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L©i nói ÇÀu
Lúc thi‰u th©i, NguyÍn TrÜ©ng T¶ h†c ch» Hán
v§i các thÀy ÇÒ trong làng. Ông n°i ti‰ng thông minh
h†c giÕi, nhÜng không Ç° Çåt. Sau khi thôi h†c, ông mª
trÜ©ng dåy ch» Hán tåi nhà. Næm 1846, giám møc Jean
Denis Gauthier, cai quän giáo phÆn Vinh m©i ông dåy
ch» Hán cho chûng viŒn Xã ñoài. Trong th©i gian này,
giám møc Gauthier dåy NguyÍn TrÜ©ng T¶ h†c ti‰ng
Pháp.
ñÀu næm 1859, NguyÍn TrÜ©ng T¶ theo giám møc
Gauthier ra ñà N¤ng, rÒi sang HÜÖng Cäng, tØ HÜÖng
Cäng, ông T¶ Çi La Mã (Ý). Ông ÇÜ®c may m¡n sinh
sÓng m¶t th©i gian ª HÜÖng Cäng, La Mã và Pháp.
Trong nh»ng khoäng th©i gian ng¡n này, nh© có trí
thông minh hÖn ngÜ©i và cÛng nh© bi‰t ti‰ng Pháp,
NguyÍn TrÜ©ng T¶ Çã t¿ h†c hÕi vŠ væn hóa th‰ gi§i,
nhÃt là væn hóa châu Âu. Ông thông hi‹u nhiŠu khía
cånh vŠ chính trÎ, kinh t‰, ngoåi giao và quân s¿.
Lúc bÃy gi©, sÓ ngÜ©i ViŒt bi‰t ti‰ng Pháp rÃt ít,
ông T¶ làm viŒc phiên dÎch cho quân Ç¶i Pháp
Sau khi nhÆn thÙc ÇÜ®c âm mÜu cûa Pháp muÓn
thôn tính ViŒt Nam, NguyÍn TrÜ©ng T¶ xin nghÌ viŒc
phiên dÎch cho Pháp, tØ ÇÃy ông quy‰t tâm tìm cách
giúp triŠu Çình Hu‰ chÓng låi quân Ç¶i viÍn chinh Pháp.

DÜ§i th©i Pháp thu¶c, TrÜÖng Vïnh Kš ÇÜ®c d¿ng
tÜ®ng trong m¶t công viên l§n, cånh nhà th© ñÙc Bà
(Sài Gòn) thì ngôi m¶ cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ chÌ là m¶t
nÃm mÒ ÇÃt n¢m bên b© sông Bùi Chu.
Sau næm 1975, pho tÜ®ng cûa TrÜÖng Vïnh Kš bÎ
hå bŒ, và ÇÜa vào Bäo Tàng MÏ ThuÆt; ngÜ®c låi, næm
1943, ngôi m¶ ÇÃt cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇÜ®c cäi táng
lên m¶t khu ÇÃt cao, b¢ng ph¤ng và ÇÜ®c xây b¢ng Çá
cäm thåch.
NguyÍn TrÜ©ng T¶ có biŒt tài ki‰n trúc, Çào kênh
và có næng khi‰u vŠ chính trÎ và quân s¿.
NguyÍn TrÜ©ng T¶ chÌ hÜªng th† ÇÜ®c 41 tu°i, vì
bÎ ÇÀu Ç¶c.
Trong cuÓn sách nhÕ này, chúng tôi sÜu tÀm tài
liŒu vŠ NguyÍn TrÜ©ng T¶, v§i Ü§c mong Ç‹ låi cho hÆu
th‰ tÃm gÜÖng sáng NguyÍn TrÜ©ng T¶.

=== * * * ===
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I

Ti‹u sº NguyÍn TrÜ©ng T¶
NguyÍn TrÜ©ng T¶ sinh næm 1830 (1828?) tåi
làng Bùi Chu, huyŒn HÜng Nguyên, tÌnh NghŒ An. Cha
là NguyÍn QuÓc ThÜ làm nghŠ thÀy thuÓc ñông Y. Gia
Çình ông theo Thiên Chúa Giáo La Mã (Công giáo).
NguyÍn TrÜ©ng T¶ có hai con: m¶t trai, m¶t gái; ngÜ©i
con trai tên là NguyÍn TrÜ©ng Cºu, khi ÇÜ®c 18 tháng
thì NguyÍn TrÜ©ng T¶ mÃt. NgÜ©i con gái lÃy chÒng ª
m¶t làng k‰ cÆn.
Lúc thi‰u th©i NguyÍn TrÜ©ng T¶ h†c ch» Hán
v§i thÀy ÇÒ Tú Giai ª Bùi Ngõa, thÀy ÇÒ CÓng H»u ª
Kim Khê và quan huyŒn ñÎa Linh vŠ hÜu ª Tân L¶c.
Ông n°i ti‰ng thông minh h†c giÕi, nhÜng không Ç° Çåt
gì cä.
Sau khi thôi h†c, ông mª trÜ©ng dåy ch» Hán tåi
nhà. Næm 1846, giám møc Jean Denis Gauthier, tên ViŒt
là Ngô Gia HÆu, cai quäng giáo phÆn Vinh, m©i ông dåy
ch» Hán cho chûng viŒn Xã ñoài (nay thu¶c xã Nghi
Diên, huyŒn Nghi L¶c, tÌnh NghŒ An). Trong th©i gian
này, giám møc Gauthier day NguyÍn TrÜ©ng T¶ h†c ti
‰ng Pháp. Nh© bi‰t ÇÜ®c ti‰ng Pháp, NguyÍn TrÜ©ng T¶

t¿ mình h†c hÕi vŠ khoa h†c k› thuÆt, ÇÒng th©i nghiên
cÙu vŠ các nên væn minh phÜÖng Tây và th‰ gi§i.
Næm 1858, giám møc Gauthier dÅn NguyÍn
TrÜ©ng T¶ ra ñà N¤ng theo quân Ç¶i viÍn chinh Pháp.
ñÀu næm 1859, NguyÍn TrÜ©ng T¶ theo giám
møc Gauthier sang HÜÖng Cäng; tØ HÜÖng Cäng, ông
T¶ Çi La Mã (Ý); ông ÇÜ®c vào chÀu ñÙc Giáo hoàng
Piô IX; næm 1867, NguyÍn TrÜ©ng T¶ ª Pháp.
Tháng 2 næm 1861, ñô ÇÓc Charner kêu g†i các
cÓ Çåo trª vŠ Sài Gòn c¶ng tác v§i quân Ç¶i viÍn chinh
Pháp. Trong sÓ các cÓ Çåo hÜªng Ùng l©i kêu g†i có
giám møc Gauthier dÅn NguyÍn TrÜ©ng T¶ trª vŠ Sài
Gòn. ñ‰n Sài Gòn, NguyÍn TrÜ©ng T¶ nhÆn làm viŒc
phiên dÎch cho quân Ç¶i Pháp.
Ngày 29 tháng 11 næm 1861, ñô ÇÓc Louis
Adolphe Bonard thay th‰ ñô ÇÓc Leonard Charner.
Bonard mª r¶ng vùng chi‰m Çóng, xâm chi‰m các tÌnh
Biên Hòa, Ba RÎa, Vïnh Long. NguyÍn TrÜ©ng T¶ thÃy
rõ tham v†ng cûa Pháp muÓn xâm chi‰m nÜ§c ñåi
Nam, ông xin nghÌ viŒc phiên dÎch cho quân Ç¶i Pháp.
Trong th©i gian tØ næm 1862 Ç‰n næm 1864,
NguyÍn TrÜ©ng T¶ xây cÃt tu viŒn dòng Thánh Phao Lô
tåi Sài Gòn, ngày nay tu viŒn Thánh Phao Lô ª sÓ 4
ÇÜ©ng Tôn ñÙc Th¡ng, quân I, thành phÓ HÒ Chí Minh.
Tu viŒn này xây theo ki‹u châu Âu, vØa ÇËp vØa v»ng
ch¡c; Ç‰n nay Çã hÖn 150 næm chûng viŒn Thánh Phao
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Lô vÅn còn v»ng ch¡c, t¶t ÇËp. Giao sï Le Mée nhÆn
xét:
"ñÙc giám møc Gauthier và linh møc Croc Çã
Çem theo m¶t nho sï ñàng Ngoài, tên là Lân (tÙc là
NguyÍn TrÜ©ng T¶), v§i trí thông minh hi‰m có. ñÜ®c
g®i š và ÇÜ®c thúc ÇÄy bªi s¿ nhiŒt tình và tÆn tøy cûa
giám møc mình, nhà nho ñàng Ngoài này, vì tình yêu
Thiên Chúa, Çã nhÆn ÇÙng ra ÇÓc xuÃt công viŒc. TrÜ§c
kia ông có ª HÒng Kông ít lâu và trong th©i gian ng¡n
ngûi tåi thu¶c ÇÎa này cûa ngÜ©i Anh, ông Çã thÃy ÇÜ®c
cách thÙc và th‹ loåi khi‰n trúc cûa châu Âu. Th©i Çó ª
Sài Gòn chÜa có m¶t công trình nào làm ki‹u mÅu. V§i
ÇŠ án cûa tu viŒn và nhà nguyŒn do n» tu Benjamin
cung cÃp, ông ta Çã phác h†a ÇÜ®c m¶t h†a ÇÒ ph°i
cänh chung và th¿c hiŒn công trình nh© s¿ c¶ng tác cûa
các công nhân ngÜ©i ViŒt Nam. Chính ông Çã phäi vë
sÖ ÇÒ tháp chuông và t¿ mình trông nom công viŒc m¶t
cách rÃt cÄn thÆn; chính ông Çã hoàn thành nhiŠu phÀn
khác cûa chÜÖng trình. M‡i ngày ngÜ©i ta thÃy ông có
m¥t ª công trÜ©ng và Ç‹ š t§i tØng chi ti‰t. Phäi thú
nhÆn là n‰u không có ông thì không th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c
m¶t công trình nhÜ vÆy vào m¶t th©i Çi‹m mà ª Sài Gòn
chÜa có th® cÛng nhÜ chÜa có nhà thÀu ".
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn. Nhà
xuÃt bän TP. HÒ Chí Minh. Trang29)

Vào næm 1866, NguyÍn TrÜ©ng T¶ giúp Hoàng
Tá Viêm, T°ng ÇÓc NghŒ An Çào Kênh S¡t. Chính ông

Çã quan sát ÇÎa hình, ÇÎa th‰ và chÌ Çåo Çào kênh nÓi
liŠn hai con sõng: sông CÃm và sông Vinh. Con kênh
này lÃy tên là Kênh S¡t; ngày này g†i là Kênh Gai.
Ngày 18 tháng 4 næm 1868, NguyÍn TrÜ©ng T¶
trª vŠ NghŒ An. VŠ Ç‰n NghŒ An, ông xây cÃt Chûng
ViŒn Xã ñoài. Trong th©i gian này ông vÅn thÜ©ng
xuyên gºi nhiŠu bän ÇiŠu trÀn cho vua T¿ ñÙc và TriŠu
Çình Hu‰.
Sau khi xin nghÌ viŒc phiên dÎch cho Pháp,
NguyÍn TrÜ©ng T¶ quy‰t tâm tìm cách giúp vua cÙu
nÜ§c. TØ næm 1861 Ç‰n næm 1871, trong vòng 10 næm
NguyÍn TrÜ©ng T¶ gºi nhiŠu bän ÇiŠu trÀn lên vua
T¿ ñÙc và TriŠu Çình Hu‰.
Ngày 22 tháng 11 næm 1871, tåi Xã ñoài,
NguyÍn TrÜ©ng T¶ qua Ç©i Ç¶t ng¶t; hÜªng th† 41 tu°i.
Cái ch‰t cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ có nhiŠu nghi vÃn.
Theo cÓ Çåo Gauthier thì NguyÍn TrÜ©ng T¶ bÎ
ÇÀu Ç¶c. CÓ Çåo Gauthier vi‰t: "NgÜ©i giáo h»u ViŒt
Nam mà tôi Çem theo næm 1867 mà ngÜ©i ta g†i là ki‰n
trúc sÜ (......) Çã là m¶t nån nhân cûa m¶t âm mÜu ÇÀu
Ç¶c".
(Kho lÜu tr» MEP, dÅn theo NguyÍn Bá CÀn, bän ÇiŒn tº trang 3.
NguyÍn TrÜ©ng T¶. Bách khoa toàn thÜ Wikipedia, ngày 22/9/2017)

NguyÍn TrÜ©ng Cºu, con cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶
vi‰t trong cuÓn S¿ tích ông NguyÍn TrÜ©ng T¶ thì ông
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T¶ mÃt ngày 10 tháng 10, næm T¿ ñÙc 24 (1871). TrÜ§c
khi nh¡m m¡t qua Ç©i, ông T¶ có làm hai câu thÖ:
"NhÃt thÃt túc thành thiên c° hÆn,
"Tái hÒi ÇÀu thÎ bách niên cÖ."
(M¶t ki‰p sa chân, muôn ki‰p hÆn; Ngoänh ÇÀu
cÖ nghiŒp Ãy træm næm)
Làng Bùi Chu, thu¶c huyŒn HÜng Nguyên, tÌnh
NghŒ An là m¶t làng theo Thiên Chúa giáo La Mã
(Công giáo) lâu Ç©i. Dân làng Bùi Chu bi‰t Ön ngÜ©i
Pháp Çã rÜ§t Chúa Tr©i vào lòng h† và h† không có cäm
tình v§i triŠu Çình Hu‰, vì TriŠu Çình Hu‰ cÃm Çåo.
NguyÍn TrÜ©ng T¶ là ngÜ©i Thiên Chúa giáo La Mã låi
có hành Ç¶ng trái ngÜ®c: Ông giúp vua cÙu nÜ§c, chÓng
låi quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. Có nhiŠu ngÜ©i nghï r¢ng:
ñÃy là lš do NguyÍn TrÜ©ng T¶ bÎ ÇÀu Ç¶c. ñiŠu này
chÌ là m¶t s¿ suy Çoán, không có b¢ng chÙng cø th‰.
Di hài NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇÜ®c an táng tåi thôn
Bùi Chu, ngày nay là xóm 1, làng Bùi Chu, xã HÜng
Trung, huyŒn HÜng Nguyên, tÌnh NghŒ An. Lúc ÇÀu
ngôi m¶ chÌ là m¶t nÃm ÇÃt ª Bãi ñá Mài, n¢m bên b©
sông; vŠ sau ÇÜ®c cäi táng lên m¶t khu ÇÃt cao, b¢ng
ph¤ng, cách ngôi m¶ cÛ khoäng 300 m.
Næm 1943, giáo sÜ TØ Ng†c Lân t° chÙc quyên
tiŠn xây d¿ng låi ngôi m¶ NguyÍn TrÜ©ng T¶. Ngôi m¶
cûa ông ÇÜ®c xây b¢ng Çá cÄm thåch.

Ngày 21 tháng 01 næm 1992, B¶ Væn hóa x‰p
ngôi m¶ NguyÍn TrÜ©ng T¶ vào hång di tích cÃp quÓc
gia.
Næm 1992, huyŒn HÜng Nguyên ÇÀu tÜ xây d¿ng
khu mô r¶ng Ç‰n 1.062 m2; chung quanh khu vÜ©n m¶
NguyÍn TrÜ©ng T¶ xây tÜ©ng cao; trong khu vÜ©n m¶
trÒng nhiŠu hoa và cây cänh.
== o O o ==

9

Giám møc thØa sai Gauthier

Tu viŒn dòng Thánh Phao Lô
(4, ÇÜ©ng Tôn ñÙc Th¡ng, Q1, TP. HÒ Chí Minh)
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II

NguyÍn TrÜ©ng T¶ giúp vua cÙu
nÜ§c
Næm 1804, Hoàng Ç‰ Napoléon III nói:
"Ta có š ÇÎnh lÆp låi H¶i truyŠn giáo nÜ§c ngoài;
nh»ng giáo sï Ãy rÃt có ích cho ta ª châu Á, châu Phi và
châu MÏ. Ta së c» h† Çi ÇiŠu tra tình hình các xÙ. TÃm
áo Çåo cûa h† dùng Ç‹ che chª h† và Ç‹ Än dÃu các
mÜu ÇÒ chính trÎ và thÜÖng måi. Phí t°n cho h† ít thôi,

h† së ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i dã man kính tr†ng và vì h†
không có vÈ gì chính thÙc nên không gây ra các ÇiŠu
phiŠn phÙc cho Chính phû. Tính mÅn cán tôn giáo së
làm cho h† thi hành tÓt m†i công viŒc và coi thÜ©ng
nguy hi‹m, vÜ®t trên m†i viên chÙc dân s¿ thông
thÜ©ng."
(J.Canale, Afrique Noire, Ed. Sociales, Paris 1958, P.120. Th‰ k›
XXI nhìn vŠ TrÜÖng Vïnh Kš. Trang 81. Tåp chí XÜa và Nay,
Nxb Væn Hóa Sài Gòn. 4/2006)

L©i nói cûa Hoàng Ç‰ Napoléon III là chi‰n thuÆt
s¡c bén, thông minh, không khéo, Çã giúp cho Pháp chi
‰m ÇÜ®c nhiŠu ÇÃt dai trên kh¡p th‰ gi§i và trª thành ñ‰
quÓc n°i ti‰ng lúc bÃy gi©.
*
D¿a vào lš do bäo vŒ các nhà truyŠn giáo, Pháp và
I-Pha-Nho (Tây Ban Nha) Çem quân xâm chi‰m ViŒt
Nam.
Tháng 8 næm 1856 (næm Bính Thìn), chính phû
Pháp sai ông Leheur de Ville-sur-Arc Çem chi‰n thuyŠn
Catinat b¡n phá các ÇÒn lÛy ª ñà N¤ng.
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BÓn tháng sau, chi‰n thuyŠn cûa sÙ thÀn Pháp, ông
Montigny ti‰n vào Çóng ª cºa Hàn (cºa sông ñà N¤ng).
Tháng 7 næm 1858, ñô ÇÓc Rigault de Genouilly
Çem 14 chi‰n thuyŠn chª hÖn 3.000 quân cûa hai nÜ§c
Pháp và I-pha-nho vào ñà N¤ng hå thành An Häi và
thành Tôn Häi. Trong lÀn Çánh chi‰m ñà N¤ng này có
nhiŠu giáo sï ª các giáo phÆn Häi Phòng, B¡c Ninh,
Thái Bình, ... theo giúp quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. Do Çó
vua T¿ ñÙc ra chÌ dø träm quy‰t h‰t giáo sï, k‹ cä các
giáo sï nÜ§c ngoài
TÜ§ng Rigault de Genouilly d¿ ÇÎnh chi‰m lÃy ñà
N¤ng, rÒi ti‰n Çánh kinh Çô Hu‰. NhÜng quân lính cûa
NguyÍn Tri PhÜÖng cÓ thû, khó bŠ chi‰m ÇÜ®c thành.
TrÜ§c khi Çánh chi‰m ñà N¤ng, các giáo sï Thiên chúa
giáo La Mã nói r¢ng hÍ quân Pháp sang Çánh nÜ§c Nam
thì giáo dân nÜ§c Nam n°i lên Çánh giúp quân Pháp.
NhÜng TÜ§ng Pháp không thÃy giáo dân giúp Ç« gì, và
quân Pháp không ti‰n lên ÇÜ®c. TÜ§ng Genouilly trách
giám møc Pellerin Çánh lØa mình; giám møc Pellerin tÙc
giÆn bÕ ñà N¤ng trª vŠ Mã Lai.
TÜ§ng Rigault de Genouilly liŒu bŠ chÜa Çánh chi
‰m thû Çô Hu‰ ÇÜ®c, nên thay Ç°i k‰ hoåch, trª vào
Nam Çánh chi‰m tÌnh Gia ñÎnh.

Quân Pháp lúc ÇÀu ÇÎnh Çánh lÃy B¡c Kÿ vì cho r
¢ng ª B¡c Kÿ có hÖn 40 vån ngÜ©i theo Çåo Thiên Chúa
La Mã (Công giáo) và có Çäng phò nhà Lê có th‹ giúp
Pháp Çánh chi‰m B¡c Kÿ. NhÜng theo TÜ§ng Rigault de
Genouilly nhÆn ÇÎnh thì Çánh chi‰m Nam Kÿ dÍ dàng
hÖn. Vä låi, Nam Kÿ giàu có, nhiŠu thóc gåo hÖn B¡c
Kÿ.
Tháng giêng næm K› Mùi (1859), Trung tÜ§ng
Genouilly giao quyŠn cho ñåi tá Toyon ª låi gi» các
ÇÒn Çã chi‰m ÇÜ®c ª ñà N¤ng, rÒi Çem quân lính và chi
‰n thuyŠn vào Nam Kÿ.

Charles Rigault de Genouilly
Quân Pháp vào cºa CÀn Gi© b¡n phá các ÇÒn lÛy
hai bên b© sông ñÒng Nai, rÒi ti‰n vŠ Çánh chi‰m thành
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Gia ñÎnh. Trung tÜ§ng Genouilly sai Thi‰u tá
Jauréguiberry ª låi chÓng gi» thành Gia ñÎnh, rÒi
t¿ mình Çem quân trª låi ñà N¤ng, Çánh chi‰m ÇÒn
Phúc Ninh.
Chính phû Pháp sai Thi‰u tÜ§ng häi quân Page
sang ViŒt Nam thay TÜ§ng Rigault de Genouilly.
Tháng 3 næm 1860 (Canh Thân) quân Pháp ÇÓt
doanh tråi ª Trà SÖn, rÒi xuÓng tàu trª vŠ Gia ñÎnh.
Tháng 9 næm Canh Thân (1860), nhà Thanh kš
Hòa Ü§c v§i nÜ§c Pháp và nÜ§c Anh. Chính phû Pháp
sai ñô ÇÓc Charner Çem binh thuyŠn tØ Trung Hoa
hÜ§ng vŠ nam, quy‰t tâm Çánh chi‰m Nam Kÿ.
Ngày 25 tháng 2 næm 1861 (Tân H®i), TÜ§ng
Charner Çem 70 tàu chi‰n và 3.500 quân Ç‰n Gia ñÎnh.
Hai mÜÖi ngày sau, TÜ§ng Charner Çánh lÃy ÇÒn Kÿ
Hòa. NguyÍn Tri PhÜÖng lui binh. TriŠu Çình Hu‰ cº
NguyÍn Bá Nghi vào thay th‰ NguyÍn Tri PhÜÖng.
NguyÍn TrÜ©ng T¶ gºi m¶t væn thÜ cho NguyÍn Bà
Nghi:
"Nay có Çánh h† cÛng không Çi, hòa h† cÛng
không Çi. H† chÌ xin mình m¶t mi‰ng ÇÃt mà thôi. N‰u
cÙ cÜÖng quy‰t không cho, h† së lÆp mÜu cÜ§p h‰t, tØ

khách quay låi làm chû, nhÜ th‰ là ti‰c m¶t mãnh ÇÃt
mà Çem cä nÜ§c trao cho h†. N‰u bi‰t r¢ng h† Çã Ç‰n
là không Çi, h† › th‰ vào nh»ng nÜ§c khác, thì Çánh v§i
h† tÙc là mÃt cái l§n không Çáng mÃt mà còn tÕ ra mÃt
Çó là vì bÃt l¿c, không h®p tình, không kêu nài gì ai, chi
b¢ng hòa mà mÃt cái nhÕ không th‹ không mÃt mà còn
tÕ ra mình ngoåi giao bi‰t ÇiŠu và là viŒc h®p tình h®p
lš có hÖn không? ...
"NhÜ©ng m¶t tÃc ÇÃt mà nhân dân ÇÜ®c l®i vô
cùng. NhÜ th‰ ch£ng phäi là làm viŒc chung cho thiên
hå Çó sao? NgÜ©i xÜa cÛng làm nhÜ th‰ mà thôi. Không
th‹ bÕ cách Çó mà theo khác ÇÜ®c. Th‰ là xoay chuyÍn
m¶t cái mà kÈ sÓng ngÜ©i ch‰t ÇŠu chÎu Ön, thÆt là sáng
rõ, rõ nhÜ ánh sáng lºa r†i, ch£ng còn hình tích gì Çáng
nghi n»a cä. Dân Çã yên, sau së khi‰n kÈ hiŠn tài vÜ®t
bi‹n sang các nÜ§c l§n h†c cách Çánh trÆn gi» thành,
h†c tÆp trí xÕa cûa thiên hå, giao thiŒp v§i h† lâu dài,
m§i bi‰t lÜ©ng sÙc Ço tài, bi‰t h‰t tình trång cûa h†.
H†c cho tinh vi m§i sinh kÏ xÕa, rÃt m¿c kÏ xäo m§i
månh, bÃy gi© së dÜ«ng uy sÙc nhuŒ, Ç®i th©i hành
Ç¶ng, mÃt ª phía ñông thì lÃy ª phía Tây cÛng chÜa
mu¶i gì".
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn. Nhà
xuÃt bän TP. HÒ Chí Minh, 1988. Trang 84)
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NguyŒn TrÜ©ng Tô, lúc bÃy gi© Çang làm thông
dÎch viên cho quân Pháp, nhÆn thÃy tham v†ng cûa quân
Pháp muÓn xâm chi‰m nÜ§c ViŒt Nam, ông xin thôi
viŒc thông dÎch cho Pháp. K‹ tØ Çó, ông theo dÕi tình
hình th‰ gi§i và quÓc n¶i, quy‰t tâm tìm k‰ giúp vua cÙu
nÜ§c.
Vào ÇÀu tháng 5 næm 1863, ông Çã vi‰t xong 3 bän
ÇiŠu trÀn: T‰ cÃp luÆn, Giáo môn luÆn, Thiên hå phân
h®p Çåi th‰ luÆn gºi vŠ TriŠu Çình Hu‰.
Ngày 18 tháng 3 næm 1864, phái b¶ Phan Thanh
Giän Çi Pháp trª v‰ Sài Gòn. Trong th©i gian Ç®i tàu ra
Hu‰, NguyÍn TrÜ©ng T¶ Çã ti‰p xúc v§i phái b¶ Phan
Thanh Giän Ç‹ thäo luÆn vŠ vÃn ÇŠ bäo vŒ t° quÓc.
Tháng 6 næm 1864, ông gºi bän "Løc l®i tØ" dân
lên TriŠu Çình Hu‰.
TØ næm 1864 Ç‰n næm 1865, NguyÍn TrÜ©ng T¶
Çã gºi 3 bàn ÇiŠu trÀn cho ñåi thÀn TrÀn TiÍn Thành và
hai bän ÇiŠu trÀn cho ñåi thÀn Phåm Phú ThÙ nh© dâng
lên vua T¿ ñÙc và TriŠu Çình Hu‰.
Ngày 17 tháng 8 næm 1866, NguyÍn TrÜ©ng T¶
ÇÜ®c vua ti‰p ki‰n tåi Tä Vu trong Tº CÃm Thành

(Thành N¶i Hu‰), ÇÜ®c vua hÕi han và ÇÜ®c vua nghe
theo š ki‰n cûa ông.
Ngày 15 tháng 9 næm 1866, NguyÍn TrÜ©ng T¶
vào Sài Gòn, trong th©i gian ª låi Sài Gòn, ông ti‰p xúc
v§i ñô ÇÓc Lagrandière và lãnh s¿ Tây Ban Nha. Sau Çó
ông gºi 6 bän báo cáo vŠ TriŠu Çình Hu‰. Trong 6 bän
báo cáo này, ông nói có s¿ khác biŒt gi»a š ÇÒ cûa ñô
ÇÓc Lagrandière và chính phû ª Pháp. ThÓng soái
Lagrandière thì muÓn thôn tính 6 tÌnh Nam Kÿ và áp Ç¥t
B¡c Kÿ và Trung Kÿ dÜ§i quyŠn bäo h¶ cûa Pháp;
chính phû Pháp không muÓn phiêu lÜu quân s¿.
Tháng 10 næm T¿ ñÙc thÙ 23 (1870), NguyÍn
TrÜ©ng T¶ gºi thÜ lên TriŠu Çình Hu‰ ÇŠ nghÎ lÆp Lãnh
s¿ quán ª Sài Gòn và SÙ quán ª Pháp Ç‹ theo dÕi tình
hình nÜ§c Pháp và th‰ gi§i . Lúc bÃy gi© quân Pháp bÎ
quân ñÙc Çánh båi và tåi ÇÃt nÜ§c Pháp, cách mång
Pháp bùng n°, l®i døng tình th‰ này, NguyÍn TrÜ©ng T¶
ÇŠ nghÎ Çánh úp quân Pháp Ç‹ thu h°i låi 6 tÌnh Nam
Kÿ.
Ngày 28 tháng 12 næm 1871, ViŒn CÖ MÆt dâng
lên vua T¿ ñÙc m¶t bän tÃu có Çoån:
"B†n thÀn tuân phøng xét duyŒt các khoän mÆt
trÀn cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ thÃy y có lòng v§i ta và
chính lúc này là lúc có th‹ thØa cÖ h¶i ÇÜ®c? Ý ki‰n cûa
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b†n thÀn cÛng ÇÒng v§i các lš lë cûa thÀn TrÀn TiÍn
Thành tâu xin. NhÜng xét vì Çây là viŒc quân quÓc tr†ng
s¿ cÀn phäi bàn thäo kín Çáo kÏ lÜ«ng m§i bäo Çäm
không nguy hi‹m trª ngåi sau này. Nay b†n thÀn chÜa
giáp m¥t y bàn tính mà Çã v¶i giao cho y qua các nÜ§c
thám sát nh»ng viŒc cÀn phäi làm, l« ra có ch‡ nào
chÜa ÇÜ®c chu Çáo, s® së sinh trª ngåi. VÆy xin cho B¶
LÍ lÃy lš do phäi Çem ngÜ©i qua Tây h†c tÆp, khÄn tÜ
cho tÌnh thÀn NghŒ An lÆp tÙc cÃp ng¿a, sÙc y lên kinh
ngay Ç‹ b†n thÀn ª ViŒn CÖ MÆt và Tòa ThÜÖng Båc
ÇÓi diŒn hÕi b†n y xem suy tính cÖ nghi nhÜ th‰ nào cho
ÇÜ®c chu thÕa. B†n thÀn së suy nghï chín ch¡n Çôi ba
lÀn và phúc tâu ÇÀy Çû. VÆy dám xin có l©i tâu bày, Ç®i
chÌ tuân hành".
ñÀu næm 1871, NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇÜ®c lŒnh cÃp
tÓc vào Hu‰ v§i lš do ÇÜa h†c sinh Çi Pháp h†c, nhÜng
kÿ th¿c là muÓn vua T¿ ñÙc và TriŠu Çình g¥p NguyÍn
TrÜ©ng T¶ Ç‹ bàn båc viŒc Çánh úp lÃy låi 6 tÌnh Nam
Kÿ. NhÜng TriŠu Çình Hu‰ bàn Çi tính lå, rÓt cu¶c
ch£ng Çi Ç‰n dâu. K‰ hoåch Çánh úp lÃy låi 6 tÌnh Nam
Kÿ không ÇÜ®c th¿c hiŒn nhÜ š mong muÓn cûa
NguyÍn TrÜ©ng T¶. Ông xin trª vŠ quê Xã ñoài tình
NghŒ An.

*

*

*
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Vua T¿ ñÙc
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NguyÍn Tri PhÜÖng

NguyÍn Bá Nghi

III

Các bän ÇiŠu trÀn
cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶
Sau khi nghï viŒc th†ng dÎch cho quân Ç¶i viÍn
chinh Pháp, tØ næm 1861 Ç‰n næm 1871, NguyÍn
TrÜ©ng T¶ dâng lên vua T¿ ñÙc và TriŠu Çình Hu‰
nhiŠu bän ÇiŠu trÀn; m¶t sÓ bän ÇiŠu trÀn bÎ thÃt låc.
Sau Çây là các bän ÇiŠu trÀn cûa NguyÍn TrÜ©ng
T¶:
1) Bàn vŠ nh»ng tình th‰ l§n trong thiên hå
(3/4/1863).
2) Bàn vŠ t¿ do tôn giáo (29/31863).
3) Bài trÀn tình (13/5/1863).
4) K‰ hoåch duy trì hòa Ü§c m§i (18 - 24/3/1864).
5) K‰ hoåch làm cho dân giàu nÜ§c månh
(20/6/1864 - 18/7/1864).
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6) VŠ viŒc mua và Çóng thuyŠn máy (cuÓi 1864 Ç
‰n ÇÀu 1865).
7) VŠ viŒc Çào tåo ngÜ©i sºa chºa thuyŠn máy
(3/1865).
8) K‰ hoåch khai thác tài nguyên ÇÃt nÜ§c
(2/1866).
9) VŠ viŒc múa tàu London (3/1866 ?).
10) ThÜ gºi Tây soái Pháp (1866).
11) Tâm s¿ v§i TrÀn TiÍn Thành (19/3/1866).
12) Nh»ng viŒc thØa sai Jean Denis Gauthiers (tÙc
giám møc Ngô Gia HÆu) có th‹ giúp (17/5/1866)
13) Ngôi vua là quš, chÙc quan là tr†ng (5/1866).
14) Tình hình lÜÖng giáo ª NghŒ An (4/6/1866).
15) Tâm s¿ v§i Çåi thÀn TrÀn TiÍn Thành
(15/6/1866).
16) MØng Çào xong Thi‰t Cäng (1866).
17) Dùng giám møc và linh møc vào viŒc canh tân
(18/8/1866).
18) ViŒc h†c th¿c døng (1/9/1/1866).
19) Phäi tåm th©i d¿a vào Pháp (3/9/1866).
20) VŠ khä næng lÃy låi ba tÌnh Çã nhÜ®ng cho
Pháp (27/10/1866).
21) K‰ hoåch vÆn Ç¶ng ª Pháp Ç‹ gi» ba tÌnh miŠn
Tây (27/10/1866).
22) Báo cáo vŠ viŒc g¥p lãnh s¿ Tây Ban Nha
(3/11/1866).
23) Báo cáo vŠ m¶t sÓ viŒc cÀn làm (5/11/1866).
24) K‰ ly gián Anh và Pháp (24/12/1866).

25) VŠ h¶i nÜ§c ngoài (1866?).
26) VŠ viŒc kš h®p ÇÒng v§i h¶i nÜ§c ngoài
(12/5/1867)
27) Tám viŒc cÀn làm gÃp (15/11/1/67).
28) Bi‹u tå Ön vua (3/1868).
29) T° chÙc ngày khai mÕ Çào tåo chuyên viên
(5/3/1868).
30) Møc Çích cûa sÙ b¶ Çi Pháp (9/3/1868).
31) ViŒc lÆp sÙ quán, cº phái b¶ (12/3/1868).
32) VŠ viŒc t° chÙc cho sÙ b¶ Çi Pháp (12/3/1868).
33) VŠ viŒc gªi ngÜ©i sang Pháp h†c (13/3/1868).
34) Trä l©i các câu hÕi cûa TriŠu Çình (15/3/1868).
35) Nói thêm vŠ væn bän ngày 16-2 næm T¿ ñÙc
thÙ 21 (15/3/1868).
36) Bãi bÕ viŒc cº sÙ b¶ Çi Pháp (7/4/1868).
37) ThÜÖng thuy‰t v§i Pháp tåi Gia ñÎnh
(12/4/1868).
38) TiÍu trØ gi¥c bi‹n (6/9/1868 - 15/10/1868.
39) K‰ hoåch thu hÒi sáu tÌnh Nam Kÿ (1/2/1871).
40) B° túc k‰ hoåch Çánh úp Gia ñÎnh (9/2/1871).
41) Bàn vŠ viŒc cho Pháp thông thÜÖng Ç‹ d°i låi
sáu tÌnh (30/3/1871).
42) Bàn vŠ quan hŒ v§i nÜ§c ngoài (5/4/1871).
43) Mª r¶ng quan hŒ v§i Pháp và các nÜ§c
(7/4/1871)
44) K‰ hoåch våy tiŠn Ç‹ dùng vào viŒc binh
(10/4/1871.
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45) VŠ viŒc gªi h†c sinh sang Singapore h†c sinh
ng» (14/4/1871).
46) ViŒc dÎch các væn bän ngoåi giáo (29/4/1871).
47) VŠ viŒc cäi cách phong tøc (29/4/1871).
48) ThÜÖng lÜ®ng v§i giám møc Croc (11/5/1871).
49) Tình hình chính trÎ nÜ§c Pháp v§i công xã
Paris (5/1871).
50) VŠ viŒc chÌnh ÇÓn quân Ç¶i và quÓc phòng
(19/6/1871).
51) CÀn n¡m v»ng tinh hình chính trÎ ª Pháp
(5/1871).
52) Canh tân và mª r¶ng quan hŒ ngoåi giao
(15-20/9/1871).
53 VŠ chính sách nông nghiŒp (4/10/1871).
54) Phäi gÃp rút ti‰n hành các k‰ hoåch
(10-11/1871).
55) Nên mª cºa chÙ không nên Çóng kín
(10-11/1871).
56) Quyên tiŠn sºa cÀu.
57) Phong vÛ bi‹u.
58) T¿a sách ñàm Thiên.

===========

Sau Çây xin trích dÅn vài bän ÇiŠu trÀn quan tr†ng
cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶:

Di thäo sÓ 1:

Bàn vŠ nh»ng tình th‰ l§n
trong thiên hå
(Thiên hå Çåi th‰ luÆn)
"Tôi là NguyÍn TrÜ©ng T¶, bŠ tôi nÜ§c ñåi Nam
Çã tØng trÓn ra nÜ§c ngoài, xin Çem nh»ng ÇiŠu mà tôi
Çã bi‰t và thÃy m¶t cách chính xác vŠ s¿ th‹ trong thiên
hå, måo t¶i kính bÄm.
"Tr¶m nghï, viŒc trong thiên hå chÌ có "Th‰"mà
thôi. Ch» Th‰ là nói bao gÒm cä thiên th©i nhân s¿. Cho
nên, ngÜ©i bi‰t rõ Th‰ thì không trái tr©i, không mÃt
th©i, không håi ngÜ©i, không hÕng viŒc.
"Hãy nói vŠ thiên Çåo trÜ§c. Khí ÇÃt là tØ B¡c Ç‰n
Nam, vÆn tr©i tØ Tây sang ñông, theo Hà ñÒ thì thûy ª
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phÜÖng B¡c, hÕa ª vŠ phÜÖng Nam, kim ª vŠ phÜÖng
Tây, m¶c ª vŠ phÜÖng ñông. Thûy thì diŒt hÕa, kim diŒt
m¶c, Ãy là lë t¿ nhiên cûa tr©i ÇÃt luôn luôn nhÜ vÆy.
"Ngày nay, các nÜ§c phÜÖng Tây, Çã bao chi‰m
suÓt tØ Tây Nam cho Ç‰n ñông B¡c, toàn lãnh th° châu
Phi cho t§i Thiên PhÜÖng, Thiên Trúc, Mi‰n ñiŒn, Xiêm
La, Tô Môn ñáo Låp, Träo Oa, L» TÓng Cao Ly, NhÆt
Bän, Trung QuÓc và các Çäo ª ngoài bi‹n, k‹ cä Tây
châu, không Çâu là không bÎ h† chËn h†ng bám lÜng.
NÜ§c Nga thì tØ Tây B¡c Ç‰n ñông Nam gÒm tÃt cä các
nÜ§c ñåi Uy‹n, CÓt L®i Cán, Mông C° và các xÙ ª phía
B¡c Mãn Châu, không Çâu là không chi‰m ÇÃt và nô
dÎch dân nh»ng nÖi Çó. Ÿ trên løc ÇÎa, tÃt cä nh»ng ch‡
nào có xe thuyŠn Çi Ç‰n, con ngÜ©i Çi qua, m¥t tr©i m¥t
træng soi chi‰u, sÜÖng mù thÃm Ç†ng thì ngÜ©i Âu ÇŠu
Ç¥t chân t§i, nhÜ t¢m æn cá nuÓt, ª Çâu thuÆn v§i h† thì
phúc, ch‡ nào trái v§i h† thì h†a; ai hòa v§i h† thì ÇÜ®c
yên, ai c¿ låi thì dùng binh l¿c giao tranh; trong thiên
hå không ai dám kháng c¿ låi h†. NhÜ th‰, n‰u Çó
không phäi là š tr©i ÇÎnh, ÇÎa th‰ xoay vÀn, thì sao
không lÃy sÓ Çông cûa bÓn Çåi châu mà kháng c¿ låi
ngÜ©i Tây phÜÖng? HuÓng hÒ nÜ§c ViŒt ta là m¶t nÜ§c
bé nhÕ, tåi sao låi muÓn trái Çåo Tr©i mà làm nh»ng
viŒc thiên hå khó làm ÇÜ®c?
"ñ‰n nhÜ ÇÎa th‰ Trung Hoa chi‰m 1 phÀn 3 ñông
PhÜÖng, nhân sÓ Ç‰n 360 triŒu, uy th‰ lÅy lØng, ai cÛng
phäi thÀn phøc h† cä, th‰ mà tØ th©i Minh vŠ sau, ngÜ©i

Tây phÜÖng vÜ®t bi‹n sang ñông, hai bên Çánh nhau,
thây chÃt thành ÇÓng, sau phäi giäng hòa không bi‰t
bao nhiêu lÀn. Còn nhÜ ta là m¶t xÙ nóng, gÀn kŠ Qu‰
Häi (Bi‹n ñông), là tråm nghÌ chân cûa ngÜ©i Tây
phÜÖng trên ÇÜ©ng sang ñông. Con giao long khi thÃy
ÇÀm v¿c thì nghï cách ÇÀm mình ch» không th‹ nào
chÎu bÕ mà Çi.
"M§i Çây, ngÜ©i Pháp thØa th‰ Çánh xong tÌnh
Quäng ñông, Çã ÇÜa quân tinh nhuŒ xuÓng phía Nam,
làm ñà N¤ng thÃt thû. Khi Ãy, giä thº ta có 10 vån
quân, cÛng không Çánh nhau ÇÜ®c v§i h†. Phàm viŒc
binh cÓt ª thÀn tÓc, h† Çã bi‰t rõ r¢ng, quân ta m§i
nghe thanh th‰ h† Çã phát låc hÒn xiêu rÒi, hÖn n»a
cäng ñà N¤ng cách doanh tråi ta ch£ng bao xa, th‰ tåi
sao h† không thØa th‰ chÈ tre, xua quân tinh nhuŒ ti‰n
t§i mà låi thôi? Sao cÙ thong dong nhàn hå không cÀn
l®i døng th‰ tÓc chi‰n? Hay vì h† nghï r¢ng ta phòng bÎ
chÜa kiên cÓ. Bªi lë ta càng phòng bÎ kiên cÓ chØng nào
thì càng tÕ rõ ÇÜ®c cái næng l¿c công phá cûa h† chØng
Ãy. H† không cÀn thØa ch‡ sÖ hª mà Çánh xuÃt kÿ bÃt š
nhÜ ÇÓi v§i nÜ§c ÇÎch có th‰ l¿c ngang ng»a v§i h†.
HÖn n»a, ngÜ©i Pháp Ç‰n Çây, m¶t là hÕi ta vì sao gi‰t
håi giáo sï, hai là hÕi vì sao không chÎu giao thiŒp, ba
là xin ta c¡t cho m¶t vài ch‡ ÇÍ làm ÇÜ©ng giao thÜÖng
nhÜ các nÜ§c thÜ©ng làm. Lúc ÇÀu h† không có š Çi
cÜ§p nÜ§c ngoài (? !). N‰u nh»ng yêu sách cûa h†
ÇÜ®c thÕa mãn, h† së chÃm dÙt nh»ng hành Ç¶ng gây
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hÃn nhÜ Çã Ü§c ÇÎnh chÙ Çâu Ç‰n n‡i dây dÜa lan r¶ng
nhÜ th‰. CÛng ví nÜ§c løt, ngÜ©i hi‹u bi‰t thì thuÆn theo
th‰ nÜ§c mà chäy xuôi, Ç‹ nÜ§c chäy vŠ sông vŠ bi‹n thì
h‰t, n‰u ngæn Ç†ng låi thì úng núi ngÆp gò, t¡c låi thì
trôi nhà trôi cºa. Cho nên ngÜ©i khéo trÎ løt, thì viŒc
làm h‰t sÙc ÇÖn giän.
"HiŒn nay quân Pháp Çã chÌnh cÜ thành Gia ñÎnh
và các phû huyŒn thu¶c håt, h† Çào kinh Ç¡p lÛy trù k‰
lâu dài Ç‹ tÕ ra không chÎu Çi, nhÜ h° Çã vào rØng,
rÒng Çã xuÓng bi‹n. Bây gi© nhÜ ta muÓn cÓ thû thành
trì Ç®i cho h† tê liŒt thì thÆt ch£ng khác nào muÓn quét
såch lá rØng, tát cån nÜ§c bi‹n. Không hòa mà chi‰n,
khác nào nhÜ cÙu lØa Ç° thêm dÀu, không nh»ng không
cÙu ÇÜ®c mà còn cháy nhanh hÖn n»a.
"Tôi thÜ©ng nghiên cÙu s¿ thay Ç°i trong thiên hå
mà bi‰t r¢ng hòa v§i Pháp là thÜ®ng sách. HÖn n»a ª
châu Âu viŒc võ bÎ chÌ có nÜ§c Pháp là ÇÙng hång nhÃt,
hùng månh nhÃt không thua ai cä. H† låi có tính kh£ng
khái, hi‰u chi‰n, v§i uy phong cûa m¶t quân Ç¶i có xe
s¡t. Tuy døng binh nhÜng cÛng bi‰t tr†ng nghïa gi» l©i,
không nhÜ các nÜ§c chÌ chuyên thû l®i. Khi kéo quân Çi
Çánh thì khí th‰ hiên ngang, thái Ç¶ hân hoan. Khi lâm
trÆn thì xông pha t§i trÜ§c, không chÎu tøt lùi. Khi
th¡ng trÆn thì cä nÜ§c hoan hô, dù t°n thÃt nghìn muôn
ngÜ©i cÛng ch£ng ti‰c, chÌ sao cho uy danh hùng tráng,
quÓc th‹ ÇÜ®c bäo toàn làm tr†ng. Các tÜ§ng thì gan
då, nhiŠu mÜu trí, thåo binh pháp, thûy chi‰n, løc chi‰n

ÇŠu giÕi. ThÆt Çúng nhÜ sách Doanh Hoàn Chí LÜ®c Çã
chép vÆy.
"N‰u nhÜ ngày kia Pháp ÇÜa quân Ç‰n thì viŒc
vÜ®t bi‹n cÛng nhÜ Çi trên b¢ng, trèo non nhÜ Çi trên
ÇÜ©ng b¶. NÜ§c ta t¿a núi kŠ bi‹n, ÇÎa th‰ nhÜ m¶t con
r¡n dài. N‰u h† dùng hÕa thuyŠn chia nhau Çánh c¡t
các tÌnh d†c b© bi‹n, låi cho các tàu ÇÆu ngoài cºa
sông l§n Ç‹ triŒt s¿ vÆn täi ÇÜ©ng bi‹n cûa ta, låi cho
m¶t Çåo quân Çóng gi» ª Hoành SÖn Ç‹ ch¥n ÇÜ©ng ti
‰p t‰ b¢ng ÇÜ©ng b¶ và c¡t ÇÜ©ng qua låi cûa quân Ç¶i
CÀn VÜÖng, rÒi låi Ç° b¶ ti‰n Çánh các ch‡ xung y‰u,
gÃp rút truyŠn hÎch kh¡p Nam B¡c, chiêu m¶ b†n gi¥c
cÜ§p Än náu dùng làm b†n dÅn ÇÜ©ng, thì thûy binh cûa
ta së trª thành vô døng. B¶ binh thì Çåi l¶ không thông.
ChÌ dùng ÇÜ©ng Vån TÜ®ng (Ai Lao), TrÃn Ninh, và ÇÃt
Cao Miên thì låi hi‹n trª khó Çi mÃt nhiŠu ngày tháng,
ÇÀu Çuôi không liên låc ÇÜ®c v§i nhau. N‰u h† Çánh
m¶t trÆn thì ta Çã bÎ cái th‰ chia næm xÈ bäy. Dù cho có
trí dÛng cÛng không kÎp ra mÜu. ñåi th‰ Çã mÃt, lòng
quân sï Çã lìa thì cò ai Çánh gi¥c n»a? ñÎa l®i nhÜ th‰
thì không th‹ trông cåy vào Çâu ÇÜ®c.
"Quân lính cûa ta låi chuyên dùng gÜÖm dao gÆy
g¶c, không thåo súng Óng, dù phøc binh gài bÅy, nhÜng
trÆn ÇÒ nhÜ vÆy chÌ h®p cho nh»ng tình th‰ không cÃp
bách, chÌ Çánh ÇÜ®c gÀn chÙ không Çánh ÇÜ®c xa. N‰u
h† dùng súng trÜ©ng tØ xa b¡n suÓt t§i, thì quân ta chÜa
giáp trÆn mà gÜÖm giáo Çã tan tành. Khi h† Ç‰n gÀn thì
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dùng lÜ«i lê xung phong m¶t ngÜ©i ÇÜÖng ÇÜ®c cä træm
ngÜ©i, xông lên nhÜ nÜ§c sông chäy xi‰t. Lúc ngØng låi
thì nhÜ núi d¿ng, xông vào thì ch£ng qua cÛng nhÜ
chuÒn chuÒn lay c¶t Çá mà thôi.
"HÖn n»a h† Çã lão luyŒn chi‰n trÆn, nh»ng
phÜÖng pháp cûa ñông phÜÖng nhÜ dø ÇÎch, kiêu binh,
ÇÎa lôi, hÕa công, sÆp hÀm, thuÓc Ç¶c h† ÇŠu bi‰t cä, dù
có ngÜ©i trí xäo Ç‰n mÃy cÛng không nhº ÇÜ®c h†.
HuÓng chi viŒc th¡ng båi låi do ª nhuŒ khí. H† tØ xa Ç
‰n dÃn thân vào ch‡ ch‰t v§i khí th‰ m¶t ra Çi là không
trª vŠ. Còn quân lính ta xÜa nay vÓn nhát gan, låi chÜa
quen Çánh trÆn v§i nÜ§c khác, m¶t ngày kia g¥p phäi
quân ÇÎch månh më, tuy có lòng dÛng cäm nhÜng khí th
‰ Çã suy låi Çánh Çâu thua Çó, vØa m§i nghe bóng nghe
gió Çã mÃt h‰t hÒn vía, tham sÓng s® ch‰t là lë thÜ©ng
tình. ChÌ trÜ§c khi ra trÆn mà có lòng quy‰t th¡ng ÇÎch
thì m§i khÕi ch‰t. Nay Çã bi‰t h† có th‹ tÃt th¡ng, ta có
cÖ dÍ thua, låi không bi‰t phép ra quân cûa h† bi‰n hóa
nhÜ th‰ nào mà Çem quân nhút nhát cûa mình ra Çánh
låi quân vô ÇÎch cûa h†, thÆt ch£ng khác nào nhÜ b¡t
mu‡i Ç¶i núi, Çem dê ÇÃu h°, rõ ràng là lÓi tÃn công
nhÜ vÆy không dùng ÇÜ®c n»a.
"Theo binh pháp, muÓn cÓ thû phäi có hai ÇiŠu
kiŒn: m¶t là chính trÎ, hai là nhân tâm. Lúc ÇÎch m§i Ç
‰n thì phäi gÃp rút chÆn nh»ng ch‡ xung y‰u mà Çu°i
nó Çi. N‰u kÈ ÇÎch Çã th†c sâu vào cÙ Çi‹m, thì phäi có
thành cao hào sâu Ç‹ hãm kÈ ÇÎch mŒt mÕi. ñó là

thÜ®ng sách. Ngày nay quân Pháp có hÕa thuyŠn Ç‹ vÆn
täi thi viŒc vÜ®t muôn d¥m cÛng b¢ng chèo m¶t mái
chèo mà thôi. N‰u ta muÓn ngæn b‹ Ç‹ tuyŒt lÜÖng cûa
h† cÛng không th‹ ÇÜ®c. H† muÓn tæng thêm quân sang
ta thì theo ÇÜ©ng Bi‹n ñÕ, chÌ Ç¶ bÓn, næm tuÀn là t§i
nÖi. N‰u cÀn l¡m thì gªi giÃy xin quân Anh Çóng ª ƒn
ñ¶, TÙc L¿c, HÜÖng Cäng, ThÜ®ng Häi... thì s§m chiŠu
là có th‹ Ç‰n nÖi Ç‹ giúp. Låi có quân Y Pha Nho ª L»
TÓng Ç‰n dÒn sÙc tÃn công.
"Quân Pháp Çánh thành không cÀn dùng nh»ng
phÜÖng pháp b¡c thang, ÇÜ©ng hÀm, xe ki‰m, bao ÇÃt,
mà Çåi pháo b¡n ra thì núi lª, gò sÆp, thành Çã v«, thì
ta tuy có lÜÖng tiŠn nhiŠu, gÜÖm giáo s¡c và có phÜÖng
pháp gi» thành cÛng trª nên vô døng. HÖn n»a, ngÜ©i
Pháp Çánh ta, trèo thành nhÜ lên ÇŒm gÓi, sª dï lâu nay
h† chÜa dùng Ç‰n là vì c¡t c° gà cÀn gì phäi dùng dao
m° trâu. N‰u g¥p ÇÓi thû thì nhÜ trÆn Çánh ª Bi‹n ñen
næm trÜ§c. Tây Ba Sï ña BÓc L‡ là m¶t thành kiên cÓ
nhÃt thiên hå có træm vån quân, Çã gi» v»ng trong hai
næm, th‰ mà rÒi cÛng bÎ hãm. LÃy ta so sánh v§i Nga
cÛng nhÜ lÃy ñ¢ng, Ti‰t mà so sánh v§i TÀn, Sª. Nga
nhÜ th‰ mà chÓng không ÇÜ®c, còn bÎ Çánh tan tành, ta
Çâu có Çû s¿ hi‹m y‰u nào có th‹ mong cÆy ÇÜ®c!
"HiŒn nay tình hình trong nÜ§c rÓi loån. Tr©i thì
sinh tai bi‰n Ç‹ cänh cáo, ÇÃt thì hån hán tai ÜÖng, tiŠn
cûa sÙc l¿c cûa dân Çã kiŒt quŒ, viŒc cung Ùng cho
quân binh Çã mŒt mÕi, trong TriŠu Çình quÀn thÀn chÌ
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làm trò hŠ cho vui lòng vua, che ÇÆy nh»ng viŒc hÜ
hÕng trong nÜ§c, ngæn ch¥n nh»ng bÆc hiŠn tài, chia
Çäng lÆp phái khuynh loát nhau, nh»ng viŒc nhÜ vÆy
cÛng Çã nhiŠu; ngoài các tÌnh thì quan tham nhÛng låi
xÜng hùng xÜng bá, tác phúc tác oai, áp bÙc tàn nhÅn
kÈ cô th‰, bòn rút m« dân, Çøc khoét tûy nÜ§c, viŒc Çó
xäy ra tØ lâu rÒi. Nh»ng kÈ hÆn Ç©i ghét kÈ gian tà,
nh»ng kÈ thÃt chí vong mång, phÀn nhiŠu Än núp nÖi
thäo dã, chính là lúc Th¡ng, Quäng së thØa cÖ n°i dÆy.
Th‰ mà sao ÇÓi ngoåi thì không có cách nào Ç‹ Ç¶ng Ç
‰n m¶t mäy may lông cûa quân Pháp, cÛng ch£ng thuy
‰t phøc ÇÜ®c ai Ç‹ giäi vây cho, låi Çi tàn sát dân mình,
giÆn cá chém th§t, khi‰n cho dân bÎ cái håi "cháy nhà
vå lây". ThÆt Çúng nhÜ câu nói: "Çào ao Çu°i cá", "nÓi
giáo cho gi¥c ". Cây cÓi trÜ§c h‰t t¿ nó hÜ møc, sau
m§i bÎ sâu Çøc; nÜ§c mình trÜ§c h‰t không bi‰t t¿ gi»
th‹ diŒn thì ngÜ©i ta m§i khinh mình; dân loån bên
trong, rÒi kÈ ÇÎch m§i nhân Çó mà vào. NhÜ th‰ loån
không phäi chÌ tØ bên ngoài mà ª ngay trong nÜ§c vÆy.
"Than ôi! Dân chúng phøng s¿ quan trên, Çóng thu
‰ nåp tô, Ç‹ mong ÇÜ®c sÓng yên thân, th‰ mà bây gi©
låi lÃy nh»ng thÙ nuôi sÓng ngÜ©i Çó Ç‹ làm håi ngÜ©i,
n« khi‰n dân chúng vÃp phäi h†a binh Çao, n« tranh
dành cái nhÕ mà bÕ cái l§n, cÛng nhÜ muÓn bäo tÒn lá
mà låi Çem Ç£ng cä c¶i gÓc. Cho nên m§i nói: không s®
th‰ gi¥c ngang tàng mà s® lòng ngÜ©i r©i råc. Lòng
ngÜ©i Çã r©i råc, Çã muÓn chóng mÃt, thì dù có thành

trì b¢ng kim loåi, có ao nÜ§c sôi cÛng phäi bÕ mà chåy,
ai ª Çó chÎu ch‰t mà gi» cho!
"S¿ th‰ hiŒn nay chÌ có hòa. Hòa thì trên không
cÜ«ng låi š tr©i (!?), dÜ§i có th‹ làm cho dân khÕi kh°,
chÃm dÙt ÇÜ®c s¿ dòm ngó cûa b†n gian nghÎch, ngæn
ch¥n ÇÜ®c s¿ tranh giành cûa nÜ§c ngoài, thÆt là hay
không th‹ k‹ xi‰t. Còn viŒc binh Çao thì thÆt là tai h†a
nó làm cho v® góa con côi, t°n thÜÖng hòa khí cûa tr©i
ÇÃt, sinh ra hån hán løt l¶i. Thánh nhân bÃt Ç¡c dï m§i
phäi døng binh dËp loån. N‰u không Çánh mà khuÃt
phøc ÇÜ®c binh lính ngÜ©i m§i là Çánh giÕi. Nay có
Çánh h† cÛng không Çi, hòa h† cÛng không Çi. H† xin
mình m¶t mi‰ng ÇÃt mà thôi, n‰u cÙ cÜÖng quy‰t không
cho, h† së lÆp mÜu cÜ§p h‰t, tØ khách quay låi làm chû.
NhÜ th‰ là ti‰c m¶t hai mänh ÇÃt mà Çem cä nÜ§c trao
cho h†. N‰u bi‰t rõ, h† Çã Ç‰n là không Çi, h† › th‰ vào
nh»ng nÜ§c khác, thì Çánh v§i h† tÙc là mÃt cái l§n
không Çáng mÃt mà còn tÕ ra mÃt Çó là vì bÃt l¿c,
không h®p tình, không kêu nài gì ÇÜ®c; chi b¢ng hòa
mà chÎu mÃt cái nhÕ không th‹ không mÃt mà còn tÕ ra
mình ngoåi giao bi‰t ÇiŠu và là viŒc h®p tình h®p lš có
hÖn không? N‰u bäo quân ta månh, lúa gåo ta nhiŠu,
chÜa chi Çã v¶i hòa s® thiên hå cÜ©i chê chæng? Nói
nhÜ th‰ tÙc là không nhÎn nhøc viŒc nhÕ Ç‹ hÕng viŒc
l§n vÆy. Không thÃy m¶t nÜ§c Trung Hoa to l§n là th‰
mà còn phäi c¡t ÇÃt cÀu hòa. Låi n»a, nhÜ Thái vÜÖng
bÕ ÇÃt Mân, Câu Ti‹n th© vua Ngô, viŒc hòa thân v§i
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Hán, viŒc cÓng nåp cûa TÓng, tÃt cä ÇŠu lÃy viŒc không
Çánh là hÖn, mà còn tr†ng sinh mŒnh n»a. LuÆn viŒc
này có ai cho là thÃt sách Çâu?
"Ho¥c giä có ngÜ©i nói ÇÃt Çai t° tiên Ç‹ låi không
ÇÜ®c ÇÜa gang tÃc nào cho kÈ khác. NhÜ vÆy là quá câu
chÃp mà Ç‹ hÕng viŒc nÜ§c. Sao không xem xÜa nay có
ai là chû giang sÖn mãi Çâu. Nhà TÃn bÎ HÒ gây loån,
TÓng mÃt vào tay Nguyên, Minh mÃt vào tay Thanh, h†
này thay th‰ h† kia, ch£ng phäi do sÓ tr©i s¡p Ç¥t Çó
sao? TØ xÜa, các bÆc Ç‰ vÜÖng, m‡i khi thay h† Ç‡i
ngôi thì con cháu không có ÇÃt c¡m dùi, ÇŠu do ti‰c cái
ít Ç‹ mÃt cái nhiŠu.
"HÖn n»a, thiên hå là cûa chung cûa thiên hå, các
bÆc Ç‰ vÜÖng dï nhiên không th‹ Çem thiên hå mà cho
ai, chÌ có ÇiŠu là bi‰t không th‹ có ÇÜ®c, rÒi sau m§i có
th‹ cho ÇÜ®c. N‰u không tùy th©i liŒu ÇÎnh, cho Ç‹ mà
gi», ch£ng may th‰ s¿ chuy‹n dÀn thì rõ ràng là phäi
ÇÜa h‰t tÃt cä cho ngÜ©i ta . Th‰ nên, Câu TiÍn chÎu
nhÅn nhøc Ç‹ ÇÜ®c còn nÜ§c ViŒt, vua Væn Hoàng
mÜ®n binh Ç‹ lÆp cÖ nghiŒp, ÇŠu là muÓn bäo toàn
thiên hå cä. XÜa nay, chÜa có ai không Än nhÅn viŒc
nhÕ mà làm nên viŒc l§n bao gi©.
"Theo cách ngày nay thì nên Ç‹ quân lính nghÌ
ngÖ, rÒi làm theo chÜ§c Hán Cao T° c¡t Quang Trung
cho Hång Võ ngày xÜa Ç‹ h† gi» b© cÕi cho mình, nhÜ
có h° báo trong rØng thì chÒn cáo không dám bén mäng
t§i. Th‰ nhÜ®ng m¶t tÃt ÇÃt mà nhân dân l®i vô cùng?

NhÜ th‰ ch£ng phäi là làm viŒc chung cho thiên hå Çó
sao? NgÜ©i xÜa cÛng làm nhÜ th‰ thôi, không th‹ bÕ
cách Çó mà theo mÜu k‰ khác ÇÜ®c. Th‰ là xoay chuy‹n
m¶t cái mà kÈ sÓng ngÜ©i ch‰t ÇŠu chÎu Ön, thÆt là sáng
rõ, rõ nhÜ ánh lºa r†i, ch£ng còn hình tích gì Çáng nghi
n»a cä. Dân Çã yên, sau së khi‰n kÈ hiŠn tài vÜ®t bi‹n
sang các nÜ§c lÖn h†c cách Çánh trÆn gi» thành, h†c
tÆp trí xäo cûa thiên hå, giao thiŒp v§i h† lâu dài, m§i
bi‰t lÜ®ng sÙc so tài, bi‰t h‰t tình trång cûa h†. H†c cho
tinh vi m§i sinh kÏ xäo, rÃt m¿c kÏ xäo m§i månh, bÃy
gi© së dÜ«ng uy súc nhuŒ, Ç®i th©i hành Ç¶ng, mÃt ª
phía ñông thì lÃy låi ª phía Tây cÛng chÜa mu¶n gì.
"Vä låi, nh»ng ÇiŠu mà nÜ§c Pháp xin, ch£ng qua
là Ç‹ mª b‰n tàu; lÆp phÓ xá, thông cºa b‹ Ç‹ buôn
bán, lÆp nhà th© Ç‹ giäng Çåo mà thôi. Lë thÜ©ng
nh»ng nÖi có buôn bán, th‰ tÃt không th‹ mª thÜÖng
trÜ©ng, lÆp cÖ xÜªng. NhÜ ngÜ©i Trung Hoa ª nÜ§c ta
cÛng vÆy. LÃy có Ç°i không, khi‰n Nam B¡c hòa h®p,
cûa cäi hàng hóa lÜu thông, tiêu dùng tiŒn l®i, cu¶c
sÓng ÇÀy Çû ÇŠu nh© ª Çó cä. XÜa nay chÜa có ai buôn
bán mà âm mÜu chi‰m nÜ§c ngÜ©i ta bao gi©. Còn nhÜ
giáo sï thì h† chÌ lÃy viŒc mª r¶ng Çåo giáo chÓng låi
gian tà, làm trách nhiŒm, ch£ng liên quan gì Ç‰n nh»ng
viŒc tranh thành tranh ÇÃt cä. Sª dï h† xin bÕ viŒc cÃm
Çåo ch£ng qua là Ç‹ cho s¿ truyŠn giáo ÇÜ®c dÍ dàng
mà thôi. N‰u nói h† có âm mÜu gì khác thì ñÙc Th‰ T°
Cao Hoàng Ç‰ Çã ª v§i giáo sï lâu ngày tÜªng cÛng Çã
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bi‰t ít nhiŠu hành Ç¶ng cûa h†. N‰u quä nhÜ ngÜ©i ta
nói, tåi sao không ÇŠ phòng ngæn cÃm trÜ§c Ç‹ chi Ç‰n
nay m§i cÃm, khi‰n ngÜ©i Pháp mÜ®n c§ trách ta? N‰u
nói h† dø d‡ giáo dân trÜ§c, rÒi m§i gây hÃn v§i ta, thì
tåi sao không thØa cÖ khi ta m§i b¡t ÇÀu d¿ng cÖ nghiŒp
mà Çem quân cä nÜ§c Çánh lÃy cä Nam B¡c, phäi Ç®i Ç
‰n hàng chøc næm dài vŠ sau m§i tính mÜu? Phäi chæng
vì h† chÜa ÇÜ®c thông thÜÖng cho nên chÜa lÆp mÜu lÃy
nÜ§c ta, th‰ thì ngày nay h† Çã thông thÜÖng ÇÜ®c v§i
nÜ§c ta Çâu có th‹ th¡ng ÇÜ®c ta? N‰u h† quy‰t š chi‰n
th¡ng thì dÍ nhÜ lÃy vÆt trong túi, Ç©i nào låi chÎu giäng
hòa v§i ta. Nh»ng viŒc Çó Çã quá rõ, không Ç®i phäi nói
m§i bi‰t ÇÜ®c. Còn ta n‰u không chÎu hòa, thì h† xÜa
nay vÓn hi‰u th¡ng, Ç©i nào låi chÎu thôi. Cho nên tôi
nói hòa v§i h† là tiŒn l®i, là m¶t viŒc rÃt tÓt phù h®p v§i
lë tr©i ÇÃt. Tr©i ÇÃt hòa m§i có mÜa móc tÜ§i nhuÀn.
BÓn mùa hòa vån vÆt m§i sinh nª. Hai nÜ§c hòa, b© cÕi
m§i an ninh. TriŠu Çình hòa, træm viŒc m§i chÌnh ÇÓn.
XÜa nay chÜa có khi nào bÃt hòa mà làm xong viŒc
ÇÜ®c.
"VÆy kính xin Çåi nhân tâu låi ÇÀy Çû. Cho h† m¶t
mi‰n ÇÃt thì ch£ng nh»ng các sï phu trong thiên hå
muÓn làm quan ª TriŠu Çình mình, ngÜ©i buôn trong
thiên hå Çua nhau Ç‰n buôn bán trong nÜ§c mình, mà
nÜ§c nhà së ÇÜ®c v»ng nhÜ bàn thåch, là dân së tránh
ÇÜ®c kh° lÀm than, Ç‹ gi» v»ng cÖ nghiŒp.

"Tôi ª nÜ§c ngoài Çã lâu bi‰t rõ sÙc cûa h†, tinh
tÜ©ng tình hình cûa h†. XÜa Hàn DÛ có nói: "Bi‰t mà
không nói là bÃt nhân; nói mà không nói h‰t là bÃt
nghïa". Vì vÆy, tôi tuy thân giang hÒ mà lòng vÅn ª nÖi
Ç‰ khuy‰t. ThÆt không n« lòng thÃy ÇÃt nÜ§c bÎ chia c¡t,
træm h† bÎ lìa tan, cho nên không nghï mình ª ÇÎa vÎ
thÃp hèn, dám cä gan nói ra. N‰u nhÜ l©i tôi nói là gian
trá, ho¥c có ai xui khi‰n tôi nói thì tôi xin nåp mình
trÜ§c cºa Ç‰ Çô, Ç‹ làm chÙng sau này.
"Tôi xin gªi kèm theo Çây m¶t bän ÇÒ Ç‹ chú giäi
rõ nh»ng ÇiŠu nói trên Çây.
"Kính xin soi xét. Sau này n‰u ÇÜ®c yên, tôi xin
Çích thân Ç‰n Ç‹ trình bày rõ n°i lòng riêng bÃy lâu Ãp
û cûa tôi".
Nay bái bÄm
Ngày tháng 2-3, næm T¿ ñÙc 16
NguyÍn TrÜ©ng T¶ kš.
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn.
Nhà xuÃt bän TP. HÒ Chí Minh, 1988)

NguyÍn TrÜ©ng T¶ thÆt thà khai mình Çã theo gi¥c
và Çã tØng trÓn chåy sang nÜ§c ngoài. PhÀn l§n bài di
thäo này, NguyÍn TrÜ©ng T¶ ca ng®i h‰t l©i Ç‰ quÓc
Pháp và quân Ç¶i viÍn chinh Pháp; ông không nghï r¢ng
v§i khí gi§i thô sÖ thua kém, quân Ç¶i ñåi ViŒt Çã can
Çäm ngæn Çà ti‰n quân ra Kinh Çô Hu‰ cûa quân Ç¶i
Pháp. ViŒc ti‰n quân không thành, quân Pháp Çành ÇÓt
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tråi, quay vŠ Nam Çánh chi‰m các tÌnh miŠn ñông Nam
Kÿ. Chính nh»ng l©i ca ng®i quân Ç¶i viÍn chinh Pháp
Çã làm cho TriŠu Çình T¿ ñÙc nghi ng© ông ta làm viŒc
cho quân Pháp. N‰u Lê L®i, TrÀn HÜng ñåo, NguyÍn
HuŒ thÃy gi¥c månh hÖn ta mà xin dâng ÇÃt ÇÀu hàng thì
ngày nay nÜ§c ViŒt Nam không còn n»a.
CÛng may NguyÍn TrÜ©ng T¶ chÌ khuyên vua
T¿ ñÙc nhÜ©ng m¶t ít ÇÃt Ç‹ cÀu hòa. Ch» hòa cûa
NguyÍn TrÜ©ng T¶ là tåm hòa Ç‹ cûng cÓ låi hàng ngÛ
quân Ç¶i. Lúc bÃy gi© quân Ç¶i ta quá y‰u so v§i quân
viÍn chinh Pháp. Thông thÜ©ng trong chi‰n tranh kÈ y‰u
cÀu hòa Ç‹ °n ÇÎnh låi hàng ngÛ. ñÓi v§i NguyÍn
TrÜ©ng T¶ chû hòa Ç‹ "vŠ sau së khi‰n kÈ hiŠn tài vÜ®t
bi‹n sang các nÜ§c l§n h†c cách Çánh trÆn, gi» thành,
h†c tÆp trí xäo cûa thiên hå, giao thiŒp v§i h†, lâu dài
m§i bi‰t lÜ®ng sÙc Ço tài, (............) bÃy gi© së dÜ«ng uy
súc nhuŒ, Ç®i th©i hành Ç¶ng ... ".
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn.
Nhà xuÃt bän TP. HÒ Chí Minh, 1988)

Di thäo sÓ 2:

Bàn vŠ t¿ do tôn giáo
(Giáo môn luÆn)

Ngày 29 tháng 3 næm 1863, NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇŒ
trình lên vua T¿ ñÙc và TriŠu Çình Hu‰ bän ÇiŠu trÀn
bàn vŠ t¿ do tôn giáo:
"Tr¶m nghï r¢ng cái ÇÙc l§n cûa tr©i ÇÃt là
s¿ sÓng. SÓng là gì? Là làm cho muôn vÆt ÇŠu ÇÜ®c bäo
toàn thiên tính cûa nó. Vì vÆy mà trên tr©i có sao sáng,
mây ÇËp thì cÛng có gió l§n mÜa to; dÜ§i ÇÃt có lúa tÜÖi
thóc tÓt thì cÛng có cÕ xÃu sâu Ç¶c. Tuy tÓt xÃu khác
nhau nhÜng ÇŠu ÇÜ®c sinh nª, không cái nào bÎ håi.
NhÜ vÆy m§i sáng tÕ cái Çåi toàn cûa tr©i ÇÃt. ChÙ cái
gì ÇËp thì tô bÒi, cái gì xÃu thì dËp bÕ, cái gì hay thì che
chª, cái gì dª thì hûy hoåi thì không làm sao thÃy ÇÜ®c
cái vï Çåi, cái kÿ diŒu cûa tåo vÆt. Vì sao låi nói nhÜ
vÆy? Bªi vì n‰u trên Ç©i này, có ng†t mà không có
Ç¡ng, ngÜ©i ta së không bi‰t vÎ ng†t là Çáng yêu; có Ãm
mà không có lånh, ngÜ©i ta së không bi‰t ÇÜ®c cái thích
thú cûa s¿ Ãm áp; có tr¡ng mà không có Çen, tr¡ng
không th‹ t¿ m¶t mình phô bày cái ÇËp ÇÜ®c; có hoa mà
không có gai, hoa cÛng không th‹ m¶t mình tÓt tÜÖi
ÇÜ®c. Cho nên tr©i ÇÃt không vì tÓt xÃu mà phân biŒt
mÜa sÜÖng, không vì væn minh dã man mà phân biŒt
s¿ che chª. Muôn vÆt sÓng chung Çøng v§i nhau, nhÜng
m‡i vÆt ÇŠu thuÆn theo tính cûa nó, h®p v§i cái døng
cûa nó, theo ÇÜ©ng hÜ§ng cûa nó, ÇŠu t¿ thích nghi,
thành hoåi thông v§i nhau, tán mån Ç¥c thù ÇŠu quy vŠ
m¶t mÓi, không bÕ m¶t vÆt nào, cÛng không riêng tác
thành cho m¶t vÆt nào cä. Sª dï tr©i ÇÃt vï Çåi là vì th‰.
Tåi sao riêng loài ngÜ©i låi nhÜ th‰?
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"Vua ÇÓi v§i dân, xem bŠ ngoài tuy có tôn ty khác
nhau, nhÜng bŠ trong cÛng m¶t lë sinh thành cûa tåo
vÆt mà thôi. Tåo vÆt ÇÓi v§i muôn loài, các viŒc æn
nghï, ham muÓn ÇŠu ÇÜ®c theo xu hÜ§ng cûa nó, không
cÜ«ng ép phäi làm khác Çi cái ÇiŠu nó Üa thích hay hòa
ÇÒng v§i cái ÇiŠu nó không Üa. Vì vÆy cho nên, tuy sÓng
chung l¶n v§i nhau mà vÅn thành Çåi quan cûa vÛ trø,
không có gì khác. N‰u nhÜ muôn loài phän låi cái ÇÙc
hi‰u sinh, không chÎu theo thiên tính t¿ nhiên mà Çi tàn
håi lÅn nhau, lÃy l§n ngÜ®c Çãi nhÕ, h†p nhÕ chÓng låi
l§n thì ch£ng bao lâu së bÎ tiêu diŒt. ñó ch£ng phäi là
ÇiŠu tÓi kœ cûa tåo vÆt hay sao?
"Vua ÇÓi v§i dân, là ngÜ©i thay tr©i mà chæn d¡t,
theo š tr©i mà hành Ç¶ng. Dân sinh ª trên Ç©i, tuy ti‰ng
nói khác nhau, s¿ yêu chu¶ng khác nhau, kÈ xÙ lånh
ngÜ©i xÙ nóng khác nhau, Ç‰n hay Çi, nghÎch hay thuÆn,
miÍn sao bi‰t trung hi‰u là ÇÜ®c, cÀn gì phäi câu nŒ
hình tích bên ngoài, mà không xét Ç‰n cái gÓc ª trong
tâm, cÜ«ng ép phäi giÓng nhau Ç‹ gây ra rÓi loån? Vì
th‰ các bÆc thánh vÜÖng sºa Ç°i luÆt pháp mà không
thay Ç°i tÆp tøc, s¡p Ç¥t viŒc chính trÎ mà không thay
Ç°i cái gì vÓn Çã thích nghi cu¶c sÓng. Tuy chÜÖng
VÜÖng Ch‰ trong Kinh LÍ có nói b¡t tä Çåo, sách LuÆn
Ng» có nói chÓng dÎ Çoan. Th‰ mà thiên hå không bi‰t
bao nhiêu ngÜ©i Çã bÕ PhÆt theo Lão, thánh vÜÖng
cÛng không n« c¿ tuyŒt. Bªi vì ghét ngÜ©i ta cho l¡m
chÌ gây thêm mÓi loån mà thôi, vä låi thánh vÜÖng cÛng

không dám làm t°n thÜÖng Ç‰n cái to tát bao dung cûa
tr©i ÇÃt.
"Phàm con ngÜ©i sinh ra trong tr©i ÇÃt, trung hi‰u
vÓn là bän tính chÙ không phäi cái gì giä tåo tØ bên
ngoài gán vào. Vì cÛng nhÜ nÜ§c lºa thuÆn theo th‰ cûa
nó thì nÜ§c chäy vào ch‡ trÛng, lºa cháy nÖi khô. N‰u
có cái th‰ khác làm rÓi loån không cho lºa bÓc lên,
nÜ§c chäy xuÓng, thì Çó chÌ là tåm th©i mÃt s¿ bình
thÜ©ng mà thôi, còn bän tính cûa nó vÅn không bao gi©
mÃt. D»u dân (1) cÛng là ngÜ©i, ai låi không có lòng
trung hi‰u? Sª dï phäi tránh Çi xa mà mong nh© cÙu
giúp, g†i ngÜ©i khác b¢ng cha, g†i ngÜ©i khác b¢ng mË
là vì th©i cùng th‰ bÙc, c¿c ch£ng Çã phäi tåm trÓn
tránh, chÙ Çâu phäi trong lòng muÓn nhÜ vÆy! Không
thÃy nhÜ con ÇÓi v§i cha mË Çó sao? HÍ bÎ Çòn nhÕ thì
chÎu, Çòn l§n thì bÕ chåy là vì l®i håi thi‰t thân, không
th‹ không ÇÜ®c. Vì vÆy s¿ thuÆn mŒnh cÛng có khi
không th‹ làm ÇÜ®c.
(1) d»u dân: cÕ xÃu phá håi cây lúa. TØ th©i Minh Mång Ç
‰n th©i T¿ ñÙc, ngÜ©i công giáo bi g†i là d»u dân Ç‹ phân biŒt
v§i lÜÖng dân.

"Xét ra Çåo Công giáo vào nÜ§c ta tØ th©i Lê.
TrÜ§c tiên các giáo sï BÒ ñào Nha Ç‰n giäng Çåo ª tÌnh
HÜng Yên, ti‰p Ç‰n có các giáo sï ngÜ©i Pháp, ngÜ©i Y
Pha Nho, ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i tin theo. Lúc bÃy gi© giáo
dân và nh»ng ngÜ©i trong ba dåo (PhÆt, Lão, Kh°ng)
tuy tín ngÜ«ng khác nhau, nhÜng vÅn ân ái ti‰p Çón
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nhau, lÍ nghïa ÇÓi Çãi v§i nhau, næng lui t§i v§i nhau,
không có gì hiŠm nghi, ÇŠu là con dân cûa nÜ§c nhà mà
thôi. TØ khi ban hành lŒnh nghiêm cÃm thì m§i sinh ra
ghen ghét kÿ thÎ nhau, do ghen ghét kÿ thÎ nhau m§i
sinh ra t¶i lŒ. TØ ÇÃy giáo dân bÎ phiŠn nhiÍu Ç‰n n‡i
phäi lÜu ly thÃt sª mà m¡c vào vòng hình phåt. NÜ§c
vÓn trong, có quÃy lên m§i bÎ Çøc, n‰u ngØng thì chÓc
lát së trong trª låi.
"Giáo dân cÛng là ngÜ©i trong nÜ§c, ÇŠu là ngÜ©i
cä, cÛng là dân cûa tr©i, s¿ æn ª có liên quan nhau, vui
buÒn liên quan nhau. Lë nào bên này Ç¶ng mà bên kia
låi yên ÇÜ®c sao? M¶t nÜ§c ví nhÜ m¶t thân th‹. M¶t
ch‡ bÎ Çau thì toàn thân cÛng không yên. M¶t cøc thÎt
thØa, m¶t ngón tay Çeo, thÆt h‰t sÙc vô døng th‰ mà c¡t
bÕ Çi thì Çau, huÓng chi là tay chân h»u døng! Tr©i ÇÃt
ÇÓi v§i các hành tinh, m¶t nÜ§c ÇÓi v§i dân chúng,
s¿ liên quan lŒ thu¶c duy trì cÛng m¶t lë nhÜ nhau. N‰u
trên tr©i có m¶t hành tinh bÎ Ç¶ng, các hành tinh khác
cÛng nhân Çó mà có chút bi‰n Ç°i, huÓng chi dân là gÓc
cûa môt nÜ§c, dân bÎ tao Ç¶ng lë nào nÜ§c không sinh
h†a loån? Không thÃy ThÜÖng Ç‰ là chúa t‹ cai trÎ các
nÜ§c, cÛng nhÜ vua là chúa t‹ trÎ vì m¶t nÜ§c Çó sao?
Các nÜ§c khác rÃt xa vŠ ngôn ng», phong tøc và s¿ Üa
chu¶ng, nhÜng ThÜ®ng Ç‰ cÛng lÃy m¶t lë mà ÇÓi chung
cä vån vÆt, khi‰n tÃt cä ÇŠu thuÆn theo trÆt t¿, ÇŠu thÕa
š nguyŒn, không b¡t tÃt cä phäi giÓng hŒt nhau. Có th‰
m§i sáng tÕ cái tài næng l§n, cái uy quyŠn tr†ng và cái

Ç¶ lÜ®ng r¶ng rãi. Trong m¶t nÜ§c, tuy nhân dân có
phân chia nhà cºa khác nhau, nhÜng vua chÌ lÃy m¶t
quyŠn mà thÓng trÎ dân chúng, lÃy m¶t trí mà liên k‰t
muôn dân, khi‰n dân tình ÇŠu ÇÜ®c yên °n, hành Ç¶ng
tuy khác nhau nhÜng ÇiŠu lÜÖng thiŒn, chí hÜ§ng khác
nhau nhÜng ÇŠu Çáng quš cä. NhÜ th‰ thì ch£ng nh»ng
không t°n håi vŠ m¥t chính trÎ mà còn cho thÃy cái tài
khéo trong viŒc trÎ nÜ§c n»a.
"Phàm có vån thÙ không giÓng nhau thì g†i là
giàu, không cái gì không chÙa Ç¿ng ÇÜ®c h‰t g†i là l§n,
chÒng chÃt thành ÇÓng nhiŠu l§p mà không chÓng ch†i
nhau g†i là khéo, nhiŠu th‰ l¿c khác nhau, nhiŠu tính
tình khác nhau mà h®p ÇÜ®c làm m¶t Ç‹ xº døng g†i là
giÕi. Cho nên tåo vÆt n¥n Çúc ra không ÇÒng m¶t hình
dång, m¶t khuôn kh°, m¶t ngôi vÎ, m¶t xÙ sª mà sinh ra
vô sÓ hình thái khác nhau, phÜÖng hÜ§ng khác nhau Ç‹
nhi‰p trÎ. Th‰ m§i thÃy ÇÜ®c cái giàu l§n khéo giÕi cûa
tåo vÃt. Sª dï thÜ®ng Ç‰ ch‰ trÎ Çåi ÇÎa cÛng nhÜ con
ngÜ©i ta lÆp các tôn giáo riêng, không b¡t ép cái này
phäi nhÆp vào cái kia là vì có thâm š trong Çó.
"Vua Çäm Çang công viŒc giúp thÜ®ng Ç‰ không
phäi là vua có th‹ biŒt lÆp m¶t tr©i ÇÃt mà m¶t mình
cÀm quyŠn ÇÜ®c, ch£ng qua chÌ là nhân các Ç¶ng vÆt Çã
ÇÜ®c thÜ®ng Ç‰ tåo thành an bài Çó mà thÜÖng yêu làm
cho an °n, Ç‹ thông suÓt cái chí cûa thiên hå, Ç‹ soi
thÃu cái tình cûa muôn vÆt mà thôi. NhÜ th‰ sao låi
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muÓn chÃn hÜng hay tiêu diŒt ÇÜ®c Ç‹ trái v§i tr©i hay
sao?
"TØ xÜa Ç‰n nay trên m¥t ÇÃt l§n lao này có nhiŠu
Çåo khác nhau Çã ÇÜ®c thành lÆp ª nhiêu nÖi. ñåo
Công giáo khªi tØ Ti‹u Tây, HÒi giáo khªi tØ Thiên
PhÜÖng (Á RÆp), PhÆt giáo khªi tØ Thiên Trúc (ƒn ñ¶),
Tây Tång có Låt Ma t†a sáng, Trung QuÓc có Nho,
M¥c, Trang, Lão. Phàm nÖi nào có dÃu chân ngÜ©i Ç¥t
Ç‰n thì các tôn giáo cÛng theo ngÜ©i mà truyŠn vào. HÍ
nÜ§c nào có thanh danh væn vÆt, xÙ nào có giao thông
trù mÆt thì ngÜ©i theo Çåo Çông Çúc. NÜ§c càng thÎnh
vÜ®ng thì tôn giáo càng nhiŠu. NÜ§c nào dã man thì tôn
giáo ít. LÃy tôn giáo nhiŠu hay ít mà xem nÜ§c Ãy có
hÜng thÎnh hay không thÌ thÃy tôn giáo nhiŠu, nÜ§c
càng hÜng thÎnh.
"Tuy vua các nÜ§c tùy theo m‡i Ç©i có s¿ Üa thích
khác nhau, nhÜng ÇÀu tiên Çåo giáo do m¶t ngÜ©i
truyŠn bá ra, k‰ ti‰p theo có hàng nghìn vån Ùc ngÜ©i
phø h†a theo, và cÛng có vån Ùc ngÜ©i bài bác låi.
NhÜng chÜa tØng thÃy Çåo nào vì ÇÜ®c phø h†a mà
chÃn hÜng ÇÜ®c h‰t cä, hay bÎ bài bác mà bÎ tiêu diŒt h
‰t cä. Ngoài ra còn có các ngoåi Çåo ª các nÜ§c nhÕ,
và các xÙ ven bi‹n không k‹ h‰t ÇÜ®c, nhÜng cÛng chÜa
nghe nÜ§c nào vì Çåo giáo nhiŠu mà phäi mÃt nÜ§c.
Quay ngÜ®c vŠ xÜa mà xem thì gi¥c Khæn Vàng (Hoàng
Cân) vÓn vì theo Lão Tº, loån HÒ vÓn bªi theo Mâu Ni.
Ngoài ra nhÜ Hoàng giáo, Båch giáo và các ÇÒ Çäng

ñåi Thành, TØ ñoàn tø tÆp quân chúng xÜ§ng loån mà
cÛng chÜa tØng nghe các triŠu Çåi Ãy dùng hình pháp
nghiêm kh¡c Ç‹ tiêu diŒt các tôn giáo Ãy. Th¿c ra nh»ng
tŒ håi Çó là do ngÜ©i làm ra mà thôi. Lš thuyŒt và lÍ væn
cûa các tôn giáo tuy có khác nhau, nhÜng Çem h‰t sách
cûa các tôn giáo mà xem thì không tôn giáo nào không
lÃy trung hi‰u làm gÓc. N‰u không nhÜ th‰ thì ngÜ©i ta
có lÜÖng tâm ai chÎu tin theo.
"XÜa nay, nh»ng loån thÀn t¥c tº ai là ngÜ©i
không Ç†c sách, ai là ngÜ©i không phøc l©i cûa Kh°ng
Månh. C§ sao låi tr¶m lÃy cái trí næng cûa thánh hiŠn
mà làm thân Çåo t¥c? NhÜ th‰ là l‡i tåi ai? Tåi ngÜ©i
hay tåi tôn giáo? N‰u cÙ ai ÇÒng v§i mình thì dù tŒ
cÛng bÕ qua, con ai khác v§i mình thi chÌ trích kh¡t khe
mà Ç° cho giáo pháp Ãy không tÓt, thº hÕi công lš ª
Çâu?
"TØ xÜa Çåo Công giáo Çã phát hÜng ª miŠn Tây
phÜÖng ñông, miŠn Nam phÜÖng B¡c, miŠn ñông
phÜÖng Tây, nhÃt thÓng toàn thÎnh nhÜ ñåi TÀn (tÙc La
Mã), tung hoành cát cÙ nhÜ nÜ§c Mông C° và nh»ng
nÜ§c r¶ng Ç‰n 5, 6 nghìn d¥m, la liŒt nhÜ sao trên tr©i,
bày bÓ kh¡p nhÜ quân c©, vua tÜ§ng ª các nÜ§c Ãy
quyŠn quš, thông minh, hùng h° ÇŠu n°i dÆy mÜu håi
giáo ÇÒ. HÖn 300 næm nay, sÓ giáo dân bÎ gi‰t håi,
thÓng kê sÓ ngÜ©i có tên h† bÎ chôn ª nhà Çá có Ç‰n
trên mÜ©i triŒu ngÜ©i; còn nh»ng ngÜ©i vô danh khác bÎ
vùi lÃp nhÜ ki‹u giáo Çân ª Biên Hòa (cûa ta) th©i
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không k‹ xi‰t. Lúc bÃy gi© có hai nÜ§c Pháp, Y Pha
Nho, sÓ giáo dân bÎ Ç¶c håi cÛng h¢ng hà sa sÓ. NhÜng
gi‰t m¶t ngÜ©i thì có nghìn ngÜ©i theo, gi‰t mÜ©i ngÜ©i
thì có vån ngÜ©i theo. Vua tÜ§ng các nÜ§c Çã không
tiêu diŒt ÇÜ®c n°i Çåo, mà trái låi ÇÜ®c Çåo cäm hóa. Vì
sao vây? Vì phàm vÆt gì có sÙc l§n mà låi có gÓc nguÒn
thì låi càng bÎ quÃy rÓi, di Ç¶ng càng xuÃt hiŒn mãi mãi
không cùng. NhÜ nÜ§c và lºa, có ai có th‹ múc h‰t
nÜ§c, dÆp t¡c h‰t lºa?
"ñåo Công giáo Çã thÎnh hành tØ ñåi Tây, Ti‹u
Tây, rÒi dÀn dÀn chuy‹n qua ñông Nam. Và Çã 300
næm nay cÛng bÎ các nÜ§c ª ÇÃy ngæn trª sát håi nhÜ ª
phÜÖng Tây trÜ§c kia. Th‰ mà ngÜ©i theo Çåo ngày
càng Çông. Theo thÓng kê ª Trung Hoa th©i Minh,, Çåo
Çã có hÖn 60 vån. Còn nhÜ ngÜ©i nÜ§c ta, NhÆt Bän,
Cao Ly, Mi‰n ñiŒn, Thiên Trú, Ba TÜ, Tây Tång, Hung
Nô, L» TÓng, và các Çäo ª ngoài bi‹n thì không k‹
trong sÓ này. Càng cÃm mà ngÜ©i theo càng Çông là vì
sao vÆy? Vì r¢ng tåo vÃt quš tr†ng s¿ sÓng vô cùng,
thÜ©ng hay phù tr® nh»ng ngÜ©i bÎ mÜu håi. N‰u không
phù h®p mà còn giúp kÈ có th‰ l¿c ÇÜ®c thäo lòng sát
nhân thì thiên hå së bÎ kÈ l§n månh nuÓt h‰t, mà kÈ nhÕ
bé së không còn nòi giÓng n»a. HuÓng chi các vua
thÜ©ng nghiêm cÃm dåo mà ngÜ©i truyŠn Çåo thì vÅn ti
‰p nÓi nhau Ç©i này sang Ç©i khác không thôi. Tuy ho¥c
có lúc hÖi bÎ áp ch‰ nên tåm ngÜng, nhÜng lúc Ãy, chính
là lúc cûng cÓ vun bÒi Ç‹ së phát sinh thêm n»a. Ví nhÜ

suÓi ª trên núi, nguÒn suÓi càng sâu càng dài thì nÜ§c
tuôn ra càng xa càng månh. NhÜ th‰ là nh»ng cái gi mà
tr©i dung thì ngÜ©i không th‹ tiêu diŒt h‰t. N‰u nhÜ quä
là tr©i dung mà ngÜ©i diŒt thì lë nào tåo vÃt không có
quyŠn l¿c Ç‹ xº viŒc Çó?
"Giáo dân cÛng do tåo vÆt sinh dÜ«ng và Çåo giáo
cÛng do tåo vÆt bäo dÜ«ng, huÓng chi giáo dân cÛng
chÌ là m¶t thành phÀn cûa nhân dân trong nÜ§c? Trong
sÓ Çó, n‰u có kÈ b¶i nghÎch, ch£ng qua cÛng chÌ m¶t
phÀn nghìn phÀn træm mà thôi, tåi sao không minh xét,
mà cÙ Ç° ri‰t cho tÃt cä là nghÎch? Do Çó m§i coi
nh»ng ngÜ©i theo Çåo vô luân l§n bé trÈ già, trung nÎnh
trí ngu ÇŠu Çáng xua Çu°i sát håi nhÜ chim non chu¶c
thÓi. N‰u làm nhÜ th‰ mà h®p v§i lòng cûa tåo vÆt, thì
tåo vÆt vÓn là bÆc cha mË cûa muôn loài sao không s§m
tiêu diŒt Çåo Ãy Çi còn Ç‹ truyŠn lan làm gì cho kh¡p th
‰ gi§i phäi sa hÀm m¡c bÅy? Ch¡c ch¡n không phäi nhÜ
vÆy.
"Nói tóm låi, bÃt kÿ trong Çåo giáo nào, hÍ ai
phåm nghÎch loån thÜ©ng ÇŠu là ngÜ©i Ç¡c t¶i trong tôn
giáo, cÙ áp døng hình phåt không tha Ç‹ cho Çåo giáo
ÇÜ®c trong såch. Còn ai yên phÆn tuân theo pháp luÆt
thì Ç‹ chi h† t¿ nhiên, có håi gì Çâu? ñÒng hành mà
không nghÎch nhau là ÇÜ®c, cÀn gì phäi b¡t nhÃt tŠ
nh»ng cái mà tåo vÆt không th‹ nhÆt tŠ, cÛng không cÀn
thi‰t phäi nhÃt tŠ, Ç‹ làm t°n thÜÖng hòa khí? Kính
mong Çåi nhân ra sÙc hÒi thiên (1) Çem lòng hi‰u sinh
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b¡t cÀu cho ki‰n qua, Ç‹ ÇÜ®c cùng v§i tr©i ÇÃt góp
phÀn ích døng. Nói m¶t ti‰ng khi‰n giáo dân ÇÜ®c mang
Ön m¶t phÀn. ñó cÛng là h®p v§i câu "Çåi ÇÙc vi‰t sinh"
vÆy. Xin dâng l©i thô ngu, kính mong cao minh lÜ®ng
xét.
NguyÍn TrÜ©ng T¶ kš.
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn.
SÇd)
(1) hÒi thiên: làm cho vua hÒi tâm nghï låi.

Bän ÇiŠu trÀn T¿ do tôn giáo ÇŒ lên TriŠu Çình
T¿ ñÙc l©i lë thÆt khéo léo, lš luÆn v»ng vàng, công b
¢ng nhân Çåo và có š trách TriŠu Çình Hu‰ Çã ban hành
lŒnh nghiêm cÃm Thiên Chúa Giáo La Mã (Công giáo),
làm cho nhiŠu giáo dân vô t¶i bÎ sát håi, nhÜ vø gi‰t håi
giáo dân ª Biên Hòa (Nam Kÿ). Và ông T¶ ca ng®i
s¿ truyŠn bá nhanh chóng cûa Công giáo kh¡p nÖi trên
th‰ gi§i. Trong phÀn k‰t luÆn, NguyÍn TrÜ©ng T¶ có lªi
khuyên bÃt kÿ tôn giáo nào, hÍ ai phän loån thì cÙ áp
døng luÆt pháp mà trÜ©ng trÎ; v§i ngÜ©i dân lÜÖng thiŒn
sÓng theo pháp luÆt thì nên Ç‹ cho h† ÇÜ®c yên °n làm
æn, t¿ do tôn giáo. NgÜ©i Công giáo cÛng là công dân
cûa nÜ§c. NguyÍn TrÜ©ng T¶ không quên nh¡c vua
quan triŠu Çình Hu‰ r¢ng:
"Vua Çäm Çang công viŒc giúp thÜ®ng Ç‰ không
phäi là vua có th‹ biŒt lÆp m¶t tr©i ÇÃt mà m¶t mình
cÀm quyŠn ÇÜ®c, ch£ng qua chÌ là nhân các nhân vÆt Çã

ÇÜ®c thÜ®ng Ç‰ tåo thành an bài Çó mà thÜÖng yêu làm
cho an °n, Ç‹ thông suÓt cái chí cûa thiên hå, Ç‹ soi
thÃu cái tình cûa muôn vÆt mà thôi. NhÜ th‰ sao låi
muÓn chÃn hÜng hay tiêu diŒt ÇÜ®c Ç‹ trái v§i tr©i hay
sao?
(............................................................................)
"ThÜ®ng Ç‹ là chúa t‹ cai trÎ các nÜ§c".

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

Di thäo sÓ 3:

Bài TrÀn tình
Ngày 13 tháng 5 næm 1863, tÙc là 26 tháng 3 næm
T¿ ñÙc 16, bài TrÀn tình cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇÜ®c
ÇŒ Çåt lên ThÜ®ng thÜ TrÀn TiÍn Thành.
"Tôi thuª bé không ÇÜ®c dåy bäo, l§n lên lÜu låc
nhiŠu nÖi, nhÜng nh»ng hoài bäo và viŒc làm cûa tôi có
ch‡ khác hÖn ngÜ©i.
"TØ bé tôi Çã thÆn tr†ng trong viŒc giao du, thích
yên tÌnh, ÇÓi v§i tÃt cä nh»ng s¿ cÀu danh, lÃn lÜ§t,
dành công, tham l®i tôi ÇŠu coi nhÜ mây bay nÜ§c chäy.
Vä låi, tôi không ham thích kinh doanh, không thích
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chuyŒn v® con, Çoån tuyŒt v§i hai cåm bÅy tài s¡c.
NgÜ©i ta ª Ç©i sª dï không ÇÜ®c thanh thän t¿ do mà
phäi chìm Ç¡m trong lÜ§i trÀn tøc, låc theo phÜ©ng
phän nghÎch, ÇŠu do hai cåm bÅy này mà ra cä. Tôi
thoát khÕi vòng Çó, cho nên viŒc làm cûa tôi có khác
ngÜ©i, nhÜ nh»ng ÇiŠu sau Çây là nh»ng b¢ng chÙng
xác th¿c. ñây là ÇiŠu khác thÙ nhÃt.
"ñ‰n lúc l§n lên, tôi chu du các nÜ§c, nh»ng ÇiŠu
m¡t thÃy tai nghe góp låi thành m¶t s¿ ích døng l§n. VŠ
viŒc h†c, không môn nào tôi không Ç‹ š t§i: cái cao cûa
thiên væn, cái sâu cûa ÇÎa lš, cái phiŠn toái cûa nhân
s¿, cho Ç‰n luÆt lÎch, binh quyŠn, tåp giáo, dÎ nghŒ, các
môn cách trí, thuÆt sÓ, không môn nào tôi không khäo
cÙu, nhÃt là Ç‹ š nghiên cÙu vŠ s¿ th‹ d†c ngang, tan
h®p trong thiên hå. ThÜ©ng nh»ng ngÜ©i h†c ÇÜ®c nhÜ
vÆy hay dùng Çó làm phÜÖng tiŒn Ç‹ cÀu vinh, Ç‹ ti‰n
thân, còn tôi thì dùng Ç‹ ÇŠn Çáp låi cái mà tr©i Çã cho
tôi h†c ÇÜ®c, chÙ không mong ki‰m chác m¶t ÇÒng tiŠn
nào. ñÃy là ÇiŠu khác thÙ hai.
"ñ‰n lúc Çåo s¡p bÎ diŒt, tôi qua sông vÜ®t bi‹n Ç‹
gi» cái chân lš; Tuy nhiên Ç‰n các nÜ§c ngoài, trÜ§c
m¥t nh»ng ngÜ©i quyŠn quš, l©i nói viŒc làm cûa tôi ÇŠu
gi» th‹ diŒn cho nÜ§c mình. N‰u ai làm nhøc Ç‰n các
bÆc công khanh nÜ§c ta, tôi ÇŠu biŒn bác ngay không
chút s® sŒt. NhÜ ngÜ©i khác ª ÇÎa vÎ tôi lúc Ãy, tÃt hå
mình tôn xÜng ngÜ©i, cúi ÇÀu luÒn løy Ç‹ ÇÜ®c yên thân.
Còn tôi thì tôi biŒn bác ngang nhiên, tÕ rõ tài næng cûa

mình tán dÜÖng rÃt m¿c nh»ng ÇiŠu sª trÜ©ng cûa nÜ§c
mình và che Ç« nh»ng ÇiŠu sª Çoän. Tôi không có chÙc
phÆn cûa ngÜ©i sÙ giä ngoài bÓn phÜÖng, mà làm ÇÜ®c
nhÜ th‰. ñÃy là ÇiŠu khác thÙ ba.
"Kíp Ç‰n lúc ngÜ©i Pháp gây hÃn v§i ta, tôi Çã c¿c
l¿c chÓi tØ l©i m©i cûa h†. NhÜng sau nghï r¢ng tình th‰
nÜ§c ta hiŒn nay tåm hòa là thÜ®ng sách. Vì chÜa Çû
sÙc chÓng ch†i ÇÜ®c v§i h†, cho nên, phäi uÓn n¡n mà
theo h†. NhÜ th‰ may ra giúp ÇÜ®c m¶t phÀn nhÕ ÇÓi
v§i viŒc bàn hòa. N‡i kh° tâm cûa tôi phäi uy‹n chuy‹n
Ç‹ ÇÜ®c chu toàn thÆt không bút m¿c nào tä ÇÜ®c.
NhÜng ª lâu v§i nÜ§c TŠ Çâu phäi là chí nguyŒn. Tôi Çã
d¿ ÇÎnh trong lòng tØ lâu, n‰u nhÜ viŒc Çó ÇÜ®c thành
công thì tôi låi bay b°ng cao xa ngao du kh¡p bÓn b‹.
NhÜ trÜ§c kia tôi có ÇÜa cho ngÜ©i bån Trung QuÓc câu
thÖ r¢ng: "Thành công tôi së ngao du" (Công thành ngã
diŒc tÀm hãn mån). ñÃy là nguyŒn v†ng cûa cä Ç©i tôi.
NhÜ th‰ thì tuy sÓng cänh giang hÒ mà lòng vÅn lo
tÜªng Ç‰n nÖi læng mi‰u TriŠu Çình. ñÃy là ÇiŠu khác
thÙ tÜ.
"Sau Çó rÒi Çåi ÇÒn Chí Hòa thÃt thû, ngÜ©i Pháp
giao cho tôi gi» viŒc giÃy t©. Tôi thÆt nhÜ mÛi tên n¢m
trên lòng cung. Th‰ nhÜng l©i lë trong các giÃy t©, m¶t
bên tôi g†i là "quân binh", m¶t bên tôi g†i là "triŠu
Çình". HÍ có nh»ng l©i thô bÌ nhøc må, tôi ÇŠu sºa låi
cho ÇÜ®c trang nhã nghiêm chÌnh, không khi nào d¿a th
‰ mà quên Çåi nghïa. NgÜ©i xÜa ª trong hàng trÆn mà
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không thÃt lÍ v§i vua tôi. ChÌ chØng Çó cÛng Çã ÇÜ®c bŠ
trên yêu quš. Còn tôi Çang ª trong lòng ÇÎch, không
quyŠn không th‰, chúng tác uy tác phúc trên ÇÀu mà gi»
ÇÜ®c lÍ nghïa nhÜ th‰, lë nào låi không hÖn nh»ng
ngÜ©i xÜa Çó hay sao? HÖn n»a tôi còn làm trung gian
ÇiŠu hòa hai bên Ç‹ giäm b§t s¿ hà kh¡c gay g¡t cûa
ÇÎch, Ç‹ cÙu giúp nhân dân khÕi vòng nÜ§c lºa. ñÓi v§i
nh»ng ngÜ©i chÎu s¿ giúp Ç« kín Çáo Çó, tôi cÛng không
lÃy Çó làm ÇiŠu Ön ÇÙc. M‡i khi thÃy các quan cûa triŠu
Çình bÎ nhøc, tôi coi h† nhÜ cha mË mình mà âm thÀm
tÕ lòng cung kính, an ûi, tìm cách s¡p x‰p, cách cÜ xº,
Ç‹ tránh s¿ ngÜ®c Çãi cûa kÈ ÇÎch. NhÜng tôi cÛng phäi
khéo léo không Ç‹ l¶ dÃu tích, s® kÈ ÇÎch sinh nghi. ViŒc
này xin hÕi quan lãnh binh thì bi‰t rõ. N‰u nhÜ ngÜ©i
khác ª ÇÎa vÎ Ãy së hoånh h†e cÀu lÆp công, thêm dÀu
thêm lºa, xui ÇÎch gi‰t håi, Ç‹ thÕa mãn thù h¢n. Còn
tôi, tôi vÅn nghï t§i luân thÜ©ng Çåo lš, không giám ôm
lòng phÅn n¶, Ç‹ t°n thÜÖng danh phÆn. ñÃy là ÇiŠu
khác thÙ næm.
"Sau Çó khâm sai NguyÍn Bá Nghi Çåi nhân Ç‰n
bàn viŒc hòa hi‰u. Tôi vui sÜ§ng không bi‰t bao nhiêu
mà k‹. ThÜ©ng khi g¥p phái Çoàn trên tàu, tôi giä v© chÌ
tr©i chÌ ÇÃt nhÜ nói nh»ng chuyŒn không Çâu, mà thÆt
ra ª trong có vô sÓ nh»ng mÆt thuy‰t cÖ mÜu, mong
phái viên nghe ÇÜ®c mà Çem vŠ chuy‹n Çåt. TÙc nhÜ
Çäng gi¥c Quäng Yên lúc Ãy tuy chÜa phát l¶ mà tôi Çã
nói rõ v§i quan Phan Ç‹ bÄm lên triŠu Çình bi‰t mà ÇŠ

phòng trÜ§c (viŒc Ãy là vào khoäng tháng ba næm
T¿ ñÙc 14). ñ‰n lúc b†n gi¥c Çó n°i lên, tôi låi h‰t sÙc
nói v§i m†i ngÜ©i r¢ng: B†n chúng không làm gì ÇÜ®c.
Ai mà theo chúng tÃt së làm qu› không ÇÀu. CÛng có
nhiŠu ngÜ©i nghe Ç‰n th‰ l¿c cûa chúng to l§n Çã phø
h†a theo, tôi låi c¿c l¿c ngæn cän và nói r¢ng: N‰u tr©i
không có m¡t, chúng nó m§i hoành hành ÇÜ®c. Tôi nói
tôi së lén vŠ, h†p nh»ng ngÜ©i oán ghét chúng, ch‰t
cÛng quy‰t Çánh, thŠ không chÎu làm dân cûa chúng nó.
Nh»ng l©i nói Çó cûa tôi hiŒn nh»ng tín ÇÒ trong bän
Çåo và ngÜ©i ngoài ai cÛng bi‰t. Ngày trÜ§c tôi cÛng có
ÇÜa cho Phan Çåi nhân m¶t câu thÖ:
"Quäng Yên cá chÆu sÓng bao lâu,
"Gia ñÎnh lØa kêu k‰ Çã cùng".
"Xin xem câu Ãy thì bi‰t š tôi. BÃy gi© ÇÜ©ng vÆn
chuy‹n lÜÖng th¿c cho quân thÙ ª Biên Hòa g¥p khó
khæn. Có m¶t lÀn tàu Pháp tuÀn hành nh¥t ÇÜ®c m¶t bó
công væn. Quân Pháp dùng nh»ng ch» sÓ 1, 2, 3, 4... vi
‰t lên trên m‡i trang rÒi ÇÜa vŠ tàu giao tôi phiên dÎch.
Trong Çó tôi Çã ch†n lÃy m¶t hai ÇiŠu không liên quan
Ç‰n viŒc quân s¿ mà dÎch ra, sÓ còn låi thì tôi dÎch tráo
trª l©i væn làm cho h† không hi‹u ÇÜ®c. Trong Çó có
m¶t khoän nói vŠ k‰ hoåch bí mÆt vÆn chuy‹n lÜÖng
th¿c. Tôi bèn lÃy m¶t t© giÃy khác Çánh sÓ rÒi Çem tráo
vào Çó, bí mÆt lÃy t© giÃy kia giao cho tri phû Phan Væn
Khä mang vŠ.
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"Låi có m¶t lÀn n»a, ngÜ©i Pháp b¡t ÇÜ®c bän ghi
tên các nhà bá h¶ ª PhÜ§c L¶c, Tân Hòa bÃy lâu lén lút
chª lúa gåo lÜÖng th¿c Ç‰n PhÜ§c Tuy, nhÜ Phåm
C¿ Chung v.v. ... Tôi cÛng ÇÜa thay d°i cÃt giÃu, n‰u
không thì mÃy ngÜ©i này cÛng không có ÇÃt mà Än náu
n»a!
"Còn nhÜ các hòa Ü§c cûa hai bên trao Ç°i hàng
chøc lÀn thì trong ch» Pháp có ch» nào nhøc må không
khiêm tÓn, tôi ÇŠu bÕ h‰t không dám vi‰t ra. Cón nh»ng
công væn có lš th£ng l©i hay có ích cho viŒc nÜ§c tôi
ÇŠu dÎch rÃt rõ ràng ÇÀy Çû. Lúc Ãy hòa Ü§c tuy chÜa
thành, nhÜng tÜ§ng Charner cÛng Çã dÀn dÀn có thái
Ç¶ hòa dÎu, Çã chÎu b§t cho sÓ båc bÒi thÜ©ng và giäm
sÓ ÇÃt phäi nhÜ®ng. Ch£ng may, có m¶t bÆn tôi có viŒc
phäi Çi xa, quan Pháp v§ ÇÜ®c m¶t Çåo công væn giao
cho viên giám ÇÓc ngÜ©i Pháp nh© m¶t ngÜ©i Hoa
phiên dÎch, trong Çó có mÃy khoän nói vŠ viŒc treo giäi
thÜªng cho nh»ng ngÜ©i chém ÇÜ®c quân hay quan
Pháp. TÜ§ng Pháp thÃy th‰, liŠn cho là triŠu Çình giä
hòa. Tôi tuy Çã nhiŠu lÀn giäi thích, nhÜng trong giÃy
låi ghi ngày tháng làm cæn cÙ nên không th‹ làm sao
ÇÜ®c, trong lòng lÃy làm lo ngåi. Do ÇÃy tÜ§ng Charner
chán nän thÃt v†ng thu x‰p vŠ nÜ§c.
"Tôi låi gªi cho NguyÍn Çåi nhân m¶t bÙc thÜ. Khi
Ãy tôi Çã dò bi‰t tÜ§ng Bonard s¡p sang. Ba tÌnh s¡p
mÃt. Phía trong phong bì bÙc thÜ Çó, tôi lÃy bút chì mÆt
vi‰t mÃy hàng: "Xin Çåi nhân phái gÃp m¶t ngÜ©i lanh

l®i có trí nh§ tÓt, Ç‰n ch‡ ª cûa tôi, tôi có vài ÇiŠu bí
mÆt cÀn nói Ç‹ ngÜ©i Çó vŠ trình låi, xin ÇiŠu Çình ngay
Ç‹ kÎp cÙu vãn tình th‰". Ÿ phía ngoài, m¥t sau phong
bì tôi có vi‰t mÃy ch» "Xin xem bên trong phong bì". N
‰u phong bì Ãy còn Ç‰n ngày nay, thì hiŒu dÃu ch» cûa
tôi Çû làm b¢ng chÙng. Không bi‰t vì sao, không thÃy
NguyÍn Çåi nhân phái ngÜ©i Ç‰n hÕi. Tôi mong Ç®i Ç‰n
mÃy ngày. RÒi tÜ§ng Charner xuÓng tàu vŠ nÜ§c, Ç‹ l«
mÃt cÖ h¶i Ãy. Tôi Çành ngÆm ngùi than thª mà t¿ nghï
r¢ng: Phäi chæng š Tr©i khi‰n th‰? NgÜ©i dÅu có cao
mÜu tài trí cÛng không th‹ cÜ«ng ÇÜ®c. ñÙng trÜ§c tình
th‰ khó khæn Ãy, n‰u tôi là kÈ có lòng phän b¶i T° QuÓc
thì sao tôi låi có th‹ cÄn thÆn suy nghï, bí mÆt lo liŒu
ÇÜ®c nhÜ vÆy? K‰ Çó tÜ§ng Bonard sang. Tôi thÃy ông
ta có nh»ng hành Ç¶ng nghÎch låi viŒc bàn hóa. Tình th
‰ Çã khó låi khó thêm, tôi m§i quy‰t š xin thôi không
làm viŒc n»a. H† không chÎu xét. Tôi nhÃt ÇÎnh tØ,
không nhÆn b°ng l¶c. Ai cÛng chê cÜ©i tôi là ngu. M¥c
dÀu h† có sai ngÜ©i Ç‰n cÓ nài ép trao cho tôi, tôi cÛng
bÕ Çi lánh m¥t. ThÃy lòng tôi quy‰t ÇÎnh, chí tôi v»ng
ch¡c, h† låi Çem quan chÙc ra dø tôi. Tôi nói: NhÆn
quan chÙc thì ÇÜ®c b°ng l¶c, không nhÆn thì dù bÀn
cùng Ç‰n phäi làm ÇÙa æn xin cÛng là làm ÇÙa æn xin
chÙ không chÎu theo mà phøng s¿ cho h†. Câu nói này
hiŒn có cÓ Hòa (tÙc linh møc Croc) và nh»ng ngÜ©i lúc
bÃy gi© cÛng nghe. Xem th‰ thì thÃy tôi Çã cÜÖng tr¿c Ç
‰n nhÜ th‰ nào. HÖn n»a, m‡i khi nói chuyŒn v§i nh»ng
bÆc trí thÙc, tôi ÇŠu nói Ç‰n nh»ng hành vi và chính
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sách hà kh¡c cûa h†. Tuy nhiên cÛng còn gi» lÍ cûa kÈ
trÜ®ng phu, nên chÎu dám n¥ng l©i,và ngay ÇÓi v§i hång
ngu phu nô dÎch tôi cÛng dùng l©i lë nhË nhàng. NhÜng
vŠ sau Ç‰n lúc quá qu¡t không chÎu ÇÜ®c n»a (ª Çây tôi
Çã dùng rÃt nhiŠu l©i lë Ç‹ nói), Çã ví h† nhÜ ngÜ©i Çàn
bà m§i vŠ làm dâu, thói xÃu tÆt hÜ chÜa manh nha l¶
dång. ñÓi v§i hång Üa chu¶ng quyŠn th‰ l®i l¶c thì tôi
bäo nhÜ th‰ là vì "mi‰ng æn mà không nghï gì Ç‰n tÜ
cách cûa mình". ñÓi v§i hång ngÜ©i cho chúng là l§n
månh mà s® thì tôi giÆn ra m¥t và bäo nhÜ th‰ là "làm
tæng trÜªng nhuŒ khí ngÜ©i ta, mà t¿ diŒt uy phong cûa
mình". ñÓi v§i hång ngÜ©i cho chúng là giàu có thì tôi
m¡ng nhi‰c r¢ng: "ThÙ æn mày Ç‰n cºa nhà ai cÛng
chúc tøng". ñÓi v§i hång ngÜ©i cho r¢ng chúng có th‰
l¿c v»ng, có nhiŠu l®i th‰ hÖn có th‹ chÎu Ç¿ng lâu dài
thì tôi bäo r¢ng: "ChuyŒn hÜng thÎnh suy vong là ÇiŠu
vô thÜ©ng". Tôi låi Çem nh»ng l®i håi cûa phÜÖng Tây
xa xôi ra so sánh Ç‹ thÃy r¢ng chúng månh chÌ là tåm
th©i mà dÍ y‰u, còn ta tuy y‰u mà dÍ månh ÇÜ®c lâu
dài. ñó là ÇiŠu tôi thÜ©ng Çem ra tranh luÆn mãi không
thôi. Xin hÕi nh»ng ngÜ©i chung quanh së bi‰t tôi nói có
Çúng không. Vì vÆy, ngày trÜ§c tôi có ÇÜa cho Phan Çåi
nhân m¶t câu thÖ r¢ng:
"Khói lºa tr©i Nam rÒi së dÙt,
"PhÜÖng Tây binh giáo tåm hùng thôi".
"Tôi nghï r¢ng th©i kÿ khôi phøc nÜ§c nhà Çã có
xác chÙng ª bÓn b‹, d¿ tính ÇÜ®c ª tÜÖng lai. ñi theo

con ÇÜ©ng nào m§i ÇÜ®c? Con ÇÜ©ng phäi theo không
th‹ tìm ª trong nÜ§c mà phäi tìm ª trong thiên hå. NhÜ
trong t© bàn vŠ viŒc nên hòa næm xÜa, tôi Çã mÆt trình
v§i NguyÍn Çåi nhân r¢ng: m¶t là mình phäi khéo léo
ngæn ch¥n ÇØng Ç‹ h† tìm c§ sinh x¿ làm lan r¶ng ra;
hai là hãy thong thä s¡p Ç¥t Ç®i lúc h† sÖ hª; ba là Ç‹
dân thÜ thái cûng cÓ sÙc l¿c. NhÜ Çoån cuÓi trong bài
có nói: Dân Çã yên rÒi thì sau së ÇÜa nh»ng ngÜ©i tài
hiŠn Çi ra bÓn b‹ Ç‹ h†c tÆp các nÜóc l§n nh»ng
phÜÖng pháp tÃn công, phòng thû, phân tán, tÆp h®p. Ÿ
chung v§i h† lâu ngày thì m§i Ço lÜ©ng các ÇÙc tính,
các l¿c lÜ®ng mà bi‰t tình trång cûa h†. H†c ÇÜ®c tinh
thông rÒi m§i có kÏ xäo. KÏ xäo giÕi thì m§i månh,
dÜ«ng uy súc nhuŒ Ç®i th©i mà hành Ç¶ng. NhÜ th‰ thì
tuy mÃt miŠn ñông mà lÃy ÇÜ®c miŠn Tây cÛng chÜa
lÃy gì làm mu¶n.
"Còn nhÜ nh»ng Çi‰u mà TriŠu Çình thâm mÜu mÆt
nghÎ, cÓ nhiên không phäi là nh»ng ÇiŠu mà kÈ thäo dã
này dám bàn luÆn Ü§c lÜ®ng Ç‰n. Nh»ng tình th‰ l§n
trong thiên hå bi‰n Ç°i vô cùng, thÜ©ng thÜ©ng có
nh»ng cái mà con ngÜ©i không tính trÜ§c ÇÜ®c. Dù là
thánh nhân cÛng không th‹ không h†c mà hay. HuÓng
chi ta v§i h† phÜÖng ñông và phÜÖng Tây, ÇÜ©ng ÇÃt
xa nhau, m¡t chÜa thÃy tai chÜa nghe, tình cäm chÜa
thông hi‹u, s¿ cÖ chÜa rõ hình. ChÜa ra khÕi nhà nºa
bÜ§c, thì làm sao bi‰t ÇÜ®c h†? Cho nên, Muc Công
(vua nÜ§c TÀn Ç©i Xuân Thu) Ç©i TÀn tuy có Båch Lš
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HŠ, Thúc Kiên, Manh Minh là nh»ng ngÜ©i hiŠn nhÜng
xäy Ç‰n s¿ th‰ Tây Nhung cÛng phäi Ç®i DÜ Do báo tin
rÒi m§i bi‰t. Lë nào ª trong triŠu có ba hiŠn lÜÖng nhÜ
b†n Lš HŠ, Thúc Kiên, Manh Minh mà låi không b¢ng
m¶t DÜ Do sao? Rõ thÆt con ngÜ©i dÀu là trí tuŒ cÛng
có ch‡ không Çû, dù là thông minh cÛng có ch‡ không
bi‰t. ñ‰n nhÜ Hán Cao T° không phäi không thông
minh, th‰ mà viŒc Ç‹ tang Nghïa ñ‰ phäi Ç®i ñ°ng
Công nói rÒi m§i phát tang. Kh°ng Tº không phäi là
không có trí tuŒ cao vÜ®t, th‰ mà bÎ ngÜ©i dân quê b¡t
mÃt ng¿a cÛng phäi Ç®i ngÜ©i gi» ng¿a nói h¶ rÒi m§i
ÇÜ®c trä låi. ñó là vì viŒc l§n trong thiên hå không phäi
m¶t mình có th‹ bi‰t h‰t. Tính tình con ngÜ©i m‡i nÖi
m‡i khác, n‰u không phäi cùng nòi giÓng, không th‹
hi‹u rõ ÇÜ®c. Tôi tuy phÆn thÃp hèn nhÜng tình th‰ l§n
d†c ngang trong thiên hå, tình trång l®i håi cûa nh»ng
nÜ§c ngoài cÛng ÇŠu bi‰t sÖ qua m¶t vài ÇiŠu. TØ lâu
ôm Ãp trong lòng chÜa ÇÜ®c nói ra! Cho nên trÜ§c kia
tôi có ÇÜa cho Phan dåi nhân m¶t bài thÖ r¢ng:
"DŒt mÜ§n thôn Tây ch£ng phäi nghèo,
"Khung cºi nhà ngÜ©i s¤n ÇÃy theo.
"GÃm vóc cung ñông nhÜ hÕi Ç‰n,
"Kim vàng trân tr†ng n¡n ÇÜ©ng thêu".
"Tôi låi ÇÜa cho Phan Çåi nhân mÃy câu:
"M¥t tr©i cho dÄu không soi Ç‰n,
"HÜ§ng DÜÖng xin vÅn n‰p hoa quÿ".

"Xem ÇÃy cÛng Çû thÃy tÃm lòng nhiŒt huy‰t cûa
tôi.
"TrÜ§c kia cÛng có m¶t lÀn HiŒp lãnh Phåm Çåi
nhân (tÙc là Phåm Phú ThÙ) Ç‰n ch‡ ª cûa Giám møc
HÆu (tÙc là Giám møc Gauthier) tôi thÃy Çåi nhân có
lòng lo cho viŒc nÜ§c bäo vŒ công lš, hÕi han ân cÀn
chu Çáo. ThÃy vÆy tôi mØng thÀm và xin hËn v§i ngài
hôm nào cäi trang æn m¥c thÜ©ng Ç‰n ch‡ tôi ª Ç‹ tiŒn
viŒc mÆt nghÎ. NhÜng lúc bÃy gi©, vì quân Pháp nghi
ngåi Phåm Çåi nhân quá l¡m, ÇŠ phòng rÃt kÏ càng. Tôi
s® viŒc Çó l¶ ra së løy Ç‰n Çåi nhân, nên phäi có thái Ç¶
giÃu ÇÀu che Çuôi. RÒi không bi‰t Phåm Çåi nhân nghi
ng© làm sao Çã không Ç‰n ch‡ tôi ª. Tôi thÃt v†ng vô
cùng".
"Xem mÃy viŒc trên Çû bi‰t døng tâm sâu kín cûa
tôi nhÜ th‰ nào. Nay ª Gia ñÎnh, nh»ng ngÜ©i ª trong
tình cänh Çáng lo s®, trØ các thu¶c quan nhÕ cûa TriŠu
Çình ra, chÌ có tôi mà thôi. Vì lúc trÜ§c tôi có Çi v§i
ngÜ©i Pháp, bÃt Ç¡c dï phäi làm cái viŒc thân ª Hán mà
tâm ª Hàn. VŠ tình tuy không thËn, nhÜng ai thÃu rõ
nguÒn cÖn? XÜa nay nh»ng ngÜ©i sa chân l« bÜ§c lÜu
låc tha phÜÖng cÛng nhiŠu. Tuy sÓng ª ÇÃt khách nhÜng
ngÜ©i nào chä có gÓc, ai låi vong tình cÓ quÓc ÇÜ®c. VŠ
sau cÛng có ngÜ©i nhân ÇÃy lÆp công, cÛng có ngÜ©i
suÓt Ç©i sÓng lÜu låc, nhÜng cä hai ÇŠu không tránh
ÇÜ®c công luÆn Ç‹ án låi nghìn thu. Tôi m‡i lÀn Ç†c thÜ
trä l©i cûa Lš Læng (là m¶t viên tÜ§ng th©i VÛ ñ‰ nhà
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Hán) gªi Tô VÛ không lúc nào không rÖi lŒ rªn tóc.
ThÆt là m¶t lÀn sa chân l« bÜ§c mà nuÓt hÆn suÓt Ç©i.
Nh»ng lúc g¥p cänh trái ngÜ®c nhÜ th‰ thÆt là khó xº
trí. Bªi vì trong danh giáo hång ngÜ©i bi‰t xét rõ nguÒn
cÖn Ç‹ r¶ng lÜ®ng khoan hÒng, bi‰t Ç¥t pháp luÆt ra
ngoài mà xét theo tình Ç‹ không hà kh¡c, bi‰t viŒn
nh»ng lš lë trong pháp luÆt ra mà bênh v¿c kÈ cùng
ÇÜ©ng l« bÜ§c, ch£ng qua chÌ ÇÜ®c m¶t hai ngÜ©i. Còn
nh»ng kÈ chÌ bi‰t nhìn và coi tr†ng viŒc trÜ§c m¡t thì có
Ç‰n hàng nghìn hàng vån. Cho nên hÍ h®p nhau thì tuy
nói là sÖ, nhÜng låi càng thân, còn viŒc Çã nghÎch nhau
rÒi thì dù nói thÆt cÛng nghi. Th‰ thÜ©ng, nhân tình là
vÆy. Bªi th‰, nh»ng kÈ sï khi g¥p cänh trái ngang,
thÜ©ng thÜ©ng thân båi danh liŒt, lÜu låc không vŠ,
luÓng Çem chi khí uÃt Ùc lâm ly mà vùi chôn nÖi cát
vàng cÕ úa mà thôi. ñÃy chính là s¿ th‹ cûa tôi ngày
nay. Cänh ng¶ tuy có khác, nhÜng bän lïnh cûa tôi
không vì hoàn cänh mà Ç°i Ç©i. NÜÖng thân nÖi cºa
ngÜ©i nhÜng thŠ quy‰t không bày mÜu cho h†. NhÜ næm
trÜ§c tôi có gªi cho ngÜ©i bån Trung QuÓc m¶t câu thÖ
r¢ng:
"Ngøy Tào sÓng gªi: TØ Nguyên Tr¿c,
"TÀn Lã không th©: L‡ Tr†ng Liên".
"CÛng có lúc nghïa khí ª trong lòng vì s¿ tÙc giÆn
mà b¶c l¶ ra. Anh em bån cûa tôi cho r¢ng, Çã có cái
chí khí nhÜ vÆy sao không bí mÆt làm n¶i Ùng? Ý Ãy
trÜ§c kia tri phu h† Phan cÛng Çã nói Ç‰n. Tôi Çã lÃy

câu hÕi cûa D¿ NhÜ®ng r¢ng: "Không muÓn làm viŒc
dÍ, mà làm viŒc khó" Ç‹ trä l©i và xin Ç®i Ç‰n ngày sau
së bi‰t. Xem th‰ Çû bi‰t thâm š cûa tôi là gi» lÃy cái
chính, không dám làm ÇiŠu sai lÀm. Nh»ng ÇiŠu døng
tâm kín Çáo khó khæn cûa tôi bÎ nhùng nh¢ng trª ngåi,
låi còn gay go hÖn th‰ n»a.
"TØ lúc tôi l§n lên, bÜ§c chân ra xÙ khác, ch£ng
ÇÜ®c TriŠu Çình bi‰t Ç‰n, th‰ mà không s® phåm t¶i,
quên mình là kÈ hèn m†n dám nói Ç‰n viŒc cao xa,
ch£ng trách hiŠm nghi dám trình bày l®i håi. NhÜ th‰
thÆt là ngåo mån. ñó là t¶i thÙ nhÃt.
"Ÿ TriŠu Çình tôi không có ÇÎa vÎ, y‰n tiŒc tôi
không d¿. Nh»ng viŒc tr†ng Çåi tôi không có liên quan
gì, th‰ mà không bi‰t gi» mình sÓng bÃp bênh theo
chúng là hÖn. HuÓng chi ª trong vòng cûa quân ÇÎch
mà låi ôm chí khác. May ra dÅu thành công cÛng không
tránh khÕi s¿ chê bai. NhÜ trÜ©ng h®p v® cÛ cûa Mãi
ThÀn quay ÇÀu trª vŠ xin chÎu t¶i. Cho dù lÜ®ng b‹ bao
dung cÛng chÜa ch¡c không khÕi có ÇiŠu lo ngåi vŠ sau.
L« ra lòng ngÜ©i khó ch¡c, sa cÖ båi l¶ thì thân chÎu
m¶t mình, nào ai bi‰t Ç‰n. Th‰ thì t¶i gì mà làm nhÜ
vÆy? ñó là t¶i thÙ hai.
"XÜa nay nh»ng kÈ trung thÀn nghïa sï, ai ch£ng
muÓn Çem tài ra giúp nÜ§c. NhÜng m¶t mai viŒc không
thành bÎ dèm chê thì thân danh båi hoåi s¿ nghiŒp tiêu
tan. HuÓng chi tôi ª vào hoàn cänh khó biŒn båch, dÍ bÎ
nghi kœ, mà låi làm viŒc vÜ®t ngoài phåm vi cûa mình,
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không bi‰t giÃu tên che dång Ç‹ cÀu toàn thân, låi còn
Çem thân hèn m†n hi‰n dâng š khi‰n. M¶t gi†t nÜ§c b°
ích gì cho núi sông? Sao mà ngu vÆy? ñó là t¶i thÙ ba.
"Vì tôi là kÈ t¿ bi‰t rõ mình, thÃy mình m¶t cách
chính xác, bao nhiêu nh»ng viŒc th‰ tình nham hi‹m,
hoån häi ba Çào không viŒc gì không bi‰t, nên m§i cam
tâm chÎu ba t¶i Ãy. ChuÓc lÃy mÓi lo không phäi thu¶c
phÆn s¿ cûa mình, ôm lÃy nh»ng viŒc khó làm, chí Çó
m§i có th‹ gi» ÇÜ®c. NgÜ©i xÜa xét ngÜ©i không xét ª
thành båi mà xét ª ch‡ có hay không có tÃm lòng. Có
lòng mà g¥p th©i Ç¡c døng là ÇiŠu may. Có lòng mà
g¥p phäi tr¡c trª luân låc là ÇiŠu không may. Có lòng
mà g¥p th©i không tÓt, Ç‰n phäi cô quånh không chÓn
nÜÖng thân låi còn m¡c t¶i, là ÇiŠu rÃt không may.
NhÜng lÃy ÇiŠu khoan dung nhân hâu mà xét, thì nhìn
vào lÀm l‡i cûa m¶t ngÜ©i có th‹ bi‰t ÇÜ®c lòng nhân
hÆu cûa ngÜ©i Çó. HuÓng chi tôi nay nhÜ con cá voi ª
gi»a b‹, trong gia Çình không hŠ løy v® con, ngoài xã
h¶i không lo bÎ kèm ch‰, th‰ mà bi‰t nh§ vŠ cÓ Çô, cæm
giÆn quân thù. Cho ÇÀu m¶t ngày kia may mà thành s¿,
tôi vÅn bi‰t khó tránh khÕi l©i dÎ nghÎ mà yên thân ÇÜ®c.
HÖn n»a tôi cÛng bi‰t rõ r¢ng t¶i trÜ§c khó chu¶c và kÈ
có tài thì dÍ rÜ§c lÃy tai ÜÖng. Tôi vÓn là ngÜ©i hi‹u sâu
Çåo giáo. ViŒc Ç©i ÇÜ®c mÃt vinh nhøc tôi ÇŠu xem nhÜ
ngoåi vÆt, chÌ cÀn bäo toàn lÃy cái ÇiŠu rÃt quš ª nÖi
mình là Çû rÒi, nhÜng thÃy ngÜ©i có viŒc bÃt bình cÛng
phäi tuÓt gÜÖm cÙu giúp, mà bän thân không mong

ngÜ©i Çó báo Ön. ChÌ khi nào không mong ngÜ©i báo
Çáp, ngÜ©i ta m§i làm ÇÜ®c nh»ng viŒc phi thÜ©ng,
kh£ng khái. HÖn n»a, tôi còn thÃy m¶t cái gì cao
thÜ®ng hÖn s¿ so Ço ÇŠn Ön trä nghï theo cách thÜ©ng
tình ª Ç©i. NhÜ trÜ§c kia tôi Çã tiêu hûy m¶t tÆp væn thÜ
có ghi tên Phåm C» Chung Çó là m¶t chÙng c§. Ngoài
ra nh»ng viŒc làm nhÜ minh oan cÙu ngÜ©i, nói nh»ng
l©i l®i cho nÜ§c thì không th‹ k‹ h‰t. Tôi vÓn không có
trách nhiŒm vŠ viŒc công, không mong khen thÜªng,
không mong báo Çáp sau này, mà làm ÇÜ®c nhÜ th‰,
không phäi là khác hÖn ngÜ©i Çó sao?
"XÜa, ñông PhÜÖng Sóc dâng thÜ t¿ ti‰n cº mình
toàn khoe khoang nh»ng tài næng bän lïnh cûa mình
không hŠ dÃu di‰m tí nào. Tôi tuy khôi hài hoåt kê
không b¢ng PhÜÖng Sóc nhÜng thâm hi‹u nhân tính th‰
thái, bi‰t rõ ÇiŠu l®i håi, nh»ng Çåo lš cao xa, nh»ng
ÇiŠu bí Än tinh vi, so v§i PhÜÖng Sóc còn có phÀn hÖn,
cho nên không s® ghen ghét nghi ng© cÙ nói ra h‰t thäy,
Ç‹ thÃy r¢ng kÈ sï trong thiên hå không bÎ ràng bu¶c thì
cách cÜ xº cûa h† thÜ©ng vÜ®t ra ngoài khuôn sáo. Th‰
thì không nên lÃy cái luÆn Çoán thÜ©ng tình mà câu
thúc h†, Ç‹ rÒi khi‰n cho h† cÛng së ch‰t già trên m¥t
bi‹n, cÛng buÒn thäm nhÜ nh»ng ngÜ©i xÜa mà thôi.
"Cúi xin Çåi nhân lÃy quan niŒm cao cä r¶ng
lÜ®ng mà vÜ®t ra ngoài nh»ng xét Çoán hËp hòi, thÜÖng
kÈ vong thân bÃt hånh này, bÕ qua nh»ng hình tích bŠ
ngoài mà xét thÃu tÃm lòng thành cûa tôi. N‰u nhÜ Çåi
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nhân vui lòng nhÆn nh»ng l©i lë vøn v¥t này, tôi kính
xin dâng mÃy bài Thiên hå phân h®p Çåi th‰ luÆn, T‰
cÃp luÆn, Giáo môn luÆn, ... Ç‹ cho ngøm nÜ§c nÖi vÛng
chân trâu nh© sông ngòi có th‹ chäy thÃu ra bi‹n cä.
ñÜ®c th‰ thì nÜ§c Çó qua træm d¥m may ra có th‹ giúp
ích ÇÜ®c ít nhiŠu. NhÜ th‰, tôi dÅu ch‰t vùi nÖi chÓn
mÜ©ng m†i cÛng tÕ ÇÜ®c tÃm lòng không quên nguÒn
gÓc.
"Muôn nh© Ön. Kính bái".
SÇd)

(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn.

*
Bài này chÌ là m¶t bài trÀn tình, giäi bày tâm s¿, vŠ
viŒc NguyÍn TrÜ©ng T¶ sau khi tØ HÒng Kông trª vŠ
Sài Gòn Çã nhÆn làm thông dÎch và thông ngôn cho
quân Ç¶i viÍn chinh Pháp. Theo ông T¶ thì viŒc h®p tác
v§i Pháp là m¶t tr†ng tôi, nhÜng š muÓn cûa ông là làm
trung gian hòa giäi, có l®i cho quân ta. Ông T¶ thÃy rõ
quân triŠu Çình Hu‰ y‰u kém, không th‹ nào ÇÜÖng ÇÀu
v§i quân viÍn chinh Pháp. Ý muÓn cûa ông là hòa hoän
Ç‹ quân Ç¶i ta có th©i gian cûng cÓ, Ç®i th©i cÖ thuÆn
l®i.

== o O o ==

Di thäo sÓ 4 :

K‰ hoåch duy trì hòa Ü§c m§i
Ngày 18 tháng 3 næm 1864, phái b¶ Phan Thanh
Giän tØ Pháp trª vŠ Sài Gòn; ngày 24 tháng 3 næm
1864, phái b¶ ra Hu‰. Trong th©i gian tØ ngày 18 Ç‰n
ngày 24, NguyÍn TrÜ©ng t¶ gºi t§i Phan Thanh Giän
bän ÇiŠu trÀn K‰ hoåch duy trì hòa Ü§c m§i:
"Tôi là NguyÍn TrÜ©ng T¶ xin kính bÄm,
"S¿ th‹ hiŒn nay rÃt khó xº, phäi tìm ngÜ©i giúp,
bûa lÜ§i bÓn m¥t, Ç‹ h† không ÇÜ®c hoành hành, thì
bän minh Ü§c m§i lâu dài ÇÜ®c, phäi lÃy kinh nghiŒm
các nÜ§c khác Çã bÎ trúng ám k‰ cûa h† Ç‹ làm gÜÖng,
và b¡t chÜ§c nh»ng mÜu mô mà các nÜ§c khác Çã ch‰
ng¿ ÇÜ®c h†. Hai lÓi Ãy là viŒc rÃt gÃp cho tình th‰
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hiŒn nay. Tôi Çã trình bày sÖ lÜ®c v§i hai vÎ phó sÙ
(Phåm Phú ThÙ) và bÒi sÙ (Ngøy Kh¡c ñän) r¢ng viŒc
Ãy mÜ©i phÀn ch¡c ch¡n không nghi ng© gì n»a. Vì h†
nghï r¢ng nÜ§c ta tØ trÜ§c chÜa bao gi© giao thiŒp v§i
nÜ§c ngoài, chÜa hiÍu rõ các mánh khóe, nên h† m§i
dùng nh»ng k‰ Çã thi thÓ ª các nÜ§c khác ra thi thÓ v§i
ta. N‰u Çåi nhân (Phan Thanh Giän) Çã có mÜu k‰
riêng rÒi thì tôi không dám bàn n»a. Còn n‰u muÓn
mÜu k‰ viŒc thiên hå, khi‰n nh»ng b†n ghét nhau t¿ xâu
xé lÅn nhau, Ç‹ ta ÇÜ®c nhân Çó mà hÜªng l®i, nhÜ xÜa
kia Anh mÃt H®p Chûng QuÓc là vì có nÜ§c Pháp xen
vào; Khang Hy ÇÜ®c chia b© cõi v§i ngÜ©i Nga vì bÎ Hà
Lan dø d‡; Nhã ñi‹n khÕi bÎ thÀn phøc Th° Nhï Kÿ, vì
có Anh, Pháp giúp Ç«; các nÜ§c NhÆt Nhï Man (ñÙc)
khÕi s¿ thôn tính là nh© các nÜ§c l§n gi» cho. Lš do vì
sao ÇÜ®c nhÜ th‰, trong t© trình bày tháng trÜ§c tôi Çã
bÄm qua rÒi. Cúi xin Çåi nhân soi xét tÃm lòng thành
Çem viŒc chuy‹n tâu lên. N‰u ngày kia có viŒc, tôi xin
ÇÜ®c phø giúp, tôi cÛng có th‹ trình bày m¶t vài š ki‰n
Ç‹ chu¶c t¶i trÜ§c.
"HiŒn nay tôi muÓn Çi qua kinh Çô nÜ§c Anh.
Nhân nÜ§c Anh có mª Çåi h¶i cách trí, h† thÜ©ng sai
ngÜ©i Çi kh¡p các nÜ§c Ç‰n các ÇÀu phÓ phÕng vÃn vŠ
tình hình ngÜ©i phÜÖng Tây giao t‰ v§i các nÜ§c khác
nhÜ th‰ nào (viŒc này có tÜÖng quan Ç‰n Çåi th‰ tung
hoành, phân h®p cûa các nÜ§c). NgÜ©i này Ç‰n Gia
ñÎnh, phÕng vÃn ngÜ©i Pháp gÀn Çây th‰ nào, ñåi Nam

th‰ nào, nhÜng ngÜ©i Pháp không chÎu nói s¿ thÆt. Y
nghe ti‰ng tôi, t¿ Ç‰n hÕi thæm. ThÆt tình có bøng muÓn
g¥p nhau nên nhân y muÓn m©i tôi cùng Çi, tôi mØng
thÀm cho Çó là cÖ h¶i tÓt khi‰n tôi có th‹ Ç‰n tÆn nÜ§c
Anh, nhÜ trong t© mÆt bÄm ngày trÜ§c tôi Çã nói lš do
cÀn Çi nÜ§c ngoài là vì th‰.
"VÆy cúi xin Çåi nhân cho tôi mÜ®n b¶ ñåi ViŒt Sº
Kš (tåi sao låi cÀn dùng b¶ sách Ãy, tôi Çã nh© hai vÎ
phó sÙ, bÒi sÙ chuy‹n trình rÒi). N‰u ÇÜ®c Çåi nhân cho
mÜ®n, thì xin giao cho ngÜ©i thông ngôn cûa hÕa
thuyŠn [Ngoài bì nh§ ÇŠ: cÓ Hòa (linh møc Croc) ª nhà
PhÜ§c nhÆn] cÀm vŠ cho tôi. Khi nào xong viŒc, xin trä
låi tº t‰. Muôn Ç¶i Ön Çåi nhân.
"N‰u có viŒc gì ª nÜ§c ngoài, cÀn dùng Ç‰n tôi, thì
xin cho bi‰t gÃp, tôi xin Ç®i ª Gia ñÎnh. Không thì tôi
xin Çi trÜ§c. Ho¥c Çi ho¥c ª låi, xin theo š cûa Çåi
nhân.
"Tháng trÜ§c, tôi Çã bÄm lên quan ThÜ®ng thÜ B¶
binh (TrÀn TiÍn Thành) bi‰t r¢ng: H† muÓn làm k‰
bÜng tai æn tr¶m chuông, cho nên gÃp rút phái thuyŠn Ç
‰n Kinh xin hoàn thành công viŒc. ñÃy là mÜu k‰ Ç¶c
ác. Có hai lë (hai lë Ãy tôi Çã bÄm rõ rÒi). Vä låi trong
t© hòa Ü§c h† có bu¶c m¶t ÇiŠu kiŒn là: "Có thuÆn cho
thi hành m§i ÇÜ®c thi hành", chính là mÜu ngæn ch¥n
ngÜ©i khác chia l®i v§i mình sau này vÆy. Vì gÀn Çây
các nÜ§c kš hòa Ü§c chung v§i phÜÖng Tây, phÀn nhiŠu
ÇŠu có các nÜ§c cùng chÙng vào, nên khó bŠ t¿ š muÓn
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làm gì thì làm. ChÌ có lÀn này h† Çem k‰ Ãy thi hành ª
nÜ§c ta. H† bi‰t ch¡c ch¡n th‰ nào ta cÛng së vi phåm
trÜ§c. Ý h† muÓn mÜ®n c§ ÇÃy Ç‹ phía Nam lÃy Cao
Miên, phía B¡c thông lên Vân Nam (h† nghe nói tÖ Vân
Nam tÓt nhÃt thi‰n hå, låi nghe Häi DÜÖng có mÕ than)
chÙ không phäi chÌ vì ba tÌnh mà thôi.
"May phen này (ngÜ©i Anh nghe h† thông thÜÖng
v§i Cao Miên rÃt giÆn). TriŠu Çình ta cÜÖng quy‰t sai
sÙ sang Tây, h† tÜªng là ta Çã khám phá ÇÜ®c âm mÜu
cûa h† rÒi (Vì nÜ§c h† có hai Çäng: M¶t là ViŒn Công
HÀu, m¶t là ViŒn ThÙ Dân; ViŒn Công HÀu thì hay b®
Ç« š vua, còn ViŒn ThÙ Dân thì cho viŒc Ãy là bÙc hi‰p
ngu©i ta, vì ngÜ©i ta chÜa có sai l‡i gì l§n, mà làm nhÜ
th‰ là chÜa h®p nghïa; vä låi viŒn này nhiŠu ngÜ©i có
thiŒn cäm v§i Çåo giáo, cho là n‰u gây s¿ càn bÆy, s®
thiên hå chê cÜ©i, cho nên dÜ luÆn xôn xao không
thuÆn. Nay ta muÓn mÜu viŒc cÛng phäi ngÀm thông v§i
viŒn này m§i ÇÜ®c; n‰u cÀn ngÀm thông, cÛng phäi tÓn
nhiŠu công sÙc, bi‰t nhiŠu ngõ ngåch, nay chÜa bàn
kÎp). Cho nên h† làm k‰ tåm cho låi (k‰ này 200 næm
trÜ§c, ngÜ©i Anh Çã thi hành ª 5 xÙ ƒn ñ¶, ngÜ©i Anh
thÃy lòng dân chÜa phøc, n‰u hi‰p ch‰ phäi tÓn kém
nhiŠu sÙc binh lính, cho nên giä v© không tham mà trä
låi, chÌ dùng th° quan thay h† cai trÎ. Sau Çó h† h‰t sÙc
dø d‡, và lÃy cûa tÓt mua lòng. Lúc ÇÀu, thÃy th° quan
còn có lòng vì nÜ§c, h† cÛng giä làm không nghe bi‰t.
RÒi lâu ngày sinh tŒ, vì tính con ngÜ©i ta chÜa thoát

khÕi niŠm tøc, ít ngÜ©i không bÎ cûa cäi mua chu¶c; vä
låi dÀn dÀn Çút lót ÇÜa vào cÛng vì n‹ nang, mà dÍ xiêu
ngÜ©i; lâu ngày vŠ sau, phÀn nºa b†n th° quan, Çã bÎ
h† l®i døng. HuÓng hÒ h† låi Çã am hi‹u phong th°, nên
sau chÌ cÀn Çánh m¶t trÆn là tiêu diŒt; trong Çó cÛng có
b†n muÓn làm Hoàng Sào chÓng låi, nhÜng khi h† Çã
Çû bao trùm h‰t, thì dù có Hoàng Sào cÛng nuÓt luôn).
"H† trä låi cho ta m¶t là vì danh nghïa ép bu¶c
(ÇiŠu này ngày trÜ§c tôi cÛng Çã bÄm lên quan B¶ Binh
bi‰t rõ. Xin Ç®i Ç‰n khi vŠ Kinh xem låi kÏ càng).
"Hai là Ç‹ lÃy lòng (ÇiŠu này chÜa dám nói rõ).
Ba là tåm mua hÜ danh, rÒi së thong thä th¿c hiŒn
š ÇÒ (tôi Çã tØng dò bi‰t ÇÜ®c ch¡c ch¡n không sai, h†
cÛng bàn båc v§i nhau r¢ng: SÙ b¶ nÜ§c Nam Çã sang,
mà ta cÙ giÛ khÜ khÜ không cho, s® sinh s¿ không tÓt
ÇËp, nhÜ mÃy viŒc tôi Çã nói ª trên. Vä låi h† gi» chÜa
ÇÜ®c v»ng, s® ngÜ©i khác giúp ta, âm thÀm chËn h†ng
h†. Chi b¢ng bŠ ngoài giä ti‰ng là cho chu¶c mà nâng
cao giá lên. N‰u ta chÎu h‰t ÇiŠu kiŒn, thì hiŒn nay h†
Çã ÇÜ®c l®i. Ngày sau ta không khÕi trái Ü§c. Lúc Ãy hai
mÓi l®i h† ÇŠu ÇÜ®c, mà ta thì không có l©i lë gì Ç‹ b¶c
båch v§i thiên hå, h† m§i có th‹ gi» ÇÜ®c bŠn v»ng lâu
dài, nhÜ viŒc ngÜ©i nÜ§c Anh trÜ§c kia. Ho¥c là muÓn
ta cho s¿ th‹ quá n¥ng, låi tÜªng ta không bi‰t ÇÜ©ng
lÓi, khó tìm ÇÜ®c ngÜ©i giúp Ç«, chÌ cÙ lúng túng lÃy
n¥ng nhË làm ÇiŠu, kéo dài ngày tháng. Ho¥c ta nghi
ng© mà không chÎu, hay chÎu mà không theo Çúng l©i
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yêu cÀu, thì h† së có l©i lë v§i thiên hå, mà cái c§ Ç‹ lÃy
låi càng thêm v»ng ch¡c. ñiŠu Ãy trong š h† tính ÇÜ®c
bäy phÀn. TrÜ§c Çây, nh»ng ÇiŠu ta chÎu h‰t, trong š h†
chÌ có ba phÀn. Hai ÇiŠu Ãy, ta rÃt khó xº trí. Các nÜ§c
Çã tØng bÎ k‰ Ç¶c Ãy cûa phÜÖng Tây. N‰u nói r¢ng Çã
mŒt mÕi mà trä ÇÃt låi cho ta, thì hiŒn nay chÜa có khä
næng nhÜ th‰).
"NhÜng mà muÓn nên viŒc l§n, phäi tranh giành
hàng træm næm, chÙ không phäi chÌ tranh giành m¶t lúc
mà ÇÜ®c. H† dòm ngó ÇÃt ta, cÀu thành công sau vài
mÜÖi næm, thì ta muÓn trÃn áp ÇÜ®c h†, cÛng phäi cÀu
hiŒu quä sau vài mÜÖi næm, chÙ không th‹ m¶t lúc mà
ÇÜ®c. H† Çã lÃy ÇÜ®c Gia ñÎnh, t¿ cho là nÖi thiên
nhiên hi‹m trª, có th‹ Çua Çu°i v§i ngÜ©i Anh. Có ÇiŠu
là ta phäi bi‰t xº khéo ÇØng Ç‹ lan r¶ng ra.
"VÆy, m¶t là phäi tìm ÇÜ®c ngoåi viŒn Ç‹ phá mÜu
cûa h† (ÇiŠu này có nhiŠu ch‡ cÖ y‰u, khó nói v¡n t¡t
ÇÜ®c).
"Hai là phäi tìm nh»ng tøi du côn cûa nÜ§c nào có
giao hi‰u v§i h†, âm thÀm Ç‰n nÜ§c ta (tuy b†n chúng
cÛng có nhiŠu ngÜ©i muÓn theo ta, nhÜng ta chÜa bi‰t
tìm ÇÜ©ng ÇÃy thôi. Còn nhÜ b†n vô låi các nÜ§c, ª tän
mát kh¡p nÖi, cÛng có nhiŠu ngÜ©i rÃt là månh khÕe
gan då. N‰u ta bi‰t khéo dùng thÜ©ng thÜ©ng ÇÜ®c
chúng ra sÙc liŠu ch‰t. Tôi Çã bi‰t hång ngÜ©i Ãy mang
t¶i phiêu lÜu, không cÀn gì trên ÇÃt này cä. ChÌ cÀn
ÇÜ®c no Ãm khoái låc thì dù có ch‰t cÛng không tØ. N‰u

ta dùng ÇÜ®c thì có l®i rÃt l§n Ç‹ gieo lòng nghi ho¥c
cho h†.
"Ba là phäi h†c h‰t các môn khôn khéo cûa h†, mà
trong khi qua låi giao t‰, phäi nhÜ®ng h† ba phÀn. ñåi
phàm Çem chuyŒn phi lš mà bu¶c cho ngÜ©i, tÃt nhiên
phäi có d¿a vào m¶t lš lë nào Çó. N‰u ta không có ÇiŠu
gì Ç‹ h† có th‹ chÃp lš ÇÜ®c thì ch¡c ch¡n h† phäi im
không dám hành Ç¶ng gì. CÙ bûa vây bÓn m¡t rÒi ch©
khi có tŒ (tŒ này tôi Çã d¿ Çoán không sai, 10 næm sau
së thÃy) m§i có th‹ mÜu ÇÒ ÇÜ®c.
"Tôi xem qua các nÜ§c tØ 500 næm trª låi Çây, sª
dï ch‰ ng¿ ÇÜ®c h†, không ngoài ba ÇiŠu trên và ít nhÆt
cÛng phäi dùng Ç‰n hai ÇiŠu. N‰u không có ba ÇiŠu Ãy,
tØ trÜ§c Ç‰n nay, tôi chÜa thÃy có mÜu chÜ§c gì ÇÜ®c
cä. NhÜng th©i khác, th‰ khác. HiŒn nay bí quy‰t chÓng
gi¥c cûa TriŠu Çình Çã có nh»ng bÆc tài trí nhÜ thánh
nghï ra, Çâu phäi hång hèn m†n nhÜ tôi có th‹ suy Çoán
ÇÜ®c. NhÜng Çåi nhân có lòng hå cÓ, nên tôi t¿ nghï,
nói mà ÇÜ®c viŒc thì dù có t¶i cÛng cam lòng. Mong sao
nh»ng giòng nÜ§c nhÕ ÇÜ®c chäy xuÓng b‹, dÀu không
b° ích gì, nhÜng cÛng ÇÜ®c có ch‡ Ç‹ hÜ§ng vŠ.
"Tôi xin Çem hiŒu quä có th‹ thu ÇÜ®c © ÇiŠu thÙ
nhÃt mà tính Ç‹ mØng trÜ§c. Còn nhÜ Çi ÇÜ©ng ngõ nào
thì trên TriŠu Çình Çã có s¤n k‰ hoåch, tôi Çâu dám vÜ®t
phÆn mà nói càn.
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"XÜa vua ñåo Quang nhà Thanh Çã tØng nói:
"ChÜ§c chÓng r® gi¥c, hay nhÃt chÌ có m¶t ÇÜ©ng là
"dùng r® Çánh låi r®". NhÜng vì h† låi lÃy viŒc t¿ hå
mính làm xÃu, cho nên chÜa thÃy công hiŒu l§n cûa
chÜ§c Ãy. Có ÇiŠu thÃy rõ là ngÜ©i Nga sª dï không
Çám ª yên ÇÃt Mông C°, vì nh© nÜ§c Hà Lan; NhÆt Bän
bÎ Çu°i ra ngoài b‹ cÛng bªi Bô ñào Nha. Còn các
nÜ§c khác Çã ÇÜ®c hiŒu quä nhÜ vÆy, không th‹ k‹ h‰t.
"Tôi xét thÃy s¿ th‹ hiŒn nay chÌ ngÜ©i anh có th‹
c¶ng tác ÇÜ®c v§i ta. Vì Anh và Pháp có mÓi thù truyŠn
ki‰p. Nay ngÜ©i bác cûa vua Pháp bÎ ngÜ©i Anh Çày ª
ngoài m¶t Çäo xa xôi, ngÜ©i Pháp lÃy làm xÃu h°.
"NgÜ©i Anh mÃt H®p Chûng QuÓc do Pháp hÃt
c£ng; ngÜ©i Pháp sª dï tåm thòi h®p tác v§i Anh vì Anh
giÕi vŠ ÇÜ©ng bi‹n. Nay n‰u có Çánh nhau thì ngÜ©i
Pháp chÌ giÕi vŠ ÇÜ©ng b¶, không th‹ bi‰n hóa ÇÜ®c
(khoän này có nhiŠu ÇiŠu l®i håi, nhÜng không quan thi
‰t Ç‰n ta nên không nói kÏ làm gì). Vä låi, ngÜ©i Anh
hiŒn Çã làm chû ÇÜ®c tình th‰ phÜÖng ñông, hÖn gÃp
10 lÀn Pháp, cho nên Pháp phäi miÍn cÜ«ng hòa thuÆn
v§i Anh. NhÜng tính ngÜ©i Pháp hay kiêu diŒu, låi hay
nghe dèm pha, nên cÛng dÍ ly gián. NgÜ©i Anh tuy gi»
ÇÜ®c nhiŠu nÖi, nhÜng chÜa ch‡ nào hi‹m trª b¢ng Gia
ñÎnh. Nay n‰u Pháp lÃy ÇÜ®c Gia ñÎnh thì së bÃt l®i
cho mình. Nên n‰u có cÖ h¶i thuÆn tiŒn, lë nào ngÜªi
Anh bÕ qua. Nay n‰u ta tÕ š cÀu viŒn ngÜ©i Anh, thì
cÛng dÍ nói. ñÃy là m¶t ÇiŠu l®i.

"Vä låi nÜ§c Pháp vài næm sau tÃt së có n¶i loån,
mà thu¶c ÇÎa Anh låi nhiŠu ch‡ gÀn thu¶c ÇÎa Pháp.
Gia ñÎnh Çã là nÖi thiên nhiên hi‹m trª, Çã tØ lâu ngÜ©i
Anh hÆn ngÜ©i Pháp Çã chi‰m ÇÜ®c, thì s¿ muÓn cÜ§p
giÆt låi càng sâu s¡c. S® m¶t ngày kia, Pháp bÎ n¶i
loån, không quan cÓ ÇÜ®c nÖi xa, rÒi Çem ch‡ này Ç°i
lÃy ch‡ kia, thì liŒu ta có khÕi cái nån Çu°i hùm cºa
trÜ§c, rÜ§c sói cºa sau không? Cho nên ngÜ©i quân tº
lo mÜu phäi nghï lâu dài Ç‰n con cháu vŠ sau. Nay n‰u
ta thông hi‰u v§i ngÜ©i Anh, thì ngày trÜ§c h† Çã mÜu
v§i thiên hå Ç‹ ngæn trª ngÜ©i Pháp, Ç‹ tÕ viŒc h† làm
là giúp ngÜ©i hoån nån, g« viŒc rÓi ren, mai sau ch£ng
may có s¿ th‹ Ç°i thay, thì h† làm sao bÜng ÇÜ®c h‰t
m¡t thiên hå, ngÒi ÿ ra mà thuÆn chÎu Ç°i chác v§i
ngÜ©i Pháp? Thiên hå lë nào låi không có ngÜ©i nhÜ
ngÜ©i Anh ÇÙng ch¿c Çàng sau hay sao? Ngæn trÜ§c ,
phòng sau, ÇÃy là hai ÇiŠu l®i.
"HiŒn nay ngÜ©i Pháp muÓn làm giúp ta v§i š ÇÒ
m© ám (ÇiŠu này không cÀn nói rõ cÛng hi‹u), nhÜ næm
trÜ§c h† Çã thi k‰ Ãy v§i nÜ§c Rôma. N‰u xong viŒc thì
ÇÜ®c hÜªng nºa phÀn l®i. N‰u viŒc không thành thì vå
có ngÜ©i khác chÎu. Nay n‰u ta ngÀm nh© ngÜ©i Anh dò
xét, ch£ng may viŒc có båi l¶ ra, thì ngÜ©i Anh v§i ta Çã
có lš lë Ç‹ nói v§i thiên hå. RÒi sau lÃy viŒc Çó mà trách
ngÜ©i Pháp, s¿ trái Çã có nÖi chÎu. Nh© ngÜ©i giúp ta,
Çó là viŒc ngay th£ng mà Ç‹ nói (ñiŠu này së dÅn Ç‰n
nhiŠu viŒc quan tr†ng, nhÜng chÜa th‹ trình bày). ñÜ®c
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th‰ thì ch£ng nh»ng miŠn B¡c yên, mà miŠn Nam cÛng
có th‹ khÖi dÆy ÇÜ®c. ñÃy là ba ÇiŠu l®i.
"NgÜ©i Pháp v§i ta, s¿ viŒc chÜa bi‰t Ç‰n Çâu là
cùng. GÀn Çây, nhiŠu khi ngÜ©i Pháp cÛng m©i ngÜ©i
Anh cùng Çi Çôi v§i h†. N‰u nay ta không gÃp rút thông
hi‰u v§i ngÜ©i Anh trÜ§c, vån nhÃt ngày sau låi sinh
chuyŒn, mà Pháp v§i Anh Çã Çi Çôi v§i nhau rÒi, thì ta
chÎu sao n°i? Nay n‰u ta bi‰t liŒu trÜ§c së có th‹ giao
häo ÇÜ®c v§i ngÜ©i Anh, th‰ thì dù sau này có xäy ra
viŒc gì ¡t h† së m¶t là s® danh nghïa, hai là vì cäm tình
mà hòa hoãn, ÇÃy là bôn ÇiŠu l®i.
"NgÜ©i Pháp tuy t¿ khoe khoang giàu månh,
nhÜng so l¿c lÜ®ng cÛng Çã chÎu nhÜ©ng ngÜ©i Anh.
Nay nghe ta thân thiŒn v§i ngÜ©i Anh, ¡t bi‰t ta së lÆp
mÜu ngæn cän h†. Nay n‰u ngÜ©i Pháp Çem nhiŠu l©i ly
gián, thì låi s® ngÜ©i Anh thÃy rõ tâm ÇÎa mà chê cÜ©i.
Tuy ngÜ©i Anh chÜa công khai giúp ta, nhÜng ngÜ©i
Pháp cÛng Çã bi‰t, n‰u có hành Ç¶ng gì, ch¡c ngÜ©i
Anh cÛng së ngÀm báo tin cho ta. Và mÓi thù ngày
trÜ§c, to nhÜ núi; lúc nào ngÜ©i Pháp cÛng lo ngay
ngáy s® ngÜ©i Anh k‰t h®p v§i ta. LÀn trÜ§c Pháp giao
k‰t v§i Nga toan Ç‹ ngÀm chÓng Anh, nhÜng nay Çã
sinh hiŠm khích và t¿ bi‰t bÎ cô lÆp. Lúc bÃy gi© n‰u
muÓn ÇÜ®c h† chuy‹n n¥ng sang nhË cho ta, thì cÖ h¶i
cÛng dÍ. ñÃy là næm ÇiŠu l®i.
"TrÜ§c Çây vào khoäng næm Gia Khánh (17961820) nhà Thanh, bác vua Pháp bÃy gi© g†i là

Napôlêông (Napoléon 1er) xuÃt thân tØ trong binh lính
n°i lên, giam Y Pha Nho, hãm Ái ñåi L®i, ÇÓt Nga La
TÜ, phá Hà Lan, hi‰p Ý ñåi L®i, Çánh Ách NhÆt ña,
cÜ§p NhÆt Nhï Man, xâm læng Anh Cát L®i. Các nÜ§c
phÜÖng Tãy không nÜ§c nào không bÎ Ç¶c håi. ñ‰n nay
các nÜ§c vÅn còn tÙc giÆn. Vä låi, ngÜ©i Anh tuy nói
công tác v§i Pháp, nhÜng chÌ vì l®i ích mà h®p tác thì
làm sao lâu dài ÇÜ®c? GÀn Çây, nÜ§c Anh låi s¡m sºa
binh thuyŠn, gÃp ba ngÜ©i Pháp trong š luôn luôn muÓn
trä mÓi thù mÃt H®p Chûng QuÓc. Giä thº th©i cÖ Çã Ç
‰n mà có ta ª trong Çó nói ra nói vào, khéo ÇiŠu Çình
khuê g®i, vån nhÃt n° chuyŒn ra thì Anh Cát L®i chÆn
ÇÜ©ng thûy, M¥c ñÎa L®i áp Çäo ÇÜ©ng b¶, Y Pha Nho
b†c phía Nam, Ç‹ trä cái giÆn làm chung mà chi‰m l®i
riêng m¶t mình. Hà Lan, BÌ L®i thì Çón phía B¡c, Nga
La TÜ theo sau ti‰p Ùng. Ÿ phÜÖng ñông ngÜ©i Anh
Çem binh lính ƒn ñ¶ chËn ÇÜ©ng vŠ, còn ta thì ngÒi mà
hÜªng l®i. ñÃy là m¶t mÓi l®i rÃt to.
"Sáu món l®i k‹ trên là tôi hãy tåm lÃy cái dÍ thÃy,
cái công døng l§n mà nói, còn nhÜ nhân viŒc này mà
xoay dÀn, tùy cÖ mà chuy‹n b¡t, thÜ©ng thÜ©ng nhân
nhÕ mà ÇÜ®c l§n, nhÜ các viŒc Çã qua ª các nÜ§c Tân
Th‰ Gi§i, khó có th‹ k‹ h‰t. Còn nhÜ s¿ s¡p Ç¥t cûa
TriŠu Çình, vÓn không phäi ngÜ©i ngoài thÃy ÇÜ®c.
"NhÜng làm ÇÜ®c sáu ÇiŠu l®i trên, dï nhiên có
nhiŠu ÇÜ©ng lÓi, tùy s¿ th‰ mà xoay chuy‹n, không th‹
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bàn nhÃt ÇÎnh trÜ§c ÇÜ®c, s® vÜ§ng vào gàn dª, không
dám dài dòng.
"Nay kính bÄm"
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - con ngÜ©i và di thäo? TrÜÖng Bá
CÀn. SÇd)

*
Qua bän ÇiŠu trÀn cûa NguyÍn TrÜ©ng T¶ gºi cho
Phan Thanh Giän, chúng tôi thÃy ông T¶ không nh»ng
có nhiŠu ki‰n thÙc và có tài chính trÎ mà ông còn có tài
vŠ m¥t quân s¿. NhÜng Ç¥c biŒt hÖn cä là lÓi lÆp luÆn
ch¥t chë, chính xác nhÜ lÆp luÆn cûa m¶t nhà khoa h†c
hiŒn Çåi.
M¶t ÇiŠu lå khác n»a là NguyÍn TrÜ©ng T¶ sinh
sÓng tåi làng Bùi Chu, tÌnh NghŒ An vào cuÓi th‰ k› 19
(1830-1871). Lúc trÈ ông h†c ch» Hán v§i vài thÀy ÇÒ
trong làng, l§n lên ông h†c ti‰ng Pháp v§i giám møc
Gauthier; có m¶t th©i gian ng¡n sÓng ª HÒng Kông
(Trung QuÓc), La Mã (Ý) và Pháp. HÖn n»a, vào cuÓi th
‰ k› 19, giao thông và truyŠn thông cûa cä th‰ gi§i chÜa
ti‰n b¶ nhiŠu: chÜa có Çài phát thanh, Çài truyŠn hình,
và báo chí rÃt hån hËp trong các thành phÓ l§n cûa các
nÜ§c væn minh ti‰n b¶. Lúc bÃy gi© làng Bùi Chu, tÌnh
NghŒ An không có báo chí, thÜ viŒn hay m¶t phÜÖng
tiŒn truyŠn thông nào; th‰ mà NguyÍn TrÜ©ng T¶ låi bi
‰t ÇÜ®c th©i s¿ quÓc t‰. ñó là ÇiŠu mà Ç‰n nay chúng tôi
không th‹ nào hi‹u ÇÜ®c!

==== o O o ====
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Phan Thanh Giän

Phåm Phú ThÙ

83

Ngøy Kh¡c ñän

Di thäo sÓ 5:

K‰ hoåch làm cho dân giàu nÜ§c
månh
(Løc l®i tØ)
Trong tình th‰ nguy ngÆp, th¿c dân Pháp Çã chi‰m
ba tÌnh miŠn Çông, mÜu ti‰n chi‰m luôn ba tÌnh miŠn
Tây; dân chúng thì nghèo nàn khÓn kh°, trong tình trång
Çó, NguyÍn TrÜ©ng T¶ ÇŠ Çåt lên vua T¿ ñÙc "k‰ hoåch
làm cho dân giàu, nÜ§c månh":
"Tr¶m nghï, trong nÜ§c có nhiŠu viŒc, dân chúng
phäi lo gÃp viŒc sinh sÓng mà š tr©i giúp ngÜ©i låi
ngoài š muÓn cûa ngÜ©i. Cho nên Månh Tº có thuy‰t:
"ñÎch quÓc ngoåi hoån"; tiên nho có câu: "Thiên tâm
nhân ái". Do tØ viŒc ngÜ©i mà xem, các nÜ§c trong bÀu
tr©i, chÜa nÜ§c nào không do có nhiŠu bi‰n cÓ mà vÜ®t
lên xa ÇÜ®c; tØ Çåo tr©i mà xem, låi càng kÿ diŒu hÖn.
Tåo vÆt ban phúc cho con ngÜ©i, cái phúc Çó cÛng chÌ
ÇÜ®c dÀn dÀn, l§n dÀn dÀn, phäi lâu ngày m§i thÃy.
NgÜ©i bi‰t rõ lë tr©i së không vì nh»ng ÇiŠu lo buÒn
trÜ§c m¡t mà oánh trách Tr©i. Vì r¢ng, tåo vÆt sinh ra
muôn vÆt Ç‹ cho con ngÜªi xº døng mà không ti‰c m¶t
thÙ gì. ChÌ vì con ngÜ©i phÀn Çông chÌ thích nhàn
không chÎu ra sÙc sÜu tÀm, phát hiŒn nh»ng cûa cäi Än
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giÃu, nên nh»ng thÙ quš giá cûa rØng núi, bi‹n cä, dÜ§i
ÇÃt, trên tr©i chÜa ÇÜ®c xº døng h‰t.
"K‹ tØ khi có loài ngÜ©i, loài vÆt, Ç‰n nay Çã gÀn
7.000 n¢m (!?), thÓng kê sÓ l®i hÜªng trên m¥t ÇÃt cûa
cä thiên hå chÜa ÇÀy 4/10. Vä låi, tåo vÆt sinh ra loài
ngÜ©i ÇŠu do cùng m¶t nguÒn gÓc nhÜ nhau cä. Th‰ mà
ngày nay trên ÇÎa cÀu, ngÜ©i væn minh thì ít, ngÜ©i giã
man thì nhiŠu, ch£ng lë tåo vÆt låi có hÆu Çãi, båc Çãi
khác nhau? ñó ch£ng qua chÜa Ç‰n th©i mà thôi. Ví dø
nhÜ cha mË ÇÓi v§i con cái, ÇÙa l§n bäo lÆp nghiŒp làm
æn sinh sÓng, ÇÙa bé phäi dåy cho bi‰t sÓ møc, Ùng
ÇÓi ... cÙ tuÀn t¿ nhÜ vÆy. Do Çó suy ngÜ®c låi thì m†i š
ÇÎnh s¡p x‰p cûa tåo vÆt không có cái gì là không Ç‹
tâm Ç‰n. ñÃy chính vì muÓn cho con ngÜ©i ÇÜ®c mª
r¶ng thêm trí thÙc, làm sáng tÕ thêm cái tinh anh cûa
tr©i ÇÃt, tÙc là phú cho loài ngÜ©i m¶t nguyŒn v†ng
không cùng, khi‰n loài ngÜ©i phäi tìm ki‰m nh»ng ÇiŠu
m§i lå hay ho. Tåo vÆt låi s® con ngÜ©i yên phÆn thû
thÜ©ng không chÎu qua låi v§i nhau, nên vŠ ÇÃt Çai m§i
sinh ra có th° nghi khác nhau, tÓt xÃu khác nhau Ç‹
nhân Çó giao thông qua låi v§i nhau, Ç‹ ngÜ©i bi‰t
trÜ§c bày kÈ bi‰t sau, ÇÍ dã man bi‰n thành væn minh,
Ç‹ giúp vào nh»ng viŒc mà tåo hóa chÜa kÎp làm, Ç‹
nêu rõ cái công døng kÿ diŒu cûa linh tính loài ngÜ©i.
"N‰u Ç‹ cái thÃy, nghe, æn, nghÌ cûa con ngÜ©i, chÌ
bi‰t tuân theo t¿ nhiên nhÜ loài vÆt không có linh tri
linh giác mà không giao cho con ngÜ©i quyŠn ÇiŠu

khi‹n vÆn hành th‰ làm sao phân biŒt ÇÜ®c con ngÜ©i
linh hÖn muôn vÆt? Vì vÆy ª trên løc ÇÎa næm châu låi
có bi‹n l§n bao b†c bÓn phía, có các sông l§n thông
suÓt trong các châu, nÓi liŠn các ÇÒng b¢ng Ç‹ xe
thuyŠn Çi låi, nhÜng cÛng có nh»ng hang núi cän
ÇÜ©ng, Çèo äi ch¡n lÓi, khi‰n con ngÜ©i phäi t¿ khai
ÇÜ©ng Ç‹ thông Ç‰n nh»ng ch‡ ÇÃt Çai có cûa báu. Ÿ
trên m¥t ÇÃt, s¿ s¡p x‰p kÿ diŒu cûa tåo vÆt nhÜ vÆy rÃt
nhiŠu không th‹ k‹ xi‰t.
"Nói tóm låi, loài ngÜ©i chúng ta có chung m¶t
tr©i che, chung m¶t ÇÃt chª, chung m¶t m¥t tr©i chi‰u,
chung m¶t m¥t træng soi, trong không khí ÇÀy tràn, m¶t
hÖi nóng Ãm áp, m¶t thÙ nÜ§c thÃm nhuÀn, m¶t ng†n
gió mát mÈ, do m¶t lš chi phÓi tÃt cä, do m¶t tính chÃt
ÇÒng nhÜ nhau tÃt cà ... bu°i ÇÀu do m¶t mà sinh ra,
cuÓi cùng låi h®p låi làm m¶t m§i thành t¿u cái công
døng to l§n cûa cä tr©i ÇÃt. Xem ÇÃy thì chúa tåo vÆt
không n« Ç‹ cái lš lë l§n lao cûa tr©i ÇÃt cuÓi cùng phäi
Ç‰n ch‡ b‰ t¡c, cÛng không n« Ç‹ cho cái dùng h¢ng
ngày cûa loài ngÜ©i cuÓi cùng không phát tri‹n ÇÜ®c,
nên Çã bày ra nhiŠu cách Ç‹ mª mang trí tuŒ; dìu d¡t
nhau ti‰n lên con ÇÜ©ng Çåi ÇÒng ... TrÜ§c Çây 3.500
næm, phÜÖng ñông là nÖi ÇÀu tiên Çã khai phá ÇÜ®c các
phong khí thô sÖ thuÀn phác, má làm ÇÜ®c hàng træm
công viŒc, cho Ç‰n th©i trung c° thì càng ngày càng
thÎnh. Lúc bÃy gi©, phÜÖng Tây Çang còn ª chung trong
giai Çoån mông mu¶i dã man, cho nên các r® miŠn Tây
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B¡c phÜÖng ñông thÜ©ng hay Ç‰n xâm chi‰m các nÜ§c
phÜÖng Tây. Do Çó, phÜÖng Tây Çã tiêm nhiÍm ÇÜ®c
væn hóa phÜÖng ñông. RÒi nhân nån binh Çao xäy ra
mà hai bên có s¿ qua låi, do thám tình hình cûa nhau.
Nh»ng cái gì bên này chÜa có thì nghï cách trèo non
vÜ®t bi‹n Ç‹ cÜ§p vŠ, còn bên kia bÎ kém thua thì cÛng
lo h†c cái phÜÖng pháp mà h† Çã dùng Ç‹ th¡ng mình
Ç‹ ÇÓi ÇÎch låi.
"Xem nhÜ nÜ§c ta xÜa bÎ Trung QuÓc xâm chi‰m
tàn phá, viŒc Çó tÜªng nhÜ tåo vÆt gieo h†a nhÜng
chính cÛng là làm phúc. Vì nhân Çó mà nÜ§c ta trª
thành m¶t nÜ§c væn hi‰n. Ÿ miŠn Nam Häi có ba nÜ§c:
nÜ§c ta, Mi‰n ñiŒn, Xiêm La. NhÜng hai nÜ§c kia còn
trong tình trång kém cÕi, còn lâu m§i Çu°i kÎp nÜ§c ta.
Th‰ ch£ng phäi do nh»ng c§ Çã nói trên Çó sao? Th©i
nhà Chu, nho sï nÜ§c PhÃt Lâm Çã qua Trung QuÓc; Ç
‰n th©i VÛ ñ‰ nhà Hán Çã tØ nÜ§c Thân ñ¶c thông
sang ñåi Hå; th©i Nam B¡c TriŠu Tiên, r® B¡c Çã chi
‰m sang cä phÜÖng Tây. ñ‰n th©i Th‰ T° nhà Nguyên,
trong lúc chÜa cÜ§p Çoåt xong nÜ§c Kim Nguyên mà Çã
lo khai thông miŠn Tây B¡c, miŠn Tây Nam cûa phÜÖng
ñông, miŠn ñông B¡c cûa phÜÖng Tây và miŠn B¡c cûa
phÜÖng Nam. HÍ nÖi nào có hình th‹ ÇËp Çë, ÇÃt Çai
màu m« là không khÕi bÎ chúng ti‰n chi‰m, làm sao cho
ÇÜ©ng b¶ hai bên ñông Tây thông làm m¶t v§i nhau. ñ
‰n cuÓi Ç©i Nguyên, có vÎ phò mã Tát Mã Nhi TØ Thiên
cûa nÜ§c Cáp LiŒt uy danh lan kh¡p Tây V¿c, có ngÜ©i

phÜÖng Tây ÇÀu quân vào hàng ngÛ cûa ông ta, nhân
ÇÃy h† Çã Çem theo vŠ thuÓc súng và các thÙ ÇÒ vÆt kÿ
lå khác. NgÜ©i Tây vì loån låc Çã lâu nay muÓn trÎ yên
nên Çã b¡t chÜ§c phÜÖng pháp Çó ch‰ súng Çi‹u
thÜÖng, Ç‹ chÓng låi, và nh»ng thÙ kÿ xäo khác ÇŠu lÃy
phÜÖng ñông làm ki‹u mÅu. VŠ sau, viŒc h†c thuÆt, viŒc
ch‰ tåo nh»ng khí cø ngày càng ÇÜ®c tinh vi. H†c thuÆt
ÇÜ®c tinh vi thì sinh ra kÏ xäo. KÏ xäo Ç‰n c¿c Çi‹m thì
trª nên månh và Çã làm thay Ç°i h£n cái hèn kém mông
mu¶i trÜ§c kia. Cho Ç‰n th©i Minh, bÜ§c ti‰n Âu Tây
ngày m¶t lên cao vùn vøt, Ç‰n n°i không có ch‡ Ç‹ thº
cái tài dÛng cûa h† n»a. Do Çó, h† chuy‹n dÀn vŠ phía
Tây và b‡ng nhiên tìm ÇÜ®c Tây Châu (tÙc Tân Th‰
Gi§i) và chi‰m lÃy làm ÇÃt cûa mình, khai thác vùng ÇÃt
Çai mÃy ngàn næm hoang vu, cäi ti‰n phong tøc tÆp
quán mÃy ngàn næm hû lÆu. Lúc ÇÀu ngÜ©i dân bän xÙ
còn xem h† nhÜ thù ÇÎch, dÀn dÀn Çã chÎu gÀn gÛi và
ngày càng trª nên thân thi‰t, nh»ng ngÜ©i dân ª ÇÃy Çã
h†c ÇÜ®c h‰t nh»ng cái kÏ xäo cûa ngÜ©i phÜÖng Tây,
cho nên không ÇÀy 100 næm sau Çã Çu°i ÇÜ®c ngÜ©i
phÜÖng Tây ra khÕi ÇÃt mình. Nh»ng nÜ§c phø thu¶c
phÜÖng Tây xÜa kia, nay trª thành nh»ng nÜ§c thân
phÜÖng Tây. Các nÜ§c Ãy Çã nh© phÜÖng Tây mà thay
Ç°i nh»ng tÆp quán cÛ ÇÍ trª thành giáu månh, ngÜ©i
phÜÖng Tây cÛng nh§ vào nguÒn l®i ª Çó Ç‹ chu cÃp
cho mình. XÜa thì nghi‰n r¢ng cæm thù, nay Çã tr©
thành tình nghï anh em tÓt ÇËp bŠn bÌ.
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"TØ khi quyŠn l®i cûa ngÜ©i phÜÖng Tây ª các
nÜ§c này giäm b§t, nhÜng vì lòng tham không chÃm dÙt,
h† bèn quay tàu trª súng hÜ§ng vŠ phÜÖng ñông. Các
nÜ§c phÜÖng ñông tuy là ông t° cûa træm nghŠ, nhÜng
bän tính låi mãi mê s¿ an nhàn vui thú, không thích Ç°i
m§i. Vä låi ngày xÜa Çã tØng xÜng hùng xÜng bá trong
thiên hå, t¿ mãn t¿ túc, nghï r¢ng thiên hå không ai hÖn
mình. Cho nên chuyên chu¶ng hÜ væn phù phi‰m, h†c
lÓi xu phø nÎnh b® Ç‹ ÇÜ®c các phú quš mÕng manh
trÜ§c m¡t. ViŒc này Ç‰n bu°i måt vÆn thì låi càng quá
l¡m (Çây là chÌ chung các nÜ§c). Khi có kÈ ÇÎch bên
ngoài thoåt Ç‰n, thì coi h† nhÜ là ÇÒ kÿ dÎ, trí xäo lå
Ç©i, mà không bi‰t r¢ng nh»ng cái khôn khéo cûa ngÜ©i
phÜÖng Tât ngày nay chính là lÜ®m l¥t ÇÜ®c cái dÜ thØa
cûa phÜÖng ñông mình ngày xÜa Çó. Chúa tåo vÃt
trÜ§c kia Çã giúp ta, cho ta thÙ Çó, mà ta chÜa dùng h‰t
cái hay, thì tåo vÆt Çem cái ta gây h†a, cho h† Ç‹ giúp
h†. H† ÇÜ®c cái dÜ thØa cûa ta thì h† rÃt trân tr†ng,
m‡i ngày m‡i trau chuÓt, ngày m¶t ÇËp thêm, rÒi låi
Çêm bán cho ta Ç‹ thu l®i l§ n. (NhÜng muôn vÆt hÍ Ç‰n
cùng c¿c thì së ngÜ®c trª låi, xÜa kia không có cái thuÆt
gì là không bÎ phá mà dù có cái thuÆt riêng Çi n»a thì
cÛng có ngày phäi h‰t. Không ngoài mÃy træm næm, rÒi
các nÜ§c phÜÖng ñông cÛng së nh© ÇÃy mà Çánh båi
phÜÖng Tây. HiŒn nay næm miŠn ƒn ñ¶ Çã gÀn có dÃu
hiŒu b¡t ÇÀu rÒi ÇÃy. Cho nên tôi nói r¢ng ngÜ©i
phÜÖng Tây là kÈ bán cái trí cái dÛng, n‰u ai bi‰t khéo
mua thì ch£ng bao lâu các thÙ h† có së trª thành cûa

mình. LÃy cái l®i vô cùng chÜa dùng cûa sông núi
chúng ta mà Ç°i lÃy cái trí cûa h† thì h† là kÈ v« hoang
mà ta thì hÜªng cái thành quä nhÜ các nÜ§c ª Tây Châu
vÆy. Vì r¢ng, ta Çã h†c h‰t cái thuÆt cûa h†, nhÜ Bàng
Mông ngày xÜa, rÒi sau lÃy cái trí tuŒ vÓn có s£n cûa
chúng ta thêm vào cái trí tuŒ ta mua ÇÜ®c cûa h†. ñÃt
là ÇÃt cûa ta, mÜ®n cái trí xäo cûa h† càng ngày càng
già nua, còn cái trí xäo cûa ta thì m§i mÈ trÈ trung, Çem
hai trí mà dÎch låi m¶t trí, lë nào không th¡ng ÇÜ®c?
NhÜ trÜ©ng h®p Tây Châu là m¶t chÙng c§ vÆy).
"Thi‰t nghï, tåo vÆt sinh ra ÇÃt Çai là cÓt Ç‹ cho cä
loài ngÜ©i hÜªng døng, chÙ không phäi Ç‹ cho m¶t
ngÜ©i chi‰m lÃy làm cûa riêng. Cho nên lúc ÇÀu cây cÕ
bøi b© chÜa khai phá thì có loài ngÜ©i phân tán cÜ trú
räi rác kh¡p ÇÎa cÀu, ª Çâu thì khai phá phát tri‹n và
hùng cÙ ª ÇÃy. ñ‰n lúc núi sông Çã thông, hi‹m trª Çã
h‰t thì låi khi‰n có trao Ç°i buôn bán, nÖi có Ç°i cho
nÖi không, Ç‹ viŒc xº døng ÇÜ®c thuÆn l®i, viŒc sinh
sÓng ÇÜ®c ÇÀy Çû, Ç‹ suy xét lai lÎch mà dÀn dÀn nhÆn
ra r¢ng nguyên xÜa vÓn là anh em, cùng chung m¶t gÓc
mà bi‰t thÜÖng yêu nhau, lÃy ch‡ dÜ thØa mà bù vào
ch‡ chÜa Çû, thông công Ç°i viŒc, giúp Ç« lÅn nhau, rÒi
sau h®p cä thiên hå làm m¶t nhà Ç‹ hÜªng h‰t cái diŒu
døng cûa tr©i ÇÃt. N‰u không nhÜ vÆy thì ngÜ©i miŠn
núi thi‰u cá, thi‰u muÓi, ngÜ©i miŠn bi‹n thi‰u thú, thi
‰u g‡, nÜ§c ta thi‰u thuÓc, Trung QuÓc thi‰u gåo. Tåo
vÆt là ÇÃng nhân ái công b¢ng, coi m†i ngÜ©i nhÜ con,
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tåi sao không Ç‹ cho nÜ§c nào t¿ túc lÃy ÇÒ dùng cûa
nÜ§c Ãy không cÀn Ç‰n nÜ§c khác, ngÜ©i nào t¿ túc lÃy
ÇÒ dùng cûa ngÜ©i Ãy, không cÀn nh© ngÜ©i khác giúp
Ç« Ç‹ khÕi qua låi cho thêm phiŠn phÙc.
"NhÜng nhân tình trÜ§c trái sau h®p, thì s¿ h®p Ãy
m§i càng thân. ViŒc Ç©i trÜ§c g¥p khó khæn mà sau
thành công, thì s¿ thành công Çó m§i bŠn v»ng. Cho
nên lúc s¡p h®p s¡p thành tÃt nhiên phäi có cái håi cûa
s¿ nghi ho¥c và khÓn ÇÓn, rÒi m§i có cái l®i cûa s¿ yên
°n lâu dài. Vì Çã có s¿ nghi ho¥c thì cÀn phäi ÇÜ®c
sáng tÕ, có khÓn ÇÓn vÆt chÃt vÃt vä m§i nghï Ç‰n
s¿ nghÌ ngÖi. Cho nên lúc hi‹u ra ÇÜ®c thì m§i bi‰t Çó
là do s¿ s¡p Ç¥t cûa tåo vÆt không ÇÜ®c làm trái khác
Çi. Cho nên, theo lš lë ª phÀn trên mà nói ª phÀn dÜ§i
thì các vÆt ÇŠu giúp Ç« lÅn nhau Ç‹ làm ÇÒng ÇŠu nh»ng
ÇiŠu mong muÓn cho nhau. N‰u không nhÜ th‰, thì loài
ngÜ©i là con cûa tåo vÆt, n‰u cÙ Ç‹ cho ngÜ©i l§n månh
chuyên ÇÜ®c phÀn l®i mãi, mà không giúp cho ngÜ©i
nhÕ y‰u trong Çó ÇÜ®c sÓng còn mãi mãi, ÇÜ®c l®i ích
to l§n lâu dài Ç‹ bù vào s¿ thiŒt håi trÜ§c, thì sao g†i là
chí công ÇÜ®c?
"Nh»ng ÇiŠu nghÎ luÆn trên Çây là m¶t ÇiŠu trong
bài Thiên hå phân h®p Çåi th‰ luÆn. ñó là nh»ng
s¿ thÆt, lš thÆt cûa tr©i ÇÃt. TØ thuª khai thiên lÆp ÇÎa Ç
‰n lúc cáo chung cÛng chÌ có th‰ mà thôi. Dù có ngÜ©i
giÕi biŒn bác Ç‰n Çâu cÛng chÌ bài bác tåm th©i, chÙ
không th‹ bài bác mãi mãi ÇÜ®c.

"Nay tôi trích ra trình bày nhÜ trên, là vì các h†c
giä nÜ§c ta ngày nay phÀn nhiŠu cÙ viŒn xÜa chÓng nay,
nói quÃy quá làm rÓi loån viŒc chính trÎ, Çàm luÆn xì
xào, Ç‹ chia bè lÆp Çäng mà bài báng TriŠu Çình. H† có
bi‰t Çâu th©i th‰ Ç°i thay, có nhiŠu cái cûa th©i xÜa
không th‹ áp døng cho Ç©i nay ÇÜ®c. Cho nên bÆc tiên
hiŠn Çã tØng nói: NgÜ©i tuÃn kiŒt là ngÜ©i bi‰t viŒc Ç©i,
chÙ không phäi là ngÜ©i bi‰t viŒc Ç©i xÜa. Bªi vì viŒc
còn, mÃt, yên, loån n‰u không trí tuŒ không th‹ nào bi‰t
ÇÜ®c. Còn nhÜ viŒc ng®i khen ngÜ©i xÜa thì dù ngu
cÛng bi‰t thØa. Cho nên kÈ trì bàn viŒc Ç©i cÀn phäi th‹
hiŒn ª viŒc làm, cÀn nh¡c s¿ viŒc mà lÆp ra mÜu trí. tùy
th©i thay Ç°i Ç‹ cho lòng ngÜ©i h®p v§i š tr©i. NhÜ
ngày nay các vÎ Çåi nhân Çem các ÇiŠu ra hÕi kÈ thäo
dã mà không câu nŒ thÜ©ng tÌnh, chình là vì vÆy.
"Nay tôi xin Çem nh»ng ÇiŠu các vÎ hÕi, nói sÖ qua
vài nét trÜ§c và cuÓi cùng xin phø thêm m¶t Çoån cûa
bài T‰ cÃp luÆn, sau Çó së nói rõ s¿ lš cûa næm sáu ÇiŠu
l®i l§n. ñó là nh»ng ÇiŠu cÃp thi‰t hiŒn nay, mong r¢ng
không nên xem qua rÒi thôi.
"I/. Xin k‹ ra các phÜÖng pháp làm h¶t n° và Çúc
súng, Çúc kim loåi cùng các môn quang h†c, cÖ h†c,
hóa h†c, khai thác mÕ than:
"ñiŠu cÓt y‰u Ç‹ th¿c hiŒn các phÜÖng pháp trên,
trÜ§c h‰t phäi có ví dø. Các môn Ãy phäi ÇÜ®c thi hành
th¿c s¿. ViŒc h†c lš thuy‰t th¿c ra không khó mà th¿c
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hành thì khó, hÖn n»a phí t°n rÃt nhiŠu, nhÜng thu l®i
cÛng rÃt l§n.
"ViŒc h†c tÆp và s¡m khí cø phäi th¿c hiŒn ÇÒng
th©i, không th‹ thi‰u m¶t. N‰u Çã ÇÜ®c h†c qua loa nhÜ
tôi mà không có khí cø, khi g¥p khó khæn låi không có
ngÜ©i chÌ vë thì cÛng chi bi‰t lš thuyŒt và công døng mà
thôi, và cÛng còn khó Çem ra th¿c hành ÇÜ®c. N‰u Çem
ra th¿c hành cÛng phäi qua nhiŠu lÀn dùng thº, Ç‹ loåi
bÕ nh»ng cái trª ngåi, m§i tÆn døng ÇÜ®c ch‡ tinh diŒu.
Vä chæng viŒc sáng tác dùng thº cÛng có cái dÍ thành,
có cái khó thành, mà cái khó thành nhiŠu lúc låi xäy ra
tai håi bÃt tr¡c. N‰u hi‹u ÇÜ®c lš thuy‰t së làm ÇÜ®c
công døng l§n, nhÜng n‰u bÃt cÄn sÖ š, máy móc n° v«
thì nghìn vàng dÍ ÇÜ®c, chÙ ngÜ©i giÕi khó tìm, træm
thanh gÜÖm báu không b¢ng m¶t ngÜ©i th® Çúc giÕi.
Nh»ng ÇiŠu l®i håi là nhÜ th‰ ÇÃy. ViŒc trong thiên hå
có cái l®i l§n, tÃt có cái håi l§n, n‰u không tuân theo
thÙ t¿ cûa nó, thì ch£ng nh»ng l®i bÃt cÆp håi mà còn
làm hÕng cä công viŒc n»a.
"Nay trÜ§c h‰t tôi xin hãy làm cho nÜ§c nhà giàu
có (nhÜ trình bày ª Çoån cuÓi này) Ç‹ chi døng chi phí
cho viŒc h†c tÆp và mua s¡m khí cø. Khi mua s¡m ÇÜ®c
khí cø rÒi së cùng th¿c hành v§i viŒc h†c tÆp lš thuy‰t.
NhÜ th‰ thì s¿ xº døng máy móc lë nào låi không thành
công, tài khéo lë nào không ti‰n lên ÇÜ®c?
"Nói t°ng quát thì phÜÖng pháp Çúc súng Çån và
ch‰ h¶t n° cÀn nhÃt ª cÖ h†c, và có cä quang h†c giúp

vào. Còn phép Çúc kim loåi và khai thác mÕ than thì
cÀn nhÃt vŠ cÖ h†c và có hóa h†c giúp vào. VŠ phép lái
tàu thì cÓt ª quang h†c và có tr¡c lÜ®ng h†c, toán h†c
giúp vào.
"CÖ h†c là nghiên cÙu tÃt cä nh»ng gì dùng sÙc
gia thêm vào th‹ chÃt Ç‹ sinh ra Ç¶ng l¿c, mà không
làm bi‰n Ç°i bän chÃt. ñó g†i là cÖ h†c. CÖ h†c có hai
loåi khí cø chính: khí cø ÇÖn giän và khí cø phÙc tåp.
Hai loåi Çó låi chia làm ba: næng, sÙc và Çi‹m t¿a. TÃt
cä nh»ng khí cø ÇŠu là phép tinh xäo Ç‹ tåo nên tr® l¿c.
Có khi dùng phÜÖng pháp khi‰n các khí cø phát ra sÙc
kÿ xäo, t¿a hÒ nhÜ chính t¿ nó có m¶t sÙc sÓng.
"Khí cø cûa tr® l¿c có ba thÙ: Çòn bÄy, trøc quay
và m¥t nghiêng. ñó là nh»ng vÆt døng cÖ bän. Ngoài ra
låi có ba thÜ n»a: bánh xe, máy c¡t, Çinh Óc. ñó là
nh»ng vÆt døng thÙ y‰u. TÃt cä m†i công døng th¿c
s¿ cûa cÖ h†c ÇŠu quy vŠ mÃy ÇiŠu k‹ trên. NhÜng viŒc
h†c cÛng phÙc tåp khó kh¡n, n‰u không tinh thông vÆt
lš không th‹ xem xét phân biŒt ÇÜ®c mà không xem xét
phân biŒt ÇÜ®c thì khi xº døng các loåi máy móc Çó
thÜ©ng g¥p tai nån nguy hi‹m. TÃt cä m¥t træng , m¥t
tr©i, các hành tinh, s¿ Ç¶ng ÇÃt và nh»ng chÃt lÜu Ç¶ng
nhË, nh»ng chÃt lÜu Ç¶ng n¥ng, nh»ng chÃt cÓ ÇÎnh
cùng v§i nh»ng viŒc do sÙc ngÜ©i làm ra v§i tÃt cä
nh»ng sÙc næng Ç¶ng, sÙc n¥ng ÇŠu thu¶c vŠ môn h†c
này, cho nên phân biŒt cho rõ ràng là ÇiŠu rÃt khó.
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"Còn quang h†c dùng Ç‹ quan sát nh»ng ch‡ cao
ch‡ sâu. Phàm tÃt cä nh»ng vÆt ª trên tr©i, trên m¥t
ÇÃt, dÜ§i m¥t ÇÃt, nh»ng quang sai, thÎ sai, phân vi và
các Ç¶ng vÆt, th¿c vÆt m¡t thÃy ÇÜ®c ho¥c không thÃy
ÇÜ®c và cä nh»ng bän ÇÒ, ÇÎa måch, sän vÆt, cái thÆt
cái giä lÅn l¶n ... ÇŠu phân biŒt ÇÜ®c, Çó là nh© quang
h†c.
"Hóa h†c thì có th‹ làm cho các th‹ chÃt bi‰n hóa.
Khác v§i cÖ h†, hóa h†c ÇÜ†c dùng Ç‹ quan sát kim loåi
và chÃt n¥ng, chÃt nhË, chÃt cÓ ÇÎnh, ÇiŒn khí, nam
châm, ... Ç‹ phân biŒt nh»ng tính khác nhau cûa chúng,
Ç‹ thích h®p v§i công døng cûa chúng, khi‰n cho các
chÃt r¡n, mŠm, giúp nhau Ç‹ làm thæng b¢ng s¿ vÆn
Ç¶ng. Các ngành khai thác mÕ, thuyŠn máy, máy hÖi
nÜ§c ÇŠu thu¶c vŠ môn này.
"Còn phép làm h¶t n° thì cÛng nhÜ phép Çúc súng,
tuy có phÀn dÍ hÖn, nhÜng ÇiŠu cÓt y‰u là ª khí cø Ç‹
Çúc. Vì r¢ng ngÜ©i th® muÓn cho công viŒc làm ÇÜ®c tÓt
trÜ§c h‰t phäi có khí cø tÓt, n‰u không có khí cø thì lÃy
gì mà làm?
"Nói tóm låi, nh»ng ÇiŠu trên Çây, nh»ng lš thuy‰t
cûa nó ÇŠu không ngoài sÙc t¿ nhiên. N‰u trÜ§c h‰t
không bi‰t rõ cái sÙc Çó là cÖ sª, thì dù h†c suÓt Ç©i,
cÛng vÅn mù m© không lÀn ra mÓi. Tuy cÛng có th‹
dùng ÇÜ®c m¶t Çôi cái nhÜng ch£ng qua là làm theo
khuôn có s£n mà thôi, chÙ không bi‰t bi‰n hòa Ç‹ nhân
cái này bi‰t cái kia, Ç‹ làm ÇÜ®c tinh xäo hÖn. Cho nên

sÙc t¿ nhiên, là Çi‹m ÇÀu tiên phäi h†c, không th‹
không hi‹u trÜ§c ÇÜ®c. Các ÇiŠu nói trên, Çã có sách
chuyên môn chép rõ. ViŒc Çó không th‹ chép trong m¶t
lúc h‰t ÇÜ®c; hÖn n»a; m¡t chÜa nhìn thÃy công døng
cûa nó, låi không có ngÜ©i ÇÙng bên cånh Ç‹ ví dø,
giäng giäi, th©i cÛng khó hi‹u h‰t ÇÜ®c nghïa ch», câu
væn. Cho nên ª Çây tôi chÌ ÇÜa ra nh»ng ÇiŠu Çåi
cÜÖng mà thôi.
"Còn phÜÖng pháp khai thác mÕ than, trÜ§c h‰t
phäi bi‰t rõ ÇÎa måch, bi‰t rõ các loåi kim loåi khoáng
và các cách chuy‹n Ç¶ng cûa vÕ quä ÇÃt. N‰u bÃy gi©
cho vài ngÜ©i nhÜ tôi Çi kh¡p nÜ§c sÜu tÀm thám
nghiŒm khoäng 3, 4 næm m§i có th‹ bi‰t. ñó là vì mÕ
than ª sâu hÖn các mÕ khác, mà phÀn nhiŠu låi hay có ª
miŠn ÇÒng b¢ng, ít có ª nÖi núi hang và nÖi nÜ§c chäy.
N‰u mÕ than l¶ thiên thì than không tÓt mà lÃy cÛng
chóng h‰t. Vä låi mÕ than thÜ©ng có ª xÙ lånh, ít có ª
xÙ nóng. NhÜng ngày nay ª xÙ nóng cÛng Çã tìm thÃy
m¶t vài ch‡ có mÕ than thì tôi tÜªng r¢ng ª nÜ§c ta
cÛng có. MÕ than låi hay có nhiŠu ª ch‡ gÀn mÕ s¡t. ñó
là do cái cách s¡p x‰p vÆn døng rÃt hay cûa tåo hóa.
Låi có nh»ng nÖi ÇÃt bùn, nÖi rØng núi xÜa kia hình nhÜ
cÛng có mÕ than, nhÜng than ª Çây chÌ dùng Ç‹ Çun b
‰p, chÙ chåy máy tàu thì không Çû sÙc nóng. Nghe
ngÜ©i ta ÇÒn ª tÌnh Häi DÜÖng có mÕ than, tôi nghï ÇÃy
cÛng là rØng núi xÜa kia mà thôi. Tôi tuy chÜa Ç‰n Çó,
không dám nói quä quy‰t, nhÜng miŠn Häi DÜÖng quá
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nºa là ch‡ có tÀn nÜ§c chäy. ñÃy cÛng là m¶t chÙng c§
Ç‹ nói r¢ng không có mÕ than. PhÜÖng pháp tìm mÕ
than có nhiŠu cái Ãn tích không th‹ nói h‰t ÇÜ®c. NhÜng
viŒc tìm mÕ không khó, chÌ có viŒc khai thác than m§i
khó; lúc ÇÀu Çang còn cån thì dùng sÙc ngÜ©i cÛng có
th‹ lÃy ÇÜ®c, Ç‰n lúc xuÓng sâu mà låi Çào xiên m¶t hai
nghìn thÜ§c, n‰u không dùng máy móc rút h‰t nÜ§c thí
không th‹ lÃy ÇÜ®c than. Låi n»a, trong ÇÃt thÜ©ng
xông lên các khí Ç¶c, n‰u g¥p lºa Çèn së n° bùng làm
ngÜ©i ch‰t ngay. Vì vÆy, phäi có phÜÖng pháp khéo léo
và phÜ©ng pháp làm thông gió nhÜ cûa ngÜ©i Tây Âu
m§i tránh khÕi tai nån. Vä låi Çào xiên vào rÃt sâu hay
dÍ bÎ sÆp, nên phäi làm sàn b¡c ngang Ç‹ ÇŠ phòng.
"PhÜÖng pháp lÃy than Çá nói trên Çây phäi døng
công rÃt khó, nhÜng l®i l§n gÃp mÜ©i mÕ båc, mÕ vàng,
cho nên phäi nghï h‰t m†i cách Ç‹ lÃy.
"Cách làm cho nÜ§c månh là ª ch‡ tåo ÇÜ®c nhiŠu
cûa. Cûa cäi nhiŠu thì lÜÖng th¿c Çû, khí gi§i tinh,
thành trì v»ng, công quÏ dÒi dào, các viŒc l®i ích Çó do
Çâu sinh ra, các viŒc tai håi do ÇÃy giäm b§t. M¶t khi
có bi‰n cÓ l§n xäy ra, chÌ cÀn lÃy cûa cäi trong kho nhà
nÜ§c, khÕi phäi phiŠn løy Ç‰n dân. L®i ích Çó không th‹
k‹ xi‰t.
"Nay nÜ§c ta, cûa công chÌ nh© vào thu‰, mà thu‰
Çánh có hån, chÙ không có cách gì Ç‹ làm cho cûa cäi
ÇÜ®c nhiŠu nhÜ phÜÖng Tây. Cái tôi g†i là làm cho có
nhiŠu cûa ª Çây không có nghïa là nói bòn rút cûa dân

Ç‹ làm cho nÜ§c giàu, mà là nhân nguÒn l®i t¿ nhiên
cûa tr©i ÇÃt Ç‹ sinh ra cûa. Do Çó nÜ§c giàu mà dân
cÛng giàu.
"NÜ§c ta m¶t bŠ giáp b‹, m¶t b‹ t¿a vào núi, gi»a
là m¶t däi ÇÒng b¢ng, låi có nhiŠu sông chäy ngang
qua, tØ b© bi‹n Ç‰n tÆn cùng rØng núi mÃt 5, 6 ngày mà
thôi, không nhÜ các nÜ§c khác xa bi‹n, xa núi, ho¥c
bi‹n ít núi nhiŠu, ho¥c núi nhiŠu sông ít, ho¥c nhiŠu cÒn
cát sa måc, ho¥c nhiŠu ÇÃt khô c¢n, thÆt là m¶t nÖi ÇÎa
th‰ tÓt nhÃt trên quä ÇÎa cÀu. NgÜ©i các nÜ§c Çã tØng
ng®i khen, chính cÛng vì núi sông gÀn nhau, cân nhau,
mÓi l®i cûa nó rÃt l§n. HÖn n»a ngÜ©i nÜ§c ta tÀm vóc
vØa phäi, Çã nhiŠu tài trí, låi khéo b¡t chÜ§c tàì kÿ xäo
cûa ngÜ©i khác. NgÜ©i nÜ§c ta có cái tính bi‰t h†c tÆp
cái hay cái tÓt cûa ngÜ©i khác, không t¿ kiêu t¿ mãn
nhÜ ngÜ©i Trung QuÓc. Cho nên các nhà thông thái các
nÜ§c khi bàn vŠ Çåi th‰ trong thiên hå ÇŠu cho r¢ng
nÜ§c ta Çã có ÇÎa th‰ tÓt låi có nhân tính tÓt, ngày sau
¡t së phÒn vinh vô cùng. NhÜng chÌ ti‰c là ngÜ©i mình
còn chÃp nŒ tÆp tøc cÛ, bÎ lÓi h†c tØ chÜÖng bó bu¶c,
nên chÜa th‹ tung hoành nÖi bÓn bi‹n (Tôi së vi‰t dâng
lên m¶t bài vŠ ÇÎa th‰ nÜ§c ta vài mÜÖi trang. Xem së
thÃy phÃn khªi).
"Ngày nay n‰u ta bi‰t dÀn dÀn chÌnh ÇÓn nh»ng
thói cÛ, nghï cách làm l®i cho công, làm l®i cho tÜ Ç‹ ta
có ÇÜ®c phÜÖng pháp hay cûa mình, låi có ÇÜ®c nh»ng
phÜÖng pháp hay trên th‰ gi§i, m§i sáng tåo ra n»a, hai

99

cái cùng th¿c hành song song v§i nhau không trái
ngÜ®c nhau. (Nh»ng phÜÖng pháp hay này, nay chÜa
kÎp trình bày ÇÜ®c). NhÜ th‰ nh»ng cái thiên hå m§i có,
ta cÛng ÇÒng th©i có. Còn nh»ng cái ta vÓn có thì thiên
hå không có. NhÜ th‰ ai còn dám khinh nÜ§c mình n»a?
"II/. Sau Çây tôi xin ÇÜa ra m¶t khoän vŠ viŒc làm
sao cho nÜ§c nhà giàu có Ç‹ cÙu giúp lúc khÄn cÃp:
"M¶t là nguÒn l®i vŠ bi‹n. VŠ bi‹n không có nguÒn
l®i nào l§n b¢ng cá và muÓi.
"Hai là nguÒn l®i vŠ rØng. RØng không có gì l§n b
¢ng b‡.
"Ba là nguÒn l®i vŠ ÇÃt Çai. ñÃt Çai không có gì
l§n b¢ng tÖ gai.
"BÓn là nguÒn l®i vŠ mÕ. VŠ mÕ không có gì l®i b
¢ng ÇÒng và thi‰c.
"BÓn nguÒn l®i Ãy, ngoài viŒc tùy theo th° nghi mà
thu thu‰ ra, còn phäi nghï nh»ng phÜÖng pháp hay nhÜ
cûa Tây Âu Ç‹ thu nhiŠu sän vÆt. Sau Çó cho tàu bè nhà
nÜ§c chª ra bán cho các nÜ§c, rÒi låi chª vŠ nÜ§c mính
nh»ng hàng cÀn dùng mà nÜ§c mình không có. Cái l®i
bán mua qua låi nhÜ th‰ thÜ©ng ÇÜ®c gÃp ba. TrØ than
Çá ra, nhÜ ÇÒng, thi‰c giá ª B¡c Kÿ m¶t quan, n‰u Çem
ra nÜ§c ngoài bán có th‹ ÇÜ®c tám quan. Ngoài ra các
thÙ tÖ, gai, cá muÓi cÛng th‰. Vä låi, B¡c Kÿ nÓi liŠn
Vân Nam, mà tÖ cûa Vân Nam là tÓt nhÃt th‰ gi§i.
NgÜ©i Pháp sª dï muÓn tØ B¡c Kÿ thông thÜÖng LÜÖng
Giang, tØ Nam Kÿ thông ÇÜ©ng TiŠn Giang là vì th‰.

ViŒc Ãy trÜ§c Çây tôi Çã nói rõ, nay xin thôi không nói
n»a.
"Phàm th‰ vÆn càng suy thì thiên hå không ai là
không Çu°i theo cûa cäi mà tranh dành. NgÜ©i Çã giành
l®i cûa ta, lë nào ta låi không bi‰t lÃy l®i cûa ngÜ©i?
ñó là luÆt vay trä t¿ nhiên không th‹ tránh ÇÜ®c. Ho¥c
có kÈ nói r¢ng bÆc vua chúa cÙ viŒc thi hành nhân
nghïa thì t¿ nhiên có l®i, cÀn gì phäi khÖi cái lòng ham
l®i Ç‹ cånh tranh v§i dân ! Sao không bi‰t r¢ng nói nhÜ
vÆy là rÃt sai lÀm vŠ chính trÎ? BÆc tiên hiŠn có nói câu
Ãy th¿c, cÓt š Ç‹ cÙu vãn cái tŒ håi th©i bÃy gi©, vì s® r
¢ng chÌ bi‰t lo làm l®i mà không nghï Ç‰n nhân nghïa.
Nh»ng nho gia sau này vì không suy nguyên cái š Ãy,
nên bày Ç¥t ra bàn luÆn nh»ng ÇiŠu th‹ diŒn quá cao.
NhÜng xem viŒc làm cûa h† thì thÜ©ng thÜ©ng låi vì
ÇiŠu l®i håi mà không gi» ÇÜ®c ti‰t tháo trong såch.
Cho nên ngÜ©i ta Çã bäo nh»ng kÈ Ãy là l©i nói Çã Çê
tiŒn mà viŒc làm låi hèn hå. Hãy xem Yên vÜÖng nÜ§c
TØ vì nghïa mà bÎ diŒt; Tº Khoái nÜ§c Yên h†c b¡t
chÜ§c vua Nghiêu mà bÎ mÃt; Ai Công nÜ§c L‡ ham
Çåo Nho mà bÎ suy nhÜ®c; vua nÜ§c ñåi ham theo Çåo
M¥c mà bÎ tàn tå! H†c theo xÜa không phäi là luôn luôn
không hay, nhÜng chÌ có bÓn ông Ãy bÎ quÓc phá thân
vong là vì g¥p lúc th©i th‰ Çã khác xÜa rÒi. ˆn tr¶m thì
không gì l§n b¢ng tr¶m nÜ§c. Th‰ mà thành công thì
làm vua, bao nhiêu nghïa sï chen chân nÖi cºa chÜ hÀu.
Cho nên dùng g¥p th©i tÙc là nhân nghïa, thÃt th©i tÙc
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là båo ngÜ®c. Nh»ng nhà nho câu nŒ không khéo bi‰n
hóa, thÜ©ng hay uÓn lÜ«i múa mÒm, sau khi s¿ thành
båi Çã rõ nhÜ gÜÖng chi‰u rÒi m§i bàn luÆn anh hùng.
Giä thº bän thân h† ª vào cänh ng¶ bÃy gi© thì ch£ng
nh»ng mÖ màng không bi‰t tính toán ra sao mà ÇiŠu ân
nghïa, viŒc phäi chæng cÛng không phân biŒt ÇÜ®c. Vì
sao vÆy? Ch£ng qua vì h† chÜa làm Ç‰n ÇÎa vÎ Ãy, mà
luÆn bàn Ç‰n nh»ng ÇiŠu cao xa ngoài s¿ tÜªng tÜ®ng
cûa ngÜ©i ta Ç‹ t¿ tán dÜÖng lÅn nhau, Ç‹ cÓt cho
nh»ng ngÜ©i có quyŠn l¿c ÇÜÖng th©i Ç‹ š Ç‰n mà thôi.
NhÜ th‰ ch£ng khác gì ngÜ©i thích vë ma qu› mà ghét
vë chó ng¿a.
"ñåi phàm s¿ tình trong thiên hå mÜ®n ti‰ng tÓt Ç‹
làm viŒc xÃu là ngÜ©i ngu; chÎu ti‰ng xÃu Ç‹ làm viŒc
tÓt là ngÜ©i khôn. Trong thiên hå khéo bi‰t dùng thì
ÇÜ®c ti‰ng hay, không khéo dùng thì mang ti‰ng dª.
Khéo dùng hay không khéo dùng Çó là gì? Chính là cái
tài l®i. VŠ tài l®i, n‰u nhÜ bi‰t khéo thu nhÆp thì ÇÜ®c
nhiŠu mà không ai trách oán, Çã thu nhÆp ÇÜ®c mà
không ai oán trách, låi bi‰t khéo xº døng cûa thu nhÆp
Ãy, Çó là nên täng cûa nhân nghïa. Cho nên tåo vÆt khi
chÜa sinh ra ngÜ©i Çã sinh ra muôn vÆt trong thiên hå
trÜ§c Ç‹ làm nguôn cûa cäi. NhÜ Kinh DÎch nói: "Có
tr©i ÇÃt muôn vÆt sau m§i sinh ra trai gái". ChÙng c§ vŠ
viŒc Çó rÃt rõ ràng.
"Th©i thÜ®ng c°, khi loài ngÜ©i b¡t ÇÀu phÒn thÎnh
thì bu°i trÜa Çã có h†p ch® Ç‹ tiŒn viŒc trao Ç°i nh»ng

thÙ cÀn dùng, rÒi sau viŒc giáo hóa m§i dÀn dÀn hÜng
thÎnh lên. Bªi vì tåo hóa yêu ngÜ©i nên thÀm dåy nh»ng
viŒc cÃp thi‰t trÜ§c, viŒc chÜa cÆp thi‰t thì dåy sau.
"TÃt cä nh»ng cái cÀn thÜ©ng dùng, thÜ©ng làm
hàng ngày cûa con ngÜ©i tØ thÜ®ng c°, trung c° Ç‰n tÆn
th‰ không có cái gì là không do tåo vÆt bày ra. Nh»ng
cái mà tåo vÆt bày ra Çó ÇŠu khi‰n vua n¡m quyŠn Ç‹
mª mang s¡p Ç¥t. Vua Çã thay quyŠn tåo vÆt Ç‹ chæn
dân, làm l®i cho dân thì nh»ng viŒc l®i ích nên làm
trong dân gian lë nào vua không t¿ mình ra gánh vác
lÃy, t¿ mình xÜ§ng xuÃt ra? Th©i trung c° ngÜ©i ta chÜa
hi‹u ÇÜ®c lš Ãy, nên m§i bÆy bå cho nhÜ th‰ là tranh l®i
v§i dân, nên m§i có chuyŒn xÜa kia Çã làm Ç‰n quan
Çåi phu thì không cho v® dŒt cºi n»a. NhÜ th‰ là không
bi‰t r¢ng, có nÜ§c mà cÙ Ç‹ m¥c cho cûa công tÜ bÎ ti‰u
høt, Ç‰n phäi y‰u nhÜ®c không chÃn hÜng lên ÇÜ®c,
chính là vì c§ Çó. Sao không suy xét xem vua muÓn làm
giàu có phäi Ç‹ cho riêng m¶t mình không? NŠu không
th‰ thì m¶t mình tiêu xài cÛng có hån, dù xa hoa phung
phí cùng c¿c cÛng không h‰t ÇÜ®c. VÆy cûa Çó Ç‹ làm
gì, n‰u không phäi Ç‹ cho dân cho nÜ§c? Ví nhÜ cha mË
làm æn khó nh†c Ç‹ có cûa cäi là muÓn Ç‹ låi cho con
cháu. NgÜ©i không bi‰t thì cÜ©i chê cha mË, cho r¢ng
làm nh»ng viŒc vÃt vä khó nh†c Ãy là Çê tiŒn, th‰ ch£ng
phäi là trái v§i lòng thÜÖng cûa cha mË l¡m sao?
"Nay nói vŠ viŒc nÜ§c, khi Çã có Çû cûa cäi rÒi thì
có lŒnh trÜng thu cûa cäi cûa dân chúng Ç‹ cung Ùng
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cho viŒc nÜ§c së ngày càng giäm b§t mà s¿ nghiŒp cûng
cÓ cho nÜ§c månh së ngày càng tæng. M‡i khi xäy ra
gi¥c giã cÀn phäi Çánh dËp Ç‹ yên b© cõi an ninh xóm
làng, quân Çi Çánh dËp m‡i ngày tiêu phí hàng ngàn
vàng thì lÃy cûa công mà dùng Ç‹ bäo vŒ tài sän cûa
dân chúng. NhÜ vÆy là không có nhân nghïa ân huŒ nào
l§n hÖn th‰ n»a. ChÌ nói m¶t viŒc này, các viŒc cÛng
nhÜ th‰ thôi. NhÜ th‰ mà còn có ngÜ©i ÇÜa ra thuy‰t
cùng dân tranh l®i Ç‹ ngæn trª phá hoåi viŒc nÜ§c, Ç‹
cho bÆc quân phu mang ti‰ng này n†, th‰ có phäi là
trung không? Thuª xÜa, Thai Công ÇÜ®c phong làm vua
nÜ§c TŠ, ch†n kÈ tài næng, chu¶ng ngÜ©i có công và gi
‰t cao sï ñông Häi là vì th‰.
"Nay tôi xin hãy làm cho cûa cäi nhiŠu thêm. Có
nhiŠu lÓi làm giàu, n‰u Çem ra th¿c hành træm næm
cÛng chÜa h‰t. NhÜng tôi chÌ ÇÜa ra bÓn cách cÃp thi‰t,
trÜ§c tiên Ç‹ cÃp cÙu trong nhÃt th©i. Tåo vÆt Çã cho
nÜ§c ta m¶t ÇÎa l®i tÓt Ç‹ làm thì TriŠu Çình phäi có
ngÜ©i ÇÙng ra xÜ§ng xuÃt cho dân theo. Còn nhÜ nh»ng
phÜÖng pháp nào hay ho thì TriŠu Çình Çã có š ÇÎnh s¡p
Ç¥t rÒi, tôi không dám bàn Ç‰n n»a. N‰u làm ÇÜ®c nhÜ
th‰ thì thÆt là vì chÃn hÜng l®i ích cho dân, chÙ không
phäi lÃy cûa nhân dân. Ngày nay, các nÜ§c trong thiên
hå ÇŠu theo phÜÖng pháp Çó Ç‹ làm giàu månh. Thiên
hå làm trÜ§c, mình làm theo sau, ai dám chê trách?
"Låi xin Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i giàu ª gÀn cºa b‹ có
th‹ mua tàu l§n vÜ®t b‹, Ç‹ chª nh»ng ÇÒ vÆt nÜ§c mình

dÜ không dùng Ç‰n, Çem bán ª các nÜ§c, rÒi låi chª vŠ
nh»ng thÙ thi‰t døng cho nÜ§c mình và Çánh thu‰ xuÃt
nhÆp Ç‹ tæng thêm nh»ng thÙ cÀn dùng trong nÜ§c. N‰u
ngÜ©i nào mua vŠ ÇÜ®c nhiŠu thÙ có l®i cho nÜ§c thì
cân nh¡c mà ban thÜªng Ç‹ khuy‰n khích h† cÓ g¡ng
thêm. ñÃy là m¶t ÇiŠu l®i l§n. Vì r¢ng, nh»ng hàng hóa
mình có, trØ sÓ cÀn dùng ra, còn thØa Çem chª bán cho
h†, h† låi bán cho nÜ§c khác, nhÜ th‰ h† không cÀn
phäi Ç‰n nÜ§c mình làm gì. N‰u h† muÓn ÇÜa hàng hóa
sän vÆt cûa h† sang thì Çã có tàu cûa nÜ§c mình Çem vŠ
Ç‹ mua bán trao Ç°i v§i ngÜ©i cùng quê hÜÖng xÙ sª,
ch£ng dÍ hÖn mua ª nÜ§c h† hay sao? NhÜ th‰, t¿ nhiên
h† không cÀn phäi tìm Ç‰n mình n»a. Sª dï h† tìm Ç‰n
cÀu thông thÜÖng v§i mình là vì mình không th‹ Çi xa
mà thôi.
"Có ngÜ©i nÜ§c ngoài nói r¢ng k‰ Ãy rÃt Ç¶c. N‰u
làm ÇÜ®c thì không ngoài vài næm ngÜ©i Tây t¿ nhiên
bÕ ÇÃt mà Çi không cÀn phäi Çánh chác gì n»a. Vä låi
h† Çã d¿a vào viŒc ta không ra khÕi cºa, nên dùng th‰
l¿c cÜ§p l®i cûa ta, nay ta theo công lš Ç‹ ngæn lòng
tham cûa h†, lÃy mÓi cûa h† thì ch¡c r¢ng trong khoäng
u u minh minh Ãy tr©i së thÀm l¥ng giúp ta vÆy. Vì r¢ng,
tåo vÆt quš tr†ng s¿ sÓng vô cùng, Çã cho ta ÇÎa l®i tÓt,
låi cho ta nhân vÆt tÓt, ¡t së giúp ta thÎnh vÜ®ng Ç‹ h®p
thành ra s¿ ÇËp, tÓt, l§n trong vÛ trø. VÆy ta nên thuÆn
theo Chúa tåo vÆt Çã mª ÇÜ©ng chÌ lÓi mà bi‰t lo l¡ng
Ç‹ chuy‹n tai h†a thành hånh phúc, chuy‹n thÃt båi
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thành thành công, Çem h‰t cái trí khôn tr©i cho Ç‹ khai
thông m†i cái bí mÆt trên tr©i dÜ§i ÇÃt. KÈ hû nho sao
không bi‰t th©i th‰ bi‰n chuy‹n, cÙ câu nŒ vào nghïa lš
sách vª, nói bØa bäi r¢ng: TriŠu Çình mª cºa ngÕ Çón
kÈ cÜ§p vào. Sao không bi‰t r¢ng: Lúc th©i th‰ Çã Ç‰n,
không th‹ ngæn ÇÜ®c, lúc th©i th‰ Çã Çi, không th‹ ch¥n
ÇÜ®c. Tåo vÆt Çã s¡p Ç¥t nhÜ vÆy sao ta không bi‰t liŒu
cách tåm th©i lÜu thông v§i h†, Ç‹ t¿ phÃn ÇÃu cho h®p
v§i š cûa tåo vÆt? Cºa b‹ cûa kh¡p các nÜ§c phÜÖng
ñông, Tåo vÆt Çã khai thông cä thì tåi sao m¶t mình
nÜ§c ta låi có th‹ Çóng kín ÇÜ®c? HuÓng chi, viŒc l®i
ích cûa m¶t nÜ§c; quyŠn l¿c, hành vi do vua n¡m, và
cùng v§i quÓc dân chia sÈ m†i s¿ vui buÒn. Mà trên Çã
có Tåo vÆt thÀm sai ki‰n, vua chÌ cÀn theo š tr©i Ç‹
làm m†i viŒc. Nh»ng viŒc l§n nhÜ lÃy Çi hay là cÃp
cho, bi‰t Çâu ch£ng phäi do Tåo vÆt ngÃm ngÀm s¡p
Ç¥t. Tao vÆt Çã nhân ái Çôi v§i vua Ç‹ tØ Çó mª r¶ng Ç
‰n muôn dân. Th‰ mà trÜ§c m¡t, hÖi thÃy viŒc bÃt
bình thì kÈ hû nho bi‰t gì mà dám chê bai trách cÙ?
Tôi nói nhÜ vÆy không phäi Ç‹ hùa v§i dÎch mà chính
vì s® b†n hû nho không bi‰t š tr©i viŒc ngÜ©i. TrÜ§c
Çây b†n h† Çã có nh»ng š nghï sai trái, làm hÕng công
viŒc, nay th©i th‰ Çã Ç‰n, th‰ låi còn không bi‰t giúp Ç«
TriŠu Çình, h®p l¿c ÇÒng tâm Ç‹ lo viŒc nÜ§c, khi‰n
TriŠu Çình Çã lo ª ngoài låi phäi lo cä bên trong, thº
hÕi nhÜ th‰ thì còn lòng då nào? Thº xem 5 xÙ ƒn ñ¶
næm Càn Long thÙ 17 (1752) vì không chÎu cho nÜ§c
Anh m¶t thành mà sau phäi mÃt tr†n cä nÜ§c; Mi‰n

ñiŒn næm ñåo Quang thÙ 4 (1824) vì không chÎu cho
Anh m¶t mänh mà sau phäi mÃt nºa nÜ§c. TÃt cä ÇŠu vì
không bi‰t ngÜ©i bi‰t mình nên Ç‰n n‡i hÕng viŒc nÜ§c
nhÜ th‰. Sª dï, næm xÜa tôi Çã không s® t¶i mà dâng l©i
bàn hòa, chính là vì k‰ Ãy.
"III/. HiŒn nay cøc diŒn chÜa bi‰t së diÍn bi‰n Ç‰n
Çâu, tôi xin kính dâng khÄn cÃp nhÃt trong bài T‰ cÃp
luÆn, là tìm s¿ tr® giúp, có s¿ tr® giúp së ÇÜ®c sáu ÇiŠu
l®i l§n. Tôn tº nói: DÜ sÙc Çánh thì gi», dÜ sÙc Çánh mà
låi có ngÜ©i giúp thì Çã có sÙc månh. HuÓng chi nÜ§c ta
nay Çã không Çû sÙc Çánh, lë nào låi không cÀn s¿ gìúp
Ç« sao?
"Trong t© bÄm næm ngoái, tôi Çã trình bày rõ ràng
tình hình các nÜ§c phÜÖng Tây hiŒn nay giÓng nhÜ th©i
Chi‰n QuÓc. ñó là m¶t ÇiŠu trong bài Phân h®p luÆn.
Vua ñåo Quang nhà Thanh có nói: "Cái k‰ hay nhÃt Ç‹
Çánh dÎch không gì b¢ng lÃy dÎch Çánh dÎch". Theo tôi,
nhìn chung các nÜ§c trong thiên hå, tØ ba træm næm trª
låi Çây, tuy có nhiŠu cách có th‹ làm cho kÈ ÇÎch lâm
nguy, nhÜng cái cách b¡n m¶t phát trung ngay, thì phäi
lÃy ÇÎch Çu°i ÇÎch. ñó là lš do mà trong t© TrÀn tình
næm trÜ§c tôi nói viŒc khôi phøc, không phäi tìm ª
trong nÜ§c mà phäi tìm ª ngoài thiên hå. Bªi vì tØ 15
næm nay, tôi Çã bi‰t rõ ch¡c ch¡n phäi có mÓi lo nhÜ
ngày hôm nay, nên tôi Çã ra sÙc tìm tòi h†c hÕi trí khôn
cûa m†i ngÜ©i Ç‹ tìm s¿ hi‹u bi‰t cho mình, chÙ không
phài chÌ m§i m¶t ngày.
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"Tóm låi, góp trong m¶t l©i mà Çû š tÙc là: ChÌ có
lÃy cái viŒc thiên hå Çã bÎ trúng qu› k‰ cûa ÇÎch làm
ÇiŠu ræn, ÇŠ phòng ÇÎch, rÒi låi lÃy cái phÜÖng pháp mà
ÇÎch Çã bÎ trúng qu› k‰ cûa thiên hå Ç‹ mà du°i dÎch,
thì không th‹ không th¡ng l®i. Vì r¢ng kÈ ÇÎch Çã tØng
Çi kh¡p cä thiên hå, Çã Çem cái k‰ Çó thi hành ª nÜ§c
này mà trúng, thì låi ÇÜa Ùng døng sang nÜ§c khác n»a.
NhÜng thÜ©ng thÜ©ng cái k‰ cûa ÇÎch rÓt cu¶c rÒi cÛng
làm håi ÇÎch. NgÜ©i hay l¥n dÜ§i nÜ§c tÃt có ngày ch‰t
chìm, Çó là lš ÇÜÖng nhiên. Tåo hóa là cha là mË cûa
tÃt cä các nÜ§c, thì không n« Ç‹ m¶t ÇÙa con nào Ç‰n
phäi chÎu khÓn kh°. Nay tôi xin Çem sáu ÇiŠu l®i l§n
trình bày nhÜ sau:
"ThÙ nhÃt là nh© kÈ khác Ç‹ ngæn ch¥n h†. Anh
và Pháp xÜa nay vÓn thù h¢n nhau. TrÜ§c Çây hai bên
Çã Çánh nhau hàng træm næm mãi không thôi. Cho Ç‰n
nay hai bên vÅn chê cÜ©i khích bác nhau, cä hai ÇŠu
nhÜ th‰ cä. HiŒn nay vua Pháp Çang ngÃm ngÀm tìm k‰
Ç¶c Ç‹ báo thù viŒc vua Anh trÜ§c Çây Çã b¡t Çày vua
bác (Napoléon) cûa h† ra tÆn Çäo xa xôi. NgÜ©i Anh lë
nào không bi‰t viŒc Çó? NhÜng h† vÅn Än nhÅn c¶ng
s¿ v§i ngÜ©i Pháp, vì h† còn e ngåi nÜ§c Nga ch¿c s¤n
sàng sau Çó. Hai con trâu không húc nhau ª bên cånh
con h°, vì cái th‰ còn ngåi h°. Låi vào cuÓi Ç©i Càn
Long, nÜ§c Anh Çánh nhau v§i H®p Chûng QuÓc (MÏ),
ngÜ©i Pháp Çã dÒn cä binh l¿c vÜ®t bi‹n sang giúp H®p
Chûng QuÓc. Do Çó ngÜ©i Anh Çã không gi» ÇÜ®c phäi

bÕ. MÓi thù Çó Çã kh¡c thÃu xÜÖng chÜa tiêu. Vì vÆy
næm trÜ§c khi Pháp lén vào Quãng Nam, Anh hay tin,
cä nÜ§c xôn xao kêu Àm r¢ng Pháp uy hi‰p ta, cho nhÜ
vÆy là không Çúng. HÖn n»a, ta tØ xÜa Çã tØng Çi låi ân
nghïa v§i ngÜ©i Anh, sao không nhân ÇÃy thông tin tÙc
cho h†, rÒi nh© h† thông báo Ç‰n nÜ§c Nga, nÜ§c Áo
nh© các nÜ§c giäi quy‰t giúp ta? Tuy nhÃt th©i chÜa
ch¡c các nÜ§c làm ngay ÇÜ®c, nhÜng cÛng nhân Çó có
th‹ ngÃm ngÀm tìm cách giúp ta håi Pháp. Pháp håi thì
ta l®i. ñó là ÇiŠu thÙ nhÃt.
"ThÙ hai là xui kÈ khác gây s¿ v§i h†. Ÿ phÜÖng
Tây th‰ l¿c hai nÜ§c Anh, Pháp Çåi khái tÜÖng dÜÖng
nhau. Pháp l®i vŠ ÇÜ©ng b¶, Anh l®i vŠ ÇÜ©ng thûy,
không bên nào chÎu nhÜ©ng bên nào. Anh tØ khi mÃt
vùng ÇÃt H®p Chûng QuÓc, thì låi may m¡n ÇÜ®c nguÒn
l®i ª ƒn ñ¶. Nhân Çó chi‰m ÇÜ®c næm cäng cûa Trung
QuÓc, nºa nÜ§c Mi‰n ñiŒn và các thÜÖng cäng l§n ª
bi‹n ñông, t¿ nghï có th‹ dùng th‰ l¿c Çó trÃn áp ÇÜ®c
Pháp. Duy có nÜ§c ta là hòa møc v§i Anh, Anh không
có c§ Ç‹ cÜ§p nÜ§c ta. Pháp hÆn vì nh»ng mi‰n béo bª
Çã bÎ Anh ph‡ng trÜ§c, nên nhân lúc ƒn ñ¶ chÜa hoàn
toàn thu¶c Anh, ngÜ©i bÕ thì mình lÃy, cÛng Çã ki‰m
chác ÇÜ®c næm thÜÖng cäng nhÕ. NhÜng nh»ng nÖi Çó
không phäi là hang rÒng, ngách h°, nên cÛng khó ÇÙng
v»ng. M¶t mai có viŒc gì xäy ra ª phÜÖng ñông thì
cÛng khó th¡ng n°i Anh. Do Çó, Pháp Çã bÃt chÃp danh
nghïa, Ç¶t nhiên chi‰m Gia ñÎnh và t¿ cho là tìm con
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rÒng mà ÇÜ®c ng†c. HÖn n»a, Gia ñÎnh vÓn là nÖi thiên
nhiên hi‹m trª, suÓt m¶t däi b© bi‹n ÇŠu là bÜng biŠn
rÆm råp, hi‹m trª hÖn nhiŠu so v§i các ch‡ khác ª
phÜÖng ñông, chi‰m ÇÜ®c ch‡ này là Çû sÙc khÓng ch‰
thiên hå. Tóm låi, nguÒn l®i ª phÜÖng ñông ÇŠu Çã n¢m
trong tay ngÜ©i Anh, chÌ vì Çi sai m¶t nÜ§c c© mà th‰
l¿c bÎ phân tán. ñiŠu Çó chÜa bao gi© ngÜ©i Anh quên
ÇÜ®c!
"NÜ§c ta phäi dùng l©i lë thÆt tØ tÓn và tiŠn båc
thÆt hÆu sang nÜ§c Anh, nói h‰t nh»ng ÇiŠu sai trái cûa
Pháp, nhÜ trong bài bÄm trÜ§c Çây tôi Çã nói rõ. Låi
phäi dùng nh»ng l©i ng†t ngào viŒn dÅn các lš lë cÙu
nhÜ®c phù suy Ç‹ tán dÜÖng th‰ månh cûa Anh, xem š
hÜ§ng h† th‰ nào. N‰u nh»ng l©i nói Çó ÇÜ®c h† nghe
thì së nói ti‰p r¢ng: NgÜ©i Pháp không nói l©i lë gì
minh båch trÜ§c mà t¿ nhiên Ç¶t nhÆp lén Çánh chúng
tôi m¶t cách bÃt ng©. Nay ngÜ©i Anh Ç‰n giúp chúng tôi
m¶t tay khôi phøc låi, chúng tôi së vui lòng nhÜ©ng quš
quÓc m¶t thÜÖng cäng l§n, kš thác vïnh viÍn và sÓng
nhÜ anh em v§i nhau, nhÜ Trung QuÓc v§i BÒ ñào Nha
trÜ§c Çây vÆy. May mà tr©i cho g¥p cÖ h¶i, Anh së nhân
lúc Pháp chân ÇÙng chÜa v»ng, Çem nh»ng lš lë phäi
trái tuyên truyŠn sâu r¶ng kh¡p các nÜ§c làm chÙng c§,
thì së mau chóng ép bu¶c ÇÜ®c Pháp. Th‰ cûa Anh thì
månh, mà th‰ cûa Pháp thì y‰u. May ra viŒc thành, ta
và Anh ÇŠu có l®i, còn không thành thì h†a Çã có ch‡
chÎu. N‰u bäo r¢ng cái k‰ Çó cÛng chÌ là cách rÜ§c sói

vào cºa sau mà thôi, nhÜ th‰ tÙc không bi‰t r¢ng ª Ç©i
n‰u phäi tai h†a thì hãy ch†n lÃy cái h†a nhÕ. MÃt dê
mà ÇÜ®c trâu thì ai không thích caí mÃt Ãy? NgÜ©i Anh
tuy thích vùng vÅy xâm lÜ®c phÜÖng xa, nhÜng cÛng
thÜ©ng gi» lÍ nghïa, chÙ không hay phän phúc bÃt
thÜ©ng nhÜ ngÜ©i Pháp. Vä låi khi h† Çu°i ÇÜ®c Pháp
rÒi, h† cÛng phäi lo bÎ chèn ép n»a. Dù không ÇÜ®c
thÜÖng cäng nào, h† cÛng vui òng, huÓng chi ta cam k‰t
gi» l©i hÙa, lë nào h† ÇÜ®c th‰ håi ta? Mà giä sº ÇiŠu
Çó xäy ra, thì bi‰t Çâu Pháp së ch£ng tø h†p các nÜ§c
Ç‹ Çánh låi Anh? NhÜ th‰, Anh së phäi theo l©i giao Ü§c
mà dØng låi, ch£ng phäi chi vì lš mà còn vì cä chính h†
n»a. HÖn n»a, tâm ÇÎa ngÜ©i Anh r¶ng rãi, không bi‰t
chØng còn trä låi cho ta mà không cÀn lÃy ÇÃt nhÜ®ng,
Ç‹ ÇÜ®c ti‰ng thÖm trong thiên hå. NhÜ næm xÜa h† Çã
tØng làm 5, 6 viŒc giÓng nhÜ vÆy. Tuy Ç‰n nay h† còn h
‰t sÙc bäo h¶ là vì không bÕ ngÜ©i ta nºa ÇÜ©ng. Anh
Çã ÇÓi xº v§i các nÜ§c nhÜ vÆy, lë nào låi không ÇÓi xº
ÇÜ®c v§i nÜ§c ta? NhÜng ÇiŠu Çó cÛng còn tùy thái Ç¶
nÜ§c ta ÇÓi Çãi v§i h† nhÜ th‰ nào trÜ§c Çã. N‰u viŒc
này thành công, Çó là ÇiŠu l®i thÙ hai.
"ThÙ ba là nh© ngÜ©i khác Ç‹ ly gián h†. Anh và
Pháp xÜa nay vÅn ghen ghét nghi ng© nhau, tuy tåm
th©i c¶ng tác v§i nhau, nhÜng Anh vÅn dành phÀn hÖn:
vŠ các phép dùng binh, trÎ dân và bÃt kÿ các viŒc l§n
nhÕ hai nÜ§c ÇŠu xung kh¡c nhau. HÍ vì l®i mà h®p
nhau thì khi l®i h‰t ¡t phäi lìa nhau. CÙ m‡i khi Pháp
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có mÜu ÇÒ gì khác thì Anh tìm cách ly gián (Có nhiŠu
viŒc không k‹ h‰t). Anh låi khéo giao thiŒp, còn Pháp
thì ít chÖi thân v§i ai. ´t chÖi thân thì Ça nghi, Çó là lš
tÃt nhiên. Nay n‰u ta næng Çi låi v§i ngÜ©i Anh ho¥c
thæm vi‰ng, ho¥c mua bán, ho¥c h†c tÆp nh»ng væn hóa
lÍ nghi cûa h† m¶t cách nhiŒt tình thân thi‰t hÖn ÇÓi v§i
ngÜ©i Pháp thì ngÜ©i Anh cÛng së ÇÓi xº v§i ta m¶t
cách xÙng Çáng. Cái k‰ cûa ta Çó, chÜa ch¡c ngÜ©i Anh
Çã nhÃt nhÆt giúp ta hoàn thành, vì còn tùy cÖ h¶i khó
hay dÍ. NhÜng dù sao ngÜòi Pháp thÃy ¡t sinh nghi, cho
r¢ng ngÜ©i Anh Çã Çem h‰t nh»ng mÜu mô qu› quyŒt,
nh»ng viŒc làm ¡t Ç¶c cûa h† nói cho ta bi‰t rÒi và còn
bày vë cho ta nh»ng k‰ thâm Ç¶c (Có hai k‰ phÜÖng Tây
Çã lÆp minh Ü§c v§i nhau là không bày vë cho ngÜ©i
khác) Ç‹ làm håi h†, Ç‹ hä lòng cæm thù. H† còn lo s®
ngÜ©i Anh së nhân Çó dø ta Çem mÓi l®i cûa h† chia
cho ngÜ©i Anh, vì h† bi‰t rõ ngÜ©i Anh khéo thu phøc
nhân tình, h† khó bì kÎp. ñó chính là lš do khi‰n cho t©
hòa Ü§c næm trÜ§c có m¶t ÇiŠu nói r¢ng: Có b¢ng lòng
cho c¡t ÇÃt m§i ÇÜ®c c¡t ÇÃt. NhÜng cái k‰ Ãy cûa
ngÜ©i Pháp là quá tham lam và có ch‡ không th‹ thi
hành ÇÜ®c. Bªi vì ª phÜÖng Tây không có cái luÆt Ãy,
không có lš do gì chÜa lÃy h‰t ÇÜ®c ÇÃt mà Çã có quyŠn
nhÜ vÆy. Nay nêu ta Çem ÇiŠu Ãy nói v§i ngÜ©i Anh
ch¡c ngÜ©i Anh së giúp ta phân giäi. NhÜ th‰, ngÜ©i
Pháp låi tÜªng r¢ng ta Çã Çem nh»ng viŒc làm sai trái
cûa h† nói h‰t v§i ngÜ©i Anh, nhÜ viŒc næm trÜ§c h† Çã
lái tàu vÜ®t biên gi§i b¡t Quän Ti‰n Çày ra ngoài Çäo

xa. Quan cûa h† Çã tØng nói Çó là viŒc làm rÃt sai trái,
n‰u nÜ§c Nam Çem chuyŒn này nói v§i ngÜ©i Anh,
ngÜ©i Anh së không tha thÙ Çâu. NhÜ nay ta Çã giao
thiŒp mÆt thi‰t v§i ngÜ©i Anh, tuy ngÜ©i Anh chÜa h£n
Çã táo båo gây khó cho ngÜ©i Pháp, nhÜng cái th‰ rÒi
dÀn dÀn cÛng së Ç‰n. NhÜ vÆy ngÜ©i Pháp bi‰t ta Çã có
ngÜ©i giúp tay, låi có trinh thám do xét m†i Ç¶ng tïnh
cûa h†; låi bÎ ta dùng k‰ bûa lÜ§i bao vây bÓn phía (Có
nhiŠu ÇiŠu, nay chÜa kÎp nói); låi bi‰t l¿c lÜ®ng cûa ta
dÀn dÀn Çû Ç‹ chÓng låi h†; låi bi‰t ta phá v« mÜu k‰
cûa h†; låi bi‰t ta phäi mà h† trái thì phäi s® mà chùn
không dám hành Ç¶ng n»a. Sau Çó së nhân cái tŒ cûa
h† mà ta th¿c hiŒn mÜu k‰ thì cÛng dÍ dàng thôi. N‰u
không thì nhÜ bài bÄm næm trÜ§c tôi Çã nói Ç‰n hai con
ÇÜ©ng, phía Nam thông Cao Miên, phía B¡c thông Vân
Nam. HiŒn nay ba tÌnh ngoài h† không trä, ba tÌnh
trong låi lâm le muÓn lÃy, rÒi tÜÖng lai së gây bi‰n
Ç¶ng gì n»a, cÙ suy viŒc trÜ§c ¡t bi‰t. Nay n‰u th¿c
hành các k‰ Çó, ngÜ©i Pháp së nghi ng© mà xa lìa ngÜ©i
Anh. Ta së l®i døng tình trång Çó mà xoay trª công
viŒc. ñó là ÇiŠu thÙ ba.
"ThÙ tÜ là nh© nÜ§c khác lÃy danh nghïa mà áp
ch‰ h†. Cái k‰ mÜu sinh l§n cûa các nÜ§c phÜÖng Tây,
quá nºa là do lÃy tØ nÜ§c ngoài. BÒ ñào Nhà là nÜ§c
khªi ÇÀu viŒc Çó, rÒi các nÜ§c khác ti‰p theo sau. Phàm
trên th‰ gi§i, tÃt cä nh»ng ch‡ nào có nhiŠu l®i l¶c,
chúng ÇŠu trÓ m¡t vén tay ch¿c mÜu tính cä. MÓi l®i
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nào chÜa vào tay thì s® ngÜ©i khác ph‡ng, khi Çã l†t
vào tay rÒi thì s® ngÜ©i Ç‰n sau giÆt lÃy. Mình có thì
không muÓn ngÜ©i khác cÛng có nhÜ mình. Mình không
có thì không muÓn ngÜ©i khác có. Vì s® r¢ng bên này
l®i thì bên kia håi, bên này thÎnh thì bên kia suy, cho
nên cái mÜu k‰ tung hoành không hËn mà g¥p. Phàm
nÜ§c nào hi‰p Ùc ngÜ©i vô lš thì các nÜ§c së hiŒp l¿c
v§i nhau Ç‹ Çánh låi. TrÜ§c h‰t lÃy danh nghïa ra mà
trách, n‰u bi‰t trái mà dËp thì thôi. HiŒn nay các nÜ§c
nhÕ ª phÜÖng Tây và các nÜ§c khác trên th‰ gi§i Çã
tØng bÎ phÜÖng Tây xâm chi‰m ngÜ®c Çãi, không nÜ§c
nào không dùng k‰ này Ç‹ cÀu an. ThÜ©ng thÜ©ng các
nÜ§c l§n hay Çánh lÅn nhau mà các nÜ§c nhÕ thì ngÒi
xem thành båi, không hŠ mÃt m¶t mÛi tên, nh»ng chÙng
c§ nhÜ th‰ rÃt nhiŠu không th‹ k‹ h‰t. Ngày nay, n‰u ta
bi‰t qua låi giao thiŒp v§i các nÜ§c l§n phÜÖng Tây,
gây ÇÜ®c mÓi tình cäm, rÒi dùng cái xäo k‰ Ç‹ ly nÜ§c
này, h®p v§i nÜ§c kia. NgÜ©i Pháp dù muÓn thØa cÖ
h¶i, nhÜng n‰u các nÜ§c chÎu tuyên bÒ giúp ta m¶t l©i
thì ngÜ©i Pháp cÛng së lo s® không dám làm càn, s®
Ç¶ng Ç‰n s¿ phÅn n¶ cûa các nÜ§c, h† còn s® các nÜ§c
së nghï Ç‰n viŒc báo thù vua bác cûa h† trÜ§c Çây Çã ti
‰n binh chính phåt ông vua này (Napoléon) Çã diŒt Hà
Lan, ph‰ Y Pha Nho, lÃy BÒ ñào Nha, thôn tính Ý ñåi
L®i, Thøy Sï, các nÜ§c NhÆt Nhï Man (Germanie), quá
nºa Ph° L‡ Sï, lÃy các nÜ§c Áo ñåi L®i, Ách NhÆt ña
(?), ñan Måch và xâm nhÆp thû Çô cûa ngÜ©i Nga.
Nh»ng viŒc này xäy ra næm Gia Khánh thÙ 10 (1805). N

‰u ngÜ©i Pháp vì quá tham mà không nhä thì các nÜ§c
së dÒn l¿c Ç‹ th¿c hiŒn l©i tuyên bÓ trên. Ti‰ng là làm
viŒc nghïa nhÜng th¿c ra là Ç‹ báo oán ÇÃy. RÒi ta låi
qua nÜ§c La Mã thông hi‰u v§i Giáo hoàng. Giáo
Hoàng tuy không dùng binh quyŠn, nhÜng th¿c ra là
ngÜ©i chi‰t trung m†i viŒc tranh chÃp cûa các nÜ§c và
vÓn ÇÜ®c các nÜ§c khâm phøc chiêm ngÜ«ng. N‰u Giáo
hoàng cÛng cho viŒc giúp ta là phäi, thì m†i ngÜ©i ÇŠu
vui lòng th¿c hiŒn, ta không lo ngÜ©i Pháp không nghe.
N‰u k‰ Çó thi hành ÇÜ®c, thì s§m mu¶n ta cÛng thoát
khÕi s¿ ràng bu¶c cûa ngÜ©i Pháp nhÜ các nÜ§c vÆy.
ñó là ÇiŠu l®i thÙ tÜ.
"ThÙ næm là nh© các nÜ§c Ç‹ ÇŠ phòng các nÜ§c.
K‰ này rÃt là lâu dài, cÛng rÃt thÜ®ng sách. Không ÇÀy
10 næm sau, ta låi có mÓi lo khác, cho nên n‰u ngày nay
s§m bi‰t ÇŠ phòng, thì ngày sau m§i có công hiŒu. Bªi
vì ngÜ©i phÜÖng Tây thÜ©ng hay nhân lúc ngÜ©i ta có
n¶i loån mà cÜ§p Çoåt mÓi l®i ª ngoài cûa ngÜ©i ta.
CÛng có khi vì xa không trông coi ÇÜ®c mà dùng cách
lÃy xa ÇÓi gân. Nh»ng quyŠn l®i ª phÜÖng ñông hiŒn
nay 10 phÀn Çã thu¶c vŠ nÜ§c Anh Ç‰n 6, 7 rÒi. Duy có
Y Pha Nho chÌ còn L» TÓng, Hà Lan chÌ còn Träo Oa
và linh tinh m¶t sÓ nhÕ n»a mà thôi. Còn ngÜ©i Nga thì
Çã bao chi‰m tÃt cä miŠn B¡c cûa phÜÖng ñông. NhÜng
s¿ thông thÜÖng sang phÜÖng ñông cûa ngÜ©i Nga phäi
theo ÇÜ©ng b¶, nên chÆm, còn ngÜ©i Anh thì theo ÇÜ©ng
bi‹n nên nhanh. HiŒn nay ñåi Thanh Çã cho ngÜ©i Nga
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phÀn nºa ÇÃt Çai phía B¡c Các Lâm. Các vùng thu¶c
HÒi giáo ª Tây V¿c cÛng Çã nhÆp vào bän ÇÒ nÜ§c Nga
h‰t cä rÒi. Ý ÇÒ cûa ngÜ©i Nga së còn muÓn dòm ngó cä
ƒn ñ¶ n»a. Nói vŠ l¿c lÜ®ng thì ngÜ©i Anh không b¢ng
ngÜ©i Nga, nhÜng nói vŠ kÏ thuÆt thì ngÜ©i Nga không b
¢ng ngÜ©i Anh, mà sau ngÜ©i Anh là Ç‰n ngÜ©i Pháp.
ViŒc chi‰m Çoåt phÜÖng ñông; Anh, Nga Ç‰n trÜ§c,
Pháp Ç‰n sau; HÖn n»a, hiŒn nay vua Pháp Çang âm
mÜu làm m¶t viŒc mà cä phÜÖng Tây rÃt ghét và tåo vÆt
cÛng rÃt kœ. Ÿ phÜÖng Tây tØ trÜ§c Ç‰n nay chÜa nÜ§c
nào phåm viŒc Çó, mà không bÎ båi loån cä. Vì vÆy, hôm
trÜ§c tôi Çã bÄm v§i Phåm (Phåm Phú ThÙ), Ngøy
(Ngøy Kh¡c ñän) hai Çåi nhân nên lÃy kÿ hån 10 næm
Ç‹ khôi phøc, chính là vì lë Çó. NhÜng ta v§i Pháp thì
xa, mà Anh v§i Pháp thì gÀn, n‰u xäy ra viŒc gì thì chÌ
trong m¶t ngày có th‹ bi‰t ngay. ñem binh lính hùng
cÜ©ng cûa phÜÖng ñông dÒn h‰t l¿c lÜ®ng ra tranh
hùng v§i ngÜ©i Pháp Ç‹ bù låi s¿ thua thiŒt trÜ§c kia,
Çó vÓn là cái ngó thÜ©ng dùng cûa ngÜ©i Anh. Tãt cä
nh»ng nÜ§c Pháp, Hà Lan, BÒ ñào Nha, Y Pha Nho,
ñåi Ni Á có nh»ng thÜÖng cäng ª phÜÖng ñông và
phÜÖng Nam xÜa kia, nay Çã thu¶c vŠ Anh Ç‰n 8, 9
phÀn 10 rÒi. ƒy là do lÃy cái này ÇÓi v§i cái kia, ho¥c
nhân lúc suy y‰u mà nhÜ©ng ÇÃt cho Anh Ç‹ mong ngày
sau së chu¶c låi, ho¥c thÃy ngÜ©i Anh có š vÆy nên
không Çánh n»a mà t¿ rút lui Ç‹ gi» nhân tính Ba træm
næm nay gi»a các nÜ§c nh»ng chuyŒn trao cái n† Ç°i
cái kia, cÜ§p Çi giÆt låi, có khi m¶t thÎ trÜ©ng nhÕ mà

thay Çi Ç°i låi nhÜ th‰ Ç‰n mÃy chøc lÀn.NgÜ©i Anh tuy
thÜ©ng gi» lÍ nghïa nhÜng trong bøng vÅn thèm muÓn
cái hiên nhiên hi‹m y‰u Gia ñÎnh cûa ta, š Çó ch£ng
phäi m§i m¶t ngày Çâu. Mõt mai, n‰u ngÜ©i Pháp có
viŒc gì, ngÜòi Anh së lÃy m¶t thÜÖng cäng nào Çó ª Tây
Châu (MÏ) gÀn thu¶c ÇÎa cûa Pháp Ç‹ Ç°i cho Pháp. N
‰u không, xem ra cái th‰ có th‹ cÜ§p ÇÜ®c thì cÜ§p Çoåt
luôn Ç‹ bao chi‰m h‰t cä nh»ng ch‡ quan tr†ng cûa
phÜÖng ñông. Th‰ là cä miŠn ÇÃt Çai Ãy, không ngÜ©i
này chi‰m thì ngÜ©i kia chi‰m. N‰u ngày nay ta bi‰t
giao häo v§i ngÜ©i Anh trÜ§c Ç‹ ÇŠ phòng ÇÜ©ng bi‹n,
sau së thông thÜÖng v§i nÜ§c Nga Ç‹ ÇŠ phòng ÇÜ©ng
b¶. Cho dÄu sau này th©i th‰ bi‰n Ç°i thì trÜ§c kia
ngÜ©i Anh Çã lÃy cái viŒc ngÜ©i Pháp tìm c§ cÜ§p nÜ§c
ta cho là trái lë, mà nay låi thû tiêu tình bån bè Ç‹ cÜ§p
nÜ§c ta mà cho là phäi hay sao? Vä låi, trÜ§c kia ngÜ©i
Anh Çã có cäm tình nÒng hÆu ÇÓi v§i ta mà h‰t l©i tán
dÜÖng chính nghïa cûa ta Ç‹ giäi thoát cho ta. ViŒc Çó
cä thiên hå ÇŠu nghe thÃy. Th‰ mà nay låi thÃy l®i quên
nghïa. Th‰ thì trÜ§c kia ngÜ©i Nga cÛng Çã tØng có cäm
tình v§i ta, nay thÃy viŒc bÃt bình nhÜ vÆy bi‰t Çâu
ch£ng vì ta mà tØ Tây V¿c choàng ngay vào sào huyŒt
cûa Anh? N‰u s§m dùng k‰ này thì không nh»ng tính
trÜ§c ÇÜ®c lâu dài mà cÛng do ÇÃy Çåt ÇÜ®c cái l®i gÀn
nhÜ nói trong bÓn ÇiŠu trên. N‰u không, cÙ s® Çu°i TÀn
nay låi sinh m¶t TÀn khác, cÙ nghï r¢ng m¶t lÀn ngã
còn ÇÜ®c, ngã lÀn n»a thì bÎ thÜÖng. ñó m§i thÆt là mÓi
håi l§n. MÜu trí cûa ngÜ©i quån tº Ç‹ låi ch£ng riêng
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cho bän thân mình mà cÓt Ç‹ cho con cháu. HuÓng chi
Çây là viŒc nÜ§c vô cùng tr†ng Çåi lë nào không s§m lo
liŒu hay sao? ñó là ÇiŠu l®i thÙ næm.
"ThÙ sáu là dùng ngÜ©i khác Ç‹ Çánh h†. Ta Çã
th¿c hành næm cách trên Çây Ç‹ cÀu cÙu bên ngoài, nhÜ
con r‰t m¶t træm chân không ngã là do có nhiŠu chân
vÆy. Sau Çó m§i nh© ngÜ©i ngoài Ç‹ giúp Ç« bên trong.
Nay nhìn sang phÜÖng Tây thì dù ÇÙa bé con cÛng hi‹u
ÇÜ®c cái tâm lš là hai nÜ§c månh không chÎu thua nhau,
chÙ không phäi chÌ riêng Pháp m§i nhÜ th‰. N‰u ta Çi
låi v§i Anh, bi‰t rõ tình hình cûa h† rÒi chiêu m¶ nh»ng
ngÜ©i Anh sÓng lÜu vong ª häi ngoåi, cho h† tiŠn cûa,
cÜ xº tÓt Ç‹ ÇÜ®c lòng h†, rÒi nh© h† huÃn luyŒn binh
lính quân ngÛ cho ta (Binh pháp cûa ngÜ©i Anh rÃt
giÕi). Nh»ng ngÜ©i này không suy nghï gì viÍn vong cä,
hÍ ÇÜ®c thÕa thích là h† xông lên, không nhÜ quân ta s®
trÜ§c ngó sau. HuÓng chi Çây låi ÇÓi ÇÀu v§i kÈ mà h†
ghét, xuÓng tay v§i kÈ tÜÖng tranh. Cho nên trÜ§c Çây
khi Pháp nghe ÇÒn nÜ§c ta thu nuôi ngÜ©i Anh, h† rÃt
lo ngåi. Vì h† vÓn có bøng s® quân B¡c Kÿ m¶t vài
phÀn, n‰u có ngÜ©i Anh ÇÓc suÃt ÇiŠu khi‹n n»a thì h†
càng thêm nao núng. Bªi vì h† Çã bi‰t rõ nh»ng ngÜ©i
này có th‹ liŠu ch‰t vì ngÜ©i khác, låi giÕi døng binh,
gi» thành. Các nÜ§c sª dï chÓng ÇÜ®c v§i phÜÖng Tây
cÛng ÇŠu dùng k‰ Çó. NhÜ trong th©i Càng Long, ngÜ©i
Anh Çã lÃn dÀn nhÜ t¢m æn cä bÓn miŠn ñông, Trung,
Tây, Nam cûa ƒn ñ¶, duy chÌ có miŠn Shikhs b¡c ƒn

ñ¶ dùng ngÜ©i Pháp làm tÜ§ng, cho nên ngÜ©i Anh thu
giáo vŠ bàn chuyŒn hòa hi‰u, chÜa dám manh tâm. ñ®i
Ç‰n khi viên tÜ§ng Pháp kia ch‰t, ngÜ©i Anh m§i Çem
quân xâm nhÆp c¡t chi‰m hÖn nºa phÀn ÇÃt. Låi nhÜ
các nÜ§c Tây Châu (MÏ) giäi thoát ÇÜ®c bàn tay Ç¶c
cûa phÜÖng Tây phÀn nhiŠu cÛng dùng k‰ Çó. Vä låi
ngày nay, ta dùng k‰ Çó là cÓt Ç‹ t¿ cÜ©ng bên trong.
Con mãnh h° có m¥t trên núi thì bÀy cáo không dám
ngÃp nghé. Nh© Çó viŒc dËp gi¥c loån bên trong không
khó mà ÇŠ phòng hoån nån bên ngoài cÛng dÍ.Vì r¢ng
ngÜ©i Pháp bi‰t ta Çû sÙc phøc thù tÃt së tø h®p các
nÜ§c khác Ç‹ Ùng viŒn. NhÜng ta Çã ÇÜ®c s¿ ÇÒng tình
cûa các nÜ§c rÒi, thŠ tÃt cä các nÜ§c cÛng nhân Çó mà
ngæn ch¥n låi. N‰u ngÜ©i Pháp thÃy phäi mà không
chÎu nghe cÙ muÓn cÜ§p nÜ§c ta, thì së bÎ cô th‰ không
ai chi viŒn, còn l¿c lÜ®ng cûa ta thì Çã ÇÜ®c cûng cÓ,
nhÜ th‰ cÛng ch£ng Çáng s®. HuÓng hÒ ngÜ©i Anh Çã ª
v§i ta thì chính phû Anh tÃt phäi theo giúp, n‰u Ç‹ thua
së t°n håi uy danh. HiŒn nay Pháp Çem thêm quân lính
sang và tÜÖng lai nh»ng binh thuyŠn sª thu¶c ª phÜÖng
ñông cÛng së dÀn dÀn tÆp trung vŠ Gia ñÎnh Ç‹ làm cái
th‰ chi‰m Çóng ch‡ tr†ng y‰u. Thêm vào Çó Y Pha Nho
ngày nay Çã mÃt h‰t quyŠn ª các nÜ§c thu¶c ÇÎa Tây
Châu, chÌ còn Çäo L» TÓng ª phÜÖng ñông mà thôi,
däo này låi ª gÀn B¡c Kÿ ta. Y Pha Nho là m¶t nÜ§c rÃt
sùng m¶ Çåo giáo, gÀn Çây nghe tin ª miŠn B¡c, viŒc gi
‰t giáo dân chÜa yên, cÛng së nhân c§ Çó mà trách ta
không gi» Çúng l©i hÙa, Ç‹ rÒi së giúp nghÎch Çäng
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chÓng ta. Còn ngÜ©i Pháp nhân nay nghe tin quân B¡c
vào Bình ThuÆn, mai nghe tin quân B¡c vào Gia ñÎnh
(Tin ÇÒn này do các thÜÖng thuyŠn phía Nam Quäng
Nam vào Gia ñÎnh tung ra) thì tÃt cä nh»ng ông quan
muÓn lÆp công ª häi ngoåi së tâu lên loån xå Ç‹ chÙng
minh cho lÆp trÜ©ng cûa h†. Ngoài ra còn có b†n gi¥c ª
phía B¡c luôn luôn qua låi hai nÜ§c, dùng l©i xäo quyŒt
Ç‹ th¿c hiŒn mÜu ÇÒ cûa chúng. VÆy ta phäi xº s¿ cho
khéo, bình tÌnh ÇŠ phòng ÇØng Ç‹ hai nÜ§c tìm ÇÜ®c ch‡
hª nào cûa ta cä. Låi phäi thông hi‰u gÃp, ÇØng Ç‹
chúng k‰t h®p låi v§i nhau, phäi gÃp rút chiêu m¶
nh»ng tay vong mŒnh Ç‹ áp Çäo khí th‰ cûa h†, trÜ§c
hãy làm cách không th‹ th¡ng Ç‹ chuÄn bÎ th¡ng ÇÎch.
ñó là ÇiŠu l®i thÙ sáu.
"ñã th¿c hiŒn ÇÜ®c sáu ÇiŠu l®i trên rÒi, dÀn dÀn
có cÖ h¶i, tôi xin Çem các ÇiŠu ngÃm ngÀm làm t°n håi
ÇÎch trong bài T‰ cÃp luÆn ra th¿c hiŒn dÀn dÀn thì së
nhÜ lÃy træm kim mà chích làm h† n¢m ngÒi không
yên.Sau Çó bÒi luôn cho m¶t nhát dao thì th‰ nào cÛng
ch‰t. HuÓng chi T‰ cÃp luÆn là thâu tóm trí khôn cûa
thiên hå 500 næm nay, dùng k‰ trong m¶t nÜ§c cÛng Çû,
chä cÀn phäi mÜ®n tài ª nÜ§c ngoài. NhÜng muÓn ch‰
ng¿ thiên hå thì cÛng phäi dùng mÜu trí cûa thiên hå
m§i ÇÜ®c viŒc. Bªi vì Çåi th‹ trong thiên hå thÜ©ng cÙ 6,
7 træm næm có m¶t lÀn bi‰n Ç°i l§n, thì cái trí thuÆt
cÛng theo th©i th‰ mà tæng, viŒc làm cÛng theo th©i mà
ÇÎnh liŒu. N‰u l®i cho dân thì không cÙ phäi theo xÜa, n

‰u thích h®p không cÙ phäi theo cÛ, n‰u h†c ÇiŠu khôn
thì không cÙ là cûa ÇÎch hay cûa ta. Kinh dÎch có nói:
Khi con rÒng Çang n¢m Än nÃu thì không nên dùng nó.
Câu Ãy có nghïa là không nên trái th©i.
"Nh»ng ÇiŠu trên Çây là trình bày Çåi th‹, nói
chung là trÜ§c thuÆn theo s¿ Ç¥t ÇÎnh cûa tåo vÆt, sau
ra sÙc th¿c hiŒn Ç‹ cÙu vãn tình th‰. VÆy muÓn áp døng
k‰ này, phäi gÃp rút khai thác các nguÒn l®i và phäi
nh© ngÜ©i khác giúp sÙc. Các mÜu k‰ Çó, n‰u ÇÜ®c gÃp
rút Ùng døng thì dÀn dÀn së thÃy k‰t quä. N‰u chÆm Ùng
døng thì dù chÆm Ç‰n Çâu cÛng không th‹ nào bÕ qua
không dùng nh»ng k‰ Çó, mà có th‹ chÓng låi ÇÜ®c v§i
dÎch. Còn nhÜ t¿ triŠu Çình thÃy mÜu k‰ chÜ§c thuÆt gì
hay hÖn, ÇiŠu Çó tôi không dám bi‰t. NhÜng theo ki‰n
thÙc cûa tôi thu thÆp ÇÜ®c trong thiên hå, thì n‰u bÕ k‰
Çó, së không có k‰ sách nào khác n»a. HÖn n»a dùng k‰
này không nh»ng chÓng ÇÜ®c Pháp, mà còn ÇŠ phòng
ÇÜ®c thiên hå. N‰u cho r¢ng k‰ này quá phiŠn phÙc mà
chÆm, tÙc không bi‰t r¢ng muÓn thành viŒc l§n phäi
ÇÃu tranh hàng træm næm, chÙ Çâu phäi m¶t hÖi mà
ÇÜ®c. Trên th‰ gi§i có nhiŠu nÜ§c nhÕ Çã th¿c hiŒn
ÇÜ®c, sao ta låi không làm ÇÜ®c?
"Trong bài có nói vŠ các ÇiŠu khoän khai thác
nguÒn l®i, dù kÈ dÎch có bi‰t cÛng không håi gì. Còn
nhÜ các ÇiŠu khoän nói vŠ ngÜ©i giúp Ç«, n‰u ti‰t l¶ ra
khi‰n h† tìm cách ngæn ch¥n, ta së khó th¿c hiŒn ÇÜ®c š
muÓn, cho nên phäi h‰t sÙc cÄn thÆn. Còn nhÜ së làm
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theo ÇÜ©ng lÓi nào và xº døng ngôn ng¿ gì thì tôi së
cùng v§i ông NguyÍn Ho¢ng xin h‰t sÙc làm Ç‹ giúp
muôn m¶t".
"Nay kính bÄm"
(NguyÍn TrÜ©ng T¶ - Con ngÜ©i và di thäo. TrÜÖng Bá CÀn.
SÇd)

*
NguyÍn TrÜ©ng T¶ dâng vua T¿ ñÙc bän di thäo
Løc l®i tØ là cÓt giúp vua k‰ hoåch làm cho dân giàu,
nÜ§c månh. Bän di thäo này có ba phÀn:
PhÀn thÙ nhÃt, ông T¶ thuy‰t trình quyŠn l¿c toàn
næng cûa Chúa tåo vÆt. Chúa tåo vÆt (Chúa Tr©i) "sinh
ra ÇÃt Çai là cÓt Ç‹ cho cä loài ngÜ©i hÜªng døng, chÙ
không phäi cho m¶t ngÜ©i chi‰m lÃy làm cûa riêng" ;
"Tåo vÆt là dÃng nhân ái, công b¢ng"...... . Ông T¶ thuy
‰t trình nhÜ m¶t thØa sai Çi truyŠn Çåo Thiên Chúa. Ông
có lÓi ngôn ng» tinh xäo xen kÈ Chúa tåo vât (Chúa
Tr©i) vào m†i s¿, m†i viŒc làm mê ho¥c tâm trí và lòng
ngÜ©i.
PhÀn thÙ hai, ông T¶ nói vŠ các môn khoa h†c cûa
ngÜ©i phÜÖng Tây: quang h†c, cÖ h†c, hóa h†c, lš h†c,
v.v. ... . Chúng tôi nghï r¢ng, vào cuÓi th‰ k› 19, vua
quan nÜ§c ta không tài nào hi‹u ÇÜ®c.
PhÀn thÙ ba, thi‰t th¿c hÖn, NguyÍn TrÜ©ng T¶
giúp vua T¿ ñÙc k‰ hoåch làm cho dân giàu nÜ§c månh.

NguyÍn TrÜ©ng T¶ có nhiŠu ki‰n thÙc vŠ chính trÎ,
kinh t‰, ngoåi giao và Ç¥c bi‰t vŠ m¥t quân s¿ ông ÇŒ
trình vua T¿ ñÙc nhiŠu k‰ hoåch có giá trÎ l§n.
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