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L©i nói ÇÀu

M¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng cu¶c n°i dÆy cûa Nhà Tây
SÖn là  m¶t  cu¶c  "Cách  Mång Nông  Dân".  Cu¶c  cách
mång này  Ç¥t nŠn täng cho s¿ khôi phøc låi nŠn thÓng
nhÃt ÇÃt  nÜ§c.  NguyÍn Nhåc,  NguyÍn HuŒ, NguyÍn L»
ÇÜ®c xem nhÜ là nh»ng ngÜ©i tiên phong trong cu¶c cách
mång thay Ç°i toàn b¶ xã h¶i ViŒt Nam.

Tuy nhiên, có nhiŠu vÃn ÇŠ quan tr†ng mà các nhà
nghiên cÙu lÎch sº vÅn còn tranh luÆn. NhiŠu câu hÕi ÇÜ®c
Ç¥t ra: 

- Cu¶c n°i dÆy cûa Nhà Tây SÖn có phäi là m¶t cu¶c
"Cách Mång Nông Dân" không ? 

- Nhà Tây SÖn là chính thÓng hay ngøy triŠu ?
- Ai là ngÜ©i thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c ?
- Nguyên nhân nào khi‰n Nhà Tây SÖn thÃt båi ?
- Tåi sao vua Gia Long ÇÓi xº tàn nhÅn v§i nhà Tây

SÖn ?  v.v.....

*

Ÿ Pháp hiŒn nay, có nhiŠu tài liŒu vŠ Nhà Tây SÖn.
NhiŠu nhÃt là các thÜ tØ trao Ç°i gi»a các nhà truyŠn giáo.



Trong các bÙc thÜ này có nhiŠu nhÆn xét và nhiŠu tin tÙc
vŠ tình trång xã h¶i ViŒt Nam lúc bÃy gi©.

 HÀu h‰t các sº gia trong nÜ§c ta ÇŠu cæn cÙ vào 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 và cuÓn ViŒt Nam Sº LÜ®c cûa
TrÀn Tr†ng Kim. 

 

Chúng tôi  cÓ g¡ng sÜu tÀm nhiŠu tài  liŒu v§i  Ü§c
mong các tài liŒu này giúp quš vÎ Ç¶c giä nhÆn ÇÎnh và
Çánh giá Çúng mÙc nh»ng bi‰n cÓ và nh»ng nhân vÆt lÎch
sº th©i Tây SÖn.    

============
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I  

Nhà Tây SÖn

TØ Ãp Tây SÖn,  huyŒn An Khê, tÌnh Bình ñÎnh, ba
anh em NguyÍn Nhåc (anh Hai TrÀu), NguyÍn HuŒ (chú
Ba ThÖm), NguyÍn L» (thÀy TÜ L») khªi binh chÓng låi
chúa NguyÍn, nên ÇÜ®c g†i là Nhà Tây SÖn, hay còn g†i
là Nhà NguyÍn Tây SÖn. Cách g†i Nhà NguyÍn Tây SÖn
là không Çúng, vì t° tiên cûa anh em Nhà Tây SÖn là h†
HÒ. 

T° tiên Nhà Tây SÖn cùng m¶t t° v§i HÒ Quš Ly,
ngày trÜ§c, ª làng HÜÖng Cái, huyŒn HÜng Nguyên, tÌnh
NghŒ An theo chân quân chúa NguyÍn (hay bÎ quân chúa
NguyÍn  b¡t?)  vào  Nam  nhân  lúc  NguyÍn  H»u  Ti‰n,
NguyÍn H»u DÆt Çem quân ra lÃy 7 huyŒn phía nam sông
Cä thu¶c ñàng Ngoài.

Ông cÓ cûa Nhà Tây SÖn tên là HÒ Phi Long vào
giúp viŒc cho nhà h† ñinh ª thôn B¢ng Chân, huyŒn Tuy
ViÍn (tÙc An NhÖn), cÜ§i v® h† ñinh, sinh ÇÜ®c m¶t trai



tên là HÒ Phi TiÍn. HÒ Phi TiÍn làm nghŠ buôn trÀu ª Ãp
Tây SÖn, cÜ§i v® là NguyÍn ThÎ ñÒng, rÒi ÇÎnh cÜ tåi Çó.
Bà NguyÍn ThÎ ñÒng là con gái duy nhÃt cûa m¶t thÜÖng
gia giàu có ª ÇÃt Phú Låc. Có lë vì lš Çó mà con cûa v®
chÒng HÒ Phi TiÍn - NguyÍn ThÎ ñÒng Ç°i h†, tØ h† HÒ
sang h† NguyÍn; h† NguyÍn là h† cûa mË. Con cûa h† là
NguyÍn Phi Phúc cÜ§i v® (không bi‰t h†, tên) sinh ÇÜ®c 8
ngÜ©i  con:  3  trai,  5  gái.  Ba  trai  tên  là  NguyÍn  Nhåc,
NguyÍn HuŒ, NguyÍn L». Không bi‰t tên 5 ngÜ©i con gái!

Ba anh em Nhåc, HuŒ, L» ÇŠu thø giáo cä væn lÅn võ
v§i thÀy TrÜÖng Væn Hi‰n. Ông TrÜÖng Væn Hi‰n có tài
næng khác thÜ©ng, nên ÇÜ®c TrÜÖng Væn Hånh chæm nuôi
trong nhà. TrÜÖng Væn Hånh là thÀy dåy NguyÍn Phúc
Luân.  NgÜ©i  con  thÙ  hai  cûa  NguyÍn  Phúc  Luân  là
NguyÍn  Phúc  Ánh  (vŠ  sau  là  vua  Gia  Long).  Sau  khi
TrÜÖng Væn Hånh bÎ TrÜÖng Phúc Loan hãm håi, TrÜÖng
Væn Hi‰n trÓn vào Bình ñÎnh.    

NguyÍn Nhåc trÜ§c kia buôn trÀu, nên ÇÜ®c g†i là
Hai TrÀu, vŠ sau gi» chÙc BiŒn Låi ª tuÀn Vân ñÒn, phø
trách viŒc thu thu‰ trong vùng; nhÜng NguyÍn Nhåc có
tánh ham mê c© båc, mang tiŠn thu‰ thâu ÇÜ®c Çánh båc
thua h‰t, bÎ ñÓcTrÜng ñ¢ng Çòi hÕi g¡t gao, s® phäi t¶i
nên bÕ trÓn vào rØng làm gi¥c. ñ‰n næm Tân Mão (1771)
m§i khªi binh tåi Ãp Tây SÖn. 

Lúc ÇÀu NguyÍn Nhåc chiêu m¶ dân t¶c thi‹u sÓ; vŠ
sau k‰t h®p v§i b†n cÜ§p nhÜ Nhung Huy, TØ Linh ª vùng
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An TÜ®ng và h®p tác v§i ngÜ©i Hoa nhÜ TÆp ñình, Lš
Tài. Nh»ng ngÜ©i c¶ng tác ÇÀu tiên v§i Nhà Tây SÖn là
Bùi ThÎ Xuân, NguyÍn Thung, TrÀn Quang DiŒu, TrÜÖng
MÏ Ng†c, Võ ñình Tú, Võ Væn DÛng, Võ Xuân Hoài.

Nh© h®p tác v§i các nhóm chÓng låi chúa NguyÍn,
l¿c  lÜ®ng  quân  s¿  cûa  NguyÍn  Nhåc  càng  ngày  càng
månh; vŠ sau,  anh em NguyÍn Nhåc, NguyÍn HuŒ và con
cûa NguyÍn HuŒ là NguyÍn Quang Toän trª thành Hoàng
Ç‰.

Hoàng Ç‰ NguyÍn Nhåc, tØ næm 1778 Ç‰n næm 1788.
Hoàng Ç‰ NguyÍn HuŒ, tØ næm 1788 Ç‰n næm 1792.
Hoàng  Ç‰  NguyÍn Quang  Toän,  tØ  næm 1792 Ç‰n

næm 1802. 

Nhà Tây SÖn tÒn tåi ÇÜ®c 24 næm, tØ næm 1778 Ç‰n
næm 1802. Trong vòng 24 næm nhà Tây SÖn Çã làm nhiŠu
viŒc l§n lao quÃy Ç¶ng toàn cÕi ÇÃt nÜ§c ñåi ViŒt, danh ti
‰ng lÅy lØng. Nhà Tây SÖn Çánh tan quân chúa NguyÍn,
diŒt  chúa TrÎnh,  xóa bÕ triŠu Çåi  Nhà Lê,  Çåi  phá gi¥c
Xiêm ª Nam B¶ và gi¥c Thanh ª B¡c B¶. 

A/ ñánh tan quân chúa NguyÍn
NguyÍn Kim (1468-1545) là ngÜ©i lãnh Çåo quân Ç¶i

Nhà Lê trung hÜng chÓng låi nhà Måc khi Nhà TiŠn Lê
søp Ç°. 



NguyÍn Kim có hai con trai tên là NguyÍn Uông và
NguyÍn Hoàng. Ông nhÆn thÃy Trinh Ki‹m là ngÜ©i có tài
nên gä con gái tên là NguyÍn ThÎ Ng†c Bäo cho TrÎnh
Ki‹m.  Ng†c  Bäo  là  chÎ  cûa  NguyÍn  Uông  và  NguyÍn
Hoàng.

Vua Lê Trang Tông phong cho NguyÍn Kim chÙc
ThÜ®ng phø Thái sÜ HÜng QuÓc công, TrÎnh Ki‹m là D¿c
QuÆn công; NguyÍn Uông là Lang quÆn công và NguyÍn
Hoàng là Thái úy ñoan QuÆn công. 

Sau  khi  NguyÍn  Kim  bÎ  hàng  tÜ§ng  nhà  Måc  là
DÜÖng ChÃp NhÃt ÇÀu Ç¶c ch‰t, binh quyŠn vào tay TrÎnh
Ki‹m . MuÓn n¡m gi» Ç¶c quyŠn, TrÎnh Ki‹m gi‰t em v®
là NguyÍn Uông. NguyÍn Hoàng lo s® nh© chÎ Ng†c Bäo
xin TrÎnh Ki‹m cho vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa. ThuÆn Hóa,
lúc bÃy gi©, gÒm Quäng Bình, Quäng TrÎ và ThØa Thiên;
dân cÜ thÜa th§t; quân h† Måc vÅn còn hoåt Ç¶ng månh. 

Næm  1558  (MÆu  Ng†)  Ç©i  vua  Anh  Tông,  TrÎnh
Ki‹m tâu vua xin cho NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn
Hóa.  Lúc bÃy gi© nh»ng ngÜ©i  h† hàng ª huyŒn TÓng
SÖn, và lính ª hai tÌnh Thanh Hóa và NghŒ An ÇÜa cä gia
Çình v® con theo NguyÍn Hoàng. Lúc ÇÀu NguyÍn Hoàng
Çóng quân ª xã Ái Tº, tÌnh QuängTrÎ.

Khi  vào ÇÜ®c ÇÃt  ThuÆn Hóa,  NguyÍn Hoàng liŠn
cûng cÓ quân l¿c, tiêu diŒt tàng quân nhà Måc, khai khÄn
ÇÃt hoang, di dân, lÆp Ãp, mª mang b© cÕi, thu døng hào
kiŒt, an ûi nhân dân.
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Næm 1570, TrÎnh Ki‹m g†i NguyÍn Bá Quÿnh Çem
quân ra trÃn ÇÃt NghŒ An và cho NguyÍn Hoàng thêm ÇÃt
Quäng Nam và bu¶c NguyÍn Hoàng m‡i næm phäi n¶p
thu‰ 500 tÃm løa, và 400 cân båc.

NguyÍn Hoàng ÇÜ®c thêm ÇÃt thêm dân. Quân l¿c
càng ngày càng månh. Dòng h† NguyÍn Hoàng cha truyŠn
con nÓi trª thành chúa NguyÍn ª ñàng Trong. 

Các chúa NguyÍn, cha truyŠn con nÓi ÇÜ®c chín Ç©i:
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 Nghïa NguyÍn Phúc Thái (1687-1691); 
6- Chúa Minh NguyÍn Phúc Chu (1691-1725); 
7- Chúa Ninh NguyÍn Phúc Chú (1725-1738); 
8- Chúa VÛ NguyÍn Phúc Khoát (1738-1765); 
9- Chúa ñÎnh NguyÍn Phúc ThuÀn (1765-1776). 

TØ Ç©i chúa Tiên NguyÍn Hoàng Ç‰n Ç©i chúa Ninh
NguyÍn Phúc Chú, các chúa ti‰p nÓi nhau khai khÄn ÇÃt
hoang, di dân lÆp Ãp, mª mang b© cÕi Ç‰n tÆn Hà Tiên,
xây thành Ç¡p lÛy ngæn ch¥n quân Ç¶i ñàng Ngoài cûa
chúa TrÎnh. 

Trong Phû Biên Tåp Løc, Lê Quš ñôn bình luÆn:
"ñoan quÆn công (NguyÍn Hoàng) có uy lÜ®c, xét

kÏ, nghiêm minh, không ai dám lØa dÓi. Cai trÎ hÖn mÜ©i



næm, chính s¿ khoang hòa, viŒc gì cÛng thÜ©ng làm Ön
cho dân, dùng phép công b¢ng, ræn gi» bän b¶, cÃm Çoán
kÈ hung d». Quân dân thân yêu tin phøc, cäm nhân m‰n
ÇÙc,  d©i  Ç°i  phong tøc,  ch®  không bán hai  giá,  ngÜ©i
không ai tr¶m cÜ§p, cºa ngoài không phäi Çóng, thuyŠn
buôn ngoåi quÓc ÇŠu Ç‰n mua bán, Ç°i chác phäi giá,
quân lŒnh nghiêm trang, ai cÛng cÓ g¡ng, trong cõi ÇŠu
an cÜ låc nghiŒp".

TrÀn Tr†ng Kim ghi trong ViŒt Nam Sº LÜ®c:
"NguyÍn Hoàng là m¶t ngÜ©i khôn ngoan mà låi có

lòng nhân ÇÙc, thu dùng hào kiŒt, yên ûi nhân dân, cho
nên lòng ngÜ©i ai cÛng m‰n phøc".

Chúa  NguyÍn  Hoàng và  các  chúa NguyÍn  k‰  tì‰p
làm cho ñàng Trong thÎnh vÜ®ng. NhÜng Ç‰n Ç©i chúa
NguyÍn Phúc Khoát thì nhà NguyÍn b¡t ÇÀu suy y‰u. ñåi
thÀn TrÜÖng Phúc Loan chuyên quyŠn, làm nhiŠu ÇiŠu tàn
ác,  sÜu  cao  thu‰  n¥ng;  các  quan  trong  triŠu  thì  chÌ  lo
hÜªng thø, tham nhÛng; dân chúng nghèo khó. 

Khi còn sÓng, chúa VÛ NguyÍn Phúc Khoát ch†n con
thÙ 9 NguyÍn Phúc HiŒu nÓi ngôi, nhÜng NguyÍn Phúc
HiŒu (hay Håo) ch‰t, con cûa Phúc HiŒu còn quá nhÕ nên
chúa VÛ NguyÍn Phúc Khoát ch†n ngÜ©i con thÙ hai là
NguyÍn Phúc Luân (hay Côn) thay th‰. 

Næm 1765, sau khi chúa VÛ NguyÍn Phúc Khoát  ch
‰t, TrÜÖng Phúc Loan gi‰t NguyÍn Phúc Luân, lÆp con thÙ



11

16 là NguyÍn Phúc ThuÀn m§i 12 tu°i lên ngôi Ç‹ dÍ bŠ
thao túng. 

TrÜÖng Phúc Loan làm nhiŠu ÇiŠu tàn ác, sÜu cao thu
‰ n¥ng, dân chúng lâm vào cänh nghèo kh°; cÖ nghiŒp
chúa NguyÍn suy vong. ñây là th©i cÖ thuÆn l®i cho cu¶c
n°i dÆy cûa Nhà Tây SÖn

*

NguyÍn Nhåc dÃy binh chÓng chúa NguyÍn, lÃy danh
nghïa chÓng QuÓc phó TrÜÖng Phúc Loan, ûng h¶ Hoàng
tôn NguyÍn Phúc DÜÖng, cháu Çích tôn cûa chúa NguyÍn
Phúc Khoát.

Tåi Qui NhÖn, quân Tây SÖn Çánh chi‰m các làng,
các huyŒn. TuÀn phû Qui NhÖn là NguyÍn Kh¡c Tuyên và
ñŠ ÇÓc Lš Trình Çem quân Çi Çánh dËp; Çi Ç‰n Phù Lš
g¥p quân cûa NguyÍn HuŒ; NguyÍn HuŒ chém ch‰t ñŠ
ÇÓc Lš Trình; TuÀn phû NguyÍn Kh¡c Tuyên bÕ chåy vŠ
Qui NhÖn. 

NguyÍn Nhåc t¿ xÜng là ñŒ NhÃt Tråi chû, cai quän
hai huyŒn BÒng SÖn và Phù Lš.

Næm  1773,  quân  Tây  SÖn  chi‰m  ÇÜ®c  thành  Qui
NhÖn; vào nhà nh»ng ngÜ©i giàu lÃy gåo và lÜÖng th¿c
Çem Çi; b¡t dân làm lính. Chúa NguyÍn sai ChÜªng cÖ
NguyÍn Cºu ThÓng Çem quân ti‰p viŒn vào Qui NhÖn bÎ
quân Tây SÖn Çánh tan.



Tháng 12 næm 1773, Tôn ThÃt HÜÖng kéo quân Ç‰n
núi Bích Khê thu¶c tÌnh Bình ñÎnh bÎ quân Tây SÖn do
tÜ§ng Lš Tài chÌ huy gi‰t ch‰t.  

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.

Næm 1774,  chúa  NguyÍn  Phúc  ThuÀn  sai  NguyÍn
Cºu Thông Çem quân vào Çánh quân Tây SÖn nhÜng cÛng
bÎ thÃt båi.

Tháng 10 næm 1774, l®i døng tình hình rÓi ren cûa
ñàng Trong, chúa TrÎnh Sâm sai ñåi tÜ§ng Hoàng NgÛ
Phúc (1717-1776), lÃy danh nghïa trØng phåt TrÜÖng Phúc
Loan, Çem 3 vån quân cùng v§i Hoàng Phùng CÖ, Hoàng
ñình  Th‹,  Hoàng  ñình  Bäo  vào  Çánh  chi‰m  ÇÃt  BÓ
Chính. Quân cûa Hoàng NgÛ Phúc vÜ®t qua sông Linh
Giang, sai Hoàng ñình Th‹ Çánh chi‰m thành TrÃn Ninh. 

ñ‰n tháng chåp, quân cûa Hoàng NgÛ Phúc ti‰n Ç‰n
làng HÒ Xá, thu¶c huyŒn Minh Linh, tÌnh Quäng TrÎ; rÒi
truyŠn  hÎch  nói  r¢ng  quân  TrÎnh  chÌ  vào  Çánh  TrÜÖng
Phúc Loan mà thôi. Các quan ª thû phû Phú Xuân bèn b¡t
TrÜÖng Phúc Loan Çem n¶p cho quân TrÎnh.

Hoàng NgÛ Phúc b¡t ÇÜ®c TrÜÖng Phúc Loan rÒi ti‰n
binh Ç‰n huyŒn ñæng XÜÖng, sai ngÜ©i ÇÜa thÜ  Ç‰n Phú
Xuân nói r¢ng tuy Çã trØ ÇÜ®c TrÜÖng Phúc Loan, nhÜng
mà quân Tây SÖn còn hoåt Ç¶ng, vÆy xin Çem quân vào
h®p v§i quân NguyÍn Ç‹ trØ b†n gi¥c Tây SÖn.
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Chúa NguyÍn bi‰t  âm mÜu cûa  Hoàng NgÛ Phúc,
bèn sai Tôn ThÃt ThiŒp cùng v§i chÜªng cÖ NguyÍn Væn
Chính Çem quân ra án ng» ª sông Bái ñáp Giang (nay là
sông Phú LŒ thu¶c huyŒn Quäng ñiŠn). Hoàng NgÛ Phúc
sai Hoàng ñình Th‹ Çem quân Çi ÇÜ©ng núi, rÒi hai m¥t
Çánh úp; quân NguyÍn vª tan; quân TrÎnh ti‰n dánh chi‰m
thành Phú Xuân ngày 28 T‰t næm ƒt Mùi (30/1/1775).
Chúa ñÎnh, NguyÍn Phúc ThuÀn dÅn quân binh và gia quy
‰n, trong Çem tÓi,  Çi  ÇÜ©ng thûy,  ra cºa TÜ Dung vào
Quäng Nam.

Lúc bÃy gi© Trinh Sâm Çang Çóng quân ª Hà Trung
ÇÜ®c tin quân TrÎnh Çã chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân bèn ban
thÜªng cho Hoàng NgÛ Phúc 100 lång vàng, các tÜ§ng
m‡i ngÜ©i 5.000 lång båc; và phong cho Hoàng NgÛ Phúc
làm ñåi TrÃn Thû ÇÃt Thanh Hóa. TrÎnh Sâm rút quân vŠ
B¡c.

Chúa  NguyÍn  Phúc  ThuÀn  vào Quäng  Nam,  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 quân 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. 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. 

Quân TrÎnh vÜ®t Çèo Hài Vân ti‰n chi‰m ÇÒn Trung
SÖn và ÇÒn Câu ñ‹ thu¶c huyŒn Hòa Vinh. 

NguyÍn Nhåc cùng Lš Tài và TÆp ñình ti‰n Çánh
quân TrÎnh ª làng CÄm Sa thu¶c huyŒn Hòa Vinh. Hoàng
NgÛ Phúc sai Hoàng ñình Th‹ và Hoàng Phùng CÖ Çánh
trä. Quân cûa TÆp ñình bÕ chåy; NguyÍn Nhåc và Lš Tài
rút  quân vŠ  gi»  B‰n Bän,  rÒi  ÇÜa ñông Cung NguyÍn
Phúc DÜÖng vŠ Qui NhÖn. 

Phía nam, tÜ§ng TÓng Phúc H®p Çem quân Çánh lÃy
phû Bình ThuÆn, phû Diên Khánh và phû Bình Kháng, rÒi
ti‰n ra Çánh Phú Yên. Phía b¡c,  quân h† TrÎnh Çóng ª
Quäng Nam. LiŒu bŠ khó chÓng gi», NguyÍn Nhåc bèn sai
Phan Væn Tu‰ Çem vàng, løa dâng cho Hoàng NgÛ Phúc
và trao thÜ xin dâng ÇÃt Quäng Ngãi, Qui NhÖn, Phú Yên
và chÌ xin làm quân tiŠn phong Çi Çánh quân h† NguyÍn.

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.

Không còn lo m¥t b¡c n»a, NguyÍn Nhåc lÆp mÜu
Çem con gái  mình dâng cho ñông Cung NguyÍn Phúc
DÜÖng; rÒi sai ngÜ©i Ç‰n nói v§i TÓng Phúc H®p xin vŠ
hàng Ç‹ lo khôi phøc låi ÇÃt Phú Xuân. TÓng Phúc H®p tin
là thÆt,  nên không phòng thû. Nhân cÖ h¶i Çó, NguyÍn
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Nhåc sai  NguyÍn HuŒ tÃn công TÓng Phúc H®p.  Quân
NguyÍn  thua,  phäi  rút  lui  vŠ  gi»  Vân  Phong.  NguyÍn
Nhåc cho ngÜ©i ÇÜa tin th¡ng trÆn cho Hoàng NgÛ Phúc bi
‰t. Hoàng NgÛ Phúc xin chúa TrÎnh phong cho NguyÍn
HuŒ làm Tây SÖn HiŒu Tiên Phong TÜ§ng Quân.

Næm  1775  (ƒt  Mùi),  quân  cûa  Hoàng  NgÛ  Phúc
Çóng ª Châu ˜ bÎ bŒnh dÎch ch‰t rÃt nhiŠu. Hoàng NgÛ
Phúc phäi rút quân vŠ ThuÆn Hóa, trên ÇÜ©ng vŠ, Hoàng
NgÛ Phúc mÃt. Chúa TrÎnh sai Bùi Th‰ ñåt và Lê Quí
ñôn vào thay Ç‹ gi» ÇÃt ThuÆn Hóa.

Khi  quân  TrÎnh  lui  vŠ  ThuÆn  Hóa,  thì  ÇÃt  Quäng
Nam låi trª vŠ tay nhà Tây SÖn.

Næm 1776, NguyÍn L» vÜ®t bi‹n vào Çánh Gia ñÎnh,
lÃy ÇÜ®c thành Sài Gòn. Chúa NguyÍn phäi lui quân vŠ
TrÃn Biên (Biên Hòa). 

Lúc bÃy gi© có ñ‡ Thành Nhân ª ñông SÖn khªi
binh Çánh låi Tây SÖn, tÃn công thành Sài Gòn. NguyÍn
L» v¶i vã lÃy h‰t thóc gåo trong thành Sài Gòn, rÒi rút
quân vŠ Qui NhÖn.

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

Næm  1777  (ñinh  DÆu),  chúa  TrÎnh  phong  cho
NguyÍn Nhåc làm Quäng-Nam TrÃn-thû, Tuyên-úy ñåi-
sÙ Cung QuÆn Công.

ñÜ®c  yên  °n  vŠ  phía  b¡c  rÒi,  NguyÍn  Nhåc  sai
NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» Çem Çåi binh vào Gia ñÎnh
tiêu diŒt chúa NguyÍn.

Chi‰n dÎch thÙ nhÃt (1777):
 NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» ti‰n vào Nam nh¢m møc

Çích tiêu diŒt toàn b¶ quân NguyÍn, không cÀn chi‰m lãnh
th°. 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 Phúc Ánh là con thÙ hai cûa
NguyÍn Phúc Luân, cháu n¶i cûa NguyÍn Phúc Khoát.
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NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» Ç‹ T°ng ÇÓc Chu ª låi
trÃn thû ÇÃt  Gia ñÎnh; rÒi  Çem quân trª vŠ Qui NhÖn.
NguyÍn Ánh trª vŠ Long Xuyên. 

Qua næm 1778 (MÆu TuÃt), NguyÍn Nhåc t¿ xÜng ñ‰
hiŒu,  Ç¥t  niên  hiŒu  là  Thái  ñÙc,  g†i  thành  ñÒ Bàn  là
Hoàng  ñ‰  Thành,  phong  cho  NguyÍn  HuŒ  làm  Long
NhÜÖng tÜ§ng quân, NguyÍn Lº làm Ti‰t Ch‰.

*

Sau khi anh em NguyÍn HuŒ, NguyÍn L» trª vŠ Qui
NhÖn, NguyÍn Phúc Ánh tø tÆp quân lính cÛ, rÒi khªi binh
tØ Long Xuyên, cùng các quan ChÜªng ñinh 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. Lúc bÃy gi© NguyÍn Phúc Ánh m§i 17 tu°i, các
tÜ§ng tôn lên làm ñåi Nguyên Soái, Nhi‰p QuÓc Chính. 

  
Næm  MÆu TuÃt (1778), NguyÍn Phúc Ánh sai ñ‡

Thành Nhân Çem quân ñông SÖn  Çánh Tây SÖn, chém
ÇÜ®c TÜ KhÃu Uy; quân Tây SÖn bÕ chåy. NguyÍn Phúc
Ánh sai Lê Væn Quân ra Çánh lÃy thành Bình ThuÆn và
thành Diên Khánh. 

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. Ÿ Gia ñÎnh thì
NguyÍn Phúc Ánh Ç¥t quan cai trÎ các dinh, ÇÎnh lŒ thu
thu‰ Ç‹ nuôi binh lính, làm thêm chi‰n thuyŠn, chuÄn bÎ
cho chi‰n tranh.

Næm  Canh  Tí  (1780),  NguyÍn  Phúc  Ánh  xÜng
vÜÖng, 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. 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.
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"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 Çem 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 giành 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 tr© vŠ Ba GiÒng, cæn cÙ cÛ làm phän
dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa ñ‡ 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),  NguyÍn  Ánh låi  Çem quân
Çánh Bình Khang, nhÜng thÃt båi, phäi rút vŠ Bình ThuÆn.

Chi‰n dÎch thÙ hai:
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.  Trong  hoàn  cänh  khó  khæn  Çó,  NguyÍn  Ánh  sai
NguyÍn H»u Thøy sang Xiêm cÀu viŒn. 

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 Çu°i Tây SÖn, lÃy låi
thành Sài Gòn, rÒi cho ngÜ©i ra Phú QuÓc rÜ§c NguyÍn
Ánh vŠ Gia ñÎnh.

Chi‰n dÎch thÙ ba:
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Tháng  2  næm Quí  Mão  (1783),  quân  Tây  SÖn  do
NguyÍn HuŒ và NguyÍn L» låi Çem binh vào Çánh Gia
ñÎnh. Quân NguyÍn Ánh tan vª. NguyÍn Ánh cùng tàn
quân thoát chåy vŠ Ba GiÒng (tÙc Hóc Môn, Sài Gòn).

Tháng 4 næm Quí  Mão (1783),  NguyÍn Ánh Çóng
quân ª  ñÒng Tuyên.  NguyÍn HuŒ  Çem quân  t§i  Çánh,
NguyÍn Ánh bÕ chåy vŠ sông LÆt Giang (sông Vàm CÕ ª
B‰n LÙc, Long An). Sau Çó NguyÍn Ánh Ç‰n MÏ Tho lên
thuyŠn ra Çäo Phú QuÓc.

ñ‰n tháng 6 næm Quí Mão (1783), NguyÍn HuŒ ra
Çánh Phú QuÓc.  NguyÍn Ánh chåy sang Çäo Côn SÖn;
binh thuyŠn Tây SÖn bao vây Côn SÖn, ch£ng may g¥p
bão l§n Çánh Ç¡m. Nh© vÆy, NguyÍn Ánh m§i thoát khÕi
vòng vây chåy qua Çäo C° CÓt, rÒi trª vŠ Çäo Phú QuÓc.
Quân NguyÍn Ánh không còn Çû lÜÖng th¿c phäi hái rau,
Çào cû chuÓi mà æn.

Næm Giáp  Thìn  (1784),  NguyÍn  vÜÖng  chåy  sang
Xiêm La cÀu cÙu. Vua Xiêm La sai hai tÜ§ng Chiêu Tæng,
Chiêu SÜÖng Çem 2 vån quân, cùng 300 chi‰n thuyŠn sang
giúp NguyÍn vÜÖng. Quân Xiêm La nhanh chóng Çánh chi
‰m Råch Giá, Ba Th¡c, Trà Ôn, Mân Thít, Sa ñéc, Çi Ç‰n
Çâu cÛng cÜ§p phá, gi‰t chóc, cÜ«ng hi‰p.

Vua  Tây  SÖn  là  NguyÍn  Nhåc  sai  Long  NhÜÖng
NguyÍn HuŒ Çem quân vào Çánh quân Xiêm.

Chi‰n dÎch thÜ tÜ:



ñêm 19  rång  ngày  20  tháng  1  næm 1785,  20.000
quân Xiêm v§i 300 chi‰n thuyŠn 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, lính
Xiêm còn låi vài ngàn ngÜ©i thoát ch‰t, chåy trª vŠ Xiêm
qua ÇÜ©ng Chân Låp.

NguyÍn HuŒ Çem quân trª vŠ Qui NhÖn, Ç‹ ñô ñÓc
ñ¥ng Væn Chân ª låi gi» ÇÃt Gia ñÎnh.  

Chính chúa NguyÍn Ánh cÛng Çã nói vŠ t¶i ác cûa
quân Xiêm trong thÜ gºi cho linh møc J. Liot:

"... Nay th©i Xiêm binh Çåi tÙ l‡ lÜ®c, dâm nhÖn phø
n», lÜ®c nhÖn tài vÆt, túng sát bÃt dung lão thi‰u. VÆy nên
Tây t¥c binh th‰ nh¿t thånh, Xiêm th‰ nh¿t suy. CÖ Ãy qua
tháng chåp, mùng tám vØa thÃt l®i,..."

Tåm dÎch: 
Nay quân Xiêm t¿ do cÜ§p giÆt; cÜªng hi‰p phø n»;

cÜ§p bóc tài sän; gi‰t håi không tha già trÈ. VÆy nên quân
t¥c Tây SÖn càng ngày càng månh, quân Xiêm càng suy.
Do Çó qua ngày mùng tám tháng chåp thì thÃt båi... 

 (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)

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. Trong cuÓn sách này Çã mô
tä l©i than phiŠn cûa NguyÍn Phúc Ánh nhÜ sau:
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"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°". 

B/  Tiêu diŒt chúa TrÎnh

Sau  20  næm,  miŠn  B¡c  tÜÖng  ÇÓi  hòa  bình,  thÎnh
vÜ®ng. NhÜng vào mùa Hè næm 1773, miŠn B¡c bÎ hån
hán, mÃt mùa; Ç‰n mùa thu næm Çó, mÜa l§n, lÛ løt, nÜ§c
sông HÒng nâng cao làm vª Çê, nhà cºa, mùa màng bÎ phá
hûy. Dân tình Çói kh°.

Næm 1774, chúa TrÎnh Sâm Çem quân vào Nam Çánh
chúa NguyÍn. Chúa TrÎnh Sâm ra lŒnh thu mua lúa gåo.
Lúa gåo trª nên khan hi‰m, giá gåo lên cao, dân chúng låi
càng Çói khó. Kh¡p nÖi trên ÇÜ©ng phÓ ÇŠu có ngÜ©i ch‰t
Çói. Ÿ NghŒ An xác ngÜ©i ch‰t chÃt ÇÓng trên các nÈo
ÇÜ©ng.

Låi thêm  lính Üu binh cÜ§p bóc phá rÓi. TØ khi h†
TrÎnh giúp nhà  Lê trung hÜng, h† TrÎnh chÌ dùng ngÜ©i
Thành Hóa và ngÜ©i NghŒ TÌnh làm lính túc vŒ, g†i là
lính Üu binh.



Næm Giáp DÀn (1674), Ç©i TrÎnh Tåc, lính Üu binh gi
‰t quan Tham tøng NguyÍn QuÓc Trinh, và phá nhà Phåm
Công TrÙ. 

Næm Tân DÆu (1741),  lính  Üu binh phá  nhà  quan
Tham tøng NguyÍn Quí Cänh. 

M‡i khi có ÇiŠu gì bÃt bình, lính Üu binh låi n°i lên
làm loån. 

Dân chúng Çói kh°,  lính Üu bình phá rÓi,  låi thêm
m¶t tai nån n»a là chúa TrÎnh Sâm say mê nàng ñ¥ng ThÎ
HuŒ, bÕ con trÜªng TrÎnh Khäi, lÆp ngÜ©i con cûa ñ¥ng
ThÎ HuŒ là TrÎnh Cán làm th‰ tº.

ñ‰n thàng 9 næm Nhâm DÀn (1782), TrÎnh Sâm mÃt,
TrÎnh Cán lên ngôi chúa và Huy QuÆn Công Hoàng ñình
Bäo làm phø chính. TrÎnh Cán còn nhÕ tu°i,  nên nhiŠu
ngÜ©i không chÎu phøc.

Trong phû chúa, các quan chia làm hai phe, m¶t phe
theo ñ¥ng ThÎ HuŒ, m¶t phe theo phò TrÎnh  Khäi. Phe
TrÎnh Khäi mÜu v§i  lính Üu binh kéo quân Ç‰n bao vÆy
phû chúa, gi‰t ch‰t Huy QuÆn Công Hoàng ñình Bäo, bÕ
TrÎnh Cán, lÆp TrÎnh Khäi lên ngôi chúa.

NguyÍn H»u ChÌnh theo phe Hoàng ñình Bäo nghe
tin  Hoàng  ñình  Bäo  bÎ  gi‰t,  bèn  trÓn  vào  nam  theo
NguyÍn Nhåc.

NguyÍn Nhåc bi‰t tình hình ñàng Ngoài rÓi ren, bèn
sai NguyÍn HuŒ làm ti‰t ch‰, VÛ Væn NhÆm làm tä quân
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Çô ÇÓc và NguyÍn H»u ChÌnh làm h»u quân Çô ÇÓc Çem
quân Çánh chi‰m ThuÆn Hóa. 

Khi Ç‰n Phú Xuân, NguyÍn H»u ChÌnh (hàng tÜ§ng
cûa chúa TrÎnh), dùng k‰ ly gián hai tÜ§ng cûa chúa TrÎnh
là tÜ§ng Phåm Ngô CÀu và phó tÜ§ng Hoàng ñình Th‹;
quân Tây SÖn thØa th‰ bÃt ng© Çánh Phú Xuân, NguyÍn
HuŒ b¡t ÇÜ®c Phåm Ngô CÀu Çem vŠ Qui NhÖn chém ch
‰t. 

Thàng 5 næm Bính Ng† (1786), quân Tây SÖn chi‰m
ÇÜ®c ÇÃt tØ ThuÆn Hóa Ç‰n Linh Giang.  

*

NguyÍn H»u ChÌnh khuyên NguyÍn HuŒ: 
"Ông phøng mŒnh ra Çánh m¶t trÆn mà bình ÇÜ®c

ÇÃt ThuÆn Hóa, uy kinh cä chÓn B¡c Hà. Phàm cái phép
dùng binh, m¶t là th©i, hai là th‰, ba là cÖ; có ba ÇiŠu Çó
Çánh Çâu cÛng ÇÜ®c. Bây gi© ª ÇÃt B¡c Hà tÜ§ng thì lÜ©i,
quân thì kiêu, triŠu Çình không có k› cÜÖng gì cä, n‰u ông
nhân lÃy cái uy thanh này, Çem binh ra Çánh thì làm gì
mà không ÇÜ®c. Ông không nên bÕ mÃt cái cÖ, cái th©i và
cái th‰ Ãy". NguyÍn HuŒ nói r¢ng: "Ÿ B¡c có nhiŠu nhân
tài,  không  nên  coi  thÜ©ng".  H»u  ChÌnh  Çáp  låi  r¢ng:
"Nhân tài B¡c Hà chÌ có m¶t mình ChÌnh, nay ChÌnh Çã
bÕ Çi, thì nÜ§c không còn có ai n»a, xin ông ÇØng có ngåi
gì". NguyÍn HuŒ cÜ©i và nói r¢ng: "ƒy! ngÜ©i khác thì



không ngåi, chÌ ngåi có ông ÇÃy thôi'. H»u ChÌnh thÃt s¡c
Çi, rÒi nói r¢ng: "Tôi t¿ bi‰t tài hèn, nhÜng mà tôi nói th‰
là có š tÕ cho ông bi‰t ngoài B¡c không có nhân tài Çó
thôi". NguyÍn HuŒ lÃy l©i nói ng†t Ç‹ yên lòng H»u ChÌnh
và bäo r¢ng: "Nhà Lê làm vua Çã mÃy træm næm nay, bây
gi© cÜ§p lÃy, chÜa ch¡c lòng ngÜ©i Çã theo mình". H»u
ChÌnh nói: "Nay B¡c Hà có vua, låi có chúa, Ãy là m¶t
s¿ c° kim Çåi bi‰n. H† TrÎnh ti‰ng r¢ng phù Lê, th¿c là hi
‰p ch‰, cä nÜ§c không ai phøc. Vä xÜa nay không ai làm
gì Ç‹ giúp nhà Lê, là chÌ s® cái th‰ månh Çó thôi, nay ông
mà phù  Lê  diŒt  TrÎnh  thì  thiên  hå  ai  cÛng  theo  ông".
NguyÍn HuŒ nói: "Ông nói phäi l¡m, nhÜng ta chÌ phøng
mŒnh Çi Çánh ÇÃt ThuÆn Hóa mà thôi, ch§ không phøng
mŒnh Çi Çánh B¡c Hà, s® can t¶i khi‹u mŒnh thì làm th‰
nào?" H»u ChÌnh nói: "Khi‹u mŒnh là t¶i nhÕ, viŒc ông
làm là công to. Vä làm tÜ§ng ª ngoài (biên thùy) có ÇiŠu
không cÀn phäi theo mŒnh vua, ông låi không bi‰t hay
sao?"
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Trang 116-117. TrÀn Tr†ng Kim, quy‹n hai,
Trung Tâm H†c Liêu xuÃt bàn, næm 1971)

Theo l©i  khuyên cûa  NguyÍn  H»u ChÌnh,  NguyÍn
HuŒ Çem quân ra B¡c Çánh Thæng Long dù chÜa ÇÜ®c
lŒnh cûa NguyÍn Nhåc.

NguyÍn HuŒ v§i danh nghïa "phù Lê, diŒt TrÎnh", sai
NguyÍn H»u ChÌnh tiên phong ti‰n quân ra B¡c.  Quân
TrÎnh nghe tin Phú Xuân thÃt thû, ki‰p s®; Ç‰n khi g¥p
quân Tây SÖn, quân TrÎnh mÃt tinh thÀn bÕ chåy. Thành
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Thæng Long thÃt thû, chúa TrÎnh Tông bÎ dân b¡t Çem n¶p
cho quân Tây SÖn. Chúa TrÎnh Tông t¿ sát. 

H† TrÎnh giúp nhà Lê phøc hÜng, rÒi lÆp ra nghiŒp
chúa,  lÜu truyŠn tØ  Ç©i  chúa  TrÎnh Tùng Ç‰n Ç©i  chúa
TrÎnh Khäi ÇÜ®c 216 næm (1570-1786) là chÃm dÙt. 

NguyÍn HuŒ vào y‰t ki‰n vua Lê Hi‰n Tông. Vua Lê
Hi‰n Tông phong cho NguyÍn HuŒ chÙc Nguyên Soái Uy
QuÓc Công và gä công chúa Ng†c Hân cho NguyÍn HuŒ.

Ngày 17 tháng 7 næm 1786, vua Lê Hi‰n Tông qua
Ç©i, th† ÇÜ®c 70 tu°i. Hoàng tº NguyÍn Duy Kÿ lên ngôi
vua, danh hiŒu là Lê Chiêu ThÓng.

"Nguyên trÜ§c kia vua Tây SÖn là NguyÍn Nhåc vÓn
không có š ra Çánh B¡c Hà, Ç‰n khi ti‰p ÇÜ®c thÜ cûa
NguyÍn HuŒ nói s¡p ra Çánh ngoài B¡c, NguyÍn Nhåc v¶i
vàng sai ngÜ©i ra ThuÆn Hóa ngæn låi. NhÜng khi sÙ thÀn
ra Ç‰n nÖi, thì NguyÍn HuŒ Çã cº binh Çi rÒi. Sau khi ti‰p
ÇÜ®c thÜ nói r¢ng quân Tây SÖn Çã lÃy ÇÜ®c Thæng Long
rÒi,và còn phäi ª låi giúp nhà Lê. NguyÍn Nhåc s® em ª
låi lâu ngoài B¡c Hà có s¿ bi‰n chæng, bèn Çem 500 quân
ra ThuÆn Hóa, rÒi lÃy thêm 2.000 quân n»a, Çi không kÿ
ngày Çêm ra Thæng Long.

"Vua Chiêu ThÓng ÇÜ®c tin vua Tây SÖn ra B¡c, bèn
Çem bách quan ra Çón ª ngoài Nam Giao. NhÜng NguyÍn
Nhåc cÙ Çi th£ng, rÒi cho ngÜ©i Ç‰n nói r¢ng: "Xin Ç‹
ngày khác ti‰p ki‰n. ñÜ®c mÃy hôm, NguyÍn Nhåc m©i



vua  Chiêu  ThÓng  sang  phû  ÇÜ©ng  làm  lÍ  tÜÖng  ki‰n.
NguyÍn Nhåc ngÒi gi»a, vua Chiêu Thông ngÒi bên tä,
NguyÍn HuŒ ngÒi bên h»u, và các quan væn võ ÇÙng hÀu
hai bên.

"Khi  vào  làm  lÍ  xong  rÒi,  vua  Chiêu  ThÓng  xin
nhÜ©ng mÃy quÆn Ç‹ khao quân. NguyÍn Nhåc nói r¢ng:
"Vì h† TrÎnh hi‰p ch‰, cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua;
n‰u b¢ng ÇÃt nÜ§c h† TrÎnh thì m¶t tÃc ÇÃt cÛng không Ç‹
låi, nhÜng mà cûa nhà Lê thì m¶t tÃc cÛng không dám lÃy.
Xin mong nhà vua g¡ng sÙc làm viŒc, gi» yên cõi ÇÃt, Ç‹
Ç©i Ç©i giao hi‰u v§i nhau, Ãy là cái phúc cûa hai nÜ§c
ÇÃy".
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Trang 122. TrÀn Tr†ng Kim, quy‹n hai, Trung
Tâm H†c Liêu xuÃt bàn, næm 1971)

NguyÍn Nhåc muÓn chia  ViŒt  Nam làm hai  nÜ§c:
PhÀn phía b¡c cho vua Lê; phÀn phía nam là m¶t nÜ§c cûa
riêng ông!

Nºa Çêm ngày 17 tháng 8 næm 1786, NguyÍn Nhåc
mÆt truyŠn lÃy h‰t kho tàng cûa vua Lê, rÒi rút quân vŠ
Nam. Sáng hôm sau,  bi‰t  Tây SÖn Çi rÒi,  NguyÍn H»u
ChÌnh v¶i vã chåy xuÓng thuyŠn buôn vào NghŒ An theo
vua Tây SÖn. NguyÍn Nhåc cho NguyÍn H»u ChÌnh theo
NguyÍn HuŒ gi» ÇÃt NghŒ An.

Sau khi quân Tây SÖn trª vŠ Nam, các tÜ§ng ñinh
Tích NhÜ«ng, Hoàng Phùng CÖ lÆp TrÎnh BÒng lên ngôi
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chúa. Vua Chiêu Thông bÃt Ç¡c dï phäi phong cho TrÎnh
BÒng làm Án ñô VÜÖng. H† TrÎnh låi chuyên quyŠn. 

Vua Lê Chiêu ThÓng kêu g†i  NguyÍn H»u ChÌnh
Çang trÃn gi» NghŒ An ra B¡c Çánh dËp quân cûa chúa
TrÎnh BÒng. Vua Lê Chiêu ThÓng phong cho NguyÍn H»u
ChÌnh chÙc ñåi TÜ ñÒ B¢ng Trung Công. TØ ÇÃy NguyÍn
H»u ChÌnh càng  ngày càng l¶ng hành,  làm nhiŠu  ÇiŠu
ngang trái. Vua Lê Chiêu ThÓng låi trª thành vua bÒ nhìn
nhÜ cÛ. 

C/ Tình hình miŠn B¡c
Ÿ  miŠn  B¡c,  NguyÍn  H»u  ChÌnh  chuyên  quyŠn,

NguyÍn HuŒ sai tÜ§ng VÛ Væn NhÆm ra B¡c gi‰t NguyÍn
H»u ChÌnh. 

Tháng 4 næm 1788, vua Lê Chiêu ThÓng lo s®, v¶i vä
r©i khÕi kinh Çô Thæng Long, chåy trÓn, rÒi lÜu vong sang
Tàu xin cÙu viŒn. VÛ Væn NhÆm ª Thæng Long, n¡m toàn
quyŠn cai trÎ ÇÃt B¡c.

Vì  lo  ngåi  uy  quyŠn  to  l§n  cûa  VÛ  Væn  NhÆm,
NguyÍn HuŒ kéo quân ra B¡c gi‰t ch‰t VÛ Væn NhÆm. VÛ
Væn NhÆm là con r‹ cûa NguyÍn Nhåc.

NguyÍn HuŒ m©i các Çanh sï nhÜ Phan Huy ´ch, Ngô
Th©i NhÆm Çäm trách t° chÙc låi hŒ thÓng hành chánh cai
trÎ miŠn B¡c và ÇÜa Lê Duy CÆn lên làm Giám quÓc, rÒi
rút quân tr© vŠ Phú Xuân.  



 
D/ ñåi phá quân Thanh

Næm 1788, vua Càn Long nhà Thanh sai T°ng ÇÓc
LÜ«ng Quäng là Tôn Sï NghÎ Çem 29 vån quân h¶ tÓng
vua Lê Chiêu ThÓng trª vŠ nÜ§c. V§i danh nghïa phò Lê,
quân Tàu chi‰m Çóng Thæng Long. Vua Càn Long còn sai
Phúc Khang An thi‰t lÆp 70 ÇÒn quân kiên cÓ n¢m d†c
theo hai con ÇÜ©ng chåy dài tØ Quäng Tây và Vân Nam
t§i Thæng Long. Khi Tôn Sï NghÎ ti‰n vŠ Thæng Long,
Phúc Khang An thi‰t lÆp 18 kho quân lÜÖng.

TrÜ§c sÙc månh quân s¿ cûa NguyÍn HuŒ, NguyÍn
Nhåc khi‰p s®, vi‰t thÜ nhÜ©ng ÇÃt cho NguyÍn HuŒ và
yêu cÀu NguyÍn HuŒ Çem quân vào Nam cÙu NguyÍn L».
NhÜng NguyÍn HuŒ không th‹ làm ÇÜ®c vì quân Thanh Çã
vÜ®t  qua  biên  gi§i  ti‰n  vŠ  Thæng  Long.  ñ‹  có  uy  th‰
månh, NguyÍn HuŒ t¿ xÜng Hoàng Ç‰, lÃy hiŒu là Quang
Trung, rÒi kéo Çåi quân ti‰n Çánh quân Thanh. 

Quân Tây SÖn do Ngô Væn Sª chÌ huy Çóng chÓt ª
Tam ñiŒp, tÌnh Ninh Bình.

Ngày 26 tháng12 næm 1788 tÙc là ngày 29 tháng 11
næm MÆu Thân, Çåi quân cûa NguyÍn HuŒ t§i tÌnh NghŒ
An. NguyÍn HuŒ dØng quân trong 10 ngày Ç‹ tuy‹n l¿a
thêm quân và tích trº lÜÖng th¿c. NguyÍn HuŒ ra lŒnh b¡t
h‰t trai tráng  tØ 12, 13 tu°i Ç‰n 60 tu°i phäi ra trình diŒn
tòng quân.



31

(Quang Trung: Góc nhìn sº ViŒt. TÆp 1; Hoa B¢ng. Nhà xuÃt bän
Dân Trí) 

Theo bÙc thÜ cûa giáo sï La Barette, tÃt cä nam tØ 15
tu°i trª lên phäi nhÆp ngÛ; ngÜ©i già và phø n» phäi lo
công viŒc sºa sang cÀu cÓng ÇÜ©ng xá cho quân Ç¶i tiŒn
ÇÜ©ng hành quân.
(Tây SÖn - ThuÆn Hóa và anh hùng dân t¶c NguyÍn HuŒ Quang
Trung. Nhà xuÃt bän Chính TrÎ QuÓc Gia, 2009)

Theo NguyÍn LÜÖng Bích và Phåm Ng†c Phøng thì
NguyÍn HuŒ ra lŒnh: cÙ 3 suÃt Çinh ch†n 1 ngÜ©i phäi
nhÆp ngÛ. Do Çó t°ng sÓ quân lên ÇÜ®c 10 vån.
(NguyÍn LÜÖng Bích, Phåm Ng†c Phøng: Tìm hi‹u thiên tài quân
s¿ cûa NguyÍn HuŒ. Nxb Quân ñ¶i Nhân Dân, Hà N¶i, 1971.

Theo TrÀn Trong Kim:
"B¡c Bình VÜÖng ÇÜ®c tin quân Thanh Çã sang Çóng

ª Thæng Long, lÆp tÙc h¶i các tÜ§ng sï Ç‹ bàn viŒc Çem
binh ra Çánh, các tÜ§ng ÇŠu xin hãy chính ngôi tôn, Ç‹
yên lòng ngÜ©i, rÒi së khªi binh. 

"B¡c Bình VÜÖng bèn sai Ç¡p Çàn ª núi Bàn SÖn,
ngày 25 tháng m¶t næm MÆu Thân (1788), vÜÖng làm lÍ
lên ngôi Hoàng ñ‰, rÒi t¿ mình thÓng lïnh thûy-b¶ Çåi
binh ra Çánh gi¥c Thanh. Ra Ç‰n NghŒ An, nghÌ låi 10
ngày Ç‹ kén lÃy thêm binh, cä thäy ÇÜ®c 10 vån quân và
hÖn 100 con voi.

"Vua Quang Trung Çi‹m duyŒt  quân sï,  truyŠn dø
nhû-bäo m†i ngÜ©i phäi cÓ g¡ng Çánh gi¥c giúp nÜ§c.



ñoån kéo quân ra B¡c, Ç‰n ngày 20 tháng chåp thì Ç‰n
núi Tam ñiŒp".

(TrÀn Tr†ng Kim: ViŒt Nam Sº LÜ®c. Trang 131-132. Quy‹n
II, Bõ Giáo Døc, Trung Tåm H†c LiŒu xuÃt bän; næm 1971)

Ngày 15 tháng 1 næm 1789 (tÙc là ngày 20 tháng
chåp  næm MÆu Thân),  Çåi  quân cûa  Quang  Trung  Ç‰n
Tam ñiŒp tÌnh Ninh Bình. 

Trong vòng 6  ngày,  k‹  tØ  Çêm 30 T‰t  MÆu Thân
(1789) quân Tây SÖn Çánh tan 29 vån quân Thanh.

TrÜa ngày mÒng 5 T‰t K› DÆu, quân Tây SÖn ti‰n
vào Thæng Long.

Tôn  Sï  NghÎ  và  tàn  quân  Thanh  bÕ  chåy.  Quân
Thanh bÎ phøc kích, ch‰t rÃt nhiŠu. Tôn Sï NghÎ và vua Lê
Chiêu ThÓng chay thoát ÇÜ®c, trª vŠ Trung QuÓc. 

Lúc bÃy gi© vua Lê Chiêu ThÓng chay sang Trung
QuÓc, NguyÍn Nhåc tØ bÕ Ç‰ hiŒu, nhÜ©ng ngôi cho em là
NguyÍn HuŒ; NguyÍn L» Çã ch‰t,  NguyÍn Ánh chÌ chi‰m
m¶t phÀn ÇÃt nhÕ ª Nam B¶. Uy quyŠn cûa NguyÍn HuŒ
rÃt l§n.

*

Sau khi Çánh Çu°i quân Thanh ra khÕi b© cÕi ViŒt
Nam, vua Quang Trung NguyÍn HuŒ trao quyŠn cho Ngô
Væn Sª và Ngô Thì NhiŒm ª låi phòng thû ÇÃt B¡c, rÒi v¶i
vã kéo Çåi quân vŠ Phú Xuân.
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ViŒc  ÇÀu  tiên,  NguyÍn  HuŒ  muÓn  xây  d¿ng
s¿ nghiŒp lâu dài, ông Çã ch†n ÇÃt NghŒ An làm Trung
Çô. Theo Hoàng Xuân Hãn: "Có th‹ tin ch¡c r¢ng PhÜ®ng
Hoàng Trung ñô ª khoäng gi»a núi Mèo (núi Kÿ Lân) và
núi Quy‰t. ñÎa th‰ thành rÃt dÍ gi». Phía trÜ§c có sông
CÒn M¶c và sông Lam; phía bên có núi Quy‰t, ÇŠu là hào
và thành thiên nhiên. Ÿ gi»a thành, còn dÃu thành trong,
và nŠn nhà. NhÃt là có nŠn cao ba bÆc ª phÀn b¡c mà
ngày nay, Ç©i NguyÍn dùng làm nŠn xã t¡c. Ch¡c Çó là
ch‡ Quang Trung ng¿ triŠu trong khi tåm nghÌ ª NghŒ
An".

NguyÍn HuŒ Çã khéo léo bình thÜ©ng hóa v§i nhà
Thanh. Vua Càn Long Çã phong vÜÖng cho NguyÍn HuŒ. 

Sau khi NguyÍn HuŒ Çánh tan quân Thanh, vua Lê
Chiêu ThÓng (Lê Duy Kÿ) chåy qua Trung QuÓc và ch‰t ª
Çó. Dân chúng và các l¿c lÜ®ng quân s¿ miŠn B¡c vÅn còn
cäm tình v§i nhà Lê, h† tÆp h®p l¿c lÜ®ng ti‰p tøc chÓng
låi quân Tây SÖn.

Em cûa Lê Chiêu Thông là Lê Duy Chi ÇÜ®c các tù
trÜªng Nông Phúc TÃn, Hoàng Væn ñÒng h®p tác hoåt
Ç¶ng ª các tÌnh Cao B¢ng, Tuyên Quang. Các tù trÜªng
cûa vÜÖng quÓc Lào dÜ§i th©i các vua Nanthasen và vua
Intharavong cÛng h®p tác v§i các l¿c lÜ®ng phò Lê chÓng
låi Tây SÖn.



TØ Cao B¢ng, quân cûa Lê Duy Chi, ti‰n Çánh Thæng
Long; quân NguyÍn Ánh tái chi‰m Gia ñÎnh; vŠ phía Tây,
quân Lào và quân Xiêm (Thái Lan) tÃn công vào các tÌnh
Thanh Hóa, NghŒ An.

 TrÜ§c tình th‰ khó khæn Çó, NguyÍn HuŒ sai hoàng
tº NguyÍn Quang Thùy Çem quân ti‰n Çánh quân cûa Lê
Duy Chi tåi Cao B¢ng, b¡t ÇÜ®c hai tù trÜªng Hoàng Væn
ñÒng và Nông Phúc TÃn Çem vŠ Thæng Long xº träm.
Quân cûa Lê Duy Chi tang vª.

Tháng  6  næm 1791,  NguyÍn  HuŒ  sai  TrÀn  Quang
DiŒu Çem 3 vån quân tÃn công TrÃn Ninh (Lào) b¡t gi‰t
ÇÜ®c hai tù trÜªng ThiŒu KiŠu và ThiŒu ñ‰.

Tháng 8 næm 1791, ti‰n chi‰m Quy H®p (Lào).

Tháng 10 næm 1791, TrÀn Quang DiŒu ti‰p tøc ti‰n
chi‰m thû Çô Vientiane. Các tÜ§ng Lào: Tä Phan Dung,
H»u Phan Siêu ÇŠu tº trÆn; vua Lào Chao Nanthasen bÕ
thû Çô chay sang Xiêm (Thái Lan). 

Vào ÇÀu næm 1792, TrÀn Quang DiŒu kéo quân trª
vŠ nÜ§c.

CÛng  vào  næm Çó,  Quang  Trung  gºi  thÜ  cÀu  hôn
công chúa Thanh triŠu và Çói nhà Thanh nhÜ©ng låi cho
ViŒt Nam ÇÃt LÜ«ng Quäng (Quäng ñông, Quäng Tây). K
‰ hoåch không th¿c hiŒn ÇÜ®c vì ngày 16 tháng 9 næm
1792 (Nhâm Tí), vua Quang Trung NguyÍn HuŒ ch‰t Ç¶t
ng¶t.
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==== o O o ====

Chân dung ngÜ©i lính Tây SÖn 
cûa William Alexander ª H¶i An næm 1793

ñÒng tiŠn c° v§i bÓn ch»
"Quang Trung Çåi bäo"



ñÒng tiŠn c° v§i bÓn ch»
"Quang Trung thông bäo"

Phø bän 1

"TÙc vÎ chi‰u" cûa vua Quang Trung
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Nguyên âm
TÙc vÎ chi‰u

TrÅm duy: NgÛ Ç‰ dÎch tính nhi thu mŒnh,Tám vÜÖng
thØa thìnhi  khäi  vÆn,  Çåo h»u thiên cách,  thì  duy bi‰n



thông. Thánh nhân phøng nhÜ®c thiên Çåo dï quân quÓc
tº dân, kÿ nghïa nhÃt dã.

Ngã ViŒt t¿ ñinh, Lê, Lš, TrÀn triŒu khi‰n h»u quÓc
dï chi vu kim thánh tác minh hÜng bÃt thÎ nhÃt tính, nhiên
nhi ph‰ hÜng tu Çoän kÿ vÆn th¿c hiŒn sª thø phi phù
nhân chi sª næng vi dã.

HÜ§ng giä Lê gia thÃt bính, TrÎnh thÎ d» c¿u NguyÍn
phân cÜÖng, nhi bách dÜ niên cÜÖng thù væn loån,c¶ng
chû ÇÒ ûng hÜ khí, vÎ h»u thÆm Ü thÜ thì dã. Gia chi cân
thì dï lai nam b¡c cÃu binh, dân trøy ÇÒ thán.

TrÅm dï Tây SÖn bÓ y bÃt giai xích th°, sÖ vô hoàng
ôc chi chi, nhân nhân tâm y‰u døc Ç¡c minh chû. dï t‰ th‰
an dân, Ü thÎ tÆp h¶p nghïa l», lam lÛ dï khäi sÖn lâm, tä
h»u Hoàng ñåi huynh trì khu nhung mã, triŒu ngã bang
vuTây th°, Nam ñÎnh, Xiêm La, Cao Miên chi thu¶c, toåi
kh¡c Phú Xuân, thû Thæng Long, b°n døc täo trù loån
lÜ®c, chÜng dân Ü thhûy hÕa chi trung, thiên hÆu hoàn
quÓc Lê dân,quy ÇÎa ñåi huynh, tiêu dao tú thÜ©ng xích
tích chi du, quan lÜ«ng ÇÎa chi hoån ngu. Nhi th‰ cÓ suy
di bÆt Ç¡c nhÜ kÿ chi.

TrÅm tái th¿cLê thÎ. Lê t¿ quân thÃt thû xã t¡c khÙ
quÓc bôn vong, B¡c Hà sï dân bÃt dï Lê chi tông tính vi
quy,  ê  TrÅm  thÎ  låi,  ñåi  huynh  nghïa  quyŒn  vu  cÀn,
nguyŒn chû Qui NhÖn nhÃt phû giáng xÜng Tây vÜÖng.

Nam phøc sÓ thiên lš  chi  ÇÎa tÆn thu¶c vu TrÅm.
TrÅm t¿ duy tài lÜÖng ÇÙc båc bÃc Çãi c° nhân, nhi th°
ÇÎa nhÜ thº kÿ quäng, nhân dân nhÜ thº kÿ chúng, tïnh tÜ
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thÓng nhi‰p lÅm hÒ nhÜ®c hû tác chi ng¿ løc mã. Nãi nhÜ
væn vÛ tÜ§ng sï, n¶i ngoåi thÀn liêu hàm nguyŒn TrÅm täo
chính vÎ hiŒu dï hŒ thu¶c nhân dân thÜ®ng chÜÖng khuy‰n
ti‰n chí vu tái tam, kim bi‹u suy tôn bÃt mÜu ÇÒng tØ.

Phù dï thÀn khí chi tr†ng, thiên vÎ duy gian, TrÅm
thành l¿ bÃt næng kham, nhi tÙ häi Ùc triŒu hàn quy vu
TrÅm nhÃt nhân. TÜ nãi thiên š phù khÌ nhân s¿? TrÅm
Ùng thiên thuÆn nhân b¡t khä lao chÃp tÓn nhÜ®ng, dï kim
niên thÆp nhÃt nguyŒt nhÎ thÆp nhÃt tÙc thiên tº vÎ, cäi
nguyên Quang Trung nguyên niên.

Tì  nhï  bách  tính  vãn  dân  duy  hoàng  c¿c  chi  phu
ngôn thÎ huÃn thÎ hành, nhân nghïa trung chính, nhân Çåo
chi Çåi Çoán.

TrÅm kim d» dân cánh thûy phøng tiŠn thánh chi
minh mô dï trÎ giáo thiên hå.

* NhÃt, thÆp tam Çåo các xÙ ÇÎa phÜÖng kim niên
Çông vø tô dung diŒu xá thÆp phân chi ngÛ. Kÿ kinh bÎ
binh hÕa Çiêu tàn thính phân tri quan khám th¿c tÆn hành
quyên miÍn,

* NhÃt, c¿u triŠu thÀn dân ho¥c duyên s¿ Çi‰m løy
kinh bÎ tr†ng luân, trØ Çåi nghÎch bÃt Çåo Ç£ng t¶i, kÿ dÜ
nhÃt giai khoan xá.

*NhÃt, bách thÀn Çâm tØ các khÙ t¿ Çi‹n. Kÿ trung
thÀn hi‰u tº, nghïa phø kinh lÛy triŠu bao phong giä tÎnh
tÙ Çæng trÆt.



* NhÃt,  c»u trriŠu væn vÛ viên biŠn ho¥c do tùng
vong Çào tœ tÎnh thính hÒi hÜÖng quán. Kÿ bÃt nguyŒn sï ti
‰n giä thính hành sª chí.

* NhÃt, Nam hà B¡c hà dân gian y phøc tÎnh hÙa
tùng tøc, duy triŠu y triŠu quan nhÃt tuân tân ch‰.

Ô hô! Thiên h»u hå dân, tác chí quân tác chí s¿, duy
kÿ kh¡c tÜ§ng ThÜ®ng Ç‰ sûng tuy tÙ phÜÖng. TrÅm phû
h»u thiên hå tÜÖng d» giai chi Çåi Çåo, nåp chi xuâb Çài.
Nhï thÀn thÙ các an chÙc nghiŒp vô Çåo phÌ di. H»u quan
gÌä hÜng t‰ t‰ chi phong. Vi manh giä h¿u hi hi chi túc.

TrÎ giáo hÜng hành tê vu chí thuÆn, dï vãn NgÛ Ç‰
Tam vÜÖng chi thÎnh, diÍn tông xã vô cÜÖng chi hÜu. CÓ
bÃtvï tai?

Tåp chí Nam Phong, sÓ 111, phø trÜÖng phÀn Hán
væn, næm 1926, Çæng bän dÎch ra ch» quÓc ng»: "Bài chi‰u
cûa vua Quang  Trnng":

TrÅm nghï, Næm b¿c Ç‰ (1) Ç©i thÜ®ng c° Çã thay h†
nÓi nhau mà nhÆn mŒnh tr©i, ba b¿c vÜÖng (2) Çã thØa
th©i  mà m« vÆn,  Çåo có  bi‰n  Ç°i,  th©i  có  bi‰n  thông.
Thánh nhân vâng theo Çåo tr©i mà trÎ nÜ§c thÜÖng dân,
nghïa lš chÌ có m¶t.

NÜ§c ViŒt ta tØ nhà ñinh, nhà Lê, nhà Lš, nhà TrÀn
b¡t ÇÀu d¿ng nÜ§c cho Ç‰n nay, nh»ng tåo tác sáng suÓt,
nh»ng chÃn hÜng rång r« không phäi chÌ có m¶t h† làm
nên, mà vÆn kÿ suy ph‰, hÜng thÎnh, dài ng¡n thÆt Çã do
tr©i ban cho, không phäi ngÜ©i có th‹ làm nên ÇÜ®c.
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Ngày trÜ§c, nhà Lê mÃt quyŠn bính, h† TrÎnh và h†
NguyÍn cÛ phân chia b© cõi, hÖn hai træm næm, mÓi giŠng
rÓi loån, nhà vua chÌ gi» ngôi vÎ suông, tÜ gia t¿ mình
gom thu tiŠn cûa mà vun bÒi riêng, nghïa lš chính Çáng
cûa tr©i ÇÃt m¶t khi Çã Ç° nát thì không chÃn hÜng lên
ÇÜ®c, chÜa tØng có thÆm tŒ hÖn lúc bÃy gi©. Thêm vào
bu°i gÀn Çây trª vŠ sau, Nam B¡c giao tranh Çánh nhau,
nhân dân rÖi vào vòng ÇÒ thán.

TrÅm là ngÜ©i áo väi ª Tây SÖn, không có nÜÖng t¿a
vào m¶t thÜ§c ÇÃt nào, m§i ÇÀu không có chí làm vua, Çi
xe l®p mui vàng. NhÜng vì lòng ngÜ©i chán ghét rÓi loån,
muÓn ÇÜ®c m¶t b¿c vua sáng suÓt cÙu th‰ an dân; do Çó
TrÅm m§i tÆp h®p nghïa quân, lam lÛ khai thác núi rØng,
giúp Ç« vua anh, dong ru°i binh mã, b¡t ÇÀu d¿ng nÜ§c ª
ÇÃt Tây SÖn, phía nam dËp yên nÜ§c Xiêm La, nÜ§c Cao
Miên, låi kh¡c phøc ÇÜ®c thành Phú Xuân, lÃy kinh Çô
Thæng Long, vÓn muÓn quét såch loån låc, cÙu dân trong
cÖn nÜ§c lºa, rÒi sau trä nÜ§c cho dân nhà Lê, trä ÇÃt
cho anh ta, tiêu dao ngao du v§i quÀn thêu giày ÇÕ (nhÜ
Chu Công ñán), Çi dåo xem nh»ng ch‡ vui thích cûa hai
ÇÃt Ãy mà thôi. NhÜng c§ s¿ trên Ç©i nÓi nhau thay Ç°i
mà TrÅm không ÇÜ®c nhÜ chí nguyŒn.

TrÅm Çã gÀy d¿ng låi h† Lê. Vua Lê nÓi ngôi không
gi» ÇÜ®c xã t¡c, bÕ nÜ§c chåy Çi trÓn tránh. Sï dân B¡c
Hà không vì tông thÃt nhà Lê mà quy phø, låi chÌ cÆy nh©
vào  m¶t  mình  TrÅm.  Anh  ta  vì  nghïa  Çã  mÕi  mŒt  vŠ



chuyên cÀn, chÌ muÓn lÃy m¶t phû Qui NhÖn giáng xÜng
là Tây VÜÖng. 

ñÃt mÃy ngàn d¥m cõi phÜÖng nam ÇŠu thu¶c vŠ
TrÅm cä. TrÅm t¿ nghï tài sÖ ÇÙc båc, không kÎp ngÜ©i
xÜa, nhÜng mà ÇÃt Çai r¶ng nhÜ th‰, nhân dân Çông nhÜ
th‰, xét suy ngÅm nghï viŒc thÓng trÎ thÆt khi‰p l¡m, nhÜ
dây møc mà gò cÜÖng sáu ng¿a. NhÜng các tÜ§ng sï væn
vÛ, các bŠ tôi trong và ngoài ÇŠu mong TrÅm s§m chính
danh hiŒu ngôi tr©i  Ç‹ ràng bu¶c lòng ngÜ©i; h† dâng
bi‹u chÜÖng khuy‰n ti‰n Ç‰n Çôi ba lÀn,  h† dùng bi‹u
vàng suy tôn, h† không mÜu tính v§i nhau mà cùng ÇÒng
m¶t l©i.

Nay, vì ngôi báu là rÃt tr†ng, ngôi tr©i là gian nan,
TrÅm thành thÆt suy tÜ không th‹ kham n°i, nhÜng mà
nhân  dân  h¢ng  Ùc  triŒu  kh¡p  trong  bÓn  bi‹n  ÇŠu  vây
quanh quy thu¶c vào m¶t mình TrÅm. ñó là š cûa Tr©i,
há  là  viŒc  cûa ngÜ©i  hay  sao?  TrÅm Ùng theo š  Tr©i,
thuÆn theo lòng ngÜ©i, không th‹ cÓ chÃp mà tØ khÜ§c
ÇÜ®c, lÃy ngày 22 næm này lên ngôi thiên tº, cäi nguyên
làm Quang Trung næm ÇÀu.

Muôn dân træm h† các ngÜÖi, l©i phô trÀn làm chuÄn
t¡c cûa thiên tº ban dåy ra Ç‹ thi hành, nhân nghïa trung
chính là ÇÀu mÓi l§n lao cûa Çåo làm ngÜ©i.

TrÅm nay cùng nhân dân hãy Ç°i  m§i,  vâng theo
mÜu chÜ§c sáng suÓt cûa các vua trÜ§c Ç‹ cai trÎ và dåy
d‡ thiên hå.
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1.   Các xÙ ÇÎa phÜÖng cûa mÜ©i ba Çåo, vø mùa
Çông næm nay ÇÜ®c tha thu‰ má dao dÎch næm phÀn mÜ©i
(50%), còn nh»ng ai bÎ nån binh lºa Çiêu tàn, hãy phân
trÀn cho quan bi‰t Ç‹ khám xét rõ ngay thÆt thì ÇÜ®c tha
thu‰ má hoàn toàn.

2. Các thÀn dân cûa triŠu trÜ§c theo viŒc mà bÎ t¶i
løy Çã bÎ xº án n¥ng nhË, trØ nh»ng t¶i Çåi nghÎch, t¶i bÃt
Çåo ra, kÿ dÜ ÇŠu ÇÜ®c khoan hÒng xá t¶i h‰t.

3. Các ÇŠn th© các thÀn nhäm nhí ÇŠu bÎ xóa bÕ thÀn
hiŒu  trong  t¿  Çi‹n.  Nh»ng  bÆc  tôi  trung,  con  hi‰u,  v®
nghïa Çã ÇÜ®c các triŠu trÜ§c t¥ng phong khen thÜªng
ÇŠu ÇÜ®c ban Ön thæng trÆt.

4. Các quan viên væn võ ho¥c do chåy theo vua Lê
trÓn tránh ÇŠu ÇÜ®c phép trª vŠ nguyên quán, ai không
muÓn làm quan thì ÇÜ®c t¿ do làm theo chí nguyŒn cûa
mình.

5. Áo quÀn cûa dân gian ª Nam Hà hay B¡c Hà ÇŠu
ÇÜ®c cho theo tøc lŒ, chÌ có áo mão triŠu Çình ÇŠu phäi
tuân theo th‹ ch‰ m§i.

Than ôi!  Tr©i  giúp hå dân d¿ng nên b¿c vua b¿c
thÀy, vì nh»ng bÆc Ãy giúp Ç« ThÜ®ng Ç‰ thÜÖng m‰n ÇÎnh
yên bÓn phÜÖng. TrÅm có ÇÜ®c thiên hå së cùng Çi v§i
thiên hå trên con ÇÜ©ng  l§n,  së  ÇÜa thiên hå vào Ç©i
thÎnh trÎ. ThÀn dân các ngÜÖi m‡i ngÜ©i hãy yên vui v§i
chÙc  nghiŒp  cûa  mình,  ch§  làm  nh»ng  gì  trái  phép
thÜ©ng. NgÜ©i làm quan phäi chÃn hÜng phong hóa cho
ÇËp Çë. KÈ làm dân phäi vun bÒi tøc lŒ cho dÎu hòa.



Chính trÎ và giáo hóa ÇŠu thi hành bÜ§c lên cái th‰
thuÆn hòa Ç‹ vãn hÒi cái th©i thÎnh trÎ cûa Ng» ñ‰ Tam
VÜÖng, khi‰n cho tôn mi‰u xã t¡c Ç‰n vô cùng vô tÆn. Há
ch£ng là vï Çåi hay sao? 
(Bài chi‰u cûa vua Quang Trung Hoàng Ç‰ lên ngôi" này ÇÜ®c trích
Çæng trong TÆp san Sº ñÎa sÓ 13, næm 1969:  trang 127-130)

(1) NgÛ Ç‰: næm Ç©i vua ngày xÜa  ª nÜ§c Tàu: Thái hiŒu,  Hoàng Ç
‰, ThÀn nông,Thi‰u hiŒu, Chuyên húc hay là Phøc hy, ThÀn nông,
Hoàng Ç‰, ñÜ©ng-Nghiêu, Ngu-ThuÃn.
(2) Tam vÜÖng: Hå VÛ, ThÜÖng Than, Chu Væn VÜÖng.

Vua Quang Trung có tài Çánh gi¥c, nhÜng không th‹
vi‰t ÇÜ®c m¶t bài chi‰u ch» Hán nhÜ th‰ ÇÜ®c. Trong tÆp
sách "Hàn các anh hoa" cûa Ngô Thì NhÆm có ghi bài chi
‰u này, có lë tác giä bài chi‰u này là Ngô Thi NhÆm. 

=========

Phø bän 2
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Nam Phong Tåp chí, sÓ 177. Phø trÜÖng b¢ng Hán
væn, næm 1932, trang 20: "Bài bi‹u væn xin ng¿a cûa vua
Quang Trung"

Bän phiên dÎch ra ch» quÓc ng»:

"ThÀn trong mùa thu næm Canh Tuât (1790)  Ç‰n
kinh Çô n¶i ÇÎa (tàu) chiêm cån Çã kính cÄn nhÆn ÇÜ®c
ng¿a tÓt ª tào ng¿a cûa thiên tº ban cho. Thân Çã kính
cÄn lãnh ng¿a Ãy  Çem vŠ  nÜ§c.  Ng¿a  Çi  bÜ§c  cao  và
nhanh nhËn, tính låi nhu hòa, thÆt là sän phÄm tÓt ÇËp
cûa  ÇÃt  Kš-B¡c  cûa  Trung  QuÓc.  D†c  theo  ÇÜ©ng  vŠ,
không quen nÜ§c cÕ, ng¿a Ãy vÃp ngã, thÀn rÃt ân hÆn
thÜÖng ti‰c, tuy muÓn bÕ vàng ra tìm mua, nhÜng nÜ§c
cûa thÀn không phäi nÖi sän xuÃt ng¿a, huÓng chi  thÙ
ng¿a  nhanh  nhÜ  Çu°i  theo  gió  lÜ§t  theo  ÇiŒn  Ãy,  n‰u
không sän xuÃt ª ÇÃt H¢ng-B¡c thì låi là thÙ ng¿a tÒi Çã
thuÀn tính.

"ThÀn ngÜ«ng Ç¶i Ön cûa Hoàng Ç‰ ban cho lãnh
th° ª phÜÖng nam, Çã bon chåy ra biên äi, dám bÕ trÓng
chÙc phÆn thÜ©ng gi» gìn ÇÃt nÜ§c Çi Ç‰n triŠu Çình cûa
Hoàng Ç‰ låi  còn ÇÜ®c nhiŠu ngày chÀu thiên tº,  may
m¡n ÇÜ®c nh© t¿a thanh th‰ uy linh cûa BŒ hå mà trong
nÜ§c ÇÜ®c l¥ng yên. Chiêm ngÜ«ng cái ÇÙc cûa PhÆt Çã
giác ng¶ chúng sinh nhÜ m¥t tr©i Çã xóa tan bóng tÓi ª vÎ
Vô lÜ®ng th† PhÆt nÖi nÜ§c C¿c låc, lÃy cái pháp l¿c ÇÀy



nhiŒt næng hæng hái Ç‹ tu hành mà cänh tÌnh, nhÃt thi‰t
ÇŠu Çem Ç‰n ÇÀu phøc BŒ hå.

"BÆc thiên tº sáng suÓt, tu°i th† muôn næm, không ai
là ch£ng Ç‰n n¶p cÓng, không ai là ch£ng Ç‰n chÀu hÀu
(ch» ª thiên Ân VÛ thu¶c phÀn ThÜÖng Tøng trong kinh
Thi). ChÜ hÀu nhu thuÆn ti‰n lên chÀu thiên tº, ÇÜ®c thiên
tº khen t¥ng ban cho xe và ng¿a rÃt nhiŠu (ch» « quÈ TÃn
trong  kinh  DÎch),  cho  tÜÖm tÜ§i  xuÓng  Ön  mÜa dÀu  ª
Tråch Cung (ch‡ thi b¡n Ç‹ thiên tº ch†n chÜ hÀu phong
tÜ§c và ban ÇÃt), cho thâu ng¡n phÀn ÇÃt cûa chÜ hÀu Çi
chÀu thiên tº.

"ThÀn Çã chÀu ngôi vÎ Hoàng Ç‰ (nhÜ các tinh tú
xoay quanh sao B¡c thÀn), tinh thÀn Çã hÜ§ng vŠ triŠu
cÆn mà ÇÜ®c vinh quang, t¿ nghï ª b© bi‹n Phù Nam, núi
sông cách trª, mau m¡n ÇÜ®c viŒc ban cho hùng tránh ª
ÇÃt phÜÖng nam, Çi xe ng¿a rÀm r¶ cûa chÜ hÀu phÜÖng
Çông Ç‰n chÀu thiên tº (ch» ª thiên Khang VÜÖng chi cáo
trong kinh ThÜ), thÜ©ng gõ cºa tr©i theo hÀu xa giá (nhÜ
m¥t tr©i di chuy‹n t¿a rong xe). ThÀn thành thÆt không xi
‰t ao Ü§c l§n lao m§i dám không liŒu lÜ©ng n‡i quÃy rÀy
hÕi xin lÜ®ng riêng sâu r¶ng, cúi mong lòng tØ cûa BŒ hå,
Ön r¶ng thÃm nhuÀn nÒng hÆu tha thÙ cho cái t¶i måo
mu¶i cÀu xin càn r« mà bang cho thÙ ng¿a tÓt phi thÜ©ng.

ThÀn thi hành mãi cái Çåo ngay chính thuÆn tùng
cûa quÈ Khôn,  lÃy mãi cái ÇÙc tính cÜ©ng kiŒn månh më
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cûa quÈ KiŠn, không xi‰t chiêm ngÜ«ng trông ngóng vô
cùng".

Bài  bi‹u  væn  này  nguyên  væn  vi‰t  b¢ng ch» Hán,
ngôn ng» toàn dùng kinh DÎch, kinh ThÜ, quÈ Khôn, quÈ
KìŠn và tÜ tÜªng PhÆt giáo, phäi do m¶t nhà Nho m§i có
khä  næng  vi‰t  ÇÜ®c.  Vua  Quang  Trung  không  th‹  vi‰t
ÇÜ®c m¶t bÙc thÜ ch» Hán nhÜ th‰ ÇÜ®c.

(Bài bi‹u væn xin ng¿a cûa vua Quang Trung" này ÇÜ®c trích Çæng
trong TÆp san Sº ñÎa sÓ 13, næm 1969:  trang 132-134)

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



Phø bän 3

Tám ÇiŠu quân luÆt -
M¶t bài hÎch cûa Tôn Sï NghÎ 

CuÒi tháng MÜ©i næm MÆu Thân, Tôn Sï NghÎ Çem
quân sang ñåi ViŒt giúp vua Lê Chiêu ThÓng. TrÜ§c khi
khªi binh, Tôn Sï NghÎ ban hành cho quan quân "8 ÇiŠu
quân luÆt" và m¶t bài hÎch.

Tám ÇiŠu quân luÆt

"1) ñåi binh ra äi, cÓt Ç‹ dËp gi¥c yên dân. ñi qua
các nÖi; Ç¶i ngÛ ÇŠu phäi nghiêm chÌnh, không ÇÜ®c quÃy
nhiÍu nhà ngÜ©i, cÜ§p bóc ch® búa.

2) Ngoài äi, toàn là ÇÒi cao núi hi‹m, ÇÃt Çó rÃt dÍ
mai phøc, nên phäi rÅy såch khÓi Çá, phát h‰t nÙa rØng
Ç‹ cho trông thÃy quang Çãng có th‹ v»ng lòng mà Çi. N
‰u g¥p ch‡ nào ÇÃt m§i sÓp lÕng thì phäi Ç‹ š xem xét,
cho khÕi m¡c phäi quÌ k‰ cûa gi¥c.

3) ñåi binh ÇÎnh Çóng ch‡ nào, trÜ§c hãy xem xét
ÇÎa th‰, tìm lÃy nh»ng nÖi dÍ ki‰m nÜ§c cÕ, không gÀn
rØng cây, bÓn m¥t Çào hào Ç¡p lÛy, sai các binh sï ngày
Çêm tuÀn phòng, låi cho quân Çi dò la ª ngoài mÜ©i d¥m,
không ÇÜ®c Àm Àm to ti‰ng, dÍ bÎ kinh loån.

4) NgÜ©i Nam Çánh trÆn hay dùng sÙc voi. LÓi Çó,
n¶i ÇÎa không quen, nên g¥p phäi, ¡t ÇŠu chåy trÜ§c Ç‹
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tránh. NhÜng không bi‰t r¢ng: sÙc voi tuy khÕe, nó cÛng
là thân máu thÎt, không th‹ ÇÎch låi hÕa khí cûa ta. N‰u
nhÜ thÃy voi ra trÆn, xa thì b¡ng súng, gÀn thì dùng cung
và Çao, khi‰n nó bÎ Çau mà chåy lÆt låi, dÀy xéo lÅn nhau,
quân ta thØa cÖ ti‰n lên mà chém, quy‰t là phäi th¡ng.
CÀn phäi nói cho m†i ngÜ©i bi‰t rõ nhÜ th‰ m§i ÇÜ®c.

5) Quân Nam không có "sª trÜ©ng" gì khác. H† chÌ
dùng các "Óng phun" làm thÙ l®i khí. ThÙ l®i khí Ãy g†i là
"H° lºa". Trong khi hai bên giáp nhau, trÜ§c h‰t h† dùng
vÆt Ãy ÇÓt cháy áo quân ngÜ©i ta, Ç‹ cho ngÜ©i ta phäi
lùi. NhÜng cái thuÆt Ãy, cÛng chÌ nhÜ th‰ mà thôi, so v§i
súng Óng cûa ta, còn kém xa l¡m. HiŒn Çã chÙa s£n vài
træm "lá ch¡n" b¢ng da trâu sÓng, n‰u g¥p "Óng phun"
cûa ngÜ©i Nam phun lºa, quân ta m¶t tay ch¡n Ç« lºa,
m¶t tay cÀm gÜÖm chém bØa, h† së phäi lÜ§t ngã.

6) ñåi binh Çi ÇÜ©ng, n‰u g¥p khe suÓi, giòng sông,
nh»ng ch‡ nÜ§c sâu, thì phäi ch¥t lÃy tre g‡ b¡c làm cÀu
phao Ç‹ binh mã sang cho tiŒn; Ch‡ nào sông hËp nÜ§c
nông, viên coi binh biŠn phäi Ço Çích xác rÒi cho binh
lính  theo hàng xâu cá  mà Çi.  Lúc  xuÓng nÜ§c bùi-dùi
thuÓc súng không ÇÜ®c hå bå Çâu ném ÇÃy, l« bÎ Ü§t thì
hÕng.

7) Rau cûi cûa ñåi binh dùng trong hàng ngày, Çã
có tiŠn quan cÃp phát, chÌ ÇÜ®c trao Ç°i v§i ngÜ©i Nam b



¢ng cách thuÆn tình, không ÇÜ®c t¿ tiŒn trèo lên ch¥t lÃy
cây cÓi ª các làng xóm Ç‹ sinh ra s¿ tranh giành.

8)  Quân  lính  bÎ  thÜÖng,  viên  cai  quän  cÛng  phäi
nghiŒm xét Çích thÆt, làm giÃy bÄm trình, cho ÇÜa vŠ dinh
ÇiŠu trÎ, Ç‹ tÕ s¿ hÜu-tuÃt (?). N‰u có kÈ nào x¢ng giä Çau
Óm hòng ÇÜ®c vŠ nhà, khi Çã tra ra, së phäi "chính pháp"
lÆp tÙc. Vä låi, lÀn này quân sï phäi Çi t§i ch° biên äi xa
xôi, triŠu Çình Çã có hÜu-tuÃt (?) t¶t b¿c, m‡i tên lính cÃp
m¶t tên phu. Các viên cai quän cÀn phäi hi‹u dø cho lính
v§i phu phäi thÜÖng sót nhau, không ÇÜ®c t¿ š sai khi‰n
m¶t cách tàn ngÜ®c. Quân lính Çi ÇÜ©ng ÇŠu phäi mang
lÃy khí gi§i, không ÇÜ®c t¿ mình Çi không, ÇÒ Çåc giao
m¥c cho phu, khi‰n h† vác Ç¶i không n°i, gi»a ÇÜ©ng tìm
cách Çi trÓn. SÓ phu quá nhiŠu, tra ki‹m rÃt khó, có th‹
Çinh trÜ§c lÄn vào Çinh sau, kÈ n† kÈ kia, không quen bi‰t
nhau, dÍ sinh l¶n x¶n. Phäi cÃp cho m‡i tên phu m¶t mi
‰ng thÈ bài Çeo lÜng. Trong thÈ vi‰t rõ tên h† hiŒu Çinh
cho tiŒn nhÆn xét phân biŒt". 
(Hoàng Lê NhÃt ThÓng Chí, trang 236-237)  
(K› niŒm chi‰n th¡ng xuân K› Dæu-'ñÓng ña'. TÆp san Sº ñÎa, sÓ
13, næm1969, ñai H†c SÜ Phåm Sài Gòn trÜ§c 1975. Trang 39-41.
Nhà sách Khai Trí bäo tr®).

Bài hÎch cûa Tôn Sï NghÎ
"DÃy nÜ§c Çã diŒt, nÓi giòng Çã tuyŒt, viŒc Çáng làm

chi k‹ man hoang (?), v§t ngÜ©i bÎ chìm, cÙu kÈ bÎ cháy,
ÇØng ch£ng ÇÜ®c m§i dùng binh cách. Nay nghï h† Lê
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nÜ§c An Nam, vÓn là cÓng thÀn cûa Thiên triŠu, ba træm
næm vÆt sän ti‰n dâng, tính theo chÙc phÆn, mÜ©i næm l¶
ÇÃt phong chia c¡t, gÒm có nÜ§c nhà. Th‰ mà, khoäng
næm KiŠn Long, tÜ tÜªng trong nÜ§c là b†n NguyÍn Nhåc,
NguyÍn HuŒ cÃt quân làm loån, Çánh úp La Thành, vua
Lê trÜ§c vì lo s® mà phäi qua Ç©i. T¿ tôn là Lê Duy Kÿ, Ç
‰n n‡i siêu båt ra ngoài. BŠ tôi cÛ là NguyÍn Duy Túc
Çem mË và v® T¿ tôn chåy sang n¶i ÇÎa, khÄn cÃp xin cÙu.
ñã hÕi b†n Túc: T¿ tôn hiŒn nay ª vùng Kinh B¡c, Lång
SÖn, tôi dân vÅn nh§ chû cÛ. NguyÍn Nhåc là quân m†i
r®, nhÜ giÓng chó dê, quen thói hung t®n cûa loài chÒn
sói, Ç‰n Çâu cÜ§p ÇÃy, træm h† oán Ç‰n xÜÖng tûy. T¶i
m¶t tên dân ª biên thùy Çùng Çùng n°i lên, phåm vào luân
thÜ©ng, làm trái nghïa lš, Çåo tr©i Çã không th‹ tha; låi
dám hoành hành nÖi n¶i ÇÎa, tàn håi nhân dân, båo ngÜ®c
chúng thÙ, phép vua cÛng cÀn phäi Çánh. HiŒn Çã ÇŒ tâu
và ÇÜ®c ñåi Hoàng Ç‰ thÜÖng xót h† Lê tan nát, không n«
Ç‹ cho cháu gieo lÀm than. Ngài Çã sai quan ñÓc phû Çeo
Ãn Chinh nan (?), Çåi tÜ§ng quân, Çem 50 vån binh mã
th£ng t§i La Thanh, trØng trÎ t¶i ác b†n Nhåc, không cho
lÛ chúng trÓn thoát hình phåt cûa tr©i. NÜ§c Nam Ç©i Ç©i
tôn Ç¶i vua Lê, nh© Ön quy‰n luy‰n nuôi nÃng Çã lâu, chí
næng còn chÜa mÃt, cäm kích bªi trong lòng, không th‹ t¿
mình bÕ mÃt thiêng lÜÖng cûa mình, Ç‰n n‡i quên vua
theo kÈ gi¥c. KÈ nào trÜ§c xÜ§ng tín nghïa, t¿a sÙc cÙu
giúp cûa Thiên triŠu, h®p tÆp ÇÒng chí, ra sÙc trØ diŒt
quân thù, thì khí äi tía hát khúc khäi hoàn, màn soái tính



s° quân công, së ÇÜ®c c¡t ÇÃt chia phong, hÜªng chung
phúc l¶c v§i h† Lê, nhÜ TrÎnh Çåi gia ngày trÜ§c. HÎch
nÀy ÇÜa t§i, Çâu Çó ÇŠu phäi hæng hái, mài dÛa dòng dao,
chÓng låi v§i kÈ thù nhà vua. Ai nÃy m¶t lòng giÓc sÙc thì
m§i có công, m§i ÇÜ®c lïnh thÜªng ª trong quân, hÜªng
phúc ª trong nÜ§c. Hãy cÓ g¡ng lên".

(Hoàng Lê NhÃt ThÓng Chí; trang 237-238)
(K› niŒm chi‰n th¡ng xuân K› Dæu 'ñÓng ña'. TÆp san Sº ñÎa sÓ
13, næm 1969, trang 41-42; ñai H†c SÜ Phåm Sài Gòn trÜ§c 1975.
Nhà sách Khai Trí bäo tr®).

============
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E/ S¿ giúp Ç« cûa Giám møc Bá ña L¶c.
NguyÍn Ánh gºi Hoàng Tº Cänh theo Giám møc Bá

ña L¶c (Pigneau de Béhaine) Çi Pháp cÀu viŒn. 

Næm  1787,  Hoàng  Tº  Cänh  ÇÜ®c  7  tu°i  Çi  cùng
Giám møc Bá  ña L¶c  vào  triŠu  ki‰n  vua  Pháp,  Louis
XIV, tåi ÇiŒn Versailles.

Ngày 28 tháng 11  næm 1787, giám møc Bá ña Lôc
là giáo sï  ngÜ©i Pháp cÓ vÃn NguyÍn Ánh Çã thay m¥t
NguyÍn Ánh kš HiŒp Ü§c Versailles v§i Pháp. Theo HiŒp
Ü§c này thì nÜ§c Pháp së cº 4 chi‰n thuyŠn và 1.200 b¶
binh, 200 pháo binh, 250 lính Phi Châu giúp NguyÍn Ánh
Çánh Tây SÖn. V§i ÇiŠu kiŒn, sau khi chi‰n th¡ng, NguyÍn
Ánh  phäi  nhÜ®ng  cho  nÜ§c  Pháp  thành  phÓ  H¶i  An
(Faifo) và Çäo Côn Lôn (Poulo-Condore). Vào Çúng th©i
gian này, nÜ§c Pháp xÄy ra m¶t cu¶c Cách Mång l§n, nên
vua nÜ§c Pháp không th‹ thi hành Çúng HiŒp Ð§c Çã kš
v§i giám møc Bá ña L¶c.  

Tuy nhiên, giám møc Bá ña L¶c vÅn ti‰p tøc th¿c
hiŒn møc Çích cûa minh, ông ta vÆn Ç¶ng m¶t sÓ thÜÖng
gia  ngÜ©i  Pháp giúp NguyÍn Ánh t°  chÙc,  huÃn luyŒn
binh sï, mua thêm vÛ khí. TØ tháng 9 næm 1788, chi‰c tàu
Dryade chª 1.000 súng Ç‰n Côn Lôn giúp NguyÍn Ánh;
vài tháng sau, chi‰c tàu Garonne chª Çåi bác; tàu Cook,
tàu  Moyse  chª  Çû  loåi  quân  trang,  quân  døng  giúp



NguyÍn Ánh. MÜ©i tám ngÜ©i Pháp và hai ngÜ©i Âu giúp
NguyÍn Ánh. Trong sÓ nh»ng ngÜ©i này có ngÜ©i chÌ làm
v§i NguyÍn Ánh trong m¶t th©i gian ng¡n, nhÜng cÛng có
nhiŠu ngÜ©i ª låi giúp NguyÍn Ánh cho Ç‰n khi NguyÍn
Ánh  lên  ngôi  næm 1802;  h†  ÇÜ®c  NguyÍn  Ánh  phong
quan chÙc làm viŒc trong triŠu Çình nhÜ các quan chÙc
ngÜ©i ViŒt, nhÜ ông Chaigneau, ông Vannier.

Theo  tác  giä  G.  Taboulet,  lúc  bÃy  gi©  quân  Ç¶i
NguyÍn có 14 sï quan và 80 binh sï ngÜ©i Pháp. Trong
bÙc thÜ cûa Bá ña L¶c ÇŠ ngày 18 tháng 7 næm 1794 cho
bi‰t có khoäng 40 ngÜ©i Âu trong løc quân cûa NguyÍn
Ánh.  Ông  Taboulet  Ü§c  Çoán  sÓ  ngÜ©i  Pháp  Ç‰n  giúp
NguyÍn Ánh khoäng 100 ngÜ©i.

Ngoài  ra,  Bá ña L¶c còn vÆn Ç¶ng m¶t  sÓ  ngÜ©i
nÜ§c ngoài: Næm 1796, có hai ngÜ©i Anh là Ba-la-di và
Ba-læng-hi ÇÜ®c NguyÍn Ánh phong chÙc cai Ç¶i và cº Çi
mua khí gi§i ª Mã Lai. Næm 1792, Ba-la-di tÆp h†p các
thuyŠn buôn cûa ngÜ©i Anh, chuÄn bÎ 6 chi‰n thuyŠn l§n,
100 chi‰n thuyŠn nhÕ v§i 5.000 lính Chân Låp Ç‹ d¿ chi
‰n. TrÜ§c Çó, vào næm 1791, NguyÍn Ánh Çã nh© m¶t lái
buôn BÒ ñào Nha tên là Chu-di-nô-ni Çi mua 10.000 khÄu
súng sæn, 2.000 c‡ Çåi bác b¢ng gang, 2.000 viên Çån lºa.

  
V§i s¿ giúp Ç« cûa ngÜ©i Pháp, l¿c lÜ®ng quân Ç¶i

cûa NguyÍn Ánh càng ngày càng månh.
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Theo nhà nghiên cÙu Maybon vi‰t trong cuÓn "La
Relation  Bissachère  et  Hìstoire  moderne  du  pays
d'Annam":

"Vai trò cûa nhóm ngÜ©i can Çäm Ç‰m trên ÇÀu ngón
tay, trong s¿ thi‰u v¡ng thông tin mong Ç®i, không th‹ xác
ÇÎnh ÇÜ®c các chi ti‰t. NhÜng không th‹ chÓi cãi ÇÜ®c r
¢ng h† Çã góp phÀn l§n lao vào chi‰n th¡ng cûa NguyÍn
Ánh. ƒy là chÜa k‹ Ç‰n công lao cûa h† trong nh»ng trÆn
Çánh quan tr†ng, nhÜ trÆn tiêu diŒt håm Ç¶i Tây SÖn næm
1792 và nh»ng trÆn dÅn Ç‰n chi‰n th¡ng Hu‰ næm 1801.
NgÜ©i ta không khÕi khâm phøc công lao mà h† Çã th¿c
hiŒn trong nh»ng Çi‹u kiŒn không mÃy thuÆn l®i: H† Çã
xây d¿ng t° chÙc häi quân theo lÓi Tây phÜÖng và thành
lÆp Ç¶i ngÛ häi quân; h† huÃn luyŒn quân Ç¶i, ÇÜa k›
thuÆt vào quân Ç¶i, thành lÆp cÃp chÌ huy, chÌ dÅn cách
Çúc Çåi bác. H† dåy cho ngÜ©i An Nam cách dùng trái
phá, Çào tåo Ç¶i ngÛ pháo binh lÜu Ç¶ng Çã khi‰n cho
quân Ç¶i Tây SÖn khi‰p s®. H† Çã chÌ dÅn cách xây thành
Ç¡p lÛy".
(La  Relation  Bissachère  et  Histoire  moderne  du  pays  d'Annam.
Maybon. Næm 1920)

==========



Hoàng Tº Cänh
Tranh ÇÜÖng th©i do Maupérin vë Hoàng Tº Cänh

khi cùng Giám møc Pigneau de Béhaine vào triŠu ki‰n
vua Pháp tåi ÇiŒn Versailles, næm 1787.

Khi  Çó  Hoàng  Tº  Cänh  ÇÜ®c  7  tu°i,  næm  1801
Hoàng Tº Cänh tå th‰ vì bŒnh ÇÆu mùa khi ÇÜ®c 21 tu°i.
 

Giám møc Pigneau de Béhaine
(Bá ña L¶c)
Phø bän 4
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HiŒp Ü§c Versailles ngày 28-11-1787

ñiŠu 1 - ñÙc vua rÃt tin giáo (Çåo) Gia Tô ÇÜÖng  g¡ng
sÙc Ç‹ khôi phøc giang sÖn.

ñiŠu 2 - MuÓn ÇÜ®c vÆy, ÇÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô së
cho sang ñàng Trong, t°n phí mình chÎu, 4 chi‰c tàu chi‰n
và m¶t Çåo binh 1.200 ngÜ©i,  200 pháo binh,  250 lính
Cafres (da Çen Phi Châu), binh lính này, có Çû súng Óng,
Çån dÜ®c và nhÃt là dã pháo binh Çû sÙc.

DiŠu 3 - ñÙc vua ñàng Trong, ch© Ç®i s¿ cÙu giúp mà
ÇÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô s¤n lòng ÇÜa sang, lâm th©i së
thuÆn nhÜ®ng h£n cho Ngài và cho VÜÖng vÎ nÜ§c Pháp
quyŠn sª h»u và quyŠn thÓng trÎ hòn Çäo làm ra häi cäng
chính xÙ ñàng Trong g†i H¶i Nan (H¶i An), ngÜ©i Âu
Châu g†i là Tourane, khi nào quân lính (Pháp) Ç‰n Çóng ª
Çäo này thì ÇÜ®c hÜªng ngay quyŠn sª hÛu và thÓng trÎ Ãy.

DiŠu 4 - Låi ÇÎnh r¢ng ÇÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô và ÇÙc
vua ñàng Trong c¶ng ÇÒng có quyŠn sª h»u häi cäng nói
trên, ngÜ©i Pháp có th‹ lÆp trên løc ÇÎa nh»ng nhà, sª h†
xét cÀn dùng cho viŒc tàu bè giao thông, viŒc buôn bán,
cÛng nhÜ viŒc gìn gi», sºa chºa và làm ra tàu bè. VŠ viŒc
cänh sát ª häi cäng së có t© giao Ü§c riêng.

ñiŠu 5 - ñÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô cÛng së ÇÜ®c quyŠn
sª h»u và quyŠn thÓng trÎ däo Côn Lôn (Poulo Condore).



ñiŠu 6 - Dân cûa ÇÙc  vua rÃt tin giáo Gia Tô së ÇÜ®c
t¿ do buôn bán trong toàn quÓc cûa vua xÙ ñàng Trong,
không có nÜ§c Âu Châu nào khác ÇÜ®c quyŠn Ãy. Dân
(Pháp) Ãy ÇÜ®c t¿ do Çi låi, ª, không có gì ngæn trª và
không trä thu‰ má gì vŠ thân ngÜ©i cä, miÍn là có giÃy
thông hành cûa viên trÃn thû Çäo H¶i Nan (H¶i An) cÃp.
H† ÇÜ®c nhÆp cäng các thÙ hàng hóa cûa Âu Châu và các
nÜ§c khác trong hoàn cÀu, trØ các thÙ mà luÆt pháp nÜ§c
ñ¢ng Trong cÃm. H† cÛng ÇÜ®c Çem Ç‰n Çû các thÙ hàng
hoa trong nÜ§c và các nÜ§c lân cÆn không trØ nÜ§c nào;
thu‰ nhÆp, xuÃt cäng së y nhÜ ngåch thu‰ ngÜ©i bän xÙ
hiŒn nåp, ngåch thu‰ này së không ÇÜ®c tæng lên, dÀu ª
trÜ©ng h®p nào và dÀu nó tên là gì. Tàu binh và tàu buôn
ngoåi quÓc muÓn Ç‰n nÜ§c ñàng Trong phäi treo c© Pháp
và có giÃy thông hành Pháp cÃp.

ñiŠu 7 - Chính phû xÙ ñàng Trong së bäo h¶ m¶t cách có
hiŒu quä hÖn h‰t, s¿ t¿ do, s¿ an toàn cho thân th‹ và ÇÒ
Çåc cûa dân ÇÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô ; và khi g¥p ÇiŠu
khó khæn và tranh giành thì phäi xº Çoán mau m¡n và
công bình.

ñiŠu 8 - G¥p trÜ©ng h®p mà ÇÙc vua rÃt tin Giáo Gia Tô
bÎ m¶t nÜ§c nào công kích vŠ viŒc hÜªng døng các hòn cù
lao H¶i Nan (H¶i An) và Poulo Condore và g¥p trÜ©ng
h®p mà ÇÙc vua rÃt tin giáo Gia Tô chi‰n tranh v§i m¶t
nÜ§c Á Châu và Âu Châu nào, thì ÇÙc vua ñàng Trong
chÎu giúp cho quân lính, thûy thû, lÜÖng th¿c, tàu bè; sau
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khi yêu cÀu ba tháng, phäi giao cÃp, nhÜng không ÇÜ®c
Çem dùng Ç‰n bên kia Çäo Moluques,   La Sonde và eo
bi‹n Malacda, còn chÌ cÃp nhu phí thì vua nÜóc giúp phäi
chÎu.

ñiŠu 9 - ñŠn bù s¿ chÎu giúp nói ª khoän trên,  ÇÙc vua
rÃt tin giáo Gia Tô phäi giúp vua ñàng Trong khi trong
nÜ§c Ngài loån låc, s¿ giúp Ç« Ãy së vØa xÙng v§i s¿ cÀn
dùng m‡i lúc, nhÜng không khi nào quá sÓ Çã ÇÎnh trong
Ü§c này.

ñiŠu 10 - HiŒp Ü§c này së ÇÜ®c vua hai nÜ§c giao hËn phê
chuÄn, rÒi h‡ giao trong hån m¶t næm, ho¥c s§m hÖn n‰u
có th‹.

(Hoàng CÖ Thøy:ViŒt Sº Khào LuÆn. Trang 890-891. Nxb Nam Á,
Paris. Paris 2002)

Vào th©i gian này, nÜ§c Pháp xÄy ra m¶t cu¶c Cách
Mång l§n nên không thi  hành HiŒp Ð§c Versailles này
ÇÜ®c.

==========

F/ NguyÍn Ánh phän công



Tháng 4 næm ƒt TÎ (1785),  NguyÍn HuŒ Çánh tan
quân Xiêm La ª MÏ Tho. NguyÍn vÜÖng (NguyÍn Ánh
hay NguyÍn Phúc Ánh) låi phäi sang tÎ-nån ª Xiêm. Vua
Xiêm cho NguyÍn vÜÖng ª Long Kÿ ngoåi ô thû Çô V†ng
Các (Bangkok). Các tÜ§ng sï cÛ bi‰t ÇÜ®c NguyÍn vÜÖng
tÎ nan 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 Ç‹ nuôi
quân; ngÜ©i thì vŠ nÜ§c chiêu m¶ nghïa quân, ngÜ©i thì ra
bi‹n Çóng chi‰n thuyŠn. Lúc bÃy gi©, NguyÍn vÜÖng Çem
quân giúp vua Xiêm Çánh dËp gi¥c Mã Lai thÜ©ng hay
quÃy nhi‹u ª vùng bi‹n. Bªi vây, NguyÍn vÜÖng ÇÜ®c vua
Xiêm tr†ng Çãi.

Tháng 7 næm ñinh Mùi (1787), NguyÍn vÜÖng trª vŠ
nÜ§c, Çóng quân ª Long Xuyên. Lúc bÃy gi© 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. 

Thàng 4 næm MÆu Thân (1788), Võ Tánh Çem 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. NguyÍn vÜÖng sai Tôn
ThÃt  H¶i  và  Võ Tánh Çánh ÇÒn NgÛ KhiŠu;  sai  tÜ§ng
NguyÍn Væn Nghïa Çánh chi‰m L¶c Dã (ñÒng Nai). ñ‰n
tháng 8, Quân NguyÍn vÜÖng vào thành Gia ñÎnh.
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Næm K› DÆu (1789), tÜ§ng Tây SÖn là Phåm Væn
Tham tåi Ba Th¡c Çem binh ra ÇÀu hàng NguyÍn vÜÖng.
TØ Çó ÇÃt Gia ñÎnh thu¶c vŠ chúa NguyÍn.

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.

ñ‰n tháng 4 næm Canh TuÃt (1790), NguyÍn vÜÖng
sai tÜ§ng Lê Væn Câu Çem 5 nghìn quân ra Çánh lÃy Bình
ThuÆn; sai Võ Tánh và NguyÍn Væn Thành Çi tiên phong.
Quân  NguyÍn lÃy  ÇÜ®c  ÇÃt  Phan  Rí  và  hå  thành Bình
ThuÆn. NguyÍn vÜÖng Ç‹ tÜ§ng Lê Væn Câu ª låi trÃn gi»
ÇÃt Phan Rí; TÜ§ng Võ Tánh và NguyÍn Væn Thành trª vŠ
Gia ñÎnh.

Lê Væn Câu Çem quân ra Çóng ª Phan Rang, bÎ quân
Tây SÖn vây Çánh. TÜ§ng NguyÍn Væn Thành Çem quân
ra giäi vây, rÒi NguyÍn Væn Thành và Lê Væn Câu cùng
trª vŠ gi» ÇÃt Phan Rí; thÃy bÃt l®i, quân NguyÍn bÕ Phan
Rí, rút vŠ Gia ñÎnh.

Tháng 3 næm Nhâm Tí (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. 



Thánh 3 næm Quí Sºu (1793), NguyÍn vÜÖng sai Tôn
TÃt H¶i, NguyÍn Huÿnh ñÙc, NguyÍn Væn Thành Çem b¶
binh  ra  Çánh  Phan  Rí.  NguyÍn  vÜÖng  cùng  các  tÜ§ng
NguyÍn Væn Thành và Võ Tánh Çem thûy quân Çánh chi
‰m Nha Trang,  phû Diên Khánh,  phû Bình Khang,  rÒi
Çánh lÃy Phú Yên.

 
Khi  quân  NguyÍn  vÜÖng  vào  cºa  sông  ThÎ  Nåi,

NguyÍn Nhåc sai thái tº NguyÍn Bäo Çem binh ra chÓng
gi». Võ Tánh Çem quân binh h¶i v§i quân binh Tôn ThÃt
H¶i  và  NguyÍn  Væn  Thành  Çánh  tÆp  hÆu.  Quân  cûa
NguyÍn Bäo bÕ chay vŠ Qui NhÖn.

Tôn  ThÃt  H¶i,  Võ  Tánh,  Nguy‹n  Huÿnh  ñÙc,
NguyÍn Væn Thành ti‰n Çánh thành Qui NhÖn.

NguyÍn Nhåc cÀu cÙu Phú Xuân. Lúc bÃy gi©, vua
Quang Trung NguyÍn HuŒ Çã mÃt;  vua Cänh ThÎnh là
NguyÍn Quang Toän sai Thái úy Phåm Công HÜng, quan
H¶ giá NguyÍn Væn HuÃn, quan ñåi tÜ lŒ Lê Trung, quan
ñåi tÜ mã Ngô Væn Sª Çem 17 nghìn b¶ binh, 80 voi chi
‰n Çi ÇÜ©ng b¶; quan ñåi thÓng lïnh ñ¥ng Væn Chân Çem
30 chi‰c thuyŠn, hai Çåo thûy b¶ cùng ti‰n quân cÙu Qui
NhÖn.

Quân NguyÍn rút vŠ Diên Khánh (Khánh Hòa), rÒi
rút quân trª vŠ Gia ñÎnh, Ç‹ låi NguyÍn Væn Thành gi»
Diên Khánh; NguyÍn Huÿnh ñÙc gi» Bình ThuÆn.
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Tháng 11 næm Quí S»u (1793),  NguyÍn vÜÖng sai
ñông Cung Cänh, Phåm Væn Nhân,TÓng Phúc Khê ra gi»
Diên Khánh.

   
B†n  Phåm  Công  HÜng  giäi  vây  ÇÜ®c  thành  Qui

NhÖn, rÒi kéo quân vào thành, tÎch thâu h‰t kho tàng cÛa
NguyÍn Nhåc. NguyÍn Nhåc tÙc giÆn, th° huy‰t mà ch‰t. 

Tháng 3 næm Giáp DÀn (1794), NguyÍn Væn HÜng
Çem quân  Çánh  Phú  Yên,  TrÀn Quang DiŒu vây  thành
Diên Khánh. 

NguyÍn Ánh Çem Çåi binh giäi vÆy. RÒi cùng ñông
Cung Cänh trª vŠ Gia ñÎnh, Ç‹ Võ Tánh ª låi giº thành
Diên Khánh.

Tháng giêng næm ƒt Mão (1795), TrÀn Quang DiŒu
låi Çem quân vào Çánh Diên Khánh. ñ‰n tháng 2, NguyÍn
Ánh Çem quân ra cÙu 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. 

TØ khi vua Quang Trung mÃt rÒi, vua Cänh ThÎnh
lên ngôi, thì quyŠn hành vŠ tay Thái sÜ Bùi Kh¡c Tuyên.

Næm ƒt Mão (1795), 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.

Næm  ñinh  TÎ  (1797),  NguyÍn  vÜÖng  cùng  ñông
Cung  Cänh  Çem  Çåi  binh  ra  Çánh  Qui  NhÖn,  và  sai
NguyÍn Væn Thành và Võ Tánh ra Çánh Phú Yên. NguyÍn
Ánh thÃy quân Tây SÖn phòng thû rÃt nghiêm ng¥t, bèn
sai NguyÍn Væn Thành và ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng ª låi gi»
thành Diên Khánh, rÒi Çem quân trª vŠ Gia ñÎnh.

*
NguyÍn  Bäo  là  con  cûa  NguyÍn  Nhåc,  NguyÍn

Quang  Toän  là  con  cûa  NguyÍn  HuŒ,  NguyÍn  Bäo  và
NguyÍn Quang Toän là anh em chú bác, th‰ mà næm MÆu
Ng† (1798),  vua  Cänh  ThÎnh  NguyÍn  Quang  Toän  sai
tÜ§ng vào b¡t NguyÍn Bào Çem dìm xuÓng sông cho ch‰t
Çi. (có sách thì nói b¡t NguyÍn Bäo uÓng thuÓc Ç¶c cho ch
‰t). 

Vua Cänh ThÎnh låi triŒu Lê Trung vŠ Phú Xuân, rÒi
b¡t chém Çi. Con r‹ cûa Lê Trung bÕ trÓn, sang ÇÀu hàng
NguyÍn vÜÖng, ÇÜ®c NguyÍn vÜÖng tr†ng døng cho làm
tÜ§ng.

Tháng 3 næm K› TÎ (1799), NguyÍn vÜÖng Çem Çåi
binh  ra  Çánh  Qui  NhÖn.  ñ‰n  tháng  4  thûy  quân  cûa
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NguyÍn vÜÖng vào cºa sông ThÎ Nåi. HÆu quân Võ Tánh,
h»u quân NguyÍn Huÿnh ñÙc Çem quân lên b¶ Çóng ª
Trúc  Khê.  Lúc  bÃy  gi©  quân  tiŠn  phong  NguyÍn  Væn
Thành Çem b¶ binh ra Çánh Phú Yên, rÒi ti‰n quân ra ti‰p
Ùng cho quân Võ Tánh. ñ‰n tháng 5, quân NguyÍn vÜÖng
vây thành Qui NhÖn. Ÿ Phú Xuân, sai TrÀn Quang Diêu
và Võ Væn DÛng Çem binh vào cÙu; nhÜng vào Ç‰n Thåch
Tân ª Quäng Ngäi g¥p quân cûa NguyÍn Væn Thành chÆn
låi, không vào cÙu ÇÜ®c Qui NhÖn.

TÜ§ng Lê Væn Thành trÃn thû Qui NhÖn không thÃy
viŒn binh, mà lÜÖng th¿c trong thành h‰t såch bèn cùng
các tÜ§ng mª cºa thành ra ÇÀu hàng. NguyÍn vÜÖng Ç°i
tên Qui NhÖn là Bình ñÎnh. NguyÍn vÜÖng Çem quân trª
vŠ Gia ñÎnh, Ç‹ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ª låi gi»
thành Bình ñÎnh (Qui NhÖn).

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

NguyÍn vÜÖng nghe tin thành Qui NhÖn bÎ bao vÆy,
liŠn Çem quân ra cÙu viŒn. NguyÍn Væn Thành Çem Lê
ChÃt, NguyÍn ñình ñ¡c, TrÜÖng Ti‰n Bào ra Çánh ÇÒn
H¶i An ª Phú Yên, rÒi kéo ra Çánh Thi Dã (thu¶c Bình
ñÎnh).

Tháng  Giêng  næm  Tân  DÆu  (1801),  NguyÍn  Væn
TrÜÖng, TÓng Phúc LÜÖng ti‰n Çánh ÇÒn thûy quân cûa
Tây SÖn; 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.

NguyÍn Væn TrÜÖng Çem thûy quân ra Çánh Quäng
Ngäi và Quäng Nam. NguyÍn VÜÖng cho ngÜ©i lÈn vào
thành bäo Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bÕ thành mà ra.
Võ Tánh phúc thÜ nói 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 nhi‹u;  Các trÃn ª B¡c Hà,  giáo dân Thiên
Chúa Giáo 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 5 næm Tân DÆu (1801), NguyÍn vÜÖng ti‰n
Çánh Phú Xuân: Thûy quân cûa NguyÍn vÜÖng vào cºa
TÜ Dung. 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 chay.  Ngày mÒng 3 tháng 5 næm Tân DÆu,
NguyÍn vÜÖng vào cºa sông NguyÍn Häi (cºa ThuÆn An),
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rÒi kéo lên Çánh thành Phú Xuân. Quân Tây SÖn v« tan,
chåy ra B¡c.

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. 

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  v‹  n¶p  cho
NguyÍn vÜÖng ª Thæng Long. 

Nhà Tây SÖn khªi ÇÀu tØ næm MÆu TuÃt (1778) Ç‰n
næm Nhâm TuÃt (1802), cä thäy ÇÜ®c 24 Næm. 

G/ Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và
NguyÍn  Ánh (Archives  dec  Missions  Étrangères  de  Paris,

Cochinchine, volume 801).



-- ThÜ cûa Ông Jean Baptiste Chaigneau gºi cho ông
Barizy ngày 2-3-1801.

"Chúng tôi vØa m§i thiêu hûy tÃt cä häi thuyŠn cûa
ÇÎch không m¶t chi‰c nào chåy thoát. ñó là trÆn Çánh h‰t
sÙc ÇÅm máu mà dân ñàng Trong chÜa tØng thÃy bao
gi©. ñÎch quân chÓng c¿ cho Ç‰n ch‰t. Quân ta Çánh giÕi
hÖn; tuy ch‰t và bÎ thÜÖng nhiŠu nhÜng không thÃm vào
Çâu so v§i th¡ng l®i cûa NguyÍn vÜÖng. Hai ông Vannier,
De Forçans cùng tôi có d¿ chi‰n và ÇÜ®c bình an vô s¿.

"TrÜ§c khi thÃy tÆn m¥t häi quân cûa ÇÎch, tôi có š
khinh miŒt, nhÜng xin thú th¿c v§i ông r¢ng tôi Çã lÀm;
ÇÎch có nh»ng tàu mang t§i 50, 60 khÄu Çåi bác.

"NguyÍn VÜÖng s¡p sºa ra Phú Xuân và ch¡c bøng
ch£ng g¥p s¿ kháng c¿ nào. Quân Tây SÖn rÃt bÓi rÓi;
nhiŠu ÇÙa muÓn hàng nhÜng quân ta không dung nåp.
NguyÍn VÜÖng cho phép h† vŠ nhà sÓng yên, không ÇÜ®c
tham chi‰n n»a.

"Næm nay chúng tôi së không trª vŠ Sài Gòn. Cº tÃt
cä các võ quan häi quân vŠ Çem gåo ra ti‰p t‰".
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc
"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
163)

-- ThÜ cûa ông Barizy gºi cho ông Letondal ngày 11- 4
-1801.
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"Tin Tây SÖn cº m¶t sÜ Çoàn t§i, có lë rÃt Çúng, vì
Çåi s¿ cûa h† hiŒn lâm vào tình trang rÃt nguy ngÆp. H†
Çã cÀm chân Çåo quân thu¶c quyŠn chÌ huy cûa tÜ§ng
TiŠn quân cho t§i ngày 21 tháng 11 âm lÎch, thì ngÜ©i
M†i Çã khám phá cho NguyÍn vÜÖng m¶t ti‹u l¶ mà Çåi
bác và voi có th‹ qua l†t, nhÜng ÇÎch tuyŒt nhiên không
hay bi‰t. NguyÍn vÜÖng bèn cº ông Tong Dong Tang (ông
Thông  ñôn  Tä   hay  ThÀn  sách  Quân  Tä  ñôn  Chính
Thông tÙc là Tä Quân Lê Væn DuyŒt) Çem m¶t phÀn quân
Ç¶i qua phía sau ÇÎch. Sau m¶t hành trình bäy ngày, hôm
21, vào lúc m¥t tr©i m†c, khi Çã nhìn thÃy ám hiŒu cûa
ông Tong Dong Tang, tÜ§ng TiŠn quân b¡t ÇÀu tÃn công
cuÒng nhiŒt bäy ÇÒn ª Ðng Thì, t†a låc trong m¶t äi Çåo
v§i nhiŒm vø ngæn ÇÓi phÜÖng låi gÀn.

"Cu¶c công kích Çã khªi s¿ lúc m¥t tr©i m†c và mãi
t§i hÒi 10 gi© ÇÎch m§i nhÆn ra Çåo quân dân ª phía sau,
cùng hai bên sÜ©n là quân cûa NguyÍn vÜÖng. M¶t loåt
súng hoa mai và 20 chi‰n pháo nhÕ Çã khai hÕa v§i tÀm
ng¡n nhÜ súng tay Ç‹ dËp ÇÜ©ng mà ti‰n quân; kÈ nào
muÓn chåy trÓn ÇŠu bÎ ng†n giáo và lÜ«i lê Çâm ch‰t;
cu¶c ÇÒ sát rÃt khûng khi‰p, ch£ng tha thÙ cho mång nào.
ñ¶i Thanh tak (Thi vŒ quân) chÌ r©i ch‡ khi không còn
phäi ra tay n° súng.

"Sau chi‰n båi Ãy, quân pháp h¶i nghÎ cûa ÇÎch Çã
nghï r¢ng chÌ có th‹ làm rång danh quân Ç¶i và nhân dân
b¢ng cách Çánh mÃy trÆn l§n;  ÇÎch Çã tÆp h®p nh»ng



quân tinh nhuŒ hÖn h‰t, cùng nh»ng tÜ§ng giÕi nhÃt và
quy‰t ÇÎnh mª m¶t cu¶c t°ng công kích. Ngày 27 tháng 11
âm lÎch, Çåo quân ÇÎch khai chi‰n v§i s¿ tæng cÜ©ng cûa
m¶t Ç¶i quân do Çô ÇÓc häi quân Çã phân phái. Hôm Ãy
ÇÎch có t§i 223.000 quân, nhÜng sÓ lÜ®ng Ãy ch£ng hŠ
làm cho NguyÍn vÜÖng lo s®. Th¿c ra ÇÎch quân có th‰
ÇÎa l®i, nhÜng NguyÍn vÜÖng có súng hÕa mai, pháo binh
và hÖn h‰t là lòng dÛng cäm cûa quân sï. Tay cÀm gÜÖm,
NguyÍn vÜÖng Çi dåo trÜ§c hàng ngÛ v§i vÈ hân hoan;
quân ta nôn nóng muÓn phóng tay: ÇÎch quân Çã røc rÎch;
pháo binh cûa h† n° vang; voi cûa h† hùng h° ti‰n låi
gÀn hàng ngÛ ta; NguyÍn vÜÖng ÇÙng gi»a các vŒ binh,
bình tïnh quan sát; toàn quân im l¥ng nhÜ t©. Khi ÇÎch ti
‰n vào gi»a tÀm súng, các Çåi Ç¶i cûa ta khªi s¿ theo hiŒu
lŒnh cûa NguyÍn vÜÖng: 400 chi‰n pháo khåc l»a Çån và
gieo ch‰t chóc: súng n° liên thanh rÃt trúng Çích và ÇÜ®c
vÆn døng khéo Çã hå sát ÇÎch m¶t cách ghê r®n. ñÎch có
ÇÒn lÛy y‹m tr® ª hai bên hông và phía sau b¢ng Çåi pháo
khéo vÆn døng, nên cÛng tiêu diŒt ÇÜ®c nhiŠu quân ta.
NguyÍn vÜÖng hå lŒnh cho thÎ vŒ Ç¶i xung phong công
ÇÒn. ChÜ tÜ§ng nêu gÜÖng trÜ§c, hå ÇÜ®c các ÇÒn, chém
gi‰t h‰t ÇÎch quân; nh»ng khÄu Çåi bác chÌa th£ng vào,
khåc Çån khi‰n h† tán loån hoàn toàn; sÓ còn sÓng sót
nÃp vào lÛy tuy‰n phòng ng¿ hÆu ÇÎa và NguyÍn vÜÖng
tåm chÃp nhÆn tình trång Ãy. Vä chæng quân sï Çã mÕi
mŒt. Tuy nhiên cu¶c tàn sát còn kéo dài t§i Çêm khuya.
NguyÍn vÜÖng tåm trú ª gi»a tÀm súng hÆu tÆp cûa ÇÎch
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và cho tu b° lÛy phòng ng¿. Ngày 21 tháng Chåp âm lÎch,
ÇÎch quân còn gây hÃn, nhÜng NguyÍn Ánh ch£ng hŠ nao
núng trong lÛy phòng ng¿. BÃy gi© ÇÎch xung phong tÃn
công rÃt có trÆt t¿ và ÇŠu Ç¥n. Tay dÜÖng thiên-lš kính,
NguyÍn vÜÖng nhÆn thÃy ª cánh quân bên phäi cûa ÇÎch
có vÈ rÃt l¶n x¶n và ª gi»a cánh quân Ãy v§i trung quân
có m¶t cái hÓ; nhÜ vÆy rÃt dÍ c¡t ÇÙt h»u-d¿c này; Ngài
bèn cho ngay 22 Ç¶i quân thÎ vŒ tÃn công, không Ç‹ cho
ÇÎch kÎp nhÆn diŒn. Khói súng do gió ñông B¡c tåt vào
m¡t khi‰n ÇÎch không nhÆn ra quân cûa NguyÍn vÜÖng.
T§i lúc nh»ng phát súng ÇÀu tiên n° lên ÇÎch m§i thÃy
s¿  lÀm l¶n  Çã  m¡c  phäi;  h†  kiên  trì  gi»  v»ng.  NhÜng
NguyÍn vÜÖng ti‰n lên t§i Çâu là th¡ng Çó, và chi‰n th¡ng
hoàn toàn. Ngài d¿ chi‰n gi»a hàng vŒ binh, ti‰n lên v§i
s¿ y‹m tr® cûa hÕa l¿c ghê g§m xuÃt phát tØ lÛy-tuy‰n
phòng-ng¿ và ngài làm tan rã h£n hàng ngÛ ÇÎch. ñÎch
mÃt 5 thÜ®ng tÜ§ng và vÎ chÌ huy trÜªng cánh quân bên
phäi; quân cûa Chúa ch£ng tha cho tên ÇÎch nào; cu¶c
tàn sát thÆt là rùng r®n.

"TØ dåo Ãy có nhiŠu phen Çoàn quân bách th¡ng cûa
Chúa Çã tÕ ra rÃt anh dÛng. Sau cùng, ngày Nguyên ñán
âm lÎch, ÇÎch mª m¶t quân-pháp Çåi h¶i-nghÎ, trong Çó
các tÜ§ng chÌ huy b¶ và thûy quân quy‰t ÇÎnh tân-công
NguyÍn vÜÖng b¢ng ÇÜ©ng b‹ vào Cºa Ông, chÌ cách Qui
NhÖn 20 häi lš. Vì vÆy h† Çã chuÄn bÎ häi quân ÇÜ®c tæng
cÜ©ng b¢ng sÓ viŒn binh hùng hÆu gÒm nh»ng thành phÀn



thiŒn chi‰n. NguyÍn vÜÖng Çã bi‰t rõ k‰ hoåch cûa ÇÎch,
bèn ng¿ ngay trên tàu. V§i nh»ng Ç¶i do thám và nh»ng
pháo Ç¶i s¡p Ç¥t rÃt khéo, ngài Çã khi‰n cho ÇÎch h‰t ham
tÃn công. NgÜ®c låi, ngài Çã hoåch ÇÎnh cu¶c tÃn công
ÇÎch và Çã th¿c hiŒn v§i hùng tâm và dÛng khí nhÜ các Çô
ÇÓc n°i danh: Nelson, Duncan, Hood, Rodney v.v..

"Quân l¿c ÇÎch do ñô ñÓc Thi‰u phó ÇiŠu khi‹n,
gôm:

9 tàu, m‡i chi‰c mang 66 Çåi bác có khÄu kính 24
v§i 700 thûy thû.

5 tàu, m‡i chiŒc mang 50 Çåi bác có khÄu kính 24
v§i 600 thûy thû.

40 tàu, m‡i tàu mang 16 Çåi bác có khÄu kính 12 v§i
200 thûy thû.

93 chi‰n thuyŠn mang m¶t Çåi bác có khÄu kính 36
v§i 150 thûy thû

300 pháo håm, m‡i chi‰c có 50 thûy thû.
100 tàu buÒm ki‹u ñàng Trong m‡i chi‰c có 70 thûy

thû.

"ñŒ Tam phân håm Ç¶i cûa NguyÍn vÜÖng gÒm:
26 chi‰n thuyŠn, m‡i chi‰c mang 1 Çåi bác v§i 200

thûy thû.
65 pháo håm, m‡i chi‰c mang 1 Çåi bác v§i 80 thûy

thû.

"Ngày r¢m tháng giêng âm lÎch,  tÙc  là  v†ng-nhÆt
ÇÀu næm, theo tøc lŒ, toàn th‹ các tàu thao diÍn và tÆp
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b¡n. Quang cänh tr©i mát dÎu miŠn Nam và m¥t b‹ ph£ng
l¥ng nhÜ gÜÖng Çã g®i cho NguyÍn Ánh š ki‰n hå lŒnh
cho m¶t phân håm Ç¶i sºa soån nh° neo. Chính NguyÍn
vÜÖng lên tàu và dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa ngài có: ñô ñÓc
Ông T°ng Thoui (1) mà ngÜ©i BÒ ñào Nha  thÜ©ng  g†i là
Bouche Toote, Ông Yam Koun Thou (2) m¶t tÜ§ng khác
trÜ§c kia theo ngøy, nhÜng Çã hàng NguyÍn Ánh khi Ngài
r©i Xiêm vŠ nÜ§c, tÜ§ng Tong ñong Tang (3) là m¶t trong
nh»ng tÜ§ng ÇiŠu khi‹n  quân Thenck  Tuc (4)  và ba sï
quan Pháp là De Forçan, Vannier, Chaigneau. Sau cùng,
vào hÒi 2 gi© 30 chiŠu, ti‹u håm Ç¶i gÒm 91 chi‰n thuyŠn
Ãy Çã xuÃt-sÜ Ç‹ tÃn công m¶t Çåo quân trên 50.000 thûy
thû và 45.000 ngÜ©i thu¶c häi-quân løc-chi‰n, lÅn thûy
binh Ç¶i Çóng trong các ÇÒn ª cºa b‹.
 (1) Ông T°ng thûy Võ Duy Nguy (1745-1801) sinh tåi Phú Vang,
tÌnh ThØa Thiên, Çã tØng theo NguyÍn VÜÖng sang V†ng Các và
d¿ nhiŠu trÆn Çánh Tây SÖn; chuyên vŠ thûy chi‰n, ÇÜ®c phong Ç‰n
chÙc ñô ñÓc, nên ngÜ©i ñàng Trong g†i là ông T°ng Thûy hay
ChÜªng Thûy.
(2) Ông Giám quân thûy NguyÍn Væn TÜÖng.
(3) Ông Thông ñôn Tä hay Thân sách quân tä Çôn, chính thÓng Lê
Væn Duyên (1764- 1832) gÓc  huyŒn ChÜÖng Nghïa,  tÌnh  Quäng
Ngãi, Çã theo phò NguyÍn vÜÖng, hai lÀn tòng vong sang Xiêm La,
n°i ti‰n tØ trÆn Çåi phá thûy quân Tây SÖn ª cºa ThÎ Nåi (1801).
(4) Quân Túc-tr¿c, có m¥t, chÀu ch¿c luôn luôn m¶t bên nhà vua. 

"Sau Çây bi‹u diŒn cºa b‹ Qui NhÖn (cºa Thi Nåi). 



"Vào  lúc  m¥t  tr©i  l¥n,  ti‹u  håm  Ç¶i  cûa  NguyŒn
vÜÖng ª vào tÀm súng cûa ñäo Ong Datte (?). NguyÍn
vÜÖng ra hiŒu cho ông Thông ñôn Tä (Lê Væn DuyŒt)
chuÄn bÎ 1.200 quân túc tr¿c Ç‹ Ç° b¶ lên bãi cát. H°i 7
gi© tÓi, cu¶c Ç° b¶ Çã th¿c hiŒn dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n
cûa Trung tá Phó vŒ Túc-tr¿c quân; quân sï im l¥ng Çi
d†c theo bãi cát, t§i gÀn các pháo Çài và ÇÒn dÎch mà
không có ai phát giác.

"HÒi 10 gi© 30 Çêm,NguyÍn vÜÖng ti‰n vào t§i 1/3
tÀm súng cûa các pháo Çài trên b‰n mà ch£ng ai trông
thÃy; ngài Çã cº Ç¶i tiên phong gÒm 62 pháo håm t§i áp
mån ba chi‰c tàu ÇÎch ª hàng ÇÀu, xông lên n°i lºa ÇÓt và
c¡t giây c¶t thuyŠn Ç‹ gây h‡n loån gi»a các tàu ÇÆu ª
phía trong.  Gió th°i  månh và nÜ§c triŠu  dâng cao rÃt
thuÆn l®i cho viŒc th¿c hiŒn k‰ hoåch Ãy. Ông Giám quân
(NguyÍn Væn TrÜÖng) th¿c thi k‰ hoåch; Çúng 10 giò 30,
ông khai pháo; NguyÍn vÜÖng bèn ra ngay lŒnh t°ng tÃn
công kích: 26 chi‰n thuyŠn b¡n súng liên hÒi và vÆn døng
khéo vào kh¡p bäi bi‹n Ç‹ täo-trØ. 1.200 quân ta tay cÀm
súng l¡p lÜ«i lê chi‰m các lÛy phòng ng¿ trên bãi cát b
¢ng cách Çánh tÆp hÆu, phá tan m†i trª l¿c, chïa Çåi bác
vào tÆn xó cùng cûa häi cäng. BÃy gi© NguyÍn vÜÖng hå
lŒnh cho các chi‰n thuyŠn ti‰n vào b‰n và cùng dàn trÆn
tÃn công. Lúc Ãy, cu¶c h‡n chi‰n diÍn ra ÇÅm máu; có
trông thÃy NguyÍn vÜÖng bÃy gi© m§i rõ ÇÜ®c tài næng
cûa ngài. VÆn sÓ cûa ngài lŒ thu¶c vào chi‰n cu¶c Ãy.
ñÒn Tam Tông (ª phía ñông) b¡n d» d¶i vào các chi‰n
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thuyŠn cûa NguyÍn  vÜÖng Çang ª  vào Çúng tÀm súng.
Ông T°ng Thûy (ChÜªng Thûy Võ Di Nguy) bÎ trúng m¶t
phát Çåi bác b¡n bay ÇÀu; cái ch‰t Ç¶t ng¶t Ãy khi‰n cho
quân sï bÓi rÓi.  M¶t chi‰n thuyŠn m¡c cån; ông Thông
ñôn Tä (Lê Væn DuyŒt) cho ngÜ©i t§i ch¥t ÇÀu viên håm
trÜªng và n°i lºa ÇÓt ngay thuyŠn, rÒi ra lŒnh ti‰n vŠ phía
các tàu ch¢ng mÛi và ch¢ng lái ÇÆu ngang dÜ§i chân dãy
núi ª mé ñông, cÛng n°i lºa ÇÓt mà không cÀn cÜ§p Çoåt
gì; lŒnh Ãy ÇÜ®c thi hành cÃp tÓc m¶t cách can Çäm và
thÆn tr†ng.

"Lúc Çó,  tÜ§ng Giám quân (NguyÍn Væn TrÜÖng),
sau khi cho n°i lºa ÇÓt ba chi‰c tàu ª hàng ÇÀu trong b
‰n, Çã len vào phòng tuy‰n ÇÎch và tÃn công hàng cuÓi
các chi‰n thuyŠn Çang chuyÍn Ç¶ng Ç‹ t§i cÙu các tàu
phát hÕa. ñÎch ngåc nhiên xi‰t bao khi bÎ Ç¶t kích vào nÖi
thÆt bÃt ng©. Hàng ÇÀu bÎ trúng Çån cûa pháo Ç¶i trên bãi
cát, có mÃy khÄu Çåi bác Çã l†t vào tay quân ta, h† ng«
ngàng  do  d¿  m¶t  lát.  Ông  Giám  quân  (NguyÍn  Væn
TrÜÖng) låi còn ÇÓt cä mÃy pháo håm cûa mình. Quân
ÇÎch  ª  hàng  ÇÀu  tÜªng  r¢ng  có  s¿  phän  b¶i  cûa  mÃy
tÜ§ng Çã làm n¶i công cho NguyÍn vÜÖng. Lúc bÃy gi©
lòng can Çäm cûa dÎch quân b¡t ÇÀu lay chuy‹n. TÜ§ng
NguyÍn Væn TrÜÖng Çã th¿c hiŒn ÇÜ®c mÃy kÿ tích quš
giá. Ông Çánh liŠu m¶t nÜ§c cuÓi cùng, m¶t là g« h‰t, hai
là thua gÃp Çôi. Ông Çã ti‰n vào quá sâu, không th‹ lùi
bÜ§c ÇÜ®c n»a; vì th‰ quân lính cûa ông lÒng l¶n nhÜ bÀy



h° ch£ng còn bi‰t gì là nguy hi‹m; ng†n lºa hÒng và ti
‰ng súng vang trong Çêm khuya bày ra m¶t cänh tÜ®ng
bi-tráng khó tä nên l©i. Vào khoäng 4 gi© sáng, lºa cháy
lan trên kh¡p các tàu ÇÎch: lúc rång Çông, m¶t phÀn l§n
håm  Ç¶i  bÎ  n°  tung  làm  thiŒt  mång  cä  Çoàn  thûy
thû,v.v..... Các chi‰n thuyŠn và các pháo håm cÀm c¿ cho
Ç‰n 2 giò 30 chiŠu ngày 16 tháng Giêng næm thÙ 61 Ç©i
vua Cänh HÜng. NguyÍn vÜÖng bÎ thiŒt håi l§n, mÃt 4.000
quân tº thÜÖng; nhÜng t°n thÃt cûa ÇÎch låi to gÃp b¶i.
ñÎch mÃt ít ra là 50.000 quân, tÃt cä häi quân hùng hÆu.
1.800 thuyŠn buÒm vÆn-tÓng, 6.000 c‡ Çåi bác Çû c«, vô
sÓ võ khí  và quân nhu, lÜÖng th¿c; vàng båc,  ÇÒ châu
ng†c chÃt ÇÀy túi các tÜ§ng sï thu¶c cÃp Çã làm mÒi cho
sóng cä.

"NhÜng trên th‰ gian này làm gì có hånh phúc thÆp
toàn. Xin tåm ngÜng  m¶t lát vì n‡i Çau lòng cûa tôi Çã t§i
c¿c Ç¶ và tôi không th‹ mª ÇÀu câu chuyŒn trÜ§c khi thu
h‰t thÀn trí.

"Trong khi NguyÍn vÜÖng chi‰n th¡ng ÇÎch và d¿ng
vÜÖng  kÿ  thay  th‰  c©  ngøy  thì  ñông  Cung  (Hoàng  tº
Cänh) Çang ng†a tr†ng bŒnh, dÜ©ng nhÜ chÌ trông ch© h›
tin Ãy, Ç‹ ÇÜ®c yên lòng nh¡m m¡t. ñông Cung là m¶t vÎ
hoàng tº Çang tu°i thanh xuân, ÇÜ®c quÓc dân ái m¶ vì
lòng nghïa hiŒp và tính ôn hòa, là ngÜ©i mà vÜÖng quÓc
ñàng Trong Ç¥t tÃt cä kÿ v†ng thi‰t tha và êm dÎu, ngÜ©i
Çã  công  khai  bênh  v¿c  m†i  Âu  kiŠu,  do  vÆn  rûi  ho¥c
s¿ ngÅu nhiên dÅn t§i xÙ này, vÎ ân nhân cûa chúng tôi và
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có th‹ mån phép coi là ngÜ©i bån chân chính, thành th¿c,
ngÜ©i  bào  vŒ  tín  ngÜ«ng  và  giáo  ÇiŠu  cûa  chúng
tôi. ................." 
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc
"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
(163-168)] 

-- ThÜ cûa ông Liot vi‰t cho ông Letondal tØ Sài Gòn
ngày 13-4-1801.

"....  NguyÍn vÜÖng ra  trÆn tháng 5.  Ngài  Çã  luôn
luôn chi‰n th¡ng trong kh¡p các trÆn cho t§i gÀn Çây ngài
thiêu hûy ÇÜ®c ª b‰n Qui NhÖn toàn th‹ chi‰n thuyŠn cûa
Tây SÖn; Çó là chi‰n công l§n nhÃt mà Ngài Çã th¿c hiŒn
ÇÜ®c. Tuy bÎ thua ÇÆm, ngøy quân vÅn lÜu låi Qui NhÖn
và tin r¢ng n‰u h† rút lui vŠ Hu‰ thì NguyÍn vÜÖng së
theo chân h† liŠn và nhÜ vÆy thì së hoàn toàn thÃt båi.
NhÜng ch¡c ch£ng bao lâu h† bu¶c phäi rút vŠ vì n‡i thi
‰u lÜÖng th¿c mà NguyÍn vÜÖng thì cÙ ti‰p tøc Çánh cho
mŒt  l»,  khi‰n  h†  ch£ng  còn  Çû  sÙc  cÀm  c¿  lâu  n»a.
NguyÍn vÜÖng Çã chuÄu bÎ ÇÀy Çû Ç‹ kÎp ra kinh thành
Hu‰, ngay khi Tây SÖn rút khÕi Qui NhÖn.
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc



"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
171]   

-- ThÜ cûa Giám møc De Véren vi‰t cho ông Letondal
ª miŠn ThÜ®ng ñàng Trong ngày 15-6-1801.

"... RÓt cu¶c, kìa Çåo quân ñÒng Nai mà chúng tôi
mÕi m¡t trông ch© Çã t§i Phú Xuân; ngày 11, Häi quân
xuÃt  hiŒn trÜ§c  b‰n.  Hôm sau,  nh¢m ngày Thánh Tâm
Chúa Jésus, trong khi các tu sï Çang cÀu nguyŒn cho hòa
bình, thì häi quân Ãy vÜ®t ÇÜ®c m†i trª l¿c và tàn phá tÃt
cä các ÇÒn lÛy do Tây SÖn thi‰t lÆp trên b‰n Ç‹ ngæn ch¥n
lÓi vào. Ti‰m VÜÖng bÎ b¡t (?) cùng v§i các Hoàng ÇŒ và
Ça sÓ triŠu thÀn (?); n‰u có kÈ nào chåy trÓn thì cÛng bÎ
b¡t ngay. VŠ phÀn các quan theo ngøy triŠu hiŒn ª ñàng
Ngoài thì m¶t khi kinh thành bÎ hå và ti‰m quân bÎ b¡t,
ch¡c h† ch£ng còn có th‹ chÓng låi l¿c lÜ®ng ñÒng Nai.
NhÜ th‰ là chúa NguyÍn  ª ñÒng Nai, trÜ§c kia Çã mÃt cä
giang sÖn, låi s¡p có nh»ng hai vÜÖng quÓc Ç‹ thÓng trÎ. 
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc
"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
174]   
 
-- ThÜ cûa ông Liot vi‰t cho  ông X.... (?) ª Sài Gòn
ngày 2-7-1801.

".... (Ông Liot ái ngåi cho ông Barizy) . Chi‰c tàu
cûa ông ta Çã bÎ thu hÒi. Ông Ãy chª gåo cûa chính phû
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ra Qui NhÖn cho NguyÍn VÜÖng. NguyÍn VÜÖng rÃt xúc
Ç¶ng vŠ rûi ro Çã xÄy ra cho ông ta, nên thu døng ông ta
làm viŒc trên soái håm và tháp tùng Ngài ra Hu‰ là nÖi
Ngài Çã chi‰m ÇÜ®c triŠu Çình tØ 20 ngày rÒi. Hoàng Tr§t
(Ti‰m VÜÖng Cänh ThÎnh trÜ§c ng¿ trÎ ª Hu‰) Çã chåy
trÓn cùng v§i 300 ngÜ©i trong h†; nhiŠu triŠu thÀn Tây
SÖn Çã bÎ b¡t; quân lính và dân ª kinh thành Çã hàng
phøc ngay NguyÍn vÜÖng. Chi‰u chÌ cûa NguyÍn vÜÖng
Çã gºi ra Çây  tØ mÃy ngày, không bÓ cáo thêm ÇiŠu gì.
NguyÍn vÜÖng Çã nhÆp triŠu v§i m¶t phÀn quân sï (trong
hàng ngÛ có 3 sï quan Pháp), phÀn khác lÜu låi Qui NhÖn
mà ÇÎch vÅn còn bao vây thành trì do Phò mã (Võ Tánh)
là em r‹ NguyÍn vÜÖng còn cÓ thû. DÜ©ng nhÜ sau khi x
‰p Ç¥t xong m†i viŒc tåi  TriŠu ñình, NguyÍn vÜÖng së
trÜng binh tåi ch‡ và trª låi Qui NhÖn Ç‹ Çánh tan quân
Tây SÖn, giäi vây thành trì. HÀu nhÜ ÇÎch quân ch£ng còn
có th‹ cÀm c¿ n°i trÜ§c Çà th¡ng cûa NguyÍn vÜÖng, trØ
khi ngài không còn muÓn trØng-trÎ ngøy triŠu khÓn ÇÓn.
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc
"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
175]   
 
-- ThÜ cûa ông Barizy vi‰t cho hai ông Marquini và
Letondal  ngày  16-7-1801 trên  chi‰n  håm Thi‰u Phó
Thoåi ÇÆu tåi Cºa Hàn.



"... ThÜ trÜ§c cûa tôi ÇŠ ngày 10 tháng 5 Çã báo quš
ông rõ viŒc hå thành ñà N¤ng (Tourane), chi‰m ÇÜ®c ÇÒn
tråi, 30 th§t voi, 84 khÄu Çåi bác, b¢ng ÇÒng, thiêu hûy
các kho thóc cûa ngøy, chi‰m Çoåt nhiŠu kho quân phøc
và tiŠn båc. Chi‰n th¡ng Ãy m§i chÌ là màn ÇÀu cûa cu¶c
Çåi tÃn công mà NguyÍn VÜÖng së th¿c hiŒn.

"Ngày 27 tháng 5, Çåo binh cûa Tä quân, có tôi tham
d¿ và Ç¥t dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa Phó TÜ§ng (NguyÍn
Công Thái)  là  Tham MÜu TrÜªng Çã ra  t§i  qui  NhÖn.
NguyÍn vÜÖng duyŒt binh; quân l¿c gÒm 10.900 b¶ binh,
27 chi‰n thuyŠn và rÃt nhiŠu pháo håm, v.v. ...

"Chúng tôi lÜu låi Qui NhÖn cho t§i ngày 3 tháng 6
m§i sºa soån nh° neo ti‰n ra ñà N¤ng. NguyÍn VÜÖng
chÌ huy cä b¶ thûy quân;  tôi  tr¿c thu¶c ngài v§i  chÙc
thuyŠn trÜªng soái håm mang kÿ hiŒu và có ngài ng¿.

"Häi l¿c gÒm có:
- Tàu Thái phó Toåi mang 36 khÄu Çåi bác.
- 15 tàu mang 18 khÄu Çåi bác có khÄu kính 12.
- 42 chi‰n thuyŠn mang 1 khÀu Çåi bác có khÄu kính

36.
- 300 pháo håm mang 1 khÄu Çåi bác có khÄu kính 4.

"Chuy‰n này có 15.000 quân Ç° b¶ thu¶c quyŠn ÇiŠu
khi‹n cûa các tÜ§ng ñinh Tä, ñinh TiŠn, T°ng ñon Tá
(Lê Væn DuyŒt).
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"Ngày 7 tháng 6, chúng tôi t§i ñà N¤ng và g¥p phân
Ç¶i do ông Giám quân (NguyÍn Væn TrÜÖng) chÌ huy; xÜa
kia tÜ§ng này Çã d¿ sÙ Çoàn sang Pháp. Phân Ç¶i này
gÒm có: 

-  Tàu  Long  Phi  mang  32  khÄu  Çåi  bác,  Ç¥t  dÜ§i
quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa ông Chaigneau.

- Tàu B¢ng Phi  mang 26 khÄu Çåi bác,  Ç¥t dÜ§i
quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa ông De Forçans.

- Tàu PhÜ®ng mang 26 khÄu Çåi bác, Ç¥t dÜ§i quyŠn
ÇiŠu khi‹n cûa ông Vannier.

- Ba tàu mang 18 khÄu Çåi bác, khÄu kính 12, Ç¥t
dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa ông Saint Phalle.

- 30 pháo håm.

"Ngày 9 tháng 6, chúng tôi cùng sºa soån nh° neo
lúc 4 gi© sáng. Ngày 11 tháng 6, chúng tôi thä neo ª cºa
sông HÜÖng trong tÀm Çåi bác cûa các ÇÒn ª hà khÄu.
ñåo quân cûa chúng tôi chia ra làm hai. TÃt cä các tàu
và 30 pháo håm h†p thành m¶t phân håm thu¶c quyŠn chÌ
huy cûa ông Giám quân, phong tÕa cºa phía Tây g†i là
Cºa Hàn, còn cºa phía ñông g†i là Cºa Ông bÎ tÃn công
bªi NguyÍn VÜÖng và các tÜ§ng Çã nêu tên trên Çây, chÌ
huy 45 chi‰n thuyŠn, 300 pháo håm và 15.000 quân Ç°
b¶.

"Sau Çây là bi‹u diŒn cûa sông HÜÖng:
"HÒi 5 gi© sáng ngày 15, chi‰n thuyŠn cûa chúng tôi

dàn th‰ trÆn thành 3 phòng tuy‰n, xen vào có nh»ng pháo



håm và ti‰n t§i Cºa Ông. Khi thuyŠn t§i gi»a tÀm súng,
Çåi bác tØ ba ÇÒn nh¢m vào chúng tôi mà khai hÕa. Các
thuyŠn bÎ Çån mà không trä mi‰ng cho t§i lúc Ç‰n tÆn cºa
sông Çang có mÙc nÜ§c rÃt thÃp, và hÖn n»a chÙa ÇÀy vÆt
liŒu Çû loåi, thêm nhiŠu c†c và giÀm g‡; bÃy gi© các chi
‰n thuyŠn và pháo håm bÎ m¡c cån, lâm vào cänh ti‰n
thoái lÜ«ng nan. ñÎch quân xÜ§ng cuÒng lên và gia tæng
hÕa l¿c. NguyÍn vÜÖng thÃy bÎ lâm nguy, bèn hå lŒnh cho
quân sï nhäy xuÓng nÜ§c, rÒi tÆp h®p trên b© dÜ§i trÆn
mÜa Çån cûa ÇÎch. Tuy m¡c cån, các thuyŠn cûa NguyÍn
vÜÖng b¡n d» d¶i và các pháo håm may m¡n vÜ®t qua
ÇÜ®c hàng rào cän ª cºa sông.

"Nguyên-súy là em r‹ Ti‰m VÜÖng lúc Çó ª trong
ÇÒn cùng v§i 10.000 quân tinh nhuŒ nhÃt; tÜ§ng Ãy tÜªng
chÌ  còn có  viŒc  ti‰n  bÜ§c ra  và  ch¶p  lÃy  quân sï  cûa
chúng tôi, dÍ nhÜ ngÜ©i ta b¡t cØu trong m¶t thäo trÜ©ng;
nhÜng vÎ tÜ§ng bÃt hånh Ãy bÎ tóm g†n; khi ra khÕi ÇÒn
Ç¶ 1.000 thÜ§c thì b¡t g¥p nh»ng vŒ binh tÙc Ç¶i quân túc
tr¿c cÀm súng ÇÀu c¡m lÜ«i lê hæng hái xung phong; các
quân sï khác tØ trong thuyŠn ti‰n ra theo hai bên hông và
tÆp hÆu. BÃy gi© tÜ§ng ÇÎch bÎ vây tÙ phía, không còn liên
låc ÇÜ®c v§i các ÇÒn. Khi thÃy quân cûa NguyÍn vÜÖng
hùng h° ti‰n lên rÃt hæng hái, ÇÎch tính không còn cách
nào chåy cho thoát, bèn xin tha mång, nhÜng quân bên ta
say máu nhÜ Çi‰c và không còn nghe lŒnh cûa các tÜ§ng;
phäi khó khæn l¡m m§i giành låi tØ tay h† con mÒi là phò
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mã (NguyÍn Væn TrÎ) còn sÓng Ç‹ b¡t giäi n¶p; NguyÍn
vÜÖng bèn hå lŒnh xiŠng xích.

"SuÓt ngày, quân sï sºa soån Çánh các ÇÒn lÛy khác.
NhÜng trong dòng sông, ÇÎch có 9 chi‰c tàu thu¶c Häi
quân gÒm 65 tàu Çã tØ ñàng Ngoài (?) vào và thä neo
trong b‰n tØ Çem hôm 10; các tàu khác ª cách xa quân
Ç¶i chúng tôi hai d¥m, nhÜng nh© tÓc Ç¶ cao nên Çã chåy
thoát. Ngoài sÓ 10 tàu, ÇÎch còn có 14 chi‰n thuyŠn v§i
nhiŠu pháo håm Ç¥t dÜ§i quyŠn chÌ huy cûa TÜ Mã N¶i và
ÇÀy nhóc quân. Chùng tôi ÇÙng trong Çài ng¡m s¤n ông
viÍn kính và thÃy rõ m¥t cûa nh»ng tÜ§ng sï chû Ç¶ng.
Vào khoäng 10 gi© sáng thì hàng tiŠn phong cûa chúng
tôi gÒm các pháo håm do ñåi tá Liên Ç¶i PhÃn ñÙc chÌ
huy ti‰n t§i tÀm súng cûa pháo binh ÇÎch; häi quân ÇÎch
thä neo ÇÆu theo hình lÜ«i liŠm dÜ§i s¿ bào vŒ cûa các
pháo Ç¶i b¡n lÓi giao xå (tréo nhau); nh»ng chi‰n thuy‹n
cûa chúng tôi tØ tØ  ti‰n và mò ÇÜ©ng vì không thông tÕ
lòng sông bÃy gi© cån nÜ§c,  låi  trúng lúc triŠu xuÓng.
Chúng tôi thÃy các pháo håm ÇÎch chuy‹n Ç¶ng và Ç‰m
ÇÜ®c 27 chi‰c; h† ti‰n vŠ chi‰n thuyŠn chúng tôi. TÜ§ng
ÇÎch mà ngÜ©i ta nhÆn ra ÇÜ®c nh© pháo håm và håm kÿ b
¢ng løa ÇÕ treo trên ng†n c¶t buÒm, d¿ng ª phía trÜ§c.
Ng†n c§ Ãy cÙ phÃt ph§i bay nhÜ muÓn thúc giøc quân sï.
NguyÍn vÜÖng chÜa kÎp tÕ n‡i kinh hoàng. ñåi tá chÌ huy
Liên Ç¶i PhÃn ñÙc không b¡n qua m¶t phát súng nào,
xông vào áp mån các pháo håm. Bây giª chúng tôi chÙng



ki‰n m¶t kÎch chi‰n ng¡n ngûi nhÜng ÇÅm máu; các ÇÒn
ÇÎch n° súng bØa bãi, ch£ng phân bi‰t n‡i tàu nhà v§i tàu
thù. NhÜng chÌ trong vòng 5 phút, chúng tôi Çã thÃy c©
vàng thay th‰ ng†n c© ÇÕ trên c¶t buÒm.

"Trong  khoäng  th©i  gian  Ãy,  các  chi‰n  thuyŠn  và
Çoàn pháo håm cûa chúng ta ti‰n t§i; chúng tôi thÃy tÃt
cä ÇŠu xông vào áp mån các thuyŠn và tàu ÇÎch; rÒi h† Ç°
b¶, ª chân ÇÒn xông lên công phá. ñ‰n trÜa, kh¡p nÖi ÇŠu
im l¥ng. Lºa cháy trên nhiŠu tàu bày ra m¶t quang cänh
duyŒt-m¿c (?); bãi cát ÇÓi diŒn v§i nÖi häi quân chúng tôi
thä neo Çông nghËt ngÜ©i Çào tÄu vØa tÀm m¡t thÃy rõ.

"NguyÍn vÜÖng Çã ngÜ®c dòng sông, cùng v§i toàn
th‹ quân Ç¶i và hÒi 3 gi© chiŠu thì t§i b‰n ti‰p giáp v§i
hoàng cung cûa tiên t°. Dân cÜ phû phøc ª b© sông nhÜ
ch©  nghe  phán  quy‰t  do  Th¡ng  vÜÖng  s¡p  tuyên  Ç†c.
Trong cänh im l¥ng nhÜ t©, h† hÒi tÜ©ng nh»ng vø Çã làm
mích lòng chúa NguyÍn mà kinh s® và khó bŠ yên tâm.

"Vì th‰, h† h‰t sÙc ngåc nhiên, khi thay vì chåm trán
v§i m¶t kÈ chi‰n th¡ng xung gan vào kinh thành, h† Çã
g¥p m¶t  ngÜ©i  l§n  và  m¶t  ngÜ©i  cha nhân tØ  có  lòng
khoan thÙ: vÈ bình tÌnh và ôn hÆu hiŒn trên dung-nhan
NguyÍn  vÜÖng  là  cát-triŒu  hÙa  hËn  nh»ng  gì  h†  Çang
mong Ç®i  cho tÜÖng-lai.  TÃt  cä quân-Ç¶i d¿ chi‰n ch©
lŒnh  cûa  NguyÍn  VÜÖng  trong  cänh  l¥ng  ph¡c.  Vào
khoäng 6 gi© chiŠu, ngài ra lŒnh cho toàn th‹ quân-sï låi
xuÓng thuyŠn và chính ngài cÛng ng¿-ng†a (?) trên soái-
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håm, sau khi Ç¥t m¶t Ç¶i vŒ-binh tåi kh¡p các khu phÓ.
Ngài có ban lŒnh triŒt Ç‹ cÃm viŒc cÜ§p bóc; kÈ nào phåm
t¶i này së bÎ khép vào tº hình. (.....................................)

Khi  nghe tin  NguyÍn vÜÖng và binh sï  lên ÇÜ©ng,
tÜ§ng ÇÎch chÌ huy Çåi quân « Qui Nhon Çã không th‹ tin
r¢ng ngài dám tÃn công Kinh Thành (Phú Xuân) và h¡n
lÜ®ng chØng r¢ng n‰u có tÃn công thì ngài së thua sút và
nhÃt ÇÎnh là phäi nhÜ vÆy theo s¿-tình kinh-quá.

"Tuy ÇÎch quân Çóng trong các ÇÒn ª cºa sông Çã ch
‰t b¶n, NguyÍn vÜÖng cÛng b¡t ÇÜ®c 13.760 ngÜ©i và còn
bi‰t bao kÈ Çã Çào tÄu. NguyÍn vÜÖng thu ÇÜ®c 284 khÄu
Çåi bác và nhiŠu súng cÓi ng¡n b¢ng gang do Paul Da
Crus Çúc næm 1670, cùng nhiŠu vÛ khí Çû loåi.

"Ti‰m vÜÖng có tên là Wan  Tot (Hoàng Tr§t) Çã t§i
b¢ng thuyŠn Ç‹ có m¥t tåi trÆn và làm phÃn khªi quân
Ç¶i; trên b© Çåi l¶, Hoàng Tr§t có 70 th§t voi v§i 2.000
quân tinh nhuŒ. NhÜng khi mà nguyên súy TÜ Mã N¶i Çem
tin t§i báo r¢ng Çã hoàn toàn thÃt bãi và khuyên nên tÄu
thoát, thì Ti‰m vÜÖng bèn trèo lên lÜng m¶t con voi và
ngay lúc Çó,  TÜ Mã N¶i  vØa t§i;  nhÜng vÎ  phø tá  cûa
tÜ§ng này không may m¡n b¢ng và Çã bÎ b¡t tØ ba ngày.
Chính vÎ phó tÜ§ng khÓn ki‰p này, có tên là N¶i-HÀu Lê
Væn L®i, Çã chû trÜÖng ngÜ®c Çãi các CÖ ÇÓc giáo ÇÒ.

"NguyÍn vÜÖng không lÖ ÇÍnh vŠ viŒc cÀn phäi chæm
sóc. Ngài Çã sai quân Çi truy kích ÇÎch, nhÜng tuy ngài



mÅn-ti‰p, Hoàng Tr§t và TÜ Mã N¶i Çã vÜ®t qua sông
Gianh (Linh Giang) và sang t§i ÇÓi-ngån mÃy phút trÜ§c
các pháo håm mà NguyÍn VÜÖng Çã không tính cho xuôi
ra khÖi, Ç‹ ngÜ®c dòng sông. ChÌ sau quá 12 gi© tØ lúc hå
Kinh thành, NguyÍn VÜÖng m§i näy ra š Ãy. Toàn th‹ các
th§t voi, ÇÒ trang sÙc, vàng, båc Çã l†t vào tay ông Thông
ñôn Tä (Lê Væn Duy‰t) mà NguyÍn vuÖng Çã cº Çi truy
kích ÇÎch theo ÇÜ©ng b¶.

"´t ngày sau khi NguyÍn vÜÖng chi‰m Kinh Thành,
b†n quân Çào tÄu Çã Çem tin vào cho Çåo quân ÇÎch ª Qui
NhÖn hay. Các tÜ§ng bèn h†p h¶i nghÎ và quy‰t ÇÎnh phäi
ch†n m¶t tÜ§ng can Çám và có kinh nghiŒm Ç‹ qua phía
nÜ§c Lào. TÜ§ng Ãy së Çi lén Ç‹ qua m¥t các tÜ§ng cûa
chúa  NguyÍn  Çang  gi»  vùng  äi-Çåo,  ti‰n  vào  Hu‰  mà
NguyÍn vÜÖng không th‹ ng©, b¡t chøp ngài trong cung
ÇiŒn, chi‰m lÃy các chi‰n thuyŠn ÇÆu ª b‰n, xuôi dòng
sông mà không Ç‹ cho bên ta kÎp bi‰t và tiêu hÛy ho¥c
cÜ§p nh»ng tàu cùng thuyŠn ÇÆu tåi b‰n. NhÜng nhÜ th‰
là tính viŒc mà ch£ng hÕi š ki‰n ngÜ©i quan hŒ và thÜ©ng
là sai. TÜ KhÃu ñÎnh, vÎ chÌ huy pháo binh mà, nhÜ tôi Çã
nói trên Çây, có v® bÎ cÀm tù, trù ÇÎnh tóm lÃy NguyÍn
vÜÖng và chi‰m Hu‰. TÜ§ng Ãy ÇiŠu khi‹n m¶t phÀn Çåi
quân gÒm 10.000 ngÜ©i ch†n l†c và Çã ti‰n theo ÇÜ©ng
khó Çi và không ai bi‰t; cuÓi cùng, sau 12 ngày l¥n l¶i, t§i
m¶t nÖi chÌ còn cách Hu‰ nºa ngày ÇÜ©ng mà không bÎ ai
nghi ng©. Vì quân lính mŒt l», ông ta phäi Ç‹ cho h† nghÌ.
SuÓt ba ngày h† chÌ æn cÖm nhåt thì tình c© m¶t b†n møc
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ÇÒng chæn trâu trông thÃy mÃy quân lính n¢m ngû dài
trong lau sÆy. V§i hy v†ng ki‰m ÇÜ®c gì b¡t vŠ Ç‹ lïnh
thÜªng, h† ti‰n sâu hÖn n»a và thÃy ch£ng phäi thÙ mà h†
Çang tìm; h† bèn nhË bÜ§c lánh xa và v¶i vã Çi báo r¢ng
có quân lính trÓn nÃp tåi Çó.

"GÀn ÇÃy, chúng tôi có Ç¥t m¶t ÇÒn gÒm 100 quân.
B†n này nghe báo, không tìm cách ÇiŠu tra cho kÏ, chÌ chÌ
ngÜ©i vŠ trình tâu NguyÍn vÜÖng, ÇÒng th©i dÅn cä b†n
møc ÇÒng nhân chÙng. NguyÍn vÜÖng không th‹ Çoán b†n
quân nói trên Çã tØ Çâu Ç‰n vì tåi Cºa Hàn có tÜ§ng ñinh
Thông Çóng v§i 7.000 ngÜ©i, ª Çèo Häi Vân, tÜ§ng ñinh
ThiŒn cÛng có 7.000 quân; ông Thông ñôn Tä (Lê Væn
DuyÍt) thì án ng» phía ñàng Ngoài. NhÜ vÆy, c¶ng các
Ç¶i vŒ binh Túc tr¿c, các liên Ç¶i cûa Noé Thenk (?) và
Phân-ÇÙc, sÜ Çoàn cûa ông ñinh Tä, NguyÍn vÜÖng có t§i
tØ 8 Ç‰n 9.000 ngÜ©i Ç‹ chÓng trä v§i l¿c lÜ®ng ÇÎch mà
ngài không rõ quân sÓ và có lë Çã Ç¥t n¶i công tåi Kinh
thành. NhÜng NguyÍn vÜÖng không lúng túng và ch£ng
ngÕ m¶t l©i nào cùng ai, ngoåi trØ ông ñinh Tä; ngài huy
Ç¶ng toàn th‹ sÓ quân hiŒn h»u th£ng ti‰n vŠ phía ÇÎch,
cho dàn chi‰n thuyŠn ra gi»a sông; ngài cho quân Ç¶i
xuÓng các tàu cûa chúng tôi v§i lŒnh chú š canh chØng
mà không nói thêm l©i nào n»a. Sau m¶t cu¶c hành trình
hai gi©, quân ta t§i Çia Çi‹m Çã ghi và ch£ng thÃy gì cä.
CuÓi cùng h† ti‰n thêm m¶t quäng gÀn t§i chân m¶t ng†n
ÇÒi có cây nhÕ m†c rÃt rÆm trong Çó ÇÎch quân Än nÃp.



Quân ta ª vào gi»a h† mà ch£ng ng©, thì bÃt thÀn ÇÎch tØ
nÖi Àn náu ùa ra và nhÃt tŠ tân công tÙ phía. Quân ta hÖi
bÓi rÓi vì tÜªng ÇÎch Çông hÖn th¿c sÓ, nhÜng tÜ§ng ñinh
Tä Çã døng tâm cÄn thÆn Ç¥t m¶t Ç¶i trØ bÎ 4.000 ngÜ©i
tåi  hÆu tuy‰n và do chính ông ÇiŠu khi‹n rÃt  h»u ích.
TÜ§ng  TÜ  KhÃu  ñÎnh  tÅu  thoát  trên  m¶t  ng†n  ÇÒi;
NguyÍn vÜÖng cho dàn dÜ§i chân ÇÒi Ãy m¶t vòng quân
khá  hùng  hÆu.  TÜ§ng  ÇÎch  có  m¶t  sÓ  quân  nhÕ  theo.
Ch£ng rõ h† sÓng b¢ng gì.  NguyÍn vÜÖng cho tôi  biŠt
ngài Çã ra lŒnh Çi ki‰m chó Ç‹ Çánh hÖi tìm h†.

"Ba tÜ§ng tham mÜu cûa TÜ KhÃu ñÎnh Çã bÎ cÀm
tù................ "
 [TÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971: "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn" do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc
"Nh»ng trÆn Çánh cuÓi cùng gi»a Tây SÖn và NguyÍn Ánh ", trang
(176-182)]   
 

H/ CuÓi Ç©i Tây SÖn
Sau khi NguyÍn Nhåc trao h‰t ÇÃt dai và quyŠn hành

cho NguyÍn HuŒ. NguyÍn HuŒ lên ngôi vua, vÜÖng hiŒu
là Quang Trung. 

Trong m¶t th©i gian ng¡n, nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa NguyÍn
Nhåc cho hay, quân cûa NguyÍn Ánh phá hûy toàn b¶ l¿c
lÜ®ng thûy quân cûa Tây SÖn ª Qui NhÖn. NguyÍn HuŒ
v¶i vàng ra lŒnh cho TrÀn Væn K› triŒu tÆp khÄn cÃp l¿c
lÜ®ng thûy,  løc quân chuÄn bÎ  vào Nam tiêu  diŒt  chúa
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NguyÍn; và ra lŒnh cho Ngô Thì NhÆm soån bài hÎch gºi
cho quân dân các trÃn Qui NhÖn và Quäng Ngãi. 

Bài hÎch (*) cûa vua Quang Trung gºi cho 
quân dân các trÃn Quäng Ngãi và Qui NhÖn 

"Các ngÜÖi, dù l§n hay bé, tØ 20 næm nay, không
ngØng sÓng nh© Ön huŒ cûa ta và anh em ta. SuÓt trong
th©i gian Çó, quä thÆt, n‰u ta Çã g¥t hái ÇÜ®c nhiŠu chi‰n
công tåi B¡c cÛng nhÜ Nam, ta cÛng công nhÆn r¢ng Çó
là nh© lòng trung thành cûa dân hai xÙ này. Chính tåi nÖi
Çây, ta Çã tuy‹n m¶ ÇÜ®c binh sï quä cäm và quan låi tài
giÕi cho triŠu Çình. NÖi nào có ta mang quân Ç‰n, nÖi Çó
quân thù  bÎ  Çánh tan  tành.  NÖi  có  ta  mang quân Ç‰n
chinh phåt, nÖi Çó có quân Xiêm La và quân Trung Hoa
dã man bÎ ta kh¡c phøc. Còn vŠ cái lÛ tàn tích thÓi nát
cûa triŠu Çình cÛ, thº hÕi tØ 30 næm nay, b†n chúng Çã
làm gì chÜa? Trong 100 trÆn Çánh v§i ta, quân chúng ÇŠu
bÎ tán loån và tÜ§ng chúng ÇŠu bÎ chém gi‰t. XÙ Gia ñÎnh
tràn  ÇÀy  xÜÖng  máu chúng.  Nh»ng  gì  ta  nói  Çây,  các
ngÜÖi ÇŠu Çã chÙng ki‰n. Hay n‰u các ngÜÖi không thÃy
tÆn m¡t thì ít nhÃt các ngÜÖi cÛng ÇÜ®c nghe tÆn tai. ViŒc
gì phäi Ç‰m xÌa Ç‰n tên Chûng (?) khÓn nån Çã trÓn tránh
tåi các vÜÖng quÓc Âu Châu Çê tiŒn Çó? Còn vŠ lÛ dân
Gia ñÎnh nhát gan nay låi dám n°i dÆy và m¶ lính, tåi
sao các ngÜÖi s® chúng th‰? Tåi sao các ngÜÖi låi Ç¶t
nhiên kinh hãi nhÜ vÆy, vì lë gì? Quân thûy b¶ chúng  Çã
Ç‰n chi‰m ÇÜ®c häi cäng ta, khi các ngÜÖi không ng© t§i,



Hoàng Ç‰ (Thái ñÙc), Çã gºi thÜ nói rõ lš do, và ta cÛng
nhÆn thÃy r¢ng các quan chÙc, binh lính và tÃt cä các
ngÜÖi tåi hai xÙ Çã không có can Çäm chi‰n ÇÃu, và chính
tåi lë Çó hÖn là tåi tài næng cûa chúng, mà chúng Çã chi
‰m ÇÜ®c nh»ng nÖi hiŒn ª trong tay chúng. Løc quân cûa
các ngÜÖi Çã chåy trÓn m¶t nÖi và häi quân các ngÜÖi
m¶t nÈo. Nay, thØa lŒnh cûa Hoàng Ç‰ anh ta Çích thân
chuÄn bÎ m¶t Çåo quân månh më gÒm cä thûy lÅn b¶, và
ta së Çánh tan kÈ thù cûa ta dÍ nhÜ ta bÈ gãy cành khô cûi
møc. Còn vŠ tÃt cä các ngÜÖi, ch§ có tr†ng thÎ lÛ ÇÎch Çó!
Ch§ s® hãi chúng! Hãy m« to tai m¡t vào Ç‹ nghe và xem
ta s¡p làm gì! Các ngÜÖi së thÃy các trÃn Bình Khang và
Nha Trang chÌ chÃt ÇÀy xác quân Gia ñÎnh; trÃn Phú Yên
vÓn xÜa nay là trung tâm chi‰n tranh và các trÃn tØ Bình
ThuÆn Ç‰n Cao Miên, rÒi trª låi vào tay ta cùng m¶t lúc,
Ç‹ các ngÜÖi thÃy rõ r¢ng chúng ta là anh em thÆt s¿,
không khi nào quân chúng ta cùng m¶t giòng máu. Ta
kêu g†i các ngÜÖi, l§n cÛng nhÜ bé, phäi ûng h¶ và trung
thành v§i Hoàng gia, trong khi ch© Ç®i quân Ç¶i ta quét
sách Gia ñÎnh và thi‰t lÆp uy quyŠn ta tåi Çó. Tên cûa hai
xÙ này së viÍn vïnh lÜu danh v§i sº xanh. Ch§ có nhË då
mà tin l©i ngÜ©i Âu Châu. GiÓng ngÜ©i này làm sao có tài
cán gì? Chúng có m¡t râu xanh, và các ngÜÖi chÌ nên coi
chúng nhÜ nh»ng xác ch‰t tØ bi‹n miŠn B¡c trôi dåt vào
nÜ§c ta. Chúng có t§i k‹ chuyŒn vŠ tàu vÕ b¢ng ÇÒng và
khinh khí cÀu thì cÛng có gì phi thÜ©ng Çâu? Các thôn
xóm làng ª d†c theo ÇÜ©ng xá cûa hai xÙ này phäi chæm
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nom b¡c cÀu Ç‹ giúp quân Ç¶i ta vÜ®t lÓi. Ngay khi lŒnh
này t§i tay các ngÜÖi, các ngÜÖi phäi h‰t sÙc tuân hành.

                                  Khâm thº
Ngày thÙ 10 tháng 7 næm Quang Trung thÙ 5

 
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969: "K› NiŒm Chi‰n Th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng; Nhà Sách Khai Trí Bäo Tr®. Ti‹u
møc "Bài hÎch cûa Quang Trung, vua B¡c Hà và Nam Hà gºi cho
các quan quân và dân các trÃn Quäng Ngãi và Qui NhÖn"; trang
175]

 (*) Bài hÎch: "Manifeste de Quang Trung" Çã Çæng ª "Nouvelles
Lettres Edifiantes Çes Missions de la Chine et de Indes" Orientales,
Paris, A. Leclerc, 1818, trang 225-228 - "La Bissachère, Relation
sur le Tonkin et de la Cochinchine (1807). Ed. Par Ch. Maybon,
Paris Champion, 1920".

Trong bài hÎch này vua Quang Trung nói:
- "Các ngÜÖi, dù l§n hay bé, tØ 20 næm nay, không

ngØng sÓng nh© Ön huŒ cûa ta và anh em ta". 
- "NÖi nào có ta mang quân Ç‰n, nÖi Çó quân thù bÎ

Çánh tan tành".
- "Hãy m« to tai m¡t vào Ç‹ nghe và xem ta s¡p làm

gì! Các ngÜÖi së thÃy các trÃn Bình Khang và Nha Trang
chÌ chÃt ÇÀy xác quân Gia ñÎnh". 

- "Trong 100 trÆn Çánh v§i ta, quân chúng ÇŠu bÎ tán
loån và tÜ§ng chúng ÇŠu bÎ chém gi‰t. XÙ Gia ñÎnh tràn
ÇÀy xÜÖng máu chúng. Nh»ng gì ta nói Çây, các ngÜÖi ÇŠu



Çã chÙng ki‰n. Hay n‰u các ngÜÖi không thÃy tÆn m¡t thì
ít nhÃt các ngÜÖi cÛng ÇÜ®c nghe tÆn tai".

- "ta së Çánh tan kÈ thù cûa ta dÍ nhÜ ta bÈ gãy cành
khô cûi møc". 

V§i nh»ng l©i nói th£ng thØng, cÜÖng quy‰t nhÜ th‰
chÙng tÕ vua Quang Trung t¿ cao, t¿ Çåi và coi dân Gia
ñÎnh là gi¥c, nhÜ gi¥c Xiêm, gi¥c Thanh. 

CÛng trong bài  hÎch này còn cho thÃy vua Quang
Trung có tính hi‰u sát. Vua Quang Trung nói:

- ... "chÌ chÃt ÇÀy xác quân Gia ñÎnh".
- ... "XÙ Gia ñÎnh tràn ÇÀy xÜÖng máu chúng".
- ... "quân chúng ÇŠu bÎ tán loån và tÜ§ng chúng ÇŠu

bÎ chém gi‰t".

*

Vua Quang Trung chuÄn bÎ Çem quân vào Nam tiêu
diŒt quân NguyÍn Ánh, nhÜng bÃt ng© qua Ç©i Ç¶t ng¶t
(16 /09/1792). Con cûa vua Quang Trung NguyÍn HuŒ là
NguyÍn Quang Toän lên ngôi, vÜÖng hiŒu là Cänh ThÎnh.
Cänh ThÎnh còn nhÕ tu°i nên quyŠn hành vào tay Bùi ñ¡c
Tuyên.

Næm 1793, NguyÍn Ánh ti‰n quân Çánh Phú Yên.
NguyÍn  Nhåc  sai  ngÜ©i  ra  Phú  Xuân  cÀu  cÙu  NguyÍn
Quang Toän. Lúc bÃy gi© vua Quang Trung NguyÍn HuŒ
Çã ch‰t, vua Cänh ThÎnh NguyÍn Quang Toän sai Thái úy
Phåm Công HÜng, quan H¶ giá NguyÍn Væn HuÃn, quan
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ñåi TÜ LŒ và quan ñåi TÜ Mã Ngô Væn Sª Çem 17 ngàn
b¶ binh, 80 voi chi‰n Çi ÇÜ©ng b¶; låi sai quan ñåi ThÓng
Lãnh  ñ¥ng  Væn  Chân  Çem 30  chi‰n  thuyŠn,  Çi  ÇÜ©ng
bi‹n, hai m¥t ti‰n quân giäi cÙu thành Qui NhÖn.

NguyÍn Ánh thÃy viŒn binh Tây SÖn Ç‰n,  liŒu bŠ
không chÓng c¿ n‡i, bèn ra lŒnh rút quân vŠ Diên Khánh
(Khánh Hòa),  rÒi  trª vŠ Gia ñÎnh; chÌ  Ç‹ NguyÍn Væn
Thành ª låi gi» Diên Khánh, và NguyÍn Huÿnh ñÙc ª låi
gi» Bình ThuÆn.  

"B†n Phåm Công HÜng giäi ÇÜ®c vây rÒi, kéo quân
vào thành Qui NhÖn, chi‰m gi» lÃy thành trì và tÎch biên
cä các kho tàng. NguyÍn Nhåc thÃy vÆy, tÙc giÆn Ç‰n n‡i
th° huy‰t ra mà ch‰t. Ông làm vua ÇÜ®c 16 næm.

"Vua Cänh ThÎnh ª  Phú Xuân thÃy  NguyÍn  Nhåc
mÃt rÒi, phong cho NguyÍn Bäo làm Hi‰n công, cho æn
l¶c  m¶t  huyŒn,  g†i  là  ti‹u  triŠu,  rÒi  Ç‹  Lê  Trung  và
NguyÍn Væn HuÃn ª låi giº thành Qui NhÖn".
(ViŒt Nam sº lÜ®c. Quy‹n II, trang 154-155. TrÀn Tr†ng Kim, B¶
Giáo Døc, Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän,1971.).

Næm 1795, vua NguyÍn Quang Toän còn nhÕ tu°i,
n¶i b¶ nhà Tây SÖn rÓi loån: TÜ§ng VÛ Væn DÛng gi‰t
các  tÜ§ng  Bùi  ñ¡c  Tuyên  và  Ngô  Væn  Sª.  Con  cûa
NguyÍn Nhåc cùng các tÜ§ng cÛ n°i dÆy chi‰m Qui NhÖn,
nhÜng bÎ quân cûa NguyÍn Quang Toän gi‰t såch. 



Tåi  Phú  Xuân,  vua  NguyÍn  Quang  Toän  gi‰t  Lê
Trung, con r‹ cûa Lê Trung là Lê ChÃt lo s®, bÕ trÓn sang
ÇÀu hàng NguyÍn Ánh.

Næm 1780, NguyÍn Ánh ti‰n chi‰m Qui NhÖn, tÜ§ng
VÛ TuÃn ÇÀu hàng. Vua NguyÍn Quang Toän sai VÛ Væn
DÛng và  TrÀn  Quang  Diêu Çem Çåi  binh  vào bao  vây
thành Quy NhÖn. Võ Tánh là tÜ§ng cûa NguyÍn Ánh cÓ
thû cÀm chân Çåi quân Tây SÖn. Nhân cÖ h¶i Çåi binh cûa
Tây SÖn lo Çánh phá thành Qui NhÖn, NguyÍn Ánh mang
toàn quân chû l¿c vÜ®t bi‹n ra Çánh th£ng vào thû Çô Phú
Xuân. Vua Quang Toän bÕ thành chåy ra B¡c.

Vào ÇÀu næm 1802, tÜ§ng Võ Tánh t¿ vÅn; ñåi quân
Tây  SÖn  chi‰m  ÇÜ®c  thành  Quy  NhÖn.  Trong  lúc  Çó,
NguyÍn Ánh ti‰n Çánh tÌnh NghŒ An; tÜ§ng TrÀn Quang
DiŒu  mang  Çåi  binh  ti‰n  ra  B¡c,  nhÜng  bÎ  quân  cûa
NguyÍn Ánh chÆn låi. TrÀn Quang DiŒu dÅn quân vòng
qua ÇÃt Lào, rÒi ti‰n quân vŠ Thanh Hóa; Khi Ç‰n Thanh
Hóa thì thành Thanh Hóa Çã bÎ mÃt; quân Tây SÖn khi‰p
s® Çào ngÛ rÃt nhiŠu. V® chÓng TrÀn Quang DiŒu - Bùi
ThÎ Xuân bÎ quân NguyÍn Ánh b¡t; tÜ§ng VÛ Væn DÛng
bÕ trÓn.

ñ‰n  gi»a  næm  1802,  NguyÍn  Ánh  chi‰m  thành
Thæng Long, NguyÍn Quang Toän bÎ b¡t, bÎ án tº hình.

 
ñ‰n  næm  1831,  vào  Ç©i  Minh  Mång  thÙ  12,  nhà

NguyÍn  m§i  b¡t  ÇÜ®c  NguyÍn  Væn  ñÙc  con  trai  cûa
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NguyÍn Nhåc và NguyÍn Væn ñâu con cûa NguyÍn Væn
ñÙc; cä hai cha con ÇŠu bÎ án tº hình.  

Nhà Tây SÖn chÌ tÒn tåi ÇÜ®c 24 næm.

I/ Vua Cänh ThÎnh tháo chåy.
.

Các tài liŒu trích dÅn sau Çây là cûa cô ñ¥ng PhÜÖng
Nghi, giáo sÜ Sorbonne (Pháp), ÇÜ®c NguyÍn Ng†c CÜ,
giáo sÜ ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn (trÜ§c 1975) dÎch ra ti
‰ng ViŒt Çæng trong tÆp san Sº ñÎa, sÓ 21 næm 1971, k›
niŒm "Hai træm næm phong trào Tây SÖn". Nhà sách Khai
Tri bäo tr®.

-- ThÜ cûa giáo sï Longer gºi cho hai giáo sï Boiret và
Descourvières ngày 4/9/1801.

"NgÜ©i ta Çã khám phá ra cu¶c âm mÜu chÓng Ti‰m
VÜÖng Cänh ThÎnh, nh¢m dành låi vÜÖng vÎ cho con Ti‰m
VÜÖng Thái ñÙc (NguyÍn Nhåc) mÃt tØ næm 1793. Quš vÎ
ÇŠu rõ là Ti‰m VÜÖng Quang Trung sinh ra Cänh ThÎnh,
mÃt ngày 15 tháng 9 næm 1792, trÜ§c kia Çã huy Ç¶ng
chính quân cûa trÜªng huynh (vua Thái ñÙc) Ç‹ chÓng låi
ông Ãy. Ti‰m VÜÖng Quang Trung Çã tranh Çoåt hÀu h‰t
lãnh th° do ngÜ©i anh Çã chi‰m ÇÜ®c, chÌ Ç‹ låi cho ba,
bÓn tÌnh nhÕ, ngoåi trØ Qui NhÖn. VŠ sau Ti‰m VÜÖng
Thái ñÙc låi phäi nhÜ©ng nÓt mänh ÇÃt này cho cháu là
Cänh ThÎnh khi yêu cÀu h¡n Çem viŒn binh vào giäi cÙu
cho thành lÛy cûa Quí Phû (t†a låc tåi Qui NhÖn) Çang bÎ



chúa NguyÍn bao vây. Do Çó mà con vua Thái ñÙc trÜ§c
kia ÇÜ®c coi là Hoàng Thái tº cûa Ti‰m VÜÖng Tây SÖn
Çã trª thành thÀn hå cûa ngÜ©i em con nhà chú. Tr©i Çã
xui khi‰n cho tham v†ng và tÆt ÇÓ kœ cûa ông Ti‹u Trào
(danh hiŒu cûa NguyÍn Bäo,  con vua Thái  ñÙc)  khích
Ç¶ng  m¶t  cu¶c  phi‰n  loån  chÓng  Ti‰m  VÜÖng  Cänh
ThÎnh. TrÃn thû thành Qui NhÖn (là ông ñåi TÜ LÍ) và cä
sÜ phó cûa Cänh ThÎnh (ông H¶i giá) cùng d¿ mÜu. Dù
ch£ng thành công, cu¶c âm mÜu Çã giáng m¶t Çòn chí tº
vào phe ûng h¶ Ti‰m VÜÖng Cänh ThÎnh. VÎ Ãu quân này
bu¶c phäi bao vây Quí phû là nÖi ngÜ©i anh con bác Çã
rút vào. Quân lính hai bên ÇŠu ch‰t b¶n, Çó là m¶t thÃt
båi l§n cho Ãu quân, dù có hå ÇÜ®c thành. Cách cÜ xº rÃt
tàn ác: b¡t anh h† phäi t¿ äi (1), sai phân thây bác (ñåi
TÜ LÍ) ra tØng mänh và cho dìm xuÓng sông vÎ sÜ phó
(ông H¶i Giá) làm thÃt nhân tâm. NhiŠu ngÜ©i bÕ Çi theo
chúa NguyÍn  thu¶c dòng chính thÓng và giúp ngài  hå
ÇÜ®c Quí Phû.

"VŠ ba nån nhân cûa vua Cänh ThÎnh thì: Ông Ti‹u
TriŠu là ngÜ©i rÃt hung båo; ông ñåi TÜ LÍ thì quá ngÜ®c
Çãi Thiên chúa giáo, còn vÎ sÜ phó thì Çã tÕ ra rÃt sÓt
s¡ng trong viŒc tuy‹n m¶ dân quân næm 1788, dÜ§i th©i
tiŠn triŠu..."
(1)  Trong  ViŒt  Nam  Sº  LÜ®c cûa  TrÀn  Tr†ng  Kim  chép  r¢ng
NguyÍn Quang Toän (vua Cänh ThÎnh, con cûa NguyÍn HuŒ) bi‰t
mÜu cûa Ông Ti‹u TriŠu là NguyÍn Bào (con cûa NguyÍn Nhåc)
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ÇÎnh bÕ vŠ hàng NguyÍn VÜÖng, bèn sai tÜ§ng vào b¡t ÇÜa vŠ dìm
xuÓng sông cho Ç‰n ch‰t). 

...... "Ông Thái Phû có hai con gái cùng lÃy Ti‰m VÜÖng
Cänh ThÎnh là vÎ quan Çã khªi xÙng viŒc ngÜ®c Çãi Thiên
chúa giáo næm 1798. CuÓi næm Ãy ho¥c sang ÇÀu næm
1799, ông ta ÇÜ®c cº vào tæng viŒn cho tân trÃn thû thành
Qui NhÖn (tÙc là Quí Phû) vì Ti‰m VÜÖng lo ngåi NguyÍn
vÜÖng Çem quân ra tÃn công thành này; dù có mang viŒn
quân vào giúp, ông Thái Phû rÃt buÒn lòng khi thÃy TrÃn
thû Qui NhÖn Çã ÇÀu hàng. Vì ch£ng còn hy v†ng vào
Çâu, vào phía chúa NguyÍn cÛng nhÜ vŠ phía Ti‰m VÜÖng
là con r‹, ông ta bèn chåy vào rØng núi v§i chØng 500
quân theo sau. NhÜng Çåo quân này Çã Çào ngÛ dÀn và
rút cu¶c chÌ còn låi m¶t gia nhân. Tên này có cho bi‰t tin
chû tÜ§ng Çã t¿ tº vì thÃt v†ng".

..... "Trª låi chuyŒn cûa Ti‰m VÜÖng Cänh ThÎnh; tháng 9
næm 1799, hai tÜ§ng Çã ÇÜ®c cº vào Ç‹ gi» thành Quí
Phû, bÃt bình v§i nhiŠu triŠu thÀn ª låi Hu‰, bèn Çóng
quân ª bên ngoài sông HÜÖng Giang Ç¶ m¶t tháng và d†a
ÇÓt cung ÇiŒn n‰n triŠu Çình không chÎu giäi n¶p ÇÎch thû
cûa h†. B†n này phäi hàng phøc vô ÇiŠu kiŒn, và nh© có
s¿ nhÜ®ng b¶ Ãy, tình th‰ tåm °n ÇÎnh. Tháng Giêng næm
1800, m¶t  trong hai tÜ§ng k‹ trên Çã dÅn m¶t  Çåo b¶
quân hùng hÆu vào cÓ Çoåt låi thành Quí Phû. Có kÈ n¶i
phän Çã mª cho tÜ§ng Ãy m¶t lÓi Çi và sau khi l†t vào tÌnh
Qui NhÖn, tÜ§ng Ãy bèn phong tÕa thành Quí Phû và hy



v†ng chi‰m ÇÜ®c nh© m¶t cu¶c n¶i phän m§i. May thay
tÜ§ng gi» thành vÓn là ngÜ©i can trÜ©ng và trÜ§c kia Çã
cÀm c¿ n°i m¶t cu¶c bao vây kéo dài tØ bäy Ç‰n chín
tháng ª Nha Trang, khám phá ÇÜ®c âm mÜu cûa b†n làm
phän. ñ¶ 500 kÈ chåy thoát, sÓ khác bÎ b¡t và hành quy‰t,
chØng bäy, tám træm ngÜ©i. Vì thành trì ÇÜ®c trang bÎ ÇÀy
Çû, quân ÇÎch bao vây bÎ cÀm chân, không làm gì n°i.
Bu°i ÇÀu cu¶c vây thành m¶t ngÜ©i thân thu¶c (em h†
hay cháu) cûa NguyÍn VÜÖng cÛng Çã bÎ b¡t vì t¶i phän
và  bÎ  chém  ÇÀu.  NgÜ©i  Çó  tên  là  Tråch  và  trÜ§c  kia
thÜ©ng ÇÜ®c chúa giao cho Giám møc Bá ña L¶c trông
nom cùng v§i hai vÎ hoàng tº (Ông ñông Cung và Ông
Búa). NgÜ©i ta cho bi‰t r¢ng hai hoàng tº Çã y‹u vong,
m¶t ngÜ©i m¡c chÙng ÇÆu mùa và m¶t ngÜ©i ch‰t vì ung
nh†t. Tháng TÜ næm 1800, ñô ÇÓc triŠu vua Cänh ThÎnh
dÅn m¶t Ç¶i thûy quân cÛng hùng hÆu vào tr® l¿c b¶ quân
Ç‹ Çánh lÃy låi thành trì mà tôi Çã nói Ç‰n Çây? VÎ ñô
ÇÓc Ãy khoa trÜÖng r¢ng së ti‰n vào tÆn ñÒng Nai (Gia
ñÎnh), nhÜng g¥p vÆn rûi, chi‰n thuyŠn Çã bÎ hÜ håi vì hai
trÆn bão, m¶t phen ngay lúc m§i ra khÕi Hu‰ (Cºa Eo) và
phen n»a ª Cºa Hàn (ñà N¤ng, Tourane). Vào t§i häi
cäng Qui NhÖn, nÖi g†i là Cºa Ch® Giä, m§i ÇÜ®c ít ngày
Çã bÎ ba, bÓn chi‰c tàu cûa chúa NguyÍn vây ch¥t cho t§i
Çêm 16 rång ngày 17 tháng 3 næm nay (1801) thì bÎ thûy
quân cûa chúa NguyÍn thiêu hûy hoàn toàn. Trong suÓt
th©i gian ÇÎch quân bao vây Quí Phû, chúa NguyÍn Çã
chú tâm ngæn chÆn viŒc ti‰p t‰ lÜÖng th¿c cûa h† b¢ng



99

ÇÜ©ng b‹. Vì ti‰p t‰ theo ÇÜ©ng b¶ ch£ng ÇÜ®c bao læm
nên Çåo quân vây thành Ãy lâm vào nån Çói càng thêm
trÀm tr†ng tØ 10 tháng 4 là ngày mà chúa NguyÍn Çã n¡m
gi» các lÓi giao thông gi»a Hu‰ và Qui NhÖn. RÓt cu¶c,
ngày 14 tháng 6, trong khi quân cûa Ti‰m VÜÖng Cänh
ThÎnh suy y‰u vì cån lÜÖng, NguyÍn VÜÖng Çã Çánh chi‰m
Hu‰ và chÌ g¥p m¶t sÙc chÓng c¿ y‰u §t. Ti‰m VÜÖng Çã
bÕ låi cung ÇiŒn cùng tÃt cä cûa cäi. Có chút ít ÇÒ quš
ÇÎnh Çem theo khi chåy ra B¢c thì låi bÎ b†n lính hÀu ho¥c
thÎ vŒ ph‡ng tay trên rÒi tÄu thoát. Vì vÆy, Ti‰m VÜÖng Çã
theo Çúng l©i cûa quÌ satan xÜa kia Çã nói "Bellum pro
pelle" (1).

(1)  Ý nghïa  tÜÖng t¿  v§i  câu  tøc  ng» cûa ta:  "BÕ cûa chåy lÃy
ngÜ©i"

"ƒu quân chÌ  còn bi‰t  chåy ba chân bÓn c£ng và
theo sau chÌ còn hai em và m¶t cÆn thÀn. Có ngÜ©i k‹ låi
r¢ng ng¿a cûa Ti‰m VÜÖng phi mŒt quá Çã ch‰t lä. VŠ t§i
ñàng Ngoài v¶i vã, qua Linh Giang, con sông chia cách
B¡c v§i  Nam; không quá m¶t  gi©,  vì  thuyŠn cûa chúa
NguyÍn Çã Çu°i gÃp và t§i  nÖi  khi  Ti‰m VÜÖng vÙa Çi
khÕi. Quân ñàng Trong Çã Çu°i theo mà không kÎp, h†
không dám måo hi‹m ti‰n sâu vào tÌnh NghŒ An vì  s®
Çøng Ç¶ v§i quân cûa trÃn thû tÌnh này vÅn còn theo phe
Ti‰m VÜÖng. VÎ TrÃn thû Ãy Çã khuyên Ti‰m VÜÖng nên vi
hành  ra  Thanh  Hóa.  M¶t  trong  sÓ  anh  em  cûa  Ti‰m
VÜÖng bÃy gi© ª Thæng Long Çã nghe tin em thÃt båi, v¶i



vã vào Çón và cung Ùng Çû phÜÖng tiŒn Ç‹ gi» vÈ uy nghi.
HiŒn gi© Ti‰m VÜÖng ª kinh thành (Thæng Long) và cÓ
g¡ng chuÄn bÎ Ç‹ phòng ng¿ chÓng v§i chúa NguyÍn, vì
nghï r¢ng th‰ nào chúa cÛng ch£ng Ç‹ cho yên. NgÜ©i ta
xác ngôn r¢ng ñàng Trong ÇÜ®c an låc và khi t§i Hu‰,
chúa NguyÍn Çã cho m©i giám møc De Véren t§i; vÎ giám
møc này Çã cº giáo sï Gira".
 [TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 142-145]

-- ThÜ cûa giám møc Longer gºi cho Champenois ngày
17-9-1801.

"Ti‰m VÜÖng Cänh ThÎnh Çã mÃt h‰t lãnh v¿c ñàng
Trong vào tay NguyÍn VÜÖng; NguyÍn VÜÖng Çã chi‰m
thêm m¶t phÀn ÇÃt thu¶c ñàng Ngoài và cho hay r¢ng
ch¡c  ch¡n  næm sau  hai  vÜÖng quÓc  B¡c,  Nam së  h®p
nhÃt.
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 145]

--  ThÜ cûa giáo sï Ph. Serard gºi cho giáo sï Blandin
ngày 17-9-1801.
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"Ch£ng có nÖi nào mà dân không n°i loån ho¥c s£n
sàng n‡i dÆy. NgÜ©i Xiêm, ngÜ©i Miên, xÙ ñÒng Nai (Gia
ñÎnh), toàn th‹ ñàng Ngoài, tÃt cä dân sÖn cÜ§c, các b¶
låc gÒm rÃt nhiŠu s¡c t¶c ª räi rác kh¡p vùng ÇÃt r¶ng và
dài thu¶c däi TrÜ©ng SÖn, tÃt cä các quÓc vÜÖng xÙ Ai
Lao, miŠn ranh gi§i Trung QuÓc và các tÌnh ñàng Ngoài,
tóm låi là kh¡p nÖi, m†i ngÜ©i công nhiên chÓng låi dòng
Tây SÖn. Dòng Tây SÖn bÎ coi là ngøy triŠu; nhÜng m¥c
dÀu h† chÌ còn là thi‹u sÓ và càng ngày càng giäm sút, låi
không cÙu vãn ÇÜ®c n‡i thÃt båi, trong khi chúa NguyÍn
Çã n¡m ÇÜ®c nÖi phát tích cûa h† mà ngÜ©i ta vÅn chÜa
tiêu diŒt n°i h†.

"....  Sau  khi  Ç‹  låi  gi»  thành  Quí  Phû,  hai  danh
tÜ§ng (1) cùng m¶t Çåo quân hùng hÆu, n¢m trong vòng
vây cûa quân Tây SÖn Çã tØ hÖn hai næm, NguyÍn vÜÖng
theo ÇÜ©ng b‹ ti‰n ra Phú Xuân, kinh Çô cûa ñàng Trong,
và  hå  ÇÜ®c  thành  này,  sau  m¶t  cu¶c  tÃn  công,  Ti‰m
VÜÖng cùng các triŠu thÀn và quân lính Çã bÕ tÃt cä låi Ç‹
chåy thoát thân. ñÎch quân nào muÓn sang hàng ngÛ cûa
chúa cho ÇÜ®c an toàn ÇŠu ch£ng g¥p khó khæn và ÇÜ®c
chúa khoan hÒng dung thÙ. Vì th‰ cho nên chÌ có Ti‰m
VÜÖng cùng hai em và m¶t vÎ Çåi thÀn chåy trÓn ra phía
ñàng Ngoài mà låi ch£ng ÇÜ®c ÇÒng hành. Månh ai nÃy
chåy cho nhanh Ç‹ thoát ch‰t; n‰u chÆm chân thì së bÎ b¡t
cÀm tù. Bi‰n cÓ Ãy Çã xäy ra ngày 13 tháng 6. BÓn ngÜ©i
Çào tÄu Çáng thÜÖng Ãy Çã chåy suÓt  ngày Çêm trong



mÜ©i hai ngày ÇÜ©ng mà không bÎ ai nhÆn diŒn, vì h† Çã
bÎ tÜ§c Çoåt h‰t m†i thÙ. Khi t§i ÇÎa håt  xÙ NghŒ, Ti‰m
VÜÖng có báo trÜ§c cho vÎ trÃn thû và mÃy quan chÙc l§n,
nhÜng vÅn nÖm n§p Ç‰n n‡i không dám hi‹n xuÃt và cÛng
ch£ng dám m¥c gì có th‹ cho thÃy khác ngÜ©i thÜ©ng, vì e
s® bÎ gi‰t ª d†c ÇÜ©ng; Ti‰m VÜÖng cÙ vi hành kín Çáo
nhÜ vÆy cho t§i khi vào ÇÎa phÆn xÙ Thanh. Tåi Çây, Ti‰m
VÜÖng Çã ÇÜ®c tïnh trí Çôi chút và nghï låi mÃy ngày, ch©
anh ª KÈ Ch®. Kinh thành xÜ B¡c Çem quân vào Çón và
rÜ§c vŠ theo nghi lÍ cho t§i Kinh Thành này..."
(1) Phò mã Võ Tánh, em r‹ NguyÍn vÜÖng và Ngô Tùng Châu.

"NguyÍn vÜÖng Çã liên ti‰p chi‰n th¡ng cho t§i ranh
gi§i  lãnh  th°  cÛ  cûa  các  chúa  và  ti‰n  qua  cä  ÇÃt  BÓ
Chính, t§i biên gi§i xÙ nghŒ. RÒi NguyÍn vÜÖng trª låi và
Çi Çu°i b¡t hai tÜ§ng ÇÎch Çã trong gÀn hai næm n¡m gi»
phÀn l§n tÌnh Quäng Nam và hiŒn Çang bao vây tåi Quí
Phû, vÎ phò mã cûa Chính VÜÖng chÜa chÎu qui hàng. Hai
tÜ§ng Ãy có th‹ thành công n‰u bu¶c phi mã nhÎn Çói b
¢ng cách ch¥n m†i liên låc v§i NguyÍn vÜÖng và bÎt các
lÓi giao thông ti‰p t‰. ñó là møc tiêu mà hai tÜ§ng vÅn
nh¡m vì không dám xích gÀn t§i lÛy thành và chÌ bao vây
ngoài tÀm súng Çåi bác... Chúng tôi chua th‹ bi‰t rõ trång
huÓng cûa hai tÜ§ng ÇÎch và các sï quan tùy tùng; còn
binh lính thì chæc ch¡n là bÎ kh° c¿c vì thi‰u æn, trong khi
NguyÍn vÜÖng Çã cho tàu chi‰n thÌnh thoáng cÜ§p các
Çoàn thuyŠn chª lÜÖng th¿c tØ các tÌnh ª ñàng Ngoài vào
ti‰p t‰. Vì th‰ phÀn l§n binh lính s§m ÇÀu hàng. M¶t sÓ
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hàng binh xác ngôn r¢ng dù Çã trÓn chåy d†c theo ÇÜ©ng
núi, rÓt cuÓc hai chû tÜ§ng cûa h† bÎ b¡t và chém ÇÀu...
TØ ít lâu © Çây có tin ÇÒn r¢ng NguyÍn vÜÖng Çã gºi ra
ñàng Ngoäi thû cÃp hai tÜ§ng Ç¿ng trong hai chi‰c hòm
nhÕ Çóng rÃt kín và bên ngoài rÃt såch së. NgÜ©i ta k‹ r
¢ng hai thû cÃp Ãy ÇÜ®c Ü§p thuÓc cÄn thÆn Ç‹ gi» cho
dung måo và nét m¥t ÇÜ®c nguyên vËn hÀu dÍ nhÆn ra.
Câu chuyŒn ÇÜ®c gi» kín trong thâm cung, nhÜng không
khÕi l†t ra ngoài. NguyÍn vÜÖng chÌ sai m¶t sÓ quân Çi
theo thÜ®ng Çåo Ç‹ trÜng-mô (?) tÃt cä s¡c dân miŠn sÖn
cÜ§c,  ngÜ©i Láo và các b¶ låc nhÜ ngÜ©i Xiêm, Miên,
Tàu ª suÓt d†c ñàng Trong, ñàng Ngoài cho t§i biên gi§i
Trung Hoa; Nghïa là m¶t vùng r¶ng l§n gÒm nhiŠu s¡c
dân khác nhau, có vua chúa, ti‹u vÜÖng, luÆt pháp, tøc lŒ,
tôn giáo riêng biŒt; tÃt cä các s¡c t¶c Ãy Çã bÎ Tây SÖn
phiŠn hà và áp ch‰ nhiŠu, nên h† khai chi‰n, cùng giúp
NguyÍn vÜÖng. Tôi không rõ bao nhiêu cu¶c Çøng Ç¶ Çã
xäy ra, nhÃt là tåi xÙ NghŒ; thÜ©ng thÜ©ng quân Tây SÖn
ÇŠu thua kém, nhÜng h† chÜa thÃt båi h£n. ChÌ có dân
chúng bÎ kh° c¿c nhÃt và phäi gánh m†i chi‰n phí. NhiŠu
làng bÎ cÜ§p bóc, tàn phá, thiêu trøi khi bÎ nghi là Çã viŒn
giúp chúa NguyÍn ho¥c Ç‹ cho quân chúa trú Çóng... L¿c
lÜ®ng cûa chúa tr¶i nhÃt vŠ m¥t thûy v§i sÓ chi‰n thuyŠn
l§n månh gÃp mÜ©i lân cûa Tây SÖn, nên ch¡c ch¡n là
chúa ch© gió mùa thuÆn l®i Ç‹ xuôi buÒm ra ti‰p tøc cu¶c
chi‰n th¡ng. Vä chúa không th‹ nào cÙ Çóng yên m¶t ch‡.

 



[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 145-147]

-- ThÜ cûa giáo sï Eyot gºi cho hai giáo sï Chaumont
và Blandin ngày 15-12-1801.

"- ...  TrÜ§c kia vua Ti‰m VÜÖng lÃy hiŒu là Cänh
ThÎnh, bÆy gi© Ç°i ra là Bäo HÜng. Ti‰m VÜÖng tin dÎ
Çoan  và  cho  r¢ng  danh  hiŒu  Cänh  ThÎnh  là  triŒu  bÃt
tÜ©ng.

"- ... B†n triŠu thÀn m§i ÇÜ®c vua Bäo HÜng phong
chÙc, cÛng ch£ng nhu mì và khoan thÙ hÖn chút nào so
v§i b†n tiŠn nhiŒm.

"MÃy ngày sau khi  an vÎ,  Ti‰m VÜÖng xuÓng lŒnh
trÜng binh m§i, gây hao t°n cho dân chúng, vì m‡i làng
phäi nuôi quân lính, cÙ næm ÇÀu ngÜ©i thì b¡t m¶t Çi phøc
dÎch cho triŠu Çình. Nh»ng làng nào tinh khôn, man khai
lúc ki‹m tra dân sÓ và có Çû gan, chÌ kê m¶t sÓ ít thì còn
có th‹ chÎu Ç¿ng n°i; nh»ng làng nào kê khai gÀn Çúng s¿
thÆt thì bÎ Çày Ç†a træm chiŠu ho¥c cam Çành bÕ Çi tha
phÜÖng cÀu th¿c. Trong th©i kÿ ki‹m tra dân Çinh, quân
Tây  SÖn  Çã  dùng  gÆy  Çánh  ÇÆp  tàn  nhÅn  các  hÜÖng
trÜªng phø trách viŒc ghi tên Çinh tráng; nhÜng dÀu có
hành hå th‰ nào, cÛng ch£ng Çòi hÕi ÇÜ®c bän kê khai
Çúng sÓ; sÓ bÎa rÃt xa s¿ thÆt, vì có làng trên 100 suÃt
Çinh, chÌ kê khi có 20, 30 hay 40 suÃt. Làng mà tôi hiŒn
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Çang trú ngø có ít ra 300 suÃt Çinh, nhÜng chÌ khai là có
30 hay 40 suÃt thôi, 3/4 dân sÓ làng này là ngÜ©i ngoåi
Çåo.

"NhiŠu Çoàn quân Çã khªi hành tØ ñàng Ngoài vào
gi»  miŠn  biên  cänh,  giáp  v§i  ñàng  Trong  và  hiŒn  có
nh»ng Çoàn khác nÓi gót. Có tin nói r¢ng thûy quân cûa
NguyÍn vÜÖng Çóng trên sông Gianh (Linh Giang) xÜa
kia phân cách B¡c Nam. MiŠn BÓ Chính vÓn thu¶c ñàng
Ngoài Çã l†t sang tay chúa NguyÍn. XÙ NghŒ, m¶t tÌnh
cûa ñàng Ngoài, hiŒn gi© là bãi chi‰n trÜ©ng. Dân miŠn
rØng núi thu¶c giÓng ngÜ©i MÜ©ng cÛng Çã vŠ phía dòng
vua chính thÓng và cùng góp sÙc v§i NguyÍn vÜÖng. Theo
næm, sáu træm quân cûa VÜÖng, h† Çã Çánh 13 trÆn và
luôn luôn th¡ng th‰. H† Çã gi‰t hai tÜ§ng Tây SÖn... Sau
khi chi‰n th¡ng, ngÜ©i MÜ©ng Çã chi‰m môt phÀn ÇÃt xÙ
NghŒ và ti‰n t§i gÀn Phû Vïnh là tÌnh lœ, nÖi TrÃn Thû Ç¥t
dinh. NhÜng vì ngÜ©i anh cûa Ti‰m VÜÖng Çã vào Çó v§i
m¶t Çåo quân, nên ngÜ©i MÜ©ng Ç¶t nhiên rút và bÕ cä
phÀn ÇÃt Çã chi‰m ÇÜ®c. Ch£ng ai rõ vì s® hãi hay mÜu
toan m¶t trá lÜ®c nào Çó. Ngay sau khi h† rút Çi thì b†n
Tây SÖn Ç¶c ác tàn phá nhiŠu làng Çã Ç‹ quân MÜ©ng Çi
qua ho¥c trú Çóng... Quân Tây SÖn hung ác t§i mÙc nuÓt
tÜÖi nh»ng ngÜ©i dân n°i ti‰ng là can Çäm.

"-... Gi»a th©i chi‰n th¡ng r¿c r«, NguyÍn vÜÖng Çã
träi qua nhiŠu cÖn Üu phiŠn: Sau Bá ña L¶c, Ç‰n lÜ®t ÇŒ
tº cûa ñÙc cha mŒnh chung. VÎ ñông Cung mà quš vÎ Çã



g¥p ª bên Pháp và là ngÜ©i Çã ÇÜ®c chÌ ÇÎnh Ç‹ k‰ vÎ vua,
cùng v§i con trai m§i lên sáu tu°i ÇŠu mÃt; m¶t hoàng tº
là em cûa ñông Cung cÛng qua Ç©i cùng v©i ñÙc CÆu,
ngÜ©i em h† xÜa kia Çã theo ñông Cung sang Pháp.  

"-...  NguyÍn  vÜÖng  Çã  cho ph°  bi‰n  ra  tÆn  ñàng
Ngoài m¶t t© hÎch, trong Çó ngài nói r¢ng, khi thu hÒi
giang sÖn cÛ Çã mãn nguyŒn rÒi và ch£ng tính viŒc Çánh
chi‰m ñàng Ngoài, vì n‰u khu‰ch trÜÖng quyŠn thÓng trÎ
ra Çó thì chÌ tæng n‡i vÃt vä và thêm mÓi lo nghï trong
viŒc cai quän cä hai xÙ; nhÜng vì nhân dân ñàng Ngoài
hiŒn  Çang rên  xi‰t  dÜ§i  áp  bÙc  cûa ngøy quyŠn,  Ngài
bu¶c phäi chinh lÜ®c xÙ B¡c và nhÜ vÆy là Ç‹ cÙu v§t
nhân dân bÎ Ùc hi‰p và giäi phóng h† thoát khÕi vòng
cÜÖng tÕa. 
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 147-148]

-- ThÜ cûa giáo sï Ph. Sérard gºi cho giáo sï Blandin, 
ngày 5-8-1802.

"... Sau khi chi‰m Phú Xuân, NguyÍn vÜÖng Çã tu b°
cho thêm kiên cÓ bÙc thành dài và cao g†i là LÛy SÆy,
ngæn cách ñàng Trong v§i  ñàng Ngoài,  rÒi  Ç¥t  nhiŠu
quân canh phòng cÄn  mÆt.  Xong viŒc  Çó,  cùng  v§i  sÓ
quân Çã qui hàng trong dÎp hå Kinh thành Phú Xuân,
NguyÍn VÜÖng lui vào Çánh Çåo quân ÇÎch còn chi‰m gi»
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phÀn n¶i ÇÎa và bao vây thành Qui NhÖn. Th¿c ra lúc bÃy
gi© quân Tây SÖn Çã làm chû Qui NhÖn, vì phò mã (Võ
Tánh), sau gÀn ba næm cÓ thû Çã t¿ thiêu b¢ng thuÓc súng
Ç‹ tránh n‡i nhøc cûa kÈ ÇÀu hàng ÇÎch trong khi Çã cån
h‰t lÜÖng th¿c".

"-...  Trong th©i gian kéo dài tØ 8 Ç‰n 9 tháng mà
quân ñàng Trong cÓ chi‰m låi thành Qui NhÖn; tØ ÇÀu
tháng 6 cho t§i ÇÀu tháng 2 næm sau, Ti‰m VÜÖng cùng
hai em trÜ§c kia Çã chåy thoát khÕi Phú Xuân, v§i tÃt cä
tÜ§ng sï huy Ç¶ng l¿c lÜ®ng månh nhÃt cûa ñàng Ngoài,
dÅn hai Çåo quân hùng hÆu, m¶t do ÇÜ©ng b¶, m¶t do
ÇÜ©ng b‹ vào tÃn công Lûy SÆy v§i viÍn tÜ®ng thu hÒi
kinh thành Çã mÃt. Tây SÖn tin ch¡c së Çåt ÇÜ®c møc Çích
vì theo væn thÜ trao Ç°i mÆt gi» hai chi‰n tuy‰n, h† Çã
thÕa hiŒp v§i nhau r¢ng Çåo quân trong n¶i ÇÎa së Ç¶ng
binh cùng lúc Çåo quân tØ ñàng Ngoài ti‰n vào tÃn công
Lûy SÆy. Ngày khªi s¿ Çã ÇÜ®c Ãn ÇÎnh vào T‰t Nguyên
ñán. HÖn n»a, nhiŠu quan låi cùng quân sï Çã trá hàng
theo NguyÍn vÜÖng sÈ nhÃt tŠ n°i lên ÇÒng th©i và gây l¶n
x¶n trong hàng ngÛ cûa chúa. MÜu toan nhÜ vÆy, Ti‰m
VÜÖng tin tÜªng vào s¿ thành công, nên khi xuÃt xÙ tØ
Kinh thành ñàng Ngoài (Thæng Long) Çã khoa trÜÖng së
trª vŠ mau lË sau khi Çánh båi NguyÍn vÜÖng và thu hÒi
Phú Xuân cùng v§i toàn th‹ lãnh th° ñàng Trong. NhÜng
"mÜu s¿ tåi nhân, thành s¿ tåi thiên". ThÜ®ng Ç‰ Çã xui
khi‰n cho NguyÍn VÜÖng mÜu toan k‰ trên b¢ng m¶t bÙc



thÜ cûa ÇÎch Çã l†t vào tay ngài. Vì vÆy, cu¶c tÃn công
Lûy SÆy Çã thÃt båi. ñ¶i thûy quân cûa NguyÍn vÜÖng Çã
ra g¥p thûy quân ÇÎch và Çánh tan sau mÃy gi© giao chi
‰n. ñåo quân trên b¶ hy v†ng phá v« thành lÛy mau lË,
nhÜng khi thÃy thûy quân tan rã thì v¶i bÕ tÃt cä và chÌ
tính cách rút lui, vì s® bÎ bao vây và kËt ÇÜ©ng khi qua
sông Gianh còn ª sau lÜng; tåi miŠn BÓ Chính, là nÖi mà
thûy quân cûa NguyÍn vÜÖng së ti‰n vào, n‰u thuÆn chiŠu
gió. Chi‰n th¡ng r¿c r« cûa NguyÍn vÜÖng Çã làm thÃt
Çäm tÃt cä hàng ngÛ Tây SÖn. Ti‰m VÜÖng cùng các anh
em và  tÃt  cä  væn  quan  võ  tÜ§ng  v¶i  vã  chåy  trÓn  tay
không võ khí, túi r‡ng lÜÖng th¿c, månh ai nÃy tìm m¶t lÓi
thoát thân; m¶t sÓ l§n Çã lÈn vào rØng, vì s® bÎ b¡t khi
qua sông; mÃy vÎ quan và nhiŠu quân sï Çã theo vŠ hàng
NguyÍn vÜÖng".

"Trong khi cu¶c tÃn công Lûy SÆy diÍn ra thì Çåo
quân Tây SÖn ª n¶i ÇÎa bÎ NguyÍn VÜÖng vây ch¥t mÃy
tháng trÜ§c, Çã n° l¿c và sau nhiŠu ngày ÇÜ©ng, ti‰n t§i
kinh thành Phú Xuân v§i hy v†ng r¢ng quân ñàng Ngoài
th¡ng l®i và ch£ng bao lâu hai Çåo quân së g¥p nhau sau
khi Çánh båi quân NguyÍn vÜÖng bÎ ép ª gi»a hai g†ng
kìm. NhÜng danh tÜ§ng chÌ huy Çåo quân Ãy rÃt Ç°i ngåc
nhiên khi thÃy thûy quân cûa NguyÍn vÜÖng do ÇÜ©ng b‹
ti‰n vào cùng v§i nhiŠu Ç¶i quân m§i Ç‰n ti‰p viŒn. TÜ§ng
Ãy ÇÜ®c hay tin vŠ bi‰n cÓ m§i xäy ra ª LÛy SÆy; ông ta bÎ
quân cûa chúa truy kích cä trên b¶, lÅn dÜ§i b‹, g¡t gao,
t§i mÙc phäi rút vào m¶t nÖi có núi non bao b†c, nhÜng
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chÌ trong ít tháng lÜÖng th¿c cån h‰t, nên Ç‰n tháng 4,
ông bu¶c phäi thoát hi‹m b¢ng thÜ®ng Çåo ª Lào cùng
v§i nhiŠu th§t voi và mÃy ngàn quân theo sau; sÓ ngÜ©i
còn låi Çã ra hàng NguyÍn vÜÖng làm cho Çåo quân cûa
vÜÖng ÇÜ®c tæng cÜ©ng hÖn trÜ§c rÃt nhiŠu. Sau khi Çã
quét såch tÃt cä ÇÎch quân ra khÕi ñàng Trong, NguyÍn
vÜÖng chÌ còn phäi tính viŒc truy kích h† ª ñàng Ngoài.
VÜÖng Çã chuÄn bÎ ÇÀy Çû Ç‹ xuÃt quân tÃn công b¢ng cä
ÇÜ©ng b¶ lÅn ÇÜ§ng b‹. Lòng dân xÙ B¡c và cä m¶t sÓ l§n
tÜ§ng sï c¿u triŠu mà VÜÖng bi‰t rõ tâm ÇÎa tØ lâu gây
cho  VÜÖng  nhiŠu  tin  tÜªng.......  HÖn  m¶t  tháng  trÜ§c,
VÜÖng Çã quy‰t  tâm Çánh lÃy kinh thành ñàng Ngoài,
ngày 16 tháng 6 âm lÎch, bây gi© là 17 tháng 7 dÜÖng lÎch
và m¥c dÀu còn ª Phú Xuân, nghïa là cách xa møc tiêu 18
ngày ÇÜ©ng, VÜÖng Çã tiên Çoán Çúng. Chính ngày hôm
Ãy, Çåo quân tiên phong t§i cºa kinh thành (Thæng Long)
và hôm sau, kéo vào, thÃy thành ch£ng còn ai bäo vŒ...
Toàn th‹ quân các ÇÒn tråi, thành lÛy, Ç¶i vŒ binh Çã rút
lui khi thÃy ÇÎch t§i. Ti‰m VÜÖng và anh em Çang ª kinh
thành Çã tÄu thoát trÜ§c tiên, khi‰n cho m†i ngÜ©i theo
gÜÖng".

"-... Ti‰m VÜÖng ng« ngàng, r©i khÕi mi‰u cùng v§i
Çoàn tùy tùng. T§i b© sông l§n (NhÎ Hà), ÇÓi diŒn v§i kinh
thành,  Ti‰m VÜÖng  muÓn nhäy  xuÓng  nÜ§c và  Çã deo
mình  n‰u  vŒ  binh  không  can  ngæn.  TØ  bu°i  Ãy,  Ti‰m
VÜÖng chÌ nghï t§i viŒc tìm an toàn b¢ng cách chåy sang



Trung QuÓc và Çem theo vàng båc... NhÜng ª d†c ÇÜ©ng,
Ti‰m VÜÖng bÎ dân quân ch¥n låi, b¡t giao cho quân lính
cûa NguyÍn vÜÖng Çu°i sát bÜ§c".

"TÃt cä các triŠu thÀn khác ÇŠu bÎ chung sÓ phÆn
hÄm hiu. ChÌ trong vòng mÃy ngày, h† bÎ b¡t h‰t, không
m¶t mÓng nào chåy thoát. Sau chi‰n båi ª n¶i ÇÎa ñàng
Trong,  hai  vÎ  danh tÜ§ng Çã nói  ª  trên,  lÄn trÓn theo
ÇÜ©ng thÜ®ng Çåo d†c qua xÙ Lào v§i quy‰t tâm liên låc
v§i quân Ç¶i ñàng Ngoài, nhÜng không th‹ s§m t§i dích.
Khi hay tin hai tÜ§ng Ãy xuÓng núi tåi xÙ NghŒ, NguyÍn
vÜÖng cÛng cho quân t§i Çu°i, và sau mÃy ngày truy kích.
Trong lúc bÎ Çói mèm và m‰t ª gi»a rØng hoang, cä hai bÎ
rÖi  vào  tay  quân  chúa.  Th¿c  là  Tr©i  Çã  ban  Ön  cho
NguyÍn vÜÖng và khi‰n cho hai tÜ§ng Ãy không liên låc
ÇÜ®c v§i quân Ç¶i ñàng Ngoài... M¶t trong hai tÜ§ng là
Thi‰u Phó (tÜ§ng TrÀn Quang DiŒu, vÎ thØ hai là Võ Væn
DÛng), có Çû tài næng và can Çäm Ç‹ ÇÜÖng ÇÀu v§i l¿c
lÜ®ng cûa NguyÍn vÜÖng. Chính tÜ§ng Ãy chÓng c¿ v©i
vÜÖng trong 12 næm, Çã bao vây ti‹u Çô-thÎ Nha Trang và
có cÖ hå ÇÜ®c, n‰u ÇÙc giam møc Bá ña L¶c bây giÖ
cÛng ª trong vòng vây không khuy‰n lŒ phò mã Võ Tánh
kiên trì cÓ thû cho t§i lúc quân chúa tØ ñÒng Nai ra cÙu
viŒn. CÛng chính tÜ§ng Ãy, sau khi quân ñÒng Nai chi‰m
thành Quí Phû nh© có n¶i công mª cºa cho vào, rÓt cu¶c
Çã giành låi ÇÜ®c thành này, sau m¶t cu¶c bao vây kèo
dài  nhiŠu  næm,  mà chúa  NguyÍn  không  th‹  Çem quân
lÜÖng t§i  ti‰p viŒn và Çã bu¶c phò mã thû thành phäi
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t¿ thiêu, Ç‹ khÕi ch‰t dÜ§i lÜ«i gÜÖm cûa ÇÎch... TÃt cä kÈ
thù cûa chúng ta hiŒn bÎ giam xiŠng. Ti‰m VÜÖng cùng
v§i ba anh em và bäy, tám Çåi thÀn së ch£ng bao lâu n»a
chÎu hình phåt mà h† Çã dành cho nh»ng Çåo h»u Çã tuÅn
giáo; ít ra là m¶t phÀn l§n së chÎu ch‰ tài Ãy...  Nh»ng
quan chÙc nhÕ hiŒn Çang phäi phøc dÎch ª tÜ®ng Ç¶i; Çi
ki‰m rÖm, và c¡t cÕ, gánh vŠ, ho¥c phäi làm nh»ng công
tác  ti  tiŒn  nhÃt  trÜ§c  m¡t  nh»ng  ngÜ©i  dân  mà h†  Çã
phiŠn nhiÍu và phäi kính s® h†".

"... Cho t§i bây gi© chúa NguyÍn vÅn công nhÆn h†
Lê là dòng chính thÓng, hÍ có làm viŒc gì cÛng là nhân
danh Lê triŠu và chÌ xÜng là T°ng TrÃn, chi‰n ÇÃu nhân
danh vua Lê và cÓ g¡ng phøc hÜng vÜÖng t¶c Çã bÎ gi¥c
Tây SÖn cÜ§p h‰t quyŠn. ChÌ theo quan Çi‹m Ãy thì kh¡p
nÖi dân chúng m§i sÓt s¡ng giúp Ç« chúa và tÃt cä nhân
dân ñàng Ngoài ngä vŠ phe chúa. Tóm låi, ngay khi ch¡c
ch¡n hoàn thành cu¶c chinh phøc giang sÖn, vÎ chúa Ãy
Çòi hÕi viŒc suy tôn vÜÖng hiŒu và ÇÓi v§i các hÆu duŒ h†
Lê chÌ tÕ lòng tr¡c Än và coi nhÜ không xÙng Çáng v§i Ç‰
vÎ. ñó là ÇiŠu Çã làm mích lòng m†i ngÜ©i, nhÃt là nh»ng
ai Çã hy sinh tính mång trong chi‰n cu¶c tØ nhiŠu næm và
nghï r¢ng Çã hoåt Ç¶ng vì h† Lê và tái lÆp dòng chính
thÓng lên ngôi tôn, còn nhÜ chúa thì chÌ là vÎ quÓc gia
lÜÖng ÇÓng và cÙ nên gi» chÙc T°ng TrÃn nhÜ trÜ§c kia".
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn



(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 148-152]

-- ThÜ cûa giám møc Longer gºi cho các giáo sï Giám
Ç¶c Chûng viŒn ngày 13-8-1802.

"-... Ngày 4 tháng 2 næm 1802, Çåo thûy quân cûa Ti
‰m VÜÖng Çã bÎ NguyÍn VÜÖng Çoåt thû".

"-...  NguyÍn  VÜÖng  Çã  lÃy  hiŒu  là  Gia  Long  và
dÜ©ng nhÜ muÓn thu phøc nhân tâm. Nhà vua không tÕ vÈ
tin các mÓi dÎ Çoan cÓ h»u. Ti‰m VÜÖng Bäo HÜng cùng
v§i hai em và hÀu h‰t các triŠu thÀn cûa Tây SÖn Çã bÎ
b¡t và giäi vŠ triŠu Çình, ngÜ©i thì bÎ xiŠng xích, kÈ thì
Çeo gông, m¶t sÓ Çã bÎ hành quy‰t ho¥c cho voi giày".
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 152]
 
-- ThÜ cûa giám møc Eyot gºi cho Giáo sï Blandin 
ngày 10-10-1802.

"Trong cu¶c bao vây kéo dài hÖn 20 tháng, phò mã
Võ Tánh bÎ triŒt ÇÜ©ng ti‰p t‰ lÜÖng th¿c và viŒn quân;
sau khi æn h‰t thÎt ng¿a và voi, bèn mª h¶i nghÎ cùng v§í
chØng 8.000 quân còn sÓng sót và quy‰t š t¿ thiêu, rÒi
giao thành Quí Phû cho gi¥c Ç‹ bäo toàn sinh mång cho
quân sï. Toàn th‹ h† muÓn liŠu ch‰t cùng v§i phò mã n‰u
cÀn  và  quy‰t  tâm chi‰n  ÇÃu  Ç‹  thoát  ra  ngoài  thành,
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nhÜng phò mã Çã khuy‰n dø h†... Sau khi ban huÃn tØ,
phò mã sai quân ra xin hai tÜ§ng ÇÎch mÃy tÃm løa và
tiŠn båc. Khi Çã ÇÜ®c toåi nguyŒn, phò mã trèo lên m¶t
cái  Çài  chung  quanh  có  chÃt  ÇÀy  thuÓc  súng,  ra  lŒnh
phóng hÕa và t¿ thiêu. Quân sï ra hàng ÇÎch".
[TÆp san Sº ñÎa sÓ 21, næm 1971, "Hai træm næm phong trào Tây
SÖn", do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn
(trÜ§c  1975)  chû  trÜÖng.  Nhà  Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u
møc:"BÜ§c ÇÜ©ng cùng cûa vua Cänh ThÎnh", trang 152]

Các tài liŒu nêu trên cho thÃy nh»ng ngày suy tàn cûa
nhà Tây SÖn và cÛng cho thÃy NguyÍn HuŒ là ngÜ©i duy
nhÃt trong nhà Tây SÖn Çã có công xây d¿ng nên "TriŠu
Çåi Tây SÖn". Ngay sau khi NguyÍn HuŒ mÃt, s¿ suy tàn
cûa nhà Tây SÖn không th‹ nào tránh khÕi.  Rõ ràng là:

"M¶t cây làm ch£ng nên non! "

*
S¿ ngÅu nhiên cûa lÎch sº Çã ÇÜa ÇÄy Ç‰n ba thành

quä quan tr†ng:
ThÙ  nhÃt  là  chÃm  dÙt  cu¶c  chi‰n  "TrÎnh-NguyÍn

phân tranh" kéo dài hÖn hai th‰ k› (1528-1802).
ThÙ hai  là  mª ÇÜ©ng cho NguyÍn Ánh có  cÖ  h¶i

thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c.
ThÙ ba là chÃm dÙt Nhà HÆu Lê.

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



Phø bän 5
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ChuyŒn tän mát vŠ công chúa Ng†c Hân

Tåp chí Nam Phong sÓ 103, næm 1926, trang (20-22)
Çæng bài ch» Hán "Ng†c Hân Công Chúa DÆt Sº",  ÇÜ®c
Tå Quang Phát dÎch ra ch» quÓc ng», Çæng trong tÆp san
Sº ñÎa, sÓ 13, næm 1969: "K› niŒm chi‰n th¡ng xuân K›
DÆu" (ñÓng ña), nhÜ sau:

"Công chúa Ng†c Hân là con gái thÙ 9 cûa vua Lê
Hi‹n Tông, và là H»u Cung Hoàng hÆu cûa Thái T° VÛ
Hoàng Ç‰ nhà Tây SÖn.

"MË cûa công chúa là ngÜ©i ª xã Phù Ninh, huyŒn
ñông  Ngàn,  tÌnh  B¡c  Ninh,  tên  là  NguyÍn  ThÎ  HuyŠn
ÇÜ®c tuy‹n vào hÀu vua Lê, sinh ra công chúa Ng†c Hân
ª trong cung næm Cänh HÜng thÙ 32 (1771).

"Công chúa có dung s¡c ÇËp tuyŒt th‰ và ÇÙc hånh
ÇŠu toàn vËn, ÇÜ®c vua Hi‹n Tông cÜng l¡m. Vua thÜ©ng
bäo: "Con này ngày sau phäi gä làm vÜÖng phi, không
nên gä cho hång phò mã tÀm thÜ©ng".

"Khi chúa Tây SÖn NguyÍn HuŒ Çem mÃy vån quân
ra b¡c tôn phò vÆn phúc nhà Lê, nhân B¢ng Lïnh HÀu
NguyÍn H»u ChÌnh thù Ùng k‰t thân hai h† Lê và NguyÍn,
vua Lê m§i gä công chúa Ng†c Hân cho chúa Tây SÖn.



"Chúa Tây SÖn NguyÍn HuŒ Çem Çû 200 lÜ®ng vàng,
løa là 20 cây, trÀn bày binh trÜ®ng c© xí,  sai quan thÎ
thÀn bÜng t©  tÃu Ç‰n ÇiŒn Vån Th† cÀu hôn.

"Vua Lê sai Hoàng tº Sùng NhÜ®ng Công ti‰p thu,
cáo lên Thái Mi‰u. Hôm sau vua Lê låi sai các vÎ hoàng
thân, công chúa, cùng các bŠ tôi væn võ ÇŠu Çem xe ng¿a
Ç‰n ch© ª ngoài cºa ÇiŒn Ç‹ ÇÜa công chúa Ng†c Hân vŠ
phû chúa TrÎnh, nay là ch‡ chúa Tây SÖn NguyÍn HuŒ
Çóng binh.

"Chúa Tây SÖn låi sai quan Çem t© tâu xin nghinh
hôn, khi‰n vŒ binh ÇÙng ª hai bên ÇÜ©ng, tØ cºa ÇiŒn Ç‰n
cºa phû, nghi vŒ rÃt dÒi dào rång r«. Con gái con trai
trong kinh thành ÇÙng xem Çông keng nhÜ bÙc tÜ©ng, ÇŠu
cho là viŒc hi‰m có tØ xÜa Ç‰n nay.

"Công chúa Ç‰n cºa phû, chúa Tây SÖn ngÒi kiŒu
kim long (kiŒu rÒng vàng) ra Çón, m†i viŒc ÇŠu theo nghi
lÍ nhà dân.

"Công chúa Ng†c Hân vào cung, chúa Tây SÖn bày y
‰n tiŒc ª trong và ª ngoài Çãi các hoàng thân phi tÀn
công chúa, cùng các bŠ tôi væn võ.

"Y‰n tiŒc xong, chúa Tây SÖn låi Çem Çû 200 lÜ®ng
båc ra ban t¥ng và ÇÜa Ç‰n ngoài cºa phû.

"Các bŠ tôi nhà Lê trª vŠ h¶i ª công ÇÜ©ng b¶ LÍ
ÇŠu nói r¢ng: "Thiên tº ÇÜ®c r‹ quš, nÜ§c Nam ta tØ nay
có nÜ§c thông gia".



117

"Công chúa lúc Ãy m§i 16 tu°i, lúc m§i vu quy còn
thËn thùng, rÒi sau cÛng yên °n, cùng v§i chúa Tây SÖn Ç
‰n bái y‰t các tiên Ç‰ ª Thái Mi‰u. LÍ xong cùng Çi chung
xe trª vŠ.

"Chúa Tây SÖn tính kiêu cæng nói v§i công chúa r
¢ng: 

- Các vÎ con trai, con gái cûa nhà vua, mÃy ai ÇÜ®c
vinh hoa nhÜ công chúa nhÜ th‰?

Công chúa Çáp:
- L¶c cûa nhà vua ÇÖn giän ít Õi (Chúa TrÎnh xÜng

vÜÖng trª vŠ sau, chÌ Ç‹ m¶t ngàn xã làm l¶c ÇiŠn cho vua
Lê), các con trai con gái cûa vua chÌ m¶t mùi thanh Çåm
nghèo khó, chÌ có m¶t mình thi‰p là có phÀn, ÇÜ®c phÓi
h®p cùng LÎch Công, t› nhÜ gi†t nÜ§c mÜa bay trên không
mà ÇÜ®c rÖi vào lâu Çài, Çó là cái may m¡n cûa thi‰p.

"Chúa Tây SÖn rÃt vui thích.

"Khi bŒnh cûa vua Lê trª nên n¥ng, công chúa Ng†c
Hân xin chúa Tây SÖn vào thæm hÀu bŒnh. Chúa Tây SÖn
tØ mà r¢ng:

- Nay ta v§i Hoàng ThÜ®ng thì nghïa nhÜ cha con.
Ta  thành  thÆt  muÓn  vào  chiêm  cÆn  dung  quang  cûa
Hoàng ThÜ®ng, lúc Hoàng ThÜ®ng còn Ç‹ k‹ n‡i niŠm luy
‰n m¶. NhÜng ta m§i tØ cõi xa Ç‰n, ngÜ©i trong nÜ§c chÜa
ch¡c tÆn tin. Giä sº ta Ç‰n mà Hoàng ThÜ®ng bæng hà thì
ch£ng là Ç‹ cho ta m¶t ÇiŠu phÌ báng vô cùng hay sao?



Công chúa hãy vŠ hÀu Hoàng ThÜ®ng, ÇÓi v§i các anh em
cûa công chúa, công chúa hãy nói rõ cho h† lÜ®ng thÙ
cho ta cái š Ãy.

"Công chúa tØ biŒt trª vŠ.

"ñêm Ãy thÀn khí cûa vua Lê tÌnh táo, g†i Hoàng tº
Tôn (tÙc vua Chiêu ThÓng) Ç‰n d¥n dò viŒc l§n cûa quÓc
gia. Vua Lê låi g†i công chúa Ng†c Hân Ç‰n dåy Çåo làm
v®, d¥n dò rÃt tÜÖm tÃt. K‰ Çó vua bæng ª ÇiŒn Chánh
TÄm.

"TriŠu Çình ÇŠ nghÎ lÆp Hoàng tº Tôn, sai ngÜ©i Ç‰n
báo cho chúa Tây SÖn bi‰t.

"Chúa Tây SÖn không thuÆn cho,  vì  lúc trÜ§c khi
công  chúa  Ng†c  Hân  vŠ  v§i  Tây  SÖn.  Chúa  Tây  SÖn
thÜ©ng hÕi kh¡p cä vŠ các hoàng tº có giÕi không. Công
chúa  m†i  viŒc  ÇŠu  nói  thÆt.  Chúa  Tây  SÖn  låi  hÕi  vŠ
Hoàng tº  Tôn nhân phÄm ra  sao,  thì  công chúa chÜa
thoát ÇÜ®c nh»ng thÜ©ng tinh cûa phø n», t¿ cho là anh
thân hÖn cháu, s® Hoàng tº Tôn Çoåt mÃt ngôi báu cûa
anh là Sùng NhÜ®ng công, bèn Çáp:

- Hoàng tº Tôn nhân phÄm tÀm thÜ©ng không Çû Ç‹
ÇÜÖng ngôi cä.

"Do Çó š  cûa vua Tây SÖn không thích Hoàng tº
Tôn, cho nên không thuÆn cho sÙ giä trª vŠ. TriŠu Çình
h¶i nghÎ phân vân không giäi quy‰t ÇÜ®c.

"B‡ng có m¶t ngÜ©i trong cº t†a l§n ti‰ng bäo:
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- Hoàng tØ Tôn không ÇÜ®c lÆp lên ngôi thì thiên hå
¡t rÓi loån; h† Lê ¡t phäi mÃt, cái l‡i Ãy là ª công chúa
Ng†c Hân. Công chúa thÆt Çã làm l« k‰ hoåch l§n lao cûa
xã t¡c. Nên truÃt bÕ thu¶c tÎch cûa công chúa Çi, Ç‹ m¥c
cho công chúa vŠ v§i Tây SÖn an hÜªng phú quš, trong h†
chúng ta không thi‰u m¶t con ngÜ©i Ãy.

"Cº t†a xem låi thì Çó là Hoàng thân VÜÖng QuÆn
Công.

"Công chúa cä s®, bèn trª vŠ xin v§i chúa Tây SÖn.
Chúa Tây SÖn bèn thuÆn cho.

"VŠ sau chúa Tây SÖn vŠ Nam, lên ngôi Hoàng Ç‰,
phong công chúa làm H»u Cung Hoàng hÆu. Chúa Tây
SÖn cº hành lÍ mØng th† tÙ tuÀn (40 tu°i),  công chúa
dâng bài bi‹u mØng r¢ng:

"Nay g¥p khánh ti‰t mØng tu°i th† cûa Hoàng Ç‰,
khúc nhåc Thanh thÜÖng Ùng luÆt h®p ti‰t, cÒn hoa Çang
Ç¶. Cây ng†c ÇÜa hÜÖng, cây bích Çào dâng quä trÜ©ng
sinh: træng båc nhä ánh trong, hÒ bæng låi nª hoa bu°i
sáng. Mây mù s¡c tía nÒng ÇÜ®m mà khuê phong hÜÖng
nÙc; khí lành sáng tÕ mà áo xiêm thêm màu. Kính cÄn
dâng bài  bi‹u chúc mØng.  Cúi  nghï  lÃy  khí  lành trình
ÇiŠm tÓt, tÜng bØng màu s¡c con phøng con lân; ÇÀy kh¡p
thiên hå chi‰u vŠ cõi hÜ không, sao D¿c sao ChÄn. ñiŒn
qu‰ truyŠn hÜÖng; sân tiêu tràn ÇiŠu mØng.



"Kính nghï Hoàng Ç‰ BŒ hå, tài cao thiên c°, ÇÙc
h®p v§i tr©i và ÇÃt. Cung kính thi hành s¿ trØng phåt cûa
tr©i l§n lao chÃn Ç¶ng vÛ công, ÇÃt Tây SÖn ÇËp Çë hÜng
s¿ nghiŒp Ç‰ vÜÖng; trÀn bày ÇÙc ÇËp vào bän nhåc ca vï
Çåi, ª cõi giao dã phía Çông Çã ÇÎnh xong quy mô cûa
nÜ§c nhà.  M¥t  tr©i  ÇÕ  rång  mà nghiêm Çáng tin  (quÈ
quan);  sao  th†  tinh  chi‰u  sáng  mà thiên  hå  ÇŠu  cùng
ngÜ«ng lên trông mong nÜÖng t¿a (thiên Ti‹u biŠn, phÀn
Ti‹u nhã trong kinh thi).  Sao Xu cûa B¡c ñÄu ÇiŒn vây,
ánh sáng n°i lên chen mØng vån th†; cºa tr©i mây mª,
s¡c trong thÃu triŒt m¥t kính ngàn thu. BÓn mùa thÜ©ng
ÇiŠu hòa khi‰n cái ÇÙc cûa vua ÇËp nhÜ ng†c và sáng nhÜ
ÇuÓc; trong Ùc næm mãi v»ng chi‰c l† vàng.

"Hå thÀn ÇÙc thËn v§i thÖ Quan ThÜ, nhân ngÜ®ng
v§i thÖ C¿u M¶c. Trong n¶i thÃt theo hÀu kŠ cùng ngÒi
m¥c ÇÒ l¶ng lÅy, vái mong tính theo tu°i thiên niên k›
khªi ÇÀu cûa BŒ Hå, m¶t mùa xuân tám ngàn næm; chÓn
n¶i Çình kŠ sát nghe nhåc thiŠu, ân cÀn chúc phÜ§c cûa
quÓc gia ÇÜ®c ngàn muôn næm vô hån".

==========
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Phø bän 6

Có phäi Ng†c Hân công chúa 
Çã gi‰t hoàng Ç‰ Quang Trung? 

Næm 1961, ª miŠn Nam r¶ lên m¶t nghi án lÎch sº
cho là chính Ng†c Hân, B¡c cung Hoàng hÆu Çã ÇÀu Ç¶c
Hoàng Ç‰ Quang Trung ch‰t næm 1792.

Tài liŒu công bÓ là do ông NguyÍn ThÜ®ng Khánh
trên tåp chí "Ph° thông, xuÃt bän ª Sài Gòn tØ sÓ 62, 63,
64,  65  vào tháng 8 và  9  næm 1961 v§i  nhan ÇŠ "Vua
Quang Trung ch‰t vì m¶t liŠu Ç¶c dÜ®c cûa Ng†c Hân
công chúa".

Ông NguyÍn ThÜ®ng Khánh cho là mình thu¶c chi
phái Lê Duy MÆt cûa hoàng t¶c nhà Lê, nhÜng Ç‰n th©i
NguyÍn bu¶c phäi Ç°i ho. H† NguyÍn: NguyÍn Duy rÒi
NguyÍn Lê... , Ç‰n Ç©i ông thì Ç°i là NguyÍn ThÜ®ng. Gia
Çình ông Çã sÓng ª Sài Gòn tØ nhiŠu Ç©i.

Cæn  cÙ  trên  gia  phä  Ç‹  låi,  ông  NguyÍn  ThÜ®ng
Khánh  cho  Çó  là  m¶t  sº  liŒu  thÀm  kín  cûa  dòng  dõi
NguyÍn Lê chúng tôi có liên quan Ç‰n lÎch sº mà "xÜa nay
chÜa ai phát giác ra".

Mª ÇÀu ông vi‰t: "ñêm nay dÜ§i ng†n Çèn 60 n‰n
trên cæn gác tr† tÒi tàn, l†t vào gi»a Çô thành ÇÀy ánh
sáng cûa miŠn Nam, tôi mê say vi‰t lên m¶t trang sº liŒu



mà tØ xÜa Ç‰n nay không ai bi‰t, Ç‹ các sº gia ÇÜÖng th©i
tham khäo vŠ cái ch‰t cûa vua Quang Trung trong m¶t
phút h©n ghen mà gây nên".

Ông Khánh cho là - sau khi hay tin vua Càn Long
nhà  Thanh  hÙa  gä  m¶t  công  chúa  cho  Quang  Trung
"trong phút uÃt Ùc và cuÒng trí, Ng†c Hân quy‰t ÇÎnh gi‰t
NguyÍn HuŒ" - "Ng†c Hân Çã bÕ thuÓc Ç¶c vào rÜ®u cho
Quang Trung uÓng" và ông th£ng th¡n nhìn nhÆn "công
chúa Ng†c Hân gi‰t chÒng do m¶t phút bÒng b¶t vì quá
ghen".

NhÜng ông cÛng Çã can thiŒp quá sâu và quá lŒch
hai ch» "t° quÓc" cûa Ng†c Hân Ç‹ dÅn Ç‰n caí ch‰t cûa
Quang Trung, ông cho là T° quÓc cûa Ng†c Hân công
chúa không phäi chÌ riêng ª Phú Xuân kinh Çô cûa Quang
Trung mà T° quÓc cûa Ng†c Hân là cÖ nghiŒp nhà Lê, là
nÜ§c ViŒt Nam vÆy; ông vi‰t "träi bao triŠu Çåi k‰ ti‰p
nhà Lê, n‰u không có vua Quang Trung thì bi‰t Çâu cÖ
nghiŒp nhà Lê vÅn còn tÒn tåi, ch§ có Ç‰n n‡i nào phäi
tan tác lÜu vong"... và "ÇÙng trÜ§c viŒc Çã rÒi, công chúa
Ng†c Hân Çành vì tình chÒng con mà xóa nhòa hÆn thù
dòng dõi, nhÜng luôn luôn nàng Ç¥t tình ÇÃt nÜ§c ViŒt
Nam lên trên h‰t"...

"NhÜng  cái  Çoån  trÜ©ng  khi  nghe  tin  vua  Quang
Trung  cÀu  hôn  v§i  công  chúa vua Càn Long  gÀn  nhÜ
thành t¿u, thì công chúa  ng†c Hân vùng lên m¶t š nghï
táo båo... Tôi muÓn Ç¥t tính ghen cûa Ng†c Hân ra ngoài,
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mà chÌ dùng hai ch» T° quÓc Ç‹ nói lên cái viŒc làm cûa
Ng†c Hân. "Tôi tØ lâu không muÓn vi‰t ra vÃn ÇŠ công
chúa gi‰t vua Quang Trung vì tình yêu Tô quÓc". NhÜng
gi© có ngÜ©i bàn, "vån bÃt Ç¡c dï, tôi phäi phân tách công
viŒc làm cûa công chúa Ng†c Hân gi‰t vua Quang Trung
bªi ghen h©n, nhÜng cÛng không ngoài š nghÌa yêu nÜ§c".

"Th¿c vÆy, Ng†c Hân công chúa thÃy cái viÍn cänh
Çe d†a Ç‰n T° quÓc, qua cái hành Ç¶ng cûa vua Quang
Trung cÀu hôn con gái cûa vua Càn Long và ÇÜ®c chÃp
thuÆn, thì công chúa có cái š nghï sâu xa hay nông cån
tùy theo s¿ phê phán cûa lÎch sº. Ÿ Çây tôi chÌ nói, Ng†c
Hân thÃy n‰u công chúa con vua Càn Long làm hoàng
hâu nÜ§c ViŒt Nam ch¡c phäi së sinh con.

"N‰u sinh con trai, ch¡c hoàng tº Ãy phäi là ngÜ©i k
‰ nghiŒp cho vua Quang Trung sau này, mà khi ÇÜ®c k‰
nghiŒp bi‰t Çâu kÈ Çó låi không dâng T° quÓc cho quê
mË?  Hãy  xin  nhìn  låi  cái  gÜÖng  lÎch  sº  cûa  TriŠu  Ai
VÜÖng và mË Cù ThÎ thì rõ.

"Và n‰u công chúa Ng†c Hân bÕ Ç¶c dÜ®c vào ly
rÜ®u  cho  Quang  Trung  uÓng,  bi‰t  Çâu   Ng†c  Hân  Çã
không Ç¥t tình yêu T° quÓc lên trên h‰t?"

"Låi  mÌa mai  thay cho ông khi  ông vi‰t  ti‰p "Tôi
trình bày cái ch‰t cùa vua Quang Trung và quy t¶i cho
Ng†c Hân công chúa là ngÜ©i ª trong dòng h† cûa chúng
tôi gây nên. S¿ thÆt tôi không n« Çem tiŠn nhân cûa dòng



dõi Lê-Duy cûa chúng tôi ra làm m¶t cái bung xung cho
hÆu th‰ mÌa mai, nhÜng vì lÜÖng tâm cûa m¶t ngÜ©i ÇÙng
Ç¡n vŠ phía nhân dân chép sº, tôi cäm thÃy có b°n phÆn
nêu ra m¶t bí Än mà tôi ÇÜ®c tiŠn nhân cho bi‰t. Vì vÆy
mà tôi có t¶i v§i tiŠn nhân h† Lê cûa chúng tôi, tôi cÛng
Çành cam chÎu vÆy".

"Trong tåp chí  Ph° Thông sÓ 62,  ông Khánh vi‰t
"Vua Càn Long còn tính m¶t m¥t cÙ cho Çem công chúa
lên ÇÜ©ng sang ViŒt Nam và m¶t m¥t vua Quang Trung
phäi thân ra biên äi Ç‹ Çón v®, và lÍ Ç¶ng phòng hoa
chúc së lÆp ra ª ch‡ mà hai bên g¥p nhau, sºa sang quán
dÎch Ç‹ ti‰p Çón công chúa con vua Càn Long và Hoàng Ç
‰ Quang Trung, lÍ giao bôi hiŒp cÄn së cº hành tåi äi
Nam Quan".   

"Không  nhÜ  th‰,  ông  Khánh  còn  bôi  nh†  Quang
Trung khi ÇÜa ra nh»ng hành Ç¶ phi thÜ©ng cûa nh»ng
nhân vÆt c° kim Á, Âu nhÜ tích xÜa:

"Ngô Khªi sát thê cÀu tÜ§ng, Çó là m¶t con ngÜ©i
hùng cûa th©i Chi‰n QuÓc. H† Çâu có thi‰u tình cäm mà
h† n« gi‰t Ç‹ tìm cái Ãn phong hÀu? - M¶t ngÜ©i hùng
th©i Çåi c° Á ñông. Nã Phá Luân, con ngÜ©i Çã thu g†n
Châu Âu vào dÜ§i bàn tay Ç¶c tài cûa mình và tình cäm
ÇÓi v§i Joséphine nhÜ th‰ nào, th‰ mà sau Çó không lâu,
ông Çã ly dÎ v§i bà Ç‹ k‰t duyên v§i công chúa nÜ§c Áo.
ñây là con ngÜ©i hùng cûa lÎch sº Châu Âu th©i cÆn Çåi".
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"Ông Khánh låi còn phän phúc v§i chính cä Ng†c
Hân, ngÜ©i không riêng gì h† Lê mà cä nhân dân quí m‰n
khi ông cho cu¶c hôn phÓi gi»a NguyÍn HuŒ vàNg†c Hân
-"ñó không là cu¶c hôn phÓi tÓt ÇËp, lë t¿ nhiên có m¶t
s¿ oán h©n bên trong" và "n‰u không vì ch» hi‰u thì Ng†c
Hân Çã có th‹ ch‰t Çi ÇÜ®c khi nàng ÇÜ®c tin phäi làm v®
cûa tÜ§ng Tây SÖn".

"Táo båo hÖn, ông còn ÇÜa ra giä thuy‰t "Bài væn t‰
Quang Trung và Ai TÜ Vãn cho là cûa Ng†c Hân công
chúa, nhÜng s¿ thÆt, chÜa h£n là Çúng, xin còn ch© s¿ tra
cÙu kÏ càng cûa các nhà væn h†c sº".

"Bài công bÓ vua Quang Trung ch‰t vì m¶t liŠu Ç¶c
dÜ®c cûa Ng†c Hân công chúa do NguyÍn ThÜ®ng Khánh
tung ra Çã gây dÜ luÆn xôn xao trong gi§i trí thÙc và g¥p
phäi s¿ phän Ùng månh më cûa các h†c giä và con cháu
cûa dòng dõi Lê Duy MÆt ª räi rác kh¡p miŠn nam. Trong
các tåp chí ª Sài Gòn Çó nhÜ Ph° Thông, Bách Khoa,
Lành månh, Væn Çàn... Çã mª r¶ng Ç‹ Çón nhÆn thÜ bài
gªi vŠ thäo luÆn chung quanh nghi án lÎch sº vŠ cái ch‰t
cûa vua Quang Trung vì liŠu thuÓc Ç¶c cûa công chúa
Ng†c Hân.

"Tåp chí Ph° Thông sÓ 62 ra ngày 1 tháng 8 næm
1961 cho Çæng bài cûa NguyÍn ThÜ®ng Khánh vØa Ç‰n
Hu‰, thì vào ngày 4 tháng 8 næm 1961, ông NguyÍn Væn
Minh Çã hoàn hành m¶t bài vi‰t ng¡n nhÜng l©i lë phän



bác månh më, có cæn cÙ. Tåp chí Ph° Thông Çã kÎp th©i
cho in vào sÓ 64, ngày 1 tháng 9 næm 1961, ông NguyÍn
Væn Minh không tin vì ghen tuông mà Ng†c Hân dÅn Ç‰n
hành Ç¶ng táo båo nói trên, ông cho r¢ng, nh»ng l©i lë
cûa ông NguyÍn ThÜ®ng Khánh trong bài vi‰t cûa mình
mang tính chÃt luÆn biŒn, hàm hÒ, không có cæn cÙ. Vì
bän gia phä Çã bÎ mÃt, bän vi‰t - mà ông xº døng låi do
n¶i t° chúng tôi k‹, nhÜng khi vi‰t Ç‰n chi ti‰t Ng†c Hân
bÕ thuÓc Ç¶c vào rÜ®u Ç‹ gi‰t Quang Trung låi không có
dÅn  chÙng  do  gia  phä,  truyŠn  thuy‰t  hay  t¿  Ç¶ng  suy
nghiŒm ra?

"Ông ThiŒn Sinh ª Ph° Thông sÓ 67 (ngày 15 tháng
10 næm 1961), Çã có bài vi‰t mang tính nghiêm túc cûa
môt ngÜ©i nghiên cÙu, ông Çã ÇÜa ra 4 cái sai nghiêm
tr†ng cûa NguyÍn ThÜ®ng Khánh là:

- Hoàng Tº Lê Duy MÆt không phäi anh ru¶t cûa
Ng†c Hân công chúa, và con vua Hi‹n Tông mà Lê Duy
MÆt ngÜ©i cÀm ÇÀu cu¶c khªi nghïa nông dân (!) (1738-
1770) là chú ru¶t cûa vua Lê Hi‹n Tông (1740-1786).

-  Con  cûa  Lê  Hoàng  Phi  (con cûa  Chiêu  ThÓng)
không ch‰t khi ª Cao B¢c Lång mà ch‰t vì bŒnh ÇÆu mùa
ª Yên Kinh, Trung QuÓc.

- ViŒc vua Quang Trung cÀu hôn v§i công chúa nhà
Thanh chÌ m§i có trong d¿ ki‰n, chÜa thành, chÙ không
phäi Çã có k‰ hoåch Ç¶ng phòng hoa chúc, giao b¶i hiŒp
cÄn cho hai ngÜ©i ngay tåi cºa äi cûa hai nÜ§c nhÜ ông
Khánh nói.
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- Cu¶c hôn phÓi cûa Quang Trung và Ng†c Hân chÌ
là oán h©n cûa nhà Lê và Ng†c Hân - mà vua Lê Çã mØng
thÀm và quan låi nhà Lê ÇŠu khen là vua kén ÇÜ®c r‹ tÓt.
Và Ng†c Hân cÛng cho mình "tÓt sÓ" m§i lÃy ÇÜ®c Quang
Trung.

Các ông NguyÍn Lê Th† ª Qu‰ SÖn, Quäng Nam và
Võ Thành SÖn ª ñà N¤ng låi ÇÜa t¶c ph°, ph° š cûa các
h† n¶i, ngoåi cûa mình ra Ç‹ làm chÙng và chÌ ra nh»ng
sai lÀm mà ông NguyÍn ThÜ®ng Khánh Çã công bÓ.

Bän gia ph° h† NguyÍn ª Phong Phú do ông NguyÍn
Lê Th† trích sai công bÓ - cho r¢ng "chính ông NguyÍn
ThÜ®ng Khánh mà bän gia phä ª Sài Gòn Çã ghi chép,
Çem ÇÓi chi‰u v§i bän ª Qu‰ SÖn thì ông Khánh là con
ông NguyÍn Væn ñ¶, cháu n¶i ông NguyÍn Væn DÜÖng.
Dòng h† NguyÍn này ÇÜ®c truyŠn tØ ông NguyÍn Væn CÓt,
chÙ không phäi là ông NguyÍn Lê DÜÖng nhÜ ông Khánh
tuyên bÓ trên Ph° Thông sÓ 62. Và cho là ông DÜÖng Ç°i
h† là do nhà Tây SÖn truy nã dù r¢ng lúc Çó ông m§i 1
tu°i vŠ trú ª ÇÃt Lam SÖn.

Ông Võ Thành SÖn ª ñà N¤ng là r‹ cûa dòng dõi
cûa nhà Lê gÓc Lam SÖn. ViÍn T° là Lê Duy MÆt. Tåi nhà
th© h† còn gi» ÇÜ®c t¶c phä và có nhiŠu b¢ng s¡c ÇÜ®c
các triŠu Çåi trÜ§c ban cÃp.

Ông Võ Thành SÖn cho bi‰t: n‰u tính tØ 18 tuÒi trª
lên (1961) con cháu h† Lê ª Quäng Nam cÛng có trên



m¶t ngàn ngÜ©i sÓng räi rác ª ñåi L¶c, Duy Xuyên, ñiŒn
Bàn, Thæng Bình, Qu‰ SÖn, ... nguyên nhân là có hÖn 60
vÎ lão bói h† Lê tØ Thanh Hóa vào Quäng Nam tØ Ç©i
ThiŒu TrÎ.

Trong gia phä có nói vŠ chính sàch cûa nhà NguyÍn
v§i con cháu nhà Lê nhÜ sau: cho miÍn sÜu thu‰ Ç©i Ç©i
con cháu, cho hÜªng ÇÃt công ÇiŠn làm æn. Song không
cho thi cº dù h†c hành giÕi, không ÇÜ®c Çi lính hay d¿ thi
võ  trÜ©ng,  chÌ  ÇÜ®c  làm thÀy,  Çi  buôn,  làm nông.  Nói
chung là væn võ bÃt dùng. Con trai không ÇÜ®c khai theo
h† cha, n‰u khai thì bÎ tru di tam t¶c. Phäi khai theo h†
mË. Bªi vÆy m§i có s¿ thay Ç°i h†, thay tên tØ Lê Ç‰n
NguyÍn.  NhÜng gÀn Çây Çã Ç°i låi  h† Lê.  Ví   dø khai
ngoài là NguyÍn-Lê-Trung, nhÜng trong gia phä chÌ ghi
Lê Trung , còn ch» NguyÍn coi nhÜ không có. Vào th©i T¿
ñÙc, dòng h† Lê ª Thanh Hóa và Quäng Nam thÜ©ng có
quan hŒ v§i nhau b¢ng thÜ tØ và thæm vi‰ng.

Sau khi  nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa ông Võ Thành SÖn ÇŠ
ngày 22 tháng 9 næm 1961 gªi cho ông NguyÍn ThÜ®ng
Khánh.; trÜ§c áp l¿c cûa công luÆn, ngày 1 tháng 11 næm
1961, ông Khánh tØ Sài Gòn bay ra ñà N¤ng và cÛng tim
Ç‰n thân t¶c cûa mình mà tØ lâu do bi‰n Ç¶ng cûa lÎch sº
Çã bÎ gián cách, làm cho hÒ sÖ cûa dòng h† bÎ "tam sao
thÃt bän", truyŠn khÄu nhiŠu hÖn truyŠn thÜ. CÛng là dÎp
Ç‹ ông xác minh låi nh»ng ÇiŠu ông Çã công bÓ vŠ cái ch
‰t cûa vua Quang Trung v§i s¿ chính xác cûa các bän gia
phä ÇŠu ÇÜ®c dÜa Ç‹ xem xét cÄn thÆn dÜ§i s¿ giám sát
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cûa m¶t h¶i ÇÒng có quyŠn l¿c ÇÜ®c thành lÆp ª Quäng
Nam - ñà N¤ng.

Bút chi‰n gi»a các nhà væn, các h†c giä, do nh»ng
ngÜ©i trong Hoàng t¶c h† Lê ác liŒt nhÜ vÆy và k‰t thúc
Çã thu¶c vŠ ngÜ©i có lš, khi h† Çã có Çû chÙng cÙ khoa
h†c, th‰ mà vÅn không Çánh tan ÇÜ®c mÓi hoài nghi vŠ
Ng†c Hân -  thû phåm cûa cái  ch‰t  Quang Trung. ñ‰n
næm 1968, NguyÍn PhÜÖng nhà vi‰t sº có ti‰ng ª miŠn
Nam vÅn còn nghi ng© "NhÜng låi có dÜ luân cho r¢ng,
ông Çã bÎ ÇÀu Ç¶c và con ngÜ©i bÎ tình nghi Çã chû trÜÖng
viŒc sát nhân Çó chính là B¡c Cung Hoàng HÆu. S¿ thÆt
th‰ nào, khó mà phán quy‰t ".

ñ‰n Çây, chúng tôi thÃy hÆu quä tai håi cûa m¶t tÜ
liŒu công bÓ thi‰u giám ÇÎnh khoa h†c - mà phÀn l§n là
do trí tÜªng tÜ®ng tåo nên,  cho dù ai Çó có måo danh là
nhà sº h†c. Nói nhÜ nhà væn Pháp Bossuet Çã tØng mÌa
mai loåi h†c giä này: "Depuis qu 'il y a des historiens il y
a phus d' histoire". Nghïa là "tØ khi có nh»ng nhà vi‰t sº
thì không còn sº n»a".
(ñ‡ Bang:  Khám phá vŠ Hoàng Ç‰ Quang Trung.  Nhà xuÃt  bän
ThuÆn Hóa - Hu‰, næm 1998; trang 42- 50)

=========
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CÃp chÌ huy
1. CÃp chÌ huy trong quân Ç¶i chúa NguyÍn
- NguyÍn Ánh                           - Bá ña L¶c
- ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng                 - Lê ChÃt
- Lê Væn DuyŒt                         - Ngô Tùng Châu
- NguyÍn Huÿnh ñÙc                - NguyÍn Væn NhÖn
- NguyÍn Væn Thành                - NguyÍn Væn TrÜÖng
- TrÜÖng TÃn Bºu                     - TÓng Phúc LÜÖng
- Võ Duy Nguy                         - Võ Tánh
- Chaigneau                               - De Forcant
- Jean Bastiste                           - Jean-Marie Dayot
- Laurent Barisy                        - Olivier de Puymanel
- Philippe Vannier

TÃt cä nh»ng ngÜªi ngoåi quÓc trong cÃp chÌ huy cûa chúa
NguyÍn  là  nh»ng  ngÜ©i  làm công,  là  nh»ng  lính  Çánh
thuê.

2. CÃp chÌ huy trong quân Ç¶i Tây SÖn 
- NguyÍn Nhåc                          - NguyÍn HuŒ
- NguyÍn L»                              - NguyÍn Quang Toän
- Bùi ThÎ Xuân                          - ñ¥ng Væn Chân
- ñ¥ng Xuân Bäo                       - Lê Trung 
- Ngô Væn Sª                             - NguyÍn Quang Huy 
- NguyÍn Quang Thùy               - NguyÍn Væn HuÃn 
- NguyÍn Væn HÜng                  - NguyÍn Væn L¶c 
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- NguyÍn Væn Tuy‰t                  - Phåm Công HÜng 
- Phåm Væn Tham                      - TrÀn Quan DiŒu
- Võ ñình Tú                              - Võ Væn DÛng

===========

TÜ®ng Hoàng Ç‰ Quang Trung

Phu bän 8



Các tÜ§ng tº trÆn ho¥c bÎ sát håi
1- Các tÜ§ng chúa NguyÍn

-  Cao PhÜ§c Trí theo lŒnh NguyÍn Ánh sang Xiêm La
cÀu viŒn, gi» ÇÜ©ng bÎ quân Tây SÖn gi‰t ch‰t næm 1782.
- Châu Væn Ti‰p, bÎ quân Tây SÖn Çâm tr†ng thÜÖng, rÒi
qua Ç©i næm 1784.
-  DÜÖng  Công  TrØng bÎ  quân  Tây  SÖn  b¡t  sÓng,  bÎ
NguyÍn Nhåc xº chém næm 1783.
-  ñ¥ng Væn LÜ®ng bÎ tÜ§ng Tây SÖn NguyÍn Væn Kim
chém ch‰t  khi  cùng quân Xiêm ti‰n vào Nam Kÿ næm
1784.
- ñ‡ B¢ng tÜ§ng cûa ñ‡ Thành NhÖn, theo chúa NguyÍn,
sau dÃy binh chÓng låi NguyÍn Ánh Ç‹ trä thù cho chû, bÎ
quân NguyÍn Ánh gi‰t næm 1780.
- ñ‡ Thành NhÖn bÎ NguyÍn Ánh cho ngÜ©i sát håi næm
1781.
- HÒ Công Siêu tº trÆn næm 1782.
- Lâm ñÒ bÎ bão Ç¡m thuyŠn ch‰t næm 1789.
-  Lê Danh Phong trÜ§c  theo Tây SÖn,  nhÜng sau  ÇÀu
hàng chúa NguyÍn, bÎ nghi ng© phä gián, bÎ sát håi (có
thông tin cho r¢ng ông vÓn trung thành v§i nhà Tây SÖn
và chÌ giä v© hàng ÇÍ phá quân NguyÍn, nhÜng chÜa kÎp
phá Çã bÎ gi‰t). 
- Lê PhÜ§c ñi‹n hy sinh m¥c áo ng¿, Ç‹ cho NgyÍn Ánh
chåy trÓn, bÎ quân Tây SÖn gi‰t vì tÜªng là NguyÍn Ánh,
næm 1783.
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-  Lê Væn Quân có chuyŒn xích mích trong n¶i b¶ chúa
NguyÍn, uÃt Ùc uÓng thuÓc Ç¶c tÜ tº næm 1791
-  Løc Côn, tÜ§ng quân Xiêm tº trÆn khi giao chi‰n v§i
quân Tây SÖn næm 1784.
- Lš Tài bÎ ñ‡ Thành NhÖn gi‰t næm 1777.
- Måc Tº Dung theo lŒnh chúa NguyÍn Çi sÙ sang Xiêm,
bÎ vua Xiêm b¡t gi‰t, næm 1780.
- Måc Tº Sanh tº trÆn næm 1788.
-  Manuel  cai  cÖ  ngÜ©i  Pháp  bÎ  NguyÍn  HuŒ gi‰t  næm
1782.
- Ngô Tùng Châu tº thû thành Qui NhÖn v§i Võ Tánh,
liŒu chÓng không n°i quân Tây SÖn nên uÓng thuÓc Ç†c t¿
tº, næm1801.
- NguyÍn Kim PhÄm bÎ tÜ§ng n°i loån TrÀn HÜng sát håi
næm 1783.
- NguyÍn Phúc DÜÖng, chúa NguyÍn thÙ 10, vÓn do Tây
SÖn lÆp ra làm chúa bù nhìn Ç‹ tranh thû lòng dân, bÕ trÓn
vào Gia ñÎnh, sau bÎ NguyÍn L» b¡t sÓng, r°i gi‰t næm
1777.
-  NguyÍn Phúc ThuÀn,  chúa NguyÍn thÙ 9, bÎ NguyÍn
HuŒ b¡t sÓng, rÒi gi‰t Çi, næm 1777.
- NguyÍn Phúc Mân tº trÆn næm 1782.
-  NguyÍn Væn HiŠn bÎ  NguyÍn HuŒ b¡t  sÓng,  rÒi  gi‰t
næm 1777.
- NguyÍn Væn Oai tº trÆn khi cùng quân Xiêm Çánh Tây
SÖn, næm 1784.
- TÓng PhÜ§c HiŒp bÎ bŒnh qua Ç©i næm 1776.



-  TÓng PhÜ§c Hòa cÓ g¡ng cÙu NguyÍn Phúc ThuÀn và
NguyÍn Phúc DÜÖng, nhÜng không thành, bèn t¿ sát næm
1777.
-  TÓng PhÜ§c Nghïa bÎ tÜ§ng Tây SÖn NguyÍn Quang
Huy chém ch‰t næm 1799.
- TÓng PhÜ§c Thiêm bÎ thu¶c hå cûa ñ‡ Thành NhÖn gi
‰t ch‰t Ç‹ báo thù næm 1782.
- TÓng Væn Khôi bÎ NguyÍn HuŒ b¡t, rÒi gi‰t næm 1777.
- TÓng Væn PhÜ§c tº trÆn khi Çánh dËp thu¶c hå cûa ñ‡
Thành NhÖn næm 1781 (?)
- TÓng Vi‰t PhÜ§c bÎ quân Tây SÖn phøc kích b¡t sÓng,
sau  bÎ  tÜ§ng  Tây SÖn TrÀn  Væn  Chiêu  chém ÇÀu  næm
1801.
- TrÀn ñïnh løc Çøc v§i tÜ§ng Tôn ThÃt CÓc nên bÎ
sát håi næm 1783.
- TrÀn Væn ThÙc bÎ NguyÍn Nhåc b¡t gi‰t næm 1777.
-  TrÀn Xuân Tråch nghe lŒnh NguyÍn Ánh sang Xiêm
La cÀu viŒn, nhÜng gi»a ÇÜ©ng gÆp quân Chân Låp h®p
tác v§i quân Tây SÖn gi‰t ch‰t næm 1782.
- Võ Di Nguy tº trÆn khi giao chi‰n v§i quân Tây SÖn tåi
trÆn ThÎ Nåi næm 1801.
-  Võ Nhàn tÜ§ng tâm phúc cûa ñ‡ Thành NhÖn, trÜ§c
theo chúa NguyÍn, sau dÃy binh chÓng låi NguyÍn Ánh trä
thù cho chû, sau bÎ quân NguyÍn Ánh gi‰t ch‰t næm 1780.
- Võ Tánh tº thû thành Qui NhÖn chÓng låi TrÀn Quang
DiŒu cûa Tây SÖn, tuÅn ti‰t theo thành næm 1801.
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2- Các tÜ§ng Tây SÖn

- ChÜªng tiŠn Bäo tº trÆn khi giao chi‰n v§i quân Xiêm
næm 1784.
-  Bùi ThÎ Nhån h¶ giá vua Cänh ThÎnh chåy ra B¡c, bÎ
quân NguyÍn b¡t, không chÎu nhøc, bà t¿ sát næm 1802.
-  Bùi ThÎ Xuân tÆn l¿c giúp nhà Tây SÖn, sau khi nhà
Tây SÖn søp Ç°, bà bÎ NguyÍn Ánh xº tº næm 1802.
-  ñ¥ng Xuân Bäo quy‰t  chí  Çánh trä  NguyÍn Ánh,  bÎ
quân NguyÍn b¡t, sau tuyŒt th¿c Ç‰n ch‰t næm 1802.
- ñào Công Giän theo  nhà Tây SÖn, bÎ quân NguyÍn b¡t,
vŠ sau bÎ bŒnh ch‰t næm 1801.
-  ñào Væn H° tº trÆn khi giao chi‰n v§i quân NguyÍn
næm 1793 (?)
- HÒ Væn T¿ tº trÆn khi giao chi‰n v§i quân NguyÍn næm
1793 (?)
- Huÿnh ThÎ Cúc tº trÆn khi giao chi‰n v§i quân NguyÍn
næm 1802.
- Lê Trung bÎ vua Cänh ThÎnh gi‰t næm 1798.
-  Lê Væn HÜng bÎ vua Cänh ThÎnh gi‰t håi vì nghi kœ
næm 1798 (tuy nhiên có nguÒn thông tin cho bi‰t Lê Væn
HÜng thoát ch‰t và sau này tº chi‰n v§i quân NguyÍn Ç‰n
phút cuÓi, sau bÎ NguyÍn Ánh xº tº).
- NguyÍn H†c tº trÆn næm 1782.
-  NguyÍn Væn ñi‹m bÎ quân NguyÍn b¡t và xº tº næm
1801.



-  NguyÍn H»u ChÌnh ÇÜ®c NguyÍn HuŒ cho là trÃn thû
NghŒ An, nhÜng sau tÕ š chuyên quyŠn, bÎ VÛ Væn NhÆm
theo lŒnh NguyÍn HuŒ gi‰t ch‰t næm 1787.
-  NguyÍn Væn DuŒ theo NguyÍn Nhåc,  sau bÎ NguyÍn
HuŒ gi‰t næm 1786.
- NguyÍn Væn Danh bÎ quân NguyÍn b¡t, rÒi xº tº næm
1802.
- NguyÍn Væn HuÃn bÎ vua Cänh ThÎnh gi‰t næm 1798.
-  NguyÍn  Væn  Tuy‰t tº  trÆn  khi  giao  chi‰n  v§i  quân
NguyÍn næm 1802.
- NguyÍn ThÎ Dung ª låi cän quân NguyÍn, Ç‹ vua Cänh
ThÎnh chåy trÓn, bÎ quân NguyÍn b¡t, bà t¿ tº næm 1802.
-  NguyÍn Quang Thùy con vua Quang Trung, bÎ quân
NguyÍn vây Çu°i, th¡t c° t¿ vÅn, næm 1802.
-  Ngô Væn Sª bÎ dìm ch‰t vì bÎ cho là thông ÇÒng v§i
quyŠn thÀn Bùi ñ¡c Tuyên, næm 1795.
- Phåm Væn TrÎ bÎ b¡t và xº tº næm 1801.
-  Phåm  Ngån tº  trÆn  khi  giao  chi‰n  v§i  tÜ§ng  chúa
NguyÍn TrÀn Công ChÜÖng næm 1782.
- Phåm Væn Tham bÎ NguyÍn Ánh b¡t gi‰t næm 1789.
-  Phåm Væn ñiŠm bÎ quân NguyÍn b¡t, rÒi bÎ tÜ§ng Lê
Væn Duy‰t gi‰t ch‰t næm 1801.
- TØ Væn Chiêu bÎ quân NguyÍn b¡t sÓng næm 1802, k‰t
cøc sau không rõ.
-  TrÀn Quang DiŒu giúp nhà Tây sÖn. Sau khi nhà Tây
SÖn søp Ç°, ông bÎ NguyÍn Ánh dø hàng, nhÜng không
theo, bÎ xº tº næm 1802.
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-  TrÀn Væn K› theo nhà Tây SÖn, bÎ quân NguyÍn b¡t
sau khi nhà Tây SÖn søp Ç°, ông nhäy xuÓng sông t¿ tº
næm 1801.
- TrÎnh NhÃt vÓn là häi t¥c Trung QuÓc, bÎ NguyÍn Ánh
chém ÇÀu næm 1802.
-  VÛ Væn NhÆm theo lŒnh NguyÍn HuŒ ra B¡c Hà diŒt
NguyÍn H»u Chính,  nhÜng sau låi  bÎ  NguyÍn HuŒ gi‰t
næm 1788.
- VÛ Væn DÛng giúp nhà Tây SÖn, bÎ NguyÍn Ánh b¡t xº
tº næm 1802.
- VÛ Væn Thành tº trÆn tåi ThÎ Nåi næm 1801.
- Võ ñình Tú tº trÆn næm 1799.

=== o O o ===



TÜ®ng vua Quang Trung tåi chùa B¶c - Hà N¶i

===========

II
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NguyÍn HuŒ, m¶t thiên tài quân s¿

Trong tÆp san Sº ñÎa, sÓ 13, næm 1969 "K› niŒm chi
‰n th¡ng xuân K› DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ
và sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû
trÜÖng  có  Çæng  bài  "Tài  Døng  Binh  cûa  NguyÍn  HuŒ"
(trang 205-227) cûa sº gia NguyÍn Nhã

"Chi‰n-th¡ng bÃt-hû Xuân K› DÆu Çã ÇÜa NguyÍn
HuŒ lên t¶t ÇÌnh Çài vinh-quang cûa dân t¶c. NgÜ©i Ç©i vŠ
sau có th‹ vì  quá thánh thÀn hóa con ngÜ©i hùng cûa
NguyÍn HuŒ, nên ngÜ©i ta Çã coi NguyÍn HuŒ nhÜ m¶t
thiên tài quân s¿ siêu viŒt. Th¿c ra thiên tài quân s¿ cûa
NguyÍn HuŒ cÛng Çã ÇÜ®c ngÜ©i cùng th©i v§i NguyÍn
HuŒ xác nhÆn nhÜ là m¶t s¿ th¿c không th‹ chÓi cãi.

"NhÜ các giáo sï là nh»ng ngÜ©i có nhiŠu thành ki‰n
không mÃy thiŒn cäm v§i quân Tây SÖn, h† låi thÜ©ng ví
NguyÍn HuŒ nhÜ là "Alexandre" hay "Tân Attila". ñåi Ç‰
Hy Låp Alexandre Le Grand và vua hung nô Attila ÇŠu là
nh»ng nhà quân s¿ n°i danh"bách chi‰n bách th¡ng" ª
châu Âu.

"Vì quá s® tài dùng binh cûa NguyÍn HuŒ, cÛng nhÜ
sÙc månh cûa Tây SÖn, các giáo sï kia ÇÜ®c tin NguyÍn
Ánh nh© ñÙc Giám møc Bá ña L¶c cÀu viŒn quân Pháp,
Çã không khÕi e ngåi quân Pháp së thÃt trÆn trÜ§c quân



Tây SÖn. Trong bÙc thÜ ÇŠ ngày 11 tháng 6 næm 1788,
giáo sï La Bartette gºi cho giáo sï Letondal Çã vi‰t nhÜ
sau:

..."Tôi không rõ cu¶c viÍn chinh cûa ngÜ©i Pháp khi
nào së xÄy ra. NhÜng tôi s® r¢ng quân Pháp cûa chúng ta
së khinh thÜ©ng b†n ngÜ©i này (Tây SÖn) và không am
hi‹u tÜ©ng tÆn cách hành binh cûa h† và không Çû sÙc
månh và có th‹ trª thành nån nhân".

"NgÜ©i ViŒt cùng th©i v§i NguyÍn HuŒ nhÜ m¶t cung
n» cÛ cûa vua Lê, khi nghe tin vua Lê Chiêu ThÓng Çã
ÇÜa Tôn Sï  NghÎ  vŠ  Thæng Long,  Çã  tØ  TrÜ©ng An ra
Thæng Long nói v§i Thái HÆu:

"CÙ xem nh»ng l©i trong bài hÎch, thì thÃy Ngài (Tôn
Sï NghÎ) bu¶c cho ta nhiŠu l¡m, mà ngài thì cÙ lÜ®n l©
trên sông, chÌ dùng thanh th‰ d†a nåt, không bi‰t NguyÍn
HuŒ là bÆc anh hùng lão thû hung t®n và giÕi cÀm quân.
Coi y ra B¡c vào Nam, thÆt là thÀn xuÃt quÌ nhÆp không
ai có th‹ dò bi‰t. Y b¡t NguyÍn H»u ChÌnh nhÜ b¡t trÈ
con, gi‰t VÛ Væn NhÆm nhÜ gi‰t con l®n, không m¶t ngÜ©i
nào còn dám trông th£ng vào m¥t. Nghe lŒnh cûa y, ai
cÛng mÃt cä hÒn vía, s® hÖn sÃm sét. E r¢ng bÃt nhÆt y së
låi ra, quân Tôn T°ng ñÓc còn có cái lo bên trong, ÇÎch
sao cho n°i!"

"Các sº quan nhà NguyÍn cÛng phäi xác nhÆn: 
... "NguyÍn Væn HuŒ là em cûa NguyÍn Væn Nhåc, ti

‰ng nói nhÜ ti‰ng chuông to, m¡t lÆp lòe nhÜ ánh ÇiŒn, là
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ngÜ©i giäo hoåt, Çánh gi¥c rÃt giÕi; ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu s®
HuŒ".

"Cái giÕi và Ç¶c Çáo cûa NguyÍn HuŒ ª Çi‹m xuÃt
thân là kÈ ít h†c, chÌ là kÈ "áo väi", ngÜ©i trong "hang
núi", nhÜ NguyÍn HuŒ Çã t¿ nhÆn, không xuÃt thân tØ m¶t
trÜ©ng dåy võ nào, hay m¶t chÙc quan võ nào cûa triŠu
Çình mà tØ m¶t kÈ båch Çinh trª thành m¶t tÜ§ng lãnh tài
ba.

"Phàm kÈ làm tÜ§ng tài, thì nhÜ Tôn Tº nói: "TÜ§ng
Ãy là trí, là nhân, là kính, là tín, là dÛng, là nghiêm. Trí là
Ç‹ bÈ gãy kÈ ÇÎch, nhân Ç‹ làm cho ngÜ©i ta ham theo,
kính là Ç‹ chiêu ngÜ©i hiŠn, tín Ç‹ Çúng lŒ thÜ©ng, dÛng
là Ç‹ thêm khí, nghiêm là Ç‹ nhÃt lŒnh".

"NguyÍn HuŒ thÆt là m¶t ngÜ©i l¡m mÜu nhiŠu trí.

"Không  có  trÆn  Çåi  th¡ng  nào  mà  NguyÍn  HuŒ
không dùng t§i mÜu, tØ trÆn ÇÀu tiên Çi vào sº sách là
trÆn Çánh úp quân TÓng PhÜ§c HiŒp ª Phú Yên v§i k‰ "dø
ÇÎch", khi‰n ÇÎch không ÇŠ phòng, xuÃt kÿ bÃt š Çánh úp,
giúp quân Tây SÖn lÆt ngÜ®c ÇÜ®c th‰ c©. TrÆn Çánh chi
‰m Phú Xuân (1786) v§i  k‰  "ly gián" phÓi h®p k‰ "dø
ÇÎch" khi‰n hai tÜ§ng Phåm Ngô CÀu và Hoàng ñình Th‹
nghi kœ nhau và Phåm Ngô CÀu m¡c mÜu b¡t quân lính
phøc dÎch m†i viŒc, không còn hÖi sÙc chi‰n ÇÃu. TrÆn
phá 20.000 quân và 300 chi‰n thuyŠn cûa Xiêm (1784)
cÛng dùng t§i k‰ "phøc kích". ñ‰n khi ra B¡c Hà diŒt h†



TrÎnh,  NguyÍn  HuŒ  dùng  ÇÜ©ng  thûy  ngÜ®c  theo  sông
HÒng Hà t§i ÇÎa phÆn L‡ giang g¥p thûy quân cùa ñinh
Tích NhÜ«ng, NguyÍn HuŒ låi dùng k‰ "dø ÇÎch" khi‰n
quân NhÜ«ng m¡c lØa, b¡n vào thuyŠn không lúc Çêm tÓi,
Ç‰n khi sáng ra thì b¡n h‰t Çån, quân NguyÍn HuŒ Çã áp
t§i,  phá tan quân ñinh Tích NhÜ«ng,  làm phòng tuy‰n
trÃn gi» kinh thành bÎ ch†c thûng, khi‰n quân cûa NguyÍn
HuŒ ti‰n t§i kinh thành không mÃy khó khæn.

"ñ‰n khi Çåi phá quân Thanh thì s¿ vÆn døng mÜu
trí cûa NguyÍn HuŒ Çã Çi t§i mÙc tuyŒt diŒu.

"Tôn Sï NghÎ vÓn tính hay kiêu , khi sang nÜ§c ta,
chÜa g¥p ÇÜ®c sÙc kháng c¿ nào, tØ biên gi§i cho t§i núi
Tam  TÀng,  ÇÜ©ng  Çi  rÃt  dÍ  dàng,  NghÎ  dÜÖng  dÜÖng
t¿ Ç¡c, g¥p Tham tri VÛ Chinh nói vŠ tình hình Tây SÖn
có nói: "NguyÍn HuŒ là tay lão luyŒn vŠ viŒc hành trÆn,
tay cÀm m¶t Ç¶i quân rÃt månh.Tôn Sï NghÎ Çã cÜ©i mà r
¢ng: "NÜ§c ngÜÖi vì bÎ tàn ngÜ®c Çã lâu, mÃt h‰t nhuŒ
khí, nên Ç¶ng m¶t tš thì Çem hùm sói ra mà d†a, t¿ ta coi
nó chÌ nhÜ hång chó dê, chÌ sai m¶t ngÜ©i dùng thØng
bu¶c c° lôi  vŠ,  ch£ng khó khæn gì.  ñ®i  khi  ta  Ç‰n La
Thành chÌ nh° nÜ§c b†t xoa tay là xong viŒc. NgÜ©i hãy
thº ngÅm mà xem".

NghÎ låi tÕ ra chû quan hÖn n»a khi Lê Quÿnh Ç‰n
dinh NghÎ, yêu cÀu Ç¶ng binh, NghÎ nói: "ViŒc gì mà phäi
lÆt ÇÆt nhÜ th‰? Ch£ng qua cÛng nhÜ lÃy cûa trong túi,
lÃy s§m ÇÜ®c s§m, lÃy mu¶n thì ÇÜ®c mu¶n. Bây gi© Çã
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s¡p h‰t næm, Çåi quân Çi xa cÀn phäi nghÌ ngÖi, không
nên Çánh v¶i. Gi¥c gÀy thì ta béo, Ç‹ nó t¿ Ç‰n n¶p thÎt.
NhÜng "nÜ§c Ãy" Çã xin nhÜ th‰ thì nên tính tØ ñô thành
vŠ Nam, chØng 60 d¥m, chia quân Çóng 3 ÇÒn, Çó cÛng là
cách phòng xa, ch© Ç‰n sang næm ti‰n quân mà b¡t chÜa
mu¶n".

"ChÜa rõ tình hình ra sao, chÜa có kinh nghiŒm gì vŠ
ÇÎch mà NghÎ dÜÖng dÜÖng t¿ Ç¡c kiêu cæng, nhÜ vÆy làm
sao  có  th‹  tránh  khÕi  k‰  kiêu  ÇÎch  cûa  NguyÍn  HuŒ.
NguyÍn HuŒ Çã gºi thÜ t§i Tôn Sï NghÎ xin hàng. TrÜ§c
ngày tÃn công, NguyÍn HuŒ låi cho quân Ç‰n  khiêu chi‰n
và giä thua nhiŠu trÆn. Sách Khâm ñÎnh ViŒt Sº Thông
Giám cÜÖng møc chép: "Ngày 4 tháng Giêng Ãy, quân lÜu
Ç¶ng cûa gi¥c, Ç‰n trÜ§c, hÍ Çánh trÆn nào thì thua luôn
trÆn Ãy; Sï Nghi rÃt coi khinh". Nh© vÆy, Quang Trung có
ÇÜ®c y‰u tÓ bÃt ng©, và v§i lÓi hành binh thÀn tÓc, quân
Çã trª tay không kÎp, nên Çåi båi.

 
"NguyÍn HuŒ låi tÕ ra là ngÜ©i có tài tiên liŒu thÀn

tình, ch£ng khác nào nhÜ Kh°ng Minh s¡p Ç¥t công viŒc.

"TØ khi chi‰n th¡ng Phú Xuân, NguyÍn HuŒ Çã tÕ ra
m¶t ngÜ©i có mÜu trí vŠ cä chính trÎ. Nh»ng l©i ÇÓi Çáp
cûa NguyÍn H»u ChÌnh, khi ChÌnh ÇÜa ra ÇŠ nghÎ chi‰m
ÇÃt B¡c Hà Çã chÙng minh ÇiŠu Çó. HuŒ Çã quan tâm Ç‰n
y‰u tÓ nhân tâm trong cu¶c chi‰n, nào e s® nhân tài B¡c



Kÿ, nào là danh nghïa ti‰n quân cho h®p lòng ngÜ©i; Ç‰n
khi ÇÜ®c ChÌnh nói trùng š mình thì ông quy‰t ÇÎnh liŠn.

"NguyÍn HuŒ Çã tiên tri  ÇÜ®c s¿ trung thành cûa
NguyÍn H»u ChÌnh.

"Sau khi diŒt ÇÜ®c h† TrÎnh, NguyÍn HuŒ trª vŠ Phú
Xuân, bÕ NguyÍn H»u ChÌnh ª ngoài B¡c, nhÜng ChÌnh
Çã v¶i  Çu°i theo g¥p NguyÍn HuŒ ª NghŒ An. NguyÍn
HuŒ cho ChÌnh cùng NguyÍn Væn DuŒ ª NghŒ An và d¥n
riêng b†n DuŒ: "ChÌnh vÓn là ÇÙa vong mång Ç‰n ÇÀu ta,
h¡n phän phúc không th‹ tin ÇÜ®c, ta lúc ÇÀu muÓn mÜ®n
tay ngÜ©i  B¡c Hà gi‰t  h¡n,  ch£ng ng© h¡n chåy thoát
theo Çây. Theo nghïa, ta cÛng không nhÅn bÕ h¡n; NghŒ
An là quê quán h¡n, ngÜ©i phäi xem xét tinh t‰ Ç¶ng tïnh
cûa h¡n mà phòng bÎ. N‰u có bi‰n thì ÇÜa thÖ cÃp báo".

"Quä nhiên, ChÌnh mÜu chÓng låi NguyÍn HuŒ khi
n¡m quyŠn hành ª B¡c Hà, sau khi ÇÜ®c vua Chiêu ThÓng
v©i ra thanh toán b†n TrÎnh BÒng. NguyÍn HuŒ Çã sai VÛ
Væn NhÆm ra b¡t NguyÍn H»u ChÌnh, nhÜng HuŒ Çã tiên
tri ÇÜ®c nh»ng hành Ç¶ng cûa NhÆm nên Çã cho b†n Ngô
Væn Sª và Phan Væn Lân Çi theo. TrÜ§c khi Çi, NguyÍn
HuŒ nói kín v§i Ngô Væn Sª và Phan Væn Lân: "NhÆm
trong chi‰n dÎch này cÀm tr†ng binh, chuyên viŒc nÜ§c
l§n lao thì cái bi‰n không th‹ nào liŒu trÜ§c ÇÜ®c. ñiŠu ta
lo không ª B¡c Hà mà chÌ ª NhÆm thôi. B†n ngÜÖi phäi
xem xét h¡n t› nhÜ lºa vÆy, dÆp lúc lºa m§i nhen nhúm
thì sÙc rÃt dÍ".
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"ñ‰n khi ÇÜ®c tin cÃp báo cûa Ngô Væn Sª v‰ hành
vi cûa VÛ Væn NhÆm, HuŒ bèn bäo: "VÛ Væn NhÆm, ta
vÓn bi‰t h¡n ¡t làm phän, thì quä nhiên". 

"NguyÍn HuŒ nhÜ Çã Çoán trÜ§c nh»ng bi‰n cÓ së
xäy ra cho B¡c Hà, và Çã có con m¡t tinh Ç©i, bi‰t tài
Ngô Thì NhÆm, là ngÜ©i có th‹ ÇÜÖng ÇÀu v§i th©i th‰ khi
có bi‰n, Çã d¥n dò b†n Ngô Væn Sª và Phan Væn Lân nên
tin cÄn và nghe l©i NhÆm. Ông nói v§i b†n tÜ§ng tá r¢ng:
"Phäi h¶i ÇÒng thÜÖng nghÎ v§i nhau, ch§ vì m§i cÛ mà
xa cách nhau, Ãy là ÇiŠu mong Ü§c cûa ta".

"Quä nhiên nh© có Ngô Thì NhÆm bàn k‰ rút lui Ç‹
bäo toàn l¿c lÜ®ng thûy b¶ và k‰ "dø ÇÎch", "kiêu ÇÎch".

"Khi g¥p b†n Sª,  NhÆm ª núi Tam HiŒp "Çèo Ba
D¶i", NguyÍn HuŒ Çã tiên Çoán là do NhÆm bày k‰ Ãy.
Khi hÕi NguyÍn Væn Tuy‰t quä nhiên Çúng nhÜ th‰.

"TrÜ§c khi phát binh ra Thæng Long, NguyÍn HuŒ
låi nói v§i Ngô Thì NhÆm:

"Nay ta t¿ ra coi ÇÓc tÜ§ng sï, phÜÖng lÜ®c ti‰n Çánh
Çã tính s¤n rÒi.  Ch£ng quá 10 ngày có th‰ Çu°i  ÇÜ®c
ngÜ©i Thanh. NhÜng nghï nó là nÜ§c l§n gÃp 10 nÜ§c
mình, sau khi bÎ thua m¶t trÆn ¡t lÃy làm thËn mà cÓ báo
thù. NhÜ th‰ thì  viŒc Çao binh không bao gi© dÙt,  thÆt
không phäi phúc cho dân, lòng ta không n« làm vÆy. T§i
lúc Çó, chÌ có m¶t cách nói thÆt khéo thì m§i ngæn ÇÜ®c
cái ngòi chi‰n tranh, viŒc Ãy phi Ngô Thì NhÆm không ai



làm n°i. ñ®i 10 næm n»a ta Çû thì gi© gây nuôi, nÜ§c giàu
quân månh thì ta có s® gì nó".

"ñ‰n khi phá quân Thanh xong, lúc ÇÀu Ç‹ Hô H°
HÀu vi‰t bi‹u cho Càn Long xin phong làm An Nam quÓc
vÜÖng. Bi‹u Ãy khi chuy‹n t§i Thang Hùng NghiŒp,  thì
viên này cä kinh, nói v§i sÙ giä Hô H° HÀu: "Nay không
phäi là hai nÜ§c Çánh nhau, sao låi vi‰t toàn m¶t gi†ng
giÆn d». Vi‰t nhÜ th‰ là muÓn cÀu phong tÜ§c chæng, hay
muÓn khÖi hÃn chi‰n tranh chæng?".

"Sau Quang Trung phäi giao h£n cho Ngô Thì NhÆm
lo viŒc ngoåi giao v§i nhà Thanh thì y nghï r¢ng viŒc giao
häo v§i nhàThanh thÆt rÃt tÓt ÇËp, khi‰n vua tôi nhà Lê
trª nên kh° nhøc.

"Nh»ng s¿ s¡p Çåt mÜu k‰, tiên liŒu tính toán nhÜ
vÆy Çã chÙng tÕ mÜu trí cûa Quang Trung cao Ç‰n mÙc
nào! 

"Nói  vŠ  cái  dÛng  NguyÍn  HuŒ,  chánh  sº  triŠu
NguyÍn ghi: NguyÍn HuŒ Çã bÓn lÀn Çánh phá Gia ñÎnh,
lâm trÆn Çi ÇÀu các quân sï, hiŒu lÎnh rÃt nghiêm minh,
quân sï ÇŠu kính phøc". Làm tÜ§ng mà luôn luôn Çi ÇÀu
khi lâm trÆn, làm sao quân sï ch£ng kính phøc?

"Khi chÌ huy trÆn Çánh quân Thanh, NguyÍn HuŒ c«i
voi, ÇÓc xuÃt quân sï xông pha vào lºa Çån Ç‰n n‡i khi ti
‰n  vào  thành  Thæng  Long,  chi‰n  bào  cûa  vua  Quang
Trung bi‰n thành màu Çen xám vì thuÓc súng.
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"Trong m¶t bän nhÆt kš cûa Giáo H¶i TruyŠn Giáo
B¡c Hà gºi vŠ cho Giáo H¶i TruyŠn Giáo Trung ÐÖng ª
Ba Lê có k‹: "Ngày 30 tháng 1 (1789), Quang Trung r©i
KÈ Vôi (Hà N¶i) trên lÜng voi và Ç‰n chung sÙc, khuy‰n
khích Ç¶i ngÛ ông, nhÜng khi thÃy h† chi‰n ÇÃu không
ÇÜ®c hæng hái l¡m, ông liŠn bÕ voi và dùng ng¿a. Theo
l©i ÇÒn, ông Çeo hai cái Çoän Çao (gÜÖm) và chåy ngang
d†c chém rÖi ÇÀu nhiŠu võ quan và binh lính Thanh, làm
rÃt nhiŠu ngÜ©i ch‰t vŠ tay ông, ông luôn mÒm hô xung
phong và lúc nào cÛng ª trÆn tuy‰n ÇÀu (1)".
(1)  Archives  Nationales  de  Paris,  F5,  A22,  trang  267.  ñ¥ng
PhÜÖng Nghi dÎch, Sº ñÎa sÓ 9-10, trang 224). 

"ñiŠu  này  Çã  chÙng  tÕ  s¿  vô  cùng  xông  xáo  cûa
NguyÍn HuŒ làm tÜ§ng coi cái ch‰t nhË nhÜ lông hÒng.

"Tôn VÛ Tº xÜa kia khi ra m¡t vua Ngô Håp LÜ Çã
chÙng tÕ s¿ áp døng hiŒu lŒnh nghiêm minh cûa mình Çã
cho chém ÇÀu 2 ngÜ©i thi‰p yêu nhÃt cûa nhà vua, khi hai
ngÜ©i này làm Ç¶i trÜªng cho m¶t toán 180 cung n» Ç‹
Tôn VÛ Tº áp døng thº hiŒu lŒnh. Tôn VÛ Tº Çã 3 lÀn ra
lŒnh, 5 lÀn nh¡c låi và låi phäi m¶t lÀn thÜ hai làm nhÜ
vÆy mà b†n cung n» cÙ cÜ©i c®t không tuân theo, ông m§i
ra lŒnh chém 2 ngÜ©i thi‰p yêu cûa vua, dù vua can xin
tha  t¶i.  NgÜ©i  Ç©i  sau  khen  hiŒu  lŒnh  Tôn  Tº  thÆt  là
nghiêm. HiŒu lŒnh cûa NguyÍn HuŒ cÛng nghiŒm kh¡c
không kém. Trong bÙc thÜ ÇŠ ngày 11 tháng 6 næm 1788,
giáo  sï  La  Bartette  gºi  cho  giáo  sï  Letondal  có  vi‰t:



"Quân gi¥c (quân Tây SÖn) Çôi khi ÇiŠu Ç¶ng ÇÜ®c Ç‰n
300.000 quân, s¿ th¿c thì Ça sÓ bÎ cÜ«ng bách, nhÜng tÃt
cä ÇŠu quy‰t tº - kÈ nào nhìn vŠ sau trÆn ÇÎa, lâp tÙc bÎ
chém ÇÀu.

"Ngày lÍ thành phøc vua Lê Hi‰n Tôn, NguyÍn HuŒ
m¥c  ÇÒ  tang  ÇÙng  bên  trái  trên  ÇiŒn,  có  ngÜ©i  chÃp-
s¿ cÜ©i lén-HuŒ ra lŒnh b¡t Çem ra chém.

"Khi NguyÍn HuŒ ra B¡c diŒt h† Trinh, b†n côn ÇÒ
thØa cÖ h‡n loån n°i lên cÜ§p bóc kh¡p nÖi, NguyÍn HuŒ
Çä áp døng s¿ trØng phåt g¡t gao, giáo sï Le Roy (ª Nam
ñÎnh) Çã vi‰t thÜ cho ông Blandin ª Paris ngày 11 tháng
7 næm 1786:

"... Nh»ng ngÜ©i Nam Hà này (quân NguyÍn HuŒ) Çã
áp døng s¿ xº án kh¡c nghiŒt; m§i thÃy tÓ cáo ch£ng cÀn
Ç®i xét xº lôi thôi, h† Çã chém ÇÀu nh»ng b†n tr¶m cÜ§p
hay tÃt cä nh»ng kÈ nào bÎ ngÜ©i ta tÓ cáo là tr¶m cÜ§p.
NgÜ©i ta rÃt lÃy làm thích s¿ xº phåt nhÜ vÆy v§i s¿ liêm
khi‰t cûa quân Tây SÖn. Vì h† không cÜ§p bóc ai, h† chi
bi‰t ch¥t ÇÀu mà thôi. ñiŠu Çó Çã khi‰n cho yên lành ª
m¶t vài nÖi trong m¶t th©i gian".

"NguyÍn HuŒ nghiêm kh¡c viŒc quân nhÜ vÆy, không
h£n con ngÜ§i s¡t thép Ãy không còn tình cäm mà th¿c
NguyÍn HuŒ låi là ngÜ©i nhiŠu tình cäm hÖn h‰t. B¢ng
chÙng nhÜ khi ngÜ©i v® cä cûa ông mÃt, ông Çã thÜÖng ti
‰c gÀn nhÜ Çiên khùng. 
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"Ngày 16 tháng 6 næm 1792, giáo sï Le Labousse vi
‰t thÜ cho ngÜ©i bån cÛ ông:

"CuÓi cùng tôi ÇÜ®c bi‰t r¢ng m¶t trong ngÜ©i bån
cûa chúng ta (Girard) ª Nam Hà hiŒn nay Çang ª trong
triŠu phi‰n loån, ông ta bÎ b¡t phäi Ç‰n Ç‹ chºa bŒnh cho
ngÜ©i v® cûa "båo chúa", vì ông Çã Çòi m¶t ngÜ©i y sï
ngÜ©i Âu. Tåi triŠu Çình, ông này ÇÜ®c Çón ti‰p rÃt tr†ng
hÆu và hånh phúc l§n lao có lë chính là v® cûa Ti‰m
VÜÖng Çã ch‰t trÜ§c khi ông có th‹ khám bŒnh. Ông "båo
chúa" Çã Çau kh° Ç‰n cùng c¿c vŠ viŒc ông Girard không
ÇÜ®c g†i Ç‰n kÎp th©i.

"NguyÍn HuŒ dù s¡t Çá Ç‰n Çâu cÛng phäi mŠm lòng
trÜ§c nÜ§c m¡t cûa giai nhân. Khi Lê Hi‹n Tông ch‰t,
HuŒ giÆn T¿ Tôn Çã không m©i trÜ§c Ç‰n bàn viŒc tang
ông bÓ v® mà låi Ç‹ khi nhÆm liŒm xong m§i Ç‰n m©i.
NguyÍn HuŒ cho Çó là có š coi mình nhÜ nh»ng ngÜ©i
ngoài, lÆp tÙc sai ngÜ©i vào triŠu b¡t phäi hoãn lÍ Çæng
quang, muÓn lÆp ngÜ©i khác. NhÜng khi công viŒc Çæng
c¿c Çã xong, triŠu Çình Çã cho ngÜ©i ra báo tin thành lÍ
v§i ông, NguyÍn HuŒ giÆn d» bèn truyŠn lŒnh các quan
thûy b¶ s¡m sºa hành trang cho kÎp ngày mai rút quân vŠ
nÜ§c. NhÜng Ç‰n khi Ng†c Hân công chúa khóc xin HuŒ ª
låi, thì NguyÍn HuŒ không th‹ Çành lòng.

"NgÜ©i anh hùng Ãy cÛng hÖn m¶t lÀn chiŠu theo š
cûa giai nhân. Ng†c Hân Çã "thÕ thÈ" Ç‰n n°i NguyÍn
HuŒ có š không chÎu lÆp T¿ Tôn lên ngôi. ñ‰n khi công



chúa nghe nói triŠu Çình giÆn mình, k‰t t¶i mình làm håi Ç
‰n viŒc l§n cûa xã t¡c thì Ng†c Hân Công chúa låi vŠ phû
Ç‹ xin v§i HuŒ lÆp T¿ Tôn trª låi. Công chúa Çã nói nhÜ
th‰ nào Ç‹ NguyÍn HuŒ cÛng låi  mŠm lòng,  n‹ "ngÜ©i
ÇËp" mà b¢ng lòng.

"Không phäi là con ngÜ©i không có tình cäm nên
NguyÍn HuŒ thÆt cÛng có lòng nhân. Xem viŒc NguyÍn
HuŒ xº s¿ trÜ§c cái ch‰t cûa TrÎnh Khäi thì bi‰t. Khi b†n
NguyÍn Trang Ç‰n n¶p ÇÀu TrÎnh Khäi, NguyÍn HuŒ Çã
nói: "ñáng ti‰c cho m¶t häo nam tº, lúc ÇÀu n‰u s§m ÇÀu
hàng thì  h¡n không mÃt phú quš,  sao låi  kh° tº,   hûy
mång".  RÒi HuŒ cho lÃy lÍ b¿c vÜÖng tÓng táng TrÎnh
Khäi. ThÆt khác h£n v§i kÈ hËp lÜ®ng, chÌ muÓn bæm v¢m
kÈ ÇÎch, Ç‰n n°i kÈ thù ch‰t rÒi cÛng không tha, cho quÆt
mÒ, quÆt mä. Thái Ç¶ ÇÓi v§i TrÎnh Khäi thÆt là Ç¶ lÜ®ng
cûa ngÜ©i anh hùng.

"Còn lòng kính hiŠn Çãi  sï  cûa m¶t  võ tÜ§ng nhÜ
NguyÍn HuŒ thì thÆt khó ai bì kÎp. ñi‹n hình nhÜ s¿ ÇÓi
xº cûa NguyÍn HuŒ v§i La SÖn Phu tº. Bao lÀn "m©i cø
không ra, lÍ cø không nhÆn, l¶c dÜ«ng lão cø cÛng tØ...
Th‰ mà Quang Trung chÌ ôn tÒn kính cÄn, trách nhË mà
thôi, rÒi låi m©i cø ra. Lòng m‰n kÈ hiŠn l§n månh bi‰t
chØng nào! ".

"V§i tÜ cách Ãy, NguyÍn HuŒ Çã tÕ ra m¶t vÎ tÜ§ng
tài ba vËn toàn. Tài ba này Çã hÖn m¶t lÀn ÇÜ®c chÙng tÕ
b¢ng nh»ng chi‰n tích anh dÛng cûa ông. TØ trÆn Çánh úp
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tåi Phú Yên, quân TÓng Phúc HiŒp (næm 1772) Ç‰n trÆn
ñÓng ña (1789), gÀn 20 næm tr©i vÎ tÜ§ng trÈ tài ba Ãy
Çánh nam dËp b¡c, không hŠ n‰m mùi thÃt båi. Trong bài
hÎch gºi Ç‰n quan quân và dân hai tÌnh Quäng Ngãi, Qui
NhÖn ông Çã nói:"NÖi nào có ta mang quân Ç‰n, nÖi Çó
quân thù bÎ Çánh tan tành".

"Trong  sº  sách  không  thÃy  Çoån  nào  ghi  chép
s¿ thÃt båi cûa NguyÍn HuŒ. Trong 4 lÀn vào Çánh Gia
ñÎnh, nÖi nào NguyÍn HuŒ t§i, nÖi Çó ÇÓi phÜÖng phäi
chÎu thäm båi. ñåi Nam Th¿c Løc chính biên cûa triŠu
NguyÍn, vÓn có ác cäm v§i NguyÍn HuŒ cÛng chÌ có th‹ vi
‰t:  "Tháng  12  [næm  Giáp  Thin  (1784)]  gi¥c  Tây  SÖn
NguyÍn Væn Nhåc nghe tin quân gi¥c cáo cÃp, tÙc thì sai
NguyÍn Væn HuŒ Çem binh thuyŠn vào cÙu Sài Gòn. HuŒ
Ç‰n, Çánh vài trÆn không ÇÜ®c, muÓn Çem quân vŠ. Có
tên phän thÀn là Lê Xuân Giác bày k‰ cho HuŒ  Çem h‰t
quân månh mai phøc ª Råch GÀm và ª sông Soài Mút
(ñÎnh TÜ©ng), rÒi dø quân Xiêm låi Çánh. ñó là lÀn duy
nhÃt sách Th¿c Løc nói NguyÍn HuŒ không th¡ng, nhÜng
cÛng không nói là thua.

"ñánh Gia ñÎnh lÃn thÙ nhÃt vào mùa Xuân ñinh
DÆu (1777), quân NguyÍn phäi chåy dài, Ç‰n tháng 9 mùa
Thu næm Ãy, chúa NguyÍn DuŒ Tông bÎ gi‰t, chÌ m¶t mình
NguyÍn  Ánh  thoát,  lên  thuyŠn  ÇÆu  sông  Khoa  (Long
Xuyên) rÒi lÄn tránh.



"ñánh Gia ñÎnh lÀn thÙ hai vào mùa Xuân (tháng
3),  Nhâm DÀn (1782),  quân  NguyÍn  không  ngæn  ÇÜ®c
s¿ ti‰n quân cûa Tây SÖn tØ bi‹n vào theo lÓi CÀn Gi©,
NguyÍn Ánh phäi chåy Ç‰n L» Phø (GiÒng L») thu¶c tÌnh
ñÎnh TÜ©ng, nh¥t tàn quân còn khoäng hÖn 300 ngÜ©i.
NguyÍn Ánh cÓ g¡ng vùng lên, Çánh båi ÇÜ®c quân cûa
tÜ§ng Tây  SÖn là  ñô ÇÓc  NguyÍn  H†c  t§i  Çánh;  thØa
th¡ng quân NguyÍn phän công Tây SÖn, khí th‰ lên månh.
NhÜng  khi  quân  NguyÍn  t§i  Çóng  ª  Ngã  TÜ   (TÙ  Kÿ
Giang,  thu¶c  tÌnh  Gia  ñÎnh),  NguyÍn  HuŒ  Çem  quân
månh áp t§i, bày trÆn bÓi thûy (quay lÜng xuÓng nÜ§c nhÜ
Hàn Tín) mà Çánh, quân NguyÍn thäm båi. NguyÍn Ánh
chåy vŠ miŠn HÆu Giang, t§i Hà Tiên, rÒi qua Phú QuÓc,
và sai NguyÍn H»u Thøy, TrÀn Xuân Tråch, cùng cai cÖ
Cao Phúc Trí sang Xiêm cÀu viŒn.

'LÀn thÙ ba, cÛng vào mùa Xuân (tháng 2) Quš Mão
(1783), NguyÍn HuŒ cùng NguyÍn L» låi vào Çánh Gia
ñÎnh, cÛng tØ cºa Cân Gi© ti‰n vào... Quân NguyÍn låi bÎ
båi, NguyÍn Ánh låi chåy vŠ Ba Giòng (Tam PhÛ, ñÎnh
TÜ©ng), quân không còn ÇÀy m¶t træm, bÀy tôi còn 5, 6
ngÜ©i. NguyÍn Ánh phäi chåy vŠ MÏ Tho, rÒi cùng mË và
cung quy‰n chåy ra Phú QuÓc. LÀn này NguyÍn HuŒ cho
quân truy kích,  cho phò mã TrÜÖng Væn ña Çem thûy
quân vây ba vòng NguyÍn Ánh ª Çäo Côn Lôn. Nh© có
bão, NguyÍn Ánh thoát vòng vây, qua ª Çäo Phú QuÓc,
rÒi sai ngÜ©i m©i Bá ña L¶c Ç‰n nh© Çi Pháp cÀu viŒn
(tháng 7 næm Quš Mão).  
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"Và lÀn  cuÓi  cùng,  vào  tháng  12  næm Giáp  Thìn
(1784), NguyÍn HuŒ Çem quân Çánh Gia ñÎnh và Çåi phá
2 vån quân Xiêm cùng 300 chi‰n thuyŠn.

"RÒi tØ næm Bính Ng† (1786) trª Çi, thiên tài quân
s¿ cûa NguyÍn HuŒ ÇÜ®c phát tri‹n, nÄy nª toàn vËn, khi
‰n ông månh ti‰n trên Çài danh v†ng nhÜ diŠu g¥p gió,
thoát khÕi quyŠn kiŠm tÕa cûa ông anh, Ç‹ rÒi NguyÍn
Nhåc Çành phäi chÃp nhÆn s¿ thoái b¶ cûa mình. Rút kinh
nghiŒm nh»ng trÆn chi‰n dai d£ng v§i NguyÍn Ánh, phäi
3, 4 lÀn vào Çánh Gia ñÎnh, m‡i lÀn phäi ª t§i 5, 6 tháng
tr©i Çánh dËp. TØ khi Çánh Phú Xuân, ông Çã phÓi h®p
gi»a m¥t trÆn quân s¿, chính trÎ, tâm lš và v§i lÓi Çánh
thÀn tÓc, ông Çã th¡ng nh»ng trÆn l§n m¶t cách nhanh
chóng. 

"ñÓi v§i kÈ n¶i thù, ông Çã Çánh trÆn nào th¡ng trÆn
Ãy. TØ chi‰n trÜ©ng miŠn Nam ra chi‰n trÜ©ng miŠn B¡c,
Çánh tan quân NguyÍn và làm søp Ç° hoàn toàn cÖ nghiŒp
h† TrÎnh.

"ñÓi v§i ngoåi thù, ông cä th¡ng 2 vån quân Xiêm
và Çåi phá 20 vån quân Thanh, dù r¢ng nhà Thanh Çã
mÜu nh© t§i cä quân Xiêm ti‰p viŒn Ç‹ 2 m¥t cùng Çánh.

"Con ngÜ©i cái th‰ anh hùng nhÜ NguyÍn HuŒ có th‹
làm n°i nh»ng chuyŒn kinh thiên Ç¶ng ÇÎa hÖn n»a v§i
m¶ng Çánh Tàu cûa ông. NhÜng anh hùng mŒnh Çoän,
vào mùa thu næm Nhâm Tš (1792) ông Çã tØ trÀn. 



                                                          NguyÍn Nhã

(TÆp san Sº ñÎa  sÓ 13, næm1969: "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña), Nhà sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u møc:"Tài dùng
binh cûa NguyÍn HuŒ", trang 205-215)

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

Vua Quang Trung (Ánh:NguyÍn Thanh ñiŒp)

III

Sª Çoän cûa NguyÍn HuŒ

                                                Phåm Væn SÖn
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".... Các sª trÜ©ng cûa NguyÍn HuŒ th¿c ra còn n»a,
nhÜng k‹ ra nhÜ vÆy là tåm Çû, và dÜ§i Çây là m¶t sÓ sª
Çoän cûa ông ! C° nhân thÜ©ng nói "Nhân vô thÆp toàn"
thì con ngÜ©i NguyÍn HuŒ cÛng phäi có nh»ng ch‡ dª cûa
nó".

"A.- M¶t vài nhà sº h†c ngày nay Çã trách NguyÍn
HuŒ quá t¿ cao, t¿ Çåi và chû quan. Sau khi Çánh båi tan
tành hai chøc ngàn quân Xiêm La ª Vïnh Long, tiêu diŒt
gÀn tr†n hai mÜÖi vån binh sï cûa nhà Thanh tåi B¡c Hà,
nên vào næm 1792, ông sai ngÜ©i dâng bi‹u cÀu hôn v§i
công chúa nhà Thanh, tính khiêu khích vua KiŠn Long Ç‹
lÃy c§ xua quân vào Trung QuÓc. NgÜ©i ta cho r¢ng ông
Çã có nh»ng tÜ tÜªng quá phiêu lÜu, dåi d¶t, nguy hi‹m.
L©i phiŠn trách này theo chúng tôi có th‹ h®p lš và cÛng
có th‹ NguyÍn HuŒ có lš vì các dân Mông C°, Hung Nô,
dân Mãn (B¡c DÎch, Tây Di, ñông Di theo sº thÀn Trung
QuÓc) Çã tØng xâm læng Trung QuÓc và làm vua Trung
QuÓc thì tåi sao không có ViŒt Nam?"

"B.- Nh»ng ÇiŠu sª Çoän rõ rŒt là mÃy vø Çã xäy ra
dÜ§i Çây:

"Cu¶c chi‰n tranh gi»a Nhåc và HuŒ næm 1787, HuŒ
giÆn Nhåc Çã gian dâm v§i m¶t ngÜ©i v® mình, låi Çòi
chia vàng båc, châu báu mà HuŒ Çã Çoåt ÇÜ®c cûa vua
Lê, chúa TrÎnh næm trÜ§c. Th¿c ra HuŒ Çã chia h‰t các
vàng båc, gÃm vóc cho các tÜ§ng sï ª Thæng Long, nên



khi trª vŠ Phú Xuân, HuŒ không có gì trong tay n»a. DÀu
sao HuŒ cÛng có l‡i là Ç‹ cu¶c chi‰n thû-túc xÄy ra khi‰n
sÓ quân Çem vào vây Qui NhÖn ch‰t håi h‰t m¶t n»a. May
thay HuŒ  còn  bi‰t  mûi  lòng,  khi  Nhåc  quá nguy  quÅn
ÇÙng trên thành khóc lóc kêu g†i: 

"Chú ThÖm (tên tøc cûa NguyÍn HuŒ), chú ÇÎnh làm
cái viŒc nÒi da xáo thÎt sao?" CÛng trong næm cuÓi cùng
này, NguyÍn Ánh nh© ch‡ anh em ông bÃt hòa, Çã tha hÒ
hoành-hành ª Nam ViŒt,  còn ti‰n ra Bình ThuÆn, Diên
Khánh, rÒi Çem chi‰n thuyŠn tØ cºa CÀn Gi© ra ÇÓt phá
thûy tråi cûa Nhåc ª Qui NhÖn. ñáng nhë lúc này anh em
ông phäi khuyên bäo nhau Çem quân vào Çánh Gia ñÎnh,
c¶ng tác v§i nhau tiêu diŒt NguyÍn Ánh thì làm gì NguyÍn
Ánh trª thành hÆu h†a! ñ¢ng này ông bÃt Ç¶ng, khi‰n
miŠn Nam bÎ ung thÓi dÀn, cuÓi cùng Ç‰ quÓc cûa Nhåc
mÃt trÜ§c, thì Ç‰n con  cháu ông cÛng bÎ h† NguyÍn triŒt
hå sau; rÒi triŠu Çåi cûa gia Çình ông lÆp ra phäi xóa
nhòa trên lÎch sº sau 24 næm oanh liŒt".

"C.- ñÓi v§i NguyÍn H»u ChÌnh và Võ Væn NhÆm
ông Çã tÕ  ra  rÃt  tàn nhÅn.  Ông Çã th£ng tay  gi‰t  hai
ngÜ©i này, m¥c dÀu cä hai Çã giúp ông rÃt Ç¡c l¿c trong
viŒc bình B¡c. Riêng NhÆm låi là con rÈ cûa vua Thái
ñÙc tÙc là cháu r‹ cûa ông.

"Næm Nhâm DÀn (1782), B¡c Hà  có nån kiêu binh
là b†n lính Thanh NghŒ cùng quê v§i vua Lê, chúa TrÎnh.
B†n này ÇÜ®c coi tØ lâu là thân quân, sau › vào công tôn
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lÆp ÇÜ®c chúa TrÎnh Khäi và ph‰ lÆp TrÎnh Cán, khi chúa
TrÎnh Sâm qua Ç©i. Chúng Çäo chính xong liŠn vào TriŠu
gi‰t Huy QuÆn Công Hoàng ñình Bäo là ngÜ©i cÀm ÇÀu
phe TrÎnh Cán.

"NguyÍn H»u ChÌnh Ç‡ hÜÖng cÓng, có tài biŒn bác
và giÕi  cä  vŠ  quân  s¿  ÇÜ®c thÜ®ng  tÜ§ng Hoàng  NgÛ
Phúc tr†ng døng. Phúc ch‰t,  ChÌnh sang phøc vø Bäo,
cÛng ÇÜ®c tin cÄn. T§i khi Bäo bÎ tiêu diŒt, ChÌnh hoäng
s® bÕ B¡c Hà chåy vào NghŒ An tính c¶ng tác v§i Võ Tá
Giao trÃn thû nÖi này Ç‹ t¿ lÆp, thì Giao tØ chÓi. Cùng
ÇÜ©ng, ChÌnh Ç‰n v§i Tây SÖn; nh© có nhiŠu khä næng
nên ÇÜ®c làm thÜ®ng tân. Ông ta không còn nÖi nào dung
thân n»a, nên Çã h‰t lòng phò tá chû m§i; thÙ nhÃt Ç‹
ÇÜ®c sÓng yên °n, thÙ nhì cÛng muÓn có ÇÃt døng võ.

"Do thÃy ông Çã có tài låi có nhiŠu cÖ mÜu, HuŒ tuy
dùng ông ta mà vÅn có s¿ e ngåi bên trong. DÜ§i m¡t
HuŒ, ChÌnh là con chim båt gió, nhÜng vÅn là thÙ chim B
¢ng (nhÜ ngÜ©i ta Çã Ç¥t tên cho ông). Vì th‰ ông nghï chÌ
có th‹ chÃp nhÆn s¿ giúp Ç« cûa ChÌnh trong m¶t giai
Çoån nào mà thôi. Trong lúc này, ChÌnh vÅn có công lo
liŒu m†i viŒc l§n nhÕ cûa anh em ông.

"ChÌnh Çã khuyên HuŒ Çem quân ra B¡c và s¡p Ç¥t
m†i k‰ hoåch. TØ lâu, HuŒ Çã có š ÇÎnh này, nhÜng nay
ÇÜ®c ChÌnh trình bày rõ rŒt tình hình Lê suy, TrÎnh måt
tåi B¡c Hà và ÇÜa ra nh»ng sách lÜ®c rÃt tinh vi và khéo



léo, nên Çã kéo quân ra Thæng Long; quä nhiên ông Çã
thành công. ChÌnh d¥n dò HuŒ tØng ÇÜ©ng Çi nÜ§c bÜ§c,
nên ngoài viŒc hå ÇÜ®c ông chúa cuÓi cùng cûa h† TrÎnh;
HuŒ Ç‰n TriŠu Lê, nhÜ César bÜ§c vào xÙ Gaule, nghïa là
ÇÜ®c sï dân  hoan nghênh nhiŒt liŒt. HuŒ ÇÜ®c phong tÜ§c
Nguyên Soái Uy QuÓc Công, låi ÇÜ®c vua Hi‹n Tông gä
Ng†c Hân công chúa. GÀn xa ÇŠu khen HuŒ Çã làm ÇÜ®c
s¿ nghiŒp phò nguy cÙu kh°, nhÃt là HuŒ Çã ÇÜa Hoàng
tôn Duy Kÿ lên ngôi, vì vua Hi‹n Tông thæng hà ít ngày
sau.

"HuŒ Çã trä công ngÜ©i tô son Çi‹m phÃn nhÜ th‰
nào?

"ñêm 17  tháng 8 næm Ãy, HuŒ bÃt thình lình cùng
Nhåc rút quân vŠ Phú Xuân, cÓ tình bÕ rÖi ChÌnh cho
ngÜ©i B¡c Hà sát håi vì ChÌnh Çã mang ti‰ng rÜ§c quân
Ç¶i Tây SÖn vào cõi. ñÜ®c tin Tây SÖn vŠ rÒi, ChÌnh hÓt
hoäng chåy theo Ç‰n NghŒ An thì b¡t kÎp. HuŒ hÖi ngÜ®ng
v§i ChÌnh tìm l©i cáo l‡i rÒi bäo ChÌnh ª låi gi» xÙ này
cùng NguyÍn TuŒ.

"ñ‰n lúc này  ChÌnh vª m¶ng bi‰t  mình ngÒi  trên
lÜng  c†p,  không  sao  tránh  ÇÜ®c  s¿  Çøng  Ç¶  v§i  HuŒ.
ChÌnh Çành chiêu m¶ binh sï  ch© th©i.  ´t  lâu sau,  vua
Chiêu ThÓng cho m©i ChÌnh ra dËp Çäng TrÎnh BÒng, vì
BÒng Çã ti‰p tøc hi‰p ch‰ vua nhÜ các tiŠn bÓi. ChÌnh ra
B¡c chuy‰n này cÛng rÃt gian nan là phäi Çánh dËp phe
nghÎch.
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"Ÿ Çây ChÌnh cÛng không khÕi cänh cÜ«i lÜng c†p
nhÜ khì còn gÀn gÛi Phú Xuân, bªi Ça sÓ quan låi nhà Lê
vÅn oán ChÌnh. ChÌnh låi phäi lo bành trÜ§ng th‰ l¿c, ÇŠ
phòng cä ngÜ©i B¡c lÅn ngÜ©i Nam; do Çó khi HuŒ phái
Võ Væn NhÆm mang quân ra hÕi t¶i, ChÌnh dÀu muÓn hay
không vÅn phäi mang cái khÓi B¡c Hà h‡n tåp ra chÓng
låi thì chÓng sao n°i. ChÌnh bÎ gi‰t.

"TrÜ§c vÃn Ç‰ này, ta phäi công b¢ng mà Ç¥t câu
hÕi: Gi»a hai ngÜ©i HuŒ và ChÌnh, ai Çã phø ai? Xét ra
ChÌnh Çã nhÜ cô gái bÎ chÒng tình phø Çi lÃy ngÜ©i khác,
cÓ ª cho yên thì låi bÎ ng© v¿c, rÒi låi bÎ hÃt hûi phen n»a.

"HuŒ n‰u không ÇÜa ChÌnh Ç‰n con ÇÜ©ng cùng thì
ChÌnh vÅn có th‹ còn trung thành v§i HuŒ. Ti‰c r¢ng HuŒ
Çã nghi và nhÃt là ChÌnh låi là kÈ có tài thì chính cái tài
Çó Çã gi‰t ChÌnh vÆy.

"V§i Võ Væn NhÆm, HuŒ cÛng có thái Ç¶ tÜÖng t¿.
Ông sai NhÆm ra B¡c Hà diŒt ChÌnh, nhÜng bªi NhÆm là
r‹ cûa anh ông, vØa Çây bÃt hòa v§i ông, lòng ông chÜa
vÖi cæm giÆn, nên không tin NhÆm mà chÌ tin Ngô Væn Sª.
Sª v§i NhÆm trong khi cùng thi hành công tác ª Thæng
Long Çã lûng cûng v§i nhau rÒi. Sª báo cáo NhÆm có š
phän. TÙc thì HuŒ lên ÇÜ©ng t§i thû Çô nhà Lê vào Çêm
khuya b¡t NhÆm ra cÆt  vÃn,  NhÆm trä l©i  Çâu ra ÇÃy,
nhÜng cÛng không khÕi ch‰t. Câu chót cûa HuŒ Çã nhÜ l©i



phán quy‰t cho m¶t bän án tº: "Mày không có t¶i thÆt,
nhÜng làm cho ta s® là Çã có t¶i rÒi! "

"TrÜ§c con m¡t cûa chúng ta ngày nay, các ngÜ©i
giÕi  không  khác  gì  các  con  thú  d».  N‰u  ª  chung  m¶t
chuÒng, chúng phäi c¡n xé nhau. ChÌ có con nào månh
nhÃt thì sÓng. Các nhà làm chính trÎ kim c° Çông tây ÇŠu
th‰ cä; Nhân Nghïa, Çåo ÇÙc là nh»ng danh tØ hÀu nhÜ vô
nghïa trong các t¿ Çi‹n chính trÎ. N‰u Çây là m¶t sª Çoän
cûa ngÜ©i anh hùng NguyÍn HuŒ thì Ç©i xÜa Ç©i nay, mÃy
ngÜ©i ª vào ÇÎa vÎ NguyÍn HuŒ mà không hành Ç¶ng nhÜ
NguyÍn HuŒ? Và có phäi r¢ng muÓn làm anh hùng thì ít
s® t¶i, phäi tàn nhÅn, phäi phø ngÜ©i, hÖn là Ç‹ ngÜ©i phø
mình chæng?

"ñ‹ k‰t  luÆn  bài  này,  chúng  tôi  xin  nh¡c  låi  hai
Çi‹m: Nh»ng ngÜ©i có m¡t xanh m§i thÃy anh hùng trong
thiên hå; nh»ng ngÜ©i m¡t xanh Çã tåo nên nhiŠu danh
nhân danh tÜ§ng, mà n‰u danh tÜ§ng danh nhân có công
v§i Ç©i thì ngÜ©i Çoán anh hùng gi»a bu°i trÀn ai cÛng
phäi ÇÜ®c k‹ là ngÜ©i có công n»a!

"Ngoài  ra  danh  nhân,  anh  hùng  Çã  có  nhiŠu  sª
trÜ©ng Ç‹ làm ÇÜ®c nh»ng s¿ nghiŒp lÅy lØng, nhiŠu Ön
ích cho nhà cho nÜ§c thì thÜ©ng cÛng không mÃy ai tránh
ÇÜ®c khÕi nh»ng sª Çoän có khi là nh»ng nguyên nhân
cho nh»ng t¶i l‡i kinh hÒn.
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"Th‰ m§i bi‰t vào Ç©i m¶t cách óng chuÓt,  ra Ç©i
m¶t cách såch trong, h†a chæng chÌ có thánh nhân mà
thôi".

(TÆp san Sº ñÎa, sÓ 13, næm 1969; "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña).  Do m¶t nhóm Giáo sÜ,  sinh viên ñåi H†c SÜ
Phåm Sài Gòn chû trÜÖng (trÜ§c 1975). Nhà Sách Khai Trí bäo tr®.
Ti‹u møc "Sª Çoän cûa NguyÍn HuŒ", trang 109-113)

NguyÍn H»u ChÌnh và Võ Væn NhÆm Çã có công l§n
giúp NguyÍn HuŒ Çánh chi‰m B¡c Hà,  nhÜng rÒi  cuÓi
cùng cÛng bÎ NguyÍn HuŒ gi‰t. 

===========



IV

Nh»ng m¥t tích c¿c và hån ch‰ 
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cûa phong trào Tây SÖn

                                                       Huÿnh LÙa

"S¿ nghiŒp cûa phong trào Tây SÖn dÜ§i s¿ lãnh Çåo
cûa anh hùng dân t¶c NguyÍn HuŒ là m¶t khúc ca bÃt diŒt
cûa dân t¶c.........  .Tuy nhiên phong trào này cÛng mang
trong mình nó m¶t m¥t hån ch‰.

"TrÜ§c h‰t, phong trào nông dân Tây SÖn Çã Ç¥t nŠn
täng cho s¿ khôi phøc låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, nhÜng
bän thân b¶ phÆn lãnh Çåo phong trào thì Çã có s¿ rån
nÙt tØ bên trong, ngay sau khi nŠn täng cûa s¿ thÓng nhÃt
ÇÃt nÜ§c Çã ÇÜ®c xác lÆp. Chúng ta bi‰t r¢ng khi NguyÍn
HuŒ thØa th¡ng ti‰n quân ra B¡c tiêu diŒt h† TrÎnh næm
1786, thì NguyÍn Nhåc Çã tÕ ra bÃt bình vì mŒnh lŒnh cûa
mình bÎ xem thÜ©ng. NguyÍn Nhåc không ÇÒng š cu¶c ti‰n
quân này, låi lo l¡ng vŠ các th¡ng l®i cûa ông em, Çã quy
‰t ÇÎnh lên ÇÜ©ng ra theo. RÒi Ç‰n gi»a næm 1787, ông ta
quy‰t ÇÎnh phân chia phåm vi quyŠn l¿c: giao các trÃn
phía b¡c Çèo Häi Vân cho NguyÍn HuŒ v§i tÜ§c B¡c Bình
VÜÖng, giao các trÃn phía Nam (ñÒng Nai - Gia ñÎnh)
cho NguyÍn L» v§i tÜ§c ñông ñÎnh VÜÖng, cón bän thân
ông ta thì gi» các dinh tØ Quäng Nam Ç‰n Bình ThuÆn v§i
Qui NhÖn là kinh Çô và t¿ xÜng Trung ÜÖng Hoàng Ç‰. 



"S¿ phân chia quyŠn l¿c Çó tÜªng là hàn g¡n ÇÜ®c
s¿ rån nÙt, nào ng© s¿ rån nÙt m‡i ngày m¶t phát tri‹n và
cuÓi cùng Çã dÅn Ç‰n m¶t trÆn Çánh nhau l§n gi»a hai
anh em. ViŒc hoà giäi ÇÜ®c th¿c hiŒn, nhÜng rÒi hai anh
em vÅn nghi  ng© nhau,  m‡i  ngÜ©i  t¿  lo  cho mình.  Và
NguyÍn Nhåc Çã không còn r‡i rã nghï Ç‰n viŒc gi» v»ng
vùng ÇÃt Gia ñÎnh mà chúng ta thÃy NguyÍn Ánh Çã bi‰t
l®i døng tình th‰ thuÆn l®i Ãy.

"Rõ ràng s¿ rån nÙt trong b¶ phÆn lãnh Çåo Çã làm
suy y‰u sÙc månh cûa chính quyŠn Tây SÖn.

"M¥t hån ch‰ l§n thÙ hai là sau khi Çánh Ç° các tÆp
Çoàn phong ki‰n Lê, TrÎnh, NguyÍn, chính quyŠn Tây SÖn
chÜa có nh»ng chính sách l§n làm thay Ç°i m¶t cách cæn
bän  và  triŒt  Ç‹  thi‰t  ch‰  chính  trÎ  xã  h¶i  phong  ki‰n.
Nh»ng cäi cách vŠ kinh t‰ - xã h¶i mà Quang Trung th¿c
hiŒn sau ngày Çåi th¡ng quân Thanh tuy là khá månh và
táo båo, nhÜng vÅn chÌ là nh»ng cäi cách bÜ§c ÇÀu, chÜa
phäi là m¶t cäi cách triŒt Ç‹ ch‰ Ç¶ chính trÎ xã h¶i. HÖn
n»a, nh»ng cäi cách cûa vua Quang trung chÌ ÇÜ®c th¿c
hiŒn trong phåm vi cai quän cûa mình, chÙ chÜa phäi là
trên  toàn  lãnh  th°  nÜ§c  ta  hÒi  bÃy  gi©.  ñ¥c  biŒt  vua
Quang Trung chÜa có nh»ng chính sách l§n nh¢m làm
thay Ç°i cÖ cÃu cûa ch‰ Ç¶ sª h»u ru¶ng ÇÃt ÇÜÖng th©i
ho¥c hån ch‰ nån ki‰m tính ru¶ng ÇÃt, chÜa Ç¶ng chåm gì
Ç‰n  ru¶ng  ÇÃt  tÜ  h»u  cûa  giai  cÃp  ÇÎa  chû,  cûa  Çám
cÜ©ng hào, quan låi cÛ không chÓng ÇÓi. "Chi‰u khuy‰n
nông" cûa vua Quang trung có nói Ç‰n viŒc b¡t bu¶c các
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cÃp chính quyŠn cÖ sª phäi Çem toàn b¶ sÓ ru¶ng ÇÃt bÎ
bÕ hoang và sÓ ru¶ng ÇÃt tÎch thu ÇÜ®c cûa nh»ng kÈ
chÓng ÇÓi ho¥c chåy trÓn lâu dài chia cho dân canh tác.
Nh»ng chû trÜÖng này có lë chÌ ÇÜ®c th¿c hiŒn ª nh»ng
làng xã nào có nhiŠu dân phiêu tán mà thôi.  SÓ ru¶ng
công làng xã vÅn ÇÜ®c duy trì, trong Çó bên cånh sÓ Ç‹
låi cho dân Çinh chia nhau cày cÃy. Nhà nÜ§c Çã lÃy m¶t
b¶ phÆn cÃp cho các quan låi, tÜ§ng tá có công Ç‹ làm
ru¶ng ngø l¶c và cho quân sï làm ru¶ng lÜÖng. SÓ ru¶ng
ÇÃt thu¶c sª hÜu cûa nhà nÜ§c Lê - TrÎnh cÛ và m¶t sÓ
ru¶ng ÇÃt tÜ bÕ hoang (có lë cûa dòng h† chÓng ÇÓi) bÎ
tÎch thu cÛng không ÇÜ®c chia cho dân mà nhà nÜ§c gi»
låi  Ç‹  thành  lÆp  các  quan  trang,  quan  tråi,  quan  ÇÒn
diŠn... .

"TÃt cä nh»ng chû trÜÖng trên Çã làm cho nguyŒn
v†ng vŠ ru¶ng ÇÃt cûa nông dân chÜa ÇÜ®c giäi quy‰t m¶t
cách triŒt Ç‹, cho nên ch¡c ch¡n là nông dân không hài
lòng, do Çó h† không th‹ ûng h¶ h‰t mình ÇÓi v§i chính
quyŠn m§i.

"Tåi vùng lãnh th° dÜ§i quyŠn cai trÎ cûa NguyÍn
Nhåc tØ Quäng Nam Ç‰n Bình ThuÆn, tuy sau khi b¶ máy
hành chính thu‰ khoá cÛ và quân Ç¶i cûa chúa NguyÍn bÎ
tiêu diŒt, nông dân Çã thoát khÕi ách áp bÙc bóc l¶t cûa
b†n quan låi và b†n cho vay n¥ng lãi, nhÜng nguyŒn v†ng
ÇÜ®c bình Ç£ng vŠ xã h¶i và tài sän - ÇÜ®c có ru¶ng ÇÃt



Ç‹ cày cÃy - càng chÜa ÇÜ®c giäi quy‰t sau khi khªi nghïa
th¡ng l®i.

"Ÿ  miŠn  ÇÃt  Gia  ñÎnh  dÜ§i  quyŠn  cai  quän  cûa
NguyÍn L» thì tình hình còn tÒi tŒ hÖn nhiŠu. Quân Tây
SÖn 5 lÀn Çánh vào Gia ñÎnh truy quét h† NguyÍn, nhÜng
cä 5 lÀn sau khi Çánh båi quân nhà NguyÍn, quân Tây
SÖn låi rút vŠ, chÌ Ç‹ låi m¶t b¶ phÆn quân ÇÒn trú Çóng ª
các dinh trÃn l§n nhÜ TrÃn Biên (Biên Hòa), Phiên TrÃn
(Gia ñÎnh),  Long HÒ (Vïnh Long),  th¿c  hiŒn  môt  ki‹u
"quân quän" nh¢m ÇŠ phòng quân NguyÍn chi‰m låi, chÙ
tuyŒt  nhiên  không ti‰n hành bÃt  cÙ m¶t  cu¶c cäi  cách
chính trÎ, kinh t‰, xã h¶i nào. DÜ©ng nhÜ ª Çây, Tây SÖn
chÜa hŠ thi‰t lÆp ÇÜ®c m¶t hŒ thÓng chính quyŠn xuÓng Ç
‰n tÆn cÖ sª, càng không hŠ Çøng chåm Ç‰n quyŠn chi‰m
h»u ru¶ng ÇÃt cûa giai cÃp Çåi ÇiŠn chû ª Çây - mà theo
Lê Quš ñôn thì m‡i ÇÎa phÜÖng ª Gia ñÎnh lúc bÃy gi© có
Ç‰n 40, 50 ÇiŠn chû, m‡i ÇiŠn chû n¡m trong tay 300, 400
trâu bò; 300, 400 ÇiŠn nô. Do Çó có th‹ nói quân Tây SÖn
chÜa hŠ Çem låi quyŠn l®i gì cho nông dân ª Çây - trÜ§c h
‰t là quyŠn l®i vŠ ru¶ng ÇÃt, ngÜ®c låi giai cÃp Çåi ÇiŠn
chû trÜ§c sau vÅn an nhÜ bàn thåch, và chính tÀng l§p xã
h¶i  này  låi  là  ch‡ t¿a  v»ng månh vŠ  kinh  t‰  và  quân
s¿ cûa tÆp Çoàn NguyÍn Ánh trong viŒc chÓng låi và cuÓi
cùng Çánh båi nhà Tây SÖn.

"M¶t hån ch‰ quan tr†ng n»a là trong quá trình cûa
cu¶c ÇÃu tranh chÓng phong ki‰n, Çã diÍn ra s¿ thay Ç°i
quan tr†ng n‰u không nói là thoái hóa bi‰n chÃt trong
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hàng ngÛ các lãnh tø và tÜ§ng lïnh cûa nghïa quân Tây
SÖn. ThÜ©ng thÜ©ng sau khi quân khªi nghïa chi‰m ÇÜ®c
m¶t  vùng  ÇÃt  nào,  anh em Tây  SÖn liŠn  trao  cho các
tÜ§ng lïnh cai quän vùng ÇÃt chi‰m ÇÜ®c Ãy. Tåi Çây, h†
låi b¡t nông dân Çóng góp nhân, vÆt, tài l¿c - h† låi thu
thu‰. Nh»ng khoän thu Çó không chÌ Ç‹ nuôi dÜ«ng quân
khªi nghïa và t° chÙc các cu¶c hành quân m§i, mà còn
làm giàu cho các lãnh tø và các tÜ§ng lïnh cûa cu¶c khªi
nghïa Çi vào con ÇÜ©ng phong ki‰n hóa. Và quá trình Çó
Çã ÇÜ®c ÇÎnh hình khi  mà cä ba anh em Tây SÖn ÇŠu
t¿  phong cho mình nh»ng chÙc  danh cûa chính quyŠn
phong ki‰n và b¡t ÇÀu ban phát b°ng l¶c phong ki‰n cho
Çám quan låi và thân t¶c cûa mình. Sº liŒu cho bi‰t ª th©i
Tây SÖn, nhà nÜ§c vÅn chû trÜÖng ban cÃp ru¶ng ÇÃt cho
quan låi theo hình thÙc ngø l¶c, biŒt th¿c. Hình thÙc ban
cÃp m¶t hai xã làm ngø l¶c cÛng ÇÜ®c duy trì. LÃy thí dø
vua Quang Trung Çã tØng cÃp cho NguyÍn ThiŒp m¶t xã
Ç‹ æn l¶c, cÃp cho mË công chúa Ng†c Hân - B¡c cung
hoàng hÆu cûa Quang Trung - 30 mÅu ru¶ng l¶c, cÃp cho
Phan Huy ´ch 30 mÅu ru¶ng quan l¶c, cÃp cho NguyÍn
ñŠ - em NguyÍn Du - làm quan cho Tây SÖn, 40 mÅu
ru¶ng l¶c...

"S¿ phong ki‰n hóa cûa hàng ngÛ lãnh tø và tÜ§ng
lïnh Tây SÖn Çã làm cho h† dÀn dÀn tách r©i khÕi nhân
dân, tØ Çó mÃt Çi s¿ ûng h¶ cûa nhân dân, trÜ§c h‰t là
cûa nông dân, nhÃt là sau khi Quang Trung mÃt.



"VÆy là phong trào nông dân Tây SÖn Çã vi‰t nên
nh»ng trang sº huy hoàng nhÃt trong lÎch s» dân t¶c ta,
trong Çó chói sáng lš tÜªng cao cä, s¿ nghiŒp vÈ vang
cùng v§i tài næng, phÄm chÃt và tính cách Ç¶c Çáo cûa
ngÜ©i anh hùng áo väi Quang Trung-NguyÍn HuŒ. Chúng
ta có quyŠn và cÀn phäi t¿ hào vŠ nh»ng chi‰n công oanh
liŒt cûa phong trào Tây SÖn. Tuy nhiên bên cånh s¿ kh£ng
ÇÎnh nh»ng m¥t  tích c¿c,  chúng ta  vÅn cÀn phäi  nhÆn
chân m¶t sÓ m¥t hån ch‰ cûa nó vÓn mang tính tÃt y‰u ÇÓi
v§i m¶t phong trào nông dân, trong Çó hån ch‰ l§n nhÃt
là phong trào Tây SÖn Çánh Ç° các tÆp Çoàn phong ki‰n
nhÜng không xoá bÕ hoàn toàn ch‰ Ç¶ chính trÎ xã h¶i
phong ki‰n; trái låi, chÌ qua m¶t th©i gian ng¡n, nó låi
quay vŠ v§i thi‰t ch‰ chính trÎ Ãy.

"... Rõ ràng các lãnh tø Tây SÖn Çã phát Ç¶ng ÇÜ®c
phong trào nông dân r¶ng l§n chÓng låi s¿ áp bÙc bóc l¶t
phong ki‰n, nhÜng bän thân h† trÜ§c sau vÅn là Çåi diŒn
cûa nông dân, v§i hành trang tÜ tÜªng nông dân. Vì vÆy
h† không th‹ lãnh Çåo xây d¿ng m¶t ch‰ Ç¶ xã h¶i m§i ti
‰n b¶. DÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa h†, xã h¶i tuy ít nhiŠu Çã có
ÇÜ®c m¶t sÓ bi‰n Ç°i theo chiŠu hÜ§ng Çi lên, nhÜng quan
hŒ kinh t‰ phong ki‰n và ch‰ Ç¶ chính trÎ phong ki‰n vŠ cÖ
bän vÅn ti‰p tøc tÒn tåi. ñó là m¶t trong nh»ng bài h†c
chÙng tÕ r¢ng, muÓn xây d¿ng m¶t ch‰ Ç¶ m§i ti‰n b¶ thì
ÇiŠu quan tr†ng hàng ÇÀu là phäi  kh¡c phøc tÜ  tÜªng
nông dân ti‹u nông - hŒ tÜ tÜªng cûa nh»ng ngÜ©i sän
xuÃt nhÕ, hËp hòi và thi‹n cÆn".
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(Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 107, næm 2002, trang 9-10) 

Huÿnh LÙa vi‰t:... "phong trào nông dân Tây SÖn Çã
Ç¥t  nŠn täng cho s¿  khôi  phøc låi  nŠn thÓng nhÃt  ÇÃt
nÜ§c",  ti‰p  theo  ông  Huÿnh  LÙa  låi  vi‰t :  ...  ông  ta
(NguyÍn Nhåc) quy‰t ÇÎnh phân chia phåm vi quyŠn l¿c:
giao các trÃn phía b¡c Çèo Häi Vân cho NguyÍn HuŒ v§i
tÜ§c B¡c Bình VÜÖng, giao các trÃn phía Nam (ñÒng Nai
- Gia ñÎnh) cho NguyÍn L» v§i tÜ§c ñông ñÎnh VÜÖng,
còn bän thân ông ta thì gi» các dinh tØ Quäng Nam Ç‰n
Bình ThuÆn v§i Qui NhÖn là kinh Çô và t¿ xÜng Trung
ÜÖng Hoàng Ç‰". 

Ông  Huÿnh  LÙa  Çã  gán  cho  cu¶c  n°i  dÆy  cûa
NguyÍn Nhåc nhÜ là m¶t phong trào nông dân có lš tÜªng
tÓt ÇËp: "Ç¥t nŠn täng cho s¿ khôi phøc låi nŠn thÓng nhÃt
ÇÃt nÜ§c".  RÒi ông Huÿnh LÙa låi nói: "ông ta (NguyÍn
Nhåc)  quy‰t  ÇÎnh  phân  chia  phåm vi  quyŠn  l¿c". Ông
Huÿnh LÙa Çã mâu thuÄn trong l©i nói cûa mình.

S¿ thÆt là NguyÍn Nhåc n°i dÆy chÓng chúa NguyÍn
chÌ nh¡m møc ÇÎch chi‰m ÇÜ®c thÆt nhiŠu cûa cäi và nhiŠu
lãnh th° r¶ng l§n Ç‹ xây d¿ng m¶t triŠu Çåi phong ki‰n
nhÜ các triŠu Çåi phong ki‰n trÜ§c kia. 

Ông Huÿnh LÙa phê phán: xã h¶i mà Quang Trung
th¿c hiŒn sau ngày Çåi th¡ng quân Thanh tuy là khá månh
và táo båo, nhÜng vÅn chÌ là nh»ng cäi cách bÜ§c ÇÀu,
chÜa phäi là m¶t cäi cách triŒt Ç‹ ch‰ Ç¶ chính trÎ xã h¶i.



....... chÜa Ç¶ng chåm gì Ç‰n ru¶ng ÇÃt tÜ h»u cûa
giai cÃp ÇÎa chû, cûa Çám cÜ©ng hào, quan låi cÛ không
chÓng ÇÓi. 

Huÿnh  LÙa  lÆp  luÆn  nhÜ  m¶t  cán  b¶  tuyê
n truyŠn ÇÃu tranh giai  cÃp th©i  "Cäi cách ru¶ng ÇÃt",
"ñÃu tÓ", triŒt hå ÇÎa chû, tiêu diŒt phong ki‰n, trí thÙc, và
nâng cao giai cÃp "bÀn cÓ nông". 

Ngôn ng» cûa ông Huÿnh LÙa "bay bÜ§m",  "lãng
mång":  nào  là"hành  trang  tÜ  tÜªng  nông  dân";  nào  là
"chói sáng lš tÜªng cao cä"; nào là "phong trào nông dân
Tây SÖn Çã vi‰t nên nh»ng trang sº huy hoàng nhÃt trong
lÎch s» dân t¶c ta", v.v. .... .

==========

V

Vua Quang Trung tr†ng døng 
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ch» Nôm
Ch» Hán không ghi ÇÜ®c ti‰ng ViŒt trong trÜ©ng h®p

ghi tên ngÜ©i, tên ÇÎa phÜÖng trong các væn kiŒn trÜ§c bå,
ÇÎa lš, sº kš, cúng t‰, v.v. , vì vÆy ch» Nôm ÇÜ®c hình
thành. Ch» Nôm do ch» Nam Ç†c tråi ra. Ch» Nôm là ch»
QuÓc Ng» dùng kš hiŒu cûa ch» Hán; cÛng nhÜ ch» QuÓc
Ng» ngày nay dùng kš hiŒu cûa ch» La-tinh (mÅu t¿ La-
tinh).

Ch» Nôm do ngÜ§i  ViŒt  sáng tåo  Ç‹  ghi  tên ViŒt
ÇÜ®c vua, quan và sï phu dùng, nhÜng chÜa ÇÜ®c chính
thÙc dùng trong công viŒc hành chánh.

NguyÍn Ánh dùng ch» Nôm vi‰t thÜ giao thiŒp v§i
các giáo sï, các sï quan Pháp và cÛng Çã dùng ch» Nôm vi
‰t Çåo dø.

Th©i  Tây  SÖn,  vua  Quang  Trung  m§i  chính  thÙc
dùng ch» Nôm trong viŒc  quän lš  và giáo døc.  Quang
Trung Çã dùng ch» Nôm dÎch kinh sº, ÇÎnh khoa thi b¢ng
ch» Nôm, dùng ch» Nôm vi‰t chi‰u, ch‰, lŒnh. 

DÜ§i Ç©i TrÀn, Lê, NguyÍn ch» Nôm càng ngày càng
ph° bi‰n r¶ng rài. Nh© ch» Nôm mà các bài ca trù, thÖ,
truyŒn xÜa cûa ViŒt Nam, phú Nôm, væn t‰ Nôm ÇÜ®c lÜu
låi Ç‰n ngày nay. Ví dø : "Phú HÕng Thi " cûa TrÀn T‰
XÜÖng; "Phú C© Båc" cûa Phåm Quang Sán; "Phú Tây
HÒ" cûa Phåm Lãi;  "Phong VÎ Phú" cûa NguyÍn Công



TrÙ;  "Væn  T‰  TrÆn  Vong  TÜ§ng  Sï" cûa  NguyÍn  Væn
Thành.

Cái giá trÎ rÃt l§n cûa vua Quang Trung NguyÍn HuŒ
là chính thÙc dùng ch» Nôm vào công viŒc hành chính và
giáo døc.

NguyÍn HuŒ tr†ng døng ch» Nôm thay ch» Hán và
các ông TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Phåm Quÿnh
dùng ch» QuÓc ng» thay ch» Hán và ch» Pháp. NhÜng
gi»a NguyÍn HuŒ và  các  ông TrÀn Tr†ng Kim,  Hoàng
Xuân Hãn, Phåm Quÿnh có lš do khác nhau.

Các ông TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Phåm
Quÿnh là nh»ng ngÜ©i rÃt giÕi ch» Hán, ch» Pháp, th‰ mà
h† Çã có lš tÜªng dùng ch» QuÓc Ng» thay ch» Hán, ch»
Pháp.

TrÀn Tr†ng Kim Çã ra nghÎ ÇÎnh dùng ch» QuÓc Ng»
thay ch» Hán và chº Pháp trong công viŒc hành chính và
giáo døc.

Hoàng Xuân Hãn Çã cho thi hành chÜÖng trình giáo
døc  b¢ng  ch»  QuÓc  ng».  ChÜÖng  trình  giáo  døc  cûa
Hoàng Xuân Hãn là nŠn täng cûa nŠn giáo døc ViŒt Nam
ngày nay.

Phåm Quÿnh tin tÜªng r¢ng ch» quÓc ng»  "có th‹
làm thành væn chÜÖng ÇÜ®c", có th‹ thay ch» Nho, ch»
Pháp, ông nghï r¢ng:"..ª nÜ§c ta, ch» Nho không th‹ gi»
ÇÜ®c h‰t; ch» Tây không th‹ h†c ÇÜ®c kh¡p. MuÓn ph° bi
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‰n  giáo  døc  cho  quÓc  dân,  duy  chÌ  có  ch»  quÓc  ng»,
nhÜng muÓn cho ch» quÓc ng» dùng ÇÜ®c viŒc, th©i phäi
rèn luyŒn cho m‡i ngày m¶t hay hÖn lên." 

Phåm Quÿnh tuyên bÓ: "Ti‰ng ta còn, nÜ§c ta còn".

ViŒc NguyÍn HuŒ dùng ch» Nôm so sánh v§i viŒc
các ông TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng Xuân Hän, Phåm Quynh
ph° bi‰n ch» QuÓc ng» có s¿ khác biŒt. 

Theo chúng tôi nghï thì các ông TrÀn Tr†ng Kim,
Hoàng Xuân Hãn, Phåm Quÿnh rÃt giÕi ch» Hán và ch»
Pháp, nhÜng các ông Çã š thÙc ÇÜ®c r¢ng ch» quÓc ng» së
giúp cho viŒc phát tri‹n khi‰n thÙc và væn hóa ViŒt Nam. 

Trái låi, NguyÍn HuŒ dùng ch» Nôm, vì trong th¿c t
‰, ông không th‹ dùng ch» Hán ÇÜ®c vì ông không Çû khä
næng hi‹u ÇÜ®c, vi‰t ÇÜ®c, Ç†c ÇÜ®c ch» Hán thành thåo
nhÜ các vua th©i trÜ§c, hay các nhà nho ÇÜÖng th©i. 

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



VI

Nhà Tây SÖn
là chính-thÓng hay ngøy-triŠu
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TrÀn Tr†ng Kim

Theo nhÆn ÇÎnh cûa TrÀn Tr†ng Kim: 
"Nh»ng  ngÜ©i  làm  quÓc  sº  nÜ§c  tàu  và  nÜ§c  ta

thÜ©ng chia nh»ng nhà làm vua ra chính-thÓng và ngøy-
triŠu. Nhà nào, m¶t là Çánh gi¥c mª nÜ§c, sáng tåo ra cÖ
nghiŒp, hai là ÇÜ®c k‰ truyŠn phân minh, thÀn dân ÇŠu
phøc, ba là dËp loån yên dân, d¿ng nghiŒp ª ÇÃt trung
nguyên, thì cho là chính-thÓng. Nhà nào, m¶t là làm tôi
cÜ§p ngôi  vua,  làm s¿ thoán Çoåt  không thành,  hai  là
xÜng Ç‰, xÜng vÜÖng ª ch‡ rØng núi, hay là ª ÇÃt biên
ÇÎa, ba là nh»ng ngÜ©i ngoåi chûng vào chi‰m nÜ§c làm
vua, thì cho là ngøy-triŠu.

"VÆy nay lÃy nh»ng lë Ãy mà xét xem nên cho Nhà
NguyÍn Tây SÖn là chính-thÓng hay ngøy-triŠu,  Ç‹ cho
h®p lë công-b¢ng và cho xÙng cái danh-hiŒu nh»ng ngÜ©i
anh hùng Çã qua.

"Nguyên nÜ§c ta  là  nÜ§c quân-chû,  lÃy cái  nghïa
vua tôi làm tr†ng hÖn cä, th‰ mà tØ khi nhà Lê trung-hÜng
lên trª vŠ sau, h† NguyÍn hùng cÙ phÜÖng Nam, h† TrÎnh
xÜng chúa  miŠn B¡c;  trên  tuy  còn tôn  vua,  nhÜng mà
quyŠn vŠ cä nhà chúa. Trong nÜ§c ta Çã có vua låi có
chúa, làm thành ra vua không phäi là vua, tôi không phäi
là tôi, Ãy là m¶t th©i loån. ñ‰n sau ª trong Nam thì có
TrÜÖng Phúc Loan chuyên quyŠn làm bÆy, ª ngoài B¡c thì



có kiêu-binh làm loån, gi‰t håi quan Çåi-thÀn, vua chúa
phäi nhún mình mà chiŠu-Çãi, Çình-thÀn phäi khoanh tay
mà chÎu m¶t bŠ, Ãy låi là m¶t lúc Çåi loån vÆy.

"Lúc Ãy anh em NguyÍn Nhåc là ngÜ©i dân m¥c áo
väi, dÃy binh ª Ãp Tây SÖn, chÓng nhau v§i chúa NguyÍn
Ç‹  lÆp  nghiŒp  ª  ÇÃt  Qui  NhÖn.  Tuy  r¢ng  ÇÓi  v§i  h†
NguyÍn  là  cØu-ÇÎch  nhÜng  mà  ÇÓi  v§i  nÜ§c  Nam,  thì
ch£ng qua cÛng là m¶t ngÜ©i anh hùng lÆp thân trong lúc
bi‰n-loån Çó mà thôi.

"Còn nhÜ NguyÍn HuŒ là vua Thái T° nhà NguyÍn
Tây SÖn, thì trÜ§c giúp anh bÓn lÀn vào Çánh ÇÃt Gia
ñÎnh ÇŠu ÇÜ®c toàn th¡ng, phá hai vån quân hùm beo cûa
Tiêm-la,  chÌ  còn ÇÜ®c mây træm ngÜ©i lûi-thûi chåy vŠ
nÜ§c; sau låi ra B¡c-hà, dÙt h† TrÎnh, tôn vua Lê, Çem låi
mÓi cÜÖng-thÜ©ng cho rõ ràng. ƒy là Çã có sÙc månh mà
låi bi‰t làm viŒc nghïa vÆy.

"NhÜng nhà Lê nhu-nhÜ®c,  triŠu  thÀn lúc bÃy gi©
không  ai  có  tài  kinh-luân,  låi  Ç‹  cho  TrÎnh  BÒng  và
NguyÍn H»u ChÌnh nÓi nhau mà chuyên quyŠn, Ç‰n n‡i
thành ra tán-loån. DÅu th‰ m¥c lòng, khi NguyÍn HuŒ gi
‰t VÛ Væn NhÆm rÒi, không n« dÙt nhà Lê, Ç¥t Giám-quÓc
Ç‹ gi» tông-mi‰u tiên triŠu; nhÜ th‰ thì cách ª v§i nhà Lê
không lÃy gì làm båc. 

"Sau vua Chiêu ThÓng và bà Hoàng Thái  HÆu Çi
sang kêu cÀu bên Tàu, vua nhà Thanh nhân lÃy dÎp Ãy
mÜ®n ti‰ng cÙu nhà Lê, Ç‹ lÃy nÜ§c Nam, bèn sai binh-
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tÜ§ng sang gi» thành Thæng Long. BÃy gi© cÙ theo nhÜ t©
mÆt-dø cûa vua Thanh,  thì  nÜ§c Nam ta,  bŠ ngoài tuy
chÜa mÃt h£n, nhÜng kÿ thÆt Çã vào tay ngÜ©i Tàu rÒi.  

"VÆy  nÜ§c  ta  Çã  mÃt,  thì  phäi  lÃy  nÜ§c  låi,  ông
NguyÍn HuŒ m§i lên ngôi Hoàng ñ‰, truyŠn hÎch Çi các
nÖi,  ÇÜ©ng ÇÜ©ng, chính chính, Çem quân ra Çánh m¶t
trÆn phá 20 vån quân Tàu, tÜ§ng nhà Thanh là Tôn Sï
NghÎ phäi bÕ cä Ãn-tín mà chåy, làm cho vua tôi nÜ§c Tàu
khi‰p-s®, tÜ§ng sï nhà Thanh thÃt Çäm. TÜªng nhÜ tØ xÜa
Ç‰n nay nÜ§c ta chÜa có võ công nào lÅm-liŒt nhÜ vÆy.

"Vä Çánh Çu°i ngÜ©i Täu Çi lÃy nÜ§c låi mà làm vua
thì có ÇiŠu gì mà trái Çåo? Há låi ch£ng hÖn nhà Lš, nhà
TrÀn nhân lúc Ãu-quân, n» chúa, mà làm s¿ thoán-Çoåt
hay sao? VÆy thì lÃy lë gì mà g†i là ngøy? HuÓng chi sau
vua nhà Thanh cÛng công nhÆn cho ông NguyÍn HuŒ làm
vua nÜ§c Nam, và låi sai sÙ sang phong cho ông làm An-
nam quÓc-vÜÖng theo nhÜ lŒ các triŠu trÜ§c, nhÜ th‰ thì
nhà NguyÍn Tây SÖn mª nÜ§c có khác gì nhà ñinh và nhà
Lê không?

"Tuy r¢ng ch£ng ÇÜ®c bao lâu nhà NguyÍn Tây SÖn
sinh ra n¶i loån, vua Th‰-t° Cao-hoàng nhà NguyÍn låi
thu-phøc ÇÜ®c cÖ-nghiŒp cÛ mà thÓng nhÃt cä nam b¡c
låi  làm m¶t,  nhÜng  viŒc  thành-båi  hÜng-vong  là  mŒnh
tr©i, vä låi khi hai ngÜ©i anh hùng Çu°i m¶t con hÜÖu, tÃt
là ngÜ©i n† g†i ngÜ©i kia là cØu-ÇÎch. VÆy lÃy lë tôn bän-



triŠu  mà xét  thì  nhà NguyÍn Tây SÖn là  ngøy,  mà lÃy
công-lš mà suy thì vua Quang Trung NguyÍn HuŒ là m¶t
ông vua cùng ÇÙng ngang vai v§i vua ñinh Tiên Hoàng,
vua Lê Thái T°, mà nhà NguyÍn Tây SÖn cÛng là m¶t nhà
chính-thÓng nhÜ nhà ñinh và nhà Lê vÆy".
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n II, trang (127-129). TrÀn Tr†ng Kim; Bô
Giáo Døc, Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän, næm 1971,)

==========

VII

Nguyên nhân
khi‰n nhà Tây SÖn thÃt båi
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1) Chánh sách cai trÎ hà kh¡c
Trong tåp chí XÜa và Nay, sÓ 281, tháng 4 næm 2007

gi§i thiŒu v§i Ç¶c giä m¶t phÀn trong cuÓn sách nghiên
cÙu vŠ th©i Tây SÖn cûa giáo sÜ Georges Dutton, qua bän
dÎch ra ti‰ng ViŒt cûa NguyŒn CÀm:
"Nh»ng khó khæn cûa nông dân dÜ§i th©i Tây SÖn  

a. Nghïa vø Çi lính
"M¥c dù trÜ§c các lãnh tø Tây SÖn, Çã có rÃt nhiŠu

chính th‹ ª ViŒt Nam b¡t dân Çi lính, nhÜng nh»ng Çòi hÕi
quân s¿ mà h† áp Ç¥t v§i dân chúng trong th©i gian h†
cÀm quyŠn Ç¥t biŒt n¥ng nŠ. Lúc nào cÛng có kÈ thù ÇÓi
m¥t v§i Nhà Tây SÖn, và khi h† không bÎ chúa NguyÍn
thách ÇÓ thì h† t¿ Çi tìm xung Ç¶t v§i chúa TrÎnh vào næm
1786; và sau Çó låi m¶t vài lÀn n»a ra b¡c Ç‹ Çè bËp các
n‡ l¿c khôi phøc Nhà Lê; m¶t cu¶c xâm læng qui mô lan
sang Lào næm 1791; và cuÓi cùng là k‰ hoåch cûa Quang
Trung  vào  næm 1792;  trÜ§c  h‰t  tÃn  công Trung  QuÓc
trong m¶t n‡ l¿c nh¢m giành låi hai tÌnh Quäng ñông và
Quäng Tây "Çã bÎ mÃt", và sau Çó së mª m¶t trÆn tÃn
công l§n nh¢m vào nhà NguyÍn Ánh. Ngoài ra còn có
nh»ng trÆn chi‰n công khai trong n¶i b¶ Nhà Tây SÖn v§i
nhau, bao gÒm bi Çát nhÃt là cu¶c chi‰n ng¡n ngûi gi»a
NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ vào næm 1787, và cä nh»ng
xung Ç¶t vào cuÓi nh»ng næm 1790, khi triŠu Çình Tây



SÖn tåi Phú Xuân chÓng låi Çám tÜ§ng lïnh n°i loån ª
Qui NhÖn, thû phû trÜ§c Çây cûa NguyÍn Nhåc.

"Trong các cu¶c chi‰n tranh th©i Tây SÖn, không chÌ
mÙc Ç¶ thÜ©ng xuyên cûa xung Ç¶t mà cä qui mô cûa
chúng cÛng mang låi bÃt hånh cho nh»ng ngÜ©i nông dân
bÎ bu¶c phäi Çæng lính. Khi quân Ç¶i l§n månh thì t°n
thÃt, cùng v§i nh»ng tác Ç¶ng tÜÖng Ùng mà các cu¶c chi
‰n th©i Tây SÖn Çã gây ra cho dân chúng cÛng gia tæng,
ÇÓi v§i cä binh lính và dân thÜ©ng. M¥c dù các Ü§c tính
m§i chÌ là phác qua, nh»ng b¢ng chÙng dù r©i råc cÛng
cho  thÃy  vài  træm  ngàn  ngÜ©i  Çã  bÕ  mång  tåi  chi‰n
trÜÖng, và có lë là hàng vån ngÜ©i khác Çã ch‰t vì nh»ng
nguyên nhân liên quan tr¿c ti‰p Ç‰n chi‰n tranh. Nh»ng
báo cáo räi  rác  vŠ  sÓ  ngÜ©i  ch‰t  và  thÜÖng vong cho
chúng ta thÃy ÇÜ®c phÀn l§n mÙc Ç¶ cæng th£ng cûa xung
Ç¶t mà trong Çó, quân Tây SÖn Çã gi‰t 1600 binh lính cûa
nhà NguyÍn vào ÇÀu næm 1774. Nh»ng thÆp niên ti‰p theo
chÙng ki‰n các cu¶c chi‰n ác liŒt liên miên gi»a quân Tây
SÖn và nhà NguyÍn, sau Çó n»a là gi»a Tây SÖn và nhà
TrÎnh, và sau Çó n»a là Trung Hoa. Có lë có khoäng t§i
30.000 quân nhà TrÎnh Çã bÕ mång chÌ trong m¶t trÆn chi
‰n tåi Phú Xuân vào mùa hè 1786 và trong m¶t cu¶c chi
‰n ng¡n gi» Nhåc và HuŒ ÇÀu næm 1787, m¶t nhà truyŠn
giáo ghi låi r¢ng Nhåc Çã mÃt 40.000 lính. Nh»ng con sÓ
này cho thÃy rÃt rõ qui mô cûa các cu¶c chi‰n tranh th©i
Tây SÖn, và nh»ng nhu cÀu tÜÖng h®p tuy‹n tân binh liên
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ti‰p Ç‹ cung Ùng nh»ng Ç¶i quân l§n và thÜ©ng xuyên bÎ
hao høt này.

"Nguy cÖ tº trÆn và thÜÖng vong cao b¡t nguÒn tØ
nh»ng trÆn chi‰n qui mô l§n và kéo dài, c¶ng v§i nh»ng
khó khæn chung trong Ç©i sÓng cûa quân Ç¶i  Tây SÖn
trong nh»ng næm xung Ç¶t, ÇÜ®c th‹ hiŒn rõ qua tÌ lŒ hao
binh c¿c kÿ cao. Lúc ÇÀu, quân Tây SÖn gÒm lính tình
nguyŒn, Ç¥c bi‰c vào th©i Çi‹m phong trào này còn thu
hËp  v§i  nh»ng  chi‰n  dÎch  qui  mô  nhÕ  trên  miŠn  cao
nguyên, tÆp trung chính vào viŒc tæng quân. B¢ng cách
này, vào næm 1774, quân Tây SÖn Çã tæng lên t§i 25.000
ngÜ©i. ñây là m¶t l¿c lÜ®ng Çáng k‹, nhÜng l¿c lÜÖng Ãy
vÅn phäi ÇÓi m¥t v§i m¶t Ç¶i quân l§n hÖn rÃt nhiŠu cûa
nhà NguyÍn, và vì vÆy, vào næm 1775, NguyÍn Nhåc, lúc
này Çã t¿ xÜng vÜÖng, Çåt  mÙc chÌ  tiêu Çæng lính cho
nh»ng  vùng  thu¶c  s¿  ki‹m soát  cûa  Nhåc.  Trong  m‡i
làng, cÙ næm Çàn ông thì m¶t bu¶c phäi Çæng kš; chi ti‰t
này cho thÃy r¢ng, ngay vào th©i Çi‹m còn s§m này, quân
Tây SÖn Çã không ÇÜ®c b° sung bªi nh»ng tình nguyŒn
viên hæng hái n»a, thay vào Çó ngày cáng nhiŠu nh»ng
ngÜ©i bÎ b¡t lính miÍn cÜ«ng. Ÿ m¶t mÙc Ç¶ mà nói, ÇiŠu
này không khác gì mÃy cung cách mà nhà NguyÍn b¡t
lính trong nh»ng vùng h† ki‹m soát. Tuy nhiên, trên m¶t
mÙc  Ç¶  khác,  có  m¶t  s¿  khác  biŒt  quan  trong:  nh»ng
ngÜ©i bÎ b¡t lính trong quân Ç¶i Tây SÖn trên th¿c t‰ Çã
phäi  ÇÓi  m¥t  v§i  chi‰n  tranh  gÀn  nhÜ  không  nghÌ  -  ª



nhiŠu mÙc Ç¶ cæng th£ng khác nhau - tØ gi»a thÆp niên
1770 cho Ç‰n nh»ng næm ÇÀu th‰ k› XIX.

"V§i  nh»ng  khó  khæn  nhÜ  vÆy,  ch£ng  có  gì  Çáng
ngåc nhiên khi rÃt nhiŠu trong sÓ nh»ng ngÜ©i bÎ b¡t Çi
lính cho Tây SÖn Çó Çã Çào ngÛ khi có th‹ ÇÜ®c, trÓn
tránh nh»ng ÇiŠu kiŒn kh¡c nghiŒt bao gÒm thi‰u lÜÖng
th¿c, k› luÆt tàn båo cûa các cÃp chÌ huy, và nh»ng gian
kh° g¥p phäi trong các cu¶c hành quân tÃn công ch§p
nhoáng b¡t bu¶c. VÃp nh»ng chÓng cÙ b¡t lính thÜ©ng
xuyên  và  s¿  thÃt  thoát  quân  binh,  các  lãnh  Çåo  quân
s¿ Tây SÖn Çã áp døng nh»ng biŒn pháp cÜªng ép nh¢m
bào Çäm sÙc månh ÇÀy Çû cho quân Ç¶i, và thÜ©ng rÃt tàn
båo trong quan hŒ v§i dân chúng và quan låi ÇÎa phÜÖng.
Theo nhiŠu tài liŒu, nhà Tây SÖn b¡t lính rÃt nhanh và
cÛng trØng phåt rÃt nhanh nh»ng ngÜ©i không chÎu theo
h†.  ViŒc  ép lính ho¥c nguÒn binh lính  tiŠm tàng b¢ng
nh»ng biŒn pháp hæm d†a Çã ÇÜ®c nhà NguyÍn áp døng
tØ th‰ k› XVII, vì vÆy s¿ tàn båo liên quan Ç‰n quân Ç¶i
vào lúc này Çã trª thành m¶t phÀn cûa væn hóa quân
s¿ tåi miŠn nam trÜ§c khi Nhà Tây SÖn xuÃt hiŒn. Sáng ki
‰n cûa Nhà Tây SÖn, n‰u có th‹ g†i Çó là sáng ki‰n, có
th‹ là viŒc tæng cÜ©ng mÙc Ç¶ và qui mô cûa s¿ tàn båo
ÇÜ®c áp døng Ç‹ hæm d†a, bu¶c dân chúng Çáp Ùng yêu
cÀu cûa h†".

b. Lao dÎch
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"Nghïa vø Çi lính không phäi là gánh n¥ng duy nhÃt
mà nhà Tây SÖn áp Ç¥t cho dân chúng dÜ§i s¿ ki‹m soát
cûa h†. Nh»ng ngÜ©i dân này cÛng phäi Çáp Ùng các yêu
câu lao Ç¶ng kh° dÎch gÀn nhÜ không ngÜng nghÌ, nghïa
vø vØa n¥ng n‰, vØa tÓn nhiŠu th©i gian, Çe d†a Ç‰n sinh k
‰ cûa nông dân và bu¶c h† phäi bÕ bê viŒc ÇÒng áng.
CÛng nhÜ các chúa NguyÍn và chúa TrÎnh trÜ§c Çó, và
nhà  NguyÍn  sau  này,  nhà  Tây  SÖn  d¿a  vào  lao  Ç¶ng
cÜ«ng bÙc cûa nhân dân Ç‹ th¿c hiŒn các d¿ án cûa h†,
cä l§n lÅn nhÕ. Vào th©i kÿ mà chi‰n tranh và mÙc Ç¶ tàn
phá l§n nhÜ giai Çoån cuÓi th‰ k› XVIII, có lë viŒc Çòi hÕi
Çóng góp lao Ç¶ng, vØa Ç‹ ûng h¶ các chi‰n dÎch quân
s¿ Çang ti‰n tri‹n, vØa Ç‹ xây d¿ng và tái ki‰n thi‰t låi
các hå tÀng cÖ sª bÎ phá hûy, là ÇiŠu không th‰ tránh
khÕi. M¥c dù có th‹ coi m¶t sÓ dÎch vø lao Ç¶ng mà chính
th‹ Tây SÖn Çòi hÕi cÛng có l®i cho dân ÇÎa phÜÖng -
ch£ng hån sºa chºa Çê diŠu ho¥c ÇÜ©ng xá - nhiŠu d¿ án
khác mang låi rÃt ít ho¥c không hŠ có l®i ích cø th‹ nào
cho nh»ng ngÜ©i dân bÎ bu¶c phäi tham gia lao dÎch.

"Nhu cÀu lao Ç¶ng kh° dÎch xuÃt hiŒn ngay tØ bu°i
sÖ khai cûa phong trào Tây SÖn và có rÃt nhiŠu khä næng
là cách thÙc ti‰n hành chi‰n tranh Ç¥c bi‰t tàn phá cûa
Tây SÖn - ÇÓt  cháy nh»ng tòa nhà có th‹ Çã tØng h»u
døng - Çã góp phÀn rÃt l§n vào nh»ng dòi hÕi lao Ç¶ng
kh° dÎch không tài nào thÕa mãn n°i mà h† Ç¥t ra. Khi
chi‰m thû phû Qui NhÖn vào næm 1773 ch£ng hån, phi‰n



quân lÆp tÙc ÇÓt cháy tòa dinh th¿ cûa quan ÇÀu tÌnh.
Không bao lâu sau, "h† ÇÓt cháy dinh cÖ cûa quan ÇÀu
tÌnh Quang Ngãi và xây d¿ng m¶t dinh m§i". Sau này, khi
h† ti‰n ra ñàng Ngoài, h† cÛng phá hûy rÃt nhiŠu công
trình ki‰n trúc cûa triŠu Çình. Dù nh»ng tòa dinh cÖ này
bÎ ÇÓt  cháy hay tØng viên gåch m¶t bÎ  g« bÕ,  rõ ràng
nh»ng hành Ç¶ng nhÜ vÆy phän änh tính thÃt thÜ©ng cûa
ngÜ©i cÀm quyŠn, và rÓt cu¶c thì chính dân chúng cuÓi
cùng phäi gánh chÎu t°n håi trong vìŒc tái thi‰t nh»ng gì
Çã bÎ phá hûy.

"Trong khi dân chúng bÎ bu¶c phäi Çi xây d¿ng låi
các công trình ki‰n trúc bÎ chi‰n tranh tàn phá, h† cÛng
låi phäi xây d¿ng nh»ng trung tâm chính trÎ m§i cho các
lãnh tø Tây SÖn. Vào næm 1775, NguyÍn Nhåc Ç¿a vào
dân ÇÎa phÜÖng Ç‹ xây d¿ng thành trì cûa mình tåi Chà
Bàn næm 1776, nÖi Çây trª thành kinh Çô cûa Nhåc, và Ç
‰n næm 1778 là nÖi Nhåc lên ngôi vua. Khi Tây SÖn b¡t
ÇÀu cu¶c b¡c ti‰n vào næm 1786, NguyÍn HuŒ cÛng b¡t
dân chúng ª Çó Çi lao ÇÎch, ÇiŠu này góp phÀn không nhÕ
gây nên lòng cæm ghét  Tây SÖn tåi  vùng này.  Sau khi
quân NguyÍn HuŒ Çã chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân tØ nhà TrÎnh,
HuŒ ra lŒnh b¡t lao dÎch và bu¶c dân làm ngày làm Çêm
Ç‹ tái xây d¿ng låi thành lÛy, nÖi ông Çã thi‰t lÆp chính
th‹ cûa mình vào ÇÀu næm 1786. MÃy næm sau, NguyÍn
HuŒ, lúc Çó là Hoàng Ç‰ Quang Trung, bu¶c lao dÎch xây
d¿ng cÖ sª công trình mà ông ÇÎnh së làm thành kinh Çô
m§i  cûa  mình  ª  NghŒ  An.  ñÎnh  vÎ  gi»a  Phú  Xuân  và
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Thæng Long, kinh Çô m§i - PhÜ®ng Hoàng Trung ñô -
ÇÜ®c d¿ ÇÎnh xây d¿ng v§i m¶t qui mô ÇÒ s¶. M¶t bän
tÜ©ng trình gÀn nhÜ cùng th©i Çó có ÇŠ cÆp Ç‰n phän Ùng
cûa dân chúng chÓng låi d¿ án này, và rÃt nhiŠu ngÜ©i Çã
trÓn chåy.

"Nh»ng Çòi hÕi lao dÎch liên tøc này cûa nhà Tây
SÖn phÀn nào Çó có th‹ n¥ng nh†c hÖn các chính th‹
trÜ§c và cùng th©i v§i h†, vì chính th‹ m§i áp Ç¥t nh»ng
yêu cÀu này  ÇÓi  v§i  hÀu nhÜ toàn b¶ m†i  thành phÀn
trong xã h¶i ViŒt Nam. Nh»ng nghïa vø này thÜ©ng không
ngoåi trØ cä nh»ng ÇÓi tÜ®ng tØ trÜ§c Ç‰n lúc Çó thÜ©ng
ÇÜ®c miÍn, bao gÒm phø n», trÈ em, ngÜ©i già, và thÆm
chí cä sÜ sãi. (Th¿c vÆy, nhóm ngÜ©i duy nhÃt ÇÜ®c miÍn
lao dÎch là các bà mË Çang cho con bú). Ch£ng hån, các
lãnh tø Tây SÖn, nh»ng ngÜ©i không mÃy coi tr†ng th‹ ch
‰ PhÆt giáo, Çã không hŠ bæn khuæn khi tìm nguÒn nhân
công có th‹ sº døng ÇÜ®c tØ các tu viŒn. H† thÜ©ng xuyên
b¡t sÜ sãi r©i chúa (nhiŠu nÖi Çã bÎ lính Tây SÖn cÜ§p
phá), Çi khuân vác ho¥c thÆm chí Çæng lính cho h†. Lao
dÎch b¡t bu¶c vì vÆy trª thành m¶t trong nh»ng nguyên
nhân  bÃt  mãn  thÜ©ng  xuyên  cûa  dân  chúng,  và  m¶t
nguyên nhân l§n dÅn Ç‰n s¿ phân cách gi»a dân chúng và
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c coi là giäi phóng h†.

2) Mâu thuÅn n¶i b¶ nhà Tây SÖn



NguyÍn  Nhåc  t¿  xÜng  là  Trung  ÜÖng  Hoàng  ñ‰,
Çóng Çô tåi Qui NhÖn; phong cho NguyÍn HuŒ làm B¡c
Bình VÜÖng, thû phû ÇÃt ThuÆn Hóa; phong cho NguyÍn
L» làm ñông ñÎnh VÜÖng; thû phû ÇÃt Gia ñÎnh. NhÜ vÆy
nhà Tây SÖn thay vì thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, låi chia nÜ§c
làm nhiŠu vùng, có t° chÙc hành chính và quân s¿ riêng
biŒt.  

Theo sách Hoàng Lê thì nhà Tây SÖn rån nÙt tØ khi
NguyŒn HuŒ nghe l©i  NguyÍn H»u ChÌnh t¿  Ç¶ng kéo
quân  ra  B¡c  Hà.  NguyÍn  Nhåc  vÓn  bi‰t  NguyÍn  HuŒ
"khôn ngoan, giäo quyŒt", s® HuŒ lÃy B¡c Hà trª vŠ h®m
hïnh, khó mà kŠm ch‰. Khi ÇÜ®c thÜ báo B¡c Hà lÃy ÇÜ®c
rÒi,  Nhåc låi  s® HuŒ cÀm Çåi quân ª xa,  có tÜ§ng tài
trong tay sinh bi‰n, nên lÆt ÇÆt ngày Çêm dÅn b¶ binh ra
lôi vŠ. Mói r¡c rÓi quyŠn bính này tÜªng có th‹ dËp yên
ÇÜ®c khi Nguyën HuŒ ra tÆn ngoài cºa ô Thæng Long Çón
ti‰p Nhåc, dâng binh phù, tå t¶i, dÅn vŠ nhà gi§i thiŒu v®
m§i cÜ§i, anh em ÇÓi Çáp "y nhÜ anh em các nhà thÜ©ng
dân".

"NhÜng chúng ta thÃy mÓi nÙt rån vÅn còn: NguyÍn
Nhåc cÀm quyŠn thÃy r¢ng cÖ ngÛ Çã ÇÜ®c Ç°i m§i dÜ§i
quyŠn HuŒ mà vÅn phäi Ç‹ nguyên. Xung Ç¶t n° bùng khi
quân  tây  SÖn  vŠ  Ç‰n  Hu‰.  Sách  Hoàng  Lê  mÜ®n  l©i
NguyÍn H»u ChÌnh tâu v§i vua Chiêu ThÓng mà nói rõ
mÓi bi‰n loån này:

" Vua Tây tØ khi vŠ Nam thì kéo vŠ luôn quÓc thành,
còn ThÜ®ng công thì  ª Phú Xuân, nghÌ quân mua vui,
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ho¥c là ban bÓ mŒnh lŒnh, sºa san thành lÛy. Bao nhiêu
quân tÜ§ng, khí gi§i, các vÆt quš báu lÃy ÇÜ®c ª B¡c Çem
vŠ, ThÜ®ng Công ÇŠu chÙa vào m¶t ch‡, vua Tây (NguyÍn
Nhåc) cho ngÜ©i ra v©i vŠ, ThÜ®ng Công (NguyÍn HuŒ)
cÛng không chÎu vào chÀu. RÒi thì phong quan bán chÙc,
ThÜ®ng Công ÇŠu t¿ quy‰t  ÇÎnh, không hÕi gì  Ç‰n vua
Tây. Vua Tây cho ngÜ©i Çem Ãn ra phong ThÜ®ng Công
là B¡c Bình vÜÖng và hÕi nh»ng thÙ cûa báu lÃy ÇÜ®c ª
phû chúa Trinh, ThÜ®ng Công cÛng không chÎu trä låi.
Vua Tây giÆn l¡m, vì th‰ anh em m§i gây ra cu¶c binh
Çao".

"Sº quan nhà NguyÍn khi  bàn vŠ ch‡ nay quy t¶i
th¿c nhiŠu cho NguyÍn Nhåc. H† cho r¢ng, tØ lúc Çánh
B¡c Hà th¡ng, Nhåc Ç¡c chí, ngày càng buông thä dâm
loån, gi‰t NguyÍn Thung, ngÜ©i c¶ng s¿ lúc ÇÀu, låi hi‰p
v® HuŒ, "ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu ghe tªm". Trong chuy‰n b¡c
xâm, vàng båc quš giá cûa TrÎnh phû, NguyÍn HuŒ lÃy,
Nhåc Çòi HuŒ không cho và ông låi còn tranh chi‰m ÇÃt
Quäng Nam n»a. Do Çó, chi‰n tranh m§i n° bùng.  
(Tå Chí  ñåi  TrÜ©ng:  "LÎch  sº  n¶i  chi‰n  ª  ViŒt  nam tØ  1771 Ç
‰n1802 ". Trang 144-145. Nxb An Tiêm 1991)  

Th‰ l¿c cûa NguyÍn HuŒ càng ngày càng månh.

TÃt cä nh»ng s¿ mâu thuÅn trong n¶i b¶ Nhà Tây
SÖn nêu trên Çã làm cho anh em Nhà Tây SÖn không tránh
ÇÜ®c cänh nÒi da xáo thÎt.



Næm 1787, NguyÍn HuŒ kéo 60.000 quân bao vây
thành Quy NhÖn. NguyÍn Nhåc kêu g†i viŒn binh ª Gia
ñÎnh; tÜ§ng ñ¥ng Væn TrÃn ÇÜa quân ra cÙu viŒn, nhÜng
Ç‰n Phú Yên thì bÎ NguyÍn HuŒ b¡t sÓng. 

NguyÍn HuŒ hùng h° Çem binh bao vây thành Qui
NhÖn. NguyÍn Nhåc liŒu bŠ không chÓng n‡i, bèn leo lên
m¥t thành khóc lóc, bäo v§i em r¢ng: "N« lòng nào låi nÒi
da nÃu thÎt nhÜ th‰".  NguyÍn HuŒ m§i giäi vây rút quân
vŠ ThuÆn Hóa.
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Trang 124. TrÀn Tr†ng Kim, quy‹n hai, Trung
Tâm H†c Liêu xuÃt bàn, næm 1971)

3) Tính hi‰u sát
*  ñÜ®c  tin  nhiŠu  ngÜ©i  Hoa  giúp  chúa  NguyÍn,

NguyÍn Nhåc ra lŒnh tàn sát ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh.

 M¶t viên quan chÙc ngÜ©i Hoa theo chúa NguyÍn
mô tä NguyÍn Nhåc gi‰t ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh:

"Næm 1776, khi m§i ti‰n vào Gia ñÎnh thì quân Tây
SÖn Çã tàn sát Cù Lao PhÓ, m¶t vùng thÜÖng måi sÀm uÃt
bÆc nhÃt xÙ ñàng Trong. H† d« phòng Óc,  gåch,  ngói
Çem h‰t vŠ Qui NhÖn, khi‰n dân bÕ chåy lÜu tán kh¡p nÖi.
Næm 1778, khi chúa NguyÍn Çã giành låi ÇÜ®c Cù Lao
PhÓ thì ki‹m låi, dân cÜ còn chÜa t§i 1% lúc trÜ§c.

"TØ B‰n Nghé t§i Sài Gòn xác ch‰t ng‡n ngang, vÙt
cä xuÓng sông, nÜ§c không chäy ÇÜ®c, hai tháng sau, dân
cÛng không dám æn tôm cá..."
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(LÎch sº Gia ñÎnh - Sài Gòn trÜ§c 1802 dÅn låi tØ Gia ñÎnh
Thành cûa TrÎnh Hoài ñÙc)

"NgÜ©i Trung Hoa, bÃt luÆn binh lính hay dân buôn,
m§i Ç‰n hay ª lâu ÇŠu bÎ b¡t gi‰t, thây chÃt ng°n ngang
vÃt  ÇÀy  sông  ngòi,  Ç‰n  n‡i  nÜ§c không chäy ÇÜ®c,  cä
tháng hÖn, ngÜ©i ta không ai dám æn tôm cá, uÓng nÜ§c
sông;....Nh»ng ai có hàng hóaTrung Hoa trong nhà nhÜ
väi, løa, trà, thuÓc, hÜÖng, giÃy.... ÇŠu vÙt cä ra ÇÜ©ng mà
không ai dám lÜ®m. Andre Tôn (thÜ ngày 1/7/1784) nói có
tØ 10.000 Ç‰n 12.000 ngÜ©i ch‰t".

(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam tØ 1771 Ç‰n 1802 cûa Tå Chí
ñåi TÜÖng trích dÅn tØ  ñåi Nam Th¿c Løc, ñåi Nam LiŒt truyŒn và
thÜ cûa các linh møc có m¥t ª Gia ñÎnh)

* NguyÍn HuŒ chém ñŠ ÇÓc Lš Trình.

* Chúa NguyÍn Phúc ThuÀn và  chúa NguyÍn Phúc
DÜÖng bÎ b¡t sÓng, NguyÍn HuŒ ra lŒnh gi‰t ch‰t cä hai
chúa NguyÍn.

*NguyÍn HuŒ b¡t Phåm Ngô CÀu Çem vŠ Qui NhÖn
chém ch‰t.

* NguyÍn HuŒ sai VÛ Væm NhÆm ra Thæng Long gi
‰t ch‰t NguyÍn H»u ChÌnh.

* Sau Çó NguyÍn HuŒ Çích thân kéo quân ra B¡c gi‰t
VÛ Væn NhÆm. 

* NguyÍn HuŒ b¡t  tù trÜªng Hoàng Væn ñÒng và
Nông Phúc TÃn Çem vŠ Thæng Long xº trãm.



* Tháng 6 næm 1791, NguyÍn HuŒ sai TrÀn Quang
DiŒu  tÃn  công  TrÃn  Ninh  (Lao)  b¡t  gi‰t  hai  tù  trÜªng
ThiŒu KiŠu và ThiŒu ñ‰.

TÃt cä tÜ§ng ÇÎch bÎ gi‰t tåi trÆn, nh»ng tÜ§ng nào bÎ
b¡t sÓng Çem vŠ hÆu cÙ ÇŠu bÎ NguyŒn HuŒ gi‰t såch.

4) Lòng dân 
Lúc  m§i  khªi  binh  chÓng  chúa  NguyÍn,  NguyÍn

Nhåc  lÃy  cûa  cäi  cûa  ngÜ©i  giàu  phân  phát  cho  ngÜ©i
nghèo cho nên có nhi‹u ngÜ©i theo quân Tây SÖn. VŠ sau
nhiŠu cu¶c tàn sát dã man cûa nhà Tây SÖn khi‰n lòng
dân không còn ngÜ«ng m¶ n»a. Trong quân l¿c cûa Tây
SÖn chÌ còn nh»ng ngÜ©i bÎ cÜªng bách làm lính.

Dân  chúng  trong  vùng  ThuÆn  Hóa  (Quäng  Bình,
Quäng TrÎ,  ThØa Thiên) sÓng dÜ§i ch‰ Ç¶ hà kh¡c cûa
quân Tây SÖn, ngày ngày trông mong NguyÍn vÜÖng theo
gió mùa ra giäi phóng h†. Trong ca dao có câu:

"Låy tr©i cho cä gió nÒm;
"Cho thuyŠn chúa Nguy‹n kéo buÒm th£ng ra".  

Câu ca dao này cho thÃy rõ lòng dân ÇÓi v§i ch‰ Ç¶
hà kh¡c cûa nhà Tây SÖn, và nhân dân mong muÓn ÇÜ®c
chúa NguyÍn giäi phóng h†.

Chính vì nh»ng nguyên nhân nêu trên khi‰n cho nhà
Tây SÖn thÃt båi. 

*
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Theo giáo sÜ NguyÍn Phan Quang thí có ba nguyên
nhân làm nhà Tây SÖn thÃt bai:

1) ThÙ nhÃt, dòng h† NguyÍn lúc Ãy không ÇÜ®c lòng
dân chúng, nhÜng låi có ÇÜ®c s¿ ûng h¶ cûa m¶t b¶ phÆn
l§n các ÇÎa chû tåi Nam B¶. Do Çó, l¿c lÜ®ng bÓ phòng
cûa Tây SÖn ª låi không Çû månh, NguyÍn Ánh nhanh
chóng lÃy låi vùng này.

2) ThÙ hai, các nhà lãnh Çåo Tây SÖn Çã tØng có
th©i Çi‹m Çánh giá chÜa Çúng th¿c l¿c cûa NguyÍn Ánh.
Sau khi nghe tin NguyÍn Ánh gi‰t tÜ§ng ñ‡ Thành NhÖn
vì uy tín cûa Thành NhÖn có phÀn lÃn át NguyÍn Ánh.
NguyÍn Nhåc cho r¢ng tÜ§ng soái cûa NguyÍn Ánh không
còn ai Çáng ngåi n»a. Sau này, khi Çánh bÆt ÇÜ®c NguyÍn
Ánh ra khÕi lãnh th°, nhÃt là sau khi ch§p nhoáng ÇÆp
tan quân Xiêm, s¿ Çánh giá Ãy trª nên chû quan hÖn.

3)ThÙ ba là s¿ chia rë trong n¶i b¶ anh em Tây SÖn
gi»a NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ. Chính cu¶c xung Ç¶t
næm 1787 Çã tåo ÇiŠu kiŒn cho NguyÍn Ánh trª vŠ lÃy låi
Gia ñÎnh. L¿c lÜ®ng Tây SÖn ª Çây ÇÖn Ç¶c tåi Nam B¶
không ÇÜ®c  s¿  ti‰p  viŒn  cÀn  thi‰t  tØ  phía  B¡c nên  Çã
không th‹ gi» ÇÜ®c vùng ÇÃt này. Næm sau, cu¶c xung Ç¶t
cûa hai anh em chÃm dÙt, NguyÍn Nhåc t¿ nguyŒn trao
låi binh quyŠn, nhÜng NguyÍn HuŒ låi phäi lo ÇÓi phó v§i
quân Thanh Çã ti‰n vào miŠn Bác. NguyÍn Nhåc thì Çã
trª nên già cä và suy y‰u l¿c lÜ®ng, không còn khä næng
m¶t mình ti‰n hành Nam-chinh n»a. Cái ch‰t cûa NguyÍn



L»  dù  không  änh  hÜªng  quá  nhiŠu  Ç‰n  nhà  Tây  SÖn,
nhÜng có lë càng khi‰n tinh thÀn Nam-chinh cûa NguyÍn
Nhåc thêm mòn Çi. ñiŠu Çó lš giäi vì sao NguyÍn Ánh có
th‹ ch¡c chân tåi Nam B¶, tåo cÖ sª cho ông b¡c ti‰n sau
này".
(Nhà Tây SÖn - Wikipedia ti‰ng ViŒt; ngày 08-02-2019)

*

Wikipedia ti‰ng ViŒt, ngày 8 thán 2 næm 2019 còn
cho thêm š ki‰n vŠ s¿ søp Ç° nhanh chóng cûa nhà Tây
SÖn: 

"Vua Quang Trung là ngÜ©i làm nên gÀn nhÜ tÃt cä
các thành t¿u cûa nhà Tây SÖn k‹ tØ næm 1777, ông qua
Ç©i mà không có ngÜ©i thay th‰ xÙng Çáng. Con trai là
Quang Toän còn quá nhÕ (m§i 11 tu°i), không có Çû kinh
nghiŒm và s¿ cÙng cÕi, nên không th‹ giành ÇÜ®c s¿ ûng
h¶ cûa ngÜ©i dân ª B¡c Hà; mänh ÇÃt vØa chính thÙc vŠ
tay Tây SÖn không lâu. ViŒc sau này, lúc bÎ quân NguyÍn
Ánh b¡t, anh (cûa) Quang Toän là Quang Thùy Çã t¿ vÅn,
nhÜng Toän không dám ch‰t cÛng chÙng tÕ Toän chÜa b
¢ng ñoan Nam vÜÖng TrÎnh Tông.

"S¿ xung Ç¶t nghiêm tr†ng cûa hàng ngÛ tÜ§ng lïnh
Tây SÖn. Tây SÖn có nhiŠu tÜ§ng tài, nhÜng sau khi ngÜ©i
lãnh Çåo tÓi cao NguyÍn HuŒ qua Ç©i, dÜ©ng nhÜ không
ai chÎu nghe ai. Các tÜ§ng giÕi, ngoài Ngô Væn Sª, Lê
Tung bÎ gi‰t, còn có Ngô Thì NhiŒm phäi lánh Çi ª Än và
nguy håi  hÖn là Lê ChÃt  chåy sang ÇÀu hàng NguyÍn
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Ánh. Th¿c ra, viŒc Ãu chúa lên ngôi mà triŠu Çình vÅn
phäi th¿c hiŒn di mŒnh Çánh dËp không phäi là nhiŒm vø
không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ†c, nhÜ trÜ©ng h®p cûa vua ThuÆn
TrÎ (Phúc Lâm) nhà Thanh. ThuÆn TrÎ lên ngôi khi còn
nhÕ (và ch‰t y‹u), nhÜng nhà Thanh vÅn ti‰n vào trung
nguyên,  hoàn  thành  viŒc  chi‰m  Trung  QuÓc,  diŒt  nhà
Minh và Lš T¿ Thành, công viŒc là nh© vào tay nhi‰p
chính ña Nhï C°n. Bªi các tÜ§ng Tây SÖn không th‹ có
ÇÜ®c ai ÇÙng ra làm nhi‰p chính lo liŒu m†i viŒc, låi bÎ
ngÜ©i Pháp tØ bên ngoài can thiŒp giúp sÙc cho NguyÍn
Ánh, nên nhà Tây SÖn càng nhanh chóng søp Ç°".
(Nhà Tây SÖn - Wikipedia ti‰ng ViŒt; ngày 08-02-2019)

*

NguyÍn HuŒ có tài Çánh gi¥c, nhÜng không phäi là
chính trÎ gia khôn ngoan, rành rõi; ông không bi‰t gì vŠ
thuÆt cai trÎ , Ç‰n n‡i khi ông mÃt, cä s¿ nghiŒp to l§n cûa
nhà Tây SÖn søp Ç° nhanh chóng. 

========



VIII

Ai là ngÜ©i 
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c ?

ñ¥ng Thành Nam:
"ViŒc ÇÃt nÜ§c chia Çôi là do TrÎnh - NguyÍn phân

tranh suÓt trong hai th‰ k›. Khi nhà Tây SÖn n°i lên...,
NguyÍn Ánh phäi chåy qua Xiêm lÜu vong và cÀu cÙu
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ngoåi  bang  (...).  CuÓi  cùng  ai  là  ngÜ©i  diŒt  ÇÜ®c nhà
TrÎnh mà suÓt 200 næm nhà NguyÍn không nh»ng không
làm gì ÇÜ®c mà còn bÎ mÃt kinh Çô vŠ tay nhà TrÎnh n»a.
Chính nguyÍn HuŒ Çã diŒt TrÎnh, Çu°i Thanh (...) chÃm
dÙt viŒc hai træm næm ÇÃt nÜ§c bÎ chia Çôi, ÇÜa Ç‰n viŒc
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c vŠ cÖ bän (...). ViŒc Gia Long rÜ§c
hàng vån quân Xiêm vŠ gi‰t dân, tàn phá ÇÃt Nam B¶, bÎ
Quang Trung Çánh chåy thøc mång ª Råch GÀm kia Çâu
phäi chuyŒn tuyên truyŠn chính trÎ! ViŒc Gia Long nh© vÛ
khí, nh© Çåi bác cûa Pháp, nh© chính b†n Çánh thuê, b†n
cha cÓ phÜÖng tây (!) Ç‹ chi‰m lÃy ÇÃt nÜ§c, Çâu phäi là
chuyŒn bÎa Ç¥t!"
(VŠ nh»ng hiŒn tÜ®ng b¡t  thÜ©ng trong væn h†c và sº h†c.  Báo
Công An , Tp. HÒ Chí Minh, ngày 21/5/1998, trang 18)
(NguyÍn Phan Quang:  Phong Trao Tây SÖn và anh hùng dân t¶c
Quanh Trung. Trang 77. Nxb T°ng H®p. HÒ Chi Minh)

NguyÍn Ánh sinh vào gi»a th‰ k› XVIII (8-2-1762),
HÒ Chí Minh sinh vào cuÓi th‰ k› XIX (19-5-1890), th©i
gian cách nhau hÖn m¶t th‰ k›, th‰ mà NguyÍn Ánh có
hành Ç¶ng nhÜ HÒ Chi Minh. NguyÍn Ánh cÀu viŒn quân
Xiêm; HÒ Chí  Minh cÀu viŒn Trung C¶ng và Liên Xô
giúp cÓ vÃn và vÛ khí.  Cä hai  ông ÇŠu cÀu viŒn ngoåi
bang. NhÜ vÆy, theo lÆp luÆn cûa ông ñ¥ng Thành Nam
thì hai nhân vÆt lÎch sº này ÇŠu có t¶i v§i nhân dân và t°
quÓc? 



Khi NguyÍn HuŒ diŒt nhà Lê, Çánh Çu°i quân Thanh
ra khÕi nÜ§c thì NguyÍn Ánh Çã trª låi chi‰m m¶t phÀn
l§n ÇÃt Nam B¶ và NguyÍn Nhåc vÅn còn là Trung ÐÖng
Hoàng ñ‰ Çóng Çô ª thành Hoàng ñ‰ (Qui NhÖn), nhÜ
vÆy không th‹ xem là NguyÍn HuŒ Çã thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c
ÇÜ®c nhÜ ông ñ¥ng Thành Nam nói. 

ñ‡ Bang:
"NguyÍn HuŒ, lãnh tø phong trào Tây SÖn, sau khi

dành  th¡ng  l®i  trong  cu¶c  kháng  chi‰n  chÓng  Xiêm
(1785) Çã Çi tØ Nam ra B¡c b¢ng s¿ nghiŒp vÜ®t sông
Gianh næm 1786, xóa bÕ ñàng Trong và ñàng Ngoái, thû
tiêu ch‰ Ç¶ thÓng trÎ cûa hai h† TrÎnh - NguyÍn chia c¡t
ÇÃt nÜ§c. NguyÍn HuŒ có nhiŠu n‡ l¿c cûng cÓ nŠn thÓng
nhÃt và nŠn Ç¶c lÆp dân t¶c trong nh»ng næm sau Çó,
nhÜng cÛng không vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng hån ch‰ phân
phong nghiŒt ngã trong n¶i b¶ vÜÖng triŠu Tây SÖn, và
cÛng là cÖ h¶i Ç‹ NguyÍn Ánh trª låi cûng cÓ th‰ l¿c ª
ÇÃt Gia ñÎnh.

"Sau ngày Quang Trung ch‰t (1792), th‰ l¿c NguyÍn
Ánh càng ngày càng månh, næm 1801 chi‰m Phú Xuân.
Næm 1802, NguyÍn Ánh ra B¡c tiêu diŒt l¿c lÜ®ng Tây
SÖn còn låi, hoàn thành công cu¶c thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c.
VÆy thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c là m¶t quá trình  ÇÃu tranh gay
go,  mà s¿  kiŒn  xóa bÕ ñàng Trong,  ñàng Ngoài  næm
1786 là s¿ kiŒn vï Çåi và có š nghïa nhÃt. S¿ kiŒn næm
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1802 là s¿ kiŒn k‰t  thúc,  hoàn thành công cu¶c thÓng
nhÃt".
(NguyÍn Phan Quang:  Phong Trao Tây SÖn và anh hùng dân t¶c
Quang Trung. Nxb T°ng H®p tp. HÒ Chi Minh). Ti‹u møc: "Ý ki‰n
cûa PTS ñ‡ Bang", trang 74.

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. 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 Hoäng ñ‰ Quang Trung")

Jean Chesneaux:



"...  S¿ kiŒn l§n nhÃt dÜ©ng nhÜ là viŒc khôi phøc
thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, viŒc xóa bÕ s¿ chia c¡t ÇÃt nÜ§c
thành hai vÜÖng quÓc ÇÓi ÇÎch. Chính là nhà Tây SÖn chÙ
không phäi là nhà NguyÍn ª th‰ k› XIX, nhÜ ngÜ©i ta
thÜ©ng gán cho h†, Çã có công trong viŒc xây d¿ng m¶t
nÜ§c ViŒt  Nam thÓng nhÃt;  dù  chia  ra  các  miŠn  khác
nhau nhÜng vÅn cùng m¶t  møc Çích...  NiŠm kiêu hãnh
khôi  phøc låi  uy  danh cûa nÜ§c ViŒt  Nam th‹ hiŒn  rõ
trong bài hÎch (HÎch Tây SÖn)".
(Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne - Paris, 1955,
page 37)
(NguyÍn Phan Quang:  Phong Trào Tây SÖn và anh hùng dân t¶c
Quang Trung. Trang 78. Nxb T°ng H®p tp. HÒ Chi Minh)

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
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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 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 Trao 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).
(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 Chi 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.
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 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 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 làm
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  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
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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‰n 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 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.



205

"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,
"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
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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 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 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
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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 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. 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
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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 Phú 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.

"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 næm1802.

"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.

"ThÙ nhÃt là Tây SÖn Çã lÆt Ç° ch‰ Ç¶ chúa NguyÍn
ª ñàng Trong, ch‰ Ç¶ vua Lê - chúa TrÎnh ª ñàng Ngoài.
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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 däi 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 phìa 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.

"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
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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 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 Ca Mau, tØ TrÜ©ng SÖn Ç‰n
Bi‹n ñông bao gÒm cä các Çäo ven b© và hai quÀn Çäo
Hoàngh 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‹ tº 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 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".
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(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)

TrÀn ñình Ba, Bùi ThÎ HuyŠn 

Ông TrÀn ñình Ba và bà Bùi ThÎ HuyŠn là hai sº gia
có nhÆn xét nhÜ sau:

"Th‰ k› XVII - XVIII, ÇÃt nÜ§c trong tình trång phân
liŒt ñàng Trong - ñàng Ngoài. Trong th©i gian này, chÜa
lúc nào chÙng ki‰n s¿ thÓng nhÃt dù chÌ trong m¶t th©i
gian ng¡n ngûi. Qua tham khäo các tài liŒu nghiên cÙu
lÎch sº cûa nhiŠu nhà nghiên cÙu xÜa và nay, chúng tôi
thÃy r¢ng, vÃn ÇŠ thÓng nhÃt quÓc gia Çã có trong th‰ k›
XVII - XVIII.  Dù r¢ng vÃn ÇŠ này ÇÜ®c Ç¥t ra còn m©
nhåt, không rõ nét, có s¿ ÇÙt gãy vŠ hành Ç¶ng, nhÜng n



‰u xâu chu‡i trong m¶t hŒ thÓng th©i gian, chúng ta së
nhìn thÃy ÇiŠu Çó.

"VÃn ÇŠ thÓng nhÃt quÓc gia ÇÀu tiên thu¶c vŠ các
chúa TrÎnh,  Ç¥c  biŒt  là  Ç©i  chúa TrÎnh Tráng (1623 -
1657), chúa TrÎnh Tåc (1657-1682) và chúa TrÎnh Sâm
(1767-1782).

"Trong  th‰  k›  XVII  chÙng  ki‰n  th©i  kÿ  TrÎnh  -
NguyÍn phân tranh làm cho m¶t cõi miŠn Trung cûa ÇÃt
nÜ§c trª thành chi‰n trÜ©ng trong th©i gian (1627-1672).
Qua bäy lÀn giáp trÆn, thì quân TrÎnh Ç‰n sáu lÀn Nam Ti
‰n: næm ñinh Mão (1627),  næm Quš DÆu (1633), næm
Quš  Mùi  (1642),  næm  MÆu  Tš  (1647),  næm  Tân  Sºu
(1661), næm Nhâm Tš (1672); chÌ duy nhÃt m¶t lÀn chúa
NguyÍn cho quân B¡c ti‰n Çánh vào NghŒ An vào næm ƒt
Mùi (1655) Ç©i chúa HiŠn NguyÍn Phúc TÀn (1648-1687).

"Nhìn vŠ mÓc th§i gian nÓi ti‰p nhau cûa sáu lÀn
Nam ti‰n  Çánh  NguyÍn,  chúng  ta  nhÆn  thÃy  các  chúa
TrÎnh (trong Çó TrÎnh Tráng bÓn lÀn, TrÎnh Tåc hai lÀn)
liên tøc huy Ç¶ng quân Ç¶i chû y‰u vào viŒc tiêu diŒt chúa
NguyÍn, thu vén cä ÇÃt ñàng Trong mà chúa TrÎnh cho là
ÇÃt Çai cûa vua Lê. Nh»ng lÀn ti‰n Çánh có th‹ cách nhau
ít nhÃt là 6 næm, dài nhÃt cách nhau 13 næm là n‡ l¿c liên
ti‰p cûa chúa TrÎnh khi t° chÙc nh»ng Ç®t Çánh chû Ç¶ng
vào ñàng Trong, không ÇÖn giän chÌ Ç‹ trØng phåt t¶i
không n¶p thu‰ cûa chúa NguyÍn mà Çó chÌ là cái c§ Ç‹
tiŒn ÇÜ©ng ti‰n Çánh.
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"Tuy nhiên quân Ç¶i chúa NguyÍn ÇÜ®c t° chÙc rÃt
tÓt ÇÜÖng ÇÀu ÇÜ®c v§i nh»ng cu¶c ti‰n công dÒn dÆp cûa
phía B¡c Çã dÅn Ç‰n viŒc hai bên phäi lÃy sông Gianh
làm nÖi chia c¡t hai miŠn. Sau khi chia c¡t thành ñàng
Trong - ñàng Ngoài, hai bên yên bình trong m¶t th©i gian
dài. NhÜng trÜ§c khi quyŠn l¿c chúa TrÎnh bi‰n mÃt khÕi
vÛ Çài chính trÎ lúc Tây SÖn ra B¡c lÀn thÙ nhÃt (1786),
thì trÜ§c Çó 8 næm (Giáp Ng† - 1774) š ÇÎnh xóa s° xÙ
ñàng  Trong  cûa  chúa  NguyÍn  vÅn  còn  Çó;  v§i  chúa
TrÎnh, và trên Çà suy y‰u cûa chúa NguyÍn, quân B¡c Hà
Çã dÜ§i s¿ chÌ huy cûa Hoàng NgÛ Phú th©i TrÎnh Sâm
Çánh vào Nam trên danh nghïa trØ TrÜÖng Phúc Loan và
dËp loån Tây SÖn Ç‹ rÒi sau Çó chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân,
Çu°i NguyÍn Phúc ThuÀn vào Gia ñÎnh.

"ñây là cÖ h¶i l§n Ç‹ chúa TrÎnh thâu tóm ÇÃt dai
ñàng Trong, cÛng là Ç‹ thÓng nhÃt quÓc gia, nhÜ nhÆn
ÇÎnh cûa h†c già Hoàng Xuân Hãn: "CÖ h¶i thÓng nhÃt
ñåi ViŒt xem chØng nhÜ Çã Ç‰n, nhÜng quân triŠu không
th¡ng n‡i quân cách mång Tây SÖn".
(Hoàng Xuân Hãn, La SÖn Yên HÒ, tÆp 2, trÜ§c tác lÎch sº. Nxb
Giáo Døc, Hà N¶i, trang 1374)

"Lúc này chúa TrÎnh cÛng muÓn diŒt luôn Tây SÖn,
nên trong chÌ dø ngày mÒng 5 tháng 5 næm ƒt Mùi (1775)
gºi cho Hoàng NgÛ Phúc, TrÎnh Sâm d¥n: "HiŒn nay Tây
SÖn chÜa dËp yên. CÛng nên thØa binh uy này trØ ngay lÛ
gi¥c bÄn thÌu Ãy Çi, sæn b¢ng lÛ gi¥c, bình ÇÎnh miŠn Hãi



Nam Ç‹ Çáp Ùng š trØ loån cÙu nguy cho ta". NhÜng sÙc
månh không Çû Ç‹ diŒt  Tây SÖn,  chúa TrÎnh phäi  cho
NguyÍn Nhåc làm quan Ç‹ kìm gi», låi c¶ng v§i cái ch‰t
cûa tÜ§ng Hoàng NgÛ Phúc ngay sau Çó,  chính quyŠn
ñàng Ngoài  lúc  Ãy chÌ  vÜÖn ÇÜ®c Ç‰n Häi  Vân quan,
trong khi Çó "tØ ÇÃy, ÇÃt Thæng Hoa, ñiŒn Bàn låi thu¶c
vŠ NguyÍn Nhåc chi‰m cÙ". Công cu¶c thÓng nhÃt cûa
chúa TrÎnh chÌ Ç‰n Çèo Häi Vân thì dØng.

"Låi  nói,  th¡ng  l®i  Çã  không  thành  hiŒn  th¿c  v§i
chúa  TrÎnh  trong  th©i  kÿ  phân  tranh  50  næm.  NhÜng
chúng ta ÇÜa ra  m¶t  logic  biŒn  chÙng r¢ng,  n‰u chúa
TrÎnh Çánh th¡ng chúa NguyÍn trong th©i n¶i chi‰n 50
næm, liŒu chúa TrÎnh có Ç‹ cho chính quyŠn chúa NguyÍn
ti‰p tøc tÒn tåi không, khi mà h† NguyÍn Çã thành m¶t th‰
l¿c ÇÓi nghÎch gay g¡t v§i uy quyŠn thÓng trÎ cûa Nhà
TrÎnh? Và n‰u có tiêu diŒt ÇÜ®c chúa NguyÍn, chúa TrÎnh
có thay th‰ chúa NguyÍn Ç‹ cai trÎ luôn cä däi ÇÃt Nam
Hà r¶ng l§n Çang trên ÇÜ©ng phát tri‹n månh vŠ thÜÖng
nghiŒp v§i phÜÖng Tây và nông nghiŒp ª vùng Nam B¶
ngày nay. H£n, chúa TrÎnh không bÕ mÓi l®i l§n Ãy Ç‹
khu‰ch trÜÖng th‰ l¿c, sÙc månh cûa mình n‰u nhÜ th¡ng
chúa NguyÍn trong th©i n¶i chi‰n 50 næm Ç‹ cho ñàng
Trong, ñàng Ngoài n¢m trong quyŠn cai quän cûa mình.
NhÜng lÎch sº Çã không diÍn ra nhÜ th‰, n‰u chúng ta
không th‹ kh£ng ÇÎnh r¢ng chúa TrÎnh có š ÇÎnh rõ ràng
trong viŒc thÓng nhÃt quÓc gia. Tuy nhiên, ª hành Ç¶ng
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th¿c t‰ cûa chúa TrÎnh, chúng ta nên có suy nghï mang
tính g®i mª vŠ vÃn ÇŠ này.

"Còn  ÇÓi  v§i  chúa  NguyÍn,  š  ÇÎnh  ly  khai  khÕi
s¿ kiŠm tòa cûa chính quyŠn vua Lê - chúa TrÎnh là rõ
ràng. NhÜng trong tác phÄm ViŒt Sº Y‰u låi có ghi vŠ š
ÇÎnh cûa chúa Sãi NguyÍn Phúc Nguyên khi lên ngôi chúa
thay cha, theo Çó vÎ chúa thÙ hai này tØng có š ÇÎnh ra
B¡c Çánh TrÎnh phò Lê. Hi‰u Væn ñ‰ vØa lên ngôi chúa
thì nghe tin TrÎnh Tùng Çã ch‰t. Ngài dø các Çình thÀn r
¢ng: "Ta muÓn nhân cÖ h¶i này ti‰n binh Çánh h† TrÎnh,
phù nhà Lê Ç‹ toåi chí Tiên ñ‰ (tÙc Gia Dø ñ‰). NhÜng
cÖ sª trong nÜ§c chÜa ÇÜ®c cûng cÓ, chÜa nên hành Ç¶ng
m¶t cách khinh thÜ©ng". N‰u d» liŒu ÇÜ®c nói t§i trong
ViŒt Sº Y‰u là th¿c, thì ta thÃy chúa NguyÍn cÛng tØng có
š ÇÎnh diŒt TrÎnh Ç‹ thay TrÎnh mà ª dÜ§i trÜ§ng vua Lê
trên cÖ sª ÇÃt Çai së r¶ng hÖn bu°i ÇÀu Trung HÜng nhà
Lê.

"..... Tóm låi, chúng ta thÃy r¢ng th‰ k› XVII - XVIII
là m¶t th‰ k› ÇÀy nh»ng bi‰n Ç¶ng ÇÓi v§i lÎch sº nÜ§c
Nam. Quãng th©i gian này không chÌ chÙng ki‰n s¿ næng
Ç¶ng cûa kinh t‰ ñåi ViŒt, Ç¥c biŒt là ª khu v¿c ñàng
Trong v§i s¿ giao thÜÖng cùng phÜÖng Tây hiŒn Çåi th©i
bÃy gi©. Cùng v§i Çó là s¿ giao lÜu, ti‰p bi‰n væn hóa
ñông-Tây... . NhÜng, m¶t vÃn ÇŠ n°i c¶m nhÃt trong lÎch
sº nÜ§c ta th©i gian này chính là s¿ phân liŒt quÓc gia, và
chúng tôi thÃy r¢ng vÃn ÇŠ thÓng nhÃt quÓc gia th‰ k›



XVII - XVIII Çã ÇÜ®c nhiŠu th‰ l¿c phong ki‰n, Ç¥c biŒt là
ª  tÜ  tÜªng,  hành  Ç¶ng  cûa  chúa  TrÎnh  và  vua  Quang
Trung.  NhÜng  th‰  k›  XVIII  ÇÀy  bi‰n  Ç¶ng,  công  cu¶c
thÓng nhÃt không thành. LÎch s» së g†i tên NguyÍn Ánh
trong viŒc hoàn tÃt công cu¶c Ãy.
(Nhìn nhÆn vŠ vÃn ÇŠ thÓng nhÃt QuÓc Gia th‰ k› XVII - XVIII.
TrÀn ñình Ba - Bùi ThÎ HuyŠn. Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 447 tháng 5
næm 2014; trang 22)

VÃn ÇŠ thông nhÃt ÇÃt nÜ§c là ÇiŠu cÀn thi‰t cho dân
t¶c, cho t° quÓc. 

Vào th‰ k› XVII, th‰ k› XVIII, s¿ tranh dành ÇÃt
Çai, quyŠn l¿c cûa chúa TrÎnh, chúa NguyÍn và nhà Tây
SÖn ÇÜa Ç‰n viŒc thÓng nhÃt quÓc gia, ch£ng qua là m¶t
s¿ ngÅu nhiên tÃt y‰u cûa lÎch sº; chÙ không phäi là do
hành Ç¶ng có møc Çích tÓt ÇËp vì quÓc gia, vì dân t¶c. 

TrÀn Tr†ng Kim

Sº gia TrÀn Tr†ng Kim nhÆn ÇÎnh vŠ vÃn ÇŠ thÓng
nhÃt ÇÃt nÜ§c nhÜ sau:

"Trong bÃy nhiêu næm phäi Çánh nam dËp b¡c luôn,
không mÃy lúc nghÌ viŒc chi‰n tranh, cho nên nhà Tây
SÖn không sºa sang ÇÜ®c viŒc gì. Vä låi, khi vua Quang
Trung mÃt rÒi, vua thì hèn, quan thì nÛng, chính trÎ Ç°
nát,  lòng ngÜ©i oán giÆn,  ai cÛng mong mÕi ÇÜ®c th©i
thÎnh trÎ Ç‹ yên nghiŒp mà làm æn. Bªi vÆy cho nên khi
vua Th‰ t° Cao hoàng nhà NguyÍn cÃt quân ra B¡c, lòng
ngÜ©i theo phøc, chÌ m¶t tháng tr©i mà bình ÇÜ®c ÇÃt B¡c
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Hà, Çem giang sÖn vŠ m¶t mÓi, nam b¡c m¶t nhà, làm cho
nÜ§c ta thành m¶t nÜ§c l§n ª phÜÖng nam vÆy".
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n II, trang 165. TrÀn Tr†ng Kim. B¶ Giáo
Døc, Trung tâm h†c liŒu xuÃt bàn, lÀn thÙ nhÃt, 1971; 80.000 cuÓn)

"NguyÍn vÜÖng tØ khi khªi binh ª Gia ñÎnh tuy Çã
xÜng vÜÖng, nhÜng vÅn theo các chúa Ç©i trÜ§c, không
Ç¥t niên hiŒu. ñ‰n nay khôi phøc ÇÜ®c Phú Xuân, thanh
th‰ lØng lÅy, b¡c phá quân cûa Tây SÖn, nam lÃy låi ÇÜ®c
Qui NhÖn; ÇÃt An-Nam bÃy gi© tØ sông Linh Giang vào Ç
‰n Gia  ñÎnh låi  thu¶c vŠ  nhà  NguyÍn  nhÜ trÜ§c.  Các
quan thân thu¶c ÇŠu xin NguyÍn vÜÖng Ç¥t niên hiŒu và
lên ngôi tôn.

"Tháng 5 næm Nhâm TuÃt (1802), ngài lÆp Çàn t‰
cáo tr©i ÇÃt, rÒi thi‰t triŠu Ç‹ các quan chÀu mØng, và Ç¥t
niên hiŒu là Gia Long nguyên niên".
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n II, trang 164. TrÀn Tr†ng Kim. B¶ Giáo
Døc, Trung tâm h†c liŒu xuÃt bàn, lÀn thÙ nhÃt, 1971)

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



Vua Gia Long, 
(8/2/1762 - 3/2/1820)

IX
 

HuyŠn thoåi 
Cách Mång Nông Dân

** Georges Dutton

Sº gia Georges Dutton là tác giä luÆn án ti‰n sï vŠ
nhà  Tây  SÖn,  "The  Tay  Son  Uprising:  Society  and
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Rebellion in  Late  Eighteenth-Century  Viet  Nam",  1771-
1802.

"Bài "Rethinking the Tay Son Era" (Nhìn låi th©i Tây
SÖn) cûa ông không ÇÒng š v§i hai quan Çi‹m cÛ ª ViŒt
Nam vŠ triŠu Çåi Tây SÖn.

"Theo ông, phong trào Tây SÖn tàn nhÅn không kém
gì nhà TrÎnh hay nhà NguyÍn trong viŒc cÜ«ng bÙc nông
dân phøc vø cho các chi‰n dÎch quân s¿ và các công trình
xây cÃt.

"Theo Georges Dutton, cu¶c sÓng cûa nông dân ViŒt
Nam ª nh»ng nÖi ba anh em Tây SÖn làm chû hay chi‰m
Çóng còn  c¿c  kh°  hÖn  dÜ§i  ách  chúa  TrÎnh  hay  chúa
NguyÍn vì quân Tây SÖn liên tøc ti‰n hành chi‰n tranh.

"Quân Tây SÖn cÛng n°i ti‰ng Üa ÇÓt phá, cÜ§p bóc
và  thÜ©ng  h†  Ç‰n  Çâu  chÌ  m¶t  th©i  gian  ng¡n  là  dân
chúng tìm cách trÓn khÕi  vùng h† ki‹m soát,  Ç‹ tránh
không bÎ cÜ«ng bÙc vào quân Ç¶i hay ch‰ Ç¶ lao dÎch.

"ñÃy là m¶t trong nh»ng lš do khi‰n triŠu Çåi này
søp Ç° nhanh chóng.

"Theo tác giä Dutton, phong trào Tây SÖn gÀn nhÜ ª
trong tình trång lâm chi‰n liên miên. Ngoài nh»ng trÆn
ban ÇÀu Çánh chúa NguyÍn, quân Tây SÖn Çánh nhau v§i
quân TrÎnh næm 1786, sau Çó nhiŠu lÀn tÃn công ra B¡c,
rÒi xâm læng Lào næm 1791, chuÄn bÎ Çánh nhà Thanh Ç‹



"lÃy låi LÜ«ng Quäng" næm 1792, các trÆn Çánh v§i quân
NguyÍn Phúc Ánh ª phía Nam...

"Gi»a các anh em nhà NguyÍn cÛng hay có xung Ç¶t
quân  s¿  nhÜ  trÆn  NguyÍn  HuŒ  Çánh  nhau  v§i  NguyÍn
Nhåc næm 1787.

"Và chÌ  trong m¶t  trÆn Çó,  nguÒn tin  tØ  m¶t  nhà
truyŠn giáo nÜ§c ngoài nói NguyÍn Nhåc mÃt 40 nghìn
quân.

"SÓ quân lính Tây SÖn bÎ gi‰t trong các trÆn Çánh
nhau cÛng rÃt l§n.

"ñ‹ có lính phøc vø các chi‰n dÎch, nhà Tây SÖn áp
døng chính sách b¡t lính cÜ«ng bÙc tàn khÓc.

"Sº gia  Georges Dutton nói dù ban ÇÀu có nh»ng
nông dân hæng hái xung vào Ç¶i quân Tây SÖn, nhÜng
càng vŠ sau này, hàng ngÛ cûa h† không còn nh»ng ngÜ©i
'nhiŒt tình' n»a, mà chÌ còn lính quân dÎch.

"Dutton cÛng nói trên th¿c t‰ ch‰ Ç¶ quân dÎch dÜ§i
ách cûa chúa TrÎnh và NguyÍn cÛng không kém tàn khÓc
ÇÓi v§i nông dân, nhÜng dÜ§i ch‰ Ç¶ Tây SÖn, ngÜ©i lính
nông dân phäi liên tøc ra trÆn và thÜ©ng bÎ các cÃp chÌ
huy ÇÓi xº tàn båo.

"Nhà Tây SÖn th£ng tay b¡t lính và trØng trÎ n¥ng nŠ
nh»ng ai không muÓn theo h†.

"Theo Georges Dutton, dân chúng ª vùng Tây SÖn
làm chû phäi chÎu ch‰ Ç¶ lao dÎch rÃt hà kh¡c. Dân chúng
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bÎ bu¶c phäi tham gia xây d¿ng các công trình quân s¿,
và dinh s¿.

"Næm 1775, NguyÍn Nhåc b¡t dân xây thành Chà
Bàn Ç‹ làm kinh Çô.

"Trong Ç®t tÃn công ra B¡c næm 1786, NguyÍn HuŒ
cÛng b¡t dân lo viŒc lao dÎch, gây ra phän Ùng xÃu trong
dân chúng.

"Sau khi  chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân,  NguyÍn HuŒ cho
lính vây b¡t dân, bu¶c h† làm viŒc ngày Çêm Ç‹ cûng cÓ
låi thành quách làm ch‡ ông ta cÓ thû.

"ChÌ  vài  næm  sau,  NguyÍn  HuŒ  låi  b¡t  dân  xây
PhÜ®ng Hoàng Trung ñô ª NghŒ An, m¶t công trình có
tÀm vóc  rÃt  l§n.  Theo các sº gia nÜ§c ngoài,  dân ÇÎa
phÜÖng phän ÇÓi và månh ai  ngÜ©i nÃy trÓn.

"Quân Tây SÖn còn hà kh¡c hÖn các chúa TrÎnh và
NguyÍn  trong viŒc áp døng ch‰ Ç¶ lao dÎch. DÜ§i quyŠn
cûa h†, quân lính b¡t cä nhà sÜ, phø n» và trÈ em Çi phu.
ChÌ có nh»ng bà mË Çang chæm cho con bú là ÇÜ®c miÍn.

"Theo Georges Dutton, m¶t trong nh»ng lš do khi‰n
các công viŒc xây cÃt có nhiŠu dÜ§i th©i Tây SÖn là quân
Tây SÖn hay ÇÓt phá các công trình cûa ÇÓi thû và cä các
chùa chiŠn.

"ViŒc dùng hÕa công nhÜ m¶t cách ti‰n hành chi‰n
tranh cÛng góp phÀn tàn phá nhà cºa. Và sau khi chi‰m



ÇÜ®c m¶t Çô thÎ, h† låi có nhu cÀu phòng thû và xây cÃt
dinh th¿ cho các tÜ§ng lïnh.

"Sº gia Georges Dutton cÛng tìm cách giäi thích vì
sao có huyŠn thoåi Tây SÖn nhÜ nh»ng ngÜ©i giäi phóng.
Theo ông, vào th‰ k› 18, trong m¶t th©i gian dài kéo qua
mÃy th‰ hŒ, ngÜ©i dân, nhÃt là nông dân ViŒt Nam ª m†i
miŠn ÇÃt nÜ§c Çã chÎu cänh can qua không ngØng. Hàng
træm nghìn ngÜ©i bÎ gi‰t trong các cu¶c chi‰n gi»a hai
miŠn, ñàng Trong và ñàng Ngoài và gi»a các th‰ l¿c
quân s¿ khác nhau.

"H† quá mŒt mÕi, Çau kh° và luôn mong Ü§c thoát
khÕi cänh chi‰n tranh, áp bÙc.

"TriŠu  Tây  SÖn,  khªi  ÇÀu b¢ng m¶t  nhóm thÜÖng
nhân ngÜ©i ViŒt c¶ng tác v§i ngÜ©i s¡c t¶c thi‹u sÓ vùng
An Khê, Çã xuÃt hiŒn nhÜ m¶t th‰ l¿c m§i.

"Ban ÇÀu, h† n°i ti‰ng là nhóm khªi nghïa có tài ÇÓt
phá dinh th¿, nhà cºa cûa quan låi và chia cûa cho dân.
Dân chúng ª nh»ng vùng chÜa bi‰t  Ç‰n h† Çã mÖ Ü§c
ÇÜ®c giäi phóng.

"ChÌ có ÇiŠu nh»ng ngÜ©i giäi phóng này sau Çó Çã
áp Ç¥t m¶t ch‰ Ç¶ cÜ«ng bÙc quân dÎch và lao Ç¶ng công
ích không kém tàn khÓc so v§i nh»ng lãnh chúa phong ki
‰n khác.

"Theo Dutton, hiŒn tÜ®ng 'mÖ Ü§c' ÇÜ®c m¶t th‰ l¿c
khác ÇÓi xº tÓt hÖn cÛng xäy ra v§i dân ª nh»ng vùng
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chÜa bi‰t Ç‰n ch‰ Ç¶ cûa NguyÍn PhÜ§c Ánh, khi ông ta
còn trú Än ª c¿c Nam.

"Nhìn chung, theo Georges Dutton thì trong suÓt th‰
k› 18, không m¶t th‰ l¿c nào ª ViŒt Nam låi không áp bÙc
nông dân, bu¶c h† Çi phu Çi lính.

"Nhìn chung, nhà Tây SÖn cÛng ch£ng khác gì các
triŠu khác, thÆm chí còn có phÀn tàn khÓc hÖn. NhÜng
theo  phân  tìch  cûa  Georges  Dutton  thì  sau  khi  triŠu
NguyÍn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, hình änh "giäi phóng" cûa
Tây SÖn phÀn nào Ç†ng låi trong kš Ùc dân gian vì s¿ cæm
ghét ÇÓi v§i triŠu NguyÍn, chÙ không phäi là s¿ thÆt.

"Nó ÇÜ®c các sº gia C¶ng Sän xº døng tØ sau Th‰
Chi‰n II Ç‹ tÕ vë ra hình änh "nh»ng anh hùng cách mång
nông dân". H† cÛng Ç¥t cho triŠu Tây SÖn ba "ÇÙc tính"
là "tính cách mång, lòng cao thÜ®ng vì công b¢ng xã h¶i
và š chí Çánh Çu°i ngoåi xâm, thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c".

"Nhà Tây SÖn ÇÜ®c nhìn nhÆn nhÜ nh»ng ngÜ©i tiên
phong trong cu¶c cách mång ÇÜ®c nông dân ûng h¶ Ç‹
thay Ç°i toàn b¶ xã h¶i.

"NhÜng Georges Dutton, tØ khoa Ngôn ng» và Væn
hóa châu Á, University of California Los Angrles (UCLA)
không ÇÒng š.

"Ông cho r¢ng cách nhìn ÇÀy lÜu luy‰n vŠ phong
trào Tây SÖn là sän phäm cûa viŒc vi‰t låi lÎch sº phøc vø



cho møc tiêu cûa th‰ kÿ 20, d¿a trên l©i k‹ truyŠn miŒng
trong dân chúng theo ki‹u  truyŠn huy‰t  dân gian (folk
tradition) mà thôi".

(Toàn bài Çã ÇÜ®c trình bày ª H¶i thäo quÓc t‰ ViŒt Nam, Thành
phÓ HÒ Chí Minh, tháng 7 næm 2004. M¶t Çoån ng¡n Çã ÇÜ®c Çæng
trên giao Çi‹m cûa BBC Ti‰ng ViŒt cùng næm) 

(Ý ki‰n nói Tây SÖn 'giài phóng nông dân' chÌ là huyŠn thoåi. BBC
Ti‰ng ViŒt, ngày 08//02/2019)

** ñ°ng Thành Danh
"Bài vi‰t này không nh¢m møc Çích hå bŒ, hay Çánh

Ç° vai  trò  lÎch  sº  cûa  phong trào  nông  dân Tây  SÖn,
ngÜ®c låi chúng tôi cho r¢ng phong trào Tây SÖn này có
rÃt nhiŠu ti‰n b¶; lÆt Ç° các th‰ l¿c phong ki‰n TrÎnh-
NguyÍn Çang trên Çà suy thoái, Çánh båi các âm mÜu xâm
phåm cûa nÜ§c ngoài nhÜ Xiêm La, Mãn Thanh... . Th‰
nhÜng, lÎch sº luôn có nh»ng m¥t trái cûa nó, và vai trò
lÎch sº cûa phong trào Tây SÖn không chÌ là m¶t "màu
hÒng", nó vÅn có nh»ng góc khuÃt tác Ç¶ng tiêu c¿c Ç‰n
lÎch sº.

"Nhà sº h†c Tå Chí ñåi TrÜ©ng có th‹ là ngÜ©i ÇÀu
tiên  Çøng  Ç‰n  nh»ng  góc  khuÃt  cûa  phong  trào  khªi
nghïa, phäi Ç‰n 20 næm sau m§i có ngÜ©i låi ÇŠ cÆp Ç‰n
nh»ng góc khuÃt này, Çó là giáo sÜ TrÀn QuÓc VÜ®ng.
GÀn Çây chû ÇŠ vŠ m¥t trái cûa Tây SÖn låi ÇÜ®c khÖi g®i
tØ sº gia Georges  Dutton (ñåi h†c California), tuy nhiên
công  trình  cûa  ông  vÅn  chÜa  ÇÜ®c  in  thành  sách,  mà
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NguyŒt CÀm chuy‹n ng» sang ti‰ng ViŒt. HiŒn nay, nŠn sº
h†c trong nÜ§c cÛng Çang träi qua th©i kÿ "phän tÌnh"
månh më, b¢ng m¶t loåt các trào lÜu Çánh giá s¿ kiŒn,
hiŒn tÜ®ng và nhân vÆt lÎch sº nhÜ Çánh giá låi vŠ nhà
Måc, nhà NguyÍn... .  Th‰ nhÜng, cho Ç‰n nay viŒc "soi
r†i" nh»ng góc khuÃt cûa phong trào Tây SÖn vÅn còn
chÜa ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i chú š; bài vi‰t này hy v†ng Çóng
góp m¶t phÀn vào møc tiêu Ãy.

"TØ H¶i An, Quäng Nam...

"Trong khí th‰ cûa m¶t cao trào phän kháng Çang
lên, cûa m¶t Ç¶i quân - Ça dång, Çû thành phÀn, nhÜng
phÀn l§n xuÃt thân tØ nh»ng nông dân, thäo khÃu - lúc
nào cÛng hØng h¿c khí th‰ chi‰n ÇÃu trÜ§c kÈ thù, thì dù
là m¶t  Ç¶i  quân "cÜ§p cûa ngÜ©i  giàu chia cho ngÜ©i
nghèo" không th‹ tránh khÕi s¿ quá Çà trong nh»ng lÀn
chinh chi‰n trên chi‰n trÜ©ng. Trong nh»ng næm 1773-
1775, cu¶c n°i dÆy mang tên Tây SÖn (b¡t nguÒn tØ Bình
ñÎnh) Çã nhanh chóng lan Ç‰n Quäng Nam, trong suÓt
th©i gian Çó Quäng Nam là vùng ÇÃt tranh chi‰m và gi
¢ng co quy‰t liŒt gi»a Tây SÖn v§i chúa NguyÍn và sau
này là v§i  quân TrÎnh (ñàng Ngoài).  Chính trong th©i
gian này, ngÜ©i ta chÙng ki‰n ÇÜ®c nh»ng cänh cÜ§p phá
và vÖ vét cûa nh»ng Ç¶i quân v§i tinh thÀn "cách mång"
thái quá, ti‰c thay sº liŒu minh chÙng cho nh»ng s¿ kiŒn
này không phäi xuÃt hiŒn tØ phía nhà NguyÍn (vÓn có tÜ
tÜªng  thù  nghÎch  v§i  Tây  SÖn),  mà  tØ  chính  các  nhà



truyŠn giáo,  các thuyŠn buôn nÜ§c ngoài,  nh»ng ngÜ©i
tr¿c ti‰p chÙng ki‰n cänh tÜ®ng Ãy.

"Trong m¶t bÙc thÜ khoäng tháng 7 næm 1775, ñÙc
cha Halbout Çã ghi nhÆn: "... Quân n°i loån Çã cÜ§p bóc,
cÜ§p phá ch£ng nÜÖng tay, Ç‰n n‡i các tÌnh Cham cÙ 20
ngÜ©i thì có 19 ngÜ©i ch‰t vì bÎ Çày Ç†a kh° sª. Các giáo
khu ª Hàn và Càu Né ÇŠu không còn ... . Næm ngoái, ª
Bàu Nghé tØ tháng 4 Ç‰n tháng 9 âm lÎch giáo dân bÎ gi‰t
Ç‰n 600 ngÜ©i... . Ÿ m¶t nÖi khác cùng th©i gian Ãy, ít
nhÃt có Ç‰n 1500 giáo dân bÎ gi‰t. SuÓt hai næm ròng gÀn
nhÜ quanh tôi lúc nào cÛng có ngÜ©i ch‰t và hÃp hÓi... .

"Cäng thÎ H¶i An, nÖi trÜ§c Çây là m¶t thÜÖng cäng
sÀm uÃt v§i "hàng træm thuyŠn bè tØ các cºa bi‹n Trung
Hoa và NhÆt Bän Ç‰n mua ÇÜ©ng, qu‰, hÒ tiêu,.......; ",
nay trong m¡t nhà buôn Chapman chÌ  là m¶t cäng thÎ
Çiêu tàn, mà Ç‰n 10 næm sau chÜa phøc hÒi låi ÇÜ®c. Linh
møc Labartette miêu tä ª Cºa Hàn (ñà N¤ng) không còn
m¶t con heo,  gà,  vÎt,  ÇÜ©ng cát  trÜ§c kia sän xuÃt  rÃt
nhiŠu nay bi‰n mÃt, tiŠn mÃt giá, m¶t quan còn giá trÎ Ç¶
m¶t ÇÒng, tình trång Çói kh° æn xin xuÃt hiŒn ph° bi‰n
trong xÙ, tình trång này còn änh hÜªng Ç‰n cä các dòng
h† tôn thÃt và quan quyŠn cûa triŠu NguyÍn trÜ§c Çây.

"Tình trång diÍn ra ª Quäng Nam không phäi là cá
biŒt; trÜ§c Çó, khi chi‰m ÇÜ®c Qui NhÖn næm 1773, và
sau này là Quäng Ngãi, quân Tây SÖn cÛng nhiŠu lÀn ÇÓt
phá dinh cÖ. NhÜng tình cänh ª Quäng Nam có vÈ thê
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thäm hÖn hay chúng ta không có nhiŠu tÜ liŒu cho thÃy
tình cänh này ª các nÖi khác? Không chÌ có các tài liŒu
phÜÖng Tây, hŒ quä mà quân tây SÖn gây ra Çã khi‰n cho
dân xÙ Quäng Nam, nhÜ Lê Quš ñôn ghi nhÆn: "... quá
Ç‡i Çói kh° cùng khÓn, h† chÌ ngóng trông quân nhà vua
Ç‰n giäi cÙu cho h†... ". Nhìn vào hiŒn tÜ®ng này, ta thÃy
dÜ©ng  nhÜ  nh»ng  Ç¶ng  cÖ  ti‰n  b¶  cûa  m¶t  cu¶c  khªi
nghïa nông dân Çã bÎ các hành Ç¶ng thái quá làm bi‰n
dång phÀn nào!

"... Ç‰n Cù Lao PhÓ, Gia ñÎnh 
"TØ næm 1776, sau khi tåm hòa v§i TrÎnh ª m¥t B¡c,

Tây  SÖn  b¡t  ÇÀu  nh»ng  cu¶c  truy  Çu°i  tàn  dÜ  chúa
NguyÍn ª phía Nam. Ngay trong lÀn ÇÀu hành quân Ãy,
dù không lÃy ÇÜ®c Gia ñÎnh, nhÜng quân tÜ§ng nhà Tây
SÖn dÜ§i quyŠn cûa NguyÍn L», nhÜ cách nói cûa sº quan
triŠu NguyÍn, Çã kÎp vÖ vét thóc lúa chª trên hai træm
thuyŠn vŠ Quy NhÖn. K‹ tØ Çó, cÙ h¢ng næm quân Tây
SÖn låi Çánh chi‰m Gia ñÎnh, quân NguyÍn vØa chÓng
vØa  lui,  hÍ  Çåi  quân  Tây  SÖn  rút  vŠ  Quy  NhÖn,  quân
NguyÍn låi Ç‰n tái chi‰m, dÅn Ç‰n th‰ trÆn gi¢ng co liên
tøc. TØ Çây, lÎch sº së ghi nhÆn chi‰n công cûa Tây SÖn
trong công cu¶c Çánh båi chúa NguyÍn và quân xâm lÜ®c
Xiêm La (1784), nhÜng cÛng së ghi nhÆn cu¶c tàn phá và
gi‰t chóc tàn båo nhÃt cûa phong trào này.



"Nh»ng tài liŒu cho Ç‰n nay vÅn còn ghi nhÆn vŠ m¶t
cu¶c thäm sát chÜa tØng có cûa quân Tây SÖn ÇÓi v§i các
cÜ dân ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh, mà nhÃt là ª Cù Lao PhÓ
vào næm 1782.  Các sº liŒu cûa nhà NguyÍn ghi nhÆn,
tháng 3 næm Ãy, NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ vào Çánh
chi‰m Gia ñÎnh, m¶t viên tÜ§ng cûa Tây SÖn là Phåm
Ngån bÎ  quân Hòa Nghïa  (gÒm phÀn Çông ngÜ©i  Hoa
theo NguyÍn Ánh) do tÜ§ng Trân Công ChÜÖng cÀm ÇÀu
gi‰t ª cÀu Tham LÜÖng. ñáp låi, NguyÍn Nhåc ra lŒnh b¡t
ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh, không k‹ quân hay dân ÇŠu gi‰t
hŠt, xác quæng xuÓng sông, thây chÃt  ng°n ngang Ç‰n n‡i
nÜ§c không chäy n°i,  hÖn m¶t  tháng ngÜ©i  dân không
dám æn cá, tôm và uÓng nÜ§c sông.

"Nh»ng cänh tÜ®ng "kinh khûng" ÇÜ®c miêu tä ª trên
phÀn nhiŠu là do s¿ phóng Çåi cûa sº quan triŠu NguyÍn
vÓn ch£ng Üa gì nhà Tây SÖn, con sÓ "hÖn vån ngÜ©i" mà
h† ÇÜa ra cÛng có th‹ phÀn nhiŠu chÌ là "th°i phÒng". Th‰
nhÜng, bÙc thÜ cûa linh møc André Tôn (1-7-1784) låi ghi
nhÆn sÓ ngÜ©i ch‰t trong các cu¶c tÃn công cûa nhà Tây
SÖn là khoäng tØ 10.000 -11.000 ngÜ©i, trong Çó phÀn l§n
là ngÜ©i Hoa. NgÜ®c låi, linh møc Castuera, ngÜ©i Çã có
m¥t  ª Ch® L§n ngày 7-7-1782,  ghi  nhÆn chÌ  có  4.000
ngÜ©i Hoa bÎ gi‰t. Vì th‰ cho Ç‰n nay, sÓ nån nhân thÆt s¿
trong nh»ng cu¶c thanh trØng cûa Tây SÖn là không th‹
bi‰t chính xác, nhÜng m¶t bÀu không khí khûng bÓ ÇÓi v§i
ngÜ©i Hoa ª Çây là có thÆt,  Çó là lš do tåi sao mà tØ
nh»ng næm 1778, ngÜ©i Hoa tØ Cù Lao PhÓ Çã b¡t ÇÀu di
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cÜ Ç‰n vùng ÇÃt Sài Gòn ngày nay và cÛng k‹ tØ sau th©i
kÿ bÎ Tây SÖn chi‰m Çóng, Cù Lao PhÓ hay Nông Nåi ñåi
PhÓ, m¶t th©i thÎnh Çåt "trên b‰n dÜ§i thuyŠn" trª nên
hoang tàn.

"Nguyên nhân dÅn Ç‰n cu¶c thäm sát næm 1782 là
gì? Tåi sao NguyÍn Nhåc låi ÇÜa ra quy‰t ÇÎnh trØng phát
ngÜ©i Hoa m¶t cách tàn båo nhÜ vÆy? ñó là nh»ng câu
hÕi lÎch sº cÀn ÇÜ®c giäi Çáp. Trong h†c gi§i, hÀu h‰t các
h†c giä nhÜ Tå Chí ñåi TÜ©ng, Fujiwara Riichiro, Huÿnh
Minh và Choi Byung Wook xem viŒc ngÜ©i Hoa ª Gia
ñÎnh ûng h¶ NguyÍn Ánh trong cu¶c chi‰n chÓng låi Tây
SÖn là lš do chính Ç‹ gây ra cu¶c thäm sát. Tuy nhiên,
nguyên nhân cûa thái Ç¶ ác cäm cûa các thû lïnh Tây SÖn
hay cu¶c thäm sát næm 1782 låi b¡t dÀu tØ m¶t nguyên
nhân sâu xa hÖn n¢m ngoài phåm vi Gia ñÎnh, là hŒ quä
cûa m¶t chu°i các s¿ kiŒn trÜ§c Çó.

"NgÜ©i  Hoa,  ngay  tØ  nh»ng  ngày  ÇÀu  xuÃt  hiŒn
trong hàng ngÛ tây  SÖn,  mà quan tr†ng nhÃt  là  nhóm
ngÜ©i  Hoa ª Quy NhÖn,  tÆp h†p låi  thành Hoa Nghïa
quân do TÆp ñình và Lš Tài Çúng ÇÀu. Trong lúc quân
Tây SÖn Çánh chi‰m Quäng Nam, h† g¥p m¶t nhóm ngÜ©i
Hoa n»a, chính là nh»ng khách buôn gi» vai  trò quan
tr†ng trong các hoåt Ç¶ng mÆu dÎch ª H¶i An. CÛng nhÜ
nhóm ngÜ©i Hoa ª Gia ñÎnh, nhóm ngÜ©i Hoa ª Çây låi
ûng h¶ nhà NguyÍn, næm 1775, khi Tôn ThÃt QuyŠn, Tôn
ThÃt Xuân n°i dÆy chÓng låi Tây SÖn ª Quäng Nam,, m¶t



thÜÖng nhân ngÜ©i Hoa Çã Çem tiŠn båc giúp sÙc, nh©
vÆy mà quân n°i dÆy cÀm c¿ m¶t th©i gian. ViŒc Tây SÖn
tàn phá H¶i An có th‹ b¡t nguÒn tØ ÇÃy chæng?

"CÛng trong næm này,  TÆp ñình bÎ cách chÙc,  Lš
Tài cÛng ngã vŠ hàng ngÛ chúa NguyÍn. S¿ phän b¶i cûa
Lš Tài làm Tây SÖn mÃt Çi  m¶t l¿c lÜ®ng quan tr†ng,
không khÕi gây ra s¿ hÆm h¿c cûa NguyÍn Nhåc, tØ ÇÃy
ác cäm cûa ông v§i ngÜ©i Hoa càng sâu s¡c. Sau này,
ngÜ©i Hoa Gia ñÎnh låi càng là nguÒn h‡ tr® Ç¡c l¿c cho
NguyÍn Ánh ª phía Nam, và là l¿c lÜ®ng hæng hái nhÃt
trong cu¶c ÇÓi ÇÀu v§i Tây SÖn. ñó là lš do tåi sao, ngay
tØ næm 1776,  quân Tây SÖn khi  m§i  vào Gia ñÎnh Çã
Çánh Çu°i, cÜ§p phá ngÜ©i Hoa, cho Ç‰n næm 1782, nhân
cái  ch‰t  cûa  m¶t  vÎ  tÜ§ng  thân  thu¶c  -  Phåm Ngån  -
NguyÍn Nhåc Çã quy‰t tiêu diŒt ngÜ©i Hoa, trÜ§c là Ç‹ trä
thù riêng, sau là muÓn diŒt trØ m¶t l¿c lÜ®ng quan tr†ng
Çóng góp trong s¿ nghiŒp trung hÜng nhà NguyÍn cûa
NguyÍn Ánh lúc bÃy gi©.

"Tåm k‰t
"Bài vi‰t này vØa Çi‹m låi m¶t phÀn lÄn khuÃt phía

sau hào quang cûa Tây SÖn, nhÜ m¶t phong trào cách
mång, tåo nên nh»ng chuy‹n bi‰n sâu s¡c trong lÎch sº
nÜ§c nhà trong suÓt th©i kÿ hÆu bán th‰ k› XVIII. Trong
Çó, chúng tôi chú š Ç‰n nh»ng góc khuÃt lÎch sº vÅn còn
nhiŠu bí Än. Bài vi‰t chÌ là m¶t nghiên cÙu ng¡n vŠ Tây
SÖn, nh»ng chi ti‰t này chÌ là m¶t "gam màu" tÓi trong
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lÎch sº cûa phong trào Tây SÖn. Nh»ng góc khuÃt này
không th‹ che lÆp và phû ÇÎnh ÇÜ®c vài trò lÎch sº cûa
Tây SÖn, nhÜng t¿ bän thân nó giúp chúng ta nhÆn chân
hÖn lÎch sº, nhìn lÎch sº b¢ng cái nhìn tÜÖng ÇÓi không
huyŠn thoåi hóa lÎch sº".
("Nh»ng góc khuÃt cûa phong trào Tây SÖn". ñ°ng Thành Danh.
Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 473, tháng 7, næm 2016, trang 36-39)

** Phan Huy Lê
Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 117, næm 2002, trang 5, Çæng

bài  "Tác Ç¶ng và  änh hÜªng cûa  phong trào Tây  SÖn
trong bÓi cänh khu v¿c cuÓi th‰ k› XVIII" cûa Phan Huy
Lê: 

"... Tôi không tán thành nh»ng quan Çi‹m coi Tây
SÖn là "Cách mång Tây SÖn", cho r¢ng Tây SÖn Çã hoàn
thành triŒt Ç‹ nhiŒm vø thÓng nhÃt quÓc gia, nghï r¢ng n
‰u Quang Trung không mÃt s§m thì có th‹ th¿c hiŒn m¶t
cu¶c cäi cách mang tính cách mång nhÜ Minh TrÎ duy tân
ª NhÆt Bän. Dù có nh»ng hån ch‰ khách quan cûa ÇiŠu
kiŒn lÎch sº và cä m¶t sÓ hån ch‰ chû quan cûa nh»ng
ngÜ©i  lãnh  Çåo  (nhÜ  NguyÍn  Nhåc  không  muÓn  ÇÜa
phong trào phát tri‹n ra ñàng Ngoài; s¿ chia rë trong n¶i
b¶ lãnh Çåo Tây SÖn sau khi  chi‰m ÇÜ®c Thæng Long,
giäi phóng ñàng Ngoài; s¿ bÃt tài và bÃt l¿c cûa NguyÍn
L» trong nhìŒm vø quän lš ÇÃt Gia ñÎnh)..... ".



Ông Phan Huy Lê có trí tÜªng tÜ®ng tÓt; ông ta nghï
r¢ng n‰u Quang Trung không mÃt s§m thì có th‹ th¿c hiŒn
m¶t cu¶c cäi cách mang tính cách mång nhÜ Minh TrÎ
duy tân ª NhÆt Bän!!!

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

X

Nông dân th©i Tây SÖn
Giáo sÜ Georges Dutton

Trong  tåp  chí  XÜa  và  Nay,  sÓ  281,  tháng  4  næm
2007; trang (24-29); gi§i thiŒu v§i Ç¶c giä m¶t phÀn trong
cuÓn  sách  nghiên  cÙu  vŠ  th©i  Tây  SÖn  cûa  giáo  sÜ
Georges Dutton, qua bän dÎch ra ti‰ng ViŒt cûa NguyŒt
CÀm. Vì nhÆn thÃy tài liŒu này quan tr†ng, chúng tôi xin
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mån phép ghi chép låi, v§i nguyŒn v†ng giúp cho Ç¶c giä
bi‰t thêm vŠ vai trò cûa nông dân th©i Tây SÖn.  

"Vào mùa xuân 1773,  m¶t Ç¶i  quân nhÕ gÒm các
nhóm t¶c ngÜ©i trên cao nguyên và nông dân miŠn xuôi,
tØ cao nguyên An Khê, tÃn công vào thû phû thành Qui
NhÖn. Thû lãnh cûa h† là NguyÍn Nhåc, m¶t nhà buôn
bán cau chuyên nghiŒp, là m¶t viên quan thu thu‰ nhÕ.
Sau khi chi‰m ÇÜ®c thû phû, v§i lòng t¿ tin dâng cao do
thành công Çó, nh»ng kÈ n°i loån nhanh chóng chuy‹n
hÜ§ng tÃn công Ç‰n các møc tiêu khác d†c theo b© bi‹n.
Trong khi  quân Ç¶i  cûa Nhåc di  chuy‹n qua các vùng
nông thôn, hành quân v§i m¶t tÃm bæng ÇÕ kh°ng lÒ và
tåo ra nh»ng âm thanh chÃn Ç¶ng Ç‹ Çe d†a ÇÎch thû,
binh lính chi‰m Çoåt cûa cäi cûa nh»ng nhà giàu bÃt h®p
tác v§i h† và chia cho nông dân nghèo, khi‰n h† ca ng®i
nh»ng kÈ n°i loån m§i này là "nh»ng tên tr¶m Çåo ÇÙc và
tØ thiŒn". Chu‡i s¿ kiŒn này Çánh dÃu bu°i ÇÀu m¶t trong
nh»ng k› nguyên tr†ng Çåi nhÃt cûa lÎch sº ViŒt Nam, m¶t
k› nguyên mà nh»ng bi‰n Ç¶ng chính trÎ và xã h¶i kh°ng
lÒ së kéo dài trong suÓt gÀn ba thÆp niên và sang tân th‰
k› XIX.

"Nh»ng xung Ç¶t cuÓi th‰ k› XVIII diÍn ra ª nông
thôn và d†c theo b© bi‹n cûa lãnh th° ViŒt Nam, cÛng nhÜ
ª rÃt nhiŠu trung tâm quyŠn l¿c chính trÎ Çã tÒn tåi ho¥c
së n°i lên trong quá trình n°i dÆy này. TrÜ§c khi quân Ç¶i
n°i loån cuÓi cùng bÎ Çánh båi vào næm 1802, h† Çã lÆt



Ç° hai dòng h† cÀm quyŠn; thÓng nhÃt, dù rÃt ng¡n, m¶t
lãnh th° mà trÜ§c Çó Çã ÇÜ®c cai trÎ nhÜ hai vÜÖng quÓc
riêng biŒt trong suÓt m¶t th©i gian dài, và chÃm dÙt m¶t
vÜÖng  triŠu  v§i  300  næm  tu°i.  DÜ§i  s¿  lãnh  Çåo  cûa
NguyÍn  Nhåc  và  hai  ngÜ©i  em  trai  -  NguyÍn  HuŒ  và
NguyÍn L» - nh»ng kÈ khªi loån cÛng khªi dÆy và sau Çó
Çánh lui hai cu¶c xâm læng qui mô l§n cûa Xiêm La (Thái
Lan) và Trung Hoa và thÆm chí chính h† cÛng th¿c hiŒn
nh»ng cu¶c tÃn công sang các vÜÖng quÓc Lào và Khmer
láng giŠng. Trong khi cu¶c n°i dây và nh»ng cu¶c chi‰n
tranh ti‰p theo kéo dài, lính Çánh thuê tØ Pháp, BÒ ñào
Nha và các nÜ§c ñông Nam Á khác cÛng tham gia vào
cu¶c chi‰n, hàng træm ngàn ngÜ©i bÎ gi‰t vì chi‰n tranh
và vì nån Çói. RÃt nhiŠu ngÜ©i khác bÎ ly tán, nhà cºa và
ru¶ng ÇÒng, trong khi xã h¶i ViŒt Nam - tØ nông dân, Ç‰n
gi§i tinh hoa trí thÙc và chính trÎ, cho Ç‰n các t¶c ngÜ©i
và các nhóm tôn giáo - phäi ÇÓi m¥t v§i th¿c tåi kh¡c
nghiŒt cûa m¶t vÜÖng quÓc ÇÀy rÓi ren.

"Các sº gia ViŒt Nam Çã Ç¥t th©i Tây SÖn dÜ§i Óng
kính xem xét sº h†c rÃt kÏ lÜ«ng, và các diÍn giäi vŠ cu¶c
n°i dÆy này Çã gây ra khá nhiŠu tranh luÆn näy lºa. ThÆt
vÆy, th©i kÿ này và các s¿ kiŒn g¡n liŠn v§i nó Çã Çóng
m¶t vai trò rÃt quan tr†ng cho cách vi‰t sº së xuÃt hiŒn
trong toàn b¶ thuÆt nghiên cÙu sº ti‰p sau Çó. Các vÃn ÇŠ
tr†ng  tâm  ª  Çây  là  vŠ  tính  chính  Çáng  chính  trÎ,  vŠ
s¿ phân chia và thÓng nhÃt quÓc gia, vŠ các xung Ç¶t và
ÇÓi lÆp xã h¶i.  Trong th‰ k› XIX, nhà NguyÍn - ngÜ©i
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sáng lÆp ra vÜÖng triŠu này Çã Çánh låi và cuÓi cùng thì
lÆt Ç° ÇÜ®c chính th‹ Tây SÖn - Çã g†i Tây SÖn là m¶t
cu¶c n°i dÆy cûa b†n "t¥c" và "gi¥c", gåt bÕ bÃt kÿ môt
quan niŒm nào cho Tây SÖn là m¶t vÜÖng triŠu h®p thÙc.
D¿ án sº h†c này công khai ki‰n tåo tính chính danh cho
triŠu NguyÍn, triŠu Çåi mà chính bän thân nó ÇÜ®c lÆp ra
phÀn  l§n  nh©  thành  công  quân  s¿  hÖn  là  nh©  m¶t
s¿ chuy‹n giao quyŠn l¿c vÜÖng triŠu chính thÙc.

"Ÿ cÃp Ç¶ chính thÙc, vÜÖng triŠu m§i Çã bäo Çäm
Üu th‰ thÓng trÎ cûa cách diÍn giäi này, thÆm chí ngay cä
khi trí thÙc dân gian vŠ Tây SÖn b¡t ÇÀu hình thành m¶t
cách nhìn lš tÜªng hóa vŠ phong trào n°i dÆy này, và khi
cÜ dân tÌnh Bình ñÎnh tìm cách khôi phøc låi nh»ng nhân
vÆt mà dÜ§i m¡t h†, là anh hùng ÇÎa phÜÖng. Vào ÇÀu th‰
k› XX, nh»ng suy y‰u vŠ chính trÎ cûa nhà NguyÍn dÜ§i s¿
Çô h¶ cûa th¿c dân Pháp mª r¶ng không gian cho nh»ng
diÍn giäi låi. Các sº gia b¡t ÇÀu tránh dùng nh»ng tØ ÇŠ
cÆp Ç‰n Tây SÖn nhÜ "t¥c" và gi¥c". B§t bÎ trói bu¶c bªi
nh»ng quan tâm tÜ tÜªng cûa m¶t triŠu Çình nhà NguyÍn
suy y‰u, các h†c giä này cho r¢ng ba anh em Tây SÖn Çã
n¡m quyŠn  l¿c  chính  trÎ  chính  Çáng.  NhÜng  thÆm  chí
ngay cä khi có s¿ thay Ç°i này, nhÜng cách diÍn giäi th©i
gian ÇÀu th‰ k› XX cÛng không nghiên cÙu vÃn ÇŠ vŠ
s¿ ûng h¶ cûa dân chúng ÇÓi v§i phong trào Çó. ThÆt vÆy,
nh»ng ÇŠ cÆp Ç‰n "nông dân" hÀu nhÜ hoàn toàn v¡ng
m¥t trong các bài vi‰t cûa hai sº gia l‡i låc ÇÀu th‰ k› hai



mÜÖi là Phan B¶i Châu và TrÀn Tr†ng Kim. Mãi Ç‰n næm
1938 thì ñào Duy Anh, trong cuÓn ViŒt Nam Væn Hóa Sº
CÜÖng, m§i g¡n sÙc månh và thành công cûa Tây SÖn v§i
s¿ tham gia cûa nông dân.

"Sau th‰ chi‰n thÙ II, và trong bu°i ÇÀu cûa cu¶c
cách mång Tháng 8 v§i nh»ng liên hŒ ch¥t chÈ v§i nông
dân ViŒt Nam, viŒc xây d¿ng hình änh Tây SÖn v§i Ç¥c
Çi‹m  là  m¶t  "cu¶c  n°i  dÆy  cûa  nông  dân"  ho¥c"m¶t
phong trào nông dân" b¡t ÇÀu xuÃt hiŒn trong nghiên cÙu
cûa ViŒt Nam. Các h†c giä Çã nhiŒt tình mô tä cu¶c n°i
dÆy cûa Tây SÖn ho¥c nhÜ m¶t cu¶c "cách mång", ho¥c
m¶t cách trung lÆp hÖn, là m¶t "phong trào nông dân".
Cä hai cách diÍn giäi ÇŠu cho r¢ng gi§i nông dân, trØ m¶t
vài ngoåi lŒ, Çã ûng h¶ các lãnh tø phong trào Tây SÖn và
triŠu Çåi h† d¿ng lên sau Çó, r¢ng nông dân Çã nhiŒt tình
ûng h¶ các lãnh tø Tây SÖn tØ bu°i ÇÀu cûa cu¶c n°i dÆy,
rÒi  sau Çó là s¿ h®p tác Çoàn k‰t  cûa nông dân trong
nh»ng n° l¿c  anh hùng nh¢m thÓng nhÃt  ÇÃt  nÜ§c và
Çánh lui gi¥c ngoåi xâm - quân Xiêm næm 1785 và quân
Tàu næm 1789. Trong cách nghiên cÙu sº h†c vŠ Tây SÖn
này, nông dân n°i lên nhÜ m¶t bi‹u tÜ®ng anh hùng, cao
thÜ®ng và không bi‰t s® hãi, quy‰t tâm theo Çu°i møc tiêu
công b¢ng kinh t‰ và xã h¶i, và vì m¶t ÇÃt nÜ§c thÓng
nhÃt không bÎ ngoåi ban can thiŒp. Cách diÍn giäi này mô
tä nông dân th©i Tây SÖn nhÜ nh»ng ngÜ©i mª ÇÜ©ng cho
cu¶c cách mång ÇÜ®c nông dân ûng h¶ vào th‰ k› XX,
thÆm chí ngay cä thÃt båi cûa h† trong viŒc thay Ç°i các
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cÖ cÃu kinh t‰ và chính trÎ cÛng ÇÜ®c xem nhÜ nh»ng dÃu
hiŒu cûa nh»ng hån ch‰ kh¡c nghiŒt mà th©i Çoån lÎch sº
lúc Çó Çã áp Ç¥t lên h†. NgÜ©i ta lš luân r¢ng chÌ có
ñäng cuÓi cùng m§i có th‹ vÜ®t qua ÇÜ®c nh»ng hån ch‰
nhÆn thÙc Çã trói bu¶c trí tÜªng tÜ®ng cûa ngÜ©i nông
dân tØ bao lâu nay.

"Chính nh»ng cách diÍn giäi này, mà phÀn l§n ÇÜ®c
các sº gia mácxít công bÓ vào nºa sau th‰ k› XX, chi‰m
lïnh phÀn l§n diÍn ngôn vŠ th©i Tây SÖn. Cách xây d¿ng
Ç¥c Çi‹m cûa ngÜ©i nông dân vào th‰ k› XVIII nhÜ m¶t
giai cÃp bÎ trÎ cao thÜ®ng và kiên quy‰t, và nhÜ nh»ng
ûng h¶ viên trung thành cûa Tây SÖn, khi‰n h† giÓng nhÜ
c° Ç¶ng viên cho chính s¿ áp bÙc h†, vì ÇÓi v§i nông dân,
th©i Tây SÖn hi‹n hiŒn là m¶t th©i kÿ h‰t sÙc khó khæn và
gian kh°. ñó cÛng là th©i Çi‹m mà nh»ng l®i ích Çåt ÇÜ®c
tØ cu¶c n°i  dÆy,  n‰u Çôi  chút  nào có th‹  nhÆn ra,  thì
chúng cÛng hi‰m khi vÜ®t qua n°i cái giá khûng khi‰p mà
chính h† phäi trä.  HÖn n»a, hình änh cûa ngÜ©i nông
dân, trong rÃt nhiŠu trÜ©ng h®p, bÎ hòa v§i nh»ng lãnh tø,
g®i š tÜªng là Ç¶ng cÖ cûa các lãnh tø (bän thân không
phäi là nông dân), b¢ng cách nào Çó, Çã Çåi diŒn ho¥c
trùng  h®p  v§i  Ç¶ng  cÖ  cûa  nh»ng ngÜ©i  (thÜ©ng  miÍn
cÜ«ng) theo h†. K‰t quä là thuÆt ng» "Tây SÖn" ÇÜ®c sº
døng cho toàn b¶ phong trào này, cä cho các lãnh tø cÛng
nhÜ nh»ng ngÜ©i theo h†; nh»ng mÓi quan tâm cûa cä hai
nhóm ÇÜ®c coi nhÜ hòa ÇÒng, ho¥c Ça phÀn là trùng h®p;



trong khi Çó, trên th¿c t‰, các lãnh tø thÜ©ng không giäi
quy‰t nh»ng mÓi quan tâm cûa nh»ng ngÜ©i theo h†, và
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c xem là Çi theo này thÜ©ng theo m¶t
cách miÍn cÜ«ng ho¥c bÎ ép bu¶c. M¥c dù m¶t vài bài vi‰t
b¢ng ti‰ng ViŒt gÀn Çây b¡t ÇÀu xem xét th©i kÿ Tây SÖn
v§i cách nhìn phê phán hÖn Çôi chút, nhÜng chÜa hŠ có
m¶t s¿ ÇÎnh giá låi có hŒ thÓng nào vŠ th©i kÿ hay cu¶c
n°i dÆy này ÇÜ®c xuÃt bän.

"Trong nh»ng phÀn sau, tôi muÓn bàn vŠ hai vÃn ÇŠ
liên quan Ç‰n ngÜ©i dân ViŒt Nam trong nh»ng næm thu¶c
Tây SÖn. 

"VÃn ÇŠ thÙ nhÃt là tình cänh vô cùng gian kh° mà
h† phäi gánh chÎu, Ç¥c biŒt dÜ§i hình thÙc bÎ b¡t lính và
lao Ç¶ng kh° dÎch thÜ©ng xuyên do các lãnh Çåo Tây SÖn
yêu cÀu. ñó là hai trong sÓ rÃt nhiŠu nguyên nhân gây ra
tình trång bÃt bình ph° bi‰n; nh»ng nguyên nhân khác
bao gÒm quan låi tham nhÛng, sÜu cao thu‰ n¥ng, quyên
góp b¡t bu¶c, và nån hôi cûa tràn lan.

"VÃn ÇŠ thÙ hai mà tôi muÓn bàn Ç‰n, và vÃn ÇŠ này
có liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ trÜ§c,  là  nh»ng ngÜ©i  dân bÎ
quÃy nhi‹u thÜ©ng d¿a vào các th‰ l¿c chính trÎ - quân
s¿ khác giäi thoát cho h†. Møc Çích cûa tôi trÜ§c h‰t nh
¢m thách thÙc nh»ng diÍn giäi quá mÙc nhË nhàn Çang
hiŒn hành vŠ cu¶c sÓng cûa ngÜ©i nông dân dÜ§i th©i Tây
SÖn, và thÙ Ç‰n là Ç¥t vÃn ÇŠ v§i nh»ng quan Çi‹m Çã
kh£ng ÇÎnh s¿ tÜÖng phän hi‹n nhiên gi»a các th‰ l¿c ÇÓi
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nghÎch vào th©i  Çó.  Theo tôi,  ngÜ©i  dân thÜ©ng,  trong
quãng th©i gian khó khæn Ãy không hŠ b¢ng lòng v§i các
vÎ chúa t‹ chính trÎ cûa mình, và h† luôn hy v†ng vào m¶t
th¿c th‹ chính trÎ nào khác tÓt hÖn th¿c th‹ Çang áp bÙc
h† lúc Çó.

"Nh»ng khó khæn cûa nông dân dÜ§i th©i Tây SÖn  
* Nghïa vø Çi lính

"M¥c dù trÜ§c các lãnh tø Tây SÖn, Çã có rÃt nhiŠu
chính th‹ ª ViŒt Nam b¡t dân Çi lính, nhÜng nh»ng Çòi hÕi
quân s¿ mà h† áp Ç¥t v§i dân chúng trong th©i gian h†
cÀm quyŠn Ç¥c biŒt n¥ng nŠ. Lúc nào cÛng có kÈ thù ÇÓi
m¥t  v§i  nhà Tây SÖn,  và khi  h† không bÎ  nhà NguyÍn
thách ÇÓ thì h† t¿ Çi tìm xung Ç¶t v§i nhà TrÎnh vào næm
1786; và sau Çó låi m¶t vài lÀn n»a ra b¡c Ç‹ Çè bËp các
n‡ l¿c khôi phøc nhà Lê; m¶t cu¶c xâm læng qui mô lan
sang Lào næm 1791; và cuÓi cùng là k‰ hoåch cûa Quang
Trung  vào  næm 1792;  trÜ§c  h‰t  tÃn  công Trung  QuÓc
trong m¶t n‡ l¿c nh¢m giành låi hai tÌnh Quäng ñông và
Quäng Tây "Çã bÎ mÃt", và sau Çó së mª m¶t trÆn tÃn
công l§n nh¢m vào nhà NguyÍn Ánh. Ngoài ra còn có
nh»ng trÆn chi‰n công khai trong n¶i b¶ nhà Tây SÖn v§i
nhau, bao gÒm bi Çát nhÃt là cu¶c chi‰n ng¡n ngûi gi»a
NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ vào næm 1787, và cä nh»ng
xung Ç¶t vào cuÓi nh»ng næm 1790, khi triŠu Çình Tây



SÖn tåi Phú Xuân chÓng låi Çám tÜ§ng lïnh n°i loån ª
Qui NhÖn, thû phû trÜ§c Çây cûa NguyÍn Nhåc.

"Trong các cu¶c chi‰n tranh th©i Tây SÖn, không chÌ
mÙc Ç¶ thÜ©ng xuyên cûa xung Ç¶t mà cä qui mô cûa
chúng cÛng mang låi bÃt hånh cho nh»ng ngÜ©i nông dân
bÎ bu¶c phäi Çæng lính. Khi quân Ç¶i l§n månh thì t°n
thÃt, cùng v§i nh»ng tác Ç¶ng tÜÖng Ùng mà các cu¶c chi
‰n th©i Tây SÖn Çã gây ra cho dân chúng cÛng gia tæng,
ÇÓi v§i cä binh lính và dân thÜ©ng. M¥c dù các Ü§c tính
m§i chÌ là phác qua, nh»ng b¢ng chÙng dù r©i råc cÛng
cho  thÃy  vài  træm  ngàn  ngÜ©i  Çã  bÕ  mång  tåi  chi‰n
trÜ©ng, và có lë là hàng vån ngÜ©i khác Çã ch‰t vì nh»ng
nguyên nhân liên quan tr¿c ti‰p Ç‰n chi‰n tranh. Nh»ng
báo cáo räi  rác  vŠ  sÓ  ngÜ©i  ch‰t  và  thÜÖng vong cho
chúng ta  thÃy  ÇÜ®c phÀn nào mÙc Ç¶ cæng  th£ng cûa
xung Ç¶t mà trong Çó, quân Tây SÖn Çã gi‰t 1600 binh
lính cûa nhà NguyÍn vào ÇÀu næm 1774. Nh»ng thÆp niên
ti‰p theo chÙng ki‰n các cu¶c chi‰n ác liŒt liên miên gi»a
quân Tây SÖn và nhàNguyÍn, sau Çó n»a là gi»a Tây SÖn
và nhà TrÎnh,  và  sau  Çó n»a là  Trung Hoa.  Có  lë  có
khoäng t§i 30.000 quân nhà TrÎnh Çã bÕ mång chÌ trong
m¶t trÆn chi‰n tåi Phú Xuân vào mùa hè 1786 và trong
m¶t cu¶c chi‰n ng¡n gi» Nhåc và HuŒ ÇÀu næm 1787, m¶t
nhà truyŠn giáo ghi låi r¢ng Nhåc Çã mÃt 40.000 lính.
Nh»ng con sÓ này cho thÃy rÃt rõ qui mô cûa các cu¶c chi
‰n tranh th©i Tây SÖn, và nh»ng nhu cÀu tÜÖng h®p tuy‹n
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tân binh liên ti‰p Ç‹ cung Ùng nh»ng Ç¶i quân l§n và
thÜ©ng xuyên bÎ hao høt này.

"Nguy cÖ tº trÆn và thÜÖng vong cao b¡t nguÒn tØ
nh»ng trÆn chi‰n qui mô l§n và kéo dài, c¶ng v§i nh»ng
khó khæn chung trong Ç©i sÓng cûa quân Ç¶i  Tây SÖn
trong nh»ng næm xung Ç¶t, ÇÜ®c th‹ hiŒn rõ qua tÌ lŒ hao
binh c¿c kÿ cao. Lúc ÇÀu, quân Tây SÖn gÒm lính tình
nguyŒn, Ç¥c biŒt vào th©i ÇiÍm phong trào này còn thu
hËp  v§i  nh»ng  chi‰n  dÎch  qui  mô  nhÕ  trên  miŠn  cao
nguyên, tÆp trung chính vào viŒc tæng quân. B¢ng cách
này, vào næm 1774, quân Tây SÖn Çã tæng lên t§i 25.000
ngÜ©i. ñây là m¶t l¿c lÜ®ng Çáng k‹, nhÜng l¿c lÜ®ng Ãy
vÅn phäi ÇÓi m¥t v§i m¶t Ç¶i quân l§n hÖn rÃt nhiŠu cûa
nhà NguyÍn, và vì vÆy, vào næm 1775, NguyÍn Nhåc, lúc
này Çã t¿ xÜng vÜÖng, Çåt  mÙc chÌ  tiêu Çæng lính cho
nh»ng  vùng  thu¶c  s¿  ki‹m soát  cûa  Nhåc.  Trong  m‡i
làng, cÙ næm Çàn ông thì m¶t bu¶c phäi Çæng kš; chi ti‰t
này cho thÃy r¢ng, ngay vào th©i Çi‹m còn s§m này, quân
Tây SÖn Çã không ÇÜ®c b° sung bªi nh»ng tình nguyŒn
viên hæng hái n»a, thay vào Çó ngày càng nhiŠu nh»ng
ngÜ©i bÎ b¡t lính miÍn cÜ«ng. Ÿ m¶t mÙc Ç¶ mà nói, ÇiŠu
này không khác gì mÃy cung cách mà nhà NguyÍn b¡t
lính trong nh»ng vùng h† ki‹m soát. Tuy nhiên, trên m¶t
mÙc  Ç¶  khác,  có  m¶t  s¿  khác  biŒt  quan  tr†ng:  nh»ng
ngÜ©i bÎ b¡t lính trong quân Ç¶i Tây SÖn trên th¿c t‰ Çã
phäi  ÇÓi  m¥t  v§i  chi‰n  tranh  gÀn  nhÜ  không  nghÌ  -  ª



nhiŠu mÙc Ç¶ cæng th£ng khác nhau - tØ gi»a thÆp niên
1770 cho Ç‰n nh»ng næm ÇÀu th‰ k› XIX.

"V§i  nh»ng  khó  khæn  nhÜ  vÆy,  ch£ng  có  gì  Çáng
ngåc nhiên khi rÃt nhiŠu trong sÓ nh»ng ngÜ©i bÎ b¡t Çi
lính cho Tây SÖn Çó Çã Çào ngÛ khi có th‹ ÇÜ®c, trÓn
tránh nh»ng ÇiŠu khiŒn kh¡c nghiŒt bao gÒm thi‰u lÜÖng
th¿c, k› luÆt tàn båo cûa các cÃp chÌ huy, và nh»ng gian
kh° g¥p phäi trong các cu¶c hành quân tÃn công ch§p
nhoáng b¡t bu¶c. VÃp phäi v§i nh»ng chÓng c¿ b¡t lính
thÜ©ng xuyên và s¿ thÃt thoát quân binh, các lãnh Çåo
quân s¿ Tây SÖn Çã áp døng nh»ng biŒn pháp cÜªng ép
nh¢m bäo Çäm sÙc månh ÇÀy Çû cho quân Ç¶i, và thÜ©ng
rÃt tàn båo trong quan hŒ v§i dân chúng và quan låi ÇÎa
phÜÖng.  Theo nhiŠu tài  liŒu,  nhà Tây SÖn b¡t  lính  rÃt
nhanh và cÛng trØng phåt rÃt nhanh nh»ng ngÜ©i không
chÎu theo h†. ViŒc ép lính ho¥c nguÒn binh lính tiŠm tàng
b¢ng nh»ng biŒn pháp hæm d†a Çã ÇÜ®c nhà NguyÍn áp
døng tØ th‰ k› XVII, vì vÆy s¿ tàn båo liên quan Ç‰n quân
Ç¶i vào lúc này Çã trª thành m¶t phÀn cûa væn hóa quân
s¿ tåi miŠn nam trÜ§c khi nhà Tây SÖn xuÃt hiŒn. Sáng ki
‰n cûa nhà Tây SÖn, n‰u có th‹ g†i Çó là sáng khi‰n, có
th‹ là viŒc tæng cÜ©ng mÙc Ç¶ và qui mô cûa s¿ tàn båo
ÇÜ®c áp døng Ç‹ hæm d†a, bu¶c dân chúng Çáp Ùng yêu
cÀu cûa h†.

* Lao dÎch
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"Nghïa vø Çi lính không phäi là gánh n¥ng duy nhÃt
mà nhà Tây SÖn áp Ç¥t cho dân chúng dÜ§i s¿ ki‹m soát
cûa h†. Nh»ng ngÜ©i dân này cÛng phäi Çáp Ùng các yêu
cÀu lao Ç¶ng kh° dÎch gÀn nhÜ không  ngÜng nghÌ, nghïa
vø vØa n¥ng n‰, vØa tÓn nhiŠu th©i gian, Çe d†a Ç‰n sinh k
‰ cûa nông dân và bu¶c h† phäi bÕ bê viŒc ÇÒng áng.
CÛng nhÜ các chúa NguyÍn và chúa TrÎnh trÜ§c Çó, và
nhà  NguyÍn  sau  này,  nhà  Tây  SÖn  d¿a  vào  lao  Ç¶ng
cÜ«ng bÙc cûa nhân dân Ç‹ th¿c hiŒn các d¿ án cûa h†,
cä l§n lÅn nhÕ. Vào th©i kÿ mà chi‰n tranh và mÙc Ç¶ tàn
phá l§n nhÜ giai Çoån cuÓi th‰ k› XVIII, có lë viŒc Çòi hÕi
Çóng góp lao Ç¶ng, vØa Ç‹ ûng h¶ các chi‰n dÎch quân
s¿ Çang ti‰n tri‹n, vØa Ç‹ xây d¿ng và tái ki‰n thi‰t låi
các loåi hå tÀng cÖ sª bÎ phá hûy, là ÇiŠu không th‰ tránh
khÕi. M¥c dù có th‹ coi m¶t sÓ dÎch vø lao Ç¶ng mà chính
th‹ Tây SÖn Çòi hÕi cÛng có l®i cho dân ÇÎa phÜÖng -
ch£ng hån sºa chºa Çê diŠu ho¥c ÇÜ©ng xá - nhiŠu d¿ án
khác mang låi rÃt ít ho¥c không hŠ có l®i ích cø th‹ nào
cho nh»ng ngÜ©i dân bÎ bu¶c phäi tham gia lao dÎch.

"Nhu cÀu lao Ç¶ng kh° dÎch xuÃt hiŒn ngay tØ bu°i
sÖ khai cûa phong trào Tây SÖn và có rÃt nhiŠu khä næng
là cách thÙc ti‰n hành chi‰n tranh Ç¥c biŒt tàn phá cûa
Tây SÖn - ÇÓt  cháy nh»ng tòa nhà có th‹ Çã tØng h»u
døng - Çã góp phÀn rÃt l§n vào nh»ng dòi hÕi lao Ç¶ng
kh° dÎch không tài nào thÕa mãn n°i mà h† Ç¥t ra. Khi
chi‰m thû phû Qui NhÖn vào næm 1773 ch£ng hån, phi‰n



quân lÆp tÙc ÇÓt cháy tòa dinh th¿ cûa quan ÇÀu tÌnh.
Không bao lâu sau, "h† ÇÓt cháy dinh cÖ cûa quan ÇÀu
tÌnh Quang Ngãi và xây d¿ng m¶t dinh m§i". Sau này, khi
h† ti‰n ra ñàng Ngoài, h† cÛng phá hûy rÃt nhiŠu công
trình ki‰n trúc cûa triŠu Çình. Dù nh»ng tòa dinh cÖ này
bÎ ÇÓt  cháy hay tØng viên gåch m¶t bÎ  g« bÕ,  rõ ràng
nh»ng hành Ç¶ng nhÜ vÆy phän änh tính thÃt thÜ©ng cûa
ngÜ©i cÀm quyŠn, và rÓt cu¶c thì chính dân chúng cuÓi
cùng phäi gánh chÎu t°n håi trong vìŒc tái thi‰t nh»ng gì
Çã bÎ phá hûy.

"Trong khi dân chúng bÎ bu¶c phäi Çi xây d¿ng låi
các công trình ki‰n trúc bÎ chi‰n tranh tàn phá, h† cÛng
låi phäi xây d¿ng nh»ng trung tâm chính trÎ m§i cho các
lãnh tø Tây SÖn. Vào næm 1775, NguyÍn Nhåc Ç¿a vào
dân ÇÎa phÜÖng Ç‹ xây d¿ng thành trì cûa mình tåi Chà
Bàn næm 1776, nÖi Çây trª thành kinh Çô cûa Nhåc, và Ç
‰n næm 1778 là nÖi Nhåc lên ngôi vua. Khi Tây SÖn b¡t
ÇÀu cu¶c b¡c ti‰n vào næm 1786, NguyÍn HuŒ cÛng b¡t
dân chúng ª Çó Çi lao ÇÎch, ÇiŠu này góp phÀn không nhÕ
gây nên lòng cæm ghét  Tây SÖn tåi  vùng này.  Sau khi
quân NguyÍn HuŒ Çã chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân tØ nhà TrÎnh,
HuŒ ra lŒnh b¡t lao dÎch và bu¶c dân làm ngày làm Çêm
Ç‹ tái xây d¿ng låi thành lÛy, nÖi ông Çã thi‰t lÆp chính
th‹ cûa mình vào ÇÀu næm 1786. MÃy næm sau, NguyÍn
HuŒ, lúc Çó là Hoàng Ç‰ Quang Trung, bu¶c lao dÎch xây
d¿ng cÖ sª công trình mà ông ÇÎnh së làm thành kinh Çô
m§i  cûa  mình  ª  NghŒ  An.  ñÎnh  vÎ  gi»a  Phú  Xuân  và
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Thæng Long, kinh Çô m§i - PhÜ®ng Hoàng Trung ñô -
ÇÜ®c d¿ ÇÎnh xây d¿ng v§i m¶t qui mô ÇÒ s¶. M¶t bän
tÜ©ng trình gÀn nhÜ cùng th©i Çó có ÇŠ cÆp Ç‰n phän Ùng
cûa dân chúng chÓng låi d¿ án này, và rÃt nhiŠu ngÜ©i Çã
trÓn chåy.

"Nh»ng Çòi hÕi lao dÎch liên tøc này cûa nhà Tây
SÖn phÀn nào Çó có th‹ n¥ng nh†c hÖn các chính th‹
trÜ§c và cùng th©i v§i h†, vì chính th‹ m§i áp Ç¥t nh»ng
yêu cÀu này  ÇÓi  v§i  hÀu nhÜ toàn b¶ m†i  thành phÀn
trong xã h¶i ViŒt Nam. Nh»ng nghïa vø này thÜ©ng không
ngoåi trØ cä nh»ng ÇÓi tÜ®ng tØ trÜ§c Ç‰n lúc Çó thÜ©ng
ÇÜ®c miÍn, bao gÒm phø n», trÈ em, ngÜ©i già, và thÆm
chí cä sÜ sãi. (Th¿c vÆy, nhóm ngÜ©i duy nhÃt ÇÜ®c miÍn
lao dÎch là các bà mË Çang cho con bú). Ch£ng hån, các
lãnh tø Tây SÖn, nh»ng ngÜ©i không mÃy coi tr†ng th‹ ch
‰ PhÆt giáo, Çã không hŠ bæn khuæn khi tìm nguÒn nhân
công có th‹ sº døng ÇÜ®c tØ các tu viŒn. H† thÜ©ng xuyên
b¡t sÜ sãi r©i chúa (nhiŠu nÖi Çã bÎ lính Tây SÖn cÜ§p
phá), Çi khuân vác ho¥c thÆm chí Çæng lính cho h†. Lao
dÎch b¡t bu¶c vì vÆy trª thành m¶t trong nh»ng nguyên
nhân  bÃt  mãn  thÜ©ng  xuyên  cûa  dân  chúng,  và  m¶t
nguyên nhân l§n dÅn Ç‰n s¿ phân cách gi»a dân chúng và
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c coi là giäi phóng h†.

* Ch© Ç®i cÙu tinh 
"Phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng kh° nån kinh khi‰p này,

ngÜ©i nông dân ViŒt Nam nhìn quanh Ç‹ tìm cÙu tinh.



NhiŠu  ngÜ©i  hy  v†ng  là  m¶t  th‰  l¿c  chính  tri  -  quân
s¿ nào khác së cÙu h† khÕi s¿ lÀm than. Th¿c vÆy, tØ quan
Çi‹m cûa ngÜ©i nông dân, "th‰ l¿c khác" - ch£ng hån m¶t
th‰ l¿c lúc Çó không áp bÙc h† - luôn luôn có th‹ trª
thành cÙu tinh, dù sau này ÇiŠu Çó chÙng tÕ chÌ là äo
tÜªng. Ngay tØ bu°i ÇÀu th©i Tây SÖn Çã tÒn tåi š tÜªng là
dân chúng trông Ç®i ÇÜ®c giäi phóng, š tÜªng này Çã b¡t
ÇÀu v§i viŒc nhà TrÎnh xâm lÃn lãnh th° nhà NguyÍn næm
1774, và trª thành m¶t ÇŠ tài trong suÓt cä th©i Çåi Çó. Vì
vÆy, ch£ng hån trong Phû Biên Tåp Løc, Lê Quš ñôn Çã
vi‰t là "Nhân dân xÙ Quäng Nam lúc bÃy gi© quá Ç‡i Çói
kh° cùng khÓn. H† ÇŠu ngóng trông quân nhà vua Ç‰n
giäi  cÙu cho h†".  Chi  ti‰t  này  tÃt  nhiên  có  th‹  chÌ  là
s¿  h®p thÙc  hóa tiŒn  l®i  cho cu¶c xâm læng cûa chúa
TrÎnh, cÛng nhÜ có th‹ phän änh th¿c t‰, nhÜng h£n phäi
có m¶t s¿ thÆt nào Çó trong quan niŒm là ngÜ©i dân ÇÎa
phÜÖng mong muÓn m¶t s¿ cäi thiŒn cho cu¶c sÓng kh°
nh†c cûa h†. M¥c dÀu vÆy, ch£ng bao lâu sau Çó, dân
chúng ñàng Trong vùng rìa nam sông Gianh låi chÎu kh°
c¿c dÜ§i chính th‹ h† TrÎnh, và hy v†ng ÇÜ®c cÙu thoát,
nhÜng lÀn này là khÕi chính nh»ng ngÜªi trÜ§c Çó Çã cÙu
h†. K‰t  cu¶c,  khi  Tây SÖn,  thay vì  nhà NguyÍn mà h†
mong Ç®i, cuÓi cùng, vào cuÓi tháng 6 næm 1786, Çã bao
vây nh»ng vùng lãnh th° trÜ§c Çây cûa chúa NguyÍn mà
chúa TrÎnh Çang chi‰m gi», dân chúng Çã chào Çón quân
Tây SÖn nhÜ nh»ng ngÜ©i giäi phóng và nhân dÎp Çó trä
thù h† TrÎnh. BÎ quân n°i dÆy tÃn công, trong khi quân
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TrÎnh bÕ trÓng khÕi Phú Xuân thì dân ÇÎa phÜÖng Çã b¡t
gi» nh»ng kÈ trÜ§c Çó Çã hành hå h†, Ç‹ giao låi cho
quân Tây SÖn ho¥c t¿ mình hành quy‰t h†.

"Vào cuÓi  mùa hè næm Çó,  khi  quân Tây SÖn mª
r¶ng cu¶c b¡c ti‰n ra Thæng Long, h† dùng danh ti‰ng
triŠu Lê Ç‹ kêu g†i dân chúng, m¶t chi‰n lÜ®c Çã ÇÜ®c
các lãnh tø m¶t sÓ cu¶c n°i dÆy chính trÎ ª ñàng Ngoài
sº døng vào gi»a th‰ k› XVIII. Chi‰n lÜ®c nhÃn månh vào
viŒc khôi phøc låi  sÙc månh và quyŠn l¿c cho nhà Lê,
trong tØng trÜ©ng h®p, th‹ hiŒn cÓ g¡ng thi‰t lÆp quan hŒ
v§i kš Ùc chính trÎ mà trí tÜªng tÜ®ng cûa công chúng Çã
g¡n v§i cÙu tinh chính trÎ, thÆm chí ngay cä khi hoàng gia
triŠu Lê lúc Çó chÌ còn là bóng m©. Cái mà ngÜ©i ta theo
không phäi là m¶t nhà Lê cûa th‰ k› XVIII, mà là nhà Lê
Çã ÇÜ®c lš tÜªng hóa cûa th‰ k› XV. NhÜng s¿ ÇÒng thuÆn
v§i Tây SÖn lúc ban ÇÀu ª ñàng Ngoài Çã nhanh chóng
nhÜ©ng ch‡ cho s¿ bÃt mãn và cæm ghét ngày m¶t gia
tæng. M¥c dù lúc ÇÀu quân Tây SÖn Çã th‹ hiŒn s¿ kiŠm
ch‰ Çáng k‹ trÜ§c dân chúng miŠn B¡c, khi rút quân, h†
Çã cÜ§p phá và ngÜ®c Çãi dân ÇÎa phÜÖng ª nhiŠu nÖi.
ñiŠu này có th‹ Çã Çánh dÃu bÜ§c ÇÀu cûa viŒc k‰t thúc
m¶t giai Çoån c¿c kÿ ng¡n ngûi khi quân Tây SÖn chi‰m
ÇÜ®c lòng dân chúng miŠn B¡c, và ngay tØ næm 1788, dân
chúng ñàng Ngoài Çã b¡t ÇÀu b¶c l¶ s¿ cæm ghét cûa h†
v§i các chúa Tây SÖn m§i và lòng khao khát  ÇÜ®c giäi
thoát khÕi ách thÓng trÎ cûa h†.



"K‰t quä cûa s¿ bÃt bình gia tæng v§i chính th‹ Tây
SÖn, nh»ng ngÜ©i dân ViŒt sÓng ª rìa nam sông Gianh và
ª ñàng Ngoài ngày m¶t b¡t ÇÀu hÜ§ng vŠ miŠn nam, và
vŠ sÙc månh Çang tæng cûa th‰ l¿c nhà NguyÍn, mong ch©
ÇÜ®c h† giäi phóng. Biên niên sº triŠu NguyÍn ghi låi vŠ
næm 1791 (tÃt nhiên có thiên vÎ) là "nhân dân miŠn ThuÆn
Quäng" chán ghét chính sách båo ngÜ®c cûa Tây SÖn tØ
lâu, h¢ng ngày mong Ç®i quân vua, m‡i khi thÃy gió nÒm
th°i thì ÇŠu nói r¢ng: "Chúa cÛ chúng ta Çã Ç‰n ÇÃy".
Trong bÙc thÜ vi‰t vào næm 1792 cûa m¶t nhà truyŠn giáo
cÛng  ÇŠ  cÆp  Ç‰n  "vÎ  vua  cûa  miŠn  xuôi  Cochinchina,
ngÜ©i mà dân cä vùng B¡c Kÿ Çang nóng lòng trông Ç®i".
Do s¿ ki‹m soát ng¥t nghèo ª các vùng giáp ranh gi»a
lãnh th° Tây SÖn ki‹m soát  và  nh»ng khu v¿c  do nhà
NguyÍn n¡m gi», nh»ng ngÜ©i dân này không hŠ có thông
tin nào vŠ bän chÃt thÆt s¿ cûa chính th‹ nhà NguyÍn tåi
Gia ñÎnh, nhÜng h† vÅn hi v†ng nhà NguyÍn có th‹ là cÙu
tinh cûa h†, y nhÜ trÜ§c Çây h† Çã tØng hy v†ng vào nhà
Tây SÖn lúc h† chÜa bi‰t gì. ThÆt vÆy, rÃt có th‹ là lš
tÜªng hóa cu¶c sÓng dÜ§i chính th‹ nhà NguyÍn Çã b¡t
ÇÀu ª  nh»ng khu v¿c  ngày trÜ§c  Çã tØng thu¶c quyŠn
ki‹m soát cûa các chúa NguyÍn, và chính s¿ lš tÜªng hóa
này, c¶ng thêm v§i nh»ng khó khæn trong cu¶c sÓng dÜ§i
th©i Tây SÖn, Çã châm ngòi cho trí tÜªng tÜ®ng cûa công
chúng.

"ThÆt tr§ trêu thay, khi dân chúng ñàng Ngoài càng
ngày càng bi‹u l¶ hi v†ng là nhà NguyÍn s§m së cÙu h†
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thoát  khÕi  Tây  SÖn,  nh»ng  ngÜ©i  dân  Çang  sÓng  dÜ§i
quyŠn ki‹m soát chính trÎ cûa chính th‰ l¿c nhà NguyÍn
này ª sâu trong miŠn nam låi mong Ç®i ÇÜ®c giäi thoát
khÕi h†. ñ‰n cä Pigneau de Behaine (Bá ña L¶c), ûng h¶
viên ngÜ©i Âu nhiŒt tình nhÃt cûa NguyÍn Ánh, vào næm
1791, cÛng ÇŠ cÆp Ç‰n ÇiŠu này, khi ông vi‰t vŠ tình cänh
ngày càng không chÎu Ç¿ng n°i cûa nh»ng ngÜ©i dân ViŒt
sÓng trong vùng nhà NguyÍn ki‹m soát. Hai næm sau Çó,
hoàn cänh sÓng cûa ngÜ©i dân dÜ§i chính th‹ nhà NguyÍn
vÅn ch£ng hŠ ÇÜ®c cäi thiŒn; ÇiŠu này ÇÜ®c mô tä trong
thÜ cûa m¶t nhà truyŠn giáo ngÜ©i Pháp khác, r¢ng "hai
næm vØa qua, m†i ngÜ©i ÇŠu phäi Çi làm viŒc công ích, và
(ngÜ©i ta) không bÆn tâm v§i bÃt kÿ ÇiŠu gì khác ngoài
viŒc tìm cách Ç‹ sÓng sót, Çau kh° Çã lên Ç‰n c¿c Çi‹m".
S¿ bÃt bình cûa ngÜ©i dân v§i nhà NguyÍn ti‰p tøc cho Ç
‰n cuÓi thÆp niên 1790, và v§i h†, nhà Tây SÖn là m¶t l¿a
ch†n khä quan hÖn. Rõ ràng là nh»ng yêu sách cûa nhà
NguyÍn,  cÛng  giÓng  nhÜ  nhà  Tây  SÖn,  Çã  khi‰n  dân
chúng xa lánh h† và châm ngòi cho Ü§c mÖ cûa ngÜ©i
dân là ÇÜ®c bÃt kÿ m¶t th‰ l¿c chính tri nào khác cÙu v§t.

"Vào næm 1802,  khi  Ü§c nguyŒn nhà NguyÍn giäi
thoát khÕi quân Tây SÖn cûa nông dân ñàng Ngoài trª
thành s¿ thÆt, ch£ng bao lâu h† nhÆn ra mÖ Ü§c cûa h†
chÌ là äo tÜªng. ThÆm chí trÜ§c khi chi‰m Thæng Long
vào  tháng  7  næm 1802,  quân  NguyÍn,  trong  khi  Çang
Çánh lùi quân Tây SÖn, Çã b¡t ÇÀu sách nhiÍu dân chúng



ñàng Ngoài, khi‰n ngÜ©i ta b¡t ÇÀu nghi ng© vÎ th‰ cÙu
tinh cûa h†. Trong chi‰n dÎch b¡c ti‰n, nhà NguyÍn Çã b¡t
dân chúng phäi Çóng góp nhiŠu cûa cäi, không chÌ nh»ng
món ÇÒ th¿c tiÍn nhÜ ng¿a và yên cÜÖng và cä nh»ng vÛ
khí cÀu kÿ. "ñiŠu này,- nhà truyŠn giáo Pierre Jacques
Bissachère vi‰t - là khªi ÇÀu cûa s¿ bÃt mãn chÓng låi
chính th‹ m§i". ChÌ mÃy næm sau bän báo cáo ÇÀu tiên
này, Bissachère vi‰t "Th‰ tº (NguyÍn Ánh) bÎ dân chúng
cæm ghét,  Ç¥c  biŒt  k‹  tØ  khi  ông  ta  lên  ngôi  và  xÜng
Hoàng ñ‰, vì ông ta Çã b¡t dân lao dÎch c¿c kh° Ç‹ xây
hào lÛy và các thành phÓ... ". Nhà truyŠn giáo k‰t luÆn b
¢ng cách tóm lÜ®c låi tình hình: "Dân B¡c Kÿ cÀu xin vÎ
quÓc  vÜÖng  hiŒn  th©i  giúp  h†  triŒt  phá  nhà  Tây  SÖn,
nhÜng sau khi ông ta cai trÎ h† chÜa ÇÀy sáu næm, h† Çã
nguyŠn rûa ông ta m‡i ngày vì ông ta b¡t h† lao Ç¶ng
n¥ng nh†c còn gÃp Çôi th©i Tây SÖn; lòng h† muÓn n°i
loån, nhÜng h† không có Çû sÙc (Ç‹ làm nhÜ vÆy) và thi‰u
ngÜ©i lãnh Çåo Çû khä næng xúi h† båo loån".

"Xem xét trên t°ng th‹, nh»ng b¢ng chÙng hiŒn có
cho ta thÃy cu¶c sÓng cûa ngÜ©i dân không nhÃt thi‰t tÓt
ÇËp hay kh° nh†c hÖn dÜ§i bÃt kÿ th‰ l¿c chính trÎ - quân
s¿ nào trong th©i Tây SÖn. M‡i bên ÇŠu Ç¥t ra yêu cÀu
kh¡c nghiŒt dòi hÕi ngÜ©i dân sÓng trong vùng mình ki‹m
soát Çi xây d¿ng, Çào thành lÛy,  cÓng hi‰n cûa cäi và
phøc vø các møc dÎch quân s¿. ñÓi v§i dân chúng, bÃt k‹
bên nào, miÍn là phía bên kia, mang Ç‰n cho h† hi v†ng
ÇÜ®c giäi thoát. Th¿c vÆy, ngÜ©i dân th©i Çó không bao
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gi© thÃy hoàn toàn mãn nguyŒn. H† luôn hi v†ng là vÎ
lãnh tø Ç‰n sau, ho¥c m¶t vÎ lãnh tø khác nào Çó, së tº t‰
hÖn và có lë së ít sách nhiÍu hÖn. NhÜ các s¿ kiŒn th©i
Tây SÖn Çã chÙng tÕ, vÎ  cÙu tinh m†i ngÜ©i mong ch©
không th‹ xuÃt hiŒn,  ngay cä khi  m¶t th‰ l¿c chính trÎ
ho¥c quân s¿ khác lên n¡m chính quyŠn. Dân chúng dÜ§i
ách  thÓng  trÎ  cûa  chúa  Trinh  ÇÜ®c  nhà  Tây  SÖn  giäi
phóng, ch£ng bao lâu Çã mong Ç®i chúa NguyÍn cÙu h†.
Nh»ng ngÜ©i dân sÓng ª miŠn nam sông Gianh ÇÜ®c nhà
NguyÍn giäi thoát khÕi quân Tây SÖn, ch£ng bao lâu sau
Çó Çã ao Ü§c các vÎ lãnh tø chính trÎ trÜ§c Çây trª låi cÙu
mình. Và nh»ng ngÜ©i  sÓng dÜ§i th©i  TrÎnh,  thoåt ÇÀu
ÇÜ®c Tây SÖn giäi phóng, sau Çó låi ÇÜ®c nhà NguyÍn
giäi phóng, ch£ng bao lâu sau Çó h† ao Ü§c có th‹ phá bÕ
ách thÓng trÎ cûa nhà NguyÍn. Rõ ràng là các Çòi hÕi cûa
m‡i chính th‹ v§i ngÜ©i dân ÇŠu Ç¥c biŒt khó nh†c trong
th©i Çåi chi‰n tranh và tái xây d¿ng này, và ch£ng có bên
nào có ÇÜ®c nh»ng biŒn pháp thích h®p trÃn an lòng dân
chúng.

"K‰t luÆn  
"Bài  vi‰t  này m§i  chÌ  ÇŠ cÆp Ç‰n bŠ n°i  cûa mÓi

quan hŒ phÙc tåp gi»a nông dân ViŒt Nam và các lãnh tø
cûa phong trào Tây SÖn. M¥c dÀu vÆy, ÇiŠu tôi hy v†ng là
chÌ  ra  ÇÜ®c nh»ng cách diÍn tä  ph° bi‰n hiŒn  th©i  vŠ
chính trÎ Tây SÖn thÜ©ng quá nhË nhàng khi Çánh giá vŠ
bän chÃt cûa chính th‹ này.



"ViŒc mô tä quá dÍ dãi cu¶c n°i dÆy cûa Tây SÖn
nhÜ m¶t "phong trào nông dân" Çã che ÇÆy mÓi quan hŒ
phÙc tåp hÖn gÃp nhiŠu lÀn cûa các nhà lãnh Çåo phong
trào này v§i nh»ng ngÜ©i dân mà h† b¡t lính và nh»ng
ngÜ©i sÓng trong vùng ki‹m soát chính trÎ cûa h†. Chúng
ta không th‹ giä b¶ cho r¢ng mÓi quan tâm cûa các lãnh
tø cûa phong trào này cÛng giÓng nhÜ cûa quÀn chúng
nông dân, và vì vÆy, nh»ng cách diÍn giäi k‰t h®p ba anh
em nhà Tây SÖn v§i phong trào h† lãnh Çåo là k‰t h®p sai
låc. Có nhiŠu b¢ng chÙng cho thÃy có s¿ h®p tác và ûng
h¶ cûa ngÜ©i dân dÓi v§i phong trào Tây SÖn và m¶t sÓ
møc Çích cûa phong trào này, nhÜng låi có nhiŠu b¢ng
chÙng  hÖn  th‰  cho  thÃy  kháng  c¿  cûa  ngÜ©i  dân  ÇÎa
phÜÖng chÓng låi các yêu sách cûa chính th‹ m§i này.
M¶t ÇiŠu quan trong cÛng cÀn lÜu š là chúng ta không
nên coi nh»ng hành Ç¶ng kháng c¿ ho¥c chÓng lŒnh này
là Çåi diŒn cho bÃt kÿ m¶t mÓi ác cäm Ç¥c biŒt nào ÇÓi
v§i Tây SÖn. Thay vì vÆy ta nên xem chúng là nh»ng hành
Ç¶ng kháng c¿ chÓng låi bÃt kÿ s¿ áp bÙc gia tæng nào
cûa quyŠn l¿c chính trÎ, bÃt k‹ nguÒn gÓc cûa quyŠn løc
Ãy là gì. Do vÆy, chúng ta phäi hi‹u viŒc hào quang hóa
phong trào Tây SÖn trong tÜ tÜªng cûa dân chúng vào th‰
k› XIX trong bÓi cänh nhÜ vÆy. Khä næng cách nhìn Üu ái
dành cho phong trào và chính th‹ Tây SÖn có th‹ là sän
phÄm cûa mÓi ác cäm dân chúng dành cho nhà NguyÍn,
cÛng nhiŠu b¢ng khä næng Çó chính là kš Ùc tÆp th‹ thÆt
s¿ vŠ nhà Tây SÖn. TÃt nhiên, hoài niŒm vŠ m¶t th©i gian
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tÓt ÇËp hÖn trong quá khÙ tÒn tåi trong rÃt nhiŠu xã h¶i
trên th‰ gi§i. VÃn ÇŠ ª Çây là chúng ta phäi nhÆn rõ ÇÜ®c
nh»ng hoài niŒm nhÜ vÆy và hoàn cänh chung ÇÜ®c tåo
nên. Các sº gia ngÜ©i ViŒt trong th‰ k› XX, nh»ng ngÜ©i
Çã d¿a rÃt nhiŠu vào væn hóa truyŠn khÄu và cách truyŠn
thông dân gian vŠ phong trào Tây SÖn, theo tôi, Çã g¥p
rÃt nhiŠu nh»ng hoài niŒm ki‹u này".

                                      NguyŒt CÀm dÎch
                                     Theo H®p lÜu,  3-2005.

===========



XI

Tåi  sao vua Gia Long ÇÓi xº 
tàn nhÅn v§i Nhà Tây SÖn 

Ngày 13 tháng 6 næm 1801, (tÙc là ngày MÒng ba
tháng 5 næm Tân DÆu), NguyÍn Phúc Ánh (thÜ©ng g†i là
NguyÍn Ánh) tái chi‰m Phú Xuân. Vua Cänh ThÎnh chåy
ra B¡c. 
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Ngày 01 tháng 6 næm 1802 (tÙc là ngày MÒng hai
tháng 5 næm Nhâm TuÃt),  theo ÇŠ nghÎ  cûa quÀn thÀn,
NguyÍn Ánh lên ngôi, lÃy niên hiŒu Gia Long. Niên hiŒu
Gia Long có š nghïa là tØ ÇÃt Gia ñÎnh Ç‰n thành Thæng
Long, bi‹u tÜ®ng s¿ thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c.

 
Mãi Ç‰n Ç©i vua thÙ 12 là Ç©i vua Khäi ñÎnh, m§i

ch†n ngày MÒng hai  tháng 5  Âm lÎch  làm ngày QuÓc
Khách, Çó là ngày ÇÃt nÜ§c thÓng nhÃt.

Sau khi chi‰m låi ÇÃt Phú Xuân và vua Tây SÖn vÅn
còn làm chû ÇÃt B¡c, NguyÍn Phúc Ánh Çã ra lŒnh "phá
hûy m¶ gi¥c Tây SÖn NguyÍn HuŒ, phÖi thây, bêu ÇÀu ª
ch®" . (Th¿c løc I, trang 473)

Sau khi chi‰m ÇÜ®c ÇÃt B¡c, b¡t ÇÜ®c anh em vua
Cänh ThÎnh (con vua Quang Trung NguyÍn HuŒ), NguyÍn
Ánh trª vŠ Phú Xuân. 

Næm Gia Long thÙ 1, ngày 1 tháng 12 næm 1802 (tÙc
là ngày 7 tháng 11 næm Nhâm TuÃt), NguyÍn Ánh (tÙc
vua Gia Long) Çem tù binh ra làm lÍ Hi‰n Phù ª Thái Mi
‰u. Hi‰n Phù là lÍ trình diŒn tù binh trÜ§c bàn th© T° tiên
và Thái Mi‰u là nÖi th© chín Ç©i chúa NguyÍn.

Sau bu°i lÍ, vua Gia Long "sai NguyÍn Væn Khiêm,
ñô thÓng ch‰ dinh Túc Tr¿c và NguyÍn ñæng H¿u, Tham
tri Hình B¶ áp dÅn NguyÍn Quang Toän (tÙc vua Cänh
ThÎnh) và các em là Quang Duy, Quang ThiŒu, Quang



Bàn ra ngoài cºa thành, xº án læng trì, cho 5 voi chi‰n xé
xác; Çem hài cÓt NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ giã nát rÒi
vÃt Çi, xÜÖng ÇÀu lâu cûa NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ,
NguyÍn Quang Toän và bài vÎ cûa v® chÒng NguyÍn HuŒ
Çem giam tåi nhà ñÒ Ngoåi (Ngoåi ñÒ Gia). Còn nh»ng
ngÜ©i theo nhà Tây SÖn nhÜ TrÀn Quang DiŒu, Võ Væn
DÛng Ç‰u bÎ xº tº, bêu Çâu cho dân chúng bi‰t. XuÓng chi
‰u báo cáo kh¡p nÖi". 
(Th¿c løc I, trang 531)

TrÜ§c khi lãnh án tº hình, anh em vua Cänh ThÎnh bÎ
b¡t chÙng ki‰n cänh lính tráng ti‹u tiŒn vào hài cÓt cûa
cha (NguyÍn HuŒ)  và  cûa  bác  (NguyÍn Nhåc).  Sau Çó
Çem hài cÓt Nhåc và HuŒ "giã nát rÒi vÃt Çi".
(Theo hÒi kš cûa Bissachère)   

ñÓi v§i nhà Tây SÖn, Gia Long Çã ÇÓi xº vô cùng
tàn nhÅn nhÜ th‰, nhÜng:

 
1) ñÓi v§i h† TrÎnh thì khác h£n

H† TrÎnh và h† NguyÍn Çánh nhau suÓt 45 næm, th‰
mà khi  h†  NguyÍn  thÓng nhÃt  t°  quÓc  vào næm 1802,
NguyÍn Ánh không ÇÓi xº tàn tŒ v§i  con cháu nhà h†
TrÎnh.

Sau khi chi‰m toàn cõi  B¡c Hà, vua Gia Long sai
ch†n ngÜ©i dòng dõi nhà h† TrÎnh, Ç‹ lo viŒc th© cúng
dòng h† TrÎnh. Vua chi‰u dø r¢ng: 
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"Tiên  Ç‰  ta  v§i  h†  TrÎnh vÓn  là  nghï  thông giao.
Trung gian Nam B¡c chia Çôi dÀn 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, 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)

H† TrÎnh ÇÜ®c cÃp cho 500 mÅu ru¶ng lÃy huê l®i Ç‹
lo cúng gi° hàng næm. Ngoài ra vua Gia Long còn cho
247 ngÜ©i h† TrÎnh ÇÜ®c miÍn Çi lính và ÇÜ®c tha thu‰
dinh.  V® cûa  TrÎnh  Ki‹m là  chÎ  cûa  NguyÍn Uông và
NguyÍn Hoàng, cho nên con cháu cûa h† TrÎnh là dòng
bên ngoåi cûa h† NguyÍn.  
(Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 4.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

2) ñÓi v§i La SÖn Phu Tº
La SÖn Phu Tº NguyÍn ThiŒp, ngÜ©i Çã tØng giúp

vua Quang Trung chÃn chÌnh viŒc væn hóa, giáo døc, Çã
ch†n ÇÃt NghŒ An làm PhÜ®ng Hoàng Trung ñô cho vua
Quang Trung. Khi vua Gia Long chi‰m ÇÜ®c Phú Xuân,
La SÖn Phu Tº vÅn còn ª Phú Xuân, không chåy theo
(hay không kÎp chay theo ?) vua Cänh ThÎnh ra B¡c. Vua
Gia Long ra lŒnh:



"Thä xº sï ª NghŒ An là NguyÍn ThiŒp vŠ. ThiŒp là
ngÜ©i xã NguyÍn Áo, huyŒn La SÖn, 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 tÃm lòng rÃt m¿c m‰n lão kính hiŠn
cûa ta. Bèn sai quan quân ÇÜa vŠ". (Th¿c løc I, trang 445)  

(Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 5.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

3) ñÓi v§i Phái Çoàn Çi sÙ  sang Tàu trª vŠ
Næm 1803, phái  Çoàn gÒm các ông Lê ñÙc ThÆn,

NguyÍn ñæng Sª, VÛ Duy Nghi do vua Cänh ThÎnh (Tây
SÖn) gªi Çi sÙ sang Tàu th©i nhà Thanh, bÎ nhà Thanh trä
vŠ nÜ§c. Phái Çoàn này bÎ quân lính b¡t giäi vŠ Kinh Çô,
vua Gia Long tha h‰t và cho h† trª vŠ quê. (Th¿c løc I, trang
544)  
(Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 5.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

4) ñÓi v§i v® lë cûa NguyÍn Nhåc
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V® lë cûa NguyÍn Nhåc và hai ngÜ©i em h† tên là
ñåi và Vån bÎ b¡t; b¶ Hình xin vua ÇÎnh Çoåt sÓ phÆn cûa
nh»ng ngÜªi này.  Vua Gia Long phán r¢ng:"V® lë cûa
Nhåc là m¶t ngÜ©i Çàn bà thôi. B†n ñåi, Vån tuy là thân
Çäng cûa gi¥c Nhåc mà không tham d¿ binh quyŠn. Nay
Nhåc ch‰t rÒi, gi‰t Çi thì ích gì?" (ThÜc løc I, trang 544)

(Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 5.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

Theo cách xº lš cûa vua Gia Long nhÜ trình bày trên,
thì Gia Long không phäi là ngÜ©i hi‰u sát, không phäi là
hång ngÜ©i "thà gi‰t lÀm còn hÖn bÕ sót ".

VÆy thì tåi sao ÇÓi v§i nhà Tây SÖn, Gia Long trä thù
tàn båo, khûng khi‰p Ç‰n th‰?

  
M†i s¿ ÇŠu có nguyên nhân. Sº gia TrÀn Gia Phøng

phân tích:
"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 vua Gia Long), Tân Chính VÜÖng
NguyÍn Phúc DÜÖng (em chú bác ru¶t) và NguyÍn Phúc
ñông (anh ru¶t) bÎ Tây SÖn b¡t sÓng, rÒi gi‰t ª Gia ñÎnh.



"ThÙ  nhì,  hai  ngÜ©i  em  (ru¶t)  cûa  Gia  Long  là
NguyÍn Phúc Mân và NguyÍn Phúc Thi‹n bÎ ch‰t vŠ tay
Tây SÖn næm 1783.

"ThÙ ba, vua Quang Trung cho quÆt m¶ cûa NguyÍn
Phúc Côn (phø thân cûa Gia Long), Çem hài cÓt Ç° xuÓng
sông næm 1790". (ViŒt Sº ñåi CÜÖng, Tâp 2; trang 445)  

(Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 5.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

ViŒc thÙ tÜ là "NguyÍn HuŒ Çã Çào h‰t læng tÄm cûa
8 Ç©i chúa NguyÍn tåi ThØa Thiên, lÃy hài cÓt ném xuÓng
sông ".
 (Võ HÜÖng An: Vì sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn.
Trang 5.
 http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-khoc-nha-tay-son. 29/06/2019 lúc 03:31)

Gi‰t 5 ngÜ©i cÆt ru¶t cûa Gia Long là n® máu; quÆt
mÒ cha cûa Gia Long, lÃy hài cÓt Ç° xuÓng sông là món
n® vŠ tâm linh; quÆt mÒ 8 vÎ chúa nhà NguyÍn là món n®
t° tiên. 

Là ngÜ©i ViŒt Nam ai cÛng bi‰t viŒc th© kính cha
mË, ông bà, t° tiên là tín ngÜ«ng cûa dân t¶c ViŒt Nam tØ
ngàn xÜa; cho nên viŒc trä thù cûa Gia Long là m¶t hành
Ç¶ng tÃt y‰u cûa m¶t con ngÜ©i ViŒt Nam bình thÜ©ng;
NguyÍn Ánh không bi‰t  tØ bi h› xã nhÜ ÇÙc PhÆt Thích
Ca, ông ta cÛng không phäi là quân tº Tàu. 
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HÖn  nºa,  nhà  NguyÍn  Çã  có  công  khai  khÄn  ÇÃt
hoang, mª mang b© cÕi, Çã ng¿ trÎ ñàng Trong trong m¶t
th©i gian dài, thì ÇÓi v§i Nhà NguyÍn, cu¶c n°i dÆy cûa
nhà Tây SÖn là m¶t hành Ç¶ng phåm pháp. 

Dù sao Çi n»a, cách thÙc trä thù cûa NguyÍn Ánh quá
tàn nhÅn, dã man là Çáng trách.    

===========



XII

Vài nhÆn xét vŠ nhà Tây SÖn

Ca Væn Thinh
"Vào th‰ k› XVIII, tÆp Çoàn phong ki‰n h† NguyÍn ra

sÙc bi‰n xÙ ñàng Trong (tØ sông Giang ª Quäng Bình trª
vào Nam) thành m¶t "quÓc gia" riêng biŒt, gia tæng th‰
l¿c ª ñàng Trong Ç‹ chÓng låi tÆp Çoàn phong ki‰n h†
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TrÎnh phän Ç¶ng và møc nát ª ñàng Ngoài. ñó cÛng là
lúc mà phong trào ÇÃu tranh cûa nhân dân ñàng Trong,
trong Çó có Sài  Gòn và Nam B¶ xÜa, n°i lên liên tøc,
månh më.

"N°i bÆt  hÖn cä trong th©i  gian này là phong trào
khªi nghïa Tây SÖn ÇÜ®c ÇÒng bào nông dân hÜªng Ùng,
n°i lên tØ mùa xuân næm 1771. Th¿c ra, trong hÖn 8 næm
(1776-1783),  phong  trào  Tây  SÖn  Çã  5  lÀn  Çánh  b†n
phong ki‰n ñàng Trong, ÇÙng ÇÀu là NguyÍn Ánh, và 5
lÀn NguyÍn Ánh ÇŠu bÎ thÃt båi và bÎ Çánh bÆt ra khÕi ÇÃt
liŠn. ñÜ®c giai cÃp Çåi ÇiŠn chû ûng h¶, có lÀn NguyÍn
Ánh  Çã  quay  låi  chi‰m  Gia  ñÎnh,  nhÜng  cuÓi  cùng
NguyÍn Ánh và tàn quân cûa h¡n låi bÎ Çánh bÆt ra ngoài
và chåy sang cÀu viŒn quân Xiêm... TrÆn næm 1785, Çåi
phá thûy quân Xiêm xâm lÜ®c ª Råch GÀm - Xoài Mút,
giäi phóng miŠn Tây Gia ñÎnh, Çu°i quân gi¥c vŠ nÜ§c.
TrÆn Çánh này làm nÙc lòng dân ñÒng Nai - Gia ñÎnh....
ñÓi v§i tÆp Çoàn phong ki‰n h† TrÎnh ª ñàng Ngoài, sau
khi Çánh th¡ng quân Xiêm xâm lÜ®c và quân bán nÜ§c
NguyÍn Ánh, tháng 6 næm 1786, NguyÍn HuŒ ti‰n quân ra
ThuÆn  Hóa,  Çánh  lui  quân  TrÎnh,  giäi  phóng  toàn  b¶
ñàng Trong,  ti‰n luôn ra  ñàng Ngoài,  Çánh tan quân
TrÎnh, giài phóng Thæng Long ngày 21-7-1786.

"Th‰ là phong trào "cách mång nông dân Tây SÖn", tØ
cu¶c khªi nghïa ª Quy NhÖn, Çã th¿c s¿ tr© thành phong
trào quÆt khªi cûa nhân dân cä nÜ§c, quét såch các tÆp



Çoàn phong ki‰n TrÎnh, NguyÍn phân tranh, cát cÙ hÖn
hai th‰ k›, thÓng nhÃt låi ÇÃt nÜ§c tØ Nam chí B¡c. ñây là
thành t¿u  vï  Çåi  trong lÎch  sº  dân t¶c  mà vinh quang
thu¶c vŠ phong trào 'khªi nghïa nông dân Tây SÖn' và thû
lãnh kiŒt xuÃt NguyÍn HuŒ".
(Nhà Tây SÖn - Wikipedia ti‰ng Viêt; ngày 08-02-2019)

Ông Ca Væn Thinh dùng ngôn ng» tuyên truyŠn v§i
ÇÀu óc tÜªng tÜ®ng phong phú Ç‹ ca ng®i  "cách mång
nông dân Tây SÖn". 

ñinh Bá Hòa 
"Trong lÎch sº dân t¶c ViŒt Nam, cu¶c khªi nghïa

nông dân Tây SÖn, vÜÖng triŠu Tây SÖn là m¶t giai Çoån
lÎch sº hào hùng, khÓc liŒt. TØ h©n cæm ch‰ Ç¶ cûa chúa
NguyÍn thÓi nát, nh»ng ngÜ©i nông dân Çã vùng dÆy khªi
nghïa, ÇÆp tan th‰ l¿c phong ki‰n thÓi nát, thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c sau 200 næm chia c¡t gi»a hai th‰ l¿c chúa NguyÍn
và chúa TrÎnh. DiŒt 3 vån quân Xiêm ª phía Nam, phá tan
29 vån quân Thanh xâm lÜ®c ª phía B¡c, bäo vŒ toàn vËn
lãnh th° Ç¶c lÆp cûa dân t¶c. Nh»ng ngÜ©i nông dân Çã
làm nên s¿ nghiŒp lØng lÅy chÜa tØng có trong lÎch sº, rèn
Çúc nên nh»ng vÎ anh hùng dân t¶c kiŒt xuÃt sÓng mãi v§i
non sông".
(ThuÆn Quäng th©i  Tây  SÖn.  Trang  158-159.  NhiŠu  tác  giä,  ñ‡
Bang chû biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).
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Ông Ti‰n sï ñinh Bá Hòa khéo dùng thuÆt ng» bay
bÜ§m Ç‹  ca  ng®i  "nh»ng  ngÜ©i  nông  dân  Çã  làm nên
s¿ nghiŒp lØng lÅy chÜa tØng có trong lÎch sº, rèn Çúc nên
nh»ng vÎ anh hùng dân t¶c kiŒt xuÃt sÓng mãi v§i non
sông,... " .

ñ‡ Bang
"ñ‡ Bang cho r¢ng:
** "Chính sách cûa chúa TrÎnh cÛng nh¢m khai thác

tài nguyên, thu thu‰, trÃn áp các cu¶c n°i dÆy cûa nhân
dân, nhÜng quan tr†ng hÖn là ÇÓi ÇÀu v§i quân Tây SÖn.
NhÜng cuÓi cùng, chúa TrÎnh Çã thÃt båi trong chính sách
xã h¶i lÅn phòng thû, bªi vì có nhiŠu cu¶c n°i dÆy chÓng
ÇÓi  cûa nhân dân,  không nh»ng trong nh»ng næm ÇÀu
1775-1777, khi quân TrÎnh m§i vào chi‰m Çóng, mà cä
th©i Çi‹m cuÓi cùng, khi nghïa quân Tây SÖn tÃn công
Phú Xuân, giäi phóng ThuÆn Hóa vào mùa hè næm 1786,
nhân dân ª Çây Çã n°i dÆy cùng truy b¡t quân TrÎnh và
hÜªng Ùng cu¶c khªi nghïa Tây SÖn". (..........................)

"Thàng 6 næm 1786, 3 vån quân Tây SÖn do NguyÍn
HuŒ chÌ huy tÃn công Phú Xuân. M¥c dù quân Çông, hŒ
thÓng phòng thû kiên cÓ, nhÜng quân TrÎnh v§i tinh thÀn
chi‰n ÇÃu båc nhÜ®c, tÜ§ng lïnh cÀu an, phân hóa, nên bÎ
thÃt båi trÜ§c cu¶c tÃn công cûa nghïa quân Tây SÖn trên
các chi‰n trÜ©ng tØ Häi Vân, An Nông, Phú Xuân Ç‰n
Quäng TrÎ, Quäng Bình. Cùng v§i s¿ n°i dÆy, hÜªng Ùng



cûa nhân dân nên chÌ trong vòng chÜa ÇÀy 10 ngày vào
mùa hè næm 1786, toàn b¶ ÇÃt Phú Xuân - ThuÆn Hóa
ÇÜ®c quân Tây SÖn giäi phóng khÕi s¿ áp bÙc cûa quân
TrÎnh. Næm 1786, quân Tây SÖn Çã làm chû toàn b¶ ÇÃt
ñàng Trong. Chi‰n th¡ng Phú Xuân næm 1786, là m¶t
bÜ§c ngo¥c m§i cûa Tây SÖn, là cÖ sª cûa niŠm tin và bàn
Çåp Ç‹ phong trào Tây SÖn v§i tài chÌ huy cûa NguyÍn
HuŒ Çã phát tri‹n trª thành cu¶c khªi nghïa thành công
trên phåm vi cä nÜ§c, khôi phøc låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c k‹ tØ sau cu¶c chi‰n tranh TrÎnh - NguyÍn tØ næm
1627". 
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 9. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang chû
biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

** "Th‰ k› XVIII là thiên anh hùng ca tuyŒt v©i cûa
nông dân ViŒt Nam. ChÜa có m¶t giai Çoån lÎch sº nào
chúng ta thÃy nh»ng cÓng hi‰n to l§n cûa ngÜ©i nông dân
ViŒt Nam nhÜ trong cu¶c khªi nghïa Tây SÖn. Nh»ng ÇÎa
danh, nh»ng nhân vÆt lÎch sº xuÃt hiŒn trong th©i kÿ Çó
nhÜ  Råch  GÀm,  Xoài  Mút,  Ng†c  HÒi,  ñÓng  ña,  Phú
Xuân,... NguyÍn HuŒ là nh»ng ti‰t tÃu diŒu kÿ trong toàn
b¶ âm hÜªng hào hùng cûa bän trÜ©ng ca nông dân bÃt
hû Çó, vang v†ng muôn Ç©i v§i non sông ÇÃt nÜ§c".
(NguyÍn HuŒ - Phú Xuân. Trang 21. Nxb ThuÆn Hóa - Hu‰, 1983;
NhiŠu tác giä).

** "LÎch sº bao gi© cÛng trung th¿c, công b£ng và
Çúng mÙc. ChÌ có nhãn quan con ngÜ©i qua læng kính cûa
tØng th©i Çåi làm méo mó, sai lŒch nó. V§i nh»ng tài liŒu
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mà chúng tôi tìm ki‰m ÇÜ®c trong mÃy næm qua, phÀn
nào së làm sáng tÕ nh»ng trang sº ÇÃu tranh vë vang cûa
nhân  dân  ThuÆn  Hóa  dÜ§i  th©i  NguyÍn  HuŒ  trong
s¿ nghiŒp ÇÃu tranh giai cÃp diŒt tÆp Çoàn phong ki‰n h†
TrÎnh, lÆp låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, kháng chi‰n chÓng
quân xâm lÜ®c Mãn Thanh cuÓi th‰ k› XVIII.
(NguyÍn HuŒ - Phú Xuân. Trang 55. Nxb ThuÆn Hóa - Hu‰, 1983;
NhiŠu tác giä).

ñ‡ Bang h‰t l©i ca ng®i nông dân ViŒt Nam trong
cu¶c khªi nghïa  Tây SÖn. Ông ñ‡ Bang vi‰t: "Th‰ k›
XVIII là thiên anh hùng ca tuyŒt v©i cûa nông dân ViŒt
Nam". Ngôn ng» cûa ông ñ‡ Bang có luÆn ÇiŒu nhÜ m¶t
cán b¶ tuyên truyên tài giÕi th©i kháng chi‰n chÓng th¿c
dân Pháp.

ñ‡ Minh ñiŠn
"ñã có  nhiŠu  công  trình  nghiên  cÙu  diÍn  giäi  vŠ

chính sách PhÆt giáo dÜ§i th©i Tây SÖn. Tuy nhiên, v§i 20
næm ng¡n ngûi cûa m¶t vÜÖng triŠu, trên th¿c t‰ Quang
Trung chÜa th‹ làm ÇÜ®c gì nhiŠu, bªi phÀn l§n th©i gian
Çó giành tr†n cho các cu¶c ÇÃu tranh. Chính vÌ th‰ nh»ng
hành Ç¶ng Ùng xº cûa nhà Tæy SÖn ÇÓi v§i PhÆt giáo trên
ÇÃt Phú Xuân thi‰t nghï dØng låi  ª cÃp Ç¶ chû trÜÖng
mang tính tåm th©i.



"TØ nhiŠu nguÒn tÜ liŒu khác nhau, có th‹ thÃy rÃt
nhiŠu ngôi danh lam ª Hu‰ bÎ tàn phá sau ngày Tây SÖn
chi‰m Phú Xuân".
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 161. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang
chû biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

Eyot (Pierre) 
Ngäy 5 tháng 7 næm 1789, ông Eyot (4) gºi thÜ cho

ông Blandin:
"... NgÜ©i ta (NguyÍn HuŒ) thu thu‰ không ngØng và thu‰
n¥ng quá Çáng Ç‰n n‡i nhiŠu làng "xiêu Çi". Lúc bÃy gi©
thì quân ÇÎch (Tây SÖn) vào nhà và cÜ§p Çoåt tÃt cä cái gì
vØa  m¡t  chúng.  ñó  là  sÓ  phÆn  cûa  nh»ng  làng  Çáng
thÜÖng không Çû sÙc n¶p thu‰. Dân B¡c Hà bÃt hånh cûa
chúng ta còn phäi chÎu s¿ tham lam vô b© b‰n cûa quân
ÇÎch (Tây SÖn)  và cûa ngÜ©i B¡c Hà trÓn phe ÇÎch n»a, n
‰u không có m¶t trÆn løt làm mÃt mùa tháng 10 khi‰n dân
chúng lâm vào m¶t cänh nghèo kh° vô cùng (có làng mÃt
Çi 1/2 hay 3/4 dân sÓ, ngÜ©i còn thì bÕ Çi), mùa tháng 5
Çã ch¥n s¿ Çói kém, nhÜng quân Nam Hà (NguyÍn HuŒ)
vÅn ti‰p tøc thu thu‰; vì tåi nhiŠu nÖi mùa g¥t không ÇÜ®c
phong phú và vì nhiŠu làng trông cÆy m¶t phÀn ru¶ng cûa
h†, ho¥c vì h† Çói quá, không Çû sÙc cày, ho¥c tåi chû
ru¶ng Çã ch‰t, ho¥c vì m¶t lš do nào khác, nên ch£ng bao
lâu n»a dân chúng có th‹ låi rÖi vào s¿ nghèo kh°.
.... H‰t Çói kém Ç‰n bŒnh tÆt..." 
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(4)  Eyot  (Pierre),  1763-1827:  Giáo  sï  sang B¡c Hà næm 1787 ª
NghŒ An, rÒi ª chûng viŒn Phúc Nhåc, huyŒn Yên Kháng, tÌnh Ninh
Bình.

Georges Dutton
"Sau Chi‰n tranh th‰ gi§i thÙ hai, và trong bu°i ÇÀu

cûa cu¶c cách mång công sän chû nghïa v§i nh»ng liên
hŒ ch¥t chë v§i nông dân ViŒt Nam, viŒc xây d¿ng hình
änh Tây SÖn v§i Ç¥c Çi‹m là m¶t "cu¶c n°i dây cûa nông
dân" ho¥c m¶t "phong trào nông dân" b¡t ÇÀu xuÃt hiŒn
trong nghiên cÙu cûa ViŒt Nam. Các h†c giä Çã nhiŒt tình
mô tä cu¶c n°i dÆy cûa Tây SÖn ho¥c nhÜ m¶t cu¶c "cách
mång", ho¥c m¶t cách trung lÆp hÖn, là m¶t "phong trào
nông dân".

"Trong  cách  nghiên  cÙu  lÎch  sº  vŠ  Tây  SÖn  này,
nông  dân  n°i  lên  nhÜ  m¶t  bi‹u  tÜ®ng  anh  hùng,  cao
thÜ®ng và không bi‰t  s® hãi,  quy‰t  tâm theo Çu°i  møc
Çích công b¢ng kinh t‰  và xã  h¶i,  và  vì  m¶t  ÇÃt  nÜ§c
thÓng nhÃt không bÎ ngoåi bang can thi‰p.

"Chính nh»ng cách diÍn giäi này, mà phÀn l§n ÇÜ®c
các sº gia ViŒt Nam công bÓ vào nºa sau th‰ k› 20, thÓng
trÎ toàn b¶ diÍn ngôn vŠ th©i Tây SÖn".
(Nhà Tây SÖn - Wikipedia; ngày 08/02/2019)

Gras de Préville



Gras  de  Préville,  thuyŠn  trÜªng  tàu  Pandour  cûa
Pháp ª Gia ñÎnh næm 1788 Çã vi‰t vŠ NguyÍn HuŒ nhÜ
sau:

"Tây SÖn rÃt månh: quân Ç¶i cûa NguyÍn HuŒ n‰u
không thiŒn chi‰n cÛng rÃt Çông; NguyÍn HuŒ có voi Ç‹
kéo pháo, và hÖn n»a, NguyÍn HuŒ rÃt nhiŠu thuyŠn chi
‰n, chi‰n håm và tàu thuyŠn Ç‹ chª quân Ç¶i. NguyÍn HuŒ
có nghÎ l¿c, có tài næng".
(Quang Trung  - Wikinpedia; ngày 13/05/2019)

Hoa B¢ng
Khi k‰t luÆn bài biên khäo vŠ ÇŠ tàÌ "Quan Trung,

Anh hùng dân t¶c", Hoa B¢ng vi‰t: 
"VÆy mà Nã Phá Luân (Napoléon I) ÇÜ®c gªi n¡m

xÜÖng trong ÇŠn Invalides, Ç‹ cho ngÜ©i sau hoài niŒm, vi
‰ng thæm; còn Quang Trung: mä phäi Çào, xÜÖng phäi
tán, dòng dõi bÎ chu di, s¿ nghiŒp liŒt liŒt oanh oanh gói
tr†n trong m¶t ch» "ngøy".
(Quang Trung, Anh hùng dân t¶c. Hoa B¢ng. Nxb BÓn PhÜÖng, Sài
Gòn, 1953)

Hoàng CÖ Thøy
"K‹  tØ  næm 1773  chúa  Tây  SÖn  là  NguyÍn  Nhåc

dùng mÜu chi‰m thành Qui  NhÖn cûa chúa NguyÍn là
ñÎnh vÜÖng NguyÍn Phúc ThuÀn cho Ç‰n næm 1802, vua
Gia Long NguyÍn Ánh ti‰n quân ra B¡c, b¡t sÓng ÇÜ®c
con trai cûa vua Quang Trung NguyÍn HuŒ, tÙc là vua
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Cänh ThÎnh NguyÍn Quang Toän, 19 tu°i,  Çem vŠ Phú
Xuân xº t¶i læng trì, låi giam vào ngøc tÓi hai cái ÇÀu lâu
khô cûa NguyÍn Nhåc và NguyÍn HuŒ, cho Çúng 30 næm.

"Trong 30 næm Ãy, ba anh em Tây SÖn là NguyÍn
Nhåc,  NguyÍn  L»,  NguyÍn  HuŒ  Çã  tung  hoành  tØ  Qui
NhÖn, Çem "quân ó" xuÓng chi‰m h‰t miŠn Nam XÙ ñàng
Trong cûa các chúa NguyÍn, Ç‰n tÆn Hà Tiên và cù lao
Phú QuÓc (1774-1785); Çáng k‹ nhÃt là trÆn thûy chi‰n
Råch GÀm - Xoài Mút cûa NguyÍn HuŒ phá tan 300 chi‰n
thuyŠn cûa 20.000 quân Xiêm sang giúp NguyÍn vÜÖng
Ánh (1784-1785). RÒi riêng NguyÍn HuŒ låi tung hoành
tØ Qui NhÖn, Çem quân ó ra chi‰m ThuÆn Hóa cûa chúa
TrÎnh, låi tiŒn Çà ra diŒt TrÎnh Khài ª Thæng Long (mùa
Hè næm 1786). NguyÍn Nhåc v¶i vàng ra Thæng Long trä
låi  xÙ ñàng Ngoài  cho vua Lê Chiêu ThÓng (mùa thu
1786), chÌ gi» tØ NghŒ An trª xuÓng, rÒi chia ÇÃt Ãy làm
ba mänh, cho mình và hai em (mùa Çông 1786). Sau h‰t
là NguyÍn HuÍ phá tan 20 vån quân Thanh trong m¶t
cu¶c chi‰n tranh ch§p nhoáng 6 ngày, tØ 30 tháng Chåp
næm MÆu Thân (25/1/1789) Ç‰n mÒng 5 T‰t, tháng Giêng
næm K› DÆu (30/1/1789). Nh»ng chi‰n công oai hùng cûa
NguyÍn HuŒ làm vang lØng danh ti‰ng nhà Tây SÖn, khi‰n
toàn dân ViŒt Nam ngày nay còn kiêu hãnh.

"VÆy thì sao nhà Tây SÖn Çã b¶c phát oai hùng nhÜ
th‰, mà rÒi låi b¶c tàn, chÌ tÒn tåi ÇÜ®c có 30 næm? ñó là
vÃn ÇŠ cÀn nghiên cÙu trong Çoån  này".



(Hoàng CÖ Thøy: ViŒt Sº Khäo LuÆn. CuÓn 2, trang 849. Nhà
xuÃt bàn Nam Á, Paris. Paris 2002).

Hoàng Phû Ng†c TÜ©ng
"ñiŠu l§n lao nhÃt cûa NguyÍn HuŒ trª thành ngÜ©i

Çåi bi‹u chân chính cho khát v†ng ª thªi Çåi ông là ª ch‡
này: gi»a nh»ng nhân vÆt thu¶c các tÀm c« khác nhau
cùng xuÃt hiŒn trên sân khÃu lÎch sº ÇÜÖng th©i, chÌ có
NguyÍn HuŒ là ngÜ©i duy nhÃt quy‰t tâm thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c.
(NguyÍn HuŒ - Phú Xuân. Trang 38. Nxb ThuÆn Hóa - Hu‰, 1983;
NhiŠu tác giä)

Hoàng Phû Ng†c TÜªng là ngÜ©i n°i ti‰ng tàn sát
nhân dân Hu‰ trong T‰t MÆu Thân (1968). 

Huÿnh LÙa
Tåp chí XÜa và Nay sÓ 107, trang 9-10, næm 2002

Çæng bài "Nh»ng m¥t tích c¿c và hån ch‰ cûa phong trào
Tây SÖn"  cûa  Huÿnh LÙa.  Chúng tôi  thÃy m¥c  ÇÀu có
nh»ng danh tØ "væn hoa, bay bÜ§m, màu mè, tô Çi‹m cho
nhà Tây SÖn hay chÌ trích ch‰ Ç¶ phong ki‰n Lê, TrÎnh
NguyÍn", nhÜng cách suy luÆn v»ng ch¡c cûa ông Huÿnh
LÙa, chÙng tÕ ông Huÿnh LÙa là m¶t cán b¶ tuyên truyŠn
tài giÕi. Chúng tôi xin ghi låi Ç‹ quí vÎ Ç¶c giä r¶ng ÇÜ©ng
nhÆn ÇÎnh vai trò cûa nhà Tây SÖn trong lÎch sº ViŒt Nam.

"... S¿ nghiŒp cûa phong trào Tây SÖn dÜ§i s¿ lãnh
Çåo cûa anh hùng dân t¶c NguyÍn HuŒ là m¶t khúc ca
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hùng tráng cûa bän anh hùng ca bÃt diŒt cûa dân t¶c, m¶t
bÜ§c ti‰n  huy  hoàng cûa lÎch  sº  ViŒt  Nam.  Tuy nhiên
phong trào này cÛng mang trong mình nó m¶t sÓ m¥t hån
ch‰.

"TrÜ§c h‰t,  phong trào nông dân Çã Ç¥t nŠn täng
cho s¿ khôi phøc låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, nhÜng bän
thân b¶ phÆn lãnh Çåo phong trào thì Çã có s¿ rån nÙt tØ
bên trong ngay sau khi nŠn täng cûa s¿ thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c Çã ÇÜ®c xác lÆp. Chúng ta bi‰t r¢ng khi NguyÍn HuŒ
thØa th¡ng ti‰n quân ra B¡c tiêu diŒt h† TrÎnh næm 1786,
thì NguyÍn Nhåc Çã tÕ ra bÃt bình vì mŒnh lŒnh cûa mình
bÎ xem thÜ©ng. NguyÍn Nhåc không ÇÒng š cu¶c ti‰n quân
này, låi lo l¡ng vŠ các th¡ng l®i cûa ông em, Çã quy‰t
ÇÎnh lên ÇÜ©ng ra theo. RÒi Ç‰n gi»a næm 1787, ông ta
quy‰t ÇÎnh phân chía phåm vi quyŠn l¿c: giao các trÃn ª
phía B¡c Çèo Häi Vân cho NguyÍn HuŒ v§i tÜ§c B¡c Bình
VÜÖng; giao các trÃn ª phía Nam (ñÒng Nai - Gia ñÎnh)
cho NguyÍn L» v§i tÜ§c ñông ñÎnh VÜÖng, còn bän thân
ông ta thì gi» các dinh tØ Quäng Nam Ç‰n Bình ThuÆn v§i
Qui NhÖn là kinh Çô và t¿ xÜng là Trung ÐÖng Hoàng ñ
‰.

"S¿ phân chia quyŠn l¿c Çó tÜªng là hàn g¡n ÇÜ®c
s¿ rån nÙt, nào ng© s¿ rån nÙt m‡i ngày m¶t phát tri‹n và
cuÓi cùng Çã dÅn Ç‰n m¶t trÆn Çánh nhau l§n gi»a hai
anh em. ViŒc hòa giäi ÇÜ®c th¿c hiŒn, nhÜng rÒi hai anh
em vÅn nghi  ng© nhau,  m‡i  ngÜ©i  t¿  lo  cho mình.  Và



NguyÍn Nhåc Çã không còn r‡i rãi Ç‹ nghï Ç‰n viŒc gi»
v»ng vùng ÇÃt Gia ñÎnh mà chúng ta thÃy nguyÍn Ánh Çã
bi‰t l®i døng tình th‰ thuÆn l®i Ãy. 

"Rõ ràng s¿ rån nÙt trong b¶ phÆn lãnh Çåo Çã làm
suy y‰u sÙc månh cûa chính quyŠn Tây SÖn.  

"M¥t hån ch‰ thÜ hai  là sau khi  Çánh Ç° các tâp
Çoàn phong ki‰n Lê, TrÎnh, NguyÍn, chính quyŠn Tây SÖn
chÜa có nh»ng chính sách l§n làm thay Ç°i m¶t cách cæn
bän  và  triŒt  Ç‹  thi‰t  ch‰  chính  trÎ  xã  h¶i  phong  ki‰n.
Nh»ng cäi cách vŠ kinh t‰ - xã h¶i mà Quang Trung th¿c
hiŒn sau ngày Çåi th¡ng quân Thanh, tuy là khá månh dån
và táo båo, nhÜng vÅn chÌ là nh»ng cäi cách bÜ§c ÇÀu,
chÜa phäi là m¶t cu¶c cäi cách triŒt Ç‹ ch‰ Ç¶ chính trÎ xã
h¶i. HÖn n»a, nh»ng cäi cách cûa Quang Trung chÌ ÇÜ®c
th¿c hiŒn trong phåm vi  cai  quän cûa mình,  chÙ chÜa
phäi là trên toàn lãnh th° nÜ§c ta hÒi bÃy gi©. ñ¥c biŒt
vua Quang Trung chÜa có nh»ng chính sách l§n nh¢m
làm thay Ç°i cÖ cÃu cû, ch‰ Ç¶ sª h»u ru¶ng ÇÃt ÇÜÖng
th©i ho¥c hån ch‰ nån ki‰m tính ru¶ng ÇÃt, chÜa Çøng
chåm gì Ç‰n ru¶ng ÇÃt tÜ h»u cûa giai cÃp ÇÎa chû, cûa
Çám cÜ©ng  hào,  quan låi  cÛ  không chÓng ÇÓi.  "Chi‰u
khuy‰n nông" cûa vua Quang Trung có nói Ç‰n viŒc b¡t
bu¶c các  cÃp chính quyŠn cÖ  sª  phäi  Çem toàn b¶ sÓ
ru¶ng ÇÃt bÎ bÕ  hoang và só ru¶ng ÇÃt tÎch thu ÇÜôc cûa
nh»ng kë chÓng ÇÓi ho¥c chåy trÓn lâu dài chia cho dân
canh tác. NhÜng chû trÜÖng này có lë chÌ ÇÜ®c th¿c hiŒn
ª nh»ng làng xã nào có nhiŠu dân phiêu tán mà thôi. SÓ
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ru¶ng công làng xã vÅn ÇÜ®c duy trì, trong Çó bên cånh
sÓ Ç‹ låi cho dân Çinh chia nhau cày cÃy, Nhà NÜ§c Çã
lÃy m¶t b¶ phân cÃp cho các quan låi, tÜ§ng tá có công
Ç‹ làm ru¶ng ngø l¶c và cho quân sï làm ru¶ng lÜÖng. SÓ
ru¶ng ÇÃt thu¶c sª h»u cûa nhà nÜ§c Lê - TrÎnh cÛ và m¶t
sÓ ru¶ng ÇÃt tÜ bÕ hoang (có lë cûa các dòng h† chÓng
ÇÓi) bÎ tÎch thu cÛng không ÇÜ®c Çem chia cho dân mà
nhà nÜ§c gi» låi Ç‹ thành lÆp các quan trang, quan tråi,
quan ÇÒn ÇiŠn ... 

"TÃt cä nhÜng chû trÜÖng trên Çã làm cho nguyŒn
v†ng vŠ ru¶ng ÇÃt cûa nông dân chÜa ÇÜ®c giäi quy‰t m¶t
cách triŒt Ç‹, cho nên ch¡c ch¡n là nông dân không hài
lòng, do Çó h† không th‹ ûng h¶ h‰t mình ÇÓi v§i chính
quyŠn m§i.

"Tåi vùng lãnh th° dÜ§i quy‹n cai trÎ cûa NguyÍn
Nhåc tØ Quäng Nam Ç‰n Bình ThuÆn, tuy sau khi b¶ máy
hành chính thu‰ khóa cÛ và quân Ç¶i chúa NguyÍn bÎ tiêu
diŒt, nông dân Çã thoát khÕi ách áp bÙc bóc l¶t cûa b†n
quan låi  và b†n cho vay n¥ng lãi;  nhÜng nguyŒn v†ng
ÇÜ®c bình d£ng vŠ xã h¶i và tài sän - ÇÜ®c có ru¶ng ÇÃt
Ç‹ cày cÃy - càng chÜa ÇÜ®c giäi quy‰t sau khi khªi nghïa
th¡ng l®i.

"Ÿ ÇÃt Gia ñÎnh dÜ§i quyŠn cai quän cûa NguyÍn
L» thì tình hình càng tÒi tŒ hÖn nhiŠu. Quân Tây SÖn 5
lÀn Çánh vào Gia ñÎnh truy quét h† NguyÍn, nhÜng cä 5



lÀn, sau khi Çánh båi quân nhà NguyÍn, quân Tây SÖn låi
rút vŠ, chÌ Ç‹ låi m¶t b¶ phÆn quân ÇÒn trú ª các dinh
trÃn  l§n  nhÜ  TrÃn  Biên  (Biên  Hòa),  Phiên  TrÃn  (Gia
ñÎnh), Long HÒ (Vïnh Long), th¿c hiŒn m¶t ki‹u "quân
quän" nh¢m ÇŠ phòng quân NguyÍn chi‰m låi, chÙ tuyŒt
nhiên không ti‰n hành bÃt cÙ m¶t cu¶c cäi cách chính trÎ,
kinh t‰, xã h¶i nào. DÜ©ng nhÜ ª Çây, Tây SÖn chÜa hŠ thi
‰t lÆp ÇÜ®c m¶t hŒ thÓng chính quyŠn xuÓng Ç‰n tÆn cÖ
sª, càng không hŠ Çøng chåm Ç‰n quyŠn chi‰m h»u ru¶ng
ÇÃt cûa giai cÃp Çåi ÇiŠn chû ª Çây - mà theo Lê Quí ñôn
thì m‡i ÇÎa phÜÖng ª Gia ñÎnh lúc bÃy gi© có Ç‰n 40, 50
ÇiŠn chû, m‡i ÇiŠn chû n¡m trong tay 300, 400 trâu bò,
300, 400 ÇiŠn nô. Do Çó có th‹ nói quân Tây SÖn chÜa hŠ
Çem låi quy‹n l®i gì cho nông dân ª Çây - trÜ§c h‰t là
quyŠn l®i vŠ ru¶ng ÇÃt, ngÜ®c låi giai cÃp Çåi ÇiŠn chû
trÜ§c sau vÅn an nhÜ bàn thåch, và chính tÀng l§p xã h¶i
này låi là ch‡ d¿a v»ng månh vŠ kinh t‰ và quân s¿ cûa
tÆp Çoàn NguyÍn Ánh trong viŒc chÓng låi và cuÓi cùng
Çánh båi Tây SÖn.

"M¶t hån ch‰ quan tr†ng n»a là trong quá trình cûa
cu¶c ÇÃu tranh chÓng phong ki‰n, Çã diÍn ra s¿ thay Ç°i
quan tr†ng, n‰u không nói là thoái hóa bi‰n chÃt trong
hàng ngÛ các lãnh tø và tÜ§ng lïnh cûa nghïa quân Tây
SÖn. ThÜ©ng thÜ©ng sau khi quân khªi nghïa chi‰m ÇÜ®c
m¶t  vùng  ÇÃt  nào,  anh em Tây  SÖn liŠn  trao  cho các
tÜ§ng lïnh cai quän vùng ÇÃt chi‰m ÇÜ®c Ãy. Tåi Çây, h†
låi b¡t nhân dân Çóng góp nhân, vÆt, tài, l¿c - h† låi thu
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thu‰. Nh»ng khoän thu Çó không chÌ Ç‹ nuôi dÜ«ng quân
khªi nghïa và t° chÙc các cu¶c hành quân m§i, mà còn
làm giàu cho các  lãnh  tø,  tÜ§ng lïnh,  cùng v§i  nh»ng
ngÜ©i thân cÆn. DÀn dÀn các lãnh tø và các tÜ§ng lïnh
cûa cu¶c khªi nghïa Çi vào con ÇÜ©ng phong ki‰n hóa. Và
quá trình Çó Çã ÇÜ®c ÇÎnh hình khi mà cä ba anh em Tây
SÖn ÇŠu t¿ phong cho mình nh»ng chÙc danh cûa chính
quy‹n phong ki‰n và b¡t ÇÀu ban phát b°ng l¶c phong ki
‰n cho Çám quan låi và thân t¶c cûa mình. Sº liŒu cho bi
‰t,  ª  th©i  Tây  SÖn,  nhà nÜ§c vÅn  chû trÜÖng ban cÃp
ru¶ng ÇÃt cho quan låi theo hình thÙc ngø l¶c, biŒt th¿c.
Hình thÙc ban cÃp m¶t hai xã làm ngø l¶c cÛng ÇÜ®c duy
trì. LÃy ví dø vua Quang Trung Çã tØng cÃp cho NguyÍn
Thi‰p m¶t xã Ç‹ æn l¶c, cÃp cho mË cûa công chúa Ng†c
Hân - B¡c cung hoàng hÆu cûa Quang Trung - 30 mÅu
ru¶ng, cÃp cho Phåm Huy ´ch 30 mÅu ru¶ng quan l¶c,
cÃp cho NguyÍn ñŠ - em NguyÍn Du - làm quan cho Tây
SÖn, 40 mÅu ru¶ng l¶c...  

"S¿ phong ki‰n hóa cûa hàng ngÛ lãnh tø và tÜ§ng
lïnh Tây SÖn Çã làm cho h† dÀn dÀn tách r©i khÕi nhân
dân, tØ Çó mÃt Çi s¿ ûng h¶ cûa nhân dân, trÜ§c h‰t là
cûa nông dân, nhÃt là sau khi Quang Trung mÃt.

"VÆy là phong trào nông dân Tây SÖn Çã vi‰t lên
nh»ng trang sº huy hoàng nhÃt trong lÎch sº dân t¶c ta,
trong Çó chói sáng lš tÜªng cao cä, s¿ nghiŒp vÈ vang
cùng v§i tài næng, phÄm chÃt và tính cách Ç¶c Çáo cûa



ngÜ©i  anh  hùng  áo  väi  Quang  Trung  -  NguyŒn  HuŒ.
Chúng ta có quyŠn và cÀn phäi t¿ hào vŠ nh»ng chi‰n
công oanh liŒt cûa phong trào Tây SÖn. Tuy nhiên bên
cånh s¿ kh£ng ÇÎnh nh»ng m¥t tích c¿c, chúng ta vÅn cÀn
phäi nhÆn chân m¶t sÓ m¥t hån ch‰ cûa nó, vÓn mang
tính tÃt y‰u ÇÓi v§i m¶t phong trào nông dân, trong Çó có
hån ch‰ l§n nhÃt là phong trào Tây SÖn Çánh Ç° các tÆp
Çoàn phong ki‰n nhÜng không xóa bÕ hoàn toàn ch‰ Ç¶
chính trÎ xã h¶i phong ki‰n, trái låi chÌ qua m¶t th©i gian
ng¡n, nó låi quay vŠ v§i thi‰t ch‰ chính trÎ Ãy.

"... Rõ ràng các lãnh tø Tây SÖn Çã phát Ç¶ng m¶t
phong trào nông dân r¶ng l§n chÓng låi s¿ áp bÙc bóc l¶t
phong ki‰n, nhÜng bän thân h† trÜ§c sau vÅn là Çåi diŒn
cûa nông dân, v§i hành trang tÜ tÜªng nông dân. Vì vÆy
h† không th‹ lãnh Çåo xây d¿ng m¶t ch‰ Ç¶ xã h¶i m§i ti
‰n b¶. DÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa h†, xã h¶i tuy ít nhiŠu Çã có
ÇÜ®c m¶t sÓ bi‰n Ç°i theo chiŠu hÜ§ng Çi lên, nhÜng quan
hŒ kinh t‰ phong ki‰n và ch‰ Ç¶ chính trÎ phong ki‰n vŠ cÖ
bän vÅn tiŒp tøc tÒn tåi. ñó là m¶t trong nh»ng bài h†c
chÙng tÕ r¢ng, muÓn xây d¿ng m¶t ch‰ Ç¶ xã h¶i m§i ti‰n
b¶ thì  ÇiŠu quan tr†ng hàng ÇÀu là phäi kh¡c phøc tÜ
tÜªng nông dân ti‹u nông - hŒ tÜ tÜªng cûa nh»ng ngÜ©i
sän xuÃt nhÕ, hËp hòi và thi‹n cÆn".

Ông Huÿnh LÙa Çã khéo léo dùng thuÆt ng» tuyên
truyŠn th°i phÒng cu¶c n°i dÆy cûa Nhà Tây SÖn: 

-  "S¿ nghiŒp cûa phong trào Tây SÖn dÜ§i s¿ lãnh
Çåo cûa anh hùng dân t¶c NguyÍn HuŒ là m¶t khúc ca
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hùng tráng cûa bän anh hùng ca bÃt diŒt cûa dân t¶c, m¶t
bÜ§c ti‰n huy hoàng cûa lÎch sº ViŒt Nam". 

-  "phong trào nông dân Tây SÖn Çã vi‰t lên nh»ng
trang sº huy hoàng nhÃt trong lÎch sº dân t¶c ta ". 

- "Chúng ta có quyŠn và cÀn phäi t¿ hào vŠ nh»ng
chi‰n công oanh liŒt cûa phong trào Tây SÖn".

La Bartette

Ngày 11 tháng 6 næm 1788, giáo sï La Bartette gºi
thÜ cho giáo sï Letondal:

... "Tôi không rõ cu¶c viÍn chinh cûa ngÜ©i Pháp khi
nào së xÄy ra. NhÜng tôi s® r¢ng quân Pháp cûa chúng ta
vì  khinh thÜ©ng b†n này  (Tây  SÖn)  và  không  am hi‹u
tÜ©ng tÆn cách hành binh cûa h† và không Çû s¤n sÙc
månh và có th‹ trª thành nån nhân".

(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
SÜ Phåm Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo
tr®. Ti‹u møc "NguyÍn HuŒ: M¶t thiên tài quân s¿ chÜa hŠ n‰m mùi
thÃt båi ", trang 206)  

La Mothe
Ngày 28 tháng 5 næm 1790, ông La Mothe gºi thÜ

cho ông Blandin.



"Ti‰m vÜÖng Quang Trung yên hÜªng k‰t quä cûa s¿
ti‰m ngôi dÀu l©i ÇÒn (ngÜ®c låi)...  ông vÅn Ç¡m chìm
trong niŠm hoan låc và bình thän hÜªng cái k‰t quä cûa
nh»ng chi‰n th¡ng cûa ông tåi Phú Xuân, và nhÜ chúa
sÖn lâm, tuy ra vÈ n¢m ngû nhÜng s£n sàng vÒ mÒi, n‰u
kÈ nào ch†c t§i nó.

"VŠ phÀn dân B¡c Hà chúng tôi,  chúng tôi chÌ có
m¶t câu bé 6, 7 tu°i là con cä cûa ti‰m vÜÖng, làm vua
hay Çúng hÖn làm chúa, nhÜng câu bé Çó có Çåi tÜ§ng và
Çåi thÀn bi‰t kiŠm ch‰ chúng tôi và b¡t chúng tôi vâng l©i.
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
SÜ Phåm Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo
tr®. Ti‹u møc "TriŠu Çåi Quang Trung dÜ§i m¡t các nhà truyŠn
giáo Tây phÜÖng ", trang 149)

Le Roy (Jean François)
** "Ngày 11 tháng 7 næm 1786, giáo sï Le Roy ª Gia

ñÎnh Çã vi‰t thÜ cho ông Blandin ª Paris:
"Nh»ng ngÜ©i Nam Hà này (quân NguyÍn HuŒ) Çã

áp døng s¿ xº án kh¡c nghiŒt - m§i thÃy tÓ cáo ch£ng cÀn
Ç®i xét xº lôi thôi, h† Çã chém ÇÀu nh»ng b†n tr¶m cÜ§p
hay tÃt cä nh»ng kÈ nào bÎ ngÜ©i ta tÓ cáo là tr¶m cÜ§p.
NgÜ©i ta rÃt lÃy làm thích s¿ xº phåt nhÜ vÆy và s¿ liêm
khi‰t cûa quân Tây SÖn. Vì h† không cÜ§p bóc ai, h† chÌ
bi‰t ch¥t ÇÀu mà thôi. ñiŠu Çó Çã khi‰n cho yên lành ª
m¶t vài nÖi trong m¶t th©i gian".
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(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u
møc "NguyÍn HuŒ: M¶t thiên tài  quân s¿ chÜa hŠ n‰m mùi thÃt
båi", trang 212)  

** " ngày 6 tháng 7 næm 1789, ông Le Roy (1) gºi
thÜ cho ông Blandin (2):

"H†  TrÎnh  và  h†  NguyÍn  Çã  suy.  DÜ©ng  nhÜ  h†
không bao gi© có th‹ khôi phøc cÖ nghiŒp ÇÜ®c n»a. TÃt
cä các Çåi thÀn Çã bÎ gi‰t. Ông Coung ChÌnh  (3) h»u
danh, ngÜ©i Çã mang chi‰n tranh Ç‰n ngay tåi xÙ sª cûa
ông Çã bÎ sº träm tåi kinh thành, cùng v§i ngÜ©i con trai
ông. Các tòa án không có quan tòa. Nh»ng kÈ man r®
(Tây SÖn) tØ cao nguyên miŠn Nam Ç‰n không bi‰t gì vŠ
thuÆt  cai  trÎ cä.  H† chÌ  bi‰t  cÜ§p phá quÃy nhiÍu  mà
không s® bÎ truy nã. H† Çã lÃy h‰t tiŠn båc cûa vÜÖng
quÓc, tÃt cä các dÜ®c phÄm cûa các y sÜ và dÜ®c t‰ sÜ.
H† Çã b¡t nh»ng kÈ cày ru¶ng tåi thôn quê Çi lính. H† Çã
ÇÓt phá m¶t phÀn l§n các làng måc và Çã hành hå dân
chúng v§i thu‰ má và kh° dÎch (bªi th‰ nên m§i có Çói
kém, dÎch håch và sÓ tº xuÃt ngÜ©i và súc vÆt tæng lên).
Vua Chiêu ThÓng, k‰ vÎ  ngài Cänh HÜng,  Çã cÀu viŒn
Hoàng Ç‰ Càn Long bên Trung Hoa. Càn Long Çã gºi
m¶t sÓ khá Çông quân lính sang B¡c Hà vào khoäng cuÓi
næm ngoái (1788), nhÜng Çoàn quân vØa y‰u vØa quá mê
tín dÎ Çoan. GiÓng nhÜ vÎ hiŠn tri‰t Hy Låp Çã nói: "Tôi
mang m†i thÙ theo tôi", lính Trung Hoa mang theo cä Çi



‰u hút, bát dïa và các hành trang phø khác, Çeo lûng l£ng
ª th¡t lÜng h†. H† vØa là lính vØa là lái buôn bÒi b‰p......

.... Quân Thanh thoåt ÇÀu Çã Çánh Çu°i quân Nam
Hà (Tây SÖn) khÕi kinh thành. Vua B¡c Hà Çã ÇÜ®c Ç¥t
lên ngôi trª låi. NgÜ©i ta ÇÒn r¢ng Hoàng Ç‰ Mãn Thanh
Çã bi‰u nhà vua m¶t sÓ tiŠn l§n, mà nhà vua cÀn món tiŠn
này l¡m. NhÜng các tÜ§ng nhà Thanh không ÇÜ®c quäng
Çåi nhÜ vÆy. Ch¡c h† tÜªng r¢ng vua Chiêu ThÓng së bi‰t
Ön h† và së bù công khó nh†c cûa h†. NhÜng nhà vua
nghèo cai trÎ m¶t xÙ nghèo nhÜ xÙ này không th‹ thÕa
mãn tØng Çó túi tham. Bªi vÆy quân Tàu Çã không Ç¶ng
binh, chÌ nghï Ç‰n ki‰m l®i v§i nhau và v§i dân B¡c Hà...
Trong khi Çó, quân Nam Hà (Tây SÖn) chÜa bÕ cu¶c. H†
Çã tÆp trung gÀn nÖi chúng tôi ª, bên kia sông, tåi m¶t nÖi
g†i là Væn Lang. H† còn ch¥n tÃt cä nh»ng lÓi Çi tØ xÙ
Nam t§i hai xÙ Thanh - NghŒ. N‰u quân Tàu muÓn Çánh
Çu°i h† ch¡c cÛng Çu°i ÇÜ®c h† m¶t cách dÍ dàng khÕi
vÜÖng quÓc. Trong khi Çó Tân VÜÖng Nam Hà Çã kÎp hay
tin quân Tàu t§i và nh»ng chi‰n công cûa h†. Vì ông ta là
ngÜ©i có can Çäm và ÇÜ®c coi nhÜ là m¶t Alexandre tåi
Çây, nên ông lÆp tÙc xuÃt chinh Çem theo tÃt cä thanh thi
‰u niên và bô lão  mà ông b¡t g¥p. Quân Ç¶i ông trông
giÓng nhÜ m¶t toán bŒnh nhân Óm y‰u hÖn là m¶t Çoàn
chi‰n binh. NhÜng không can gì! Nh»ng binh lính khÓn
kh° Ãy Çã tiêu diŒt quân Trung Hoa hÒi ÇÀu næm.

"Quân Tàu này cÛng gây thiŒt håi cho quân Nam Hà
(Tây SÖn) và cÛng tÕ ra có chút giá trÎ. Chi‰n phÄm cûa
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h† gÒm có båc, quÀn áo, väi løa v.v...  Çã vào tay quân
Nam Hà (NguyÍn HuŒ) và Ç¶ 3.400 ngÜ©i cûa h† bÎ b¡t
làm tù binh. Sau trÆn Çó, quân Trung Hoa Çã lên ÇÜ©ng
trª vŠ nÜ§c. Có th‹ tin ch¡c r¢ng Hoàng Ç‰ Mãn Thanh së
không ÇÜ®c hài  lòng l¡m vŠ  chi‰n  trÆn này và ông së
không Ç®i gì mà ch£ng gØi sang Çây Ç¶i quân khác ÇÜ®c
chÌ huy chÌnh bÎ khá hÖn. Trong khi Çó dân chúng Çáng
thÜÖng Çang ch‰t Çói. Mùa này tháng 10 (âm lÎch) næm
1788 Çã bÎ mÃt vì Çåi hån vào mùa hè næm trÜ§c. Gåo cÛ
còn låi cûa mùa trÜ§c thì bÎ vÖ vét vào kho lÜÖng ÇÎch,
thành thº ngay cä lái buôn cÛng ch‰t Çói (có cä bŒnh dÎch
n»a), vì tân chúa t‹ cûa chúng tôi ít mê tín hÖn chúa t‹
các th‰ k› trÜ§c. H† Çã cÜ§p phá chùa và h† ÇÓt nh»ng
ngôi chùa danh ti‰ng nhÃt cûa các c¿u VÜÖng B¡c Hà
(Nói vŠ linh møc Hóa Ç‰n thæm Låc Th° tåi xÙ Thanh ª
ranh gi§i xÙ ThÜ®ng, xÙ ñoài và xÙ Nam, vŠ nh»ng ngÜ©i
ThÜ®ng có phong tøc khác h£n ngÜ©i B¡c Hà). Các làng
g†i là MÜ©ng và xã g†i là Lang. Các làng có uy quyŠn
l§n. ñó là m¶t thÙ ti‹u vÜÖng có quyŠn sinh sát dân làng.
Dân dÜ§i quyŠn ông ta phäi cày ru¶ng ª cånh nhà cho
ông ta và chÎu tÃt cä t°n phí b¡t bu¶c Ç‹ nuôi con ông ta
hay chôn cha mË ông ta...  Nh»ng ngÜ©i MÜ©ng Çó rÃt
giän dÎ m¶c måc và sÓng nhÜ nh»ng ngÜ©i th©i Hoàng
Kim mà ta thÜ©ng tÜªng tÜ®ng Ç‰n.

"PhÀn Çông h† không bi‰t  Ãt  giáp gì,  không  Ç‰m
ngày  và  cÛng  không  Ç‰m  næm.  H†  æn  cÖm  v§i  muÓi,



không thêm nÜ§c chÃm, rau cÕ hay thÎt cá gì. ThÆt là m¶t
Ç©i sÓng kh° c¿c. H† không có vÜ©n hay có tiŠn. ñ‹ trä
thu‰ má, h† phäi Çi thÆt xa bán gåo bªi cä châu huyŒn
không có h¶i ch® nào. H† Ç‹ lúa trong nhà h† và m‡i
bu°i sáng, h† phäi ÇÆp lúa Ç‹ có Çû gåo cho ban chiŠu
hôm Çó. Làng h† ª trên núi và trên dÓc ÇÒi. H† không
thích ÇÒng ru¶ng mà h† chÌ dùng Ç‹ gieo må. M‡i làng có
nhiŠu nhÃt là 40 nóc gia. M‡i gia Çình có tòa nhà vuông
r¶ng, chia làm 3 phÀn b¢ng nhau, ª dÜ§i là chuÒng ng¿a.
Con cái h†, k‹ cä nh»ng ngÜ©i lÆp gia Çình....
(1)  Le  Roy  (Jean  François):  Giáo  sÌ,  sinh  trÜªng  ª  ÇÎa  phÆn
Besançon, nÜ§c Pháp. NhÆn lãnh nhiŒm vø Çi truyŠn giáo tØ ngày 8
tháng 10 næm 1780 và sÓng ª B¡c Hà khoäng 24 næm. Ông mÃt
ngày 20 tháng 8 næm 1825.
(2) Blandin (Pierre Antoine): Giáo sï, sinh trÜªng tåi Amiens; lên
ÇÜ©ng Çi truyŠn giáo ngày 7 tháng 12 næm 1778. TrÜ§c khi sang
B¡c Hà, ông bÎ b¡t gi» mÃy tháng ª Quäng ñông. Næm 1785, ông
làm Çåi bi‹u cho h¶i truyŠn giáo ª chûng viŒn Ba Lê.
Th©i Cách mång Pháp, ông trÓn qua Anh, và mÃt ª Luân ñôn ngày
22 tháng 6 næm 1801.
(3) Coung ChÌnh hay CoÛ ChÌnh: CÓng ChÌnh vi‰t theo ch» quÓc
ng» th©i sÖ khai.
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u
møc "Ngày 6/7/1789: ThÜ cûa ông Lefro (Le Roy Jean François)
gºi cho ông Blandin", trang 144-146)  

Lê Thành Khôi
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"NguyÍn HuŒ n°i bÆt nhÜ là m¶t thiên tài quân s¿.
XuÃt thân tØ nhân dân, NguyÍn HuŒ cÛng ÇÜ®c xem là
m¶t anh hùng dân t¶c, trÜ§c m¶t ông hoàng thÃt th‰ phäi
cÀu cÙu s¿ tr® giúp cûa ngoåi bang. Và rÒi, cÛng màn
kÎch này ÇÜ®c tái diÍn, lÀn này ª phía B¡c, khi‰n dung
måo NguyÍn HuŒ càng thêm vï Çåi".
(LÎch sº ViŒt Nam - TØ NguÒn gÓc Ç‰n gi»a th‰ k› XX. Trang 372;
Nxb Nhã Nam;2014) 

NguyÍn Nhã
"Chi‰n th¡ng bÃt hû Xuân K› DÆu Çã ÇÜa NguyÍn

HuŒ lên t¶t ÇÌnh Çài vinh quang cûa dân t¶c. NgÜ©i Ç©i vŠ
sau có th‹ vì  quá thÀn thánh hóa con ngÜ©i hùng cûa
NguyÍn HuŒ, nên ngÜ©i ta Çã coi NguyÍn HuŒ nhÜ m¶t
thiên tài quân s¿ siêu-viŒt. Th¿c ra thiên tài quân s¿ cûa
NguyÍn HuŒ cÛng Çã ÇÜ®c ngÜ©i cùng th©i v§i NguyÍn
HuŒ xác nhÆn nhÜ là m¶t s¿ th¿c không th‹ chÓi cãi.

"NhÜ các giáo sï là nh»ng ngÜ©i có nhiŠu thành ki‰n
không mÃy thiŒn cäm v§i quân Tây SÖn, h† låi thÜ©ng ví
NguyÍn HuŒ nhÜ là "Alexandre" hay "Tân Attila". ñåi Ç‰
Hy Låp Alexandre Le Grand và vua hung nô Attila ÇŠu là
nh»ng nhà quân s¿ n°i danh "bách chi‰n bách th¡ng" ª
châu Âu".    
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u



møc "NguyÍn HuŒ: M¶t thiên tài  quân s¿ chÜa hŠ n‰m mùi thÃt
båi", trang 205)  

NguyÍn Quang Ng†c
NguyÍn Quang Ng†c, giáo sÜ ñåi H†c Hà N¶i cho r

¢ng:
** "Các nghiên cÙu cø th‹ này là Çóng góp xác nhÆn

các lãnh tø Tây SÖn ngay tØ ÇÀu Çã khai thác m¶t cách
hiŒu quä tÃt cä các y‰u tÓ "thiên th©i", "ÇÎa l®i", "nhân
hòa" Ç‹ xây d¿ng Tây SÖn thÜ®ng Çåo thành cæn cÙ ÇÎa
chuÄn m¿c (thÆm chí theo lš thuy‰t cûa khªi nghïa toàn
dân và chi‰n tranh nhân dân th©i hiŒn Çåi). ñiŠu này låi
góp phÀn giäi  thích vì  sao phong trào Tây SÖn có th‹
nhanh chóng phát tri‹n vào Nam, ra B¡c lÆp nên nhiŠu
chi‰n công thÀn kÿ, mª ra m¶t giai Çoån phát tri‹n m§i
cûa lÎch sº ÇÃt nÜ§c, mà không có m¶t cu¶c khªi nghïa
nông dân nào v§i tÜ cách là m¶t phong trào nông dân
thuÀn túy, trong lÎch sº ViŒt Nam và cä trên th‰ gi§i, låi
có th‹ làm ÇÜ®c nhiŠu kÿ diŒu nhÜ vÆy". !!!
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 8. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang chû
biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

  **  "Phong  trào  Tây  SÖn  khªi  phát  ª  Tây  SÖn
thÜ®ng Çåo, nhanh chóng trª thành trung tâm quy tø và
tÕa r¶ng l¿c lÜ®ng,  ào xuÓng Tây SÖn hå Çåo, chi‰m lïnh
toàn b¶ phû Quy NhÖn, phát tri‹n ra B¡c, vào Nam, lÀn
lÜ®t  quÆt  ngã các  chính quyŠn vua Lê  -  chúa TrÎnh ª
ñàng Ngoài,  chúa NguyÍn ª ñàng Trong, mª ÇÜ©ng khôi
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phøc låi quÓc gia thÓng nhÃt, Çánh tan các cu¶c chi‰n
tranh xâm lÜ®c cûa quân Xiêm và quân Thanh, bäo vŒ
v»ng ch¡c nŠn Ç¶c lÆp, ÇÜa ÇÃt nÜ§c lên m¶t tÀm th‰ m§i,
Çánh dÃu bÜ§c ti‰n l§n cûa lÎch sº ViŒt Nam"
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 48. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang chû
biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

Ông NguyÍn Quang Ng†c, ti‰n sï, giáo sÜ ñåi H†c
Hà N¶i Çã ÇÜa Nhà Tây SÖn bay cao nhÜ diŠu g¥p gió.

Nunsius Orta
** Ngày 15/7/1789, ông Nunsius Orta gºi  thÜ cho

ông Letondal:
"... Tôi không th‹ không k‹ nh»ng s¿ bÃt hånh cûa

B¡c Hà sau chi‰n tranh v§i quân phi‰n loån Nam Hà.
Nh© gi‰t chóc và phá phách, quân h† Çã chi‰m ÇÜ®c phÀn
Çông vÜÖng quÓc này, rÒi sau Çó chi‰m luôn B¡c Hà. H†
làm kh° dân chúng dÜ§i ách cûa h† b¢ng không bi‰t cÖ
man,  nào là thu‰ má và kh° dÎch,  không kÈ hàng bao
nhiêu vø ÇÓt nhà và phá hûy làng måc. Nh»ng tai ÜÖng Çó
còn ÇÜ®c tæng gia bªi nån Çói kém; sau Çó dÎch bŒnh nhÜ
dÎch håch tàn phá vÜÖng quÓc này. Vô sÓ ngÜ©i ch‰t ngay
cä trên ÇÜ©ng xá.

     "Quân Ç¶i Trung Hoa ti‰p viŒn vua B¡c Hà và
vÜÖng quÓc này Çã bÎ tiêu diŒt. NgÜ©i ta ÇÒn r¢ng m¶t Ç¶i
quân Trung Hoa khác së ÇÜ®c gªi tØ Trung Hoa sang ti‰p
viŒn. Có rÃt nhiŠu gi¥c cÜ§p ª bi‹n cÛng nhÜ ª n¶i ÇÎa



làm  cho  vÜÖng  quÓc  này  thêm  Çiêu  tàn;  thuyŠn  buôn
Trung Hoa tØ Tàu sang B¡c Hà bÎ chúng bóc l¶t; tài sän
và hàng hóa cûa ngÜ©i Trung Hoa ho¥c bÎ quân Nam Hà
ho¥c bÎ bon gi¥c k‹ trên cÜ§p bóc". (Nguyên væn b¢ng
ch» La Tinh)
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u møc "Ngày 15/7/1789.
ThÜ cûa ông Nunsius Orta gºi ông Letondal", trang 166-167)  

**  Ngày 20/5/1791, ông Nunsius Orta gºi  thÜ cho
ông Letondal:

"Bi‹n ª Çây có ÇÀy rÅy gi¥c bi‹n Trung Hoa tØ Çäo
ñài Loan t§i hoành hành. Bªi vÆy nên khó lòng mà có
m¶t chi‰c thuyŠn Trung Hoa tØ Tàu sang t§i B¡c Hà. Có
tin ÇÒn r¢ng thuyŠn nào t§i bi‹n này cÛng bÎ b¡t cÜ§p. Ti
‰m VÜÖng chi‰m cÙ B¡c Hà ti‰p tøc kiŠm ch‰ dân chúng
dÜ§i ách Ç¶c tài, m¥c dÀu Çã nhiŠu ngÜ©i ch‰t vì chi‰n
tranh, dói kém và dÎch håch. Tåi vài ÇÎa phÜÖng các quan
(c¿u thÀn nhà Lê) và dân trÓn tránh B¡c Hà thÌnh thoäng
ra tay chém gi‰t thä cºa quân Nam Hà. NhÜng h† không
th‹ khôi phøc ÇÜ®c vÜÖng quÓc. Vua chính thÓng Nam Hà
ª xÙ DoÛ Nai  (ñÒng Nai),  gÀn Cao Miên,  có gºi  m¶t
Hoàng tº sang Âu châu; theo dÜ luÆn, thì ông không Çû
sÙc chÓng låi quyŠn l¿c cûa loån quân Ç‹ chi‰m låi vÜÖng
quÓc.  NhÜng  thanh  th‰  cûa  ông  càng  ngày  càng  tæng
giá... " (Nguyên væn b¢ng chû La Tinh)
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(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u møc "Ngày 15/7/1789.
ThÜ cûa ông Nunsius Orta gºi ông Letondal", trang 171)  
 
Phåm Væn SÖn

"Làm ÇÜ®c s¿ nghiŒp vï Çåi, tÃt nhiên phäi có tài l§n,
nhÜng tài l§n phäi kèm theo chí l§n. NguyÍn HuŒ vào Ç©i
tØ 1771, là næm ÇÀu tiên anh em Tây SÖn phÃt c© giäi
phóng ÇÒng bào Nam Hà khÕi ách tham tàn cûa TrÜÖng
Phúc Loan. Lúc này ông vào khoäng trên 21 tu°i và vài
næm sau ngôi sao cûa ông sáng chói dÀn, rÒi chÌ 10 næm
k‰ ti‰p n»a ông Çã thành giÜ©ng c¶t cûa tân triŠu Çåi.
Trong nÜ§c cÛng nhÜ ngoài nÜ§c, nói t§i nhà Tây SÖn,
ngÜ©i ta hÀu nhÜ chÌ bi‰t có ông mà thôi, nhÃt là NguyÍn
Ánh chÌ bi‰t lui bÜ§c co giò trÜ§c lá c© tÜ§ng HuŒ. Vào
giai  Çoån này,  HuŒ bÎ  ràng bu¶c vào viŒc Çánh chi‰m
miŠn B¡c".
[TÆp san Sº ñÎa, sÓ 13 næm 1969 : "K› NiŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña). M¶t nhóm giáo sÜ , sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u
møc: "HuŒ con ngÜ©i có chí l§n", trang 102]  

Phan Huy Lê
"XuÃt phát tØ m¶t cu¶c ÇÃu tranh vÛ trang cûa nông

dân và các tÀng l§p xã h¶i, các dân t¶c ít ngÜ©i bÎ áp bÙc,
bÃt  mãn v§i  ch‰  Ç¶ chúa NguyÍn  ª ñàng Trong,  khªi



nghïa Tây SÖn Çã nhanh chóng phát tri‹n lên thành m¶t
phong trào  dân  t¶c  r¶ng  l§n  làm nhiŒm vø  chÓng  thù
trong gi¥c ngoài, bäo vŒ Ç¶c lÆp dân t¶c, chÃm dÙt tình
trång ÇÃt nÜ§c bÎ chia c¡t. BÓi cänh lÎch sº cûa ÇÃt nÜ§c
và khu v¿c Çã quy ÇÎnh con ÇÜ©ng phát tri‹n và chuy‹n
hóa Ç¶c Çáo Çó cûa phong trào Tây SÖn.
(Tác Ç¶ng và änh hÜªng cûa phong trào Tây SÖn trong bÓi cänh
khu v¿c cuÓi th‰ k› XVIII. Trang 5; Phan Huy Lê. Tåp chí XÜa và
Nay, sÓ 117, næm 2002)

Ông Phan Huy Lê dùng toàn nh»ng tØ ng» "màu mè"
nghe rÃt êm tai, Ç‹ "tô son trét phÃn" cho Nhà Tây SÖn
thêm phÀn hÃp dÅn.  

Quách Giao
"Nhà  NguyÍn  ÇÓi  v§i  nhà  Tây  SÖn  vô  cùng  kh¡c

nghiŒt. QuÆt mä vua Thái ñÙc, vua Quang Trung, chém
gi‰t dòng h†, tÜ§ng tá nhà Tây SÖn Ç‰n th‰, NguyÍn Phúc
Ánh chÜa cho là Çû, còn truyŠn Çào mÒ mä cûa cha ông
hai nhà anh hùng áo väi và cûa nh»ng ngÜ©i Çã theo nhà
Tây SÖn và Çã ch‰t trÜ§c khi non sông Ç°i chû.

"Còn  ÇÓi  v§i  nhà  Tây  SÖn  thì  NguyÍn  Phúc  Ánh
chém tÃt cä dòng h†, tØ vua Bºu HÜng (Cänh ThÎnh), cho
t§i  m¶t  em bé  m§i  sanh mà Çã l†t  vào ngøc thÃt.  Låi
truyŠn Çào mä vua Thái ñÙc và vua Quang Trung, nghiŠn
xÜÖng Ç° xuÓng b‹. Còn s† thì Çem xiŠng nÖi ngøc thÃt
trong Hoàng Cung Ç‹ làm ô Çi ti‹u.
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"ñ‹ nh° cÕ cho såch gÓc, NguyÍn Phúc Ánh sÙc m†i
nÖi truy tÀm nh»ng bà con gÀn xa cûa h† NguyÍn Tây
SÖn, và nh»ng tÜ§ng tá cûa Tây SÖn còn trÓn tránh nÖi
sÖn dã. Hai ngÜ©i con vua Thái ñÙc là Væn ñÙc, Væn
LÜÖng và cháu n¶i, con NguyÍn Bäo là Væn ñÄu, nÜÖng
nÃu nÖi M¶ ñi‹u, An Khê.

"Vua tôi nhà NguyÍn bi‰t, nhÜng s® ngÜ©i ThÜ®ng,
không dám Ç‰n  b¡t.  Mãi  Ç‰n næm Minh  Mång thÙ 12
(1832) thÃy tình th‰ Çã yên, ba chú cháu m§i Çem nhau vŠ
thæm quê cÛ ª Kiên MÏ. B†n bÃt lÜÖng Çi mÆt báo. Quân
nhà NguyÍn Ç‰n vây b¡t, giäi vŠ Phú Xuân gi‰t ch‰t.

"Ngót 150 næm, nhà NguyÍn cÓ làm cho ngÜ©i ngÜ©i
quên nhà Tây SÖn. Nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c vÅn luôn nh§ Ç
‰n nhà Tây SÖn, ng†n bút yêu nÜ§c vÅn chép Çi chép låi,
vÅn tìm tòi trong nÖi khuÃt tích nh»ng tài liŒu còn dÃu
cÃt, Ç‹ vi‰t vŠ Tây SÖn.

"Và ti‰ng "anh hùng áo väi"; "anh hùng dân t¶c"
mãi còn vang, khi nhË nhàng, khi månh më, trên ÇÃt nÜ§c
ViŒt Nam, tØ Nam chí B¡c. Còn nhà NguyÍn Çã làm ÇÜ®c
gi?

"Có ngÜ©i bäo r¢ng Çã thÓng nhÃt B¡c Nam. ñó là
quên r¢ng chính nhà Tây SÖn Çã thÓng nhÃt B¡c Nam, rÒi
NguyÍn Phúc Ánh Çánh chi‰m trên tay ñông ñÎnh VÜÖng
và  Cänh  ThÎnh.  Sau  bao  phen  b‹  n°i  dâu  chìm,  nhà
NguyÍn còn Ç‹ låi ti‰ng "rÜ§c voi, cõng r¡n".

 "Træm næm bia Çá th©i mòn,



"Nghìn næm bia miŒng mãi còn trÖ trÖ".
(Vì sao vua Gia Long trä thû tàn khÓc nhà Tây SÖn.Võ HÜÖng An.
http://nghiencuuquocte.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-thu-
tan-kho-nha-tay-son) 29/06/2019 lúc 03:31.

Sérard
Ngày 12/7/1789, ông Sérard gºi thÜ cho..... (?):
"... TØ 3, 4 næm nay, Çói kém rÒi Ç‰n tr¶m cÜ§p, gi‰t

chóc, tàn phá vÜÖng quÓc này. Ti‰p theo nào là løt l¶i,
nào là hån hán. Xong Ç‰n lÜ®t quân ÇÎch tàn ác ÇÓt phá
kh¡p nÖi. Tình trång khÓn kh° Çó chÜa ai tØng nghe thÃy
tØ th©i lÆp vÜÖng quÓc này. Quä thÆt ÇÃng thiên công vÅn
chÜa vui lòng khi Ç‹ hàng bao nhiêu ngÜ©i ch‰t vì chi‰n
tranh, hÕa hoån và Çói kém t¶t Ç¶, ngài còn diŒt phÀn l§n
dân chúng bªi dÎch håch. Có khi cä làng, có khi m¶t phÀn
làng bÎ tàn phá, nhà cºa không còn ai ª, ru¶ng nÜÖng bÎ
bÕ hoang không ai cÃy cày. Cä xÙ hoang tàn; nÖi nào
cÛng chÌ có khûng bÓ tang tóc và ti‰ng khí gi§i xô xát kêu
lÈng xÈng. ñÜ©ng xá ÇÀy xác ngÜ©i; lúc nào trÜ§c m¡t
cÛng chÌ thÃy hình änh ch‰t chóc, khûng khi‰p. H«i Öi! B¶
m¥t Çáng thÜÖng cûa cänh vÆt! Mà các tai ÜÖng Çó xÄy ra
nhiŠu nhÃt tåi giáo khu Tây cûa chúng tôi. Tåi Çây, kh¡p
nÖi ÇŠu có quân ÇÎch bao vây và bàn tay ÇÅm máu cûa h†
gÀn nhÜ không Ç‹ sót cái gì.

"Tôi phäi nói r¢ng lÛ quân phän loån m†i r® Çó, mà
ngÜ©i ta g†i là Tây SÖn theo ti‰ng bän xÙ, Çã tàn phá ÇÃt
nÜ§c này tØ 4 næm nay. Chúng thÆt là lÛ  quÌ hi‰m có trên
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th‰ gian này. ñó là m¶t giÓng ngÜ©i gian manh d» t®n,
chÌ bi‰t chém gi‰t, Çánh nhau; không chØa nam n», không
n‹ chÙc vø hay tu°i tác, luôn luôn làm håi, tàn ác, phá
phách, cÜ§p bóc. Trong khi Çó vua B¡c Hà lang thang
trÓn tránh cä næm tr©i trong rØng núi, không ai phò vua,
bày mÜu giúp k‰. Sau cùng ông chåy sang Trung Hoa xin
cÀu viŒn và rÜ§c quân Ç¶i Trung Hoa sang Çây. Quân
Tây SÖn không chÓng n°i cu¶c xung Ç¶t ÇÀu tiên. H† tháo
lui vŠ các trÃn miŠn trong, bÕ låi kinh Çô B¡c Hà mà h†
chi‰m gi» ÇÜ®c m¶t næm cùng v§i tÃt cä các thành phÓ
khác. NhÜng quân Ç¶i Trung Hoa do Toung Doc (T°ng
ñÓc Tôn Sï NghÎ, ngÜ©i cai trÎ hai tÌnh Quäng ñông và
Quäng Tây) chÌ huy låi không Çu°i theo ÇÎch nhÜ ngÜ©i ta
tÜªng. H† ª lÿ tåi kinh Çô KÈ Ch® v§i vua B¡c Hà m§i
ÇÜ®c phøc hÒi  ngôi  vÎ.  BÎ  phÌnh bªi m¶t  hy v†ng khôi
phøc hòa bình hão, h† Ç¡m mình vào nh»ng cu¶c truy
hoan dâm Çãng. Trong khi  Çó tÜ§ng phi‰n loån ª Phú
Xuân (Quang Trung) ÇÜ®c báo tin r¢ng quân Trung Hoa
Çã t§i ti‰p viŒn, quân Tây SÖn Çã rút lui và vua chính
thÓng Çã khôi phøc ÇÜ®c gÀn h‰t B¡c Hà. Ông liŠn tÆp
trung binh lính và ti‰n thÆt nhanh ra B¡c Hà. Quân Trung
Hoa bÎ båi, m¶t phÀn bªi khinh ÇÎch, m¶t phÀn vì thi‰u
s¿ trinh sát nên thua m¶t cách nhøc nhã ngay cu¶c xung
Ç¶t ÇÀu tiên. H† ti‰c rÈ mà vÅn phäi bÕ låi cûa cäi và làm
giàu quân ÇÎch v§i khí gi§i hay vàng båc cûa h†. ñó là do
ThÜ®ng Ç‰ (Chúa Tr©i) Çã ra tay trØng phåt dân B¡c Hà
và quân Trung Hoa ÇÃy. ThÆt vÆy, quân phi‰n loån làm



sao so sánh ÇÜ®c v§i ÇÓi phÜÖng cûa h†? Và không có
bàn tay cûa ThÜ®ng Ç‰ (Chúa Tr©i) thì làm sao h† có th‹
Çánh båi ÇÜ®c dÎch thû khi ÇÎch thû hÖn h† vŠ lÜ®ng cÛng
nhÜ vŠ sÙc? Dân chúng c¿c kh° than vãn dÜ§i ách thÓng
trÎ cûa gi¥c. H† bÎ lôi Çi làm kh° dÎch bÃt k‹ c¿c kh°, nam
n» hay tu°i tác. ñàn ông thì Çi lính, Çàn bà và trÈ em thì
Çi tåp dÎch. KÈ thì phäi cày cÃy và xây thành lÛy, kÈ thì bÎ
gªi Çi ch‰t ª chi‰n trÜ©ng. ñã vÆy, dân Çen Çáng thÜÖng
Çó không ÇÜ®c phép nghÌ ngÖi và không ÇÜ®c nuôi æn,
không ÇÜ®c bi‰t Ç‰n ngày Çêm n»a. BÎ thúc ÇÄy bªi roi
v†t, h† tÆn l¿c và gøc ngã dÜ§i gánh n¥ng. Anh lính nào
không theo n°i thì bÎ xº giäo ngay, không m¶t v‰t tích.
Còn gì cay Ç¡ng hÖn? Còn gì c¿c kh° hÖn? Danh giá nào
có th‹ xây d¿ng ÇÜ®c trên nÜ§c m¡t? Dân chúng bÃt hånh
này chÌ g¥p toàn tai h†a. Không Çâu hiŒn ra m¶t tia sáng
hy v†ng hòa bình, t¿ do nào.

"M†i ngÜ©i mong Ç®i vua chính thÓng Nam Hà tØ 7
næm nay, nhÜng cho Ç‰n gi© không thÃy bóng dáng ông
Çâu. Quân ti‰p viŒn Trung Hoa có trª låi hay không, cái
Çó không bi‰t  ÇÜ®c  và  Chúa  (ThÜ®ng  Ç‰)  v§i  lòng Ç¶
lÜ®ng ÇÓi v§i dân xÙ này (tôi muÓn nói cä B¡c lÅn Nam)
cÛng không ch¡c ÇÜ®c quân man r® Çó së tha m¶t phÀn
dân chúng hai vùng này không? (Nguyên væn b¢ng ch»
La Tinh)".  
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
chû trÜÖng.  Nhà Sách  Khai  Trí  bäo  tr®.  Ti‹u  møc  "Ngày 12-7-
1789: ThÜ cûa ông Sérard gºi......(?) ", trang 164 -166)  
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Stanley Karnow
"Ông ta tÕ ra ch£ng khoan dung chút nào ÇÓi v§i kë

thù Çã chi‰n båi, dù Çã ch‰t hay còn sÓng. Binh sï cûa
ông Çã quÆt xÜÖng cÓt cûa m¶t c¥p v® chÒng cÀm ÇÀu
Tây SÖn Çã ch‰t (NguyÍn HuŒ), ti‹u tiŒn vào xÜÖng cÓt Çó
trÜ§c s¿ chÙng ki‰n cûa con cái h† và nh»ng ngÜ©i này
sau Çó tay chân bÎ trói vào 4 con voi và xé nát".
(A Histoire. Page 65. Stanley Karnow. Penguin Gook, 1984)

Stanley Karnow sÓng vào cuÓi th‰ k› 20, nên không
chÙng ki‰n tr¿c ti‰p nh»ng ÇiŠu mà ông Çã vi‰t.
Tå Chí ñåi TrÜ©ng

** "Bu°i ÇÀu n°i dÆy, Tây SÖn mÃt s¿ h®p tác cûa
b†n sï phu có truyŠn thÓng gÀn gÛi t° chÙc nông nghiŒp
Çã Çành, mà còn mÃt luôn cä b†n Hoa KiŠu trung gian
buôn bán n»a. H† Ç‹ låi các tÜ§ng lãnh cai trÎ Gia ñÎnh
v§i m¶t sÓ quân nhÕ mà không tÕ rõ m¶t chính sách lâu
dài nào h‰t. H† ÇÜa ra m¶t chính sách thÜÖng nghiŒp mà
thi‰u ngÜ©i thi hành chÌ vì vø tàn phá H¶i An (1774) và
sau Çó, Sài Gòn (1782) chÜa Çû th©i gian Ç‹ lÆp låi tình
trång bình thÜ©ng.
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng, Trang 352. Nxb
An Tiêm; 1991).

** "... Thì ra, khi xô Ç° cái th‰ phân tranh cÛ, anh
em Tây SÖn cÛng phäi chÎu løy vào nh»ng ÇiŠu kiŒn chia
xé tØng có trÜ§c. Cho nên B¡c Bình VÜÖng phÜÖng B¡c,



Trung ÜÖng Hoàng Ç‰  ª  gi»a,  ñông ñÎnh VÜÖng phía
Nam có chia nhau mà cai trÎ ÇÃt nÜ§c cÛng không phäi
chÌ vì tham v†ng riêng ai mà chính là theo Çúng quy ÇÎnh
cûa th¿c t‰ xã h¶i, quÓc gia.

"Tuy nhiên, viŒc phân phÓi khu v¿c cÛng không phäi
là tình c©. Tây SÖn Çã lÆp nghiŒp b¢ng chi‰m Çoåt mà
không gi» toàn vËn phÀn thÜªng thì chia ra, kÈ nào có khä
næng nhÃt, chi‰m ÇÜ®c phÀn l§n nhÃt". 
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng, Trang 352-353.
Nxb An Tiêm; 1991).

 
**  "Gi»a nh»ng b¶ m¥t lÎch sº xuÃt hiŒn vào hÆu

bán th‰ k› 18, NguyÍn HuŒ tÕ ra Ç¥c biŒt nhÃt. NguyÍn
Ánh bŠn dai, kiên trì, có lë Çã làm cho m¶t sÓ ngÜ©i trÀm
tïnh thán phøc, nhÜng låi tØng là båi tÜ§ng cûa "ông Long
NhÜÖng", nên có th¡ng trÆn cuÓi cùng cÛng b§t m¶t phÀn
oai vÛ ÇÓi v§i ngÜ©i sau. NguyÍn Nhåc thÃt båi ngay lúc
còn sÓng, hình nhÜ Çã thØa Ç‰n 6 næm trong thành Chà
Bàn,  kém may m¡n hÖn Chu Væn Ti‰p ch‰t  trên  chi‰n
trÜ©ng; NguyÍn H»u ChÌnh bÎ bêu ÇÀu sau m¶t hÒi làm
mÜa làm gió. NguyÍn HuŒ trái låi, sÓng gi»a hào quang
r¿c r« cûa chi‰n th¡ng,  ch‰t  Çi  ném trä cho con cháu
trách nhiŒm gi» cho dòng h† khÕi bÎ tru diŒt. NguyÍn HuŒ
thu nh¥t ÇÜ®c tÃt cä nh»ng l©i khen lao, tØ b†n bÀy tôi
quen tán tøng bÃt cÙ ai là chû t‹ cho t§i Çám thù nghÎch
tØng chÎu Çiên Çäo vì ông".
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(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng, Trang 270. Nxb
An Tiêm; 1991).

** "Nh»ng chi‰n th¡ng cûa ông (NguyÍn HuŒ) càng
ÇÜa ông lên cao trên Çài danh v†ng. M¶t cung nhân ª
Thanh Hóa trong dÎp Ngô Væn Sª chÆn núi Tam ñiŒp h£n
Çã thÃy cä hùng khí cûa Tây SÖn, nên bày mÜu cho Lê
Thái hÆu mà kÿ th¿c tóm t¡t ÇÜ®c cä dÜ luÆn B¡c Hà lúc
bÃy gi© ÇÓi v§i viên tÜ§ng "hang núi":

"NguyÍn HuŒ là b¿c lão thû hung t®n và giÕi cÀm
quân. Coi y ra B¡c vào Nam thÆt là xuÃt thÀn qu› nhÆp.
Không ai có th‹ dò bi‰t. Y b¡t NguyÍn H»u ChÌnh nhÜ b¡t
trÈ con, gi‰t VÛ Væn NhÆm nhÜ gi‰t con l®n, không m¶t
ngÜ©i nào dám trông th£ng vào m¥t. Nghe lŒnh y, ai cÛng
mÃt cä hÒn vía, s® hÖn cä sÃm sét... ".
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng, Trang 273. Nxb
An Tiêm; 1991).

Thái Quang Trung
Thái Quang Trung cho r¢ng:
"Trong nh»ng thành công vang d¶i cûa phong trào

Tây SÖn, ÇÎa bàn ThuÆn - Quäng Çóng m¶t vai trò h‰t sÙc
quang tr†ng. NÖi Ãy trª thành hai thû phû cûa triŠu Tây
SÖn:  Thành  Hoàng  ñ‰  (Quy  NhÖn)  cûa  Trung  ÐÖng
Hoàng Ç‰ NguyÍn Nhåc và Thành Phú Xuân (Hu‰) cûa
Quang Trung ñåi Ç‹".



(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. ñ‡ Bang chû biên; Nxb Trí thÙc; 2019.
Bài "BÓi cänh vùng ThuÆn Quäng nºa sau th‰ k› XVIII v§i phong
trào Tây SÖn" cûa Thái Quang Trung; trang 27 ).
 
Thành NguyÍn

"Sº sách không ghi  chép rõ ràng vŠ s¿  kiŒn  mâu
thuÅn gi»a anh em Tây SÖn. Có tài liŒu nói r¢ng NguyÍn
Nhåc yêu cÀu NguyÍn HuŒ nôp vàng båc lÃy tØ kho cûa
h† TrÎnh ª B¡c  Hà mang vŠ Nam, nhÜng vua em không
chÎu; hÖn th‰ vua em låi xin vua anh cho cai quän thêm
Quäng Nam và vua anh không chÆp thuÆn, do Çó NguyÍn
HuŒ chû Ç¶ng mang quân vào Nam Çánh NguyÍn Nhåc.

Có š ki‰n bàn thêm r¢ng, chû trÜÖng cûa NguyÍn
Nhåc là tÆp trung tiêu diŒt chúa NguyÍn, chÌ Çánh chì‰m
phÀn ÇÃt cûa chúa NguyÍn Ç‹ thay th‰ cai trÎ  tåi miŠn
Nam và gi» hòa binh v§i B¡c Hà, cho nên viŒc NguyÍn
HuŒ t¿ š Çem quân B¡c Ti‰n là trái v§i š cûa vua anh.
Ngay khi bi‰t tin NguyÍn HuŒ Çánh Thæng Long, vua Tây
SÖn v¶i mang quân ra B¡c, th¿c chÃt là Ç‹ g†i em vŠ. M¥t
khác, NguyÍn Nhåc không yên tâm v§i s¿ phát tri‹n th‰
l¿c  riêng  cûa  NguyÍn  HuŒ.  Trong khi  Çó,  là  ngÜ©i  có
hùng tâm, NguyÍn HuŒ có chû trÜÖng t¿ l¿c phát tri‹n ra
ngoài tÀm kiŠm ch‰ cûa vua anh và viŒc B¡c ti‰n cûa ông
không h£n chÌ vì l©i khuyên cûa NguyÍn H»u ChÌnh. ñây
m§i chính là nguyên nhân dÅn t§i mâu thuÅn cûa anh em
tây SÖn".
[NgÜ©i k‹ sº (http://nguoikesu.com/) trang 3]
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[Mâu thuÄn n¶i b¶ (/dong-lich-su/nha-tây-sÖn/mau-thuan-noi-bo)]

TrÀn Cao SÖn
"Không chÌ  là  m¶t  viên  tÜ§ng thiŒn  chi‰n,  Quang

Trung là m¶t nhà cai trÎ tài ba. Ông giÕi chi‰n thuÆt quân
s¿, giÕi vŠ chì‰n lÜ®c ngoåi giao và låi bi‰t thu døng nhân
tài  Ç‹  xây  d¿ng ÇÃt  nÜ§c.  Trong  ba anh em Tây SÖn,
NguyÍn HuŒ không chÌ tr¶i hÖn vŠ tài næng quân s¿ mà
ngay cä trong viŒc trÎ nÜ§c, ông còn tÕ ra là ngÜ©i xuÃt
s¡c nhÃt. Sau Çây là m¶t vài nhÆn xét vŠ công cu¶c cai trÎ
cûa Quang Trung:

* Ông không chÌ là cÀm quân mà còn là nhà cai tri
rÃt giÕi... ñÒn binh v»ng vàng kh¡p ÇÜ©ng sông, cºa bi‹n,
k› luÆt nghiêm minh, ÇÒng th©i låi rÃt nhân tØ v§i nhân
dân... ".
(Legrand  de  la  Liraye  trong  tác  phÄm  Notes  historiques  sur  la
nation annamite).

* Sáng ÇËp hÖn NgÛ ñ‰, lòng nhân hi‰u cäm Ç¶ng Ç
‰n tr©i... v§i các sï phu thì cuÓn vào máy, thu vào lòng,
tìm trong hang núi, hÕi chÓn thôn quê, hái ch£ng sót loài
cÕ m†n". 
(Ngô Tr†ng Khuê, m¶t Çåi thÀn cÛ nhà HÆu Lê, trÜ§c chÓi tØ l§i
m©i cûa Quang Trung)

"NguyÍn Ánh Çã träi qua nh»ng nguy hi‹m tÀy tr©i,
cái  ch‰t  cÆn  kŠ,  th‰  rÒi  ông  låi  thoát...   NguyÍn  HuŒ
không ÇÜ®c cái may m¡n này, khi tº thÀn Çã bÃt ng© n¡m



lÃy mŒnh ông ª tu°i ngoài bÓn mÜÖi ÇÀy sung mãn v§i
nh»ng triÍn v†ng huy hoàng Çang ch© phía trÜ§c.

"Nh»ng chi‰n công cûa NguyÍn HuŒ to l§n Ç‰n vÆy,
nh»ng cu¶c vây ráp cûa ông v§i quân NguyÍn Ánh cÛng
rÃt quy mô và bài bän suÓt hàng chøc lÀn, nhÜng rÒi cuÓi
cùng  vÅn  không  Çåt  ÇÜ®c  møc  tiêu.  NguyÍn  Ánh  vÅn
thoát. Nh»ng truyŠn thuy‰t dân gian nhÜ NguyÍn Ánh có
tr©i giúp n°i phong ba ngæn ch¥n Tây SÖn; hay r¡n thÀn
xuÃt hiŒn ÇÜa ông Ç‰n nÖi an toàn trong lúc lâm nguy
trên Çäo Th° Châu...  ÇÜ®c lÜu truyŠn tÆn vŠ sau cÛng
xuÃt phát tØ nh»ng s¿ thÆt kÿ diŒu Ç‰n mÙc khó tin này...
ñáng ti‰c cho phong trào Tây SÖn và cÛng là cho cä dân
t¶c. NguyÍn HuŒ Çã ra Çi Ç¶t ng¶t và lÎch sº bÜ§c sang
m¶t giai Çoån m§i, Çó là NguyÍn Ánh quy‰t ÇÎnh vai trò
trên sân khÃu lÎch sº...................".
(Quang Trung - Wikipedia ti‰ng ViŒt. 13/5/2019)

TrÀn Gia Phøng
"Cu¶c trä thù ÇÜ®c vua Gia Long xem là "nghïa l§n

Kinh Xuân Thu", nhÜng hành hå di cÓt ÇÎch thû trÜ§c m¡t
con cái h†, trái h£n v§i Çåo lš c° truyŠn cûa dân t¶c".
(Nhà  Tây  SÖn.  Trang  240.  TrÀn  Gia  Phøng.  Nxb  Non  NÜ§c,
Toronto, 2005, Canada)

TrÀn HÜng
Ông TrÀn HÜng vi‰t "l©i k‰t" trong bài "ñiŠu khi‰n

nhà Tây SÖn båi bªi nhà NguyÍn - Phân cuÓi: Lòng ngÜ©i
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hÜ§ng vŠ ai?"  Çæng trong Trí ThÙc ViŒt Nam, ngày thÙ
tÜ: 31/01/2019, trang 7.

"Loåt bài "ñiŠu gì khi‰n nhà Tây SÖn båi bªi nhà
NguyÍn?" không có š ÇÎnh phû nhÆn nh»ng Çóng góp cûa
nhà Tây SÖn cho lÎch sº ÇÃt nÜ§c, mà chÌ muÓn chÌ ra
nh»ng m¥t tÓi cûa phong trào Tây SÖn, và ÇÒng th©i cÛng
nh¡c låi công lao rÃt l§n cûa nhà NguyÍn - triŠu Çåi quân
chû cuÓi cùng - ÇÓi v§i ÇÃt nÜ§c. Thi‰t nghï thành hay
båi, ÇÜ®c hay mÃt, tÃt cä Çã là lÎch sº. NhÜng lÎch sº cÛng
cÀn ÇÜ®c Çánh giá dÜ§i nhiŠu góc Ç¶ khác nhau.

"Chúng ta không th‹ vì thÀn tÜ®ng vua Quang Trung
Ç‹ rÒi che Çi nh»ng cu¶c thäm sát cûa nhà Tây SÖn, khi‰n
ngÜ©i dân miŠn Nam Çiêu ÇÙng, khi‰n nh»ng khu kinh t‰
tÀm c« th‰ gi§i cûa ñàng Trong suy søp, khi‰n bän thân
vua Quang Trung không tài nào Ç¥t nŠn móng v»ng ch¡c
cho nhà Tây SÖn ª miŠn Nam. NgÜ®c låi, chúng ta cÛng
không th‹ vì  vua Gia Long mÜ®n quân Xiêm,  hay nh©
s¿ tr® giúp cûa chính phû Pháp không thành, mà che Çi
nh»ng công lao cûa 8 Ç©i chúa NguyÍn, cÛng nhÜ cûa bän
thân vua Gia Long và hÆu duŒ cûa ông ÇÓi v§i viŒc mª
mang b© cõi ÇÃt nÜ§c.

Công và t¶i cûa hai vÎ vÜÖng Ãy vÅn së là m¶t ÇŠ tài
tranh cãi trong lÎch sº. NhÜng ch¡c ch¡n, dù ít, vÅn có
nh»ng ngÜ©i m‰n vua Gia Long, giÓng nhÜ tình cäm cûa
nh»ng ngÜ©i khác dành cho vua Quang Trung vÆy. Âu Çó
cÛng là viŒc bình thÜ©ng.



 
TrÀn ThuÆn

"... s¿ bÃt hòa gi»a anh em Tây SÖn dÅn Ç‰n s¿ løc
Çøc trong n¶i b¶ vÜÖng triŠu; s¿ ích k›, hËp hòi và suy
thoái cûa NguyÍn Nhåc, s¿ bÃt tài cûa NguyÍn L», s¿ "ÇÙt
gánh  gi»a  ÇÜ©ng"  cûa  Quang  Trung;  s¿  y‰u  kém cûa
Quang Toän và s¿ chuyên quyŠn cûa Bùi ñ¡c Tuyên,... Çã
làm cho Tây SÖn càng suy y‰u Ç‹ NguyÍn Ánh dÍ dàng
tiêu diŒt".
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 141. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang
chû biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

TrÀn ThuÆn phân tích:
"Xét  Ç‰n Çây,  ta  thÃy  viŒc  Quang Trung  lên  ngôi

hoàng Ç‰ Çã gÀn nhÜ dËp bÕ ÇÜ®c mâu thuÅn trong n¶i b¶
nhà Tæy SÖn và n¡m quyŠn lãnh Çåo thÓng nhÃt. CÛng
trên cÖ sª Çó, Quang Trung có th‹ hoåch ÇÎnh chi‰n lÜ®c
m§i nh¢m tiêu diŒt các th‰ l¿c còn låi Ç‹ thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c".
(ThuÆn Quäng th©i Tây SÖn. Trang 10. NhiŠu tác giä, ñ‡ Bang chû
biên. Nxb Tri ThÙc; 2019).

TrÀn Tr†ng Kim
** Næm 1920, TrÀn Tr†ng Kim khen ng®i chi‰n tích

cûa Quang Trung Çánh båi quân Thanh:
"Ông NguyÍn HuŒ m§i lên ngôi Hoàng Ç‰,  truyŠn

hÎch Çi các nÖi, ÇÜ©ng ÇÜ©ng chính chính, Çem quân ra
Çánh m¶t trÆn phá 20 vån quân Tàu, tÜ§ng nhà Thanh là
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Tôn Sï NghÎ phäi bÕ cä Ãn tín mà chåy, làm cho vua tôi
nÜ§c Tàu khi‰p s®, tÜ§ng sï nhà Thanh thÃt Çäm. TÜªng
tØ xÜa Ç‰n nay nÜ§c ta chÜa có võ công nào lÅm liŒt nhÜ
vÆy".

** "Vua Quang Trung là ông vua anh hùng, lÃy võ
lÜ®c mà d¿ng nghiŒp, nhÜng ngài cÛng Ç¶ lÜ®ng, rÃt am
hi‹u viŒc trÎ  nÜ§c, bi‰t tr†ng nh»ng ngÜ©i hiŠn tài væn
h†c. Khi ngài ra lÃy B¡c Hà, nh»ng ngÜ©i nhÜ Ngô Thì
NhiŒm, Phan Huy ´ch ÇŠu ÇÜ®c tr†ng døng và nhÃt là ÇÓi
v§i m¶t ngÜ©i xº sï  nhÜ NguyÍn ThiŒp thì thÆt là khác
thÜ©ng".
(Quang Trung - Wikipedia ti‰ng ViŒt, ngày 13/05/2019)  

Võ HÜÖng An
"Vua Gia Long vÓn không phäi là con 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 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 v§i Tây SÖn".
(Tåi sao vua Gia Long trä thù tàn khÓc nhà Tây SÖn. Võ HÜÖng An.
(http://nghiencuuquoctre.org/2016/10/30/vi-sao-vua-gia-long-tra-
thu-tan-khoc-nha-tay-son)

Sº quan nhà NguyÍn 
"Các sº quan nhà NguyÍn cÛng phäi xác nhÆn:



... "NguyÍn Væn HuŒ là em cûa NguyÍn Væn Nhåc, ti
‰ng nói nhÜ ti‰ng chuông to, m¡t lÆp lòe nhÜ ánh ÇiŒn, là
ngÜ©i giäo hoåt Çánh gi¥c rÃt giÕi; ngÜ©i ngÜ©i ÇŠu s®
HuŒ".

"Cái giÕi và Ç¶c Çáo cûa HuŒ ª Çi‹m xuÃt thân là kÈ
ít  h†c,  chÌ  là kÈ "áo väi",  ngÜ©i trong "hang núi"  nhÜ
NguyÍn HuŒ Çã t¿ nhÆn, không xuÃt thân tØ m¶t trÜ©ng
dåy võ nào, hay m¶t chÙc quan võ nào cûa triŠu Çình, mà
tØ m¶t kÈ båch Çinh trª thành m¶t tÜ§ng lãnh tài ba".
(TÆp san Sº ñÎa sÓ 13 næm 1969 "K› niŒm chi‰n th¡ng Xuân K›
DÆu" (ñÓng ña) do m¶t nhóm giáo sÜ, sinh viên ñåi H†c SÜ Phåm
Sài Gòn (trÜ§c 1975) chû trÜÖng. Nhà Sách Khai Trí bäo tr®. Ti‹u
møc "NguyÍn HuŒ: M¶t thiên tài  quân s¿ chÜa hŠ n‰m mùi thÃt
båi", trang 206).  

*

ChÜÖng XII: "Vài nhÆn xét vŠ Nhà Tây SÖn" trình
bày trên, chúng tôi nhÆn thÃy có m¶t Çi‹m Çáng lÜu š là
cách nhìn chû quan, thiên vÎ; Çôi khi có nh»ng l©i tâng
bÓc quá Çáng hay nh»ng l©i phê phán quá n¥ng nŠ. 

Các giáo sÌ có thành ki‰n không tÓt v§i Nhà Tây SÖn
thÜ©ng dùng nh»ng tØ ng» nhÜ  Ti‰m vÜÖng, quân phi‰n
loån, gian manh, d» t®n, nh»ng kÈ man r®  Ç‹ chÌ trich
Nhà Tây SÖn.

* Pierre Eyot vi‰t:"Dân B¡c Hà bÃt hånh cûa chúng
ta còn phäi chÎu s¿ tham lam vô b© b‰n cûa quân ÇÎch
(Tây SÖn)... "
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* La Mothe: "Ti‰m vÜÖng Quang Trung yên hÜªng k
‰t quä cûa s¿ ti‰m ngôi..."

* Le Roy Jean  François:  "Nh»ng kÈ  man r®  (Tây
SÖn) tØ cao nguyên miŠn Nam Ç‰n, không bi‰t gì vŠ thuÆt
cai trÎ cä. H† chÌ bi‰t cÜ§p phá quÃy nhiÍu mà không s®
bÎ truy nã..."

* Nunsius Orta: "Nh»ng s¿ bÃt hånh cûa B¡c Hà sau
chi‰n  tranh  v§i  quân  phi‰n  loån  Nam  Hà  (quân  Tây
SÖn)..." 

* Sérard:"ñó là m¶t giÓng ngÜ©i gian manh, d» t®n,
chÌ bi‰t chém gi‰t, Çánh nhau..."

Các giáo sï có thành ki‰n v©i Nhà Tây SÖn. NgÜ®c
låi, các cán b¶ cách mång låi có cäm tình riêng v§i Nhà
Tây SÖn. H† thÜ©ng dùng thuÆt ng» tuyên truyŠn Ç‹ ca
ng®i Nhà Tây SÖn:

* "phong trào cách mång nông dân", 
* "phong trào ÇÃu tranh cûa nhân dân". 
* ÇÜ®c ÇÒng bào nông dân hÜªng Ùng; 
* vÜÖng triŠu Tây SÖn là m¶t giai Çoån lÎch sº hào

hùng; chÜa có m¶t giai Çoån lÎch sº nào cÓng hi‰n to l§n
cûa ngÜ©i nông dân ViŒt Nam nhÜ trong cu¶c khªi nghïa
Tây SÖn. 

* Nhà Tây SÖn ÇÃu tranh giai cÃp, tiêu diŒt tÆp Çoàn
phong ki‰n TrÎnh, NguyÍn, Lê....



*  NguyÍn HuŒ là ngÜ©i duy nhÃt quy‰t tâm thÓng
nhÃt ÇÃt nÜ§c.

Nh»ng ngÜ©i có thành ki‰n hay có cäm tinh riêng tÜ,
thÜ©ng nhÆn ÇÎnh và phê phán không ÇÜ®c chính xác.

==== o O o ====

Cäm nghï
Vào cuÓi th‰ k› XVII Ç‰n cuÓi th‰ k› XVIII, nÜ§c

ViŒt Nam bÎ nhiŠu thiên tai: hån hán, bäo, løt, vª Çê, mÃt
mùa, bŒnh dÎch håch lan tràn; låi thêm cu¶c n¶i chi‰n gi»a
h† TrÎnh và h† NguyÍn làm cho xã h¶i ViŒt Nam lúc bÃy
gi© vô cùng khÓn kh°. ñó là lš do có nhiŠu cu¶c n°i dÆy
chÓng chính quyŠn kh¡p nÖi, ñàng Trong cÛng nhÜ ñàng
Ngoài.  

Riêng ñàng Trong cÛng Çã có nhiŠu cu¶c n°i dÆy:
Næm 1695,  ª  Quäng  Ngãi  và  Quy  NhÖn  các  nhà

buôn n°i dÆy.
Næm 1708, các dân t¶c thi‹u sÓ ª Bà RÎa n°i loån.
Næm 1747,  thÜÖng  gia  ngÜ©i  Hoa,  tên  là  Lš  Væn

Quang chi‰m gi» m¶t th©i gian cäng ñông PhÓ trên sông
ñÒng Nai, gÀn Biên Hòa.
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 Næm 1771,  anh em Nhà Tây SÖn: NguyÍn Nhåc,
NguyÍn HuŒ, NguyÍn L» dÃy binh tåi vùng An Khê.

Cu¶c n°i dÆy chÓng chúa NguyÍn ª ñàng Trong cûa
Nhà Tây SÖn cÛng giÓng nhÜ các cu¶c n°i dÆy khác kh¡p
nÖi trên lãnh th° ñåi ViŒt, nhÜng chÌ riêng Nhà Tây SÖn
Çã  thành  công  vÈ  vang  nh©  tài  næng  xuÃt  chúng  cûa
NguyÍn HuŒ. Nhà Tây SÖn chi‰m ÇÜ®c nhiŠu vùng ÇÃt
r¶ng l§n, rÒi t¿ xÜng vÜÖng, xÜng Ç‰,  thành lÆp vÜÖng
triŠu  Tây  SÖn.  VÜÖng  triŠu  Tây  SÖn  cÛng  phong  ki‰n
không kém gì các triŠu Çåi phong ki‰n trÜ§c.

Ông Huÿnh LÙa ca ng®i Nhà Tây SÖn:"TrÜ§c h‰t,
phong trào nông dân Tây SÖn Çã Ç¥t nŠn täng cho s¿ khôi
phøc låi nŠn thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c". 

S¿ thÆt Nhà Tây SÖn không hành Ç¶ng tÓt ÇËp nhÜ th
‰. Nhà Tây SÖn chia nÜ§c ViŒt Nam làm ba vùng có quân
Ç¶i riêng, có cÖ quan hành chánh riêng, có thû Çô riêng
cho nên không th‹ nào cho r¢ng cu¶c n°i dÆy cûa Nhà
Tây SÖn là m¶t cu¶c "cách mång nông dân" hay cho r¢ng
nhà Tây SÖn muÓn "thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c". 

NguyÍn HuŒ có thiên tài vŠ m¥t quân s¿; có th‹ nói
træm trÆn træm th¡ng; nhÜng v§i tánh hi‰u sát, ông Çã gi‰t
dân Gia ñÎnh nhÜ c¡t rå. TÃt cä các tÜ§ng ÇÎch bÎ chém
ngay tåi trÆn, nh»ng tÜ§ng ÇÎch nào bÎ b¡t sÓng Çem vŠ
hÆu cÙ, ông ta cÛng ra lŒnh gi‰t ngay.



Ngày lÍ thành phøc vua Lê Hi‰n Tông, NguyÍn HuŒ
m¥c áo tang ch‰, ÇÙng bên trái trên ÇiŒn, có ngÜ©i cÜ©i
lén, HuŒ ra lŒnh chém ngay tåi ch‡ ngÜ©i cÜ©i lén Çó.

Trong bài  "Tài  dùng binh cûa  NguyÍn  HuŒ"  Çæng
trong tåp chí Sº ñÎa sÓ 13, næm 1969, ông NguyÍn Nhã
cho r¢ng NguyÍn HuŒ là "ngÜ©i có nhiŠu tình cäm hÖn h
‰t. B¢ng chÙng nhÜ khi ngÜ©i v® cä cûa ông mÃt, ông Çã
thÜÖng ti‰c gÀn nhÜ Çiên khùng".  

NguyÍn HuŒ có nhiŠu tình cäm v§i v®,  nhÜng ÇÓi
NguyÍn H»u ChÌnh, Võ Væn NhÆm thì ông tÕ ra rÃt tàn
nhÅn. Hai ngÜ©i này Çã tÆn tình giúp NguyÍn HuŒ trong
viŒc  chi‰n  th¡ng khi  Çem quân ra  chinh phøc B¡c Hà,
nhÜng rÒi ông cÛng cÓ tình gi‰t ch‰t. 

TrÜ§c kia, h† TrÎnh giúp nhà Lê trung hÜng, h† TrÎnh
chÌ dùng ngÜ©i Thành Hóa và ngÜ©i NghŒ Tïnh làm lính
túc vŒ, g†i là  lính Üu binh thì NguyÍn HuŒ lúc bÃy gi©
cÛng kÿ thÎ, ông chÌ tin cÆy vào dân hai trÃn Quäng Ngãi
và Qui NhÖn. 

*
Toàn dân ViŒt Nam h†c ÇÜ®c hai bài h†c quí giá, Çó

là bài "Bän næng hi‰u sát" và bài "NÒi da xáo thÎt". Hai
bài h†c này Çã làm cho lòng ngÜ©i vô cùng xúc Ç¶ng và
làm cho toàn dân khi‰p s®; nó Çã góp m¶t phÀn l§n vào s¿
søp Ç° cûa Nhà Tây SÖn.    
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ñi‹m sáng chói nhÃt cûa vua Quang Trung NguyÍn
HuŒ là ông có thiên tài vŠ quân s¿. Toàn dân ViŒt Nam
Ç©i Ç©i thÀn phøc ông, xem ông nhÜ m¶t vÎ anh hùng dân
t¶c có công Çánh tan gi¥c Xiêm và gi¥c Thanh. 

NguyÍn HuŒ có tài Çánh gi¥c, nhÜng ông không bi‰t
gì vŠ thuÆt cai trÎ ÇÃt nÜ§c. ñó là lš do sau khi ông mÃt,
tÜ§ng  tá  dÜ§i  quyŠn  ông  chém  gi‰t  lÅn  nhau  làm cho
s¿ nghiŒp to l§n cûa nhà Tây SÖn søp Ç° nhanh chóng. 

*

Nhà Lê trÎ vì ÇÜ®c 360 næm (1428-1788).
Chúa TrÎnh phò vua Lê ÇÜ®c 216 næm (1570-1786).
H† NguyÍn träi qua 9 Ç©i Chúa, 13 Ç©i Vua, kéo dài

ÇÜ®c 387 næm (1558-1945).  
Nhà Tây SÖn chÌ tÒn tåi ÇÜ®c 24 næm (1778-1802),

m¶t th©i gian quá eo hËp, låi phäi luôn luôn lo Çánh nam,
dËp b¡c, nên không làm ÇÜ®c viŒc gì  Çáng k‹.    

==== o O o ====
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