Cûng nåm ¤y gia nô cüa Tr¥n Nguyên Huy ð±i tên là Tr¥n Thiêm Bình tr¯n
sang nß¾c Lão Qua r°i qua Vân Nam lên Yên Kinh trá xßng là con vua Ngh®
Tông, t¯ cáo vi®c cß¾p ngôi cüa cha con h÷ H° và xin Minh Tri«u ðem binh
qua nß¾c Nam. Thành T± phái Ngñ sØ Lý KÖ sang dò xét. Quý Ly nghe tin
hoäng sþ cho ngß¶i ðu±i theo ð¸nh b¡t sÑ bµ giªt ði nhßng Lý KÖ sau khi tìm
hi¬u ðßþc vi®c gian d¯i cüa Quý Ly ðã vßþt khöi biên gi¾i.
Tháng hai nåm „t D§u, Khai ÐÕi thÑ ba (1405) theo l¶i Th± quan Hoàng
Quang Thanh, Lµc Châu · bên An Nam v¯n thuµc ð¤t Tàu (châu Tß Minh),
nhà Minh trß¾c ðây ðã ðòi mµt l¥n, Quý Ly không ch¸u nhßng sau này th¤y
tình thª s¡p tr· nên gay c¤n, Quý Ly ðành cho Hoàng H¯i Khanh c¡t ð¤t trä
cho nhà Minh c¯t ð¬ êm chuy®n. H¯i Khanh c¡t ð¤t C± Lâu t¤t cä 59 thôn
nhß¶ng lÕi cho Trung Qu¯c. Vi®c này giäi quyªt xong, H¯i Khanh b¸ trách cÑ
là ðã trä nhi«u quá. Quý Ly trong lòng bñc tÑc ng¥m sai th± dân ðánh thuµc
ðµc nhæng quan lÕi Minh cØ sang cai tr¸ ð¤t m¾i ¤y.
Nåm tháng sau, nhà Minh sai b÷n hoÕn giä Nguy-n Toán, Nguy-n ÐÕo, T×
Cá, Ngô Tín là nhæng ð¥u bªp giöi xßa kia ðßþc vua Ngh® Tông c¯ng vua
Thái T± nhà Minh v« nß¾c dò xét tình thª.
Tháng 9, sÑ bµ cüa nhà H° lÕi ðem c¯ng ph¦m sang B¡c tri«u không ngoài
møc ðích mua chuµc nhà Minh và nghiên cÑu thái ðµ cüa Minh Thành T±. SÑ
giä PhÕm Canh là Tä tß Lang trung b¸ Minh giæ lÕi, chï cho Thông phán Lßu
Quang Ð¸nh tr· v«. Th¤y tri®u chÑng chiªn tranh ðã xu¤t hi®n, Hán Thß½ng
vµi tri®u t§p các quan An phü sÑ các Lµ v« Kinh h÷p bàn ð¬ quyªt ð¸nh hòa

hay chiªn. Hµi ngh¸ chßa ngä b« nào, Tä tß¾ng qu¯c là H° Nguyên Tr×ng
(anh Hán Thß½ng) nói:
- Tôi không sþ ðánh, chï sþ dân không theo thôi!
L¶i này trúng ý cüa Quý Ly, Nguyên Tr×ng ðßþc thß· ng cái hµp vàng. T×
khi lên ngôi nhà H° ðã t± chÑc ráo riªt vi®c qu¯c phòng ngoài vi®c cäi cách
võ b¸ ðã ðßþc thi hành t× khi Quý Ly tham dñ chính quy«n. Ðông Ðô (Thång
Long) là ti«n tuyªn nên ðßþc b¯ trí r¤t kÛ càng. Trß¾c hµi ngh¸ các quan vån
võ cao c¤p toàn qu¯c, Quý Ly hÕ l®nh ð¡p tÕi S½n Tây mµt cái thành l¾n,
tß¶ng cao, hào sâu g÷i là thành Ða Bang thuµc xã C± Pháp, huy®n Tiên
Phong. Các ðß¶ng thüy ðÕo t× ngoài b¬ tiªn vào cûng có sñ phòng ngñ. Khúc
sông BÕch HÕc thuµc Vi®t Trì, Hßng Hóa có ðóng c÷c g² ð¬ ch§n thüy quân
cüa nhà Minh. V« phía Nam ngÕn sông Nh¸ Hà có c¡m c× dài h½n 700 d£m.
V« m£t bµ, quân ðµi các v® chia nhau ðóng · các cån cÑ tr÷ng yªu. Dân các
lµ B¡c Giang, Tam Ðái phäi dñng sàn nhà cØa · nhæng n½i ð¤t hoang trên
Nam ngÕn sông Cái ð¬ có ch² tän cß cho dân chúng. Nhæng nhà có ph¦m
tß¾c ðßþc l®nh chiêu mµ nhæng kë ðào vong, l§p thành các ðµi quân dûng
hãn ð£t dß¾i quy«n ði«u khi¬n cüa các chÑc Thiên Hµ, Bách Hµ ð¬ phø lñc
cho ðÕi quân cüa tri«u ðình.

Cuµc Giao Tranh Giæa Nhà H° và Nhà Minh
Minh Thành T± cûng nhß các Hoàng ðª Trung Hoa các tri«u trß¾c, r¤t
mu¯n chiªm nß¾c Nam sau khi ðã cüng c¯ ðßþc ð¸a v¸ cüa vß½ng tri«u. C½
hµi t¯t ðã ðßa ðªn: Tr¥n Thiêm Bình trá xßng là con vua Ngh® Tông ngß¶i
duy nh¤t còn lÕi cüa h÷ Tr¥n và chï xin vua Minh xu¤t nåm ngàn quân ði
"Ðiªu phÕt" là ðü. B÷n hoÕn giä Nguy-n Toán lÕi tâu r¢ng nß¾c Nam r¤t giàu
th¸nh và có nhi«u sän v§t quý, vua Minh l¤y làm v×a ý l¡m. Vi®c Nam chinh
ðßþc quyªt ð¸nh ngay.
Tháng tß nåm Bính Tu¤t (1406) vua Minh sai Ð¯c tß¾ng là Hàn Quan và
Hoàng Trung ðem 5.000 quân ðßa Tr¥n Thiêm Bình v« nß¾c. Ðªn n½i ð¸a ð¥u
giáp gi¾i, quân Minh ðóng lÕi. Hoàng Trung mµt mình ðánh vào cØa S¥m
Kênh. ÐÕi tß¾ng PhÕm Nguyên Khôi, Chü Bïnh Trung cüa nhà H° b¸ tØ tr§n.
Ngay lúc ðó, tß¾ng H° V¤n ðªn tiªp chiªn. Quân Minh thua và b¸ hai tß¾ng
H° XÕ, Tr¥n Ðînh ngån m¤t ðß¶ng rút lui (Chi Lång) t× trß¾c. Hoàng Trung
bèn sai quan y là Cao Cänh Chiªu giäi Tr¥n Thiêm Bình sang trÕi quân H°
nói: "Trß¾c ðây Thiêm Bình nói mình là con vua An Nam nên ðßþc ðßa v«
nß¾c. Ngay t× lúc vào cõi ðªn gi¶ không th¤y mµt ai theo, rõ là có sñ gian
d¯i. Nay nµp Thiêm Bình và xin m· ðß¶ng cho v«".

H° XÕ ßng thu§n, ðem Thiêm Bình v« dâng công. Hán Thß½ng thß· ng cho
m÷i ngß¶i, duy trách H° XÕ không b¡t l¤y Hoàng Trung, còn Thiêm Bình b¸
ðem träm quyªt.
Sau vi®c này Hán Thß½ng lÕi cØ sÑ bµ sang bi®n bÕch v¾i Minh tri«u r¢ng
Thiêm Bình giä mÕo và xin thông c¯ng nhß cû. Ðoàn sÑ bµ này có Tr¥n Cung
Túc An phü sÑ Tam Giang làm chánh sÑ, Mai Tá Phu Thông phán làm Phó sÑ
b¸ nhà Minh giæ lÕi cä.
B÷n Hoàng Trung bö v«, Thiêm Bình b¸ giªt, vua Minh vçn quyªt ðánh,
Thành Qu¯c công Chu Nång ðßþc phong làm ðÕi tß¾ng, Tán Thành h¥u
Trß½ng Phø, Tây Bình h¥u Mµc ThÕnh làm tä hæu phó tß¾ng, Phong Thành
h¥u Lý Bân, Vân dß½ng bá Tr¥n Húc làm tä hæu tham tß¾ng chia quân làm
hai ðÕo xâm nh§p vào nß¾c ta.
Quân Minh ðªn Long Châu thì Chu Nång b¸ b®nh chªt, Trß½ng Phø lên
thay ði l¯i B¢ng Tß¶ng (Quäng Tây) ðánh vào cØa Nam Quan r°i ði theo
hß¾ng Tây B¡c chuy¬n xu¯ng sông Cái. Mµc ThÕnh ði ðß¶ng Vân Nam, ðánh
cØa Phú Lînh (có l¨ là Hà Giang) theo d÷c sông Thao mà xu¯ng, h©n nhau
h÷p · ngã ba HÕc (BÕch HÕc).
Mµt thü ðoÕn chính tr¸ lþi hÕi: nhà Minh tiªn quân vào nß¾c Nam do
nhæng mánh khoé cüa b÷n Vi®t gian Tr¥n Thiêm Bình, Nguy-n Toán, Bùi Bá
KÏ bày ra nên ðã thä xu¯ng sông nhæng t¤m ván có viªt bài h¸ch, ðÕi ý nói
r¢ng quân nhà Minh sang d©p nhà H° có ý khôi phøc lÕi dòng dõi nhà Tr¥n
và cÑu nhân dân khöi vòng ðói kh±. Vi®c phän tuyên truy«n này có kªt quä
tai hÕi trông th¤y cho nhà H°. Quân sî cüa ta xem ðßþc bài h¸ch này nhi«u kë
nän lòng. B÷n MÕc Ð¸ch, MÕc Vi-n, MÕc Thüy (cháu trÕng MÕc Ðïnh Chi ·
lµ Häi Dß½ng) và Nguy-n Huân b¤t bình v¾i nhà H° bö theo quân Minh
ðßþc tr÷ng ðãi. Nh¶ có sñ cµng tác cüa b÷n này, nµi tình quân dân nß¾c
Nam th¶i ðó b¸ phanh phui hªt thäy ra trß¾c m¡t quân xâm lßþc. R°i quân
Minh nh¶ ðó mà lßþm ðßþc nhi«u th¡ng lþi bu±i ð¥u. Cån cÑ vào l¶i Mµc
ThÕnh bàn v¾i Trß½ng Phø thì quân Minh b¤y gi¶ chßa vßþt qua ðßþc sông
Nh¸ Hà vì lòng sông b¸ c¡m c× và chông chà. Sau ðó nhß l¶i ðã h©n, hai cánh
B¡c quân ð«u t§p hþp cä trß¾c BÕch HÕc r°i · ðó dî nhiên h÷ phäi ðánh
thành Ða Bang là ti«n tuyªn cüa quân H° và là mµt cån cÑ quan tr÷ng cüa
nhà H° ð¬ tiªp Ñng cho các ð°n binh hai bên b¶ sông Nh¸ Hà. Quân Minh,
khác v¾i quân T¯ng, quân Nguyên, h½n hai thª kÖ trß¾c là chï tiªn vào nµi
ð¸a nß¾c ta b¢ng ðß¶ng bµ do ðß¶ng Thßþng du tràn xu¯ng sông Nh¸ Hà r°i
ðánh vào Trung Châu.

Thành Ða Bang Th¤t Thü
Thành Ða Bang ðáng k¬ là kiên c¯ do tß¶ng cao và lûy sâu. Quân nhà H°
· ðây r¤t ð¥y ðü và tính r¢ng quân Minh không vßþt ðßþc qua sông Cái v«
phía Nam thì phäi tìm cách ð± bµ · phía Tây B¡c sông Nh¸ Hà. Sñ dñ ðoán
này r¤t ðúng. Trß½ng Phø tiªn ðªn ðây li«n bàn v¾i các tß¾ng, lþi døng bãi
cát rµng và phÆng ðong quân r°i ngay ðêm hôm ¤y, h÷ chia quân ðánh thành.
Trß½ng Phø cùng Ð¯c tß¾ng Hoàng Trung ðánh m£t Tây B¡c. Mµc ThÕnh
ðem Ð¯c tß¾ng Tr¥n Du® (Vi®t Nam sØ lßþc chép Tr¥n Tu¤n) ðánh m£t Ðông
Nam ð«u dùng thang vân thê §p vào thành mà leo lên. Quân Minh ðánh ào Õt
vào thành, quân nhà H° ch¸u không n±i lui vào giæ thành. Sáng hôm sau, nhà
H° ðào thành cho voi ra ðánh. Quân Minh v¨ hình sß tØ trùm lên ngña r°i
dùng súng th¥n c½ b¡n xä vào quân H°. Voi sþ chÕy lùi lÕi, quân Minh tiªn
vào thành. Thành vÞ các ð°n äi d÷c sông cûng vÞ theo. Tàn quân cüa nhà H°
lui v« Hoàng Giang (khúc sông Nh¸ Hà thuµc huy®n Nam Sang, tïnh Hà
Nam). Quân Minh th×a th¡ng ð¯t sÕch các ð°n trÕi cüa nhà H° và tiªn v«
Thång Long, (b¤y gi¶ g÷i là Ðông Ðô) lúc này bö ngö. Quân Minh tha h° b¡t
ðàn bà, con gái, v½ vét cüa cäi. Sau ðó, h÷ ð£t ngay bµ máy cai tr¸, b± nhi®m
các quan chÑc, chiêu t§p lßu dân.

Tr§n Mµc Phàm Giang
Cuµc bÕi tr§n cüa nhà H° t× S½n Tây v« Thång Long vào tháng ChÕp nåm
Bính Tu¤t (1406). Nåm sau (Ðinh Hþi) tháng ba, Phó tß¾ng Mµc ThÕnh ðem
quân thüy løc tiªn xu¯ng Mµc Phàm (con sông này l¤y tên làng Mµc Phàm vì
chäy qua ðó. Mµc Phàm thuµc huy®n Phú Xuyên. Sông Mµc Phàm tiªp v¾i
Hoàng Giang). Quân Minh hÕ trÕi · hai bên sông. H° Nguyên Tr×ng ðem
300 chiªc thuy«n t¤n công vào quân Minh, b¸ quân Minh chia ra làm hai
cánh ðánh §p lÕi. Nguyên Tr×ng không ch¯ng n±i rút lui v« cØa Muµn Häi
(thuµc huy®n Giao Thüy, tïnh Nam Ð¸nh).
TÕi bªn Bình Than (huy®n Chí Linh, tïnh Häi Dß½ng), hai bên cûng g£p
nhau. ÐÕi tß¾ng nhà H° là H° Ð² và H° XÕ cûng thua chÕy v« Muµn Häi
hþp v¾i quân cüa Nguyên Tr×ng, ðào hào ð¡p lûy tính giæ lâu dài. Quân
Minh lÕi s¡p ðªn. B÷n H° Nguyên Tr×ng chÕy v« cØa ÐÕi An (thuµc phü
Nghîa Hßng), · ð¤y lÕi x¦y thêm mµt vi®c phän bµi: b÷n Th¸ trung Tr¥n
Quang Chï, Trung thß l®nh Tr¥n Sß Hi«n cùng v¾i ngß¶i s· tÕi là Nguy-n
Nh§t Kiên âm mßu giªt quan Tr¤n phü r°i theo quân Minh.
Quân H° và quân Minh ðánh nhau k¸ch li®t ngày ðêm. Nguyên Tr×ng cho
ðón Quý Ly và Hán Thß½ng · Tây Ðô ra Hoàng Giang, ð¸nh m· mµt cuµc
phän công l¾n. TÕi Muµn Häi, quân Minh b¸ ¯m ðau nhi«u nên phäi lui v«
bªn Hàm TØ, có ý ðþi quân H° tiªn lên.

Tr§n Hàm TØ Quan
Lñc lßþng thüy løc cüa quân H° b¤y gi¶ có t¤t cä 7 vÕn. H÷ hß truy«n có
21 vÕn và ðúng nhß sñ dñ ðoán cüa các tß¾ng Minh, cuµc phän công cüa H°
tÕi bªn Hàm TØ s¨ di-n ra.
Nguyên Tr×ng cùng Ð² Mãn chia quân nhß sau: H° XÕ, Tr¥n Ðînh ðem
quân ðánh vào b¶ phía Nam. Ð² Nhân Giám, Tr¥n Khát Trang ðánh vào b¶
phía B¡c. Thüy quân có Ð² Mãn, H° V¤n phø trách. Chiªn thuy«n n¯i nhau
h½n mß¶i d£m kín cä m£t sông.
Minh dùng thª phøc binh, nhØ quân H° vào sâu trong m£t tr§n m¾i ðem
quân thüy bµ xông ra. Quân Minh ðánh r¤t mÕnh, quân H° thua, ph¥n xin
hàng, ph¥n chÕy xu¯ng sông b¸ chªt ðu¯i r¤t nhi«u. Ðßþc tin quân mình b¸
phøc binh cüa ð¸ch ðánh ráo riªt, quân cüa H° XÕ · m£t sau không ch¸u tiªn.
H° V¤n phái ngß¶i ðªn trách, b¤y gi¶ H° XÕ m¾i cho quân lên nhßng cûng
bÕi n¯t.
Sau tr§n này, ðÕi quân cüa nhà H° tan rã g¥n hªt. An phü sÑ B¡c Giang là
Nguy-n Hy Chu b¸ b¡t. Hy Chu chØi Trß½ng Phø và b¸ giªt chªt. Còn Quý Ly
và Hán Thß½ng cùng mµt s¯ ngß¶i chÕy ra b¬ lui v« Thanh Hóa.
Quân Minh ðu±i theo k¸p ðªn Lµi Giang (là mµt con sông nhö ån vào sông
Mã), quân H° b¤y gi¶ m¤t hªt tinh th¥n nên không ðánh mà tan. Giæa lúc
nguy c¤p, tß¾ng H° là Ngøy ThÑc nói:
- Nß¾c m¤t r°i, làm vua không nên chªt vì tay ngß¶i, B® hÕ nên tñ ð¯t ði là
h½n!
Quý Ly gi§n l¡m cho chém Ngøy ThÑc44 r°i chÕy vào Ngh® An. Tháng 5
nåm ¤y (1407), Quý Ly và Hán Thß½ng ðªn cØa KÏ La (nay thuµc huy®n KÏ
An, tïnh Ngh® An). Trß½ng Phø cØ Mµc ThÕnh dçn løc quân, Li-u Thång lînh
thüy quân b¢ng ðß¶ng bµ ðu±i theo.
Ngñ ðÕo ðßþc các kÏ lão ra yªt kiªn và tâu:
- XÑ này tên là C½ Lê, có núi tên là Thiên C¥m, ðó là ði«m không lành, xin
nhà vua ch¾ lßu lÕi · ðây (chæ C½ Lê là trói h÷ Lê. Thiên C¥m là tr¶i b¡t. Sñ
th§t các kÏ lão ðã có ý ð÷c tr®ch chæ KÏ La ra C½ Lê. Chæ Thiên C¥m chï có
nghîa là ðàn tr¶i. Tß½ng truy«n ngày xßa vua Hùng Vß½ng ði ch½i qua ð¤y
nghe tiªng sáo tr¶i b· i gió hút qua các khe núi nên ð£t tên núi là Thiên C¥m).

Ngøy ThÑc là mµt vån th¥n có nhi«u mßu m©o ðßþc Hán Thß½ng tr÷ng døng thß¶ng ví
v¾i Ngøy Trßng ð¶i Ðß¶ng. Th§t ra, Ngøy ThÑc h÷ Ð°ng, ð§u Thái H÷c Sinh ð¶i Tr¥n, ngß¶i
Chí Linh, lµ Nam Sách.
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Quý Ly hi¬u rõ tên sông núi Thanh Ngh®, biªt r¢ng b÷n phø lão nguy«n
rüa mình, gi§n l¡m cho chém hªt. Ít lâu, quân Minh thüy bµ kéo ðªn n½i b¡t
ðßþc Quý Ly · núi Thiên C¥m, ngày hôm sau b¡t ðßþc Hán Thß½ng v¾i con
là Nhuª L² · núi Cao V÷ng cûng thuµc v« KÏ Anh. Các ðÕi th¥n tß¾ng tá nhß
Tä tß¾ng qu¯c Nguyên Tr×ng, Hæu tß¾ng qu¯c Quý TÏ, em ruµt Quý Ly cùng
v¾i con là Phán trung ðô Vô CØu, tß¾ng quân H° Ð², PhÕm Løc Tài, Nguy-n
Ngan Quang, Ðoàn Kích, l¥n lßþt b¸ sa lß¾i hªt.
B÷n Tr¥n Nh§t Chiêu, Nguy-n Phi Khanh, Nguy-n C¦n, Ð² Mãn ðã ra
hàng Minh trß¾c ðó ít lâu. Ngoài ra, Hành Khi¬n hæu tham tri chính sñ Ngô
Miên cùng vþ là Ki«u Bi¬u giæ chÑc Trñc Thß¶ng không ch¸u nhøc ð«u ðâm
ð¥u xu¯ng nß¾c tñ äi.
Tháng sau, tß¾ng Minh là L² Lân, Li-u Thång giäi Quý Ly v¾i con là Hán
Thß½ng, Nguyên Tr×ng, Tri®t Uông, cháu là Nhuª L², PhÕm, em là Quý TÏ,
con TÏ là Vô CØu, tß¾ng quân H° Ð², Ðoàn Kích, Hành Khi¬n, Nguy-n NgÕn
Quang, Lê Cänh KÏ v« Kim Lång.
Minh Thành T± höi Quý Ly:
- Giªt vua cß¾p nß¾c có phäi là ðÕo b« tôi không?
Quý Ly không trä l¶i. Vua Minh bèn giam cä vào ngøc chï tha có Nguyên
Tr×ng và cháu là Nhuª L². Sau Quý Ly cûng ðßþc phóng thích nhßng phäi
làm lính tu¥n · Quäng Tây. Nguyên Tr×ng giöi vi®c chª tÕo võ khí, ðem súng
tiªn vua ðßþc làm quan, sau ðßþc phong ðªn Công Bµ Th¸ Lang và soÕn ra
sách Nam Ông Mµng Løc còn truy«n ðªn bây gi¶.
Cûng khoäng tháng sáu, bình ð¸nh xong nß¾c Vi®t, ngß¶i Minh ð£t ba c½
quan hành chánh: Ty Ðô chï huy sÑ, ty Th×a tuyên b¯ chính sÑ và ty Ð« hình
án sát sÑ, thuµc quy«n Ðô ð¯c Lã Ngh¸ và Thßþng thß Hoàng Phúc. Dân
ðßþc mi-n thuª ba nåm.

Nguyên Nhân Th¤t BÕi Cüa H° Quý Ly
H° Quý Ly bß¾c chân vào trß¶ng chính tr¸ t× nåm Tân Hþi (1371), ðªn
nåm Ðinh Mão (1387), giæ chÑc Ð°ng bình chß½ng sñ n¡m hªt quy«n chính
trong tay. Ðªn nåm Canh Thìn (1400) Quý Ly phª bö Thiªu Ðª và lên làm
vua. T× cu¯i nåm Bính Tu¤t qua nåm Ðinh Hþi, Quý Ly phäi ðß½ng ð¥u v¾i
quân xâm lång, sau 9 tháng chiªn tranh, h÷ H° th¤t bÕi mµt cách ðau ð¾n,
thäm thß½ng.
Vì ðâu h÷ H° ðã ði t¾i cái kªt quä bi ðát ðó? Các vua chúa m¤t ngai vàng,
nghi®p bá, các nhà chính tr¸ ngã gøc trên nëo ðß¶ng danh v÷ng xßa nay
không ngoài lý do th¤t nhân tâm. Ta hi¬u câu th¤t nhân tâm là m¤t lòng dân

và trí thÑc trong nß¾c là hai thành ph¥n quan h® cüa n«n täng qu¯c gia. Ðây
là mµt l¨ chung. H÷ H° cûng không thoát khöi công l® ðó trong khi ð± søp.
Nhæng hành ðµng nào ðã làm h÷ H° th¤t nhân tâm?
1) H÷ H° ðã tiªn quá nhanh trên con ðß¶ng danh v÷ng, quy«n thª lçy
l×ng, dçu không va chÕm vào quy«n lþi cüa ai cûng d- khiªn nhi«u kë ghét
ghen, hu¯ng chi h÷ H° ðã thi hành nhi«u vi®c cách mÕng xã hµi ngh¸ch v¾i
quy«n lþi cüa nhi«u giai c¤p. Tï dø: hÕn chª quy«n tß hæu tài sän do vi®c cäi
cách ði«n ð¸a có lþi cho dân nhßng có hÕi cho quý tµc. Vi®c cách mÕng hªt
sÑc táo bÕo này lÕi kèm thêm vi®c hÕn chª gia ð°ng ðã kìm hãm và giäm hÆn
thª lñc cüa ðÆng c¤p phong kiªn khiªn h÷ phäi tìm cách ch¯ng lÕi h÷ H° ð¬
bäo v® tß½ng lai cüa h÷.
2) Vi®c cäi cách tång ðÕo cûng có tính cách hÕn chª änh hß· ng cüa mµt
giai c¤p r¤t g¥n dân chúng. Sñ ch¯ng trä cüa giai c¤p này không phäi là
không nguy hi¬m, nh¤t là v« m£t tuyên truy«n.
3) Vi®c cäi cách ti«n t®, tuy có thu§n ti®n cho vi®c mua bán cüa dân chúng
nhßng quá m¾i nên dân chúng chßa hi¬u ðßþc lþi ích. Th¤y ti«n bÕc cüa
mình b¡t buµc phäi ð±i l¤y ti«n gi¤y, dân chúng sao khöi ðßþc sñ hoang
mang, h¶n gi§n.
4) Vi®c giªt hÕi con cháu nhà Tr¥n, nh¤t là vua Thu§n Thông, con r¬ cüa
Quý Ly, và vi®c hÕ sát trên 370 vß½ng h¥u, tß¾ng lînh, ðÕi th¥n trong vø âm
mßu ngày hµi th« · Ð¯n S½n xúc ðµng dân chúng r¤t mÕnh không k¬ các giai
c¤p quy«n quý ðang b¸ h÷ H° uy hiªp. Ngay t× khi Quý Ly thi hành các vi®c
cäi cách, Quý Ly ðã b¸ nhæng cuµc phän tuyên truy«n r¤t dæ dµi, vi®c thÆng
tay ðàn áp ð¯i phß½ng và lßu huyªt sau này lÕi càng gia tång hi®u lñc cho
cuµc phän tuyên try«n cüa phe ð¯i l§p. Nhân dân vào ð¶i Lý, Tr¥n lÕi ðang
ðßþc hun ðúc trong cái lò Ph§t giáo và Kh±ng giáo, th¤y vi®c giªt vua tri®t hÕ
ðÕi th¥n không khöi có sñ công phçn và nghi ng¶. Trß¾c v¤n ð« này, nhà
chính tr¸ ðÕi tài ðó ðã thiªu xót mµt cách tai hÕi mµt kÛ thu§t tr÷ng yªu là v§n
ðµng nhân dân, l¤y nhân dân làm h§u thuçn. Vi®c làm càng bÕo ðµng càng
phäi sØa soÕn dß lu§n, h÷ H° quä ðã r¤t khinh xu¤t, k¬ t× các vi®c cäi cách
qu¯c gia có lþi cho nhân dân ðªn vi®c bß¾c lên ngôi cØu ngû. H÷ H° ðã
không h¤p thø ðßþc bài h÷c thân dân và dân v§n cüa Tr¥n tri«u thu· trß¾c,
có l¨ vì không ð¬ ý ðªn nhân dân, có l¨ ông cho r¢ng chï c¥n hß¾ng m÷i
công cuµc cäi cách qu¯c gia v« quy«n lþi ðÕi chúng là ðü. B· i sñ thiªu sót
này ngß¶i ta ðã nghî r¢ng vi®c làm cüa ông không vì công ích, trái lÕi có møc
ðích, có cÑu cánh hoàn toàn tß lþi.
Bàn v« vi®c ðàn áp phong kiªn ð¶i b¤y gi¶, ta nghî thª nào v« H° Quý Ly?
H÷ H° tàn nhçn l¡m chång?

Xét các vi®c ðã xäy ra, quä h÷ H° ðã tàn nhçn th§t nhßng bình tînh và
khách quan mà nói nhà làm chính tr¸ nhß h÷ H° giæa mµt th¶i vua hèn, tôi
ð¯n, ðÆng c¤p phong kiªn lÕi quá ngoan c¯, tham tàn, ch¯ng lÕi m÷i vi®c cäi
cách c¤p tiªn vì ngh¸ch v¾i quy«n lþi cüa h÷ thì nhà làm chính tr¸ ðó nªu
mu¯n thành công hay ðÑng væng không th¬ không có nhæng cØ chï quyªt li®t
mÕnh bÕo.
Nói mµt cách khác, xã hµi Vi®t Nam b¤y gi¶ ðang b¸ mµt bÕo b®nh, H°
Quý Ly ðã phäi dùng bÕo phß½ng vì không còn th¬ trì hoãn ðßþc v¾i tình thª.
H÷ H° ng°i trên lßng c÷p, lên ðã khó xu¯ng còn khó g¤p bµi, có · vào hoàn
cänh cüa h÷ H° m¾i biªt, ngoài ra ðÑng trên quan ði¬m nhân dân và cách
mÕng, ta còn lý gì ð¬ thß½ng tiªc ðám vua quan b¤t lñc, møc nát ð¶i Tr¥n?
Thß½ng tiªc b÷n này ð¬ m¤t nß¾c v¾i ngoÕi ð¸ch, ð¬ dân hao mòn vì ðói kh±,
ý ni®m này vào th¶i nào cûng phäi coi là mµt sñ phän bµi qu¯c gia và phän
tiªn hóa!

H° Quý Ly Có Làm M¤t Nß¾c Không?
Bình lu§n v« H° Quý Ly, Tr¥n Tr÷ng Kim trong Vi®t Nam SØ Lßþc trang
120 nói:
"Xem công vi®c cüa H° Quý Ly làm thì không phäi là mµt ngß¶i t¥m
thß¶ng, nhßng tiªc thay, mµt ngß¶i kinh tª nhß thª mà giä sØ cÑ giúp nhà
Tr¥n cho có thüy chung thì d¥u gi£c Minh có mÕnh thª ðªn ðâu ði næa cûng
chßa h¥u d- ðã ån cß¾p ðßþc nß¾c Nam mà mình lÕi ðßþc tiªng th½m ð¬ lÕi
ngàn thu. Nhßng vì cái lòng tham xui khiªn, h- ðã có thª lñc thì sinh ra bøng
mu¯n tranh quy«n cß¾p nß¾c. B· i thª, H° Quý Ly m¾i làm sñ thoán ðoÕt, và
nhà Minh m¾i có cái c¾ mà sang ðánh l¤y nß¾c An Nam. Mà cûng vì cái c¾
¤y cho nên lòng ngß¶i m¾i bö h÷ H° mà theo gi£c ð¬ ðªn n²i cha con h÷ H°
thua chÕy b¸ b¡t, phäi ðem thân ði ch¸u nhøc nß¾c ngß¶i!
Nhßng ð¤y là mµt cái tµi làm hÕi riêng cho mµt h÷ H° mà thôi, còn cái tµi
làm m¤t nß¾c Nam, thì ai gánh vác cho H° Quý Ly? ..."
Không riêng sØ gia h÷ Tr¥n, ... nhi«u nhà viªt sØ t× trß¾c ðªn nay thß¶ng
quy tµi làm m¤t nß¾c v« tay nhà Minh cho H° Quý Ly và cûng vi®n c¾ mµt
cách giän d¸ r¢ng H° Quý Ly ðã giªt vua cß¾p nß¾c nên ngß¶i trong nß¾c
m¾i ði c¥u cÑu Minh tri«u. Trß¾c v¤n ð« này, ð¬ tìm ra l¨ phäi, ta c¥n ð£t hai
câu höi dß¾i ðây:
1) Tình trÕng bang giao giæa nß¾c ta và nhà Minh thu· ðó thª nào? Nªu
H° Quý Ly không "thí quân thoán qu¯c" nÕn xâm lång li®u có th¬ tránh ðßþc
không?
2) B÷n Tr¥n Thiêm Bình và Bùi Bá KÏ sang c¥u quân "ðiªu phÕt" cüa nhà
Minh có änh hß· ng gì ðªn sñ suy vong cüa qu¯c gia thu· ðó không?

Câu höi trên nh¡c ta r¢ng khi nhà H° ra ð¶i, Minh Thành T± ðã có ý nhòm
ngó nß¾c ta r°i, sau ðó lÕi thêm sñ t¯ cáo cüa b÷n hoÕn giä Nguy-n Toán giöi
ngh« n¤u bªp mà tri«u Tr¥n ðem tiªn Minh Ðª trß¾c ðây, Thiêm Bình và Bùi
Bá KÏ chï là nhæng kë ðªn sau ð¬ thúc ð¦y cuµc xâm lång cho thêm ph¥n
nhanh chóng.
Bäo r¢ng vi®c ðäo chính cüa H° Quý Ly ðã giúp cho nhà Minh cái c¾ xu¤t
binh qua ð¤t Vi®t cûng không ðúng. Nhà Minh mu¯n chiªm nß¾c ta không
thiªu c½ hµi, cûng không thiªu duyên c¾ næa. Ðây chï là chuy®n con chó sói
v¾i con c×u non cüa Lã Phøng Tiên (La Fontaine) mà thôi. Mµt vi®c xâm lång
bao gi¶ cûng phäi tính toán ð¥y ðü ði«u ki®n thñc tª. Ðó là vi®c ta c¥n phäi
suy xét kÛ lßÞng. Nhà Minh trß¾c khi mang quân sang nß¾c ta phäi hi¬u rõ
dân ta ðã suy yªu t× bao gi¶, vua quan cüa chúng ta nhß thª nào. Nhß v§y
m÷i vi®c bÕi hoÕi cüa m¤y tri«u ðÕi cu¯i cùng cüa dòng h÷ Ðông A ð«u ðã
ghi trong cu¯n s± tay cüa h÷. Cuµc xâm lång b¤y gi¶ ðâu có phäi cån cÑ vào
cái nguyên nhân g¥n gûi nh¤t là vø ðäo chính cüa H° Quý Ly, nh¤t là cuµc
ðäo chính ¤y ðã thành công, mµt cách êm th¡m. Có th¬ nhà Minh hi¬u thñc
lñc nß¾c ta b¸ suy giäm t× lâu, lòng dân Vi®t Nam chia r¨, H° Quý Ly tuy có
cäi cách nhi«u vi®c trong nß¾c nhßng vçn chßa phøc h°i ðßþc nguyên khí
qu¯c gia.
Ðó là duyên c¾ m¤t nß¾c cüa dân ta cûng nhß duyên c¾ xâm lång cüa
quân Minh. Tóm lÕi ð¶i Tr¥n MÕt do ðám vua quan bÕc nhßþc, ham ån ch½i
ðàng ðiªm ðã tÕo cho B¡c phß½ng mµt hoàn cänh t¯t ð©p ð¬ xâm chiªm ð¤t
ðai cüa chúng ta. Cái nguyên nhân xã hµi này m¾i là nguyên nhân chính. Các
nhà làm sØ hay các ngß¶i ð÷c sØ xßa nay thß¶ng chï nhìn vào vi®c trß¾c m¡t
mà buông l¶i phê phán chÆng khöi có sñ quá ðáng và thiªu công bình v¾i
ngß¶i xßa.
Nhßng nhà ð÷c sØ và viªt sØ ngày nay hi¬u Quý Ly mµt cách công b¢ng và
thñc tª h½n. Trong Nam SØ Li®t Truy®n khäo cÑu · TÕp chí Nam Phong s¯
100, ông Lê Thúc Thông viªt: "Xem Quý Ly ðß½ng bu±i Tây L¸ch 1411, khi ¤y
các nß¾c Âu Châu chßa ðªn trình ðµ bán khai mà nß¾c ta ðã có Quý Ly b¥y
ð£t các vi®c trß¾c ðã khêu ðèn vån minh, phöng Bá KÏ chÆng ðßa quân Minh
v« tr· ngÕnh ð¬ cho Quý Ly hªt sÑc kinh lý giang s½n, trùng tân nh§t nguy®t,
nß¾c ta hÆn kéo c¶ vån minh, thü xu¤t trß¾c các nß¾c · Á Châu ..."
Trong Vi®t Nam C± Vån H÷c SØ (do nhà Hàn Thuyên Hà Nµi xu¤t bän
nåm 1942) ông Nguy-n Ð±ng Chi cûng viªt:
"Tß tß· ng và hành vi cüa nhà ðµc tài ¤y có th¬ sánh v¾i Vß½ng An ThÕch
(1021-1086) ð¶i T¯ng bên Tàu. Vß½ng cûng có mµt ðµ bài xích nhæng l¯i h÷c
hu¤n h² và chú s· cüa tiên nho cùng là chü trß½ng nhæng v¤n ð« cäi lß½ng
Trung Qu¯c. H÷ H° ðã ch¸u mÕnh cái tinh th¥n ðó nên quyªt tâm m· mµt l¯i
thñc h÷c ði ðôi v¾i n«n täng qu¯c gia xã hµi mong làm cß¶ng th¸nh nß¾c

nhà. Ngß¶i sau này còn h½n ngß¶i trß¾c v« ch² chiªm l¤y chiªc ngai vàng
cho ti®n b« hành ðµng.
"Nhßng ðáng tiªc cho chiªc ngai vàng ¤y không bao lâu b¸ søp ð± và lôi
cu¯n m÷i thÑ ði m¤t. Bàn tay phá hoÕi ¤y chính là ngß¶i Minh, nhßng mµt s¯
ðông ngß¶i Vi®t Nam l¤y c¾ phøc h°i nhà Tr¥n m· ðß¶ng ðón gi£c, h÷ phäi
ch¸u mµt ph¥n trách nhi®m."
Tin M¾i s¯ 1406 ra ngày 31-10-1944, trong bài Ð÷c SØ ông T.N. cûng viªt:
"Ð÷c Nam SØ, nhæng cuµc cäi tÕo v« chính tr¸, xã hµi, h÷c thu§t không
phäi là ít, nhßng ði«u khiªn cho chúng ta phäi ngÕc nhiên và nh¾ tiªc h½n cä
là chính sách táo bÕo có th¬ coi nhß mµt cuµc cách mÕng cüa h÷ H° và cu¯i
th§p tÑ và ð¥u th§p ngû thª kÖ.
"Ðem ð¯i chiªu nhæng chính sách cüa H° Quý Ly v¾i l¸ch sØ qu¯c tª h°i
b¤y gi¶ và nh¤t là ðem ð¯i chiªu v¾i hoàn cänh Á Ðông lúc ¤y cuµc cäi cách
kia thñc là l¾n lao v« cä tinh th¥n lçn phÕm vi cüa nó.
"Cuµc cäi cách ¤y nªu ðßþc tiªp tøc trong mµt th¶i gian khá lâu, t¤t phäi
ðem dân tµc Vi®t Nam, mµt dân tµc lúc ¤y thiªu t± chÑc, ðªn mµt mÑc phú
cß¶ng.
"Nhßng ðem reo r¡c vào mµt ðám dân chúng chßa giác ngµ, nhæng chü
trß½ng không g£p ðßþc mµt sÑc h§u thuçn ð¥y ðü cho nên trß¾c cuµc âm
mßu cüa b÷n Vi®t gian làm bung sung cho quân ðµi nhà Minh, sñ nghi®p cüa
h÷ H° ðã tan tác sau mµt cuµc th¤t bÕi ðau ð¾n".
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B¡c Thuµc L¥n ThÑ Nåm

Nhà H§u Tr¥n
(1407-1413)
- Chính sách th¯ng tr¸ cüa nhà Minh
- Giän Ð¸nh Ðª kh· i nghîa
- Tr¥n Quý Khoách n¯i tiªp cuµc cách mÕng

1- Chính Sách Th¯ng Tr¸ Cüa Nhà Minh
Quân Minh ðánh tan ðßþc quân nhà H° li«n thiªt l§p ngay gu°ng máy cai
tr¸ · kh¡p m÷i n½i. Nhßng ð¯i v¾i quân xâm lång, bao gi¶ h÷ cûng khôn
khéo ð¬ cám d² nhân dân. Trß¾c ðây, h÷ l¤y danh nghîa ðem quân ðiªu phÕt
nhà H° ð¬ mua chuµc lòng các ngß¶i trí thÑc, các quan liêu và nhân dân còn
lßu luyªn h÷ Tr¥n ðßþc nhi«u hay ít vçn là ði«u lþi. Dî nhiên h÷ c¥n các
ph¥n tØ trí thÑc h½n hªt ð¬ làm tay sai và nµi công cho h÷. Ngoài ra, các
ph¥n tØ quan liêu trí thÑc trong mµt nß¾c vçn có uy tín ð¯i v¾i nhân dân, h÷
ngä vào ðâu, nhân dân theo v« ð¤y, ch¾ m¤y khi nhân dân ðã nh§n ð¸nh
ðßþc nhanh chóng và rõ ràng con ðß¶ng cüa Chính Nghîa.
Gi¶ ðây, h÷ dùng hai thü ðoÕn chính tr¸:
1) H÷ treo bäng kêu g÷i con cháu h÷ Tr¥n ð¬ tö r¢ng h÷ vçn trung thành
v¾i tinh th¥n bän tuyên ngôn "Hßng Tr¥n Di®t H°" ðã tung ra trong giai ðoÕn
ð¥u cüa cuµc døng binh. H÷ biªt r¢ng con cháu h÷ Tr¥n chßa d- ðã dám xu¤t
ð¥u lµ di®n. Nªu có kë hß· ng Ñng l¶i hi®u tri®u cüa h÷, kë ðó s¨ b¸ giªt ng¥m
ði, ði«u nó nào có khó gì.
2) Ngay lúc h÷ v×a tung ra l¶i hi®u tri®u, h÷ lÕi làm tiªp ngay vi®c b¡t các
phø lão làm t¶ khai r¢ng: "Con cháu h÷ Tr¥n không còn ai næa. Ð¤t An Nam
v¯n là ð¤t Giao Châu ngày trß¾c nay xin ð£t qu§n huy®n nhß xßa".

Ðây là hai hành ðµng mâu thuçn nhau. B¢ng vi®c trên, thñc dân B¡c
phß½ng ðã d- b« thao túng nhân tâm, chúng ðã khai thác ðßþc cäm tình cüa
nhân dân h÷ Tr¥n, b¢ng vi®c dß¾i chúng chính thÑc hóa chª ðµ ðô hµ c±
truy«n cüa chúng trên xÑ s· chúng ta.
R°i nhà Minh chia nß¾c ta ra 17 phü: Giao Châu, B¡c Giang, LÕng Giang,
LÕng S½n, Tân An, Kiªn Xß½ng, Phong Hóa, Kiªn Bình, Tr¤n Man, Tam Giang,
Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ngh® An, Tân Bình, Thu§n Hóa, Thång
Hoa và 5 châu là: Quäng Oai, Hßng Hóa, Qui Hóa, Gia Bình, Di-n Châu.
— nhæng n½i tr÷ng yªu, h÷ ð£t 12 v® tÑc là 12 ðÕo quân binh ð¬ ð« phòng
v« phß½ng di®n quân sñ.
V« hành chính, h÷ ð£t ra ba ty: B¯ Chánh ty, Án Sát ty, Chß· ng Ðô ty. Ba
ty này ði«u ðµng 472 nha môn là nhæng c½ c¤u cai tr¸ phø thuµc.
Thßþng thß Hoàng Phúc là mµt nhà trí thÑc l²i lÕc cüa h÷ coi hai ty B¯
Chính và Án Sát. Læ Ngh¸ coi Chß· ng Ðô ty tÑc là Th¯ng Nhiªp v« quân sñ,
Hoàng Trung làm phó.
Bµ máy hành chính và quân sñ b¡t ð¥u quay thì ngß¶i Minh ðã khôn khéo
lo vi®c v² v« dân chúng và chiêu mµ nhân tài. Con cháu các tß¾ng sî, quan
liêu theo nhà H° trong vi®c kháng chiªn trß¾c ðây b¸ b¡t, nay ðßþc phóng
thích hªt, ngay cä nhæng tß¾ng lînh b¸ b¡t trong cuµc giao tranh cûng ðßþc
mi-n tµi. Vua Minh Thành T± còn üy Trß½ng Phø ði tìm kiªm các ngß¶i có
danh tiªng, có vån h÷c uyên bác thông thÕo vi®c cai tr¸, nhæng ngß¶i hiªu ð-,
các trai tráng khoë mÕnh, các th¥y bói toán, các danh y ð¬ ban thß· ng ph¦m
hàm ho£c dùng vào các chÑc vø Tri phü, Tri huy®n, Tri châu. Nhæng kë vong
bän, xu m¸ th¶i thª, ham lþi mê danh (Lß½ng Nhæ H¯, Ð² Duy Trung,
Nguy-n Huân ...) chÕy theo l¶i g÷i cüa b÷n th¯ng tr¸ và làm r¤t nhi«u vi®c tàn
ác ð¯i v¾i dân chúng, tr× vài ngß¶i có liêm sï nhß các ông Bùi ºng Ð¦u, Lý
TØ C¤u, Lê Lþi, ðßþc ân c¥n m¶i m÷c mà vçn khß¾c t×.
Læ Ngh¸ và Hoàng Phúc ðßþc ð£c üy m÷i vi®c quân chính sau ðó b÷n
Trß½ng Phø, Mµc ThÕnh rút quân mang theo bän ð° nß¾c ta, ðàn bà, con gái,
các sØ sách, ð° thß, truy®n ký v« Kim Lång dâng lên Minh Ðª, do ðó chúng ta
m¤t r¤t nhi«u sách quý mà nhân tài hai tri«u Lý Tr¥n ðã biên soÕn.
Theo L¸ch Tri«u Hiªn Chß½ng Vån T¸ch chú (Phan Huy Chú) nhæng sách
dß¾i ðây ðã b¸ t¸ch thu:
1) Hình thß cüa vua Lý Thái Tông (3 quy¬n)
2) Qu¯c Tri«u Thôn L- cüa Tr¥n Thái Tông (10 quy¬n)
3) Hình Lu§t (1 quy¬n)
4) Thß¶ng L- niên hi®u Kiªn Trung (10 quy¬n)

5) Khóa Hß t§p (1 quy¬n)
6) Ngñ Thi (1 quy¬n)
7) Di H§u Løc cüa vua Tr¥n Thánh Tông (2 quy¬n)
8) C½ C×u Løc (1 quy¬n)
9) Thi T§p (1 quy¬n)
10) Trung Hßng Thñc Løc cüa vua Tr¥n Nhân Tông (2 quy¬n)
11) Thi T§p (1 quy¬n)
12) Thüy Vân Tùy Bút cüa vua Tr¥n Anh Tông (2 quy¬n)
13) Thi T§p cüa vua Tr¥n Minh Tông (1 quy¬n)
14) Tr¥n Tri«u ÐÕi Ði¬n cüa vua Tr¥n Dø Tông (2 quy¬n)
15) Bäo Hòa Ði®n Dß Bút cüa vua Tr¥n Ngh® Tông (8 quy¬n)
16) Thi T§p (1 quy¬n)
17) Binh Gia Yªu Lßþc cüa Tr¥n Hßng ÐÕo (1 quy¬n)
18) VÕn Kiªp Bí Truy«n cüa Tr¥n Hßng ÐÕo (1 quy¬n)
19) TÑ Thß Thuyªt ¿¾c cüa Chu Vån Trình (1 quy¬n)
20) Ti«n †n Thi (1 quy¬n)
21) S¥m Lâu T§p cüa Uy Vån Vß½ng Tr¥n Qu¯c Toän (1 quy¬n)
22) LÕc ÐÕo T§p cüa Chiêu Minh Vß½ng Tr¥n Quang Khäi (1 quy¬n)
23) Bång H° Ng÷c Hác T§p cüa Tr¥n Nguyên Ðán (1 quy¬n)
24) Gi¾i Hiên Thi T§p cüa Nguy-n Trung NgÕn (1 quy¬n)
25) Giáp ThÕch T§p cüa PhÕm Sß MÕnh (1 quy¬n)
26) Cúc Ðß¶ng Di Thäo cüa Tr¥n Nguyên Ðào (2 quy¬n)
27) Thäo Nhàn Hi®u T¥n cüa H° Tôn Thß¾c (1 quy¬n)
28) Vi®t Nam Thª Chí (1 bµ)
29) Vi®t SØ Cß½ng Møc (1 bµ)
30) ÐÕi Vi®t SØ Ký cüa Lê Vån Hßu (30 quy¬n)
31) Nh¸ Khê Thi T§p cüa Nguy-n Phi Khanh (1 quy¬n)
32) Phi Sa T§p cüa Hàn Thuyên (1 quy¬n)
33) Vi®t Ði®n U Linh T§p cüa Lý Tª Xuyên (1 quy¬n)
Cûng nhß các tri«u ðÕi trß¾c trong 10 thª kÖ ðô hµ xßa, h÷ r¤t lßu tâm ðªn
vi®c ð°ng hóa dân Vi®t ð¬ chúng ta quên ngu°n m¤t g¯c. H÷ nh§p cäng các

sách TÑ Thß, Ngû Kinh, Tinh Lý (dùng sách ðÕi toàn cä) và l§p Tång ÐÕo ð¬
truy«n bá rµng ra các n½i dân chúng ðÕo Ph§t và ðÕo Lão, ngoài vi®c giäng
dÕy Nho Giáo. Trong giai ðoÕn này, b÷n ngß¶i ð¡c th¶i h½n cä là các thày
âm dß½ng, y phß½ng, tång ð° và ðÕo gia. H÷ ðã nhäy ra ði«u khi¬n cä vi®c
giáo døc.
Sau vi®c gµt rØa cái tinh th¥n c¯ hæu là cån bän cüa m÷i cá tính dân tµc
chúng ta, h÷ còn làm cä chuy®n di phong, ðäo tøc næa: ðàn ông b¸ c¤m
không ðßþc cÕo ð¥u, ðàn bà con gái phäi b§n qu¥n dài, áo ng¡n ðúng nhß
dân cüa h÷.
Thuª khóa ð¸nh nhß sau: M²i mçu ruµng phäi nµp 5 thßng thóc. M²i mçu
phù sa phäi nµp mµt lÕng t½, m²i cân t½ phäi nµp mµt t¤m løa (?). H÷ ð£t
quan lÕi ð¯c thúc dân phu khai các mö vàng bÕc. Hàng nåm, quan bän cøc
và nµi quan ðßþc cØ l§p hµi ð°ng xem xét lÕi r°i ðßa vàng bÕc v« Tàu.
TÕi các mi«n duyên häi, h÷ ép dân làm mu¯i và cûng có sñ ki¬m soát g¡t
gao. Mu¯i làm ðßþc bao nhiêu cu¯i tháng phäi nµp hªt vào ty Ð« Chß· ng. Ai
mu¯n buôn mu¯i phäi thß½ng lßþng v¾i ty BÕc Chính (nhß Thß½ng Chính bây
gi¶). H÷ khám xét xong r°i m¾i ðßþc ðem bán. N¤u mu¯i l§u hay bán mu¯i
không có gi¤y phép phäi tµi r¤t n£ng. TÕi Vân Ð°n, h÷ ð£t mµt c½ s· kiªm
hÕt trai. M²i ngày hàng ngàn ngß¶i phäi l£n xu¯ng ðáy bi¬n ð¬ mò ng÷c.
Ð¬ ki¬m tra dân chúng (có l¨ vì lý do chính tr¸), h÷ phát nhæng "hµ thiªp"
ghi tên tu±i, trú quán cüa dân ðinh ðóng d¤u vào giæa, mµt nØa vào m£t
thiªp, mµt nØa vào cu¯ng. Nªu hai ph¥n so không hþp v¾i nhau, ngß¶i mang
thiªp s¨ phäi ði sung quân (ði ðày).
Ngoài chª ðµ thuª khóa, ta còn phäi nµp các quý v§t nhß: h° tiêu, s×ng tê
giác, voi bÕch, quª t¯t, hß½ng li®u, hßu tr¡ng.
S¯ thóc m²i nåm phäi nµp v« Tàu là 13 tri®u 30 vÕn hµc (m²i hµc ðßþc
ch×ng 60 lít). Voi, bò, ngña 135.900 con. Thuy«n 8.700 chiªc. Quân gi¾i
253.900 chiªc ðü loÕi.
V« vi®c cai tr¸, các ð½n v¸ hành chính ðßþc ð£t ra nhß sau: · các xã thôn
thì có Lý và Giáp. CÑ 110 hµ hþp thành mµt lý và 10 hµ là mµt giáp. Lý thì có
Lý trß· ng, giáp thì có Giáp thü c¥m ð¥u. — các ðô th¸ thì g÷i là phß¶ng (khu
ph¯ ngày nay, tï dø · Hà Nµi có phß¶ng Ð°ng Xuân, phß¶ng Th÷ Xß½ng,
v.v...) · chung quanh thành ph¯ thì g÷i là Tß½ng. — m²i lý, phß¶ng, tß½ng ð«
có s± biên s¯ ðinh và s¯ ði«n, trÕch. Nhæng ngß¶i tàn t§t, cô quä thì biên ra ·
sau g÷i là kÖ linh. Ð¥u sách có bän ð°. Nhæng cu¯n s± này viªt ra nhi«u bän
ð¬ · các phü huy®n, bµ Hµ và B¯ Chánh ty. CÑ 10 nåm lÕi làm lÕi loÕi khác
ð¬ sØa ð±i vì s¯ ðinh ði«n có sñ thång giäm. Nhæng ngß¶i ra làm vi®c · các
c¤p dß¾i nhß Lý trß· ng và Giáp thü thß¶ng b¸ ðánh ð§p r¤t kh± s· .

Vi®c b¡t binh lính thì cÑ theo s± bµ. — nhæng n½i g÷i là v® s· thì m²i hµ
phäi ba xu¤t ðinh. Thanh Hóa tr· vào ít ngß¶i thì m²i hµ chï phäi 2 xu¤t. —
nhæng ch² không có v® s· thì l§p ð°n l¤y dân binh ra canh giæ.
Chính sách ðô hµ k¬ ðã chu ðáo và vi®c bóc lµt nhân dân ðªn thª th§t là
c± kim Á, Âu chßa bao gi¶ có. ÐÆng c¤p sî phu và dân chúng Vi®t Nam nhß
tïnh mµt gi¤c m½ dæ dµi. Có l¨ ngay cä nhæng kë Vi®t Gian cûng âm th¥m h¯i
tiªc th¶i quá vãng, dçu sao cûng không ðªn n²i kh¯c hÕi nhß v§y, tr× nhæng
kë có thiên b¦m là nô l® và không còn nh¤t ði¬m lß½ng tâm m¾i ði«m nhiên
khoanh tay nhìn ngoÕi nhân chà ðÕp ð°ng bào, hút máu ð°ng loÕi.
Nhân dân ðau kh± hªt ch² nói nh¤t là v¾i b÷n Lý Bân, Mã KÏ ðªn thay
Trß½ng Phø, ðã có nhi«u ngß¶i cha lìa con, vþ lìa ch°ng, tr¯n vào r×ng sâu,
có nhi«u kë ðßþc nghe tiªng g÷i cüa h°n nß¾c nên m¾i näy ra phong trào
phän ðª ngay hai nåm sau, ° Õt nhß lØa ðßþc gió mÕnh

2- Giän Ð¸nh Ðª Kh· i Nghîa (1407-1409)
Máu hàng ngày ð± chan hòa m£t ð¤t, xß½ng tr¡ng kë hàm oan phü kh¡p
s½n khê ðã thúc døc anh hùng hào ki®t nß¾c Nam ðÑng d§y cÑu vãn tình thª.
Trong nhæng kë n¯i giáo cho gi£c, chÕy theo gi£c, mµt cûng b¸ lß½ng tâm c¡n
rÑt ho£c ðßþc th¶i thª giác ngµ ðã gia nh§p nhi®t li®t phong trào cÑu qu¯c
khi Giän Ð¸nh vß½ng (tên là QuÛ) con thÑ cüa vua Ngh® Tông ph¤t c¶ kh· i
nghîa. Gi¶ ðó, vua Giän Ð¸nh ðang siêu bÕt tÕi làng Yên Mô, tïnh Ninh Bình,
ðßþc Tr¥n Tri®u C½ phø tá, li«n xßng Hoàng Ðª ð¬ n¯i nghi®p nhà Tr¥n, ð£t
niên hi®u là Hßng Khánh.
Phong trào kh· i nghîa không th¡ng lþi bu±i ð¥u vì thñc lñc còn non n¾t.
Giän Ð¸nh Ðª thua chÕy vào Ngh® An ðßþc Ð£ng T¤t (là quan cû cüa nhà
Tr¥n, nhà H°, sau khi hàng Minh ðßþc làm ÐÕi Tri Châu · Hóa Châu nhß cû)
hß· ng Ñng. H÷ Ð£ng giªt luôn b÷n quan lÕi nhà Minh r°i ðem quân ra Ngh®
An theo vua Giän Ð¸nh. TÕi Ðông Tri«u (Häi Dß½ng), Tr¥n Nguy®t H° cûng
chiêu t§p binh ðµi tñ ðµng ch¯ng nhau v¾i quân Minh nhßng chÆng bao lâu
b¸ b¡t. Các dß ðäng chÕy vào Ngh® An hþp v¾i quân lñc cüa Giän Ð¸nh, nh¶
v§y thanh thª cüa Giän Ð¸nh b¡t ð¥u b¯c mÕnh. TÕi cØa Nh§t L®, hàng tß¾ng
nhà Minh là PhÕm Thª Cång b¸ Ð£ng T¤t giªt ðßþc, r°i t× Ngh® An tr· vào
änh hß· ng cüa nhà Tr¥n ðã ðßþc khôi phøc. Anh hùng nghîa sî các n½i ùa
theo ng÷n c¶ cách mÕng nên tháng chÕp nåm M§u Tí (1408) Giän Ð¸nh hµi
h÷p ðßþc quân C¥n Vß½ng các ðÕo Thu§n Hoá, Tân Bình, Ngh® An, Di-n
Châu và Thanh Hóa tiªn ra Ðông Ðô. Quân cách mÕng ra t¾i Trß¶ng An
(Ninh Bình) thì các sî phu B¡c Hà, các c¯ th¥n cüa ti«n tri«u cûng hoan
nghênh nhi®t li®t.

Xét tình thª có th¬ nghiêm tr÷ng, b÷n quan lÕi nhà Minh gØi gi¤y báo cáo
v« tri«u t¾i t¤p khiªn Minh Ðª lÕi phäi lo chuy®n ðµng binh ráo riªt nhß bu±i
ð¥u cüa cuµc chinh phøc. Mµc ThÕnh ðßþc phái ðem 4 vÕn quân Vân Nam
sang hi®p v¾i quân ðµi cüa Læ Ngh¸ tiªn ðªn B° Cô (thuµc xã Hiªu C±, huy®n
Phong Doanh) thì g£p quân Tr¥n. Mµt cuµc giao tranh k¸ch li®t ðã di-n ra.
Giän Ð¸nh tñ c¥m tr¯ng thúc ðÕi binh li«u chªt v¾i gi£c. Tinh th¥n quân Nam
lên r¤t cao. ÐÕi tß¾ng Læ Ngh¸ tØ tr§n. Mµc ThÕnh phäi bö chÕy v« ðóng ·
thành C± Lµng do quân Minh xây · làng Bình Cách thuµc huy®n Ý Yên.
Giän Ð¸nh mu¯n nhân lúc ðÕi th¡ng th×a thª ðánh ra Ðông Ðô, nhßng
Ð£ng T¤t chü trß½ng ðþi quân các lµ v« ð¥y ðü s¨ m· cuµc t±ng phän công
mµt lßþt. T× ðó vua tôi b¤t hòa, r°i Giän Ð¸nh nghe l¶i dèm pha b¡t giªt
Ð£ng T¤t và quan Tham Mßu Nguy-n Cänh Chân. Vi®c này có änh hß· ng r¤t
tai hÕi ð¯i v¾i tinh th¥n binh tß¾ng, nên nhi«u ngß¶i sinh chán nän và hàng
ngû cách mÕng sinh r¶i rã.

3- Tr¥n Quý Khoách N¯i Tiªp Cuµc Cách MÕng (1409-1413)
Sñ vøng v« cüa Giän Ð¸nh ðã gây ra sñ chia r¨ trong các lñc lßþng ái qu¯c
Vi®t Nam, ðáng l¨ các lñc lßþng này phäi ðßþc ðoàn kªt ch£t ch¨ h½n bao
gi¶ hªt. Ð£ng Dung là con Ð£ng T¤t, Nguy-n Cänh D¸ là con Nguy-n Cänh
Chân gi§n Giän Ð¸nh giªt cha mình mµt cách oan u±ng li«n ðem quân bän bµ
rút v« huy®n Chí La (tÑc huy®n La S½n, thuµc Hà Tînh) tôn cháu vua Ngh®
Tông là Tr¥n Quý Khoách lên ngôi ð£t niên hi®u Trùng Quang. Trong giai
ðoÕn này, Giän Ð¸nh ðang ðánh nhau v¾i quân Minh · thành Ngñ Thiên,
thuµc huy®n Hßng Nhân. Quý Khoách phái tß¾ng Nguy-n Súy lên b¡t Giän
Ð¸nh ðßa v« Ngh® An tôn làm Thái Thßþng Hoàng. Ý mu¯n cüa b÷n Ð£ng
Dung và vua Trùng Quang là th¯ng nh¤t cuµc kháng chiªn ð¬ khôi phøc ð¤t
nß¾c, nhßng giæ chü quy«n hành ðµng vì không tin · tài nång cüa Giän Ð¸nh
và b÷n phø tá.
Ðßþc tin Mµc ThÕnh thua tr§n, quân cách mÕng ðang ðánh mÕnh, nhà
Minh lÕi phái vi®n binh qua nß¾c ta ð£t dß¾i quy«n hai ðÕi tß¾ng Trß½ng Phø
và Vß½ng Hæu. Lñc lßþng cüa gi£c Minh hùng h§u h½n lñc lßþng kháng
chiªn, ngoài ra Trß½ng Phø cûng có bi®t tài chiªn tr§n nên khi Trß½ng Phø
sang, tình thª ðôi bên thay ð±i r¤t mau l©.
Quân kháng chiªn b¤y gi¶ ðang chia nhau ðánh phá · mi«n ðông (Häi
Dß½ng) Giän Ð¸nh ðem quân t¤n công hÕt Ninh Giang, Quý Khoách ðóng ·
Bình Than. Giän Ð¸nh g£p Trß½ng Phø, b¸ ðánh bÕi ðem binh thuy«n chÕy v«
xuôi ðªn huy®n MÛ Lß½ng (giáp S½n Tây và Phü Nho Quan) thì quân Minh
ðu±i theo b¡t ðßþc, sau giäi v« Kim Lång.

Quý Khoách sai Ð£ng Dung ðªn giæ Hàm TØ Quan (huy®n Ðông An, tïnh
Hßng Yên) nhßng vì thiªu lß½ng thñc nên không c¥m cñ n±i lÕi bö chÕy.
Quân kháng chiªn nao núng, Quý Khoách ðành rút hªt binh ðµi v« Ngh® An.
Quân Minh lÕi làm chü ðßþc toàn th¬ B¡c Vi®t.
Do cuµc bÕi tr§n cüa phái phong kiªn mà nhân dân thêm mµt phen næa b¸
gi£c Minh khüng b¯ dæ dµi. Nhæng ngß¶i dñ vào cuµc kháng chiªn, nhæng
kë tình nghi phän ngh¸ch, b¸ chúng tàn sát thÆng tay: xác chªt ch¤t cao thành
ð¯ng, ruµt ngß¶i treo lòng thòng trên các cành cây, ð¥u ngß¶i ðem n¤u, làng
mÕc b¸ ð¯t phá, phø næ b¸ hãm hiªp vô k¬... Trong d¸p này, mµt s¯ ngß¶i Vi®t
a dua v¾i chúng giªt hÕi nhi«u ð°ng bào ð¬ ðßþc làm quan, b÷n c¦u t¦u tha
h° tung hoành phï chí. So sánh v¾i m¤y th¶i B¡c thuµc trß¾c, cänh ð¸a ngøc
cüa gi£c Minh rùng rþn h½n cä.
Nåm sau (Canh D¥n 1410), quân Kháng chiªn lÕi tiªn ðánh H°ng Châu
ðßþc th¡ng lþi r°i lÕi chiªm ðóng Bình Than. Nhân dân hß· ng Ñng v¾i binh
ðµi, n±i lên ðánh giªt quân gi£c nhßng quân kháng chiªn b¤y gi¶ không có
tß¾ng tài, chï là nhæng ðoàn quân ô hþp, hi®u l®nh b¤t nh¤t, lß½ng thñc ít öi
nên lÕi b¸ ðánh bÕt v« Ngh® An nhß trß¾c.
Thêm mµt l¥n næa, Trß½ng Phø tuyên cáo t¶ chiªu cüa vua Minh, l¤y nhân
nghîa cám d² các t¥ng l¾p xã hµi Vi®t Nam. Cûng ngay trong lúc này, quân
Minh tiªn vào Ngh® An ð¬ tiêu di®t quân kháng chiªn. Lñc lßþng cüa nhà
H§u Tr¥n quá suy nhßþc r°i ði d¥n ðªn thª thø ðµng. Quân ðµi trß¾c ðây
ðßþc 10 ph¥n thì nay chï còn ba, b¯n, tai hÕi h½n cä là ch² lß½ng thñc thiªu
th¯n. Biªt r¢ng không th¬ th¡ng ðßþc quân Minh. Quý Khoách m¤y phen cho
ngß¶i sang Tàu c¥u phong v¾i Minh Ðª. SÑ giä b¸ giªt và quân Minh càng
ðánh ráo riªt h½n. Quý Khoách lÕi phái cä ngß¶i ðªn xin hòa v¾i Trß½ng Phø.
Ngß¶i giæ cái sÑ mÕng ði c¥u hòa v¾i tß¾ng Minh ðó là Nguy-n Bi¬u ðã ð¬
lÕi mµt vài l¶i khäng khái trong l¸ch sØ trß¾c khi b¸ h÷ Trß½ng ðem giªt:
"Chúng bay mßþn danh nghîa ðem quân ðánh d©p ð¬ khôi phøc h÷ Tr¥n mà
b« trong chï lo chuy®n cß¾p nß¾c, ð£t quân, huy®n r°i v½ vét cüa cäi, th§t là
ð° hung bÕo".
Tháng sáu nåm Quý TÜ (1413), quân Minh ðánh thành Ngh® An. Thái phó
nhà H§u Tr¥n là Phan Quý Hæu ra hàng nhßng sau m¤y hôm thì chªt. Con
Quý Hæu là Phan Liêu ðßþc Trß½ng Phø cho giæ chÑc Tri Phü Ngh® An,
mu¯n l§p công l¾n ðã t¯ cáo v¾i Trß½ng Phø các tß¾ng sî và thñc lñc cüa
Quý Khoách, các ð¸a ði¬m quân sñ · ð¸a phß½ng, nh¶ ðó Trß½ng Phø ð¸nh
ðßþc kª hoÕch tiªn ðánh Hóa Châu. M£c d¥u Mµc ThÕnh cän ngån r¢ng Hóa
Châu hi¬m tr· vì núi cao b¬ rµng, Trß½ng Phø vçn chia hai ðÕo quân thüy bµ
tiªn ðánh quân kháng chiªn.
Tháng 9 nåm ¤y, quân Minh ðã có m£t · Hóa Châu. Nguy-n Súy và Ð£ng
Dung ðang ðêm ðem quân ðánh vào trÕi cüa Trß½ng Phø ðã l÷t ðßþc vào

thuy«n cüa h÷ Trß½ng nhßng không biªt m£t, nên Trß½ng tr¯n xu¯ng mµt
chiªc thuy«n nhö thoát ðßþc.
Quân kháng chiªn m²i ngày mµt tan rã, Quý Khoách cùng các thü túc phäi
l¦n vào r×ng núi sau này cûng b¸ b¡t hªt và giäi v« Yên Kinh. Ði ðªn nØa
ðß¶ng, Quý Khoách nhäy xu¯ng b¬ tñ tØ, còn b÷n Nguy-n Súy, Ð£ng Dung,
Nguy-n Cänh D¸ cûng ð«u tØ tiªt cä.
Ð¬ kÖ ni®m h÷ Ð£ng có lòng trung quân ái qu¯c, nhân dân có ð«n th¶ ông
· huy®n Can Lµc, tïnh Hà Tînh.
Nhà H§u Tr¥n th¤t bÕi không phäi là ði«u ngÕc nhiên vì ki¬m ði¬m tình
trÕng cüa m¤y tri«u vua cu¯i cùng dòng Ðông A, nång lñc cüa các nhà lãnh
ðÕo và sñ ki®t qu® cüa nhân dân ð¶i b¤y gi¶, ta th¤y rõ r®t tri«u Tr¥n không
th¬ t°n tÕi mãi trên sân kh¤u chính tr¸ Vi®t Nam. N«n móng ðã lún, cµt kèo ðã
møc, thì làm thª nào khöi sñ søp ð±.
Dçu sao, ta cûng phäi ngþi khen con cháu nhà Tr¥n ðªn lúc suy tàn còn có
mµt phen qu§t kh· i, nhßng cûng do sñ xøp ð± hoàn toàn cüa h÷ Tr¥n, ta th¤y
rõ lý do xã hµi Vi®t Nam c¥n phäi thay trò ð±i cänh, con thuy«n qu¯c gia
möng manh nhß v§y mà trao mãi cho nhæng tay lái b¤t tài thì sinh mÕng cüa
nhæng kë ð°ng hành há là r½m rác sao! Ngoài ra, nhân dân Vi®t Nam ðã üng
hµ cuµc kháng chiªn cüa h÷ Tr¥n ðªn nhß thª cûng là hªt lòng, mà h÷ Tr¥n
không tái tÕo n±i c½ ð° thì không còn phi«n trách vào ðâu næa. Công nghi®p
vî ðÕi cüa h÷ Tr¥n trß¾c ðây là ch¯ng xâm lång thì sau này con cháu h÷ Tr¥n
b¤t lñc ðem lÕi cái h÷a vong qu¯c, h÷ Tr¥n phäi lînh mµt ph¥n l¾n trách
nhi®m ð¯i v¾i qu¯c gia dân tµc. R°i ðây, cûng v¾i tr¶i ð¤t, non sông ¤y, nhân
dân ¤y, ngß¶i nông dân ð¤t Lam S½n làm ðßþc nhæng sñ nghi®p thª nào, ta s¨
hi¬u dân tµc chúng ta không bao gi¶ thiªu nhân tài, tinh th¥n ái qu¯c và
chiªn ð¤u. Ð¬ cho quân gi£c xông pha vào b¶ cõi nhß vào ch¯n không
ngß¶i, chÆng qua nhæng kë c¥m ð¥u chính tr¸ cûng nhß quân sñ quá ß hèn
nhát. Gi£c v×a t¾i n½i ðã bö giáo hàng gi£c, gi£c v×a thét ngoài biên ðã m·
cØa thành ðón gi£c, quan liêu, trí thÑc ðâu ðâu cûng khoanh tay cúi ð¥u ch¸u
l®nh cüa gi£c, tâm lý cüa cä mµt l¾p ngß¶i th¶i ðó nhß v§y mà lÕi trách Quý
Ly làm m¤t nß¾c chÆng ðáng bu°n cß¶i l¡m sao!

Ph¥n 3 - Chß½ng 10
Lê Lþi Ch¤m DÑt Chª Ðµ Minh Thuµc
- Giai ðoÕn ðen t¯i
- Giai ðoÕn tß½i sáng
- Cuµc t±ng phän công gi£c Minh
- Tr§n Tuy Ðµng
- Vi®t quân phong töa Ðông Ðô
- Tr§n Chi Lång
- Cuµc hòa giäi

1- Giai ÐoÕn Ðen T¯i
Nhà H§u Tr¥n qu§t kh· i t× nåm 1407 ðªn nåm 1413 thì hoàn toàn th¤t
bÕi. Dân Vi®t Nam nhß thua cay mµt ván c¶, thua cay vì không phäi không
ðü tß cách ch½i ván c¶ v¾i B¡c phß½ng, nhßng vì kë thay m£t toàn dân ra
ch½i ván c¶ qu¯c sñ ¤y quä th§t b¤t tài, b¤t trí. Nhßng vì cuµc tranh ð¤u ð¬
dành quy«n s¯ng cüa dân tµc, ð¤t ðai cüa t± tiên t× ngàn nåm ðã có tính cách
c± truy«n, nên m²i l¥n th¤t bÕi, m÷i t¥ng l¾p nhân dân lÕi ðoàn kªt ch£t ch¨
ð¬ khôi phøc ðµc l§p.
T× nhà H° ð±, nhà H§u Tr¥n ngã quÜ, nhân dân Vi®t Nam không h« ng×ng
tranh ð¤u ð¬ quân xâm lång thiªt l§p d- dàng các c½ c¤u hành chính quân sñ
trên lînh th± nß¾c nhà, nên 5 nåm sau, mµt nông gia làng Lam S½n, huy®n
Thøy Nguyên, phü Thiªu Hóa, ðã bß¾c ra lînh ðÕo cuµc giäi phóng dân tµc,
rØa cái nhøc bÕi tr§n cüa con cháu nhà Tr¥n. Nhân dân ðã hß· ng Ñng v¾i l¶i
h¸ch kh· i nghîa cüa ngß¶i anh hùng áo väi ðó, trong khi ðÆng c¤p quan liêu,
trí thÑc thØ th¶i n¢m im nhß thóc. Ho£c giä nhân dân không còn tin tß· ng gì
næa · n½i h÷ vì mµt s¯ xu m¸ th¶i thª chÕy theo ð¸ch, mµt s¯ ðã tö ra b¤t tài
b¤t lñc trong cuµc ð¤u tranh. L¥n này ngß¶i ðßþc ch÷n m£t g· i vàng là ông
Lê Lþi và các ð°ng chí, ph¥n l¾n chï là nhæng con ngß¶i thäo dã. Cuµc chiªn
tranh giäi phóng dân tµc trong giai ðoÕn này so sánh v¾i các cuµc chiªn tranh
trß¾c ðây, có tính cách thu¥n túy nhân dân h½n cä, vì khi kh· i nghîa các lînh

tø ða s¯ là tuy®t ð¯i là nông dân. Lúc này ðÆng c¤p phong kiªn ðã rút g¥n hªt
vào h§u trß¶ng sân kh¤u.
Ông Lê Lþi là nhân v§t thª nào th¶i b¤y gi¶?
Lúc thiªu th¶i, ông ðã trông th¤y cái cänh qu¯c phá gia vong nhß các sî
phu khác giæa bu±i ¤y là lúc nhà H° søp ð±, gi£c Minh hiªp ðáp ð°ng bào
nên tuy là dòng dõi nhà hào trß· ng gi¥u có, ông ðã nuôi chí l¾n, không
mu¯n khoanh tay nhìn dân tµc chªt d¥n chªt mòn và phäi s¯ng cái s¯ng nhøc
nhã cüa ngß¶i dân m¤t nß¾c. Ngoài kinh sØ, ông nghiên cÑu cä binh thß tr§n
pháp ð¬ Ñng døng cái s· nång cüa mình vào vi®c cÑu qu¯c sau này. Ông
dùng ti«n bÕc dß d§t trong nhà ð¬ thu phøc nhân tâm, kªt nÕp hi«n sî kh¡p
n½i nên n±i tiªng MÕnh Thß¶ng Quân mµt phß½ng. B÷n quan Tàu th¤y ông
ðßþc nhân dân mªn chuµng cho ngß¶i ðªn dø, có khi dùng uy thª ð¬ d÷a nÕt
nhßng ông nh¤t ð¸nh ch¯i t×.
Ông thß¶ng nói v¾i nhæng ngß¶i thân tín r¢ng: "ÐÕi trßþng phu sinh ra ·
ð¶i ð¬ phò nguy cÑu kh±, lßu tiªng lÕi nghìn nåm, ch¾ ðâu ð¬ làm tôi t¾
ngß¶i ta!" Mµt m£t ông chu¦n b¸ thóc gÕo, ti«n bÕc ch¶ ngày dùng ðªn.
Ngày ðêm, ông cùng mµt s¯ ð°ng chí là Lê Vån An, Lê Vån Linh, Tr¸nh
Khä, Bùi Qu¯c Hßng, Nguy-n Xí, Lê Sát, Lý Tri®n, Tr¸nh L²i, Lê Ngân, Ðinh
L- (r°i sau có Nguy-n Trãi và Tr¥n Nguyên Hãn --45, cùng nhau bàn mßu tính
kª trong r×ng núi mi«n Lam S½n.
Cu¯i nåm Ðinh D§u (1417) binh lß½ng khí gi¾i ð¥y ðü; ông ch÷n ngày
kh· i binh vào s½ tu¥n tháng giêng nåm M§u Tu¤t (1418). Vì cuµc bÕi tr§n cüa
nhà H° và nhà H§u Tr¥n, lòng ngß¶i còn hoang mang, Nguy-n Trãi phäi lþi
døng lòng mê tín cüa nhân dân nhß Tr¥n Th¡ng cu¯i ð¶i T¥n (Tr¥n Th¡ng viªt
ba chæ Tr¥n Th¡ng Vß½ng vào mänh løa, gi¤u vào bøng cá. Quân sî m± cá
th¤y cho là tr¶i ðã ð¸nh nên tin theo Th¡ng, nhßng sau Th¡ng cûng th¤t bÕi),
ông cho nhúng bút vào m§t viªt lên nhi«u lá cây trong r×ng tám chæ: Lê Lþi vi
quân, Nguy-n Trãi vi th¥n, sau ðó kiªn theo ðß¶ng m§t ån thüng lá thành
hình 8 chæ k¬ trên. Nhân dân cho là ði«m th¥n d¸, ð°n ðÕi r¤t nhi«u nên
ngß¶i ta theo m²i ngày mµt ðông.
Lê Lþi ph¤t c¶ kh· i nghîa xßng là Bình Ð¸nh Vß½ng, phong cho Nguy-n
Trãi chÑc Hàn Lâm Th×a Chï H÷c Sî, ngày ðêm · trong quân trß¾ng bàn tính
m÷i vi®c và làm các vån thß, t× l®nh.

Theo Vi®t Nam SØ Lßþc, khi Bình Ð¸nh Vß½ng ðã n±i lên ít lâu (1420) m¾i g£p Nguy-n
Trãi · Lµ Giang. Nguy-n Trãi dâng bài sách Bình Ngô r°i ðßþc dùng làm tham mßu.
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Lñc lßþng cüa ta và cüa Tàu lúc b¤y gi¶ chênh l®ch nhau nhi«u l¡m. Tàu
có t¾i 10 vÕn quân ðóng · kh¡p n½i xung yªu. Quân cüa Vß½ng có ðµ vài
nghìn nên cuµc chiªn ð¤u r¤t là gian lao.
B¤y gi¶ ðÕi bän doanh mi«n Nam cüa Minh do Mã KÏ và Lý Bân c¥m ð¥u
ðóng ðô · Tây Ðô (Thanh Hóa), nghe tin Lam S½n n±i quân cách mÕng li«n
ðem quân ðªn ðánh. Vì thñc lñc còn möng manh, Vß½ng phäi dùng thª du
kích và phøc binh cûng có nhi«u khi th¡ng lþi. Có l¥n Vß½ng ðóng quân ·
LÕc Thüy (C¦m Thüy, phü Quäng Hoá) ð¬ nhØ gi£c ðªn. Cùng nåm ¤y có tr§n
ðánh Lý Bân · Mß¶ng Mµt. Ðã có phen Vß½ng thua phäi bö cä vþ con cho
gi£c b¡t, ð¬ rút lui v« núi Chí Linh.
Tháng tß và tháng nåm KÖ Hþi (1419) Vß½ng t¤n công ð°n chính và ð°n
Nga LÕc (thuµc huy®n Nga S½n, Thanh Hoá giªt ðßþc tß¾ng Minh là Nguy-n
Sao nhßng thª vçn yªu, nên lÕi rút v« núi Chí Linh là v¸ trí chiªn lßþc và n½i
thü hi¬m duy nh¤t cüa Vß½ng lúc b¤y gi¶. (Chí Linh là mµt ng÷n núi thuµc
tïnh Thanh Hoá). Có mµt l¥n gi£c ðem nhi«u binh ðµi ðªn vây Chí Linh, tìng
cänh cüa Vß½ng r¤t là nguy kh¯n. Lê Lai ðóng vai KÖ Tín (KÖ Tín ngày trß¾c
ch¸u chªt cho Hán Cao T±)46 m£c áo ngñ bào giä làm Lê Lþi cßÞi voi ra ðánh
nhau v¾i gi£c ð¬ cho gi£c b¡t. Quân gi£c tß· ng Lê Lai là Bình Ð¸nh Vß½ng
giªt ði, r°i yên chí lui quân v« Tây Ðô.
Sau khi kª sách này thành công, Vß½ng thu tàn quân qua ðóng · Lß S½n
(phía Tây châu Quäng Hóa) và cho ngß¾i sang c¥u cÑu Ai Lao. Trong nåm ¤y,
nhi«u ngß¶i Vi®t nhß tri phü Phan Liêu · Ngh® An, Tr¸nh Công ChÑng · Hà
H°ng, Lê Hành, Nguy-n Ð£c · Khoái Châu, Nguy-n Da C¤u, Tr¥n Nhu® ·
Hoàng Giang, Lê Ngã · Thüy Dß½ng cûng n±i lên ch¯ng nhau v¾i quân
Minh.
H°i tháng 10 nåm Canh Tí (1420), Vß½ng ðóng quân · làng Thôi tính
xu¯ng phá gi£c · Tây Ðô thì Lý Bân dçn ðÕi binh ðªn, b¸ ðÕi quân cüa ta
ðánh thua li¬ng xi¬ng · Thi Lang. Vß½ng tiªn ðóng Lµi Giang là mµt vùng
thuµc huy®n C¦m Thüy bên sông Mã và Ba L§m. Gi£c Minh phäi ð£t quân giæ
Nga LÕc và Quan Du ð¬ ð« phòng Tây Ðô.
Tháng mµt nåm Tân SØu (1421), quân Minh không còn dám coi thß¶ng lñc
lßþng cüa Bình Ð¸nh Vß½ng. M¤y vÕn tinh binh cüa tß¾ng Minh là Tr¥n Trí
chuy¬n ðªn Ba L§m h©n cùng quân Lào hai m£t ðành §p lÕi. Quân ta theo
l®nh cüa Vß½ng nhân gi£c · xa kéo ðªn còn möi m®t li«n m· cuµc t¤n công
vào ban ðêm. Gi£c b¸ hÕi m¤t h½n mµt ngàn ngß¶i. Tr¥n Trí tÑc l¡m sáng hôm

Lê Lai chªt thay cho Lê Lþi. Lê Lþi hÑa r¢ng sau này mình chªt thì con cháu phäi cúng
gi² Lê Lai trß¾c. Ngày 22-8 nhu¥n nåm Quý SØu (1435) vua Lê Thái T± m¤t nên ngày 21 là
ngày kÖ ni®m Lê Lai. Sau này có câu: Håm m¯t Lê Lai, håm hai Lê Lþi là vì vi®c này.
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sau xu¤t toàn lñc giao chiªn v¾i quân ta, nhßng b¸ quân ta ðã s¡p sÇn thª
phøc binh và ðánh k¸ch li®t quá phäi thoái lui. Trong lúc này, ba vÕn quân
Lào giä xßng sang giúp quân ta nØa ðêm kéo t¾i. Bình Ð¸nh Vß½ng không ng¶
có sñ d¯i trá nên m¤t mµt tß¾ng là Lê ThÕch b¸ tên cüa gi£c b¡n chªt. Tuy v§y
quân ta vçn giæ væng ðßþc tr§n tuyªn và m÷i cån cÑ, quân Lào phäi rút lui v«.
Nåm sau (Nhâm D¥n 1422) t× ð°n Ba L§m, quân ta tiªn ðánh ð°n Quan
Gia b¸ liên quân Minh-Lào ðánh l¯i gi÷ng kìm không c¥m cñ ðßþc phäi chÕy
v« giæ ð°n Khôi Sách. Gi£c th¡ng thª ðu±i theo bao vây b¯n m£t r¤t nguy
k¸ch. Vß½ng bàn v¾i tß¾ng sî li«u chªt m· mµt ðß¶ng xß½ng máu rút v« Chí
Linh.
Xét ra trß¾c sau Bình Ð¸nh Vß½ng chÕy v« Chí Linh ba l¥n sau nhæng phen
th¤t tr§n. V¾i l¥n thÑ ba này, quân sî hao t±n nhi«u, lß½ng thñc cÕn sÕch. Hai
tháng li«n binh sî phäi ån rau, ån cö, làm th¸t cä ngña, voi, tinh th¥n ki®t qu®.
Ð¬ khôi phøc lÕi nguyên lñc, Vß½ng b¤t ð¡c dî phäi sai Lê Trân xin hòa v¾i
gi£c. Quân Minh ßng thu§n vì xét ðánh không lþi và có ý chiêu dø d¥n.
Vß½ng ðem quân v« Lam S½n, mµt th¶i b÷n Tr¥n Trí, S½n Th÷ thß¶ng cho
ngß¶i ðem biªu Vß½ng trâu ngña, cá m¡m cùng thóc lúa. Vß½ng l¤y vàng bÕc
cho Lê Trân ðem tÕ. Nhßng sau có sñ ng¶ vñc, gi£c giæ Lê Trân lÕi. Vß½ng
ðem quân v« Lß S½n, t× ð¤y ðôi bên tuy®t giao.
Nåm Giáp Thìn quân ðµi ta ðã dß sÑc, lß½ng thñc d°i dào, Thiªu úy Lê
Chích ðßa ra v¤n ð« ðánh Ngh® An ð¬ m· rµng khu vñc và l¤y ch² nß½ng
tña · vùng núi hi¬m tr· cüa ð¸a phß½ng, sau ðó s¨ tiªn ðánh Ðông Ðô.
Vß½ng ð°ng ý li«n cho ðánh ð°n Ða Cang do Lß½ng Nhæ H¯t làm tr¤n thü
(Lß½ng Nhæ H¯t xßa là tß¾ng nhà Tr¥n sau hàng quân Minh). H¯t bö chÕy.
Quân ta ðánh tiªp ð°n Trà Long ði ðªn núi B¯ Li®p thì nghe ðÕi quân cüa
Tr¥n Trí, Phß½ng Chính kéo t¾i. Vß½ng cho quân mai phøc các ð¸a ði¬m
chém ðßþc tß¾ng gi£c là Tr¥n Tùng và 2000 quân ð¸ch, b¡t ðßþc 100 con
ngña. B÷n Tr¥n Trí bö chÕy thì ð°n Trà Long b¸ uy hiªp. Tri phü C¥m Bành
ch¶ vi®n binh không th¤y sau phäi m· cØa ð°n xin hàng.

2- Giai ÐoÕn Tß½i Sáng (M£t Tr§n Mi«n Nam)
B¤y gi¶ Hoàng Phúc ðã v« Tàu, Tr¥n HÕp sang thay nh§n th¤y tình thª
nghiêm tr÷ng li«n tâu v« Minh Ðª. Cho ðªn gi¶ phút ðó quan nhà Minh vçn
coi thß¶ng quân kh· i nghîa nên không thông tin v« B¡c tri«u. Minh Ðª
xu¯ng chiªu qu· trách b÷n Tr¥n Trí ðòi phäi d©p ngay cho xong "quân
ngh¸ch".
Tr¥n Trí phäi huy ðµng toàn bµ thüy løc giao chiªn cùng Vß½ng trên tr§n
tuyªn t× huy®n Hß½ng S½n (Hà Tînh) ðªn mÕn thßþng du Khä Lßu · B¡c
NgÕn sông Lam Giang. — ðây quân ta dùng thª nghi binh. Ban ngày Vß½ng

cho kéo c¶ ðánh tr¯ng, ðêm ð¯t lØa, còn các nëo ðß¶ng quân gi£c tiªn qua
thì có phøc binh ch¶ sÇn. Quân gi£c b¤t ng¶ ði vào tr§n ð¸a b¯n m£t quân ta
ðánh ¤p t¾i. Minh m¤t hai tß¾ng: Chu Ki®t b¸ b¡t và Hoàng Thành b¸ chém.
Tr¥n Trí lui quân và giæ thành Ngh® An. Thành này nåm sau („t T¸ 1425) b¸
quân ta vây trùng trùng ði®p ði®p. Thanh thª cüa Vß½ng lúc b¤y gi¶ l×ng lçy,
ði ðªn ðâu cûng ðßþc nhân dân ðón rß¾c náo nhi®t và ðem trâu bò, thóc gÕo,
cung ð¯n vui vë. Vß½ng nghiêm quân l®nh không cho quân lính phÕm vào tài
sän cüa dân chúng tr× nhæng thÑ gì thuµc v« gi£c Minh. Nhi«u phü, huy®n ra
quy thu§n và xin tình nguy®n ðem quân ðánh thành Ngh® An (tï dø tri phü
Ng÷c Ma là C¥m Quý giæ phü Tr¤n Ð¸nh). Ngh® An lúc b¤y gi¶ là ði¬m chính
cüa cuµc t¤n công cho Nam Quân.
Toàn cõi Ngh® An chÆng bao lâu thuµc v« änh hß· ng cüa Nam Quân, b÷n
Tr¥n Trí c¯ chªt giæ l¤y thành ðþi vi®n binh t¾i. Sau có Lý An · Ðông Quan
ðem quân do ðß¶ng b¬ vào cÑu, h÷p v¾i quân trong thành ð± ra cùng ðánh.
Quân Minh b¸ nhØ ðªn sông Ðµ Gia b¸ quân ta ðánh tan. Tr¥n Trí chÕy thoát
v« Ðông Quan còn Lý An vào ðóng trong thành lÕi b¸ vây nhß trß¾c.
Nguy-n Trãi bàn nên ðem quân ði ðánh các n½i khác còn h½n t§p trung
toàn lñc bao vây thành Ngh® An, vì v§y Vß½ng hÕ l®nh cho Tß Không Ðinh
L- ðem mµt ðÕo binh ra phía B¡c ðánh chiªm Di-n Châu, Tß Ð° Tr¥n
Nguyên Hãn, Thßþng Tß¾ng Lê N², ch¤p l®nh Lê Da B° ðem h½n 1000 quân
t¤n công phía Nam l¤y Tân Bình (Quäng Bình, Quäng Tr¸) Thu§n Hoá (Th×a
Thiên, Quäng Nam).
TÕi Di-n Châu, Ðô Ty cüa gi£c là Trß½ng Hùng t× Ðông Quan kéo 300
chiªc thuy«n lß½ng vào, b¸ Ðinh L- ðón ðánh. Thiên Hµ Tß· ng và 300 quân
tØ tr§n; Hùng bö chÕy ðßþc. Quân ta cß¾p ðßþc các thuy«n lß½ng và ðu±i
gi£c ra t¾i Tây Ðô. Nghe tin Ðinh L- th¡ng, Bình Ð¸nh Vß½ng phái thêm 2000
tinh binh cùng Lê Sát, Lßu Nhân Chú, Lý Tri®n và Bùi B¸ hþp v¾i L- ðánh Tây
Ðô. TÕi ðây gi£c và ta k¸ch chiªn, quân ta chém ðßþc h½n 500 tên và b¡t
ðßþc r¤t nhi«u tù binh. Sau ðó ta vây ch£t Tây Ðô nhß Ngh® An.
ÐÕo quân cüa Tr¥n Nguyên Hãn và Lê N² t¾i sông B¯ Chính thì g£p gi£c.
B÷n Hãn tiªn, dùng ch² hi¬m ð£t phøc binh · m£t sau. Hãn giä thua chÕy.
Tß¾ng gi£c là Nh§m Nång thúc quân ðu±i riªt ðªn ch² có phøc binh thì Hãn
quay lÕi m· cuµc t¤n công các ngä. Gi£c tranh nhau chÕy tr¯n, lån xu¯ng
sông chªt r¤t nhi«u. Giæa lúc này Vß½ng cho Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Vån An dçn
thüy quân và 70 chiªc thuy«n dùng ðß¶ng b¬ vào tång cß¶ng cho ðÕo quân
ðánh Tân Bình. Quân ta ðu±i quân ð¸ch vào t¾i Tân Bình, Thu§n Hóa, thª
mÕnh nhß chë tre, gi£c không sao ch¯ng ðÞ n±i.
Thª là t× Tây Ðô tr· vào Nam, quân ta làm chü, tr× m¤y thành lë të. —
ðây, ta mµ thêm ðßþc m¤y vÕn binh sî næa ð¬ ðßa ra m· m£t tr§n mi«n B¡c.
T× ð¤y quân ta m²i ngày mµt mÕnh, tinh th¥n quân dân lên r¤t cao, các tß¾ng

tôn Vß½ng lên làm "ÐÕi Thiên Hành Hóa" nghîa là thay tr¶i làm vi®c ð¬ tång
thêm uy tín v¾i nhân dân.

3- Cuµc T±ng Phän Công Gi£c Minh (M£t Tr§n Mi«n B¡c)
Ban trinh sát cüa ta lúc này biªt rõ gi£c t§p trung h¥u hªt các ðÕi tß¾ng ·
hai n½i quan tr÷ng là Ngh® An và Ðông Ðô, còn các ð°n äi khác lñc lßþng
cüa gi£c r¤t mong manh. Vß½ng li«n tiªn quân ra B¡c Vi®t l§p mµt tr§n tuyªn
theo ðß¶ng vòng cánh cung ðánh vào các mi«n Thiên Quan, Quäng Oai,
Qu¯c Oai, Gia Hßng, Quy Hóa, Ðà Giang, Tam Ðái, Tuyên Quang là nhæng
cån cÑ giáp Thßþng Du v« hai phía Tây B¡c. Tr§n tuyªn này do Khu M§t ÐÕi
SÑ PhÕm Vån Khäo, Thái Úy Lý Tri®n phø trách ðón vi®n binh cüa gi£c t× Vân
Nam kéo xu¯ng do ðß¶ng thüy hay ðß¶ng bµ.
Mµt tr§n tuyªn thÑ hai kéo t× Khoái Giang, B¡c Giang, LÕng Giang, Thiên
Trß¶ng, Kiªn Xß½ng, Tân Hßng, Ninh Giang do Lßu Nhân Chú và Bùi B¸ ði«u
khi¬n phòng vi®n binh t× LßÞng Quäng tiªn sang và chiªm ðánh mi«n Ðông
Nam Trung Châu xÑ B¡c. Thêm vào lñc lßþng Ðông Nam có Ðinh L- và
Nguy-n Xí cûng ðem mµt ðÕo quân ra tiªp theo ðánh th¯c lên.
TÕi Tây B¡c, Lý Tri®n l¤y ðßþc Qu¯c Oai và Tam Ðoái r°i ðánh xu¯ng
Ðông Quan. Tr¥n Trí ðem quân ra ðóng Ninh Ki«u và ºng Thiên, (theo Tr¥n
Tr÷ng Kim các n½i này ch¡c là vùng huy®n T× Liêm, Thanh Oai, v« quãng
sông Nhu® và sông Ðáy) có l¨ ð¬ tránh sñ uy hiªp và phong töa thành Ðông
Quan nhßng b¸ thua tr§n, phäi rút v« ðóng phía Tây sông Ninh Giang khúc
trên sông Ðáy.
Tháng chín h½n mµt vÕn vi®n binh Vân Nam kéo sang dß¾i quy«n tiªt chª
cüa Vß½ng An Lão. Lý Tri®n bàn v¾i Phan Vån Xäo ðem mµ ngàn quân ðón
ðánh · Tam Giang (Vi®t Trì). Gi£c b¸ giªt và chªt ðu¯i · ðây r¤t nhi«u. Còn
Lý Tri®n và Ð² Bí theo riªt Tr¥n Trí, c¯ ý không cho hai cánh quân m¾i cû
cüa gi£c hþp nh¤t. Tr¥n Trí lÕi bÕi tr§n mµt phen næa, b¸ ðu±i ðªn làng Nhân
Møc m¤t mµt tß¾ng là Lý Vi LÕng và chªt h½n 1.000 binh.
Hai cánh quân cüa ta th¡ng tr§n xong t§p hþp làm mµt, tr· lÕi bao vây
Ðông Quan. Gi£c th¤y thª m²i ngày mµt nguy · ngoài B¡c nên Tr¥n Trí phäi
gØi thß g÷i Phß½ng Chính · Ngh® An ra, g¥n nhß phäi hy sinh m£t tr§n mi«n
Nam ð¬ cÑu l¤y cån bän. Phß½ng Chính ðßþc tin Ðông Quan nguy ng§p li«n
ð¬ Thái Phúc giæ thành Ngh® An, vµi xu¯ng thuy«n theo ðß¶ng b¬ ra B¡c.
T× giai ðoÕn này tr· ði, chiªn thu§t, chiªn lßþc cüa Vi®t quân thay ð±i hÆn
vì lñc lßþng và quân s¯ cüa ta có th¬ d°i dào nhß cüa ð¸ch. TÕi các ð¸a ði¬m
s½n cß¾c dî nhiên ta vçn phäi lþi døng các n½i hi¬m tr· ð¬ phøc binh ðón
gi£c, còn các mi«n ð°ng b¢ng ta m· các tr§n ð¸a chiªn ðÕi quy mô, do thª ta
m¾i bao vây ðßþc gi£c · Ðông Ðô, Tây Ðô và Ngh® An là các cån cÑ quan

tr÷ng và mÕnh m¨ nh¤t cüa ð¯i phß½ng. Lß½ng thñc cûng sung mãn vì bóng
c¶ "ÐÕi Thiên Hành Hóa" t¾i ðâu nhân dân các mi«n quê tñ ý hþp nhau cung
ð¯n trâu bò, rßþu th¸t, v×a ð¬ quân ðµi dùng, v×a ð¬ khao thß· ng các tr§n
ðÕi th¡ng. Th§t bõ lúc có l¥n hai tháng phäi ðào cü ráy, c¡t mång v¥u và giªt
voi, ngña ð¬ nuôi s¯ng nhau trong nhæng ngày ðen t¯i · Chí Linh.
Phß½ng Chính v×a xu¯ng thuy«n ra B¡c thì Vß½ng cho Lê Ngân, Lê Vån
An, Lê Bôi, Lê Th§n, Lê Vån Linh, · lÕi tiªp tøc vây ch£t thành Ngh® An, còn
ngài ðem quân theo ðß¶ng bµ ðu±i c¤p Phß½ng Chính. Ra ðªn Thanh Hóa,
ngài cho ðánh Tây Ðô nhßng gi£c c¯ thü nên ðánh không ðßþc, quân ta ðªn
ðóng · Lµi Giang.

4- Tr§n Tuy Ðµng
Tháng 11, Minh Ðª phái Chinh Di tß¾ng quân Vß½ng Thông và Tham
tß¾ng Mã Anh ðem 5 vÕn quân sang cÑu Ðông Quan. Tr¥n Trí và Phß½ng
Chính b¸ lµt hªt chÑc tß¾c, ð£t dß¾i quy«n sØ døng cüa các tß¾ng m¾i. T¾i
n½i, Vß½ng Thông t§p h÷p cä quân cû và m¾i ðßþc 10 vÕn, cùng ta quyªt
chiªn mµt tr§n l¾n.
Tr§n thª cüa quân Minh li«n s¡p ð£t nhß sau:
a) Vß½ng Thông dàn quân · bªn C± S· (thuµc huy®n ThÕch Th¤t, phü
Qu¯c Oai S½n Tây).
b) Phß½ng Chính ðóng · Sa Thôi (thuµc huy®n T× Liêm)
c) Mã KÏ ðóng · Thanh Oai (bên b¶ Nhu® Giang). Các d°n äi ð£t liên tiªp
nhau dài h½n 10 d£m ð¬ ti®n vi®c th¯ng nh¤t hi®u l®nh và tß½ng trþ.
Bên ta, Lý Tri®n và Ð² Bí ðem quân và voi ðªn Ninh Ki«u phøc · C± Lãm
nhØ Mã KÏ t¾i. Mã KÏ ðªn c¥u Tam La ch² giáp gi¾i huy®n Thanh Oai và T×
Liêm thì b¸ phøc binh cüa ta ðánh, nhi«u kë phäi chÕy xu¯ng ð°ng l¥y và b¸
chém t¾i h½n 1000 ngß¶i. Quân ta ðu±i theo t¾i làng Nhân Møc b¡t ðßþc
500 tên, riêng Mã KÏ mµt ngß¶i mµt ngña tr¯n thoát.
Lý Tri®n th×a th¡ng ðánh luôn t¾i cÑ ði¬m cüa Phß½ng Chính. Phß½ng
Chính th¤y Mã KÏ bÕi cûng không dám ch¯ng v¾i quân ta cùng Mã KÏ v« hþp
v¾i Vß½ng Thông vçn ðóng nguyên v©n · bªn C± S· . TÕi ðây, ðÕi quân cüa
Vß½ng Thông s¡p ð£t kª phøc binh ch¶ quân ta ðªn t¤n công. Quä nhiên Lý
Tri®n t¾i. Quân Minh giä thua nhØ quân Vi®t ðªn thª tr§n có c¡m chông s¡t
cüa h÷. TÕi ðây, voi b¸ chông không tiªn lên ðßþc, quân mai phøc cüa gi£c
ð± ra, Lý Tri®n thua chÕy v« giæ Cao Bµ (huy®n Thanh Trì) và g÷i quân cüa
Ðinh L- và Nguy-n Xí ðªn. Ngay ðêm ¤y, 2000 vi®n quân và 2 con voi ðªn
hþp v¾i quân Lý Tri®n chia ra phøc · Tuy Ðµng thuµc huy®n MÛ Lß½ng và
Chúc Ðµng thuµc huy®n Chß½ng ÐÑc, phía Ðông sông Ðáy ch² ngã ba thá.

— ðây, ta b¡t ðßþc do thám cüa gi£c, biªt Vß½ng Thông ðã chuy¬n lñc lßþng
ðªn Ninh Ki«u và có mµt ðÕo quân ðang lén ðánh vào m£t sau quân Lý Tri®n.
H÷ chï ch¶ có tiªng súng hi®u là hai bên ðánh l¯i g÷ng kìm vào quân ta.
Biªt ðßþc mßu gi£c, bên ta ð¸nh luôn kª hoÕch và phân ph¯i lñc lßþng
theo chiªn lßþc l×a gi£c vào tròng. Ðinh L- cho ngß¶i b¡n súng, quân gi£c
li«n tiªn vào chiªn trß¶ng Tuy Ðµng. — ðây, tr¶i ðang mßa ðß¶ng l¥y lµi.
Quân ta b¯n m£t ðánh §p lÕi. Thßþng thß Tr¥n HÕp và nµi quan Lý Lß½ng b¸
chém. Quân Minh xéo lên nhau và nhäy cä xu¯ng sông ngh¨n cä dòng nß¾c.
Gi£c chªt · ðây t¾i 5 vÕn ngß¶i và b¸ b¡t s¯ng h½n mµt vÕn cùng r¤t nhi«u
khí gi¾i, ð° ðÕc. Tr§n Tuy Ðµng ðáng k¬ là mµt tr§n l¾n nh¤t t× ngày có cuµc
chiªn tranh giäi phóng. Tr§n này xäy ra h°i tháng 10 nåm Bính Ng÷ (1426).
Xét v« quân s¯ cüa ðôi bên trong tr§n Tuy Ðµng, ta th¤y có ði«u ðáng hoài
nghi. Nói r¢ng quân Vß½ng Thông chªt t¾i 5 vÕn và b¸ b¡t h½n 1 vÕn mà quân
cüa Ðinh L-, Lý Tri®n chï m¤y nghìn mà th¡ng ðßþc nhß thª có khác nào l¤y
tay xua ðám ru°i nh£ng. Quân Minh ðâu lÕi hèn quá nhß v§y! Con sông Ðáy
v« hÕt Chß½ng MÛ là con sông nhö dçu có ng§p xác chªt cûng chÆng chÑa
ðñng t¾i 5 vÕn ngß¶i trên mµt khúc, vì chiªn trß¶ng Tuy Ðµng chï loanh
quanh trong khu vñc huy®n Chß½ng MÛ. C± sØ cüa ta (Vi®t sØ) ¡t có ði«u
thiên v¸ mà nói ngoa nhß v§y. Ðã ðành r¢ng trong tr§n này có ðÕi tß¾ng xu¤t
binh và là mµt tr§n mà ð¸ch quân mu¯n gây dñng lÕi uy thª. Sñ thñc, ta chï
nên nghî r¢ng tr§n Tuy Ðµng là mµt tr§n l¾n, quân s¯ cüa gi£c nhi«u h½n
quân ta g¤p nåm, bäy mà thôi và gi£c ðã ðÕi bÕi nên sau ðó phäi rút cä vào
thành Ðông Quan.

5- Vi®t Quân Phong Töa Ðông Ðô
Bình Ð¸nh Vß½ng ðang ðóng · Lµi Giang (Thanh Hóa) thì ðßþc tin m£t
tr§n mi«n B¡c cüa ta th¡ng thª. Xét c¥n giäi quyªt m£t tr§n này ð¬ kªt li-u
chiªn tranh, vì lñc lßþng cüa ð¸ch mß¶i ph¥n ðã suy nhßþc t¾i sáu bäy và ta
ðã thu phøc ðßþc g¥n hªt các ð¤t ðai trong nß¾c, Vß½ng li«n tiªn ðÕi quân ra
B¡c.
T¾i n½i, vi®c phân ph¯i quân ðµi thüy bµ ðßþc d- dàng vì ð¸ch ðã rút hªt
binh ðµi vào thành Ðông Quan.
Bùi B¸ ðem mµt vÕn bµ binh bí m§t ðóng · Tây Dß½ng Ki«u (?). Quân cüa
Vß½ng hÕ trÕi ngay · g¥n thành Ðông Quan. Thüy quân cüa gi£c tan rã, các
chiªn thuy«n t× Hát Giang thu§n giòng sông Nh¸ t¾i ðóng · bªn Ðông Bµ
Ð¥u.
T× khi Bình Ð¸nh Vß½ng có m£t tÕi tr§n tuyªn B¡c Vi®t, nhân tài hào ki®t ra
ðón chào và nô nÑc theo ði ðánh gi£c, Vß½ng tùy theo khä nång cüa m÷i
ngß¶i mà giao phó trách nhi®m.

B¤y gi¶ các tß¾ng Minh · n½i xa th¤y Ðông Ðô lâm vào cänh c½ nguy và
n«n ðô hµ cüa h÷ không có tß½ng lai nên nhi«u kë chán nän m· cØa thành
xin quy phøc theo l¶i chiêu hàng cüa Nguy-n Trãi. Bình Ð¸nh Vß½ng xét có
th¬ l§p ðßþc gu°ng máy chính quy«n ð¬ tång cß¶ng tinh th¥n chiªn ð¤u và
lòng tin c§y cüa nhân dân trong giai ðoÕn chót, nên chia ngay B¡c Vi®t ra làm
b¯n ðÕo:
1) Tây ðÕo g°m tr¤n Tam Giang, Tuyên Quang, Hßng Hóa.
2) Ðông ðÕo g°m tr¤n Thßþng H°ng, HÕ H°ng, Thßþng Sách, HÕ Sách, và
lµ An Bang.
3) B¡c ðÕo g°m tr¤n B¡c Giang và Thái Nguyên.
4) Nam ðÕo g°m Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hßng, Kiªn Xß½ng, Thiên
Trß¶ng.
Ð¯i v¾i Vß½ng Thông và các tß¾ng lînh trong thành Ðông Ðô, Bình Ð¸nh
Vß½ng cùng quan Hàn Lâm Th×a Chï Nguy-n Trãi xét h÷ ðß¶ng ðß¶ng là
nhæng quân nhân có tên tu±i cüa B¡c tri«u, không th¬ dùng t× l®nh chiêu
hàng, mà c¥n bàn cuµc giäng hòa b¢ng l¶i thß khéo léo, m«m möng ð¬ giæ
th¬ di®n cho h÷ rút v« nß¾c là h½n, khöi kéo dài chiªn tranh và b¾t sñ hao
t±n tài sän, tính mÕng nhân dân. Nguy-n Trãi li«n viªt thß cho Vß½ng Thông,
cß½ng nhu ðü gi÷ng, c· i buµc ðü các l¨. Có khi h÷ Nguy-n không t× mi®ng
c÷p vào thành Ðông Quan và nhi«u thành khác, l¤y l¨ lþi hÕi chiêu dø các
tß¾ng cüa ð¸ch.
Thái ðµ cüa Vß½ng Thông và ð°ng b÷n thª nào?
Bên trong, các tß¾ng lînh Minh t× Vß½ng Thông, S½n Th÷ tr· xu¯ng ð«u
nh§n th¤y tình thª lúc này cüa h÷ là tuy®t v÷ng, cûng mu¯n có cuµc bãi binh
nhßng lÕi th¡c m¡c v« cái nhøc chiªn bÕi. R°i sau h÷ cûng thu§n vi®c giäng
hòa và løc t¶ chiªu cüa vua Minh niên hi®u Vînh LÕc (1407), nói v« vi®c khôi
phøc h÷ Tr¥n ð¬ cùng h÷ Vß½ng lo li®u cuµc ðình chiªn. B¤y gi¶, có ngß¶i
tên là H° Ông xßng là cháu ba ð¶i cüa vua Ngh® Tông, tr¯n · Ng÷c Ma,
Vß½ng cho ðón v« ð±i tên là Tr¥n Cao, l§p lên làm vua, Vß½ng xßng là V®
Qu¯c Công. Sau ðó, Vß½ng làm s¾ lên Minh Ðª xin tôn l§p Tr¥n Cao làm
Qu¯c Vß½ng nß¾c Nam và ðính ß¾c v¾i Vß½ng Thông g÷i quân các n½i v«
h÷p · Ðông Ðô ð¬ sØa soÕn vi®c h°i hß½ng. Công chuy®n nhß¶ng nhß ±n
thöa thì b÷n Vi®t gian phän ð¯i. Chúng khéo nh¡c chuy®n bãi chiªn xßa kia
giæa binh ðµi nhà Nguyên v¾i các tß¾ng nhà Tr¥n ðã xäy ra mµt vi®c thiªu
thành thñc khi Ô Mã Nhi v« Tàu, Hßng ÐÕo Vß½ng cho gia nhân ng¥m ðøc
thuy«n khiªn Ô Mã Nhi phäi bö mÕng trên BÕch Ð¢ng Giang. B÷n Vß½ng
Thông b¤y gi¶ ðang b¸ khüng hoäng tinh th¥n li«n nghe b÷n h÷ (Tr¥n Phong,
Lß½ng Nhæ H¯t...) S· dî m¤y kë Vi®t gian ðó phá cuµc giäng hòa b· i chúng
không nhæng sþ m¤t ð¸a v¸ lÕi còn lo nguy ðªn tính mÕng cüa chúng cùng vþ

con. Vß½ng Thông vì thª sinh ra gian d¯i, bên ngoài m«m möng v¾i Bình
Ð¸nh Vß½ng, bên trong ng¥m sai ngß¶i v« Tàu xin vi®n quân cüa Minh tri«u
v×a c¥u cÑu cä C¯ Hßng Tô, tr¤n thü Quäng Tây. H°i tháng 6 nåm Ðinh T¸
(1427), ðÕo quân Quäng Tây t¾i cØa äi Pha Lûy (có l¨ thuµc LÕng S½n) b¸ các
tß¾ng cüa ta là Lê Lßu, Lê Bôi ðánh tan khiªn h÷ Vß½ng ðành thúc thü ch¶
vi®n binh chính thÑc.
Trong giai ðoÕn này, Vi®t quân kh¡p m÷i n½i ð«u giæ thª công và quân
Minh giæ thª thü vì không ðü tinh th¥n m· các tr§n ðÕi quy mô næa. Bình
Ð¸nh Vß½ng v×a ðánh v×a tung h¸ch ði kh¡p n½i ð¬ chiêu hàng nhæng tr¤n
thành còn ðang n¢m trong tình thª ch¶ ðþi. Ð¥u nåm Ðinh T¸ (1427), b÷n
Thái Phúc và Tiªt Tø giæ thành Ngh® An và Di-n Châu m· cØa xin hàng.
Bình Ð¸nh Vß½ng tiªn ðóng ðÕi bän doanh · B° Ð«, mµt cån cÑ · phía
B¡c sông Nh¸ ð¬ chï huy vi®c công phá thành Ðông Quan. Tr¸nh Khä ðánh
cØa Ðông, Ðinh L- ðánh cØa Nam, Lê Cúc ðánh cØa Tây, Lý Tri®n phá cØa
B¡c.
Trong lúc quân Minh suy nhßþc, ta m¤t hai ðÕi tß¾ng vì khinh ð¸ch. Lý
Tri®n giæ T× Liêm không ð« phòng c¦n th§n b¸ quân cüa Phß½ng Chính ðánh
lén tØ tr§n. Ðinh L-, Nguy-n Xí ðóng · Tây Phù Li®t (Thanh Trì) mang 500
quân tiªp vi®n cho lñc lßþng Lê Nguy-n b¸ quân Vß½ng Thông bao vây · MÛ
Ðµng, thuµc Hoàng Mai. Hai tß¾ng b¸ b¡t. Riêng Nguy-n Xí tr¯n thoát, còn
Ðinh L- b¸ giªt.
Mµt m£t vây ðánh ráo riªt thành Ðông Quan, mµt m£t Vß½ng thiªt quân
lu§t ð¬ giæ tr§t tñ trong quân dân nhß sau:
- C¤m tä ðÕo (chuy®n ma quÖ ð¬ l×a d¯i dân chúng).
- Nhæng dân b¸ loÕn ly phäi siêu tán ðßþc tr· v« nguyên quán làm ån nhß
cû.
- Vþ con và thân nhân cüa nhæng ai làm vi®c v¾i gi£c ðßþc phép l¤y ti«n
ð¬ chuµc tµi.
- Tù binh ðßþc ðßa v« Thiên Trß¶ng, Lý Nhân, Kiªn Xß½ng, Tân Hßng,
nuôi n¤ng tØ tª.
Ð¯i v¾i dân thì nhß v§y, còn ð¯i v¾i các ph¥n tØ cüa chính quy«n có ba
ði«u rån này:
- C¤m l×ng kh×ng
- C¤m khi mÕn
- C¤m gian dâm

Các tß¾ng sî phäi theo 10 ði«u quân kÖ dß¾i ðây:
1) Trong quân không ðßþc làm ði«u huyên náo.
2) Tránh nhæng tin ð°n nhäm làm hoang mang lòng ngß¶i.
3) Lâm tr§n th¤y c¶ ph¤t, tr¯ng giøc thì phäi tiªn.
4) Th¤y kéo c¶ d×ng quân thì ng×ng bß¾c.
5) Nghe chiêng ðánh h°i quân thì phäi lui.
6) Giæ nghiêm hàng ngû.
7) Phäi lo vi®c quân trß¾c vi®c gia ðình.
8) C¤m ån c¡p h¯i lµ cüa dân ðinh phäi ði lính và làm s± sách m§p m¶.
9) Phäi công b¢ng trong vi®c xét công trÕng binh ðµi.
10) Tránh vi®c gian dâm, trµm c¡p.
Tß¾ng sî nào phÕm vào mµt trong 10 ði«u rån này cûng ðü b¸ tµi chém.
Nh¶ có quân l®nh nghiêm ng£t nhß v§y nên dân chúng r¤t có cäm tình v¾i
quân kháng chiªn và nhi®t li®t tham gia cuµc tranh ð¤u.

6- Tr§n Chi Lång
Tin Vß½ng Thông thua tr§n Tuy Ðµng, Tr¥n HÕp bö mÕng, ðÕi quân hao
t±n r¤t nhi«u ðã ch¤n ðµng cä tri«u Minh. Vua Minh li«n phái Chinh Lñ phó
tß¾ng quân An Vi-n H¥u Li-u Thång, Tham Tß¾ng Bäo Ð¸nh Bá Lß½ng Minh,
Ðô Ð¯c Thôi Tø, Binh Bµ Thßþng Thß Lý Khánh, Công Bµ Thßþng Thß
Hoàng Phúc, Th± Quan Hæu B¯ Chính sÑ Quäng Tây tiªn vào Vi®t Nam. Mµt
ðÕo khác do Chinh Nam tß¾ng quân kiêm Qu¯c Công Mµc ThÕnh, Tham
Tß¾ng Hßng An Bá T× HÕnh, Tân Ninh Bá Ðàm Trung ði«u ðµng g°m 5 vÕn
lính và 1 vÕn con ngña ð°ng th¶i sang tiªp vi®n cho lñc lßþng cüa Vß½ng
Thông ðang b¸ vây hãm · Ðông Ðô. Quân Li-u Thång tràn vào cØa Pha Lûy
(Nam Quan), quân Mµc ThÕnh vßþt qua cØa Lê Hoa, tß½ng truy«n thuµc
Tuyên Quang.
Tin vi®n binh ðªn ðã ðßþc mang ra thäo lu§n r¤t sôi n±i.
Trái v¾i ý kiªn cüa nhi«u tß¾ng lînh, Bình Ð¸nh Vß½ng cho r¢ng nhân d¸p
này ðem hªt sÑc mÕnh ð¬ l¤y Ðông Ðô là hÕ sách mà ðánh tan quân cÑu vi®n
ðßþc thì t¤t nhiên Ðông Ðô không ðánh cûng phäi hàng. Nhß v§y là b¡n mµt
mûi tên ðßþc hai con chim.
Vi®c này ðßþc m÷i ngß¶i hoan nghênh, Vß½ng li«n hÕ l®nh cho dân chúng
các vùng LÕng Giang, B¡c Giang, Tam Ðái, Tuyên Quang, Tuy Hóa tän cß, áp
døng kª thanh dã (vß¶n không nhà tr¯ng). Các cÑ ði¬m ðßþc s¡p ð£t kÛ càng

ð¬ ðþi vi®n quân cüa ð¯i phß½ng, và quân gi£c ðªn thì ðánh ngay, b· i chúng
vßþt d£m trong ít ngày t¾i n½i phäi m®t nh÷c, quân ta ðßþc nhàn nhã sung
sÑc t¤t có hy v÷ng chiªn th¡ng d- dàng.
Lê Sát, Lßu Nhân Chú, Lê Linh, Lê Thø lînh 1 vÕn tinh binh và 5 con voi
phøc · äi Chi Lång ch¶ quân Li-u Thång, PhÕm Vån Xäo, Lê Khä, Lê Trung,
Lê Lý chia quân các n½i ch£n gi£c.
Tß¾ng giæ äi Nam Quan (Phá Lûy) là Lê Lñu (V.N. SØ Lßþc chép là Tr¥n
Lñu) th¤y gi£c v×a ðông v×a mÕnh tñ lßþng không ch¯ng n±i rút v« Ai Lßu.
Gi£c tiªn ðánh Ai Lßu, Lê Lñu rút v« Chi Lång. Gi£c tiªn ðánh Chi Lång thì
g£p phøc binh cüa ta. Lê Lñu ra khiêu chiªn nhØ gi£c ðu±i theo. Nghe tiªng
pháo hi®u n±, biªt Li-u Thång và quân bän bµ ðã vào ðúng tr§n thª, các
tß¾ng Lê Sát, Lßu Nhân Chú hô quân mai phøc b± vây ch£t ch¨. Gi£c hoäng
h¯t chen nhau, d¥y xéo nhau mà chªt, Li-u Thång cùng 100 quân kÜ chÕy
ðªn ch² bùn l¥y thì không tiªn ðßþc næa, b¸ chém · núi Mã Yên. Tr§n này
kh· i t× ngày 18 tháng 9 ðªn ngày 20 thì kªt li-u, chü tß¾ng chªt cùng h½n
mµt vÕn binh sî. ÐÕo quân tiªp Ñng ba vÕn ngß¶i cüa Lê Lý v×a k¸p ðªn, nhân
cái ðà th¡ng tr§n ùa vây ðánh quân Minh chém ðßþc Lß½ng Minh ngày 25. Lý
Khánh lâm bß¾c nguy k¸ch ba hôm sau cûng tñ sát trong ðám loÕn quân. Còn
lÕi Hoàng Phúc, Thôi Tø, ðem tàn quân chÕy v« thành Xß½ng Giang (thành
này xây · xã Th÷ Xß½ng phü LÕng Giang). NØa ðß¶ng h÷ b¸ quân Lê Sát ðu±i
k¸p ðánh cho t½i b¶i. Thôi Tø li«u chªt chÕy ðßþc t¾i thành Xß½ng Giang thì
thành này ðã treo c¶ Vi®t quân. Chiªm ðßþc thành này là tß¾ng Tr¥n Nguyên
Hãn. Thôi Tø ðành phäi rút lui ra ngoài ð°ng l§p trÕi và ð¡p lûy ð¬ ch¯ng giæ.
Lúc này tr¶i mßa bão, gi£c không tiªn ðßþc. Ðêm t¯i Thôi Tø cho b¡n súng
làm hi®u ð¬ quân trong hai thành Ðông Quan và Chí Linh t¾i cÑu, không biªt
hai n½i này cûng ðang lâm nguy. Bình Ð¸nh Vß½ng chia quân ch£n hªt các
ð¸a ði¬m thüy bµ t× cØa äi Mã Yên, Chi Lång và Pha Lûy. Tr¥n Nguyên Hãn
ðßþc ð£c üy ch©n ðß¶ng v§n lß½ng cüa gi£c. Thôi Tø, Hoàng Thúc biªt tiªn
thoái ð«u không có l¯i, xin hòa nhßng ng¥m di binh ðªn thành Chí Linh.
Vß½ng biªt mßu gian, cho Lê Vån, Lê Ý xông vào chém ðßþc hàng vÕn thü
c¤p, b¡t s¯ng ðßþc Thôi Tø và Hoàng Phúc cùng r¤t nhi«u tù binh. Thª là ðÕo
quân Li-u Thång chßa vào t¾i mi«n ð°ng b¢ng B¡c Vi®t ðã b¸ cái cänh trúc
chë ngói tan vô cùng bi ðát.
Mµc ThÕnh ðem quân ðªn cØa Lê Hoa g£p các tß¾ng PhÕm Vån Xäo, Lê
Khä. Theo m§t l®nh cüa Vß½ng, các tß¾ng b¯ trí quân mai phøc nhßng không
ðßþc vµi giao chiªn vì Mµc ThÕnh là mµt lão tß¾ng có kinh nghi®m chiªn
trß¶ng, không hành quân mµt cách x¯c n±i hÆn còn ch¶ xem sñ thành bÕi
cüa Li-u Thång r°i m¾i hành ðµng. Khi di®t ðßþc ðÕo quân cüa Li-u Thång,
vß½ng cho dçn mµt viên chï huy, ba viên Thiên Hµ trong s¯ tù binh cùng s¡c
thß ¤n tín cüa Li-u Thång ðßa ðªn hành doanh cüa Mµc ThÕnh. Ðßþc rõ sñ

th§t, Mµc ThÕnh hªt sÑc kinh hoàng bö chÕy, b¸ các tß¾ng Xäo, Khä ðu±i
ðánh và cûng phá tan n¯t ðÕo quân này · ngòi Lînh Thüy. H½n mµt vÕn quân
Minh b¸ giªt ngoài nhæng kë b¸ ngã xu¯ng khe ngòi bö mÕng không sao k¬
xiªt. Mµc ThÕnh mµt ngß¶i mµt ngña tr¯n thoát.

7- Quân Minh Xin Hòa Giäi
T¾i giai ðoÕn này vi®n quân cüa Minh tri«u b¸ ðÕi bÕi, tinh th¥n cüa ð¯i
phß½ng · nhi«u tr¤n thành xa xu¯ng r¤t mÕnh. Nhi«u tß¾ng lînh Minh xin
quy phøc, chï còn 5 thành: Tây Ðô, C± Lµng (n«n cû cüa thành này còn ·
làng Bình Cách, huy®n Ý Yên, tïnh Nam Ð¸nh), Ðông Quan và Chí Linh vçn
chßa xao xuyªn l¡m.
Ðáng l¨ quân ta t±ng t¤n công các thành ðó trong lúc quân dân cüa chúng
ta ðang th×a hång hái, Bình Ð¸nh Vß½ng sai viên Thông Sñ Ð£ng Hiªu Lµc
dçn Thôi Tø, Hoàng Phúc và mµt s¯ tù binh cùng quä ¤n song h± và c¶ kiªm,
s± sách ðßa vào thành Ðông Quan. Trß¾c ðây b÷n Vß½ng Thông th¤y quân ta
phô nhæng khí gi¾i b¡t ðßþc trong lúc hÕ thành Xß½ng Giang và tuy nghe
th¤y vi®n quân thua to nhßng vçn còn phân vân, nay ðßþc th¤y hi¬n nhiên
tình trÕng cüa Hoàng Phúc, Thôi Tø thì tuy®t v÷ng và hoäng sþ hªt sÑc. Bên
ngoài chúng th¤y Vi®t quân dñng ð°n th¡p lûy dñ ð¸nh công phá, lÕi càng
m¤t m§t.
Mßu thu§t này ðÕt ðßþc ðúng kªt quä mong mu¯n là ðánh mµt ðòn n£ng
vào tâm lý ð¸ch giæa lúc h÷ ðang khüng hoäng tinh th¥n. Biªt tình thª hoàn
toàn ð± vÞ, Vß½ng Thông, S½n Th÷ cØ phái viên là Thiên Hµ h÷ HÕ ðªn ðÕi
bän doanh cüa Bình Ð¸nh Vß½ng ð« ngh¸ thành thñc c¥u hòa và xin m·
ðß¶ng cho chúng lui binh v« nß¾c.
Tß¾ng sî và nhân dân không tán thành cuµc hòa giäi vì lòng ngß¶i còn
cåm gi§n sñ tàn bÕo trß¾c ðây cüa gi£c Minh.
Dß lu§n còn ðang phân vân, Nguy-n Trãi bàn:
- Gi£c Minh tàn bÕo nhân d¸p này giªt hªt chúng ði là phäi, nhßng phäi
nghî nß¾c mình là nß¾c nhö, nß¾c chúng l¾n g¤p m¤y chøc l¥n thì xung ðµt
v¾i chúng chï là sñ b¤t ð¡c dî. Nªu m¯i thù ngày mµt thêm sâu, gi£c m¤t th¬
di®n lÕi kéo binh sang næa thì cuµc chiªn tranh biªt bao gi¶ m¾i dÑt ðßþc.
Sao b¢ng ch¤p thu§n cuµc hòa hiªu ð¬ tÕo phúc cho sinh linh hai nß¾c. Thä
Vß½ng Thông và ð°ng b÷n v«, hÆn chúng không còn lòng nào tr· sang næa.
Xem nhß bài bi¬u d¤u trong thöi sáp cüa y gØi v« Minh tri«u có câu: "Xin thôi
ð×ng vì miªng ð¤t hëo lánh mµt phß½ng mà làm nh÷c nh¢n quân lính ði xa
muôn d£m. Bây gi¶ mu¯n ðánh lÕi phäi huy ðµng ðÕi quân nhß bu±i ra ði,
ðÕi tß¾ng phäi sáu bäy ngß¶i vào hÕng Trß½ng Phø. Nhßng dù l¤y lÕi ðßþc thì
sñ giæ sau này cûng vçn khó lòng..."

Vß½ng g§t ð¥u khen phäi, nói:
"Phøc thù báo oán là cái thß¶ng tình cüa m÷i ngß¶i, nhßng bän tâm ngß¶i
nhân không mu¯n có vi®c giªt ngß¶i bao gi¶, hu¯ng h° ngß¶i ta ðã hàng mà
giªt thì không hay. Thöa cái gi§n mµt lúc mà ðeo cái tiªng muôn ð¶i giªt kë
ð¥u hàng, sao b¢ng cho muôn vÕn ngß¶i cùng s¯ng ð¬ tránh cuµc chiªn tranh
cho ð¶i sau, lÕi còn ðßþc tiªng th½m lßu truy«n sØ xanh mãi mãi..."
Qua câu nói trên ðây cüa Bình Ð¸nh Vß½ng Lê Lþi, ta th¤y r¢ng ngß¶i xßa
cûng quan ni®m giªt kë ðã hÕ khí gi¾i là nhö m÷n, t¥m thß¶ng, ð¯i v¾i ðÕo
ðÑc còn là ði«u b¤t nhân næa. Ngoài ra, các nhà chính tr¸ thu· ðó cûng ðã rõ
sÑc mình sÑc ngß¶i, nên trß¾c ð¶i b¤y gi¶ cho t¾i sau này, ti«n nhân ta luôn
luôn có thái ðµ dè d£t, khiêm nhßþng m²i khi ðu±i xong kë thù. Thái ðµ này
quä là khôn ngoan l¡m v§y.
Sau vi®c bàn lu§n này, Vß½ng cho l§p ðàn th« · phía Nam thành Ðông
Quan h©n ðªn tháng chÕp thì quân Minh phäi v« nß¾c. Còn v¾i dân chúng,
Vß½ng tuyên l¶i cáo dø cho biªt chiªn tranh ðã kªt li-u và n«n ðµc l§p cüa
nß¾c ta ðã khôi phøc xong.
Các tß¾ng lînh Minh còn lÕi · các thành khi ¤y là:
TÕi Ðông Quan có Vß½ng Thông, Mã Anh, Lý An, Tr¥n Trí, S½n Th÷, Mã
KÏ, Phß½ng Chính. TÕi Tây Ðô có Hà Trung. TÕi Chí Linh có Cao Tß¶ng.
H÷ phäi nµp lÕi cho quân ta b÷n ngß¶i Nam lînh quan chÑc cüa nhà Minh
cùng nhæng binh dân b¡t hiªp phäi theo. Chúng ta sØa ðß¶ng xá, c¤p phát
thuy«n bè cho b÷n h÷ tùy ti®n hai ðß¶ng thüy bµ ð¬ h°i hß½ng.
S¯ tù binh cùng hàng binh và vþ con cüa chúng có t¾i 10 vÕn ngß¶i cûng
ðßþc trao trä cho h÷. Xem con s¯ này, ta phäi rùng mình v« cái nÕn ån bám,
cái nÕn ðøc khoét cüa b÷n gi£c Minh và thê tØ, thân nhân cüa chúng trong
mß¶i nåm c¡m sào trên ð¤t nß¾c ta.
Theo Trúc Khê trong cu¯n "Nguy-n Trãi", s¯ ngß¶i Tàu v×a quân v×a dân
ðßþc h°i hß½ng là 30 vÕn. Theo Tr¥n Tr÷ng Kim, Bình Ð¸nh Vß½ng giao cho
Mã Anh 2 vÕn tù binh và cho Phß½ng Chính, Hoàng Phúc, S½n Th÷ 500 chiªc
thuy«n cùng lß½ng thäo ð¥y ðü ð¬ tr· v« b¢ng thüy ðÕo, Vß½ng Thông lînh
bµ binh ði sau và ðßþc ti-n bi®t r¤t h§u.
Theo sñ suy cÑu cüa chúng tôi, con s¯ cüa hai ông ðßa ra có l¨ không sát
sñ thñc. S¯ tù binh và hàng binh có th¬ t¾i hai ba vÕn, tàn quân trong tay
Vß½ng Thông ít nh¤t cûng còn mµt hai vÕn, quân cüa b÷n Hoàng Phúc, Thôi
Tø mang sang nß¾c ta chuyªn cu¯i cùng d¥u b¸ chªt nhi«u cûng còn vài vÕn,
cµng v¾i các viên chÑc hành chính và vþ con cüa h÷ · ngót 500 nha môn và
nhân dân theo chúng sang bên này làm ån ho£c báo hÕi phäi trên 10 vÕn. V§y
theo con s¯ cüa Trúc Khê e quá sñ th§t, cüa Tr¥n Tr÷ng Kim thì ít quá. CÑ

xem trong th¶i Tây thuµc, ki«u dân Pháp k¬ cä binh ðµi thß¶ng trú th¶i bình
còn t¾i 50 ngàn. V¾i b÷n ngß¶i Minh trong th¶i chiªn tranh và do sñ g¥n gûi
hai nß¾c Vi®t Hoa, con s¯ có th¬ lên t¾i g¤p ðôi, g¤p ba.

8- Vi®c C¥u Phong
V« vi®c c¥u phong, các nhà lãnh ðÕo thu· ðó, nhß trên ðã nói, ðã c¯ tránh
sñ th¤t th¬ di®n cho Minh tri«u nên ðã ðßa Tr¥n Cao ra làm bung xung cho
hþp v¾i tinh th¥n t¶ chiªu cüa vua Minh niên hi®u Vînh LÕc (1407). Minh
Tuyên Tông, do l¶i báo cáo cüa b÷n quan lÕi và tß¾ng tá · An Nam v«, cûng
hi¬u rõ ð¸a v¸ cüa Tr¥n Cao chï là mµt bù nhìn, nhßng vì th¤t tr§n và cûng
thi®t hÕi quá nhi«u binh mã nên ðành ch¤p thu§n vi®c c¥u phong cho êm
chuy®n, nh¤t là qu¥n th¥n ð«u tán thành cuµc bãi chiªn v¾i phß½ng Nam.
L- Bµ Th¸ Lang là Lý KÏ sang tuyên chiªu phong Tr¥n Cao làm An Nam
Qu¯c Vß½ng và bãi tòa B¯ Chính.
Tháng chÕp nåm Ðinh T¸, b÷n Vß½ng Thông th¤t th¬u v« ðªn Long Châu.
Th¤y tình trÕng cüa binh tß¾ng không sao g¡ng gßþng ðßþc næa, Minh Ðª
ðành ban s¡c dø trä nß¾c An Nam và khuyên giæ theo l® tri«u c¯ng khoäng
nåm H°ng Vû47 xßa.
V« phß½ng di®n tài li®u, chúng tôi th¤y c¥n chép bài chiªu xin c¥u phong,
ðÕi lßþc nhß sau:
"Khi vua Thái T± Cao Hoàng Ðª m¾i lên ngôi, t± tiên tôi là Nh§t Khuê vào
tri«u c¯ng trß¾c hªt, b¤y gi¶ Ngài có ban thß· ng và phong tß¾c vß½ng. T× ðó
nhà tôi vçn n¯i ð¶i giæ b¶ cõi, không bö thiªu l- tri«u c¯ng bao gi¶.
M¾i r°i, nhân h÷ H° thoán ngh¸ch, vua Thái Tông Vån Hoàng Ðª ðem
quân sang höi tµi. Sau khi ðã d©p yên r°i, ngài có hÕ chiªu tìm con cháu h÷
Tr¥n ð¬ giæ l¤y dòng dõi cúng tª. B¤y gi¶ quan T±ng Binh Trß½ng Phø tìm
chßa ðßþc kh¡p, ðã xin ð£t làm qu§n huy®n.
Nguyên tôi lúc trß¾c vì trong nß¾c có loÕn, chÕy tr¯n qua xÑ Lão Qua,
cûng là tìm ch¯n yên thân mà thôi, không ng¶ ngß¶i trong nß¾c vçn quen
thói m÷i, nh¾ ðªn ân trÕch nhà tôi thu· trß¾c lÕi c¯ ý ép tôi phäi v«, b¤t ð¡c
dî tôi cûng phäi theo.
Dçu r¢ng trong khi vµi vàng, b¸ ngß¶i trong nß¾c c¯ ép, nhßng cûng là cái
tµi tôi không biªt li®u xØ. M¾i ðây tôi ðã có xin l²i trß¾c hàng quân, nhßng
không ai ch¸u nghe, b¤y gi¶ ngß¶i nß¾c tôi sþ phäi tai vÕ, li«n ðem nhau ra
phòng b¸ các cØa äi, cûng là mµt kª giæ mình.
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Ng¶ ðâu quan quân xa xôi m¾i ðªn th¤y voi sþ hãi, tÑc kh¡c vÞ tan. Vi®c
ðã nhß v§y, d¥u b· i sñ b¤t ð¡c dî cüa ngß¶i trong nß¾c cûng là l²i cüa tôi.
Nhßng bao nhiêu binh mã b¡t ðßþc ð«u ðßþc thu dßÞng tØ tª, không dám
xâm phÕm mµt chút nào.
Dám xin Hoàng Thßþng ngày nay lÕi theo nhß l¶i chiªu cüa vua Thái Tông
Vån Hoàng Ðª tìm l¤y con cháu h÷ Tr¥n, nghî ðªn cái lòng thành tri«u c¯ng
trß¾c nh¤t cüa t± tiên tôi ngày xßa mà xá cái tµi to nhß gò núi ¤y không b¡t
phäi phÕt n£ng b¢ng búa rìu, khiªn cho tôi ðßþc n¯i nghi®p · xÑ Nam, ð¬
giæ chÑc tri«u c¯ng.
Tôi ðã sai ngß¶i thân tín mang t¶ bi¬u tÕ và ðßa trä ¤n tín, nhân mã t¾i
ch¯n kinh sß, nay lÕi xin ð® tâu nhæng danh s¯ ¤y."
Ngoài t¶ bi¬u này, sÑ bµ là các ông Lê Thiªu Ðînh, Lê Quang Cänh, Lê
ÐÑc Huy, còn dâng các phß½ng v§t sau ðây:
1) Hai ngß¶i vàng ð¬ thay mình;
2) Mµt lß hß½ng b¢ng bÕc;
3) Mµt ðôi bình hoa b¢ng bÕc;
4) Ba chøc t¤m lßþt;
5) Mß¶i b¯n ðôi ngà voi;
6) Mß¶i hai bình hß½ng tr¥m;
7) Hai vÕn nén hß½ng duyªn;
8) Hai mß½i b¯n cây hß½ng tr¥m;
(ngoài ra còn nµp hai cái d¤u ðài ngân, ðôi h± phù cüa Chinh Lñ phó
tß¾ng quân, cùng s± quân ðã b¸ b¡t).
Gi£c ðã ra khöi b¶ cõi, công cuµc giäi phóng dân tµc ðªn ðây là thành
công tr÷n v©n. Bình Ð¸nh Vß½ng cØ ông Nguy-n Trãi làm bài tuyên cáo qu¯c
dân tÑc là bài Bình Ngô ÐÕi Cáo. Bài Bình Ngô ÐÕi Cáo là mµt áng danh vån
chính tr¸ ðßþc ghi vào vån h÷c sØ nß¾c nhà, chÆng nhæng ngß¶i ð°ng th¶i
cüa ºc Trai tiên sinh phäi khâm phøc mà ðªn ngày nay cûng ðßþc coi là mµt
tác ph¦m b¤t hü. Trúc Khê d¸ch ra vån qu¯c âm nhß sau:
Thay tr¶i làm vi®c, Hoàng Thßþng dÕy r¢ng:
Vi®c nhân nghîa c¯t · yên dân,
Quân ðiªu phÕt trß¾c vì khØ bÕo
Nß¾c ÐÕi Vi®t ta
N«n vån hiªn cû

Non nß¾c b¶ cõi ðã khác,
B¡c Nam phong tøc vçn riêng.
C½ ð° gây dñng träi Tri®u, Ðinh, Lý, Tr¥n,
Ðª bá tranh hùng cùng Hán, Ðß¶ng, Nguyên, T¯ng
Tuy mÕnh yªu t×ng khi có khác,
Nhßng hào ki®t chÆng thu· nào không.
Cho nên:
Lßu Cung tham công mà phäi thua,
Tri®u Tiªt mu¯n l¾n càng mau m¤t.
Toa Ðô ðã b¸ b¡t · cØa Hàm TØ,
Ô Mã phäi chªt · sông BÕch Ð¢ng.
Xét lÕi vi®c xßa,
Hãy còn chÑng rõ
G¥n ðây, nhân:
H÷ H° ngang ngßþc,
Lòng ngß¶i cåm h¶n,
Quân Minh th×a d¸p hÕi dân,
Ðäng ngøy manh lòng ðem bán nß¾c.
H½ lû ð¥u ðen trên lØa böng
Ð¦y phß¶ng con ðö xu¯ng hang sâu.
D¯i tr¶i hÕi dân, gian xäo ðü muôn nghìn l¯i;
Gây binh nhóm loÕn, tàn hÕi träi hai mß½i nåm,
Nhân nghîa vÑt ði hoài, vû trø tß· ng ch×ng mu¯n s§p;
Thuª má vét cho ðçy, núi khe sÕch nhÇn nhß chùi.
Kë b¸ ép xu¯ng kh½i mò ng÷c, cá nu¯t sóng vùi.
Bçy dân cÕm ð£t kh¡p n½i n½i,
Vét v§t lß¾i chång t×ng ch¯n ch¯n.
Dçu loài sâu b÷ cö cây, khôn b« ränh s¯ng;
Ðªn kë góa bøa, cùng kh± khó n²i an thân
Máu mÞ dân chúng, nay xây mai dñng.
Ch¯n châu Lý n£ng n« sßu d¸ch;
Trong xóm làng quÕnh v¡ng cØi canh.
Múc cÕn nß¾c Ðông Häi d- mà rØa sÕch thanh nh½;
ÐÇn hªt trúc Nam S½n, chÆng ðü biên ghi tµi ác.
Th¥n, ngß¶i ð«u cåm gi§n;
Tr¶i ð¤t chÆng dong tha.
Ta, phát tích tñ núi Lam S½n,
Náu hình trong n½i hoang dã.
Trß¾c thù l¾n làm ng½ không th¬,

Cùng gi£c già chung s¯ng ðßþc sao!
Ðau lòng não ruµt ðã ngoài mß¶i niên,
Nªm m§t n¢m gai, phäi ðâu mµt bu±i!
Quên ån, bö ngü, dùi mài các sách lßþc thao;
Xét xßa nghi®m nay, suy cÑu m÷i l¨ hßng phª!
Ð° h°i chính ð¸nh,
ThÑc ngü không quên .
Giæa khi quân nghîa n±i lên,
Chính lúc thª gi£c ðang mÕnh
Bu°n n²i nhân tài còn ít öi,
Tu¤n ki®t còn v¡ng thßa.
ChÕy ch÷t sau trß¾c không ðü ngß¶i,
Trù hoÕch mßu mô còn thiªu kë.
Chï vì lòng cÑu dân không nguôi nØa kh¡c;
Cho nên xe ðãi hi«n dành sÇn mµt bên.
Nhßng ðþi ngß¶i, ngß¶i vçn xa xåm
Mà vi®c mình mình càng nóng s¯t.
Gi§n t£c ð° chßa tr× khØ ðßþc,
Bu°n qu¯c bµ vçn truân khi¬n hoài,
Linh son hß½ng cÕn ðªn hàng tu¥n;
Khôi huy®n quân không còn mµt toán.
B· i tr¶i mu¯n thØ ta ð¬ trao nhi®m vø,
Nên ta càng g¡ng chí ð¬ ch¯ng gian nan
Tø t§p các ðám lßu dân, tay vác c¥n câu ra ðánh gi£c;
G¡n bó mµt lòng phø tØ, rßþu hòa nß¾c lã ð¬ khao quân.
L¤y yªu ch¯ng mÕnh ho£c ðánh lúc b¤t ng¶,
L¤y ít ð¸ch nhi«u, ho£c dùng quân mai phøc
Rút lÕi thì l¤y ðÕi nghîa mà th¡ng ðßþc hung tàn;
L¤y chí nhân mà ðè ðßþc cß¶ng bÕo.
Däi b° tát s¤m ran ch¾p gi§t,
Mi«n Trà Lân trúc chë, ngói bay.
Sî khí nhân thª càng tång thêm,
Quân thanh nhân thª càng l×ng lçy.
Mµt b÷n Tr¥n Trí, S½n Th÷, nghe h½i mà b· vía:
M¤y gã Lý An, Phß½ng Chính nh¸n th· c¥u thoát thân;
Th×a th¡ng ru±i dài, Tây kinh ðã thu phøc.
Thu§n ðß¶ng thÆng tiªn Ðông Ðô lÕi l¤y v«.
Máu Ninh Ki«u lênh láng thành sông, tanh trôi muôn d£m.
Tây T¯t Ðµng (Chúc Ðµng) ng±n ngang ð¥y nµi, nhß ð¬ nghìn nåm.
Tr¥n Hi®p (HÕp) là tâm phúc cüa gi£c ðã phäi bêu ð¥u;
Lý Lß½ng là sâu m÷t dân ta lÕi li«n bö mÕng.

Vß½ng Thông nhäy vào chæa cháy mà càng cháy,
Mã Anh xông ðªn gÞ nguy mà càng nguy.
Bó tay ðþi chªt h÷ ðã quçn cùng;
Không ðánh tñ tan, ta dùng mßu thu§t.
Vçn tß· ng chúng phäi thay lòng ð±i ý;
Không ng¶ h÷ còn gi· chuy®n bày trò.
Vì ý kiªn mµt ngß¶i, gieo vÕ cho bao nhiêu kë khác;
Tham công danh mµt bu±i, ð¬ cß¶i cho t¤t cä nhân gian.
Do ðó th¢ng nhãi Tuyên ÐÑc (vua Minh) n¯i giáo không ng×ng
Khéo sai th¢ng Li-u Thång ðem d¥u chæa cháy,
Ðinh Mùi tháng chín, Li-u Thång dçn binh t× Khâu Ôn tiªn ðªn;
Nåm ¤y tháng mß¶i, Mµc ThÕnh chia ðß¶ng t× Vân Nam kéo sang,
Ta ðã ð£t phøc binh ðánh cho gi§p ð¥u;
Sau lÕi ð£t kÜ binh, ch©n cho ðÑt cu¯i.
Ngày mß¶i tám, Li-u Thång b¸ ðánh, sa c½ · Chi Lång;
Ngày hai mß½i, Li-u Thång b¸ thua bö mÕng · gò Yên Ngña (Mã Yên)
Ngày hai mß½i låm, Bá Tß¾c Lß½ng Minh lâm nguy phäi tØ tr§n;
Ngày hai mß½i tám, Thßþng Thß Lý Khánh cùng kª phäi quyên sinh.
Ta ðßa mûi nh÷n rÕch phång,
H÷ quay ð¥u giáo ðánh lµn;
Kª ðó b¯n m£t thêm quân ð¬ vây b÷c;
Ð¸nh ðªn trung tu¥n tháng mß¶i s¨ di®t tr×.
Bèn tuy¬n nhæng ðµi quân g¤u hùm,
Và sai nhæng b¥y tôi nanh vu¯t.
Voi u¯ng khiªn nß¾c sông v½i cÕn,
Gß½m mài nên ðá núi thüng mòn.
Mµt tr§n mà ngÕc m± kình phanh,
Hai tr§n mà chim tan, thú giãn.
T± kiªn l¾n phá toang ðê núng,
Tr§n gió to rung trút lá khô.
Ðô Ð¯c Thôi Tø quÏ g¯i xin thß½ng.
Thßþng Thß Hoàng Phúc cúi ð¥u ch¸u trói.
Lß½ng S½n, LÕng Giang, thây chªt n¢m b« bµn;
Xß½ng Giang, Bình Than, máu ðö nhuµm lênh lang.
Gió mây ðªn n²i bàng hoàng,
Nh§t nguy®t ra chi«u äm ðÕm,
Quân Vân Nam b¸ ta ch©n · Lê Hoa, h° ð° sþ bón mà trß¾c tñ vÞ m§t;
Quân Mµc ThÕnh b¸ ta phá · C¥n TrÕm, d¥y ðÕp lçn nhau mà chÕy l¤y
thoát thân
Lãnh câu máu chäy ð¥y sông, nß¾c vang tiªng rú;
Ðan xá thây tr°ng kh¡p nµi, cö ðçm màu hoen.

CÑu binh hai ðÕo ðã vÞ tan tành;
Cùng kh¤u các thành ð«u c· i giáp hàng phøc.
Tß¾ng gi£c b¸ cùm, van vi h÷ ðã xin cho toàn mÕng;
Th¥n võ chÆng giªt, khoan h°ng ta cûng m· lßþng hiªu sinh.
B÷n Tham Chính Phß½ng Chính, Nµi Quan Mã KÏ,
Trß¾c ðßþc c¤p nåm tråm chiªc thuy«n, ðã vßþt b¬ mà vçn h°n kinh
phách tán;
Lû T±ng Binh Vß½ng Thông, Tham Chính Mã Anh,
LÕi ðßþc c¤p m¤y nghìn c² ngña, ðã v« nß¾c mà còn m£t xám mày xanh.
H÷ ðã tham s¯ng sþ chªt mà hòa hiªu thñc lòng,
Ta l¤y toàn quân là h½n, ð¬ nhân dân nghï sÑc.
ChÆng nhæng mßu kª ðã xâu xa nhi«u l¡m,
Cûng là xßa nay chßa nghe th¤y bao gi¶.
Xã t¡c t× ðây s¨ væng yên,
Non sông t× ðây s¨ ð±i m¾i.
Càn khôn ðã bï mà lÕi thái,
Nh§t nguy®t ðã m¶ mà lÕi trong.
Ð£ng m· n«n bình tr¸ muôn nåm,
Ð£ng rØa vªt th©n thùng nghìn thu· ?
Âu cûng do tr¶i ð¤t t± tông linh thiêng,
Ðã l£ng th¥m giúp vì m¾i ðßþc thª
Ôi! Ba quân rong ru±i, hoàn thành công ðÕi ð¸nh.
M×ng nay b¯n b¬ thång bình, bá cáo l¶i duy tân t× ðó,
Bäo kh¡p thiên hÕ, ai n¤y ð«u hay.

Nhà H§u Lê
1) Lê Thái T±
2) Lê Thái Tông
3) Lê Nhân Tông
4) Lê Thánh Tông
5) Lê Hiªn Tông
6) Lê Túc Tông
7) Lê Uy Møc
8) Lê Tß½ng Dñc
9) Lê Chiêu Tông
10) Lê Cung Hoàng

I. Lê Thái T± (1428 - 1433)
Trß¾c ðây, vì v¤n ð« th¬ di®n cüa nhà Minh, Bình Ð¸nh Vß½ng phäi ðßa
Tr¥n Cao ra cho hþp lý "phù Tr¥n di®t H°" mà b÷n Trß½ng Phø ðã tung ra
trong l¶i h¸ch. Nay vi®c chiªn tranh ðã yên, nªu Tr¥n Cao ðóng vai nguyên
thü, tình thª s¨ ngang trái b· i qu¯c dân quan ni®m v¸ cµng chü cüa qu¯c gia
phäi là ngß¶i có công ½n v¾i ð¤t nß¾c và có tài ðÑc khä dî ð¬ chª phøc nhân
tâm. Tr¥n Cao biªt ð¸a v¸ mình s¨ là ði«u khó xØ cho qu¯c dân nên bö tr¯n
vào châu Ng÷c Ma (phü Tr¤n Ninh), sau b¸ b¡t và phäi u¯ng thu¯c ðµc mà
chªt.
Bình Ð¸nh Vß½ng lên ngôi nåm M§u Thân (1428), ð£t qu¯c hi®u là ÐÕi
Vi®t.
Ngài cho sÑ sang Tàu c¥u phong nhßng nhà Minh không nghe ðòi phäi
kiªm ngß¶i khác thuµc dòng nhà Tr¥n ð¬ l§p làm vua. Hai ba l¥n bi¬u qua sÑ
lÕi, các phø lão nß¾c Nam vçn khai h÷ Tr¥n không còn ai næa, sau vua Minh
phäi thu§n.
Nß¾c ta cÑ ba nåm phäi c¯ng nhà Minh mµt l¥n và l¥n nào cûng phäi ðúc
hai ngß¶i b¢ng vàng g÷i là "ÐÕi thân kim nhân" ð¬ thª mÕng cho Li-u Thång
và Lß½ng Minh là 2 viên ðÕi tß¾ng ðem vi®n quân sang b¸ ta ðánh bÕi và tØ

tr§n. Âu cûng là mµt cách bòn rút cüa tri«u Minh khi h÷ phäi gÕt nß¾c m¡t r¶i
bö mänh ð¤t phß½ng Nam béo b· này. Nß¾c ta nhö mà các lân qu¯c Ðông
Nam Á cûng chï là nhæng ti¬u dân tµc không th¬ hþp thành ðßþc mµt sÑc
mÕnh ð¬ ch¯ng lÕi Trung Qu¯c, ðành thi hành câu "tránh voi chÆng h± m£t"
mi-n là h÷ ð×ng phÕm vào chü quy«n cüa chúng ta. Vi®c th¥n phøc chï là
mµt chuy®n hình thÑc mà thôi. Các tri«u ðÕi trß¾c ðã áp døng mánh l¾i ngoÕi
giao này, các tri«u ðÕi sau cûng không th¬ làm khác ðßþc.
Vua Thái T± phong thß· ng cho các công thân, ðó là vi®c t¤t nhiên phäi
làm trß¾c. ÐÑng ð¥u quan vån là Nguy-n Trãi, ðÑng ð¥u võ quan là Lê Vån.
Các ðÕi th¥n có Tr¥n Nguyên Hãn làm Tä Tß¾ng Qu¯c, PhÕm Vån Xäo giæ
chÑc Thái Úy.
Công th¥n chia ra làm ba b§c ð¬ hß· ng tß¾c. B§c nh¤t ðßþc hß· ng tß¾c
Thßþng Trí Tñ. B§c nhì ðßþc tß¾c ÐÕi Trí Tñ. B§c ba ðßþc Trí Tñ.

1- H÷c Chính
Vua Thái T± cho ð£t trß¶ng Qu¯c TØ Giám · kinh ðô, l¤y các thanh niên
con các quan và con thß¶ng dân tu¤n tú vào h÷c t§p (theo Trung Qu¯c th¶i
c±). — các phü, các lµ cûng m· các trß¶ng ð¬ thông vi®c h÷c kh¡p dân gian.
Ngài cho l§p Minh Kinh khoa buµc các quan vån võ tÑ ph¦m tr· xu¯ng phäi
thi v« kinh sØ và các môn võ. Có l¨ ðây là mµt khoa thi có tính cách b± túc,
b· i trong th¶i kháng chiªn chßa có sñ ðào luy®n nhân tài. — các lµ cûng m·
khoa Minh Kinh ð¬ các ngß¶i ¦n d§t Ñng thí và xu¤t ð¥u lµ di®n.
Nhæng tång nhân (Ph§t Lão) cûng phäi khäo hÕch. Ai höng thì phäi hoàn
tøc.
Nåm Thu§n Thiên thÑ hai (1429), tri«u ðình m· khoa thi Hoành T× · n½i
dinh cû B° Ð«. Thßþng Thß Lê Vån Linh làm Ð« Ði®u, quan Th×a Chï
Nguy-n Trãi làm Giám Th¸. Trong nhæng ð¥u bài ra cho sî tØ khoa này, có bài
th½ "Chân cho chính trñc" và bài h¸ch Thiên hÕ c¥n vß½ng, l¤y ð² 6 ngß¶i là
MÕc Thiên Tích, Ðào Công SoÕn, Tr¸nh Thu¤n Du, Phan Phù Tiên v.v...

2- Lu§t Pháp
Vua Thái T± cho thi hành hình lu§t nhà Ðß¶ng. Có 5 thÑ hình phÕt: tµi
xuy, tµi trßþng, tµi ð°, tµi lßu và tµi tØ.
1) Tµi xuy, chia ra 5 hÕng t× 10 roi ðªn 50 roi.
2) Tµi trßþng cûng v§y, t× 60 ðªn 100 trßþng.
3) Tµi ð° có ba hÕng: ð° làm d¸ch ðinh, làm lính chu°ng voi, làm lính ð°n
ði«n.

4) Tµi lßu có ba hÕng: lßu ði châu g¥n là vào Ngh® An, ði xa là vào t¾i
châu B¯ Chính - ði ngoÕi châu là t¾i Tân Bình.
5) Tµi tØ có ba b§c: tµi th¡t c± và chém, tµi chém bêu ð¥u, tµi lång trì.
Trong hình lu§t còn có vi®c Bát Ngh¸, tÑc là tám trß¶ng hþp giäm khinh
cho các công th¥n và qu¯c thích. Ai ðßþc vào hÕng bát ngh¸ thì Hình Quan
phäi tâu lên ð¬ vua xét lÕi.
Nhæng cñu th¥n hay công th¥n t× ngû ph¦m tr· lên nªu phÕm tµi ð° hay
tµi lßu thì ðßþc tha. Con cháu cüa các ngß¶i ¤y phÕm tµi thì ðßþc giäm.
Quan viên và quân dân lÞ phÕm tµi lßu thì ðßþc chuµc. Nhæng ngß¶i già 80
tu±i tr· lên, nhæng con trë t× 10 tu±i tr· xu¯ng hay có t§t nguy«n cÑ theo thÑ
tñ ðßþc khoan giäm, kë phÕm tµi mà ra tñ thú cûng ðßþc ân giäm. Trong
nß¾c b¤y gi¶ có nhi«u kë du ðãng, ham c¶ bÕc rßþu chè, bö vi®c làm ån, ð¬
sØa ð±i phong hóa các nhà ðß½ng ðÕo tö ra r¤t nghiêm kh¡c. Kë ðánh bÕc
phäi ch£t ngón tay t¾i ba phân. Kë ðánh c¶ phäi ch£t ngón tay mµt phân.
Không có lý do xác ðáng h÷p nhau rßþu chè phäi ðánh 100 trßþng. Ngß¶i
chÑa kë ån u¯ng cûng phäi ch¸u trách nhi®m và ch¸u hình phÕt nh© h½n.
Lu§t pháp cüa ð¶i H§u Lê k¬ ra có ph¥n quá kh¡t khe nhßng có l¨ các nhà
c¥m quy«n th¤y nß¾c nhà b¸ bÕi hoÕi lâu nåm c¥n phøc hßng nhanh chóng
nên phäi kh¡c nghi®t v¾i nhæng kë lß¶i biªng ho£c ham nhæng vi®c ðàng
ðiªm, xa xí. SØ chép sñ nghiêm kh¡c này có ðem lÕi nhi«u kªt quä v« thñc
hành. Ð¬ hi¬u thêm chính sách ki®m c¥n cüa vua Lê Thái T±, xin nh¡c r¢ng
th¤y dân nß¾c nghèo nàn, công quÛ không d°i dào, nhà vua hÕ chiªu c¤m
các quan không ðßþc bày các l- nghi khánh hÕ tßng b×ng · ði®n ðình,
không ðßþc tham nhûng và tr- biªng. Vua quan còn tñ hÕn chª nhæng ði«u
xa xï, t¤t nhiên lu§t pháp không dung sñ ðàng ðiªm phóng túng · n½i dân dã.

3- Hành Chính
Nß¾c ta chia làm b¯n ðÕo (Ðông - Tây - Nam - B¡c, g°m toàn th¬ các tïnh
t× trung châu lên ðªn các vùng thßþng du B¡c Vi®t), ngay khi vua Thái T± ra
bình ð¸nh Ðông Ðô. Nay toàn cõi Vi®t Nam gió yên sóng l£ng, tri«u ðình l§p
thêm mµt ðÕo næa g÷i là Häi Tây ðÕo. Häi Tây ðÕo có các tïnh Thanh Hóa,
Ngh® An, Tân Bình và Thu§n Hóa tÑc CØu Chân và Nh§t Nam xßa kia.
ÐÑng ð¥u m²i ðÕo có mµt quan Hành Khi¬n (cûng nhß chÑc T±ng Ð¯c)
trông nom ki¬m soát m÷i vi®c quân sñ chính tr¸. Các c½ c¤u hành chính
hß½ng thôn chia ra ba b§c: ðÕi tß xã có trên mµt tråm ngß¶i, ð£t ba xã quan
cai tr¸; trung xã có trên 50 ngß¶i ð£t hai xã quan; ti¬u xã có trên 10 ngß¶i tr·
lên ð£t mµt xã quan.

4- Cäi Cách Ði«n Ð¸a
Dân ta là mµt dân chuyên s¯ng v« nông nghi®p, có r¤t ít công ngh® và
thß½ng mÕi. Ai không có ð¤t cày thì r¤t khó khån v« cách s¯ng. Trong th¶i
kháng chiªn nhi«u ngß¶i l¦n tránh vi®c quân nên mua bán ðßþc nhi«u ruµng
nß½ng, trái lÕi nhæng ngß¶i phäi tòng quân khi mãn chiªn tr· v« thß¶ng t¤c
ð¤t c¡m dùi không có. Mu¯n l§p lÕi thª quân bình trong dân chúng v«
phß½ng di®n kinh tª và xã hôi, Thái T± ð¸nh ra phép quân ði«n. Nh¶ sáng
kiªn này, nhà nß¾c có mµt s¯ ruµng và ð¤t công (công ði«n, công th±), chia
cho m÷i ngß¶i t× quan ðÕi th¥n (ð¬ thß· ng công lao giúp nß¾c lúc nguy
vong) ðªn các ngß¶i già yªu, cô quä (ð¬ nâng ðÞ nhæng ngß¶i cùng quçn).
Phép quân ði«n nay ðã ðßa lÕi cho nß¾c ta mµt chª ðµ tß hæu tài sän và ðßþc
duy trì cho ðªn ngày nay.

5- Binh Chª
Khi còn c¥n dùng binh ðµi ð¬ ðánh gi£c Minh quân s¯ cüa vua Thái T± t×
cuµc t±ng phän công · Ðông Ðô là 25 vÕn ngß¶i. Quân Minh rút lui, tri«u
ðình cho giäi ngû 15 vÕn v« quê làm ån, còn giæ lÕi 10 vÕn ðóng giæ các n½i.
S¯ lính này lÕi chia ra làm 5 phiên, mµt phiên · lÕi lßu d¸ch, b¯n phiên kia
cho v« làm ruµng r°i cÑ luân chuy¬n ð¬ thay ð±i nhau.

6- Vi®c Giªt Công Th¥n
Vua Lê Thái T± làm vua ðßþc 6 nåm thì m¤t, th÷ 49 tu±i, ðã ð¬ lÕi nhi«u
công ½n cho ð¤t nß¾c, do dñ nghi®p giäi phóng dân tµc, phá tan ách xâm
lång. Mßu trí tài ba cüa Ngài th§t không có ch² nào ðáng chê trách, duy trong
th¶i Ngài tr¸ vì, Ngài ðã nghe l¶i dèm pha mà giªt oan hai ông PhÕm Vån Xäo
và Tr¥n Nguyên Hãn là hai ngß¶i ðã l§p ðßþc nhi«u công l¾n (Ông Nguy-n
Trãi cûng ðã có phen b¸ hÕ ngøc); th§t là ðáng tiªc!
SØ gia c§n ðÕi Tr¥n Tr÷ng Kim viªt ðªn ðây ðã than cho nhæng ngß¶i x¤u
s¯ ¤y nhß sau:
"Nghî mà bu°n thay cho m¤y ngß¶i công th¥n ð¶i xßa chï l¥m vì hai chæ
công danh (!) mà ðem t¤m lòng son s¡t ði phù tá quân vß½ng trong lúc nguy
nan, mong ðßþc chút hi¬n vinh ð¬ cho thöa cái chí trßþng phu · ð¶i (!), ng¶
ðâu chim bay ðã hªt, cung t¯t c¤t ði, thö lanh chªt r°i, chó sån phäi giªt; ðªn
khi công vi®c xong r°i thì không nhæng là mµt thân mình cûng không ðßþc
tr÷n v©n mà cä h÷ hàng thß¶ng cûng vÕ lây. Thª m¾i biªt chï có Trß½ng TØ
Phòng nhà Hán là ngß¶i kiªn c½ h½n cä!"
Ðây là mµt ý kiªn có ph¥n xác ðáng nhßng không khöi là mµt tß tß· ng
tiêu cñc.

Theo thi¬n ý cüa chúng tôi, vi®c giªt hÕi công th¥n là ði«u ðáng trách và
cûng ðáng bu°n cho chuy®n ð¶i, khi gian lao nguy hi¬m thì có nhau mà lúc
vinh hoa phú quý lÕi là lúc xa nhau, ng¶ nhau ð¬ mµt ngày kia sát phÕt lçn
nhau. T× vÕn c±, nhân sñ thß¶ng nhß v§y và cûng khó b« nói l¨ dÕi khôn.
Ngß¶i trßþng phu xu¤t thª, há chï vì hai chæ công danh, nß¾c loÕn dân tàn
há có th¬ ði«m nhiên t÷a th¸? R°i sñ nghi®p có hai ph¥n: ph¥n tranh ð¤u cho
nß¾c non bu±i loÕn ly và ph¥n tr¸ bình lúc sóng yên b¬ l£ng. Nhân tài mµt
qu¯c gia không th¬ ð¥u hôm, s¾m mai mà n¦y n· ðßþc, nªu ai cûng theo
Trß½ng TØ Phòng sau khi tr¸ loÕn r°i thì t¸ch c¯c tòng tiên, v§y sÑ m®nh tr¸
bình ð¬ ai gánh vác? Ngoài ra, các danh th¥n lß½ng tß¾ng sau vi®c d©p loÕn,
yên dân cûng còn nhi«u hoài bão giúp nhà giúp nß¾c thêm næa, ðâu có th¬
nØa ðß¶ng dÑt gánh cho ðành. V§y thì nhi®m vø con ngß¶i ta ðªn ðâu phäi
làm t¾i ðó, k¬ chi ðªn ði«u hay d· rüi may, s¨ xäy ðªn cho mình sau này. Ðã
tñ nh§n là ð¤ng trßþng phu thì phäi quan ni®m sñ ð¶i khác ngß¶i mµt chút.
Nhà vån hào Alfred de Vigny, trong bài "La mort du loup", ðã viªt m¤y câu th½
này ðáng k¬ v« tß tß· ng hy sinh, kh¡c kÖ, nhß lu§n ý trên ðây:
"Gémir, pleurer, prier est également lâche!
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler"
(Kêu c¥u, than, khóc ð«u là hèn nhát; hãy cß½ng quyªt làm nhi®m vø dài
lâu và n£ng n« cüa mình trên con ðß¶ng mà s¯ m®nh ðã g÷i. R°i sau, nhß ta,
hãy ch¸u ðau kh± và chªt ði không thèm hé mi®ng.)

II. Lê Thái Tông (1434 - 1442)
Vua Thái Tông lên ngôi m¾i mß¶i mµt tu±i. Lê Sát ðßþc cØ làm quan Phø
Chính, m÷i vi®c tri«u chính ð«u do ông quyªt ð¸nh.
Ông xu¤t thân là mµt võ tß¾ng, vì có công trong th¶i ðánh ðu±i gi£c Minh
nên ðßþc phong ðªn ÐÕi Tß Ð°. Vì ít h÷c nên khi giæ ð¸a v¸ l¾n ông hay lÕm
quy«n và có tính kiêu ngÕo. Mµt s¯ tri«u th¥n không ch¸u khu¤t phøc ông ð«u
b¸ hãm hÕi.
Ðßþc ít lâu, vua Thái Tông tuy còn ít tu±i nhßng thông minh, d¥n dà vi®c
tri«u chính nhà vua n¡m giæ l¤y. Ngài giªt Lê Sát ð¬ thâu lÕi quy«n binh,
nhßng sau vì không có ngß¶i phø tá ð¡c lñc can ngån nên ngài ð¡m say tØu
s¡c và thiªu nhi«u ðÑc tính cüa mµt b§c ðª vß½ng.
Ta hÆn nh¾ nhæng ngß¶i tay chân cüa vua Thái T± h¥u hªt là nhæng võ
tß¾ng thiªu h÷c. Có mµt s¯ ngß¶i có h÷c là nhæng vån quan nhßng lÕi ·
chÑc nhö vì ðªn sau, tr× Nguy-n Trãi là mµt nhà vån h÷c uyên bác, ngay tiên
sinh tuy ð¸a v¸ l¾n nhßng do tính ngay thÆng thß¶ng b¸ s¯ ðông dèm pha mà
không ðßþc tin dùng l¡m. So sánh v¾i hai ti«n tri«u Lý, Tr¥n bu±i ð¥u thì tri«u
H§u Lê kém hi«n tài rõ r®t.
Dß¾i ð¶i vua Thái Tông, thiên hÕ thß¶ng b¸ nhi«u tai tr¶i, ách nß¾c, hÕn
hán, sâu hoàng trùng c¡n lúa phá hÕi mùa màng, dân gian b¸ ðói kh±. TÕi vài
mi«n s½n cß¾c có ðôi ba ðám gi£c Mß¶ng, Mán n±i loÕn, có khi nhà vua phäi
thân chinh, có khi cho các quan ði ðánh d©p. Còn các lân bang nhß Xiêm La,
Ai Lao, Chiêm Thành, nh¶ uy thª cüa vua Thái T± nên vçn có sñ giao häo và
tiªn c¯ng.
Vi®c thi cØ ðßþc chïnh ð¯n lÕi nhß sau: 5 nåm mµt l¥n thi Hß½ng, 6 nåm
mµt l¥n thi Hµi. Phép thi thì kÏ ð® nh¤t làm mµt bài kinh nghîa, b¯n bài tÑ
thß nghîa (giäi thích các ði«u trong tÑ thß) m²i bài phäi t× 300 chæ tr· lên; kÏ
ð® nh¸ làm bài chiªu, chª, bi¬u; kÏ ð® tam làm bài phú, kÏ ð® tÑ làm bài vån
sách t× mµt ngàn chæ tr· lên.
Nåm Nhâm Tu¤t (1442), m· khoa thi Tiªn Sî (ð¶i Tr¥n có khoa thi Thái
H÷c Sinh tÑc là khoa thi Tiªn Sî ð¶i H§u Lê). Các ông nghè là nhæng ngß¶i ð²
tiªn sî ðßþc ghi tên vào bia ðá ð¬ khuyªn khích nhân tài v« vån h÷c. Bia tiªn
sî ðßþc ð£t · Vån Miªu là n½i th¶ Kh±ng Phu TØ, ông t± Nho Giáo có t× thüa
ðó.
Vi®c ti«n t® cûng có sØa ð±i: cÑ 60 ð°ng là mµt ti«n, løa thì cÑ dài 30
thß¾c, rµng mµt thß¾c 5 t¤c (mµt thß¾c cüa ta tß½ng ðß½ng 40cm) là mµt
t¤m; väi thì dài 24 thß¾c ho£c 22 là mµt t¤m, gi¤y thì 100 t¶ là mµt t§p.

Cái Án L® Chi Viên
Mùa thu tháng 7 nåm Nhâm Tu¤t, (nåm ÐÕi Bäo thÑ ba 1442), vua Thái
Tông ngñ giá ði Ðông Tu¥n ðªn duy®t binh · thành Chí Linh là n½i cách Côn
S½n không xa. Nguy-n Trãi mµt th¶i ðã cáo quan v« trí sî · ð¤y, b· i nhìn
th¤y trong tri«u thßa v¡ng ngß¶i trung chính, bè ðäng quy«n th¥n Lê Sát ng°i
ð¥y, vä thù nhà nhøc nß¾c ðã trä xong nên ông xin v« ð¬ tránh nhæng tai vÕ
b¤t ßng có th¬ vß½ng vào mình. V« Côn S½n, ông l¤y gió trång, th½ vån, sách
v· làm bÕn quên lãng sñ ð¶i, nhßng chÆng bao lâu lÕi b¸ vua Thái Tông v¶i
ra trao cho chÑc Kim TØ Vinh Lµc ÐÕi Phu, Nh§p Nµi Hành Khi¬n, Môn HÕ
Tïnh, Giám Th¸ ÐÕi Phu, Hàn LÂm Vi®n Th×a Chï H÷c Sî coi vi®c tam quân
và kiêm vi®c quân dân bÕ t¸ch, t× tøng · hai ðÕo Tây B¡c, ông lÕi phäi v«
tri«u cung chÑc, cûng hy v÷ng mang cái s· h÷c ð«n ðáp ½n trên và phøng sñ
dân tµc.
Ðßþc tin Thái Tông v« Chí Linh, Nguy-n Trãi ðón rß¾c xa giá v« Côn S½n.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc vua Thái Tông g£p Th¸ Lµ là thiªp yêu cüa quan
Hành Khi¬m r¤t có tài s¡c · ðây, r°i nhà vua cho nàng theo giá v« kinh
thành. Ði«u này xét ra không ðúng. Trúc Khê tác giä cu¯n "Nguy-n Trãi" viªt:
"Th¸ Lµ ðã ðßþc g¥n vua khá lâu trß¾c cuµc duy®t binh · Chí Linh. Nàng
ðßþc v¶i vào cung giæ vi®c dÕy các cung nhân v¾i chÑc L- Nghi H÷c Sî. R°i
nhà vua ðã say mê nàng. Nguy-n Trãi tuy biªt vi®c này nhßng chï ðành b¤m
bøng và Th¸ Lµ cûng không th¬ có mµt thái ðµ nào khác là thø ðµng m¯i tình
vß½ng giä ¤y. Nàng ðßþc l®nh v« Côn S½n ð¬ cùng Nguy-n Trãi lo vi®c ðón
tiªp sau ðó nàng theo giá hoàn cung v¾i nhà vua cùng mµt lúc"48.
Ngày m°ng 4 tháng 8, ngñ ðÕo v« ðªn huy®n Gia Ð¸nh (nay là Gia Bình,
thuµc tïnh B¡c Ninh) g£p tr¶i t¯i phäi nghï lÕi · L® Chi viên (làng ÐÕi Lai) là
mµt trÕi tr°ng väi, xßa kia là ch¯n ly cung cüa các tri«u Lý, Tr¥n. Ðêm hôm
¤y, nhành hoa thßþc dßþc ðßþc th¤m nhu¥n c½n thøy vû, r°i rÕng ngày m°ng
5, Th¸ Lµ trong màn ngñ nhäy ra kêu th¤t thanh.
Vua Thái Tông lÕnh d¥n. Ngñ Y dùng ðü m÷i phß½ng ð¬ cÑu mà vçn vô
hi®u. NØa ðêm m°ng 6, xa giá v« ðªn kinh sß m¾i khua chuông báo cho th¥n
dân biªt hung tín. Ai n¤y ð«u hªt sÑc xôn xao. Sñ th§t vua Thái Tông m¤t chï
vì träi mµt ðêm tØu s¡c quá ðµ r°i cäm nhi-m sß½ng gió.
Cái chªt ðµt ngµt cüa ông vua 20 tu±i, không ¯m, không ðau trong tay mµt
ngß¶i ðàn bà, và ngß¶i ðàn bà ðó là thiªp yêu cüa mµt v¸ tr÷ng th¥n, quä là
mµt ði«u ðáng nghi ng¶. Trong tri«u ðình, vì không a dua v¾i b÷n ti¬u nhân,
Nguy-n Trãi lÕi giæ ð¸a v¸ l¾n ðã t×ng b¸ nhi«u sñ ghét ghen hi«m khích, thì
ðây là mµt d¸p t¯t ð¬ h÷ rØa h¶n báo oán và tranh giành änh hß· ng. V« phía
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Có sách chép lúc này h÷ Nguy-n ðang ði kinh lý B¡c ÐÕo.

b÷n quan liêu nhß v§y ðã là m¯i nguy l¾n, v« phía Hoàng Gia, cái chªt cüa
Thái Tông càng tai hÕi h½n cho h÷ Nguy-n. Nguyên bà phi Nguy-n Th¸ Ánh,
ngß¶i làng B¯ V®, huy®n Ðông S½n, xÑ Thanh Hóa, sau bu±i tiªn cung ch¥u
h¥u vua Thái Tông ðã sinh ðßþc Hoàng TØ Bang C½ h°i tháng 6 nåm ÐÕi Bäo
thÑ hai (1411), và tháng 11 nåm ¤y Hoàng TØ Bang C½ ðßþc l§p làm Thái TØ
sau khi Thái TØ Nghi Dân b¸ tru¤t vì bà m© có tµi. Trong giai ðoÕn này Th¸ Lµ
vào làm L- Nghi næ h÷c sî. R°i nàng ðã chiªm ðßþc lòng yêu cüa ông vua ða
tình, hiªu s¡c.
Ngoài chuy®n ghen ghét nhau · ch¯n phòng khuê, lÕi còn vi®c bà Ti®p
Dß Ngô Th¸ Ng÷c Giao, ngß¶i làng Ðông Bàng, huy®n An Ð¸nh, tïnh Thanh
Hóa, sinh quý tØ làm bà lo ngÕi cho ð¸a v¸ cüa mình và cüa con. Ngô Di®p Tß
b¸ cáo dính líu v¾i Hu® Phi (con gái Ðô D¯c Lê Ngân) v« vi®c m¶i th¥y mo
làm bùa ð¬ c¥u ðßþc vua yêu, nhân thª Hu® Phi b¸ giáng xu¯ng làm Tß
Dung, Ti®p Dß b¸ xØ phát lßu, ðßþc Nguy-n Trãi xui Th¸ Lµ lînh thu giam, có
ý bäo toàn cho m© con Ngô th¸. Thái Tông b¢ng lòng truy«n giao cho nàng
ðem giæ Ngô Ti®p Dß · chùa Hoa Vån. Nguy-n Trãi thß¶ng sai ngß¶i ðem
ti«n gÕo c¤p dßÞngcho ngß¶i ðàn bà b¤t hÕnh này. Mùa thu nåm ÐÕi Bäo thÑ
ba, Ti®p Dß sinh ra Hoàng TØ Tß Thành, Th¸ Lµ xui bà ðem con tr¯n ði.
V« Th¸ Lµ, còn mµt ði«u næa c¥n biªt. Khi vua Thái Tông tin yêu, nàng
t×ng bàn lu§n cùng vua nhi«u vi®c, cûng có th¬ vì thª mà làm m¤t lòng nhi«u
ngß¶i næa.
— vào hoàn cänh t× cung c¤m ra t¾i tri«u ðß¶ng, nhi«u kë ghét ghen nhß
thª thì ºc Trai tiên sinh và Th¸ Lµ tránh sao cho khöi cái thäm h÷a chu di.
Th¸ Lµ và Nguy-n Trãi b¸ b¡t giam li«n.
Ngày 16 tháng 8 nåm Nhâm Tu¤t (1442), niên hi®u ÐÕi Bäo thÑ ba, l¸ch sØ
nhà H§u Lê ðã chép mµt cái án phän qu¯c cüa mµt v¸ ðÕi công th¥n, anh
hùng dân tµc, bi thäm và b¤t công h½n cä cái án Hàn Bành (Hàn Tín và Bành
Vi®t) ð¶i Hán Cao T±.
Trß¾c Nguy-n Trãi có cái chªt vô lý cüa Tr¥n Nguyên Hãn và PhÕm Vån
Xäo, sau h÷ Nguy-n trong nhæng kë ðã n¢m gai nªm m§t cùng ngß¶i hào ki®t
ð¤t Lam S½n lÕi thêm mµt s¯ næa... h÷ chªt mµt cách thäm kh¯c, cûng do tay
mµt ngß¶i ðàn bà và b÷n ti¬u nhân, mà nguyên nhân vçn không ngoài nhæng
m¯i lþi riêng tây. (Theo Chu Thiên, bà Tuyên T× Thái H§u sþ con bà Ngô
Di®p Tß Ñng vào ði«m lành s¨ giành ðßþc ngôi con mình v×a ðßþc l§p làm
Thái TØ, bà s¨ m¤t quy«n nên khi vua Thái Tông bång hà, bà li«n mßu v¾i các
ðÕi th¥n Nguy-n Xý, Lê Khä, Lê Kh¡c Phøc, nhân cái chªt b¤t thình lình cüa
vua Thái Tông mà giªt luôn ông Nguy-n Trãi, sþ ông cän tr· vi®c tôn l§p v¸
vua còn bª ngØa, sau này bà giªt luôn ðªn cä b÷n Khä và Phøc, e b÷n này có
lúc h°i tâm tr· lÕi làm lung lay ð¸a v¸ cüa bà).

Ngß¶i ð¶i sau ð÷c l¸ch sØ, viªt l¸ch sØ, nh¾ ðªn huân nghi®p vî ðÕi cüa
Nguy-n tiên sinh và các bÕn ð°ng chí không khöi có sñ ngao ngán cho công
lý th¶i phong kiªn.

III. Lê Nhân Tông (1443 - 1459)
Vua Thái Tông làm vua ðßþc chín nåm, th÷ ðßþc 20 tu±i, Hoàng TØ Bang
C½ lên n¯i ngôi hãy còn Çm ngæa (chßa ð¥y hai tu±i). Bà T× Tuyên Thái H§u
rü rèm dñ chính. Phø tá cüa Thái H§u là các v¸ ðÕi th¥n Lê Khä, Lê Kh¡c
Phøc, Nguy-n Xý.
Trong nhæng nåm bà Tuyên T× c¥m quy«n, có m¤y vi®c quan tr÷ng là ð£t
ra mß¶i b¯n ði«u hµ lu§t v« tß ð«n, sØa ð±i chß½ng trình khoa sØ (bö thi ám
tä và thi kinh nghîa, chï có thi viªt và thi tính), ðào sông Bình L² (theo Khâm
Ð¸nh Vi®t SØ thì sông Bình L² chäy t× Thái Nguyên v« ðªn Phù L², mµt ð¸a
hÕt thuµc tïnh Phúc Yên, có l¨ là sông Cà L° chång?), ð¬ ti®n vi®c v§n täi và
giao thông trong nß¾c
Bà Thái H§u lÕi làm thêm vi®c giªt hÕi công th¥n næa, sau khi mßu v¾i Lê
Khä, Lê Kh¡c Phøc, Nguy-n Xý, giªt Nguy-n Trãi nhß trên ðã nói.
L¥n này ðªn lßþt chính b÷n Lê Khä, Lê Kh¡c Phøc (theo Chu Thiên trong
cu¯n Lê Thánh Tông là Tr¸nh Khä, Tr¸nh Kh¡c Phøc là nÕn nhân cüa bà, vi®c
chém giªt này cûng ðã gây m¯i dß lu§n r¤t sôi n±i trong nß¾c.
Nåm Quý D§u (1453), Nhân Tông m¾i b¡t ð¥u tham chính. Có l¨ ngài ðã
nghe ðßþc nhæng l¶i chï trích cüa nhân dân v« vi®c sát hÕi công th¥n nên
ngài cho truy t£ng nhæng ngß¶i ðã quá c¯ và c¤p ruµng quan ði«n cho con
cháu các ông Nguy-n Trãi, Lê Sát, Lê Ngân, Lê Kh¡c Phøc.
Phan Phù Tiên ðßþc üy soÕn bµ Qu¯c SØ t× ð¶i Tr¥n S½ cho ðªn hªt th¶i
Minh thuµc ðßþc t¤t cä 10 quy¬n.
Trß¾c ðây các vß½ng h¥u và các quan vån võ ån b±ng lµc b¢ng thuª 50 hµ
hay là 100 hµ (nhà) tùy theo ph¦m tr§t.
Bên ngoài, Chiêm Vß½ng Bí Cai thß¶ng ðem quân qu¤y r¯i Hóa Châu.
Quân ta nhi«u l¥n vào chinh phÕt nhßng vçn không sao dÑt. Nåm Bính D¥n
(1446), các ông Lê Thø, Lê Khä ðßþc tri«u ðình cØ ðem quân ðiªu phÕt Chiêm
Thành, chiªm ðßþc thành Chà Bàn, b¡t ðßþc Bí Cai cùng các phi t¥n ðem v«
Thång Long. Cháu vua B° Ð« là Ma Kha Qui Lai ðßþc tri«u ðình l§p lên thay
Bí Cai.
Chiªn công nåm Bính D¥n ðã có änh hß· ng l¾n ra ngoài biên gi¾i nên
nåm M§u Thìn (1448), xÑ B°n Man xin quy phøc nß¾c ta. T× ðó B°n Man
ðßþc ð±i tên là châu Quy Hþp. Châu này g°m các thung lûng, ð°i núi · phía
Ðông Nam giáp Ngh® An, Quäng Bình, phía Tây B¡c giáp Thanh Hóa, Hßng
Hóa.

Trong 16 nåm (1443-1459), tuy chính sñ không có gì ð£c s¡c nhßng dân
ðßþc làm ån d- ch¸u, và Nhân Tông hÆn cûng là mµt ông vua hi«n. Giæa khi
thu§n bu°m xuôi gió, b²ng xäy ra cuµc thí ngh¸ch cüa LÕng S½n Vß½ng Nghi
Dân vào nåm KÖ Mão (1459).
Nghi Dân mßu v¾i b÷n PhÕm Ð°n, Phan Ban, Tr¥n Lang và Ði®n ti«n Chï
Huy SÑ Lê Ð¡c Ninh, nØa ðêm b¡c thang ðµt nh§p vào hoàng thành n½i cØa
Ðông, nhäy vào cung ðâm chªt vua Nhân Tông. Th¸ H§u Phó Chß· ng là Ðào
Bi¬u ch¯ng lÕi quân phiªn loÕn cûng b¸ giªt.
Sáng hôm sau Nghi Dân cho giªt cä bà Tuyên T× Hoàng Thái H§u r°i tñ
l§p làm vua, ð±i niên hi®u là Thiên Hßng, cho sÑ sang Tàu c¥u phong. (Nghi
Dân là con cä vua Thái Tông, anh Cung Kh¡c Vß½ng Kh¡c Xß½ng, vua Nhân
Tông Bang C½ và vua Thánh Tông Tß Thành).

Phän ºng Cüa Tri«u Ðình
Cuµc ðäo chánh xong xuôi ðßþc 8 tháng thì giæa tri«u Lê lÕi sinh biªn, có
l¨ nªu Nghi Dân ð×ng nghe l¶i xi¬m n¸nh và giªt các cñu th¥n, khéo v² v«
nhân tâm thì chßa d- b¸ phän Ñng cüa các tri«u th¥n. Cái chªt oan u±ng cüa
nhi«u quan lÕi ðã gây trong tâm h°n nhæng kë còn lÕi mµt cuµc khüng hoäng
và ðßa ð¦y h÷ qua phía phän ðµng, d¥u h÷ mu¯n hay không. Ðây là mµt v¤n
ð« tñ v®. H÷ hþp ðßþc v¾i nhau, vì v§y h÷ thành mµt sÑc mÕnh. Nhßng do
vi®c này, ta th¤y ð¥u óc cüa gi¾i quan liêu thu· ðó hèn yªu, nhút nhát, thiªu
ðoàn kªt, ðáng l¨ h÷ phäi có ngay sÑc mÕnh k¬ trên ð¬ trä thù cho ông vua
mà hàng ngày h÷ th« th¯t trung thành.
Tháng sáu nåm Canh Thìn (1460), ðªn lßþt Thái Bäo Á Qu§n H¥u Ðinh
Li®t, Nguy-n Xí, Nh§p Nµi ÐÕi Ki¬m Lê Vînh Trß¶ng, XÕ KÜ V® Úy T±ng Tri
Lê Ni®m, Ngñ Ti«n Trung Quân T±ng Tri Lê Khoái, Ngñ Ti«n H§u Qu§n T±ng
Tri Tr¸nh Vån Lê, B¡c ÐÕo Thiêm Tri Tr¸nh ÐÕc, Ði®n Ti«n Ðô Chï Huy SÑ
Nguy-n ÐÑc Trung v¾i con là Thiªt Ðµ Tä Quân ÐÕi Ðµi Trß· ng Nguy-n
Yên, Ði®n Ti«n Tß Chï Huy SÑ Lê Yên, Lê Giai, âm mßu v¾i nhau ðóng cØa
thành m· cuµc bÕo ðµng. Lê Nhân Thu¥n chém Tr¥n Lang, quân thü túc ùa
vào giªt b÷n PhÕm Ð°n, Phan Ban ngay giæa Ngh¸ Sñ Ðß¶ng. Còn Lê Ð¡c
Ninh và h½n tråm dß ðäng cûng b¸ hÕ sát n¯t.
Vi®c này thành tñu, các ðÕi th¥n tuyên b¯ phª bö LÕng S½n Vß½ng Nghi
Dân, giáng xu¯ng tß¾c Lê ÐÑc H¥u (l¤y ý khuyên theo ðÕo ðÑc). Nhßng sau
ðó, Lê Lång bßng mâm løa trao cho Nghi Dân b¡t tñ th¡t c±. V« v¤n ð« l§p
vua m¾i, ða s¯ ð« ngh¸ l§p Bình Nguyên, tÑc Gia Vß½ng Tß Thành, (tß¾c này
cüa Nghi Dân phong cho Tß Thành trß¾c ðây khi v×a lên ngôi xong), cån cÑ
vào ch² Ngài thông minh tài ðÑc, duy Lê Lång ðòi l§p Cung Vß½ng, nhßng
Cung Vß½ng v¯n không ßa công danh phú quý, lÕi th¤y cái ngôi cao v¸ cä

thß¶ng gây ra nhi«u tai h÷a nên hªt sÑc khß¾c t×, các quan ðành ðem xe giá
ðªn Tây Ði®n ð¬ m¶i Gia Vß½ng.

IV. Lê Thánh Tông (1460 - 1497)
- Vi®c chính tr¸ - T± chÑc hß½ng thôn - Vi®c ðinh - C¤p hành
chính - Các ð¸a hÕt hành chính - Quan chª - Thuª ðinh - Thuª ði«n
th± - Nông nghi®p - Lu§t pháp bäo v® dân quy«n - Quy«n lþi xã hµi
- T± chÑc võ b¸ - Các võ công dß¾i ð¶i H°ng ÐÑc - Tr§n ðánh B°n
Man và Lão Qua - Vån tr¸ cüa nß¾c ta dß¾i ð¶i H°ng ÐÑc
Ngày m°ng 8 tháng sáu nåm ¤y, vua Thánh Tông lên ngôi tÑc v¸ · ði®n
Tß¶ng Quang. Ngài ð±i niên là Quang Thu§n, vçn nhún nhß¶ng cho ðªn
nåm Quang Thu§n thÑ tám m¾i xßng trçm và Hoàng Thßþng chª cáo.
Ngày m°ng mß¶i có l- phát tang vua Nhân Tông và bà Tuyên T× Hoàng
Thái H§u cùng truy t£ng Ðào Bi¬u chÑc Th¸ H§u Chánh Trß· ng, tr§t tòng løc
ph¦m.
Cuµc ðäo chính tháng sáu kªt li-u, tháng 10 có vi®c ð¸nh công thß· ng
tß¾c các công th¥n Trung Hßng và c¤p ruµng công th¥n thª nghi®p t× 100
mçu ðªn 350 mçu.

1- Vi®c Chính Tr¸ Cüa Vua Thánh Tông
Xã hµi Vi®t Nam vào ð¥u Lê tri«u v« phß½ng di®n t± chÑc ðã có quy cü và
trình ðµ sinh hoÕt cüa dân chúng ðã lên t¾i mÑc khä quan. Nhæng sñ lµn xµn
dß¾i ð¶i Tr¥n mÕt, qua th¶i Minh thuµc và trong giai ðoÕn kháng chiªn ð«u
ðã ðßþc san phÆng hªt. Trß¾c v¤n ð« này ta phäi nh¾ ðªn công lao cüa
Nguy-n Trãi, ngß¶i ðã luôn luôn hoÕt ðµng và tranh ð¤u cho quy«n lþi nhân
dân. Ðã nhi«u l¥n giæa tri«u ðß¶ng, ông bài xích b÷n Lê Sát, khi ðó làm T¬
Tß¾ng l¤y lòng vua bày ra nhi«u thÑ thuª khóa. Ông ðã mua thù chu¯c oán vì
dân, vì nß¾c. Ð¬ ð«n bù cho ông, cûng có th¶i sñ trung trñc và lòng ái qu¯c
cüa ông ðã th¡ng, nên ð¶i Lê S½ ðã ð¬ lÕi ðßþc nhi«u ân nghîa trong l¸ch sØ
dân tµc Vi®t Nam. Ngoài ra nh¶ phép quân ði«n cüa tri«u ðình, m÷i ngß¶i
dân nhÑt là các cùng dân ð«u có ruµng ð¤t ð¬ sinh nhai, công ngh® trong
nß¾c ðßþc phát ðÕt, ngh« kh¡c g² in sách th¸nh hành giúp r¤t nhi«u trong
vi®c truy«n bá tß tß· ng h÷c thu§t (vi®c này do quan Thám Hoa H°ng Liên là
Lß½ng Nhß Mµc dÕy bäo), cØa Vân Ð°n, Løc Ð¥u và các cØa sông có nhi«u
thuy«n bè buôn bán ra vào t¤p n§p.

2- T± ChÑc Hß½ng Thôn
C½ c¤u cai tr¸ · các hÕ t¥ng nhân dân là hß½ng thôn vçn theo các ð¶i Lý,
Tr¥n, tuy có thay ð±i v« hình thÑc và danh t×, nhßng nguyên t¡c vçn không
khác. Xã quan bây gi¶ ð±i ra Xã Trß· ng và hÕn ð¸nh m²i xã ðßþc cØ ba
ngß¶i g÷i là xã chính, xã sØ, xã tß; xã nhö cØ hai hai ngß¶i xã sØ, xã tß; các
viên chÑc này là nhæng ðÕi di®n cüa nhân dân v« trí thÑc và hÕnh ki¬m. Khi
dân b¥u xong, h÷ còn phäi ðßþc quan trên phúc hÕch lÕi (nåm Quang thu§n
thÑ ba, ði«u l® thi hành v« vi®c b¥u xã trß· ng nhß sau: hµi ð°ng toàn dân lña
ch÷n ho£c l¤y ngß¶i cao niên, ho£c giám sinh, sinh ð° mà h÷c nghi®p chßa
thành ðÕt, ho£c ph¥n tØ thuµc lß½ng gia tØ ð® t× ba mß½i tu±i tr· lên. B¥u sai
nguyên t¡c s¨ phäi tµi). Nªu c¥n thêm ngß¶i giúp vi®c thì cho phép l¤y thôn
trß· ng. Ð¬ tránh bè ðäng, · mµt làng ngß¶i nào ðã ra làm xã trß· ng thì
ngß¶i cùng h÷ v¾i xã trß· ng không ðßþc ra giæ thêm chÑc xã trß· ng thÑ hai.
Các xã ðßþc ¤n ð¸nh nhß sau: mµt tråm nhà là xã nhö. Hai tråm nhà là xã
l¾n. Nªu xã nào thêm ðinh thì ð±i b§c theo h® th¯ng và nguyên t¡c t± chÑc
k¬ trên. Khi có sñ ð±i thay này, ruµng ð¤t cûng ðßþc chia lÕi.
Xem ð½n v¸ hành chính ð¶i Lê S½, nhö nh¤t mà ðßþc g¥n 100 nhà, thì ðü
biªt nhân kh¦u cüa nß¾c ta t× giai ðoÕn này ðã tiªn rõ r®t. Trß¾c ðây, dß¾i
th¶i Minh thuµc và dß¾i các ti«n tri«u chï m¾i có l§p ra Lý có 110 hµ (m²i hµ
là mµt nhà). Còn các c¤p xã v« th¶i Tr¥n S½, dân s¯ là bao nhiêu · m²i c¤p
không th¤y các c± sØ ghi chép. Theo sñ kê cÑu g¥n ðây cüa mµt vài h÷c giä,
dân s¯ toàn qu¯c ð¶i Lê S½ ðã có t¾i 6, 7 tri®u.

3- Vi®c Ðinh
Dß¾i ð¶i Lý có l§p s± Tß¾ng T¸ch ghi t¤t cä s¯ dân trong làng g°m các
quan vån võ, binh lính, hoàng nam, lão hÕng và phª nhân. Ð¶i Tr¥n có Ð½n
S± tÑc là s± này. H°i Minh thuµc có Hoàng Sách.
Ðªn ð¶i vua Lê Thánh Tông, ngài l§p s± Hµ T¸ch cÑ 3 nåm xem lÕi mµt l¥n
g÷i là Ti¬u Ði¬n, 6 nåm duy®t lÕi g÷i là ÐÕi Ði¬n. S± Hµ T¸ch chia ra sáu
hÕng:
1) Tráng hÕng là nhæng ngß¶i ch÷n ð¬ làm lính.
2) Quân hÕng là nhæng nông dân có ðü tß cách ð¬ ðµng viên.
3) Dân hÕng là nhæng ngß¶i dân · nhà ðóng sßu thuª và ch¸u tÕp d¸ch.
4) Lão hÕng là nhæng ngß¶i già t× sáu mß½i tu±i tr· lên.
5) C¯ hÕng là nhæng ngß¶i vô sän ði làm mß¾n.
6) Cùng hÕng là nhæng ngß¶i vô sän và vô ngh« nghi®p.

Nhà nào có ba ðinh thì c¡t vào hàng tráng, mµt vào hàng quân, mµt vào
nhà dân. Nhà có sáu ðinh: hai tráng, mµt quân, ba dân. Nhæng ngß¶i phiêu
bÕt không ðßþc ghi tên vào s± BÕ, nhæng ngß¶i ki«u cß cûng phäi có tên tu±i
trong BÕ. Các quan phü, huy®n, phäi duy®t các s± bµ trß¾c khi ð® v« Kinh ð¬
chuy¬n sang các s± cüa Bµ.

4- C¤p Hành Chính
Mµt chÑc T±ng KÏ ðßþc ð£t ra nhß Chánh T±ng ngày nay có nhi®m vø liên
lÕc các xã v¾i nhau ngoài các c¤p dß¾i dùng vào vi®c cai tr¸ nhân dân.
Trên có các chÑc Huy®n Th×a, Tri Châu, Tri Phü, Ð°ng Tr¸. Các chÑc này
thuµc tri«u ðình b± døng.

5- Các Ð¸a HÕt Hành Chính
Vua Thái T± trß¾c kia chia nß¾c ra làm nåm ðÕo (Nam, B¡c, Ðông, Tây và
Trung Ðô). DÕo có chÑc Hành Khi¬n là chÑc quan cao nh¤t, có l¨ nhß chÑc
T±ng Ð¯c g¥n ðây. ÐÕo chia ra Lµ, ðÑng ð¥u có chÑc An Phü SÑ và tr¤n có
chÑc Tr¤n Phü SÑ nhß chÑc Tu¥n Phü hay Quän ÐÕo. (Tu¥n Phü là quan ð¥u
tïnh Trung Châu. Quän ÐÕo là quan ð¥u tïnh Thßþng Du).
Ðªn vua Thánh Tông, nß¾c ta ðßþc chia làm 12 ðÕo:
1) Thanh Hóa
2) Ngh® An
3) Thu§n Hóa
4) Thiên Trß¶ng
5) Nam Sách
6) Qu¯c Oai
7) B¡c Giang
8) An Bang (Quäng Yên)
9) Hßng Hóa
10) Tuyên Quang
11) Thái Nguyên
12) LÕng S½n
M²i ðÕo có ba Ty: Ðô, Th×a, Hiªn.
Ðô có hai viên: chính, phó Ðô T±ng Binh coi vi®c quân. Th×a có Th×a
Chính: chánh, phó sÑ coi vi®c cai tr¸. Hiªn có hai viên Hiªn Sát: chánh, phó

coi vi®c Tß Pháp. LÕi có chÑc Giám Sát Ngñ SØ xét công vi®c các ðÕo, nhß
chÑc Thanh Tra Hành Chính và chính tr¸ ð¶i nay.
Nåm Quang Thu§n thÑ 10 (1469), Thánh Tông cho v¨ lÕi bän ð° nß¾c ta
ð±i tên 12 ðÕo ra làm 12 Th×a Tuyên. M²i Th×a Tuyên có s¯ phü huy®n nhß
sau:
- Thanh Hóa, có 12 phü, 16 huy®n, 4 châu.
- Ngh® An, có 8 phü, 18 huy®n, 2 châu.
- Thu§n Hóa, có 2 phü, 7 huy®n, 4 châu.
- Nam Sách ð±i ra Häi Dß½ng, có 4 phü, 18 huy®n.
- Thiên Trß¶ng ð±i ra S½n Nam, có 14 phü, 42 huy®n.
- Qu¯c Oai ð±i ra S½n Tây, có 6 phü, 24 huy®n.
- B¡c Giang ð±i ra Kinh B¡c, có 4 phü, 19 huy®n.
- An Bang, có 1 phü, 3 huy®n, 4 châu.
- Hßng Hóa có 3 phü, 4 huy®n, 17 châu.
- LÕng S½n có 1 huy®n, 7 châu.
- Thái Nguyên ð±i ra Ninh Sóc, có 3 phü, 8 huy®n, 7 châu.
- Trung Ðô ð±i là phü Phøng Thiên, có 2 huy®n.
Tháng sáu nåm H°ng ÐÑc thÑ hai, ta chiªm ðßþc cüa Chiêm Thành t×
Thu§n Hóa tr· vào ð£t thêm ðßþc Th×a Tuyên, Quäng Nam, g°m 3 phü, 9
huy®n.
Ðªn nåm H°ng ÐÑc thÑ 21 lÕi sØa bän ð° thêm l¥n næa và ð±i Th×a Tuyên
ra xÑ.

6- Quan Chª
Ðây là các c¤p bµ t¯i cao tÕi tri«u ðình. Ðªn ð¶i vua Thánh Tông cûng có
sñ chïnh ð¯n. Trß¾c ðây, quan chÑc ð£t theo tri«u Tr¥n, có Tä, Hæu Tß¾ng
Qu¯c r°i ðªn L- Bµ, LÕi Bµ, Nµi Các Vi®n, Trung Thß, Hoàng Môn. Qua th¶i
Nghi Dân ð£t ra 6 bµ và 6 khoa (LÕi, Bµ, L-, Binh, Công, Hình). Nay ngài bö
Nµi Các Vi®n, Tä, Hæu Tß¾ng Qu¯c, l§p ra Hàn Lâm Vi®n và ð£t thêm 6 tñ
(ÐÕi Lý Tñ, Thái Thß¶ng Tñ, Quang Lµc Tñ, Thái H÷c Tñ, H°ng Lô Tñ,
Thßþng Bäo Tñ) và chÑc Ðông Các ÐÕi H÷c Sî ð¬ b± døng vån th¥n cùng ban
thêm tß¾c tam Thái (Thái Sß, Thái Phó, Thái Bäo), tam Thiªu (Thiªu Sß, Thiªu
Phó, Thiªu Bäo) ð¬ thß· ng các v¸ tr÷ng th¥n có công l¾n. Các quan · 6 bµ
có: Thßþng Thß. Tä Hæu Th¸ Lang, Lang Trung Vi®n NgoÕi Lang, Tß Vø. Các
quan · 6 khoa có: Ðô C¤p Sñ Trung, C¤p Sñ Trung, Lang Trung. Các quan 6

Tñ có: Tñ Khanh, Thiªu Khanh, Tñ Th×a. Ngoài ra còn các quan chÑc coi v«
h÷c vø, binh vø, các tòng quän, tân quan.
Theo t¶ Dø "Hi®u Ð¸nh Quan Chª", ngày 26 tháng chín nåm H°ng ÐÑc thÑ
hai (1471), t±ng s¯ quan chÑc vån võ nµi ngoÕi toàn qu¯c có t¾i 5370 và chia
ra nhß sau:
A- Quan trong vån võ và cä t±ng quän có 2755 v¸:
1) Vån quan 899 v¸.
2) Võ quan 1910 v¸.
3) Tòng quan 446 v¸.
B- Quan ngoài, vån võ m÷i chÑc có 2615 v¸:
1) Vån quan 926 v¸.
2) Võ quan 857 v¸.
3) Tòng quan 41 v¸.
4) T§p chÑc 791 v¸.
Xét tinh th¥n l¶i Dø k¬ trên thì vi®c ð£t các quan lÕi theo nguyên t¡c phân
quy«n và nguyên ð¾i trách nhi®m. Tï dø LÕi Bµ c¡t b± nhân viên không hþp
khä nång thì LÕi Khoa ðßþc phép bác bö. L- Bµ nghi chª sai b§c, L- Khoa
ðßþc phép ðàn t¤u: Hình Khoa lu§n công vi®c cüa Hình Bµ trái phäi nh©
n£ng v.v... Nhà vua lÕi r¤t nghiêm ng£t ð¯i v¾i nhæng ph¥n tØ thiªu sñ liêm
khiªt, do ðó ði«u 138 Hình Lu§t ð¶i H°ng DÑc ð¸nh r¢ng:
"Ån l- làm trái phép thì phÕt t× 1 quan ðªn 10 quan và b¸ bãi chÑc, t× 10
ðªn 19 quan b¸ ðày; t× 20 quan tr· lên chém. Các ngß¶i ðßþc Bát Ngh¸ ån lt× 1 quan ðªn 9 quan phÕt 50 quan; t× 20 quan tr· lên, phäi tµi ð° làm phu.
Cüa h¯i lµ bö vào kho mµt ph¥n, mµt ph¥n trao trä bän chü"
Kë ån h¯i lµ có tµi mà kë h¯i lµ quan lÕi cûng phäi b¸ tr×ng phÕt. Kë nào ði
lo vi®c cho ngß¶i khác cûng phäi tµi, nhßng nh© h½n sñ chü; l- v§t ð«u sung
công.
LÕi ðáng chú ý mµt ði«u: vua Thánh Tông ð£t thêm quan mà ngân sách
qu¯c gia không tång, vì lß½ng b±ng cüa các quan ít h½n trß¾c. Ngoài s¯
lß½ng, các quan ðßþc ti«n phø c¤p chÑc vø khi ði kinh lý và ti«n gÕo cung
m×ng cüa dân khi nh§m chÑc. (Xin coi Vi®t SØ Tân Biên quy¬n 2 trang 538).
Xét ra s¯ lß½ng b±ng cüa các quan ít öi nhß v§y do giá sinh hoÕt ð¶i xßa
có l¨ không cao, ph¥n c± nhân có ðÑc tiªt ki®m, ngoài ra các quan t× tÑ
ph¦m tr· lên còn có ph¥n ruµng · làng; các quan tu±i t× 65 ðßþc xin v« hßu
trí, nhæng ngß¶i làm nha lÕi có th¬ xin v« t× 60 tu±i.
- Xin coi v¤n ð« thuª khóa dß¾i ðây:

7- Thuª Ðinh
Tr× nhæng lão nhiêu 60 tu±i tr· lên, Hoàng Ðinh là nhæng ngß¶i v¸ thành
niên (dß¾i 18 tu±i), nhæng ngß¶i thuµc vào tráng (hÕng tòng quân) cùng
nhæng ngß¶i phª t§t, m²i ngß¶i dân phäi nµp thuª ð°ng niên là 8 ti«n. Ð¯i
v¾i thuª ðinh ð¶i Tr¥n ðánh vào ruµng (ai có mµt hai mçu ðóng 1 quan; 3, 4
mçu ðóng 2 quan và theo tÖ l® mà tång lên, tr× cùng ðinh không phäi nµp
thuª). Ð¶i vua Hi¬n Tông m²i xu¤t ðóng 1 quan 2 ti«n, ð¶i vua Th¥n Tông
(1649-1662) m²i xu¤t ðinh không phøc d¸ch vi®c quan phäi ðóng 3 quan nåm
ti«n nhß thª thì ðinh sßu ð¶i H°ng ÐÑc nh© h½n nhi«u.

8- Thuª Ði«n Th±
Chia ra làm ba hÕng:
A) Nh¤t ðÆng ði«n: m²i mçu ð°ng niên phäi nµp 60 thßng thóc (10 thßng
là mµt ð¤u) và ti«n 6 quan.
B) Nh¸ ðÆng ði«n: m²i mçu ð°ng niên phäi nµp 40 thßng và 4 quan.
C) Tam ðÆng ði«n: m²i mçu phäi nµp 20 thßng và ti«n 3 quan.
Ruµng bãi tr°ng dâu cûng chia làm ba hÕng, thuª nh© h½n ho£c nµp b¢ng
t½ hay b¢ng ti«n. Ruµng tß ði«n không phäi nµp thuª.
Th± trÕch là ð¤t ð¬ · có hÕn ð¸nh nhß sau: Quan viên ðßþc 80 thß¾c (5
sào 5 thß¾c). Quân dân chÑc s¡c ðßþc 50 thß¾c (3 sào 5 thß¾c) không phäi
ch¸u thuª, còn ngoài di®n tích hÕn ð¸nh phäi nµp theo thuª ruµng.
Nªu so sánh v¾i thuª cüa các ti«n tri«u, chª ðµ thuª l® dß¾i ð¶i Lê Thánh
Tông có sñ dè d£t, các nhà c¥m quy«n ¡t ðã tiªt ki®m nhi«u l¡m ð¬ khöi
phi«n dân. Ngoài ra sØ chép: kho tàng thu· ðó không ðßþc sung túc. Nåm
Quang Thu§n ð¥u tiên tÑc là nåm vua Thánh Tông v×a lên ngôi, tháng sau ðã
có ngay Chiªu yêu c¥u quân dân nµp thóc cho nhà nß¾c. Ai hß· ng Ñng ðßþc
b± ði làm chÑc toán quân. Tï dø ai nµp 200 hµc ðßþc b± quan chánh th¤t
ph¦m; nµp 150 hµc b± tòng th¤t ph¦m; 100 hµc b± chánh bát ph¦m, con cái
ð«u ðßþc mi-n quân d¸ch.

Nông Nghi®p
Vua Thánh Tông r¤t hi¬u biªt v¤n ð« dân sinh mà v¤n ð« dân sinh · nß¾c
ta là mµt sÑ nông nghi®p ð«u quy tñu xung quanh vi®c m· mang ruµng ð¤t,
canh cØi và ðê ði«u.
Nåm quang Thu§n thÑ bäy, tháng 12, ngài hÕ Chiªu b¡t các quan phü
huy®n khuyªn khích nhân dân cày c¤y và tr°ng dâu nuôi t¢m.

Tháng 8 nåm H°ng ÐÑc thÑ 6 (1475), Ngài ð£t hai ty Hà Ðê trông nom
vi®c ðê ði«u, phòng løt lµi cho dân và mùa màng. Trong vi®c khuªch trß½ng
nông nghi®p cûng nhß vi®c bäo v® ðê ði«u có quan chuyên môn là Hà Ðê Ty
SÑ và Khuyªn Nông SÑ. Trong nß¾c b¤y gi¶ có 53 ty Hà Ðê và 53 ty Khuyªn
Nông. Ngoài ra, nhà nß¾c l§p ra 42 s· Ð°n Ði«n kh¦n hoang các mi«n
thßþng du ð£t dß¾i quy«n 13 quan Ð°n Ði«n chánh sÑ, 31 s· T¥m Tang, 18
s· Ði«n Møc kén ch÷n gi¯ng trÑng t¢m t¯t, dÕy dân vi®c nuôi t¢m ß½m t½
cho ðúng phß½ng pháp.

10- Lu§t Pháp Bäo V® Dân Quy«n
Lu§t pháp ð¶i Lê phöng theo lu§t pháp ð¶i Chu Ðß¶ng bên Trung Qu¯c,
nhßng có sØa ð±i lÕi nhi«u.
Tr×ng tr¸ nhæng tµi thß¶ng phÕm có 5 b§c (Ngû hình):
1) Suy hình, xØ riêng ðàn bà, ðánh b¢ng roi t× 10 ðªn 50 roi.
2) Trßþng hình, ðánh b¢ng g§y ð¥u b¸t ð°ng, xØ riêng ðàn ông t× 60 g§y
ðªn 100 g§y.
3) Ð° hình, là tµi ð¥y ba b§c:
a) D¸ch ðinh: phäi làm phu h¥u c½m nß¾c trong quân, ðàn bà làm vß¶n,
nuôi t¢m
b) Tßþng phß½ng: ðàn ông làm lính chu°ng voi, ðàn bà phäi th±i c½m, ð«u
b¸ thích hai chæ vào trán.
c) Ð° chüng di-n: ðàn ông phäi làm phu các ð°n ði«n, ðàn bà xay lúa giã
gÕo, b¸ thích vào trán b¯n chæ, ðeo mµt khóa chân.
4) Lßu hình là ð¥y ði xa có 3 b§c:
a) Lßu c§n châu (Ngh® An) b¸ phÕt 90 g§y thích sáu chæ vào m£t, ðeo mµt
khóa chân.
b) Lßu ngoÕi châu (B¯ chính) phÕt 90 g§y, thích 8 chæ vào m£t, ðeo hai
khóa chân.
c) Lßu vi-n châu (Quäng Nam) phÕt 100 g§y, thích 10 chæ vào m£t, ðeo 4
khóa chân.
5) TØ hình tµi chªt có 3 b§c:
a) Giäo (th¡t c±).
b) Chém (bêu ð¥u).
c) Lång trì (tùng xëo).
Lu§t hình ð¶i H°ng ÐÑc cûng theo Chu l®, ð¸nh ra Th§p ác là:

1) Mßu phän: làm nguy xã t¡c.
2) Mßu ðÕi ngh¸ch: phá hüy tông miªu.
3) Mßu bÕn: phän ß¾c theo gi£c.
4) Ác ngh¸ch: giªt cha m©, chú, bác, cô, dì, anh ch¸, cha m©, ch°ng, ông
bà, v.v...
5) B¤t ðÕo: giªt cä mµt nhà 3 ngß¶i.
6) ÐÕi b¤t kính: tö ra vô th¥n, · l¥u vua, ði xe vua, lÕm døng nghi v® Thiên
TØ.
7) B¤t hiªu: chØi cha m©, không ð¬ tang.
8) B¤t møc: mßu sát hay ðánh các ngß¶i h÷ phäi ð¬ tang 3 tháng và 5
tháng.
9) B¤t nghîa.
10) N±i loÕn: thông dâm v¾i ngß¶i cùng h÷ ð¬ tang 5 tháng, v¾i vþ l¨ ông.
Các tµi này ð«u xØ vào tµi tØ hình cä.
Xét tï mï nµi dung bµ Lê Tri«u Hình Lu§t tÑc là bµ lu§t ð¶i H°ng ÐÑc, các
lu§t gia ngày nay r¤t c¤p tiªn, r¤t dân chü và ðã ð¬ mµt ch¤m son trong l¸ch
sØ tß pháp Vi®t Nam.
Quä v§y, ta th¤y Lê tri«u bäo v® tri®t ð¬ quy«n lþi và an ninh cüa nhân dân
không bö r½i t¥ng l¾p xã hµi nào, nhßng cûng có vài trß¶ng hþp quá kh¡c
nghi®t ð¯i v¾i lu§t pháp hi®n hæu, và trái lÕi cûng có trß¶ng hþp khinh giäm
r¤t nhân ðÕo, ðáng khen h½n ð¶i bây gi¶.

11- Quy«n Lþi Xã Hµi
Do møc ðích tránh sñ chênh l®ch quá ðáng v« tài sän, vua Thánh Tông ð«
phòng vi®c lÕm quy«n cüa quan liêu, quý tµc hay chiªm nhi«u ð¤t công nên
ra lu§t l® sau ðây và thi hành ngay t× n½i kinh ðô:
Vß¶n nhà · kinh ðô, quan Nh¤t Ph¦m ðßþc ba mçu, Nh¸ Ph¦m hai mçu,
Tam Ph¦m mµt mçu, TÑ Ph¦m nåm sào, Løc, Th¤t Ph¦m hai sào, Bát, CØu
Ph¦m, thß¶ng dân mµt sào. Ai lÕm chiªm b¸ phÕt trßþng 50 g§y, biªm mµt tß.
Ðã có vß¶n ao r°i mà còn bi®t l§p n½i khác, tµi tång thêm mµt b§c, tr× nhæng
ngß¶i có công ðßþc ð£t tÑ.
Ai chê bö ti«n ð°ng nát, bán cao giá, tích træ hàng hóa ð¬ ð¥u c½ ð«u b¸ tµi
và hàng hóa b¸ t¸ch thu. Nhæng ai c§y thª hà hiªp ngß¶i ta trong vi®c mua
bán, tµi cûng v§y.

Kë h¯ng hách nhi-u dân ð¬ l¤y cüa cûng coi nhß trµm thß¶ng, giäm mµt
b§c. Tài chü sþ ngß¶i quy«n thª ðem cho cûng tµi nhß v§y, nªu cüa ðó chßa
l¤y v« trßþng 60 g§y, biªm 3 tß.
Ngñ trù (bªp nhà vua), bªp nhà quy«n quý hà li-m m÷i v§t · chþ, Ñc hiªp
ngß¶i bán, giám th¸ và ngß¶i · chþ cûng b¸ giäi quan phÕt tµi ð°, gia chü b¸
phÕt. Giám th¸ a tòng không can thi®p, trßþng biªm tùy theo n£ng nh©. Ngß¶i
ngoài b¡t ðßþc s¨ có thß· ng. L¤y gian rau quä cüa ngß¶i, trßþng biªm. Các
quan chÑc v¸ n¬ ngß¶i nhà quy«n quý không trình ð«u b¸ phÕt.
C¤y ruµng quá hÕn không nµp thóc, trßþng 80 g§y. Tái phÕm phäi nµp
thóc g¤p ðôi ð«n vào kho. Tái phÕm l¥n næa ph¥n ruµng b¸ t¸ch thu. Ruµng
công giao cho thì nhà nß¾c thu v«, còn ruµng kh¦u ph¥n l¤y mµt næa.
Kë nào n£c danh ð¥u thß ð¬ hÕi ngß¶i (ném ðá d¤u tay) coi là qu¤y r¯i xã
hµi, nªu có änh hß· ng ðªn qu¯c gia ðÕi sñ thì chém, vi®c thß¶ng thì lßu vi-n
châu, gia sän t¸ch biên. Ngß¶i nào biªt và t¯ cáo ðßþc thß· ng nhi«u, ít, tùy
theo vi®c n£ng nh©. Viªt thß phï báng th¶i chính: lßu c§n châu, nh© thì ð¥y
làm lính chu°ng voi. Nªu ngß¶i giæ vi®c nh§n thß không hüy lá thß ðó ð¬
nhân dân biªt mà truy«n tøng, b¸ suy 50 roi, biªm mµt b§c.
Các quan nh§n thß n£c danh ðó l¤y làm cån cÑ ð¬ buµc tµi ngß¶i ta, gia
thêm mµt b§c.
Các quan làm vi®c hình án kéo dài công vi®c, quá kÏ hÕn mà không xong
s¨ b¸ phÕt. Quá 1 tháng: biªm, quá 3 tháng: bãi chÑc.
Các cß¶ng hào sþ tµi, ðón cß¾p s¾ t¤u giæa ðß¶ng hay b¡t giam ngß¶i
mang s¾ t¤u, ð«u b¸ lßu hay xØ tØ. Nªu s¾ ðó ðã qua 4 cØa Hoàng Thành r°i
mà vi®c này còn xäy ra, tµi lÕi tång lên mµt b§c.
Giä chúc thß, vån khª, trßþng 80 g§y, ð° theo n£ng, nh©.
Gä ch°ng cho con ðã thành hôn cho ngß¶i khác, ð° làm lính h¥u c½m
nß¾c. Ngß¶i l¤y sau biªt mà cÑ l¤y cûng b¸ tµi ð°, nªu không biªt, ðßþc mi-n
tµi. Ngß¶i con gái trä v« cho ch°ng trß¾c, ngß¶i này không nh§n næa thì
ðßþc ð«n lÕi sính l-. Trai höi vþ, ðã ðßa sính l- sau lÕi bö không l¤y, phÕt
trßþng 80 g§y và m¤t sính l-.
Lu§t H°ng ÐÑc cûng hªt lòng bäo v® phong hóa næa nên ð£t ra nhi«u ði«u
khoän ð¬ tr×ng tr¸ nhæng kë vi phÕm. Thêm vào ðó tri«u ðình còn công b¯ 24
ði«u rån ð¬ ðßa nhân dân ðªn ch² lành mÕnh và ðÕo ðÑc.

12- T± ChÑc Võ B¸
Quân s¯ trß¾c ðây cüa vua Lê Thái T± có 10 vÕn ngß¶i chia ra 5 phiên, 1
ban · lÕi g÷i là lßu ban t§p luy®n và phòng v®, b¯n phiên kia ðßþc giäi ngû

v« tiªp tøc nông nghi®p r°i cùng nhau l¥n lßþt thay ð±i. Binh sî lßu ban thuµc
v« nåm ðÕo v® quân dß¾i quy«n v¸ T±ng Quän. Trên T±ng Quän có Ðô T±ng
và Ð±ng T±ng Quän, dß¾i có Chánh, Phó Ðµi Trß· ng và CØu Ph¦m Ngû
Trß· ng.
Tháng 7 nåm Quang Thu§n thÑ tß (1463), nåm V® Quân ð±i ra 5 phü Ðô
Ð¯c:
- Thanh Hóa, Ngh® An, thuµc Trung Quân Phü.
- Nam Sách, An Bang (tÑc Quäng Yên) tÑc Ðông Quân Phü.
- Thiên Trß¶ng tÑc Nam Ð¸nh, thuµc Nam Quân Phü.
- Qu¯c Oai tÑc S½n Tây, Hßng Hóa, thuµc Tây Quân Phü.
Ngoài 5 phü này còn có Phøng Trñc Quân g°m quân ðµi hai mi«n s½n
cß¾c Thái Nguyên và Tuyên Quang.
M²i phü có 6 v®. M²i v® có 5 hay 6 s· . M²i s· có 400 ngß¶i.
Phü có Tä, Hæu Ðô Ð¯c, Ðô Ð¯c Ð°ng Tri, Ðô Ð¯c Thiêm Tr¸.
S· có Quän Lînh, Phó Quän Lînh, Chánh Võ Úy, Phó Võ Úy.
S· chia ra làm nhi«u ngû. M²i ngû có mµt T±ng KÜ.
Vua Thánh Tông ð±i V® Quân Tùy Thân Cøc (tÑc Ngñ Lâm Quân) ra làm
hai V® Tä Hæu Võ Lâm Quân, kén con các quan t× løc ph¦m ðªn tam ph¦m
sung vào các v® ¤y.
Nåm Quang Thu§n thÑ tám (1467), Ngài ð£t thêm ra hai ðÕo Nµi, NgoÕi
Chß Quân. Nµi quân có 66 ty, 51 v®. NgoÕi quân có 26 v®. M²i ty có 100
ngß¶i. M²i v® có 5 s· , m²i s· có 12 ðµi, m²i ðµi có 20 ngß¶i. Tính ra Nµi
quân có 51 v® và 225 s· , 3060 ðµi, ðßþc t¤t cä 61.200 ngß¶i cµng v¾i 6.600
ngß¶i · 66 ty thành t±ng s¯ 67.800 ngß¶i. NgoÕi quân 26 v® có 130 s·
thành 1.560 ðµi, t±ng s¯ 31.200 ngß¶i. T¤t cä Nµi, NgoÕi g°m 9 vÕn 9 nghìn
ngß¶i, cµng v¾i s¯ quân 5 phü và quân Phøng Trñc ch×ng 7 vÕn là 16 vÕn,
thêm vào còn s¯ quân trñc v® trong cung.
Ngoài ra, các quan Ðô Ð¯c, T±ng Tri chåm giäng t§p tr§n ð° cho sî t¯t và
ð£t 31 ði«u quân l®nh ð¬ t§p thüy chiªn, 32 ði«u t§p tßþng tr§n, 27 ði«u t§p
mã tr§n, 42 ði«u t§p bµ tr§n.
T× nåm Quang Thu§n thÑ tám, cÑ 3 nåm 1 l¥n có mµt kÏ khäo hÕch v« võ
ngh® ð¬ ki¬m soát lÕi vi®c h÷c t§p cüa quân ðµi. Ai tÑ th¡ng ðßþc thß· ng
mµt chiªc áo và 1 quan 5 ti«n; ai tam th¡ng ðßþc mµt chiªc áo. Nh¸ th¡ng 2
bình ðßþc 6 ti«n. Ai nh¤t th¡ng ðßþc ba ti«n, 4 bình thß· ng 20 ð°ng, kë nào
thua cûng b¸ phÕt theo nhß v§y.

Nµi, NgoÕi quân, quan t× ngû ph¦m tr· lên thì b¡n 5 phát, chém tay 4
phát, ðánh mµc 1 phát, cûng có ð¸nh c¤p b§c ð¬ thß· ng phÕt.
LÕi có lu§t chß½ng quân chính g°m 43 ði«u mà ðªn quá nØa nªu vi phÕm
s¨ b¸ chém. Tï dø: tiªt l§u quân c½, h§u quân lui không tiªp vi®n ti«n quân,
ð£t ði«u quái g· d¸ ðoan ð¬ mê ho£c binh sî, ðào ngû v.v...
Vua Thánh Tông lÕi chú tr÷ng cä ðªn quy«n lþi cüa các quân lính. Nhæng
ngß¶i thuµc quân hÕng, tÑc là ð¬ dùng vào vi®c quân khi c¥n t¾i, ðßþc ph¥n
ruµng t¯t, nµp thuª nh©, nên tháng 11 nåm ð¥u H°ng ÐÑc (1470), Ngài g÷i
ngay mµt lúc ðßþc thêm 26 vÕn quân ði Nam chinh.
Tinh th¥n thßþng võ thu· ðó ðßþc lên cao do sñ khuyªn khích cüa tri«u
ðình nên có cä các v¸ quan vån xu¤t thân khoa bäng cûng xin ð±i sang võ
chÑc (Tiªn Sî PhÕm Ph± làm Chï Huy SÑ, Ngô Lôi, Lê Dûng làm T±ng Binh,
Nghiêm Ích Khiêm làm Ðô Chï Huy SÑ, Nguy-n Trinh làm ðªn Binh Bµ
Thßþng Thß v.v...)

13- Võ Công Dß¾i Ð¶i H°ng ÐÑc (Cuµc Nam PhÕt Cüa Thánh
Tông)
Trß¾c kia, tß¾ng nß¾c Chiêm là Trà Duy®t, ngß¶i · Thi NÕi, giªt Qu¯c
Vß½ng là Bí Do r°i tñ l§p làm vua, sau truy«n cho em là Trà Toàn, mu¯n h÷c
ðòi Chª B°ng Nga nên ðem quân cß¾p phá Hóa Châu cüa ta vào nåm H°ng
ÐÑc nguyên niên (1470). Quan Tr¥n Thü · ðây là PhÕm Vån Hi®n ch¯ng
không n±i phäi giæ thª thü và cho phi báo v« tri«u ðình.
Ngày 6 tháng 10, nhà vua hÕ l®nh kén hoàng ðinh t× 15 tu±i tr· lên ðßþc
26 vÕn quân. Quân ðµi s¡p lên ðß¶ng, ng÷n c¶ Nam Chinh ph¤p ph¾i bay thì
bài chiªu Bình Chiêm ðßþc tuyên ra ð¬ báo cáo qu¯c dân lý do cüa cuµc
chiªn ð¤u và tình trÕng Vi®t Chiêm qua bao nhiêu thª h®.
Lan Qu§n Công Ðinh Li®t, KÜ Qu§n Công Lê Ni®m lînh 10 vÕn quân ði tiên
phong. Ngày 18, ðÕi quân tiªn vào ð¤t Chiêm. Ngày m°ng 2 tháng giêng là
ngày Tªt Nguyên Ðán, e quân sî ch½i b¶i sinh nän, ngài m· cuµc thi thuy«n
và t§p tr§n cùng sai th± tù Thu§n Hóa là Nguy-n Vû v¨ bän ð° Chiêm Thành
ð¬ rõ các n½i hi¬m yªu. Các th± tù , phiên tù các n½i cùng sÑ th¥n Ai Lao là
Quang Bình, tr¤n thü là Ð¥u Nguy®t là LÕng Lê vào ch¥u và dâng hß½ng v§t.
Cuµc giao tranh b¡t ð¥u ngày 5 tháng hai. Vi®t quân ðßþc phân ph¯i nhß
sau:
Ngày m°ng sáu, Lê Hy Cát, Hoàng Nhân Thi®n và tß¾ng tiên phong Lê
Thª, Tr¸nh Vån Sái ðem 500 chiªn thuy«n và 3 vÕn tinh binh, nØa ðêm bí m§t
ra cØa b¬ Y¬m T÷a chèo g¤p vào cØa b¬ Sa KÏ (nay · huy®n Bình S½n, tïnh
Quäng Ngãi) ð¡p lûy ch¡n ðß¶ng rút lui cüa gi£c.

Sáng ngày thÑ 7, vua thân ðem h½n 1000 chiªc thuy«n và 7 vÕn quân tiªn
vào cØa Tân Yên và CØu T÷a (nay là ÐÕi Yêm và Tiêu Yêm, thuµc Quäng
Nam) trßng c¶ Thiên TØ, dóng tr¯ng tiªn vào tr§n ð¸a. Bµ binh ÐÕi Tß¾ng
Nguy-n ÐÑc Trung cûng m§t chuy¬n binh ðµi giæ các ngã ðß¶ng s½n cß¾c.
V« ph¥n quân Chiêm, Qu¯c Vß½ng và em là Trà Toàn cùng sáu v¸ ðÕi th¥n
ðem 5000 quân và voi, l£ng l¨ tiªn ðªn g¥n ðÕi doanh cüa vua Thánh Tông,
có l¨ ð¸nh ðánh lén m£t sau nhßng th¤y uy thª cüa quân ta hùng dûng m¤t
ngay tinh th¥n, vµi rút ngay v« Chà Bàn, ðªn núi Mµ Tô thì g£p Tä Ðô Ð¯c Lê
Hy Cát. Gi£c hoäng sþ chÕy lên núi cao b¸ Lê Ni®m thúc quân ðánh tan và
chém ðßþc mµt ðÕi tß¾ng hµ giá, tiªn ðên M- C¥n giªt ðßþc h½n 300 quân
gi£c và b¡t ðßþc 60 tên. Trà Toàn th¤y em b¸ ðÕi bÕi, th¤t v÷ng, cho sÑ sang
xin hàng. Vua cho d×ng quân nghï ng½i, sau th¤y Trà Toàn có thái ðµ không
minh bÕch nên ngày 27, ðÕi quân ðánh vào thành Thi NÕi. Ngày 29, quân ta
xiªt ch£t ba vòng vây quanh thành Chà Bàn. — ðây, Vi®t Chiêm k¸ch chiªn.
Chiêm b¸ hÕi t¾i 4 vÕn quân, b¡t s¯ng t¾i 3 vÕn, trong ðó có Trà Bàn và cä
Hoàng Gia.
Cuµc chiªn tranh Nam B¡c ðªn ðây ch¤m dÑt. Ngày m°ng 2, có chiªu sØa
soÕn ban sß v« kinh.
Trà Toàn b¸ b¡t, tß¾ng là B° Tri Trì chÕy vào Phan Lung (Phan Rang) tñ
xßng vß½ng và cho sÑ xin tri«u ðình ta th×a nh§n ð¬ tiªp tøc tiªn c¯ng. Vua
Thánh Tông ßng thu§n. Em Trà Toàn là Trà ToÕi, trß¾c ðây thua chÕy vào núi,
cho ngß¶i sang kêu v¾i nhà Minh. Lê Ni®m ðßþc cØ ðem 3 vÕn quân, vào b¡t
s¯ng ðßþc ðem vào kinh sß. Do døng ý chia r¨ nhân tâm ð¬ dân Chiêm yªu
ði, vua Thánh Tông c¡t Chiêm Qu¯c ra làm 3 nß¾c, chia cho B° Tri Trì mµt
ph¥n nåm ð¤t cû, còn bao nhiêu làm thành hai nß¾c là Nam Phan và Hóa
Anh trao cho Trà ToÕi và mµt thân vß½ng. Còn ð¤t Chà Bàn, ð¤t ÐÕi Chiêm và
C± Lûy là b¶ cõi cû cüa ta trß¾c ðây b¸ Chiêm l¤y m¤t m¾i trao cho hàng
tß¾ng Ba Thái làm Tri Phü ÐÕi Chiêm; Da Thüy làm Thiêm Tri Phü; Ð± TØ
Xuân làm Tru Châu C± Lûy ðßþc quy«n ti«n träm h§u t¤u ð¯i v¾i quân phiªn
loÕn.
Ð¥u tháng tß, quân Nam chinh v« t¾i Ngh® An. Ngày 11 tháng tß, Trà toàn
b¤y lâu ðßþc ngñ giá, vì bu°n và x¤u h± nên sinh b®nh mà chªt. Vua truy«n
chém ð¥u, dñng c¶ tr¡ng · ð¥u thuy«n ð« m¤y chæ: "Ð¥u Trà Toàn, vua nß¾c
Chiêm Thành" ð¬ ph¤n kh· i tinh th¥n dân chúng.
Ngày 22, làm l- dâng tù tÕi nhà Thái Miªu · Lam Kinh (Thanh Hóa) r°i
tiªn v« Thång Long.
Tháng 6, vua hÕ chiªu l¤y nhæng ð¤t m¾i cüa Chiêm làm Th×a Tuyên
Quäng Nam, ð±i ÐÕi Chiêm C± Lûy ra 2 huy®n: Hà Ðông, Y Giang cho thuµc
phü Thång Hoa (nay thuµc Quäng Nam) ð±i Châu Nghîa Tß ra ba huy®n:

Bình S½n, Nghîa Giang, Mµ Hoa thành phü Tß Nghîa (nay ð¤t Quäng Ngãi);
chia Chà Bàn làm 3 huy®n: B°ng S½n, Phù Ly, tuy Vi-n thành phü Hoài Nhân
(Quy Nh½n ngày nay) r°i tùy xa ð¬ lßu các tµi nhân. Vua cho san (phá) cái
ðïnh núi cao nh¤t ngoài b¶ bi¬n giáp ð¸a gi¾i nß¾c Nam Ban (Phan Rang) ð¬
dñng cái bia làm gi¾i hÕn, g÷i núi ¤y là núi ThÕch Bi (nay là dçy núi giáp gi¾i
Phú Yên, Khánh Hòa chÕy dài xu¯ng b¬ thành mûi Varella).
V« vi®c Trà ToÕi cho sÑ sang khiªu nÕi v¾i nhà Minh, vua Minh có thß
sang buµc vua ta trä lÕi ð¤t Chiêm Thành; vua Thánh Tông l¤y l¶i l¨ nhûn
nh£n, khéo léo mà xóa bö chuy®n này. Vua Minh cûng phäi thôi, ngay m¤y
l¥n có vi®c khám xét ð¸a gi¾i B¡c Thüy, Minh tri«u cûng chï l¤y làm l®, vi®c
hòa häo giæa các qu¯c gia phäi chång tùy theo tï l® sÑc mÕnh?

14- Tr§n Ðánh B°n Man và Lão Qua
Rþ B°n Man (nay ð¤t Tr¤n Ninh), và Lão Qua (nay là Luang Prabang) ·
phía Tây nß¾c ta tñ ý xin l® thuµc nß¾c ta t× nåm M§u Thìn (1448), dß¾i ð¶i
vua Nhân Tông và ð±i ra Quy Hþp. Ð¸a ph§n cüa h÷ có nhi«u núi r×ng hi¬m
tr· , ðß¶ng giao thông g§p gh«nh khó khån, vì h÷ hay Ö vào lþi thª s½n xuyên,
thß¶ng ðem quân vào qu¤y phá biên gi¾i Vi®t Nam. M²i l¥n xâm phÕm b¶
cõi cüa ta, h÷ ð«u kiên kªt v¾i nhau. Nåm Quang Thu§n thÑ 9, quan T±ng
Binh Khu¤t Ð¸nh cùng Ð°ng T±ng Binh Nghiêm Nhân Th÷, Tán Lý Quân Vø
Nguy-n Ð°ng phäi ði ðánh d©p h÷ t× Long Ðµng ðªn Mµc Châu (Mµc Châu
thuµc tïnh Hòa Bình, b¤y gi¶ · trong ð¸a ph§n Hßng Hóa), g£p 300 tên gi£c
ðánh tan ðßþc li«n tiªn thÆng ðªn C¤u Lµng trên sông Mã. Khu¤t Ð¸nh hþp cä
quân v® Gia Hßng thuµc quy«n quan T±ng Tri Lê Mi-n tiªn ðªn KÏ Trúc, lÕi
có quân hai châu Ð°ng, Vi®t và th± binh m÷i giúp sÑc ch£n các ðß¶ng xung
yªu. Gi£c th¤y quân ta mÕnh và có m£t kh¡p n½i, tan vÞ ngay. Khu¤t Ðinh sai
ngß¶i l¤y ði«u h÷a phúc khuyên bäo, chúng ð«u xin hàng phøc.
Qua nåm sau, quân B°n Man lÕi noi theo vªt cû. Tháng ba, vua thân chinh
ði d©p nhßng ðªn bªn Bình Nam, nhà vua th¤y quân ta ðã th¡ng tr§n nên tr·
v« cung.
Mß¶i nåm sau tÑc là vào nåm KÖ Hþi, H°ng ÐÑc thÑ 10 (1479), ngày
m°ng 7 tháng sáu, vua lÕi hÕ mµt bài chiªu r¤t dài k¬ tµi B°n Man. Có l¨ Ngài
th¤y không th¬ không dung tha ðßþc vi®c cß¾p phá luôn luôn cüa h÷ và coi
h÷ nhß cái d¢m trong xß½ng nên l¥n này cß½ng quyªt tr× dÑt cái nÕn B°n
Man ð¬ bäo v® nhân dân · các mi«n biên gi¾i phía Tây (Hòa Bình, Thanh
Hóa, Ngh® An) ðã bao nhiêu nåm m¤t làm, m¤t ån vì h÷.
Thái Úy Sùng Qu§n Công Lê Th÷ Vñc, Phò Mã Ðô Úy Th¯ng Lînh Ðông,
B¡c quân và nhi«u Ðô Ð¯c, ÐÕi Tß¾ng, ðßþc l®nh ðem 20 vÕn quân tinh
nhu® ði ti¬u tr×.

Tháng 7, ngày 22, vua hÕ chiªu thân chinh, kén 18 vÕn quân ð£t dß¾i
quy«n ÐÕi Tß¾ng Ðô Ð¯c Lê Ðình NgÕn, Lê Lµng, Lê Nhân Hiªu chia nåm
ðÕo ðánh thÆng vào Lão Qua. Quân Lão Qua vÞ tan ngay. Ngày 18 tháng 10,
vua t¾i Phù Li®t ðã nghe tin ðÕi th¡ng và lúc này quân ta ðã chiªm ðóng ðßþc
thü phü cüa Lão Qua, chiªm ðßþc nhi«u quý v§t. Vua Lão Qua tr¯n m¤t. ÐÕi
quân ðªn hÕ lßu sông Kim Sa (có l¨ sông này chäy · phía B¡c, qua tïnh Tây
Khß½ng và TÑ Xuyên), giáp Mi«n Ði®n. Tri«u ðình Miªn Ði®n sþ quân ta tiªn
vào nß¾c h÷, vµi ðßa thß ðªn tri«u ðình, quân ta m¾i rút v«. HÕ tu¥n tháng 1,
ngñ giá tr· v« Kinh.
Mùa xuân nåm sau, ta m· cuµc chinh phÕt B°n Man và cûng huy ðµng t¾i
30 vÕn binh sî. Ngoài tµi xâm lång b¶ cõi, B°n Man còn ðáng ghét vì ðã xui
Lão Qua qu¤y phá nß¾c ta. Ði ðªn n½i, quân B°n Man tan vÞ ngay. Tù
trß· ng B°n Man là C¥m Công sþ quá bö chÕy r°i chªt. quân ta vào thành ð¯t
phá, dân B°n Man có ch×ng 9 vÕn, sau vì chinh chiªn và chªt ðói, còn ðµ vài
ngàn ngß¶i.
Vua Thánh Tông chia ð¤t B°n Man làm bäy huy®n, ð£t ra phü Tr¤n Ninh
và cho quan ðªn cai tr¸, nhßng ngài vçn phong thân nhân cüa C¥m Công là
C¥m Ð°ng làm Tuyên Úy ÐÕi SÑ ð¬ trông nom th± dân.
Xét các võ công trên ðây, ta th¤y ð¶i H°ng ÐÑc ðã thanh toán ðßþc mµt
cách khä quan v¤n ð« biên gi¾i. Chiêm Thành, Lão Qua qu¤y r¯i nß¾c ta t×
ð¥u Thiên Chúa kÖ nguyên, hªt ð¶i n÷ ðªn ð¶i kia, gây nên h§n thù truy«n
kiªp. Ta d¥u mu¯n yên h÷ cûng không ð¬ ta yên, chï vì các dân tµc này ngu
muµi không tñ lßþng sÑc mình lÕi có tính hiªu chiªn, th§t là tñ chu¯c l¤y cái
vÕ di®t vong, sau này h÷ lÕi có thói a tòng v¾i các vß½ng tri«u Trung Qu¯c
ðánh vào h§u tuyªn cüa chúng ta m²i khi Vi®t Nam giao tranh v¾i B¡c
phß½ng. Tï dø trong cuµc chiªn tranh giæa Mông C± v¾i Vi®t Nam ho£c trong
th¶i Minh thuµc, ðã có khi h÷ lînh vi®c "B¡c tiªn" (!), có khi h÷ l×a d¯i sang
giúp ta ðánh quân Minh thì là lúc h÷ phän ta, vua Lê Thái T± trong nhæng
ngày tháng kh· i nghîa ð¥u tiên ðã lao ðao vì ngón ðµc thü cüa h÷ (Lão Qua).
Gi¶ ðây, dân h÷ b¸ tiêu di®t, nß¾c b¸ qua phân không phäi là vô c¾ và oan
u±ng.
Vua Lê Thánh Tông khi huy ðµng ðÕi quân m· cuµc Nam chinh ðã tuyên
cáo qu¯c dân "RØa cái h± cüa các ti«n tri«u" tÑc là nh¡c con dân Vi®t Nam
cái thù truy«n tØ nhßþc tôn giæa ta v¾i các man dân lân c§n. Nªu chÆng cay
nhau ðªn tµt bñc, có l¨ ðâu quân lñc toàn qu¯c nhót 30 vÕn mà tung ra hªt,
thì ta hi¬u tri«u ðình cüa ta quyªt li®t ðªn thª nào v¾i Chiêm Thành, Lão Qua
và B°n Man. LÕi xem vi®c cß¾p phá thành, ð£t qu§n huy®n thì rõ r®t nhà vua
ðã thñc hi®n câu không ðµi tr¶i chung v¾i các ð¸ch qu¯c d¸ chüng.
Sau m¤y chiªn công oanh li®t này, các nhà chép sØ phäi ghi r¢ng: cu¯i thª
kÖ XV, ð¶i H°ng ÐÑc ðã gÞ ðßþc cho dân tµc cái h÷a biên cänh mi«n Tây,

Nam. Ngoài nhæng th¡ng lþi v« chính tr¸, ta còn ðoÕt ðßþc th¡ng lþi v« ð¤t
ðai cùng kinh tª næa. T× ðó, ta thu ðßþc nhi«u thuª má, sän v§t quý giá (yªn
sào, ð°i m°i, ¯c trai, s×ng tê, sà c×, t½ løa, các tßþng ðá r¤t ð©p, voi v.v...) LÕi
do sñ xúc tiªp Vi®t Chiêm m§t thiªt h½n hªt thäy bao gi¶, ta cûng lßþm ðßþc
cüa h÷ ít nhi«u ði«u hay v« ca nhÕc, kiªn trúc, t§p tøc khoáng ðÕt khiªn n«n
vån hóa cüa ta ðßþc phong phú thêm.

15- Vån Tr¸ Cüa Nß¾c Ta Dß¾i Ð¶i H°ng ÐÑc
Trình ðµ vån h÷c nß¾c ta ðªn Lê tri«u ðã t¾i mÑc khä quan. Nó b¡t ngu°n
mÕnh m¨ t× ð¶i Ti«n Lê, qua ð¶i H§u Lý. Trong mß¶i thª kÖ B¡c thuµc, vi®c
h÷c m¾i k¬ là s½ khai, tuy ta ðã có mµt s¯ ngß¶i vån tñ. T× Lý, nó ðã có mµt
cái gì là n«n täng, vì các khoa thi, vi®c tuy¬n trÕch nhân tài ðã ð«u ð«u, ðªn
ð¶i Tr¥n thì vån h÷c cüa ta có ðà tiªn. Nh¶ có m¤y thª kÖ ðµc l§p liên tiªp,
vi®c vån h÷c không h« b¸ gián ðoÕn, cho ðªn cä th¶i Minh thuµc hai chøc
nåm, vi®c h÷c cüa dân ta cûng không ng×ng lúc nào (các quan nhà Minh
cûng ðôn ð¯c m· các trß¶ng h÷c kh¡p nß¾c và tr÷ng døng nhân tài ð¬ giúp
h÷). Ngay cä khi vua Lê Thái T± ðang kháng chiªn tÕi Ðông Ðô (nåm Bính
Ng÷, 1427), ngài cûng có m· khoa thi. Trong khoa thi này, b÷n ông Ðào
Công SoÕn 26 ngß¶i ð² Giáp Ð® và 6 ngß¶i ð² „t Bäng. R°i cuµc bình ð¸nh
v×a xong, vua Thái T± m· luôn khoa Minh Kinh l¤y các ông Tr¸nh Thu¤n Du,
Phan Phù Tiên, Nguy-n Thiên Túng, Võ Vån Trinh, Nguy-n Kh¡c Hiªu là
nhæng danh th¥n cüa hai tri«u sau này.
Nåm Thu§n Thiên thÑ tß (1431), Thái T± m· khoa Hoành T×, kén con
cháu các quan, các thanh niên tài tu¤n trong dân chúng vào làm h÷c sinh thi
c§n, th¸ ngñ ti«n và giám sinh · Qu¯c TØ Giám, sung làm sinh ð° các phü.
Khoa thi Tiªn Sî thÑ nh¤t ð¶i Lê là khoa Nhâm Tu¤t nåm ÐÕi Bäo thÑ ba, có
t¾i 450 ngß¶i Ñng thí, có 33 ngß¶i trúng cØ, 3 v¸ nh¤t giáp tam khôi ð«u còn
thanh niên cä, ðáng k¬ nh¤t là TrÕng Nguyên Nguy-n Trñc 26 tu±i, Bäng
NhÞn Nguy-n Nhß Ð² 19 tu±i, Thám Hoa Lß½ng Nhß H÷c ngoài 30 tu±i, n±i
danh cä · Trung Qu¯c (Nguy-n Trñc ði sÑ ðßþc ngß¶i Tàu cho ð² TrÕng
Nguyên bên ¤y). V¾i các khoa thi sau, s¯ thí sinh càng nhi«u thêm, r°i ðªn
ð¶i Thánh Tông, nåm Quang Thu§n thÑ tß (1436), s¯ c¯ng sî lên ðªn 1400
ngß¶i. Vi®c h÷c th¸nh ðªn nhß v§y là nh¶ ch² nhà Vua r¤t sùng thßþng vi®c
vån h÷c. Ngài m· rµng nhà Thái H÷c, hàng nåm tª ðÑc Kh±ng TØ long tr÷ng,
ð£t ba l¾p Qu¯c TØ Giám, l¤y thêm sinh viên lßu trú, làm kho bí thß ð¬ chÑa
các sách. Cách cüa Ngài cho kén nhân tài nh¢m vào ðÑc hÕnh r°i m¾i ðªn
vån h÷c và do sñ tuy¬n lña trß¾c cüa Hß½ng Lý, thí sinh m¾i ðßþc ð® ð½n thi.
Nåm Nhâm Ng÷ (1462), Quang Thu§n thÑ ba, Ngài ð¸nh cÑ ba nåm mµt
kÏ thi, nåm trß¾c thi Hß½ng thì nåm sau thi Hµi. Thi Hß½ng thì cÑ nh¢m vào
nhæng nåm TÜ, Mão, Ng÷, D§u; thi Hµi vào nhæng nåm SØu, Thìn, Mùi, Tu¤t.

Trong nß¾c, ngài ð£t 12 trß¶ng thi Hß½ng; 7 trß¶ng tÕi S½n Nam, Phøng
Thiên, Häi Dß½ng, Kinh B¡c, S½n Tây, Thanh Hoá, Ngh® An. M²i trß¶ng có 4
quan giám thí do Hàn Lâm Vi®n cØ ra. Còn nåm trß¶ng: Tuyên Quang, Hßng
Hóa, Thái Nguyên, LÕng S½n, An Bang. M²i trß¶ng có hai quan giám thí do
tòa Th×a và tòa Hiªn · ð¤y c¡t ra. Ngài ban t¶ dø "Khuyªn H÷c" cho sî tØ
toàn qu¯c, l¶i l¨ ð¥y ðü nhß cha dÕy con, thày bäo trò, th§t là ân c¥n tha
thiªt, ði«u h½n l¨ thi®t chï rõ nhß ban ngày, nh¶ v§y làn sóng vån h÷c tràn
kh¡p n½i Kinh kÏ ra ngoài dân dã. S¯ ngß¶i tài cao h÷c rµng m²i ngày mµt
nhi«u. Nåm Nhâm Ng÷ (1462) cä 12 trß¶ng thi có t¾i 60000 ngß¶i dñ thì rõ
vi®c h÷c khä quan thª nào. S¯ c¯ng sî khoa Tiªn Sî „t Mùi, H°ng ÐÑc thÑ sáu
(1475) tång lên g¤p ba. S¯ ngß¶i này trß¾c kia không quá hai ba chøc, t× ðó
lên t¾i 60 m²i khoa.
Ð² TrÕng Nguyên tÑc là ð® nh¤t giáp tiªn sî c§p ð®, ð® nh¤t danh ðßþc
hàm chánh løc ph¦m. Bäng NhÞn tùng løc ph¦m. Thám Hoa chánh th¤t
ph¦m. Hoàng giáp tÑc nh¸ giáp tiªn sî xu¤t thân, tòng th¤t ph¦m. Tam giáp
ð°ng ti«n sî xu¤t thân hàm chánh bát ph¦m.
Các tân khoa ð¥u tiên ðßþc Vi®n Hàn Lâm, sau theo ph¦m tr§t ðßþc b±
Giám Sát Ngñ SØ, Tri Phü, Tri Huy®n.
Ð¬ tö lòng tôn tr÷ng nhân tài, vua Thánh Tông ðãi yªn các v¸ tân khoa ·
vß¶n QuÏnh Lâm, ban mû áo, c¶ bi«n cho vinh quy. Ngài còn cho dñng bia
· nhà Thái H÷c m²i khoa, trên có bài thu§t quang cäng khoa thi, nói ý t¯t
cüa nhà vua, dß¾i kh¡c tên và trú quán các v¸ tiªn sî theo thÑ tñ h½n kém.
Ngày 15 tháng tám nåm H°ng ÐÑc thÑ 15, mß¶i mµt chiªc bia tiªn sî ðßþc
dñng lên mµt lúc · Vån Miªu thành Thång Long, bi¬u dß½ng tinh th¥n tr÷ng
h÷c và hiªu h÷c cüa dân tµc Vi®t Nam. Các ông nghè tri«u Lê k¬ t× khóa ð¥u
tiên cüa bän tri«u là khóa Nhâm Tu¤t ð«u có tên trong các bia ðó. Các khoa
thi sau cûng ðßþc hß· ng sñ long tr÷ng này, tiªc r¢ng các bia sau không dñng
ðúng ngày ðó ð¬ vi®c kÖ ni®m có ý nghîa h½n ð¯i v¾i l¸ch sØ khoa cØ.
Thiªt tß· ng cûng nên chép ra ðây ít l¶i khuyªn cáo và khích l® trong mµt
vài t¤m bia ð¬ tö lòng kÏ v÷ng cüa tri«u ðình ð¯i v¾i kë sî:
Ngß¶i h÷c trò ðßþc kh¡c tên vào phiªn ðá này r¤t may m¡n thay. Phäi
mong làm ði«u trung nghîa. Danh và thñc phäi gi¯ng nhau, vi®c làm theo sñ
h÷c ð¬ thành công nghi®p l¾n lao rñc rÞ khiªn cho thiên hÕ v« sau mong theo
tiªng t¯t, hâm mµ ðÑc hay, ngõ h¥u trên không phø lòng nhân cüa tri«u ðình
ðã hªt lòng nuôi dÕy, dß¾i không u±ng cái công u¦n xúc cüa mình khi bình
sinh, thì cái phiªn ðá này kh¡c ra lâu ð¶i không nát.
Nªu chï khoe vån chß½ng bên ngoài mà thiªu ðÑc hÕnh · trong, kiªn thÑc
h÷c hành sai lÕc, hÕnh ki¬m höng, danh giá hß thì chï làm phiªn ðá kia thêm
vªt. Ví nhß b¤t trung b¤t hiªu thì tên ðøc ði. ChÆng phäi cái ý cüa tri«u ðình

mong cho sî quân tØ nhß v§y; chÆng phäi sî quân tØ tñ ðãi mình nhß thª. Ôi,
bé ði h÷c, l¾n ra làm cái chí cung kính chi døng, ngß¶i ta ai ai cûng có. T×
nay v« sau phàm là ngß¶i h÷c trò sinh · ð¶i này, dñ vào l¯i h÷c này nên ð¬ ý
ðªn. (Trích bia khóa Ðinh Mùi, H°ng ÐÑc thÑ 18 Thân Nhân Trung soÕn).
Nªu xét t±ng s¯ Tiªn Sî ð¶i Lý Tr¥n, (ð¶i Tr¥n g÷i Tiªn Sî là Thái H÷c Sinh),
ðªn tri«u Thành Thái nhà Nguy-n v×a ðây là 2335 v¸, thì s¯ Tiªn Sî tri«u vua
Thánh Tông chiªm quá 1/5, trong s¯ 30 ông TrÕng, Quang Thu§n và H°ng
ÐÑc có t¾i 9 ông. LÕi có ði«u ð£c bi®t bæa là cái v¸ khoa møc ð«u trë tu±i cä
(TrÕng Nguyên Vû Ki®t ð² nåm 20 tu±i. Tiªn Sî trë nh¤t là Nguy-n Nhân
Thi®p, ð² khóa Bính Tu¤t, m¾i 15 tu±i). Ngoài ra, tri«u ðình còn l¤y cä
mhæng ngß¶i không ð² ðÕt l¾n nhßng có vån tài, ðÑc v÷ng ð¬ giæ các tr÷ng
trách næa, ðü hi¬u quan ni®m v« nhân tài th¶i H°ng ÐÑc rµng rãi và thñc tª
biªt ch×ng nào. (Bµ Công Vø ð¶i nay tß· ng nên lßu ý ðªn vi®c này). R°i do
cái chính sách thiªt tha chiêu hi«n ðãi sî ¤y, do cái tinh th¥n sùng thßþng ðÕo
ðÑc vån h÷c cao tµt bñc, kë sî th¶i ðó ðã hªt lòng trung quân ái qu¯c và sau
này, v§n Lê nghiêng ngØa có nhi«u ngß¶i ðã dám sát thân ð¬ thành nhân v§y.

Nhà H§u Lê Xu¯ng D¯c

V. Lê Hiªn Tông (1497 - 1504)
Kª nghi®p vua Thánh Tông là Thái TØ Tång tÑc vua Hiªn Tông. Thái TØ là
con cä trong s¯ 14 con trai và 20 con gái cüa nhà Vua.
Vua Hiªn Tông là mµt ông vua thu¥n hòa, thông minh, không h« g¡t v¾i ai
bao gi¶ và kë có l²i còn ðßþc Ngài khuyên nhß êm ái. Chính sách cüa Ngài
là tiªp tøc sñ nghi®p cüa ti«n tri«u, m÷i m¯i gi«ng khuôn phép ð«u nh¤t nh¤t
ð¬ nguyên v©n. Có l¨ Ngài không có sáng kiªn nên chï lo theo ðu±i ðß¶ng l¯i
cüa vua Thánh Tông ð¬ lÕi, và nhß ta th¤y, s¯ qu¥n th¥n cû vçn ðông ðü,
trß¾c kia v¾i Thánh Tông thì nß¾c ta ðßþc m· mang nhi«u, v§y mà v¾i Hiªn
Tông ta không th¤y có sñ tiªn bµ hay sñ m¾i lÕ nào hªt. Phäi chång vì Hiªn
Tông cho r¢ng chính sách cû cüa vua cha ðã t§n thi®n, t§n mÛ r°i ch¾ phäi
ðâu s¯ nhân tài cüa ti«n tri«u ð¬ lÕi vçn ðü nay vua Thánh Tông qua ð¶i lÕi
không làm n±i thêm vi®c gì næa? Theo chúng tôi, · dß¾i chª ðµ quân chü,
ðµc tôn, v§n m®nh và sñ tiªn hóa cüa dân tµc thß¶ng ch¸u quá nhi«u änh
hß· ng cüa v¸ chúa t¬. Nß¾c sinh phát ðÕt, nhân tài n¦y n· nhi«u, chính sñ
ðßþc giäi quyªt mÛ mãn. Trái lÕi, v¾i mµt ông vua t¥m thß¶ng thi¬n c§n thì
bµ máy nhà nß¾c b¸ ng×ng tr® ho£c thoái bÕi, m£c d¥u nß¾c có ngß¶i hi«n và
dân có khä nång tiªn hóa...
Nh¶ có uy thª cüa ti«n tri«u t× trong ra ngoài nên dß¾i ð¶i Hiªn Tông tuy
không có sñ tiªn bµ nào h½n thu· trß¾c nhßng nß¾c vçn ðßþc yên ±n. Hiªn
Tông chú ý nhi«u ðªn vi®c nông tang, ðê ði«u, sông ngòi, ð¡p ðß¶ng làm
gu°ng nß¾c ð¬ ti®n ngh« c¥y c¤y. Ð¯i v¾i vi®c vån h÷c, nhà vua cûng trông
nom chåm sóc. Tóm lÕi vua Hiªn Tông là mµt ông vua bäo thü và nhà H§u Lê
ðªn ð¶i vua Thánh Tông ðã làm cho dân tµc Vi®t Nam cß¶ng th¸nh ðªn mñc
nào thì ðó là mñc chót. Ta còn phäi nghî r¢ng may cho dân tµc là vua Thánh
Tông ðã làm khá nhi«u vi®c.
Vua Hi«n Tông tr¸ vì ðßþc 7 nåm thì m¤t th÷ ðßþc 44 tu±i. Sau Ngài , dòng
h÷ Lê b¡t ð¥u suy nhßþc nhß nhi«u vß½ng tri«u khác.

VI. Lê Túc Tông (1504- 1505)
VII. Lê Uy Møc (1505 - 1509)
Ngß¶i con thÑ ba cüa vua Hiªn Tông tên là Thu¥n lên ngôi sau khi Hiªn
Tông qua ð¶i, tÑc là Túc Tông.
Sau 6 tháng · ngôi Túc Tông m®nh mµt. Anh Ngài là Tu¤n ðßþc tri«u ðình
tôn l§p tÑc là vua Lê Uy Møc. V×a n¡m ðßþc quy«n hành, Uy Møc ðã giªt
ngay bà t± mçu Thái Hoàng Thái H§u, quan L- Bµ Thß½ng Thß Ðàm Vån Lvà quan Ðô Ngñ SØ Nguy-n Vån B§t ð¬ trä cái thù trß¾c ðây, khi vua Hiªn
Tông qua ð¶i, ba ngß¶i này không tán thành vi®c mình lên ngôi.
Lê Uy Møc r¤t tàn ác, say mê tØu s¡c, ðêm nào cûng u¯ng rßþu v¾i cung
nhân, lúc sau quá chén thß¶ng ðem giªt cung nhân. Cái thú khác cüa Uy
Møc là b¡t quân sî l¤y g§y ðánh nhau ð¬ mua vui trong khi ngß¶i ta vÞ ð¥u,
xë tai.
Tính hung bÕo và vô nhân ðÕo cüa Uy Møc khiªn dân b¤t phøc vì v§y
trong nß¾c x¦y ra nhi«u gi£c giã, trµm cß¾p. R°i Uy Møc biªt mình không
ðßþc cäm tình cüa dân chúng nên phäi dùng mµt s¯ ngoÕi thích có sÑc mÕnh
vào cung làm túc v®, do sñ ki®n này, MÕc Ðång Dung, cháu bäy ð¶i TrÕng
Nguyên MÕc Ðînh Chi, lúc hàn vi làm ngh« ðánh cá · Häi Dß½ng nh¶ sÑc
khöe và võ ngh® h½n ngß¶i, ð² Ðô Lñc Sî, ðßþc tr÷ng døng d¥n t¾i chÑc Ðô
Chï Huy SÑ là mµt võ chÑc t¯i cao trong tri«u ðình, sau này ðã gây nên mµt
cuµc ðäo lµn th¶i cuµc trên nØa thª kÖ (1527-1529).
Ngoài ra, vua ðã th¤t chính nhß v§y, thì không lÕ gì mµt s¯ công th¥n cùng
tông th¤t b¸ ðánh ðu±i, dân gian b¸ hà hiªp hay có nhi«u ðÕi th¥n bö quan
tr¯n ði næa.
SÑ Tàu qua Vi®t Nam nh§n th¤y Uy Møc bÕo ngßþc, phän tr¡c, g÷i Uy
Møc là QuÖ Vß½ng.
Tháng chÕp nåm KÖ TÜ (1509) cháu vua Thánh Tông là Oanh tÑc Giä Tu
Công là anh em thúc bá v¾i Uy Møc b¸ b¡t giam, ðem ti«n lót cho quân canh
ngøc tr¯n thoát v« Tây Ðô, tri®u t§p ðßþc các cñu th¥n, ðem quân áp ðäo
thành Thång Long b¡t Uy Møc và Hoàng H§u Tr¥n Th¸ ðem giªt. Cuµc ðäo
chính thành công, Giän Tu Công lên ngôi tÑc vua Tß½ng Dñc.

VII. Lê Tß½ng Dñc (1510 - 1516)
Ông vua thÑ bäy cüa nhà H§u Lê cûng không h½n gì Uy Møc, trái lÕi còn
xa xï và ðàng ðiªm h½n. Mñc s¯ng cüa dân chúng ðang b¯c cao dß¾i m¤y ð¶i
vua trß¾c b¡t ð¥u ngßng tr®, kho tàng cüa nhà nß¾c cÕn sÕch d¥n. Vua üy
cho Vû Nhß Tô xây mµt chiªc CØu Trùng Ðài và mµt cái ð«n 100 nóc. Quân
dân nh§t dÕ làm luôn m¤y nåm không xong, hao t¯n ti«n và sinh mÕnh r¤t
nhi«u.
Vua lÕi cho ðóng thuy«n và t± chÑc nhæng ðµi binh phø næ ð¬ chèo
thuy«n rong ch½i múa hát · Tây H°. Trong ðám phø næ mua vui cho nhà vua
có cä các cung nhân cüa ti«n tri«u, ðáng l¨ vua phäi kiêng kÜ ði«u ðó nhßng
nhà vua cûng chÆng ðªm xïa ðªn lu§t l® cüa hoàng gia, ðÕo ðÑc cüa dân tµc
nên tß thông v¾i cä b÷n ngß¶i ðó. Vào cái th¶i ngß¶i ta còn sùng thßþng n«n
luân lý Kh±ng MÕnh, ðây là cái ði¬m ðáng chú ý và càng không th¬ tha thÑ
nªu nhæng kë vi phÕm lÕi là các vua chúa, nhæng ngß¶i ðáng lý phäi làm
gß½ng mçu cho tråm h÷. (SÑ nhà Minh phê bình vua Tß½ng Dñc có tß¾ng
lþn, ðó là ði«m loÕn vong s¡p x¦y ra).
Vi®c thuª má ð¶i b¤y gi¶ vçn theo các ð¶i trß¾c nhßng không rõ hàng nåm
thâu hoÕch ðßþc nhæng gì cho nhà nß¾c. SØ chï chép dß¾i ð¶i vua Tß½ng
Dñc thuª vàng và thuª bÕc ð°ng niên thu ðßþc:
Vàng th§p, thÑ t¯t nh¤t g÷i là "kiêm kim" ðßþc 480 lßþng; vàng cØu 2883
lßþng; bÕc 2930 lßþng.
Nay vua Tß½ng Dñc l§p lÕi th¬ l® và thu ðßþc là:
Vàng "kiêm kim" 449 lßþng; vàng cØu 2901 lßþng; bÕc 6125 lßþng.
S¯ vàng bÕc thu vào kho tùy nhà vua tiêu dùng theo s· thích.
Vi®c vån h÷c không th¤y nói có phát tri¬n ðßþc ph¥n nào duy có ông Vû
Quy«n làm quan Binh Bµ Thßþng Thß soÕn xong ðßþc bµ ÐÕi Vi®t Thông
Giám g°m hai ph¥n, t× th¶i H°ng Bàng ðªn giai ðoÕn Th§p Nh¸ SÑ Quân là
ngoÕi kÖ. Còn t× nhà Ðinh ðªn ð¶i H§u Lê là bän kÖ, t¤t cä có 26 quy¬n, ông
Lê Trung ðßþc viªt bài t±ng lu§n.

Các M¯i LoÕn
Thª kÖ XVI cüa nhà H§u Lê ðã ðánh d¤u b¢ng nhi«u m¯i loÕn ly trong
nß¾c, ði«u dî nhiên phäi sinh ra khi qu¯c chính bÕi hoÕi. Mµt s¯ lß½ng th¥n
nhß các ông Lê Trung, Lß½ng Ð¡c B¢ng v.v... ngß¶i thì già ngß¶i thì chªt,
ngß¶i thì cáo quan v« · ¦n, không còn ngß¶i ðÑng ð¡n ðü uy tín ngån cän

nhæng hành ðµng trái l¨ cüa vua Tß½ng Dñc và giæ væng tri«u cß½ng. Ðây là
d¸p nhæng kë ch÷c tr¶i khu¤y nß¾c và b¤t mãn v¾i chª ðµ t§p hþp dân chúng
ðói kh± n±i lên ch¯ng lÕi tri«u ðình. Tình trÕng này ngày càng m· rµng vªt
ðau thß½ng cüa tråm h÷. Tr¥n Duy NhÕc và Ngô Vån T±ng d¤y quân · Kinh
B¡c hoành hành kh¡p vùng Ðông NgÕn và Gia Lâm. Tr¥n Tuân ðánh phá S½n
Tây. Phùng Chß½ng qu¤y mi«n Tam Ðäo. Tr¥n Công Ninh chiªm giæ Yên
Lãng (Phúc Yên). TÕi Ngh® An có b÷n Lê Hy, Tr¸nh Hßng, Lê Vån Tri®t vùng
vçy. Ðáng k¬ ki®t hi®t là th¥y chùa Tr¥n Cao mÕo xßng con cháu h÷ Tr¥n
cùng con là Thång, tß¾ng là PhÕm „t ngß¶i Chiêm Thành th¤y s¤m nói ·
phß½ng ðông có thiên tØ khí cùng v¾i ð° ðäng d¤y quân · huy®n Thüy
Ðß¶ng chiªm ðóng tïnh Häi Dß½ng và huy®n Ðông Tri«u tuyên truy«n mình
là Ðª Thích giáng sinh. Nhân dân nh© dÕ lÕi tin chuy®n quÖ th¥n, theo Tr¥n
Cao t¾i hàng vÕn. B÷n này ti«n binh ðóng · B° Ð« bên kia sông Nh¸ Hà sØa
soÕn t¤n công thành Thång Long. Nµi bµ Lê tri«u trong giai ðoÕn r¯i ren này
ðáng k¬ là nghiêm tr÷ng.
Quân cüa tri«u ðình sang ðánh. Tr¥n Cao lui v« Châu S½n thuµc phü T×
S½n (vçn trong ð¸a hÕt Kinh B¡c). An Hòa H¥u là Nguy-n Ho¢ng Dø ðem binh
ngån ðón loÕn quân tÕi B° Ð« phòng v® kinh ðô.
Ðáng l¨ vua Tß½ng Dñc phäi tïnh ngµ, phäi sØa ð±i tß cách ð¬ ð¸nh qu¯c
an dân trong tình thª nhi-u nhß½ng này, trái lÕi nhà vua vçn giæ m÷i tính hß
hèn, khinh r¨, bÕc ðãi các ðÕi th¥n và do ðó tñ ðào h¯ chôn mình. Nguyên
Qu§n Công Tr¸nh Duy Sän v¯n có công ðánh gi£c t× lâu, nhßng vì trñc tính,
hay can vua trong các vi®c ðàng ðiªm, nhà vua không b¢ng lòng, và có l¥n hÕ
l®nh ðánh h÷ Tr¸nh trß¾c sân r°ng. U¤t Ñc cho thân thª mình là kë rß¶ng cµt
cüa nhà nß¾c b¸ nhøc mµt cách vô lý, Tr¸nh mßu cùng các thü túc là Lê
Quang Ðµ và Tr¸nh Chí S¤m sÇn binh ðµi trong tay giä tiªng ði ðánh gi£c nØa
ðêm ðem quân phá cØa B¡c Th¥n vào giªt vua Tß½ng Dñc.
Vua Tß½ng Dñc tr¸ vì ðßþc 8 nåm, th÷ 24 tu±i.

IX. Lê Chiêu Tông
X. Lê Cung Hoàng (1516 - 1527)
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc cûng nhß nhi«u cu¯n sØ do ngß¶i Pháp viªt (Cours
d'histoire D'Annam par Maybon et Russier. Pays d'Annam par C.Luro v.v...)
trong khi nhà H§u Lê xu¯ng d¯c có nhi«u sñ lµn xµn và r¤t bi ðát dß¾i ðây:
Sau khi vua Tß½ng Dñc b¸ hÕ sát thì b÷n Tr¸nh Duy Sän h÷p các quan trong
tri«u tôn l§p Møc Ý Vß½ng là Quang Tr¸ m¾i lên 8. Mµt ngß¶i không tán
thành là Võ Tá H¥u Phùng MÕi bàn nên l§p cháu ba ð¶i vua Thánh Tông là _
con cüa C¦m Giang Vß½ng lúc ðó ðã 14 tu±i. B÷n Tr¸nh Duy Sän sÇn lñc
lßþng quân sñ trong tay th¤y có sñ phän ð¯i li«n ðem chém ngay Phùng MÕi
tÕi giæa Ngh¸ Sñ Ðß¶ng, có l¨ ð¬ ra oai v¾i nhæng ph¥n tØ khác còn lßÞng lñ
ho£c có ý ch¯ng h÷.
Quang Tr¸ lên ngôi chßa k¸p ð£t niên hi®u thì Tr¸nh Duy ÐÕi anh cüa Tr¸nh
Duy Sän c¥m ð¥u phe ð¯i thü cüa Sän cß¾p thiªu quân ðem vào Thanh Hóa.
Quang Tr¸ vào Tây Kinh ðßþc ba hôm thì b¸ giªt, vì lý do gì không th¤y sØ nói
t¾i.
Còn C¦m Giang Vß½ng là _ nói trên ðßþc b÷n Tr¸nh Duy Sän tôn l§p thay
cho Quang Tr¸ tÑc là Chiêu Tông r°i ðßa vào Tây Kinh, có l¨ tình thª b¤y gi¶
kh¦n trß½ng l¡m. Gi£c Tr¥n Cao lþi døng sñ b¯i r¯i cüa tri«u ðình li«n tiªn
qua sông Nh¸ ðánh vào kinh thành r°i tiªm hi®u xßng vß½ng · ðây. Thª gi£c
lúc này r¤t l¾n. Tri«u ðình vào t¾i Tây Kinh truy«n h¸ch ði m÷i n½i t§p trung
quân ðµi ra Ðông Ðô tr× gi£c.
ÐÑng ð¥u các tß¾ng lînh và cñu th¥n b¤y gi¶ là b÷n Tr¸nh Duy Sän,
Nguy-n Ho¢ng Dø, Tr¸nh Tuy, Tr¥n Chân chia binh ðánh vào Ðông Ðô, vây
hãm các các m£t khiªn Tr¥n Cao phäi bö chÕy lên LÕng S½n. Tri«u ðình lÕi
tr· v« Ðông Ðô là Tr¸nh Duy Sän ðßþc cØ ðem quân ðu±i theo Tr¥n Cao.
Tr¸nh khinh ð¸ch b¸ tØ tr§n và gi£c sau khi hÕ ðßþc h÷ Tr¸nh quay lÕi B° Ð«
nhßng b¸ Thiªt S½n Bá, Tr¥n Chân phá ðßþc. Tr¥n Cao lÕi rút v« LÕng S½n
th¤y không thñc hi®n ðßþc gi¤c mµng Bá Vß½ng nên nhß¶ng binh quy«n cho
con là Th¡ng r°i c¡t tóc ði tu ð¬ tránh m÷i sñ truy t¥m.
Trong lúc này vua Chiêu Tông vçn làm vua nhßng v¾i cái tu±i 14 dî nhiên
ông vua th½ ¤u ¤y không làm n±i vi®c gì. Ông thành bù nhìn hay con ngß¶i
máy cüa các ðÕi th¥n và các chúa phong kiªn. Gi¶ ðây giæa tri«u ðß¶ng các
phe ðäng m÷c ra nhß n¤m, ai ai cûng nêu danh nhà vua ð¬ hành ðµng và

tranh giành änh hß· ng trong lúc t× thôn quê ra t¾i thành th¸ gi£c cß¾p hoành
hành, nhân dân nheo nhóc ðói kh±.
R°i các ðÕi th¥n thù h¢n nhau, ðem quân ðánh lçn nhau, chÆng mµt ai
không v² ngñc phò vua, giúp nß¾c, an dân... Tr¸nh Tuy b¤t hòa v¾i Nguy-n
Ho¢ng Dø. Hai bên ðánh nhau mãi, vua can không ðßþc. Tr¥n Chân ðem
binh giúp Tr¸nh Tuy, Nguy-n Ho¢ng Dø phäi chÕy vào Thanh Hóa.
LÕi mµt phen næa, Tr¸nh Duy ÐÕi (kë cß¾p và giªt vua Quang Tr¸) mßu
phän b¸ ngß¶i t¯ cáo nên phäi giªt cùng v¾i các dß ðäng. Trong lúc này mµt
lñc lßþng thÑ ba ra ð¶i: MÕc Ðång Dung. Vua Chiêu Tông v¶i h÷ MÕc lúc này
là Vû Xuyên H¥u ðang c¥m quân · Häi Dß½ng v« ðánh Nguy-n Ho¢ng Dø.
MÕc Ðång Dung ðßþc thß riêng cüa Nguy-n Ho¢ng Dø không ðem quân vào
Nam næa.
Trong tri«u b¤y gi¶ Tr¥n Chân giæ nhi«u quy«n binh. Có ngß¶i nói h÷ Tr¥n
mßu phän. Vua Chiêu Tông li«n cho v¶i h÷ Tr¥n vào thành r°i ðóng cØa giªt.
Bµ tß¾ng cüa Tr¥n Chân là Hoàng Duy NhÕc, Nguy-n Kính, Nguy-n Áng
nghe tin h÷p quân ðánh phá kinh thành. Vua phäi xu¤t bôn, cho ngß¶i vào
Thanh Hóa m¶i Ho¢ng Dø ra nhßng Ho¢ng Dø t× ch¯i, nhà vua lÕi phái sÑ
giä qua Häi Dß½ng tìm MÕc Ðång Dung vì không còn trông c§y vào ai ðßþc
næa. MÕc Ðång Dung ðem vua v« B° Ð« cho ngß¶i m§t dø Hoàng Duy NhÕc,
Nguy-n Kính. B÷n ¤y xin giªt Chß Khäi, Tr¸nh Hñu, Ngô Bình ðã xui vua hÕi
chü tß¾ng cüa h÷, r°i s¨ v« hàng. Vua ßng theo giªt ba ngß¶i kia, v§y mà b÷n
phiªn loÕn vçn không ch¸u giäi binh. Chúng lÕi liên kªt v¾i lû Tr¸nh Tuy,
Nguy-n Sß l§p Lê Do lên làm vua ðóng hành ði®n · T× Liêm. Thª gi£c r¤t
mÕnh, vua lÕi cho tri®u Ho¢ng Dø ra ð¬ hþp lñc cùng MÕc Ðång Dung ð¯i
phó v¾i loÕn quân, Ho¢ng Dø ðem quân ra ðánh trß¾c b¸ bÕi tr§n lÕi phäi rút
v« Thanh chï còn h÷ MÕc tr· lÕi ð¬ giäi quyªt tình thª. Ðßþc ít lâu h÷ MÕc
tr× ðßþc b÷n Lê Do, Tr¸nh Tuy và Nguy-n Sß, b¡t ðßþc Tr¥n Cao, hàng phøc
ðßþc Hoàng Duy NhÕc, Nguy-n Kính, Nguy-n Áng r°i phò vua tr· lÕi kinh
thành. Quy«n binh cüa tri«u ðình t× ð¤y l÷t sang tay MÕc Ðång Dung và
thanh thª h÷ MÕc t× ðó b¯c lên r¤t mÕnh.
Tri«u ðình b¤y gi¶ chia làm 2 cánh: mµt phò MÕc Ðång Dung, mµt ch¯ng
lÕi Ðång Dung. Trong nhæng ngß¶i không tán thành quy«n lñc m¾i, có kë b¸
giªt, có kë cáo quan ra v«.
Vua Chiêu Tông ng¥m bàn v¾i b÷n PhÕm Hiªn, PhÕm ThÑ dùng võ lñc tr×
khØ MÕc Ðång Dung và cØ ngß¶i vào Tây Kinh bäo Tr¸nh Tuy ðem binh ra
tiªp Ñng. Sau khi âm mßu này ðã ðßþc quyªt ð¸nh, nhà vua tr¯n lên S½n Tây
ngay ðêm ¤y ð¬ tính vi®c ra binh. Sáng hôm sau MÕc Ðång Dung hay tin
biªn, li«n cØ Hoàng Duy NhÕc ðem quân ðu±i theo nhßng NhÕc t¾i huy®n
ThÕch Th¤t thì b¸ quân s· tÕi giªt ðßþc. MÕc Ðång Dung li«n l§p ngay Hoàng
Ð® lên thay tÑc là Cung Hoàng ð±i niên hi®u là Th¯ng Nguyên ð¬ yên lòng

dân. MÕc Ðång Dung sþ quân ðµi cüa vua Chiêu Tông s¨ ðánh vào kinh
thành nên thiên cä tri«u ðình m¾i v« ð¤t Gia Phúc nay là Gia Lµc tïnh Häi
Dß½ng. Xét vi®c này, ta th¤y lñc lßþng cüa thu· ¤y cûng khá mÕnh b· i ðßþc
hào ki®t các n½i theo v« r¤t nhi«u nên h÷ MÕc phäi di chuy¬n tri«u ðình m¾i
ði n½i khác. Tiªc thay vua Chiêu Tông ph¥n còn ít tu±i, ph¥n b¤t tài nên
không ð¯i phó n±i v¾i th¶i cuµc trong mµt giai ðoÕn vô cùng nghiêm tr÷ng.
Vua chï nghe b÷n hoÕn quan PhÕm Ði«n, các vi®c quan tr÷ng ðáng l¨ phäi
bàn v¾i các ðÕi th¥n và tß¾ng lînh. D¥n d¥n, lòng ngß¶i chán nän, r¶i rã. Vua
lÕi cho v¶i Tr¸nh Tuy · Thanh Hóa ðem binh ra giúp m¤y l¥n nhßng Tr¸nh
Tuy do dñ, có l¨ cûng hi¬u qua tình trÕng cüa vua Chiêu Tông. Sau Tr¸nh Tuy
cûng thu§n lòng ðem ra B¡c Hà h½n mµt vÕn binh sî. Mµt vi®c vøng v« ðã x¦y
ra. Vua Chiêu Tông nghe l¶i b÷n PhÕm Ði«n giªt Nguy-n Bá KÖ, thuµc tß¾ng
cüa Tr¸nh Tuy làm cho Tr¸nh b¤t bình. Tr¸nh li«n b¡t vua ðem v« Thanh Hóa,
th§t là mµt vi®c vô tình ðã trñc tiªp d÷n ðß¶ng sØa l¯i cho MÕc Ðång Dung
bß¾c vào Thång Long n¡m l¤y ð¸a v¸ chúa t¬ B¡c Hà. Không mµt ai ch¯i r¢ng
ð¤t B¡c thu· ¤y là cái nhà vô chü bö ngö?
Nåm Giáp Thân (1524) lñc lßþng Nam Hà cüa vua Chiêu Tông và Tr¸nh
Tuy b¸ binh tß¾ng mi«n B¡c t¤n công tÕi ch², Tr¸nh Tuy thua tr§n r°i chªt, vua
Chiêu Tông b¸ b¡t cûng b¸ hÕ sát · Ðông Hà thuµc huy®n Th÷ Xß½ng, làm
vua ðßþc 11 nåm, th÷ 26 tu±i.
Vua Chiêu Tông m¤t, l¸ch sØ Vi®t Nam m· màn cho mµt tri«u ðÕi m¾i:
tri«u MÕc. Và t× ðây t¤n trò tam phân ngû li®t ðã di-n ra trên sân kh¤u Vi®t
Nam làm ð± chan hòa biªt bao nhiêu máu và nß¾c m¡t cüa con dân ð¤t Vi®t
t× sông Nh¸ Hà t¾i b¶ Nh§t L®.

Ph¥n 3 - Chß½ng 11
Nhà MÕc (1527-1667)
- MÕc Ðång Dung (1527-1529)
- MÕc Ðång Doanh (1530-1540)
- MÕc Phúc Häi (1541-1546)
- MÕc Phúc Nguyên (1546-1561)
- MÕc M§u Hþp (1562-1592)

I. MÕc Ðång Dung (1527-1529)
1- Tình TrÕng Vi®t Nam Ð¥u Thª KÖ 16
Ð¥u thª kÖ 16, vua Thái T± nhà H§u Lê, v¾i sñ h§u thuçn mÕnh m¨ và kiên
quyªt cüa toàn dân, ðã l§p lên mµt sñ nghi®p b¤t hü trong sØ xanh là ðánh
ðu±i ðßþc quân xâm lång ra khöi b¶ cõi, sau 10 nåm chiªn ð¤u ð¥y hy sinh
gian kh±.
T× Thái T± ðªn Thánh Tông, hùng khí cüa dân tµc Vi®t Nam mÕnh nhß
sóng c°n, nªu ðem so sánh Vi®t Nam v¾i các lân qu¯c Á châu thì ta có th¬ tñ
hào r¢ng mình là mµt qu¯c gia cß¶ng th¸nh b§c nh¤t · Ðông Nam Á v« m÷i
phß½ng di®n.
Vån tr¸, võ công rÕng rÞ ðªn thª là tµt bñc, ðªn cä v¤n ð« cß½ng vñc cûng
ðßþc m· rµng h½n bao gi¶ hªt. Ta nh¾ r¢ng dß¾i ð¶i H§u Lê, biên gi¾i Vi®t
Nam ðã ði sâu vào ð¤t Chàm, vua Thánh Tông ðã xua ðu±i Chiêm quân ðªn
Phan Lung r°i chia Chiêm qu¯c thành ba ti¬u qu¯c.
Trong giai ðoÕn l¸ch sØ này, ngó v« cøc di®n Âu châu, ta th¤y nß¾c Pháp
v×a m¾i phøc h°i ðßþc ít lâu sau cuµc Bách niên chiªn tranh (Guerre de cent
ans) và nß¾c Anh còn ðang ðau kh± trong các cuµc khói lØa vô cùng tàn hÕi
(Guerre des deux Roses) trên kh¡p m÷i n½i trên ðäo qu¯c. Ðây là nh§n xét cüa
giáo sß Jean Chesneaux, tác giä cu¯n "Contribution à l'histoire de la Nation
Vietnamienne", xu¤t bän tÕi Ba Lê (1955), k¬ ra ð¬ khen ngþi v¾i ð¶i H°ng

ÐÑc nß¾c Vi®t Nam ðã vån minh th¸nh tr¸, ngay so cä v¾i nhi«u nß¾c l¾n
ngày nay · Âu châu vào th¶i ¤y.
Ðáng tiªc ðªn hªt ð¶i vua Thánh Tông thì cái ðà tiªn hóa cüa dân tµc b¸
ng×ng lÕi. Lý do cüa sñ ng×ng tiªn là b· i các vua kª v¸ Thái T±, Thánh Tông,
Hiªn Tông ð«u nhö tu±i cä và nhß thª kém cä tài lçn ðÑc nên không nhæng
không thúc ð¦y thêm ðßþc cái ðà tiªn hóa cüa dân tµc mà còn ði ðªn ch² d§t
lùi r°i d¥n sa vào h¯ suy vong.
T× vua Tß½ng Dñc t¾i Chiêu Tông và Cung Hoàng, vß½ng quy«n bÕi hoÕi
rõ r®t, do ðó các ðÕi th¥n tß¾ng lînh tha h° mà tranh giành quy«n hành. M¯i
loÕn b¡t ð¥u. Tính ra t× vua Thái T± ðªn Cung Hoàng là lúc kh· i sñ cß¶ng
th¸nh, ðªn lúc tàn tÕ v×a ðúng mµt thª kÖ (1428-1527), sau 10 v¸ vua l¾n nhö.
Theo tác giä "Xã hµi Vi®t Nam", khi nhà H§u Lê m¾i d¤y nghi®p, các lãnh
tø phong kiªn ð«u v×a là quan liêu v×a là ð¸a chü. B¤y gi¶ h÷ còn non n¾t và
còn biªt e dè uy quy«n cüa nhà vua xây dñng trên nhæng nguyên t¡c thß½ng
dân thß½ng nß¾c, h÷ chßa dám tác yêu, tác quái. Các quy«n lþi cüa h÷ mµt
ph¥n ðã do ân süng vì công lao chiªn ð¤u v¾i vua Thái T± trß¾c ðây mà có,
sau này lÕi do sñ bóc lµt d¥n d¥n mà l¾n lên m²i ngày, bu±i ð¥u là do nhæng
cån nguyên chính ðáng r°i sau do ch² lÕm quy«n lÕm thª. T¾i khi uy quy«n
cüa nhà vua sút ði thì uy quy«n cüa h÷ lÕi mÕnh thêm. Ngoài ra, giæa các
quan liêu, phú hào, h÷ càng ðông thì m¥m chia r¨ càng nhi«u, r°i mµt c½ hµi
ðã thu§n ti®n cho m¥m chia r¨ ðó là nß¾c ÐÕi Vi®t t× thª kÖ XV ðã thành mµt
qu¯c gia rµng l¾n nhßng n«n kinh tª phát tri¬n không k¸p, lãnh th± chia së
quá nhi«u vào các quan liêu, phú hào, sau này tri«u ðình yªu hèn quá không
ki¬m soát n±i h÷. R°i b÷n này mÕnh bao nhiêu, sñ bóc lµt và áp chª nhân
dân nhi«u b¤y nhiêu. Dân có ðau kh± mà kêu tr¶i thì "thiên cao, hoàng ðª
vi-n". Trong cái tình trÕng bª t¡c ¤y, chính ngß¶i dân cûng mu¯n phiªn ðµng
ð¬ tìm ra l¯i thoát.
Thª là giæa các ph¥n tØ cüa chính quy«n ðã có sñ cÕnh tranh chia r¨ mà
chính quy«n vì không bênh vñc n±i quy«n lþi cüa nhân dân nên ð¯i v¾i nhân
dân cûng thành giáo, mµc, thù ngh¸ch, thì xã hµi Vi®t Nam s¾m ch¥y phäi tan
rã và ði sang mµt thª khác. Ðó là lý ðß½ng nhiên.
Cái không khí ngh©t th· ¤y ðã phát sinh t× ð¶i vua Uy Møc ðªn Chiêu
Tông, luôn 20 nåm ròng rã m¾i n¦y ra cuµc biªn loÕn trên toàn cõi Vi®t Nam
k¬ cûng ðã muµn.
Dß¾i ðây, chúng tôi xin gi¾i thi®u ba nhân v§t ðã tranh hùng, tranh bá, ðã
ch¸u trách nhi®m làm tan rã n«n th¯ng nh¤t cüa nß¾c nhà và ðã gây nên bao
nhiêu cänh núi xß½ng, sông máu t× Cao B¢ng vào t¾i b¶ sông Nh§t L®: MÕc
Ðång Dung, Tr¸nh Ki¬m, Nguy-n Hoàng.

2- Ti¬u SØ Cüa MÕc Ðång Dung
MÕc Ðång Dung thuµc dòng dõi TrÕng nguyên MÕc Ðïnh Chi và là cháu 7
ð¶i cüa ông, quê · Ðông Cao, mµt làng thuµc huy®n Bình Hòa, tïnh Häi
Dß½ng. Huyªt th¯ng cüa ông nhß v§y ðáng k¬ là cao quý. Sau cha m© ông
d¶i sang làng C± Trai thuµc huy®n Nghi Dß½ng, tïnh Kiªn An bây gi¶. Ðªn
thª h® cüa ông thì ðã sa sút nhi«u nên gia ðình ông phäi sinh s¯ng b¢ng ngh«
ðánh cá nhßng nh¶ có s· trß¶ng võ ngh®, h÷ MÕc thi ð§u Ðô lñc sî dß¾i th¶i
vua Uy Møc, r°i trên hoÕn lµ ông tiªn bß¾c d¥n ðªn tß¾c Vû Xuyên bá. Ông
thång Vû Xuyên h¥u dß¾i ð¶i vua Chiêu Tông và ðßþc giao tr÷n binh quy«n
thu· ¤y, sau khi Hoàng Duy NhÕc vì báo thù cho chü (Tr¥n Chân) mà gây
loÕn · kinh thành.
Theo Ð£ng Ðình Long, tác giä "Ai vô xÑ Ngh®", lý l¸ch cüa h÷ MÕc có
nhæng chi tiªt ð£c bi®t nhß sau:
H÷ MÕc thuµc dòng dõi C½ Ch¤t Khiªt tÑc là con cháu h÷ C½ nhà Châu
làm vua bên Trung Hoa. G£p h°i suy vong nhà Châu m¤t nß¾c, C½ Ch¤t Khiªt
v« · qu§n Trác Lµc r°i ra làm Ch¤p kích lang v¾i nhà Hán. Có công nên
ðßþc ð±i thành h÷ MÕc và ðßþc cai tr¸ ð¤t Tr¸nh „p. Ngày nay · hÕt Nhâm
Khâu phü Hà Gián còn có n½i g÷i là MÕc Châu, ðó là ch² phát tích cüa h÷
MÕc. V« sau con cháu MÕc Ch¤t Khiªt ð«u hi¬n ðÕt cä, r°i d¥n d¥n thiên cß
v« mé Nam Trung Hoa. Ðªn th¶i nhà T¯ng, h÷ MÕc · ð¤t Quäng Ðông r¤t
th¸nh. R°i mµt chi h÷ MÕc · ð¤t Phiên Ngung di cß sang làng Lûng Ðµng,
huy®n Chí Linh, tïnh Häi Dß½ng, r°i ðªn ð¶i MÕc Hi¬n Tích m¾i phát ðÕt.
MÕc Hi¬n Tích ð² vån h÷c thü tuy¬n nåm Bính D¥n, niên hi®u Quang Hñu
tri«u vua Lý Nhân Tông làm quan ðªn Thßþng thß. Em MÕc Hi¬n Tích là MÕc
Hi¬n Quan ð² vån h÷c niên hi®u Quang Hñu, nåm KÖ TÜ, huynh ð® ð°ng
tri«u, sñ nghi®p r¤t hi¬n hách. Sau nåm ð¶i ðªn MÕc Ðïnh Chi.
MÕc Ðïnh Chi hi®u là Tiªt Phu, ngß¶i bé nhö, tß¾ng mÕo cñc x¤u nên
ngß¶i ta thß¶ng cho là h¥u tinh giáng thª. MÕc Ðïnh Chi thông minh r¤t mñc,
ð² TrÕng nguyên nåm Giáp Thìn niên hi®u Hßng Long tri«u vua Tr¥n Anh
Tông, ði xÑ T¥u có tài Ñng ð¯i ðßþc vua T¥u phong cho: "LßÞng qu¯c TrÕng
nguyên" r°i v« nß¾c làm quan ðªn ÐÕi liêu Bang Tä bµc Xa, tính r¤t thanh
liêm, sau xin t× chÑc v« quê d§y h÷c. (Nay · xã An Ninh còn di chï n«n nhà
h÷c tÑc là TrÕng nguyên c± ðß¶ng. Làng Long Ðµng th¶ làm Thành hoàng).
Con MÕc Ðïnh Chi là MÕc Khán, MÕc Trñc ð«u ð² Hß½ng C¯ng làm chÑc
Viên NgoÕi Lang ð¶i Tr¥n Dø Tông. Ðªn ð¶i thÑ tß, mµt chi sang ð¤t Ma Khê,
huy®n Thanh Hà r°i lÕi phân sang làng C± Trai thuµc huy®n Nghi Dß½ng. —
C± Trai hai ð¶i thì sinh ra MÕc Ðång Dung.
Trong vi®c thay ð±i cänh trên sân kh¤u chính tr¸ nß¾c ta b¤y gi¶, ngoài
vi®c cüa Chiêu Tông bÕi tr§n b¸ giªt, còn lÕi vua Cung Hoàng, bà Thái h§u

cùng ðám quan liêu không thu§n theo chi«u gió m¾i b¸ r½i røng là l¨ dî nhiên.
Nhæng nhân v§t tuçn tiªt b¤y gi¶ có các ông Vû Công Du®, Ngô Hoán, Ðô
ngñ sØ Nguy-n Thái BÕt, L- bµ Thßþng thß Ðàm Th§n Huy, Tham chính sÑ
Nguy-n Duy Tß¶ng, Quan sát sÑ Nguy-n Tñ Cß¶ng, Bình h° bá Nghiêm Bá
KÏ, Ðô ngñ sØ LÕi Kim Bäng, Hµ bµ Thßþng thß Nguy-n Thi®u Tr¸, Phó Ðô
ngñ sØ Nguy-n Hæu Nghiêm, L- bµ Tä th¸ lang Lê Vô Cß½ng, hªt thäy là
nhæng ngß¶i có c½m d¥y áo n£ng v¾i cñu tri«u. Theo Vi®t Nam SØ Lßþc, h÷
ðã m¡ng chØi h÷ MÕc, nh± vào m£t h÷ MÕc ho£c ôm ¤n nh¦y xu¯ng sông tØ
v§n. Ðây là phän Ñng ki¬u tiêu cñc cüa nhæng kë yªu thª hay th¤t thª và chï
là nhæng hành ðµng tuy®t v÷ng mà thôi. Mµt s¯ ngß¶i khác nhß Lê Công
Uyên, Nguy-n Ngã, Nguy-n Th÷ Tß¶ng ðã kh· i nghîa · Thanh Hóa b¢ng
binh ðao nhßng th¤t bÕi. Sau có Lê Ý n±i quân · ð¤t Mã Giang, m¤y l¥n
th¡ng ðßþc quân MÕc nhßng sau cûng b¸ tiêu di®t vì khinh ð¸ch.
Nhà MÕc b¡t ð¥u t× nåm Ðinh Hþi (1527), l¤y niên hi®u là Minh ÐÑc. M£c
dù h÷ MÕc b¸ mµt s¯ c¯ th¥n nhà Lê không tán thành ð¬ giæ tiªt tháo. V×a ra
n¡m giæ chính quy«n MÕc Ðång Dung ðã ra công thu døng các cñu th¥n cüa
ti«n tri«u, các con cháu các nhà danh gia v÷ng tµc và truy phong cä nhæng
ngß¶i tuçn tiªt.
MÕc Ðång Dung lên làm vua, theo Minh sØ, có ban b¯ tân chính sách g°m
59 ði«u lu§t ð¬ áp døng c¤p th¶i v« vi®c tr¸ nß¾c. R¤t tiªc sØ ta cûng nhß sØ
T¥u không nói rõ 59 ði«u cüa h÷ MÕc ra sao.
MÕc Ðång Dung tr¸ vì ðßþc 3 nåm thì theo l¯i nhà Tr¥n nhß¶ng ngôi cho
con là MÕc Ðång Doanh r°i v« · C± Trai làm Thái Thßþng hoàng. Tuy v§y
MÕc Ðång Dung vçn trñc tiªp ði«u khi¬n qu¯c chính.
Nåm Canh D¥n (1530) MÕc Ðång Doanh lên ngôi l¤y niên hi®u là ÐÕi
Chính, làm vua ðªn nåm 1540 thì m¤t, truy«n ngôi lÕi cho con là MÕc Phúc
Häi. MÕc Phúc Häi l¤y niên hi®u là Quäng Hòa.
T× MÕc Ðång Dung ðªn con cháu, tri«u MÕc vçn theo ðu±i nhæng công
cuµc cüa nhà Lê và có nhi«u thi®n chí trong vi®c tr¸ dân giúp nß¾c. Tr§t tñ
ðßþc phøc h°i d¥n, vi®c canh nông ðßþc khuyªn khích, vi®c thi cØ h÷c hành
ðßþc m· mang. MÕc Ðång Dung lÕi cho ðúc ti«n s¡t, ti«n ð°ng ð¬ ti®n døng
trong vi®c mua bán. Uy quy«n cüa nhà MÕc nh¶ v§y mà th¤u kh¡p cõi B¡c
Vi®t. Trong khi này các lñc lßþng ð¯i l§p b¸ d°n hªt vào Thanh Hóa, Ngh®
An, và Thu§n Hóa.

2- Vø Tr¥n Thiêm Bình ThÑ Hai Trong L¸ch SØ Vi®t Nam
Trong lúc xã hµi Vi®t Nam ði d¥n ðªn ch² ð«u hòa, thång b¢ng, ngß¶i dân
ðang tu tÕo sñ nghi®p sau hai chøc nåm nß¾c nhà løn bÕi v« m÷i phß½ng
di®n, mµt b÷n quan lÕi nhà Lê không th¡ng n±i h÷ MÕc lÕi phäi dùng cái

chß¾c hèn hÕ nh¤t và cûng tai hÕi nh¤t là sang l§y van con cháu Minh Thành
T±, ðúng cái vai trò vô sï cüa b÷n Bùi Bá KÏ, Tr¥n Thiêm Bình ðã làm h½n mµt
thª kÖ trß¾c.
Tâm lý cüa ngß¶i Minh trß¾c kia thª nào thì sau này cûng lÕi thª. Bài h÷c
l¸ch sØ xßa ðã ghi r¢ng: khi quân Minh c¤t quân sang ðánh nhà H° có tuyên
ngôn r¢ng ð¬ dñng lÕi h÷ Tr¥n, r°i khi nhà H° b¸ tiêu di®t, quân Minh d· m£t
l§p ngay cuµc ðô hµ. V§y v¾i chuy®n thÑ hai này, con cháu Minh Thành T±
s¨ tØ tª, nhân ðÑc h½n chång?
B÷n Tr¥n Thiêm Bình chßa có kinh nghi®m v« B¡c phß½ng còn tha thÑ
ðßþc mµt ph¥n nào, chÑ b÷n c¯ th¥n nhà Lê ð¥u thª kÖ 16 không còn bào
chæa tµi l²i vào ðâu næa.
Ngoài b÷n ngß¶i phän ð¯i h÷ MÕc b¢ng nhæng xu¦n ðµng này, mµt b÷n
ngß¶i khác ðàng hoàng h½n, giæa thanh thiên bÕch nh§t, tung gß½m giáo ðo
tài thØ sÑc v¾i h÷ MÕc b¢ng thñc lñc riêng cüa mình, tuy phäi khoác cái nhãn
hi®u "Phù Lê" ð¬ có l¾p vàng son chính nghîa. Ðó là Nguy-n Kim, Nguy-n
Hoàng, Tr¸nh Ki¬m v.v...
Còn Minh Tri«u l¥n này, nghî ngþi thª nào v« v¤n ð« nß¾c Nam? Cu¯n
"Qu§n huy®n th¶i ðÕi chi An Nam" do tác giä Lê Chinh Phø biên soÕn ðã kê
cÑu khá ð¥y ðü nhæng cuµc bàn lu§n cüa vua tôi nhà Minh và cûng nhân ðây
xin nh¡c cä ðªn nhæng quan ni®m cüa Trung qu¯c t× Hán, Ðß¶ng, T¯ng,
Nguyên v« dân tµc và ð¤t ðai nß¾c ta. Ai thiªt tha ðªn sØ h÷c xin lßu ý ðªn
ðoÕn này.
Lê Chinh Phø viªt: Theo Minh SØ cu¯n 182, Lßu ÐÕi HÕ Truy®n, t× vua Lê
Thái T± ðªn Lê Thánh Tông, Vi®t Nam là nß¾c hùng cß¶ng ðánh Chiêm d©p
Lào, có phen lÕi dám phÕm cä biên cänh các tïnh Quäng Ðông (QuÏnh Lôi),
Quäng Tây (Long Châu, Hæu Bình), Vân Nam (Lâm An, Quäng Nam, Tr¤n An)
các ti«n tri«u Trung qu¯c cûng làm ng½. Ðªn ð¶i vua Tuyên ÐÑc b¤y gi¶,
tri«u Minh cûng không mu¯n gây sñ ðªn Vi®t Nam nhßng Thái giám Uông
Trñc mu¯n ðßþc vua yêu mu¯n l§p biên công, nh§n th¤y Lê Thánh Tông
trß¾c ðây không thành công trong vi®c ðánh Lão Qua ðã dâng kª hoÕch
chiªm An Nam49.
Uông Trñc kiªm bän vån kª hoÕch chiªm An Nam nåm Vînh LÕc ðßa ra,
ÐÕi HÕ N£c không tán thành, m§t báo v¾i quan Thßþng thß Du TØ Tu¤n r¢ng:
"Nªu d¤y binh ðánh An Nam thì mi«n Tây Nam Trung qu¯c không khöi t½i
b¶i trong khói lØa ..." TØ Tu¤n nghe ra li«n ð« ngh¸ bãi bö ý kiªn cüa Uông
Trñc.
Vi®c này không ðúng vì vua Lê Thánh Tông, trái lÕi có ðánh qua Lão Qua và thành công.
Uông Trñc nghe l¥m hay c¯ ý xuyên tÕc sñ th§t ð¬ l§p biên công chång?
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Vß½ng Mi-n phøng m®nh Minh ðª qua khám xét vi®c r¯i ren do An Nam
gây ra tÕi Quäng Ðông tr· v« cûng xin ðµng binh ð¬ hÕch tµi Lê Thánh Tông
li«n b¸ giam vào ngøc C¦m Y V® (Th§t ðáng ngÕc nhiên là không th¤y cu¯n sØ
Vi®t Nam nào nói ðªn vø này).
Chiªu xét các vi®c trên ðây ta th¤y tri«u Minh r¤t kiêng nói ðªn v¤n ð« biên
gi¾i phß½ng Nam (hÆn là do vang bóng các chiªn công di®t Minh cüa Lê Thái
T±) r°i cái tâm lý ¤y ðã hi®n trong bài bi¬u cüa ÐÕi H÷c sî T× Ph± nhß sau:
"Chúng tôi ðßþc biªt Hoàng ðª r¤t có lòng nhân, không phân bi®t Di, HÕ.
Nhßng trµm xét: Xuân Thu truy®n có nói ð¤ng vß½ng giä không tr¸ di ð¸ch,
v§y vi®c ngñ di và tr¸ nß¾c không cùng, nß¾c An Nam tuy theo chính sóc
quan chÑc nhßng vçn là ngoÕi di c§y có thª hi¬m hay ch¯ng lÕi thiên tri«u
nhßng thß¶ng ðßþc các li®t thánh bö qua.
Chúng tôi lÕi th¤y trong T± hu¤n chép: M÷i rþ b¯n phía ð«u ngån sông
cách b¬, · hëo lánh xa xôi, ðßþc ð¤t cüa h÷ cûng không ðü t±n phí, ðßþc
dân cüa h÷ cûng không ðü sai khiªn; nªu h÷ không lßþng sÑc mà làm b§y,
xâm phÕm biên cänh cüa ta chï chu¯c l¤y ði«u tai hÕi mà thôi. Còn ta ðánh
d©p cûng không nên, e con cháu sau này c§y gi¥u mÕnh, ham chiªn công
nh¤t th¶i vô c¾ hßng binh s¨ t±n hÕi sinh mÕng dân chúng. L¶i khuyên bäo
cüa Li®t thánh th§t là quäng ðÕi, xác ðáng cho vÕn thª hu¯ng chi ngày nay
binh mã mÕnh yªu thª nào chßa rõ, hao t±n ti«n bÕc nhi«u ð¬ chiªm mäng
ð¤t không cö m÷c chÆng là mµt vi®c vô ích thì lÕi càng không nên".
Ngñ Giao Ký quy¬n 8 có ý phän ð¯i nhß sau:
B÷n T× Ph± coi nß¾c An Nam là ngoÕi di, ð¤t An Nam không cö m÷c, vi®c
ðánh An Nam là vô ích. H÷ ðã quên r¢ng t× ð¶i T¯ng tr· v« trß¾c Giao Chï
ðã thuµc Trung qu¯c h½n ngàn nåm. Trong khoäng th¶i gian dài r¢ng r£c này,
An Nam ðã ch¸u mµt chª ðµ chính tr¸, vån hóa nhß các qu§n huy®n cüa
ngß¶i Hán. Là mµt ÐÕi h÷c sî mà không hi¬u biªt mµt sñ thñc trong mµt ngàn
nåm l¸ch sØ há chÆng là ði«u quái g· sao?
Nåm H°ng ÐÑc thÑ 8 tháng 6 mùa HÕ, quan Trung thß nói v« An Nam
nhß sau:
"Ð¤t An Nam · t§n phía Tây Nam, g¯c không phäi là ð¤t Hoa HÕ, phong
tøc riêng bi®t, nªu g÷i là xÑ m÷i rþ thì các rþ khác khó sánh k¸p, có th¬ nói
trái lÕi An Nam là mµt nß¾c vån hiªn nên l¤y l- ðµ mà dçn d¡t..."
Ngñ Giao Ký quy¬n 3 viªt: ÐÑc Minh Thái T± chßa t×ng có ý coi An Nam
thuµc các rþ. L¶i T± hu¤n mà b÷n T× Ph± ðã nêu ra là: "M÷i rþ b¯n phß½ng
trong ðó không có ð¤t An Nam" là ðúng, vä lÕi t× Hán ðªn Ðß¶ng, träi qua
các tri«u ðÕi khác d«u cho ð¤t Giao, Quäng là vùng ð¤t phì nhiêu, tÕi sao ð¶i
Minh lÕi quan ni®m v« Giao Chï khác Hán, Ðß¶ng?

Ta có th¬ kªt lu§n r¢ng ð¶i Minh ða s¯ tri«u th¥n ngán vi®c binh b¸ v¾i Vi®t
Nam, lÕi sþ trách nhi®m b· i thu· ðó nß¾c ta ðang hùng mÕnh, nên nói nß¾c
ta là ð¤t cö không m÷c ðßþc, ngß¶i chÆng ðü ð¬ sai khiªn, cüa cäi chÆng là
bao nhiêu chï là ð¬ làm nän lòng tham cüa tri«u ðình v¯n s£c mùi thñc dân
ðª qu¯c mà thôi. Thñc ra mµt s¯ khá ðông ngß¶i Minh r¤t hi¬u nß¾c ta · ch²
vån hiªn, kiêng n¬ chúng ta · ch² qu§t cß¶ng và không dám xØ v¾i ta nhß
v¾i các dân m÷i rþ.
Ðó là ði«u vô cùng vinh hÕnh cho nòi gi¯ng Vi®t Nam. Nhßng ðªn ð¶i
Minh Thª Tông (1522-1566) con m¡t cüa B¡c phß½ng lÕi b¡t ð¥u dòm ngó v«
phß½ng Nam vì mµt s¯ c¯ th¥n nhà Lê ðã sang cáo tö m÷i vi®c biªn loÕn
trong nß¾c. Thêm vào ðó có vø này:
Nåm Gia Tînh 15, mùa Ðông nhà vua sinh hoàng tØ, theo l® thß¶ng ban
chiªu cho các nß¾c phø thuµc biªt ð¬ ðªn m×ng. L- Bµ là HÕ Ngôn trình:
Nß¾c An Nam bö c¯ng t× hai chøc nåm nay ... Nhà vua có ý b¤t bình r°i v¤n
ð« Nam chinh ðßþc ð£t ra bàn ði xét lÕi h¢ng tháng. Tuy ða s¯ ðình th¥n
không tán thành nhß trên ðã nói, vua Minh vçn quyªt ð¸nh vi®c xu¤t binh "höi
tµi". Vua cho HÕ Ngôn h÷p bàn v¾i Binh bµ ð¬ t± chÑc vi®c xâm lßþc, mµt
m£t cho hai quan C¦m Y qua xét tình hình Vi®t Nam, m£t khác ra l®nh cho
quan tr¤n các tïnh Quäng Ðông, Quäng Tây, Vân Nam chïnh ð¯n quân lß½ng
ðþi ngày hßng sñ. Công tác c§t v¤n tµi danh giao cho Thiên hµ Ðào Phßþng
Nghi. Các tïnh TÑ Xuyên, H° Quäng, Phúc Kiªn, Giang Tây cûng phäi dñ træ
các thÑ quân nhu ð¬ cung c¤p cho ðoàn quân "Nam phÕt".
Bµ L- và Bµ Binh sau ðó ðã ra chï th¸ c¥n thiªt cho các tß¾ng lînh vi-n
chinh.

4- Mµt Cuµc Chiªn Tranh Tâm Lý
Quân ðµi cüa C×u, Mao t¾i Nam Quan thì ng×ng lÕi. H÷ cûng tung ra l¶i
h¸ch nhß b÷n ti«n b¯i50 cüa h÷, r¤t thß½ng dân An Nam và thß½ng h÷ Lê r°i
hÑa ai b¡t ðßþc cha con h÷ MÕc s¨ ðßþc thß· ng hai vÕn lÕng bÕc và quan
tß¾c. B« khác, h÷ ðßa thß lÕi cho MÕc Ðång Dung ðòi phäi sang nµp s± sách
ði«n th± thì ðßþc tha chªt.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc (trang 273): "Ðªn ngày 11 tháng 5 Canh Tý 1540,
MÕc Ðång Dung th¤y quân Minh sØa soÕn sang ðánh, sþ hãi quá ch×ng, bèn
ð¬ MÕc Phúc Häi · lÕi giæ nß¾c, r°i cùng b÷n Vû Nhß Quª cä th¦y h½n 40
ngß¶i, tñ trói mình ra hàng, sang ch¸u tµi · cØa Nam Quan, l§y phøc xu¯ng
ð¤t ð¬ nµp s± sách ði«n th± và s± dân ðinh, lÕi xin dâng 5 ðµng là: ðµng Tª
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Ti«n b¯i nói ðây là Trß½ng Phø, Hoàng Phúc...

Phù, ðµng Kim LÕc, ðµng C± Xung, ðµng Li-u Cát, ðµng La Phù và ð¤t Khâm
Châu. LÕi ðem vàng bÕc dâng riêng cho nhà Minh.
Quan nhà Minh tuy làm bµ h¯ng hách nói ðem binh sang ðánh, nhßng
cûng sþ phäi cái vÕ nhß m¤y nåm bình ð¸nh ngày trß¾c, và lÕi ðßþc ti«n bÕc
cüa MÕc Ðång Dung r°i, cái lòng v¸ qu¯c cûng nguµi ði cho nên m¾i tâu v¾i
vua Minh xin phong cho MÕc Ðång Dung làm chÑc Ðô Th¯ng SÑ hàm quan
nh¸ ph¦m nhà Minh."
Mµt sñ ki®n c¥n ðßþc chú ý ð¬ hi¬u rõ thái ðµ cüa tri«u MÕc khi nhà Minh
sai C×u Loan và Mao Bá Ôn ðem quân sang Vi®t Nam vào nåm Ðinh Dåu tÑc
là nåm 1573 ( ba nåm trß¾c khi MÕc Ðång Dung thân g£p các ðÕi di®n Minh
tri«u) lúc nghe tin Minh d¤y quân, tri«u MÕc chï cØ mµt phái ðoàn ngoÕi giao
do Nguy-n Vån Thái c¥m ð¥u. SØ không chép phái ðoàn này ðã thu xªp cách
nào mà vi®c binh giæa nhà Minh và ta lÕi êm trong 3 nåm51 r°i t¾i nåm Canh
Tý (1540) lÕi th¤y nhà Minh ðem lñc lßþng võ trang sang ta.
V« phía Minh ðª, ta th¤y có chi tiªt này ðáng k¬: Minh tri«u bu±i ð¥u quä
có cß½ng quyªt di®t nhà MÕc ð¬ cß¾p nß¾c Vi®t Nam nên ðã cØ Ðô Ð¯c C×u
Loan và Tán Lý Mao Bá Ôn vào loÕi danh th¥n lß½ng tß¾ng cüa h÷ ðem quân
lên ðß¶ng, vua Minh ðã t£ng mµt bài th½ l¶i l¨ r¤t trang tr÷ng, ð¥y thân mªn
và khuyªn khích. Nguyên vån bài th½ ðó nhß sau:
ÐÕi tß¾ng Nam chinh ð· m khí hào
Yên hoành thu thüy nhÕn linh ðao
Phong xuy ðà c± s½n hà ðµng
Ði®n thi¬n tinh kÏ nh§t nguy®t cao
Thiên thßþng kÏ lân nguyên hæu chüng
Huy®t trung lân ngh¸ kh· i nång ðào
Thái bình ðãi chiªn qui lai nh§t
Trçm giæ tiên sinh giäi chiªn bào
Lßþc d¸ch:
ÐÕi tß¾ng Nam chinh khÆng khái sao
Lßng ðeo sáng qu¡c nhÕn linh ðao
Gió lay tr¯ng tr§n s½n hà ðµng
Ch¾p nhoáng c¶ ð°n nh§t nguy®t cao
Tr¶i thÆm kÏ lân sinh gi¯ng sÇn
Hang sâu kiªn cö tr¯n ð¢ng nào?
Thái bình khi chiªu ðòi v« nß¾c
Trçm cØi dùm khanh áo chiªn bào
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ði?

Phäi chång ðây là mµt th¡ng lþi chính tr¸ mà sØ th¥n hai tri«u Lê, Nguy-n mu¯n làm m¶

T¾i khi h÷ Mao tiªp xúc v¾i ta, tß½ng truy«n Mao v¾i cø TrÕng Giáp Häi
cüa nhà MÕc ðã trao ð±i thß t× ð¬ dò xét thái ðµ nhau. Trên trß¶ng ngoÕi giao
Hoa Vi®t, vi®c này g¥n nhß mµt thü tøc ð£c bi®t v¯n có trß¾c khi ð¸nh ðoÕt
chiªn hay hòa.
Nguyên xß¾ng cüa Mao Bá Ôn là:
V¸nh Cánh Bèo52
Tùy ði«n trøc thüy mÕo ß½ng châm
Ðáo xÑ khan lai thñc b¤t thâm
Không hæu bän cån không hæu cán
Cäm sinh chi tiªt cäm sinh tâm
Ð° tr× tñ xÑ minh tri tán
Ðän thÑc phù thì ná thÑc tr¥m
ÐÕi ð¬ trung thiên phong khí ác
Täo qui h° häi ti®n nan t¥m.
Lßþc d¸ch:
Ruµng nß¾c lênh ðênh nhö tña kim
N½i n½i trông th¤y m÷c nông mèm
Ðã không cành c²i còn không g¯c
Dám có r- m¥m lÕi có tim
Nào biªt n½i tan duy biªt tø
Chï hay khi n±i n÷ hay chìm
Giæa tr¶i giông t¯ thình lình n±i
Quét bÕt ra kh½i hªt kª tìm.
ÐÕi bi¬u nhà MÕc ðã trä l¶i:
C¦m lân m§t m§t b¤t dung châm
Ð¯i di®p liên cån b¤t kª thâm
Thßþng dæ bÕch vân tranh thüy di®n
KhÆng giao h°ng nh§t chiªu ba tâm
Thiên tùng lãng ðä thanh nan phá
VÕn tr§n phong xuy vînh b¤t tr¥m

V¾i cái ð¥u ð« "V¸nh Cánh Bèo" Mao Bá Ôn ðã có ý khinh th¸ tri«u MÕc, hÆn Mao mu¯n
ví dân ta möng manh nhß cánh bèo mà Trung Qu¯c là giông t¯ giæa tr¶i ðánh tan cánh bèo
bi®t tích nhß ch½i. Mao không ng¶ ðÕi bi¬u cüa tri«u MÕc ðã trä l¶i h÷ mµt cách hào hùng,
ngÕo ngh- không kém. Ta có th¬ nghî r¢ng chính bài th½ h÷a v¥n này v¾i hùng khí cüa nó ðã
làm cho Trung Qu¯c hoäng sþ mà ch¸u bãi binh và t¤t nhiên MÕc Ðång Dung có m£t · ðó,
TrÕng Giáp Häi m¾i dám cß½ng quyªt ån miªng, trä miªng.
52

Ða thi¬u ngß long tàng giá lý
Thái công vô kª hÕ câu t¥m.
Lßþc d¸ch:
Vçy g¤m khen d¥y chÆng l÷t kim
Lá li«n d- m÷c k® nông mèm
Mây bÕc không cho soi thüy di®n
Ánh h°ng ðâu d- r÷i ba tâm
Sóng d°n ngàn l¾p không xô vÞ
Gió r§p muôn c½n khó ðánh chìm
R°ng cá ít nhi«u nß½ng dß¾i ðó
C¥n câu Lã V÷ng hªt mong ch¶.
Sau cuµc g£p gÞ này Minh tri«u bãi binh và phong cho MÕc Ðång Dung
chÑc Ðô Th¯ng sÑ nhß trên ðã nói và nhà MÕc nhß¶ng cho nhà Minh 5 ðµng
ngoài biên gi¾i (Vi®t Nam SØ Lßþc k¬ cä Khâm Châu, ðây là ði«u sai l¥m vì
ð¶i Lý ðã ð¸nh biên gi¾i v¾i Trung qu¯c m¤y tråm nåm trß¾c thì Khâm Châu
là mµt ð¸a hÕt l¾n, ðã t× lâu thuµc v« nµi ð¸a Trung qu¯c).
Có th¬ nói r¢ng ðây là mµt th¡ng lþi ngoÕi giao ð£c bi®t cüa nhà MÕc, vì
cùng ðÑng trß¾c mµt trß¶ng hþp mà nhà Minh ðã quyªt ð¸nh ðánh nhà H°,
trái lÕi ðã lui quân và thông hiªu v¾i nhà MÕc. Tránh ðßþc mµt cuµc chiªn
tranh v¾i mµt ðÕi cß¶ng qu¯c giæa lúc trong nhà g£p cänh huynh ð® tß½ng
tàn, nhân dân bÕc nhßþc, mà chï m¤t ít vàng bÕc và 5 ðµng biên gi¾i, nªu
nhà làm sØ công b¢ng hÆn chÆng ðòi gì h½n næa.

5- Cái Án MÕc Ðång Dung:
Theo cáo trÕng cüa Tr¥n Tr÷ng Kim trong Vi®t Nam SØ Lßþc trang 274:
"MÕc Ðång Dung ðã làm tôi nhà Lê mà lÕi giªt vua ð¬ cß¾p ngôi, ¤y là
ngß¶i ngh¸ch th¥n, ðã làm chü mµt nß¾c mà không giæ l¤y b¶ cõi, lÕi ðem c¡t
ð¤t mà dâng cho ngß¶i, ¤y là mµt ngß¶i phän qu¯c. Làm ông vua mà không
giæ cái danh giá cho tr÷n v©n, ðªn n²i phäi cØi tr¥n ra trói mình lÕi, ði ðªn
quÏ l§y trß¾c cØa mµt ngß¶i tß¾ng cüa quân ngh¸ch ð¬ c¥u l¤y cái phú quý
cho mµt thân mình và mµt nhà mình, ¤y là mµt ngß¶i không biªt liêm sï.
Ð¯i v¾i vua là ngh¸ch th¥n, ð¯i v¾i nß¾c là phän qu¯c, ð¯i v¾i cách ån ·
cüa loài ngß¶i là không có nhân ph¦m; mµt ngß¶i nhß thª ai mà kính phøc?
Cho nên dçu có l¤y ðßþc giang s½n nhà Lê, dçu có mßþn ðßþc thª nhà Minh
bênh vñc m£c lòng, mµt c½ nghi®p dñng nên b· i sñ gian ác hèn hÕ nhß thª
thì không bao gi¶ b«n ch£t ðßþc. Cûng vì c¾ ¤y mà con cháu h÷ Lê lÕi trung
hßng lên ðßþc ..."

Xét bän cáo trÕng và cä l¶i lu§n tµi cüa tác giä Vi®t Nam SØ Lßþc ta th¤y
có vë d- dàng và quá giän d¸ khiªn ta ngÕc nhiên v« l¯i suy lu§n cüa tác giä,
mµt nhà Nho kiêm cä tân h÷c. Cån cÑ vào cu¯n sØ nào mà Tr¥n Tr÷ng Kim
ðã hÕ nhæng nhát búa quá n£ng n« ð¯i v¾i nhà MÕc, mµt tri«u ðÕi mà ta
không th¬ phü nh§n tinh th¥n phøc vø qu¯c gia cüa h÷? Trên t¶ Ð¶i M¾i nåm
1951 ông Lê Vån Hòe có viªt mµt bài khäo lu§n khá ð¥y ðü ð¬ minh oan cho
MÕc Ðång Dung. H÷ Lê ðã tö ra có công tâm trong vø này.
Theo ông Lê thì cä sØ T¥u lçn sØ ta ðã vô tình hay hæu ý; hæu ý có b«
nhi«u h½n trong vi®c mi®t th¸ ð¯i phß½ng. Ðó là thói thß¶ng cüa h÷, mà g¥n
ðây cä các sØ gia Âu châu cûng không tránh khöi thói x¤u này53. SØ T¥u ðã
chép hai bà Trßng b¸ quân Ðông Hán b¡t ðßþc, xin làm tì thiªp không ðßþc
r°i b¸ ðem v« chém · LÕc Dß½ng, bà Tri®u Th¸ Trinh thì g÷i là Tri®u †u (chæ
†u có nghîa là mø, ðã phô b¥y rõ sñ h¢n h÷c, cøc c¢n cüa sØ gia T¥u khi nói
ðªn mµt næ anh hùng cách mÕng cüa mµt ð¸ch qu¯c).
SØ ta nhß Vi®t SØ Toàn Thß, ÐÕi Nam Thñc Løc là nhæng cu¯n sØ do chúa
Tr¸nh sai chép t× ð¶i Lê Trang Tông ðªn Gia Tông, ðªn sØ nhà Nguy-n thì lÕi
càng d- hi¬u. H÷ MÕc ðã thí vua Chiêu Tông, và ð¥u ðµc Nguy-n Kim t± phø
nhà h÷ Nguy-n, tóm lÕi nhà MÕc là kë thù s¯ mµt cüa cä Tr¸nh lçn Nguy-n
luôn t× nåm 1527 ðªn 1592. Hai bên ð«u nhúng tay vào máu cüa nhau khá
nhi«u thì các sØ gia cüa Tr¸nh và Nguy-n há dám giæ mñc vô tß chång? Dß¾i
th¶i quân chü ðµc tôn, phong kiªn chuyên chª, ða s¯ các nho th¥n chï biªt
u¯n ngòi bút theo giòng tß tß· ng cüa nhà vua, nhà chúa thì ta không lÕ gì
nªu h÷ MÕc b¸ bôi nh÷, và sñ nghi®p ngót 150 nåm cüa MÕc tri«u b¸ lãng bö
ð¬ lu m¶ v¾i th¶i gian.
Chúng ta hãy ði vào các chi tiªt:
MÕc Ðång Dung b¸ buµc là ngh¸ch th¥n, vì giªt vua cß¾p nß¾c, c¡t ð¤t
dâng ð¸ch, thiªu liêm sï, nhân ph¦m, gian ác không ðßþc b«n væng lâu dài.
M· cu¯n sØ ð¶i H§u Lê, coi ðoÕn nói v« các vua Túc Tông, Uy Møc,
Tß½ng Dñc, Chiêu Tông, ta th¤y các ông vua này h¥u nhß v×a bß¾c lên ngai
vàng ðã chém giªt lçn nhau, ð°ng th¶i giªt cä các ðÕi th¥n. Dî nhiên vi®c này

Theo l¶i giáo sß thÕc sî SØ Ð¸a Melzi d'Eril ngß¶i Ý ðã g£p chúng tôi trong mµt hµi ngh¸
các giáo sß sØ ð¸a Vi®t Nam tÕi Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc (ngày 12 tháng 12, 1958), các nhà sØ
h÷c Âu Châu cûng có cái t§t xàm báng ngoÕi qu¯c khi viªt ðªn mµt sñ ki®n l¸ch sØ có liên can
giæa nß¾c mình v¾i nß¾c láng gi«ng.
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Ông Lê Vån Siêu tác giä Vån H÷c Ð¶i Lý cûng thß¶ng ð°ng ý v¾i chúng tôi v« ch² không
th¬ quá tin sØ li®u, vì sØ th¥n ð¶i sau thß¶ng xuyên tÕc sñ vi®c ð¶i trß¾c ð¬ phï báng theo l®nh
cüa vua chúa. Nªu không có óc suy lu§n, ta s¨ vô tình tiªp tay cho mµt b÷n vån phi®t, tay sai
cüa phong kiªn trä thù báo oán mµt cách quá ß hèn nhát cho các ông chü.

phäi x¦y ra vì m²i ông vua hay ông hoàng thß¶ng có mµt phe nhóm riêng, do
ðó khi mµt v¸ b¸ hÕ thì nhi«u thü túc thành nÕn nhân cüa th¶i cuµc.
Vua Uy Møc còn giªt theo cä bà Thái hoàng thái h§u (chªt theo có hai ðÕi
th¥n Ðàm Vån L-, Nguy-n Quang B§t). Giän Tu giªt Uy Møc r°i làm bao
nhiêu chuy®n hoang dâm, vô ðÕo khác, xây ð¡p r¤t nhi«u ði®n ðài, hao t¯n
công nhu và nhi«u sinh mÕng.
Có th¬ coi th¶i ðó là mµt th¶i không ðÕi loÕn chång? Ai ch¸u trách nhi®m
v« các m¯i loÕn này? Các ông vua trên ðây có còn xÑng v¾i ð¸a v¸ nguyên thü
cüa mình næa chång?
H§u quä cüa nhæng hành ðµng trên ðây là tri«u ðình t× ðó b¸ mµt cuµc
khüng hoäng tinh th¥n r¤t tr¥m tr÷ng. Quan to quan nhö hoang mang, dân
chúng cûng lo sþ, ai ai cûng thäng th¯t s¨ ðªn lßþt mình b¸ lôi kéo vào các
cuµc tranh giành änh hß· ng. R°i các vi®c trên ðây thành mµt cái r¾p. Nó m·
ðß¶ng cho bao nhiêu cuµc phiªn ðµng khác, ðúng câu "Thßþng b¤t chính hÕ
t¡c loÕn".
Ngoài các kë ðã b¸ chªt, có kë oan, có kë chÆng oan, còn lÕi m¤y nhân v§t
khác không kém quan tr÷ng, ðó là Tr¥n Chân, MÕc Ðång Dung, Nguy-n
Ho¢ng Dø v.v... là nhæng nhân v§t có ð¥u óc, có khí cß½ng cß¶ng và cûng có
cä quy«n bính. T¤t nhiên các con ngß¶i ¤y, d¥u mu¯n hay không, ðã phäi có
mµt thái ðµ nào ð¯i v¾i th¶i cuµc, ch¾ ðâu ch¸u ép trong cái thª b¸ ðµng. H÷
biªt r¢ng nªu n¢m ép trong cái thª b¸ ðµng thì ch¡c ch¡n phäi ði ðªn ch² chªt
u±ng hay s¯ng hèn. H÷ còn nghî r¢ng th¶i có loÕn, anh hùng m¾i có d¸p thi
th¯ tài ba, xây dñng sñ nghi®p.
Vì v§y MÕc Ðång Dung chÆng xu¤t hi®n vào gi¶ phút này t¤t nhiên cûng
có kë khác bß¾c ra ð¬ làm mµt cuµc cách mÕng. H÷ MÕc không ra tay cûng
không xong, vì vua Chiêu Tông ðã mßu v¾i PhÕm Hiªn, PhÕm Thß hÕ sát h÷
MÕc, khi MÕc v×a tr× xong nhi«u vø loÕn ð¶i b¤y gi¶ (loÕn Tr¸nh Tuy, Tr¥n
Cao, Lê Do, Hoàng Duy NhÕc v.v...) b· i d©p xong các vø loÕn này thanh thª
MÕc Ðång Dung b¯c lên nhß gió.
Tóm lÕi vào th¶i các vua Tß½ng Dñc, Uy Møc, tri«u ðình ðã suy ð¯n, hôn
ám, vô ðÕo, thác sinh ðü m¯i loÕn, trên không ra trên, dß¾i không ra dß¾i,
nghi ng¶ mà giªt nhau, hoang mang mà hÕi nhau, ngß¶i làm tôi không còn
biªt ðÕt chæ trung vào ðâu næa.
Tác giä Nho Giáo cûng là h÷ Tr¥n, ðã t×ng nói ðªn chæ Trung và chæ Trinh
quá thiên v« lý thuyªt, không nhìn th¤y các tµi ác cüa m¤y ông "quÖ vß½ng"
nhà H§u Lê nên ðã khép MÕc Ðång Dung vào tµi ngh¸ch th¥n.

Ông Lê Vån Hòe trái lÕi, nói: "... Mu¯n h÷ MÕc cung cúc t§n tøy th¶ các
vua Uy Møc, Tß½ng Dñc th§t là b¡t Võ Thang th¶ Ki®t Trø"54 Và tri«u Lê r¯i
loÕn hai chøc nåm r°i MÕc Ðång Dung m¾i bß¾c lên sân kh¤u ð¬ thay trò ð±i
cänh, k¬ ra ðã ch¸u nghe ngóng lòng ngß¶i, xét suy th¶i cuµc nên t¾i nåm
Ðinh Hþi m¾i nh¦y ra lãnh vai trò hoán cäi chánh sñ không th¬ bäo là vµi vã
và thiªu th§n tr÷ng.
Ông Lê còn nghî nªu giªt vua là ngh¸ch th¥n b¤t k¬ trß¶ng hþp hæu lý hay
không thì l¸ch sØ các qu¯c gia chï có và chï nên có mµt dòng h÷ làm vua mà
thôi chång? Lý Công U¦n cß¾p ngôi nhà Ti«n Lê, Lê Hoàn tß thông v¾i
Dß½ng H§u thay thª nhà Ðinh, Tr¥n Thü Ðµ l×a gÕt mµt cô gái nhö (Lý Chiêu
Hoàng), xét vi®c h÷ MÕc cß¾p ngôi nhà H§u Lê còn ðàng hoàng h½n. HÕ sát
vua Chiêu Tông, MÕc chï có møc ðích hüy bö cái bình phong mà các lãnh tø
phong kiªn ðã dùng ð¬ che ð§y hành ðµng mßu ð° vß½ng bá cüa h÷ và vì cä
lý do bäo v® cho chính bän thân næa.
Và ðÑng trên quan ði¬m nhân dân thì lÕi càng vô lý, nªu ngß¶i ta mu¯n
r¢ng ðám vua quan ác bÕo th¯i nát ð¶i b¤y gi¶ cÑ ðè ð¥u cßÞi c± ngß¶i dân
mãi mãi. Không có h÷ MÕc ra ð¶i thu· ðó, thì trong nhân dân cûng phäi có
mµt ngß¶i khác nh¦y ra ð¬ thiªt l§p tr§t tñ m¾i. Có bao gi¶ trong mµt qu¯c gia
chï có mµt dòng h÷ duy nh¤t xÑng ðáng ð¬ làm vua, còn nhæng dòng h÷ khác
chï ðü tß cách làm thÑ dân mà thôi?
Ði«u gàn d· cüa m¤y nho th¥n viªt sØ ðã thiªu lý lu§n và nh§n xét thñc tª,
cÑ luôn luôn ðem chæ Trung và Trinh ra ð÷c nhß kinh nh§t tøng, d§y ngß¶i ta
Trung, Trinh mµt cách b×a bãi, b¤t k¬ trß¶ng hþp nào. Nói cách khác, cuµc
s¯ng cüa con ngß¶i vô cùng phÑc tÕp, m²i ch£ng ðß¶ng ði phäi có mµt l¯i xØ
thª riêng, ðâu có th¬ lúc nào cûng Trung và Trinh mµt cách máy móc, phäi
chång cái s· h÷c cüa th¶i phong kiªn tai hÕi và lÕc h§u là · ch² này?
Tác giä Kim Vân Ki«u là Nguy-n Du cûng n£ng v« giáo lý Kh±ng MÕnh mà
còn có câu này:
Xßa nay trong ðÕo ðàn bà
Chæ trinh kia cûng có ba b¦y ðß¶ng
Có khi biªn, có khi thß¶ng
Có quy«n nào phäi mµt ðß¶ng ch¤p kinh
thì ta th¤y tuy Nguy-n Du không làm sách d§y ngß¶i ta Trung, Trinh mà
ông hi¬u chæ Trung, Trinh r¤t là khoáng ðÕt, sáng su¯t.
Nay chúng ta thØ höi "H÷ MÕc có th¬ hªt lòng phù trþ con cháu vua Thái
T± nhà H§u Lê ðßþc chång?"
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Sñ so sánh có ph¥n quá bÕo mµt chút.

Mµt th¶i ðÕi h²n loÕn nhß th¶i Tß½ng Dñc ðª, Uy Møc ðª, Hoàng gia
cûng kéo bè kéo ðäng, các tri«u th¥n tß¾ng lînh cûng nåm lòng b¦y dÕ, chÆng
ai tin ai thì MÕc Ðång Dung có thiªt tha phù Lê di®t ngøy cûng không ðßþc.
MÕc d©p xong các m¯i loÕn, quy phøc ðßþc các lñc lßþng phiªn ðµng, uy tín
t¤t nhiên lên cao thì bao nhiêu kë ghen ghét xúm nhau dèm pha khiªn h÷
MÕc d¥u mu¯n hay không cûng phäi bß¾c t× thª thü sang thª công, nh¤t là
có sÇn binh lñc trong tay. — ð¸a v¸ h÷ MÕc, không ai làm khác h½n.
Còn vi®c c¡t ð¤t c¥u hòa cüa h÷ MÕc?
Ð¬ bãi mµt cuµc chiªn tranh v¾i mµt cß¶ng qu¯c trong khi dân mình yªu
hèn, r¯i loÕn. H÷ MÕc phäi c¡t nåm ðµng th± mán vùng thßþng du, th§t ra
chßa là bao. Ðây không h½n không kém là cái l¯i cû nß¾c T¤n hiªn ng÷c và
ngña quý cho nß¾c Ngu, Hán Cao T± nhß¶ng Quang Trung cho HÕng Vû khi
xßa ð¬ hòa hoãn v¾i ð¸ch trong mµt giai ðoÕn. L¸ch sØ c± kim Ðông Tây,
chuy®n này r¤t thß¶ng. Ngay g¥n ðây, nåm 1854, Nh§t phäi m· häi cäng HÕ
Ði«n, Châu Quan cho MÛ, m· Deshima cho Hòa Lan vào giao thß½ng, và
gßþng gÕo ðón chào cä Pháp, B° Ðào Nha cùng mµt lúc.
Nåm 1876, Nh§t mÕnh sau cuµc duy tân, ðªn lßþt Nh§t b¡t Tri«u Tiên m·
ba häi cäng cùng ð£t ngoÕi tr¸ pháp quy«n · ðây. Trung Hoa v¾i nhà Thanh
g¥n ðây phäi c¡t Hß½ng Cäng cho Anh, nhß¶ng Mãn Châu cho Nh§t, ðó là
chuy®n yªu phäi nhß¶ng mÕnh, thiªu gì vi®c nhß v§y, hôm qua cûng nhß
hôm nay.
Tóm lÕi trên trß¶ng chính tr¸ qu¯c tª, vi®c nhß¶ng ð¤t ð¬ giäng hòa, ð¬ bãi
mµt cuµc binh ðao tai hÕi h½n, các nhà lãnh ðÕo vçn phäi làm. Nhà viªt sØ
không chiªu xét kÛ tình thª mà cÑ hÕ l¶i phê phán g¡t gao không khöi có sñ
c¯ ch¤p, nông cÕn.
Trái lÕi không lßþng sÑc mình mà ðßa cä dân tµc vào chiªn tranh ðªn n²i
m¤t cä xÑ s· , chªt chóc muôn vÕn sinh mÕng, ðó m¾i là xu¦n ðµng và ðáng
trách. TÕi ðây chúng tôi xin ng×ng lÕi ð¬ chúng ta cùng suy tß· ng: cái bÕi
tr§n dß¾i th¶i nhà H° chßa ðü cho ta rút kinh nghi®m sao? Nß¾c ta dß¾i th¶i
Uy Møc, Chiêu Tông có nên có mµt chính sách gång trì v¾i nhà Minh không?
Nªu nói r¢ng không thì MÕc Ðång Dung nhß¶ng nåm ðµng ngoÕi biên là có ý
thÑc sáng su¯t v« th¶i vø và ðó là mµt hành ðµng khôn khéo c¥n ðßþc tán
thß· ng.
Ngoài vi®c nµp 5 ðµng, Vi®t Nam SØ Lßþc còn nói MÕc Ðång Dung cØi
tr¥n, tñ trói mình trß¾c cØa viên cüa ð¸ch có th§t chång? SØ nào chép chuy®n
này?55

Vi®t Vß½ng Câu Ti-n ngày xßa khi m¤t nß¾c phäi ðem cä vþ con cùng các ðÕi th¥n sang
giæ ngña cho vua Ngô Phù Sai, r°i nªm phân ðoán b®nh cho Phù Sai ð¬ thi hành kª hoÕch
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Chúng tôi e r¢ng vi®c này ðã cån cÑ vào tài li®u trong An Nam Truy®n
quy¬n 231 có nói ðªn quyªt ð¸nh cüa vua Minh Thª Tông là: "Nªu cha con
h÷ MÕc ch¸u trói và quy hàng thì s¨ tha tµi chªt". Theo chúng tôi ðây chï là
cách nói mà thôi cûng nhß câu "Bó giáo lai hàng", còn trên thñc tª mi-n có sñ
quy thu§n cüa ð¯i phß½ng chÑ có m¤y khi ngß¶i ta áp døng hÆn hoi hình
thÑc này. Trái lÕi nªu ngß¶i ta b¡t ðßþc kë ð¸ch tñ trói ra hàng thì kë ðó khó
lòng mà thoát chªt (tÖ dø trß¶ng hþp tß¾ng PhÕm Ngô C¥u giæ thành Thu§n
Hóa cho h÷ Tr¸nh nåm Bính Ng÷ (1786) th¤y quân Tây S½n mÕnh quá vµi xé
áo bào và tñ trói mình xin hàng thì b¸ Nguy-n Hu® mang giªt).
Nay xét tình trÕng và tâm lý cüa MÕc Ðång Dung thu· ðó có th¬ có
chuy®n tñ trói mình trß¾c cØa viên cüa Mao Bá Ôn không?
Chúng tôi quyªt ðoán r¢ng không, b· i vì lúc này trong nß¾c có lñc lßþng
cüa vua Lê Trang Tông và Nguy-n Kim ðang d¤y ðµng, bên ngoài thì quân
Minh ðang ðánh · biên cß½ng, h÷ MÕc dÕi gì mà nghe gi£c tñ trói mình ð¬
lao mình vào cuµc phiêu lßu vô cùng nguy hi¬m. Mµt con ngß¶i xu¤t thân
hàn vi r°i tr· thành danh tß¾ng, ðánh Ðông d©p B¡c hÕ bao nhiêu kë ð¸ch lþi
hÕi, con ngß¶i ¤y phäi là mµt kë anh hùng l²i lÕc, ðâu có th¬ d- tin gi£c B¡c
nhß v§y. Trong trß¶ng hþp này ðàn bà con nít cûng chÆng kh¶ khÕo ðªn thª.
Mµt chÑng c¾ næa v« sñ khôn ngoan cüa MÕc Ðång Dung là khi Mao Bá
Ôn ðßa thß sang ðòi MÕc nµp s± sách ruµng ð¤t, nhân dân và ch¸u tµi thì
ðßþc tha chªt nhß Vi®t Nam SØ Lßþc ðã chép, h÷ MÕc chï phái b÷n Nguy-n
Vån Thái lên Nam Quan ð¬ ði«u ðình. Vi®c này x¦y ra vào nåm Ðinh D§u
(1537). Phái ðoàn Nguy-n Vån Thái thành công nên B¡c quân không tiªn vào
nµi ð¸a nß¾c ta næa.
R°i tháng 11 nåm Canh Tý (1540) quân B¡c lÕi sang. L¥n này h÷ MÕc biªt
rõ tình ý cüa nhà Minh chï làm chuy®n di®u võ dß½ng uy mà thôi, nên ðã
thân hành lên g£p ngß¶i Minh. Sñ th§t ðôi bên c¥n giáp m£t nhau ð¬ cùng
quyªt ð¸nh m÷i v¤n ð« ðã nêu ra ba nåm trß¾c m¾i có tính cách ðÕi cß½ng, s½
bµ mà thôi.
Mµt ði¬m khác, ngoài ði¬m tâm lý cüa MÕc Ðång Dung, trong vi®c ðøng
chÕm v¾i ngß¶i Minh thu· ¤y ðã nói khá nhi«u · trên, còn thái ðµ cüa MÕc
Ðång Dung cûng c¥n phäi xét ð¬ hi¬u MÕc Ðång Dung có hèn nhß Vi®t Nam
SØ Lßþc ðã nói không. Ta xem bài th½ xß¾ng h÷a giæa Mao Bá Ôn và cø trÕng
Giáp Häi nhà MÕc thì càng rõ, kë xß¾ng có vë kiêu cång mà ngß¶i h÷a không
kém ph¥n ngÕo ngh-.

phøc qu¯c cüa PhÕm Lãi, các nhà viªt sØ còn không ai chê, hu¯ng h° chï có chuy®n tr¥n vai
áo, d¥u có chång næa!

Nào biªt n½i tan duy biªt tø
Chï hay khi n±i n÷ hay chìm
Giæa tr¶i giông t¯ thình lình n±i
Quét bÕt ra kh½i hªt kª tìm.
(Mao Bá Ôn)
Sóng d°n ngàn l¾p không xô vÞ
Gió r§p muôn c½n khó ðánh chìm
R°ng cá ít nhi«u nß½ng dß¾i ðó
C¥n câu Lã V÷ng hªt mong ch¶.
(TrÕng Giáp Häi)
Vua tôi nhà MÕc ðã dám ån miªng trä miªng ðªn n½i ðªn ch¯n nhß v§y mà
bäo r¢ng chính nhæng ngß¶i này ðã phäi quÏ l§y trß¾c cØa tß¾ng cüa ð¸ch, ta
có th¬ tin ðßþc chång? Và cÑ kh¦u khí bài th½ h÷a cüa nhà MÕc ðã ðáp lÕi
bài nguyên xß¾ng cüa Mao Bá Ôn · trên, t×ng ði¬m thì ðü rõ, ta th¤y nªu
Minh quá gång thì MÕc cûng dám ðo gß½m thØ giáo. V§y h÷ MÕc không hèn
nhß ngß¶i ta ðã nói.
Tr¥n Tr÷ng Kim còn cho r¢ng MÕc ðã xây dñng sñ nghi®p trên sñ tàn ác
nên không b«n. L¶i phê phái này lÕi càng hàm h° næa. Ông Lê Vån Hòe cho
r¢ng ngß¶i ta ðã c¯ ý quên r¢ng nhà Ti«n Lê, nhà H§u Lý, nhà Tr¥n và các
chúa Tr¸nh sau này cûng ði ðß¶ng l¯i ¤y. Các xã hµi phong kiªn bao gi¶ cûng
gây ra nhæng cuµc ðäo lµn ngai vàng. Nó hß höng ngay t× n«n täng, khuôn
nªp hay h® th¯ng t± chÑc thì m¯i loÕn là mµt tình trÕng thß¶ng trñc không
sao tránh ðßþc nªu không làm gì có nhà Ðß¶ng, nhà T¯ng, nhà Nguyên, nhà
Minh bên Trung qu¯c.
Nªu cho r¢ng nhà MÕc ðã làm vi®c gian ác, thì Tr¥n Thü Ðµ âm mßu v¾i
Tr¥n Th¸ (vþ vua Lý Hu® Tông) ðem cháu trai vào cung b¥y cuµc hôn nhân ð¬
chiªm ngôi nhà Lý. Thü Ðµ lÕi l¤y vþ cüa Hu® Tông là em gái h÷ mình, giªt
hªt con cháu nhà Lý, ép vua Tr¥n Thái Tông bö Chiêu Hoàng l¤y ch¸ dâu là
vþ Tr¥n Li-u, anh ruµt Tr¥n Cänh ðã có thai 3 tháng, ra l®nh cho con cháu
nhà Tr¥n l¤y nhau, các hành ðµng ðó có gian ác không? V§y mà h÷ Tr¥n còn
làm vua ðßþc 175 nåm.
Nhà Tây S½n sau này d¤y nghi®p lên tr× tham nhûng cüa b÷n Trß½ng Phúc
Loan, ðÕp ð± chª ðµ t°i bÕi cüa hai h÷ Tr¸nh, Nguy-n · mi«n Nam B¡c Hà,

giäi nÕn xâm lång cho dân tµc, oanh li®t ðàng hoàng nhß v§y mà chï · ngôi
có 24 nåm, có nói ðßþc là b«n chång?56
Nhà MÕc phát kh· i t× nåm 1527 ðªn 1667 m¾i tuy®t hÆn. Nhìn vào vi®c
m· mang vån h÷c, chính tr¸, kinh tª, ta th¤y h÷ MÕc cûng ðã có nhi«u thi®n
chí v¾i dân v¾i nß¾c và v¾i sñ lâu b«n trên ðây bäo r¢ng dân không theo,
không mªn sao ðßþc. Tiªc r¢ng nhà MÕc kh· i nghi®p chßa lâu, trong nß¾c
ðã có phong trào qua phân Nam B¡c r°i nß¾c Vi®t Nam · vào thª chân vÕc
(Trung Nam B¡c), B¡c thuµc MÕc, Trung t× Thanh ðªn Ngh® thuµc Lê-Tr¸nh,
Nam t× B¯ Chính (Quäng Bình) tr· vào thuµc Nguy-n, gây nên bao nhiêu
cuµc lµn xµn ð¬ r°i cùng mang tµi v¾i qu¯c dân.
Tóm lÕi cái án MÕc Ðång Dung c¥n phäi xóa bö trên bµ qu¯c sØ cüa
chúng ta ð¬ tránh mµt sñ vu kh¯ng và thóa mÕ ti«n nhân mµt cách b¤t công
và vô lý. Chúng tôi tin r¢ng các trí thÑc và h÷c giä ngày nay suy xét hay b¥y tö
sñ vi®c không hàm h° nhß mµt s¯ sØ th¥n cüa th¶i phong kiªn v×a qua.

Ông Lê Vån Hoè quên không k¬ MÕc Ðång Dung vì tình thª ðã giªt mµt ông vua (Chiêu
Tông) nhà Lê, trái lÕi h÷ Tr¸nh sát hÕi nåm bäy ông mà cûng kéo dài nghi®p chúa t¾i trên hai
thª kÖ (238 nåm). Nhß thª có gian ác không? Sñ nghi®p cüa h÷ Tr¸nh có g÷i là lâu b«n chång?
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Ph¥n 3 - Chß½ng 12
LoÕn Phong Kiªn Vi®t Nam
Nam, B¡c Tri«u (1527-1592)
- Nguy-n Kim và Tr¸nh Ki¬m
- Biªn c¯ tÕi Nam Tri«u
- Nhæng cuµc th¤t bÕi cüa Nam Tri«u

1- Nguy-n Kim và Tr¸nh Ki¬m:
MÕc Ðång Dung lên ngôi, mµt s¯ ngß¶i b¤t cµng tác v¾i tân trào ho£c tuçn
tiªt, ho£c chÕy th¤t tán ði các n½i, còn có mµt s¯ chÕy sang Lào. Thü lãnh cüa
nhæng ngß¶i này là Nguy-n Kim (hay Nguy-n Ho¢ng Kim) con Nguy-n
Ho¢ng Dø là mµt võ tß¾ng dß¾i ð¶i Chiêu Tông, cûng có nhi«u tài nång, có
chí l¾n và cûng n¡m giæ mµt ph¥n binh sî trong tay.
Nguy-n Kim thay cha n¡m binh quy«n, vì Ho¢ng Dø sau vø ðÕi loÕn ·
Thång Long rút v« Tây Kinh ít lâu thì m¤t. B¤y gi¶ Kim ðã t×ng làm Hæu v®
Ði«n ti«n tß¾ng quân, An thanh h¥u dß¾i ð¶i nhà Lê.
Kim tr¯n qua Ai Lao ðßþc vua Xa Ð¦u cho nß½ng náu · xÑ C¥m Châu
thuµc phü Tr¤n Man, tïnh Thanh Hóa. TÕi ðây Kim lo tìm con cháu nhà Lê ð¬
d- hi®u tri®u các cñu th¥n.
Nåm Quý TÜ (1532) Kim kiªm ðßþc ngß¶i con út cüa vua Chiêu Tông là
Duy Ninh l§p lên tÑc vua Trang Tông. Trong vi®c mßu ð° ðÕi sñ, Kim ðã thâu
nÕp ðßþc mµt ki®n tß¾ng là Tr¸nh Ki¬m. mµt thäo dã anh hùng, xu¤t thân tÕi
xã Sóc S½n, huy®n V¸nh Lµc, tïnh Thanh Hóa. Ki¬m có tài ðäm, có mßu lßþc
tuy không ðßþc h÷c hành nhi«u vì hàn vi thu· nhö. SØ sách chép v« ông r¤t
ít cûng nhß chép v« MÕc Ðång Dung r¤t s½ sài t× lý l¸ch, thân thª ðªn sñ
nghi®p khiªn ta th¤y rõ r®t các sØ th¥n c§n ðÕi không dám nói dài v« MÕc
Ðång Dung cûng nhß Tr¸nh Ki¬m b· i hai ngß¶i này là tØ thù cüa cä hai nhà
Lê, Nguy-n.
Phe Nguy-n Kim · C¥m Châu ðßþc b¦y, tám nåm, chiêu binh luy®n mã
ðªn nåm Canh Tý (1540) thì ðã có mµt lñc lßþng kha khá v« ðánh Ngh® An.

Hai nåm sau quân vua Trang Tông tiªn ra Thanh Hóa r°i nåm sau næa (1543)
Kim n¡m hÆn ðßþc Ngh® An và thu phøc ðßþc cä Tây ðô (Thanh Hóa) b· i
T±ng tr¤n nhà MÕc là Dß½ng Ch¤p Nh¤t ra hàng.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc, Dß½ng Ch¤p Nh¤t ra hàng là mµt âm mßu cüa
nhà MÕc. Nåm „t TÜ (1545) Nguy-n Kim tiªn ra S½n Nam (vùng Nam Trung
châu B¡c Vi®t g°m các tïnh Nam Ð¸nh, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam) ði t¾i
huy®n Yên Mô (Ninh Bình) thì b¸ ngµ ðµc mà chªt. Ngß¶i ta ðã cho r¢ng
chính Dß½ng Ch¤p Nh¤t ðã ðánh thu¯c ðµc.
Nguy-n Kim chªt ði, binh quy«n dî nhiên sang tay Tr¸nh Ki¬m. Ki¬m th¤y
cuµc B¡c tiªn b¤t lþi vì cái tang cüa chü tß¾ng li«n rút quân v« Thanh r°i l§p
Hành Ði®n · ð°n VÕn LÕi (huy®n Thøy Nguyên, tïnh Thanh Hóa) ð¬ chïnh b¸
thêm quân lñc và lß½ng thñc. TÕi ðây phe vua Trang Tông ðã b¡t ð¥u có
thanh thª và nhi«u nhân sî ðã tìm ðªn giúp, tï dø Phùng Kh¡c Khoan tÑc
TrÕng Bùng và Lß½ng Hæu Khánh.
B¤y gi¶ Vi®t Nam chia ra làm hai lñc lßþng ð¯i thü mµt · mi«n B¡c, k¬ t×
S½n Nam ð± ra thuµc änh hß· ng cüa nhà MÕc g÷i là B¡c tri«u. Thanh Hóa
tr· vào là thuµc khu vñc cüa nhà Lê hay là Nam tri«u. Tß½ng ð¯i cho t¾i nåm
Bính Ng÷ (1546) là nåm MÕc Phúc Häi m¤t, truy«n ngôi cho con là MÕc Phúc
Nguyên l¤y niên hi®u là Vînh Ð¸nh, B¡c Hà còn mÕnh h½n Nam Hà.
V« phía Nam Hà, nåm M§u Thân (1548) cûng x¦y ra mµt biªn c¯: vua
Trang Tông chªt, Tr¸nh Ki¬m l§p thái tØ Duy Huyên lên ngôi tÑc vua Trung
Tông cûng v¡n s¯ sau 8 nåm. Vua Trung Tôn không có ngß¶i kª tñ theo dòng
ðích tôn cüa vua Thái T±. Tr¸nh Ki¬m b¤y gi¶ n¡m giæ hªt quy«n hành tính tñ
l§p làm vua nhßng còn do dñ ch² chßa ch¡c ðßþc lòng ngß¶i nên bí m§t
phái sÑ giä ra Häi Dß½ng höi ý kiªn cø TrÕng Nguy-n Bïnh Khiêm (tÑc TrÕng
Trình ngß¶i làng C± Am thuµc tïnh này). Nguy-n Bïnh Kiêm là TrÕng nguyên
ð¶i MÕc v¾i Phùng Kh¡c Khoan (TrÕng Bùng) là anh em cùng m© khác cha n±i
danh ð¶i b¤y gi¶ v« cái h÷c uyên bác y nho lý s¯, nh¤t là v« thu§t s¯, ông
ðßþc ngß¶i ta coi nhß là mµt nhà tiên tri biªt vi®c nåm tråm nåm trß¾c, nåm
tråm nåm sau. Ông có ð¬ lÕi mµt t§p s¤m truy«n nói r¤t ðúng v« cä nhæng th¶i
cuµc x¦y ra g¥n ðây.
Vì ông ðã t×ng làm tôi tri«u MÕc, dù b¤y gi¶ ðã v« · ¦n nhßng b· i l¨ thª
nß¾c chia ðôi, l¨ thu§n ngh¸ch cûng chßa v« hÆn bên nào nên ông có mµt
thái ðµ r¤t dè d£t m²i khi ngß¶i ta höi ðªn vi®c qu¯c sñ. Có th¬ nói r¢ng tuy
ông ðÑng ngoài vòng chính tr¸, nhßng ông vçn là c¯ v¤n lâm th¶i cho các
chính khách thu· ðó. V¾i sÑ giä cüa Tr¸nh Ki¬m, ông trä l¶i gián tiªp b¢ng
cách ngoänh bäo v¾i ð¥y t¾ r¢ng: "Nåm ngoái m¤t mùa, thóc gi¯ng không t¯t,
ði tìm gi¯ng cû mà gieo mÕ". R°i ông lÕi sai ð¥y t¾ ra bäo chú ti¬u quét chùa
và dâng hß½ng ð¬ ông ra ch½i. Ông bäo ti¬u: "Giæ chùa th¶ Ph§t thì ån oän".

SÑ tr· v« Thanh thu§t lÕi t×ng l¶i nói, t×ng cØ chï cüa cø TrÕng Trình,
Ki¬m hi¬u nên không thi hành dñ ð¸nh cß¾p ngôi nhà Lê næa r°i ði tìm ngß¶i
cháu huy«n tông ông Lê Tr× là anh ruµt vua Thái T±, tên là Duy Bang (· làng
B¯ V®, huy®n Ðông S½n).
Nhà MÕc ðªn MÕc Phúc Nguyên thì không còn dám coi thß¶ng lñc lßþng
cüa nhà Lê, sai MÕc Kính Ði¬n (chú cüa vua MÕc) làm ðÕi tß¾ng ðem binh
vào Thanh t¾i 10 l¥n nhßng l¥n nào cûng không có kªt quä. Tr¸nh Ki¬m tiªn
ra S½n Nam trß¾c sau cûng ðªn 6 l¥n cûng chÆng th¡ng lþi hoàn toàn lÕi tr·
v«. Duy nåm KÖ Mùi (1599) Tr¸nh Ki¬m huy ðµng t¾i 6 vÕn quân ra B¡c ðánh
các tïnh S½n Tây, Hßng Hóa, Thái Nguyên, Kinh B¡c, LÕng S½n r°i vòng
xu¯ng Häi Dß½ng theo chiªn lßþc phá hàng rào trß¾c ðµt nh§p vào Ðông Ðô
sau, b· i kinh nghi®m ðánh thÆng vào quân chü lñc cüa nhà MÕc thì không
ðü sÑc.
Trên con ðß¶ng cánh cung ðó, Tr¸nh ðã ðánh bÕi ðßþc quân MÕc tß· ng
có nhi«u hy v÷ng thành công thì nhà MÕc cûng khôn khéo chÆng kém, cØ ðÕi
quân cüa MÕc Kính Ði¬n theo ðß¶ng bµ ðánh g¤p vào Thanh Hóa là sào
huy®t cüa nhà Lê. Tr¸nh Ki¬m hay tin hoäng sþ vµi vã bö m£t tr§n Vi®t B¡c v«
cÑu h§u phß½ng cüa mình.
Tình hình này cÑ nhùng nh¢ng mãi, khi thì MÕc Nam chinh, khi thì Lê B¡c
tiªn, chÆng bên nào ðßþc thua dÑt khoát cho t¾i nåm Tân D§u (1561) MÕc
Phúc Nguyên qua ð¶i, con là MÕc M§u Hþp lên n¯i ngôi.

2- Biªn C¯ TÕi Nam Tri«u
Nåm Canh Ng÷ (1570) Tr¸nh Ki¬m hªt s¯, trao binh quy«n cho con trai là
Tr¸nh C¯i, nhßng Tr¸nh C¯i thiªu nhi«u ðÑc tính làm lãnh tø, ßa rßþu chè, s¡c
døc, không chuyên c¥n nhß cha nên tß¾ng sî m¤t cäm tình.
Em Tr¸nh C¯i là Tr¸nh Tùng li«n mßu v¾i b÷n Lê C§p Ð®, Tr¸nh Bách rß¾c
vua v« VÕn LÕi là n½i hành ði®n cû cüa nhà Lê. Ý Tùng lúc này là mu¯n cß¾p
ð¸a v¸ cüa anh. T¤t nhiên Nam tri«u n¦y ra nµi chiªn vì sñ tranh giành cüa hai
anh em Tr¸nh Tùng. Nhà MÕc không bö lÞ d¸p t¯t này, c¤t luôn 10 vÕn binh
vào Tây Ðô, Tr¸nh C¯i tñ li®u không ch¯ng n±i li«n hàng nhà MÕc ðßþc giæ
quan tß¾c nhß cû.57
Nhæng ngày ð¥u, quân MÕc th×a thª tiªn lên sông Mã, ðóng · ð¤t Hà
Trung r°i vây An Trß¶ng là ch² cån cÑ then ch¯t cüa vua Lê (thuµc huy®n
Thøy Nguyên).
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Theo C. B. Maybon thì Tr¸nh C¯i b¸ các binh tß¾ng không phøc nên phäi tr¯n sang MÕc.

Vua Lê Anh Tông th¤y thª nguy d¶i v« Ðông S½n, phong Tr¸nh Tùng làm
Tä Th×a tß¾ng th¯ng lãnh binh ðµi ð¬ ch¯ng nhà MÕc. Quân Nam do sñ
khéo léo cüa Tr¸nh Tùng ðã tr¤n giæ ðßþc các ð¸a ði¬m tr÷ng yªu nên MÕc
Kính Ði¬n ðánh mãi không xong, phäi rút v« B¡c.58
Xét ra vào th¶i ðó, hai quân Nam B¡c ðã g£p mµt tr· ngÕi l¾n nh¤t là v«
v¤n ð« chuy¬n d¸ch và tiªp v§n. M²i khi chiªn cuµc kéo dài thì ðám quân ·
xa t¾i không ch¸u n±i r°i phäi bö ra v«, do ðó ta không lÕ sñ t¤n công cüa bên
này cûng nhß bên kia luôn luôn khó khån, thª h® này qua thª h® khác.
TÕm yên v¾i quân MÕc, vua Lê phong cho Tr¸nh Tùng làm Thái úy, Trß· ng
qu¯c công và khao thß· ng binh sî, lÕi sai Phùng Kh¡c Khoan chiêu t§p các
hoang dân · Thanh Hóa tr· v« làm ån và chïnh ðón lÕi m÷i vi®c chính tr¸,
quân sñ. Gi¶ phút này Tr¸nh Tùng n¡m m÷i quy«n, lên m£t h¯ng hách.
Vua Anh Tông lo ngÕi bàn v¾i Lê C§p Ð® tính tr× Tr¸nh Tùng. Công vi®c
chßa ra sao thì Tr¸nh Tùng biªt ðßþc li«n dùng mßu giªt C§p Ð®. Vua Lê th¤y
thª nguy và không còn thª lùi, li«n cùng b¯n con r¶i bö Tây Ðô chÕy vào
Ngh® An. Sau khi vua xu¤t ngoÕi, Tr¸nh Tùng cho rß¾c ngay hoàng tØ thÑ 5 là
Duy Ðàm · làng Quäng Thi, huy®n Thøy Nguyên v« làm vua l¤y hi®u là Thª
Tông, mµt m£t cho Nguy-n Hæy Liên ðem quân ðu±i theo vua Anh Tông. Vua
Anh Tông vào t¾i Ngh® An, thª cùng chÕy vào ¦n · mµt vß¶n mía b¸ quân
Tr¸nh tóm ðßþc. Tùng cho giªt vua r°i tuyên cáo vua th¡t c± tñ v§n.
T× nåm Quý D§u (1573) ðªn Quý Mùi (1583) quân Nam tri«u vçn giæ
væng ðßþc ð¤t ðai t× Thanh t¾i Ngh®. Các tß¾ng MÕc là MÕc Kính Ði¬n,
Nguy-n Quy®n, và MÕc Ng÷c Li-n nhi«u l¥n mang quân vào ðánh chï hao
binh t±n tß¾ng mà thôi. Sau MÕc Kính Ði¬n có MÕc Ðôn Nhßþng thay thª,
cûng vçn ðßþc thua mµt vài tr§n lÕi bö ra v« cho t¾i nåm Quý Mùi (1583) B¡c
tri«u lâm d¥n vào gi¶ phút ðen t¯i trß¾c khi b¸ t§n di®t.

3- Nhæng Cuµc Th¤t BÕi Cüa B¡c Tri«u
Nhß trên chúng ta ðã nói, cho t¾i nåm Quý D§u (1573) lñc lßþng cüa B¡c
tri«u có ph¥n xung mãn h½n lñc lßþng cüa Nam tri«u nhßng ngß¶i c¥m quân
cüa B¡c tri«u là các tß¾ng lãnh, thân vß½ng nhà MÕc không sành chiªn thu§t,
chiªn lßþc nhß h÷ Tr¸nh · mi«n Nam, do ðó MÕc chï mua l¤y sñ hao binh
t±n tß¾ng. R°i cûng t× nåm D§u, Tr¸nh Tùng áp døng kª c¯ thü ð¬ ðþi quân
MÕc vào, càng va chÕm bao nhiêu càng t±n th¤t b¤y nhiêu. Tãt nhiên nhß
v§y, Tr¸nh · tình trÕng sÑc s¯ thü có th×a, sÑc t¤n công thì ðu¯i. Vi®c t¤n
công cüa h÷ MÕc có khi theo thª g÷ng kìm là ðánh cä vào Thanh Hóa do
Cûng theo C.B. Maybon trong "Histoire moderne du pays d'An-nam", mµt s¯ bµ ðµi cüa
nhà MÕc chÕy vào Thu§n Hóa b¸ Nguy-n Hoàng là con Nguy-n Kim ðón ðánh tan tành.
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ðß¶ng bµ và ðánh th¯c cä vào h§u tuyªn cüa Tây Ðô là Ngh® An. V¾i cuµc
hành quân ðÕi quy mô này MÕc phäi chia quân làm hai cánh nhßng không ðü
sÑc nên chÆng thâu lßþm ðßþc thêm kªt quä nào ðáng k¬.
Trong giai ðoÕn này, h÷ Tr¸nh dßÞng ðßþc sÑc quân ðµi và ðªn nåm Quý
Mùi thì lñc lßþng Nam tri«u b¡t ð¥u mÕnh m¨. R°i nåm nào quân Nam Hà
cûng ra qu¤y phá S½n Nam ð¬ l¤y thóc gÕo v«. Ch¡c ch¡n là Tây Ðô không
sÇn thñc ph¦m nhß vùng S½n Nam, ngay t× b¤y gi¶ ðã là kho gÕo nhß ngày
nay.
Nam tri«u mÕnh thì B¡c tri«u không nhæng ðình chï vi®c t¤n công mà chï
còn ðü sÑc ð¬ giæ thª thü mà thôi. Ngay tÕi thành ÐÕi La (Vào ð¶i Lý là Thång
Long thành, thü ðô cû cüa ÐÕi Vi®t ta) MÕc cûng cho xây ð¡p lÕi: lûy ð¡p t¾i
ba t¥ng, hào cûng thành ba l¥n v§y mà vçn không ðü ch¯ng lÕi quân Nam.
Do v§y mà Tr¸nh Tùng cß½ng quyªt cä phá Thång Long ð¬ ån thua mµt l¥n
chót v¾i h÷ MÕc.
Nåm Tân Mão (1591) Tr¸nh Tùng b¯ trí cuµc B¡c tiªn nhß sau: phòng xa
quân MÕc ðánh vào h§u tuyªn cüa mình nhß trß¾c ðây khi Tr¸nh Ki¬m ðem
quân ra B¡c (hành quân nåm KÖ Mùi 1559). Tr¸nh Tùng bèn chia mµt ph¥n
lßþng phòng thü · nhà do Di-n Qu§n công Tr¸nh Vån Häi, Thái Qu§n công
Nguy-n Th¤t Lý tr¤n giæ các cØa b¬ xét quân MÕc có th¬ tiªn vào, Th÷ Qu§n
công Lê Hòa giæ T±ng hành dinh là toàn hÕt Tây Ðô.
ÐÕo quân tiªn ra B¡c g°m có 5 ðµi, t±ng s¯ là h½n 5 vÕn có các quan Thái
phó Nguy-n Hæu Liên, Thái úy Hoành Ðình Ái, Lân qu§n công Ngô Cänh
Hæu m²i ngß¶i phø trách mµt ðµi. Riêng Tr¸nh Tùng lãnh ðÕi quân hai vÕn
ngß¶i tiªn ra Ninh Bình. Binh tß¾ng Nam hà l¥n này hång hái h½n bao gi¶
hªt.
MÕc M§u Hþp cûng ði«u ðµng t¾i 10 vÕn quân (quân b¯n v® và nåm phü)
ð¬ Ñng chiªn. MÕc Ng÷c Li-n và Nguy-n Quy®n làm tä hæu dñc, MÕc M§u
Hþp dçn trung quân tiªn ðánh.
Quân Tr¸nh tinh th¥n cao, chiªn ð¤u r¤t mÕnh nên chÆng bao lâu quân
MÕc thua to chÕy v« Thång Long. B¤y gi¶ Tªt Nguyên Ðán ðã ðªn, Tr¸nh Tùng
ng×ng chiªn cho binh sî nghï ng½i, r°i qua tháng sau (giêng Nhâm Thìn 1592)
Tr¸nh Tùng thiªt ba ði«u quân lu§t ð¬ gây cäm tình v¾i dân chúng B¡c Hà:
- Không ðßþc l¤y ð° ån và cüi ðu¯c cüa dân.
- Không ðßþc cß¾p bóc và phá hüy vß¶n tßþc.
- Không ðßþc hiªp dâm và giªt ngß¶i vì tß thù.
Th¤y thª b¤t lþi, vua nhà MÕc ð£t các tß¾ng MÕc Ng÷c Li-n, Bùi Vån Khuê
và Nguy-n Quy®n ch¯ng nhau v¾i quân Tr¸nh · Thång Long, còn mình ðem
quân qua sông Nh¸ Hà ðóng · làng Th± Kh¯i. M£c dù thành cao hào sâu,

cuµc phòng thü ðáng k¬ là chu ðáo, quân MÕc vçn thua vì thành lûy b¸ phá
hªt. B÷n Bùi Vån Khuê và MÕc Ng÷c Li-n bö chÕy, Nguy-n Quy®n b¸ b¡t.
Sau cuµc toàn th¡ng này, Tr¸nh Tùng cho san phÆng thành Thång Long r°i
rút v« Thanh Hóa. SØ không chép nguyên nhân vi®c rút quân cüa Tr¸nh Tùng
sau khi hÕ ðßþc thành Thång Long và tÕi sao quân Tr¸nh không th×a th¡ng ð¬
tiêu di®t h÷ MÕc, có l¨ tÕi Tr¸nh nh§n th¤y sÑc quân mình không ðü giæ cûng
nhß không ðü ð¬ bình ð¸nh mµt cách chu toàn toàn bµ mi«n B¡c. H½n næa
rút quân v« s¾m ð¬ quân sî nghï ng½i sau cuµc vi-n chinh, ¡t kªt quä cüa sñ
chiªn th¡ng hôm nay s¨ làm nÑc lòng h÷ trong cuµc hành quân B¡c phÕt
tß½ng lai.
V« ph¥n nhà MÕc không nhìn vào cuµc th¤t bÕi chua cay này ð¬ tu chïnh
lÕi quân ðµi, trái lÕi MÕc M§u Hþp ðã bÕc ðãi tß¾ng sî, tr- nãi chính sñ, ð¡m
say tØu s¡c, lÕi còn có thái ðµ chán nän cüa kë chiªn bÕi (MÕc M§u Hþp th¤y
vþ Bùi Vån Khuê có nhan s¡c, ð¸nh giªt Khuê ð¬ chiªm l¤y. Khuê hoäng sþ
chÕy sang hàng Tr¸nh Tùng. Sau này MÕc M§u Hþp th¤t bÕi hÆn thì riêng cái
tính hiªu s¡c cûng ðü thành nguyên nhân cho h÷ MÕc tiêu ma sñ nghi®p r°i.
Xßa nay các ông vua cûng nhß các ông tß¾ng hiªu s¡c có bao gi¶ ðßþc · ð¸a
v¸ tr÷n v©n).
SØ không chép tr§n cu¯i cùng giæa MÕc và Tr¸nh vào tháng nào nåm Nhâm
Thìn (1592), có l¨ nghï ng½i ðßþc ít lâu quân Nam lÕi tiªn ra Thång Long. Ðôi
bên g£p nhau ch£ng ð¥u tÕi cu¯i huy®n Ý Yên và huy®n Phong Doanh tïnh
Nam Ð¸nh. MÕc m¤t 70 chiªn thuy«n, tß¾ng chï huy là Tr¥n Bách Niên ra
hàng.
Ch£ng thÑ hai, quân Nam ra t¾i Bình Løc (Hà Nam) kéo lên thanh Oai,
ðóng · bãi Tinh Th¥n (thuµc xã Thanh Th¥n, huy®n Thanh Oai) b¢ng ðß¶ng
thüy r°i ra t¾i Hát Giang.
Thüy quân nhà MÕc c¥m cñ không n±i, b¸ m¤t hàng tråm chiªn thuy«n.
MÕc M§u Hþp chÕy sang Kim Thành (Häi Dß½ng) thì quân Nam ðßþc l¸nh
ðu±i theo. Vào thành Thång Long, Tr¸nh Tùng thâu ðßþc r¤t nhi«u cüa cäi và
b¡t ðßþc Qu¯c mçu cüa nhà MÕc (m© cüa MÕc M§u Hþp). Mµt s¯ quan nhà
MÕc 17 ngß¶i xin ð¥u hàng là Ð² Uông, Ngô TÕo v.v...
ÐÕi quân cüa Tr¸nh Tùng ðóng · huy®n Vînh LÕi. PhÕm Vån Khoái ðßþc
l®nh tiªn lên huy®n Yên Dûng và Vû Ninh (B¡c Giang) b¢ng ðß¶ng sông. M§u
Hþp chÕy lên bµ vào · ¦n mµt ngôi chùa · huy®n Phßþng NhÞn thì có kë t¯
cáo. MÕc M§u Hþp b¸ PhÕm Vån Khoái b¡t ðßþc và giäi v« Thång Long làm
tµi s¯ng ba ngày r°i chém ð¥u ðem bêu · Thanh Hóa.
Trß¾c ngày tàn cüa mình, MÕc M§u Hþp ðã cØ MÕc Toàn thay thª ð¬ rãnh
tay ch¯ng v¾i quân Tr¸nh. Con MÕc Kính Ði¬n là Kính Chï cûng tñ l§p làm
vua cùng 100 ngß¶i trong hoàng tµc và các quan vån võ lÕi c¯ quy tø phen

næa · huy®n Thanh Lâm, chiêu t§p quân ðµi ðßþc h½n 7 vÕn ngß¶i (Ðây là
tài li®u cüa Vi®t Nam SØ Lßþc trang 28159). MÕc Toàn lÕi theo MÕc Kính Chï.
Thanh thª quân MÕc n±i lên, chiªn cuµc kéo dài ðßþc ít tu¥n. Sau Tr¸nh Tùng
tñ mình ðem quân sang huy®n Cäm Giang và Thanh Lâm ðánh r¤t g¡t, b¡t
ðßþc Kính Chï cùng 60 thü túc cüa h÷ MÕc.
Theo tài li®u Maybon, có l¨ ðúng h½n, thì MÕc Toàn b¸ b¡t sau MÕc M§u
Hþp ít lâu do ðó MÕc Kính Chï m¾i lên kª v¸; có l¨ nào MÕc Toàn còn · bên
ngoài mà MÕc Kính Chï lÕi lên thay r°i MÕc Toàn lÕi chÕy v« v¾i Kính Chï
nhß Vi®t Nam SØ Lßþc ðã nói.60
Ði«u ch¡c ch¡n là sau ðó cä MÕc Toàn cùng Kính Chï ð«u b¸ tØ hình cùng
mµt ngày, chï khác kë b¡t trß¾c kë b¡t sau.
M£c dù b¸ chém giªt b¡t b¾ nhi«u nhß v§y, con cháu nhà MÕc vçn không
tuy®t. Nhà MÕc còn chiªn ð¤u dai dÆng cho t¾i h½n 80 nåm sau næa (1677)
m¾i hªt hÆn61.
Tính ra nhà MÕc kh· i nghi®p t× 1522 ðªn 1592 m¾i tÕm ng×ng, v×a ðúng
65 nåm · ngôi ngñ tr¸ su¯t cä mi«n B¡c, l¤y Thång Long làm thü ðô, ðàng
hoàng nhß m÷i tri«u vua trß¾c và sau. Duy t× 1592 tr· ði, con cháu h÷ MÕc
b¡t ð¥u tàn, phäi r¶i khöi Thång Long ð¬ lên chiªm cÑ t× Trung du và duyên
häi mi«n B¡c lên ðªn Cao B¢ng cho t¾i 1667 m¾i tuy®t.
V§y sØ th¥n c¥n chép r¢ng nhà MÕc có hai th¶i kÏ. Th¶i kÏ thÑ nh¤t là th¶i
ngñ tr¸ toàn cõi mi«n B¡c, hßng th¸nh nhß các ti«n tri«u. Th¶i kÏ thÑ hai là
th¶i kÏ th¤t thª chï còn n¡m giæ ðßþc nØa xÑ B¡c t× vùng Cao B¢ng, LÕng
S½n, Thái Nguyên tr· lên mà thôi, cûng kéo dài ðßþc trên nØa thª kÖ næa.
Sau cuµc ðÕi th¡ng nhà MÕc, Tr¸nh Tùng cho ngß¶i ðón vua Thª Tông ra
Thång Long và m· ti®c ån m×ng cùng khao thß· ng tß¾ng sî. T× giai ðoÕn
này nhà Lê tr· v« c¯ ðô, còn con cháu nhà MÕc b¸ phiêu bÕt khöi mi«n Trung
châu xÑ B¡c nhßng vçn không thoái chí.

Trong gi¶ phút ðen t¯i này mà chï trong ít ngày nhà MÕc lÕi chiêu mµ ngay ðßþc sáu, b¦y
vÕn quân thì rõ lòng dân không phäi không theo h÷ MÕc. Có l¨ nhà MÕc bÕi vì nhæng ngß¶i
lãnh ðÕo kém tài mà thôi. Vi®t Nam SØ Lßþc trong trang 282 nói: ‘Chï tiªc vì h÷ MÕc không ai
ch¸u theo’ Chúng tôi không ð°ng ý theo l¨ trên
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Theo MÕc tri«u thª ph± thì MÕc Kính Chï là chú ruµt MÕc M§u Hþp, tÑc là ông chú cüa
MÕc Toàn. Ta có th¬ nghî r¢ng lúc này h÷ MÕc ðang suy bï mà ông cháu tranh nhau ngôi v¸
chång? Nªu có sñ tranh giành thì MÕc Toàn khi nào lÕi theo Kính Chï. V§y xin lßu ý ðµc giä sñ
ki®n này cho hþp v¾i sñ th§t.
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Các sØ gia Pháp cûng chép sau khi rút khöi thü ðô Thång Long, nhà MÕc còn kéo dài
ðßþc h½n 80 nåm næa
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Nåm sau, tông th¤t nhà MÕc là MÕc Ng÷c Li-n lÕi tôn l§p con MÕc Kính
Ði¬n là MÕc Kính Cung giæ châu Yên B¡c · ð¤t LÕng S½n làm cån cÑ nhßng
chÆng bao lâu lÕi b¸ Thái úy Hoàng Ðình Ái ðu±i sang Long Châu. N¤n ná tÕi
ðây ðßþc ít tháng, MÕc Ng÷c Li-n lâm b¸nh r°i trß¾c khi chªt ð¬ thß lÕi cho
Kính Cung khuyên ð×ng tranh giành v¾i h÷ Tr¸nh næa: "Nay nhà Lê lÕi n±i lên
ðßþc, ðó là vi®c tr¶i ð¸nh, dân có tµi gì mà kh± mãi vì chiªn tranh? Nên ðành
ph§n mình · nß¾c ngoài, còn h½n là ganh nhau lÕi rß¾c ngß¶i Tàu sang, làm
hÕi cho dân nß¾c".
L¶i khuyªn cáo t¯t ð©p này không ðßþc con cháu h÷ MÕc nghe theo, nay
xßng vß½ng n½i này, mai d¤y quân n½i khác khiªn h÷ Tr¸nh cûng lao tâm kh±
trí khá nhi«u. Và s· dî con cháu h÷ MÕc còn hoÕt ðµng, mµt ph¥n cûng b· i
nhà Minh vçn tiªp tøc giúp ðÞ mà dân chúng cûng chßa bö hÆn h÷ MÕc.
Theo Vi®t Nam SØ Lßþc trong ðám con cháu h÷ MÕc còn có MÕc Kính
Chß½ng xßng Tráng Vß½ng · Ðông Tri«u, Quäng Yên b¸ Tr¸nh Tùng cØ tr¤n
thü Häi Dß½ng là Phan NgÕn ðánh d©p và b¡t ðßþc. LÕi có MÕc Kính Døng
(con MÕc Kính Chï) giæ ð¤t Yên B¡c (LÕng S½n) xßng Uy Vß½ng sau cûng th¤t
bÕi.
Nåm KÖ Hþi (1599) vua Thª Tông qua ð¶i, hoàng tØ Duy Tân lên thay, l¤y
hi®u Kính Tông. Nåm sau, b÷n Phan NgÕn, Ngô Ðình Hàm và Bùi Vån Khuê
n±i loÕn · cØa ÐÕi An (Nam Ð¸nh) vì h÷ Tr¸nh kiêu hãnh và lµng quy«n thái
quá. V« phía con cháu nhà MÕc cûng không ng×ng ch¯ng ðói, ph¥n b÷n Bùi
Vån Khuê cûng có mµt lñc lßþng ðáng k¬ nên Tr¸nh Tùng lÕi rút quân v«
Thanh Hóa.
Nhà MÕc trß¾c tình thª này li«n tôn thÑ mçu cüa MÕc M§u Hþp là Bùi Th¸
lên làm Qu¯c mçu r°i ðón MÕc Kính Cung · Cao B¢ng v«, tiªp tøc chiªn
tranh · trung châu B¡c Vi®t.
Sau b÷n Bùi Vån Khuê và Phan NgÕn nghi ng¶ mà giªt lçn nhau, còn Ngô
Ðình Hàm chÕy qua phía nhà MÕc.
Tr¸nh Tùng lúc này lo ch¯ng MÕc · mi«n B¡c, lÕi ngÕi h÷ Nguy-n ·
phß½ng Nam ðánh th¯c lên nên cho ngß¶i vào g£p Nguy-n Hoàng lúc này kª
nghi®p cha là Nguy-n Kim làm tr¤n thü · Thu§n Hóa. Ðßþc rõ thái ðµ cüa
Nguy-n Hoàng không có ý phá Tr¸nh vì kiêng n¬ nhà Lê nên Tr¸nh Tùng có
th¬ ðem quân ra B¡c phen næa. Thüy, bµ ðÕi quân cüa Tr¸nh b¡t ðßþc Bùi Th¸
giªt ði còn MÕc Kính Cung chÕy thoát ðßþc v« Cao B¢ng.
Dß¾i ð¶i vua Lê Th¥n Tông (1619-1643) MÕc Kính Cung lÕi nhi«u l¥n
chiêu t§p ðßþc nhæng quan lÕi b¤t mãn cüa h÷ Tr¸nh kh· i binh ðánh nhau
v¾i h÷ Tr¸nh. Nåm 1625, Kính Cung cûng b¸ b¡t r°i b¸ giªt. MÕc Kính Khoan
là cháu MÕc Kính Cung v« hàng vua Th¥n Tông, ðßþc phong tß¾c Thái úy
Thông qu§n công, cho giæ ð¤t Cao B¢ng nhßng con là MÕc Kính Hoàn không

ch¸u nµp c¯ng, nåm 1660 chúa Tr¸nh TÕc lÕi ðem quân ðánh lui nhi«u phen,
sau Kính Hoàn theo Ngô Tam Quª ch¯ng lÕi nhà Thanh b¸ tß¾ng Tr¸nh là
Ðinh Vån Tä chiªm m¤t Cao B¢ng. Hoàn chÕy sang Long Châu b¸ quân Thanh
b¡t ðßþc giäi sang trä cho Tr¸nh. T× ð¤y h÷ MÕc hªt qu§t kh· i, nhßng con
cháu có nhi«u ngß¶i ðßþc v« làm quan v¾i nhà Lê.

Ph¥n 3 - Chß½ng 13
Nß¾c Vi®t Nam T× B¡c Vào Nam (1674-1775)
1- H÷ Tr¸nh Làm Chúa Mi«n B¡c
Nhß ta th¤y t× ð¥u Thª kÖ thÑ XVI, sân kh¤u chính tr¸ Vi®t Nam ðã tr· nên
mµt bãi chiªn trß¶ng ðçm máu su¯t cä mµt tråm nåm giæa hai h÷ MÕc Tr¸nh
qua thßþng bän XVII thì h÷ MÕc suy tàn, h÷ Nguy-n tÕi Thu§n Hóa b¡t ð¥u
thay thª vào vai trò cüa h÷ MÕc cûng không ngoài møc ðích tranh giành
vß½ng bá, cä hai h÷ Tr¸nh Nguy-n ð«u nêu cao chiêu bài "Phù Lê".
H÷ Tr¸nh b¡t ð¥u t× Tr¸nh Ki¬m chßa có thái ðµ gì quá ðáng nhßng vì Tr¸nh
Tùng sau khi d©p ðßþc h÷ MÕc li«n lên m£t kiêu hãnh v¾i kh¡p m÷i ngß¶i,
l¤n áp cä Vua, b¤t ch¤p dß lu§n qu¯c dân, Tr¸nh Tùng còn lµng hành thêm
næa vì ðã thành công trong vi®c bang giao v¾i nhà Minh, tuy vi®c này không
ðßþc th¡ng lþi ð¥y ðü nhß vua Lê và h÷ Tr¸nh mong mu¯n ð¬ thêm uy tín
trß¾c nhân dân.
Khi h÷ Tr¸nh ðã vào ðßþc Thång Long và th¤y tình thª b¤t lþi, ngß¶i nhà
MÕc sang kêu v¾i vua Minh r¢ng h÷ Tr¸nh n±i lên tranh ngôi ch¾ không phäi
con cháu nhà Lê.
Mµt phái ðoàn cüa Minh tri«u ðßþc cØ sang Nam Quan khám xét.
Tháng 3 nåm Bính Thân (1596) các quan nhà Lê là Hµ Bµ thßþng thß Ð²
Uông, Ðô Ngñ SØ Nguy-n Vån Giai (sau lÕi có hai hoàng thân Lê Cánh, Lê
Lñu cùng Công Bµ Tä Th¸ Lang Phùng Kh¡c Khoan) ðem 10 ngß¶i kÏ møc,
100 cân vàng 1.000 cân bÕc, và cái ¤n An Nam Ðô Th¯ng SÑ cüa nhà MÕc và
cái ¤n An Nam Qu¯c Vß½ng cüa vua Lê ngày trß¾c lên trình các quan nhà
Minh.
Các quan nhà Minh ðòi vua Lê Thª Tông phäi lên g£p h÷. Tr¸nh Tùng ðành
cØ Hoàng Ðình Ái, Nguy-n Hæu Liêu ðem mµt vÕn quân ði hµ giá.
Nhà Minh ðòi phäi nµp ngß¶i vàng và ¤n vàng nhß cû, r°i không ch¸u ðªn
hµi. Ch¶ không lâu ðßþc vua Thª Tông lÕi tr· v«.
Tháng tß nåm sau, nhà Minh lÕi m· cuµc h÷p thÑ hai cûng vçn tÕi Nam
Quan. L¥n này 5 vÕn quân ði hµ v® nhà vua cûng do Hoàng Ðình Ái chï huy,
ch×ng e quan nhà Minh tr· m£t b¡t vua Lê chång.
Cuµc ðàm phán thành tñu vì phái ðoàn cüa nhà Lê ch¸u nh§n chÑc Ðô
Th¯ng SÑ và cØ phái ðoàn sang nµp c¯ng tÕi Yên Kinh, sau này Phùng Kh¡c
Khoan còn dâng s¾ c¯ nài nhà Minh phong vß½ng cho vua Lê. T× ðó hai

nß¾c có sñ thông sÑ nhß trß¾c còn nhà MÕc thì ðßþc nhà Minh can thi®p nên
nhà Lê phäi ð¬ cao b¢ng thuµc quy«n nhà MÕc.
Nåm KÖ Hþi (1599) Tr¸nh Tùng tñ Xßng làm Ðô Nguyên Súy, T±ng Qu¯c
Chính Thßþng Phø Bình An Vß½ng, chï cho vua Lê thu thuª 1.000 xã g÷i là
lµc Thßþng tiªn và 5.000 lính làm quân túc v®, 7 con voi và 20 chiªn thuy«n.
R°i Tr¸nh Tùng l§p phü Liêu là mµt tri«u ðình riêng g°m Løc Phiên (cûng nhß
løc bµ), tñ quy«n ð£t quan, thu thuª, b¡t lính và chï khi nào có d¸p long tr÷ng
ð£c bi®t m¾i m¶i vua ra ð¬ thiªt tri«u hay tiªp sÑ. Tóm lÕi vua Lê chï còn hß
v¸, m÷i quy«n hành ð«u qua phü Chúa hªt. T× ðó chª ðµ phong kiªn toàn
th¸nh · Vi®t Nam ra ð¶i và con cháu nhà chúa ðuþc cä quy«n thª t§p v¾i
danh v¸ là Thª TØ (thái tØ là con vua, thª tØ là con chúa).
Trß¾c sñ h¯ng hách cüa Tr¸nh Tùng, vua Kính Tông (là con vua Thª Tông,
m¤t nåm KÖ hþi 1599) húy là Duy Tân lên ngôi nåm 1600 (niên hi®u Th§n
ÐÑc) không ch¸u n±i, nhân con Tr¸nh Tùng là Tr¸nh Xuân mu¯n tranh quy«n
v¾i anh cä là Tr¸nh Tráng li«n mßu giªt Tr¸nh Tùng. Công vi®c bÕi lµ Tr¸nh
Tùng bÑc vua th¡t c± giæa nåm 32 tu±i.
Hoàng tØ Duy KÏ lên thay tÑc là Th¥n Tông
Nåm Quý Hþi (1623) binh quy«n cüa nhà chúa ðßþc chia cho Tr¸nh Tráng
và Tr¸nh Xuân, mµt làm chánh, mµt làm phó. Nhßng Tr¸nh Xuân không ch¸u,
n±i loÕn ð¯t Kinh thành, Tr¸nh Tùng phäi chÕy v« xã Hoàng Mai (mµt làng
ngoÕi ô Hà Nµi ngày nay) ngø tÕi nhà Tr¸nh Ð². Tr¸nh Tùng dø ðßþc Tr¸nh
Xuân ðªn r°i giªt ði. M¤y hôm sau thì Tr¸nh Tùng m¤t · chùa Thanh Xuân,
thuµc huy®n Thanh Trì, tïnh Hà Ðông. Vì th¶i cuµc b¤y gi¶ còn r¯i ren, dß
ðäng cüa Tr¸nh Xuân còn hoÕt ðµng, Tr¸nh Tráng phäi tÕm th¶i ðßa vua v«
Thanh Hoá. Tráng ðßþc vua phong làm Thái Uý Thanh Qu¯c Công, Tiªt Chª
Thüy Bµ Chß Quân.
Sau này d©p xong MÕc Kính Khoan, bình ð¸nh ðßþc Ðông Ðô. Tr¸nh Tráng
lÕi rß¾c vua ra B¡c và tñ xßng là Nguyên Súy Th¯ng Qu¯c Chính, Thanh Ðô
vß½ng.
K¬ t× thª kÖ XVI, có th¬ nói r¢ng uy quy«n cüa con cháu vua Lê Thái T±
không còn gì næa, h÷ Tr¸nh còn công khai giªt vua này, l§p vua khác, làm
mßa gió trên sân kh¤u chính tr¸ mi«n B¡c nhß không còn biªt có ai dß¾i m¡t
næa.
Lúc này (1644) bên Trung Qu¯c nhà Thanh d¤y nghi®p và thay thª nhà
Minh sau khi Quª Vß½ng, ông vua chót cüa ti«n tri«u chÕy qua Miªn Ði®n thì
b¸ b¡t và b¸ giªt

2- H÷ Nguy-n Xßng Hùng TÕi Phß½ng Nam
Ðß¶ng vô xÑ Ngh® quanh quanh,
Non xanh nß¾c biªt nhß tranh h÷a ð°.
Ai vô xÑ Ngh® thì vô?62

A. Giai ðoÕn thÑ nh¤t
Trong khi h÷ MÕc, Tr¸nh ch¯ng nhau gay g¡t, ð°ng th¶i v¾i Tr¸nh Tùng (k¬
t× khi Tr¸nh Ki¬m qua ð¶i là nåm Canh Ng÷ (1570) mµt nhân v§t ki®t hi®t
không kém b¡t ð¥u lµ di®n, Nguy-n Hoàng.
Nguy-n Hoàng là con thÑ hai cüa Nguy-n Kim mà các sØ th¥n nhà
Nguy-n ðã ð« cao vai trò phù Lê di®t MÕc và b¸ tß¾ng nhà MÕc là Dß½ng
Ch¤p Nh¤t ðánh thu¯c ðµc nåm „t TÜ (1545).
Dòng h÷ Nguy-n k¬ t× Nguy-n Ho¢ng Dø v¾i Nguy-n Kim ðã ðßþc thiên
hÕ li®t kê vào các anh hùng th¶i ðÕi, r°i t¾i con cháu là Nguy-n Uông,
Nguy-n Hoàng ngß¶i ta cûng th¤y có nhi«u khä nång và thü ðoÕn lþi ha¸.
Tr¸nh Ki¬m là kë tinh ð¶i th¤y hai ông em vþ s¾m muµn có th¬ tr· thành nguy
hi¬m cho cái ð¸a v¸ ðµc tôn cüa mình thu· ¤y. Anh em Hoàng b¤y gi¶ ðang
t×ng phøc vø dß¾i c¶ cüa Tr¸nh Ki¬m, l§p ðßþc nhi«u công lao. Nguy-n
Uông ðßþc phong làm LÕng Qu§n Công, Hoàng ðßþc tßóc Ðoan Qu§n Công.
R°i Nguy-n Uông chªt. Ngß¶i ta ng¶ Uông ðã b¸ ðµc thü cüa ông anh r¬. ¿
KÖ là Thái Phó cüa nhà Lê bây gi¶ và là anh cä cüa m© Nguy-n Hoàng th¤y
thª nguy hi¬m khuyên Nguy-n Hoàng mµt th¶i giä ngây dÕi ð¬ khöi b¸ Tr¸nh
Ki¬m ð¬ ý63. Trong lúc này gia th¥n cüa Ki¬m là Nguy-n Hùng Long thúc døc
Ki¬m tr× Nguy-n Hoàng ð¬ tránh h§u h÷a.
Sau này Nguy-n Hoàng ngày ðêm tìm cách lánh xa Tr¸nh Ki¬m, th¤y không
còn cách nào h½n là nh¶ bà Ng÷c Bäo (ch¸ cüa Nguy-n Hoàng) v§n ðµng cho
mình ði vào Thu§n Hóa v¾i chÑc vø Tr¤n Thü. D¸p may là lúc này Thu§n Hóa
thß¶ng vçn b¸ ngß¶i Chàm qu¤y r¯i, m£c d¥u ð¤t này ðã thuµc v« ta t× mµt
thª kÖ. Thêm vào ðó Thu§n Hóa cûng nhß Quäng Nam hay b¸ nhà MÕc ðem
quân vào ðánh ð¬ chia lñc lßþng cüa nhà Lê. Tr¸nh Ki¬m bèn ch¤p thu§n ð«
ngh¸ cüa vþ.
Ngß¶i ta nói r¢ng trong khi có mßu ð¸nh ði Thu§n Hóa, Nguy-n Hoàng ðã
cho ngß¶i ra Häi Dß½ng höi ý kiªn cø TrÕng Trình. Cø ðang ðÑng ng¡m hòn
giä s½n trß¾c nhà và tÕi ðây mµt ðàn kiªn ðang bò theo chân ng÷n núi. Cø chï
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Ðây là câu ca dao tuyên truy«n cho nhà Lê khi m¾i n±i lên · hai mi«n Thanh-Ngh®.

Nguy-n Kim khi xßa có gØi ¿ KÖ nuôi Nguy-n Hoàng t× nåm hai tu±i ð¬ ränh tay chÕy
qua Ai Lao v§n ðµng sñ giúp ðÞ cüa qu¯c vß½ng xÑ này cho con cháu nhà Lê.
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vào giä s½n nói: "Hoành s½n nh¤t ðái, vÕn ðÕi dung thân"64. Thª là Hoàng yên
trí lên ðß¶ng vào cu¯i nåm M§u Ng÷ (1558) ð¶i vua Anh Tông, mang theo
mµt s¯ bà con h÷ hàng và binh sî v¯n · ð¤t Thanh Ngh®. Hoàng b¤y gi¶ ðã
34 tu±i.
N½i ð°n trú ð¥u tiên cüa Nguy-n Hoàng là xã Ái TØ (sau g÷i là kho Cây
khª) thuµc huy®n Ðång Xß½ng, tïnh Quäng Tr¸ · giáp ranh cüa hai phü Tân
Bình và Tri®u Phong.
TÕi Quäng Nam b¤y gi¶ cûng có mµt quan T±ng binh là Nguy-n Bá
Quýnh.Vào nåm KÖ TÜ (1569) Hoàng ra ch¥u vua · An Tràng, lÕi sang thåm
Tr¸nh Ki¬m r¤t là thân thiªt. Qua nåm sau (1570) Tr¸nh Ki¬m cho tri®u Nguy-n
Bá Quýnh v« kinh. Quäng Nam t× ðó hþp vào Thanh Hóa và ð£t dß¾i quy«n
cüa Hoàng, ð¸nh l® m²i nåm Hoàng phäi nµp 400 cân bÕc và 500 t¤n løa.
Chuy®n này thành tñu, Hoàng cho ngß¶i con thÑ sáu vào tr¤n Quäng Nam và
khuªch trß½ng m÷i vi®c.
Các sØ sách t× trß¾c ðªn nay chép v« Nguy-n Hoàng ð«u có sñ khen ngþi
ông là ngß¶i khôn ngoan, có tài t± chÑc, biªt cách tr¸ dân nên ðßþc dân
chúng r¤t mªn yêu. ChÆng bao lâu vùng Thu§n Hóa cüa ông tr· nên trù phú
s¥m u¤t. Sau khi Hoàng vào Thu§n Hóa ðßþc mµt nåm hai tïnh Thanh Ngh®
b¸ løt to, nhi«u dân · các vùng løt ðã di cß vào Thu§n Hóa ð¬ nh¶ c§y.
Nåm Nhâm Thân (1572) Tr¸nh Ki¬m v×a m¤t, Tr¸nh Tùng và Tr¸nh C¯i
dành nhau quy«n bính nhß trên ðã nói, sau ðó Tr¸nh C¯i thua chÕy sang hàng
nhà MÕc. Lúc này (1572) MÕc ðµng binh dánh cä Tr¸nh lçn Nguy-n tÕi Thanh
Hóa và Thu§n Hóa nhân giæa Nguy-n Hoàng và Tr¸nh Tùng có sñ xung ðµt
nhßng MÕc không thành công.
Nguyên Tr¸nh Tùng v×a n¡m ðßþc ð¸a v¸ thay cha li«n khiªn ngay Tham
ð¯c MÛ Lß½ng (MÛ Lß½ng là ngß¶i huy®n Khang Lµc, phü Quäng Ninh tïnh
Quäng Bình ngày nay) vào Thu§n Hóa thâu thuª nhßng b« trong có l¨ MÛ
Lß½ng ðßþc chï th¸ m§t65 ði ðánh Nguy-n Hoàng thì phäi h½n. Hai em là Vån
Lan và Nghîa S½n ðßþc lînh chÑc thü v®. Ðßþc c½ hµi thu§n ti®n b÷n này
chiªm luôn huy®n Võ Xß½ng (phü Tri®u Phong tïnh Quäng Tr¸ bây gi¶) và
Minh Linh trong khi MÛ Lß½ng do ðß¶ng núi vßþt qua ð¸a ph§n Bái Tr¶i và
Cam Lµ t¾i Ng÷a Ki«u cách thành Quäng Tr¸ b¯n cây s¯ v« phía Nam. Ðây có

Nghîa là: mµt giäi Hoành S½n có th¬ bao dung cho vÕn ð¶i. Cø TrÕng khuyên Hoàng vào
Thu§n Hóa ð¬ yên thân.
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Vø MÛ Lß½ng và L§p BÕo ðánh qu§n Thu§n Hóa có th¬ ðßþc coi là mµt chuy®n mi«n
B¡c thØ sÑc mi«n Nam xem mÕnh yªu thª nào. Tr¸nh l¤y c¾ cho ngß¶i vào Thu§n Hóa thâu
thuª c¯t ð¬ Thu§n Hóa không ng¶ thì ðánh m¾i d- có kªt quä.
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giòng sông n¯i Quäng Tr¸ vào Th×a Thiên. R°i hai ðÕo quân cüa Tr¸nh ðánh
nh¤t loÕt vào cån cÑ cüa Nguy-n Hoàng.
Nh¶ ðßþc biªt trß¾c kª hoÕch này, Nguy-n Hoàng cûng chia quân làm hai
cánh, mµt giao chï huy cho Trß½ng Trà g¯c gác · T¯ng S½n (cùng quê v¾i
Hoàng) ðón ðánh quân Nghîa S½n. Còn Hoàng thân giæ mÕn Ng÷a Ki«u,
quân Tr¸nh b¸ ðánh b¤t ßng tan vÞ ngay. MÛ Lß½ng b¸ b¡t s¯ng r°i b¸ giªt,
doanh trÕi b¸ ð¯t sÕch s¨. Còn quân cüa Trß½ng Trà g£p quân Nghîa S½n ·
trên quan lµ phía B¡c Quäng Tr¸ ba chøc cây s¯ tÕi làng Phúc Th¸. Quân
Nguy-n lúc ð¥u b¸ b¤t lþi vì chü tß¾ng b¸ b¡n không còn gßþng ðßþc, ðã tính
tháo chÕy thì vþ Trß½ng Trà vµi m£c quân phøc thay ch°ng chï huy lÕi thúc
quân tiªn lên. Ngß¶i ðàn bà này h÷ Tr¥n và chính bà ta ðã chém ðßþc Nghîa
S½n. Vån Lan th¤y anh tØ tr§n núng thª ðành rút v« v¾i h÷ Tr¸nh.
Nåm Nhâm Thân (1572) sau khi ðánh Thanh Ngh® vô kªt quä (dß¾i quy«n
chï huy cüa MÕc Kính Ði¬n) thì quân MÕc tiªn vào Thu§n Hóa do tß¾ng L§p
BÕo (tß¾c Qu§n Công ngß¶i B¯ Chính) kêu g÷i. MÕc còn cho 60 chªc thuy«n
do häi ðÕo vào ðóng làng H° Xá và Lãng Uy¬n qua cØa Vi®t. Theo sách "Vi®t
Nam Khai Qu¯c" thì løc quân cüa nhà MÕc có 1.000 ngß¶i ði t× Khang Lµc
t¾i.
Hai bên cách nhau ch×ng vài cây s¯ th¤y quân MÕc mÕnh và thi®n chiªn
vì ðã ðánh nhi«u · chiªn trß¶ng mi«n B¡c. Hoàng li«n døng mßu. Ông kiªm
ðßþc mµt cô gái th§t ð©p là Ngô Ng÷c Lâm66 (ngß¶i làng Thª Lai huy®n
Hß½ng Trà) sai mang vàng løa sang c¥u hòa. L§p BÕo ch¸u li«n tin r¢ng Tr¸nh
Nguy-n xung ðµt v¾i nhau thì MÕc v¾i Nguy-n ðoàn kªt ð¬ di®t Tr¸nh là ði«u
hþp lý và có lþi.
L§p BÕo không phòng xa nên lúc ðªn g£p Nguy-n Hoàng thì b¸ quân cüa
Nguy-n phøc kích b¡n chªt và ðánh tan hªt quân cüa L§p BÕo, mµt b÷n ch¸u
hàng ðßþc ðßa vào kh¦n hoang · vùng Tây B¡c Quäng Tr¸ (vùng Bái Tr¶i) l§p
ðßþc thêm 36 làng quanh C°n Tiên.
Nåm Quý T¸ (1593) vào tháng nåm, Tr¸nh Tùng ðu±i ðßþc nhà MÕc ra khöi
thành Thång Long nhßng lñc lßþng cüa nhà MÕc vçn còn hoÕt ðµng · nhi«u
n½i. Nguy-n Hòang ðem quân ðµi ra chúc m×ng vua Lê th¡ng tr§n và · lÕi
B¡c Hà luôn 8 nåm ð¬ giúp vua. Ông l§p ðßþc nhi«u chiªn công nhßng h÷
Tr¸nh vçn không hªt e ngÕi.
Tháng 5 nåm Canh Tý (1600) b÷n Phan NgÕn, Ngô Ðình Hàm, Bùi Vån
Khuê n±i loÕn ch¯ng h÷ Tr¸nh. Nguy-n Hoàng tình nguy®n ði chinh phÕt, r°i
Hoàng cho ð¯t doanh trÕi và ðem thÆng quân bän bµ do ðß¶ng thüy qua cØa
ÐÕi An v« Thu§n Hóa.
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Ngô Th¸ sau ðßþc gä cho mµt v¸ quan cüa chúa Nguy-n.

Tr¸nh Tùng cho binh sî ðu±i theo nhßng không k¸p.
V« ðßþc ðªn nhà, sau ðó 5 tháng Hoàng ðem con gái là nàng Ng÷c Tú ra
gä cho Tr¸nh Tráng là con Tr¸nh Tùng và ð°ng th¶i l¤y l¶i nói khéo dâng bi¬u
xin l²i vua Lê Thª Tông cùng h÷ Tr¸nh.
Sau khi Hoàng thoát khöi nanh vu¯t cüa h÷ Tr¸nh, Tr¸nh cho Thiêm Ðô
Ngñ SØ Lê Nghîa TrÕch mang mµt bÑc tâm thß vào cho Hoàng. Chúng tôi g÷i
là bÑc tâm thß vì Tr¸nh Tùng không l¤y danh nghîa tri«u ðình mà viªt cho
Hoàng, trái lÕi Tùng l¤y tình cháu mà g· i thß cho c§u ruµt. BÑc thß này viªt
r¤t khéo léo, r¤t chánh tr¸ ðã ð« c§p ðªn các v¤n ð« dß¾i ðây:
1) Ca ngþi tài ðÑc cüa Nguy-n Hoàng, nhæng tài ðÑc này do t± tiên là
nhæng b§c anh hùng hào ki®t ð¬ lÕi.
2) Nêu cái tình thân m§t ð£c bi®t giæa Hoàng và Tùng nói riêng giæa hai h÷
Tr¸nh-Nguy-n nói chung.
3) Nói ðªn sñ nghi®p phøc hßng hoàng tri«u, di®t MÕc phù Lê là công lao
cüa hai h÷.
4) Nh¡c nh· ðªn ði¬m Tr¸nh vçn luôn luôn ð« bÕt Nguy-n vào nhæng
chÑc vø quan tr÷ng trong nß¾c; ngay cä khi Tr¸nh d©p xong MÕc vô cùng v¤t
vä gian lao Hoàng m¾i ra B¡c mà vçn ðßþc giæ chÑc l¾n (quän ð¯c phü Hà
Trung thuµc tïnh Thanh Hóa và 7 huy®n thuµc S½n Nam v¾i chÑc Hæu
Tß¾ng).
5) Trách Hoàng nhân ð¸p có vø loÕn Bùi Vån Khuê, Phan NgÕn, Hoàng xin
ði ðánh r°i v« thÆng Thu§n Hóa. Trong vi®c này Tùng phàn nàn Hoàng và có
ý ng¶ Hoàng bí m§t nhúng tay vào vø loÕn hay ð°ng lõa v¾i phiªn loÕn mà
Tùng không dám nói ra mµt cách quyªt li®t.
6) Khuyªn cáo Hoàng kíp sØa ð±i nhæng ði«u l¥m lÞ, cho ngß¶i mang thß
ra xin l²i vua Lê cùng lo nµp thuª cho Tri«u ðình ð¬ cung Ñng cho các nhu
c¥u cüa Nhà nß¾c, nhß thª là vçn giæ ðßþc thanh danh cüa mình và cüa t±
tiên, nªu cÑ ngang ngÕnh nhà vua s¨ ðem quân tr¸ tµi, e lúc ðó là h¯i tiªc quá
muµn.
R°i Hoàng tiªp ðßþc thß này r¤t ni«m n· , h§u ðãi sÑ giä, theo l¶i Tùng
dâng bi¬u lên vua Lê và ð« ngh¸ kªt thông gia v¾i Tùng nhß trên ðã nói...
V« v¤n ð« lß½ng thuª giæa nhà Lê và h÷ Nguy-n, sØ chép có nhæng vø lôi
thôi nhß sau:
Nåm Bính Tu¤t (1586) Tùng cho Hiªn Sát SÑ Nguy-n TÕo vào Thu§n Hóa
khám xét ruµng ð¤t. Do vi®c này ta th¤y vi®c Hoàng ðóng góp v¾i Lê tri«u bây
gi¶ có l¨ r¤t s½ khoáng, nên k¬ t× 1600 tình thª giæa hai h÷ Tr¸nh-Nguy-n tr·

nên cång thÆng, vi®c thuª c¯ng hÆn th¤t thß¶ng cho t¾i 1620 v¤n ð« thuª má
ðã thành c¾ cho Tr¸nh ðem quân vào höi tµi Nguy-n.
Sau nhæng vø lµn xµn v¾i hai h÷ Tr¸nh, MÕc trên ðây Hoàng ðßþc ränh tay
ð¬ m· mang ð¸a phß½ng cüa mình v« m÷i m£t chính tr¸, kinh tª, xã hµi và
quân sñ.
V¾i Chàm nåm 1607 Hoàng có m· cuµc kªt giao và do mµt phái bµ ngoÕi
giao g· i ðªn, nhßng vi®c này không ðßþc lâu b«n. Hai nåm sau Chàm xua
quân vào ð¤t Quäng Nam b¸ Hoàng ðánh lui sau ðó Hoàng chiªm thêm cüa
Chiêm Thành mµt ph¥n ð¤t ð¬ l§p ra tînh Phú Yên g°m ba phü dß¾i ðây :
1) Phü Thång Hoa có 3 huy®n: Lê Giang, HÕ Ðông, Hi Giang.
2) Phü Tß Nghîa có 3 huy®n: Bình S½n, Mµ Hóa, Nghîa Giang.
3) Phü Hoài Nh½n có 3 huy®n: B°ng S½n, Phù Ly, Tuy Vi-n.
SØ gia Pháp Maybon còn nói r¢ng Hoàng thành công trong vi®c kiªn tÕo
giang s½n và sñ nghi®p · mi«n nam nh¶ · bàn tay cüa mµt s¯ quan lÕi và
tß¾ng lãnh mi«n B¡c ðã mªn cái ðÑc cüa Hoàng mà t¾i.
R°i v¾i cái th¶i gian 55 nåm yên ±n t× 1572 ðªn 1627, h÷ Nguy-n ðã xây
dñng ðßþc khá nhi«u c½ s· · Nam Hà v¾i 3 tïnh Quäng Bình, Thu§n Hóa,
Quäng Nam, và d¥n d¥n tr· nên cß¶ng th¸nh. Do nhæng thñc lñc khuªch
trß½ng k¬ trên sau này h÷ Tr¸nh phäi ch¸u công nh§n n«n tñ chü cüa h÷
Nguy-n và l¤y con sông Gianh làm ðß¶ng phân gi¾i cho hai mi«n Nam B¡c.

B. Giai ðoÕn thÑ nhì.
Trong giai ðoÕn ð¥u tiên ta th¤y Tr¸nh-Nguy-n chßa ra m£t ch¯ng nhau. Cä
hai tuy bên trong mu¯n ån gan nu¯t m§t nhau nhßng vçn e dè sñ d¸ ngh¸ cüa
qu¯c dân, nên thß ði t× lÕi vçn dùng l¶i l¨ nhân nghîa, ôn hoà. Ðôi bên còn
tiªp tøc thông gia v¾i nhau và Tr¸nh còn ð« ngh¸ thång tß¾c cho chúa Nguy-n
là khác (ð¸a v¸ cüa chúa Nguy-n chï kém chúa Tr¸nh mà thôi. Tr¸nh ðßþc
phong vß½ng còn Nguy-n chï ðuþc ðªn tß¾c Công là hªt. Tß¾c cüa Hoàng t¾i
1593 là Ðoan Qu§n Công, còn khi Hoàng vào làm Tr¤n thü Thu§n Hóa,
Hoàng m¾i ðßþc có chÑc Thái Phó). Vi®c này khiªn h÷ Nguy-n r¤t u¤t Ñc, vì
Nguy-n nghî r¢ng ít nh¤t ð¸a v¸ cüa mình phäi ngang ð¸a v¸ cüa Tr¸nh, b· i h÷
Nguy-n ðã có công trung hßng nhà Lê.
May nh¶ ðßþc ränh rang trên nØa thª kÖ, Nam Hà xây dñng t± chÑc ðßþc
m÷i vi®c tr· nên hùng mÕnh không thiªu v« mµt phß½ng di®n nào, thì sñ kình
ð¸ch, sñ ghen ghét giæa hai h÷ càng n¦y n· thêm lên cho t¾i nåm Canh Thân
(1620) cuµc xung ðµt b¢ng s¡t máu bùng ra không còn che ð§y ðßþc næa.

Quân lñc cüa Tr¸nh-Nguy-n nªu so sánh có khác nhau nhi«u. Nhæng giáo
sî ngoÕi qu¯c t×ng · Vi®t Nam thu· ðó k¬ r¢ng bµ binh cüa B¡c Hà có t¾i
100.000 ngß¶i, 500 th¾t voi, 500 chiªn thuy«n l¾n, m²i chiªn thuy«n có ít
nh¤t là 3 chiªc th¥n công (ðÕi bác) y¬m hµ. Theo A. de Rhodes, lñc lßþng
thüy quân này v¾i sñ mau l© cüa höa lñc có th¬ khu¤t phøc ðßþc cä chiªn
hÕm Âu Châu thß¶ng vãng lai trên b¶ bi¬n Trung Hoa thu· ðó.
V« quân lñc cüa nhà Nguy-n, các sØ cüa ta không th¤y nói rõ r®t mà các
nhà viªt sØ ng÷ai qu¯c cûng không ðßa ra ðßþc nhæng con s¯ nào khä dî
chu¦n ðích, ngß¶i ta chï biªt r¢ng Nguy-n ít lính và chiªn thuy«n h½n Tr¸nh,
b· i sông ngòi · ðây ch§t h©p nên chúa Nguy-n không tính ðªn thüy chiªn
chång? B. Vachet trong cu¯n ký Ñc løc v« Nam Hà do Linh Møc L. Cadière
xu¤t bän nåm 1943 (Mémoire sur la Cochinchine) nói tuy v§y trong nåm 1674
các chúa Nguy-n có 133 chiªn thuy«n, nhßng løc quân cüa h÷ Nguy-n ðáng
k¬ h½n cä. Các giáo sî cûng nói Nguy-n có t¾i 40.000 quân chia ra nhß sau:
15.000 canh phòng biên gi¾i -- 9.000 ð£t tÕi Kinh ðô -- 6.000 phòng v®
Hoàng Gia và các thân vß½ng -- 1.000 tr¤n các tînh.
Nh¶ sñ giao d¸ch v¾i ngß¶i B° Ðào Nha, có th¬ Nguy-n ðã tu chïnh ðßþc
mµt ph¥n nào v« vû khí cüa mình nhß ðóng tàu chiªn, ðúc súng ðÕi bác và
xây thành ð¡p lûy r¤t là kiên c¯ ð¬ ch¯ng nhau v¾i quân B¡c. Và nói ðªn
thành lûy là nói ðªn lûy Trß¶ng Døc và thành Ð°ng H¾i do Ðào Duy T× kiªn
thiªt quä ðã bäo v® ðßþc mi«n Nam r¤t có nhi«u hi®u lñc, nªu không, v¾i
nhæng cuµc t¤n công ào Õt cüa mi«n B¡c, tình thª cüa Nam Hà khó mà giæ
væng.

Ph¥n 3 - Chß½ng 14
Tr¸nh - Nguy-n Phân Tranh (1627-1775)

Giai ÐoÕn Gây H¤n Công Khai
Trong nhæng nåm ð¥u cüa thª kÖ XVII chính sñ Trung Qu¯c ði ðªn ch²
biªn chuy¬n mÕnh m¨, nhà Minh ðã ch¯ng ðÞ mµt cách r¤t yªu ¾t cuµc t¤n
công cüa nhà Thanh b¤y gi¶ ðã thôn tính g¥n hªt hai ph¥n Hoa B¡c và Hoa
Trung, con cháu nhà MÕc tÕi mi«n Cao B¡c LÕng m¤t h§u thuçn v« phía Trung
Qu¯c tuy chßa hoàn toàn quÜ hÆn nhßng sñ vçy vùng cûng ðã tr· nên u¬ oäi.
Tr¸nh không còn th¡c m¡c nhi«u nhß xßa v« kë thù sát nách ¤y nên li«n chï
ng÷n c¶ "Ðiªu phÕt" v« Nam Phß½ng. Lúc này con chim B¢ng Thu§n Hóa
cûng ðã ðü lông ðü cánh ð¬ bay b±ng dß¾i vòm tr¶i Vi®t Nam (Ðinh Mão
1627).
Tr¸nh nh§n ð¸nh r¢ng nªu không s¾m di®t Nguy-n Th¸ thì r°i ðây Nguy-n
cûng s¨ tai hÕi không kém gì MÕc v×a qua, nh¤t là con cháu cüa Nguy-n
Hoàng nhi«u thü ðoÕn, l¡m mßu trí không thua gì ông cha. Tr¸nh lÕi còn b°n
ch°n b· i n²i Thu§n Hoá ðßþc mµt s¯ chuyên viên B° Ðào Nha và Pháp giúp
ðÞ r¤t lþi hÕi v« vi®c ðóng các tàu chiªn và ðúc các ðÕi bác theo ki¬u tây
phß½ng, mà v« ph¥n B¡c Hà vçn chßa lþi døng ðßþc ngoÕi qu¯c vào công
cuµc ð¤u tranh cüa mình. (Maybon chép r¢ng nåm Giáp D¥n (1614) chúa Sãi
ðßþc Jean de la Croix ngß¶i B° Ðào Nha m· lò ðúc súng · Thu§n Hóa. N½i
có lò ðúc súng bây gi¶ vçn mang tên là Phß¶ng Ðúc).
Nguy-n Hoàng m¤t nåm Quý SØu (1613) th÷ 89 tu±i, kª v¸ Nguy-n Hoàng
là Nguy-n Phúc Nguyên con thÑ 6, dân chúng g÷i là chúa Sãi (t× chúa Sãi h÷
Nguy-n thêm chæ Phúc làm ð®m).
Chúa Sãi ðßþc cha ti¬u di: ð¤t Thu§n Quäng này, bên B¡c có núi Hoành
S½n, có sông Linh Giang; phía Nam có núi Häi Vân và Bi S½n là ð¤t døng võ
tr¶i dành cho kë anh hùng. Phäi biªt thß½ng dân và rèn luy®n quân sî ð¬ g¥y
dñng sñ nghi®p muôn ð¶i...
Mß¶i nåm sau · ngoài B¡c Tr¸nh Tùng qua ð¶i, Quý Hþi (1623), Tr¸nh
Tráng n¯i nghi®p. Tráng li«n cho ngß¶i vào Thu§n Hóa ðòi s¯ thuª mà mi«n

Nam không ðóng góp cho tri«u ðình t× 1620, biªt r¢ng h÷ Nguy-n s¨ chÆng
nµp nhßng có thª h÷ Tr¸nh m¾i có c¾ hßng binh höi tµi ðßþc67.
Công Bµ Th¸ Lang Nguy-n Duy Thì và hoÕn quan Phan Vån Tr¸ ðßþc cØ
vào Thu§n Hoá ðòi thuª chúa Nguy-n.
Sãi Vß½ng trä l¶i sÑ giä B¡c Hà r¢ng Thu§n Quäng m¤t mùa luôn không th¬
nµp lß½ng thuª cho tri«u ðình, xin kh¤t ch×ng nào ðßþc mùa s¨ hay.
Thiªt tß· ng cûng c¥n chép ra ðây t¶ s¡c mà Tr¸nh Tráng ðã l¤y l¶i vua Lê
g· i t¾i chúa Sãi ð¬ hi¬u rõ thái ðµ cüa ðôi bên:
"Hoàng thßþng s¡c dø cho Thái Bäo Thøy Qu§n Công là Nguy-n Phúc
Nguyên ðßþc biªt r¢ng:
M®nh l®nh tri«u ðình ðÕo làm tôi phäi tuân thü,
Thuª má phü huy®n, tß¾ng cõi ngoài không ðßþc tñ chuyên.
Trß¾c ðây Trçm có sai Công Bµ Thßþng Thß Nguy-n Duy Thì, Bá Khê H¥u
Phan vån Tr¸ vào Thu§n Hóa ðÕo ðÕt tình ý, chï bäo ðß¶ng h÷a phúc ð¬ cho
tïnh biªt mà phøc tùng quy«n chính tri«u ðình. Không ng¶ nhà ngß½i mang
lòng dùng d¢ng, t¯i ðß¶ng t¾i lui, nói thoái thác cho lôi thôi ngày tháng, ð¬
ðªn n²i thuª má thiªu th¯n, không ðü vi®c chi nhu, ðÕo làm tôi nhß thª ðã
phäi chßa? Nhà ngß½i nay nên ð±i l²i trß¾c giæ gìn phép t¡c. Phàm ngÕch
thuª trong hai xÑ Thu§n Quäng t× nåm Quý Hþi v« trß¾c, có phäi ðã m¤t
mùa thì xá cä cho; còn t× nåm Giáp Tý ðªn nay phäi tính cho ðü theo l® trß¾c
täi thuy«n ðem ra nÕp cho ðü; và phäi chïnh t« binh mã, ho£c thân ðªn kinh
ðô tri«u hÕ, ho£c phäi sai con ði thay, ð¬ coi xem nghi v® trong nß¾c, và ð¬
tö giãi t¤m lòng làm tôi. Nªu thª thì tri«u ðình s¨ phong thêm cho tß¾c vinh
hi¬n, ð¬ rÕng tö ðªn t± tông. Nhßþc b¢ng thoái thác không ðªn thì tÑc là
phÕm tµi v¾i tri«u ðình.
Khâm tai dø s¡c"
Th¤y sÑ giä v« không, Tr¸nh Tráng lÕi cho sÑ quay lÕi Thu§n Hóa mµt l¥n
næa. L¥n này Tráng không nói ðªn chuy®n thuª mà ðòi chúa Sãi cho con ra
ch¥u và l¤y 30 con voi cùng 30 chiªc thuy«n ð¬ c¯ng nhà Minh. Chúa Sãi
khß¾c t× n¯t nhßng tiªp ðãi sÑ giä thì r¤t ân c¥n tr÷ng h§u.

ÐÕi Chiªn L¥n ThÑ Nh¤t (Ðinh Mão - 1627)
Tr¸nh Tráng li«n cß½ng quyªt g· i Ðô Ð¯c Nguy-n Khäi và Thiªu Bäo
Nguy-n Danh Thª tháng 8 nåm bính D¥n (1626) ðem 5.000 quân làm ti«n

T× 1620 Sãi Vß½ng quä không nµp thuª cho nhà Lê v« hai xÑ Thu§n Hóa và Quäng
Nam. H÷ Tr¸nh cho ðòi lß½ng thuª chï là ð¬ biªt thái ðµ cüa h÷ Nguy-n mà thôi.
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phong, còn mình ðem ðÕi binh và rß¾c vua Lê ði ðánh h÷ Nguy-n sau. Quân
tr¸nh g°m 2 ðÕo: mµt do Nguy-n Khäi ðã ðªn ðóng · Hà Trung sÇn ch¶ l®nh
cüa Tr¸nh Tráng. Mµt ðÕo dî nhiên quan tr÷ng h½n là ðÕi quân do vua Lê và
Tr¸nh Tráng chï huy. Theo Maybon và Alexandre de Rhodes, t±ng s¯ quân ðµi
thüy løc cüa B¡c Hà b¤y gi¶ có t¾i 200.000. Xét ra v¾i cuµc ðÕi chiªn thÑ
nh¤t này Tr¸nh Tráng ðã tính quyªt li®t ån thua v¾i h÷ Nguy-n. Còn ngày
thß¶ng thì quân chính quy chï có t¾i 50.000 mà thôi.
Sãi vß½ng ðßþc tin quân B¡c tiªn vào li«n phong Hoàng Thân V® lãnh
quy«n Tiªt Chª, løc quân trao cho Nguy-n Hæu D§t chÑc Giám chiªn. Con
ðë cüa chúa là Nguy-n Phúc Trung chï huy thüy quân ð¬ tiªp tay cho Nguy-n
Hæu D§t nªu c¥n dªn.
Quân B¡c ðªn thì ðóng ngay · phía b¡c sông Nh§t L® thuµc hæu ngÕn.
Quân Nam cûng c¡m trÕi bên sông này.
B¡t ð¥u kÜ binh cüa B¡c do Lê Khuê c¥m ð¥u xông vào ðánh quân cüa Sãi
Vß½ng tính gây mµt cuµc lµn xµn l¾n nhßng quân Nam nh¶ có ðÕi bác ch¯ng
trä lÕi r¤t có hi®u lñc.
Quân B¡c li«n rút v« giæ các c°n cát n±i lên · cØa sông ð¬ tránh höa lñc
cüa quân Nam. Ðêm ðªn quân Nam nhân nß¾c thüy tri«u dâng lên li«n tiªn
ðªn ðánh úp trÕi cüa Nguy-n Khäi b¢ng ðÕi bác. Quân cüa Khäi r¯i loÕn thì
Tráng ðem vi®n binh t¾i nên quân Tr¸nh ðßþc bình tînh tr· lÕi và ðánh chiªm
ðßþc mµt ph¥n quân nhu cüa quân Nguy-n.
Quân Nguy-n rút lui mµt h°i r°i tung tßþng binh ra. Quân Tr¸nh hoäng sþ
bö chÕy ð¬ lÕi nhi«u xác chªt trên bãi chiªn tru¶ng.
Tráng vçn còn ham chiªn, chïnh ð¯n lÕì quân sî · mµt n½i xa ðó, và tính
tái chiªm luôn phen næa.
Nguy-n Phúc D§t và mµt tß¾ng tùy thuµc là Trß½ng Phúc Gia li«n l§p mßu
viªt mµt lá thß n£c danh g· i ðªn cho Tráng nói ngoài B¡c ðang có cuµc
chu¦n b¸ d¤y loÕn cüa Tr¸nh Gia và Tr¸nh NhÕc là anh em cüa Tráng. Tráng
sinh nghi lÕi th¤y quân mình b¸ ð¦y lui nhi«u phen và b¸ thi®t hÕi nhi«u li«n
rút quân v« h§u tuyªn.
Cuµc chiªn tranh này ðã kéo dài ðúng b¯n tháng, xu¤t quân vào ngày ð¥u
tháng ba dß½ng l¸ch, rút lui vào ð¥u tháng bäy.

ÐÕi Chiªn L¥nThÑ Hai (Canh Ng÷ - 1630)
Tr§n ðánh này khai di-n vào mùa ðông do Nguy-n Ðình Hùng (cháu g÷i
b¢ng ông cüa Nguy-n ¿ KÖ). Møc tiêu là châu Nam B¯ Chính ðang do
Nguy-n T¸ch coi giæ và ðóng · Dinh Ngói.

T¸ch tØ tr§n, t¤t cä ð¸a phß½ng này v« tay quân Nguy-n. Trai tráng · ðây b¸
quân Nguy-n xung vào làm lính ðßþc 24 ðµi, ð±i tên cû ra Dinh (ý nghîa cû
cüa Dinh là n½i vua chúa · , nåm 1626 Dinh ð±i ra Phü. Sau này Dinh chï có
nghîa là mµt ð½n v¸ hành chánh mà thôi, và ð£t · ðây mµt quan Tr¤n Thü.
Dß¾i ð¶i Võ Vß½ng sau này giang s½n cüa h÷ Nguy-n chia ra làm 12 dinh tÑc
là tïnh bµ ngày nay).
Trß½ng Phúc Ch¤n ðßþc cØ ðªn làm Tr¤n Thü ð¥u tiên · ð¸a hÕt này.
Ð¥u nåm 1634 quân B¡c lÕi vào.
Bia Trß¶ng Ki«u chép r¢ng: vào tháng 12 (31 tháng 12, 1633 - 28 tháng 1,
1634) Tr¸nh Tráng h÷p quân thüy bµ m· cuµc Nam chinh.
Chúa Nguy-n cØ Nguy-n Hæu D§t làm Ð¯c Chiªn cà Chß· ng C½ ra ngån
ð¸ch. Quân Tr¸nh ng×ng lÕi và giæ thª thü cách Ð°ng H¾i không xa.
Hæu D§t ra l®nh t¤n công. Quân Tr¸nh yªu thª tr· nên r¯i loÕn, thi®t hÕi
ðªn mµt nØa r°i bö chÕy. Lúc này ngß¶i con thÑ ba cüa chúa Sãi tên là Ánh
ng¥m t± chÑc mµt cuµc ðäo chính và thông ð°ng v¾i chúa Tr¸nh.
Nåm Tân V¸ (1631) con cä cüa Sãi Vß½ng là KÏ Tr¤n Thü Quäng Nam chªt.
Ánh b¤y gi¶ là Chß· ng C½ ðßþc thay thª cùng v¾i em là TÑ (con thÑ tám cüa
chúa Sãi) giæ chÑc Tham tß¾ng (phó tß¾ng). Sãi vß½ng không ßa Ánh vì tính
kiêu ngÕo và b¤t nh¤t nên có ph¥n nghi ng¶ bèn ð£t mµt ký løc tên là PhÕm
r¤t thân v¾i ngß¶i con thÑ hai cüa chúa là Nguy-n Phúc Lan (chúa Thßþng)
ð¬ dò xét Ánh.
Sau này nh¶ có PhÕm mà chúa Sãi biªt Ánh có d¸ chí. V« ph¥n Ánh biªt
r¢ng không th¬ v¾i vài tråm thü túc mà cß¾p ðßþc ð¸a v¸ cüa cha nên Ánh
phäi nhìn v« Tr¸nh. Nhßng Quäng Nam xa, chï còn cách xin ra Quäng Bình
làm Tr¤n Thü thì Ánh m¾i d- tß thông v¾i Tr¸nh ðßþc. Do ðó Ánh m¾i cØ
ngß¶i ra ði«u ðình ng¥m v¾i Lý Minh là vån chÑc · tïnh Quäng Bình v§n
ðµng nhân dân ðòi tri®u h°i Tr¤n Thü Tu¤n là cháu cüa chúa Nguy-n Hoàng
r°i xin cho Ánh ra thay. Sãi Vß½ng th¤y dân kêu ca vì sñ hà kh¡c cüa Tu¤n
nên tin l¶i và cho Ánh ra Quäng Bình. Nhßng khi s¡c phong t¾i Quäng Nam,
Ánh lÕi v¡ng m£t b· i cuµc ði sån luôn mµt tu¥n l-. Chúa gi§n nên cØ Nguy-n
CØu Ki«u.
Ánh vçn không thoái chí cho höi dò Lý Minh v« Ki«u. Lý Minh nói Ki«u là
ngß¶i nhút nhát, nªu quân Tr¸nh vào ¡t Ki«u s¨ bö chÕy.
Ðßþc tin Tr¸nh Tráng vµi ðßa quân vào Nh§t L®. Chúa Sãi li«n mang quân
cñ ð¸ch.
Khi quân Tr¸nh - Nguy-n ð¯i di®n nhau, Tr¸nh b¡n ðÕi bác làm hi®u cho
Ánh. Nhßng r°i Tr¸nh không th¤y ðµng tînh v« phía Nam quân. Tr¸nh sinh

nghi, vµi lùi quân lÕi nghe ngóng. Tình trÕng này kéo dài luôn m¤y tu¥n, chúa
Tr¸nh r¤t bñc tÑc.
Sau quân chúa Sãi tiªn lên ðánh, quân Tr¸nh thua bö chÕy.
Tr¸nh ðành mang quân tr· v« B¡c và ð¬ Nguy-n Kh¡c Li®t · lÕi giæ B¡c B¯
Chính.

ÐÕi Chiªn L¥nThÑ Ba („t Hþi - 1635)
Chúa Sãi m¤t nåm „t Hþi 1635, Nguy-n Phúc Lan là con lên thay tÑc là
Công Thßþng Vß½ng và vi®c ð¥u tiên là tiªn quân chiªm mi«n B¡c B¯ Chính.
Theo giám møc Alexandre de Rhodes: B¡c B¯ Chính b¸ quân Nguy-n
chiªm vào nåm 1640. Sñ kháng cñ cüa quân Tr¸nh không ðßþc b«n bï, r°i
Tr¤n Thü là Nguy-n Kh¡c Li®t bö chÕy v« B¡c, vþ con b¸ b¡t làm tù binh.
Nguy-n Kh¡c Li®t ra ðªn Thång Long thì b¸ Tráng b¡t giam r°i ð¬ chªt ðói (xin
nh¡c Tr¸nh Tráng là b¯ vþ cüa Nguy-n Kh¡c Li®t).
Vì quân Nguy-n lo chu¦n b¸ chiªn tranh và ðã chiªm mµt ph¥n mi«n B¡c
B¯ Chính nên chúa Tr¸nh s¯t ruµt lÕi ðem quân vào Nam tháng hai nåm Quý
TÜ. ÐÕi quân do Thái Bäo Tr¸nh TÕc và Tr¸nh Lê hai con cüa chúa c¥m ð¥u
v¾i sñ giúp ðÞ cüa Th¸ Lang Nguy-n Quang Minh, Tñ Khanh PhÕm Công TrÑ
(mµt sØ th¥n có tiªng cüa nhà Lê) và Nguy-n Danh Th÷. Hai quân g£p nhau
tÕi Trung Hòa, (TÑc MÛ Hòa ngày nay) g¥n cØa sông Gianh v« hæu ngÕn.
Tß¾ng Nguy-n là Bùi Công Th¡ng ch¯ng không n±i b¸ b¡t và b¸ giªt (hay b¸ tØ
tr§n, ch² này sØ không nói rõ). Quân Tr¸nh th×a th¡ng tiªn luôn vào cØa Nh§t
L®. Tháng ba, chúa Tr¸nh ðem vua Lê Th¥n Tông ðªn An Bài l§p T±ng hành
dinh (An Bài là mµt làng cách sông Gianh v« phía B¡c 4 cây s¯). Chiªn sñ b¸
ngßng · ðây vì tr¶i nóng quá, quân Tr¸nh b¸ b®nh d¸ch chªt hÕi r¤t nhi«u,
phäi rút v«, ð¬ lÕi 10,000 quân ð¬ phòn thü, và ch¶ d¸p khác t¤n công. Quân
Tr¸nh v« B¡c ðßþc vài tháng thì vua Lê Th¥n Tông nhß¶ng ngôi cho con cä là
vua Lê Chân Tông, vào tháng 10 nåm Quý TÜ (1643).

ÐÕi Chiªn L¥nThÑ Tß (M§u Tý - 1648)
Tháng 6 nåm 1647, Lê Chân Tông ra l®nh cho các ð¸a phß½ng mi«n B¡c
ki¬m soát nhæng ngß¶i lành mÕnh b± sung quân s¯.
Nåm sau là nåm M§u Tý 1648 chúa Tr¸nh Tráng cØ Lê Vån Hi¬n giæ chÑc
Ðô Ð¯c (các sách khác nói là Tr¸nh Ðào) tß¾c Tiªn Qu§n Công lînh quy«n
t±ng chï huy quân ðµi Nam chinh. Quân Tr¸nh tiªn thÆng ðªn cØa sông Nh§t
L®. Tß¾ng giæ cån cÑ này là Hoành L- ðánh không lÕi vµi xin tiªp vi®n cüa
Tr¤n Thü Quäng Bình là Nguy-n CØu Ki«u. Ki«u cho Tham tß¾ng là Nguy-n
Tri«u Vån ði c¤p cÑu, nhßng Tri«u Vån v¯n hèn nhát, ði t¾i nØa ðß¶ng thì

d×ng lÕi, do ðó quân Tr¸nh ði thÆng mµt mÕch t¾i g¥n tïnh lÜ Quäng Bình
(b¤y gi¶ là Dinh), ðóng tÕi tä ngÕn sông Nh§t L® trß¾c làng Vån La. Quân
Nguy-n · ðây do Cai ðµi Trß½ng Tri«u Lß½ng và Trß½ng Tri«u Nghi ðem
quân cñ ð¸ch, b¸ tØ tr§n. Ký Løc Thanh Hµi t¾i ðánh cûng bÕi tr§n phäi rút v«
bên kia sông. Quân Tr¸nh th×a thª ðu±i theo t¾i làng Võ Xá (giæa sông) là vào
ðúng giæa Quäng Bình dinh, mµt ph¥n tiªn theo hæu ngÕn sông Nh§t L®, tiªn
ðªn An ÐÕi (tÑc Long ÐÕi ngày nay), ng×ng trß¾c lûy Trß¶ng Døc. Lúc này
Tr¸nh Ðào l§p hành doanh tÕi Nam B¯ Chính g¥n Dinh Ngói. R°i thành Ð°ng
H¾i và Dinh Mß¶i l÷t vào tay quân Tr¸nh. Tr¤n Thü Nam B¯ Chính là Trß½ng
Phúc Ph¤n th¤t v÷ng trß¾c nhæng th¡ng lþi liên tiªp cüa quân Tr¸nh li«n lui
quân vào phòng tuyªn thÑ hai do Ðào Duy T× xây t× 1630 tÑc là ð°n Trß¶ng
Døc ð¬ cñ ð¸ch. Thành xây b¢ng cát nên b¸ ðÕi bác cüa Tr¸nh b¡n thüng
toang khiªn quân Nguy-n kinh khüng mß¶i ph¥n tháo chÕy ðªn sáu bäy.
Ph¤n cÑ ði«m nhiên thúc tr¯ng ph¤t c¶ tiªp tøc tr§n ðánh, cho quân l¤y
thuy«n ch· cát l¤p lÕi các ch² b¸ phá. Tên cüa quân Tr¸nh nhß mßa rào vào
ch² Ph¤n ng°i. Nh¶ có sñ can ðäm và c¯ thü này quân tiªp vi®n cüa Nguy-n
k¸p t¾i do Thª tØ Nguy-n Phúc T¥n c¥m ð¥u (tÑc Hi«n Vß½ng sau này). Quân
bµ có Thª TØ Lµc giæ chÑc Chß· ng Dinh, T¯ng Hæu ÐÕi là Tr¤n Thü Cñu
Dinh, và Giám chiªn Nguy-n Hæu D§t chï huy. Thüy quân do Tham Tß¾ng
Nguy-n Tri«u Vån, nhßng tr§n ð¥u vçn giành th¡ng lþi cho quân Tr¸nh.
Quân ti«n phong cüa Nguy-n ðªn An ÐÕi (trß¾c ð°n Trß¶ng Dñc) thì D§t
bàn v¾i Thª tØ Lµc chia nhau ðóng các n½i hi¬m yªu, vì biªt r¢ng B¡c quân
không thông thÕo ð¸a hình ð¸a v§t · ðây.
Cûng lúc này Thª tØ Nguy-n Phúc T¥n kéo ðªn Quäng Bình g¥n sát quân
Tr¸nh lþi døng ðêm t¯i tung tßþng binh b¤t thình lình ðánh vào trÕi cüa Tr¸nh
h°i canh nåm. Nguy-n Hæu T¤n chï huy 100 con voi trong công tác này, còn
Thª tØ Nguy-n Phúc T¥n ði sau v¾i ðÕi quân. Quä nhiên quân Tr¸nh b¸ ðánh
b¤t ng¶ bö chÕy v« Ð°ng H¾i thì b¸ quân Nguy-n ðem thüy quân ch¶ · C¦m
La ch² ðß¶ng bµ ði qua sông ðón ðánh chªt hÕi r¤t nhi«u. SØ cüa Nguy-n
tri«u chép r¢ng trong các tr§n ðánh giæa hai quân Tr¸nh Nguy-n chßa tr§n nào
kh¯c li®t b¢ng tr§n này, khiªn mµt câu tøc ngæ còn nh¡c lÕi r¢ng:
"Hi¬m nh¤t Lûy Thày, ThÑ nhì ð°ng l¥y Võ Xá"
b· i · ðây quân Nguy-n nh¶ có ßu thª cüa núi sông khiªn quân Tr¸nh b¸
chªt hÕi vô k¬.
Trong tr§n này Tr¸nh b¸ b¡t m¤t m¤y tß¾ng và vài ngàn binh sî. Tr¸nh Ðào
th¤y ti«n quân b¸ bÕi tr§n li«n rút lui, b¸ quân Nguy-n ðu±i t¾i sông Gianh.
Chiªn tranh t¾i ðây thì ng×ng lÕi do cái chªt cüa Công Thßþng Vß½ng cûng
ði ð¯c chiªn vào tháng hai nåm ¤y tÑc là lúc kh· i chiªn. Công Thßþng
Vß½ng t¾i làng Trung Chï, cách Quäng Tr¸ ðµ 10 cây s¯ vào ngày 25 tháng 2

thì b¸ b®nh. Ðªn ngày 18 tháng 3 thì tình trÕng quá nguy k¸ch, phäi ðßa chúa
v« Thu§n Hóa b¢ng ðß¶ng thüy, ðªn phá Tam Giang thì m¤t trên thuy«n, vào
ngày 19 tháng 3 nåm M§u Tý. Nguy-n Phúc T¥n lên thay, tÑc là Hi«n Vß½ng.
Bäy nåm sau lÕi tái chiªn v¾i quân Tr¸nh.

Tr§n Ðánh ThÑ Nåm TÕi Ngh® An („t V¸ - 1655)
Tháng tß sau „t V¸ 1655 cuµc xung ðµt lÕi tái di-n. Lê Vån Hi¬u ra l®nh
cho PhÕm T¤t Toàn ðem quân vßþt sông Linh Giang ðánh vào Nam B¯ Chính.
Chúa Hi«n cØ Nguy-n Hæu D§t và Nguy-n Hæu Tiªn (T¤n) ð¯i chiªn v¾i
quân Tr¸nh · ðây. Quân Tr¸nh b¸ ðánh b¤t ng¶, PhÕm T¤t Toàn phäi ð¥u hàng
và B¡c B¯ Chính ð±i chü. Quân Nguy-n li«n chia ra ðánh Hoành S½n. Quân
cüa Lê Hæu ÐÑc giæ không n±i bö chÕy nh¶ v§y mà quân Nguy-n ðánh ra
dinh Hà Trung. Lê Vån Hi¬u ra công cñ ð¸ch nhßng cûng thua r°i cùng Lê
Hæu ÐÑc chÕy v« An Trß¶ng. Nguy-n Hæu Tiªn ðánh ThÕch Hà, Tham ð¯c
cüa Tr¸nh là Ð£ng Minh Tác ra hàng. Vån Hi¬u và Hæu ÐÑc kéo quân v«
ðóng ð°n · ÐÕi NÕi c¯ giæ không cho quân Nguy-n ði xa h½n. Nhi®m vø
ðánh vào Hà Trung s¨ trao cho h§u quân... Chúa Tr¸nh Tráng th¤y b÷n Lê Vån
Hi¬u bÕi tr§n cho sÑ tri®u v« Kinh giáng chÑc (Hi¬u b¸ ðÕn · chân v« ðªn nØa
ðß¶ng thì chªt), và cho Tr¸nh Trßþng vào thay v¾i chÑc Th¯ng lînh, kinh lßþc
ð¤t Ngh® An.
Ð¥u tháng 8 nåm „t V¸ 1655, Tr¸nh Trßþng ðªn LÕc Xuyên cách B¡c Hà
Trung 15 cây s¯ thì hÕ ð°n. Võ Vån Thiêm ðem 50 chiªn thuy«n ðóng ngay
tÕi cØa sông KÏ La là thüy ðÕo lên ðªn ð°n Hà Trung. Th¤y quân B¡c t¾i Hæu
D§t và Hæu Tiªn bàn nhau lui binh v« sông Gianh, bí m§t ð£t løc quân phøc
kích · Lûng Ðông, thüy quân giæ cØa Ròn. Nhßng quân Tr¸nh không m¡c bçy
vì biªt Hæu D§t và Hæu Tiªn là hai danh tß¾ng cüa Nguy-n có nhi«u thü
ðoÕn. NhØ ð¸ch không xong và th¤y ðã h½n mµt tháng quân Tr¸nh không cØ
ðµng, Hæu D§t và Hæu Tiªn li«n thay ð±i chiªn lßþc.
Ðây là giai ðoÕn thÑ hai cüa chiªn d¸ch nåm „t V¸:
Nguy-n chia quân ðóng hªt các nëo ðß¶ng. Ti«n quân cüa Trß½ng Phúc
Hùng, Phù Dß½ng, thu¥n Ðúc và Khuê Th¡ng ðánh vào quân tu¥n thám cüa
Tr¸nh · Hà Trung. Quân Tr¸nh b¸ hÕi, quân Nguy-n tiªn vào LÕc Xuyên. Tr¸nh
Trßþng thua chÕy v« An Tràng, sau b¸ giáng chÑc xu¯ng Ðô Ð¯c.
Trß¾c tình thª nghiêm tr÷ng này, chúa Tr¸nh Tráng lo ngÕi cØ Tây Ð¸nh
vß½ng Tr¸nh TÕc (con cüa chúa) vô Nam. Tháng 9 nåm ¤y TÕc mang ðÕi quân
vào Ngh® An r°i ðóng · An Tràng. R°i sau hai tháng Thanh Ðô vß½ng lÕi kêu
Tr¸nh TÕc v« ð¬ Hæu ðô ð¯c Ninh qu§n công Tr¸nh Toàn thay thª.
Quân B¡c ðóng · An Tràng t× tháng 9, qua tháng sau m¾i hoÕt ðµng, tiªn
ðánh KÏ Hoa. Hæu Tiªn rút quân cüa mình ra khöi LÕc Xuyên và t¾i ðóng ·

Hà Trung (có l¨ ð¬ nghe ngóng thñc lñc cüa Tr¸nh). Nhßng ðªn tháng 11
quân Tr¸nh lÕi tr· v« An Tràng.
Vào tháng 12 („t V¸) quân Tr¸nh ðóng · Minh Lß½ng vào ðánh huy®n KÏ
Hoa trß¾c ðã v« hàng Nguy-n.
Tháng giêng nåm Bính Thân (1656) quân Nguy-n B¡c tiªn ðu±i ðßþc quân
Tr¸nh t¾i sông Tam Chª thì b¸ mµt lñc lßþng B¡c Hà ðánh lui. Tr§n này quân
Tr¸nh th¡ng khá oanh li®t nên nhi«u tß¾ng lînh ðßþc thång thß· ng ngay l§p
tÑc.
Tháng hai Hæu D§t tiªn ðªn H°ng Lînh (quân kéo t× B¡c xu¯ng Nam qua
hai huy®n Ngh¸ Xuân và Thiên Lµc) r°i g£p Võ Vån Thiêm ðang cho thüy
quân ð± bµ.
Hai bên giáp chiªn. Quân Tr¸nh · ðây cûng nhß · nhi«u n½i khác lÕi rút
v« An Tràng. Hæu D§t và Hæu Tiªn t§p hþp các c½ ðµi v« Vân Cát (huy®n
ThÕch Hà) Chúa li«n cho ðem vàng løa ðªn khao thß· ng. Vào tháng 5, Tr¸nh
Nguy-n lÕi kh· i chiªn. Tr¸nh Toàn mang quân ðªn ThÕch Hà. Ðào Quang
Nhiêu (Tr¤n thü cû cüa Ngh® An) và Dß½ng H° ðóng · ÐÕi NÕi, Hß½ng Bµc
· ngoài thành (thành Hà Tînh b¤y gi¶) v¾i bµ binh. Qu§n Công Thung, Lê Sî
H§u, Bùi Sî Lß½ng ðem thüy quân ðóng · cØa Nam Gi¾i và cØa Sót. Võ Vån
Thiêm ðóng · Ð½n Giai (cØa sông Vinh). B÷n Hæu D§t th¤y quân Tr¸nh kéo
ðªn cûng ðµng viên quân ðµi thüy løc ð¬ Ñng chiªn. Thüy quân cüa Nguy-n
do Dß½ng Trí kéo ðánh cØa Nam gi¾i do Qu§n Công Thung giæ. TÕi ðây cuµc
thüy chiªn ðã di-n ra: Qu§n Công Thung b¸ ðánh r¤t nguy ðßþc Tr¸nh Toàn
cho Qu§n Công Lý ðªn cÑu vi®n. V« ph¥n Hæu D§t cûng ðem bµ binh chÕy
t¾i tång cß¶ng cho Dß½ng Trí ðang · giæa kh½i ðánh quân Tr¸nh r¤t hång ðªn
n²i thüy quân Tr¸nh v×a b¸ thüy quân Nguy-n t¤n công mà trên bµ ðÕi bác
cüa Nguy-n cûng nã xu¯ng t¾i t¤p.
Qu§n Công Lý chÕy ðßþc, Qu§n Công Thung b¸ b¡t v¾i ba chøc chiªn
thuy«n. Phò Mã Tr¸nh ðªn giäi cÑu b¢ng thüy quân nhßng lÕi rút lui vì höa
lñc cüa Nguy-n dæ dµi quá. Các tß¾ng cüa thüy quân Tr¸nh là Lê Sî H§u, Bùi
Sî Lß½ng, Nguy-n Hæu S¡c, Thái Bá Tr§t cûng chÕy hªt. Hæu D§t li«n tiªn
ðánh Tr¸nh Toàn tÕi bªn ðò HoÕt, c¯ bao vây nhßng b¸ ðánh lui phäi bö v«
cØa Nam Gi¾i thü thª v¾i Dß½ng Trí.
Trong lúc n¥y · phía Nam cách ðó không xa quân Nguy-n b¸ quân Tr¸nh
ðánh thua. Tiªn quân cüa Nguy-n do các tß¾ng Phúc Khang, Phù Dß½ng bao
vây tß¾ng Ðào Quang Nhiêu cüa Tr¸nh tÕi Hß½ng Bµc r¤t ng£t, Tr¸nh Toàn
li«n ðªn cÑu. Toàn trao c¶ l®nh cho Ð¯c Th¸ Dß½ng H° làm bùng cháy lòng
ái qu¯c và trung thành r¤t hång, còn Toàn tñ mình dçn ðÕo kÜ binh sát phÕt
quân Nguy-n nhß vû bão. Nh¶ có vi®n quân t¾i, Ðào Quang Nhiêu m· rµng
cØa thành ðánh ra, quân Nguy-n b¸ ðánh d°n d§p cä hai m£t ch¸u không n±i

phäi thua chÕy. TÕi ÐÕi NÕi quân B¡c cùng quân Nguy-n cûng giao tranh
k¸ch li®t. Quân Nguy-n b¸ thua và m¤t mµt s¯ l¾n binh sî, voi ngña và vû khí.
Tß¾ng Nguy-n là Nguy-n CØu Ki«u b¸ tr÷ng thß½ng · tr§n n¥y r°i chªt (Ki«u
m¤t vào nåm 58 tu±i, là em vþ cüa Sãi Vß½ng). BÕi tr§n luôn hai l¥n, quân
Nam phäi rút v« Hà Trung, quân B¡c ðu±i theo nhßng không dám vßþt qua
làng Tam Lµng, huy®n C¦m Xuyên. Hæu Tiªn li«n nghî ra mµt kª hoÕch phøc
kích quân Tr¸nh · các thüy lµ b¢ng thüy quân cüa mình · Phù ThÕch thuµc
huy®n La S½n, Tri«u Kh¦n thuµc huy®n Hßng Nguyên, Vi®t An thuµc huy®n
La S½n, lÕi cho Hoàng Tín n¤p · bên sông Minh Lß½ng huy®n Thiên Lµc v¾i
mµt s¯ chiªn thuy«n, còn ðÕi quân cüa Hæu D§t thì mai phøc · làng Nam
Ngàn (La S½n). Xem cách b¯ trí này cüa Hæu Tiªn thì Tiªn ðoán Tr¸nh v×a
th¡ng hai tr§n l¾n ¡t th×a thª s¨ t× Hà Tînh tiªn vào Ngh® An nên cho quân
¦n n¤p · các nëo ðß¶ng thüy ch¶ ch§n ðánh quân Tr¸nh. Thüy quân cüa
Nguy-n ph¥n l¾n b¤y gi¶ ð¬ · Lam Giang.
Ðßþc biªt Hæu D§t ðang có m£t · Nam Ngàn, Tr¸nh Toàn cØ hai tß¾ng là
Qu§n công Tào Nham và Di-n Th÷ ði ðánh. ÐÕo quân n¥y b¸ r½i vào ± phøc
kích cüa Nguy-n và hai tß¾ng b¸ chªt v« tay Ð² Tín. Còn Tr¸nh Toàn qua
Bình H° (La S½n) g£p quân Ho¢ng Tín cûng thi®t hÕi nhi«u nhßng chÕy ðßþc
v« An Tràng.
Xét ra ðôi bên cûng không h½n kém nhau bao nhiêu. Quân Tr¸nh b¤y gi¶
không tiªn ðßþc h½n ðành chï c¯ thü · mi«n B¡c sông Lam mà thôi.
Tháng 7 nåm 1656, Hi«n Vß½ng do tin th¡ng tr§n ð¸nh ðem binh lên B¡c
B¯ Chính nhßng lÕi th¤y mình rút v« Hà Trung nên ng×ng lÕi · An TrÕch
(Nam Quäng Bình).
Nhæng tháng chót cüa nåm Bính Thân (1656) hai phe Tr¸nh Nguy-n ð«u im
h½i l£ng tiªng. Có l¨ ngß¶i ta ðã mu¯n dßÞng sÑc cho quân dân sau nhæng
chiªn tr§n vô cùng kh¯c li®t. V« ph¥n Nguy-n tuy thß¶ng th¡ng tr§n nhßng
thñc lñc cüa mi«n Thu§n Quäng rõ r®t không ðü ð¬ theo ðu±i mµt chiªn cuµc
trß¶ng kÏ. V« ph¥n Tr¸nh ðã b¸ b¤t lþi nhi«u cûng xu¯ng tinh th¥n và c¥n phäi
c· i yên bö giáp còn do nµi tình b¯i r¯i næa vì Tr¸nh Tráng lâm b®nh s¡p th·
h½i tàn. Trong nhà anh em lÕi có sñ nghi ng¶ nhau nên Tr¸nh TÕc ðang hành
quân · Ngh® An ðµt nhiên ðßþc g÷i v« Thång Long. Tr¸nh TÕc ðã ðßþc
phong vß½ng ð¬ thay Tr¸nh Tráng nhßng giæa Tr¸nh TÕc và Tr¸nh Toàn có sñ
ghen ghét. Tháng 5 nåm ¤y, con Tr¸nh TÕc là Tr¸nh Cån ðßþc phong thª tØ
mang chÑc Thái Bäo, tß¾c Qu§n công, tháng sáu ðßþc cØ vào Ngh® An làm
Th¯ng Lînh b« ngoài ð¬ giúp Tr¸nh Toàn nhßng b« trong có ý ki¬m soát và
chia xë quy«n hành cüa chú. R°i liên tiªp m¤y tháng sau nhi«u mßu th¥n võ
tß¾ng ðßþc lînh chÑc m¾i gØi vào Ngh® An trong ðó có Tr¸nh Cån và Tr¸nh
Ð¯ng. Tháng 11 nåm Bính Thân (1656) quân ðµi B¡c hà lÕi chuy¬n ðµng và
tiªn xu¯ng mi«n Nam Lam Giang. Tr¸nh Toàn ðóng · Quäng Khuyªn tÕi

huy®n Thiên Lµc; Tr¸nh Cån c¡m trÕi cûng · huy®n này ðào hào ð¡p lûy
phòng nhau R¯i Toàn có ý mang hªt binh ðµi v« An Tràng, Tr¸nh Cån lo ngÕi
lui v« ðóng · Phù Long huy®n Hßng Nguyên, tình thª r¤t là gay go.
Chúa Hi«n tiªn quân lên Dinh TrÕm (Nam Quäng Bình) r°i lên ðªn Dinh
Mß¶i.
Ngày 16 tháng 4 nåm Ðinh D§u (1657) chúa Thanh Ðô vß½ng qua ð¶i.
Tr¸nh TÕc li«n thanh toán ngay v¤n ð« Tr¸nh Toàn, và b¡t giam Toàn vì không
v« B¡c ch¸u tang. Mµt s¯ thü túc cüa Toàn sþ cháy thành vÕ lây chÕy qua ð¥u
hàng quân Nam.
Toàn ch¸u bó tay v« Thång Long sau khi trao hªt quy«n binh cho Tr¸nh
Cån. S¯ ph§n cüa Toàn ít ngày sau là b¸ giam và chªt trong ngøc. R°i Tr¸nh
Cån ðßþc thay Tr¸nh Toàn làm chü Ngh® An. Quân Nam b¤y gi¶ vçn tiªp tøc
giæ thª thü. Tháng 6 nåm ¤y Tr¸nh Cån kh· i chiªn, chia quân ra ba ðÕo vßþt
sông Thanh Chß½ng (sông Vinh). Quân Nam lùi r°i phän công. Tr¸nh Cån
th¤y quân mình núng thª li«n ðªn cÑu vi®n cho Ð£ng thª Công. Quân Nam
thua chÕy. Nhßng tuy ðßþc quân Tr¸nh vçn rút v« An Tràng và khao thß· ng
tß¾ng sî.
Ðªn tháng 9, Tr¸nh Cån phái Th¡ng Nham ði chiªm thành Ð°ng Hôn ·
vào mµt vùng ¦m th¤p e b¸ nß¾c løt nên sau quân Tr¸nh lÕi r¶i t¾i Th± S½n
HÕ. Quân cüa Hæu D§t nhân mµt c½n mßa to gió l¾n, nß¾c sông dâng lên
cao t¤n công quân Tr¸nh · ðây. Quân B¡c bö chÕy.
B¤y gi¶ bäy huy®n · phía Nam sông Lam-Giang (thuµc tïnh Ngh® An) là
huy®n KÏ Hoa, ThÕch Hà, Thiên Lµc, Nghi Xuân, La S½n, Hß½ng S½n và
Thanh Chß½ng ð«u thuµc v« quân Nguy-n cä. Ð¥u nåm M§u Tu¤t, Tr¸nh TÕc
gØi thêm tß¾ng sî m¾i cho Tr¸nh Cån. Tr§n gi£c này kéo dài khiªn hai bên ð«u
hao t±n mÕnh. Tháng 5 (nåm 1658) vua Lê Th¥n Tông phäi ra s¡c dø yêu c¥u
nhân dân giúp gÕo. Tri«u ðình tùy theo s¯ gÕo mà c¤p chÑc tß¾c. Chúa
Nguy-n cûng b¡t dân Ngh® An nh§p ngû và ðóng thuª khiªn dân chúng vùng
m¾i chiªm ðóng r¤t là b¤t mãn. Trong nhæng tháng chót cüa nåm 1658 ðôi
bên vçn tiªp tøc ðánh nhau, t× tháng 7 ðªn tháng 8, cùng có phen ðßþc thua
nhßng tình thª cüa Tr¸nh cûng nhß Nguy-n vçn không thay ð±i là bao nhiêu.
R°i su¯t nåm 1659 hai quân Tr¸nh Nguy-n cûng vçn không có hoÕt ðµng
quan tr÷ng. Quân Nam th¤y mình không mÕnh nên không tiªn ðánh. Quân
B¡c cûng chü trß½ng ðþi th¶i.
Tháng 9 nåm 1660, Hæu Tiªn ðem quân vßþt sông Tam Chª ðánh vào ð°n
Do Nha. Binh sî xa nhà ðã lâu, chán nän nên ðào ngû r¤t nhi«u, Hæu Tiªn
phäi tr· v«.

Sau này Tr¸nh lÕi chuy¬n binh qua sông Lam giang, tiªn ðánh L§n s½n, Tä
Ao. Quân Nguy-n rút v« Hoa Viên ðªn ðóng · Nghi Xuân. Lúc này hai ðÕi
tß¾ng cüa Nam Hà là Hæu Tiªn và Hæu D§t b¤t hòa v¾i nhau nên rút hªt
quân lñc v« Nam B¯ Chính. Quân Nam rút ðªn Hoành s½n thì quân Tr¸nh
ðu±i k¸p, ðôi bên cùng thi®t hÕi r¤t nhi«u. Rút cøc Tr¸nh v« ðóng · KÏ Hoa,
Nguy-n giæ cØa Nh§t L®. Bäy huy®n · vùng sông Lam lÕi tr· v« ð¤t B¡c.
Tr¸nh Cån cho Ðào Quang Nhiêu · lÕi làm Tr¤n thü Ngh® An, trông coi thêm
cä B¡c B¯ Chính r°i v« Thång Long. Chiªn d¸ch Ngh® An xét ra ðã kéo dài t¾i
6 nåm.

ÐÕi chiªn l¥n thÑ sáu (Tân Sæu - 1661)
Tr¸nh Cån v« Thång Long h°i tháng hai nåm Tân SØu nhß trên ðã nói do
hai c¾: C¾ thÑ nh¤t ð¬ hß· ng thø sñ chào ðón tßng b×ng cüa vua quan và
nhân dân mi«n B¡c ð¯i v¾i ngß¶i anh hùng chiªn th¡ng mi«n Nam. C¾ thÑ
nhì là ð¬ binh sî có d¸p nghï ng½i sau nhi«u nåm gian lao, m®t möi r°i cu¯i
nåm SØu, Tr¸nh lÕi kh· i chiªn68.
Tr¸nh Cån vçn giæ chÑc Th¯ng lînh; Ðào Quang Nhiêu làm Th¯ng Su¤t69 Lê
Hiªn và Hoàng Nghîa là Ð¯c Su¤t thêm 3 Ð¯c Th¸ là Lê Sî Tri®t, Tr¸nh Thì Tª
và Thân Tu¤n. L¥n này chúa Tr¸nh r¤t khôn khéo, m¶i vua Lê Th¥n Tông ði dñ
chiªn ð¬ l¤y thêm uy tín vì dân Hà Tînh và B¯ Chính v×a ðây nghiêng ngä
theo Nguy-n. V×a ðóng · Phü Lµ trên hæu ngÕn sông Gianh mà trß¾c ðây
không lâu chúa Hiªn ðã có d¸p ðªn hÕ T¯ng hành dinh. Quân Tr¸nh chia ra 3
ðÕo: Thüy quân ðªn ðóng ngay tÕi cØa sông Nh§t L®. Bµ binh qua sông Gianh
tiªn vào Nam B¯ Chính, còn ðÕi quân b¡t ð¥u t× làng An Nam ch² b¶ bi¬n
ðªn chân núi Châu Th¸70. Thành này có tác døng bao l¤y thành Ð°ng H¾i v«
phía Tây. Ngß¶i ta ð£t ðÕi bác · ðây và hai quân ð¯i di®n nhau chï cách có
bÑc thành này mà thôi. Tr¸nh cho mµt quan tham mßu là Hoàng Trung mang
l÷ng vàng và hß½ng án cùng vài tên lính ðªn dø ð¸ch b¢ng mµt s¡c chï cüa
vua Lê.
Tß¾ng giæ ð°n là Vân TrÕch không ch¸u tiªp s¡c và ðã b¡n chªt Hoàng
Trung r°i ðôi bên n±i l®nh ðánh nhau k¸ch li®t tÕi tä ngÕn sông Rào Dinh.
Cß½ng Møc nói Tr¸nh kh· i tr§n ðánh vào tháng 10 nhu§n. Theo De Calendrio Sinico cüa
P. Hoàng thì vào tháng 7. Thñc Løc cho r¢ng cuµc kh· i h¤n Tr¸nh - Nguy-n nh¢m vào tháng
chÕp (tÑc là 20 tháng 1 - 17 tháng 2, 1662).
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Theo Vi®t Nam SØ Lßþc: Ðào Quang Nhiêu làm T±ng Su¤t, ý nghîa vçn nhß v§y.

Theo sñ kê cÑu cüa C.B. Maybon thì thành này có l¨ xßa kia ðã do Tr¸nh Toàn ð¡p nên
có tên là Lûy ông Ninh. Ninh là tß¾c Ninh Qu§n Công cüa Toàn, vì thành này cûng ði t×
ðß¶ng quan lµ ðªn chân núi nhß sØ sách cüa tri«u Nguy-n ðã nói. V§y lúc này quân Nguy-n
chï có sØa lÕi mà thôi.
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Chúa Hi«n cho l®nh rút quân t¾i phía sau thành Ð°ng H¾i ð¬ c¯ thü vì rào
lûy phía trß¾c không ðü væng ð¬ che ch· cho quân ðµi.
Quân Tr¸nh lÕi tiªn ðóng tÕi làng Tr¥n Ninh, phía B¡c thành Ð°ng H¾i, giæ
con ðß¶ng bi¬n vào làng Chính Thï (tÑc Trung Ngãi bây gi¶) g¥n phía Tây
thành Ð°ng H¾i, nhß thª là Tr¸nh giæ cä ðß¶ng ði vào mi«n núi. Hæu D§t lÕi
rút v« Vû Xá (Dinh Quäng Bình tÑc Lßu Ð°n). Nhi«u l¥n Tr¸nh mu¯n ðánh mà
không th¤y quân Nguy-n ra m£t71, sñ thñc Nguy-n tr¯n ðánh b· i không ðü
sÑc ch¯ng ch÷i thì cÑ kéo dài sñ c¯ thü ð¬ quân Tr¸nh hao mòn v« lß½ng thñc
có lþi h½n. (Các vùng Nam, B¡c B¯ Chính vì là chiªn trß¶ng lâu nåm nên
quân ðµi cüa ðôi bên không nh¶ ðßþc mµt thÑ gì cüa dân s· tÕi). Quä nhiên
sau mµt tháng quân Tr¸nh nao núng v« ði¬m này, b¤y gi¶ Hæu D§t m¾i b¤t
th¥n ðánh vào h§u tuyªn cüa Tr¸nh trong mµt ðêm t¯i, nhßng tr§n ðánh · ðây
cûng không có lþi gì ðáng k¬. Tháng ba nåm Nhâm D¥n (1662) quân m®t,
lß½ng hªt Tr¸nh TÕc lÕi ra l®nh rút quân v« B¡c. Vua Th¥n Tông v« ðªn Thång
Long thì m¤t vào tháng 9. Thái tØ Duy Vû lên thay tÑc là vua Gia Tông.
Trong d¸p này Hæu D§t và Hæu Tiªn ð¡p thêm mµt cái lûy næa là lûy Tr¥n
Ninh bên hæu ngÕn sông Nh§t L® có ý ngån thüy quân cüa Tr¸nh. Bên tä ngÕn
ð¯i chiªn v¾i lûy Tr¥n Ninh, Nguy-n cho xây thêm lûy Sa Phø v« phía ð¥u
sông tøc g÷i là Ð°ng Cát.

ÐÕi chiªn l¥n thÑ bäy (Nhâm Tý - 1672)
Tháng 6 nåm Nhâm Tý (1672), tÑc là 10 nåm sau hai h÷ Tr¸nh, Nguy-n
còn xô sát v¾i nhau mµt l¥n næa và l¥n này là l¥n chót. Tr¸nh Cån làm thüy
quân Nguyên súy. Lê Hiªn làm bµ quân Th¯ng su¤t. Quân B¡c có 100 ngàn
nhßng phao ð°n có 180000. Vua Lê Gia Tông cûng có m£t trong cuµc ðÕi
chiªn này bên cÕnh Tây Vß½ng Tr¸nh TÕc.
Quân Nam lúc này có tân nguyên soái là Thª tØ Thu¥n (tên lúc nhö là
Hi®p)72 m¾i hai mß½i tu±i, phø tá có V® úy Mai Phúc Lãnh, Ký Løc, Võ Phi
Th×a làm Tham mßu, Chß· ng c½ Trß½ng Phúc Cang con thÑ Trß½ng Phúc
Ph¤n (ðã n±i danh trong nhi«u tr§n vào nåm 1648) và Nguy-n ÐÑc Báu. Ph¤n
giæ chÑc Tiên Phong hæu dñc, Báu làm Tiên Phong tä dñc. Ty Tß¾ng Th¥n
LÕi73 lo li®u vi®c thâu thuª b¢ng ti«n bÕc hay thóc gÕo ð¬ cung c¤p cho quân
Bia Trß¶ng Ki«u dñng · phía nam thành Ð°n H¾i cách vài cây s¯, t× 1661-1662 chép:
quân Tr¸nh không dám nhìn quân Nguy-n t§n m£t. L¶i nói ngoa này ðã b¸ các sØ li®u khác
ðính chính b· i 10 nåm sau vào 1672 quân B¡c còn kéo vào ðánh Nam Hà l¥n næa, làm cho
chúa Nguy-n hªt sÑc lo l¡ng. Ðây là mµt trong nhi«u chÑng c¾ tö r¢ng sØ th¥n cüa Tri«u
Nguy-n thß¶ng hay xuyên tÕc sñ thñc ð¬ làm ð©p lòng vua chúa.
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Hi®p là con thÑ tß cüa Chúa Hi«n.
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Tß¾ng Th¥n LÕi là Ty coi vi®c lß½ng thuª nhß nha Quân Nhu ngày nay.

ðµi sung vào ba kho · Lai Cách (B¡c Quäng Tr¸) An TrÕch và Trß¶ng Døc
(Nam Quäng Bình) Tßþng binh có 5 ðµi m²i ðµi có 150 voi tr§n.
Tháng 7 nåm ¤y Hi®p mang quân ðªn Quäng Bình, Hæu D§t trß¾c ðây giæ
chÑc Chß· ng Dinh ðßþc thay Hæu Tiên ðang làm Ð±ng Su¤t · Lßu Ð°n h°i
tháng sáu nay phø trách giæ thành Sa Phø (xây nåm 1662). MÛ ÐÑc Tr¤n Thü
dinh Quäng Bình nay ðßþc coi Chính Lûy là ph¥n chính cüa thành Ð°ng H¾i
· mÕn B¡c sông L® KÏ. Trß½ng Phúc Cang ðßþc üy giæ Tr¤n Ninh ð¬ ðón
cuµc t¤n công ð¥u tiên cüa Tr¸nh. Tri«u Tín, Tr¤n Thü dinh B¯ Chính giæ
thành Ð°ng H¾i v« phía Tây. Thu¥n ÐÑc Tr¤n Thü Cñu Dinh, giæ ph¥n thành
giáp núi Ð¥u Mâu (cûng v« phía Tây, ch¡c n½i này c¥n giæ ráo riªt h½n cä).
Thu§n Trung Cai C½ ðóng · c¥u Mûi NÕi (n½i làm mu¯i) ngay · ð¥u ngã ba
sông Nh§t L® và L® KÏ (sau này quân Nguy-n cûng ð¡p mµt cái lûy nhö g÷i là
Lûy Ngang, vì lûy này chÕy ngang theo thành Ð°ng H¾i ra sông, thành mµt
phòng tuyªn thÑ hai).
Tham Tß¾ng Tài Lê lînh thüy quân cho ðóng mµt hàng rào cây l¾n · cØa
sông ð« ngån cän sñ ðµt nh§p cüa các chiªn thuy«n cüa Tr¸nh. Nhìn vào vi®c
b¯ trí này ta nh§n th¤y thü và løc quân cüa Nguy-n có ý ðóng li«n nhau ð¬
d- liên lÕc và tiªp Ñng cho nhau. Tháng 8 quân Tr¸nh kéo ðªn B¡c B¯ Chính.
Tháng 9, quân Tr¸nh t¤n công quân cüa Tri«u Tín, tß¾ng giæ thành Ð°ng
H¾i, ðßþc th¡ng lþi. Tr¸nh còn cho t§p trung mµt ngàn chiªn thuy«n · cØa
sông Gianh và sông Nh§t L®. Quân thüy bµ có th¬ hoÕt ðµng cùng nh¸p.
Chiªn cuµc xem ch×ng gay go.
Chúa Hi«n th¤y lñc lßþng quân B¡c quá hùng h§u hþp các quan tö ý lo
ngÕi bàn nên ðánh hay nên giæ. Toàn th¬ ð«u ð« ngh¸ c¯ thü ð¬ khai thác l¯i
"Tiêu hao chiªn".
Ngày 23 tháng 9 nåm „t V¸ hai quân thüy løc cüa Nguy-n lên ðß¶ng ð¬ lÕi
hai ðÕo thüy quân phòng b¸ h§u tuyªn và cØa Thu§n An l¤y dân quân nåm
qu§n mi«n Nam Quäng Bình g°m tïnh Quäng Tr¸ và Th×a Tiên l§p các ð°n
theo d÷c b¶ bi¬n t× Ð°ng H¾i vào t¾i phía Ðông kinh thành Thu§n Hóa.
Thành Ð°ng H¾i b¸ nhi«u l¥n nao núng, suýt l÷t vào tay quân Tr¸nh.
Hæu D§t phäi ðªn tiªp cÑu còn Hi®p tñ ðem quân ðªn trþ lñc cho Sa Phø.
Chiªn sñ ðang khai di-n g¡t gao thì chúa Tr¸nh TÕc ra l®nh kéo quân v«, vì
ðánh lûy Tr¤n Ninh m¤y tháng tr¶i không chuy¬n, th¶i tiªt lÕi quá x¤u (mßa
lÕnh bu¯t vì có gió Ðông B¡c). Tr¸nh Cån b¸ b®nh n£ng · Linh Giang. Lê Gia
Tông lui v« Phù Lµ, thuµc tä ngÕn sông Gianh. Theo ÐÕi Nam Li®t Truy®n,
ÐÕi Nam Thñc Løc chÑng minh quä quân Nguy-n b¸ ðánh lùi nên vua Lê,
chúa Tr¸nh m¾i vào ðßþc t¾i mi«n Nam B¯ Chính.

Trß¾c khi lên ðß¶ng v« Thång Long, chúa ð¬ Lê Th¶i Hiªn · lÕi làm Tr¤n
Thü · Ngh® An, Lê Sî Tri®t làm Ðô Ð¯c Hà Trung giæ các cån cÑ tr÷ng yªu
vùng sông Gianh.
T× ðó sông Gianh là ðß¶ng phân gi¾i cho hai mi«n Nam B¡c, chiªn sñ
ng×ng lÕi cho ðªn nåm Bính Ng÷ (1786) tÑc là nåm thÑ 47 ð¶i Lê Cänh Hßng
nhà Tây S½n d¤y nghi®p thì Nguy-n vong mà Tr¸nh cûng mÕt.

Ph¥n 3 - Chß½ng 15
Sñ Nghi®p Cüa Hai H÷ Tr¸nh Nguy-n
Trên L¸ch SØ Vi®t Nam
A - Các HoÕt Ðµng Cüa H÷ Tr¸nh
1- V¤n Ð« H÷ MÕc Và Vi®c Giao Thi®p V¾i Nhà Thanh
Cuµc ðÕi chiªn nåm Nhâm TÜ (1672) ch¤m dÑt thì t× ðó ðªn 1775 tÑc là
v×a ðúng mµt thª kÖ, nhân dân Vi®t Nam ðßþc thoát khöi sñ khüng khiªp gây
nên b· i khói lØa m¸t mù, xß½ng r½i máu ð± d°n d§p li«n trong 45 nåm.
Ngß¶i dân Vi®t Nam ngày nay cûng nên tìm hi¬u hai h÷ Tr¸nh Nguy-n ðã
làm nhæng gì khác ngoài vi®c tranh giành ngai vàng, nghi®p chúa, khiªn nhân
dân phäi ðiêu ðÑng, l¥m than qua bao nhiêu thª h®. Tµi cüa h÷ ð¯i v¾i qu¯c
dân là ði«u rõ r®t không phäi nói nhi«u, tuy nhiên ta cûng phäi nh§n h÷ cûng
có làm ðßþc ít nhi«u công chuy®n có lþi ích ð¬ ta có th¬ giäm b¾t mµt ph¥n
nào nhæng l²i l¥m và trách nhi®m.
V¤n ð« d©p h÷ MÕc có phäi là mµt sñ nghi®p cüa h÷ Tr¸nh chång?
Theo quan ni®m cüa các sØ th¥n c§n kim, ngß¶i ta cho r¢ng có công ðánh
d©p con cháu nhà MÕc. Chúng tôi mu¯n höi r¢ng Tr¸nh ðánh MÕc cho ai?
Cho nhà Lê chång? Cho nhân dân chång? Thiªt tß· ng không! Theo chúng tôi
vi®c ðánh MÕc cüa Tr¸nh chï là chuy®n hai thú dæ ðÑng trß¾c mµt miªng m°i,
không chia xë ðßþc thì chï còn nß¾c mµt kë s¯ng mµt kë phäi chªt nghîa là
cái thuyªt phù Lê hay vì dân cüa h÷ Tr¸nh cûng nhß dân cüa h÷ Nguy-n chï
là ngøy ngôn, là thuyªt che ð§y manh tâm cá nhân mà thôi.
Tóm lÕi, d©p MÕc trß¾c quan ði¬m cüa chúng tôi chï là sñ nghi®p riêng cüa
dòng h÷ Tr¸nh. Vi®c này xét ra chÆng lþi gì cho nhân dân hªt. Chúng ta còn
có th¬ nghî r¢ng nªu MÕc không b¸ Tr¸nh h¤t nhào s¾m, ngay t× khi MÕc
Ðång Dung v×a lên ngôi ðã tiªp tøc m÷i chính sách cai tr¸, kinh tª, khoa cØ,
tr÷ng døng nhân tài nhß các ti«n tri«u, ai dám bäo MÕc không th¬ là mµt tri«u
ðÕi ðÑng ð¡n, há phäi than tiªc mµt cách bu°n cß¶i m¤y ông hoàng ðª ¤u trî,
ho£c hôn ám, vô ðÕo, nhß Tß½ng Dñc, Uy Møc, ho£c b¤t tài, b¤t lñc nhß
Chiêu Tông ð¬ cho m¤y ông ðÕi th¥n ðua nhau lþi døng. Chúng ta không nên
vì thª coi vi®c tiêu di®t nhà MÕc là mµt sñ nghi®p cüa Tr¸nh ð¯i v¾i dân tµc ta
ð¬ kÖ công vào l¸ch sØ...

Nhà Minh cáo chung vào nåm 1663, nhà Thanh lên thay, cho sÑ sang ta
dø tri«u c¯ng. Chúa Tr¸nh TÕc cho sÑ ðem c¯ng v§t sang Yên Kinh xin m·
cuµc giao hiªu và câu phong cho vua Lê theo tøc l® cû. B¯n nåm sau vua
Khang Hy cho sÑ sang phong cho vua Lê làm An Nam Qu¯c Vß½ng.
Cuµc giao hiªu này xét ra nên có, vì m«m dëo v¾i kë mÕnh ð¬ ðßþc yên
thân vçn là mµt chính sách khôn ngoan thuµc ðß¶ng l¯i c± truy«n cüa các
nhà chính tr¸ xßa kia cüa chúng ta. Cûng do ch² biªt kªt thân này nên sau tuy
có ðôi khi xäy ra vi®c gi£c cß¾p · các vùng biên gi¾i ho£c có chuy®n tranh
ch¤p ð¤t ðai · các ði¬m lân c§n cüa hai nß¾c, nhßng ðôi bên vçn nhß¶ng
nh¸n lçn nhau.

2- Lu§t Pháp
Lu§t pháp ð¶i bây gi¶ vçn theo ð¶i H°ng ÐÑc. M÷i tµi khinh, tr÷ng ð«u
qui ð¸nh vào 5 thÑ: suy, trßþng, ð°, lßu, tØ, t× nh© nh¤t ðªn n£ng nh¤t.
Chï khác là xßa thì có th¬ l¤y ti«n chuµc tµi, nhßng ðªn ð¶i Tr¸nh TÕc ð£c
ân này cüa tri«u ðình b¸ ch¤m dÑt nghîa là phÕm tµi thì phäi ch¸u hình, tr×
riêng nhæng ai thuµc các trß¶ng hþp bát ngh¸. Ngoài ra cûng có sØa ð±i v« tµi
lßu (cûng thuµc tµi tr÷ng) là tµi phäi ch£t hai bàn tay và ðày ði xa. Ð¶i chúa
Tr¸nh Cß½ng và vua Dø Tông tµi này cäi sang chung thân. Trß¶ng hþp nh©
h½n là phäi ch£t mµt bàn tay và ðày ra ngoÕi châu (cûng nhß bi®t xÑ ngày
nay) thì ¤n ð¸nh ð±i làm tµi ð° 12 nåm. Ai phäi tµi ch£t hai ngón tay trö và
phäi lßu c§n châu nay ð±i làm tµi ð° 6 nåm, nhæng kë phÕm tµi cß¾p không
thuµc vào nhæng l® này.
Ð¶i chúa Tr¸nh TÕc phép xØ ki®n cûng phân loÕi ð¬ ð¸nh ðoÕt n£ng nh©:
a) Mßu, sát, ðÕo, kiªp thuµc v« ðÕi tøng (tÑc là ðÕi hình).
b) Hµ, hôn, ¦u, ðä thuµc ti¬u tøng (tÑc là ti¬u hình).
Có ði«u ð£c bi®t v« v¤n ð« xØ ki®n và ði ki®n là quan án xØ không minh
phäi phÕt ti«n. Ði ki®n ðßþc xØ công b¢ng mà còn ði ki®n næa thì cûng phäi
phÕt ti«n.
Ð¬ xét xØ các vø hµ, hôn, ði«n th±, trµm cß¾p nhà vua cûng ð£t thÑ tñ nhß
án mÕng thì c¤p Phü. Huy®n xét trß¾c r°i ð® lên Th×a ty và Hiªn ty h÷p nhau
duy®t lÕi.
Vi®c trµm cß¾p · kinh thành thì có quan Ð« lînh xØ (· các tr¤n thì quan
Tr¤n thü xét. Tr¤n thü ngày xßa là chÑc võ quan kiêm cä vi®c hành chính.
Chª ðµ tr¤n thü áp døng vào th¶i chßa có thái bình th§t sñ).
Xin nh¡c r¢ng vi®c ki®n d¥u nhö, d¥u to mà các Huy®n, Phü, Th×a ty, Tr¤n
ty xét không xong, ngß¶i dân còn có th¬ khiªu lên Hiªn ty, Giám sát, Ð« lînh

và Ngñ sØ ðài, t¾i ngñ sØ ðài là t¾i tri«u ðình tÑc là ðªn nhà vua. Ngñ sØ ðài
có nhi®m vø ðßa ra Chính ðß¶ng (nhß hµi ð°ng nµi các cüa chính phü ð¶i
nay) vào tháng chÕp m²i nåm bän phúc trình v« các vø t¯ tøng ðã duy®t lÕi
các c¤p dß¾i tr· lên, ð« ngh¸ cäi cách, tu b± lu§t pháp và thü tøc tß pháp và
lu§t l® kháng án (vi®c này do sáng kiªn cüa Tr¸nh Cß½ng).
Th¶i hÕn xØ án cûng ðßþc ¤n ð¸nh nhß sau: vi®c án mÕng thì b¯n tháng
phäi xØ xong, trµm cß¾p, ði«n th± thì 3 tháng; hôn nhân, ¤u ðä thì 2 tháng,
không ðßþc kéo dài b¤t k¬ l¨ nào vì sþ m¤t thì gi¶ và công ån vi®c làm cüa
dân.
SØ còn chép r¢ng tri«u ðình có l®nh cho các c¤p hành chính tìm cách giäm
b¾t nhæng vi®c t¯ tøng xét ra vì änh hß· ng sâu xa và lâu dài cüa th¶i ly loÕn,
dân tình, dân phong bê b¯i quá do ðó mà x¦y ra nhi«u vø tranh ch¤p, b¤t
hòa. Ki®n l¡m dân cûng coi thß¶ng mà quan cûng phát ngán, v§y ý cüa chính
quy«n là lo ngån ng×a b¾t vi®c ki®n cáo (chï dø ban hành t× nåm 1718).

3- Binh Chª
Bu±i ð¥u ð¶i Trung Hßng là lúc h÷ Tr¸nh kh· i ðánh h÷ MÕc, s¯ quân vào
lúc th¸nh nh¤t là 56.000 ngß¶i b· i binh sî chï có th¬ tuy¬n mµ · riêng hai
tïnh Thanh Ngh®. Nhßng sau khi ðu±i ðßþc h÷ MÕc ra khöi mi«n Trung châu
B¡c Vi®t (1592) thì binh lñc cüa Tr¸nh m¾i ðßþc nhi«u h½n vì ð°ng b¢ng mi«n
B¡c v×a là kho ngß¶i v×a là kho cüa. Binh chia ra làm hai hÕng: ¿u binh và
Nh¤t binh. ¿u binh là lính mµ · ba phü thuµc tïnh Thanh Hóa và b¯n phü
thµc tïnh Ngh® An (Ðàng trong). Nh¤t binh là lính tuy¬n · b¯n tr¤n ngoài B¡c
(Ðàng ngoài): S½n Nam, Kinh B¡c (B¡c Ninh), Häi Dß½ng, S½n Tây cÑ 5 xu¤t
ðinh b¡t mµt ngß¶i sung quân ngû. Lính ¿u binh ðóng · Kinh ðô, ðßþc
nhi«u ð£c ân, ð£c quy«n nhß ðßþc c¤p công ði«n và cä chÑc s¡c.
Lính Nh¤t binh phøc vø tÕi các tr¤n, phøc d¸ch các quan, có vi®c loÕn ly
và chiªn tranh m¾i ðßþc g÷i ðªn, còn bình nh§t thì v« làm ruµng. Ðªn ð¶i
chúa Tr¸nh Doanh có nhi«u gi£c dã · nhi«u n½i nên phäi g÷i lính tÑ tr¤n,
ðµng viên cä thäy ðßþc 115.000 hþp thành các ð½n v¸ l¾n nhö nhß sau:
1) Ðµi g°m có : 20 ngß¶i.
2) C½ g°m 20 ðµi có: 400 ngß¶i.
3) V® g°m t× 5 ðªn 6 c½ : 2000 hay 2400 ngß¶i. (Bên V® có Tß là ð½n v¸
có: 100 ngß¶i).
Ðªn Tr¸nh Cß½ng (1709-1729) là lúc Nam B¡c ðã ðình chiªn khá lâu, vi®c
tuy¬n mµ và bao dßÞng quân ðµi cûng cáo chung. Xßa kia tri«u ðình cho
phép các quan l¾n nhö tùy sÑc chiêu mµ trai tráng làm lính. Ai mµ ðßþc

nhi«u thì ðßþc c¤p nhi«u ruµng ð¤t ð¬ có lþi tÑc dùng vào vi®c nuôi quân
cung c¤p cho chiªn tranh, nay thì không còn næa.

4- Quan Chª
V« vi®c này h÷ Tr¸nh cûng thay ð±i mµt ph¥n vào chª ðµ quan lÕi ðã do
ð¶i H°ng ÐÑc l§p ra. Xßa kia phø trách v« chính tr¸ c¤p t¯i cao trong tri«u
ðình là hai quan Tham tøng và B°i tøng, quy«n hành nhß chÑc T¬ Tß¾ng.
Dß¾i có løc bµ Thßþng thß:
1) ÐÑng ð¥u Løc bµ là LÕi bµ, c½ quan tuy¬n døng, thuyên chuy¬n, thång
thß· ng, tr×ng phÕt các nhân viên trong bµ máy Nhà nß¾c.
2) Hµ bµ coi v« ði«n th±, thuª khóa, chi thu cüa Nhà nß¾c.
3) L- bµ coi vi®c h÷c hành, thi cØ, l- nghi, tª tñ, ð¸nh các ph¦m phøc, phù
¤n, vi®c làm chß½ng, bi¬u, såp ð£t các sÑ bµ ngoÕi giao, âm nhÕc, xß¾ng ca.
4) Binh bµ coi các võ quan, binh sî, ðµng viên, qu¯c phòng nhß bµ Quân
lñc hay bµ Qu¯c phòng ngày nay.
5) Hình bµ tÑc là bµ Tß pháp coi vi®c án t×, tu chïnh lu§t pháp.
6) Công bµ lo xây ð¡p ðß¶ng xá, c¥u c¯ng, thành trì, dinh thñ, ðào sông,
l¤p ngòi, khai thác r×ng núi.
Nåm M§u Tu¤t (1718) ð¶i vua dø Tông, ð¬ ti®n vi®c n¡m hªt quy«n hành,
Tr¸nh Cß½ng l§p phü Liêu là mµt cái tri«u ðình thÑ hai ð¬ tñ do quyªt ð¸nh
m÷i vi®c l¾n nhö. T× ðó phü Liêu át hÆn tri«u ðình do sñ hoÕt ðµng cüa løc
Phiên (Phiên · ðây thay Bµ) còn khi nào tiªp sÑ Tàu hay có quân qu¯c tr÷ng
sñ chúa Tr¸nh m¾i ðem các quan ðªn h÷p v¾i vua Lê.
V« võ b¸ trß¾c kia có ngû phü: Tung quân phü, Ðông quân phü, Nam quân
phü, Tây quân phü, B¡c quân phü. M²i phü ð£t ðß¾i quy«n mµt Ðô ð¯c.
M²i phü ðây có ý nghîa nhß mµt quân khu ngày nay. Tï dø: dß¾i ð¶i vua
Lê Thánh Tông, Thanh Hóa, Ngh® An thuµc v« Trung quân; Häi Dß½ng, An
Bang thuµc Ðông quân; S½n Nam, Thu§n Hóa, Quäng Nam thuµc Nam quân;
Tam Giang, Hßng Hóa thuµc v« tây quân; Kinh B¡c, LÕng S½n thuµc v« B¡c
quân.
Nåm quân phü này ðßþc ð£t ðß¾i quy«n hai c½ quan cao nhß bµ T±ng tß
l®nh ð¶i bây gi¶ tÑc là Chß· ng phü sñ và Thñ phü sñ. Hai c½ quan này ðßþc
ð£t ra t× vua Huy«n Tông và chúa Tây Vß½ng Tr¸nh TÕc (1657 - 1682).
Gi¾i quan lÕi xßa nay chï có hai ban: vån và võ, nhßng ð¬ ki®n toàn chánh
sách chuyên chính, h÷ Tr¸nh l§p thêm mµt ban næa là Giám ban. Ban này có

vai trò nhß mµt nha T±ng giám ð¯c hành chánh và chánh tr¸ mà nhân viên là
Nµi giám tay chân cüa chúa.
Quan lÕi cÑ sau m¤y nåm lÕi khäo hÕch mµt l¥n, nhæng kë b¤t tài b¸ loÕi,
nhæng kë sút kém nång lñc phäi giáng.
Hßu b±ng cüa quan lÕi ðßþc ð¸nh nhß sau: quan nh¤t ph¦m m²i nåm ðßþc
lînh 400 quan ti«n, dân lµc cüa b¯n nåm xã; quan nh¸ ph¦m ðßþc 300 ho£c
250 quan ti«n cüa hai ba xã; quan tam ph¦m ðßþc t× 150 ðªn 250 quan cüa
mµt hai xã; quan tÑ ph¦m ðßþc 150 quan cüa mµt xã; quan ngû ph¦m ðßþc
100 cüa mµt xã.
Ð¬ tránh nhæng vø lÕm døng, áp bÑc dân chúng, tri«u ðình c¤m nhæng
quan lÕi l§p trang trÕi · ð¸a ph§n ðang thuµc quy«n cai tr¸ cüa mình.
Bµ máy cai tr¸ ð¶i Trung Hßng cho t¾i An Ðô Vß½ng Tr¸nh Cß½ng ðáng
ðßþc coi là lành mÕnh nên các sØ gia Pháp khen t¯t ð©p vào b§c nh¤t.

5- Chª Ðµ Thuª Khóa
Mu¯n vi®c thuª khóa ðßþc minh bÕch, chúa Tr¸nh Cß½ng ðã cäi cách
nhi«u. Tï dø, chúa sai các quan Phü, Huy®n, quan Th×a sát và Hiªn sát ð¸nh
phép ðo ðÕc và làm s± thuª ði«n th± khiªn không còn ai ¦n n£c ð¬ tr¯n thuª
hay b¾t thuª. Chúa lÕi l§p cä ngÕch thuª m¾i ðánh v« r×ng mö, sØa sang các
häi cäng · hai tïnh Thanh, Ngh® cho thuy«n buôn ngoÕi qu¯c ra vào buôn
bán và l¤y thuª thß½ng chính.
Ði«n th± chia làm ba hÕng: hÕng nh¤t m²i mçu ðóng ð°ng niên 1 quan,
hÕng nhì 8 ti«n, hÕng ba 6 ti«n. S¯ thâu hoÕch nh¶ phép m¾i này mà tång lên
r¤t nhi«u. V« thuª ðinh, trß¾c cÑ 6 nåm s± hµ t¸ch phäi làm lÕi mµt l¥n. Ð°ng
niên m²i xu¤t ðinh tùy giai c¤p xã hµi và tình trÕng tài sän phäi ðóng mµt
quan tám g÷i là thuª thân. Th¶i ông PhÕm Công TrÑ làm quan Tham Tøng
(nåm KÖ D§u - 1669 - ð¶i vua Huy«n Tông) xin ð£t ra phép bình l® nghîa là
m²i làng chï phäi làm s± ðinh nh¤t ð¸nh mµt l¥n, r°i m²i làng cÑ chiªu theo
s¯ xu¤t ðinh ðã ghi trong s± mà nµp thuª cho quan. Nªu làng nào ðë thêm
hay có ngß¶i chªt ði s¯ ti«n nµp v« thuª ðã ¤n ð¸nh mµt l¥n thì cÑ theo thª
mà nµp mãi, nghîa là không tång không giäm næa. V¾i phép này ta th¤y Tham
Tøng h÷ PhÕm mu¯n giän d¸ hóa v¤n ð« thuª ðinh cho r¢ng khó tin và khó
ki¬m soát s¯ sinh và s¯ tØ hàng nåm, t¯t h½n hªt Nhà nß¾c khoán tr¡ng cho
thôn xã tùy ti®n b± bán v¾i các ðinh mi-n sao ðü s¯ thuª nh¤t ð¸nh hàng nåm
thì thôi74.

Sau này trong th¶i Pháp thuµc vi®c ruµng ð¤t ðßþc ðo ðÕc c¦n th§n v§y mà · nhi«u n½i
chính phü thuµc ð¸a cûng còn thi hành l¯i "khoán tr¡ng" này.
74

Ðªn nåm Quí T¸ (1713) ð¶i vua Dø Tông sØ chép: s¯ dân nµi t¸ch phäi
ðóng thuª cho tri«u ðình cä thäy chï ðßþc 206.315 xu¤t (ðinh). Có l¨ sØ chép
sai vi®c này!
Xin nh¡c r¢ng giæa thª kÖ 15 ð¶i Lê Thái T±, ông Nguy-n Trãi ðßþc l®nh
ki¬m tra nhân kh¦u b¤y gi¶ ðã biªt t±ng s¯ nhân dân có t¾i khoäng 7 tri®u
ngß¶i (dî nhiên cä nam, phø, lão ¤u).
Ngoài hai thÑ thuª chính trên ðây, còn mµt thÑ thuª næa là ti«n sßu d¸ch,
thÑ ti«n ð¬ Nhà nß¾c chi døng vào vi®c xây dñng c¥u c¯ng, ðß¶ng xá, tª tñ,
giæ gìn ðê ði«u v.v... các quan cûng li®u b± bán cho các xu¤t ðinh.
Mß¶i nåm sau tÑc là nåm Quí Mão (1723) Tham Tøng Nguy-n Công Hãng
thay ð±i phép thuª ðinh ði«n theo ki¬u nhà Ðß¶ng bên Tàu nhß sau:
a) Phép tô (thuª ði«n th±) cÑ m²i mçu công ði«n phäi nµp 8 ti«n thuª,
ruµng c¤y hai mùa thì chia ba, quan l¤y mµt ph¥n thóc.
Ð¤t bãi cüa quan thì m²i mçu phäi nµp 1 quan 2 ti«n; Ruµng dâu m²i mçu
nµp mµt nØa b¢ng t½, ch² nào không tr°ng dâu thì nµp b¢ng ti«n.
Ruµng tß ði«n xßa không phäi ch¸u thuª (!) ðªn ð¥u thª kÖ 18 m¾i phäi
nµp: ruµng hai mùa m²i mçu 3 ti«n. Ruµng mµt mùa ch¸u 2 ti«n.
b) Phép dung (thuª thân) M²i xu¤t ðinh ð°ng niên ðóng mµt quan 2 ti«n.
Sinh ð° (h÷c trò b§n khoa cØ), lão hÕng (t× 50 ðªn 60 tu±i) và hoàng ðinh (t×
17 ðªn 19 tu±i) chï phäi ðóng có mµt nØa.
c) Phép ði®u (ti«n sßu d¸ch) M²i xu¤t ðinh phäi ðóng nh¤t ð¸nh 6 tháng
mµt kÏ vào mùa HÕ và mùa Ðông, m²i kÏ 6 ti«n không nhß trß¾c làm ðªn
ðâu g÷i dân ðóng góp ðªn ð¤y, có ði«u phi«n nhi-u lôi thôi h½n nhi«u.

6- Các ThÑ Thuª Linh Tinh
1) Thuª tu¥n ty - thuª này ðánh vào các thuy«n buôn ði lÕi trên các dòng
sông. B¤y gi¶ có t¤t cä 23 s· tu¥n ty trong nß¾c. Tre, g² nÑa, lá g°i thì cÑ
ðánh l¤y 1/10, hàng tÕp hóa thì ðánh l¤y 1/40.
2) Thuª mu¯i - Nåm Tân SØu (1721) Tr¸nh Cß½ng ð£t quan Giám Ðß½ng
(quan Thß½ng Chính ngày nay) ð¬ ðánh thuª mu¯i, cÑ 10 ph¥n thì phäi nµp 2
ph¥n vào thuª. Ngß¶i buôn mu¯i phäi có thë cüa Giám Ðß½ng m¾i ðßþc
mua mu¯i mà phäi mua cüa quan trß¾c sau m¾i ðßþc mua cüa ngß¶i làm
mu¯i. Vì mu¯i phäi ch¸u thuª nên giá cao t¾i mµt ti«n mµt ð¤u mu¯i, dân sñ
ta thán r¤t nhi«u. Nåm Nhâm Tí (1713) chúa Tr¸nh Giang bö thÑ thuª n¥y.
Ðªn nåm Bính Thìn (1746) chúa Tr¸nh Doanh lÕi l§p vi®c ðánh thuª mu¯i
chia ra 50 mçu ruµng mu¯i thì phäi làm mµt bªp, m²i bªp phäi nµp cho nhà

nß¾c 400 hµc mu¯i làm thuª (m²i hµc mu¯i b¤y gi¶ giá là ba ti«n, m²i ti«n là
60 ð°ng k¨m).
3) Thuª th± sän - Nåm Giáp Thìn (1724) ðß¾i ð¶i Tr¸nh Cß½ng các thÑ th±
sän nhß vàng, bÕc, ð°ng, k¨m, s½n, than, g², diêm, tiêu, tre, g², t½ løa, quª,
cá, m¡m, rßþu, m§t, d¥u, gi¤y, chiªu, väi v.v... phäi ch¸u thuª.
V« ð¶i Tr¸nh Giang, gi£c giã n±i lên nhß ong, nhà nß¾c phäi chi tiêu nhi«u
mà v¤n ð« s± sách kª toán cho t¾i b¤y gi¶ chßa ðßþc thiªt l§p nên không biªt
ðßþc tình trÕng công kh¯, chúa m¾i cho các Hµ phiên l§p s± sách chi thu
ð°ng niên ð¬ li®u trß¾c v¤n ð« ngân sách hàng nåm.
Chúa Tr¸nh Giang ¤n ð¸nh th¬ l® khai mö, giäm b¾t thuª cho ngß¶i Vi®t
nhßng ðánh thuª n£ng vào Huê ki«u. Dß¾i ð¶i Lê Thu¥n Tông, chúa lÕi
khuyªn khích vi®c in các sách TÑ Thß, Ngû Kinh, sØ ký và các loÕi sách h÷c
do n½i ngß¶i Vi®t ð¬ khöi mua cüa Tàu và chúa còn c¤m không cho Tàu nh§p
cäng sách vào ð¤t Vi®t næa. Riêng v« ði¬m này chúa Tr¸nh Giang ðßþc sØ gia
Pháp r¤t ngþi khen. V¤n ð« khai mö vào th¶i chúa Tr¸nh cûng có nhi«u ði«u
phÑc tÕp ð¯i v¾i ngß¶i Tàu. Trß¾c chúa Tr¸nh Giang, chúa Tr¸nh Cß½ng ðã
phäi ¤n ð¸nh s¯ ngß¶i Tàu sang khai mö · nß¾c ta ch² ðông nh¤t chï ðßþc
t¾i 300 ngß¶i, ch² v×a 200 ngß¶i, ch² ít là 100 b· i ð¬ cho h÷ t§p trung ðông
quá r¤t khó giæ gìn an ninh, tr§t tñ. V§y mà v« sau công nhân Tàu có ch²
ðông t¾i hàng vÕn ngß¶i hay sanh sñ ðánh nhau và qu¤y nhi-u dân chúng
làm tri«u ðình có phen phäi huy ðµng quân ðµi ðánh d©p nhß tr× gi£c v§y75.
Xin lßu ý r¢ng: nhân công khai mö ph¥n nhi«u là nhæng ngß¶i Nùng, Th±
sinh quán · các vùng biên gi¾i Hoa Vi®t (giáp Quäng Ðông và Quäng Tây)
tính tình ngang ngßþc và thß¶ng là nhæng th± phï nên phäi áp døng bi®n
pháp cÑng r¡n trên ðây.
Sau này chúa Tr¸nh Giang phäi sØa ð±i và ðßa ra thêm nhi«u ði«u l® m¾i
v« v¤n ð« khai mö cüa ngß¶i Tàu lúc b¤y gi¶ vçn chßa ±n ð¸nh v« nhi«u
phß½ng di®n. SØ còn chép r¢ng trong vi®c khai mö ngß¶i Tàu thu 10 ph¥n ta
không ðßþc mµt, hÆn h÷ ðã gian l§n, ta không có chuyên viên ð¬ ki¬m soát
chång?
Còn mö cüa chúng ta thì có khá nhi«u · các tïnh Hßng Hóa, Tuyên
Quang, LÕng S½n, Thái Nguyên. TÕi các n½i này có vàng, bÕc, k¨m, ð°ng
v.v... nhßng phß½ng pháp khai mö cüa ngß¶i Tàu b¤y gi¶ cûng chßa ðßþc
chu ðáo l¡m.

TÕi Thái Nguyên hai h÷ Trß½ng, Cát ngß¶i Tân quê · Trào Châu, chuyên ngh« khai mö
ðúc qu£ng ðã có l¥n tø t§p ðßþc t¾i vÕn ngß¶i ð¬ hß· ng Ñng v¾i quân Nghîa Dûng Ði¬n Châu
cüa nhà Thanh sau này theo Tôn Sî Ngh¸ sang xâm chiªm nß¾c ta.
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7- Vi®c Ðúc Ti«n
Ðªn ð¶i Lê Trung Hßng ngß¶i ta còn tiêu ti«n ðúc cüa ð¶i H°ng ÐÑc. Ð¶i
Trung Hßng n¯i tiªp vi®c này cho các tr¤n tñ l§p s· ðúc ti«n l¤y nên nhi«u
vi®c lÕm døng ðã xäy ra.
Nåm Quí D§u (1753), chúa Tr¸nh Doanh mu¯n ch¤m dÑt tình trÕng này ðã
cho bö các s· ðúc ti«n · tÑ tr¤n, chï giæ lÕi hai s· · g¥n kinh thành.
Nåm Bính Thân (1776) ð¶i vua Lê Hi¬n Tông, Tr¸nh chiªm ðßþc Thu§n
Hóa lÕi m· · ðây mµt lò ðúc ti«n, ðúc thêm ba vÕn quan ti«n Cänh Hßng
næa.
Ta còn th¤y ð¶i b¤y gi¶ ðúc cä bÕc lÕng næa. M²i lÕng tr¸ giá 10 ð°ng, m²i
ð°ng ån hai ti«n. BÕc ¤y ch£t ra tiêu cûng ðßþc.

8- Sñ Ðo Lß¶ng
Cho t¾i nåm Giáp Thìn (1664) vi®c ðo lß¶ng · nß¾c ta vçn cÑ 6 hÕp là
mµt thång, có ch² g÷i là thßng. Thßng có l¨ là ð° ðo lß¶ng l¾n nh¤t ð¬ ðong
ngô, khoai, ð§u, ð², và nhö nh¤t là ð¤u. Ð¤u cûng có ð¤u l¾n ð¤u nhö næa
cho t¾i g¥n ðây · các vùng quê mi«n B¡c vçn dùng.
Chúng tôi ng¶ thång là ð° ðo lß¶ng cüa Tàu mang sang t× lâu ch¾ không
phäi cüa ta có t× trß¾c. Theo Vi®t Nam SØ Lßþc trang 314, ông PhÕm Công
TrÑ ð¸nh lÕi, l¤y mµt cái ¯ng g÷i là Hoàng chung quän làm ch×ng. •ng này
ðñng ðßþc 1.200 hµt thóc ðen g÷i là thßþc, r°i cÑ 10 thßþc là mµt hÕp, 10
hÕp làm mµt thång, 10 thång làm mµt ð¤u, 10 ð¤u làm mµt hµc76.
Theo Hoa B¢ng tác giä Quang Trung Nguy-n Hu®, Anh Hùng Dân Tµc thì
thßng là ð½n v¸ ðong lß¶ng ngày xßa: cÑ 10 hþp (hÕp) là mµt thång (thßng),
mµt thßng b¢ng 316 t¤c kh¯i tÑc là 10.354.688 công thång ngày nay.

9- H÷c Chính và Khoa CØ
V« vi®c h÷c vào thª kÖ XVII các tri«u ðình nß¾c ta vçn không có gì thay
ð±i, khoa cØ cûng v§y. Nho h÷c vçn ðßþc tôn sùng, duy vi®c h÷c hành, khoa
cØ b¸ gián ðoÕn ít nhi«u vì nµi tình r¯i ren cüa qu¯c gia t× thßþng bán thª kÖ
thÑ 16. Khi nhà MÕc còn th¸nh (1527) MÕc vçn m· khoa cØ ð¬ tuy¬n døng
nhân tài · Thång Long, còn nhà Lê b¤y gi¶ còn th¤t th¶i chï ðü thì gi¶ lo vi®c
binh nhung mà thôi.

Ð¶i nhà H° tß ði«n phäi ðóng 5 thång thóc; trß¾c ðó nhà Tr¥n chï thu 3 thång, thång hay
thßng cùng theo mµt nghîa. Xin coi Quang Trung Nguy-n Hu®, Anh Hùng Dân Tµc trang 24 -nhæng dòng cu¯i cùng cüa ph¥n chú thích.
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T¾i nåm Canh Thìn (1580), nhà Lê m¾i m· ðßþc khoa thi · Tây Ðô. Cách
thÑc thi cØ còn s½ lßþc và cÑ ba nåm m¾i có mµt kÏ thi Hµi. Ngót mµt thª kÖ
sau (1664) ð¶i vua Huy«n Tông, chúa Tr¸nh TÕc m¾i qui ð¸nh lÕi th¬ thÑc thi
Hµi. Còn th¬ l® thi Hß½ng t¾i nåm M§u Ng÷ (1678) cûng có chïnh ð¯n lÕi. T×
ðó 3 nåm có mµt kÏ thi Hß½ng. Trß¶ng thi ð£t tÕi Thanh Hóa, S½n Nam (Nam
Ð¸nh) S½n Tây, Kinh B¡c, Häi Dß½ng, Thái Nguyên, Hßng Hóa, Tuyên
Quang, LÕng S½n và Yên Quäng.
SØ chép r¢ng: tuy v§y thi Hß½ng còn "h° ð°" l¡m, không nghiêm nhß dß¾i
ð¶i H°ng ÐÑc. Ð¶i Dø Tông niên hi®u Bäo Thái, có l® nµp ti«n Minh Kinh là
ti«n kinh phí cho các quan trß¶ng. Nåm Canh Ng÷ (1750) ð¶i Cänh Hßng,
nhà nß¾c thiªu ti«n, ai nµp ðßþc ba quan g÷i là ti«n thông kinh thì ðßþc thi,
khöi phäi khäo hÕch (!) Sñ ki®n này ðã gây nhi«u vø lµn xµn làm m¤t uy tín
cüa khoa cØ do ðó ngß¶i làm ruµng, kë ði buôn, h÷c hành l² m² cûng nÕp
quy¬n ð¬ thi. Vào ðªn trß¶ng h÷c chen chúc nhau, có kë bö mÕng, nhi«u
ngß¶i còn làm nhæng trò gian l§n nhß thuê ngß¶i gà bài, thí sinh v¾i quan
trß¶ng thông gian, khiªn ngß¶i ta có cäm tß· ng là ði h÷c chþ ch¾ không phäi
là ði thi næa. Chúa Tr¸nh Cß½ng cûng m· cä trß¶ng dÕy võ, ð£t quan giáp thø
trông coi. H÷c sinh thß¶ng là con cháu các quan ðªn h÷c võ kinh, chiªn
lßþc, cÑ mµt tháng mµt l¥n ti¬u t§p, ba tháng mµt l¥n ðÕi t§p. Ngoài ra trß¶ng
h÷c vào c¤p s½ ðÆng thì vçn do nhân dân tñ ðµng m· l¤y kh¡p thành th¸ và
thôn quê do tß nhân, các ông ð° xu¤t thân là các v¸ khoa møc hay các nhà
nho s¯ ph§n h¦m hiu v¾i cØ nghi®p, các quan trí sî hay các ngß¶i không
mu¯n ra làm quan v¾i bän tri«u. V« ph¥n Nhà nß¾c cûng có m· trß¶ng cho
các thanh niên ßu tú ðªn h÷c nhß Qu¯c TØ Giám. Giäng dÕy · ðây là quan
Tª TØu hay Tß Nghi®p, m²i l¥n ti¬u t§p, ba tháng mµt l¥n ðÕi t§p ð¬ bình
lu§n vån th½, thi phú và khäo hÕch nång lñc cüa các nho sinh. Mùa Xuân,
mùa Thu thì t§p vû ngh®, (ðánh côn, ðánh quy«n, b¡n cung, cßÞi ngña, múa
khiên, múa gß½m, giáo, chÕy bµ v.v...). Mùa ðông, mùa HÕ thì t§p võ kinh
(ph¥n lý thuyªt). Ba nåm Nhà nß¾c m· mµt khoa thi võ. Võ sinh phäi bi¬u
di-n các môn k¬ trên r°i vào v¤n ðáp là ð¬ duy®t khäo ph¥n lý thuyªt.
Nåm Canh Thân (1740) chúa Tr¸nh Doanh cho l§p võ miªu th¶ Vû Thành
Vß½ng Khß½ng Thái Công, Tôn Vû TØ v.v... Ðàng sau có miªu th¶ Hßng ÐÕo
vß½ng Tr¥n Qu¯c Tu¤n và có cä miªu th¶ Quan Vân Trß¶ng.
Xuân Thu ðôi l¥n tri«u ðình cØ các quan ra tª l-.

10- Vi®c Chép SØ
Cho t¾i ð¶i Lê Trung Hßng chúng ta m¾i có bµ ÐÕi Vi®t SØ Ký g°m các bµ
chánh sØ làm trong hai tri«u Tr¥n Lê do ông Lê Vån Hßu biên soÕn, bµ ÐÕi
Vi®t SØ Ký Toàn Thß do ông Ngô Sî Liên làm ra thª cho bµ sØ trên m¤t ði, bµ

ÐÕi Vi®t SØ Ký TÕc Biên cüa Phan Phù Tiên phøng m®nh vua Lê Nhân Tông
chép tiªp vào bµ ÐÕi Vi®t SØ Ký nay cûng không còn.
Ðªn ð¶i vua Lê Tß½ng Dñc, ông Vû QuÏnh ðßþc l®nh soÕn ra cu¯n ÐÕi
Vi®t Thông Giám Thông Khäo xong vào nåm 1511 cûng nhß bµ Toàn Thß cüa
Ngô Sî Liên chép t× ð¶i H°ng Bàng ðªn ð¥u nåm ÐÕi Ð¸nh cüa Lê Thái T±
(1428).
Nåm 1665 ông PhÕm Công TrÑ soÕn bµ ÐÕi Vi®t SØ Ký Bän KÖ Tøc Biên là
mµt công trình không riêng cüa ông (ph¥n sáng tác cüa ông PhÕm Công TrÑ t×
Lê Trang Tông ðªn hªt ð¶i Lê Th¥n Tông (1662)) sau chúa Tr¸nh TÕc sai ông
và nhi«u ngß¶i khác sØa và xét lÕi.
Ðªn nåm Bính Thìn (1676) vua Hy Tôn sai H° Sî Dß½ng xét lÕi bµ qu¯c sØ,
chÆng bao lâu h÷ H° m¤t ðªn Lê Hy và Nguy-n Quí ÐÑc chép n¯i t× ð¶i vua
Huy«n Tông ðªn vua Gia Tông g÷i là Qu¯c SØ Thñc Løc.
Nåm „t V¸ (1775) ð¶i Cänh Hßng, chúa Tr¸nh Sâm sai các ông Nguy-n
Hoàn, Lê Quí Ðôn, Ngô Th¶i Sî, Nguy-n Du chép thêm t× Hy Tông ðªn Ý
Tông g÷i là Qu¯c SØ Tân Biên.

Ph¥n 3 - Chß½ng 16
Nhæng Vø Phiªn LoÕn Dß¾i Ð¶i Chúa Tr¸nh
- LoÕn dân quê mi«n B¡c
- LoÕn quí tµc nhà H§u Lê
1- T× Vø LoÕn Nguy-n Tuy¬n, Nguy-n C× Ðªn Vø Hæu C¥u
T× 1527 ðªn 1638, ta không th¤y sØ chép có vø phiªn loÕn nào ðã xäy ra
t× MÕc kh· i nghi®p ðªn ð¶i vua Lê Th¥n Tông.
Nhßng ðªn ð¶i chúa Uy Nam Vß½ng Tr¸nh Giang thì nhi«u vi®c gi£c dã
liên tiªp bùng n± · nhi«u n½i trong nß¾c. Lý do là Tr¸nh Giang th¤t chánh ðã
giªt vua lÕi còn tàn sát các ðÕi th¥n nhß Nguy-n Công Hãng, Lê Anh Tu¤n
v.v... và ån ch½i xa xï, dâm ðãng khiªn công quÛ thiªu høt, sßu thuª n£ng n«.
— các tr¤n b¤y gi¶ có Nguy-n Tuy¬n, Nguy-n C× n±i lên tÕi làng Ninh Xá,
huy®n Ðß¶ng An (Häi Dß½ng); Hoàng Công Ch¤t, Võ Ðình Dung · ð¤t S½n
Nam; · S½n Tây có Nguy-n Danh Phß½ng, Nguy-n Diên, Tª, B°ng; tÕi vùng
duyên häi (B¡c Vi®t) có Nguy-n Hæu C¥u, và · Thanh Ngh® có sñ hoÕt ðµng
cüa Lê Duy M§t (· Thång Long chÕy vào).
Ðây là nhæng t± chÑc phiªn loÕn l¾n, còn các ðám cß¾p hay gi£c cö thì
nhi«u không k¬ xiªt. Các t± chÑc phiªn loÕn l¾n ð«u tuyên b¯ "Phù Lê di®t
Tr¸nh". Toán ðông có t¾i hàng vÕn ngß¶i theo, toán nhö cûng t¾i hàng ngàn ði
cß¾p phá thành th¸, thôn quê, quan quân ð¸a phß½ng d©p không n±i77.
Tình thª trong nß¾c r¯i ren nhß v§y mà Tr¸nh Giang vçn cÑ dâm d§t vô ðµ,
ðào h¥m làm nhà · ðß¾i ð¤t ð¬ tránh s¤m sét, chính sñ giao cho các hoÕn
quan là b÷n Hoàng Công Thø tha h° làm các ði«u x¢ng b§y, nhân dân ta thán
khôn xiªt.
Th¤y thª nguy, mµt s¯ ðÕi th¥n cüa phü Liêu là Nguy-n Quí Cänh, Nguy-n
Công Thái, Võ Công Tª h÷p nhau gây cuµc ðäo chính, tru¤t ðßþc Tr¸nh Giang
r°i tôn em chúa là Tr¸nh Doanh lên thay. Sau khi nµi tình phü Liêu ðã ±n
ð¸nh, mµt s¯ tß¾ng lãnh có tài tr¸ loÕn ðßþc cØ ði ðánh d©p. Ðó là các ông
Có ði«u ðáng chú ý là dân n±i loÕn ð¶i Lê-MÕc ði ðánh phá các n½i chï có ít giáo, mác,
g§y gµc và vác cä c¥y b×a ði chiªn ð¤u. Giáo sß J. Chesneaus ví các vø loÕn này gi¯ng phong
trào Vendée ðã ghi trong l¸ch sØ nß¾c Pháp nåm 1793.
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Hoàng Nghîa Bá, Hoàng Ngû Phúc, PhÕm Ðình Tr÷ng, Nguy-n Phan, Bùi Thª
ÐÕt. Chúa Tr¸nh Doanh và Tr¸nh Sâm thân làm T±ng chï huy ðoàn quân bình
ð¸nh ð¶i b¤y gi¶. Thª quân phiªn loÕn ðang lên r¤t mÕnh.
Vø kh· i loÕn xäy ra vào nåm KÖ Mùi (1739) tÕi Häi Dß½ng sau lan tràn ra
vùng T× S½n, Nam Sách và H°ng Châu (ba tïnh B¡c Ninh, Häi Dß½ng, Hßng
Yên), lînh tø là Nguy-n C×, Nguy-n Tuy¬n, Vû Trác Oanh và Nguy-n Diên.
C× chiªm ð¤t Ð² Lâm thuµc Gia Phúc.
Tuy¬n giæ Phao S½n thuµc Chí Linh (Häi Dß½ng) cûng xây thành ð¡p lûy
và liên lÕc v¾i nhau ch¯ng quân tri«u. Binh lính cüa h÷ có t¾i m¤y vÕn ngß¶i,
quan quân ðánh không n±i, nhi«u ngß¶i b¸ b¡t, b¸ giªt.
Nåm Canh Thân (1730) b÷n Vû Ðình Dung, Ðoàn Danh Ch¤n, Tú Cao ·
làng Nhân Già thuµc tr¤n S½n Nam, cûng ùa theo phong trào, hþp dân chúng
giªt ðßþc quan Ð¯c Lînh là Hoàng Kim Qua, thª lñc r¤t mÕnh.
Nåm Tân SØu (1741) lñc lßþng cüa b÷n Nguy-n Tuy¬n, Nguy-n C× yªu
d¥n. Quan Th¯ng Lînh Häi Dß½ng là Hoàng Nghîa Bá phá ðßþc ð°n Phao
S½n. Tuy¬n bö chÕy r°i chªt. Vû Trác Oánh bi®t tích, còn C× chÕy ngßþc lên
LÕng S½n ðßþc ít tháng lÕi quay xu¯ng Ðông Tri«u nhßng cÕn lß½ng thñc phäi
rút vào Ng÷a Vân s½n r°i b¸ quan Hi®p Ð°ng PhÕm Ðình Tr÷ng b¡t ðßþc
ðóng cûi ðem v« Kinh tr¸ tµi.
Nhßng ki®t hi®t nh¤t trong ðám lînh tø loÕn quân ð¶i b¤y gi¶ có Nguy-n
Hæu C¥u cûng ngß¶i tïnh Häi Dß½ng trß¾c có theo Nguy-n C× làm tùy tß¾ng
ðßþc m®nh danh là Qu§n He.
C¥u có sÑc khoë h½n ngß¶i, l¡m mßu c½, ðäm lßþc, xu¤t quÖ nh§p th¥n.
Nhi«u khi b¸ bao vây nhi«u vòng, chï mµt mình mµt ngña C¥u phá n±i trùng
vi. Binh ðµi tan rã, chï m¤y hôm sau C¥u lÕi kêu g÷i ðßþc hàng vÕn ngß¶i
theo r¤t d- dàng. Nguyên do C¥u không làm loÕn vì mình nên cß¾p ðßþc
thóc gÕo, cüa cäi bao nhiêu ðem chia hªt cho dân nghèo, nh¶ v§y quân cüa
C¥u ði ðªn ðâu cûng ðßþc dân üng hµ, quân lß½ng mu¯n l¤y bao nhiêu cûng
có. Nói cho phäi C¥u cûng thuµc loÕi thäo dã anh hùng, có hoài bão phù
nguy cÑu kh± nhß ai.
Ð¯i thü cüa Hæu C¥u là ðám vua chúa møc nát, tham quan nhûng lÕi, các
gian thß½ng, các nhà tr÷c phú, các cß¶ng hào ác bá.
Khi chü tß¾ng Nguy-n C× b¸ b¡t, C¥u mang dß ðäng v« Vân Ð°n, giæ núi
Ð° S½n, mµt th¶i vô cùng oanh li®t, n±i tiªng là hùm thiêng vùng duyên häi.
Nåm Quí Hþi (1743) C¥u giªt ðßþc Thüy ÐÕo Ð¯c Binh là Tr¸nh Bäng, tñ
xßng là Ðông ÐÕo Th¯ng Qu¯c Bäo Dân, ÐÕi Tß¾ng Quân.

V¾i hai chæ "Bäo dân", Hæu C¥u ðã nêu cao chính nghîa cüa cuµc chiªn
ð¤u và thü ðoÕn quÖ quy®t khôn lß¶ng cüa Hæu C¥u, ðã t×ng làm binh tß¾ng
cüa Tri«u ðình nhi«u phen th¤t ðiên b¤t ðäo, riêng có PhÕm Ðình Tr÷ng m¾i
ðü tài ð¯i ch÷i v¾i C¥u.
Ðßþc cØ ði ðánh Hæu C¥u trß¾c tiên b¤y gi¶ là Hoàng Ngû Phúc, mµt ðÕi
tß¾ng cüa chúa Tr¸nh. Quân tri«u vây quân phiªn loÕn · núi Ð° S½n. Hæu
C¥u phá ðßþc chÕy v« Kinh B¡c (B¡c Ninh). TÕi ðây quan Tr¤n Thü Tr¥n Ðình
C¥m và quan Ð¯c Ð°n Võ Phß½ng Ð« ch¯ng không n±i bö cä ¤n tín thoát
thân.
Kinh B¡c m¤t, Th¸ C¥u cûng b¸ hÕ, tin này ch¤n ðµng ðªn Thång Long.
Hoàng Ngû Phúc và Trß½ng Khuông quay binh tr· lÕi thâu ðßþc Kinh B¡c
nhßng thª quân cüa Hæu C¥u ðang mÕnh. Trß½ng Khuông ch¯ng không n±i ·
làng Ng÷c Lâm (huy®n Yên Dûng, tïnh B¡c Giang), th¯ng lînh Ðinh Vån Giai
cûng bÕi · Xß½ng Giang (cûng thuµc B¡c Giang), nh¶ v§y loÕn quân lÕi tr·
v« phong töa Th¸ C¥u. Chiªn trß¶ng l¥n này là Xß½ng Giang. Chúa Tr¸nh
Doanh cØ PhÕm Ðình Tr÷ng ðªn hþp sÑc v¾i Hoàng Ngû Phúc. Hæu C¥u
thua tr§n m¤t mµt tùy tß¾ng là Thông và nhi«u quân nhu, chiªn mã. Ðªn nåm
Bính D¥n (1749) ngôi sao cüa Hæu C¥u b¡t ð¥u lu m¶ nên C¥u cho ngß¶i
ng¥m mang vàng v« ðút lót cho Ð² Thª Giai và quan Nµi giám là Nguy-n
Phß½ng Ðînh ð¬ hàng. Chúa Tr¸nh Doanh b¢ng lòng phong cho C¥u làm
Hß¾ng Nghîa H¥u, cØ quan Thiêm Tri là Nguy-n Phi Säng ðem Dø ra cho
PhÕm Ðình Tr÷ng bäo bãi binh.
Tr÷ng v¾i C¥u có cái thù không ðµi tr¶i chung vì C¥u ðã ðào mä m© Tr÷ng
ð± xu¯ng sông nên Tr÷ng cß½ng quyªt theo ðu±i C¥u ðªn cùng.
Tr÷ng trä l¶i Nguy-n Phi Säng: "Kë làm tß¾ng · ngoài biên m¾i hi¬u sñ thª
cüa biên cß½ng, m®nh vua có khi không th¬ theo ðßþc. Ông ðßþc l®nh vua
thì cÑ ði g÷i gi£c v« hàng, còn tôi có ph§n sñ ðánh gi£c, tôi cÑ ðánh".
Nói r°i Tr÷ng c¤t quân ði ngay, hång hái h½n bao gi¶ hªt. B÷n Ð² Thª Giai
th¤y Tr÷ng không tuân l®nh chúa gi§n l¡m nhân có vi®c Tr÷ng cho ngß¶i
tuy¬n mµ tân binh · các huy®n TÑ KÏ, Thanh Hóa. Vînh LÕi và Thßþng H°ng
ð£t làm 4 c½, giao cho hai thü hÕ cai quän li«n dèm pha v¾i Chúa. Chúa
không nghe vì tin sñ trung thành cüa Tr÷ng, nên gØi Tr÷ng mµt bài th½ ð¬
Tr÷ng yên lòng.
Th¤y kª hoÕch cüa mình không thành, Hæu C¥u ðành tiªp tøc chiªn ð¤u t×
mi«n Ðông qua mi«n Nam. Mµt hôm Hæu C¥u b¸ ðu±i ðªn C¦m Giang (Häi
Dß½ng) ðem quân lén v« ðánh úp Thång Long nhân lúc b¤t ng¶.
Quân C¥u t¾i bªn B° Ð« thì tr¶i h×ng sáng. Tr¸nh Doanh ðem quân ra bªn
Nam Tân ch¯ng thì quân cüa PhÕm Ðình Tr÷ng cûng v« k¸p. Quân C¥u b¸ hai
phía ðánh d°n lÕi, thua chÕy. T× khi th¤t tr§n · B° Ð«, quân lñc cüa Hæu

C¥u suy giäm nhi«u. C¥u phäi kªt hþp v¾i ðäng Hoàng Công Ch¤t ði cß¾p
phá vùng Th¥n Khê, Thanh Quan.
PhÕm Ðình Tr÷ng và Hoàng Ngû Phúc ðu±i theo, Ch¤t chÕy vào Thanh
Hóa, C¥u vào Ngh® An. TÕi ðây C¥u lÕi nh§p v¾i mµt lînh tø khác là Diên ·
Hß½ng Lãm (huy®n Nam Ðß¶ng, nay là Nam Ðàn) vçn b¸ quan quân theo ráo
riªt ðªn Hoàng Mai thì C¥u hªt th¶i (Hoàng Mai thuµc Thanh Hóa), b¸ b¡t
ðóng giäi v« nµp cho chúa Tr¸nh (vào nåm Cänh Hßng thÑ 12).

Vø LoÕn Nguy-n Danh Phß½ng
Phß½ng cûng xu¤t ð¥u lµ di®n cùng th¶i Hæu C¥u nghîa là vào nåm 1740,
b¡t ð¥u vào làm ðàn em cüa hai loÕn tß¾ng ð¶i b¤y gi¶ là Tª và B±ng · S½n
Tây. Tª và B±ng không may b¸ Võ Tá Lý, lînh chÑc Chinh Tây ðÕi tß¾ng quân,
b¡t ðßþc · huy®n An LÕc thuµc phü Vînh Tß¶ng (Vînh Yên).
Danh Phß½ng mang dß ðäng v« Tam Ðäo (tïnh Vînh Yên) t± chÑc lÕi hàng
ngû, træ lß½ng và tuy¬n mµ thêm ngß¶i, m£t khác danh Phß½ng cho ngß¶i
ðªn ði«u ðình v¾i các quan ð¬ ra hàng. Trong giai ðoÕn này nhi«u tïnh Ðông
Nam ðang b¸ r¯i ren vì nhæng cuµc ðánh phá cüa Nguy-n Hæu C¥u và Hoàng
Công Ch¤t nên tri«u ðình tán thành ngay ð« ngh¸ cüa Danh Phß½ng ð¬ ðßþc
ränh tay · ð¸a phß½ng này. Nhßng thñc ra, Danh Phß½ng chï trá hàng ð¬ có
thì gi¶ sØa soÕn thêm quân lß½ng mà thôi và ð¬ nghiên cÑu thñc lñc cüa quan
quân. Sau ðó, Danh Phß½ng cûng hoÕt ðµng chÆng kém gì Hæu C¥u và tr·
thành m¯i lo cho Tri«u ðình tÕi vùng tam giác Vînh Yên, S½n Tây, Vi®t Trì.
Nåm Giáp Tí (1744), Phß½ng có t¾i h½n mµt vÕn quân, hÕ ð°n tÕi Vi®t Trì
cß¾p phá BÕch HÕc là mµt huy®n bên kia sông, ch¯ng nhau v¾i S½n Tây là
Vån Ðinh ºc. Danh Phß½ng b¸ vây nhßng lÕi thoát ðßþc sang làng Thanh
Linh, (huy®n Bình Xuyên, tïnh Vînh Yên).
Ð¸a phß½ng này v×a có r×ng núi v×a có ð°ng b¢ng, ðü thª tiªn thoái và r¤t
lþi v« chiªn lßþc, Danh Phß½ng ðóng ðÕi bän doanh · trên núi Ng÷c Bµi
(giáp huy®n Bình Xuyên và Tam Dß½ng) l§p thêm hai ð°n, mµt · Hß½ng
Canh g÷i là Trung ð°n, mµt · ºc Ký (?) tñ xßng là Thu§n Thiên Khäi V§n ÐÕi
Nhân.
Danh Phß½ng dñng cung ði®n, ð£t quan chÑc, ðánh thuª má lên t¾i tïnh
Tuyên Quang, thanh thª mµt th¶i vang d§y kh¡p vùng Trung du ð¤t B¡c luôn
10 nåm ròng (Phß½ng còn có mµt tøc danh næa là Qu§n Hëo). Trß¾c cái t¥m
quan tr÷ng cüa vø loÕn này, chúa Tr¸nh Doanh phäi thân mang ðÕi quân ði
ðánh. Nåm Canh Ng÷ (1750), quân cüa chúa tiªn theo ðß¶ng Thái Nguyên
phá ðßþc ngoÕi ð°n cüa Phß½ng (ºc Ký) r°i t¤n công vào Trung ð°n (Hß½ng
Canh). LoÕn quân b¡n nhß mßa ð¬ cän tr· quân tri«u, Chúa Tr¸nh gi§n l¡m,

rút gß½m trao cho Nguy-n Phan là mµt tß¾ng chï huy bên cÕnh: "Phäi phá
cho ðßþc ð°n này nªu không s¨ chiªu theo quân lu§t tr¸ tµi".
Nguy-n Phan c±i chiªn bào, xu¯ng ngña ði bµ l¤y l¶i khäng khái khích
ðµng binh sî và xông vào tr§n. Binh sî cäm ðµng ùa theo hªt r¤t là hång hái.
Tr§n ðánh tr· nên vô cùng mãnh li®t, chÆng m¤y lúc ð°n Hß½ng Canh b¸ hÕ.
Danh Phß½ng lui vào h§u tuyªn giæ Ng÷c Bµi. Tr¸nh Doanh, và Nguy-n
Phan bö quân tiªn theo, thª quân tri«u mÕnh nhß nß¾c lû, quân cüa Danh
Phß½ng ch¯ng không n±i, bö chÕy. Danh Phß½ng chÕy ðªn núi Ðµc Tôn, làng
Tînh Luy®n, huy®n L§p ThÕch (Vînh Yên) thì b¸ b¡t. Tr¸nh Doanh ðem quân
tr· v« Thång Long, t¾i nØa ðß¶ng (làng Xuân Hy, Huy®n Kim Anh, Tïnh Phúc
Yên) g£p quân cüa PhÕm Ðình Tr÷ng giäi Hæu C¥u t¾i.
Chúa m· ti®c khao quân · ðây. Trß¾c khi b¸ ðßa v« Kinh ð¬ ch¸u tØ hình,
Phß½ng phäi dâng rßþu, C¥u phäi th±i kèn cho yªn ti®c cüa binh tß¾ng tri«u
ðình thêm ph¥n vui vë.
Th§t là:
"Hùm thiêng khi ðã sa c½ cûng hèn".

Vø LoÕn Hoàng Công Ch¤t
H÷ Hoàng n±i lên cùng mµt th¶i v¾i các lînh tø phiªn loÕn là Nguy-n Hæu
C¥u, Nguy-n Danh Phß½ng, Nguy-n Tuy¬n, Nguy-n C×, và chiªn ð¤u ðßþc
lâu dài h½n các bÕn ð°ng hµi, ð°ng thuy«n. Hoàng kh· i sñ t× th¶i chúa Tr¸nh
Giang ðóng vai chúa t¬ mi«n B¡c tÑc là t× nåm 1740 ðªn nåm KÖ SØu (1769)
m¾i hªt. Trß¶ng hoÕt ðµng bu±i ð¥u cüa h÷ Hoàng là ð¤t S½n Nam, tung
hành t× phü Khoái Châu sang ðªn Xuân Trß¶ng (Hßng Yên và Nam Ð¸nh),
Nåm „t SØu (1745), quân ðµi cüa Hoàng cûng r¤t mÕnh, phá ðßþc lñc lßþng
cüa Tr¤n thü S½n Nam là Hoàng Công KÏ, giªt ðßþc viên tß¾ng này. Binh sî
cüa chúa Tr¸nh cûng phäi huy ðµng r¤t nhi«u và do các tß¾ng lînh có nhi«u
thành tích ði«u khi¬n ðánh d©p r¤t nh÷c nh¢n và mãi cûng không di®t ðßþc
hÆn.
Ch¤t lßu ðµng qua nhi«u n½i, hþp v¾i mµt lînh tø khác là Thành khi thì
cß¾p phá Thanh Hóa, khi thì ra Hßng Hóa. Nåm Tân T¸ (1760), Thành b¸ b¡t.
Ch¤t yªu thª chÕy lên ðóng tÕi ðµng MÕnh Thiên (B¡c Hßng Hóa) mßþn thª
r×ng núi, tr¤n giæ g¥n ðó (có l¨ là Ð°n Vàng, Yên L§p, C¦m Khê, thuµc tïnh
Phú Th÷ ngày nay). V¸ trí chiªn lßþc vùng n¥y r¤t thu§n lþi vì Hßng Hóa n¢m
bên cÕnh sông Thao, g¥n hai ðß¶ng thüy bµ, khi mÕnh thì tiªn xu¯ng ðßþc
Vi®t Trì sát vùng Thßþng du ho£c xu¯ng Hòa Bình vào Thanh Hóa. Khi yªu
thì chÕy ngßþc lên Yên Báy hay qua Tuyên Quang là vùng núi xÑ B¡c. Có h°i
quân cüa Hoàng cûng ðông t¾i hàng vÕn ngß¶i.

Mãi t¾i nåm KÖ SØu (1769), Th¯ng lînh ðÕi ðoàn Nguy-n Thøc ðßþc l®nh
chúa Tr¸nh Sâm mang ðÕi quân t× S½n Tây ðánh vào ðÕi bän doanh (MÕnh
Thiên) cüa Hoàng r¤t ráo riªt, nhßng quân tri«u vào t¾i n½i, Hoàng ðã b¸ b®nh
mà chªt. Con Hoàng là Hoàng Công Toän kháng cñ không n±i, chÕy ngßþc
lên Vân Nam bi®t tích, t× b¤y gi¶ còn dß ðäng cüa Hoàng cûng tan rã hªt.

2- LoÕn Quí Tµc Nhà H§u Lê
Dñ vào cuµc phiªn ðµng chung nåm M§u Ng÷ (1738), có các Hoàng thân
Lê Duy M§t, Lê Duy Quí, Lê Duy Trúc (Lê Duy Quí và Lê Duy M§t là con vua
Lê Dø Tông. Lê Duy Trúc là con vua Lê Hy Tông). Ba ngß¶i này âm mßu giªt
h÷ Tr¸nh nhßng chÆng may công vi®c không thành, phäi bö chÕy vào Thanh
Hóa. Sau Duy Quí và Duy Trúc phäi b¸nh chªt.
SØ gia C.B. Maybon nói khi cuµc ðäo chính này b¸ bÕi lµ, Trúc và Quí b¸
h÷ Tr¸nh b¡t ðßþc và giªt chªt. Riêng Lê Duy M§t chÕy thoát vào Thanh Hóa
v¾i mµt s¯ ðông ð°ng ðäng.
Duy M§t chÕy vào Thanh Hóa. TÕi ðây ðã có nhæng tr§n ðánh k¸ch li®t vào
nhæng tháng ð¥u nåm Canh Thân (1740), Lê Duy M§t có b¡t ðßþc mµt tß¾ng
cüa Tr¸nh là PhÕm Công Thª. Duy M§t höi: "Ông là ngß¶i khoa giáp sao lÕi
theo quân ngh¸ch (chï h÷ Tr¸nh)?" Công Thª cß¶i ðáp: "Lâu nay danh ph§n
không rõ thì làm sao phân ðßþc thu§n ngh¸ch!" Nói xong, Công Thª vß½n c±
ch¸u chém. Xem câu trä l¶i cüa Công Thª là mµt trí thÑc thØ th¶i thì ðü rõ B¡c
hà ðã quá ngán cä vua lçn chúa, danh nghîa cüa tri«u ðình ðã b¸ nhân dân
coi rë; t× ngß¶i bình dân ðªn kë trí thÑc chï biªt mÕnh ðâu âu ð¤y và mÕnh ai
ngß¶i ¤y làm, l¨ thu§n ngh¸ch m¶ t¯i nhß ðêm ba mß½i tháng chÕp.
Nåm ¤y, quân ðµi cüa Duy M§t vùng vçy t× ð¤t Thanh ra Hßng Hóa, lÕi
ðßþc sñ cµng tác cüa mµt nhóm loÕn quân do tên Tß½ng chï huy giæ ð°n
Ng÷c Lâu (thuµc huy®n ThÕch Thành) sau ð°n này b¸ hÕ, Tß½ng tØ tr§n. Duy
M§t không c¥m cñ n±i · vùng Thanh phäi rút vào Ngh® An r°i sang Tr¤n
Ninh, chiªm ðóng núi Trình Quang sØa hào, ð¡p lûy làm kª c¯ thü. Cûng có
nhi«u khi quân cüa Lê Duy M§t kéo ra ðánh phá ngoài S½n Nam78 khiªn Tr¸nh
cûng không yên tâm. Nåm 1753, Tr¸nh Doanh có cho ngß¶i vào Thu§n Hóa
yêu c¥u Võ vß½ng cho quân Tr¸nh qua ðß¶ng Cam Lµ vào ðánh Lê Duy M§t.
Võ vß½ng không ch¸u (có ý ng¶ quân Tr¸nh lþi døng ð¬ ðánh quân mình
chång?). Nhi«u l¥n quân Tr¸nh cûng b¡t ðßþc quan tß¾ng cüa Duy M§t,
nhßng vçn không n¡m ðßþc ông Hoàng th¤t thª này, và tuy Duy M§t không

S½n Nam chia ra hai khu: S½n Nam hÕ và S½n Nam thßþng. Các tïnh mi«n Nam Trung
Châu B¡c Vi®t g°m Nam Ð¸nh, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình v.v... là S½n Nam hÕ. S½n Nam
thßþng g°m các tïnh mi«n Trung du. Kinh ðô Thång Long ðóng · giæa.
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mÕnh l¡m ð¯i v¾i th¶i cuµc nhßng vçn nhß cái d¢m trong xß½ng tüy cüa h÷
Tr¸nh.
V« ph¥n Duy M§t nåm Giáp Tý (1764), cûng có cØ ngß¶i t¾i g£p Vû Vß½ng
yêu c¥u giúp ðÞ. Vû Vß½ng cûng không khÑng ch¸u vì th¤y c¥n phäi giæ thái
ðµ trung l§p cho khöi gây h¤n v¾i chính quy«n mi«n B¡c.
Nåm Ðinh Hþi (1767), Tr¸nh Doanh qua ð¶i, Thª tØ Tr¸nh Sâm lên thay
thª. Duy M§t th¤y quân lñc cüa mình ðã khá, nhân c½ hµi B¡c hà ð±i chü,
li«n B¡c tiªn ðánh vào ð¤t Hß½ng S½n và Thanh Chß½ng, th¤y không lþi lÕi
rút v« Tr¤n Ninh. Tr¸nh Sâm cho ngß¶i ðem thß vào dø nhßng không ðßþc
nên m¾i quyªt tâm ðánh Duy M§t cho kÏ ðßþc. Nåm KÖ SØu (1769), ba ðÕi
tß¾ng cüa Tr¸nh là Bùi Thª ÐÕt làm th¯ng lînh ð¤t Ngh® An, Nguy-n Phan
làm Chính ð¯c lînh ð¤t Thanh Hóa, Hoàng Ðình Thª làm Ð¯c binh ð¤t Hßng
Hóa, ðßþc c¤t ba ðÕo quân vào ðánh Duy M§t.
Bùi Thª ÐÕt và Nguy-n Phan cho quân phong töa núi Trình Quang. Duy
M§t th¤y thª cô không ðü sÑc cñ ð¸ch li«n c¯ thü, nhßng con r¬ cüa Duy M§t
làm phän m· cØa lûy quân Tr¸nh vào. Duy M§t biªt không thoát chªt li«n
cùng vþ con ðÑng lên mµt ð¯ng thu¯c n± tñ ð¯t mà chªt.

Ph¥n 3 - Chß½ng 17
B- Các HoÕt Ðµng Cüa Chúa Nguy-n
- Thuª khoá
- Binh chª
- Quan chª
- Ngân quÛ cüa Nam Hà
- Các ð¸a hÕt hành chính
- Vi®c c¥u phong v¾i Tàu
- Chiªm ð¤t cüa Chiêm Thành
Nhìn vào các t± chÑc cüa Nam Hà k¬ t× sau cuµc bãi chiªn mµt tråm nåm,
ta th¤y mµt sñ phát tri¬n mÕnh m¨ rõ r®t.
Cß½ng gi¾i cüa Nam Hà m²i ngày tiªn sâu vào xÑ Chàm, r°i b¸ Chàm l¤n
hªt thì bóng ngß¶i Vi®t di dân lÕi thoáng trong các vùng Thüy Chân LÕp.
Cuµc Nam tiªn ðßþc ðà và nªu không b¸ v¤p váp là nh¶ · ch² con cháu Chª
B°ng Nga m²i ngày thêm suy nhßþc mà tri«u ðình Chân LÕp cûng luôn luôn
løc ðøc h°i cu¯i thª kÖ XVII. Ðßþc thø hß· ng cä mµt n«n vån minh cû cüa
mi«n B¡c sáng ng¶i qua các t± chÑc, các quy mô l§p qu¯c vô cùng t¯t ð©p
dß¾i ð¶i H°ng ÐÑc, nên con cháu Nguy-n Hoàng b¡t ð¥u r§p theo ðúng
khuôn mçu cüa mi«n B¡c trong các vi®c cai tr¸, ð£t thuª, khai kh¦n, h÷c
hành, thi cØ, nhßng nhi«u khi Nam Hà cûng phäi ð¯i phó v¾i nhæng nhu c¥u
m¾i, khác hÆn v¾i B¡c hà.

1- Thuª Khóa
V« vi®c l§p s± thuª, ð¸nh các ngÕch thuª, nåm 1632, Sãi Vß½ng ðã áp døng
phß½ng pháp B¡c hà (cüa Lê Thánh Tông - 1465) cho ðªn bây gi¶ còn ðßþc
thi hành · mi«n B¡c, nghîa là cÑ m²i sáu nåm lÕi có mµt cuµc ki¬m tra l¾n,
ba nåm có mµt cuµc ki¬m tra nhö. Dân chúng thì chia ra làm 8 hÕng (B¡c chï
có 6 hÕng).

Ð¬ ðánh thuª ruµng cho sát v¾i thñc tª thì sau vø g£t chính (vø mùa) quan
ðªn t×ng ð¸a phß½ng khám r°i m¾i ð¸nh hÕng ruµng nào m¾i phäi nµp bao
nhiêu thuª.
Thuª hoa màu cån cÑ vào di®n tích cüa ði«n th± và nhæng thÑ màu mÞ
nào (ngô khoai, ð§u, v.v...) ðã ðßþc tr°ng tr÷t, cùng v¾i giá tr¸ cüa ruµng ð¤t
næa.
Thuª nµp b¢ng thñc ch¤t (tÑc là thóc gÕo hay ngô khoai v.v..) ho£c b¢ng
ti«n bÕc.
Ð¶i chúa Hi«n ð£t ra mµt Ty Khuyªn Nông ð¬ giäi quyªt v¤n ð« kh¦n
hoang và cûng ð¬ phân hÕng các ð¤t ruµng ðã c¥y c¤y, tr°ng tr÷t.
Nhi«u dinh ði«n hay ð°n ði«n (do quân nhân kh¦n trßng) có t× thª kÖ thÑ
XV do các vua chúa mi«n B¡c chiªm ðßþc cüa Chàm nay n¢m trong khu vñc
cüa h÷ Nguy-n ðßþc ðem c¤p phát cho các quan lÕi có công lao nhi«u nh¤t
ð¬ làm thñc ¤p.
Ngoài vi®c ði«n th± chia ra làm ba hÕng, chúa Nguy-n còn l§p ra mµt thÑ
g÷i là thu ði«n và khô th± nghîa là loÕi ruµng ð¤t x¤u nh¤t. LoÕi ði«n th± này
ðßþc ð£t ra ð¬ có ph¥n công bình h½n vì li®t vào ð® tam ðÆng ði«n vçn là
ði«u oan u±ng cho dân.
Công ði«n thì c¤p cho dân cày c¤y ð¬ nµp thuª, còn tß ði«n là ruµng kh¦n
hoang ðßþc cho làm cüa tß.
Thuª Ðinh -- Chúa Sãi l§p ra 8 hÕng thuª ðinh ðánh vào cho dân chúng và
ngoÕi ki«u g÷i là thuª tÖ l® nµp b¢ng ti«n. Giá bi¬u k¬ t× hai quan ðªn nåm
ti«n. Ngoài ra còn nhi«u thuª linh tinh khác nhß thuª gia súc, thuª cúng gi²,
thuª chuy¬n v§n thóc lúa (¡t hÆn các quan thâu tÕi ch² r°i täi v« kho, ðáng l¨
dân phäi mang ðªn nµp tÕi các tïnh chång ?)
Thuª mö và thß½ng chính -- TÕi Thu§n Hóa và Quäng Nam có mö vàng,
Quäng Ngãi có mö bÕc, B¯ Chính có mö s¡t.Vi®c khai kh¦n các mö này ðã
ðem lÕi cho chúa mµt s¯ thuª l¾n.
Tàu bè ngoÕi qu¯c qua lÕi · các cØa b¬ phäi ch¸u thuª nh§p cäng và xu¤t
cäng. Tï dø tàu · Thßþng Häi và Quäng Ðông t¾i phäi nµp 3.000 quan, lúc
tr· ra phäi nµp 1/10. Tàu · Ma Cao (cüa B° Ðào Nha) và Nh§t Bän nµp
4.000 quan, v« 400 quan. Tàu Tiêm La · Lã T¯ng ðªn có l¨ mua bán kém
h½n nên chï phäi nµp 2.000 quan và 200 quan. Tàu các nß¾c Tây phß½ng
phäi nµp g¤p ðôi tàu Ma Cao và Nh§t Bän (8,000 quan và 800 quan). S¯ thuª
này chia ra làm 10 thành, nµp kho 6 thành, còn bao nhiêu cho các quan lÕi
và binh lính cüa ty Thß½ng Chính.

2- Ngân QuÛ Cüa Nam Hà
Nåm Quý D§u (1753), ð¶i Vû Vß½ng, ngân quÛ ðßþc ki¬m ði¬m ð¬ xét
vi®c chi thu thì th¤y có nåm ðßþc h½n 338.100 quan ti«n mà chi ra lÕi nhi«u
h½n (364.400 quan). Có nåm thu trên 423.300 quan, phát ra 369.400 quan.
Vàng thu ðßþc 830 lÕng - BÕc thu ðßþc 240 lÕng, có nåm thu ðßþc 390 lÕng,
ðó là v« giáp ngân còn dung ngân thì ðßþc 2.400 lÕng, có nåm chï ðßþc
1.800 lÕng; thÑ kª ngân có nåm ðßþc 10.100 ð°ng, có khi ít h½n ðßþc 400
ð°ng, lÕi có nåm chÆng ðßþc ð°ng nào.

3- Binh Chª
Binh có hai loÕi ð¥u, cûng nhß ngoài B¡c ðßþc g÷i ði quân d¸ch; nhæng
trai tráng khöe mÕnh thì sung thÆng vào quân ngû và mµt s¯ ðßþc g÷i d¥n có
tính cách tr× b¸. Vi®c binh b¸ ð¯i v¾i các chúa mi«n Nam là mµt vi®c quan
tr÷ng nh¤t, g°m nhæng ð½n v¸ dß¾i ðây:
-- — hÕ t¥ng là Thuy«n hay Ti¬u ðµi, có t× 30 ðªn 50 ngß¶i cùng làng hay
thuµc làng lân c§n. Ðµi có t× hai ba ðªn nåm Thuy«n do mµt Ðµi trß· ng hay
mµt Cai ðµi trông. C½ g°m có nhi«u ðµi thß¶ng có t¾i t× 6 ðªn 10 Thuy«n, có
c½ ð£c bi®t g°m có t¾i 60 thuy«n. Quân s¯ có t× 250 ðªn 600 ngß¶i, do mµt
cai c½ hay trß· ng c½ chï huy. Ð¶i b¤y gi¶ có 5 c½: Trung c½, Tä c½, Hæu c½,
H§u c½ và Ti«n c½.
-- Dinh g°m có mµt s¯ quân ngang v¾i c½ do mµt Trß· ng dinh ði«u ki¬n.
Dß¾i quy«n Trß· ng dinh có các Trß· ng c½ (theo sñ khäo cÑu cüa các sØ gia
Pháp quân s¯ cüa các ð½n v¸ trong binh ðµi Nam Hà hay thay ð±i v« quân s¯,
nghîa là quân s¯ khi thång khi giäm không nh¤t ð¸nh).
S¯ quân cüa mi«n Nam b¤y gi¶ có ðµ 30.000 ngß¶i.
Nåm Tân Mùi (1631), chúa Sãi m· trß¶ng b¡n, trß¶ng t§p voi, t§p ngña và
s· ðúc súng ðÕi bác (Trên ðây ðã nói có ngß¶i Pháp lai B° Ðào Nha là Jean
de la Croix ðã giúp chúa Sãi v« vi®c này và c½ s· ðúc súng g÷i là phß¶ng
Ðúc · Thu§n Hóa ngày nay).

4- Ð¸a HÕt Hành Chính
Vào giæa thª kÖ XVIII, sông Gianh ðã thành ðß¶ng phân gi¾i cho hai mi«n
Nam -B¡c. H÷ Nguy-n chï còn có th¬ m· cß½ng vñc v« phß½ng Nam.
Th¶i chiªn tranh v¾i Tr¸nh nåm 1634, Nam Hà m¾i có 4 dinh Quäng Bình
dinh, Chính dinh g°m có Th×a Thiên Quäng Tr¸ vùng Nam và vùng Trung
ß½ng. Quäng Nam dinh và Tr¤n Biên dinh (là tïnh Phú Yên ngày nay).

Nåm Giáp Tý (1744), Vû Vß½ng xßng vß½ng hi®u, ð±i phü ra ði®n và chia
Nam Hà ra 12 dinh.
1) Chính dinh (Phú Xuân). 2) Cñu dinh (Ái TØ) Quäng Tr¸. 3) Quäng Bình
dinh. 4) Vû Xá dinh. 5) B¯ Chính dinh. 6) Quäng Nam dinh. 7) Phú Yên dinh.
8) Bình Khang dinh. 9) Bình Thu§n dinh (ð¤t chiªm cüa Chiêm Thành). 10)
Tr¤n Biên dinh. 11) Phiên Tr¤n dinh. 12) Long H° dinh (ð¤t chiªm cüa Chân
LÕp).
C¥m ð¥u m²i dinh là mµt võ quan v¾i chÑc vø tr¤n thü ð¬ coi cä hành
chính lçn quân sñ. Phø tá có Cai bµ là viên quan coi v« Ngân kh¯ và mµt Ký
løc tÑc là mµt phán quan. Còn phü Quäng Nghîa và phü Quy Nh½n thì thuµc
v« Quäng Nam. M²i phü có Tu¥n phü và quan Khám lý trông nom m÷i vi®c.
Ð¤t Hà tiên thì g÷i là Tr¤n có quan Ð« Ð¯c cai tr¸.
Dinh ð¥u tiên cüa h÷ Nguy-n g÷i là Ái TØ thuµc huy®n Ðång Xß½ng, g¥n
tïnh lÜ Quäng Tr¸. 13 nåm sau (1570), Nguy-n Hoàng d¶i qua làng Trà Bát
cûng cùng huy®n ¤y, tÑc là Cát dinh. Ðªn nåm Bính D¥n (1626), Chúa Sãi d¶i
vào Phúc An thuµc huy®n Quäng Ði«n, tïnh Th×a Thiên ð¬ xa chiªn cuµc và
ð±i dinh ra phü.
10 nåm sau, chúa Thßþng lÕi d¶i phü vào làng Kim Long (huy®n Hßng Trà,
tïnh Th×a Thiên). Nåm Ðinh Mão (1687), chúa Nguy-n Phúc Trân l§p Chính
dinh · làng Phú Xuân. Ch² phü cû làm nhà Thái Tông miªu th¶ chúa Hi«n.

5- Quan Chª
— Chính dinh là ch² Thü phü cüa chúa Nguy-n có ð£t ra ba ty ð¬ giúp m÷i
vi®c chính tr¸:
1) Xá sai ty giæ vi®c t× tøng, vån án có quan Ðô tri và Ký løc ðÑng ð¥u.
2) Tß¾ng th¥n lÕi ty giæ vi®c thâu thuª, phát lß½ng thñc cho các ðÕo binh
cüa Chúa, có quan Cai bÕ trông nom.
3) L®nh sØ ty giæ vi®c tª tñ, tªt nh¤t và c¤p b±ng cho quân ðµi cüa Chính
dinh, có quan nha úy phø trách.
M²i ty lÕi có quan Cai hþp, Thü hþp và các LÕi ty ð¬ ði«u hành m÷i vi®c.
Còn · các dinh khác, có n½i chï ð£t L®nh sØ ty kiêm cä Xá sai ty và Tß¾ng
th¥n lÕi ty, giäi quyªt m÷i v¤n ð« quân nhân chính, thuª khóa, tÑ tøng, dinh
ði«n, s± sách v.v... N½i nào quan tr÷ng thì ðßþc sØ døng nhi«u nhân viên.
C¤p hành chính dß¾i là các phü, huy®n, có Tri phü, Tri huy®n và các Ð«
lÕi, Thông lÕi. Ngoài ra có Hu¤n ðÕo, L- sinh chuyên vi®c cúng tª · ð¸a
phß½ng.

Ðªn ð¶i chúa Thßþng (Nguy-n Phúc Lan 1635-1648), có thêm chÑc Nµi
tä, NgoÕi tä, Nµi hæu, NgoÕi hæu g÷i là tÑ trø tÑc là b¯n ðÕi th¥n trong tri«u.
Xin nh¡c võ quan trên các c¤p chß· ng dinh, Chß· ng c½, Cai c½, Cai ðµi
là các c¤p ngß¶i thß¶ng ðßþc giæ còn nhæng ð¸a v¸ quan tr÷ng h½n thì do các
anh em và thân thuµc cüa nhà chúa giæ, tï dø chÑc Nguyên soái, Ðô ð¯c,
Tr¤n thü v.v...
Quan lÕi phøc vø · kinh ðô và các dinh ð«u ðßþc tuy¬n døng b¢ng khoa
cØ, tuy nhiên mµt s¯ ðã theo chúa Nguy-n Hoàng t× 1558 và nåm 1600 (khi
Hoàng ra B¡c chuyªn sau và chuyªn cu¯i cùng khi tr· v« có ðßþc mµt s¯
ngß¶i theo).T× 1632, chúa Sãi m· khoa thi ð¬ l¤y ngß¶i vào các chÑc vø Tri
phü, Hu¤n ðÕo, L- sinh.
Trong chß½ng trình khoa cØ v« ð¶i chúa Hi«n có mµt sáng kiªn; nåm 1675,
chúa m· thêm mµt kÏ v¤n ðáp, trß¾c kia chï có thi viªt mà thôi.V¾i kÏ v¤n
ðáp, các khóa sinh ðßþc höi v« nhi®m vø cüa quân nhân và công dân ð¯i v¾i
th¶i cuµc và chính quy«n cùng v¾i quan ni®m cüa h÷ ð¯i v¾i vua Lê và chúa
Tr¸nh79. H°i ðó, bäy ngß¶i ðßþc tuy¬n døng vào 7 ty tß pháp.
Ngoài nhæng kÏ thi b¤t thß¶ng trên ðây ð¬ l¤y nhân tài, còn nhæng khoa
thì cÑ 6 nåm mµt l¥n m· ra tÕi các tïnh vào ð¥u mùa Xuân.
Ai ð² thì ðßþc mi-n các tÕp d¸ch cho t¾i kÏ ðÕi khäo sau. Qua ðßþc kÏ thi
· các tïnh, khóa sinh ðßþc dñ kÏ thi mùa Thu thuµc bñc cao h½n.
Nåm Ðinh Hþi (1647) chúa Nguy-n l§p ra hai bñc thi: thi Chính ð° và thi
Hoa vån.
Chß½ng trình thi Chính ð° g°m có: kÏ ð® nh¤t thi tÑ løc - kÏ ð® nh¸ thi th½
phú - kÏ ð® tam thi vån sách. Hµi ð°ng giám khäo có quan Tri phü, Tri huy®n
làm s½ khäo, quan Cai bÕ, Ký løc, V® úy làm Giám khäo. Khóa sinh trúng
tuy¬n chia làm ba hÕng: hÕng thÑ nh¤t ðßþc g÷i là Giám sinh ðßþc b± làm Tri
phü, Tri huy®n - hÕng thÑ nhì g÷i là Sinh ð° ðßþc b± làm Hu¤n ðÕo; hÕng thÑ
ba cûng g÷i là Sinh ð° ðßþc b± làm L- sinh ho£c làm Nhiêu h÷c. Thi Hoa vån
cûng m¤t ba ngày. M²i ngày khóa sinh phäi làm mµt bài th½. Ai ð§u ðßþc b±
làm Tam ty (phü chúa). Nåm „t Hþi (1695), chúa Nguy-n Phúc Chu (16911725) m· khoa thi tÕi phü chúa g÷i là thi Vån chÑc và thi Tam ty. Thi Vån
chÑc có tÑ løc, th½ phúc, vån sách. Thi Xá sai ty thì khäo v« binh vø, quân
lß½ng, t× tøng. Thi tß¾ng th¥n lÕi ty và L®nh sØ ty thì chï có mµt bài th½ thôi.
Nåm Canh Thân (1740), dß¾i ð¶i Vû vß½ng Nguy-n Phúc Khoát (17381765) quy«n lþi cüa khóa sinh ðßþc ð¸nh nhß sau: nhæng ngß¶i ð§u kÏ ð®
nh¤t g÷i là Nhiêu h÷c ðßþc mi-n sai 5 nåm; ð§u kÏ ð® nh¸ và ð® tam ðßþc
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Ðây là mµt thÑ tr¡c nghi®m ð¬ xét l§p trß¶ng chính tr¸ cüa khóa sinh.

mi-n sai vînh vi-n; ai ð§u kÏ ð® tÑ g÷i là Hß½ng c¯ng, s¨ b± Tri phü, Tri
huy®n.
Xét chß½ng trình thi cØ cüa Nam Hà b¤y gi¶, ta th¤y s½ lßþc quá so sánh
v¾i các ti«n tri«u (Tr¥n và H§u Lê); sñ ki®n này cho phép ta nghî r¢ng các nhà
c¥m quy«n Nam Hà có l¨ chï biªt ngày ðêm lo vi®c chiªn tranh, nhân dân
cûng b¸ lôi cu¯n theo trong công chuy®n này nên tuy cuµc ðình chiªn luôn
mµt thª kÖ mà vi®c vån h÷c, khoa cØ vçn chßa tiªn ðßþc nhi«u.

6- Vi®c C¥u Phong V¾i Tàu
Nåm 1702, Minh Vß½ng ðã th¤y giang s½n mình ðã mÕnh, ðü sÑc ð¯i thü
v¾i mi«n B¡c không c¥n e dè nhß xßa là phäi ¦n núp sau cái chiêu bài phù
Lê, ðã cØ mµt sÑ bµ mang ð° tiªn c¯ng và mµt t¶ bi¬u sang Quäng Ðông xin
c¥u phong v¾i Tàu, xin cam kªt xßng th¥n nÕp c¯ng ð«u ð£n.
Tri«u ðình nhà Thanh tuy vçn mê vàng bÕc và các quý v§t cüa nß¾c Vi®t
nhßng cûng không dám quá trâng tráo, v×a b¡t tay v¾i vua Lê lÕi cß¶i duyên
v¾i h÷ Nguy-n, do ðó vi®c c¥u phong cûng höng và h§u l- cûng trä v«, cån
cÑ vào l¨ không th¬ th×a nh§n hai chính quy«n trên mµt qu¯c gia.
Nåm 1756, Vû Vß½ng cûng xin c¥u phong nhßng không thành.

7- Chiªm Ð¤t cüa Chiêm Thành
Nåm Tân Hþi (1611) Nguy-n Hoàng qua ð¶i, h÷ Nguy-n có ðem quân
ðánh vào nß¾c Chiêm Thành l¤y ð¤t l§p ra phü Phú Yên, chia ra làm hai
huy®n Ð°ng Xuân và Tuyên Hóa.
Vi®c ðánh Chiêm không v¤t vä, gian lao nhß ngày xßa vì t× h°i vua Lê
Thánh Tông mang ðÕi quân vào ð¤t Chiêm ðªn bây gi¶, Chiêm b¸ ki®t qu®
không sao ngóc ð¥u lên ðßþc. Ðªn khi h÷ Nguy-n vào hùng cÑ phß½ng Nam.
Chiêm Thành vçn không ra khöi tình trÕng suy bÕi.
Nåm 1617, h÷ Nguy-n l§p Tr¤n Biên dinh cûng là ð¤t l¤y cüa xÑ Chiêm.
Nåm 1653, chúa Chiêm là Bà Th¤m ðánh phá phü Phú Yên b¸ tß¾ng Hùng
Lµc dß¾i ð¶i chúa Hi«n ðánh bÕi phäi dâng thß xin hàng. LÕi thêm mµt d¸p
cho ngß¶i Vi®t m· rµng thêm cß½ng th±: chúa Hi«n l¤y ð¤t cüa Chiêm l§p ra
Thái Ninh phü sau ð±i ra Diên Khánh (tÑc là Khánh Hòa ngày nay) ð£t dinh
Thái Khang giao cho Hùng Lµc làm Tr¤n thü, còn t× Phan Lang tr· vào vçn
ð¬ cho Chiêm làm chü.
Nåm 1693, chúa Chiêm là Bà Tranh bö vi®c tiªn c¯ng b¸ Minh Vß½ng
(Nguy-n Phúc Chu) sai t±ng binh Nguy-n Phúc Kính (con Nguy-n Hæu D§t)
ðem quân höi tµi b¡t ðßþc v¾i c§n th¥n là Kª Bà TØ và Tä Trà Viên cùng
quyªn thuµc là Ba Ân ðem v« Phú Xuân. Ð¤t ðai cüa Chiêm còn lÕi b¸ chúa

Nguy-n ð±i ra làm Thu§n Thành phü. Tä Trà Viên và Kª Bà TØ ðßþc lãnh
chÑc Khám Lý và ba ngß¶i con cüa Bà Ân ðßþc làm Ð« Ð¯c giæ Thu§n phü.
Chúa Nguy-n lÕi b¡t dân Chiêm thay y phøc, t× ðó ån m£c nhß ngß¶i Vi®t.
Nåm sau (1694), Thu§n phü lÕi phäi ð±i ra làm Thu§n Thành tr¤n, và Kª Bà
TØ ðßþc làm Tä Ðô ð¯c ð¬ tr¸ dân và thâu thuª cho chúa Nguy-n80.
Nåm Ðinh SØu (1697), chúa Nguy-n ð£t ra phü Bình Thu§n, l¤y Phan Rí và
Phan Rang là huy®n Yên Phúc và huy®n Hòa Ða. Thª là ð¤t Chiêm t× ð¤y m¤t
hÆn trên ð¸a ð°, sau khi các ðÕi th¥n và thân nhân cüa Chiêm ðã thành nhæng
công chÑc cüa nß¾c Vi®t và hoàng gia Chiêm t× ðó không còn uy tín næa.

Trong d¸p này, dân Chiêm ðßþc mµt ngß¶i Tàu c¥m ð¥u, n±i lên ch¯ng lÕi cuµc ðô hµ
cüa ngß¶i Vi®t, nhßng cuµc kh· i nghîa cüa h÷ th¤t bÕi nên cu¯i nåm 1694, chúa Nguy-n ð£t
Kª Bà TØ lên làm Ðô Ð¯c ð¬ giæ cä quy«n hành chính và quân sñ. Ð±i Phü ra Tr¤n, chúa
Nguy-n có ý thiªt l§p ð¤t này ra mµt ðÕo quan binh ð¬ áp døng mµt chính sách cÑng r¡n, b· i
dân Chiêm v¯n không bao gi¶ ch¸u phøc hÆn.
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Ph¥n 3 - Chß½ng 18
Cuµc Chiªn Tranh Cu¯i Cùng
Cüa Hai H÷ Tr¸nh - Nguy-n (1774)

Tînh Ðô Vß½ng Tr¸nh Sâm và Tß¾ng Hoàng Ngû Phúc vào Thu§n
Hóa
Tr¸nh Sâm lên làm chúa thay Minh Ðô vß½ng Tr¸nh Doanh (1740-1767)
ðßþc hai nåm thì tri«u ðình Nam hà cüa Vû Vß½ng g£p biªn (Vû Vß½ng m¤t
1765); phø chính Trß½ng Phúc Loan chuyên quy«n, chª ðµ hà kh¡c tham
nhûng cüa y và bè lû ðã ðßa nhân dân ðªn ch² n±i lên ch¯ng ð¯i vì ðói kh±,
chÆng khác chi nhæng phän Ñng cüa ð°ng bào nhân dân B¡c hà dß¾i ð¶i
chúa Tr¸nh Giang, Tr¸nh Doanh 25 nåm v« trß¾c.
TÕi Nam hà, ngoài vø các nông dân d¤y loÕn còn cä gi¾i thß½ng nhân b¡t
ð¥u thành hình t× ngày có các nhà buôn ngoÕi qu¯c ra vào buôn bán. B÷n
ngß¶i này cûng b¸ quan lÕi ð¶i b¤y gi¶ n£n bóp quá ðáng. Anh em nhà Tây
S½n kh· i nghi®p ðßþc là nh¶ · chª ðµ ung nh÷t k¬ trên ðã gieo cåm h¶n vào
lòng m÷i ngß¶i, t× ch¯n ð°ng quê ra các n½i ðô th¸.
Nåm 1761, trß¾c khi lên làm chúa, Tr¸nh Sâm ðã ðánh d©p ðßþc nhi«u vø
loÕn · Hßng Hóa. Ông còn ðang nÑc lòng vì cuµc chiªn th¡ng trß¾c ðây thì
Nam hà suy søp nhß thúc døc ông thôn tính mi«n này mà xßa kia ti«n nhân
ông su¯t 54 nåm ròng không giäi quyªt n±i. Nåm 1770, Sâm xua quân vào
Tr¤n Ninh.
Dñ vào cuµc Nam chinh có Hoàng Ngû Phúc làm Th¯ng tß¾ng, Bùi Thª
ÐÕt là phó, Phan Lê Phiên và Uông Sî Ði¬n làm Tham bi®n ; Ðoàn Nguyên
Thøc làm Ð¯c th¸ Ngh® An ; ngoài ra lÕi có thêm m¤y danh tß¾ng næa nhß
Hoàng Phùng C½, Hoàng Ðình Th¬. Nguy-n L® và Hoàng Ðình Báu lînh quân
ðµi thüy løc cüa 33 dinh t× Thanh Hóa vào Ngh® An và cüa các ðÕo Ðông
Nam có t¾i 36.000 ngß¶i. Ð¬ tr¤n tînh nhân tâm · mi«n ranh gi¾i (ch¡c là
Nam B¯ chính), h÷ Hoàng v×a t¾i n½i li«n g· i thß cho viên Tr¤n thü · ðây
nói r¢ng quân B¡c hà chï có møc ðích ðem quân vào tr× "gi£c Tây S½n", nªu
quân Tây S½n bÕi r°i thì quân B¡c s¨ rút v« ngay. Ðây là mµt thü ðoÕn cüa h÷
Tr¸nh ð¬ tránh sñ nghi ng¶ cüa quân dân mi«n Nam. (Theo Cß½ng Møc)
BÑc thß cüa Ngû Phúc ðßþc chuy¬n ngay t¾i tay Hu® Vß½ng. Tß¾ng B¡c
ðßþc thß trä l¶i ngay nhßng cûng là lúc T¯ng Hæu Trß½ng ðßþc cØ làm Th¯ng

su¤t quân ðµi · Lßu Ð°n và hoàng thân Nguy-n Phúc Thi®p, Tr¤n thü B¯
Chính, thi hành nhi®m vø cän ðß¶ng quân Tr¸nh.
Tính ra quân Tr¸nh kh· i xu¤t vào tháng 5 nåm Giáp Ng÷ (1774), và nhæng
vø thß ði thß lÕi xäy ra vào ba tháng bäy, tám và chín nåm ¤y.
Vào tháng 9 (Giáp Ng÷), Hoàng Ngû Phúc t¾i B¡c B¯ Chính. Tr¥n Giai là
viên Tri phü cüa Nam hà cai tr¸ · ð¸a phß½ng này làm phän, t¯ cáo m÷i ði«u
lþi hÕi cüa chúa Nguy-n nên Ngû Phúc v×a ra l®nh cho Nguy-n Ngô Ði«n
dñng trÕi · g¥n chþ Ba Ð°n, v×a cho mµt cánh quân vßþt qua sông Gianh
trong ðêm t¯i ðªn chiªm ðóng · Cao Lao, trên tä ngÕn con sông này.
Hu® Vß½ng phäi thân chinh vào tháng 7 nåm ¤y (1774) nhßng ðªn cØa Tß
Dung thì ng×ng lÕi b· i ðßþc tin quân Tr¸nh ðã tiªn ðªn nµi ð¸a cüa mình ·
phía B¡c. Chúa vµi vàng tr· v« Huª cùng v¾i Thª tØ Nghiêm và cho viên Cai
ðµi Quí Lµc cùng viên Câu Kê81 Kiêm Long ra ðón quân B¡c và m· ti®c khao
quân làm kª hoãn binh.
Ngû Phúc hi¬u nµi tình b¯i r¯i cüa Nam hà nên cÑ tiªn quân. Thª tØ
Thi®p, Tr¤n thü Nam B¯ chính, và Ký løc Bäo Quang th¤y quân Tr¸nh mÕnh
quá li«n rút v« thành Ð°ng H¾i thì quân cüa tß¾ng Tr¸nh là Hoàng Ðình Th¬
ðã ðªn chân thành Tr¤n Ninh. Các Cai ðµi coi kÜ binh cüa Nguy-n là Hoàng
Vån B§t, Lê Th§p Chí và nhi«u tß¾ng tá khác cüa Nam hà phäi m· cØa thành
xin hàng.
Nghe quân Tr¸nh ðªn n½i, Thª tØ Thi®p và viên Th¯ng su¤t quân ðµi · Lßu
Ð°n là T¯ng Hæu Tß¶ng bö chÕy.
Quân Tr¸nh phá ngay lûy này, chiªm ðóng hªt tïnh Quäng Bình và tiªn ðªn
H° Xá tÑc là n½i giáp gi¾i Quäng Tr¸ v« phía B¡c.
Vi®c này di-n ra vào tháng 11 (cu¯i nåm 1774). Tînh Ðµ vß½ng Tr¸nh Sâm
nghe tin vi®c Nam chinh ðßþc th¡ng lþi cûng ðem quân vào ð¬ tång cß¶ng
cho Hoàng Ngû Phúc.
ÐÕi quân ðªn Hà Trung vào tháng 11 ta, g¥n lúc h÷ Hoàng tiªn t¾i H° Xá.
TÕi ðây, Hoàng tuyên b¯ v¾i quân dân Nam hà r¢ng chü trß½ng cüa quân
B¡c là t¾i tr× quy«n th¥n Trß½ng Phúc Loan, sau ðó là di®t "gi£c Tây S½n" ch¾
không có ý gì khác. Tri«u ðình Nam Hà cäm th¤y sñ hèn yªu cüa mình vµi
b¡t h÷ Trß½ng nµp cho quân Tr¸nh, nhßng Hoàng vçn tiªn quân; và ð¬ yên
lòng dân binh ðµi không trßng c¶ và ðánh tr¯ng82.
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Câu Kê là mµt chÑc quan Thß lÕi · m²i phòng s· hành chính.

Theo Hoa B¢ng, tác giä Quang Trung Nguy-n Hu®, Trß½ng Phúc Loan ðã ðút lót hàng
ngàn lßþng vàng cho tß¾ng Tr¸nh ð¬ mua lÕi cái ð¥u cüa mình mà vçn không xong.
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LÕi mµt phen næa, Hoàng Ngû Phúc gØi thß cho Hu® Vß½ng yêu c¥u hþp
quân tr× Tây S½n. Dî nhiên chúa Nguy-n không ch¸u m¡c l×a, li«n cho hai
Thª tØ Thi®p và Ð£ng ðem ðÕi quân ngån quân Tr¸nh.
B« khác, chúa Nguy-n cho Cai ðµi Tuyên Chính và Tham mßu Thành ÐÑc
trá hàng ð¬ tìm cách phá quân cüa Ngû Phúc, cØ Cai ðµi Ph¦m Bình ra
Quäng Bình và B¯ Chính v§n ðµng nhân dân ðánh vào h§u tuyªn cüa Tr¸nh.
Kª hoÕch nào cüa chúa Nguy-n cûng th¤t bÕi: Ph¦m Bình b¸ b¡t, Thª tØ
Thi®p b¸ tß¾ng Tr¸nh là Nguy-n T¤n Khoan và Hoàng Phùng C½ ðánh bÕi. Thª
tØ Ð£ng bö tr¯n không dám giao tranh.
Không b¸ sÑc kháng chiªn nào cän tr· , quân Ngû Phúc b¤y gi¶ chï còn
cách kinh thành Thu§n Hóa ðµ 20 cây s¯.
Chúa Nguy-n c¯ thü, cØ Thª tØ Ch¤t là con thÑ 6 cüa vua Võ Vß½ng lînh
løc quân, Thª tØ Ð¸nh lînh thüy quân ra ngån quân B¡c. TÕi ðây lñc lßþng
còn lÕi cüa Nam Hà mong manh, ít öi rõ r®t nên ch¯ng trä r¤t yªu ¾t, sau ðó
quân B¡c vßþt ðßþc qua sông Ba Trøc, ði ðªn ðâu th¡ng ðªn ð¤y, binh tß¾ng
cüa Nguy-n b¸ giªt ho£c chÕy dài thäm bÕi không sao k¬ xiªt.
Còn lÕi Chß· ng C½ cüa Nam Hà khi ðó là Nguy-n Vån Chính ngån quân
Tr¸nh không n±i b¸ tØ tr§n ngay tÕi ch² r°i ngày 28 tháng 12 (29-1-1775) quân
Tr¸nh kéo vào kinh ðô cüa h÷ Nguy-n.
Hu® Vß½ng cho T¯ng Phúc ÐÕm là Tham mßu cüa quân ðµi Hoàng gia t§p
h÷p tàn quân c¯ ngån quân Tr¸nh · cØa B¡c ð¬ các Ðµi trß· ng cüa các ðµi
Tä thüy, Trung thüy và Ti«n thüy là Võ Di Nguy, Nguy-n Các và Trß½ng Phúc
Ðînh có ðü th¶i gi¶ g¤p rút sØa soÕn thuy«n bè cho chúa chÕy tr¯n.
Ngày M§u Thân 930-1-1775), thuy«n chúa Nguy-n l¦n qua cØa Tß Dung
tiªn ra bi¬n chÕy vào Quäng Nam. Nguy-n Phúc Dß½ng con Thª tØ Hi®u
cûng rút b¢ng ðß¶ng bµ qua ðèo Häi Vân vào cØa Hàn.

Thu§n Hóa Th¤t Thü.
T× gi¶ phút này quân B¡c giæ quy«n chü ðµng · chiªn trß¶ng cho t¾i khi
Quäng Nam m¤t n¯t. Sau ðó ð¯i thü cüa h÷ Tr¸nh trên thñc tª chï còn có Tây
S½n mà thôi.
B¤y gi¶ quân cüa chúa Tînh Ðô vß½ng · Hà Trung nghe tin Hoàng Ngû
Phúc ðã chiªm ðßþc Phú Xuân m×ng l¡m cho ngß¶i ðem 100 lÕng vàng
thß· ng cho Ngû Phúc và 500 lÕng bÕc cho các tß¾ng sî, lÕi phong cho Ngû
Phúc chÑc ÐÕi Tr¤n phü · Thu§n Hóa ð¬ giäi quyªt n¯t m÷i vi®c · Nam Hà
r°i rút v« Thång Long.

Ph¥n 3 - Chß½ng 19
Nhà Tây S½n (1778-1802)
- Vua Thái ÐÑc
- Vua Quang Trung
- Vua Cänh Th¸nh

1- Ti¬u SØ Cüa Nhà Tây S½n
Nåm 1772 L¸ch sØ Vi®t Nam ghi r¢ng có ba anh em h÷ Nguy-n: anh cä là
NhÕc, ngß¶i thÑ hai là Læ, thÑ ba là Hu® xu¤t thân · gi¾i thß½ng nhân thu·
ðó ðã t± chÑc cuµc Cách mÕng quanh vùng Quy Nh½n và An Khê83. Chæ Tây
S½n chï r¢ng trong th¶i kh· i thüy giçy núi phía Tây ðã là sào huy®t cüa anh
em nhà h÷ Nguy-n.
Cuµc Cách mÕng ðßþc toàn th¬ nhân dân hß· ng Ñng, nghîa là có cä nông
dân lçn thß½ng nhân, mµt s¯ khách trú sinh s¯ng t× lâu · ðây (theo tài li®u
cüa các giáo sî và các nhà du hành Barrow ðã ð£t chân vào ð¤t Tây S½n nåm
1793).
Gia ðình cüa anh em Nguy-n NhÕc chuyên ngh« bán cau là mµt thÑ sän
ph¦m r¤t thông døng · kh¡p các th¸ trß¶ng trong nß¾c.
Phong trào Tây S½n, cÑ l¶i thu§t lÕi cüa giáo sî Diego de Jumilla ðã b¡t ð¥u
hoÕt ðµng mÕnh vào tháng 4 nåm 1773. Quân ðµi cüa Tây S½n t× mi«n núi
phóng xu¯ng các thôn quê, vào các chþ búa giæa ban ngày. H÷ có ðü gß½m,
giáo, súng, nö nhßng không hÕi tính mÕng và tài sän cüa ai hªt. Trái lÕi, h÷
tuyên ngôn làm cái vi®c công b¢ng, thÆng th¡n, chï tr× khØ b÷n quan tham lÕi
nhûng, nhæng kë tr÷c phú lßu manh và trµm cß¾p. H÷ l¤y cüa ngß¶i giàu
phân phát cho kë nghèo, chï dành cho h÷ mµt ph¥n nào thóc gÕo mà thôi. Ai
ch¯ng thì h÷ giªt, biªt ði«u thì thôi.

Ngày nay du khách qua vùng An Khê, cách Pleiku ch×ng 85 cây s¯, t¾i thåm làng CØu
An, n½i trrß¾c kia còn phø thuµc tïnh Bình Ð¸nh, và còn kêu là Tây S½n ¤p. — ðây, giæa nhæng
khu r×ng âm u, hiu quÕnh, ðµt kh· i mµt quä núi tøc g÷i là núi Chà Diêm. Vào khoäng nåm
1778, ba anh em Nguy-n NhÕc ðã dñng kho thu¯c súng và luy®n t§p quân ðµi tÕi khu vñc
này.
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Mµt giáo sî Tây Ban Nha k¬ r¢ng h÷ ðã tñ xßng là nhæng ngß¶i theo m®nh
tr¶i ð¬ thi hành công lý và giäi phóng nhân dân khöi ách quan liêu phong
kiªn ðúng nhß ði«u các nhà cách mÕng xã hµi chü trß½ng ngày nay.
Cûng nhß nhæng cuµc kh· i nghîa cüa nông dân Châu Âu ð¶i Trung C±, h÷
ðßþc gi¾i nhà chùa, Ph§t giáo và Lão giáo üng hµ nhi®t li®t, chính Nguy-n Læ
cûng là mµt nhà sß trß¾c ðây và sau này Læ ðßþc coi g¥n nhß mµt v¸ giáo chü
· Nam Hà ; ngoài ra các ngß¶i M÷i, các s¡c dân thi¬u s¯, và theo sØ gia
Pétrus Ký, có cä v¸ vua cu¯i cùng cüa ngß¶i Chàm cûng tiªp tay cho h÷.
R°i quân Tây S½n ði ðªn ðâu, th¡ng ðªn ðó nhß tr§n cu°ng phong lß¾t cö.
SØ ta có chép v« lý l¸ch cüa anh em nhà Tây S½n có ðßa ra mµt s¯ chi tiªt
nhß sau:
Ông t± cüa ba anh em nhà h÷ Nguy-n thñc ra là h÷ H° và cûng là ông t±
cüa H° Quý Ly, con ngß¶i ðã cß½ng quyªt làm cuµc cách mÕng qu¯c gia hªt
sÑc táo bÕo dß¾i ð¶i Tr¥n v« m÷i phß½ng di®n mà Vi®t sØ Tân Biên quy¬n hai
ðã nói ðªn.
Ðªn ð¶i anh em Nguy-n NhÕc thì chi nhánh cüa b÷n NhÕc ðã lßu lÕc vào
t¾i huy®n Phù Ly, nay ð±i là Phù Cát thuµc tïnh Bình Ð¸nh (Xßa kia h÷ H°
phát tích · tïnh Chiªt Giang bên Tàu, t± là H° Hßng D§t sang nß¾c ta t× ð¶i
Ngû Quý ðªn · làng Bào Ðµt huy®n QuÏnh Lßu, sau d¶i ra Thanh Hóa).
Sñ phiêu lßu cüa gia ðình các ông NhÕc, Læ, Hu®, xäy ra t× ð¶i Tr¸nhNguy-n phân tranh. Các ông cûng nhß nhi«u ð°ng bào khác b¸ ðßa vào ¤p
Tây S½n84, thôn CØu An, thuµc phü Hoài Nh½n, theo chß½ng trình kh¦n
hoang các vùng ð¤t m¾i chiªm cüa Chiêm Thành.
Thân sinh ra các ông là H° Phi Phúc, sau ð±i sang ngø · ¤p Ki®n Thành,
nay là làng Phú LÕc, huy®n Tuy Vi-n.
Nguy-n NhÕc b¤y gi¶ xu¤t thân chï là mµt bi®n lÕi tÕi Vân Ð°n, hay c¶
bÕc r°i vì tiêu sÕch ti«n thuª ðªn lúc cùng ðß¶ng phäi tr¯n vào r×ng và ði làm
gi£c.
SØ cüa Nguy-n tri«u chép nhß v§y có ðáng tin chång? D¥u sñ ki®n này có
ðúng chång næa thì ta cûng phäi nghî r¢ng dß¾i mµt chính th¬ ung nh÷t, vô
trách nhi®m ðªn n²i dân chúng ðói rách chªt nØa xÑ thì ngß¶i dân có nên có
phän Ñng này hay phän Ñng khác không? Nªu anh em ông NhÕc tiêu ti«n
thuª vào c¶ bÕc hay dùng s¯ ti«n này vào vi®c d¤y quân l§t ð± ðám vua quan
møc nát thì nhæng hành ðµng ðó cûng là nhæng ði«u t¤t nhiên không th¬
tránh ðßþc. ChÑng c¾ là trß¾c phong trào Tây S½n tÕi Nam Hà cß¾p gi£c dã
n±i lên nhß ong r°i.
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Danh hi®u Tây S½n mà anh em ông NhÕc ðßþc mang là do n½i cß ngø này.

Chúng ta lÕi nên nh¾ r¢ng gia thª cüa b÷n ông NhÕc b¤y gi¶ cûng phong
túc và anh em ông hÆn là nhæng tay hào hi®p, có nhi«u uy tín tÕi ð¸a phß½ng
m¾i phát ðµng n±i mµt phong trào cách mÕng.
Nguy-n NhÕc là con ngß¶i can ðäm và mßu trí nên vi®c hÕ thành Quy
Nh½n ð¬ kh· i thanh thª cüa ông ðã là mµt câu chuy®n kÏ thú: ông ng°i vào
cûi giä b¸ nhân dân b¡t ðem nµp quan tïnh l¤y thß· ng.
Tu¥n phü · ðây là Nguy-n Kh¡c Tuyên tß· ng th§t cho khiêng cûi vào
thành, nhßng ðªn nØa ðêm NhÕc tháo cûi chui ra m· cØa thành cho quân
cüa mình xông vào ðánh ðu±i quân quan mµt cách b¤t ng¶, tr· tay không
k¸p.
Thành Quy Nh½n l÷t vào tay Tây S½n, t× ð¤y anh em ông NhÕc, Hu® có
mµt cån cÑ ð¬ xu¤t phát ði các n½i khác. Trong s¯ ngß¶i Tàu tiªp tay, có hai
lãnh tø là Lý Tãi và T§p Ðình cûng mµ quân theo.
Quân Tây S½n ð£t xong ðÕi bän doanh · ðây, t± chÑc binh ðµi có qui cü
và trang b¸ ðü khí gi¾i là lúc ng÷n c¶ cách mÕng tiªn ra Quäng Nam r°i chÆng
bao lâu Quäng Nghîa, Bình Thu§n cûng m¤t n¯t.
Ngay lúc ð¥u chúa Nguy-n b¸ quân Tr¸nh do tß¾ng Hoàng Ngû Phúc ðu±i
phäi chÕy vào Quäng Nam nß½ng náu chßa ðßþc vài tháng · Bªn Ván ; tÕi
ðây chúa l§p cháu là Nguy-n Phúc Dß½ng lên làm Ðông Cung ð¬ lo vi®c khôi
phøc và phòng xa nªu mình b¸ rüi ro ðã có ngß¶i kª v¸ ngay cho k¸p v¾i th¶i
cuµc.
Tây S½n vçn tiªn lên, quân B¡c vçn ði xu¯ng, chúa Nguy-n b¸ k©p giæa hai
g÷ng kìm, tr¯n tránh vào Trà S½n, sau r¯t phäi cùng cháu là Nguy-n Phúc Ánh
xu¯ng thuy«n chÕy vào Gia Ð¸nh.
Ðông cung Nguy-n Phúc Dß½ng · lÕi xÑ Quäng, ðóng ð°n · làng Câu Ð¬
thuµc huy®n Hòa Vinh cûng không làm ðßþc gì ðáng k¬. NhÕc li«n nghî ra kª
hoÕch lþi døng danh nghîa cüa ông Hoàng ðang th¤t thª này ð¬ v½ vét thêm
mµt s¯ ngß¶i trong các gi¾i quân dân còn lÕi ðang theo giúp Ðông cung ho£c
vçn có cäm tình v¾i dòng Chúa. NhÕc cho dø Ðông Cung Dß½ng v« Hµi An
b« ngoài ð¬ cùng ch¯ng quân B¡c.
TÕi ðây ít ngày sau Tây S½n phäi ðß½ng ð¥u v¾i quân cüa Hoàng Ngû Phúc
khi ðó ðã vßþt ðßþc qua ðèo Häi Vân, ðánh ðßþc ð°n Trung S½n và Câu Ð¬.
NhÕc cho T§p Ðình làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân, tñ mình làm
h§u t§p. Binh sî cüa hai viên tß¾ng Tàu này ph¥n ðông là ngß¶i Quäng Ðông,
vóc to l¾n, mình ð¬ tr¥n ai n¤y ð«u sØ døng mµt thanh phÕng có vë r¤t lþi hÕi,
dæ tþn.
Chiªn trß¶ng b¤y gi¶ là làng C¦m Sa (thuµc Hoa Vinh).

Ti«n ðµi cüa Tr¸nh ðánh không n±i, Ngû Phúc phäi cØ ngay Hoàng Ðình
Th¬ và Hoàng Phùng C½ ðem kÜ binh ðánh áp lÕi hai bên, quân T§p Ðình
núng thª phäi rút v« bªn Bän và Ðông cung ðßþc ðßa v« Quy Nh½n trong khi
chiªn cuµc ðang khai di-n.
Sau tr§n ð¡c th¡ng này, quân Tr¸nh vào ðóng · Quäng Nam.

2- Tây S½n Di®t Nguy-n TÕi Nam Vi®t
Nhß · trên ta ðã th¤u t× 1775, Vi®t Nam có thêm mµt lñc lßþng chính tr¸
và quân sñ m¾i: lñc lßþng Tây S½n, mµt m¥m non tuy ch¾m n· nhßng r¤t
mÕnh trong khi hai lñc lßþng cû là Tr¸nh, Nguy-n ðang ði t¾i ch² suy tàn.
Lão tß¾ng Hoàng Ngû Phúc ðã phäi rï tai các tß¾ng tá cüa mình ð¬ cùng
thông cäm m¯i nguy ¤y. Sau ðó Ngû Phúc ðßþc chúa Sâm g÷i ra B¡c. Ông
m¤t trên ðß¶ng v«. B÷n tùy tß¾ng là Hoàng Phùng C½, Hoàng Ðình Th¬,
Nguy-n Tr÷ng Ðång, PhÕm Ngô C¥u ðßþc · lÕi chiªm ðóng Thu§n Hóa.
Tây S½n và Tr¸nh hòa hoãn v¾i nhau luôn hai nåm và Tr¸nh chïnh ð¯n lÕi
m÷i c½ s· · Thu§n Quäng cho có sñ ð°ng hóa v¾i B¡c hà.
Còn Tây S½n, mµt b« xin phøc tòng B¡c hà và xin phø trách ba phü Quäng
Ngãi, Quy Nh½n, Phú Yên lÕi xin lînh cä vi®c truy kích Cñu Nguy-n85 (con
cháu Nguy-n Hoàng) ðang lßu vong · Gia Ð¸nh, mµt b« ðem Ðông cung
Dß½ng v« An Thái và Hà Tiên ð¬ nªu c¥n s¨ lþi døng Ðông cung làm bung
sung h¥u hi®u tri®u th¥n dân cüa chúa Nguy-n cho d-. H½n thª næa, Tây S½n
còn bí m§t liên lÕc v¾i Thân vß½ng Nguy-n Phúc Hi®p ðang giæ tr÷ng trách
ðß½ng ð¥u v¾i tình thª trong khi Du® Tông ði tr¯n.
Hi®p lúc này có m£t · Phú Yên. NhÕc gä con gái là Th÷ Hß½ng cho Ðông
cung và ép lên ngôi, r°i b¤t thình lình NhÕc cho Hu® ðánh úp Phú Yên.
Quäng Nam lúc này m¤t mùa. Hai tß¾ng cüa Nguy-n còn lÕi là Nguy-n
Quyên và Nguy-n Khôi không ðü quân lß½ng cûng bö tr¯n n¯t.
Chiªm ðßþc Quãng Nam, Tây S½n tràn xu¯ng Qui Nh½n. Vi®c này xäy ra
vào mùa Ðông nåm „t Mùi (1775). Qua nåm sau Nguy-n Læ v¾i chÑc Tiªt
Chª ðánh ðßþc Sài Gòn, Gia Ð¸nh. Du® Tông chÕy qua Biên Hòa sau nh¶
ðßþc tß¾ng Ð² Thành Nhân chiªm lÕi ðßþc Sài Gòn. Nhßng lß½ng thñc và
kho tàng · ðây ðã b¸ Tây S½n chuy¬n v« Qui Nh½n hªt sÕch.
B¡t ð¥u t× 1776 thanh thª Tây S½n l¾n trông th¤y. NhÕc cho ð¡p lÕi thành
Chà Bàn làm kinh ðô, dñng cung ði®n, ð¸nh tri«u nghi ngang nhiên xßng Tây
S½n Vß½ng, phong Nguy-n Læ làm Thiªu phó, Nguy-n Hu® làm phø chính.
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Tây S½n ðßþc g÷i là Tân Nguy-n.

Tay chân cüa Tây S½n Vß½ng (NhÕc) b¤y gi¶ h¥u hªt là nhæng tay giang
h°, vong mÕng, nhæng kë b¤c ð¡c chí trong ðó có Nguy-n Hæu Chïnh là mµt
mßu sî th¤t thª bên Tr¸nh chÕy sang. Chïnh là thü túc cüa Hoàng Ngû Phúc
xßa kia. Phúc chªt, Chïnh ði v¾i con nuôi Phúc là Hoàng Ðình Bäo. Sau khi
Kiêu binh ðäo chánh · B¡c Hà, bö Tr¸nh Cán l§p Tr¸nh Khäi, giªt Ðình Bäo
thì Chïnh chÕy qua hàng ngü Tây S½n, Chïnh ðã ðßa ra bài sách Phù Lê di®t
Tr¸nh ð¬ ðem B¡c Hà sang mµt khúc quanh rµng l¾n cüa l¸ch sØ.
Nåm Bính Thân, nh¶ b÷n Lý Tài và T§p Ðình (trß¾c ðã theo Tây S½n) Ðông
Cung Dß½ng tr¯n khöi tay Tây S½n vào Gia Ð¸nh. B÷n này l§p Dß½ng lên làm
Tân Chinh Vß½ng và tôn Du® Tông làm Thái Thßþng Vß½ng, chiªm ðßþc Sài
Gòn nhßng ðªn nåm Ðinh D§u (1777) thì b¸ Nguy-n Læ ðem quân vào ðánh
b¡t và giªt chªt. Tr¯n thoát, b¤y gi¶ có Nguy-n Ánh v×a ðßþc 17 tu±i, là cháu
Thái Thßþng Vß½ng (g÷i Võ Vß½ng b¢ng ông và là con Chß½ng Võ, con thÑ
hai cüa Ð¸nh Vß½ng), sau này tr· nên ð¯i thü lþi hÕi cüa nhà Tây S½n và là
Thª t± cüa tri«u Nguy-n.
Nåm sau (M§u Tu¤t - 1778) NhÕc xßng ðª l¤y niên hi®u là Thái ÐÑc,
phong Hu® làm Long Nhß½ng tß¾ng quân. Sau 8 nåm v¤t vä gian lao, NhÕc
cûng bß¾c lên ngai vàng b® ng÷c nhß ai, không tài không chí gây sao n±i sñ
nghi®p nhß v§y, giæa mµt th¶i ðÕi loÕn.

3- Nguy-n Hu® Ðu±i Quân Xiêm
T× nåm Nhâm D¥n (1782) ngôi sao cüa Nguy-n Hu®, ngß¶i em út cüa
Hoàng Ðª Thái ÐÑc, b¡t ð¥u sáng rñc.
Hu® là mµt thiên tài ð£c bi®t v« quân sñ. L¯i hành quân cüa ông là t¯c
chiªn, t¯c th¡ng, biªn hóa nhß th¥n. Hi®u l®nh cüa ông t¤t nghiêm minh; kÖ
lu§t cüa ông là kÖ lu§t thép. Và ðÑc tính làm tß¾ng cüa ông ðáng k¬ nh¤t là
ch² biªt chia bùi, xë ð¡ng v¾i tß¾ng sî, l¤y ân uy và l¤y cä ðäm lßþc ð¬ chinh
phøc lòng ngß¶i.
Ra tr§n ông ði trß¾c ba quân, lúc nguy nan ông tö ra bình tînh h½n ai hªt;
g£p nhæng v¤n ð« khó khån, nhæng vi®c mà ngß¶i ta phäi b· vía kinh h°n thì
ông thß¶ng näy ra có mµt kh¯i óc thông minh, l²i lÕc phi thß¶ng.
T× lúc ông ra làm ngh« tß¾ng giæa lúc nß¾c nhà ly loÕn kh¡p n½i, ðªn khi
th· h½i cu¯i cùng xông pha tråm tr§n, ông chßa h« biªt chiªn bÕi. Lúc này
vua Thái ÐÑc lo cüng c¯ m÷i v¤n ð« chính tr¸, xây dñng tri«u ðình, l§p các
qui mô nhß các ðª vß½ng thì Hu® là ngß¶i ðßþc trao quy«n ðÕi tß¾ng ði ðánh
Ðông d©p B¡c. TÕi mi«n Nam con cháu h÷ Nguy-n và thü hÕ còn cña qu§y.
Hu® b¯n l¥n mang quân vào Gia Ð¸nh.

Nåm ¤y tÕi Ngã bäy (Th¤t KÏ Giang) mµt tr§n ðÕi chiªn xäy ra Hu® ðem
m¤y tråm chiªn thuy«n vßþt cØa C¥n Th½ xung ðµt v¾i Nguy-n quân · ðây.
Quân Nguy-n bÕi to.
Vào tháng tß, Hu® kéo quân ðªn Læ phø b¥y tr§n ngänh lßng xu¯ng nß¾c
ðánh nhau v¾i Nguy-n Ánh, lÕi th¡ng oanh li®t h½n bao gi¶ hªt, Ánh phäi bö
chÕy tháo thân ra ðäo Phú Qu¯c.
Có mµt ngß¶i Pháp giúp Ánh tên là Manuel ði«u khi¬n thüy quân không
tr¯n n±i phäi ð¯t tàu mà chªt.
Nåm sau (Quí Mão 1783) Chu Vån Tiªp, t× Phú Yên vào, cûng vßþt cØa
C¥n Th½, tính cÑu Gia Ð¸nh ð¬ ðón Nguy-n Ánh ðã t× Phú Qu¯c tr· v« nµi
ð¸a.
Trong tr§n này mµt tß¾ng kÏ ki®t cüa Nguy-n Ánh là Nguy-n HuÏnh ÐÑc
b¸ b¡t. B¤y gi¶ ÐÑc có ph§n sñ giæ ðoÕn h§u cho Ánh chÕy ra Côn Lôn. Nªu
tr¶i không mßa to gió l¾n, sóng gió m¸t mù thì Ánh ðã có th¬ b¸ phò mã Tây
S½n b¤y gi¶ là Trß½ng Vån Ða b¡t ðßþc. Thuy«n cüa Tây S½n b¤y gi¶ b¸ ð¡m
nhi«u, quân Tây S½n ðành phäi rút lui, còn h÷ Nguy-n lÕi tr¯n ðßþc ra Phú
Qu¯c.
Xong tr§n này Hu® lÕi v« Qui Nh½n. Trß½ng Vån Ða ðßþc cØ làm Tr¤n thü
Gia Ð¸nh.
Tôi trung cüa h÷ Nguy-n bây gi¶ có các tß¾ng Nguy-n Vån Hoàng, T¯ng
Phúc Khß½ng, T¯ng Phúc Lß½ng, Lê Vån Câu. Tri«u ðình lßu vong này kh· i
binh t× Long Xuyên lên Sa Ðéc, tiªn ðánh Sài Gòn.
Sài Gòn vào nåm 1780 lÕi b¸ quân Nguy-n tái chiªm. Nguy-n Læ bö chÕy
v« Qui Nh½n. Trong nåm ¤y (1780) Nguy-n Ánh xßng vß½ng, phong Ð²
Thành Nhân làm NgoÕi Hæu, Phø Chính Thßþng Qu¯c Công, ð£t quan cai tr¸,
thu thuª, mµ binh và làm chiªn thuy«n.
Sau ðó ít lâu, ðã có phen Ánh cØ Ð² Thành Nhân và H° Vån Lân ðem
binh can thi®p vào vi®c Chân LÕp, l§p con N£c Tôn là N£c In lên làm vua và
ð¬ H° Vån Lân · lÕi giæ quy«n bäo hµ.
Trong d¸p này Ð² Thành Nhân có ý c§y công, lµng quy«n lÕi b¸ dèm pha b¸
Nguy-n Vß½ng giªt ði, quân Ðông S½n là quân bän bµ cüa h÷ Ð² n±i lòng
công phçn bö ði, mµt s¯ ch¯ng lÕi cûng gây cho h÷ Nguy-n nhi«u ði«u phi«n
phÑc86.

Nåm 1777 Tây S½n chiªm ðßþc Sài Gòn, Ð² Thành Nhân ðem quân Ðông S½n ðánh
chém ðßþc Tß Kh¤u Oai cüa Tây S½n. Nh¶ chiªn công này Nguy-n Ánh lÕi có thñc lñc sai Lê
Vån Quân ra ðánh Bình Thu§n và Diên Khánh.
86

Tháng mß¶i nåm Tân SØu (1781) Tiêm La cho quân xâm l¤n Chân LÕp
(Cao Miên) do l®nh cüa qu¯c vß½ng Tr¸nh Qu¯c Anh. Hai tß¾ng Ch¤t Tri và
Sô Xi ði«u khi¬n binh sî kéo vào ð¤t cüa N£c In khi ðó ð£t dß¾i quy«n bäo hµ
cüa chúa Nguy-n.
Nguy-n Ánh li«n sai Chß· ng C½ là Nguy-n Hæu Thøy ðem 3.000 quân
sang Chân LÕp cÑu nguy. TÕi Chân LÕp, b÷n tß¾ng Tiêm hòa v¾i tß¾ng Vi®t
r°i ðem quân tr· v« gây cuµc ðäo chính. Trong d¸p này, qu¯c vß½ng Tiêm La
cho b¡t vþ con cüa hai anh em Ch¤t Tri ðem giam giæ.
Ch¤t Tri tr· lÕi thì v×a ðúng lúc Tiêm La ðang b¸ cuµc nµi loÕn và thü lãnh
loÕn quân là Phan Nha Vån Sän. V« ðªn nß¾c Ch¤t Tri truy t¥m ðßþc qu¯c
vß½ng Tr¸nh Qu¯c Anh giªt ði và tñ xßng vua l¤y hi®u là Ph§t Vß½ng sau khi
tr× ðßþc cä b÷n Phan Nha Vån Sän.
Em là Sô Xi ðßþc phong làm Ð® Nh¸ Qu¯c Vß½ng, cháu là Ma LÕc làm Ð®
Tam Qu¯c Vß½ng, r°i h÷ Chakkri lßu truy«n ðªn ngày nay, và các vua Tiêm
ð«u xßng là Rama.
Nåm Giáp Thìn (1784) Nguy-n Ánh lÕi rß¾c quân Tiêm La v« giúp. Hai
tß¾ng Tiêm là Chiêu Tang và Chiêu Sß½ng kéo sang Nam Vi®t hai vÕn quân
và 300 chiªn thuy«n, ði ðªn ðâu qu¤y nhi-u dân chúng r¤t là tai hÕi.
Quân Tiêm th¡ng ðßþc Trß½ng Vån Ða tiªn ðªn t§n Long H°, ðßþc tin này
Nguy-n Hu® vµi vào ngay Gia Ð¸nh, áp døng chiªn thu§t lùi ð¬ nhØ ð¸ch vào
các ð¸a ði¬m chiªn lßþc cüa mình là Ð¸nh Tß¶ng.
TÕi Xoài Nút, Hu® ð£t phøc binh bên RÕch G¥m. Quân Tiêm ðªn thì quân
cüa Hu® ð± ra b¤t thình lình ðánh cä hai m£t thüy bµ. Quân Tiêm xoay tr·
không k¸p, chªt và b¸ thß½ng mß¶i ph¥n chï còn mµt hai chÕy v« nß¾c.

3- Nguy-n Hu® Ðánh Thu§n Hoá
Trong nhæng tháng cu¯i cùng cüa nåm Giáp Thìn (1784), ngß¶i ta có th¬
nghî r¢ng Tây S½n ðã ki¬m soát hªt Nam Hà vào t¾i Hà Tiên (MÕc CØu lúc
này cûng ðã chªt r°i) còn Nguy-n quân tuy chßa b¸ tan rã hoàn toàn nhßng
chï còn là mµt lñc lßþng không ðáng k¬, phäi ðào vong ra nß¾c ngoài h¥u
nhß không có tß½ng lai. TÕi Thu§n Hóa tß¾ng lînh cüa B¡c Hà trß¾c kia là
b÷n Bùi Thª ÐÕt, Lê Quý Ðôn và Phan L® Phiên, nay là TÕo qu§n công PhÕm
Ngô C¥u, Tr¤n thü cû cüa S½n Nam hay mê tín, ð¥u óc t¥m thß¶ng.
Nåm Bính Ng÷ (1786) PhÕm Ngô C¥u cho Nguy-n Phú Nhß vào dò xét nµi
tình Tây S½n. Khi Phú Nhß g£p Nguy-n Hæu Chïnh tÑc là ch² c¯ nhân,
nhæng ði«u hay d· cüa Thu§n Hóa, cä chuy®n lính Tam phü ðäo chính Tr¸nh
Cán và nÕn ðói · B¡c Hà, Phú Nhß cûng cho l÷t hªt vào tai Chïnh.
Tây S½n li«n quyªt ð¸nh lþi døng ngày c½ hµi thu§n ti®n này ð¬ B¡c tiªn.

B¤y gi¶ là cu¯i nåm Giáp Thìn. Sau mµt th¶i gian sØa soÕn, ngày 18 tháng
5 nåm ¤y, Hu® làm Long Nhß½ng Tß¾ng Quân Tiªt chª thüy bµ chß quân, Vû
Vån Nh§m làm Tä ðô ð¯c, Nguy-n Hæu Chïnh làm Hæu ðô ð¯c v×a do
ðß¶ng thüy, v×a do ðß¶ng bµ vßþt Häi Vân Quan ðánh cho t¾i khi hªt ðÕn,
hªt sÑc thì tñ vçn.
Quân Tây S½n ra ðªn Thu§n Hóa. Tr¤n thü thành này là PhÕm Ngô C¥u cØ
Hoàng Ðình Th¬ cùng hai con ra kháng cñ. Th¬ xông pha giªt ðßþc vài tråm
quân Tây S½n nhßng khi hªt ðÕn thì không ðßþc tiªp tª. Xét ra C¥u ðã b¸ ðòn
phän gián cüa Nguy-n Hæu Chïnh do mµt bÑc thß c¯ ð¬ l÷t vào tay C¥u nói
Th¬ ðã bí m§t hàng Tây S½n. Th¬ li«n quay tr· lÕi tính giªt C¥u thì c¶ Tây S½n
ðã bay trên m£t thành.
Hai con Th¬ vì b¸ tr÷ng thß½ng ðã ngã gøc · chiªn trß¶ng. TÏ tß¾ng Vû Tá
Kiên cûng tØ tr§n. Th¬ ðành tñ tØ trên mình voi cho khöi nhøc.
Phú Xuân th¤t thü r°i ðªn lßþt hai ð°n Cát Doanh, Ð°ng Häi, thuµc hai
tïnh Quäng Tr¸, Quäng Bình cûng b¸ hãm do quân cüa Nguy-n Læ, r°i m¤t
n¯t. Læ · lÕi tr¤n giæ Thu§n Hóa, Nguy-n Hæu Chïnh lînh mµt ðÕo thüy quân
tiªn ra B¡c trß¾c. Nguy-n Hu® chï huy h§u quân theo sau, h©n g£p nhau ·
bªn V¸ Hoàng (Nam Ð¸nh).

5- Nguy-n Hu® Ra Thång Long (S½n Nam Th¤t Thü)
Quân Tây S½n cä hai ðÕo thüy løc r¥m rµ tiªn ra B¡c Hà thª mÕnh nhß gió
bão. B¤y gi¶ là cu¯i tháng 5 nåm Bính Ng÷ (1786).
Chïnh ra cØa Vi®t Häi (sau này ð±i ra Vi®t An) r°i vào bªn Ngh® An, cho du
binh ðánh phá lung tung khiªn dân tình bên Tr¸nh xao xuyªn vô cùng.
Tß¾ng giæ thành Ngh® An là Bùi Thª Tuy (con Bùi Thª ÐÕt) ð¯t doanh trÕi
bö tr¯n.
Tß¾ng giæ thành Thanh Hóa là TÕ Danh Thüy cûng chÕy. Nh¶ không có sñ
tr· ngÕi, quân cüa Chïnh tiªn d- dàng t¾i V¸ Hoàng (ngày 6 tháng 6 Bính Ng÷
1786) l¤y ðßþc tråm vÕn hµc thóc (m²i hµc ch×ng 60 lít).
Chïnh cho ð¯t lØa ð¬ làm hi®u t× non Côi, lØa b¯c lên khiªn · xa Hu®
ðang dçn mµt ngàn chiªn thuy«n theo gió Ðông Nam tiªn ra, trông th¤y biªt
løc quân ðã ra t¾i S½n Nam.
ChÆng bao lâu hai quân g£p nhau · V¸ Hoàng, thª càng mÕnh thêm. Tri«u
ðình B¡c Hà ðßþc tin, vô cùng sØng s¯t, vµi cØ Tr¸nh Tñ Quy«n th¯ng lînh 27
C½ hi®u ra ngån quân Tây S½n.
Quy«n ðã loanh quanh m¤t 10 ngày m¾i chuy¬n ðßþc quân khöi thành
Thång Long ðßþc 30 d£m, chúa Tr¸nh cØ thêm Ðinh Tích NhßÞng là mµt

danh tß¾ng v« thüy chiªn (NhßÞng là dòng Ðinh Vån Tä, chÑc Li-n Trung
h¥u, quê · Hàm Giang, huy®n C¦m Giàng tïnh Häi Dß½ng).
Vùng S½n Nam ðã tr· nên bãi chiªn trß¶ng kh¯c li®t cho hai bên, trong khi
dân chúng già trë l¾n bé ð«u hoäng h¯t b°ng bª nhau ði lánh nÕn. Nh¤t là
dân kinh thành nhß s¯ng trong mµt c½n s¯t rét. B÷n quan lÕi, vån cûng nhß
võ, vi®c nß¾c thì không lo, chï ð¬ ý vi®c chôn cüa, gìn giæ vþ con; giæa lúc
này khói lØa chiªn tranh b¯c mù tr¶i.
Nß¾c løt b¤y gi¶ m¾i cÕn, gió Ðông Nam th±i không ng×ng. Thuy«n Tây
S½n dß½ng bu°m thÆng tiªn. Quân Tr¸nh nÕp ðÕn vào súng Bäo lân b¡n ào Õt.
Quân Tây S½n lui vào bên sông ch¶ t¯i ðªn m¾i t× t× thä vài chøc chiªn
thuy«n sang m£t tr§n cüa Tr¸nh có ðü binh sî, kë giáo ngß¶i kích.
Quân Tr¸nh b¡n nhß mßa ð¬ ngån lÕi.
Thuy«n Tây S½n chìm d¥n trong im l£ng.
Tr¶i täng sáng, nhìn ra NhßÞng m¾i biªt ðã b¡n hªt ðÕn vào nhæng thuy«n
chï có ðám binh sî kªt b¢ng r½m cüa ð¸ch.
Biªt m¡c mßu, NhßÞng li«n cho quân bö thuy«n chÕy lên cÕn thì ðÕi ðµi
thüy quân Tây S½n s¤n ðªn, ðÕn b¡n vèo vèo nhß chuy¬n cä núi sông, các c±
thø bên b¶ cûng gãy ð± rång r¡c. Quân Tr¸nh vçn lùi.
Quân Nam xông lên ðu±i, quân B¡c chªt nhß rÕ. Hai cánh quân cüa Tr¤n
thü S½n Nam và cüa Tr¸nh Tñ Quy«n làm thª Ö d¯c cho NhßÞng, th¤y thüy
quân ðÕi bÕi m¤t tinh th¥n, li«n tan vÞ.
Quân cüa Tây S½n không g£p sÑc kháng chiªn nào ðáng k¬ næa, li«n tiªn
mãi vào Hiªn Doanh (Ph¯ Hiªn tïnh Hßng Yên).
S½n Nam th¤t thü ngày 24 tháng 6 nåm Bính Ng÷ (1786).

Phòng Tuyªn ThÑ Hai Cüa Tr¸nh Tan VÞ
B÷n Tr¸nh Tñ Quy«n và Ðinh Tích NhßÞng bÕi tr§n càng làm cho tri«u
ðình B¡c Hà ðiên loÕn.
¿u binh và Nh¤t binh (lính Tam phü) hàng ngày vçn v² ngñc khoe trung
thành v¾i vua và chúa vì thuµc Quí hß½ng87, bäo nhau m²i nhóm rút mµt n½i.
— lÕi ðß½ng ð¥u v¾i quân Nam Hà chï còn quân B¡c: Nghîa binh.

Vua Lê, Chúa Tr¸nh xu¤t thân · Thanh Hóa nên chï tin · ðám binh sî Thanh-Ngh®-Tïnh
và bi®t ðãi h÷, do ðó mà giæa quân dân ð¶i Trung Hßng có sñ chia r¨. G£p biªn, sñ thª lÕi
càng bi ðát. Kiêu binh bö chÕy trß¾c và chÕy ðªn ðâu thì dân chúng giªt ðªn ð¤y. V¾i ðám
quân dân ngh¸ch nhau nhß nß¾c v¾i lØa, ngai vàng nghi®p chúa cüa Lê, Tr¸nh cûng ðü ð± r°i,
còn k¬ chi nhæng nguyên nhân khác.
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Và còn vài tß¾ng lînh có liêm sî và tiªt nghîa là: ThÕc Qu§n Công Hoàng
Phùng C½ v¾i 500 quân nghîa t× S½n Tây v« hµ v® kinh thành. Qu§n ThÕc
cùng 8 con (k¬ cä r¬) ðem binh ra ðóng · h° VÕn Xuân88 dàn tr§n ð° · bªn
Thúy Ái (cùng thuµc huy®n Thanh Trì).
Chúa Tr¸nh ðem hªt tinh binh ra ngoài cØa Tây Long, bày tr§n dß¾i Ngû
Long Lâu. Tr§n này khai di-n vào ngày 25 tháng 6 nåm Bính Ng÷.
Quân Tây S½n th×a th¡ng · S½n Nam li«n nu¯t giäi trß¶ng giang (Nh¸ Hà)
tiªn lên bªn Nam Dß ð¬ ðánh b¤t th¥n vào quân Tr¸nh. Lúc này, ðÕi ðµi chu
sß cüa Nguy-n Hu® t¾i n½i thì tÕi bªn Thúy Ái quân Tr¸nh còn neo thuy«n,
lên bãi ch½i, chßa có phòng b¸ gì hªt. Tây S½n t¾i, quân Tr¸nh hoäng h¯t
không k¸p xu¯ng thuy«n næa, chÕy tán loÕn trong khi súng Cñ th¥n cüa Nam
Hà b¡n nhß tß¾i. Mµt kë can ðäm: Ngô Cänh Hoàn, Quän Ti«n Phong C½ cüa
Tr¸nh, cß½ng quyªt · lÕi ch¯ng ð¸ch r°i b¸ tØ tr§n trên m£t nß¾c. Ti«n Phong
C½ gøc r°i mà Hoàng Phùng C½ không hay. Ðang khi Hoàng ån c½m thì quân
Tây S½n ðã vây chung quanh, khiªn Phùng C½ chï còn nß¾c bö chÕy.
Mµt ðµi quân cüa Tr¸nh do Mai Thª Pháp c¯ ch£n ðß¶ng Tây S½n, nhßng
bµ thuµc tan vÞ d¥n, Pháp túng thª nhäy xu¯ng sông tñ vçn.
Trong tr§n này 6 con cüa Qu§n ThÕc b¸ trúng ðÕn chªt cä, Qu§n ThÕc th¤y
thª nguy, ðành kéo con trai là Hoàng Phùng Gia và con r¬ là Nguy-n Tr÷ng
Thu cùng vài chøc binh sî li«u chªt m· mµt ðß¶ng máu chÕy v« Hßng Hóa.
Trong khi này, h° VÕn Xuân là m° chôn h¥u hªt quân Tr¸nh.
Vßþt ðßþc ti«n tuyªn cüa Tr¸nh tÑc là sau khi ðánh tan quân Hoàng Phùng
C½, Nguy-n Hu® r¥n rµ xông lên bªn Tây Luông. Tiªng höa h± n± ¥m ¥m ghê
rþn, tiªng binh sî hò hét và rên rï biªn tr§n Tây Luông thành mµt cänh ð¸a
ngøc h²n loÕn g¾m ghê máu chäy ð¥u r½i ào Õt. Chúa Tr¸nh ph¤t c¶ l®nh hò
ba quân tiªn. Quân Tây S½n nhß hùm beo th¤y m°i cûng l¥n xä vào ð¸ch nhß
ð¬ nu¯t chØng.
Nhßng xông vào tr§n chï có quân Nam hà mà thôi, còn quân B¡c Hà
chÆng ai dám li«u mÕng. Chúa Tr¸nh li«n thúc voi quay v« vß½ng phü thì trên
cØa Tuyên Võ c¶ Tây S½n ðang ph¤t ph¾i bay.
L¸ch sØ ghi: Chúa Khäi bö Thång Long sau cuµc bÕi tr§n hªt sÑc bi thäm
vào ngày 26 tháng nåm Bính Ng÷ (1786).
Khäi chÕy ðªn làng HÕ Lôi tïnh Phúc Yên thì b¸ dân · ðây b¡t nµp cho
Nguy-n Hu®. D÷c ðß¶ng Khäi nh¶ ðêm t¯i rút dao ðâm c± mà chªt (28-6
Bính Ng÷).

H° VÕn Xuân tÑc là ð¥m VÕn Phúc thuµc huy®n Thanh Trì, tïnh Hà Ðông · bên ngoài
thành Thång Long.
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Hu® G£p Vua Lê
Th¡ng tr§n xong, quân Tây S½n vào ðóng giæ hoàng thành r¤t nghiêm
chïnh, không ðµng chÕm ðªn tài sän và tính mÕng nhân dân.
Theo Cß½ng Møc quy¬n 46, t¶ 23b-25b thì trong khi còn hành quân · V¸
Hoàng, Hu® ðã phái mµt tÏ tß¾ng ðem binh bí m§t ðªn Thång Long ð¬ hµ v®
Hoàng gia (vua Lê). Khi quân Tây S½n t¾i, các hoàng tØ hoäng h¯t nhßng viên
tÏ tß¾ng dâng t¶ m§t thß cüa Hu® báo trß¾c cuµc v¤n an, b¤y gi¶ vua Lê m¾i
an lòng.
Ngày 26 tháng 6, Nguy-n Hu® dçn b÷n Công Chïnh và các tß¾ng tá vào
cung VÕn Th÷. Trß¾c m£t nhà vua, ông chúa Tây S½n có nhæng cØ chï hªt sÑc
khiêm nhßþng.
Trong cuµc ðàm thoÕi, Hu® nói quân Nam hà ra B¡c chï có ý phù Lê di®t
Tr¸nh và làm theo lòng tr¶i.
Lúc này các cñu th¥n ði lánh nÕn hªt không còn mµt ai, vua Lê nghe l¶i
Chïnh cho ði tìm Phan Lê Phiên, Tr¥n Công Sán, Uông Sî Ði¬n ðªn lo vi®c thù
tiªp v¸ thßþng khách.
R°i ít bæa sau dân chúng lÕi løc ðøc kéo nhau tr· v«, chþ búa lÕi h÷p, các
hoÕt ðµng hàng ngày lÕi tiªp tøc theo nh¸p s¯ng bình thß¶ng.
Qua hôm sau, vua Lê sai ngß¶i sang phong cho Nguy-n Hu® (Hu® trú tÕm
bên Tr¸nh phü) làm Nguyên Súy, Dñc Chính Phù V§n Uy Qu¯c Công.
Hu® nh§n r°i sai ngß¶i vào hoàng cung tÕ ½n, nhßng trong lòng có ý b¤t
mãn, nghî r¢ng tri«u ðình B¡c Hà l¤y chÑc tß¾c phong cho mình có ý lung lÕc
và coi Hu® vào loÕi ngß¶i không biªt gì chång.
Công Chïnh khéo léo l¡m m¾i làm cho Hu® nguôi gi§n và sang thäo lu§n
v¾i vua Lê kiªm cách làm ð©p lòng ngß¶i ðang n¡m trong tay v§n m®nh
Hoàng Gia và B¡c Hà. R°i ngß¶i ta ði ðªn ch² gä cho chü súy Tây S½n cô gái
thÑ hai mß½i m¯t cüa nhà vua là Ng÷c Hân công chúa b¤y gi¶ m¾i 16 tu±i,
nhan s¡c r¤t m£n mà89, lÕi có tài vån chß½ng thi phú.
Vài ngày sau, b®nh tình cüa nhà vua thêm tr¥m tr÷ng, r°i m¤t vào ngày 17
tháng 7 nåm Bính Ng÷ (1786), sau 47 nåm · ngôi làm bù nhìn cho h÷ Tr¸nh.

Th¶i nào ngß¶i ðàn bà cûng ðóng nhæng vai trò hªt sÑc quan tr÷ng ð¬ giäi quyªt nhæng
n±i khó khån trong tình thª ð£c bi®t. — ðây ngß¶i ta mßþn cái nø cß¶i cüa giai nhân ð¬ ðè d©p
ng÷n lØa gi§n cüa Tây S½n có th¬ ð¯t cháy cä B¡c hà b¤y gi¶.
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Do sñ ch¤p thu§n cüa Nguy-n Hu®, Hoàng Tôn Lê Duy KÏ ðßþc n¯i ngôi
l¤y niên hi®u là Chiêu Th¯ng90.

Nguy-n Hu® v« Nam
Trß¾c khi c¤t quân ra B¡c Hà, sþ "ki¬u m®nh" theo l¶i cüa Nguy-n Hæu
Chïnh, Hu® ðã gØi thß91 v« Qui Nh½n "Xin ðÕi cØ B¡c phÕt". Vua Thái ÐÑc có
ý không b¢ng lòng vµi cho ngß¶i ra Phú Xuân ðòi ðình chï vi®c B¡c tiªn thì
Hu® ðã ra t¾i Thång Long và ðã hÕ ðßþc hªt thäy lñc lßþng cüa B¡c Hà. NhÕc
ðành sØa soÕn lên ðß¶ng, biªt r¢ng cØ ngß¶i ra g÷i Hu® cûng không ðßþc.
Tháng 8 nåm Bính Ng÷, v¾i 500 thân binh và 100 con voi, NhÕc l§t ð§t ra
Thång Long tuyên b¯ ði tiªp Ñng cho Nguy-n Hu® ð¬ tránh m÷i ði«u d¸ ngh¸.
LÕi mµt phen næa c¶ Tây S½n tiªn ra B¡c Hà.
Ðßþc báo ðµng vua tôi nhà Lê và dân chúng Thång Long nôn nao, hoäng
h¯t.
G£p vua Lê, vua Thái ÐÑc tuyên b¯ mµt câu r¤t chæng chÕc:
"H÷ Tr¸nh chuyên quy«n, chúng tôi ðem quân ra ðây chï có ý giúp nhà vua
mà thôi. Nªu ð¤t B¡c Hà cüa Tr¸nh thì mµt t¤c chúng tôi cûng l¤y, nhßng cüa
nhà Lê thì mµt t¤c chúng tôi cûng không tß· ng, chï mong nhà vua giæ væng
ki«n cß½ng r°i "hai nß¾c" chúng ta ð¶i ð¶i giao häo"...
Trß¾c sñ dÑt khoát này, vua tôi nhà Lê m¾i hªt lo l¡ng và binh tß¾ng Tây
S½n cûng hoan hï, b· i vì h÷ chï mong s¾m tr· v« v¾i gia ðình. Trong d¸p này,
Vû Vån Nh§m v¯n ghét Nguy-n Hæu Chïnh, li«n bàn v¾i Nguy-n Hu® bí m§t
rút v« Nam bö Chïnh lÕi cho dân B¡c Hà sØa tr¸.
R°i giæa canh ba ðêm ¤y, quân Tây S½n l£ng l¨ kéo ði mang theo cüa cäi,
kho ðøn B¡c Hà sau khi cho ngß¶i t× giã riêng vua Chiêu Th¯ng.
S¾m hôm sau Chïnh m¾i biªt tin, sþ quá vµi cùng vài gia nhân chÕy ra b¶
sông, cß¾p mµt chiªc thuy«m bu°m, chèo g¤p vô Ngh®. Mµt s¯ ngß¶i kë chþ
ðu±i l¤y gÕch, ðá ném theo, Chïnh tñ tay giªt vài ngß¶i m¾i thoát ðßþc.
Quân Hu® ðªn Ngh® An thì Chïnh cûng t¾i k¸p. Hu® có ý ngßþng bên
ngoài mà b« trong thì r¤t khó ch¸u, nhßng cûng v± v« Chïnh. Hu® nói: "Ngß¶i
B¡c chßa th§t lòng v¾i ta, danh tß¾ng cüa h÷ nhß Ðinh Tích NhßÞng, Hoàng

V« vi®c Duy KÏ lên ngôi "Lê Quý KÖ Sñ" chép: "Tñ tôn không xin phép trß¾c v¾i chúa
Tây S½n, vµi lên ngôi ngay trß¾c linh cæu cüa vua Hiªn Tông r°i lÕi tñ ti®n phát tang xong m¾i
cho ngß¶i sang báo v¾i Hu®. Hu® gi§n l¡m. Công chúa Ng÷c Hân phäi m§t sai ngß¶i tin cho
Duy KÏ sang xin l²i Hu® m¾i yên.
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Hu® sþ chßa có l®nh vua anh, ðã ðem quân ra B¡c là mÕn phép, làm li«u.

Phùng C½ vçn còn hoÕt ðµng, ông nên · lÕi Ngh® An cùng Nguy-n Vån Du®
ð¬ ð« phòng mai h§u m¾i ðßþc".
Sau ðó, Hu® d£n ng¥m Vû Vån Nh§m r¢ng: "Chïnh · lÕi Ngh® An là quê
hß½ng cüa h¡n, phäi xem kÛ m÷i hành ðµng, ð°ng th¶i theo dõi lòng ngß¶i
ð¯i v¾i h¡n yêu ghét thª nào, c¤p báo cho ta hay..."
V« ph¥n Chïnh, t× ngày không ðßþc theo sát B¡c Bình vß½ng Nguy-n Hu®,
Chïnh ðã th¤y mình · cái thª tiªn cûng khó mà thoái cûng d· , biªt Nguy-n
Hu® c½ mßu ghê g¾m, ðã không tin thì tai h÷a s¨ ðªn chßa biªt gi¶ phút nào.
Chïnh ðành ráo riªt kiªm các tay lßu vong, l§p c½ ngû ng¥m có ý chiªm hÆn
Ngh® An gây thª tam phân thiên hÕ. Nguyên sau khi Tây S½n tr· v« Phú
Xuân, vua Chiêu Th¯ng v×a lên ngôi, ðình th¥n toàn là nhæng kë b¤t tài nên
giòng h÷ Tr¸nh có Tr¸nh L® và Tr¸nh B°ng lÕi xu¤t ð¥u lµ di®n tranh nhau làm
chúa, noi theo thói cû. Vua Chiêu Th¯ng b¤t ð¡c dî phäi ð¬ Tr¸nh B°ng tái l§p
phü Liêu và phong B°ng làm Án Ðô Vß½ng. B°ng lÕi hiªp vua nhß các tiên
chúa h÷ Tr¸nh r°i trong d¸p này các hào møc · các ð¸a phß½ng l¤y danh
nghîa vua Lê cûng n±i lên nhß mß¶i hai sÑ quân xßa kia. Chính sñ B¡c Hà ðã
r¯i, lÕi thêm nÕn ðói kém, d¸ch l® bùng ra càng tång thêm cänh l¥m than, kh±
cñc. Vua Chiêu Th¯ng không còn cách gì ð¯i phó ðành cho sÑ giä vào Ngh®
An, kh¦n thiªt m¶i Chïnh ra B¡c Hà yên dân tr× loÕn92, Chïnh li«n ð¬ ngß¶i
tay chân là Lê Du§t · lÕi v¾i Nguy-n Vån Du®, còn mình thì cùng quân ðµi,
ph¤t c¶ "hµ v®" kéo ra Thång Long.
Quân cüa Chïnh t¾i ðâu, quân Tr¸nh B°ng bö chÕy ðªn ðó, Chïnh ung
dung bß¾c vào Thång Long, ti«n hô h§u hét. Cái ð¸a v¸ cao quý cüa ông chúa
cu¯i cùng h÷ Tr¸nh, mµt bu±i mai ðã sang tay chü m¾i: Nguy-n Hæu Chïnh.
Vua Lê Chiêu Th¯ng phong cho Chïnh chÑc Bình Chß½ng Quân Qu¯c
Tr÷ng Sñ, ÐÕi Tß Ð° B¢ng Trung Công ð¬ thß· ng công ðã d©p ðßþc kë lµng
quy«n.
Vi®c ð¥u tiên cüa Chïnh · Tri«u Lê là chiªm ðóng Tr¸nh phü làm ÐÕi bän
doanh, xin phong cho con là Nguy-n Hæu Du làm "Thª tØ" l§p dinh · phía
Ðông, c¡t ð£t tay chân vào các ð¸a v¸ tr÷ng yªu trong tri«u và · các tr¤n. Sau
này các quan lÕi tâu vua phong cho Chïnh tß¾c Nh¤t Tñ Công, ðßþc m· phü
và ðúc ¤n quân Võ Thành, vi®n khu m§t thuµc v« cä ð¤y93.
T× ðó m÷i vi®c Chïnh ð«u quyªt ðoán l¤y, không höi ý vua Lê, rút cøc v«
ph¥n vua Lê, tránh ðßþc nÕn Tr¸nh B°ng thì lÕi r½i vào cái h÷a C¯ng Chïnh,
khác chi chuy®n quÖ tha ma b¡t.
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Tr¸nh B°ng sau cuµc bÕi vong ðã bö ði tu và t× ðó không ai th¤y tông tích cüa ông ta næa.
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Phü quân Võ Thành có uy quy«n nhß Bµ T±ng Tß L®nh quân ðµi ngày nay.

Không khí chính tr¸ B¡c Hà lÕi n£ng n« nhß trß¾c. Vua ngán, dân bu°n,
con thuy«n qu¯c gia vçn b°ng b«nh trong c½n sóng dæ.
Chïnh dò xét biªt nhi«u ngß¶i b¤t mãn v¾i mình, b· i các quan có mµt s¯
cáo b®nh v« · ¦n n½i núi, b¬ hay ð°ng ruµng nên tìm cách mua chuµc b¢ng
vi®c m· khoa thi, tuy¬n døng nhân tài.
R°i trß¾c nhæng vi®c chuyên quy«n cüa Chïnh ðã có phen vua Chiêu
Th¯ng mßu v¾i b÷n c§n th¥n Ngô Vi Quý v¶i Nguy-n Hæu Chïnh vào ti«n
ði®n ð¬ ðánh thu¯c ðµc cho chªt, nhßng khi vua g£p Vû Trinh ðem chuy®n
này ra bàn thì Trinh gÕt ði, l¤y l¨ ðang có tin Tây S½n lång bÑc ngoài biên
thùy, tri«u ðình lÕi chßa ±n, lòng dân còn xao xuyªn, hãy còn c¥n Chïnh làm
móng vu¯t, nh¤t là Chïnh chßa có hình tích gì gian trá b¤t tín. Chiêu Th¯ng
nghe ra m¾i bö vi®c này ði, nhßng sau cûng có ngß¶i mách Chïnh vi®c này.
Chïnh t× ðó có ý chán nän, ít nhòm ngó vào vi®c nß¾c, mà hào ki®t các
n½i lÕi rÕo rñc.
Tin cüa Du§t t× Ngh® An ðßa ra cho biªt anh em Tây S½n ðang lüng cüng
v¾i nhau, Chïnh li«n có ý mu¯n l§t ð± Tây S½n, m§t giao kªt v¾i Nguy-n Vån
Du® thñc hi®n mßu "Nam B¡c phân tr¸"94.
Vû Vån Nh§m trß¾c ðây ðã ðßþc giao phó nhi®m vø dò xét v« b÷n Du® và
Chïnh ðßþc rõ dñ ð¸nh này li«n dùng binh phù g÷i Du® v« Nam; Du® không
ch¸u e r¢ng anh em vua Tây S½n b¤t hòa v¾i nhau, mình là tß¾ng cû cüa
NhÕc, v« chuyªn này có ði«u b¤t lþi chång. Du® tính luôn chuy®n thông ð°ng
v¾i Chïnh ð¬ cùng ch¯ng lÕi v¾i B¡c Bình vß½ng. Trong vi®c này Du® có sñ
kªt c¤u v¾i Tham ngh¸ Nguy-n Ðình Vi®n.
Vû Vån Nh§m cho chÕy thß vào báo cáo v¾i B¡c Bình Vß½ng tình hình
Ngh® An, Vß½ng trao ngay cho Nh§m toàn quy«n giäi quyªt v¤n ð« Du® và
Chïnh.
Quân Nh§m ði g¤p, sau mµt ngày ðêm ðªn trÕi KÏ Hoa. Du® hoäng sþ d£n
Ðình Vi®n giæ l¤y Ngh® An, còn mình tr¯n v« v¾i NhÕc.
TÕi ðây tß¾ng lînh Ngh® An b¤t ð°ng chánh kiªn, Ðình Vi®n cùng các con
ðánh lµn nhau v¾i Nguy-n Thuyên nên khi Vû Vån Nh§m t¾i thì Ngh® An lÕi
sang tay quân ðµi Nam Hà, không t¯n mµt mûi tên, hòn ðÕn.

Mßu Nam B¡c phân tr¸ là l¤y Hoành S½n và Linh Giang (sông Gianh) làm phân gi¾i r°i
chia ra hai mi«n Nam B¡c nhß các ti«n tri«u ð¬ cùng hß· ng phú quý. LÕi có sách chép: Nghe
tin Du® có ý thông ð°ng v¾i Chïnh, B¡c Bình Vß½ng li«n phái Nguy-n Vån ÐÑc ra ðóng ·
Di-n Châu (Ngh® An) ð¬ cùng trông coi tr¤n này, nhßng khi Du® và ÐÑc biªt Nam hà ðang có
mâu thuçn nµi bµ bèn viªt thß cho Chïnh bàn cùng hþp lñc kéo vào Nam gây loÕn, khi thành
công s¨ chia nhau ð¤t ðai nhß trên ðã nói, nhßng Chïnh do dñ nên vi®c này không thành.
94

Trong khi b¥u tr¶i chính tr¸ Vi®t Nam còn v¦n ðøc, mµt vi®c khá bu°n cß¶i
ðã xäy ra là tri«u ðình B¡c Hà cØ sÑ bµ do Tr¥n Công Sán c¥m ð¥u vô Nam
ðòi Ngh® An (vi®c này vào tháng ba nåm Ðinh Mùi - 1787). Lúc này Phú
Xuân ðã phái Vû Vån Nh§m ðem quân ra chiªm ðóng tr¤n này95.
SÑ bµ vào ðªn Ngh® An thì Vû Vån Nh§m ðã có m£t tÕi ðây m· ti®c khoän
ðãi sÑ giä r¤t tr÷ng h§u. Ð¯i v¾i vi®c ðòi ð¤t Ngh® An, Nh§m cß¶i bäo Sán
r¢ng: "Ngh® An là mµt c¤p nhö, có nghîa lý gì ð¯i v¾i ðÕi cøc m¤t còn, sÑ bµ
ði thêm m®t sÑc, u±ng công mà thôi... chï e chim ðã lìa t±, tr· v« khó có
cành mà ð§u!".
Câu này làm cho Ngô Nho hoäng sþ, Nho bàn v¾i Công Sán nên ð±i qu¯c
thß ðòi ð¤t Ngh® An làm bÑc thß c¥u Tây S½n cho vua Lê ðßþc t§p phong,
nhßng Công Sán không ch¸u.
Ðªn Phú Xuân qu¯c thß dâng lên, B¡c Bình Vß½ng coi xong n±i nóng, li«n
mÕt sát ngay Chïnh và m¡ng tri«u ðình B¡c Hà có ý phïnh ph¶ l×a gÕt. SÑ giä
không ð±i nét m£t, ung dung bi®n lu§n t×ng ði¬m và khá lâu.
Khi ðó tr¶i ðã t¯i, B¡c Bình vß½ng bäo Công Sán: "Các ông cÑ v« sÑ quán
nghï ng½i, ð¬ ta nghî kÛ vài l¥n r°i s¨ li®u ð¸nh". Sán ðÞ l¶i luôn: "ÐÕi vß½ng
nghî mµt l¥n cûng ðü, nghî vài l¥n e lçn chång? Tôi ðây xin li«u chªt cho r°i".
Vß½ng gi§n l¡m truy«n nh¯t sÑ bµ m²i ngß¶i mµt n½i.
Bây gi¶ giæa Hu® và NhÕc không khí ðang n£ng n«. Ngß¶i ta ngÕi nµi tình
b¤t ±n này l÷t vào m¡t cüa phái bµ B¡c hà, r°i B¡c Bình Vß½ng ðßa tråm lÕng
bÕc nói là cüa Công chúa (Ng÷c Hân) gØi t£ng sÑ bµ. Ðô ð¯c Vû Vån Nguy®t
ðßþc l®nh ti-n ðßa sÑ bµ v« B¡c b¢ng ðß¶ng bi¬n cùng 20 kë tùy tùng ðªn
cØa b¬ Ðan Nhai, Nguy®t ng¥m sai ðøc thuy«n, cä phái ðoàn ð«u b¸ chªt
chìm cä. Hôm ¤y là ngày 11 tháng 4 nåm Ðinh Mùi.

6- Chim B¢ng Gãy Cánh (Quân Tây S½n Ra B¡c L¥n ThÑ Hai)
Giæa lúc Nguy-n Hæu Chïnh ðang s¯ng nhæng gi¶ phút vinh quang nh¤t
thì Vû Vån Nh§m theo kª hoÕch cüa B¡c Bình Vß½ng li«n viªt thß ra höi tµi
thông ð°ng v¾i Nguy-n Hæu Du®. B¤y gi¶ Chïnh ðã hi¬u rõ Ngh® An ð±i chü
r°i và cûng biªt sÑc mình còn kém Tây S½n, vµi viªt thß cho Vû Vån Nh§m ð¬
giäi thích thái ðµ cüa mình, ðÕi ý nói mình vçn trung thành v¾i B¡c Bình
Vß½ng vì b¸ kë yêu ngß¶i ghét nên có nhi«u ði«u phao vu oan u±ng.
Ðßþc thß Chïnh, Nh§m cûng h°i âm an üi Chïnh và khuyên Chïnh nên
d©p n¯t NhßÞng r°i v« Nam ð¬ tö lòng ngay thÆng.

Ðây là mµt vi®c thiªu tâm lý vì Tây S½n và nhà Lê chßa th§t tình · t¯t v¾i nhau, lÕi còn
ðang nghi ng¶ nhau là ðàng khác.
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Sau này Hu® và NhÕc giäng hòa v¾i nhau, B¡c Bình Vß½ng trong mµt hµi
ngh¸ quân sñ tÕi Quäng Nam ðã nêu ra v¤n ð« Nguy-n Hæu Chïnh.
B¡c Bình Vß½ng cáo tµi Chïnh ôm chân vua Lê nhß h÷ Tr¸nh xßa kia, r°i
truy«n l®nh cho Ngô Vån S· và Phan Vån Luân ra Ngh® An h÷p bàn v¾i Vû
vån Nh§m ð¬ m· cuµc B¡c phÕt. Nhßng trß¾c khi hai tß¾ng trên ðây lên
ðß¶ng, B¡c Bình vß½ng ðã ra l®nh riêng v¾i S· r¢ng Vû Vån Nh§m là mµt
tß¾ng tài nhßng cûng không ðáng tin, phäi canh ch×ng96. Tháng 11 nåm Ðinh
Mùi, ðoàn quân bách chiªn cüa Tây S½n ðã ra t¾i Thanh Hóa. Ngña trÕm
chÕy r¥m r§p trên ðß¶ng báo tin v« Thång Long. Quang cänh nhân dân chÕy
loÕn, già trë, l¾n bé b°ng bª nhau nheo nhóc lÕi tái di-n trong làn không khí
ð¥y lo âu g¥n nhß ngh©t th· ngày nào.
Vua Lê nhóm h÷p các tß¾ng lînh, ðÕi th¥n ngay tÕi phü cüa Chïnh.
Sau mµt cuµc thäo lu§n, Nguy-n Nhß Thái ðßþc cØ làm Th¯ng lînh, Ninh
T¯n làm Tham Tán Quân Vø cùng tiªn quân vào Thanh Hóa. TÕi ðây quân
cüa Lê Du§t ðã b¸ quân cüa Ngô Vån S· ði men núi, lén qua sông T¤t Mã
(sông Mã)97 ðánh vào sau lßng.
Quân Du§t phäi bö chÕy giæa ðêm t¯i, ðªn Cao Ðµng thì lÕi th¤y quân cüa
Vån S· ð¢ng trß¾c m£t. Lâm vào thª g÷ng kìm, trß¾c sau d°n lÕi, quân cüa
Du§t tan vÞ trong c½n hoang mang, khüng khiªp. Khi ðÕi quân cüa Nguy-n
Nhß Thái t¾i Châu C¥u98 thì ðßþc tin Lê Du§t tØ tr§n r°i. Quân cüa Thái ðßþc
hai vÕn g°m quân tinh nhu® cüa bän ðÕo và các ðÕo khác. Ninh T¯n bàn
ðem quân giæ núi Tam Ði®p (ðèo Ba Dµi) lþi døng thª hi¬m và ch² cao, n½i
này còn là hàng rào ngån cách Ðàng trong v¾i Ðàng ngoài.
Quân cüa Thái vµi g¤p rút ðªn giæ bªn ðò Gián Kh¦u, mµt ph¥n l¾n ði t¡t
ðªn bªn ðò Ngh®99 tính ðánh vào phía sau quân Tây S½n, nhßng ðªn Ði«m
Xá100 thì g£p lñc lßþng Ðàng trong ðÕi bÕi chÕy v« S½n Minh101.

Vån Nh§m là tä quân cüa B¡c Bình Vß½ng nhßng là r¬ cüa vua Thái ÐÑc. B¡c Bình
Vß½ng có bøng nghi ng¶ cho r¢ng Vån Nh§m d¥u sao vçn có cäm tình v¾i b¯ vþ nhi«u h½n
v¾i mình r°i kinh nghi®m cho hay trên ðß¶ng chính tr¸ khi ngß¶i ta ðã nghi nhau là s¨ kiªm
cách giªt nhau.
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Sông Mã · vào khoäng tiªp giáp ba huy®n Thøy Nguyên, An Ð¸nh và Vînh Lµc thuµc
tïnh Thanh Hóa.
97

98

Châu C¥u là xã s· tÕi huy®n Thanh Liêm, tïnh Hà Nam.
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Bªn ðò Ngh® thuµc TrÕi Ngh®, làng ÐÕi Hæu, huy®n Gia Vi-n tïnh Ninh Bình.
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Mµt làng thuµc huy®n Gia Vi-n
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Tøc g÷i là S½n Miêng, nay thuµc phü ºng Hòa, tïnh Hà Ðông.

Kª hoÕch cüa nhà Lê là chiªm trß¾c ðèo Ba Dµi thì quân Thái b¡t ð¥u lên
ðß¶ng, quân Tây S½n th¡ng Lê Du§t xong ðã vµi ðªn chiªm núi Tam Ði®p
xong r°i.
Ðã b¤t lþi ngay tr§n ð¥u, nay lÕi ðßþc tin quân Tây S½n cách mình chï có
vài d£m, Thái hoäng h°n không ng¶ Tây S½n ðã tiªn nhanh quá sÑc tß· ng
tßþng. Mµt tr§n k¸ch chiªn xäy ra t× sáng ðªn trßa, ðã cô thª lÕi không có
quân tiªp Ñng, Thái cùng binh sî b¸ ðánh tan hoang, riêng Ninh T¯n ðÕi bÕi
nhß ðã ðem lÕi mµt c½n s¯t rét cho chính quy«n B¡c Hà.
Vua Lê Chiêu Th¯ng cûng hoäng h¯t chÕy sang trao cho Chïnh c¶ Tiªt và
cây Vi®t ð¬ Chïnh toàn quy«n v¾i tình thª. Chïnh vçn làm ra vë cÑng ð¬ yên
lòng vua Lê, r° thân mang ba vÕn quân kéo xu¯ng Hoàng Mai, c¡t Hæu Du
c¥m Ngû Du® c½ quân ði trß¾c. Du ðªn sông Thanh Quyªt thì ng×ng lÕi, ð¡p
lûy · B¡c ngÕn sông ¤y và dñng 18 ð°n. B¤y gi¶ vào tháng chÕp, ðêm xu¯ng
càng rét nhi«u, quân lính cüa Du ðang ð¯t lØa sß· i thì quân Vû Vån Nh§m
§p t¾i và cÑ nh¢m ch² có lØa sáng mà b¡n.
Quân Du vÞ ngay l§p tÑc. Chïnh · Bình V÷ng (tÑc làng B¢ng thuµc phü
Thß¶ng Tín, tïnh Hà Ðông) nghe báo quân Du thua vÞ, ðang b¯i r¯i thì Du
chÕy v« t¾i.
Chïnh hÕ l®nh rút v« Thång Long ð¬ m¶i vua Chiêu Th¯ng sØa soÕn ði lánh
nÕn và mang c½ thiªp cüa mình chÕy102 ði Kinh B¡c tính nh¶ Nguy-n Cänh
Thß¾c là mµt tß¾ng dûng lßþc ðáng tin c§y và · ðây thành trì kiên c¯, lÕi có
sông ngån cän, ít nh¤t lþi v« thª thü trong khi ch¶ g÷i ðßþc quân C¥n vß½ng
t¾i.
R°i vua Lê sang nhà Chïnh cùng chÕy khöi Thång Long.
Ch§p t¯i Vû Vån Nh§m ðã kéo ðßþc quân vào thành. Vua và hoàng gia
chÕy ðßþc qua sông (sông Nh¸). Ðªn ðây quân lính tr¯n hªt quá nØa chï còn
430 ngß¶i và 60 c² ngña (phút cu¯i cùng Hæu Chïnh còn thu nh£t ðßþc vài
ngàn binh ð¬ üng hµ vua qua sông chÕy sang B¡c...)
Bµ tß¾ng cüa Vû Vån Nh§m là Nguy-n Vån Hòa ðßþc l®nh ðu±i theo ðám
ngß¶i bÕi tr§n. T¾i núi Tam T¥ng thuµc huy®n Vi®t Yên, tïnh B¡c Giang thì
Hòa theo k¸p Chïnh. Hòa chia quân làm hai ðÕo, mµt ðÕo ði vòng sau núi
ðánh t§p h§u. Chiªn thu§t này làm quân cüa Chïnh r¯i loÕn ngay. Hæu Du b¸
b¡t và b¸ ch£t ð¥u ngay, còn Chïnh ðang phóng ngña chÕy thì b²ng b¸ ngã v§t
xu¯ng do ngña b¸ thß½ng. Quân Tây S½n li«n trói Chïnh bö vào cûi mang
thÆng v« Thång Long.

Vþ con Chïnh · làm tin bên Tây S½n; khi Chïnh ra B¡c l¥n sau chï có mang h¥u và con
nàng h¥u mà thôi.
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V¾i gi÷ng hách d¸ch, Vû Vån Nh§m k¬ tµi Chïnh t× chân t½, k¨ tóc r°i v£n
höi tÕi sao làm phän. Chïnh không van nài, chï ðáp g÷n mµt câu: "Chï vì cái
thª nhß v§y".
R°i Chïnh b¸ xé xác.

Ph¥n 3 - Chß½ng 20
Mµt Võ Công Oanh Li®t Nh¤t Cüa Vi®t Nam
Cu¯i Thª KÖ 18
- Cái chªt cüa Vû Vån Nh§m
- Chiªn sñ Vi®t Thanh
- Cuµc giao thi®p giæa Tây S½n v¾i nhà Thanh
- Vi®c m· mang chính tr¸ cüa vua Quang Trung

1- Cái Chªt Cüa Vû Vån Nh§m
Chïnh bÕi tr§n b¸ phanh thây, v« phía hoàng gia nhà Lê cûng träi nhi«u kh±
cñc. Vua Chiêu Th¯ng sai Lê Quýnh cùng 30 ngß¶i tông th¤t ðßa bà Hoàng
thái h§u, ba Hoàng phi và Hoàng tØ lên Cao B¢ng. T× ðó nhà vua chÕy lÕc
lõng t× Häi Dß½ng v« S½n Nam cùng m¤y kë tôi trung. B÷n Ðinh Tích
NhßÞng th¤y thª nhà Lê suy tàn cûng quay ra làm phän. Vua Chiêu Th¯ng
ðành chÕy qua Tàu c¥u cÑu. Nhà Lê tính ra tr¸ vì dân tµc Vi®t Nam hai phen
(Ti«n Lê và H§u Lê) ðßþc 360 nåm tuy ðßþc mµt th¶i trung hßng nhßng chï
ðóng vai bù nhìn cho nhà Chúa. R°i chúa ð± thì vua cûng tàn (1788).
V« ph¥n Vû Vån Nh§m bình ð¸nh xong B¡c Hà li«n thiªt l§p ngay bµ máy
cai tr¸ ð¬ ch¤m dÑt chính quy«n cüa con cháu nhà Lê, và cho ngß¶i ði kiªm
vua Chiêu Th¯ng nhßng không ðßþc. Nh§m phäi cØ Sùng Nhßþng Công Lê
Duy C¦n lên làm Giám Qu¯c cho yên lòng dân B¡c Hà.
Thü ðoÕn chính tr¸ này cûng không bßng m¡t ðßþc sî dân · ðây, do ðó v¸
Giám Qu¯c chï có vài Hoàng thân và vài võ tß¾ng theo mà thôi.
Vû Vån Nh§m, t× ngày di®t ðßþc Chïnh có ý kiêu ngÕo và ðµc ðoán khiªn
b÷n Ngô Vån S· và Phan Vån Lân làm Tham Tán Quân Vø b¤t bình103. Nhân
Trß¾c ðây Nh§m là tß¾ng cüa chúa Nguy-n, b¸ bÕi tr§n h°i tháng 5 nåm Bính Ng÷
(1786) tÕi Gia Ð¸nh. Nh§m ðã toan tñ vçn cho v©n tiªt thì Nguy-n Hu® dø hàng b· i Nh§m ðã
t×ng làm Tiªt Chª cüa Nam Hà tö ra là mµt tß¾ng có tài. Hu® mang Nh§m v« làm tä tß¾ng r°i
Nh§m ðßþc vua Thái ÐÑc gä con gái cho. Ð¸a v¸ cüa Nh§m nhß v§y ðáng k¬ là t¯t ð©p. Sau ít
lâu anh em Tây S½n b¤t hòa. Nh§m c¯ giæ thái ðµ trung l§p nhßng vçn không quên mình là r¬
cüa Trung ¿½ng Hoàng Ðª r°i trong khi có nµi biªn Nh§m ðã có phen xin v« Quy Nh½n tri«u
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trß¾c ðây, B¡c Bình Vß½ng Nguy-n Hu® v¯n có óc ða nghi b· i Nh§m là con
r¬ cüa vua Thái ÐÑc nên ðã d£n S· và Lân canh ch×ng và cho chia xë quy«n
hành ð¬ ki«m chª Nh§m mµt ph¥n nào. Nh§m m¤t lòng h÷, S· li«n ng¥m
báo cáo v« Phú Xuân r¢ng Nh§m có ý tñ vß½ng (Theo Thanh Tri«u SØ Lßþc và
Lê KÖ Dã SØ). Làm ðÕi tß¾ng · ngoài cõi, uy danh l¾n bao nhiêu thì d- b¸
ngß¶i ghen ghét b¤y nhiêu r°i s¯ ph§n cüa Nh§m ðã b¸ kªt li-u mµt cách bi
thäm sau ðó ít ngày.
B¡c Bình vß½ng ðßþc m§t thß cüa b÷n S· l§p tÑc lên ðß¶ng. Mß¶i ngày
sau, Vß½ng ra t¾i Thång Long (M§u Thân - 17880 h°i canh tß. Vß½ng §p vào
T±ng hành dinh giæa lúc Nh§m ðang ngü say, Vß½ng cho võ sî ðâm chªt
Nh§m ngay trên giß¶ng.
Giäi quyªt xong v¤n ð« Vû Vån Nh§m, Vß½ng h÷p các quan vån võ cüa
mình và cüa nhà Lê ð¬ t± chÑc tân chính quy«n.
Nguy-n Hu® ð£t b¯n tr¤n tß¾ng phø trách quân sñ tÕi S½n Nam, S½n Tây,
Kinh B¡c, Häi Dß½ng là Hòa Nghîa h¥u, Lôi Quang h¥u, Nguy®t Quang h¥u,
và Hám H± h¥u. B¯n võ quan khác giæ bµ LÕi, Chính Ngôn h¥u giæ bµ Hµ,
¿¾c L- h¥u giæ bµ L- và Lµc Tài giæ bµ Hình cûng là tay chân cüa Vß½ng t×
Phú Xuân ra. T¤t cä nhæng ngß¶i này ð«u thuµc quy«n ÐÕi tß mã Ngô Vån
S· và thuµc c¤p bµ Trung ß½ng. Mµt s¯ quan nhà Lê nhß Phan Huy Ích, Ngô
Thì Nh§m, Vû Huy T¤n, Tr¥n Bá Lãm chï ðóng vai phø thuµc trong bµ máy
chính quy«n ð¶i b¤y gi¶ mà thôi. — c¤p phü, huy®n thì Vß½ng cho ð« cØ,
nghîa là theo l¯i gi¾i thi®u ð¬ có quan cai tr¸, tÕi các ð¸a phß½ng g°m hai loÕi:
Vån phân Tri và Võ phân Xu¤t. Còn nhæng lÕi viên thuµc các Ty thì tùy sñ
tuy¬n døng cüa Ngô Vån S· .

2- Chiªn Sñ Vi®t Thanh
Vi®c vua Chiêu Th¯ng m¤t nß¾c, Tây S½n l§p tân chính quy«n · B¡c Hà
ðßþc hai c¯ th¥n nhà Lê là Nguy-n Huy Túc và Lê Duy Ðän vßþt biên gi¾i
sang báo cáo cho T±ng ð¯c LßÞng Quäng là Tôn Sî Ngh¸ và Tu¥n phü Tôn
Vînh Thanh. B÷n này li«n dâng s¾ lên xin vua Càn Long g¤p rút lþi døng c½
hµi này sang chiªm nß¾c Nam, b« ngoài l¤y danh nghîa dñng lÕi h÷ Lê và tr×
quân Tây S½n. Vua Càn Long ch¤p thu§n luôn ð« ngh¸ này và ra l®nh chu
bi®n vi®c ån · cho cung quyªn vua Chiêu Th¯ng cùng cho nhà vua theo
kiªn. Hu® t¤t nhiên không cho lÕi còn ð¦y ra Ngh® An r°i trao cho sÑ mÕng B¡c phÕt ð¬ tr×
C¯ng Chïnh. Nh§m thành công nhß ta ðã th¤y r°i giæ vai chü t¬ tÕi Thång Long giæa lúc vua
tôi nhà Lê lÕc lõng b¯n phß½ng tr¶i. Cái công l¾n này càng làm cho Hu® nghi ngÕi, nh¤t là b÷n
Ngô Vån S· ph¥n mu¯n l§p công, ph¥n khó ch¸u v« sñ ðµc ðoán cüa Nh§m trß¾c kª hoÕch
thôn tính B¡c Hà, thß¶ng g· i báo cáo m§t v« Phú Xuân cho B¡c Bình Vß½ng. Nhæng báo cáo
này t¤t nhiên là nhæng bän án n£ng n« ð¯i v¾i Chª Nh§m.

quân Thanh v« Nam chinh. Vi®c ðã quyªt ð¸nh xong, tri«u Thanh li«n huy
ðµng binh mã b¯n tïnh Vân Nam, Quí Châu, Quäng Ðông, và Quäng Tây
ðßþc t¤t cä là 200.000 ngß¶i, chia làm ba ðÕo kéo vào nµi ð¸a nß¾c ta104.
ÐÕo thÑ nh¤t do chính h÷ Tôn và Ð« ð¯c HÑa Thª Thanh chï huy theo
ðß¶ng Nam Quan ð± xu¯ng.
ÐÕo thß nhì do Ð« t±ng h÷ Ô, lînh quân Vân Quý (hai tïnh Vân Nam, Quí
Châu) t× Tuyên Quang tiªn sang.
ÐÕo thÑ ba do Ði«n châu Tri phü, S¥m Nghi Ð¯ng t× Cao B¢ng kéo vào.
Ngô Vån S· ðßþc tin quân Thanh kéo sang t¾i t¤p li«n nhóm các vån võ
quan liêu nhà Lê sau khi tß¾ng Tr¤n thü LÕng S½n là Phan Khäi ÐÑc hàng
gi£c, phó tß¾ng Nguy-n Vån Di-m thª cô rút v« Kinh B¡c v¾i Nguy-n Vån
Hòa.
Mµt bÑc thß ký tên Giám Qu¯c Sùng Nhßþng Công, Lê Duy C¦n ðßþc ðßa
sang xin hoãn binh v¾i Tôn Sî Ngh¸. R°i các tß¾ng Tây S½n m· cuµc thäo
lu§n.
Nhi«u kë bàn dùng phøc binh ðánh quân Thanh nhß vua Thái T± nhà Lê
di®t b÷n Li-u Thång, Lß½ng Minh trß¾c ðây duy Ngô Thì Nh§m chü trß½ng kª
hoach, nhØ gi£c vào sâu nµi ð¸a, thüy quân rút v« Bi®n S½n trß¾c, løc quân
kéo vào ðóng giæ núi Tam Ði®p r°i báo tin vào cho B¡c Bình Vß½ng.
Chiªn lßþc này ðßþc ch¤p thu§n, binh sî các ðÕo ð«u ðßþc l¸nh v« hµi
ngay dß¾i c¶ cüa Tiªt Chª Ngô Vån S· tÕi b¶ sông Nh¸ vào nåm hôm sau.
S· bàn kª hoÕch lui quân.
Riêng Phan Vån Lân khäng khái xin ðem 1000 quân ði ðánh. Tr¶i b¤y gi¶
rét bu¯t. Quân Tây S½n vßþt sông Nguy®t ÐÑc ðánh vào quân Thanh ðang
ðóng · núi Tam T¥ng. Súng ðÕn cüa Thanh b¡n ra nhß mßa. Quân Tä Hæu
Dñc b¡n châu vào quân Tây S½n chªt r¤t nhi«u. Tôn Sî Ngh¸ lÕi phái mµt toán
kÜ binh t× mÕn thßþng lßu vßþt qua sông ðánh úp l¤y ð°n Th¸ C¥u. Ð°n này
phát höa, Lân cä sþ rút v«.
Ngày 21 tháng 11 nåm M§u Thân (1780) không còn mµt bóng quân Tây
S½n · trên ð¤t B¡c, thành Thång Long bö ngö, quân cüa Ngh¸ vào ðóng và
tß¾ng doanh cüa Ngh¸ ð£t tÕi Tây Long Cung. Theo l¶i vua Thanh ðã d£n l¤y
xong thành này r°i trao ¤n cho Duy KÏ ð¬ t¤n phong làm An Nam Qu¯c
Vß½ng. Ðây là mµt chß¾c ð¬ ràng buµc l¤y lòng dân...
Ngày 22, Sî Ngh¸ làm l- · ði®n Kính Thiên ð¬ làm l- sách phong cho vua
Lê Chiêu Th¯ng.
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Trß¾c khi quân Thanh lên ðß¶ng Tôn Sî Ngh¸ h÷p tß¾ng sî ðã ðßa ra tám ði«u quân lu§t.

Trß¾c biªn c¯ nåm M§u Thân, nông dân B¡c Hà ðã m¤t luôn m¤y vø mùa
li«n, cänh hu¯ng r¤t là nheo nhóc, bi thäm. Quân Thanh t¾i nhân dân càng
ðiêu ðÑng thêm. Ðã ðói lÕi loÕn mà loÕn luôn m¤y nåm thì còn sÑc nào mà
ch¸u n±i. B÷n ngoÕi nhân Ö thª làm b§y, hàng ngày nhß ðánh ngß¶i, cß¾p
cüa, hãm hiªp ðàn bà con gái không còn kiêng n¬ mµt thÑ gì.
Tình dân ðã r¯i ren mà hoàng gia cùng quan liêu cûng hªt sÑc lüng cüng
do tính nhö nhen vøng dÕi cüa vua Chiêu Th¯ng khiªn nhi«u ngß¶i sinh chán
nän. Nguyên v×a v« ðªn Thång Long vua Chiêu Th¯ng ðã nghî ngay ðªn sñ
ð«n ½n trä oán: ðàn bà trong tông th¤t l¤y tß¾ng tá cüa Tây S½n ðã có mang
v§y mà vua Chiêu Th¯ng sai m± bøng, l¤y thai quång ði ð¬ chªt cä m© lçn
con; ba v¸ Hoàng thúc b¸ ch£t chân quång ra giæa chþ, Hoàng ð® Duy Lßu,
Tr¤n Thü Tuyên Quang PhÕm Nhß ToÕi, Phò mã Dß½ng Hành, Ngô Thì
Nh§m, Phan Huy Ích, Nguy-n Hoàn, Phan Lê Phiên, Mai thª Uông v.v... kë b¸
tØ hình, ngß¶i b¸ cách chÑc giáng chÑc khiªn bà Thái H§u phäi b¤t bình: "Ta
cay ð¡ng m¾i xin ðßþc quân ðªn cÑu. Nay ð«n ân mai trä oán, phá hoÕi thª
này nß¾c nhà phöng còn gì næa? Vi®c höng ðªn n½i r°i!"
Còn vi®c quân ðáng l¨ phäi thúc ð¦y g¤p thì th¥y trò vua Chiêu Th¯ng
chÆng h« nghî ðªn, khiªn nhi«u ðÕo quân C¥n vß½ng phäi chán nän. Sau
nhi«u ngß¶i thúc døc vua Chiêu Th¯ng m¾i cho dñng ba cái ð°n tÕi B¡c ngÕn
sông Thanh Quyªt tïnh Hà Nam làng Nh§t Täo và · làng Ng÷c H°i tïnh Hà
Ðông.
Sau Ngh¸ m¾i quyªt ð¸nh sang Xuân vào m°ng 6 s¨ xu¤t sß và bäo Lê
Quýnh là ngß¶i ðßþc vua Chiêu Th¯ng cØ sang giøc Ngh¸ ra quân r¢ng: "Nªu
mu¯n ði g¤p thì th¥y trò nhà ngß½i cÑ vi®c ðem quân tiªn trß¾c cûng ðßþc".
Ngày 24 tháng 11 nåm M§u Thân (1788) Ngô Vån S· t× núi Tam Ði®p cho
tin c¤p báo v« Phú Xuân vi®c quân Tôn Sî Ngh¸ dß¾i danh nghîa "cÑu Lê"
ðem quân vào Thång Long, khí thª r¤t mÕnh m¨.
B¡c Bình Vß½ng tö ra r¤t bình tînh.
Các tß¾ng sî yêu c¥u ngài hãy chính v¸ hi®u ð¬ buµc l¤y nhân tâm, dß½ng
thanh thª r°i s¨ tiªn quân ra B¡c. B¡c Bình Vß½ng cho là phäi li«n cho ð¡p
ðàn Giao · Bàn S½n, phía Nam núi Ngñ Bình tª cáo tr¶i ð¤t và làm l- ðång
quang.
T× giã Bàn S½n, ðoàn quân thüy bµ cüa B¡c Bình Vß½ng nhß hùm beo,
tràn ð¥y hùng khí r¥m rµ tiªn ra B¡c Hà mÕnh nhß thª chë tre, bÕt núi. Ngày
29 ðÕi quân t¾i Ngh® An. — ðây Vß½ng cho l¤y thêm lính m¾i, cÑ ba xu¤t
ðinh l¤y mµt, quân s¯ cµng lÕi ðßþc 10 vÕn và tßþng binh ðßþc vài tråm con.
Thân quân Thu§n, Quäng chia làm 4 doanh: Ti«n, H§u, Tä, Hæu, lính m¾i
sung vào Trung quân.

Tr× ðám tân binh còn nhæng thân quân cüa Vß½ng v¯n ðßþc t§p tành
thu¥n tøc ðã lâu, chiªn ð¤u dëo dai, b½i lµi giöi, ði ðÑng r¤t nhanh. Vß½ng
näy ra sáng kiªn ð¬ cuµc B¡c tiªn ðßþc cñc kÏ th¥n t¯c, cho hþp ba ngß¶i
làm mµt t¯p r°i l¥n lßþt thay phiên ð¬ võng nhau (ch¡c hÆn lúc ðó võng làm
b¢ng tre vì tre là thÑ v§t li®u d- có nh¤t · kh¡p nß¾c ta và có th¬ làm thành
chiªc võng dän d¸ nh¤t và mau chóng nh¤t).
Nh¶ có sñ chuy¬n v§n t¯i tân và kÏ d¸ này quân Tây S½n ði r¤t nhanh và
ðÞ cä sñ m®t nh÷c. Ngày 20 tháng 12 nåm ¤y ðÕi quân ðªn núi Tam Ði®p n½i
tiªp giáp cüa hai tïnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Tß Mã S· và Nµi H¥u Lân ra
ðón cùng xin ch¸u tµi ðã phäi rút lui trß¾c quân ð¸ch. Vua Quang Trung chï
qu· trách qua loa.
Ð¬ nuôi lòng kiêu cång cüa gi£c, vua Quang Trung v×a cho g¤p rút tiªn
quân v×a cØ mµt sÑ ðoàn g°m 8 ngß¶i ði theo Tr¥n Danh Bính ðªn g£p T±ng
ð¯c h÷ Tôn v¾i ba ðÕo b¦m vån (mµt cüa Lê Duy C¦n, mµt cüa các cñu th¥n
nhà Lê, mµt cüa nhân dân) bày tö sñ tình phäi thay nhà Lê và ngö ý "cung
thu§n" v¾i "thiên tri«u", ð°ng th¶i nhà vua lÕi nµp trä b÷n tu¥n dß½ng binh
cüa nhà Thanh có b¯n chøc ngß¶i b¸ tß¾ng Tây S½n b¡t ðßþc khi còn ðóng ·
Thång Long.
Tôn Sî Ngh¸ xé thß, giªt Tr¥n Danh Bính và giam toàn th¬ nhân viên sÑ
ðoàn lÕi, r°i truy«n h¸ch k¬ tµi vua Quang Trung và cho biªt s¨ b¡t nhà vua
cùng ðánh t¾i Quäng Nam cho sÕch cä g¯c lçn ng÷n.
Ngày 30 tªt, quân Tây S½n vßþt qua bªn ðò Gián Khu¤t. Tß¾ng nhà Lê tr¤n
giæ S½n Nam (Nam Ð¸nh) là Hoàng Phùng Nghîa hoäng sþ bö chÕy v« sông
Nguy®t Quyªt thuµc huy®n Thanh Liêm tïnh Hà Nam. B÷n thám tØ cüa nhà
Thanh cûng b· vía l¦n n¯t b¸ ðu±i ðªn Phú Xuyên (Hà Ðông) r°i b¸ b¡t hªt.
Gi£c m¤t liên lÕc nên không biªt chiªn cuµc ðã x¦y ra b¤t lþi cho chúng tÕi
mi«n Nam trung châu xÑ B¡c thu· ðó.
M°ng 3 tháng Giêng KÖ D§u (1789), nØa ðêm gi£c Thanh ðang ngü kÛ
trong ð°n Hà H°i, tiªng loa, tiªng tr¯ng b²ng n±i lên, tiªng gào thét thay ð±i
nhi«u gi÷ng nhß có thiên binh vÕn mã ðang ào t¾i gây nên mµt cuµc khüng
khiªp nhß tr¶i s¡p long, ð¤t s¡p l· .
Quân Thanh không còn h°n vía li«n kéo ngay c¶ hàng. Quân cüa Vß½ng ·
ðây không t¯n mµt mûi tên, mµt hòn ðÕn, ðàng hoàng vào tiªp thu quân nhu
và khí gi¾i cüa gi£c. Ngày m°ng 5. Ð¥u tr¯ng canh nåm, vua Quang Trung
cho thu quân lß½ng vào mµt khu r°i truy«n ð¯t sÕch. Ngài qu¤n chiªc khån
vàng · c± tö lòng quyªt tØ v¾i gi£c r°i x¡n áo cßÞi voi thúc quân xung phong
vào phá ð°n Ng÷c H°i; ði trß¾c ngài là ðÕo tßþng binh h½n mµt tråm con.
ÐÕo tßþng binh này có hi®u lñc nhß mµt ðoàn thiªt giáp xa phá ð°n trÕi r¤t
mÕnh.

Quân Thanh Ñng chiªn b¢ng kÜ binh, nhßng ngña g£p voi hoäng sþ, r¯ng
lên r°i chÕy nhäy tán loÕn. Ð¸ch b¸ tan vÞ ngay hàng ngû, vµi vã rút vào trong
c¯ giæ. Lûy cüa gi£c có c¡m chông s¡t tua tüa. ÐÕn cüa gi£c trong ð°n b¡n ra
nhß mßa rào. Quân ta vçn tiªn mµt cách cäm tØ. Ð¬ tránh tên ðÕn, quân ta
l¤y 60 t¤m ván g², cÑ ba t¤m xªp lÕi thành mµt bó ngoài phü r½m nhào v¾i
bùng r°i 10 ngß¶i khiêng mµt bó ði trß¾c, lßng ðeo ðoän ðao, theo sau 20
khinh binh tiªn thành hàng chæ nh¤t. Tr¶i t¯i m¸t không trång, không sao.
Quân Thanh ð¯t thu¯c súng khói mù m¸t b¯c ra do gió B¡c th±i t¾i, quân ta
m¶ m¡t, thª tr§n g¥n nhß ng×ng lÕi r°i lát sau tr¶i quay gió n°m khói lÕi tr·
lÕi phía ð¸ch. Ðám quân có ván r½m li«n lån xä vào ti«n tuyªn, quång ván
xu¯ng ðè l¤y chông. B÷n có ðoän ðao ùa theo, lß¾t qua làn ðÕn, phá cØa lûy
tràn vào ð°n nhß nß¾c lû.
TÕi ðây hai quân ðánh giáp lá cà. L¾p này ngã l¾p kia lÕi xông t¾i. S¡t thép
va vào nhau vang lên nhæng tiªng lanh länh, nhß gào thét ghê h°n. Thân
ngß¶i ð± xu¯ng nhß rÕ. Mùi th¸t cháy khét lçn v¾i mùi thu¯c súng và máu
tanh n°ng lµn mØa. LØa ðö rñc góc tr¶i. Ngß¶i ngña chï là nhæng bóng ðen
nhào lµn, lån xä vào nhau, vung gß½m giáo ðâm nhau t¾i t¤p nhß di-n mµt
cänh loÕn xÕ trong âm ty, ð¸a ngøc.
Súng n± r«n ðµng cä không gian trong ðêm d¥y ð£c. Muôn nghìn tiªng hò
hét, tiªng kêu khóc chen nhau giæa tiªng tr¯ng, tiªng loa, tiªng thanh la gây
nên mµt không khí ð¥y khüng khiªp ðè n£ng xu¯ng chiªn trß¶ng. Cuµc chém
giªt m²i lúc mµt thêm tàn ác, man rþ, cu°ng nhi®t.
Quân Thanh ch¸u không n±i c¡m ð¥u, c¡m c± chÕy. Chính h÷ lÕi r½i vào
các máy ng¥m hay các n½i có r¡c chông do h÷ ð£t sÇn t× trß¾c. Ð¸a lôi n± ¥m
làm chúng tan ra nhß xác pháo. Ð°n Ng÷c H°i th¤t thü. Ðoàn quân chiªn
th¡ng cüa ta hò reo tiªn thÆng v« phía Thång Long hÕ thêm ðßþc hai ti«n ð°n
cüa gi£c · ðây là ð°n Vån Ði¬n và Yên Quyªt.
Gi£c t±n th¤t quá nØa ph¥n quân s¯, tai hÕi nhi«u h½n cä là các tß¾ng lînh:
Ð« ð¯c HÑa Thª Hanh, tiên phong Trß½ng Tri«u Long, Tä dñc Thßþng Duy
Thång v.v... bö mÕng ngay tÕi chiªn ð¸a. Cùng lúc này là lúc quân Tây S½n
ðang th¡ng ào Õt, mµt ðÕo quân do Ðô Ð¯c Long c¥m ð¥u theo kª hoÕch ðã
tiªn ðªn Khß½ng Thßþng, vây kín ð°n binh cüa S¥m Nghi Ð¯ng. Quân B¡c c¯
c¥m cñ, nhßng khi ki®t sÑc ðªn n½i vçn không ðßþc tiªp Ñng ngß¶i và ðÕn
dßþc. Chü tß¾ng h÷ S¥m không ch¸u hàng, tr¯n ra Ð¯ng Ða th¡t c± tñ vçn
trên mµt cành ða. Cuµc chiªn ð¤u ðã kéo dài ðßþc su¯t mµt ðêm, t¾i sáng thì
dÑt. Tàn binh cüa gi£c chÕy tän ra các n½i. Vua Quang Trung ðã li®u trß¾c
ð£t sÇn quân t× Thanh Trì sang Hà Ðông ch² thì ðón ðánh, ch² làm nghi binh
khiªn t× làng ÐÕi Áng sang ðªn làng QuÏnh Ðô hàng vÕn quân Thanh b¸ chªt
vì voi giày ðÕp hay b¸ phøc kích.

Khoäng gi¶ Thân (4 gi¶ chi«u) m°ng 5 Tªt, vua Quang Trung cùng ðÕi
quân và 80 th¾t voi ung dung tiªn vào kinh ðô nhà Lê ðúng l¶i ðã h©n t× 20
tháng ChÕp. Chiªc áo bào ðö cüa ngß¶i anh hùng dân tµc qua nhi«u tr§n
huyªt chiªn ðã ð±i ra màu ðen cháy vì h½i khói cüa thu¯c súng.
Ngày hôm trß¾c (m°ng 4) Tôn Sî Ngh¸ ðßþc tin báo c¤p t¯c r¢ng các ð°n
Hà H°i, Ng÷c H°i b¸ phá, ðã cho Thang Hùng Nghi®p ði cÑu thì sáng s¾m ðã
th¤y phía Tây B¡c chìm trong khói lØa, súng n± không ng¾t. KÜ binh ði d÷
thám v« cho hay ð°n Ði«n Châu cûng ðã b¸ hÕ, quân Nam ðang ¥m ¥m kéo
vào các cØa ô. Ngh¸ m¤t tinh th¥n không k¸p ðóng yên ngña cùng vài thân
binh vßþt c¥u phao trên sông Nh¸ Hà chÕy sang B¡c Ninh.
Quân ðµi các doanh cûng chÕy theo chü tß¾ng, xô ð¦y nhau không còn
chút gì là tr§t tñ. C¥u phao b¸ ðè n£ng, ch¸u không n±i r°i hàng vÕn con ngß¶i
b¸ h¤t xu¯ng lòng sông làm t¡c cä giòng nß¾c. Tiªng rên than, kêu khóc vang
cä mµt góc tr¶i. Ngh¸ chÕy ðªn Phßþng NhÞn nghe nói quân Tây S½n t× m£t
Ðông s¡p t¾i ch©n ðánh, sþ quá. M¤y kë thü túc v¤t vä cä s¡c thß, c¶ hi®u,
bài l®nh, ¤n tín cho d- thoát thân. Hai ðÕo quân cüa Vân Nam, Quí Châu v×a
sang t¾i Tây S½n nghe Ngh¸ thua chÕy cûng vµi rút lui n¯t. Thª là chï trong
vòng 7 ngày chiªn ð¤u ào Õt, vua Quang Trung ðã tiêu di®t ðßþc hai tråm
nghìn quân Thanh mau nhß ch¾p nhoáng. Ðây là mµt vû công oanh li®t ðáng
xªp vào b§c nh¤t trong các vû công l¾n lao cüa các danh tß¾ng c± kim trên
thª gi¾i.
Nhßng quân ta còn b¡t ðßþc mµt tài li®u vô cùng quí giá do Tôn Sî Ngh¸
quÆng bö hay ðánh r½i trong lúc h¯t hoäng trên con ðß¶ng g¥n Phß½ng
NhÞn. Ðó là mµt s¡c thß bí m§t cüa vua Càn Long gØi h÷ Tôn có nhæng chï
th¸ ðánh chiªm nß¾c ta ð¬ làm thuµc qu¯c nhß xßa.

3- Cuµc Giao Thi®p cüa Tây S½n v¾i Thanh Ðình
Tin Tôn Sî Ngh¸ và hai chøc vÕn quân Thanh b¸ ðÕi bÕi · Thång Long bay
v« ðªn B¡c tri«u làm cho vua Càn Long và các ðình th¥n vô cùng cåm tÑc.
R°i Thanh tri«u cØ ngay Phúc Khang An thay Tôn Sî Ngh¸ làm LßÞng Quäng
T±ng Ð¯c ð¬ xu¤t 50 vÕn quân, ð¸nh ngày kéo xu¯ng Vi®t Nam. Biªt chßa
phäi lúc gây mµt cuµc trß¶ng chiªn v¾i nhà Thanh, vua Quang Trung cho
quan sang giao thi®p v¾i Phúc Khang An và Thang Hùng Nghi®p là Tä Giang
Binh B¸ ÐÕo ð¬ m· cuµc giäng hòa. Phúc Khang An th¤y quân ta ðang mÕnh
nên trong bøng ðã có ý mu¯n làm hòa lÕi ðßþc vua Quang Trung cho vàng
bÕc nên cùng Các th¥n là Hoà Thân ð« ngh¸ bãi binh.
Phúc Khang An còn ð« ngh¸ phong vß½ng cho Nguy-n Hu® vì con cháu
nhà Lê không còn ðü tß cách làm chü nß¾c Nam næa. Vi®c này ðßþc thñc
hi®n vào ngày 26 7 nåm KÖ D§u (1789). Ð¬ biªt m£t ngß¶i anh hùng ðã phá

cä 20 vÕn quân cüa Tôn Sî Ngh¸ nhanh nhß ch¾p nhoáng, vua Càn Long
giáng chï v¶i Qu¯c Vß½ng An Nam sang ch¥u. Vua Quang Trung ch÷n PhÕm
Công Tr¸ có hình giáng gi¯ng mình ði thay trá làm qu¯c vß½ng. Cùng ði v¾i
giä vß½ng có Ngô Vån S· , Ð£ng Vån Chân, Phan Huy Ích, Võ Huy T¤n. T±ng
Ð¯c LßÞng Quäng và Tu¥n phü Quäng Tây phäi ðßa phái ðoàn lên Yên Kinh.
TÕi ðây vua Quang Trung ðßþc tiªp ðón r¤t long tr÷ng và lúc v« nß¾c ðßþc
vua Càn Long sai thþ v¨ làm mµt bÑc änh truy«n th¥n ð¬ ban cho cùng các
quý v§t.

4- Chính Tr¸ Cüa Vua Quang Trung (Vi®c Nµi Tr¸)
Sau khi nhà Thanh ðã th×a nh§n vua Quang Trung là Qu¯c Vß½ng An
Nam, Lê Duy KÏ (vua Chiêu Th¯ng) · lÕi ð¤t Tàu, nhßng · trong nß¾c em là
Hoàng ba Lê Duy Chï vçn hi®u tri®u các c¯ th¥n nhà Lê mßu vi®c khôi phøc.
Duy Chï nh¶ có th± tù châu Bäo LÕc, tr¤n Tuyên Quang là Khoan Tri«u
chiêu binh mãi mã, khi ¦n khi hi®n · vùng Thßþng du B¡c Hà. Binh ðµi Tây
S½n d©p mãi không yên.
Sau này Duy Chï hoÕt ðµng d¥n xu¯ng các vùng Trung du nhß Møc Mã,
Thái Nguyên và chiªm giæ Tuyên Quang, Cao B¢ng làm cån cÑ ð¬ xu¤t phát
xu¯ng Thång Long. TÕi ðây Duy Chï ðßþc b÷n Nùng Phúc T¤n và Hoàng Vån
Ð°ng giúp sÑc.
Có th¶i ông Hoàng ba nhà Lê ðã liên kªt ðßþc cä v¾i chính quy«n VÕn
Tßþng, Tr¤n Ninh, Tr¸nh Cao và Quí Hþp mßu ðánh Ngh® An.
Nåm Canh Tu¤t (1790) ÐÕi t±ng quän Tr¥n Quang Di®u và Ðô ð¯c
Nguy-n Vån Uy¬n ðem 5.000 binh cüa tr¤n Ngh® An ði ðánh d©p. Th¡ng
ðßþc liên quân cüa nhà Lê · ðây, quân Tây S½n vây luôn vùng Bäo LÕc là n½i
l¦n lút cu¯i cùng cüa Duy Chï. Duy Chï b¸ b¡t s¯ng cùng v¾i hai th± tù k¬
trên nh¯t vào cûi ðem v« Thång Long. Ngoài vi®c ð« kháng cüa Lê Duy Chï
ðáng k¬ h½n cä, còn nhæng vø ch¯ng ð¯i lë të có tính cách ð¸a phß½ng nhß
vø Tr¥n Quang Châu vào nåm Quang Trung thÑ nh¤t (1788) - vø Dß½ng Ðình
Tu¤n ngß¶i huy®n Yên Thª (B¡c Giang) ðem hai con và cháu ch¯ng nhau v¾i
Tây S½n khi vua Chiêu Th¯ng chÕy ðªn huy®n Nhân Møc (1788) - vø PhÕm
Ðình ÐÕt g°m hai anh em là tÕo sî PhÕm Ðình Phan và tiªn sî PhÕm Ðình Dæ,
tÕi Võ Giàng (B¡c Ninh) v.v... Các li®t sî này ð«u th¤t bÕi hay tØ tiªt ð¬ thöa
lòng trung v¾i mµt tri«u ðÕi mà h÷ n£ng cäm tình theo giáo lý Kh±ng MÕnh,
ho£c ð¬ tö sñ b¤t cµng tác v¾i tân chính quy«n.

Vi®c Quân Sñ
Vua Quang Trung lên ngôi t× 1788 ðªn 1792 thì mãn ph¥n, nhß v§y chánh
quy«n trong tay ngài không ðßþc lâu dài là bao nhiêu. LÕi næa, trong 5 nåm

ðó ngài có m¤y khi ðßþc ng½i tay, ränh trí ð¬ lo vi®c nµi tr¸ nªu ta bàn ðªn
vi®c nµi tr¸ cüa ngài.
Tuy nhiên v« t± chÑc binh chª ð¶i Tây S½n ta th¤y cûng có vài ði«u ðáng
chú ý. Nhß nhi«u tri«u ðÕi trß¾c, Tây S½n cûng có ngû quân: Ti«n, h§u, trung,
tä, hæu. Ðó là 5 ðÕo quân trong h°i ðánh nhau v¾i nhà Thanh. Ngoài ra nhà
vua còn nhi«u ðµi quân ð£c bi®t khác l¤y hi®u là: Tä b§t, Hæu b§t, Ngû chª,
Ki®n thành, Thiên cán, Thiên trß¶ng, Thiên sách, H± bôn, H± h¥u, Th¸ lân,
Th¸ loan. Ta có th¬ ðoán ngû quân là nåm ðÕo quân cån bän và 11 ðµi quân
sau ðây là nhæng ðÕo quân ð£c bi®t ð¬ tång cß¶ng cho ngû quân và thß¶ng
ðßþc cØ ði bình ð¸nh hay chiªn tranh ðÕi qui mô m¾i sØ døng ðªn cä ngû
quân. Ngû quân và 11 ðµi quân trên ðây hþp thành quân chü lñc cüa qu¯c
gia.
Còn · các phü huy®n thì quân Tây S½n chia ra t×ng ðÕo, c½, ðµi, l¤y ÐÕo
th¯ng c½, C½ th¯ng ðµi, có võ phân xu¤t c¥m ð¥u.
Dß¾i tri«u Tây S½n vì ðánh ngoÕi xâm là mµt vi®c hªt sÑc quan tr÷ng, ðã
có phen chính quy«n t±ng ðµng viên ðinh tráng t× 12, 13 ðªn 60 tu±i.
Tinh th¥n chiªn ð¤u cüa binh ðµi Tây S½n theo nh§n xét cüa nhi«u nhà
truy«n giáo ngoÕi qu¯c, r¤t là cao. Ngß¶i lính nào cûng gan dÕ, thu¥n thøc,
mµt ch¯ng n±i mß¶i nên ðánh ðâu th¡ng ð¤y.
Nghe l¶i Ngô Th¶i Nh§m vua Quang Trung theo chính sách nhà Chu, nhà
Hán l¤y ngß¶i ð°ng tính làm tay chân ð¬ giæ væng ð¸a v¸ và chính quy«n, do
ðó ngài phong cho con cä là Quang Toän làm Thái tØ, Quang Thùy làm
Khanh công, lînh Tiªt Chª B¡c Thành th¯ng xu¤t thüy bµ chß quân, Quang
Bàn làm tuyên công, lînh Ð¯c tr¤n Thanh Hóa kiêm T±ng lý quân dân chính.
Bên cÕnh ba v¸ hoàng tØ này có các quân th¥n, danh tß¾ng giúp sÑc.

Quan Chª
Bµ máy tri«u ðình có nhæng quan chÑc nhß sau: C¤p trung ß½ng: Tam
công, Tam thiªu, ÐÕi chüng t¬, ÐÕi tß ð°, ÐÕi tß kh¤u, ÐÕi tß không, ÐÕi tß
c¯i, ÐÕi tß l®, -- Thái úy, Ngñ úy, Quán quân, Tham ð¯c, Tham lînh, Trung
thß sänh, Trung thß l®nh, Phøng chính, Th¸ trung ðÕi h÷c sî, Hi®p bi®n ðÕi
h÷c sî, Th¸ trung ngñ sØ, Løc bµ thßþng thß, Tä, hØu ð°ng ngh¸, Tä, hØu
phøng ngh¸, Tß vø, Hàn lâm.
TÕi các tr¤n có: v« võ có Tr¤n thü, vån có Hi®p tr¤n.
TÕi m²i huy®n có: Võ phân su¤t, Vån phân tri, Tä quän lý, Hæu quän lý.
Vån quan phø trách binh lß½ng, thuª khóa, t× tøng. Võ quan cai quän và thao
luy®n binh ðµi.

Hành chính xã, thôn có:
- Xã trß· ng ,thôn trß· ng, t±ng trß· ng (nhß chánh t±ng ð¶i nay).

Các Ð¸a HÕt Hành Chính Trong Nß¾c
Tình hình chính tr¸, xã hµi trong nß¾c dß¾i tri«u Tây S½n m¾i ðßþc ±n ð¸nh
hoàn toàn t× Ðàng trong ra t¾i Ðàng ngoài, tÑc là t× Trung Vi®t tr· ra B¡c
Vi®t. Còn mi«n Nam Vi®t b¤y gi¶ thuµc Ðông Ð¸nh Vß½ng Nguy-n Læ nhßng
vçn luôn luôn b¸ quân Cñu Nguy-n (Nguy-n Ánh) ðánh phá nên chßa s¡p
ð£t, m· mang ðßþc bao nhiêu. Riêng v« ð¤t ðai thuµc änh hß· ng cüa Quang
Trung thì phäi k¬ t× Thu§n Hóa ra B¡c. Vua Quang Trung cho Nguy-n Thiªp
tÑc là La S½n Phu TØ xây dñng lÕi Ngh® An mµt ðô thành næa g÷i là Trung
Ðô. Nhà vua r¶i ra ðó có ý mu¯n kh¯ng chª mi«n B¡c v« chính tr¸ cûng nhß
quân sñ. Trung ðô thành l§p xong thì Thång Long ð±i ra B¡c Thành, hÆn ð¬
ngß¶i ta quên d¥n nhà Lê, mµt vß½ng tri«u dài 360 nåm ðã ð£t nhi«u kÖ ni®m
sâu ð§m trong lòng nhân dân.
B¡c Hà t× ð¶i nhà Lê ðã chia ra 11 xÑ (hay tr¤n):
1) XÑ Nam (S½n Nam). 2) XÑ Ðông (Häi Dß½ng). 3) XÑ B¡c (Kinh B¡c). 4)
XÑ Ðoài (S½n Tây). 5) XÑ Yên Quäng (Häi Ninh). 6) XÑ LÕng (LÕng S½n). 7) XÑ
Thái (Thái Nguyên). 8) XÑ Tuyên (Tuyên Quang). 9) XÑ Hßng (Hßng Hóa). 10)
XÑ Thanh (Thanh Hóa). 11) XÑ Ngh® (Ngh® An).
Chín xÑ trên ðßþc ð¬ nguyên v©n, duy hai xÑ S½n Nam và Thanh Hóa có
sñ thay ð±i nhß sau:
A) S½n Nam nay thành hai tr¤n: phía trên g÷i là Nam hay Thßþng tr¤n. Phía
dß¾i giáp bi¬n g÷i là Nam HÕ hay HÕ tr¤n. Ph¯ Hiªn trß¾c là s· lÜ cüa S½n
Nam, bây gi¶ là s· lÜ cüa HÕ tr¤n ðóng · V¸ hoàng cách Ph¯ Hiªn vài d£m;
còn cüa Thßþng tr¤n thì ðóng · Châu C¥u tïnh Hà Nam.
B) Thanh Hoá cûng chia làm hai: nØa ra B¡c g÷i là Thanh Hoá ngoÕi; nØa
v« Nam g÷i là Thanh Hóa nµi.
M²i xÑ (tÑc tïnh) g°m có mµt s¯ phü, huy®n và châu (nªu g¥n s½n cß¾c),
r°i m²i phü, huy®n chia ra nhi«u t±ng, xã, nªu xã l¾n thì chia thêm ra thôn.
Kë chþ là thành Thång Long trß¾c ðây nay g°m mµt phü, hai huy®n và
mß¶i tám phß¶ng.

Thuª Khóa và Nông Chính
Dß¾i ð¶i Lê dân phäi ðóng mµt thÑ ti«n xâu d¸ch cûng có th¬ coi nhß là
mµt thÑ thuª dùng vào các vi®c ðê ði«u, tÕp d¸ch. Thuª này còn ðßþc g÷i là
"ði®u" hay "ði®u ti«n". Nhà nß¾c thu cüa dân r°i khi có vi®c tÕp d¸ch l¤y ti«n

này mà thuê mß¾n ngß¶i làm. Ðây là mµt thÑ thuª b¡t chß¾c phép c¯ d¸ch
cüa nhà Ðß¶ng (618-906). Ðªn ð¶i Quang Trung thì phép ðánh thuª này bö
ði có ý giäm b¾t sñ gánh vác cho dân. T× nåm có gi£c Thanh sang nß¾c ta
(1788) loÕn ly ðã hÕi, dân lÕi m¤t mùa luôn luôn, thêm vào d¸ch l® tràn kh¡p
n½i dân chªt quá nØa. Nhà nß¾c phäi ðánh thuª vào các tß ði«n ð¬ l¤y gÕo,
lúa.
Trong giai ðoÕn này ðinh thì ít, ði«n thì nhi«u, nhi«u nhà giàu bö ruµng
không nh§n ð¬ ðÞ nµp thuª. T§p "Hân Các Anh Hoa" cüa Ngô Th¶i Nh§m có
chép bài chiªu "Khuyªn Nông" cüa vua Quang Trung nêu ra hai ði«u mà
chính quy«n ð¶i b¤y gi¶ lo l¡ng nh¤t là:
1) Sao cho ruµng ð¤t xu¤t sän ðßþc nhi«u.
2) Sao cho nhân kh¦u g¤p rút tång gia ð¬ dân s¯ chóng ðông ðäo.
Ð¯i v¾i ði«u thÑ nh¤t, vì ruµng b¸ bö hoang nhi«u nên kém sinh sän lßþng.
Nhà nß¾c ra l®nh cho nhæng ngß¶i di cß tr¯n tránh sßu d¸ch hay sang · quê
m©, quê vþ, hay vì ði buôn bán xa xôi nªu ðã ngø ðâu thì trên ba ð¶i m¾i
ðßþc · lÕi n½i ðó, còn phäi tr· v« sinh quán làm ån. Nhæng ngß¶i này ðßþc
lînh hay phäi lînh ruµng ð¤t ð¬ c¥y c¤y, không ðßþc t× ch¯i. Các xã trß· ng,
thôn trß· ng phäi xem lÕi s± ðinh và ði«n thñc sñ có bao nhiêu. Hai thÑ s±
sách này phäi trình các viên phân su¤t, phân tri · huy®n ð® lên tri«u ðình xét,
r°i quan s¨ ðªn khám lÕi cho vi®c b± thuª ðßþc công b¢ng.
Nªu xã nào không cß½ng quyªt áp døng l®nh h°i cß và th¬ l® cß ngø ð«u
b¸ nghiêm tr¸. Nªu xã nào ð¬ ruµng hoang ðªn hÕn mà chßa khai kh¦n thì
chÑc d¸ch phäi ch¸u trách nhi®m nghîa là chiªu theo ngÕch thuª ði«n cû mà
nµp g¤p bµi.
Ruµng tß khi ðã sáp nh§p vào hÕng công ði«n thì thuª tính theo ngÕch
công ði«n. Các m®nh l®nh trên ðây xét ra chï có møc ðích ðem lßu dân v«
làng cû, khuyªn khích và thúc ð¦y các nông gia c¥y c¤y ð¬ xây n«n th¸nh
vßþng chung cho qu¯c gia mà thôi. Ruµng tß và ruµng công b¤y gi¶ ðßþc
chia làm 3 hÕng ð¬ ch¸u riêng m²i hÕng mµt thÑ thuª.
Công ði«n:
HÕng nh¤t m²i mçu nµp: 150 bát thóc
HÕng nhì m²i mçu nµp: 80 bát thóc
HÕng ba m²u mçu nµp: 50 bát thóc
Cä ba hÕng m²i mçu phäi nµp mµt ti«n quý v« thuª th§p v§t và 50 ð°ng
k¨m v« thuª khoán kho. (m²i bát nói ðây ðµ nØa lít).
Tß ði«n:
HÕng nh¤t m²i mçu nµp: 40 bát thóc

HÕng nhì m²i mçu nµp: 30 bát thóc
HÕng ba m²i mçu nµp: 20 bát thóc
Cä ba hÕng m²i mçu phäi nµp m²i mçu 30 ð°ng k¨m v« thuª khoán kho,
còn ti«n th§p v§t theo nhß ruµng công trên ðâÜ
Ngoài thuª ruµng, tri«u Quang Trung cûng theo l® cû ðánh nhæng thÑ thuª
nhß dung ti«n (thuª thân do chúa Tr¸nh ð£t ra t× nåm Quí Mão 1723 m²i xu¤t
là mµt quan hai ti«n), cß¾c m- v.v...
Nåm Quang Trung thÑ tß, trong nß¾c kh¡p n½i ð«u ðßþc mùa vì mßa hòa
gió thu§n. Cuµc sinh hoÕt ðã b¡t ð¥u ð¥m ¤m, phát ðÕt t¾i nØa ph¥n thu·
thanh bình trß¾c do chính sách ßu ái nhân dân cüa tri«u ðình. Xin nh¡c r¢ng
nªu nåm nào có tai tr¶i ách nß¾c, tri«u ðình lÕi ra ân xá thuª, giäm tµi cho
dân chúng.
Chính sách nhân h§u này cüa tri«u Tây S½n ðßþc nhi«u ngß¶i ngoÕi qu¯c
ca ngþi và minh chÑng: tï dø nhà du hành ngß¶i Anh là ông Crawford ðªn
viªng nß¾c ta vào nåm 1822 là nåm vua Gia Long ðã m¤t, và Minh MÕng lên
ngôi ðßþc 3 nåm. Ông ch¯ng hÆn lÕi nhæng l¶i phê bình b¤t công cüa mµt s¯
sØ gia Tây phß½ng ð¯i v¾i nhà Tây S½n. Ông viªt nhß sau:
"Bäo r¢ng nhân dân khao khát dòng vua chính th¯ng dßþc khôi phøc nhß
mµt s¯ ngß¶i Tây phß½ng chï biªt có tán tøng vua Gia Long chßa ch¡c ðã
ðúng và tri«u Tây S½n ðâu có th¤t nhân tâm nhß thª. Tôi ðßþc mµt s¯ nhà
buôn Trung Hoa ðã sinh s¯ng lâu nåm tÕi xÑ này dß¾i quy«n chúa Nguy-n và
cä dß¾i quy«n nhà Tây S½n ðoan ch¡c v¾i tôi r¢ng các nhà c¥m quy«n Tây
S½n cai tr¸ dân chúng còn công b¢ng và khoan hòa h½n nhà vua hi®n tÕi (chï
Minh MÕng và phø vß½ng cüa ngài là vua Gia Long)..."

Vi®c Dùng Nhân Tài Vi®c H÷c và Khoa CØ
Quang Trung Hoàng Ðª tuy là mµt quân nhân thßþng võ, múa gß½m trên
mình ngña mà l¤y thiên hÕ, nhßng sau cuµc ðÕi ð¸nh cûng ðã tö ra biªt chú
tr÷ng ðªn nhân tài, vån hóa và chính tr¸. Trong các sñ vi®c này nhà vua có
nhi«u sáng kiªn ð£c bi®t phát sinh · mµt tinh th¥n cách mÕng và qu¯c gia r¤t
sáng su¯t và c¤p tiªn.
Trong vi®c dùng ngß¶i, nhà vua biªt phøc thi®n nghîa là nghe ai là kë tài
giöi ho£c hi«n ðÑc, nhà vua biªt l¤y l- tân sß (v×a coi là khách v×a coi là
th¥y) ð¬ m¶i tham gia vi®c nß¾c. Ðó là trß¶ng hþp ð¯i xØ v¾i Nguy-n Thiªp
tÑc La S½n Phu TØ, Nguy-n Ðång Trß¶ng, Ngô Th¶i Nh§m, Phan Huy Ích
v.v...
V« vi®c h÷c, nhà vua cho l§p trß¶ng h÷c t× · các thôn xã tr· lên, dùng
ð«n, chùa làm n½i giäng dÕy. Các Hu¤n ðÕo ðßþc cØ ðªn ðây ð¬ khuªch

trß½ng n«n giáo døc. Dß¾i quy«n các quan Hu¤n ðÕo là các nho sî lña trong
ðám ngß¶i có h÷c và có hÕnh.
Khoa thi Hß½ng ðßþc m· ra ð¬ l¤y khóa sinh tú tài, hÕng ßu ðßþc vào
qu¯c h÷c, hÕng thÑ cho vào xã h÷c.
Các ông C¯ng tri«u Lê cûng ðßþc ð¡c døng, nªu chßa làm chÑc gì tri«u
ðình v¶i ra nh§n các chÑc Huy®n quan hay Hu¤n ðÕo.
Các cñu nho sinh và sinh ð° phäi ðþi khoa thi, nªu là hÕng ßu thì l¤y ð²,
hÕng li®t thì bãi v« xã h÷c.
Còn loÕi sinh ð° mua b¢ng ba quan (ð¶i Lê c¥n ti«n ðã có vi®c buôn quan,
bán tß¾c, vi®c h÷c hành thi cØ cûng thành chuy®n thß½ng mãi nên m¤t cä giá
tr¸) thì cûng b¸ loÕi làm dân nghîa là phäi ch¸u nhæng sñ gánh vác các tÕp d¸ch
nhß m÷i ngß¶i ch¾ không ðßþc mi-n nhß xßa.
Ðáng chú ý là vi®c tr÷ng døng chæ Nôm ðã bi¬u lµ mµt tinh th¥n qu¯c gia
mãnh li®t, mµt ý ni®m cách mÕng r¤t thñc tª cüa vua Quang Trung, nghîa là
tuy trong khoa cØ, h÷c hành chæ Nho vçn ðßþc dùng nhßng trong chiªu,
bi¬u, s¡c, dø, thi phú, vån Nôm ðã ðßþc ð£c vào mµt ð¸a v¸ quan tr÷ng.

Vi®c Ðúc Ti«n và Sñ Thay Ð±i Thái Ðµ v¾i Mãn Thanh
V¯n là con ngß¶i có óc thñc tª, vua Quang Trung sau khi lên ngôi li«n
nghî ngay vi®c ðúc ti«n b¢ng ð°ng ð¬ tiêu dùng trong nß¾c và có sñ thu§n
ti®n trong vi®c thß½ng mãi.
R°i ð°ng ti«n "Quang Trung Thông Bäo" ðßþc thay ð°ng ti«n Cänh Hßng
kh¡p chþ cùng quê. Nåm Quang Trung thÑ tß (1791) do c¥n chu¦n b¸ vi®c
ðánh Mãn Thanh, nhà vua ðã cho ði thu hªt các ð° b¢ng ð°ng t¯t trong nß¾c
ð¬ ðem làm binh khí và ðúc ti«n cho rµng tài nguyên.
Nhà vua r¤t chú tr÷ng ðªn vi®c khuªch trß½ng kinh tª, thß½ng mãi ra t¾i
bên ngoài nên phái ngß¶i sang ði«u ðình v¾i Mãn Thanh m· chþ · Bình
Thüy Quan thuµc tïnh Cao B¢ng và · Du Thôn äi, tïnh LÕng S½n.
Vua Quang Trung lÕi còn xin l§p Nha Hàng · phü Nam Ninh thuµc tïnh
Quäng Tây cûng không ngoài møc ðích ðßa dân ta sang làm ån buôn bán v¾i
Trung Qu¯c.
Các ði«u yêu c¥u trên ðây ðßþc vua Thanh thöa mãn cä, nhßng mµt vi®c
nhà vua không hài lòng, dó là chuy®n ðòi bäy châu thuµc Hßng Hóa xßa.
Vua Quang Trung l¤y làm tÑc gi§n l¡m và càng hång hái trong ý chí v¨ lÕi
mänh ð¸a ð° Vi®t Hoa ð¬ rØa cái h§n nghìn thu trên L¸ch SØ b¸ m¤t ð¤t v«
phß½ng B¡c.

Nhßng trß¾c khi tính chuy®n ðánh Thanh, nhà vua cho qu¤y r¯i nµi ð¸a
Trung Qu¯c b¢ng cách lþi døng ðäng "Thiên Ð¸a Hµi" làm chuy®n khiêu
khích Mãn Thanh. Ngß¶i cüa ðäng chính tr¸ này là nhæng di dân, chí sî cüa
nhà Minh thuµc gi¯ng Hán v¯n b¤t phøc tri«u Thanh bí m§t t± chÑc c½ quan
này tính xoay lÕi th¶i thª.
Các biên th¥n nhà Thanh tuy biªt rõ ÐÕi Vi®t có bí m§t nhúng tay, nhßng
cûng phäi b¤m bøng ch¸u vì th¤y lñc lßþng quân sñ cüa nß¾c ta ðang th¸nh
phát.

Bãi Vi®c C¯ng Ngß¶i Vàng
Mµt qu¯c h§n ðáng k¬ cho ngß¶i Vi®t t× ð¶i H§u Lê t¾i nay còn là mµt kÖ
ni®m chua cay, tÑc là vi®c c¯ng ngß¶i vàng.
Nguyên trong cuµc kháng Minh vào ngày 20 tháng 9 nåm Ðinh Mùi (1427)
hai tß¾ng cüa Bình Ð¸nh Vß½ng Lê Lþi là Lê Sát và Tr¥n Lñu chém ðßþc
Chính Lñ tß¾ng quân An Vi-n H¥u Li-u Thång cüa ð¸ch tÕi Mã Yên S½n (làng
Mai Sao, thuµc Ôn Châu tïnh LÕng S½n) nhà Minh l¤y làm ðau ð¾n l¡m vì
Li-u Thång là mµt danh tß¾ng cüa h÷. Sau này hai nß¾c m· cuµc giäng hòa,
Minh tri«u ðã b¡t ð«n chúng ta phäi ðúc ngß¶i vàng thª mÕng cho viên tß¾ng
tØ tr§n ðó.
Vua Lê Thái T± th¤y dân tình ðau kh±, nheo nhóc t× cuµc bÕi tr§n cüa nhà
H° ðªn nhà H§u Tr¥n, r°i lÕi 10 nåm chiªn tranh v×a xong, trß¾c sau ngót ba
chøc nåm ròng, không mu¯n kéo dài thêm chiªn h÷a e hao mòn dân s¯ và tài
nguyên qu¯c gia nên phäi nh¡m m¡t ch¤p nh§n ði«u ki®n trên ðây cüa Minh
tri«u.
Sau Ti«n Lê ðªn MÕc và các vua Lê ð¶i Trung Hßng cûng vçn tiªp tøc vi®c
c¯ng ngß¶i vàng. Nhà Tây S½n khi ðã yên v¸ không ch¸u l® này do ðó vua
Quang Trung có gØi thß cho Phúc Khang An xin bãi bö, vua tôi nhà Thanh
phäi nghe theo.
Ði xa h½n næa, nåm Nhâm Tý tÑc Quang Trung thÑ 5, nhà vua b¡t ð¥u thi
hành công chuy®n nói trên. Ngài gØi cho b÷n biên th¥n nhà Thanh hai bÑc
thß liên tiªp nh¶ ð« ðÕt lên vua Càn Long ngö ý c¥u hôn v¾i công chúa
Thanh và ðòi ð¤t LßÞng Quäng ð¬ làm qu¯c ðô. Sñ thñc nhà vua chï mu¯n
làm mµt vi®c khiêu khích ð¬ l¤y c¾ kh· i binh nªu Thanh ðình bác bö l¶i yêu
c¥u cüa ÐÕi Vi®t.
Hai vi®c yêu sách105 cüa vua Quang Trung nêu trong t¤u chß½ng ð«u ðßþc
ðem ra ðình ngh¸ và ð«u ðßþc chu¦n cä: vi®c xin hai tïnh Quäng Ðông và
Theo ÐÕi Nam Chính Biên Li®t Truy®n, s½ t§p quy¬n 30, t¶ 41b cûng nhß gia phä cüa
h÷ Vû thì có vi®c c¥u hôn và ðòi LßÞng Quäng trên ðây nhßng nhi«u sách khác chép lÕi có vài
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Quäng Tây thì vua Thanh ßng cho mµt, tÑc là cho tïnh Quäng Tây ð¬ ðóng
ðô. Vi®c c¥u hôn ðßþc mÛ mãn h½n nghîa là sau ngày tiªp Nam sÑ tÕi _
Lß½ng Các, vua Càn Long li«n sai bµ L- sØa soÕn nghi l- cß¾i gä và ð¸nh ngày
cho Công chúa lên ðß¶ng. Xem thª ta ðü hi¬u thu· b¤y gi¶ nhà Thanh ðã
nhßþng bµ ðªn bñc nào ð¯i v¾i ÐÕi Vi®t ta. Tiªc thay sau ðó m¤y hôm thì sÑ
ðoàn ðßþc tin vua Quang Trung m¤t vào ngày 29 tháng 7 (Nhâm Tí 1792,
miªu hi®u là Thái t± Vû Hoàng Ðª)106.
Câu chuy®n khôi phøc LßÞng Quäng trên bän ð° cüa ngß¶i Vi®t hay cuµc
ðánh chiªm Trung Qu¯c và cuµc nhân duyên Vi®t Hán t× ð¤y tan ra mây khói
vì vua Quang Trung qua ð¶i r°i thì nhà Thanh còn sþ ai næa!

4- Vua Chiêu Th¯ng B¸ Nhøc Trên Ð¤t Tàu
Sau khi Tôn Sî Ngh¸ bÕi tr§n chÕy v« Nam Ninh (Quäng Tây) Khang An ðªn
thay Sî Ngh¸, vì ðã có chü trß½ng giäi hòa v¾i nhà Tây S½n nên cho ngß¶i ðßa
vua Chiêu Th¯ng v« Quª Lâm cùng mµt s¯ vån th¥n võ tß¾ng là các ông Lê
Duy Án, Ðinh NhÕ Hành, Ðinh L¸nh D§n, Tr¥n Huy Lâm, Lê Doãn, Phan Khäi
ÐÑc v.v... Khang An cho Ðinh NhÕ Hành giæ chÑc thü b¸ Toàn châu, Phan
Khäi ÐÑc làm Ðô Tß Li-u Châu còn nhæng ngß¶i khác b¸ phân tán ði nhi«u
n½i. Duy chï vài ngß¶i thân th¥n cüa nhà vua ðßþc · lÕi.
Tháng 4 nåm KÖ D§u (1789) vua tôi nhà Lê vào yªt kiªn Khang An xin xu¤t
quân v« ðánh quân Tây S½n, Khang An tìm c¾ kh¤t quanh r°i khuyên nhà vua
và các b« tôi nên c¡t tóc thay áo theo Tàu ð¬ khi v« nß¾c, Tây S½n s¨ không
nh§n ðßþc m£t. Vua tôi nhà Lê tin l¶i cho r¢ng vi®c binh c¥n phäi biªn trá, có
ng¶ ðâu Khang An chï mu¯n mßþn hình thÑc này ð¬ tâu lên vua nhà Thanh
r¢ng: "Vua nß¾c Nam là Lê Duy KÏ không mu¯n xin vi®n binh næa, ðã gióc
tóc, thay áo, s¯ng theo ngß¶i Tàu và xin · lÕi ð¤t Tàu". Vua nhà Thanh li«n
xu¯ng chï bãi binh và tri®u vua Lê lên Yên Kinh. Ðªn ðây ðßþc m¤y hôm, Ðô
th¯ng Nhß½ng Hoàng KÏ là Kim Giän, phøng chï vua Thanh phong chÑc Tä
lînh và trao mû áo quan Tam ph¦m cho vua Chiêu Th¯ng.
Nhà vua biªt mình b¸ l×a ðau ð¾n l¡m bèn cùng b« tôi là PhÕm Nhß Tùng,
Nguy-n Qu¯c Ð¯ng, Nguy-n Viªt Tri®u, Lê Quý Thích u¯ng máu ån th«, ð¸nh
s¯ng chªt thª nào cûng xin cho ðßþc vi®n binh m¾i nghe. Nªu vi®c này
không xong thì xin cho hai tïnh Thái Nguyên, Tuyên Quang ð¬ phøng th¶ t±

chi tiªt sau là khi sÑ ðoàn ðªn ð¤t Tàu nghe ðßþc tin vua Quang Trung m¤t li«n bö t¶ bi¬u
khiêu khích k¬ trên và ð±i ra t¶ bi¬u "CÁO AI" báo tin bu°n cho Thanh ðình biªt.
Vua Quang Trung b¸ chÑng huyªt v§n mà m¤t. (Huyªt v§n là chÑng b®nh b¸ hoa m¡t,
choáng váng cä ngß¶i) SØ chæ nho, theo Hoa B¢ng chép: "... Mµt hôm vào bu±i chi«u ðang
ng°i chþt b¸ huyªt v§n..."
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tiên ho£c xin v« nß¾c hþp cùng Cñu Nguy-n · Gia Ð¸nh mßu vi®c khôi
phøc.
Th¤y thái ðµ quyªt li®t cüa vua tôi nhà Lê, Kim Giän bàn v¾i Hòa Thân di
chuy¬n vua Chiêu Th¯ng và các vong th¥n m²i ngß¶i ði mµt n½i. Vi®c này
xäy ra vào nåm Tân hþi (1791), kë ði Phøng Thiên, ngß¶i ði Trñc L® riêng
PhÕm Ðình Thi®n, Ðinh NhÕ Hành · lÕi h¥u vua.
Mµt hôm vua Chiêu Th¯ng cßÞi ngña ðªn tß dinh Kim Giän ð¬ can thi®p
v« vø các tùy thuµc b¸ lßu ðày, nhà vua g£p Kim Giän vào ch¥u vua Càn Long
· vß¶n Viên Minh, lính canh gác không cho Chiêu Th¯ng vào vß¶n, ngß¶i ði
h¥u vua Lê là Nguy-n Vån Quyên th¤y b÷n lính Tàu vô l- v¾i chúa mình li«n
l¤y gÕch ném vào chúng và hªt l¶i chØi rüa. B÷n lính xúm vào ðánh Quyên
chÆng bao lâu Quyên b¸ b®nh mà chªt.
T× giai ðoÕn này tr· ði, Chiêu Th¯ng biªt r¢ng hªt trông c§y vào ngß¶i
Thanh, nên tuy®t v÷ng, thân th¬ cùng tinh th¥n m²i ngày mµt hao mòn. Qua
tháng 3 nåm Nhâm Tí (1792) hoàng tØ lên ð§u mùa r°i chªt. Nhà vua càng
ðau ð¾n thêm r°i th· h½i th· cu¯i cùng vào tháng 10 nåm Quí SØu (1793),
th÷ 28 tu±i. Nhà Thanh l¤y l- tß¾c Công mà mai táng · ngoài cØa Ðông
Trñc. Sáu nåm sau, tháng 11 nåm KÛ Mùi (1799) ð¶i vua Gia Khánh, Hoàng
thái h§u cûng qua ð¶i. Xét ra, trên L¸ch sØ vua Chiêu Th¯ng là mµt ông vua
x¤u s¯ nh¤t. Thu· ¤u trí cha là Lê Duy Vî b¸ chúa Tr¸nh hÕ sát, m© con b¸ c¥m
tù khá lâu ðªn khi lên ngôi thì b¸ cänh qu¯c phá, gia vong r°i b¸ nhøc trên ð¤t
Tàu cho t¾i lúc không còn gßþng s¯ng thêm ðßþc næa.

Nhæng Cuµc Chiªn Tranh Cu¯i Cùng
Giæa Tân Nguy-n và Cñu Nguy-n
1- Nguy-n Vß½ng Qu§t Kh· i (Tây S½n M¤t Gia Ð¸nh)
Sau cuµc bÕi tr§n tháng tß nåm „t t¸ (1785) tÕi MÛ Tho cùng v¾i quân
Tiêm, Nguy-n Ánh chÕy qua V÷ng Các nß½ng nh¶ Qu¯c vß½ng xÑ này sau
bao nhiêu phen ðào vong qua các ðäo Phú Qu¯c, Côn Lôn, C± C¯t, Panjang.
R°i Nguy-n Ánh g£p Giám møc Bá Ða Lµc cûng ði t¸ nÕn tÕi mµt hòn ðäo g¥n
v¸nh Komponsom. Vào tháng 2-1784, Giám møc bàn v¾i Nguy-n vß½ng nên
c¥u vi®n nß¾c Pháp ð¬ gÞ nß¾c c¶ bí. B¤y gi¶ ngß¶i Anh, ngß¶i Hòa Lan,
ngß¶i B° Ðào Nha cûng có ý giúp Nguy-n Vß½ng, nhßng chúa Nguy-n ðã
theo l¶i Bá Ða Lµc. Cu¯i nåm 1784 Giám møc mang Thª tØ Cänh xu¯ng tàu
ði Pondichéry (thuµc ð¸a cüa Pháp · „n Ðµ) ð¬ qua Pháp.
SÑ ðoàn r¶i Pondichéry vào tháng 7-1786 và tháng hai nåm sau ðã bß¾c
chân lên ð¤t nß¾c Pháp. Giám møc ðã hªt lòng v§n ðµng giæa Pháp ðình v«
vi®c giúp cho Nguy-n, ði«u này theo sñ trình bày cüa Giám møc còn có lþi
cho nß¾c Pháp là chiªm ðßþc mµt th¸ trß¶ng quan tr÷ng · Á Châu, mµt ð¤t
døng võ · Vi-n Ðông và v¾i Nam Hà, Pháp có th¬ ngån cän bß¾c tiªn cüa
ngß¶i Anh · ð¸a phß½ng này nªu hþp tác ðßþc v¾i Tây Ban Nha ðang làm
chü qu¥n ðäo Phi lu§t Tân, lÕi næa giúp chúa Nguy-n sau này thành công thì
vi®c truy«n giáo cûng có nhi«u tß½ng lai · xÑ này.
Vua Louis XVI li«n ký hi®p ß¾c tÕi Versailles ngày 28-11-1787 thu§n giúp
Nguy-n Vß½ng 4 chiªn hÕm, 1750 sî quan và binh sî có ðü súng ðÕn (Ði«u 2)
Giám møc thay m£t Nguy-n Vß½ng nh§n quy«n s· hæu v« cØa Hàn (Tourane)
và ðäo Côn Lôn s¨ thuµc cä Vi®t lçn Pháp (Ði«u 5), nß¾c Pháp ðßþc ðµc
quy«n thß½ng mÕi trên kh¡p lînh th± cüa Nguy-n Vß½ng (Ði«u 4). Ngß¶i
Pháp ðßþc tñ do ði lÕi và trú ngø · nß¾c Nam, còn ngß¶i ngoÕi qu¯c nào
mu¯n nh§p cänh · ðây thì phäi có sñ ch¤p nh§n trß¾c cüa nß¾c Pháp. Vi®t
và Pháp lÕi tß½ng trþ v« quân sñ m²i khi hæu sñ (Ði«u 8 và9).
Trong khi Giám møc hoÕt ðµng · Pháp thì Nguy-n Vß½ng còn nß½ng náu
trên ð¤t Tiêm ðã giúp vua Tiêm ðánh quân Miªn Ði®n và Mã Lai vào cß¾p
phá xÑ này Nguy-n Vß½ng ðßþc tin anh em Nguy-n NhÕc, Nguy-n Hu® lüng
cüng v¾i nhau và quân cüa NhÕc · Gia Ð¸nh ðã rút nhi«u v« Qui Nh½n,
Nguy-n Vß½ng li«n cho ngß¶i bí m§t ðªn Hà Tiên c± võ nhân tâm và t± chÑc
binh ðµi. R°i Nguy-n Vß½ng phäi tr¯n v« Nam Vi®t vào mµt bu±i t¯i, sþ vua
Tiêm giæ lÕi.
Tháng 7 nåm Ðinh V¸ (1787) quân Nguy-n ðánh vào Long Xuyên có kªt
quä. Nguy-n Vß½ng mÕo mµt bÑc th½ ð¬ Nguy-n Læ hi¬u l¥m thái ðµ cüa

viên Tr¤n thü Sài Côn là PhÕm Vån Tham, lþi døng sñ nghi ng¶ cüa tß¾ng Tây
S½n, Nguy-n Vß½ng chiªm Sa Ðéc, Vînh Long r°i ðóng quân · MÛ Tho dùng
n½i này làm cån cÑ.
Ngày 7- 9-1788 Nguy-n-Vß½ng ðánh ðßþc Gia Ð¸nh ðu±i ðßþc tß¾ng
PhÕm Vån Tham ðang quyªt tØ giæ thành này. T× gi¶ này tr· v« sau thành
Gia Ð¸nh n¢m mãi mãi trong tay h÷ Nguy-n.
Nguy-n Vß½ng li«n thi hành ngay · ðây chính sách ð¸nh qu¯c an dân.
Vi®c c¶ bÕc, ðàng ðiªm, mê tín nhäm nhí ð«u c¤m ng£t. các ngÕch thuª khóa
ðßþc ð£t ra ð¬ l¤y ti«n nuôi quân ðµi và vi®c kh¦n hoang, tr°ng tr÷t ðßþc
thúc ð¦y r¤t là mÕnh m¨. Mß¶i hai Ði«n Tu¤n quan trong ðó có Tr¸nh Hoài
ÐÑc, Ngô Tòng Chu, Lê Quang Ð¸nh ðßþc cØ ra ð¬ dÕy bäo dân làm ån c¥y
c¤y. Thuª ruµng nµp b¢ng thóc. Ruµng ð°ng b¢ng nµp 100 c½ (m²i c½ là 42
bát), ruµng ð°i núi nµp 70 c½ tr· lên. Binh sî cûng nhß phü binh nµp ðü thì
mi-n cho mµt nåm tÕp d¸ch. Nhà nß¾c c¤p trâu bò và nông cø cho ai quá
nghèo r°i các thÑ này ðßþc trä b¢ng thóc vào ngày mùa. Nguy-n Vß½ng còn
t± chÑc các ð°n ði«n · nhæng vùng cao nguyên. Khai kh¦n · ðây là nhæng
ðµi g°m quân lính và dân chúng g÷i là ð°n ði«n ðµi, m²i ngß¶i phäi nµp
ð°ng niên 6 hµc thóc. Dân mµ ðßþc 10 ngß¶i tr· lên ði làm ð°n ði«n thì cho
làm cai trÕi và mi-n sßu d¸ch. Nh¶ có sñ khôn khéo này Nam KÏ xßa kia
hoang vu d¥n d¥n tr· nên trù phú, ðông ðäo và vui vë. Ngß¶i ngoÕi qu¯c ra
vào buôn bán t¤p n§p. B¤y gi¶ Nguy-n Vß½ng chú ý r¤t nhi«u ðªn vi®c mua
các ð° ð°ng, s¡t, gang, thép ð¬ làm quân khí và trä b¢ng ngû c¯c cùng ðß¶ng
cát.
Nguy-n Vß½ng ðang g£p may thì nh«u ngß¶i Pháp do Giám møc Bá Ða
Lµc chiêu mµ ðã t¾i giúp. Nguyên hi®p ß¾c Versailler tuy ðã ký nhßng Pháp
ðình còn giao cho Toàn Quy«n De Conway · „n Ðµ nghiên cÑu lÕi. Tß¾ng
De Conway ph¥n vì không ßa giám møc, ph¥n th¤y chính gi¾i Pháp có ý røt
rè v« vi®c xu¤t quân b· i kém cä khä nång tài chính, ông ta lÕi sþ trách nhi®m
næa nên ðã bác bö hi®p ß¾c k¬ trên. Giám møc không còn cách nào khác
h½n là xu¤t tài lñc riêng cüa mình ra ð¬ chiêu binh, mµ tß¾ng cho h÷
Nguy-n.
Tháng 9-1788, các tàu Dryade, Garonne, ÐÕi úy Cook và Moyse mang
nhi«u vû khí ðªn Sài Côn và mµt s¯ võ quan Pháp là: Olivier, Dayot, Vannier,
Laurent Barizy, de Forsans ph¥n nhi«u s· trß¶ng v« häi quân và t± chÑc các
ngành quân ðµi theo l¯i Âu châu. Xét ra Giám møc ðã ðóng vai trò mµt Bµ
trß· ng Chiªn tranh và NgoÕi giao r¤t ð¡c lñc cho Nguy-n Vß½ng.
T× giai ðoÕn này quân Gia Ð¸nh m²i ngày mµt mÕnh b· i ðßþc chïnh b¸ và
cäi t± theo Tây phß½ng v« chiªn thu§t cûng nhß v« chiªn lßþc.

Tháng 3 nåm Quí SØu (1793) thª tØ Cänh ðßþc l§p làm "Ðông Cung" lãnh
chÑc coi Tä quân danh.

2- Nguy-n Vß½ng T¤n Công Vào Qui Nh½n L¥n ThÑ Nh¤t
Ðßþc Gia Ð¸nh làm cån cÑ có ðü thóc gÕo nuôi quân, ngay nåm sau là
nåm Canh Tu¤t, vào tháng tß (1790) vß½ng cho Lê Vån Câu là Chß· ng Ti«n
Quân ðem 5000 quân thüy bµ ra ðánh thành Bình Thu§n. Võ Tánh và
Nguy-n Vån Thành v« Gia Ð¸nh. Lê Vån Câu · lÕi giæ Phan Rí. Sau vi®c th¤t
bÕi này Câu b¸ lµt hªt chÑc tß¾c, l¤y làm x¤u h± nên u¯ng thu¯c ðµc mà chªt.
Nhæng vi®c xu¤t quân cüa Gia Ð¸nh trên ðây xét ra không lþi. B¤y gi¶ là
tháng 7, gió B¡c th±i mÕnh phäi ðþi gió thu§n thüy quân m¾i ði ðánh nhau
ðßþc. Cu¯i mùa Xuân nåm Nhâm Tí (1792) quân Gia Ð¸nh, do các tß¾ng
Nguy-n Vån Trß½ng, Nguy-n Vån Thành, Dayot, Vannier ðem các chiªn
hÕm, chiªn thuy«n ra ðánh thüy quân cuä Tây S½n · Th¸ NÕi (cØa Qui Nh½n)
r°i bö v«.
Nåm sau, Quý SØu (1793) Thª tØ Cänh ðßþc chï ð¸nh giæ Gia Ð¸nh,
Nguy-n Vß½ng tñ lînh thüy quân cùng b÷n Nguy-n Vån Trß½ng, Võ Tánh
ðánh vào Nha Trang, l¤y hai phü Diên Khánh và Bình Khang r°i tiªn ra ðánh
phü Phú Yên; trong khi này løc quân cüa Tôn Th¤t Hµi, Nguy-n HuÏnh ÐÑc
và Nguy-n Vån Thành t¤n công Phan Rí.
Thüy quân Gia Ð¸nh toàn th¡ng, nhßng løc quân Gia Ð¸nh chï hÕ ðßþc
phü Bình Thu§n mà thôi. Vß½ng li«n g÷i b÷n Thành tiªn lên cùng hþp sÑc
ðánh Qui Nh½n. Trß¾c thª mÕnh cüa Gia Ð¸nh, tÕi Th¸ NÕi, Nguy-n NhÕc sai
Thái tØ Nguy-n Bäo ra c¥m trþ. Vß½ng cho Võ Tánh, Tôn Th¤t Hµi, Nguy-n
Vån Thành ðánh t§p h§u, quân Tây S½n thua to phäi chÕy v« giæ thành Qui
Nh½n. Thành này b¸ quân Gia Ð¸nh phong töa r¤t là nguy ng§p.
Vua Thái ÐÑc phäi cho ngß¶i ra Phú Xuân c¥u cÑu vua Cänh Th¸nh tÑc
Nguy-n Quang Toän v×a lên kª v¸ Quang Trung (1792). Quân cüa Toän vào
giäi vây, Nguy-n Vß½ng li®u sÑc ch¯ng không n±i vi®n quân li«n rút hªt binh
sî v« Diên Khánh (tÑc Khánh Hòa ngày nay) r°i tr· lÕi Gia Ð¸nh và giao cho
Nguy-n Vån Thành giæ Diên Khánh, Nguy-n Hoàng ÐÑc giæ Bình Thu§n.
B÷n PhÕm Công Hßng giäi vây cho thành Qui Nh½n xong thì vào l¤y hªt
kho tàng và ra m£t chiªm ðóng thành khiªn vua Thái ÐÑc u¤t lên, hµc máu
mà chªt. (Nguy-n NhÕc làm vua ðßþc 16 nåm).

Cänh Th¸nh phong cho Nguy-n Bäo tß¾c Công, c¤p lµc mµt huy®n g÷i là
Ti¬u tri«u r°i cØ Lê Trung và Nguy-n Vån Hu¤n · lÕi giæ Qui Nh½n. Tuy v§y
Bäo vçn gi§n và qua hàng Nguy-n Vß½ng107.
Cuµc chiªn tranh giæa Tân Nguy-n và Cñu Nguy-n vçn tiªp tøc. Quân
Nguy-n tuy thß¶ng th¡ng tr§n nhßng vçn không chiªm ðßþc Qui Nh½n. Nåm
1797, vua Cänh Th¸nh ðem nhi«u lñc lßþng ðªn bäo v® Qui Nh½n. Nguy-n
Vß½ng phäi bö vi®c t¤n công thành này r°i mang quân ðánh lén cØa Hàn, phá
ðßþc nhi«u chiªn thuy«n cüa Tây S½n r°i rút v« Sài Côn.
Ð¥u 1798, Nguy-n Bäo ðánh ðßþc vào Qui Nh½n báo tin cho Nguy-n
Vß½ng ra hþp sÑc, nhßng quân Nguy-n chßa ra k¸p thì thành Qui Nh½n lÕi b¸
Phú Xuân tái chiªm và Bäo b¸ giªt.

3- Qui Nh½n Th¤t Thü L¥n ThÑ Hai Và ThÑ Ba
Ð¥u nåm Giáp D¥n (1794) nhß ta ðã th¤y Tây S½n cho tß¾ng Nguy-n Vån
Hßng ðem bµ binh vào ðánh Phú Yên, Tr¥n Quang Di®u vây thành Diên
Khánh. Ðông Cung Cänh phäi c¥u cÑu v« Gia Ð¸nh. ÐÕi binh cüa Nguy-n
Vß½ng ra giäi vây ðßþc thì Di®u rút quân v«. Võ Tánh ra thay Ðông Cung
Cänh ð¬ giæ Diên Khánh.
Nåm sau Di®u tr· lÕi. Diên Khánh b¸ uy hiªp n£ng n«, Nguy-n Vß½ng lÕi
ðem thüy sß ra cÑu. Lúc này giæa tri«u Tây S½n, các ðÕi th¥n b¤t hòa v¾i nhau
vì vua Cänh Th¸nh quá non n¾t. Nåm „t Mão (1795) Thái sß Bùi Ð¡c Tuyên
cho Ngô Vån S· ra B¡c thay Võ Vån Dûng. Dûng v« Phú Xuân ðªn trÕm
Hoàng Giang g£p Trung thß l¸nh Tr¥n Vån KÖ phäi tµi b¸ ð¥y ra ðây. KÖ v¯n
ðßþc Dûng quý tr÷ng ðã xui Dûng v« tr× Bùi Ð¡c Tuyên. Dûng nghe theo nên
li«n mßu v¾i PhÕm Công Hßng ðem quân vây nhà Bùi Ð¡c Tuyên vào mµt
ðêm t¯i. Con Tuyên là Trø ðang · Qui Nh½n cûng b¸ b¡t n¯t. B÷n Dûng còn
l¤y l®nh vua sai Tiªt chª Nguy-n Quang Thùy giäi Ngô Vån S· v« Phú Xuân.
Nhæng ngß¶i này ð«u b¸ cáo làm phän và dìm xu¯ng sông mà chªt. Thª lñc
nhà Tây S½n t× ð¤y sút kém hÆn.
Nåm Ðinh T¸ (1797) ðánh không ðßþc Qui Nh½n, Vß½ng ð¬ Nguy-n Vån
Thành và Ð£ng Tr¥n Thß¶ng · lÕi giæ Diên Khánh. Änh hß· ng cüa Gia Ð¸nh
vçn chßa ra khöi ð¸a phß½ng này.
Nåm KÖ V¸ (1799), Vß½ng lÕi mang ðÕi quân thüy bµ ra ðánh Phú Yên, Qui
Nh½n. Riêng thành Qui Nh½n cho ðªn b¤y gi¶ r¤t là kiên c¯, quân Nguy-n ra
công m¤y l¥n mà vçn không l¤y ðßþc. Nåm ¤y, Giám møc Bá Ða Lµc cùng
Ðông Cung Cänh c¥m ð¥u mµt ðÕo quân l¾n ðªn bao vây phen næa. Tháng tß
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Nguy-n Vß½ng dçn thüy quân ðánh vào cØa Th¸ NÕi. H§u quân Võ Tánh và
Hæu quân Nguy-n HuÏnh ÐÑc ð± bµ lên ðóng · Trúc Khê. Ti«n quân có
Nguy-n Vån Thành ra ðánh Phú Yên r°i ðßþc l®nh ði tiªp Ñng cho Võ Tánh.
Ba ðÕo quân khác theo ðß¶ng bµ, ðÕo thÑ nh¤t có quân Lào hþp sÑc nh¡m
vào Thanh Hóa làm møc tiêu; ðÕo thÑ nhì men theo b¶ b¬, ðÕo thÑ ba ði con
ðß¶ng ng¡n nh¤t ðªn Qui Nh½n, n¯i tiªp v¾i các ðÕo quân ðang ð± bµ. Các
ð°n Tây S½n thuµc ti«n tuyªn bäo v® thành Qui Nh½n b¸ m¤t d¥n vào tay các
tß¾ng Lê Vån Duy®t và Võ Tánh. Tri«u ðình Phú Xuân cho Tr¥n Quang Di®u
và Vû Vån Dûng ðem binh vào cÑu nhßng ðªn Quäng Ngãi thì Tây S½n b¸
quân cüa Nguy-n Vån Thành ngån lÕi · ThÕch Tân.
ÐÕo quân cüa Vû Vån Dûng ðªn Chung Xá cûng ng×ng lÕi, ðêm t¾i có
ngß¶i trông th¤y con nai trong r×ng lÕc ra li«n reo lên: Con nai! Quân Tây
S½n nghe l¥m ra là: Quân Ð°ng Nai! li«n bö chÕy vÞ tan hªt, Quân Nguy-n
cÑ thª ðu±i ðánh.
Tr¤n thü thành Qui Nh½n lâu không th¤y vi®n binh cüa mình ðªn lß½ng
thñc lÕi cÕn sÕch ðành m· cØa ra hàng. Nguy-n Vß½ng ð±i tên Qui Nh½n ra
Bình Ð¸nh t× ðó.
Qui Nh½n b¸ m¤t, vua Cänh Th¸nh lÕi cho ðÕi binh vào ðóng · Trà Khúc
(Quäng Ngãi) tính ðánh l¤y lÕi Qui Nh½n nhßng vì trái mùa gió không dùng
ðßþc thüy chiªn phäi rút v«. Nguy-n Vån Giáp ðßþc l®nh · lÕi Trà Khúc,
Tr¥n Quang Di®u và Vû Vån Dûng giæ Quäng Nam.
V« phía quân Nguy-n, mµt ph¥n rút v« Gia Ð¸nh, mµt ph¥n lÕi giæ Bình
Ð¸nh. Thành này ðßþc ð£t dß¾i quy«n Phò mã Võ Tánh và Ngô Tùng Chu.
Trong d¸p này vì träi nhi«u v¤t vä, gian lao lÕi thêm thüy th± b¤t phøc Giám
møc Bá Ða Lµc b¸ b®nh lÜ mà chªt tÕi Th¸ NÕi ngày 9-10-1799. Xác ngß¶i
ðßþc ðßa v« mai táng r¤t tr÷ng th¬ · Tân S½n Hòa (Gia Ð¸nh) và Giám møc
ðßþc truy t£ng tß¾c Thái Phó Bí Nhu Qu§n Công.
Tuy m¤t Qui Nh½n, Tây S½n vçn không thoái chí nên ð¥n nåm sau (1800)
Tr¥n Quang Di®u và Vû Vån Dûng lÕi mang ðÕi quân vào bao vây · thành
Qui Nh½n. Quang Di®u sai ð¡p lûy chung quanh thành, Vån Dûng ðem hai
chiªc tàu l¾n và 100 chiªn thuy«n nhö ra ðóng giæ cØa Th¸ NÕi, ð£t các häi
ð°n và ðÕi bác quay ra m£t bi¬n ð¬ phòng quân Nam · ngoài kh½i tiªn vào.
Trß¾c mµt lñc lßþng quá hùng h§u lÕi do danh tß¾ng chï huy, Võ Tánh c¯ thü
ch¶ quân Gia ð¸nh ra tiªp sÑc.
Lúc này Nguy-n Vß½ng cØ Nguy-n Vån Thành, Lê Ch¤t, Nguy-n Ðình
Ð¡c, Trß½ng Tiªn Bäo lînh ba ðÕo quân ðánh vào Phú Yên r°i kéo ra ðóng ·
Th¸ Dã (thuµc Bình Ð¸nh). Còn Ngài dçn thüy quân tính phá Th¸ NÕi. Kª
hoÕch này không có thñc hi®n ðßþc vì quân thüy bµ không liên lÕc ðßþc v¾i
nhau. Mµt nåm qua, tháng Giêng nåm Tân D§u (1801) quân Nguy-n do

Nguy-n Vån Trß½ng, T¯ng Phúc Lß½ng, Lê Vån Duy®t, Võ Duy Nguy lÕi t¤n
công cØa Th¸ NÕi, ð¯t ðßþc nhi«u tàu, thuy«n cüa Tây S½n, khiªn Vû Vån
Dûng phäi chÕy v« hþp sÑc v¾i Tr¥n Quang Di®u; vòng vây cüa quân Tây S½n
lÕi càng xiªt ch£t vào thành Bình Ð¸nh, r°i Võ Tánh cùng Ngô Tùng Chu hªt
lß½ng thñc, quân nhu tñ sát, Võ Tánh làm l¥u bát giác, ch¤t cö r½m và thu¯c
súng · dß¾i và tñ höa thiêu, Ngô Tùng Chu cûng không ham s¯ng, tØ tiªt
b¢ng chén thu¯c ðµc.
Tr¥n Quang Di®u vào Bình Ð¸nh, chiªu theo l¶i kh¦n c¥u cüa Võ Tánh ðã
tha chªt cho m÷i ph¥n tØ quân dân trong thành và làm l- mai táng r¤t tr÷ng
th¬ cho hai kë chiªn sî biªt nêu cao gß½ng tiªt li®t.

4- Phú Xuân Ð±i Chü (15-6-1801)
Trong khi thành Bình Ð¸nh lâm vào tình thª tuy®t v÷ng, Nguy-n Vß½ng ðã
g· i m§t thß bäo Võ Tánh lén bö thành này thì trái lÕi Võ Tánh ðã khuyên
vß½ng nên lþi døng lúc ðÕi quân cüa Tây S½n b¸ c¥m chân · Bình Ð¸nh mà
ðánh úp Phú Xuân, Nguy-n Vß½ng nghe theo ð¬ Nguy-n Vån Thành · lÕi
ch¯ng nhau v¾i Quang Di®u và Vû Vån Dûng, còn ngài ðem thüy sß ðánh
vào cØa Tß Dung. Thüy sß cüa Vß½ng g°m có 6 chiªc tàu Âu Châu do
Vannier, Chaigneau, Forsans và De Barisy chï huy v¾i mµt ðÕo quân ð± bµ
15.000 ngß¶i. Ngày 11-6-1801 quân Nguy-n chia ra làm hai cánh tiªn vào
cØa sông Hß½ng v×a t¥m súng ðÕi bác trên häi ð°n. Các tàu và các pháo
thuy«n l¾n ch£n ngay cØa Hæu; 45 chiªn thuy«n có mái chèo và 300 chiªc
pháo thuy«n nhö ch£n · cØa Ðông. Thüy quân cüa Nguy-n b¸ höa lñc cüa
Tây S½n ð¦y lui. Vß½ng hÕ l®nh cho binh sî lên bµ ngay khi ðÕn cüa Tây S½n
b¡n r¤t ráo riªt. Phò mã Nguy-n Vån Tr¸ xông ra tính b¡t s¯ng hªt ðám thüy
quân này thì b¸ Lê Vån Duy®t và Lê Ch¤t ðánh b÷c h§u. Tr¸ m¤t hªt liên lÕc
v¾i cån cÑ phäi bö chÕy nhßng chßa quá vài tråm thß¾c ðã b¸ b¡t.
Ba gi¶ sau Nguy-n Vß½ng ðã ðÑng trß¾c kinh ðô Phú Xuân, và ngày 15-6
là hai hôm sau Vß½ng m¾i chính thÑc nh§p thành. Lúc này vua Cänh Th¸nh
và mµt s¯ c§n th¥n chÕy ðßþc ra B¡c. Lê Ch¤t ðem bµ binh ðu±i theo.
Sñ th¤t bÕi cüa vua tôi nhà Tây S½n (Cänh Th¸nh) ðã ch² vua thì nhö tu±i,
các ðÕi th¥n ghen ghét và tìm cách hÕi nhau, vi®c chính tr¸ không ai ngó t¾i.
Dân chúng trß¾c tình trÕng này m¤t cä tin tß· ng và cäm tình, ph¥n b¸ chiªn
tranh liên miên nên ki®t qu® mà sinh biªn · nhi«u n½i, các tín ð° và ðÕo
trß· ng ðÕo Thiên Chúa cûng n±i lên; · Thanh Hóa có Tù trß· ng Mß¶ng là
Hà Công Thái ðánh phá, · Ngh® An có tß¾ng Nguy-n là Nguy-n Vån Thøy
và Lßu Phúc Tß¶ng ðem quân VÕn Tßþng sang khiªn tình thª cüa Tây S½n
thêm b¤n loÕn.

5- Nguy-n Vß½ng ra B¡c Hà
Ð¥u tháng 7-1801, vua Cänh Th¸nh ð±i niên hi®u ra Bäo Hßng r°i truy«n
h¸ch ði các tr¤n l¤y thêm binh sî. Em là Nguy-n Quang Thüy ðßþc cØ vào giæ
Ngh® An. Tháng 11, vua Cänh Th¸nh ðem quân 4 tr¤n ngoài B¡c và quân
Thanh, Ngh® cä thäy ngót 30.000 vßþt sông Linh Giang, 100 chiªn thuy«n
vào ðóng · cØa Nh§t L®. Næ tß¾ng Bùi Th¸ Xuân, vþ Tr¥n quang Di®u cûng
ðem 5000 quân ði theo.
Nguy-n Vß½ng thân ra chï huy chiªn cuµc, Chß· ng Trung Quân Bình Tây
ðÕi tß¾ng quân Nguy-n Vån Trß½ng dçn thüy quân ra giæ Linh Giang th¤y
quân Tây S½n mÕnh phäi rút v« Ð°ng H¾i. Nguy-n Vß½ng phäi t¾i trþ chiªn.
PhÕm Vån Nhân và Ð£ng Tr¥n Thß· ng giæ m£t bµ.
Tháng giêng nåm Nhâm Tu¤t (1802), Nguy-n Quang Thüy tiªn ðánh lûy
Tr¤n Ninh nhßng không có kªt quä. Vua Cänh Th¸nh toan lui quân nhßng Bùi
Th¸ Xuân thúc voi vào tr§n cß½ng quyªt tiªp chiªn hùng dûng và gan dÕ phi
thß¶ng. Tr§n ðánh di-n ra t× sáng ðªn t¯i chßa ngã ngû b« nào thì có tin cüa
thüy quân cüa Tây S½n b¸ thua · cØa Nh§t L®, quân Tây S½n li«n m¤t ngay
tinh th¥n. Vua Cänh Th¸nh bö chÕy ra B¡c. Ngày 15-2-1802, Nguy-n Vß½ng
v« Phú Xuân ð¬ Nguy-n Vån Trß½ng giæ Ð°ng H¾i và cho Lê Vån Duy®t vào
ðánh l¤y lÕi Qui Nh½n. Tr¥n Quang Di®u và Vû Vån Dûng nghe quân mình b¸
bÕi · Tr¤n Ninh, tháng 3 nåm ¤y bö thành Qui Nh½n r°i qua ðß¶ng núi Ai
Lao ra B¡c tính hµi v¾i vua Cänh Th¸nh.
Tháng 3 nåm Nhâm Tu¤t (1802), Nguy-n Vß½ng lên ngôi, ð±i niên hi®u
Cänh Hßng ra Gia Long nguyên niên. Xét ra t× gi¶ phút ¤y Vß½ng khôi phøc
xong Phú Xuân, thâu lÕi ðßþc vùng Linh Giang vào ðªn Gia Ð¸nh, thª là hoàn
thành ðßþc sñ nghi®p nhß ông cha thu· trß¾c.
Gi¶ ðây quân Nguy-n chï còn vi®c truy kích vua tôi nhà Tây S½n. B÷n Tr¥n
Quang Di®u chÕy ra B¡c ðªn châu Qui Hþp, xu¯ng huy®n Hß½ng S½n thì
th¤y Ngh® An ðã m¤t cùng Bùi Th¸ Xuân li«n chÕy qua huy®n Thanh Chß½ng.
Binh sî b¤y gi¶ ðã th¤t tán hªt. Ðßþc ít lâu hai vþ ch°ng b¸ b¡t. Vû vån Dûng
ra ðªn Nông C¯ng cûng b¸ mµt s¯ ph§n nhß Di®u. Quân Nguy-n cÑ rong ru±i
ra Thanh Hóa, không còn g£p mµt sñ kháng cñ nào hªt. R°i ðªn lßþt vua Tây
S½n cùng hai anh em là Quang Thùy, Quang Thi®u, Ðô ð¯c Tú, Nguy-n Vån
TÑ tr¯n t¾i huy®n Phßþng NhÞn tïnh B¡c Giang cûng b¸ b¡t n¯t. Riêng Quang
Thùy, vþ ch°ng Ðô ð¯c Tú tñ vçn ðßþc. Các phÕm nhân cüa Nguy-n Vß½ng
ð«u b¸ mang v« làm l- hiªn phù · ð«n Thái miªu vào tháng 7 nåm Nhâm
Tu¤t (1802) r°i b¸ lång trì (tµi nhân b¸ xëo th¸t, ðây là mµt hình phÕt dã man
nh¤t cüa ð¶i phong kiªn). Còn vþ ch°ng Tr¥n Quang Di®u cûng b¸ xØ tØ hình:
bà Bùi Th¸ Xuân và con gái hãy còn nhö tu±i, b¸ voi giày, (theo sØ Pháp). Di®u
có l¨ b¸ chém, riêng m© già cüa Di®u ðã 80 tu±i ðßþc tha, vì Di®u ðã không

sát hÕi quân dân thành Qui Nh½n theo l¶i yêu c¥u cüa Võ Tánh trß¾c khi tØ
tiªt nåm Tân D§u (1801). Mä vua Thái ÐÑc và Thái t± Nguy-n Hu® cûng b¸
qu§t lên, thây b¸ vÑt ði, còn ð¥u bö vào chum giam vào ngøc t¯i. B÷n vån
th¥n cüa nhà Tây S½n nhß Ngô Th¶i Nh§m, Phan Huy Ích ra hàng b¸ n÷c
ðánh trß¾c nhà Vån Miªu (B¡c Thành) r°i tha v«. Riêng Ngô Th¶i Nh§m b¸
Ð£ng Tr¥n Thß¶ng có hi«m riêng cho ðánh ðªn chªt...
Nhà Tây S½n kh· i ð¥u t× nåm M§u Tu¤t (1778) ðªn nåm Nhâm Tu¤t
(1802) thì cáo chung, ðßþc t¤t cä 24 nåm. Trong 24 nåm nhà Tây S½n không
ng½i tay ðánh Ðông d©p B¡c nên sñ nghi®p v« nµi tr¸ không ðßþc là bao
nhiêu. Nhßng nªu vua Quang Trung không s¾m m¤t thì nhà Tây S½n không
phäi chï ð¬ mµt s¯ công vî ðÕi trên L¸ch sØ là ðu±i quân xâm lång nhà Thanh
mà thôi. Ví con ngß¶i l²i lÕc, thông minh giàu sáng kiªn và ðäm lßþc ¤y s¯ng
thêm ít nåm næa thì chính tình nß¾c ta và cøc di®n Ðông Nam Á r¤t có th¬
thay ð±i l¾n. Mông C± vào làm vua ð¤t Tàu, ngß¶i Mãn ngñ tr¸ Hoa tµc, v¾i
Nguy-n Hu® chßa quá 7 ngày ðã d©p tan ðßþc 20 vÕn quân Thanh, ai bäo
r¢ng dân tµc Vi®t Nam s¨ chÆng có ph¥n ån nói trên løc ð¸a cüa con cháu
Hoàng ðª.
Tiªc r¢ng Thái T± qua ð¶i, sau này con cháu b¤t tài, ðÕi th¥n tß¾ng lînh
chia r¨, nên tri«u ðÕi Tây S½n ðã tàn tÕ mµt cách bi thäm m· ðß¶ng cho tri«u
Nguy-n n±i lên ðßþc do sñ giúp ðÞ cüa Tây phß½ng, nhßng nØa thª kÖ sau lÕi
chìm ð¡m trong vòng l® thuµc cûng do Tây phß½ng mà ra.

Ph¥n 3 - Chß½ng 21
Ngß¶i Âu Châu Sang Vi®t Nam
- Vi®t Nam dß¾i con m¡t cüa ngß¶i Pháp.
- Vi®c giäng ðÕo Thiên Chúa tÕi Vi®t Nam.

1- Vi®t Nam Dß¾i Con M¡t Cüa Ngß¶i Pháp
Âu Á cùng chung mµt løc ð¸a nhßng t× thª kÖ thÑ III, nåm 226 sau C.L. ðã
có ngß¶i La Mã ði qua nß¾c ta (khi ðó còn g÷i là Giao Chï) ð¬ sang nß¾c
Ngô, r°i t¾i thª kÖ VII có ít ngß¶i theo ðÕo Cänh Giáo (Nestoriens) mà ngß¶i
thÑ nh¤t tên là Olopen ðã t× Ba Tß ðªn kinh ðô Hoa Lß cüa vua Ðinh Tiên
Hoàng.
Ðªn thª kÖ XIII, phái viên cüa chúa Mông C± là Marco Polo ngß¶i Ý
(nguyên quán · thành Venice) cûng có l¥n ði công cán qua Vi®t Nam cho t¾i
thª kÖ XV Chritophe Colomb tìm ðßþc Châu MÛ, Vasco de Gama l¥n ðßþc
qua Häi V÷ng Giác (Cap de Bonne espérance) sang „n Ðµ Dß½ng và qua cä
Thái Bình Dß½ng. T× ðó v« sau ngß¶i B° Ðào Nha, Tây Ban Nha và Hòa Lan
tranh nhau sang Á Châu l§p th¸ trß¶ng và chiªm ð¤t làm thuµc ð¸a (B° ðªn Áo
Môn · b¶ bi¬n Trung Qu¯c (1563), Tây Ban Nha chiªm qu¥n ðäo Phi Lu§t
Tân (1568), Hòa Lan l¤y ð¤t Chà Và (1596) sau ðó Anh và Pháp ló m£t · „n
Ðµ). R°i nhi«u ngß¶i Tây phß½ng t× thª kÖ XV, XVI và XVII ðã biªt ðªn nß¾c
ta trong th¶i Nam-B¡c phân tranh. H÷ t¾i xÑ ta ð¬ m· mang vi®c thß½ng mÕi
và cûng ð¬ lo thñc hi®n chü trß½ng ðª qu¯c b· i lúc này dân tµc Á Ðông
chúng ta quá lÕc h§u.
Nåm 1614 mµt ngß¶i B° Ðào Nha tên là Jean de la Croix ðªn Thu§n Hóa
m· lò ðúc súng giúp chúa Nguy-n. Mµt ít kÛ thu§t gia B° còn dÕy ngß¶i
Ðàng Trong ðóng tàu theo l¯i Âu Châu và t± chÑc cä binh ðµi cho Nam Hà...
Nhæng ngß¶i Pháp ð¥u tiên ð£t chân t¾i Vi®t Nam g°m hai loÕi: các nhà
buôn và mµt s¯ giáo sî trong ðó ngß¶i n±i danh h½n cä là giáo sï P. Alexandre
de Rhodes. Sau mµt th¶i gian lßu lÕi Vi®t Nam, giáo sî tr· v« Pháp (1649) cho
in t¤m bän ð° ð¥u tiên cüa xÑ An Nam, cu¯n tñ ði¬n Vi®t--La Tinh--B° Ðào
Nha, và kª ðó, vào nåm 1652 cu¯n SØ Ký B¡c Hà b¢ng tiªng La Tinh cûng
ðßþc xu¤t bän...

Sau khi công ty cüa Pháp tÕi „n Ðµ ðßþc thành l§p, viên giám ð¯c
François Caran ðã soÕn thäo mµt kª hoÕch ð¥y ðü v¾i tham v÷ng tôn tính th¸
trß¶ng tÕi Vi-n Ðông. Vào nåm 1666, cüng c¯ ð¸a v¸ tÕi vùng ðäo Java xong,
F. Caran có ý ð¸nh m· mµt chuyªn vi-n du qua Nh§t Bän r°i s¨ t¾i xÑ Nam
Hà ð¬ ð£t c½ s· thß½ng mÕi tÕi ðây. Rüi thay, hoài bão ðó không ðßþc thành
tñu vì trong khoäng 1665 và 1667 nß¾c Pháp g£p nhi«u th¤t bÕi tÕi ðäo
Madagascar.
Nåm 1678 mµt ngß¶i Pháp tên là Boureau-Deslandes vào yªt kiªn chúa
Tr¸nh · B¡c Hà, dâng mµt bÑc thß cüa vua Louis XIV xin cho các giáo sî Pháp
ðßþc vào giäng ðÕo tÕi Vi®t Nam. Nåm 1682, giám møc Metellopolis và
Lanneau t¾i Huª g£p chúa Hi«n Vß½ng và làm quà cho ngài hai c² ðÕi bác.
Hai nåm sau, công ty „n Ðµ phái mµt ngß¶i Pháp tên là Chappelier ra B¡c.
TÕi ðây ông này ðã l§p mµt cØa hàng. Nh§n xét v« xÑ này, Chappelier viªt:
"Ð¤t ðai phì nhiêu, dân tình hi«n hòa và có thi®n chí buôn bán v¾i ngoÕi
qu¯c".
Nåm 1686 mµt ngß¶i Pháp tên là Verret ðßþc phép m· thß½ng ðiªm · cù
lao Côn Lôn. Y báo cáo v« cho Công ty, nhß sau:
"Cù lao không có dân cß · , có nhi«u ð° gia v¸, cù lao chính có ba häi
cäng t¯t..."
Tuy nhiên báo cáo trên không ðßþc Công ty lßu tâm t¾i vì g£p nhæng khó
khån liên tiªp v« m£t tài chánh cüa Pháp thu· ðó do chiªn tranh gây ra. Mãi
t¾i nåm 1721, Công ty m¾i b¡t ð¥u nghiên cÑu nhæng dñ án v« Nam Hà.
T× giai ðoÕn này tr· ði mµt ít ngß¶i Hòa Lan, B° Ðào Nha ðã cho tàu c§p
bªn cØa Thái Bình và cØa Luµc ð¬ giao d¸ch v¾i vua chúa cùng dân chúng
B¡c Hà. H÷ ðßþc phép l§p hi®u buôn · Kë Chþ và Ph¯ Hiªn (Vi®t SØ Tân
Biên quy¬n 3 ðã nói ðªn).
Nåm 1721, viên toàn quy«n Pondichéry là Pierre Lenoir phái Renault sang
Nam Hà ð¬ quan sát tình hình, và khác v¾i Verret, ông này ít chú ý t¾i cù lao
Côn Lôn. Renault cho r¢ng chính trong ð¤t li«n m¾i có nhi«u ði«u ðáng k¬.
Vào nåm 1723 Công ty g£p c½n khüng hoäng và không sao tiªn lên ðßþc
t¾i mÑc bình thß¶ng ð¬ duy trì các c½ s· cû. T× ðó v« sau, Công ty luôn luôn
nghî ðªn B¡c và Nam Hà, ð°ng th¶i các chuyªn tàu ð£c bi®t thß¶ng hay ghé
vào các xÑ này. Nåm 1737 viên toàn quy«n Pondichéry là Dumas gØi mµt
bän phúc trình cho ban giám ð¯c Công ty nói v« xÑ B¡c Hà. Dumas nh§n xét:
"XÑ B¡c Hà ð¤t ðai phì nhiêu, khí h§u t¯t lành và ð£c bi®t, g¥n Trung Qu¯c
có nhi«u mö ð°ng và nhi«u ð° gia v¸".

R°i Dumas giao cho De la Baume, mµt ngß¶i ðã t×ng s¯ng lâu nåm · Nam
Hà, khäo xét v« nhæng th± sän cüa xÑ này. Nhßng m÷i vi®c ð«u không ðßa
t¾i kªt quä mong mu¯n.
Vào nåm 1748, Công ty phái mµt nhân viên tên là Dumont t¾i mi«n Trung,
ông này m· cØa hàng · Hµi An v¾i ý ð¸nh biªn cØa b¬ này thành mµt trung
tâm thß½ng mÕi. Nåm 1749 mµt ngß¶i Pháp tên là Pierre le Poivre sang Nam
Hà, vào cØa Hµi An, xin yªt kiªn chúa Nguy-n và dâng t¶ qu¯c thß cùng
ph¦m v§t ð¬ tö tình giao hiªu cüa hai nß¾c. Chúa Nguy-n cûng ðáp thß lÕi,
thu§n cho ngß¶i Pháp vào thông thß½ng và ðßþc quy«n m· thß½ng ðiªm ·
cØa Hµi An.
Sau này nhæng chuyªn vi-n du cüa Bennelat, cüa giáo sî d'Eucarpié, cüa tu
sî Saint Phalle t¾i Vi®t Nam cûng ð«u có ý xem xét tình hình Vi®t Nam v« m÷i
phß½ng di®n.
Vào 1753, Prolias-Leroux ð« ngh¸ m· mµt cØa hàng tÕi ðäo Côn Lôn.
Nhßng vì cuµc chiªn tranh "Th¤t Niên" ðem lÕi sñ th¤t bÕi cho Pháp tÕi „n
Ðµ nên Công ty này b¸ tan rã (1769) khiªn dñ ð¸nh trên không ðßþc thành
tñu. Vào cu¯i ð¶i Louis XV, chß½ng trình thiªt l§p c½ s· tÕi Vi®t Nam lÕi ðßþc
ðem ra nghiên cÑu mµt l¥n næa. Sau khi trình bày sñ bành trß¾ng và uy thª
cüa Anh Cát Lþi tÕi Á Châu, mµt ngß¶i Pháp tên là De Rothé cho biªt: "Cho
ðªn bây gi¶ chï còn Nam Hà n¢m ngoài vòng änh hß· ng cüa Anh Cát Lþi;
nªu h÷ quyªt ð¸nh trß¾c ta, thì chÆng bao gi¶ ta còn có th¬ ð£t chân t¾i xÑ
này ðßþc næa".
Xem các sñ ki®n ðã k¬ trên, ta th¤y nß¾c Pháp cûng nhß nhi«u nß¾c Âu
Châu ðã thèm mu¯n nß¾c ta r¤t nhi«u và t× lâu chÆng c¥n phäi có vi®c cáo tö
cüa giám møc Bá Ða Lµc sau này ho£c có vi®c vua Gia Long khi còn là chúa
Nguy-n Ánh yêu c¥u h÷ mang binh sang nß¾c ta. Vi®c xâm chiªm Vi®t Nam
vào ð¶i Tñ ÐÑc ð¯i v¾i nß¾c Pháp nªu so v¾i hành ðµng thñc dân cüa các
nß¾c Tây phß½ng khác chï là l¨ tñ nhiên phäi xäy ra. Nªu sñ vi®c này t¾i
muµn là b· i Pháp chßa có hoàn cänh thu§n ti®n t× hai thª kÖ trß¾c mà thôi.
Ngoài nhæng thß½ng nhân có änh hß· ng ðªn th¶i cuµc Á Ðông, phäi k¬ cä
mµt s¯ giáo sî næa, vì h÷ ðã hoÕt ðµng không riêng gì cho tôn giáo.

2- ÐÕo Thiên Chúa
Xßa kia Âu Châu là mµt n½i có nhi«u tôn giáo khác nhau. Dân tµc nào
cûng có th¥n thánh riêng ð¬ th¶ phøng, l¤y các hi®n tßþng trong tr¶i ð¤t ð¬
tß· ng tßþng ra các thánh th¥n r°i làm các ð«n ðài vî ðÕi ð¬ cúng vái. Dân Hy
LÕp, La Mã th¶ th¥n Jupiter (Thái Dß½ng), th¥n Apollo (th¥n Ánh Sáng). Riêng
Do Thái th¶ Jéhovah · Jérusalem, tin r¢ng v¸ th¥n này sinh ra loài ngß¶i và
muôn v§t trong vû trø. Khi La Mã làm chü ðßþc cä ð¤t Ti¬u Á-Tê-Á và Tây Âu,

ðÕo Do Thái tr· nên suy tàn. Lúc này chúa Gia Tô108 ra ð¶i l§p ra thuyªt trong
tr¶i ð¤t chï có Thßþng Ðª là cao siêu, là vî ðÕi, là nhân t× h½n cä. Thßþng Ðª
ðây tÑc là Chúa Tr¶i có ba ngôi: ngôi thÑ nh¤t là Cha, ngôi thÑ hai là Con và
ngôi thÑ ba là Thánh Th¥n. Tuy chia ra ba mà vçn là nh¤t th¬. Chúa Tr¶i cho
con xu¯ng thª làm ngß¶i ch¸u ðü ði«u cñc hình, kh± nhøc ð¬ chuµc tµi cho
Nhân loÕi. Chúa Gia Tô khuyên ngß¶i ta kính Chúa (Tr¶i) và mªn ngß¶i, chï
làm nhæng ði«u ân ích và trút bö m÷i oán h¶n, ghen ghét. Công tµi sau này s¨
ðßþc Chúa phán xét ð¬ lên Thiên Ðß¶ng hay xu¯ng ð¸a ngøc ð¶i ð¶i, kiªp
kiªp...
T× ð¶i bÕo chúa Néron cho t¾i các ðª vß½ng sau, ðÕo Thiên Chúa b¸ tri®t
hÕ c¤m ðoán nhi«u l¥n nhßng sau ðªn nåm 325 ð¶i vua La Mã Constantin do
chï dø Milan, ðÕo này ðßþc tñ do truy«n bá. Tuy v§y cho t¾i thª kÖ XVIII ðÕo
Thiên Chúa còn g£p nhi«u tr· lñc và phäi tranh ð¤u r¤t nhi«u v¾i các ðÕo
giáo khác m¾i t°n tÕi ðßþc ðªn ngày nay ð¬ thành mµt giáo lý ðßþc tin tß· ng
nhi«u nh¤t · các nß¾c Tây phß½ng. ÐÕo Gia Tô ðã l¥n sang Á Ðông trß¾c
thª kÖ thÑ IV sau T.C. qua Ba Tß, qua ðäo Socotora, Tích Lan, Malabar,
Tartaria và Trung Qu¯c.
Nhæng giáo sî ð¥u tiên trên ð¤t Vi®t Nam là nhæng ai?
H÷ là nhæng ngß¶i B° Ðào Nha, Tây Ban Nha... tu sî cûng nhß lái buôn
ð«u tñ cho mình là nhæng tên lính tiên phong cäm tØ ði m· vi®c buôn bán
v¾i Á Châu ð¬ làm giàu cho xÑ s· mình và ðem ðÑc tin Công Giáo ðªn v¾i
nhæng ngß¶i không tín ngßÞng · kh¡p n½i trên thª gi¾i. HÕt tiêu và linh h°n,
ðó là møc ðích cüa nhæng cuµc mÕo hi¬m vô cùng táo bÕo cüa h÷.
ÐÕo Công Giáo ðªn nß¾c ta vào ð¶i H§u Lê, giæa lúc n«n th¯ng nh¤t cüa
Vi®t Nam b¸ tan rã do sñ tranh giành quy«n lþi cüa các ông chúa phong kiªn
MÕc -- Tr¸nh -- Nguy-n.
Theo Khâm Ð¸nh Vi®t SØ, t× nåm Nguyên Hòa nguyên niên ð¶i vua Lê
Trang Tông (1532-1533) khi giáo sî dòng Franciscan ðªn xÑ B¡c ðã có mµt
ngß¶i Tây Dß½ng là I-Ni-Khu ði ðß¶ng b¬ lén vào giäng ðÕo Thiên Chúa ·
làng Ninh Cß¶ng, làng Qu¥n Anh, huy®n Nam Trñc, làng Trà Lû huy®n Giao
Thüy thuµc các tïnh Nam Ð¸nh, Thái Bình và Ninh Bình. Sau ðó các giáo sî P.
Busomi ðªn Nam Hà vào nåm „t Mão (1615) ð¶i chúa Sãi, giáo sî Jean
Rhodes ðªn giäng kinh Phúc Âm · Phú Xuân, giáo sî Baldinoti vào xÑ B¡c
nåm Bính D¥n (1626) ð¶i vua Lê Th¥n Tông, v.v...
Trong thu· s½ khai các giáo sî nh¶ vào các thß½ng gia m¾i có tàu bè qua Á
Ðông. Ð¥u thª kÖ XVII vi®c tri«u ðình truy«n giáo ðã ðßþc t± chÑc ð¥y ðü và
tiªn mÕnh d¥n. Áo Môn (mµt ð¸a ði¬m duyên häi cüa tïnh Phúc Kiªn) b¤y gi¶
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ÐÕo Thiên Chúa còn g÷i là ðÕo Gia Tô b· i chæ Gia Tô phiên âm · chæ Christ mà ra.

tr· nên mµt trung tâm cho vi®c truy«n bá ðÕo Thiên Chúa và là n½i phân ph¯i
các giáo sî ði các xÑ Á Ðông do ngß¶i B° Ðào Nha c¥m ð¥u.
Ðáng chú ý là sñ m· mang Ðª Qu¯c cüa Li®t cß¶ng Tây phß½ng và vi®c
bành trß¾ng ðÕo Thiên Chúa cûng song hành ð«u nh¸p, liên h® v¾i nhau, nên
ngß¶i Á Ðông sau khi th¤y nhi«u dân tµc da vàng b¸ nô l® hóa ðã nhìn ngß¶i
Tây phß½ng b¢ng con m¡t cåm h¶n, v¾i ðÕo Thiên Chúa h÷ cûng nghi ng¶ v«
phß½ng di®n chính tr¸. Quä v§y, mµt s¯ giáo sî ðã là m§t báo viên cho Hoàng
Ðª Tây Ban Nha và Pháp. H÷ không th¬ làm khác h½n ðßþc b· i h÷ phäi dña
vào quy«n lñc và sñ cung c¤p cüa Hoàng Ðª Pháp-Tây Ban Nha m¾i có
phß½ng ti®n qua Á Ðông làm nhi®m vø cao cä cüa h÷. R°i do sñ cÕnh tranh
chính các nhà buôn cùng giáo sî cüa các nß¾c Tây phß½ng ðã t¯ cáo nhau,
dèm pha nhau nên các vua chúa cüa ta nghi ng¶ h÷ là phäi l¡m. Ðây là mµt
trong nhi«u nguyên nhân v« vi®c bài ðÕo và giªt ðÕo m²i ngày thêm kh¯c li®t
khiªn l¸ch sØ Công Giáo Vi®t Nam ðã ð¥y huyªt l® t× thª kÖ XVII ðªn thª kÖ
XIX.
Bu±i ð¥u trong th¶i Nam-B¡c tri«u, sau là th¶i Nam-B¡c phân tranh vua
chúa Nam, B¡c Hà tö có nhi«u cäm tình v¾i các giáo sî. Thñc ra không phäi
vì hâm mµ mµt ðÕo giáo, m£c d¥u ðÕo giáo này có chü trß½ng Bác Ái, Nhân
Hòa nhßng vì các vua chúa mu¯n lþi døng các giáo sî ð¬ liên lÕc v¾i các
nß¾c Tây phß½ng hòng có nhæng kÛ thu§t gia giöi v« quân sñ, tài ðóng tàu
chiªn, ðúc súng ð°ng, ðÕn dßþc và mua ðßþc nhi«u khí gi¾i ð¬ hÕ thü ð¯i
phß½ng.
T¾i khi không lþi døng ðßþc nhß ý mu¯n lÕi th¤y ngß¶i Tây phß½ng chinh
phøc ðßþc nhi«u nß¾c · Á Châu, các vua chúa sinh ra e sþ r°i quyªt li®t thi
hành chính sách bài ðÕo và bª quan töa cäng.
T× nåm Tân TÜ (1631) trong Nam dß¾i ð¶i chúa Thßþng ngoài B¡c dß¾i
ð¶i Cänh Hßng (1754) ðã n±i lên nhi«u phong trào giam c¥m b¡t b¾ và giªt
tróc các ðÕo trß· ng Tây phß½ng cùng các tín ð°. Các giáo sî b¸ hÕi · B¡c Hà
nhi«u h½n vì vua Lê, chúa Tr¸nh g¥n nhß th¤t bÕi trong vi®c kêu g÷i ngß¶i Tây
phß½ng ðªn giúp mình.
Mµt cån nguyên khác không kém ph¥n quan tr÷ng trong vi®c bài ðÕo là
ch² ðÕo Thiên Chúa b¸ hi¬u l¥m là mµt tà ðÕo, ngh¸ch v¾i thu¥n phong mÛ
tøc bän ð¸a. Chính quy«n cho kë theo ðÕo là nhæng kë ði ngßþc v¾i luân
thß¶ng, bö r½i tiên t±, khinh mÕn vua quan, tóm lÕi tôn giáo này b¸ coi là có
th¬ làm ðäo lµn tr§t tñ cüa xã hµi ðß½ng th¶i t× gia ðình ra t¾i ngoài ðÕi
chúng.

Ph¥n 3 - Chß½ng 22

Nhà Nguy-n (1802-1945)
- Gia Long (1802- 1820)

-Minh MÕng (1820- 1840)

- Thi®u Tr¸ (1841- 1847)

- Tñ ÐÑc (1847- 1883)

- Døc ÐÑc (1883)

- Hi®p Hòa (1883)

- Kiªn Phúc (1883- 1884)

- Hàm Nghi (1884- 1885)

- Ð°ng Khánh (1885- 1889)

- Thành Thái (1889- 1907)

- Duy Tân (1907- 1916)

- Khäi Ð¸nh (1916- 1925)

1- Thª T± xßng Ðª hi®u:
Ngày 1/6/1802, Nguy-n Ánh làm l- tÕi nhà Thª Miªu, l¤y hi®u là Gia Long
và tuyên b¯ cáo chung niên hi®u Cänh Hßng cüa nhà H§u Lê.
Tính ra Thª T± nhà Nguy-n ðã chiªn ð¤u su¯t hai mß½i låm nåm (17771802) ð¬ hoàn thành sñ nghi®p th¯ng nh¤t và bình ð¸nh nß¾c Vi®t Nam t× Cà
Mau t¾i Nam Quan.
Trong mµt ph¥n tß thª kÖ ðó Ngß¶i ðã träi qua bao phen vào sinh ra tØ,
nhøc nhä gian lao, nªu không phäi là ngß¶i có tài, có chí, cß½ng quyªt và
nhçn nÕi thì khó mà thành công ðßþc.
Ðªn khi bß¾c lên ngai vàng, Thª T± v×a ðúng 40 tu±i.
Lo vi®c tr¸ loÕn xong, Ngß¶i b¡t tay vào vi®c bình tr¸. Công chuy®n này r¤t
là phi«n toái, khó khån và vî ðÕi.
Các c½ quan hành chính và các quan lÕi · các ð¸a phß½ng b¤y gi¶ ð«u
th¤t tán hªt, nay phäi l§p lÕi các s± sách v« ðinh ði«n, thuª khóa và tuy¬n
trÕch nhân viên. Ð°ng ruµng bö hoang, kho tàng r²ng tuªch, cß¾p bóc lung
tung, th§t là mµt cuµc ð± nát hoàn toàn.
Vi®c thÑ nh¤t là Ngß¶i ð±i tên qu¯c hi®u ra Vi®t Nam, chính thÑc dùng
Phú Xuân làm kinh ðô, tha cho dân mµt vø thuª, thång thß· ng cho tß¾ng sî,
phong tß¾c và c¤p ruµng ð¤t cho con cháu hai h÷ Lê, Tr¸nh ð¬ giæ vi®c khói
hß½ng.

2- Bµ Máy Chính Quy«n Trung ¿½ng:
Vua Gia Long không ð£t ngôi hoàng h§u trong nµi cung, và chÑc B°i tøng,
hay Tham tøng (tÑc là chÑc T¬ tß¾ng) ngoài tri«u ðình ð¬ tránh nhæng änh
hß· ng quá l¾n v« chính tr¸, do ðó chï có chÑc Hoàng phi và cung t¥n trong
bi®t ði®n, vi®c nß¾c thì có Løc bµ phø trách. M²i bµ có mµt vi Thßþng thß
ðÑng ð¥u g°m Tä Hæu Tham Tri Tä, Hæu Th¸ Lang cùng các thuµc viên Lang
Trung, Viên NgoÕi Chü Sñ, bát cØu ph¦m, th½ lÕi v.v...
Sáu bµ là:
1) Bµ LÕi trông coi vi®c b± døng, thuyên chuy¬n, ban thß· ng ph¦m tr§t,
khäo xét công trÕng, phong t£ng ¤m tß¾c, thäo các chiªu, s¡c, dø v.v...
2) Bµ Hµ ch¸u trách nhi®m v« các vi®c ðinh ði«n, thuª má, ti«n bÕc, kho
tàng, hóa v§t nhß bµ Tài chính và Kinh tª ngày nay.
3) Bµ L- lo vi®c tª tñ, tri«u hÕ, tôn phong, tri®u hµi, h÷c chª, khoa cØ,
phong s¡c cho bách th¥n, khen t£ng các ngß¶i s¯ng lâu, tiªt hÕnh.
4) Bµ Binh b± døng, tuy¬n mµ binh tß¾ng, t± chÑc quân ðµi, m· các cuµc
thao di-n, l§p khoa thi võ cØ, ban b¯ các m®nh l®nh hành quân v.v...
5) Bµ Hình xét hình án, sØa sang pháp lu§t, duy®t lÕi các án t× ðáng nghi
ng¶ hay các ð½n kháng t¯ t¯i cao.
6) Bµ Công phø trách các công tác xây dñng cung ði®n, thành trì, hào lûy,
tñ tÕo tàu bè, nghiên cÑu các ki¬u mçu lång t¦m, công thñ, mua bán v§t li®u,
thuê mß¾n thþ thuy«n.
Ð¬ ki®n toàn vi®c chính tr¸ cûng nhß hành chính, nhà vua l§p Ðô sát vi®n
g°m Tä, Hæu Ðô Ngñ SØ và Tä, Hæu phó Ðô Ngñ SØ ðÑng ð¥u, c½ quan này
gi¯ng nhß Nha Thanh Tra hành chính và chính tr¸ ð¶i nay nhßng rµng quy«n
h½n là có quy«n cän ngån nhà vua và ðàn h£c các quan l¾n, nhö nªu th¤y
vi®c gì trái v¾i phép nß¾c v« phß½ng di®n này hay phß½ng di®n khác. Xét
trong tri«u Gia Long b¤y gi¶ chßa có quan nh¤t ph¦m v« hàng vån, các quân
nhân h¥u hªt giæ các vi®c tr÷ng yªu, có l¨ do tình thª ð£c bi®t bu±i ðó. Các
vi®c thß· ng phÕt, tru¤t biªm, bãi mi-n ð«u có nhæng th¬ l® rõ ràng ð¬ tránh
nhæng vi®c lÕm quy«n và thiên v¸.

3- Các Ð¸a HÕt Hành Chính L¾n:
Ð¯i v¾i t×ng ð¸a phß½ng, vua Thª T± có mµt chính sách riêng bi®t:
A) TÕi B¡c Hà và Nam Hà, nhà vua ð£t mµt quan T±ng Tr¤n ð¬ trông nom
m÷i vi®c. Quan T±ng Tr¤n B¡c Hà b¤y gi¶ là Nguy-n Vån Thành, T±ng Tr¤n
Nam Hà là Lê Vån Duy®t. Cä hai ð«u là võ quan c¤p tß½ng ð¯i cao. Dî nhiên
ý cüa nhà vua là vì vi®c loÕn chï m¾i tÕm yên, c¥n phäi có võ tß¾ng ð¬ toàn

quy«n hành ðµng m¾i giäi quyªt ðßþc m÷i v¤n ð«. Dß¾i quy«n T±ng Tr¤n có
phó T±ng Tr¤n, có quan Ký Løc và Cai BÕ giúp vi®c cai tr¸. Quan lÕi · B¡c Hà
ðßþc tuy¬n døng trong các cñu th¥n cüa nhà Lê và các th± hào s· tÕi.
B¡c Hà ðßþc k¬ t× Thanh Hóa ngoÕi tÑc là t× Ninh Bình tr· ra, g°m 11
tr¤n chia ra làm 5 nµi tr¤n: S½n Nam thßþng, S½n Nam hÕ, S½n Tây Kinh B¡c,
Häi Dß½ng. NgoÕi tr¤n có: Tuyên Quang, Hßng Hoá, Cao B¢ng, LÕng S½n,
Thái Nguyên, Quäng Yên là nhæng tïnh bao vây vùng Trung Châu t× Tây qua
Ðông (giáp bi¬n). Nam Hà t× Bình Thu§n tr· vào là Gia Ð¸nh thành g°m 5
tr¤n: Phiên An (thành Gia Ð¸nh cû) Biên Hòa, Vînh Thanh (Vînh Long và An
Giang) Vînh Tß¶ng và Hà Tiên109.
ÐÑng ð¥u các tr¤n có các quan Lßu Tr¤n hay Tr¤n Thü. Tr¤n lÕi chia ra
phü, huy®n, châu (châu là ð½n v¸ hành chính · các vùng có r×ng núi và ð°ng
bào Thßþng).
Mi«n Trung g°m: Thanh Hóa tr¤n, Ngh® An tr¤n, Quäng Nghîa tr¤n, Bình
Ð¸nh tr¤n, Phú Yên tr¤n, Bình Hòa tr¤n (tÑc Khánh Hòa) và Bình Thu§n tr¤n.
Vùng Kinh KÏ tÑc là các tïnh trñc tiªp v¾i hoàng tri«u g°m b¯n doanh: Trñc
L® Quäng ÐÑc doanh (Th×a Thiên ngày nay), Quäng Tr¸ doanh, Quäng Bình
doanh, Quäng Nam doanh.
P. Cultru cho r¢ng B¡c Hà và Nam Hà b¤y gi¶ tuy b¸ l® thuµc v« Phú Xuân
nhßng không b¸ mµt chª ðµ cai tr¸ nghi®t ngã vì vua Gia Long xét vi®c t§p
trung quy«n hành thái quá là ði«u không thu§n lþi.

4- Binh Chª:
Vua Thª T± sau khi th¯ng nh¤t ð¤t nß¾c li«n phong thß· ng tß¾ng sî. Ngài
chïnh ð¯n binh ðµi theo tøc cû: ð¯i v¾i quân chính quy cÑ 7 xu¤t ðinh t× 19
ðªn 25 tu±i l¤y mµt Ngß¶i ra lính thì gia ðình ðßþc lînh mµt ph¥n ruµng và
cÑ mµt nåm chï · trong quân ngû mµt th¶i hÕn là 4 tháng r°i lÕi ðßþc tr· v«
quê làm ån cày c¤y 8 tháng, nhßng khi Nhà nß¾c ðµng døng ðªn ð¬ làm các
tÕp d¸ch thì phäi có m£t (xây thành, ð¡p lûy, m· ðß¶ng v.v...), g£p th¶i chiªn
thì cÑ ba xu¤t ðinh l¤y mµt.
— B¡c Hà thì 10 ngß¶i l¤y mµt tÕi tr¤n Tuyên Quang, Hßng Hóa, Cao
B¢ng, LÕng S½n, Thái Nguyên và Quäng Yên. — Nam Hà thì 8 ngß¶i l¤y mµt
tÕi các làng ðông ðäo.
Nåm 1802, Vua Gia Long phong cho cháu MÕc CØu là MÕc Tß Thiêm làm Tr¤n Thü ð¸a
phß½ng này. Thiêm là con MÕc Thiên TÑ. Nåm 1809 Thiêm chªt, Vua Gia Long không tin
ngß¶i con cä cüa Thiêm nên ð£t tÕm mµt viên quan lÕi ngß¶i Vi®t · Hà Tiên. Tiêm La phän
ð¯i r¢ng Hà Tiên là ð¤t cüa h÷ MÕc gây dñng. Nåm 1826 MÕc Công Du con Thiêm ðßþc làm
Hi®p tr¤n · ð¸a phß½ng này sau thång chÑc Tr¤n thü, Hà Tiên lÕi th¸nh vßþng nhß xßa.
109

— kinh thành có ba loÕi lính: thân binh, c¤m binh, và tinh binh. Thân binh
m²i v® có 500 ngß¶i và có 50 ngß¶i binh t§p quân nhÕc. — các tr¤n thì có
lính c½, lính mµ. Các binh sî chia ra làm ba phiên: 2 phiên v« làm ruµng, 1
phiên · lÕi phøc vø r°i thay ð±i cho nhau.
Vû khí có: gß½m, giáo, mã t¤u. Súng có: ðÕi bác, thÕch c½ ði¬u thß½ng
(súng nhö) m± b¢ng máy ðá lØa. Có ba trß¶ng ð¬ t§p b¡n · kinh thành g÷i là
xÕ trß¶ng. — các cØa b¬ có các häi ðài là ð°n binh có ð£t súng ð¬ bäo v® an
ninh và ki¬m soát tàu bè ngoÕi qu¯c. Vua Gia Long ð£t · m²i häi kh¦u mµt
c½ lính thüy và làm thuy«n l¾n b÷c ð°ng ð¬ tu¥n phòng mi«n b¬. Lính thüy
ðßþc l¤y · hai doanh Quäng ÐÑc và Quäng Nam, l§p thành 6 v® ðóng tÕi
kinh thành.
C¤p b§c v« Võ ban: cûng nhß v« Vån ban có 9 b§c: m²i b§c có chánh, có
tùng (phó). Cao nh¤t là: Trung quân, Ti«n quân, Tä quân, Hæu quân, H§u
quân. ChÑc này vào c¤p tß¾ng coi mµt ðÕo quân g°m 8 ðÕi ðµi và 9 c½ ( m²i
c½ có 60 binh sî ). M²i ðÕo quân có mµt s¯ tßþng binh.
C¤m quân là quân canh gác hoàng thành có 30.000 g°m løc quân, kÜ
binh, tßþng binh. T±ng s¯ løc quân vào nåm 1800 là 113.000 ngß¶i (trong
th¶i chiªn), nhßng có th¬ lên t¾i 200.000 nªu có chiªn tranh. T±ng s¯ häi
quân có 26.800 ngß¶i, ðó là theo l¶i cüa De Barisy, ngß¶i ðã cµng tác v¾i
nhà vua trong th¶i chiªn tranh v¾i nhà Tây S½n.
Tàu chiªn mang 16 ðªn 22 kh¦u ðÕi bác có 200 chiªc.
Thuy«n chiªn có 40 ðªn 44 tay chèo mang máy b¡n ðá cò 500 chiªc.
Thuy«n l¾n có t× 50 ðªn 60 tay chèo mang ðÕi bác, máy b¡n ðá có 100
chiªc.
Binh ðµi thüy løc này ð«u luy®n t§p và áp døng chiªn pháp theo l¯i Âu
Châu. Còn kÜ binh thì không có vì xÑ ta nhi«u núi non sông ngòi, chï có mµt
ít ð¬ dùng vào vi®c liên lÕc và bäo v® hoàng thành.

5- Công Vø:
M²i tïnh có mµt s¯ nhân viên phø trách vi®c sØa sang ðß¶ng xá, ðê ði«u,
sông ngòi. Nhà vua lßu tâm nhi«u h½n cä là v¤n ð« ðê ði«u · B¡c Hà, vì xÑ
này hàng nåm thu¶ng xäy ra vi®c løt lµi khiªn Nhà nß¾c phäi bãi thuª cho
dân. Cu¯i ð¶i cüa vua Thª T± (1820) vi®c sØa sang ðê ði«u · ðây m¾i tÕm
yên, tiªc r¢ng vi®c gìn giæ vçn thß¶ng không ðßþc chu ðáo l¡m nên vi®c løt
lµi vçn còn xäy ra.
Các quan lµ trong nß¾c ð«u ðßþc chåm nom, ch² nào cách sông ngòi thì
quan ð¸a phß½ng cho làm c¥u. CÑ 15.000 trßþng ðß¶ng thì dân ðßþc lãnh
10.000 phß½ng gÕo. T× cØa Nam Quan vào ðªn Bình Thu§n, cÑ 4.000 trßþng

ðß¶ng có mµt trÕm bên cÕnh quan lµ ð¬ quan khách nghï ng½i, cä thäy có 98
trÕm, còn t× Bình Thu§n vào ðªn Hà Tiên ðã có thüy ðÕo.
— m²i tr¤n Nhà nß¾c có mµt kho chÑa thóc gÕo phòng khi ðói kém hay
m¤t mùa ð¬ ch¦n c¤p hay bán rë cho dân.
Thành Huª ðßþc xây dñng vào nåm 1813 hay 1814 ðªn 1820 m¾i xong.
Thành hình vuông chu vi t¾i 5 ðªn 6 d§m theo kiªn trúc Tây Phß½ng ki¬u
Vauban (nhß thành Strasbourg cüa Pháp) có 24 pháo ðài (m²i pháo ðài có 26
kh¦u ðÕi bác t× 18 ðªn 68 livres), do chính s· ðúc cüa nhà vua làm ra. Thành
cao ch×ng 4 thß¾c tây có nhæng c±ng ðá cao t¾i 60 thß¾c Anh (peds) toàn
b¢ng ðá phiªn r¤t l¾n và d¥y d£n, nóc c±ng cao t¾i 8 thß¾c. Ðây là mµt công
trình kiªn trúc vî ðÕi và kiên c¯ r¤t ðáng khen ngþi nªu ðem so sánh v¾i
nhæng thành lûy · cØa Hµi An hay Nha Trang.

6- Vi®c H÷c Hành Và Lu§t Pháp:
Vua Thª T± cûng tôn tr÷ng Nho h÷c, biªt r¢ng vi®c tr¸ dân c¥n phäi có
nhân tài nên cho l§p nhà Vån Miªu · các doanh, các tr¤n th¶ ðÑc Kh±ng tØ.
Ngài l§p Qu¯c TØ Giám (1803) · Kinh ðô ð¬ dÕy cho các quan và các sî tØ,
m· khoa thi Hß½ng l¤y các ngß¶i có h÷c, có hÕnh ra làm quan. Cûng trong
nåm này, Ngài cho ban hành hai ðÕo dø v« vi®c m· các trß¶ng · các tïnh,
¤n ð¸nh nhân viên giáo gi¾i và chß½ng trình h÷c chª cùng tái l§p các khoa thi
· các tr¤n. — m²i tr¤n có mµt quan Ð¯c H÷c, mµt phó Ð¯c H÷c hay Trþ
Giáo. CÑ tháng 10 hàng nåm tri«u ðình m· mµt kÏ thi.
Binh bµ thßþng thß Lê Quang Ð¸nh ðã ðßþc phø trách làm mµt cu¯n Ð¸a
dß tÑc là cu¯n Nh¤t Th¯ng Ð¸a Dß Chí biên soÕn t× nåm 1806 ðªn nåm
1811. Vua Thª T± còn ra l®nh sßu t¥m các sách sØ ký liên h® ðªn Lê tri«u và
nhà Tây S½n, kêu g÷i dân chúng xu¤t trình các tài li®u b¤y lâu th¤t tán vì ly
loÕn ðem nµp cho các quan tïnh l¤y thß· ng. Cûng nåm này mµt s¯ giáo viên
ðßþc m¶i v« kinh ðô ð¬ chép sØ. Nåm 1818 MÕc Công Du là con cháu MÕc
CØu ðßþc l®nh sßu t¥m các tài li®u v« l¸ch sØ ð¤t Hà Tiên.
V« lu§t pháp, vua Thª T± ð£t Nguy-n Vån Thành vào chÑc T±ng Tài ð¬
soÕn mµt bµ lu§t m¾i. Nguy-n Vån Thành ðã mang bµ lu§t cüa nhà Thanh ra
chép lÕi g¥n tr÷n nguyên vån nên khi áp døng bµ lu§t này ðã có nhi«u ði«u
quá khe kh¡t. Xin nh¡c r¢ng bµ lu§t cüa Thanh tri«u cay nghi®t là b· i vua
quan nhà Thanh là ngß¶i Mãn vào th¯ng tr¸ Hoa tµc t¤t nhiên nó không có
th¬ có nhæng ði¬m khoan hòa cüa bµ lu§t H°ng ÐÑc.
Qu¯c âm nhß ta th¤y dß¾i ð¶i Lê MÕt và Tây S½n ðã b¡t ð¥u th¸nh ðÕt. T¾i
ð¶i Nguy-n S½, thái bình tr· lÕi thì m¥m non cüa qu¯c âm cûng näy n·
mÕnh d¥n. Bài vån tª tß¾ng sî tr§n vong ð÷c tÕi B¡c Hà do T±ng tr¤n Nguy-n
Vån Thành không rõ do ai viªt, "Hoa Tiên chuy®n" cüa Nguy-n Lai ThÕch,

"Kim Vân Ki«u" cüa Nguy-n Du, là cä mµt sñ tiên báo vån chß½ng Vi®t Nam
ðang ði ðªn ch² phong phú, sáng süa ð¬ dân ta có th¬ b¢ng tiªng m© di-n tä
ðßþc m÷i ði«u tình cäm hay trình bày ðßþc m÷i tß tß· ng, v¨ nên m÷i cänh
trí. Nhæng tác ph¦m này ðªn nay còn ðßþc coi là nhæng áng vån chß½ng ðÕi
bút trong ðó phát xu¤t ðßþc nhi«u tinh hoa cüa dân tµc.

7- Vi®c Tài Chính:
Tài chính là huyªt mÕch cüa qu¯c gia, là sinh khí cüa bµ máy Nhà nß¾c,
Gia Long quan ni®m nhß v§y nên ðã gia công chïnh ð¯n m÷i ngành thuª
khoá nhß sau: 1/ T× Quäng Bình ðªn Bình Thu§n dân ðóng thuª m²i nåm
mµt l¥n t× tháng 4 ðªn tháng 6. 2/ Ngh® An, Thanh Hoá và B¡c Hà ðßþc nµp
thuª làm hai l¥n.
Nguy-n tri«u l§p ra Ðinh bÕ và Ði«n bÕ cùng công b¯ nhi«u ðÕo lu§t v«
công ði«n, công th± do sñ gian l§n, ¦n n£c ðã xäy ra b· i nhi«u ngß¶i ðã lþi
døng th¶i chiªn tranh ðem bán ho£c tñ chia nhau công ði«n, công th±. Nay
tri«u ðình b¡t chia lÕi và c¤m ng£t vi®c bán công ði«n, cùng vào danh sách
nhæng ngß¶i t× 18 ðªn 59 tu±i h¥u tránh nhæng trß¶ng hþp khai tØ hay khai
v¡ng m£t ð¬ khöi ðóng thuª này, nªu vi®c gian xäy ra không nhæng ðß½ng sñ
phäi phÕt mà cä lý trß· ng cûng phäi ch¸u trách nhi®m (ho£c phÕt trßþng hay
phÕt tù). Kë t¯ cáo vi®c này ðßþc thß· ng ti«n hay ðßþc mi-n tÕp d¸ch, nhßng
t¯ giác s¨ b¸ nghiêm hình110.
Thuª ði«n: chia ra làm ba hÕng: nh¤t ðÆng ði«n m²i mçu ð°ng niên nµp 20
thång. Nh¸ ðÆng ði«n 15 thång. Tam ðÆng ði«n 10 thång. Còn thÑ ruµng mùa
ð°ng niên phäi nµp 10 thång.
Thuª ðinh: Ngh® An ra nµi ngoÕi Thanh Hóa m²i xu¤t hàng nåm phäi nµp
thuª thân t× 1 ðªn 2 ti«n -- Mân ti«n: t× 1 ðªn 2 ti«n -- Cß¾c m-: 2 bát. Nåm
nµi tr¤n B¡c Thành và phü Phøng Thiên (Hoài ÐÑc bây gi¶) m²i xu¤t phäi
nµp: thuª thân t× 1 ðªn 2 ti«n. 1 mân ti«n 1 ti«n. Ði®u ti«n (tÕp d¸ch) 6 ti«n -Cß¾c m-: 2 bát. Sáu ngoÕi tr¤n B¡c thành m²i xu¤t phäi nµp: thuª thân 6 ti«n
-- Mân ti«n: 1 ti«n -- Ði®u ti«n: 3 ti«n -- Cß¾c m-: 1 bát (1803 và 1805).
Ngoài các thÑ thuª k¬ trên, ta th¤y dß¾i ð¶i Gia Long còn nhæng thuª
ðánh vào các quý v§t nhß quª · Thanh Hóa, yªn sào · Quäng Nam, g²,
chiªu ho£c nµp b¢ng thñc ch¤t ho£c b¢ng ti«n cùng l§p ra quan thuª ð¯i v¾i
ngoÕi qu¯c vào giao thß½ng và các thuê khai thác các qu£ng mö. Nhà vua lÕi

V« thuª khoá th¶i Gia Long theo Langlois (viªt ngày 14 4 1804) và theo ký sñ cüa
Chaigneau ngày 12.5.1808, dân chúng ðau kh± v« chª ðµ thuª khóa cüa vua quan nhi«u quá
và v« vi®c tÕp d¸ch thì dân chúng không ðßþc trä b¢ng ti«n hay b¢ng gÕo (Tài li®u cüa giáo sî
Cadière trang 60).
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cho l§p cä s· ðúc ti«n (1803 làm ra hai loÕi ti«n ð°ng và ti«n k¨m cùng ðúc
vàng bÕc ra thành lß½ng, thành nén. Ti«n k¨m n£ng 7 phân, mµt m£t in chæ
Gia Long thông bäo, mµt m£t in chæ th¤t phân. M²i quan ti«n n£ng 2 cân 10
lÕng. Giá vàng ð¸nh là: mµt lßþng vàng ð±i l¤y 10 lÕng bÕc. Nhà vua cûng
chu¦n ð¸nh lÕi các thß¾c vuông, chª tÕo ra thß¾c ð°ng ð¬ ðo ruµng. Nåm Gia
Long thÑ 12, tri«u ðình l§p ra cân thiên bình ð¬ cân ð°ng, s¡t, chì, và thiªc.
Còn cân vàng thì dùng cân trung bình.

8- Vi®c NgoÕi giao V¾i Nß¾c Pháp:
Nhß chúng ta biªt, chúa Nguy-n Ánh xßa kia gØi con (Thª TØ Cänh) cho
Giám møc Bá Ða lµc sang ngoÕi giao c¥u vi®n trþ cüa Pháp hoàng Louis XVI
nªu không có sñ hi¬u l¥m, ho£c røt dè cüa Pháp ðình thì ngay t× thu· ðó
nß¾c Pháp ðã ð£t ðßþc nhi«u änh hß· ng · Vi®t Nam. Vi®c này còn b¸ ngån
tr· næa vì cuµc cách mÕng (1789-1793) · nß¾c Pháp ðã xäy ra thu· ¤y,
thêm vào là Pháp ðã không d°i dào tài chánh cùng quân lñc ð¬ tranh giành
v¾i Li®t cß¶ng · các vùng Á Châu.
Sau này chúa Nguy-n Ánh ðã thành công do sñ giúp ðÞ cüa Giám møc Bá
Ða Lµc, mµt s¯ tß nhân Pháp, và cä chính gi¾i Pháp lÕi ð« ra vi®c tái l§p
ngoÕi giao v¾i Vi®t Nam.
Vçn nhß døng ý hai chøc nåm trß¾c, Pháp mu¯n giành nhau v¾i Anh qu¯c
nhi«u h½n cä vì Anh ðã n¡m ðßþc nhi«u ngu°n lþi t× „n Ðµ Dß½ng qua Thái
Bình Dß½ng. Nay Pháp th¤y c¥n ch£n ðÑng l¯i tiªn cüa Anh vào b¶ bi¬n
Trung Hoa vì Trung Hoa là mµt miªng m°i ngon và vî ðÕi h½n hªt.
Nåm 1812, theo l®nh Hoàng ðª Nã-Phá-Luân (Napoleoné), Qu¯c vø khanh
d'Hauterive ðßþc xem xét lÕi v¤n ð« Vi®t Nam nhßng vi®c này lÕi gián ðoÕn
vì sau ðó ít lâu Nã-Phá-Luân b¸ l§t ð±.
Dß¾i th¶i phøc hßng cüa nß¾c Pháp (Restauration), khi Bá tß¾c Portal làm
giám ð¯c các thuµc ð¸a, mµt thân nhân cüa Dayot ðã nêu ra ý kiªn nß¾c
Pháp nên m· cuµc ngoÕi giao tr· lÕi v¾i Nam Hà r°i Pháp ðình ðã mi-n
nhi«u thuª má cho các tàu buôn ði giao d¸ch v¾i các xÑ Vi-n Ðông.
Vua Gia Long lên ngôi ðßþc hai nåm (1804) do l¶i ð« ngh¸ cüa Công ty
Ðông „n, Anh gØi xÑ th¥n Sir Robert ðªn Vi®t Nam. B¤y gi¶ Chaigneau và
Vannier ðang có nhi«u uy thª bên vua Gia Long ðã xúi nhà vua khß¾c t×
ngoÕi giao v¾i Anh, tuy v§y Anh còn ðßa thß hai ba l¥n næa nhßng Thª T±
cûng vçn t× ch¯i.
Sau này vào nåm 1803, mµt hÕm ðµi cüa Anh g°m 7 chiªc tàu tiªn vào Hà
Nµi b¸ quân ta ð¯t cháy, nhßng không th¤y Anh phän Ñng. Vào tháng 9 nåm
1817, tàu La Paix cüa Pháp c§p bªn Ðà NÇng do nhà Balguerie và Sarget
công ty gi¾i thi®u ðªn.

Tàu này ðßþc tiªp ðãi tØ tª, sau ðó là mµt chiªc tàu næa cüa nhà
Philippon. Tàu này không bán ðßþc hàng b· i không có hóa ph¦m nào hþp
v¾i nhu c¥u cüa ð¸a phß½ng. Vua Gia Long có trao cho h÷ mµt danh sách hóa
ph¦m ð¬ kÏ sau h÷ mang hàng t¾i và s¨ không b¸ lÞ.
Nåm 1817, chiªc Cybèle ðªn Tourane vào tháng 12. Thuy«n trß· ng cüa
tàu này là Bá tß¾c Kergariou ðã nhân danh Pháp hoàng Louis XVIII xin nhà
vua thi hành hi®p ß¾c 1787111 ð¬ Pháp ðßþc hß· ng các quy«n lþi · CØa Hàn
và Côn Ðäo. L¶i yêu c¥u này không ðßþc thöa mãn. Ðó là ði«u d- hi¬u vì
chính nß¾c Pháp ðã không thi hành hi®p ß¾c trß¾c.
Nåm 1819, hai chiªc tàu Larose và Henri cûng cüa m¤y nhà trên ðây gØi
qua, vua Gia Long cûng vçn mua bán v¾i h÷. Ti«n nong và giá cä r¤t là sòng
phÆng, phân minh. Tr· v« h÷ mua cüa ta ðß¶ng, chè, løa, mµc và bÕc nén.
Tóm lÕi chï riêng v« phß½ng di®n thß½ng mÕi ngß¶i Pháp ðßþc ßu thª và
ßu thª này có th¬ dài lâu nªu vua Gia Long còn s¯ng thêm næa b· i ngài ðã
hàm ½n mµt s¯ ngß¶i Pháp giúp ðÞ ngài trong vi®c tranh ð¤u v¾i nhà Tây S½n
xßa kia.
Trong giai ðoÕn này thü tß¾ng De Richelieu có viªt thß cho Chaigneau ð¬
höi thåm tình hình Vi®t Nam v« nhi«u phß½ng di®n và gi¾i thi®u các tàu buôn
cùng các thüy thü, sau ðó Chaigneau ðßþc thß· ng B¡c Ð¦u Bµi Tinh.
Chaigneau tr· v« thåm nhà tháng 11/1819 ðßþc Pháp Hoàng giao cho
chÑc Lãnh sñ Pháp · Vi®t Nam, có gi¤y t¶ ðàng hoàng v¾i nhi®m vø ði«u
ðình l§p các thß½ng ß¾c v¾i vua Gia Long.
Vua Louis XVIII gØi chiªu vua Gia Long mµt chiªc ð°ng h° quä l¡c, hai cây
ðèn th¶, các bình b¢ng ð°ng mÕ vàng, 16 bÑc tranh chÕm n±i v« các tr§n
ðánh dß¾i th¶i Ðª Chính, mµt kh¦u súng trß¶ng ki¬u m¾i nh¤t, mµt c£p súng
løc và mµt t¤m gß½ng r¤t l¾n (· Huª vçn còn giæ ðßþc t¤m gß½ng này).
Nhßng khi Chaigneau tr· lÕi Vi®t Nam nåm 1821, thì vua Gia Long ðã tÕ
thª, vua Minh MÕng lên kª v¸ thì sñ liên lÕc Vi®t Pháp thay ð±i hÆn. Trong
th¶i vua Gia Long còn s¯ng, ngß¶i Pháp · lÕi làm quan v¾i Nguy-n tri«u có
Philippe Vannier, Jean Baptiste Chaigneau, De Forsans và y sî Despiau. Nhæng
ngß¶i này ðã ðßþc nhà vua phong tß¾c112 r¤t tr÷ng h§u (tr× Despiau). Nhà
vua mi-n cho h÷ khöi phäi lÕy khi vào ch¥u mà chï phäi kh¤u ð¥u 5 l¥n. M²i
ngß¶i ðßþc 50 tên lính phøc vø tÕi tß dinh. Sau vua Gia Long qua ð¶i thì
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nhæng ngß¶i Pháp trên ðây bö v« hªt vì sñ ghen ghét cüa các quan Vi®t Nam
và sñ ghë lÕnh cüa vua Minh MÕng. K¬ t× giai ðoÕn này tr· ði cuµc giao tiªp
giæa Nguy-n tri«u v¾i nß¾c Pháp b¡t ð¥u n±i sóng gió.

9- Giao Thi®p V¾i Trung Qu¯c:
Sau khi l¤y ðßþc B¡c Hà, vua Gia Long ðã cØ mµt sÑ ðoàn qua Tàu xin c¥u
phong. C¥m ð¥u sÑ ðoàn là Tr¸nh Hoài ÐÑc. SÑ ðoàn này chßa h°i hß½ng thì
cu¯i nåm ðó 1802, vua Gia Long cØ luôn Binh bµ Thßþng thß Lê Quang Ð¸nh
sang xin vua Gia Khánh nhà Thanh ð±i tên cho nß¾c ta. Nåm sau 1802, tri«u
ðình Mãn Thanh cho T±ng ð¯c Quäng Tây sang làm l- t¤n phong cho vua Gia
Long và ðßa ra hai s¡c dø: mµt ð£c tên nß¾c ta là Vi®t Nam, mµt ¤n ð¸nh th¬
l® tiªn c¯ng t× nay cÑ hai nåm mµt l¥n và cÑ 4 nåm mµt l¥n Vi®t Nam phái sÑ
bµ sang làm l- tri«u kính. L- c¯ng g°m có: ngà voi, s×ng tê, løa väi, g² tr¥m,
cau khô. R°i vua Gia Long thân hành ra Thång Long ð¬ làm l- thø phong.
Nåm sau Gia Long lÕi cØ sÑ bµ sang cäm tÕ vua Tàu tÕi B¡c Kinh. tháng 8
nåm 1809, sÑ ðoàn Vi®t Nam sang m×ng th÷ vua Gia Khánh (lúc ðó ðßþc 50
tu±i). Luôn t× 1813, 1817, và 1819 vi®c giao d¸ch giæa Gia Long và nß¾c Tàu
ðßþc ð«u hòa, êm ð©p.

10- Giao Thi®p V¾i Miên, Lào và Tiêm La:
Gia Long lên ngôi, nß¾c Nam ðßþc yên tr¸, nß¾c Cao Miên tuy m¤t ð¤t
(Thüy Chân LÕp) nhßng vçn ch¸u th¥n phøc Vi®t Nam. T× lâu ð¶i nß¾c này
hay b¸ ngß½i Tiêm qu¤y r¯i nên vçn phäi nh¶ Vi®t Nam che ch· . Trong th¶i
h÷ Nguy-n còn ðang m¡c míu v¾i Tây S½n, Tiêm La ðã ð¸nh lþi døng c½ hµi
ð¬ phân chia ð¤t Cao Miên ðó là vi®c ðã xäy ra h°i 1779 dß¾i ð¶i qu¯c
vß½ng Tr¸nh Qu¯c Anh (Phya Tak) nhß trên ðã nói.
Th¶i Tây S½n còn n¡m ðßþc mi«n Nam Vi®t (1794), N£c „n lßu vong qua
V÷ng Các r°i ðßþc vua Tiêm La cho mµt ðÕo quân ðßa v« nß¾c. T× ngày ðó
hai tïnh Battambang và Angkor nhßþng cho Tiêm. N£c „n m¤t nåm 1796.
Nåm 1802 Miên m¾i có vua tÑc là N£c Ông Chân, con N£c Ông „n. Tuy ðã
th¥n phøc Tiêm La, Ông Chân vçn cØ sÑ ðoàn ra ch¥u vua Gia Long tÕi Thång
Long. Thª là t× nåm 1805 Miên làm tôi tri«u ðình Vi®t Nam và nåm sau lÕi
sang V÷ng Các thø phong. Tiêm không tán thành chính sách nß¾c ðôi này
nên ng¥m xui N£c Ông Nguyên em Ông Chân n±i loÕn. Ông Chân phäi chÕy
sang Vi®t Nam c¥u cÑu. Tiêm li«n tiªn quân ðánh thành La Bích và gØi thß
cho vua Gia Long nói quân Tiêm vào ð¤t Miên chï có ý thu xªp vi®c cüa
hoàng gia Miên mà thôi. Vua Gia Long làm bµ tin l¶i vua Tiêm r°i cØ Lê Vån
Duy®t. T±ng tr¤n thành Gia Ð¸nh dçn 10.000 binh hµ v® Ông Chân tr· v«
nß¾c: Tiêm và N£c Ông Nguyên phäi rút lui. Ð¬ phòng ng×a m¥m loÕn, Lê
Vån Duy®t ð£t chª ðµ bäo hµ trên ð¤t Miên t× ð¤y và xây thành Nam Vang

cùng thành La Lem. Sau ðó vua Thª T± cØ Nguy-n Vån Thøy ðem 1.000 quân
sang tr¤n giæ xÑ này nhß mµt thuµc qu¯c.
Dù sao vi®c giao thi®p giæa tri«u Gia Long và Tiêm La vçn giæ ðßþc sñ hòa
häo. T× 1802 tr· ði hai bên vçn có sñ sÑ bµ qua lÕi trao ð±i tình thân thi®n
và t£ng ph¦m.
TÕi Ai Lao, Vi®t và Tiêm cûng ð£t änh hß· ng nhßng không vì thª mà có sñ
gây lµn. R°i qu¯c vß½ng Ai Lao xin thân phøc cä Vi®t lçn Tiêm. Các rþ Cam
Lµ · các vùng Cao Nguyên hai tïnh Thanh Ngh®, các dân thßþng (M÷i) và
Thüy Xá, Höa Xá (ngß¶i Rhadé) cûng có c¯ng ph¦m ðªn ð¬ tö lòng tuân theo
chính quy«n cüa tri«u Nguy-n.

11- Bàn V« LoÕn Phong Kiªn Vi®t Nam:
Các nhà viªt sØ Pháp xßa và nay khi nói ðªn vua Gia Long và nhæng tr§n
gi£c cu¯i cùng Tây S½n và chúa Nguy-n ðã không th¬ ngån ðßþc nhæng tiªng
th· dài. Quä v§y, tr§n gi£c này là mµt cuµc nµi tranh, mµt cuµc xung ðµt chï
liên h® ðªn quy«n lþi giæa hai dòng h÷.
Theo ý này chúng tôi, hãy ð£t ra vài câu höi:
1. Ngót 300 nåm ly loÕn t× ð¶i Lê mÕt 1527 ðªn 1802 là nåm cuµc nµi
chiªn kªt li-u có phäi tñ ngß¶i dân d¤y loÕn hay là tñ hai h÷ Tr¸nh Nguy-n
giành nhau ngôi bá chü mà m· màn cho cänh núi xß½ng sông máu?. ÐÑng
trên l§p trß¶ng nhân dân, nhà làm sØ phäi có b±n ph§n lên án nhæng kë gây
loÕn khiªn dân ðã ðiêu ðÑng l¥m than. Ta thØ nghî: dß¾i th¶i Tr¸nh Giang
cûng nhß dß¾i th¶i Võ Vß½ng vì t® chính ðói rét, d¸ch l®, và gi£c giã ðã lßþm
ði quá nØa ph¥n dân s¯; ð¬ theo ðu±i chiªn tranh Tr¸nh Nguy-n và Tây S½n
b¡t lính cÑ 10 ngß¶i l¤y t¾i ba b¯n xu¤t · m²i làng, ðám trai tráng này có ði
chÆng có v«, cuµc thüy chiªn tÕi Th¸ NÕi m¤y tao làm chªt t¾i ít nh¤t nåm bäy
chøc ngàn sinh linh, ðó là vi®c g¥n, còn k¬ con s¯ nÕn nhân chiªn tranh trên
kh¡p các nëo ðß¶ng ð¤t nß¾c luôn ba thª kÖ trß¾c ngày bình ð¸nh (1802) thì
rõ r®t hàng tri®u con ngß¶i ðã làm cô h°n trên các chiªn trß¶ng t× Nam ra
B¡c.
2. Nhß v§y, t× thª kÖ thÑ XVI là t× bu±i · Vi®t Nam b¸ cái thäm cänh thiên
hÕ tam phân (MÕc Tr¸nh Nguy-n, r°i sau là Tân Nguy-n và Cñu Nguy-n) ðªn
cu¯i thª kÖ XVIII nhæng vø loÕn ly ðó là công hay tµi cüa các ông Chúa
phong kiªn nß¾c ta? Trong cu¯n sách này chúng tôi ð£t riêng ra chß½ng "LoÕn
Phong Kiªn Vi®t Nam" là do ý nghî k¬ trên ð¬ trái lÕi, chï tán thành, chï ca
ngþi, chï hoan nghênh nhæng tr§n gi£c ch¯ng ðª qu¯c, di®t xâm lång mà thôi.
Xß½ng máu cüa ngß¶i dân lành ðâu có phäi là nhæng thÑ ð¬ xây ngai vàng,
nghi®p bá cho nhæng cá nhân, cho nhæng dòng h÷!

3. Nß¾c Vi®t Nam cûng nhß dân Vi®t Nam tñ nó trên thñc tª ðã ð°ng nh¤t
và b¤t phân, nhßng có chuy®n qua phân, ðó là do tham v÷ng cüa các nhà
chính tr¸, các ngß¶i lînh ðÕo. M²i kë nåm quy«n chúa t¬ mµt ð¸a phß½ng, n«n
th¯ng nh¤t qu¯c gia t¤t nhiên b¸ tan rã. Th§t chÆng khác chi hai võ sî ð¤u
gß½m trên võ ðài, kë bÕi ngã gøc, kë th¡ng ðÑng lÕi, không còn ð¯i thü næa
thì kë · lÕi ca khúc khäi hoàn, có gì lÕ! dî nhiên qu¯c gia lÕi th¯ng nh¤t.
Riêng giæa hai h÷ Tân Nguy-n, Cñu Nguy-n, ð°ng ý v¾i các sØ gia Pháp,
chúng tôi nghî r¢ng Vi®t Nam ðã th¯ng nh¤t dß¾i th¶i Tây S½n b· i khi nhà
Tây S½n toàn th¡ng (1788), NhÕc làm Trung ¿½ng Hoàng Ðª, Hu® làm B¡c
Bình Vß½ng, Læ làm Ðông Ð¸nh Vß½ng, chúa Nguy-n Ánh lßu vong häi
ngoÕi, ai ð×ng bäo khi ðó Vi®t Nam không th¯ng nh¤t? Sau này nhà Tây S½n
b¸ di®t, còn lÕi chúa Ánh, ai chia xë nß¾c Vi®t Nam næa mà chÆng th¯ng
nh¤t?
4. Còn vi®c m· rµng cß½ng vñc mi«n Nam t¾i ð¤t Hà tiên, sát V¸nh Tiêm
La cûng là mµt sñ ki®n t¤t nhiên cüa L¸ch sØ. Tr¸nh n¡m ðßþc toàn cõi Vi®t
Nam t× Linh Giang ra t¾i Cao B¢ng. Nguy-n không khuªch trß½ng thª lñc thì
tranh giành v¾i Tr¸nh sao ðßþc! Hu¯ng h° Nguy-n · cÕnh Chiêm Thành, mµt
dân tµc ðang b¸ hao mòn suy nhßþc do änh hß· ng cüa nhi«u chiªn cuµc v¾i
nhà H§u Lê xßa kia, không m· ð¤t v« phß½ng Nam chÆng hoài l¡m ru! Và
còn ðþi c½ hµi nào khi mà Nguy-n ðang c¥n có mµt cái v¯n ð¬ chÕy ðua v¾i
mi«n B¡c? Ngoài ra cûng ð×ng quên r¢ng trong vi®c bành trß¾ng cß½ng th±
vào vùng Ð°ng Nai, chính ngß¶i dân cày cüa chúng ta ðã gây ðßþc nhi«u
thành tích. Mµt ph¥n l¾n nhæng ngß¶i dân ¤y ðã tñ ðµng vßþt bi¬n hay tràn
qua ð¤t Chiêm vào kh¦n hoang tÕi Biên Hòa, Bà R¸a, Gia Ð¸nh do ðó ta có
th¬ nói r¢ng chính h÷ ðã viªt nhi«u trên nhæng trang sØ Nam tiªn cüa dân tµc
chúng ta.

12- Vài Ý Kiªn V« Vua Gia Long:
— vua Gia Long, t× con ngß¶i quân nhân ðªn con ngß¶i chính tr¸ có nhi«u
ði¬m khác bi®t khiªn ta phäi coi vua Gia Long cûng là mµt nhân v§t kÏ ki®t
cüa L¸ch sØ trên nhi«u phß½ng di®n. Nhân v§t này có nhi«u ði«u hay cûng
nhß có nhi«u ði«u d· .
Chiªu theo c²i r- thì Gia Long thuµc v« mµt dòng h÷ có nhi«u danh tß¾ng,
gi¥u mßu c½, ð· m lßþc, nhçn nÕi, c¥n cù, thông minh, trác lÕc nh¶ v§y mà
trong th¶i trung suy, Nguy-n Ánh m¾i 17 ðã c¥m ð¥u ðßþc binh tß¾ng, n¡m
væng ðßþc lòng dân, b¯n phen vinh nhøc · ð¤t Gia Ð¸nh, nhi«u tao siêu bÕt
ngoài kh½i, trôi dÕt cä vào ð¤t Tiêm, nß½ng nh¶ tri«u ðình V÷ng Các có lúc
phäi hy sinh cä tính mÕng (tr× gi£c Miên và Mã Lai cho Tiêm) ð¬ mua thi®n
cäm cüa ngß¶i hòng có ch² nß½ng thân. Trên 20 nåm ròng, vua Gia Long
xông xáo kh¡p các chiªn trß¶ng t× vùng Ð°ng Nai ra Thu§n Hóa, vßþt bi¬n

trèo non trong vòng khói lØa m¸t mùng mà vçn không bao gi¶ lui bß¾c, con
ngß¶i ¤y th§t ðáng là mµt chiªn sî. Trß¾c ði¬m này ta không th¬ không v² tay
khen ngþi Thª T± nhà Nguy-n.
V« chính tr¸, khi sÑc cùng lñc t§n, Gia Long ðã cho Giám møc Bá Ða Lµc
ðem con ði c¥u cÑu nß¾c Pháp r°i luôn luôn giao thi®p khéo léo v¾i các lân
bang ð¬ l¤y ngoÕi vi®n, nh¶ ðó chÆng nhæng ngß¶i Âu Châu mà cä các quân
Tiêm, Miên, Lào thß¶ng qua lÕi ðánh Tây S½n giúp mình. NgoÕi giao ðªn thª
là khéo léo tuy r¢ng mang ngß¶i ngoài v« ðánh anh em nhà là làm mµt hành
ðµng không ð©p nªu so v¾i vi®c 12 sÑ quân trên tám th¬ kÖ trß¾c. Nhßng ðªn
khi sñ nghi®p ðã thành, ngôi qu¯c chü ðã væng. Gia Long thay ð±i luôn thái
ðµ, lên tiªng kë cä v¾i Tiêm, ð£t Miên và Lào vào vòng l® thuµc. Tiªn thoái,
kinh quy«n ðªn thª quä th§t là mau l©, quÖ quy®t... Tuy v§y vua Gia Long có
ít nhi«u s· ðoän:
1. Các cµng sñ viên ngß¶i Pháp ðã chê Thª T± · ði¬m khi ðang chiªn
tranh, ngài ðã quá c¦n th§n nên hay do dñ, nªu biªt ðánh d¤n Tây S½n ðang
lúc ðÕi th¥n, tß¾ng lînh cüa h÷ chia r¨ thì ngày vinh quang cüa nhà vua còn
s¾m h½n nhi«u.
2. Ð¯i v¾i các công th¥n, vì hay nghe l¶i sàm t¤u Gia Long ðã có khí quá
bÕc b¨o và tàn nhçn, vì v§y Ð² Thành Nhân, Lê Vån C¥u, Nguy-n Vån
Thanh, Ð£ng Tr¤n Thß¶ng là nhæng kë ðã theo phò Nguy-n chúa t× lúc gian
nan ð«u b¸ b¤t ð¡t kÏ tØ. Ð¶i Lê còn có trß¶ng hþp "Bát ngh¸"; Nguy-n tri«u
v¾i bµ lu§t cüa nhà Thanh y sao chính bän, chÆng nß½ng nh© cho ai d¥u kë
ðó ðã có nhi«u công lao hãn mã. Ðªn Minh MÕng, n¡m xß½ng khô cüa Lê
Vån Duy®t và Lê Ch¤t cûng không khöi xi«ng xích, và h÷ tµi tình gì cho cam!
3. Khi suy bî, Gia Long biªt c¥u cÑu nß¾c Pháp, ðã møc kích ðßþc dã tâm
ðª qu¯c cüa Li®t cß¶ng Tây Phß½ng trß¾c th¶i cüa ngài và cä trong th¶i ngài,
v§y mà không tìm n±i mµt kª sách giæ nß¾c cho khöi "BÕch h÷a", chï biªt "bª
quan töa cäng", các tri«u ðÕi kª tiªp cûng chÆng sáng su¯t h½n làm gì mà
không m¤t nß¾c.
4. Ð£t qu¯c ðô · Phú Xuân là mµt mänh ð¤t g¥y, dân thßa, cüa ít v«
phß½ng di®n quân sñ n½i này là mµt v¸ trí chiªn lßþc b¤t lþi cä v« thüy lçn bµ.
Trái lÕi B¡c Hà là c²i r- cüa dân tµc, nói g¥n là t× hai chøc thª kÖ tr· v« ðây
ruµng ð¤t phù nhiêu, dân cß ðông ðäo, anh hùng hào ki®t ð¶i nào cûng sÇn
ch¯ng xâm lång nhi«u phen nhß trúc chë, ngói tan. V§y mà vua Gia Long bö
th§t là u±ng. Phäi chång Gia Long ðã e ngÕi nhæng uy tín còn xót lÕi cüa hai
h÷ Lê Tr¸nh, nhßng nªu ðü tài thi th¯ ân uy thì mình là thái dß½ng mà các
tri«u ðÕi ðã qua chï là nhæng ng÷n lØa tàn, ðâu ðáng sþ! Sau này B¡c Hà ly
loÕn liên miên, lòng dân khäng täng vì tri«u ðình · quá xa r°i 50 nåm sau
gi£c Pháp tiªn vào nµi ð¸a cüa ta, hàng vÕn quân cüa Nguy-n Tri Phß½ng,
Hoàng Di®u, Tôn Th¤t Thuyªt không ch¯ng n±i m¤y chiªc tàu, vài tråm lính

cüa Francis Garnier, H. Rivière và De Courcy. Ð¤y chÆng là sñ vøng tính cüa
vua Gia Long vì ðã bö g¯c l¤y ng÷n ðó sao?
Còn v« các qui mô l§p qu¯c, ta th¤y vua Gia Long cûng làm ðü m÷i vi®c,
tö ðßþc sñ siêng nång, c¥n mçn nhßng không có gì ð£c bi®t h½n các tri«u ðÕi
trß¾c.
Thª T± m¤t nåm KÖ Mão (1819) · ngôi ðßþc 18 nåm, th÷ 59 tu±i, miªu
hi®u là Thª T± Cao Hoàng Ðª.

II- Thánh T± (1820 - 1840)
- Vi®c nµi tr¸

- Các vø phiªn loÕn

- Vi®c ngoÕi giao

- Vi®c Ai Lao

- Vi®c Chân LÕp

- Vi®c c¤m ðÕo

1- Hoàn Thi®n Bµ Máy Chánh Quy«n:
Tháng giêng nåm 1820, lên kª v¸ vua Thª T± là Hoäng tØ Ð· m, niên hi®u
là Minh MÕng. B¤y gi¶, Ngài ðã 29 tu±i lÕi sÇn óc thông minh, ham nghiên
cÑu vi®c tri«u chính, am hi¬u vån h÷c nên t¾i khi ra c¥m quy«n, có th¬ nói
vua Minh MÕng không có chút gì bÞ ngÞ.
Ngài là mµt ông vua r¤t hoÕt ðµng nên trong 20 nåm tr¸ vì, Ngài ðã làm
ðßþc r¤t nhi«u vi®c và trong ð¶i Ngài cûng ðã xäy r¤t nhi«u ði«u quan tr÷ng.
Ngài ð£t thêm ra các tñ, các vi®n. Hai c½ quan tr÷ng yªu nh¤t là Nµi các
và C½ m§t vi®n. Trß¾c ðây vào h°i vua Thª T± ðã có Th¸ Thß Vi®n coi các
bi¬u, sách, chª, cáo, chß½ng, t¤u, s¡c, m®nh v.v...Nåm 1820, nhà vua ð±i ra
Vån Thß Phòng và nåm sau ra Nµi các, l¤y các quan Tam TÑ Ph¦m vào giúp
vi®c.
Nåm 1834, do nhi«u vi®c quan tr÷ng, c½ yªu, Ngài ð£t ra C½ M§t vi®n l¤y
các ðÕi th¥n vào làm nhân viên.
Nåm 1836, Ngài l§p Tôn Nhân phü. C½ quan này trông coi m÷i vi®c trong
h÷ nhà vua cho có tr§t tñ tôn ty và c¤p dßÞng cho kë c½ ¤u, giúp ðÞ vi®c hiªu
hÖ.
Quan chª ðßþc ð£t t× Nh¤t Ph¦m cho ðªn CØu Ph¦m, m²i ph¦m có 2 tr§t
cho 2 ban vån võ, ð£t các chÑc Tu¥n phü, B¯ chính, Án sát, Lãnh binh v.v...
· các tïnh (Minh MÕng thÑ 20), các chÑc v¸ quan lÕi này còn t°n tÕi ðªn sau
này và thay thª cho chª ðµ T±ng Tr¤n, Tr¤n Thü, Lßu Tr¤n k¬ t× Minh MÕng
thÑ 12 theo l¯i nhà Thanh.
Ð¬ tránh nÕn tham nhûng. Ngài phát cho quan lÕi hàng nåm mµt s¯ ti«n
dßÞng liêm tùy theo ðÆng c¤p.

2- Vi®c H÷c Hành Thi CØ:
Vua Minh MÕng r¤t chú tr÷ng vào vi®c vån h÷c ð¬ l¤y nhân tài vào vi®c tr¸
nß¾c an dân. Ngài m· Qu¯c TØ Giám và c¤p lß½ng b±ng cho các giám sinh.

V« ti«n tri«u chï có thi Hß½ng, sáu nåm m¾i có mµt kÏ thi, nay ð±i làm 3
nåm mµt khoa, cÑ nåm Tý, Ng÷, Mão, D§u thi Hß½ng; nåm Thìn, Tu¤t, SØu,
Mùi thi Hµi, thi Ðình.
Hai khoa thi này m· ra ð¬ l¤y Tiªn Sî, ðªn nåm Minh MÕng thÑ 10 (1829),
nhà vua l¤y thêm Phó Bäng · nhæng ngß¶i trúng cách.
Vua Minh MÕng có mµt quan ni®m r¤t sáng su¯t v« vi®c h÷c. Ngài th¤y l¯i
h÷c cØ nghi®p chï chuyên v« thi phú phù phiªm ð¬ thi l¤y ð² chÑ không th¬
có mµt thñc h÷c là mµt l¯i h÷c ði t¾i ch² th¤u ðáo nhân tình, am hi¬u vi®c
ð¶i mµt cách thñc tª ð¬ m· mang xã hµi, nâng cao trình ðµ dân sinh. Cái h÷c
t× chß½ng cØ nghi®p, than ôi, ðªn nay vçn còn là mµt ði«u mà trong xã hµi
Vi®t Nam còn nhi«u ngß¶i ham chuµng. K¬ cûng ðáng bu°n thay!
Ngài có l¥n ðã nói:
"Lâu nay cái h÷c khoa cØ làm cho ngß¶i ta sai l¥m, Trçm nghî vån chß½ng
v¯n không có quy cü nh¤t ð¸nh, mà nay nhæng vån cØ-nghi®p chï câu n® cái
hß sáo khoe khoang lçn v¾i nhau, bi®t l§p m²i nhà mµt l¯i, nhân ph¦m cao
hay th¤p do tñ ðó. Khoa tràng l¤y hay bö cûng do tñ ðó. H÷c nhß thª thì trách
nào mà nhân tài chÆng m²i ngày mµt kém ði. Song t§p tøc ðã quen r°i, khó
ð±i ngay ðßþc, v« sau nên d¥n d¥n ð±i lÕi".
Tiªc r¢ng biªt ði«u này là mµt cái b®nh nguy hÕi cho sñ tiªn hóa cüa dân
tµc, Ngài mu¯n canh cäi nhßng lÕi không biªt canh cäi ra sao. Tri«u th¥n cüa
Ngài lÕi ph¥n nhi«u chï là nhæng hü nho lÕc h§u, nên không giúp ðÞ ðßþc
Ngài kª hoÕch nào cho qu¯c phú dân cß¶ng. Sñ thñc nªu là cái c± h÷c thì c±
h÷c không l¥m b· i nó cûng r¤t vø thñc. Trái lÕi t× ð¶i Ðß¶ng cái h÷c vø thñc
suy tàn ð¬ tr· nên cái h÷c hu¤n h², cái h÷c t¥m chß½ng trích cú, chï lo vi®c
khoa cØ h½n là lo vi®c thiªt yªu cho thiên hÕ. Tóm lÕi cái h÷c nghîa lý ðã
m¤t, cái h÷c mà Trình TØ ðã nói · câu: Phong chi tác dî løc hþp, quy¬n chi
t¡c thoát tång ß m§t kÏ v¸ vô cùng giai thñc h÷c dã (Phóng ra thì ð¥y cä vû
trø, thu vào thì náu ¦n · thâm tâm; Ý v¸ cüa nó vô cùng xác ðáng nhßng
ngß¶i Tàu l¥m mà ta cûng l¥m theo.)
Sau này Phan Tây H° trong bài phú Lß½ng Ng÷c T¤t Danh S½n ðã phäi
than dài:
- Ð¶i chuµng vån chß½ng, ngß¶i tham khoa møc.
- ÐÕi cô, ti¬u cô, su¯t tháng dùi mài.
- Ngû ngôn, th¤t ngôn, quanh nåm lån lóc.
- Ngóng h½i th· cüa quan trß¶ng ð¬ làm vån sách.
- Chích có th¬ phäi, mà Thu¤n có th¬ sai.
- Nh£t dãi th×a cüa ngß¶i Tàu ð¬ làm t× phú.

- Bi«n thì phäi tÑ, Ngçu thì phäi løc.
- Tíu tít nhæng phß¶ng danh lþi.
- Chþ T« chñc ðánh c¡p vàng.
- L½ th½ bao kë hi«n tài, sân S· lu¯ng bu°n dâng ng÷c.
- „y chÆng riêng gì kë v¸ thân gia, tham vì lþi lµc.
- Mà ðªn cä m¤y kë qu¥n chùng áo rµng trong mµt nß¾c.
- Lùa vào m¤y ngàn vÕn n½i h¡c ám ð¸a ngøc...

3- Sách v·
Ngài chåm lo vån hóa, khích l® vi®c tu thß b¢ng nhæng sñ ban thß· ng,
cho nên vào th¶i Ngài nhi«u sách có giá tr¸ ðßþc ra ð¶i.
1) Gia Ð¸nh th¯ng chí
2) Minh bµt di hoán vån thäo cüa Tr¸nh Hoài ÐÑc
3) Bän tri«u ng÷c phä và 2 bän Ký sñ cüa Hoàng Công Tào
4) Khai qu¯c công nghi®p ði¬n chí (7 quy¬n) cüa Cung Vån Hi
5) Minh lß½ng khäi cáo løc cüa Nguy-n Ðình Chính (34 quy¬n).
6) C¯ sñ biên løc cüa Vû Vån Bßu
7) Khâm Ð¸nh ti¬u bình lßÞng kÏ phï kh¤u phß½ng lßþc
8) Ngñ chª thi t§p... (2 cu¯n sách này do các quan h÷p lÕi cùng soÕn)
Ngoài ra, Ngài còn giäi quyªt ðßþc nhi«u vi®c khác không kém ph¥n quan
tr÷ng nhß sØa ð±i phong tøc vì träi bao nhiêu th¶i loÕn ly, tr§t tñ xã hµi ð±
nát, nhân tâm ð°i bÕi. Ngài l§p ra 10 ði«u rån bäo dân chúng ð¬ gây lÕi tinh
th¥n luân lý cüa tråm h÷. Ngài cho dñng nhà dßÞng tª ð¬ nuôi nhæng ngß¶i
tàn t§t, cô ðµc.
Vi®c ðinh ði«n cûng có chïnh ð¯n và ki¬m soát ch£t ch¨ h½n. Ruµng ð¤t ·
Nam Vi®t ðßþc ðo ðÕt lÕi, tính ra ðßþc 630.075 mçu. T±ng s¯ ðinh toàn qu¯c
là 970.516 xu¤t và 4.063.892 mçu ruµng, ð¤t.
Ngß¶i Tàu sang làm ån khai kh¦n cûng ðßþc ð¯i ðãi tØ tª. Ð°ng niên m²i
ngß¶i phäi nµp hai lÕng bÕc. Nhæng ngß¶i lão hÕng và tàn t§t chï phäi ch¸u
mµt nØa. Vi®c võ b¸ cûng ðßþc Ngài lßu ý r¤t nhi«u: l§p ð°n äi, pháo ðài ·
các n½i hi¬m yªu. Binh chª có thüy binh chia ra t×ng C½, Ðµi, V®, Doanh.
Tiªc r¢ng vi®c binh b¸ thiªu ngß¶i chuyên môn và có nång lñc, lÕi thêm vào
th¶i ðó có quan ni®m tr÷ng vån khinh võ gây nhi«u änh hß· ng tai hÕi nên tuy
nhà vua luôn luôn ra l®nh và khuyªn khích, vi®c này chÆng tiªn ðßþc là bao
mà m²i ngày còn suy nhßþc thêm næa.

4- Nhæng Cuµc Phiªn LoÕn
Nhæng cuµc phiªn loÕn x¦y ra dß¾i th¶i vua Minh M®nh su¯t Trung, Nam,
B¡c, k¬ t× nåm 1822 ðã do nhi«u nguyên nhân:
A) V« phía ngoÕi bang, nß¾c Tiêm la vçn giæ thái ðµ h¢n h÷c v« v¤n ð«
Chân LÕp (chúng ta ðã th¤y · trên ðây) nên ngoài m£t tuy êm d¸u nhßng bên
trong Tiêm La vçn tìm c½ hµi ð¬ qu¤y r¯i Vi®t Nam.
B) Ngoài B¡c, mµt ph¥n nhân tâm còn luyªn tiªc Lê tri«u, vçn ch¶ d¸p n±i
lên ch¯ng lÕi nhà Nguy-n và ð¬ khôi phøc lÕi dòng h÷ Lê.
C) B÷n quan lÕi hay nhûng nhi-u dân chúng, dèm pha nhau, tâng công,
n¸nh hót mà nhà vua lÕi thß¶ng không minh, nh¤t là ð¯i v¾i kë công th¥n.
Nhi«u ngß¶i trung lß½ng ðâm ra chán nän, trái lÕi phe gian n¸nh n¦y n· m²i
ngày mµt nhi«u, nß¾c t¤t nhiên phäi sinh loÕn do ðó ngoÕi qu¯c m¾i dám
nhòm ngó vào.
Nhæng vø phiªn loÕn quan tr÷ng ðáng k¬ là vø Phan Bá Vành kh· i sñ ·
Nam Ð¸nh, Lê Duy Lß½ng · Ninh Bình và Nông Vån Vân · Tuyên Quang (vø
Phan Bá Vành x¦y vào nåm 1826 ðã làm cho quan quân cüa tri«u ðình t±n
hÕi r¤t nhi«u, ðªn nåm 1827 Nguy-n Công TrÑ lúc ðó làm Tham Bi®n ðßþc
cØ ði d©p m¾i yên). Vø Lê Duy Lß½ng phát sinh vào 1832, tÑc là nåm Minh
M®nh XIII · Ninh Bình. Lê Duy Lß½ng là con cháu nhà Lê cûng d¤y ðµng v¾i
các th± tù là Quách T¤t Công, Quách T¤t Tª và Ðinh Thª ÐÑc, v.v... Vua
Thánh T± huy ðµng T±ng Ð¯c Ngh® Tînh là TÕ Quang Cñ ðem quân ra Ninh
Bình cùng v¾i T±ng Ð¯c Thanh Hóa là Nguy-n Vån Tr÷ng ði ðánh, sau vài
tháng Lê Duy Lß½ng b¸ b¡t giäi v« Kinh tr¸ tµi và t¤t cä con cháu Lê b¸ ðày ·
Quäng Nam, Bình Ð¸nh. Bi®n pháp này tö r¢ng chính sách "Phù Lê" ðã ch¤m
dÑt.

Vø Nông Vån Vân và Lê Vån Khôi
Vi®c Lê Duy Lß½ng ngoài B¡c Hà chßa yên hÆn thì trong Nam Vi®t b¤y gi¶
có Lê Vån Khôi cûng ch¯ng lÕi Tri«u ðình. Vì Khôi là ngß¶i B¡c và có anh em
h÷ hàng · Tuyên Quang nên có l¸nh cho b¡t các thân nhân cüa Khôi. Nông
Vån Vân là anh vþ Khôi và là Tri Châu Bäo LÕc h°i ðó hoäng sþ li«n chiêu t§p
ð° ðäng n±i lên cß¾p phá Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao B¢ng và LÕng S½n
t× tháng 7 nåm 1833 cho ðªn tháng 3 nåm 1835 làm quan quân ðã t±n phí
r¤t nhi«u. Dñ vào vi®c ti¬u tr× Nông Vån Vân có S½n-Hßng-Tuyên T±ng Ð¯c
Lê Vån ÐÑc làm Tam Tuyên T±ng Quân Vø, Häi An T±ng Ð¯c là Nguy-n
Công TrÑ làm Tham Tán và Ninh Thái T±ng Ð¯c Nguy-n Ðình Ph±. Các tïnh
Thßþng du h°i ðó b¸ quân gi£c vây hãm k¸ch li®t. H÷ nh¶ ðßþc thª r×ng núi
hi¬m tr· và lÕi thông thuµc các mi«n này, nên quan quân phäi ch§t v§t vô
cùng m¾i d©p xong.

Theo Vi®t Nam SØ Lßþc t× khi ông Lê Vån Duy®t m¤t ði, ð¤t Nam Vi®t tuy
là n½i l§p nghi®p cüa nhà Nguy-n mà lÕi x¦y ra nhi«u sñ r¯i ren là vì vua
Thánh T± thiªu sñ rµng lßþng ð¯i v¾i các cñu th¥n (trên ðây chúng tôi ðã nói
qua v« các v¸ ðó) lÕi nghe b÷n xu n¸nh nên dân sñ b¸ áp bÑc quá nhi«u. Vø án
Lê Vån Duy®t ðáng l¨ yên r°i thì BÕch Xuân Nguyên ra làm B¯ Chánh Gia
Ð¸nh (bây gi¶ là thành Phan An) nói r¢ng phøng m§t chï truy xét thêm v« Tä
Quân Lê Vån Duy®t. Lê Vån Khôi tuy là con nuôi cüa Lê Vån Duy®t nhßng
vçn b¸ nghi ng¶ s¨ có phän Ñng nên ngß¶i ta b¡t giam Khôi li«n. Hành ðµng
này ðã khiªn cho Khôi n¦y ý làm loÕn. Ðêm 18-5 nåm 1833 tÑc Minh M®nh
XIV, Lê Vån Khôi thông v¾i các ð°ng ðäng cùng mµt s¯ tù nhân ngß¶i B¡c
trong lao và mµt s¯ cûng · trong trÕi giam ho£c · bên ngoài ðßþc làm ån
nhß dân sñ hay b¸ b¡t làm lính h°i hß½ng (27 ngß¶i) phá ngøc vào dinh B¯
Chánh BÕch Xuân Nguyên và giªt cä nhà. T±ng Ð¯c Nguy-n Vån Quª ðem
quân ðªn cÑu cûng b¸ giªt. Còn các quan khác nhß Án Sát, Lãnh Binh ð«u bö
chÕy cä chÆng bao lâu quân ðµi trong thành Phan An ð«u theo Khôi hªt. Khôi
bèn thiªt l§p các chÑc v¸ cho ðäng viên, r°i tñ phong cho mình làm ÐÕi
Nguyên Soái, l§p tri«u ðình riêng mµt góc tr¶i. Sau ðó Khôi cho ði ðánh phá
các n½i, chï trong mµt tháng, sáu tïnh mi«n Nam l÷t cä vào tay Khôi. Trong
d¸p này Khôi l¤y danh nghîa tôn phù mµt ngß¶i con cüa Hoàng TØ Cänh m¤t
nåm 1801. V¸ Vß½ng tôn ðó b¤y gi¶ ðang · Huª.
Nghe tin này vua Minh M®nh cho giªt ngay con cháu và ch¸ dâu ð¬ b÷n
Khôi hªt ðß¶ng lþi døng.
Tri«u ðình phái T¯ng Phúc Lß½ng làm Thäo Ngh¸ch Tß¾ng quân và
Nguy-n Xuân làm Tham Tán Quân Vø cùng nhi«u tß¾ng tá ðem quân thüy bµ
vào ðánh Khôi.
Trung quân cüa Khôi là Thái Công Tri«u trß¾c kia là v® úy ngß¶i · Th×a
Thiên, coi v« bi«n binh ðóng · Gia Ð¸nh, khi Khôi d¤y ðµng li«n theo Khôi
nay th¤y quân ðµi cüa Tri«u ðình t¾i lÕi phän Khôi tr· v« v¾i Tri«u ðình.
Lê Vån Khôi ðÕi bÕi · nhi«u n½i, sau chï c¯ thü · thành Phan An và cho
ngß¶i ði c¥u cÑu quân Tiêm La. Tiêm La li«n ðßa sang giúp Khôi 5 ðÕo quân,
chia ðß¶ng thüy bµ tiªn vào Vi®t nam. ÐÕo thÑ nhÑt là 100 chiªn thuy«n vào
Hà Tiên, ðÕo thÑ hai là løc quân ðánh Nam Vang (Pnom Pênh) møc ðích
chiªm Châu Ð¯c và An Giang, ðÕo quân thÑ ba ðánh Cam Lµ, ðÕo thÑ tß
ðánh Cam Cát, ðÕo thÑ nåm ðánh Tr¤n Ninh.
Chü ðích cüa Tiêm La t¤t nhiên không phäi là ðªn giúp Khôi mà nhân c½
hµi này cß¾p ð¤t Chân LÕp và Nam KÏ, h÷ tung quân ra ðánh nhi«u n½i ð¬
phân tán lñc lßþng cüa Vi®t Nam.
Tri«u ðình ta li«n huy ðµng ngay quân lñc ð¬ ð¯i phó, Trß½ng Minh Giäng
và Nguy-n Xuân ðßþc l®nh giæ m£t An Giang v« phía Tây Nam ðánh ðu±i

ðßþc Tiêm ra khöi b¶ cõi. Vi®c này kh· i t× tháng giêng nåm Giáp Ng÷ (1834)
ðªn tháng nåm thì kªt li-u.

5- Vi®c NgoÕi Giao V¾i Ngß¶i Pháp
Vua Minh M®nh không có cäm tình v¾i ngß¶i Pháp, ði«u này xét ra thu·
ðó cûng là mµt thái ðµ chung cüa ngß¶i Á Ðông ðã coi ngß¶i Âu Châu là b÷n
man di, là quân xâm lßþc.
Ngài ðã không ßa ngß¶i ngoÕi qu¯c vì lý do chính tr¸, lÕi không thích cä
tôn giáo cüa Âu Châu, mµt thÑ tôn giáo cách mÕng mà nhi«u vua chúa La Mã
xßa kia ðã k¸ch li®t ðä phá. Ngài ðã quyªt li®t trong vi®c giªt ðÕo, c¤m ðÕo do
ðó nhi«u giáo sî ðã ð£t cho vua Minh M®nh bi®t hi®u là "Néron Vi®t Nam".
V¾i cµng sñ viên ngß¶i Pháp, Ngài cûng có ý lÕnh nhÕt nên khi Chaigneau
tr· lÕi Vi®t Nam, tuy các l- v§t ðßþc thâu nh§n vui vë nhßng b÷n ông không
ðßþc tr÷ng døng næa. R°i nhà vua cho Chaigneau hay r¢ng không c¥n phäi ký
thß½ng ß¾c giæa hai chính phü, ngß¶i Vi®t Nam vçn ð¯i xØ t¯t ð©p v¾i ngß¶i
Pháp là ðü.
Tóm lÕi vua Minh M®nh chï thöa thu§n mua bán v¾i ngß¶i Pháp nhßng
không ch¤p nh§n xây dñng cuµc bang giao chính thÑc v¾i nß¾c Pháp, nên
qu¯c thß cüa Pháp ðình xin ð£t Chaigneau làm Lãnh Sñ Pháp · Vi®t Nam
không ðßþc ðªm xïa ðªn.
Nåm 1822, tàu Cléopâtre ðªn Tourane; m£c d¥u có sñ can thi®p cüa
Chaigneau tàu này cûng không ðßþc ð± bµ. Hai nåm sau mµt thß½ng thuy«n
khác b¸ quan ta làm khó d-. R°i ông Bougainville ðªn v¾i tàu Thétis và
L'Espérance ngÕc nhiên là Chaigneau ðã r¶i khöi ð¤t Vi®t113.
Vua Minh M®nh không tiªp l¤y c¾ r¢ng · ðây không ai hi¬u tiªng Pháp
nên qu¯c thß cüa Pháp không phiên d¸ch n±i. Sñ thñc lúc này thiªu gì giáo sî
Pháp ðang truy«n giáo · Vi®t Nam ð¬ làm công chuy®n ðó cho tri«u ðình cüa
Ngài.
Tuy v§y cuµc giao thi®p giæa ta và Pháp không gián ðoÕn ngay sau khi hai
ông Vannier và Chaigneau v« Pháp. Ngß¶i Pháp vçn c¯ ch¤p n¯i lÕi m¯i liên
lÕc. Nåm sau (1826) cháu Chaigneau là Eugène Chaigneau còn tr· qua Vi®t
Nam nhßng cûng không lßþm ðßþc kªt quä gì t¯t ð©p, nåm 1829 ông này
phäi bö v« nß¾c.

Chaigneau và Vannier th¤y sñ lãnh ðÕm cüa nhà vua nên ðã xin nghï vînh vi-n ð¬ v«
quê hß½ng vào ngày 15-11-1825. Ð½n cüa hai ông này ðßþc ch¤p thu§n ngay l§p tÑc tuy có
ðü hình thÑc nhã nh£n.
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Xét ra các vua ð¥u tiên cüa nhà Nguy-n ðã th¤y cái BÕch h÷a lan tràn t×
thª kÖ XVII và XVIII · kh¡p Á Châu nên không mu¯n giao d¸ch v¾i nß¾c Tây
Phß½ng nào hªt. Vua Gia Long ð¯i xØ t¯t v¾i ngß¶i Pháp chï vì hàm ½n mµt
s¯ ngß¶i Pháp ðã giúp mình xßa kia nhßng trong thâm tâm vçn có sñ e dè.
Ðªn ð¶i Minh M®nh thì ngß¶i ta coi r¢ng không c¥n n¬ vì ngß¶i Pháp næa và
không liên lÕc m§t thiªt v¾i Pháp càng khöi g£p nhi«u ði«u khó khån phi«n
phÑc v¾i các cß¶ng qu¯c Âu Châu khác.

6- Vi®c Ai Lao và Chân LÕp
A.- Nåm Minh M®nh thÑ VIII (1827), Tiêm La ðánh VÕn Tßþng, Qu¯c
Vß½ng xÑ này là A Nµ ch¯ng không n±i phäi sang c¥u cÑu tri«u ðình Vi®t
Nam. Vua Thánh T± cho Th¯ng Chª Phan Vån Thúy làm Kinh Lßþc Biên SoÕn
ÐÕi Th¥n mang vi®n quân theo ðß¶ng Qui Hþp và LÕc Phàm sang giúp. Vi®c
xu¤t binh này b¸ th¤t bÕi.
A Nµ phäi theo quân ta v« Ngh® An ðþi thu xªp quân sî xong s¨ ðánh báo
thù. Nåm sau (1828) A Nµ chiêu mµ ðßþc quân Lào li«n xin quan quân cüa ta
hþp sÑc. Phan Vån Thúy và Nguy-n Vån Xuân, Nguy-n Khoa Hào ðßþc l®nh
vua Thánh T± ðem 3000 quân và 24 con voi ðßa A Nµ v« Tr¤n Ninh, r°i tiªn
vào VÕn Tßþng (Vientiane). ÐÕo quân cüa ta và A Nµ lÕi b¸ thua phäi xin vi®n
binh Ngh® An. Vua Thánh T± chán vi®c này hÕ l®nh bãi bö và chï phòng v®
các ð¸a ði¬m biên gi¾i mà thôi. Sau A Nµ chÕy v« Tr¤n Ninh b¸ thü lînh Chiêu
Nµi b¡t nµp cho Tiêm La.
Quân Tiêm ðßþc ðà ðánh d¤n vào các mi«n phø c§n Quäng Tr¸. Th¯ng
Chª PhÕm Vån Ði¬n và Tham Tán Quân Vø Lê Ðång Doanh cùng v¾i các ðÕo
quân · Lào phäi ði ngån gi£c, ð¢ng khác gØi thß cho Tiêm La ð¬ trách cÑ.
Tiêm La trä l¶i khiêm nhßþng r°i rút quân v«. Tuy v§y Tiêm vçn bí m§t dung
túng ngß¶i Chân LÕp n±i lên ch¯ng lÕi chính quy«n cüa ta ho£c hà hiªp VÕn
Tßþng và các xÑ quy phø tri«u ðình Vi®t Nam. R°i cu¯i nåm Quí TÜ (1833),
Tiêm lÕi lþi døng l¶i kêu g÷i cüa Lê Vån Khôi mang quân vào nµi ð¸a Nam Hà
và Chân LÕp nhß trên ðã nói. Tóm lÕi Tiêm La t× khi m¤t quy«n bäo hµ ·
Chân LÕp vçn h¢n h÷c v¾i Vi®t Nam, lúc không sinh sñ ðßþc v¾i ta thì lÕi
quay ra qu¤y r¯i Ai Lao và Chân LÕp, ho£c khi th¤y có biªn c¯ xäy ra trên ð¤t
Vi®t Nam li«n n¡m ngay c½ hµi ð¬ xâm l¤n.
Xin nh¡c r¢ng dß¾i ð¶i Thánh T± nhi«u xÑ nhö thuµc v« Ai Lao và · sát
ð¤t nß¾c ta cûng xin quy phøc nhß ð¤t LÕc Phàm, Tam Ðµng (hai xÑ này
ðßþc tri«u ðình cüa ta ð±i làm hai phü), Xa H±, S¥m Tµ (Sam-Teu), Mß¶ng
SoÕn (?), Mang Lan (Mß¶ng Lam), Trình C¯ (Xiêng-Khô), S¥m NÑa (SamNeua), Mß¶ng Duy, Cam Cát (Kham-Keut) · Ng÷c Ma, Cam Môn và Cam
Linh (các xÑ này hþp thành ba phü Tr¤n Biên, Tr¤n Ð¸nh và Tr¤n Man. Phü

Tr¤n Biên chia ra làm 4 huy®n, còn hai phü Tr¤n Ð¸nh và Tr¤n Man chia m²i
phü làm 3 huy®n.
— Cam Lµ thuµc Quäng Tr¸, các dân Mß¶ng, Mang Vang, Ná Bí, Thßþng
Kª, Tä Bang, Xß½ng Th¸nh, T¥m B°n, Ba Lan, Mang B±ng, Lang Th¶i cûng xin
nµi thuµc và ðßþc chia ra làm 9 châu theo l® tri«u c¯ng. Có th¬ nói r¢ng ð¤t
S¥m NÑa, Tr¤n Ninh, Cam Môn và Savanhaket b¤y gi¶ ðã thuµc v« Vi®t Nam
dß¾i ð¶i Thánh T± và nß¾c ta b¤y gi¶ k¬ cä các xÑ nµi phø rµng l¾n h½n bao
gi¶ hªt. Vi®c l® thuµc cüa các xÑ k¬ trên ðã ðßþc ghi vào nåm Ðinh Hþi
(1827) do ý mu¯n tránh sñ qu¤y nhi-u cüa Tiêm La và ðßþc sñ che ch· cüa
tri«u ðình Vi®t Nam.
B.- Cu¯i nåm 1834 vua nß¾c Chân LÕp là N£c Ông Chân qua ð¶i không có
con trai kª tñ, quan phø trách vi®c bäo hµ Chân LÕp là Trß½ng Minh Giäng
li«n ð£t em gái N£c Ông Chân là Ang Mey lên làm Qu§n Chúa g÷i là Ng÷c
Vân Công Chúa. Vi®c này ðßþc s¡p ð£t vào ð¥u nåm „t V¸ (1835) r°i Chân
LÕp ðßþc ð±i ra Tr¤n Tây thành chia làm 32 phü và 2 huy®n. Trông nom vi®c
quân dân xÑ này trên có mµt Tham Tán ÐÕi Th¥n, mµt Ð« Ð¯c, mµt Hi®p Tán
và dß¾i có b¯n chánh-phó lãnh binh.
Nåm Canh Tý (1840) Lê Vån ÐÑc làm Khâm Sai ÐÕi Th¥n và Doãn U¦n
làm phó cùng Trß½ng Minh Giäng sang khám xét vi®c buôn bán, ð£t các thÑ
thuª ðinh, ði«n, ðò giang, sän v§t.
Sau này quan lÕi Vi®t Nam làm nhi«u ði«u càn rÞ, lÕi b¡t cä Ng÷c Vân
công chúa ðem v« Gia Ð¸nh cùng ðày b÷n quan Chân LÕp là La Kiên, Trà
Long ra B¡c KÏ nên dân Chân LÕp b¤t mãn n±i lên ðánh phá, Tiêm La lþi
døng d¸p này giúp em N£c Ông Chân là Ông Ðôn kh· i nghîa, quan quân cüa
ta d©p mãi không xong. T¾i khi vua Thánh T± m¤t (1840) thì các nhà c¥m
quy«n cüa ta · Tr¤n Tây thành phäi rút v« hªt.

7- Vi®c C¤m ÐÕo
Bu±i ð¥u vua Minh M®nh m¾i lên ngôi, Ngài chßa có áp døng ngay chính
sách s¡t máu v¾i các ðÕo trß· ng Tây phß½ng và các tín ð° Thiên Chúa,
nhßng d¥n dà tri«u ðình Vi®t Nam th¤y ngß¶i Pháp ðªn Vi®t Nam có mµt thái
ðµ ß½ng ngÕnh, tàu buôn Pháp thïnh thoäng lÕi ð± bµ bí m§t mµt s¯ giáo sî
vào nµi ð¸a m£c d¥u ngß¶i Pháp ðã biªt rõ chính quy«n Vi®t Nam không ßa
ðÕo này. Tï dø nåm „t D§u (1825) tàu Thétis vào cØa Hàn ðã ðem giáo sî
Logerot t¾i mµt cách lén lút. Nªu ngßþc dòng l¸ch sØ mà nói thì vi®c này
chÆng phäi là l¥n ð¥u. Các quan Vi®t Nam khám xét ráo riªt mà vçn không
xiªt ðßþc. Ngoài ra nhà vua ðã ban nhi«u ðÕo dø ð¬ khuyên nhü và nghiêm
c¤m dân chúng, còn v¾i các giáo sî, Ngài cho m¶i v« Huª ð¬ d¸ch các sách
Tây ra tiªng Vi®t, thñc ra chï ð¬ ngån cän vi®c giäng kinh Phúc Âm mà thôi.

M÷i phß½ng sách r¯t cuµc ð«u vô hi®u, r°i chính quy«n Vi®t Nam d¥u mu¯n
d¥u không ðã phäi ði ðªn ch² quyªt li®t. ÐÕo dø cu¯i cùng tuyên b¯ xØ tØ
hình nhæng ai vi phÕm l®nh và cä nhæng ai chÑa ch¤p giáo sî cûng nhß giáo
dân. Nåm ¤y mµt giáo sî ðã b¸ b¡t và b¸ xØ giäo, quân quan løc lÕo kh¡p n½i,
ð¯t nhà th¶, b¡t giáo sî và giáo dân g¥n nhß loÕn. Ngoài B¡c n±i lên nhi«u
phong trào ch¯ng nhà Nguy-n, t¤t nhiên có mµt s¯ giáo dân dñ vào các vø
phiªn ðµng này. Trong vø ðánh thành Phiên An, ngß¶i ta b¡t ðßþc C¯ Du (P.
Marchand, giáo sî này b¸ tra t¤n r¤t nhi«u nhßng vçn không nh§n có giúp Lê
Vån Khôi) vi®c giªt ðÕo t× ðó (1834-1838) lÕi càng dæ dµi h½n trß¾c, nhßng
s¡t và máu cüa nhà vua chï làm cho các giáo dân say mê thêm ðÕo Thiên
Chúa. Ngß¶i Công Giáo cho r¢ng chªt vì ðÕo là "chªt vì Chúa" và s¨ ðßþc lên
nß¾c Thiên Ðàng ð¬ hß· ng hÕnh phúc vô t§n bên cÕnh Chúa Tr¶i.
Vua Minh M®nh th¤y m÷i vi®c c¤m ðoán, giªt chóc không có kªt quä phäi
cØ mµt sÑ ðoàn sang ði«u ðình v¾i chính phü Pháp. SÑ ðoàn t¾i n½i nhßng b¸
Hµi Truy«n Giáo NgoÕi Qu¯c xin Pháp Hoàng Louis Phillippe ð×ng tiªp. Phái
ðoàn ðành ra v«, ðªn nß¾c nhà thì vua Minh M®nh ðã m¤t. R°i vi®c c¤m ðÕo
vçn cÑ tiªp tøc mà vi®c truy«n ðÕo, theo ðÕo cûng vçn không ng×ng, sau này
Pháp chiªm ðßþc nß¾c Vi®t Nam (cu¯i thª kÖ XIX) ðÕo Thiên Chúa m¾i ch¤m
dÑt ðßþc nhæng trang thäm sØ.

8- Bàn v« Vua Thánh T±
Vua Thánh T± m¤t nåm Canh Tý (1840), th÷ ðßþc 50 tu±i, · ngôi ðßþc 21
nåm, miªu hi®u là Thánh T± Nhân hoàng ðª.
Ngài là mµt ông vua biªt chåm nom vi®c nß¾c, bên trong sØa sang ðßþc
các vi®c chính tr¸, quan chª, h÷c hành, khoa cØ, phong tøc, thuª má, võ b¸
khiªn trong nß¾c có n«n nªp chïnh t«. Bên ngoài nhà vua và tri«u ðình ðánh
Tiêm, d©p Lào, thu phøc ðßþc nhi«u bµ lÕc, gây ðßþc nhi«u uy thª cho qu¯c
gia nhßng không có sáng kiªn nên vi®c canh cäi không có gì ð£c bi®t l¡m. Và
xét cái cån bän cüa giai t¥ng trí thÑc ð¶i ðó, h÷c chï vø t× chß½ng, cØ nghi®p
thì cûng khó mà có nhæng nhân tài xu¤t s¡c, l²i lÕc ð¬ làm nhæng vi®c kinh
bang, tª thª cho nhân dân ðßþc nh¶.
Tuy nhiên ngß¶i ta không th¬ không quy trách nhi®m cho Ngài v« các vø
loÕn ly ðã xäy ra · B¡c Hà, Nam Hà và Chân LÕp do quan lÕi tham nhûng
gây nên, ðáng l¨ · nhæng mi«n xa xôi này nhà vua phäi lña ð£t nhæng cán bµ
ßu tú, biªt l¤y ân làm uy, khéo léo v² v« dân chúng, b· i t× lâu h÷ ðã thiªu
cäm tình v¾i tân tri«u. Vi®c bäo hµ Chân LÕp rõ r®t kém chính tr¸ là ði ðªn
ch² quá ngßþc ðãi ngß¶i bän xÑ, khiªn Tiêm La lþi døng nhßþc ði¬m này kªt
hþp cùng dân Miên ðánh ta b§t ra khöi Tr¤n Tây thành. Vi®c Lê Vån Khôi
tuyên b¯ l§p con Hoàng tØ Cänh ð¬ có chính nghîa hoàn toàn là chuy®n vu
v½ mà nhà vua lÕi nÞ giªt cä ch¸ dâu góa cùng cháu nhö thì th§t là quá lo cho

cái ngai vàng cüa mình mà xä tình c¯t nhøt114. Ðªn vø án Lê Vån Duy®t và Lê
Ch¤t cûng ðáng phàn nàn b· i khi s¯ng ðã không làm tµi (mà h÷ cûng chÆng
có tµi gì ðáng k¬) ðªn khi h÷ chªt lÕi ðem ra hành hÕ n¡m xß½ng khô, th§t là
bày mµt chuy®n cß¶i cho h§u thª.
Còn v« vi®c c¤m ðÕo, giªt ðÕo thiªt tß· ng cûng nên rµng xét cho nhà vua,
vì Thiên Chúa Giáo b¤y gi¶ quá m¾i ð¯i v¾i dân ta, lÕi có nhi«u nghi lkhông hþp v¾i tøc l® c± truy«n g¥n nhß làm ðäo lµn mµt ph¥n nào ð¶i s¯ng
tinh th¥n cüa ta. Hu¯ng h° m²i dân tµc có mµt m¯i sùng kính riêng, ai chÆng
cho ði«u sùng kính cüa mình là hay và khi mình có quy«n t¤t nhiên phäi bäo
v® ði«u sùng kính ðó b¢ng ðü m÷i cách. Thêm vào, tình hình chính tr¸ · Á
Châu ðang r¯i loÕn t× „n Ðµ Dß½ng qua Thái Bình Dß½ng do các cuµc xâm
lång cüa các ðª qu¯c Tây phß½ng, vua chúa Á Ðông nào mà chÆng ít nhi«u
tß tß· ng bài ngoÕi, chï ðáng h§n r¢ng mình thua kém ngß¶i thì vi®c bài ngoÕi
chï ðem lÕi sñ thi®t thòi mà thôi.
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SØ Pháp cüa C. B Maybon có chép chuy®n này.

III - Hiªn T± (1841-1847)
- Cá nhân cüa vua Hiªn T±
- Vi®c Chân LÕp và Tiêm La
- Cuµc ðánh phá ð¥u tiên cüa Pháp · Vi®t Nam

1- Cá Nhân cüa Vua Hiªn T±
Vua Thánh T± thång hà, Hoàng tØ Miên Tông lên ngôi vào ngày 21 tháng
giêng nåm Tân SØu (12-2-1841) l¤y niên hi®u là Thi®u Tr¸. Nhà vua lúc này
ðßþc 31 tu±i.
Vua Thi®u Tr¸ cûng gi¯ng vua cha · ch² ham vån chß½ng, sØ ký nhßng
tính tình thu¥n hòa h½n. Nåm 1852, Ngài cho biên soÕn cu¯n ÐÕi Nam Li®t
Truy®n Ti«n Biên g°m ðü tình tiªt v« các nhân v§t chính tr¸ quan tr÷ng cüa
nß¾c nhà. Ngài lÕi làm nhi«u bài th½ v¸nh các phong cänh có tiªng trong
nß¾c ðóng vào thành t§p g÷i là Ngñ ð« danh th¡ng ðô hµi thi t§p và Ngñ chª
B¡c tu¥n thi t§p, cûng soÕn ra sách Ngñ chª võ công thi t§p ð¬ ca ngþi các
vi®c ðánh d©p dß¾i ð¶i Ngài.
V« vi®c chính tr¸, Ngài noi theo các qui mô cüa vua cha ð¬ lÕi, tï dø vi®c
h÷c hành, thi cØ, thuª má. Các b« tôi nhß Nguy-n Tri Phß½ng, Lâm Duy
Hi®p, Lê Vån ÐÑc, Doãn U¦n, Trß½ng Ðång Quª, Võ Vån Giäi hªt sÑc phò tá
ð¬ giäi quyªt nhæng vi®c quan tr÷ng, nh¤t là các vi®c gi£c giã · Nam Hà,
vi®c ch¯ng ð¯i cüa dân Chân LÕp, vi®c qu¤y phá cüa quân Tiêm. Các vø lµn
xµn này ðã làm quân ta gian lao, v¤t vã khá nhi«u.
Nåm vua Thi®u Tr¸ lên ngôi, Ngài có gØi sÑ bµ qua Tàu ð¬ xin c¥u phong.
Nåm sau, Ngài ra Hà Nµi ð¬ làm l- thø phong. Nåm 1845, hai sÑ bµ ði Tàu
liên tiªp, mµt ð¬ cäm tÕ và mµt ð¬ mang ð° tiªn c¯ng.

2- Vi®c Chân LÕp và Tiêm La
Cu¯i ð¶i Minh M®nh gi£c dã n±i lên · Nam KÏ và Chân LÕp không ch¸u
phøc tòng ta næa. Tri«u ðình cØ các ông Trß½ng Minh Giäng, Nguy-n Công
TrÑ, Lê Vån ÐÑc, Nguy-n Tiªn Lâm ði ti-u tr× mãi không xong, · Nam KÏ có
cuµc d¤y loÕn cüa Lâm Sâm cùng b÷n thày chùa tÕi Trà Vinh. TÕi Chân LÕp
(Cao Miên) ngß¶i Miên hþp v¾i ngß¶i Tiêm ðánh phá chính quy«n bäo hµ
cüa ta. Quan quân Vi®t Nam ch¯ng không n±i phäi rút v«, lúc ðó vua Thi®u
Tr¸ v×a lên ngôi xong, tri«u ðình Vi®t Nam phäi ch¤p thu§n ð« ngh¸ cüa ông
TÕ Quang Cñ xin bãi bö vi®c cai tr¸ · Tr¤n Tây thành (Chân LÕp). R°i quân

ðµi cüa ta tr· v« ðóng · An Giang. Trß¾c ðây ông Trß½ng Minh Giäng phø
trách Tr¤n Tây thành, nay không ð¯i phó n±i v¾i tình thª phäi rút lui, h÷
Trß½ng l¤y làm x¤u h± nên lâm b®nh, v« ðªn An Giang thì m¤t.
Lúc các ông Nguy-n Tiªn Lâm và Nguy-n Công TrÑ d©p xong gi£c Lâm
Sâm thì quân Tiêm mang binh thuy«n vßþt biên gi¾i sang ðánh phá. Quan
quân cüa ta dß¾i quy«n t±ng chï huy cüa Lê Vån ÐÑc ðã chia làm ba ðÕo:
Nguy-n Tri Phß½ng, và Nguy-n Tiªn Lâm giæ m£t Ti«n Giang; Nguy-n Công
TrÑ và Nguy-n Công Nhân giæ m£t Vînh Tª; PhÕm Vån Ði¬n và Nguy-n Vån
Nhân giæ m£t H§u Giang, nh¤t t« tiªn lên, quân Tiêm thua to phäi rút v« Tr¤n
Tây thành. Quân ta không ðu±i theo chï b¯ phòng các ch² hi¬m yªu mà thôi.
Nguyên khi quân ta · Chân LÕp lui v« Nam KÏ thì ngß¶i Tiêm La · ð¤y ðã
üng hµ N£c Ông Ðôn (em N£c Ông Chân, chú cüa Ng÷c Vân Công Chúa) v«
nß¾c làm vua, sau ðó h÷ ðã áp chª dân bän ð¸a quá ðáng. Ngß¶i Chân LÕp
ch¸u không n±i lÕi sang c¥u cÑu Vi®t Nam. B¤y gi¶ vào nåm „t T¸ (1845) tÑc
là Thi®u Tr¸ thÑ 5, Vû Vån Giäi ðßþc l®nh thanh toán vi®c này. H½n mµt l¥n
næa binh sî Vi®t Nam lÕi chï ng÷n c¶ sang ð¤t chùa Tháp. Nguy-n Tri
Phß½ng, Doãn U¦n, Tôn Th¤t Ngh¸ phá ðßþc ð°n Dây S¡t, thâu lÕi ðßþc
thành Nam Vang (1845) hàng phøc ðßþc 23.000 dân Miên. N£c Ông Ðôn và
tß¾ng Ch¤t Tri b¸ quân ta vây · Ô Ðông (Oudon) nguy quçn quá phäi xin hòa
vào tháng chín nåm ¤y. R°i hai bên ký hòa ß¾c, sau ðó quân Vi®t Nam rút v«
ðóng · Tr¤n Tây ðþi Tiêm thi hành các ði«u ðã ký kªt.
Tháng chÕp nåm Bính Ng÷ (1846) N£c Ông Ðôn dâng bi¬u tÕ tµi và nµp
các c¯ng ph¦m. Nåm sau Ông Ðôn ðßþc phong làm Cao Miên Qu¯c Vß½ng
và Ng÷c Vân Quân Chúa phong làm Ng÷c Vân Công Chúa. M÷i vi®c ±n thöa
quân Vi®t lÕi tr· v« An Giang và ð¤t Nam Hà lÕi ðßþc yên lành nhß cû.

3- Cuµc ðánh phá ð¥u tiên cüa Pháp · Vi®t Nam
Vua Thi®u Tr¸ lúc m¾i lên ngôi có rõ r®t thái ðµ hòa hoãn v¾i ngß¶i ngoÕi
qu¯c. Ngài không ghét ðÕo quá ðáng nhß vua cha nhßng vçn không bãi bö
các s¡c dø c¤m ðÕo và phóng thích nhæng giáo sî cùng giáo dân.
B¤y gi¶ dß lu§n qu¥n chúng Pháp vçn chßa hªt xúc ðµng v« nhæng vø tØ
ðÕo · Vi®t Nam dß¾i ð¶i Minh M®nh. T¶ Annales de la Propagation de la Foi
là mµt c½ quan truy«n tín cüa hµi Truy«n giáo ngoÕi qu¯c luôn luôn nh¡c
nh· ðªn nhæng vi®c giªt ðÕo, c¤m ðÕo r¤t là tàn nhçn tÕi Vi®t Nam nên mµt
s¯ ngß¶i Pháp ðã yêu c¥u Pháp ðình can thi®p.
Ngày 24-2-1843, mµt chiªn thuy«n cÞ nhö cüa Pháp tên là Héroine vào
cØa Hàn, viên Thiªu tá thuy«n trß· ng là Favin-Lévêque xin phóng thích cho 5
giáo sî b¸ kªt án tØ hình ðang b¸ giam tÕi Huª trong ðó có giám møc Michel.
Quan cüa ta có ý l¦n tr¯n trß¾c vi®c này sau Favin-Lévêque cß½ng quyªt t¾i

Huª, ba tu¥n sau các giáo sî này ðßþc thä ra. Trß¾c ð¤y hai nåm, giám møc
Lefebvre b¸ b¡t · Vînh Long r°i giäi v« Huª ð¬ ch¸u tØ hình cûng ðßþc häi
quân Thiªu tß¾ng Cécile ðem chiªc tàu Alemène vào Ðà NÇng xin cho.
Nhßng vi®c b¡t b¾ giáo sî vçn tiªp tøc khiªn chính phü Pháp phäi lên tiªng
phän ð¯i.
Nåm Ðinh V¸ (1847) ÐÕi tá Lapierre và Trung tß¾ng Rigault de Genouilly
có ð® lên vua Thi®u Tr¸ mµt t¶ kháng ngh¸ cüa nß¾c Pháp v« vi®c c¤m ðÕo,
giªt ðÕo và yêu c¥u tri«u ðình Vi®t Nam b¡t chß¾c nß¾c Tàu cho ngß¶i Pháp
ðßþc tñ do giäng ðÕo Thiên Chúa.
Ðôi bên còn ðang ði«u ðình và công vi®c này ðã kéo dài mµt tháng r°i mà
vçn chßa dÑt khoát, các sî quan Pháp lÕi th¤y 5 chiªn thuy«n cüa Vi®t Nam
chu¦n b¸ t¤n công, các häi ðài cûng có sñ hoÕt ðµng khác thß¶ng nên ÐÕi tá
Lapierre cØ ngß¶i sang yêu c¥u các chiªn thuy«n Vi®t Nam ð×ng tiªn ra kh½i.
T¯i h§u thß này không ðßþc ðªm xïa ðªn nên tàu Pháp phäi b¡n trß¾c r°i
cuµc xung ðµt khai di-n ngay li«n khi ðó. Mµt gi¶ sau chu sß cüa ta b¸ phá
tan. Lapierre không cho quân ð± bµ và ngày hôm sau r¶i khöi cØa Hàn.
Vua Thi®u Tr¸ gi§n l¡m, gØi s¡c dø ði các tïnh, tr÷ng thß· ng nhæng ai giªt
ðßþc nhæng giáo sî Tây phß½ng, m£t khác Ngài cho tång cß¶ng quân sñ và
vi®c chª tÕo thêm quân khí. Nhßng sau biªn c¯ này ðßþc vài tháng thì Hiªn
T± qua ð¶i vào ngày 4-11-1847 tÑc nåm Thi®u Tr¸ thÑ bäy. Ngài làm vua
ðßþc 7 nåm và chªt nåm 37 tu±i.

Ph¥n ThÑ Tß
Vi®t Nam M¤t Ðµc L§p V« Tay Pháp

Chß½ng 1
IV- Dñc Tông (1847 - 1883)
- Vua Tñ ÐÑc và tình thª nß¾c ta giæa thª kÖ XIX
- Vi®c ngoÕi giao và c¤m ðÕo
- Vi®c vån h÷c và binh chª
- Hai vø ðäo chính
- Cuµc kinh lý cüa De Montigny

1- Vua Tñ ÐÑc và tình thª nß¾c ta giæa thª kÖ XIX
Vua Thi®u Tr¸ sau bäy nåm · ngôi thì hªt s¯. Trß¾c khi chªt Ngài cØ ông
hoàng H°ng Nh§m là con thÑ lên kª v¸. H°ng Bäo tuy là con cä nhßng b¸ gÕt
bö vì ông này ham ch½i b¶i, phóng ðãng không ðßþc cäm tình cüa vua cha.
H°ng Nh§m bß¾c lên ngai vàng vào tháng 10 nåm Ðinh T¸ (1847) tÕi ði®n
Thái Hòa, l¤y niên hi®u là Tñ ÐÑc. Lúc b¤y gi¶ nhà vua m¾i 19 tu±i, nhßng
ngài ðã có h÷c nhi«u. Có th¬ nói r¢ng ngài là mµt ông vua "t× chß½ng" nh¤t
cüa tri«u Nguy-n, th¶ m© r¤t hiªu, tính tình ði«m ðÕm, giän d¸. Ð¯i v¾i qu¯c
sñ ngài r¤t chåm chï không bö sót mµt vi®c nào d¥u nhö nh£t. Ngài làm ra ba
t§p Ngñ Chª Thi Vån. Th§p Ði«u Tñ H÷c Di-n Ca và Lu§n Ngæ Di-n Ca. Hai
t§p sau có tính cách giáo døc cho hoàng gia và dân chúng.
Phò tá ngài b¤y gi¶ có các ông Trß½ng Ðång Quª, Vû Tr÷ng Bình, Hoàng
Di®u, Nguy-n Tri Phß½ng, Phan Thanh Giän là nhæng b« tôi t§n tâm và t§n
trung nhßng ð¯i v¾i nhi«u biªn c¯ hªt sÑc l¾n lao ð¶i b¤y gi¶ thì vua Tñ ÐÑc
cûng nhß tri«u th¥n rõ r®t là không ðü tài ðü sÑc ð¬ ðäm ðß½ng sÑ mÕng ð¯i
v¾i qu¯c dân và l¸ch sØ. Quä v§y, các nß¾c Âu Châu thu· ðó ð¯i v¾i dân ta
nói riêng, ð¯i v¾i các nß¾c Á Ðông nói chung ðã tiªn bß¾c quá xa. H÷ t±
chÑc xã hµi r¤t có qui cü, làm ra ðßþc nhi«u máy móc tinh xäo ð¬ phøc vø

ð¶i s¯ng hàng ngày, ðóng ðßþc tàu bè, xe cµ, tha h° ngßþc xuôi nåm châu
b¯n b¬, chª tÕo ra máy ði®n máy nß¾c vô cùng thu§n ti®n, lÕi biªt làm các
súng ðÕn hªt sÑc lþi hÕi. Nh¶ v§y kÛ ngh®, kinh tª, thß½ng mÕi cüa h÷ phát
ðÕt vô cùng, sän ph¦m ðü thÑ ðßþc ðem bán. Còn ta thì thiªu sót hÆn cái h÷c
thñc tª và cái thu§t phú qu¯c cß¶ng binh, b· i không biªt trông xa th¤y rµng,
ai ai cûng chï cho r¢ng nß¾c Tàu là mÕnh, tñ cho mình vån minh còn ngß¶i
Tây Phß½ng là dã man, m÷i rþ. Gi¾i trí thÑc do cái lò t× chß½ng, cØ nghi®p
ðào tÕo luôn luôn nghî r¢ng th½ hay phú giöi là ðü, bàn ðªn vi®c ð¶i, vi®c
nß¾c thì chï biªt ðem các chuy®n c± nß¾c Tàu ra làm mñc thß¾c. Thäng ho£c
có ngß¶i ðã qua các nß¾c Âu Châu ðem chuy®n vån minh, khoa h÷c cüa h÷
ra mà bàn thì cho là ngøy ngôn, tà thuyªt. Ðó là trß¶ng hþp các ông Nguy-n
ÐÑc H§u, Nguy-n Trß¶ng Tµ, Nguy-n Ði«u ðã ði du h÷c Tây phß½ng nåm
Bính D¥n (1866) tr· v« dâng lên nhi«u bän ði«u tr¥n xin canh cäi nß¾c nhà,
hòng theo d¸p các nß¾c tân tiªn thu· ¤y, nhßng chÆng ch¸u nghe cä.
Nåm M§u Thìn (1868) tÑc là nåm Tñ ÐÑc XXI ông Ðinh Vån Ði«n · Ninh
Bình ðã dâng s¾ xin nhà vua khai mö vàng, l§p dinh ði«n, m· cØa cho ngß¶i
ngoÕi qu¯c vào buôn bán, thao luy®n quân ðµi, thêm lß½ng cho sî t¯t, b¾t sßu
thuª cho dân v.v... T× nåm KÖ Mão (1879) ðªn nåm Tân TÜ (1881) ông
Nguy-n Hi®p ði sÑ Tiêm La, ông Lê Ðînh ði sÑ Hß½ng Cäng cûng ð«u trình
vi®c Tiêm La l§p ði«u ß¾c giao häo v¾i các nß¾c Anh, Pháp, Ý, Ph± là khôn
ngoan, nh¶ ðó Tiêm không b¸ h÷ gây sñ và hiªp chª, vì ai cûng có quy«n lþi.
Tàu, Nh§t cûng h÷c theo Tây Phß½ng nên ðã bãi bö các công cuµc bài ngoÕi.
Nhßng khi ðem ra duy®t ngh¸, vì lòng tñ ái cûng nhß do sñ u mê, các quan
ðÕi th¥n cüa vua Dñc Tông ð«u cho r¢ng các vi®c ðã trình bày không hþp
th¶i, r°i kiªm c¾ bác bö ði. T¾i khi nß¾c Pháp ðem binh hùng, tß¾ng mÕnh
vào Vi®t Nam, chiªm ðánh t× løc tïnh ra t¾i B¡c Hà d- dàng nhß vào ch²
không ngß¶i, chï kh± ðám dân ðem làm m°i cho súng ðÕn mà nß¾c m¤t vçn
hoàn m¤t. Còn ðám ngß¶i lãnh ðÕo b¤y gi¶ m¾i th¤y mình b¤t tài, b¤t lñc, h¯i
h§n r¢ng mình ß½n hèn, lÕc h§u thì ðã muµn.

2- Vi®c ngoÕi giao và c¤m ðÕo
Cûng theo ðß¶ng l¯i cüa hai tri«u Minh MÕng và Thi®u Tr¸, vua Dñc Tông
khß¾c t× m÷i vi®c giao thi®p v¾i các nß¾c ngoài, d¥u vi®c giao thi®p chï có
møc ðích thß½ng mÕi. Nåm Canh Tu¤t (1850) là nåm Tñ ÐÑc thÑ ba, tàu MÛ
Lþi Kiên vào cØa Hàn có qu¯c thß xin thông thß½ng không ðßþc tiªp nh§n.
R°i t× nåm 1955 và trên hai chøc nåm sau næa các nß¾c Anh, Pháp, Tây Ban
Nha nhi«u l¥n có tàu vào cØa Hàn, cØa Th¸ NÕi và Quäng Yên xin mua bán
v¾i dân ta cûng không ðßþc.
Sau này Gia Ð¸nh l÷t vào tay Pháp, vi®c ngoÕi giao v¾i các nß¾c Tây
Phß½ng khó khån, nhà vua m¾i thay ð±i chính sách r°i ð£t ra Bình Chu¦n Ty

ð¬ coi vi®c buôn bán và Thßþng BÕc Vi®n ð¬ giao d¸ch v¾i các ngß¶i ngoÕi
dß½ng, nhßng các ngß¶i ðßþc üy thác vào các vi®c này chÆng biªt gì cä, b· i
h÷ có ðâu ðßþc h÷c ngoÕi giao và ði®n thoÕi bao gi¶...
Vua Tñ ÐÑc lên ngôi, ð¯i v¾i vi®c truy«n bá ðÕo Thiên Chúa bu±i ð¥u
không gay g¡t l¡m tuy ðã có ban hành dø c¤m ðÕo. Dø này nói r¢ng ngß¶i
ngoÕi qu¯c nào giäng ðÕo s¨ b¸ xØ tØ hình, các linh møc Vi®t Nam không bö
ðÕo s¨ b¸ kh¡c chæ vào m£t r°i phäi ðày ði các n½i lam chß¾ng, còn dân
chúng ngu muµi thì các quan phäi rån bäo ch¾ không ðßþc chém giªt.
Nhßng khi có vi®c ông hoàng H°ng Bäo âm mßu gây cuµc ðäo chính b¸
th¤t bÕi, vua Tñ ÐÑc th¤y có bàn tay ngoÕi qu¯c bí m§t nhúng vào bên trong,
lÕi có cuµc thäo lu§n giæa các ðäng viên phiªn loÕn v¾i các giáo sî nên ngài
cho thi hành ráo riªt s¡c dø ngày 21.3.1851 là xØ tØ hình t¤t cä các giáo sî Âu
Châu và Vi®t Nam trên kh¡p lãnh th± nß¾c nhà. Các giáo dân khi ¤y b¸ coi
nhß có ð°ng lõa v¾i quân phän ngh¸ch. Augustin Schoeffer là mµt giáo sî m¾i
29 tu±i b¸ chém · S½n Tây ngày 1.5.1851, nåm sau có Jean-Louis Bonnard
cûng phäi träm quyªt · ngoài B¡c và r¤t nhi«u giáo dân næa.
Nåm 1855, mµt ðÕo dø khác ra ð¶i cay nghi®t h½n là tr÷ng thß· ng nhæng
ai b¡t ðßþc các giáo sî và t¯ cáo ðßþc các giáo dân, do ðó mà Pháp cùng Tây
Ban Nha ít nåm sau n¡m ðßþc c½ hµi dùng vû lñc ra m£t xâm chiªm nß¾c ta.

3- Vi®c vån h÷c và binh chª
Vua Tñ ÐÑc là mµt ông vua hay chæ nh¤t cüa h÷ Nguy-n. Ngài r¤t tr÷ng
Nho h÷c, chåm v« vi®c h÷c hành, sØa sang vi®c thi cØ. Ngài ð£t Nhã sî khoa
và Cát sî khoa ð¬ l¤y ngß¶i ra làm quan. Ngài l§p T§p Hi«n Vi®n và Khai Kinh
Vi®n cûng nhß vua Lê Thánh Tông l§p ra Tao Ðàn ð¬ cùng các quan bàn sách
v· , ngâm th½ phú hay thäo lu§n chính tr¸. Do l®nh ngài, bµ Khâm Ð¸nh Vi®t
SØ ðßþc biên soÕn g°m các vi®c t× ð¶i H°ng Bàng ðªn hªt ð¶i H§u Lê...
Nåm Tñ ÐÑc thÑ XIV (1861) tri«u ðình truy«n cho các tïnh lña ngß¶i khöe
mÕnh ra làm lính Võ Sanh. Nåm „t SØu (1865) có kÏ thi Võ tiªn sî. Vi®c võ
ðßþc xúc tiªn b· i trong nß¾c có nhi«u cuµc phiªn loÕn xäy ra, nhßng t±
chÑc binh chª, vi®c hu¤n luy®n vçn theo l« l¯i c± truy«n chï có änh hß· ng
trong vi®c ð¯i nµi mà thôi. Còn ð¯i v¾i c½ gi¾i hóa chiªn cø và chiªn pháp
cüa ngoÕi qu¯c rõ r®t là vô hi®u. B¤y gi¶ ta chï có súng ði¬u thß½ng cû phäi
châm ngòi ðÕn m¾i n± (súng này có l¨ là súng höa mai ta còn thß¶ng th¤y ·
các vùng Mß¶ng, Th± g¥n ðây). Trong m²i ðµi 50 ngß¶i chï có 5 ngß¶i ðßþc
dùng súng này. Súng ðã ít, vi®c t§p b¡n lÕi ít h½n. M²i nåm chï b¡n mµt l¥n,
m²i ngß¶i lính chï ðßþc b¡n có 6 phát ðÕn. Ai b¡n quá s¯ này phäi b°i
thß¶ng. Còn súng ðÕi bác cüa ta ðã n± r¤t ch§m lÕi hay hß höng. Trái lÕi, lúc
này súng ðÕi bác cüa ngß¶i Tây Phß½ng r¤t là lþi hÕi, súng trß¶ng nÕp h§u,

các ðÕn cüa ta chï là trò trë. Tình trÕng quân sñ hèn kém, chính tr¸ hü bÕi nhß
thª là tñ mình rß¾c l¤y sñ bÕi vong r°i còn kêu ca vào ðâu næa.

4- Nhæng vø phiªn ðµng trong nß¾c
Vua Dñc Tông lên ngôi ðßþc ba nåm (1850) ðã cØ nhæng danh th¥n làm
Kinh Lßþc ÐÕi SÑ ð¬ ði khám xét công vi®c quân dân · các khu vñc trong
nß¾c. Tï dø: Nguy-n Tri Phß½ng phø trách xÑ Nam KÏ, Phan Thanh Giän coi
ba tïnh mi«n Nam Trung Vi®t, Nguy-n Ðång Giai ki¬m soát ba tïnh phía B¡c
mi«n Trung. Nhßng t× nåm Tân Hþi tr· ði (1851) gi£c dã n±i lên · nhi«u n½i,
nh¤t là · B¡c KÏ. Ta th¤y rõ r®t lòng dân · ðây còn tß· ng nh¾ ðªn nhà Lê
nên ðã d¤y ðµng ð¬ phá chánh quy«n nhà Nguy-n. Có vài vø loÕn mà ngß¶i
c¥m ð¥u xßng mình thuµc dòng dõi nhà Lê, ðã lôi cu¯n ðßþc khá nhi«u nhân
dân. Ngoài ngß¶i trong nß¾c phá tr§t tñ an ninh, lÕi còn gi£c Tàu tràn sang.
B÷n này thuµc dß ðäng Thái Bình Thiên Qu¯c do H°ng Tú Toàn t± chÑc
ch¯ng lÕi nhà Thanh b¸ bÕi chÕy qua nß¾c ta. Chúng cß¾p phá các vùng
thßþng du khiªn quan quân ta phäi ði ðánh d©p v¤t vä. Ðã thª dân còn phäi
ch¸u nhi«u thiên tai nhß løt lµi, vÞ ðß¶ng liên miên. Ðê Vån Giang thuµc tïnh
Hßng Yên vÞ luôn 18 nåm thì mi«n Nam Trung Châu là n½i ðông dân nh¤t
sao khöi ðßþc r¯i loÕn. Ðây cûng là mµt trong nhi«u nguyên nhân phát sinh
ra nhæng vø phiªn ðµng cüa ð°ng bào B¡c KÏ, nªu không có møc ðích chính
tr¸.
Cûng trong nåm này có gi£c Tam Ðß¶ng do ba lãnh tø: Quäng Nghîa
Ðß¶ng, Løc Th¡ng Ðß¶ng, ÐÑc Th¡ng Ðß¶ng hoành hành tÕi Thái Nguyên
ðßþc quan Kinh Lßþc Nguy-n Ðång Giai ðªn phü dø nên ð¤t B¡c ðßþc yên
±n mµt th¶i. Ðªn nåm Giáp D¥n (1854) Nguy-n Ðång Giai m¤t, B¡c KÏ lÕi
m¤t an ninh, tr§t tñ nhß cû.
B¤y gi¶ · S½n Tây có mµt ngß¶i tôn phò Lê Duy Cñ là con cháu nhà Lê
lên làm minh chü. CÕnh Cñ có Cao Bá Quát làm qu¯c sß. Quát sinh · làng
Phú Thøy, huy®n Gia Lâm, tïnh B¡c Ninh. Ð± cØ nhân, giæ chÑc giáo thø phü
Qu¯c Oai tïnh S½n Tây. Ông này là mµt trí thÑc thông minh b§c nh¤t ð¶i b¤y
gi¶ nên ðã ðßþc tôn là "th¥n Siêu, thánh Quát" và ðã có th½ ca ngþi tài cüa
ông:
Vån nhß Siêu, Quát vô ti«n T¤n
Thi ðáo Tùng, Tuy th¤t th¸nh Ðß¶ng115
Con ngß¶i có tài này chÆng may có tính kiêu ngông nên b¸ quan lÕi ðß½ng
th¶i ghen ghét, vì v§y không bß¾c cao ðßþc trên thang danh v÷ng. LÕi næa,
Tùng, Tuy ðây là Tùng Thi®n Vß½ng và Tuy Lý Vß½ng, cä hai ð«u là chú vua Dñc Tông
và n±i tiªng th½ hay vån giöi.
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ông th¤y vua quan thu· ðó hü bÕi nên có ý b¤t mãn, do ðó mà tay kiªm tính
xây dñng lÕi th¶i thª.
Tháng ChÕp nåm ¤y phó lãnh binh S½n Tây là Lê Thu§n dánh b¡t ðßþc
Cao Bá Quát r°i ðem v« chém tÕi làng. Vø kh· i nghîa cüa Lê Duy Cñ bùng ra
cu¯i nåm ¤y mà vào khoäng tháng 5 thì có châu ch¤u phá hoÕi mùa màng dæ
dµi nên ngß¶i ta g÷i vø loÕn này là gi£c châu ch¤u. Ông Quát chªt r°i, b÷n
Lê Duy Cñ còn hoÕt ðµng thêm ðßþc vài nåm næa. Vø Cao Bá Quát không
th¬ g÷i là mµt ðám gi£c t¥m thß¶ng vì là mµt ðäng cách mÕng có chü trß½ng
l§t ð± chính quy«n nhà Nguy-n b· i nó không cß¾p cüa giªt ngß¶i nhß
nhæng vø loÕn khác.
Kª tiªp "gi£c châu ch¤u" là vø Lê Duy Minh do tên TÕ Vån Phøng mÕo
xßng dòng dõi h÷ Lê cùng v¾i ngß¶i ðÕo trß· ng (trùm ðÕo Thiên Chúa) tên là
Trß¶ng d¤y ðµng · mi«n Quäng Yên vào tháng ChÕp nåm Tân D§u (1861).
Phøng ðã làm lính mµ cho liên quân Pháp - Tây Ban Nha khi trung tß¾ng
Charner ra ðánh Quäng Nam.
Lúc này tÕi B¡c Ninh có cai t±ng Nguy-n Vån Th¸nh tÑc cai t±ng Vàng ðã
xß¾ng nghîa và n±i danh mµt th¶i · kh¡p xÑ B¡c. Th¸nh l§p tên U¦n cûng
xßng là con cháu nhà Lê lên làm minh chü kªt liên v¾i Phøng ðánh phü LÕng
Giang, huy®n Yên Dûng và B¡c Ninh nhi«u phen r¤t nguy ng§p. Ð¬ tr× b÷n
Phøng và Th¸nh không nhæng quan quân tÕi ð¸a phß½ng mà còn cä quân
Kinh, quân Thanh Ngh® ra ti-u tr× dß¾i quy«n chï huy cüa các ðÕi th¥n nhß
hình bµ thßþng thß Trß½ng Qu¯c Døng làm Häi An t±ng ð¯c, S½n-HßngTuyên t±ng ð¯c Nguy-n Bá Nghi, tham tán quân vø Ðào Trí v.v...
Vø loÕn này cûng có tính cách chính tr¸ và kéo dài ðßþc 4 nåm (18611865). Sau ðó có cä Nguy-n Tri Phß½ng làm Tây B¡c t±ng th¯ng quân vø ðÕi
th¥n ra tiªp sÑc. B¤y gi¶ lÕi có nhi«u ðäng gi£c khác hoÕt ðµng · Tuyên
Quang, Thái Nguyên, Cao B¢ng v×a là ngß¶i Tàu v×a là ngß¶i Th±. Ðã có l¥n
Phøng cho ngß¶i vào Nam KÏ ði«u ðình v¾i thiªu tß¾ng Bonnard ðem quân
ra giúp, hÑa nªu thành công s¨ ð¬ cho Pháp bäo hµ, nhßng không xong vì lúc
này Pháp còn lo cüng c¯ xÑ này và ðang c¥n tÕm th¶i có sñ hòa häo v¾i tri«u
ðình Huª. Sau b÷n Phøng chiªm mi«n duyên häi ð¬ ti®n vi®c tiªn thoái.
Cu¯i nåm Quí Hþi (1863), Phøng ðã t± chÑc ðßþc ðÕo thüy quân g°m 500
chiªc thuy«n · ngoài ðäo Cát Bà và Ð° S½n, tính ðánh vào Huª, chÆng may
b¸ bão; nhßng thª lñc cüa gi£c ðªn nåm „t SØu (1865) vçn còn l¾n. Ð¯c binh
Ông Ích Khiêm ðßþc cØ sang thß½ng ngh¸ v¾i quân nhà Thanh · Khâm Châu
cùng t¤n công thành Häi Ninh là cån cÑ l÷t vào tay Phøng t× lâu. Phøng thua
to, theo ðß¶ng b¬ chÕy vào Quäng Bình, Quäng Tr¸, sau b¸ b¡t v« Huª tr¸ tµi.

Sau vi®c Phøng có ðám gi£c khách ðánh ðßþc tïnh Cao B¢ng. Quan kinh
lßþc Võ Tr÷ng Bình và tu¥n phü PhÕm Chi Hß½ng ðem quân lên LÕng S½n
ðánh d©p, ðªn tháng 9 nåm „t SØu m¾i yên.
Tính ra B¡c KÏ m¤t tr§t tñ luôn 15 nåm, tri«u ðình hao quân t±n tß¾ng khá
nhi«u và b· i mi«n B¡c quá r¯i loÕn nên tri«u ðình ðã phäi ký hòa ß¾c nåm
Nhâm Tu¤t (1862) ð¬ ðßþc ränh tay ð¯i phó v¾i loÕn quân k¬ trên.
Trong khi mi«n B¡c ðang có nhi«u cuµc r¯i ren thì ngay · nµi bµ cüa
hoàng gia cûng n±i lên vài c½n giông t¯ næa, ðó là vø âm mßu cß¾p ngôi cüa
H°ng Bäo và cuµc ðäo chính cüa ba anh em h÷ Ðoàn, con r¬ Tùng Thi®n
Vß½ng.

Vø H°ng Bäo:
Nhß trên ðã nói, An Phong Công H°ng Bäo là con cä nhßng là thÑ xu¤t
(con vþ thÑ) và kém phong ðµ nên không ðßþc lên ngôi. Vào nåm 1851, ông
sinh ý dùng bÕo lñc cüa ngoÕi qu¯c ð¬ ðoÕt lÕi ngai vàng.
Trong bÑc thß ð« ngày 23.2.1851 in trong Annales de la Propagation de
Foi, giám møc Pellerin có nói r¢ng ông hoàng th¤t thª này ðã ði«u ðình v¾i
nhæng ngß¶i công giáo · kinh thành ð¬ üng hµ mình, hÑa s¨ cho h÷ tñ do
hành ðÕo mµt cách ð¡c ý. Các giáo hæu höi ý kiªn giám møc, giám møc nói
r¢ng tôn giáo không tán thành vi®c tham gia chính tr¸ nhß vi®c tru¤t ngôi vua.
R°i cu¯i tháng Giêng nåm 1851, nhân ngày Tªt Nguyên Ðán, H°ng Bäo sØa
soÕn tr¯n sang Tân Gia Ba, tính qua c¥u vi®n ngß¶i Anh thì b¸ b¡t. Mµt hôm
ngß¶i ta th¤y xu¤t hi®n trên sông Hß½ng mµt chiªc tàu nhö, còn · ngoài cØa
b¬ lân c§n (ch¡c là cØa Thu§n An) có mµt chiªt tàu l¾n næa. Các nhà chÑc
trách ðã ðªn khám xét chiªc tàu nhö. Th¤y có khí gi¾i và các thÑ ðÕn dßþc
tích træ trong tàu làm ngß¶i ta phäi nghi r¢ng tàu này tính dùng vào vi®c ðem
H°ng Bäo thoát ra ngoÕi qu¯c. Nªu nhß vi®c này xäy ra dß¾i ð¶i Minh MÕng
thì H°ng Bäo ðã b¸ xØ tµi lång trì r°i, nhßng v¾i vua Tñ ÐÑc thì chï có sñ
canh ch×ng mà thôi. H°ng Bäo ð¸nh tñ tØ, may m¤y kë ð¥u t¾ ngån cän k¸p.
R°i ông m£c áo chª, ð¬ ð¥u bù, ôm ðÑa con sáu tu±i vào ðÕi nµi khóc lóc
thäm thiªt. Ông trình bày v¾i vua Tñ ÐÑc là ông không có ý tr¯n khöi hoàng
thành g÷i ngß¶i ngoÕi qu¯c v« gây loÕn mà ð¬ xa lánh n½i mà m÷i ngß¶i lìa
bö ông, khinh bï ông b· i lúc này ông nghèo khó. Gi¶ ông xin qua Pháp ð¬
s¯ng mµt cuµc ð¶i thß¶ng dân. Nhà vua tin l¶i r°i v² v« an üi ông, lÕi ban
cho ông 100 thoi bÕc và mµt nén vàng cùng bäo ông không c¥n phäi ði xa.
Kë nào có ý làm hÕi ông, vua s¨ tr×ng phÕt cho.
Tuy ðßþc sñ khoan h°ng ð£c bi®t nhß v§y mà H°ng Bäo vçn nuôi ý chí
cß¾p ngôi cüa em. Theo l¶i thß viªt nåm 1855, cûng cüa giám møc Pellerin,
An Phong Công lÕi h÷p v¾i mµt s¯ ngß¶i b¤t ð¡c chí, có nhi«u cu°ng v÷ng ð¬

tính ðÕi sñ phen næa. H÷ u¯ng máu ån th« r°i cho ngß¶i ra ngoÕi qu¯c liên
lÕc v¾i các ð°ng chí khác. Mµt ngß¶i ðã t× Tiêm La v«, qua Cao Miên mang
theo mµt nhà sß cûng là ðäng viên nhßng ð¯i ðãi không ðßþc tØ tª nên khi
hai ngß¶i v« t¾i nµi ð¸a Vi®t Nam, nhà sß li«n t¯ cáo âm mßu chính tr¸ cüa
b÷n H°ng Bäo. Các ðäng viên cüa H°ng Bäo b¸ b¡t li«n và b¸ tra t¤n, ðã khai
m÷i chi tiªt v« vø mßu loÕn k¬ cä chuy®n cái tàu ð§u · b¶ sông Hß½ng và
chiªc tàu · ngoài kh½i không rõ qu¯c t¸ch nào, tên có khá ðông ngß¶i Tiêm
La, Trung Qu¯c, Nam KÏ và cä ngß¶i Âu Châu næa. Ðoàn ngß¶i này ðþi mãi
không th¤y ai ðªn liên lÕc nên phäi chÕy ra kh½i. Vi®c này ðã làm náo ðµng
cä kinh thành nhß s¡p có gi£c. Các nhà c¥m quy«n phäi ra nghiêm l¸nh m¾i
tr¤n tînh ðßþc nhân tâm. Tri«u ðình ngh¸ án xØ H°ng Bäo vào tµi lång trì,
nhßng vua Tñ ÐÑc giäm xu¯ng án chung thân. H°ng Bäo ðã dùng chiªc väi
träi giß¶ng th¡t c± chªt cho khöi nhøc nhã. Con cháu phäi ð±i h÷ Nguy-n
sang h÷ Ðinh là h÷ m© và tài sän b¸ t¸ch thu hªt.
Thäm sØ huynh ð® tß½ng tàn cüa anh em vua Tñ ÐÑc ðªn ðây chßa là hªt.
Gi£c Chày Vôi: Nåm Bính D¥n (1886) là nåm sau (Tñ ÐÑc thÑ XIX), nhà
vua cho xây VÕn Niên C½, tÑc Khiêm Lång. Dân phu, binh sî phäi phøc d¸ch
nh÷c nh¢n, v¤t vä. Ðám ngß¶i này t¤t nhiên không khöi sñ oán h§n nhà vua.
— kinh b¤y gi¶ có ba anh em h÷ Ðoàn: Ðoàn Trung, Ðoàn Hæu Ái và Ðoàn
Tñ Trñc mu¯n n±i lên l§t ð± chính quy«n ðß½ng th¶i. H÷ khai thác ngay lòng
cåm h¶n cüa dân chúng, lþi døng h÷ làm công cø cho cuµc phän ngh¸ch. H÷
Ðoàn kªt liên ðßþc v¾i Trß½ng Tr÷ng Hòa, PhÕm Lß½ng l§p ra Ðông S½n Thi
TØu Hµi ð¬ che d§y hành vi chính tr¸ cüa mình. H÷ l¤y danh nghîa tôn phù
Ðinh ÐÕo là con ông hoàng H°ng Bäo (trên ðây ðã nói ðªn). Nhß v§y ta có
th¬ hi¬u r¢ng vi®c tru¤t ngôi cØu ngû cüa H°ng Bäo có l¨ ðã khiªn mµt ph¥n
nào nhân dân mi«n Trung b¤t mãn, b· i lòng dân thß¶ng không ßa chuy®n bö
trß· ng l§p ¤u ðã gây nên nhi«u biªn c¯ · các dòng vua h÷ chúa. Dß lu§n
cüa mµt vài ngß¶i tông th¤t h÷ Nguy-n cho r¢ng ðµng lñc trong cuµc phän
ngh¸ch này mµt ph¥n là do h÷ Ðoàn mu¯n mßu ð° phú quý, lÕi còn có sñ trä
thù cho H°ng bäo và gây thanh thª cho Tùng Thi®n Vß½ng là nhÕc phø cüa
h÷ Ðoàn (Tùng Thi®n Vß½ng là chú vua Tñ ÐÑc). H°ng Bäo xét ra lÕi là h÷c
trò và là bÕn thân cüa Tß½ng An Công, em ruµt Tùng Thi®n Vß½ng næa. Ý
kiªn này ðã ðßþc ông BØu Kª, tác giä bài "vi®c H°ng Bäo b¸ tru¤t" in trong
Nguy®t San ÐÕi H÷c s¯ 8 ra tháng 3.1959. Theo chúng tôi, h÷ Ðoàn thuµc
loÕi ngß¶i ngang tàng và b¤t mãn v¾i chª ðµ, v« phß½ng di®n này hay
phß½ng di®n khác mà n±i lên, nhæng ði«u mà ông BØu Kª nói ra có th¬ chï là
nguyên nhân phø mà thôi. R°i do uy tín cüa Tùng Thi®n Vß½ng, mµt s¯ võ
quan, binh sî và dân chúng ðã dñ vào cuµc phän ngh¸ch cüa anh em h÷
Ðoàn. Ta còn có th¬ nghî r¢ng chßa d- Tùng Thi®n Vß½ng ðã là ngß¶i ngoÕi
cuµc.

B÷n h÷ Ðoàn l¤y chùa Pháp Vân làm n½i tø h÷p và chª tÕo binh khí. Trong
thành h÷ liên lÕc ðßþc v¾i Tôn Th¤t Cúc giæ chÑc hæu quân ðÕi nµi làm vây
cánh, bên ngoài h÷ có ngß¶i · Khiêm Lång tuyên truy«n trong ðám quân, dân
kiªn thiªt n½i này qua hai câu:
VÕn Niên là vÕn niên nào?
Thành xây xß½ng lính, hào ðào máu dân
R°i ngày 8 tháng 9 nåm Bính D¥n, vào lúc canh ba nhóm phän ngh¸ch kéo
ðªn Khiêm Lång b¡t th¯ng chª Nguy-n Vån Xa và các quan chÑc phø trách
vi®c xây VÕn Niên C½. H÷ tuyên b¯ bãi bö công tác xây lång, hô hào dân
chúng v« kinh thành hÕ b® ðß½ng kim hoàng ðª và l§p Ðinh ÐÕo lên làm vua.
Ai trái l®nh s¨ xØ tØ ngay tÕi ch².
Ðßþc mµt s¯ ngß¶i tham dñ thêm nên ðoàn quân cüa Ðoàn Trßng lên t¾i
ch×ng mµt ngàn, h÷ mang gß½m, giáo, ðùi, g§y và cä chày giã vôi116 r°i do
cØa Nam h÷ kéo vào Ng÷ Môn cß¾p thêm khí gi¾i · các kho C¦m Y và Kim
Ngô. Tôn Th¤t Cúc có m£t · ðây li«n gia nh§p ðám phiªn loÕn. Th¤y ðµng,
phó v® úy Nguy-n Thanh và phó chï hy sÑ PhÕm Viªt Trang ðóng cØa ch¯ng
nhau v¾i gi£c. Lúc này nhà vua n¢m cách ch² quân phiªn loÕn ðang phá
phách chï mµt bÑc tß¶ng. Chß· ng v® H° Oai xông ra hång hái h½n cä, kêu
g÷i th¸ v® và binh sî hªt sÑc chiªn ð¤u. Hai bên xô xát, bên phän ngh¸ch yªu
thª bö chÕy d¥n. Ít gi¶ sau Ðoàn Trßng b¸ thß½ng và hai anh em ð«u b¸ b¡t.
Nhæng cánh quân khác kª tiªp ðÕo ti«n phong cûng b¸ tan rã khi nghe tin anh
em Ðoàn Trßng ðã lÞ vi®c.
Sñ th¤t bÕi cüa Ðông S½n Thi TØu Hµi không ngoài nguyên nhân là thiªu
sñ h§u thuçn sâu rµng trong dân chúng, t± chÑc quân lñc không ð¥y ðü, sñ
công phçn cüa nhóm quân dân tÕi Khiêm Lång chï nhß ng÷n lØa r½m chóng
b¯c mà chóng tàn, vì v§y vø phiªn ðµng chï n±i lên ðßþc mµt vài gi¶ r°i b¸
d©p tan ngay.
Sau vø ðÕi náo kinh thành này Ðinh ÐÕo b¸ xØ tØ cä nhà, và sØ cüa tri«u
Nguy-n117 chép r¢ng b÷n Ðoàn Trßng ðã "mßþn tiªng phò Ðinh ÐÕo", v§y thì
vua Tñ ÐÑc ðã làm ðúng vi®c cüa vua Minh MÕng là chï m¾i nghe Lê Vån
Khôi tung l¶i tuyên ngôn phò con hoàng tØ Cänh mà ðã giªt cä nhà ch¸ dâu
lçn cháu ruµt (b¤y gi¶ gia ðình ðông cung Cänh ðang · cä tÕi Huª trong khi
ðó vø loÕn tÕi Gia Ð¸nh). Ngày nay ngß¶i ta cho r¢ng cái án Ðinh ÐÕo hoàn
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Do ðó sau này vø loÕn này ðßþc g÷i là gi£c chày vôi.

SØ li®u dùng ð¬ viªt bài này trích · Qu¯c Tri«u Chánh Biên Toát Yªu, Khâm Ð¸nh Vi®t
SØ, Ti¬u SØ Tr¥n Tiªn Thành cüa Ðào Duy Anh, Tùng Thi®n Vß½ng cüa ¿ng Trình và Annalles
de la Propagation de la Foi cüa Hµi truy«n giáo ngß¶i ngoÕi qu¯c.
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toàn gi¯ng cái án Cao Bá NhÕ, nó chï có ý nghîa dß¾i mµt chª ðµ hà kh¡c
cüa ðám ngß¶i tàn bÕo mà thôi...
Cùng mµt nh¸p v¾i vø phän ngh¸ch · kinh thành, nhi«u vø loÕn khác cûng
n±i lên làm cho tri«u ðình cüa vua Tñ ÐÑc thêm r¯i. TÕi Quäng Ngãi gi£c Ðá
Vách qu¤y nhi-u dân chúng. Quan ti-u phü Nguy-n T¤n ðánh d©p mãi m¾i
yên. Ngoài B¡c gi£c Khách lÕi liên tiªp n±i lên, ðó là dß ðäng cüa H°ng Tú
Toàn (Thái Bình Thiên Qu¯c) th¤t bÕi · bên Tàu ðßþc Ngô Côn dçn sang
cß¾p phá các tïnh mi«n Thßþng du và Trung du. Tri«u ðình phäi nh¶ quân
Tàu sang d©p hµ, th¡ng ðßþc Ngô Côn · Th¤t Khê (nåm M§u Thìn 1868)
nhßng ðªn tháng 7 nåm ¤y các quan tham tán Nguy-n MÕi, phó ð« ð¯
Nguy-n Viªt Thành tØ tr§n, th¯ng ð¯c PhÕm Chi Hß½ng b¸ b¡t.
Thay thª cho các bÕi tß¾ng k¬ trên, Vû Tr÷ng Bình ra làm Hà Ninh t±ng
ð¯c hþp sÑc v¾i ð« ð¯c Quäng Tây là Phùng TØ Tài l¤y lÕi ðßþc Cao B¢ng
vào tháng 5 nåm KÛ TÜ (1869). Ngô Côn chÕy xu¯ng B¡c Ninh vào cu¯i nåm
Canh Ng÷ (1870), vây quân tri«u ðình · ðây r°i b¸ quan ti¬u phü Ông Ích
Khiêm b¡n chªt (theo l¶i dân chúng · Tuyên Quang thì Ngô Côn b¸ b¡t và xØ
chém · ðây).
Chü tß¾ng Ngô Côn tuy không còn næa nhßng các bµ tß¾ng là Hoàng
Sùng Anh (hi®u c¶ vàng), Lßu Vînh Phúc (hi®u c¶ ðen), Bân Vån Nh¸, Lß½ng
Vån Lþi (hi®u c¶ tr¡ng) vçn hoÕt ðµng · các vùng Tuyên Quang, Thái
Nguyên. Quan t±ng th¯ng quân vø B¡c KÏ là Ðoàn Th÷ lên hành binh · LÕng
S½n b¸ Tô TÑ nØa ðêm hãm thành b¡t ðßþc và giªt ði, còn Vû Tr÷ng Bình tr¯n
thoát. Trß¾c tình thª nghiêm tr÷ng này tri«u ðình vµi phái Hoàng Kª Viêm và
Tôn Th¤t Thuyªt ra cÑu vi®n. Qua tháng Tß nåm Tân Mùi (1871) hình bµ
thßþng thß Lê Tu¤n ðßþc phái thêm ra B¡c ð¬ tiªp Ñng.
Vào tháng 11 nåm ¤y tÕi Quäng Yên, gi£c Hoàng T« thông v¾i Tô TÑ và
gi£c Tàu Ô · ngoài b¬ tràn vào. Sau T« b¸ quan quân b¡n chªt · huy®n
Thanh Lâm, tïnh Häi Dß½ng. Riêng quân C¶ Vàng và C¶ Ðen là khó tr¸ h½n
cä. Sau nh¶ ch² chúng ðánh phá lçn nhau, quan ta dø ðßþc Lßu Vînh Phúc
cho giæ vi®c quän tr¸ tïnh Lào Kay, ðßþc thu thuª má ð¬ ch¯ng giæ v¾i ðäng
C¶ Vàng · Hà Giang. Tháng 7 nåm Nhâm Thân (1872) Nguy-n Tri Phß½ng
ðßþc cØ ra B¡c làm tuyên sát ð±ng sÑc ðÕi th¥n ð¬ chï huy vi®c ðánh d©p.
Ðªn tháng 8 nåm „t Hþi (1875) Hoàng Sùng Anh v« ðóng · làng Châu
Thßþng, phü Vînh Tß¶ng, tïnh Vînh Yên b¸ quan tán tß½ng quân vø b¡t ðßþc,
b¤y gi¶ m¾i hªt nÕn C¶ Vàng. Nhßng t× nåm này ðªn nåm Canh Thìn (1880)
còn nhi«u ðám gi£c khác n±i lên næa (gi£c Tr§n, gi£c Lý Dß½ng Tài). Quan
Tàu và ta lÕi hi®p nhau ðánh d©p, sau b¡t ðßþc loÕn tß¾ng h÷ Lý giäi v« Tàu.
Vì ð¤t B¡c loÕn liên miên, tri«u ðình ð£t ra chÑc Tînh Biên SÑ ð¬ bäo v® các
tïnh ðß¶ng ngßþc. Nguy-n Hæu Ðµ và Trß½ng Quang Ðän ðßþc làm Tînh

Biên phó sÑ ð¬ trông coi hai ðÕo LÕng Giang và Ðoan Hùng (thuµc Tuyên
Quang) dß¾i quy«n Tînh Biên sÑ Hoàng Kª Viêm.
Trong nhæng nåm cu¯i cùng này tri«u ðình lo nµi tr¸ ðã ðü m®t lÕi g£p
nhi«u sñ khó khån v¾i Pháp næa thì rõ r®t là quá b¤t lñc trß¾c sñ tiªn tri¬n
quá g¤p cüa tình thª.

Ph¥n 4 - Chß½ng 2
Pháp Ra M£t Xâm Chiªm Vi®t Nam
Quand un peuple, pour des raisons quelconques a mis le pied sur le
territoire d'un autre peuple, il n'a que trois partis à preder: exterminer le
peuple vaincu, réduire au servage honteux ou l'associer à ses destinées.
Paul Bert
Khi mµt dân tµc vì mµt l¨ nào ðó ðã ð£t chân lên lãnh th± cüa mµt dân tµc
khác thì chï có ba vi®c: Tiêu di®t kë bÕi, nô l® hóa h÷ mµt cách nhøc nhã,
ho£c ð°ng hóa h÷ theo mình.

- De Montigny ði công cán Á Châu
- Chiªn sñ t× Ðà NÇng vào Sài Gòn
- Ba tïnh mi«n Ðông Nam KÏ b¸ m¤t
- Pháp chiªm n¯t ba tïnh mi«n Tây

1- Nguyên nhân cüa vi®c Pháp xâm lång Vi®t Nam
T× ð¶i Tñ ÐÑc nß¾c Vi®t Nam ði d¥n t¾i ch² ngã ba cüa l¸ch sØ. Nß¾c Vi®t
Nam ðµc l§p t× thª kÖ thÑ X, sau ba thª kÖ nµi chiªn (1527) nguyên lñc qu¯c
gia b¸ hao mòn thì Tây Phß½ng v¾i mµt n«n vån minh m¾i, mµt ngu°n sinh
lñc d°i dào ðã tràn sang Á Châu làm ðäo lµn tình thª cüa h¥u kh¡p các qu¯c
gia. Vì kém hèn, cu¯i thª kÖ XIX chúng ta r½i vào vòng l® thuµc cüa ngß¶i da
tr¡ng. Nªu xét sñ tiªn tri¬n cüa phong trào thñc dân và ðª qu¯c cüa Tây
Phß½ng kh· i t× thª kÖ XV, cuµc chÕy ðua mãnh li®t ð¬ giành nhau th¸ trß¶ng
cùng ð¤t ðai t× thª kÖ sau liên miên và ráo riªt cho ðªn cu¯i thª kÖ XIX, vi®c
ðánh cß¾p l¤y ð¤t cüa ngß¶i Vi®t nhß thª là quá muµn. Ngoài ra, biªn c¯ có
änh hß· ng tai hÕi nh¤t cho Vi®t Nam là sñ th¤t bÕi chính tr¸ và quân sñ cüa
Trung Qu¯c vào cu¯i thª kÖ XIX sau tr§n chiªn tranh nha phiªn. L¥n l¥n nhà
Thanh ký các Nam Kinh Ði«u ¿¾c, Trung-MÛ, Trung-Pháp Ði«u ¿¾c ký ngày
3-7-1844, 23-10-1884. Mß¶i nåm sau næa Pháp m¾i cß½ng quyªt xâm chiªm
Vi®t Nam. Mµt m£t Pháp b¤y gi¶ ðã có hoàn cänh thu§n ti®n ð¬ xu¤t binh,
m£t khác Pháp cho r¢ng nªu quân ðµi Pháp không g¤p bß¾c vào Vi®t Nam,

có th¬ Anh s¨ ðªn Vi®t Nam trß¾c. Thêm vào ðó, mµt nguyên nhân næa là
chuy®n nß¾c Tàu v¯n là "thiên tri«u" ð¯i v¾i Vi®t Nam còn bÕi tr§n thì Vi®t
Nam nß¾c nhö dân thßa dÕi gì mà chÆng thôn tính. Nªu nhß trong khoäng
th¶i gian Pháp còn lúng túng v¾i nµi bµ cùng v¾i li®t cß¶ng, vua chúa Vi®t
Nam s¾m có mµt chính sách ð¯i ngoÕi khôn khéo, am hi¬u thu§t phú qu¯c
cß¶ng binh thì chúng ta ðâu phäi viªt nhæng trang qu¯c sØ b¢ng máu và nß¾c
m¡t vào hÕ bán thª kÖ XIX. Tiªng súng cüa trung tß¾ng Rigault de Gnouilly và
ðÕi tá Lapierre vào mùa thu nåm Ðinh V¸ (1847), tiªc thay, chßa ðü là mµt
cänh cáo cho cái tri«u ðình hôn ám cüa vua Thi®u Tr¸.

2- Ð£c phái viên Pháp De Montigny ðªn Vi®t Nam
De Montigny là lãnh sñ Pháp · Thßþng Häi, tháng 11-1855 ðßþc ð£c üy
t× Pháp sang Ðông Nam Á b¢ng ðü m÷i cách ð¬ thªt l§p các c½ s· chính tr¸
và thß½ng mÕi cho nß¾c Pháp. B¤y gi¶ Pháp nh¡m vào Tiêm La, Cao Miên và
Vi®t Nam. Dî nhiên Vi®t Nam ðßþc chú tr÷ng h½n cä.
Sau khi nhân danh hoàng ðª Nã Phá Luân ð® tam ký xong v¾i tri«u ðình
Tiêm La mµt hi®p ß¾c ch¤p thu§n cho Pháp ðßþc vào tñ do buôn bán, giäng
ðÕo, nghiên cÑu khoa h÷c, ð£t ðÕi di®n ngoÕi giao, mua các b¤t ðµng sän, De
Montigny qua Cao Miên vào tháng 10-1856. TÕi ðây sÑ giä Pháp cûng có mµt
công tác tß½ng tñ nhßng b¸ Tiêm ngån tr· b· i Tiêm vçn mu¯n giành ðµc
quy«n änh hß· ng chính tr¸ tÕi xÑ Chùa Tháp (còn nªu Tiêm ký g¤p v¾i Pháp
chï là kéo Pháp v« phe mình cho có uy thª ð¬ khöi b¸ Anh hiªp chª). B¸ ngß¶i
Tiêm ð¬ ý, qu¯c vß½ng Miên không dám ra m£t thân Pháp, r°i giám møc
Michel chï m¾i thu xªp ðßþc mµt bÑc thß, trong ðó vua N£c Ông Tôn gØi
Napoléon ð® tam xin Pháp che ch· nß¾c Mên. Tóm lÕi, v¾i Cao Mên, De
Montigny thâu lßþm ðßþc gì.
Cu¯i tháng 10 ông t¾i Tourane b¢ng tàu Le Marceau. Ðªn trß¾c tàu cüa
viên ð£c üy này là chiªc Catinat vào ngày 16-9-1856. Thuy«n trß· ng cüa tàu
Catinat là Le Lieur nói cho các quan Vi®t Nam · Tourane biªt có mµt bÑc thß
ð® lên nhà vua do ð£c üy cüa Pháp mang ðªn. Và chï vài ngày næa viên ð£c
üy s¨ có m£t · ðây. Quan ta tiªp thß và bäo Le Lieur ch¶ h°i âm. Nhßng bÑc
thß cüa De Montigny ðßþc m· ra coi r°i lÕi ðem trä lÕi trên bãi bi¬n. Le Lieur
li«n tuyên b¯ r¢ng vi®c quång bÑc thß cüa nß¾c Pháp trên bãi bi¬n là cä mµt
sñ nhøc mÕ, và nhß v§y Vi®t Nam ðã tuyên chiªn v¾i Pháp. M¤y ngày sau
viên thuy«n trß· ng này th¤y quân ðµi · các häi ð°n có ph¥n hoÕt ðµng khác
thß¶ng li«n cho ð± bµ 50 tên lính và b¡n vài phát ðÕi bác vào ð°n chính cüa
ta. Ðµi quân ð± bµ cüa Pháp hÕ ðßþc c±ng ð°n, quân ta bö chÕy và b¸ b¡t
khoäng 40 ngß¶i. Pháp hÕ ðßþc thành Ðà NÇng, thu ðßþc 45 kh¦u ðÕi bác và
mµt s¯ thu¯c súng r¤t l¾n. Hôm sau quan ta tr· lÕi ði«u ðình, Le Lieur bäo
phäi ðþi viên ð£c üy t¾i vì ông này m¾i ðü th¦m quy«n nói chuy®n v¾i nhà

c¥m quy«n Vi®t Nam. Nhßng De Montigny không lên Ðà NÇng mà ði thÆng
qua H°ng Kông. Ðªn ngày 23-1-1957 De Montigny m¾i tr· lÕi. Hai bên nói
chuy®n, De Montigny ðßa ra vi®c xin tñ do buôn bán, ð£t lãnh sñ · Huª, ð£t
mµt thß½ng ðiªm · Tourane và vi®c truy«n giáo. Tri«u ðình Huª ð«u t× ch¯i
hªt.
Cuµc thß½ng thuyªt th¤t bÕi. Trß¾c khi rút lui De Montigny ðã ð¬ lÕi cho
sÑ th¥n cüa vua Tñ ÐÑc mµt vån ki®n nói r¢ng ông ta s¨ phäi ð® trình v¾i
hoàng ðª nß¾c Pháp r¢ng vua Vi®t Nam ðã khß¾c t× ký kªt v¾i nß¾c Pháp
mµt hi®p ß¾c trên nhæng cån bän và hình thÑc ðã ðßþc các nß¾c vån minh
công nh§n, và nªu vua Vi®t Nam cÑ giªt ðÕo, cÑ ngßþc ðãi ngß¶i Pháp, nªu
nß¾c Pháp phäi tr×ng phÕt thì ðó là tÕi tri«u ðình Vi®t Nam.
Kªt quä cüa nhæng sñ lôi thôi trên ðây là các vi®c giªt ðÕo càng mÕnh,
càng gay g¡t h½n bao gi¶ hªt. Kh¡p trong nß¾c, ch² nào cûng có nhæng vø
giªt giáo dân, ð¯t nhà giáo dân và giáo ðß¶ng. Mµt giám møc Tây Ban Nha là
Diaz b¸ b¡t và b¸ chém vào ngày 20-7-1857 tÕi B¡c KÏ. Tin này bay v« Paris,
các n½i chính quy«n nhao nhao lên tiªng, ðòi phäi ðem quân lñc sang ð¯i
phó thÆng tay v¾i Vi®t Nam. Giám møc Pellerin và Huc ðßþc cØ qua Vi®t
Nam xét tình trÕng cüa vi®c truy«n giáo ð¬ v« tr¥n thu§t tï mï các vi®c xäy ra.
R°i ngày 4-11-1857 trung tß¾ng Rigault de Genouilly ðang coi cån cÑ häi
quân Pháp · Vi-n Ðông ðßþc l®nh m· ngay mµt cuµc th¸ uy mãnh li®t tÕi
các vùng duyên häi Vi®t Nam. Nhßng b¤y gi¶ nß¾c Pháp ðang ðánh nhau v¾i
nhà Thanh nên ngày 31-8 nåm sau t¤t cä hÕm ðµi Pháp g°m 14 chiªn thuy«n
và mµt tàu Tây Ban Nha m¾i kéo xu¯ng ðßþc b¶ bi¬n Vi®t Nam. Ngày 1-9
Pháp gØi t¯i h§u thß cho các nhà c¥m quy«n · Tourane, buµc phäi nµp hªt
cä ð°n äi và ð¸nh gi¶ cho quan Vi®t Nam trä l¶i. Quá th¶i hÕn, Pháp n±i
súng, Vi®t Nam ch¯ng lÕi, nhßng nØa gi¶ sau bên Vi®t Nam ng×ng b¡n. Chï
hai hôm cØa Ðông và cØa Tây thành Ðà NÇng b¸ Pháp uy hiªp n£ng n«, tri«u
ðình Huª cØ Ðào Trí và Tr¥n Ho¢ng là t±ng ð¯c Nam-Ngãi ra ch¯ng cñ. Hai
ông t¾i Ðà NÇng thì hai ð°n An Häi và T°n Häi ðã th¤t thü. Hæu quân Lê
Ðình Lý làm ðô th¯ng ra sau ð¬ tiªp Ñng cho quân Nam Ngãi v¾i mµt bµ ðµi
2000 ngß¶i. Quân cüa Lý xô xát k¸ch li®t v¾i quân Pháp · C¦m L®. Lý b¸ ðÕn
ðßþc m¤y hôm thì chªt. Trß¾c sÑc mÕnh cüa Pháp, tri«u ðình lÕi cØ luôn
Nguy-n Tri Phß½ng làm ðô th¯ng và Chu Phúc Minh làm ð« ð¯c hþp lÕi tång
cß¶ng cho lñc lßþng cüa Ðào Trí. R°i Nguy-n Tri Phß½ng l§p ð°n Liên Trì,
ð¡p lûy t× Häi Châu ðªn Phúc Ninh, c¯ ngån bß¾c tiªn cüa Pháp-Tây. Rigult
de Genouilly th¤y quân Vi®t · ðây d°i dào tinh th¥n chiªn ð¤u, lÕi có ngß¶i
cho tin 10000 quân Vi®t s¡p t× Huª kéo vào nên ng×ng lÕi. Và y cûng ng¥n
ngÕi mµt ph¥n næa vì không thuµc ðß¶ng giao thông t× Ðà NÇng ra Huª v«
m£t bµ. B¤y gi¶ là mùa Ðông, tiªn quân b¢ng häi ðÕo thì ngßþc gió, binh ðµi
lÕi b¸ d¸ch tä. Viên trung tß¾ng này còn th¤t v÷ng thêm · ch² không th¤y có
giáo dân n±i lên hß· ng Ñng nên ðã kÏ kèo giám møc Pellerin vì trß¾c ðây

giám møc ðã ðoan quyªt nhß v§y. Lúc này giám møc cûng theo quân ðµi và
có m£t trên chiªc tàu Némésis. Giám møc v×a x¤u h±, v×a tÑc gi§n nên bö v«
· nhà tu Pinang tÕi Mã Lai. Còn Rigault de Genouilly th¤y không th¬ vßþt ra
Huª ðßþc li«n chú møc v« Nam KÏ r°i cß½ng quyªt ð¬ ðÕi tá Toyon · lÕi Ðà
NÇng. Rigault de Genouilly ðã r¤t thñc tª: Nam KÏ là xÑ giàu, nhi«u thóc gÕo,
lÕi xa chü lñc quân cüa tri«u ðình Huª, ðánh d- và có nhi«u ngu°n lþi. Tháng
Giêng nåm KÖ Mùi (1859) lên quân nh± neo kéo và Nam KÏ. K¬ t× gi¶ phút
này ð¤t nß¾c Ð°ng Nai lâm vào khói lØa. Còn ngß¶i thay R. de Genouilly là
ðô ð¯c Page, ðªn Ðà NÇng vào 19-10-1859. Vào ngày 18 tháng sau Page cho
hai pháo thuy«n "Némésis" và "Phlégéton" ra kh½i l¥n theo b¶ bi¬n b¡n phá
hªt các häi ð°n cüa Vi®t Nam.Vi®t quân ch¯ng trä · ðây r¡t hång nhßng pháo
ðµi cüa Pháp-Tây · các chiªn hÕm b¡n lên ðã hüy di®t ðßþc m÷i c½ c¤u b¯
phòng cüa Vi®t Nam. Tuy th¡ng tr§n mà Liên quân vçn rút lui vào ngày 23-31860 ð¬ sang tång cß¶ng cho quân ðµi cüa häi quân trung tß¾ng Charner ði
ðánh Tàu (Lúc này liên quân Anh-Pháp ðang giao tranh v¾i quân nhà Thanh
tÕi Hoàng Häi).
Page sang Vi®t Nam v¾i hu¤n l®nh ký mµt hòa ß¾c v¾i tri«u ðình Huª, có
møc ðích xin bãi vi®c c¤m ðÕo, giªt ðÕo cùng ð£t ba lãnh sñ quán · ba häi
cäng tÕi Vi®t Nam và mµt ðÕi di®n ngoÕi giao bên nhà vua Tñ ÐÑc. H÷ không
ðòi b°i khoän chiªn tranh và nhßþng ð¤t chi hªt cûng nhß v¾i tri«u ðình Mãn
Thanh trß¾c ðây (1842-1847); và tri«u Mãn ðã nh§n các ði«u ki®n này. Tri«u
ðình Huª không tö ý kiªn nào v« v¤n ð« này, chï xin gØi ngß¶i sang ngoÕi
giao v¾i Pháp ðình mà thôi. Pháp cho r¢ng Vi®t Nam có ý kéo dài cuµc
thß½ng thuyªt ð¬ cho h÷ chán r°i h÷ phäi ði. Do ðó Page ðã ðoÕn tuy®t cuµc
giao thi®p và tiªn ðánh phía B¡c Tourane. Thiªu tá Dupré-Déroulède b¸ ðÕn
chªt trong tr§n này trên chiªc tàu Némésis.

3- Vi®t Nam m¤t ba tïnh mi«n Ðông
Ngày 2-2-1859 Rigault de Genouilly ðem 2000 quân vào t¤n công Nam
KÏ. Ngày 9-2 quân Pháp t¾i sông Ð°ng Nai và tàu l¾n cûng vào ðßþc bªn.
Mi«n Nam Vi®t khác hÆn mi«n Trung. Ðây là vùng ð°ng b¢ng, nhi«u sông
l¾n, sông con chÕy ngo¢n ngoèo ra bi¬n. Có nhæng chi lßu ån vào sông CØu
Long, lÕi có nhæng sông nhö n¯i vào sông Ð°ng Nai.
HÕm ðµi cüa Pháp b¡n tan các häi ð°n t× Vûng Tàu ðªn cØa C¥n Gi¶ luôn
trong hai ngày 10 và 11-2-1859, r°i ngßþc dòng sông mà tiªn vào Gài Gòn.
Các c½ c¤u phòng thü hai bên b¶ sông cüa Vi®t Nam ð«u b¸ phá hüy tan tành.
Ngày 15-2 h÷ t¾i Nhà Bè trß¾c phòng tuyªn phía Nam Sài Gòn và ngay chi«u
hôm ðó h÷ ðã hÕ ðßþc mµt ð°n binh cüa Vi®t Nam trong nhi«u ð°n binh
khác. Ngày 16-2 h÷ tiªn lên Tân Thu§n Ðông ð¬ vào sông Sài Gòn. Ngày 172 thiªu tá Jauréguberry, Dupré-Déroulède, ðÕi úy Lacour trên pháo thuy«n

Avalanche ði th¸ sát · tÕi phía B¡c thành Sài Gòn cách ð°n phía Nam 1800
thß¾c (thành này do Olvier dñng lên xßa kia và ðßþc xây lÕi vào nåm 1837,
mµt lûy bao b÷c bên ngoài dài t¾i 1475 thß¾c, trong có r×ng và vß¶n cây
xum xê, r§m rÕp, nhà cØa san sát t× mé b¶ sông cÕnh Gia Ð¸nh). Liên quân
Pháp-Tây ð± bµ ðánh m£t Ðông Nam thành này. Ngày 18-2 Pháp pháo kích
k¸ch li®t h½n. Quân Pháp vçn tiªn m£c d¥u quân Nam trong thành b¡n ra r¤t
dæ dµi. Các m£t khác do ðÕi tá Lanzarotte, trung tá Raybaud chï huy cûng gây
nên mµt tình thª kh¦n trß½ng cho quân Nam. Tr÷n ngày ð¥u, quân Pháp chßa
rõ lñc lßþng cüa Vi®t Nam nên v×a ðánh v×a nghe ngóng. Qua hôm sau, nh¶
sñ thám xét cüa Jaureguiberry và sñ chï dçn cüa giáo sî Lefèbvre, quân Pháp
ðã hi¬u rõ tình thª thành Gia Ð¸nh.
RÕng ngày 19-2 Pháp d¯c hªt lñc lßþng thüy bµ vào vi®c ðánh thành. Tàu
Phlégèton, Primauguel, El, Cano khÕc ðÕn ¥m ¥m, thành Gia Ð¸nh ð± d¥n
t×ng quãng. Quân Phá vßþt lûy, ném lñu ðÕn r°n b¡c thang nhäy vào thành.
T±ng ð¯c Võ Duy Ninh ðích thân chï huy trên thành, hò hét ba quân không
ng¾t.
R°i thành b¸ vÞ, Võ Duy Ninh tñ t§n. Liên quân Pháp-Tây vào thành l¤y
ðßþc 200 ðÕi bác, 85000 cân thu¯c súng, còn binh khí và thóc gÕo nhi«u vô
k¬, ð¯t hàng tháng chßa hªt.
Ðánh xong Gia Ð¸nh trung tß¾ng Rigault de Genouilly lÕi m· cuµc hòa
giäi nhßng tri«u ðình Huª có ý loanh quanh r°i De Genouilly tr· ra ðánh Ðà
NÇng phen næa trß¾c khi v« Pháp nghï. Xét ra, t× Ðà NÇng ðªn Gia Ð¸nh hai
phen Vi®t Pháp ðánh nhau và hai phen bàn vi®c giäi hòa nhßng tri«u ðình
Huª ðã bö m¤t c½ hµi.
R°i giæa Trung Qu¯c và Pháp lÕi tái chiªn. Page ðßþc l®nh bö Tourane hþp
v¾i thüy sß ðô ð¯c Charner ð¬ qua Tàu chï ð¬ mµt s¯ quân ðü giæ các ð¸a
ði¬m ðã chiªm ðóng ðßþc · Sài Gòn (700 quân Pháp và vài tråm quân Tây
Ban Nha ð£t dß¾i quy«n cüa häi quân ðÕi úy d'Ariès và ðÕi tá Palanca).
T× tháng 3-1860 ðªn tháng 2-1861 nhóm quân nhö này b¸ 12.000 quân
Nam bao vây. Tß¾ng chï huy cüa Vi®t Nam b¤y gi¶ là kinh lßþc sÑ Nguy-n
Tri Phß½ng. Lúc này Liên quân giæ mµt chiªn tuyªn t× Sài Gòn vào Chþ L¾n
và 4 ð°n giæa hai th¸ tr¤n này. Ðó là ð°n Cây Mai, Tân Ki¬ng, O Ma và chùa
Berber. Ð°n phía Nam cüa h÷ chï có 200 lính mà thôi. Ðây là mµt chiªn
tuyªn ðß¶ng vòng ð¬ liên lÕc v¾i các cån cÑ, v§y mà bên liên quân c¥m cñ
su¯t ðßþc mµt nåm.
Trong ðêm 3, rÕng này 4 tháng 7-1860 quân Nam t¤n công ° Õt vào ð°n
Tân Ki¬ng nhßng th¤t bÕi và b¸ ð¦y lui.
Ngày 24-10-1860 Trung Qu¯c và Pháp ký hi®p ß¾c bãi binh thì toàn th¬
bµ ðµi cüa Pháp · Tàu lÕi tr· v« Nam Vi®t (70 chiªn hÕm v×a ð¬ chuyên

ch· v×a ð¬ chiªn ð¤u, 3500 lính, 17 ðµi thüy quân løc chiªn, hai ti¬u ðoàn
bµ binh, 4 læ ðoàn lính Tàu mµ · Quäng Ðông và Tourane, 12 ðÕi ðµi thüy
quân tr÷ng pháo v.v...).
Ngày 24-1-1861 h÷ lên ðß¶ng và ngày 7-2 ðªn Sài Gòn. Sau m¤y ngày
nghï ng½i và ð¬ chïnh ð¯n lÕi hàng ngû, ðô ð¯c Charner cho ðánh chiªn
tuyªn KÏ Hòa: Løc quân ðánh thành phá lûy, thüy quân thì do sông cái, sông
con ch£n ðß¶ng rút lui cüa quân Nam không cho tháo v« Biên Hòa.
Cuµc xô xát cüa hai quân r¤t là k¸ch li®t. Pháp m¤t 300 quân nhßng ta bÕi,
phäi rút ra ngoài các vùng ð°ng ruµng. H÷ tung ra mµt ðÕo quân lßu ðµng
ðu±i quân ta t¾i Träng Bàng. Pháo thuy«n La Dragonne cüa h÷ tiªn vào Tây
Ninh. SØ gia Pháp P. Cultru cho r¢ng: "Nªu mu¯n, ch¡c ch¡n Liên quân b¤y
gi¶ có th¬ l¤y ðßþc cä løc tïnh Nam Vi®t thu· ¤y...".
Sau cuµc ðÕi th¡ng này, Charner cØ trung úy Lespès sang Cao Mên nói cho
vua xÑ Chùa Tháp hay r¢ng nß¾c Pháp ðã chiªm Nam KÏ làm thuµc ð¸a và
mu¯n có tình hòa häo v¾i vß½ng qu¯c Mên.
Vua Mên gØi mµt sÑ bµ sang chúc m×ng Liên quân th¡ng tr§n. Ðây là l¥n
ð¥u có cuµc ngoÕi giao giæa Pháp và Cao Mên.
R°i Charner xua quân tiªn dánh MÛ Tho. Quân Nam phøc kích Liên quân
· nhi«u n½i. Charner phäi cho ði nghiên cÑu các sông ngòi, t× ngày 1 ðªn 34-1861 thiªu tá Bourdais t¤n công MÛ Tho, phá ðßþc nhi«u ð°n äi nhßng r°i
viên tß¾ng này b¸ b¡n chªt trên pháo hÕm s¯ 18. ÐÕi úy Quilo lên thay và
ngày 12-4 ðªn ðßþc MÛ Tho.
Quân ta lúc này rút cä v« phía B¡c Biên Hòa. B¤y gi¶ Nguy-n Bá Nghi
ðßþc thay kinh lßþc sÑ Nguy-n Tri Phß½ng b¸ thß½ng tÕi ð°n KÏ Hòa (tÑc Chí
Hòa) phäi ra Phan Rí dßÞng b¸nh. Lúc MÛ Tho b¸ chiªm thì Nguy-n Bá Nghi
ðªn Biên Hòa v¾i sÑ mÕng tiªp tøc công cuµc ch¯ng Pháp. Th¤y quân mình
quá sút kém mà quân Pháp lÕi hùng dûng, có nhi«u tàu và súng ð°ng lþi hÕi
rõ r®t, Nghi li«n gØi thß xin giäi hòa v¾i ðô ð¯c Charner (không sách nào nói
rõ vi®c ngh¸ hòa này là do m®nh l®nh cüa ai). Charner nh§n l¶i và ðßa ra 12
ði«u ki®n (xem Nam Bµ Chiªn SØ, trang 93-94).
R°i t× vua ðªn tri«u th¥n, hªt thäy không tán thành yêu sách cüa Pháp. Dî
nhiên ðôi bên lÕi tiªp tøc ð¯i phó v¾i nhau b¢ng súng ðÕn.
Pháp li«n thiªt l§p các c½ quan hành chánh, bu±i ð¥u do nhæng ngß¶i
Pháp ðäm nhi®m, nhßng sau cûng phäi dùng ngß¶i Vi®t làm các chÑc phü,
huy®n.
Charner v« Pháp ngày 29-11-1861. Ðô ð¯c Bonard kª tiªp vi®c chinh phøc
và cai tr¸ các vùng chiªm ðóng. Vào khoäng ð¥u nåm 1852. Pháp hoàng coi
nhß ðã hoàn thành vi®c chiªm Nam Vi®t ð¬ làm ð¤t ðÑng · Vi-n Ðông. T×

giai ðoÕn này tr· ði h÷ b¡t tay vào vi®c m· mang thß½ng mÕi, nông nghi®p
và kÛ ngh® · ðây.
Có vài ði«u ðáng chú ý: Trß¾c con m¡t ngß¶i Pháp, nß¾c Vi®t b¤y gi¶ có
mµt t± chÑc xã hµi r¤t dân chü. Các hß½ng chÑc b¥u ra các chÑc quy«n · th¸
tr¤n (!), công chÑc và quan lÕi chï thuµc nhà vua mà thôi, nghîa là không ch¸u
thuµc quy«n cüa quý tµc nhß · Âu Châu.
Nß¾c ta cûng không có giai c¤p. Quan ta chï biªt có nhà vua. H÷ không
theo Pháp nên Pháp không lôi cu¯n ðßþc h÷. T¤t nhiên Pháp chï còn nß¾c v½
b§y bÕ nhæng ph¥n tØ lßu manh, vong bän ra làm tay sai cho mình mà thôi.
R°i Pháp phäi phàn nàn r¢ng b÷n này chÆng làm n±i vi®c gì ðáng k¬ vì h÷
không có uy tín lÕi d¯t nát.

4- Phän Ñng cüa tri«u ðình Huª
T× tháng 6-1861 ðªn cu¯i nåm này, chiªn tranh lan rµng t× Gò Công, C¥n
Giuµc, Thü D¥u Mµt, Tây Ninh và Träng Bàng. Vua Tñ ÐÑc thông cáo cho
nhân dân biªt r¢ng tri«u ðình s¨ thß· ng ti«n bÕc, ph¦m tß¾c cho ai giªt ðßþc
gi£c Pháp.
Bonard tung ra ba ðÕo quân ðánh Biên Hòa (tháng ChÕp 1861 - tháng 11862) r°i Biên Hòa và Bà R¸a b¸ th¤t thü. Chiªm ðªn ðâu Pháp ð£t ngß¶i cai
tr¸ ðªn ð¤y, thâu thuª má (30-1-1862), ð£t ðß¶ng giây thép t× Sài Gòn qua
Chþ L¾n, Biên Hòa, Bà R¸a và Vûng Tàu, l§p nhà thß½ng, nhà in, nhà th¶, phü
th¯ng ð¯c. Vi®c kiªn trúc các c½ s· b¤y gi¶ r¤t là s½ sài. Pháp mµ ngß¶i Nam
ta vào các bµ ðµi trú phòng (lính kh¯ xanh) ð¬ ðóng giæ Gò Công, Gò Giao,
Cái Bè v.v...
Trong lúc này ông Quän Ð¸nh phát ðµng phong trào kháng Pháp, l¤y Gò
Công làm t±ng hành dinh. Kháng chiªn quân ðßþc nhân dân üng hµ r¤t
mÕnh, và mµt s¯ quan ngß¶i Vi®t · Vînh Long cûng dñ vào vi®c kháng chiªn
nên ngày 20-3-1862 Bonard phäi ðem 1000 lính và 11 chiªc tàu chiªn xu¯ng
ðánh mi«n này. Ngày 22 cuµc xung ðµt di-n ra. Vînh Long b¸ chiªm vào bu±i
t¯i và ngày 23 Bonard vào thành.
Tháng 4 có cuµc giao tranh · MÛ Tho. Liên quân cûng l¤y ðßþc tïnh này
d- dàng. Nhßng Liên quân ðang hoÕt ðµng tÕi Vînh Long, MÛ Tho thì · Chþ
L¾n h÷ b¸ quân kháng chiªn ð¯t phá và có vø ngß¶i Tàu giúp vi®c · câu lÕc
bµ häi quân bö thu¯c ðµc vào thÑc ån cüa các tß¾ng tá Pháp. C½ ð° dß¶ng
nhß khó khån, lúng túng thì tri«u ðình Huª yêu c¥u thiªu tá Simon ðang tu¥n
hành d÷c theo Ðông Häi tháng 5 nåm ¤y, báo v« súy phü Sài Gòn r¢ng Huª
mu¯n m· cuµc ði«u ðình.

Bonard cho Simon tr· ra Tourane g£p ðÕi di®n Nam tri«u ð¬ ðßa ði«u ki®n
ngh¸ hòa, h©n 3 ngày phäi ði«u ðình xong và nµp trß¾c 10 vÕn quan ti«n
(1000 000 quan b¤y gi¶).
Ngày thÑ ba, chiªc Häi B¢ng có 40 chiªc thuy«n nhö tháp tùng ði theo tàu
Forbin cüa Pháp vào Sài Gòn ðßa sÑ bµ do Phan Thanh Giän và quan Binh
Bµ Th¸ Lang Lâm ÐÑc Hi®p c¥m ð¥u. Tàu cüa ta có 23 kh¦u ðÕi bác c·
thß¶ng ðã han rï, quân lính ån m£c rách rß¾i, lôi thôi ðã làm trò cß¶i cho lính
Pháp. Nhßng ngß¶i Pháp ðã phäi khâm phø ông Phan Thanh Giän v« sñ
thông minh và cØ chï chæng chÕc.
Ngày 5-6-1862 hi®p ß¾c thành hình. Ðôi bên cùng thöa thu§n các ði«u
khoän dß¾i ðây:
1) Tri«u ðình Vi®t Nam nhß¶ng ba tïnh mi«n Ðông cho Pháp (Gia Ð¸nh,
Biên Hòa và Ð¸nh Tß¶ng).
2) Tri«u ðình Vi®t Nam ch¸u khoän b°i thß¶ng chiªn tranh cho Pháp-Tây là
4 tri®u quan, phäi trä hªt trong vòng 10 nåm.
3) Pháp-Tây trä lÕi cho tri«u ðình Vi®t Nam tïnh Vînh Long khi nào tr§t tñ ·
ðây ðßþc vãn h°i.
SØ gia Cultru ðÕt câu höi · ðây: TÕi sao Vi®t Nam lÕi ch¸u nhß¶ng tïnh Gia
Ð¸nh cho Pháp? N½i này là sinh quán cüa m© vua Tñ ÐÑc và là kho thóc cüa
mi«n Trung.
R°i sØ gia này tñ trä l¶i: "Nam tri«u ðã không còn sÑc kháng chiªn næa.
LÕi thêm B¡c KÏ ðang r¯i loÕn do ðäng Lê Duy Phøng tñ xßng là con cháu
nhà Lê. Phøng ðã liên lÕc v¾i Bonard ð¬ xin cµng tác nhßng b¤y gi¶ Bonard
chßa nghî ðªn vi®c thôn tính mi«n B¡c, b· i Bonard cho r¢ng mi«n này s¨
dành cho Tây Ban Nha.
Xét ra nªu Pháp tiªp tay cho Lê Phøng, có th¬ mi«n B¡c cûng m¤t n¯t, do
ðó mà các nhà c¥m quy«n · Huª ðã vµi vã ký v¾i Sài Gòn cho xong, vì hòa
v¾i Sài Gòn m¾i có c½ cÑu vãn B¡c Hà, vä chång giæa hai kë ð¸ch, Pháp vçn
nguy hi¬m h½n".
Quä v§y, yên v¾i Pháp xong, vua Tñ ÐÑc li«n tung hªt quân lñc ra B¡c, b¡t
ðßþc Phøng và ðem ra lång trì (là tµi phân thây xé xác). Bàn cho kÛ thì vø
loÕn Lê Phøng ðã giúp cho Pháp r¤t nhi«u vì nó ðßa tri«u ðình Huª vào cái
thäm cänh nhà cháy hai ð¥u, nªu không, chßa d- gì có cuµc ngh¸ hòa mau l©
và có lþi cho Pháp nhß v§y. Nhßng t¾i nay ngß¶i ta ng¶ r¢ng biªt ðâu chÆng
có bàn tay sai bí m§t cüa Pháp trong các vø loÕn · xÑ B¡c.

5- Phong trào Nam KÏ kháng Pháp
Tri«u ðình Vi®t Nam hòa v¾i Pháp nhßng nhân dân Vi®t Nam không th¬
tán thành vi®c hòa giäi này. Ðó là ý kiªn ông Quän Ð¸nh (tÑc Trß½ng Ð¸nh),
ngß¶i ðã chiªm Gò Công và lôi cu¯n ð°ng bào Nam Vi®t vào cuµc bài Pháp,
trß¾c cûng nhß sau vi®c nhßþng ba tïnh mi«n Ðông.
Ông Quän Ð¸nh trß¾c ðây chï là mµt võ quan c¤p chánh quän, nhßng là
con ngß¶i có khí tiªt và có nhi«u nhi®t huyªt ð¯i v¾i th¶i cuµc b¤y gi¶. Sau
Hòa ¿¾c 5-6 ông tång cß¶ng quân sñ, xây ð°n lûy kiên c¯ h½n nên ðô ð¯c
Bonard phäi mang toàn lñc thüy bµ vây ð¬ ðánh l¤y Gò Công.
R°i ta v¾i Pháp lÕi ði«u ðình, nhßng hai bên có ch² b¤t ð°ng: Ta ðòi Pháp
trä lÕi ngay Vînh Long, nªu không Hòa ¿¾c 5-6 s¨ không th¬ duy®t y trong
mµt nåm. Bonard trä l¶i không có hÕn ð¸nh th¶i gian nào cä và Huª phäi b¡t
Quän Ð¸nh giäi giáp g¤p m¾i ðßþc trä lÕi Vînh Long. Pháp b¤y gi¶ v×a ðßþc
thêm vi®n quân · Thiên Tân v«, cuµc ngoÕi giao vì ðó ði d¥n ðªn ch² tan vÞ.
Nguyên do thÑ hai: Ngày 2-12-1862 Huª v×a nµp xong mµt s¯ ti«n v« b°i
khoän chiªn tranh cho Pháp thì hôm sau có l¶i yêu c¥u xét lÕi hòa ß¾c và xin
bãi bö vi®c nhßþng ba tïnh mi«n Ðông. Pháp ðòi nµi mµt tháng tri«u ðình
Huª phäi duy®t y hòa ß¾c.
Ngày 16-2 Vi®t-Pháp lÕi nói chuy®n b¢ng súng ðÕn. Sài Gòn, Biên Hòa lÕi
t½i b¶i trong khói lØa. Các ð°n binh cüa Pháp lÕi b¸ quân ta t¤n công. MÛ
Tho, Bà R¸a l¥n lßþt cûng xäy ra nhi«u cuµc xung ðµt.
Vào tháng hai nåm sau (1863) quân cüa ông Quän Ð¸nh b¸ bao vây ráo riªt
· Gò Công. Trong lúc này thì ðÕi úy Tricault, üy viên · bµ häi quân · Pháp
sang, mang theo chæ ký cüa Pháp Hoàng ðã duy®t y Hòa ¿¾c 5-6; ð°ng th¶i
thüy sß ðô ð¯c De la Grandière sang tÕm quy«n cho Bonard.
Bonard mu¯n cø th¬ hóa thành tích cüa mình, ðòi Huª phäi duy®t y ngay
Hòa ¿¾c 5-6 và d÷a nªu tri«u ðình do dñ s¨ gây loÕn · mi«n B¡c. L¶i håm
d÷a này có kªt quä.
R°i ngày 2-4-1863 Bonard kéo mµt phái bµ ngoÕi giao g°m cä ðÕi di®n
Pháp lçn Tây Ban Nha ra Huª. Ngày 5-4-1863 h÷ ðßþc tiªp ðón long tr÷ng ·
cØa Hàn. Nåm hôm sau sÑ bµ ra t¾i kinh ðô (ði b¢ng võng) và ngày 14-4 hai
bên Vi®t-Pháp làm l- trao ð±i vån ki®n.
Ngày 19 Bonard r¶i Huª v« Sài Gòn và ngày 30 tháng ¤y ông ta v« nghï ·
Pháp và chªt vào nåm 1867.
Nåm 1863 tri«u ðình Huª lÕi cØ Phan Thanh Giän, PhÕm Phú ThÑ, Nguy-n
Kh¡c Ð°ng v¾i mµt ðoàn tùy tùng 63 ngß¶i mang ðü gÕo nß¾c vào Sài Gòn
ð¬ nh¶ tàu Pháp qua Paris.

Phái ðoàn này ði t× ngày 4-6 và t¾i Âu Châu vào tháng 9-1863. P. Cultru
nói r¢ng: "H÷ ðªn ð¤t Pháp v×a ðúng lúc Pháp ðình b¡t ð¥u chán v¾i các
cuµc vi-n chinh. Dß lu§n Pháp cho r¢ng các cuµc vi-n chinh chï làm hao t±n
ti«n tài và sinh mÕng. Tuy v§y vçn có mµt s¯ nhân v§t chü trß½ng l¤y ð¤t Nam
Vi®t làm th¸ trß¶ng và thuµc ð¸a. Báo chí Pháp cûng bàn tán xôn xao v« vø
phái ðoàn Vi®t qua ði«u ðình ð¬ chuµc lÕi ba tïnh mi«n Ðông.
Sau mµt tháng có m£t trên ð¤t Pháp, phái ðoàn m¾i ðßþc sñ tiªp kiªn
chính thÑc. Trong d¸p này, Pháp Hoàng ðã nói mµt câu r¤t dõng dÕc: "Nß¾c
Pháp r¤t khoan h°ng v¾i m÷i qu¯c gia và sÇn sàng bäo v® các dân tµc hèn
yªu nhßng r¤t nghiêm kh¡c v¾i nhæng ai ngån tr· bß¾c ði cüa nß¾c Pháp".
Nhßng viên thông ngôn là ông Aubaret vì không thÕo tiªng Vi®t Nam ðã d¸ch
ra "phäi biªt sþ nß¾c Pháp". R°i ngß¶i ta cho phái ðoàn hay Pháp ðình s¨ trä
l¶i tri«u ðình Huª trong vòng mµt nåm. Tóm lÕi vi®c sØa ð±i Hòa ¿¾c 1862
có th¬ nói là vçn loanh quanh, chßa ngã ngû b« nào.
Phái ðoàn Phan Thanh Giän v« nß¾c r°i, chính gi¾i Pháp bàn chï nên giæ
l¤y Sài Gòn, Chþ L¾n và Vûng Tàu cùng mµt giäi ð¤t h©p theo d÷c sông Ð°ng
Nai v¾i sñ bäo hµ sáu tïnh Nam KÏ, xét r¢ng vi®c trñc tr¸ · ðây s¨ g£p nhi«u
ði«u phi«n toái v« m÷i m£t. Aubaret là trung úy häi quân cüa thüy sß ðô ð¯c
Bonard, mµt nhân viên ðã dñ cuµc ðàm phán v« Hòa ¿¾c 5-6-1862 ðã viªt
nhi«u sách truy®n v« Nam Vi®t, ðßa ra nhi«u ý kiªn và ðã ðßþc chính gi¾i tán
thành. Do ðó m¾i có vi®c l§p mµt chª ðµ chiªm hæu thâu h©p. Vi®c này tuy
ðßþc ch¤p thu§n nhßng còn giæ bí m§t. R°i Aubaret ðßþc cØ làm lãnh sñ ·
V÷ng Các và s¨ là công sÑ Pháp · Huª ð¬ ð« ngh¸ v¾i vua Tñ ÐÑc các dñ
ð¸nh do ông ta tÕo tác nên.
Tháng ChÕp nåm 1863 ông Aubaret lên ðß¶ng. Khi ðô ð¯c De la Grandière
ðßþc biªt vi®c này, ông ta hªt sÑc phän ð¯i (trß¾c khi ðªn Nam vi®t De la
Grandière lÕi là ngß¶i không tán thành l§p thuµc ð¸a · Nam KÏ). Theo De la
Grandière, d¥u nß¾c Pháp thâu h©p phÕm vi chiªm ðóng · xÑ này thì vi®c
chi tiêu và sñ khó khån cûng s¨ không giäm ði ph¥n nào.
Chính gi¾i Pháp g°m nhi«u quan chÑc và quân nhân có ð¥u óc thñc dân
nhao nhao phän ð¯i dñ án sØa ð±i Hòa ¿¾c 1862 cüa Aubaret, cho r¢ng xÑ
này giàu có, dân chúng c¥n cù, thu¥n thøc, vi®c buôn bán r¤t phát ðÕt v.v...
Vi®c phän ð¯i này làm cho Pháp Hoàng xúc ðµng r°i ngß¶i ta gØi chï th¸ m¾i
cho Aubaret. Nåm 1864 ông này ðªn Sài Gòn. Gi¾i thñc dân ðã ðón tiªp ông
mµt cách lÕnh nhÕt. Tháng 5 ông t¾i Huª v¾i dñ thäo hòa ß¾c ðem theo. Ðôi
bên m· cuµc ðàm phán. Aubaret ký thu§n v« vi®c chuµc lÕi ba tïnh mi«n

Ðông vào ngày 15-7-1864118, nhßng hi®p ß¾c m¾i phäi trình v« Pháp ðình ð¬
l¤y sñ phê chu¦n cüa nhà vua.

6- Pháp chiªm n¯t ba tïnh mi«n Tây
Trong khi Pháp xâm chiªm Nam KÏ, th¤y Cao Mên cûng là mµt qu¯c gia
lÕc h§u, lÕi còn yªu hèn h½n Vi®t Nam v×a l¤y ngoÕi giao, chính tr¸ ð¬ ð£t
chª ðµ bäo hµ · xÑ Chùa Tháp. Pháp cûng m¤t khá nhi«u thì gi¶ v¾i xÑ này
vì nhæng vø lµn xµn trong nµi bµ hoàng gia và sñ l¤n áp cüa chính quy«n
Tiêm La. LÕi thêm cuµc d¤y quân cüa nhà cách mÕng Pu Cam Bo xu¤t thân ·
ch¯n thi«n môn nhßng không ðành lòng nhìn "BÕch h÷a" tràn qua nß¾c mình.
Nhßng cuµc qu§t kh· i cüa Pu Cam Bo chÆng ðßþc t± chÑc chu ðáo và có ðü
sÑc mÕnh nên nhà chiªn sî này nhi«u phen phäi th¤t bÕi, sau b¸ b÷n ð°ng bào
vong bän b¡t và giªt vào tháng 7-1857 ð¬ l¤y công v¾i Pháp.
T× giai ðoÕn này Pháp ðßþc ränh tay ð¬ nghî ðªn chuy®n chiªm ðoÕt n¯t
ba tïnh mi«n Tây cüa chúng ta. V« phía tri«u ðình Huª ðã th¤y rõ manh tâm
cüa ngß¶i da tr¡ng nói chung, cüa ngß¶i Pháp nói riêng trên kh¡p các lãnh
th± Á Châu. Sau khi m¤t ba tïnh mi«n Ðông li«n chu¦n b¸ quân sñ ð¬ ð¯i phó
v¾i ngß¶i Pháp, vì biªt r¢ng h÷ còn ði xa h½n næa. T±ng ð¯c Vînh Long
Trß½ng Vån Uy¬n có t¶ m§t trình ngß¶i Pháp có th¬ tiªn binh ðánh Vînh
Long, và tß½ng lai cüa An Giang, Hà Tiên r¤t là b¤p bênh. B¤y gi¶ là nåm
1866, tÑc là nåm Tñ ÐÑc 19, ðô ð¯c De la Grandière v×a · Pháp tr· qua,
li«n phái trung úy häi quân Paulin Vial ðªn Huª xin sØa lÕi Hòa ¿¾c 1862 và
chiªm lãnh n¯t ba tïnh mi«n Tây, l¤y c¾ là mi«n này r¯i loÕn và quan quân
cüa ta không giæ n±i tr§t tñ.
Tri«u ðình Huª yêu c¥u súy phü Sài Gòn ch¶ ðþi ðÕi di®n cüa mình vào
thß½ng lßþng. De la Grandière thu§n theo thì vài tu¥n sau cø Phan Thanh
Giän ðªn. Theo P. Cultru, tác giä Histoire de la Cochinchine francaise des
(origines à 1883) cø Phan chï nói ðªn chuy®n Pu Cam Bo ðang hoÕt ðµng ·
Hà Tiên không có dính líu ðªn các quan lÕi Vi®t Nam · Vînh Long nhß ð¬
kéo dài và khöi phäi giäi quyªt vi®c ba tïnh mi«n Tây và ði«u này s¨ làm cho
ngß¶i Pháp quên ði hay chán nän.
Tháng 2, vào ngày 14 nåm 1867 De la Grandière cho trung úy Monet de la
Marek ra Huª ðòi ti«n b°i thß¶ng chiªn tranh chßa ðßþc tri«u ðình ta thanh
toán ðúng kÏ h©n. Quan lÕi cüa ta t× ch¯i và tuyên b¯ rõ cä vi®c không ch¸u
nhßþng ba tïnh mi«n Tây.

Lúc này Cao Mên v×a ký hi®p ß¾c công nh§n chª ðµ bäo hµ cüa Pháp (11.8.1863) v×a
bí m§t ký v¾i Tiêm La ð¬ nhß¶ng hai tïnh Angkor và Battambang.
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Theo Nam Bµ Chiªn SØ trang 161 cüa Nguy-n Bäo Hóa, b¤y gi¶ tÕi Pháp
ðình Nã Phá Luân ð® tam th¤y trong các tri«u thân phái thì chü hòa, phái thì
chü chiªn, l¤y làm hoang mang v« v¤n ð« Vi®t Nam nên ð¥u nåm 1867 nhà
vua phái trung tß¾ng De Varannes sang Nam KÏ ði«u tra tình hình. R°i phái
ðoàn De Varannes v« Pháp, sau ðó có l®nh xâm lång ba tïnh thuµc vùng H§u
Giang cüa chúng ta.
Lúc này De la Grandière ðã sØa soÕn xong chiªn sñ mi«n Tây (s¡p ð£t l®nh
hành quân, vi®c b¯ phòng các v¸ trí hi®n hæu, tuy¬n mµ ngß¶i cho bµ máy
hành chính m¾i, l¤y lính bän xÑ ð¬ ðßa ðªn các vùng s¡p chiªm ðóng v.v...).
Ngày 17 và 18-6 quân Pháp lên ðß¶ng g°m 1.000 ngß¶i Âu Châu và 4.000
lính t§p. Ngày 20 De la Grandière có m£t trong tr§n ðánh Vînh Long119. HÕm
ðµi cüa Pháp g°m có các pháo thuy«n "Mitraille, Bourdais, Alom Frah,
Espignole, Glaive, Fanconneau, Hallebarde, Arc" và mµt ðoàn tàu v§n täi.
Nh¶ có sa mù cüa bu±i s¾m mai, ðoàn tàu chiªn cüa Pháp tiªn ðªn ð§u
trß¾c thành Vînh Long mà bên ta không hay chi hªt. R°i h÷ ð± bµ, binh sî
chîa súng vào thành. Quá bäy gi¶ sáng thành b¸ vây hoàn toàn, ta m¾i biªt!
Bµ tham mßu Pháp phái Legrand de la Liraye ðem mµt t¯i h§u thß vào
thành buµc quan ta phäi nhßþng Vînh Long, An Giang (Châu Ð¯c) và Hà
Tiên. Quá hai gi¶ sau Pháp s¨ công phá thành.
Cø Phan cùng án sát Võ Doãn Thanh hªt sÑc lúng túng, xin hµi kiªn v¾i De
la Grandière và xin khoan hÕn ð¬ höi ý kiªn tri«u ðình vì biªt r¢ng không th¬
ð¯i phó n±i b¢ng quân sñ v¾i Pháp.
Nhßng cuµc hµi kiªn vô kªt quä. Hai ngß¶i tr· ra v« thì thành ðã b¸ m¤t.
Hôm ¤y là ngày 20-6-1867. Giæa lúc tuy®t v÷ng này, v¸ kinh lßþc sÑ ba tïnh
mi«n Tây lÕi ðßþc tin báo: An Giang và Hà Tiên cûng v×a ð±i chü.
Cø Phan b¡t ð¥u tuy®t thñc. Cø khuyên các con ð×ng hþp tác v¾i Pháp và
mai táng mình · quê nhà là làng Bäo ThÕnh (Bªn Tre). Sau 7 ngày cø vçn
chßa chªt, phäi u¯ng thu¯c ðµc m¾i m¤t. Trß¾c khi ð£t chén vào môi, cø m£c
tri«u phøc day m£t v« phß½ng B¡c lÕy v÷ng 5 lÕy. Ngày tuçn tiªt cüa cø là
ngày 7-8-1867. Cø th÷ ðúng 71 tu±i. Vua Tñ ÐÑc hay tin, r¤t gi§n v« vi®c th¤t
thü mi«n Tây, li«n cho lµt hªt chÑc tß¾c cüa cø và ðøc bö tên cø · bia tiªn sî.

Khi ba tïnh mi«n Tây lâm vào khói lØa thì quân kháng chiªn cüa Trß½ng Ð¸nh, Nguy-n
Trung Trñc và Thü Khoa Huân ðã th¤t bÕi.
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7- Nhæng cuµc kháng Pháp · Nam KÏ
Giæa khi tình thª Nam KÏ nghiêng ngØa trß¾c nhæng cuµc xâm lång nhß
vû bäo cüa quân Pháp, m£c d¥u ði«u ki®n chiªn ð¤u r¤t eo h©p, hoàn cänh
h¥u nhß tuy®t v÷ng mß¶i ph¥n ðªn chín, Nam KÏ vçn hång hái tr±i d§y.
TÕi Biên Hòa, MÛ Tho, Tân An có Thái Vån Nhíp và ông Quän Sß kh· i
nghîa dß¾i kh¦u hi®u "Dân chúng tñ v®". TÕi Vînh Long, mµt s¯ quan lÕi
nhóm phong trào "C¥n Vß½ng", sau này có Phan Tôn và Phan Liêm là con cø
Phan Thanh Giän gia nh§p. TÕi Ba Ðµng, Trà Vinh có Nguy-n Xuân Phøng
ph¤t c¶ "Bình Tây sát tä"; r°i mµt th¶i trên kh¡p lãnh th± løc tïnh Nam KÏ,
cuµc cách mÕng phän Ðª tràn ng§p khiªn ngß¶i Pháp tuy binh hùng tß¾ng
mÕnh, vû khí lþi hÕi phäi xoay tr· cñc nh÷c vô cùng liên miên t¾i hai chøc
nåm ròng. Ðó là l¶i thú nh§n cüa Le Myre de Vilers, viên toàn quy«n dân
chính ð¥u tiên · Nam KÏ.
V« các anh hùng, nghîa sî ð¬ lÕi ngày nay nhæng thành tích oanh li®t trong
l¸ch sØ kháng Pháp mi«n Nam, chúng ta không th¬ quên ngoài ông Trß½ng
Ð¸nh, tÑc Quän Ð¸nh ðã nói ðªn, các ông Nguy-n Trung Trñc, Thü Khoa
Huân, Võ Duy Dß½ng, tÑc Thiên Hµ Dß½ng v.v... Hòa ¿¾c 5-6-1862 thành
hình thì nµ khí cüa ð°ng bào · ðây b¯c ngút tr¶i xanh, m£c ð¥u tri«u ðình ðã
ch¸u chính thÑc ch¤m dÑt chiªn tranh v¾i ð¸ch. Lòng ái qu¯c cüa nhân dân
ðã có phen làm lay chuy¬n cä ðám ngß¶i chü hòa · Huª. Do ðó có khi tri«u
ðình lµt chÑc cüa ông Trß½ng Ð¸nh và trái lÕi cûng có khi ng¥m giúp các
cuµc kh· i nghîa làm cho súy phü Sài Gòn bñc tÑc vô cùng.
Ông Nguy-n trung Trñc là chiªn sî cách mÕng ð°ng th¶i v¾i ông Trß½ng
Ð¸nh chï huy nhi«u tr§n du kích, phøc kích t× Tân An qua RÕch Giá. Mµt l¥n
giæa ban ngày, cùng 150 chiªn hæu ông bày mßu xông vào ð¯t chiªn thuy«n
Espérande do trung tß¾ng Parfait ði«u khi¬n vào ngày 11-2-1861 tÕi rÕch Vàm
Cö bên làng Nh§t Täo. Ð°ng bào mi«n Nam còn lßu võ công táo bÕo này
trong hai câu:
Höa h°ng Nh§t täo oanh thiên ð¸a
Kiªm bÕc Kiên Giang kh¤p quÖ th¥n
Trß¶ng chiªn ð¤u cüa ông ðã m· rµng sang cä Thü Th×a, Thuµc Nhiêu,
Bªn LÑc, Phß¾c Lý, Long Thành, Tân Uyên, liên lÕc cä v¾i quân tri«u, thanh
thª vang d§y khiªn Pháp phäi treo giäi ð¬ b¡t ông. T× nåm 1862 ðªn 1868
Pháp ráo riªt ðánh gò Công, Tây Ninh, Bà R¸a, ông yªu thª phäi lui v« Hòn
Chông, Kiên Giang r°i b¸ b¡t. Ông không ch¸u hàng nên b¸ tØ hình vào ngày
27-10 nåm ¤y
Ông Thü Khoa Huân lãnh ðÕo phong trào "Dân chúng tñ v®" · nhi«u mi«n
H§u giang nhß MÛ Tho, RÕch G¥m, Cai L§y. Nhi«u kë Vi®t gian ðã b¸ ông

thÆng tay tr×ng tr¸ trong nhæng công tác phøc vø ngoÕi nhân · các lãnh vñc
hành chính và quân sñ. Tháng 6-1863, thua tr§n · Thuµc Nhiêu (MÛ Tho),
ông chÕy qua Châu Ð¯c, ðã có khi tri«u ðình b¡t giam do chính sách b¤t nh¤t
cüa nhà vua và các ðÕi th¥n. Ông b¸ ðem nµp cho Pháp. Vào nåm 1864 ông
phäi ðày sang ðäo Reunion, sau ðßþc ân xá. Nåm 1875 Pháp hoàn toàn cuµc
xâm chiªm Nam KÏ, ông lÕi kh· i nghîa l¥n næa. Sau b¸ b¡t và b¸ hành hình ·
Cai L§y vào ngày 15-4 nåm „t Hþi (1875). Nhân sî Trung-Nam-B¡c có nhi«u
th½ chæ Hán ca ngþi chí khí cüa ông, trong ðó có bài d¸ch cüa tác giä khuyªt
danh nhß sau:
Ru±i dong vó ngña báo thù chung
Binh bÕi cho nên mÕng m¾i cùng
Tiªt nghîa vçn lßu vùng vû trø
H½n thua xá k¬ v¾i anh hùng
N±i xung m¤t vía quân H° L²
Quyªt thác không hàng rÕng núi sông
Th÷ thüy ngày rày pha máu ðö
Ðäo R°ng hiu h¡t ng÷n thu phong.
Ð°ng bào Nam KÏ ngày nay cûng thß¶ng nh¡c ðªn ông Võ Duy Dß½ng,
tÑc Lãnh Dß½ng là ngß¶i kh· i nghîa · Ð°ng Tháp Mß¶i. Th¤y ông giàu lòng
ái qu¯c, tri«u ðình phong cho ông chÑc lãnh binh vào ngày 22-7-1865. Ông
ðã có phen ðßþc mµt s¯ lính Tagals, tÑc lính Lê Dß½ng và mµt ngß¶i Pháp
tên là Linguet hâm mµ nghîa cØ cüa ông mà theo giúp. Ông t¤n công binh ðµi
cüa thüy sß ðô ð¯c Roze · Cái Bè, MÛ Trà (Sa Ðéc), MÛ Quý, ch÷c thüng
phòng tuyªn cüa Pháp do các tß¾ng Roubet, Paris de la Bollardière, Passebox
thiªt l§p. B÷n này phäi chia quân làm ba ðÕo ð± bµ vào Ð°ng Tháp ngày 164-1865. — ðây ông chï có 350 binh sî mà ðánh quân Pháp chªt cùng b¸
thß½ng r¤t nhi«u dß¾i nhæng tr§n mßa ðÕn. Sau ông b¸ b¸nh mà chªt, phong
trào "Dân chúng tñ v®" cûng m¶ theo bóng ngß¶i nghîa sî.
Ngoài nhæng v¸ anh hùng hæu danh k¬ trên còn biªt bao nhiêu anh hùng
vô danh mà l¸ch sØ ngày nay không tìm ra ðßþc d¤u vªt, chÑng tö r¢ng cho
t¾i sau này (1945), cuµc ðô hµ cüa Pháp tuy dài ðßþc trên 80 nåm, nhßng các
chính phü thñc dân ðã không hÆn ðßþc ån ngon ngü kÛ.

Ph¥n 4 - Chß½ng 3
Pháp Quân Ðánh B¡c KÏ
- Francis Garnier ra Hà Nµi
- Hòa ¿¾c nåm Giáp Tu¤t (1874)
- Thành Hà Nµi b¸ ðánh l¥n thÑ hai

1- Nguyên nhân vi®c Pháp ra B¡c
Løc tïnh Nam KÏ thôn tính xong, n«n hành chính ðã ðßþc s¡p ð£t ðâu vào
ð¤y, vi®c khai thác nông nghi®p · xÑ này b¡t ð¥u ðßþc tiªn tri¬n, Pháp li«n
ngó ra mi«n B¡c. Kª hoÕch cüa Pháp là l¯i "t¢m ån lá dâu" ch£t tay chân trß¾c
¡t cái ð¥u và cái thân phäi tê li®t. Nªu ðánh ngay Trung KÏ không khöi gây
mµt xúc ðµng l¾n cho toàn qu¯c.
Nåm 1886 Thiªu tß¾ng De La Grandière sai Trung tá Doudard De Lagrée
và ÐÕi úy Francis Granier cùng m¤y ngß¶i Pháp l¥n theo sông CØu Long ð¬
tìm ðß¶ng sang Tàu. Ngày 16-10-1866 h÷ ðã t¾i biên gi¾i Trung Qu¯c nhßng
tính riêng ðß¶ng ði trß¾c khi t¾i nµi ð¸a nß¾c Tàu ðã th¤y có nhi«u sñ khó
khån, phái ðoài thám hi¬m này quay ra nghiên cÑu tình trÕng con sông Nh¸
Hà, Francis Garnier ðã g£p mµt lái buôn Pháp là Jean Dupuis · trên ð¤u Tàu.
H÷ ð°ng ý v¾i nhau là ð¤t B¡c có con sông Nh¸ Hà r¤t ti®n lþi cho vi®c giao
thông v¾i Trung Qu¯c. Lúc này ðäng Thái Bình Thiên Qu¯c ðang hoành hành
· ðây. Jean Dupuis ðßþc chúa tïnh Vân Nam ð£t mua các ðÕi bác ð¬ ch¯ng
nhau v¾i quân ngh¸ch. Y có d¸p giao thi®p v¾i Lßu Vînh Phúc là tß¾ng C¶
Ðen · Lao Kay và th¤y xu¯ng Yên Báy có ðß¶ng thüy ra bi¬n d- dàng nên
quyªt ð¸nh dùng con sông H°ng Hà ð¬ ch· hàng ðªn Vân Nam, xét con sông
ThÕch Giang cüa Tàu có nhi«u gh«nh thác ch· các ð° n£ng vô cùng v¤t vä
khó khån. Jean Dupuis ðªn B¡c KÏ (Quäng Yên) vào ngày 9-11-1872 ði«u
ðình v¾i quan ta m· con sông này cho y ði lÕi buôn bán v¾i Trung Qu¯c. Y
xin ch¸u nµp thuª lßu thông và thß½ng chính. Trß¾c khi ra B¡c, Jean Dupuis
ðã ðßþc Súy Phü Sài Gòn thu§n giúp cho m÷i sñ d- dàng ð¬ giao thi®p v¾i
các quan cüa ta và s¨ bäo v® y ð¬ khöi b¸ nÕn gi£c cß¾p · ð¤t B¡c. Th¯ng
ð¯c Nam KÏ b¤y gi¶ là løc quân Thiªu tß¾ng D' Arhaud cho Trung tá häi
quân Sénès ðem tàu Bourayne ra B¡c KÏ lên Häi Dß½ng, Hà Nµi, B¡c Ninh
xem xét. Khâm sai Lê Tu¤n yêu c¥u Jean Dupuis ðþi tri«u ðình quyªt ð¸nh và

hÑa s¨ trä l¶i sau. Y ðþi không th¤y gì li«n bö lên Hà Nµi r°i thuê thuy«n ch·
hàng thÆng ði Vân Nam. B¤y gi¶ là cu¯i nåm Nhâm Thân (1872), ði v¾i Jean
Dupuis có mµi lái buôn næa là Millot. Jean Dupuis giao hàng cho quan Tàu
ðßþc m÷i sñ yên ±n r°i lÕi ðßþc mua mu¯i. Y v« ðªn Hà Nµi vào tháng tß
nåm Quý D§u (1873) ðem theo mµt b÷n lính C¶ Vàng ðang b¸ quan ta cåm
ghét. Millot tr· vào Sài Gòn làm báo cáo tình hình B¡c KÏ cho Súy Phü. Xin
nh¡n r¢ng B¡c KÏ b¤y gi¶ ðã là cä mµt v¤n ð« cho các nhà thñc dân Pháp nên
Súy Phü Sài Gòn theo dõi vi®c Jean Dupuis r¤t có lþi và con sông H°ng Hà r¤t
thu§n ti®n cho vi®c giao thß½ng v¾i Tàu, Ðô ð¯c Dupré gØi ngay gi¤y v« cho
Bµ Häi quân nói Jean Dupuis ðã hai l¥n ngßþc Vân Nam b¢ng con sông H°ng
hà cüa xÑ B¡c, con sông này là mµt l¯i m¾i r¤t t¯t ð¬ qua Tàu nhßng nªu xÑ
này l÷t vào tay mµt cß¶ng Qu¯c khác thì nß¾c Pháp khó lòng mà ð£t ðßþc
n«n th¯ng tr¸ cüa mình · Vi-n Ðông sau này. R°i Dupré xin dùng võ lñc ð¬
t¾i ðóng vùng ð°ng b¢ng sông Nh¸ (Nh¸ Hà tÑc là H°ng Hà), nªu g£p sñ khó
khån v¾i quan lÕi Vi®t Nam...
Lúc này Pháp biªt Vi®t Nam yªu nên m²i khi bàn ðªn vi®c gì, phe quân
nhân ð«u chü trß½ng dùng sÑc mÕnh, ðªn b÷n lái buôn cüa h÷ cûng mu¯n Ö
vào quân ðµi ð¬ l¤n áp ta. Do ðó Mu¯i là thÑ sän v§t c¤m bán sang Tàu theo
lu§t l® cüa tri«u ðình ta, Dupuis cûng b¤t ch¤p. Vi®c m· con sông H°ng Hà
lúc ðó cûng chßa có sñ ð¸nh ðoÕt, Dupuis tuyên b¯ tr¡ng trþn r¢ng quan Tàu
mua bán v¾i y thì y không c¥n phäi theo lu§t l® cüa nß¾c Nam, b· i nß¾c
Nam là chß h¥u cüa Tàu. Quan ta c¯ nhçn nÕi trß¾c sñ ß½ng ngÕnh cüa
Dupuis, phäi m¶i giám møc Puginier · Kê S· Lên can thi®p cho khöi có sñ
phi«n phÑc, vì tri«u ðình ta ðã có l®nh tránh sñ lôi thôi v¾i Pháp. Dçu sao
quan ta vçn phäi b¡t hai tên khách Quan Tá Ðình và Bành Lþi Ký do Dupuis
mang sang Vi®t Nam, vì b÷n này ch· Mu¯i và GÕo lên Vân Nam không có sñ
thöa thu§n cüa chính quy«n. Dupuis trä thù cho b¡t Quan huy®n Th÷ Xß½ng
và quan Phòng Thành Hà Nµi ðem xu¯ng giam dß¾i tàu. Tóm lÕi bên ta c¯
tránh sñ b¤t hòa, Dupuis c¯ tình gây sñ. Sau tri«u ðình sai quan Tham Trí Bµ
Binh là Phan Ðình Bình làm Khâm Phái ra thu xªp vi®c này. Ông Nguy-n Tri
Phß½ng li«n m¶i Dupuis ðªn nói chuy®n tÕi hµi Quán Quäng Ðông cho hay
r¢ng vi®c giao thi®p giæa nß¾c Pháp và Vi®t Nam ðã minh ð¸nh trong Hòa
¿¾c nåm Giáp Tu¤t (1862), vi®c ch· Mu¯i và GÕo ði Vân Nam là trái v¾i hòa
ß¾c và lu§t bän qu¯c. Dupuis không ch¸u, cãi r¢ng y chï biªt theo l®nh quan
Tàu là ðü, r°i ðÑng d§y ra v«. Sau tri«u ðình phäi giao cho sÑ ðoàn Nguy-n
Tång Doãn, Lê Tu¤n và Nguy-n Vån Tß¶ng có nhi®m vø vào Sài Gòn thß½ng
ngh¸ vi®c ba tïnh mi«n Tây, nhân th¬ yêu c¥u Súy Phü giäi quyªt vi®c Dupuis
cho yên. T× lâu Ðô Ð¯c Dupré chï mong có c½ hµi này, ông ta li«n ði®n v«
Ba Lê r¢ng: "Vi®c Jean Dupuis ðã thành công, c¥n chiªm B¡c Vi®t ð¬ m·
ðß¶ng thông thß½ng sang Tàu.... Không c¥n vi®n binh, xin cho tñ ti®n nªu
höng vi®c ch¸u l²i."

Dupré lÕi cho ÐÕi Úy Francis Garnier mang hai pháo thuy«n 170 thüy binh
và thüy quân løc chiªn ra Hà Nµi ghé qua Tourane vào ngày 15-10-1973, gØi
cho tri«u ðình Huª mµt bÑc thß trách cÑ v« vi®c dân công giáo b¸ ngßþc ðãi
· B¡c KÏ, ngö ý r¢ng Vi®t Nam không th¬ ðóng cØa sông H°ng Hà là con
ðß¶ng duy nh¤t ð¬ giao thß½ng v¾i các tïnh mi«n Hoa Nam và ÐÕi Uý
Francis Garnier phäi · lÕi Hà Nµi ð¬ giäi quyªt vø này cho xong...." Rõ r®t là
l¶i nói cüa kë cä và v« phía ngß¶i Pháp, quân dân ð«u hi¬u v×a ðây h÷ hþp
sÑc v¾i Anh b¡t nÕt ðßþc cä Tàu là thßþng qu¯c ð¯i v¾i Vi®t Nam thì h÷ còn
ngÕi gì vua tôi Vi®t Nam ta næa.

2- Pháp Quân Ðánh B¡c KÏ L¥n ThÑ Nh¤t
Trß¾c khi lên ðß¶ng ð¬ ra B¡c Francis Garnier viªt thß v« cho ngß¶i anh ·
bên Pháp nhß sau: "Súy Phü ðã cho tôi tùy th¶i Ñng biªn, vi®c gì häi quân
Thiªu tß¾ng cûng c§y · n½i tôi. V§y tôi s¨ vì nß¾c Pháp mà c¯ g¡ng phen
này..." Ngày 5-7-1873, Garnier ra t¾i Hà Nµi li«n ðßa ra hai bän tuyên cáo: 1)
hi®u tri®u binh sî nên có nhæng tác phong t¯t ð©p v¾i dân chúng phäi giúp
h÷, luôn luôn tö ra công b¢ng và nhân h§u. 2) hi®u tri®u dân chúng B¡c KÏ
r¢ng mình ðßþc Súy Phü Nam KÏ phái ra ð¬ xem xét m÷i vi®c lµn xµn · ðây
và ð¬ giúp ðÞ dân Vi®t Nam, ngß¶i Pháp mu¯n tr× các gi£c cß¾p ð¬ xÑ này
ðßþc làm ån yên ±n, th¸nh vßþng..." L¥n ð¥n g£p Nguy-n Tri Phß½ng, y nói:
"Tôi ðßþc l®nh ra thäo lu§n cùng ngài nhæng cån bän mµt hi®p ß¾c thß½ng
mÕi giæa hai nß¾c. Do hi®p ß¾c này chúng ta m· con sông Nh¸ Hà ð¬ làm
ðß¶ng giao thß½ng, ði«u ðó s¨ có lþi nhi«u cho quý qu¯c. V§y xin ngài cùng
tôi thäo lu§n v« thuª thß½ng chính mà vi®c này s¨ nêu lên". M£c dù lúc này
ðã có mµt ðÕi di®n cüa Tri«u Ðình Huª, ông Phan Ðình Bình, Nguy-n Tri
Phß½ng trä l¶i ông còn phäi höi ý kiªn cüa nhà vua. Thñc ra, Nguy-n Tri
Phß½ng ðã biªt rõ thái ðµ cüa Pháp nhßng chßa biªt xoay tr· thª nào. Francis
Garnier lÕi ðòi ðem quân vào ðóng trong thành, quan ta phäi nài nï mãi y m¾i
ch¸u ra hÕ trÕi · Trß¶ng Thi. Lúc này, Garnier ðã liên lÕc ðßþc v¾i Dupuis khi
v×a t¾i Häi Dß½ng và bây gi¶ Dupuis ðang · Kë S£t (thuµc tïnh Hßng Yên
giáp Häi Dß½ng), Garnier cho Dupuis biªt chü trß½ng ra B¡c cüa mình và tö ý
trông c§y vào Dupuis ð¬ thi hành m÷i công tác vì Dupuis thông thÕo các v¤n
ð« ð¤t B¡c. Ðßþc thß cüa Garnier, Dupuis ði ðón Garnier b¢ng chiªc tàu
Manhao, r°i cùng lên Hà Nµi. Trong cuµc ðàm thoÕi cüa Garnier và quan ta,
giám møc Puginier làm thông ngôn. Garnier l¶ hÆn vi®c Dupuis mà chï nói
mình ra vì chuy®n d©p gi£c và m· sñ buôn bán cho nß¾c Pháp, Y pha Nho
và Tàu. R°i chiªn thuy«n cüa Pháp t× Sài Gòn liên tiªp theo ra. Francis
Garnier biªt thª nào quan ta cûng chÆng ch¸u nên bàn v¾i Dupuis vi®c sØa
soÕn ðánh thành, còn bên ta thì chu¦n b¸ ð¬ Ñng phó.

Ð¥u tháng Mß¶i, F. Garnier viªt thß cho ông Nguy-n Tri Phß½ng trách
quan Vi®t Nam ðã ngån tr· vi®c thß½ng mÕi cüa Jean Dupuis r°i cho quan
Vi®t Nam biªt dù mu¯n dù không y vçn s¨ thi hành m®nh l®nh cüa Súy Phü
Sài Gòn.
Sáng hôm 15-10 nåm Quí D§u (1873) ðÕi bác Pháp ðã khÕc ðÕn nhß mßa
vào thành Hà Nµi. Ông Nguy-n Tri Phß½ng cùng con là phò mã Nguy-n Lâm
lên thành thúc quân giæ Ðông và cØa Nam. Höa lñc cüa Pháp quá mÕnh,
chßa nói t¾i gi¶ ð°ng h° thì phò mã Nguy-n Lâm tØ tr§n. Ông Nguy-n Tri
Phß½ng b¸ thß½ng n£ng cùng quan Khâm sai Phan Ðình Bình b¸ b¡t xu¯ng
tàu. Ông Nguy-n Tri Phß½ng u¤t gi§n không ch¸u cho bång bó vªt thß½ng lÕi
cß½ng quyªt ch¸u ðói mà chªt.
Xu¤t thân là mµt ðÕi ði«n, làm quan t× ð¶i Minh M®nh träi qua ba tri«u
vua, nhà cØa thanh bÕch ông Nguy-n Tri Phß½ng th§t là mµt ông quan hªt
lòng vì nß¾c, vì dân, hy sinh cä toàn gia cho xÑ s· th§t ðáng làm gß½ng sáng
cho ngß¶i ð¶i trß¾c cûng nhß ð¶i sau v§y.
Còn quân Pháp hÕ ðßþc thành Hà Nµi li«n ðánh d¤n vào các tïnh Nam
Ð¸nh, Phü Lý, Ninh Bình, Häi Dß½ng và tuy h÷ chï có mµt nhóm cön con mà
ði ðªn ðâu quân dân Vi®t Nam cûng bö chÕy tán loÕn. Hautefeuille và 7 tên
lính hÕ ðßþc thành Ninh Bình và chï trong 20 ngày Pháp hÕ ðßþc 4 tïnh
Trung Châu B¡c Ký. Cái hào khí cüa con cháu Lý Thß¶ng Ki®t, Tr¥n Hßng
ÐÕo ðánh T¯ng di®t Nguyên thäm bÕi ðªn thª là cùng... mà cûng vì ðâu?

3- Hòa ¿¾c Giáp Tu¤t (15-3-1874)
Nghe tin Thång Long và b¯n tïnh mi«n Trung Châu th¤t thü vua Tñ ÐÑc
li«n cØ ba ông Tr¥n Ðình Túc, Nguy-n Tr÷ng Hþp và Trß½ng Gia Hµi ra ði«u
ðình · Hà Nµi; các ông Lê Tu¤n làm Khâm mÕng toàn quy«n, Nguy-n Vån
Tß¶ng làm phó vào Sài Gòn thß½ng thuyªt v« biªn c¯ v×a xäy ra · B¡c KÏ.
Hoàng Kª Viêm lãnh chÑc Tiªt Chª Quân Vø ð¬ ð¯i phó v« m£t quân sñ.
Viêm ðßþc chü tß¾ng C¶ Ðen là Lßu Vînh Phúc giúp ðÞ trong vi®c ch¯ng
Pháp.
Ðôi bên Vi®t Pháp ðang thöa lu§n thì Francis Garnier ðßþc tin quân C¶
Ðen ðánh ào Õt vào thành Hà Nµi do l¯i ô C¥u Gi¤y, Francis Garnier ðem
quân lên Ñng chiªn. ÐÕi bác cüa Pháp b¡n ra, quân C¶ Ðen b¸ ð¦y lui,
Francis Garnier v¾i 18 binh sî xông lên b¸ quân phøc kích giªt chªt tÕi tr§n.
Tuy v§y, Vi®t Pháp · Sài Gòn vçn tiªp tøc thß½ng ngh¸ và ngày 28 tháng
Giêng nåm Giáp Tu¤t (15-3-1874 (ðôi bên cûng ký mµt hi®p ß¾c trong ðó
"nguyên t¡c bäo hµ" ðã ðßþc nêu ra. ÐÕi di®n cho vua Tñ ÐÑc là Lê Tu¤n và
Nguy-n Vån Tß¶ng. ÐÕi di®n cho chính phü Pháp là Ðô Ð¯c Dupré. Hòa
ß¾c g°m 22 khoän, duy có nhæng khoän dß¾i ðây quan tr÷ng h½n cä:

Khoän II. - Quan Th¯ng Lãnh nß¾c Pháp nh§n quy«n ðµc l§p cüa Vi®t
Nam t× nay không h® thuµc nß¾c nào næa. Nªu nß¾c Nam có gi£c dã và c¥n
thì nß¾c Pháp sÇn lòng giúp và không yêu c¥u gì.
Khoän III. - Vua Vi®t Nam phäi ðoan theo chính lßþc ngoÕi giao cüa nß¾c
Pháp. Quan Th¯ng Lãnh lÕi t£ng Vua Vi®t Nam: 1) Nåm chiªc tàu có ðü máy
móc và súng ðÕn. 2) 100 kh¦u ðÕi bác, m²i kh¦u có 200 viên ðÕn. 3) 1.000
kh¦u súng trß¶ng và 5.000 viên ðÕn.
Khoän IV. - Quan Th¯ng Lãnh nß¾c Pháp hÑa s¨ cho chuyên viên sang dÕy
lính thüy, lính bµ và các kÛ thu§t gia các ngành ð¬ chï bäo m÷i vi®c cho nß¾c
Nam nhß t± chÑc vi®c thuª má và vi®c thß½ng chính v.v...
Khoän V. - Vua Vi®t Nam nhß¶ng ðÑt 6 tïnh Nam KÏ cho nß¾c Pháp.
Khoän IX. - Vua Vi®t Nam phäi ch¤p nh§n vi®c truy«n bá ðÕo Thiên Chúa
và vi®c dân chúng tñ do theo ðÕo.
Khoän XI. - Vua Vi®t Nam phäi m· cØa Th¸ NÕi, Ninh Häi (Häi Phòng),
thành Hà Nµi và sông Nh¸ Hà cho vi®c giao thß½ng cüa ngoÕi qu¯c.
Khoän XIII. - Nß¾c Pháp ðßþc quy«n ð£t các lãnh sñ · các cØa b¬ và th¸
Tr¤n ð¬ ngoÕi qu¯c vào buôn bán.
Khoän XV. - Ngß¶i Pháp hay ngß¶i ngoÕi qu¯c nªu có gi¤y thông hành
cüa lãnh sñ Pháp và chæ cüa nhà c¥m quy«n Vi®t Nam ki¬m nh§n thì ðßþc
phép ði viªng các n½i trong nß¾c.
Khoän XVI. - Ngß¶i nß¾c Pháp và ngoÕi qu¯c nªu có sñ tranh tøng, thì
quy«n xét xØ thuµc quy«n lãnh sñ Pháp.
Khoän XX. - Hòa ß¾c này ký xong, thì nß¾c Pháp s¨ ð£t mµt sÑ th¥n · Huª
ð¬ thi hành các ði«u ðã giao ß¾c. Nß¾c Vi®t Nam cûng ðßþc ð£t mµt sÑ th¥n
tÕi Ba Lê và Sài Gòn.
Sau vi®c ký kªt này Thiªu Tß¾ng Dupré v« Pháp, tÕm thay thª ông là Thiªu
Tß¾ng Krant. Tháng 6 nåm ðó hai ông Nguy-n Vån Tß¶ng và Nguy-n Tång
Doãn lÕi có m£t tÕi Sài Gòn ð¬ qui ð¸nh v¾i Pháp các ði«u l® v« sñ buôn bán
· Vi®t Nam. Ngày 20 tháng 7 thß½ng ß¾c này ðßþc thành tñu.
L- phª chu¦n Hòa ß¾c Nhâm Tu¤t ðßþc long tr÷ng cØ hành tÕi Huª vào
ngày 13-4-1875. Ngoài ra ta cûng không nên quên r¢ng trß¾c khi Huª và Sài
Gòn thäo thu§n v« Hòa ß¾c Nhâm Tu¤t thì ông Philastre cùng v¾i ông
Nguy-n Vån Tß¶ng ðßþc cØ ra Hà Nµi ð¬ ±n ð¸nh m÷i vi®c. Philastre t¾i CØa
C¤m (Häi Phòng) thì ðßþc tin Lßu Vînh Phúc v×a hÕ xong Francis Garnier.
Philastre gi§n quá toan bö ra v«. Nguy-n Vån Tß¶ng khuyên ông ta cÑ lên Häi
Phòng, Häi Dß½ng ð¬ thi hành vi®c trä các th¸ Tr¤n cho Vi®t Nam, sau ðó lên
Hà Nµi trä n¯t m¤y th¸ Tr¤n vùng Trung Châu r°i ði«u tra vi®c Francis Garnier.

Ông Tß¶ng ðã ðßþc tiªng có tài ngoÕi giao, ån nói giöi ðã làm Philastre nguôi
gi§n b¢ng mµt câu: "Hà Nµi giªt ÐÕi Úy Francis Garnier thì cûng nhß ÐÕi Úy
Francis Garnier giªt ông Nguy-n Tri Phß½ng, vi®c ðó xu¤t ß ngoÕi ý, bây gi¶
chúng ta bö v« chÆng là u±ng công l¡m sao!" Ông Philastre v¯n là ngß¶i biªt
ði«u ðành nghe theo r°i lên Hà Nµi làm t¶ giao ß¾c trä lÕi các thành cho
quan ta, sau ðó ông ra l®nh rút quân Pháp xu¯ng Häi Phòng ðþi hòa ß¾c ký
xong thì v« Sài Gòn hªt. B¤y gi¶ là tháng giêng nåm Giáp Tu¤t (1874) nåm Tñ
ÐÑc thÑ 27. Ðßþc tin ông Philastre công cán xong, Súy Phü Sài Gòn cØ ông
Rheinard ra thay ð¬ ông Philastre cùng ông Nguy-n Vån Tß¶ng vào Nam KÏ
ð¸nh các ði«u ký kªt v« Hòa ß¾c Nhâm Tu¤t ð¬ tß¾ng Dupré k¸p h°i hß½ng.

4- Thành Hà Nµi B¸ HÕ L¥n ThÑ Hai
Sau 10 nåm m¡c míu vào chiªn tranh v¾i Ph±, Pháp m¾i ðßþc ränh trí ð¬
nghî ðªn v¤n ð« Vi®t Nam. Chü trß½ng cüa Pháp, dî nhiên s¾m muµn cûng
phäi chiªm hªt nß¾c này cho kÏ ðßþc. Nhßng Pháp ðình · xa ít am hi¬u tình
thª, nên tuy thß¶ng nh§n ðßþc báo cáo cüa phái quân nhân thñc dân, các
quyªt ð¸nh cüa Thßþng, HÕ ngh¸ viên vçn có nhi«u dè d£t. Ðªn Súy Phü Sài
Gòn có m£t · ðây ðã 20 nåm r¤t rõ nµi tình Á Châu nói chung và Tàu cùng
Vi®t Nam nói riêng, cûng nhi«u khi lúng túng, r°i khi thì Pháp ðình do dñ, khi
Súy Phü Sài Gòn ng¥n ngÕi, luôn luôn kë không ngß¶i mu¯n còn các quân
nhân thñc dân (F. Garnier, H. Rivière v.v...) thì lÕi quá ham vi®c xâm chiªm
nß¾c này. Sñ thñc nhæng tß¾ng lãnh vçn có lý b· i tình trÕng nß¾c ta bây gi¶
quá hèn kém, chính quy«n v¾i mµt ông vua chï ham ngâm v¸nh, ðám nho
th¥n hü bÕi chÆng biªt tính trß¾c, lo sau, quy«n biªn ch§m chÕp lúng túng
nhß cho tay vào b¸ thì ðu±i sao k¸p sñ tiªn tri¬n cüa th¶i cuµc.
Vì nhæng ði«u s· ðoän ðó cuµc bÕi vong cüa Vi®t Nam ðªn ngày càng
g¤p, ðáng l¨ trong th¶i gian 10 nåm chiªn trang Pháp Ph± khai di-n, tri«u
ðình ta phäi có ngß¶i tài ð¸nh ra kª phù nguy cÑu kh± thì chßa d- hòa ß¾c
Patenôtre (ký nåm 1884) ðã ra ð¶i. Xin k¬ s½ ra ðây nhæng ði«u vøng v« và
b¤t lñc cüa m¤y tri«u vua ð¶i Nguy-n S½ nh¤t là tri«u Tñ ÐÑc:
1) Vi®c c¤m ðÕo, giªt ðÕo trên quan ði¬m cüa Vi®t Nam là mµt vi®c hþp lý,
nhßng không hþp th¶i, nên ðã giúp cho Pháp mµt duyên c¾ dùng võ lñc can
thi®p vào nµi tình Vi®t Nam.
2) _ lÕi vào Trung Qu¯c mà không rõ thñc lñc cüa h÷ ðang suy bÕi, vçn cÑ
tiªp tøc cuµc bang giao v¾i Tàu, xin Tàu mang quân sang d©p gi£c hµ (18781879) là trái v¾i chiªn lßþc ngoÕi giao ðã th×a nh§n v¾i Pháp. Ðây cûng là c¾
ð¬ cho Pháp thôn tính n¯t nhæng ph¥n ð¤t còn lÕi cüa Vi®t Nam, ðành r¢ng
nªu chÆng có c¾ này Pháp vçn có c¾ khác.

3) Có thái ðµ khuyªn khích hay xúi giøc quân C¶ Ðen nhøc mÕ các ðÕi
di®n Pháp · B¡c KÏ và ngån tr· hai ngß¶i Pháp là Courtin và Villeroi có gi¤y
thông hành cüa quan Vi®t Nam lên buôn bán v¾i Vân Nam b¸ C¶ Ðen ch§n
lÕi · Lao Kay.
4) Tri«u ðình Huª có cØ chï khiªm nhã v¾i Khâm sÑ Rheinard khiªn ông
này phäi bö vào Sài Gòn.
Do các vi®c k¬ trên và các sñ lôi thôi xäy ra g¥n nh¤t, Th¯ng Ð¯c Le Myre
De Vilers ðã gØi công ði®p ra Huª khiªu nÕi v¾i vua Tñ ÐÑc, ðã nêu các sñ
ki®n này làm lý do vi®c xu¤t quân ra B¡c ð¬ "bênh vñc quy«n lþi cüa ngß¶i
Pháp".
Ngß¶i mang m®nh l®nh cüa Sài Gòn chuyªn này là ÐÕi Tá häi quân H.
Rivière. Trß¾c khi lên ðß¶ng H. Rivière ðßþc cån d£n nhß sau: "Bi®n pháp
m· rµng và cüng c¯ änh hß· ng cüa chúng ta · B¡c KÏ và Trung KÏ là bi®n
pháp chính tr¸ và ôn hòa. Vi®c ta s¡p làm chï là ð¬ ð« phòng mà thôi. Dùng
võ lñc chï khi nào c¥n thiªt hªt sÑc...".
Ngày 26 tháng 3 Nåm 1882, Henri Rivière r¶i bªn Sài Gòn v¾i hai chiªn
hÕm Drac và Perseval, hai ðµi thüy và løc quân, mµt ti¬u ðµi pháo thü và mµt
toán lính t§p ngß¶i Vi®t. T±ng s¯ có ðµ 800 binh.
Chi«u ngày m°ng 2 tháng 4 dß½ng l¸ch, Henri Rivière ðªn Hà Nµi xu¯ng
ðóng tÕi Ð°n Thüy. — ðây, Berthe De Vilers ðã có hai ðµi løc quân r°i. Ngày
4, Henri Rivière vào thåm T±ng Ð¯c Hoàng Di®u. Ông Di®u cho Tu¥n Phü
Hoàng Hæu XÑng ðón tiªp r¤t l¸ch sñ, nhßng dù khéo léo ðªn ðâu, khi mµt
trong hai bên ðã có h§u ý thì không làm sao tránh ðßþc sñ xung ðµt, Tu¥n
Phü Hoàng Hæu XÑng höi vì c¾ gì mà quân Pháp ra Hà Nµi? Henri Rivière trä
l¶i vì Pháp mu¯n bäo v® tính m®nh và cuµc kinh doanh cüa ngß¶i Pháp do
quân C¶ Ðen ðe d÷a và ngån tr· . Sau ðó, quân lính Pháp h¢ng ngày nghênh
ngang ra các ph¯ phß¶ng g¥n nhß ð¬ khiêu khích và phao ð°n s¨ vào ðóng
trong thành.
Th¤y tình thª có vë ðáng ngÕi, Hoàng Di®u li«n cho m¶i quan Tiªt chª
quân vø Hoàng Kª Viêm và Lßu Vînh Phúc · S½n Tây v« ðóng g¥n phü Hoài
ÐÑc. Cánh quân này có ðµ 1.000 ngß¶i, trong thành có 2.000 quân và 100
tß¾ng tá. K¬ v« lßþng thì Vi®t Nam h½n Pháp nhßng chiªn cø thô s½, quân
lính lÕi kém ph¥n tinh nhu®. V« phía quân Pháp, h÷ cûng sØa soÕn t¤n công.
Ngày 17 tháng Tß Dß½ng L¸ch, Henri Rivière báo tin cho Ba Lê biªt s¨ hÕ
thành Hà Nµi. Vi®c chiªm S½n Tây, B¡c Ninh, Nam Ð¸nh cûng ðã chu¦n b¸.
Ông ra l®nh cho ðµi thüy quân · Hài Phòng và ngoài v¸nh HÕ Long kéo lên,
g°m có các chiªn hÕm Hamelin, Drac và Perseval trên có 14 kh¦u ðÕi bác và
390 ngßòi, các tu¥n giang hÕm Fanfare, Massue, Carabine trên có hai ðÕi bác
và ngót 30 ngß¶i · m²i chiªc.

Nåm gi¶ sáng ngày m°ng 8 tháng 3 Nhâm Ng÷ viên thông ngôn cüa ÐÕi tá
Henri Rivière là tên là Phong ðßþc l®nh ðem t¯i h§u thß cho T±ng Ð¯c
Hoàng Di®u. BÑc t¯i h§u thß này do Phong d¸ch ra, Hán Vån t× hôm trß¾c,
trong ðó có 3 ði«u nhß sau:
1) Phäi nµp thành cho quân Pháp.
2) Các quan Vi®t Nam phäi t¾i nµp mình tÕi lãnh sñ quân Pháp.
3) Vi®c cai tr¸ s¨ không thay ð±i.
Nªu không tuân, ðúng 8 gi¶ sáng quân Pháp s¨ ðánh thành.
Th§t là nhæng ði«u ki®n quá ng£t nghèo và kh¡t khe. Henri Rivière cûng
nhß nhi«u quân nhân khác còn lÕ gì nhæng ngß¶i ðÕi di®n tri«u ðình Huª s¨
t× ch¯i vi®c thi hành ý mu¯n cüa h¡n. Trß¾c ðây ngoài 20 nåm, khi m¤t
thành, Phan Thanh Giän ðã u¯ng thu¯c ðµc tñ sát (m¤t løc tïnh và nµt thành
Sài Gòn cho Pháp). Mß¶i nåm qua, T±ng Ð¯c Nguy-n Tri Phß½ng thua
Francis Garnier tÕi Thång Long cûng quyªt tâm không ham s¯ng. Gi¶ ðây
cûng mµt nhân v§t ðß¶ng ðß¶ng ðÕi di®n cho tri«u ðình, bi¬u dß½ng cho liêm
sï, cho giá tr¸ cüa dân tµc ðâu có th¬ nµp ð¤t, dâng thành cho ð¸ch nhß v§y.
Tôn Th¤t Bá xin v¾i Hoàng Di®u cho ra ngoài ð¬ ði«u ðình v¾i gi£c l¤y
thêm mµt ngày næa. Trong thành dòng thang dây xu¯ng góc trông ra phía cØa
B¡c (ch² s· cänh sát Hàng Ð§u bây gi¶) cho Bá xu¯ng, lúc ¤y ðã 7 gi¶. Vi®c
xin ði«u ðình này chï tö r¢ng v« bên Vi®t Nam ta không mu¯n có chiªn tranh
và mu¯n l§p mµt cuµc thß½ng thuyªt giæa tri«u ðình Huª, và Súy Phü Sài Gòn
vì không th¬ làm gì h½n. Sau này Hà Thành th¤t thü, Tôn Th¤t Bá có nhi«u
hành vi minh chÑng r¢ng y xin ra ngoài v¾i Henri Rivière chï là mµt gian kª
ð¬ thông ð°ng v¾i ð¸ch, quä nhiên sau ðó y ðßþc nh§n quy«n lãnh m÷i vi®c.
Gi¶ khói lØa ðªn.
Theo kª hoÕch cüa Thiªu Tá Chanu, vi®c ðánh thành ðã do hai ðÕo quân,
mµt ðánh vào cØa Ðông, mµt ðánh vào cØa B¡c.
Ðúng 8 gi¶, ðµi thüy quân Retrouvey tiªn vào cØa Ðông. Khi g¥n t¾i thì
ngßng lÕi ð¬ nã ðÕi bác s¯ 12 vào thành. Ð°ng th¶i · ngoài sông 3 tàu chiªn
cûng cho ðÕi bác khÕc ðÕn vào thành liên tiªp nh¢m phá cØa B¡c và pháo ðài
góc Tây B¡c. Hai phát trúng vào thành nhßng không chuy¬n ðßþc ph¥n nào.
Quân trong thành cûng b¡n ra ráo riªt. Quân ðµi Retrouvey ðánh cØa Ðông
cûng không ngoài ý phân tán lñc tßþng cüa Vi®t quân tÑc là ð¬ Vi®t quân
phäi c¯ sÑc ch¯ng ðÞ v« m£t này cho ðµi quân khác cüa Pháp tù phía Ð°n
Thüy tiªn qua Yên Phø ðªn công phá cØa B¡c.
Ðµi pháo thü cüa Trung Úy Deviternes cûng chiªm ðßþc mµt ch² ð¤t cao,
cách thành ch×ng 800 thß¾c, ðÕi bác cûng nh¢m mé cØa B¡c và pháo ðài góc

Tây B¡c. ÐÕo quân này có 200 ngß¶i g°m 100 tay súng trß¶ng, 50 thüy binh
và 50 bµ binh dùng súng løc cùng thang tre. Sau ðoàn này là mµt ðµi khác có
100 bµ binh và mµt ðoàn pháo thü. H§u quân là 40 thüy binh do Thiªu Úy
Fiashi ði«u ðµng cùng tiªn v¾i Henri Rivière.
Ngoài pháo ðài và mé cØa B¡c b¸ t¤n công dæ dµi, các dinh trÕi và kho
tàng, nhà ðÕn cûng là møc tiêu cho quân Pháp do ðÕi bác s¯ 4 b¡n vào không
ng¾t.
Xét ra thì mµt giäi ð¤t ngót 500 thß¾c v« mÕn thành này ðã do các ðÕo
binh ðánh vào 3 n½i k¬ trên v×a häi, v×a løc quân g°m theo các toán ngøy
binh do ngß¶i Pháp v×a mµ · ðây.
Cuµc giao tranh r¤t là ð«u nh¸p: trong b¡n ra, ngoài b¡n vào liên tiªp.
Nhæng l¾p nhà lá · ngoÕi thành b¸ ðÕn cháy ng¤t tr¶i, m²i lúc mµt thêm to,
tàn lØa bay lung tung. Quân Pháp phäi luôn luôn ð±i ch², kéo ðÕi bác ði r¤t
là v¤t vä.
Viên Chánh Su¤t ðµi hùng nhu® ðang thúc quân Ñng chiªn r¤t hång thì b¸
trúng ðÕn ngã gøc. B¯ Chánh tuyên b¯ bö chÕy vào kho thu¯c súng thì v×a
ðúng lúc ðÕi bác cüa Pháp thü Deviternes b¡n trúng. LØa b¯c cháy r×ng rñc,
tiªng n± inh tai, khói töa m¸t mù. LØa cháy mÕnh quá ðªn n²i nhæng dãy nhà
cách thành vài tråm thß¾c cûng b¸ lØa lan t¾i.
9 gi¶ 15! Tình thª Vi®t quân ðã có vë nguy ng§p. Nhà kho, dinh trÕi nhi«u
n½i b¸ cháy do mµt s¯ quân nµi phän. Tin dæ cáo c¤p Hoàng Di®u không s¶n
lòng, truy«n l¤y thêm quân và ðÕn dßþc lên cØa B¡c. Tiªc thay ðÕi bác cüa ta
không di chuy¬n ðßþc, ph¥n b¡n không có cách thay ð±i g¥n xa nên h¥u nhß
vô døng, do ch² ð¸ch quân biªt tiªn thoái.
10 gi¶ 15! Quân Pháp toan thôi b¡n nhßng Vi®t quân vçn hång lên Henri
Rivière lÕi ra l®nh b¡n phá k¸ch li®t. ÐÕn nhö, ðÕn l¾n b¡n nhß mßa trong nØa
gi¶ d°n d§p vào các kho tàng, doanh trÕi. Thïnh thoäng có nhæng tiªng n±
vang tr¶i d§y ð¤t, lØa b¯c ðùng ðùng, tro tàn tung tóe kh¡p n½i.
— cØa Ðông, th¤y thª nguy, Ð« Ð¯c Lê Trinh bö chÕy, lãnh binh Lê Trñc ·
cØa Tây cûng rút. Thª là hai m£t b¸ tan vÞ cä. — cØa Nam, Thüy Sß lãnh binh
Nguy-n Ðình Ðß¶ng còn c¯ ch¯ng giæ. Chï còn · cØa B¡c do Hoàng Di®u
và phó lãnh binh H° Vån Phong ð¯c chiªn là còn mÕnh.
10 gi¶ 45, ðÕi bác cüa Pháp chþt im tiªng. Quân Pháp thay chiªn lßþc. H÷
xoay sang thª ðánh giáp lá cà. ÐÕi Úy Martin dùng mìn phá thành (cØa B¡c).
Nhæng tiªng n± dæ dµi ghê g¾m phát ra, nhßng thành vçn tr½ tr½ nhß ðem cä
cái kÏ công t× ð¥u tri«u Lý v¾i sÑc c¥n cù cüa dân tµc Vi®t Nam non nghìn
nåm ra ð¬ ð¯i phó v¾i m÷i phû phàng cüa tình thª.

R°i tÕi góc Tây B¡c, quân Pháp nh¶ có thang tre trèo vào ðßþc, r¥m r¥m
kéo xu¯ng. Tiªng hò hét nhß long tr¶i, l· ð¤t, tiªng gß½m dao lßÞi lê ðøng
chÕm nhau nghe lÕnh cä ngß¶i. Cuµc h²n chiªn vô cùng ác li®t. Quân Vi®t
v×a ðánh v×a tháo trß¾c nhæng làn khói töa và tr§n mßa ðÕn.
ÐÕi cøc trông th¤y ð± vÞ rõ ràng v« phía ta.
Hoàng Di®u khi ðó ð¥u ðµi khån xanh, mình m£c áo the thâm, th¡t lßng
nhi-u ði«u buµc múi bên sß¶n, cùng 10 viên võ cØ rút v« phía Hành cung
trong ðám tàn quân.
Khi ðªn n½i, ông truy«n: "Ai mu¯n v« Kinh thì v«, còn ai mu¯n ðánh næa
thì lên S½n Tây hþp v¾i Hoàng Kª Viêm!"
M÷i ngß¶i giäi tán, ông c¡n ngón tay chäy máu, viªt trên mänh løa tr¡ng
m¤y l¶i di bi¬u tÕ tµi cùng tri«u ðình: "Thành m¤t không sao ch¸u ðßþc, th§t
h± v¾i nhân sî B¡c thành lúc sinh ti«n. Thân chªt có quän gì, nguy®n xin theo
Nguy-n Tri Phß½ng xu¯ng ð¤t. Quân tß¾ng muôn d£m, huyªt l® ðôi hàng..."
R°i ông trút bö khån ðµi ð¥u, tròng vào cành ða trß¾c miªu Quan Công mà
tuçn tiªt.
H. Rivière hÕ xong thành Hà Nµi. Tri«u ðình ta r¤t xúc ðµng hÕ l®nh cho
hai quan Kinh Lßþc Chánh, phó sÑ Nguy-n Chính và Bùi Ân Niên (tÑc Bùi D¸)
cùng tß¾ng Hoàng Kª Viêm rút quân ra MÛ ÐÑc. Vi®c ðánh lúc này là b¤t ð¡c
dî vì tri«u ðình biªt Pháp mÕnh nên cho c¥u hòa trß¾c ðã.
Ðây là ði«u ki®n cüa H. Rivière ðã ðßa ra cho ðÕi di®n cüa ta là Tr¥n Ðình
Túc và Nguy-n Hæu Ðµ:
1) Pháp trä thành Thång Long nhßng vçn ðóng · Hành Cung.
2) Nß¾c Nam phäi nh§n quy«n bäo hµ cüa nß¾c Pháp.
3) Nß¾c Nam phäi nhß¶ng Th¸ Tr¤n Hà Nµi cho nß¾c Pháp.
4) Pháp ðßþc quy«n ð£t Thß½ng Chánh · B¡c KÏ sØa ð±i lÕi các th¬ l®, và
t± chÑc lÕi c½ s· Thß½ng Chánh ðã sÇn có và b± ngß¶i quän tr¸.
Các ði«u ki®n này ð«u b¸ bác bö, vì bên ta còn ð£t nhi«u hy v÷ng vào Lßu
Vînh Phúc ð¬ ð¯i phó v¾i Pháp: h½n thª næa vua Tñ ÐÑc còn cho ông PhÕm
Th§n Du§t sang xin Thiên Tân can thi®p, không nh¾ r¢ng t× 40 nåm qua nß¾c
Tàu sau Nha phiªn chiªn tranh b¸ li®t cß¶ng chia xë ð¤t ðai, nhß v§y Tàu cÑu
mình còn chÆng n±i thì làm sao giúp ta ðßþc næa, nhßng ngß¶i Tàu vçn có
nhi«u tham v÷ng thñc dân. Nguyên sau khi Hà thành th¤t thü ðßþc ta c¥n
ðªn, T±ng Ð¯c LßÞng Quäng là Trß½ng Thø Thanh ðã ð® lên Thanh Ðình t¶
bi¬u l§p lÕi ðúng lu§n ði®u cüa Tôn Sî Ngh¸ xßa kia là nhân sñ suy kém cüa
nß¾c Nam nên ðem quân sang Thßþng Du ðþi khi có biªn chiªm l¤y các tïnh

mi«n B¡c sông H°ng Hà... Sau ðó, Ðß¶ng Cänh Tùng, T× Diên Húc và TÕ
Kinh BØu mang binh sang ðóng · B¡c Ninh và Tây S½n.
Chü trß½ng cüa Pháp lúc này vçn là khüng b¯ mÕnh r°i ð±i ði«u ki®n ð¬
tiªn d¥n t¾i ch² l¤y ðÑt nß¾c Vi®t cho ít hÕi ti«n tài và sinh mÕng, vì v§y
H.Rivière l¤y xong thành Hà Nµi thì ngßng lÕi không ðánh næa.
Henri Rivière ðình chï chiªn tranh ðßþc ngót mµt nåm tÕi B¡c KÏ, nhßng
biªt r¢ng quân Tàu vçn can thi®p vào vi®c Vi®t Nam t¤t nhiên s¨ có nhi«u sñ
khó khån nên xin Pháp Ðình tång thêm quân s¯. Sau Sài Gòn ðßþc l®nh Ba Lê
gØi thêm 750 ngß¶i næa cµng vào 400 lính bän bµ ðã ra Hà Nµi cùng v¾i y
h°i nåm trß¾c. Có thêm lñc lßþng lÕi ðßþc tin tri«u ðình Huª nhß¶ng vi®c
khai thác mö than Hòn Gay cho Tàu, nhßng Tàu không ðü kÛ thu§t gia và tài
lñc, nên ð¸nh nhß¶ng lÕi cho mµt công ty Anh. H. Rivière sþ m¤t quy«n lþi
cho Pháp li«n vµi kéo binh xu¯ng chiªm ngay Hòn Gay vào ngày 12-3-1883
không c¥n ch¶ l®nh cüa chính phü.
Ðánh chiªm xong Hòn Gay, H. Rivière ðßþc b÷n Vi®t Gian báo hay cho
r¢ng T±ng Ð¯c Nam Ð¸nh ðang huy ðµng t× 15 ðªn 20 ngàn binh vào vây
ðß¶ng tiªp tª cüa mình qua Häi Phòng, li«n cho ÐÕi Úy Berthe De Vilers
ðánh thành Nam Ð¸nh vào ngày 28-2 nåm Quí Mùi (tÑc là 27-3-1883).
Quân ta c¥m cñ không ðßþc quá nØa ngày. T±ng Ð¯c Vû Tr÷ng Bình bö
chÕy, Ð« Ð¯c Lê Vån Ðiªm tØ tr§n, Át-sát-sÑ H° Bá Ôn b¸ thß½ng. Nhßng v«
phía Hà Nµi, ðßþc sñ cµng tác cüa quân Tàu, T±ng Ð¯c B¡c Ninh là Trß½ng
Quan Ðän và phó Kinh lßþc Bùi Ân Niên ðem quân ðóng · Gia Lâm tính t¤n
công n½i thü phü này. Hoàng Kª Viêm cØ Lßu Vînh Phúc ðánh phü Hoài ÐÑc
tr· lên theo kª hoÕch uy hiªp Pháp cä hai m£t. Henri Rivière ðem 500 quân
tiªn ra mÕn C¥u Gi¤y b¸ quân C¶ Ðen phøc kích. H. Rivière ðã tiêu ma sñ
nghi®p làm tß¾ng · ðây cûng nhu Francis Garnier mß¶i nåm trß¾c. Còn
Berthe De Vilers thì b¸ tr÷ng thß½ng. Thäm sØ này cüa quân ðµi vi-n chinh
Pháp ðßþc ghi vào ngày 13-4 nåm Quí Mùi (tÑc là 19-5-1883). Lúc này bên
Pháp, nµi các Jules Ferry v×a lên c¥m quy«n, HÕ ngh¸ vi®n còn ðang do dñ v«
vi®c chiªm ðánh B¡c KÏ khi ðßþc tin H. Rivière tØ tr§n li«n quyªt ð¸nh ra 5
tri®u rßÞi ph§t lång làm binh phí và cØ mµt vån quan sang làm toàn quy«n, r°i
ði®n cho løc quân Thiªu Tß¾ng Bonet và Häi quân thiªu Tß¾ng Courbet ðem
lñc lßþng thüy bµ ra B¡c KÏ tiªp Ñng. Trong d¸p này ông Hamanrd sÑ th¥n
Pháp · V÷ng Các ðßþc sang làm toàn quy«n bên Nam KÏ. Lãnh chÑc xong
ông theo quân ðµi ra B¡c.
Ngày mùng 3 tháng 5 vi®n quân Pháp t¾i Hà Nµi. H÷ liên lÕc v¾i Georges
Vlavianos, mµt kë tùy tùng cüa J. Dupuis ð¬ tuy¬n mµ quân C¶ Vàng làm ti«n
quân, sØa sang lÕi thành lûy · Hà Nµi và Nam Ð¸nh. Cuµc t¤n công cüa ta
vào khu tam giác Hà Nµi, Nam Ð¸nh, Häi Phòng không có kªt quä. Mà có th¬
nào ðánh n±i ðßþc quân Pháp khi vi®c tuy¬n mµ quân lính trong giai ðoÕn

này r¤t là vµi vã, kém t± chÑc nh¤t là thiªu hu¤n luy®n. Vì thª mà v×a nghe
th¤y höa lñc cüa Pháp ðã xô nhau mà chÕy. Ngoài ra tiªng súng ðã n± giæa
hai bên, vai trò ðÕi di®n ngoÕi giao cüa Pháp, Vi®t ta tr· nên vô ích, do ðó
mà lãnh sñ cüa ta · Sài Gòn là Nguy-n Thành Ý b¸ ðu±i v« trong khi vua Dñc
Tông qua ð¶i và chính tình ðang r¯i ren nh¤t.

5- Sñ Ph¯i L§p — Huª
Vua Dñc Tông m¤t ngày 16-6 nåm Quí Mùi (1883) vi®c tôn l§p có sñ b¤t
ð°ng giæa các ðÕi th¥n. Nguyên vua Tñ ÐÑc không có con nên ðem cháu g÷i
b¢ng Bác làm kª v¸, tÑc là vua Dñc ÐÑc lúc ðó là Thøy Qu¯c Công. Theo di
chiªu cüa vua Tñ ÐÑc thì tri«u ðình phäi l§p Thøy Qu¯c Công, nhßng vua
Dñc ÐÑc · ngôi ðßþc ba ngày thì b¸ ông Tôn Th¤t Thuyªt và Nguy-n Vån
Tß¶ng phª l§p và ðem giam vào Tr¤n Phü (mµt nhà lao ð£c bi®t cüa nhà vua),
vì không ðßþc tiªp tª lß½ng thñc gì cä nên bäy ngày sau Ngài m¤t (6-101883). Ông Thuyªt và Tß¶ng li«n ðem ông Hoàng Út, em cüa vua Tñ ÐÑc là
LÕng Qu¯c Công húy là H°ng D§t lên ngôi, l¤y hi®u là Hi®p Hòa.
Vua Hi®p Hòa cûng không t°n tÕi ðßþc lâu sau phäi u¯ng thu¯c ðµc mà
chªt.
Nguyên nhân nhà vua th¤y thª lñc cüa Pháp ðã tràn kh¡p t× Nam ra B¡c,
ðÕi cøc · trong tay h÷ r°i, nên ðã bí m§t giao thi®p v¾i Pháp ð¬ giæ væng ð¸a
v¸, có l¨ ngài quan ni®m r¢ng ch¯ng Pháp chï có hÕi mà thôi, mµt ph¥n tri«u
th¥n cûng nghî nhß v§y và mµt ph¥n trái lÕi, nh¤t ð¸nh ch¯ng Pháp ð¬ bäo v®
chü quy«n. Hai ông Tß¶ng và Thuyªt ðÑng ð¥u phe dß¾i ðây. Mµt cuµc phân
tranh ðã ng¤m ng¥m phát xu¤t trong hàng ngû phong kiªn, r°i b÷n ông
Thuyªt b¡t ðßþc tang chÑng v« sñ phän bµi cüa vua Hi®p Hòa là mµt bÑc thß
cüa nhà vua g· i cho Khâm SÑ Pháp do H°ng Sâm con cüa Tuy Lý Vß½ng
mang ði. H÷ b¡t vua Hi®p Hòa ch¸u tam ban tri«u ði¬n120 và chém ngay
Hß¶ng S½n 30-11-1883. Theo s¯ ph§n vua Hi®p Hòa và H°ng Sâm là Tr¥n
Ti-n Thành cûng · trong hàng ba quan Phø Chính, vì ông không tán thành
chính kiªn cüa Tß¶ng và Thuyªt. Phe chü hòa g¥n nhß m¤t tinh th¥n và b¸
tiêu di®t d¥n, còn phe chü chiªn ð£t ông DßÞng Thi®n (con nuôi thÑ ba cüa
vua Tñ ÐÑc) b¤y gi¶ m¾i 15 tu±i lên ngôi tÑc là vua Kiªn Phúc121.

Tam ban tri«u ði¬n là thÑ hình phÕt buµi tµi nhân phäi ch¸u u¯ng thu¯c ðµc ho£c th¡t c±
hay tñ ðâm c±. Vua Hi®p Hòa phäi u¯ng thu¯c ðµc mà chªt vào ngày 30-11-1883.
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Vua Kiªn Phúc tÑc là ông Hoàng ¿ng Ðång ðßþc tôn l§p ngày 7-10 nåm Quí Mùi
(1883). Theo dß lu§n · Huª nhà vua b¸ ð¥u ðµc do tay bà h÷c phi và Nguy-n Vån Tß¶ng. Hai
ngß¶i này tß thông v¾i nhau. Nhà vua biªt ðßþc ðang ð¸nh s¨ tr×ng tr¸ vi®c thông gian thì
Tß¶ng ra tay trß¾c. Cái chªt cüa vua Kiªn Phúc nhß v§y không phäi là vì chính tr¸.
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6- Hòa ¿¾c Nåm Qúi Mùi (1883)
T× ngày 12 tháng 7 (Quí Mùi 1883) ðªn ngày 17 tháng Pháp chia quân
ðánh kh¡p n½i t× Trung ra B¡c. Quân Pháp th¡ng quân C¶ Ðen · làng Vòng
(Phú Hoài) và Häi Dß½ng ð°ng th¶i toàn quy«n Harmand ra l®nh cho thüy
quân t¤n công vào cØa Thu§n An. Các tß¾ng tr¤n thành và chï huy quân ðµi
thüy bµ cüa ta Lê Sî, Lê Chu¦n, Lâm Ho¢ng, Tr¥n Thúc Nhçn v¸ tØ tr§n ho£c
nhäy xu¯ng sông tñ tØ. Tri«u ðình chï còn mµt cách là hÕ l®nh cho các quan
ta giäi binh và xin ký thêm mµt hòa ß¾c næa: tÑc là hòa ß¾c ngày 23 tháng 7
nåm Quí Mùi (1883) ký kªt giæa toàn quy«n Harmand, Khâm sÑ Champeaux,
Tr¥n Ðình Túc và Nguy-n Tr÷ng Hi®p. Hòa ß¾c này có 37 khoän, ðáng chú ý
là nhæng khoän sau ðây:
Khoän thÑ Nh¤t: Nß¾c Nam ch¸u quy«n bäo hµ cüa Pháp, vi®c ngoÕi giao
cüa Vi®t Nam phäi ð¬ Pháp chü trß½ng.
Khoän thÑ Hai: Tïnh Bình Thu§n sát nh§p vào Nam Vi®t.
Khoäng ThÑ Ba: Quân Pháp ðóng · Ðèo Ngang và cØa Thu§n An.
Khoän thÑ Sáu: T× tïnh Khánh Hòa ra ðªn Ðèo Ngang quy«n cai tr¸ thuµc
v« tri«u ðình.
Còn nhæng khoän sau nói Khâm sÑ · Huª có quy«n ra vào yªt kiªn nhà
vua. T× Ðèo Ngang tr· ra B¡c Vi®t, Pháp ð£t công sÑ ð¬ ki¬m soát công vi®c
cüa các quan ta nhßng không dñ vào các vi®c hành chính. Hòa ß¾c này ký
xong. Pháp ränh tay v« phía Vi®t Nam chï còn phäi giäi quyªt v¾i quân ðµi
Tàu.
Sau khi ký xong hòa ß¾c Qúi Mùi (1883) tri«u ðình Huª cØ Khâm sai ðÕi
th¥n Tr¥n Vån Chu¦n và Lai Bµ Tham Tri H°ng Phi ra B¡c KÏ v¾i toàn quy«n
Harmand ð¬ thi hành l®nh bãi chiªn nhßng quan quân cüa ta · ðây có nhi«u
ngß¶i không ch¸u, vì v§y vi®c chiªn tranh vçn tiªp tøc. C¥m ð¥u lñc lßþng
kháng chiªn · B¡c KÏ v¾i mµt t¤m lòng s¡t ðá b¤y gi¶ là Hoàng Kª Viêm
ðang giæ mÕn S½n Tây, Trß½ng Quan Ðän giæ B¡c Ninh tÑc là hai bên tä hæu
ngÕn sông H°ng Hà.
Chü trß½ng cüa Pháp chuyªn này là Bình Ð¸nh toàn cõi B¡c KÏ ð¬ thñc
hi®n cuµc bäo hµ cho kÏ ðßþc. HÕ ngh¸ viên ðã bö thåm ch¤p thu§n 17 tri®u
quan, ngày 18-12-1883 lÕi c¤p thêm 3 tri®u næa cho quân ðµi vi-n chinh ð£t
dß¾i quy«n Ðô Ð¯c Courbet. T±ng tß l®nh quân ðµi thüy lñc, thêm v¾i ba
ngàn sáu tråm binh sî ð± bµ lên ð¤t B¡c vào hÕ tu¥n tháng 11-1883.
L¥n này mûi dùi cüa Pháp nh¡m vào S½n Tây vì · ðây có chü lñc quân
cüa Vi®t Nam do hai ðÕi tß¾ng Hoàng Kª Viêm và Lßu Vînh Phúc ði«u khi¬n.
Quân Pháp chia ra hai ðÕo: Tß¾ng Bichot dçn thüy quân t× sông H°ng Hà
tiªn lên t¾i cØa sông Ðáy Tß¾ng Belin ðem løc quân do Hà Nµi xu¤t phát t¾i

S½n Tây. Quân ta mai phøc · Phú Sá t× hai hôm trß¾c. Ngày 14-12 hai bên
g£p nhau, xô xát k¸ch li®t. Qua ngày 15-12 phòng tuyªn thÑ nh¤t cüa ta b¸
ch÷c thüng. R°i quân Pháp vây thành S½n Tây. Pháp không cho quân nghï.
Mµt tr§n long tr¶i l· ð¤t và r¤t kinh khüng ðã di-n ra, nhß chßa bao gi¶ ðã
xäy ðªn nhß v§y trong l¸ch sØ chiªn tranh Vi®t Pháp trên ð¤t B¡c: Chiªn sñ
kh· i t× chi«u 16-12. Quân Trung Hoa tích cñc chiªn ð¤u. Pháp nh¶ có höa
lñc r¤t mÕnh phá ðßþc vòng thành ngoài nhßng binh sî m®t nhoài, t¯i ðªn
phäi ng×ng lÕi.
Quân ta và Trung Hoa th¤y khó giæ n±i thành li«n nhân ðêm t¯i rút hªt ra
phía Ðông Nam, sáng 17-12 quân Pháp vào thành. Trong tr§n này ta m¤t
1.000 binh sî, Pháp b¸ 83 ngß¶i chªt, 319 b¸ thß½ng.
Ðßþc tin th¡ng tr§n · S½n Tây, HÕ ngh¸ vi®n Pháp gØi thêm 7.000 quân
næa qua Vi®t Nam. Giæa lúc này Khâm sÑ Champeaux xin v« Pháp nghï. Ông
Tricon sÑ th¥n Pháp · Trung Hoa ðßþc l®nh ðªn Huª ði«u ðình, sØa lÕi hòa
ß¾c 25-8-1883. Vào ngày 28-12-1883, m¤y ngày ð¥u tri«u ðình chßa nói ðªn
chuy®n tiªp ông nhßng khi có tin S½n Tây b¸ th¤t thü, tri«u ðình m¾i cho ông
Tricon g£p r°i thöa thu§n ð¬ cùng xét lÕi Hòa ß¾c Harmand. Hai bên chßa ký
xong thì t±ng tß l®nh Courbet sau khi hÕ ðßþc S½n Tây cho khinh khí c¥u d÷
thám B¡c Ninh. Nhßng chßa kh· i sñ ðánh thành này thì Courbet b¸ tri®u v«
Pháp và tß¾ng Millot ðßþc lên thay.
Quân tiªp vi®n cüa Pháp lÕi kéo sang thêm næa và ðã ð± bµ lên B¡c KÏ vào
ngày 12-2-1884 trong ðó có 470 sî quan, 16.000 lính và phu phen nô d¸ch
chiªn trß¶ng có t¾i 6.000. T× khi thua Pháp · S½n Tây, quân ðµi Vi®t Hoa n²
lñc giæ B¡c Ninh. TÕi ðây bên cÕnh Trß½ng Quang Ðän có tß¾ng Hoàng Kinh
Lan, t±ng tß l®nh quân Trung Hoa ðªn tång cß¶ng vi®c bäo v® thành B¡c
Ninh. Quân Trung Hoa ðóng t× LÕng Giang (tïnh LÜ) xu¯ng huy®n Yên Dûng.
Mµt ðÕo khác vßþt qua tä ngÕn sông Ðáp C¥u ch£n thüy quân ð¸nh tiªn lên
B¡c Ninh. Mµt ðÕo næa giæ Hùng Lâm (?). ÐÕi tß¾ng h÷ Hoàng ð£t bµ tham
mßu · trong thành ð¬ chï huy Liên Quân. Quân C¶ Ðen ðóng dài t× Ðáp C¥u
ðªn Yên Dûng l§p thành mµt phòng tuyªn kiên c¯ bao quanh tïnh tÜ. Tß¾ng
Millot, Brière De L'isle, Négrier ðem các chiªn ðïnh, pháo ðïnh và các giàn
tr÷ng pháo ðánh vòng lÕi phía sau thành, c¯ tránh phía Tây Nam phü T× S½n
vì · ðây quân Trung Hoa, ðóng nhi«u. H÷ nh¡m hß¾ng Nam và Ðông Nam
mà t¤n công nhân th¬ ch£n ðß¶ng tiªp vi®n LÕng S½n, B¡c Ninh. Sáng s¾m
ngày 7-2-1884 h÷ vßþt sông H°ng Hà, sông Ðáp C¥u ð¬ y¬m trþ cánh tä cüa
løc quân, thüy quân løc chiªn ð± bµ tÕi phü LÕng Thß½ng. Ngày 9-3 ðªn 11-3
quân Pháp chia nhau vây b¯n m£t thành. Tr§n ðánh r¤t hång, kh¡p m÷i n½i
Liên quân ð«u bÕi và bö chÕy. Ngày 12-3-1884, Pháp làm chü thành B¡c
Ninh, Ðáp C¥u. Quân Tàu không rút v« LÕng S½n ðßþc phäi chÕy lên Thái
Nguyên.

Ðánh xong B¡c Ninh, Pháp ðánh luôn Hßng Hóa và Tuyên Quang. Thiªu
tß¾ng Brière De L'isle dàn tr§n · Ðà Giang kh· i chiªn t× sáng ngày 15 tháng
ba ðªn ba gi¶ chi«u thì quân Pháp sang sông g¥n ð¸a hÕt BÕch HÕc, chín gi¶
sáng hôm 16-3 tß¾ng Négrier lên tiªp vi®n. Thª quân Pháp càng mÕnh, quân
Tàu rút lên MÕn Ngßþc. Trßa ngày 17, Pháp vào ðßþc thành Hßng Hóa. B÷n
ông Hoàng Kª Viêm l¥n theo ðß¶ng thßþng ðÕo v« Kinh v¾i cä mµt sñ th¤t
v÷ng.
Còn mµt thành næa trong tay C¶ Ðen là Tuyên Quang, Th¯ng tß¾ng Millot
cho thüy quân vßþt Lô Giang, Trung Tá Duchesne ðem 5 chiªc tàu chiªn
ðánh vào thành này. H÷ ði t× m°ng 3 tháng 5 ðªn m°ng 8 thì ðã t¾i trß¾c
thành Tuyên Quang. Ðôi bên giao phong ðßþc mµt gi¶ thì quân C¶ Ðen thua
chÕy. Ki¬m ði¬m v« các ð°n äi, cån cÑ, chiªn lßþc, liên quân Hoa Vi®t m¤t
hªt vùng Trung Châu và Trung Du xÑ B¡c nhßng quân Tàu còn ðóng · ba
tïnh Cao B¡c LÕng. Pháp li«n ngoÕi giao v¾i Tàu, ð¬ Tàu nh§n cuµc bäo hµ
cüa mình cho yên. Sau nh¶ ngß¶i ÐÑc tên là Détring làm trung gian, Trung tá
Fournier ðßþc lên Thiên Tân g£p Lý H°ng Cß¶ng là t±ng ð¯c Trñc L® ð¬ l§p
cuµc hòa giäi hai chánh phü Pháp Hoa. Ngày 18-4 nåm Giáp Thân (11-51884). Hòa ß¾c thành hình, nghîa là Trung Qu¯c nh§n rút quân v« và nhß¶ng
quy«n cho Pháp tñ do xªp ð£t m÷i vi®c · Vi®t Nam.

7- Hòa ¿¾c Thiên Tân ThÑ Hai (27-4 „t D§u)
V¾i hòa ß¾c này, Pháp ðã m×ng t× nay có th¬ yên trí ð¬ d©p hªt các cuµc
ch¯ng ð¯i cu¯i cùng cüa tri«u ðình Huª, nhßng trái lÕi quân ðµi Tàu · các
vùng Cao B¡c LÕng vçn không rút qua biên gi¾i nhß ðã quyªt ð¸nh vào tháng
5 nåm Giáp Thân (1884). Quân Pháp li«n tiªn ðánh ð°n B¡c L®, v×a qua con
sông Thß½ng (thuµc tïnh B¡c Giang) thì b¸ quân Tàu b¡n t¾i t¤p, ba tên lính
Pháp b¸ chªt. Tàu m¾i cho Pháp hay tuy h÷ biªt có hòa ß¾c Thiên Tân, nhßng
chßa ðßþc l®nh h°i quân. Pháp ðòi sau mµt gi¶ quân Tàu phäi rút v« nªu
không Pháp s¨ ðánh, r°i ðôi bên xô xát k¸ch li®t ðªn t¯i, sáng hôm sau quân
Pháp và ðÕi bÕi, phäi kêu v« Hà Nµi l¤y vi®n quân.
Thiªu Tß¾ng Négrier ðßþc l®nh mang quân lên tiªp Ñng cho Trung Tá
Dugenne. Ðßþc tin này chính phü Ba Lê li«n ði®n cho häi quân Trung Tß¾ng
Courbet và Patenôtre ðang làm công xÑ Pháp · B¡c Kinh ðòi chính phü Tàu
vì chuy®n này phäi b°i thß¶ng 28 tri®u chiªn phí. ÐÕi di®n cüa ðôi bên
thß½ng thuyªt mãi t¾i 29-6 thì Pháp hÕ s¯ ti«n này xu¯ng 80 tri®u ph§t lång,
h©n trä trong 10 nåm. Nhßng cuµc thß½ng thuyªt vçn tan vÞ. L¥n này Pháp
cho ðánh ngay vào các lãnh th± cüa Tàu là Phúc Châu vào tháng sau (tháng 7
nåm Giáp Thân 1884). Pháp vây cä Ðài Loan và phá vùng duyên Häi Trung
Qu¯c ðªn tháng 6 nåm „t D§u !885) là lúc Tàu ch¸u ký hòa ß¾c m¾i thôi.

Vào mùa thu nåm ¤y tß¾ng Brière De L'isle thay tß¾ng Millot ðßþc thêm
6.000 vi®n binh, cµng t¤t cä là ngót hai vÕn li«n chia ra b¯n ðÕo ðánh Ðông
tri«u, Ð°n Chû, Ð°n Ð¥m, Phü LÕng, Thß½ng TÑc là vùng Ðông B¡c, B¡c KÏ.
Quân C¶ Ðen lúc này ðóng · Tuyên Quang cûng b¸ Pháp t¾i ðánh. Quân
Tàu thua · kh¡p các ð¸a ði¬m k¬ trên, s¯ thi®t hÕi g¤p mß¶i so v¾i quân
Pháp. Cu¯i nåm Giáp Thân thành LÕng S½n b¸ Pháp l¤y ðßþc, quân Tàu phäi
chÕy qua Nam Quan tr¯n v« Tàu, mµt ph¥n rút lên Th¤t Khê.
Trong khi ðÕi quân cüa Pháp ðánh LÕng S½n, quân C¶ Ðen tr· lÕi phong
töa thành Tuyên Quang do Thiªu Tá Dominé giæ. Vì lñc lßþng ít öi nên quân
Pháp · ðây phäi c¯ thü. Ðªn 17 tháng giêng nåm „t D§u, tß¾ng Brière De
L'isle dçu løc quân tiªn ðªn Ðoan Hùng và thüy quân vßþt sông chäy lên cÑu
Tuyên Quang. Thành này ðßþc giäi vây. Trong cuµc xung ðµt này hai bên
Pháp Hoa ð«u thi®t hÕi l¾n.
Ngày m°ng 6 tháng 2 nåm „t D§u (1885) quân Tàu lÕi tràn qua Ð°ng
Ðång. Tß¾ng Négrier lên ngån ð¸nh ðánh luôn t¾i Long Châu nhßng ðªn
m°ng 8 lÕi rút v« LÕng S½n. Quân s¯ cüa Pháp · trong thành có 3.500 ngß¶i.
Ngày 13 quân Tàu t¤n công KÏ L×a là mµt ð°n giáp thành. Thiªu tß¾ng
Négrier b¸ thß½ng n£ng · ðây. Thª quân Pháp ðu¯i d¥n vì quân Tàu quá
ðông, r°i Pháp rút lui v« giæ ð°n Chû, Kép và Tu¥n Muµi. Brière De L'isle lúc
này ðã ðßþc thång trung tß¾ng, ðánh ði®n v« Pháp xin thêm quân b· i còn
phäi giæ cä Quan Nam và quân Tàu · Hßng Hóa cùng Lâm Thäo næa. N½i
này cûng là mµt tr§n tuyªn quan tr÷ng.
Nghe tin quân mình b¤t lþi · LÕng S½n, dß lu§n Pháp xôn xao, thü tß¾ng
Jules Ferry phäi t× chÑc. Chính phü Pháp li«n üy Patenôtre m· cuµc thß½ng
thuyªt lÕi v¾i chính phü Tàu, ð°ng th¶i Ba Lê cho thêm hai sß ðoàn sang B¡c
KÏ dß¾i quy«n Trung Tß¾ng Roussel De Courcy làm th¯ng ð¯c quân dân sñ
vø, Trung Tß¾ng Warnel làm tham mßu trß· ng vùng hai thiªu tß¾ng Jamont
và Prudhomme. Chính phü Tàu th¤y kéo dài chiªn tranh có th¬ b¤t lþi nên
ngày 27-4 nåm „t D§u ch¸u cho Lý H°ng Chß½ng ký kªt v¾i Patenôtre mµt
phen næa.
V¾i t¶ hòa ß¾c Thiên Tân thÑ hai này cûng vçn có khoän chính yªu là
Trung Qu¯c nh§n cuµc bäo hµ öa Pháp · Vi®t Nam, và hai nß¾c Pháp Hoa
tiªp tøc giao thß½ng nhß cû. Còn Pháp phäi trä lÕi các ch² mà häi quân ðã
chiªm ðßþc · các vùng duyên häi. Khoän Tàu phäi b°i thß¶ng chiªn tranh
cho Pháp ðßþc bö ði. T× gi¶ phút này trên tr§n ð¸a Vi®t Nam chï còn hai lñc
lßþng ðÑng lÕi là Vi®t và Pháp. M¤t bÕn ð°ng minh, dî nhiên cuµc kháng
Pháp cüa ta yªu hÆn và cûng t× giai ðoÕn này Pháp tha h° ån hiªp, b¡t nÕt
tri«u ðình Huª.

8- Hòa ¿¾c Patenôtre (1884) (tháng 5 nåm Giáp Thân)
Ngày 6 tháng 6 nåm 1884 Pháp lÕi ðòi sØa hòa ß¾c Quí Mùi. Ông
Patenôtre · Pháp sang, cùng v¾i ông Nguy-n Vån Tß¶ng, PhÕm Th§n Du§t và
Tôn Th¤t Phan ký hòa ß¾c m¾i, ðÕi cß½ng gi¯ng hòa ß¾c trß¾c nhß l¥n này
chï có 19 khoän và có ph¥n sØa ð±i m¤y khoän nói v« Bình Thu§n và ba tïnh
ngoài Ðèo Ngang là Hà Tînh, Ngh® An và Thanh Hóa vçn thuµc Trung Vi®t.
T× ngày có hòa ß¾c 1884 122 lãnh th± Vi®t Nam (tr× Nam KÏ ðã thành thuµc
ð¸a) chia làm hai xÑ, tuy cùng ch¸u quy«n bäo hµ cüa Pháp nhßng vi®c cai tr¸
khác nhau. Nªu th¯ng nh¤t do con dân Vi®t Nam xây dñng b¢ng biªt bao
nhiêu xß½ng máu này vì hòa ß¾c Patenôtre lÕi lâm vào cänh tam phân, b· i
chính sách thâm hi¬m cüa ðª qu¯c Pháp là "chia ð¬ tr¸". Tóm lÕi nói ðªn hòa
ß¾c 1884 là nói ðªn sñ toàn th¡ng cüa ðª qu¯c Pháp trên mänh ð¤t này và sñ
suy vong toàn hoàn cüa phong kiªn Vi®t Nam cu¯i thª XIX, b¤y lâu ðã ån sâu
bén rµng vào các t¥ng l¾p xã hµi LÕc H°ng qua bao nhiêu thª h®. Và trong
d¸p b¡t ð¥u thi hành bá quy«n cüa nß¾c Pháp trên ð¤t Vi®t Nam. Rheinard
hµi các quan tÕi tòa Khâm làm l- thü tiêu cái cüa nhà Thanh ðã trao cho vua
Gia Long khi phong vß½ng123.
Hành ðµng này có tính cách chính thÑc ch¤m dÑt änh hß· ng chính tr¸ cüa
Trung Qu¯c và m· ra mµt kÖ nguyên m¾i: KÖ nguyên Vi®t Nam l® thuµc
Pháp.
L- hüy ¤n ðã thi hành ngày 6-6-1884.

Hòa ß¾c 1884 ðªn ngày 9 tháng 3 nåm 1945 thì m¤t hªt hi®u lñc v« pháp lý, do ch²
Pháp không ðäm bäo n±i cho Vi®t Nam khi có vø ngoÕi xâm cüa Nh§t trong th¶i kÏ ðÕi chiªn
thÑ hai (1939-1945) nhß Pháp ðã cam kªt.
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Cái ¤n ðßþc ð¬ trên mµt cái b- n¤u lên chäy ra thành mµt cøc bÕc tr¸ giá 280 ð°ng bÕc
M- Tây C½ thu· ðó.
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Ph¥n 4 - Chß½ng 4

Tàn Cuµc Cüa Phong Kiªn Vi®t Nam
- Phong trào C¥n Vß½ng cÑu qu¯c
- Phong trào Vån Thân, kháng Pháp
- Chª ðµ bäo hµ cüa Pháp · Vi®t Nam

1- Phong Trào C¥n Vß½ng CÑu Qu¯c
B¡c kÏ nhß trên ðã nói, có th¬ coi là b¸ l÷t hªt vào bàn tay cüa quân ðµi
vi-n chinh Pháp.
TÕi Huª cuµc khüng hoäng chính tr¸ m²i gi¶ phút mµt n£ng n«. Ai cûng
th¤y rõ thª nß¾c chông chênh, m¤t còn chï là th¶i gian. Trong các quan chia
làm hai phe: phe chü chiªn có hai ông Tôn Th¤t Thuyªt và Nguy-n Vån
Tß¶ng, phe chü hòa có Tr¥n Ti¬n Thành, Nguy-n Hæu Ðµ, Gia Hßng qu§n
vß½ng... V¾i danh nghîa Phø chính ðÕi th¥n, hai ông Thuyªt, Tß¶ng, n¡m hªt
qßy«n hành và ra m£t ðµc ðoán. Hai ông tri®t hÕ hªt các nhân v§t cüa phe
chü hòa và huy ðµng vi®c kháng chiªn t× Trung ra B¡c. Do ðó ta ðã th¤y
Khâm sai Hoàng Kª Viêm tr· ra hoÕt ðµng tÕi S½n Tây, Trß½ng Quang Ðän ·
B¡c Ninh, TÕ Hi®n · Nam Ð¸nh, PhÕm Vû Mçn, Hoàng Vån Hòe, Nguy-n
Thi®n Thu§t · các tïnh khác. Các ông này ð«u là các quan vån võ cao c¤p
cüa tri«u ðình, nhi®t li®t hßÞng Ñng l¶i h¸ch C¥n Vß½ng. B¸ Pháp phän ð¯i
nhi«u l¥n lÕi thêm th¤t tr§n n£ng n« nên có phen h÷ Hoàng và Trß½ng phäi v«
kinh, nhßng vçn không phäi là tri«u ðình ðã thay ð±i chính sách vì lúc này
ông Tß¶ng vçn ngoÕi giao khéo léo v¾i Pháp ð¬ ông Thuyªt ng¥m t± chÑc
kháng chiªn. — Trung, ðoàn quân Ph¤n Nghîa có hàng vÕn ngß¶i ðßþc bí m§t
sØa soÕn ch¶ ngày t±ng phän công. Mµt trß¶ng di-n võ ðßþc l§p ra ð¬ hu¤n
luy®n quân ðµi. TÕi S½n Phòng, phe kháng chiªn xây dñng mµt chiªn khu v¾i
møc ðích bên trong tiªp Ñng cho Quäng Bình, Quäng Tr¸, phía ngoài liên lÕc
v¾i các mi«n thßþng du Thanh Ngh® và có ðß¶ng rút sang Lào và Xiêm. Quân
ðµi ðóng · ðây có h½n mµt ngàn v¾i h½n 20 c² ðÕi bác. Chiªn khu này xét ra
là con ðß¶ng lùi cüa kháng chiªn mµt khi cuµc ðánh úp ð°n Mang Cá b¸ th¤t
bÕi.

Vua Kiªn Phúc · ngôi ðßþc h½n 6 tháng và m¤t ngày m°ng 7 tháng 4 nåm
Giáp Thân (1884) trong mµt trß¶ng hþp vô cùng thê thäm nhß trên ðã k¬. Em
Ngài là vua Hàm Nghi lên thay, tÑc là Chánh Mông, húy là ¿ng L¸ch khi ðó
m¾i 12 tu±i. Ð¬ ðánh d¤u nhæng biªn c¯ trên ðây, sî phu Vi®t Nam ðã có hai
câu th½:
Nh¤t giang lßÞng qu¯c nan phân thuyªt
TÑ nguy®t tam vß½ng tri®u b¤t tß¶ng124
Khâm sÑ Rheinart trách cÑ r¢ng vi®c ð£t vua Hàm Nghi lên ngôi không có
xin phép nß¾c Pháp và ðÕi tá Guerrier ðem 600 quân cùng mµt ðµi pháo binh
t× B¡c vào Huª ð¬ th¸ uy. Sau ðó Rheinart và Guerrier sang làm l- phong
vß½ng cho vua Hàm Nghi r°i m¾i rút binh sî v« Hà Nµi.
Xét tình hình có th¬ r¯i loÕn to v« phía phong kiªn Vi®t Nam, sau khi hòa
ß¾c Thiên Tân ký vào ngày 27-04-1885 tÑc là nåm Quang Tñ thÑ 11 („t D§u)
giæa Patenôtre ðÕi di®n Pháp và Lý H°ng Chß½ng ðÕi di®n Thanh tri«u, Pháp
li«n d¯c toàn lñc ð¬ tiêu di®t cuµc kháng chiªn cüa C¥n Vß½ng mà thái ðµ
gi¶ phút ðó r¤t khä nghi và quan ngÕi. Ngày 18 tháng 4 nåm „t D§u (1885),
th¯ng tß¾ng De Courcy v×a sang t¾i B¡c kÏ li«n ðem ngót mµt ngàn quân vào
Huª bàn vi®c giao thi®p giæa ông v¾i Nam tri«u, ðòi các quan phø chính ðÕi
th¥n phäi sang t§n sÑ quán Pháp ð¬ hµi thß½ng. Viên tß¾ng Pháp còn b¡t
Nam tri«u ra l®nh cho sî phu và dân chúng tòng phøc hoàn toàn chính th¬
bäo hµ. Y lÕi có ý nhân d¸p này b¡t ông Tôn Th¤t Thuyªt ngay giæa cuµc ðàm
phán vì ông này là linh h°n cüa kháng chiªn. Thuyªt biªt mßu này li«n cáo
¯m không sang và ð¬ Nguy-n Vån Tß¶ng cùng PhÕm Th§n Du§t sang tòa
Khâm (theo tin các báo Ba Lê h°i ¤y)
Trong cuµc ðàm thoÕi, De Courcy yêu sách nhi«u ði«u làm nhøc qu¯c th¬
Vi®t Nam, ðÕi khái y ðòi khi y ðªn, vua Hàm Nghi phäi bß¾c xu¯ng ngai
nghênh tiªp, sau lÕi bó buµc ông Thuyªt nªu ¯m thì n¢m cáng mà sang sÑ
quán Pháp.
Th§t là ðßa nhau vào bß¾c ðß¶ng quyªt li®t, vì v§y mà cuµc chiªn tranh
Vi®t Pháp không sao tránh ðßþc.
Thuyªt không ch¸u, De Courcy tính sao? Có kë Vi®t gian báo cho Khâm sÑ
De Courcy biªt r¢ng Thuyªt không ¯m, ông vçn ði ki¬m soát ð°n trÕi và kho
thu¯c súng. Mµt ngày qua tÑc là ngày 22-5 nåm „t D§u (5-7-1885), Pháp
khao thß· ng quân ðµi ð¸nh sáng hôm sau sang vây bµ binh b¡t Thuyªt, thì

có nghîa là mµt con sông (Hß½ng) bên kia b¶ là tòa Khâm (Pháp) bên này là tri«u ðình
(Vi®t) hai nß¾c, hai chính sách, quy«n lþi ch¯ng nhau thì m÷i vi®c ð«u khó. B¯n tháng ba vua
ðó là ði«m chÆng lành.
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vào mµt gi¶ ðêm Thuyªt và SoÕn cho b¡n mµt phát ðÕi bác làm hi®u l®nh ð¬
nh¤t t« t¤n công vào ð°n Mang Cá và SÑ quán Pháp.
Quân Pháp xu¤t kÏ b¤t ý, vµi vàng nghênh ð¸ch, nhßng vçn giæ thª thü ð¬
ch¶ bu±i sáng. H÷ ¦n núp trong trÕi không ch¸u ra ngoài. Khi m£t tr¶i hé m÷c,
quân Pháp thüy løc ð«u phän công, h÷ ch· súng lên ðài và nóc tàu b¡n qua
r¢m r¢m giªt hÕi quân nhân r¤t nhi«u, Hoàng thành và cung ði®n nhi«u n½i b¸
phá hüy. H÷ chia ra làm nhi«u ðÕo quân tiªn ðánh các m£t. Hai ðÕo quân
cüa ta · bên trong và bên ngoài ch¯ng không n±i, b¸ vÞ.
Nguy-n Vån Tß¶ng th¤y thª nguy li«n vào Nµi yêu c¥u nhà vua xu¤t cung.
Hæu quân H° Vån Hi¬n phò giá, ð¥u gi¶ Thìn ra cØa Tây Nam. T× Dû thái
h§u üy Tß¶ng · lÕi lo vi®c giäng hòa, Thuyªt chÕy k¸p theo, còn ch×ng tråm
ngß¶i. Quân Pháp li«n trèo lên kÏ ðài treo c¶ Tam Tài.
Ki¬m ði¬m lÕi tr§n ðánh tÕi Kinh thành ðêm 22 tháng 5 nåm „t D§u (1885),
ta th¤y ph¥n bÕi hoàn toàn v« phía chúng ta. Pháp chï chªt có 16 ngß¶i, b¸
thß½ng 80 ngß¶i. Quân ta chªt ðªn vài ngàn, còn khí gi¾i, lß½ng thñc m¤t
ðªn hàng tri®u bÕc. Sáng ngày 23 quân ta rút lui khöi Huª, xa giá nghï ·
Trß¶ng Thi mµt lát r°i lên ðß¶ng ði Quäng Tr¸. Nguy-n Vån Tß¶ng ðßþc l®nh
· lÕi thu xªp m÷i vi®c125. (Tài li®u cüa giáo sî Delvaux viªt trong bài La prise
de Huª cüa tÕp chí Bulletin des Amis du Vieux Huª)
Trßa hôm ¤y, ông nh¶ giám møc Caspard ðßa ra ð¥u thú v¾i th¯ng tß¾ng
De Courcy, Tß¶ng ðßþc ðªn trú tÕi Thß½ng bÕc vi®n và b¸ ðÕi úy Schmitz coi
giæ. Pháp buµc ông ta nµi hai tháng phäi thu xªp cho yên m÷i vi®c. Ông
Tß¶ng gØi s¾ ra Quäng Tr¸ xin rß¾c Tam cung (bà T× Dû Thái hoàng thái h§u,
m© ðÑc Dñc Tông, bà Hoàng thái h§u là vþ ðÑc Dñc Tông và là m© nuôi ông
Døc ÐÑc, Kiªn Phúc và Ð°ng Khánh.
Mµt tß¾ng Pháp tham gia tr§n ðánh ð°n Mang Cá khen quân ta thi®n ngh®
phòng thü vì các ðß¶ng giao thông có ðào h¥m h¯ ho£c ch©n b¢ng các
chß¾ng ngÕi v§t. Binh sî n¤p ð¢ng sau nhæng t¤m phên nÑa cång hai l¥n da
trâu mà b¡n ðªn gi¶ chót m¾i ch¸u rút lui.
Trong khi ðó, Thuyªt ðem vua Hàm Nghi chÕy ra Tân S· (Quäng Tr¸) ngß¶i
Pháp treo giäi 2000 lÕng bÕc cái ð¥u cüa ông Thuyªt và ai b¡t ðßþc vua Hàm
Nghi thì ðßþc thß· ng 500 lÕng.
T× Dû thái h§u viªt thß m¤y l¥n khuyên cháu tr· v« nhßng vô hi®u. T×
Trung ra B¡c, c¶ kh· i nghîa bay kh¡p n½i.

Sau ðó hai tháng ngß¶i Pháp cách chÑc Nguy-n Vån Tß¶ng ðày ði Haiti, l§p vua Ð°ng
Khánh lên ngôi ngày 14-9-1885
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Sau biªn c¯ này, m÷i vi®c trong tri«u do khâm sÑ Pháp ði«u khi¬n hªt và
các quan ta, m²i khi có vi®c gì ð«u nh¤t nh¤t phäi höi ý tòa Khâm. De Courcy
cho g÷i Silvestre · B¡c vào Huª ð¬ t± chÑc mµt chính phü lâm th¶i. Hoàng
thân Th÷ Xuân ðßþc cØ ra quy«n nhiªp chính phü này và Nguy-n Vån Tß¶ng
ði«u khi¬n C½ m§t vi®n. Lúc này ngß¶i Pháp th¤y khó có hy v÷ng dø ðßþc
vua Hàm Nghi tr· v«, li«n ð£t ông Chánh Mông là Kiên Giang qu§n công
theo l¶i ð« ngh¸ cüa T× Dû thái h§u (vua Ð°ng Khánh là anh vua Kiªn Phúc
và Hàm Nghi126). Ngày 6 tháng 8 ông phäi thân hành sang tòa Khâm ð¬ ch¸u
l- thø phong. V¸ hoàng ðª này tính tình hi«n lành, ßa trang sÑc và cûng thích
duy tân, r¤t ðßþc lòng ngß¶i Pháp. Ðình th¥n b¤y gi¶ có Nguy-n Hæu Ðµ,
Phan Ðình Bình ðang · B¡c ðßþc Pháp g÷i v« giúp vua m¾i cùng v¾i Nguy-n
Vån Tß¶ng. Ít ngày sau, Nguy-n Hæu Ðµ không hþp ý v¾i Nguy-n Vån Tß¶ng
nên lÕi tr· ra Hà Nµi.
Giæa hôm vua Ð°ng Khánh bß¾c lên ngai vàng thì Tôn Th¤t Thuyªt tung ra
bài h¸ch C¥n Vß½ng.
Bài h¸ch này hÆn là cüa Tôn Th¤t Thuyªt l¤y l¶i cüa vua Hàm Nghi k¬
nông n±i cüa nß¾c Vi®t Nam t× ngày ngß¶i Pháp bß¾c chân lên ð¤t Nam kÏ
cho ðªn khi h÷ tràn lan ra Trung, B¡c, bày mßu l§p kª dùng bÕo lñc ð£t n«n
th¯ng tr¸ lên toàn cõi Vi®t Nam. H÷ chiªm nß¾c là ðã làm mµt chuy®n khiªn
quân dân Vi®t Nam ðau ð¾n lÕi còn sï nhøc tri«u ðình cùng sî phu ð¤t Vi®t
næa. Nhà vua th¯ng trách Nguy-n Vån Tß¶ng chÕy theo kë ð¸ch, lÕi l§p tâm
tìm b¡t nhà vua ð¬ nµp cho Pháp.
Ngài k¬ lÕi n±i kh± s· t× khi r¶i bö kinh thành, l£n su¯i trèo non và Ngài
hi®u tri®u th¥n dân trong nß¾c, muôn ngß¶i nhß mµt hãy ð°ng tâm g¡ng sÑc
giäi phóng qu¯c gia, nêu cao tinh th¥n kháng chiªn.
L¶i l¨ t¶ h¸ch hªt sÑc lâm ly th¤m thiªt, nên có nhi«u nhân sî h°i ¤y ð÷c
ðªn phäi ngh©n ngào sa l®, v² gß½m ðÑng d§y. Kªt quä là nhæng cuµc kh· i
nghîa ðã n±i lên ¥m ¥m nhß phong ba bäo táp.
Lê Trung Ðïnh · Quäng Nghîa
Mai Xuân Thß· ng · Bình Ð¸nh
Nguy-n Hu® · Quäng Nam
Ð« ð¯c Lê Trñc · sông Gianh (Quäng Bình)
Phan Ðình Phùng · Ngh® Tïnh
T¯ng Duy Tân, C¥m Bá Thß¾c · Thanh Hóa
Ðinh Công Tráng · Ba Ðình
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Vua Ð°ng Khánh b¤y gi¶ ðßþc 23 tu±i.

Nguy-n Thu§t ðÑng ð¥u quân C¥n Vß½ng xÑ B¡c
Hoàng Hoa Thám hoÕt ðµng vùng Yên Thª
Sau ðó, Thuyªt sang Tàu v¾i møc ðích c¥u vi®n vì ông vçn tin tß· ng · sÑc
mÕnh cüa nhà Thanh. Ông cho r¢ng ngß¶i khác ði thay không bày tö hªt tình
trÕng nß¾c nhà, e lÞ vi®c l¾n, nay l¤y danh nghîa mình là ngß¶i trong hoàng
tµc, lÕi là phø chính ðÕi th¥n và ðÕi tß¾ng thì sñ giao thi®p có lþi h½n.
Ông b¡t ð¥u ði t× Hß½ng Khê theo ðß¶ng r×ng ra Ngh® An, qua Thanh
Hóa, Lai Châu, lên Lào Kay t¾i Vân Nam r°i sang Quäng Ðông. Cùng ði v¾i
ông có ð« ð¯c Tr¥n Xuân SoÕn, Võ cØ nhân Nguy-n Viªt T¯n, ði ðªn ðâu, c±
ðµng kháng chiªn ðªn ð¤y ch¾ không ði thÆng mµt mÕch nên hành trình t×
Hà Tïnh sang Quäng Ðông kéo dài mµt nåm.
Khi ðªn Trung qu¯c, Tôn Th¤t Thuyªt · lÕi nhà Liêu Vån Chï ít bæa r°i
sang Vân Nam. Ông g£p S¥m Xuân Huyên là t±ng ð¯c tïnh này, sau Huy®n lÕi
gi¾i thi®u ông v¾i t±ng ð¯c Quäng Tây là Trß½ng Minh Ký. Do h÷ Trß½ng,
ông lÕi làm quen v¾i th¯ng ð¯c Quäng Ðông là Lý Hàn Chß½ng (anh Lý H°ng
Chß½ng). TÕi Quäng Ðông, ông Thuyªt làm mµt lá s¾ ð® lên B¡c Kinh. Khi ðó
Pháp cho ngß¶i lên B¡c Kinh v§n ðµng v¾i Lý H°ng Chß½ng, b¤y gi¶ làm
toàn quy«n ÐÕi th¥n tri«u Mãn, h÷ Lý tâu v¾i Tây thái h§u, chiªu theo l¶i ð«
ngh¸ cüa Pháp, giæ ông Thuyªt · huy®n La Ð¸nh, sau ðem v« huy®n Thiêu
Quan. Xét ra Tàu h°i ðó b¸ Li®t cß¶ng b¡t nÕt, sau cuµc nha phiªn chiªn tranh
v¾i ngß¶i Anh, phäi c¡t ð¤t xin hòa, vì v§y Tàu r¤t e dè ngß¶i da tr¡ng.
•c còn chÆng mang n±i mình ¯c, ðó là trß¶ng hþp Trung Qu¯c thu· ¤y.
R°i vi®c c¥u vi®n cüa ông Thuyªt r¯t cuµc chï là công dã tràng.
Nåm 1912, ông Thuyªt tÕ thª tÕi Thiêu Quan, ðßþc ông Lý Can Nguyên,
b¤y gi¶ ch¤p chính B¡c Kinh, xót thß½ng ngß¶i tiªt li®t cho xây mµt ngôi mµ
r¤t to và l§p bia ð« là "Nguy-n Phúc Thuyªt Ngñ ti«n Thân sß½ng chi mµ"
Nhân sî Quäng Ðông có câu ð¯i viªng ông nhß sau:
Thù nhung b¤t cµng ðái thiên, vÕn c± phß½ng danh lßu Tßþng qu§n
Hµ giá bi®t t¥m tïnh ð¸a, thiên niên tàn c¯t ký Long châu127
V« phía ngß¶i Pháp, sau khi b÷n ông Thuyªt r¶i bö kinh thành, ðÕi tá
Chaumont ðßþc l®nh ðem quân ra ðóng · Quäng Bình ð¬ ch§n ðón phe
kháng chiªn, không cho giao thi®p v¾i B¡c kÏ. Nhßng · Ngh® An và Thanh
Hóa, nghîa quân hoÕt ðµng r¤t mÕnh, thiªu tá Grégoire · lÕi giæ Quäng Bình,
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Thù ngoài không ðµi tr¶i chung, muôn thu· tiªng th½m lßu Tßþng qu§n

Phò chúa riêng tìm cõi thác, ngàn nåm xß½ng bÕc gØi Long châu

còn ðÕi tá Chaumont tr· v« Ðà NÆng l¤y thêm vi®n binh ðßa tàu chiªn ra
ðóng · Ngh® An và tu¥n ti¬u kh¡p n½i.
Tháng 9 nåm Bính Tu¤t (1886) Hoàng Kª Viêm ðßþc vua Ð°ng Khánh
phong làm An phü kinh lßþc ðÕi sÑ ra Quäng Bình chiêu dø vua Hàm Nghi và
các Vån Thân, yêu c¥u các v¸ tr· v« và s¨ ðßþc hß· ng ð¸a v¸ nhß cû. Vi®c
chiêu dø này có th¬ nói là th¤t bÕi vì các lãnh tø C¥n Vß½ng không ai theo,
tr× mµt s¯ thü hÕ không ðáng k¬. Ông Hoàng Kª Viêm b¸ rút công tác vào
tháng 5 nåm Ðinh Hþi (1887) vì l¨ ðó.
B¤y gi¶ quân C¥n Vß½ng chiªn ð¤u rãi rác kh¡p n½i. Ð« ð¯c Lê Trñc ðóng
· Thanh Thüy, thuµc huy®n Tuyên Chánh, Tôn Th¤t ÐÕm (con ông Thuyªt)
ðóng · thßþng du Hà Tïnh, thuµc hai hÕt KÏ Anh và C¦m Xuyên, Tôn Th¤t
Thi®p (con ông Thuyªt) và PhÕm Tuân theo vua Hàm Nghi loanh quanh ·
huy®n Thanh Hóa.
Su¯t Trung Nam B¡c, lúc ðó tình hình r¯i ren, ngß¶i Pháp phäi chia nhau
ði ðánh d©p kh¡p n½i vì m÷i cuµc phü dø ð«u th¤t bÕi.
ÐÕi úy Mouteaux · Quäng Bình cùng v¾i c¯ Tortuyaux ðem quân ði ðánh
Lê Trñc · Thanh Thüy. Biªt ông Trñc là ngß¶i nghîa khí, Mouteaux viªt thß
l¤y l¶i trang tr÷ng m¶i ông tr· v« nhßng b¸ ông khß¾c t× nhß sau:
"Tôi vì vua, vì nß¾c, ðã quyªt lòng làm hªt b±n ph§n, ðâu dám tham sñ
s¯ng mà quên vi®c nghîa"
Trong giai ðoÕn này, ngß¶i Pháp ðóng quân · ð°n Minh C¥m, b÷n ông
Trñc phäi lui v« phía trên, sau ðó Lê Trñc ra mÕn Hà Tïnh, Nguy-n PhÕm
Tuân ðóng · Yên Lµc, thuµc mi«n Nam sông Gianh. Qua tháng ba, thám tØ
chï cho Mouteaux n½i ông Nguy-n PhÕm Tuân ð°n trú. Ông b¸ vây b¡t ðßþc
cä b÷n, vì b¸ ðÕn bên cÕnh sß¶n, m¤y ngày sau thì m¤t.
Ði«u ngß¶i Pháp c¥n nh¤t là tìm b¡t vua Hàm Nghi, biªt r¢ng nhà vua là
linh h°n cüa C¥n Vß½ng lÕi ðßþc dân chúng mªn yêu nên vì thª mà cuµc
kh· i nghîa C¥n Vß½ng ðßþc h§u thu¦n r¤t mÕnh. Nhßng khi ¤y chßa rõ ðßþc
tông tích cüa Ngài thì ít tháng sau có kë mách r¢ng mu¯n b¡t ðßþc vua Hàm
Nghi phäi có tên Trß½ng Quang Ng÷c, · làng Trà MÕc, lúc ðó ðang ðßþc ra
vào h¥u c§n vua, Ng÷c là kë ti¬u nhân có th¬ mua chuµc ðßþc. ÐÕi úy
Mouteaux li«n dùng ti«n bÕc, danh lþi d² dành ðßþc b÷n t±ng lý hÕt Minh
C¥m liên lÕc v¾i Trß½ng Quang Ng÷c. Ng÷c nh§n l¶i giúp quân Pháp nhßng
chßa dám h©n có th¬ b¡t ðßþc nhà vua ngay.
Khi ¤y, bên cÕnh nhà vua Hàm Nghi có Tôn Th¤t Thi®p là mµt thiªu niên
anh dûng, không bao gi¶ r¶i vua næa bß¾c. Kë nào bàn ðªn chuy®n v« ð¥u
thú ð«u b¸ Thi®p giªt ngay, vì v§y mà b÷n Ng÷c còn e dè. Còn nhóm ông Lê
Trñc và Tôn Th¤t ÐÕm cùng nghîa quân lßu ðµng, nay ch² này, mai ch²

khác, ngß¶i Pháp m®t sÑc mà cûng không tiêu di®t n±i, vì thª mà ðÕi úy
Mouteaux xin v« Pháp nghï. Thay ông trong vi®c này là mµt viên ðÕi tá chï
huy · Huª, ông ra Quäng Bình tiªp tøc công vi®c k¬ trên nhßng tình thª cüa
ðôi bên cûng không ra khöi ch² bª t¡c. Ngß¶i Pháp vçn không di®t n±i Vån
Thân, nhßng Vån Thân cûng chï làm ðßþc vi®c qu¤y r¯i lung tung kh¡p n½i
mà thôi. Cho ðªn tháng 9, quân Pháp möi m®t ðã ð¸nh rút v« mi«n b¬ thì có
mµt kë h¥u c§n vua Hàm Nghi ra thú · Ð°ng Cä, phía trên ð°n Minh C¥m.
Tên này khai rõ tung tích vua Hàm Nghi và nhân viên quanh Ngài. Ngß¶i
Pháp lÕi dùng h¡n ð¬ liên lÕc v¾i Trß½ng Quang Ng÷c và tên Nguy-n Ð¸nh
Tình, b÷n này b¤y gi¶ m¾i tình nguy®n m¤y hôm sau s¨ b¡t s¯ng ðßþc vua
Hàm Nghi. Chúng ðßþc chï th¸ ngoài nhà vua ra, còn ai ch¯ng cñ thì cÑ giªt.
Ngày 26 tháng 9 nåm M§u Tý là ngày tuy®t v÷ng cüa ông vua bôn ðào,
mµt ngày tan vÞ mµng khôi phøc ð¤t nß¾c và là ngày tàn løi cüa cuµc Cách
mÕng Phong kiªn Vi®t Nam.
B¤y gi¶ vào h°i nØa ðêm, Ng÷c và Tình ðem 20 thü hÕ, ngß¶i làng Thanh
Lang và Thanh Cuµc, ðªn vây làng Tä Bäo là ch² trú ¦n cüa nhà vua, Tôn
Th¤t Thi®p ðang ngü, nghe có biªn vùng v§y v×a c¥m gß½m nhäy ra thì b¸
chúng ðâm chªt ngay.
Vua Hàm Nghi nh§n th¤y Ng÷c, gi§n u¤t vô cùng, trao cho nó thanh kiªm
mà bäo r¢ng:
- Mày giªt tao ði còn h½n ðem tao nµp cho Tây.
Mµt kë lanh tay ôm l¤y lßng Ngài và kë khác gi§t l¤y thanh kiªm. T× lúc b¸
b¡t cho ðªn khi t¾i trÕi Pháp, Ngài ðau ð¾n không nói nång ðßþc nØa l¶i.
Sáng hôm sau b÷n tên Ng÷c võng Ngài ra bªn Ngã Hai, xu¯ng bè ði hai ngày
ðªn ð°n Thanh Lang nµp cho ðÕi úy Boulangier. Ngay lúc ðó, Boulangier ðßa
Ngài v« ð°n Thu§n Bài, g¥n chþ Ð°n bên tä ngÕn sông Gianh. R°i Ngài b¸
ðßa xu¯ng tàu v« Thu§n An và sau ðó b¸ ðày ði Algerie, m²i nåm ðßþc c¤p
25.000 ph§t lång. B¤y gi¶ Ngài m¾i 16 tu±i.
Trß½ng Quang Ng÷c ðßþc hàm Lãnh binh, Nguy-n Ð¸nh Tình ðßþc
thß· ng hàm võ quan.
Vi®c vua Hàm Nghi b¸ b¡t quä ðã ðem lÕi änh hß· ng tai hÕi cho phong
trào C¥n Vß½ng nhß chúng ta ðã nói · trên và làm nän lòng mµt ph¥n chiªn
sî trong hàng ngû cÑu qu¯c. Ngoài ra, ð¸a v¸ cüa ngß¶i Pháp m²i ngày mµt
væng vàng và mÕnh m¨, trái lÕi sÑc ð¤u tranh cüa Vån Thân m²i ngày mµt b¸
tê li®t thêm, r°i tan rã d¥n ði.
Nghe tin vua Hàm Nghi b¸ b¡t, Tôn Th¤t ÐÕm li«n hµi các tß¾ng sî ðªn
hi¬u dø r¢ng tình thª rõ r®t s¾m muµn s¨ th¤t bÕi, nªu kéo dài cuµc kháng
chiªn càng thêm hÕi. Ông khuyên m÷i ngß¶i nên ra thú ð¬ v« an cß lÕc

nghi®p. R°i ông có gØi v« Huª hai bÑc thß: mµt cho vua Hàm Nghi là cä mµt
thiên trß¶ng h§n, lâm ly, th¤m thiªt cüa mµt ngß¶i tôi trung, mµt thiªu niên
anh hùng chï biªt s¯ng chªt cùng ð¤t nß¾c, mµt lá thß gØi cho thiªu tá Debat
· ð°n Thu§n Bài yêu c¥u sñ an toàn cho các ð°ng chí.
Viªt thß xong ông nói:
- Quân Pháp có mu¯n b¡t ta thì vào mà tìm mä ta · trong r×ng.
Ngay lúc ¤y, ông th¡t c± mà chªt.
Hai bÑc thß này ðßþc ðÕi úy Gosselin phiên d¸ch sang tiªng Pháp và in
trong cu¯n "Empire d'Annam" cüa ông, l¶i l¨ r¤t cß½ng quyªt và khÆng khái.

2- Phong Trào Vån Thân Ch¯ng Pháp
Nåm „t D§u (1885) sau khi th¤t bÕi trong vi®c ðánh thành Mang Cá và sÑ
quán Pháp, vua Hàm Nghi cùng các ngß¶i kháng chiªn rút khöi Kinh. Ông
Tôn Th¤t Thuyªt mßþn l¶i vua Hàm Nghi tung ra l¶i h¸ch kêu g÷i toàn dân
kháng chiªn, sau ông qua Tàu c¥u vi®n. Ông ði và không tr· v« næa nhß ta
ðã biªt.
— trong nß¾c, các ðÕo binh C¥n Vß½ng hß· ng Ñng l¶i h¸ch, n±i lên ·
kh¡p Trung, B¡c ð¬ tranh ð¤u giành lÕi quy«n tñ do, ðµc l§p, m£c d¥u cûng
dß biªt r¢ng mình có th¬ chï làm chuy®n châu ch¤u ðá xe mà thôi. Nhßng có
l¨ các v¸ ti«n b¯i ðó ðã quan ni®m r¢ng nªu chiªn ð¤u chÆng thành công ngay
thì cûng gây ðßþc cåm thù ð¯i v¾i ð¸ch và giæ væng ðßþc cái hào khí cüa dân
tµc cho ðám ngß¶i sau. Cách mÕng cüa mµt qu¯c gia lÕc h§u nhß nß¾c mình
ch¯ng v¾i mµt ðª qu¯c tân tiªn ðang ð¥y sinh lñc sao có th¬ thâu lßþm ðßþc
kªt quä mau l© nhß lòng mong mu¯n.
— Trung kÏ, b¤y gi¶ ph¤t c¶ kh· i nghîa có các ông Mai Xuân Thß· ng, Bùi
Ði«n, Nguy-n ÐÑc Nhu§n ðem dân binh ðánh phá Phú Yên và Bình Ð¸nh,
công sÑ Aymonier, thiªu tá De Lorme và Vi®t gian Tr¥n Bá Lµc ðem lính Tây
và lính t§p ði ðánh d©p, và b¡t ðßþc ba ông ðem ði giªt. Cuµc kh· i nghîa b¡t
ð¥u t× tháng 6 nåm Bính Tu¤t ðªn tháng 6 nåm Ðinh Hþi (1887) thì t¡t.
Nhßng lñc lßþng mà Pháp lo ngÕi h½n cä vçn là lñc lßþng cüa vua Hàm
Nghi. Hß¾ng v« ng÷n c¶ cách mÕng cüa nhà vua, ho£c g¥n ho£c xa t× Bình
Thu§n tr· ra B¡c, hay là qui tø chung quanh nhà vua b¤y gi¶ có Tôn Th¤t
ÐÕm, Tôn Th¤t Thi®p (hai con cüa Tôn Th¤t Thuyªt), các cñu th¥n Trß½ng
Vån Ban, Nguy-n PhÕm Tuân, Lê Trñc, Nguy-n Chæ, Tr¥n Vån Dñ, Trß½ng
Ðình Hµi, Lê Mô Giai, Phan Tr÷ng Mßu, Nguy-n Nguyên Thành, Lê Doãn
NhÕ, Nguy-n Xuân Ôn, Ngô Xuân QuÏnh, Hà Vån Mao, Mai Xuân SoÕn,
T¯ng Duy Tân, Ðinh Công Tráng, PhÕm Bành, Phan Ðình Phùng, ... Ngày 165 nåm Bính Tu¤t (1886), Pháp cØ vua Ð°ng Khánh ra Quäng Bình tu¥n thú
mÕn B¡c ð¬ dø vua Hàm Nghi và các chiªn sî C¥n Vß½ng, ðÕi úy Billet ði

theo nhà vua. Cu¯i tháng 7, vua Ð°ng Khánh ra t¾i Quäng Bình nhßng chÆng
kêu g÷i ðßþc ai cä, cuµc ch¯ng ð¯i cüa Vån Thân và cñu th¥n vçn tiªp tøc,
nhà vua · lÕi vài tu¥n r°i xu¯ng tàu tr· v« Huª.
Hai tháng sau (tháng 9) Hoàng Kª Viêm ðßþc khai phøc nguyên hàm và
ðßþc phong làm Hæu Trñc KÏ An Phü Kinh Lßþc ÐÕi SÑ cûng ra Quäng Bình
tiªp tøc vi®c khuyªn dø các ðÕo quân C¥n Vß½ng. Theo ý vua Ð°ng Khánh
(tÑc là ý ngß¶i Pháp) nªu các ngß¶i kháng chiªn tr· v«, h÷ s¨ ðßþc bäo ðäm
v« ð¸a v¸, ph¦m tß¾c, riêng vua Hàm Nghi thì s¨ ðßþc làm t±ng tr¤n ba tïnh
Thanh Hóa, Ngh® An và Hà Tïnh. Hoàng Kª Viêm r¯t cuµc cûng th¤t bÕi nhß
vua Ð°ng Khánh. Trong giai ðoÕn này, ðÑng ði«u khi¬n bµ máy cüa Bäo hµ là
th¯ng ð¯c Paul Bert.
TÕi B¡c kÏ, Vån Thân cûng n±i lên sau khi hòa ß¾c Thiên Tân ráo mñc. Sî
phu · ðây coi r¢ng giäi quyªt các biªn c¯ cüa nß¾c nhà mà v÷ng ngoÕi là
ði«u không có bäo ðäm ch¡c ch¡n, nên thª tuy möng manh nhßng h÷ vçn
xông ra chiªn trß¶ng ð¬ thay thª cái tri«u ðình ðã tr· nên b¤t lñc và hªt tín
nhi®m ð¯i v¾i qu¯c dân sau khi vua Hàm Nghi rút khöi kinh thành.
Các cñu th¥n còn n¯i tiªp cuµc chiªn ð¤u thu· ¤y · B¡c kÏ có Tán tß½ng
quân vø Nguy-n Thi®n Thu§t, ð« ð¯c TÕ Hi®n giæ vùng Bãi S§y thuµc Häi
Dß½ng cùng v¾i các th± hào nhß Ð¯c Tích · vùng Ðông Tri«u, Ð« Ki«u ·
vùng Hßng Hóa, Cai Kinh, Ð¯c Ngæ · B¡c Giang, Lß½ng Tam KÏ dß ðäng C¶
Ðen d¤y quân · vùng chþ Chu (Thái Nguyên).
Pháp cho Hoàng Cao Khäi và Nguy-n Tr÷ng Hþp ði ðánh d©p, Vån Thân
ch¯ng ðÞ ðßþc ít tháng r°i tan vÞ d¥n, ho£c b¸ b¡t hay tØ tr§n. Nguy-n Thi®n
Thu§t tr¯n qua Tàu, Ð¯c Tích ra hàng phäi ðày sang Algerie, Ð« Ki«u và
Lß½ng Tam KÏ ðßþc · yên l§p ¤p tÕi ð¸a phß½ng. Cai Kinh b¸ b¡t, Ð¯c Ngæ ra
thú, và Hoàng Hoa Thám lúc hàng, lúc ðánh, sau b¸ Lß½ng Tam KÏ cho thü
hÕ ðªn ám sát giæa vùng r×ng núi Thßþng du ð¬ l¤y công v¾i Pháp. Trong
ðám chiªn sî này, Ð« Thám kéo dài cuµc ch¯ng ð¯i nhi«u h½n cä và ðã làm
cho Pháp nhi«u phen ðiêu ðÑng · các mi«n Nhã Nam, Yên Thª, Tam Ðäo,
Pháp khâm phøc ông vô cùng. Bên cÕnh Hoàng Hoa Thám có ngß¶i vþ ba
cûng ðáng k¬ là mµt anh thß nß¾c Vi®t, tuy qu¥n v§n, yªm mang mà ðã t×ng
làm cho các võ tß¾ng cüa Pháp nhi«u phen b· vía trß¾c ng÷n c¶ nß½ng tØ.
Hoàng Hoa Thám kh· i nghi®p vào nåm 1887 và th¤t thª vào nåm 1913.
Nhßng trong gi¾i Vån Thân cÑu qu¯c, ngß¶i ta không quên ðßþc ông Phan
Ðình Phùng, ngß¶i làng Ðông Thái, tïnh Hà Tïnh, ð² Ðinh nguyên v« ð¶i Tñ
ÐÑc làm quan ðªn Ngñ sØ. C¥n Vß½ng tan rã vào nåm 1888, nghîa là sau khi
vua Hàm Nghi b¸ b¡t và b¸ ðày ði Algerie, ông là ng÷n lØa cu¯i cùng bùng lên
trên n«n tr¶i kháng chiªn. Ông dùng ð°n ði«n Vø Quang làm ch² t§p hþp
binh sî và các ð°ng chí. Ông có tài t± chÑc quân ðµi, giöi thao lßþc, biªt gây
tinh th¥n kÛ lu§t và biªt hu¤n luy®n binh sî theo l¯i Âu Châu. Binh ðµi cüa

ông m£c ð°ng phøc, chiªn ð¤u hång hái, có tinh th¥n ð°ng ðµi và ðoàn kªt,
nh¶ v§y, cuµc kháng chiªn cüa h÷ Phan trß¶ng cØu ðßþc 11 nåm. ÐÕi úy
Gosselin, t×ng nhi«u phen ð¯i thü v¾i ông, ðã nhi®t li®t ngþi khen ông v« vi®c
ðúc ðßþc ki¬u súng 1874 cüa Pháp do sáng kiªn cüa mµt bµ tß¾ng là Cao
Th¡ng, tiªc r¢ng súng cüa ông, nòng không xë ðßþc nên ðÕn b¡n không ðßþc
xa nhß súng Pháp. Ông khéo dùng chiªn thu§t du kích t× Trung Khê, Trí Khê
(Hà Tïnh, Ngh® An), các ðäng viên cû cüa Vån Thân lÕi tìm v« v¾i ông ð¬
hoÕt ðµng. Pháp ra công ðánh ông t× cu¯i nåm Quí T¸ (1893) ðªn cu¯i nåm
„t Mùi (1895) không thâu ðßþc kªt quä gì mà lính tráng thì chªt hÕi r¤t nhi«u.
Bäo hµ sai Hoàng Cao Khäi l¤y tình c¯ hæu viªt thß dø ông ra hàng không
ðßþc, sau giao nhi®m vø ti¬u tr× h÷ Phan cho t±ng ð¯c Bình Ð¸nh là Nguy-n
Thân. Vì ch¸u quá nhi«u gian kh±, thª lñc m²i ngày mµt kém, ông Phan Ðình
Phùng m¡c b®nh kiªt lÜ mà chªt. Nguy-n Thân cho ngß¶i vào r×ng ðào mä
ông lên, ð¯t thây ông ra tro trµn vào thu¯c súng b¡n xu¯ng La Giang. Ð¬
tß· ng l® hai tên Vi®t gian phän qu¯c Nguy-n Thân và Hoàng Cao Khäi, Bäo
hµ cho ông làm phø chính ðÕi th¥n thay ông Nguy-n Tr÷ng Hþp v« hßu trí,
Khäi ðßþc lînh chÑc B¡c KÏ Kinh Lßþc SÑ.
Xét v« hoÕt ðµng cüa Vån Thân, riêng t× Trung kÏ tr· ra B¡c ta phäi k¬
r¢ng Vån Thân ðã ph¤t c¶, dóng tr¯ng t× 1874 tÑc là t× khi có hòa ß¾c Giáp
Tu¤t. B¡c ð¥u là sî phu Thanh Ngh® Tïnh, thü lãnh có 2 ông Tú Ð² Mai và
Tr¥n T¤n, chü trß½ng ch¯ng cä tri«u ðình và Pháp xâm lång. Ð°ng th¶i Vån
Thân cûng sát phÕt cä giáo sî và giáo dân vì giáo dân mµt s¯ khá ðông ðã b¸
lôi cu¯n vào chính tr¸ cüa b÷n thñc dân, ðª qu¯c. Nhßng khi tri«u ðình có rõ
r®t møc ðích ch¯ng Pháp thì Vån Thân gia nh§p phong trào C¥n Vß½ng ð¬
cÑu nß¾c, ðªn ð¥u thª kÖ XX các nhà cách mÕng cüa chúng ta th¤y r¢ng ngòi
bút lông không ch¯ng n±i ðÕi bác và c½ gi¾i Tây phß½ng li«n thay ð±i chiªn
lßþc.
L¾p ngß¶i cüa Tñ ÐÑc, Hàm Nghi ngã gøc hªt, l¾p tu±i trë lên thay b¤y gi¶
có các cø Phan Bµi Châu, Phan Chu Trinh, Nguy-n Thßþng Hi«n, Tång BÕt
H±128,... Các cø ðã h÷c ðßþc nhi«u sách khäo lu§n và phiên d¸ch v« chính tr¸
cüa Âu Châu qua phái nhà nho tân tiªn cüa Trung Qu¯c là Lß½ng Khäi Siêu,
Khang Hæu Vi nên ðã nh§n xét ðßþc nhi«u tß tß· ng tiªn bµ và cao ð©p cüa
các nhà cách mÕng Âu Châu (Rousseau, Montesquieu,...) ngoài ra cuµc Duy
Tân tñ cß¶ng cüa Minh Tr¸ Thiên Hoàng và trí thÑc Nh§t Bän cu¯i thª kÛ XIX
cûng kích thích tâm h°n các cø r¤t mÕnh. R°i · giæa ðám thanh niên h¥u nhß
lÕc lõng b½ v½ sau mµt gi¤c m½ dæ dµi cüa th¶i ðÕi có mµt chuy¬n hß¾ng: bö
chü trß½ng dùng bÕo lñc ch¯ng Pháp, xu¤t dß½ng c¥u h÷c và bí m§t v§n ðµng
các phong trào ái qu¯c. Trong qu¯c nµi, ðä kích k¸ch li®t cái h÷c t× chß½ng

128

Cø Tång thuµc nhóm Mai Xuân Thß· ng, kh· i nghîa · Bình Ð¸nh.

khoa cØ, cái h÷c "ði làm ông Phán" ð¬ "t¯i rßþu sâm banh, sáng sæa bò" mà
nhà nho ð¤t V¸ Hoàng ðã mïa mai trong l¶i th½ ð¥y cäm khái129.
Khoäng nåm 1904 -1905 cø Sào Nam Phan Bµi Châu h÷p các ð°ng chí ·
s½n trang Nam Th¸nh tÕi Quäng Nam l§p ra "Vi®t Nam Quang Phøc Hµi" r°i
cùng Tång BÕt H± bí m§t ði Nh§t, giao thi®p v¾i chính gi¾i Nh§t ðem cø
Cß¶ng Ð¬ và mµt s¯ thanh niên sang Ðông Kinh. Các thanh niên này ð«u thø
hu¤n · Tr¤n Võ h÷c hi®u là mµt trß¶ng quân sñ l¾n nh¤t cüa Phù Tang thu·
¤y tÕi Ðông Kinh. Nhßng n½i c¥u h÷c và hoÕt ðµng cách mÕng nhi«u h½n cä
vçn là ð¤t Tàu do ðó nhi«u thanh niên cüa ta ðã có m£t · các trß¶ng Hoàng
Ph¯, Bäo Ð¸nh và các Løc quân h÷c hi®u · B¡c Kinh. Các cø hy v÷ng nh¶
các h÷c hi®u cüa Nh§t và Tàu tÕo nên mµt s¯ cán bµ ð¬ tranh thü ðµc l§p và
xây dñng nhæng c½ s· m¾i cho qu¯c gia sau này. Phong trào xu¤t dß½ng du
h÷c ngày nay ðßþc g÷i là phong trào Ðông Du. Còn · trong nß¾c, mµt s¯
nhà cách mÕng khác là Lß½ng Ng÷c Can, Ðào Nguyên Ph±, Dß½ng Bá TrÕc,
Nguy-n Quy«n,... gây nên phong trào "Ðông Kinh Nghîa Thøc". Thñc ra Ðông
Kinh Nghîa Thøc là mµt trß¶ng tß mà các v¸ ti«n b¯i cüa chúng ta l§p ra theo
gß½ng ông Phúc TrÕch bên Nh§t m· Khánh ºng nghîa thøc ð¬ giáo døc nhân
dân theo mµt ðß¶ng l¯i c¤p tiªn. Nhßng bên trong, Ðông Kinh Nghîa Thøc
còn là mµt t± chÑc bí m§t ð¬ các nhà cách mÕng g£p nhau phân chia công
tác ðßa thanh niên ði ngoÕi qu¯c, tuyên truy«n c± ðµng vi®c phøc qu¯c và
liên lÕc v¾i các ð°ng chí häi ngoÕi. Cûng trong d¸p này, Vån Thân Ngh® Tïnh
l§p ra Minh Xá và Âm Xá có chü trß½ng quá khích, nghîa là vçn thiên v« vû
lñc h½n là làm cách mÕng vån hóa, chính tr¸ và kinh tª. TÕi Nam kÏ, hai ông
Xã Ð¸nh và Tr¥n Chánh Chiªu l§p hµi Minh Tâm cûng có møc ðích tß½ng tñ
v¾i các t± chÑc trên ðây.
Ðông Kinh Nghîa Thøc hoÕt ðµng t× nåm 1907, qua nåm sau thì b¸ ðóng
cØa vì ðã có nhi«u tiªng vang ð¬ cho bäo hµ Pháp phäi e ngÕi. R°i vø ð¥u
ðµc trÕi lính Pháp · Hà Nµi b¸ phác giác, Pháp cho ði«u tra, ðßþc biªt vø này
có bàn tay bí m§t cüa nhân viên Ðông Kinh Nghîa Thøc nên nhi«u yªu nhân
cüa c½ quan này b¸ b¡t và b¸ ðày.
Liên tiªp v¾i vø trên ðây, tÕi Trung kÏ dân quê các tïnh Quäng Ngãi,
Quäng Nam, Th×a Thiên, hàng ngàn ngß¶i kéo nhau ði bi¬u tình ðªn tòa sÑ
yêu c¥u bãi sßu, b¾t thuª. H÷ m£c áo cµc, ðµi nón lá, lßng ðeo n°i và thñc
ph¦m. Ði ðß¶ng th¤y ai m£c áo dài và tóc dài thì h÷ xúm nhau vào c¡t áo, c¡t
tóc cho ng¡n. Vø này g÷i là "loÕn ð¥u bào" hay "vø cúp tóc".
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B· i hai vø v×a k¬ dây nên r¤t nhi«u ngß¶i b¸ b¡t b¾ giam c¥m bi thäm
nh¤t là ông nghè Tr¥n Quí Cáp b¸ viên B¯ chánh Khánh Hòa, mµt c¦u t¦u cüa
Pháp quá trung thành, mçn cán v¾i mçu qu¯c ðem chém ngang lßng.
R°i t× 1908 cho t¾i 1926, ngß¶i Vi®t Nam vçn tiªp tøc tranh ð¤u dß¾i ðü
m÷i hình thÑc. Trong khi cuµc ÐÕi chiªn thÑ nh¤t xäy ra (1914-1918) ngày
20-10-1914, Trß½ng Nh¸ ðánh phá ð°n Løc Nam. Ngày 13-3-1915 các cø
Nguy-n Hæu Th¥n, Hoàng Tr÷ng M§u, Phan Sào Nam mµ quân t× biên gi¾i
Quäng Tây v« ðánh ð°n Tà Lùng (LÕng S½n) nhßng b¸ th¤t bÕi.
Thánh 3 nåm 1913, hai ðäng viên Cách MÕng Vi®t Nam Häi NgoÕi Nguy-n
Vån Tráng và Nguy-n Kh¡c C¥n v« ném bom · Thái Bình giªt ðßþc tu¥n phü
Nguy-n Duy Hàn. Cách m¤y hôm sau giæa khách sÕn "Hà Nµi Hotel" có mµt
vø ném bom thÑ hai. NÕn nhân là hai sî quan Pháp: Mongrand và Chapuis.
Møc ðích cüa hai vø khüng b¯ này là cänh cáo ngß¶i Pháp phäi sØa ð±i vi®c
chính tr¸ cüa h÷ tÕi Vi®t Nam và lû tay sai vong bän quá tham tàn ð¯i v¾i
ð°ng bào.
Nhßng t¾i nåm 1924 tr· ði, ð¬ xúc tiªn phong trào cÑu qu¯c, các nhà nho
H§u Vån Thân l§p ra Vi®t Nam Quang Phøc Hµi và Vi®t Nam Thanh Niên
Cách MÕng Ð°ng Chí, Hµi Duy Tân, Á Tª Á, Áp Bách Nhßþc Ti¬u Dân Tµc
Vi®t Nam Chi Bµ, v.v... Các ðäng, các hµi này sau ch¸u nhi«u vi®c thay ð±i,
cäi t± ð¬ thành các ðäng Ðông Dß½ng Cµng Sän Ðäng, Phøc Vi®t Ðäng, Tân
Vi®t Ðäng, Vi®t Nam Cách M®nh Ð°ng Minh Hµi, Vi®t Nam Ðµc L§p Ð°ng
Minh Hµi và Vi®t Nam Qu¯c Dân Ðäng. Nhßng ðÑng lÕi ð¬ trñc tiªp v¾i th¶i
cuµc cho t¾i khi ðánh ð± ðßþc n«n th¯ng tr¸ cüa ðª qu¯c Pháp còn hai ðäng
là Vi®t Nam Ðµc L§p Ð°ng Minh Hµi và Vi®t Nam Qu¯c Dân Ðäng (Xin coi
sñ nghi®p cüa hai ðäng này · các trang sau).

3- Vua Thành Thái (28-1-1888)
Vua Ð°ng Khánh m¤t ngày 27 tháng chÕp nåm M§u Tý th÷ 25 tu±i, · ngôi
ðßþc 3 nåm, miªu hi®u là Cänh Tông Thu¥n Hoàng Ðª. Ngß¶i Pháp bèn ðßa
con ông Døc ÐÑc là BØu Lân lên thay, l¤y niên hi®u là Thành Thái. Pháp nÕi
c¾ con vua Ð°ng Khánh còn nhö, xét ra c¾ này không ðúng hÆn, vì chính vua
Thành Thái lúc lên ngôi cûng chï m¾i có 10 tu±i thôi. Lý do ðúng h½n cä v«
vi®c tôn l§p vua Thành Thái là b· i ngß¶i Pháp có cäm tình v¾i vua Døc ÐÑc.
Có ði«u ðáng chú ý là trß¾c khi bß¾c lên ngai vàng, ông Hoàng BØu Lân ðang
b¸ giam trong ngøc cùng v¾i bà m©. Tri«u ðình vào rß¾c Ngài t× ngøc ra và
ð£t lên ngôi. Hai ông Nguy-n Tr÷ng Hþp và Trß½ng Quang Ðän ðßþc cØ làm
Phø chính cho v¸ thiªu quân.
Vua Thành Thái là mµt ngß¶i thông minh và có khí phách anh hùng. Sinh
ra vào bu±i loÕn ly, ð¤t nß¾c ðã n¢m trong tình trÕng nô l® cüa ngß¶i Pháp

nên th¶i cuµc b¤y gi¶ änh hß· ng r¤t nhi«u ðªn tâm h°n cüa Ngài, vì tính tình
cüa Ngài can cß¶ng ðµc l§p bao nhiêu thì cuµc ð¶i Ngài càng mau ði t¾i ch²
oan trái b¤y nhiêu.
Lúc này, Pháp ðã công nhiên thao túng chính sñ Vi®t Nam, ai ai cûng biªt
sÑc mÕnh cüa h÷. Ða s¯ các ðÕi th¥n trong tri«u ðình ðã ngã theo Pháp,
hu¯ng h° h÷ lÕi ðßþc nhìn sñ th¤t bÕi cüa vua Hàm Nghi trß¾c ð¤y không
lâu. H½n næa, ð¸a v¸ và quy«n lþi cá nhân ðã làm mê muµi h÷ r°i, b¤y gi¶ h÷
chï ðua nhau tranh giành ân hu® cüa Bäo hµ. Nhß v§y, nhà vua g¥n nhß b¸
hoàn toàn cô l§p. Các b« tôi ðã chÆng giúp ðÞ gì cho Ngài mà có khi lÕi còn
phän bµi ð¬ bí m§t l§p công v¾i Pháp, ngay cä Trß½ng Nhß Cß½ng là ngß¶i
có con gái tiªn cung và ðang n¡m m÷i quy«n hành trong nß¾c. Phía ngoài,
phong trào Vån Thân và dân chúng b¤y gi¶ ðã g¥n nhß t¡t hªt.
Vua Thành Thái s· trß¶ng v« Nho h÷c, ch¸u änh hß· ng r¤t nhi«u nhæng tß
tß· ng cüa các nhà cách mÕng Nh§t và Trung Hoa. Ngài tìm hi¬u phong trào
duy tân cüa hai nß¾c này và khao khác vi®c cäi cách qu¯c gia v« m÷i m£t,
nhæng mong s¾m ðßa ð¤t nß¾c ðªn ch² phú cß¶ng. Bu±i ð¥u, Ngài b¡t các
hoàng thân, qu¯c thích lo vi®c h÷c theo hß¾ng Trung Hoa và Nh§t Bän.
Nhßng r°i m÷i ý tß· ng c¤p tiªn cüa Ngài ð«u b¸ tòa Khâm sÑ ngån tr· . Ngài
c¡t tóc ng¡n trß¾c nh¤t, h÷c lái xu°ng máy và xe h½i b¢ng sách v· .
Nåm 1904, B¡c kÏ và Trung kÏ lâm vào cänh ðói kém, Ngài thân hành ra
t§n n½i ð¬ trông nom vi®c ch¦n c¤p. CØ chï này càng làm cho nhân dân mªn
phøc Ngài.
Khi còn ông Nguy-n Tr÷ng Hþp, tri«u chính vçn giæ ðßþc tr§t tñ mµt ph¥n
nào, tình nghîa quân th¥n chßa ðªn n±i quá suy bÕi, b· i m÷i vi®c còn tùy sñ
quyªt ð¸nh cüa nhà vua. Khâm sÑ Pháp ð¯i v¾i nhà vua vçn có l- ðµ. (Có khi
Khâm sÑ Pháp sang yªt kiªn, nhà vua không tiªp mà vçn không tö sñ b¤t
mãn). Nhßng t¾i khi Trß½ng Nhß Cß½ng n¡m giæ gu°ng máy tri«u ðình thì sÑc
mÕnh cüa chính quy«n l÷t hªt vào tay b÷n thân Pháp, ngß¶i trung trñc chï
còn là nhæng chiªc bóng m¶. Ð¸a v¸ cüa nhà vua, trên thñc tª lúc b¤y gi¶
không còn gì næa. Không khí tri«u ðình m²i ngày thêm n£ng n«. Nhà vua bñc
d÷c lÕi nóng tính, thß¶ng trút nhæng n²i tÑc bñc vào nhæng l¶i phê phán trên
các t× l®nh. Cäm tß· ng cüa vua là ph¥n l¾n các quan b¤y gi¶ b¤t tài, lÕc h§u,
chï biªt n¸nh hót ð¬ mßu c¥u danh lþi. Ngay ð¯i v¾i Trß½ng Nhß Cß½ng là
quan ð¥u tri«u, có khi nhà vua cûng không có chút n¬ nang. Nhæng l¶i thóa
mÕ cüa Ngài trên các bi¬u chß½ng ðã gây d¥n m¯i ác cäm giæa Ngài và ngß¶i
Pháp. Th¶i Khâm sÑ Ruverque thì sñ giao häo giæa ta và Pháp còn khá nhßng
sau ðªn Moulié và sau cùng là Lévêque thì sñ mâu thu¦n càng l¾n d¥n.
Lévêque v¯n có chân trong hµi Tam Ði¬n (France Marcon), nh¶ thª lñc cüa
Hµi mà ðßþc cØ vào chÑc quan tr÷ng. Ông ta không rành vi®c Ðông Dß½ng
mà tính tình lÕi cûng nóng näy, hách d¸ch, luôn luôn mu¯n l¤n áp nhà vua.

Sñ b¤t bình giæa hai bên kéo dài luôn hai nåm trß¾c khi nhà vua b¸ ðßa ði
ðày.
Sau ðây là vài vi®c ðã quyªt ð¸nh tình thª cüa nhà vua mµt cách tai hÕi và
là ði«u không th¬ tránh ðßþc:
1) Nhân có vi®c b± døng nhân viên và ít vi®c nhö khác, tri«u ðình ðã có
bàn v¾i tòa Khâm nhßng khi gi¤y t¶ ð® lên nhà vua thì Ngài không ký.
Lévêque nói v¾i Hµi ð°ng Thßþng thß r¢ng: "Nhà vua không thành thñc cµng
tác v¾i Bäo hµ và Ngài ðã m¤t trí khôn thì m÷i vi®c Hµi ð°ng Thßþng thß cÑ
tùy ti®n". Sñ thñc ðây là mµt mßu mô có tính toán trß¾c giæa Lévêque và
nhi«u quan tri«u th¥n ð¬ sæa soÕn vi®c phª l§p sau này.
2) Vi®c thÑ hai là ngß¶i Pháp b¡t ông Bæu ThÕch, em con chú cüa vua
Thành Thái. Lévêque nói r¢ng khi y ðang ði dÕo ch½i trong vß¶n thì th¤y mµt
ngß¶i cao l¾n (ông Bæu ThÕch) t× trong vß¶n nhäy qua hàng rào chÕy tr¯n,
lính ðu±i theo b¡t ðßþc, nay Lévêque xin trao cho tri«u ðình xØ. Hành ðµng
nhß trên, Lévêque mu¯n vu cho nhà vua sai Bæu ThÕch ám hÕi mình. Sñ th§t,
Bæu ThÕch ðang dÕo mát ngoài ðß¶ng thì b¸ b¡t. Vi®c này, tri«u ðình không
biªt xØ trí ra sao, cu¯i cùng vì có sñ thúc døc cüa tòa Khâm sÑ nên phäi tâu
lên nhà vua. Vua Thành Thái châu phê r¤t hay, ðÕi khái:
"Các ngß¶i lÕi ði nghe mµt ông Khâm sÑ nhß mu¯n gián tiªp buµc tµi vua
ð¬ làm cái vi®c "dî th¥n ngh¸ quân" chång?. CÑ trä l¶i v¾i Khâm sÑ r¢ng: "Nhà
vua mu¯n ông chuy¬n vi®c này lên Pháp ðình ð¬ h÷ cØ ngß¶i công bình sang
h÷p v¾i các quan tri«u th¥n mà ngh¸ xØ". Lévêque phän ð¯i r¢ng không c¥n
phäi l§p hµi ð°ng, mµt mình y chÑng kiªn là ðü.
Vào khoäng nåm 1903, vua Thành Thái ra B¡c r°i ð¸nh tr¯n sang Tàu
nhßng ðªn Thanh Hóa thì c½ mßu bÕi lµ. Khâm sÑ Trung kÏ ðánh ði®n ra
ch£n xe và ðßa nhà vua v« Huª. Vì không có b¢ng c¾, vua Thành Thái vçn
còn tÕi v¸. Liên quan ðªn vø này, có nhi«u ngß¶i b¸ ðày ði Côn Lôn nhß các
ông Dß½ng Công Lß½ng, ông Dß, ông Nghiêm, ...b¸ ði Lao Bäo.
T× khi xäy ra vø này, vua Thành Thái b¸ tòa Khâm sÑ ki¬m soát r¤t g¡t,
không hoÕt ðµng gì ðßþc. Ð¬ che m¡t ngß¶i Pháp, nhà vua giä ðiên, hò hét
hay ðánh ð§p ngß¶i trong cung. Vua bö ti«n chiêu mµ mµt s¯ ðông phø næ,
l§p thành mµt ðµi næ binh, m£c qu¥n áo theo ki¬u riêng, hàng ngày t§p luy®n
quân sñ và canh gát hoàng thành. Vua thân hành dÕy h÷ cÞi ngña, b¡n cung,
tính dùng h÷ vào vi®c kh· i nghîa nªu c½ hµi ðªn. Ðây cûng là hành ðµng cüa
mµt ngß¶i ôm hoài bäo l¾n nhßng không thñc hi®n ðßþc ðành phäi làm vi®c
nhö cho thöa chí mµt ph¥n nào.
T× khi b¸ áp lñc cüa Lévêque, Hµi ð°ng Thßþng thß quyªt ð¸nh l¤y m÷i
vi®c, không còn tâu trình gì lên nhà vua nhß thu· trß¾c. Có ngß¶i phän ð¯i
sñ ki®n này nhßng vô hi®u quä vì ða s¯ các quan l¾n trong tri«u chï biªt có

m®nh l®nh cüa Lévêque, th§m chí ðªn vi®c tiªp tñ, Lévêque cûng bö nhà vua
ra ngoài, y b¡t cØ mµt ngß¶i l¾n nh¤t trong tri«u th¥n ð¬ thay thª. Xem nhß
v§y, ta th¤y rõ ràng Lévêque ðã ra m£t hüy bö ð¸a v¸ và uy quy«n cüa vua
Thành Thái.
Màn cu¯i cùng cüa tri«u ðÕi Thành Thái ðã kªt thúc · ch² các quan vào
lÕy nhà vua và ð® mµt t¶ bi¬u yêu c¥u Ngài thoái v¸. T¶ bi¬u này ðã có ð¥y
chæ ký cüa h÷. Riêng ông Ngô Ðình Khä không ch¸u ký vào t¶ bi¬u trên ðây,
m£c d¥u có sñ d÷a nÕt cüa Pháp và bè lû vong nô, cho nên sau này t× cØa
mi®ng sî phu Trung ph¥n m¾i có câu: "Ðày vua không Khä".
Chính ra, lúc ¤y Toàn quy«n Broni và Khâm sÑ Trung kÏ Lévêque r¤t e ngÕi
v« vua Thành Thái. Mu¯n d©p yên n²i lo ngÕi ¤y, h÷ ðã dùng áp lñc gây nên
vi®c ép vua phäi thoái v¸. Sau ðó, h÷ ðày Ngài ði Vûng Tàu (Cap St Jacques)
và cu¯i cùng ðßa Ngài ði Phi Châu. Hoàng tØ Vînh San lên thay, l¤y hi®u là
Duy Tân (1907).
Vi®c phª bö và lßu ðày nhà vua không nhæng ðã làm sôi n±i dß lu§n ·
Vi®t Nam mà còn làm xao xuyªn cä chính gi¾i Pháp, nên m¤y tháng sau,
Lévêque b¸ tri®u h°i cho êm dß lu§n, nhßng các vi®c ðã thi hành không có
hoàn cäi, ðó là mánh l¾i cüa chính gi¾i Pháp, khôn ngoan l¡m thay! Còn
phän Ñng cüa sî phu Vi®t Nam nhß thª nào?
Th¶i b¤y gi¶, các v¸ khoa møc thß¶ng vào Huª t÷a giám tÑc là theo h÷c ·
Qu¯c TØ Giám, trß¶ng này ðßþc coi nhß trß¶ng ðÕi h÷c ngày nay. Mµt s¯ cØ,
tú trë tu±i ðã sôi b¥u máu nóng khi nghe tri«u ðình chÕy theo sÑc mÕnh cüa
ngoÕi bang. H÷ li«n thäo h¸ch k¬ tµi và thóa mÕ Trß½ng Nhß Cß½ng cùng
ð°ng b÷n. Sau ðó, Phan Phúc Hòe, tác giä bài h¸ch b¸ b¡t li«n.
Nåm 1914, chiªn tranh Pháp ÐÑc bùng n±. Các nhà c¥m quy«n Pháp ·
Vi®t Nam th¤y vua Thành Thái có th¬ là m¤u ch¯t cho cuµc kh· i nghîa
ch¯ng Bäo hµ trong d¸p này, li«n bí m§t ch· Ngài sang an trí tÕi Réunion.
Vi®c này xäy ra vào nåm 1915.
Sau 32 nåm tr¶i ð¢ng ðÆng s¯ng v¾i th± dân trên hòn ðäo xa xôi ¤y, ðªn
tháng 5-1947, nh¶ con gái Ngài là vþ lu§t sß Vß½ng Quang Nhß¶ng v§n ðµng
v¾i cao üy Bollaert, cñu hoàng Thành Thái m¾i ðßþc tr· v« nß¾c nhà.
Thu· ra ði Ngài là mµt thanh niên tráng ki®n, v¾i vë m£t phß½ng phi, lµ
khí phách anh hùng, ngày tr· v« Ngài ðã là mµt cø già lßng còng tóc bÕc.
V« nß¾c, vua Thành Thái phäi ch¸u mµt ði«u ki®n là chï · mi«n Nam thôi.
Sáu nåm sau, cñu hoàng yêu c¥u nhà c¥m quy«n Pháp cho Ngài tr· lÕi Huª
mµt th¶i gian ng¡n ð¬ thåm viªng mµ ph¥n các ti«n ðª, l¶i yêu c¥u ðßþc
ch¤p thu§n.

Sau cuµc thåm viªng này, vào ngày 24 tháng 3 nåm 1953, Ngài lÕi t× giä
sông Hß½ng, núi Ngñ tr· v« tß th¤t · Sài Gòn ðß¶ng Lucien Mossard.
Ðúng mµt nåm sau, cûng ngày 24 tháng 3 nåm 1954, cñu hoàng Thành
Thái lÕi tr· lÕi c¯ ðô Huª, nhßng l¥n này, Ngài chï còn là cái xác n¢m g÷n
trong chiªc quan tài, ð¬ bao thß½ng tiªc cho qu¯c dân.

4- Vua Duy Tân
Lên thay vua Thành Thái b¸ ngß¶i Pháp tru¤t phª là hoàng tØ Vînh San b¤y
gi¶ m¾i lên 8 tu±i l¤y hi®u là Duy Tân. Vì Ngài non n¾t, có mµt hµi ð°ng phø
trách ðßþc ð£t ra ð¬ ði«u khi¬n m÷i vi®c trong tri«u. Vai trò quan tr÷ng nh¤t
khi ðó tÕi Huª là Trß½ng Nhß Cß½ng, mµt ph¥n tØ ðßþc ngß¶i Pháp r¤t tin
dùng.
L¾n lên, vua Duy Tân tö ra là mµt thanh niên tu¤n tú, hiên ngang, l²i lÕc và
cûng nhß vua cha, có ý bài Pháp. T¤t nhiên r¢ng lúc ðó ðã có ngß¶i bí m§t
liên lÕc v¾i Ngài ð¬ trình bày nông n²i vua cha b¸ ngß¶i Pháp áp bÑc, tri«u
th¥n phän bµi và sñ kh± nhøc cüa qu¯c dân t× ngày m¤t nß¾c, do ðó mà tâm
trÕng cüa Ngài b¸ kích thích, r°i Ngài hay ðòi ra ngoài, l¤y c¾ ch¯n cung ði®n
quá tù túng. Ngß¶i Pháp cho làm nhà th×a lß½ng ngoài cØa Tùng (Quäng Tr¸)
ð¬ Ngài ra nghï mát và tiêu khi¬n. Thñc ra, Ngài ra ngoài ð¬ xem xét dân tình
và ð¬ b¡t liên lÕc v¾i nhân sî trong nß¾c. Ngài ðã g£p Khóa Bäo là mµt nhân
v§t cách mÕng và mµt s¯ nhân sî ái qu¯c tÕi ð¸a phß½ng này.
Mµt hôm, Ngài ch½i các · ngoài bãi bi¬n, mµt c§n th¥n l¤y nß¾c cho Ngài
rØa tay, Ngài höi: "Tay nh¾p l¤y nß¾c rØa, thª nß¾c nh¾p thì l¤y gì mà rØa?"
Ðßþc biªt Ngài khÆng khái và yêu nß¾c thß½ng dân, nhi«u lãnh tø phong
trào H§u Vån Thân (k¬ t× ð¥u thª kÖ XX phái nhà nho trë tu±i kª tiªp các nhà
lãnh ðÕo C¥n Vß½ng, tÑc là phái H§u Vån Thân) bí m§t tìm ðªn Ngài ð¬ cùng
gây phong trào cÑu qu¯c n¯i tiªp sñ nghi®p cüa vua Hàm Nghi và Thành
Thái.
Vào khoäng tháng 9 nåm 1915, ðäng Vi®t Nam Quang Phøc h÷p ðÕi hµi ·
Phú Xuân (Huª). Theo l¶i ð« ngh¸ kh· i nghîa cüa ðäng bµ Quäng Ngãi, ðäng
quyªt ð¸nh m· cuµc bÕo ðµng ð¬ cÑu qu¯c. Dñ vào cuµc thäo lu§n kª hoÕch
bÕo ðµng có:
Nguy-n Thúy, Lê Ngßng, Lê Triªt, Nguy-n N§m ðÕi di®n cho Quäng Ngãi.
Thái Phiên, Tr¥n Cao Vân, Phan Thành Tài, Ð² Tß ðÕi di®n cho Quäng
Nam.
Ðoàn B±ng ðÕi di®n cho Th×a Thiên.
Phan Phú Tiên ðÕi di®n cho Quäng Tr¸.

Nguy-n Chánh ðÕi di®n cho Quäng Bình.
ÐÕi hµi h÷p tÕi nhà ông Ðoàn B±ng · ðß¶ng Ðông Ba (Huª). Ông Thái
Phiên ðßþc cØ làm chü t¸ch. Sau m¤y ngày bàn bÕc, ðÕi hµi quyªt ð¸nh ý chí
k¬ trên và m¶i nhà vua tham gia vào cuµc kh· i nghîa. H÷ chia nhau công
vi®c nhß sau:
- Ông Thái Phiên và ông Tr¥n Cao Vân phø trách vi®c liên lÕc v¾i vua Duy
Tân.
- Ông Lê Ngßng phø trách thäo t¶ h¸ch và chß½ng trình bÕo ðµng.
- Ông Nguy-n Thúy và ông Lê Ðình Dß½ng (y sî) ði thß½ng lßþng v¾i c¯
ðÕo Bàn G¯c ð¬ thông ð°ng v¾i viên quan tß ngß¶i ÐÑc · Mang Cá có cäm
tình v¾i cuµc kh· i nghîa.
- Ông Nguy-n Chánh làm üy viên ki¬m soát. Các tïnh ð«u phäi c¤p t¯c v§n
ðµng binh lính và dân chúng ð¬ tiªp tay vào cuµc bÕo ðµng này.
Lúc b¤y gi¶ vua Duy Tân ðã 16 tu±i. Vua thß¶ng l¤y làm ðau lòng khi th¤y
dân tình cñc kh±, ch¸u s¡c thuª n£ng n« lÕi phäi ðánh gi£c mß¾n cho ngß¶i
Pháp, vì lúc này Pháp l¤y ngß¶i Vi®t ði dñ vào cuµc Thª chiªn Ð® nh¤t (1914
-1918).
Vua Duy Tân ðã tö thái ðµ ch¯ng Pháp trong vi®c giao cho ông HuÏnh
Côn, Thßþng thß bµ L- gØi mµt bÑc thß cho chính phü Pháp trách cÑ v« vi®c
không thi hành tri®t ð¬ Hoà ß¾c 1884. R¯t cuµc không ai dám ðem bÑc thß
này ði cä, có kë lÕi ði ton hót v¾i Khâm sÑ Trung kÏ, nên vi®c này khiªn toà
Khâm sÑ r¤t l¤y làm b¤t mãn.
Ông Thái Phiên và ông Tr¥n Cao Vân tìm cách vào tiªp xúc v¾i nhà vua.
Hai ông bö ra mµt s¯ ti«n l¾n cho ngß¶i tài xª cüa nhà vua, thu xªp cho y
thôi vi®c ð¬ nh¶ y gi¾i thi®u Phan Hæu Khánh t¯t nghi®p trß¶ng thß½ng mÕi
và kÛ ngh® · Huª vào thay.
Khánh là mµt thanh niên lanh lþi, khôn ngoan, ðßþc nhà vua tin dùng. yêu
mªn. Nh¶ ðó, ðäng cách mÕng biªt ðßþc rõ ràng tâm chí cüa nhà vua. Hai
tháng sau, Phan Hæu Khánh dâng vua mµt bÑc thß cüa Tr¥n Cao Vân, ðÕi ý
nói thäm h÷a cüa nß¾c nhà t× ngày tr· nên mµt qu¯c gia nô l® và nguy®n
v÷ng phøc qu¯c cüa ð°ng bào. Trong thß có câu:
"Thiên khäi thánh minh hæu bài Pháp hßng bang chí".
Nghîa là Tr¶i sinh vua thông minh chính trñc, có chí khí ch¯ng Pháp phøc
qu¯c. LÕi có câu vÕch rõ tµi ác cüa ngß¶i Pháp:
"Phø hoàng Hoàng ðª hà tµi kiªn thi®n?
Dñc Tôn lång hà c¾ kiªn qu§t?"

Nghîa là ÐÑc vua cha (vua Thành Thái) có tµi gì mà b¸ ðày? Lång tçm vua
Dñc Tôn (vua Tñ ÐÑc) c¾ gì b¸ ðào lên?.
Nhà vua ð÷c thß cäm ðµng vô cùng. Ngài yêu c¥u trñc tiªp v¾i ngß¶i viªt
thß. Ông Tr¥n Cao Vân bèn bàn v¾i ông Thái Phiên và ông Phan Thanh Tài
tìm ðªn Ngài. Theo kª hoÕch, ngày 12 tháng 3 âm l¸ch (1916), vua ngñ xem
t§p lính · bãi Trß¶ng Thi. Sau khi duy®t binh qua loa cho xong chuy®n, vua
ði ch½i hóng mát d÷c theo con sông ðào g¥n ðó. Ðªn mµt n½i bên b¶ sông
dß¾i g¯c cây, vua th¤y ông Tr¥n Cao Vân và ông Thái Phiên xách giö ôm c¥n
câu ng°i ðþi sÇn t× lâu. Sau khi höi qua công vi®c, nhà vua ð¸nh ngày m°ng 1
tháng 4 kh· i sñ và xin chia ph¥n vi®c, Tr¥n Cao Vân ng¥n ngÕi, song vì nhà
vua nài nï mãi nên Vân bèn ßng cho Ngài ðúc 4 cái ¤n kinh lßþc ð¬ dùng vào
vi®c ði«u khi¬n công vi®c b¯n khu dß¾i ðây:
1) Bình Tr¸ (Quäng Bình, Quäng Tr¸)
2) Nam Ngãi (Quäng Nam, Quäng Ngãi)
3) Bình Phú (Bình Ð¸nh, Phú Yên)
4) Khánh Thu§n (Khánh Hòa, Bình Thu§n)
Trß¾c khi t× giä, hai ngß¶i còn d£n ngày ðªn hµ giá nhà vua ði Quäng
Ngãi.
Khoäng trung tu¥n tháng 3 nåm 1916, Vi®t Nam Quang Phøc Ðäng (Trung
Bµ) h÷p ðÕi hµi l¥n thÑ hai · Phú Xuân ð¬ nghe báo cáo lÕi tình hình, ki¬m
ði¬m lÕi lñc lßþng, duy®t lÕi chß½ng trình và ð¸nh kª hoÕch bÕo ðµng.
Xét v« lñc lßþng, ðÕi hµi th¤y r¢ng thñc lñc cûng tÕm ðü. Các tïnh h¥u hªt
ð«u có c½ s· væng ch¡c, lñc lßþng trung kiên, lÕi thêm · Th×a Thiên có lính
kh¯ vàng, lính kh¯ xanh, lính Tây do quan tß ngß¶i ÐÑc chï huy · Mang Cá
và mµt ðµi lính m¾i tuy¬n ß¾c ch×ng mµt ngàn ngß¶i ch¸u änh hß· ng cüa
cách mÕng. Thêm vào ðó có mµt s¯ quan lÕi, viên chÑc và nhân dân chung
quanh Huª và mi«n quê tham gia. Quäng Tr¸ chï có ðµi lính kh¯ xanh do các
ông Quän Thi®n, Quän Nguyên chï huy, t± chÑc v« dân chúng thì ðã có ông
Khóa Bäo c¥m ð¥u. Quäng Bình chï có vài ba ð°ng chí. Các tïnh mi«n Nam
lñc lßþng chÆng ðßþc là bao. Kª hoÕch kh· i nghîa ðÕi lßþc nhß sau:
ÐÕi hµi tính rµng cä ðß¶ng tiªn thoái nªu chÆng may th¤t bÕi ho£c g£p sñ
khó khån, các tïnh phäi tiªp Ñng cho nhau. Vi®c s¡p ð£t nhß v§y ðáng k¬ là
chu ðáo và ðßþc nghiên cÑu r¤t tï mï. R°i ðÕi hµi ð¸nh kh· i sñ vào ngày
m°ng 1 tháng 4 âm l¸ch (tháng 5 nåm 1916).
Vì tình riêng, ngày 30, mµt viên cai kh¯ xanh có chân trong ðäng tên là Võ
CØ ðóng · ð°n Quäng Ngãi b¸ ð±i ði ÐÑc Ph±. Trß¾c khi lên ðß¶ng, CØ có
d£n v¾i ngß¶i em h÷ là Trung làm lính giän · dinh ông Án nên v« nhà ð×ng

lÕi dinh. Trung không hi¬u, v£n höi, vì thß½ng em, CØ ðành nói sñ th§t, Trung
vâng l¶i, chi«u hôm ¤y ðªn xin phép viên Án sát PhÕm Liên.
Th¤y s¡c m£t Trung khác thß¶ng và ði®u bµ khä nghi, Liên li«n gÕn höi,
Trung bèn thßa th§t. Trung li«n b¸ ðßa qua tòa SÑ. L§p tÑc, CØ b¸ b¡t ðßa v«
tra höi, CØ phäi khai Thi¬m và C¦n. C¦n làm tùy phái tòa sÑ ðßþc ðäng giao
cho tr÷ng trách ð¥u ðµc viên Công sÑ. Còn Thi¬m, cai lính kh¯ xanh ðßþc
ðäng cØ làm giám binh, ðÑng ð¥u vi®c chï huy trÕi lính. Thi¬n và C¦n b¸ b¡t,
tra khäo nhßng không ch¸u khai ai cä.
Chi«u m°ng mµt, binh lính Vi®t Nam b¸ lµt khí gi¾i và b¸ t¯ng lao hªt.
Thành ph¯ Huª thiªt quân lu§t, lính Pháp ði tu¥n xét các ngä ðß¶ng. Ðªn gi¶
ðã ð¸nh, dân chúng kéo ðªn các ði¬m ðã h©n. Ðµi lính kh¯ xanh · Nghîa
Hành do ðµi Luân, cai XÑ chï huy cûng kéo ðªn cách thành hai cây s¯, n¤p
vào mµt ch² nhßng ðþi mãi không th¤y, ðành phäi rút v«. M¤y ngày sau ðó,
nhi«u ngß¶i b¸ khám nhà, b¸ b¡t và b¸ tra t¤n. Cä th¦y, 14 ngß¶i b¸ chém,
trong ðó có Lê Ngßng. H½n 200 b¸ án kh± sai, ðày ði Côn Lôn và Lao Bäo.
— Quäng Nam, ðäng cûng b¸ vÞ l· trß¾c ngày bÕo ðµng. Nguy-n Ðînh
phän ðäng, ðem gi¤y má s± sách báo cho ngß¶i Pháp, Ðînh ngß¶i An Quán,
trß¾c làm tu¥n phü. Vì v§y · Hµi An, y sî Lê Ðình Dß½ng b¸ b¡t ðßa vào Nam
r°i lên Ban Mê Thuµt. — Ðà NÆng, Phan Thanh Tài b¸ xét nhà. Tài tr¯n thoát
nhßng sau b¸ b¡t và b¸ chém vào ngày m°ng 9 tháng 6 nåm 1916. Mµt s¯ khí
gi¾i và qu¥n áo s¡m cho dân quân b¸ t¸ch thu. Cuµc bÕo ðµng · Hµi An và
Ðà NÆng vì v§y cûng th¤t bÕi.
Ngß¶i Pháp canh phòng r¤t ráo riªt. Riêng · Tam KÏ, phó ðäng chï huy
dân quân ðªn vây phü và giªt chªt viên ðÕi úy ngß¶i Pháp. Hôm sau, quân
cách mÕng b¸ d©p tan. Kªt quä h½n mµt tråm cái án chém và mµt s¯ ðông b¸
ðày ði Lao Bäo và Côn Lôn.
— Huª, tòa Khâm ðßþc tin có biªn cuµc vµi ra l®nh ð« phòng g¡t gao. Tuy
v§y ð¯i v¾i Nam tri«u, h÷ vçn giæ bí m§t, ngày m°ng mµt, Khâm sÑ Charles
ban hành m§t l®nh gi¾i nghiêm. Tr¥n Cao Vân và Thái Phiên chÆng hay gì cä.
Ðêm m°ng 1 rÕng ngày m°ng 2 tháng 4 nåm Duy Tân thÑ mß¶i (3 tháng 5
nåm 1916) hai ông cùng ðµi Xiêm, tÑc Nguy-n Quang Xiêu ðªn cØa Hòa
Bình ð¬ ðón vua Duy Tân, nhà vua lçn ra khöi thành không may lÕi g£p tên
m§t thám Nguy-n Vån TrÑ làm thông phán tòa Khâm. Li«n ðó vua b¸ lính ðu±i
theo, túng thª, nhà vua phäi gói ¤n bö lÕi trên c¥u Tràng Ti«n r°i ðánh l×a
quân lính mà theo Thái Phiên và Tr¥n Cao Vân lçn tr¯n. Tòa Khâm phái Phan
Ðình Khôi mang quân ði t¥m nä, b¡t ðßþc Thái Phiên · chùa Thiên Mø, ðßa
v« Huª và nh¯t vào ð°n Mang Cá.
Tr¥n Cao Vân cûng b¸ b¡t · làng Hà Trung thuµc huy®n Phú Lµc (Huª).

Ngày 17 tháng 5 nåm 1916, các ông Tr¥n Cao Vân, Thái Phiên, PhÕm Hæu
Khánh và hai tên th¸ v® b¸ ðem ra chém tÕi An Hòa, còn vua Duy Tân sau 10
ngày b¸ nh¯t · ð°n Mang Cá, Pháp li«n ðßa Ngài sang ðäo Réunion · Phi
Châu.
Cuµc cách mÕng cüa Phong Kiªn lÕi mµt phen næa ð± nhi«u xß½ng máu và
vô cùng u±ng phí. R°i t× ðó g÷ng kìm ðª qu¯c lÕi xiªt ch£t h½n bao gi¶ hªt
vào gi¾i quan liêu và trí thÑc Vi®t Nam.

5- Cuµc Bäo Hµ Cüa Nß¾c Pháp
Vua Duy Tân r¶i khöi nß¾c thì ông hoàng BØu Ðäo, con vua Ð°ng Khánh
lên ngôi, l¤y niên hi®u là Khäi Ð¸nh vào nåm 1916. Vua Khäi Ð¸nh tr¸ vì ðªn
nåm 1925 thì m¤t vào ngày 6-11-1925.
Ngày 8-1-1926, hoàng tØ Vînh Thøy ðßþc tôn l§p, l¤y niên hi®u là Bäo
ÐÕi. Vînh Thøy b¤y gi¶ m¾i lên 9 tu±i. Khi vua cha còn s¯ng, Vînh Thøy ðßþc
gØi sang Ba Lê du h÷c vào tháng 3-1922.
M£c d¥u Vînh Thøy ðã lên ngôi nhßng vçn còn ít tu±i nên phäi tr· qua
Pháp tiªp tøc vi®c h÷c. — nß¾c nhà, Pháp ð£t Tôn Th¤t Hân làm phø chánh
thay Bäo ÐÕi ði«u khi¬n tri«u ðình. Nåm 1932, Bäo ÐÕi m¾i th§t sñ · ngôi
cho t¾i trung tu¥n tháng 8 nåm 1945. Ông vua thÑ 13 này cüa Nguy-n tri«u
do cao trào cách mÕng mùa thu ðã b¸ ð¦y ra khöi sân kh¤u chính tr¸ Vi®t
Nam, ð¬ nhß¶ng ð¸a v¸ cho chánh phü H° Chí Minh. Lúc này, chính quy«n
Pháp ðã b¸ quân phi®t Nh§t thü tiêu sau cuµc ðäo chính 9-3-1945 (s¨ ðßþc
nói t¾i dß¾i ðây).
Thu· sinh ti«n, vua Khäi Ð¸nh không ð¬ lÕi ðßþc ði«u gì ðáng k¬ cho qu¯c
dân vì công vi®c cüa nß¾c nhà hoàn toàn do ngß¶i Pháp s¡p ð£t và ð¸nh
ðoÕt. Vua Khäi Ð¸nh không h½n không kém, chï là mµt ông vua bù nhìn. Ðªn
vua Bäo ÐÕi, tình thª cûng chÆng sáng süa gì h½n. Hai v¸ hoàng ðª này chï là
công chÑc ån lß½ng cüa Pháp ð¬ ký vào s¡c dø cho ngß¶i Pháp thi hành m÷i
ý mu¯n cüa h÷ · hai xÑ theo chính th¬ Bäo hµ và Trung B¡c lßÞng kÏ k¬ t×
ngày Paul Bert giæ chÑc toàn quy«n trên toàn th¬ lãnh th± Ðông Dß½ng (lúc
này hai nß¾c Cao Mên và Ai Lao cûng ðã tr· thành xÑ Bäo hµ cüa Pháp do
sñ thöa thu§n cüa Xiêm La). Còn Nam kÏ k¬ t× Hòa ß¾c 5-6-1862 ðã thành
thuµc ð¸a nên n¢m trñc tiªp dß¾i quy«n th¯ng tr¸ cüa ngß¶i Pháp. Nguyên thü
· Nam kÏ là mµt v¸ th¯ng ð¯c nhßng m÷i vi®c quan tr÷ng cüa Nam kÏ ð«u
phäi có sñ ki¬m duy®t cüa viên Toàn quy«n là v¸ chï huy cao nh¤t.
TÕi ðây, Pháp vçn ð¬ chÑc Phü, Huy®n, Cai t±ng và Hß½ng chÑc. Nhßng
các quan T±ng tr¤n và B¯ chính thì bãi ði. Ngß¶i Pháp ð£t ra chÑc Tham bi®n
do trß¶ng Hành chánh t§p sñ Sài Gòn (Collège des Stagiaires à Saigon) ðào
tÕo ra ð¬ thay thª và dî nhiên các viên tham bi®n ð«u là ngß¶i Pháp. Tham

bi®n có nhi®m vø thâu thuª, thi hành vi®c cänh b¸, xØ án · m²i tïnh và trñc
thuµc viên Th¯ng ð¯c Nam kÏ. Các viên Th¯ng ð¯c ð¥u tiên là nhæng häi
quân Ð« ð¯c nhßng k¬ t× 1879 chÑc vø này giao cho các ngß¶i dân chính.
a) Vi®c cai tr¸ · Nam kÏ
TÕi các xã thôn Nam kÏ có Hµi ð°ng Hß½ng chính g°m 12 ngß¶i KÏ møc
do dân trong xã b¥u ra. Ngß¶i ra Ñng cØ KÏ møc phäi có tài sän và uy tín.
Quyªt ð¸nh cüa Hµi ð°ng Hß½ng chính s¨ ðßþc thi hành do ba v¸ Hß½ng
thân, Thôn trß· ng và Hß½ng hào là ba c¤p th¤p nh¤t cüa Hµi ð°ng. Hµi ð°ng
quän tr¸ v« vi®c thuª má, tài sän, ðß¶ng xá, c¥u c¯ng, trß¶ng h÷c, miªu ðình
và các c½ s· công cµng,... Trên ð½n v¸ xã là t±ng do mµt chánh, phó Cai t±ng
ðßþc lña ch÷n và b¥u ra do các xã. Các t±ng hþp lÕi thành tïnh, ð£t dß¾i
quy«n mµt quan cai tr¸ ngß¶i Pháp. — mµt vài tïnh chánh, phó Cai t±ng là
nhæng ngß¶i trung gian giæa các xã và quan chü tïnh ngß¶i Pháp (Tham bi®n).
— nhæng n½i khác, các t±ng hþp lÕi thành qu§n do các quan Ð¯c phü (cao
c¤p nh¤t trong ngÕch hành chánh · Nam kÏ) quan Phü hay Huy®n c¥m ð¥u.
Cûng có mµt vài qu§n quan tr÷ng ð£c bi®t ðã ðßþc công chÑc Pháp b± ðªn
giæ vi®c cai tr¸. Còn · tÕi tïnh lÜ, ngoài viên tham bi®n ngß¶i Pháp và mµt vài
công chÑc Pháp làm phø tá, giæ kª toán, có mµt s¯ công chÑc ngß¶i Vi®t là
các Ð¯c phü sÑ, Phü, Huy®n, Thông ngôn, Thß lÕi. Mµt Hµi ð°ng dân bi¬u
hàng tïnh hay hàng qu§n m²i nåm h÷p v¾i viên Tham bi®n ð¬ ð¸nh ngân sách
và m÷i v¤n ð« linh tinh trong tïnh.
Viên Th¯ng ð¯c ngø · Sài Gòn có trách nhi®m v« vi®c cai tr¸ toàn xÑ, ði«u
khi¬n các quan cai tr¸ các tïnh và các c½ s· chuyên môn (Thß½ng chính, Bßu
ði®n, Công chánh, H÷c chính,...) lÕi ðßþc mµt Hµi ð°ng tß v¤n, Hµi ð°ng tß
pháp, Hµi ð°ng quän hÕt giúp ðÞ và bi¬u quyªt ngân sách toàn sÑ hàng nåm.
Thêm vào, có Phòng thß½ng mÕi, Phòng canh nông g°m các hµi viên
Pháp, Vi®t, cØ ra mµt ðÕi di®n tÕi Ngh¸ vi®n Pháp. Riêng Sài Gòn, Chþ L¾n, có
mµt Hµi ð°ng thành ph¯, hµi viên cûng v×a là Pháp, v×a là Vi®t. Các hµi viên
này b¥u ra mµt viên Ð¯c lý ð¬ ði«u khi¬n gu°ng máy cai tr¸ · Sài Gòn, còn ·
Chþ L¾n thì có mµt công chÑc khác do phü Th¯ng ð¯c b± nhi®m.
b) Vi®c cai tr¸ · B¡c kÏ
— ðây, n«n hành chánh không trñc tiªp v¾i Pháp nhi«u nhß · Nam kÏ.
ÐÑng ð¥u phü là huy®n, có các quan Tri phü, Tri huy®n, bu±i ð¥u tuy¬n lña
trong các ngß¶i khoa møc nho h÷c (Tú tài hay CØ nhân) sau chính phü Pháp
l§p ra trß¶ng H§u b± cùng trß¶ng Lu§t ð¬ l¤y ngß¶i tân h÷c ra làm quan.
Giúp vi®c h÷ có mµt vån phòng có Thông phán hay Ð« lÕi giúp vi®c. Phø tá
có hai viên thông lÕi và mµt ít lính l®. Nåm bäy phü, huy®n hþp lÕi thành mµt
tïnh, ð£t dß¾i quy«n mµt viên Tu¥n phü. — tïnh l¾n g°m nhi«u phü, huy®n

h½n thì có T±ng ð¯c (B¡c Ninh, Thái Bình, Nam Ð¸nh). Bên cÕnh viên Tu¥n
phü hay T±ng ð¯c có mµt quan Án (Án sát) và mµt quan Ð¯c h÷c, các v¸ này
ð«u thuµc quy«n mµt viên Công sÑ Pháp là chü tïnh. TÕi m²i tïnh B¡c kÏ
cûng có mµt hµi ð°ng hàng tïnh nhß · Nam kÏ, thành ph¥n cüa hµi ð°ng
toàn là ngß¶i Vi®t có nhi®m vø giúp ý kiªn cho viên Công sÑ Pháp v« m÷i v¤n
ð« cai tr¸ trong tïnh. — các mi«n biên gi¾i và thßþng du, Pháp l§p ra các ÐÕo
do các võ quan Pháp cai tr¸ và Tù trß· ng ð¸a phß½ng mang chÑc Quän ðÕo.
Trên các Công sÑ có viên Th¯ng sÑ (· B¡c kÏ) và Khâm sÑ (· Trung kÏ).
Trß¾c ðây, Pháp ð£t chÑc Kinh lßþc ngß¶i Vi®t ð¬ trông coi toàn xÑ, nhßng t×
nåm 1897, Pháp bãi Nha Kinh lßþc ð¬ cho ngß¶i cüa h÷ n¡m hªt m÷i quy«n
hành và cûng vào nåm 1897 Pháp l§p ra mµt Ngh¸ vi®n có tính cách tß v¤n
nhß · Nam kÏ. Ngß¶i có sáng kiªn này là Toàn quy«n Paul Bert. Nhân viên
cüa Ngh¸ vi®n do các tïnh b¥u ra ð¬ h÷p v¾i Th¯ng sÑ hay Khâm sÑ m²i nåm
mµt ðôi l¥n. B¡c kÏ cûng có Phòng thß½ng mÕi ð£t tÕi Hà Nµi và Häi Phòng
và mµt Phòng canh nông. Hai thành ph¯ này, trên Pháp lý ðã nhßþng ðÑt cho
Pháp cûng nhß Ðà NÆng · Trung kÏ, có chÑc Ð¯c lý ðÑng ð¥u và có mµt hµi
ð°ng g÷i là Hµi ð°ng thành ph¯ ð¬ xem xét các vi®c cai tr¸.
c) Vi®c cai tr¸ · Trung kÏ
TÕi Trung kÏ, trên có vua và tri«u ðình nhßng chï là hß v¸ mà thôi. Nªu
ngß¶i Pháp thi hành ðúng tinh th¥n Hòa ß¾c nåm 1884 thì vua cüa ta chßa
m¤t hªt quy«n hành, nhßng t× giai ðoÕn này, nhæng ngß¶i ra làm quan
thß¶ng là nhæng ph¥n tØ hoÕt ð¥u hay thân Pháp ho£c là tay sai cüa Pháp, có
công lao v¾i Pháp trong vi®c bình ð¸nh nß¾c ta trß¾c ðây thì còn ai là ngß¶i
tranh ð¤u cho m÷i v¤n ð« quy«n lþi cüa ð°ng bào nh¤t là · Trung kÏ, chính
ra Pháp chï có th¬ ð£t chÑc Khâm sÑ ð¬ quyªt ð¸nh m÷i vi®c bang giao và
ki¬m soát vi®c thi hành hòa ß¾c bäo hµ mà thôi, còn vi®c cai tr¸ các tïnh
thuµc các quan ta, tr× vi®c thß½ng chính, công chính hay mµt vài c½ s· có
tính cách chuyên môn m¾i phäi dùng ðªn các kÛ sß Pháp. Nhßng ðªn tri«u
Thành Thái thì Pháp ðã dùng áp lñc ð¬ ð£t bµ máy th¯ng tr¸ nhß · B¡c kÏ.

Ph¥n 4 - Chß½ng 5

Nhæng Cuµc Tranh Thü Ðµc L§p Cüa Vi®t Nam
T× 1928 - 1951
- Vi®t Nam dß¾i chª ðµ Pháp thuµc
- Nhæng cuµc tranh ð¤u cüa thª h® chúng ta
- Nh§t Bän can thi®p vào nµi tình cüa Vi®t Nam
- Nhæng mßu mô cüa hai phe Thñc, Cµng
- Chª ðµ Pháp thuµc cáo chung

1- Xã Hµi Vi®t Nam
Vi®t Nam do hai Hòa ß¾c 1862 và 1884 cùng v¾i lân qu¯c Ai Lao, Cao
Mên t× h§u bán thª kÖ XIX ðã thành thuµc ð¸a cüa nß¾c Pháp. Các vi®c l¾n
nhö ð«u do ngß¶i Pháp n¡m giæ hªt, vì v§y nªp s¯ng v§t ch¤t và tinh th¥n
d¥n d¥n cûng thay ð±i theo quan ni®m vån hóa và chính tr¸ cüa các nhà thñc
dân, ðª qu¯c.
Nåm 1897 ông Doumer làm toàn quy«n Ðông Dß½ng ð£t các thuª ðinh,
ði«n, th± trÕch, mu¯i, thu¯c phi®n, xu¤t nh§p cäng, ð£t ðß¶ng xe lØa, xây
dñng c¥u c¯ng, m· mang canh nông, công ngh®. Nåm 1902, ông Beau thay
ông Doumer xúc tiªn vi®c dÕy chæ Pháp ð¬ bãi bö Nho h÷c, l§p Y tª cøc, nhà
thß½ng, các s· bßu ði®n, ... ÐÑng vào ð¸a v¸ ngß¶i Vi®t Nam · thª h® cû, ta
th¤y quä bµ m£t cû cüa xã hµi Vi®t Nam có thay ð±i rõ r®t vì ðã b¾t ðßþc
nhi«u con ðß¶ng nhö h©p, nhi«u th¸ thành løp xøp, nghèo nàn ánh sáng, trøc
giao thông thüy lµ m· ðßþc nhi«u, tin tÑc thß t× ði lÕi mau l©, xe ði®n, xe
h½i, tàu höa ði kh¡p xÑ. V« vån hóa, cái h÷c cüa Tây phß½ng có ph¥n khoáng
ðÕt và có tinh th¥n dân chü hþp v¾i s· nguy®n cüa nhi«u ngß¶i tuy chßa sâu
rµng l¡m. Nhßng có nhìn b¢ng con m¡t sâu s¡c cüa các nhà chính tr¸ v¾i
nhæng nh§n xét tinh tª thì m¾i rõ Ðông Dß½ng nói chung, Vi®t Nam nói
riêng, ðã chï là mµt thuµc ð¸a ð¬ khai thác và là mµt thuµc ð¸a khai thác ngon
lành nh¤t nªu so v¾i nhi«u thuµc ð¸a khác cûng cüa Pháp. Trong quan ni®m
cüa Ð« ð¯c Pháp, ngß¶i Pháp ðªn ðây ðâu có phäi ð¬ thi hành nhân nghîa và

th§t tình gieo r¡t hÕt gi¯ng vån minh. Nhß v§y nhæng công cuµc xây dñng
m· mang · nß¾c ta dî nhiên chï ð¬ phøc vø quy«n lþi cho các nhà tß bän và
ðª qu¯c mà thôi. Xin hãy coi danh sách mµt s¯ hµi buôn dß¾i ðây ð¬ có mµt
ý ni®m v« sñ khai thác cüa tß bän Pháp · Ðông Dß½ng tai hÕi ðªn ch×ng
nào:
Các nhà ngân hàng ðÑng ð¥u có Ðông Dß½ng ngân hàng, vi®c phát hành
gi¤y bÕc Ðông Dß½ng, công ty n¤u rßþu Fontaine, công ty Thüy ði®n, s· si
mång Häi Phòng, công ty chª tÕo rßþu Bia và nß¾c ng÷t Hommel, công ty
nông nghi®p An Nam, công ty r×ng núi và các xß· ng cßa Biên Hòa, công ty
tàu ði®n Ðông Dß½ng, công ty xây dñng các c¥u c¯ng, công ty các ð°n ði«n
cao su ð¤t ðö, công ty höa xa Vân Nam, Ð¸a ¯c ngân hàng, công ty cao su
CØu Long Giang, công ty d®t sþi Nam Ð¸nh, công ty các xß· ng làm ðß¶ng
Ðông Dß½ng, công ty v§n täi hàng häi Nam KÏ và Ðông Dß½ng, công ty khai
thác thiªc và Wolframs B¡c kÏ, nhà máy diêm, công ty khai thác khoáng ch¤t
Ðông Dß½ng, công ty than Hongay, Ðông Tri«u, và nguy hi¬m nh¤t là Ðông
Dß½ng ngân hàng, vi®n phát hành gi¤y bÕc Ðông Dß½ng.
Nhß thª thì ðß¶ng xá, c¥u c¯ng làm ra chï ð¬ chuy¬n d¸ch hàng hóa, sän
ph¦m cüa các nhà buôn, nhà kÛ ngh®, nhà tr°ng tïa và ð¬ hành quân bäo v®
quy«n lþi cüa ngß¶i Pháp · ðây h½n là ð¬ phøc vø ðám dân bän xÑ.
Trong khu vñc kinh tª, thß½ng mÕi trên ðây, nhìn vào các ngß¶i tai to m¡t
l¾n, không th¤y ngß¶i Vi®t nào hªt t× Hà Nµi vào t¾i Sài Gòn, h÷a chång có
mµt ít mÕi bän tôi t¾ cüa các nhà ngân hàng ðß÷c vay ti«n v« làm sét ty bóc
lµt tá ði«n hay m· mang vài kÛ ngh® nhö ðã thành mµt thÑ v§t hy sinh mà
Ðông Dß½ng ngân hàng ðã thÆng tay bóp chªt h°i kinh tª khüng hoäng nåm
1930. Nhßng s¯ ngß¶i ít öi này riêng ð¯i v¾i Hoa ki«u, „n ki«u cûng chï là
nhæng cái bóng qua, k¬ chi ð¯i v¾i các nhà thñc dân Pháp.
V« ruµng ð¤t, nhæng ch² t¯t lành ngß¶i Pháp cûng chiªm hªt, ngay cä
nhæng n½i ngß¶i dân quê ðã khai thác thuµc công ði«n hay công th±. Nåm
1890 ruµng ð¤t ngß¶i Pháp khai thác trên toàn cõi Ðông Dß½ng là 11.390
mçu tây, t¾i 1939 di®n tích này ðã lên ðªn 1 tri®u mçu, riêng · Nam kÏ t¾i
610.000 mçu, theo sñ kê cÑu cüa Piere Naville trong cu¯n La Guerre du Vi®t
Nam. R°i nhæng ngß¶i dân quê hi«n lành cüa ta ðã b¸ cßÞng bách ði làm phu
phen, cu ly · các ð°n ði«n, các xí nghi®p có ði mà chÆng có v«, nh¤t là các
ngß¶i ði làm cho các ð°n ði«n cao su ð¤t ðö, mö than Hongay, thß¶ng b¸
ðánh ð§p dày vò lÕi thêm ma thiêng, nß¾c ðµc chªt vô k¬.
Trong các ngành hành chánh cûng nhß trong quân ðµi, ngß¶i Vi®t chï
ðßþc giæ nhæng chÑc hÕ ðÆng và mµt s¯ ngß¶i ðßþc làm quan Phü, Huy®n
cûng không ðßþc ngß¶i Pháp tr÷ng v÷ng. Ta cûng nên biªt r¢ng ph¥n nhi«u
quan lÕi th¶i Pháp không thuµc v« nhæng danh gia, tØ ð®. Vì cu¯i thª kÖ XIX
nß¾c ta bÕi tr§n, sî phu ta có phong trào b¤t cµng tác v¾i ð¸ch, các nhà nho ái

qu¯c ð«u c¤m con cháu h÷c cái thÑ "chæ nhß con dun cüa ðám ngß¶i man
di, m¡t xanh lè". V§y nên chï có nhæng ngß¶i ít liêm sî m¾i nhäy ra xu m¸ tân
trào, do ðó vån chß½ng Vi®t Nam ðã phän änh ðßþc nhi«u sñ ki®n r¤t hài
hß¾c qua các câu th½ dß¾i ðây:
Ðem thân khoa giáp làm tôi Pháp
L¥m b· i nhà nho h÷c chæ Tàu ...
Con nên khoa giáp, cha mòn g¯i
Em ðßþc công danh, ch¸ ...
Trong nhà bà ð¥m cong ðít v¸t
Ngoài sân ông cØ ng¦ng ð¥u r°ng
ð¬ ðánh d¤u sñ sa ð÷a cüa mµt hÕng ngß¶i tñ phø là trí thÑc và phß½ng
di®n qu¯c gia trong th¶i nô l®.
Qua các trang trên ðây. ta th¤y sñ khai thác cüa gi¾i tß bän và tài phi®t
Pháp quá vî ðÕi và không th¬ không có cäm tß· ng r¢ng nß¾c ta là mµt miªng
th¸t cho tråm dao xâu xé. Quä v§y, nªu ngß¶i Pháp còn t°n tÕi trên giäi ð¤t
này thì cái h÷a di®t chüng cüa ngß¶i Vi®t cûng không phäi là ði«u xa xôi l¡m.
Chính mµt s¯ ngß¶i vô tß Pháp cûng nh§n th¤y tình trÕng này và trách các
nhà thñc dân Pháp quá già tay n£n bóp, quá mi®t th¸ và ác ðµc ð¯i v¾i ngß¶i
Vi®t. Và ðây là cä mµt sñ sai l¥m v« chính sách nên ðª qu¯c Pháp tan tành sñ
nghi®p trên toàn cõi Ðông Dß½ng th§t là dî nhiên. Sñ sai l¥m ¤y là ðã hÕ
ngß¶i Vi®t Nam xu¯ng mµt loÕi b°i th¥n hÕ c¤p, mµt loÕi nô l® còm cõi v« v§t
ch¤t, nhøc nhã v« tinh th¥n, gây nên cåm h¶n trong kh¡p các t¥ng l¾p xã hµi
· thuµc ð¸a này, nên khi biªn c¯ xäy ra, ngß¶i Pháp · Ðông Dß½ng không
có mµt bÕn ð°ng minh nào trong nhæng gi¶ phút ðen t¯i, ðáng l¨ nªu h÷
khôn ngoan h½n, nhân ðÕo h½n, ðám quan trß¶ng tay sai trñc tiªp cüa h÷ có
nhi«u uy tín ð¬ lôi kéo qu¥n chúng cho h÷, thß½ng gia ð¸a chü bän xÑ mÕnh
m¨ có th¬ góp ph¥n tranh ð¤u v¾i h÷, gi¾i lao ðµng không b¸ chà ðÕp và bóc
lµt quá, s¨ không chÕy theo ð¯i phß½ng.
Th¶i b¤y gi¶ cø Phan Tây H° ðã cänh cáo các nhà c¥m quy«n Pháp trong
mµt bÑc thß nhß sau: "Chính Phü nên ch÷n hi«n tài trao cho quy«n bính, l¤y
l- mà tiªp, l¤y thành mà ðãi, n¾i rµng quy«n ån nói cho các thân sî, báo quán
cho m· rµng ð¬ thông ðÕt tình dân, thß· ng phÕt cho nghiêm minh, khuyên
rån quan lÕi, sØa ð±i lu§t pháp, giäm b¾t sßu thuª, khuªch trß½ng công ngh®
thì sî dân vui lòng giúp chính phü, chÑ còn ai lo toan ch¯ng cñ næa"
Nhßng chính phü thuµc ð¸a còn quá say sßa v¾i th¶i hoàng kim và quá tin
tß· ng · cái dß uy cüa các chiªn công F. Garnier, H. Rivière, Rigaul de
Genouilly cu¯i thª kÖ XIX nên ðã bö ngoài tai lý thuyªt "Pháp Vi®t ð« hu«"
cüa cø Sào Nam và l¶i khuyªn cáo cüa cø Tây H°. R°i "V§t cùng t¡c biªn,

nhân cùng t¡c phän" ðó là mµt ð¸nh lu§t · thª gian này. Cái h§u quä cüa mµt
chª ðµ "Ngß¶i bóc lµt ngß¶i" ðã ðßa nß¾c Pháp t¾i ðâu?

2- Các Cuµc Chiªn Ð¤u Cüa Phái Tân H÷c
Nåm 1925, cø Phan Bµi Châu b¸ Pháp b¡t ðßþc · Thßþng Häi dçn v« Vi®t
Nam, sau cø ðßþc ân xá nh¶ · dß lu§n công ph¦n cüa ð°ng bào toàn qu¯c,
ðáng l¨ Pháp ðã thÆng tay tiêu di®t nhà lão thành cách mÕng cüa chúng ta.
Dù sao vi®c cø Phan k¬ trên cûng tö rõ r¢ng cuµc v§n ðµng Ðông Du ðã th¤t
bÕi, hai nß¾c Tàu, Nh§t không giúp ðßþc phái cách mÕng nhß lòng ta mu¯n.
R°i cø Sào Nam và nhi«u thanh niên cüa ta b¸ m¶i ra khöi ð¤t Nh§t. Chính
phü Qu¯c Dân Ðäng Trung Qu¯c chï làm ðßþc mµt vi®c là cho cách mÕng
Vi®t Nam tá túc mà thôi, m£c d¥u mµt s¯ nhân tài cüa ta ðã có công chiªn
ð¤u bên cÕnh cách mÕng quân cüa Trung Tôn S½n ð¬ dñng nên Trung Hoa
Dân Qu¯c. Song song v¾i phong trào H§u Vån Thân t× 1917, nhi«u cuµc bÕo
ðµng vçn xäy ra.
Nhæng ngß¶i tân h÷c cûng th¤y mình có nhi®m vø n¯i chí ti«n nhân và
hß· ng Ñng v¾i các nhà cách mÕng häi ngoÕi, vì v§y ðã có nhæng vø dß¾i ðây
liên h® rõ ràng v¾i chß½ng trình hành ðµng cüa phái Ðông Du:
- Ông Lß½ng Ng÷c Quyªn · Nh§t Bän v« nåm 1917. Ðªn Hß½ng Cäng,
ông b¸ m§t thám Anh b¡t giao cho Pháp, Pháp ðem giam ông tÕi nhà lao Thái
Nguyên. Sau ông ðµi C¤n kh· i nghîa · tïnh này, ông Quyªn có tham gia
nhßng b¸ què chân nên trß¾c khi quân kh· i nghîa th¤t bÕi, ông tñ tØ ð¬ anh
em khöi vì mình mà lúng túng. Cuµc d¤y ðµng cüa ðµi C¤n kéo dài ðßþc vài
tháng.
- Nåm 1923, toàn quy«n Ðông Dß½ng Martial Merlin ði công cán bên Nh§t
v« ðªn Sa Ði®n (Quäng Châu) ðßþc Pháp ki«u ðãi ti®c · Victoria, b¸ mµt
thiªu niên Vi®t Nam là PhÕm H°ng Thái ném bom, chï riêng Merlin thoát
hi¬m, còn mµt s¯ ngß¶i chªt và b¸ thß½ng, h÷ PhÕm nhäy xu¯ng sông mà
chªt. Vi®c này có änh hß· ng r¤t l¾n t¾i tinh th¥n dân tµc ta · trong nß¾c vì
b¤y gi¶ qu¯c dân có v¨ th¶ ½, chán nän v¾i vi®c ch¯ng Pháp.
- Nåm 1924-1925, nhi«u ðäng phái cách mÕng ðßþc t± chÑc ra. ThoÕt tiên
là Vi®t Nam chi bµ cüa hµi Á Tª Á Áp BÑc Nhßþc Ti¬u Dân Tµc thành l§p ·
Quäng Ðông do Nguy-n Ái Qu¯c và Lâm ÐÑc Thø chü trß½ng. Mµt chi bµ
hoÕt ðµng · Vi®t Nam sau ð±i ra Vi®t Nam Thanh Niên Cách MÕng Ð°ng Chí
Hµi nhß trên ðã nói.
- — Ba Lê có ðäng Vi®t Nam Ðµc l§p do ông Nguy-n Thª Tuyên t± chÑc
trong gi¾i sinh viên và anh em làm tàu bi¬n. Nåm 1926 Tân Vi®t Cách MÕng
Ðäng tÑc Phøc Vi®t cû hoÕt ðµng · Hà Tïnh và Sài Gòn. Nåm 1927, nhóm
Nam Ð°ng Thß xã có PhÕm Tu¤n Tài, Hoàng PhÕm Trân tÑc Nhßþng T¯ng,

Nguy-n Thái H÷c l§p ra Vi®t Nam Qu¯c Dân Ðäng. Nåm 1928 TÕ Thu Thâu
và Nguy-n An Ninh l§p Ð® TÑ Qu¯c tª. Nåm 1929 Vi®t Nam Cách MÕng
Ð°ng Chí Hµi ð±i ra Ðông Dß½ng Cµng Sän Ðäng. Nåm 1930, Vi®t Nam
Qu¯c dân Ðäng kh· i nghîa · Yên Bái vào mùng 10 tháng 2 b¸ th¤t bÕi. Ðª
qu¯c thñc dân ra tay khüng b¯. Mß¶i ba yªu nhân VNQÐD b¸ lên ðoÕn ð¥u
ðài vào ngày 17-6-1930, còn hàng ngàn ðäng viên b¸ ðày ði Côn Ðäo, S½n La
và Lao Bäo. T× nåm 1931-1932, kh¡p Nam B¡c có nhæng vø bi¬u tình do
ðäng Cµng Sän bí m§t t± chÑc b¸ lính Lê Dß½ng ðàn áp r¤t tàn nh¦n. Nåm
1937, M£t Tr§n Bình Dân bên Pháp lên c¥m quy«n thì các nhà cách mÕng
thuµc các ðäng phái ð«u ðÑng lên công khai l§p Ðông Dß½ng ÐÕi Hµi Ngh¸
yêu c¥u cäi cách chính tr¸ và giäi phóng các qu¯c sñ phÕm. Pháp ch¸u
nhßþng bµ khá nhi«u b¢ng cách ßu ðãi qu¯c sñ phÕm, kiªm vi®c cho h÷ làm.
- Nåm 1940 cuµc ÐÕi chiªn Ð® nh¸ xäy ra, quân ðµi cüa Thiên Hoàng tiªn
vào Vi®t Nam thì Phøc qu¯c quân cüa ta ðánh chiªm LÕng S½n nhßng vì Nh§t
không hªt lòng giúp ðÞ nên ít tu¥n sau, Pháp ði«u ðình xong ðßþc v¾i Nh§t,
li«n vây ðánh tan quân cách mÕng. Chü tß¾ng là Tr¥n Trung L§p b¸ b¡t và b¸
xØ b¡n cùng hàng tråm binh sî · LÕng S½n dß¾i th¶i Công sÑ Chauvet.
Cûng nên nh¡c r¢ng trß¾c khi quân Nh§t bß¾c vào nµi ð¸a, mµt ðäng qu¯c
gia m¾i là ÐÕi Vi®t Dân Chính ra ð¶i do ông Nguy-n Tß¶ng Tam l§p ra g°m
nhi«u trí thÑc, công chÑc và sinh viên và cûng có liên lÕc v¾i quân phi®t Nh§t
Bän. Khi Phøc qu¯c quân tan vÞ, Pháp ðem các qu¯c sñ phÕm trong nß¾c ði
an trí thì ÐÕi Vi®t Dân Chính cûng có mµt s¯ ðäng viên b¸ b¡t, riêng ông
Nguy-n Tß¶ng Tam chÕy thoát qua Tàu. Sau ít lâu, ÐÕi Vi®t Dân Chính ðßþc
t± chÑc lÕi và mang tên là ÐÕi Vi®t Qu¯c Xã trong ðó có m¤y nhân v§t tr÷ng
yªu là Nguy-n Vån Tiªu, Nguy-n Ðång Ð®, Trß½ng Ðình Trí,...
- T× 1943-1944 Vi®t Nam Ái Qu¯c Ðäng cüa các ông Nguy-n Xuân Chæ,
Lê Toàn, Vû Ðình Di, Dân Chü Ðäng cüa các ông Vû Ðình Hoè, Dß½ng ÐÑc
Hi«n cûng xu¤t ð¥u lµ di®n (sau này Dân chü Ðäng l® thuµc hÆn m£t tr§n Vi®t
Minh cho ðªn ngày nay) Và trß¾c cuµc ðäo chính 9-3-1945, mµt s¯ ðäng phái
qu¯c gia t§p hþp lÕi thành mµt ðäng l¾n l¤y tên là ÐÕi Vi®t Qu¯c Gia Liên
Minh trong ðó có ÐÕi Vi®t Qu¯c Xã và ÐÕi Vi®t Qu¯c Dân Ðäng là hai cµt
trø. ÐÕi Vi®t Qu¯c Gia Liên Minh bß¾c ra sân kh¤u trong th¶i Nh§t thuµc
nhßng kém thü ðoÕn, ít kinh nghi®m tranh ð¤u tuy ðßþc tay Nh§t bí m§t üng
hµ mà vçn b¸ M£t Tr§n Vi®t Minh dành m¤t ð¸a v¸, ðáng l¨ chính quy«n trên
toàn cõi Vi®t Nam phäi chuy¬n qua tay h÷.

3- Cuµc Ðäo Chánh 9-3-1945
Tr§n Ð® nh¸ Thª chiªn bùng n± là lúc Vi®t Nam cûng nhß nhi«u qu¯c gia
b¸ tr¸ bß¾c sang nhæng giai ðoÕn m¾i cüa l¸ch sØ. Phong trào Vi®t Nam Qu¯c
Dân Ðäng và Ðông Dß½ng Cµng Sän Ðäng m£c d¥u b¸ ðª qu¯c Pháp ðàn áp

t× nåm 1930 vçn ng¤m ng¥m hoÕt ðµng. Cách mÕng Vi®t Nam b¤y lâu thu
nanh d¤u vu¯t sØa soÕn n¡m th¶i c½, thì th¶i c½ ¤y b¡t ð¥u t¾i giæa lúc tiªng
súng ðÕi bác cüa Phát xít ÐÑc n± trên b¶ sông Rhein, phi c½ Nh§t oanh tÕc
các cån cÑ Ð°ng Minh ngoài b¶ b¬ Thái Bình. Tuy m¤t liên lÕc v¾i chính
qu¯c, chính phü Ðông Pháp, kinh nghi®m t× cuµc ðÕi chiªn ð¥u tiên, ðã b¡t
các qu¯c sñ phÕm ðem ði an trí · các n½i nhß trên ðã nói, v§y mà nhi«u
cuµc bÕo ðµng vçn tung ra ngay sau ðó.
— Nam bµ, Lê H°ng Phong cùng vþ là Nguy-n Th¸ Minh Khai hô hào dân
chúng kh· i nghîa. — Ðô Lß½ng, ông ðµi Cung chï huy bäo an binh chiªm
ð°n. Phøc qu¯c quân do cø Tr¥n Trung L§p theo quân ðµi Nh§t v« hoÕt ðµng
· LÕng S½n. Tình thª tr· nên r¯i ren h½n bao gi¶ hªt. Dân chúng ðau kh± vô
cùng vì cái nÕn nµp thóc cho Nh§t dùng, cho chính phü Ðông Pháp dñ træ ð¬
ch¶ sñ ð± bµ cüa quân ðµi Ð°ng minh. Mµt ph¥n l¾n ruµng ð¤t b¸ trßng døng
ð¬ tr°ng th¥u d¥u, ðay, gai h¥u cung Ñng cho kÛ ngh® chiªn tranh Nh§t.
Quan lÕi ðßþc d¸p bóp n£n, dân chúng vô cùng ðiêu ðÑng, t× n½i thôn quê
cùng t§n ðªn ch¯n th¸ thành, dß¶ng nhß t¾i mÑc không th¬ ch¸u ðñng ðßþc
næa. Thêm vào ðó, mµt nÕn ðói không ti«n khoáng h§u, kh¯c li®t quá sÑc
tß· ng tßþng ðã di-n ra: ngót hai tri®u ngß¶i chªt la li®t kh¡p các b¶ bªn, ven
ðß¶ng, xó chþ, su¯t t× mi«n Trung ra t¾i mi«n B¡c. Ngoài B¡c ph¥n b¸ hÕi
nhi«u nh¤t. Cänh ngµ bi ðát ðªn nhß v§y ðã thúc døc m÷i ngß¶i ðÑng d§y tìm
sinh lµ cho cuµc s¯ng bª t¡c, ð¥y kinh khüng.
T× 1940 ðªn 1945, máu b¡t ð¥u chäy, tang tóc m¸t mù kh¡p b¥u tr¶i Vi®t
Nam. Lòng ngß¶i Vi®t ðang sôi n±i cåm h¶n g¥n hóa ðiên, hóa dÕi thì sáng
ngày 9 tháng 3 nåm 1945, quân ðµi Nh§t ðánh úp ðª qu¯c Pháp tÕi Ðông
Dß½ng. Sau 24 tiªng ð°ng h°, bµ máy cai tr¸ cüa chª ðµ cû b¸ xøp ð±, và trên
các nëo ðß¶ng, ngß¶i Nh§t dán ð¥y nhæng bän tuyên cáo kªt li-u chính
quy«n cüa Pháp và tung ra kh¦u hi®u "Châu Á cüa ngß¶i Á". Cái chiêu bài ðó
quä r¤t d- nghe khi mà ngß¶i da vàng ðã quá chán chß¶ng cuµc tình duyên
b¤t ð¡c dî v¾i ngß¶i da tr¡ng su¯t 80 nåm ròng. T× kë bình dân ðªn ngß¶i trí
thÑc, t¤t cä ð«u hß¾ng v« phía lá c¶ m£t tr¶i ðö. Nhßng v¾i mµt s¯ ngß¶i
sành chính tr¸, ngß¶i ta hi¬u thª nào là chü nghîa ÐÕi Ðông Á trên ð¤t Trung
Hoa v¾i h½n 450 tri®u ngß¶i Hán trß¾c ðó không lâu.
T¤t nhiên bµ máy chính quy«n phäi sang tay ngß¶i Vi®t cho danh chính
ngôn thu§n, mi-n là · h§u trß¶ng sân kh¤u, ngß¶i Nh§t ðóng vai chï ðÕo. H®
th¯ng chính tr¸ do tay ngß¶i Pháp xây dñng su¯t 80 nåm thª là mµt phút tan
tành. Các quan lÕi xßa nay v² ngñc tuyên b¯ trung thành v¾i nß¾c Pháp b¤y
gi¶ l£ng l¨ rút lui.
Chính phü Tr¥n Tr÷ng Kim ra ð¶i ðßþc hoan nghênh nhi®t li®t t× B¡c vào
Nam thay thª cho Nµi các PhÕm QuÏnh cáo chung tÕi Huª. Thành ph¥n cüa
nµi các g°m có nhæng v¸ sau ðây:

1- Tr¥n Tr÷ng Kim: Thü Tß¾ng
2- Tr¥n Ðình Nam: Bµ Trß· ng bµ Nµi Vø
3- Tr¥n Vån Chß½ng: Bµ Trß· ng bµ NgoÕi Giao
4- Vû Vån Hi«n: Bµ Trß· ng bµ Tài Chánh
5- H° Tá Khanh: Bµ Trß· ng bµ Kinh Tª
6- Nguy-n Hæu Thí: Bµ Trß· ng bµ Tiªp Tª
7- Hoàng Xuân Hãn: Bµ Trß· ng bµ Giáo Døc & MÛ Thu§t
8- Tr¸nh Ðình Thäo: Bµ Trß· ng bµ Tß Pháp
9- Lßu Vån Lang: Bµ Trß· ng bµ Công Chánh & Giao Thông
10- Vû Ng÷c Anh: Bµ Trß· ng bµ Y tª & CÑu Tª
11- Phan Anh: Bµ Trß· ng bµ Thanh Niên
A- Hai vi®c c¥n thiªt tÑc kh¡c ð¬ bi¬u dß½ng n«n ðµc l§p cüa mµt qu¯c gia
là qu¯c kÏ và qu¯c ca. Chính phü m¾i li«n làm c¶ quë ly màu vàng ðö giæa,
thay c¶ long tinh là d¤u hi®u cüa th¶i l® thuµc. Bài "Tiªng G÷i Thanh Niên"
cüa sinh viên trß¶ng ðÕi h÷c Hà Nµi ðßþc dùng làm qu¯c ca thay bài "Ðång
Ðàn Cung" üy m¸ và hü bÕi.
B- Vi®c giáo døc cûng phäi canh tân. Ông Hoàng Xuân Hãn nghiên cÑu
ngay mµt chß½ng trình m¾i b¢ng tiªng Vi®t dùng làm cån bän trong m÷i vi®c,
t× giáo døc ðªn các công vån, t× l®nh.
C- Ông Tr¥n Ðình Nam ra l®nh t¦y uª gu°ng máy hành chánh kh¡p ba kÏ.
Mµt s¯ tham quan, lÕi nhûng b¸ tri®u h°i và nhi«u nhân sî có uy tín trong dân
chúng ðßþc m¶i làm vi®c nß¾c. — ngoài B¡c, bác sî Tr¥n Vån Lai ðßþc cØ
làm Ð¯c Lý thành ph¯ Hà Nµi. Ông li«n cho hÕ tßþng Paul Bert và các tßþng
ð°ng trong các ph¯ Hà Nµi không ngoài møc ðích xóa hªt vªt tích cüa th¶i
ðª qu¯c.
D- Ông Phan Anh di-n thuyªt · Hà Nµi, c± võ dân chúng hß· ng Ñng v¾i
phong trào m¾i. Ông nêu lên mµt chß½ng trình cäi t± thanh niên, vÕch con
ðß¶ng phøng sñ qu¯c gia ð¬ lo tiªn hóa v« ba phß½ng di®n: ÐÑc døc, Trí
døc, Th¬ døc mong có nhæng ph¥n tØ hång hái và có ð¥y ðü khä nång. Ông
l§p ra hai ngành thanh niên: Thanh Niên Ti«n Tuyªn và Thanh Niên Ti«n
Phong. Bu±i di-n thuyªt cüa ông trß¾c nhà hát l¾n làm sôi n±i lòng ái qu¯c
cüa m÷i ngß¶i, nh¤t là các bÕn trë.
Các v¸ bµ trß· ng khác cûng ð«u tö nhi«u thi®n chí trong nhi®m vø cüa
mình, nên nµi các do h÷c giä h÷ Tr¥n lînh ðÕo ðã ðßþc nhi«u cäm tình và tín
nhi®m cüa qu¥n chúng.

Các ðäng phái qu¯c gia ð¯i v¾i cuµc biªn chuy¬n chính tr¸ này và nµi các
Tr¥n Tr÷ng Kim có vë dè d£t, nh¤t là ð¯i v¾i ngß¶i Nh§t, tuy vçn có sñ giao
thi®p công khai v¾i h÷. Riêng có M£t Tr§n Vi®t Minh là hoÕt ðµng h½n cä. H÷
tuyên truy«n ¥m î trong dân chúng, ám sát mµt s¯ m§t thám cüa chính phü
Pháp và tung ra kh¦u hi®u "Ðánh Nh§t, ðu±i Pháp". Giæa lúc này, dân chúng
Vi®t Nam ðã b¡t ð¥u ðánh nhi«u d¤u höi v« cái ðµc l§p mà Nh§t v×a trao cho
h÷ trß¾c sñ lüng cüng giæa chính phü Tr¥n và ÐÕi bän doanh Thiên Hoàng
sau khi ðã xäy ra mµt vài vi®c b¤t ð°ng ý kiªn.
Dù sao, nµi các Tr¥n Tr÷ng Kim ra ð¶i vào bu±i ð¥u ðã là mµt lu°ng gió
mát th±i vào lòng cüa hai mß½i tri®u ð°ng bào Vi®t Nam. Nó ðem lÕi mµt
ngu°n hy v÷ng m¾i cho mµt dân tµc ðã ch¸u bao nhiêu ði«u tai hÕi vì cuµc
Ð® nh¸ Thª chiªn gây nên: bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu cuµc phá sän, bao
nhiêu thäm h÷a vô nghîa, vô lý, do các cuµc oanh tÕc cüa Ð°ng minh trên
ð¤t ta, lÕi còn do sñ tranh giành Nh§t-Pháp trên các ð¸a ði¬m quân sñ và
chính tr¸.
Ngß¶i Vi®t ð¯i xØ v¾i ngß¶i Pháp nhß thª nào khi chính quy«n cüa Pháp
ðã ð±? Tr× · mµt hai thành ph¯ l¾n nhß · Hà Nµi, Häi Phòng, có mµt vài sñ
cß¾p bóc, giªt ngß¶i mà Pháp ki«u là nÕn nhân b· i b÷n lßu manh, ngß¶i Vi®t
không h« lþi døng cái thª cùng cüa ngß¶i Pháp ð¬ gây nhæng phong trào quá
khích ho£c t¸ch thu tài sän cüa h÷. CØ chï quân tØ ðó ðã làm cäm ðµng r¤t
nhi«u ngß¶i Pháp và có l¨ h÷ ðã âm th¥m h¯i h§n v« các l²i l¥m · quá khÑ.
T× khi ra ð¶i cho ðªn khi giäi tán ð¬ nhß¶ng vai trò l¸ch sØ cho m£t tr§n
Vi®t Minh xu¤t hi®n ngày 15 tháng 8 nåm 1945 tÕi Hà Nµi, nµi các Tr¥n
Tr÷ng Kim chï ðÑng ðßþc 4 tháng, nªu không làm ðßþc nhi«u vi®c vî ðÕi
nhßng ít nh¤t phäi nh§n nµi các này ðã tö ra có nhi«u thi®n chí, tuy nhiên xét
v« nång lñc, ta th¤y nµi các này chï có th¬ thích hþp cho th¶i bình, do ðó ta
không l¤y làm lÕ khi th¤y nó lùi bß¾c nhanh chóng trß¾c sñ tiªn tri¬n mau l©
cüa cao trào Cách mÕng nåm 1945.
Nh§t ð¥u hàng Ð°ng Minh vào ngày 13 tháng 8 nåm 1945 sau khi bom
nguyên tØ cüa Hoa KÏ dµi xu¯ng hai ðô thành l¾n là Trß¶ng KÏ và Quäng
Ðäo ð¸nh ðoÕt rõ r®t cuµc h½n thua.
Lúc này, tÕi B¡c Vi®t hai lñc lßþng Cách mÕng tranh nhau cß¾p chính
quy«n. ÐÕi Vi®t Qu¯c Gia Liên Minh, mµt m£t tr§n qu¯c gia g°m có nhi«u
ðäng phái và quan tr÷ng h½n cä là Vi®t Nam Qu¯c Dân Ðäng và ÐÕi Vi®t
Qu¯c Xã cüa các ông Nhßþng T¯ng, Nguy-n Ng÷c S½n, Nguy-n Vån Tiªu,...
và M£t Tr§n Vi®t Minh do các lãnh tø Ðông Dß½ng Cµng Sän Ðäng là H° Chí
Minh, Võ Nguyên Giáp ði«u khi¬n. Dân chúng hß¾ng cä v« các lñc lßþng, và
trong khi Vi®t Nam là cái nhà bö ngö, dî nhiên ai vào trß¾c thì ngß¶i ¤y làm
chü. Vi®t Minh có nhi«u kÛ thu§t cách mÕng và thü ðoÕn sâu s¡c, ðã ði bß¾c
trß¾c sau khi t± chÑc ðßþc nhi«u cuµc bi¬u tình c± ðµng qu¥n chúng t× ngày

15 tháng 8 nåm 1945 ðªn ngày 19 tháng 8 nåm 1945, n¡m ðßþc h§u thuçn
cüa các t¥ng l¾p qu¥n chúng.
Ngày 25 tháng 8, vua Bäo ÐÕi thoái v¸, chính phü Tr¥n Tr÷ng Kim b¸ giäi
tán và mµt chính phü lâm th¶i do ông H° Chí Minh làm chü t¸ch, ra m¡t qu¯c
dân ngày 2 tháng 9. Vài tu¥n sau, quân ðµi Trung Hoa l¤y danh nghîa, tiªp
phòng quân cüa Ð°ng Minh sang giäi giáp và h°i hß½ng quân ðµi Nh§t,
chiªm ðóng t× B¡c Vi®t vào ðªn vî tuyªn 16 (Tourane). Cûng trong d¸p này,
quân ðµi hoàng gia Anh „n ð± bµ · Nam Vi®t. Ðó là cä mµt sñ khó khån cho
chính phü H° Chí Minh vì quân ðµi Trung Hoa khi ¤y ðã giúp nhi«u cho các
yªu nhân Qu¯c Dân Ðäng và Vi®t Nam Cách M®nh Ð°ng Minh Hµi (Vû
H°ng Khanh, Nguy-n Häi Th¥n, Nguy-n Tß¶ng Tam) tr· v« nß¾c và ra m£t
üng hµ các ðäng phái qu¯c gia. Cuµc xung ðµt giæa hai ông H° Chí Minh và
Nguy-n Häi Th¥n r¤t k¸ch li®t, b¢ng báo chí, b¢ng nhæng cuµc xô sát ðçm
máu, ... Quân ðµi Trung Hoa giúp VNQÐD, chiªm cÑ nhi«u tïnh · B¡c Vi®t
ðã t×ng nhi«u phen làm nao núng M£t Tr§n Vi®t Minh. Sau này, tß¾ng Tiêu
Vån ðÑng ra hòa giäi ðôi bên ð¬ l§p mµt chính phü Qu¯c gia Liên hi®p, trong
ðó có ông Nguy-n Häi Th¥n ðßþc cØ làm phó chü t¸ch, Nguy-n Tß¶ng Tam
làm Bµ Trß· ng NgoÕi Giao, Trß½ng Ðình Tri làm Bµ Trß· ng Y Tª, Chu Bá
Phß½ng coi Bµ Kinh Tª. Trong qu¯c hµi, VNQÐD (k¬ cä Ð°ng Minh Hµi) giæ
70 ghª. Nhßng ðây chï là mµt cuµc h÷p b¤t ð¡c dî v« phía Vi®t Minh ð¬ Hi®p
ð¸nh S½ bµ 6-3-1946 thành hình. Ông Nguy-n Häi Th¥n cùng mµt s¯ lãnh tø
qu¯c gia lÕi phäi rút sang Tàu vì không ð°ng ý v¾i tinh th¥n Hi®p ð¸nh k¬
trên.
Xin coi ðây nµi dung cüa Hi®p ð¸nh 6-3-1946:
A- Nß¾c Pháp nhìn nh§n nß¾c Vi®t Nam là mµt nß¾c tñ do ðÑng trong
khuôn kh± Liên Bang Ðông Dß½ng và Liên Hi®p Pháp.
B- Sñ sáp nh§p Nam Vi®t vào Vi®t Nam s¨ do mµt cuµc trßng c¥u dân ý
ð¸nh ðoÕt.
C- Vi®t Nam có quân ðµi riêng, nhßng quân Pháp ðßþc quy«n chiªm cÑ
trong kÏ hÕn 5 nåm. M²i nåm, s¯ quân ðµi Pháp phäi rút b¾t 1/5. S¯ quân ðµi
Vi®t Nam không quá 10.000 ngß¶i.
D- Nß¾c Vi®t Nam có tài chánh riêng, nhßng phäi ch¸u quan thuª chung
và ð°ng bÕc do ngân hàng Ðông Dß½ng phát hành s¨ ðßþc thông døng nhß
trß¾c.
E- Nß¾c Vi®t Nam có quy«n ð£t lãnh sñ tÕi m¤y nß¾c lân c§n.
G- Nß¾c Vi®t Nam có quy«n tiªp nh§n lãnh sñ cüa m¤y nß¾c lân c§n.
Ký tên
H° Chí Minh, Vû H°ng Khanh, Saiteny

Ngay sau vi®c ký kªt S½ ß¾c 6-3-1946 Vi®t Minh li«n d¯c toàn lñc tiêu di®t
Vi®t Nam Qu¯c Dân Ðäng hªt sÑc tàn nhçn · kh¡p m÷i n½i, còn Pháp quân
ðßþc Vi®t Minh tuyên truy«n là Pháp m¾i, Pháp dân chü ðàng hoàng t× Häi
Phòng kéo lên Hà Nµi trß¾c sñ bÞ ngÞ cüa dân chúng thü ðô.
Ngày 24 tháng 4, lÕi có cuµc hµi ngh¸ Ðà LÕt ð¬ hai bên ði sâu vào cuµc
ðàm phán. Hai tu¥n l- sau (ngày 11 tháng 5 nåm 1946) hµi ngh¸ này bª mÕc
vì không th¬ dung hòa l§p trß¶ng cüa nhau khi ði vào chi tiªt cüa nhæng v¤n
ð« chính. Trong lúc này, phái ðoàn PhÕm Vån Ð°ng ðã có m£t · Pháp. Ông
H° Chí Minh tuy không dñ vào cuµc bàn cäi nhßng gián tiªp ði«u ðµng phái
ðoàn · Fontainebleau. Ngày 14 tháng 8, phái ðoàn này rû áo ðÑng d§y sau
mµt tu¥n l- tranh ð¤u gay go. L§p trß¶ng cüa Pháp b¤y gi¶ là thiªt l§p Liên
Bang Ðông Dß½ng, chª ðµ này có th¬ ki«m chª sñ phát tri¬n m÷i khä nång
dân tµc cüa các nß¾c hµi viên v« chính tr¸, kinh tª cûng nhß ngoÕi giao và
ð¯i v¾i Liên Bang Ðông Dß½ng, Pháp giæ vai trò chü t¸ch và n¡m giæ m÷i ßu
thª.
Phái ðoàn v« nß¾c. Ông H° Chí Minh · lÕi Pháp ð¬ thu xªp công vi®c mµt
l¥n næa. Ngày 14 tháng 9 nåm 1946, ông ký v¾i Marius Moutet mµt tÕm ß¾c,
trong ðó có sñ xác ð¸nh cüa bang giao ðã ghi trên hi®p ð¸nh 6-3 và còn thöa
thu§n v¾i nhau s¨ m· cuµc ðàm phán ð¥y ðü h½n vào tháng giêng nåm sau
(1947). Nhßng ðªn 8 gi¶ t¯i ngày 19 tháng 12 nåm 1946 thì cuµc giao thi®p
Vi®t Pháp ðã nhß¶ng l¶i cho chiªn xa, phi c½ và ðÕi bác.

4- Lá Bài Bäo ÐÕi và Hi®p Ð¸nh HÕ Long
Cuµc xung ðµt Vi®t Pháp xäy ra ðêm 19-12-1946 ðã kéo dài ðªn tháng 91947 mà vçn chÆng có sñ th¡ng bÕi v« bên nào hªt. Pháp xoay ra dùng chính
tr¸ ð¬ giäi quyªt v¤n ð« Vi®t Nam. Ông Bollaert, ðÕi di®n Pháp, ð÷c tÕi Hà
Ðông mµt bài di-n vån kêu g÷i sñ ngßng chiªn thêm mµt phen næa, nhßng vô
hi®u quä.
Các chính khách tÕi Ba Lê li«n quay sang phía qu¯c gia Vi®t Nam và m·
cuµc ði«u ðình v¾i cñu hoàng Bäo ÐÕi130 lúc này ðang lßu vong · H°ng

Ngày 17-2-1947, cø Nguy-n Häi Th¥n, ông Nguy-n Tß¶ng Tam cùng mµt s¯ chiªn sî
cách mÕng ðã tiªp xúc v¾i Bäo ÐÕi và ðã thành l§p mµt M£t Tr§n m®nh danh là M£t Tr§n
Qu¯c Gia nhóm tÕi Hß½ng Cäng g°m: Vi®t Nam Cách MÕng Ð°ng Minh Hµi, Vi®t Nam Qu¯c
Dân Ðäng, Dân Chü Xã Hµi Ðäng, Vi®t Nam Qu¯c Gia Thanh Niên Ðoàn có møc ðích lþi
døng Bäo ÐÕi ð¬ tranh thü ðµc l§p nhßng Bäo ÐÕi cûng nhß các nhà thñc dân khác không
ch¸u ðßþc sñ "khó tính" cüa M£t tr§n này nên ðã gÕt khéo M£t tr§n ra ngoài và sau này, Bäo
ÐÕi v« l§p chính phü chï có nhân viên cüa các nhóm tß bän và cüa ðª qu¯c cµng tác mà thôi.
V¾i nhæng thành ph¥n "Nam kÏ qu¯c" và b÷n tay chân cüa ðª qu¯c, Pháp tÕo ra các chiêu bài
ðµc l§p, tính ðánh l×a dân chúng Vi®t Nam nhßng ðã th¤t bÕi.
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Kông. R°i mµt chính phü lâm th¶i do thiªu tß¾ng Nguy-n Vån Xuân thành l§p
vào cu¯i tháng 5 nåm 1948 dß¾i quy«n bäo trþ cüa cñu hoàng và ký tÕi V¸nh
HÕ Long mµt hi®p ð¸nh vào ngày 5-6-1948.
Hi®p ð¸nh HÕ Long g°m nhæng ði«u chính cß½ng sau ðây:
1- Nß¾c Pháp long tr÷ng th×a nh§n n«n ðµc l§p cüa dân tµc Vi®t Nam và
Vi®t Nam có quy«n thñc hi®n th¯ng nh¤t. Nß¾c Vi®t Nam công b¯ gia nh§p
kh¯i Liên Hi®p Pháp v¾i tß cách là nß¾c liên hi®p v¾i nß¾c Pháp.
2- N«n ðµc l§p cüa Vi®t Nam không b¸ hÕn ð¸nh gì ngoài vi®c gia nh§p
kh¯i Liên Hi®p Pháp.
3- Nß¾c Vi®t Nam cam ðoan tôn tr÷ng các nguyên t¡c dân chü và mßþn
nhæng c¯ v¤n và chuyên viên Pháp trß¾c nhæng ngß¶i ngoÕi qu¯c khác, trong
các công cuµc t± chÑc nµi bµ và kinh tª Vi®t Nam.
4- Ngay sau khi chính phü trung ß½ng lâm th¶i Vi®t Nam thành l§p, các
ðÕi bi¬u Pháp li«n sØa soÕn ð¬ ký kªt nhæng thöa hi®p riêng v« các v¤n ð«
vån hóa, ngoÕi giao, quân sñ, kinh tª, tài chánh cùng các v¤n ð« kÛ ngh®
chuyên môn.
Ngày 8 tháng 3 nåm 1949, cñu hoàng Bäo ÐÕi lÕi cùng t±ng th¯ng Vincent
Auriol ký tÕi ði®n Élysée mµt thöa hi®p xác ð¸nh rõ ràng l§p trß¶ng chính tr¸
ðôi bên, ðã thöa thu§n v« ðÕi cß½ng h°i nåm trß¾c. V¾i thöa hi®p này dî
nhiên nß¾c Pháp phäi nhßþng bµ nhi«u h½n, v×a ð¬ gây mµt tiªng vang v¾i
qu¯c tª v×a ð¬ lôi cu¯n các t¥ng l¾p nhân dân Vi®t Nam. Nhßng sau 80 nåm
s¯ng dß¾i quy«n Pháp, nhân dân Vi®t Nam ðã hi¬u ngß¶i Pháp quá nhi«u, lÕi
nhìn vào Bäo ÐÕi và thành ph¥n cüa chính phü Bäo ÐÕi, nhân dân cûng hªt
tin tß· ng, vì v§y mà cây bài qu¯c gia tÑc cây bài Bäo ÐÕi không có hi®u
nghi®m.
Ta nh§n th¤y r¢ng trong giai ðoÕn này, Pháp r¤t lúng túng. T× cu¯i nåm
1946 h÷ dùng quân sñ ð¯i v¾i chính phü Vi®t Minh, cho t¾i nåm 1949 không
thâu ðßþc kªt quä theo ý mu¯n. Nhæng l¶i ß¾c ðoán cüa ðÕi tß¾ng Valluy và
Morlière ð«u sai hªt b· i dân tµc Vi®t Nam nåm 1946 ðã khác dân tµc Vi®t
Nam 1858. khi mà ngß¶i Pháp bß¾c chân vào xÑ Nam kÏ là lúc mà dân trí
cüa ta còn th¤p kém h½n nhi«u.
Dân vçn theo kháng chiªn, kháng chiªn vçn có vë b«n bï, trß¶ng t°n. Cái
ðµc l§p trao trä cho Bäo ÐÕi và các tay sai cüa Pháp là Tr¥n Vån Hæu,
Nguy-n Vån Tâm, ... vçn là cái trò bánh v¨ không ðánh l×a ðßþc ai hªt. Sau
này vì th¤t v÷ng, Pháp ðã cho Nguy-n Vån Tâm ra làm thü tß¾ng ð¬ hi®p v¾i
tß¾ng De Lattre de Tassigny thi hành chánh sách ðánh mÕnh ðánh mau,
chánh sách này bu°n thay vçn chï là chuy®n c¥m dao chém nß¾c ...

Nay nhìn v« phía Thñc, Cµng ta thØ höi: Vi®c ký kªt hi®p ð¸nh s½ bµ 6-31946 có nhæng ¦n ý gì? Ð¯i v¾i Pháp vi®c ký kªt này rõ r®t r¤t c¥n v« phß½ng
di®n quân sñ trß¾c nh¤t. Nªu không tÕm hòa v¾i b÷n ông H° Chí Minh thì có
ðßþc Ð°ng Minh cho thay thª quân ðµi Trung Hoa cûng khó khån, vì Pháp
biªt r¢ng không khi nào ông H° Chí Minh ch¸u ð¬ quân Pháp vào B¡c Vi®t
mµt cách yên ±n. Dùng võ lñc mà ð± bµ lên ð¤t B¡c cûng không d- dàng, vì
phong trào ái qu¯c cüa dân chúng Vi®t Nam ðang b¯c lên t¾i cao ðµ, Pháp
lÕi còn ngÕi ðàng sau Vi®t Minh có Nh§t næa. V§y hòa hoãn v¾i Vi®t Minh ð¬
quân ðµi ðßþc vào ðóng B¡c Vi®t ðã không t¯n xß½ng máu mà lÕi chiªm
ðßþc các v¸ trí then ch¯t thì m¾i là kª tuy®t d¸u h½n cä. Ngoài ra theo tinh
th¥n S½ ß¾c 6-3, Vi®t Minh ch¸u gia nh§p Liên Minh Ðông Dß½ng và Liên
hi®p Pháp thì sñ ki®n này là mµt sñ l® thuµc r¤t có lþi cho Pháp, nªu sau này
có ði«u b¤t tr¡c thì Pháp cûng n¡m ðßþc Häi Phòng trong tay ð¬ có n½i quân
mình ð± bµ r°i.
V« ph¥n Vi®t Minh, ch¯ng v¾i tiªp phòng quân Trung Hoa là ch¯ng v¾i
Ð°ng Minh, và ch¯ng v¾i Pháp cûng là ði«u có th¬ tai hÕi v« chính tr¸, nh¤t là
lúc này quân ðµi Anh „n ðã l¤y danh nghîa Ð°ng Minh ðem binh ðµi cüa ðÕi
tß¾ng Leclerc bß¾c chân lên Sài Gòn. Do sñ tính toán trên ðây, chính phü H°
Chí Minh ðã rót hªt tu¥n l- vàng vào túi b÷n Tiêu Vån, Lß Hán và Hoàng
Cß¶ng ð¬ h÷ kéo quân v« bên kia biên gi¾i, cån cÑ vào ch² hai phe Qu¯c,
Cµng, Vi®t Nam ðã thành l§p xong mµt chính phü liên hi®p và ðã cùng ký vào
S½ ß¾c 6-3 v¾i Pháp. Thêm vào ðó, quân Pháp ðã có m£t · B¡c Vi®t, t¤t
nhiên không có MÛ ùa vào theo và nhß v§y, quân ðµi Anh cûng s¨ ra v«.
Tóm lÕi vi®c ký S½ ß¾c 6-3 là ði«u lþi cho cä hai phe Thñc, Cµng và chï tai
hÕi cho nhæng ngß¶i qu¯c gia mà thôi. Vi®t Minh loÕi ðßþc quân Tàu, n¡m
ch¡c ðßþc chính quy«n ð¬ di®t phe qu¯c gia và ðang cô l§p ðßþc Ð°ng Minh
th×a nh§n. Pháp cho quân vào ðßþc B¡c Vi®t, giúp cho Cµng Sän l§p ðßþc
chính phü thì sau này s¨ không có Trung Hoa và MÛ nhúng tay vào (b· i Pháp
tin s¨ ðè b©p ðßþc Vi®t Minh trong ít tháng). V¤n ð« Vi®t Nam n¢m trong
khuôn kh± Liên hi®p Pháp, Pháp s¨ hiªp ðáp ðßþc Vi®t Minh và ngay lúc ðó,
Pháp ðã hþp sÑc v¾i Vi®t Minh · thßþng du B¡c Vi®t ð¬ tiêu di®t phe qu¯c
gia b· i phe này cûng là kë thù ngh¸ch c¯ hæu cüa Pháp.
Xin nh¾ r¢ng Pháp cûng ð°ng tình v¾i Vi®t Cµng thu xªp cho phe qu¯c gia
ký vào S½ ß¾c 6-3 có møc ðích tránh sñ phi«n phÑc v¾i Ð°ng Minh là Pháp
ðã hþp tác v¾i mµt chính phü cµng sän. Vì hi¬u ðßþc døng ý trên ðây cüa
Thñc, Cµng, nên hai ông Nguy-n Häi Th¥n và Nguy-n Tß¶ng Tam ðã lçn m£t
r°i bång qua Tàu. Ông Vû H°ng Khanh · lÕi ðã ð£t chæ ký vào S½ ß¾c không
khöi ch¸u trách nhi®m ð¯i v¾i Ðäng cûng nhß ð¯i v¾i qu¯c dân. S½ ß¾c 6-3
thành tñu ðã là cái h¯ chôn vùi sñ nghi®p cüa nhæng ngß¶i qu¯c gia · ðây và
làm ðäo lµn cä tình thª chính tr¸ ðang có lþi chung.

5- Cuµc Chiªn Tranh Thñc-Cµng
T× tháng ChÕp 1946 ðªn 1950 cuµc chiªn tranh trên toàn cõi Vi®t Nam chï
là nhæng cuµc ðµt kích, phøc kích, du kích t× các mi«n ð°ng b¢ng lên ðªn
các mi«n s½n cß¾c, B¡c Vi®t là chiªn trß¶ng náo nhi®t h½n cä. V¾i chiªn
thu§t này, binh ðµi Vi®t Nam chï là nhæng ðám ma tr½i xu¤t nh§p b¤t th¥n, co
dãn không ch×ng, nh¶ ðßþc sÑc ch¸u ðñng gian kh± dëo dai và sñ am hi¬u
tß¶ng t§n ð¸a hình, ð¸a v§t, lÕi thêm nhân dân üng hµ nên có nhi«u ßu ði¬m
ð¬ chiªn ð¤u m£c dù cho t¾i cu¯i nåm 1951, Vi®t Minh còn kém Pháp v« cä
hai phß½ng di®n: lßþng và ph¦m.
Pháp quân b¤y gi¶ có t¾i 150.000 ngß¶i, võ khí t¯i tân, luy®n t§p ð¥y ðü,
phß½ng ti®n chuy¬n v§n mau l©. Nh¤t là các c¤p chï huy cüa quân ðµi Pháp
ð«u xu¤t thân · các trß¶ng ÐÕi h÷c Quân ðµi, Cao ðÆng Chiªn tranh, có
nhi«u thành tích rñc rÞ trong cuµc ÐÕi chiªn v×a qua.
T× nåm 1950 ðªn 1954, Vi®t Minh m¾i thïnh thoäng có nhæng cuµc hành
binh ðÕi qui mô và công khai nh¶ · sñ vi®n trþ chiªn cø và chuyên viên cüa
Trung cµng bên kia biên thùy Hoa Vi®t.
Giæa thu, ðông 1947, ðÕi tß¾ng Valluy t¤n công Vi®t B¡c do hai ngã: A) Hà
Nµi tiªn lên S½n Tây, Hßng Hóa, Phú Th÷, Phü Ðoan. B) LÕng S½n tiªn lên
Th¤t Khê, Ðông Khê. Theo kª hoÕch "Cloclo" lính Pháp nhäy dù xu¯ng Cao
B¢ng, B¡c CÕn, Chþ Chu, Tuyên Quang và các tïnh thuµc mi«n duyên häi.
T× nåm 1948 -1950 Pháp quân chiªm các trøc giao thông trên ðß¶ng s¯ 5
và chiªm ðóng kh¡p mi«n Nam Trung châu.
TÕi Trung Vi®t, tß¾ng Lebris xua binh ki¬m soát ba tïnh Bình Tr¸ Thiên và
nhi«u th¸ tr¤n t× Nam Ngãi tr· vào Nam Vi®t. — ðây tß¾ng Boyer de la Tour
d°n Vi®t Minh vào ba khu Ð°ng Tháp, Cà Mau, Thü D¥u Mµt và n¡m ðßþc
h¥u hªt các trøc giao thông, giäi töa ðßþc các ð°n ði«n và các vùng công
ngh® cüa Pháp. Trong giai ðoÕn này, trên kh¡p các chiªn trß¶ng B¡c Nam,
Pháp hay dùng chiªn thu§t "b×a cào" tÑc là ðánh ngang, ðánh d÷c, r°i lÕi rút
v« cån cÑ. Vi®t Minh ðßþc dân chúng üng hµ nên ðã ðßþc che ð§y trong các
vø càn quét cüa Pháp. H½n næa, Pháp quân ði ðâu cûng hãm hiªp phø næ,
cß¾p cüa, giªt ngß¶i nên khiªn nhân dân cåm h¶n, sñ cµng tác cüa dân
chúng v¾i kháng chiªn vì thª mà thêm ch£t ch¨. Sau này tß¾ng Carpentier và
Gambièze c¯ gÞ các l²i l¥m này b¢ng các bi®n pháp chính tr¸ nhßng ðã quá
muµn.
Giæa nåm 1950 chiªn tranh Cao Ly phát ðµng. Biªn c¯ này có tính cách
qu¯c tª nhß¶ng làm chìm hÆn cuµc chiªn tranh Ðông Dß½ng. Tuy v§y k¬ t×
gi¶ phút này, hai kh¯i Nga MÛ b¡t ð¥u gián tiªp can thi®p vào th¶i cuµc Vi®t
Pháp. Bên Pháp có phái ðoàn MÛ t× Manille qua Sài Gòn do ông John Melby
c¥m ð¥u. Bên Vi®t Minh có ðÕi tß¾ng Tr¥n Canh là mµt trong 5 h± tß¾ng cüa

Trung cµng. Trong quân ðµi cüa Vi®t Minh có nhi«u c¯ v¤n và chuyên viên
Tàu giúp ðÞ. Vi®t Minh li«n m· chiªn d¸ch Hoàng Vån Thø tÑc chiªn d¸ch
Cao B¡c LÕng vào ngày 16-9-1950, ðáng chú ý h½n cä trong lñc lßþng Vi®t
Minh · chiªn d¸ch này có trung ðoàn Thü Ðô và trung ðoàn Sông Lô v¯n n±i
tiªng anh dûng xßa nay. Chiªn d¸ch này kéo dài trên 100 cây s¯. Pháp ðÕi bÕi
phäi tri®t thoái khöi kh¡p các cån cÑ mi«n Ðông B¡c cûng nhß Tây Nam B¡c
Vi®t mà cuµc hành binh L E A mùa ðông 1947 ðã chiªm ðßþc.
Th¤y binh ðµi Vi®t Minh ðã có c½ lþi hÕi, chính phü Ba Lê cho ðÕi tß¾ng
Revers sang ði«u tra và nghiên cÑu tình hình. Ngày 17-12-1950, ðÕi tß¾ng La
Lattre de Tassigny ðßþc ð£c phái sang Ðông Dß½ng làm T±ng cao üy kiêm
nhi®m m÷i quy«n vån võ. Xin nh¡c, De La Lattre là mµt thßþng tß¾ng cüa
Pháp t×ng c¥m quân ðµi Ð°ng Minh trong th¶i Ð® nh¸ Chiªn tranh · Âu
châu. Viên tß¾ng này, sau khi nh§n rõ chiªn thu§t và chiªn lßþc cüa ð¯i
phß½ng ðã cho l§p: 1) Nhi«u ðµi quân lßu ðµng ch¯ng du kích Vi®t Minh. 2)
Xây các chiªn lûy bê tông quanh khu Hà Nµi. 3) Ð£t mµt hành lang tr¡ng
ngån thßþng du B¡c Vi®t v¾i Trung châu.
V§y mà quân ðµi cüa Vi®t Minh ch÷c thüng ðßþc h® th¯ng phòng thü cüa
De Lattre, r°i ngày 9-1-1951 Vi®t Minh ðánh thØ m£t tr§n ð¸a chiªn và áp
døng chiªn thu§t bi¬n ngß¶i tÕi Vînh Yên. Hai bên quân ðµi Thñc-Cµng trong
tr§n này hªt sÑc quyªt li®t ån thua. Pháp quân phäi cho dµi bom xu¯ng nhß
mßa vào giæa tr§n tuyªn, hy sinh cä quân ðµi mình trong ðµng tác quân sñ
này ð¬ cÑu vãn tình thª, nªu không, quân ðµi Vi®t Minh ðã th¡ng và có th¬
tràn vào Hà Nµi tªt nåm ðó.
Ngày 17-3-1952, Vi®t Minh tiªn vào ð¤t Lào v¾i Liên minh Vi®t Miên Lào.
Cuµc hành quân "Hautes Alpes" thä dù binh ðµi xu¯ng cánh "ð°ng Chum" và
ðánh vào khu Tß (Thanh Hóa) và Hòa Bình, hy v÷ng c¡t m÷i sñ liên lÕc cüa
Vi®t Minh v¾i mi«n Thßþng du kª c§n Trung cµng. Vi®t Minh ðã tung ra t¾i
40.000 quân · ðây tiªn v« Luang Prabang, uy hiªp vùng Ðông B¡c S¥m NÑa,
ch£n ðß¶ng liên tïnh 41 (S½n La - Lai Châu) và hoÕt ðµng · kh¡p lãnh th±
Ðông Dß½ng ð¬ phân tán lñc lßþng cüa Pháp. Giæa lúc chiªn cuµc ðang ào
Õt thì tß¾ng De Lattre b¸ tØ thß½ng · Hòa Bình vào ngày 11-1-1952. Tß¾ng
Salan lên thay quy«n T±ng Tß L®nh. Xét ra, cho t¾i nåm 1952, Pháp quân
luôn luôn lâm vào thª b¸ ðµng, lo phòng thü ðã ðü m®t r°i. Chính ðÕi tß¾ng
Navarre ngß¶i kª v¸ Salan vào mùa thu nåm 1953 ðã phäi công nh§n r¢ng
quân Pháp lúc này hªt lÕc quan, trên kh¡p các m£t tr§n ð«u có sñ thiªu th¯n
cán bµ. Thª là Pháp b¸ ba thÑ khüng hoäng: khüng hoäng tinh th¥n, khüng
hoäng v§t ch¤t, khüng hoäng cán bµ, m£c dù Pháp ðßþc MÛ tiªp tøc vi®n trþ
ð¥y ðü.
Ðªn tß¾ng Navarre, Pháp quân ð±i chiªn pháp, sau nhæng kinh nghi®m
chua cay t× nåm 1945 -1953, xét r¢ng không th¬ áp døng ðßþc l¯i ðánh c±

ði¬n và cûng không th¬ ch¤p nh§n ðßþc l¯i ðánh t¯i tân do tình trÕng ð£c
bi®t cüa chiªn trß¶ng Vi®t Nam lúc này. Cho t¾i b¤y gi¶, Pháp ðã ðiêu ðÑng
v« giao thông chiªn, du kích chiªn, lÕi còn ðau kh± v« cä l¯i ðánh mìn, ðánh
giáp lá cà b¢ng mã t¤u (bÕch binh), l¯i ðµn th±, ðµn thüy và l¯i ðánh chông
r¤t ác ðµc cüa Vi®t Minh. Xét ra, nªu Vi®t Minh kém h§u thuçn cüa nhân dân,
thì h÷ khó mà dùng ðßþc mµt cách hi®u nghi®m các chiªn thu§t k¬ trên, b· i
nªu nhân dân t¯ cáo, h÷ s¨ th¤t bÕi trông th¤y. Nhßng Pháp, quân ði t¾i ðâu
tàn phá ðªn ð¤y, gieo cåm thù tang tóc kh¡p n½i. Pháp quân lÕi là quân xâm
lßþc, thì cûng ðü là kë ð¸ch cüa nhân dân r°i.
Navarre li«n thi hành mµt chü trß½ng m¾i: 1) Tri®t bö các ð°n lë loi ð¬
khöi b¸ Vi®t Minh phá ðßþc, làm lþi khí v« m£t tuyên truy«n. 2) Giành lÕi
quy«n chü ðµng chiªn trß¶ng b¢ng cách tìm ð¸ch mà ðánh, b¡t ð¸ch Ñng
chiªn. 3) Hành binh b¤t thß¶ng, tránh sñ dñ li®u cüa ð¸ch quân.
R°i ngày 18-7-1953, Navarre m· cuµc hành quân "Con én" vào LÕng S½n
và cuµc hành binh "Camargue" vào Quäng Tr¸ phá hüy ðßþc mµt s¯ døng cø
và máy móc cüa Vi®t Minh. — LÕng S½n, Pháp di®t ðßþc hai ti¬u ðoàn, mµt s¯
cån cÑ cüa ð¸ch trong khu tam giác · dãy ph¯ Bu°n Thiu là m¯i håm d÷a
trên qu¯c lµ s¯ 1 (Trung Vi®t).
Liên tiªp v¾i hai cuµc hành quân này, m°ng 9-8-53 Pháp rút quân ra khöi
Na Sän b¢ng không v§n. Trß¾c ðây, 10-52, Pháp ð£t chiªn lûy Na Sän ð¬
ngån Vi®t Minh trên con ðß¶ng tiªn cüa h÷ qua xÑ Lào.
Cho t¾i 1953, chiªn trß¶ng B¡c Vi®t vçn gay go h½n cä. Ngoài nhæng tr§n
l¾n k¬ trên, còn có nhæng tr§n lë të: tr§n Tarentaise di-n vào tháng 8 nåm
1953 tÕi Bùi Chu, tr§n Claude tÕi Tiên Lãng (Kiªn An), tr§n Brochet tÕi Hßng
Yên,...
TÕi Nam Vi®t, Pháp m· tr§n Savoie tÕi H§u Giang và Sông Bé. TÕi Ai Lao,
có tr§n Bearn giæa các vùng Nong Het, Ban Ban, tr§n Dampierre thâu lÕi hai
th¸ tr¤n Paksé và Mß½ng Sung.
Xét ra, quä Navarre ðã n¡m ðßþc quy«n chü ðµng chiªn trß¶ng cho t¾i
cu¯i nåm 1953, nhßng Vi®t Minh nh¶ ðßþc sñ che ð§y, tiªp tª ð«u hòa cüa
dân chúng nên vçn có th¬ trß¶ng kÏ chiªn ð¤u ðßþc.
Cu¯i nåm 1953, vào ngày 15-10 Pháp quân xu¤t toàn lñc phá Liên khu Tß
cüa Vi®t Minh. Vùng ð¤t này có t¾i 255.000 mçu tây ruµng và mµt tri®u dân
chúng cung c¤p ðßþc hàng vÕn quân chính quy và ð¸a phß½ng quân. Vi®t
Minh ð£t hai sß ðoàn 304 và 320 · ðây.
Hai tß¾ng Cogny và Gilles ðem häi løc quân vào Thanh Hóa. Cuµc xô xát
lâu t¾i 23 ngày, gây ðßþc nhi«u thi®t hÕi cho Vi®t Minh, c¡t ðÑt ðßþc giao
thông cüa Vi®t Minh mµt th¶i, nhßng Pháp cûng t±n th¤t không kém.

Ngày 11-12-1953 sß ðoàn 320 cüa Vi®t Minh ra công qu¤y phá k¸ch li®t
mi«n Trung châu. Pháp tß· ng ðã tiêu di®t ðßþc sß ðoàn này b¢ng cuµc hành
quân Mouette, v§y mà ngày 20-12 sß ðoàn này lÕi xu¤t hi®n · Lai Châu và
Ði®n Biên Phü. T× gi¶ phút này, hai quân Thñc-Cµng qu¥n nhau riêng ·
vùng Ði®n Biên. TÕi ðây, ðÕi tá De Castries hy v÷ng c¥m chân Vi®t Minh ð¬
tiêu di®t h÷, yên trí r¢ng do ðß¶ng núi g§p g«nh hi¬m tr· , Vi®t Minh không
chuy¬n ðßþc các tr÷ng pháo ðªn. R°i sau 48 tiªng ð°ng h°, cÕm b¦y gài ·
Ði®n Biên Phü ch¯ng Vi®t Minh tr· lÕi khép kín quân ðµi Liên hi®p Pháp.
Cuµc giao tranh ð¥u tiên vào pháo lûy này nh¢m ngày 13-3-1954, lñc
lßþng Vi®t Minh có t¾i 45.000. Pháp có 12.000. Ði®n Biên Phü là mµt khu
vñc lòng chäo cüa xÑ Thái, Pháp ðã chiªm ðóng h°i tháng 4 nåm 1953. T¾i
20-11-1953 tß¾ng Cogny cho quân nhäy dù chiªm lÕi cÑ ði¬m này ð¬ ngån
vi®c Vi®t Minh tiªn vào xÑ Lào. Sñ thñc, Vi®t Minh tiªn vào xÑ Lào ð¬ nhØ
Pháp ðªn ðóng quân · Ði®n Biên Phü r°i tiêu hao lñc lßþng cüa thñc dân tÕi
ðây. Pháp ðã trúng kª.
Ð¥u tháng 3-1954, Vi®t Minh t¤n công ráo riªt pháo lûy này. Hàng ngàn
trái phá t× các sß¶n núi lao xu¯ng khu ð¤t rµng 140 cây s¯ vuông biªn "lòng
chäo" này thành mµt bi¬n lØa. Nhi«u tr§n giáp lá cà di-n ra r¤t là ác li®t.
Hàng vÕn con ngß¶i xô nhau trong khói lØa, hò hét, b¡n chém, kinh khüng
chÆng khác gì quang cänh cüa chiªn trß¶ng Âu châu v×a qua. Su¯t 55 ngày
bom n±, ðÕi bác r«n không ng¾t. R°i ngß¶i chï huy pháo ðµi cüa Pháp là ðÕi
tá Pirotte tuy®t v÷ng trß¾c höa lñc quá hùng h§u cüa Vi®t Cµng ðã tñ sát.
Thiªu tß¾ng De Castries ð¥u hàng và cuµc chiªn Ði®n Biên Phü hÕ màn vào
ngày 7-5-1954.
Nhìn vào các vi®c ðã xäy ra trên ðây, ta th¤y Vi®t Cµng ðã mua cuµc chiªn
th¡ng b¢ng mµt giá vô cùng ð¡t ðö ð¬ gây áp lñc ð¯i v¾i Hµi ngh¸ bên h°
Leman b¤y gi¶ ðang h÷p bàn ðªn vi®c ng×ng b¡n · Ðông Dß½ng. Hµi ngh¸
này lúc ð¥u ðã do sñ thåm dò cüa ngoÕi trß· ng Pháp J. Bidault v¾i ngoÕi
trß· ng Nga Molotov sau khi hµi ngh¸ tÑ cß¶ng tan vÞ vào nhæng tháng ð¥u
cüa nåm 1954 · Genève. R°i hai phe Nga MÛ ð«u hß· ng Ñng v¾i tiªng kêu
g÷i hòa bình cüa dß lu§n Qu¯c tª, ðÕi di®n cüa Vi®t Minh, Trung cµng, Nga
Sô ðã h÷p v¾i ðÕi di®n Anh, Pháp, Vi®t, Miên, Lào. Ðêm hôm 20-7-1954
Pháp và Vi®t Minh ðã ði t¾i ch² ký kªt mµt thöa hi®p ng×ng b¡n ðßþc m®nh
danh t× nay là Hi®p ð¸nh Genève g°m các khoäng dß¾i ðây:

6- Nµi Dung Cüa Thöa Hi®p Genève v« Vi®t Nam131
1) Ðß¶ng phân ranh tÕm th¶i v« quân sñ ðßþc ¤n ð¸nh vào n½i vî tuyªn 17
(thuµc tïnh Quäng Tr¸) t× ðông sang tây nhß sau: Vàm sông Bªn Häi (sông cØa
Tùng) và dòng sông này mang tên Bäo Thanh chäy qua vùng núi ðªn t§n làng
Bo Ho Su kª ðó ði sóng ðôi v¾i làng Bo Ho Su cho ðªn biên gi¾i Lào Vi®t.
— bên này cûng nhß bên kia vî tuyªn 17, m²i bên phäi l§p mµt khu phi
chiªn cách xa ðß¶ng phân ranh 5 cây s¯ ð¬ dùng làm khu trái ðµn và tránh
m÷i sñ lµn xµn có th¬ gây ra tái chiªn,...
2) Nam Vi®t cûng nhß B¡c Vi®t cam kªt không ch¤p thu§n vi®c l§p thêm
nhæng cån cÑ quân sñ m¾i (tï nhß MÛ hay Trung Cµng) và không tham gia
mµt t± chÑc liên minh quân sñ nào. Nhßng Pháp ðßþc duy trì binh sî · Vi®t
Nam nªu chính phü qu¯c gia · ðây yêu c¥u nhß v§y...
3) Trong th¶i hÕn 2 nåm ch¶ ðþi t± chÑc t±ng tuy¬n cØ, qu¯c gia nào ðßþc
lòng dân b¢ng các cuµc cäi cách sáng su¯t và c¤p tiªn s¨ có hy v÷ng t°n tÕi.
4) Cho t¾i ngày ðó, quy«n lþi kinh tª và vån hóa cüa Pháp tÕi B¡c Vi®t vçn
ðßþc Vi®t Minh bäo ðäm.
5) Mµt üy hµi ðßþc ð£t ra g÷i là œy Hµi Qu¯c Tª Ki¬m Soát Ðình Chiªn
g°m có ðÕi di®n Pháp, Vi®t Minh, Gia Nã ÐÕi, „n Ðµ, Ba Lan và Vi®t Nam
ðßþc l§p ra ð¬ trông coi vi®c thi hành thöa hi®p Genève, ðßþc ð£t trø s· tÕi
Hà Nµi và Sài Gòn cùng Bªn Häi. M÷i vi®c khiªu nÕi cüa bên này hay bên kia
ð«u do üy hµi phân xØ.
Cho t¾i ngày nay là 1960, tình trÕng Vi®t Nam cûng nhß ÐÑc Qu¯c và Hàn
Qu¯c vçn chßa thay ð±i là vì hai kh¯i Nga MÛ chßa quyªt ð¸nh ðßþc cuµc
t±ng tuy¬n cØ.
Trß¾c hi®p ð¸nh Genève và qua các biªn c¯ ðã k¬ ra · các chß½ng trên
ðây, chúng ta có th¬ kªt lu§n r¢ng Pháp hoàn toàn th¤t bÕi trên cä hai ð¸a
ði¬m chính tr¸ và quân sñ. Sñ th¤t bÕi ðó ðßa Ðông Dß½ng t¾i mµt hi¬m h÷a
nguy vong ðã do sñ l²i l¥m liên tiªp cüa nhæng chính phü luôn luôn thay ð±i,
b¤t nh¤t và vô trách nhi®m ðúng nhß l¶i tiên ðoán cüa J. Decoux, nguyên
toàn quy«n Ðông Dß½ng trong th¶i Nh§t thuµc · cu¯n A la barre de
l'Indochine cüa ông.

Chúng tôi xin nh¡c r¢ng trong nµi dung cüa thöa hi®p Genève ngoài ph¥n liên h® v¾i
Vi®t Nam còn ph¥n nói v« sñ cam kªt giæa Vi®t Minh v¾i hai qu¯c gia Cao Miên và Ai Lao.
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7- Kªt Lu§n
Qua giai ðoÕn thñc thi, chính phü Vi®t Cµng ðã tiªp thu B¡c Vi®t vào cu¯i
nåm 1954, l§p nên mµt chính phü Cµng Hòa Nhân Dân, và · Nam vî tuyªn
17, các cß¶ng qu¯c Tây-Minh ðã üng hµ ông Ngô Ðình Di®m, mµt cñu chiªn
sî cách mÕng qu¯c gia v« nß¾c cûng l§p ra mµt chính phü theo khuôn kh± và
tinh th¥n dân chü. Lúc này, mµt biªn c¯ ð£c bi®t xäy ra: ngót mµt tri®u ð°ng
bào B¡c Vî tuyªn không tán thành chª ðµ Cµng Sän ðã di cß vào Nam.
Ông Ngô Ðình Di®m có m£t · Sài Gòn ngày 25-6-1954, l§p xong nµi các
vào ngày 7-7-1955 và ông cho m· mµt cuµc trßng c¥u dân ý vào ngày 23-101955. Sau vi®c này, ông vua thÑ 13 cüa tri«u Nguy-n b¸ tri®t hÕ. Ngày 26-101955 chính phü Ngô Ðình Di®m tuyên b¯ t× nay nß¾c Vi®t Nam là mµt nß¾c
Cµng Hòa, theo T±ng Th¯ng Chª. Ngày 5-3-1956 Qu¯c Hµi Vi®t Nam ra ð¶i.
K¬ t× giai ðoÕn này tr· ði, Vi®t Nam c¡t ðÑt m÷i liên h® v¾i thñc dân và
phong kiªn, thành l§p mµt qu¯c gia ðµc l§p tÕi Ðông Nam Á và có m£t trong
ðÕi gia ðình Thª gi¾i Tñ do.
Chúng tôi xin ng×ng lÕi n½i ðây vì nguyên t¡c viªt sØ không cho phép ði
quá sâu vào nhæng vi®c còn ðang di-n tiªn.
Nhßng trß¾c trang sØ cu¯i cùng này, kë viªt khi buông cán bút không th¬
ngån cän m¯i cäm xúc tràn ng§p lòng mình, nghî r¢ng dân tµc chúng ta còn
t°n tÕi ðªn ngày nay, còn mµt mãnh ð¤t này ð¬ mà s¯ng, ðó là nh¶ công
nghi®p ð¤u tranh, xây dñng b¢ng biªt bao nhiêu m° hôi và nß¾c m¡t cüa t±
tiên t× 40 thª kÖ nay.
Nh¾ thu· còn luân lÕc bên b¶ Dß½ng TØ, mình tr¥n khoác da thú, l£n lµi
n½i sông ngòi, chúa tôi, cha con, ch°ng vþ, nß½ng tña vào nhau mà s¯ng cho
ðªn khi Hán tµc quá mÕnh, ð¦y ngß¶i Bách Vi®t chúng ta xu¯ng kh¡p mi«n
Hoa Nam, kë lên r×ng, ngß¶i xu¯ng bi¬n näo n«, bi ðát vô cùng. Trß¾c kÖ
nguyên Thiên Chúa, ông cha chúng ta lÕi träi thêm mµt cuµc phù tr¥m v¾i
nØa tri®u binh sî vi-n chinh cüa Thüy Hoàng Ðª ðang tràn ð¥y nhña s¯ng. H÷
ðã nu¯t ðÑt ba chi phái Ðông Vi®t, Mân Vi®t và Nam Vi®t, còn lÕi Âu LÕc là
nhóm cu¯i cùng cüa chúng ta ðã chiªn th¡ng vë vang và anh dûng nên gi¯ng
nòi ta m¾i còn s¯ng sót ðªn bây gi¶.
Trên mãnh ð¤t bao la g°m nhæng r×ng núi Quäng Tây, thßþng du mi«n
B¡c và lßu vñc sông Nh¸, chúng ta tái tÕo lÕi c½ ð°, dñng tri«u ðình riêng mµt
cõi, tiªc thay chÆng bao lâu lÕi lâm vào Hán h÷a ð¬ l® thuµc B¡c phß½ng
luôn 10 thª kÖ.
Mß¶i thª kÖ làm tôi d¸ tµc, s¯ng nhß trâu ngña, toàn dân xác nhß v¶, s½
nhß nhµng vì sñ bóc lµt cüa quan lÕi Trung qu¯c ðªn n±i trai không l¤y n±i
vþ, gái không l¤y n±i ch°ng, nhân kh¦u m²i ngày mµt hao høt g¥n nhß di®t
chüng. Nhæng kë có chút ð¥u óc h½i khác ý thì b¸ moi gan, móc m¡t, gông

cùm xi«ng xích ð¥y mình, do ðó mà gái anh thß ðã có khi phäi thay ð¤ng tu
mi ph¤t c¶ cách mÕng, h÷ Khúc, h÷ Ngô, thª cô mà dám ðu±i xâm lång. T¾i
khi khôi phøc ðßþc nguyên lñc qu¯c gia, Lý Thß¶ng Ki®t B¡c tiªn, Tr¥n Qu¯c
Tu¤n di®t Nguyên, Nguy-n Hu® mµng dành lÕi LßÞng Quäng ð¬ thöa cái thù
m¤t ð¤t v« tay Hán.
Xét các sñ ki®n này thì l¸ch sØ Vi®t Nam th§t là cái gì ly kÏ nh¤t, lâm ly
nh¤t mà cûng oai hùng ðªn tµt bñc, b· i mµt dân tµc nhö bé nåm ba tri®u
ngß¶i trß¾c ðây mà dám ganh tài, ð÷ sÑc v¾i mµt cß¶ng qu¯c ðông g¤p tråm,
giàu g¤p ngàn, và là cái lò vån minh c¯ cñu nh¤t thª gi¾i. Phäi chi thêm
ngß¶i, thêm cüa, ð¤t ðai rµng rãi h½n næa thì Mông C± vào Trung Nguyên,
Mãn Thanh ngñ tr¸ Hoa tµc, có l¨ ðâu ngß¶i Vi®t chÆng có ph¥n mênh mông
cüa con cháu Hoàng Ðª.
T× Lý qua Tr¥n, qua Lê, vån hóa cüa chúng ta cûng ði xa, tiªn mÕnh, khiªn
Trung Qu¯c dß¾i th¶i Minh phäi xác nh§n không th¬ coi ngß¶i Vi®t nhß các
rþ và phäi ðãi vào hàng qu¯c gia vån hiªn, do ðó vài v¥n th½ kiêu hùng dß¾i
ð¶i MÕc ðã bãi ðßþc mµt cuµc ðao binh cüa Minh Thª Tông (thª kÖ XVI).
Nhßng cûng bu°n thay, cái ðà cüa dân tµc ðang ðßþc ð¦y mÕnh thì t×
nhæng con cháu cu¯i cùng cüa vua Lê Thái T± và gi¾i phong kiªn Vi®t Nam
cu¯i thª kÖ XVIII, ð¯n hèn d¥n nên m¾i phát sinh ra cái bi trÕng tam phân
thiên hÕ, kª ðó là cuµc Tr¸nh Nguy-n phân tranh ðßa nß¾c nhà vào vòng suy
bÕi. Trong nhæng thª h® g¥n ðây, gi¾i lãnh ðÕo qu¯c gia ðã tö ra quá vø lþi,
ích kÖ, thoái hóa nên tinh th¥n dân tµc không biªt quy tø vào ðâu cho t¾i khi
ng÷n trào Ðª qu¯c Tây phß½ng tràn qua Thái Bình Dß½ng thì xã hµi Vi®t Nam
tan rã nhß cành khô, cö møc. Trách nhi®m ð¯i v¾i qu¯c dân và l¸ch sØ trß¾c
v¤n ð« này, ai phäi ch¸u?
Sau hai hòa ß¾c 1862,1884, nß¾c nhà b¸ Pháp thuµc luôn 80 nåm ròng.
Cha con tüi nhøc, vþ ch°ng l¥m than, cái thäm h÷a vong nô l¥n này cûng hªt
sÑc não n« bi ðát. R°i cûng luôn 80 nåm ¤y, toàn dân lÕi vùng lên tranh ð¤u.
Máu ðào xß½ng tr¡ng lÕi tràn ng§p B¡c Nam. Mß¶i nåm qua, (1944-1954) lþi
døng ðßþc cuµc Hoàn c¥u ÐÕi chiªn, Vi®t Nam cùng Thñc dân Pháp ðánh
mµt canh bÕc cu¯i cùng, li«u nhß mµt m¤t, mµt còn132. Kªt cøc, con cháu
Tr¥n Qu¯c Tu¤n, Nguy-n Hu® ðã rØa ðßþc cái nhøc m¤t nß¾c. Nhßng cûng
t× nåm 1954 ð¤t nß¾c ta chia hai, tu°ng sông Gianh lÕi tái di-n nhß ngày
nào.
Gi¶ ðây trên gi¤y mñc, ngß¶i Vi®t làm chü ngß¶i Vi®t, mi«n B¡c thuµc änh
hß· ng cüa Ð® Tam Qu¯c Tª, mi«n Nam ðÑng trong hàng ngû Thª gi¾i Tñ do.
Lý thuyªt chính tr¸ nào mà chÆng ðßþc tô ði¬m b¢ng nß¾c s½n tß½i ð©p,
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Cuµc cách mÕng giäi phóng dân tµc v×a qua có th¬ coi b¡t ð¥u bµc phát t× nåm 1944.

nhßng lý thuyªt nào cûng không th¬ ra ngoài nguy®n v÷ng cüa nhân dân là
C½m áo ðßþc bäo ðäm, hÕnh phúc ðßþc chu toàn, nhân v¸ con ngß¶i ðßþc
tôn tr÷ng. Và nhìn vào xã hµi nhân loÕi hi®n tÕi, qua các kinh nghi®m l¸ch sØ,
chúng ta không khöi có nhi«u th¡c m¡c: con ngß¶i làm chính tr¸ m²i ngày
mµt thêm sa ð÷a. Cái ý ni®m vì dân, vì nß¾c, vì nhân loÕi m²i ngày mµt thêm
hiªm hoi, trái lÕi, cái óc vø lþi cá nhân, gia ðình, bè ðäng, m²i ngày mµt
nhi«u khiªn mµt ði¬m lß½ng tâm có khi không thoi thóp n²i, ðªn n²i ð°ng
loÕi, ð°ng bào giªt chóc, båm v¢m m± xë nhau quá loài lang sói.
Trên 40 thª kÖ trß¾c, Nghiêu, Thu¤n không nhß¶ng ngôi cho con, ðó là do
quan ni®m l¤y thiên hÕ làm ðÕi nghîa, coi gia ðình, bè ðäng là nh©, m²i khi
tai tr¶i, ách nß¾c xäy ra, kë c¥m quy«n tñ cho mình l¥m l²i, làm l- cáo minh
cùng Tr¶i ð¤t và dân chúng, lÕi xin sØa ð±i chính sách. Kë lãnh ðÕo ð¯i v¾i
qu¯c dân có thành ý nhß v§y là cùng. Nhßng các ngß¶i nhß Nghiêu, Thu¤n
cüa gi¯ng Hán, nhß St. Louis cüa nß¾c Pháp, nhß Lý Thánh Tông cüa nß¾c
Vi®t thì ít mà Néron Cèsar, Charles 1er, Ki®t, Trø thì quá nhi«u, tñ cho mình là
con Tr¶i, con Thánh, có quy«n c¥u vui, hß· ng lÕc mà ðám dân ðen thì chï
ðáng làm tôi m÷i. Kªt cøc, h÷ ðã b¸ nhæng phong trào cách mÕng cüa qu¥n
chúng tri®t hÕ nhß cö may b¸ gió lß¾t, lúc h¯i tïnh thì ðã muµn.
Chúng tôi, v¾i nhi®m vø sØ h÷c, th¤y có b±n ph§n gi¾i ý nhæng nhà c¥m
quy«n nhæng sñ vi®c ðã t×ng xäy ra trên sân kh¤u chính tr¸ c± kim v¾i hy
v÷ng nh¡c nh· mµt vài ð¸nh lu§t và qui t¡c b¤t di d¸ch cho gi¾i ngß¶i lãnh
ðÕo qu¥n chúng. Ð¸nh lu§t và qui t¡c ¤y là : Nhà c¥m quy«n ðã do dân mà có
thì ðßþc quy«n hành phäi tôn tr÷ng nhân dân, nhæng kë phän bµi ð°ng loÕi,
coi rë nhân dân thì d¥u xây thành vÕn lý, n¡m giæ tråm vÕn hùng binh cûng là
th×a. Dân chúng là sÑc mÕnh duy nh¤t ðã t×ng ð§p tan biªt bao nhiêu ngai
vàng, nghi®p bá, sñ thñc ðó, ai ch¯i cãi ðßþc?
Riêng v« ðÕi cuµc Vi®t Nam ngày nay, ð¤t nß¾c qua phân, ð°ng bào chia
r¨, nªu t± tiên s¯ng lÕi chÆng khöi héo gan, ðÑt ruµt. Cüa ðã ít, ngß¶i ðã thßa,
ðµc l§p còn non n¾t, v§y mà nªu Nam, B¡c coi nhau quá kë ð¸ch truy«n kiªp
thì r°i ðây nòi gi¯ng Vi®t Nam li®u có thoát khöi cái bi cänh d¸ch chü tái nô
hay di®t chüng chång?
Chúng tôi ng×ng bút · n½i ðây, thành tâm th¡p nén hß½ng lòng c¥u chúc
cho các nhà làm chính tr¸ s¾m thành công trong sñ nghi®p cÑu nhà, cÑu
nß¾c, xây dñng cho xÑ s· mµt ð¸a v¸ hùng cß¶ng · Ðông Nam Á và cûng xin
nh¤n mÕnh r¢ng nhæng ai xa r¶i qu¥n chúng, phän bµi quê hß½ng, ði ngßþc
dòng tiªn hóa cüa nhân loÕi thì l¸ch sØ s¨ là n½i ngàn nåm bia mi®ng.
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ÐÕi Nam SØ Ký Toàn Thß, Ngô Sî Liên
Ðông Án Trên Trß¶ng Chính Tr¸ Qu¯c Tª, Lê Vån Sáu
H§u Các Anh Hoa, Ngô Th¶i Nh§m
Hoàng Lê Nh¤t Th¯ng Chí, Ngô Th¶i Chí
Hoàng Vi®t Lu§t L®, Qu¯c sØ quán Nguy-n Tri«u
H°ng ÐÑc Thi®n Chính Thß, Chính quy«n H§u Lê soÕn
Khâm Ð¸nh Vi®t SØ Thông Giám Cß½ng Møc, Qu¯c sØ quán Nguy-n Tri«u
Kinh Tª Thª Gi¾i Ðang Ði Ðªn Ðâu?, Vû Vån Mçu
La S½n Phu TØ, Hoàng Xuân Hãn
Lê KÖ Dã SØ, Khuyªt danh (sách chép tay cüa trß¶ng B¡c C±)
L¸ch SØ Xã hµi Vi®t Nam, Hoàng Thúc Trâm
Lßþc Khäo V« Binh Chª Vi®t Nam Qua Các Th¶i ÐÕi, Nguy-n Tß¶ng Phßþng
L¸ch Tri«u Hiªn Chß½ng LoÕi Chí, Phan Huy Chú
Nam Bµ Chiªn SØ, Nguy-n Bäo Hóa
Nam SØ T§p Biên, Nguy-n Vån T¯
Nguy-n Trãi, Anh Hùng Dân Tµc, Trúc Khê
Nhà Chính Tr¸ H° Quý Ly, Chu Thiên
Nho Giáo, Tr¥n Tr÷ng Kim
Nhæng Bài H÷c L¸ch SØ I, II, III, Lê Vån Hòe
Phan Ðình Phùng, Ðào Trinh Nh¤t
Quan Ni®m C± Truy«n V« Pháp Lu§t, Vû Vån Mçu
Qu¯c SØ Ðính Ngoa, Lê Vån Hòe
Qu¯c Tri«u Hình Lu§t, Chính quy«n H§u Lê soÕn
Qu¯c Tri«u SØ Toát Yªu, Cao Xuân Døc
Qu¯c Vån Ð¶i Tây S½n, Hoàng Thúc Trâm
SØ Li®u Vi®t Nam, HuÏnh Kh¡c Dung
83 Nåm, M¤y L¥n Vi®t Pháp Ký Hòa ¿¾c?, Nguy-n KÏ Nam
Tang Thß½ng Ngçu Løc, PhÕm Ðình H° & Nguy-n An
Thanh Tri«u SØ Lßþc, Khuyªt danh (sách chép tay cüa trß¶ng B¡c C±)
Thiên Nam Dß HÕp T§p, Chính quy«n H§u Lê

Tr¥n Hßng ÐÕo, Hoàng Thúc Trâm
Tr¥n Thü Ðµ, Trúc Khê
Trung Hoa SØ Cß½ng, Ðào Duy Anh
Trung Qu¯c SØ Lßþc, Phan Khoang
Trung Qu¯c Duy Tân, Nguy-n Nam Thông
V¤n Ð« Nhân Quy«n Trong PhÕm Vi Pháp Lu§t, Vû Vån Mçu
Vån Hóa Nguy®t San, TÕp chí cüa Bµ Giáo døc
Vi®t Nam Khai Qu¯c Chí Truy®n, Chính quy«n H§u Lê
Vi®t Nam Giáo SØ, L.M. Phan Phát Hß¶n
Vi®t Nam L¸ch SØ Giáo Trình, Ðào Duy Anh
Vi®t Nam Máu LØa, Nghiêm Kª T¯
Vi®t Nam Phong SØ, Nguy-n Vån Møi
Vi®t Nam SØ Lßþc, Tr¥n Tr÷ng Kim
Vi®t Nam Tây Thuµc SØ, Ðào Trinh Nh¤t
Vi®t Nam Vån Hóa SØ Cß½ng, Ðào Duy Anh
Vi®t SØ ÐÕi Toàn, Mai Ðång Ð®
Vi®t SØ Giai ThoÕi, Ðào Trinh Nh¤t
Xã Hµi Vi®t Nam, Lß½ng ÐÑc Thi®p

Pháp Ngæ
Abrégé De l'Histoire d'Annam, A. Sehreiner
A La Barre De l'Indochine, J. Decoux
Bulletin De l'Ecole Francaise d'Extrême Orient
Bulletin Des Amis Du Vieux Huª
Bulletin Des Études Indochinoise (1904)
Connaissance Du Vi®t Nam, P. Huard
Contribution À l'Histoire De La Nation Vietnamienne, Jean Chesnaux
Cours d'Histoire Annamite, Trß½ng Vînh Ký
Documents Historiques Relatifs À La Cochinchine Et Au Cambodge, A.
d'Epinay
Essai Sur Les Tonkinois, Dumoutier
Études d'Histoire d'Annam, B.E.F.E.O
Gia Long, M. Gaultier
Histoire Ancienne Et Moderne De l'Annam, A. Launay
Histoire De La Cochinchine-des Origines À 1883, P. Cultru
Histoire De l'Expédition De La Cochinchine, Gabriel Auberet
Histoire Des Relations De La Chine Avec Le Vi®t Nam (du XVI ème au XIX
ème siècle), G. Deveria
Histoire d'Une Paix Manquée, Jean Sainteny
Histoire Généra E Des Voyages, A. Prévost
Histoire Moderne Du Pays d'Annam, C. B. Maybon

Histoire Militaire De l'indochine De 1664 À Nos Jours, P. Cultru
Histoire Naturelle, Civille Et Politique Du Tonkin, A. Richard
La Cochinchine Relegieuse, L. E. Louvet
La Conquète De l'Indochine, A. Thomazi
La Geste Francaise En Indochine, George Taboulet
L'Annam d'Autrefois - Essai Sur La Constitution de l'Annam Avant
l'Intervention Francaise
Le Clergé Indigène de l'Indochine - Les Mission Catholiques, L. Cadière
L'Empire d'Annam, Gosselin
L'Empire d'Annam Et Le Peuple Annamite, J. Silvestre
L'Histoire Du Vi®t Nam, Phillippe Devillers
Le Vi®t Nam, Lê Thành Khôi
Le Vi®t Nam Et Sa Civilisation, Tr¥n Vån Tùng
l'Enseignement Dans l'Ancient Vi®t Nam, HuÏnh Kh¡c Døng
Les Chams d'Autrefois Et d'Aujourd'hui, J. Lenba
Les Débuts Du Christianisme En Annam - Des Origines Au Commencement
Du XVIème siècle, Bonifacy
Les Origines Du Clergé Vietnamien, L. M. Nguy-n Hæu Tr÷ng
Mémorial De La Cochinchine Et Du Tonkin, Missionnaires De La Sté De Jésus
Notes Et Spuvenirs Au Tonkin 1873-81-86, R. Bonnal
Premières Études Sur Les Sources Annamites De l'Histoire d'Annam, M. M.
Pelliot & Cadtère
Revue Indochinoise 1921
Sociologie d'Une Guerre, Paul Mus
Texte Et Commentaire Du Miroir Complet De l'Histoire Du Vi®t Nam, Durand
(Khâm D¸ch Vi®t SØ Thông Giám Cß½ng Møc)
Voyages Et Mission, A. de Rhodes

Ý Kiªn Cüa Vån Gia Trí ThÑc
V« Nhæng Tác Ph¦m SØ H÷c Cüa PhÕm Vån S½n
Tôi nh§n th¤y tác giä ðã dày công sßu t¥m ð¬ viªt bµ sØ này (V. S. T. B.)
v¾i mµt th¬ tài m¾i g÷n gh¨ và d- hi¬u. Tôi tin r¢ng Vi®t SØ Tân Biên s¨ giúp
ích nhi«u cho các giáo sß và gi¾i hiªu h÷c.
Tr¥n Hæu Thª, Bµ Trß· ng Qu¯c Gia Giáo Døc
(Thß gØi tác giä ð« ngày 6-11-58)
Bµ sách (V. S. T. B.) ðã ðßþc tác giä biên soÕn r¤t công phu, v¾i mµt
phß½ng pháp khoa h÷c và dña trên mµt cån bän dân chü hþp v¾i quan ni®m
chung cüa các sØ gia hi®n ðÕi trên thª gi¾i. Sách lÕi ðßþc chú giäi b¢ng nhi«u
tranh änh làm cho ngß¶i ð÷c ham thích h½n. Vi®t SØ Tân Biên thñc là mµt tài
li®u quý giá cho nhæng ai mu¯n nghiên cÑu v« sØ nß¾c nhà.
Bác sî Tr¥n SÛ Ðôn, Giám ð¯c s· Tu Thß Bµ Qu¯c Gia Giáo Døc
(Thß gØi tác giä ngày 3-2-1959)
Bµ sØ cüa anh l¤y yªu t¯ "ngß¶i dân" làm g¯c, và nhß v§y, anh ðã "dân chü
hóa" l¸ch sØ, ðúng v¾i quan ni®m m¾i më và chính ðáng cüa các sØ gia hi®n
ðÕi. Tôi có th¬ nói r¢ng, trên ði¬m này anh ðã thành công mµt ph¥n l¾n và tôi
cûng tin r¢ng bµ Vi®t SØ Tân Biên cüa anh s¨ ðÕt ðßþc møc ðích mong mu¯n.
H½n næa, tôi hy v÷ng r¢ng ðµc giä toàn qu¯c s¨ tìm · ðây ni«m tin tß· ng
b¤t di®t n½i ti«n ð° t± qu¯c và các thª h® ngày mai s¨ còn lßu døng mãi mãi
bµ "Vi®t SØ Tân Biên".
Thái vån Ki¬m, Chü nhi®m Vån Hóa Nguy®t San, Phó Giám Ð¯c Nha
Vån Hóa
(Thß gØi cho tác giä ð« ngày 5-11-1958)
V« sØ h÷c, ngoài cu¯n Vi®t SØ Tân Biên, ph¥n l¾n các sách có tính cách
giáo khoa, d- thß¶ng chßa cu¯n nào làm lu m¶ ðßþc cu¯n Vi®t Nam SØ Lßþc
cüa Tr¥n Tr÷ng Kim . . . .
TÕp chí Bách Khoa - S¯ 70
(sau cuµc tri¬n lãm vån hóa toàn qu¯c tháng 12-1959)
Bµ "Vi®t SØ Tân Biên" cüa sØ gia PhÕm Vån S½n ðã ði ðªn th¶i Nam B¡c
phân tranh (loÕn Phong Kiªn). Bµ "Vi®t SØ Tân Biên" ðßþc viªt theo mµt quan
ni®m m¾i, khoa h÷c và ð¥y ðü là mµt công trình có giá tr¸ qu¯c tª. Tß· ng c¥n
nên nh¡c là bµ "Vi®t Nam Tranh Ð¤u SØ" cüa h÷ PhÕm, mµt bµ sách r¤t quý
giá, ðã ðßþc tái bän l¥n thÑ nåm . . . Thiªu tá PhÕm Vån S½n ðã làm vë vang
cho n«n sØ h÷c: Vi®t Nam và quân ðµi v¾i bµ "Vi®t SØ Tân Biên".

Chï ÐÕo - Xuân Canh Tý
"Vi®t SØ Tân Biên" là mµt bµ sØ ðßþc biên soÕn công phu nh¤t t× trß¾c t¾i
nay. Vi®t SØ Tân Biên, dß¾i ngòi bút s¡c säo, v¾i quan ni®m biên thäo r¤t
khoa h÷c cüa sØ gia PhÕm Vån S½n, s¨ giúp ích r¤t nhi«u cho chúng ta trên
ðß¶ng sØ h÷c.
Ngôn Lu§n 1960
Tác giä ðã dày công viªt bµ Vi®t SØ ðÕi toàn này. (V. S. T. B.) g°m 7 quy¬n,
v¾i mµt th¬ tài m¾i më, g÷n gàng và d- hi¬u. H½n næa, tác giä ðã nh§n chân
nhi®m vø mµt sØ gia l¤y yªu t¯ "ngß¶i dân" làm g¯c và ðã "dân chü hóa" l¸ch
sØ Vi®t Nam ðúng v¾i quan ni®m chân chính cüa các sØ gia hi®n tÕi.
Vån Hóa Nguy®t San - S¯ 37
Tháng 12-1958
Vi®t SØ Tân Biên ðßþc biên khäo công phu, tài li®u phong phú, quä là mµt
cu¯n sØ r¤t có giá tr¸ mà m÷i ngß¶i không nên thiªu khi nghiên cÑu l¸ch sØ.
Minh Tân Nguy®t San - S¯ 56 - Tháng 3-1959
Cu¯n Vi®t SØ Tân Biên, t§p I và II, sau khi xu¤t bän ðã ðßþc mµt s¯ vån gia
trí thÑc nh§n xét và xác nh§n cu¯n sØ này ðã thành công mµt ph¥n l¾n trong
v¤n ð« tìm cách dân chü hóa l¸ch sØ, ð« cao vai trò tranh ð¤u cüa nhân dân
trên m÷i phß½ng di®n, ðßa ra nhæng tß tß· ng cách mÕng, c¤p tiªn.
TÕp chí Thª Gi¾i Tñ Do
T§p VIII - S¯ 5
Quan ni®m viªt sØ cüa ông PhÕm Vån S½n ðã biªt dùng l§p lu§n cüa mµt
ngß¶i dân nhßþc ti¬u giäi quyªt sñ ki®n l¸ch sØ, phß½ng pháp viªt khoa h÷c .
. . KÛ thu§t viªt sØ cüa ông h¤p dçn khiªn chúng tôi nh¾ ðªn Michelet, Tß Mã
Thiên . . . Ch¡c ch¡n nhæng ai v« sau mu¯n tìm sØ li®u Vi®t Nam không th¬
bö qua PhÕm Vån S½n.
Thª Phong
(Lßþc sØ vån ngh® Vi®t Nam - Nhà vån h§u chiªn)
V¾i Vi®t SØ Tân Biên quy¬n 3, ông PhÕm Vån S½n nghiên cÑu riêng v« loÕn
Phong Kiªn Vi®t Nam. Ðây là mµt nh§n xét r¤t m¾i và c¤p tiªn trên phß½ng
di®n sØ h÷c cüa nß¾c nhà ð¬ ð¸nh ra trách nhi®m cüa hai h÷ Tr¸nh-Nguy-n ðã
gây nên cuµc nµi chiªn luôn ba thª kÖ g¥n ðây.
Chúng tôi tán thành quan ði¬m này vì ngß¶i dân không th¬ là nhæng døng
cø tranh ð¤u ngai vàng nghi®p bá cüa dòng h÷ phong kiªn d¥u · b¤t cÑ mµt
qu¯c gia và mµt tình thª nào.
Nh§t báo Tñ Do ngày 3-2-1959

Phø Løc 1
Bäng Ð¯i Chiªu Các Tri«u ÐÕi Vi®t Nam V¾i Nåm Dß½ng
L¸ch Và Các Tri«u ÐÕi Trung Hoa
Ghi chú: TCN: Trß¾c Công Nguyên

I. H÷ H°ng Bàng (2879 - 258 TCN)
Qu¯c hi®u:
Vån Lang
Kinh ðô:
Phong Châu
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Qu¯c
hi®u

Dß½ng
L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

Kinh Dß½ng Vß½ng

Phøc Hi

LÕc Long Quân

Th¥n Nông
2879
TCN

Vua Hùng Vß½ng: 18
ð¶i
1. Hùng Dß½ng (Lµc
Vån
Tøc)
Lang
2. Hùng Hiªn (Sùng
Lãm)
3. Hùng Lân
4. Hùng Vi®p
5. Hùng Hy
6. Hùng Huy
7. Hùng Chiêu
8. Hùng VÛ
9. Hùng Ð¸nh

Hoàng Ðª HÕ, Thß½ng,
Chu

10. Hùng Hy
11. Hùng Trinh
12. Hùng Võ
13. Hùng Vi®t
14. Hùng Anh
15. Hùng Tri«u
16. Hùng TÕo
17. Hùng Nghi
18. Hùng Du®

258
TCN

II. Nhà Thøc (257 TCN - 208 TCN)
Qu¯c hi®u:
Âu LÕc
Kinh ðô:
Phong Khê (C± Loa, huy®n Ðông Anh, Hà Nµi)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Qu¯c hi®u

Thøc Phán
An Dß½ng Vß½ng

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

257 TCN - 208
Chu
TCN
Vß½ng

Noãn

T¥n
Hoàng

Thüy

Âu LÕc

III. Nhà Tri®u (207 TCN - 111 TCN)
Qu¯c hi®u:
Nam Vi®t
Kinh ðô:
Phiên Ngung (g¥n Quäng Châu, Trung Hoa)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

1. Tri®u Vû Vß½ng (Tri®u Ðà)

207 TCN - 136
TCN

T¥n Nh¸ Thª

2. Tri®u Vån Vß½ng (Tri®u H°)

136 TCN - 124
TCN

Hán Võ Ðª

3. Tri®u Minh Vß½ng (Tri®u
124 TCN - 112
Anh T«)
TCN

Hán Võ Ðª

4. Tri®u
Hßng)

112 TCN

Hán Võ Ðª

111 TCN

Hán Võ Ðª

Ai

Vß½ng

(Tri®u

5. Tri®u Dß½ng Vß½ng
(Tri®u Kiªn ÐÑc)

IV. Th¶i kÏ B¡c thuµc l¥n thÑ nh¤t (207 TCN - 40)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên hi®u

Tây Hán ðô hµ

Dß½ng L¸ch

25

Ðông Hán ðô hµ

111 TCN 25 - 40

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

Hán Võ Ðª
Hán Quang
Võ

V. Trßng Næ Vß½ng (40 - 43)
Kinh ðô:

Mê Linh (Vînh Phú)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Trßng Vß½ng
(Trßng Tr¡c, Trßng Nh¸)

Qu¯c hi®u

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

40 - 43

Hán Quang
Võ

VI. Th¶i kÏ B¡c thuµc l¥n thÑ hai (43 - 543)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên hi®u

Dß½ng
L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

Th¶i Ðông Hán

43

Hán
Võ

Quang

Th¶i Ngô

244

Tam Qu¯c

Kh· i nghîa Bà Tri®u

248

Tam Qu¯c

Th¶i Ngô, Ngøy

264

Ngøy Nguyên
Ðª

Th¶i Ngô, T¤n

265
279

-

T¤n Võ Ðª

Th¶i T¤n

280
420

-

T¤n Võ Ðª

Th¶i Lßu T¯ng

420
479

-

T¯ng Võ Ðª

Th¶i T«

479
505

-

T« Cao Ðª

Th¶i Lß½ng

505
543

-

Lß½ng Võ Ðª

VII. Nhà Ti«n Lý và Nhà Tri®u (544 - 602)
Qu¯c hi®u:
VÕn Xuân
Kinh ðô:
Long Biên
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

1. Lý Nam Ðª (Lý Bôn)

Thiên
ÐÑc

544 - 548

Lß½ng
Ðª

Võ

549 - 555

Lß½ng
Ðª

Võ

2. Lý Ðào Lang Vß½ng
Thiên Bäo

3. Tri®u Vi®t Vß½ng
(Tri®u Quang Phøc)
4. H§u Lý Nam Ðª (Lý Ph§t
TØ)

549 - 570

Lß½ng
Ðª

Võ

571 - 602

Tr¥n Tuyên
Ðª

VIII. Th¶i kÏ B¡c thuµc l¥n thÑ ba (603 - 939)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

Th¶i Tùy

603 - 617

Tùy Vån Ðª

Th¶i Ðß¶ng

618 - 721

Ðß¶ng Cao T±

Mai H¡c Ðª
(Mai Thúc Loan)

722

Ðß¶ng
Tông

Huy«n

Th¶i Ðß¶ng

723 - 790

Ðß¶ng
Tông

Huy«n

B¯ Cái ÐÕi Vß½ng
(Phùng Hßng

791

Ðß¶ng
Tông

ÐÑc

Th¶i Ðß¶ng

792 - 906

Ðß¶ng
Tông

ÐÑc

Th¶i H§u Lß½ng

907 - 922

Ðß¶ng
ÐÑc
Tông Lß½ng Thái
T±

Th¶i H§u Ðß¶ng

923 - 936

Ðß¶ng
Tông

Th¶i H§u T¤n

937 - 939

T¤n Cao T±

IX. Th¶i kÏ xây n«n tñ chü (905 - 938)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng
L¸ch

Trang

Tri«u ðÕi Trung Hoa

Khúc Th×a Dø

905
907

-

Ðß¶ng Ai Ðª

Khúc HÕo

907
917

-

Lß½ng Thái T±

Khúc Th×a MÛ

917
923

-

Dß½ng Ðình Ngh®

931
938

-

Lß½ng MÕt Ðª - Nam
Hán
Ðß¶ng Minh Tông

X. Nhà Ngô (939 - 965)
Kinh ðô:

C± Loa

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng
L¸ch

1. Ngô Vß½ng

Ngô
Quy«n

939
944

-

T¤n Cao T± Nam Hán

945
950

-

T¤n Xu¤t Ðª Nam Chiªu

2. Dß½ng Bình Vß½ng

Tam Kha

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

3. Ngô Nam T¤n Vß½ng

Xß½ng
Vån

950
965

-

Hán †n Ðª

4. Ngô Thiên Sách Vß½ng

Xß½ng
Ng§p

951
959

-

H§u Chu Thái

966
968

-

Th§p Nh¸ SÑ Quân

T±

T¯ng Thái T±

XI. Nhà Ðinh (968 - 980)
Qu¯c hi®u:
ÐÕi C° Vi®t
Kinh ðô:
Hoa Lß (Gia Vi-n, Ninh Bình)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên
Hi®u

Dß½ng L¸ch

1. Ðinh Tiên Hoàng (Ðinh Bµ
Thái
Lînh)
Bình

968 - 979

2. Ðinh Phª Ðª (Ðinh Toàn)

Thái
Bình

980

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

T¯ng

Thái

T¯ng
Tông

Thái

T±

XII. Nhà Ti«n Lê (980 - 1009)
Kinh ðô:

Hoa Lß (Gia Vi-n, Ninh Bình)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

1. Lê ÐÕi Hành

(Lê Hoàn)

Niên
Hi®u

Dß½ng
L¸ch

Thiên
Phúc

980
1005

2. Lê Trung Tông (Lê Long
Vi®t)

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

-

1005

3. Lê Ng÷a Tri«u (Lê Long
ºng
Ðînh)
Thiên

1006
1009

-

T¯ng
Tông

Thái

T¯ng
Tông

Chân

T¯ng
Tông

Chân

XIII. Nhà Lý (1010 - 1225)
Qu¯c hi®u:
ÐÕi C° Vi®t, ÐÕi Vi®t (1054)
Kinh ðô:
Hoa Lß (Gia Vi-n, Ninh Bình);
nåm 1010 d¶i ðô v« Thång Long (Hà Nµi)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng
L¸ch

Tri«u
Hoa

ðÕi

Tr.

1. Lý Thái T± (Lý Công U¦n)

Thu§n
Thiên

10101028

T¯ng
Tông

Chân

2. Lý Thái Tông (Lý Ph§t Mã)

Thiên
Thành

10281054

T¯ng
Tông

Nhân

3. Lý Thánh Tông (Lý Nh§t
Long
Tôn)
Thøy

10541072

T¯ng
Tông

Nhân

4. Lý Nhân Tông (Lý Càn
Thái
ÐÑc)
Ninh

10721128

T¯ng
Tông

Th¥n

5. Lý Th¥n Tông (Lý Dß½ng
Thiên
Hoán
Thu§n

11281138

T¯ng
Tông

Cao

6. Lý Anh Tông
Tµ)

(Lý Thiên

11381175

T¯ng
Tông

Cao

7. Lý Cao Tông
Cán)

(Lý Long

Trinh Phü

11761210

T¯ng
Tông

Hiªu

Kiªn Gia

12111224

T¯ng
Tông

Ninh

9. Lý Chiêu Hoàng (Chiêu
ThiênChß
1224Thánh)
½ng
1225

T¯ng
Tông

Ninh

Thi®u
Minh

8. Lý Hu® Tông (Lý HÕo
Säm)

XIV. Nhà Tr¥n (1225 - 1400)
Qu¯c hi®u:
ÐÕi Vi®t
Kinh ðô:
Thång Long (Hà Nµi)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u

Dß½ng
L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

1. Tr¥n Thái Tông (Tr¥n
Kiªn
Cänh)
Trung

12251258

T¯ng Lý Tông

2. Tr¥n Thánh Tông (Tr.
Thi®u
Hoäng)
Long

12581278

T¯ng Lý Tông

3. Tr¥n Nhân Tông (Tr¥n
Thi®u
Khâm)
Bäo

12791293

T¯ng Ðª Bính

4. Tr¥n Anh Tông (Tr¥n
Hßng
Thuyên)
Long

12931314

T±

5. Tr¥n Minh Tông (Tr¥n
ÐÕi
MÕnh)
Khánh

13141329

Nguyên
NhânTông

6. Tr¥n Hiªn Tông (Tr¥n
Vßþng)

13291341

Nguyên
MinhTông

13411369

Nguyên Thu§n
Ðª

13691370

Minh Thái T±

8. Tr¥n Ngh® Tông (Tr¥n
Thi®u
Phü)
Khánh

13701372

Minh Thái T±

9. Tr¥n Du® Tông (Tr¥n
Long
Kính)
Khánh

13731377

Minh Thái T±

10. Tr¥n Phª Ðª (Tr¥n
Xß½ng
Hi®n)
Phù

13771388

Minh Thái T±

11. Tr¥n Thu§n Tông (T
Quang
Ngung)
Thái

13881398

Minh Thái T±

12. Tr¥n Thiªu Ðª (Tr¥n
Án)

13981400

Minh Thái T±

Khai Hñu

7. Tr¥n Dø Tông (Tr¥n
Thi®u
HÕo)
Phong
Dß½ng Nh§t L- (soán ngôi)

ÐÕi Ð¸nh

Kiªn Tân

Nguyên

Thª

XV. Nhà H° (1400 - 1407)
Qu¯c hi®u:
ÐÕi Ngu
Kinh ðô:
Tây Ðô (Thanh Hóa)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên
VN

Hi®u

Dß½ng L¸ch

Tri«u
Hoa

ðÕi

Tr.

1. H° Quý Ly

Thánh
Nguyên

1400
1401

-

Minh
Ðª

Hu®

2. H° Hán Thß½ng

Thi®u
Thánh

1401
1407

-

Minh
Ðª

Hu®

XVI. Nhà H§u Tr¥n (1407 - 1414)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

1. Tr¥n Giän Ð¸nh (Tr¥n
Hßng
Ng²i)
Khánh
2. Tr¥n Quý Khoáng

Trùng
Quang

Dß½ng L¸ch

1407
1409

-

1409
1414

-

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

T±
T±

Minh Thành
Minh Thành

XVII. Th¶i kÏ kháng chiªn ch¯ng nhà Minh ðô hµ (1414 1427)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng L¸ch

Th¶i Minh ðô hµ

1414
1417

-

Bình Ð¸nh Vß½ng
(Lê Lþi kh· i nghîa)

1418
1427

-

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa

T±

Minh Thành

XVIII. Tri«u Lê s½ (1428 - 1527)
Qu¯c hi®u:
ÐÕi Vi®t
Kinh ðô:
Ðông Ðô (Hà Nµi)
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

1. Lê Thái T± (Lê Lþi)

Thu§n
Thiên

Dß½ng L¸ch
1428
1433

-

Tri«u ðÕi Tr.
Hoa
Minh
Tông

Tuyên

2. Lê Thái Tông (Lê Nguyên Long)

Thi®u Bình

1433
1442

-

Minh
Tông

Tuyên

3. Lê Nhân Tông (Lê Bang C½)

Thái Hòa

1442
1459

-

Minh
Tông

Anh

Lê Nghi Dân (soán ngôi)

Thiên Hßng

Minh
Tông

Anh

4. Lê Thánh Tông (Lê Tß Thành)

H°ng ÐÑc

5. Lê Hiªn Tông (Lê Tång)

Cänh
Th¯ng

6. Lê Túc Tông (Lê Thu¥n)

Thái Trinh

1459
1460
1497

-

Minh
Tông

Anh

1498
1504

-

Minh
Tông

Hiªu

Minh
Tông

Hiªu

Minh
Tông

Hiªu

1504

7. Lê Uy Møc (Lê Tu¤n)

Ðoan
Khánh

1505
1509

-

8. Lê Tß½ng Dñc (Lê Oanh)

H°ng
Thu§n

1509
1516

-

Minh Võ Tông

9. Lê Chiêu Tông (Lê Ý)

Quang
Thi®u

1516
1522

-

Minh Võ Tông

10. Lê Cung Hoàng (Lê Xuân)

Th¯ng
Nguyên

1522
1527

-

Minh
Tông

Thª

XIX. Nhà MÕc (1527 - 1592)
Kinh ðô:

Ðông Ðô (Hà Nµi)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u

Dß½ng
L¸ch

Tri«u
Hoa

1. MÕc Thái T± (MÕc Ðång
Minh
Dung)
ÐÑc

15271529

Minh
Tông

Thª

2. MÕc Thái
ÐångDoanh

15301540

Minh
Tông

Thª

15411546

Minh
Tông

Thª

15461561

Minh
Tông

Thª

Tông

(MÕc

ÐÕi
Chính

3. MÕc Hiªn Tông (MÕc Phúc
Quäng
Häi)
Hòa
4. MÕc Tuyên Tông
Nguyên)

(MÕc Phúc

Vînh
Ð¸nh

ðÕi

Tr.

5. MÕc M§u Hþp
6. MÕc Toàn

Ð¸nh

1561

Tông

Thu¥n
Phúc

15621592

Minh
Tông

Th¥n

Minh
Tông

Th¥n

Võ An

1592

7. MÕc Kính Chï

Bäo
Ð¸nh

15921593

Minh
Tông

Th¥n

8. MÕc Kính Cung

Ki«n
Th¯ng

15931625

Minh
Tông

Th¥n

9. MÕc Kính Khoan

Long
Thái

16231625

Minh
Tông

Th¥n

10. MÕc Kính Vû

Thu§n
ÐÑc

16381677

XX. Nhà H§u Lê (Lê trung hßng 1533 - 1788)
b¸ gián ðoÕn t× 1527 - 1532 do nhà MÕc soán ngôi
Tri«u ðÕi Vi®t Nam

Niên Hi®u
VN

Dß½ng
L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

1. Lê Trang Tông (Lê Duy
Nguyên
Ninh)
Hòa

15331548

Minh
Tông

Thª

2. Lê
Huyên)

Thu§n
Bình

15491556

Minh
Tông

Thª

3. Lê Anh Tông (Lê Duy
Thiên
Bang)
Hñu

15571573

Minh
Tông

Thª

4. Lê Thª Tông (Lê Duy
Ðàm)

15731599

Minh
Tông

Th¥n

5. Lê Kính Tông (Lê Duy
Thu§n
Tân)
ÐÑc

16001619

Minh
Tông

Th¥n

6. Lê Th¥n Tông (Lê Duy
KÏ)

16191643

Minh
Tông

Th¥n

16431649

Minh
Tông

Tß

Trung

Tông

(Lê

Gia Thái

Vînh Tµ

7. Lê Chân Tông (Lê Duy
Phúc
Hñu)
Thái

Lê Th¥n Tông (Lê Duy KÏ
Khánh
l¥n 2)
ÐÑc

16491662

Thanh Thª T±

8. Lê Huy«n Tông (Lê Duy
Vû)

16631671

Thanh Thánh

Cänh Tr¸

9. Lê Gia Tông (Lê Duy
Dß½ng
Hþi)
ÐÑc

16721675

10. Lê Hy Tông (Lê Duy
Hþp)

16761705

Vînh Tr¸

11. Lê Dø Tông (Lê Duy
Vînh
Ðß¶ng)
Th¸nh
12. Lê Ðª (Lê Duy Phß¶ng)
13.
Lê
Thu¥n
(LêDuyTß¶ng

Vînh
Khánh

T±
T±
T±

Thanh Thánh
Thanh Thánh

17051729

Thanh Thánh

T±

17291732

Thanh
Tông

Thª

Tông

Long ÐÑc

17321735

Thanh
Tông

Thª

14. Lê Ý Tông (Lê Duy Thìn)

Vînh Hñu

17351740

Thanh
Tông

Thª

17401786

Thanh
Tông

Cao

17871788

Thanh
Tông

Cao

15. Lê Hi¬n Tông (Lê Duy
Cänh
Diêu)
Hßng
16. Lê Mçn Ðª (Lê Duy KÏ)

Chiêu
Th¯ng

XXI. Nhà Tây S½n (1778 - 1802)
Kinh ðô:

Phú Xuân (Huª)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam

1. Nguy-n NhÕc

Niên
VN

Hi®u

Thái ÐÑc

Dß½ng L¸ch

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

1778
1793

-

Thanh
Tông

Cao
Cao

2. Nguy-n Hu®

Quang
Trung

1788
1792

-

Thanh
Tông

3. Nguy-n Quang Toän

Cänh
Th¸nh

1793
1802

-

Thanh Nhân
Tông

XXII. Nhà Nguy-n (1802 - 1945)
Qu¯c hi®u:
Kinh ðô:
Huª

Vi®t Nam, ÐÕi Nam (t× Minh MÕng)

Tri«u ðÕi Vi®t Nam
1. Nguy-n Thª T±
(Nguy-n Phúc Ánh)
2. Nguy-n Thánh T±
(Nguy-n Phúc Ðäm)

Niên
Hi®u

Dß½ng L¸ch

Gia Long
Minh
MÕng

Tri«u ðÕi Tr. Hoa

1802
1820

-

Thanh
Tông

Nhân

1820
1840

-

Thanh
Tông

Nhân

3. Nguy-n Hiªn T±
(Nguy-n Miên Tông)

Thi®u Tr¸

1841
1847

-

Thanh
Tông

Tuyên

4. Nguy-n Døc Tông
(Nguy-n H°ng Nhi®m)

Tñ

ÐÑc

1847
1883

-

Thanh
Tông

Tuyên

5. Nguy-n Døc ÐÑc
(Nguy-n ¿ng Chân)

Døc ÐÑc

1883
ngày)

(3

Thanh ÐÑc Tông

6. Nguy-n Hi®p Hòa
(Nguy-n H°ng D§t)

Hi®p Hòa

1883
tháng)

(6

Thanh ÐÑc Tông

7. Nguy-n Giän Tông
(Nguy-n ¿ng Ðång)

Kiªn
Phúc

1883
1884

-

Thanh ÐÑc Tông

8. Nguy-n Hàm Nghi
(Nguy-n ¿ng L¸ch)

Hàm
Nghi

1884
1885

-

Thanh ÐÑc Tông

9. Nguy-n Cänh Tông
(Nguy-n ¿ng Xøy)

Ð°ng
Khánh

1886
1888

-

Thanh ÐÑc Tông

Thành
Thái

1889
1907

-

Thanh ÐÑc Tông

1907
1916

-

Thanh ÐÑc Tông

1916
1925

-

Trung Hoa
Dân Qu¯c

1926
1945

-

Trung Hoa
Dân Qu¯c

10. Nguy-n Thành Thái
(Nguy-n BØu Lân)
11. Nguy-n Duy Tân
(Nguy-n Vînh San)
12. Nguy-n Ho¢ng Tông
(Nguy-n BØu Ðäo)
13. Nguy-n Bäo ÐÕi
(Nguy-n Vînh Thøy)

Duy Tân
Khäi
Ð¸nh
Bäo ÐÕi

Phø Løc 2
Thª Phä H÷ Nguy-n
Các Chúa Nguy-n
1. Tri®u T± Nguy-n Kim

2. Thái T± Nguy-n Hoàng

Niên Hi®u

Dß½ng
L¸ch

Chiêu
1533
Huân
Tînh 1545
Công

Lê

Vua

Nhà

-

Lê
Tông

Trang

Chúa Tiên

1558
1612

-

Lê
Tông

Anh

Chúa Sãi

1613
1634

-

Lê
Tông

Kính

4. Th¥n Tông Nguy-n Phúc
Chúa
Lan
Thßþng

1635
1648

-

Lê
Tông

Th¥n

5. Thái Tông Nguy-n Phúc
Chúa
T¥n
Hi«n

1648
1687

-

Lê
Tông

Chân

6. Anh Tông Nguy-n Phúc
Chúa
Thái
Nghîa

1687
1691

-

Lê
Tông

Hy

7. Hi¬n Tông Nguy-n Phúc
Chúa
Chu
Qu¯c

1691
1725

-

Lê
Tông

Hy

8. Túc Tông Nguy-n Phúc
Ninh
Thø
Vß½ng

1725
1738

-

Lê
Tông

Dø

9. Thª Tông Nguy-n Phúc
Khoát

1738
1765

-

1765
1777

-

3. Hy Tông Nguy-n Phúc
Nguyên

Võ Vß½ng

10. Du® Tông Nguy-n Phúc
Ð¸nh
Thu¥n
Vß½ng

Lê Ý Tông
Lê
Tông

Hi¬n

Phø Løc 3
Thª Phä H÷ Tr¸nh
Các Chúa Tr¸nh

Niên
Hi®u

1. Thª T± Minh Khang Thái
Tr¸nh
Vß½ng
Ki¬m

Dß½ng
L¸ch

Vua Nhà Lê

15451569

Lê
Tông

Trang

2. Bình An Vß½ng

Tr¸nh
Tùng

15701623

Lê
Tông

Anh

3. Thanh Ðô Vß½ng

Tr¸nh
Tráng

16231657

Lê
Tông

Th¥n

Lê
Tông

Th¥n

4. Tây Ðô Vß½ng

Tr¸nh TÕc

16571682

5. Ð¸nh Vß½ng

Tr¸nh Cån

16821709

Lê Hy Tông
Lê Dø Tông

6. An Ðô Vß½ng

Tr¸nh
Cß½ng

17091729

7. Uy Nam Vß½ng

Tr¸nh
Giang

17291740

8. Minh Ðô Vß½ng

Tr¸nh
Doanh

17401767

9. Tînh Ðô Vß½ng

Tr¸nh
Sâm

17671782

Lê
Tông

Hi¬n

(2
tháng)

Lê
Tông

Hi¬n

Lê
Tông

Hi¬n

10. Ði®n Ðô Vß½ng

Tr¸nh Cán

11. Ðoan Nam Vß½ng

Tr¸nh
Khäi

17821786

12. Án Ðô Vß½ng

Tr¸nh
B°ng

17871788

Lê
Phß¶ng

Duy

Lê Ý Tông

Lê Mçn Ðª

