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XI

ChÌnh ÇÓn viŒc cai trÎ
A/ Hành chánh
Sau khi chi‰m låi ÇÃt Gia ñÎnh

Khi NguyÍn Ánh chi‰m låi ÇÃt Gia ñÎnh, viŒc ÇÀu
tiên là NguyÍn Ánh t° chÙc chánh quyŠn. Ông Çã dùng
các tÜ§ng trong b¶ tham mÜu quân l¿c n¡m gi» các b¶
phÆn quan tr†ng. 

NguyÍn Ánh thi hành viŒc ki‹m tra dân sÓ Ç‹ tiŒn
viŒc b¡t lính và thu thu‰, ngæn chÓng tr¶m cÜ§p, cÃm
phù thûy, ÇÒng bóng, c© båc; hån ch‰ viŒc nÃu rÜ®u. 

Vào næm 1788, NguyÍn Ánh lÆp m¶t kho d¿ trº
chung  cho  4  trÃn  Phiên  An,  Biên  Hòa,  Vïnh  Thanh,
ñÎnh TÜ©ng. Kho d¿ trº này dùng Ç‹ phát lÜÖng cho các
quan chÙc.

Tháng 6 næm 1789, NguyÍn Ánh ÇÜa ra chánh sách
lÃy nông nghiŒp làm tr†ng. Ông Ç¥t m¶t nhóm các quan
ÇiŠn toán gÒm 12 ngÜ©i, trong Çó có các quan danh ti
‰ng  nhÜ  TrÎnh  Hoài  ñÙc,  Lê  Quan  ñÎnh,  Ngô Tùng
Châu, Hoàng Minh Khánh ... . Các vÎ quan này chæm lo



khuy‰n khích nhân dân 4 trÃn làm nông nghiŒp. Nh»ng
ai lÜ©i bi‰n së bÎ b¡t làm lính. Nhóm ngÜ©i làm ru¶ng
trên  ÇÃt  tÓt  thu  ÇÜ®c  trên  100  thùng  lúa,  hay  nh»ng
ngÜ©i làm ru¶ng trên ÇÃt xÃu thu ÇÜ®c trên 70 thùng lúa
thì ÇÜ®c miÍn xâu m¶t næm. Nh»ng ngÜ©i không có tên
trong s° b¶ phäi làm ru¶ng dÜ§i s¿ quän lš cûa quan
ÇiŠn toán, ÇÜ®c xem nhÜ là lính; n‰u h† thi‰u vÓn thì
cÛng có th‹ ÇÜ®c cho vay trä låi sau. 

Tháng 10 næm 1790, binh lính ÇÜ®c huy Ç¶ng vào
viŒc sän xuÃt nông nghiŒp. Binh lính ÇÜ®c khuy‰n khích
cày cÃy tÆn døng các mänh ÇÃt bÕ hoang vì chi‰n tranh.
Nhóm Trung quân và các nhóm thûy quân ÇÜ®c cº Çi
khai thác Thäo M¶c Câu (sông Vàm CÕ ngày nay) lÆp
ra tråi ÇÒn ÇiŠn dÜ§i s¿ chÌ huy cûa Chánh cÖ NguyÍn
Bình. Tråi này ÇÜ®c chính phû tr® cÃp nông cø và cây
giÓng. PhÀn thu hoåch ÇÜ®c së sung vào kho công. Các
quan ÇÎa phÜÖng cÛng phäi lÆp Ç¶i ÇÒn diŠn và n¶p thu‰
theo hån mÙc 6 h¶c lúa m‡i ngÜ©i trong Ç¶i. BÃt cÙ ai
tuy‹n ÇÜ®c 10 ngÜ©i trª lên së ÇÜ®c làm quan quän tråi,
ÇÜ®c miÍn Çi lính. SÓ lúa thu ÇÜ®c tØ các tråi ÇÒn ÇiŠn
ÇÜ®c gi» trong kho g†i là Kho Tìch Tr», vŠ sau g†i là
kho ñÒn ñiŠn.

Næm 1791,  NguyÍn  Ánh Ç¥t  ra  lŒ  vŠ  viŒc  khÄn
hoang: 3 næm ÇÀu, k‹ tØ ngày b¡t ÇÀu khÄn hoàng së
ÇÜ®c miÍn thu‰. MuÓn ti‰p tøc khÄn hoang phäi n¶p ÇÖn
trÜ§c 20 ngày. Chính sách cäi cách nông nghiŒp này Çã
khi‰n cho lúa gåo ª vùng Gia ñÎnh tæng cao. Trong th©i
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gian này, NguyÍn Ánh Çû sÙc nuôi m¶t Ç¶i quân trên
30.000 ngÜ©i và 1.200 thûy binh.

Næm  1800,  m‡i  ngÜ©i  ª  Gia  ñÎnh  phäi  n¶p  2
phÜÖng gåo; ngÜ©i già và ngÜ©i tàn tÆt chÌ n¶p 1 phÜÖng
gåo.

Næm 1802, Gia ñÎnh g¥p nån Çói, NguyÍn Ánh lÃy
lúa gåo trong kho dÜ trº lúa gåo cho quân Ç¶i, phân phát
cho dân Gia ñÎnh và giäm thu‰ cho dân Gia ñÎnh. 

Ngoài chính sách lúa gåo,  NguyÍn Ánh còn chú
tr†ng các ngành nông nghiŒp khác nhÜ trÀu cau,  mía
ÇÜ©ng.  ñ¥c  bi‰t  chú tr†ng  Ç‰n  ngành trÒng  mía  làm
ÇÜ©ng. Vì ÇÜ©ng là món hàng cÀn thi‰t Ç‹ trao Ç°i mua
bán binh khí và døng cø cho quân Ç¶i. Ông ra lŒnh m‡i
næm dân phäi n¶p 6.000 kg ÇÜ©ng. Ông cÃp vÓn cho dân
sän xuÃt hàng hóa, Ç‰n mùa, cho thu mua hàng hóa cûa
dân v§i giá ch®. Chính sách này khi‰n cho sän lÜ®ng
ÇÜ©ng tæng lên và giá cä ÇÜ©ng låi hå xuÓng.

M¶t k‰ hoåch khác n»a là nghŠ thû công: th® m¶c;
th® cÜa, thÖ sÖn,... . quy ÇÎnh cho vùng Gia ñÎnh 22 ty,
trong Çó có các ty th® m¶c, th® cÜa, th® sÖn; các th®
trong các ty này ÇÜ®c xem nhÜ lính chính thÙc, h† ÇÜ®c
æn lÜÖng và ÇÜ®c miÍn thu‰ h¢ng næm. 

TØ  khi  Hoàng  Tº  Cänh  trª  vŠ  nÜ§c  Çã  có  m¶t
chánh sách m§i kêu g†i các thuyŠn nhà Thanh Ç‰n buÓn
bán.  HÍ thuyŠn nào có chª s¡t,  gang,  chì,  lÜu huÿnh
(quân nhu) thì phäi bán cho quan låi ª Gia ñÎnh, ÇÜ®c



thanh toán låi b¢ng gåo. Trên 10 vån  cân quân nhu thì
cho chª 30 vån cân gåo Çi miÍn thu‰; 6 vån cân quân
nhu thì cho chª 22 vån cân gåo Çi miÍn thu‰; 4 van cân
quân  nhu  thì  cho  chª  15  vån  cân  gåo  Çi  miÍn  thu‰.
Nh»ng thuyŠn chª ít hÖn thì cÙ m‡i 100 cân quân nhu
Ç°i lÃy 300 cân gåo.

Vào  næm  Tân  H®i  (1791),  ông  Chu-di-nodi  (?),
ngÜ©i BÒ ñào Nha Ç‰n buôn bán, NguyÍn Ánh mua m¶t
sÓ binh khí: 1 vån cÆy súng Çi‹u thÜÖng; 2.000 c‡ súng
gang, m‡i c‡ súng gang n¥ng 100 cân; 2.000 viên Çån. 

VŠ viŒc ngÜ©i Çi buôn, thì NguyÍn Ánh phái ngÜ©i
tay chân æn lÜÖng chû mà lo viŒc buôn bán. Các quan
l§n cÛng có phÜÖng tiŒn chuyên chª riêng: næm 1800,
m¶t ông ChÜªng dinh H»u quân (NguyÍn Huÿnh ñÙc?)
Çã bán cho Despiau m¶t chi‰c thuyŠn l§n Ç‹ ông này Çi
buôn. ViŒc Despiau cÛng n¢m trong s¿ Çãi ng¶ chung
cûa NguyÍn Ánh ÇÓi v§i các ngÜ©i Tây PhÜÖng dÜ§i
quyŠn: h† vØa làm cho Ánh, vØa ki‰m l®i riêng. Nh»ng
khu v¿c h† thÜ©ng lui t§i nhÃt là ª phía Tây: Ç‹ mua
binh  khí;  N¶i  viên  TrÀn  VÛ Khách  Çi  Giang-LÜu-Ba
(Batavia);  Cai  Ç¶i  Ô-Li-Vi,  ñ¶i  trÜªng  Ba-La-Di  Çi
Goa, Ma-La-Kha (Malacca). Theo tài liŒu Tây phÜÖng
cho bi‰t L.Barizy còn trÜÖng hiŒu kÿ cûa chúa NguyÍn
buôn  bán  v§i  thÜÖng  nhân  ñan  Måch,  Hanop  và
Stevenson, trung lÆp trong chi‰n tranh Anh-Pháp; làm
Çåi lš cho Ánh ª Tranquebar (ƒn ñ¶). Có lë chính vì
viŒc buôn bán hÜ§ng vŠ phía ƒn ñ¶, Mã Lai, nÖi ngÜ©i
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Anh Çang phát tri‹n th‰ l¿c, danh ti‰ng vang d¶i trên
m¥t bi‹n lúc bÃy gi©, nên có viŒc sº quan ghi r¢ng Ô-Li-
Vi Çi HÒng Mao mua binh khí, có thuyŠn HÒng Mao Ç
‰n buôn bán và L. Barizy là dân HÒng Mao (dân M›?).

TÃt cä nh»ng hoåt Ç¶ng nông nghi‰p, thÜÖng måi
Çó có chû Çích tåo lÆp m¶t l¿c lÜ®ng khä dï chÓng ÇÜ®c
Tây SÖn, Ç‹ tràng ra b¡c chi‰m cÓ-Çô.

 Sau khi chÃm dÙt n¶i chi‰n
Sau khi chÃm dÙt n¶i chi‰n, thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c,

xã h¶i ViŒt Nam vô cùng rÓi ren, phong tøc båi hoåi;
vua Gia Long phäi chÌnh ÇÓn m†i viŒc cai trÎ, nghiêm
cÃm quan låi quÃy nhi‹u nhân dân; trong dân gian thì
cÃm rÜ®u chè, c© båc, ÇÒng bóng.  

Gia Long không Ç¥t ngôi Hoàng HÆu; chÌ có ngôi
Hoàng Phi và các cung tÀn. Sau khi vua Gia Long mÆt,
vua Minh Mång m§i tôn mË lên làm Hoàng Thái HÆu.

Gia Long bÕ chÙc t‹ tÜ§ng. M†i viŒc ÇŠu do løc b¶
Çäm trách. M‡i b¶ có quan ThÜ®ng thÜ ÇÙng ÇÀu và các
quan tä h»u tham tri, tä h»u thÎ lang, cùng các thu¶c
viên nhÜ lang trung, viên ngoåi lang, chû s¿ và các bát
cºu phÄm, thÜ låi, v.v.

Løc b¶ gÒm có:
B¶ Låi  coi viŒc thuy‹n b° quan væn, ban thÜªng

phÄm cÃp,  khäo xét  công trång,  phong t¥ng tÜ§c Ãm,
thäo chi‰u s¡c, v.v...



B¶ H¶ coi viŒc dinh diŠn, thu‰ má, tiŠn båc, kho
tàng chÙa chÃt, v.v...

B¶  LÍ coi  viŒc  triŠu  h¶i,  khánh  hå,  t‰  t¿,  tôn
phong, viŒc h†c hành thi cº, vinh danh cho ngÜ©i sÓng
lâu, ngÜ©i có ti‰t nghïa, phong chÙc cho các thÀn nhân,
v.v...

B¶ Binh coi viŒc tuy‹n chon quân ª các trÃn; phân
quân phòng thû các nÖi hi‹m y‰u; thuyên chuy‹n, thæng
chÙc cho các tÜ§ng tá; bäo vŒ an ninh cho toàn quÓc,
v.v... 

B¶  Hình coi  viŒc  thi  hành  pháp  luÆt,  duyŒt  låi
nh»ng bän án còn nghi ng©, quän lš nhà giam, ngøc
thÃt, v.v...

B¶ Công coi viŒc xây cÃt cung diŒn, dinh th¿, xây
thành Ç¡p lÛy, Çào hào, làm chi‰n thuyŠn, vÛ khí, v.v...

ñ¥t chÙc  ñô Sát viên Ç‹ lo viŒc can gián vua và
các quan làm nh»ng Çi‰u có håi cho quÓc gia, dân t¶c.
Trong ñô Sát viên có tä h»u Çô sát viŒn, và tä h»u phó
Çô sát viŒn ÇÙng ÇÀu.

Tuy lÃy låi ÇÜ®c cÖ nghiŒp cho nhà NguyÍn là nh©
chi‰n công, nhÜng Gia Long Çã š thÙc viŒc cai trÎ ÇÃt
nÜ§c cÀn phäi có ngÜ©i tài giÕi vŠ væn h†c, hay nói rõ
hÖn là cÀn có các quan væn tài giÕi, cho nên Gia Long
chú tr†ng gíáo døc, Çào tåo nhân tài. Gia Long cho d¿ng
væn mi‰u th© ÇÙc Kh°ng Tº tåi kinh Çô, và các trÃn; Ç¥t
ra QuÓc t» giám, mª khóa thi kén ch†n nhân tài; Ç¥t
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quan ñÓc h†c và dùng các ngÜ©i khoa bäng Ç©i nhà Lê
trông lo viŒc giáo døc. Quan tr†ng nhÃt là Ç¥t ra nh»ng
pháp luÆt Ç‹ °n ÇÎnh m¶t xã h¶i vô cùng rÓi ren sau chi
‰n tranh.  Gia Long lo viŒc soan b¶ Hoàng ViŒt NhÃt
ThÓng ñÎa DÜ Chí  và Hoàng ViŒt LuÆt LŒ.

ñÓi v§i t° tiên, Gia Long lo sºa sang låi các læng
mi‰u,  ra lŒnh Çem vŠ kinh an táng nh»ng ngÜ©i thân
trong h†. Vua dø r¢ng: "XÜa nay các bÆc Ç‰ vÜÖng ÇŠu
lÃy s¿ thuÆn hòa và hÆu Çãi ngÜ©i trong gia t¶c làm
tr†ng, nhÜng phäi có phép t¡c ràng bu¶c m§i gi» vËn
ÇÜ®c tinh thÀn và cùng chung hÜªng phú quš. TrÜ§c
Çây,  khi  vÆn  nÜ§c  Çiêu  linh,  các  thân  t¶c  phäi  chÎu
nhiŠu n‡i cay Ç¡ng. Nay ta nh© Ön tråch cûa liŒt thánh
lÃy låi non sông, muÓn thân t¶c gi» phép t¡c Ç‹ cùng
hÜªng phúc chung. NhÜng gÀn Çây nghe nói có kÈ chi
‰m Çoåt nhà ÇÃt cûa dân, có kÈ say sÜa d†a nåt dân,
làm nhiŠu ÇiŠu phí  pháp, th¿c là Çáng ghét.  ViŒc trÎ
nÜ§c trÜ§c h‰t phäi tŠ gia, xem nhÜ h† hàng Tây SÖn
cÆy th‰ hung hãn khi‰n m†i ngÜ©i ÇŠu ta thán mà Ç‰n
båi vong, gÜÖng Ãy trÜ§c m¡t. Nay nên h†p låi mà ræn
dåy, không ÇÜ®c kiêu ngåo ngang ngÜ®c mà m¡c t¶i.
Pháp luÆt thi hành tØ gÀn trÜ§c, phäi thÆn tr†ng".

NgÜ©i Pháp Çã giúp Gia Long trong hoàng cänh
khó kh¡n, nên vua cho h† ti‰p tøc gi» chÙc vø quan
tr†ng trong triŠu và cho phép tàu Pháp qua låi häi cäng
ñà N¤ng buôn bán. 



B/ Quân Ç¶i
Sau khi chi‰m låi ÇÃt Gia ñÎnh

NguyÍn Ánh nh© hai sï quan Pháp: ông Théodore
Lebrun và De Puymanel xây thành Gia ñÎnh. ViŒc xây
Ç¿ng thành này b¡t ÇÀu vào næm K› DÆu (1789), phäi
huy Ç¶ng Ç‰n chØng 30.000 ngÜ©i, và phí t°n rÃt cao; do
Çó bu¶c phäi áp mÙc thu‰ cao khi‰n dân tình khÓn kh°. 

ñ‰n  næm  1790,  tòa  thành  hoàn  tÃt,  chu  vi  dài
chØng  4176  mét  (mètre,  thÜ§c  tây);  xây  theo  ki‹u
Vauban, có ba m¥t hào nÜ§c sâu che chª; thành này có
tên là Bát Quái. Sau Çó NguyÍn Ánh Ç¥t Phiên An làm
thû phû Gia  ñÎnh.  TØ ÇÃy quân Tây SÖn không còn
Çánh vào Gia ñÎnh n»a. Gia ñÎnh trª thành hÆu cÙ v»ng
ch¡c cûa quân l¿c NguyÍn Ánh. NguyÍn Ánh nh© các sï
quan Pháp Çi châu Âu tìm mua các loåi sách xây d¿ng
các thành trì theo loåi này.  

Vào tháng 10 næm 1788, NguyÍn Ánh thành lÆp
các phû binh. Ông nh© ngÜ©i Pháp huÃn luyŒn quân Ç¶i.
Ông Jean-Marie Dayot huÃn luyŒn thûy quân. Trong các
trÆn giao tranh v§i quân Tây SÖn có m¶t vài sï  quan
Pháp và 80 lính Pháp y‹m tr® dÜ§i s¿ chÌ huy cûa các
tÜ§ng  lïnh  ngÜ©i  ViŒt.  VŠ  vÛ  khí  NguyÍn  Ánh  mua
nhiŠu vÛ khí cûa ngÜ©i Tây PhÜÖng b¢ng cách trao Ç°i
vÛ khí v§i ÇÜ©ng cát.

Tåi  nh»ng  nÖi  quan  tr†ng  nhÜ  CÀn  Gi©,  ñÒng
Tranh, VÛng Tàu, NguyÍn Ánh cho d¿ng m¶t Çài cao
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g†i là "Phong hÕa Çài" Ç‹ ÇÓt lºa thông báo khi có quân
ÇÎch t§i. Các thành Cái Trê, Vàm CÕ ÇÜ®c xây låi; các
tÜ§ng thÜ©ng xuyên phäi  tuÀn ti‹u  kh¡p  nÖi;  k›  luÆt
quân Ç¶i nghiêm si‰t ch¥c; thành lÆp m¶t Ç¶i quân thiŒn
nghŒ g†i là "quân chi‰n tâm"; thành lÆp "Ch‰ tåo cøc"
chuyên làm diêm sinh; Çúc súng hÕa-mai, Çåi bác.

Næm 1782, NguyÍn Ánh sai ngÜ©i sang Lào, Xiêm
mua voi Çem vŠ nÜ§c; cho ngÜ©i vào ñÒng Nai, Ba RÎa
b¡t voi, c¶ng thêm voi chi‰m ÇÜ®c sau các trÆn Çánh v§i
quân Tây SÖn, thành lÆp tÜ®ng binh. Ông rÃt quan tâm Ç
‰n viŒc khen thÜªng, Çãi ng¶ binh sï có công chi‰n ÇÃu;
lÆp Hoån DÜ«ng ÇÍ chæm sóc các thÜÖng binh; xây ÇŠn
Hi‰u Trung, Sinh Trung Ç‹ th© cúng các tº sï.

NguyÍn Ánh ra  sÙc  Çóng thuyŠn chi‰n.  TØ næm
1790,  ông  ra  lŒnh  cho  TrÃn  Biên  và  Phiên  TrÃn  lÆp
"nÆu" dÀu rái và nÆu dÀu tràm Ç‹ phøc vø cho ngành
Çóng thuyŠn chi‰n.  Cái  nÆu buÒm lá  ª TrÃn Biên và
Phiên TrÃn h¢ng næm phäi n¶p 80 bó buÒm. TØ næm
1789,  NguyÍn  Ánh ra  lŒnh  cho  các  trÃn  Biên,  Phiên
TrÃn, Vïnh TrÃn phäi n¶p g‡ Ç‹ Çóng thuyŠn chi‰n. K‰t
quä  là  Çåo  Long  Xuyên  n¶p  10  thuyŠn  chi‰n;  Kiên
Giang 3 chi‰c, TrÃn Giang 5 chi‰n thuyŠn. ñ‹ tæng næng
xuÃt lÃy g‡ Çóng thuyŠn, NguyÍn Ánh cÃp cho Ç¶i lÃy
g‡ 300 quan tiŠn mua gåo, mua trâu chuyên dùng kéo
g‡ khai thác ÇÜ®c tØ rØng Quang Hóa (thu¶c Tây Ninh
ngày nay).



Næm  1789,  NguyÍn  Ánh  Çóng  ÇÜ®c  40  chi‰n
thuyŠn và 100 thuyŠn bi‹n. 

Næm 1791,  Çóng thêm ÇÜ®c 100 chi‰c lÃy g‡ tØ
rØng Quang Hòa và rØng trên ÇÃt Chân Låp. 

Næm 1793, NguyÍn Ánh mua m¶t chi‰n håm cÛ
cûa châu Âu, rÒi sai ngÜ©i gª ra tØng mãnh, Ç‹ sao chép
làm nh»ng mãnh tÜÖng t¿; sau Çó ghép låi thành nh»ng
chi‰n thuyŠn nhÜ thuyŠn châu Âu. ChÌ trong m¶t næm
Çóng ÇÜ®c chi‰n håm Long Phi trang bÎ  32 khÄu Çåi
bác; Phøng Phi và B¢ng Phi trang bÎ 26 khÄu Çåi bác; và
nhiŠu chi‰n thuyŠn khác nhÜ  Long Ng¿, Long ThÜ®ng,
Long HÜng, HÒng Nhi, Loan Nhi, Ðng Nhi có th‹ chÙa
ÇÜ®c trên 300 ngÜ©i m‡i thuyŠn. 

Næm 1796, ông Çóng thêm 15 chi‰n thuyŠn theo
thÙ t¿, 3  chi‰c có tên: Thiên, ñÎa, Nhân (tam tài) và 12
chi‰c có tên: Tš, Sºu, DÀn, Mão, Thìn, Tœ, Ng†, Mùi,
Thân, DÆu, TuÃt, H®i (thÆp nhÎ chi).

Næm 1800, Çóng thêm 15 chi‰n thuyŠn bi‹n. Næm
1801, thêm 200 chi‰n håm.  

Trong 10 næm, NguyÍn Ánh có ÇÜ®c gÀn 1.200 chi
‰n thuyŠn.

 
(Wikipedia  ti‰ng  ViŒt.  https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia  Long.
29/01/2020)

Theo ông John Barrow, m¶t quš t¶c ngÜ©i Anh du
lÎch nhiŠu nÖi và là ki‹m toán viên tòa ñåi sÙ Anh tåi
Trung QuÓc thì næm 1793, quân sÓ cûa Gia ñÎnh vào
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ÇÀu th‰ k› XIX lên t§i 139.800 ngÜ©i. Chính ÇiŠu này
giúp NguyÍn Ánh có  khä  næng Çánh th£ng vào cäng
Quy NhÖn cûa Tây SÖn vào các næm 1790, 1797,1798
và Nha Trang vào næm 1793, v§i trÆn quy‰t ÇÎnh tåi ThÎ
Nåi næm 1801. Lúc bÃy gi© NguyÍn Ánh có t§i 100 chi
‰n håm, 800 pháo håm và 500 bán pháo håm.
(Wikipedia  ti‰ng  ViŒt.  https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia  Long.
29/01/2020)

ViŒc ki‹m tra dân sÓ Ç‹ dùng cho chi‰n tranh gÒm
Çû các loåi dân: dân nghèo tØ các nÖi Ç‰n Gia ñÎnh,
tæng ni, Çåo ÇÒng, lính Tây SÖn Çào ngÛ và dân t¶c thi‹u
sÓ: Tàu, Miên, Chàm, ThÜ®ng, chính quyŠn cÀn bi‰t Ç‹
dùng khi cÀn.

Quân sÓ Gia ñÎnh, quÓc sº quán không Ç‰m ÇÜ®c.
Ông John Barrow ngÜ©i Çi theo sÙ b¶ Macartney, lÃy tài
liŒu cûa L. Barizry Çã ghi: vào th‰ k› 19, quân sÓ Gia
ñÎnh nhÜ sau: 

B¶ binh:
24 Ç¶i kœ binh.....................................  6.000 ngÜ©i
16 Çåi Ç¶i tÜ®ng quân (200 voi).........  8.000     "
30 Çåi Ç¶i pháo binh.........................  15.000    "
25 liên Ç¶i (m‡i ÇÖn vÎ 1.200 ngÜ©i
                         võ trang súng tay...... 30.000    "
Khinh binh võ trang gÜÖm dáo
                                và súng mÒi......  42.000    "
CÆn vŒ tÆp luyŒn chi‰n thuÆt 
                                Tây phÜÖng......  12.000    "



                                                         113.000 ngÜ©i
Thûy binh: 

Lính  làm  thuÓc  Çån  cûa  xÜªng  Çóng  tàu...8.000
ngÜ©i.

Thûy binh trên các tàu trong cºa biŠn.......8.000    "
Thûy binh trên các tàu Çóng ki‹u Âu....... 1.200     "
Thûy binh trên các tàu ghe bÀu...............  1.600    "
Thûy binh trên các thuyŠn chi‰n có chèo  8.000    "

                                                            26.000 ngÜ©i
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng. An Tiêm, næm
1973; trang 227-230) 

Ÿ Nam B¶, dân Khmer thÜ©ng hay n°i dÆy chém
gi‰t nông dân ViŒt Nam. ñÓi v§i các vùng có nhiŠu dân
Khmer, NguyÍn Ánh cho các quan chÙc ngÜ©i Khmer
quan lš; nhÜ Già Tri Gíáp làm quan cai quän phû Ba
X¡c; –c Nha Trích làm quan cai quän phû Trà Vinh;
ngÜ©i Khmer ÇÜ®c phép khai hoang nhÜng phäi nåp thu
‰ và cÃm dân ViŒt tranh giành ÇÃt cûa ngÜ©i Khmer. 

Chính sách ÇÓi xº v§i ngÜ©i Khmer và ngÜ©i Hoa
cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i ViŒt, h† cÛng phäi n¶p thu‰ và thi
hành nghïa vø quân s¿, nghïa là cÛng phäi Çi lính.

Sau khi lên ngôi
Sau khi vua Gia Long chính thÙc lên ngôi, vua ban

thÜªng cho các tÜ§ng sï, lÆp ÇŠn th© và tæng phong cho
các chi‰n sï trÆn vong; cho nh»ng ngÜ©i lính già giäi
ngÛ. Sau Çó låi tuy‹n quân lính tùy theo khu v¿c: TØ
Quäng Bình Ç‰n Bình ThuÆn thì cÙ 3 tên Çinh kén lÃy
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m¶t tên làm lính; tØ Biên Hòa trª vào thì cÙ 5 tên Çinh
kén lÃy m¶t tên làm lính; tØ Hà Tïnh trª ra Ç‰n 5 n¶i
trÃn B¡c Thành thì cÙ 7 tên Çinh kén lÃy m¶t tên làm
lính. Còn 6 ngoåi trÃn Tuyên Quang, HÜng Hóa, Cao B
¢ng,  Lång  SÖn,  Thái  Nguyên,  Quäng  Yên  thì  10  tên
Çinh kén lÃy m¶t làm Lính.

Tåi kinh Çô thì  Ç¥t  ra thân-binh,  cÃm-binh,  tinh-
binh.  Lính  thân-binh  m‡i  vŒ  có  500  ngÜ©i  và  có  50
ngÜ©i quân nhåc.  Ÿ các trÃn thì Çåt ra lính cÖ, lính m¶. 

LÃy  ngÜ©i  ª  vùng gÀn  bi‹n  thu¶c doanh  Quäng
ñÙc và doanh Quäng Nam Ç‹ làm 6 vŒ thûy quân. SÓ
thûy quân này Çóng tåi kinh Çô. 

Còn các häi khÄu thì m‡i nÖi có m¶t cÖ thûy quân,
có thuyŠn b†c ÇÒng lo viŒc tuÀn phòng.  

T°ng sÓ binh sï cûa triŠu Çình lên Ç‰n gÀn 140.000
và  có  th‹  huy  Ç¶ng  tæng  thêm  rÃt  l§n  (theo  M.
Chaigneau ghi nhÆn thì thÜ©ng tr¿c có 8 vån và t°ng sÓ
có th‹ huy Ç¶ng khi cÀn là 20 vån quân).



Chín thÀn công do Gia Long Çúc.

C/ Kinh t‰
ThÜÖng måi

Gia Long nhiŠu lÀn tØ chÓi ngÜ©i Anh khi h† Ç‰n
xin ÇÜ®c mua bán. Ngay cä ngÜ©i Pháp khi Ç‰n mua bán
cÛng không ÇÜ®c thuÆn l®i mÃy. Nói chung, Gia Long
không cho phép ngÜ©i phÜÖng Tây lÆp cÖ sª buôn bán
trên lãnh th° ViŒt Nam. Theo hàng Nho sï,  viŒc giao
thÜÖng v§i phÜÖng Tây không Çáng tin cÆy; h† e ngåi
viŒc xâm lÜ®c b¢ng quân s¿ Çi Çôi v§i viŒc truyŠn giáo.
Chính vì vÆy nên chính sách giao thÜÖng v§i phÜÖng
Tây không ÇÜ®c thuÆn l®i.

Ngoài m¶t sÓ trung tâm thÜÖng måi ª các thÎ xã và
các cºa bi‹n thì viŒc buôn bán phÀn l§n hoåt Çông trên
sông. TriŠu Çinh n¡m gi» Ç¶c quyŠn các hàng có giá trÎ
cao nhÜ ngà voi, sØng nai, vàng, båc,... ViŒc cÃp giÃy
phép khó khæn trong viŒc xuÃt khÄu gåo, muÓi, và các
thÙ kim loåi. TriŠu Çình cÃm xuÃt khÄu các loåi g‡ quš.
Quan hŒ thÜÖng måi quan tr†ng v§i ngÜ©i Trung Hoa n
¢m trong tay các thÜÖng gia Trung Hoa và quan låi.

Nông nghiŒp
Ru¶ng ÇÃt ÇÜ®c quän lš b¢ng các s° sách ñiŠn Bå

trong Çó phäi ghi rõ vŠ tình trång, vÎ trí, thÙ hång ÇÃt
ru¶ng. M‡i làng phäi làm 3 cuÓn ñiŠn Bå gªi lên B¶
Çóng dÃu. M¶t cuÓn lÜu låi B¶, m¶t cuÓn lÜu låi tÌnh và
m¶t cuÓn gªi vŠ cho làng gi». ñ‹ bäo Çäm ÇÃt cày cho
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m†i  ngÜ©i  nông dân,  Gia  Long ra  lênh cÃm trao  Ç°i
buôn bán ru¶ng công. Nhà NguyÍn th©i Gia Long rÃt ÇŠ
cao và khuy‰n khích nông dân.

Công NghiŒp
TriŠu  Çình  Ç¶c  quyŠn  trong  ngành  khai  thác

khoáng sän, cho các thÜÖng nhân ngÜ©i Hoa khai thác
Ç‹  thu  thu‰.  Các  nguyên  liŒu  thô  ÇÜ®c  ÇÜa  vào  các
xÜªng thû công cûa triŠu Çình. Các phÜ©ng Ç¶i, th® thû
công ÇŠu chÎu dÜ§i quyŠn quän lš cûa triŠu Çình. Các
ngÜ©i th® có kÏ næng cao ÇŠu ÇÜa vŠ thû Çô Hu‰. 

ViŒc Çúc tiŠn
Næm Gia Long thÙ hai (1803), mª sª Çúc tiŠn ª

B¡c Thành, vŠ sau ª Gia ñÎnh và ª các trÃn cÛng mª sª
Çúc tiŠn: tiŠn ÇÒng, tiŠn kÈm Ç‹ chi dùng trong nÜ§c;
Çúc nén vàng, nén båc, lÜ®ng vàng, lÜ®ng båc Ç‹ giao
thiŒp buôn bán v§i ngoåi quÓc.

M¶t ÇÒng tiŠn kÈm  n¥ng 7 phân, m¶t m¥t in ch»
Gia Long thông bäo,  m¶t  m¥t  in  ch»  thÃt  phân,  m‡i
quan tiŠn n¥ng 2 cân 10 lång. Giá m¶t lÜ®ng vàng b¢ng
10 lÜ®ng båc.



ñÒng tiŠn Çúc th©i Gia Long.

ThÜ§c Ço
Ch‰ ra thÜ§c ÇÒng Ç‹ Ço ru¶ng, m¶t m¥t kh¡c ch»

"Gia Long cºu niên thu bát nguyŒt", m¶t m¥t kh¡c ch»
"ban hành Çåc ÇiŠn xích, công b¶ ÇÜ©ng kinh tåo" (10
ch»).  VŠ sau chuÄn ÇÎnh låi, thÜ§c Ço ru¶ng này m¶t
m¥t kh¡c ch» "Gia Long cºu niên thu bát nguyŒt", m¶t
m¥c kh¡c ch»:"ban hành Çåc ÇiŠn cºu kinh xích, công
b¶ ÇÜ©ng khâm tåo". (12 ch»)

Phép cân
Næm Gia Long thÙ 12 (1813), ch‰ tåo ra cân thiên

bình. Dùng Ç‹ cân ÇÒng, s¡t, chì, thi‰c, và các sän vÆt.
Vàng và båc thì dùng cân trung bình.

D/ Tài chánh
DÜ§i th©i Gia Long, viŒc thu thu‰ ÇÜ®c t° chÙc låi.

Thu‰ ÇiŠn
Thu‰ ÇiŠn chia làm 4 hång chÎu 3 mÙc thu‰ khác

nhau.
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NhÃt Ç£ng ÇiŠn, m‡i mÅu m¶t næm n¶p 20 thæng;
nhÎ Ç£ng ÇiŠn, 15 thæng; tam Ç£ng ÇiŠn n¶p 10 thæng.
Còn ru¶ng mùa , m‡i næm n¶p 10 thæng.

Thu‰ Çinh (thu‰ thân)
Næm næm m¶t lÀn làm s° Çinh. TØ 18 tu°i ÇŠn 59

tu°i ÇŠu phäi khai vào s°.

TØ NghŒ An ra Ç‰n Thanh Hóa, m‡i suÃt Çinh ÇÒng
niên phäi n¶p:

* Thu‰ thân............................ 1 quan 2 tiŠn
* Mân tiŠn.......................................... 1 tiŠn
* CÜ§c mÍ.......................................... 2 bát

Næm n¶i trÃn B¡c Thành và phû Phøng Tiên (phû
Hoài ñÙc bây gi©), m‡i suÃt Çinh ÇÒng niên phäi n¶p:

* Thu‰ thân.................................... 1 quan 2 tiŠn
* Mân tiŠn.................................................  1 tiŠn
* DiŒu tiŠn ( tåp dÎch)...............................  6 tiŠn
* CÜ§c mÍ.................................................  2 bát 

Sáu ngoåi trÃn B¡c Thành, m‡i suÃt Çinh m‡i næm
phäi n¶p:

* Thu‰ thân................................................. 6 tiŠn
* Mân tiŠn..................................................  1 tiŠn
* DiŒu tiŠn ( tåp dÎch)................................  3 tiŠn
* CÜ§c mÍ.................................................   1 bát 

Thu‰ qu‰
NghŒ An m‡i næm phäi n¶p 120 cân.
Thanh Hóa m‡i næm phäi n¶p 70 cân.



Thu‰ y‰n sào
Ÿ Quãng Nam m‡i ngÜ©i Çi lÃy y‰n phäi nåp m¶t

næm 8 lång. Nh»ng ngÜ©i này ÇÜ®c miÍn quân dÎch.

Vø mùa (hay vø thu thu‰)
TØ Quäng Bình Ç‰n Bình ThuÆn cÙ m‡i næm m¶t

vu thu thu‰. TØ NghŒ An Ç‰n Thanh Hòa, cùng các trÃn
ª B¡c Thành, m‡i næm thu thu‰ hai vø.

LŒ giäm thu‰ 
Thu‰ lŒ tuy Çã ÇÎnh nhÜ trên, nhÜng næm nào có

nÖi bÎ mÃt mùa, thì nhà nÜ§c cæn cÙ trên thiŒt håi nhiŠu
hay ít Ç‹ giäm thu‰ cho dân. N‰u 10 phÀn thiŒt håi t§i 4
phÀn thì giäm cho 2 phÀn thu‰; thiŒt håi 5 phÀn thì giäm
cho 3 phÀn thu‰; thiŒt håi 6 phÀn thì giäm cho 4 phÀn
thu‰; thiŒt håi 7 phÀn thì giäm cho 5 phÀn thu‰; thiŒt håi
8 phÀn thì giäm cho 6 phÀn thu‰; thiŒt håi 9 phÀn thì
giäm cho 7 phÀn thu‰; hoàn toàn thiŒt håi thì ÇÜ®c miÍn
thu‰. 

E/ Công vø
Vua Gia Long sºa sang ÇÜ©ng sá, cÀu cÓng, Çào

sông, Ç¡p Çê ÇiŠu.

ñÜ©ng quan-l¶
Gia Long sai các doanh, các trÃn b¡t dân s« tåi sºa

sang,  xÃy Ç¡p ÇÜ©ng sá,  cÀu  cÓng.  CÙ xây Ç¡p ÇÜ®c
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15.000 trÜ®ng ÇÜ©ng thì phäi cho dân 10.000 phÜÖng
gåo.

TØ Nam Quan Ç‰n Bình ThuÆn, cÙ 4.000 trÜ®ng
làm m¶t nhà tråm Ç‹ cho quan khách Çi låi nghÌ ngÖ.
Làm ÇÜ®c 98 tråm.

TØ Bình ThuÆn  trª vào nam Ç‰n Hà Tiên thì Çi låi
b¢ng ÇÜ©ng thûy.

Sông ngoài và Çê ÇiŠu
Gia Long truyŠn cho các trÃn phäi Çào sông ngoài

và các cºa bi‹n. Ÿ B¡c Thành thì chú tr†ng sºa chºa và
Ç¡p thêm Çê ÇiŠu. 

Các trÃn thì Ç¥t ra kho chÙa thóc gåo Ç‹ phòng khi
mÃt mùa Çói kém thì lÃy thóc gåo phân phát cho dân.

ñÎa bå



Hoàng ViŒt NhÃt ThÓng DÜ ñÎa Chí

Sau m¶t næm ngày lên ngôi vua (1806), vua Gia
Long giao  cho ThÜ®ng thÜ  B¶ Binh Lê Quang ñÎnh
nghiên cÙu các vùng trong nÜ§c tØ Lång SÖn Ç‰n Hà
Tiên, vŠ ÇÎa th‰ , phong tøc tÆp quán, th° sän, Ç¥c sän,
v.v.. Ç‹ biên soån b¶ Hoàng ViŒt NhÃt ThÓng ñÎa DÜ
chí.  ñây  là  b¶  sách  nghiên  cÙu  ÇÀu  tiên  cûa  nhà
NguyÍn, mª ÇÀu cho viŒc biên soån các b¶ sách l§n hÖn
vŠ sau. ñi‹m n°i bÆt nhÃt, quan tr†ng nhÃt trong b¶ sách
này là viŒc ghi rõ ràng hŒ thÓng giao thông ÇÜ©ng b¶ và
ÇÜ©ng thûy cûa nÜ§c ta vào th‰ k› 19. 

B¶ sách này vi‰t b¢ng ch» Hán, chép tay ÇÜ®c 10
quy‰n; t°ng c¶ng 1.268 trang miêu tä ÇÀy Çû vŠ ÇÎa lš:
cÀu cÓng, b‰n Çò, kênh råch, khe suÓi, ch® búa, ÇŠn mi
‰u, thành quách, di tích, cºa bi‹n, núi ÇÒi, sông råch,
biên gi§i, v.v....; và Ç¥c biŒt là ghi chép vŠ phong tøc tÆp
quán, truyŠn thuy‰t, giai thoåi, thÀn thánh, ca dao, tøc
ng» thành ng», thÖ væn tØng vùng; tÃt cä rÃt sinh Ç¶ng. 

ñÖn  vÎ  Ço  Çåt  là  TÀm  (tÜÖng  ÇÜÖng  chØng
1,825m). 

1 tÀm # 1,825 m

B¶ sách 10 quy‹n này ÇÜ®c nhà xuÃt bän ThuÆn
Hóa - Trung Tâm Væn Hóa Ngôn Ng» ñông Tây s¡p x
‰p låi thành 3 phÀn:

Quy‹n I   
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- Bi‹u dâng sách cûa tác giä.
- Bài t¿a cûa NguyÍn Gia Cát và Phàm LŒ.
- Møc løc. 
Sau phÀn møc løc có thêm 2 phÀn:
- L¶ trình tØ Kinh Çô Ç‰n các dinh, các trÃn.
- Th©i gian Çi ÇÜ©ng tØ Kinh Çô Ç‰n các dinh, các

trÃn.

Quy‹n II, III, IV
ñÜ©ng tråm (dÎch l¶): ñÜ©ng chính tØ kinh Çô Hu‰

Ç‰n các trÃn các dinh, bao gÒm cä ÇÜ©ng thûy và ÇÜ©ng
b¶.

Quy‹n V, VI, VII, VIII, IX, X
Th¿c løc: Ghi chép các ÇÜ©ng b¶, ÇÜ©ng thûy cûa

các trÃn , các dinh Çi Ç‰n các tÌnh lœ kh¡p m†i nÖi.

Khi ghi chép các trÃn các dinh ÇŠu có ghi sÖ lÜ®c
vŠ  cÜÖng  gi§i,  phong  tøc,  th°  sän  và  nh»ng  nét  Ç¥c
trÜng riêng cûa tØng trÃn , tØng dinh.

F/ Pháp luÆt
Sau chi‰n tranh xã h¶i rÓi ren, nhÃt là miŠn B¡c,

các sï phu còn tÜªng nh§ Ç‰n nhà Lê và nån Çói thÜ©ng
xuyên; gi¥c giä n°i lên kh¡p nÖi. 

V§i khu v¿c B¡c Hà, Gia Long tÕ ra tôn tr†ng Nhà
Lê; ông cho Lê Duy Hoán 10.000 mÅu t¿ diŠn Ç‹ lo viŒc
th© cúng các vua Lê, ra lŒnh gìn gi» læng tÄm các vua
Lê, sºa chºa låi Lam Kinh, xây ÇŠn Lê BÓ VŒ, cho t°



chÙc th© vua Lê ª cÃp quÓc gia h¢ng næm. ñÓi v§i các
c¿u thÀn nhà Lê, ông tr†ng døng nhÜ NguyÍn Duy H®p,
Lê Duy ñan, Ngô Xiêm,...  

Ÿ Nam Hà, tình hình tÜÖng ÇÓi yên °n hÖn. Các
dân  t¶c  thi‹u  sÓ  nhÜ  ngÜ©i  Khmer  ÇÜ®c  t¿  do  theo
phong tøc tÆp quá159;n cûa h†, ÇÜ®c phép th¿c hành
theo PhÆt giáo ti‹u thØa và t¿ quy‰t ÇÎnh các vÃn ÇŠ ª
ÇÎa phÜÖng, t¿ do khai khÄn ru¶ng ÇÃt, cÃm nông dân
ViŒt can thiŒp phá rÓi.

NgÜ©i Chàm ª vùng Ninh ThuÆn, Bình ThuÆn cÛng
ÇÜ®c t¿ do sinh hoåt riêng cûa h†, dÜ§i sÜ giúp Ç« cûa
chính quyŠn ViŒt Nam.

TØ ngày Lê Væn Duy‰t làm T°ng trÃn Nam Hà cä
miŠn Nam tÜÖng ÇÓi ÇÜ®c °n ÇÎnh.

V§i chánh sách chung cho cä nÜ§c, vua Gia Long
giao cho NguyÍn Væn Thành biên soån Hoàng ViŒt LuÆt
LŒ. Hoàng ViŒt LuÆt LŒ còn g†i là LuÆt Gia Long.

LuÆt  Gia  Long  ÇÜ®c  dùng  trong  suÓt  th©i  nhà
NguyÍn, rÒi ti‰p tøc dùng ª Trung Kÿ trong th©i Pháp
thu¶c.

LuÆt Gia Long gÒm có 22 quy‹n và 398 ÇiŠu. 

Trong 398 ÇiŠu thì chÌ có 2 ÇiŠu lÃy tØ QuÓc TriŠu
Hình LuÆt th©i HÆu Lê. 

CuÓn thÙ 1: Møc løc, ñiŠu luÆt, bäng (hay ÇÒ), th‹
lŒ vŠ trang phøc, diÍn giäi thuÆt ng».
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CuÓn thÙ 2 và 3: 45 ÇiŠu danh lŒ.
CuÓn thÙ 4 và 5: 27 ÇiŠu låi luÆt.
CuÓn thÙ 6, 7, và 8: 66 ÇiŠu h¶ luÆt.
CuÓn thÙ 9: 26 ÇiŠu lÍ luÆt.
CuÓn thÙ 10 và 11: 58 ÇiŠu binh luÆt.
CuÓn thÙ 12 Ç‰n 20: 166 ÇiŠu hình luÆt.
CuÓn thÙ 21: 10 ÇiŠu công luÆt.
CuÓn thÙ 22: dÅn ÇiŠu luÆt.

LuÆt Gia Long ÇÜ®c xây d¿ng d¿a trên cÖ sª luÆt
HÒng ñÙc và luÆt nhà Thanh, nhÜng Çã ÇÜ®c sÜa Ç°i
cho phù h®p v§i xã h¶i ViŒt Nam lúc bÃy gi©.

Bäng (hay ÇÒ) là luÆt quy ÇÎnh xº lš ÇÓi v§i nh»ng
tài sän có ÇÜ®c m¶t cách bÃt h®p pháp. Th‹ lŒ n¶p phát,
hình thÙc trØng phåt.

H¶ luÆt là luÆt vŠ h¶ tÎch: tài sän, hôn nhân, thu‰,
n®.

ñ¥t biŒt là ÇiŠu luÆt vŠ tuyÍn cung phi tØ 13 tu°i Ç
‰n 15 tu°i cho vua. 



Trang bìa cûa Hoàng ViŒt luÆt lŒ

Hoàng ViŒt LuÆt LŒ (LuÆt Gia Long)

G/ Væn hóa, Giáo døc
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Gia Long dùng tÃt cä các nhân sï trÜ§c Çó Çã theo
ông; ngoài ra nhiŠu nhân sï t¿ Ç¶ng ra giúp vua; Ç¥c bi‰t
nhÃt là h†c sinh cûa nhà nho Võ TrÜ©ng Toän. 

Vua Gia Long cÛng bi‰t r¢ng viŒc trÎ nÜ§c cÀn phäi
có cä quan võ, quan væn, cho nên vua lo ngay Ç‰n viŒc
h†c hành thi cº.

Gia Long lÆp væn mi‰u ª các doanh, các trÃn th©
ÇÙc Kh°ng tº; Ç¥t QuÓc tº giám ª Kinh Çô Ç‹ dåy cho
con cháu các quan. Mª thi HÜÖng Ç‹ ch†n ngÜ©i ra làm
quan giúp nÜ§c. ñ¥t chÙc ÇÓc h†c ª các trÃn, và dùng
ngÜ©i có khoa bän Ç©i nhà Lê trông coi viŒc dåy d‡ dân.

NguyÍn Ánh thÜ©ng dùng ch» Nôm khi giao tiŒp
v§i ngÜ©i Tây PhÜÖng và sai các quan dùng ch» Nôm Ç‹
vi‰t các Çåo dø, các væn t‰; Ç¥c biŒt ông sai NguyÍn Væn
Thành vi‰t bài  Væn T‰ TÜ§ng Sï TrÆn Vong và  ñ¥ng
ñÙc Siêu soån bài væn t‰ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.

Næm 1802, vua Gia Long sai tiŠn quân NguyÍn Væn
Thành làm T°ng TrÃn B¡c thành. NguyÍn Væn Thanh
ÇÙng  làm  chû-t‰  bu°i  lÍ  truy-ÇiŒu  các  tÜ§ng  sï  trÆn
vong. Chính ông Thành Çã soån bài Væn t‰ trÆn vong
tÜ§ng sï và Ç†c trong bu°i lÍ truy ÇiŒu này.

Bài  Væn  t‰  trÆn  vong  tÜ§ng sï  Çã  bi‹u  hiŒn  tính
nhân-Çåo, lòng chân thành bi‰t Ön các chi‰n-sï Çã hy-
sinh cho Çåi cu¶c. Væn t‰ trÆn vong tÜ§ng sï là m¶t áng-
væn tuyŒt-tác cûa væn-h†c ViŒt Nam.

Giáo sÜ DÜÖng Quäng Hàm vi‰t:



"Bài Væn t‰ tÜ§ng sï  cûa quan TiŠn quân NguyÍn
Væn Thành Ç†c khi t‰ các tÜ§ng sï Çã ch‰t trÆn trong
hÒi theo vua Gia Long Çánh dËp các nÖi. Trong bài, lÃy
cái cäm tình cûa m¶t ông võ tÜ§ng mà giãi bày công
trång anh hùng cûa kÈ Çã qua, th° l¶ tÃm lòng thÜÖng ti
‰c  cûa ngÜ©i  còn låi;  l©i  væn thÓng thi‰t,  gi†ng væn
hùng hÒn, thÆt là m¶t bài væn t‰ rÃt hay.

"Væn t‰ trÆn vong tÜ§ng sï" là m¶t bài væn t‰ khác
biŒt h£n các bài væn t‰ theo lŠ lÓi tán tøng ª Çi‹m lòng
thành  th¿c,  mÓi  tình  cäm  cûa  ngÜ©i  vi‰t,  ÇÒng  th©i
chính là  ngÜ©i  chû Ç¶ng các  công viŒc  ÇÜ®c k‹  Ç‰n
trong bài".

* * Trích nguyên væn :

" Than ôi ! Tr©i  ñông-PhÓ (1)  vÆn ra Sóc-Cänh
(2), träi bao phen gian hiÍm m§i có ngày nay; nÜ§c Lô-
Hà (3) chäy xuÓng LÜÖng-Giang (4), nghï mÃy kÈ Çiêu
linh nh»ng tØ thuª n†. Cho hay sinh là kš mà tº là qui,
m§i bi‰t mŒnh Ãy y‹u mà danh Ãy th†.

Xót thay! Tình dÜ§i viên mao (5), phÆn trong gi§i
trø  (6).  Ba  nghìn  h†p  con em ÇÃt  Bái  (7),  cung  tên
ngang d†c chí nam nhi; hai træm (ngÜ©i) vây b© cõi non
Kÿ (8), cÖm áo n¥ng dÀy Ön c¿u chû.

"GiÃn thân cho nÜ§c, son s¡t m¶t lòng; nÓi nghïa
cùng thÀy, tuy‰t sÜÖng mÃy Ç¶.

"KÈ th©i theo cÖ Çích (9) chåy sang miŠn khách
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ÇÎa, hæm hª mài nanh giÛa vuÓt, chÌ non Tây thŠ ch£ng
Ç¶i tr©i chung; kÈ th©i Çón viŒt mao (10) trª låi chÓn sÖ
cÖ, dÆp dìu vén cánh nÜÖng vây, trông cõi B¡c quy‰t thu
vŠ ÇÃt cÛ.

"N¢m gai n‰m mÆt, chung n‡i ân Üu; mª suÓi b¡c
cÀu, riêng phÀn lao kh°.

"TrÜ§c tØng träi  Xiêm-la,  Cao-miên vŠ Gia-ÇÎnh
m§i dÀn ra Khánh ThuÆn, Çã mÃy bu°i sÖn phong häi
lÍ, tr©i Cao Quang soi tÕ tÃm kiên trinh; rÒi låi tØ ñÒ
Bàn,  Nam,  Ngãi  lÃy  Phú-Xuân  mà  th£ng  t§i  Thæng-
Long, bi‰t bao phen vÛ pháo vân thê, ÇÃt LÛng, Thøc
læn vào nÖi hi‹m cÓ.

"PhÆn  truy  tùy  gÄm  låi  cÛng  cÖ  duyên;  trÜ©ng
tranh ÇÃu bi‰t Çâu là mŒnh sÓ.

"KÈ th©i chen chân ng¿a quy‰t giÆt c© trong trÆn,
xót lë gan vàng mà mŒnh båc, n¡m lông hÒng theo Çån
låc tên bay; kÈ th©i b¡t mÛi thuyŠn toan cÜ§p giáo gi»a
giòng; thÜÖng thay phép tr†ng Ç‹ thân khinh, phong da
ng¿a m¥c bèo trôi sóng v‡. 

"HÒn tráng sï bi‰t Çâu miŠn minh måc (11), mÎt mù
gió lÓc, th°i dÃu tha hÜÖng; m¥t chinh phu khôn vë nét
gian nan, lÆp loè lºa tr©i, soi chØng c° Ç¶.

"Ôi ! cùng lòng trung nghïa, khác sÓ Çoän tu; nºa
cu¶c công danh, chia phÀn kim c°.

"ñoái là ti‰c xÜÖng ÇÒng da s¡t, thanh bäo ki‰m



Çã træm rèn m§i có, n® áo cÖm phäi trä Ç‰n hình hài;
nh»ng là khen då Çá gan vàng, bóng båch câu xem nºa
phút nhÜ không, Ön dÀy Ç¶i cÛng cam trong ph‰ phû
(12).

"PhÆn dù không gác khói Çài mây; danh Çã dÆy
ngàn cây n¶i cÕ.

"Thi‰t  vì  thûa theo c© trÜ§c gió,  thân chä quän
màn sÜÖng ÇŒm giá, nh»ng ch© xem cao thÃp bÙc cân
thÜ©ng; ti‰c cho khi l« bÜ§c gi»a dòng, ki‰p Çã vŠ cõi
suÓi làng mây, nào kÎp thÃy ít nhiŠu Ön vÛ l¶.

"Vâng thÜ®ng ÇÙc hÒi loan tháng trÜ§c, Çoàn Ùng
nghïa dÅu Quäng, ThuÆn, NghŒ, Thanh cÛng vÆy, gi¶i
ân quang gieo kh¡p xuÓng ñèo Ngang; mà nh»ng ngÜ©i
tØng thÜ®ng trÆn ngày xÜa,  d¡p tÃu công tØ ng†,  vÎ,
thân, dÆu Ç‰n gi©, treo tính t¿ Ç‹ n¢m trong lá sÓ.

"Ng†n còi rúc nguyŒt, nÖi tÈ nÖi vui; dÎp trÓng dÒn
hoa, chÓn tÜÖi chÓn û. ñã bi‰t r¢ng anh hùng thì ch£ng
quän, træm trÆn m¶t trÜ©ng oanh liŒt, cái sinh không,
cái tº cÛng là không; nhÜng ti‰c cho tåo hóa khéo vô
tình, ngàn næm m¶t h¶i tao phùng, phÆn thûy có phÆn
chung sao không có. 

"Bän chÙc nay vâng viŒc biên phòng, chånh niŠm
viÍn thú. DÜ§i trÜ§ng nÙc mùi chung ÇÌnh, s¿c nh§ khi
chén  rÜ®u  rót  ÇÀu  ghŠnh;  trong  nhà  rõ  vÈ  áo  xiêm,
chånh nghï bu°i tÃm cØu vung trÜ§c gió. Bâng khuâng
kÈ khuÃt v§i ngÜ©i còn,  tÜªng tÜ®ng thÀy Çâu thì t§ Çó.
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"NŠn phû ÇÎnh (13) t§i Çây còn xÓc n°i, vø lòng
m¶t lÍ, chén rÜ®u thoi vàng; ch» tÜÖng ÇÒng ngÅm låi
vÓn Çinh ninh, kh¡p m¥t ba quân, c© Çào nón ÇÕ. Có
cäm thông thì t§i Çó khuyên m©i; dù linh thính hãy nghe
l©i d¥n d‡.

"Bu°i chinh chi‰n ho¥c là  oan hay ch£ng, cÛng
ch§ nŠ kÈ trÜ§c ngÜ©i sau,  hàng trên l§p dÜ§i,  khao
thÜªng rÒi së tÃu bi‹u dÜÖng cho; H¶i thæng bình ÇØng
có nghï r¢ng không, dù ai còn cha già mË y‰u, v® góa
con côi, an tÆp k‰t, cÛng ban tÒn tuÃt Çû.

"HÒn phách  Çâu  ÇŠu  ngày  tháng  ThuÃn  Nghiêu
(14); hài cÓt Çó cÛng nÜ§c non Thang VÛ.

"CÖ huyŠn diŒu ho¥c thâm trÀm chÜa rõ,  thiêng
th©i vŠ cÓ quÆn, Ç‹ hÜÖng thÖm lºa sáng, khi‰p tái sinh
låi nhÆn cºa tiŠn quân; niŠm tôn thân dù sinh tº ch§ nŠ,
linh th©i h¶ hoàng triŠu cho b‹ l¥ng sóng trong, duy
vån k› chºa d©i ngôi bäo t¶. ’’

                                               NguyÍn Væn Thành
(QuÓc  væn  trích  diÍn.  DÜÖng  Quäng  Hàm.  INSTUTUT  DE
L'ASIE DU SUD-EST, 1989, trang 170-173)

_______________________________________________

(1) ñông PhÓ: tên cÛ thành Gia ñÎnh.
(2) Sóc Cänh: cÕi B¡c.
(3) Lô Hà: sông Lô.
(4) LÜÖng Giang: Phù LÜÖng Giang (sông NhÎ Hà).
(5) viên mao: dinh ñåi tÜ§ng (viên là viên môn; mao là c© ti‰t
mao, c© lŒnh trong quân Ç¶i).



(6) gi§i trø: áo giáp và mÛ cûa hàng quan võ.
(7) ÇÃt Bái: Hán Cao t° sau khi chém båch xà (r¡n màu tr¡ng),
h†p ba nghìn quân ª ÇÃt Bái.
(8) non Kÿ: tên núi ª tÌnh Thi‹m-tây, vua Væn vÜÖng nhà Chu lÆp
nghiŒp ª ÇÃy.
(9) theo cÖ ÇÎch: š nói theo vua gi» ng¿a (cÖ Çích: hàm thi‰c, dây
cÜÖng).
(10) viŒt mao: viŒt là cái búa to; mao là c© ti‰t. Vua ban cho tÜ§ng
soái hai thÙ Çó; cho h† ÇÜ®c toàn quyŠn khi lâm trÆn.
(11) minh måc: b‹ r¶ng, bãi cát l§n. Ý nói không bi‰t hÒn tÜ§ng sï
lÖ lºng nÖi Çâu.
(12) ph‰ phû: ph°i, lá lách.
(13) phû ÇÎnh: viŒc Çánh dËp vØa yên (do câu: can qua phû ÇÎnh).
(14) ThuÃn Nghiêu: là vua Nghiêu và vua ThuÃn bên Tàu; vào Ç©i
hai vua này ÇÃt nÜ§c ÇÜ®c thái bình.

* * Bài væn t‰ do ñ¥ng ñÙc Siêu soån theo lŒnh
cûa vua Gia Long. Trong bài væn t‰ này, các Çoån k‹ tài
ÇÙc hai ông Võ Tánh và Ngô Tùng Châu; cÙ v‰ trên nói
vŠ Võ Tánh, v‰ dÜ§i nói vŠ Ngô Tùng Châu.

Than r¢ng:

1.- ñåo thÀn tº h‰t lòng th© chúa, gian-nan tØng giãi då
trung-thành;  -- ÇÙng  anh-hùng  vì  nÜ§c  quyên-sinh,
Çiên-bái (1) ch£ng sai lòng ti‰t nghïa.

2.- Ng†c dÀu tan, vÈ tr¡ng nào phai; -- trúc dÅu cháy, ti
‰t ngay vÅn Ç‹.

Nh§ hai ngÜ©i xÜa:

3.- Thao-lÜ®c (2) Ãy tài; -- kinh-luân là chí.
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4.- Phù våc Hán thuª ngôi tr©i ch‰ch-lŒch (3), chém gai
Çu°i lÛ hung-tàn; -- v§i xe ñÜ©ng khi th‰ nÜ§c chông-
chênh (4), cÀm bút ra tay kinh-t‰ (5).

5.- MÓi nghïa sánh duyên gác tía (6), bÜ§c gian-truân
tØng cÆy  då khuông-phù;  -- màn kinh giúp sÙc  cung
xanh (7), công mông dÜ«ng (8), Çã dành lòng ûy-kš.

6.- HÆu-quân thuª trao quyŠn tÙ-trø (9), ch» ân uy l§n
nhÕ ÇŠu phu (10); -- LÍ-b¶ phen làm viŒc chính-khanh
(11), bŠ trung ái s§m khuya ch£ng trÍ.

7.- Ngoài cõi vuÓt nanh ra sÙc, chí tiêm-cØu (12) Çành
giãi xuÓng ba quân;  -- trong thành then khóa chia lo,
lòng Üu quÓc (13) Çã thÃu lên chín bŒ.

8.- MiŠn biên-kh°n (14) hai næm chia sÙc gi¥c, v»ng
lòng tôi bao quän th‰ là nguy; -- cõi Phú Xuân (15) m¶t
trÆn khét uy tr©i, n¥ng viŒc nÜ§c phäi lÃy mình làm nhË.

9.- Sºa mÛ áo låy vŠ b¡c-khuy‰t, ng†n quang-minh hun
mát tÃm trung-can;  -- chÌ non sông giã v§i cô-thành,
chén tân-kh° (16) nh¡p ngon mùi chính-khí (17).

10.- Há r¢ng ngåi m¶t phen thÌ-thåch (18), giäi trùng vi
mà tìm t§i quân-vÜÖng; -- bªi vì thÜÖng muôn mång tì
hÜu (19), thà nhÃt tº Ç‹ cho toàn tÜ§ng-sï.

11.-  Ti‰ng  hiŒu-lŒnh  mÖ-màng  trÜ§c  gió,  ân  tín  xÜa
ngÜ©i b¶-khúc (20) thÜÖng tâm; -- bóng tinh-trung (21)
thÃp thoáng dÜ§i Çèn, phong nghi cÛ kÈ liêu- b¢ng (22)
sái lŒ.



12.-  CÖ  Çãng-ÇÎnh (23)  kíp  chÀy  Çành  hËn  bu°i,  xót
tÜ§ng doanh sao v¡ng m¥t thân huân (24); -- phÆn truy-
tùy (25) gang tÃc cÛng ÇŠn công, ti‰c nhung-mac (26)
b‡ng thiŒt tay trung trí.

13.- Nay g¥p ti‰c thu; -- bày tuÀn úy-t‰ (27).

14.- Hai ch» cÜÖng-thÜ©ng nghïa n¥ng, rõ c°n-hoa (28)
cÛng thÕa chÓn u-minh; -- nghìn thu hà-nhåc (29) khí
thiêng, giúp mao viŒt (30) Ç‹ mª nŠn bình-tri.

ThÜ®ng hÜªng!

(ViŒt  Nam Thi Væn H®p Tuy‹n.  Trang 101-102. DÜÖng Quäng
Hàm.  B¶  Giáo  Døc-Trung  Tâm  H†c  LiŒu  xuÃt  bän-
1968)__________________

(1) Çiên bái: nghïa Çen là Ç° l¶n nhà; nghï bóng là loån låc.
(2) Thao lÜ®c: phÜÖng pháp và mÜu mô trong viŒc binh.
(3) Phù våc Hán thuª ngôi tr©i ch‰ch lŒch: (phù: giúp; våc: dÎch
ch» ÇÌnh); š là giúp nhà vua khi hoån nån.
(4) V§i xe ñÜ©ng khi th‰ nÜ§c chông chênh: (v§i:  kéo låi;  xe
ñÜ©ng: xe cûa vua ñÜ©ng HuyŠn Tôn bên Tàu): š là vãn hÒi låi
vÆn nÜ§c khi có nguy cÖ.
(5) kinh t‰: do ch» "kinh bang t‰ th‰"; š là sºa viŒc nÜ§c, giúp
Ç©i.
(6) nói vŠ viŒc Võ Tánh lÃy công chúa Ng†c Du, em gái vua Gia
Long.
(7) nói vŠ viŒc Ngô Tùng Châu dåy Hoàng tº Cänh.
(8) Mông dÜ«ng: nuôi dåy trÈ em. 
(9) TÙ trø: bÓn cÓt cái; chÌ 4 vi Çåi thÀn.
(10) phu: tin phøc.
(11) chính khanh: chÙc quan trên bÆc thi‰u khanh; quan to.
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(12) tiêm cØu: gi‰t kÈ thù.
(13) Üu quÓc: lo viŒc nÜ§c.
(14) biên kh°n: nÖi biên gi§i
(15) Phú Xuân: kinh Çô Hu‰.
(16) tân kh°: cay, Ç¡ng.
(17) chính khí: cái khí ti‰t cûa bÆc trung thÀn.
(18) thÌ thåch: tên và Çån.
(19) tì hÜu: tên hai loåi thú d»: chÌ quân hùng dÛng.
(20) b¶ khúc: Ç¶i ngÛ trong quân.
(21) tinh trung: hÒn trung nghïa thiêng liêng.
(22) liêu b¢ng: bè bån cùng làm quan.
(23) dãng ÇÎnh: dËp yên gi¥c giã.
(24) thân huân: thân v§i nhà vua và có công.
(25) truy tùy: theo Çòi.
(26) nhung mac: màn quan tÜ§ng ª trong quân.
(27) úy t‰: t‰ Ç‹ an ûi.
(28) c°n hoa: s¡c cûa vua ban.
(29) hà nhåc: sông, núi.
(30) mao viŒt: mao là cª k‰t b¢ng lôn mao Ç‹ biÍu hiŒu mŒnh
lŒnh cûa vua; viŒt là thÙ binh khi hình nhÜ cai búa. 

** ñåo  dø  vi‰t  b¢ng  ch» quÓc  ng»  (ch»  Nôm),
NguyÍn Ánh ban cho các tÜ§ng sï trong bu°i duyŒt binh
ª Gia ñÎnh, ngày 26 tháng 3 næm Canh Thân (4/1800):

"CÖn bát loån ch£ng lo sao Ç¥ng, næm sáu phen
Çãng-ÇÎnh, dÍ muÓn chi  qua-giáp biŠn Çê; h¶i  trung-
hÜng phäi quy‰t m§i xong, muôn nghìn d¥m thu công,
bao n« Ç‹ sinh-linh ÇÒ-thán.

"Th©i dï chí, khá r¢ng v¶i tÜªng; cÖ khá thØa, vÆy
phäi s§m toan.



"Ta nay:
"G¥p h¶i trùng-vi, d¿ng nŠn tái tåo. Tám chín phû

giang-sÖn ÇÒ s¶, Ç¥ng ch‡ này lo ch‡ khác, thù t°-tôn
Çâu dám nguôi lòng; mÜ©i ba thu tÜ§ng sï nh†c-nh¢n,
Çánh trÆn n† qua trÆn kia, Çåo thÀn-tº trÜ§c Çà g¡ng
sÙc. VÆy næm ngoái thu thành Bình ñÎnh, rÃt Ç‡i cÀn-
lao; tÜªng næm nay nghÌ chÓn ñÒng Nai, yên bŠ hÜu
tÙc. Song liŒu chØng th‰ nó, tÜ§ng phÅn, binh tàn, hå
læng, thÜ®ng ph‰, dù ch£ng Çánh cÛng hÜ; nhân tính låi
viŒc ta dÒn quân, tích tÜ§ng, tr» súng, tæng thuyŠn, phäi
s¡m thêm m§i månh.

"Nên n‡i:
"Theo ÇÜ©ng phú liÍm, n¥ng viŒc công-sÜu. Dân

th©i cung-cÓng lÜÖng tiŠn, nhÎn m¥c, nhÎn æn, tÆt kh° ta
Çâu không rõ; quân th©i tân-cÀn chinh-dÎch, g¡ng công
g¡ng sÙc, huân-lao ta vÓn không quên.

"TrÜ§c tuy nhÆt xúc kinh-doanh, rày Çã s¤n rÒi chi
‰n-cø, CÛng muÓn dÜ«ng uy súc nhuŒ, tr©i Gia ñÎnh
nghÌ-ngÖi cho khÕe, ngõ chÜ-quân ÇŠu ÇÜ®c låc-sinh;
nào ng© cùng-khÃu xÜÖng-cuÒng, lÛy Bàn-Xà Ç‰n rÃn
vào vây, bªi nghÎch t¥c tÜ lai tÓng-tº.

"HuÓng nó, em phän anh, tôi phän chúa, låi thêm
ngoåi-viŒn táng sÜ, trÜ©ng-thành thÃt hi‹m, tai phÀn-
sào Çã quy‰t tØ nay; mà ta lÜÖng thì Çû, quân thì ròng,
s¤n có tÜ§ng tài quy-phø, chÜ quÓc liên-minh, th‰ phá
trúc ch© bao thuª n»a.
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"CÙ Ãy:
"V¶i vàng trøc b¡c, hæm-hª bình tây. TrÜ§c là lo

tôn-xã mà phøc thù, kÈo læng tÄm m¶t tr©i man-mác;
sau là bÎ thÀn dân mà ti‰c phÅn, kÈo thÜÖng-sanh kh¡p
chÓn than-van. CÖ-h¶i này ai n« Ç¥ng thôi; công-danh
Ãy ngÜ©i âu phäi g¡ng.

"Rày m§i vui  lòng sÜ-l»,  mª tiŒc cäo-lao.  MuÓn
cho Ç¥ng tÃm lòng chung, tôn-ti nhÃt th‹; vÆy phäi phô
bày l©i thÆt, minh thŒ tam quân. Quân th©i n® nÜ§c lo
ÇŠn, khoán-thi‰t thÖ son Çành tåc Çó; quân thì thù trai
dÓc trä, cung dâu tên cÕ phÌ nguyŠn xÜa. LiÍng (nh»ng)
ngÜ©i tiên-ki‰n hÜÖng-minh, chót Çã lÆp công, ch§ Ç‹
TrÀn-Bình riêng thuª Hán; nh»ng kÈ hÆu lai qui-thuÆn
ÇŠu  cho  báo-hiŒu,  m¿a  nhÜ©ng  Kính-ñÙc  ng®i  Ç©i
ñÜ©ng.  Phép vô-tÜ ch£ng khuÃt m¶t  ai,  dÀu b¶-khúc
thiên-ty, có công ¡t thÜªng; quyŠn tÃt phåt không riêng
nºa mäy, tuy huân-thÀn quí-thích, phåm t¶i nào dung.
Trên dÜ§i tua dÓc chí cÀn-vÜÖng; tÜ§ng hiŒu cÛng m¶t
lòng ÇÎch khái. Thành Qui NhÖn chÌ b¡c, Çåp phá trùng
vi; Çô ThuÆn Hóa rung c©, dËp yên Çäng ngøy. Công
tru-båo g¡ng rÒi m¶t thuª, phúc thái-bình ÇŠu hÜªng
nghìn næm. Ai tÜªng câu chû quí thÀn vinh mà phøng-
thÎ tåi triŠu, quan ¡t Ç¥ng lên ÇŠ trúc-båch, ai muÓn ch»
công thành thân tåo mà qui-hÜu tåi dã, quân th©i xá thu
‰ lính chinh-diêu. Trên Çã bày l©i, dÜ§i tua tÕ š.

"Khâm-tai s¡c-dø".
                                       An-khê sao-løc



      (Nam Phong tåp chí,  t.  XIV sÓ 80, Fèvrier
1924)

(ViŒt Nam Væn H†c Sº Y‰u. Trang 76-78. DÜÖng Quäng Hàm. B¶
Giáo Døc-Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän 1968).

Th©i Gia Long có nhiŠu tác phäm ch» Nôm nhÜ
Hoa  Tiên  cûa  NguyÍn  Huy  T¿,  TruyŒn  KiŠu  cûa
NguyÍn Du, Væn t‰ tÜ§ng sï cûa Nguyën Væn Thành,
v.v. .

Gia Long xây d¿ng QuÓc Tº Giám tåi  ÇÎa  phÆn
làng An Ninh ThÜ®ng, thu¶c huyŒn HÜÖng Trà,  cách
thành phÓ Hu‰ chØng 5 km vŠ phía  tây,  trÜ©ng n¢m
cånh Væn Mi‰u Hu‰, m¥t hÜ§ng ra sông HÜÖng tåi Hu‰.
Qu¶c Tº Giám là công trình ÇÀu tiên xây Ç¿ng Ç‹ phát
tri‹n låi nŠn giáo døc th©i hÆu chi‰n. Vào næm 1908,
th©i  vua  Duy Tân,  QuÓc  Tº  Giám ÇÜ®c  d©i  vŠ  phía
Çông-nam thành phÓ Hu‰.

QuÓc Tº Giám hiŒn nay.
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H/ Ngoåi giao
* NÜ§c Tàu
Sau khi thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, Gia Long sai ThÜ®ng

thÜ B¶ Binh là Lê Quang ñÎnh qua Tàu cÀu phong và
xin Ç°i quÓc hiŒu là Nam ViŒt; Nam là An-Nam, ViŒt là
ViŒt  ThÜ©ng.  Ban  ÇÀu  Hoàng  Ç‰  nhà  Thanh  là  Gia
Khánh không chÃp nhÆn vì ÇÃt Nam ViŒt vào Ç©i nhà
TriŒu  ñà  gÒm  cä  ÇÃt  LÜ«ng  Quäng  (Quäng  ñông,
Quäng  Tây).  Tuy  nhiên,  Gia  Long  vÅn  kiên  trì  lÆp
trÜ©ng cûa mình dù vua nhà Thanh, Gia Khánh Çã tØ
chÓi t§i vài ba lÀn. ñ‹ cho nhà Thanh bi‰t n‰u không
cho Ç°i  thì  ông së  không thø  phong.  CuÓi  cùng Gia
Khánh cho Ç°i Nam ViŒt thành ViŒt Nam thì Gia Long
m§i chÃp nhÆn.

Næm Giáp Tí (1804), Nhà Thanh sai quan ánh sát
tÌnh  Quäng Tây là  TŠ BÓ Sâm sanh tuyên phong tåi
Thæng Long; vua Gia Long cho ngÜ©i Çem ÇÒ sang cÓng
tå và lÆp lŒ triŠu cÓng, 3 næm m¶t lÀn.

* NÜ§c Chân Låp
Vào th©i vua Lê chúa TrÎnh thì chúa NguyÍn gi»

quyŠn bäo h¶ nÜ§c Chân Låp. Vua Chân Låp là N¥c
Ông Tôn bÎ ngÜ©i anh và ngÜ©i em khÓng ch‰, b¡t phäi
chia quyŠn làm ba: N¥c Ông Vinh làm vua ÇÙng ÇÀu,
N¥c Ông Tôn làm vua thÙ nhì; N¥c Ông Thâm làm vua
thÙ ba. ñÜ®c ít lâu N¥c Ông Vinh gi‰t cä hai em N¥c



Ông Tôn và N¥c Ông Thâm, gi» quyŠn làm vua m¶t
mình.

Lúc bÃy gi© NguyÍn Ánh còn ª Gia ñÎnh, ÇÜ®c tin
N¥c  Ông  Vinh  gi‰t  cä  hai  em  và  n¡m  toàn  quyŠn.
NguyÍn Ánh sai ñ‡ Thành Nhân sang Chân Låp Çánh
N¥c Ông Vinh và lÆp con cûa N¥c Ông Tôn  là N¥c Ông
ƒn lên làm vua. N¥c Ông ƒn lúc bÃy gi© m§i ÇÜ®c 8
tu°i.  NguyÍn Ánh sai  HÒ Væn Lân ª låi  gi» bäo h¶.
NhÜng Ç‰n  khi  ÇÃt  Gia  ñÎnh thÃt  thû,  quyŠn bäo h¶
nÜ§c Chân Låp thu¶c vŠ nÜ§c Xiêm La. 

Næm Bính Thìn (1796), N¥c Ông ƒn mÃt, truyŠn
ngôi låi cho con là N¥c Ông Chân; vua Xiêm La sai sÙ
sang phong cho N¥c Ông Chân (Ang Chan II) lên làm
vua, nhÜ th‰ là Chân Låp thÀn phøc vua Xiêm La. 

Næm ñinh Mão (1807), N¥c Ông Chân bÕ Xiêm
La và xin thÀn phøc vua ViŒt Nam. Theo lŒ, cÙ 3 næm
m¶t lÀn nÜ§c Chân Låp sang cÓng vÆt cho nÜ§c ViŒt
Nam:

-Voi Ç¿c: 2 con;       
- SØng tê giác: 2 chi‰c;
- Ngà voi: 2 cái;       
- H¶t sa-nhân: 50 cân.
- ñÆu khÃu: 50 cân. 
- Hoäng låp: 50 cân.
- Cánh ki‰n: 50 cân. 
- SÖn Çen: 20 l†.
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Ba  ngÜ©i  em  cûa  N¥c  Ông  Chân  là  N¥c  Ông
Nguyên (Ang Suguon), N¥c Ông Em (Ang Em), N¥c
Ông ñôn (Ang DÜÖng) muÓn tranh quyŠn cûa anh mình
nên sang Xiêm cÀu cÙu. Vua Xiêm Çòi N¥c Ông Chân
chia quy‹n cho ba ngÜ©i em; Vua Xiêm liŠn cho quân
sang Çánh, N¥c Ông Chân chåy sang cÀu cÙu ViŒt Nam.

Næm Tân Mùi (1811), vua Gia Long vi‰t thÜ trách
cÙ vua Xiêm. Vua Xiêm Çáp låi r¢ng h† chÌ giúp anh em
N¥c Ông Chân giäng hòa. 

Næm Qui DÆu (1813), Gia Long sai  cho Lê Væn
DuyŒt Çem 10.000 quân sang bu¶c Xiêm La cho N¥c
Ông  Chân  vŠ  nÜ§c  và  rút  quân  ra  khÕi  Chân  Låp.
NguyÍn Væn Duy‰t xin Gia Long xây thành Nam Vang
(Phnon Penh) và thành La Lêm. Khi xây xong Gia Long
cho NguyÍn Væn Thoåi Çem 1.000 quân sang trÃn gi» và
xác lÆp quyŠn bäo h¶ cûa ViŒt Nam tåi Chân Låp.
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n II, trang 179-180; TrÀn Tr†ng Kim.
B¶ Giáo Døc - Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bàn, næm1971) 

* Xiêm La
Trong th©i gian chÓng Tây SÖn, NguyÍn Ánh mang

cây hoa vàng hoa båc sang t¥ng vua Rama I Ç‹ tÕ tình
giao hão; có lúc phäi nh© quân Xiêm sang giúp.

Tháng 8  næm 1788,  vØa chi‰m låi  ÇÜ®c ÇÃt  Gia
ñÎnh, NguyÍn Ánh liŠn sai ngÜ©i sang Xiêm báo tin.

Tháng 3 næm 1789,  NguyÍn Ánh cho vua Xiêm
8.800 phÜÖng gåo cÙu Çói. 



Tháng 11 næm 1789, nÜ§c Tà Ni (m¶t quÓc gia HÒi
giáo nhÕ ª miŠn nam Thái  Lan)  sai  sÙ sang ÇŠ nghÎ
NguyÍn  Anh  h®p  sÙc  Çánh  Xiêm  La.  NguyÍn  Ánh
không nh»ng tØ chÓi mà còn báo tin cho Xiêm La hay.
Vua Xiêm La Rama I cám Ön và Çem quân sang Çánh
nÜ§c Tà Ni. 

Tháng  11 næm 1790,  NguyÍn Ánh sai  sÙ  giä  là
NguyÍn Væn Nhàn, NguyÍn Ti‰n LÜÖng Çem quà t¥ng
vua Xiêm Ç‹ giäi tÕa nghi ng©. Vì trÜ§c Çó, quan phø
chánh  Chân  Lap  là  Chiêu  Chuy  BiŒn  (Chao  Phraya
Abhaya Bhubet) cho ngÜ©i tâu v§i vua Xiêm là NguyÍn
Ánh Çang Çúc súng l§n, chuÄn bi quân binh Çánh Xiêm.

Tháng 5 næm 1791, Xiêm La cho sÙ sang t¥ng quà,
và báo tin Vån TÜ®ng vØa Çánh Tây SÖn. NguyÍn Ánh
cho sÙ sang Xiêm cám Ön.

Tháng 2 næm 1792, vua Xiêm  là Rama I cho ngÜ©i
báo  tin  cho  NguyÍn  Ánh  r¢ng  Xiêm  La  muÓn  giúp
NguyÍn Ánh Çánh Tây SÖn ª miŠn thÜ®ng Çåo; Ç°i låi
NguyÍn Ánh phäi giao vùng Long Xuyên, Kiên Giang
cho  Måc  Công  Bính,  giao  Ba  X¡c  cho  Chân  Låp.
NguyÍn Ánh không ÇÒng š. 

Tháng  9  næm 1793,  vua  Rama  I  sai  Phó  vÜÖng
cùng v§i Çåi tÜ§ng Phi Nhã ChÃt Tri mang 5 vån quân
sang Vån TÜ®ng và 500 chi‰n thuyŠn Ç‰n Hà Tiên sang
giúp NguyÍn Ánh Çánh Tây SÖn, nhÜng NguyÍn Ánh
cÛng tØ chÓi. 
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NguyÍn Ánh nghi ng© quân Xiêm muÓn xâm læng;
ông s¤n sàng tìm cách ÇÓi  phó.  Có lúc NguyÍn Ánh
muÓn liên minh v§i Mi‰n ñiŒn Ç‹ chÓng quân Xiêm,
nhÜng vÅn chÜa quy‰t ÇÎnh. ñ‰n Ç©i Minh Mång, vua
Minh Mång tØ chÓi h£n viŒc thành lÆp liên minh v§i Mi
‰n ñiŒn. 

* Lào
Vua Vån TÜ®ng Inthavong tÕ ra có nhiŠu thiŒn cäm

v§i vua Gia Long. Vua Gia Long có chánh sách chiêu
dø vua Vån TÜ®ng. Tåi ViŒt Nam, vua Inthavong ÇÜ®c
Çón ti‰p dÜ§i danh hiŒu quÓc vÜÖng. V§i vua Xiêm thì
xem vua Lào nhÜ m¶t  Chao (lãnh chúa). Næm 1802,
vua Gia Long công nhÆn quyŠn cai tri ÇÃt nÜ§c cûa vua
Inthavong. 

Vào Ç©i  nhà  Lê,  vua Lê Thánh Tôn Çã lÃy  m¶t
vùng ÇÃt cûa nÜ§c Lao n¢m vŠ phía tây tÌnh NghŒ An
làm phû TrÃn Ninh; phû TrÃn Ninh gÓm 8 huyŒn. VŠ
sau, khi lên ngôi, Gia Long Çã trä låi vùng này cho vua
Vån TÜ®ng Ç‹ lôi kéo s¿ ûng h¶. 

* Anh
Næm 1804, nÜ§c Anh sai sÙ giä John W. Roberts

t§i xin dâng lÍ vÆt và quÓc thÜ mong muÓn mª thÜÖng
cäng buôn bán ª Trà SÖn, Quäng Nam, nhÜng vua Gia
Long  không  chÃp  nhân.  Nguyên  nhân  thÃt  båi  cûa
Roberts là vì m¶t sÙ giä tiŠn tråm trong Çoàn là thuyŠn
trÜªng Allan, trong khi mang quÓc thÜ cûa David Lance



(m¶t  nhà  quän  lš  ª  công  ty  ñông  Á,  cÃp  trên  cûa
Roberts)  t§i g¥p Gia Long thông báo vŠ chuy‰n vi‰n
thæm cûa Roberts có hÖi l« l©i khi nói chuyŒn vŠ vÃn ÇŠ
Trà SÖn. ViŒc này c¶ng v§i s¿ kiŒn Anh chi‰m Ân ñ¶
và  s¿  dèm pha  cûa  hai  ngÜ©i  Pháp  là  Chaigneau  và
Vannier khi‰n Gia Long nghi ng© møc Çích cûa ngÜ©i
Anh, nên tØ chÓi l©i mong muÓn cûa W. Roberts. Sau
Çó  ngÜ©i  ti‰p  tøc  dâng  thÜ  hai  lÀn  n»a,  nhÜng  cÛng
không thành.

* Hoa Kÿ (MÏ)
Næm 1803, thuyŠn buôn Hoa Kÿ tên Frame, thuyŠn

trÜªng là ông Jeremiah Briggs Ç‰n ñà N¤ng, rÒi ra Hu‰
g¥p vua Gia Long. Vua Gia Long cho phép qua låi buôn
bán. Sáu ngày sau, ông Briggs r©i khÕi ViŒt Nam. Th©i
gian sau Çó nhiŠu tàu Hoa Kÿ lui t§i ViŒt Nam: Ngày 7
tháng 6 næm 1819, tàu Franklin, thuyŠn trÜªng là ông
John  White ghé vào Nam Hà, ÇÜ®c quan T°ng trÃn Çón
ti‰p  chu Çáo.  Sau Çó White  r©i  ViŒt  Nam Çi  Manila
(Philippines), rÒi quay låi v§i tàu khác tên là Marmion,
thuyŠn trÜªng là ông John Brown tìm cách buôn bán v§i
ViŒt Nam nhÜ bÃt thành.

Ngoài hai thÜÖng thuyŠn trên, còn có m¶t sÓ tàu
MÏ lui t§i ViŒt Nam nhÜ tàu Aurora of Salem, thuyŠn
trÜ§ng là ông Robert Gould và thuyŠn Beverly, thuyŠn
trÜªng  là  ông  John  Garner.  Sau  Çó  thuyŠn  Hoa  Kÿ
không còn t§i ViŒt Nam n»a.
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Nhìn chung, chánh sách cûa vua Gia Long là lånh
nhåc,  không  cam k‰t  chính  trÎ  v§i  bÃt  cÙ  chính  phû
phÜÖng  Tây  nào,  vì  thÃy  ƒn  ñ¶  bÎ  ngÜ©i  Anh  xâm
chiêm. Chánh sách chung cûa vua Gia Long giúp Ç«
thuyŠn cûa bÃt kÿ nÜ§c nào g¥p khó khæn r¡c rÓi trong
vùng lãnh th° ViŒt Nam; tuy nhiên ông tránh viŒc tÕ ra
thiên vÎ v§i bÃt cÙ nÜ§c nào.  

* Pháp
Ngày 27 tháng 12 næm 1787, giám møc Bá ña L¶c

cùng  Hoàng  tØ  Cänh  r©i  Pháp  trª  vŠ  nÜ§c,  ch©  Ç®i
s¿ viŒn tr® cûa chính phû Pháp. NhÜng ngày 14 tháng 7
næm 1789 xÄy ra cu¶c cách månh lÆt Ç° chính quyŠn
vua Louis XVI, thi‰t lÆp ñŒ NhÃt C¶ng Hòa, nên nÜ§c
Pháp chÜa thi hành HiŒp Ð§c Versailles.

Tuy HiŒp Ð§c Versailles  không ÇÜ®c nÜ§c Pháp
thi hành, nhÜng trên ÇÜ©ng trª vŠ ñåi ViŒt, giám møc
Bá ña L¶c t¿ quyên góp tiŠn tØ các thÜÖng gia có š ÇÎnh
Ç¥t cÖ sª buôn bán ª nÜ§c ñåi ViŒt, c¶ng thêm 15.000
francs tiŠn riêng cûa gia Çình ông ta, Ç‹ mua súng Çån
và tàu chi‰n giúp NguyÍn Ánh. 

Tháng 6 næm 1789, Bá ña L¶c và Hoàng tº Cänh
vŠ Ç‰n Gia ñÎnh.  Lúc bÃy gi© các ông Jean Baptiste
Chaigneau,  Philippe  Vannier,  De  Forcant,  Olivier  de
Puymanel, Jean Marie Dayot, Félix Dayot, v.v. .. theo
Giám møc Bá ña L¶c t§i Gia ñÎnh giúp NguyÍn Ánh.
Nh»ng ngÜ©i Pháp này giúp quân Ç¶i NguyÍn Ánh xây
d¿ng theo lÓi  Tây phÜÖng các  thành Gia ñÎnh,  Vïnh



Long,  Châu  ñÓc,  Hà  Tiên,  Biên  Hòa,  Ba  RÎa,  huÃn
luyŒn Ç¶i quân pháo thû, t° chÙc b¶ binh, rèn luyŒn binh
lính theo lÓi Âu Châu. ñÜ®c giúp Ç« cûa Bá ña L¶c và
các ngÜ©i Pháp, th‰ l¿c NguyÍn Anh càng ngày càng
månh.

TrÀn Tr†ng Kim nhÆn xét:
"TØ Çó, th‰ l¿c cûa NguyÍn VÜÖng m‡i ngày m¶t

månh, tÜ§ng tá m‡i ngày m¶t Çông, lÜÖng th¿c nhiŠu,
quân Ç¶i giÕi, viŒc Çánh phá Tây SÖn Çã ch¡c l¢m rÒi".

(ViŒt  Nam Sº LÜ®c.  quy‹n II,  trang 152. TrÀn Tr†ng Kim. B¶
Giáo Døc- Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bàn  næm 1971)  

Næm ñinh Sºu (1817) chi‰c tàu La Paix cûa công
ty Baiguerie, Sarget chª hàng sang bán, nhÜng hàng hóa
Ãy ngÜ©i ViŒt Nam không cÀn dùng låi phäi chª vŠ. Vua
Gia Long tha không Çánh thu‰. 

V§i ngÜ©i Pháp, NguyÍn Ánh tÕ ra thân mÆt. Ông
trä công cho nh»ng ngÜ©i Pháp tØng giúp ông. M¶t sÓ
ngÜ©i  Pháp làm quan trong triŠu Hu‰ v§i Üu Çãi  Ç¥c
biŒt.  Ông ÇÓi xº v§i ngÜ©i Pháp nhÜ nh»ng ân nhân.
ViŒc ÇÓi xº tÓt ÇËp cûa NguyÍn Ánh ÇÓi v§i ngÜ©i Pháp
Çã tåo ra nh»ng l§i phe phán xÃu, nhiŠu ngÜ©i cho r¢ng
NguyÍn Ánh cõng r¡n c¡n gà nhà.

NhÜng th¿c chÃt  Gia Long thÜ©ng cänh tÌnh các
triŠu  thÀn  vŠ  mÓi  Çe  d†a  an  nguy  cûa  quÓc  gia   tØ
s¿ thông thÜÖng và truyŠn Çåo cûa Pháp. Gia Long hÆu
Çãi ngÜ©i Pháp Çã tØng giúp ông, ông chÌ cho b°ng l¶c,
chÙc tÜ§c, cÃp cho m‡i ngÜ©i 50 lính hÀu và Ç‰n bu°i
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chÀu các ông này ÇÜ®c miÍn bái låy, nhÜng không cho
quyŠn hån; do Çó ngÜ©i Pháp không chi phÓi ÇÜ®c chính
s¿ cûa ông.

Qua tháng 6 næm 1818, chi‰n thuyŠn Cybèle cûa
Pháp vào cºa ñà N¤ng, thuyŠn trÜªng là Bá tÜ§c De
Kergarion nói r¢ng: Pháp hoàng Louis XVIII sai sang
ViŒt Nam xin thi hành HiŒp Ð§c Versailles mà Bá ña
L¶c Çã kš næm 1787 vŠ viŒc nhÜ©ng cºa bi‹n ñà N¤ng
và Çäo Côn SÖn. Vua Gia Long sai ngÜ©i ra trä l©i r¢ng:
HiŒp Ü§c Ãy nÜ§c Pháp Çã không thi hành thì này xem
nhÜ bÕ Çi.

ViŒc thÃt båi trong cÓ g¡ng tåo d¿ng mÓi quan hŒ
Pháp ViŒt làm cho các ngÜ©i Pháp làm viŒc trong triŠu
chán chÜ©ng. Næm K› Mão (1819), tàu buôn Rose và
Le Henri  Ç‰n cºa ñà N¤ng sang buôn hàng, rÒi mua
chè, lúa chª vŠ Pháp. CÛng vào næm Çó Chaigneau xin
nghï viŒc 3 næm, Çem v® con xuÓng tàu Le Henri trª vŠ
Pháp. 

(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Quy‹n  II, trang 169-182. TrÀn Tr†ng Kim;
B¶ Giáo Døc, Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän næm1971).

(NguyÍn Phúc T¶c Th‰ Phä. Nhà xuÃt bän ThuÆn Hóa - Hu‰, 1995)



Jean-Baptiste Chaigneau (còn g†i là NguyÍn Væn Th¡ng), ngÜ©i
lính Pháp Çã theo Gia Long tØ trÜ§c khi lên ngôi và ª låi làm
quan trong triŠu Gia Long. Sau Çó trª thành Khâm SÙ (consul de
France) chính thÙc ÇÀu tiên cûa ngÜ©i Pháp ª ñông DÜÖng.
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Jean-Marie Dayot (bên trái) và em trai Félix Dayot (bên phài).
Dayot  là m¶t trong nh»ng ngÜ©i Pháp tình nguyŒn giúp NguyÍn
Ánh, tØ ÇÀu theo l©i kêu g†i cûa Bá ña L¶c. Ông sau này chÌ huy
2 tàu chi‰n Châu Âu trong häi Ç¶i cûa NguyÍn Ánh, tham gia và
có công l§n trong hai trÆn thûy chi‰n ª ThÎ Nåi næm 1792 và næm
1793.
 

I/ Tôn giáo
DÜ§i th©i Gia Long, PhÆt giáo và Lão giáo bÎ hån

ch‰. Gia Long xem Nho giáo là khuôn mÅu t° chÙc xã
h¶i, là hŒ chính thÓng xây d¿ng và cai trÎ quÓc gia.

 
V§i Thiên Chúa giáo La Mä, Gia Long còn mÓi n®

v§i các các giáo sï Công giáo và lính Çánh thuê ngÜ©i
Pháp nên các giáo sï Công Giáo t¿ do truyŠn Çåo kh¡p
nÖi. Giáo dân ª B¡c B¶ càng ngày càng nhiŠu. 

==========
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Phø bän 3

HiŒp Ü§c Versailles 
ngày 28-11-1787

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

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

Ngày 28 tháng 11 næm 1787, Giám møc Bá ña L¶c
và B¶ trÜªng Ngoåi giao De Montmorin kš HiŒp Ü§c tåi
lâu Çài Versailles, ngoåi ô thû Çô Paris.

 HiŒp Ü§c Versailles ngày 28-11-1787
ñiŠu 1 - ñÙc Vua RÃt Tin Giáo  Gia Tô (1) hÙa và chÎu
giúp  m¶t  cách  có  hiŒu  quä  ÇÙc  vua  ñàng Trong  (2)
ÇÜÖng g¡ng sÙc Ç‹ khôi phøc giang sÖn.



ñiŠu 2 - MuÓn ÇÜ®c vÆy, ñÙc Vua RÃt Tin Giáo Gia Tô
së cho sang ñàng Trong, t°n phí mình chÎu, 4 chi‰c tàu
chi‰n và m¶t Çåo binh 1.200 ngÜ©i, 200 pháo binh, 250
lính Cafres (3), binh lính này, có Çû súng Óng, Çån dÜ®c
và nhÙt là có dã pháo binh Çû sÙc (4).

DiŠu 3 - ñÙc vua ñàng Trong, ch© Ç®i s¿ cÙu giúp mà
ÇÙc vua rÃt tin Giáo Gia Tô s¤n lòng ÇÜa sang, lâm th©i
së thuÆn nhÜ®ng h£n cho Ngài và cho VÜÖng vÎ nÜ§c
Pháp quyŠn sª h»u và quyŠn thÓng trÎ hòn Çäo làm ra
häi cäng chính xÙ ñàng Trong g†i H¶i Nan (H¶i An),
ngÜ©i  Âu Châu g†i là Touron  (5),  khi  nào quân lính
(Pháp) Ç‰n Çóng ª Çäo này thì ÇÜ®c hÜªng ngay quyŠn
sª h»u và thÓng trÎ Ãy.

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

ñiŠu 5 -  ñÙc Vua RÃt Tin Giáo Gia Tô cÛng së ÇÜ®c
quyŠn sª h»u và quyŠn thÓng trÎ Poulo Condore (6).

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

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

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



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

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

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

(1) ñÙc vua rÃt tin giáo  Gia Tô: Le Roi Très Chrétien, chÌ vua
Louis XVI.
(2) vua ñàng Trong: Le Roi de la Cochinchine, chÌ NguyÍn Phúc
Ánh.
(3) lính Cafres: lính da Çen Phi Châu. 
(4) dã pháo binh Çû sÙc: une artillerie compétente de campagne.
(5) hòn Çäo làm ra häi cäng chính xÙ ñàng Trong g†i H¶i Nan,
ngÜ©i Âu Châu g†i là Touron: L'île formant le port principal de la
Cochinchine, appelé Hoi Nan, et par les Européens Touron.
(6) Poulo Condore: Çäo Côn Lôn.

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

=========
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Phø bän 4

13 hoàng tº và 18 hoàng n».

Hoàng Tº:
1. NguyÍn Phúc Cänh
2. NguyÍn Phúc Hy
3. NguyÍn Phúc TuÃn
4. NguyÍn Phúc ñäm
5. NguyÍn Phúc ñài
6. NguyÍn Phúc Bính
7. NguyÍn Phúc TÃn
8. NguyÍn Phúc Ph°
9. NguyÍn Phúc ChÄn
10. NguyÍn Phúc Quân
11. NguyÍn Phúc C¿
12. NguyÍn Phúc Quang
13. NguyÍn Phúc Mão

Hoàng n»:
1. NguyÍn Phúc Ng†c Châu
2. NguyÍn Phúc Ng†c Quÿnh
3. NguyÍn Phúc Ng†c Anh



4. NguyÍn Phúc Ng†c Trân
5. NguyÍn Phúc Ng†c Xuy‰n
6. NguyÍn Phúc Ng†c Ngoån
7. NguyÍn Phúc Ng†c Nga
8. NguyÍn Phúc Ng†c Cºu
9. NguyÍn Phúc Ng†c NguyŒt
10. NguyÍn Phúc Ng†c Ngôn
11. NguyÍn Phúc Ng†c Vân
12. NguyÍn Phúc Ng†c Khuê
13. NguyÍn Phúc Ng†c CÖ
14. NguyÍn Phúc Ng†c ThiŠu
15. NguyÍn Phúc Ng†c Lš
16. NguyÍn Phúc Ng†c Thành
17. NguyÍn Phúc Ng†c Bích
18. NguyÍn Phúc Ng†c Trình

=========
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Phø bän 5

"lÛ qu› sÙ"

Vua Gia Long là ngÜ©i phi thÜ©ng có khä næng chi
‰n ÇÃu, có tài quän trÎ ÇÃt nÜ§c và lãnh Çåo quÀn thÀn.
Ông John Barrow trong cuÓn sách  "Chuy‰n  du hành
Nam Hà",  næm 1792-1793 ca ng®i:"NgÜ©i (Gia Long)
phi thÜ©ng, m¶t trong sÓ ít ngÜ©i sinh ra v§i tài næng
bÄm sinh Ç‹ thÓng trÎ th‰ gi§i". Không ai ng© ÇÜ®c con
ngÜ©i nhÜ th‰ låi vô cùng khó khæn trong viŒc quän lš
các bà n¶i cung.

Theo "NguyÍn Phúc T¶c Th‰ Phä" xuÃt bän tháng
6 næm 1995 thì vua Gia Long có 21 hÆu phi. 

1) ThØa Thiên Cao Hoàng HÆu TÓng ThÎ Lan.
2) ThuÆn  Thiên  Cao  Hoàng  HÆu  TrÀn  ThÎ

ñang.
3) ñÙc Phi Lê ThÎ Ng†c Bình.
4) Chiêu Dung Lâm ThÙc.
5) Chiêu Dung NguyÍn ThÎ TÀn.
6) Chiêu dung Phåm ThÎ L¶c.



7) Chiêu Dung Hoàng ThÎ ChÙc.
8) Chiêu Dung TÓng ThÎ ThuÆn.
9) TiŒp DÜ DÜÖng Thi S¿.
10) Ti‰p DÜ DÜÖng ThÎ DÜ«ng.
11) Chiêu Nghi NguyÍn ThÎ ñiŠn.
12) MÏ Nhân TrÎnh ThÎ Thanh.
13) MÏ Nhân Cái Thï Thu.
14) MÏ Nhân NguyÍn ThÎ Vïnh.
15) MÏ Nhân TrÀn ThÎ Th‹.
16) Tài Nhân TrÀn ThÎ Hán.
17) Tài Nhân Phan Thi Håc.
18) Tài Nhân NguyÍn ThÎ Uyên.
19) Tài Nhân ñ¥ng ThÎ Duyên.
20) Tä Cung Tân TÓng ThÎ lâu. 
21) Cung TÀn NguyÍn ThÎ Thøy.

Ngoài ra còn có m¶t sÓ bà không rõ tên và lš lÎch.

Trong sÓ các hÆu phi, ThØa Thiên Cao Hoàng HÆu
TÓng ThÎ Lan và ThuÆn Thiên cao Hoàng HÆu TrÀn thÎ
ñæng là hai ngÜ©i v® theo Gia Long tØ thuª hàn vi, cùng
vào sinh ra tº trong th©i chi‰n.

Bà thÙ 3 là ñÙc Phi Lê ThÎ Ng†c Bình là con út
cûa vua Lê HiŠn Tông, em gái cûa Lê ThÎ Ng†c Hân
Công Chúa; Ng†c Hân Công Chúa là B¡c Cung Hoàng
HÆu cûa vua Quang Trung NguyÍn HuŒ. 

Gia Long và Quang Trung là hai ngÜ©i kình ÇÎch,
không  Ç¶i  tr©i  chung,  th‰  mà trª  thành  "anh em c¶t
chèo"! 
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*

Ngày 27 tháng 12 næm 1787, Giám møc Bá ña L¶c
cùng Hoàng tº Cänh r©i nÜ§c Pháp, trª låi Pondichéry
Ç‹  ch©  chính  quyŠn  Louis  XVI  thi  hành  Hiêp  Ü§c
Versailles. Lúc bÃy gi© có m¶t sÓ ngÜ©i Pháp, trong Çó
có Jean-Baptiste Chaigneau sang giúp NguyÍn Ánh sºa
sang thành Gia ñÎnh, Vïnh Long, Châu ñÓc, Hà Tiên,
Biên Hòa, Bà RÎa; huÃn luyŒn quân Ç¶i pháo binh, t°
chÙc b¶ binh, rèn luyŒn binh lính theo lÓi châu Âu. 

Micheal  Chaigneau  là  con  cûa  Jean-Baptiste
Chaigneau.  Trong  sách  "ñ©i  sÓng  cung  Çình  triŠu
NguyÍn" và sách "ñ©i sÓng trong Tº CÃm thành" tham
khäo cuÓn "Souvenir de Hue" cûa Micheal Chaigneau
ghi låi nh»ng k› niŒm cûa Micheal Chaigneau lúc còn
thÖ Ãu theo cha là Jean-Baptiste Chaigneau  vào bŒ ki‰n
vua Gia Long.

Trên t© báo Le Moniteur de la Flotte cûa Micheal
Chaigneau  cho bi‰t,  trong nh»ng lúc chuyŒn trò thân
mÆt v§i Jean-Baptiste Chaigneau, vua Gia Long thÜ©ng
nói  r¢ng:  V§i Ngài,  viŒc cai  trÎ  m¶t  nÜ§c còn ít  khó
nh†c hÖn ÇÓi phó v§i các cung phi cûa Ngài.

M¶t ngày kia,  sau m¶t h¶i nghÎ quan tr†ng, vua
Gia Long ti‰p ki‰n riêng v§i Jean-Baptiste, ngài nói:

"Khanh hãy tÜªng tÜ®ng nhiŒm vø cûa trÅm hoàn
thành, khi ngÅu nhiên chúng ta làm chóng nh»ng công
viŒc chính trÎ và hành chính hàng ngày, rÒi trÅm tìm



s¿ nghÌ ngÖi trong n¶i ÇiŒn cûa trÅm Ü? Hãy giác tÌnh
låi.  Khanh së không ng© r¢ng,  cái  gì  Ç®i  trÅm ª kia
(ngài chÌ vŠ phía hÆu cung cûa ngài); khi trÅm r©i khÕi
nÖi Çây. Ÿ Çây, trÅm rÃt thoäi mái, vì viŒc nói chuyŒn
v§i nh»ng ngÜ©i xÙng Çáng; h† l¡ng nghe trÄm, h† hi‹u
trÅm và khi cÀn, h† vân lŒnh trÅm ræm r¡p.

"Còn ª Ç¢ng kia, trÅm g¥p phäi m¶t "lÛ qu› sÙ"
thÆt s¿. Chúng cãi vã nhau, ngÜ®c Çãi nhau, phÌ báng
nhau và sau Çó, tÃt cä chåy Ç‰n cÀu xin trÅm phân xº.
N‰u làm Çúng, trÅm së luôn luôn khi‹n trách tÃt  cä.
TrÅm không bi‰t ai chÎu nhÜ©ng nhÎn ai trong cÖn giÆn
d».

"ChÓc n»a trÅm së ª gi»a "m¶t Çám yêu phø" làm
trÅm Çi‰c tai nhÙc óc (vØa giä gi†ng và ÇiŒu b¶ cûa m¶t
ngÜ©i Çàn bà trong cÖn giÆn d», ngài vØa thét): "Muôn
tâu bŒ hå, bà Çã sï nhøc thÀn thi‰p; ngÜ©i ta ngÜ®c Çãi
thÀn thi‰p; thÀn thi‰p xin phân xº", chØng 12 bà khác
låi b° Ç‰n, sau khi Çã tâu v§i trÅm chát cä tai: "Muôn
tâu bŒ hå, hoàng hÆu ghét bÕ thi‰p....  Bà Çã làm vui
lòng bŒ hå... . ñ‰n lÜ®t thÀn thi‰p xin phân xº".

"TrÜ§c câu chuyŒn cûa vua Gia Long, vÎ sï quan
Pháp tÕ s¿ cäm thông: "ViŒc Çó rÃt dÍ, hoàng thÜ®ng së
có th‹ giäm mÓi sÀu kh° cûa h† b¢ng cách hån ch‰t sÓ
cung phi". Nhà vua ng¡t l©i "Suœt! Hãy nói khë! Nói
khë!".
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"Ngài cho nh»ng tên lính lŒ và nh»ng hÆu vŒ quân
lui ra và nói ti‰p: "Ngài không bi‰t r¢ng các cung phi
hÀu h‰t là con gái cûa các quan Ü ? Này, m¥c dù sÓ tu°i
cûa trÅm Çã Çáng k‹, nhÜng không bao lâu n»a, m¶t vÎ
quan së dâng hi‰n con gái cûa ông ta cho trÅm; trÅm
không th‹ tØ ÇÜ®c. Vì nhÜ th‰, trÅm së làm ông ta Çau
Ç§n. Ÿ Çây chính là m¶t vinh d¿ và m¶t s¿ Ç¡c š ÇÓi v§i
trÅm; Çó là m¶t s¿ Çäm bäo ch¡c ch¡n nhÃt vŠ lòng
trung thành cûa ông ta. TrÅm muÓn sºa Ç°i låi cä th‰
gi§i, nhÃt là Çàn bà, vì h† ÇŠu Çáng ghê s® hÖn Çàn
ông".

L©i nói chân thÆt cûa vua Gia Long cho thÃy n¶i
cung cûa vua th¿c s¿ rÃt phÙc tåp, rÃt khó quän lš.

Sau này, qua Ç©i Minh Mång, rút kinh nghiŒm cûa
vua cha, næm Minh Mång thÙ 17, vua quy‰t ÇÎnh Ç¥t 9
bÆc phi tÀn, ÇÎnh rõ chÙc phÆn phäi làm, Ç¥t Hoàng Quš
Phi ª bÆt cao nhÃt. VŠ s¿ viŒc thÜa kiŒn lÅn nhau cûa
các phi tÀn sÈ giao cho Hoàng Quš Phi phân giäi. 

============
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Phø bän 6

Vø án NguyÍn Væn Thành

NguyŒn Phúc Cänh là con trai cä, ngÜ©i con trai
thÙ  hai  là  NguyÍn Phúc  Hy,  thÙ  ba  là  NguyÍn  Phúc
TuÃn, thÙ tÜ là NguyÍn Phúc ñäm. Ba hoàng tº: Cänh,
Hy và TuÃn ÇŠu mÃt s§m trÜ§c khi vua Gia Long lên
ngôi (1802). Trong sÓ con cháu tr¿c hŒ thì  Hoàng tº
ñäm  và  con  trai  cûa  Hoàng  tº  Cänh  là  Hoàng  tôn
NguyÍn Phúc MÏ ñÜ©ng là hai ngÜ©i có nhiŠu hy v†ng
nhÃt ÇÜ®c k‰ ngôi vua Gia Long.

Theo quan Çi‹m ngày xÜa, "Çích tôn thØa tr†ng"
thì Hoàng tôn MÏ ñÜ©ng ÇÜ®c thay cha là ngÜ©i thØa k‰



ông n¶i.  NguyÍn Væn Thành ûng h¶ månh më,  công
khai MÏ ñÜ©ng. Gia Long Çã tØng trách NguyÍn Væn
Thành: "H¡n muÓn d¿ng vua nhÕ Ç‹ sau này dÍ khÓng
ch‰". VŠ viŒc này thì Choi ByungWook, giáo sÜ chuyên
vŠ lÎch sº ViŒt Nam thu¶c trÜ©ng ñåi h†c QuÓc gia Hàn
QuÓc cho r¢ng  "h£n nhà vua Çã nh§ t§i viŒc khi ông
m§i 15 tu°i Çã lên ngôi vÜÖng và thÜ©ng bÎ tÜ§ng ñ‡
Thành Nhân chèn ép"'. Lúc bÃy gi© Hoàng tº ñäm ÇÜ®c
26 tu°i, Gia Long Çã quy‰t ÇÎnh cho Hoàng tº ñäm là
ngÜ©i k‰ vÎ (1802).

Næm 1815,  trong m¶t  bu°i  tiŒc  rÜ®u tåi  tÜ  phû,
NguyÍn Væn Thành bÃt cÄn xuÃt khÄu r¢ng MÏ ñÜ©ng
ch¡c ch¡n së lên ngôi Thái Tº. ViŒc này, ngay lÆp tÙc
ÇÜ®c mÆt báo cho vua Gia Long. Sau Çó låi xäy ra vø
viŒc bài thÖ "tåo phän" cûa con trai ông Thành là Cº
nhân NguyÍn Væn Thuyên. 

N¶i dung s¿ viŒc nhÜ sau:  
Næm ƒt  H®i  (1815),  ngÜ©i  con trai  cûa  NguyÍn

Væn Thành là NguyÍn Væn Thuyên, cÛng là phò mã cûa
vua Gia Long thi Ç° hÜÖng cÓng. Lúc bÃy gi© nghe nói
ª  Thanh  Hóa  có  hai  ngÜ©i  n°i  ti‰ng là  NguyÍn  Væn
Khuê  và  NguyÍn  ñÙc  NhuÆn  hay  ch»;  NguyÍn  Væn
Thuyên làm m¶t bài thÖ, rÒi sai NguyÍn TrÜÖng HiŒu
Çem bài  thÖ  này  m©i  hai  ông  NguyÍn  Væn  Khuê  và
NguyÍn ñÙc NhuÆn ngÜ©i Thanh Hóa vào Kinh chÖi.

Bài thÖ này nguyên væn ch» Hán:
"Væn Çåo Ái Châu Ça tuÃn kiŒt,
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HÜ hoài tr¡c tÎch døc cÀu ty.
Vô tâm cºu bäo Kinh SÖn phác,
ThiŒn tÜ§ng phÜÖng tri Kÿ B¡c kÿ.
U- cÓc h»u hÜÖng thiên lš viÍn,
Cao cÜÖng minh phÜ®ng cºu thiên tri.
ThÜ hÒi nhÜ®c Ç¡c sÖn trung t‹,
Tà ngã kinh luân chuy‹n hóa kÿ".

Bài dÎch nôm:
Ái-Châu nghe nói l¡m ngÜ©i hay,
Ao Ü§c cÀu hiŠn Çã bÃy nay.
Ng†c phác Kinh-SÖn tài s¤n Çó,
Ng¿a kÿ Kš-b¡c bi‰t lâu thay.
Mùi hÜÖng hang tÓi xa nghìn d¥m,
Ti‰ng phÜ®ng gò cao suÓt chín mây.
SÖn t‹ phen này dù g¥p g«,
Giúp nhau xoay Ç°i h¶i cÖ này.

NguyÍn TrÜÖng HiŒu ÇÜa cho NguyÍn H»u Nghi
xem, NguyÍn H»u Nghi khuyên NguyÍn TrÜÖng HiŒu Çi
báo cáo cho NguyÍn Væn DuyŒt,  NguyÍn Væn DuyŒt
Çem tâu vua.

Gia Long lúc ÇÀu vÅn bäo vŒ NguyÍn Væn Thành.
NhÜng trong th©i gian này låi xäy ra vø Lê Duy Hoán,
m¶t ngÜ©i t¿ xÜng là con cháu nhà Lê, làm phän bÎ b¡t;
Hoán khai là do NguyÍn Væn Thuyên xúi tåo phän.

 
Hôm bãi triŠu rÒi, NguyÍn Væn Thành chåy theo

n¡m áo vua kêu khóc:"ThÀn theo bŒ hå tØ thuª nhÕ Ç‰n



bây gi©, nay không có t¶i gì mà bÎ ngÜ©i ta cÃu xé, bŒ
hå  n« lòng  nào ngÒi  nhìn  Ç‹  ngÜ©i  ta  gi‰t  thÀn mà
không cÙu?" Vua Gia Long giÆt áo ra, Çi vào cung, rÒi
tØ Çó cÃm không cho Thành vào chÀu n»a và sai Lê Væn
DuyŒt  Çêm  con  cûa  NguyÍn  Væn  Thành  ra  tra  hÕi.
NguyÍn Væn Thành lo s® bÎ  t¶i,  bèn uÓng thuÓc Ç¶c
t¿ tº næm ñinh Sºu (1817); còn NguyÍn Væn Thuyên thì
phäi t¶i träm.
(ViŒt Nam Sº LÜ®c. Trang 182,183; quyÍn II. TrÀn Trong Kim.
B¶ Giáo Døc; Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän næm1971)

*     *
Næm MÆu Thìn (1868), theo l©i ÇŒ tâu cûa ñông

Các ñåi  H†c Sï  Võ Xuân CÄn,  vua T¿ ñÙc truy xét
công trång cûa NguyÍn Væn Thành, vua ban chi‰u giäi
oan và phong chúc cho con cháu NguyÍn Væn Thành.

Sau Çây là  bän  dÎch  nghïa  "S¡c  gia  ân"  cûa  Lê
Xuân Hoàng:

"Nhân lúc vÆn tr©i  Çang hÜng vÜ®ng Hoàng ñ‰
phán r¢ng:

"Ta nghï  công thÀn là  khí  tÓt  cûa nÜ§c nhà,  là
ngÜ©i có quyŠn l§n, nh»ng viŒc làm kÿ lå ÇŠu bày ra tÓt
ÇËp, có công và có t¶i cÛng có khi xäy ra. Các quan nhà
Châu ÇŠu Ç¥t ra tám nghÎ (ÇiŠu) còn bên sách Tä truyŒn
thì có mÜ©i ÇiŠu là Ç‹ khen chê nh»ng ngÜ©i có công
hay có t¶i.

"TrÜ§c  Çây  V†ng  Các  Công  ThÀn  là  QuÆn
CôngThành, NguyÍn Væn Thành là m¶t ngÜ©i công thÀn
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cÛ, là con cûa ông NguyÍn Væn Hiên, là m¶t nhà trung
nghïa Ç©i  Ç©i  ÇŠu có công,  Çã tØng Çánh gi¥c nhiŠu
phen,  Çánh  træm  trÆn  lên  Ç‰n  ñåi  tÜ§ng,  chÙc  Ç‰n
ThÜ®ng công.

"Sº sách còn Ç‹ rõ ràng. VŠ triŠu Çåi Gia Long,
nhân vì ngÜ©i con có t¶i, mà Ç‹ løy cho cha, có dâng
bi‹u lên thì nhà vua cÛng cäm Ç¶ng. ñ‰n triŠu Minh
Mång, ThiŒu TrÎ cÛng Çem ra xét và Çã thi ân tha t¶i;
TrÅm ngÜ«ng truy vì ta Çây thÃy ch‡ Ç©i trÜ§c cÛng
thÜÖng ti‰c Ç‰n công trång. S¡c cho Çình thÀn phäi hai
ba lÀn xét låi cho rõ ràng, rÒi cho låi chÙc tÜ§c Çúng
nhÜ nguyên hàm mà th© t¿.

"NhÜ th‰ là Çã thi ân nhiŠu cho ông NguyÍn Væn
Thành  ÇÜ®c  phøc  chÙc  V†ng  Các  Công  ThÀn,  tÜ§c
Quân Công, ÇÜ®c th© vào mi‰u Trung HÜng Công ThÀn
và cho cáo mång Ç‹ an ûi linh hÒn.

"Than ôi! Công lao n¥ng nhÜ Çá, không lë vì m¶t
chút ÇÙa con mà phäi bÎ mÃt h‰t, cho nên phäi truy løc
låi Ç‹ tÕ rõ là Ön cûa nhà vua vÆy.

"NhÜ vÆy là Çã ÇÓi xº m¶t cách rÃt hÆu ÇÓi v§i
tÜ§ng tài, nhà vua không quên Ön cûa ngÜ©i có công,
m¥c dÀu Çã qua Ç©i lâu nhÜng vÅn nhÜ còn sÓng vÆy.

"Ngày 17 tháng 4 næm T¿ ñÙc thÙ 21 ".



************

TÜ®ng TiŠn quân NguyÍn Væn Thành ÇÜ®c tôn th© vào tháng 5,
næm Gia Long thÙ 16 (1817) tåi m¶t ngôi mi‰u thu¶c ñåi N¶i Hu
‰.
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Hình dÃu Ãn triŒn công væn, in trong tÆp Công Væn C¿u ChÌ, do
tiŠn quân NguyÍn Væn Thành Çóng vào th©i Çi‹m næm Gia Long
thÙ nhÃt (1802), c« 9,3 x 9,3.

       M¶ NguyÍn Væn Thành           Bia m¶ NguyÍn Væn Thành

M¶ NguyÍn Væn Thành an vÎ tåi xã Thûy PhÜÖng, huyŒn HÜÖng
Thûy, tÌnh ThØa Thi‰n (Hu‰) 



ñ‰n th© NguyÍn Væn Thành tåi xã Tân An, thành phÓ Thû DÀu
M¶t, tÌnh Bình DÜÖng và bình phong trÜ§c c°ng ÇŠn.
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Phø bän 7

Vø án ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng

ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng ngÜ©i huyŒn  ChÜÖng ñÙc, trÃn
SÖn Nam ThÜ®ng, sinh næm K› Mão (1759), mÃt næm
Bình Tš (1816), th† ÇÜ®c 57 tu°i. 

Th©i trÈ,  ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng k‰t bån v§i Ngô Thì
NhÆm, nhÜng Ngô Thì NhÆm thi Ç‡ Ti‰n Sï, còn ñ¥ng
TrÀn ThÜ©ng thì chÌ Ç‡ Tú Tài mà thôi.

Sách ñåi Nam Chính Biên LiŒt truyŒn (SÖ tÆp, quy
‰n 27) có mÃy Çoån nhÜ sau:



"'(ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng trÜ§c kia có quen bi‰t v§i
(Ngô Thì) NhÆm, ngÜ©i ª huyŒn Thanh Oai. Khi (Ngô
Thi) NhÆm làm quan v§i ngøy (chÌ Tây SÖn) t§i chÙc
Binh b¶ ThÜ®ng thÜ, (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng t§i ra m¡t
(Ngô Thì) NhÆm. Nhân bàn viŒc Ç©i, (Ngô Thì ) NhÆm
nói:

- NgÜ©i quân tº quš ª ch‡ phäi bi‰t thông bi‰n, có
vÆy m§i làm nên s¿ nghiŒp, ch§ có Çâu nhÜ lÛ thÃt phu,
chÌ bi‰t có mình, phÕng ÇÜ®c ích gi?"

"Khi  nói,  (Ngô  Thì)  NhÆm  có  vÈ  lÃy  thÙ  vÎ  và
quyŠn uy Ç‹ lÃn át (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng. (ñ¥ng TrÀn)
ThÜ©ng giÛ  áo ÇÙng dÆy  ra  vŠ.  Khi  Ç‰n nhà,  (ñ¥ng
TrÀn) ThÜ©ng nói v§i ngÜ©i nhà r¢ng:

- Ta së gi‰t th¢ng gi¥c Ãy."

"TØ ÇÃy, nuôi chí Çi xa. Mùa Çông næm Quš Sºu
(1793), nhân có NguyÍn ñình ñ¡c tØ Gia ñÎnh ra chiêu
dø hào kiŒt, (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng bèn cùng b†n NguyÍn
Bá Xuyên vÜ®t bi‹n vào Nam".

"ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng Çã cùng v§i nhiŠu tÜ§ng lïnh
khác dÓc lòng phò tá NguyÍn Phúc Ánh, lÆp ÇÜ®c nhiŠu
công lao. Ngay khi vØa lên ngôi Hoàng Ç‰ (tÙc Hoàng Ç
‰  Gia  Long),  NguyÍn  Phúc  Ánh  Çã  cho  ñ¥ng  TrÀn
ThÜ©ng ÇÜ®c quyŠn lïnh công viŒc ª B¶ Binh (tÜÖng
dÜÖng v§i chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ binh) và ª låi B¡c Thành
Ç‹ cùng v§i  NguyÍn Væn Thành lo viŒc °n ÇÎnh tình
hình. Và ñ¥ng TrÀn ThÜÖng Çã g¥p låi Ngô Thì NhÆm.
Sách trên vi‰t r¢ng:"Mùa xuân næm Quš H®i (1803),
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b†n ngøy ThÜ®ng thÜ Ngô Thì NhÆm, Phan Huy ´ch và
NguyÍn Gia Phan ra ÇÀu thú, ÇŠu Çem giäi vŠ kinh Çô.
(ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng dâng s§ nói:

- B†n (Ngô Thì) NhÆm là bÀy tôi cÛ cûa nhà Lê, th
‰ mà n« cam tâm th© gi¥c, Ç¥t l©i dÓi trá Ç‹ lØa ngÜ©i
Thanh (Ngô Thì Nhâm ÇÜ®c vua Quang Trung úy thác
viŒc quan hŒ bang giao v§i nhà Thanh), hãm bao ngÜ©i
vào ÇÜ©ng bÃt nghïa. T¶i ác Ãy, dÅu có chÈ h‰t tre (Ç‹
làm thÈ) mà ghi cÛng không th‹ h‰t. ThÆt Çúng là kÈ
hûy hoåi danh giáo, n‰u không gi‰t Çi thì bi‰t lÃy gì Ç‹
ræn bäo ngÜ©i Ç©i sau".

"Các quan B¡c thành vì th‰ cÛng nghÎ t¶i. NhÜng
(quan T°ng trÃn B¡c thành) NguyÍn Væn Thành nói:

- B†n (Ngô Thì) NhÆm cÓ nhiên là có t¶i Çáng ch
‰t, nhÜng chi‰u chÌ Çã nói rõ ràng là ngøy quân ra thú
ÇÜ®c  miÍn  t¶i,  không  th‹  nào  t¿  š  làm viŒc  thÃt  tin
ÇÜ®c".

"Nói rÒi,  bèn Çem b†n h† ra væn mi‰u Çánh roi
trÜ§c khi tha. Ba ngÜ©i (Ngô Thì NhÆm, Phan Huy ´ch
và NguyÍn Gia Phan) cÛng bÎ Çánh toi, nhÜng chÌ có
m¶t mình (Ngô Thì) NhÆm là Çau nhÃt, rÒi vì Çau mà
mÃt. ƒy là bªi (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng giÆn (chuyŒn cÛ)
mà thành ra vÆy".

"(ñ¥ng  TrÀn)  ThÜ©ng  và  Lê  ChÃt  vÓn  có  hiêm
khích  v§i  nhau.  Khi  (Lê)  ChÃt  ÇÜ®c  trao  tÜ§c  QuÆn
công, ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng nói:



- (Lê) ChÃt mà là QuÆn công thì b†n ta phäi Çáng
Ç‰n mÜ©i lÀn QuÆn công".

"(Lê) ChÃt nghe ÇÜ®c l©i Ãy thì càng cæm giÆn, Ç
‰n khi ra làm T°ng TrÃn B¡c Thành, nghe nói (ñ¥ng
TrÀn) ThÜ©ng trÜ§c kia Çi bán cÃp s¡c phong thÀn (cûa
triŠu Çình), Çã dám ÇÜa Hoàng NgÛ Phúc là kÈ Çã Çi
xâm læng miŠn Nam (chÌ viŒc næm 1774, chúa TrÎnh sai
tÜ§ng này Çem 3 vån quân, l®i døng lúc Tây SÖn khªi
nghïa Ò åt tÃn công vào ñàng trong) vào hàng phúc
thÀn, låi còn liŒt kê (tên Hoàng NgÛ Phúc) vào t¿ ñiÍn;
ngoài ra còn cho cä m¶t sÓ thân nhân (Çã quá cÓ) cÛng
ÇÜ®c làm phúc thÀn. ViŒc này có s¿ giúp sÙc cûa quan
Tham tri B¶ LÍ là NguyÍn Gia Cát, (Lê ChÃt) bèn cáo
giác ra. (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng dâng s§ xin nhÆn tôi. Vua
nói:

- LÛ các ngÜÖi dÓi ngÜ©i, lØa thÀn, dám làm nh»ng
viŒc không ai dám làm cä.

"NguyÍn Gia Cát  vì th‰ bÎ xº t¶i giam låi Ç‹ ch©
chém, nhÜng vŠ sau ÇÜ®c tha, cho lÜu låi ª Kinh Ç‹ làm
viŒc. (Lê) ChÃt låi tâu thêm r¢ng:

- (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng khi còn ª B¡c Thành Çã làm
nhiŠu chuyŒn trái phép, nhÜ Üc hiŒp ngÜ©i ta Ç‹ chi‰m
ao, ÇÀm, Än lÆu thu‰ Çinh, thu‰ ÇiŠn. VÆy xin b¡t Ç‹ trÎ
t¶i".

"Bªi lë  này,  (ñ¥ng TrÀn) ThÜÖng bÎ  k‰t  vào t¶i
phäi xº tº. Khi ª trong ngøc, (ñ¥ng TrÀn) ThÜ©ng hay
uÓng rÜ®u bØa bãi, låi còn nói càn. H¡n có làm bài phú
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b¢ng væn Nôm,  ÇŠ  là  VÜÖng Tôn,  ví  mình cÛng g¥p
cänh ng¶ tÜÖng t¿ nhÜ Hàn Tín thuª nào, l©i lë rÃt ai
oán.  ñình  thÀn  ÇŠu  cho  là  Çáng  ghét.  Næm Bính  Tí
(1816), h¡n bÎ xº phäi th¡t c° cho ch‰t, gia sän bÎ tÎch
thû".

   
(Theo  ViŒt  Sº  giai  thoåi  cûa  NguyÍn  Kh¡c

ThuÀn)

(Tåp  chí  Quê  HÜÖng  online.VN:  ñoån k‰t  bi  thäm cûa
ñ¥ng  TrÀn  ThÜ©ng.  http://quehuongonline.vn/viet-su-giai-
thoai/doan-ket-bi-tham-cua-dang-tran-thuong.  26/02/2020,  lúc
04:37)

===========

Phø bän 8

Giám møc Bá ña L¶c

Giám  møc  Bá  ña  L¶c  (Pierre  Joseph  Georges
Pigneau de Béhaine, sinh tåi Origny en Thiérache; sau



khi tÓt nghiŒp ª trÜ©ng dòng cûa H¶i TruyŠn giáo, ông
ÇÜ®c phái sang ViÍn ñông sung vào giáo Çoàn ª ñàng
Trong. Næm 1767, Ç‰n Hà Tiên, ÇÜ®c cº làm quän ÇÓc
TrÜ©ng Dòng ª Hòn ñÃt (gÀn Hà Tiên).

Næm  1770,  ông  ÇÜ®c  phong  làm  Giám  møc
(Evèque d'Adran).

Næm 1771,  vÎ  Giám møc  ñàng  Trong  là  Piguel
mÃt, ông ÇÜÖc cº lên thay.

Tháng 10 næm 1777, ông g¥p NguyÍn Ánh ÇÜÖng
trÓn tránh và giúp cho NguyÍn Ánh Çi lánh nån ª cù lao
Poulo Panjang ª vÎnh Xiêm La. ñ‰n tháng 11 næm Çó,
NguyÍn Ánh lÃy låi ÇÜ®c thành Gia ñÎnh, ông Ç‰n ª
Tân  TriŠu  (gÀn  Biên  Hòa)  và  thÜ©ng  giao  thiŒp  v§i
NguyÍn Ánh. ñ‰n tháng 3 næm 1783, thành Gia ñÎnh låi
mÃt vŠ quân Tây SÖn, NguyÍn Ánh phäi trÓn ra vÎnh
Xiêm La, ông cÛng phäi trÓn tránh. CuÓi næm 1784, ông
g¥p NguyÍn Ánh ª cù lao Poulo Panjang; sau khi bàn
tính, NguyÍn Ánh ûy toàn quyŠn cho ông sang Pháp kš
hiŒp Ð§c cÀu viŒn Pháp, Ç‹ tÕ lòng tin cÆy NguyÍn Ánh
giao ông Çem Hoàng Tº Cänh theo sang Pháp.

Næm 1787, t§i Pháp, ông thay m¥t NguyÍn Ánh kš
HiŒp Ð§c Versailles v§i chính phû Pháp.

Næm 1789, ông trª vŠ Gia ñÎnh. TØ ÇÃy, ông giúp
NguyÍn Ánh trong viŒc mua vÛ khí  và t°  chÙc quân
ngÛ.



75

Næm  1799,  ông  theo  NguyÍn  Ánh  ra  Çánh  Qui
NhÖn; Çang khi vây thành, ông m¡c bŒnh, mÃt ngay tåi
ÇÃy. Bá ña L¶c th† ÇÜ®c 58 tu°i.

==========

Phø bän 9

Hoàng tº Cänh



                                              Tå Chí ñåi TrÜ©ng

"M§i Ç¥t chân vŠ Gia ñÎnh, Cänh Çã tÕ l¶ nh»ng
tÜ tÜªng, hành Ç¶ng gây rÓi loån trong triŠu, làm cho
Pigneau,  Lelabousse  mØng  nhäy  lên,  vi‰t  thÜ  khoe
khoang Àm ï,  r¢ng "lòng thành kính cûa CÆu ÇÓi v§i
ñåo càng ngày càng phát tri‹n".

"Trong bu°i lÍ trình diŒn trÜ§c bàn th© t° tiên, sau
nh»ng næm v¡ng m¥t, Cänh nhÃt ÇÎnh không låy "nh»ng
con qu› sÙ",. ........ Nh»ng d‡ dành, hai ba cái tát tai
cûa Hoàng hÆu không lay chuyÍn ÇÜ®c š ÇÎnh Çó và rÓt
låi NguyÍn Ánh phäi låy thay con, mà cäm thÃy ngÜ®ng
trÜ§c triŠu thÀn. Ti‰p tøc Çi vào con ÇÜ©ng phän kháng,
Cänh vë hai dÃu  thÆp t¿ trên tÜ®ng PhÆt cûa Hoàng
hÆu mà kiêu hãnh r¢ng mình cÛng nhÜ PhÆt ÇŠu tØ ƒn
ñ¶ t§i. Và ghép chung các tôn giáo khác vào Çåo ThÀn
tÜ®ng;  Cänh  Çã  chÌ  cho  mË,  cÆu  trét  phân  bÕ  trên
tÜ®ng Thích Ca!!!.... 

(.............................................................................)
"Pigneau không tr¿c ti‰p xui døc, mà lâu lâu d¥n

dò r¢ng ÇØng quên Chúa, nhÃt là bu°i chiŠu và bu°i
sáng.  Chi‰n  thuÆt  khôn  khéo  Çó  ÇÜ®c  tung  ra  vì
Pigneau thÃy phän Ùng cûa các quan, hoàng t¶c, và vì
nó tÕ ra có hiŒu quä ª l©i Çinh ninh cûa Cänh:

"Tôi không muÓn làm vua và tôi muÓn mai này trª
vŠ Pháp ngay, n‰u không có š ÇÎnh làm cho cä dân tôi
trª-låi-Çåo Çã gi» tôi låi".
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"TriŠu Çình hoäng hÓt, NguyÍn Ánh tÙc b¿c, nhÜng
già d¥n, trÀm tïnh.............. ."
(LÎch  sº  n¶i  chi‰n  ª  ViŒt  Nam. Trang  292,  293.  Tå  Chí  ñåi
TrÜ©ng. Nxb An Thiêm- 1991)

===========

XII



Jean Baptiste Chaigneau
bÎ thÃt sûng

                                                    Hoàng CÖ Thøy

1. Gia Long biŒt dãi (1802-1819)
 Sº có ghi mÃy ngÜ©i còn låi ÇŠu ÇÜ®c phong tÜ§c

hÀu, nhÜ Chaigneau NguyÍn Væn Th¡ng làm Th¡ng ñÙc
HÀu; Vannier NguyÍn Væn ChÃn làm ChÃn Võ HÀu,...

Ông nào cÛng có tÜ dinh ª Hu‰, và 50 lính hÀu; khi
vào chÀu ÇÜ®c miÍn låy 5 låy, chÌ phäi khÃu ÇÀu 5 lÀn.
Có b°ng l¶c nhÜ các quan khác. ñó là vua thÜªng công
cho h† Çã giúp vua hÒi chi‰n ÇÃu chÓng Tây SÖn tØ næm
1790 Ç‰n 1802. NhÜng sº không ghi r¢ng h† ÇÜ®c làm
quan trong triŠu Çình.

.........................
Næm 1819, có hai chi‰c thuyŠn buôn Pháp tên là

Rose và Henri ª Bordeaux Çem hàng hóa t§i bán; bán
ÇÜ®c, h† mua chè, løa, ÇÜ©ng phèn và g‡ tÓt Ç‹ Çem Çi.
Nhân dÎp này, Chaigneau xin vua Gia Long cho phép
nghï 3 næm, Çem v® và con lai, tên là Michel ñÙc, Çáp
thuyŠn Henri vŠ Pháp vào tháng 11/1819. 

2. Chaigneau khuyên Pháp nên xâm chi‰m ViŒt Nam
Khi Chaigneau vŠ t§i Pháp, ông liên låc v§i quÆn

công Richelieu, t‹ tÜ§ng cûa vua Louis XVIII, Richelieu
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hÕi  Chaigneau  vŠ  viŒc  lÆp  bang  giao  v§i  ViŒt  Næm.
Tháng 5 næm 1820, Chaigneau làm m¶t bän báo cáo nhÜ
sau:

"HÀu h‰t m†i s¿ ÇŠu cÀn phäi ki‰n tåo låi nÜ§c
Cochinchine  (Chaigneau vÅn dùng danh tØ  này,  m¥c
dÀu vua Gia Long Çã có quÓc hiŒu là ViŒt Nam tØ næm
1804).

"Ð§c mong r¢ng chính phû Pháp thÃy nh»ng ÇiŠu
l®i ích vŠ viŒc liên låc mÆt thi‰t v§i nÜ§c Cochinchine
trong m¶t ngày sau. N‰u có phäi hy sinh thì nh»ng hy
sinh Ãy së ÇÜ®c ÇŠn bÒi gÃp b¶i b¢ng nh»ng ích l®i sau
này.

"Toàn th‹ nÜ§c này là ÇÃt phì nhiêu, nhÜng hiŒn
gi© m§i chÌ có Ç¶ 1 phÀn 5 sinh l®i.

"Dân chúng hay cÜ ngø cånh b© b‹, và cånh sông
ngoài, là nÖi trÒng lúa gåo, nhÜng h† thích ÇÒ m§i lå,
thích  hào  nháng  và  chÖi  b©i,  dÍ  có  nhiŠu  nhu  cÀu,
không thi‰u khí l¿c. Ta có th‹ th¡ng ÇÜ®c tính n‰t u‹
oäi cûa h† (Pháp phäi làm chû h† thì m§i b¡t ép ÇÜ®c
h† chÙ!)

"N‰u có chi‰n tranh v§i Anh thì nh»ng tàu chi‰n
Pháp së có th‹ tuÀn phòng trên nh»ng b‹ Ãy, tiŒn cho ta
và håi cho kÈ thù, bªi vì chúng không th‹ b° nhÎn nh»ng
sän phÄm cûa Tàu.



"Các hàng hóa Tàu có th‹ mua rÈ ngay tåi nÜ§c
Cochinchine hÖn ª Canton,  là häi  cäng duy nhÃt mà
ngÜ©i Âu Châu ÇÜ®c vô.

"Sau chót, n‰u ngÜ©i Pháp không Ç‰m xÌa Ç‰n l®i
th‰ mà Hoàng ÇŒ (Gia Long) thuÆn š và dÍ dàng ban
cho, thì e r¢ng m¶t nÜ§c ÇÓi thû sÈ tranh mÃt".

"Báo cáo cûa Chaigneau có mÃy Çi‹m cÀn lÜu š:
a) Chaigneau nêu nh»ng cái l®i cho Pháp nhÜ ÇÃt

ViŒt Nam phì nhiêu, chÌ có 1 phÀn 5 khai thác; dân ViŒt
Nam không  thi‰u  khí  l¿c  n‰u  có  ngÜ©i  thúc  ÇÄy  Ç‹
th¡ng tính u‹ oäi cûa h†. Ngø š r¢ng ViŒt Nam có th‹ bi
‰n  thành  m¶t  "thu¶c  ÇÎa  khai  thác"  (une  colonie
d'exploitation) rÃt tÓt - chÙ không phäi m¶t "thu¶c ÇÎa di
dân" (une colonie de peupleument).

b)  Chaigneau cÛng nêu nh»ng l®i  ích chi‰n lÜ®c
cûa ViŒt Nam tåi bi‹n ñông. Låi d†a n‰u Pháp không
chi‰m, së có m¶t nÜ§c ÇÓi thû tranh mÃt.

Tóm låi Chaigneau phän chû (là vua Gia Long).
Chaigneau là m¶t ngÜ©i "bÃt trung".

c) Chaigneau Çã lÀm khi nói r¢ng vua Gia Long có
khuynh hÜ§ng thuÆn l®i cho nÜ§c Pháp.

Vì  nh»ng  lš  do  trên,  ông  ÇÜ®c  triŠu  Çình  Pháp
thÜªng cho ông B¡c ñÄu B¶i Tinh, rÒi giao cho ông làm
Çåi diŒn chính phû Pháp trª låi ViŒt Nam thÜÖng thuy‰t
v§i vua Gia Long. 
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Chaigneau và gia quy‰n r©i Pháp vào tháng 10 næm
1820.  Trª  vŠ  ViŒt  Nam v§i  công  tác  cûa  chính  phû
Pháp. Chaigneau không bi‰t vua Gia Long Çã bæng hà tØ
ngày 03 tháng 02 næm 1820.

3.  Chaigneau bÎ  vua Minh Mång thÃt  sûng (1821-
1824  )

a) QuÓc thÜ và t¥ng phÄm cûa vua Louis XVIII
Chaigneau và v® con Ç‰n Hu‰ vào ÇÀu næm 1821,

Çem theo quÓc thÜ và nhiŠu t¥ng phÄm cûa vua Louis
XVIII bi‰u vua Gia Long. Quà t¥ng là m¶t chi‰c ÇÒng
hÒ quä l¡c,  hai  cây  ÇŠn th©,  vài  bình b¢ng ÇÒng må
vàng, 16 bÙc tranh chåm n°i, m¶t khÄu súng trÜ©ng, hai
súng løc và m¶t tÃm gÜÖng l§n.  

BÙc quÓc thÜ cûa vua Louis XVIII vi‰t b¢ng ti‰ng
Pháp ÇŠ ngày 12/10/1820 ÇÜ®c Hoàng CÖ Thøy dÎch ra
ch» quÓc ngÜ nhÜ sau:

ThÜ cûa vua Louis XVIII, ngày 12-10-1820

"Cùng Vua tÓi cao, tÓi tuyŒt, tÓi hùng, tÓi häo, Bån
rÃt  thân  và  tÓt,  cÀu  ThÜ®ng  ñ‰  ban  thêm vï  Çåi  và
chung cøc sung sÜ§ng cho BŒ Hå!

"TrÅm rÃt hài lòng khi ÇÜ®c bi‰t r¢ng BŒ Hå Çã ti
‰p Çãi khoan hÒn nh»ng ngÜ©i Pháp vào quš quÓc Ç‹
buôn bán. Cº chÌ Ãy chÜ§ng minh r¢ng BŒ Hå vÅn gi»
nguyên k› niŒm tình thân h»u Çã có gi» các vua nÜ§c
Pháp và các vua nÜ§c Cochinchine.



 

"Bªi vì TrÅm cÛng có š ÇÎnh nhÜ th‰, nên TrÅm
phäi mong r¢ng së có nh»ng ích l®i cø th‹ cho thÀn dân
cûa chúng ta, b¢ng cách tán tr® cu¶c giao häo Çã có và
tæng thêm cu¶c giao häo Ãy, càng ngày càng nhiŠu. VÆy
v§i  quan  Çi‹m  Ãy,  TrÅm xét  thÃy  thích  Çáng  mà  ûy
nhiŒm bên cånh BŒ Hå, v§i danh nghïa là Çåi diŒn cûa
TrÅm, ông J. B. Chaigneau, sï quan häi quân cûa TrÅm
và Çåi thÀn cûa nÜ§c Cochinchine. Lš do chính khi‰n
TrÅm l¿a ch†n ông là ông Çã hân hånh ÇÜ®c BŒ Hå bi
‰t, låi Çã gây ÇÜ®c lòng quš chu¶ng và tín nhiŒm cûa BŒ
Hå. TrÅm không nghi ng© r¢ng BŒ Hå së không thuÆn
nghe các l©i thÌnh cÀu và khuyên nhû cûa ông ÇŠ nghÎ
Ç‹ giúp cho thÀn dân cûa TrÅm, ho¥c vŠ m¥t thÜÖng
måi cûa h†, ho¥c bÃt cÙ viŒc gì và TrÅm phäi tin r¢ng
h† ch¡c së luôn luôn hÜ§ng lòng khoan hÒng và công b
¢ng cûa BŒ Hå.

"Nhân dÎp  này  TrÅm sÓt  s¡ng  tÕ  tình  thân  h»u
thành thÆt cûa TrÅm ÇÓi v§i BŒ Hå.

"ñ‰n Çây, TrÅm cÀu ñÙc Chúa Tr©i ban thêm vï
Çåi và chung cøc sung sÜ§ng cho BŒ Hå.

"Làm tåi Hoàng cung Tuileries, ngày 12 tháng 10
næm 1820".                    

                                        (Kš tên) Louis

b) Bu°i triŠu ki‰n vua Minh Mång
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Sau  khi  ÇÜ®c  bi‰t  vua  Gia  Long  Çã  bæng  hà,
Chaigneau xin vào bŒ ki‰n vua Minh Mång, và trình các
t¥ng phÄm và quÓc thÜ cûa vua Louis XVIII.

Vua Thánh T° (Minh Mång) ti‰p Çãi Chaigneau tº
t‰, và sai quan trä l©i cho Pháp hoàng r¢ng nÜ§c Nam và
nÜ§c  Pháp  không  viŒc  gì  mà  phäi  làm  ÇiŠu  Ü§c  vŠ
thÜÖng måi. ViŒc vào buôn bán ª nÜ§c Nam thì cÙ theo
luÆt cûa nÜ§c Nam.

Næm 1821, Chaigneau  gªi phúc trình vŠ Pháp:
"Hoàng ñ‰ ti‰p tôi rÃt tÓt, ngài låi khóc nÙc nª khi

nói t§i tinh thÀn h»u nghÎ cûa vua cha ÇÓi v§i tôi; ngài
k‹ cho nghe nhiŠu l©i cûa vua cha nói vŠ tôi trÜ§c khi b
¢ng hà.

"NhÜng mà s¿ ti‰p Çãi tÓt Ãy không làm cho tôi say
mê chút nào: Theo nhÆn xét cûa tôi và nh»ng l©i xi xào,
tôi nghï r¢ng ông là ngÜ©i rÃt giä dÓi, không tin cÆy
ÇÜ®c. Ông rÃt kiêu ngåo; các væn quan là ÇÒ xi‹m nÎnh,
ca tøng ông giÕi ch» nho, nên ông cÙ tÜªng mình là m¶t
ông chúa vï Çåi. Vua ÇÓi xº v§i các quan nghiŒt ngã
hÖn cha. MuÓn làm cho ngÜ©i ta s®, nhÜng không thành
công và có nhiŠu kÈ thù trong sÓ c¿u thÀn cûa vua cha.
TÃt cä nh»ng kÈ hÀu cÆn khi vua còn là hoàng tº, nay
ÇŠu ÇÜ®c ân huŒ, còn nh»ng quan cÛ thì nhiŠu ngÜ©i bÎ
cho giäi chÙc".

Michel ñÙc Chaigneau có ÇÜ®c theo cha vào chÀu
vua Minh Månh; ông k‹: Khi cha tôi trình lá quÓc thÜ



cûa vua Pháp, thì vua bäo cho tôi dÎch ngay ra ti‰ng
ViŒt cho vua nghe; nghe xong, vua im m¶t lúc, rÒi tØ
chÓi viŒc lÆp hiŒp Ü§c thÜÖng måi "vì vô ích".(Hai cha
con Chaigneau nói ti‰ng ViŒt rÃt giÕi).

Lá quÓc thÜ cûa Louis XVIII có nhiŠu ÇiŠu khi‰n
vua Minh Mång không hài lòng nhÜ:

- Louis XVIII muÓn vua ViŒt cho Pháp nhiŠu Ç¥t
ân. Vua Gia Long Çã khuyên con (Minh Mång) không
nên ban Ç¥c ân nào cho bÃt cÜ m¶t nÜ§c Âu Châu nào,
vì  s®  mÃt  chû quyŠn;  hÖn n»a vua Minh Mång cÛng
không muÓn, vì ông ta không thích công giáo.

- ChÜa có s¿ thÕa thuÆn song phÜÖng nào mà Pháp
Çã cº m¶t sÙ thÀn chính thÙc sang Ç¥t tåi  ViŒt Nam.
NhÜ th‰ là xúc phåm Ç‰n chû quyŠn ViŒt Nam.

- Viên sÙ thÀn Ãy là Chaigneau, m¶t "Çåi thÀn nÜ§c
Cochinchine" dÜ§i quyŠn vua ViŒt,  æn lÜÖng cûa vua
ViŒt tØ 26 næm tr©i, nay ÇÜ®c Ç¥t ngang hàng v§i vua
ViŒt Nam. ñây là m¶t s¿ vøng vŠ ngoåi giao cûa vua
Louis XVIII.

Ông Chaigneau có th‹ bÎ vua Minh Mång bu¶c t¶i
bÃt trung và phän b¶i, nhÜng vua còn nh§ låi nh»ng l©i
khen Chaigneau cûa  phø hoàng,  låi  vì  kính n‹ ngÜ©i
ngoåi quÓc nên bÕ qua; chÙ Chaigneau là ngÜ©i ViŒt
Nam chính cÓng, ch¡c Çã bÎ xº träm. 

c) ThÃt sûng gÀn bÓn næm
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Chaigneau  thÃy  nhà  vua  Minh  Mång  càng  ngày
càng nhåt  nhëo v§i mình, và ông ta cÛng không làm
ÇÜ®c  viŒc  gì  h»u  ích  n»a,  nên  cuÓi  næm Giáp  Thân
(1824), ông và Vannier xin tØ chÙc, trª vŠ Pháp.   

==== o O o ====



XIII

Giai thoåi vŠ NguyÍn Ánh

1) NÜ§c ng†t
Tháng 7 næm Quš Mão (1783), NguyÍn Ánh ra cºa

bi‹n Ma Ly thám tính th‰ gi¥c, g¥p thuyŠn gi¥c hÖn 20
chi‰c t§i vÆy sát thuyŠn NguyÍn Ánh; NguyÍn Ánh kéo
buÒn chåy vŠ phía  Çông, lênh Çênh trên bi‹n 7 ngày
Çêm, trong thuyŠn h‰t nÜ§c, NguyÍn Ánh lÃy làm lo,
ng»a m¥t lên tr©i kh£n r¢ng: "NhÜ tôi có mång làm vua,
xin  cho  thuyŠn  ghé  vào  b©.  N‰u  không,  cho  thuyŠn
chìm, tôi cÛng cam tâm". TÙc thì gió l¥ng sóng im, ÇÙng
trên thuyŠn ngó thÃy m¥t nÜ§c t¿ nhiên chia ra dòng
tr¡ng  dòng  xanh,  thÃy  m¶t  vùng  nÜ§c  trong,  trong
thuyŠn có ngÜ©i múc uÓng, n‰m thÃy ng†t, liŠn la to:
"NÜ§c ng†t! NÜ§c ng†t! " M†i ngÜ©i ÇŠu nhanh chóng
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múc nÜ§c uÓng. NguyÍn Ánh vui mØng sai lính múc 5
chum, rÒi t¿ nhiên nÜ§c låi trª m¥n nhÜ trÜ§c. Khi gi¥c
Çã lui, NguyÍn Ánh trª vŠ Phú QuÓc. Bà Me NguyÍn
Ánh vui mØng. NguyÍn Ánh thuÆt låi tình trång cho mË
nghe. MË NguyÍn Ánh nói: "Con Çi kh¡p chân tr©i góc
bi‹n, nhiŠu lúc g¥p gian nan, nhÜ ª núi g¥p gió l§n, ª
bi‹n g¥p nÜ§c ng†t, Çó cÛng bi‰t š tr©i; con ÇØng thÃy
gian nan mà ngã lòng". Ngài låy tå r¢ng: "Xin vâng l©i
me dåy ".  

2) Cá cÖm, nÜ§c ng†t
NgÜ©i Xuân ñØng tØng chÙng ki‰n tàn quân cûa

NguyÍn Ánh gÒm nhiŠu chi‰n thuyŠn trôi dåt Ç‰n HÒ
Na, cách Xuân ñØng chØng 6 cây sÓ thì h‰t lÜÖng th¿c.
NhiŠu ngày lênh Çênh, quân lính Çói khát, NguyÍn Ánh
ÇÙng trên thuyŠn, ngºa m¥t lên tr©i van vái:

"Giang sÖn th° võ,
SÖn ÇÀu häi khÄu,
HÆu hiŠn khai cÖ,
Trên b© dÜ§i nÜ§c".

Nh© các chÜ vÎ tåo khi‰n cho lÜÖng th¿c Ç‹ quân
lính æn vài ngày Ç‰n ÇÃt liŠn".

VØa vái xong, hai bên thuyŠn tØng Çoàn cá nhÕ n°i
lên, quân lính b¡t ÇÜ®c cá æn th‰ cÖm, kéo dài vài ngày
cho Ç‰n khi thuyŠn Ç‰n b©. Vì là loåi cá nho nên tØ ÇÃy
m§i có tên là cá cÖm. 

Khi tàn quân cûa NguyÍn Ánh lên b© t° chÙc nÃu
æn, nhÜng không có nÜ§c ng†t, låi m¶t lÀn n»a NguyÍn



ánh ngºa m¥t lên tr©i cÀu nguyŒn, t¿ nhiên trên b© cát
nÜ§c ng†t tuông ra. ñ‰n nay câu chuyŒn nÜ§c ng†t cÙu
Çoàn tàn quân cûa NguyÍn Ánh vÅn còn lÜu truyŠn. 

3) Trâu
Tháng 4 næm Quí Mão (1783), NguyÍn HuŒ kéo

quân Çánh phá ñÒng Tuyên. NguyÍn Ánh chåy vŠ sông
ñæng Giang có nhiŠu cá sÃu, may nh© con trâu Çang
næm trên b©, NguyÍn Ánh cªi trâu l¶i qua sông, rÒi vŠ
MÏ Tho Çem mË và v® con ra Çäo Phú QuÓc.

4) Cá sÃu  
QuÓc TriŠu Chính Biên Toát Y‰u chép: mùa Çông

næm Bính Thân (1764), NguyÍn Ánh, ban Çêm, muÓn
qua bi‹n Ç‹ Çánh quân Tây SÖn; có m¶t con cá sÃu chÆn
ngang trÜ§c thuyŠn ba lÀn không cho thuyŠn ra bi‹n, do
Çó NguyÍn Ánh không Çi ÇÜ®c. Sáng hôm sau, NguyÍn
Ánh m§i bi‰t quân Tây SÖn Çêm qua Çã phøc kích Çàng
trÜ§c, trên ÇÜ©ng ti‰n quân cûa NguyÍn Ánh.

5) R¡n bi‹n cän thuyŠn
Tháng 4 næm Tân Sºu (1781), tØ Hà Tiên, NguyÍn

Ánh Çi  thuyŠn  nhÕ  ra  Çäo  Phú  QuÓc;  trong  Çêm tÓi
không bi‰t ÇÜ©ng Çi. DÜ§i Çáy thuyŠn hình nhÜ có m¶t
vÆt Ç¶i Çáy thuyŠn lên cao, thuyŠn không Çi ÇÜ®c. Sang
hôm sau m§i bi‰t là m¶t bÀy r¡n ngæn cän thuyŠn. Quân
lính ÇŠu s® hãi, NguyÍn Ánh giøc quân lính chèo Çi, tÙc
thì bÀy r¡n tan Çi h‰t; thuyŠn NguyÍn Ánh m§i Çi ÇÜ®c
t§i Çäo Phú QuÓc.
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6) Cá ông  
Trong m¶t cu¶c giao tranh v§i quân Tây SÖn tåi

Bình ThuÆn (Phan Thi‰t), NguyÍn Ánh xua quân tháo
chåy vào Nam. Quân Tây SÖn truy Çu°i phía sau, phía
trÜ§c thì tr©i Çen nghÎt.  ñ‰n Soài Råp (Gò Công) thì
giông tÓ n°i lên d» d¶i. Tình th‰ nguy ngÆp, NguyÍn
Ánh ngºa  m¥t  lên  tr©i  mà khÃn:  "N‰u  lòng tr©i  còn
tÜªng Ç‰n nhà NguyÍn thì xin phò h¶ NguyÍn Ánh này
thoát qua cÖn thÆp tº nhÃt sinh". CÖn giông tÓ, sóng l§n
låi n°i lên d» d¶i; các thuyŠn cûa Tây SÖn theo gÀn kÎp
thì bÎ gió th°i gãy c¶t buÒm, væng bánh lái, thuyŠn lÆt
úp. ThuyŠn cûa NguyÍn Ánh s¡p lâm nguy thì m¶t c¥p
cá ông kËp hai bên mån thuyŠn ÇÜa vào b© ÇÎa phÆn
Vàm Làng, t°ng Ki‰ng PhÜ§c, Gò Công.

Sau khi lên ngôi, NguyÍn Ánh bèn phong cho cá
ông tÜ§c Nam Häi ñåi TÜ§ng Quân, ÇÒng th©i gªi cho
các làng duyên häi  gÀn nÖi thuyŠn ông cÆp b‰n,  m¶t
bäng s¡c phong thÀn, và ra lŒnh xây cÃt m¶t Çình thÀn
th© phøng cá ông; h¢ng næm lo cùng t‰. 

7) Cá Linh
Ông VÜÖng HÒng S‰n tìm thÃy trong tÜ liŒu b¢ng ti

‰ng Pháp: Excursions et Reconnaissances, q. X, tháng 6
næm 1885, trang 178, câu chuyŒn nhÜ sau:

"NguyÍn  Ánh  tØ  Vàm  Nao  (con  sông  nÓi  TiŠn
Giang v§i HÆu Giang) ÇÎnh ra bi‹n, nhÜng vì thÃy có
nhiŠu cá nhÕ t¿ nhiên nhäy vào thuyŠn, ngÜ©i sanh nghi
nên không Çi; sau rõ låi, n‰u Çi thì khÓn vì có binh phøc



cûa Tây SÖn tåi Thû Chi‰n Sai (ch® Thû, ngang v§i Cù
Lao Giêng,  nay thu¶c huyŒn ch® M§i),  vì  vÆy,  ngÜ©i
(NguyÍn Ánh) Ç¥t tên cá Ãy là "cá linh" Ç‹ tri ân". 

8) Chim Linh báo ÇiŠm 
Theo  Huÿnh  ñÎnh  TÜ©ng,  khoäng  næm  ƒt  Tœ

(1775), NguyÍn Ánh tránh quân Tây SÖn chåy vào nam
Ç‰n Än  trú  tåi  ÇÃt  ñÎnh TÜ©ng.  NguyÍn Ánh m¥c áo
quÀn dân dã, cùng v§i vài vÎ quan theo hÀu, Ç‰n xin tá
túc tåi chùa Long TuyŠn. M¥c dÀu không rõ Ngài là ai,
nhÜng Hòa thÜ®ng trù trì  cÛng s¤n lòng thÜÖng cäm.
G¥p khi Nguy‹n Ánh Çau y‰u, Hòa thÜ®ng cÛng t¿ tay
chæm sóc ÇiŠu trÎ rÃt tÆn tình.

Hôm Çó chim linh bay vÀn quanh chúa, kêu la inh
Õi,  ÇÜ©ng  nhÜ  báo  tin  gì  không  hay.  ThÃy  lå,  Hòa
thÜ®ng Çánh tay xem ÇiŠu hung ki‰t nhÜ th‰ nào. Hòa
thÜ§ng bi‰t có s¿ ch£ng lành cho khách lå; Hòa thÜ®ng
bäo v§i NguyÍn Ánh:"Quš khách nên xa lánh chÓn này;
ª Çây ¡t có chuyŒn ch£ng lành xäy ra".

NguyÍn Ánh nghe theo, bèn r©i chùa, thoát ÇÜ®c s¿
truy lùng cûa quân Tây SÖn.

Sau khi NguyÍn Ánh lên ngôi Hoàng Ç‰ Gia Long,
nh§ Ön Hòa thÜ®ng Long TuyŠn, vào næm Gia Long thÙ
10 (Tân Tœ, 1811), thay tên cho chùa Long TuyŠn (suÓi
rÒng) là Long Nguyên (bãi ÇÃt rÒng), ÇÒng th©i cÃp m¶t
sÓ ru¶ng ÇÃt vài mÜÖi mÅu Ç‹ chùa làm hÜÖng hÕa, và
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cho quân  lính  gìn  gi»  ngôi  chúa,  k‹  nhÜ "chùa vua"
(DÜ§i Ç©i ThiŒu TrÎ tên chùa Ç°i là chùa Linh ThÙu).

ñåi Nam NhÃt ThÓng Chí chép vŠ ngôi chùa Linh
ThÙu:"Ÿ thôn ThÎnh Phú, huyŒn Ki‰n HÜng, chùa rÃt
c°, cÛng là nÖi danh th¡ng, næm Gia Long thÙ 10 ban
biên ngåch ÇŠ "Long TuyŠn t¿", næm thÙ 11, sÜ chùa m¶
10 ngÜ©i dân ngoåi tÎch Ç¥t làm phu chùa, ÇÜ®c miÍn
binh Çao. Næm ThiŒu TrÎ  thÙ nhÃt, Ç°i tên hiŒn nay". 

9) Cây bÀn   
NguyÍn Ánh chåy nån theo ÇÜ©ng bi‹n ngã Ba Tri

vào Hàm Long. Nºa Çêm Çi låc vào råch Ba Lai (Cái
Mít),  dØng chân ª Tam Quän (xã HiŒp HÜng,  GiÒng
Trôm); NguyÍn Ánh ÇÜ®c m¶t cø già tên là TrÜÖng TÃn
KhÜÖng giúp Ç« ÇÜa ngài  ra  Cù Lao ñÃt  Ç‰n nÖi an
toàn. NguyÍn Ánh Än trú trong nhà ông TrÀn Væn Håc,
chÙc Cai nên g†i là Cai Håc, nhà nghèo. ñêm hôm Çó,
ông Håc dâng lên NguyÍn Ánh m¶t nÒi cÖn ngu¶i, æn
v§i m¡m sÓng cá chót; æn kèm thêm m¶t tráí bÀn. Vì
quá Çói, låi là lÀn æn ÇÀu tiên món lå miŒng, nên NguyÍn
Ánh khen ngon; NguyÍn Ánh hÕi, ông Cai Håc bÄm r
¢ng:"Trái Ãy tên không ÇËp, hå dân không dám tâu lên".
NguyÍn Ánh cho phép nói. Cai Håc chÌ vào r¥ng cây
c¥p mé nÜ§c ÇÜ®c chi‰u sáng bªi không bi‰t bao là con
Çom Çóm, và thÜa là trái bÀn; nhân Çó nói thêm vài Ç¥c
Çi‹m cûa nó nhÜ : cho dù bÎ ngÆp nÜ§c m¥n, cây bÀn
vÅn không héo lá, vÅn gi» ÇÃt, chÓng nÜ§c xoi lª. ThÃy
dáng cây giÓng nhÜ cây liÍu trong thi phú Ç©i ñÜ©ng,



Ç©i TÓng, sÓng trên ÇÃt bùn, nên NguyÍn Ánh ban cho
cây bÀn mÏ danh là thûy liÍu .

10) Cây mù u
Næm K› Tœ, B¶ H¶ tâu:
"K‰ hoåch 10 næm không gì b¢ng trÒng cây, vì vÆy

xin sÙc ÇŠu kh¡p các håt phäi tÆn døng ÇÃt mà trÒng
thÆt nhiŠu nh»ng cây có kinh t‰ cao.  Sau 5 næm, 10
næm,  Çi  ki‹m  tra,  nÖi  nào  trÒng  nhiŠu  cây  thì  ban
thÜªng". (ñåi Nam Th¿c Løc). ñÒng th©i ch†n m¶t cây
có kinh t‰ cao là cây mù u. Cây mu u nh¡c Ç‰n k› niŒm
NguyÍn Ánh th©i còn bôn ba kh¡p miŠn Nam, Çã ban
cho cây mù u mÏ danh là "nam mai". NguyÍn Ánh cho
trÒng hai bên ÇÜ©ng vào mi‰u xã tác Ç‹ phát Ç¶ng, làm
gÜÖng cho dân chúng.

11) Dân nghèo 
Theo VÜÖng HÒng S‰n vi‰t trong cuÓn "Sài Gòn

næm xÜa", vùng ÇÃt tØ làng NhÖn Giang (trÜ§c 1855 có
tên là NhÖn Ngãi, vùng ch® Quán) Ç‰n giáp ÇÜ©ng CÀu
Kho, xÜa kia nhà phÓ ÇÒng Çúc. M‡i nhà chung quanh
ÇŠu có vÜ©n tÜ®c, cây trái sum sê. GÀn ÇÃy có m¶t xóm
nguyên là cûa nh»ng ngÜ©i æn xin, æn mày trÜ§c kia.
Thuª NguyÍn Ánh tœ nån trong Nam, b†n này có công
cÙu Ngài. Theo truyŠn khÄu, hôm Çó quân Tây SÖn truy
lùng rÃt ng¥t, NguyÍn Ánh chåy Ç‰n vùng này, ÇÜ®c b†n
æn máy ra tay giúp Ç«, che chª. M¶t m¥t chÌ ÇÜ©ng cho
NguyÍn Ánh Än núp, m¶t m¥t Çánh trÓng, ÇÆp thùng;
quân Tây SÖn tÜªng r¢ng s¡p bÎ phøc kích nên rút lui.
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NguyÍn Ánh thoát nån. VŠ sau, vua Gia Long (NguyÍn
Ánh)  nh§  Ön  xÜa,  cho  phép  thành  lÆp  xóm nhà  cºa
khang trang và ban cho xóm này danh hiŒu "Tân L¶c
phÜ©ng".

 
12) V§i ngÜ©i Khmer   

TÒn A La là ngÜ©i Khmer theo NguyÍn Ánh. Do
lÆp ÇÜ®c nhiŠu chi‰n công l§n, nên NguyÍn Ánh tin yêu
ban  cho  tên  là  NguyÍn  Væn  TÒn,  và  cho  lãnh  5.000
quân,  hÀu  h‰t  là  ngÜ©i  Khmer,  cho  m¥t  y  phøc  nhÜ
ngÜ©i ViŒt. 

Vào  tháng  Giêng  næm  Canh  Thìn  (1820),  ông
NguyÍn  Væn TÒn  mÃt.  Lúc bÃy  gi©  thu¶c  th©i  Minh
Mang, vua Minh Mång truyŠn dø B¶ LÍ r¢ng: "NguyÍn
Væn TÒn tuy là ngÜ©i khác (ngÜ©i Khmer), nhÜng h‰t
sÙc làm tôi,  th© ñÙc Tiên Ç‰ Çã lâu,  m¶t lòng trung
nghïa thi‰t nên thÜÖng ti‰c". Vua Minh Mång cho ân t‰
và cho 2 cây gÃm Tàu, 20 cây vài, 200 quan tiŠn. Qua Ç
‰n Ç©i Minh Mång thÙ 9 ÇÜ®c t¥ng hàm ThÓng Ch‰.
ñÙc Thánh t° bäo B¶ LÍ r¢ng:  "NguyÍn Væn TÒn là
ngÜ©i trung dÛng, nhÜ ngÜ©i Kim MÆt ñê nhà Hán bên
Tàu, trong trÆn Çánh ª tÌnh Bình ñÎnh bÎ Tây SÖn bao
vây, th‰ mà ông ta cÓ g¡ng phá vòng vây, thiŒt là tài
giÕi và khôn ngoan".

Theo QuÓc TriŠu Chánh Biên toát y‰u, vào tháng 4
næm Tân DÆu (1801),  NguyÍn Ánh Çòi các HÆu vŒ quân
vŠ Kinh Çô, lÜu NguyÍn Væn TÒn ª låi Çánh gi¥c. Nh§



Ön che chª và cäm thông cu¶c sÓng cÖ c¿u cûa ÇÒng
bào,  NguyÍn Ánh truyŠn dø:  Cho ngÜ©i  Khmer ÇÜ®c
t¿ do khai thác thûy l®i và không thâu thu‰.

CÛng theo QuÓc TriŠu Chánh Biên toát y‰u, tháng
Giêng  næm  ñinh  Sºu  (1817),  vua  Gia  Long  ban
dø:"CÃm dân ta không ÇÜ®c lãnh mua các ch‡ thûy l®i
cûa ngÜ©i Chân Låp". 

13) Lê Phúc Diên liŠu mình cÙu chúa
Tháng 6 næm Quš Mão (1783), NguyÍn Ánh Çóng

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

14) Bà ThÎ UyÍn chª m¶t thuyŠn gåo Ç‰n dâng
Tháng 7 næm quš Mão (1783),  NguyÍn HuŒ sai

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

15)  Cây c° thu trên 200 tu°i và mi‰u th© vua Gia
Long

Trong th©i gian Çóng quân ª ñÒng Tháp, NguyÍn
Ánh có lÆp hai cæn cÙ Bäo TiŠn và Bäo HÆu, có š nghïa
là trÃn thû hai vÎ trí chi‰n lÜ®c dÅn Ç‰ hai con sông TiŠn,
sông HÆu, tÙc là TiŠn Giang và HÆu Giang. Ngày nay
tåi Bäo TiŠn còn ÇŠn th© vua Gia Long và cây c° thø
trên hai træm næm vÅn còn sÓng.

16) Núi CÃm
Núi CÃm là ng†n núi danh ti‰n nhÃt ª ThÃt SÖn.

Ngày trÜ§c vua Gia Long có lÀn Ç‰n Än tránh ª núi này,
Çoàn quân h¶ giá cÃm không cho bÃt kÿ ai leo lên khu
núi này, do Çó m§i có tên là núi CÃm.



Núi cÃm

17) ƒp Giá Ng¿
ƒp Giá Ng¿ thu¶c xã Tân HÜng ñông (Cà Mau).

Ngày xÜa, NguyÍn Ánh tØ råch Cái R¡n ra bi‹n phäi qua
råch Rau GiØa, t§i råch Cái NÜ§c, rÒi rë ra sông Bãi
Háp  m§i  ra  vÎnh  Xiêm  La.  Trên  con  ÇÜ©ng  Çi  này,
NguyÍn Ánh dØng låi m¶t nÖi thu¶c h»u ngån sông Bãi
Håp tåi vàm råch Cái NÜ§c Ç‹ ki‰m thêm lÜÖng th¿c
cho quân lính,  nhÜng nh¢m lúc  mÜa to gió l§n,  phäi
ngØng låi khoäng nºa tháng. Khi NguyÍn Ánh Çi rÒi,
dân nÖi Çây g†i vùng này là xóm Giá Ng¿. VŠ sau nâng
lên là Ãp Giá Ng¿.
("Tìm hi‹u nguÒn gÓc ÇÎa danh Nam B¶". NguyÍn H»u Hi‰u)

18) Thôn Long HÜng và Cây ña B‰n Ng¿
Næm ñinh Mùi, NguyÍn Ánh tØ Xiêm La trª vŠ

Çóng quân ª NÜ§c Xoáy, g†i là ÇÒn HÒi Oa thu¶c thôn
Tân Long,  huyŒn Vïnh An;  ngày nay thu¶c xã  Long
HÜng, huyŒn LÃp Vò, tÌnh ñÒng Tháp. 

Trong th©i gian trú ngø ª Çây, NguyÍn Ánh hay
ngÒi dÜ§i gÓc cây Ça cånh b© råch. Sau khi lên ngôi,
ông cho Ç°i tên thôn Tân Long thành thôn Long HÜng;
tØ Çó cây Ça b‰n nÜ§c, ch‡ NguyÍn Ánh hay ngÒi ÇÜ®c
dân gian g†i là "Cây ña B‰n Ng¿".

Trong  ñåi  Nam  NhÃt  ThÓng  Chí  ghi:  "Næm
T¿ ñÙc thÙ 2, T°ng ñÓc Doãn UÄn nghiên cÙu lÎch sº
cho lÆp bia Ç‹ ghi nh§ låi ÇÎa danh lÎch sº này".
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Mi‰u th© vua Gia Long ª khu NÜ§c Xoáy, 
nÖi Çóng quân khi tØ Xiêm La trª vŠ. 

19) Råch Long …n và Ao Ng¿
Råch Long ƒn trÜ§c khi có tên là råch R¡n, m¶t

nhánh  cûa  sông  Bäy  Håp,  dài  chØng  7  cây  sÓ,  r¶ng
chØng 30 thÜ§c,  æn thông t§i  xóm Ông TÜ, thu¶c xã
Phong Låc (Cà Mau) b¢ng m¶t con kinh Çào. 

TÜÖng truyŠn r¢ng có m¶t th©i NguyÍn Ánh bÎ Tây
SÖn truy Çu°i NguyÍn Ánh trÓn tránh tåi råch R¡n, nên
sau này dân ÇÎa phÜÖng g†i là råch Long …n.

Khi NguyÍn Ánh bÎ quân Tây SÖn bao vây, ñô ÇÓc
NguyÍn  Væn  Vàng  liŠu  mình  cÙu  chúa,  nên  NguyÍn
Ánh m§i  thoát  ÇÜ®c.  Trong th©i  gian  ª  Çây,  NguyÍn
Ánh Çã cho binh sï Çào m¶t cái ao ÇÜ©ng kính chØng 15
thÜ§c Ç‹ lÃy nÜ§c cho lính dùng và Ç¡p m¶t cái nŠn cao



Ç‹ d¿ng tråi. Ngày nay, nŠn tråi Çã bÎ dân ban ra làm
ru¶ng, song cái ao vÅn còn g†i là Ao Ng¿.

20) Kinh Thoåi Hà
Sách  ñåi  Nam  NhÃt  ThÓng  Chí  ghi  r¢ng  kinh

Thoåi Hà ª b© phía tây sông HÆu Giang, cách huyŒn
Tây Xuyên 63 dæm vŠ phía Çông-nam. TrÜ§c kia g†i
kinh Thoåi Hà là sông Ba Råch, tØ HÆu Giang chia ra
chäy vŠ tây-nam 4 d¥m rÜ«i Ç‰n ngã ba h®p v§i sông
CÀn ñæng, låi  chäy vŠ phía tây-nam 59 d¥m Ç‰n cºa
sông Låc Døc; tØ ÇÃy chäy vŠ phía nam 57 d¥m rÜ«i Ç‰n
sông Song Khê, gÀn ÇÃt Chân Låp. Con ÇÜ©ng này cây
cÕ um tùm, lòng sông lÀy l¶i, ghe thuyŠn khó Çi ÇÜ®c.
Vào næm Gia Long thÙ 17, vua Gia Long sai TrÃn thû
Vïnh Thanh NguyÍn Væn Thoåi b¡t lính và dân, khoäng
1.500 ngÜ©i, Çào vét cho con sông r¶ng ra và lòng sông
sâu hÖn. ChÌ hÖn 1 tháng thì xong. TØ ÇÃy ngÜ§i dân
m§i có ÇÜ©ng thông v§i Kiên Giang. Dó Çó m§i có tên
sông là "Thoåi Hà" Ç‹ bi‹u dÜÖng công lao cûa TrÃn thû
NguyÍn Væn Thoåi.

21) Núi Thoåi SÖn, huyŒn Thoåi SÖn   
Theo ñåi Nam NhÆt ThÓng Chi thì núi Thoåi SÖn

cách huyŒn Tây Xuyên 71 d¥m vŠ phía nam, có chiŠu
cao 20 trÜ®ng, chu vi 11 d¥m rÜ«i, tøc g†i là núi LÃp.
Vào  næm Gia  Long thÙ  17,  TrÃn  thû  Vïnh  Thanh  là
NguyÍn Væn Thoåi sºa sang sông Thoåi Hà. Công viŒc
làm xong m§i vë bän ÇÒ dâng lên vua Gia Long, vua
thÃy phía b¡c b© sông có núi LÃp (tÙc là núi SÆp) nên
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vua cho Ç°i tên là Thoåi SÖn Ç‹ ghi công lao cûa TrÃn
thû NguyÍn Væn Thoåi. Vua còn cho d¿ng ÇŠn th© thÀn
ª chân núi và d¿ng bia  kh¡c hai ch» l§n "Thoåi SÖn".
TØ danh sÖn này vŠ sau trª thành ÇÎa danh huyŒn Thoåi
SÖn, tÌnh An Giang.

Núi Thoåi SÖn

Các  giai  thoåi  ghi  trên  cho  thÃy  tình  nghïa  cûa
nhân dân Nam B¶ ÇÓi v§i  nhà NguyÍn; và cÛng cho
thÃy tåi sao NguyÍn Ánh thÃt trÆn nhiŠu lÀn, nhÜng cuÓi
cung chi‰m gi» ÇÜ®c ÇÃt Nam B¶ làm cæn-cÙ-ÇÎa Ç‹ ti
‰p-tøc chi‰n-ÇÃu Ç‰n th¡ng l®i cuÓi cùng. 

22) LÃp dÃu chân
BÎ nhà Tây SÖn truy Çu°i, NguyÍn Ánh dÅn quân

chåy trên m¶t vùng ÇÃt Äm Ü§t; dÃu chân cûa Çoàn quân
in trên m¥t ÇÃt. quân Tæy SÖn theo dÃu chân lùng b¡t gi
‰t  quÆn NguyÍn Ánh. ñêm hôm Çó NguyÍn Ánh cÀu
nguyŒn: "N‰u sÓ mång cûa quân ta chÜa tÆn, xin hãy lÃp
dÃu chân Çi Ç‹ kÈ ÇÎch không th‹ truy tìm".



Sáng ra thì tr©i mÜa to, gió l§n, dÃu chân cûa Çoàn
quân ÇŠu mÃt. VŠ sau dân ÇÎa phÜÖng g†i vùng ÇÃt này
là "lÃp VÕ", do nóí tråi tØ ch» lÃp giò.  

==== o O o ====

XIV

Các cu¶c n°i loån 
dÜ§i th©i Gia Long
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TØ NghŒ An Ç‰n các vùng tây-b¡c B¡c B¶ có nhiŠu
cu¶c n°i dây,  trong Çó nh»ng cu¶c n°i dÆy v§i danh
nghïa tôn phù nhà Lê là ph° bi‰n nhÃt.

M¶t sÓ cu¶c n¶i dÆy cûa các dân t¶c thi‹u sÓ nhÜ
Lš Væn Phúc, DÜÖng ñình Cúc ª vùng Thái Nguyên;
Mã Sï Anh ª vùng HÜng Hóa; các con cháu nhà Lê nhÜ
Lê  Duy  Hoán;  các  nhóm  cÜ§p  nhÜ  Cao  Væn  DÛng,
NguyÍn  Tình  ª  vùng  SÖn  Tây-Häi  DÜÖng;  VÛ  ñình
Khanh ª vùng SÖn Nam Hå; các tù trÜªng ngÜ©i MÜ©ng
nhÜ Quách TÃt Thúc ª Thanh Hóa. 

Giáo sï Guérard có nhÆn ÇÎnh lš do vì sao có nhiŠn
cu¶c n°i dÆy:

"Vua Gia Long bóp n¥ng dân chúng b¢ng Çû m†i
cách, s¿ bÃt công và l¶ng hành làm cho ngÜ©i ta rên xi
‰t hÖn cä th©i Tây SÖn; thu‰ má và lao dÎch thì tæng lên
gÃp ba". 

ViŒc xây thành Phú Xuân và Çào kênh Vïnh T‰
phäi huy Ç¶ng hàng vån dân phu Çi lao dÎch.

Ông Borel,  næm 1818 mô tä viŒc xây thành Phú
Xuân (Hu‰):

"Nhà vua xº døng tÃt cä nhân l¿c vào viŒc xây tòa
thành và các công trình công c¶ng khác. Khi tôi Ç‰n Hu
‰, Çã có Ç‰n 8 vån ngÜ©i ÇÜ®c ÇiŠu Ç¶ng tØ các nÖi
trong  cä  nÜ§c,  Çang  khÄn  trÜ©ng  xây  d¿ng  m¶t  tòa
thành r¶ng lÖn b¢ng gåch... . Riêng viŒc xây b© thành
Çã tÓn kém nh»ng khoän tiŠn kh°ng lÒ và làm thiŒt hàng
vån nhân mång vì phäi kh° dÎch liên tøc... . Nhà vua



(Gia Long) Çã vung ra nh»ng món tiŠn l§n và hy sinh
tính mång cûa hàng ngàn dân chúng vì h† phäi làm viŒc
không nghï tay trên các tÜ©ng lÛy cûa kinh thành. ñây
quä là m¶t công trình kÿ diŒu. MÜ©i vån ngÜ©i ÇÜ®c
thÜ©ng xuyên huy Ç¶ng". 

Chaigneau, vào næm 1807 Çã ghi låi r¢ng:
"Dân chúng h‰t sÙc khÓn kh°, vua và quan låi làm

kh° dân m¶t cách kÿ lå; công lš này tùy thu¶c tiŠn båc,
kÈ giàu có th‹ Çánh ÇÆp ngÜ©i nghèo mà không s® bÎ
trØng  phåt,  vì  h†  tin  ch¡c nh© tiŠn  båc  h† së  th¡ng
kiŒn".

ñÓi v§i ngÜ©i dân thi‹u sÓ, vua Gia Long Çã ban
hành các loåi thu‰ Çánh vào lâm th° sän ª vùng ngÜ©i
dân t¶c thi‹u sÓ, làm cho "dân Mán quanh næm n¶p thu
‰ không lúc nào r‡i". HÆu quä là "dân phäi nh¥t cû rau
và quä ª núi Ç‹ æn cho no bøng".

 Các vua ÇÀu th©i NguyÍn cÛng cÜ«ng bách væn
hóa m¶t sÓ dân t¶c vì cho r¢ng: 

"B†n man m†i  ngu dåi  chÜa thÃm nhuÀn phong
tøc, cÀn bu¶c h† c¡t tóc, æn m¥c và sinh hoåt giÒng nhÜ
ngÜ©i miŠn xuôi".

Gia Long cº các tÜ§ng tài giÕi nhÜ Lê ChÃt,  Lê
Væn Duy‰t lÜu Ç¶ng các khu v¿c miŠn B¡c Ç‹ dËp loån.
Ÿ miŠn Trung các cu¶c n°i dÆy ít hÖn, tuy vÆy cu¶c n°i
dây cûa ngÜ©i thÜ®ng ª ñá Vách kéo dài nhiŠu næm. 
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Ông Lê Thành Khôi cæn cÙ vào m¶t bài khäo cÙu
cûa ông Chu Thiên cho bi‰t con sÓ gi¥c giã th©i Gia
Long (1802-1820) là 73 vø, trung bình 4 vø m‡i næm.

(ViŒt Sº Khäo LuÆn. Hoàng CÖ Thøy. Nhà xuÃt bän Nam Á, Paris
2002. Trang 1021-1022)

============
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Christopher Goscha
"...NhÜng m¶t lÀn n»a, gi»a lš thuy‰t (r¢ng hŒ tÜ

tÜªng Nho giáo së thÓng nhÃt ÇÜ®c lòng ngÜ©i ª ViŒt
Nam) và th¿c t‰ luôn luôn là hai thÙ khác biŒt. Không
phäi vì Gia Long ch†n Nho giáo là hŒ tÜ tÜªng chính
thÓng nên nó së có th‹ hoåt Ç¶ng hiŒu quä ngay. ViŒc
Çó Çã không xäy ra. Gia Long là m¶t nhà quân s¿ và
ông rÃt t¿ hào vŠ viŒc này. Ông ch£ng bao gi© có ÇÜ®c
th©i gian Ç‹ ÇÜ®c h†c tÆp vŠ Nho giáo; khi còn trÈ và có
th‹ là ông cÛng ch£ng bao gi© nghï nghiêm túc vŠ viŒc
này.  Ông Çã Çåt  ÇÜ®c s¿  kính tr†ng,  xây d¿ng ÇÜ®c
quân Ç¶i và giành ÇÜ®c chi‰n th¡ng sau cùng cho bän
thân vào næm 1802 d¿a trên tính th¿c t‰, s¿ sáng tåo
cûa bän thân, khä næng thÕa hiŒp và s¿ chính tr¿c. 

ThÙ hai, Gia Long hiÍu rõ vŠ s¿ mong manh cûa
nÜ§c ViŒt Nam m§i thÓng nhÃt sau ba mÜÖi næm n¶i chi
‰n. Quân Ç¶i chúa TrÎnh và Tây SÖn có th‹ Çã bÎ giäi
tán, nhÜng s¿ trung thành thì vÅn bÎ chia rë sâu s¡c.
Nh»ng v‰t thÜÖng tØ cu¶c chi‰n có th‹ Çã lành, nhÜng v
‰t sËo cûa nó thì vÅn còn. S¿ cæm tÙc và lòng thù hÆn
thÜ©ng  hay  lÅn  khuÃt  dÜ§i  cái  vÈ  ngoài  mÕng manh
mang tên s¿ yên bình. VÎ Hoàng Ç‰ th¡ng trÆn Çã không
th¿c s¿ cäi thiŒn ÇiŠu gì khi ông ti‰n hành sæn Çu°i và
gi‰t ch‰t tÃt cä nh»ng lãnh Çåo và hÆu thân cûa Tây
SÖn, nh»ng ngÜ©i mà ông quy trách nhiŒm cho viŒc ÇÒ
sát và tÆn diŒt dòng t¶c cûa ông. 



ñiŠu thÙ ba, Gia Long hi‹u rÃt rõ quyŠn l¿c vŠ
chính trÎ, quân s¿ cÛng nhÜ kinh t‰ cûa các gia t¶c và
lãnh chúa ª các ÇÎa phÜÖng. Gia t¶c nhà NguyŒn cÛng
xuÃt phát là m¶t gia t¶c l§n ª ÇÎa phÜÖng và bän thân
Gia Long Çã góp phÀn phát tri‹n m¶t nhóm m§i nhÜ
vÆy tåi khu v¿c cÖ sª quyŠn l¿c cûa ông ª miŠn Nam
ViŒt Nam. S¿ thÆt là ÇÒng minh lâu næm và bån thân
cûa Gia Long tåi Gia ñÎnh là tÜ§ng Lê Væn DuyŒt, trên
th¿c t‰ Çã cai trÎ miŠn Nam ViŒt Nam sau næm 1802.
Hoàng Ç‰ Çã phong thÜªng các ÇÒng minh th©i chi‰n
cûa mình b¢ng các vÎ trí cao cÃp ª khu v¿c miŠn Trung
và miŠn Nam. ñó là vì sao mà dù Çã ÇŠ ra m¶t b¶ luÆt
theo tÜ tÜªng Nho giáo, khôi phøc låi ch‰ Ç¶ thi cº khoa
bäng, xây d¿ng kinh Çô m§i gÒm cä m¶t Tº CÃm Thành
cûa chính mình; Gia Long vÅn duy trì  m¶t l¿c lÜ®ng
quân s¿ rÃt l§n. Ÿ vùng miŠn Trung, triŠu Çình cai trÎ
thông qua bÓn doanh và bäy trÃn quân s¿ Ç¶c lÆp. Ÿ
khu v¿c miŠn B¡c và miŠn Nam, nhà vua cÛng thành lÆp
m‡i vùng næm trÃn nhÜ vÆy. DÜ§i th©i Gia Long, các
trÃn thû cÛng là m¶t phÀn cûa væn hóa chính trÎ tåi ViŒt
Nam có vai trò giÓng nhÜ vÎ vua theo Nho giáo vÆy. Th‹
ch‰ chính trÎ song song này Çã có ít nhÃt tØ th©i tr‡i dÆy
cûa  các  h† Måc,  TrÎnh và  NguyÍn  ª  th‰  k›  XV n‰u
không là s§m hÖn n»a".

ñào Duy Anh
"Trong công cu¶c Çánh Ç° các l¿c lÜ®ng phong ki

‰n cÛ cÛng là Çánh Çu°i quân Xiêm do h† NguyÍn rÜ§c
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vào, quân Thanh do nhà Lê rÜ§c vào, anh em Tây SÖn,
Ç¥c biŒt là NguyÍn HuŒ, Çã ÇÜ®c nhân dân nhiŒt liŒt
ûng h¶. Sau khi d¿ng nhà nÜ§c phong ki‰n m§i, chính
sách cûa NguyÍn HuŒ có nâng Ç« nông dân ít nhiŠu,
nên vÅn ÇÜ®c nông dân Çi theo. NhÜng sau ít lâu, nhân
dân thÃy mình rÓt cu¶c vÅn bÎ b†n quan liêu ÇÎa chû áp
bÙc, bóc l¶t tàn båo, cho nên nhiŒt tình ÇÓi v§i triŠu
Çình m§i dÀn dÀn phai låt. Trong khi Ãy thì b†n quan
liêu ÇÎa chû vÅn trung thành v§i h† NguyÍn hay nhà Lê
và phän ÇÓi ngÃm ngÀm. Sau khi NguyÍn HuŒ ch‰t thì
ÇÓi v§i triŠu Çình suy ÇÒi cûa nhà Tây SÖn, nhân dân låi
thêm bÃt bình mà b†n quí t¶c ÇÎa chû thì låi thØa cÖ Ç‹
røc rÎch phän ÇÓi ra m¥t.

"Trong khi Ãy thì h† NguyÍn, nh© s¿ ûng h¶ cûa
m¶t sÓ quan liêu và cûa b†n thân hào ÇÎa chû miŠn Gia
ñÎnh, Çã chi‰m lÃy ÇÜ®c ÇÃt Ãy, rÒi dùng chính sách
khai khÄn khôn khéo mà bi‰n ÇÃt Ãy thành m¶t cæn cÙ
v»ng vàng. NghÌ (?) låi  nh© s¿ giúp Ç« cûa ngÜ©i Pháp
cho nên nghÌ (?) có th‹ trong m¶t phÀn nào dùng kÏ
thuÆt chi‰n tranh ti‰n b¶ mà áp Çäo kÏ thuÆt cÛ cûa bên
ÇÎch. Vì nhân dân Çã chán ghét nhà Tây SÖn, nên nh»ng
khi quân NguyÍn tÃn công, thÌnh thoäng h† cÛng theo
b†n hào møc ÇÎa chû n°i lên hÜªng Ùng. Ÿ miŠn Trung
ÇÜ®c lÜu hành câu ca dao:

"Låy Tr©i cho chóng gió nÒm,
"Cho thuyŠn chúa NguyÍn thuÆn buÒm trÄy ra".  



Và bài "Hoài Nam ca", bi‹u l¶ tÃm lòng mong mÕi cûa
tÀng l§p hào møc ÇÎa chû ÇÓi v§i h† NguyÍn. Ÿ B¡c thì
b†n hào møc ÇÎa chû cÛ cûa nhà Lê cÛng mong ch©
chúa NguyÍn Ç‹ báo thù cho chû cÛ. ñiŠu kiŒn chû y‰u
khi‰n NguyÍn Phúc Ánh thành công là ÇÜ®c toàn th‹
giai cÃp ÇÎa chû phong ki‰n ûng h¶ và l¿c lÜ®ng tÜ bän
chû nghïa ngoåi quÓc viŒn tr®.

"S¿  th¡ng  l®i  cûa  NguyÍn  Phúc  Ánh  Ç¥t  cu¶c
thÓng nhÃt trên m¶t lãnh th° r¶ng rãi hÖn ª th©i Tây
SÖn. Song nó låi khôi phøc s¿ thÓng trÎ  cûa m¶t tÆp
Çoàn phong ki‰n phän Ç¶ng hÖn, và xóa bÕ nh»ng cäi
cách tÜÖng ÇÓi ti‰n b¶ mà nhà Tây SÖn Çã mang låi cho
nhân dân. Phúc Ánh låi mang cái t¶i cÀu viŒn ngÜ©i
Pháp Ç‹ cho b†n th¿c dân Pháp có cÖ sª mà th¿c hiŒn
mÜu mô xâm lÜ®c nÜ§c ta sau này.
(LÎch sº ViŒt Nam. Trang (466-467). ñào Duy Anh. Nhà xuÃt bän
Khoa H†c Xã H¶i - 2016)

ñ¥ng ViŒt Thûy, ñ¥ng Thành Trung
* "... s¿ tàn båo cûa ông khi áp døng các hình phåt

th©i Trung C°, trä thù Tây SÖn khi‰n hÆu th‰ nhiŠu khi
có ÇÎnh khi‰n n¥ng nŠ v§i ông Ç‰n n‡i xóa nhòa h‰t
công lao nhÃt ÇÎnh cûa ông ÇÓi v§i viŒc thÓng nhÃt ÇÃt
nÜ§c. Và Çó là ÇiŠu Çáng ti‰c ÇÓi v§i vÎ quân vÜÖng quá
n¥ng nŠ khôi phøc vÜÖng nghiŒp, cÓ Çåt ÇÜ®c møc Çích
b¢ng bÆt cÙ giá nào.
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* "M¶t vÃn ÇŠ n°i c¶m cûa vÎ vua này (Gia Long),
thÜ©ng bÎ  ngÜ©i  Ç©i  sau lên án là  "cõng r¡n c¡n gà
nhà". ViŒc làm này cûa ông không th‹ biŒn minh; Çây là
cu¶c chi‰n tranh phong ki‰n mà do y‰u, ngÜ©i ta có th‹
cÀu viŒn l¿c lÜ®ng bên ngoài nhÜ tình th‰ Çã xäy ra
trong lÎch sº các cu¶c chi‰n tranh phong ki‰n. Nhà vua
phäi chÎu trách nhiŒm vŠ viŒc cÀu viŒn quân Ç¶i nÜ§c
ngoài dÅn Ç‰n nh»ng hÆu quä tai håi không th‹ lÜ©ng
ÇÜ®c  trÜ§c.  Tuy  nhiên  cÛng  phäi  thÃy  m¶t  ÇiŠu  Gia
Long là con ngÜ©i th¿c døng, Çã bi‰t l®i døng, khai thác
m†i cÖ h¶i Ç‹ tÒn tåi, song vÅn cÓ gi» t§i mÙc cao nhÃt
s¿ Ç¶c lÆp cûa vÜÖng triŠu ông. Nhà vua không phäi
không  nhÆn  thÃy  s¿  tàn  båo  cûa  quân  Xiêm.
(.................................................)

PhÜÖng án cÀu viŒn ÇÓi v§i nhà vua là con dao hai
lÜ«i,  nhøc nhã và  vinh quang.  Gia Long không phäi
không bi‰t ÇiŠu này. NhÜng khao khát muÓn khôi phøc
vÜÖng nghiŒp Çã khi‰n vÎ vua này có nh»ng hành Ç¶ng
Çi ngÜ®c låi quyŠn l®i T° QuÓc khi ông cÀu viŒn ngÜ©i
Pháp, m¥c dù trong thâm tâm ông không Üa gì h†. CÓ
thoát khÕi änh hÜªng và âm mÜu áp ch‰ cûa h†, ông chÌ
còn hy v†ng gºi g¡m vào Minh Mång, ngÜ©i nÓi ngôi
ông giäi quy‰t nh»ng mâu thuÅn này. Nhà vua Çã có
thái Ç¶ khéo léo Ç‹ gi» Ç¶c lÆp, nhÜng š muÓn cûa ông
Çã bÎ th¿c t‰ phÛ phàng xóa bÕ. TÃt nhiên nhìn r¶ng ra,
lÎch sº th‰ gi§i th©i kÿ này là nh»ng cu¶c chi‰n tranh
giành thu¶c ÇÎa cûa tÜ bän. M¶t ÇiŠu tÃt y‰u là nh»ng



nÜ§c y‰u së bÎ thôn tính dÀu có ai Çó "cõng r¡n" vŠ hay
không. NhÜng lÎch sº Çã Çi theo con ÇÜ©ng riêng cûa nó
và dù vÎ vua khªi ÇÀu triŠu NguyÍn có nh»ng công lao
nhÃt ÇÎnh trong viŒc thÓng nhÃt quÓc gia, xây d¿ng m¶t
chính quyŠn quân chû hùng månh nhÜng ông vÅn không
th‹ xóa m© v‰t Çen trong s¿ nghiŒp khi cÀu viŒn ngoåi
bang".

Georges Dutton
"... Nh»ng ngÜ©i dân Çang sÓng dÜ§i quyŠn ki‹m

soát chính trÎ cûa chính th‰ l¿c nhà NguyÍn ª sâu trong
miŠn nam... mong Ç®i ÇÜ®c giäi thoát khÕi h†. ñ‰n cä
Pigneau de Behaine (Bá ña L¶c), ûng h¶ viên ngÜ©i Âu
nhiŒt tình nhÃt cûa NguyÍn Ánh, vào næm 1791, cÛng ÇŠ
cÆp Ç‰n ÇiŠu này, khi ông vi‰t vŠ tình cänh ngày càng
không chÎu Ç¿ng n°i cûa nh»ng ngÜ©i dân ViŒt  sÓng
trong vùng nhà NguyÍn ki‹m soát".

"... sau Çó (khi h† NguyÍn låi ki‹m soát Nam B¶),
hoàn  cänh  sÓng  cûa  ngÜ©i  dân  dÜ§i  chính  th‹  nhà
NguyÍn vÅn ch£ng hŠ ÇÜ®c cäi thiŒn; ÇiŠu này ÇÜ®c mô
tä trong thÜ cûa m¶t nhà truyŠn giáo ngÜ©i Pháp khác,
r¢ng "hai næm vØa qua, m†i ngÜ©i ÇŠu phäi Çi làm viŒc
công ích, và (ngÜ©i ta) không bÆn tâm vào bÃt kì m¶t
ÇiŠu gì khác, ngoài viŒc tìm cách Ç‹ sÓng sót, Çau kh°
Çã trª nên Ç‰n c¿c di‹m". 

Georges Taboulet
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Georges Taboulet, m¶t giáo sÜ trung h†c và là nhà
nghiên cÙu n°i ti‰ng ª ñông DÜÖng, trong tác phÄm "La
geste française en Indochine: Histoire par les textes de
la  France en Indochine des origines  à  1914" (Sº liŒu
ñông DÜÖng thu¶c Pháp: LÎch sº nÜ§c Pháp ª ñông
DÜÖng tØ khi khªi nguyên t§i næm 1914) vi‰t vŠ con
ngÜ©i NguyÍn Ánh: "... gan då, không thô kŒch, dÒi dào
bi‰n trá trong m†i tình th‰. Ý tÜªng Çúng Ç¡n; không có
khó khæn nào ngæn ch¥n ÇÜ®c ông và không có chÜ§ng
ngåi nào có th‹ làm ông lui bÜ§c... . Cº chÌ cûa ông ÇÓi
v§i ngÜ©i ngoåi quÓc thÃt dÍ thÜÖng và hòa nhã. Các sï
quan dÜ§i quyŠn ông rÃt kính phøc ông. Ông ÇÓi xº v§i
h† rÃt hòa nhã, thân mÆt và tÓt... 

Gosselin (sº gia ÇÜÖng th©i)
"Nh»ng vÎ Hoàng Ç‰ nÜ§c Nam, bªi s¿ b¶i båc ÇÓi

v§i nh»ng ngÜ©i Pháp lÅy lØng Çã làm quan cho Gia
Long mà nh© h†, ông ta (Gia Long) m§i có ÇÜ®c ngai
vàng; bªi s¿ tàn ác ÇÓi v§i nh»ng giáo sï ÇÒng bào cûa
chúng ta; bªi s¿ cÙng ÇÀu Çiên dåi b‰ quan tÕa cäng;
bªi s¿ khinh bÌ nŠn væn minh phÜÖng Tây, vì kêu cæng
ngu mu¶i, h† cho là man r®; bªi s¿ kiên trì tØ chÓi ti‰p
xúc v§i nÜ§c ngoài, trØ nÜ§c Tàu, nh»ng hoàng Ç‰ này,
tôi nói r¢ng, phäi chÎu trách nhiŒm s¿ suy ÇÒi và søp Ç°
cûa nÜ§c h†,  phäi  gánh vác  m¶t  mình,  s¿  nhøc nhã
trÜ§c lÎch sº".

Hoành CÖ Thøy



"... NguyÍn Anh hÒi thanh thi‰u niên Çã phäi lÜu
låc phong trÀn nhiŠu lÀn tåi các cù lao trong vÎnh Xiêm
La và ngay tåi Xiêm (hÒi ÇÀu xuân 1784, rÒi các næm
1785-1787). VÆy ông Çã có nhiŠu dÎp và nhiŠu næm trò
chuyŒn  v§i  vua  Xiêm Rama I,  hay  là  g¥p  g«  nh»ng
ngÜ©i Âu Châu nhÜ giám møc Bá ña L¶c, viên sï quan
BÒ ñào Nha Antonio Vincente de Rosa,  v.v...   Chính
ông bi‰t r¢ng các nÜ§c Âu Châu có nh»ng võ khí månh,
có th‹ giúp ông phøc quÓc, nên ông m§i cÀu viŒn b†n
h†. Ông cÛng không th‹ không bi‰t viŒc ÇÙc cha Bá ña
L¶c vi‰t "ch» quÓc ng»" rÃt giÕi.

"VÆy mà ngay tØ hÒi tái chi‰m miŠn Nam, ông trª
låi lÆp tÙc nŠn væn hóa thû c¿u Kh°ng Nho! Vì l®i cho
nŠn quân chû chæng, bªi Çåo Kh°ng lÃy ch» "Trung"
làm ÇÀu ngÛ luân? Vì "Hi‰u" chæng,  bªi  t°  tiên ÇŠu
sùng bái Çåo Nho? Hay chÌ vì "TÆp quán" quá lâu Ç©i
cûa Çåi Ça sÓ dân ViŒt và cûa ông? Song m¶t ông vua
sáng nghìŒp, m¶t lãnh tø tài ba Çâu cÙ phäi noi theo nŠ
n‰p cÛ!

Thành thº ngay tØ næm 1788, NguyÍn Ánh trª låi
dùng ch» Nho làm væn t¿ chính thÙc, cho mª khóa thi
ÇÀu  tiên  b¢ng  ch»  Nho,  lÃy  ÇÜ®c  12  ngÜ©i  ra  "làm
quan",   trong sÓ Ãy có các ông TrÎnh Hoài  ñÙc,  Lê
Quang  ñÎnh.  Næm  1791,  mª  thêm  m¶t  khóa  n»a.
ChÜÖng trình thi cº vÅn chÌ là "tÙ trÜ©ng væn th‹ ". Và
bÙc thang xã h¶i vÅn chÌ là "sï, nông, công, thÜÖng".  
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(ViŒt Sº Khäo LuÆn. Trang 886; cuÒn 2 . Hoàng CÖ Thøy. Nhà
xuÃt bän Nam Á, Paris 2002)

HÒ Chí Minh
"Gia Long låi dÃy can qua,
BÎ Tây SÖn Çu°i, chåy ra nÜ§c ngoài.
T¿ mình Çã ch£ng có tài,
Nh© Tây qua cÙu tính bài giäi vây.
Nay ta mÃt nÜ§c th‰ này,
CÛng vì vua NguyÍn rÜ§c Tây vào nhà.
Khác gì cõng r¡n c¡n gà,
RÜ§c voi dÅy mä, thiŒt là ngu si". 

HÒ Chí Minh

Huÿnh ThiŒu Phong
"Trong t°ng sÓ 9 chúa và 13 vÎ vua nhà NguyÍn,

có lë Gia Long Hoàng Ç‰ là m¶t con ngÜ©i Ç¥c biŒt. Nó
Ç¥c biŒt là vì Gia Long chính là hÆu duŒ cûa giai Çoån
tiŠn triŠu NguyÍn, ÇÒng th©i ông cÛng là ngÜ©i sáng lÆp
nên  triŠu  NguyÍn.  Do  Çó,  có  th‹  xem  Gia  Long  là
NguyÍn Ánh. NguyÍn Ánh chính là m¶t dÃu gåch nÓi, là
nhân chÙng sÓng cho s¿ chuy‹n giao hai giai Çoån cûa
nhà NguyÍn nói chung. Ông còn Ç¥c biŒt, vì träi qua
bao khó khæn, gian kh° nhÃt cÛng Çã không ngæn ÇÜ®c
NguyÍn Ánh.  Có ngÜ©i  cho r¢ng Çó là do may m¡n.
NhÜng tôi låi không cho là nhÜ vÆy. Bªi lë, s¿ may m¡n
không th‹  luôn mÌm cÜ©i  v§i  NguyÍn Ánh trong m†i
hoàn cänh; chÌ có lòng quy‰t tâm và bän lïnh m§i chính



là m¶t nguÒn Ç¶ng l¿c vô biên giúp NguyÍn Ánh vÜ®t
m†i khó khæn Ç‹ rÒi Ç‰n næm 1802, thành quä tÓt ÇËp
Çã Ç‰n v§i NguyÍn Ánh nhÜ m¶t ÇiŠu tÃt y‰u.

"NhÜ vÆy, có th‹ thÃy, so v§i các vÎ chúa và vua
NguyÍn còn låi, NguyÍn Ánh có m¶t cu¶c Ç©i rÃt sóng
gió, tØ lúc còn là m¶t vÎ chúa NguyÍn cho Ç‰n khi lên
ngôi Hoàng Ç‰ Gia Long là cä m¶t con ÇÜ©ng dài muôn
vån gian nan, tr¡c trª. NhÜng có lë, chính vì nhÜ vÆy Çã
tåo nên m¶t Gia Long - theo tôi là rÃt bän lïnh.... ".

Joseph Buttinger
Nhà nghiên cÙu ñông Á, Joseph Buttinger mô tä

Gia Long là "m¶t nho sï nghiêm kh¡c".      
 
Keith Weller Taylor

Keith Weller Taylor nhÆn xét Gia Long vÅn gi» cái
thói quen tØ th©i chi‰n trong cung Çình qua viŒc ông
"không v¶i vàng nhÜng rÃt quy‰t Çoán"  khi giäi quy‰t
chuyŒn chính s¿".

L. Barizy
Theo tài liŒu cûa L. Barizy, m¶t quan thÜ låi cûa

triŠu Çình Gia ñÎnh mô tä NguyÍn Ánh th©i trÈ "dáng
ngÜ©i cao trên trung bình, vóc ngÜ©i tÀm thÜ§c, vÈ m¥t
ÇŠu Ç¥n, nhË nhõm, rÃt dÍ nhìn", màu da ÇÕ hÒng, rám
n¡ng vì dãi dÀu... "

Lelabousse (linh muc)



115

Giáo  sï  Lelabousse  vi‰t  trong  bÙc  thÜ  ngày  14
tháng 4 næm 1800 thì NguyÍn Ánh có tánh"cÜÖng quy
‰t, nhÜng không hung tàn", "nghiêm kh¡c, nhÜng theo
Çúng lŒ luÆt"; "là ngÜ©i trí tuŒ, tò mò, ham thích và dÍ
h†c hÕi, bi‰t Ön, bao dung và t‰ nhÎ"; "l§n lên trong tai
ÜÖng, ông chÎu Ç¿ng nghÎch cänh m¶t cách can Çäm". 

Ngoài ra, Lelabousse còn miêu tä lúc trÈ NguyÍn
Ánh mê rÜ®u, nhÜng tØ khi lên làm chúa ông bÕ h£n,
không chåm m¶t gi†t rÜ®u vì  NguyÍn Ánh cho r¢ng:
"M¶t kÈ không làm chû ÇÜ®c mình, thì làm sao có th‹
cai trÎ ÇÜ®c ngÜ©i khác?"  NguyÍn Ánh là ngÜ©i có trí
tuŒ v§i nh»ng ÇÙc tính "hæng hái", "thông tuŒ", "th£ng
th¡ng", ông còn có khä næng hi‹u nhanh. Ông nh§ m†i
chuyŒn rÃt tài và b¡t chÜ§c m†i thÙ rÃt dÍ dàng. Ông
làm viŒc rÃt cÀn mÅn, ban Çêm Ç†c rÃt nhiŠu sách và
ham thích tò mò tìm hi‹u khi‰n thÙc m¶t cách "chú š,
thích thú v§i tÃt cä nh»ng gì thu¶c vŠ khoa h†c phát
minh".
(LÎch Sº N¶i Chi‰n ª ViŒt Nam. Tå Chí ñåi TrÜ©ng. Trang 97-98.
Nxb An Tiêm -1991)

Michel ñÙc Chaigneau
Michel ñÙc Chaigneau, ngÜ©i con trÜªng cûa Jean-

Baptiste Chaigneau, Çã tØng ti‰p xúc v§i Gia Long khi
ông chØng 50 tu°i, miêu tä Gia Long vŠ già có "thân th‹
cÜ©ng tráng", "da tr¡ng", "m¡t sáng", "tÜ§ng Çåo måo



Çáng kính", "nét m¥t trang nghiêm, có s¡c diŒn", "dáng
ÇiŒu rÃt sang tr†ng và tính tình hòa nhã".

Nghia M. Vo (?)
"NguyÍn Ánh là m¶t ngÜ©i bi‰t dùng ngÜ©i, ông có

khä næng tø tÆp ÇÜ®c nhiŠu phe phái kình chÓng nhau;
nhiŠu ngÜ©i thu¶c nhiŠu s¡c t¶c. Ông s¤n sàng tr†ng
døng ngÜ©i  tài,  bÃt  k‹  s¡c  t¶c  (NguyÍn Væn TÓn,  là
ngÜ©i Khmer); hay nguÒn gÓc xuÃt thân (Lê Væn DuyŒt,
m¶t  thái  giám).  Ngoài  ra,  Nghia  M.  Vo  còn  mô  tä
NguyÍn Ánh "là m¶t ngÜ©i làm viŒc chæm chÌ nhÜ khi
‰n. Cø th‹, NguyÍn Ánh có m¶t lÎch làm viŒc thÜ©ng
nhÆt nhÜ sau: thÙc dÆy tØ 6 gi© sáng, b¡t ÇÀu g¥p quan
låi vào 7 gi© và phê duyŒt tÃu trình, cÛng nhÜ ra s¡c
chÌ; sau Çó Çi thæm các khu công xÜªng, binh xÜªng. ˆn
trÜa tØ 12 gi© t§i 1 gi© chiŠu, sau Çó nghÌ trÜa t§i 5 gi©
chiŠu. TØ 5 gi© chiŠu, ông làm viŒc chính s¿ t§i nºa
Çêm, rÒi g¥p gia Çình mình khoäng m¶t gi© trÜ§c khi Çi
ngû vào khoäng 2 hay 3 gi© Çêm".

NguyÍn H»u HiŒp
"Khi  chúa  NguyÍn  Ánh  còn  bôn  ba  gian  nan  ª

miŠn  Nam  lÄn  tránh  quân  Tây  SÖn,  có  th‹  nói  ÇÎa
phÜÖng nào có dÃu chân ông Çi qua, k‹ cä ÇÜ©ng sông,
ÇÜ©ng bi‹n, hÀu nhÜ nÖi Çó ÇŠu có Ç‹ låi nh»ng dÃu Ãn
tình cäm vô cùng sâu ÇÆm. TØ phÜ©ng æn mày, ngÜ©i
bÀn nông cùng kh°, Ç‰n thÀy tu ho¥c nh»ng tay c¿ phú
gåo tiŠn nÙt Ç° vách.... , ai ai cÛng th‹ hiŒn tinh thÀn
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hào hiŒp v§i chúa. CÛng có không ít anh hùng hào kiŒt
s¤n  trong  tay  hàng  træm,  hàng  ngàn  quân  gia,  ÇÀy
quyŠn th‰, khi nghe bi‰t chúa sa cÖ, kh° sª ÇŠu dÅn
quân  theo  vŠ,  k‹  cä  lãnh  tø  "ngÜ©i  dân  t¶c"  cÛng
t¿ nguyŒn Ç‰n xin phò tá, rÃt m¿c trung thành. Chung
nhÃt, Çó là s¿ cäm thông, là tÃm lòng, là thói n‰t "Ki‰n
nghïa bÃt vi vô dõng giä" cûa ngÜ©i lÜu dân trên vùng
ÇÃt phÜÖng Nam.

"Nh© vào š chí,  sÙc chÎu Ç¿ng, s¿ kiên trì  c¶ng
cùng các y‰u tÓ "thiên th©i, ÇÎa l®i, nhân hòa", nên cuÓi
cùng chúa NguyÍn Ánh Çã khôi phøc ngai vàng, giang
sÖn thu vŠ m¶t mÓi. 

NguyÍn Phan Quang
"CÀu viŒn là m¶t viŒc khó, nhÜng xong låi muÓn

"m©i h† ra khÕi nhà" thì còn khó hÖn nhiŠu. Khó, nhÜng
vÅn phäi làm... Çó là vÃn ÇŠ ÇÆm nét ÇÓi v§i Gia Long
tØ khi lên ngôi Ç‰n khi nh¡m m¡t... Gia Long cÓ gi» gìn
mÓi quan hŒ êm th¡m v§i ngÜ©i Pháp, vì ÇÎa vÎ và hoàn
cänh thì chÜa th‹ trª m¥t ngay ÇÜ®c... Gia Long kéo dài
tình trång Çó Ç‰n khi qua Ç©i, và giao låi nhiŒm vø giäi
quy‰t vÃn ÇŠ Çó cho kÈ nÓi ngôi".

NguyÍn Quang Trung Ti‰n
"TØ NguyÍn Ánh Ç‰n Gia Long - hai tên g†i cûa

m¶t ngÜ©i - nhãn quan chính trÎ cûa ông ÇÓi v§i ngÜ©i
Pháp có s¿ thay Ç°i rõ rŒt. Trong hoàn cänh m§i cûa



lÎch sº, ª con ngÜ©i Gia Long chÌ có thái Ç¶ hòa dÎu v§i
ngÜ©i Pháp do phäi bi‹u hiŒn s¿ hàm Ön m¶t cách miÍn
cÜ«ng, chÙ hoàn toàn không có s¿ thÕa hiŒp và bán rÈ
quyŠn l®i quÓc gia cho ngoåi bang. Gia Long còn là
ngÜ©i h‰t sÙc cänh giác trÜ§c mÜu ÇÒ thâm nhÆp ViŒt
Nam cûa tÜ bän Pháp và Tây Âu, là ngÜ©i quy‰t tâm
bäo vŒ vËn toàn l®i ích quÓc gia - dân t¶c trÜ§c sÙc ép
cûa  chû  nghïa  tÜ  bän  Pháp  mà chính  sách  cûa  vua
Minh Mång là  b¢ng chÙng biŒn  minh h‰t  sÙc  thuy‰t
phøc". (NguyÍn Quang Trung Ti‰n, 1999)

NguyÍn Væn KiŒm
"NhiŠu ngÜ©i,  k‹  cä các  sº  gia nhÃn månh quá

mÙc vai  trò  cûa Bá ña L¶c trong viŒc  giúp NguyÍn
Ánh... và cho r¢ng chính nh© Çó mà NguyÍn Ánh Çánh
båi ÇÜ®c quân Tây SÖn. Chúng tôi cho r¢ng nhÆn ÇÎnh
Çó có phÀn quá ÇÖn giän và quá ÇŠ cao Bá ña L¶c.
Dành r¢ng s¿ giúp Ç« cûa Bá ña L¶c và m¶t sÓ l¿c
lÜ®ng lính Çánh thuê ngÜ©i Pháp trong th¿c t‰ có th‹
giúp cho l¿c lÜ®ng cûa NguyÍn Ánh månh hÖn, song
không th‹ coi  Çó là m¶t y‰u tÓ quy‰t  ÇÎnh.  Phäi  tìm
nguyên nhân th¡ng l®i cûa NguyÍn Ánh trong bÓi cänh
lÎch sº cø th‹ cûa ViŒt Nam lúc Ãy, nhÜ là s¿ chia rë
trong n¶i b¶ nhà Tây SÖn, š chí và næng l¿c cûa NguyÍn
Ánh, cái ch‰t bÃt ng© cûa vua Quang Trung. DÀu sao,
mÓi quan hŒ gi»a ông và Bá ña Lôc vÅn là m¶t v‰t Çen
trong lÎch sº xác lÆp quyŠn l¿c cûa triŠu NguyÍn và
nhân vÆt NguyÍn Ánh-Gia Long".
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"...  Tóm låi,  trÜ§c và sau khi  n¡m chính quyŠn,
NguyÍn Ánh tuy vÅn mang Ön Pigneau de Béhaine (Bá
ña L¶c), cÛng có che chª phÀn nào các giáo sï và giáo
dân, song trong thâm tâm và cä trong th¿c t‰ không Üa
Công giáo,  bªi  vì  Çåo này quá kiêu hãnh, công kích
th£ng vào Çåo th© cúng t° tiên, m¶t tín ngÜ«ng truyŠn
thÓng lâu Ç©i tåo nên m¶t nét ÇËp væn hóa và rÃt hiŒu
quä trong viŒc cûng cÓ trÆt t¿ xã h¶i cûa ch‰ Ç¶ hiŒn
hành. NguyÍn Ánh cÛng tÕ ra Çû cänh giác nhÆn ra mÓi
quan hŒ kh¡ng khít  gi»a truyŠn giáo và bành trÜ§ng
th¿c dân, và Çã bÜ§c ÇÀu phong ngØa. Tuy nhiên, Gia
Long không ban hành s¡c lŒnh cÃm Çåo nào, và trong
gÀn hai thÆp k› Gia Long ª ngôi, viŒc truyŠn bá Çåo
Công giáo là thuÆn l®i và ti‰n tri‹n månh. ñiŠu Çó càng
làm tæng thêm s¿ nghiêm tr†ng cûa nh»ng bÃt l®i do
s¿ xâm nhÆp cûa tôn giáo này, khi‰n ngÜ©i k‰ vÎ Gia
Long là Minh Mång phäi thi hành nh»ng biŒn pháp ch¥t
chë và hŒ thÓng hÖn". (Miller 1990, trang 7-10)

Phåm Væn SÖn
"Khi suy bï, Gia Long bi‰t cÀu cÙu nÜ§c Pháp, Çã

møc  kích  ÇÜ®c  dã  tÃm  Ç‰  quÓc  cûa  liŒt  cÜ©ng  Tây
phÜÖng trÜ§c th©i cûa ngài và cä trong th©i ngài, vÆy
mà không tìm n°i m¶t k‰ sách gi» nÜ§c cho khÕi "Båch
H†a", chÌ bi‰t "b‰ quan tÕa cäng"; các triŠu Çåi k‰ ti‰p
cÛng ch£ng sáng suÓt hÖn, làm gì mà không mÃt nÜ§c.

Phan Huy Lê



**  "Cu¶c kháng chi‰n chÓng quân xâm lÜ®c Xiêm
ÇÜ®c b†n phong ki‰n phän b¶i NguyÍn Ánh ti‰p tay, là
cu¶c ÇÃu tranh bäo vŒ Ç¶c lÆp dân t¶c... Quân xâm lÜ®c
låi ÇÜ®c NguyÍn Ánh dÅn ÇÜ©ng và ÇÜ®c các th‰ l¿c
phong ki‰n phän Ç¶ng bên trong, nhÃt là tÀng l§p Çåi
ÇÎa chû ª Gia ñÎnh ûng h¶.  Th‰ mà v§i  chi‰n th¡ng
Råch GÀm - Xoài Mút,  quân Tây SÖn Çã nghiŠn nát
quân cÜ§p nÜ§c và bán nÜ§c b¢ng m¶t trÆn tiêu diŒt
sÃm sét...  ñó là m¶t chi‰n công l§n, oanh liŒt ÇÀu tiên
cûa  nhân  dân  miŠn  Nam,  bÃt  chÃp  nh»ng  khó  khæn
phÙc tåp cûa hoàn cänh lÎch sº và s¿ phän b¶i cûa bè lÛ
phong ki‰n trong nÜ§c".

ñây là nhÆn xét cûa sº gia Phan Huy Lê Çæng trong
TÆp K› y‰u h¶i nghÎ Khoa H†c LÎch Sº nhân k› niŒm
200 næm ngày chi‰n th¡ng Råch GÀm - Xoài Mút tåi
TiŠn Giang vào tháng 12 næm 1984. 

V§i ngôn ng» Ç¥c biŒt cûa ông Phan Huy Lê, chúng
tôi nghï r¢ng ông Lê là m¶t cán b¶ cao cÃp ÇÜ®c nâng
lên hàng sº gia!
(Gia Long - Wikipedia, 07/12/2019 lúc 21 g 04)

** "TrÜ§c Çây có quan Çi‹m c¿c Çoan g†i Çây là
hành Ç¶ng "cõng r¡n c¡n ga nhá", là bán nÜ§c. ñúng
là không th‹ biŒn h¶ cho hành Ç¶ng "không sáng" này,
cÛng  có  th‹  coi  là  m¶t  tì  v‰t  trong  s¿  nghiŒp  cûa
NguyÍn Ánh, nhÜng phäi nhìn nhÆn công b¢ng. Trong
nh»ng cu¶c ÇÃu tranh bên trong quy‰t liŒt, viŒc nh© Ç‰n
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ngoåi  viŒn  là  chuyŒn  thÜ©ng  xäy  ra  trong  lÎch  sº.
NhÜng ÇiŠu quan tr†ng nhÃt là ngÜ©i cÀu ngoåi viŒn
phäi gi» ÇÜ®c Ç¶c lÆp chû quyŠn cûa dân t¶c, ÇÜa låi
l®i ích cho ÇÃt nÜ§c, còn n‰u cÀu ngoåi viŒn mà bÃt l¿c
Ç‹  mÃt  nÜ§c  thì  có  t¶i  l§n...  Có  th¿c  t‰  là  th‰  l¿c
NguyÍn Ánh y‰u, không kiŠm ch‰ n°i quân Xiêm, chính
ông Çã có lúc than thª:"Ta ÇÜa quân Xiêm vào th‰ này,
gi© nó cÜ§p bóc gi‰t håi nhân dân, nhân dân oán thán
nhÜ vÆy, ta ÇÜ®c nÜ§c còn có nghïa lš gì?" CÛng có
th¿c t‰ n»a là quân Xiêm Çã bÎ quân Tây SÖn Çánh tan
trong trÆn Råch GÀm - Xoài Mút. NhÜng ngÜ©i ta có th‹
suy luÆn r¢ng, n‰u quân Xiêm không bÎ Tây SÖn Çánh
båi, thì ch¡c gì NguyÍn Ánh kiŠm ch‰ ÇÜ®c quân Xiêm,
nhÃt là Ç¥t trong tham v†ng cûa vÜÖng triŠu Xiêm lúc
bÃy gi©  Çang muÓn khÓng  ch‰  cä  ChÃn Låp và  Gia
ñÎnh.  Hành Ç¶ng cûa NguyÍn Ánh cÀn phân tích và
Çánh giá m¶t cách công minh". 

Trong bài  vi‰t  vŠ H¶i thào Khoa h†c,  ông Phan
Huy Lê kh£ng ÇÎnh: 

"VŠ cá nhân trÜ§c Çây khi nghiên cÙu vŠ phong
trào Tây SÖn và kháng chi‰n chÓng Xiêm, tôi Çã tØng
lên  án  hành  Ç¶ng  này  cûa  NguyÍn  Ánh  và  Ç‰n  nay
không thay Ç°i. Tôi nhÆn månh" 
(H¶i thäo vŠ  chúa NguyÍn và vÜÖng triŠu NguyÍn trong lÎch sº
ViŒt Nam tåi Thanh Hóa, tháng 10 næm 2008)

Quách giao



"Nhà NguyÍn ÇÓi v§i nhà Tây SÖn vô cùng kh¡c
nghiŒt. QuÆt mä vua Thái ñÙc, vua Quang Trung, chém
gi‰t  dòng h†,  tÜ§ng tá nhà Tây SÖn Ç‰n th‰,  NguyÍn
Ánh chÜa cho là dû, còn truyŠn Çào mÒ mä cûa cha ông
hai nhà anh hùng áo väi và nh»ng ngÜ©i Çã theo nhà
Tây SÖn và Çã ch‰t trÜ§c khi non sông Ç°i chû".

"Còn ÇÓi v§i nhà Tây SÖn thì NguyÍn Ánh chém tÃt
cä dòng h†, tØ vua Bºu HÜng (Cänh ThÎnh) cho t§i m¶t
em bé m§i sanh mà Çã l†t vào ngøc thÃt. Låi truyŠn Çào
mä vua Thái ñÙc và vua Quang Trung, nghiŠn xÜÖng
Ç° xuÓng b‹. Còn s† thì Çem xiŠng vào nÖi ngøc thÃt
trong hoàng cung Ç‹ làm l† Çi ti‹u.

"ñ‹ nh° cÕ cho såch gÓc, NguyÍn Phúc Ánh sÙc
m†i nÖi truy tÀm nh»ng bà con gÀn xa cûa h† NguyÍn
Tây SÖn, và nh»ng tÜ§ng tá cûa Tây SÖn còn trÓn tránh
nÖi sÖn dã. Hai ngÜ©i con vua Thái ñÙc là Væn ñÙc,
Væn LÜÖng và cháu n¶i, con NguyÍn Bäo là Væn ñÃu,
nÜÖng nÃu nÖi M¶ ñi‹u, vùng An Khê. Vua nhà NguyÍn
bi‰t nhÜng s® ngÜ©i ThÜ®ng, không dám Ç‰n b¡t. Mãi Ç
‰n næm Minh Mång thÙ 12 (1832) thÃy tình th‰ yên, ba
chú cháu m§i Çem nhau vŠ thæm quê cÛ ª Kiên MÛ. B†n
bÃt lÜÖng Çi mÆt báo. Quân nhà NguyÍn Ç‰n vây b¡t
giäi vŠ Phú Xuân gi‰t ch‰t.

"Ngót  150  næm,  nhà  NguyÍn  cÓ  làm cho  ngÜ©i
ngÜ©i quên nhà Tây SÖn. Nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c vÅn
luôn nh§ Ç‰n nhà Tây SÖn, ng†n bút yêu nÜ§c vÅn chép
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Çi chép låi, vÅn tìm tòi trong nÖi khuÃt tÎch nh»ng tài
liŒu còn dÃu cÃt Ç‹ vi‰t vŠ nhà Tây SÖn.

"Và ngÜ©i anh hùng áo vài, anh hùng dân t¶c mãi
còn vang, khi nhë nhàng, khi månh më, trên ÇÃt nÜ§c
ViŒt  Nam,  tØ  nam chí  b¡c.  Còn nhà NguyÍn thì  làm
ÇÜ®c gì?

"Có ngÜ©i bäo r¢ng Çã thÓng nhÃt B¡c Nam. ñó là
quên r¢ng chính nhà Tây SÖn Çã thÓng nhÃt B¡c Nam,
rÒi NguyÍn Ánh Çánh chi‰m trên tay ñông ñÎnh VÜÖng
và  Cänh  ThÎnh.  Sau  bao phen  b‹  n°i  dâu chìm nhà
NguyÍn còn Ç‹ låi ti‰ng rÜ§c voi, cõng r¡n.

"Træm næm bia Çá cÛng mòn;
"Nghìn næm bia miŒng mãi còn trÖ trÖ".

SÖn Nam
"NguyÍn Ánh là ngÜ©i mÜu trí vŠ chính trÎ, Çã bi‰t

bám vào các chùa PhÆt mà Än thân. VŠ sau này, nhà
NguyÍn ban cho chùa xÜa ª Nam B¶ hai ch» "s¡c tÙ"
mà ngÜ©i ÇÎa phÜÖng lÃy làm hãnh diŒn".

Stanley Karnow
"Ông ta (Gia Long) tÕ ra ch£ng khoan dung chút

nào ÇÓi v§i  kÈ thù Çã chi‰n båi,  dù Çã ch‰t hay còn
sÓng. Binh sï cûa ông Çã quÆt xÜÖng cÓt cûa m¶t c¥p v®
chÒng cÀm ÇÀu Tây SÖn Çã ch‰t (NguyÍn HuŒ), ti‹u tiŒn
vào xÜÖng cÓt Çó, trÜ§c s¿ chÙng ki‰n cûa con cái h† và



nh»ng ngÜ©i này, sau Çó tay chân bÎ trói vào bÓn con
voi , và xé nát "
(A History. Trang 65; Stanley Karnow.Penguin Book,1984)

Tå Chí ñåi TrÜ©ng
                                                                                                                                                                                                                                                     

* NguyÍn Ánh thØa hÜªng ÇÜ®c tÃt cä nh»ng thi‰u
sót Çó cûa Tây SÖn. M¶t chính sách nông nghiŒp m§i
trên ÇÃt Gia ñÎnh chÙng tÕ hiŒu l¿c cûa nó, m¶t chính
sách thÜÖng nghiŒp trông chØng cho không làm håi cÖ
cÃu chính th‹ mà vÅn có ích. TÃt cä Çã làm dÒi dào sinh
l¿c quÓc gia, ÇiŠu hòa tåm th©i cho không có mâu thuÅn
trong quÓc gia. Công trình Çó Çã thêm m¶t bÜ§c cho
s¿ hoàn thiŒn cu¶c thÓng nhÃt.                     
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 30. Tå Chí ñåi TrÜ©ng. Nxb
An Thiêm- 1991)

*  "Gia Long là m¶t NguyÍn Ánh ÇÜ®c tÆp thành
trong bi‰n cÓ. Tu°i trÈ, g¥p gia bi‰n quá s§m, trÜ§c m¶t
kÈ thù gÀn nhÜ là vô ÇÎch, bÎ rÜ®t Çu°i tÆn hang cùng
ngõ hÈm, ông mang nhiŠu m¥c cäm y‰u §t, hay tha thª
và  bÎ  b¡t  bu¶c  mong  Ç®i,  trông  cÆy  ª  ngÜ©i  nhiŠu.
NhÜng tình th‰ giúp ông t¿ chû dÀn dÀn. ViŒc khº trØ
ñ‡ Thành Nhân là m¶t ví dø Çi‹n hình.
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 98. Tå Chí ñåi TrÜ©ng. Nxb
An Thiêm- 1991)

* "... chính sách ÇÒn ÇiŠn nh¢m vào viŒc khai phá
ÇÃt dai làm ru¶ng b¢ng cách b¡t m†i ngÜ©i không dØng
ÇÜ®c, phäi tham gia v§i s¿ Çôn ÇÓc, ki‹m soát, tr® giúp
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cûa  chính  phû.  ñó  là  m¶t  chính  sách  nông  nghiŒp
cÜ«ng ép, tÆn døng nhân công, Çã có tØ xÜa, nhÜng bÆy
gi© låi ÇÜ®c áp døng trên m¶t quy mô r¶ng l§n, khi‰n
vùng Gia ñÎnh trª nên phÒn thÎnh, sän xuÃt dÒi dào,
quy‰n rÛ  ÇÜ®c Çám dân nghèo Çói  Bình ThuÆn,  Phú
Yên... bÕ xÙ chåy vào làm tæng dân sÓ, uy tín n¶i b¶ cho
NguyÍn Anh".
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 225. Tå Chí ñåi TrÜ©ng.
Nxb An Thiêm- 1991)

* ".... quan tr†ng là s¿ phát tri‹n cûa tín ÇÒ Thiên
Chúa Giáo tØ änh hÜªng cûa Bá ña L¶c së cÙ ti‰p tøc
hÜªng s¿ yên °n tÜÖng ÇÓi dÜ§i triŠu Gia Long. H† tåo
ra m¶t l¿c lÜ®ng, rÒi  së  l§n dÀn v§i  th©i  gian,  nguy
hi‹m cho Çám sï phu, nhÃt là khi th‰ l¿c các nÜ§c Tây
phÜÖng månh më lan vŠ ñông, khi‰n h† càng cÙng r¡n
Çòi hÕi hÖn lên. Nho sï cÀm quyŠn và nhóm tín ÇÒ Çó së
chÓng nhau quy‰t  liŒt  mà phÀn båi vŠ b†n trÜ§c,  khi
b†n sau v‡ tay mØng Çón ti‰ng súng ñà N¤ng næm 1858
giäi thoát h† và xô Ç° m†i trÆt t¿ cÛ, ÇÜa væn minh Tây
phÜÖng th¿c s¿ Çi vào ÇÃt ViŒt, gây nh»ng änh hÜªng
vô cùng to l§n".
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 359. Tå Chí ñåi TrÜ©ng.
Nxb An Thiêm- 1991)

TrÀn Cao SÖn
**  "TriŠu NguyÍn tÒn tåi gÀn 150 næm, k‹ tØ khi

NguyÍn Ánh lên ngôi hoàng Ç‰ v§i niên hiŒu Gia Long -



næm 1802, tåo d¿ng m¶t Ç‰ ch‰ tÆp quyŠn trên toàn b¶
lãnh th° mà trÜ§c Çó chÜa hŠ có. Träi qua m¶t th‰ k›
rÜªi tÒn tåi, vinh hoa và tûi nhøc, TriŠu Çåi NguyÍn là
m¶t th¿c th‹ cÃu thành trong lÎch sº ñåi ViŒt. Nh»ng
cái do triŠu Çình Nhà NguyÍn mang låi cÛng rÃt có š
nghïa,  Çó  là  chÃm  dÙt  cu¶c  n¶i  chi‰n,  tranh  giành
quyŠn l¿c, xÜÖng tr¡ng, máu Çào liên miên mÃy th‰ k›;
ki‰n  tåo  b¶ máy quän lš  hành chính trung ÜÖng tÆp
quyŠn thÓng nhÃt mà Quang Trung-NguyÍn HuŒ Çã dày
công vun Ç¡p gây d¿ng trÜ§c Çó. Dân t¶c Çã träi qua
nh»ng næm tháng bi hùng v§i nhiŠu ÇiŠu nuÓi ti‰c, Çáng
bàn Çáng nói ngay ª chính hôm nay. Song lÎch sÙ là lÎch
sº, Çó là m¶t hiŒn th¿c khách quan".

(.........................................................................)
"NguyÍn  Ánh  ÇÜ®c  sinh  thành  trong  m¶t  xã-h¶i

nhiŠu xáo tr¶n, xáo tr¶n vŠ th‰ l¿c, quyŠn bính, mâu
thuÅn vŠ quan-niŒm. Nh»ng nghŒ thuÆt, thao lÜ®c dành
chi‰n th¡ng trong cu¶c sàng l†c kh¡t khe Çã Çåt Ç‰n
ÇÌnh cao. ñánh giá vŠ ông (Gia Long) cÛng phong phú,
Ça chiŠu và tràn ÇÀy mâu thuÅn.

"Trong lÎch sº vÜÖng quyŠn, chÜa m¶t vÎ vua nào
nhÜ NguyÍn Ánh, trÜ§c khi ngÒi trên ngai vàng, cu¶c
Ç©i và s¿ nghiŒp låi nhiŠu gian lao và thách ÇÓ Ç‰n nhÜ
vÆy, cÛng chÜa thÃy ai ÇÀy lòng kiên nhÅn Ç‹ mÜu viŒc
l§n nhÜ ông. HÖn hai mÜÖi næm læn l¶n, cÆn kŠ cái ch‰t,
nhÜng  ông  vÅn  vÜÖn  lên  giành  ÇÜ®c  th¡ng  l®i  cuÓi
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cùng. MŒnh tr©i  Çã mÌm cÜ©i v§i ông.  Ông Çã chi‰n
th¡ng.

"Chúng  ta  t¿  hào  vì  chúng  ta  có  NguyÍn  HuŒ
Quang Trung, thì ÇÒng th©i chúng ta cÛng không th‹
lãng quên NguyÍn Ánh, ho¥c tùy tiŒn Çánh giá vŠ con
ngÜ©i này. Hai th‰ l¿c, hai trÆn tuy‰n, là kÈ thù không
Ç¶i tr©i chung. NhÜng hai con ngÜ©i này ÇŠu là th¿c th‹
ViŒt Nam. M‡i ngÜ©i trong h† Çã tåo cho ngÜ©i còn låi
m¶t  môi  trÜ©ng  cûa  s¿  thº  sÙc,  lòng  can  Çäm  và
s¿ khôn ngoan, Ç‹ Çoåt chi‰n th¡ng tØ tay ÇÓi phÜÖng.
ñÃy là hai m¥t trong m¶t th‰ thÓng nhÃt biŒn chÙng;
m‡i  ngÜ©i  ÇŠu  là  cæn  cÙ  Ç‹  Çánh  giá  và  nhìn  nhÆn
ngÜ©i kia.

"Nh»ng tài næng trác tuyŒt thiên bÄm cûa NguyÍn
Ánh là không th‹ phû nhÆn. MÜ©i læm tu°i (1777) cÀm
quân, xông pha trÆn måc, quy‰t ÇÎnh nh»ng chi‰n th¡ng
quan tr†ng, và là linh hôn cûa các th‰ l¿c ñàng Trong.
MÜ©i tám tu°i (1780), qua nh»ng næm tháng thº lºa,
ông Çã chính thÙc ÇÜ®c tôn vinh làm Chúa NguyÍn -
NguyÍn VÜÖng. Sài Gòn - Gia ñÎnh trª thành thû Çô
trong thánh ÇÎa cûa triŠu Çåi ông.  

(...............................................................................)
"Trong s¿ va ÇÆp lÎch sº thì lÎch sº cÛng bi‰t ch†n

l¿a. M¶t ngÜ©i Çã Çi Ç‰n Çích, Çã chi‰n th¡ng ª trÆn
cuÓi cùng, Çó là NguyÍn Ánh".

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



Theo ông TrÀn Cao SÖn thì "Nh»ng tài næng trác
tuyŒt cûa NguyÍn Ánh là thiên bÄm"; nh»ng theo chúng
tôi thì tài næng trác tuyŒt cûa NguyÍn Ánh là do ông ta
ÇÜ®c  thØa  hÜªng  di  truyŠn  huy‰t  thÓng.  Dòng  h†
NguyÍn Ánh ÇÜ®c lÎch sº ghi nhÆn qua nhiŠu Ç©i: Thûy
t° NguyÍn B¡c (924-979), NguyÍn ñê (?), NguyÍn ViÍn
(?), NguyÍn Phøng (? -1150), NguyÍn N¶n (? - 1229),
NguyÍn  Th‰  TÙ  (?),  NguyÍn  Nåp  Hòa  (?  -1377),
NguyÍn Công LuÆt (? -1388), NguyÍn Minh Du (1340
-1390), NguyÍn BiŒn (?),  NguyÍn Chi‰m (?),  NguyÍn
SØ (?), NguyÍn Công DuÅn (?), Phó QuÓc Công NguyÍn
NhÜ Trác (?), NguyÍn Væn L¿u (?), ... Ç‰n Ç©i NguyÍn
Kim phò Lê L®i (1468-1848), ti‰p theo 9 Ç©i chúa, tØ
chúa  NguyÍn  Hoàng  (1525-1613)  Ç‰n  chúa  NguyÍn
Phúc  ThuÀn  (1754-1777),  NguyÍn  Phúc  Luân  (1733-
1765), tÃt cä các vÎ t° tiŠn cûa NguyÍn Ánh ÇŠu có ít
nhiŠu công lao v§i t° quÓc ViŒt Nam.

** "NguyÍn Ánh Çã träi qua nh»ng nguy hi‹m tày
núi, cái ch‰t cÆn kŠ, th‰ rÒi ông vÅn thoát. Cái may m¡n
có ÇÜ®c cûa ông là cái rÃt hi‰m hoi mà ngÜ©i Ç©i khó
b¡t g¥p. Trong suÓt mÃy mÜÖi næm læn l¶n, hòn tên mÛi
Çån không b¡t kÎp ông, bŒnh tÆt hi‹m nghèo không gõ
cºa buÓng ông. Ông vÅn ÇÜ®c tr©i cho sÓng, sÓng khoÈ
månh. ChÌ cÀn m¶t s¿ sa säy nhÕ thôi cÛng có th‹ tåo ra
bi‰n cÓ khôn lÜ©ng. NhÜng ông vÅn vô s¿. ñó là ÇiŠu kÿ
diŒu.
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"NguyÍn HuŒ không có ÇÜ®c cái may m¡n này, khi
tº thÀn Çã bÃt ng© n¡m lÃy mŒnh ông ª tu°i ngoài bÓn
mÜÖi  ÇÀy sung mãn v§i  nh»ng tri‹n v†ng huy hoàng
Çang ch© phía trÜóc.

"Trong quy luÆt thuÆn nghÎch mà ngÜ©i xÜa Çúc k
‰t thì trong cái thuÆn có cái nghÎch, trong cái nghÎch
chÙa cái thuÆn. Cái thuÆn càng l§n thì cái nghÎch càng
cao,  và ÇÒng th©i  cái  nghÎch càng cao thì  cái  thuÆn
cÛng càng l§n. ñÓi v§i nh»ng kÈ kinh bang t‰ th‰ là
phäi bi‰t bi‰n cäi nghÎch l§n thành cái thuÆn l§n và bi
‰n cái thuÆn l§n ti‰p tøc l§n lên không ngØng. V§i m¶t
ÇiŠu kiŒn tuyŒt ÇÓi: Phäi ÇÜ®c sÓng.

"Nh»ng chi‰n  công cûa NguyÍn HuŒ to l§n nhÜ
vÆy, nh»ng cu¶c vây ráp cûa ông v§i quân NguyÍn Ánh
cÛng rÃt quy mô và bài bän suÓt hàng chøc lÃn, nhÜng
rÒi cuÓi cùng vÅn không Çåt ÇÜ®c møc tiêu. NguyÍn Ánh
vÅn thoát.  Nh»ng truyŠn thuy‰t dân gian nhÜ NguyÍn
Ánh có tr©i giúp, n°i phong ba ngæn ch¥n Tây SÖn; hay
r¡n thÀn xuÃt hiŒn ÇÜa ông Ç‰n nÖi an toàn trong lúc
lÀm nguy trên Çäo Th° Châu... ÇÜ®c lÜu truyŠn tÆn vŠ
sau, cÛng xuÃt phát tØ nh»ng s¿ thÆt kÿ diŒu Ç‰n mÙc
khó tin này. 

".... NguyÍn HuŒ Çã ra Çi Ç¶t ng¶t và lÎch sº bÜ§c
sang m¶t giai Çoån m§i, Çó là NguyÍn Ánh quy‰t ÇÎnh
vai trò trên sân khÃu lÎch sº. NguyÍn HuŒ trÒng cây,
Gia Long hái quä. Âu cÛng là mŒnh tr©i.

(..........................................................................)



"TØ cái ch‰t  cûa NguyÍn HuŒ, NguyÍn Ánh là kÈ
thù bi‰t chi‰m Çoåt toàn b¶ thành quä do NguyÍn HuŒ
làm nên và bi‰t ÇÜa nó Ç‰n Çích, m¥c dù chÌ là giäi quy
‰t nh»ng bÜ§c cuÓi cùng - thÓng nhÃt sÖn hà. Tuy vÆy,
Çó cÛng là m¶t công lao cûa NguyÍn Ánh mà lÎch sº
không th‹ phû nhÆn. 

"ñáng ti‰c, sau khi n¡m toàn b¶ quyŠn bính trong
tay, ông låi th¿c hiŒn nh»ng cu¶c báo thù man r®, ít có
trong lÎch sº ÇÓi v§i m¶t Hoàng Ç‰; lo thu vén quyŠn
bính và b°ng l¶c cho cá nhân và dòng t¶c. Ông không
bi‰t phát huy nh»ng quy luÆt phát tri‹n m§i cûa th©i
Çåi, låi ÇÜa ÇÃt nÜ§c trª låi con ÇÜ©ng mòn cÓ h»u låc
hÆu cûa lÎch sº. CÛng chính vì vÆy, cä dân t¶c không
thoát khÕi mÛi súng xâm l¿c cûa Ç‰ quÓc Pháp, sau khi
ông tå th‰ nºa th‰ k›".
(M¶t Än sÓ cûa lÎch sº Gia Long và TriŠu NguyÍn. TrÀn Cao SÖn.
Tåp chí sông HÜÖng - sÓ 175, tháng 9 næm 2009) 

Ông TrÀn Cao SÖn nói:NguyÍn Ánh "không bi‰t
phát huy nh»ng quy luÆt phát tri‹n m§i cûa th©i Çåi".
Ông SÖn không nói rõ "Quy luÆt phát tri‹n m§i cûa th©i
Çåi" nhÜ th‰ nào?

Ông SÖn cho r¢ng;  "NguyÍn HuŒ trÒng cây, Gia
Long hái quä". NguyÍn HuŒ trÒng cây gì? Gia Long hái
quä gì?

**  "Hãy  Ç¥t  m¶t  giä  thuy‰t,  n‰u  NguyÍn  Ánh
không tranh thû s¿ giúp Ç« cûa các giáo sï Pháp chÓng
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låi Tây SÖn cuÓi th‰ k› 19, thì liŒu hÖn 60 næm sau Çó,
ViŒt Nam có ch¡c  ch¡n tránh ÇÜ®c loåt Çån Çåi bác
cûa th¿c dân Pháp hay không? Các s¿ kiŒn này có liên
quan ª m¶t mÙc Ç¶ nhÃt ÇÎnh, nhÜng vŠ bän chÃt không
phäi là quan hŒ nhân quä, không mang tính quy luÆt,
không phäi là vì cái này nên m§i dÅn Ç‰n cái kia.

"Nh»ng gì mà NguyÍn Ánh th¿c hiŒn trong quan
hŒ v§i các giáo sï Pháp, Çó không phäi là s¿ ràng bu¶c
Ç‹ næm 1858 Pháp tÃn công SÖn Trà và ti‰n hành cu¶c
xâm lÜ®c quy mô l§n cûa h†.

"Càng vŠ cuÓi  Ç©i,  tinh thÀn dân t¶c chû nghïa
trong ông càng tæng lên Ç‰n mÙc c¿c Çoan, rÒi Ç‰n các
triŠu vua Minh Mång, ThiŒu TrÎ, T¿ ñÙc ti‰p Çó cÛng
vÆy. ViŒt Nam bÎ Çóng khung ch‰t cÙng trong thi‰t ch‰
phong ki‰n tÆp quyŠn c° ÇiÍn, låc lõng và cô ÇÖn.

"Nh»ng gì diÍn ti‰n ª nºa sau th‰ k› 19, nhÜ chúng
ta Çã thÃy Ç‹ rÒi nÜ§c ta trª thành thu¶c ÇÎa cûa Pháp
ÇÜ®c xuÃt phát tØ m¶t th‰ trÆn, m¶t hoàn cänh lÎch sº
khác.

"Các nÜ§c láng giŠng trên bán Çäo ñông DÜÖng
nhÜ Lào, Cæm-pu-chia không hŠ liên quan gì Ç‰n các
hành Ç¶ng cûa NguyÍn Ánh 100 næm trÜ§c Çó tåi ViŒt
Nam, rÒi cÛng trª thành møc tiêu xâm lÜ®c cûa Pháp,
không tránh khÕi  sÓ phÆn thu¶c ÇÎa.
(M¶t Än sÓ cûa lÎch sº Gia Long và TriŠu NguyÍn. TrÀn Cao SÖn.
Tåp chí sông HÜÖng - sÓ 175, tháng 9 næm 2009) 



TrÀn Gia Phøng
"Cu¶c trä thù ÇÜ®c vua Gia Long xem là nghïa l§n

Kinh Xuân Thu, nhÜng hành hå di cÓt ÇÎch thû trÜ§c
m¡t con cái h†, trái v§i Çåo lš c° truyŠn cûa dân t¶c".
(Nhà  Tây  SÖn.  Trang  240.  TrÀn  Gia  Phøng.  Nxb  Non  NÜ§c,
Toronto, 2005)

TrÀn Tr†ng Kim
* "... cách NguyÍn VÜÖng khai khÄn ÇÃt Gia ñÎnh

thÆt là khôn khéo, khi‰n cho ÇÃt Nam ViŒt trÜ§c là m¶t
ch‡ ÇÃt bÕ hoang, không có ngÜ©i ª, mà sau thành ra
m¶t nÖi Çông ngÜ©i và rÃt trù phú trong nÜ§c Nam ta.
ƒy cÛng là m¶t cái công l§n cûa ông NguyÍn Phúc Ánh
vÆy".

* "Vua Th‹ t° (Gia Long) là ông vua có tài trí, rÃt
khôn ngoan. Trong  25  næm tr©i,  chÓng nhau v§i Tây
SÖn, träi bao nhiêu lÀn hoån nån, th‰ mà không bao gi©
ngã lòng, cÙ m¶t niŠm lo s¿ khôi phøc. Ngài låi có cái
ÇÙc tính rÃt tÓt cûa nh»ng kÈ lÆp nghiŒp l§n, là cái ÇÙc
tính bi‰t ch†n ngÜ©i mà dùng, khi‰n cho nh»ng kÈ hào
kiŒt ai cÛng nÙc lòng mà theo giúp. Bªi vÆy cho nên
không nh»ng là ngài khôi phøc ÇÜ®c nghiŒp cÛ, mà låi
thÓng nhÃt ÇÜ®c sÖn hà, và sºa sang ÇÜ®c m†i viŒc, làm
cho nÜ§c ta lúc bÃy gi© là m¶t nÜ§c cÜ©ng Çåi, tØ xÜa Ç
‰n nay, chÜa bao gi© tØng thÃy.

"Công nghiŒp cûa ngài thì to thÆt, tài trí cûa ngài
thì cao thÆt, nhÜng chÌ hiŠm có m¶t ÇiŠu là khi công
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viŒc  xong rÒi,  ngài  không bào toàn cho nh»ng công
thÀn, mà låi lÃy nh»ng chuyŒn nhÕ nh¥t Çem gi‰t håi
nh»ng ngÜ©i có công v§i ngài, khi‰n cho hÆu th‰ ai xem
Ç‰n nh»ng chuyŒn Ãy, cÛng nh§ Ç‰n vua Hán Cao, và
låi thª dài mà thÜÖng ti‰c cho nh»ng ngÜ©i ham mê hai
ch» công danh vŠ Ç©i áp-ch‰ ngày xÜa".

TrÀn Væn Giàu (Giáo sÜ nhân dân, cán b¶ cao cÃp) 
"...  Çúng  là  sï  quan  Pháp  Çã  giúp  nhiŠu  cho

NguyÍn Ánh Çánh Tây SÖn. Cho nên trong triŠu Çình
Hu‰, Ç‰n khi Gia Long lên ngôi, vÅn còn thÃy mÃy quan
Çåi thÀn m¡t xanh tóc ÇÕ. KhÕi phäi nói tr¡ng ra, các
quan Çåi thÀn Çó nhÜ Dayot, Chaigneau, Vannier... ÇŠu
là tai m¡t cûa Paris. Còn Paris thì các nhà cÀm quyŠn
tØ ÇŒ NhÃt ch‰ Ç‰n ñŒ Tam C¶ng Hòa ÇŠu không lúc
nào quên HiŒp Ð§c Versailles 1787, Paris luôn nh¡c
nhª Hu‰ cái HiŒp Ð§c "tr©i cho" Ãy b¢ng ÇÜ©ng ngoåi
giao và b¢ng Çåi bác cûa chi‰n håm b¡n lên ñà N¤ng.

"CÀu viŒn Pháp, HiŒp Ð§c Versailles Çã tåo thành
m¶t "nghiŒp chÜ§ng" cho triŠu Çình NguyÍn".
 

Võ HÜÖng An
*  "...  Quang  Trung  NguyÍn  HuŒ,  ngoài  viŒc  xº

døng binh l¿c Çánh NguyÍn VÜÖng chåy dài ra bi‹n,
trÓn qua xÙ Xiêm La hai lÀn, vÅn không quên xº døng
chiêu thÙc (triŒt long måch) này Ç‹ h‡ tr®. Và Ç‹ cho
ch¡c ch¡n, thà phá lÀm còn hÖn bÕ sót, Çã không nh»ng



quÆt mÒ thân sinh vua Gia Long là huy‰t thÓng tr¿c hŒ
mà còn quÆt mÒ 8 Ç©i chúa NguyÍn xa l¡c. ThÆt là m¶t
s¿ tính toàn chu Çáo.

"Tuy  tính  toàn  nhÜ  vÆy,  nhÜng  nhà  Tây  SÖn
NguyÍn HuŒ (và NguyÍn Quang Toän) chÌ tÒn tåi có 14
næm (1788-1802; 1788 là næm vua Quang Trung Çæng
quang trÜ§c khi ra B¡c phá quân Thanh; 1802 là næm
NguyÍn Quang Toän bÎ b¡t), trong khi NguyÍn vÜÖng,
m¥c dÀu bÎ Çánh Çúng tº huyŒt (theo quan niŒm phong
thûy), nhÜng sau 25 næm bŠn bï chi‰n ÇÃu nh†c nh¢n,
Çã thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, phøc hÜng ÇÜ®c cÖ nghiŒp t°
tiên, lÆp ra triŠu Çåi m§i, tÒn tåi 143 næm (1802-1945).

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

Bách Khoa Toàn thÜ Anh
"Ông (Gia Long) là m¶t vÎ vua cÄn tr†ng, bäo thû,

ÇiŠu Çã änh hÜªng t§i các triŠu vua nÓi ngôi ông".

NguyÍn Phúc T¶c Th‰ Phä
"Ngài (vua Gia Long) là ngÜ©i khôn ngoan, có tài

trí,  rÃt  giÕi viŒc binh,  mang ÇÙc tính cûa ngÜ©i khai
sáng cÖ nghiŒp. Trong 25 næm tr©i chÓng nhau v§i ÇÎch,
phiêu giåt chân tr©i góc bi‹n, bi‰t bao phen hoån nån
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vÅn  không  làm nän  lòng,  m¶t  niŠm lo  khôi  phøc  cÖ
nghiŒp cûa liŒt thánh.

"Ngài bi‰t ch†n ngÜ©i Ç‹ dùng, ÇÓi Çãi v§i tÜ§ng sï
m¶t lòng chân thành, khi‰n cho hào kiŒt các nÖi quy vŠ
và m¶t lòng giúp Ç«; ngài bi‰t khích lŒ các tÜ§ng sï, nên
có nh»ng ngÜ©i hy sinh trong viŒc khôi phøc cÖ nghiŒp.
Ngay nh»ng ngÜ©i Tây phÜÖng, tuy cÛng vì quyŠn l®i
riêng cûa h†, nhÜng h‰t lòng phò tá, nhÜ cha Bá ña
L¶c quá tin thân Ç‹ ngài gªi g¡m con côi, cha låi còn
bÕ tiŠn ra mua khí gi§i cùng tàu thuyŠn Ç‹ giúp viŒc
khôi  phøc.  NgÜ©i  trong  nÜ§c  m¶t  lòng  mong ngóng,
trông ngài th¡ng l®i Ç‹ có cu¶c sÓng thanh bình.

"Ngài là ngÜ©i có óc ti‰n b¶, bi‰t t° chÙc quân Ç¶i
theo Tây phÜÖng, xây Kinh thành theo nh»ng ki‰n trúc
m§i; ÇÓi v§i viŒc truyŠn giáo cûa các giáo sï, ngài Çã
tØng nêu š ki‰n v§i giám møc Bá ña L¶c là cÀn có s¿ k
‰t h®p gi»a Thiên Chúa giáo và phong tøc c° truyŠn
cûa dân t¶c ta Ç‹ tránh s¿ va chåm. Trong th©i ngài,
PhÆt giáo låi ÇÜ®c chÃn hÜng. Sau cÖn tàn phá cûa binh
lºa; ngài cho trùng tu rÃt nhiŠu chùa chiŠn trong nÜ§c.

"Ngài m¶t lòng nghï Ç‰n t° tiên, ngay trong nh»ng
lúc chÜa an ÇÎnh Çã lÆp mi‰u th© ª Gia ñÎnh, rÒi sau Çó
d¿ng Thái Mi‰u, TriŒu Mi‰u khi lÃy låi ÇÜ®c Kinh Çô.
ñÓi v§i mË, ngài rÃt chí hi‰u, trong nh»ng lúc hoån nån
vÅn muôn vàn lo l¡ng. V§i v® thÆt chí tình, ch£ng bao
gi© quên ÇÜ®c nh»ng lúc cùng träi bao gian kh°, và vì
th‰ Çã ÇÜa ThØa Thiên Cao Hoàng HÆu tØ bÆc phi ti‰n



Ç‰n VÜÖng HÆu, rÒi Hoàng HÆu (?). Ngài m¶t lòng yêu
thÜÖng con cháu, nhÜng rÃt nghiêm kh¡c, nhÜ thÜÖng
Hoàng Tº Cänh vì có nhiŠu công trong bu°i d¿ng nÜ§c;
m‰n ThiŒu Hóa quân vÜÖng vì tính hiŠn tØ thÆn tr†ng;
khen thÜªng Th† Xuân vÜÖng vì hi‰u h†c, nhÜng quª
trách ñÎnh ViÍn quân vÜÖng ham chÖi. Ngoài ra ngài
cho thu thÆp các gia phä liên quan Ç‰n dòng h†. Vì vÆy
các chi h† NguyÍn kh¡p nÖi gªi  gia phä vŠ nhÆn h†
hàng. Các ng†c phä ÇÜ®c dâng lên nhÜ "Hoàng TriŠu
Tông ñÒ", "Hoàng Gia Phä HŒ", "Hoàng TriŠu Ng†c
Phä", v.v... .

"NgÜ©i  ta  thÜ©ng  bäo  ngài  kh¡c  nghiŒt  ÇÓi  v§i
công thÀn, Ç¥t luÆt lŒ v§i dân quá hà kh¡c. NhÜng thº
hÕi,  trong  giai  Çoån  trung  hÜng,  lòng  ngÜ©i  ly  tán,
muÓn lÆp k› cÜÖng, xét viŒc cai trÎ mang låi an vui, Ãm
no cho dân, n‰u phép t¡c không rõ ràng, thÜªng phåt
không nghiêm minh thì làm sao gi» ÇÜ®c nÜ§c. Ngài Çã
nhìn xa, thÃy r¶ng, khi lÆp hoàng tº thÜ tÜ lên k‰ vÎ, vì
hi‹u viŒc d¿ng nÜ§c Çã khó, nhÜng viŒc gi» nÜ§c låi
càng khó  hÖn.  Bªi  th‰,  không nh»ng ngài  khôi  phøc
ÇÜ®c nghiŒp cÛ, thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c mà còn sºa sang
ÇÜ®c m†i viŒc, khi‰n nÜ§c ta trª thành m¶t cÜ©ng quÓc
trong vùng vào th©i bÃy gi©. Công nghiŒp cûa ngài quä
thÆt l§n lao.

Sº kš ñåi Nam ViŒt
Sº kš ñåi Nam ViŒt xuÃt bän tåi Sài Gòn vào ÇÀu

th‰ k› XX, ghi nhÆn:
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** "Ông (NguyÍn Ánh) làm tÜ§ng rÃt khôn ngoan
và can Çäm"; "Ngài khÓn khó tØ lúc bé, phäi lÜu låc
kh¡p nÖi, ch£ng mÃy khi ÇÜ®c ª yên m¶t nÖi, nên ch£ng
kÎp h†c hành là bao nhiêu",  nhÜng cÛng  "rÃt hay ch»
Nho".  Khi nào thÃy viŒc gì lå, NguyÍn Ánh liŠn chæm
h†c cho hi‹u. VÓn ngài  "ch£ng bi‰t ch» Tây" nên phäi
nh© các quan thông dÎch và giäng dåy cho hi‹u. NhÃt là
các bän vë hình các khí  gi§i  và nh»ng cách xây Ç¡p
thành lÛy, Çóng tàu và các khi‰n trúc khác. Các sách và
ÇÎa ÇÒ Çã mua tØ châu Âu, thì NguyÍn Ánh "chæm h†c
mà hi‹u hÀu h‰t".  VŠ Çi‹m y‰u, Sº Kš ñåi Nam ViŒt
cÛng nêu NguyÍn Ánh là m¶t ngÜ©i "không ÇÜ®c v»ng
lòng",  ví dø nhÜ khi th¡ng trÆn ông hay mØng vui thái
quá; còn lúc thua ông låi dÍ nän. Ngoài ra, ông còn hay
ép các quan thu¶c cÃp làm viŒc quá n¥ng nŠ.

** NguyÍn Anh là ngÜ©i "thông duŒ túc thành".
Ông rÃt trung thành v§i DuŒ Tông. V§i bÀy tôi, ông bi‰t
chia ng†t xÈ bùi trong nh»ng ngày n¢m gai n‰m mÆt.
Ông là ngÜ©i mŠm mÕng, lúc cÜÖng quy‰t, Ùng phó lË
làng trong tình th‰ khó khæn. Ông là m¶t nhà chính trÎ
tài, là m¶t tÜ§ng giÕi. Trong th©i kÿ cÀm quyŠn, dÜ§i
tay ông là m¶t Çám quân binh phÙc tåp: hôm qua là
cÜ§p, hôm này là quan, s§m dÀu hàng, tÓi phän Çánh;
gÒm Çû thành phÀn trong quân ngÛ: Tây phÜÖng, Miên,
Chæm, Mã Lai, Tàu, ViŒt. NguyÍn Ánh là ngÜ©i "gan
då, bi‰t Ùng bi‰n trong m†i tình th‰. Ý tÜªng Çúng Ç¡n;
không có  khó khæn nào ngan cäng ÇÜ®c ông,  không



chÜ§ng ngåi nào làm ông lùi bÜ§c... Ông có cº chÌ hòa
nhã ÇÓi v§i ngÜ©i ngoåi quÓc. Các quan dÜ§i quyŠn ông
rÃt kính phøc ông". 
(LÎch sº n¶i chi‰n ª ViŒt Nam. Trang 96-97. Tå Chí ñåi TrÜ©ng.
Nxb An Thiêm- 1991)

NguyÍn Ái QuÓc (HÒ Chí Minh)
Trong  bài  "Nên  h†c  sº  ta",  nhà  Çåi  cách  mång

NguyÍn Ái QuÓc chÌ trích vua Gia Long bán nÜ§c:
"TrÜ§c khi vua Gia Long bán nÜ§c cho Tây, nÜ§c

ta vÅn là nÜ§c Ç¶c lÆp. Vì muÓn giành làm vua mà Gia
Long Çem nÜ§c ta bán cho Tây. Th‰ là giang san gÃm
vóc tan tác tiêu ÇiŠu, con Låc cháu HÒng hòa làm trâu
ng¿a. 

                      
                         NguyÍn Ái QuÓc (HÒ Chí Minh)

==============
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Cäm nghï

Träi  qua bao nhiêu khó khæn,  gian kh°, NguyÍn
Ánh vÅn kiên trì chi‰n ÇÃu; chi‰n ÇÃu Ç‰n th¡ng l®i cuÓi
cùng. Có ngÜ©i cho r¢ng NguyÍn Ánh thành công là nh©
may m¡n, nh© tr©i cho. ñúng là NguyÍn Ánh g¥p ÇÜ®c
nhiŠu may m¡n, nhÜng s¿ thành công cûa ông ta là nh©
bän lãnh phi thÜ©ng, tài næng xuÃt chúng, và v§i m¶t
lòng quy‰t tâm chi‰n ÇÃu Ç‰n cùng cûa ông ta.  

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

TrÜ§c ÇÓi thû tài giÕi nhÜ NguyÍn Hu‰, ông Çã can
Çäm chÓng Çª, khi ti‰n khi lùi; bi‰t cûng cÓ l¿c lÜ®ng,
bi‰t xây d¿ng hÆu cÙ, bi‰t cäi t° quân Ç¶i theo phÜÖng
pháp tây phÜÖng. 

Sau chi‰n tranh, ÇÃt nÜ§c vô cùng h°n loån, gi¥c
cÜ§p kh¡p nÖi. ViŒc ÇÀu tiên, Gia Long phân công cho
các tÜ§ng tiêu di‰t các Çám gi¥c cÕ; cÃm c© båc, rÜ®u
chè, ÇÒng bóng, phù thûy; °n ÇÎnh an ninh tØng vùng,
Çem låi thanh bình cho dân chúng làm æn.  

ñÓi v§i nhà Lê và h† TrÎnh, Gia Long khôn khéo
ÇÜa ra chánh sách hòa giäi. V§i Nhà Tây SÖn, Gia Long
thi hành Çúng theo pháp luÆt Ãn ÇÎnh. Tuy nhiêu, trong
m¶t vài trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt, vua Gia Long tÕ ra có lòng
nhân tº, nhÜ:
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1- tha cho bà mË già 80 tu°i cûa TrÀn Quang DiŒu,
vì trÜ§c Çó TrÀn Quang DiŒu có lÀn tÕ ra khoan thÙ cho
quân NguyÍn;

2- các quan Tây SÖn ra ÇÀu hàng ÇŠu ÇÜ®c tha; nhÜ
Ngô Thì NhiŒm, Phan Huy ´ch chÌ bÎ Çánh Çòn, rÒi tha
cho vŠ;

3- La SÖn Phu Tº NguyÍn ThiŒp, cÓ vÃn tÓi cáo
cûa vua Quang Trung cÛng ÇÜ®c cho trª vŠ quê nhà;

4- Lê ñÙc ThÆn, NguyÍn ñæng Sª trong phái Çoàn
Tây SÖn Çi sÙ sang Tàu, khi trª vŠ nÜ§c bÎ b¡t, cÛng
ÇÜ®c tha;

5- V® lë cûa NguyÍn Nhåc và 2 ngÜ©i em h† tên
ñåi và Vån, ÇÜ®c tha.   

Hành Ç¶ng cûa Gia Long nhÜ vÆy, chúng tÕ Gia
Long không phäi là ngÜ©i hi‰u sát.

*
Gia Long có bän lãnh cûa m¶t nhà lãnh Çåo nhÜ th

‰, nhÜng cÛng không tránh khÕi quy luÆt "nhân vô thÆp
toàn": 

 
VŠ viŒc vua Xiêm giúp NguyÍn Ánh 2 vån quân.

ñoàn quân h°n h®p ViŒt-Xiêm, ti‰n vŠ Gia ñÎnh dÜ§i
quyŠn lãnh Çåo cûa tÜ§ng Châu Væn Ti‰p. TÜ§ng Ti‰p
tº trÆn; không ai kiŠm ch‰ n°i quân Xiêm. Nhân cÖ h¶i
này, quân Xiêm Çã hành Ç¶ng vô cùng giä mang, tàn
båo, làm cho dân tình khÓn kh°. Hành Ç¶ng này, chính
NguyÍn Ánh cÛng Çã nhÆn thÃy rÃt tai håi. Ông ta Çã



nhiŠu lÀn bày tÕ ÇiŠu này v§i các tÜ§ng sï. VŠ sau, nhiŠu
lÀn vua Xiêm muÓn giúp thêm quân, NguyÍn Ánh ÇŠu
tØ chÓi.

 

Dù sao,  NguyÍn  Ánh cÛng  phäi  hoàn  toàn  chÎu
trách nhiŒm vŠ viŒc quân Xiêm hành Ç¶ng tàn båo làm
nhân dân khÓn kh°.      

VŠ  viŒc  giám  møc  Bá  ña  L¶c  là  ngÜ©i  Pháp;
NguyÍn Ánh giao toàn quy‰n cho giám møc Bá ña L¶c
kš hiŒp Ü§c cÀu viŒn chính phû Pháp. Næm 1787, tåi
Pháp, Bá ña L¶c thay m¥c NguyÍn Ánh kš HiŒp Ü§c
Versailles v§i chính phû Pháp. 

VŠ sau, Pháp hoàng Louis XVIII sai sÙ sang ViŒt
Nam xin thi hành HiŒp Ð§c Versailles 1787. Vua Gia
Long sai ngÜ©i ra trä l©i r¢ng: HiŒp Ü§c Ãy nÜ§c Pháp Çã
không thi hành thì này xem nhÜ bÕ Çi.

Hành Ç¶ng trao toàn quyŠn cho m¶t ngÜ©i Pháp Ç‹
kš hiŒp Ü§c v§i chính phû Pháp là hành Ç¶ng sai trái
chÜa tØng có trong lÎch sº. 

Hành Ç¶ng sai trái này là m¶t v‰t Çen trên thân th‰
và s¿ nghiŒp vinh quang cûa vua Gia Long.

*
NguyÍn Ánh Çã t¿ h†c tÆp trong th©i gian chi‰n

ÇÃu Ç‹ trª thành m¶t Gia Long lãnh Çåo m¶t nÜ§c ViŒt
Nam r¶ng l§n chÜa tØng có, kéo dài tØ äi Nam Quân Ç‰n
mûi Cà Mau.
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