
Phø bän 5

Bài hÎch cûa Væn thân

Nguyên bän bài hÎch cûa Væn thân vi‰t b¢ng ch»
Hán ÇÜ®c ghi trong cuÓn "L'EMPIRE VIETNAMIEN
face  à  la  France  et  à  la  Chine",  tác  giä  là  Giáo  sÜ
YOSHIHARU TSUBOI, ngÜ©i NhÆt Bän. Bän hÎch này
ÇÜ®c VÛ Væn Kính ÇÎch ra ti‰ng ViŒt.

 Chúng tôi xin ghi chép bän dÎch ra ti‰ng ViŒt và
bän  vi‰t  b¢ng  ch»  Hán  Ç‹  Ç¶c-giä  thÃy  rõ  tinh  thÀn
chÓng ngoåi xâm cûa dân t¶c ViŒt Nam:

"Ngày mÒng hai tháng hai næm T¿ ñÙc thÙ 27.
Bài hÎch cûa Væn thân truyŠn ra nay ÇÜ®c ghi låi.

TØng nghe, chÎu Ön mÜa móc cûa Vua mà thŠ cùng quân
thù. Cái hùng khí cûa nhà Nho ta cæm giÆn quân thù, tåm gác bút
nghiên theo viŒc binh nhung. NgÜ©i quân tº dùng quyŠn mà hành
Ç¶ng, nghïa khí Çang lên, xin tr†n Ç©i hi‰n thân cho quân ngÛ. Ta
Çã hành Çåo cûa ta mà t° tiên bÎ Çánh úp. NgÜ©i nam nhi tuy còn
son trÈ, nhÜng tâm can ÇÀy nghïa khí thiên hå không ÇÎch n°i..
HuÓng chi Çåo Gia tô vào nÜ§c ta chúng thÜ©ng xÜng tr©i xÜng
thánh, làm ngu mu¶i dân ta. Nói vŠ giáo lš thì vô phø vô quân,
thÆt là loài dê chó. BÕ cong th£ng mà nói månh y‰u. Chúng ngåo
mån khoe khoang có súng Çåi bác có th‹ phá núi, sÙc månh vÜ®t
sóng nÜ§c, thuyŠn l¥n dÜ§i nÜ§c. TØ næm ñinh TÎ (1857) b© cõi
cûa ta bÎ hoån nån, Çàn ong ngông cuÒng gây håi, ta Çã phäi träi
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viŒc binh nhung. Loài chó má Çã b§t c¡n bÆy. Vâng mŒnh, ta hãy
hæng hái lên, còn ng© v¿c gì mà Ç®i cÀu an. N‰u mà mong vô
s¿ thì sách lÜ®c cûa kÈ ñåi phu lÆp lên không có l®i mà còn có
håi theo. Theo mÜu k‰ cûa Nhà nÜ§c, lÃy hòa mà th¿c hiŒn, thì
anh Tây em Nam chÎu nuÓt l©i thŠ dÜ§i thành, cuÓn giáp cÃt võ
khí. KÈ nào vì giá áo túi cÖm mà dÅn Çàn chiên cØu vào làng måc
cûa nÜ§c ta làm cho gà lÅn v§i phÜ®ng, trâu l¶n cùng ng¿a, Çem
cái xÃu vào nÜ§c ta. H° bÎ chó lØa, rÒng bÎ tôm d«n c®t. Dân miŠn
Løc tÌnh có t¶i tình gì mà bÎ kh° sª, ti‰ng vang vÛ trø, kÈ thÙ dân
bÎ lÀm than, kÈ sï thì luôn luôn lo l¡ng, lìa m¥t tr©i mà cam rét
lånh, ngÜ©i già cä mÃt cÆy trông. PhÜÖng chi t¶i ác kéo Çài không
dÙt, tai håi rÃt l§n cÙ m‡i ngày m¶t tæng thêm, làm cho màu m«
nÜ§c ta bÎ khô cån. Chúng ra sÙc giäng ª các giáo ÇÜªng, âm
thÀm dø d‡ dân Çen. Nay giäng thuy‰t Çåo theo thói cha l®n xŠ,
mË chó, t¿ làm ô u‰ danh giáo. Thuy‰t Chúa  L©i Giê-su nghe låi
càng ô u‰, b†n chúng dám hoånh hành, ta há ngÒi yên sao ? ñã Ç
‰n lúc phäi s§m tÌnh ng¶, phäi lo cho mai sau, nhÜ s§m phäi lo
toan ÇÜ©ng lÓi, phäi lo trÜ§c cho ch» nghïa. Ôi b†n dê chó khó
tin, tuÒng chim muông không th‹ thân ÇÜ®c, m¥t tr©i m¥t træng bÎ
dÆp t¡t. N‰u ta mª cºa Çón gi¥t vào, cúi ÇÀu mà theo, cam tâm Çi
lính cho chúng, hÓi không kÎp n»a. Xin quš vÎ hãy sºa soån tác
phong,  hãy  chÎu  Ç¿ng  khó  khæn  Ç®i  th©i  cÖ  thuÆn  tiŒn.  Ho¥c
nh»ng quan tÜ§c trong triŠu Çình, Çang làm viŒc tåi các giän ty,
ho¥c nh»ng ngÜ©i trung lÜu khoa møc, Çã tØng sôi kinh nÃu sº,
ho¥c nh»ng viên tº Ãm tº Çã tØng hÜªng Ön huŒ áo cÖm, ho¥c
nh»ng thí sinh, khóa sinh Çã mang Ön thánh hiŠn mà thành Çåt, Ç
‰n nh»ng nhà giàu có, có tài l¿c vÆt l¿c ÇŠu Çã nh© Ön Hoàng
thÜ®ng, góp š ÇŠu ÇÜ®c chÃp thu¥n. ñ‰n nhÜ phÜÖng k‰ cûa Chu
Công cÛng ÇÜ®c, ÇÙc Kh°ng tº nói r¢ng:"ThÃy viŒc nghïa mà
không làm, không phäi là kÈ dÛng". Dù tr©i thu rét lånh dùng tÃm
cÕ che thân, cÛng sºa soån chÌnh ÇÓn hàng ngÛ cûa ta, khi‰n gi¥c
Tây không có cºa thâm nhÆp nÜ§c ta. N‰u b†n dÜÖng di có lÓi
nào mà Ç¶t nhÆp thì k› cÜÖng cûa ta bÎ tan v« mà b†n Nho sinh

24



chúng ta phäi Çánh trÓng lên, sï tº và kÈ sï ÇÙng lên cÀm c© hành
Ç¶ng. S¿ viŒc thu¶c vào an nguy, lo cºa quan bÎ mÃt còn, xÜa nay
ÇŠu công phÅn, tr©i ÇÃt không dung. Phàm nh»ng ngÜ©i có lòng
trung nghïa phäi t¿ hÙa. Ví b¢ng xã t¡c có l®i mà ta phäi ch‰t
cÛng không tØ. Tuy ngày nay có hÖi trái chÌ vua mà hành s¿, dù
bi‰t có t¶i v§i cºu trùng, sau së xin phøc trÜ§c cºa khuy‰t chÎu gi
‰t, nhÜng còn ÇÜ®c tâu công cùng liŒt thánh. Không cÀn nói n»a,
hãy coi thÜ©ng quân gi¥c, n‰u nhÜ có kÈ ÇÜ®c ÇŠ ra Ç‹ yên °n së
xin báo sau. Nay dám thông báo cùng nhau quy‰t thŠ. Xin tin thÆt
mà sáng suÓt xem xét.   
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Bài hÎch cûa Væn thân
Ngày mÒng hai tháng hai næm T¿ ñÙc thÙ 27.

(Ngày 19 tháng 3 næm 1874)
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Cäm nghï
Dân t¶c ViŒt Nam Çã khôn khéo bi‰t t¿ nguyŒn ti

‰p-nhÆn cái hay, cái tÓt cûa các nŠn væn-hóa khác Ç‹
làm giàu cho væn-hóa cûa minh.

Ti‰p nhÆn mà không bÎ  ÇÒng hóa  nh© tinh-thÀn
t¿ chû cÓ h»u, nh© bi‰t gìn gi» và bi‰t tài bÒi cho ngôn-
ng», cho phong-tøc tÆp-quán cûa mình m‡i ngày m¶t tÓt
ÇËp hÖn.

Tinh-thÀn t¿ chû là sÙc-månh bäo vŒ t° quÓc.

Ngôn-ng» là linh-hÒn cûa dân t¶c.

                               
                                           Bºu BiŠn
                                           Paris, 2005
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