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*    *    *



L©i nói ÇÀu

Trong khoäng th©i gian tØ tháng 8 næm 1856 (Bính 
Thìn), chi‰n thuyŠn Catinat b¡n phá các ÇÒn lÛy ª ñà N¤ng 
cho Ç‰n khi Pháp xâm chi‰m toàn cÕi nÜ§c ViŒt Nam, Çã có 
nhiŠu vÎ anh hùng khªi nghïa chÓng Pháp và cÛng có nhiŠu 
vÎ thÀn phøc Pháp, ti‰p tay cho Pháp. Trong sÓ Çó, Phan 
Thanh Giän là ngÜ©i ÇÜ®c các sº gia và các nhà nghiên cÙu 
tranh luÆn nhiŠu nhÃt. Mãi Ç‰n nay viŒc Çánh giá ông ta vÅn 
chÜa nhÃt trí.  

Các  sº  gia,  các nhà nghiên cÙu,  kÈ khen ngÜ©i  phê 
phán; kÈ khen thì cho r¢ng ông Phan là ngÜ©i yêu nÜ§c, có 
công l§n ÇÓi v§i T° quÓc; ngÜ©i phê phán thì cho r¢ng h† 
Phan là ViŒt gian. Vua T¿ ñÙc tin cÆy và h‰t l©i khen, nhÜng 
cuÓi  cùng låi  bu¶c t¶i  Phan Thanh Giän.  Các  vua  ñÒng 
Khánh,  Khäi  ñÎnh,  Bäo ñåi  thì  låi  phøc hÒi  danh d¿ h† 
Phan.

Phan Thanh Giän sinh ra và l§n lên trong hoàn cänh 
khó khæn, phÙc tåp. Lúc bÃy gi© th¿c dân Pháp v§i vÛ khí 
tÓi tân, cÜ§p phá kh¡c nÖi; vua quan ta  thì  bäo thû; quÀn 
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chúng låc hÆu; xã h¶i  rÓi  ren.  Trong tình trång Çó,  Phan 
Thanh Giän ÇÜ®c vua giao phó nhiŠu công tác quan tr†ng, 
khó khæn ngoài  khä næng cûa h† Phan. HÆu quä là Phan 
Thanh Giän t¿ vÅn!

Cu¶c Ç©i Phan Thanh Giän khi lên voi, khi xuÓng chó,  
nên viŒc Çánh giá h† Phan cÛng phÙc tåp nhÜ cu¶c Ç©i thæng 
trÀm cûa ông ta. 

Nhìn chung, trÜ§c næm 1975, nhiŠu ngÜ©i miŠn B¡c 
bu¶c t¶i Phan Thanh Giän; v§i quÀn chúng miŠn Nam thì 
trái låi có cäm tình v§i h† Phan.  

Sau  næm  1975,  nhiŠu  con  ÇÜ©ng,  nhiŠu  trÜ©ng  h†c 
mang tên Phan Thanh Giän bÎ xóa tên, các pho tÜ®ng cø 
Phan bÎ tháo gª; nhÜng vài næm sau låi ÇÜ®c ÇŠ nghÎ tôn 
vinh ông và tôn tåo nh»ng di tích cûa ông. 

Chúng tôi cÓ g¡ng sÜu tÀm nhiŠu tài liŒu trong nÜ§c và 
ª nÜ§c ngoài, v§i Ü§c mong quš vÎ Ç¶c giä có nhiŠu d» kiŒn 
Ç‹ Çánh giá  chính xác hÖn nhân vÆt  lÎch sº Phan Thanh 
Gián. 



========

I

Ti‹u sº Phan Thanh Giän

Phan Thanh Giän sinh vào gi© Thìn (19 gi© Ç‰n 21 gi©) 
ngày 12 tháng 10 næm Bính Thìn, tÙc là ngày 11 tháng 11 
næm 1796 dÜÖng lÎch, tåi làng Tân Thånh, huyŒn Vïnh Bình, 
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phû  ñÎnh  ViÍn,  trÃn  Vïnh  Thành,  tÌnh  Vïnh  Long;  næm 
1832, Ç°i là làng Bäo Thånh, t°ng Bäo TrÎ, huyŒn Bäo An, 
phû Ho¢ng TrÎ, tÌnh Vïnh Long; th©i Pháp thu¶c là làng Bäo 
Thånh, quÆn Ba Tri, tÌnh Vïnh Long. Phan Thanh Giän có 
tên t¿ là TÎnh Bá, låi t¿ là ñåm NhÜ; tên hiŒu là LÜÖng Khê; 
biŒt hiŒu là Mai Xuyên.

T° tiên Phan Thanh Giän là ngÜ©i Trung Hoa,  sÓng 
dÜ§i th©i nhà Minh ª bên Tàu.

 Næm 1644 (Giáp Thân), sau khi nhà Mãn Thanh xâm 
chi‰m Trung Hoa, t° tiên Phan Thanh Giän di cÜ sang ñåi 
ViŒt, cÜ ngø tåi BÀu Sen, BÒng SÖn, tÌnh Bình ñÎnh. 

Theo gia phä h† Phan thì ông t° 6 Ç©i cûa Phan Thanh 
Giän là Phan Væn ChÖn. Phan Væn ChÖn có con là Phan 
Væn BiŒn; ông BiŒn và bà Trí (không bi‰t h†) sinh ra Phan 
Væn Huÿnh; ông Huÿnh và bà Phan ThÎ Kiêu sinh ra Phan 
Thanh Sº và Phan Thanh TÆp.

Næm 1770 (Canh DÀn), khi Tây SÖn dÃy binh chÓng 
triŠu Çình Hu‰, ông Huÿnh phiêu båt rÒi ch‰t ª Çâu không 
rõ. Riêng ông Sº và ông TÆp ÇÜa gia Çình chåy vào Nam 
Kÿ,  ÇÎnh cÜ tåi  làng Bäo Thånh,  t°ng Bäo Tri  tÌnh Vïnh 
Long.



Ông Phan Thanh TÆp và bà Huÿnh ThÎ H†c quê ª Bình 
ñÎnh - trÜ§c khi chåy vào Nam - sinh ÇÜ®c 6 ngÜ©i con:

1- Phan Thanh DÜÖng, sinh næm 1753.

2- Phan Thanh DÎch, sinh næm 1756.

3-  Phan Thanh Ngån tøc g†i là Xán, th† ÇÜ®c 74 tu°i 
(1768-1842). Ông Ngån (Xán) là T° phø cûa Phan Thanh 
Giän.

4- Cô Dao l§n tu°i hÖn ông DÎch và ông Ngån. Có lë là 
con ngÜ©i v® trÜ§c.

5- Cô DiŒp.

6- Cô Hòa.  

Næm Canh DÀn, Ç©i Lê Cänh HÜng (1770), gia Çình 
ông Ngån cÜ ngø tåi  làng Thang Trông,  thu¶c tÌnh ñÎnh 
TÜ©ng; sau d©i vŠ làng Mân Thít, thu¶c trÃn Vïnh Thanh 
(ngày nay thu¶c tÌnh Vïnh Long), rÒi låi chuy‹n sang huyŒn 
Bäo An, phû Ho¢ng TrÎ, thu¶c tÌnh Vïnh Long. CuÓi cùng, 
ông Phan Thanh Ngån ÇÎnh cÜ lÆp nghiŒp tåi thôn An Hòa, 
làng  Tân  Thånh,  huyŒn  Vïnh  Bình,  phû  ñÎnh  ViÍn,  trÃn 
Vïnh Thånh, nay là xã Bäo Thånh, huyŒn Ba Tri, tÌnh B‰n 
Tre. Tåi Çây, Phan Thanh Ngån cÜ§i v® tên là Lâm ThÎ Bút.
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Ngày 12 tháng 10 næm Bính Thìn (1796), bà Lâm ThÎ 
Bút sinh Phan Thanh Giän tåi làng Bäo Thånh, tÌnh Vïnh 
Long, nay thu¶c tÌnh B‰n Tre. 

Næm 1802, Phan Thanh Giän ÇÜ®c 7 tu°i thì mË mÃt, 
gia Çình g¥p khó khæn, cha cûa ông Giän phäi cÜ§i v® khác 
tên là TrÀn ThÎ DÜ«ng Ç‹ chæm sóc con. Bà mË k‰ thÜÖng 
yêu con chÒng. Bà cho Phan Thanh Giän theo h†c v§i nhà 
sÜ NguyÍn Væn Noa ª chùa Phú Ngãi.

Næm 1815, bÎ kÈ thù riêng cáo gian, Phan Thanh Ngån, 
bÎ cách chÙc, và bÎ tù m¶t næm ª Vïnh Long. Phan Thanh 
Ngån bÃy gi© Çang làm Thû håp, là m¶t viên chÙc nhÕ. Phan 
Thanh Giän Çau lòng, làm ÇÖn xin quan HiŒp TrÃn cho ª tù 
thay th‰ cho cha, nhÜng không ÇÜ®c. Quan HiŒp TrÃn cäm 
thÜÖng lòng hi‰u thäo nên cho ông Ç‰n chæm sóc cha m‡i 
ngày. 

Næm 1816 (Bính Tš), cha cûa Phan Thanh Giän mãn 
tù, nh© s¿ giúp Ç« cûa quan HiŒp TrÃn, Phan Thanh Giän ª 
låi Vïnh Long ti‰p tøc h†c tÆp v§i quan ñÓc h†c h† Võ. Tåi 
Çây, ông ÇÜ®c bà quä phø NguyÍn ThÎ Ân giúp Ç« nuôi ông 
æn h†c.  



Næm 1825 (ƒt DÆu), nh© bän chÃt thông minh, Phan 
Thanh Giän ÇÆu cº nhân tåi trÜ©ng thi Gia ñÎnh. 

Næm 1826 (Bính TuÃt), Phan Thanh Giän vŠ kinh Çô 
Hu‰ thi H¶i; ông Ç‡ ñŒ Tam Giáp ÇÒng ti‰n sï khóa Bính 
TuÃt, niên hiŒu Minh Mång thÙ 7. Trong khóa thi này có 200 
thí sinh, 10 thí sinh Ç‡ ti‰n sï, Phan Thanh Giän ÇÙng thÙ 3 
trong 10 ông ti‰n sï này. Ông là ngÜ©i Nam Kÿ ÇÀu tiên Ç‡ ti
‰n sï. ñÆu xong ti‰n sï Phan Thanh Giän trª vŠ quê låy tå Ön 
quan HiŒp TrÃn tÌnh Vïnh Long, thÀy ñÓc h†c h† Võ, bà 
NguyÍn ThÎ Ân, và nhà sÜ NguyÍn Væn Noa. 

Danh sách 10 vÎ ti‰n sï khóa thi ñình næm Bính TuÃt 
(1826):

1) Hoàng T‰ MÏ, ngÜ©i SÖn Tây.

2) NguyÍn Huy H¿u, ngÜ©i Häi DÜÖng.

3) Phan Thanh Giän, ngÜ©i Vïnh Thanh.

4) Chu Væn NghÎ, ngÜ©i B¡c Ninh.

5) VÛ Tôn Phan, ngÜ©i B¡c Thành.

6) Tô Trân, ngÜ©i B¡c Ninh.

7) Ngøy Kh¡c TuÀn, ngÜ©i NghŒ An. 

8) ñ¥ng Væn Khäi, ngÜ©i B¡c Ninh. 
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9) VÛ Th©i MÅn, ngÜ©i NghŒ An.

10) NguyÍn Væn Th¡ng, ngÜ©i B¡c Ninh.

Phan Thanh Giän có ba v®, sáu trai, m¶t gái.

Bà v® thÙ nhÃt tên là NguyÍn ThÎ MÏ (t¿ Can), ngÜ©i 
làng MÏ An (sau Ç°i tên là làng MÏ L¶c). Bà MÏ sinh ÇÜ®c 
m¶t gái, nhÜng ch‰t liŠn lúc sinh. Bà MÏ cÛng mÃt s§m.  

Bà v® thÙ hai là bà Lê (không bi‰t h†), không có con 
nên theo tøc lŒ xÜa bà bÎ xuÃt.

Bà v® thÙ ba tên là TrÀn ThÎ Hoåch, ngÜ©i làng ñÖn 
DuŒ, huyŒn ñÎa Linh, tÌnh Quäng TrÎ. Bà Hoåch sinh ÇÜ®c 6 
con:

- Phan Duân (hay Quân),  sinh ngày 29 tháng Giêng 
næm Canh DÀn (22-2-1830); mÃt ngày 10 tháng 4 næm Quí 
Mäo (8-5-1843).

- Phan HÜÖng, t¿ là Tr†ng Thæng.

- Phan Liêm (hay Tòng), t¿ là Thúc Thanh. 

- NgÜ©i con thÙ tÜ, hÜªng dÜÖng ÇÜ®c 3 ngày, nên chÜa 
có tên.

- Phan Tôn (hay Giáp hay Thuyên).

- Phan Chi, hÜªng th† ÇÜ®c 7 ngày.



NhÜ  vÆy,  Phan  Thanh  Giän  chÌ  còn  3  con:  HÜÖng, 
Liêm, Tôn. 

Phan Thanh Giän làm quan träi qua ba triŠu vua: Minh 
Mång,  ThiŒu TrÎ,  T¿ ñÙc.  Nhìn chung Phan Thanh Giän 
ÇÜ®c các vua tr†ng døng, nhÜng suÓt th©i gian ra làm quan, 
Phan bÎ giáng chÙc 5 lÀn.

Næm 1865  (ƒt  Sºu),  Phan  Thanh  Giän  ÇÜ®c  phong 
HiŒp Biên ñåi H†c Sï, lïnh ThÜ®ng thÜ B¶ H¶, kinh lÜ®c 
ñåi thÀn 3 tÌnh Long An, An Giang, Hà Tiên.

Næm 1867 (ñinh Mão), quân Pháp chi‰m 3 tÌnh Vïnh 
Long, An Giang, Hà Tiên, Phan Thanh Giän gºi s§ vŠ triŠu 
Çình Hu‰, khai rõ 3 tÌnh miŠn Tây Çã l†t vŠ tay  quân Ç¶i 
Pháp, kèm theo b¶ Ãn cûa ông, và trang phøc triŠu Çình. Sau 
Çó ông tuyŒt th¿c 17 ngày, rÒi uÓng thuÓc Ç¶c (nha phi‰n 
dÃm thanh) t¿ tº. Ông tØ trÀn ngày 4 tháng 8 næm 1867, tÙc 
là ngày 5 tháng 7 næm  ñinh Mão, T¿ ñÙc thÙ 20.

========
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Ngôi m¶ Phan Thanh Giän trÜ§c næm 1945



Khu m¶ Phan Thanh Giän tåi xã Bäo Thånh, 

huyŒn Ba Tri, tÌnh B‰n Tre hiŒn nay.
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Ngôi m¶ Phan Thanh Giän

ñŠn th© Phan Thanh Giän ª Ba Tri, B‰n Tre



Pho tÜ®ng Phan Thanh Giän 

tåi nhà th© ª Ba Tri, B‰n Tre.

(Hình trÜ§c 1975)
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Cu¶c Ç©i thæng trÀm 

cûa Phan Thanh Giän

Các chÙc vø cûa Phan Thanh Giän:

* DÜ§i triŠu vua Minh Mång:

Næm 1826 (Nhâm TuÃt), ông gi» chÙc Hàn Lâm ViŒn 
biên tu.

Næm  1827  (ñinh  H®i),  thæng  chÙc  Lang  Trung  B¶ 
Hình.

Næm 1828 (MÆu Tš), Tham HiŒp tÌnh Quäng Bình.

Næm 1829 (K› Sºu), nhÆm chÙc Phû Doãn tÌnh ThØa 
Thiên.  

 Næm 1830 (Canh DÀn), gi» chÙc LÍ B¶ Tä ThÎ Lang, 
ÇÜ®c tham gia N¶i các; rÒi chuy‹n làm HiŒp trÃn Ninh Bình.



Næm  1831  (Tân  Mão),  HiŒp  trÃn  tÌnh  Quäng  Nam. 
Phan Thanh Giän thÃt båi khi dËp loån Cao GÒng ª Chiêu 
ñàn, phía b¡c tÌnh Quäng Nam. Phan Thanh Giän bÎ giáng 
chÙc làm "Løc phÄm thu¶c viên" lo viŒc quét d†n, s¡p Ç¥t 
bàn gh‰ ª các công ÇÜ©ng.

Næm 1832 (Nhâm Thìn), Hàn Lâm Ki‹n Thäo N¶i Các 
Hành TÄu và H¶ B¶ Viên Ngoåi Lang.

Næm 1833 (Quš Tœ),  Phan Thanh Giän Çi  sÙ  Trung 
Hoa.

Næm 1834 (Giáp Ng†), ñåi Lš T¿ Khanh sung CÖ MÆt 
ViŒn ñåi ThÀn.

Næm 1835 (ƒt Mùi), Kinh LÜ®c TrÃn Tây.

Næm 1836 (Bính Thân), TuÀn phû Quäng Nam. Phan 
Thanh Giän can gián vua Minh Mång trong chuy‰n ng¿ du 
Quäng Nam, v§i lš do dân Quäng Nam lúc bÃy gi© Çang 
g¥p nån Çói. Phan Thanh Giän bÎ hå chÙc, khoäng hai tháng 
sau låi ÇÜ®c thæng N¶i các ThØa chi.

 Næm 1837 (ñinh DÆu): 

- tháng 6: làm Lang Trung B¶ H¶.

-  tháng  7:  làm  phó  chû  khäo  khóa  thi  HÜÖng 
trÜ©ng ThØa Thiên.

- tháng 8: th¿ H»u thÎ lang B¶ H¶. 
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-  tháng  9:  Çi  ki‹m  duyŒt  các  công  viŒc  ª  ÇÎa 
phÜÖng.

- tháng 11: sung vào CÖ MÆt ViŒn ñåi ThÀn (lÀn 
thÜ hai).

Næm 1838 (MÆu TuÃt), ÇÜ®c cº ra Hà Tïnh, NghŒ An, 
Thanh Hóa làm chû t†a các cu¶c duyŒt binh. RÒi trª vŠ B¶ 
Låi. Phan Thanh Giän  bÎ giáng chÙc vì l‡i m¶t thu¶c viên 
cûa ông sÖ š không Çóng dÃu triŒn vào m¶t t© s§.

Næm 1839 (K› H®i), Phan Thanh Giän không kš vào 
bän án CÖ MÆt ViŒn bu¶c t¶i T°ng ñÓc Bình ñÎnh. Ông 
T°ng ñÓc Bình ñÎnh xin vua hûy bÕ tuÒng Lôi Phong Pháp 
Lš v§i lš do vª tuÒng này có l©i lë ch‰ nhåo Tr©i, ñÃt và 
ThÀn thánh. Vua nghi ông biŒn minh giäm nhË t¶i cho ngÜ©i 
ÇÒng hÜÖng VÜÖng H»u Quang, nên ông bÎ giáng cÃp xuÓng 
chÙc Thông chánh Phó sÙ.

* DÜ§i triŠu vua ThiŒu TrÎ:

Næm 1840 (Canh Tš), Phan Thanh Giän ÇÜ®c b° nhiŒm 
làm phó chû khäo trÜ©ng thi ThØa Thiên.

Næm 1847 (ñinh Mùi), ThÜ®ng thÜ B¶ Hình. 

* DÜ§i triŠu vua T¿ ñÙc: 



 Phan Thanh Giän ÇÜ®c giao trách nhiŒm giäng dåy và 
ÇiŠu khi‹n trÜ©ng Kinh Diên.

Næm 1849 (K› DÆu), ông ÇÜ®c thæng chÙc ThÜ®ng ThÜ 
B¶ Låi, sung CÖ MÆt ViŒn ñåi ThÀn.

Næm 1850 (Canh TuÃt), ông cùng NguyÍn Tri PhÜÖng 
ÇÜ®c b° trÃn thû miŠn Tây Nam Kÿ. Sau Çó Phan thanh 
Giän ÇÜ®c thæng chÙc Phó Kinh LÜ®c Nam Kÿ.

PhÄm hàm cûa Phan Thanh Giän:

Næm 1826 (Nhâm TuÃt), Phan Thanh Giän ÇÙng hàng 
Chánh thÃt phÄm.

Næm 1827 (ñinh H®i), ÇÜ®c thæng lên 3 cÃp, ông lên 
hàng Chánh tÙ phÄm.

Næm 1829 (K› Sºu), thæng lên Chánh tam phÄm. 

Næm 1831 (Tân Mão), thæng Tòng nhÎ phÄm.

CÛng trong næm 1831, bÎ giáng cÃp xuÓng cÃp Chánh 
cºu phÄm, m¶t cÃp gÀn nhÕ nhÃt vì cÀm quân Çi Çánh gi¥c, 
ông bÎ thua trÆn.

Næm 1832 (Nhâm Thìn), ÇÜ®c thæng chÙc  Tòng thÃt  
phÄm.

Næm 1833 (Quš Tœ), thæng Chánh tÙ phÄm.
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Næm 1834 (Giáp Ng†), thæng Chánh tam phÄm.

Nam 1835 (ƒt Mùi),  trª låi chÙc vø cÛ là  Tòng nhÎ  
phÄm.

Næm  1836  (Bính  Thân),  bÎ  giáng  chÙc  xuÓng  cÃp 
Chánh løc phÄm, vì dâng s§ ngæn vua Minh Mång ng¿ giá 
tÌnh Quäng Nam. 

Næm  1838  (MÆu  TuÃt),  vì  quên  Çóng  Ãn  vào  m¶t 
chÜÖng s§, ông låi bÎ giáng xuÓng cÃp Chánh tÙ phÄm.

Næm  1839  (K›  H®i),  ÇÜ®c  phøc  chÙc  Chánh  tam 
phÄm.

Næm 1840 (Canh Tš), Phan Thanh Giän thi‰u kÏ lÜ«ng 
trong viŒc chÃm các bài thi,  bÎ giáng xuÓng cÃp  Chánh tÙ  
phÄm.

Næm 1842 (Nhâm DÀn), ÇÜ®c thæng chÙc cao Tòng nhÎ  
phÄm.

Næm 1847 (ñinh Mùi), thæng chÙc Chánh nhÎ phÄm.

Næm 1853 (Quš Sºu), lên chÙc Tòng nhÃt phÄm.

Næm 1862 (Nhâm TuÃt), vì Phan Thanh Giän kš hòa 
Ü§c nhÜ©ng 3 tÌnh miŠn ñông cho Pháp, ông bÎ cách lÜu.

Næm 1865 (ƒt Sºu), ông xin vŠ hÜu vì tu°i già, sÙc y
‰u, bŒnh hoån, nhÜng vua tØ chÓi.



Næm 1866 (Bính DÀn)), m¶t lÀn n»a ông xin vŠ hÜu, 
nhÜng cÛng bÎ  tØ  chÓi,  låi  bu¶c  ông phäi  hoàn thành sÙ 
mŒnh chu¶c låi 3 tÌnh miŠn ñông.

*

Næm 1867 (ñinh Mão),  Phan Thanh Giän làm Kinh 
LÜ®c sÙ 3 tÌnh miŠn Tây Nam B¶ (Vïnh Long, An Giang, 
Hà Tiên). Ông  bi‰t quân ta không Çû sÙc nên ông ra lŒnh 
quân Ç¶i dÜ§i quyŠn ông ÇÀu hàng. Quân Pháp chi‰m Vïnh 
Long, rÒi ti‰n chi‰m thêm hai tÌnh An Giang và Hà Tiên 
trong vòng 5 ngày, không tÓn m¶t viên Çån. Phan Thanh 
Giän bi‰t mình có tr†ng t¶i ÇÓi v§i quÓc gia và dân t¶c, nên 
ông t¿ vÆn, k‰t thúc cu¶c Ç©i thæng trÀm, bi Çát cûa ông.

*

ñÜ®c tin  3 tÌnh miŠn Tây mÃt  và  Phan Thanh Giän 
t¿ tº, triŠu Çình T¿ ñÙc k‰t án "träm hÆu", l¶t h‰t chÙc hàm 
và xóa tên ông trên bia kh¡c tên các ti‰n sï.

Nhìn  chung Ç©i  làm quan cûa  Phan Thanh Giän,  tØ 
næm 1826 Ç‰n næm 1867, Phan Thanh Giän Çã träi qua quá 
nhiŠu thæng trÀm, Ç‰n tu°i già bŒnh hoån xin vŠ hÜu trí, vua 



25

thÃy ông có tài nên cÜªng ép ông ti‰p tøc làm viŒc, s¿ viŒc 
này Çã ÇÜa ÇÄy ông vào thäm cänh thÃt båi, rÒi t¿ vÅn. 

=========



III

VŠ væn h†c 

Næm 1834, Phan Thanh Giän là chû khäo kÿ thi  sát 
håch các Tú tài trong nÜ§c Ç‹ b° døng.

Næm 1835, ông làm Phó Chû khäo kÿ thi H¶i và ñ¶c 
Quy‹n kÿ thi ñình.

Næm 1837 và næm 1840, Phó Chû khäo kháo thi HÜÖng 
trÜ©ng ThØa Thiên.

Næm 1841, ñ¶c Quy‹n kÿ thi ñình và Chánh Chû khäo 
trÜ©ng thi HÜÖng Hà N¶i.

Næm 1842, Phó Chû khäo kÿ thi H¶i.

Næm 1846, Chû khäo trÜ©ng thi ThØa Thiên.

Næm  1846, dÜ§i triŠu Çåi vua ThiŒu TrÎ, Phan Thanh 
Giän ÇÜ®c sung chÙc T°ng biên soån b¶ ñåi Nam H¶i ñi‹n 
S¿ LŒ. 

Næm 1847, Chû khäo kÿ thi H¶i.
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Næm 1849, gi» chÙc Giäng Quan ª tòa Kinh Diên.

Næm 1856, vua T¿ ñÙc giao cho Phan Thanh Giän làm 
T°ng Tài QuÓc Sº Quán lo viŒc biên soån b¶ Khâm ñÎnh 
ViŒt Sº Thông Giáp CÜÖng Møc. DÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa 
ông có 1 phó T°ng tài, 6 toàn tu góp tài liŒu, 6 khäo hiŒu xét 
låi và 6 Ç¢ng tä vi‰t ch» ngay ng¡n. Toàn b¶ biên soån trong 
vòng 3 næm, tØ næm 1856 Ç‰n næm 1859. Nh»ng næm 1871, 
1872, 1876, 1878, lÀn lÜ®t dâng lên vua T¿ ñÙc xem låi và 
phê phán trên các bän biên soån Çó. B¶ sº này khªi ÇÀu biên 
soån tØ næm 1856, hoàn tÃt næm 1881, gÒm có 52 quy‹n ghi 
chép tØ Ç©i Hùng VÜÖng Ç‰n khi vua Quang Trung Çåi phá 
quân Thanh (1789). 

Næm 1864, Phan Thanh Giän làm Kinh lÜ®c tÌnh Vïnh 
Long cùng các sï phu Løc TÌnh di d©i m¶ cûa nhà giáo Võ 
TrÜ©ng Toän vŠ làng Bäo Thånh, tÌnh B‰n Tre,  vì không 
muÓn ngôi m¶ Võ TrÜ©ng Toän n¢m trong vùng Pháp chi‰m 
Çóng.

CÛng trong næm Çó, ông cùng v§i các sï phu xây d¿ng 
Væn Thánh mi‰u th© Kh°ng Tº và xây Væn XÜÖng Các làm 
nÖi h¶i h†p xÜ§ng h†a thi væn cho các væn nhân thi sï. 

Các tác phäm væn chÜÖng cûa Phan Thanh Giän:



- LÜÖng Khê Thi Thäo gÒm 454 bài thÖ.

- LÜÖng Khê Væn Thäo gÒm 18 tÆp. 

Hai tác phÄm LÜÖng Khê Thi Thäo và LÜÖng Khê Væn 
Thäo g†i chung là LÜÖng Khê thi væn.

- Minh Mång Chính Y‰u.

- SÙ Thanh Thi TÆp.

- SÙ Trình Thi TÆp.

- Tây Phù NhÆt Kš.

- Tích Ðng Ca H¶i TÆp.

- Ð§c Phu tiên sinh thi tÆp.

- ViŒt Sº Thông Giám cÜÖng Møc.

Các bài thÖ trong LÜÖng Khê Væn Thäo gÒm có: Thái 
hÜÖng thäo (30 bài),  Vu Kinh thäo (30 bài), Vu Kinh hÆu 
thäo (9 bài), La Giang thäo (30 bài), Thu Tào thäo (8 bài), 
La Giang hÆu thäo (4 bài), Toái cÀm thäo (14 bài), Hoàng 
Châu thäo (22 bài), ThuÆt chinh thäo (2 bài), Ba Læng thäo 
(54 bài), CÆn giang thäo (12 bài), Kim ñài thäo (124 bài), 
Hài Âm thäo (34 bài), ñàn Nguyên thäo (2 bài), TÓng Tinh 
thäo (31 bài), TÒn låc thäo (9 bài), Nam hành thäo (1 bài), -
ng ch‰ thäo (31 bài).



29

M¶t sÓ bài  thÖ ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i bi‰t: Thu nhÆt  thÜ 
hoài, Giao hành, Måch liÍu, Quá xuân Thúy kiŠu, SÖn hi‹u, 
Vãn Ç¶ ngâm, Thái, Thiên cÜ, Dã Ç¶, MÏ an då phát, Thanh 
minh, NgÜu tân vãn phát, Quy ÇÒ, Giã biŒt... 

Th¿c chÃt thì nh»ng bài thÖ væn cûa Phan Thanh Giän 
vi‰t b¢ng ch» Hán änh hÜªng rÃt ít trong quÀn chúng vì Ça 
sÓ ngÜ©i ViŒt Nam không bi‰t Ç†c ch» Hán.

*

Næm 1838, Phan Thanh Giän thuyên chuy‹n lên Thái 
Nguyên trông coi viŒc khai mÕ båc, h† Phan làm bài thÖ 
"Thái Nguyên tÌnh thành täo phát":



Phiên âm:

           Thái Nguyên tÌnh thành tào phát

Thái Nguyên thành b¡c thÜ®ng

Giai thÎ Çåi sÖn lâm

Tùng hoàng u thä trª
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Nhai hác Ça Ç¶c dâm

Thø thåch Ça kÿ quái

Khí tÜ®ng hà âm sâm

Ân Ü§c tinh bái quá

Thäng dÜÖng quan cái lâm

TuÀn khê hoàn cºu chi‰t

ñæng tø m‡i thiên tÀm

 ñÒng vø xung hành måc

Phi hoa døc thÜ®ng trâm

H› vi sÖn khúc t‰

Th©i ki‰n Çåo måch thâm

Ti‹n dÌ sào cÜ tº

Y nhiên thái c° tâm

TÙc cÖ d» vÆt cÆn

Vô cánh ÇÒng tÜ®ng âm

Bình sinh h› du lÎch

Cao hoài khÜ§c t¿ câm.



Tåm dÎch:

       "Sáng s§m ra khÕi thành Thái Nguyên

"Thái Nguyên lên miŠn B¡c

RØng núi kh¡p Çó Çây

Um tùm mà rÆm råp

Hang hóc hÖi Ç¶c ÇÀy.

Cây Çá nhiŠu quái lå

Khí tÜ®ng âm thÀm thay

C© quåt thÃp thoáng hiŒn

MÛ áo phÃt phÖ bay.

Chín khúc quanh khe n†

Nghìn d¥m vÜ®t núi này

Khói tÕa che màn kiŒu

Hoa rÖi vÜ§ng trâm cài

Vui lúc qua sÜ©n núi

ThÃy nÜÖng lúa phây phây

Khen cho b†n ª t°

Lòng thái c° không thay

Yên l¥ng cùng tåo vÆt
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Không tranh cånh cùng bÀy

Sinh bình thích du lÎch

Cao thÜ®ng rõ b¢ng này".

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: 
Phan Thanh Giän. Træm næm nhìn låi. Trang 327-329)

Næm 1825 (ƒt DÆu), Minh Mång thÙ 6, Phan Thanh 
Giän thi HÜÖng tåi trÜ©ng thi  Gia ñÎnh,  ông Phan Ç‡ c» 
nhân. 

Næm 1826 (Bính TuÃt), ông Phan ra kinh Çô Hu‰ thi 
ñình.  Trong th©i gian Çi thi Phan Thanh Giän làm bài thÖ 
"Giä biŒt":
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Phiêm âm

Giä bi‰t

(Minh Mång løc niên ƒt DÆu lai kinh Ùng Bính TuÃt h¶)

1.- Ngã sanh b°n hàn tÓ,

Ngã tâm tÜ c° Çåo,

ThÆp täi s¿ mao chùy,

Sª chí phu ôn bäo.
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2.- ñ¶c h†c tÓi cô lÆu,

Sª Ç¡c diŒc l‡ mãng.

Khªi cäm v†ng thanh tº,

Væn ki‰n thÙ h»u b°.

3.- Ki‹u hãnh Çæng hiŠn thÜ,

ThÀn châu k› thiên lš.

Kh‹ thû biŒt nghiêm thân,

Ám ám tÀn huy lŒ.

4.- ñình huÃn cánh gia nghiêm,

Hi‰u tº tåi thØa chí.

Thº khÙ phúc hà ta,

H»u thÜ Çãn tÀn kš.

5.- Nhï ÇŒ tuy si ngai,

Tåi gia diŒc vô s¿.



Kim linh d» nhï câu,

Thû túc thÙ tÜÖng thÎ.

6.- Thân cô niên thÃt thÆp,

Lão bÎnh khªi b¢ng sàng.

Væn ngã lai cáo biŒt,

Vô ngôntÒi trung tràng.

7.- Trung bi‹u h»u nhÎ huynh,

Tø thû tÓi tÜÖng ái.

ñŒ khÙ måc phøc vÃn,

Cºu thúc ngã phÆn n¶i.

8.- Tân phø tài thÃt nhÆt,

ñåi ngã cø xan th¿c.

Kim ngã s¿ viÍn du,

TÌnh c»u nãi chi chÙc.

9.- NhÖn sanh h»u ly biŒt,
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Gia bÀn b¶i khä ta.

Khªi bÃt m¶ vinh Çåt,

Kÿ nhÜ hoan dÜ«ng hà.

10.- Du du xuÃt môn khÙ,

Lâm thâm då s¡c vi.

Gia cÆn bÃt khä ki‰n,

Th‰ lŒ triêm thÜ©ng y.

Trúc Khê Ngô Væn TriŒn dÎch

1.- Ta vÓn sinh nhà nghèo,

Lòng m‰n Üa c° Çåo.

ñèn sách công mÜ©i næm,

Không chÌ ª cÖm áo.

2.- Tú mú h†c m¶t mình,

Hi‹u bi‰t chÌ m‡ mãng.

Dám nghï gì xiêm Çai,



Nghe, thÃy mong ràng rång. 

3.- Không ng© thi låi Ç‡,

ThÀn-châu nghìn d¥m xa.

LŒ thÀm rÖi thánh thót,

Lúc bái biŒt cha già.

4.- Nghiêm huÃn l©i ban xuÓng:

"NÓi chí Çåo làm con.

Ra Çi ch§ buÒn tûi,

ThÜ tØ së gºi luôn.

5.- Em mày dÅu ngu ngÓc,

Nhà không công viŒc cÀn.

Cho nó Çi theo v§i,

Chân tay ho¥c Ç« ÇÀn".

6.- Cô già bäy mÜÖi tu°i,

ñau y‰u ch£ng lìa giÜ©ng.
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Nghe ta Ç‰n cáo biŒt,

L¥ng lë lòng ngùi thÜÖng.

7.- Anh h† có hai ngÜ©i,

Sum vÀy  vÅn yêu dÃu:

"Em Çi có các anh,

Sæn sóc chú cùng cÆu".

8.- V® m§i cÜ§i bäy ngày,

S§m chiŠu lo b‰p nÜ§c.

Nay ta lên ÇÜ©ng xa,

ViŒc nhà phäi gánh vác.

9.- ñ©i ngÜ©i có ly biŒt,

Nghèo khó låi càng buÒn.

Vinh hoa ai ch£ng muÓn,

KhÓn n‡i Çåo thÀn hôn!

10.- Thæm th£m bÜ§c ra cºa



RØng sâu Çêm tÓi m©.

Nhà gÀn trông ch£ng thÃy,

Ð§t áo lŒ nhÜ mÜa.

*

Trong vài trÜ©ng h®p Ç¥c bi‰t, Phan Thanh Giän cÛng 
sáng tác thÖ Nôm. 

Næm 1828 (MÆu Tš),  trên ÇÜ©ng Çi  nhÆm chÙc tÌnh 
Quäng Bình,  Phan Thanh Giän cäm xúc trÜ§c cänh thiên 
nhiên sông núi:

Muôn d¥m ÇÜ©ng xa m§i t§i kinh,

Bao nhiêu non nÜ§c bÃy nhiêu tình.

RØng không ngÜ©i v¡ng chim kêu rÓn,

Træng l¥n sao m© gió th°i rinh.  

(Phan Thanh Giän - Træm næm nhìn låi. NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän 
Th‰ Gi§i- Tåp chí XÜa và Nay, 2017; trang 25)
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Næm  MÆu  Tš,  Phan  Thanh  Giän  cÜ§i  bà  TrÀn  ThÎ 
Hoåch. V® chÒng Phan Thanh Giän sÓng chung m¶t th©i 
giang rÃt ng¡n, vì lòng hi‰u thäo v§i cha, ông Çã ÇÜa v® trª 
vŠ quê phøng dÜ«ng cha già. Lúc chia tay h† Phan sáng tác: 

TØ thuª vÜÖng xe mÓi chÌ hÒng,

Lòng này ghi tåc có non sông.

ñÜ©ng mây cÜ©i t§ ham dong ru°i,

TrÜ§ng liÍu thÜÖng ai chÎu lånh lùng.

Ân nÜ§c n® trai Çành n‡i bÆn,

Cha già nhà khó cÆy nhau cùng.

MÃy l©i d¥n bäo cÖn lâm biŒt,

R¢ng nh§ r¢ng quên lòng h«i lòng.

(Phan Thanh Giän - Træm næm nhìn låi. NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän 
Th‰ Gi§i- Tåp chí XÜa và Nay, 2017; trang 26)

Vào tháng 2 næm Quš H®i (1863), Phan Thanh Giän Çi 
sÙ sáng Pháp ÇiŠu Çình xin chu¶c låi  3 tÌnh miŠn ñông; 
trÜ§c khi xuÓng tàu, ông làm bài thÖ:

Chút nghïa vÜÖng mang phäi g¡ng Çi,



Tang bÒng Çành rõ chí nam nhi.

ThuyŠn ngô phÖi ph§i giæng hòn båc,

Khói Çá phæng phæng lÜ§t tích-ti.

La Hán giang tay ch© khách Ç‰n,

TÜ§ng quân ghé m¡t hËn ngày vŠ.

Phen này miÍn Ç¥ng hòa hai nÜ§c,

N‡i t§ xin ÇØng bÆn bÎu chi.

(Phan Thanh Giän - Træm næm nhìn låi. NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän 
Th‰ Gi§i- Tåp chí XÜa và Nay, 2017; trang 230)

Trên chuy‰n tàu vÜ®t bi‹n, tØ b‰n tàu Sài Gòn Ç‰n häi 
cäng Toulon, tinh thÀn Phan Thanh Giän rÃt phÃn khªi, låc 
quan, hy v†ng công viŒc ÇiŠu Çình së ÇÜ®c tÓt ÇËp. Khi Ç‰n 
Pháp, phái b¶ ÇÜ®c Çón ti‰p nÒng hÆu. Phan Thanh Giän 
làm bài thÖ:

Chín tÀng lÒng l¶ng gi»a tr©i thinh,

Phøng chÌ ra Çi bu°i sÙ trình.

Lo n‡i nÜ§c kia cÖn phi‰n bi‰n,

ThÜÖng bŠ dân n† cu¶c giao chinh.

Ngàn trùng bi‹n cä sang Tây ÇÎa,
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Muôn d¥m ÇÜ©ng xa th£ng ñ‰ kinh.

Mây nÜ§c sang qua cùng Pháp quÓc,

RÜ§c ÇÜa mØng r« cu¶c hòa minh. 

(Phan Thanh Giän - Træm næm nhìn låi. NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän 
Th‰ Gi§i- Tåp chí XÜa và Nay, 2017; trang 540)

Sau khi Çi sÙ sang Pháp trª vŠ, Phan Thanh Giän thÃy 
rõ Châu Âu væn minh ti‰n b¶, ông mong muÓn vua quan, 
cùng toàn dân thÙc tÌnh, nhÜng ch£ng ai chÎu nghe l©i ông. 
Bài thÖ nôm làm sau khi Çi Pháp tr© vŠ:

TØ ngày Çi sÙ t§i Tây kinh,

ThÃy viŒc Âu châu phäi giÆt mình.

Kêu tÌnh ÇÒng bang mau kÎp bÜ§c,

H‰t l©i næn nÌ ch£ng ai tin.   

(Phan Thanh Giän - Træm næm nhìn låi. NhiŠu tác giä. Nhà xuÃt bän 
Th‰ Gi§i- Tåp chí XÜa và Nay, 2017; trang 23)

Khi bi‰t công viŒc Çi sÙ sang Pháp hoàn toàn thÃt båi, 
Phan Thanh Giän låi làm bài thÖ "ViŒc nÜ§c không thành": 

Tr©i th©i, ÇÃt l®i, låi ngÜ©i hòa,



Há dÍ ngÜ©i coi phäi nói ra.

Læm trä Ön vua ÇŠn n® nÜ§c,

ñành cam gánh n¥ng ru°i ÇÜ©ng xa.

Lên ghŠnh xuÓng thác thÜÖng con trÈ,

VÜ®t bi‹n trèo non cäm phÆn già.

CÛng tÜªng m¶t l©i an bÓn cõi,

Nào hay ba tÌnh låi chÀu ba!

(Væn Hóa NguyŒt san, Loåi m§i sÓ 32, tháng 7 næm 1958, Sài Gòn).

TrÜ§c khi uÓng thuÓc t¿ tº, Phan Thanh Giàn làm bài 
"ThÖ di bút". Bài thÖ này trích trong Nam Phong, sÓ 110, 
tháng  10  næm 1926;  trang  399;  nhà  XuÃt  bän  Th‰  Gi§i, 
2017,  ghi  chép låi  trong quy‹n:  Phan Thanh Giàn.  Træm 
næm nhìn låi; trang 332:

Non nÜ§c tan tành hŒ bªi Çâu,

M¶t vùng mây båc chÓn ngao châu.

Ba triŠu công cán Çôi hàng s§,

Sáu tÌnh cÜÖng thÜ©ng m¶t gánh thâu.

�i B¡c ngày trông tin nhån v¡ng,
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Thành Nam Çêm quånh ti‰ng quyên sÀu.

Minh tinh chín ch» lòng son tåc,

Tr©i ÇÃt tØ Çây b¥t gió thu.

============
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Phan Thanh Giän (1796-1867)

(Hình chøp tåi Paris vào næm 1863, nhân dÎp PhanThan 
Giän Çi sÙ sang Pháp xin chu¶c låi 3 tÌnh miŠn ñông)
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IV

Ý ÇÒ cûa kÈ xâm læng 

** Aubaret

VŠ vÃn ÇŠ trao trä låi ÇÃt ba tÌnh mi‰n ñông cho TriŠu 
Çình Hu‰, Aubaret vi‰t:

Trong bu°i lÍ chuÄn phê HiŒp Ü§c 4-6-1862 ª kinh Çô  
Hu‰, TriŠu Çình T¿ ñÙc không dÃu di‰m š ÇÎnh cûa mình là  
xin bÒi thÜ©ng Ç‹ chu¶c låi 3 tÌnh. T¿ ñÙc rÃt ao Ü§c giäi  
pháp này, nhÜng làm nhÜ th‰ là nÜ§c Pháp thoái vÎ hoàn  
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toàn ª m¶t miŠn mà nh»ng l¿c lÜ®ng sÓng Ç¶ng cûa Châu  
Âu m‡i ngày m¶t xâm nhÆp. Làm nhÜ th‰ là làm mÃt m¥t  
chúng ta nhiŠu l¡m. Và có th‹ nói không quá r¢ng làm nhÜ  
th‰, các dân t¶c Ãy së coi chúng ta nhÜ m¶t dân t¶c thu¶c  
hång ba trên th‰ gi§i.

Còn viŒc thi‰t lÆp m¶t vùng r¶ng l§n, mà trung tÃm là  
Sài Gòn, chúng tôi nghï r¢ng së không có tÜÖng lai. Và Çây  
là lš do: Nam Kš là m¶t miŠn có m¶t nŠn hành chánh hay  
nhÃt và có hŒ thÓng nhÃt ª Á ñông. ñó là ÇiŠu không ai  
chÓi  cãi.  LŒnh  trên  ÇÜ®c  thi  hành,  có  th‹  nói,  là  không  
cÜ«ng bách và ÇÜ®c nghe theo cä trong nh»ng chi ti‰t rÃt  
nhÕ. VÆy, th¿c là m¶t s¿ lÀm lÅn l§n n‰u nghï r¢ng chính  
phû  Hu‰,  nhÜ©ng  cho  ta  m¶t  ÇÎa  Çi‹m  thÜÖng  måi,  rÒi  
không tìm cách gây khó khæn và tÓn kém cho ta, Ç‰n n‡i trª  
thành vô døng.

Ch¡c là h† Çã có kinh nghiŒm vŠ l¿c lÜ®ng cûa ta, h†  
së tránh khiêu khích chúng ta m¶t lÀn n»a, nhÜng m¶t ÇÎa  
Çi‹m thÜÖng måi møc Çích chính là vì quyŠn l®i buôn bán,  
mà cÃm không cho hàng hóa thông thÜÖng, thì së làm nó tê  
liŒt.  Và ch¡c  ch¡n là  h† së  không thi‰u  lš  do Çúng hay  
không Çúng Ç‹ làm nhÜ th‰. VŠ ÇiŠu Çó, Nam Kÿ không  
giÓng Trung QuÓc và không th‹ lÃy ThÜ®ng Häi làm thí dø.  
Trung QuÓc là m¶t Ç‰ quÓc r¶ng l§n, chia rë Ç‰n n‡i các  
chính phû không th‹ can ngæn tinh thÀn buôn bán là tinh  



thÀn riêng cûa ngÜ©i Trung QuÓc. Ÿ Nam Kÿ thì khác. Dân  
chúng làm nghŠ nông, hÖn n», lŒnh cûa trung ÜÖng là kinh  
Çô ÇÜ®c truyŠn xuÓng tÆn biên thùy xa xôi. Và không trÜ§c  
thì sau chúng ta së ª vào m¶t cänh tÜÖng t¿ nhÜ ª NhÆt Bän.

Nói tóm låi, chúng ta không th‹ rút khÕi các tÌnh mà  
chúng ta Çã chi‰m ÇÜ®c ª Nam Kÿ mà không thÜÖng t°n Ç
‰n th‹ diŒn. Gi§i hån s¿ có m¥t cûa chúng ta ª m¶t ÇÎa Çi‹m  
thÜÖng måi là tåo thêm cho chúng ta m¶t s¿ tiêu tÓn vô ích  
và không khác gì triŒt thoái. 

(ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Sº ñÎa, do m¶t nhóm giáo sÜ, 
sinh viên ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng. Trang 9-10).

** Chasseloup Laubat

Chasseloup Laubat vi‰t thÜ cho De La Grandière:

Có ngÜ©i muÓn chÌ gi» môt ÇÎa Çi‹m thÜÖng måi tåi  
Sài  Gòn thôi.  NÖi  Çó chúng ta  së  dÒn l¿c  lÜ®ng låi  cho  
månh và ngÜ©i ta së Ç‰n buôn bán. H† nghï r¢ng ngÜ©i ViŒt  
Nam së không thù gì chúng ta và ít nhÃt h† së Ç‹ cho chúng  
ta yên, nhÃt là khi h† thÃy l¿c lÜ®ng månh cûa chúng ta. Có  
ngÜ©i låi muÓn chi‰m Çóng m¶t vài cæn cÙ nhÜ Sài Gòn, Bà  
RÎa, Biên Hòa, MÏ Tho Ç‹ làm chû ÇÜ®c cä miŠn và Ç‹ bäo  
Çäm cho viŒc buôn bán trên sông Cºu Long và trong tÃt cä  
các tÌnh. H† còn nghï r¢ng có th‹ thành lÆp m¶t ch‰ Ç¶ bäo  
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h¶, Ç‹ cho triŠu Çình Hu‰ cai trÎ lÃy ngÜ©i ViŒt Nam, và  
chúng ta chÌ cÀn thu thu‰ h¢ng næm. Sau h‰t có m¶t s¿ chi
‰m Çóng ÇÀy Çû, m¶t s¿ thÓng trÎ tr¿c ti‰p, ÇiŠu mà chúng 
ta Çang muÓn th‹ hiŒn trong lúc này. ñiŠu Çó chúng ta Çã có  
th‹ th‹-hiŒn dÍ dàng n‰u chúng ta bi‰t cai trÎ và bi‰t gi» trÆt  
t¿ tØ ban ÇÀu, nhÃt là n‰u không trä låi thành Vïnh Long và  
chi‰m luôn Châu ñÓc và Hà Tiên, ngay lúc mà ngÜ©i ta  
cÛng không muÓn chi‰m ba tÌnh kia.

Ông cÛng thØa hi‹u r¢ng lúc này có phái b¶ ViŒt Nam  
t§i, rÃt nhiŠu giä thuyŒt ÇÜ®c Ç¥t ra và ngÜ©i ta së bàn cãi  
xem giäi pháp nào là tÓt nhÃt. NhÜng ÇiŠu Çó không nên  
làm cän trª chúng ta ti‰n bÜ§c t§i m¶t s¿ t° chÙc chu Çáo.

Theo tôi thì rÃt khó, n‰u không phäi là không có th‹,  
chÌ có m¶t ÇÎa Çi‹m thÜÖng måi Sài Gòn không ª gÀn bi‹n  
nhÜ Singapour ª ngay trên con ÇÜ©ng qua låi. CÀn phäi có  
m¶t l¿c lÜ®ng hùng hÆu Ç‹ bäo vŒ Sài Gòn và bäo vŒ lÓi vào  
Sài  Gòn. N‰u chính phû Hu‰ muÓn, h† có th‹ ngæn cän  
ngÜ©i ta Ç‰n v§i chúng ta và s¿ buôn bán së không có ÇÜ®c.

Còn vŠ viŒc chÌ chi‰m Çóng m¶t vài cæn cÙ, rÒi Ç‹ cho  
chính phû ViŒt Nam cai trÎ lÃy ngÜ©i ViŒt Nam; chúng ta chÌ  
thi‰t lÆp m¶t nŠn bào h¶, giäi pháp này Çòi hÕi nh»ng l¿c  
lÜ®ng cÛng månh b¢ng nh»ng l¿c lÜ®ng chúng ta hiŒn có và  



chúng ta së chÌ là nh»ng ngÜ©i ngoåi quÓc ÇÓi v§i m¶t dân  
t¶c dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa m¶t chính phû khác và bÎ  
chèn ép gi»a Çôi bên. Do Çó, tôi xin ông nói tÃt cä š ki‰n  
cûa ông vŠ tÃt cä nh»ng ÇiŠu ông nghï, vŠ tÃt cä nh»ng ÇiŠu  
ông thÃy ÇÓi v§i nh»ng giäi pháp cûa m¶t sÓ ngÜ©i Çang  
bàn tán. Trong bu°i ban ÇÀu cûa m¶t thu¶c ÇÎa, lë dï nhiên  
là ngÜ©i ta bàn båc nhiŠu ª QuÓc h¶i, ª N¶i các và vÃn ÇŠ  
ÇÜ®c Ç¥t Çi Ç¥t låi nhiŠu lÀn. Tôi muÓn m¶t ngÜ©i ôn hòa,  
khôn ngoan nhÜ ông giúp tôi soi sáng chính phû b¢ng cách  
soi sáng chính mình tôi.

(ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Sº ñÎa, do m¶t nhóm giáo sÜ, 
sinh viên ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng. Trang 11-12).

** Napoléon III

Ý ki‰n khôn ngoan cûa Napoléon III:

Ÿ Nam Kÿ, chúng ta Çã chi‰m ÇÜ®c m¶t vÎ trí không  
nh»ng không b¡t chúng ta phäi gánh lÃy gánh n¥ng hành  
chánh ÇÎa phÜÖng, mà còn cho chúng ta ÇÜ®c phép khai thác  
nh»ng nguÒn l®i bao la ª Çó và khai hóa cho h† nh© thÜÖng  
måi. 

(Xem Moniteur Universel, 5-11-63)

(ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Sº ñÎa, do m¶t nhóm giáo sÜ, 
sinh viên ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng. Trang 21)
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*

V§i nh»ng tên th¿c dân Pháp có thái Ç¶ cûa kÈ cÜ§p 
nhÜ th‰, thì Phan Thanh Giän kš hay không kÿ HiŒp Ü§c; 
Phan Thanh Giän có ÇÀu hàng hay không ÇÀu hàng, chúng 
vÅn th£ng tay xâm chi‰m nÜ§c ta.    

=== o O o ===





59

V

Pháp xâm chi‰m ViŒt Nam

MuÓn  khen  hay  phê  phán  Phan  Thanh  Giän,  thi‰t 
tÜªng, chúng ta cÀn bi‰t lÎch sº ViŒt Nam trong giai Çoån 
quân Ç¶i viÍn chinh Pháp xâm læng ViŒt Nam. 

Næm 1804, Hoàng Ç‰ Napoléon III nói:

"Ta có  š  ÇÎnh lÆp  låi  H¶i  truyŠn giáo nÜ§c ngoài;  
nh»ng giáo sï Ãy rÃt có ích cho ta ª châu Á, châu Phi và  



châu MÏ. Ta së c» h† Çi ÇiŠu tra tình hình các xÙ. TÃm áo  
Çåo cûa h† dùng Ç‹ che chª h† và Ç‹ Än dÃu các mÜu ÇÒ  
chính trÎ  và thÜÖng måi. Phí t°n cho h† ít thôi, h† së ÇÜ®c  
nh»ng ngÜ©i dã man kính tr†ng và vì h† không có vÈ gì  
chính thÙc nên không gây ra các ÇiŠu phiŠn phÙc cho Chính  
phû. Tính mÅn cán tôn giáo së làm cho h† thi hành tÓt m†i  
công viŒc và coi thÜ©ng nguy hi‹m, vÜ®t trên m†i viên chÙc  
dân s¿ thông thÜ©ng".

(J.Canale, Afrique Noire, Ed. Sociales, Paris 1958, P.120) 

(Th‰ k› XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 81. Tåp chí XÜa và Nay, Nxb 
Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)

L©i nói cûa Hoàng Ç‰ Napoléon III là chi‰n lÜ®c s¡c 
bén, thông minh, khôn khéo, Çã giúp cho Pháp chi‰m ÇÜ®c 
nhiŠu ÇÃt Çai trên kh¡p th‰ gi§i và trª thành ñ‰ quÓc n°i ti
‰ng lúc bÃy gi©.  

D¿a vào lš do bäo vŒ các nhà truyŠn giáo, Pháp Çem 
quân xâm chi‰m ViŒt Nam. 

A- Pháp Çánh chi‰m Nam Kÿ 

Tháng 8 næm 1856 (Bính Thìn), chính phû Pháp sai 
ông Leheur de Ville-Sur-Arc Çem chi‰n thuyŠn Catinat b¡n 
phá các ÇÒn lÛy ª ñà N¤ng.
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BÓn tháng sau, chi‰n thuyŠn cûa sÙ thÀn Pháp, ông 
Montigny ti‰n vào Çóng ª cºa Hàn (cºa sông ñà N¤ng).

Tháng 7 næm 1858, ñô ÇÓc Rigault de Genouilly Çem 
14 chi‰n thuyŠn chª hÖn 3.000 quân cûa hai nÜ§c Pháp và I-
pha-nho vào ñà N¤ng hå thành An Häi và thành Tôn Häi.

TÜ§ng Rigault  de Genouilly  d¿ ÇÎnh chi‰m lÃy ñà 
N¤ng,  rÒi  ti‰n  Çánh  kinh  Çô  Hu‰.  NhÜng  quân  lính  cûa 
NguyÍn Tri PhÜÖng cÓ thû, khó bŠ chi‰m ÇÜ®c thành. 

TrÜ§c khi  Çánh chi‰m ñà N¤ng,  các  giáo  sï  Thiên 
chúa giáo La Mã nói r¢ng hÍ quân Pháp sang Çánh nÜ§c 
Nam thì giáo dân nÜ§c Nam n°i lên Çánh giúp quân Pháp. 
NhÜng TÜ§ng Genouilly không thÃy giáo dân giúp Ç« gì, và 
quân Pháp không ti‰n lên ÇÜ®c. TÜ§ng Genouilly trách giám 
møc Pellerin Çánh lØa mình; giám møc Pellerin tÙc giÆn bÕ 
ñà N¤ng trª vŠ Mã Lai.

TÜ§ng Rigault de Genouilly liŒu bŠ chÜa Çánh chi‰m 
thû Çô Hu‰ ÇÜ®c, nên thay Ç°i k‰ hoåch, trª vào Nam Çánh 
chi‰m tÌnh Gia ñÎnh.  

Quân Pháp lúc ÇÀu ÇÎnh Çánh lÃy B¡c Kÿ vì cho r¢ng 
ª B¡c Kÿ có hÖn 40 vån ngÜ©i theo Çåo Thiên Chúa La Mã 
(Công giáo) và có Çäng phò nhà Lê có th‹ giúp Pháp Çánh 
chi‰m B¡c  Kÿ.  NhÜng  theo  TÜ§ng  Rigault  de  Genouilly 



nhÆn ÇÎnh thì  Çánh chi‰m Nam Kÿ dÍ dàng hÖn. Vä låi, 
Nam Kÿ giàu có, nhiŠu thóc gåo hÖn B¡c Kÿ.

Tháng  giêng  næm  K›  Mùi  (1859),  Trung  tÜ§ng 
Genouilly giao quyŠn cho ñåi tá Toyon ª låi gi» các ÇÒn Çã 
chi‰m ÇÜ®c ª ñà N¤ng, rÒi Çem quân lính và chi‰n thuyŠn 
vào Nam Kÿ. 

Quân Pháp vào cºa CÀn Gi© b¡n phá các ÇÒn lÛy hai 
bên b© sông ñÒng Nai, rÒi ti‰n vŠ Çánh chi‰m thành Gia 
ñÎnh. Trung tÜ§ng Genouilly sai Thi‰u tá Jauréguiberry ª 
låi chÓng gi» thành Gia ñÎnh, rÒi t¿ mình Çem quân trª låi 
ñà N¤ng, Çánh chi‰m ÇÒn Phúc Ninh.

Chính phû Pháp sai Thi‰u tÜ§ng häi quân Page sang 
ViŒt Nam thay TÜ§ng Rigault de Genouilly.

Tháng 3 næm 1860 (Canh Thân) quân Pháp ÇÓt doanh 
tråi ª Trà SÖn, rÒi xuÓng tàu trª vŠ Gia ñÎnh. 

Tháng 9 næm Canh Thân (1860), nhà Thanh kš Hòa 
Ü§c v§i nÜ§c Pháp và nÜ§c Anh. Chính phû Pháp sai ñô ÇÓc 
Charner Çem binh thuyŠn tØ Trung Hoa hÜ§ng vŠ nam, quy
‰t tâm Çánh chi‰m Nam Kÿ.



63

Næm 1861 (Tân DÆu), Trung TÜ§ng Charner Çem 70 
tàu chi‰n và 3.500 quân Ç‰n Gia ñÎnh. Hai mÜÖi ngày sau, 
TÜ§ng Charner Çánh lÃy ÇÒn Kÿ Hòa.

Phá ÇÜ®c ÇÒn Kÿ Hòa, TÜ§ng Charner ti‰n chi‰m Thû 
DÀu M¶t và Tây Ninh, rÒi quay vŠ Çánh chi‰m tÌnh ñÎnh 
TÜ©ng.

CuÓi tháng 2 næm Tân DÆu (1861), TÜ§ng Charner sai 
Trung tá Bourdais Çem tàu Çi ÇÜ©ng sông, và Thi‰u tÜ§ng 
Page Çi ÇÜ©ng bi‹n, hai m¥t ti‰n chi‰m thành MÏ Tho.

Lúc bÃy gi© có tri huyŒn Toåi, phó quän cÖ TrÜÖng 
ñÎnh, Thiên H¶ DÜÖng chiêu dø các nghïa sï n°i lên Çánh 
phá quân Pháp.

Tháng 10 næm Tân DÆu (1861), Thi‰u tÜ§ng häi quân 
Bonard tØ Pháp sang thay Trung tÜ§ng häi quân Charner.

Tháng  11  næm 1861,  quân  Pháp  chi‰m thành Biên 
Hòa, rÒi chi‰m ÇÒn Bà RÎa. 

Qua tháng 3 næm 1862, Thi‰u tÜ§ng Bonard Çem 11 
tàu chi‰n và hÖn 1.000 quân Çánh chi‰m tÌnh Vïnh Long. 



Ngày 5 tháng 6 næm 1862, Thi‰u tÜ§ng Bonard và sÙ 
thÀn Phan Thanh Giän kš hòa Ü§c. T© hòa Ü§c có 12 khoän, 
nhÜng có 2 khoän quan tr†ng nhÃt là:

1) NÜ§c Nam phäi Ç‹ cho giáo sï ngÜ©i Pháp và ngÜ©i 
I-pha-nho (Tây Ban Nha) ÇÜ®c t¿ do giäng Çåo Thiên Chúa, 
và Ç‹ dân gian t¿ do theo Çåo Thiên Chúa.

2) NÜ§c Nam phäi nhÜ©ng cho nÜ§c Pháp 3 tÌnh miŠn 
ñông Nam Kÿ, và phäi Ç‹ cho chi‰n thuyŠn cûa Pháp ÇÜ®c 
ra vào t¿ do trên sông Mékong.

 

Næm 1863,  Thi‰u tÜ§ng häi  quân De La Grandière 
sang thay Thi‰u tÜ§ng Bonard.

Vua D¿c Tông sai Phan Thanh Giàn sung chÙc toàn 
quyŠn thÜÖng nghÎ v§i sÙ thÀn Pháp là Trung tá häi quân 
Aubaret, xin chu¶c låi 3 tÌnh MiŠn ñông. NhÜng ª Pháp, 
cuÓi næm Giáp Tš (1864), quan ThÜ®ng thÜ Häi quân là hÀu 
tÜ§c De Chasseloup Laubat dâng s§ tâu v§i Hoàng ñ‰ nÜ§c 
Pháp nhÃt ÇÎnh không cho ViŒt Nam chu¶c låi ba tÌnh miŠn 
ñông. 

Tháng 6 næm ñinh Mão (1867), Thi‰u tÜ§ng De La 
Grandière Çem 1.000 quân,  tØ  MÏ Tho Çánh chi‰m Vïnh 
Long, An Giang và Hà Tiên. Quân Pháp chi‰m 3 tÌnh miŠn 
Tây rÃt dÍ dàng trong vòng 5 ngày, không tÓn m¶t viên Çån! 
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Ngày 19-6-1867, tØ ngoài bi‹n Çoàn tàu chi‰n Pháp ti
‰n vào tÌnh Vïnh Long. 

Ngày 20-6-1867, tÌnh Vïnh Long bÎ mÃt.

Ngäy 21-6-1867, tÌnh An Giang bÎ xâm chi‰m.

Ngày 23-6-1867, tÌnh Hà Tiên ThÃt thû.

TØ Çó Nam Kÿ trª thành thu¶c ÇÎa cûa Pháp.

*

  

ñ‹ thông hi‹u vì sao 3 tÌnh miŠn Tây Nam B¶ rÖi vào 
tay quân viÍn chinh Pháp m¶t cách quá dÍ dàng nhÜ th‰. 
Chúng tôi xin trích bÓn bÙc thÜ lÎch sº quan tr†ng sau Çây.

1) Phan Thanh Giän ra lŒnh trao thành cho Pháp

Phan Thanh Giän gªi m¶t công væn cho các quan hai 
tÌnh An Giang, Hà Tiên ra lŒnh trao thành cho quân Pháp:

H«i các quan và dân chúng,

SÓ phÆn Çã ÇÎnh r¢ng: ngÜ©i nào thuÆn theo lòng Tr©i 
thì còn, ngÜ©i nào nghÎch lòng  TrÖi thì mÃt.  Làm theo š  
muÓn cûa Tr©i, là thuÆn thiên lš... NgÜ©i ta là m¶t con vÆt  
có trí sáng suÓt d¿ng lên do Tr©i ÇÎnh. M‡i loài thú sÓng tùy  



theo s¿ t¿ nhiên cûa nó, nhÜ nÜ§c chäy tØ ÇÃt cao xuÓng ÇÃt  
thÃp, nhÜ lºa cháy trên ÇÃt khô ráo... Tr©i Çã cho con ngÜ©i  
có lš trí, con ngÜ©i phäi sÓng tùy theo lš trí Ãy.

QuÓc gia  cûa Hoàng Ç‰ ta  có tØ th©i  xÜa.  S¿ trung  
thành v§i  tiên vÜÖng là  tr†n vËn và luôn luôn hæng hái.  
Chúng ta không th‹ nào quên Ön cûa Hoàng Ç‰ và cûa tiên  
vÜÖng ta. Chúng ta y‰u §t không chÓng n°i ngÜ©i Phú Lang  
Sa, tÜ§ng soái và lính tráng ÇŠu bÎ Çánh båi. 

M‡i lÀn chi‰n ÇÃu là m‡i lÀn thêm Çau kh° cho ta.  
NgÜ©i Phú Lang Sa có nhiŠu thuyŠn l§n, chª ÇÀy quân và  
võ trang b¢ng Çåi bác. Không ngÜ©i nào có th‹ chÓng låi.  
NgÜ©i Phú Lang Sa muÓn Ç‰n Çâu cÛng Ç¥ng, nh»ng ÇÒn  
lÛy ch¡c ch¡n cÛng phäi b‹.

B°n chÙc van vái Tr©i, bän chÙc nghe theo lë phäi và  
t¿ nhû: "Mình còn ngÓc khi Çánh ngÜ©i Phú Lang Sa" b¢ng  
võ khí, cÛng nhÜ con nai muÓn b¡c con c†p. Mình låi kéo  
vŠ phe mình m¶t cách vô ít nh»ng tai h†a l§n, Ç‹ tai h†a Ãy  
Çè lên ÇÀu dân mà Tr©i Çã giao cho mình chæn.

VÆy bän chÙc vi‰t công thÜ cho các quan væn cÛng nhÜ  
các tÜ§ng võ hãy bÈ gãy giáo gÜÖm và giao thành trì khÕi  
chÓng låi.
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NhÜng, b°n chÙc tùy theo thiên š mà tránh Ç« giùm  
dân tai h†a r§t lên ÇÀu dân, b°n chÙc trª thành phän thÀn  
ÇÓi v§i Hoàng Ç‰ cûa ta, vì b°n chÙc trao ba tÌnh cûa Hoàng  
Ç‰ cho Phú Lang Sa mà không chÓng c¿. B°n chÙc Çáng t¶i  
ch‰t.

H«i các quan và lê dân, các ngÜ©i có th‹ sÓng dÜ§i  
s¿ ÇiŠu khi‹n cûa ngÜ©i Phú Lang Sa, nh»ng ngÜ©i này chÌ  
Çáng s® trong lúc chi‰n tranh mà thôi, nhÜng lá c© ba s¡c  
không th‹ phÃt  ph§i bay trên m¶t thành mà nÖi Ãy Phan  
Thanh Giän còn sÓng. 

(TABOULET, La geste française en Indochine.    Tome II,    Paris, 1956,    page   
518-519)     

(Khäo sát vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên 
ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng sÓ 7 và 8; tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 næm 
1967; trang 61-62)

Chính bÙc thÜ này Çã giúp cho quân viÍn chính Pháp 
chi‰m hai tÌnh An Giang và Hà Tiên dÍ dàng, nhanh chóng, 
không tÓn m¶t gi†t máu. 

Trong bÙc thÜ này, h† Phan Çã thú t¶i: "B°n chÙc trao  
ba tÌnh cûa Hoàng Ç‰ cho Phú Lang Sa mà không chÓng c¿.  
B°n chÙc Çáng t¶i ch‰t".



Tuy vÆy, vÅn có nhiŠu ngÜ©i thÜÖng cäm và ca ng®i 
câu cuÓi cùng trong bÙc công væn mà ông Phan gªi cho các 
t°ng Ç¶c An Giang và Hà Tiên: "lá c© ba s¡c không th‹ phÃt  
ph§i bay trên m¶t thành mà nÖi Ãy Phan Thanh Giän còn  
sÓng". 

Trong khoäng th©i gian tØ ngày 23-6-1867 Ç‰n ngày 4-
8-1867;  tÙc  là  tØ  ngày  Hà  Tiên  thÃt  thû  Ç‰n  ngày  Phan 
Thanh Giän t¿ tº; ông Phan vÅn còn sÓng và "lá c© ba s¡c" 
cûa Pháp hoàn toàn ÇÜ®c t¿ do "phÃt ph§i bay" trên tÃt cä 
các thành lÛy Nam Kÿ. 

*

2) Phan Thanh Giän gªi công thÜ cho De La Grandière 

Sau vài ngày gªi công thÜ cho các quan hai tÌnh An 
Giang , Hà Tiên; Phan Thanh Giän gªi m¶t công væn cho 
tÜ§ng De La Grandière:

Kính gªi Häi quân ThÜ®ng tÜ§ng ñåi nhân, TÜ lŒnh  
Nam Kÿ "thu¶c Phú Lang Sa".

 TÃt cä dân t¶c ª theo b© ñåi dÜÖng minh mông ÇŠu  
thân ái nhau và nên cäm tå Tr©i Çã ban nhÜ vÆy. CÛng nh© 
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Tr©i mà ngÜ©i ta sÓng hòa bình v§i nhau, cÛng nh© Tr©i cho 
ngÜ©i ta hÜªng dÜÖng Ç¥ng lâu hay ng¡n.

VŠ phÀn Häi quân Trung tÜ§ng Bonard, viên sï quan ti
‰ng tæm hÖn tÃt cä các vÎ danh tÜ§ng cûa Âu Châu.

Khi  thuÆt  låi  võ  công  cûa  nh»ng  ngÜ©i  Âu  Châu,  
nh»ng th‰ hŒ tÜÖng lai k‹ låi, tåi sao Häi quân Trung tÜ§ng  
Bonard trª vŠ châu thành Ba-lê; ÇÀy kinh nghiŒm, sau khi  
d†c ngang nh»ng bi‹n miŠn Nam, bi‹n Trung Huê và các  
sông xÙ này, cÛng nhÜ xa T° quÓc ông, ông Çã Çi vi‰ng qua  
các núi, các sông, chi‰n th¡ng bão tÓ. SÓ phÆn ông l§n lao  
hÖn sÓ phÆn cûa phàm nhÖn nào h‰t, nh»ng ÇÙc tính vinh  
quang  ÇŠu  là  ti‰ng  riêng  có  cûa  ông,  nh»ng  ÇÃng  khác  
thÜ©ng Çã qua rÒi và së t§i cûa m¥t ÇÃt ÇŠu phäi nghiêng  
mình.

VŠ phÀn tôi, tôi nói r¢ng, m¥c dÀu chÙc vÎ n¥ng nŠ sÙ  
mång  khó  khæn  và  danh  ti‰ng  y‰u  §t  cûa  tôi,  häi  quân  
Bonard kính tr†ng tôi b¢ng  tình tri k›! Tåi sao Ç©i ngÜ©i  
chÜa ÇÀy Çû và trÜ§c khi chÜa thÕa mãng sª v†ng thì ngÜ©i  
låi lìa trÀn tøc! Chúng tôi Çã ª trong s¿ thân tình v§i nhau  
và chúng tôi së si‰t tay nhau. HÒi Ãy, ñåi Phú Lang Sa Çã  
lÜ«ng l¿ vŠ vÃn ÇŠ Ãy, xÙ Nam Kÿ làm th¿c-dân-ÇÎa. Khi  
m¶t lÀn ÇÓi thoåi gi»a ngÜ©i và tôi, Ç‹ ÇÎnh ngày cho cu¶c  



thÜÖng nghÎ và vÃn ÇŠ m¶t khi Çã giäi quy‰t xong, nh»ng tÜ  
tÜªng và nh»ng nguyŒn v†ng cûa chúng tôi hóa thành m¶t.

Bây gi© Çây ÇiŠu Ç¡ng cay và s¿ Çau kh° th‰ ch‡ cho  
nh»ng tình cäm trên. Trong næm næm sau này (1863-1867),  
nh»ng Çêm n¢m mÖ,  tôi thÃy ngÜ©i Ãy Ç‰n gÃn tôi. 

Than ôi, m§i tháng gÀn Çây, tôi có Ç¥ng hung tín bên  
tr©i Âu qua, cho hay r¢ng cách Çây hai tháng Trung tÜ§ng  
Bonard tìm Tiên cänh bªi m¶t bŒnh tim. ChÌ  có s¿ vinh  
quang còn sÓng låi trên Ç©i mà thôi.

NhÜ nhau, chúng tôi Ç¥ng ûy thác sÙ mång nguy hi‹m  
là thÜÖng thäo hòa bình, x‰p Ç¥t công viŒc cûa hai xÙ chúng  
tôi và Çêm låi s¿ giäi hòa cho Çôi dân t¶c, vÆy chúng tôi  
không ÇÜ®c g¥p låi sao, trÜ§c khi làm mÒi cho tº thÀn! Gi©  
Çây,  ÇÎnh sÓ bÈ gãy Ç©i  ngang tàng cûa Häi quân Trung  
tÜ§ng Bonard, vÆy tôi là ngÜ©i già y‰u §t, tôi còn hy v†ng gì  
sÓng?  Vâng,  Çây  rÒi  tº  thÀn  së  cho  tôi  hiŒp  m¥t  trong  
s¿ vïnh cºu v§i ngÜ©i n°i ti‰ng Ãy. NÖi Çó, hai tôi së sung  
sÜ§ng vô biên gi§i và tình huynh ÇŒ không th‹ tang rã Ç¥ng.

NhÜng v§i kinh nghiŒm (?) này không th‹ cän ngæn n°i  
s¿  Çau  xót  cûa  tôi  ÇÓi  v§i  gia  quy‰n  cûa  Trung  tÜ§ng  
Bonard. Tôi chúc cho gia quy‰n Ãy và nh»ng ngÜ©i quen bi



71

‰t cûa häi quân trung tÜ§ng tÃt cä muôn ÇiŠu thånh vÜ®ng  
(thÎnh vÜ®ng). Vì bi‹n tr©i bát ngát, và vì tÜ tÜªng không  
th‹ truyŠn qua không gian,  tôi  hy v†ng r¢ng ngÜ©i ta së  
chuy‹n ÇŒ nh»ng tình cäm mà tôi phát nguyŒn ra cho nh»ng  
ÇÒng  nghiŒp  cûa  häi  quân trung  tÜ§ng,  cho  bà  häi  quân  
trung tÜ§ng, bà con thân thích nói chung và cho tÃt cä bÀu  
bån cûa ngÜ©i.

 (Vial, Tome II, page 147)

(Khäo sát vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên 
ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng sÓ 7 và 8; tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 næm 
1967; trang 62-64)

*

3) Ansart báo cao cho tÜ§ng   De   La Grandière   

Thi‰u  tá  Häi  quân  August  Ansart  gªi  bÙc  thÜ  cho 
ThÜ®ng tÜ§ng De La Grandière báo cáo vŠ cu¶c Çàm thoåi 
gi»a ông ta v§i Phan Thanh Giän. 

              MÏ Tho, ngày 18 tháng 11 næm 1866.

Kính thÜa ThÜ®ng tÜ§ng, 



Tôi trân tr†ng trình låi ThÜ®ng tÜ§ng cu¶c Çàm thoåi  
cûa tôi v§i Phan Thanh Giän, ngày 16 tháng này, khi ông ta  
dØng låi ª MÏ Tho, trên ÇÜ©ng tØ Sài Gòn vŠ Vïnh Long.  

                                            

Vào khoäng 4 gi© chiŠu, tôi dÅn Phan Thanh Giän vào  
trong cái Çình trong vÜ©n; ª Çây, sau khi Çã cho tÃt cä Çoàn  
tùy  tùng  cûa  ông  lui  ra,  chính  ông  Çã  mª  ÇÀu  câu  
chuyŒn qua trung gian cûa cha Marc, và Çã hÕi tôi câu này:  
"Khi nào các ông së chi‰m ba tÌnh ÇÃy?" Tôi trä l©i ông r
¢ng tôi hoàn toàn không bi‰t gì vŠ ÇiŠu này, nhÜng trÜ§c khi  
Çi sâu vào câu chuyŒn, tôi phäi nh¡c låi v§i ông là tôi không  
có m¶t tÜ cách chính thÙc nào Ç‹ bàn vŠ các vÃn ÇŠ tÜÖng  
t¿, và n‰u tôi nhÆn Çàm thoåi vŠ vÃn ÇŠ Ãy, ông chÌ ÇÜ®c coi  
nh»ng l©i nói cûa tôi nhÜ là phát bi‹u nh»ng š khi‰n riêng  
tÜ, không th‹ dÜ§i bÃt cÙ m¶t hình thÙc nào ràng bu¶c chính  
phû Pháp ÇÜ®c. 

Ông trä l©i tôi r¢ng muÓn nói chuyŒn v§i tôi nhÜ là  
m¶t ngÜ©i bån, và ti‰p tøc cu¶c Çàm thoåi, hÕi tôi tåi sao  
chúng ta låi muÓn chi‰m ba tÌnh: "Các tÌnh này không phø  
thu¶c các ông sao, ông nói, và các quan låi không cÓ g¡ng  
thÕa mãn tÃt cä m†i yêu sách cûa quan ThÓng ÇÓc sao? TÃt  
cä các sän phÄm cûa các tÌnh Ãy không qua tay các ông sao?  
Các ông không ki‹m tra lÓi ra vào các tÌnh Ãy sao? Các ông  
h£n không áp døng ª Çây m¶t quyŠn hành thÆt ra gÀn nhÜ  
tÓi cao, mà phái quá khích trách cÙ chúng tôi ª triŠu Çình,  
g†i chúng tôi là nô lŒ cûa ngÜ©i Pháp ?" Tôi trä l©i ông r¢ng  
n‰u chính phû Pháp muÓn chi‰m h»u ba tÌnh, ÇÃy không  
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phäi chÌ Ç‹ mª r¶ng thêm lãnh th°, nhÜng vì m¶t nhu cÀu  
chính trÎ mà ch¡c ông còn hi‹u rõ hÖn tôi n»a.

Ông m§i Çáp låi r¢ng: "Chinh phû Pháp së viŒn m¶t lë  
nào Ç‹ trang sÙc cho s¿ låm døng th‰ l¿c Ãy, vì chúng tôi së  
không ngæn cän s¿  xâm lÜ®c  b¢ng m¶t  s¿  kháng c¿ mà 
chúng tôi hi‹u là vô ích? Chúng tôi Çã vi  b¶i hòa Ü§c kš  
trÜ§c Çây chæng? TÃt cä m†i ÇiŠu khoän cûa hòa Ü§c Ãy Çã  
không ÇÜ®c chúng tôi  thi  hành m¶t  cách trung th¿c  hay  
sao?" Tôi trä l©i ông là ông Çã quên cu¶c n°i loån næm 1863  
mà triŠu Çình Hu‰ Çã xúi døc Çúng vào lúc còn nghÎ hòa v§i  
ThÜ®ng  tÜ§ng  Bonard.  Tôi  nh¡c  låi  v§i  ông  tÃt  cä  các  
s¿ phiŒn Ç¶ng trong các tÌnh cûa chúng tôi, do nh»ng mÆt sÙ  
ch¡c ch¡n Çã ÇÜ®c lŒnh, vì n‰u không, h† Çã không th‹ nào  
tìm ÇÜ®c nÖi dân chúng ti‰ng vang mà h† Çã g¥p ÇÜ®c. Tôi  
nh¡c låi cho ông nh»ng s¿ toan tính cûa con trai cûa Quan  
ñÎnh (TrÜÖng ñÎnh), cûa Tien Ho (Thiên H¶ DÜÖng), tÙc là  
hai lãnh tø Çã ÇÜ®c h† ngÀm giúp Ç«, chÙa chÃp và che chª;  
các Çoàn quân cûa nh»ng ngÜ©i này ngày nay vÅn vŠ bè v§i  
Poukombo. NgÜ®c dòng lÎch sº, tôi hÕi ông TriŠu Çình Hu‰  
Çã tôn tr†ng nhÜ th‰ nào hiŒp Ü§c v§i Louis XVI, và Çã nhìn  
nhÆn nhÜ th‰ nào các s¿ giúp Ç« phi thÜ©ng cûa Giám møc  
Bá ña L¶c và các sï  quan Pháp t§i  phøng s¿ Gia Long.  
Chính phû Pháp và trên toàn diŒn tÃt cä các chính phû Âu  
Châu ngày nay thÃy rõ là các chính phû Á ñông ít Ç‰m xÌa  
t§i các hiŒp Ü§c kš k‰t v§i Âu Tây, và chúng tôi không còn  
có  th‹  tin  tÜªng ª  lòng thành cûa  các  chính phû Ãy  mà  
không có nh»ng b¢ng chÙng rõ ràng và cø th‹.



Phan Thanh Giän trä l©i r¢ng nh»ng ngÜ©i An-na-mít  
Çã luôn luôn th¡ng dân Cao Miên,  khinh bÌ dân này quá  
nhiŠu Ç‹ mà nhÆp b†n v§i h†, và r¢ng cÛng không nên Çi  
tìm nh»ng mÓi bÃt bình trong quá khÙ lÎch sº, r¢ng nh»ng gì  
Çã xäy ra là nh»ng viŒc Çã qua, r¢ng nh»ng lÀm l‡i trÜ§c kia  
cûa chính phû An-na-mít là do s¿ không hi‹u bi‰t giá trÎ và  
trí thÙc cûa ngÜ©i Âu, nhÜng ngày nay hai dân t¶c Çã rõ  
nhau, thì dân t¶c hùng månh phäi giúp Ç« và soi sáng cho  
dân t¶c y‰u, Ç‹ ÇÜa dân t¶c này vào các con ÇÜ©ng cûa væn  
minh. HiŒp Ü§c kš k‰t gi»a Hoàng Ç‰ Pháp và vua T¿ ñÙc  
không nh»ng là m¶t hiŒp Ü§c hòa bình, nhÜng còn là m¶t  
hiŒp Ü§c giao h»u, xóa tÃt cä dï vãng, và trª låi các lš lë  
trÜ§c cûa ông, Phan Thanh Giän nói v§i tôi r¢ng "ngÜ©i An-
na-mít  Çã không làm m¶t ÇiŠu gì Ç‹ vi Ü§c, nhÜng ngÜ©i  
Pháp vŠ phía h† Çã không có m¶t cÓ g¡ng nào Ç‹ truyŠn bá  
cho ngÜ©i An-na-mít các khoa h†c Âu Tây; tuy r¢ng có hiŒp  
Ü§c giao h»u Ãy, h† Ç‹ m¥c dân An-na-mít ª trong vòng vÎ  
khai và dÓt nát, và låi còn læm le vô c§ chi‰m ba tÌnh t¶i  
nghiŒp này. 

Tôi Çáp låi Phan Thanh Giän r¢ng chúng ta còn nghi  
ng© cho t§i khi có nh»ng b¢ng chÙng trái ngÜ®c lòng thành  
cûa chính phû An-na-mít, r¢ng n‰u ngày nay chúng ta cÓ  
g¡ng ÇÜa dân An-na-mít lên hàng các dân t¶c væn minh,  
chúng ta e là võ trang cho chính kÈ thù cûa chúng ta, r¢ng  
chúng ta së không bao gi© Çi vào con ÇÜ©ng Ãy trÜ§c khi có  
ÇÜ®c nh»ng b¢ng chÙng hi‹n nhiên cûa lòng thành cûa h†.
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Phan  Thanh  Giän  m§i  hÕi  tôi  chúng  ta  còn  muÓn  
nh»ng b¢ng chÙng nào ngoài b¢ng chÙng Çã ÇÜ®c trÜng bày  
b¢ng s¿ thi hành triŒt Ç‹ hòa Ü§c. Tôi bèn trä l©i ông: "N‰u,  
nhÜ ngài nói, ba tÌnh ª trong m¶t tình trång nghèo nàn, n‰u  
chính  phû  Hu‰  nhÆn chúng  là  nô  lŒ  và  phiên  thu¶c  cûa  
Pháp, thì có phäi hay hÖn là giäi quy‰t th£ng tình trång dª  
dang này, nhÜ©ng ba tÌnh t¶i nghi‰p Ãy Çi, và kš k‰t trên cæn  
bän Ãy m¶t hiŒp Ü§c m§i së phê chuÄn và nhìn nhÆn s¿ kiŒn  
Ãy, và chính ngài cÛng cho là m¶t viŒc Çã thành? S¿ t¿ š  
nhÜ®ng m¶t lãnh th° n¢m dÜ§i quyŠn cûa chúng tôi, theo  
tôi, së ÇÜ®c chính phû Pháp coi nhÜ bäo Çäm cho š hÜ§ng  
thành th¿c và ngay th£ng cûa chính phû An-na-mít. Khi Çó  
tôi ch¡c ch¡n là chính phû Pháp sÈ tØ bÕ cái chính sách ng©  
v¿c Çã làm y‰u chính phû An-na-mít quá nhiŠu.  Trái låi,  
chính phû Pháp së ÇÜ®c l®i  v§i  s¿ thÎnh vÜ®ng cûa  m¶t  
vÜÖng quÓc Çã th¿c s¿ trª thành m¶t nÜ§c bån; chính phû  
Pháp së bäo Çäm an ninh cho vÜÖng quÓc Ãy và ngæn ngØa  
không cho các cu¶c n¶i loån, mà chính ngài bi‰t là thi‰t  
bách, làm cho vÜÖng quÓc này xuÓng thÃp hÖn vÜÖng quÓc  
Cao Mên, và làm nó trª nên mi‰ng mÒi ngon cho quÓc gia  
nào nhòm ngó nó ÇÀu tiên". -- "NhÜng, Phan Thanh Giän  
Çáp lai, tôi chÌ thÃy ª ÇÃy nh»ng ÇiŠu kiŒn n¥ng nŠ ÇÓi v§i  
chúng tôi, còn các ông thì không hi‰n cho chúng tôi m¶t  
s¿ Ç‰n bù ch¡c ch¡n và cø th‹ nào". Tôi trä l©i ông: "Ngài  
quên rÒi sao, r¢ng xÙ B¡c Kÿ Çang ª trong tình trång phi‰n  
loån thÜ©ng xuyên, r¢ng s¿ n°i loån ª Çó chÌ ÇÜ®c Çàn áp,  
chÙ không bao gi© ÇÜ®c dËp t¡t,  r¢ng ngày mà m¶t n¡m 



quân lính Âu Tây và vài khí gi§i ÇÜ®c ÇÜa vào Çó, dân An-
na-mít së phäi mÃt vÜÖng quÓc phong phú Ãy? Ngài không  
bi‰t chæng là ngÜ©i Tây-ban-nha muÓn chi‰m xÙ Ãy, nhÜng  
nÜ§c Pháp Çã không bao gi© chÎu? Ngài không coi ra gì  
s¿ xá miÍn món chi‰n phí bÒi khoän mà T¿ ñÙc còn phäi  
trä cho chúng tôi hay sao? Ngài cÛng không coi ra gì h‰t  
s¿ trØng phåt b†n häi t¥c phá håi các b© bi‹n và làm Çói Ç‰  
quÓc? Ch¡c ngài tÜªng r¢ng các chi‰c tàu chúng tôi së dùng  
Ç‹ quét såch b†n cÜ§p bi‹n Ãy không tÓn chút nào và các  
máy dùng Ç‹ chåy nh»ng tàu Ãy không cÀn t§i tiŠn båc?  
Ngài thº xét  xem các chi‰c tàu xÃu cûa các ngài  mua ª  
HÜÖng cäng Çã tÓn bao nhiêu tiŠn và tính xem các s¿ hy  
sinh cûa chúng tôi së t§i Çâu m¶t khi các l®i ích cûa các  
ngài phù h®p v§i ích l®i cûa chúng tôi. Sau h‰t, ngài phäi  
suy nghï r¢ng, n‰u ngÜ©i Pháp muÓn ÇÜ®c ba tÌnh, h† có th‹  
chi‰m lÃy chúng b¢ng vÛ l¿c, không phäi  mÃt m¶t trong  
nh»ng ÇŠn bù thÆt thø mà m¶t hi‰p Ü§c m§i ch¡c ch¡n së  
dành cho các ngài.

Phan Thanh Giän m§i cho tôi hân hånh ÇÜ®c bi‰t r¢ng  
n‰u m¶t ngày kia m¶t sï  quan Pháp t§i  trú tåi  Hu‰,  ông  
muÓn ngÜ©i Ãy phäi là tôi. Tôi vái chào l©i khen Ãy và Çáp  
låi: "Aubaret". Ông cä cÜ©i và, vì b»a æn cÖm tÓi Çã d†n,  
chúng tôi chÃm dÙt cu¶c Çàm thoåi Ãy và vÎ quan già vui vÈ  
nâng ly rÜ®u Ç‹ giäi phiŠn, Ç‰n n‡i phäi d¿a vào tay cha  
Marc Ç‹ loång choång trª vŠ thuyŠn cûa ông. 
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(Tài liŒu cûa væn khÓ ñông Pháp. Amiraux, 11803, bän 154. ñæng trong G. 
TABOULET, La Geste française en Indochine. Paris, 1956, trang 509-512) 

(Khäo sát vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên 
ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng sÓ 7 và 8; tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 næm 
1967; trang 28-32)

Trong báo cáo cûa Ansart gªi cho De La Grandière, vŠ 
cu¶c Çàm thoåi gi»a ông ta v§i Phan Thanh Giän, có nhiŠu 
Çi‹m tÕ rõ tâm tÜ và hành Ç¶ng cûa Phan Thanh Giän:

1) Phan  Thanh  Giän  xem  nghïa  quân  ta  ûng  h¶ 
Poukombo (Cao Miên) là nh»ng kÈ vô låi. 

2) Phan Thanh Giän thÆt thà cho r¢ng quân Ç¶i viÍn 
chinh Pháp "hùng månh phäi giúp Ç« và soi sáng cho dân  
t¶c y‰u, Ç‹ ÇÜa dân t¶c này vào con ÇÜ©ng cûa væn minh!"  
Cø Phan không biŠt gì vŠ hành Ç¶ng chû y‰u cûa các ñ‰ 
quÓc Âu châu lúc bÃy gi© là Çi cÜ§p ÇÃt cûa các nÜ§c khác.

3) Trong cu¶c ÇÃu lš v§i Thi‰u tá Ansart, m¶t sï quân 
trung cÃp, ti‰n sï Phan Thanh Giän tÕ ra lép v‰, m¥c dÀu 
Ansart là quân xâm læng và h† Phan là kÈ bäo vŒ t° quÓc.

4) TrÜ§c nh»ng l©i dø d‡ dâng ÇÃt cho Pháp thì së ÇÜ®c 
Pháp che chª bäo h¶, cø Phan Çã tÕ ra hài lòng. 



5)  ñ‹  tÕ  tình  cäm  phøc,  Phan  Thanh  Giän  nói  v§i 
Ansart r¢ng: "n‰u ngày kia m¶t sï quan Pháp t§i trú tåi Hu
‰", ông Phan muÓn "ngÜ©i Ãy phäi là Ansart".

                                

Cø Phan vui vÈ æn cÖm chiŠu tåi tÜ thÃt cûa Thi‰u ta 
Ansart. Cø Phan uÓng khá nhiŠu rÜ®u, Çi "loång choång", Ç
‰n n‡i khi xuÓng thuyŠn trª vŠ nhà, cø Phan phäi "d¿a vào  
tay linh møc Marc".

*

4) De La Grandière phúc trình cho Chasseloup Laubat

ñ‹ quš vÎ Ç¶c giä bi‰t rõ thêm vŠ viŒc quân Ç¶i viÍn 
chính Pháp Çánh chi‰m ba tÌnh miŠn Tây Nam Kÿ và trách 
nhiŒm cûa Phan Thanh Giän nhÜ th‰ nào; chúng tôi xin trích 
bän  tÜ©ng  trình  cûa  ñô  ÇÓc  De  La  Grandière  gªi  cho 
Chasseloup Laubat, B¶ trÜªng B¶ Hàng häi và Thu¶c ÇÎa. 
Bän phúc trình này trích trong quy‹n "Phan Thanh Giän,  
patriote  et  précurseur  du Vietnam moderne,  ses  dernières  
années 1862-1867; tác giä là Phan ThÎ Minh LÍ và Pierre  
Chanfreau. Nhà xuÃt bän L'Harmattan, 2002, trang 192-198; 
ÇÜ®c NguyÍn NghÎ trích dÎch ra ti‰ng Viêt:
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"Trong các bÙc ÇiŒn vØa qua, tôi Çã lÃy làm hân hånh  
trình  bày  v§i  Ngài  vŠ  các  viŒc  chuÄn  bÎ  cho  cu¶c  bi‹u  
dÜÖng l¿c lÜ®ng Çã trª thành cÀn thi‰t ÇÓi v§i ba tÌnh Vïnh  
Long, Châu ñÓc và Hà Tiên, Ç‹ chi‰m lÃy các tïnh này.

Tôi Ç®i t§i mùa mÜa Ç‹ nÜ§c trong các con råch dâng  
cao,  nh© Çó các pháo thuyŠn nhÕ cûa chúng ta có th‹ di  
chuy‹n ÇÜ®c và tr©i cÛng b§t nóng m¶t chút, Ç‹ binh lính  
cûa chúng ta không quá mŒt nh†c trong trÜ©ng h®p phäi  
Çánh nhau kÎch liŒt.

Gi© phút thuÆn l®i cuÓi cùng rÒi cÛng Çã t§i. M¥t khác,  
nhiŠu viŒc cÛng Çã xäy ra và Çã cûng cÓ thêm quy‰t ÇÎnh  
cûa tôi. Tôi Çã có b¢ng chÙng, qua l©i khai cûa các hÜÖng  
chÙc An Nam trong hàng ngÛ cûa Puo Kombô Çã bÎ b¡t và  
lúc này Çang bÎ cÀm tù, cÛng nhÜ qua các giÃy t© tÎch thu  
ÇÜ®c trên ngÜ©i chúng, là tên cÀm ÇÀu các k‹ n°i loån này  
ÇÜ®c tÌnh Châu ñÓc ti‰p t‰ vŠ ngÜ©i và vÛ khí. Ngoài ra, tàu  
Alarme cÛng b¡t ÇÜ®c m¶t chi‰c ghe cûa ngÜ©i Hoa ª cºa  
sông Comao (sic) dÅn t§i Bax-Huyen (sic), và chi‰c ghe chª  
m¶t sÓ l§n thuÓc súng Ç‹ ti‰p t‰ cho các tÌnh An Nam này  
Çã bÎ phá hûy. Do Çó, tôi nghï là không nên ch© Ç®i lâu hÖn  
n»a. Và các viŒc chuÄn bÎ Çã xong, tôi r©i Sài Gòn ngày 18  
trong tháng vào lúc ba gi© chiŠu, trên tàu h¶ tÓng Ondine,  
Ç‹ Çích thân chÌ huy các cu¶c tÃn công vào các thành trì cûa  
Vïnh Long, Châu ñÓc, Hà Tiên và chi‰m lÃy ba tÌnh này.  
Các thành trì này bäo vŒ các tÌnh lœ cûa ba tÌnh.  



Tôi t§i MÏ Tho ngày mÜ©i chín và tôi thÃy 16 pháo  
thuyŠn ÇÜ®c gºi Çi tØ Sài Gòn hôm trÜ§c ÇŠu Çã tÆp h®p tåi  
Çây. VØa t§i nÖi, tôi liŠn ra lŒnh cho lính lên tàu. Tôi h†p  
các ÇÖn vÎ trÜªng và các chÌ huy các pháo thuyŠn Ç‹ cho h†  
hay vŠ k‰ hoåch tÃn công cûa tôi và tôi ra lŒnh chuÄn bÎ  
khªi hành vào ban Çêm.

Næm gi©, quân lính Çã lên cä trên tàu. SÓ lính này gÒm  
có 800 thûy løc quân, 150 tay súng trÜ©ng thu¶c Çåi Ç¶i Ç°  
b¶ cûa Duperré, 50 lính công binh và pháo binh. Các l¿c  
lÜ®ng này ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ chÌ huy cûa ñåi tá Reboul; pháo  
binh do chÌ huy trÜªng Guillermy ÇiŠu khi‹n; còn công binh  
thì ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa ti‹u Çoàn trÜªng Bovet.  
ñåo quân viÍn chinh này có thêm 200 phu Ç‹ khuân vác  
hành lš, døng cø cûa công binh, pháo binh và cÙu thÜÖng.  
Ngoài ra còn có 400 dân quân các tÌnh cûa chúng ta, do các  
viên thanh tra ÇiŠu khi‹n và ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i quyŠn Ç¥c biŒt  
cûa Giám ÇÓc N¶i vø. Các ghe chª Çám dân quân này do  
các pháo thuyŠn kèo.

Trong lúc các pháo thuyŠn l§n cho Ç° b¶ l¿c lÜ®ng chû  
y‰u, thì bÓn pháo thuyŠn nhÕ chåy h‰t tÓc l¿c vào trong låch  
cûa thành và ÇÙng dàng ª phía b¡c cûa con råch Long HÒ,  
s¤n sàng cho Ç° b¶ tÃt cä các dân quân ÇÜ®c m¶t l¿c lÜ®ng  
b¶ binh l§n y‹m tr®; ba pháo thuyŠn nhÕ khác chåy vào  
råch Long HÒ và tàu Ondine t§i thä neo ª cºa con råch này,  
cách m¶t trong các pháo Çài cûa thành khoäng 100m.
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Tôi tÙc kh¡c gºi m¶t trong sÓ các sï quan tùy tùng cûa  
tôi t§i Çòi viên T°ng ÇÓc phäi trao thành  cho tôi m¶t cách  
vô ÇiŠu kiŒn, n‰u không, tôi së n° súng. Viên sï quan này có  
phÆn s¿ ÇÜa cho T°ng ÇÓc bÙc thÜ. Tôi xin gºi Ngài bän sao  
bÙc thÜ này.

ChÌ trong phút chÓc, quân lính tØ các pháo thuyŠn l§n  
Çã  Ç°  b¶  xong,  các  pháo  thuyŠn  này  bèn  chåy  t§i  án  
ng¿ trÜ§c thành. Thành lúc này Çã bÎ các tàu cûa ta bao vây  
m†i bŠ và ba phía ÇŠu có l¿c lÜ®ng månh cûa ta bao vây.  
M†i kháng c¿ ÇŠu vô ích. Dân chúng nhìn chúng ta Çi qua  
không chút s® s‰t hay ng« ngàng NgÜ©i buôn bán ÇÙng im  
tåi ch‡, không m¶t cº Ç¶ng nào nÖi Çám ngÜ©i mà mÃy næm  
trÜ§c Çây Çã bÕ låi tÃt cä khi thÃy chúng ta t§i gÀn. CÛng  
vÆy, hai ngÜ©i cÀm ÇÀu tÌnh Vïnh Long, Phan Thanh Giän,  
tØng là ThÎ Lang cûa triŠu Çình Hu‰, và T°ng ÇÓc ba tÌnh  
miŠn tây,  lên tàu Ondine ÇÀu hàng,  trao låi  trong tay tôi  
quyŠn hành h† nhÆn ÇÜ®c tØ vua T¿ ñÙc và s¤n sàng giúp  
làm cho viŒc chuy‹n quyŠn hành tØ tay nhà nÜ§c An Nam 
sang tay ngÜ©i Pháp ÇÜ®c dÍ dàng v§i s¿ tán ÇÒng cûa quÀn  
chúng.

Hai bên thäo thuÆn là quân Pháp së ti‰n vào thành và  
làm chû thành; binh lính và dân quân thu¶c triŠu Çình Hu‰  
së bÎ tÜ§c vÛ khí và thäi hÒi, m†i tài sän quÓc gia, vÛ khí và  
Çån dÜ®c chÙa chÃt trong các kho trong thành së ÇÜ®c trao  
låi cho chúng ta.



ñ‹ không cho các quan ª Châu ñÓc và các cÃp thÃp  
hÖn tåi các huyŒn, phû chính y‰u có th©i gian chuÄn bÎ chåy  
trÓn hay xúi bày dân chúng chÓng låi chúng ta, tôi cho các  
pháo thuyŠn nhÕ chª m¶t sÓ phân Ç¶i gÒm binh lính và dân  
quân chåy t§i Sa ñéc, vÓn là m¶t khu ch® chính và là trung  
tâm giàu nhÃt và Çông dân nhÃt cûa ba tÌnh phía nam, và t§i  
Dui Minh, huyŒn lœ sôi Ç¶ng nhÃt cûa tÌnh Vïnh Long, ÇÜ®c  
ghi  nhÆn là  nÖi  trú  Än cûa m¶t  sÓ  tay gây rÓi  chÓng låi  
s¿ thÓng trÎ cûa chúng ta, Ç‹ b¡t các nÖi này phäi nhìn nhÆn  
quyŠn  hành  cûa  Pháp.  K‰  Çó,  tôi  phái  các  pháo  thuyŠn  
Alarme, Fusée, Hallebarden, Bourdais, Flamberge, Fleuret,  
Bien Hoa, v§i 415 binh lính châu Âu và 300 dân quân phu  
phen dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa thuyŠn trÜªng Galey cÃp tÓc  
tr¿c chÌ Châu ñÓc. Các Ç¶i quân ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i quyŠn chÌ  
huy Ç¥c bi‰t cûa Ti‹u Çoàn trÜªng Domange.

ThuyŠn trÜªng Galey ÇÜ®c lŒnh cho tàu bÕ neo càng  
gÀn thành càng tÓt, Ç° quân lên ÇÃt liŠn, tÃn công thành b
¢ng ÇÜ©ng b¶ và ÇÜ©ng thûy, n‰u thành không ÇÀu hàng tÙc  
kh¡c và vô ÇiŠu kiŒn.

ñoàn tàu này chuÄn bÎ nh° neo r©i Vïnh Long hôm thÙ  
sáu 21 tháng 3, vào 5 gi© sáng v§i tÃt cä nh»ng gì cÀn thi‰t  
cho m¶t cu¶c Ç° b¶ và tÃn công kÎch liŒt.

Tôi còn ª låi Vïnh Long ít gi© Ç‹ giäi quy‰t v§i Phan  
Thanh Giän nh»ng viŒc hŒ tr†ng nhÃt; viŒc giäi quy‰t dÙt  
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khoát  m¶t  sÓ  vÃn  ÇŠ  phø  thu¶c  khác  ÇÜ®c  hoãn  låi.  
[...............................................................................]

 

Tôi t§i Châu ñÓc ngang qua ngä Sa ñéc. Tåi Çây tôi  
ÇÜ®c bi‰t, mà không mÃy ngåc nhiên, là dân chúng Çã ti‰p  
dón chúng tôi v§i nh»ng bi‹u hiŒn cûa lòng tin tÜªng, thiŒn  
cäm và nhanh nhËn Çáp Ùng m†i Ü§c v†ng cûa chúng ta và  
cung cÃp cho chúng ta các thÙ cÀn thi‰t. ñi ti‰p, tôi bÕ nèo  
tåi Châu ñÓc vào hÒi ba gi©. ñ¶i thuyŠn cûa Galey chÌ huy  
Çã t§i vào ban Çêm, trÜ§c Çó, tàu này Çã b¡t ÇÜ®c m¶t chi‰c  
ghe chª T°ng ÇÓc Hà Tiên tåi kinhViam Nao.

BÃt ng© trÜ§c s¿ xuÃt hiŒn cûa m¶t l¿c lÜ®ng áp Çäo  
mà không có dÃu hiŒu nào báo trÜ§c, T°ng ÇÓc tÌnh Châu  
ñÓc cäm thÃy không th‹ nào kháng c¿ n°i, Çã tÙc kh¡c lên  
tàu  Bien Hoa Ç‹  ÇÀu hàng và chÃp thuÆn m†i  ÇiŠu  kiŒn  
chúng tôi ÇÜa ra. ´t phút sau, thành trì tØng chi‰m m¶t vÎ trí  
quan tr†ng ª cºa con kinh Hà Tiên và tØ lâu Çã tØng là nÖi  
trú Än cûa m†i kÈ gây rÓi; các kho, ÇÒn trú quân ÇŠu mª cºa  
và tÃt cä vÛ khí, Çån dÜ®c, các d¿ trº cûa m¶t trong nh»ng  
chìa khóa cûa con kinh Hà Tiên Çã n¢m trong tay chúng ta.

Khi t§i Châu ñÓc, tôi thÃy m†i s¿ ti‰n tri‹n m¶t cách  
nhanh chóng hÖn tôi Çã tÜªng và s¿ có m¥t cûa T°ng ñÓc  
Hà Tiên trên tàu Biên Hoa Çã làm tiêu tan nh»ng nghi ngåi  
cuÓi cùng vŠ k‰t quä cûa cu¶c viÍn chinh. Tôi ti‰p tåi tàu  
cûa tôi hai T°ng ÇÓc cûa hai tÌnh, Ç†c cho h† hay vŠ š ÇÎnh  



cûa chúng tôi và yêu cÀu h† giúp trÃn an dân chúng và nhìn  
nhÆn quyŠn cûa chúng ta ª m†i nÖi. Và hôm sau, Viên T°ng  
ÇÓc Hà Tiên phäi cùng v§i Ç¶i thuyŠn viÍn chinh tôi cº Çi  
Ç‹ chi‰m lÃy Çi‹m quan tr†ng này và nhÆn trách nhiŒm làm  
cho viŒc ti‰n quân ÇÜ®c dÍ dàng và mª các cºa cho chúng  
tôi.  Chìa khóa thÙ hai  cûa con kênh Hà tiên và cûa con  
ÇÜ©ng giao thông chính gi»a vÎnh Siam và Cao Miên Çã  
ÇÜ®c trao vào tay chúng ta ngày 24 tháng 6.

NhÜ vÆy, thÜa Ngài B¶ trÜªng, cu¶c viÍn chinh ÇÜ®c  
th¿c hiŒn m¶t cách nhanh chóng và dÙt khoát Çã cho phép  
chúng ta trong vòng 5 ngày và không khó khæn gì làm chû  
ÇÜ®c 3 tÌnh tÓt ÇËp v§i m¶t lãnh th° r¶ng hÖn và phong phú  
không kém nh»ng gì chúng ta Çã chi‰m ÇÜ®c. Dân các vùng  
này hiŠn hòa, cÀn cù, thông minh và cÛng dÍ dàng ti‰p nhÆn  
änh hÜªng cûa chúng ta nhÜ dân cûa ba tÌnh cûa chúng ta.

SÜ chinh phøc hòa bình này Çã ÇÜa chúng ta t§i các  
biên gi§i  t¿  nhiên,  Ç¥t  chúng ta  ª  vào m¶t  th‰ månh Ç‹  
thÓng trÎ vÎnh Siam và Ç¥t chúng ta trong nh»ng ÇiŠu kiŒn  
bäo vŒ tÓt ÇËp nhÃt. Nó cho phép chúng ta th¿c hiŒn m†i  
s¿ cäi ti‰n cÀn thi‰t Ç‹ phát tri‹n s¿ phong phú cûa các vùng  
này mà không cÀn phäi e ngåi s¿ quÃy rÀy cûa các ngÜ©i  
láng giêng Üa phá phát và làm sinh sôi  nÄy nª các mÀm  
mÓng cûa s¿ phì nhiêu vô tÆn cûa ÇÃt Çai và cûa các dòng  
nÜ§c tuyŒt v©i, v§i s¿ ti‰p tay cûa nh»ng ngÜ©i dân quan  
tâm t§i thành quä cûa cái m§i Çem låi cho h† s¿ sung túc,  
nhàn hå và hånh phúc. Tôi hy v†ng là chúng ta së không  
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còn bÎ quÃy rÀy trong công trình này, công trình ch¡c ch¡n  
së thành công và hÙa hËn nÜ§c Pháp ch£ng bao lâu n»a së  
làm chû m¶t cách yên °n và có hiŒu quä m¶t trong nh»ng  
thu¶c ÇÎa ÇËp nhÃt th‰ gi§i".

Theo bän tÜ©ng trình này thì vào th‰ k› 19, các nÜ§c ñ
‰ quÓc Châu Âu tr¡ng tr®i Çi cÜ§p ÇÃt,  cÜ§p nÜ§c. Hành 
Ç¶ng cÜ§p cûa, gi‰t ngÜ©i m¶t cách t¿ nhiên, xem nhÜ là 
hành Ç¶ng Çúng.  ñúng là: lš cûa kÈ månh lúc nào cÛng hÖn  
(La raison du plus fort est toujours la meilleure). Và Çi‹m 
thÙ hai là Phan Thanh Giän có t¶i ÇÓi v§i T° quÓc và dân 
t¶c.

(Vø Pháp chi‰m ba tÌnh miŠn Tây Nam B¶. Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 
138, tháng 4 næm 2003, trang 23-25) 

 B- Pháp Çánh chi‰m B¡c Kÿ

R¢m tháng 10 næm Quí  DÆu  (1873),  quân Pháp tÃn 
công thành Hà N¶i, b¡n ch‰t con cûa NguyÍn Tri PhÜÖng là 
phò mã NguyÍn Lâm; NguyÍn Tri PhÜÖng bÎ thÜÖng n¥ng. 
Quân  Pháp  b¡t  NguyÍn  Tri  PhÜÖng  và  quan  Khâm phái 
Phan ñình Bình Çem xuÓng tàu. NguyÍn Tri PhÜÖng không 
chÎu ch»a trÎ, nhÎn æn cho Ç‰n ch‰t.

Quân Pháp lÃy ÇÜ®c thành Hà N¶i rÒi, låi ÇÜa quân Çi 
Çánh lÃy các tÌnh Ninh Bình, Nam ñÎnh và Häi DÜÖng.



 

Lúc Çó Hoàng K‰ Viêm Çóng quân ª SÖn Tây ÇÜ®c 
Çäng c© ñen cûa LÜu Vïnh Phúc vŠ giúp. Vua phong cho 
LÜu Vïnh Phúc làm ñŠ ñÓc. LÜu Vïnh Phúc Çem quân vŠ 
Çóng ª Phû Hoài ñÙc. Trong khi TrÀn ñình Túc và NguyÍn 
Tr†ng H®p Çang thÜÖng thuy‰t v§i ñåi úy Francis Garnier 
thì quân c© Çen ti‰n Çánh Hà N¶i. ñåi úy Francis Garnier 
Çem quân Çu°i Çánh, lên Ç‰n CÀu GiÃy thì bÎ quân C© ñen 
gi‰t ch‰t.

Thi‰u tÜ§ng Dupré liŠn sai ñåi úy Philastre Çi v§i quan 
phó sÙ NguyÍn Væn TÜ©ng ra B¡c Kÿ lo viŒc ÇiŠu Çình. ñ‰n 
Hà N¶i, ñåi úy Philastre giao trä låi bÓn tÌnh Çã chi‰m ÇÜ®c 
cho ViŒt Nam.

 

Soái  phû  ª  Sài  Gòn  sai  Rheinart  ra  thay  ñåi  úy 
Philastre.

Ngày  27  tháng  Giêng  næm Giáp  TuÃt  (1874),  Thi‰u 
tÜ§ng häi  quân Dupré  và  hai  ông Lê TuÃn,  NguyÍn Væn 
TÜ©ng  kš  hòa  Ü§c  Giáp  TuÃt.  Hòa  Ü§c  này  có  22  ÇiŠu 
khoän; có 2 ÇiŠu khoän quan tr†ng nhÃt là:

* Vua nÜ§c Nam phäi thuÆn nhÜ©ng ÇÃt 6 tÌnh Nam Kÿ 
cho nÜ§c Pháp.
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* Vua nÜ§c Nam phäi Ç‹ cho giáo sï t¿ do giäng Çåo và 
Ç‹ cho dân ÇÜ®c tÜ do theo Çåo Thiên Chúa La Mã.

 

Tháng 2 næm Nhâm Ng† (1882), ThÓng ÇÓc Le Myre 
de Villers sai ñåi tá Henri Rivière sºa soån binh thuyŠn ra 
Hà N¶i.

ñúng  8  gi©  ngày  mÒng  8  tháng  3  næm Nhâm Ng† 
(1882), ñåi tá Henri Rivière tÃn công Hà N¶i, Ç‰n 11 gi© 
thành Hà N¶i thÃt thû; Hoàng DiŒu th¡t c° t¿ vÆn.

Khâm sÙ Rheinart sang thÜÖng thuy‰t v§i triŠu Çình Hu
‰ nói r¢ng viŒc Çánh thành Hà N¶i không phäi là chû y‰u 
cûa nÜ§c Pháp và xin triŠu Çình Hu‰ sai quan ra Hà N¶i gi» 
thành. ñåi tá Henri Rivière trä låi thành Hà N¶i, nhÜng vÅn 
Çóng quân trong thành và Çòi 4 ÇiŠu khoän:

1. NÜ§c Nam phäi nhÆn nÜ§c Pháp bäo h¶.

2. Phäi nhÜ©ng Hà N¶i cho nÜ§c Pháp.

3. Pháp Ç¥t thÜÖng chánh ª B¡c Kÿ.

4. Giao quyŠn thÜÖng chánh cho ngÜ©i Pháp cai quän.

TriŠu Çình Hu‰ trä l©i không chÎu theo 4 ÇiŠu khoän 
trên. Chính phû Pháp sai Charles Thomson sang làm ThÓng 
ÇÓc  Nam  Kÿ  thay  Le  Myre  de  Villier;  triŒu  khâm  sÙ 
Rheinart ª Hu‰ vŠ, tæng cÜ©ng quân l¿c cho Henri Rivière.



Ngày 28 tháng 2 næm Quí Mùi (1883), quân Pháp Çánh 
chi‰m thành Nam ñÎnh.

ñåi tá Henri Rivière chi‰m xong tÌnh Nam ñÎnh rÒi trª 
vŠ Hà N¶i. 

Ngày 13 tháng 4 næm 1883, ñåi tá Henri Rivière Çem 
500 quân ra Çánh vùng CÀu GiÃy bÎ quân C© ñen phøc kích 
gi‰t ch‰t, ñåi úy Berthe de Villers bÎ thÜÖng n¥ng, gÀn 100 
quân Pháp ch‰t và bÎ thÜÖng. 

Chính  phû  Pháp  truyŠn  cho  Thi‰u  tÜ§ng  løc  quân 
Bouet ª Nam Kÿ ra làm thÓng ÇÓc quân vø ª B¡c Kÿ, Thi‰u 
tÜ§ng Häi quân Courbet Çem chi‰n thuyŠn ti‰p Ùng và cº 
Harmand làm toàn quyŠn.

Thi‰u tÜ§ng Bouet ra B¡c lÆp tÙc sºa sang chÓng gi» 
Hà N¶i và Nam ñÎnh.

Trong khi viŒc nÜ§c Çang g¥p lúc khó khæn, bÓi rÓi thì 
vua D¿c Tông mÃt [16 tháng 6 næm Quí Mùi (1883)].

Vua HiŒp Hòa vØa lÆp xong thì viên toàn quyŠn m§i là 
ông Harmand Ç‰n Häi Phòng h¶i v§i thi‰u tÜ§ng Courbet và 
thi‰u tÜ§ng Bouet  bàn tính chi‰m phÀn còn låi  cûa nÜ§c 
Nam.
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Ngày 12 tháng 7 næm Quí  Mùi  (1883),  Thi‰u tÜ§ng 
Bouet lên Çánh quân C© ñen ª làng Vòng. Vì nÜ§c løt làm 
vª Çê nên quân Pháp không ti‰n lên ÇÜ®c.

Ngày 16 tháng 7, Trung tá Brionval tØ Häi Phòng lên 
Çánh lÃy Häi DÜÖng.

Trong  lúc  lo  Çánh  chi‰m  B¡c  Kÿ  thì  Thi‰u  tÜ§ng 
Courbet và Toàn quyŠn Harmand Çem tàu chi‰n Çánh vào 
cºa ThuÆn An. Ngày 18 tháng 7, thành TrÃn Häi ª cºa bi‹n 
ThuÆn An tan v«.

Viên  toàn  quyŠn  Harmand  b¡t  quan  Nam  phäi  giäi 
binh, rÒi cùng ông Champeaux lên Hu‰ nghÎ hòa.

Ngày 23 tháng 7, t© hòa Ü§c lÆp xong , có 27 khoän. 
ñiŠu khoän quan tr†ng nhÃt là NÜ§c Nam chÎu nhÆn nÜ§c 
Pháp bäo h¶, viŒc giao thiŒp v§i nÜ§c ngoài phäi do Pháp 
quy‰t ÇÎnh. Theo Hòa Ü§c này thì nÜ§c Nam hoàn toàn mÃt 
h‰t chû quyŠn.

Tóm låi, h‰t Ç©i vua D¿c Tông nÜ§c Nam mÃt h‰t chû 
quyŠn. TØ Çó nÜ§c Pháp bäo h¶ nÜ§c Nam. Tuy còn vua, 
nhÜng quyŠn chính trÎ phäi theo chính phû Bäo h¶ Pháp quy
‰t ÇÎnh. 



*

DÜ§i th©i kÿ Pháp thu¶c, nh»ng tên ngÜ©i Pháp có 
công v§i nÜ§c Pháp, nhÜng có t¶i ÇÓi v§i dân t¶c ViŒt Nam 
Çã ÇÜ®c Ç¥t tên cho các ÇÜ©ng phÓ l§n và trÜ©ng h†c ª ViŒt 
Nam: Chasseloup Laubat,  Bonard, Charner, Galliéni,  Paul 
Bert,  Chaigneau,  Amiral  Dupré,  Amiral  Roze,  Colonel 
Budonnet, Colonel Grimaud, Jauréguiberry, cÓ Çåo Pellerin, 
v.v...., và Catinat là chi‰n thuyŠn Pháp ÇÀu tiên b¡n phá ñà 
N¤ng ÇÜ®c Ç¥t tên cho con ÇÜ©ng sang tr†ng nhÃt cûa thành 
phÓ Sài Gòn.

=============
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Phan Thanh Giän

NguyÍn Tri PhÜÖng



TÜ®ng danh tÜ§ng NguyÍn Tri PhÜÖng b¢ng ÇÒng Ç¥t tåi 
Bäo tàng viŒn.

NguyÍn Tri PhÜÖng trên chi‰n trÆn
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(Không bi‰t tên h†a sï vë hình minh h†a này)

Pháp Çánh ÇÒn Kÿ Hòa (Gia ñÎnh Thành)



Quân Ç¶i viÍn chinh Pháp tÃn công ñåi ÇÒn Kÿ Hòa

(24-2-1861)

Quân Pháp tÃn công thành Hà N¶i
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Hoàng DiŒu (1829-1882)

VI



ThÜÖng thuy‰t v§i Pháp

TrÜ§c tình hình khó khæng, vua T¿ ñÙc phái  Phan 
Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp vào Nam thÜÖng thuy‰t. 

Vào ngày 5 tháng 6 næm 1862 (Nhâm TuÃt), HiŒp Ð§c 
ÇÜ®c kš trên soái håm Dupersé ÇÆu trên sông Sài Gòn gi»a 
Çåi diŒn cûa 3 nÜ§c: m¶t bên là ViŒt Nam do Ng¿ sÙ Phan 
Thanh Giän và B¶ binh ThÜ®ng thÜ Lâm Duy HiŒp,  làm 
ñ¥c  sÙ  Toàn  quyŠn;  m¶t  bên  là  Pháp,  do  Thi‰u  tÜ§ng 
Bonard và Y-Pha-Nho do ñåi tá Carlos Palanca Gutttierez 
Çåi diŒn.

HiŒp Ð§c này gÒm có 12 khoän. Quan tr†ng nhÃt là các 
ÇiŠu khoän 2, 3, 4, 8.

ñiŠu khoän 2: NgÜ©i Pháp và ngÜ©i Y Pha Nho ÇÜ®c t¿ 
do giäng Çåo Gia Tô. NÜ§c Nam phäi Ç‹ cho giáo sï ngÜ©i 
Pháp và giáo sï ngÜ©i I-pha-nho (Tây Ban Nha) ÇÜ®c t¿ do 
giäng Çåo Thiên Chúa, và Ç‹ dân gian t¿ do theo Çåo Thiên 
Chúa.
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ñiŠu  khoän  3  :  Ba  tÌnh  Biên  Hòa,  Gia  ñÎnh,  ñÎnh 
TÜ©ng và Çäo Poulo-Condore (Côn ñäo) phäi nhÜ©ng cho 
Pháp. ThÜÖng gia Pháp t¿ do thÜÖng måi,  thÜÖng thuyŠn 
Pháp  t¿  do  di  chuy‹n  trên  sông  Cao  Miên  và  các  sông 
nhánh. Chi‰n thuyŠn Pháp t¿ do tuÀn phòng di chuy‹n tåi 
các nÖi nêu trên.

ñiŠu khoän 4: HiŒp Ü§c Çã kš k‰t: n‰u m¶t nÜ§c nào 
muÓn chi‰m Çóng m¶t phÀn lãnh th° An Nam, dù là b¢ng 
cách gây hÃn hay kš hiŒp Ü§c, An Nam QuÓc vÜÖng së gºi 
sÙ báo tin cho Hoàng Ç‰ Pháp bi‰t, và Hoàng Ç‰ Pháp toàn 
quyŠn quy‰t ÇÎnh có hay không gºi viŒn binh giúp VÜÖng 
QuÓc An Nam. Còn trÜ©ng h®p nhÜ®ng ÇÃt ÇÜ®c d¿ ÇÎnh b
¢ng m¶t hi‰p Ü§c,  thì  s¿ nhÜ®ng ÇÃt này chÌ  ÇÜ®c chánh 
thÙc th¿c hiŒn sau khi Hoàng Ç‰ Pháp phê chuÄn.

ñiŠu khoän 8: QuÓc vÜÖng An Nam phäi bÒi thÜ©ng 
chi‰n phí b¢ng m¶t ngân khoän là 4 triŒu MÏ kim, trä làm 
10 næm.

100.000 quan tiŠn trä, së ÇÜ®c kê trØ vào ngân khoän 
trên.

VÜÖng QuÓc An Nam không có MÏ kim; vÆy m‡i MÏ 
kim së tính 72/100 m¶t quan tiŠn.



TrÜ§c  khi  Phan  Thanh Giän  và  Lâm Duy HiŒp  vào 
Nam thÜÖng thuy‰t, vua T¿ ñÙc cæn d¥n: ráng sÙc chu¶c låi 
3 tÌnh v§i giá 1.300 vån lång. N‰u Pháp không cho chu¶c låi 
thì  cÜÖng  quy‰t  không  nghe.  NhÜng  Phän  Thanh  Giän 
không theo l©i vua d¥n; ông kš hiŒp Ü§c c¡t ÇÙt ÇÃt 3 tÌnh 
miŠn ñông cho Pháp và nhÆn bÒi thÜ©ng sÓ tiŠn chi‰n phí 
mà Pháp Çòi hÕi. Khi ông Phan trª vŠ triŠu bÎ vua T¿ ñÙc 
quª trách và bÎ cách lÜu làm T°ng ÇÓc tÌnh Vïnh Long.

(TÆp san Sº ñÎa, sÓ chuyên khäo vŠ Phan Thanh Giän, trang 91)  

Næm 1863, vua T¿ ñÙc låi quy‰t ÇÎnh cº Phan Thanh 
Giän làm Chánh sÙ, Phåm Phú ThÙ làm Phó sÙ, Ngøy Kh¡c 
ñän làm BÒi sÙ sang Pháp xin chu¶c låi phÀn ÇÃt Çã vŠ tay 
th¿c dân Pháp. Ngày 21 tháng 6 næm 1863, phái b¶ Phan 
Thanh Giän lên ÇÜ©ng vào Sài Gòn. ñ‰n ngày 5 tháng 7 
næm 1863 phái b¶ lên tàu Européen Çi Pháp. 

TrÜ§c ngày phái b¶ khªi hành, vua T¿ ñÙc d¥n dò phái 
b¶ nh»ng ÇiŠu cÀn phäi làm theo:

"Phäi Çòi cho b¢ng ÇÜ®c s¿ nhÜ®ng låi nh»ng phÀn ÇÃt  
mà Pháp Çã chi‰m cÙ. Trong trÜ©ng h®p chính phû Pháp tØ  
chÓi, các khanh hãy kéo dài cu¶c lÜu trú tåi Paris Ç‹ ch© có  
cÖ h¶i thuÆn tiŒn mª låi cu¶c thÜÖng thuy‰t. Phäi cÓ g¡ng  
gây  m¶t  dÜ  luÆn  thuÆn  l®i  cho  chính  nghïa  cûa  ta.  Các  
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khanh cÛng phäi cÓ g¡ng làm cho chính phû Pháp mŠn lòng  
ÇÓi v§i sÓ phÆn cûa xÙ sª chúng ta".

(TÆp san Sº ñÎa cûa m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn 
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). SÓ 7 và 8; Tháng 7, 
8, 9, 10, 11, 12-1967. Trang 5)

Ngoài  ra  vua  T¿  ñÙc  còn  gªi  m¶t  bÙc  thÜ  cho 
Napoléon III do SÙ B¶ Phan Thanh Giän mang theo. Trong 
bÙc thÜ này, vua T¿ ñÙc xin duyŒt låi vài khoän liên quan Ç
‰n ÇÃt Çai. Vua xin Hoàng Ç‰ Napoléon III trao trä låi phÀn 
ÇÃt Çã nhÜ®ng. ñ‹ bù låi s¿ trao trä låi phÀn ÇÃt Çã nhÜ®ng, 
vua ÇŠ nghi nhÜ©ng cho Pháp: Thành Sài Gòn, m¶t cæn cÙ 
trong tÌnh ñÎnh TÜ©ng, Thû DÀu M¶t và Çäo Poulo Condore 
(Côn ñäo). 

VŠ viŒc bÒi thÜ©ng chi‰n tranh, vua T¿ ñÙc xin giäm 
b§t sÓ lÜ®ng ho¥c xin gia th©i hån trao trä sÓ tiŠn này.

(TÆp san Sº ñÎa cûa m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn 
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). SÓ 7 và 8; Tháng 7, 
8, 9, 10, 11, 12-1967. Trang 6)

Khi phái B¶ Phan Thanh Giän s¡p Çi Pháp, Drouyn  De 
Lhys, B¶ trÜªng Ngoåi giao, vi‰t thÜ gºi cho Chasseloup 
Laubat, B¶ trÜªng B¶ Hàng häi và Thu¶c ÇÎa, Ç‹ chÌ thÎ cho 
ThÜ®ng tÜ§ng De La Grandière, trÃn thû Nam Kÿ tìm cách 



làm cho TriŠu Çình Hu‰ ÇØng gªi phái b¶ sang Pháp. NhÆn 
ÇÜ®c thÜ cûa De Lhys, Chasseloup Laubat chÌ thÎ cho De La 
Grandière báo tin cho TriŠu Çình Hu‰ bi‰t r¢ng: 

"ViŒc gªi Phái b¶ t§i g¥p Hoàng thÜ®ng (Napoléon III)  
không còn ÇÓi tÜ®ng n»a, bªi vì hiŒn nay HiŒp Ü§c Sài Gòn  
Çã ÇÜ®c hai chính phû chuÄn phê. Nó Çã qui ÇÎnh mÓi bang  
giao và vÎ trí cûa Çôi bên". (1)

  (1) Væn khÓ F.O.M Indochine A30, carton10. 

M¥t khác, Drouyn de Lhuyn giao cho Herbet, Giám ÇÓ 
chính trÎ B¶ Ngoåi giao, soån thäo m¶t bän tÜ©ng trình vŠ 
Nam Kÿ. Ngày 12 tháng 10 næm 1863, Herbet soån xong 
bän tÜ©ng trình. Theo bän tÜ©ng trình Çó thì có 4 giäi pháp:

1) Quân Pháp triŒt thoái khÕi các tÌnh Çã ÇÜ®c chi‰m 
Çóng Ç‹ lÃy tiŠn bÒi thÜ©ng.

2) Thôn tính cä 6 tÌnh Nam Kÿ.

3) Gi§i hån khu chi‰m Çóng ª Sài Gòn và m¶t vài vùng 
nhÃt ÇÎnh.

4) Gi» nguyên tình trang hiŒn tåi.

 

Trong bän tÜ©ng trình này có Çoån vi‰t:
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"Xu hÜ§ng t¿ nhiên cûa chúng ta là chi‰m Çóng thu  
hËp, nhÜng theo nh»ng ngÜ©i có hi‹u bi‰t tÆn nÖi, ÇiŠu mà  
chúng ta không có, thì giäi pháp này không th‹ hiŒn ÇÜ®c và  
cÀn thi‰t phäi chi‰m Çóng m¶t phÀn Nam Kÿ m§i gi» n°i  
Sài Gòn. TrÜ§c nh»ng bÃt tiŒn và khó th‹ hiŒn cûa nh»ng  
giäi pháp vØa k‹ sÖ lÜ®c trên, s¿ gi» nguyên tình trång chi
‰m Çóng hiŒn tåi trong ba tÌnh Biên Hòa, Gia ñÎnh và ñÎnh  
TÜ©ng là cÀn thi‰t (1)". 

(1) Væn khÓ Ngoåi giao Asie, 28fol. 507-512.

ñåi  tá  Aubaret,  ngÜ©i  kš  chuÄn phê  HiŒp ÇÎnh 5-6-
1862 ª kinh Çô Hu‰, vi‰t:

"Trong bu°i lÍ chuÄn phê HiŒp ÇÎnh 5-6-1862 ª kinh  
Çô Hu‰,  triŠu Çình TÜ ñÙc không giÃu gi‰m š ÇÎnh cûa  
mình là xin bÒi thÜ©ng Ç‹ chu¶c låi 3 tÌnh. T¿ ñÙc rÃt ao  
Ü§c giäi pháp này, nhÜng làm nhÜ th‰ là nÜ§c Pháp thoái vÎ  
hoàn toàn ª m¶t miŠn mà nh»ng l¿c lÜ®ng sÓng Ç¶ng cûa  
Âu Châu m‡i ngày m¶t xâm nhÆp. Làm nhÜ th‰ là làm mÃt  
m¥t chúng ta nhiŠu l¡m. Và có th‹ nói không quá r¢ng làm  
nhÜ th‰, các dân t¶c Ãy së coi chúng ta nhÜ m¶t dân Ç¶c  
thu¶c hång ba trên th‰ gi§i.

Còn viŒc thi‰t lÆp m¶t vùng r¶ng l§n, mà trung tâm là  
Sài Gòn, chúng tôi nghï r¢ng së không có tÜÖng lai. Và Çây  



là lš do: Nam Kÿ là m¶t miŠn có m¶t nŠn hành chánh hay  
nhÃt và có hŒ thÓng ª Á ñông. ñó là ÇiŠu không ai chÓi cäi.  
LŒnh trên ÇÜ®c thi hành, có th‹ nói, là không cÜ«ng bách và  
ÇÜ®c nghe theo cä nh»ng chi ti‰t rÃt nhÕ. VÆy, thÆt là m¶t s¿  
lÀm lÅn l§n n‰u nghï r¢ng chính phû Hu‰, nhÜ©ng cho ta  
m¶t ÇÎa Çi‹m thÜÖng måi, rÒi không tìm cách gây khó khæn  
và tÓn kém cho ta, Ç‰n n‡i trª thành vô døng.

Ch¡c là h† Çã có kinh nghiŒm vŠ l¿c lÜ®ng cûa ta, h†  
së tránh khiêu khích chúng ta m¶t lÀn n»a, nhÜng m¶t ÇÎa  
Çi‹m thÜÖng måi møc Çích chính là vì quyŠn l®i buôn bán,  
mà cÃm không cho hàng hóa thông thÜÖng thì së làm nó tê  
liŒt. Và ch¡c ch¡n h† së không thi‰u lš do Çúng hay không  
Çúng Ç‹ làm nhÜ th‰.  VŠ ÇiŠu Çó,  Nam Kÿ không giÓng  
Trung Hoa và không th‹ lÃy ThÜ®ng Häi làm thí dø. Trung  
Hoa là m¶t Ç‰ quÓc r¶ng l§n, chia rë Ç‰n n‡i các chính phû  
không th‹ can ngæn tinh thÀn buôn bán là tinh thÀn riêng  
cûa ngÜ©i Trung Hoa. Ÿ Nam Kÿ thì khác. Dân chúng làm 
nghŠ nông, hÖn n»a, lŒnh cûa trung ÜÖng là kinh Çô ÇÜ®c  
truyŠn xuÓng tÆn biên thùy xa xôi. Và không trÜ§c thì sau,  
chúng ta së ª vào m¶t cänh tÜÖng t¿ nhÜ ª NhÆt Bän.

Nói tóm låi, chúng ta không th‹ rút khÕi các tÌnh mà  
chúng ta Çã chi‰m ÇÜ®c ª Nam Kÿ mà không thÜÖng t°n Ç
‰n th‹ diŒn. Gi§i hån s¿ có m¥t cûa chúng ta ª m¶t ÇÎa Çi‹m  
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thÜÖng måi là tåo thêm cho chúng ta m¶t s¿ tiêu tÓn vô ích  
và không khác gì triŒt thoái".

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 182-183)

Ngày 17/ 9/1863, Chasseloup Laubat vi‰t thÜ cho De 
La Grandière, trÃn thû xº lš thÜ©ng vu ª Nam Kÿ:

"Có ngÜ©i muÓn chÌ gi» m¶t ÇÎa Çi‹m thÜÖng måi tåi  
Sài  Gòn thôi.  NÖi  Çó chúng ta  së  dÒn l¿c  lÜ®ng låi  cho  
månh và ngÜ©i ta së Ç‰n Ç‹ buôn bán. H† nghï r¢ng ngÜ©i  
ViŒt Nam së không thù gì chúng ta và ít nhÃt h† së Ç‹ cho  
chúng ta yên, nhÃt là khi h† thÃy l¿c lÜ®ng månh cûa chúng  
ta. Có ngÜ©i låi muÓn chi‰m Çóng m¶t vài cæn cÙ nhÜ Sài  
Gòn, Ba RÎa, Biên Hòa, MÏ Tho Ç‹ làm chû ÇÜ®c cä miŠn  
và Ç‹ bäo Çäm cho viŒc buôn bán trên sông Cºu Long và  
trong tÃt cä các tÌnh. H† còn nghï r¢ng có th‹ thành lÆp m¶t  
ch‰ Ç¶ bäo h¶, Ç‹ cho TriŠu Çình Hu‰ cai trÎ lÃy ngÜ©i ViŒt,  
và chúng ta chÌ  cÀn thu thu‰ h¢ng næm. Sau h‰t  có m¶t  
s¿ chi‰m Çóng ÇÀy Çû, m¶t s¿ thÓng trÎ trÜ®c ti‰p, ÇiŠu mà  
chúng ta Çang muÓn th‹ hiŒn trong lúc này. ñiŠu Çó chúng  
ta Çã có th‹ th‹ hiŒn dÍ dàng n‰u chúng ta bi‰t cai trÎ và bi‰t  
gi» trÆt t¿ ban ÇÀu, nhÃt là n‰u không trä låi thành Vïnh  
Long và chi‰m luôn Châu ñÓc và Hà Tiên, ngay lúc mà  
ngÜ©i ta cÛng không muÓn chi‰m ba tÌnh kia.



Ông cÛng thØa hi‹u r¢ng lúc này có phái b¶ ViŒt Nam  
t§i, rÃt nhiŠu giä thuy‰t ÇÜ®c Ç¥t ra và ngÜ©i ta së bàn cãi  
xem giäi pháp nào là tÓt nhÃt. NhÜng ÇiŠu Çó không nên  
làm cän trª chúng ta ti‰n bÜ§c t§i m¶t s¿ t° chÙc chu Çáo.

Theo tôi thì rÃt khó, n‰u không phäi là không có th‹,  
chÌ có m¶t ÇÎa Çi‹m thÜÖng måi Sài Gòn không ª gÀn bi‹n,  
nhÜ Singapore ª ngay trên con ÇÜ©ng qua låi. CÀn phäi có  
m¶t l¿c lÜ®ng hùng hÆu Ç‹ bäo vŒ Sài Gòn và bäo vŒ lÓi vào  
Sài  Gòn. N‰u chính phû Hu‰ muÓn, h† có th‹ ngæn cän  
ngÜ©i ta Ç‰n v§i chúng ta và s¿ buôn bán së không có ÇÜ®c.

Còn vŠ viŒc chÌ chi‰m Çóng m¶t vài cæn cÙ, rÒi Ç‹ cho  
chính phû ViŒt Nam cai quän lÃy ngÜ©i ViŒt Nam, chúng ta  
chÌ thi‰t lÆp m¶t nŠn bäo h¶, giäi pháp này Çòi hÕi nh»ng  
l¿c lÜ®ng cÛng månh b¢ng nh»ng l¿c lÜ®ng chúng ta hiŒn có  
và chúng ta së chÌ là nh»ng ngÜ©i ngoåi quÓc ÇÓi v§i m¶t  
dân t¶c dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa chính phû khác và bÎ  
chèn ép gi»a Çôi bên. Do Çó, tôi xin ông nói tÃt cä š ki‰n  
cûa ông vŠ tÃt cä nh»ng ÇiŠu ông nghï, vŠ tÃt cä nh»ng ÇiŠu  
ông thÃy ÇÓi v§i nh»ng giäi pháp cûa m¶t sÓ ngÜ©i Çang  
bàn tán. Trong bu°i ban ÇÀu cûa thu¶c ÇÎa, lë dï nhiên là  
ngÜ©i ta bàn båc nhiŠu ª QuÓc H¶i, ª N¶i Các và vÃn ÇŠ  
ÇÜ®c Ç¥t Çi Ç¥t låi nhiŠu lÀn. Tôi muÓn m¶t ngÜ©i ôn hòa,  
khôn ngoan nhÜ ông giúp tôi soi sáng chính phû b¢ng cách  
soi sáng chính mình tôi ". (1)
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(1) Væn khÓ F.O.M. Indochine carton 1A. 30.

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 184) 

Nhìn  chung  thì  Ça  sÓ  các  quan  chÙc  Pháp  nhÜ 
Chasseloup  Laubat,  B¶  trÜªng  Hàng  häi  và  Thu¶c  ÇÎa; 
Drouyn,  B¶  trÜªng  Ngoåi  giao;  ThÜ®ng  tÜ§ng  De  La 
Grandière; Herbet, Giám ÇÓc chính trÎ thu¶c B¶ Ngoåi giao; 
Thi‰u tÜ§ng Bonard; ñåi tá Aubaret, tác giä chính cûa Hòa 
Ü§c 1862, ÇŠu muÓn chi‰m Nam Kÿ làm thu¶c ÇÎa Pháp.

NhÜng m¶t m¥t dân chúng Nam Kÿ chiêu m¶ nghïa 
quân chÓng låi Pháp kh¡p các vùng thôn quê, m¶t m¥t khác 
Pháp Çang m¡c kËt trong các cu¶c chi‰n båi tåi Mexico (MÍ 
Tây CÖ), ngân sách là mÓi lo ngåi chính y‰u vì lš do Çó 
Hoàng Ç‰ Napoléon III và B¶ trÜªng Tài chánh, Fould có 
quy‰t ÇÎnh trä låi ba tÌnh Çã chi‰m ÇÜ®c ª Nam Kÿ Ç‹ lÃy ti
‰n bÒi thÜ©ng, Ç‹ bù Ç¡p cho ngân sách thi‰u høt. ñåi tá 
Aubaret ÇÜ®c chÌ thÎ  thäo d¿ án Hi‰p Ü§c. 

Ngày 18 tháng 1 næm1864,  Chasseloup Laubat  báo 
cho De La Grandière bi‰t nh»ng ÇiŠu khoän m§i cûa HiŒp 
ÇÎnh:

"Tôi cÛng bi‰t r¢ng viŒc thi hành m¶t HiŒp Ü§c nhÜ th‰  
së có nhiŠu khó khæn. NhÜng tôi b¡t bu¶c phäi nói Ç‹ ông bi



‰t r¢ng: sau khi Çã suy nghï chín ch¡n, hoàng Ç‰ Çã quy‰t  
ÇÎnh m¶t ÇÜ©ng lÓi mà hiŒp Ü§c này chÌ là hÆu quä (2)". 

 (2) Væn khÓ F.O.M. Indochine carton 10A. 30.

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 184) 

ñåi tá Aubaret giÕi ti‰ng ViŒt và ch» Hán. 

Ngày  24-9-1863,  Aubaret  dÎch  xong  các  væn  kiŒn  
chính thÙc, ÇŒ lên B¶ Ngoåi giao.

Ngày 26-9-1863, Drouyn m©i phái Çoàn Phan Thanh  
Giän Ç‰n thäo luÆn vŠ giäi pháp trä låi ba tÌnh Ç‹ nhÆn bÒi  
khoän ÇÜ®c công khai nhìn nhÆn trên nguyên t¡c. H¶i ÇÒng  
n¶i các chÃp nhÆn. Và Aubaret ÇÜ®c chÌ thÎ thäo d¿ án HiŒp  
Ü§c. Vào khoäng gi»a tháng 10 næm 1863, các B¶ liên hŒ  
ÇŠu nhÆn ÇÜ®c bän sao d¿ án cûa Aubaret. Các viên chÙc  
cûa B¶ Ngoåi giao tu b° lÀn chót. Ngày 2-11-1863, Drouyn  
de Lhuys chính thÙc gªi cho Chasseloup Laubat d¿ án HiŒp  
Ü§c và bäo Aubaret dÎch ra Hán væn Ç‹ trao cho phái b¶.  
Ngày 7-11-1863, trÜ§c ngày phái b¶ lên ÇÜ©ng, bän d¿ thäo  
b¢ng Hán væn m§i ÇÜ®c chính thÙc trao cho phái b¶. 

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 186) 
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Phan Thanh Giän trª vŠ ViŒt Nam mang theo D¿ án 
cûa  HiŒp Ü§c  m§i. ñây là  m¶t  dÜ  án  cûa  HiŒp  Ü§c  chÙ 
không phäi là HiŒp Ü§c. 

"Song song v§i s¿ bi‰n chuy‹n dÜ luÆn ª Pháp, Aubert  
t§i Hu‰ Ç‹ Çåi diŒn Pháp kš k‰t v§i Phan Thanh Giän m¶t  
Hòa Ü§c m§i ngày 15 tháng 7 næm 1864, trong Çó Pháp së  
trä 3 tÌnh Çã chi‰m cho ViŒt Nam.

NhÜng luÆn cÙ cûa phe th¿c dân Çã làm Pháp hoàng  
xiêu lòng, nên ngày 18 tháng 7 næm 1864, Napoléon III ra  
lŒnh cho Aubaret ngØng thÜÖng thuyŒt.  LÎnh này t§i Hu‰  
ngày 21 tháng 7 næm 1864, thì Hòa Ü§c Çã kš  ÇÜ®c 6 ngày 
rÒi! 

Th‰ là tåi Pháp m†i s¿ phän ÇÓi nh¡m vào Hòa Ü§c  
Aubaret. 

Tháng  11  næm  1864,  Chasseloup  Laubat  ÇŒ  lên  
Napoléon III  m¶t  bän phúc trình  thÙ hai,  d¿a  theo quan  
Çi‹m cûa De La Grandière vŠ các kía cånh chính trÎ và tài  
chánh, Çã xác ÇÎnh giá trÎ cûa s¿ thÎnh vÜ®ng cûa thu¶c ÇÎa  
Nam Kÿ và chÌ trích kÎch liŒt š ki‰n chi‰m Çóng thu hËp ª  
Nam Kÿ và ÇŠ nghÎ gi» nguyên Hòa Ü§c 1862.



Bän phúc trình này làm Napoléon III quy‰t ÇÎnh không  
cho chu¶c ÇÃt ª Nam Kÿ.

Tháng 2 næm 1865, Aubaret t§i Hu‰ cho hay không có  
Hòa Ü§c m§i và yêu cÀu vua T¿ ñÙc cho trä ti‰n chi‰n phí  
cùng cÃm dân chúng chÓng Pháp.  

NhÜ th‰ viŒc chu¶c ÇÃt hoàn toàn thÃt båi. K‰t quä Çó  
làm vua T¿ ñÙc tÙc giÆn, cách lÜu Phan Thanh Giän".

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 283-284) 

=== o O o ===
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Phan Thanh  Giän cùng phái Çoàn y‰t ki‰n Napoléon III



Phái Çoàn Çi sÙ sang Pháp næm 1863

Hàng ÇÀu tØ trái sang phäi: 

Ngøy Kh¡c ñän, Phan Thanh Giän, Phåm Phú ThÙ.
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VII

Cái ch‰t cûa Phan Thanh Giàn

VŠ cái  ch‰t  cûa  Phan Thanh Giän có  kÈ  cäm phøc, 
nhÜng cÛng có ngÜ©i phê phán. 

1/ Auguste Ansart

Thi‰u tá Auguste Ansart gºi thÜ cho T°ng tham mÜu 
trÜªng Reboul.

"Vïnh Long, ngày 4-8-1867.

"Thi‰u tá thân mên,
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Chúng tôi Çã Çåt Ç‰n chung cøc bÃt hånh cûa tÃn thäm  
kÎch t¿ Ç¶c sát cûa Phan Thanh Giän. Ông Ãy Çã ch‰t tÓi  
hôm qua, và thi th‹ cûa ông Çã ÇÜ®c ÇÜa ra ngoài thành  
sáng nay. Ông Ãy së ÇÜ®c mai táng ª Kebon (cÓ hÜÖng cûa  
Phan Thanh Giän) trong vài ngày s¡p t§i.

Chúng tôi không khÕi bÎ xúc Ç¶ng nhiŠu vì sâu cäm  
trÜ§c cái ch‰t cûa vÎ lão thành phi thÜ©ng Ãy, và tôi ch¡c r
¢ng sÀu cäm này së ÇÜ®c chia xÈ bªi tÃt cä nh»ng ai ÇÜ®c bi
‰t ông ta.  Ông ta Çã t¿ tº v§i m¶t š chí quä quy‰t lå lùng.  
Sau khi Çã chuÄn bÎ th‹ xác cho sÙc tàn phá cûa Ç¶c dÜ®c b
¢ng m¶t s¿ giäm thÙc æn kéo dài hÖn mÜ©i læm ngày, ông  
bình tïnh trù liŒu m†i ÇiŠu, cho mua quan tài cho ông và  
tang phøc cho gia thÃt và ÇÀy t§, s¡p Ç¥t tang lÍ cho t§i  
nh»ng chi  ti‰t  nhÕ nh¥t  nhÃt  và trÓi  låi  cho con cái  ông  
nh»ng l©i khuyên khôn ngoan và chính tr¿c. Ông khuy‰n  
khích h† nên ª låi v§i Pháp, nhÜng không nên nhÆn m¶t  
chÙc vø nào cûa Pháp cä. H† phäi sÓng trong ÇÃt Çai cûa h†,  
v§i tÜ cách nh»ng ngÜ©i chu¶ng hòa bình, ngay th¿c mà qui  
phøc Pháp, không b¡t tay vào chính trÎ ngoài s¿ khuyên nhû  
hòa bình và cÀn lao kh¡p m†i nÖi. Còn ÇÓi v§i các cháu n¶i  
cûa ông, không bÎ ràng bu¶c bªi cùng m¶t lš do bÃt tham  
d¿, ông d¥n dò phäi nh© ngÜ©i Pháp chæm nom chúng, và  
vài ngày sau khi thi hành quy‰t ÇÎnh trí mŒnh cûa ông, ông  
bày tÕ v§i tôi š muÓn giao cho tôi vài ngàn quan (francs) Ç‹  



Çài th† các phí t°n cho s¿ giáo døc các ÇÙa trÈ này ª Sài  
Gòn. 

Khi Ãy tôi không hi‹u š nghïa cûa các l©i nói cûa ông,  
mà ch¡c cha Marc Çã thÃu rõ, n‰u cha không v¡ng m¥t,  và  
m†i ngÜ©i ÇŠu tin tÜªng r¢ng cha Marc cùng tôi së có Çû  
änh hÜªng ÇÓi v§i ông Ç‹ khuyên can ông ÇØng thi hành  
quy‰t ÇÎnh t¿ tº. NhÜng sÓ phÆn Çã xen vào; tôi Çã không  
hi‹u tí nào vŠ nh»ng l©i cûa ông, ÇÜ®c nói v§i tôi qua miŒng  
cûa m¶t viên thông ngôn.

Khi cha Marc Ç‰n Çây, Phan Thanh Giän không còn Çä  
Ç¶ng Ç‰n quy‰t ÇÎnh tuy‰t v†ng cûa ông n»a. Sáng mùng  
m¶t tháng 8, ông h®p thÙc hóa væn kiŒn liên quan t§i Ãp  
công giáo. "GÃp lên, các ngÜ©i", ông nói. Vào lúc 11 gi©,  
ông uÓng thuÓc Ç¶c trÜ§c m¥t các con ông và các ngÜ©i  
thân cÆn. Khi chúng tôi ÇÜ®c báo tin vào lúc 2 gi© thì Çã quá  
mu¶n. Ông còn có thì gi© Ç‹ ôm hôn cha Marc và tôi, rÒi  
b¡t ÇÀu hÃp hÓi. Ông y sï ngoåi khoa Le Coniat Çã tranh ÇÃu  
v§i thuÓc Ç¶c bàng m¶t trí sáng suÓt và m¶t s¿ tÆn tâm Çã  
cho phép chúng tôi còn có m¶t tia hi v†ng cho t§i chiŠu  
hôm qua, nhÜng không có chi Çû th‰ l¿c Ç‹ cÙu sÓng cø lão  
mà thân th‹ nhiÍm Ç¶c ÇÀy á phiŒn, và Çã bÎ quÆt ngã bªi  
trång thái Çói lä và m¶t mÓi sÀu não...
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Ngày 5-8-1867, cha Marc cho r¢ng,  theo nh»ng câu  
chuyŒn hàn huyên trÜ§c Çay, cø già lÜÖng häo này Çã theo  
Çåo Thiên Chúa ngay sau khi ông loåi trØ ÇÜ®c chính sách  
và áp l¿c cûa các ông quan khác. Chính nh»ng vÎ này thÆt  
Çã ÇÄy ông t§i tuyŒt v†ng. ñiŠu này Çúng s¿ thÆt Ç‰n n‡i mà  
lúc các ông quan còn ª låi Vïnh Long, ông Çã khæng khæng  
tØ chÓi m†i thÙ thuÓc men, và chúng tôi Çã phäi gÀn nhÜ ép  
bu¶c ông và l®i døng m¶t trong nh»ng lúc ông ngÃt Çi m§i  
khi‰n ông nuÓt ÇÜ®c m¶t chút thuÓc giäi Ç¶c. NhÜng, ngay  
khi ông Ãy ÇÜ®c bi‰t là các quan Çã bÕ Çi, và chÌ còn có  
mình ông v§i chúng tôi, thì ông Çã thuÆn m†i ÇiŠu. 

Than ôi, khi Çó Çã quá mu¶n! Và ÇiŠu cho ta thÃy rõ tÜ  
tÜªng cûa ông Çã theo m¶t chiŠu tÓt ÇËp hÖn, là hai lÀn ông  
hÕi cha Marc: "Tôi së có thoát khÕi ÇÜ®c chæng?"  Rûi ro  
thay, thi‰u tá bi‰t chung cøc nhÜ th‰ nào..."

Nguyên væn b¢ng ti‰ng Pháp:

Le Commandant Ansart au Chef d'État-major général  
Reboul.

                        Vinhlong, le 4 Août 1867.

Mon Cher Commandat,



Nous sommes arrivés au dénouement fatal du drame de  
l'empoisonnement de Phan Vang Diang, il a succombé cette  
nuit  et  son  corps  à  été  transporté  ce  matin  hors  de  la  
citadelle,  l'inhumation  aura  lieu  à  Kébon  dans  quelques  
jours.  Ce n'est  pas  sans  un vif  sentiment  de chagrin que  
nous avons vu périr ce remarquable vieillard et je suis  sûr 
que ce sentiment sera partagé par tous ceux qui l'ont connu.  
Il  a  accompli  son suicide avec une fermeté de résolution  
étonnante. Ayant déjà préparé son corps au ravage du poison  
par une diète de plus de 15 jours, il prit froidement toutes  
ses dispositions, fit acheter son cercueil, des habits de deuil  
pour  sa  famille  et  ses  serviteurs,  régla  la  cérémonie  des  
funérailles  dans  leurs  moindres  détails  et  donna  à  ses  
enfants de conseils sages et dignes. Il les engagea à rester  
avec les Français, mais à n'accepter aucun emploi de leur  
part.  Ils  doivent  vivre  dans  leurs  proprìtés  en  gens  
pacifiques,  franchement  ralliés  à  la  France  sans  occuper  
autrement de politique et pour conseiller partout la paix et le  
travail.  Quant  à  ses  petits  fils,  pour  lesquels  les  mêmes  
raisons d'abstention ne sauraint exister,  il  recommanda de  
les faire élever avec soin par les Français, et il me témoigna  
quelques  jours  avant  l'accomplissement  de  sa  funeste  
résolution le désir de me laisser quelques millions de francs  
pour subvenir aux frais de leur éducation à Saigon. Je ne  
compris  pas  alors  le  sens  de  ses  paroles  qui  n'eût pas  
échappé au Père Marc s'il eût  été présent et tout le monde  
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est convaincu que,  le Pére Marc et moi, nous aurions assez  
d'empire sur lui pour l'empêcher de consommer son suicide.  
Mais  la  fatilité  s'en  est  mêlée,  je  n'ai  rien compris  à  ses  
paroles qui m'arrivaient pour le canal d'un interprète.

Quand le  Père Marc arriva,  Phan Thanh Gian ne fit  
plus d'allusion à son dessein d"ésespéré.  Le 1er Aout,  au  
matin, il régularisa quelques pièces relatives à la commune  
chrétienne. "Hâtez-vous!" disait-il. A onze heures, il prit le  
poison devant ses enfants et son entourage. Lorsqu'on vint  
nous prévenir, à deux heures, il était déjà trop tard. Il eut le  
temps  d'embrasser  le  Père  Marc  et  moi,  et  agonie  
commença. M. le chirurgien Le Coniat lutta contre le poison  
avec une intelligence et un dévouement qui nous laissèrent  
jusqu'à  hier  soir  une  lueur  d'espérance,  maic  tout  fut  
impuissant pour sauver ce vieillard saturé d'opium et déjà  
vaincu par l'inanition et le chagrin.

5 Aout 1867...

Le Père Marc est persuadé, d'après des conversations  
antérieures, que ce bon vieillard se fut fait chrétien dès qu’il  
eut été débarrassé de la politique et de la pression des autres  
mandarins. Ceux-ci l'ont vraiment poussé au désespoir. Cela  



est si vrai que, tant que les mandarins ont été à Vïnhlong, il  
a refusé obstinément toute espèce de remède et que ce n'est  
que par une sorte de violence et en profitant d'une de ses  
nombreuses sncopes que nous avons pu lui faire avaler un  
peu  de  contrepoison.  Mais,  dès  qu'on  lui  eut  fait  
comprendre  que  les  mandarins  étaient  partis  et  qu’il  n’y  
avait plus que lui avec nous, il a consenti à tout. Trop tard,  
hélas! Et ce qui montre bien commment ses idées avaient  
pris  un meilleur  cours,  c’est  qu’il  demanda deux fois  au  
Père Marc:

Est-ce que je m’en tirerai?

Malheureusement, vous connaissez le dénouement.. 

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: 
Phan Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 374-375)

(Væn  khÓ  Trung  ÜÖng  ñông  Pháp,  tÆp  11.807/2.  ñæng  bªi  G. 
TABOULET, La geste française en Indochine. Paris. 1956, trang 519-
520) 

(ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Sº ñÎa, do m¶t nhóm 
giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ phåm Sài Gòn chû trÜÖng. Trang 33-34)

Trong bÙc thÜ cûa Thi‰u tá Ansart vi‰t tåi Vïnh Long, 
ÇŠ ngày 4-8-1867 có nhiŠu Çi‹m quan tr†ng cho thÃy tinh 
thÀn, tÜ tÜªng chính trÎ và hành Ç¶ng cÜÖng quy‰t cûa Phan 
Thanh Giàn:
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- Khuyên dân chúng nên ª låi v§i quân Ç¶i th¿c dân 
Pháp: "Hãy ráng sÓng trong trÆt t¿ cûa quân Pháp".

-  Nên  qui  phøc nÜ§c Pháp:  "Ta Çã  ra  lênh cho  các  
tÜ§ng sï tiêu hÛy võ khi, và trao n¶p thành trì, khÕi phäi  
chÓng c¿ ".

- Nh© Thi‰u tá Häi quân Auguste Ansart chæm nom, 
giáo døc các cháu n¶i cûa Phan Thanh Giän.

- TrÜ§c khi ch‰t, Phan Thanh Giän ôm hôn cha Marc 
và Thi‰u tá häi quân Auguste Ansart.

- Theo linh møc Marc thì Phan Thanh Giän Çã theo Çåo 
Thiên Chúa.

- Khi các quan låi ViŒt Nam ra vŠ h‰t, chÌ còn ngÜ©i 
Pháp thì Phan Thanh Giän 2 lÀn hÕi linh møc Marc:"Tôi së  
có thoát  khÕi ÇÜ®c chæng?" ñiŠu này chÙng tÕ ông Phan 
Thanh Giàn muÓn sÓng låi và muÓn ÇÜ®c sÓng v§i ngÜ©i 
Pháp.

Phan Thanh Giän rÃt trung th¿c v§i lòng mình. 

NhÜng n‰u Çem so sánh cái ch‰t cûa Phan Thanh Giän 
v§i cái ch‰t cûa Hoàng DiŒu hay cái ch‰t cûa NguyÍn Tri 



PhÜÖng thì  thÃy rõ lòng  trung thành ÇÓi v§i  t° quÓc cûa 
Phan Thanh Giän thua kém hai vÎ anh hùng dân t¶c Hoàng 
DiŒu và NguyÍn Tri PhÜÖng.

2/ Cao T¿ Thanh

"Là m¶t nhân vÆt lÎch sº có sÓ phÆn khác thÜ©ng, Phan  
Thanh Giän Çã ch‰t ba lÀn.

LÀn thÙ nhÃt là Phan uÓng thuÓc Ç¶c t¿ tº.

LÀn thÙ hai, Phan bÎ ám sát khi khen ông Phan sáng  
suÓt không chÓng låi Pháp.

LÀn thÙ ba, Phan bÎ triŠu Çình T¿ ñÙc bÙc tº v§i bän  
án "truy Çoåt tÃt cä chÙc hàm, Çøc tên trong bia Çá ti‰n sï,  
Ç‹ låi muôn Ç©i cái án träm hÆu".

3/ De La Grandière

De La Grandière gºi thÜ cho trÜªng nam Phan Thanh 
Giän Ç‹ tÕ lòng bi‰t Ön cø Phan Çã giúp ông ta chi‰m tr†n 3 
tÌnh miŠn Tây Nam Kÿ.

"Quan Phó Thûy sÜ ñŠ ÇÓc ThÓng soái Nam Kÿ 

gªi cho TrÜªng nam quan Phan Thanh Giän, Kinh lÜ®c  
ñåi thÀn Nam triŠu, Vïnh Long.



121

Tôi lÃy làm Çau Ç§n ÇÜ®c tin quan l§n Phan Thanh  
Giän là thÃt l¶c. 

Nhà nÜ§c An Nam mÃt  ngài;  ngài  là  tôi  trung thÀn  
rÜ©ng c¶t, cÛng nhÜ mÃt m¶t khÓi tinh rÕ rång, và cái k›  
niŒm Çáng kính phøc và m‰n yêu cûa ngài thì ngÜ©i Pháp  
ghi vào lòng, dù cho s¿ ganh ghét cûa kÈ nghÎch cûa ngài  
cÛng không làm cho phai ÇÜ®c.

Trong triŠu Çình Hu‰, chÌ m¶t mình ngài thÃy rõ Çâu là  
ích quÓc l®i dân, vì vÆy ngai không muÓn ngÒi xem s¿ suy  
vi cûa nÜ§c Nam, nên ngài m§i Çành lòng t¿ tº.

BÙc thÜ này là tÕ tÃm lòng thÜÖng ti‰c và tôn kính cûa  
b°n trÃn, xin hay n¡m gi». NgÜ©i Pháp tôn tr†ng quan l§n  
Phan Thanh Giän và gia Çình ngài.

B°n trÃn hÙa l©i  së  h‰t  lòng bao b†c cho con cháu  
ngài, ho¥c muÓn ra giúp viŒc nhà nÜ§c hay là muÓn tÜ§c l¶c  
thì b°n chÙc cÛng vui lòng ban Ön theo nhÜ š".

Sài Gòn, Ngày 5 tháng 8 næm 1867

           De La Grandière.



Bän chính b¢ng ti‰ng Pháp sau Çây:

Le Vice Amiral, Gouverneur et Commandant

Au  fils  aîné  de  S.E.  Phan  Thanh  Giän,  Vice  grand  
Censeur du Royaume d'Annam.

                                        Vinh Long

J'apprends  avec  une  grande  douleur  la  mort  de  S.  
Excellence Phan Thanh Giän, votre père.

Le Royaume d'Annam dont il était le membre le plus  
éminent perd dans ce vieillard respectable une de ses gloires  
et de ses lumières, et le sentiment de profonde estime qu’il  
laisse dans ma mémoire et dans celle des Français, sera plus  
durable que la haine de ses ennemis.

Aucun autre que votre père n’a compris à Hué quels  
étaient  les  avantages  qui  devaient  assurer  le  bonheur  du  
peuple, et  c'est un sentiment touchant et digne de respect  
qui l’a, malheuresement, porté à ne pas vouloir survivre aux  
conséquences d'une politique dont tous les torts et de toute  
la responsabilité appartiennent au Gouvernement annamite.
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Le témoignage officiel de mon estime et mon amitié  
que je vous adresse dans cette lettre doit être conservé dans  
votre  famille  comme  le  gage  des  sentiments  que  les  
Français  conservent  pour votre vénérable  père et  pour sa  
famille.

Soyez persuadé aussi que je m'efforcerai, par tous les  
moyens qui dépendent de moi, d'assurer le bonheur de ses  
enfants  en  leur  accordant  les  faveurs  et  les  positions  qui  
pouront leur convenir".

"Sagon, le 5 Aouût 1867

     De La Grandière

ñ‹ tÕ lòng bi‰t Ön ông Phan Thanh Giän, tÜ§ng Pierre 
Paul Marie De La Grandière phái m¶t toán binh lính Pháp 
h¶ tÓng linh c»u cø Phan Ç‰n nÖi an táng ª xã Bäo Thånh, 
huyŒn Ba Tri, tÌnh B‰n Tre.

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä.  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 379)

BÙc thÜ này là  m¶t  b¢ng chÙng cho s¿  bi‰t  Ön  cûa 
ngÜ©i Pháp ÇÓi v§i cø Phan Thanh Giän và cÛng là m¶t b
¢ng chÙng k‰t t¶i Phan Thanh Giän.



4/ ñ¥ng Huy VÆn, ChÜÖng Thâu

"Có th‹ nói, lúc Çó Phan Thanh Giän ch†n cái ch‰t là  
Çúng. Tuy r¢ng cái ch‰t cûa ông không phäi là cái ch‰t cûa  
ngÜ©i chi‰n sï nÖi ÇÀu tên mÛi Çån trên chi‰n trÜ©ng, hay  
cái ch‰t ÇÀy nghïa phÅn cûa Hoàng DiŒu sau này. Cái ch‰t  
cûa ông chÌ là cái ch‰t tiêu c¿c. Tuy vÆy, nó vÅn bi‹u thÎ  
m¶t thái Ç¶ thành thÆt Çáng ÇÜ®c tha thÙ". 

(Phan  Thanh  Giän  trong  lÎch  sº  cÆn  Çåi.  ñ¥ng  Huy  VÆn  và 
ChÜÖngThâu. Tap chí nghiên cÙu lÎch sº, sÓ 48, trang 20; tháng 3 næm 
1963)

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä.  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 101)

5/ Phåm Væn SÖn

Sº gia Phåm Væn SÖn ÇÜa ra š ki‰n vŠ cái ch‰t cûa 
Phan Thanh Giän nhÜ sau:

A/-- "Theo tài liŒu Çæng trong báo FRANCE - ASIE,  
sÓ  109-110 phát  hành vào tháng 6 và tháng 7 næm1955,  
trang 740-741, dÜ§i chua là cûa Trung ÜÖng væn thÜ khÓ  
ñông DÜÖng bìa sÓ 11.807/2 chÜa xuÃt bän, Thi‰u tá Ansart  
có gºi cho Tham mÜu trÜªng Reboul m¶t bÙc thÜ ÇŠ ngày  
4-8-1867 có Çoån nói: sau khi mÃt ba tÌnh miŠn Tây, Phan  
Thanh Giän vÅn không có š quyên sinh, nhÜng vì áp l¿c cûa  
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m¶t sÓ quan l§n mà Phan phäi dùng Ç¶c dÜ®c. Khi các quan  
còn có m¥t ª Vïnh Long thÀy thuÓc Leconia có ÇÜa thuÓc  
giäi Ç¶c Ç‰n Ç‹ cÃp cÙu nhÜng Phan tØ khÜ§c. NgÜ©i ta Çã  
phäi l®i døng nh»ng phút Phan bÎ ngÃt Çi Ç‹ Ç° thuÓc cho  
ông, nhÜng mu¶n quá rÒi. Ông già Çã nuÓt quá nhiŠu thuÓc  
phiŒn dÃm thanh sau nhiŠu ngày nhÎn Çói và sÀu mu¶n......

CÛng trong bÙc thÜ này, Ansart k‹ r¢ng ngÜ©i Pháp Çã  
tÆn tình cÙu vÎ Kinh lÜ®c miŠn Tây nên m§i ÇÜa thÀy thuÓc  
Leconia t§i. Có Çi‹m Çáng chú š: Sau khi các quan r©i Vïnh  
Long thì Phan  không nh»ng chÎu uÓng thuÓc giäi ÇÓc, låi  
còn thi‰t  tha sÓng là Çàng khác.  Phan luôn luôn hÕi cha  
Marc: "Tôi có thoát ch‰t ÇÜ®c không Cha!

Ngoài vÃn ÇŠ này, Ansart còn nói Ç‰n viŒc Phan gºi  
ông ta vài ngàn quan tiŠn Pháp Ç‹ chi døng vào viŒc h†c  
hành cûa các cháu (cháu g†i b¢ng ông) ª Sài Gòn, vài ngày  
trÜ§c khi Phan thª hÖi cuÓi cùng.

(Il me témoigna quelque jours avant l'accomplissement  
de  se  funeste  résolution  le  désir  de  me  laisser  quelques  
milliers de francs pour subvenir aux frais de leur (ses petits  
enfants) éducation à Sagon)

ñ†c  Ç‰n  Çây,  chúng  tôi  cäm  thÃy  có  m¶t  ÇiŠu  bÃt  
thÜ©ng: Phan Thanh Giän không có quyên sinh, nhÜng n‰u  
quyên sinh là ÇiŠu bÃt Ç¡c dï. Nay xin hÕi tåi sao h† Phan Ç‹  



mÃt thành mà không muÓn t¿ vÅn, ông ham sÓng chæng? Và  
vì sao ngÜ©i ta muÓn Phan ch‰t?

ñ‹ thòa mãn ba câu hÕi trên Çây, chúng ta hãy tìm hi‹u  
n¶i tình vua quan dÜ§i Ç©i T¿ ñÙc và vÃn ÇŠ Pháp xâm læng  
ViŒt Nam nói chung, Nam Kÿ nói riêng vào gi»a th‰ k› thÙ  
19. VÃn ÇŠ này Çã làm cho triŠu Çình Hu‰ h‰t sÙc bÓi rÓi.  
Ngay tØ Minh Mång, tÙc là trên hai chøc næm trÜ§c, nhà  
vua và các triŠu thÀn Çã hi‹u Pháp có nh»ng š ÇÎnh Çen tÓi  
th‰ nào ÇÓi v§i ViŒt Nam và Minh Mång Çã cº m¶t phái  
Çoàn ngoåi giao qua Pháp và qua Anh do Tôn ThÃt ThÜ©ng  
cÀm ÇÀu. Không ai Ç†c sº có th‹ quên r¢ng sau khi vua Gia  
Long hå ÇÜ®c con cháu nhà Tay SÖn, ngài Çã áp døng ngay  
chánh sách Çóng cºa khóa nÜ§c v§i Tây phÜÖng. V§i chính  
phû  Hoàng  gia  Anh-cát-  L®i  ÇÜa  quÓc  thÜ  xin  vài  giao  
thÜÖng v§i ViŒt Nam và t¥ng phÄm ÇŒ lên nhà vua cÛng bÎ  
cÜÖng quy‰t tØ khÜ§c mÃy lÀn; riêng v§i Pháp nhà vua còn  
n‹  m¥t  b†n  công  thÀn  khai  quÓc  là  Chaigneau,  Dayot,  
Vanier, De Forsan v.v... nên không n« h¡t hûi ra m¥t. ´t næm  
sau, vì s¿ lãnh Çåm m‡i ngày m‡i rõ rŒt, b†n Chagneau lÀn  
lÜ®t  viŒn c§  hoài  hÜÖng cuÓn gói  lên  ÇÜ©ng,  nhÜng Ç‰n  
Minh Mång thái Ç¶ bài ngoåi cûa Hu‰ Çã không còn úp mª  
ÇÓi v§i h†, do Çó mà không khí ViŒt-Pháp m‡i ngày m¶t trª  
nên cæn th£ng. Chû trÜÖng bài Tây phÜÖng thÆt ra không  
phäi là không có lš do xác Çáng; Vua Gia Long là con ngÜ©i  
rÃt thông minh Çã có m¡t nhìn sang các lân quÓc, nên rõ hÖn  
ai h‰t; thuª Ãy dã tâm cûa b†n da tr¡ng ào åt kéo sang Á  
ñông khi‰n bao nhiêu ti‹u-nhÜ®c-quÓc Çã thành thu¶c ÇÎa  
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hay Çiêu ÇÙng vì h†, k‹ tØ ƒn ñ¶, Mã Lai, Mi‰n ñiŒn, NhÆt  
Bän v.v..... vào nh»ng næm cuÓi cûa hÆu bán th‰ k› 18 trª  
Çi. Áo dài thâm Çi trÜ§c, b¶ Ç¶i th¿c dân Çi sau là hai hiŒn  
tÜ®ng nÓi liên làm cho vua Th‰ t° nhà NguyÍn phäi  hÓt  
hoäng, sau Çó Çã ti‹u di cho Minh Mång nh»ng thû Çoån  
ghê gh§m cûa Tây phÜÖng Ç‹ liŒu bài ÇÓi phó vŠ tÜÖng lai.  
Ngoài  ra,  Çã  n¢m  gai  n‰m  mÆt  v§i  nhiŠu  tÜ§ng  tá  Tây  
phÜÖng t§i giúp ngài Çánh Tây SÖn cÛng là nh»ng dÎp thuÆn  
tiŒn Ç‹ ngài thæm do chû trÜÖng cûa Tây phÜÖng ÇÓi v§i các  
nÜ§c låc hÆu Ç©i bÃy gi©; sau khi nŠn k› nghŒ và tÜ sän cûa  
h† bành trÜ§ng quá månh Çang Çòi hÕi thÎ trÜ©ng và nhân  
công, cùng vÎ trí kinh t‰, thÜÖng måi ª các vùng ÇÃt còn dã  
man hay bán khai.

ñ‰n Minh Mång, Ba-Lê (Paris) nài nÌ, k‹ cä d†a nåt  
Hu‰ rÃt nhiŠu vŠ viŒc xin truyŠn giáo, rÒi vø Çàn áp Çåo  
Thiên Chúa dÜ§i con m¡t cûa các nhà sº h†c là ÇiŠu tÃt  
nhiên phäi xäy ra do chû trÜ©ng k‹ trên cûa vua Th‰ T°.  
TriŠu Çình Hu‰ bi‰t r¢ng s§m mu¶n Pháp së gây s¿ và h† là  
m¶t cÜ©ng quÓc tr¶i hÖn mình vŠ m†i phÜÖng diŒn së không  
khÕi có mÓi nguy nên v¶i cho sÙ Çoàn Tôn ThÃt ThÜ©ng  
qua Ba-Lê (Paris) và Luân ñôn xoa dÎu tình th‰ gi»a ViŒt  
Nam và hai cÜ©ng quÓc Anh - Pháp mà triŠu Çình vÅn quen  
g†i là Båch Qu›? Trong dÎp phái Çoàn có m¥t trên ÇÃt Pháp,  
H¶i truyŠn giáo ngoåi quÓc và nh»ng phái viên bí mÆt cûa  
diŒn  Vatican  Çã  ngÃm ngÀm vÆn  Ç¶ng  v§i  các  nhà  cÀm  
quyŠn bên b© sông Seine tÄy chay m†i cu¶c giao häo v§i  



Hu‰, bªi th‰ b†n ông Tôn ThÃt ThÜ©ng Çã thÃt båi trên sÙ  
mång.

ñiŠu ch¡c ch¡n là phái Çoàn ngoåi giao này, sau khi trª  
vŠ Çã tâu bày rõ ràng tình hình ti‰n b¶ m¶t cách kÿ diŒu cûa  
các dân t¶c bên kia ñai Tây DÜÖng, thái Ç¶ kiêu hùng và  
chû trÜÖng Ç‹ quÓc cûa các nÜ§c da tr¡ng. NgÜ©i lÜu š Ç‰n  
vÃn ÇŠ phú cÜ©ng cûa Tây phÜÖng nhiŠu nhÃt ngay tØ thuª  
Çó có lë là Phan Thanh Giàn, nên ông Çã có s¿ theo dõi các  
hoåt  Ç¶ng  cûa  Tây  phÜÖng  cho  t§i  khi  b†n  Rigault  de  
Genouilly mang chi‰n thuyŠn vào pháo kích lÀn ÇÀu tiên  
các häi ÇÒn ñà N¤ng mãnh liŒt nhÜ tr©i long ÇÃt lª vào mùa  
Thu næm ñinh VÎ (1847).

TØ Çó b†n Phan näy ra š chû hòa và Çây là m¶t s¿ kiŒn  
dï nhiên khi ngÜ©i ta không tìm ra m¶t lÓi thoát hay m¶t  
phÜÖng tiŒn  nào Çû khä  næng chÓng quân xâm lÜ®c  quá  
månh.

ñ‰n Ç©i T¿ ñÙc chánh sách th¿c dân b¡t ÇÀu mª màn  
båo l¿c hÖn bao gi© h‰t và xin k‹ dÜ§i Çây nh»ng s¿ lúng  
túng cûa Hu‰ trÜ§c khi ViŒt Nam b¡t ÇÀu vi‰t nh»ng trang  
vong quÓc sº bi Çát cûa mình.

Nh»ng hoåt cänh bi Çát:

Tháng  4  næm  1857,  vua  Na-Pô-Lê-Ông  ÇŒ  tam  
(Napoléon III) Çã thi‰t lÆp m¶t ûy ban nghiên cÙu các vÃn  
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ÇŠ nÜ§c Nam (Commission de La Cochinchine), rÒi ngày  
18-5-1857 ûy ban này Çã ÇŒ trình lên nhà vua quy‰t ÇÎnh  
mª cu¶c viÍn chinh qua ViŒt  Nam. Ngày 15-7-1857 Häi  
quân Trung tÜ§ng Rigault de Genouilly ÇÜ®c lŒnh Çem 15  
chi‰c chi‰n håm, 1.500 tên lính Âu Châu, cùng 820 tên lính  
Phi LuÆt Tân thu¶c dân cûa nÜ§c Tây Ban Nha Çánh vào  
cºa ñà N¤ng. Vua T¿ ñÙc cho hå ban 2.000 lính, cº TrÀn  
Hoàng, T°ng ÇÓc Nam Ngãi, Tham tán ñào Trí ÇÓc thúc  
cu¶c chÓng Pháp rÃt gay g¡t. Sau Çó låi cº thêm nhiŠu danh  
tÜ§ng tham gia viŒc ngæn gi¥c k‹ cà NguyÍn Tri PhÜÖng là  
tÜ§ng kÿ kiŒt nhÃt cûa TriŠu Çình bÃy gi©. K‰t quä rÃt là bi  
thäm vì quân ta thua kh¡p nÖi, ÇÒn äi bÎ thÃt thû, m¥c dÀu  
tinh thÀn kháng ÇÎch cûa ViŒt Nam rÃt hæng hái luôn hai  
tháng ròng.

Hai thành An Häi và ñiŒn Häi bÎ  hãm, rÒi  ÇÒn Nåi  
HiŒn, Hóa Quê cÛng bÎ tÃn công, tÜ§ng tá ch‰t cä ÇÓng. Tuy  
ÇÜ®c vua T¿ ñÙc tæng viŒn rÃt  nhiŠu.  Qua næm K› Mùi  
(1859) quân Pháp låi Çánh ÇÒn Häi Châu. TÜ§ng gi» hai nÖi  
này là TÓng PhÜ§c Minh và NguyÍn Duy cÛng thua".

B/-- "Sau Çó khí hÆu xÃu, quân Pháp bÎ dÎch tä n¥ng  
nŠ, nên š ÇÎnh ti‰n lên Hu‰ cûa h† bÎ bãi bÕ. ñiŠu này cÛng  
còn bªi h† không có chi‰n thuyŠn nhÕ Ç‹ xông vào thû Çô  
nhà NguyÍn. Ngoài ra gi¥c låi ÇÜ®c tin có mÜ©i ngàn quân  
ViŒt Çang tæng cÜ©ng tØ Hu‰ ti‰n vào ñà N¤ng, nên Rigault  
de Genouilly liŠn cho tàu nh° neo tr¿c chÌ Nam Kÿ v§i š  
ÇÎnh chi‰m Çánh xÙ này làm nŠn täng cho ñ‰ quÓc vÎ lai. Y  



Ç‹ ñåi tá Toyon và m¶t sÓ b¶ Ç¶i ª låi ñà N¤ng. Th‰ là 5  
tháng sau chi‰n dÎch Çánh phá cºa bi‹n chính y‰u cûa Nam  
Kÿ; bÃy gi© quân Pháp xuÃt hiŒn ª cºa b‹ CÀn Gi© rÒi ti‰n  
vào Sài Gòn tÃn công thành Gia ñÎnh.

 

TØ 9-2 Ç‰n 17-2-1859, hai quân giáo chi‰n, hÕa l¿c cûa  
ÇÎch rÃt månh, nên quân ViŒt Nam thua tÖi b©i, rÒi chåy tän  
Çi các tÌnh lân cÆn. ñŠ ÇÓc Võ Duy Ninh, Án sát Lê TØ tuÅn  
ti‰t, TrÜÖng Væn Uy‹n T°ng ÇÓc Long TÜ©ng (Vïnh Long  
và ñÎnh TÜ§ng) Çem quân Ùng viŒn t§i cÙu Gia ñÎnh thÃy  
thành này Çã mÃt, phäi v¶i rút lui.

Sau khi thanh toán ÇÜ®c vÎ trí này Rigault de Genouilly  
giao thành cho Trung tá häi quân Jauréguibéry rÒi låi trª ra  
ñà N¤ng. H† låi công hãm các ÇÒn dÍ dàng nhÜ mÃy lÀn  
trÜ§c và h† Çi Ç‰n Çâu, NguyÍn Tri PhÜÖng phäi lui Ç‰n Çó.

Lúc này viŒc giao thiŒp gi»a Pháp v§i Trung QuÓc có  
nhiŠu s¿ lôi tôi, nên Rigault de Genouilly ÇÜa ra vài ÇŠ nghÎ  
giäng hòa là: xin t¿ do truyŠn giáo, t¿ do thÜÖng måi và Ç¥t  
m¶t cÖ sª Ç‹ thi hành Hòa Ü§c.

TriŠu Çình T¿ ñÙc h†p các quan Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ:  
Hòa, Thû, Chi‰n.
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Phan Thanh Giän, TrÜÖng ñæng Qu‰ ÇÙng ÇÀu phe chû  
Hòa, lÃy c§ cÖ gi§i cûa ÇÎch quá månh, ta chÓng không n°i,  
tuy nhiên hãy cÓ thû Çã, rÒi m§i nghÎ hòa Ç‹ giäm b§t tham  
v†ng cûa ÇÓi phÜÖng.

M¶t sÓ Çông ngÜ©i khác còn nêu ra vø triŠu Thanh  
cÛng phäi chÎu thua "Båch Qu›" ª các thÜÖng cäng, nay ta  
còn kém Trung QuÓc mà Ç† tài thº sÙc v§i h† chÜa ch¡c Çã  
làm hÖn ÇÜ®c, nên lÃy cách chû Çãi khách mà ÇÓi phó là tÓt  
hÖn cä, nghïa là thi hành k‰ trì cºu rÒi tùy cÖ Ùng bi‰n sau.

Có nhiŠu ngÜ©i khác trái låi, nêu vÃn ÇŠ Công hÖn Hòa  
hay Thû. ñÙng ÇÀu có Tô Linh,  Phåm H»u NghÎ, HÒ Sï  
ThuÀn v.v... .

NguyÍn Tri PhÜÖng ÇÜ®c vua cº qua mª cu¶c thÜÖng  
nghÎ v§i Pháp, trách Pháp ÇÜa ra quá nhiŠu yêu sách. Cu¶c  
bàn cãi kéo dài và không mang låi m¶t k‰t quä nào.

Vua T¿ ñÙc trÜ§c  s¿  bÓi  rÓi  cûa  các  Çình thÀn,  kÈ  
ch£ng ngÜ©i chu¶c, hå chi‰u trÜng cÀu š ki‰n toàn quÓc; tØ  
tri huyŒn trª lên, Çåi chúng thì Çû m¥t sï dân, rÒi cÛng ch£ng  
ai nghï ÇÜ®c phÜÖng lÜ®c giá trÎ nào cho t§i khi Gia ñÎnh,  
Biên Hòa, ñÎnh TÜ©ng Ç°i chû m¶t cách thê thäm.

CuÓi cùng Hòa Ü§c nhÜ©ng ba tÌnh miŠng ñông dù  
muÓn hay không Çã thành hình vào mÒng 5-6-1862. Và khi  



hay tin Hòa Ü§c Çã kš xong sï dân toàn quÓc ÇŠu n°i lòng  
công phÅn. Phän Ùng ÇÀu tiên là ÇÒng bào Nam Kÿ, ÇÜ®c  
bi‹u hiŒn trên lá c© cûa Bình Tây Nguyên Soái TrÜÖng ñÎnh  
b¢ng câu tháo må hai Çåi diŒn cûa triŠu Çình và thÓng trách  
vua quan Ç©i T¿ ñÙc:

          "Phan, Lâm bán nÜ§c, triŠu Çình khi dân".

ñ‹ dËp phong trào cæm phÅn cûa nh»ng ngÜ©i dân yêu  
nÜ§c, vua T¿ ñÙc cách lÜu Phan Thanh Giän, giáng chÙc  
ñoàn Th†, TrÀn TiÍn Thành và truy Çoåt tÜ§c hàm cûa Lâm  
Duy HiŒp, vì ông này ch‰t sau khi kš hòa Ü§c ª Nam Kÿ trª  
vŠ.

CÛng nên nh¡c låi r¢ng ngày 14-6 næm Ãy, Phan, Lâm  
ª Sài Gòn lai kinh Çã bÎ vua T¿ ñÙc quª nhÜ sau: "Ôi ! Con 
dân mÃy triŒu,  t¶i  gì  mà kh° th‰?  ThÆt  là  Çau lòng,  hai  
ngÜÖi không nh»ng chÌ là t¶i nhân cûa triŠu Çình mà còn là  
t¶i nhân muôn Ç©i cûa hÆu th‰!"

Ngày nay ngÜ©i ta trách Phan, Lâm r¢ng trong khi hai  
ông vào thÜÖng thuy‰t v§i Bonard vŠ ba tÌnh miŠn ñông,  
dân chúng Nam Kÿ Çang tích c¿c chÓng th¿c dân Pháp khi
‰n trong công viŒc này, chúng phäi thay Ç°i các tÜ§ng lãnh  
chÌ huy luôn luôn; ÇÎch còn phäi rút lui vŠ các thÎ trÃn, bªi  
ta Çã lÃy låi ÇÜ®c änh hÜªng ª gÀn h‰t các vùng thôn quê.  
Ngoài ra Pháp còn Çang m¡c kËt ª trong nhiŠu cu¶c chi‰n  
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båi tåi Mexico. NhÜ vÆy mà Çåi diŒn ViŒt Nam låi chÎu vØa  
mÃt dÃt, vØa nhÆn bÒi thÜ©ng chi‰n tranh quá n¥ng nŠ! "

Ÿ Çi‹m này, chúng ta thÃy l©i phê bình nhÜ th‰ là quá 
Çáng, vì r¢ng: hoàng cänh lúc bÃy gi© h† Phan và h† Lâm 
làm sao bi‰t ÇÜ®c các bi‰n cÓ bên ngoài nÜ§c ViŒt Nam.

"Dù sao viŒc c¡t  ÇÃt  cÀu hÕa, thuÆn n¶p bÒi thÜ©ng  
khoän chi‰n phí cho Pháp rÃt nhiŠu là l‡i cûa hai ông Phan,  
Lâm, bªi cho t§i gi© phút Çó triŠu Çình Hu‰ vÅn còn tinh  
thÀn chÓng gi¥c, cæn cÙ vào l©i cæn d¥ng cûa vua T¿ ñÙc  
khi ban Ng¿ Tºu tiÍn ÇÜa sÙ giä vô Nam r¢ng: "ñØng khinh  
suÃt  trong viŒc  nhÜ©ng ÇÃt  Çai  và chÃp thuÆn cho Thiên  
Chua  giáo  công  nhiên  quäng  bá". Vào  viŒc,  buÒn  thay,  
Phan, Lâm Çã mang låi cho quÓc gia ViŒt Nam m¶t Hòa Ü§c  
h‰t sÙc thäm håi, n‰u không nói là nhøc nhã:

a) NhÜ®ng ÇÃt ba tÌnh Gia ñÎnh, Biên Hòa và ñÎnh  
TÜ©ng.

b) N¶p 14.000.000 ÇÒng båc làm bÒi khoän chi‰n phí  
cho Pháp, thanh toán trong 10 næm (tÙc là m‡i næm phäi trä  
cho Súy phû Sài Gòn 400.000 ÇÒng båc. SÓ tiŠn 14.000.000  
ÇÒng båc ngang v§i 4.000 dollars, vì ta không có dollar nên  
tính ra tiŠn cûa ta là 14 triêu nguyên, theo giá m‡i dollar  
là72% cûa lÜ®ng.



DÜ§i Çåy là vài mÅu giai thoåi chung quanh Hòa Ü§c  
Nhâm TuÃt (5-6-1862)

Sau khi kš hòa Ü§c ÇÀy t¶i l‡i trên Çây, Phan, Lâm dï  
nhiên Çã viŒn m†i lš do xác Çáng Ç‹ bào chØa cho mình khi  
Çã bÎ vua TÜ ñÙc thÓng trách, các bån ÇÒng liêu dè bÌu,  
NhÃt là NguyÍn Tri PhÜÖng, lãnh tø cûa phe chû chi‰n và  
bài Pháp Çã khét ti‰ng t§i Súy phû Sài Gòn .

NguyÍn Tri PhÜÖng tâu vua:

"Các bån ÇÒng liêu cûa hå thÀn (Phan Thanh Giän và  
Lâm Duy HiŒp) cÙ khæng khæng nói r¢ng: "Trong tình th‰  
nghiêm tr†ng này, bŒ hå cÙ quy‰t ÇÎnh Ç‹ m†i ngÜ©i tuân  
theo HiŒp Ü§c. NhÜng kÈ hå thÀn nghï nhân dân Nam kÿ  
khó mà chÎu n°i ách Çô h¶ cûa ngÜ©i Pháp. H† Çã nhiŠu lÀn  
tích c¿c chÓng låi  mŒnh lŒnh cûa triŠu Çình (trÜ©ng h®p  
TrÜÖng  Công  ñÎnh,  Thiên  H¶  DÜÖng,  Thû  Khoa  Huân,  
v.v...)
 (LÎch sº 80 næm chÓng Pháp cûa TrÀn Huy LiŒu, trang 32. TrÀn Huy LiŒu, 
cÜu B¶ trÜªng Bô Tuyên TruyŠn trong chính phû ÇÀu tiên cûa HÒ Chí Minh, 
næm 1945)

Sau khi không th‹ chÓi cãi r¢ng kš nhÆn các ÇiŠu kiŒn  
do Pháp Ãn ÇÎnh trong Hòa Ü§c Nhâm TuÃt là m¶t viŒc tai  
håi kinh khûng cho xÙ sª, Phan Çã tuyên bÓ: "Tôi Çã cân  
nh¡c kÏ lÜ«ng hành Ç¶ng cûa tôi, tình hình lúc Çó (là lúc  
ÇÜng h†p bàn v§i Bonard) gay go quá, n‰u không chÆp nhÆn  
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ÇiŠu kiŒn cûa h† thì cu¶c thÜÖng thuy‰t chÌ có tan v« mà  
thôi... " (!)

ñáng buÒn cho ta là khi mª cu¶c thÜÖng thuyŒt v§i  
m¶t kÈ ÇÎch xäo quyŒt nhÜ Pháp, các nhà ÇÜÖng cøc ViŒt  
Nam không hi‹u tâm trång cûa ÇÓi phÜÖng và cä tình trång  
lúc Çó cûa nÜ§c h†. Ta không bi‰t lÒng ngÜ©i vào trong lòng  
ÇÎch Ç‹ bi‰t gan ru¶t ÇÎch. Th¿c ra, nhÜ trên Çã nói, lúc này  
Mexico (MÍ Tây CÖ) Çang lôi cuÓn Pháp vào m¶t cu¶i chi
‰n tranh tai håi mà Pháp gÀn nhÜ sa lÀy ª Çó, h† Çang chÎu  
nhiŠu s¿ thÃt båi, ngoài ra h† còn Çang bÎ nhiŠu khó khæn vŠ  
n¶i  trÎ  và  tài  chánh  thì  có  th‹  không  Çòi  hÕi  quá  Çáng.  
NhÜng thÃy thái Ç¶ quá ng§ ngÄn và khi‰p nhÜ®c cûa Çåi  
diŒn Hu‰, b†n Bonard liŠn bày trò khûng bÓ, hÆm hoe, d†a  
nåt, nên hai h† Phan, Lâm Çã nh¡m m¡t kš hòa Ü§c, Çã th‰  
trong tinh thÀn cûa Phan Çã có s¤n š chû båi thì b†n Bonard  
chì có Çi t§i và th¡ng l®i dÍ dàng là lë ÇÜÖng nhiên.

Sau này Çi chu¶c låi ba tÌnh miŠn ñông, T¿ ñÙc cÛng  
låi cº Phan làm sÙ giä, kèm theo hai vÎ Çåi thÀn Ngøy Kh¡c  
ñän và Phåm Phú ThÙ. Phan qua Ba Lê Çóng vai trò Thân  
Bao T¿ khóc nhÜ mÜa nhÜ gió trÜ§c sân TÀn, Phan cÛng  
chan  hòa  nÜ§c  m¡t  trÜ§c  Pháp  Hoàng  Napoléon  III  và  
Hoàng HÆu Eugénie "Xin nhà cÀm quyŠn Pháp thÜÖng håi  
nÜ§c ViŒt Nam". B¶ ÇiŒu thi‹u não cûa ông già 70 tu°i này  
v§i nh»ng ti‰n nÙc nª Çã làm Ç¶ng lòng Hoàng hÆu, nhÜng  
Çã  khi‰n  cho  nh»ng  tên  trùm  th¿c  dân  nhÜ  Chasseloup  
Laubat, De La Grandière và nhiŠu tÜ§ng lãnh cûa quân Ç¶i  



viÍn chinh lúc này có m¥t Çông Çû gi»a triŠu Çình, hÖn m¶t  
lÀn n»a nhÆn thÃy thái Ç¶ cûa sÙ giä là tÃt cä nh»ng cái gì  
khuy‰n khích h† cÙ ti‰p tøc Çánh månh Çánh mau Ç‹ hoàn  
thành cu¶c thôn tính nÜ§c nhà. B¢ng c§ là sau khi sÙ giä  
ViŒt Nam xuÓng tàu Çi Tây Ban Nha rÒi vŠ xÙ, phe chû chi
‰n mà HÀu tÜ§c Chasseloup Laubat cÀm ÇÀu Çã thành công  
trong viŒc thúc ÇÄy cu¶c khói lºa ti‰p diÍn trên bán Çäo ch»  
S.

L©i hÙa hËn cûa Napoléon III và cu¶c hành trình cûa  
Aubaret qua ViŒt Nam Ç‹ bàn låi vÃn ÇŠ ba tÌnh miŠn ñông  
tÜªng Çem Ç‰n ViŒt Nam m¶t niŠm vui, rút cu¶c ÇÜa låi m¶t  
cái mØng høt rÒi k‰t li‹u b¢ng m¶t s¿ rút lui l¥ng lë cûa  
Aubaret vào Sài Gòn sau m¶t bÙc diŒn væn hûy bÕ cu¶c  
thÜÖng thuy‰t Ç‹ nhÜ©ng ch‡ cho b†n quân nhân B¶ thu¶c  
ÇÎa tha h° hoành hành cho t§i khi m¶t tÃt ÇÃt cûa nÜ§c ViŒt  
Nam cÛng không còn.

DÀu hÕng viŒc lÀn thÙ hai, T¿ ñÙc vÅn cº Phan trª låi  
Nam Kÿ v§i chÙc vø t°ng trÃn miŠn Tây Nam xÙ ñÒng Nai  
Ç‹ ti‰p tøc vÆn Ç¶ng chu¶c låi miŠn ñông (?).

ñã Çáng ngåc nhiên chÜa?

ThÆt ra, n‰u nghï kÏ và công b¢ng, ta không nên quên r
¢ng trong giai Çoån khó khæn này cûa chánh tình nÜ§c ta,  
Phan Çã nhiŠu lÀn viŒn lë già y‰u và bÃt l¿c xin cáo quan vŠ  



137

nghÌ; có lë Phan Çã thÃy mình không ÇÜÖng n°i th©i cu¶c,  
nhÜng bÎ vua T¿ ñÙc cÓ tình gi» låi thì ông cÛng theo chánh  
ki‰n cûa ông bªi vì ông cho chánh ki‰n cûa ông là Çúng,  
nhÃt là vua và các ÇÒng liêu cûa ông cÛng không ÇÜa ra  
ÇÜ®c m¶t k‰ hoåch nào tÓt ÇËp hÖn tØ lâu.

Ÿ Çây tôi phäi trách T¿ ñÙc và các Çình thÀn cûa ngài  
nhiŠu hÖn. Tinh thÀn chû hòa, t¿ ti cûa Phan tØ ngày ra gánh  
vác viŒc nÜ§c ª quÓc n¶i, låi sau này Çi công cán Âu Châu  
trª vŠ càng ngày càng rõ, rÒi hÖn th‰ n»a Phan m‡i ngày  
m¶t nÄy nª thêm nhiŠu thiŒn cäm v§i Tây phÜÖng, ai mà  
không thÃy? Tóm låi Phan thÃt båi ngoåi giao h‰t vø này  
qua vø khác, vÆy sao triŠu Çình cÙ ti‰p tøc giao phó công  
viŒc ngoåi vÆn cho Phan, n‰u trên chû trÜÖng và chánh sách  
cæn bän triŠu Çình cùng Phan ch£ng có s¿ ÇÒng tình?

V§i s¿ kiŒn trên Çây ngÜ©i ta có quyŠn nghï r¢ng triŠu  
Çình Hu‰ bÃy gi© ch£ng có ÇÜ©ng lÓi gì h‰t n‰u nói Ç‰n viŒc  
chÓng Pháp. Khi bÎ áp l¿c cûa dân chúng thì day tay mÃm  
miŒng  hô  nhau  Çánh  ÇÃm  "Bách  qu›"  Ç‰n  tuyŒt  giÓng,  
nhÜng khi "Båch qu›" th¡ng m¶t vài trÆn thì låi v¶i vã bäo  
nhau  ÇÀu  hàng  và  la  hét  quân  kháng  Pháp  cûa  các  ông  
TrÜÖng Công ñÎnh, Võ Duy DÜÖng, Thû Khoa Huân. N‰u  
triŠu Çình quä thÆt không n¥ng óc chû båi hay khi‰p nhÜ®c,  
ngÜ©i ta Çã l¿a tØ lâu m¶t vÎ Çåi thÀn khác cÙng r¡n hÖn  
Phan và lÆp trÜ©ng chính trÎ ngÜ®c h£n v§i Phan. Trái låi  
triŠu Çình Hu‰ luôn luôn Ç¥c døng Phan Ç‹ Çi Çôi v§i Pháp  
tØ Hòa Ü§c 1862 cho t§i khi mÃt h‰t xÙ Nam Kÿ, là næm  



1867 và cä vào các viŒc khi thì phû dø, chiêu an, khi thì Çàn  
áp cách mång Nam Kÿ (?), Ç‰n n‡i khi Pháp trª m¥t chi‰m  
nÓt 3 tÌnh miŠn Tây, triŠu Çình Hu‰ Çã mÆt h‰t hÆu thuÅn  
cûa kháng chi‰n lÅn s¿ ûng h¶ cûa ÇÒng bào xÙ ñÒng Nai.  
ThÆt  vÆy,  trÜ§c  nh»ng  hành  Ç¶ng  luôn  luôn  mâu  thuÅn,  
nh»ng cº chÌ nay Çánh mai ngØng, binh Ç¶i y‰u hèn và vô  
t° chÙc tØ 1862 Ç‰n 1867, dân chúng còn làm sao tin tÜªng  
Çám vua quan bên sông HÜÖng núi Ng¿! K‹ tØ giai Çoån  
này cho t§i h‰t th‰ k› thÙ 19 qua ÇÀu th‰ k› 20, ÇÒng bao  
Nam Kÿ  bÎ  buông  trôi  theo  sÓ  phÆn  cûa  mình  và  Çành  
ngØng låi m¶t th©i gian Ç‹ tham gia phong trào phän ñ‰ cûa  
Duy Tân H¶i ViŒt Nam Quang Phøc H¶i sau này cho t§i  
1945,  toàn dân trøc xuÃt  xong m†i  mÀm mÓng th¿c dân  
Pháp, nh»ng kÈ dành ngai vàng cho Gia Long hôm qua låi  
cÛng chính là nh»ng kÈ Çó Çã cÜ§p sÓng ÇÎa vÎ cûa con cháu  
nhà NguyÍn hôm nay và trª nên nh»ng kÈ thù bÃt c¶ng Ç§i  
thiên cûa dân t¶c ta luôn tám chøc næm ròng. 

 Còn ngày nay bàn vŠ công t¶i cûa Phan Thanh Giän  
hay con ngÜ©i chánh trÎ cùng Çao ÇÙc cûa ông, dù sao ta  
cÛng  thÃy  vÃn ÇŠ  h‰t  sÙc  phÙc tåp.  Trên nguyên  t¡c,  ta  
không th‹ không Ç¥t Phan trong ÇiŠu kiŒn và hoàn cänh lÎch  
sº cûa ông Ç‹ có s¿ nhÆn xét tinh t‰ và công b¢ng. Các ÇiŠu  
kiŒn nào Çã tåo thành nh»ng y‰u tÓ chi phÓi Ç©i sÓng cá  
nhân và xã h¶i cûa ông? Có n¡m v»ng các y‰u tÓ Çó ta m§i  
có th‹ quy ÇÎnh tråch nhiŒm vào ai trÜ§c s¿ båi vong cûa  
quÓc gia ViŒt Nam vào hÆu bán th‰ k› 19.
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LÎch sº cÀn phäi có s¿ công b¢ng không thiên vÎ, cÛng  
nhÜ không khe kh¡c v§i riêng ai và cÛng không th‹ tha thÜ  
cho nh»ng kÈ có trách nhiŒm coi thÜ©ng vÆn mŒnh và tÜÖng  
lai cûa xÙ sª hôm qua cÛng nhÜ hôm nay.

Vø án  thÃt  thû  løc  tÌnh  Nam Kÿ  vì  vÆy  không  th‹  
không ÇÜ®c xét Ç‰n, vì cho Ç‰n nay ngÜ©i ta vÅn chÜa Çem  
nó ra bàn.  Trong th©i  th¿c dân,  s¿ im l¥ng có š nghï là  
ngÜ©i ta muÓn không ai nh¡c nhª Ç‰n nh»ng viŒc có l®i cho  
chính sách cÜ§p nÜ§c cûa Pháp, n‰u có møc Çích quy trách  
nhiŒm cho nh»ng ngÜ©i chÓng Pháp ho¥c vô tình hay h»u š  
Çã hoåt Ç¶ng cho quyŠn l®i cûa Pháp. Gi© phút này ai bÎt  
miŒng cûa chúng ta?

Có ngÜ©i nói r¢ng viŒc kš Hòa Ü§c1862, cÛng nhÜ viŒc  
nhÜ®ng ba tÌnh miŠn Tây hoàn tòa do Phan Thanh Giän, nhÜ  
vÆy ông phäi  gánh h‰t trách nhiŒm. Theo nghïa-quân Ç©i  
bÃy gi© qua câu "Phan, Lâm bán nÜ§c; triŠu Çình khi dân"  
thì h† Çã g¡n liŠn trách nhiŒm cûa Phan Thanh Giän v§i  
TriŠu Çình Hu‰.

M¶t luÆn ÇiŒu khác còn bu¶c t¶i r¶ng rãi hÖn: ñó là  
trách nhiŒm chung cûa tÆp Çoàn phong ki‰n nhà NguyÍn.

ñâu là lë phäi?



Nh»ng ngÜ©i bu¶c t¶ riêng cho Phan Thanh Giän Çã  
c¡n cÙ vào ch‡ Phan là Çåi thÀn cûa triŠu NguyÍn, m¶t Ç©i  
träi ba triŠu vua, tuy có phen hoån l¶ trÀy trÆt, nhÜng trÜ§c  
sau ÇÜ®c tr†ng døng và vŠ phÀn ông, ông cÛng rÃt trung  
thành v§i NguyÍn triŠu. Sau này nÜ§c nhà Ça s¿, Ça nån,  
ông cÛng vÅn ÇÜ®c Ç¥t vào ÇÎa vÎ then chÓt bÆc nhÃt, Ç‹ giäi  
quy‰t các vÃn ÇŠ khó khæn gi»a ta và Pháp (Phan là ThÜ®ng  
thÜ B¶ Låi sung CÖ MÆt ViŒn Çåi thÀn, sau låi ÇÜ®c cº làm  
Phó sÙ Kinh lÜ®c Nam Kÿ, kiêm TuÀn phû Gia ñÎnh, ti‰p  
t§i n»a làm Chánh sÙ toàn quyŠn Çåi thÀn Ç‹ thÜÖng thuy‰t  
v§i Pháp Çình). ñiŠu này Çû nói lên cái tín nhiŒm cûa triŠu  
Çình ÇÓi v§i ông, tín nhiŒm vŠ tài næng cÛng nhÜ lòng ái  
quÓc. 

Ngoài ra, vŠ viŒc ÇÜ©ng lÓi thÜÖng thuy‰t v§i Pháp, T¿  
ñÙc có cho ông tùy nghi chÃp hành, nhÜng vŠ khoän c¡t ÇÃt  
cho gi¥c, nhà vua dø Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp  
tùy nghi mà chu¶c låi v§i sÓ tiŠn 1.300 vån, còn n‰u h† Çòi  
giao toàn b¶ ba tÌnh thì nhÃt ÇÎnh không nghe. NhÜng vào  
cu¶c, Phan Çã hå bút kš nhÜ©ng 3 tÌnh miŠn ñông cho gi¥c,  
låi kèm thêm cä khoän bÒi thÜ©ng chi‰n phí n¥ng nŠ, do Çó  
mà khi trª vŠ Hu‰, Phan, Lâm, Çã bÎ quª trách kÎch liŒt. Xét  
ra Phan Çã quá phóng tay trong vø thÜÖng thuy‰t v§i quân  
xâm lÜ®c và bÜ§c mau hÖn cä vua T¿ ñÙc trên con ÇÜ©ng  
thÕa hiŒp v§i th¿c dân Pháp.

Ti‰p theo, Phan ÇÜ®c c» chÙc T°ng ñÓc Vïnh Long Ç‹  
liŒu bŠ chu¶c låi miŠn ñông, Phan Çã không lÆp ÇÜ®c công  
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quä gì, trai låi trong khi ÇÒng bào Nam Kÿ n°i lòng phÅn  
uÃt sát cánh bên lá c© cûa Bình Tây Nguyên Soái TrÜÖng  
ñÎnh, Phan låi kêu g†i nhân dân giäi giáp, ham d†a nghïa  
quån và tuyên tuyŠn cho chánh sách giäng hòa bÎp b®m cûa  
Pháp. CuÓi cùng Ç‰n næm 1867, Pháp chi‰m nÓt ba tÌnh  
miŠn Tây. Phan Çã không kháng c¿, bó tay, dâng thành mà  
còn vi‰t thÜ cho các quan quân hai tÌnh An, Hà giäi giáp Ç‹  
"tránh s¿ Ç° máu vô ích cho dân".

NhÜ vÃy, trên ÇÜ©ng lÓi chánh trÎ cûa ông, ông có là kÈ  
thø Ç¶ng không? Và Ç¶ng cÖ thúc ÇÄy Phan kš Hòa Ü§c  
không ngoài nh»ng cæn nguyên chúng tôi Çã viŒn dÅn là  
Phan Çã bÎ khi‰p nhÜ®c trÜ§c sÙc månh cûa binh Ç¶i Tây  
phÜÖng mà Phan Çã ÇÜ®c møc kích hÖn m¶t lÀn qua các vø  
Çánh phá cûa ÇÎch tØ ñà N¤ng vào Gia ñÎnh.

Sau này cæn cÙ vào nh»ng ch‡ bÃt tuân thÜ®ng lŒnh,  
T¿ ñÙc và triŠu Çình Çã thi hành k› luÆt ÇÓi v§i ông, khi  
bän án cûa NguyÍn Tri PhÜÖng gÒm 32 ch» kš Çã ÇÜ®c ÇŒ  
lên Ç‹ duyŒt phê nhÜ ta Çã thÃy....

ñ‹ cªi  mª phÀn nào cái  t¶i  l‡i  cûa  h† Phan,  nhiŠu  
ngÜ©i khác Çã tØng khen ng®i Phan có m¶t tÃm lòng Üu ái  
sâu s¡c ÇÓi v§i dân v§i nÜ§c. 

ñiŠu  này  có  Çúng,  và  nhÆn  r¢ng  Phan  thÜÖng  dân  
thÜÖng nÜ§c có là mâu thuÄn v§i s¿ thÆt không? Quä vÆy,  



Phan chû hòa và bó tay Ç‹ thành cho gi¥c chi‰m cÛng là Ç‹  
hòng tránh cho dân cái h†a ch‰t chóc vô ích, bªi Phan nghï  
chÓng Pháp hay không chÓng thì  Çåi  cu¶c Çã l« rÒi,  bªi  
nÜ§c ta thuª Ãy hèn y‰u quá.

Tâm s¿ này Çã tØng bi‹u l¶ trong nh»ng l©i thÖ dÜ§i  
Çây:

"Lo n‡i nÜ§c kia con phi‰n bi‰n,

ThÜÖng bŠ dân n† cu¶c giao chinh".

Và sau khi không chu¶c ÇÜ®c ÇÃt, ông ta than thª:

"Læm trä Ön vua ÇŠn n® nÜ§c,

ñành cam gánh n¥ng ru°i ÇÜ©ng xa.

Lên ghŠnh xuÓng thác thÜÖng con trÈ,

VÜ®t bi‹n trèo non cäm phÆn già.

Nh»ng tÜªng m¶t l©i an bÓn cõi,

Nào hay ba tÌnh låi chÀu ba".

NhÜ vÆy cái tÜ ÇÙc cûa Phan (lòng yêu nÜ§c) ta phäi  
công nhÆn và do Çó ta có th‹ giäm Ç£ng cho s¿ l‡i lÀm cûa  
Phan phÀn nào. Tuy nhiên cái tÜ ÇÙc Ãy, n‰u Ç‹ bên cånh cái  
công ÇÙc là s¿ hy sinh mình Ç‹ Çáp Ùng nguyŒn v†ng cûa  
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nhân dân, quyŠn l®i cûa Çåi chúng thì có Çáng k‹ là bao  
nhiêu? Nói cách khác, trong khi các tÀng l§p nhân dân, sï  
phu hæng hái chÓng gi¥c, ngay cä vua T¿ ñÙc m§i chÌ Çang  
Çi t§i ch‡ lÜng chØng, Phan Çã v¶i thÕa hiŒp v§i gi¥c, chÓng  
kháng chi‰n thì cÛng khó cho ta Çánh giá quá cao tÃm lóng  
yêu nÜ§c cûa Phan? T¿u trung ta có th‹ r¶ng xét cho Phan  
là Çã có chû trÜÖng sai lÀm, mù mÎt vŠ th©i cu¶c, tuy r¢ng  
ngày nay, trách nhiŒm cûa ông trÜ§c lÎch sº không phäi là  
nhÕ. Ta còn có th‹ lÜ®ng cho ông thêm n»a ª ch‡ triŠu Çình  
và nhà vua bÃy gi© cÛng không có ÇØng lÓi nhÃt ÇÎnh và  
s¿ khi‰p nhÜ®c cûa Ça sÓ cÛng gây thêm y‰u tÓ thoái båi  
trong tinh thÀn cûa ông. Còn nói r¢ng trách nhiŒm làm mÃt  
nÜ§c ViŒt  Nam vào hÆu bán th‰ k› 19 thu¶c vŠ toàn b¶  
phong ki‰n Ç©i bÃy gi© thì quá Çáng bªi vì quân xâm læng  
bÜ§c vào Nam Kÿ sau Çó tràng ra B¡c Kÿ nhiŠu phÀn tº  
phong ki‰n Çã n°i lên chÓng gi¥c rÃt tÆn tøy và anh dÛng  
nhÜ ta Çã thÃy.

ñ‹ k‰t luÆn, vŠ viŒc mÃt Nam Kÿ vào tay Pháp, Phan  
Thanh Giän là t¶i nhân sÓ m¶t trong lÎch sº và viŒc này có  
hÆu quä tai håi vô lÜ©ng cho kháng chi‰n Trung B¡c lÜ«ng  
kÿ sau này. Tåi sao? Tåi nh© n¡m ÇÜ®c Nam Kÿ làm bàn  
Çåp, th¿c dân Pháp m§i có nÖi nÜÖng t¿a Ç‹ b¡c ti‰n. Có  
ÇiŠu Çáng cho ta suy nghï là n‰u trí thÙc ViŒt Nam thuª Ãy  
nhÆn thÃy r¢ng chÓng gi¥c b¢ng vÛ l¿c-chi‰n là ÇiŠu bÃp  
bênh thì nh»ng cu¶c vÆn Ç¶ng ngoåi giao v§i liŒt cÜ©ng có  
th‹  giúp ta  g«  ÇÜ®c  nÜ§c c©  bí.  NhÆt  Bän,  Xiêm La và  



Trung  QuÓc  Çã  giäi  quy‰t  s¿  khó  khæn  cûa  h†  v§i  Tây  
phÜÖng ch£ng do cách trên Çó sao?

(Tåp chí Sº ñÎa. Do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi h†c SÜ Phåm Sài Gòn 
chû trÜÖng: ñ¥c khäo vŠ Phan Thanh Giän (1796-1867). Trang 79-94) 

Trong bài báo  "Chung quanh cái ch‰t và trách nhiŒm  
cûa Phan Thanh Giän trÜ§c các bi‰n cÓ cûa Nam Kÿ cuÓi th
‰ k› XIX" này,  ông Phåm Væn SÖn ÇÜa ra nhiŠu tài liŒu dÅn 
chÙng Ç‹ cuÓi cùng k‰t luÆn r¢ng Phan Thanh Giän là  t¶i  
nhân sÓ m¶t trÜ§c lÎch sº.

Ông Phåm Væn SÖn lÆp luÆn gay g¡t, ch¥c chë nhÜ m¶t 
cán b¶ trong th©i kÿ  kháng chi‰n chÓng Pháp (1945-1954).

Trong Çoån væn chê trách vua TÜ ñÙc và triŠu Çình Hu
‰, ông SÖn vi‰t "Ta không bi‰t lÒng ngÜ©i vào trong lòng  
ÇÎch Ç‹ bi‰t gan ru¶t ÇÎch". Ông SÖn nói Çúng, vua TÜ ñÙc 
và triŠu Çình Hu‰ làm sao có tài hành Ç¶ng ÇÜ®c nhÜ th‰; 
m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t r¢ng chÌ có cán b¶ Hà N¶i m§i tài giÕi 
lÒng ngÜ©i vào lòng ÇÎch. TrÜ§c 1975, tÃt cä các cÖ quan 
quân s¿ và hành chính cûa ViŒt Nam C¶ng Hòa ÇŠu có m¥t 
cán b¶ B¡c ViŒt lÒng vào trong Çó.

M¶t Çoån væn khác, ông SÖn vi‰t: "Phan qua Ba Lê  
Çóng vai trò Thân Bao T¿ khóc nhÜ mÜa nhÜ gió trÜ§c sân  
TÀn;  Phan  cÛng  chan  hòa  nÜ§c  m¡t  trÜ§c  Pháp  Hoàng  
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Napoléon III và Hoàng HÆu Eugénie "Xin nhà cÀm quyŠn  
Pháp thÜÖng håi nÜ§c ViŒt Nam". B¶ ÇiŒu thi‹u não cûa ông  
già 70 tu°i này v§i nh»ng ti‰ng nÙc nª Çã làm Ç¶ng lòng  
Hoàng hÆu".  Ông Phåm Væn SÖn Çã sï nhøc quá n¥ng cø 
Phan Thanh Giän. Không bi‰t ông SÖn Çã cæn cÙ vào tài liŒu 
nào Ç‹ æn nói nhÜ th‰? 

Ông Phåm Væn SÖn vi‰t: "...  khi mÃt h‰t xÙ Nam Kÿ,  
là næm 1867 và cä vào các viŒc khi thì phû dø, chiêu an, khi  
thì Çàn áp cách mång Nam Kÿ, Ç‰n n‡i khi Pháp trª m¥t chi
‰m nÓt  3  tÌnh miŠn Tây,  triŠu Çình Hu‰ Çã  mÃt  h‰t  hÆu  
thuÅn". Vào hÆu bán th‰ k› 19, ª ViŒt Nam chÌ có m¶t vài 
nhóm n‡i lên chÓng triŠu Çình Hu‰ và nhiŠu vÎ anh hùng 
chiêu m¶ nghïa quân chÓng th¿c dân Pháp, làm gì có "cách 
månh". Ÿ Pháp có "Cách mång Pháp"  (1789-1799); ª Nga 
có "Cách mang tháng MÜ©i" (24-10-1917); ª ViŒt Nam vào 
tháng 8 næm 1945 m§i có t° chÙc cÜ§p chính quyŠn ÇÜ®c 
g†i là "cách mång tháng 8".  Ông Phåm Væn SÖn Çã låm 
døng hai ch» "cách mång".

Ông SÖn nói:  "...  dân  chúng  còn làm sao  tin  tÜªng  
"Çám" vua quan "bên b© sông HÜÖng núi Ng¿". Dù sao vua 
quan, lúc bÃy gi© cÛng là Çåi diŒn cho T° quÓc và dân t¶c 
ViŒt Nam, ông Phåm Væn SÖn dùng ch» "Çám" Ç‹ tÕ thái Ç¶ 
khinh bÌ vua quan triŠu Çình Hu‰. Chúng tôi nghï r¢ng sº 
gia nhÜ ông Phåm Væn SÖn không nên có l©i nói xÃt xÜ®t 
nhÜ thê. HÖn n»a, ông Phan còn mÌa mai, kèm theo sáu chº 
"bên b© sông HÜÖng núi ng¿", vô nghïa, nhÜng ông SÖn Çã 



Çánh thÙc trí Ùc, tâm tÜ ngÜ©i dân xÙ Hu‰ nh§ låi nh»ng 
ngày vô cùng bi Çát trong T‰t MÆu Thân  næm 1968. 

Trong vø án thÃt thû sáu tÌnh miŠn Tây, ông SÖn nó: 
"Gi© phút này ai bÎt miŒng cûa chúng ta?" Xin kính m©i ông 
Phåm Væn SÖn vŠ thæm quê nhà, hy v†ng ông SÖn së tìm 
ÇÜ®c câu trä l©i cho chính câu hÕi cûa ông. 

Ông Phåm Væn SÖn vi‰t: "Vø án thÃt thû løc tÌnh Nam  
Kÿ vì vÆy không th‹ không ÇÜ®c xét Ç‰n, vì  cho Ç‰n nay  
ngÜ©i  ta  vÅn chÜa  Çem nó ra  bàn".  Ông  Phåm Væn SÖn 
không bi‰t có các cu¶c h¶i thäo và Çàm thoåi cûa các sº gia 
trong nh»ng næm 1962-1963, 1994 và næm 2003. 

Nh»ng næm 1962-1963, nhiŠu cu¶c thäo luÆn vŠ Phan 
Thanh Giän trong gi§i sº h†c miŠn B¡c.

Tháng 11 næm 1994, tåi Vïnh Long, m¶t cu¶c h¶i thäo 
khoa h†c vŠ nhân vÆt Phan Thanh Giän.

Ngày 16 tháng 8 næm 2003, tåp chí XÜa và Nay Çã t° 
chÙc bu°i t†a Çàm "Th‰ k› XXI nhìn vŠ nhân vÆt lÎch sº  
Phan Thanh Giän".
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Mong ông Phåm Væn SÖn cÓ g¡ng tìm Ç†c các tài liŒu 
trong các cu¶c thäo luÆn, h¶i thäo dÅn chÙng nêu trên, Ç‹ có 
th‹ Çánh giá chính xác hÖn vŠ Phan Thanh Giän.

6/ TrÜÖng H»u Kš

"Dâng ÇÃt cho gi¥c xong, rÒi uÓng thuÓc Ç¶c t¿ tº. Có  
nhiŠu ngÜ©i ca tøng Phan, cho Phan t¿ tº nhÜ th‰ là có khí ti
‰t, có can Çäm! NhÜng chúng tôi thÃy cái ch‰t Ãy không hay  
ho ÇËp Çë gì, mà Phan quä không xÙng Ç¡ng nh»ng ti‰ng  
can Çäm và khí ti‰t.

Phan ch£ng qua là lúc th‰ bï, bÃt tài bÃt l¿c, Çâm hoang  
mang, trÓn  trách nhiŒm, cho nên mÜ®n liŠu thuÓc Ç¶c Ç‹  
cho ränh Ç©i.

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang162)

7/ TrÜÖng SÖn Chí

"XÜa kia nhà hiŠn tri‰t  Sô-c©-rát  (Socrat)  vâng lŒnh  
trên mà uÓng thuÓc Ç¶c t¿ tº, ch‰t m¶t cách lånh lùng, ÇÜ®c  
ngÜ©i Ç©i ca phøc. GÀn Çây, Phan tiên sinh vâng theo tinh  
thÀn cûa kÈ sï anh hung nâng chén thuÓc Ç¶c mà không Ç°i  



s¡c, muôn Ç©i vŠ sau ngÜ©i ta së chiêm bái cº chÌ Ãy còn Ç
‰n th‰ nào?"

(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä.  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 84 )

=========
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VIII

Phan HÜÖng-Phan Liêm-Phan Tôn

                                                       Phan Thanh Hy

Trong tåp chí XÜa và Nay, sÓ 70b, tháng 10, næm 1999, 
ông Phan Thanh Hy vi‰t vŠ các con cûa Phan Thanh Gian là 
Phan HÜÖng, Phan Liêm, Phan Tôn. Bài báo này có nhiŠu 
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chi ti‰t lÎch sº liên quan Ç‰n Phan Thanh Giän, chúng tôi xin 
ghi chép låi sau Çây. 

"ChÌ  trong  m¶t  vài  tuÀn  sau  khi  mÃt  ba  tÌnh  miŠn  
ñông, Phan HÜÖng và hai em khªi nghïa, cÀm ÇÀu nhóm  
kháng chi‰n nhân dân phû Hoài Tri tÙc B‰n Tre. ñÜ®c tin,  
Çåi úy häi quân De Champeaux mà Pháp Ç¥t ra cai trÎ B‰n  
Tre, trong tháng 8 næm 1867 Ç‰n nhà cø Phan ª ngoåi ô  
châu thành B‰n Tre Ç‹ b¡t cóc các ngÜ©i này. NhÜng h†  
không còn ª Çó n»a.

Theo tøc lŒ Á ñông, sau khi chôn cha, con làm m¶t cái  
lŠu bên cånh ngôi m¶ Ç‹ Çêm ngày hÜÖng khói, ngÜ©i Pháp  
Çã tìm Ç‰n ngôi m¶ cø Phan tåi Ba Tri Ç‹ tìm Phan HÜÖng,  
Phan Liêm và Phan Tôn. NhÜng vô hiŒu.

Trên phÀn m¶ vØa xây, có š ki‰n cho r¢ng các con cûa  
Phan Thanh Giän Çã hå bút ÇŠ trên m¥t cºa mä dòng ch»:  
"Các ngÜ©i con không vân l©i thân phø".

S¿ thÆt có Çúng nhÜ vÆy không?

Chúng tôi Çã tìm nh»ng sº liŒu có liên quan ª nÜ§c  
ngoài Ç‹ làm rõ vÃn ÇŠ nêu trên:

Các  con  cûa  Phan  Thanh  Giän  không  muÓn  ngÜ©i  
Pháp phäi mÃt công tìm ki‰m h†. Khoäng ÇÀu tháng mÜ©i  



næm 1867, De Champeaux nhÆn ÇÜ®c m¶t lá thÜ cûa Phan  
Liêm và Phan Tôn cho bi‰t së Çánh Pháp, Çu°i h† ra khÕi  
løc tÌnh miŠn Nam.

NhÜ bäy næm trÜ§c khi Çánh phá ÇÒn Vïnh Tung và  
Thanh MÏ do TrÜÖng Væn Uy‹n anh dÛng chÓn gi»; ngày  
20 tháng 4 næm 1861, quân Pháp v§i m¶t l¿c lÜ®ng hùng  
hÆu Çem næm ngàn quân tÃn công vào vùng kháng chi‰n cûa  
Phan Liêm và Phan Tôn ngày 10 tháng 11 næm 1867. ñÒng  
th©i m¶t cánh thûy quân gÒm có næm tàu chi‰n án ng» cºa  
bi‹n, tÃn công m¥t sau cûa nghïa quân ta. 

TrÆn Çánh diÍn ra ác liŒt ª ch® HÜÖng DiÍm và Giòng  
Gåch. Quân ta tan rã. Phan Tòng, con cûa Phan tôn, tº trÆn.  
Ba  anh  em Phan  HÜÖng,  Phan  Tôn  và  Phan  Liêm dùng  
thuyŠn chåy thoát ra Bình ThuÆn. Phan HÜÖng ª låi Phan  
Thi‰t,  sÓng vŠ nghŠ nông. Phan Tôn và Phan Liêm theo  
ÇÜ©ng b¶ lÀn ra Hu‰ Ç‹ g¥p vua nhà NguyÍn.

Thái Ç¶ cûa vua T¿ ñÙc v§i Phan Tôn và Phan Liêm  
lånh nhåt, vì cho r¢ng Phan Thanh Giän có t¶i l§n. Tháng  
bäy næm Nhâm Thân, nhân dÎp NguyÍn Tri PhÜÖng ra B¡c  
chÓng låi ngÜ©i Pháp Çang cÓ tình gây khó khæn, hai ông  
xin Çi theo.
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Ngày 20 tháng 11 næm 1873, tÜ§ng Francis Garnier tÃn  
công Hà N¶i và hå thành. NguyÍn Tri PhÜÖng bÎ quân Pháp  
b¡t  gi».  Phan Liêm và Phan Tôn, chi‰n ÇÃu bên cånh bÎ  
chúng b¡t. Phò mã Lâm, con cûa NguyÍn Tri PhÜÖng trúng  
Çån ch‰t. NguyÍn Tri PhÜÖng không chÎu Ç‹ cho ÇÎch bæng  
bó, Çã tØ trÀn sau Çó. Hai anh em Phan Liêm và Phan Tôn bÎ  
th¿c dân Çày sang Pháp.

Xem thÜ ngày 1 tháng 12 næm 1873 cûa  T°ng ÇÓc  
Nam Kÿ thông báo cho ñŠ ÇÓc Häi quân Pháp... "Các con  
trai cûa Phan Thanh Giän, Phan Væn Tài và Phan Væn Ng»,  
hai ngÜ©i thù ÇÎch hæng say nhÃt Çã cÀm ÇÀu kháng chi‰n tåi  
B‰n Tre vØa bÎ b¡t... Vì lÿ do an ninh công c¶ng tôi không  
th‹ Ç‹ h† tåi Nam Kÿ, mà s¿ có m¥t së gây nhiŠu rÓi loån,  
nên tôi Çã cho h† xuÓng Tàu L'Aveyron...". Dupré Çã kêu  
nhÀm tên hai ngÜ©i con cø Phan, cho h† tên Phan Væn TrÎ  
và Phan Væn Ng». Không quen v§i gi†ng nói ngÜ©i ViŒt,  
ho¥c bÎ báo cáo sai lÀm. Dupré cho Phan Tôn là Phan Væn  
Tài và nhÀm lÅn Phan Liêm v§i Phan Ng» là ngÜ©i em h†  
thÜ©ng Çi theo v§i h†.

Trª låi viŒc Phan Liêm và Phan Tôn bÎ ÇÜa sang Pháp.  
Ngày 18 tháng 1 næm 1874, væn phòng B¶ Häi  quân và  
Thu¶c ÇÎa xin B¶ TrÜªng s¡p Ç¥t viŒc trú ª và æn uÓng cûa  
hai ông, cÃp cho m‡i ngÜ©i m¶t træm quan và tìm nhà cho  
h†. NgÜ©i theo gi» là Poteau, tiŠn lÜÖng 7.800 quan m‡i  



tháng. Trong lúc ch© Ç®i,  và cÛng Ç‹ tiŒn viŒc canh gi»,  
chính phû Pháp Çã giam lÕng h† trong nhà thÜÖng Saint-
Mandrier ª Toulon. ´t  tÓn kém hÖn v§i tiŠn æn hai ngÜ©i  
168,35 FF m‡i  ngày (xem t© trình cûa B¶ Häi  ngoåi  và  
Thu¶c ÇÎa ngày 9/2/1874 và cûa quän lš bŒnh viŒn ngày  
12/07/1874). Phó ñô ÇÓc Häi quân Marseille xin cho hai  
ông Çi thæm thành phÓ mà không ÇÜ®c trä l©i.

Ông Poteau ngày 11/5/1874 nh¡c låi  cho chánh phû  
Pháp nh§ låi khi nào m¶t hòa Ü§c ÇÜ®c kš k‰t Ç‹ giäi quy‰t  
vÃn ÇŠ B¡c ViŒt,  thì  phäi  trä  t¿  do cho ông Tôn và ông  
Liêm. ViŒc trä tÜ do cho hai ngÜ©i mà h† g†i là "détenus"  
(ngÜ©i bÎ giam gi») ÇÜ®c ÇŠ cÆp m¶t lÀn n»a trong thÜ ngày  
18/08/1874. Hòa Ü§c Giáp TuÃt Ç¥t nŠn Çô h† cûa Pháp tåi  
B¡c  Kÿ ÇÜ®c phê  chuÄn  ngày 27/01/1874 mà chính phû  
Pháp ÇÒng š. M¶t s¿ thay Ç°i lå lùng Çã xäy ra cho hai  
ngÜ©i "tù" ViŒt Nam trong s¿ ÇÓi Çãi cûa ngÜ©i Pháp.

 

Hai  ông  ÇÜ®c  m©i  Ç‰n  ª  tåi  khách  sån  Hôtel  de  
Touraine (Paris). TrÜ§c khi ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Çi thæm thû Çô  
Pháp, h† ÇÜ®c m©i Çi mua s¡m quÀn áo, giày dèp [tÃt cä là  
700 quan (700 francs)],  và  Çi  xem hát.  Giám ÇÓc s¿  vø  
Thu¶c ÇÎa, ông Philastre ÇÜ®c chÌ ÇÎnh thay th‰ ông Poteau.  
Khi Phan Liêm và Phan Tôn k‰t thúc cu¶c du ngoån b¡t  
bu¶c tåi Paris, B¶ trÜªng Hàng häi vi‰t thÜ khen Philastre  
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Çã hoàn thành nhiŒm vø m¶t cách thông minh. Trong thÜ có  
ghi: "Tôi hy v†ng hai ngÜ©i ViŒt Nam Çó së gi» ÇÜ®c m¶t  
k› niŒm tÓt vŠ viŒc chúng ta ÇÓi Çãi v§i h† trong giai Çoån  
sau cùng th©i gian h† ª Pháp và h† së góp sÙc Ç‹ triŠu Çình  
Hu‰ bi‰t là triŠu Çình chÌ có l®i khi nào giao häo tÓt v§i  
chúng ta (thÜ ngày 19/11/1874). Hai anh em Phan Tôn và  
Phan Liêm ÇÜ®c ÇÜa vŠ Nam Kÿ.

TrÜ§c khi nói Ç‰n viŒc hai ông trª ra Hu‰ Ç‹ giúp triŠu  
Çình,  sº  gia  Schreiner  trong  cuÓn  Abrégé  de  l'Histoire  
d'Annam, có chép nh»ng viŒc Çã xäy ra sau khi Phan Thanh  
Giän tº ti‰t, ª trang 288: "Ngay sau khi cha ch‰t, các ngÜ©i  
con  cûa  Phan  Thanh  Giän  Çã  phát  Ç¶ng  m¶t  cu¶c  khªi  
nghïa, Ç‰n cuÓi tháng mÜ©i m¶t næm 1867 m§i chÃm dÙt.  
Trong tháng Ãy, m¶t Çåo quân hành binh diŒt ÇÎch Çi qua  
trÜ§c  m¶  khiêm  nhÜ©ng  cûa  Phan  Thanh  Giän  vØa  xây  
xong, m¶t væn nhân Çã dùng bút lông, vi‰t trên m¥t tiŠn cûa  
ngôi m¶: "Nh»ng ngÜ©i con trai cûa Phan Thanh Giän Çã  
không nghe theo l©i d¥n cûa thân phø h†".

L©i lë và câu væn ª trên cûa ông Schreiner khác h£n  
v§i ÇŠ quy‰t cho r¢ng: Chính con trai cûa cø Phan Thanh  
Giän Çã vi‰t trên m¶ là h† không nghe l©i cha. N‰u thÆt nhÜ  
vÆy thì ch£ng hån câu vi‰t trÜ§c ngôi m¶ së là: "Chúng con  
Çã  không nghe  l©i  cha  dåy".  Câu  væn  :  "Các  ngÜ©i  con  
không vân l©i thân phø" Çã ghi,  ch¡c phäi do m¶t ngÜ©i  



ngoài cu¶c vi‰t Ç‹ ám chÌ hành Ç¶ng cûa các anh em Phan  
HÜÖng, Phan Liêm và Phan Tôn.

Tôi s® là có m¶t s¿ ghi låi sai lÀm Ç‹ gián ti‰p bu¶c t¶i  
Phan Thanh Giän mà ngÜ©i Ãy gán cho là Çã cæn d¥n con  
cháu ÇØng kháng chi‰ng chÓng Pháp. Vä chæng, n‰u quä  
thÆt cø Phan Çã có d¥n dò h† không nên chÓng Pháp là cØu  
ÇÎch Çã cÜ«ng Çoåt ba tÌnh miŠn Tây; l©i d¥n này là m¶t l©i  
d¥n quan tr†ng. Nó phäi ÇÜ®c ghi bên cånh ba l©i d¥n mà  
b†n th¿c dân và các sº gia Çã nh¡c låi. ñó là:

- Không lãnh m¶t chÙc quan tr†ng nào cûa Pháp.

- Anh em hòa thuÆn, thÜÖng yêu quê hÜÖng và h† hàng  
dân t¶c.

- H†c hành và làm ru¶ng Ç‹ sinh sÓng.

NhÜng tuyŒt nhiên không thÃy nói cø Phan cæn d¥n anh  
em  Phan  HÜÖng,  Phan  Tôn  và  Phan  Liêm  không  ÇÜ®c  
chÓng låi Pháp. Phäi k‰t luÆn là không có l©i d¥n Çó. CÛng  
có th‹ m¶t ngÜ©i nào, trong sÓ nhiŠu Çã theo Pháp tØ ngày  
chúng chi‰m ba tÌnh miŠn Tây (Hòa Ü§c1862), mà m¶t sº  
gia g†i là "ViŒt gian", ghi trên mÒ nhà ái quÓc hàng ch» trên  
Ç‹ gây s¿ ly tán, chia rë, khi thÃy con cø khªi nghïa kháng  
chi‰n.
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Phan Liêm và Phan Tôn, sau khi ÇÜ®c Pháp giao cho  
thÓng ÇÓc Nam Kÿ, ÇÜ®c trä t¿ do. H† trª ra Hu‰ chÙng ki
‰n nh»ng trang sº kháng chi‰n anh hùng cûa ngÜ©i  ViŒt  
chÓng Pháp, tåi B¡c và Trung Kÿ.

Nhóm Væn Thân n°i  lên ª  NghŒ An.  TÜ§ng Hoàng  
DiŒu t¿ vÅn khi mÃt thành Hà N¶i. Henri Rivière bÎ quân ta  
phøc kích gi‰t  ª cÀu giÃy. Nhóm CÀn VÜÖng n°i lên khi  
triŠu Çình Hu‰ bÎ nhøc. Vua Hàm Nghi lÆp vùng kháng chi
‰n. Phan ñình Phùng, Kÿ ñÒng, Hoàng Hoa Thám n°i lên  
chÓng Pháp.

Trong khi toàn dân liên tøc n°i dÆy chÓng th¿c dân  
Pháp, các vua nhà NguyÍn Çã ch†n nh»ng Çåi  thÀn,  m¶t  
lòng yêu nÜ§c, thÜÖng dân Ç‹ giúp. Næm 1888, vua ñÒng  
Khánh th† bŒnh ch‰t s§m, Ç‹ thay th‰, ông Rheinard làm  
Khâm sÙ Hu‰, tìm con vua Døc ñÙc, ngÜ©i mà Pháp có cäm  
tình, là Bºu Lân, lúc bÃy gi© m§i 10 tuÒi, Çem lên làm vua.  
Ông Phan Liêm lúc Ãy gi» chÙc Phû Doän ThØa Thiên, ÇÜ®c  
m©i làm phø Çåo (thÀy dåy). Bºu Lân niên hiŒu là Thành  
Thái.  ñÒng  th©i  chính  phû  Pháp  chÌ  thÎ  ông  Philastre  -  
ngÜ©i Çã hÜ§ng dÅn anh em Phan Liêm, Phan Tôn trª låi  
ViŒt Nam - theo dõi tình th‰,  rÒi  thay ông Rheinard làm  
khâm sÙ Trung ViŒt.



NgÜ©i Pháp tin là së có s¿ h®p tác tÓt v§i triŠu Çình  
vua Thanh Thái, vì nhà vua là h†c trò (cûa) Phan Liêm là  
ngÜ©i Çã ÇÜ®c nghe l©i nh¡n nhû cûa Pháp trÜ§c khi ông giã  
tØ ông Philastre vŠ nÜ§c.

NhÜng viŒc xäy ra vŠ sau trái v§i š muÓn cûa h†. Vua  
Thành Thái liên k‰t v§i nhóm TrÀn Cao Vân khán chi‰n, và  
cÛng bÎ truÃt ph‰, Çày sáng Çäo La Réunion.

Qua s¿ bÃt khuÃt cûa vua Thành Thái, chúng tôi tin là  
nhà vua Çã ÇÜ®c thÃm nhuÀn l©i khuyên ræn cûa ngÜ©i thÀy  
dåy (Pham Liêm), "không vì ngôi vàng mà quên T° quÓc".  
LÎch sº cho thÃy s¿ bÃt khuÃt cûa dân t¶c ViŒt Nam, ÇÒng  
th©i  š  chí  kiên  trì  chÓng Pháp cûa  các  con Phan Thanh  
Giän. ..."

(Phan HÜÖng - Phan Liêm - Phan Tôn. Phan Thanh Hy. Tåp chí XÜa và Nay-
Nhân vÃt và S» kiŒn; sÓ 70b, tháng 10 næm 1999)

Chúng tôi hi‹u r¢ng: cø Phan cæn d¥n các con  "H†c 
hành và làm ru¶ng Ç‹ sinh sÓng", có nghïa là hãy sinh sÓng 
và làm æn bình thÜ©ng,  không dÃy binh kháng c¿ chÓng 
Pháp vì cø Phan cho r¢ng quân Pháp månh. Nay các con cø 
Phan không nghe l©i cha "h†c hành và làm ruÓng" mà chiêu 
m¶  nghï  quân  chÓng  Pháp,  nhÜ  vÆy  là "Các  ngÜ©i  con  
không vân l©i thân phø".
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TØ trái sang phäi: GS. Phan Huy Lê, GS. Væn Tåo

tåi cu¶c H¶i thäo Khoa h†c vŠ Phan Thanh Giän

næm 1994 tåi Vïnh Long



TØ trái sang phäi: GS. Væn Tåo, GS. TrÀn Væn Giàu, 

GS. ñinh Xuân Lâm, nguyên Thû tÜ§ngVõ Væn KiŒt

tåi H¶i thäo "Th‰ k› XXI nhìn vŠ nhân vÆt lÎch sº

Phan Thanh Giän", næm 2003 tåi TP. HCM
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IX

Phan Thanh Giän ÇÓi v§i 

phong trào chÓng Pháp

Sau khi kš k‰t hòa Ü§c 5-6-1862, triŠu Çình Hu‰ cº 
Phan Thanh Giän làm T°ng ÇÓc tÌnh Vïnh Long và Lâm 
Duy HiŒp làm TuÀn Phû ThuÆn Khánh. Vïnh Long và ThuÆn 
Khánh là hai tÌnh ti‰p giáp v§i ba tÌnh miŠn ñông m§i bÎ 
Pháp xâm chi‰m. Møc Çích là Ç‹ lo viŒc chu¶c låi ba tÌnh 
vØa bÎ mÃt. NhÜng Phan Thanh Giän không theo chû trÜÖng 
Çó cûa vua T¿ ñÙc, ông Phan Çã dø d‡ TrÜÖng ñÎnh giäi tán 
nghïa quân chÓng Pháp (1). Tháng 2 næm 1863, TrÜÖng ñÎnh 
vi‰t thÜ trä l©i bÙc thÜ dø cûa Phan Thanh Giän:

"Nhân dân ba tÌnh không muÓn ÇÃt nÜ§c bÎ chia c¡t,  
nên h† suy tôn chúng tôi cÀm ÇÀu. Chi‰n tranh không th‹  
nào làm khác hÖn ÇiŠu chúng tôi Çang làm. Cho nên chúng  
tôi s¤n sàng tº chi‰n, lôi ÇÎch Çàng Çông, kéo ÇÎch Çàng tây,  
chúng tôi chÓng ÇÎch, Çánh ÇÎch và së th¡ng ÇÎch. N‰u ngài  
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còn nói hòa nghÎ c¡t ÇÃt cho ÇÎch thì chúng tôi xin không  
tuân mŒnh triŠu Çình, và ch¡c h£n là nhÜ th‰ së không bao  
gi© có hòa thuÆn gi»a các ngài và chúng tôi, ngài së không  
lÃy gì làm lå cä" (2).

(1) Ordre de Phan Thanh Giän invitant la rebelle Quän ñÎnh à deposer las 
armes- Archives Centrales de l'ndochine - Amiraux 11.108, page 1.

(2) Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 132.

Phan Thanh Giän còn làm môi gi§i ÇÜa thÜ cûa tÜ§ng 
Bonard cho TrÜÖng ñÎnh; bÙc thÜ cûa tÜ§ng Pháp có š vØa 
dø d‡ ÇÀu hàng, vØa hæm doåi tiêu diŒt. TÜ§ng Bonard là 
bån rÃt thân tình cûa Phan Thanh Giän. Trong bÙc thÜ này 
có Çoån:

"TriŠu Çình Çã kš Hòa Ü§c thì kÈ hå thÀn cÀn phäi bãi  
binh, không có lš do gì mà trái lŒnh ÇÜ®c. Trung hi‰u cÓ  
nhiên là tÓt ÇËp, nhÜng ÇŠu có gi§i hån, không th‹ làm quá  
ÇÜ®c, n‰u làm quá tr§n thì cÛng sai lÀm nhÜ làm không ÇÀy  
Çû. N‰u có th‹ Çem toàn hai tÌnh ñÎnh TÜ©ng và Biên Hòa  
vŠ cho TriŠu Çình, cÛng là viŒc hay, nhÜng nay Çåi binh Çã  
triŒt Çi rÒi, các quan cÀm quân trÜ§c kia Än nÃu ª nÖi rØng  
rú cÛng Ç‰n tan tác Çi nÖi khác rÒi, nay chÌ có m¶t sÓ quân  
Çây, ti‰n Çánh liŒu có ÇÜ®c không, vŠ gi» liŒu có v»ng vàng  
không? Quy‰t không ÇÜ®c!"



(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä: 
Phan Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang132.

Không nghe l©i dø cûa tÜ§ng Bonard, bån tri kÏ cûa 
Phan  Thanh  Giän  và  cÛng  không  tuân  lŒnh  Phan  Thanh 
Giän, Çåi  diŒn triŠu Çình, TrÜ©ng ñÎnh ti‰p tøc chiêu m¶ 
nghïa quân chÓng Pháp. Phan Thanh Giän báo cáo vŠ triŠu 
Çình Hu‰ hành Ç¶ng cûa TrÜÖng ñÎnh và xin vua ban s¡c chÌ 
giäi tán nghïa quân. L©i yêu cÀu Çó Çã làm vua T¿ ñÙc ái 
ngåi, nên Çã bäo v§i các Çình thÀn r¢ng:

"Nhân tâm nhÜ th‰ cÛng là thêm giúp cho s¿ phøc hÒi,  
há låi cÙ lÃy lš mà chæm chæm Çi ræn dø ngÜ©i ta" (1)

(1) DÜÖng s¿ thûy måt (Bän dÎch cûa Khoa LÎch sº trÜ©ng ñåi h†c T°ng h®p 
Hà N¶i).

Tháng 7 næm Bính DÀn (1866), khi Hoàng Væn Tuyên, 
TuÀn phû ThuÆn Khanh tâu r¢ng nghe tin Võ Duy DÜÖng và 
TrÜÖng TuŒ tÆp h†p l¿c lÜ®ng chÓng Pháp, vua T¿ ñÙc nói 
v§i ViŒn CÖ MÆt:

"Bøng då b†n tên DÜÖng th‰ nào chÜa dÍ hi‹u ÇÜ®c?  
NhÜng cÛng là phÅn uÃt vŠ viŒc công mà phát ra. Có th‰ thì  
có  th‹  ràng  bu¶c  ÇÜ®c  lòng  ngÜ©i  Ç‹  dùng.  Cho  Çi  b¡t  
chúng, ch£ng qua chÌ làm cho tinh thÀn b¢ng lòng mà thôi,  
mà gi‰t chúng thì cÛng Çáng ti‰c. Nh»ng ngÜ©i không bi‰t  
s¿ th‹ låi cho là mình vô Ön... B†n Ãy quen viŒc chinh chi‰n,  
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không s® hãi gì. Tuy sÙc ít không thành công, nhÜng khí  
khái Çáng tr†ng. PhÜÖng chi lÛ tên DÜÖng, n‰u ÇÜ®c ÇÎa l®i  
và Çû quân Çû lÜÖng thì có th‹ dùng chúng làm tÜ§ng ÇÜ®c,  
vì Çã quen thì së ÇÜ®c viŒc. Nay ta nên chiêu phû chúng vŠ  
và cÜ xº v§i chúng tº t‰, th‰ là lÜ«ng toàn (2)".

(2) ñåi Nam th¿c løc chính biên; ñŒ tÙ kÿ. Quy‹n 3.

NhÜ vÆy ÇÜ©ng lÓi  chính trÎ  cûa  vua T¿ ñÙc không 
giÓng  ÇiŠu  mà  Phan  Thanh  Giän  mong  muÓn.  H†  Phan 
muÓn triŒt  hå ho¥c giäi  tang nghïa quân Ç‹ Nam Kÿ trª 
thành thu¶c ÇÎa Pháp, Ç‹ dân Nam Kÿ ÇÜ®c væn minh, giàu 
có.   

Vào tháng 8 næm 1866, ThÓng soái Pháp ª Nam Kÿ 
ÇÜa thÜ trách TriŠu Çình Hu‰ dung túng các phÀn tº chÓng 
Pháp tÆp trung nhiŠu nÖi sát vùng ÇÃt Pháp Çã chi‰m Çóng 
v§i danh nghïa là mª ÇÒn ÇiŠn.  ViŒn cÖ mÆt tâu v§i vua 
T¿ ñÙc nên chuy‹n khu mª r¶ng ÇÒn ÇiŠn Çi nÖi khá. Vua 
T¿ ñÙc không nh»ng không chuÄn y l©i tÃu cûa ViŒn cÖ 
mÆt, mà còn sai cÃp cho Phan Trung, ngÜ©i Çúng ÇÀu khu 
khai khÄn dinh ÇiŠn, m¶t cái Ãn Khâm phái quan phòng Ç‹ 
Çi nÖi khác m¶ ngÜ©i khÄn ÇÃt và còn dø r¢ng:

"Các ngÜ©i  nên tÆn tâm làm viŒc cho ÇÜ®c chu tÃt.  
ñØng có nói næng gì Ç‹ ngÜ©i ta ng© v¿c và vu khÓng, Çó là  
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Ç‹ Ç®i th©i cÖ. TriŠu Çình không bao gi© bÕ các ngÜ©i (3)".

(3) ñåi Nam th¿c løc chính biên. ñŒ tÙ kÿ. Quy‹n 35. 

Tháng  7  næm  Nhâm TuÃt  (8/1863),  khi  NguyÍn  Tri 
PhÜÖng trª vŠ Hu‰, vua T¿ ñÙc hÕi thæm vŠ viŒc làm cûa 
Phan Thanh Giän và Lâm Duy HiŒp sau khi HiŒp Ü§c ÇÜ®c 
kš k‰t. NguyÍn Tri PhÜÖng tâu:

"Hai ông Ãy nói v§i thÀn r¢ng các ông Ãy phøng mŒnh  
Çi  hi‹u thÎ  tuyên bÓ uy tín  cûa vua,  ai  dám không theo;  
nhÜng thÀn xem lòng ngÜ©i trong Nam không chÎu theo Tây  
là do tÃm lòng nghïa phÅn... Hai ông Ãy låi bäo r¢ng hòa  
bình Çã thành, có th‹ ung dung mà ÇÜa nÜ§c nhà Ç‰n cõi  
phú cÜ©ng. NhÜng thÀn nghï r¢ng sau khi Çã hòa thì cûa sÙc  
ngày càng kiŒt quŒ, làm sao mà phú cÜ©ng ÇÜ®c". 

Vua T¿ ñÙc trách NguyÍn Tri PhÜÖng sao không nói 
th£ng v§i hai ông Ãy. NguyÍn Tri PhÜÖng nói: "š ki‰n bÃt  
ÇÒng, nên dù có thÜÖng thuy‰t thì các ông Ãy vÅn không  
chÎu nghe theo". Sau Çó vua T¿ ñÙc nói rõ là "hòa nghÎ thÃt  
cÖ, l‡i tåi hai ngÜ©i Ãy, nên trÅm lÜu hai ông Ãy ª låi trong  
Nam Ç‹ xem hiŒu quä vŠ sau (4)"

(4) ñåi Nam th¿c løc chính biên; ñŒ tÙ kÿ. Quy‹n 27.
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(Nhà xuÃt bän Th‰ Gi§i. Tåp chí XÜa & Nay; 2017. NhiŠu tác giä:  Phan  
Thanh Giàn. Træm næm nhìn låi. Trang 136-137)

V§i nh»ng dÅn chÙng trên, chÙng tÕ r¢ng vua T¿ ñÙc 
nhÆn thÃy chÜa Çû sÙc månh Ç‹ lÃy låi 3 tÌnh Çã mÃt, nên 
tåm th©i phäi hòa hoãn, tìm cách thÜÖng lÜ®ng, Ç®i th©i cÖ. 
Trái v§i š muÓn cûa Phan Thanh Giän là nhÜ®ng ÇÃt cho 
Pháp  Ç‹  dân  Nam Kÿ s§m ÇÜ®c  giàu  có,  væn minh nhÜ 
Pháp. ñÃy là lš do cø Phan muÓn giäi táng ho¥c tiêu diŒt 
nghïa quân chÓng Pháp.

==============



                                       


