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L©i nói ÇÀu

Gia Long có tên húy là NguyÍn Phúc Ánh. Næm lên 4 tu°i, ông 
mÃt cha; Ç‰n næm 9 tu°i, ª Bình ñÎnh, ba anh em nhà Tây SÖn 
n°i lên Çánh phá; phía B¡c quân chúa TrÎnh tÃn công vào thû phû
Phú Xuân. 

SuÓt 25 næm chi‰n ÇÃu, lúc ÇÀu NguyÍn Phúc Ánh thäm båi; 
nhÜng cuÓi cùng ông låi chi‰n th¡ng, và trª thành vÎ Hoàng Ç‰ 
cûa m¶t nÜ§c ViŒt Nam tr†n vËn tØ äi Nam Quan Ç‰n mûi Cà 
Mau.

Các cán b¶ miŠn B¡c bu¶c t¶i NguyÍn Phúc Ánh là "ViŒt gian", 
là "cõng r¡n c¡n gà nhà"; trái låi, phÀn l§n dân chúng miŠn Nam 
cho r¢ng NguyÍn Phúc Ánh có công di dân, lÆp Ãp, khai phá 
ru¶ng ÇÃt, mª mang b© cÕi.

NhiŠu š ki‰n trái ngÜ®c nhau, nhiŠu câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra:
- Ai là ngÜ©i "cõng r¡n c¡n gà nhà?
- Ai là kÈ thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c?
- Lš do nào khi‰n Gia Long trä thù tàn khÓc?
 v.v...
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SuÓt th©i gia trÓn tránh quân Tây SÖn, NguyÍn Phúc Ánh Çã Ç‹ 
låi nhiŠu giai thoåi li kÿ, khó tin, nhÜng tÃt cä ÇŠu là nh»ng 
chuyŒn có thÆt. 

Ÿ Pháp hiŒn nay, có nhiŠu tài liŒu vŠ NguyÍn Phúc Ánh. NhiŠu 
nhÃt là các thÜ tØ trao Ç°i gi»a các nhà truyŠn giáo ÇÜÖng th©i. 

Các b¶ sách lÎch sº nhÜ ñåi Nam Th¿c Løc Chính biên, Hoàng 
Lê NhÃt ThÓng Chí, ñåi Nam Chính Biên LiŒt TruyŒn, Khâm 
ñÎnh ViŒt Sº Thông Giám CÜÖng Møc là nh»ng tài liŒu mà hÀu h
‰t các sº gia ViŒt Nam cæn cÙ vào Çó Ç‹ nghiên cÙu. 

Ngoài nh»ng tài liŒu ch» Pháp và ch» Hán nêu trên, còn có m¶t 
sÓ sách lÎch sº vi‰t b¢ng ch» quÓc ng» nhÜ "ViŒt Nam Sº LÜ®c" 
cûa TrÀn Tr†ng Kím; "LÎch Sº N¶i ChiŠn ª ViŒt Nam tØ næm 
1771 Ç‰n næm 1802" cûa Tå Chí ñåi TrÜ©ng.

Chúng tôi cÓ g¡ng sÜu tÀm nhiŠu tài liŒu v§i Ü§c mong giúp quš 
vÎ Ç¶c giä có ÇÀy Çû d» kiŒn Ç‹ Çánh giá Çúng mÙc hÖn nhân vÆt 
lÎch sº Gia Long.   

==== o O o ====

                   

I
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Vua Gia Long

Vua Gia Long tên húy là NguyÍn Phúc Ánh, sinh ngày 15 tháng 
Giêng næm Nhâm Ng† (8-2-1762), thÜ©ng ÇÜ®c g†i t¡c là 
NguyÍn Ánh; ngoài ra còn có tên là NguyÍn Phúc Chûng và 
NguyÍn Phúc Noãn. Ông là con thÙ ba cûa NguyÍn Phúc Luân 
(hay Côn) và bà NguyÍn ThÎ Hoàn. NguyÍn Phúc Luân là con thÜ
nhì cûa chúa NguyÍn Phúc Khoát (1738-1765) ÇÜ®c chúa 
NguyÍn Phúc Khoát ch†n là ngÜ©i k‰ vÎ.

Næm 1765, chúa NguyÍn Phúc Khoát mÃt, m¥c dÀu di chi‰u cûa 
chúa NguyÍn Phúc Khoát Çã chÌ ÇÎnh truyŠn ngôi chúa cho 
NguyÍn Phúc Luân, nhÜng Çåi thÀn TrÜÖng Phúc Loan âm mÜu 
b¡t NguyÍn Phúc Luân bÕ ngøc, rÒi lÆp con thÙ 16 là NguyÍn 
Phúc ThuÀn m§i 12 tu°i lên ngôi Ç‹ dÍ bŠ thao túng. Sau m¶t 
th©i gian bÎ giam gi», NguyÍn Phúc Luân ÇÜ®c thä ra. NhÜng vì 
uÃt Ùc ông lâm bŒnh n¥ng và qua Ç©i. Vào ngày NguyÍn Phúc 
Luân mÃt, NguyÍn Ánh ÇÜ®c 4 tuÒi.

ñ‰n næm NguyÍn Ánh ÇÜ®c 9 tu°i, ba anh em NguyÍn Nhåc, 
NguyÍn HuŒ, NguyÍn L» dÃy binh ª Tây SÖn chÓng chúa 
NguyÍn. Næm 1773, quân Tây SÖn Çánh chi‰m thành Qui NhÖn. 

Sau khi triŒt hå thành Qui NhÖn, quân Tây SÖn ti‰n chi‰m m¶t 
vùng r¶ng l§n tØ Quäng Ngäi Ç‰n Bình ThuÆn.

Tháng 10 næm 1774, l®i døng tình hình rÓi ren cûa ñàng Trong, 
chúa TrÎnh Sâm sai tÜ§ng Hoàng NgÛ Phúc (1717-1776), lÃy 
danh nghïa trØng phåt TrÜÖng Phúc Loan, Çem 3 vån quân vào 
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Çánh chi‰m Phú Xuân. Ngày 28 T‰t næm ƒt Mùi (30-01-1775), 
Phú Xuân thÃt thû. 

Chúa ñÎnh NguyÍn Phúc ThuÀn (DuŒ Tông) dÅn quân binh và 
gia quy‰n, trong Çem tÓi, Çi ÇÜ©ng thûy, ra cºa TÜ Dung (TÜ 
HiŠn) vào Quäng Nam; lúc bÃy gi© NguyÍn Ánh ÇÜ®c 13 tu°i 
(1775), theo chúa NguyÍn Phúc ThuÀn vào Quäng Nam. 

ñ‰n Quäng Nam, chúa NguyÍn Phúc ThuÀn Çóng quân ª B‰n 
Ván, lÆp cháu là NguyÍn Phúc DÜÖng làm ñông Cung lo viŒc 
Çánh gi¥c. Quân Tây SÖn tØ Qui NhÖn kéo ra Quäng Nam Çánh 
tan quân NguyÍn. Quân NguyÍn lui vŠ Trà SÖn.

Chúa NguyÍn Phúc ThuÀn liŒu bŠ không chÓng n‡i, bèn cùng 
cháu là NguyÍn Phúc Ánh xuÓng thuyŠn vào Gia ñÎnh, Ç‹ ñông 
Cung NguyÍn Phúc DÜÖng ª låi, Çóng quân ª làng Câu ñ‹ thu¶c 
huyŒn Hòa Vinh. 

NguyÍn Nhåc khôn khéo cho ngÜ©i rÜ§c ñông Cung NguyÍn 
Phúc DÜÖng vŠ thành phÓ H¶i An (Faifo) thu¶c tÌnh Quäng Nam.

Hoàng NgÛ Phúc cÛng muÓn dùng NguyÍn Nhåc Çánh lÃy ÇÃt 
Gia ñÎnh, bèn xin chúa TrÎnh phong cho NguyÍn Nhåc là TiŠn 
phong TÜ§ng quân Tây SÖn HiŒu TrÜªng.

Quân Tây SÖn Çánh Gia ñÎnh lÀn thÜ nhÃt
Næm 1776, NguyÍn L» vÜ®t bi‹n vào Çánh Gia ñÎnh, chi‰m 
thành Sài Gòn. Chúa NguyÍn Phúc ThuÀn phäi lui quân vŠ TrÃn 
Biên (Biên Hòa). 
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Tháng 3 næm Bính Thân (1776), NguyÍn Nhåc t¿ xÜng là Tây 
SÖn vÜÖng, lÃy thành ñÒ Bàn làm thû phû (ñÒ Bàn là kinh Çô 
cûa Chiêm Thành ngày trÜ§c), rÒi Çem ñông Cung NguyÍn Phúc
DÜÖng quän thúc tåi chùa ThÆp Tháp. ñông Cung NguyÍn Phúc 
DÜÖng trÓn xuÓng thuyŠn, vào Gia ñÎnh.

Lš Tài là ngÜ©i Tàu, trÜ§c kia theo NguyÍn Nhåc, rÒi bÕ NguyÍn 
Nhåc, theo giúp chúa NguyÍn; Lš Tài låi phän chúa NguyÍn. 
Nghe tin ñông Cung NguyÍn Phúc DÜÖng trÓn vŠ nam, Lš Tài 
Çem quân Çón ñông Cung rÜ§c vŠ Gia ñÎnh, tôn làm Tân Chính 
VÜÖng và bu¶c chúa ñÎnh NguyÍn Phúc ThuÀn làm Thái ThÜ®ng
VÜÖng.

Quân Tây SÖn Çánh Gia ñÎnh lÀn thÜ nhì
ñÜ®c yên °n vŠ phía b¡c rÒi, NguyÍn Nhåc sai NguyÍn HuŒ và 
NguyÍn L» Çem Çåi binh vào Gia ñÎnh quy‰t tiêu diŒt tàn quân 
chúa NguyÍn.
Næm 1777, NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» ti‰n vào Nam nh¢m møc 
Çích tiêu diŒt toàn b¶ quân NguyÍn. Quân cûa Lš Tài bÕ chåy; 
chúa NguyÍn Phúc DÜÖng chåy vŠ B‰n Trà (thu¶c ñÎnh TÜ©ng), 
rÒi chåy sang Ba Vát (thu¶c Vïnh Long); chúa NguyÍn Phúc 
ThuÀn chåy vŠ Long Xuyên. NguyÍn HuŒ Çem quân Çu°i theo 
b¡t sÓng ÇÜ®c cä hai chúa NguyÍn Phúc ThuÀn và NguyÍn Phúc 
DÜÖng, Çem gi‰t Çi. Vào th©i gian này NguyÍn Phúc Ánh m§i 15 
tu°i, chåy thoát ÇÜ®c vŠ Råch Giá nh© m¶t em bé con nhà kép 
hát che dÃu, rÒi chåy sang Th° Châu phía nam Çäo Phú QuÓc. 

NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» Ç‹ T°ng ÇÓc Chu ª låi trÃn thû ÇÃt 
Gia ñÎnh; rÒi Çem quân trª vŠ Qui NhÖn. 
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Sau khi anh em NguyÍn HuŒ, NguyÍn L» trª vŠ Qui NhÖn, 
NguyÍn Ánh trª vŠ Long Xuyên tø tÆp quân lính cÛ, rÒi khªi 
binh tØ Long Xuyên, cùng các quan ChÜªng Çinh ñ‡ Thành 
Nhân, cai Ç¶i Lê Væn Câu và các tÜ§ng NguyÍn Væn Ho¢ng, 
TÓng PhÜ§c Khuông, TÓng PhÜ§c LÜÖng ti‰n chi‰m Sa ñéc, 
Çánh tan quân cûa T°ng ÇÓc Chu , lÃy låi thành Sài Gòn. 

NguyÍn Ánh tr¿c ti‰p cÀm quân 
Næm 1778, NguyÍn Ánh ÇÜ®c 17 tu°i, các tÜ§ng tôn lên làm ñåi 
Nguyên súy Nhi‰p Chính quÓc.

Tháng 2 næm 1778, Tây SÖn phái T°ng ÇÓc Chu, TÜ KhÃu Uy và 
H¶ Giá Phåm Ngån vào Çánh Gia ñÎnh. Quân Tây SÖn nhanh 
chóng chi‰m các vùng TrÃn Biên, Phiên TrÃn (*). NguyÍn Ánh 
Ç‹ ñ‡ Thành NhÖn giº Gia ñÎnh, rÒi cùng Lê Væn Quân và 
NguyÍn Væn Ho¢ng kéo quân Çánh quân Tây SÖn ª khu B‰n LÙc.
Tåi B‰n LÙc, quân NguyÍn ch¥n ÇÜ®c quân Tây SÖn, rÒi mª cu¶c
phän công ÇÄy lui häi binh Tây SÖn, chém ÇÜ®c TÜ KhÃu Úy ª B
‰n Nghé, chi‰m låi ÇÜ®c TrÃn Biên. Thûy binh cûa Phåm Ngån 
thì bÎ Lê Væn DuyŒt Çánh phá, bu¶c phäi rút lui vŠ Quy NhÖn. 
NguyÍn Phúc Ánh sai Lê Væn Quân ra Çánh lÃy thành Bình 
ThuÆn và thành Diên Khánh.
(*) TrÃn Biên: Biên Hòa, Ba Ria, Tây Ninh ngày nay.
TrÃn Phiên: Gia ñÎnh, MÏ Tho ngày nay.
TrÃn Vïnh: Vïnh Long, Sa ñéc, Châu ñÓc, Long Xuyên ngày nay
TrÃn ñÎnh: Hà Tiên, Råch Giá, Cà Mau ngày nay. 

Næm (1778-1779) NguyÍn Ánh cho Çóng 50 chi‰n håm ÇÀu nh†n
g†i là Long Lâm ThuyŠn. Hai næm sau, tÜ§ng ñ‡ Thành NhÖn 
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ÇÜa ra sáng ki‰n Çóng thuyŠn hai bánh lái, m¶t bánh lái dài Çi 
bi‹n và bánh lái tròn Çi sông, phía dÜ§i thuyŠn có gác sàn, che 
phên tre hai bên Ç‹ bäo vŒ thûy binh chèo thuyŠn, phía trên là b¶ 
binh xung kích. 

Næm 1779, sau khi khôi phøc ÇÜ®c ÇÃt Gia ñÎnh, NguyÍn Phúc 
Ánh sai ñ‡ Thành Nhân, HÒ Væn Lân Çem quân Çánh Chân Låp, 
lÆp con cûa N¥c Tôn là N¥c ƒn  lên làm vua, Ç‹ HÒ Væn Lân ª 
låi bäo h¶ Chân Låp.

NguyÍn Ánh lên ngôi VÜÖng
Næm Canh Tí (1780), NguyÍn Ánh ÇÜ®c 18 tu°i, tåi Gia ñÎnh, 
các tÜ§ng sï tôn lên ngôi VÜÖng, dùng Ãn ñåi ViŒt QuÓc NguyÍn 
Chúa Vïnh TrÃn Chi Bºu. NguyÍn Phúc Ánh phong cho ñ‡ 
Thành Nhân chÙc Ngoåi H»u, Phø Chính, ThÜ®ng TÜ§ng Công 
và thæng thÜªng cho các tÜ§ng sï. 

VŠ sau ñ‡ Thành Nhân cÆy công, càng ngày càng l¶ng quyŠn.

"Kiêu cæng trong quyŠn tÜ§c, › thÎ nÖi l¿c lÜ®ng ñông SÖn trong 
viŒc gi» gìn quyŠn vua, ñ‡ Thành Nhân trª thành chuyên ch‰. 
Ông m¶ thêm vây cánh riêng cho ông. Bän tính hung båo, ông 
làm cho cä xÙ phäi s® hãi, thù ghét. Quân ñông SÖn cÛng có 
nh»ng hành Ç¶ng tàn ác nhÜ Trung Çåo quân cûa Lš Tài thuª 
trÜ§c: h† dùng hình phåt rÃt thäm khÓc, thiêu sÓng ngÜ©i, gi‰t cä
Çàn bà có mang. Có tham v†ng không cùng, ñ‡ Thành Nhân còn
muÓn chi‰m lÃy chánh quyŠn. Ông c¡t xén các khoän chi phí 
trong cung. NguyÍn Ánh t§i phû riêng, ông không thèm gi» lÍ. 
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Ông cho tay chân n¡m các chÙc vø, và Ç‹ cho nh»ng ai thân hÆu 
ÇÜ®c mang h† cûa ông nhÜ m¶t vÎ chúa t‹ vÜÖng tÜ§c.

"NhÜng m¶t võ tÜ§ng thô båo nhÜ ñ‡ Thành Nhân t¿ dÅn mình Ç
‰n ch‡ ch‰t mà không hay bi‰t.

"M¶t ngÜ©i chín ch¡n, có š thÙc vŠ ÇÎa vÎ cûa mình, có nhiŠu phø
tá mÜu lÜ®c nhÜ NguyÍn Ánh, tÃt không th‹ nào chÎu ép m¶t bŠ. 
Vào gÀn nºa Çêm m¶t ngày nào Çó, ông Çi tìm Bá ña L¶c Ç‹ hÕi 
š ki‰n. Ông này phân vân gi»a ñ‡ Thành Nhân và NguyÍn Ánh; 
cä hai ngÜ©i, ông này ÇŠu có š gi» liên låc Ç‹ l®i døng truyŠn 
Çåo, nên trä l©i thÓi thác m¶t cách khôn ngoan. Ánh vÅn không 
bÕ š ÇÎnh dành låi quyŠn bính.

"TÓng Phúc Thiêm thÃy ÇÜ®c š Ánh, tâu xin trØ "gi¥c bên cånh 
vua". Ánh suy nghï rÃt lâu và hai ngÜ©i bàn båc kÏ lÜ«ng. CuÓi 
cùng mÜu k‰ ÇÜ®c Ç¥t ra. NguyÍn Ánh giä bŒnh ª mãi trong 
cung, các quan væn võ phäi vào vÃn an. NhÜng trong mÃy ngày 
ÇÀu, ñ‡ Thành Nhân không t§i. ñ‰n cuÓi ngày thÜ ba, ông t§i 
v§i m¶t sÓ Çông vŒ sï nhÜ thÜ©ng lŒ. ñ‹ quân hÀu ª ngoài, Nhân 
ti‰n vào trong g¥p mË, v® NguyÍn Ánh trong phòng bŒnh, cä hai 
không hay bi‰t gì h‰t. Nhân chÜa kÎp nói m¶t l©i thì m¶t nhóm vŒ
sï ª phòng bên cånh ti‰n ra, gi‰t ch‰t ngay".

(Tå Chí ñåi TrÜ©ng: "LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam tØ 1771 Ç‰n 1802 ". 
Trang 100-101. Giäi thÜªng Væn H†c Toàn QuÓc b¶ môn sº 1973. Nxb An 
Tiêm, næm 1991)

Vì hành Ç¶ng Çó, nên quân ñông SÖn cûa ñ‡ Thành Nhân trÜ§c 
ra sÙc giúp NguyÍn vÜÖng, nay m¶t sÓ Çào ngÛ, m¶t sÓ khác trª 
vŠ Ba GiÒng, cæn cÙ cÛ làm phän dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa ñ‡ 
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Bäng và Võ Nhàn. NguyÍn Ánh phái NguyÍn Væn Quš và Phan 
Væn Tuyên Çi dËp loån. Các cu¶c båo loån cûa quân ñông SÖn là
m¶t trong nh»ng nguyên nhân làm ngÜng cu¶c tÃn công Phú Yên
vào gi»a næm 1781.

Næm Tân Sºu (1781), quân Ç¶i NguyÍn Ánh gÒm 3 vån b¶ binh, 
80 chi‰n thuyŠn, Çánh Bình Khang, nhÜng thÃt båi, phäi rút vŠ 
Bình ThuÆn.

Quân Tây SÖn tÃn công Gia ñÎnh lÀn thÙ 3
Tháng 3 næm Nhâm DÀn (1782), NguyÍn Nhåc cùng v§i NguyÍn 
HuŒ ti‰n quân vào Nam. NguyÍn Ánh Çánh ch¥n ª vùng cºa bi‹n
CÀn Gi©. NguyÍn Ánh cÓ g¡ng cÀm c¿, nhÜng không thành, phäi 
lui vŠ B‰n Nghé. NguyÍn HuŒ Çu°i theo; NguyÍn Ánh chåy vŠ 
Ba GiÒng, rÒi chåy vŠ HÆu Giang; sau cùng phäi trÓn ra Phú 
QuÓc. NhiŠu lÀn NguyÍn Ánh chåy thoát ÇÜ®c nh© ngÜ©i dân 
Nam B¶ che chª. 
Tháng 5 næm Nhâm DÀn (1782), thÃy NguyÍn Ánh không còn 
sÙc chÓng c¿ ÇÜ®c n»a, quân Tây SÖn rút vŠ Qui NhÖn, chÌ Ç‹ låi
3.000 quân Çóng ª B‰n Nghé Ç‹ bäo vŒ Gia ñÎnh.

ChÜªng CÖ Châu Væn Ti‰p cùng NguyÍn PhÜ§c Mân, tØ Phú 
Yên Çem quân Çánh quân Tây SÖn, lÃy låi thành Sài Gòn, rÒi cho
ngÜ©i ra Phú QuÓc rÜ§c NguyÍn Ánh vŠ Gia ñÎnh.

Quân Tây SÖn tÃn công Gia ñÎnh lÀn thÙ 4
Tháng 2 næm Quí Mão (1783), NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» ti‰n 
quân Çánh Gia ñÎnh. Quân Tây SÖn Çánh tan quân NguyÍn Ánh 
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ª cºa CÀn Gi©. Các tÜ§ng cûa NguyÍn Ánh là NguyÍn Phúc Mân
bÎ gi‰t, DÜÖng Công TrÜng bÎ b¡t sÓng; tÜ§ng Châu Væn Ti‰p 
chåy thoát. NguyÍn Ánh cùng tÜ§ng NguyÍn Kim PhÄm chåy vŠ 
Ba GiÒng (HÓc Môn, Sài Gòn). 

Tháng 4 næm Quí Mão (1783), NguyÍn Ánh sai NguyÍn Kim 
PhÄm làm quân tiŠn phong; NguyÍn Huÿnh ñÙc chÌ huy m¶t Çåo 
quân ngÜ©i Chân Låp làm quân hÆu Ùng, cùng v§i quân cûa các 
tÜ§ng Tôn ThÃt Dø, NguyÍn ñình Huyên, Låi b¶ HÒ ñÒng, Binh 
b¶ Minh, Tham nghÎ TrÀn ñåi Th‰, Tham mÜu TrÀn ñåi HuŠ 
(con cûa TrÀn ñåi Th‰); Hoàng làm Tä chi, NguyÍn Væn Quš 
làm H»u chi, quay vŠ Çóng quân ª ñÒng Tuyên. NguyÍn HuŒ 
kéo quân Çánh phá ñÒng Tuyên. TrÆn này, ñÒng bÎ Tây SÖn b¡t, 
còn Minh, Quš, Huyên, HuŠ ÇŠu bÎ gi‰t ch‰t. Riêng NguyÍn Ánh
chåy vŠ sông LÆt Giang (nay là sông Vàm CÕ ñông, ngang B‰n 
LÙc) Ç‰n khúc sông nÜ§c chäy månh, NguyÍn Ánh nh© bi‰t bÖi 
nên bÖi qua sông ÇÜ®c. NguyÍn Ánh chåy vŠ sông ñæng Giang 
có nhiŠu cá sÃu, may nh© con trâu Çang n¢m trên b©, NguyÍn 
Ánh cªi trâu l¶i qua sông, rÒi vŠ MÏ Tho, Çem mË và v® con ra 
Çäo Phú QuÓc.

NguyÍn Ánh sai Tôn ThÃt CÓc và TrÀn ñïnh trª vŠ cºa bi‹n CÀn 
Gi© dò xét quân Tây SÖn. Vì Tôn ThÃt CÓc xích mích v§i TrÀn 
ñïnh nên CÓc gi‰t ñïnh. Thu¶c hå ngÜ©i Hoa cûa ñïnh là T°ng 
ñình TrÀn HÜng và Lâm Húc n°i lên chi‰m giº Hà Tiên, chÓng 
låi NguyÍn Ánh. NguyÍn Ánh sai NguyÍn Kim PhÄm Çánh chi‰m
låi Hà Tiên. TrÀn HÜng Çánh úp gi‰t ch‰t NguyÍn Kim PhÄm. 
NguyÍn Ánh Çích thÃn Ç‰n Çánh, TrÀn HÜng bÕ chåy. TÜ§ng 
Xiêm La là Vinh Li Ma ª Çäo C° Long Çem hÖn chøc chi‰n 
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thuyŠn và 200 quân t§i giúp NguyÍn Ánh. NguyÍn Ánh t° chÙc 3
Ç®t tÃn công vào Hà Tiên Ç‹ ki‰m khí gi©i và lÜÖng th¿c cho 
lính.

Tháng 6 næm Quš Mão (1783), NguyÍn Ánh Çóng quân tåi Çäo 
ñiŒp Thåch thu¶c Phú QuÓc; tÜ§ng Tây SÖn  là Phan TuÃn 
ThuÆn Çánh úp; vì tình th‰ cÃp bách, tÜ§ng Lê Phúc Diên phäi 
dùng k‰ hy sinh, m¥c áo ng¿, Çóng vai NguyÍn Ánh khi‰n quân 
Tây SÖn b¡t nhÀm. NguyÍn Ánh dùng thuyŠn thoát chåy ra Çäo 
Côn Lôn. Các tÜ§ng tá cûa NguyÍn Ánh ÇŠu bÎ quân Tây SÖn gi
‰t såch.  

Tháng 7 næm Quš Mão (1783), NguyÍn HuŒ sai phò mã TrÜÖng 
Væn ña kéo quân vây 3 vòng Çäo Côn Lôn. BÃt ng©, bão bi‹n, 
mây mù phû kín, nhiŠu thuyŠn Tây SÖn bÎ Çánh Ç¡m. NguyÍn 
Ánh thØa cÖ, lên thuyŠn chåy thoát. Sau bäy ngày lênh Çên trên 
sóng bi‹n, ông quay vŠ C° CÓt, rÒi trª vŠ Phú QuÓc. Quân 
NguyÍn Ánh không còn Çû lÜÖng th¿c phäi hái rau, Çào cû chuÓi 
mà æn. Có ngÜ©i Çàn bà buôn bán ª Hà Tiên tên là ThÎ UyÍn chª 
m¶t thuyŠn gåo Ç‰n dâng; NguyÍn Ánh g¥p gió, buÒm và c¶t 
buÒm bÎ hÕng, låi có thuyŠn buôn Çem lá buÒm Ç‰n dâng. 
NguyÍn Ánh, ngoài s¿ viŒc g¥p may m¡n thoát ch‰t, còn ÇÜ®c 
dân Nam B¶ ûng h¶, che chª, giúp Ç« nhiŠu lÀn. 

NguyÍn Ánh cÀu viŒn
Trong th©i gian này, mÓi quan hŒ gi»a NguyÍn Ánh và giám møc
Bá ña L¶c càng kh¡n khít. NguyÍn Ánh hay tin Bá ña L¶c hiŒn 
ª Chan Bô (Chanthaburi, Xiêm La), liŠn m©i Bá ña L¶c Ç‰n Phú 
QuÒc và nh© ông ta sang Pháp cÀu viŒn. NguyÍn Ánh tin cÆy 
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giao cho Giám møc Bá ña L¶c toàn quyŠn thay m¥t ông sang 
Pháp ÇiŠu Çình v§i vu a Louis XVI. Ông ta låi còn giao con cä 
là NguyÍn Phúc Cänh Çi theo làm con tin và Phó vŒ úy Phåm 
Væn Nhân, Cai cÖ NguyÍn Væn Liêm cùng Çi theo Bá ña Lôc.

Vào cuÓi næm Giáp Thìn (1784), giám møc Bá ña L¶c (Pigneau 
de Béhaine) ÇÜa Hoàng tº Cänh Çi ÇÜ©ng thûy sang Pháp; vào 
ÇÀu næm ñinh Mùi (1787), chi‰c tàu chª Bá ña L¶c và Hoàng tº 
Cänh m§i Ç‰n Pháp.

Giám møc Bá ña L¶c ÇÜa Hoàng tº Cänh vào y‰t ki‰n vua Louis
XVI. Vua Louis XVI giao cho thÜ®ng thÜ B¶ Ngoåi giao Bá tÜ§c
De Montmorin thÜÖng nghÎ v§i Giám møc Bá ña L¶c vŠ viŒc 
nÜ§c Pháp sang giúp NguyÍn vÜÖng.

*
Trong th©i gian giám møc Bá ña L¶c thay m¥t NguyÍn Ánh sang
Pháp cÀu viŒn thì NguyÍn Ánh quay vŠ Gia ñÎnh qua cºa bi‹n 
Ma Ly (thu¶c Bình ThuÆn ngày nay). Quân Tây SÖn nghe tin ÇÜa
20 chi‰n thuyŠn Çu°i theo. NguyÍn Ánh quay vŠ hÜ§ng Çông, rÒi 
hÜ§ng nam trª vŠ Phú quÓc, sau 7 ngày lênh Çênh trên bi‹n 
ñông. ñ‰n Phú QuÓc, NguyÍn Ánh låi cùng Cai cÖ Võ Væn 
Chính quay vŠ khu v¿c Long Xuyên (nay là Cà Mau) tÆp h®p 
quân Ç¶i s£n sàng chi‰n ÇÃu. VŠ t§i cºa bi‹n ñÓc Công (sông 
Ông ñÓc), NguyÍn Ánh b¡t gi‰t ÇÜ®c tÜ§ng Tây SÖn là Quän 
NguyŒt. TÜ§ng Tây SÖn là NguyÍn Hóa Çem 50 chi‰n thuyŠn 
phøc kích NguyÍn Ánh tåi cºa bi‹n ñÓc Công, NguyÍn Ánh bÕ 
chåy ra bi‹n. Lúc bÃy gi© NguyÍn Nhåc và NguyÍn L» Çã trª vŠ 
Quy NhÖn, Ç‹ låi hai tÜ§ng TrÜÖng Væn ña và ChÜªng Ti‰n Bäo 
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giº ÇÃt Gia ñÎnh. NguyÍn Ánh chåy ra hòn Chông, rÒi ÇÜa mË và
v® sang Çäo Th° Châu.

Tháng Giêng næm Giáp Thìn (1784), ChÜªng cÖ HÒ Væn Lân 
Çem quân ti‰n Ç‰n ÇÒn Tinh Phø giäi vây cho Tôn ThÃt HÓi; Tôn 
ThÃt HÓi tr° vòng vÃy, chåy vŠ sông Tân Hòa h®p v§i quân Lê 
Væn Quân. Phò mã Tây SÖn là TrÜÖng Væn ña Çu°i Çánh, các 
tÜ§ng quân cûa NguyÍn Ánh tan rã. 

Tháng 2 næm Giáp Thìn (1784), NguyÍn Ánh nhân ÇÜ®c thÜ cûa 
Châu Væn Ti‰p t§i Long Xuyên h¶i ki‰n v§i tÜ§ng Xiêm Là là 
Thát Xi ña. NguyÍn Væn Thành h‰t sÙc khuyên NguyÍn Ánh 
không nên cÀu viŒn quân Xiêm La. 

TrÜ§c khi Çi sang Xiêm, NguyÍn Ánh cho ngÜ©ì ÇÜa me và v® 
con sang Çäo Th° Châu. 

Tây SÖn tiêu diŒt hai vån quân Xiêm
Tháng 3 næm Giáp Thìn (1784), NguyÍn Ánh cùng các thu¶c hå 
Tôn ThÃt H¶i, TrÜÖng PhÜ§c Giáo, HÒ Væn Bôi, LÜu Væn Trung,
NguyÍn Væn TrÎ, NguyÍn Væn HuÃn, TrÀn Væn Xå, NguyÍn Væn 
TÒn (ngÜ©i Khmer) sang Xiêm La h¶i ki‰n v§i vua Xiêm Rama I 
tåi thû Çô V†ng Các. Vua Xiêm La sai hai tÜ§ng Chiêu Tæng, 
Chiêu SÜÖng Çem 2 vån quân, cùng 300 chi‰n thuyŠn sang giúp 
NguyÍn vÜÖng.

Tháng 7 næm Giáp Thìn (1784), liên quân NguyÍn Ánh - Xiêm 
La Çánh båi ñô ÇÓc Tây SÖn là NguyÍn Hóa trên sông TrÃn 
Giang, chi‰m ÇÜ®c Råch Giá, Ba Th¡c, Trà Ôn, Mân Thít, Sa 
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ñéc. NguyÍn Ánh cho Måc TÙ Sinh làm Tham tÜ§ng gi» Hà Tiên
(con cûa Måc Thiên TÙ).

Tháng 10 næm Giáp Thìn (1784), Châu Væn Ti‰p bÎ quân Tây 
SÖn ChÜªng Ti‰n Bäo gi‰t tåi Mân Thít. Trên ÇÜ©ng ti‰n quân, 
quân Xiêm làm nhiŠu ÇiŠu tàn båo Ç¶c ác v§i dân chúng khi‰n 
cho NguyÍn Ánh vô cùng thÃt v†ng.

Tháng 11 næm Giáp Thìn (1784), Lê Væn Quân làm khâm sai 
T°ng Nhung ChÜªng CÖ, quân NguyÍn Ánh chi‰m các ÇÒn Ba 
Lai, Trà Tân. Thái giám Lê Væn DuyŒt Ç‰n h¶i v§i quân NguyÍn 
Ánh. Tham tÜ§ng Måc TÙ Sinh gi» TrÃn Giang, Tham tÜ§ng 
NguyÍn ThØa DiÍn gi» Bình Áo (VÛng Bèo). TÜ§ng Tây SÖn là 
phò mã TrÜÖng Væn ña cÓ thû Gia ñÎnh thÃy th‰ l¿c quân Xiêm 
månh, bèn sai ngÜ©i ra Qui NhÖn thông báo. Vì quân Xiêm Çàn 
áp, cÜ§p bóc nhân dân, nên quân cûa NguyÍn Ánh và quân Xiêm 
càng ngày càng mâu thuÅn.

Tháng 12 næm Giáp Thìn (1784), NguyÍn Nhåc sai  nguyÍn HuŒ 
Çem quân vào nam cÃp cÙu thành Gia ñÎnh. 

ñêm 19 rång ngày 20 tháng 1 næm 1785, quân Xiêm tÃn công 
MÏ Tho; häi quân Tây SÖn giä thua rút lui, dø quân ÇÎch l†t vào 
trÆn ÇÎa mai phøc ª Çoån sông Råch GÀm - Xoài Mút. TrÆn chi‰n 
diÍn ra chÌ trong m¶t ngày, quân Xiêm thÃt trÆn. TÜ§ng Chiêu 
Tæng và tÜ§ng Chiêu SÜÖng  trÓn chåy theo ÇÜ©ng núi Chân Låp 
cùng vài ngàn lính Xiêm  trª v‰ Xiêm. Sau vø này, NguyÍn Ánh 
không còn trông mong, tin cÆy quân Xiêm n»a. NguyÍn Ánh 
chåy qua Çào Th° Châu. Quân Tây SÖn Çu°i theo t§i Çäo Th° 
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Châu, NguyÍn Ánh chåy sang Çäo C° CÓt. Cai cÖ tên Trung ÇÜa 
NguyÍn Ánh vŠ V†ng Cát.

Trong thÜ ÇŠ ngày 25 tháng 1 næm 1785, gºi cho linh møc J. 
Liot, NguyÍn Ánh Çã than phiŠn r¢ng:
"Nay thì quân Xiêm t¿ do cÜ§p giÆt, cÜ«ng hi‰p phø n», cÜ§p 
bóc tài sän, gi‰t bØa không tha già trÈ. VÆy nên "gi¥c" Tây SÖn 
ngày càng månh, th‰ quân Xiêm ngày càng suy".

 (Tå Chí ñåi TrÜ©ng:LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam tØ 1771 Ç‰n 1802. Nxb 
An Thiêm 1991, trang 124)

Trong cuÓn sách "54 vÎ Hoàng ñ‰ ViŒt Nam"  cûa ñ¥ng ViŒt 
Thûy và ñ¥ng Thanh Trung Çã mô tä l©i than phiŠn cûa NguyÍn 
Phúc Ánh nhÜ sau:

"ñÜ®c nÜ§c là nh© lòng dân. Nay Châu Væn Ti‰p Çã mÃt không 
ai kiŠm ch‰ n°i quân Xiêm. N‰u có lÃy låi ÇÜ®c Gia ñÎnh mà mÃt
lòng dân thì ta cÛng không n« làm. NgÜ©i xÜa nói mÜu l®i Ç‹ lÃy 
cûa cäi cûa ngÜ©i là quân tham, mà quân tham thì nhÃt ÇÎnh 
phäi thua, quân nÜ§c Xiêm là th‰ ÇÃy. Ta së lui quân, không n« 
Ç‹ cho dân tình khÓn kh°". 
(Næm 2008, nhà xuÃt bän Quân ñ¶i Nhân Dân xuÃt bän cuÓn sách "54 vÎ 
Hoàng ñ‰ ViŒt Nam" cûa ñ¥ng ViŒt Thûy và ñ¥ng Thành Trung)

NguyÍn Ánh sang Xiêm tÎ nån lÀn thÙ hai ÇÜ®c vua Xiêm cho ª 
Long Kÿ ngoåi ô thû Çô V†ng Các (Bangkok). Các tÜ§ng sï cÛ bi
‰t ÇÜ®c NguyÍn vÜÖng tÎ nån ª Xiêm kéo nhau sang y‰t ki‰n, 
trong sÓ Çó có Lê Væn Câu Çem 600 ngÜ©i sang giúp. NguyÍn 
vÜÖng phân chia công viŒc cho m†i ngÜ©i; ngÜ©i thì làm ru¶ng 
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Ç‹ nuôi quân; ngÜ©i thì vŠ nÜ§c chiêu m¶ nghïa quân, ngÜ©i thì 
ra bi‹n Çóng chi‰n thuyŠn.

Tháng 2 næm 1786, NguyÍn Ánh giúp vua Xiêm Çánh quân Mi‰n
ñiŒn ª Sài N¥c. Vua Xiêm cäm tå, ÇÎnh cho mÜ®n quân sang 
Çánh lÃy Gia ñÎnh, nhÜng NguyÍn Ánh tº chÓi.

Tháng 3 næm 1786, NguyÍn Ánh giúp vua Xiêm Çánh quân häi 
t¥c Mã Lai, nên vua Xiêm rÃt tr†ng Çãi.              

Sau 3 næm lÜu vong ª Xiêm, l¿c lÜ®ng quân NguyÍn Ánh càng 
ngày càng månh. NhÆn thÃy vua Xiêm tÕ ra e ngåi. Tháng 7 næm 
ñinh Mùi (1787), NguyÍn Ánh vi‰t thÜ cám Ön vua Xiêm, rÒi 
nºa Çêm, cä gia quy‰n l¥ng lë lên thuyŠn v‰ Hòn Tre (Trúc D»), 
rÒi d©i sang C° CÓt; mË và v® con thì ÇÙa ra ª Çäo Phú QuÓc; rÒi 
ÇÜa quân vŠ Long Xuyên. Tháng 9, NguyÍn Ánh vào cºa CÀn 
Gi©. 

Lúc NguyÍn vÜÖng Çóng quân ª Long Xuyên, có ngÜ©i nhà 
Thanh tên Hà HÌ Væn xin theo giúp; tÜ§ng Tây SÖn là NguyÍn 
Væn TrÜÖng Çem 300 quân, 15 chi‰c thuyŠn ra hàng. 

NguyÍn Ánh phän công
Trong lúc NguyÍn HuŒ lo ÇÓi phó v§i quân Thanh, quân Tây SÖn
ª vùng Gia ñÎnh bÎ cô lÆp vì dân chúng ÇÎa phÜÖng vÓn có cäm 
tình v§i NguyÍn Ánh. TÜ§ng Tây SÖn là ChÜªng cÖ NguyÍn Væn
TrÜÖng ÇÀu hàng quân NguyÍn.

Næm 1787, HÒ Væn Lân Çánh quân Tây SÖn trên sông LÜÖng 
Phú; NguyÍn Ánh kéo quân Ç‰n Çóng ª sông MÏ Lung. Phåm 
Væn Tham Ç‰n Çánh quân NguyÍn Ánh; không thành phäi rút lui 
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vŠ Ba Lai. Thái úy Tây SÖn là NguyÍn Væn HÜng tØ Quy NhÖn 
Çem 30 chi‰n thuyŠn hiŒp v§i quân Phåm Væn Tham, nhÜng cÛng
không thành phäi rút quân vŠ MÏ Tho, rÒi trª vŠ Sài Gòn. 

Lúc bÃy gi© NguyÍn VÜÖng Çi Ç‰n Çâu ÇŠu ÇÜ®c nhân dân theo 
rÃt nhiŠu. Tháng 4 næm MÆu Thân (1788), Võ Tánh Çem 1 vån 
quân và các ông Võ Væn LÜ®ng, NguyÍn Væn Hi‰u, Måc Væn Tô,
TrÀn Væn Tín bái ki‰n NguyÍn vÜÖng. NguyÍn vÜÖng phong cho 
Võ Tánh làm TiŠn Phong ñinh ChÜªng CÖ và gä em gái là công 
chúa Ng†c Du cho Võ Tánh. 

Tháng 6 næm MÆu Thân (1788), NguyÍn vÜÖng vào cºa CÀn Gi©,
ñông ÇÎnh vÜÖng NguyÍn L» khi‰p s® Ç‹ quan Thái phó Phåm 
Væn  Tham ª låi gi» thành Sài Gòn, rÒi lui quân vŠ Lång Phø, 
thu¶c Biên Hòa. 

Tháng 7 næm MÆu Thân (1788), NguyÍn Ánh ti‰n quân vŠ Ba 
GiÒng. 

Tháng 8 næm MÆu Thân (1788), NguyÍn Ánh ti‰n Çánh Gia 
ñÎnh, ThÎ Nghè, tÜ§ng Tây SÖn Phåm Væn Tham dàn quân ª ch® 
ñiŠu Khi‰n và ch®  Khung Dung chÓng låi. Võ Tánh Çánh vòng 
phía nam, Çánh th£ng vào ThÎ Nghè; Phåm Væn Tham rút quân ra
bi‹n CÀn Gi© bÎ Lê Væn Quân chÆn Çánh. NguyÍn Ánh lÃy låi 
thành Gia ñÎnh, t° chÙc låi công viŒc trong thành. Phåm Væn 
Tham rút quân ra cºa bi‹n Hàm Luông, rÒi vŠ Ba X¡c cÓ thû. 

NguyÍn VÜÖng lÆp mÜu vi‰t m¶t bÙc thÜ giä là thÜ cûa NguyÍn 
Nhåc bäo NguyÍn L» phäi gi‰t Phåm Væn Tham Çi; rÒi sai ngÜ©i 
giä ÇÜa lÀm cho Phåm Væn Tham. Phåm Væn Tham nhÆn ÇÜ®c 
thÜ, s® hãi; v¶i kéo quân vŠ Lång Phú Ç‹ phân giäi n‡i oan v§i 
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NguyÍn L». NhÜng NguyÍn L» thÃy NguyÍn Væn Tham t¿ nhiên 
kéo quân vŠ, tÜªng NguyÍn Væn Tham Çã ÇÀu hàng nhà NguyÍn 
rÒi; v¶i vàng bÕ thành chåy vŠ Qui NhÖn. ñÜ®c ít lâu sau 
NguyÍn L» lâm bŒnh rÒi mÃt.  

ñÀu næm K› DÆu (1789), Phåm Væn Tham ÇÎnh vÜ®t bi‹n trª vŠ 
Qui NhÖn, nhÜng NguyÍn Ánh vây Çánh ª HÒ Châu, Phåm Væn 
Tham låi phäi rút vŠ Ba X¡c, sau Çó cÀm c¿ không n‡i phäi ÇÀu 
hàng. 

NguyÍn vÜÖng sai Tôn ThÃt H¶i và Võ Tánh Çánh ÇÒn NgÛ 
Khiêu; sai tÜ§ng NguyÍn Væn Nghïa Çánh chi‰m L¶c Dã (ñÒng 
Nai). 

ñ‰n tháng 8 næm K› DÆu (1789), Quân NguyÍn vÜÖng vào thành
Gia ñÎnh. TØ Çó ÇÃt Gia ñÎnh thu¶c vŠ NguyÍn Ánh.

Thu phøc ÇÜ®c ÇÃt Gia ñÎnh rÒi, NguyÍn vÜÖng lo sºa sang, t° 
chÙc låi m†i viŒc: cÃm c© båc, cÃm ÇÒng bóng, phù thûy; Ç¥t luÆt
thu thu‰; lo viŒc canh nông Ç‹ nuôi quân; khai khÄn ÇÃt hoang; di
dân lÆp Ãp; t° chÙc låi hàng ngÛ quân Ç¶i.

ñÃt Gia ñÎnh lúc bÃy gi© gÒm 4 doanh là: Phiên TrÃn, TrÃn Biên,
TrÃn Vïnh, TrÃn ñÎnh. NguyÍn VÜÖng sai các væn thÀn TrÎnh 
Hoài ñÙc, Lê Quang ñÎnh, Ngô Tùng Châu, Hoàng Minh Khánh 
làm quan ÇiŠn-tuÃn, khuyên dân cÓ sÙc làm ru¶ng. Lính phû binh
và nhân dân b¡t phäi làm ru¶ng. HÍ ai không làm thì phäi làm 
lính thay cho phû binh. ñ‰n mùa lúa chín, m‡i ngÜ©i cày ru¶ng 
ÇÒng b¢ng phäi n¶p 100 cÖ (m‡i cÖ b¢ng 42 bát; bát là cái chén 
l§n); nh»ng ai cày ru¶ng núi thì phäi n¶p 60 cÖ. Dân Çinh n¶p Çû 
lŒ thì ÇÜ®c miÍn cho m¶t næm dÎch vø. 
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NguyÍn vÜÖng låi m¶ dân ª các nÖi khác Ç‰n làm ru¶ng, g†i là 
ÇiŠn-tÓt. Quan ÇiŠn-tuÃn lÃy ÇÃt ru¶ng bÕ hoang cÃp cho dân 
ÇiŠn-tÓt Ç‹ cày. Ai không có trÆu bò Ç‹ cày bØa thì quan ÇiŠn-
tuÃn cÃp cho, rÒi Ç‰n mùa lúa chín phäi trä b¢ng lúa (thóc).

NguyÍn VÜÖng låi cÃp døng cø cày bØa và trâu bò cho dân b¡t 
dân phäi Çi khai khÄn ÇÃt hoang, rØng rú; Ç‰n mùa lÃy lúa thóc Ç‹
vào kho.

Các quan ÇŠu phäi m¶ ngÜ©i lÆp thành ÇÒn diŠn Ç¶i, m‡i næm 
m¶t ngÜ©i phäi n¶p 6 h¶c thóc. Dân m¶ ÇÜ®c 10 ngÜ©i thì cho 
làm cai-tråi và ÇÜ®c trØ sÜu dÎch.

(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n II; trang 149-150. TrÀn Tr†ng Kim. B¶ Giáo 
Døc- Trung tâm H†c liŒu xuÃt bàn, næm 1971)

Vào khoäng th§i gian này, quân Tây SÖn thÜ©ng Ç¶t kích Gia 
ñÎnh Ç‹ lÃy lÜÖng th¿c vào mùa g¥t. Sau khi chi‰m ÇÜ®c Gia 
ñÎnh, NguyÍn Ánh nh© hai sï quan Pháp là Theodore Lebrun và 
De Puymanel thi‰t k‰ xây thành Gia ñÎnh theo ki‹u châu Âu.

Vào næm K› DÆu (1789), b¡t ÇÀu xây thành Gia ñÎnh. ViŒc xây 
Çøng thành này phäi huy Ç¶ng Ç‰n chØng 30.000 ngÜ©i, và phí 
t°n rÃt cao; do Çó bu¶c phäi áp mÙc thu‰ cao khi‰n dân tình khÓn
kh°. 
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Thành Bát Quái (Thành Gia ñÎnh xây theo ki‹u Vauban)

ñ‰n næm 1790, tòa thành hoàn tÃt, chu vi dài chØng 4.176 mét 
(mètre, thÜ§c tây); xây theo ki‹u Vauban, có ba m¥t hào nÜ§c sâu
che chª; thành này có tên là Bát Quái. Sau Çó NguyÍn Ánh Ç¥t 
Phiên An làm thû phû Gia ñÎnh. TØ ÇÃy quân Tây SÖn không còn
Çánh vào Gia ñÎnh n»a. Gia ñÎnh trª thành hÆu cÙ v»ng ch¡c cûa
quân l¿c NguyÍn Ánh. NguyÍn Ánh nh© các sï quan Pháp Çi vŠ 
châu Âu tìm mua tÃt cä các loåi sách xây d¿ng các thành trì theo 
loåi này.  

Tháng 4 næm Canh TuÃt (1790), NguyÍn Ánh sai tÜ§ng Lê Væn 
Quân, NguyÍn Væn Thành và Võ Tánh Çem 6.000 quân Çánh chi
‰m Phan Rí và Bình ThuÆn. Lê Væn Quân trÃn gi» Phan Rang, 
NguyÍn Væn Thành gi» ch® MÖ (Mai ThÎ), Võ Tánh gi» Phan Rí.
Sau Çó, NguyÍn Ánh ra lŒnh Võ Tánh và NguyÍn Væn Thành rút 
quân vŠ Gia ñÎnh. 

Tháng 6 næm Canh TuÃt (1790), ñô ÇÓc Tây SÖn là HÒ Væn TÜ 
Çem 9.000 quân vÆy thành Phan Rang, Lê Væn Quân rút vŠ Ý Na 
cÓ thû, r©i cÀu cÙu NguyÍn Ánh. Tháng 7 næm Çó, quân Tây SÖn 
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bao vây Lê Væn Quân và NguyÍn Væn Thành trong thành Phan 
Rí. NguyÍn Ánh ra lŒnh cho NguyÍn Huÿnh ñÙc và Võ Tánh ra 
giäi cÙu. S® quân Tây SÖn låi Çánh Bình ThuÆn, NguyÍn Ánh rút 
quân vŠ Gia ñÎnh; Ç‹ Lê Væn Quân vŠ gi» HÜng PhÜ§c.  

Næm 1792, Quang Trung sai cÜ§p bi‹n TŠ Ngôi quÃy phá vùng 
bi‹n Bình Khang, Bình ThuÆn Ç‹ quân NguyÍn Ánh phäi phòng 
bÎ.

NhÜng rÃt may cho NguyÍn Ánh, Quang Trung Ç¶t ng¶t qua Ç©i 
(1792)  

Tháng 3 næm Nhâm Tš (1792), NguyÍn vÜÖng sai các tÜ§ng 
NguyÍn Væn TrÜÖng, NguyÍn Væn Thành, Dayot và Vanier 
(NguyÍn Væn ChÃn) Çem chi‰n thuyŠn tØ cºa sông CÀn Gi© ra 
ÇÓt phá tråi quân cûa Tây SÖn ª cºa sông ThÎ Nåi (Qui NhÖn), 
rÒi rút vŠ. 

Tháng 6 næm Nhâm Tš (1792), NguyÍn Ánh dò bi‰t NguyÍn 
Nhåc tÆp trung nhiŠu chi‰n thuyŠn ª cºa bi‹n ThÎ Nåi mà ít 
phòng thû, liŠn l®i døng mùa gió Nam, ông cho hai tÜ§ng 
NguyÍn Væn TrÜÖng, NguyÍn Væn Thành và hai sï quan Çánh 
thuê ngÜ©i Pháp là Dayot và Vannier Çi trÜ§c, ti‰n quân Çánh ÇÓt
phá thûy tråi Tây SÖn, rÒi rút vŠ. Tháng 7, NguyÍn Ánh låi Ç‰n 
Çóng Phan Rang, rÒi låi trª vŠ Gia ñÎnh.  

Sau khi Çánh th¡ng quân Thanh, vua Quang Trung chuÀn bÎ chi
‰n dÎch l§n, huy Ç¶ng hÖn 30 vån quân thûy b¶, quy‰t vào nam 
triŒt hå thành Gia ñÎnh, tiêu diŒt quân NguyÍn. Lúc bÃy gi© các 
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giáo sï giúp NguyÍn Ánh lo s®. Trong bÙc thÜ gªi cho Giám møc 
M. Létondal, ngày 14/9/1791, giám møc Bá ña L¶c vi‰t:

"... Nhà vua Çã không bi‰t l®i døng cÖ h¶i mà ông ta có ÇÜ®c Ç‹ 
Çánh båi quân thù, mà låi Ç‹ chúng có thì gi© hoàn hÒn và chúng
thÃy rõ tÃt cä nh»ng ÇÒn Çåi vŠ viŒc ngÜ©i Âu Ç‰n giúp chÌ là 
chuyŒn hão. Ông ta (NguyŒn Ánh) b¡t dân Çóng thu‰ và làm dÎch
vø n¥ng nŠ, và lúc này, dân chúng bÎ nån Çói nên h† có vÈ mong 
quân Tây SÖn Ç‰n. Trong tình trång hiŒn th©i, n‰u chúng quä 
quy‰t Ç‰n tÃn công, thì nhà vua khó có th‹ dÜÖng ÇÀu låi ÇÜ®c... 
Tôi rÃt s® không Çi kÎp trÜ§c khi tai h†a xäy ra cho nhà vua, n‰u 
có s¿ Ãy".

NhÜng vua Quang Trung Ç¶t ng¶t qua Ç©i (1792), con là NguyÍn 
Quang Toän nÓi ngôi, niên hiŒu là Cänh ThÎnh. Quang Toän m§i 
ÇÜ®c 9 tu°i, không Çû sÙc lãnh Çåo, khi‰n nhà Tây SÖn b¡t ÇÀu 
khûng hoäng, n¶i b¶ chia rë. Ÿ B¡c Hà, các sï phu trung thành 
v§i nhà Lê tôn Lê Duy CÆn (trong sách Th¿c Løc ghi là Lê Duy 
Vån, con vua Lê Hi‰n Tông) làm chû. Lê Duy CÆn liên låc v§i 
NguyÍn Ánh Ç‹ cùng Çánh Tây SÖn.

QuyŠn hành nhà Tây SÖn rÖi vào tay Bùi ñ¡c Tuyên. N¶i b¶ nhà 
Tây SÖn rÓi loån. L®i døng tình th‰ Çó, NguyÍn Ánh ra sÙc tÃn 
công.

Tháng 4 næm Quí Sºu (1793), NguyÍn Ánh cùng các tÜ§ng Võ 
Duy Nguy, NguyÍn Væn TrÜ©ng, Võ Tánh, NguyÍn Huÿnh ñÙc, 
Lê Væn DuyŒt, NguyÍn Phúc H¶i, NguyÍn Væn Hòa, Philippe 
Vannier Çem quân ti‰n chi‰m lÀn lÜ®t Phan Rang, Nha Trang, 
Diên Khánh, Phú Yên, rÒi tr¿c ti‰n Çánh ThÎ Nåi, tÃn công thành 
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Qui NhÖn. NguyÍn Nhåc sai con là NguyÍn Væn Bäo ra chÓng 
gi», ÇÒng th©i cho ngÜ©i ra Phú Xuân cÀu cÙu. 

Tháng 8 næm Quí Sºu (1793), NguyÍn Quang Toän sai các tÜ§ng
Ngô Væn Sª, Phåm Công HÜng, ñô ñÓc HÒ, ChÜªng cÖ Thiêm 
(theo Th¿c Løc là Thái Úy NguyÍn Væn HÜng, H¶ giá NguyÍn 
Væn Huân, TÜ lŒ Lê Trung, TÜ mã Ngô Væn Sª, ñô ÇÓc HÒ, 
ChÜªng cÖ Thiêm) Çem 17 nghìn quân , 80 th§t voi và 30 chi‰n 
thuyŠn vào cÙu thành Quy NhÖn. NguyÍn Ánh rút quân lui vŠ 
Gia ñÎnh. Trên ÇÜ©ng vŠ Gia ñÎnh, NguyÍn Ánh Çôn ÇÓc quân 
lính xây Ç¡p thành Diên Khánh, rÒi giao cho tÜ§ng NguyÍn Væn 
Thành trÃn gi»; còn Bình Khang Ç‹ NguyÍn Huÿnh ñÙc gi».

 Tháng 11 næm Quí Sºu (1793), NguyÍn Ánh sai Hoàng tº Cänh 
ra gi» Diên Khánh, và g†i cho hai tÜ§ng NguyÍn Væn Thành, 
NguyÍn Huÿnh ñÙc vŠ Gia ñÎnh.

Cºa tòa thành Diên Khánh, 
xây bªi Olivier De Puymanel, næm 1793

Quân cûa NguyÍn Quang Toän giäi vây ÇÜ®c thành Quy NhÖn, 
rÒi kéo quân vào thành, tÎch thâu h‰t kho tàng cûa NguyÍn Nhåc. 
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NguyÍn Nhåc tÙc giÆn, th° huy‰t mà ch‰t. NguyÍn Quang Toän 
b¡t NguyÍn Quang Bäo con cûa NguyÍn Nhac quän thúc tåi 
huyŒn Phù Lš; rÒi chi‰m luôn toàn b¶ ÇÃt Çai cûa ông bác 
NguyÍn Nhåc.

Trong th©i gian này, tÜ§ng cûa NguyÍn Ánh là NguyÍn Væn 
Thoåi Çang Çi sÙ Bangkok. NguyÍn Ánh yêu cÀu vua Xiêm cho 
phép NguyÍn Væn Thoåi sang Van TÜ®ng (Lào) h®p tác v§i vua 
Lào Inthavong nh¢m møc Çích tåo thêm nghi binh quÃy rÓi Tây 
SÖn vŠ phía Tây.

Tháng 3 næm Giáp DÀn (1794), Quang Toän sai Phåm Væn HÜng 
và TrÀn Quang DiŒu vào Quy NhÖn. Quân NguyÍn rút lui. Quân 
Tây SÖn Çánh Çu°i t§i vùng Ba Ngòi, Khánh Hòa; rÒi vây thành 
Diên Khánh. NguyÍn Væn HÜng dÅn hÖn 40.000 quân ti‰n Çánh 
Phú Yên; TrÀn Quang DiŒu Çem thûy quân Çánh Nhà Trang. Nh©
thành Diên Khánh kiên cÓ, quân Tây SÖn không có súng l§n Ç‹ 
phá thành ÇÜ®c. Quân NguyÍn vØa tÃn c¶ng, vØa cÓ thû khi‰n 
cho quân Tây SÖn thiŒt håi rÃt nhiŠu, Çành phäi rút lui vào ngày 
23 thàng 5 næm Giáp DÀn (1794). NguyÍn Ánh thØa th‰ cho quân
Çu°i theo Ç‰n tÆn ñÀm Thi Nåi. Ngoài ra quân NguyÍn còn th¡ng
nhiŠu trÆn nhÜ trÆn Núi Chúa (nay thu¶c Ninh Hòa), và trÆn ñai 
C° Lûy (Quäng Ngäi).  

Tháng 8 næm Giáp DÀn (1794), NguyÍn Ánh cho Thái tº Cänh vŠ
Gia ñÎnh. Qua tháng sau NguyÍn Ánh cÛng vŠ Gia ñÎnh, Ç‹ 
tÜ§ng Võ Tánh ª låi trÃn thû Diên Khánh.
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Tháng 11 næm Giáp DÀn (1794), TrÀn Quang DiŒu kéo quân bao 
vây thành Diên Khánh; Lê Trung c¡t ÇÜ©ng ti‰p t‰ cho Võ Tánh; 
nhÜng cÛng không th‹ phá thành ÇÜ®c, Çành rút lui. 

Tháng giêng næm ƒt Mão (1795), TrÀn Quang DiŒu låi Çem quân
vào Çánh Diên Khánh; Lê Trung Çánh chi‰m Phan Ri. 

Tháng 2 næm ƒt Mäo (1795), NguyÍn Ánh phän công. Ông cho 
Thái tº Cänh gi» Gia ñÎnh, rÒi t¿ mình Çem binh Çi cÙu Diên 
Khánh.

 Tháng 4 næm ƒt Mäo (1795), NguyÍn Ánh cÛng không th‹ nào 
phá ÇÜ®c vòng vây cûa quân Tây SÖn ª Diên Khánh.

Trong khi quân NguyÍn và quân Tây SÖn Çang d¢ng co nhau trên
ÇÃt Diên Khánh, thì ª Phú Xuân, các quan Çåi thÀn nhà Tây SÖn 
gi‰t håi lÅn nhau. Bùi ñ¡c Tuyên sai Ngô Væn Sª ra B¡c Hà thay 
cho VÛ Væn DÛng trª vŠ Phú Xuân. VÛ Væn DÛng nghe l©i 
khuyên cûa TrÀn Væn K› bèn âm mÜu v§i Phåm Công HÜng và 
NguyÍn Væn HuÃn Çem quân vây nhà Bùi ñ¡c Tuyên b¡t bÕ 
ngøc; rÒi sai NguyÍn Væn HuÃn vào Qui NhÖn b¡t con cûa Bùi 
ñ¡c Tuyên là Bùi ñ¡c Trø. VÛ Væn DÛng truyŠn cho Ti‰t Ch‰ 
NguyÍn Quan Thùy b¡t giäi Ngô Væn Sª vŠ Phú Xuân.

Th‰ l¿c Tây SÖn càng ngày càng y‰u
TØ khÃu Võ Væn DÛng gi‰t Thái sÜ Bùi ñ¡c Tuyên và Ngô Væn 
Sª. Lê Trung Çang gi» Phan Ri theo phe Bùi ñ¡c Tuyên, nên Võ 
Væn DÛng sai NguyÍn Væn HuÃn Çem quân vào tìm cách gi‰t Lê 
Trung. Lê Trung rút quân vŠ h®p v§i quân TrÀn Quang DiŒu vây 
thành Diên Khánh. ViŒc này làm cho TrÀn Quang DiŒu phäi rút 
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quân v‰ Quy NhÖn Ç‹ giäi quy‰t. Nh© cÖ h¶i này, NguyÍn Ánh 
giäi vây ÇÜ®c thành Diên Khánh, ÇÒng th©i ÇÜa quân Çánh ch¥n 
ÇÜ©ng rút lui cûa quân TrÀn Quang ñiŒu. Trân Quang DiŒu trª vŠ
sušt Çánh nhau v§i Võ Væn DÛng. May nh© Phåm Huy ´ch 
khuyên giäi; hai tÜ§ng m§i giän hòa ÇÜ®c. NhÜng ngay sau Çó 
Quang Toän låi nghe l©i gièm pha tÜ§c mÃt quyŠn bính TrÀn 
Quang DiŒu. TØ ÇÃy các tÜ§ng nghi kœ lÅn nhau, gi‰t håi lÅn 
nhau; Quân l¿c Tây SÖn càng ngày càng y‰u.

Tháng 8 næm ƒt Mäo (1795), NguyÍn Ánh sai Tôn ThÃt HÓi ª låi
gi» thành Diên Khánh, rÒi cho Thái tº Cänh trª vŠ Gia ñÎnh. 

Tháng 3 næm ñinh TÎ (1797), NguyÍn Ánh dÅn Çåi binh ra Çánh 
Quy NhÖn: tÜ§ng NguyÍn Væn TrÜÖng Çánh tan quân Tây SÖn ª 
Phú Yên; Võ Tánh và NguyÍn Væn Thành Çánh ch® H¶i An, 
thu¶c Phú Yên. NguyÍn Ánh giao tranh v§i Lê Trung tåi ThÎ Nåi 
thu ÇÜ®c nhiŠu khí gi§i; nhÜng khi ti‰n vŠ Quy NhÖn, bÎ quân 
Tây SÖn ch¥n låi; quân NguyÍn Ánh quay vòng ra Çánh ñà 
N¤ng, ti‰n chi‰m Häi Vân. Quân Tây SÖn tÆp trung phòng thû ñà
N¤ng. M¶t tháng sau, quân NguyÍn phäi rút lui, vì thuyŠn chª 
lÜÖng th¿c tØ Gia ñÎnh bÎ ngÜ®c gió không ra kÎp. NguyÍn Ánh 
cho ngÜ©i chiêu dø NguyÍn Quang Bäo, nhÜng viŒc chÜa thành 
thì NguyÍn Quang Toän Çã ra tay gi‰t NguyÍn Quang Bäo. 
NguyÍn Quang Toän nghi ng© gi‰t håi nhiŠu tÜ§ng, khi‰n cho 
nhiŠu ngÜ©i sang ÇÀu hàng quân NguyÍn.  

Tháng 8 næm ñinh TÎ (1797), NguyÍn Ánh sai TrÀn PhÜ§c ChÃt 
sang Xiêm bàn viŒc Çánh vào NghŒ An và ThuÆn Hóa tØ Vån 
TÜ®ng (Lào).
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Tháng 2 næm MÆu Ng† (1798), NguyÍn Ánh sai NguyÍn Huÿnh 
ñÙc, NguyÍn Væn TÜÖng dÅn thûy binh sang giúp Xiêm Çánh Mi
‰n DiŒn.

Tháng 2 næm K› TÎ (1799), NguyÍn Ánh sai NguyÍn Væn Thoåi, 
LÜu PhÜ§c TÜ©ng sang Xiêm; tÜ§ng Xiêm dÅn m¶t Çåo quân 
Chân Låp và quân Lào ti‰n vŠ biên gi§i NghŒ An. 

Tháng 3 næm K› TÎ (1799), NguyÍn Ánh dÅn Çåi quân Çánh 
thành Quy NhÖn. Lúc ÇÀu ông cho quân tiêu diŒt các ÇÒn xung 
quanh thành Quy NhÖn, và m¶t Ç¶i thûy quân ti‰n Çánh Quäng 
Ngãi; ñô ÇÓc Tây SÖn là Lê ChÃt ÇÀu hàng. Quang Toän sai TrÀn
Quang DiŒu và VÛ Væn DÛng vào cÙu thành Quy NhÖn, nhÜng bÎ
quân NguyÍn Çánh ch¥n.

  Tháng 6 næm K› TÎ (1799), TrÀn Quang DiŒu và VÛ Væn DÛng 
ti‰n quân vào t§i Quäng Ngãi, Lê Væn DuyŒt và TÓng ViŒt PhÜ§c
ch¥n låi ª Tân Quan. Quân Tây SÖn tÃn công quân NguyÍn vào 
nºa Çêm, nhÜng cÛng không thành, bÎ quân NguyÍn phän công 
ch¥n ÇÙng, truy sát. 

Thành Quy NhÖn, ch© mãi không thÃy viŒn bình, mà lÜÖng th¿c 
h‰t såch, hÖn 1 vån quân chÎu Çói ; các tÜ§ng gi» thành là VÛ 
TuÃn, Lê Væn Thanh, TrÜÖng TÃn Thúy, NguyÍn ñåi Phác Çành 
mª cºa thành ÇÀu hàng quân NguyÍn.

Sau khi chi‰m ÇÜ®c thành Quy NhÖn, NguyÍn Ánh Ç°i tên thành 
Quy NhÖn là thành Bình ñÎnh. NguyÍn Ánh dùng chánh sách 
khôn khéo ÇÓi v§i dân Bình ñÎnh nÖi phát sinh nhà Tây SÖn. 
Ông tha thu‰ dân Tây SÖn, tr†ng døng hàng binh Tây SÖn, ra 
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lŒnh nghiêm cÃm quân linh không ÇÜ®c hà hi‰p dân chúng vùng 
này.

CuÓi næm K› TÎ (1799), hai tÜ§ng Tây SÖn là TrÀn Quang DiŒu 
và VÛ Væn Thành kéo Çåi binh vào Çánh thành Bình ñÎnh. TÜ§ng
Phåm Væn ñi‹m (hàng quân Tây SÖn) phän låi quân NguyÍn, chi
‰m låi Phú Yên.

Tháng Giêng næm Canh Thân (1800), TrÀn Quang DiŒu và VÛ 
Væn DÛng bao vây thành Qui NhÖn. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu
cÓ thû. 

TrÀn Quang DiŒu Çóng quân tåi Thåch Tân, VÛ Væn DÛng Çóng 
thûy quân ª cºa sông ThÎ Nåi. NguyÍn Ánh ÇÜa quân ra cÙu 
thành Quy NhÖn, nhÜng bÎ quân Tây SÖn ch¥n låi.

Tháng 2 næm Canh Thân (1800), NguyÍn Ánh ra lŒnh cho quân 
Chân Låp ÇÜa 5.000 quân sang giúp. 

Tháng 6 næm Canh Thân (1800), hai tÜ§ng NguyÍn Væn Thøy và 
LÜu PhÜ§c TÜ©ng h®p v§i quân Vån TÜ®ng (Lào) kéo quân Çánh 
vào biên gi§i vùng Thanh Hóa và NghŒ An, gây m¶t áp l¿c vŠ 
phía B¡c.

Tháng Giêng næm Tân DÆu (1801), Lê Væn DuyŒt, VÛ Di Nguy 
Çem thûy quân Çánh ThÎ Nåi. TÜ§ng Tây SÖn là VÛ Væn DÛng bÕ
ThÎ Nåi, Çem binh vŠ h®p v§i TrÀn Quang DiŒu bao vây thành 
Quy NhÖn.

NguyÍn Væn TrÜÖng Çem thûy quân ra Çánh Quäng Ngãi và 
Quäng Nam. NguyÍn VÜÖng cho ngÜ©i lén vào thành bäo Võ 
Tánh và Ngô Tùng Châu bÕ thành mà ra. Võ Tánh phúc thÜ nói 
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v§i NguyÍn vÜÖng r¢ng: Quân tinh nhuŒ cûa Tây SÖn hiŒn ª cä 
Qui NhÖn, vÆy xin ÇØng lo viŒc giäi vây. Hãy nhanh chóng Çem 
quân ra lÃy Phú Xuân thì hÖn. 

NguyÍn vÜÖng Ç‹ NguyÍn Væn Thành ª låi Qui NhÖn chÓng v§i 
TrÀn Quang DiŒu và VÛ Væn DÛng, rÒi Çem Çåi quân ra Çánh 
Phú Xuân.

Lúc bÃy gi©, ª NghŒ An có tÜ§ng nhà NguyÍn là NguyÍn Væn 
Thøy và LÜu Phúc TÜÖng Çánh phá; ª Thanh Hóa thì Hà Væn 
Thái khªi binh; ª HÜng Hóa thì Phan Bá Phøng quÃy nhiÍu; Các 
trÃn ª B¡c Hà, giáo dân Thiên Chúa Giáo La Mã n°i loån. Kh¡p 
nÖi rÓi loån, dân tình khÓn kh°. Ÿ Phú Xuân, vua thì hèn kém, 
các quan thì ganh tÎ, tìm cách häm håi lÄn nhau.

Tháng 3 næm Tân DÆu (1801), quân NguyÍn chi‰m Quäng Ngãi.

Ngày mÒng M¶t tháng 5 næm Tân DÆu (1801) thûy quân cûa 
NguyÍn vÜÖng vào cºa TÜ Dung (TÜ HiŠn), ti‰n Ç‰n b‰n TrÜ©ng 
Hà.

 Ngày mÒng 2 tháng 5 næm Tân DÆu (1801) TÜ§ng Tây SÖn là 
phò mã NguyÍn Væn TrÎ Çem quân ra Çóng gi» ª núi Qui SÖn. Lê
Væn DuyŒt và Lê ChÃt Çánh b†c hÆu, quân Tây SÖn tan rä, tÜ§ng 
NguyÍn Væn TrÎ bÕ ÇÒn mà chåy. 

Ngày mÒng 3 tháng 5 næm Tân DÆu (2-6-1801), NguyÍn vÜÖng 
vào cºa sông NguyÍn Häi (cºa ThuÆn An), rÒi kéo lên Çánh 
thành Phú Xuân. Quân Tây SÖn v« tan, chåy ra B¡c. Ngay sau 
Çó, NguyÍn Ánh sai Lê Væn DuyŒt và TÓng ViŒt PhÜ§c Çem 
quân vào cÙu thành Bình ñÎnh (Quy NhÖn). NhÜng quá mu¶n; 



32

Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bi‰t không th‹ gi» thành lâu ÇÜ®c vì
h‰t lÜÖng th¿c, hai ông quy‰t ÇÎnh t¿ sát Ç‹ cÙu quân lính còn låi 
trong thành.

Tháng 2 næm Nhâm TuÃt (1802), TrÀn Quang DiŒu và VÛ Væn 
DÛng ª Qui NhÖn ÇÜ®c tin quân Tây SÖn thua trÆn ª TrÃn Ninh 
bèn bÕ thành Qui NhÖn, Çem binh Çi vòng qua Lào Ç‰n huyŒn 
HÜÖng SÖn, thÃy quân NguyÍn Çã lÃy ÇÜ®c NghŒ An rÒi; hai v® 
chÒng TrÀn Quang DiŒu, Bùi ThÎ Xuân chåy vŠ huyŒn Thanh 
ChÜÖng; quân lính cÛng Çào ngÛ, bÕ chåy. Vài hôm sau v® chÒng
TrÀn Quang DiŒu - Bùi ThÎ Xuân bÎ b¡t. TÜ§ng VÛ Væn DÛng Ç
‰n Nông CÓng (Thanh Hóa) bÎ dân b¡t Çem n¶p cho quân 
NguyÍn. 

Ngày mÒng M¶t tháng 5 næm Nhâm TuÃt (1802), NguyÍn Ánh  
lÆp Çàn cúng t‰ tåi xã An Ninh (nay là làng Kim Long, huyŒn 
HÜÖng Trà, TÌnh ThØa Thiên). 

NguyÍn Ánh lên ngôi vua
Ngày mÒng Hai tháng 5 næm Nhâm TuÃt (1-6-1802), NguyÍn 
Ánh lên ngôi vua, Ç¥t niên hiŒu Gia Long. Sau Çó cho d¿ng Thái 
Mi‰u ª bên trái Hoàng thành.

Tháng 6 næm Nhâm TuÃt (1802), Gia Long ti‰n quân ra B¡c. 
Quân NguyÍn ti‰n ra B¡c, Çi Ç‰n Çâu quân Tây SÖn chÜa Çánh Çã
tan rä. ChÌ trong vòng m¶t tháng Çã chi‰m lÃy Thæng Long.

Vua Tây SÖn vÜ®t qua sông NhÎ Hà, chåy Ç‰n PhÜÖng Nh«n, bÎ 
dân b¡t, Çóng cÛi Çem vŠ n¶p cho NguyÍn vÜÖng ª Thæng Long. 
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Nhà Tây SÖn khªi ÇÀu tØ næm MÆu TuÃt (1778) Ç‰n næm Nhâm 
TuÃt (1802), cä thäy ÇÜ®c 24 Næm. 

NguyÍn Ánh ti‰n vào Thæng Long
Ngày 21 tháng 6 næm Nhâm TuÃt (1802), Gia Long ti‰n vào 
Thæng Long, ban dø cho các c¿u thÀn nhà Lê, cùng kÈ sï B¡c Hà 
Ç‰n triŠu ki‰n, tùy theo tài næng mà b° døng. Ông phong quan 
tÜ§c cho con cháu Nhà Lê: Lê Duy Hoán ÇÜ®c cÃp 1.016 t¿ dân 
và 10.000 mÅu t¿ ÇiŠn Ç‹ lo viŒc th© cúng các vua Lê, và dùng 
các c¿u thÀn nhà Lê nhÜ NguyÍn Duy H®p, Lê Duy ñàn, Ngô 
Xiêm,..., ra lŒnh gi» gìn læng tÄm, ÇŠn mi‰u các vua Lê, sºa ch»a 
låi Kim Kinh, xây ÇŠn Lê BÓ VŒ cho t° chÙc lÍ th© t‰ vua Lê ª 
cÃp quÓc gia hàng næm, cÛng nhÜ "phong bách thÀn trong nÜ§c 
cho triŠu Lê".

ñ‰n tháng 10 næm Nhâm TuÃt (1802), Gia Long trª vŠ Thanh 
hóa, y‰t ki‰n læng mi‰u ÇÙc Thiên T° tåi Thiên Tôn (thu¶c huyŒn
TÓng SÖn, tÌnh Thanh Hóa).

Ngày 26 tháng 10 næm Nhâm TuÃt (1802), Gia Long trª vŠ Kinh 
bái y‰t Thái mi‰u.

Tháng 11 næm Nhâm TuÃt (1802), Gia Long làm lÍ cúng t‰ tr©i 
ÇÃt; y‰t Thái mi‰u, dâng lên nh»ng tù binh b¡t ÇÜ®c. Và sau Çó 
Çem xº t¶i các tù binh (vua quan nhà Tây SÖn và các thân thu¶c 
trong dòng h† nhà Tây SÖn).

Có m¶t vài Ç¥c Çi‹m khác thÜ©ng:
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- NguyÍn Anh tha cho bà mË già 80 tu°i cûa TrÀn Quang DiŒu, vì
trÜ§c Çó TrÀn Quang DiŒu Çã có lÀn tÕ ra khoan thÙ cho quân 
NguyÍn.

- Các quan Tây SÖn nhÜ Ngô Thi NhiŒm, Phan Huy ´ch ra hàng 
chÌ bÎ Çánh Çòn, rÒi tha cho vŠ. 

Tháng Giêng næm Giáp Tš (1804), Gia Long làm lÍ tuyên phong 
cûa nhà Thanh; qua tháng 2, Ç°i quÓc hiŒu là ViŒt Nam. 

ñ‰n næm Bính DÀn (1806), Gia Long m§i chính thÙc lên ngôi 
Hoàng ñ‰. 
Næm Giáp TuÃt (1814), vua Gia Long xây læng Thiên Thø ª làng 
ñÎnh Môn (huyŒn HÜÖng Thûy, tÌnh ThØa Thiên). 

Næm Bính Tš (1816), vua Gia Long ÇÜ®c 55 tu°i; vua cho lÆp 
hoàng tº thÙ tÜ NguyÍn Phúc ñäm làm Thái tº. 

Tháng 11 næm MÆu DÀn (1818), Gia Long lâm bŒnh; vua hå chi
‰u cho Thái Tº NguyÍn Phúc ñäm thay ông quyŠn viŒc nÜ§c và 
cho g†i hai Çåi thÀn Lê Væn DuyŒt và Phåm ñæng HÜng Ç‰n hÀu. 
Vua d¥n Thái tº ñäm:
"ñây là cÖ nghiŒp gian nan cûa trÅm, nay giao cho con, con nên 
cÄn thÆn gi» gìn... . Ta cÛng s¡p ch‰t, không nói gì, chÌ có m¶t 
viŒc là ngày sau phäi cÄn thÆn, ch§ nên gây hÆn ngoài biên". RÒi
Gia Long sai Thái tº ñäm chép låi l©i mình; NguyÍn Phúc ñäm 
chép m¶t cách ngÆp ngØng š muÓn bÕ ch» 'bæng",  Gia Long cÀm
bút vi‰t luôn ch» Çó vào.

BŒnh càng ngày càng n¥ng. Gia Long cÓ g¡ng giÃu ÇiŠu này. ñây
cÛng là m¶t trong nhiŠu nguyên nhân Gia Long bí mÆt triŒu bác 
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sï Treillard cûa tàu buôn Henri Pháp, lúc Çó Çang m©i ÇiŠu trÎ 
cho công chúa thÙ chín, vào cung chºa bŒnh cho ông. Bác sï 
Treillard (có th‹ có cä s¿ giúp Ç« cûa bác sï J. M. Despiau, m¶t 
bác sï ngÜ©i Pháp thân cÆn cûa vua Gia Long) bí mÆt ÇiŠu trÎ cho 
nhà vua trong khoäng 4 tháng. Và sau Çó, vÎ bác sï này v§i Çoàn 
ngÜ©i trên tàu Henri r©i Çi vào ngày 2 tháng 11 næm 1819. Næm 
tháng sau Çó, sÙc khÕe cûa nhà vua ngày càng suy y‰u dÀn và Ç
‰n ngày 19 tháng Chåp næm K› Mão (3-2-1820), gi© TÎ, vua Gia 
Long mÃt; hÜªng th† ÇÜ®c 59 tu°i. 

Vua Gia Long ÇÜ®c chôn cÃt tåi læng Thiên Th† (hay còn g†i là 
læng Gia Long), n¢m ª núi Thiên Th†, cách thành phÓ Hu‰ 
khoäng 16 km vŠ phía Tây Nam thu¶c làng ñÎnh Môn, huyŒn 
HÜÖng Trà, tÌnh ThØa Thiên. Khu læng m¶ ÇÜ®c Çích thân ông 
ch†n và ÇÓc thúc xây d¿ng tØ næm 1814, hoàn thành ít lâu sau khi
ông qua Ç©i vào næm 1820. Cùng chôn ngay bên cånh là Hoàng 
HÆu ThØa Thiên , vŠ sau bà Hoàng HÆu ThuÆn Thiên ÇÜ®c vua 
Minh Mång chôn cÃt ª læng Thiên Th† H»u, n¢m ngay phía bên 
phäi læng chính.

Trong sách Hoàng T¶c LÜ®c Biên có vi‰t:
"Læng cûa Ngài là læng Th† Thiên, thu¶c ÇÎa phÆn làng ñÎnh 
Môn, huyŒn HÜÖng Trà, tÌnh ThØa Thiên. Læng bà ThØa Thiên 
Cao Hoàng HÆu và bà ThuÆnThiên Cao Hoàng HÆu, nguyên 
phÓi và ÇŒ NhÎ phÓi cûa Ngài cÛng ÇŠu táng tåi vùng Ãy cä. Ngài
và hai bà ÇŠu th© tåi Chánh án Th‰ Mi‰u và tåi Chánh án ÇiŒn 
Phøng Tiên ª Kinh Thành N¶i". 
Vua Gia Long còn ÇÜ®c th© tåi Chánh Án Mi‰u ª Th‰ Mi‰u 
trong ñåi N¶i Kinh Thành Hu‰. VŠ sau vua Minh Mång Ç¥t thøy 
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hiŒu cho ông là Khai Thiên Hoàng ñåo LÆp Kÿ Thùy ThÓng 
ThÀn Væn Thán VÛ TuÃn ñÙc Long Công Chí Nhân ñåi Hi‰u 
Cao Hoàng ñ‰. 

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

Læng vua Gia Long

HÜÖng án th© vua Gia Long ª Th‰ Mi‰u
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Bia læng Thiên Thu
cûa Th‰ T° Cao Hoàng ñ‰ (Gia Long)

Læng Thiên Thu cûa Gia Long và Hoàng HÆu
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Læng m¶ vua Gia Long trong khuôn viên læng Thiên Th†.
Bà ThØa Thiên Cao Hoàng HÆu TÓng ThÎ Lan ÇÜ®c chôn bên 
cånh læng m¶ Gia Long.

II

TruyŠn ngôi cho Hoàng tº ñäm

Hoàng tº NguyÍn Phúc Cänh là con trai cä, hoàng tº thÙ hai là 
NguyÍn Phúc Hy, hoàng tº thÙ ba là NguyÍn Phúc TuÃn; ba 
hoàng tº này là con cûa vua Gia Long; cä ba  ÇŠu mÃt s§m trÜ§c 
khi vua Gia Long lên ngôi (1802). Gia Long quy‰t ÇÎnh ch†n 
ngÜ©i k‰ nghiŒp trong sÓ các con cháu tr¿c hŒ. Trong sÓ này có 
hai ngÜ©i ÇÜ®c lÜu š nhÃt là Hoàng tº thÙ tÜ NguyÍn Phúc ñäm 
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và con trai cûa Hoàng tº Cänh là Hoàng tôn NguyÍn Phúc MÏ 
ñÜ©ng.

Theo nguyên t¡c thông thÜ©ng "Çích tôn thØa tr†ng" thì NguyÍn 
Phúc MÏ ñÜ©ng con cûa Hoàng tº Cänh là ngÜ©i k‰ vÎ vua Gia 
Long. 

Lúc bÃy gi© trong triŠu có nhiŠu Çình thÀn nhÜ Lê Væn DuyŒt, 
NguyÍn Væn Thành ÇŠu ÇÒng š theo nguyên t¡c Çó. NhÜng vua 
Gia Long vÅn quy‰t ÇÎnh cho hoàng tº thÙ tÜ NguyÍn Phúc ñäm 
là ngÜ©i k‰ vÎ.

Hoàng tº ñäm vÓn là ngÜ©i hay bài xích Çåo công giáo và không
có chút tình cäm nào ÇÓi v§i ngÜ©i Pháp. TÜ tÜªng này có ngÜ©i 
cho r¢ng rÃt h®p v§i š muÓn cûa Gia Long. Trong di chúc, vua 
Gia Long cæn d¥n r¢ng hãy ÇÓi xº tº t‰ v§i ngÜ©i Âu, nhÜng phäi
h‰t sÙc cänh giác trÜ§c tham v†ng xâm læng cûa h†. Lúc Çó, 
Hoàng tº ñäm Çã trÜªng thành và Hoàng tôn MÏ ñÜ©ng Çang 
trong tu°i thi‰u niên. 

Theo sº gia NguyÍn Quang Trung Ti‰n, ti‰n sï thu¶c trÜ©ng ñåi 
h†c Khoa h†c Hu‰ thì lš do Gia Long không ch†n NguyÍn Phúc 
MÏ ñÜ©ng là vì s® änh hÜªng cûa Pháp. MÏ ñÜ©ng vÓn là ngÜ©i 
chÎu nhiŠu änh hÜªng Çåo Công giáo giÓng nhÜ cha cûa ông ta là 
Hoàng tº Cänh. Còn h†c giã Nicole-Dominique Le, h†c giä 
thu¶c ViŒn nghiên cÙu các Nhân chûng và Væn hóa khác nhau tåi
Paris, thû Çô nÜ§c Pháp, låi cho r¢ng lš do quan tr†ng nhÃt Çã 
làm cho vua Gia Long ch†n Hoàng tº ñäm vì Hoàng tº ñäm 
ÇÜ®c chuÄn bÎ tÓt nhÃt Ç‹ bäo vŒ væn hóa ViŒt Nam chÓng låi làn 
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sóng l§n månh cûa væn hóa châu Âu; trong Çó có s¿ hiŒn diŒn các
giáo sï Công giáo.

===========

Vua Gia Long
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Vua Minh Mång
Chân dung Minh Mång theo minh h†a trong sách cûa John

Crawfurd (xb 1828)
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III

Ai là ngÜ©i 
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c ?

Hoàng Xuân Hãn:
"VŠ Quang Trung, cái công Çánh båt Tôn Sï NghÎ ª Thæng Long,
cái công Ãy rÃt to... ChÙ còn trong anh em (vi‰t sº) sau này 
thÜ©ng cÙ nói r¢ng là 'Công thÓng nhÃt  nÜ§c ViŒt Nam là Tây 
SÖn', tÙc là Quang Trung; ÇÓi v§i tôi thì tôi không ÇÒng š. Cái s¿
quân Tây SÖn có Çánh båi quân Xiêm ª Råch GÀm cÛng là m¶t 
s¿ th¿c. ñánh båi quân Thanh ª Thæng Long cÛng là s¿ th¿c. 
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NhÜng hai cái th¡ng trÆn Ãy không phäi là ÇÒng th©i, mà trái låi,
có th‹ nói cái hÒi mà vua Quang Trung ª ngoài B¡c thì NguyÍn 
Nhåc còn Çang chi‰m vùng gi»a; vùng trong thì lúc Ãy nhà 
NguyÍn Çã chi‰m cä trong Nam rÒi. Không phäi là thÓng nhÃt. 
ñÃy chÌ là Çánh ÇÜ®c gi¥c ª Nam, Çánh ÇÜ®c gi¥c ª B¡c. N‰u 
ông Ãy sÓng lâu n»a, có lë së thÓng nhÃt; nhÜng vì ông Ãy ch‰t 
s§m thành ra không thÓng nhÃt ÇÜ®c".

(Tåp chí XÜa và Nay sÓ 35, tháng 1 næm 1997, v§i t¿a ÇŠ "H†c giä Hoàng 
Xuân Hãn nói vŠ Hoàng ñ‰ Quang Trung")

Lê Thành Khôi
Næm 1955, trong cuÓn Le Viet Nam, histoire et civilisation xuÃt 
bän ª Paris, tác giä Lê Thành Khôi cho r¢ng phong trào Tây SÖn 
"chÌ m§i d†n ÇÜ©ng cho s¿ khôi phøc nŠn thÓng nhÃt dân t¶c mà 
NguyÍn Ánh së th¿c s¿ hoàn thành vào ÇÀu th‰ k› XIX". VÅn theo
tác già, "m¶t nÜ§c g†i là thÓng nhÃt khi chÌ có m¶t chính quyŠn 
trong b© cõi".

TØ luÆn ÇiŒu Ãy, tác giä ÇÓi chi‰u các niên Çåi và thÃy r¢ng: Næm 
1786, tÒn tåi 4 chính quyŠn (NguyÍn Nhåc, NguyÍn HuŒ, NguyÍn
L» và vua Lê), næm 1788 tÒn tåi 3 chính quyŠn (NguyÍn Nhåc, 
NguyÍn HuŒ, NguyÍn Ánh), næm 1794 vÅn còn hai chính quyŠn 
(NguyÍn Quang Toän và NguyÍn Ánh), Ç‰n næm 1802 "Gia 
Long th¡ng Cänh ThÎnh, chÌ còn m¶t chính quyŠn cûa nhà 
NguyÍn, lúc bÃy gi© ViŒt Nam m§i thÓng nhÃt".

Næm 1981, Lê Thành Khôi tái bän cuÓn sách trên v§i nhiŠu b° 
sung, Ç°i tên sách là Histoire du Vietnam des origines à 1858 và 
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gi» nguyên luÆn Çi‹m cÛ khi tác giä vi‰t: "N‰u chÌ cÀn vÜ®t gi§i 
tuy‰n là thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c rÒi, thì công lao Çó phäi thu¶c vŠ 
h† TrÎnh khi quân TrÎnh vÜ®t sông Gianh næm 1774 và vào Hu‰ 
næm 1775", và "(Th©i Tây SÖn) không nh»ng ÇÃt nÜ§c chÜa trª 
låi hòa bình thÓng nhÃt, mà n¶i chi‰n ti‰p tøc khi ª B¡c, khi ª 
Nam và thanh niên låi Ç° máu". CuÓi cùng, "s¿ bÃt hòa cûa anh 
em Tây SÖn Çã cho phép NguyÍn Ánh trª vŠ Gia ñÎnh và t° chÙc 
viŒc khôi phøc nhà nÜ§c cûa mình. Cu¶c chi‰n tranh lâu dài và 
ÇÅm máu, khi th¡ng khi båi diÍn ra trong 15 næm trÜ§c khi k‰t 
thúc vào næm 1802 v§i th¡ng l®i cûa nhà NguyÍn và s¿ thÓng 
nhÃt hoàn toàn nÜ§c ViŒt Nam".
(NguyÍn Phan Quang: Phong Trào Tây SÖn và anh hùng dân t¶c Quang 
Trung. Trang 73-74. Nxb T°ng H®p tp. HÒ Chi Minh)

NguyÍn PhÜÖng:
"NguyÍn Ánh là cha ÇÈ cûa ViŒt Nam",  là "ngÜ©i tiêu bi‹u cho 
tinh thÀn ái quÓc", "là anh hùng dân t¶c". Và tác giä NguyÍn 
PhÜÖng kh£ng ÇÎnh: "NguyÍn Ánh không còn có công nào khác - 
mà th¿c s¿ còn nhiŠu - ngoài công cu¶c thÓng nhÃt ViŒt Nam, 
thÓng nhÃt lãnh th° và tinh thÀn ái quÓc thì v§i bÃy nhiêu thi‰t 
tÜªng ông Çã Çû Çáng ÇÜ®c m†i ngÜ©i dân ViŒt Nam bi‰t Ön rÒi 
vÆy". So sánh v§i NguyÍn HuŒ, tác giä (NguyÍn PhÜÖng) vi‰t: 
"Ch£ng nh»ng NguyÍn HuŒ chÜa phøc vø gì cho viŒc thÓng nhÃt,
mà trái låi Çã giúp Ç¡c l¿c vào viŒc chia c¡t ÇÃt nÜ§c ra m¶t 
cách sâu xa hÖn th©i Trinh-NguyÍn". Còn NguyÍn Ánh "ch£ng 
nh»ng Çã thÓng nhÃt ViŒt Nam vŠ ÇÎa lš và còn thÓng nhÃt vŠ 
tinh thÀn ái quÓc". (Tåp chí Bách Khoa, sÓ 149).
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(NguyÍn Phan Quang: Phong Trào Tây SÖn và anh hùng dân t¶c Quang 
Trung. Trang 71,72. Nxb T°ng H®p tp. HÒ Chí Minh)

Phan Huy Lê 
Ý ki‰n cûa giáo sÜ Phan Huy Lê trong cu¶c H¶i thäo Khoa h†c 
LÎch sº ViŒt Nam Çæng trong tåp chí XÜa và Nay, sÓ 486, tháng 8
næm 2017, trang (5-9):

"ñã tØng có m¶t cu¶c tranh luÆn:
"Trên tuÀn báo Væn NghŒ thành phÓ HÒ Chí Minh có Çæng m¶t 
sÓ bài phê phán tôi, tranh luÆn v§i tôi vŠ nhiŠu vÃn ÇŠ mà hôm 
nay tôi chÌ tÆp trung vào vÃn ÇŠ NguyÍn HuŒ hay NguyÍn Ánh Çã
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c. Cách trình bày có khác nhau, nhÜng các vÎ 
ÇŠu nhÃt trí cho r¢ng NguyÍn HuŒ Çã thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, còn 
NguyÍn Ánh chÌ "thØa hÜªng" công lao cûa NguyÍn HuŒ.

 Ông Quan Væn ñàn cho r¢ng sau khi Çåi phá quân Thanh ", 
nÜ§c ViŒt Nam lúc Ãy cÖ bän Çã thÓng nhÃt. Phía B¡c giao cho 
các tÜ§ng trung thành. Phía Nam giao cho các anh NguyÍn HuŒ,
NguyÍn L» (?).  NguyÍn HuŒ Çóng Çô ª Phú Xuân". Còn NguyÍn 
Ánh "th¿c chÃt là thØa hÜªng låi nh»ng cÖ sª nŠn täng cûa m¶t 
quÓc gia thÓng nhÃt mà Quang Trung NguyÍn HuŒ Çã khai phá 
sáng lÆp" (Væn NghŒ sÓ 440). 
Ông NguyÍn Minh Tâm kh£ng ÇÎnh "Công lao thÓng nhÃt ÇÃt 
nÜ§c, xóa bÕ s¿ chia c¡t ñàng Trong -ñàng Ngoài là cûa nhà 
Tây SÖn. NguyÍn Ánh chÌ t†a hÜªng kÿ thành" (Væn NghŒ sÓ 440). 

Ông Quan Væn ñàn cÛng cho r¢ng: "Næm 1757 là th©i cûa chúa 
Võ VÜÖng NguyÍn Phúc Khoát. S¿ kiŒn næm Çó là chúa NguyÍn 
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Ç¥t Råch Giá làm Çåo Kiên Giang... Và 20 næm sau - 1777 - m§i 
có khªi nghïa Tây SÖn và s¿ nghiŒp thÓng nhÃt sÖn hà cûa 
NguyÍn HuŒ" (Væn NghŒ sÓ 441).

TrÜ§c h‰t, riêng vŠ s¿ kiŒn và niên Çåi nêu trên, các vÎ Çã phåm 
nh»ng sai lÀm vŠ tÜ liŒu rÃt sÖ Ç¤ng. Trong sº h†c, m‡i khi tÜ 
liŒu Çã sai thì m†i s¿ phân tích, nhÆn ÇÎnh ÇŠu không có cÖ sª 
khoa h†c, không có sÙc thuy‰t phøc. Các vÎ không bi‰t d¿a vào 
tÜ liŒu nào mà cho r¢ng sau Çåi phá quân Thanh tÙc næm 1789, 
"NÜ§c ViŒt Nam lúc Ãy cÖ bän Çã thÓng nhÃt. Phía B¡c giao cho 
các tùy tÜ§ng trung thành. Phía Nam giao cho các anh NguyÍn 
Nhåc, NguyŒn L». NguyÍn HuŒ Çóng Çô ª Phú Xuân". NhÜ vÆy là
NguyÍn HuŒ Çã thÓng nhÃt sÖn hà, cai quän cä nÜ§c, giao phía 
Nam cho NguyÍn Nhåc, NguyÍn L». Th¿c ra tØ næm 1786, 
NguyÍn HuŒ Çem quân ra B¡c giäi phóng ThuÆn Hóa, rÒi ti‰n ra
Thæng Long dÜ§i danh nghïa "phù Lê di‰t Trinh", xóa bÕ ch‰ Ç¶ 
chúa Trinh. NhÜng ngay lúc Çó, NguyÍn Nhåc v¶i ra Thæng 
Long, bu¶c NguyÍn HuŒ rút quân vŠ Nam. Chính lúc Çó, NguyÍn 
Nhåc t¿ xÜng là Trung ÐÖng Hoàng ñ‰ Çóng Çô ª thành Hoàng 
ñ‰ (Qui NhÖn) và phong cho NguyÍn HuŒ làm B¡c Bình vÜÖng ª
Phú Xuân, NguyÍn L» làm ñông ñÎnh vÜÖng ª Gia ñÎnh. S¿ kiŒn
và niên Çåi Çó chép rõ trong các b¶ sº và trong các sách giáo 
khoa ph° thông. Còn sau khi Çåi phá quân Thanh næm 1789 và 
cä sau khi "Quang Trung giä" sang d¿ lÍ bát tuÀn vån th† cûa 
vua Thanh næm 1790, thì ÇÃt nÜ§c làm gì có thÓng nhÃt. Hoàng 
Ç‰ NguyÍn HuŒ cai quän tØ Quäng Nam trª ra; Hoàng Ç‰ 
NguyÍn Nhåc cai quän tØ Quäng Ngãi vào Ç‰n Bình ThuÆn; 
NguyÍn Ánh Çã chi‰m låi Gia ñÎnh và b¡t ÇÀu ti‰n công ra ÇÃt 
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cûa NguyÍn Nhåc. ñÃt nÜ§c bÎ chia làm ba chính quyŠn và chi‰n
tranh Çã dÃy lên giºa NguyÍn Ánh v§i NguyÍn Nhåc.

"Còn næm 1777 là næm NguyÍn Nhåc sai NguyÍn L» và NguyÍn 
HuŒ Çêm quân thûy b¶ ti‰n công Gia ñÎnh. Quân Tây SÖn Çu°i 
b¡t và Tân Chính vÜÖng NguyÍn Phúc DÜÖng cùng Thái ThÜ®ng 
vÜÖng NguyÍn Phúc ThuÀn ÇŠu ch‰t, chÌ m¶t mình NguyÍn Ánh 
chåy thoát. Khªi nghïa Tây SÖn Çã b¡t ÇÀu trÜ§c Çó, tØ næm 
1771, khi xây d¿ng l¿c lÜ®ng ª Tây SÖn ThÜ®ng Çåo và næm 
1773 b¡t ÇÀu Çánh xuÓng Tây SÖn Hå Çåo. Næm 1777, cÛng 
chÜa có "s¿ nghiŒp thÓng nhÃt sÖn hà cûa NguyÍn HuŒ". Næm 
Çó, quân TrÎnh Çã kéo vào chi‰m Çóng Phú Xuân và ki‹m soát 
toàn b¶ ThuÆn Hóa. CuÓi næm Çó NguyÍn Ánh trª vŠ chi‰m låi 
Gia ñÎnh, quân Tây SÖn làm chû vùng ÇÃt tØ Quäng Nam vào Ç
‰n Bình ThuÆn. ñÃt nÜ§c bÎ chia làm ba vùng do ba th‰ l¿c thù 
ÇÎch chi‰m gi», làm sao có th‹ g†i là "thÓng nhÃt sÖn hà".

"ñiŠu quan tr†ng là các vÎ không theo dõi và cÆp nhÆt ÇÜ®c 
nh»ng k‰t quä nghiên cÙu và thäo luÆn cûa gi§i sº h†c vŠ vÃn dŠ 
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c cuÓi th‰ k› XVIII, ÇÀu th‰ k› XIX.

"VÃn ÇŠ ÇÜ®c Ç¥t ra tØ næm 1955. Sau chi‰n th¡ng ñiŒn Biên 
Phû næm 1954, nghiên cÙu vŠ lÎch sº ViŒt Nam ÇÜ®c nhiŠu h†c 
giä quÓc t‰ quan tâm. Trong næm 1955, tåi Paris (Pháp) xuÃt 
hiŒn hai cuÓn sách vŠ lÎch sº ViŒt Nam ÇÜ®c dÜ luÆn Çánh giá 
cao. ñó là cuÓn Contributions à l'histoire de la nation 
vietnamien (Góp phÀn vào lÎch sº quÓc gia ViŒt Nam) cûa Jean 
Chesnaux và Le Vietnam, histoire et civilisation (ViŒt Nam, lÎch 
sº và væn minh) cûa Lê Thành Khôi. J. Chesnaux cho r¢ng Tây 
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SÖn "Çã lÆp låi nŠn thÓng nhÃt quÓc gia, xóa bÕ s¿ phân chia ÇÃt
nÜ§c làm hai công quÓc thù ÇÎch" và viŒc phân chia ba vùng cai 
quän "chÌ vì møc Çích th¿c hành" (trang 61). Còn Lê Thành Khôi
låi cho r¢ng "Sau hai th‰ k› chia c¡t, quÓc gia thÓng nhÃt ÇÜ®c 
lÆp låi nh© s¿ cÓ g¡ng cûa cä dân t¶c... . NgÜ©i sáng lÆp ra nhà 
NguyÍn là vÎ vua ÇÀu tiên Çã trÎ vì trên m¶t nÜ§c ViŒt Nam không
chia c¡t träi dài tØ biên gi§i Trung Hoa Ç‰n vÎnh Thái Lan" 
(trang 322).

"ñ‰n nh»ng næm 1959 - 1963 bùng lên cu¶c tranh luÆn "Ai Çã 
thÓng nhÃt ViŒt Nam: NguyÍn HuŒ hay NguyÍn Ánh". Tham gia 
trao Ç°i có Væn Tân ª Hà N¶i, Lê Thành Khôi ª Paris và NguyÍn
PhÜÖng ª Sài Gòn. Cu¶c tranh luÆn diÍn ra trên tåp chí Nghiên 
cÙu lÎch sº, tåp chí Bách Khoa và tåp chí ñåi H†c. Trong cu¶c 
tranh luÆn này Çã xuÃt hiŒn m¶t Çi‹m c¿c Çoan cho r¢ng NguyÍn
HuŒ Çã th¿c s¿ th¿c hiŒn nŠn thÓng nhÃt quÓc gia vào næm 1786,
còn NguyÍn Ánh chÌ thØa hÜªng s¿ nghiŒp thÓng nhÃt cûa 
NguyÍn HuŒ. Không bi‰t các vÎ có tham khäo các bài vi‰t trong 
cu¶c tranh luÆn này không, nhÜng gÀn nhÜ lÆp låi y nguyên m¶t 
quan Çi‹m c¿c Çoan lúc Çó và không hay bi‰t gì nh»ng k‰t quä 
nghiên cÙu cûa gi§i sº h†c trong khoäng ba thÆp niên gÀn Çây.

"Th©i Tây SÖn ÇÃt nÜ§c chÜa ÇÜ®c thÓng nhÃt: 
"Trong sách báo nghiên cÙu cÛng nhÜ trong nhiŠu h¶i thào vŠ 
Tây SÖn và chúa NguyÍn, triŠu NguyÍn, vÃn ÇŠ khôi phøc quÓc 
gia thÓng nhÃt ÇÜ®c nêu lên và Çåt ÇÜ®c s¿ thÓng nhÃt khá cao 
trong gi§i sº h†c. Sau Çây tôi phân tích cø th‹ vŠ quá trình thÓng
nhÃt ÇÃt nÜ§c Çó.
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"TrÜ§c Tây SÖn, nÜ§c ta bÎ phân chia làm hai miŠn ñàng Trong 
và ñàng Ngoài. Næm 1786, sau khi ki‹m soát ÇÜ®c ñàng Trong, 
tØ Quäng Nam trª vào, NguyÍn Nhåc chû trÜÖng ti‰n ra giäi 
phóng ThuÆn Hóa Çang do quân TrÎnh chi‰m Çóng. Tháng 5 næm
Bính Ng† (1786), NguyÍn Nhåc cº NguyÍn HuŒ làm Ti‰t ch‰ chÌ 
huy m¶t Çåo quân ti‰n ra giäi phóng ThuÆn Hóa. Trong b¶ chÌ 
huy có NguyÍn H»u ChÌnh làm ñô ñÓc H»u quân, VÛ Væn NhÆm
làm ñô ñÓc Tä quân, NguyÍn L» chÌ huy thûy quân. Sau khi hå 
thành Phú Xuân, quân Tây SÖn ti‰n ra sông Gianh, giäi phóng 
toàn b¶ ThuÆn Hóa. Theo lŒnh cûa NguyÍn Nhåc, quân Tây SÖn 
phäi dØng låi trong gi§i hån ñàng Trong, sºa sang låi các chi‰n 
lÛy ª sông Gianh, giäi phóng toàn b¶ ThuÆn Hóa. NhÜng nhÆn 
thÃy rõ tình th‰ rÓi loån ª ñàng Ngoài và s¿ bÃt bình cûa dân 
chúng ÇÓi v§i ch‰ Ç¶ chúa TrÎnh, NguyÍn HuŒ t¿ quy‰t ÇÎnh ti‰n 
quân ra Thæng Long dÜ§i danh nghïa "phù Lê diŒt Trinh". Ông 
cº NguyÍn L» ª låi gi» Phú Xuân và cho ngÜ©i vào Qui NhÖn 
báo cho NguyÍn Nhåc bi‰t. Bài "HÎch xuÃt quân" Çánh TrÎnh 
phän änh khá rõ ràng suy tÜ và quy‰t Çoán cûa NguyÍn HuŒ:
"ThuÆn Hóa låi Çem vŠ b© cõi,
"Nam: m¶t däi tæm kình ph£ng l¥ng, cÖ thái bình ÇÙng Ç®i Çã 
gÀn.
"B¡c: mÃy thành tin nhån chÜa yên, bŠ cÙu viŒn ngÒi trông sao 
tiŒn.
"Vä bÃy nay, thÀn nÎnh chúa hôn, mª binh trÎ lòng ngÜ©i h£n 
muÓn,
"Låi g¥p h¶i binh kiêu dân oán, sºa mÓi giŠng tài cä phäi ra.
"... ChÜ§c vån toàn Çã tác Çá Hoành SÖn,
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"Binh tÙc kh¡c låi giÜÖng buÒm B¡c Häi.

"Quân Tây SÖn nhanh chóng Çánh tan quân TrÎnh, ti‰n vào 
thành Thæng Long ngày 26 tháng 6 næm Bính Ng† (ngày 21-7-
1786). Chúa TrÎnh Khäi bÕ trÓn, bÎ b¡t n¶p cho Tây SÖn. Ch‰ Ç¶ 
chúa TrÎnh tÒn tåi gÀn 2 th‰ k›, tØ khi ÇÜ®c phong tÜ§c vÜÖng 
næm 1599, b¡c ÇÀu th‹ ch‰ vua Lê - chúa TrÎnh, vŠ cÖ bän bÎ xóa
bÕ. Ngày 7 tháng 7 næm Bính Ng† (31-7-1786), NguyÍn HuŒ làm
lÍ triŠu ki‰n, tâu bày nghïa diŒt Trinh, phù Lê và dâng s° sách 
quân dân cho vua Lê Hi‹n Tông. Ngày 17 tháng 7 næm Bính Ng†
(10-8-1786) vua Lê Hi‹n Tông mÃt, hoàng tôn Lê Duy Kÿ ÇÜ®c 
nÓi ngôi, tÙc Lê Chiêu ThÓng.

"ñÜ®c tin NguyÍn HuŒ t¿ tiŒn ti‰n quân ra ñàng Ngoài, rÒi 
nhanh chóng chi‰m ÇÜ®c Thæng Long; NguyÍn Nhåc vô cùng lo 
l¡ng, v¶i Çem m¶t Ç¶i quân ti‰n gÃp ra Thæng Long. Tåi Thæng 
Long, NguyÍn Nhåc thu låi binh quyŠn, rÒi bu¶c NguyÍn HuŒ 
phäi rút vŠ Nam. ñêm 17 tháng 8 næm Bính Ng† (9-9-1786) toàn
b¶ quân Tây SÖn r©i Thæng Long, rút vŠ Nam.

"TØ khi NguyÍn HuŒ chi‰m Thæng Long ngày 22 tháng 6 næm 
Bính Ng† (21/7/1786) cho Ç‰n ngày 17 tháng 8 næm Bính Ng† 
(9/9/1786) trÜ§c khi quân Tây SÖn rút vŠ Nam, trong th©i gian 1 
tháng, 19 ngày, quân Tây SÖn Çã xóa bÕ tình trång chia c¡t 
ñàng Trong - ñàng Ngoài; lÆt Ç° ch‰ Ç¶ chúa NguyÍn ª ñàng 
Trong và ch‰ Ç¶ chúa TrÎnh ª ñàng Ngoài, làm chû cä nÜ§c, vua
Lê cÛng n¢m dÜ§i quyŠn ki‹m soát cûa Tây SÖn. NhÜ vÆy, trong 
31 næm lÎch sº Tây SÖn (1771-1802), có th©i gian 1 tháng 19 
ngày, quân Tây SÖn Çã làm chû cä nÜ§c, gÀn nhÜ khôi phøc ÇÜ®c
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nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, nhÜng binh quyŠn Çã bÎ chia xÈ, m¶t 
phÀn thu¶c vŠ NguyÍn Nhåc, m¶t phÀn trong tay NguyÍn HuŒ và 
nhà nÜ§c thÓng nhÃt chÜa ÇÜ®c thành lÆp. Th©i gian quá ng¡n 
và chÜa Çû cÖ sª Ç‹ nói quÓc gia thÓng nhÃt Çã ÇÜ®c xác lÆp.

"ñáng ti‰c là tØ trên ÇÌnh cao th¡ng l®i Çó, trong n¶i b¶ các thû 
lïnh Tây SÖn låi phát sinh mâu thuÅn dÅn Ç‰n s¿ phân chia ÇÃt 
nÜ§c và cu¶c xung Ç¶t vÛ trang. Gi»a NguyÍn Nhåc và NguyÍn 
HuŒ, gi»a næm 1786 Çã xuÃt hiŒn mâu thuÅn vŠ nhÆn thÙc và chí 
hÜ§ng. NguyÍn Nhåc muÓn gi§i hån phong trào Tây SÖn trong 
phåm vi ñàng Trong, giao cho NguyÍn HuŒ Çem quân ra B¡c, 
chÌ ÇÜ®c giäi phóng ThuÆn Hóa và cûng cÓ hŒ thÓng thành lÛy 
phòng thû ª sông Gianh. NhÜng NguyÍn HuŒ Çã vÜ®t qua gi§i 
hån Çó, t¿ Çem quân ra ñàng Ngoài, phát tri‹n phong trào Tây 
SÖn trên qui mô cä nÜ§c ñåi ViŒt lúc bÃy gi©. Trª vŠ Qui NhÖn, 
NguyÍn Nhåc t¿ xÜng Trung ÐÖng Hoàng ñ‰ Çóng Çô ª Qui 
NhÖn (Thành Hoàng ñ‰), phong cho NguyÍn HuŒ làm B¡c Bình 
VÜÖng Çóng Çô ª Phú Xuân, cai quän ÇÃt tØ Häi Vân trª ra và 
NguyÍn L» làm ñông ñÎnh vÜÖng, Çóng ª Gia ñÎnh, cai quän 
vùng ÇÃt Gia ñÎnh (Nam B¶). TØ khác biŒt và mâu thuÅn vŠ chí 
hÜ§ng, nay låi thêm mâu thuÅn trong phân chia chi‰n l®i phÄm 
và ÇÎnh ranh gi§i phân chia ÇÃt Çai. Theo sº triŠu NguyÍn, 
NguyÍn HuŒ còn cæm giÆn NguyÍn Nhåc Çã thông dâm v® 
NguyÍn HuŒ khi ª Qui NhÖn. NguyÍn HuŒ Çem quân vào vÆy 
hãm thành Hoàng ñ‰ (thành Qui NhÖn). NguyÍn Nhåc phäi Çóng
ch¥t cºa thành Ç‹ cÓ thû. HuŒ cho Ç¡p ø ÇÃt, Ç¥t Çåi bác b¡n vào
trong thành. Nhåc phäi ÇiŠu tÜ§ng ñ¥ng Væn Chân (có sách 
chép ChÃn hay TrÃn vì t¿ dång ch» Hán gÀn giÓng nhau) tØ Gia 
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ñÎnh vŠ cÙu viŒn. NhÜng ra Ç‰n Phú Yên, quân cûa NguyÍn HuŒ 
chÆn Çánh, b¡t ÇÜ®c ñ¥ng Væn Chân, và tØ Çó Chân theo 
Nguyên HuŒ. Sau vài tháng Çánh nhau, hai anh em m§i giäng 
hòa. NguyÍn Nhåc phäi nhÜ®ng b¶, ÇiŠu chÌnh låi  ÇÎa gi§i, lÃy 
ÇÃt hai phû Thæng Hoa, ñiŒn Bàn (Quäng Nam và ñà N¤ng) 
giao cho NguyÍn HuŒ. NguyÍn Nhåc cai quän tØ Quäng Ngãi trª 
vào.

"Trên lãnh th° ñåi ViŒt, Çã hình thành ba chính quyŠn Tây SÖn. 
Có ngÜ©i cho r¢ng Çó chÌ là s¿ phân chia công viŒc quãn lš ÇÃt 
Çai, không phäi là s¿ phân chia c¡t ÇÃt nÜ§c. Trên th¿c t‰, chính 
quyŠn NguyÍn L» có phÀn lŒ thu¶c vào NguyÍn Nhåc, nhÜng chÌ 
tÒn tåi ÇÜ®c 1 næm. Næm 1787, NguyÍn Ánh tØ Xiêm trª vŠ chi‰m
låi Gia ñÎnh. NguyÍn L» bÕ thành, lánh ra Biên Hòa, rÒi trÓn vŠ 
Qui NhÖn và ch‰t ª Çây. Trong lúc Çó, tÜ§ng Phåm Væn Tham 
vÅn gi» thành Gia ñÎnh (Sài Gòn) và ti‰p tøc cu¶c chi‰n ÇÃu ª 
các nÖi ÇÜ®c gÀn 2 næm, cho Ç‰n cuÓi næm 1789.

"Còn NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ thì tách ra thành hai vÜÖng 
triŠu trong trång thái hiŠm khích, ÇÓi nghÎch. CuÓi næm 1788, tåi
Phú Xuân, NguyÍn HuŒ lên ngôi Hoàng Ç‰, Ç¥t niên hiŒu Quang 
Trung, trÜ§c khi kéo Çåi quân ra B¡c Çåi phá quân Thanh. TØ 
Çó, NguyÍn HuŒ hoàn toàn thoát khÕi s¿ kiŠm ch‰ và m†i quan 
hŒ v§i Trung ÐÖng Hoàng Ç‰. Næm 1787-1788, NguyÍn Ánh chi
‰m låi Gia ñÎnh, nhanh chóng xây d¿ng l¿c lÜ®ng, bi‰n Gia 
ñÎnh thành cæn cÙ chÓng Tây SÖn. TØ næm 1790, NguyÍn Ánh 
b¡t ÇÀu ti‰n công ra chi‰m Bình ThuÆn thu¶c ÇÃt cûa NguyÍn 
Nhåc. CuÓi næm, NguyÍn Nhåc phän công bu¶c quân NguyÍn 
Ánh rút lui. TØ næm 1792, NguyÍn Ánh l®i døng gió nam, mª 
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nh»ng cu¶c Çánh phá vùng ven bi‹n cûa NguyÍn Nhåc, khi thuÆn
l®i k‰t h®p v§i b¶ binh ti‰n công ra vùng Bình ThuÆn, Bình 
Khang. Gi»a næm 1792, NguyÍn Ánh mª cu¶c ti‰n công l§n chi
‰m cºa ThÎ Nåi (Qui NhÖn), rÒi rút lui. Quân Ç¶i cûa NguyÍn 
HuŒ lúc bÃy gi© rÃt hùng hÆu, nhÜng vì s¿ hiŠm khích và phân 
chia quân l¿c, không th‹ giúp NguyÍn Nhåc Çánh låi NguyÍn 
Ánh. NhÆn thÃy rõ mÓi Çe d†a nguy hi‹m cûa NguyÍn Ánh không
chÌ ÇÓi v§i NguyÍn Nhåc mà cä Phú Xuân và Tây SÖn; næm 
1792, NguyÍn HuŒ chû trÜÖng mª m¶t cu¶c phän công l§n, huy 
Ç¶ng vài ba chøc vån quân thûy b¶, ti‰n vào bao vÆy và tiêu di‰t 
toàn b¶ l¿c lÜ®ng NguyÍn Ánh. Các giáo sï phÜÖng Tây Çã b¡t 
ÇÜ®c bài hÎch ÇŠ ngày 10 tháng 7 næm Quang Trung thÙ 5 (27-8-
1792) cûa NguyÍn HuŒ gºi cho quan låi, quân sï và dân chúng 
hai phû Quäng Ngãi, Qui NhÖn Çang dÜ§i quyŠn trÎ vì cûa 
NguyÍn Nhåc. Trong bài hÎch, NguyÍn HuŒ tuyên bÓ: "Gi© Çây, 
tuân thû ÇÙc Hoàng huynh, ta sºa soån m¶t Çåo thûy b¶ hùng 
binh và së thân hành kéo vào Çánh båi quân gi¥c dÍ nhÜ bÈ gãy 
cành khô cûi møc..., ta së lÃy låi trong nháy m¡t Ç‹ cho m†i 
ngÜ©i bi‰t r¢ng chúng ta cùng chung m¶t dòng máu". NhÜ vÆy là
trÜ§c yêu câu tiêu diŒt kÈ thù chung là NguyÍn Ánh, NguyÍn HuŒ
Çã tìm cách liên k‰t ÇÜ®c v§i NguyÍn Nhåc. NhÜng rÃt ti‰c, chi‰n
dÎch phän công chÜa kÎp th¿c hiŒn thì Çêm 15-9-1792 Quang 
Trung Çã tØ trÀn Ç¶t ng¶t.

"Quang Trung mÃt, NguyÍn Quang Toän ÇÜ®c lÆp lên làm vua. 
MÓi hiŠm khích và ÇÓi nghÎch gi»a NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ
vÅn ti‰p tøc. Khi ÇÜ®c tin Quang Trung mÃt, NguyÍn Nhåc Çem 
lính thu¶c hÖn 300 ngÜ©i, cùng em gái ra Phú Xuân thæm vi‰ng. 
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NhÜng Ç‰n ÇÀu ÇÎa gi§i Quäng Ngãi thì bÎ tÜ§ng ÇÒn trú ngæn 
ch¥n, bu¶c Nhåc phäi vŠ Qui NhÖn, chÌ cho m¶t mình em gái ra 
Phú Xuân. Næm 1793, quân NguyÍn Ánh vây thành Qui NhÖn rÃt
gÆp, NguyÍn Nhåc sai ngÜ©i ÇÜa thÜ ra Phú Xuân cÃp báo. 
Quang Toän phái Çåi quân gÒm 17.000 b¶ binh, 80 voi chi‰n và 
300 chi‰n thuyŠn, do Thái úy Phåm Công HÜng và các tÜ§ng 
soái cao cÃp chÌ huy, chia làm 5 Çåo vào cÙu viŒn. Sau khi giäi 
vây thành Qui NhÖn, Phåm Công HÜng chi‰m luôn thành. 
NguyÍn Nhåc uÃt Ùc, th° ra máu mà ch‰t. Con cûa NguyÍn Nhåc 
là NguyÍn Bäo ÇÜ®c phong làm Hi‰u công, cho æn l¶c huyŒn Phù
Ly, thÜ©ng g†i là TiÍu triŠu, tÒn tåi dÜ§i s¿ ki‹m soát cûa các 
tÜ§ng cûa Quang Toän. Næm 1794, theo s¿ dø d° cûa NguyÍn 
Ánh, NguyÍn Bäo chi‰m thành Qui NhÖn, rÒi sai ngÜ©i vào Gia 
ñÎnh ÇÀu hàng NguyÍn Ánh. Quang Toän kÎp th©i phái quân vào 
chi‰m låi thành Qui NhÖn, b¡t NguyÍn Bäo, rÒi cho uÓng thuÓc 
Ç¶c gi‰t ch‰t.

"Qua diÍn bi‰n lÎch sº nhÜ trên, mâu thuÅn gi»a NguyÍn 
Nhåc v§i NguyÍn HuŒ và sau này, gi»a Quang Toän v§i NguyÍn 
Bäo rÃt gay g¡t, không nh»ng hiŠm khích mà còn xung Ç¶t và gi
‰t håi lÅn nhau. ñó không phäi là s¿ phân chia quyŠn quän lš 
ÇÃt nÜ§c mà s¿ thành lÆp nh»ng chính quyŠn riêng biŒt và xung 
kh¡c sâu s¡c.

"CuÓi næm 1786, ÇÃt nÜ§c bÎ chia làm ba vùng thu¶c quyŠn cai 
quän cûa ba chính quyŠn Tây SÖn, trong Çó có mâu thuÅn và 
xung Ç¶t gi»a NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ.
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"Næm 1787, NguyÍn Ánh trª vŠ chi‰m Gia ñÎnh, xóa bÕ chính 
quyŠn NguyÍn L». ñÃt nÜ§c vÅn tÒn tåi ba chính quyŠn: NguyÍn 
Ánh ª Gia ñÎnh; NguyÍn Nhåc ª Qui NhÖn và NguyÍn HuŒ ª 
Phú Xuân. Chi‰n tranh bùng n° gi»a NguyÍn Ánh v§i NguyÍn 
Nhåc.

"Næm 1793, NguyÍn Nhåc thÃt båi, vÅn còn hai chính quyŠn cûa 
NguyÍn Ánh và NguyÍn Quang Toän; chi‰n tranh ti‰p tøc phát 
tri‹n gay g¡t cho Ç‰n næm 1802.

"Tình trång th¿c t‰ nhÜ vây, không th‰ nói r¢ng trong th©i kÿ Tây
SÖn nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c Çã ÇÜ®c lÆp låi và cÛng không th‹ 
nói Tây SÖn hay NguyÍn HuŒ Çã thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c".

"NhÜng Tây SÖn có nhiŠu cÓng hi‰n Ç¥t cÖ sª cho s¿ thÓng
nhÃt ÇÃt nÜ§c.

"Tây SÖn chÜa thÓng nhÃt ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c và tØ Çó có ngÜ©i phû 
nhÆn m†i công lao thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c cûa Tây SÖn, thÆm chí 
còn cho r¢ng TrÎnh-NguyÍn chia nÜ§c làm hai vùng, Tây SÖn 
chia nÜ§c n¥ng nŠ hÖn, làm ba vùng. ñ¥ng Xuân Bäng trong 
"ViŒt sº cÜÖng møc ti‰t y‰u", cÛng coi th©i kÿ tØ næm 1788 Ç‰n 
næm 1802 là th©i "Tam quÓc", vì nÜ§c ñåi ViŒt th©i Çó bÎ chia 
làm "ba nÜ§c": Gia ñÎnh Ç‰n Hà Tiên thu¶c NguyÍn Ánh; 
Quäng Ngãi Ç‰n Khánh Hòa thu¶c NguyÍn Nhåc; Quäng Nam Ç
‰n Cao B¢ng thu¶c NguyÍn Quang Bình (NguyÍn HuŒ). 

"Phong trào Tây SÖn th¿c s¿ có nhiŠu cÓng hi‰n Ç¥t cÖ sª Ç‹ 
khôi phøc quÓc gia thÓng nhÃt.
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"ThÙ nhÃt là Tây SÖn Çã lÆt Ç° ch‰ Ç¶ chúa NguyÍn ª ñàng 
Trong, ch‰ Ç¶ vua Lê - chúa TrÎnh ª ñàng Ngoài. Chúa TrÎnh, 
chúa NguyÍn trong th©i thÎnh Çåt, Çã có công phát tri‹n kinh t‰, 
xã h¶i; chúa NguyÍn còn có công mª mang bª cõi vào phÜÖng 
Nam, nhÜng tØ gi»a th‰ k› XVIII ÇŠu trª nên suy y‰u và Çang ra 
sÙc duy trì s¿ chia c¡t ÇÃt nÜ§c. Nhân s¿ bùng n° cûa khªi nghïa
Tây SÖn, chúa TrÎnh dÜ§i danh nghïa vua Lê, phát Ç¶ng cu¶c chi
‰n tranh Çánh vào ñàng Trong, nh¢m tiêu diŒt chúa NguyÍn, lÆp
låi nŠn thÓng nhÃt quÓc gia dÜ§i quy‹n cai trÎ cûa chúa TrÎnh, 
nhÜng thÃt båi vì chÌ chi‰m ÇÜ®c Çô thành Phú Xuân và xÙ 
ThuÆn Hóa. Xóa bÕ hai chính quyŠn TrÎnh, NguyÍn là xóa bÕ hai
trª ngåi l§n nhÃt trên con ÇÜ©ng lÆp  låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt 
nÜ§c.

"ThÙ hai là phong trào Tây SÖn b¢ng th¡ng l®i cûa cu¶c ti‰n 
công ra ñàng Ngoài næm 1786, do NguyÍn HuŒ chÌ huy, Çã xóa 
bÕ tình trång chia c¡t ñàng Trong, ñàng Ngoài kéo dài trên hai 
th‰ k›. Gi§i tuy‰n chia c¡t có thay Ç°i, trÜ§c Çây là sông Gianh 
(Quäng Bình); næm 1775, quân TrÎnh ÇÄy lùi vào Çèo Häi Vân, 
nhÜng tình hình ÇÃt nÜ§c bÎ chia c¡t ñang Trong-ñàng Ngoài 
vÅn không thay Ç°i.

"ThÙ ba là phong trào Tây SÖn Çã ÇÆp tan hai cu¶c xâm lÜ®c cûa
quân Xiêm ª phía Nam và quân Thanh ª phía B¡c, bäo vŒ v»ng 
ch¡c Ç¶c lÆp dân t¶c, chû quyŠn quÓc gia. Hai cu¶c kháng chi‰n 
chÓng ngoåi xâm th¡ng l®i này  ÇŠu do NguyÍn HuŒ tr¿c ti‰p chÌ 
huy. Không có Ç¶c lÆp và chû quyŠn quÓc gia thì cÛng không th‹ 
có thÓng nhÃt quÓc gia.
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"Trên Çây là ba th¡ng l®i l§n nhÃt cûa Tây SÖn, ba cÓng hi‰n 
tr†ng Çåi cûa Tây SÖn trong lÎch sº dân t¶c, ÇÒng th©i cÛng là 
nh»ng cÖ sª nŠn täng mª ÇÜ©ng cho công cu¶c khôi phøc quÓc 
gia thÓng nhÃt. Trong ba cÓng hi‰n  mang š nghïa lÎch sº Çó, 
công viŒc diŒt NguyÍn có vai trò lãnh Çåo cûa NguyÍn Nhåc, còn
công viŒc chÓng Xiêm, chÓng Thanh và xóa bÕ tình trång chia 
c¡t ñàng Trong - ñàng Ngoài là công lao cûa NguyÍn HuŒ. 
Phong trào Tây SÖn và NguyÍn HuŒ Çã phá bÕ nh»ng trª ngåi 
l§n, mª thông ÇÜ©ng Çi Ç‰n thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, nhÜng rÃt ti‰c 
låi không hoàn thành ÇÜ®c s¿ nghiŒp thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c. 
Nguyên nhân sâu s¡c là s¿ bÃt hòa, chia rë trong các thû lïnh 
Tây SÖn, trÜ§c h‰t là gi»a NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ mà 
trách nhiŒm chính thu¶c vŠ NguyÍn Nhåc. ñây là sai lÀm, là hån 
ch‰ l§n nhÃt cûa Tây SÖn, tåo ÇiŠu kiŒn và cÖ h¶i cho NguyÍn 
Ánh chi‰m låi Gia ñÎnh, rÒi xây d¿ng l¿c lÜ®ng, tØng bÜ§c Çánh 
båi tØng chính quyŠn Tây SÖn riêng lÈ, tØ NguyÍn L», rÒi NguyÍn
Nhåc, rÒi Quang Toän sau khi Quang Trung tØ trÀn. Khi NguyÍn
Ánh trª vŠ chi‰m låi Gia ñÎnh næm 1787-1788, NguyÍn HuŒ có 
l¿c lÜ®ng quân s¿ rÃt månh, thØa sÙc Çánh tan 29 vån quân 
Thanh, nhÜng vì s¿ phân chia quyŠn l¿c cai quän, không th‹ 
hành Ç¶ng ÇÜ®c. ñ‰n næm 1792, khi thÃy mÓi Çe d†a cûa 
NguyÍn Ánh ª Gia ñÎnh Çã quá nguy hi‹m, Quang Trung quy‰t 
ÇÎnh phäi chû Ç¶ng ti‰n công thì không may låi tØ trÀn Ç¶t ng¶t, 
k‰ hoåch không ÇÜ®c th¿c hiŒn.

"ñ‰n ÇÀu triŠu NguyÍn, ÇÃt nÜ§c m§i th¿c s¿ ÇÜ®c thÓng nhÃt. 

"Næm 1802, NguyÍn Ánh sau khi Çánh båi chính quyŠn Tây SÖn 
cuÓi cùng là vÜÖng triŠu NguyÍn Quang Toän, Çã làm chû cä 
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nÜ§c, xây d¿ng vÜÖng triŠu NguyÍn trên toàn b¶ lãnh th° ÇÃt 
nÜ§c, bao gÒm cä ñàng Trong và ñàng Ngoài trÜ§c Çây. NÜ§c 
ViŒt Nam v§i quÓc hiŒu do Gia Long Ç¥t tên næm 1804, nÜ§c ñåi
Nam v§i quÓc hiŒu do Minh Mång Ç¥t næm 1838 là quÓc gia 
thÓng nhÃt v§i lãnh th° gÀn nhÜ tÜÖng ÇÜÖng v§i lãnh th° ViŒt 
Nam hiŒn nay, tØ Cao B¢ng Ç‰n Cà Mau, tØ TrÜ©ng SÖn Ç‰n 
Bi‹n ñông bao gÒm cä các Çäo ven b© và hai quÀn Çäo Hoàng 
Sa, TrÜ©ng Sa. ñó là m¶t nÜ§c thÓng nhÃt vŠ phÜÖng diŒn lãnh 
th°, t° chÙc chính quyŠn và quän lš hành chánh quÓc gia. ñó là 
m¶t th¿c t‰ lÎch sº ÇÜ®c minh chÙng qua nhiŠu nguÒn sº liŒu 
khác nhau và không m¶t nhà sº h†c nào phû nhÆn. NhÜng ông 
NguyÍn Minh Tâm låi cho r¢ng NguyÍn Ánh "chÌ t†a hÜªng kÿ 
thành", ông Quan Væn ñàn cÛng nhÆn ÇÎnh "th¿c chÃt là thØa 
hÜªng låi nh»ng cÖ sª nŠn täng cûa m¶t quÓc gia thÓng nhÃt mà 
Quang Trung NguyÍn HuŒ Çã khai phá sáng lÆp". S¿ thÆt lÎch sº 
không hoàn toàn nhÜ vÆy.

 "ñúng là NguyÍn Ánh và TriŠu NguyÍn có thØa hÜªng nh»ng cÖ 
sª thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c do Tây SÖn và NguyÍn HuŒ tåo nên, nhÜ 
Çã phân tích ª møc 3. NhÜng NguyÍn Ánh không thØa hÜªng theo
nghïa là nh»ng thành quä cûa Tây SÖn t¿ nó dÅn Ç‰n s¿ thÓng 
nhÃt ÇÃt nÜ§c tÙc là "chÌ t†a hÜªng k› thành". K‹ tØ khi tØ Xiêm 
trª vŠ chi‰m låi Gia ñÎnh næm 1787-1788, NguyÍn Ánh Çã vØa 
xây d¿ng l¿c lÜ®ng ª Gia ñinh, vØa ti‰n hành cu¶c chi‰n tranh 
chÓng låi Tây SÖn cho Ç‰n næm 1802 m§i dành ÇÜ®c th¡ng l®i. 
ñó là m¶t cu¶c chi‰n tranh kéo dài 14 næm rÃt gian kh° v§i 
nhiŠu bÜ§c thæng trÀm rÃt ác liŒt. ñánh båi NguyÍn L» næm 
1787, rÒi ti‰n lên Çánh båi NguyÍn Nhåc næm 1793, sau khi 
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Quang Trung tØ trÀn và cuÓi cùng Çánh båi chính quyŠn Tây SÖn
cuÓi cùng cûa NguyÍn Quang Toän. Chính th¡ng l®i cûa cu¶c 
chi‰n tranh này m§i ÇÜa t§i s¿ thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c".
(Phan Huy Lê: Công cu¶c khôi phøc thÓng nhÃt quÓc gia cuÓi th‰ k› XVIII. 
Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 486, tháng 8 næm 2017; trang 5-9) 

Tå Chí ñåi TrÜ©ng
"Ngày 20 tháng 7, NguyÍn Ánh ra t§i Thæng Long, Ç¥t chân lên 
nÖi mà hÖn 200 næm trÜ§c t° tiên ông phäi giä ti‰ng m§i vŠ Nam 
ÇÜ®c. Thæng Long, Thanh Hóa, Phú Xuân, Gia ñÎnh, rÒi nÓi 
vòng Gia ñÎnh, Phú Xuân, Thæng Long; con ÇÜ©ng thÆt dài, thÆt 
ÇÀy gian nan c¿c nh†c mà cÛng ÇÀy vinh quang. ñÃt nÜ§c mŒt 
mÕi vì chi‰n tranh, nay Çã tìm ÇÜ®c ÇÜ©ng thoát trong thÓng 
nhÃt, yên nghÌ. M¶t giai Çoån m§i b¡t ÇÀu v§i NguyÍn Ánh-Gia 
Long".
(Tå Chí ñåi TrÜ©ng: LÎch sº n¶i chi‰n ViŒt Nam tØ 1771 Ç‰n 1802. Trang 
313. Nhà xuÃt bän An Tiêm, 1991) 

Tân ViŒt ñi‹u
"NguyÍn Ánh m§i là ngÜ©i Çem tÃt cä tâm huy‰t, tÃt cä tài ÇÙc ra
Ç‹ thÓng nhÃt nÜ§c ViŒt... . Sª dï NguyÍn Ánh th¡ng ÇÜ®c Cänh 
ThÎnh, m¶t phÀn l§n là nh© cái ÇÎa th‰ "phøng chº lân chÀu" và 
"long bàn h° cÙ" cûa miŠn Nam rÃt thuÆn l®i Ç‹ làm bàn Çåp 
cho cu¶c B¡c ti‰n, nh¢m møc Çích thÓng nhÃt lãnh th° ". 
(Væn Hóa NguyŒt San, sÓ 64)
(NguyÍn Phan Quang: Phong Trao Tây SÖn và anh hùng dân t¶c Quang 
Trung. Trang 72. Nxb T°ng H®p tp. HÒ Chi Minh)
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============

               Quang Trung                    Gia Long
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Bän ÇÒ chi‰n trÆn ti‰n Çánh thành Phú Xuân cûa NguyÍn Ánh
tØ ngày 27 tháng 4 Ç‰n ngày 3 tháng 5 næm Tân DÆu 

(9 Ç‰n 15 tháng 6 næm 1801)

IV
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Tåi sao Gia Long ch†n Phú Xuân
làm thû Çô?

Alexander B. Woodside
"S¿ tranh cãi vŠ tính dúng Ç¡n và s¿ t°n thÃt cûa viŒc d©i Çô (tØ 
Thæng Long vào Phú Xuân) næm 1802 ch£ng bao gi© Çi Ç‰n hÒi 
k‰t. Vài sº gia ngÜ©i ViŒt Çã nhÆn ÇÎnh r¢ng viŒc d©i Çô là m¶t 
thäm h†a, vì núi non khu v¿c miŠn trung ViŒt Nam Çã làm tách 
biŒt Hu‰ ra khÕi các vùng còn låi cûa ÇÃt nÜ§c (ViŒt Nam). Tác 
Ç¶ng này còn trÀm tr†ng hÖn vì Hu‰ thi‰u ÇÎa th‰ n¢m trong m¶t
hŒ thÓng sông ngòi tÓi quan tr†ng. Trong lÎch sº ViŒt Nam, khu 
v¿c núi non miŠn Trung Ç¥c biŒt thích h®p dung dÜ«ng thành 
công các phong trào n°i dÆy, nhÜng các triŠu Çåi Çóng ª khu v¿c
này chÌ tÒn tåi trong th©i gian ng¡n. NhiŠu sº gia khác nhÆn 
ÇÎnh khéo léo hÖn r¢ng viŒc d©i Çô Çang mang låi l®i ích vŠ m¥t 
væn hóa. Gi§i sï phu ngÜ©i ViŒt thay vì chÌ tÆp trung låi ª m¶t 
thành phÓ phía B¡c; sau 1802, Çã Ç‰n tØ m†i miŠn ViŒt Nam. 
Nh»ng væn sï Ç‰n tØ miŠn Trung và miŠn B¡c nhÜ NguyÍn Du 
(nhà thÖ vï Çåi nhÃt ViŒt Nam, tuy nhiên ông Ç‰n tØ khu v¿c B¡c 
Trung B¶ và ÇÜ®c vua Minh Mång xem nhÜ m¶t ngÜ©i tØ miŠn 
B¡c) và NguyÍn ñình Chi‹u Çã phát tri‹n (hiŒn?) ÇÜ®c m¶t 
vÜÖng triŠu Çóng tåi Hu‰, trong khi nh»ng væn sï miŠn B¡c - nhÜ 
là Cao Bá Quát hay HÒ Xuân HÜÖng - Çã vi‰t lách trong m¶t 
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s¿ t¿ do l§n hÖn và chÜa tØng thÃy trÜ§c Çó. Có th‹ cä hai luÒng 
š ki‰n ÇŠu có phÀn Çúng".

(Gia Long- Wikipedia ViŒt; https://wikipedia.org/Wiki/Gia_Long)

Keat Gin Ooi (2004) (Southeast Asia. A Historical 
Encyclopedie, from Angkor: Wat to East Imor)
"... quy‰t ÇÎnh (cûa Gia Long) xây d¿ng kinh thành m§i thay vì 
quay trª låi trÎ vì trên kinh Çô truyŠn thÓng ª Thæng Long có š 
nghïa l§n vŠ m¥c chính trÎ và væn hóa.

* ThÙ nhÃt, bªi vì Thæng Long (Hà N¶i) ª quá xa vŠ phía B¡c, 
së khi‰n cho tân triŠu khó lòng cai trÎ ÇÜ®c vùng này.
* ThÙ hai, Thæng Long là cÖ sª chính trÎ lâu Ç©i cûa h† TrÎnh, 
viŒc này có th‹ gây bÃt °n cho quyŠn l¿c cûa nhà NguyÍn.
* ThÙ ba, d©i Çô vŠ Hu‰ së dÅn Ç‰n viŒc k‰t thúc th‰ Ç¶c tôn vŠ 
væn hóa và giáo døc cûa Thæng Long, nÖi tØ lâu là trung tâm h†c
thuÆt Nho giáo và nÖi tø tÆp cûa gi§i sï phu. Vào th‰ k› thÙ XIX, 
ª ViŒt Nam sÓ quan låi và sï phu ÇŠu tØ các vùng miŠn Trung và 
miŠn Nam tæng lên".

Mai Thäo
"ViŒc ch†n kinh Çô Hu‰ Çã giúp Gia Long tránh ÇÜ®c viŒc phäi 
mÃt công xây d¿ng låi m¶t nÖi vÓn Çã bÎ hoang tàn kiŒt quŒ vì 
chi‰n tranh, vØa phäi canh cánh lo l¡ng gi§i Nho sï cÛng nhÜ 
dân chúng phía B¡c cÙ mãi hoài v†ng Lê triŠu, ÇÒng th©i ª Hu‰ 
låi có ÇÜ®c m¶t ÇÎa th‰ trung tâm ÇÃt nÜ§c, nhÜ Thæng Long 
ngày trÜ§c; viŒc này ¡t phäi so b¢ng viŒc Lš Thái T° Çã làm khi 
xÜa".
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*

Vài lš do cÀn suy xét trong viŒc ch†n thû Çô, sau khi Gia Long 
thÓng nhÃt.

- ThÙ nhÃt: Dân chúng và các sï phu miŠn B¡c vÅn còn hoài 
niŒm nhà Lê. Nhà Lê Çã lÆu Ç©i ng¿ trÎ trên vùng ÇÃt này, ch¡c 
ch¡n së có ngÜ©i nhân danh nhà Lê n°i dÆy chÓng nhà NguyÍn. 
ñó là m¶t trª ngåi l§n n‰u Gia Long Çóng Çô tåi Thæng Long.
- ThÙ hai: Thæng Long rÃt gÀn biên gi§i Trung Hoa.  Trung Hoa 
là m¶t mÓi Çe d†a truyŠn ki‰p cûa dân t¶c ViŒt Nam. Qua nhiŠu 
th‰ k›, Trung Hoa Çã nhiŠu lÀn xâm læng nÜ§c ViŒt. ñó là m¶t 
ÇiŠu Çáng e ngåi.
- ThÙ ba: Phú Xuân (Hu‰) là trung tâm cûa ÇÃt nÜ§c (tØ äi Nam 
Quan Ç‰n tÌnh Hà Tiên), rÃt tiŒn l®i cho viŒc cai trÎ toàn quÓc. 
- ThÙ tÜ: B¡c B¶ thÜ©ng bÎ thiên tai: vª Çe, bäo løt, mÃt mùa, ÇÃt
Çai c¢n cõi; dân chúng lâm vào nån dói khó, ch‰t chóc thÜ©ng 
xuyên. Trái låi, Nam B¶ ÇÃt Çai phì nhiêu, ru¶ng lúa mênh mông,
cò bay th£ng cánh; vÜ©n cây hoa quä sum sê, sông råch nhiŠu 
tôm cá. Nam B¶ là kho lÜÖng th¿c l§n, là hÆu cÙ v»ng ch¡c cho 
triŠu Çình Phú Xuân. 
- ThÙ næm: Trong th©i kÿ chi‰n tranh chÓng Tây SÖn, dân chúng
Nam B¶ có nhiŠu thiŒn cäm, giúp Ç« lÜÖng th¿c và che chª 
NguyÍn Ánh trong lúc hoån nån.
- ThÙ sáu: Phú Xuân (Hu‰) là thû phû cûa chúa NguyÍn, Çã có 
sinh hoåt chính trÎ lÆu Ç©i, nên viŒc cäi tåo phû chúa thành m¶t 
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triŠu Çình dÍ dàng hÖn, và viŒc xây d¿ng thû phû thành thû Çô 
cÛng nhanh chóng  hÖn.  
-ThÙ bäy: Träi qua 9 Ç©i chúa, các chúa NguyÍn có nhiŠu v®, 
nhiŠu con, cho nên hÀu nhÜ các gia Çình ª Phu Xuân ÇŠu có ít 
nhiŠu liŒn hŒ huy‰t thÓng bên n¶i ho¥c bên ngoåi v§i nhà 
NguyÍn. ViŒc liŒn hŒ huy‰t thÓng này rÃt thuÆn l§i cho viŒc quän
trÎ quÀn chúng cûa triŠu Çình nhà NguyÍn.
- ThÙ tám: Nhân dân Phú Xuân nói chung, lÆu Ç©i Çã quen v§i n
‰p sÓng væn hóa Ç¥c thù cûa nhà NguyÍn.  
- ThÙ chín: Tuy Phú Xuân ÇÃt hËp, nhÜng có nhiŠu núi rØng rÆm 
råp, ÇÎa th‰ hi‹m trª là vÎ trí chi‰n lÜ®c rÃt tÓt cho viŒc chi‰n ÇÃu 
chÓng quân thù. ViŒc giao thông và chuyên chª hàng hóa rÃt tiŒn 
l®i b¢ng ÇÜ©ng thûy.

Có lë vì nh»ng ÇiŠu quan tr†ng nêu trên, nên vua Gia Long Çã 
cân nh¡c và quy‰t ÇÎnh ch†n Phú Xuân (Hu‰) làm kinh Çô.

===== o O o =====
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Kinh Çô Hu‰ trÜ§c 1805
(Phú Xuân)
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Kinh Çô Hu‰ sau 1805
(Phú Xuân)

M¶c bän phác h†a kinh Çô Phú Xuân nhìn tØ m¥t trÜ§c
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M¶c bän phác h†a kinh Çô Phú Xuân nhìn tØ m¥t sau

C°ng thành Phú Xuân ngày xÜa
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Ch® ñông Ba n¢m ngay trÜ§c c°ng Thành Phú Xuân có tên là ñông Ba. 
Ch® này buôn bán suÓt ngày và Çêm; vŠ sau d©i ra bäi ÇÃt hoang, là vÎ trí 
cûa ch® ñông Ba ngày nay. Trong dân gian có câu:

"Ch® ñông Ba d†n ra ngoài dåi,
"CÀu Tràng tiŠn Çúc låi ci-moong"

Dåi là bäi ÇÃt hoang cÕ dåi m†c dày; ci-moong là ciment.

Thành Phú Xuân cao 16 m, xung quanh thành có hào nÜ§c r¶ng 22 m, sâu 4
m. (m : mètre là thÜ§c tây)
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Toán lính gi» thành th©i nhà NguyÍn.
(Kš h†a cûa Brossard de Corbigny, trích trong 

cuÓn "Vòng quanh Th‰ Gi©i")
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SÖ ÇÒ Hoàng thành Hu‰
(PhÀn n¢m chính gi»a là Tº CÃm thành)  

1) Ng† Môn               2) HÒ Thái DÎch         3) CÀu Trung ñåo
4) Sân ñåi TriŠu        5) ñiŒn Thái Hòa       6) ñåi Cung Môn
7) Tä VÛ, H»u VÛ     8) ñiŒn CÀn Chánh    8a) ñiŒn Võ Hi‰n
8b) ñiŒn Væn Minh 9a) ñiŒn Trinh Minh 9b) ñiŒn Quang Minh
10) ñiŒn Càn Thành 11) ñiŒn Khôn Thái 11a) ViŒn ThuÆn Huy 
11b) ViŒn DÜ«ng Tâm 12) LÀu Kiên Trung 13)Thái Bình LÀu
14) VÜ©n Ng¿ Uy‹n 15) VÜ©n CÖ Hå        16) Phû N¶i Vø
17) TriŒu Mi‰u         18) Thái Mi‰u           19) Cung TrÜ©ng Sanh
20) Cung DiŒn Th†  21) ñiŒn Phøng Tiên 22) HÜÖng Mi‰u
23) Th‰ Mi‰u           24) Cºu ñÌnh             25) HiŠn Lâm Các
26) Cºa HiÍn NhÖn  27) Cºa Hòa Bình     28) Cºa ChÜÖng ñÙc
29) Ng¿ TiŠn Væn Phòng 30) Løc ViŒn     31) ñiŒn Minh ThÆn
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Tº CÃm Thành

6) ñåi Cung Môn       7) Tä vÛ, H»u VÛ         8) ñiŒn CÀn Chánh
8a) ñiŒn Võ Hi‰n      8b) ñiŒn Væn Minh      9a) ñiŒn Trinh Minh
9b) ñiŒn Quan Minh 10) ñiŒn Càn Thành     11) ñiŒn Khôn Thái
11a) ViŒn ThuÆn Huy 11b) ViŒn DÜ«ng Tâm 12) LÀu Ki‰n Trung
13)Thái Bình LÀu   14) VÜ©ng Ng¿ Uy‹n  29) Ng¿ TiŠn Væn Phòng
30) Løc ViŒn          31) NhÆt Thành LÀu. 

Tº CÃm Thành là trung tâm sinh hoåt h¢ng ngày cúa nhà vua và 
hoàng gia triŠu NguyÍn. Tº CÃm Thành n¢m chính gi»a Hoàng 
thành Hu‰, sau ñiŒn Thái Hòa, ÇÜ®c khªi s¿ xây vào næm Gia 
Long thÙ 3 (1822).

Tº là màu tím, lÃy theo š thÀn thoåi: Tº Vi ViŒn là nÖi ª cûa ông 
Tr©i, ª trên tr©i. Vua là con cûa ông Tr©i, nên nÖi ª cûa vua cÛng
ÇÜ®c g†i nhÜ nÖi ª cûa ông Tr©i. CÃm Thành là nÖi cÃm thÜ©ng 
dân ra vào. 
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Cºa Ng† Môn

ñiŒn Thái Hòa
(Ngai vàng trong ñiŒn Thái Hòa)
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ñiŒn CÀn Chánh

Thái Mi‰u
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Th‰ Mi‰u th© các vua Nhà NguyÍn
Trên sân trÜ§c m¥t Th‰ Mi‰u có 9 ÇÌnh ÇÒng

M¶t ÇÌnh ÇÒng trÜ§c Th‰ Mi‰u
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Cung Càn Thành trÜ§c Tº CÃm Thành

M¶t cºa cûa m¶t cung ÇiŒn trong Tº CÃm Thành
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M¶t c°ng gi»a các các cung trong Tº CÃm Thành

V
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Gia Long trä thù tàn khÓc 

Theo Th¿c Løc I, trang 473 thì ngay sau khi chi‰m ÇÜ®c Phú 
Xuân, NguyÍn Ánh cho "phá hûy m¶ gi¥c Tây SÖn NguyÍn Væn 
HuŒ, b° sæng, phÖi thây, bêu ÇÀu ª ch®".

Sau khi chi‰m ÇÜ®c B¡c Hà, b¡t ÇÜ®c anh em vua Cänh ThÎnh; 
NguyÍn Ánh trª vŠ kinh. 

Tháng 11 næm Gia Long thÙ 1, tÙc là ngày 7 tháng 11 næm Nhâm
TuÃt (01/12/1802), vua Gia Long Çem tù binh làm lÍ hi‰n phù ª 
Thái Mi‰u. Hi‰n Phù là lÍ trình diŒn tù binh trÜ§c bàn th© t° tiên;
Thái Mi‰u là nÖi th© 9 Ç©i chúa NguyÍn.

Theo Th¿c Løc I, trang 531, sau lÍ hi‰n phù, Gia Long "sai 
NguyÍn Væn Khiêm là ñô ThÓng ch‰ dinh Túc tr¿c, và NguyÍn 
ñæng H¿u là Tham tri B¶ Hình áp dÅn NguyÍn Quang Toän (vua
Cänh ThÎnh) và các em là NguyÍn Quang Duy, NguyÍn Quang 
ThiŒu, NguyÍn Quan Bàn ra ngoài cºa thành, xº án læng trì, cho 
4 voi xé xác; Çem hài cÓt cûa NguyÍn Væn Nhåc và NguyÍn Væn 
HuŒ giã nát rÒi vÃt Çi; còn xÜÖng ÇÀu cûa cûa Nhåc, HuŒ, Toän 
và bài vÎ cûa v® chÒng NguyÍn HuŒ thì Çem giam « Nhà ñÒ 
Ngoåi (vŠ sau g†i là Võ KhÓ). ñ‰n næm Minh Mång thÙ 2 låi Ç°i 
ch‡, Çem giam vào ngøc thÃt cÃm cÓ mãi mãi. Còn ÇÒng Çäng là 
b†n TrÀn Quang DiŒu, Võ Væn DÛng ÇŠu xº bêu ÇÀu cho m†i 
ngÜ©i bi‰t".
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Theo Th¿c Løc I, trang 532, 533 thì trong bÓ cáo cho toàn dân vŠ
lÍ hi‰n phù ngày 7 tháng 11 næm Nhâm TuÃt có câu mª ÇÀu:
"TrÅm nghe, vì chín Ç©i mà trä thù là nghïa l§n kinh Xuân Thu... 
" và câu k‰t thúc "Nhåc, HuŒ tr©i Çã gi‰t rÒi, cÛng Çem phanh 
xác tán xÜÖng, Ç‹ trä thù cho Mi‰u Xã, rºa hÆn cho thÀn nhân".

Theo tài liŒu cûa Bissachère, trÜ§c khi bÎ hành hình, anh em vua 
Cänh ThÎnh còn phäi bÎ b¡t chÙng ki‰n cänh lính tráng ti‹u tiŒn 
vào s†t Ç¿ng hài cÓt cha là NguyÍn HuŒ và bác là NguyÍn Nhåc 
trÜ§c khi hai hài cÓt bÎ Çem "giã rÒi vÃt Çi". 

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

VI

Tåi sao 
Gia Long trä thù tàn khÓc ?
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                                                           Võ HÜÖng An

"Các sách sº ViŒt Nam vi‰t vŠ hành vi "tàn ác " trä thù Tây SÖn 
cûa vua Gia Long ÇŠu lÃy tài liŒu tØ các b¶ chánh sº cûa Nhà 
NguyÍn (ñåi Nam Th¿c Løc ÇŒ nhÃt k›, ñåi Nam LiŒt TruyŒn), 
trÜ§c khi bi‰t Ç‰n các chi ti‰t khác do nguÒn sº liŒu Tây phÜÖng 
cung cÃp. Sº gia Nhà NguyŒn trong QuÓc Sº Quán Çã không 
giÃu di‰m gì cä, vi‰t tr¡ng chuyŒn này cho hÆu th‰ bi‰t, ngÜ©i 
sau chÌ lÆp låi, chÌ thêm l©i bình phÄm n¥ng nŠ mà không có b§t.

"Riêng ngÜ©i vi‰t, trong niŠm ng»ng m¶ chi‰n th¡ng oai hùng 
cûa vua Quang Trung trÜ§c quân Xiêm và quân Thanh xâm 
læng; ban ÇÀu thì cÛng ÇÒng š v§i nh»ng bình phÄm chê trách 
hành vi cûa vua Gia Long ÇÓi v§i Tây SÖn là thái quá, tàn nhÅn; 
nhÜng sau Çó, khi ÇÜ®c bi‰t nh»ng nguÒn tin khác, không khÕi 
Ç¡n Ço t¿ hÕi và tìm l©i giäi Çáp.

"Vua Gia Long vÓn không phäi là ngÜ©i hi‰u sát. Ngay cä viŒc 
ÇÓi v§i h† TrÎnh, hai bên Çánh nhau ròng rã 45 næm tr©i, vÆy mà
khi Çã lÃy ÇÜ®c nÜ§c (1802), vÅn ÇÓi xº tÓt v§i con cháu h† 
TrÎnh, chÙ Çâu Ç‰n cån tàu ráo máng nhÜ nhà Tây SÖn?

"Sau khi làm chû B¡c Hà, vua "sai ch†n ngÜ©i dòng dõi h† TrÎnh
Ç‹ gi» viŒc th© cúng h† TrÎnh. TrÜ§c khi Çåi giá B¡c phåt, ngÜ©i 
h† trÎnh ai ai cÛng s® bÎ gi‰t. Vua thÃu rõ tâm tình, xuÓng chi‰u 
dø r¢ng: 'Tiên Ç‰ ta v§i h† TrÎnh vÓn là nghïa thông giao. Trung 
gian Nam B¡c chia Çôi, nên ngæn cách; Çó là viŒc Çã qua cûa 
ngÜ©i trÜ§c, không nên nói n»a. Ngày nay, trong ngoài m¶t nhà, 
nghï låi mÓi tình thích thu¶c bao Ç©i, thÜÖng ngÜ©i còn sÓng, 
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nh§ ngÜ©i Çã mÃt, nên lÃy tình hÆu mà ÇÓi xº. VÆy nên cùng báo 
cho nhau, h†p ch†n lÃy m¶t ngÜ©i trÜªng h†, gi» viŒc th© cúng 
Ç‹ gi» tình nghïa Ç©i Ç©i". (Th¿c Løc I, trang 508).

"VÆy là TrÎnh TÜ ÇÜ®c giao lo viŒc th© cúng, h† TrÎnh ÇÜ®c cÃp 
500 mÅu ru¶ng Ç‹ lÃy huê l®i cúng t‰ hàng næm; 247 ngÜ©i h† 
TrÎnh ÇÜ®c xét tha thu‰ và miÍn binh Çao (Çi lính và chÎu sÜu 
dÎch).

"Ai cÛng bi‰t La SÖn Phu tº NguyÍn Thi‰p, ÇÜ®c coi nhÜ m¶t Gia
Cát LÜ®ng cûa vua Quang Trung, m¶t cÓ vÃn tÓi cao, ÇÜ®c vua 
quan trên dÜ§i ÇŠu kính n‹ (4 lÀn vua khÄn khoän m©i ra giúp, 
cuÓi cùng nhÆn chÙc ViŒn trÜªng ViŒn Sùng Chính næm 1790, 
giúp vua Quang Trung chÃn chÌnh viŒc giáo døc, væn hóa, giúp 
vua ch†n ÇÃt NghŒ An làm PhÜ®ng Hoàng Trung ñô).

"Khi NguyÍn VÜÖng tái chi‰m Phú Xuân, ông Çang ª Hu‰ giúp 
vua Cänh ThÎnh, nhÜng không chåy theo khi vua Çào thoát (hay 
chåy theo không kÎp?) và dÜ©ng nhÜ không bÎ b¡t mà chÌ quän 
thúc tåi gia, dù NguyÍn VÜÖng bi‰t rõ lš lÎch, sau Çó NguyÍn 
VÜÖng Çã ra lŒnh: "Thä xº sï ª NghŒ An là NguyÍn ThiŒp vŠ. 
ThiŒp là ngÜ©i xã NguyÍn Áo, huyŒn La SÖ, ÇÆu HÜÖng ti‰n Ç©i 
Lê, làm quan huyŒn Thanh ChÜÖng, bÕ quan vŠ nhà. Khi nhà Lê 
mÃt, theo l©i m©i cûa NguyÍn Quang Toän mà ª låi Phú Xuân. 
T§i nay vào y‰t ki‰n, xin trª vŠ làng. Vua (NguyÍn VÜÖng) dø r
¢ng 'Khanh là ngÜ©i tu°i tác, Çåo ÇÙc, rÃt ÇÜ®c ngÜ©i ta trông 
cÆy. Sau khi trª vŠ núi, nên khéo léo Çào tåo lÃy nhiŠu h†c trò Ç‹
ra sÙc phò giúp thÎnh triŠu, khÕi phø lòng rÃt m¿c m‰n lão, kính 
hiŠn cûa ta'. Bèn sai quan quân ÇÜa vŠ". (Th¿c Løc I, trang 445).
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"Låi næm 1803, phái Çoàn do vua Cänh ThÎnh phái Çi sÙ Nhà 
Thanh (gÒm Lê ñÙc ThÆn, NguyÍn ñæng Sª) bÎ trä vŠ nÜ§c, bÎ 
quan B¡c Hà giäi vŠ kinh, vua Gia Long tha h‰t, cho vŠ quê. Låi 
khi B¶ Hình tâu xin vua ÇÎnh Çoåt sÓ phÆn cûa ngÜ©i v® lë 
NguyÍn Nhåc cùng hai ngÜ©i em h† tên ñåi và Vån bÎ b¡t, thì 
vua nói: "V® lë Nhåc là m¶t ngÜ©i Çàn bà thôi. B†n ñåi tuy là 
thân Çäng cûa gi¥c Nhåc mà không d¿ binh quyŠn; nay Nhåc ch
‰t rÒi, gi‰t Çi thì có ích l®i gì?" (Th¿c Løc I, trang 544)

"Nh»ng dÅn chÙng nho nhÕ Çã cho thÃy vua Gia Long là con 
ngÜ©i phäi chæng, tùy theo ngÜ©i, theo trÜ©ng h®p mà có quy‰t 
ÇÎnh tha hay phåt, chÙ không phäi bå Çâu gi‰t Çó, thà gi‰t lÀm 
hÖn bÕ sót. VÆy tåi sao gi‰t Tây SÖn chÜa Çû, phäi hành hå m§i 
hä, k‹ cä n¡m xÜÖng khô. Thù chi mà d» vÆy?

"VŠ chuyŒn vua Gia Long trä thù Tây SÖn, nhà vi‰t sº TrÀn Gia 
Phøng Çã Çi xa hÖn các h†c giä Çi trÜ§c, khi lÀn ÇÀu tiên ông 
phân tích chính xác r¢ng:
"Không k‹ cá nhân ông bÎ quân Ç¶i Tây SÖn truy Çu°i nhiŠu lÀn 
sušt ch‰t, vua Gia Long thâm thù nhà Tây SÖn vì ba viŒc chính:
- thÙ nhÃt, næm 1777, ñÎnh vÜÖng NguyÍn Phúc ThuÀn (chú ru¶t
cûa Gia Long) , Tân Chính VÜÖng NguyÍn Phúc DÜÖng (em chú 
bát ru¶t) và NguyÍn Phú ñÒng (anh ru¶t) bÎ quân Tây SÖn b¡t gi
‰t ª Gia ñÎnh.
- ThÙ nhì, hai ngÜ©i em ru¶t cûa Gia Long là NguyÍn Phúc Mân
và NguyÍn Phúc ThiŠn bÎ ch‰t vŠ tay quân Tây SÖn næm 1783.
- ThÙ ba, vua Quang Trung quÆt mÒ cûa NguyÍn Phúc Côn 
(thân phø cûa Gia Long), Çem hài cÓt Ç° xuÓng sông næm 1790. 
(ViŒt Sº ñai CÜÖng, TÆp 2, trang 445)
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"ChØng Çó n® máu nghe Çã n¥ng (5 ngÜ©i cÆt ru¶t), nhÃt là món 
n® thÜ ba, nhË chÃt mà n¥ng tâm linh và Çåo ÇÙc, ít ngÜ©i bi‰t. 
NhÜng k‹ vÆy cÛng chÜa Çû.

"Khi Ç†c câu mª ÇÀu cûa chi‰u bÓ cáo lÍ hi‰n phù: "TrÅm nghe, 
vì chín Ç©i mà trä thù là nghïa l§n kinh Xuân Thu,... " (Th¿ Løc 
I, trang 532) tôi không khÕi mïm cÜ©i m¶t mình v§i š nghï: thiŒt 
mÃy ông Ç©i xÜa væn chÜÖng l§n lÓi quá, cái chi cÛng lôi ÇiÍn 
tích v§i sách vª ra, tô vë cho long tr†ng. NhÜng sau Çó, khi Ç†c 
kÏ Th¿c Løc m§i bi‰t mÃy ch» vì 9 Ç©i mà trä thù mang m¶t š 
nghïa rÃt th¿c, rÃt cø th‹, bên cånh màu s¡c Çi‹n tích væn 
chÜÖng tô Çi‹m.

"Ngày 13 tháng 6 næm 1801, NguyÍn VÜÖng (vua Gia Long) tái 
chi‰m kinh Çô Phú Xuân, nÖi ông Çã v¶i vã ra Çi khi m§i 13 tu°i 
(ta), và ròng rã 27 næm mÖ Ü§c ÇÜ®c trª vŠ. Tuy Çã làm chû ÇÜ®c
Phú Xuân, nhÜng l¿c lÜ®ng hùng hÆu cûa Tây SÖn Cänh ThÎnh 
vÅn còn ª bên kia lÛy trÜ©ng døc (Quäng Bình), vÆy mà Ç‰n ÇÀu 
tháng 8 næm Çó, Çã sºa sang læng m¶ t° tiên và cÃp tÓc hoàn tÃt 
ngay trong tháng.

"Sao viŒc này låi làm gÃp rút còn hÖn cä công tác sºa sang 
thành trì, xây ÇÒn Ç¡p lÛy Ç‹ phòng chÓng Tây SÖn? Xin Ç†c kÏ 
Çoån ghi chép cûa Th¿c Løc sau Çây, có th‹ thÃy ÇÜ®c lš do thúc
ÇÄy:
"Tháng 9, næm ƒt H®i (9/8/1801), sºa låi sÖn læng.

"TrÜ§c khi gi¥c Tây SÖn NguyÍn Væn HuŒ tham båo vô lÍ, nghe 
nói ch‡ ÇÃt phía sau læng Kim Ng†c (tÙc læng TrÜ©ng MÆu) 
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[læng cûa chúa Ninh NguyÍn Phúc Thái] rÃt tÓt, ÇÎnh Çem hài 
cÓt v® táng ª Çó. Hôm Çào huyŒt, b‡ng có hai con c†p ª bøi rÆm 
nhäy ra, gÀm thét vÒ c¡n, quân gi¥c s® chåy. HuŒ ghét, không 
muÓn chôn n»a. Sau HuŒ Çánh trÆn hay thua, ngÜ©i ta ÇŠu nói 
các læng liŒt thánh (các chúa NguyÍn) khí tÓt nghi ngút, nghiŒp Ç
‰ tÃt dÃy.

"HuŒ b¿c tÙc, sai ÇÒ Çäng Çào các læng, mª lÃy hài cÓt quæng 
xuÓng v¿c. Læng Hoàng Khäo ª CÜ Hòa (læng CÖ Thành cûa 
NguyÍn Phúc Côn, thân sinh vua Gia Long), HuŒ cÛng sai ñô 
ÇÓc NguyÍn Væn NgÛ Çào vÙt hài cÓt xuÓng v¿c ª trÜ§c læng. 
Nhà NgÛ ª xã Kim Long b‡ng phát hÕa. NgÛ trông thÃy ng†n lºa
chåy vŠ. NgÜ©i xã CÜ Hóa là NguyÍn Ng†c Huyên cùng v§i con 
là Ng†c HÒ, Ng†c ñoài ban Çêm l¥ng xuÓng nÜ§c lÃy vøng hài 
cÓt Ãy Çêm giÃu m¶t nÖi. ñ‰n nay, Huyên Çem viŒc tâu lên. 

"Vua thÜÖng xót vô cùng, thân Ç‰n xem ch‡ Ãy, thì v¿c Çã bÒi cát
mÃy chøc trÜ®ng. TÙc thì sai ch†n ngày lành làm lÍ cáo và an 
táng låi. Các læng ÇŠu theo nŠn cÛ mà xây cao lên. Ngày 
01/11/1801 (K› H®i), vua thân hành Ç‰n t‰ cáo, nghËn ngào sa 
lŒ, bÀy tôi ÇŠu khóc cä. Sai Ç°i xã CÜ Hòa làm xã cÜ Chính, cho 
dân miÍn dao dÎch làm h¶ læng. Cho Huyên làm cai Ç¶i; næm 
Minh Mång thÙ 11 (1830) phong An Ninh bá, lÆp ÇŠn th© ª núi 
CÜ Chính; con là Ng†c HÒ, Ng†c ñoài tòng quân ª Bình ñÎnh 
cÛng ÇÜ®c g†i vŠ hÆu thÜªng cho". (Th¿c Løc I, trang 466) 

"Gåt ra ngoài nh»ng chi ti‰t hoa lá cänh nhÜ hai con c†p trong 
bøi rÆm nhäy ra, Çang Çào mä thì nhà cháy, v.v., Çoån sº ng¡n 
ngûi do Th¿c Løc ghi låi ti‰t l¶ hai ÇiŠu quang tr†ng mà ít ngÜ©i 
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bi‰t Ç‰n ho¥c bi‰t mà vì lš do nào Çó Çã lÖ Çi, ho¥c chÌ ph§t nhË 
nói qua:
- ThÙ nhÆt, Quang Trung NguyÍn HuŒ Çã Çào h‰t læng tÄm cûa 
8 Ç©i chúa tåi ThØa Thiên, lÃy hài cÓt ném xuÓng sông. ViŒc này 
c¶ng v§i viŒc gi‰t ch‰t chúa thÙ 9 là ñÎnh VÜÖng NguyÍn Phúc 
ThuÀn tåi Long Xuyên næm 1777, thì quä nhiên vua Gia Long 
tính sÓ 9 Ç©i không sai chÆy chút nào cä. Vì vÆy có th‹ nói r¢ng 
ch» 9 Ç©i có m¶t š nghïa rÃt cø th‹.

"ñây là 8 Ç©i chúa NguyÍn:
1. Chúa Tiên NguyÍn Hoàng (1558-1613);
2. Chúa Sãi NguyÍn Phúc Nguyên (1613-1635);
3. Chúa ThÜ®ng NguyÍn Phúc Lan (1635-1648);
4. Chúa HiŠn NguyÍn Phúc TÀn (1648-1687);
5. Chúa Ngãi NguyÍn Phúc Thái (1687- 1691);
6. Chúa Minh NguyÍn Phúc Chu (1691-1725);
7. Chúa Ninh NguyÍn Phúc Thø (1725-1738);
8. Chúa Võ VÜÖng NguyÍn Phúc Khoát (1738-1765).

"VŠ ông t° NguyÍn Kim, có lë vì không bi‰t Çích xác m¶ phÀn n
¢m ª Çâu trong cái bát ngát cûa núi TriŒu TÜ©ng ª Thanh Hóa, 
nên vua Quang Trung Çành phäi cho qua mà không tính sÓ.

" Tám Ç©i chúa này không có hÆn thù gì v§i anh em Tây SÖn, Çã 
có công rÃt l§n ÇÓi v§i dân t¶c và ÇÃt nÜ§c, khi k‰ tøc nhau mª 
nÜ§c vŠ phÜÖng Nam, Ç‰n tÆn Cà Mau, ChÃu ñÓc, cÓng hi‰n cho
t° quÓc m¶t nºa nÜ§c, träi dài tØ Phú Yên trª vào Nam, v§i ÇÃt 
Çai trù phú, nguÒn l®i dÒi dào, r¶ng hÖn lãnh th° nam ti‰n cûa 
các triŠu Lš, TrÀn, HÒ và HÆu Lê c¶ng låi. Không có s¿ nghiŒp 
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này thì hÆu th‰ ngày nay lÃy chi Ç‹ khoe v§i th‰ gi§i r¢ng nÜ§c 
ta hình cong nhÜ ch» S v§i rØng vàng bi‹n båc!"  

- ThÙ hai: PhÀn m¶ cûa ông NguyÍn Phúc Côn, thân sinh vua 
Gia Long cÛng bÎ quÆt lên và hài cÓt ném xuÓng sông.

"NguyÍn Phúc Côn là con thÙ hai cûa Võ VÜÖng NguyÍn Phúc 
Khoát, mÃt næm 1765, khi con là NguyÍn Phúc Ánh Çang còn bé.
Khi Gia Long lên ngôi Hoàng Ç‰ (1806) m§i truy tôn cha làm 
HÜng T° Hi‰u Khang Hoàng ñ‰, chÙ cho Ç‰n khi ch‰t dÜ§i tay 
quyŠn thÀn TrÜÖng Phúc Loan, ông ch£ng làm vua làm chúa gì. 
ChÌ vì con ông là NguyÍn Phúc Ánh dám chÓng låi Tây SÖn mà 
ông Çã không ÇÜ®c ngû yên, lâm vào cänh con làm cha chÎu!

"NguyÍn Phúc T¶c Th‰ Phä cho bi‰t thêm m¶t chi ti‰t khác:
"Theo truyŠn thuy‰t, khi Tây SÖn khai quÆt hài cÓt ÇÙc HÜng T° 
ném xuÓng sông thì m¶t hôm NguyÍn Ng†c Huyên bÕ lÜ§i b¡t cá,
sau ba lÀn ÇŠu thÃy cái s† n¢m trong lÜ§i. Huyên cho là s† cûa 
m¶t vÎ nào anh linh nên ki‰m nÖi an táng tº t‰. Khi vua Gia Long
lên ngôi, Çi tìm låi hài cÓt cûa thân phø, nghe ngÜ©i làng tÜ©ng 
thuÆt, ngài cho Çòi Ng†c Huyên bäo chÌ ch‡. Khi Çào ÇÜ®c s† 
lên, vua chích huy‰t ª tay mình cho gi†t vào s†, s† liŠn hút 
nh»ng gi†t huy‰t này (lÓi thº này cho bi‰t mÓi liên hŒ cÓt nhøc 
gi»a hai ngÜ©i)" (NguyÍn Phúc T¶c Th‰ Phä, trang 193).

" Th¿c Løc có nói khi NguyÍn Ng†c Huyên ch‰t thì ÇÜ®c lÆp ÇŠn 
th© và phong làm An Ninh Bá. Ÿ thÜ®ng lÜu sông HÜÖng có m¶t 
ngôi mi‰u, tøc g†i là mi‰u Ông Chài, chính là mi‰u ông Huyên 
vÆy.
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"Trong væn hóa ViŒt Nam, phÆn làm con cháu là phäi lo gìn gi» 
mÒ mä t° tiên cha ông. ñó làm chúng ta thông cäm v§i Gia Long
chÌ trong 2 tháng, sau khi tái chi‰m Phú Xuân Çã v¶i vã hoàn tÃt 
viŒc tu sºa læng m¶, bªi khi Çã bi‰t tình trång læng m¶ bÎ phá 
tanh banh thê thäm nhÜ th‰ thì không m¶t ai có th‹ ch©  Ç®i ÇÜ®c
n»a.

"Trong lÎch sº ViŒt Nam, viŒc tranh giành quyŠn l¿c dÅn Ç‰n 
nh»ng hành Ç¶ng gi‰t håi nhau tàn nhÅn không phäi là hi‰m. 
ñi‹n hình, Ç‹ cÜ§p ngôi nhà Lš, TrÀn Thû ñ¶ không ngÀn ngåi 
dÒn Lš HuŒ Tông vào ch‡ ch‰t, v§i š ÇÒ nh° cÕ tÆn gÓc, m¥c dù 
HuŒ Tông Çã bi‰t thân phÆn, bÕ ngai vàng, vào tu ª chùa Chân 
Giáo. ñã th‰, TrÀn Thû ñ¶ còn bày mÜu sÆp bÅy tôn thÃt nhà Lš 
chôn sÓng tr†n gói (may mà Hoàng Tº Lš Long TÜ©ng nhanh 
chân thoát qua tÎ nån ª Cao Ly, trª thành thûy t° h† Lš cûa xÙ 
ñåi Hàn ngày nay).

"NhÜng có lë trong cu¶c tranh chÃp quyŠn l¿c chÜa có ai trong 
lÎch sº phäi trä cái giá 5 mång ngÜ©i ru¶t thÎt và 9 ngôi m¶ cha 
ông t° tiên tanh banh v§i xÜÖng cÓt không bi‰t Çâu tìm, nhÜ 
trÜ©ng h®p vua Gia Long trong khi ÇÓi ÇÀu v§i Tây SÖn, Ç‹ phøc 
hÒi cÖ nghiŒp cûa ông cha Çã tÓn công xây d¿ng.

"Ÿ Ç©i, có vay thì có trä. N® nào cÛng có tính lãi suÃt, chÌ có 
khác là n¥ng hay nhË, không hình thÙc này cÛng hình thÙc khác. 
N‰u Quang Trung NguyÍn HuŒ không tåo nhân ác thì có th‹ Çã 
không g¥p quä ác. HÆn thù luôn luôn vÅy g†i thù hÆn là chuyŒn 
thÜ©ng cûa th‰ gian; huÓng chi låi có y‰u tÓ tranh giành quyŠn 
l¿c trong Çó, tham lam và sân hÆn h£n phäi bÓc lên ngùn ngøt.
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"Phäi chæng nên thº t¿ Ç¥t mình vào ÇÎa vÎ vua Gia Long Ç‹ có 
nhiŠu thông cäm và có l©i phÄm bình phäi chæng hÖn".
 (Vì sao vua Giua Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn? Võ HÜÖng An. 
http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thù-tan-
khoc-nha-tay-son. Ngày 08/12/2019)

VII

Chút suy nghï vŠ chuyŒn 
"Cõng r¡n c¡n gà nhà"

                                     Lê NguyÍn
                             (Chú NhÆt, 16/06/2019)

"Trong cu¶c n¶i chi‰n tåi miŠn Nam nh»ng næm 1954-1975, lÎch 
sº Çã ÇÜ®c các nhà nghiên cÙu miŠn B¡c vÆn døng nhÜ m¶t l®i 
khí vŠ m¥t tâm lš Ç‹ h° tr® cho các n° l¿c quân s¿, phong trào 
Tây SÖn ÇÜ®c mŒnh danh là "phong trào nông dân" và ÇÜ®c viŒn 
dÅn nhÜ m¶t mô hình lš tÜªng, trùng h®p v§i các phong trào 
C¶ng Sän quÓc t‰ trong viŒc lÆt Ç° chính quyŠn th¿c dân, cÛng 
nhÜ các chính quyŠn "phän Ç¶ng" khác. Và cÛng chính ÇiŠu này 
vô hình dung ÇÄy th‰ l¿c ÇÓi kháng v§i phong trào Tây SÖn lúc 
bÃy gi©, tiêu bi‹u là NguyÍn Ánh - Gia Long, vào thành phÀn 
phän Ç¶ng nhÃt.
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"NgÜ©i ta Çã viŒn dÅn nhiŠu s¿ kiŒn lÎch sº Ç‹ chÙng minh cho s¿
"thÓi nát" cûa triŠu NguyÍn, n°i bÆt nhÃt là viŒc NguyÍn Ánh - 
Gia Long "cõng r¡n c¡n gà nhà" và "trä thù tàn båo" nhà Tây 
SÖn... .Có ngÜ©i còn Çi xa hÖn, cho r¢ng viŒc NguyÍn Ánh ÇÜ®c 
s¿ giúp sÙc cûa m¶t nhúm sï quan Pháp hoåt Ç¶ng Ç¶c lÆp vào 
cuÓi th‰ k› XVIII là nguyên nhân dÅn Ç‰n viŒc th¿c dân Pháp chi
‰m lÃy ViŒt Nam vào nºa sau th‰ k› XIX, mà không hŠ lš gì  t§i 
cu¶c tranh giành thu¶c ÇÎa Çang hÒi gay cÃn cûa hai Ç‰ quÓc 
Anh và Pháp tåi vùng châu Á và ViÍn ñông trong m¶t th©i gian 
dài.

"VŠ chuyŒn "cõng r¡n"     cûa NguyÍn Ánh
"Nh»ng næm ÇÀu thÆp niên 1780, cu¶c n¶i chi‰n gi»a nhà 
NguyÍn mà ngÜ©i cuÓi cùng còn sÓng sót là NguyÍn Ánh và nhà 
Tây SÖn Çã Ç‰n hÒi khÓc liŒt. ñ‰n næm 1783 thì th‰ trÆn nghiêng 
h£n vŠ phía Tây SÖn, chúa NguyÍn phäi chåy ra nh»ng Çäo xa Ç‹
tránh cu¶c truy sát cûa ÇÓi phÜÖng. Næm 1784 (Giáp Thìn), th‰ 
cùng l¿c tÆn, theo l©i ÇŠ nghÎ cûa m¶t tÜ§ng Xiêm (Thái Lan) 
trong cu¶c g¥p g« tåi Long Xuyên, NguyÍn Ánh quy‰t ÇÎnh tåm 
th©i sang Xiêm tá túc, ch© cÖ h¶i lÆt ngÜ®c th‰ c©. Tháng 3 âm 
lÎch næm này (Giáp Thìn), vua Xiêm "bèn Ü§c hËn giúp quân Ç‹ 
mÜu ÇÒ khôi phøc. Vua thÙ hai nÜ§c Xiêm nhân Çó nh¡c Ç‰n viŒc
næm trÜ§c giäng hòa v§i NguyÍn H»u Thøy (NguyÍn Væn Thoåi) 
Çã có thŠ Ü§c v§i nhau là g¥p hoån nån thì cÙu nhau, thì ngày 
nay xin phäi ra sÙc. Bèn ÇÜa nh»ng vÆt NguyÍn H»u Thøy t¥ng 
là c© Çào và gÜÖm ra Ç‹ làm tin, rÒi ÇÎnh ngày cº binh".
 (ñåi Nam Th¿c Løc - TÆp M¶t - NXB Giáo døc - Hà N¶i 2002, trang 221).
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"Tháng 6 âm lÎch næm Ãy (Giáp Thìn), NguyÍn Ánh mang quân 
vŠ Gia ñÎnh, vua Xiêm sai cháu là Chiêu Tæng và Chiêu SÜÖng 
Çem hai vån thûy quân và 300 chi‰n thuyŠn theo giúp. L¿c lÜ®ng 
quân Xiêm ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ chÌ huy chung cûa tÜ§ng ViŒt là 
Bình Tây ñåi ñô ÇÓc Châu Væn Ti‰p, b¡t ÇÀu ti‰n Çánh Çåo 
Kiên Giang, rÒi th£ng Ç‰n Trà Ôn, Mân Thít,, Sa ñéc... . Tháng 
10 næm Giáp Thìn (1784), Châu Væn Ti‰p tº trÆn trong trÆn 
Çánh tåi sông Mân Thít. Tháng sau, "vua thÃy quân Xiêm tàn 
båo, Ç‰n Çâu là cÜ§p bóc ÇÃy, nhân dân ta oán rÃt nhiŠu, bäo 
các tÜ§ng r¢ng: "MuÓn ÇÜ®c nÜ§c phäi ÇÜ®c lòng dân. Nay Chu 
(Châu) Væn Ti‰p Çã mÃt, quân Xiêm không ai ch‰ ng¿ ÇÜ®c. N‰u 
ÇÜ®c Gia ñÎnh mà mÃt lòng dân thì ta cÛng không n« làm. Thà 
hãy lui quân Ç‹ ÇØng làm kh° dân".
 (ñåi Nam Th¿c Løc - sÇÇ, trang 222).

"CuÓi næm Çó (Giáp Thìn), quân Xiêm bÎ phøc binh cûa Tây SÖn 
dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa NguyÍn HuŒ Çánh m¶t trÆn tan tác. 
Tháng 4 næm ƒt TÎ (1785), ÇÜ®c tin vŠ s¿ l¶ng hành cûa quân 
Xiêm tåi Gia ñÎnh, vua Xiêm n°i giÆn ÇÎnh chém hai cháu là 
Chiêu Tæng và Chiêu SÜÖng là nh»ng ngÜ©i chÌ huy tr¿c ti‰p Çåo
quân này, may nh© NguyÍn Ánh can gián nên h† thoát ch‰t. Qua 
nh»ng s¿ kiŒn lÎch sº trên, ta có th‹ thÃy rõ nh»ng lÆp luÆn cho r
¢ng quân Xiêm xâm lÜ®c nÜ§c ta và NguyÍn Ánh "cõng r¡n c¡n 
gà nhà" là không ÇÙng v»ng, vì các lš do sau:
* Hành Ç¶ng xâm lÜ®c chÌ có th¿c, khi quân Ç¶i nÜ§c này sang 
tÃn công m¶t nÜ§c khác, Çánh båi quân cûa nÜ§c Çó và chi‰m 
Çóng lâu dài. Trong trÜ©ng h®p k‹ trên, quân Xiêm ÇÜ®c triŠu 
Çinh nÜ§c này cº Çi tæng cÜ©ng cho l¿c lÜ®ng có s¤n cûa NguyÍn
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Ánh và Ç¥t dÜ§i s¿ chÌ huy tr¿c ti‰p cûa tÜ§ng ViŒt là Châu Væn 
Ti‰p thì chÌ có th‹ nói Çó là Çåo quân Çánh thuê hÖn là Çåo quân
xâm lÜ®c.

* Không th‹ coi NguyÍn Ánh là "cõng r¡n" khi ông xº døng quân
Xiêm nhÜ m¶t công cø Ç‹ tæng cÜ©ng sÙc månh cûa quân Ç¶i do 
ông và các tÜ§ng ViŒt chÌ huy. ViŒc quân Xiêm l®i døng cÖ h¶i Ç‹
tàn håi dân lành là m¶t tình huÓng bÃt ng© trong chi‰n tranh, n
¢m ngoài d¿ ki‰n cûa cä phía ViŒt lÅn phía Xiêm. TÃt nhiên, 
NguyÍn Ánh và các tÜ§ng cûa ông phäi chÎu trách nhiŒm vŠ bi‰n 
Ç¶ng này, và nhÜ nh»ng phát bi‹u cûa ông v§i các tÜ§ng, ÇiŠu 
này chÌ có tính nhÃt th©i và vÜ®t ra ngoài khä næng ki‹m soát 
cûa phía ViŒt. N‰u quân Xiêm ÇÜ®c ÇÜa sang ñåi ViŒt nh¢m møc
Çích xâm lÜ®c, vua Xiêm Çã không n°i trÆn lôi Çình Çòi mang hai
ngÜ©i cháu ra chém ÇÀu vŠ nh»ng viŒc làm tŒ håi mà binh lính 
cûa h† Çã gây ra".

* Qua viŒc vua Xiêm công bÓ vŠ thÕa thuÆn cûa hai bên "Çã có 
thŠ Ü§c v§i nhau là g¥p hoån nån thì cÙu nhau", có th‰ thÃy r¢ng
vào nh»ng th‰ k› XVIII - XIX, các nÜ§c ñông Nam Á Çã có m¶t 
thÕa thuÆn m¥c nhiên là nÜ§c này g¥p nguy bi‰n có th‹ nh© m¶t 
nÜ§c khác mang quân sang giúp. TÃt nhiên khi Çã nh© nÜ§c khác
sang giúp mình thì không th‹ coi h† là Çåo quân xâm lÜ®c. ñiŠu 
này Çã ÇÜ®c nhiŠu lÀn chÙng minh trong lÎch sº: Næm 1785, 
trong th©i gian nÜÖng nÃu tåi V†ng Các (Bangkok), các tÜ§ng 
ViŒt Çã có dÎp giúp quân Xiêm Çánh tan cu¶c xâm læng cûa quân
Mi‰n ñiŒn (Mi‰n ñiŒn này là Myanma); th‰ k› XIX và các th‰ k›
trÜ§c, m‡i lÀn nÜ§c láng giŠng Chân Låp bÎ lân bang Xiêm La 
xâm lÃn, h† yêu cÀu quân ta kéo sang Nam Vang Ç‹ giúp ÇÄy lui 
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cu¶c ngoåi xâm, không có lÎch sº nÜ§c nào g†i quân ta là quân 
xâm lÜ®c. Ngay gi»a cu¶c n¶i chi‰n gi»a nhà NguyÍn và nhà Tây
SÖn, nhiŠu lÀn nÜ§c Lao tình nguyŒn ÇÜa quân sang tÃn công 
vào m¥t tây-b¡c cûa ñåi ViŒt Ç‹ phân tán l¿c lÜ®ng cûa quân 
Tây SÖn (còn ki‹m soát miŠn Trung và miŠn B¡c ñåi ViŒt), giúp 
NguyÍn Ánh ränh tay giäi quy‰t các chi‰n trÜ©ng phía Nam".

Nhà Tây SÖn có "cõng r¡n" hay không?
"Chúng ta cÙ giä thi‰t nhÜ s¿ hiŒn diŒn cûa hai vån quân Xiêm 
trong Çåo quân cûa nhà NguyÍn næm 1784 là m¶t hình thÙc 
"cõng r¡n" cûa NguyÍn Ánh, vÆy hãy xét xem nhà Tây SÖn có 
"cõng r¡n" theo cách thÙc này không?

"TrÜ§c h‰t, cÀn nh¡c låi m¶t sÓ s¿ kiŒn quan tr†ng trong sº ViŒt 
liên quan Ç‰n mÓi quan hŒ gi»a nhà Tây SÖn và các nhóm quân 
s¿ ngÜ©i Hoa. ChÌ hai næm sau khi n°i dÆy, næm 1773, NguyÍn 
Nhåc t¿ xÜng là Tråi chû, thu nåp quân cûa hai lái buôn ngÜ©i 
Hoa là TÆp ñình và Lš Tài vào quân Ç¶i cûa mình. Quân cûa 
TÆp ñình g†i là Trung Nghïa quân, quân cûa Lš Tài g†i là Hòa 
Nghïa quân. Nh© hai Çåo quân này mà quân Tây SÖn Çánh th¡ng
nhiŠu trÆn l§n, ÇÄy quân nhà NguyÍn vào th‰ chÓng Ç«, cuÓi 
cùng chúa ñÎnh VÜÖng NguyÍn Phúc ThuÀn phäi cùng gia quy‰n
và quÀn thÀn bÕ kinh Çô Phú Xuân (Hu‰) chåy vào Gia ñÎnh.

"Tuy nhiên, Ç‰n næm 1775, mÓi quan hŒ gi»a nhà Tây SÖn và hai
nhân vÆt ngÜ©i Hoa trên b¡t ÇÀu rån nÙt, NguyÍn Nhåc lÆp mÜu 
gi‰t TÆp ñình, ñình bi‰t trÜ§c, bÕ chåy vŠ Quäng ñông, bÎ quân 
nhà Thanh b¡t gi‰t. ´t lâu sau, không chÎu Ç¿ng n°i cách hành xº
kh¡c nghiŒt cûa NguyÍn Nhåc, Lš Tài dÅn Hoa Nghïa quân Ç‰n 
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ÇÀu hàng tÜ§ng T°ng PhÜ§c HiŒp cûa nhà NguyÍn. Næm 1782, 
Hòa Nghïa quân chém ÇÜ®c tÜ§ng Phåm Ngån cûa nhà Tây SÖn 
tåi cÀu Tham LÜÖng, NguyÍn Nhåc giÆn cá chém th§t, b¡t gi‰t 
hàng mÃy ngàn ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh, bÃt k‹ thu¶c thành phÀn 
nào, thây n¢m chÆt  sông, dân chúng không dám æn cá mÃy 
tháng liŠn.

"Trong nh»ng næm gÀn Çây, các hoåt Ç¶ng cûa phong trào Tây 
SÖn ÇÜ®c nhiŠu giáo sÜ, nhà nghiên cÙu phÜÖng Tây khäo rÃt kÏ,
trong sÓ này phäi k‹ Ç‰n bà Dian H. Murray, tác giä quy‹n 
Pirates of the South China Coast, 1790 - 1810 (Häi t¥c ª miŠn 
duyên Häi Nam Trung Hoa, nh»ng næm 1790-1810), xuÃt bän 
næm1987, và giáo sÜ ngÜ©i MÏ George Dutton, tác giä quy‹n 
The Uprising of Tây SÖn (Cu¶c n°i dây cûa nhà Tây SÖn) - 2006.
Hai tác giä trên Çã dành nh»ng chÜÖng quan tr†ng nêu chi ti‰t 
cø th‹ s¿ h®p tác mÆt thi‰t gi»a nhiŠu nhóm häi t¥c ngÜ©i Hoa ª 
bi‹n ñông v§i nhà Tây SÖn; tØ khi Hoàng Ç‰ Quang Trung còn 
n¡m quyŠn cho Ç‰n ngày cuÓi cùng cûa chính th‹ này. B†n cÀm 
ÇÀu các nhóm häi t¥c Trung Hoa ÇÜ®c nhà Tây SÖn giao cho 
nhiŒm vø tuy‹n ngÜ©i b° sung vào l¿c lÜ®ng cûa h†, ÇÜa quân 
làm chÓt ch¥n các ngä ti‰n quân cûa quân nhà NguyÍn và bÜ§c 
ÇÀu Çã Çóng góp nhiŠu công sÙc quan tr†ng trong các chi‰n dÎch
Çánh chi‰m Phú Xuân và Thæng Long næm 1786. M¶t trong 
nh»ng nhân vÆt cÓt lõi thu¶c nhóm häi t¥c Trung Hoa là TrÀn 
ThiŒn Bäo ÇÜ®c nhà Tây SÖn phong  chÙc T°ng Binh, tÜ§c hÀu; 
m¶t ngÜ©i bån cûa y là LÜÖng Khuê HiŒp ÇÜ®c phong tÜ§c HiŒp 
ñÙc hÀu. Trong tác phÄm k‹ trên, giáo sÜ Dutton Çã vi‰t vŠ 
s¿ liên k‰t gi»a häi t¥c Trung Hoa và nhà Tây SÖn nhÜ sau:
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"Nh»ng ngÜ©i tØng là cÜ§p bi‹n ÇÖn thuÀn, không có phÄm cÃp 
hay ÇÎa vÎ, nay ÇÜ®c công nhÆn là tÜ§ng lïnh, quan trÃn thû, hÀu 
tÜ§c, trong lúc có ngÜ©i thÆm chí còn ÇÜ®c phong vÜÖng. M¶t 
tay cÀm ÇÀu häi t¥c tên Mac Quan Phù ÇÜ®c phong tÜ§c ñông 
Häi VÜÖng, trong khi m¶t ngÜ©i khác là Ô Thåch NhÎ ÇÜ®c 
phong Bình Ba VÜÖng næm 1797. Gi»a thÆp niên 1770, các nhà 
lãnh Çåo Tây SÖn Çã tri‹n khai sÙc månh và ÇÎa vÎ tØ nh»ng chÙc
vø và cÜÖng vÎ  chính thÙc do chúa TrÎnh ban cho, thì các häi t¥c
Trung QuÓc cÛng có ÇÜ®c tÀm cª tØ nh»ng chÙc vø mà nhà Tây 
SÖn ban cho chúng. S¿ h®p pháp hóa này quan tr†ng trong mÓi 
quan hŒ gi»a b†n häi t¥c v§i nhau và v§i chính quyŠn Trung 
Hoa, nhÜng nó cÛng có ích cho nh»ng nhà lãnh Çåo Tây SÖn, vì 
nó ÇÜa ra m¶t s¿ giäi thích vŠ cách hành xº trong mÓi quan hŒ 
gi»a h† v§i nh»ng kÈ ngoài vòng pháp luÆt này.

"ñ¶i thûy quân cûa häi t¥c phøc vø trong quân Ç¶i Tây SÖn khá 
quan tr†ng, m¶t m¥t v§i Måc Quan Phù chÌ huy hÖn m¶t ngàn 
ngÜ©i, m¥c khác v§i m¶t ngÜ©i cÀm ÇÀu häi t¥c là TrÎnh ThÃt, 
chÌ huy m¶t l¿c lÜ®ng hÖn 200 tàu thuyŠn. Thûy quân v§i tÀm c« 
Çó rÃt h»u døng cho nhà Tây SÖn, Çäm ÇÜÖng nhiŠu chÙc næng 
cÓt yêu cho triŠu Çåi Quang Trung. TrÜ§c h‰t, häi t¥c giúp ông 
mª r¶ng sÙc månh thûy quân, b° sung khä næng tuÀn tra vùng 
duyên häi tØ biên gi§i v§i Trung QuÓc Ç‰n vùng c¿c nam Qui 
NhÖn..." (sách Çã dÅn, trang 222).

"Sau khi vua Quang Trung qua Ç©i, häi t¥c Trung Hoa ti‰p tøc 
tham gia vào nh»ng chi‰n dÎch quân s¿ quan tr†ng cûa nhà Tây 
SÖn, phøc vø cho chính quyŠn này cho Ç‰n nh»ng ngày cuÓi cùng
(1802).  Xét nhÜ th‰ Ç‹ thÃy r¢ng s¿ hiŒn diŒn cûa nh»ng l¿c 
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lÜ®ng häi t¥c Trung Hoa do nhà Tây SÖn k‰t nåp vào quân Ç¶i 
cûa h†, vŠ bän chÃt không khác gì l¿c lÜ®ng quân Xiêm ÇÜ®c 
tæng cÜ©ng cho quân Ç¶i cûa NguyÍn Ánh. Chúng tôi së có dÎp 
trª låi m¶t cách chi ti‰t hÖn vŠ s¿ "c¶ng sinh" gi»a nhà Tây SÖn 
và các nhóm häi t¥c Trung Hoa trong suÓt mÜ©i mÃy næm liŠn".
"TÃt nhiên, chúng ta không hËp hòi k‰t luÆn r¢ng s¿ hiŒn diŒn 
cûa m¶t l¿c lÜ®ng hùng hÆu häi t¥c Trung Hoa trong quân Ç¶i  
nhà Tây SÖn là m¶t hình thÙc "cõng r¡n" cûa ba anh em Nhåc, 
HuŒ, L». ViŒc làm có š thÙc cûa h† cÛng nhÜ viŒc NguyÍn Ánh 
chÃp nhÆn cho 2 vån quân Xiêm chi‰n ÇÃu chung hàng ngÛ v§i 
quân Ç¶i cûa mình chÌ nh¢m tæng cÜ©ng tiŠm l¿c quân s¿ trong 
cu¶c n¶i chi‰n gi»a hai bên. Vì vÆy, trên tinh thÀn công b¢ng cûa
lÎch sº, nay Çã Ç‰n lúc cÀn xem låi cái luÆn ÇiŒu m¶t chiŠu cÛ 
rích "NguyÍn Ánh cõng ræn c¡n gà nhà" cûa hàng ngàn cái loa 
ra rä tØ nhiŠu næm qua".

[Nhà nghiên cÙu lÎch sº Lê NguyÍn.
Dæng täi dÜ§i s¿ cho phép cûa tác giä (có b° sung hình änh và chú thích 
minh h†a)
ñæng tØ báo Trí ViŒt News (https://www.triviet.news/)]

===============
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H¶i An, nÖi tØng là thÜÖng cäng n°i ti‰ng, Çã bÎ chính quân Tây SÖn phá 
hûy. TÜÖng t¿, Çã xäy ra các cu¶i tàn phá và thäm sát ª vùng cù lao PhÓ, MÏ
Tho, Ch® L§n. Xét ra, thiŒt håi còn l§n hÖn nhiŠu so v§i nh»ng gì quân 
Xiêm gây ra. (Ánh qua vi.wikipedia.org)

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

VIII
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S¿ không có m¥t quân Ç¶i Pháp

                                                 Hoàng CÖ Thøy

"Thi‰t nghï nên nhÃn månh cu¶c chi‰n th¡ng cûa NguyÍn Ánh tåi
miŠn Nam, rÒi Trung và B¡c ViŒt, vŠ hai phÜÖng diŒn là s¿ vô š 
thÙc cûa phe Tây SÖn và s¿ không có m¥t cûa quân Ç¶i Pháp.

1) S¿ vô š thÙc cûa phe Tây SÖn tØ ÇÀu næm 1787
"Chúng tôi chÌ cÀn nh¡c sÖ qua:
- Vø chia ÇÃt vøng vŠ cûa NguyÍn Nhåc hÒi cuÓi næm 1786.
- Vø "nÒi da nÃu thÎt" ÇÀu næm 1787 gi»a HuŒ và Nhåc.
- TÜ chÃt y‰u hèn cûa NguyÍn L», không Çû Çªm lÜ®c Ç‹ gi» 
miŠn Nam chÓng NguyÍn Ánh hÒi cuÓi næm 1787.
- Vø Phåm Væn Tham bÎ bÕ rÖi ª Gia ñÎnh trong suÓt næm 1788.

Xin nh¡c r¢ng quân nhà Thanh chÌ xâm læng B¡c ViŒt hÒi tháng 
12 næm 1788; vÆy HuŒ ª Phú Xuân Çã có hÀu h‰t cä næm 1788 
Ç‹ Çem quân vào Nam cÙu Phåm Væn Tham Çánh NguyÍn Ánh, 
nhÜng ông không thèm làm. Và sau khi phá xong quân Thanh b
¢ng cu¶c hành quân ch§p nhoáng 6 ngày cuÓi tháng 1 næm 
1789, thì tØ tháng 2 næm 1789 Ç‰n ít nhÃt tháng 2 næm 1792, tÙc 
là 3 næm tròn, HuŒ cÛng låi rÃt có th‹ Çem quân vào nam Ç‹ 
Çánh NguyÍn Ánh và tái chi‰m Gia ñÎnh, nhÜng ông vÅn không 
thèm làm. Nói cách khác, cä Nhåc và HuŒ ÇŠu bÕ rÖi vùng ÇÃt 
Gia ñÎnh phì nhiêu cho Ánh...
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2) S¿ không có m¥t cûa quân Ç¶i Pháp trong trÆn chi‰n Gia 
ñÎnh.
"M¶t sÓ sº gia kh£ng ÇÎnh r¢ng NguyÍn Ánh "Çã rÜ§c quân 
Pháp vào cÜ§p nÜ§c ViŒt, nghïa là phän quÓc". RÒi bi‰t bao 
nhiêu th‰ hŒ ViŒt Çã nhË då tin theo và tÜªng lÀm nhÜ vÆy. 
Chúng tôi thÃy cÀn phäi tái lÆp s¿ thÆt lÎch sº b¢ng cách phát sÖ 
qua vài nét chính y‰u:
- NguyÍn Ánh Çã t¿ l¿c tái chi‰m xong Nam ViŒt cûa Tây SÖn 
NguyÍn L» hÒi 1787-1788, nghïa là m¶t næm rÜ«i tr©i trÜ§c khi 
ông giám møc Bá ña L¶c, Hoàng tº Cänh và chÜa Ç‰n 100 
ngÜ©i Pháp cÆp b‰n  Gia ñÎnh hÒi tháng 6 næm  1789 và k‰ ti‰p.

- Nhóm gÀn 100 ngÜ©i Pháp Ãy chÌ là nh»ng sï quan và binh lính
Pháp Çã "Çào ngÛ" ª Ân ñ¶ DÜÖng, nghe theo l©i ÇÜ©ng mÆt dø 
d‡ cûa Bá ña L¶c Ç‹ "tình nguyŒn" Ç‰n Nam ViŒt "phiêu lÜu làm
giàu"; chÙ h† không phäi là m¶t Çåi Ç¶i chính quy cûa viên toàn 
quyŠn Pháp tåi Pondichéry, có nhiŒm vø thi hành Çúng Ç¡n hiŒp 
Ü§c Versailles ngày 28 tháng 11 næm 1787.

3) S¿ giúp Ç« khiêm tÓn cûa các chí nguyŒn quân Pháp hÒi 
1790-1802.
"Nhóm ngÜ©i Pháp nhÕ nhoi Ãy có giúp NguyÍn Ánh khoäng 
1790-1802; nhÜng Çåi Ç‹ chÌ vŠ m¥t kÏ thuÆt và công binh mà 
thôi; còn các chi‰n trÆn ÇŠu vÅn do Ánh và các tÜ§ng ViŒt rÃt 
Çông Çäo t¿ Çäm trách. Vä låi ngay trong th©i gian hÖn mÜ©i 
næm Ãy Çã có nhiŠu ngÜ©i Pháp chán bÕ Çi. ñ‰n hÒi 1820-1824, 
th©i vua Minh Mång, chÌ còn có vài ba ngÜ©i, Ç¥c bi‰t là 



99

Chaigneau và Vannier, bÎ "thÃt sûng", h† cÛng phäi hÒi hÜÖng 
nÓt. ChÌ còn m¶t sÓ giáo sï Âu Châu ª låi.

(ViŒt Sº Khäo LuÆn. CuÓn 2, trang 880; Hoàng CÖ Thøy. Nhà xuÃt bän Nam
Á, Paris 2002).

================
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IX

S¿ giúp Ç« 
cûa nh»ng chí nguyŒn quân Pháp

Các sº gia ViŒt Nam cho r¢ng vì triŠu Çình Pháp không thi hành 
HiŒp ÇÎnh Versailles, nên giám møc Bá ña L¶c phäi bÕ tiŠn riêng
Ç‹ mua tàu, võ khí và tuy‹n m¶ m¶t sÓ ngÜ©i Pháp.

Philippe Héduy, trong Histoire de l'Indochine, tÆp 1, trang 41, ghi
r¢ng nh»ng sï quan và thûy thû Pháp Ãy ÇŠu là ngÜ©i "trÈ tu°i", 
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"có ÇÀu óc phiêu lÜu muÓn làm giàu", "chí nguyŒn" và thÜ©ng bÎ 
coi nhÜ "Çào ngÛ" (portés en général comme déserteurs).Trong sÓ
nh»ng ngÜ©i Çó không có Çåi diŒn cho quân Ç¶i chính quy Pháp 
hay là cho nÜ§c Pháp. ñó là nh»ng ngÜ©i lính Çánh thuê. Vào 
nh»ng næm 1791,1792 m¶t sÓ nh»ng ngÜ©i này t¿ Ç¶ng bÕ Çi nÖi 
khác.

M¶t sÓ chØng 20 ngÜ©i theo giám møc Bá ña L¶c sang giúp ViŒt
Nam, trong Çó có các ông:
* Olivier de Puynamel, sinh næm 1768, dòng quš phái (noblesse
de robe), tòng quân trên chi‰c tàu chi‰n Dryade, hÒi tháng 12 
næm 1787 ª Lorient. Khi chi‰c tàu này chª Çoàn De Kersaint Çi 
Gia ñÎnh thæm dò tình th‰, khi tàu ÇÆu tåi Çäo Côn SÖn, ngày 19 
tháng 9 næm 1788, Olivier bÕ tàu trÓn lên b¶. Giám møc Bá ña 
L¶c Çi tàu Méduse qua Côn SÖn vào tháng 6 næm 1789 gh‰ Çóng 
Olivier ÇÜa vŠ Gia ñÎnh giúp NguyÍn Ánh.

Olivier Çã giúp NguyÍn Ánh:
- HuÃn luyŒn b¶ binh và pháo binh;
- Çúc súng Çåi bác;
- làm chi‰n thuyŠn b†c ÇÒng;
- xây thành ki‹u Vauban (1).

Olivier giúp NguyÍn Ánh xây thành Sài Gòn vào nh»ng næm 
1789-1791; và các thành Vïnh Long, Châu ñÓc, Hà Tiên, Biên 
Hoà, Ba RÎa.

Sau khi NguyÍn Ánh chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân, nh»ng môn ÇŒ ngÜ©i
ViŒt cûa ông Tín (Olivier) xây thành Hu‰, thành Hà N¶i và nhiŠu
thành khác n»a. 
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(Hoàng CÖ Thøy: ViŒt Sº Khäo LuÆn. Trang 897. Nhà xuÃt bän Nam Á, 
Paris 2002).

Olivier Çã tÆn tình giúp NguyÍn Ánh, ÇÜ®c NguyÍn Ánh ban 
quÓc tÎch, Ç°i tên là NguyÍn Væn Tín, thÜ©ng g†i là "ông Tín", 
chÙc VŒ Úy, cÖ ThÀn Sách, tÜ§c Ban Tr¿c Hàu, t¿ hiŒu là 
"Colonel Victor Olivier". Olivier mÃt vì bŒnh lœ trong chuy‰n Çi 
công tác tåi Malacca ngày 23 tháng 3 næm1799, th† ÇÜ®c 31 tu°i.

(1) Vauban là tên cûa B¶ trÜªng Chi‰n tranh th©i vua Louis XIV (1638-
1715), Çã sáng ch‰ ra ki‹u thành trì mang tên ông.
     

Bän ÇÒ thành Sài Gòn ki‹u Vauban (1789-1790)
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A. Cung vua;           B. Cung hoàng hÆu; C. Cung Thái tº Cänh; 
D. Y viŒn;                E. Kho súng;            F. XÜªng và lò rèn; 
G. XÜªng làm xe;    H. Kho thuÓc súng;  I. Kho vÛ khí;
K. Sân huÃn luyŒn;  L. Kho Çåi bác;         M. C¶t c©; 
N. Dinh Bá ña L¶c;O. Lò Çúc tiŠn;           P. Kho lÜÖng th¿c; 
Q. Quán hàng;         R. XÜªng làm tàu;    S. B‹ nÜ§c làm tàu; 
T. Lò gåch;             U. Chùa (Cây Mai);  V. Ch® Táu (Ch® L§n).

Cùng Çi theo giám møc Bá ña L¶c còn có các ông:

* Philippe Vannier, tên ViŒt là NguyÍn Væn ChÃn, phøc vø cho 
Gia Long Ç‰n næm 1824, triŠu Minh Mång; nhÜ vây ông Vannier 
phøc vø cho nhà NguyÍn ÇÜ®c 35 næm. 

* Jean Marie Dayot, tên ViŒt là NguyÍn Væn Trí; tØ chÙc næm 
1795.

* Laurent Barisy, tên ViŒt là NguyÍn Væn MÅn.

* Guillaume Guilloux, ª Gia ñÎnh không lâu.

Nh»ng ngÜ©i Ç‰n sau:

* Théodore Lebrun, Ç‰n 1790, tØ chÙc 1791;

* Julien Girard de L'Isle-Sallé;

* Jean Baptiste Chaigneau, tên ViŒt NguyÍn Væn Th¡ng, Ç‰n tØ
1795 t§i 1824, có v® là ngÜ©i Nam ViŒt, có con lai là Michel ñÙc
Chaigneau, tác giä cuÓn Souvenies de Hu‰ xuÃt bän næm 1867;

* De Forçans, tên ViŒt là Lê Væn Læng;
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* Desperles, bác sï giäi phÅu.

* Despiau, y sï.

Dayot, Thûy SÜ ñô ÇÓc ñoàn Häi quân Âu Châu, chÌ huy tàu 
ñÒng Nai. Ông Çã vë nh»ng bän ÇÒ häi phÆn ÇÀu tiên cho ViŒt 
Nam.

Barisy, ñåi tá trong quân Ç¶i Pháp, lo viŒc huÃn luyŒn binh sï.

Desperles và Despiau lo sÙc khÕe cho binh linh.

Sau khi NguyÍn Ánh Çóng ÇÜ®c 4 chi‰c tàu chi‰n, theo ki‹u Tây 
PhÜÖng thì:

Chaigneau chÌ huy tàu Long (Le Dragon).

Vannier chÌ huy tàu Bòng ThÜ§c (Le Phénix), rÒi tàu ñÒng Nai 
sau khi Dayot tØ chÙc.

De Forçans chÌ huy tàu Phøng (L'Aigle).

De L'Isle-Sallé chÌ huy tàu "Le Prince de la Cochinchine".

Nh»ng ngÜ©i chí nguyŒn quân Pháp chÌ giúp NguyÍn Ánh vŠ 
công binh và huÃn luyŒn binh sï, không ÇÜ®c tr¿c ti‰p luÆn bàn 
vŠ chi‰n lÜ®c hay chÌ huy các cu¶c hành quân. M‡i khi NguyÍn 
Ánh thân chinh, các chí nguyŒn quân Pháp chÌ chÌ huy tàu chi‰n 
cÆn vŒ Çi theo.

ñÓi v§i NguyÍn Ánh thì giám møc Bá ña L¶c là ngÜ©i có công 
nhÃt. Ngoài viŒc trông nom giáo xÙ, ông còn dåy Hoàng tº Cänh 
(lên 10 tu°i næm 1789), và dÎch ra ch» Hán cho NguyÍn Ánh Ç†c 
nh»ng sách vŠ chi‰n lÜ®c, chi‰n thuÆt Tây PhÜÖng. 
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Tháng 4 næm 1793, Hoàng tº Cänh ÇÜ®c 13 tu°i ÇÜ®c phong làm 
ñông Cung thái tº. Qua tháng Chåp, NguyÍn Ánh sai Cänh ra 
trÃn gi» thành Diên Khánh, Giám møc Bá ña L¶c cÛng ÇÜ®c phái
Çi theo.

Gi»a trÆn Çánh ª cºa ThÎ Nåi, ngày 9 tháng 10 næm 1799, Bá ña 
L¶c bÎ bŒnh ki‰t lœ ch‰t ngay tåi trÆn, hÜªng th† ÇÜ®c 58 tu°i, thi 
th‹ ÇÜ®c chôn cÃt tåi Gò VÃp, Gia ñÎnh. Læng cûa Bá ña L¶c 
ÇÜ®c g†i là Læng Cha Cä.
(ViŒt Sº Khäo LuÆn. Trang 903. Hoàng CÖ Thøy. Nhà xuÃt bän Nam Á, 
Paris 2002)

===== o O o =====

Tranh vë tÜ dinh ông Jean Baptiste Chaigneau tåi Hu‰ 
(1802-1824) 
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Tranh vë Læng Cha Cä ª Gò VÆp, tÌnh Gia ñÎnh, Nam ViŒt
(Næm 1865)

Ánh chøp Læng Cha Cä ª Gò VÃp
(Ánh thi‰p gªi qua bÜu diŒn tåi Sài Gòn næm 1909)
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Bän ÇÒ thành phÓ Hu‰ xây theo ki‹u Vauban 
v§i nh»ng læng vua nhà NguyÍn
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X

S¿ giúp Ç« và che chª cûa 
nhân dân miŠn Nam

TrÀn cao sÖn
"... Trong con m¡t cûa các th‰ l¿c Çåi ÇÎa chû, thÜÖng nhân Sài 
Gòn - Gia ñÎnh ÇÜÖng th©i thì NguyÍn Ánh và chúa NguyÍn m§i 
th¿c s¿ là ngÜ©i Çåi diŒn. H† Çã ra sÙc che chª bäo vŒ.

"NguyÍn Ánh là chúa NguyÍn, là tr¿c hŒ cûa NguyÍn Kim, 
NguyÍn Hoàng; h† là hÆu duŒ chính Çáng cûa nh»ng th‰ l¿c 
ÇÜ®c sinh thành và phát tri‹n qua nh»ng thách thÙc tØ Vua Lê - 
Chúa TrÎnh trên kinh Çô Thæng Long. H† Çã Çû tÀm sánh ngang 
v§i Chúa TrÎnh, Ç‹ quy‰t ÇÎnh vÆn mŒnh ÇÃt nÜ§c. TØ khi NguyÍn
Hoàng cai trÎ phÜÖng Nam, rÒi ti‰p Ç‰n là NguyÍn Phúc Nguyên,
NguyÍn Phúc Lan, NguyÍn Phúc TÃn, NguyÍn Phúc Thái, 
NguyÍn Phúc Chu, NguyÍn Phúc Thø, NguyÍn Phúc Khoát; nhìn 
chung ÇŠu là nh»ng minh vÜÖng. Duy có NguyÍn Phúc ThuÀn 
còn quá bé (12 tu°i), bÎ rÖi vào vòng kiŠm toä cûa TrÜÖng Phúc 
Loan. Trong con m¡t ngÜ©i dân các tÌnh phía nam lúc Çó, mà 
tiêu bi‹n là gi§i quš t¶c Gia ñÎnh thì NguyÍn Ánh là ngÜ©i Çåi 
diŒn chân chính.
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"V§i hÖn 200 næm tÒn tåi k‹ tØ khi NguyÍn Hoàng gây d¿ng cÖ 
nghiŒp, các th‰ l¿c phong ki‰n cát cÙ và bän ÇÎa nhÜ VÜÖng 
QuÓc Phù Nam, VÜÖng QuÓc Chæmpa ÇŠu Çã bÎ quy vŠ m¶t mÓi, 
s¿ tÒn tåi chÌ mang tính hình thÙc. Chúa NguyÍn Çã tåo ÇiŠu kiŒn
cho s¿ phát tri‹n nŠn kinh t‰, væn hóa các vùng phía nam, mà 
các th‰ hŒ trÜ§c Çó vÅn n¢m trong tình trång låc hÆu ho¥c luôn 
bÎ s¿ khÓng ch‰ cûa ngoåi bang, Çi‹n hình là Chân Låi và Xiêm 
La. S¿ l§n månh vŠ chính trÎ, quân s¿, kinh t‰ cûa Nam B¶ g¡n 
v§i lÎch sº tÒn tåi cûa chính quyŠn trung ÜÖng tÆp quyŠn lúc Çó: 
tÆp Çoàn chúa NguyÍn.

"Sau khi š ÇÒ Çánh Ç° chúa NguyÍn cûa anh em Tây SÖn Çã l¶ 
rõ, c¶ng v§i s¿ bÃt hòa quyŠn bính trong n¶i b¶ phong trào, thì 
lÆp tÙc các th‰ l¿c thân tín Çã quay låi bäo vŒ NguyÍn Ánh và 
chÓng Tây SÖn, m¶t s¿ chÓng c¿ quy‰t liŒt".

(M¶t Än sÓ cûa lÎch sº Gia Long và TriŠu NguyÍn. TrÀn Cao SÖn. Tåp chí 
sông HÜÖng - sÓ 175, tháng 9 næm 2009) 

Bà ThÎ UyÍn
Tháng 7 næm quš Mão (1783), tÜ§ng Tây SÖn là TrÜÖng Væn ña 
kéo quân vây Çäo Côn Lôn. BÃt ng©, bão bi‹n, nhiŠu thuyŠn Tây 
SÖn bÎ Çánh Çám. NguyÍn Ánh thØa cÖ lên thuyŠn chay vŠ C° 
CÓt, rÒi trª vŠ Phú QuÓc. Quân NguyÍn Ánh không còn Çû lÜÖng
th¿c mà æn. Ÿ Hà Tiên, bà ThÎ UyÍn chª m¶t thuyŠn gåo Ç‰n 
dâng.

Hà HÌ Væn
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Tháng 9 næm ñinh Mùi (1787), NguyÍn Ánh trª vŠ nÜ§c, Çóng 
quân ª Long XuyŠn, có ngÜ©i nhá Thanh tên Hà HÌ Væn xin theo 
giúp.

TÒn A La    
TÒn A La là ngÜ©i Khmer theo giúp NguyÍn Ánh. nên NguyÍn 
Ánh cho tên là NguyÍn Væn TÒn. NguyÍn Væn TÒn tuy là ngÜ©i 
Khmer, nhÜng h‰t sÙc làm tôi, m¶t lòng trung nghïa. Trong trÆn 
Çánh ª tÌnh Bình ñÎnh bÎ Tây SÖn bao vây, th‰ mà ông ta cÓ g¡ng
phá vòng vây, thiŒt là tài giÕi và khôn ngoan.

Lê Væn Câu
NguyÍn Ánh sang Xiêm tÎ nån lÀn thÙ hai, Lê Væn Câu Çem 600 
ngÜ©i sang giúp. NguyÍn vÜÖng phân chia công viŒc cho m†i 
ngÜ©i

Võ Tánh
Tháng 4 næm MÆu Thân (1788), Võ Tánh Çem 1 vån quân và các 
ông Võ Væn LÜ®ng, NguyÍn Væn Hi‰u, Måc Væn Tô, TrÀn Væn 
Tín bái ki‰n NguyÍn vÜÖng. NguyÍn vÜÖng phong cho Võ Tánh 
làm TiŠn Phong ñinh ChÜªng CÖ và gä em gái là công chúa 
Ng†c Du cho Võ Tánh. 

Lê Phúc Diên
Tháng 6 næm Quš Mão (1783), NguyÍn Ánh Çóng quân tåi Çäo 
ñiŒp Thåch thu¶c Phú QuÓc; tÜ§ng Tây SÖn Çánh úp; vì tình th‰ 
cÃp bách, tÜ§ng Lê Phúc Diên phäi dùng k‰ hy sinh, m¥c áo 
ng¿ Çóng vai NguyÍn Ánh khi‰n quân Tây SÖn b¡t nhÀm. 
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NguyÍn Ánh dùng thuyŠn thoát chåy ra Çäo Côn Lôn. Các tÜ§ng 
tá cûa NguyÍn Ánh ÇŠu bÎ quân Tây SÖn gi‰t såch.  

TrÜÖng Tân KhÜÖng, TrÀn Væn Håc  
NguyÍn Ánh chåy nån theo ÇÜ©ng bi‹n ngã Ba Tri vào Hàm 
Long. NguyÍn Ánh ÇÜ®c m¶t cø già tên là TrÜÖng TÃn KhÜÖng 
giúp Ç« ÇÜa ngài ra Cù Lao ñÃt Ç‰n nÖi an toàn. NguyÍn Ánh Än 
trú trong nhà ông TrÀn Væn Håc, chÙc Cai nên g†i là Cai Håc, 
nhà nghèo. ñêm hôm Çó, ông Håc dâng lên NguyÍn Ánh m¶t nÒi
cÖn ngu¶i, æn v§i m¡m sÓng cá chót; æn kèm thêm m¶t tráí bÀn. 

==== o O o ====

Phø bän 1

ThÜ NguyÍn Ánh 
gªi vua Louis XVI

Ngày 21-1-1790, NguyÍn Ánh gªi thÜ cho vua Louis XVI. BÙc 
thÜ này vi‰t b¢ng ch» Hán ÇÜ®c dÎch ra ch» Pháp, nay Hoàng CÖ 
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Thøy låi dÎch tØ ch» Pháp sang ch» QuÓc ngÜ. (Louis XVI không
ÇÜ®c Ç†c bÙc thÜ này, vì ông ta Çã bÎ dân chúng Paris b¡t tØ ngày
5-10-1789)

"TrÅm là NguyÍn Ánh, vua nÜ§c ñàng Trong, hân hånh ÇŒ trình 
v§i vÎ anh quân tÓi cao, tÓi hùng, vua nÜ§c Pháp Lang Xa, r¢ng:
"... VÆn may khi‰n cho TrÅm Çã g¥p m¶t ngÜ©i mà TrÅm có th‹ 
hoàn toàn tín nhiŒm... có tài ÇÙc l§n lao... VÎ Ãy là Giám møc 
D'Adran, thÀn dân cûa bŒ hå.

"Næm 1785, m¶t cu¶c cách mång xäy ra ª tŒ quÓc Çã bu¶c
TrÅm phäi r©i bÕ hÀu h‰t ÇÃt nÜ§c. TrÅm bèn nhÃt ÇÎnh cº ông
giám møc làm sÙ thÀn toàn quyŠn, Çem tŒ nhi cùng quÓc Ãn Çi
thÜÖng thuyŒt v§i BŒ hå vŠ công truyŒn cûa TrÅm, nhÜng không
nhÆn ÇÜ®c chút cÙu viŒn nào nÖi nh»ng viên chÙc trÃn thû Ãy
nhân danh BŒ hå, nên ông phäi ti‰p tøc cu¶c hành trình.

"TrÅm Ç®i hai næm không nhÆn ÇÜ®c tin gì, rÒi cuÓi næm 1788 
m§i có chi‰c chi‰n thuyŠn Dryade Çem tin cho hay r¢ng BŒ hå Çã
vui lòng ti‰p dãi tŒ nhi rÃt nhân hÆu, låi Çã ban cho quä nhân tÃt
cä nh»ng cÙu viŒn nhÜ š thÌnh cÀu. Tin Ãy làm cho TrÅm v»ng 
thêm lòng hy v†ng, và TrÅm h‰t sÙc mong Ç®i nh»ng món viŒn 
tr®.

"Næm sau (1789), TrÅm rÃt vui mùng thÃy giam møc D'Adran và 
tŒ nhi trª vŠ dây và, qua nh»ng chi ti‰t h† k‹ låi, TrÅm hi‹u r¢ng 
BŒ hå Çã thÆt tình muÓn cÙu giúp quä nhân, song thÃt cä Çã 
không thành chÌ vì s¿ do d¿ cûa viên t°ng trÃn cûa BŒ hå tåi ƒn 
ñ¶. Viên tÜ§ng này, không bi‰t ti‰n mà cÛng ch£ng bi‰t lùi Çã 
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khi‰n cho TrÅm phäi mong ch© quá lâu trên b© b‹ và, sau khi bÎ 
Çau kh° quá nhiŠu, TrÅm Çã rÓt cu¶c mÃt h‰t hy v†ng.

"May cho TrÅm là, cÛng trong th©i gian Ãy, TrÅm Çã có dÎp tái 
chi‰m ÇÜ®c phÀn ÇÃt rÃt l§n cûa tŒ quÓc. Trong tình hình hiŒn 
th©i, tuy chÜa h£n là thái bình, song TrÅm thÃy vÆn sÓ mình Çã 
bäo Çäm, và tÃt cä công viŒc phäi lo chÌ là huÃn luyŒn các sï 
quan và binh lính cûa TrÅm Ç‹ Çánh trÆn dÙt khoát sau cùng.

"Còn vŠ nh»ng viŒn tr® thÌnh cÀu nÖi BŒ hå, m¥c dÀu TrÅm 
không hŠ ÇÜ®c ti‰p nhÆn, song TrÅm cÛng thÃy an ûi r¢ng BŒ hå 
không hŠ d¿ phÀn nào vào s¿ bÃt thành Ãy, mà là do l‡i viên 
T°ng trÃn cûa BŒ hå tåi ƒn ñ¶. TrÅm không bao gi© h‰t l©i 
thành nhiŒt cám Ön BŒ hå Çã có lòng nhân ái cho tŒ nhi vŠ nÜ§c, 
Ç‹ cho con g¥p låi cha nhÜ cá g¥p nÜ§c.

"...  TrÅm không còn dám tò mò cÀu viŒn quân lính cûa BŒ hå 
n»a. ChÌ thi‰t tha thÌnh cÀu BŒ hå tin ch¡c ª tÃm lòng bi‰t Ön 
cûa TrÅm, cÛng thành thÆt và bao la nhÜ trong trÜ©ng h®p quân 
lính Ãy có Ç‰n v§i TrÅm".

"Ngày 17 tháng 12 niên hiŒu Cänh HÜng thÙ 50" (21/1/1790).

Lá thÜ ngày 21-1-1790 này t§i Paris Ç¶ 7, 8 tháng sau, chÜa ch¡c 
ông "vua công dân" Louis XVI Çã ÇÜ®c Ç†c.
(ViŒt Sº Khäo LuÆn. CuÓn 2, trang 904; Hoàng CÖ Thøy. Nhà xuÃt bän Nam
Á, Paris 2002).

===========
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Phø bän 2

ñÃt Gia ñÎnh

                                    Tå Chí ñåi TrÜ©ng

"ñÃt Gia ñÎnh mà chú cháu NguyÍn Phúc Ánh d¡t dìu nhau vào 
hÒi tháng 2 næm ƒt Mùi (1775) là nÖi lÆp thành do công khai 
thác cûa hai nhóm ngÜ©i: Çám Minh thÀn lÜu vong nºa cÜ§p, 
nºa quan và Çám nông dân ViŒt nghèo kh°.

"Ÿ miŠn ñông, DÜÖng Ngån ñÎch, TrÀn ThÜ®ng Xuyên khai phá 
ÇÃt Çai và Çáng chú š hÖn, h† mª mang thÜÖng cøc, làm giáu b
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¢ng cách mua bán v§i Çû các hång ngÜ©i: Trung Hoa, Tây 
PhÜÖng, NhÆt Bän, Chà                                                                  
Và. VŠ phía c¿c Tây, Cänh KhÄu, Hà Tiên cûa Måc Cºu cÛng 
thÎnh vÜ®ng b¢ng nh»ng sòng båc rút tiŠn cûa Çám thÜÖng nhân 
và b†n lÜu dân Phú QuÓc, CÀn Gi†t (Kampot), Råch Giá, VÛng 
ThÖm (Komponh Com), TrÛng Kè, Cà Mâu. ñám dân ViŒt thì 
phá rØng, v« ÇÃt, giành gi¿t ÇÃt ru¶ng cûa ngÜ©i Miên bän xÙ.

"TÃt nhiên v§i s¿ khai thác v¶i vã nhÜ vÆy, bän ÇÒ xÙ Gia ñÎnh 
vào hÆu bán th‰ k› 18 có nh»ng nét riêng biŒt.

"ViŒc NguyÍn Ánh t° chÙc hành chánh ba næm sau (1778) cho ta
thÃy m¶t vài Ç¥c Çi‹m Çó. Ông hoåch ÇÎnh bän ÇÒ và chia ranh 
gi§i; cho các dinh TrÃn Biên, dinh Phiên TrÃn, dinh Long HÒ 
liên låc v§i nhau.
 
"Dinh TrÃn Biên lãnh m¶t huyŒn (PhÜ§c Long) và 4 t°ng (Tân 
Chánh, Bình An, Long Thành và PhÜ§c An). Dinh Phiên TrÃn 
lãnh m¶t huyŒn (Tân Bình) và 4 t°ng (Bình DÜÖng, Tân Long, 
PhÜ§c L¶c, và Bình ThuÆn). Dinh Long HÒ  cäi làm dinh Ho¢ng 
TrÃn lãnh m¶t châu (ñÎnh ViÍn) và 3 t°ng (Bình An, Bình 
DÜÖng, Tân An).

"ñåo TrÜ©ng ñÒn (ñÎnh TÜ©ng) lãnh m¶t huyŒn (Kiên An) và 3 
t°ng (Kiên ñæng, Kiên HÜng, Kiên Hòa).

"Rõ ràng là dân chúng (ViŒt) Çã tÆp trung ª các thÎ trÃn l§n, và 
còn räi rác ª các nÖi xa. Vùng Hà Tiên vì chi‰n tranh v§i Xiêm 
Çã bÎ tàn phá, dân cÜ thÃt tán, mãi Ç‰n th©i trung hÜng cûa 
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NguyÍn Ánh (1788) cÛng chÜa gÜ®ng dÆy ÇÜ®c và còn chÎu änh 
hÜªng binh l¿c cûa ngÜ©i Xiêm.

"Các thÎ trÃn ViŒt giæng hàng tØ cù lao ñåi PhÓ (Biên Hòa), Gia
ñÎnh, MÏ Tho, Long HÒ, CÀn ThÖ c¡t ÇÙt h£n m¶t khÓi Çông Çúc
dân Miên ª khu v¿c Basak, Trà Vinh Çoån tuyŒt v§i chính quÓc 
cûa h†. KhÓi dân này ÇÜ®c hÜªng s¿ thÎnh vÜÖng thÜÖng mãi do 
các cºa C° Chiên, Basak, MÏ Thanh vÅn là m¶t ° rÓi loån, mŒt 
cho nh»ng ai n¡m quyŠn xÙ Gia ñinh. Chính uy quyŠn cûa h† 
NguyÍn làm cho phÀn ÇÃt phÙc tåp này trª thành ñåi ViŒt tách 
ra khÕi con m¡t dòm ngó, không phäi cûa Çám vua quan Chân 
Låp suy y‰u mà là cûa quÓc gia Xiêm Çang l§n månh.

"ñi vào Gia ñÎnh, chúa ñÎnh NguyÍn Phúc ThuÀn (DuŒ Tông) 
không nh»ng tránh thoát ÇÜ®c g†ng kŠm TrÎnh - Tây SÖn, bÕ rÖi 
ÇÜ®c bàn tay ÇÎch, m¶t kÈ tranh quyŠn v§i mình, mà còn kÿ v†ng 
nÖi Çåo quân TÓng Phúc H®p Ç‹ mÜu ÇÒ khôi phøc. Kÿ v†ng Çó 
không phäi là vô cæn cÙ, vì ÇÃt ñÒng Nai "v¿a lúa cûa quÓc 
gia", còn là nÖi cûa Çám dân tÙ chi‰ng, cÜÖng cÜ©ng, v§i Çám 
hào phú Minh HÜÖng sÓng trong "lÀu son gác tía, ngói l®p tÜ©ng
xây", Çû tiŠm l¿c nuôi dÜ«ng chi‰n tranh.

"Viên lão thÀn Måc Thiên TÙ, tuy không còn thành trì Ç‹ cai trÎ 
n»a, nhÜng vÅn là cánh tay Ç¡c l¿c cûa DuŒ Tông. Là ngÜ©i 
Minh HÜÖng, làm quan triŠu, ông có Çû uy tín cÛng nhÜ liên låc 
hÜÖng Ãp v§i Çám hào phú ñÒng Nai Ç‹ kêu g†i h† giúp NguyÍn.
Là tÜ§ng tØng có tham v†ng l§n lao, ông Çû quäng giao và bi‰t 
rõ khä næng kÈ ông có th‹ l®i døng ÇÜ®c. Ông vi‰t thÜ cho Bá ña
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L¶c kêu ông này tØ Nam Vang xuÓng vào khoäng gi»a 1775 Ç‹ 
bàn båc chính sách cÀu viŒn.

"Nh»ng ÇiŠu thuÆn l®i Çó, chú cháu NguyÍn Phúc Ánh Çã không 
dùng ÇÜ®c trong nh»ng næm ÇÀu vào Gia ñÎnh, vì m¶t m¥t, DuŒ 
Tông chÜa giäi quy‰t ÇÜ®c nh»ng tranh chÃp n¶i b¶; m¥t khác, 
kÈ thù cûa h†, anh em Tây SÖn nhân dÎp ränh tay phía b¡c, Çã 
theo Çu°i h† Ç‰n tÆn cùng".
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 84-86. Tå Chí ñåi TrÜ©ng. Nxb An 
Tiêm 1991)  
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