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ThÜ cûa Phan ñình Phùng 
phúc Çáp

Hoàng Cao Khäi

Hoàng Cao Khäi ÇÜ®c quan Pháp ûy-thác vi‰t thÜ
dø Phan ñình Phùng ÇÀu hàng; Phan ñình Phùng gºi
thÜ phúc Çáp :

 ‘‘Hoàng quš-Çài các hå ...
‘‘GÀn Çây, tôi vì viŒc quân, ª mãi trong chÓn rØng rú, låi

thêm lúc này ti‰t tr©i mùa Çông, khí hÆu rét quá, nông n‡i thiŒt là
buÒn tênh. Ch®t có ngÜ©i báo có thÖ cûa cÓ-nhân gªi låi. Nghe tin
Ãy, không dè bao n‡i buÒn rÀu lånh-lëo tan Çi Çâu mÃt cä. Ti‰p
thÖ, liŠn mª ra Ç†c, trong thÖ cÓ-nhân chÌ bäo cho ÇiŠu h†a phúc,
bày tÕ h‰t ch‡ l®i håi, Çû bi‰t tÃm lòng cÓ-nhân, ch£ng nh»ng
muÓn mÜu s¿ an-toàn cho tôi thôi, chính là muÓn s¿ yên-°n cho
toàn håt ta n»a. Nh»ng l©i nói gan ru¶t cûa cÓ-nhân, tôi Çã hi‹u h
‰t, cách nhau muôn d¥m tuy xa, nhÜng ch£ng khác gì chúng ta
ÇÜ®c ngÒi  cùng nhà nói chuyŒn v§i nhau vÆy.

‘‘Song le, tâm-s¿ và cänh-ng¶ cûa tôi có nhiŠu n‡i muôn
vàn khó nói h‰t sÙc. Xem s¿ th‰ thiên-hå nhÜ th‰ kia, mà tài l¿c
tôi nhÜ th‰ này, y nhÜ l©i cÓ-nhân Çã nói: thân con b† ng¿a là bao
mà giám giÖ cánh tay lên muÓn cän-trª c‡ xe sao n°i mà không bi
‰t; viŒc tôi làm ngày nay, sánh låi còn quá hÖn n»a, ch£ng phäi
nhÜ chuyŒn con b† ng¿a ÇÜa tay ra cän xe mà thôi.
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‘‘NhÜng tôi ngÅm nghï låi, nÜ§c nhà mình mÃy nghìn næm
nay, chÌ lÃy væn-hi‰n truyŠn nÓi nhau Ç©i nÀy Ç‰n Ç©i kia, ÇÃt
nÜ§c ch£ng r¶ng,  quÆn lính ch£ng månh,  tiŠn cûa ch£ng giàu,
nhÜng có ch‡ ›-thÎ d¿a nÜÖng Ç‹ d¿ng nÜ§c ÇÜ®c, là nh© có cái
gÓc vua tôi, cha con theo næm Çåo thÜ©ng mà thôi. XÜa kia, nhà
Hán, nhà ñÜ©ng, nhà TÓng, nhà Nguyên, nhà Minh bên Tàu, bao
nhiêu phen læm-le muÓn chi‰m lÃy ÇÃt ta làm quân huyŒn cûa h†
mà vÅn không chi‰m ÇÜ®c.

‘‘Ôi ! nÜ§c Tàu v§i nÜ§c ta, b© cõi liŠn nhau, sÙc månh hÖn
ta vån b¶i, th‰ mà trÜ§c sau h† không th‹ månh mà nuÓt trôi nÜ§c
ta ÇÜ®c, nào có vì lë gì khác Çâu, ch£ng qua non sông nÜ§c Nam,
t¿ tr©i ÇÎnh phÀn riêng h£n ra rÒi, và cái Ön huŒ thi thÖ lÍ nghïa
vÅn có ch‡ Çû cho mình t¿ có th‹ trông cÆy d¿a nÜÖng l¡m vÆy. ñ
‰n nay, ngÜ©i Pháp v§i mình cách xa nhau không bi‰t  là mÃy
muôn dÆm, h† vÜ®t b‹ låi Çây, Çi t§i Çâu nhÜ là gió lÜ§t t§i Çó, Ç
‰n n‡i nhà vua phäi chåy, cä nÜ§c lao-xao, b‡ng chÓc non sông
nÜ§c mình bi‰n thành b© cõi cûa ngÜ©i ta, th‰ là tr†n cä nÜ§c nhà,
dân nhà cÛng bÎ Ç¡m chìm h‰t thäy, ch§ có phäi là riêng m¶t châu
nào hay m¶t nhà ai phäi chÎu cänh lÀm-than mà thôi.

‘‘Næm ƒt DÆu, xa giá thiên-tº ng¿ Ç‰n SÖn-Phòng Hà Tïnh,
gi»a lúc Çó, tôi Çang còn có tang bà mË, chÌ bi‰t Çóng cºa cÜ tang
cho tr†n Çåo, ch§ trong lòng há dám mÖ tÜªng Ç‰n s¿ gì khác
hÖn. Song vì mình là con nhà th‰ thÀn cho nên Çôi ba lÀn ñÙc
Hoàng ThÜ®ng giáng chi‰u v©i ra, không lë nào có th‹ tØ-chÓi,
thành ra tôi phäi g¡ng-g° ÇÙng ra dâng chi‰u, không sao ÇØng
ÇÜ®c... .

‘‘GÀn Çây, Hoàng ThÜ®ng låi Çoái tÜªng l¿a ch†n tôi mà
giao-phó cho viŒc l§n, ûy thác cho quyŠn to, Ãy mång vua ûy-thác
nhÜ th‰, n‰u cÓ-nhân Ç¥t mình vào trong cänh tôi, liŒu chØng cÓ-
nhân có Çành chÓi tØ trÓn tránh Çi ÇÜ®c hay là không?
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‘‘TØ lúc tôi khªi-nghïa Ç‰n nay, Çã träi 10 næm tr©i, nh»ng
ngÜ©i Çem thân theo viŒc nghïa, ho¥c là bÎ trách phåt, ho¥c là bÎ
chém gi‰t, vÆy mà lòng ngÜ©i trÜ§c sau ch£ng hŠ lÃy th‰ làm nän
trí ngã lòng bao gi©. Trái låi, h† vÅn ra tài giúp Ç« cho tôi, vä låi
sÓ ngÜ©i månh båo  ra theo tôi càng ngày càng nhiŠu thêm mãi.
Nào có phäi  ngÜ©i ta  lÃy ÇiŠu tai  vå hi‹m nguy làm s¿ sung-
sÜ§ng thèm-thuÒng mà bÕ nhà dÃn thân ra theo tôi nhÜ vÆy Çâu.
ChÌ vì h† tin cÆy lòng tôi, lÜ®ng xét trí tôi, cho nên hæm hª vÆy
Çó thôi. ƒy lòng ngÜ©i nhÜ th‰, n‰u nhÜ cÓ-nhân Ç¥t mình vào
cänh cûa tôi, liŒu chØng cÓ-nhân có n« lòng nào bÕ mà Çi cho
Çành hay không?

‘‘ThÜa cÓ-nhân, chÌ vì nhÖn tâm ÇÓi v§i tôi nhÜ th‰, cho nên
cänh nhà tôi Ç‰n n‡i hÜÖng khói v¡ng tanh, bà con xiêu tán, tôi
cÛng ch£ng dám Çoái hoài. Nghï xem kÈ thân v§i mình mà mình
còn không Çoái hoài huÓng chi là kÈ sÖ; ngÜ©i gÀn v§i mình mà
mình còn không bao b†c n°i, huÓng chi ngÜ©i xa. Vä chæng håt ta
Ç‰n n‡i Çiêu ÇÙng lÀm-than quä không phäi riêng vì tai-h†a binh
Çao làm nên nông n‡i.

‘‘Phäi bi‰t quân Pháp Çi t§i, có lÛ ti‹u-nhÖn mình tÙa ra bày
k‰ lÆp công, thù v® oán cha, nh»ng ngÜ©i không có t¶i gì chúng
nó cÛng Çâm th†c bu¶c ràng cho ngÜ©i ta là có t¶i, rÒi thì bu°i
nay trách th‰ n†, ngày mai phåt th‰ kia;  phàm có cách gì Çøc
khoét ÇÜ®c cûa-cäi cûa dân thì chúng nó cÛng dùng t§i nÖi h‰t
thÄy. Bªi Çó mà thói hÜ mÓi tŒ tuôn ra cä træm, cä ngàn; quân
Pháp làm sao bi‰t  thÃu cho cùng nh»ng tÆt  kh° cûa dân trong
chÓn làng xóm quê mùa, nhÜ th‰ thì bäo dân không phäi tan lìa
trôi dåt Çi sao ÇÜ®c ?

‘‘CÓ-nhân v§i tôi, ÇŠu là ngÜ©i sanh ÇÈ tåi châu Hoan, mà ª
cách xa ngoài muôn ngàn dÆm, cÓ-nhân còn có lòng Çoái tÜªng
quê-hÜÖng thay, huÓng chi là tôi Çây Çã tØng lÃy thân chÎu Ç¿ng
và lÃy m¡t trông thÃy thì sao? Không nói cänh-ng¶ bó-bu¶c, vä
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låi sÙc mình ch£ng làm ÇÜ®c theo lòng mình muÓn, thành ra phäi
Çành, ch§ không bi‰t làm sao cho ÇÜ®c. CÓ-nhân Çã bi‰t Çoái-
hoài thÜÖng xót dân nÀy thì cÓ-nhân nên lÃy tâm-s¿ tôi và cänh-
ng¶ tôi thº Ç¥t mình vào mà suy-nghï xem, t¿-nhiên thÃy rõ-ràng,
có cÀn gì Ç‰n tôi phäi nói dong dài n»a Ü ?’’

                                            Phan  ñình  Phùng
                                                     phúc thÖ 

(ViŒt Nam tranh ÇÃu sº.  Phåm Væn SÖn, nxb Institut de l’Asie du Sud-
Est, 1987, trang 156-159) 

BÙc thÜ cûa Phan ñình Phùng phúc Çáp Hoàng Cao
Khäi bi‹u hiŒn rõ rŒt tinh-thÀn t¿-chû cûa dân-t¶c ViŒt
Nam, bÃt khuÃt trÜ§c sÙc månh quân-s¿ cûa quân xâm
lÜ®t.
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H 48.- Phan ñình Phùng.
(1844  - 1895)
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