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Tự sự

Người viết vì bị giời xiềng vào chữ nghĩa như anh tù văn nên lời “Tự sự” này
đành vay mượn ông giáo sư dậy bộ môn “Những mảnh khuyết của sách vở”
tại Leiden University, một môn học có từ thế kỷ XVI ở Hoà Lan.

Ông Erik Kwakkel dậy rằng việc diễn giải những mảng khuất lấp của chữ
nghĩa là chuyện của tác giả. Nhưng làm thế nào để chuyển tải các dữ liệu
đến bạn đọc về đề tài xa lạ như Thuyết tiến hóa ngược, hay Sự hình thành
các nền văn minh thời tối cổ, v…v…là một khái niệm tương đối còn mới (như
bài Văn Thù trong tập văn sử mà người viết dón chuyện). Thì tác giả phải
thay đổi cách hành văn, tránh dùng những chữ “hàn lâm” mà thay vào những
chữ thật bình thường, giản dị. Tác giả nên mở đầu bằng cách “kể chuyện có
lớp lang” để bạn đọc có thể theo dõi mà không ngáp dài rồi bỏ qua....

Vì vậy người viết tay cứ tự nhiên vung vẩy mà không bị va vào chữ, chân cứ
thung thăng bước mà không bị vướng vào câu với chuyện người ngọai sử.

Nay xin thưa.

Thạch trúc thảo lư

         Đinh Dậu 2017
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       Đôi lời bộc bạch

       Thề trước đèn hột vịt, lý sự gì mụ chữ tôi viết về ông, lý do củ chuối ông không phải
là sử gia kỳ cổ lại đâm đầu viết sử. Vì vậy bài viết của mụ chữ tôi mới có tên búi bấn
Chuyện người ngọai sử. Ông như đèn cù chỉ xoay quanh một cụ vua Quang Trung ta,
thế nhưng viết sử đâu dễ như ăn trứng luộc, vậy mà ông gọt chữ giũa câu để in ấn có
tới 5, 6 quyển sử và tiêu pha thì giờ ròng giã cả 10 năm.

       Vì ông có những quyển sử dài hơi dầy chữ nên đọc ông từ chết đến bị thương, nho
táo là bán tử bất hoại. Vì vậy có những nhân vật nằm ở quyển này một khúc, quyển kia
một đọan nên họ đành đứng bên lề lịch sử trong tha ma mộ địa. Mụ chữ tôi bèn thế sự
du du hề một thóang bạch câu với một Tình xuyên hầu Ngô Thì Nhậm (bị đánh đòn ở
Văn Miếu), một Đại tư mã Ngô Văn Sở (bị nhốt vào cũi sắt nhận chìm xuống sông).
Xong, mụ chữ tôi bòn Kim Dung vào sử nhà, vì ông lấy truyện kiếm hiệp viết sử nhà
Thanh thời Càn Long. Từ Càn Long, mụ chữ tôi đong đảy qua ngươi Mãn Châu tóc đuôi
sam. Đến tuổi gần đất xa trời, cụ vua ta đốc chứng đòi lấy vợ Mãn Thanh mặc quần
không mặc váy. Quá đọa với ông là chuyện cụ vua ta đi Tàu có thật, nhưng trong chốn
trường văn trận bút thiếu gì phán quan đang ngồi không búng ghét đuổi ruồi.

      Lẫn đẫn chuyện tại sao ông viết sử, bởi khi đọc “Càn Long chinh vũ An Nam ký” ghi
chép chuyện Tàu đánh ta, chưa kịp vũ qua Bắc hải trong chuyện trạng Quỳnh đối đáp
với sứ Tàu thì…Thì đang ngồi im như bàn ghế “hàm thụ” bữa yến Bát tuần đại khánh,
cấu vào mắt ông cổ sự Tàu gọi là bão kiến thỉnh an, nhà Nguyễn gọi là “ôm gối” khiến
ông phải viết nguyên một quyển Giả vương nhập cận. Vì vậy để như thị ngã văn, mụ
chữ tôi góp nhóp thêm hai, ba bài tự thuật của ông như: Tôi học chữ Hán, Tầm sư…

      Vì viết sử đâu có đơn giản như đan rổ, nên mụ chữ tôi hục hặc với tha nhân viết tiểu
thuyết lịch sử, vì vậy mới có tiết mục Những ẩn khuất trong tiểu thuyết lịch sử. Bởi ông
mọt sách ăn giấy theo dạng biên khảo, nên mụ chữ tôi đeo theo ông rị mọ thêm Những
khuất lấp của biên khảo và bắt qua chuyện đòi đất 7 châu Hưng Hóa. Tục gọi là bí sử vì
sử nhà có những kỳ bí như lệ cống người vàng, khởi đầu từ nhà Trần, hình nhân thế
mạng bằng vàng ròng đứng ngay đơ như…Từ Hải chết đứng. Qua nhà Lê, hình nhân
quỳ ngẩng đầu lên. Tới nhà Mạc, hình nhân quỳ cúi đầu xuống như…Tần Cối. Ngòai ra
nhà Lê phải cống thêm…30 con voi, sư sãi, họan quan và mươi cô xẩm đấm bóp.
      Nhà Mãn Thanh thống trị Tàu, ngỡ thóat cái nợ đại thân kim nhân, họ lại bắt ta cống
thầy bói mù. Vì theo “Hội Truyền giáo Bắc kỳ”, Tôn Sĩ Nghị tin bói tóan, đánh nhau phải
xem ngày tốt, hẹn vua Quang Trung ta mồng sáu Tết hãy đánh, ấy vậy mà mồng ba cụ
vua ta đã xuất quân nên Tôn Sĩ Nghị mới thua trận Kỷ Dậu 1789.

       Tiếp, mụ sử tôi sẽ diễn sử như…kể chuyện vậy, thưa bạn đọc.
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      Chương I

      Vua Quang Trung mang quân ra Bắc

       “…Từ trước đến nay, khi nghiên cứu về trận chiến Việt Thanh đầu năm Kỷ Dậu
(1789) chúng ta thường đặt nặng khả năng chiến đấu và tinh thần của quân Nam, hay
tài cầm quân của Nguyễn Huệ được bao phủ dưới những ngôn từ sáo mòn như tình
yêu nước nồng nàn, thiên tài quân sự bách chiến bách thắng.

       Trong biên khảo Quân Sự Nhà Thanh, chúng tôi đã trình bày hệ thống chỉ huy và
tiếp liệu của Bắc quân, nêu lên tính chất chính qui của quân đội của một quốc gia thời
bình. Để có sự so sánh và làm nổi bật sự khác biệt giữa hai đoàn quân, trong bài Văn
Minh Đàng Trong, chúng tôi miêu tả về bối cảnh sinh hoạt của khu vực Đông Nam Á,
sau hơn hai trăm năm chia cắt đã hình thành một quốc gia hoàn toàn khác hẳn với
Đàng Ngoài về mọi mặt. Chính sự xa lạ với văn minh Đàng Trong còn chịu ảnh hưởng
nhiều của văn minh Ấn Hồi đã tạo sự bất ngờ cho đối phương vì những gì quân Thanh
biết được về nước ta, chỉ hoàn toàn dựa trên hiểu biết của họ về nước An Nam, tức
miền Bắc với những qui chế và tập quán gần như một nước Tàu thu nhỏ.

(…)

Đặt vị trí của Việt Nam trong khung cảnh vỡ hạt của cuối thế kỷ 18, với rất nhiều pha
trộn khác nhau - văn minh bản địa, Bà La Môn, Hồi giáo, Khổng, Lão, Phật rồi sau đó là
văn minh Tây phương theo chân các nhà truyền giáo và thương nhân - hoà quyện với
nhau trở thành một nếp sống đặc thù. Cái lò luyện kim đó, với tác động từ phương Bắc
tràn xuống, từ phương Tây lan qua, từ miền Nam đi lên, từ biển Đông ập tới, trong một
thời điểm nhất định đã đủ mạnh để làm thay đổi cả cuộc diện.

       Trận đánh năm Kỷ Dậu vì thế phải được xét qua một lăng kính mới, một bên là
thiên triều với đủ thứ lễ nghi tập tục, nhiều hoa quyền, ít thực dụng, và một bên là thành
phần đa chủng, sống gần với bản năng trong những điều kiện sinh hoạt giảm thiểu đến
mức không sao đơn giản hơn được nữa. Sự tương phản mãnh liệt đó một khi được bổ
sung bằng kỹ thuật Tây phương mà hoàn cảnh địa lý chính trị khá độc đáo Đàng Trong
đã tiếp nhận được chính là yếu tố then chốt tạo nên chiến thắng. Trong khi Bắc quân là
một đội quân chính qui tập trung vào chiến thuật duy nhất là giữ thành, chiếm đất theo
sở trường của người Trung Hoa thì Nam quân lại bao gồm ba mũi nhọn bao gồm ba sở
trường khác nhau được vận dụng cùng một lúc. Miền núi rừng tây nguyên với đội binh
Thượng có tài xuyên sơn đem theo một đàn voi rừng từ mạn Lào đổ sang đã tạo cho
quân Thanh sự kinh hoàng. Cánh quân từ biển kéo vào phần lớn là đám du thương
được Nguyễn Huệ thu dụng để thành lực lượng thuỷ quân, quen thuộc với khu vực biển
vùng vịnh Bắc Việt vừa tập kích ngang hông quân Thanh, vừa chặn đường rút lui, cắt
đứt hệ thống thông tin và tiếp liệu. Bộ binh do chính vua Quang Trung chỉ huy từ Phú
Xuân kéo ra, kết hợp với quân ở miền Bắc quen thuộc địa thế tràn ngập trận địa theo
chiến thuật biển người, đổ xuống địch quân như một đợt sóng thần từ xa ập tới.

       Sau chiến thắng, nhiều huyền thoại được tô vẽ, phao truyền về quân Tây Sơn. Một
câu hỏi thường được nêu ra là làm thế nào để Nguyễn Huệ có thể điều binh thần tốc
như thế? Nhiều phương pháp đã được đưa ra để giải thích bao gồm cả phương tiện di
chuyển (võng, thuyền, voi, ngựa ...) lẫn tính toán thời gian (đại quân tiến luôn một mạch
không nghỉ từ Phú Xuân ra Thăng Long trong khoảng từ 20 đến 40 ngày). Thế nhưng
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những giải thích đó đều có những điểm gượng gạo không thực tế. Một điểm quan trọng
là muốn đi nhanh và đồng bộ thì chỉ có thể áp dụng vào những binh đội với số lượng
nhỏ vì theo thời gian khoảng cách giữa người đi đầu và người đi cuối sẽ càng lúc càng
xa. Ngoài ra dù hình thức nào, đi bộ, đi thuyền hay đi ngựa, đi võng thì vẫn có những
giới hạn nhất định về tốc độ, về sự chịu đựng ... không thể vượt qua. Thực ra, điều mà
người ta cho rằng thần tốc kia không ở vấn đề di chuyển mà làm sao khéo léo điều
động để ba (1) cánh quân cùng xuất hiện kịp thời, vừa làm tăng sự cộng hưởng của sức
mạnh, vừa khiến cho đối phương tưởng như một phép lạ nên kinh hoàng tan vỡ. 

       (1) Theo sử gia Hà Nội vẽ trận Kỷ Dậu 1789, theo “phương lược tiến đánh đã tính
sẵn”, quân Tây Sơn sẽ hành tiến tấn công theo đội hình “Bàn tay xòe”.
        1 - ngón tay giữa gồm bộ binh và 100 thớt voi do Quang Trung chỉ huy.
        2 - ngón đeo nhẫn đi đường ven biển, do Đô đốc Tuyết chỉ huy.
        3 - ngón tay út cũng theo đường biển do Đô đốc Lộc chỉ huy.
        4 - ngón tay trỏ cánh kỵ binh, do Đô đốc Bảo chỉ huy.
        5 - ngón tay cái cánh khinh binh do Đô đốc Long chỉ huy.
:
        Ông sử gia Hà Nội đúng là vẽ chuyện vì mụ sử tôi kỳ óc nghĩ chả hiểu ông dựa vào
sử phẩm nào để vẽ ra…trận đồ 5 ngón tay?
       (xem trang 42, tiết mục: Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày?)

       Quân Tây Sơn cũng không phải là một binh đội duy nhất từ trong Nam kéo ra mà là
nhiều đơn vị từ nhiều địa phương được các tướng lãnh chuẩn bị cùng di chuyển tới khu
vực tập kết để tham gia chiến dịch. Nguyễn Huệ chỉ chỉ huy một số khinh binh tương đối
nhỏ và nhẹ từ Phú Xuân. Binh lính thời đó phần lớn thuộc dạng dân quân, thời bình
sống lẫn với gia đình, làng xã của mình, chỉ điều động khi hữu sự (tương tự như những
công trình thuỷ lợi hay công tác cộng đồng trong các chế độ toàn trị, lương thực và
trang bị đều do dân chúng tự túc), là phương pháp quản trị just-in-time trong quân sự,
cấp chỉ huy định mục tiêu và thời hạn rồi để cho cấp dưới tự lo liệu thi hành. Chúng ta
có thể hình dung trục lộ tiến quân của vua Quang Trung như một đội chèo thuyền mà tất
cả đều hành động nhịp nhàng cùng một lượt, một con sông được nhiều nguồn chảy tới
để biến thành một cơn lũ mỗi lúc một dâng cao.

      Cũng tương tự, lời khẳng định sẽ vào thành Thăng Long trong ngày đầu tháng
Giêng năm Kỷ Dậu - nếu quả thực có - cũng là một nhu cầu bắt buộc, là phương thức
tìm sự sống trong cái chết, không cách nào khác hơn. Nói theo ngôn ngữ mới, vua
Quang Trung phải sử dụng chiến thuật bôn tập từ Nghệ An ra Bắc chính vì Nam quân
không có một hệ thống đài trạm để cung ứng quân lương như quân Thanh nên mỗi
người phải tự mang theo thực phẩm cho chính mình -theo tính toán cơ bản về tiếp liệu
thì một cá nhân chỉ có thể mang được từ 5 đến 10 ngày lương là tối đa. Từ Ninh Bình
về Thăng Long, trong khả năng cơ hữu, vua Quang Trung thấy rằng ngày mồng 7 tháng
Giêng là hạn định cuối cùng, phải đạt được bằng bất cứ giá nào chứ chẳng phải do ai
(2) cố vấn, cũng không mang tính dự ngôn, tiên tri như người ta thường chép.

       (2) Mụ chữ tôi đồ là người ngọai sử muốn nhắc đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp
như Khổng Minh Gia Cát Lượng hiến kế vua Quang Trung trong trận Kỷ Dậu.

 Cứ theo Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí thì…
       Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng đi. Ngày 29 đến
Nghệ An, vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp vào
dinh và hỏi: “Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mưu đánh và giữ,
cơ được hay thua tiên sinh nghĩ thế nào?”
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       Thiếp nói: “Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới
đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh hay nên
giữ ra sao. Chúa công đi chuyến này, không quá mười ngày giặc Thanh sẽ bị dẹp tan”.

       Nghe Nguyễn Thiếp bày mẹo vậy, mụ sử tôi hòm hõm in hịt trong Tam Quốc diễn
nghĩa của La Quán Trung, Hồi thứ 16 với tiểu đề: Dùng chước lạ Không Minh mươn tên,
Chu Du hỏi: “Trong mười hôm, có làm xong không?”, Khổng Minh nói: “Quân Tào nay
mai sắp đến chẳng biêt ất giáp gì. Nếu đợi mười ngày, việc lớn hỏng mất”.
       Từ hồi này qua hồi kia, vốn dĩ là người quá đọa với truyện Tam Quốc, lay lắt qua
chuyện Nguyễn Huê ra Bắc lần thứ hai bắt Vũ Văn Nhậm…Mụ chữ tôi sẽ đơm chuyện
quân sư Nguyễn Thiếp bày kế cho Nguyễn Huê i xì như hồi thứ 50, tiểu đề Khổng Minh
khéo tính Hoa Dung tiểu lộ - Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo, Khổng Minh đưa
Vân Trường túi đỏ buộc dây và bảo dẫn 500 quân tìm trái núi cao nào ở đường hẻm
Hoa Dung, rồi đợi có lửa nổi lên dươi chân núi hãy mở cẩm nang: “Cứ thế mà làm… ”.

       Viết về cuộc chiến Việt - Thanh chúng tôi muốn tìm giải thích cho một nghi vấn lịch
sử, so sánh ưu, khuyết điểm của một đội quân chính qui với đầy đủ nghi thức và một đội
quân còn mang tính tự phát, được tập trung rất nhanh theo nhiệm vụ và nhu cầu rồi sau
đó lại tan biến vào đời sống bình thường, không lương, không bổng, không tử tuất. Hình
thức đó là một truyền thống lâu đời của vùng Đông Nam Á, tuy đạt được một số thắng
lợi nhất định nhưng cũng đưa tới những mất quân bình thời hậu chiến, khi chuyển từ
đấu tranh giành quyền lực sang công tác khôi phục kinh tế và ổn định xã hội. 

      Trong u u minh minh, mụ chữ tôi lạc đường vào lịch sử với Tây Sơn I, Tây Sơn II
của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, ông có văn cách viết sử thuộc thể loại “Thần, người
và đất Việt” để người Việt đọc tiếng Việt muốn hiểu sao thì hiểu về cuộc dàn quân, di
hành của nhà Tây Sơn, để người đọc…đọc mệt nghỉ như sau:
      “…Về phía Tây Sơn, ta cũng không thể hình dung nổi tính chất chịu đựng của sức
người phải di chuyển trên khoảng đường rất dài trong một khoảng thời gian ngắn, để
theo kịp với chân voi trong tiến triển hành binh. Những suy đoán về cách di chuyển khéo
léo cũng không qua được việc sử dụng sức người. Chỉ có thể hiểu, là cả một thời gian
dài chiến đấu trên nhiều chiến trường Nam Bắc đã giúp quân lính Tây Sơn có được sức
chịu đựng dẻo dai để dồn lại sử dụng trong trận chiến thắng quân Thanh năm đó. Không
chỉ là người lính vô danh mà tướng lãnh cũng gần như vô danh. Vẫn như những người
của giai đoạn đầu. Những người điều động cả một cánh quân mà chỉ xuất hiện có một
lần như (Đại) Đô đốc Bảo cầm quân thượng đạo, với một cái tên ghi nhận khác nhau
như Đô đốc Long (Ngô gia văn phái) hay Đô đốc Mưu (sử quan Nguyễn), hay có nhắc
đến nhiều lần thì cũng không hơn là một danh hiệu, như Đô đốc Hô, Hô hổ hầu coi hậu
quân…Một hai người chỉ huy trên các chiến trường lẻ tẻ…được nhớ như một sự tình
cờ. Việc trao trả tù binh với Thanh cũng đưa ra các tên người, nhờ đó mới còn ghi lại
đầy đủ trong một vài tờ lệnh.
      Tất cả chỉ vì đó là những tướng lãnh, xuất thân từ Đàng Trong, tàn lụi trong chiến
tranh, công thì có mà danh thì không kịp, không có cơ hội được ghi nhận. Những nhân
vật ấy, qua một thời gian dài bớt chịu đựng áp lực của tình thế thì có xuất hiện lại cũng
phải qua một hình ảnh co rút, ít đụng chạm, trình bày theo lối “diễn nghĩa” hoá, bài chòi
hoá trong những ghi chép địa phương muộn màng, không có mấy giá trị chứng cứ lịch
sử. Âu cũng là chứng cớ bình thường của một sự bất công dành cho đời sống…”

      Tình hình tổng quát
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Khi ra Bắc trừ Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ đã không dấu diếm tham vọng lên làm
vua thay nhà Lê. Dự tính đó một phần vì ông cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh không
muốn ở dưới quyền Nguyễn Nhạc sau khi hai anh em đã có những xung đột trầm trọng
không thể hàn gắn được. Nguyễn Nhạc là vua Thái Đức thì ông cũng phải có một danh
vị tương đương. Nguyễn Huệ nay làm chủ cả xứ Bắc Hà vào đến Quảng Nam, so với
lãnh thổ của anh ông còn to lớn hơn nhiều và việc xưng đế cũng không có gì trái đạo.
Giữa ông và nhà Lê chẳng có ràng buộc nào ngoài tình nghĩa với một người vợ lẽ là
một nàng công chúa.

      Một số quan lại nhà Lê ủng hộ chủ trương này, điển hình là Ngô Thì Nhậm và vài
đồng liêu, mặc dù phần đông chống đối ngấm ngầm hay công khai vì chính sách cai trị
hà khắc của quân Tây Sơn và lòng đố kỵ không muốn những người từ Nam Hà ra làm
chủ đất nước. Theo tài liệu của các giáo sĩ tại miền Bắc lúc đó, Nguyễn Huệ khi ra Bắc
lần thứ hai đã công khai đưa ra một đạo dụ hỏi ý kiến toàn thể dân chúng Bắc Hà
(không phân biệt giai cấp, phẩm tước và địa vị) xem họ thích sống dưới chế độ nào: bị
một ông hoàng huyết thống nhà Lê cai trị (ông giả vờ không nhắc đến tên Chiêu Thống)
hay khẩn cầu ông ở lại điều khiển quốc gia để được hưởng một sự thái bình hoàn toàn
và vĩnh cửu, dưới sự bảo hộ giúp đỡ của ông.

 Tổng hợp nhiều tài liệu khác nhau, kể cả thư từ giao thiệp với Nguyễn Thiếp và các
bài biểu suy tôn của quan lại nhà Lê (do Ngô Thì Nhậm soạn), chúng ta có thể xác định
được rằng Nguyễn Huệ không dấu diếm tham vọng nên đã chuẩn bị để thiên đô vào
Nghệ An vì nơi đây ở vị trí thuận tiện hơn cả để liên lạc với toàn thể khu vực ông đang
kiểm soát, nhất là có một cửa ngõ thông qua Thượng Lào và một cửa biển để buôn bán
với các quốc gia khác.

      (…)

Xây dựng tân đô

Việc Nguyễn Huệ chọn Nghệ An làm kinh đô có một ý nghĩa chiến lược rất quan
trọng, không những thuận tiện cho việc rút lui và chống giữ mà còn chuẩn bị cả những
kế hoạch bành trướng sức mạnh ra toàn thể khu vực. Một khi Thăng Long từ một thủ
phủ chính trị, văn hoá, kinh tế, quân sự ... hạ xuống hàng cố đô, vai trò của kinh thành
gần như mất hẳn. Việc thiên đô đó chắc chắn ảnh hưởng rất mạnh đến tâm tình giới sĩ
phu Bắc Hà nên trong giai đoạn này lòng hoài vọng tiền triều trở thành phổ biến mặc dù
trong hơn 200 qua, vua Lê chỉ là hư vị và miền Bắc cũng không tạo được thành quả nào
nổi bật. Tâm tình hoài vọng đó được lập lại trong lịch lịch sử mỗi khi thay đổi một triều
đại ảnh hưởng không ít tới tình hình chính trị kéo dài mãi về sau. Theo các giáo sĩ thì: 
     Trong khi chờ đợi (dân chúng bắt Lê Duy Kỳ nạp cho ông), vì Bắc vương sắp phải lên
đường vào Nam, ông nhất định cho phá huỷ thủ đô Bắc Kỳ, gọi là Kẻ Chợ, Kinh Đô hay
Kinh Ki (Kỳ) và xây lại tại xứ Nghệ An một hoàng thành mới gần quốc gia nhỏ bé của
ông (Phú Xuân) và gần Nam Kỳ Thượng, ở khoảng giữa hai vương quốc. Ông liền cấp
tốc cho thực hiện kế hoạch này. Trước hết, ông cho phá tất cả các biệt thự của các
Chúa cũ và của những người chuyên chế biện sự nhà Trịnh ở trong hoàng thành và cho
chất lên thuyền những vật liệu, đồ đạc quí nhất và tài sản cùng với một số lớn gạo thu
nhặt được để mang tới chỗ được qui định là nơi xây cất thành phố tương lai gọi là Phủ
Thạnh (Thanh?) hay Thành Rum (?). Ông cũng không bỏ sót các dinh vua Chiêu Thống
và cung điện các vua nhà Lê (ông phá cho tan hết). Ông cho lấy đi tất cả những thứ ông
thích, ngay cả đá lát nữa (theo lời đồn) ...

       Ngoài tài vật, Nguyễn Huệ cũng tận dụng nhân lực của Bắc Hà để xây dựng kinh đô
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mới. Các giáo sĩ cho biết ông tuyển chọn rất nhiều thợ và nghệ sĩ đủ loại để mang theo
dùng vào việc xây cất tân đô và mỗi phường thợ của miền Bắc phải cung cấp ít nhất là
mười lăm người. Điều này cho ta thấy Nguyễn Huệ đã tiến hành kế hoạch vườn không
nhà trống ngay từ trước khi địch đến nhưng cũng có thể nhằm triệt tiêu mọi mầm mống
chống đối của miền Bắc. Việc đó cũng phần nào giải thích tại sao một vương quốc
tương đối qui mô và có một lịch sử lâu đời như Bắc Hà lại gần như thụ động đối với
những biến chuyển, không thấy phản ứng nào coi đáng kể. Nguyễn Huệ chỉ thay đổi thái
độ sau khi thâu tóm quyền lực lên làm hoàng đế một cách danh chính ngôn thuận và
miền Bắc trở thành một hậu cần quan trọng cho chính quyền. 
      Vô hình chung đất Thanh Nghệ trở thành một địa điểm dưỡng quân và tập kết khi
cần thiết, mặc nhiên coi như thủ đô quân sự và chính trị của vương quốc mặc dầu ông
và bộ tham mưu vẫn còn đóng ở Phú Xuân.

 (…)

       Lực lượng quân sự

       Quân Tây Sơn mà Nguyễn Huệ chỉ huy có một số đặc tính đã ảnh hưởng đến chiến
thuật, chiến lược của ông mà chúng ta cần nghiên cứu.
       Quân Tây Sơn sử dụng trong trận chiến Việt Thanh bao gồm nhiều thành phần:
       - Thân binh Thuận Quảng là quân đội ông mang từ miền Nam đi ra
       - Binh sĩ ra từ trước dưới quyền chỉ huy của Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân ...
       - Tân quân dân chúng bị cưỡng bách tòng chinh tại các làng mạc ông đi qua hay do
các tướng lãnh đã tuyển mộ/

- Các lực lượng phụ thuộc vào ông bao gồm các toán quân người thiểu số ở phía
tây và các toán dân chài, du thương, hải phỉ ... ở biển đông

       Chính vì gia nhập hàng ngũ vào nhiều thời điểm khác nhau, tại nhiều địa phương
nên tổ chức và trang bị cũng thay đổi không đồng nhất. Tuy nhiên để bảo đảm sự có
mặt của họ và vận dụng tối đa lực lượng trong chiến đấu, tướng lãnh Tây Sơn đã áp
dụng một số biện pháp nghiêm nhặt:
       - Kỷ luật thép trong phương thức tuyển mộ và trừng phạt
       - Lương thực tối thiểu, do cá nhân tự mang theo hay do từng tổ nhỏ đảm trách để
có thể di hành nhanh mà lại không thể bỏ trốn, lệ thuộc hoàn toàn vào đoàn thể, không
tồn tại được nếu sống riêng rẽ

- Đi theo đường núi để giới hạn tối đa tiếp xúc với quần chúng vừa bảo toàn bí mật
vừa không tạo những xáo trộn một khi binh đội đi ngang qua

- Chia thành nhiều toán nhỏ riêng rẽ chỉ tập trung ở những điểm nhất định
- Không đóng quân tại đâu một thời gian dài để khỏi tạo ra những nhu cầu thực tế

như buôn bán, liên hệ trai gái, trộm cắp và tiết lộ tin tức quân sự

      (…)

Nhu cầu chiến tranh khiến cho Nguyễn Huệ không còn nhiều chọn lựa và mục đích
của việc tuyển mộ dân quân Bắc Kinh là để thay thế các lính cũ của bạo quân Phú Xuân
(Nguyễn Huệ) ... vì đội ngũ đã bỏ rơi ông để theo Nhạc, trong hoặc sau thời kỳ chiến
tranh giữa ông (Nguyễn Huệ) và tiếm vương (Nguyễn Nhạc) (khiến) ông bị lâm vào tình
trạng phải thu nhập trên lãnh thổ nhỏ bé của ông những thành phần thuộc giai cấp hạ
lưu, những tay anh chị lưu manh, nông dân và cấp cho họ khí giới.
       Việc tổ chức quân đội cũng được thay đổi nhiều lần, ít nhất cũng từ một đội quân tự
phát biến thành một phần bộ của cơ cấu hành chánh. Việc Nguyễn Huệ muốn tách ra
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thành một vương quốc riêng cho thấy ông đã phải giải quyết những vấn đề của quân sĩ
mà trước đây dường như ông không quan tâm lắm. Tiến bộ đó phần nào có thể ông học
hỏi được từ chính những người mà ông đã đánh bại như triều đình chúa Nguyễn ở
phương nam, chúa Trịnh và cơ cấu quân chủ ở phương bắc. Tiếc rằng chúng tôi không
có được bản chính bằng Hán Văn của tờ chiếu gửi cho Ngô Văn Sở và quan binh
nhưng xuyên qua bản dịch từ tiếng Pháp (do các giáo sĩ ghi nhận) của tác giả Đặng
Phương Nghi chúng ta cũng có thể phần nào nắm được tinh thần đó:

Bởi sắc lệnh này ta cho các tướng Đại Tư Mã, Đại Đốc (tức Ngô Văn Sở và Phan
Văn Lân) và các sĩ quan khác biết rằng từ trước tới nay các vua chúa đều lấy luật pháp
để cai trị thần dân và duy trì hoà bình, nên ta cũng noi gương các vị tiền bối mà đánh
dấu ngày khởi đầu triều đại ta bằng cách soạn ra một bộ luật để dân chúng sống trên
đất đai ta nghiêm nhặt tuân theo. Vì thế ta đã giao cho các quan tư pháp và tham chính
viện nhiệm vụ hoàn tất các tác phẩm đó trong một, hai tháng. Trong khi chờ đợi ta ban
bố vài pháp quy yêu cầu mọi người và mỗi các ngươi đứng đắn thi hành. Nội dung điều
lệ đó như sau:

       1.Nếu một sĩ quan hay binh lính nào phạm tội gì, các quan văn võ sẽ họp lại để xử
họ và nếu họ đáng bị xử tử họ sẽ bị kết án tử hình.
       2.Song le trong thời chiến tranh, mỗi lần một vị chỉ huy sai bộ hạ mình đi đánh địch,
bộ hạ đó phải tuyệt đối tuân theo, người nào tử trận một cách can đảm sẽ được vẻ
vang. Trái lại ai vì sợ chết mà bỏ trốn sẽ bị sỉ nhục. Bởi vậy ta cho phép xử tử tức thì
những kẻ trốn bổn phận cũng như những kẻ cho địch có thì giờ dưỡng sức lại và tấn
công vì hèn nhát hay vì chậm chạp; sau rồi các tướng lãnh phải báo cáo hành động của
họ trong trường hợp đó.
       3.Khi chiến tranh chấm dứt và khi quân đội trở về kinh đô và được trả lại cho chính
quyền, không một quan chỉ huy nào được tự tiện xử tử một người ngang quyền hay
ngang chức và ai mà vi phạm luật này sẽ không có hi vọng được khoan hồng.
       4.Mỗi lần xảy ra chuyện gì liên quan đến quốc gia hay công ích, mọi người đều phải
lưu ý ngay đến việc đó kẻo một sự chậm trễ nhỏ nhặt cũng có thể gây trở ngại cho công
việc. Thời bình, sự mau lẹ đó cũng cần thiết rồi, huống chi tại Bắc Kỳ nơi cuộc chiến
càng ngày càng ác liệt, một cuộc chiến mà các ông phải coi như việc trọng yếu bởi vì
mỗi giây phút có thể mang lại nhiều thay đổi bất ngờ liên tiếp theo nhau như gió, chớp
hay như hơi và những biến chuyển đó lúc thì thuận, lúc thì nghịch thành thử không thể
căn cứ trên cái gì chắc chắn được. Bởi vậy mỗi khi nhu cầu quốc gia hay tình hình chiến
tranh bắt phải họp để thảo luận về những việc phải làm và mỗi khi ngày giờ họp được
ấn định, các quan văn võ sẽ phải họp ngay lập tức vào ngày giờ đó để bàn bạc và quyết
định với nhau. Nếu bất đồ có người vì sơ xuất mà quên tới nơi họp đúng giờ, ta cho
phép Tư Mã và Đại Đô Đốc phạt họ tuỳ theo lỗi nặng hay nhẹ.

5.Nếu mỗi khi thuộc hạ quan chỉ huy chi đội hay thuộc hạ của ông đi đuổi bắt kẻ
gian, đáng lẽ bảo vệ và che chở dân vô tội và hiền lành họ lại cưỡng đoạt của cải của
dân chúng đáng thương sẽ đau khổ và thất vọng, vì họ phải chịu nhiều tai vạ hơn dưới
thời ác quỉ Nhậm hay Tiết chế. Họ cư xử như vậy thì làm sao dân chúng yên lành
được? Và làm sao gọi hành động đó là giải phóng dân chúng khỏi áp bức và làm sao
phạt thủ phạm cho được? Vậy ta ra lệnh cho các sĩ quan phải công bố trong trung đội
hay binh đoàn mình điều nghiêm cấm, không được lấy bất cứ vật gì của dân dù là một
ngọn cỏ, như ta không ngớt tuyên cáo trước đây. Các sĩ quan sẽ chắc chắn làm vừa
lòng ta và đúng theo tình ý ta nếu hết sức thi hành điều nghiêm cấm đó. Ai cư xử như
vậy có thể tin rằng sau khi chia sẻ cùng ta những nỗi khổ nhọc và những mối hiểm
nghèo của thời chiến này, họ cũng sẽ chia sẻ thanh danh và hưởng thú vui thời bình
cùng ta. Vả lại nữa, không ai có quyền dựa vào sự vắng mặt hay sự xa cách của ta để
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phiền nhiễu cướp bóc dân chúng và uy hiếp đàn bà con gái. Chỉ khi nào ngưng và dẹp
được những bạo hành đó, họ mới có thể tự phụ giữ nổi chức vụ và bảo đảm an ninh
cho cá nhân và gia đình họ, bằng không, đừng mong gì ta dung thứ họ.
      Đó là những điều ta muốn các ngươi phải biết.
      Ngày 3 tháng Mười [âm lịch] năm Thái Đức (Tiếm vương Nhạc) thứ 11. 

      Bộ binh

      Theo những bức thư của các giáo sĩ đạo Thiên Chúa đã chứng kiến thì những đội
quân của Nguyễn Huệ được tuyển mộ rất gấp rút. Hồi năm trước, Giáo sĩ Le Roy đã tả
đạo quân Quang Trung bao gồm cả người già lão, trẻ con trông giống một toán bệnh
nhân ốm yếu hơn là một đoàn chiến binh. Một lá thư khác của giáo sĩ Longer (13-5-
1787) thì viết là:

Người bạn đồng sự trẻ của chúng tôi bắt buộc phải chạy bởi vì người ta bắt tất cả
mọi người phải đi đánh nhau từ 15 tuổi trở lên. Những người già, đàn bà góa, và con gái
cũng bắt đi sửa cầu, đường sá. Không những thế ngay cả sư sãi cũng phải tòng quân và
việc kiểm tra nhân số cũng rất nghiêm nhặt. Theo thư của La Bartette gửi cho Blandin
ngày 25 tháng 6 năm 1786 thì: Họ đã phá hủy tất cả những giáo đường đẹp nhất ở đây,
họ cũng phá hủy tất cả chùa chiền và bắt tất cả những nhà sư cầm vũ khí để ra trận.

      Do đó dẫu Nguyễn Huệ có thể tập trung được một số lượng binh sĩ đông đảo trong
một thời gian ngắn ngủi nhưng hiển nhiên chỉ là một đoàn quân ô hợp. Vả lại việc tận
dụng nhân lực như thế chắc chắn không thể biến họ thành một đoàn quân thiện chiến vì
nhân số không chưa đủ mà đoàn quân còn nhiều vấn đề khác như huấn luyện, trang bị,
y phục, thực phẩm, thuốc men ... nếu chỉ trông cậy vào dân chúng địa phương thì không
thể nào cung ứng nổi. Ngoài ra trong nhiều năm chinh chiến liên miên, bao nhiêu trai
tráng đã bị hết bên này đến bên kia bắt đi lính cả rồi, thành phần còn sót lại chắc chẳng
được bao nhiêu. Mặc dù việc tận dụng nhân lực đưa vào quân ngũ vốn là thói thường
của Nam Hà, ta có thể ngờ rằng những dữ kiện nhiều người nhìn thấy - kể cả các tài
liệu chép trong chính sử chưa hẳn đã là sự thực hoặc nếu đúng như thế thì chỉ là hình
ảnh mà Nguyễn Huệ muốn mọi người nhìn thấy chứ thực lực của ông không phải như
vậy. Đó là một hình thức nghi binh để ông có thể mở một cuộc tấn công bất ngờ bằng
những lực lượng tinh nhuệ theo đường rừng, đường biển mà địch không hay biết. 

       Những toán quân xung hãm này phần lớn là thân binh của Nguyễn Huệ, gồm người
Thượng và người Hoa, đánh cảm tử, lớp này chết, lớp khác xông lên. Nguyễn Huệ luôn
luôn có lối đánh biển người như thế ở khắp mọi mặt trận, kể cả khi đem quân tấn công
Nguyễn Nhạc ở Qui Nhơn. Chính vì thế ông thường bắt tất cả già trẻ lớn bé ra trận, có
khi cả thành phần vị cập cách nghĩa là trẻ con. Với quan điểm phải giành chiến thắng
bằng bất cứ giá nào, Nguyễn Huệ không ngần ngại đốt phá, tàn sát nếu gặp chống cự,
để tiêu diệt cũng có mà thị uy cũng có. Nắm vững quan điểm kỷ luật là sức mạnh của
quân đội, ông hết sức gắt gao trong việc điều quân và nổi tiếng là nghiêm minh. 

       Thượng binh

       Khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỷ 18 không phải là những quốc gia có lãnh thổ
hành chánh rõ rệt được qui định theo công pháp mà là những khu vực ảnh hưởng của
từng dòng họ, khi mạnh thì bành trướng, khi yếu thì co cụm. Nằm giữa những khu vực
đồng bằng dọc theo duyên hải nước ta và Xiêm La là một khu vực rừng núi rộng lớn,
trong đó những dân tộc cao nguyên sống rải rác, du canh. Bên cạnh sinh hoạt của từng
bộ lạc, khu vực này còn có một hệ thống sơn lộ chằng chịt mà chỉ dân bản xứ mới am
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tường. Nhiều đoàn thương nhân (caravan) đã sử dụng hệ thống giao thông này để đi
buôn tới tận Miến Điện, Xiêm La và Nam Trung Hoa khiến cho sản phẩm từ vùng này có
thể đem tới vùng khác. Những thương nhân đó rất đa dạng bao gồm người Trung Hoa,
người Thái, người Shan (?), người Bhamo (ở Miến Điện). Mạng lưới buôn bán này quả
là phức tạp hơn chúng ta tưởng. Chính anh em Nguyễn Nhạc cũng là những đầu nậu
trong những đoàn buôn này, thông thạo đường sá, phong tục của vùng Tây nguyên và
sử dụng nhiều kinh nghiệm bản thân vào những trận đánh về sau. Những toán thương
nhân đó cũng quen thuộc với những loại bùa chú, thuốc men, chất kích thích mà dân tộc
thiểu số thường dùng để chữa bệnh.

      Sử sách chép không đầy đủ nhưng nhà Tây Sơn chắc chắn sử dụng một lực lượng
lớn những đồng bào thiểu số, không phải chỉ trong vùng Qui Nhơn mà gần như toàn cõi
Tây Nguyên, kể cả Nam Lào và bắc Campuchia ngày nay . Căn cứ khởi nghĩa của họ
nằm ở An Khê, thời đó gọi là đèo Mang (có nghĩa là cổng theo tiếng Bahnar). Vùng đất
ở phía đông đèo Mang gọi là Tây Sơn hạ đạo, còn vùng phía tây trở lên chen lẫn rừng
rậm núi cao gọi là Tây Sơn thượng đạo, một khu vực rộng đến hơn 1500 km2 và trở
thành một căn cứ an toàn cho lực lượng ban đầu từ 1771 đến 1773. Khi làm chủ miền
Bắc, ảnh hưởng của Nguyễn Huệ bao trùm luôn cả vùng Thượng Lào và đã nhiều lần
đem quân tiêu diệt các dư đảng của nhà Lê tại nơi đây.
       Con đường mòn này không chỉ là một trục lộ giao thông mà đối với anh em Tây
Sơn, cả một khu vực phía Tây là một địa bàn chiến lược với những sắc dân người
Thượng và hàng trăm, hàng ngàn con voi, lưu động tới những khu vực cần thiết. Cũng
chính trục lộ này Chế Bồng Nga (3) đã nhiều lần đem quân sang bên Lào vòng xuống
Quảng Oai đánh úp Thăng Long. 

       (3) Với Chế Bồng Nga, khươm mươi niên trước, trong bài phiếm sử Giấc mộng
nghìn năm, mụ chữ tôi căng óc nặn chữ vặn óc véo câu thê này đây:
       “…Nhà ngươi có hay rằng Ta (Chế Bồng Nga) đã 12 lần ra Bắc (?) nhưng Ta không
bao giờ nghĩ đến việc xâm chiếm một mảnh đất nhỏ nào của Đại Việt ngươi. Đại quân
ta di hành theo nhịp trống, chiêng, thành từng nhóm 5 người, nếu một người bỏ chạy thì
cả năm người đều phải chết. Ngươi mụ sử cũng biết đấy, theo R.C. Majumdar, lính Tây
Sơn trong trận Việt Thanh mà người Thanh miêu tả thì Quang Trung phải chăng học y
hệt Ta điều quân. Ngoài ra Ta ra vào Thăng Long…như đi hóng mát thì Nguyễn Huệ
cũng học ta, uy nghi thoắt ẩn, thoắt hiện ra Bắc vào Nam, đi không biết, về không hay.
       Không ai hay như lần Nguyễn Huệ thoắt ra Bắc, Vũ Văn Nhậm nhìn thấy Nguyễn
Huệ như…Từ Hải chết đứng! Như ngươi nhòm thấy…cái đầu cụt (*) của Ta hồi nãy vậy!

       (*) Trong trận thủy chiến với Trần Khát Chân, Chế Bồng Nga bị tư thương. Trần
Khát Chân cắt đầu bỏ vào thùng trấu mang về Thăng Long cho vua Trần.

       Hốt nhiên lão cụt đầu gật gù…cái đầu:
       - Ngươi có hay rằng khi vua Quang Trung ngươi qua chầu nhà Thanh. Y thị tâu với
Càn Long y thị là người tộc Chàm của Ta chăng? (**)

       (**) Theo Nguyễn Duy Chính, vua Quang Trung là người Chàm, xem trang 240.

       Hơ! Thiên cổ chi mê tôi đang u mê vi những điều cóc cáy này không hề hay biết,
đang định hỏi thì lão với tay cầm cái dọc tẩu mà rằng…Rằng trong sử thi ngươi có ai
dùng voi như Quang Trung, như Ta chăng? Ngươi đâu có hay Ta đã biết dùng tượng
binh từ lâu. Trên điêu tượng ở Angkor Wat có nhiều cảnh giao tranh giữa lính Chân Lap
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và quân Đại Chiêm ta, hai bên đều dùng voi xông trận. Odoric de Pordenone cho biết
khi ông đến vương quốc ta thì vương triều ta đã có đến 14.000 thớt voi.

       Ha! Lão ra vào Bắc tới 12 lần (?) làm như đi Kẻ Chợ như…đi chợ ấy! Dám lão đọc
sử Chàm qua…Wikipedia lắm ạ! Với chuyện binh đao, Chế Bồng Nga và Nguyễn Huệ
đều có chỗ đứng trong lịch sử. Thêm sự tương đồng Chế Bồng Nga tiến ra Thăng Long
“như đi chơi mát” 3 lần như Nguyễn Huệ ra Bắc vào Nam không ai hay.
       Chế Bồng Nga ra Thăng Long:
       1371, Trần Nghệ Tông phải chạy lên Bắc Ninh lánh nạn.
       1377, Trần Duệ Tông chết, Chế Bồng Nga thừa thắng tiến vào Thăng Long.
       1378, Trần Phế Đế…như phế đế vì phải trốn lên núi, Đại doãn kinh sư Lê Giốc
       không chịu lạy Chế Bồng Nga nên bị giết chết.

       Nguyễn Huệ ra Thăng Long:
       Lần thứ nhất theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh.
       Lần thứ hai bắt giết Vũ Văn Nhậm.
       Lần thứ ba, Nguyễn Huệ xưng đế tiến quân đánh quân Thanh.

       Tượng binh

       Một trong những binh đội quan trọng nhất của nhà Tây Sơn nói riêng và của Đàng
Trong nói chung là tượng binh. Miền nam có nhiều voi nhưng người Việt không biết
cách huấn luyện nên các vua chúa thường phải mua của lân bang hay đòi các thuộc
quốc tiến cống. Giáo sĩ Cristophoro Borri đã viết như sau:

Có rất nhiều voi trong xứ Đàng Trong, nhưng họ không dùng được vì chưa biết cách
bắt và huấn luyện. Vì thế phải đưa những con đã thuần thục và biết khuôn phép từ
Campuchia là một nước láng diềng. Voi ở đây lớn gấp hai voi ở Ấn độ. Chân và vết chân
nó để lại đo chừng một piê rưỡi đường kính. Răng thò ra từ miệng gọi là ngà voi thì
thường dài tới mười bốn piê, đó là voi đực. Còn voi cái thì ngắn hơn nhiều. Vì thế người
ta dễ nhận thấy voi ở xứ Đàng Trong to lớn hơn những voi người ta vẫn dẫn đi diễu ở Âu
châu: ngà chưa được hai piê rưỡi.

       Vào thế kỷ 17, 18 khu vực rừng núi bao gồm miền bắc Campuchia, Nam Lào và
miền trung nước ta còn nhiều loại voi lớn không như giống voi cỏ là loại voi nhỏ hiện
nay ta thường thấy. Chính đó là những con voi được huấn luyện dùng trong tượng binh
mà người ta miêu tả là mang cả đại bác.
       Khi có chiến tranh và trận mạc thì người ta nhấc mui (trên) bành đi để thành một
thứ chòi chở lính giao chiến với nỏ, với súng và có khi với khẩu đại bác: voi không thiếu
sức để mang nổi và là con vật rất khoẻ, nếu không có gì khác. Chính tôi (tức giáo sĩ
Borri) đã thấy một con dùng vòi chuyên chở những vật rất nặng, một con khác chuyển
một khẩu súng lớn và một con nữa một mình kéo tới mười chiếc thuyền, chiếc nọ theo
sau chiếc kia, giữa đôi ngà một cách rất khéo và đưa xuống biển ...

       Voi dùng trong chiến đấu cũng khác hẳn những con voi được thuần hoá để dùng
trong các đoàn lưu diễn hay trong lễ lạc và cũng không giống như một gia súc mà nhiều
dân tộc dùng trong công việc hàng ngày. Nhiều khi người ta chỉ cần so sánh đội tượng
binh của một quốc gia cũng đủ đánh giá sức mạnh quân sự của nước ấy và đoàn voi
trận thường được dùng như một cách phô trương trong các buổi tiếp sứ thần nước
ngoài. Những con voi trận có khi còn được mặc giáp bằng da hay kim loại và theo
Maurice Collis, một người chuyên môn huấn luyện voi, thì đây là những con vật được
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đào tạo để hung dữ theo lệnh lạc, sử dụng như một mũi xung kích trong chiến đấu và
cũng là một sát thủ giết người bằng cách tung lên, dày đạp, xé nát (đối phương) một
cách thích thú như trẻ con. 

       Tôn Sĩ Nghị cũng biết tiếng voi trận của Nguyễn Huệ nên khi đưa ra 8 điều quân
luật, y đã học theo phép đánh của người xưa để chống lại tượng binh:
Điều thứ 4: Người Nam khi ra trận hay dùng voi. Voi không phải là món người Thanh
quen thạo, hễ gặp voi thường cứ chạy đi trước. Nhưng nào có biết sức voi dẫu lớn,
chung qui vẫn là con vật có huyết khí, không thể đương nổi với đồ dẫn hỏa của ta. Vậy
hễ thấy voi ra trận nếu xa bắn bằng súng, nếu gần trị bằng dao và cung khiến voi bị
thương, đau phải chạy quay lại, rồi tự giày đạp lẫn nhau. Quân ta (Thanh) thừa cơ ấy
mà tấn công, tất thắng không còn phải ngờ nữa

       Thực ra quân Thanh cũng có khá nhiều kinh nghiệm với việc chống lại voi chiến vì
vùng Vân Nam cũng có voi và trong lịch sử họ cũng đã có khi điều động tượng binh.
Ngay từ thời trung cổ, quân Nguyên cũng đã hai lần đụng độ với voi của Đại Việt và của
Pagan (Miến). Tuy lúc đầu quân Mông Cổ có hoảng hốt nhưng khi họ rút vào rừng thì
cung liên hợp (composite bow) của họ lợi thế hơn nên voi bị thương quay ngược lại.
Quân Nguyên dùng tên lửa và vũ khí nhọn đánh bại đoàn voi của nhà Trần năm 1257
rồi sau đó quân Minh cũng đã đánh thắng 15 vạn quân Maw Shan và 100 con voi bằng
súng và hoả tiễn. Trong cuộc chiến tranh với Miến Điện trước khi sang nước ta không
lâu, quân Thanh đã học tập khá nhiều và Tôn Sĩ Nghị cũng từng đi theo đoàn quân viễn
chinh nên không xa lạ gì với voi chiến. Đối với binh sĩ chưa từng trông thấy con vật
khổng lồ này, việc kinh hoàng là điều đương nhiên, nhất là nhiều khi người ta đồn đãi
những điều quá sự thật.

       Bỗng không trong cái đầu củ chuối mụ chữ tôi mọc măng ra chuyện quân Tây Sơn
điều động tượng binh của người ngọai sử thế này đây:
       Thứ nhất: Voi di chuyển tương đối chậm, tốc độ đường núi khoảng 1,5 đến 2
dậm/giờ (2,4-3,2 km/giờ), đường phẳng có thể lên đến 3 dặm (5 km/giờ). Voi nếu chở
một lượng trung bình thì di chuyển trong khoảng 18-25 dặm (29-40km/một ngày). Tuy
nhiên với khoảng cách đó, voi sẽ không đi được lâu ngày vì đau chân. Vì thế, voi trận
nếu cần di chuyển đường trường thì không thể di chuyển nhiều hơn 10-12 dặm (16-
19km- ngày). Voi tuy khỏe, nhưng cũng chỉ chở được khoảng 300-400lbs (135-180kg).
Nếu đi liên tục trong nửa tháng, voi phải được nghỉ một, hai ngày mới lại sức.
        Thứ hai: Voi phải được ăn uống đầy đủ. Một con voi cần khoảng 120-150 kg mỗi
ngày cỏ, lá, rễ cây. Voi không chịu được đói khát, dễ bị kiệt sức nếu bị ép làm việc nhiều
và mỗi ngày phải có ít nhất vài giờ thong dong để tìm thức ăn. Voi phải sống gần nơi có
nước và vì da có lỗ chân lông và tuyến mồ hôi nên uống rất nhiều. Voi cũng phải tắm
hằng ngày vào buổi sáng. 
        Thứ ba: Da voi tuy dày, nhưng lại rất sợ các loài sâu bọ, ruồi muỗi, bị thương
cũng khó chữa vì sần sùi. Chân voi không thể đóng móng như móng ngựa và chỉ là
một lớp da mềm, dễ bị gai góc làm cho bị thương, v…v…
        (Nguồn: Từ tượng binh đến voi giầy ngựa xé)

       Thủy binh

       Về kỹ thuật, người Chiêm Thành đã biết dùng thuyền nhẹ dàn thành thế trận tấn
công những tàu buôn từ lâu. Người Chăm có một đội hải thuyền hùng hậu và những
thủy thủ can trường thường liều mạng xông xáo trên biển cả để buôn bán và chiến đấu.
Kiểu mẫu tàu chiến của người Chăm có hình dáng tương tự như của thuyền vùng Nam
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Dương mà hiện nay chúng ta còn thấy dấu vết để lại nơi các thuyền trạm trổ mỹ thuật
của người Thái Lan trong những cuộc đua thuyền. Theo những hình ảnh mà người Âu
Châu vẽ lại về chiến thuyền của Đàng Trong, đó là một loại thuyền chèo tay, mũi ngẩng
cao, trạm trổ và trang trí hoa văn kỳ dị, thân thon và dài đủ biết có thể lướt sóng với tốc
độ cao. Để gia tăng sức chịu đựng khi đụng vào nhau, mũi thuyền dùng trong chiến đấu
thường ghép thêm những thanh gỗ chéo vẫn còn thấy ở các thuyền nơi cửa sông vùng
Quảng Đông.

       Do ảnh hưởng của văn minh hải đảo Malaysian, thủy thủ vùng Đông Nam Á nói
chung và thủy thủy người Chiêm Thành nói riêng có thể ra khỏi bờ bể hàng ngàn dặm
chẳng cần hải bàn hay hải đồ, chỉ dựa theo màu sắc của những đám mây, màu nước
biển và độ sóng, giương buồm nương theo sức gió và nhìn sao để lấy hướng. Chỉ cần
tìm hiểu các loài chim biển và rong biển họ gặp, người Chăm có thể nhận biết những
hòn đảo còn cách xa đến 30 dặm và kiến thức về biển cả được truyền miệng từ đời này
sang đời khác theo kiểu cha truyền con nối. Phương thức và kỹ thuật đóng thuyền của
họ cũng rất độc đáo và người Việt chúng ta đã kế thừa khá nhiều truyền thống của họ.
Những con số chúng ta còn ghi nhận được cho thấy tốc độ đóng thuyền rất đáng kể cho
thấy vào thời kỳ này miền Nam Việt Nam có những phát triển kỹ thuật mà nhiều điều
đến nay vẫn chưa khám phá hết.

      Cũng như người Chiêm Thành, Nguyễn Huệ rất chú trọng đến chiến thuyền và cũng
có hai loại: thuyền lớn để chở quân, lương thực, vật liệu và tàu nhỏ nhẹ và linh động
đùng để bao vây, tấn công và xung kích. Đội chiến thuyền đó rất đông, ít ra cũng vài
trăm, có khi lên hàng ngàn. Đó cũng là lý do tại sao thủy quân thời Tây Sơn có một vị trí
đáng kể, phù hợp với những gì sử sách đã cho ta biết, Nguyễn Huệ luôn luôn dùng binh
thần tốc, bất ngờ, áp đảo và tiến đánh cũng như rút lui rất nhanh.

       Trong nhiều thế kỷ tuy nạn cướp biển có hoành hành nhưng cũng không trở thành
một lực lượng đáng kể vì thiếu một căn cứ địa để trốn tránh khi bị săn đuổi. Thế nhưng
đến cuối thế kỷ thứ 18, Nguyễn Huệ đã nhìn ra được tiềm năng và vai trò của họ nên đã
thu dụng và trở thành một vị thủ lãnh tập hợp được nhiều nhóm khác nhau, phân chia
mỗi nhóm một lãnh bàn hoạt động, chỉ đạo các chiến dịch và cho họ nơi trú ẩn.

       (…)

Di hành

Nhiều huyền thoại đã được thêu dệt và nhiều giả thiết được dùng để giải thích cho
hợp lý lối chuyển quân nhanh chóng và hiệu quả của Nguyễn Huệ. Chính vì quá sùng
bái ông, nhiều nhà nghiên cứu đã đề cao những chi tiết chỉ ghi lại trong tiểu thuyết và
ngoại sử, sử dụng như một nguồn tài liệu cơ bản. Những chi tiết đó phần lớn do truyền
khẩu, hoặc có thể do một số tác giả dựng lên, nhiều chỗ hoàn toàn khác với chính sử
nhà Nguyễn. Tuy nhiên vì tự ái dân tộc, vì quan điểm chính trị, hay vì muốn có những
con số cụ thể nên nhiều người trong chúng ta đã hoàn toàn quên đi tính thực tế của sự
việc. Người ta thường nhắc đến chiến thuật điều binh bằng cách cho hai người võng
một người đi suốt ngày đêm để tiết kiệm thời gian hoặc gần đây có tác giả lại khẳng
định đó là chiếc thuyền nan đặc biệt của vùng Huế mà những người bán rong trên sông
Hương hay dùng.

       Những luận cứ đó xem ra không đủ thuyết phục vì việc di chuyển một đoàn quân
hàng vạn người trong một thời gian hết sức ngắn ngủi (4 ngày từ Huế ra Nghệ An theo
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dã sử) là một chuyện không thể thực hiện ngay cả với phương tiện của thời đại ngày
nay. Vào thời kỳ đó đường từ Phú Xuân ra Bắc chưa có đường lớn, chỉ là đường mòn
dọc theo triền núi nên chỉ có thể đi thật gọn nhẹ, muốn di chuyển với đồ đạc, quân
lương, khí giới phải đi bằng thuyền. 

       La đà đến đây, mụ chữ tôi soi sói như thầy bói múc canh trong bài phiếm sử của
mụ chữ tôi có tựa đề Những mảnh khuất sử với chuyện…di hành:
       “…Trong 32 bài viết của 7 tác giả  (4), chúng tôi làm sáng tỏ nữa vào thời Tây Sơn:

(4)  Đối thoại sử học gồm những tác giả: Bùi Thiết, Đinh Văn Nhật, Đỗ Văn Ninh,
Lê Trọng Khánh, Lê Trọng Hoàn, Trần Thanh Lâm và Trần Văn Quý.

       “…Như cuộc hành quân của Quang Trung ra Bắc năm 1789. Ông ấy đi đường nào
để mà ra được Hà Nội nhanh như vậy? Từ Huế ra Hà Nội đi bộ mất khoảng 40 ngày.
Theo cách trình bầy hiện nay thì ông ấy chỉ đi 20 ngày. Hai mươi ngày hành quân bộ,
như thế thì một ngày đi bao nhiêu? Sáu trăm cây số mà đi bộ như thế tức là một ngày đi
30 cây số. Chúng tôi nghĩ rằng là thời trung đại không thể đi bộ một ngày 30 cây số
được. Các đại quân của Napoléon và những danh tướng lừng lẫy Châu Âu, thời Quang
Trung, cũng đi bộ tối đa, ngày khoảng 5, 6 dặm tức là khoảng 15 cây số. Chúng tôi
chứng minh rằng Quang Trung đi 40 ngày, theo con đường thượng đạo từ Huế ra Hà
Nội và đúng là một ngày đi 15 cây số…”

      Như thế là dựa trên cơ sở sinh học của các sử liệu và địa hình nữa, bởi vì con
đường 1A hiện nay, cách đây hai thế kỷ không thể đi được: Voi và pháo không đi được
bởi vì cứ 10 cây số là có một con sông. Mà sông của Việt Nam thì bùn lầy hai bên bờ.
Nhất là mùa mưa thì không thể đi đường này được. Do đó chúng tôi chứng minh rằng
con đường thượng đạo Quang Trung đi rất tốt, chứ không phải là con đường 1A hiện
nay. Bởi vì trong cái chứng minh hiện nay là đội quân này nghỉ 20 ngày ở Nghệ Tĩnh và
ở Thanh Hóa. Nghỉ 20 ngày. Tôi (Bùi Thiết – 1 trong 7 tác giả của Đối thoại sử học) bảo
không thể được. Họ không nghỉ 20 ngày mà họ đi liên tục như vậy.

      Tôi đã cáng người nhà lên huyện khám bệnh. Thằng nằm trên võng đã khổ mà hai
thằng gánh cũng khổ. Cùng chiều dài con đường lên huyện tôi thấy đi bộ nhanh hơn
cáng võng. Hay đi qua con đường hạ đạo 1A này, người ta dùng thuyền thúng, vừa cho
voi qua sông. Khổ quá, con voi nó to làm sao nó bước xuống thuyền được! Những
thuyền gỗ ở bên sông chỉ chở 20 người đã chìm rồi mà con voi nó nặng hơn 50 người!
Rõ ràng tất cả những cái đó phi lý…”.

       ***
       Trong khi quân Thanh sang nước ta được miêu tả như một đoàn quân vừa yếu vừa
quá mê tín dị đoan ... lính Trung Hoa mang theo cả điếu hút, bát đĩa và các hành trang
phụ khác, đeo lủng lẳng ở thắt lưng họ. Họ vừa là lính vừa là lái buôn bồi bếp ...thì quân
Nam Hà trông giống như một toán bệnh nhân ốm yếu hơn là một đoàn chiến binh mà họ
ghi nhận là những kẻ man rợ từ cao nguyên miền Nam, phù hợp với nhận định của
John Keegan là chiến tranh nào cũng cần di chuyển nhưng đối với những dân tộc định
cư thì chỉ đi một đoạn ngắn cũng gặp nhiều khó khăn
       Theo những điều người ta mục kích, quân Tây Sơn có voi, ngựa, võng, các loại xe
kéo ... nhưng chủ yếu vẫn là đi bộ và hầu hết các phương tiện khác chỉ dành cho cấp
chỉ huy hay chuyên chở vũ khí, lương thực. Việc di chuyển vì thế rất nhọc nhằn và hao
binh tổn tướng là điều không thể tránh khỏi. Khi tình hình khó khăn, binh lính đào ngũ
cũng là một vấn đề nghiêm trọng... Ông tiến như vũ bão ra Bắc (từ Thanh Hoá ra Ninh



Chuyện người ngọai sử 18

Bình) chỉ mất có một ngày, không quản đường xa khó nhọc đã giết chết nhiều ngựa voi
của ông, trong khi người khác phải mất ba bốn ngày ...

      Tốc độ di hành luôn luôn có liên hệ mật thiết với phương tiện và địa thế. Trong lịch
sử, những đạo quân có thể di chuyển nhanh thường là những dân tộc vùng thảo nguyên
bằng phẳng dùng chiến xa hay ngựa cưỡi. Điều duy nhất mà quân Tây Sơn có thể đi
nhanh được là trang bị gọn nhẹ, nói khác đi sinh hoạt còn rất sơ khai nên không bị lệ
thuộc vào tài sản vật chất phải mang theo. Vào thời kỳ đó, đơn vị căn bản là làng xã của
nước ta có dân số trung bình chỉ khoảng vài trăm đến một ngàn, việc di chuyển hàng
vạn người (tương đương với vài chục xã) đi một khoảng cách vài trăm cây số chắc chắn
sẽ có ảnh hưởng lớn đến những địa phương ngang qua. Những đoàn quân đó thông
thường cũng kéo theo một cái đuôi dài bao gồm xe cộ, lừa ngựa, gia súc, vật dụng cá
nhân ... và cả đàn bà, trẻ con, ông già, bà cả ... Đây là tình trạng chung của mọi quốc
gia, mọi quân đội chứ không riêng gì quân Tây Sơn, nhất là trong đó rất đông những
binh sĩ người Thượng có thói quen đi chung với nhau thành từng bầy.

      Tiếp vận

       Về tình hình tại Đàng Trong thế kỷ thứ 18 chúng ta thấy rất ít khả năng xây dựng
những doanh trại lớn trú đóng hàng vạn quân để sử dụng khi cần thiết. Nhu cầu chiến
tranh và cơ cấu đơn sơ của thời đó khiến chúng ta phải nghĩ đến một phương thức đồn
trú rất thông dụng là mỗi người lính đều ở với gia đình và ra trình diện khi gọi đến còn
khi ra khỏi địa phương thì chia ra từng tiểu tổ ở lẫn với dân. Lương thực vì thế cũng thất
thường và chủ yếu dựa vào số gạo thóc cướp được của địch hay mua tại địa phương đi
ngang qua. Những phương thức đó đều rất bấp bênh nhất là vào những năm đói kém. 

      Theo tính toán của các chuyên gia về hậu cần, ngoài lương thực, binh lính còn
nhiều nhu cầu khác như y phục, vũ khí, vật dụng hàng ngày, củi lửa ..chỉ có thể kiếm
được tại những thị trấn có đông dân cư. Nếu không có quần chúng trong trường hợp
phải di chuyển trong rừng sâu hay hoang địa - một người chỉ đủ sức mang theo thực
phẩm căn bản trong vòng 5 đến 10 ngày, nếu đi xa hơn thì bắt buộc phải có những trạm
tiếp liệu (magazines) hay (đôi khi) phải cử người đi trước để kiếm lương hoặc gầy dựng
chợ búa ngõ hầu các cánh quân đi sau có chỗ mua bán đồ dùng cần thiết. Phương thức
tiếp liệu và sinh hoạt của quân Tây Sơn theo các giáo sĩ miêu tả thì thường chia nhau ra
đóng tại các đền chùa, miếu mạo, nhà thờ ... nên không tránh được việc binh sĩ làm hư
hại các cơ sở này mà nhiều người ta thán mặc dù dứng về mặt quân sự thì đây là cách
sinh hoạt tự túc đơn giản và hữu hiệu hơn cả. Cũng như bất cứ một binh đội nào, khi rút
lui, quân Tây Sơn thường cướp phá các làng mạc họ đi ngang mặc dù Nguyễn Huệ nổi
tiếng là khắt khe với những thành phần vô kỷ luật.

      Để có vật liệu đúc súng hay rèn vũ khí, nhiều tượng thờ, chuông đồng và dụng cụ
canh nông đã bị trưng dụng nhưng không phải vì lý do tôn giáo như người ta kết án mà
vì nhu cầu chiến tranh. Dường như các sử gia Việt Nam chưa quan tâm đúng mức về
vấn đề lương thực và trang bị của quân Tây Sơn mặc dù cũng có người đưa ra một giả
thuyết về lương khô của binh sĩ thời đó là món bánh tráng (5), mỗi khi ăn chỉ cần nhúng
nước là có thể qua bữa. Ngoài lương thực, chúng ta cũng không thể bỏ qua súng ống,
đạn dược….vốn dĩ rất nặng nề, không dễ dàng di chuyển trên đường đất ngoằn ngoèo,
lầy lội vào mùa đông và thường đòi hỏi một số dân công đông đảo để phục dịch. Ngoài
súng thần công loại nhỏ được chở trên lưng voi, Nguyễn Huệ không đem theo các loại
súng lớn và đã công thành bằng biện pháp sơ đẳng nhất là dùng sức người và các cuộn
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rơm để xông vào, sau đó đánh hoả công.

      (5) Trong bài biên khảo “Bánh tráng Bình Định” ông Võ Phiến cho hay:
      Bánh tráng (hay bánh đa) không riêng của Bình Định, nhưng ở Bình Định có lối ăn
bánh tráng riêng, ít nhiều liên quan trong đội quân dưới thời vua Quang Trung. Nó là thứ
lương khô, là món “đồ hộp” của mấy thế kỷ trước, trong một đội quân nổi tiếng di hành
cấp tốc chăng? Binh sĩ hàng vạn mà nấu cơm nấu đồ ăn cho xong một bữa thì dình
dàng khá lâu. Ðàng này, chỉ cần nhúng bánh tráng vào nước, cuốn lại, là rồi. Như vậy,
trong những cuộc hành quân thần tốc từ Nghệ An ra, đánh rốc Ngọc Hồi, Hà Hồi, đánh
thẳng tới Thăng Long, mà quân Thanh không kịp trở tay, có phải bánh tráng đã góp một
vai trò trong lịch sử chống Bắc xâm nên dành một chương cho bánh tráng chăng?

      Trên thực tế, quân đội của Nguyễn Huệ không phải là một tập thể thuần nhất mà
tuyển mộ từ nhiều khu vực khác nhau, gồm nhiều thành phần, nhiều dân tộc, có tập
quán và sinh hoạt đa dạng. Quân đội đó không theo tổ chức chính qui nên phần lớn
không có lương bổng, phải tự túc nhiều mặt và có gì ăn đó chứ không có tiêu chuẩn
hàng tháng, hàng ngày. Riêng tại miền Bắc, số người bị bắt vào lính rất đông, gần như
phe nào cũng muốn vét cho đến người cuối cùng. Việc ăn uống vì thế không theo tiêu
chuẩn nhất định mà tuỳ theo tình hình, theo thói quen của từng nhóm, không hiếm
những thành phần có lối sống còn rất dã man được người nước ngoài ghi lại.

      Mặc dù không có tài liệu nào đề cập một cách rõ rệt nhưng xuyên qua tập quán
chung của quân Tây Sơn trong những cuộc hành quân trước ở Gia Định, sinh hoạt bình
thường hàng ngày và những tường thuật giản lược từ nhiều nguồn, chúng ta có thể tin
rằng không phải chỉ ở nước ta mà hầu như trên toàn thế giới, vào thời kỳ đó số binh đội
đạt tới tổ chức chu đáo để binh sĩ có thể coi đi lính như một nghề và sinh hoạt hoàn
toàn có thể trông vào lương bổng rất hiếm nên cấp chỉ huy vẫn phần nào dung túng cho
việc cướp bóc, chiêám đoạt để mưu sinh cũng có mà để thủ lợi cũng có. Chỉ những khi
đóng quân và phải ổn định trật tự thì kỷ luật thép mới được áp dụng còn khi di chuyển,
việc kiểm soát đã khó mà rất có thể chính cấp chỉ huy cũng chủ động trong việc thu đoạt
tài vật. Chúng ta chỉ có thể đoán chừng Nguyễn Huệ và tướng lãnh cao cấp chiếm đoạt
kho tàng và tống tiền người giàu là vì nhu cầu xây dựng quân đội trong khi các cấp dưới
do động lực tham lợi nhiều hơn.Theo thư của giáo sĩ Le Roy ở Nam Định viết cho ông
Blandin ở Paris ngày 11 tháng 7 năm 1786 thì:
      Những người Nam Hà này đã áp dụng sự xử án khắc nghiệt, mới thấy tố cáo chẳng
cần đợi xét xử lôi thôi, họ đã chém đầu những bọn trộm cướp hay tất cả những kẻ nào bị
người ta tố cáo là trộm cướp Người ta rất lấy làm thích sự xử phạt như vậy và sự liêm
khiết của quân Tây Sơn. Vì họ không cướp bóc ai, họ chỉ biết chặt đầu mà thôi. Điều đó
đã khiến cho yên lành ở một vài nơi trong một thời gian.

       Chính vì tình hình như thế, chúng ta không thể không tham chiếu những sinh hoạt
tiêu biểu của Đàng Trong và các nước chung quanh vào thời kỳ đó để có thể hình dung
được đoàn quân đó như thế nào, thay thế những dữ kiện lịch sử viết quá sơ sài hoặc do
tưởng tượng không chính xác. Mặc dù những nỗ lực của mọi phía để bắt lính, thu lương
nhưng thời nào cũng có những giới hạn nhất định có tính qui luật không thể vượt qua.
Đó là những nguyên tắc chặt chẽ của ngành hậu cần (logistics) đã được Jomini định
nghĩa là   nghệ thuật thực dụng của việc chuyển quân  (the practical art of moving

 armies) trong đó bao gồm cả cung ứng những đội ngũ tiếp liệu liên t  ục  (providing for
the sucessive arrival of convoys of supplies) và thi  ết lập, tổ chức đường tiếp liệu
(establishing and organizing ... lines of supplies). Một cách tổng quát, vấn đề tiếp vận là
làm sao một mặt di chuyển được binh đội, mặt khác cung cấp đủ cho họ những điều
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kiện vật chất để sẵn sàng chiến đấu.
       Không phải chỉ sử gia Việt Nam, hầu hết những nhà nghiên cứu thế giới cũng ít ai
nghiên cứu vấn đề tiếp vận một cách tường tận và thường đơn giản hoá việc di hành.
       Nhiều sử gia còn coi việc di chuyển một đoàn quân quá giản dị đến mức không đếm
xỉa gì đến những điều kiện thực tế tưởng chừng như một đoàn quân có thể di chuyển đi
bất cứ phương hướng nào, bằng bất cứ tốc độ nào, bất cứ khoảng cách nào một khi
cấp chỉ huy đã quy  ết định  . Con người cũng như con vật trong một đoàn quân đều cần
lương thực, quân trang, khí giới ... và những điều kiện tối thiểu về sinh hoạt, nghỉ ngơi
khi di hành mặc dù trong nhi   ều trường hợp con người bị bắt buộc áp giải  đi một cách
miễn cưỡng nhưng tinh thần chiến đấu đương nhiên rất thấp.

       Việc di chuyển và tiếp liệu đó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố kể cả kỹ thuật, tổ chức và
nhiều yếu tố phụ và chính những thực tế đó quyết định sức mạnh của đơn vị chứ ít khi
vì tinh thần yêu nước nồng nàn, hi sinh vì đại nghĩa hay lòng căm thù sâu sắc ... như
người ta thường nhấn mạnh.

      Kết luận

      Việc điều quân của Nguyễn Huệ cho đến nay vẫn còn là một chuỗi nhiều huyền
thoại. Mặc dù những bức thư của các nhà truyền giáo đã được đưa ra ánh sáng hơn 30
năm nay nhưng rất ít sử gia Việt Nam khai thác vì những chi tiết trong đó không phù
hợp với những gì người ta muốn miêu tả về thời Tây Sơn. Hầu hết chúng ta vẫn thích
lập lại những tường thuật trích từ Hoàng Lê Nhất Thống Chí của nhà họ Ngô coi như
chính sử, nhất là để tô vẽ cho một chiến thắng vẫn được coi như một thiên Anh Hùng
Ca của dân tộc. Một vấn đề chúng ta chưa lưu tâm đúng mức là hậu cần (logistics)
trong quân đội để tìm hiểu xem Nguyễn Huệ và bộ tham mưu của ông đã thực hiện việc
di chuyển, tiềp liệu, lương thực, y tế, tải thương ... như thế nào. Những vấn đề đó là
những ưu tư hàng đầu của các tướng lãnh trước khi bàn đến chiến thuật, chiến lược.
Hậu cần cũng liên quan đến thực trạng chính trị, kinh tế và khung cảnh xã hội của quốc
gia vì tài nguyên là một thực thể có những giới hạn nhất định, không phải là một con bò
sữa có thể vắt đến vô tận và phải được sử dụng một cách linh động.

      Tuy có được lợi điểm là đánh trên đất nhà nên binh sĩ Tây Sơn có thể bám rễ vào
quần chúng nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nhận ra một số nhược điểm
được che đậy và tô điểm bằng một số từ ngữ, lập đi lập lại trong hầu hết các nghiên cứu
lịch sử. Những khó khăn đó vốn dĩ đã được các quân sự gia Tây phương nhấn mạnh,
gọi là cọ xát của chiến tranh (friction of war), ám chỉ sự tiêu hao năng lực ảnh hưởng
đến chiến đấu. Những cọ xát đó thường bị các sử gia bỏ quên nên miêu tả những biến
cố này như những hiện tượng hiển nhiên và chìm lẫn vào những chi tiết sôi động hơn.
      Một quân sự gia Tây phương đã nhận định:
      Cơ bản để hoạch định của cấp chỉ huy là kiến thức vững chắc về tiếp liệu và di
hành; có thế ông ta mới biết làm sao và khi nào có thể liều lĩnh, mà chiến trận chỉ có thể
thắng khi dám mạo hiểm. Cuộc tiến quân của Nguyễn Huệ trong giai đoạn đầu rõ ràng
phải dựa vào một hệ thống tiếp liệu tại chỗ bao gồm một số doanh trại ông bố trí sẵn từ
Phú Xuân ra Nghệ An. Trong thời gian di hành, ông đã thực hiện nhiều lối di chuyển
khác nhau theo nhiều trục lộ và chỉ ấn định một điểm hẹn để tập kết. Việc tập trung lực
lượng để chuẩn bị bôn tập đó được thực hiện một cách rốt ráo, cực đoan có tính một
mất một còn. Lịch sử chứng minh rằng ông đã tính toán đúng trong lối tấn công quyết tử
(predatory warfare) nên hậu thế ít ai nhắc đến những thiệt hại của bên mình.

      Các giáo sĩ Tây Phương tuy chỉ ghi nhận hiện tượng, nhiều chỗ chủ quan theo sự
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suy nghĩ của họ và dựa vào những nguồn tin không chính xác (chẳng hạn số lượng
quân của cả hai phe) nhưng vẫn là những tài liệu nguyên thuỷ (primary sources) chưa bị
đãi lọc. Đối chiếu với những chi tiết quân sự, lối di hành liên tục (trong một thời gian
ngắn) không những cần thiết cho việc tấn công bất ngờ mà cũng là cách duy nhất có thể
kiểm soát được một đội tân quân khổng lồ bằng dạ dày, loại trừ được những hiểm hoạ
khi sử dụng thành phần quần chúng mà trước đó chưa lâu còn đứng về phía đối nghịch
với nhà Tây Sơn.

      (…) 

      Chúng ta cũng có thể nghi ngờ và loại bỏ chi tiết về ngày tháng Nguyễn Huệ lên
ngôi hoàng đế chép trong sử triều Nguyễn. Nếu đúng như sự thông tin của các giáo sĩ
cho nhau, ông lên ngôi ngay từ đầu tháng 10 (Âm Lịch) và mất khoảng từ 40 đến 45
ngày để ra đến Nghệ An (cuối tháng 11) trung bình mỗi ngày có thể đi từ 10 đến 15 cây
số. Con số này xem ra có vẻ hợp lý với một đội quân vào thế kỷ 18, phức tạp và cồng
kềnh, tổ chức còn sơ khai, thiếu hẳn một hệ thống tiếp liệu chu đáo.

Nói tóm lại, một khi loại trừ tất cả những huyền thoại của nhà Tây Sơn, đặt Nguyễn
Huệ trở về vai trò của một tướng lãnh cần mạo hiểm để chiến thắng, việc điều quân
thần tốc chính là phương thức để khắc phục những sở đoản mà ông không thể nhất
thời giải quyết được.

       ***

      Vào chuyện

      Đầu đuôi xuôi ngươc như xẩm vớ được gậy, mụ chữ tôi vớ được Ba tấc sen vàng
của người ngọai sử, sau đó theo chân một ông sư Việt (sư Triệt Học) tu học ở bên Nhật
mới có cảm hứng viết truyện Sư sở cuồng thời lãnh chúa Ukyo Dayu.
      Ngẫu sự mụ chữ tôi dựa dầm vào thuyết của Lâm Ngữ Đường: “Những người đàn
bà có chân bị khuyết tật thường bị ẩn ức tình dục. Hay nói một cách khác thì họ bị tình
dục đòi hỏi hơn những người đàn bà bình thường khác”.

      Nào khác gì người ngọai sử, khởi đầu ông chỉ dịch, viết: Thư, hoạ hoặc văn phòng
tứ bảo: bút, nghiên, giấy, mực trong Đọc Kim Dung tìm hiểu văn hóa Trung Quốc (Ba
tấc sen vàng là truyện đầu tiên trong tâp sách này).  Sau bạn bè ông khuyên ông hãy
tập trung vào tiêu đề gì đó cho đáng đồng tiền bát gạo, chứ cứ gà què ăn quẩn cối xay
với thư, hoạ, văn phòng tứ bảo với bút, nghiên, giấy, mực làm gi cho tốn giấy mực. Thế
rồi như có “cái duyên văn tự”, ông có anh bạn ở bên Pháp (không phải bên Nhật như
mụ chữ tôi) gửi tặng cuốn Thanh Cao Tông thập toàn võ công nghiên cứu, sách nghiên
cứu về mười chiến dịch đời Càn Long trong đó có lần đưa binh sang An Nam.
       Trong dịch thuật có chuyện “ôm gối” của người Mông Cổ có tên là “bão kiến thỉnh
an”. Thêm chuyện ông tìm ra những khuất lấp, khuất sử trong chiến dịch đánh An Nam
theo tài liệu của nhà Thanh. Sau đấy ông viết Việt Thanh chiến dich trong đó có chuyện
Hoàng đế Quang Trung mang quân ra Bắc .

        ***
        Với cuốn “Thanh Cao Tông thập toàn võ công nghiên cứu” cùng “cái duyên văn
tự” nằm ở trong bài tự sự Tôi học chữ Hán của ông dưới đây…
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      Tôi học chữ Hán

 Trên Văn Uyển tập Nguyên (Xuân Giáp Ngọ), trang 177-178, bài “Tản mạn kinh
nghiệm học chữ Hán cổ”, nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh viết: 

 “Thế hệ bây giờ vẫn tiếp nối có những dịch giả với nhiều công trình nghiên cứu, dịch
thuật khá giá trị (…) đều do tự học mà đạt được những thành tích rất đáng trân trọng.”.

  Trong đoạn văn ấy, tác giả có nhắc tới phương danh Nguyễn Duy Chính, dịch giả
truyện Kim Dung, nhà nghiên cứu văn hóa Trung Hoa, nhà sử học về thời Tây Sơn.

  Quý bạn đọc mới đây có dịp đọc văn Nguyễn quân qua bài “Nhớ về một người thầy”

       Đáp lại lời thỉnh mời của Văn Uyển, để chia sẻ kinh nghiệm tự học chữ Hán với
Nguyễn quân vừa viết bài này gởi về. Xin trân trọng tấm lòng ưu ái của Nguyễn quân.

  ***

 Tôi học chữ Hán thật vô chủ đích. Được mở lòng bằng một giờ Hán Văn mỗi tuần
trong chương trình Việt Văn lớp đệ thất ở trường Chu Văn An (Sài Gòn). Đúng lý ra
chương trình này phải kéo dài bốn năm cho đến hết bậc trung học đệ nhất cấp nhưng
sau năm thứ nhất thì không thấy tiếp tục.

 Giờ Hán Văn đệ thất của tôi do thầy Đặng Ngọc Thiềm hướng dẫn. Theo đúng thể
lệ, thầy bắt chúng tôi mua mực Tàu, giấy bản, nghiên bút đàng hoàng. Có thể nói,
những sinh hoạt ấy trở thành kỷ niệm đối với những người khác nhưng lại trở thành
“vốn quý” trong tôi. Vốn quý vì đây là bước chân mở cho tôi vào cánh cửa chữ Hán mãi
đến tận hôm nay, mỗi lúc một thiết yếu hơn chứ không suy giảm chút nào.

 Thuở ấy, cái nghiên giống như một cái bát sành nhỏ, na ná như cái đồ kê chân
trạn có đổ xăm xắp nước cho kiến khỏi bò lên; còn mực là một thỏi a dao có mùi rất
nặng. Thế mà chúng tôi cũng hý hoáy viết được những trang giấy chép theo cuốn Hán
Học nhập môn (Sài Gòn: Nxb Yên Sơn, 1959). Hai tác giả là Đinh Đình Hòe và Thích
Giải Minh, Huyền Mặc Đạo Nhân hiệu đính, Nguyễn Đăng Thục đề tựa. Bộ Hán Học
Nhập Môn này về sau tôi có mua thêm được cuốn thứ hai nhưng không phải để dùng
trong lớp mà để tự học ở nhà.

***
Thế là có chuyện, với năm ngày bảy tật, cái tật của mụ chữ tôi là nói leo.
Nào có khác gì chuyện Tôi học chữ H’an ở trên, năm đệ thất mụ chữ tôi cũng “cử

cất tồn còn, tử con tôn cháu” với cụ tú tài Hán học Nguyễn Vũ Anh, cụ tứ thời bát tiết
khăn đống, áo lương. Năm sau học cụ đồ Đô, lỡ quên họ cụ nhưng không quên cụ mặc
Âu phục rất Tây học, mụ chữ tôi học được ở cụ “lục sáu tam ba, tiền trước hậu sau”.

Sau này qua đất tạm dung, mụ chữ tôi học lóm ở phố thị có báo chợ, báo chùa, có
ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay ba mớ chữ Hán lơ mơ lỗ mồ để dằn túi
như: “tửu lạc vong bần” chả phải vì nghèo lõ đít phải nhậu với…lạc rang, mà là uống
rượu quên nghèo. Hoặc “bạn vong niên” chả phải là bạn già thâm căn cố đế, vì “vong”
đây với nghĩa “quên”, hãy quên đi tuổi tác khi bạn bè chơi với nhau.
      Mãi đến khi ôm đồm với “Chuyện người ngọai sử”, mụ chữ tôi mới thông hanh “Thố
ti” thì “thố” là con thỏ, và “ti” là mặc cảm. Nhưng “thố ti hoa” là nghĩa lý gì? Chả lẽ là
hoa…”mắc cở” hay hoa mười giờ. Một hôm, mụ chữ tôi thửa được quyển “Thố ti hoa”
của một nhà văn Tàu, được dịch sang tiếng Việt là “Hoa tầm gửi”. Mà cây tầm gửi
là…cây leo. Ý đồ mụ chữ tôi từ rày kể về sau, rình rình có dịp là mụ chữ tôi…nói leo.
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 Nhờ cuốn Hán Học nhập môn, chúng tôi biết qua phép Lục Thư (tượng hình, chỉ sự,
hội ý, chuyển chú, giả tá, hài thanh) và theo chỉ dẫn của thầy Thiềm chúng tôi biết cầm
bút viết theo lối trái trước, phải sau, trên trước dưới sau, ngoài trước, trong sau; ngoại
trừ một vài biệt lệ như bộ xước 辶 phải viết sau cùng.

 Cuốn sách này rất đơn giản nhưng lại dễ nhớ cho trẻ con. Đến bây giờ tôi vẫn còn
thuộc một số bài trong đó, cổ văn cũng như kim văn, không dài và nặng như các cuốn
sách tự học khác vừa bắt nhớ mặt chữ lại cả văn phạm (ngữ pháp).

 Từ khi tiếp xúc với chữ Nho qua giờ Hán Văn ở trường, tôi trở thành hiếu kỳ. Chữ
Tàu ở nước ta thì không hiếm, có điều ít ai quan tâm thôi. Nếu chỉ đảo qua một vòng
trong Chợ Lớn, chúng ta sẽ thấy cơ man là chữ Hoa trên các bảng hiệu, phần lớn viết
theo lối chân phương dễ đọc, bên cạnh cái tên được dịch âm ra tiếng Việt. Phúc Sinh
Đường thì bên dưới sẽ có ba chữ 福生堂 cùng những hàng chữ nhỏ hơn ghi tên các
mặt hàng thuốc bắc như sâm nhung, cao đơn hoàn tán… Nếu ai chịu khó so sánh đối
chiếu bảng hiệu tiệm này sang bảng hiệu tiệm khác sẽ thấy có nhiều chữ giống nhau và
trừ qua sớt lại có thể đoán được những chữ mình chưa biết. Cái lối nhìn ngang nhìn
ngửa để học lóm đó tôi gọi là “học chữ Nho ngoài đường” và lâu dần cũng có thể hiểu
được ý nghĩa cái bảng hiệu nhiều hơn người không biết chữ Hán, vì phần lớn không
phải chỉ là dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt mà còn có thêm những chi tiết khác.

 Ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng phát giác có bảng hiệu dịch sai, sai âm hay sai chính
tả; chẳng hạn Dân Ký 民記 nhưng tiếng Việt lại viết thành Minh Ký. Những cái bảng hiệu
ấy cũng cho tôi biết thêm một chút về văn minh Trung Hoa, chẳng hạn chữ Đường 堂 thì
biết là tiệm thuốc bắc, chữ Ký記 thì thường là tiệm tạp hóa hay tiệm ăn và dù không lấy
gì làm khang trang lắm nhưng vẫn quảng cáo thành đại tửu lâu.

 Cũng giờ Việt Văn, chúng tôi dùng một cuốn sách giáo khoa có tên là Quốc Văn
Độc Bản mà tôi đã quên tên tác giả. Bộ sách này về sau tôi cũng mua thêm được các
tập sau mặc dù chúng tôi chỉ dùng năm đệ thất mà thôi….”

 (…)

 “…Cái vốn chữ Hán của tôi chựng lại khá lâu vì không có cơ hội nào để tiến thêm
ngoài việc học “ngoài đường” và thỉnh thoảng ngâm nga vài câu thơ cổ. Thế nhưng
người ta có thể “ngâm thơ” mà không biết mặt chữ, lại cũng không cần hiểu cho tường
tận nên không hiếm người thuộc rất nhiều thơ nhưng lại không biết chữ Hán.

 ***
       Hơ! Đến mục ngâm thơ Tàu, mụ chữ tôi bèn rọ mồm vào chuyện Hồ Dzếnh trong
bài viết Ngày gặp gỡ, chuyện ông cụ, bà cụ Hồ Dzếnh gặp gỡ nhau một chiều trên bến
nước. Số là ông cụ Hồ Dzếnh từ bền Tàu qua gặp bà cụ Hồ Dzếnh bên bến đò. Sau đó
bà cụ đưa ông cụ về nhà nghe chuột rúc rích trong cót thóc
       Lữ khách phương xa không ngủ được, càu nhàu trong bóng đêm:
      - Ấy dà! Cẩm tố xỉ a! (Chà! Lắm chuột thế!)
      Nhưng đó không phải là tiếng chuột làm chuyện bậy bạ trong…cót thóc. Mà là tiếng
của người con gái chở đò ban chiều, trong đêm nằm ở phòng kế bên, cô cười ba chữ
tiếng Tàu  qua hai làn môi kín đáo khép lại. Sau đó hai người lấy nhau.

     Một đêm, chợt nghe mấy tiếng tù và khuya rúc lên (lại “rúc” nữa) bay vào gian nhà
vắng. Lắng biết mọi người đã ngủ yên cả, người lữ khách phương xa Hồ Dzếnh nay là
người Mihh Hương nhớ nhà vắt chân chữ ngũ, khe khẽ ngâm bài cổ thi…:
       Uỵt loọc, vú thày sướng mủn thín,
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       Coóng phống, dì phổ, tui sàu mìn,
       Cú chấu sèng ngồi Hồn Sán sì.
       Dề pun, chống séng tâu hác sìn.

       (Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
       Giang phong, ngư hỏa, đối sầu miên,
       Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
       Dạ bán, chung thanh đáo khách thuyền)...

       Như người con gái chở đò nằm ở phòng kế bên nghe ba chữ tiếng Tàu của Hồ
Dzếnh, mụ chữ tôi trộm nghe ông ngâm thơ Tàu chả hiểu quái gì sất.  Ấy là chưa kể các
sứ thần ta với chi, hồ, giả, dã đầy bụng, vậy mà đi sứ qua Tàu nghe Tàu đối đáp, ngâm
thơ Đường thi, đường mòn cũng chả hiểu gì như mụ chữ tôi vậy.

      Ừ thì hãy quang gánh trở về với ông đồ thông thiên địa nhân viết nho họ Nguyễn.
      Như hầu hết thanh niên, chưa tập đi đã muốn chạy, tôi cũng mua mấy cuốn
thơ Đường về đọc và tập viết. Viết thì cũng không chịu viết chân phương cho rành rọt
mà lại muốn đi thẳng sang hành thư, thảo thư. Thơ Đường vốn dĩ rất khó vì rất hàm
súc, chỉ trong năm mươi sáu chữ mà gói ghém biết bao nhiêu ý, bao nhiêu tình, cú pháp
nhiều khi không theo mực thường, xem ra còn khó hơn văn ngôn gấp bội. Ấy
thế mà thuở đó tôi lại đi theo con đường ngược đời đó nên không đi đến đâu.
Giá cứnhư ngày xưa học từ Tam Tự Kinh sang Ấu Học Ngũ Ngôn Thi lại còn có
cơ sở vì trẻ con học nhớ nhiều hơn học nghĩa, mưa dầm thấm đất, học mãi rồi cũng
nhập tâm. Khi đi làm ở một tỉnh miền Trung, tôi đem theo một bộ Tam Quốc Diễn
Nghĩa mua ở Chợ Lớn để đọc và để học, theo cách của cụ Nguyễn Hiến Lê chỉ. Thế
nhưng vì chữ nghĩa ít ỏi, đọc và tra lâu quá nên chỉ được vài trang rồi phải bỏ.

Sau năm 1975, tôi có một cơ hội khác. Trong khi thất nghiệp nằm nhà, một người
bạn đem đến cho mấy cuốn sách coi tướng bằng chữ Tàu. Những sách tướng số, tử vi
là loại xen lẫn văn ngôn và bạch thoại đọc cũng thú vị và tương đối không khó lắm.

Nhờ có mấy cuốn sách, lại thêm thì giờ rảnh rỗi cùng với bạn bè bàn luận ngược
xuôi nên tôi cũng mày mò đọc cho bằng hết. Ấy cũng là nhu cầu nảy sinh phương tiện
nên vừa đọc vừa đoán rồi cũng xong. Điểm mạnh của trò chơi này là giúp tôi làm quen
với văn pháp Trung Hoa và học ngoại ngữnào thì cũng phải làm quen với ngữ pháp, mà
ngữ pháp là gì nếu chẳng phải là lối sắp xếp chữ của thứ ngôn ngữ đó.

Sau đó tôi mua được một bộ sách có tên là Thần Tướng Toàn Biên, bao
gồm đầy đủ các loại cổ văn của bộ môn này, có nhiều điều hàm tàng một ý nghĩa triết
học, tâm lý học… của Đông phương mà các cổ thư khác không nhắc tới. Đáng kể nhất
có lẽ là hai phần trong Ma Y Thần Tướng, một phần làKhóa Vàng [Kim Tỏa], một phần
là Chìa Khóa Bạc [Ngân Thi],Viên Thiên Trang Nhân Thức Ca, Viên Liễu Trang Nhân
Tượng Phú… Tuy nhiên, phần lớn đều thuộc loại bàng môn, đi vào chi li vụn vặt không
đáng nhớ nên tôi chỉ đặt trọng tâm vào một bài phú có tên là Nhân Luân Đại Thống
Phú của Trương Hành Giản mở đầu bằng hai câu:

Quý tiện định ư cốt pháp, ưu hỷ kiến ư hình dung
Hối lận sinh ư động tác chi thủy, thành bại tại hồ quyết đoán chi trung…
(Kẻ quý người tiện là do ở cốt cách, đời buồn hay vui cũng do vẻ dáng bề ngoài
Sai lầm cũng do động tác khởi nên, thành bại cũng nằm ở trong quyết đoán…)
Bài phú đó rất uyên áo, lãnh hội tùy theo mỗi người nên đọc lâu cũng có chỗ thú vị.

Tuy nhiên, đây chỉ là trò chơi trí óc, tìm hiểu thiên cơ không phải là chủ đích của
nhà Nho nên tôi không vướng vào lâu. May mắn nhất, những động lực thúc đẩy khiến
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cho tôi phải học để đọc những bộ sách này và nói cho cùng,đó chính là cái cánh cửa
bước chân vào Hán Văn của tôi. Sau khi đã ngốn xong mấy cuốn sách tử vi tướng số,
tôi quay trở lại đọc bộ Tam Quốc thì thấy dễ hơn nhiều. Truyện này tôi đã đọc nhiều lần,
khó nhất là tên người thì hầu hết mình đã biết, đoán già đoán non cũng được 90%. Phải
nói rằng nếu đọc thông bộ Tam Quốc thì đã đi được quá nửa đường trong việc làm
quen với Hán Văn, ít nhiều cũng có cơ sở.

Sang đến Mỹ, tôi lang thang mấy tiệm sách Tàu trên Chinatown ở Los Angeles, mua
được toàn bộ truyện Kim Dung, ba mươi sáu cuốn. Thời gian ấy, nhu cầu đọc lại sách
vở cũ còn nhiều nên nhiều nhà xuất bản in sách một cách đơn giản là chụp lại các sách
vở cũ của miền Nam để chìu theo thị hiếu. Truyện chưởng là món hàng ăn khách nên vì
thế cũng nở rộ. Có điều đọc lại thì tôi mới thấy lối dịch trước đây cẩu thả, cú pháp văn
chương cũng bình thường vì vốn dĩ là lối văn nhật báo dành cho đại chúng trong đó
không hiếm những sai lầm về âm cũng như về nghĩa, chỉ thích thú khi mình chưa biết
còn nay đã đọc thẳng vào nguyên tác thì lại thấy ngang phè.

Chính vì thế nằm đọc một cách say mê bộ Kim Dung nguyên bản thì quả là cái thú
mà không mấy ai có trong sinh hoạt của người Việt tha hương. Mà học ngoại
ngữ nào đến một lúc cũng nhập tâm, khi cầm đến cuốn sách Tàu thì lập tức giở từ cuối
lên, đọc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, đọc đâu hiểu đó chẳng mấy khi
phải “bước đi một bước lâu lâu lại dừng” để tra tự điển. Con người trở nên có nhiều
nhân cách khi đã tạo cho mình một mẫu số đa văn hóa, cái nọ bù đắp cho cái kia, nên
việc chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác không còn là vấn đề. Đó cũng là việc
thường làm trong một ngày, chuyển đổi tần số từ tiếng Anh sang tiếng Việt, từ chữ Hán
phồn thể sang chữ Hán giản thể chỉ là thói quen.

Sau khi đọc đi đọc lại bộ Kim Dung, thực ra thì tôi chỉ tập trung vào mấy bộ thích
nhất như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký, Ỷ Thiên Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ, cái
vốn tiếng Hán của tôi cũng thêm dần. Quay đầu nhìn lại, tôi mới thấy rằng muốn tinh
thông cái gì người ta phải đam mê không chán vì nếu do nhu cầu thì giữ được nỗ lực
lúc ban đầu nhưng rồi sẽ mỏi mệt. Thế nhưng khi tạo được đam mê, dù đam mê ấy đối
với người xung quanh kỳ quặc chăng nữa, thì vẫn là một động lực liên tục bắt người ta
phải cố gắng để đến một lúc nào đó khi phải tự trách mình thì cũng chép miệng âu cũng
là một cái “nghiệp”.

Cũng từ đó, tôi nảy ra ý định viết một số chuyên đề có liên quan đến các tình tiết
trong mấy bộ truyện Kim Dung. Những bài viết về trà, đông y, ngựa và cánh cung, về
hoạn quan, về hoa trà, cờ vây, bảo kiếm, Thanh binh nhập quan, hay cuộc khởi nghĩa
lật đổ triều Nguyên… chính là những kiến thức mở rộng về các chi tiết mà Kim Dung đã
nhắc tới. Những biên khảo nho nhỏ này thực ra không phải là một công việc thường
xuyên mà là một việc làm tài tử, nói theo ngôn ngữ trong nước ngày nay gọi là nghiệp
dư vì tôi thực hiện chủ yếu là trong khoảng thời gian được nghỉ học giữa mùa (term) vì
từ khi cha mẹ và các em tôi sang đoàn tụ, tôi đã có đôi chút thời gian để trở lại nhà
trường. Việc làm ấy vừa giúp tôi có sự tiếp cận liên tục với tiếng Việt và chữ Hán cho
khỏi quên, lại là một cách tạm lánh ra khỏi khung cảnh học đường cho thư giãn. Nhờ
nhảy qua nhảy lại, tôi vẫn không bị rơi rụng cái vốn chữ Hán có sẵn, lại giúp mình có
thêm một số kiến thức mới mà trước đây chỉ biết qua loa.

Những bài viết tôi gửi lên một web-site kiếm hiệp (vietkiem.com) mà từ đó hai anh
Trần Văn Chánh và Lê Đình Thuyên ở Việt Nam đã tải xuống và giúp tôi ấn hành tác
phẩm đầu tiên, Đọc Kim Dung Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Quốc (Nxb Trẻ), khi tôi có dịp
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gặp hai anh ở Việt Nam cuối năm 2001. Chính cái nhan đề này cũng do anh Chánh đặt
giùm chứ không phải tôi nghĩ ra. Âu cũng là duyên văn tự mà từ đó tôi quen biết được
khá đông các nhà văn hóa trong nước như Trần Văn Chánh, Lê Anh Dũng, Lê Đình
Thuyên, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Hạnh, Phạm Hoàng Quân… ở Sài Gòn và rồi lan
truyền ra đến Hà Nội như Nguyễn Bá Dzũng, Trần Trọng Dương… Huế như Nguyễn
Văn Tiến, Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Châu Phan, Trần Đình Hằng… Đây chỉ là một
số nhỏ những người tôi may mắn quen biết vì thực ra danh sách còn dài gấp bội, thân
cũng nhiều mà chỉ mới giao thiệp qua Internet cũng không ít.

Cũng khoảng cuối thập niên 1990, em trai tôi gửi truyện ngắn đầu tiên của Kim Dung
tôi dịch đã lâu nhưng còn bỏ xó. Đó là truyện Việt Nữ Kiếm. Khi không còn nặng nợ đèn
sách, tôi dịch lại bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký (bốn mươi chương), Bạch Mã Khiếu Tây
Phong, Uyên Ương Đao và sau cùng là Thiên Long Bát Bộ (năm mươi chương). Tất
cả đều gửi lên vietkiem.com (nay đã không còn hoạt động) cho mọi người cùng đọc.

***
Đầu trỏ xuống cuống trỏ lên hóa ra qua “cái duyên văn tự” (chữ của ông), cũng như

ông, mụ chữ tôi là khách cư ngụ văn chương trong làng văn xóm chữ hồi nào không
hay. Ngày ngày mò lên mạng lưới tìm bài đọc thì đậu vào mắt bài Ba tấc sen vàng. Ăn
dối nói thật, mụ chữ tôi thật thà như đêm với thằng bạn cà phê rất thú vị tình thương bài
tạp bút của ông. Từ tạp bút này, với cái thú đau thương của đàn bà, con gái, mụ chữ tôi
bật ra bài tạp văn Sư sở cuồng.

 Và “Sư sở cuồng” có đoạn chữ nghiã bò lổm ngổm như cua quắp thế này…
       “…Một ngày như mọi hôm, sư dậy sớm ra vườn thiền. Trên vai sư khoác túi vải
nặng chĩu những kinh sách và giấy bút. Vì sau đấy nếu có cảm hứng tao ngộ với đất
trời, sư sẽ thảo dăm câu thơ. Sư đi bình thản qua những lùm cây. Sương mù phủ khắp
lối, bồng bềnh ôm trên cỏ mềm. Hương rượu Saké đang hâm nóng len lén chui ra từ
khe giấy rách từ tịnh phòng sát ngay lữ quán. Sư tới ba hòn đá thiên, địa, nhân cạnh hồ
cá Koy để tọa thiền. Trong khoảng không tĩnh mịch, sư nghe tiếng lay lắt của gió đùa
qua lá cây như gió thoảng mây bay. Trên hòn đá tên “địa” giữa trời và đất. Sư ngồi thiền
định theo lối kiết già hàng ma, tay bắt ấn tam muội. Sư ngồi phu tọa trong bất động, tức
ngồi để hai bàn chân ngữa gác lên vế, mặt cúi xuống, tai lắng nghe, mắt đuổi bắt làn
sương mỏng là là bay trên cỏ. Ngày là gió tháng là mây cô đọng một chút quan hoài,
qua những tia nắng muộn màng. Sư quán tưởng nhân thế qua những bọt bèo ngủ yên
nơi tàng thức với vạn sự bất như ý và sư trầm ngâm nghe ngóng...

       Sư trầm ngâm nghe ngóng, sự cảm nhận tiếng động đâu đây là những bước chân
có hơi khác lạ. Sư chậm rãi nhìn khắp chốn, đặt ánh mắt thầm lặng lên từng ngọn cỏ,
chồi non rồi ra tới cổng tre đằng cuối vườn. Sư bắt gặp một bóng người đi tới. Càng gần
tiếng chân thanh thản dẫm bước một nhưng lại không đều đặn. Từng bước một, từng
bước rời dẵm lên lối đi trải sỏi khiến sư lao xao, sư liêu xiêu nghe ra như mõ sớm
chuông chiều. Âm thanh lắng đọng trong chân không thì có đấy, nhưng có một cái gì
vướng mắc của vô ngã, đang lần mò từng bước trở về với chân ngã. Sư nhìn kỹ hơn và
lặng người vì hóa ra người kia…chân cao chân thấp. Mặc dù cao thấp chỉ một chút thôi,
nhìn kỹ mới thấy. Vậy mà mắt sư cứ rón rén bám theo những vết chim di. Mặt trời đã
bắt đầu nhón nhén rót những tia nắng yếu ớt lên tàn cây Sakura.

       Từng gót sen một, từng tiếng guốc rời…Những hình tượng vừa rồi qua những
bước chân trên sỏi như ám ảnh sư. Sư sở cuồng góp nhặt sỏi đá đến “Kim liên” là tên
gọi nho nhã cho tập tục bó chân của người Tàu. Theo Lâm Ngữ Đường những người
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đàn bà có chân bị khuyết tật thường bị ẩn ức tình dục (1). Hay nói một cách khác họ bị
tình dục đòi hỏi hơn những người đàn bà bình thường khác. Sư sở cuồng gục gặc đầu
xua đuổi ý nghĩ tà ma ấy ngay đi. Vì nắng vừa mọ mẫm chui qua tàn cây, lươn khươn
bò lên thảm cỏ. Theo tia nắng sớm mai, ngước đầu lên một chút nữa, mắt sư vướng víu
với một bà mặc quần áo thanh nhã như những bà mệnh phụ thuộc giới thượng lưu hay
quan quyền nào đó ở cố đô Edo. Nhưng qua thiệp bà gửi để hẹn gặp mùa xuân này sư
để đâu đó nên chẳng nhớ là ai. Khi không cái đầu sư ngật ngừ…

       (1) Về cái bệnh “bò nhai lại” của mụ chữ tôi được nhà biên khảo Nguyễn Thị Chân
Quỳnh trong Vì sao tôi nghiên cứu khoa cử biện bạch dùm: Vì bà gửi nhiều bài vở mỗi
nơi mỗi khác nên có những chi tiết phải nhắc đi nhắc lại là điều khó có thể tránh.
       Mụ chữ tôi cãi chày cãi cối vậy bởi tập văn sử dày cả mấy trăm trang, nhè vào thời
buổi mì ăn liền đâu có ai rỗi hơi đọc. Nên mụ chữ tôi có y sẽ cắt thành từng bài mươi
trang gửi đây đó qua những thời điểm khác nhau như bà Nguyễn Thị Chân Quỳnh  .

       Sư đang ngật ngừ ngả nghiêng qua cơn gió giao mùa, bỗng dưng không đâu sư lây
lất về người kỹ nữ về già ở bến Tầm Dương qua thơ Lý Bạch trong bài cổ phong Tỳ bà
hành. Trong sư cảm hoài cái thân sư cũng đang bóng xế về chiều nên cảm khái cùng
một lứa bên trời lận đận với bà. Với hà tất hằng tương thức? Lọ sẵn quen nhau?
       Và sư bâng khuâng cảm tác:
       Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
       Tương phùng hà tất hằng tương thức
       (Cùng một lứa bên trời lận đận
       Gặp gỡ nhau lọ đã quen nhau)

Đủng đoảng thế nào chả biết nữa, thằng bạn cà phê mê kiếm hiệp gửi cho mụ chữ
tôi quyển Đọc Kim Dung Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Quốc của ông, trong có những bài
viết về Minh Giáo, Thái cực quyền, Bảo kiếm, v…v…

Đọc Kim Dung
Tìm Hiểu Văn Hóa
Trung Quốc

 Lạ một nhẽ nữa, với tiết mục Trà Tàu và ấm Nghi Hưng, ngay trang thứ ba va vào
mắt mụ chữ tôi là tấm hình cái ấm do Trần Minh Viên nặn vào đời Thanh. Cái âm này
nhà mụ chữ tôi cũng có một cái thuộc dạng tân tạo (reproduction). Chợt chét ông cũng
đậm đặc với trà Tàu, với cái thú chơi đồ cổ mốc meo bụi bặm như mụ chữ tôi.

      Và mụ chữ tôi lại lay lắt đến câu Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân - Tương phùng hà
tất hằng tương thức vào một ngày không có mây sao có mưa nào đấy.

***
Lại một điều may khác, tôi được anh Phạm Xuân Hy ở bên Pháp gửi tặng cho

cuốn Thanh Cao Tông Thập Toàn Võ Công Nghiên Cứu là cuốn sách nghiên cứu về
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mười chiến dịch đời Càn Long trong đó có lần đưa binh sang An Nam. Chiến dịch này
vốn dĩ đã được khai thác rộng rãi, theo tài liệu cũng có mà thêm thắt bằng dật sự, dã sử
cũng có. Hầu như tất cả các sách vở nước ta đều đi đến kết luận sau khi bị vua Quang
Trung đánh bại, Thanh triều sợ hãi nên rơi vào rất nhiều trò trá ngụy của bên ta mà chỉ
đành nhắm mắt làm ngơ. Việc đó đã thành một “lý sở đương nhiên” không ai dị nghị.

Thế nhưng khi đọc lại chiến dịch đánh An Nam theo tài liệu của nhà Thanh tôi tìm ra
một sai lệch quan trọng. Đó là hình thức lễ sử triều Nguyễn gọi là “ôm gối” mà vua Càn
Long dùng để đón vua Quang Trung (mà sử ta cho rằng là một người giả) kia thực ra
là một đại lễ rất trịnh trọng của người du mục có tên là “bão kiến thỉnh an”. Việc ngụy tạo
một lễ nghi với nội dung hoàn toàn khác nhau trên trời dưới đất khiến tôi nổi mối nghi
ngờ và khi đi tìm xa hơn mới biết rằng triều Nguyễn quả có một thứ lễ đặt tên là “ôm
gối” do chính vua Minh Mạng đặt ra và chắc hẳn đã có một dụng ý nào đó khi tìm cách
nhập nhằng hai bên là một dù rằng hoàn toàn khác nhau về mục đích và nguyên ủy.

Cũng như một thám tử tìm ra một điểm bất thường trong khi tìm đầu dây mối nhợ,
tôi bèn bỏ thời gian và công sức để soi sáng vấn đề, kêu gọi bạn bè và thân nhân xa
gần cùng tiếp tay tìm cho ra manh mối. Viết sử không phải là việc ngày một ngày hai mà
phải có nhiều tài liệu gốc. Cũng may trời cũng chìu người, mỗi bạn bè giúp cho một ít
nhưng đều tận tâm tận lực. Nguyễn Hoàng Triệu, Lê Anh Dũng là những người đi tiên
phong tìm cho tôi sách cũ trước 1975; các em tôi cũng mua giùm một số sách mới. Tiếp
theo đó, một người bạn quý là Nguyễn Bá Dzũng cũng không ngại tốn hao tiền bạc, thời
gian cùng với một thân hữu làm việc trong Viện Hán Nôm ra sức chụp cho tôi những tài
liệu quý hiếm để tôi đối chiếu.

Việc tìm kiếm tài liệu còn được sự tiếp tay của nhiều bằng hữu ở bên ngoài. Tiến sĩ
Trần Huy Bích, khi đó đang trông coi một bộ phận sách vở Á Đông trong Viện Đại Học
USC giúp tôi tìm những sách Trung Hoa, Xiêm La, Việt Nam… vốn đã tuyệt bản. Anh
bạn thân ở gần hơn là anh Hương Hồ Nguyễn Vinh Quang thì tìm các loại sách vở nay
do các trường đại học đưa lên mạng. Quan trọng hơn cả, cậu con trai của tôi là cháu
Nguyễn Thiên Kỳ luôn luôn chịu khó đi mượn cho bố những cuốn sách khó kiếm nhất
xuyên qua các thư viện toàn nước Mỹ nên hầu như đến nay tôi đã đủ sách vở cần dùng,
có dịp so sánh và đối chiếu những tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra đáp số
cho một nghi án lịch sử mà lâu nay không ai quan tâm đến.

Trong ba năm gần đây (2014), tôi đã hoàn tất được bản dịch  Khâm định An Nam kỷ
lược (khoảng 700 trang), Đại Việt Quốc Thư (300 trang), Bắc Hành Lược Ký (200 trang)
và một số văn kiện khác. Tốc độ dịch sử liệu không thể nhanh, hiểu biết cũng chưa chắc
chắn vì là việc vừa làm vừa học, biết đến đâu làm đến đó. Chữ Hán đã thành một dụng
cụ làm việc, một phương tiện để đưa tôi vào kho tài liệu của cổ nhân, là cỗ xe để di
chuyển hàng ngày…nên đành đi vào nghiên cứu như một việc ngậm ngải tìm trầm…

      ***
      Với “Khâm định An Nam kỷ lược” (tr 553) thế nào chẳng có:
      Trận đánh năm Kỷ Dậu 1789

      Trận đánh năm Kỷ Dậu 1789
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1 - Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

Ðối chiếu nhiều tài liệu chúng ta có nhiều thời điểm khác nhau về việc đăng quang
của Nguyễn Huệ. Hiện tại có ba tài liệu với ba nhật kỳ: chính sử triều Nguyễn (LT, Nguỵ
Tây), Hoàng Lê Nhất Thống Chí (HLNTC), và chi tiết trong thư của Hội Truyền Giáo Bắc
Hà. Ngoài ra còn một ngày tháng hơi chênh lệch một chút với sử triều Nguyễn là bài
Chiếu Lên Ngôi (Tức Vị Chiếu) (1)  của Ngô Thì Nhậm chép trong Hàn Các Anh Hoa.

   Ðại Nam Chính Liệt Truyện, quyển 32 (Nguỵ Tây, Nguyễn
   Văn Huệ) chép: “ngày 25 tháng Một” [22-12-1788] (2)

   Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Ngô Gia Văn Phái) thì viết
   “ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân” [20-1-1789] (3)

Còn theo thư “đề ngày 20 tháng 9 của đức ông La Bartette gửi cho ông Le
Breton” còn lưu lại trong Nhật Ký Về Những Sự Kiện Ðáng Ghi Nhớ, Nha Văn Khố Quốc
Gia Paris (Paris, Archives Nationales số F5; A 22) thì:

“Bắc vương đã ấn định ngày 11 tháng Mười (âm lịch) tức ngày mồng 8 tháng 11 là
ngày ông tự phong mình làm Hoàng đế dưới danh hiệu “Quang Trung” (4)

Ngoài ra trong Hàn Các Anh Hoa còn chép một bài Chiếu Lên Ngôi của vua Quang
Trung do Ngô Thì Nhậm soạn, trong đó có đoạn như sau:

Vừa đây, tướng sĩ văn võ, thần liêu trong ngoài đều muốn trẫm sớm định vị hiệu, để
thu phục lòng người, dâng biểu khuyên mời đến hai, ba lần. Các tờ biểu vàng suy tôn,
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không hẹn mà cùng một lời. Trẫm nghĩ: nghiệp lớn rất trọng, ngôi trời khó khăn, trẫm
thật lòng lo không đương nổi. Nhưng ức triệu người trong bốn bể trông cậy vào một
mình trẫm. Ðó là ý trời, há phải việc người? Trẫm ứng mệnh trời, thuận lòng người,
không thể cố chấp nhún nhường mãi, lấy ngày 22 tháng 1 [19-12-1788] năm nay lên
ngôi thiên tử, niên hiệu là Quang Trung nguyên niên (5)

Bài chiếu này nếu xét trong hoàn cảnh xuất hiện của nó, nếu thực do Ngô Thì Nhậm
soạn, thì hoặc ông đang ở Phú Xuân, hoặc đã soạn sẵn theo lệnh của Nguyễn Huệ, chờ
đúng dịp là đem ra sử dụng. Phân tích một số chi tiết trong bài Chiếu Lên Ngôi chúng ta
ngờ rằng bài này được soạn trước khi nghe tin quân Thanh sang chiếm nước ta, nếu
không đồng thời với tờ biểu “suy tôn” lần thứ ba (Vừa đây, tướng sĩ văn võ, thần liêu
trong ngoài đều muốn trẫm sớm định vị hiệu, để thu phục lòng người, dâng biểu khuyên
mờiđến hai, ba lần. Các tờ biểu vàng suy tôn, không hẹn mà cùng một lời.) thì cũng chỉ
sau đó một thời gian ngắn.

Văn trong bài chiếu tức vị này hoàn toàn là văn chương thời bình, không phải thời
chiến, không nhắc đến xa gần gì về việc quân Thanh xâm chiếm nước ta và lên ngôi để
thu phục nhân tâm (để chiến đấu) như sử đã chép. Chính vì thế, một số câu văn sáo
mòn đầy giả tạo, chẳng hạn: “Bản ý chỉ muốn quét trừ loạn lạc, cứu dân trong chốn
nước lửa, rồi trả nước cho họ Lê, trả đất cho Ðại huynh, ung dung áo gấm hài thêu,
ngắm cảnh yên vui ở hai cõi đất mà thôi. Nhưng việc đời dời đổi, rốt cuộc trẫm
không được như chí nguyện.” hay “Người làm quan hãy giữ phong độ hoà mục, người
làm dân yên trong lệ tục vui hoà, trị giáo mở mang hưng khởi đến chỗ rất thuận, để vãn
hồi thời thịnh trị của Ngũ đế, Tam vương, khiến cho tông miếu xã tắc được phúc không
cùng, há chẳng đẹp đẽ sao?”

Đã vẫn còn hiện diện trong bài chiếu.

Sắp xếp lại những sự kiện nêu trên, việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ít nhất cũng
đã được dự tính từ tháng Tám năm Mậu Thân khi ông phong vương cho Nguyễn Quang
Toản theo tin tức của những giáo sĩ, (6) nghĩa là tách riêng ra thành một vương triều
mới không còn lệ thuộc vào vua Thái Ðức ở Qui Nhơn. Việc phong cho con lên tước
vương đồng nghĩa với việc xác định người cha lên ngôi hoàng đế nên lễ đăng quang
của vua Quang Trung chỉ là hợp thức hóa một sự việc đã công khai. Chi tiết này phủ
nhận việc ông lên ngôi để đánh quân Thanh cho chính vị [hàm ý ông không muốn
nhưng vì tình thế đòi hỏi] như ghi trong LT hay HLNTC.

Cũng theo nhật ký của các giáo sĩ trong Hội Truyền Giáo Bắc Hà thì Nguyễn Huệ
định ngày đăng quang là ngày 11 tháng Mười năm Mậu Thân [8-11-1788], tính ra trước
cả khi Tôn Sĩ Nghị ra khỏi Nam Quan (28 tháng Mười năm Mậu Thân [25-11-1788]).(7)
Cho nên, khi quân Thanh vào Thăng Long (cuối tháng Một), Nguyễn Huệ đã là hoàng đế
Quang Trung rồi, không còn phải bận bịu gì về việc lên ngôi hay sắp đặt triều chính
trong ngoài nữa.

Chúng ta cũng có thể tin rằng trong khoảng bốn tháng [từ tháng Bảy đến tháng Mười
năm Mậu Thân] tin tức về việc quân Thanh sang đánh nước ta được loan truyền rộng
rãi tại Bắc Hà và Nguyễn Huệ muốn sớm lên ngôi để ông còn có thì giờ chuẩn bị chiến
tranh, đúng như bản hịch văn kêu gọi tướng sĩ mà các nhà truyền giáo đã dịch sang
tiếng Pháp (đề ngày 3 tháng Mười, Thái Ðức 11 [31-10-1788]) 8 ngày trước khi lên ngôi
theo tin tức của các nhà truyền giáo.(8)

Trong ba nhật kỳ, của các giáo sĩ, trong tờ chiếu lên ngôi và trong HLNTC thì nhật kỳ
25 tháng Chạp trong HLNTC phải loại ra vì xem ra quá xít xao, không thể thực hiện
được [25 tháng Chạp lên ngôi ở Phú Xuân, 30 tháng Chạp đã kéo quân ra đến Nghệ
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An]. nhật kỳ trong chiếu lên ngôi và trong Liệt Truyện khá gần [25 tháng Một và 22 tháng
Một], tuy khác nhau nhưng cũng có cơ sở. Có thể ông đã đăng quang ngày 11 tháng
Mười [báo cáo của các giáo sĩ] nhưng khi nghe tin quân Thanh sang đánh, vua Quang
Trung đã tổ chức một đại lễ ở núi Bân mà sách vở gọi là đại sư hay thân chinh để đích
thân nhà vua đem quân đi vào ngày 22 tháng Một như Liệt Truyện ghi nhận.

Với những mốc nhật kỳ tương đối chính xác theo ghi nhận của những nhà truyền
giáo thì sau khi lên ngôi, vua Quang Trung còn mất một thời gian tuyển mộ binh lính, thu
góp lương thực để chuẩn bị cho một đại chiến dịch đối phó với quân Thanh. Khi đến
Thanh Hóa, vua Quang Trung lại tổ chức một đại lễ xuất quân [hay đại duyệt] cuối tháng
Chạp để cho quân ăn Tết trước mà tin loan truyền qua lại khiến dân chúng Bắc Hà
nhầm rằng đây là lễ đăng quang. Ðại lễ xuất quân này được ghi chép trong nhiều sách
vở điển hình là Lịch Triều Tạp Kỷ của Ngô Cao Lãng:

Huệ không nghe, liền chỉnh đốn binh tượng, làm lễ ra quân ở Thọ Hạc. Huệ ngồi
trên đầu voi, ra lệnh rằng:

“Trong các quân của ta, ai muốn đánh thì phải vì ta mà giết cho hết lũ chó Ngô. Nếu
không muốn đánh, hãy xem ta chỉ trong một trận giết hàng mấy vạn mạng người cho
coi, không phải là nói khoác đâu”.

Nói xong các quân đều dạ ran như sấm, núi rừng rung động, chiêng trống vang rền,
hành quân tiến gấp. (9)

Xét như thế, chúng ta thấy rằng trong khoảng thời gian từ tháng Mười đến tháng
Chạp năm Mậu Thân, không phải chỉ có một lễ đăng quang của vua Quang Trung mà có
tới ba lễ khác nhau, lễ đăng quang tháng Mười ở trong cung (theo đúng thủ tục mà bên
ngoài ghi nhận), lễ thân chinh tháng Một ở núi Bân để cho quân sĩ biết rằng ông sẽ đích
thân cầm quân ra Bắc (như sử triều Nguyễn ghi nhận), và sau cùng là lễ đại duyệt ở
Thanh Hóa tháng Chạp (như dân Bắc Hà ghi nhận) để khẳng định rằng ông sẽ đánh cho
địch “chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn”.Về diễn tiến trận chiến Việt – Thanh đầu
năm Kỷ Dậu (1789), sử nước ta chép chủ yếu tại hai tài liệu, Khâm Ðịnh Việt Sử Thông
Giám Cương Mục (CM), quyển XLVII [40-42] và Ðại Nam Chính Biên Liệt Truyện (LT),
quyển XXX, Nguỵ Tây, phần viết về Nguyễn Huệ [32-35].

Cương Mục chép:
[Tôn] Sĩ Nghị từ lúc ra khỏi Nam Quan đến nay đều thắng cả nên có bụng

khinh địch, thấy việc chiếm lại Thăng Long chẳng có gì khó. Hào kiệt ứng nghĩa [theo
việc nghĩa mà dấy lên, ý nói các đạo cần vương nhà Lê] ở các trấn tranh nhau đến yết
kiến ở quân môn xin tiến binh đều không được đoái hoài đến. Mãi đến khi nhận được
thủ chiếu của Thanh đế ra lệnh khi nào thu phục lại toàn bộ đất đai cho vua Lê mới được
rút quân về, Sĩ Nghị bắt đầu tính kế.

Ðến lúc binh của [Nguyễn] Văn Huệ đã đến núi Ba Dội [Tam Ðiệp sơn], vua
[Lê] biết được lấy làm lo sợ vội hỏi kế Sĩ Nghị. Sĩ Nghị đáp:

Ta “dĩ dật đãi lao” [lấy nhàn nhã chống với mệt nhọc], chẳng việc gì phải gấp gáp.
Thế là cứ dương dương chẳng lý gì đến cả. Quân giặc đánh thẳng lên phía bắc mà

không gặp sự kháng cự của một người một ngựa nào. Khi tới Sơn Nam, Sĩ Nghị mới ra
lệnh cho đề đốc Hứa Thế Hanh đem bốn cánh quân tiến lên chia ra đóng trại ở Hà Hồi,
Ngọc Hồi để chống lại. Ngày mồng 4 tháng đó [tháng Giêng năm Kỷ Dậu] du binh của
giặc đến trước, đụng độ mấy lần đều thảm bại nên Sĩ Nghị cũng hơi coi thường. Canh
năm hôm sau [tức mồng 5], Văn Huệ xăn tay áo đứng dậy, đốc thúc bộ thuộc xua binh
ào ạt tiến lên, đích thân đốc chiến, đưa hơn một trăm con voi đực đi đầu.
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Tờ mờ sáng, kỵ binh tinh nhuệ của quân Thanh hùng hổ xông ra, thấy voi ngựa liền
hí vang chồm lên quay trở đầu chạy về. [Thế là] giặc liền thúc voi tràn tới, các cánh
quân không kịp cứu ứng cho nhau chỉ quay về đồn tự thủ, rải chông sắt bốn bề, súng
lớn và cung nỏ bắn ra như mưa. Quân giặc dùng rơm bện thành bó lớn lăn lên để
chắn đạn, binh lính theo sau, lớp trước ngãxuống lớp sau tiến lên, hết sức tử chiến, tất
cả các đồn luỹ đều tan vỡ bỏ chạy. Giặc đuổi tới đồn Nam Ðồng, thừa thắng chém giết
thoả thuê, quân bắc chết đến quá nửa. Thế Hanh cùng tiên phong Trương Sĩ  Long, tả
dực Thượng Duy Thăng chết tại trận. Sầm Nghi Ðống đóng quân ở Loa Sơn [tục gọi là
Ðống Ða] bị một cánh quân của giặc tấn công, không có cứu viện, Nghi Ðống tự ải.
Thân binh cũng treo cổ chết theo đến vài trăm. Khi ấy Sĩ Nghị đang ở trong trướng bỗng
nghe quân giặc đã đến sát Thăng Long, không biết làm sao chỉ vội nhổ trại vượt sông
bỏ chạy. Cầu gãy, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. (NDC)

Liệt Truyện viết:
Nguyễn Huệ chia thân binh thành tiền, hậu, tả, hữu bốn doanh còn lính mới tuyển ở

Nghệ An thì giữ lại trung quân. Khi đại duyệt binh ở trấn doanh [chỗ đóng quân ở Nghệ
An] quân tinh nhuệ tính ra hơn mười vạn, voi chiến cũng vài trăm, đại duyệt ở trấn
doanh.

Huệ đích thân cưỡi voi ra ngoài doanh khao quân, sau đó hạ lệnh tiến phát. Ngày 20
tháng Chạp, quân đến núi Tam Ðiệp. Sở [Ngô Văn] và Lân [Phan Văn] lạy phục ở
bên đường chịu tội. Huệ nói:

-  Các ngươi tội quả đáng chết muôn lần. Cô nghĩ đất bắc mới bình định, lòng người
chưa theo. Các ngươi có thể giữ được quân cho toàn vẹn [trở về] để tránh mũi nhọn
của địch, trong thì khích tướng sĩ thêm tức, ngoài thì khiến kẻ địch thêm kiêu, ấy là
kế dụ địch vậy. Nay cô cho các ngươi đái tội lập công để xem hiệu lực thế nào.

Sau đó mở tiệc khao tướng sĩ rồi nói:
-  Nay hãy ăn tết trước, đợi đến mồng bảy tháng Giêng vào thành Thăng Long khi đó

lại mở đại tiệc ăn mừng. Các ngươi rồi xem lời nói của ta liệu có khoác lác hay chăng?
Huệ truyền cho tam quân đợi lệnh.
Sai đại tư mã Sở, nội hầu Lân tiền quân đi tiên phong. Hô hổ hầu chỉ huy hậu quân.
Ðại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết coi tả quân kiêm luôn cả thuỷ quân, tiến theođường

biển vào sông Lục Ðầu, Tuyết đem quân dàn ngang vùng Hải Dươngđể tiếp ứng cho
mặt đông còn Lộc thì xua binh chiếm gấp các vùng Lạng Giang, Phượng Nhãn, Yên
Thế … để chặn đường về của địch.

Ðại đô đốc Bảo, đô đốc Mưu coi hữu quân luôn cả tượng binh, mã binh. Mưu đi
xuyên qua Chương Ðức để thẳng tới Nhân Mục thuộc huyện Thanh Trì đánh ngang
hông vào đồn quân Ðiền Châu ở đó. Bảo thống lĩnh tượng binh theo Sơn Minh đi
ra Ðại Áng thuộc Thanh Trì lo việc tiếp ứng cánh phải.

Năm quân cùng phục lạy nhận lệnh.

Ngày 30 tết quân vượt sông Giản Thuỷ. Quân của trấn thủ Sơn Nam nhà Lê là
Hoàng Phùng Nghĩa tan vỡ trước. Quân do thám của nhà Thanh đều bị bắt giết sạch cả
nên không thể báo tin.

Từ Ổ Môn ở Thăng Long đến Hà Hồi thuộc Thượng Phúc, quân Thanh xây đồn luỹ,
bố trí đại pháo, bên ngoài lại ngầm chôn địa lôi phòng bị thật chắc chắn. Nửa đêm ngày
mồng ba tháng Giêng năm Kỷ Dậu, binh của Huệ đến Hà Hồi, bí mật vây quanh đồn rồi
dùng loa, kẻ hô người ứng tiếng vang vọng như đến mấy vạn người, khiến cho
trong đồn hoảng sợ không đánh cũng tan, quân Nam thu hết quân tư khí giới.

Ngày mồng năm khi trời mờ sáng, quân Nam tiến đánh Ngọc Hồi, trên luỹ quân
Thanh bắn ra như mưa. Huệ ra lệnh cho chiến sĩ dùng ván gỗ để chắn xông vào trận,
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còn mình đích thân thúc voi từ phía sau lên. Khi phá được cửa luỹ vào trong rồi, quân
Nam liền vứt ván gỗ xuống, dùng dao ngắn xông vào đâm chém loạn xạ. Quân Thanh
chống không nổi, bỏ chạy tứ tán, dẫm phải bẫy chôn từ trước nên bị địa lôi nổ tung chết
hại rất nhiều. Quân Tây Sơn ầm ầm xông lên phá luôn các đồn Văn Ðiển, Yên Quyết.

Ðề đốc nhà Thanh Hứa Thế Hanh, tổng binh Trương Triều Long, Thượng Duy
Thăng, tri phủ Ðiền Châu Sầm Nghi Ðống đều tử trận. Nghị [Tôn Sĩ] đang ở trên cồn
cát [đại bản doanh quân Thanh ở trên cồng cát giữa sông Nhị Hà, hai bên bắc cầu phao
(10) để đi lại] nghe báo một mình một ngựa chạy về bắc, tướng sĩ cũng tranh nhau qua
cầu. Cầu đứt cả bọn ngã xuống sông chết đến hàng vạn. Sông Nhĩ  Hà vì thế không
chảy được.

Hôm đó Huệ xua binh vào thành [Thăng Long], áo chiến mặc trên người ngả
màu đen cũng do ám khói thuốc súng mà ra. Vua Chiêu Thống cũng vội vã qua sông
chạy theo Tôn Sĩ  Nghị về bắc. Thế là nhà Lê mất …(NDC)

Các nhà nghiên cứu gần đây thấy các tài liệu của triều Nguyễn quá đơn sơ nên
thường sử dụng một số chi tiết ngoại sử. Trong những tài liệu cuối đời Lê, tác phẩm
đáng tin cậy có lẽ là Lịch Triều Tạp Kỷ của Ngô Cao Lãng, tiếc rằng trong toàn bộ 6
quyển thì quyển V [chép từ khi vua Hiển Tông qua đời đến khi Tôn Sĩ Nghị chiếm được
Thăng Long] lại thất tung nên vì thế các sự kiện trở thành rời rạc, thiếu liên tục. (11)

Ðể dựng lại trận đánh, chúng ta hoàn toàn thiếu những tài liệu cung cấp trực tiếp từ
chính người tham gia trong bộ chỉ huy Tây Sơn. Nhiều người vẫn cho rằng Ngô Thì
Nhậm là một trong các bộ óc chiến lược của Nguyễn Huệ trong bộ chỉ huy chiến dịch
thời ấy [theo tường thuật trong HLNTC] nhưng thực ra chi tiết này không có những cơ
sở chắc chắn. Những di văn của ông chỉ nhắc đến những sự việc sau khi quân Thanh
đã rút chạy [kể cả một bài biểu đại diện cựu thần nhà Lê tạ ơn vua Quang Trung đã thu
nạp] nên chúng ta có thể tin rằng chi tiết viết trong Lịch Triều Tạp Kỷ không sai.

Ngô Thì Nhậm và nhiều người khác chỉ “ra hàng” để trở thành thư lại sau khi vua
Quang Trung thắng trận (12) Trước đó, trên danh nghĩa, tuy cộng tác với Tây Sơn
nhưng Ngô Thì Nhậm vẫn là một viên quan nhà Lê đóng vai con thoi giữa triều đình Lê
Duy Cẩn và bộ chỉ huy của Ngô Văn Sở [tương tự vai trò của nhiều văn quan khác dưới
thời vua Lê chúa Trịnh] nên khi Lê Duy Kỳ trở về ông cũng bị trừng phạt nhẹ [cách chức
đuổi về làm dân thường].

Trong chiến dịch Việt –Thanh, hầu như không có cơ hội nào cho các văn thần tham
gia nên họ hoàn toàn là những người ngoại cuộc, có chăng là một số tin đồn nghe được
và những sinh hoạt không có tính quyết định. Do đó, nhiều suy đoán được trám vào
những sự việc mà họ không nắm vững:

- Trước hết, tài liệu do chính người Việt ở trong cuộc mà chúng ta còn có được là
tường thuật của Lê Quýnh và của Lê Duy Ðản. Lê Quýnh chỉ ở Thăng Long một thời
gian ngắn rồi vì bị sốt rét phải về quê chữa bệnh nên ông không biết gì về trận đánh
quyết định này, chỉ nghe tin sau khi quân Thanh đã chạy và vua Lê đã sang Trung Hoa.

Lê Duy Ðản là người đi sát với chiến cuộc nhất, tuy ông không biết gì về các giao
tranh nhưng lại nói về nguyên nhân của bại trận:

Kinh thành thu phục xong, tổng đốc thì bị người dưới dẫn dắt, lại thêm tướng giặc là
Phan Khải Ðức trá hàng, ngày ngày gièm pha li gián nước ta, thần dân nói gì cũng
không nghe. Các tướng đánh trận ngày nào cũng thắng nên khi Nguyễn Huệ tập trung
binh đến đánh thì toàn quân đều thua chạy.
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- Về phía quân Thanh, theo những qua lại giữa vua Càn Long và Tôn Sĩ Nghị, ngay
khi chiếm được Thăng Long, họ Tôn tính chuyện đánh vào Thuận Hóa nên yêu cầu vua
Chiêu Thống sắm sửa vật liệu và nhân công để đóng thuyền. Ðây là một việc ngoài tầm
tay của triều đình miền Bắc vì việc kiến tạo tàu bè không phải là việc có thể thực hiện
trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đó chỉ là mặt ngoài vì bên trong vua Càn Long thấy rằng việc đem quân
vào Quảng Nam rất phức tạp, hầu như không thể nào có đủ nhân công và phương tiện
thiết lập một hệ thống đài trạm gần 3000 dặm để yểm trợ cho đại quân nên ông ra lệnh
rút về càng sớm càng tốt. Chính vì chuẩn bị triệt binh, Tôn Sĩ Nghị không chấp thuận
những yêu cầu tiến quân mà vua tôi nhà Lê đề nghị. Việc thiếu thông tin đã khiến cho
người Bắc Hà cho rằng vua Lê bạc nhược, lệ thuộc, Tôn Sĩ Nghị khinh địch, ham vui,
thiếu cảnh giác là nguyên nhân chính khiến quân Thanh đại bại.

2. Diễn tiến mặt trận

Trong một báo cáo lên vua Càn Long Tôn Sĩ Nghị đã nhắc lại lời tường thuật của
Phan Khải Ðức khi về hàng là: “Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh kéo sang đã bỏ trốn
về Thuận Hoá nhưng hẹn sẽ đem binh quay lại tái chiếm Lê thành” để ngầm nhắc triều
đình rằng việc triệt binh một cách vội vã sẽ đưa mọi việc trở lại tình trạng cũ. Chúng ta
không xác định được những lời đó có thực hay chỉ là bịa đặt của tổng đốc Lưỡng
Quảng để dễ bề xin vua Càn Long thực hiện kế hoạch tiến đánh Phú Xuân và tìm cách
chiếm nước ta làm quận huyện.

Tuy nhiên, thắng lợi quá nhanh chóng và dễ dàng của Tôn Sĩ Nghị khiến cho người
khác muốn tranh công. Phú Cương, tổng đốc Vân – Quí vốn người Mãn Châu, trước
đây được lệnh sai Ô Ðại Kinh đem 5,000 quân đến đóng ở Bạch Mã để “thanh viện”, vội
vàng xin vua vua Càn Long cho mình chỉ huy một cánh quân tiến sang bắt sống Nguyễn
Huệ [hoặc đóng vai “ông Thiện” để Nguyễn Huệ có thể đến đầu hàng]. Cánh quân Vân –
Quí tiến xuống Tuyên Quang rồi thuận đường đi thẳng xuống Bạch Hạc, trên danh
nghĩa là tạo thành thế “ỷ dốc” để đánh ngang hông nếu Nguyễn Huệ ra Bắc nhưng thực
ra có ý tranh tiên, phỗng tay trên cơ hội của Tôn Sĩ Nghị.

Chính vì e ngại Phú Cương làm hỏng việc của mình, Tôn Sĩ Nghị [với sự phụ hoạ
của tuần phủ Quảng Tây Tôn Vĩnh Thanh] đã nêu lên những khó khăn trong việc thiết
lập thêm 50 đài trạm xuống Thuận Hoá cùng việc tuyển mộ thêm hơn 100,000 dân phu
làm công tác chuyên chở binh lương để xin vua Càn Long chuyển gánh nặng sang cho
cánh quân Vân – Quí.

Ðể khỏi sa lầy một lần nữa tại Ðông Nam Á [trước đây quân Thanh đã từng sa lầy
tại Miến Ðiện trong bốn lần xâm lăng từ 1765 đến 1776], vua Cao Tông ra lệnh triệt
binh, lấy cớ công tác cơ bản là lấy lại nước cho nhà Lê đã hoàn thành, phần đất phía
Nam vốn thuộc Chiêm Thành, không phải thuộc An Nam, chẳng việc gì phải “hao tốn
lương tiền thêm nữa”. Tuy nhiên, Tôn Sĩ Nghị đối diện với một thực tế khó xử là vua Lê
chỉ là tầm gửi, một khi không còn sự bảo hộ của quân Thanh, triều đình nhà Lê không
thể nào tự tồn được.(13) Theo chủ quan, ông ta tin rằng chỉ cần áp lực thêm một chút là
Nguyễn Huệ sẽ đầu hàng và Thanh triều sẽ có thể khống chế cả hai bên khứng hợp với
ước vọng của vua Càn Long là tương lai sẽ có hai thuộc quốc, trên là An Nam, dưới là
Quảng Nam [tức Chiêm Thành cũ]. Chính phân vân và dự tính đó đã khiến Tôn Sĩ Nghị
chần chừ không muốn rút quân, mặc dù chưa đưa ra một chương trình rõ rệt.

Trong hơn một tháng đóng quân tại Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị không những không
bố trí tiến sâu hơn mà còn ngăn cản quân nhà Lê muốn giao tranh với nhóm Ngô Văn
Sở, Phan Văn Lân đang đóng ở Tam Ðiệp. Như bất cứ một thất bại nào, người đời sau
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thường chê trách những người mà họ biết nên phần lớn chỉ chép về sự nhu nhược, lệ
thuộc, bất tài của vua Lê và những cận thần qua hành vi đến chầu Tôn Sĩ Nghị để nhận
lệnh như một kẻ bù nhìn.

Lịch Triều Hiến chương của Phan Huy Chú chép:

Khi ấy, tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị đã thu được đô thành Thăng Long, tự
cho là xong xuôi mọi việc, giữ quân ở Tây Long không có ý ngó ngàng gì tới phương
Nam nữa. Các thần dân ứng nghĩa của 4 trấn Thanh Nghệ hàng ngày tới trước cửa
quân doanh xin cho tiến quân vào Nam, đều bị Nghị bỏ qua không đếm xỉa tới. Vua
Chiêu Thống ngày đêm van xin, Nghị cũng nói khéo để thoái thác.

Vừa lúc ấy, có chiếu của vua Thanh đưa đến, ra lệnh cho Nghị phải tiến hành, và thu
phục toàn bộ đất đai của vua Lê mới được đưa quân về, nhưng Nghị vẫn cứ ở lại Thăng
Long để chỉ huy điều động. (14)

Thực tế lúc đó chính Lê Duy Kỳ và những người theo ông đều không biết nhà Thanh
đang mưu định gì. Họ lại càng không biết gì về phía “địch” [nghĩa là phía Tây Sơn] khi
tin tức từ hai miền bị ngăn cách nên hoàn toàn thụ động với tình thế. Trong khi triều
đình vua Lê đinh ninh quân Thanh sẽ tiếp tục tiến lên thu phục các vùng đất ở phía nam,
nhưng Tôn Sĩ Nghị lại tính một sách lược mềm mỏng hơn để thu phục Nguyễn Huệ ngõ
hầu có thể rút quân về cho êm thắm.

2.1. Tình hình quân Thanh

Theo những miêu tả ghi nhận trong các tấu triệp, quân Thanh đóng tập trung ngay
tại ngoại ô Thăng Long, gần bờ sông cho tiện việc sinh hoạt, thiết lập cầu phao làm
phương tiện giao thông. Ðể bảo vệ cho đại quân, Tôn Sĩ Nghị sai các tướng đem quân
đóng đồn ở phía nam kéo dài mấy chục dặm. Vì chưa có những đụng độ lớn nên quân
Thanh lại quay về với lối sống của một quân đội thời bình, nặng hình thức, ít thực dụng.
Ðám Hoa kiều sống nhờ trên đất nước ta lập tức tổ chức những sinh hoạt vui chơi,
hưởng lạc để phục vụ đoàn quân từ chính quốc.

Thời gian chờ đợi đó lại đúng dịp giáp Tết nên không khí khá nhộn nhịp, nhất là có
thêm hàng vạn phu phen di chuyển ngày đêm trên trục lộ tiếp vận từ Quảng Tây xuống
Thăng Long. Thành phần ngoại nhập đó cũng mang theo những thói quen mất vệ sinh,
tranh giành, thô tục, nhất là cướp bóc, o ép làm gia tăng ác cảm của dân chúng.

Tôn Sĩ Nghĩ lại muốn tâng công với Thanh triều nên tìm đủ cách để tàn sát người
Việt, cắt tai báo thưởng (15) Trần Nguyên Nhiếp, đô ti trong quân Tôn Sĩ Nghị ghi lại:
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Ngày 25 tháng Một,(16) đại binh chiếm lại kinh đô nhà Lê. Sắp xếp triều đình an dân
(17) .  Vì nghịch Nguyễn (18) đã chạy đi ẩn náu ở nước Thanh Hoa rồi nên ta đóng quân
ngay tại Lê thành, ngày ngày thao luyện để tăng quân uy. Từ kinh đô nhà Lê về phía
nam, quân ta đóng trại liên tiếp bốn mươi dặm, tính kế chiêu phục Nguyễn nghịch xong
sẽ lập tức rút về Nam Quan.

Ngờ đâu Nguyễn nghịch quỷ quyệt nên đã sắp đặt gian tế khắp nơi, lẻn vào đại
doanh thám thính hư thực. Các doanh tra xét bên ngoài, hỏi dò bên trong, bắt được
những kẻ vào buôn bán, cắt tóc hay bán thuốc hút đều đem ra chém. Những nơi chứa
lương hướng, hoả khí của ta đều có tai mắt của giặc, tuy đã tra xét nghiêm nhặt và
bêu đầu nhưng từ trong núi non rừng rậm, dư đảng của giặc vẫn vào ra vô thường.
Quân ta ở nơi yên chướng mưa gió xứ man, ngày đêm tuần tra qua lại liên tục như mắc
cửi. Có điều vào sâu trọng địa, đại công đã xong, ngày ngày chỉ có việc duyệt binh còn
việc rút quân chưa nghe gì cả.

Tôn Sĩ Nghị cho rằng Nguyễn Huệ sợ mình nên tung ra nhiều tờ hịch kêu gọi đầu
hàng, còn lính tráng thì lấy cớ đã “giải phóng” cho dân miền Bắc khỏi tai hoạ của Tây
Sơn nên chỉ lo “hội hè, chè chén, ăn uống thô tục”. Vì những thắng lợi từ Lạng Sơn
xuống Thăng Long quá dễ dàng nên tướng lãnh nhà Thanh đều cho rằng Nguyễn Huệ
sẽ chỉ cố thủ ở phần đất hiện có mà không đủ khả năng đánh ra Bắc, nhất là những thế
lực thù nghịch của ông hiện đang đe doạ ở phía Nam (19).

Nguyễn Huệ cũng tương kế tựu kế “gửi thư cho Tổng đốc Tôn Sĩ  Nghị, giả vờ nhún
mình nhận tội, và nói rằng không biết thiên triều có chịu xá tội cho không, nên chưa dám
sai sứ đi xin tha tội”. Không biết đây có phải là một kế hoạch để cho Tôn Sĩ Nghị thêm
tin tưởng vào kế hoạch tái lập nước Chiêm Thành của vua Cao Tông, trong thư gửi nhà
Thanh Nguyễn Huệ lại viết: Thần vốn là dòng dõi của quốc vương Chiêm Thành,
cha ông bị mất nước nên phải trốn đến đất Tây Sơn, ấn bạc của triều trước sách phong
cho vẫn còn đó”.

Tôn Sĩ Nghị lại ra chiều kẻ cả, gửi thư ra lệnh cho vua Quang Trung: Phải rút quân
về Thuận Hoá chờ nghe xét xử, không được llàm càn, mà chuốc lấy tội.” (20)

2.2. Từ Ninh Bình đến Thăng Long

Trước khi tiến ra Bắc, vua Quang Trung tập hợp đại binh tại châu Thọ Hạc [thuộc
Ðông Sơn, Thanh Hoá] để tỏ ý chí sắt đá quyết tâm đánh bại quân Thanh. Lịch Triều
Tạp Kỷ chép:

Huệ ngồi trên đầu voi, ra lệnh rằng:
-  Trong các quân của ta, ai muốn đánh thì phải vì ta mà giết hết lũ chó Ngô. Nếu

không muốn đánh, hãy xem ta chỉ trong một trận giết hàng mấy vạn mạng người cho
coi, chứ không phải là nói khoác đâu!

Nói xong các quân đều dạ ran như sấm, núi rừng rung động, chiêng trống vang rền,
hành quân tiến gấp (21). Cuộc duyệt binh vĩ đại và hùng tráng này được nhiều nguồn
ghi lại, nhiều tài liệu còn ghi những lời nói hùng hồn như một dạng “hịch tướng sĩ” nhưng
rất tiếc chúng ta không có được những tài liệu khả tín nên không biết chính xác đến
mức độ nào (22) .

(…)

2.2.3. Trận Hà Hồi
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Theo sử nước ta, ngày mồng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu [28-1-1789], ngay từ tờ
mờ sáng quân ta đã kéo đến, đốt sạch quân lương của địch. Vua Quang Trung đích
thân chỉ huy, buộc khăn vàng vào cổ để tỏ cho quân sĩ biết phải liều chết chứ nhất định
không chịu lùi. Suốt ngày mồng 3 tháng Giêng [28-1-1789], Trương Triều Long mấy lần
đẩy lui được đạo tiền đội của Nguyễn Huệ nhưng đến tối hôm đó thì quân Nam lại tấn
công. Cũng theo tài liệu của nhà Thanh, sang ngày mồng bốn [29-1-1789], quân Tây
Sơn kéo đến như đàn ong, vây kín chung quanh doanh trại của Trương Triều Long.

Buổi sáng, lực lượng công hãm chủ yếu là bộ binh và các đơn vị cơ giới, đến trưa
có thêm một số voi. Quân Nam dùng nhiều loại hoả khí như hoả hổ, hoả cầu, hoả long
…là các tên lửa thông dụng vùng Ðông Nam Á [được dùng rộng rãi từ Miến Ðiện đến
Xiêm La, Nam Chưởng] để đốt cháy các công sự và thành luỹ của địch (32).  Trương
Triều Long và phó tướng là Dương Hưng Long hết sức chống giữ, cầm cự liên tục một
ngày một đêm để chờ viện binh, sau cùng đành phá được vòng vây bỏ chạy, quân ta
lập tức đuổi theo.

Lực lượng của Hứa Thế Hanh mới được điều lên lập tức bố trí chặn hậu hợp lực với
tàn quân Thanh vừa chạy về vừa chống đỡ vừa cho kỵ binh dàn thành thế trận ngăn
chặn quân Nam. Kỵ binh nhà Thanh tuy vẫn nổi tiếng là tinh nhuệ nhưng vẫn còn trang
bị cung tên, gươm giáo (súng chỉ bộ binh mới có vì chưa tiện cho việc nạp đạn khi ngồi
trên lưng ngựa, không tiện lợi bằng cung nỏ.(33)

2.2.4. Trận Ngọc Hồi

Sáng sớm ngày mồng năm tháng Giêng, vua Quang Trung “tự mình đốc chiến” tập
trung toàn bộ chiến tượng xua đi đầu, các cánh quân khác ùn ùn từ các nơi đổ xuống
(34)  Lịch Triều Tạp Kỷ chép:

Không ngờ, hôm ấy, khi trời chưa sáng, Văn Huệ tự mình đốc chiến, dùng hơn 100
thớt voi hùng dũng đi đầu, quân tinh nhuệ tiến theo sau, đánh nhau to hồi lâu. Những
con ngựa của quân kỵ và tướng soái nhà Thanh, trông thấy voi thì đều hí vang rồi
quay đầu chạy lui. Lính bộ quân Thanh bị voi dầy xéo liền chạy cả vào trong hàng rào,
bắn súng lớn liều chết cố thủ. Huệ và các thuộc tướng gấp rút xua voi xông pha tên đạn,
nhổ rào luỹ mà tiến vào …(35)

Theo tài liệu của Hội Truyền Giáo Bắc Hà, quân Thanh chống trả rất kịch liệt khiến
quân ta bị chết mất khá nhiều voi, Nguyễn Huệ phải bỏ voi cưỡi ngựa, xông lên đầu chỉ
huy sĩ tốt.

Ngày 30-1 [mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu] Quang Trung rời Kẻ Vôi trên lưng voi
và đến chung sức, khuyến khích đội ngũ ông nhưng khi thấy họ chiến đấu không được
hăng hái lắm, ông liền bỏ voi và dùng ngựa. Theo lời đồn, ông đeo 2 cái đoản đao
(gươm) và chạy ngang dọc chém rơi đầu nhiều sĩ quan và binh lính TH [Trung Hoa] làm
rất nhiều người chết về tay ông.Ông luôn mồm hô xung phong và lúc nào cũng ở trận
tuyến đầu ...(36)

      ***
      Với trận Ngọc Hồi, mụ sử tôi dựa dẫm vào sử gia Trần Gia Phụng…

“…Theo Hoàng Lê nhất thống chí, khi tấn công đồn Ngọc Hồi sáng mồng 5 Tết, vua
Quang Trung cho lấy 60 tấm ván, ghép ba tấm thành một bức lớn, bện rơm (ngọn cây
lúa bị cắt khi gặt) thấm nước bao bọc ở ngoài, 10 người khiêng một bức, tất cả có 20
bức đi trước. (HLNTC, bản dịch tập 2, sđd. tr. 183.) Tiếp theo mỗi bức ván lớn làm mộc
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che là 20 quân sĩ mang đầy đủ võ khí, dàn hàng ngang tiến tới để xâm nhập vào thành
đánh cận chiến…”.

Theo tài liệu của Trung Hoa, vua Quang Trung không dùng ván, mà dùng rạ (thân
cây lúa còn lại sau khi gặt), bó thành bó tròn lớn làm mộc, lăn chạy trước, theo sau là
khinh binh tấn công rất dũng mãnh. (Cao Tông thực lục, tr. 144 – Nguyễn Duy Chính)

Chúng ta biết được chiến thuật phối hợp giữa tượng binh (quân voi) và pháo binh
của vua Quang Trung là do chính tài liệu của sử gia nhà Thanh là Ngụy Nguyên viết ra
năm 1842 trong sách tựa đề là Thánh vũ ký, kể về những chiến trận thời vua Càn Long.
Trong sách nầy, quyển thứ sáu, có chương “Càn Long chinh vũ An Nam ký” (Bài ghi
việc đánh dẹp An Nam đời Càn Long), có đoạn ghi về trận Ngọc Hồi.

Hoàng Xuân Hãn dịch ra như sau: “Đang đêm thình lình có tin báo rằng quân
Nguyễn tới đông. Bấy giờ mới thảng thốt ngăn địch. Giặc đều chở đại bác bằng voi mà
xông trận. Quân ta ít chống nhiều, không địch nổi. Trong đêm tối, tự dày xéo lẫn nhau.”
(Hoàng Xuân Hãn toàn tập tập II, tr. 1344.)

      Thế nhưng mụ sử tôi góp nhặt được đoạn văn trích dẫn dưới đây như dị sử.
Đặc biệt hơn nữa là khi vua Quang Trung đến Hà Hồi, thì có một viên tướng Thanh

tên là Đô Khou Coung đến yêu cầu vua Quang Trung chọn một trong hai điều kiện: hoặc
ra quy hàng, hoặc sửa soạn giao chiến vào ngày mồng 6 tháng giêng năm Mậu Thân
(31-1-1789).

(Nhật ký của Giáo hội Thiên Chúa giáo Bắc kỳ, tập san Sử Địa 9-10, tt. 223-224.)

Ngoài ra, tại Thăng Long quân Thanh công khai kêu gọi dân chúng ở kinh thành đến
mục kích tại chỗ trận chiến sắp xảy ra mà quân Thanh tin tưởng sẽ bắt được toàn bộ
quân Tây Sơn.

(Nhật ký của Giáo hội Thiên Chúa giáo Bắc kỳ, Sử Địa 9-10, tt. 223-224.)

Vì vậy mụ chữ tôi cho rằng không được khả tín cho mấy với dăm nhật ký của mấy
nhà truyền giáo, vì họ chỉ nghe thuật lại rồi kể lại thôi.

***
Thủ bị Lao Hiển bị bắt làm tù binh, khi được trao trả đã khai rằng:
Y theo Thượng tổng binh (tức Thượng Duy Thăng) và tham tướng Vương

Tuyên đem quân đóng ở đường nhỏ phía nam Lê Thành (tức Thăng Long). Ngày mồng
bốn tháng Giêng, quân giặc kéo đến, Lao Hiển đi theo tham tướng đem quân tiếp
ứng, đến sáng sớm ngày mồng năm, mấy nghìn quân giặc vây kín doanh trại mà binh
còn trong trại không bao nhiêu, Lao Hiển ra lệnh cho lính dùng súng bắn ra, đến trưa thì
quân địch càng lúc càng đông, voi cũng đã đến, bắn hỏa tiễn, hỏa cầu như mưa khiến
quan quân tán loạn. Sức thấy không giữ nổi nên Lao Hiển vội đem quân phá vòng vây
chạy ra khỏi doanh, bị quân giặc dùng giáo đâm vào bụng ngựa, ngã vật xuống, chân
bên phải lại trúng thương, không chạy được nữa, nên bị quân giặc bắt đưa vào một căn
nhà trống trong thành… Mỗi ngày họ có cho người đem cơm đến, đến ngày 16 tháng
2 (tức bị giam 40 ngày), quân giặc cho ngựa, cùng tất cả các binh sĩ (cùng bị giam) được
thả ra. Y nói chưa từng gặp Nguyễn Huệ, chỉ nghe nói Thượng tổng binh, Vương tham
tướng bị quân giặc vây đã chết rồi nhưng không chính mắt trông thấy chuyện đó. (37)

Theo miêu tả của Trần Nguyên Nhiếp, một tướng lãnh cấp nhỏ [du kích đề tiêu] của
nhà Thanh tham dự trực tiếp mặt trận này thi:
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Ngày mồng 1 tháng Giêng năm Càn Long 54 [26-1-1789], quân giặc thừa lúc quân
ta ăn Tết từ trong núi đột nhiên đổ ra khắp nơi, phất cờ la hét, tư thế cực kỳ hung mãnh.
Quân ta vội vàng kết trận nghinh địch. Lại phái binh ra bốn ngả sắp xếp phòng ngự và
tiếp ứng lẫn nhau.

Từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 4, liên tục chiến đấu suốt bốn ngày đêm. Người bị
trúng đạn và bị thương vì gươm đao không biết bao nhiêu mà kể.

***
Sau “ngày mồng 4”…cứ ngay thòng thõng theo người ngọai sử…
Lực lượng Tây Sơn tiến đến Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì – Hà Đông) sáng sớm

mồng 5 Tết (30-1-1789). Đây là phòng tuyến chính của quân Thanh để bảo vệ Thăng
Long. Vua Quang Trung biết quân Thanh phòng thủ ở đây khá kiên cố, trên thành có đại
bác và chung quanh thành có địa lôi (mìn = landmine) bảo vệ. 

Nhà vua sắp đặt cách tấn công như sau: Đi đầu là tượng binh gồm 100 thớt voi to
khỏe (theo Cao Tông thực lục), trong đó có một số voi trang bị súng thần công (theo
Thánh vũ ký), vừa bộ chiến tấn công, vừa phá thế trận địa lôi bao quanh thành Ngọc
Hồi, vừa dùng thần công trực xạ phá thành. Sau tượng binh là toán cảm tử xung phong.
Nhà vua cho dùng những tấm ván làm mộc che chắn, để quân sĩ mang đầy đủ võ khí,
dàn hàng ngang tiến tới. 

Cuộc tấn công đồn Ngọc Hồi khai diễn sáng sớm mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30-1-1789).
Trong thành, quân Thanh bắn súng ra dữ dội, nhưng quân Tây Sơn nhất quyết thúc voi
tiến tới, dùng súng đại bác đặt trên lưng voi, phía đuôi voi, bắn trực xạ, phá hủy thành.
Kỵ binh của quân Thanh tiến ra khỏi thành gặp tượng binh của Tây Sơn, liền hoảng sợ
bỏ chạy. Thành bị phá, quân Tây Sơn tràn vào thành đánh cận chiến. Quân Tây Sơn
giỏi võ, rất thiện nghệ về cận chiến, chia quân Thanh thành từng toán nhỏ, rồi tiêu diệt.
Quân Thanh chết rất nhiều. Số quân Thanh bỏ chạy bị chính địa lôi của họ nổ làm cho
thiệt mạng. Dưới đây là hình ảnh vua Quang Trung trong trận chiến Ngọc Hồi ngày
mồng 5 tháng giêng năm kỷ dậu do một người Tây phương lúc đó chạy loạn vì chiến
cuộc, chứng kiến và kể lại. 

“…Ngày 30-1 [mồng 5 tháng giêng âm lịch], Quang Trung rời Kẻ Vôi [Hà Hồi] trên
lưng voi và đến chung sức, khuyến khích đội ngũ ông, nhưng khi thấy họ chiến đấu
không hăng hái lắm, ông liền bỏ voi và dùng ngựa. Theo lời đồn, ông đeo hai cái đoản
đao (gươm) và chạy ngang dọc chém rơi đầu nhiều sĩ quan và binh lính Trung Hoa làm
rất nhiều người chết về tay ông. Ông luôn mồm hô xung phong và lúc nào cũng ở trận
tuyến đầu.” (Đặng Phương Nghi dịch, Nhật ký của Giáo hội Thiên chúa giáo Bắc kỳ tập
san Sử Điạ số 9-10, tr. 224.)…”

Sáng sớm ngày mồng 5, voi từ phía sau núi kéo ra. Ta vội vàng dùng đại pháo oanh
kích tượng trận. Voi liền chia thành hai cánh vòng ra đằng trước xông thẳng vào đại
doanh, Khi đó thế địch đông, ta phải phân ra chống giữ. Quân giặc tập trung như kiến,
mạnh như sóng biển ập vào. Nghe nói đại doanh đã bị trận voi xông vào đốt cháy vì
chưng mỗi con voi trên lưng đủ chỗ cho ba bốn tên giặc đầu quấn khăn đỏ ngồi ném các
loại lưu hoàng, hoả cầu vào mọi nơi để đốt người.

Mụ chữ tôi vẫn bám cứng như cua cắp sử gia Trần Gia Phung…
Trận Đống Đa 
“…Sau khi hạ đồn Ngọc Hồi, quân Tây Sơn tiếp đánh các đồn quân Thanh ở Văn

Điển (Thường Tín, Hà Đông), Yên Quyết (ngoại thành Hà Nội). Quân Thanh thiệt hại
nặng, đề đốc Hứa Thế Hanh, tổng binh Trương Triều Long, Thượng Duy Thanh đều tử
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trận. Ngoài ra, một cánh quân Tây Sơn khác (*) Xe đến vây Sầm Nghi Đống tại Loa Sơn
(gò Đống Đa) ở Khương Thượng (ngoại ô Thăng Long). Sau một hồi chống cự quyết
liệt, thế quân Thanh yếu dần, lại không được tiếp ứng. Sầm Nghi Đống biết không có
cách gì thoát thân, liền thắt cổ tự tử trên cây đa....”

 (Nhật ký của Giáo hội Thiên Chúa giáo Bắc kỳ, Sử Địa 9-10, tr. 225)

       (*) Có nguồn viết cánh quân này đo Đô đôc Đặng Tiến Đông chỉ huy. Ắt hẳn tác giả
không muốn viêt theo Hòang Lê nhất chống chí  do đô đốc Long đánh Đống Đa.

       Thì mụ chữ tôi đành thưa thốt, sử kiện “Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử” từ các giáo sĩ
Thiên chúa giáo cần phải tôn nghi vì “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” với “cú rằng có vọ
rằng không” rằng dựa theo nhật ký của Giáo hội Thiên Chúa giáo các sách lịch sử ở
miền Nam cũng như miền Bắc, đều viết rằng Sầm Nghi Đống tự ải. (**)

       (**) Xem trang 45: Quân Thanh chay về khai báo Sầm Nghi Đống bị chém đứt một
cánh tay, ngã ngựa rồi bị giết.
       Và trang 54: theo Ðặng Phương Nghi, “Vài tài liệu mới lạ…” Sầm Nghi Đống bị tử
trận chết trận, đúng như lời khai của quân Thanh khi được trả về.

***
Còn ai trồng khoai đất này, lại nhà sử học Tạ Chí Đại Trường với văn cách “Thần,

người và đất Việt”, ông đào xới đất Quy Nhơn hết Việt Nam thời Tây Sơn - Lịch sử nội
chiến 1771-1802 và gia phả tới Đối thoại sử học: Tây Sơn: lại nhìn từ bên trong.

Vậy mà trận Đống Đa, ông chỉ nhún nhín mươi hàng:
      “…Dù sao thì chiến thắng Đống Đa cũng đem lại một sự đổi dời dứt khoát trên danh
vị bậc cao của nước An Nam đối với nhà Thanh, trong tương quan ngoại giao của hai
nước lớn nhỏ. Toán văn thần thu nhận trên đất Bắc đã có truyền thống giao tiếp với
Trung Hoa nên giúp cho việc cầu phong của Quang Trung suôn sẻ hơn, qua giai đoạn
vấp váp ngắn ngủi ban đầu dưới sự thu xếp của toán văn thần Đàng Trong nghênh
ngang hơn. Do thế mà phái Tây Sơn Quang Trung phải đứng trước một mâu thuẫn lớn:
Bản thân quân lực thì vẫn là của Đàng Trong mà gánh nặng tổ chức thì phải nhắm vào
Đàng Ngoài, nổi bật với các văn thần ở đấy được Quang Trung “tái tạo” (Ngô Thì
Nhậm), “đem cơ duyên” phục vụ đời mới (Phan Huy Ích), kết thành tập nhóm quen
thuộc nâng đỡ nhau (Ngô Thì Nhậm, Đặng Tiến Đông.) Mâu thuẫn lộ ra trong việc cải
cách thi cử, giáo dục khi phải kết hợp võ tướng ít học (Nho) và văn thần thông thạo kinh
sử Hán, trong đó ngầm chứa mâu thuẫn địa phương gây bất an thường trực trên đất Lê
Trịnh cũ, rồi sẽ luồn vào cơ cấu chính quyền Phú Xuân trong vai trò nổi trội của Vũ Văn
Dũng về sau. Tất cả đều không giúp gì cho việc tăng tiến lực lượng Phú Xuân để đủ sức
đối phó với Gia Định như nhận định của chính Quang Trung trước khi mất…”

***
Trở lại trận Kỷ Dậu với người ngọai sử:
Tuy nhiên, đội tượng binh cũng chỉ có tác dụng giới hạn và không thể vượt qua

được hoả lực của quân Thanh, chưa kể gần đồn còn những chướng ngại vật và hào
nước. Sau khi bị thiệt hại khá nặng, Nguyễn Huệ phải cho voi thoái lui đưa khinh binh
trang bị dao ngắn và hoả hổ, đẩy các loại xe chắn lót rơm tiến lên. Trong thành địch bắn
ra như mưa nên quân ta không vượt qua được hào sâu, địa lôi và chông sắt của
địch.(38). Quân Thanh đốt thuốc súng để làm màn khói nhưng một lát sau gió đổi chiều,
quân ta liền nhất loạt xông lên, cuối cùng cũng vào được trong đồn.(39)
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 Ở đây chúng ta có thể mở một dấu ngoặc để đưa ra một số chi tiết về kỹ thuật công
đồn (siege techniques) của vùng Ðông Nam Á mà Nguyễn Huệ đã áp dụng hay ít ra
cũng rút kinh nghiệm khi ông đem quân vây thành Qui Nhơn nhiều tháng liền. Chính thất
bại này đã khiến ông nhìn ra được sự bất lợi về hao tổn lực lượng và tiếp vận nếu đối
phương cố thủ trong một thời gian dài nên ông luôn luôn khai thác ưu điểm về nhân lực,
vũ khí trong một cuộc chiến chớp nhoáng.(40)

Những miêu tả là dùng ván [Liệt Truyện] hay các cuộn rơm [Cương Mục] trong sử
triều Nguyễn có lẽ là một số lá chắn bằng gỗ bọc rơm có bánh xe để tiến đến gần đồn,
sau đó dùng ngay những lá chắn đó làm cầu để vượt qua hào chông của địch. Phương
thức công thành đó tương đối thông dụng, đã từng được sử dụng tại Miến Ðiện, Xiêm
La và nhiều nơi khác.(41). Những loại xe khổng lồ do người đẩy hay dùng dây thừng
kéo khi vào được trong thành lại dùng như vật liệu dẫn hoả để đốt doanh trại địch và là
một loại chiến xa công thành khá độc đáo của vùng Nam Á. Loại lá chắn này cũng giúp
cho bộ binh không bị chôn chân tại một điểm cố định và thừa thế núp đàng sau tiến vào
công thành.(42)

Trước kia, khi binh sĩ chỉ cận chiến bằng các loại võ khí thô sơ như gươm giáo,
cung tên việc che chắn khó thực hiện và nhiều khi không cần thiết. Áo giáp là hình thức
bảo vệ thông dụng hơn cả. Ðây là lần đầu mà cả hai bên, ta cũng như địch, đã dùng
hoả khí [súng ống, đại pháo] trong một qui mô lớn để chiếm ưu thắng, chiến thuật công
đồn đã thay đổi. Cải tiến kỹ thuật này là lần đầu tiên được áp dụng nên người dân Bắc
Hà chưa từng chứng kiến, việc tường thuật không khỏi pha chút hư cấu, miêu tả thành
ván bọc rơm mà nhiều tác giả tỏ ý nghi ngờ về phương pháp và hiệu quả của nó. Con
rồng lửa nhắc đến có lẽ là những loại phi pháo của các nhóm hải phỉ thường dùng để
đốt tàu địch chứ không phải là những bùi nhùi bằng rơm như một số sách vở chép. Tài
liệu người Thanh cũng chép là quân Nam bắn rất nhiều hoả cầu, hoả hổ, hoả long. Tóm
lại, chiến thắng Kỷ Dậu nhờ vào quân số áp đảo cộng với hoả lực mạnh của quân Nam.

Theo lời khai và tấu chương của Tôn Sĩ Nghị thì họ Tôn thấy tình hình nguy cấp,
quân Nam đã vây bốn bề nên ra lệnh cho tướng sĩ phải tử chiến một trận để báo hoàng
ân, bọn Hứa Thế Hanh đáp lời xông lên trước, sau khi bắn hết đạn rồi dùng đoản binh
(tức dùng gươm giáo) đánh cận chiến.(43). Quân Thanh càng đánh thì quân ta càng
kéo đến đông hơn. Trong hai ngày huyết chiến, những đại tướng như như Hứa Thế
Hanh, Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng … đều tử trận (44), Ðây là trận đánh kinh
hoàng nhất và quân Nam cũng bị thiệt hại nhiều tuy sử sách không ghi chép rõ rệt.
Riêng các giáo sĩ ghi nhận rằng bên ta thiệt hại ít nhất là 8.000 người trong đó có cả
một tướng lãnh cao cấp là Ðô Ðốc Lân.(45). Khí thế dũng mãnh đó khiến quân Thanh
hoảng hốt bỏ chạy bị quân Nam tàn sát, chết và bị thương đến quá nửa. Hứa Thế Hanh
thấy tình hình không cự nổi, đành gọi gia nhân đem ấn tín đề đốc vượt sông đem về
Trung Hoa như một quyết định sẽ đánh đến chết mới thôi.(46)

       ***
       Vừa đụng trận Ngọc Hồi, Ðô đốc Lân bị tử trận, Hứa Thế Hanh gửi ấn tín đề đốc về
Tàu. Mụ chữ tôi đụng ngay sử gia viện Quân sử Quân đội Nhân dân có bài viết tựa đề
rất “xung kích” với “5 mũi nhọn tiến công”: Thế là mụ chữ tôi “điều nghiên” ngay tức thì.
       Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày?

      Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày?
      Lê Văn Lân
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      “…Trong kế hoạch điều quân Mãn Thanh Tôn Sĩ Nghị phòng thủ Thăng Long vừa
chiếm được và dự định ngày mồng 6 Tết Kỷ Dậu sẽ bắt đầu tiến quân vào Quảng Nam
(1) đánh tiêu diệt Tây Sơn Nguyễn Huệ, thì đại đồn Ngọc Hồi cũng đồng thời vừa là một
căn cứ tiền tiêu, vừa là một bàn đạp xuất phát quan trọng nhất.

      (1) Càn Long trong “Bài tựa” của  Bộ tranh “Bình định An Nam chiến đồ” nghi ngờ:
      “Giả sử sau khi Tôn Sĩ Nghị thu phục Thăng Long, há lại có thể tức khắc đem quân
tinh nhuệ vào đến Quảng Nam mà bắt Nguyễn Huệ hay sao?”.

       Ngọc Hồi ở phía Nam, nằm ngay trên trục đường cái quan (Quốc lộ 1 ngày nay).
Chủ tướng Mãn Thanh Tôn Sĩ Nghị tin chắc, và Quang Trung Nguyễn Huệ cũng biết
rằng, một khi có giao tranh, thì Ngọc Hồi sẽ là chỗ đánh trận kịch liệt nhất.
       Vì thế, ở Ngọc Hồi, trên một nền đất rộng lớ đến nay vẫn còn giữ được tên gọi là
“Cánh Đồng Đồn” và “Cánh đồng Bứng” dàn ra hai bên đường cái quan, Tôn Sĩ Nghị đã
cho đóng tới 3 vạn quân, cử chính phó tướng của mình là Đề đốc Hứa Thế Hanh chỉ
huy, cùng với cả hai chức Tổng binh Quảng Tây là Thượng Duy Thăng, Tổng binh
Quảng Đông là Trương Triều Long đến trấn giữ. Lại còn cho đóng đồn Văn Điển ở ngay
phía sau để tiếp viện. Và một loạt đồn nữa, ở phía trước để che chắn (phòng thủ) theo
chiều dọc: Vì vậy đang đà dồn dập tiến quân, bỗng dưng khựng lại, theo lời huênh
hoang của họ Tôn: “Năm đã gần hết, việc gì phải vội vàng? Không cần đánh gấp! Giặc
đang còn gầy, ta nên nuôi cho nó béo, để nó tự dẫn xác đến mà làm thịt!”.

      Về phía Tây Sơn, thì như lời Quang Trung Nguyễn Huệ đã nói khi dẫn đại quân từ
Phú Xuân, qua Nghệ An, Thanh Hóa, ra tới vùng đèo Tam Điệp ngày 20 tháng Chạp
năm Mậu Thân (15-1-1789): “Lần này ta ra thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh
đã tính sẵn rồi. Chỉ trong vòng mươi ngày là đuổi được giặc Thanh!”.

Hướng tiến quân Tây Sơn diệt quân Thanh
ở Ngọc Hồi - Đống Đa.

       Theo “phương lược tiến đánh đã tính sẵn” ấy, quân Tây Sơn sẽ (đã) hành tiến tấn
công theo đội hình “Bàn tay xòe”:
       – Trung quân (ngón tay giữa) gồm bộ binh và tượng binh (100 thớt voi chiến) do
chính Quang Trung chỉ huy, hành quân chiến đấu dọc con đường Cái quan, từ Tam
Điệp thẳng tới Thăng Long, đánh vỗ mặt đạo Trung quân của địch.

       – Cánh thủy quân thứ nhất (ngón đeo nhẫn) đi đường ven biển, do Đô đốc Tuyết
chỉ huy, vào cửa sông Cái, đánh đạo Tả dực của quân Thanh đóng ở Hải Dương, không
cho nó lên ứng cứu Trung quân.
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       – Cánh thủy quân thứ hai (ngón tay út), do Đô đốc Lộc chỉ huy, cũng theo đường
biển, nhưng vòng xa lên mạn Lục Đầu, chẹn đường Trung quân giặc thua chạy về
nước, ở Phượng Nhãn (Bắc Giang).

      Đó là hai cánh quân Hữu dực của Tây Sơn. Còn đạo Tả dực thì cũng gồm hai cánh:
      – Cánh kỵ binh và tượng binh (ngón tay trỏ) do Đô đốc Bảo chỉ huy, đi song song với
đạo Trung quân nhưng chếch về phía Tây, theo đường đồi núi, đổ ra Đại Áng, phục binh
ở phía tây Ngọc Hồi.

      – Cánh Khinh binh tinh nhuệ (ngón tay cái) do Đô đốc Long chỉ huy, vòng xa hơn về
mạn tây, theo con đường “Thượng đạo” (đường Hồ Chí Minh-Trường Sơn ngày nay)
bất ngờ đến Khương Thượng, sát Đống Đa ở mạn tây nam Thăng Long, đánh vỗ quân
Hữu dực của giặc ở đây, rồi nhanh chóng thọc dao vào sau lưng Trung quân (đại bản
doanh) Tôn Sĩ Nghị.

       Đúng đêm 30 Tết, triển khai thế trận, đạo trung quân Tây Sơn xuất phát từ Tam
Điệp. Đánh quá nhanh, chỉ qua hai ngày mồng Một và mồng Hai Tết, tiến dọc chiều sâu
chính diện 80 km, nhổ phăng các đồn tiền tiêu Gián Khẩu, Nguyệt Quyết…của địch.
      Đến đêm mồng Ba Tết, đạo quân này đã tiến tới trước đồn Hà Hồi – cách Ngọc Hồi
6km, cách Thăng Long 20 km.
      Chỉ chốc lát, và chỉ một cung đường ngắn ngủi nữa, đạo trung quân này đã hoàn
toàn có thể tấn công Ngọc Hồi, chậm nhất là vào sáng sớm mồng Bốn Tết. Nhưng thực
tế, đã không có trận đánh nào ở Ngọc Hồi trong cả ngày mồng Bốn Tết ấy. (2)

      Vì sao như vậy?
      Đã có nhiều cách giải thích từ trong lịch sử. Chẳng hạn như (và cả 3 vạn quân
tướng giặc ở Ngọc Hồi cũng đã nghĩ thế) rằng vậy là để dứ đòn, khiến quân Thanh phải
căng thẳng, mệt mỏi đối phó, trước khi trận đánh thực sự nổ ra.
     Nhưng thật ra, đây chỉ là động thái chờ nhau giữa các cánh quân Tây Sơn, để phối
hợp nhịp nhàng, hữu hiệu, trong một thế trận, với “phương lược tiến đánh đã tính sẵn
rồi” như lời tuyên bố của Quang Trung từ trước đấy.

      Bởi vì đạo trung quân do chính chủ soái Tây Sơn chỉ huy, vừa đi đường thẳng và
phẳng, vừa đánh quá nhanh, cho nên phải chờ đạo Hữu dực đi đường thủy và vòng xa
về phía đông. Nhất là phải chờ đạo tả dực cũng vừa phải vòng xa về mạn tây, lại vừa
phải đi đường núi. Đặc biệt đối với việc đánh Ngọc Hồi, thì Quang Trung phải chờ cánh
quân Đô đốc Bảo, giữ vai trò rất quan trọng là trực tiếp đến đích phối hợp tác chiến.

       (2) Sử gia Lê Văn Lân đúc kết: Nhưng thực tế, đã “không có trận đánh nào ở Ngọc
Hồi trong cả ngày mồng bốn Tết ấy”. Rồi ông tự hỏi: “Vì sao như vậy?”.

       Câu trả lời cho ông ở phía nhà Thanh:
 Theo miêu tả của Trần Nguyên Nhiếp, một tướng lãnh cấp nhỏ [du kích đề tiêu] của

nhà Thanh tham dự trực tiếp trận đánh này thi:
“…Ngày mồng 1 tháng Giêng năm Càn Long 54 [26-1-1789], quân giặc thừa lúc

quân ta ăn Tết từ trong núi đột nhiên đổ ra khắp nơi, phất cờ la hét, tư thế cực kỳ hung
mãnh. Quân ta vội vàng kết trận nghinh địch. Lại phái binh ra bốn ngả sắp xếp phòng
ngự và tiếp ứng lẫn nhau.

 Từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 4, liên tục chiến đấu suốt bốn ngày đêm. (3)

       Nếu sử gia Lê Văn Lân không tin sử Tàu thì mụ sử tôi đành phải dựa vào sử Ta:
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 (3) Theo sử nước ta, ngày mồng 3 tháng Giêng năm Kỷ Dậu [28-1-1789], ngay từ
tờ mờ sáng quân ta đã kéo đến (Hà Hồi), đốt sạch quân lương của địch. Vua Quang
Trung đích thân chỉ huy, buộc khăn vàng vào cổ để tỏ cho quân sĩ biết phải liều chết
chứ nhất định không chịu lùi. Suốt ngày mồng 3 tháng Giêng [28-1-1789], Trương Triều
Long mấy lần đẩy lui được đạo tiền đội của Nguyễn Huệ nhưng đến tối hôm đó thì quân
Nam lại tấn công. Trương Triều Long và phó tướng là Dương Hưng Long hết sức chống
giữ, cầm cự liên tục một ngày một đêm để chờ viện binh, sau cùng đành phá được vòng
vây bỏ chạy về Ngọc Hồi, quân ta lập tức đuổi theo.

 Thảng như không xong với sử Ta, mục sử tôi đành lụi đụi trở lại với sử Tàu. (4)
       (4) Cũng theo tài liệu của nhà Thanh, sang ngày mồng bốn [29-1-1789], quân Tây
Sơn kéo đến như đàn ong, vây kín chung quanh doanh trại của Trương Triều Long (Hà
Hồi). Buổi sáng, lực lượng Tây Sơn công hãm chủ yếu là bộ binh và các đơn vị cơ giới,
đến trưa có thêm một số voi.

      ***
      Cho nên, rạng sáng Mồng Năm Tết, khi Quang Trung vừa tháo chiếc khăn vàng
hoàng đế chít đầu, thắt vào quanh cổ để tỏ ý quyết không sống nữa nếu không thắng
trận này và vừa trèo lên bành voi phất cờ lệnh cho toàn đạo Trung quân xung trận, bất
chấp địa lôi, rào cản, súng đạn, hỏa mù… chống trả của giặc, sau đấy đã tràn được vào
đại đồn Ngọc Hồi mà đánh giết, khiến chiến trường “máu ngập đến mắt cá chân”.
      Như sự ghi chép của sử cũ thì những kẻ sống sót khi bỏ đồn chạy thục mạng về
phía Thăng Long, nhưng vấp phải đội quân nghi binh Tây Sơn phục sẵn, nổi dậy giương
cờ gióng trống xua đuổi, chúng đành phải dạt cả về phía tây, để ở đấy mà chịu trận
đánh tiêu diệt của Đô đốc Bảo vừa kịp đến phối hợp: Dùng voi, ngựa giày xéo, giẫm đạp
toàn bộ quân giặc dưới khu bùn lầy Đầm Mực!

                                                                                                                                                                                                                                                                
       Chiến dịch giải phóng Thăng Long vậy là kết thúc thắng lợi trọn vẹn vào ngày mồng
Năm Tết. Hiện chưa thể biết rõ hết, trong ngày mồng bốn Tết trước đấy, phương thức
thông tin liên lạc (5) để điều binh khiển tướng đã được vị Hoàng soái Tây Sơn Nguyễn
Huệ thực hiện cụ thể như thế nào, để có thể tạo ra được sự phối hợp nhịp nhàng đến
mức thần diệu (6) như vậy giữa năm cánh quân, đúng là năm ngón tay của một “Bàn tay
xòe chỉ thẳng”, nhưng lại là những đơn vị lớn, hoạt động với những nhiệm vụ trọng đại
khác nhau và ở xa nhau! Tuy nhiên, chắc chắn là trong một ngày đánh trận Ngọc Hồi
chậm lại ấy, những công việc vô cùng cần thiết nhưng tinh tế và khó khăn, phức tạp cực
kỳ như thế, đã được tổ chức thực hiện một cách tuyệt vời…”

      (5) Đọc xong, mụ chữ thần người ra với “phương thức thông tin liên lạc thần diệu” ắt
là cụ vua Quang Trung ta có điện thoại “Galaxy S6 Edge” cầm tay mới “thông tin” được
đô đốc Bảo đang dẫn voi đi lạc ở trong rừng nên trễ một ngày!?
      (6) Ông sử gia nổ như kho đạn Long Thành:”sự phối hợp nhịp nhàng đến mức thần
diệu”. Nhưng tr 42 ông quên tiệt câu: “Quang Trung phải chờ cánh quân Đô đốc Bảo”.

      Lại nữa, ông viết “phải chờ”…bởi theo tựa đề ông đặt Vì sao Quang Trung đánh trận
Ngọc Hồi chậm một ngày? nên mụ chữ tôi hiểu là vua Quang Trung nằm khểnh trên
lưng voi chờ thời ở Ngọc Hồi…một ngày. (xin lỗi viết lộn vì khi ấy…voi chưa tới kịp)

      ***
      Gặp buổi trời đất lung liêng, mụ chữ tôi cũng nằm khểnh thông sử Việt Nam sử lược
của cụ Sử thần Trần Trọng Kim (trang 399):
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      “…Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) quân vua Quang Trung
đến làng Hà Hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa lên gọi, các quân dạ rầm cả lên, có hàng
muôn người. Quân canh đồn lúc bấy giờ mới biết, sợ hãi thất thố, đều xin hàng, bởi thế
lấy hết được cả quân luơng và đồ khí giới.
      Sáng mờ mờ ngày mồng 5, quân Tây Sơn tiến đến làng Ngọc Hồi…”.

      Có thể sử gia Lê Văn Lân chỉ thấy ngày mồng 3 và ngày mồng 5, bỗng dưng mất
tiêu một ngày (ngày mồng 4) nên ông hốt hỏang và hô hóan lên: “Vì sao Quang Trung
đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày?”  Giời ạ! Ông quên béng quân ta đánh nhầu từ
“nửa đêm ngày mồng 3” thì hôm sau là ngày mồng 4 chứ còn khỉ gì nữa và đánh suốt
ngày đêm đến ngày mồng 5. Ông sử gia viện Quân sử Quân đội Nhân dân không chịu
đọc địa lý nên không nắm bắt được là: Hà Hồi cách Ngọc Hồi 14 cây số - Ngọc Hồi cách
Thăng Long 6 cây số - tức Hà Hồi cách Thăng Long 20 cây số: Thì cụ vua Quang Trung
vừa đánh vừa tiến quân (tốc độ trung bình 15 cây số một ngày) từ nửa đêm mồng ba
đến sáng mờ mờ mồng 5 là đúng quá rồi.

       Mụ chữ tôi theo năm ngón tay dàn trậm của ông sử gia: Quân Tây Sơn bao vây Hà
Hồi, tấn công Ngọc Hồi, dứt điểm bằng trận Đống Đa (làng Khương Thượng), vào
Thăng Long ngày mồng 5 Tết sớm hơn vua Quang Trung dự trù 2 ngày (vua ta dự trù
ngày mồng 7). Ấy vây mà lý sự gì ông sử gia lăn tăn đặt tựa đề bài khảo sử có tên rất
“xung kích”: Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi…chậm một ngày.

2.2.5. Trận Ðống Đa

Quân Nam không dừng lại lập tức tiến lên đánh vào Khương Thượng (Ðống Ða),
phía tây nam ngoại thành Thăng Long.

Ðồn này do Sầm Nghi Ðống và toán quân Miêu, rất thiện chiến trấn giữ.(47). Sầm
Nghi Ðống chỉ huy độ 1,000 binh chống giữ rất hăng, một số lớn bị giết số còn lại đến
ngày hôm sau mới ra hàng (48). Các tài liệu của Việt Nam viết rằng Sầm Nghi Ðống thắt
cổ tự tử nhưng theo các quân sĩ chạy về được thì Sầm Nghi Ðống bị chém đứt một cánh
tay, ngã ngựa rồi bị giết. Hài cốt của y sau được con cháu sang nhận đem về và người
Trung Hoa có xây cho y một ngôi miếu ở Hà Nội, sau này gọi là ngõ Sầm công.

Nhiều người nhận lầm ngôi miếu này là ngôi đền Nguyễn Huệ dựng cho các tướng
nhà Thanh (*) ở phía nam Thăng Long (49) theo yêu cầu của vua Càn Long. (50)

      (*) Càn Long viết trong “Bài tựa” của bộ tranh “Bình định An Nam chiến đồ”
       “…Nếu như Tôn Sĩ Nghị vâng chỉ (của ta) rút quân về sớm, thì bọn Hứa Thế Hanh
và ba tướng không đến nỗi phải thiệt mạng, tướng chưa về đến đất nhà mà Thăng Long
lại bị mất (…).Còn đến như Tôn Sĩ Nghị giả tỉ như cũng thiệt mạng thì tước công của y
ắt sẽ được thế tập chẳng hề sai. Hai kẻ tôi thần này, Hứa Thế Hanh và y tuy sự việc của
họ chẳng giống nhau, nhưng lòng dạ lại giống nhau. Còn ba tướng (**) thì (ta) lệnh cho
nước phiên thuộc lập miếu thờ để đền đáp lòng trung….”.

(**) Ba tướng kia là Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long, Thượng Duy Thanh. Riêng
miếu Sầm Nghi Đống, người Trung Hoa xây ở Hà Nội, mà không do Càn Long “ra lệnh”
có thể vì chức vụ thấp hơn ba tướng có tên ở trên?..

3.1. Vượt sông Nhị Hà
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Sáng ngày mồng 5 Tết [30-1-1789], các cánh kỵ binh, tượng binh và thủy binh của
Nam quân từ ba mặt cùng kéo đến vây Thăng Long. Trong khi các tướng liều chết
chống cự, Tôn Sĩ Nghị vội vàng đem mấy trăm thân binh vượt cầu phao sông Nhị Hà
chạy về bắc khiến binh lính, dân phu hoảng hốt chạy tán loạn. Các tướng lãnh thấy thế
cũng không còn lòng dạ nào chiến đấu nên cũng lật đật tháo chạy. Ngay sau khi qua
sông, Tôn Sĩ Nghị ra lệnh chặt cầu khiến một số đang đi trên cầu rơi xuống sông chết
đuối (51). Trong số người nịch tử có một số tướng lãnh nhà Thanh, những người chưa
qua được đành quay lại huyết chiến cho đến chết. (52)

Theo đúng kế hoạch của vua Quang Trung, các toán thuỷ, hải quân đã bố trí sẵn
trong vịnh Bắc Việt đi theo đường sông đánh vào các lực lượng quân Thanh canh giữ
các đài trạm chứa lương thực dọc từ Thăng Long lên đến Lạng Sơn.

Ðể biện minh cho việc bỏ chạy thoát thân lấy một mình, Tôn Sĩ Nghị khai rằng “tuy
giết được nhiều quân giặc nhưng phải đối phó với cả hai mặt, không biết hay dở sống
chết thế nào. Nếu như thần chẳng may trúng phải mũi tên hòn đạn thì e rằng sẽ
nhục đến quốc thể nên phải dẫn bọn phó tướng Khánh Thành , Ðức Khắc Tinh Ngạch,
tham tướng Hải Khánh dẫn hơn ba trăm quân phá vòng vây mà chạy”. (53)

Ðến ngày mồng 6 tháng 2 năm đó [2-3-1789], trong thượng dụ xin vua Càn Long thu
hồi tước công của Tôn Sĩ Nghị, lại viết:

Thần Tôn Sĩ Nghị thấy Lê Duy Kỳ bỏ chạy trước, biết rằng chẳng nên ở lại Lê thành
làm gì, cũng lập tức triệt binh, đem quân đến bờ phía bắc sông Thị Cầu đứng chờ đại
quân. (54).

Những lời tâu của Tôn Sĩ Nghị xem ra không đúng sự thật và mâu thuẫn với các lời
tường thuật của những người khác. Ngay những lời khai của quân Thanh cũng đã
không giống nhau.

Trong Khâm Ðịnh An Nam Kỷ Lược để tránh cái tiếng “chưa đánh đã chạy” Tôn Sĩ
Nghị đem bản văn đó tô vẽ lại:

Nào hay càng giết địch càng đông, vây đại binh cả bốn bề. Thần cùng với đề trấn
[đề đốc, tổng binh] dẫn các tướng xông thẳng vào trước địch quân. Hứa Thế Hanh
nghĩ rằng thần là tổng đốc đại thần, không thể so với các trấn tướng được, nếu có điều
gì sơ sẩy thì quan hệ đến quốc thể, hết sức ngăn trở. Sau đó sai phó tướng Khánh
Thành hộ tống. Lại ra lệnh cho thiên tổng Tiết Trung cầm cương ngựa của thần gò lại.
Thần vung roi vừa đánh vừa quát mắng, ra lệnh cho y buông ra, Tiết Trung nhất quyết
không bỏ.

Thần nghĩ lại lời của Hứa Thế Hanh, quả quan hệ đến đại thể, nên dẫn bọn Khánh
Thành, theo phía sau điện mà ra. (55)

Theo tài liệu của Trung Hoa thì số quân Thanh đóng ở bờ phía nam sông Phú
Lương gồm ba ngàn người do tổng binh Thượng Duy Thăng, phó tướng Hình Ðôn
Hành, tham tướng Vương Tuyên, thổ quan Ðiền Châu Sầm Nghi Ðống được lệnh rút về
tiếp cứu đề đốc Hứa Thế Hanh. Tuy nhiên những cánh quân đó cũng đang bị vây đánh,
không thể tăng viện cho nhau được. Tôn Sĩ Nghị và bọn Khánh Thành thì dẫn hơn ba
trăm quân định qua cầu nổi, nhưng bị ba, bốn nghìn quân Tây Sơn truy kích, vừa lúc
tổng binh Lý Hóa Long dẫn hơn hai trăm quân chạy theo đến. Tôn Sĩ Nghị liền sai y đi
qua bờ bên kia đóng lại tại phía bắc để hộ vệ cho ông ta qua sông. Lý Hóa Long chạy
được tới giữa cầu, quính quáng trượt chân ngã xuống sông chết đuối, bọn tuỳ tùng thấy
tổng binh chết rồi càng thêm hoảng loạn. Tôn Sĩ Nghị vội vàng sai bọn Khánh Thành
bảo vệ phía sau, dùng súng bắn chặn, dẫn binh theo phiệt kiều chạy qua bắc ngạn
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trước, sau đó chặt đứt cầu nổi khiến cho quân sĩ, phu tướng còn ở phía nam không ai
qua sông được nữa, đành phải quay lại tử chiến. (56)

Một tướng cấp nhỏ là Trương Hội Nguyên bị bắt làm tù binh khi được trả về cung
khai như sau:

Lần này phụng lệnh đóng quân tại phía nam Lê thành cách chừng mười dặm, ngày
mồng 5 tháng Giêng, giờ Dần đánh nhau với giặc, giết được rất nhiều tặc phỉ, cho đến
giờ Mùi, quân giặc càng giết càng đông, cùng xông cả lên khiến quan binh tán loạn. Hội
Nguyên đem quân xung sát đến bờ sông, thấy phù kiều đứt mất rồi, không qua
sông được nữa, bên mình chỉ còn độ hơn trăm binh. Hội Nguyên kêu lên rằng không lẽ
bó tay chịu chết, chi bằng liều mạng đánh về phía Lê thành, giết được thêm vài đứa giặc
thì có chết cũng nhắm mắt. Bọn lính nghe nói thế, ai nấy cố hết sức, theođường cũ xung
sát về hướng Lê thành, bị quân giặc vây bốn bề. Hội Nguyên bị quân giặc dùng
giáo đâm trúng bên yết hầu và mạng sườn, mê man ngã xuống ngựa, lại bị chém
một đao ở cổ, bất tỉnh nhân sự. (57)

Ðấy là nói về những người không qua được, còn người liều mạng vượt qua thì thế
nào. Theo lời Trần Nguyên Nhiếp thì:

Ðến được bờ sông, đại binh tranh nhau vượt qua. Cầu nổi làm bằng tre và gỗ bắc
ngang sông đã bị đứt chìm xuống nước, lại thêm số nhân mã bị tượng trận đốt cháy chết
chồng thêm lên một tầng nữa đè cầu xuống. Người đi qua chân đạp lên xác người ở bên
dưới, chỉ còn đầu trồi lên phải đến ba dặm mới qua được bờ bên kia. Quần áo giày
dép đều ướt sũng, yên cương, ngựa cưỡi cũng mất cả trên cầu.

Cũng ngày hôm đó, cánh quân Vân – Quí [chỉ có hơn 3000 người] đóng ở Sơn Tây
của Ô Ðại Kinh kéo đến sông Phú Lương để tiếp cứu thì thấy “cầu nổi đã đứt chìm mất
rồi, phía bên kia sông lửa cháy rực trời”. Tuy nhiên tiếng súng đã dứt chứng tỏ quân
Thanh nếu không chết thì cũng đầu hàng. Họ Ô biết rằng đại binh đã thua không dám
tham chiến vội vàng theo đường cũ chạy về nước. (58) Việc Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy mà
chưa từng chạm mặt với quân Tây Sơn là chuyện do chính y thú nhận, và chính những
nhà nghiên cứu Trung Hoa cũng đồng ý về điều đó. Ngoài ra còn những chi tiết tuy nhỏ
bé nhưng lại đóng một vai trò quan trọng khi chúng ta tìm hiểu về bang giao Thanh –
Việt thời hậu chiến. Theo lời tâu của Tôn Sĩ Nghị, thì:

Lê Duy Kỳ nghe tin Nguyễn tặc (tức Nguyễn Huệ) đích thân đến đánh, kinh hồn
táng đởm, tay bồng con thơ, vội vàng dẫn mẹ vượt sông Phú Lương, chẳng kịp đem
theo vợ, dân chúng trông thấy tình cảnh đó, cũng hoảng hốt chạy tán loạn, tin đồn
lanđến quân doanh, bọn giặc cũng đã hay biết, nên chúng càng hăng tiết”.

Ý của họ Tôn muốn đổ tội cho Lê Chiêu Thống chưa đánh đã chạy làm loạn nhân
tâm khiến cho bị đại bại.

Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục – Chính biên – Quyển XLVII thì:
Bấy giờ, đương ở nơi màn tướng, thình lình được tin quân giặc (quân Tây

Sơn) đã tiến sát Thăng Long, Sĩ  Nghị không biết xoay trở ra sao, bèn nhổ đồn lũy, vượt
qua sông chạy. Cầu gãy người chết vô số kể.

Bấy giờ nhà vua (tức Lê Chiêu Thống) đang hội kiến với Tôn Sĩ Nghị ở nơi màn
tướng, có tám người theo hầu là Hoàng Ích Hiểu, Nguyễn Quốc Ðống, Lê Hân, Phạm
Như Tùng, Nguyễn Viết Triệu, Phạm Ðình Thiện, Lê Văn Trương và Lê Quí Thích thì
chợt được tin bại trận đưa đến. Sĩ Nghị rút chạy. Nhà vua cũng cưỡi ngựa cùng đi với
Sĩ Nghị lên phía Bắc. Riêng Viết Triệu cầm cương ngựa đi theo nhà vua. Nhà vua sai
bọn Hoàng Ích Hiểu gấp về nộiđiện, hộ vệ thái hậu và nguyên tử vượt qua sông.
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Hoàng đệ Duy Chi hộ vệ bọn hoàng phi và cung tần đến bến sông thì cầu gãy, không
qua sông được, phải hướng về phía tây mà chạy trốn. (59)

Ngày mồng 9 tháng Giêng năm Kỷ Dậu [3-2-1789], Tôn Sĩ Nghị chạy được về đến
Lạng Sơn qua Nam Quan trở về Quảng Tây. Suốt một tháng sau đó, quân Thanh thoát
chết chạy được về theo báo cáo của quan nhà Thanh vào khoảng 8000 người, còn số
tử trận và mất tích khoảng hơn 5000 tên (60). Trong khi giao tranh, số lượng dân phu
chết không phải là ít nhưng vì họ chỉ là thành phần được sử dụng tạm thời nên sinh
mạng của họ không ai tính tới. Thanh triều chỉ ghi số binh sĩ chính qui bị giết, còn những
giáo sĩ và sử sách của ta thì ghi cả dân phu. (61)  

3.2. Tổn thất của quân Thanh

Tôn Sĩ Nghị khi về đến Quảng Tây, tự nhận mình đã không điều binh đúng phép
khiến cho chiến dịch thất bại nên xin vua Càn Long cách chức trị tội nhưng chính vua
Cao Tông đã phê trên tấu thư là “sao lại nói thế?” (hà xuất thử ngôn). Tôn Sĩ Nghị cũng
xin một mình được bồi thường tất cả mấy chục vạn lượng bạc chi phí trong chiến dịch
(62), vua Thanh cũng lại phê “việc gì đến nỗi thế?”. Tôn Sĩ Nghị trong dạ bất an nên tự ý
giao lại bốn vạn lượng bạc cho Lưỡng Quảng quân doanh để đền bù phần nào tốn phí,
quân trang, quân dụng,(63) vua Cao Tông tuy bất đắc dĩ chấp thuận nhưng cũng phê
rằng “việc này thôi cũng được để cho khanh đỡ mất mặt và cho được thoả lòng”. (64)

Vua Thanh chỉ thu hồi lại tước công và chiếc mũ có gắn hồng bảo thạch đã ban cho
Tôn Sĩ Nghị nhưng vì uy tín họ Tôn đã bị suy sụp nên không thể nào tiếp tục để cho giữ
chức vụ bèn ra lệnh triệu hồi về kinh, đặt dưới quyền điều động của bộ Binh, cử Phúc
Khang An làm tổng đốc Lưỡng Quảng đến Nam Quan tiếp tục giải quyết công việc.

Tổng số chi phí mà triều đình nhà Thanh đã tiêu vào cuộc chiến ở Việt Nam là
1,346,508 lượng bạc bao gồm tỉnh Quảng Tây chi ra 1,057,322 lượng và tỉnh Vân Nam
chi ra 289,186 lượng.(65)  Trong những chiến dịch lớn mà vua Cao Tông tự hào, chiến
dịch này là chiến dịch ít tốn phí hơn cả.

(…)

Quân Thanh trước đây đã thiết lập 17 kho lương thực dọc theo đường từ Lạng Sơn
xuống Thăng Long, bố trí 5,000 quân chia thành ba toán, 2,000 người ở lại phòng thủ
Lạng Sơn, 1300 người chia ra canh gác 17 kho lương thực được thành lập dọc theo
tuyến đường từ Lạng Sơn đến kinh đô, 1700 người khác chia ra canh phòng các nơi
hiểm yếu. (68)

Tuy nhiên, các đài trạm dọc theo đường từ Lạng Sơn đến Thăng Long quân Thanh
không di tản được. Hai viên quan phụ trách đài trạm là tri huyện Lăng Vân) Viên Thiên
Quì và kinh lịch Trương Thành đều tử trận. (69) Theo báo cáo của quan nhà Thanh thì
chính họ đã đốt các kho lương thực và quân cụ nhưng chỉ là ngoa ngôn để che dấu việc
bị quân Nam chiếm đoạt. Theo các giáo sĩ phương Tây, “chiến lợi phẩm” quân Tây Sơn
thu được rất lớn.

Theo Lại Phúc Thuận thì:
Ngày mồng 5 tháng Giêng năm Càn Long thứ 54 [30-1-1789] Lê thành bị thất hãm,

Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt bỏ chạy, dẫn theo 500 quân qua sông, còn bao nhiêu bỏ lại bờ
phía nam sông Phú Lương cho địch giết. Ngày mồng 9 tháng Giêng [3-2-1789], Tôn
Sĩ Nghị chạy được về Lạng Sơn, thu hồi tàn binh. Ngày 11 lui về đến Trấn Nam Quan.
Khi trước Tôn Sĩ Nghị ở Lê thành quân số tổng cộng 5,700 người, thêm tổng binh
Thượng Duy Thăng chỉ huy 3,000 người đóng ở bờ sông, tổng cộng 8,700 người, chạy
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về được đến Trấn Nam Quan hơn 3,000 người. Còn lại hơn 5,000, kể cả những người tử
trận ở sông Thị Cầu và bệnh hoạn mà chết, thêm một số về sau chạy được trở vềcửa ải.
Cuối tháng Ba, tân nhiệm Lưỡng Quảng tổng đốc là Phúc Khang An báo cáo là ở Trấn
Nam Quan mỗi ngày vẫn còn 3, 4 có khi 7, 8 người qua ải, phần lớn bệnh hoạn hoặc bị
trọng thương. (70)

Số quân về được Trung Hoa không phải là đi cùng Tôn Sĩ Nghị mà là quân Thanh
đóng dọc theo trục lộ và nhất là 2000 quân đóng ở Lạng Sơn. Tuy về sau có nhiều đoàn
quân lẻ tẻ chạy theo đường mòn, băng rừng vượt suối về lại Trung Hoa nhưng không
phải đi theo Tôn Sĩ Nghị như ông ta đã báo cáo.

Cuộc chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu không phải là không đem đến những tổn
thất cho quân ta. Tuy vua Quang Trung hết sức dấu kín tổn thất của bên mình nhưng
quân ta cũng phải chết đến hàng vạn người và một số tướng lãnh tử trận, trong đó có
cả một đô đốc được an táng rất trọng thể. Riêng trận Ngọc Hồi, theo sự ghi nhận của
các giáo sĩ Tây phương đang ở Bắc Hà, bên ta thiệt hại ít ra cũng phải 8000
người.(71) Nguyễn Huệ sau khi đánh thắng quân Thanh, ông lập tức xúc tiến việc
phòng thủ bằng cách bắt tất cả binh lính và dân chúng “xây một lũy đất dầy 6.6 m , cao
3.6 m chung quanh điện của Chiêu Thống”, (72) đồng thời sai Ngô Văn Sở đem truy
binh đuổi theo nhưng bị địch đẩy lui. Ðây cũng là một câu hỏi cần được đặt ra vì theo
các chi tiết từ sử liệu Trung Hoa, không có một trận đánh lớn nào xảy ra sau khi quân
Thanh đã thua chạy và họ cũng không có đủ thời giờ hay phương tiện để ngăn chặn
quân Nam. Số lượng quân Thanh đóng giữ tại các đài trạm cũng không nhiều, làm
nhiệm vụ canh gác hơn là chiến đấu nên hầu như không nơi nào có điều kiện để chiến
đấu mà chỉ mạnh ai nấy chạy khi nghe tin đại binh đã thua.

Nhiều chi tiết cho chúng ta một kết luận là chính vua Quang Trung không muốn đuổi
tận giết tuyệt vì còn để một khoảng trống ngõ hầu tiến hành việc bang giao với nhà
Thanh, một sứ mạng mà ông cho rằng quan trọng hơn một thắng lợi quân sự. Nguyễn
Huệ đã có một kế hoạch “giữ thể diện” cho nhà Thanh trước khi ông tấn công nên hết
sức tránh những động thái nào có vẻ như khiêu khích đối phương, và sau khi lấy lại
Thăng Long rồi ông cũng cố gắng giảm thiểu việc truy sát. Theo những lời khai của tù
binh và quân sĩ chạy về được, thái độ của quân Nam xem ra rất độ lượng trong việc đối
xử cũng như tạo cơ hội cho họ khỏi mất mặt. Như thế, vua Quang Trung đã có một
chính sách minh bạch ngay từ đầu về mục tiêu tái lập bang giao với Trung Hoa.

Dân chúng sống trong vùng biên giới ở nam Trung Hoa khi nghe tin Tôn Sĩ Nghị đại
bại, e ngại một cuộc tập kích tiếp theo nên cũng hoảng vía thu dọn tài sản chạy loạn. Về
việc này, sử nước ta có phóng đại ít nhiều nhưng không phải là không có. Chính trong
một mật chỉ của vua Càn Long gửi Phúc Khang An cũng có đề cập đến việc cử ông ta
tới làm tổng đốc Lưỡng Quảng nhằm mục đích “trấn định nội địa nhất đái nhân tâm” [để
làm yên lòng người một dải biên giới] (73). Trong thời gian mấy tháng liền, vua Quang
Trung đã phòng ngự cẩn mật đề phòng một cuộc đại chiến thứ hai và đến khi thấy việc
thông hiếu với nhà Thanh đã hình thành, ông mới đem chiến lợi phẩm về Phú Xuân.

Tháng Chạp năm Càn Long thứ 55 (1790) truy cứu những người chết trận trong
chuyến đánh An Nam gồm có: một du kích là Tiêu Ứng Ðắc, sáu đô ti là bọn Hư Văn
Khôi, 9 thủ bị là bọn Phùng Thiên Dư, 14 thiên tổng là bọn Dương Phó Long, 10 bả tổng
là bọn Lý Thế Tuấn, 91 ngoại uỷ là bọn Tạ Ðình Siêu, 14 ngoại uỷ ngoại ngạch là bọn
Quan Tú Phương, còn lại mã binh, bộ binh, quân sĩ là 6876 người, theo lệ tế và chôn
cất, thưởng tuất, tất cả đều được thờ trong Chiêu Trung Từ.
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Xem như thế chúng ta thấy theo danh sách chính thức của nhà Thanh, số binh sĩ tử
trận, ngoài những võ quan cao cấp như đề đốc, tổng binh ra, số quan binh trung cấp và
lính thường gồm:

Đề đốc (đại tướng)                              1  (*)
Tổng binh (trung tướng)                      2  (*)
Phó tướng (thiếu tướng)                     2
Tham tướng (đại tá)                            3
Du kích (thượng tá)                             7
Đô ty (trung tá)                                    6
Thủ bị  (thiếu tá)                                10
Thiên tổng (đại úy)                            16
Bá tổng (trung úy)                             11
Ngoại uỷ [ngoài ngạch]                    127
Mã bộ, binh đinh                         11.582

Tổng cộng                                   11.780

(*) Theo Thánh Vũ Ký trang 188 thì: “Tôn Sĩ Nghị sau khi qua được sông Phú Lương
(sông Nhị) rồi, lập tức chặt đứt cầu phao đoạn hậu, những người còn ở bờ sông phía
nam như đề đốc Hứa Thế Hanh, tổng binh Trương Triều Long rơi xuống sông
chết đuối”. Theo cuốn Trường Phát Di Nhân của Trung Hoa lại viết rằng “Cầu phao bị
giặc chặt gãy nên một số quan binh không còn đường chạy đành lộn trở lại phía Lê
thành tử chiến nên bị giặc sát hại”. Chú thích 88 của Trang Cát Phát, (1982) tr. 412.
      Thêm một tướng cấp nhỏ là Trương Hội Nguyên bị bắt làm tù binh.

Ngoài ra còn khoảng gần 800 người bị bắt, tính ra quân Thanh tổn hại độ 8.000
người. Những con số trên đây không tính tới những thành phần tham chiến khác như
quân Cần Vương của nhà Lê, các thổ binh, thổ hào, dân phu, và một số đông phu mỏ,
Hoa kiều có thể cũng bị giết trong khi giao chiến hay bị trả thù. Theo cách tổ chức và
điều động nhân sự của nhà Thanh, trong những lần viễn chinh, số lượng dân phu sử
dụng thường từ 3 đến 5 lần số quân hiện dịch. Riêng cánh quân Lưỡng Quảng, số dân
phu điều động lên đến khoảng một chục vạn người nhưng có mặt tại trận địa lúc đó
chắc ít hơn. Nếu cho rằng số dân phu bị chết ít ra cũng phải tương đương với số quân
lính thì dân phu người Thanh thiệt hại khoảng một tới hai vạn. Con số dân phu tử
thương này [phần lớn là các dân tộc thiểu số sống ở nam Trung Hoa và rừng núi biên
giới Hoa – Việt] nhà Thanh bỏ lơ không nhắc đến mà bên nước ta thì cũng không muốn
khơi ra nên số người Trung Hoa bỏ xác lại trên đất Việt vẫn chỉ là những ước đoán. (76)

Ðáng kể nhất phải là toán thổ binh Ðiền Châu của Sầm Nghi Ðống từ Quảng Tây và
quân của châu Bảo Lạc là người thiểu số của nước ta từ biên giới xuống. Theo sử nhà
Thanh thì một số đông dân phu mỏ (mà họ gọi là xưởng binh) là dân Trung Hoa lén trốn
sang làm việc ở nước ta đã tự nguyện đi theo đoàn quân Thanh và thành phần này bị
thiệt hại khá nặng. Theo các văn thư của nhà Thanh, số xưởng dân đi theo quân Thanh
có đến mấy vạn người. Thành phần này vốn dĩ sống ngoài vòng pháp luật nên khi
xuống Thăng Long quen thói cường đạo, nhũng nhiễu nên khi thua trận bị dân chúng
tìm giết rất nhiều. Vì quen địa thế những người sống sót đã chạy được về Tàu và được
đặc ân không bị bắt tội và cho hồi tịch..

Nếu ước đoán như thế, tổng cộng số quân Thanh và đồng bọn chết trong chiến dịch
này có thể lên đến trên dưới hai vạn người, mặc dù nhà Thanh chỉ đề cập đến thành
phần chính qui của họ bị tổn thất [tức thành phần được hưởng tử tuất] vào khoảng trên
dưới một vạn người mà thôi. Một nhân vật hoàn toàn không còn được nhắc đến sau
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trận đánh đầu năm Kỷ Dậu là Lê Duy Cẩn, có lẽ cũng là một nạn nhân của trận chiến.
Chúng ta chỉ biết rằng trước đây vua Cao Tông đã ra lệnh cho Tôn Sĩ Nghị: “truyền dụ
cho Lê Duy Kỳ đem Lê Duy Cẩn giải sang nội địa [Trung Hoa] để an tháp”. Tuy nhiên Lê
Duy Kỳ – có lẽ một phần vì tình đồng tộc [Lê Duy Cẩn là chú Lê Duy Kỳ] đã chống chế
rằng “Lê Duy Cẩn là kẻ ngu si, dễ dàng quản thúc, hiện đã bị giám sát mọi cử động
không thấy có điều gì khác lạ, trong tương lai nếu có chuyện gì đáng ngờ, lúc đó giam
cấm nghiêm trị cũng còn kịp”. (77)
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bên trong là đất Quảng Nam, không phải đất nhà Lê, nhà Thanh không việc gì phải phí
hao tiền bạc, binh lương để giúp An Nam nữa.
(15) Trong tấu thư ngày mồng 9 tháng Chạp năm Mậu Thân [4-1-1789], họ Tôn có kể lại
việc quân Thanh cắt thủ cấp và tai những người bị chúng giết, còn ai bị bắt thì đem ra
chém ngay, mỗi ngày lên đến vài chục người mỗi nhật phọc tống sổ thập nhân tấn hệ
tặc phỉ. Tuỳ đáo tuỳ tức chính pháp) KDANKL, quyển IX, tr. 5
(16) Chi tiết này không chính xác, đúng là ngày 20 tháng Một năm Mậu Thân
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chữ quân là vua, không biết có phải là một lối chơi chữ trịch thượng [ý nói phong vương
cho Lê Duy Kỳ] hay vì sao chép nhầm. Theo báo cáo của Tôn Sĩ Nghị thì ngày quân
Thanh vào Thăng Long là ngày 20 tháng Một.
(18) Đầu sỏ giặc gọi là nghịch, tay chân bộ hạ gọi là tặc. Do đó Trần Nguyên Nhiếp
dùng chữ nghịch khi chép về Nguyễn Huệ.
(19) Theo tài liệu của Hội Truyền Giáo ở Bắc Kỳ, chúng ta biết rằng Tôn Sĩ Nghị và các
tướng nhà Thanh đã có những quan điểm rất “Tàu” khi họ gửi thư cho Nguyễn Huệ ấn
định sẽ giao tranh vào ngày mồng 6 AL mà các giáo sĩ cho rằng đó là một ngày tốt [theo
Trung Hoa] để xuất quân nhưng Nguyễn Huệ đã tấn công ngay ngày Tết Nguyên Ðán
khiến họ trở tay không kịp. Nhiều tài liệu cho thấy Tôn Sĩ Nghị đã nhận được một số thư
“trần tình” của Nguyễn Huệ nên ra vẻ thiên triều khi y trả lời hãy “án binh bất động” để ra
Tết y sẽ phân xử xem ai phải ai trái. Sử Trung Hoa thường nhấn mạnh đến yếu tố chủ
quan khinh địch của họ Tôn như lý do chính khiến cho quân Thanh đại bại.
(20) Ngô Cao Lãng, Lịch Triều Tạp Kỷ (1995) tr. 586
(21) Ngô Cao Lãng, Lịch Triều Tạp Kỷ (1995) tr. 586
(22) Một chi tiết cũng khá quan trọng về trận đánh năm Kỷ Dậu là một câu văn viết bằng
chữ Nôm tương truyền là của Nguyễn Huệ khi ra Bắc trích từ một tập hợp tài liệu nhan
đề Minh Ðô Sử do Lê Trọng Hàm và một số người trong Nam Việt Ðồng Thiên Hội sưu
tầm trong khoảng từ 1922 đến 1930:
Ðánh cho để dài tóc,
Ðánh cho để đen răng.
Ðánh cho nó chích luân bất phản,
Ðánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
Ðánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
Tuy nhiên chính học giả Trần Văn Giáp cũng phải than rằng vì tính chất thiếu khoa học
và xuất xứ mù mờ của nó “… nhiều người quí công phu của các tác giả sách
Minh đô sử, nhưng đến khi sử dụng một cách đúng đắn lại ngần ngại vô cùng”. Trần
Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm Tập 1 (in lần thứ hai). (1984) tr. 187.
(32) Michael W. Charney trong Southeast Asian Warfare 1300-1900 (2004) tr. 96 viết
khá kỹ về chiến thuật công thành (siege warfare) trong đó những hoả khí (pyrotechnic
devices) được sử dụng tại Miến Ðiện. “ … During his siege of Chiengmai in 1557, Bayin-
naung’s forces used incendiary devices to set fire to the upper works of the defenses.
Rockets were also let off in great numbers to aid the siege. Rockets were an unreliable
resource, however, and were easily rendered useless by rain while being transported to
a siege. During the Burmese attack on Syriam in 1601, Ribeyro writes that the Burmese
used “bomb of fire” in their assault …” [Trong lần vây hãm Chiengmai năm 1557, lực
lượng của Bayin-naung dùng hoả khí để đốt các công sự thượng tầng của phe cố thủ.
Hoả tiễn được bắn rất nhiều để phụ với quan quân. Tuy nhiên tên lửa không phải là một
vũ khí đáng tin cậy vì thường mất hiệu dụng khi gặp mưa trong lúc vận chuyển đến nơi
công hãm. Trong lần người Miến đánh Syriam năm 1601, Ribeyro viết là phe Miến Ðiện
dùng các “hoả cầu” để tấn công ...
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(33) Không biết ở những đồn này súng ống được trang bị như thế nào nhưng sau trận
đánh năm Kỷ Dậu – theo các giáo sĩ thì vua Quang Trung đã lấy được của địch quân
“…2, 3000 cỗ đại bác và súng thần công (chiến pháo), không biết bao nhiêu là súng dài
và khí giới khác nhau cùng với vôsố tiền bạc và (đại khái) tất cả những vật liệu quí giá
bắt được của quân Tàu …” để đem về Phú Xuân. Tuy nhiên cũng có thể một phần khí
giới là của ông đem ra Bắc.
(34) Ðối chiếu với những tài liệu rải rác, chúng ta thấy đây là một thế trận khá quen
thuộc của những quốc gia dùng voi như một cánh quân tiền phong để tấn công vào một
vị trí đóng quân cố định của địch. Súng đại bác loại nhỏ được chở trên lưng voi tiến
trước để uy hiếp, kế đó là bộ binh, sau cùng là bộ phận chỉ huy thường đi bằng ngựa
hay xe. Tuỳ theo khả năng kỹ thuật, thế trận có thể thay đổi phần nào nhưng rõ ràng
sức mạnh của tượng binh, đại pháo và súng điểu thương là lực lượng chủ yếu để phá
vỡ phòng tuyến của địch, thường là hàng rào đất hay tre, bên ngoài có cắm chông, hào
nước và địa lôi. Trên thực tế, khi chủ tướng cưỡi voi xung trận, mặc dầu ngồi trên cao
có thể tạo nên một vẻ uy nghi khác thường và cũng dễ dàng quan sát bốn bề để chỉ huy
nhưng cũng lại là cái đích cho địch quân tập trung hoả lực hay cung nỏ bắn vào. Một
mục tiêu to lớn với nhiều đối tượng, từ người chủ soái đến quản tượng, ngay cả bản
thân con vật sẽ khó có thể chịu đựng được lâu. Trong trường hợp đó, khi tới gần nằm
trong tầm đạn của địch chủ tướng thường phải xuống khỏi lưng voi, cưỡi ngựa hoặc đi
bộ. Tuy nhiên, một khi quân lính không còn thấy chủ tướng trên bành chỉ huy thường có
khuynh hướng hốt hoảng, dễ bỏ chạy nên việc xông xáo của Nguyễn Huệ không phải
để chiến đấu mà là để trấn an các thuộc hạ. …
(35) Ngô Cao Lãng, Lịch Triều Tạp Kỷ (1995) tr. 587
(36) Ðặng Phương Nghi, “Vài Tài Liệu Mới Lạ …”. Một Vài Sử Liệu (1992) tr. 208. Tuy
Nguyễn Huệ là một cấp chỉ huy can đảm thường đi đầu sống chết với thuộc hạ nhưng
việc ông xông lên múa song đao chém quân Thanh không những điên cuồng mà còn dại
dột và tắc trách nên chỉ là một điều tưởng tượng.
(37) Quân Cơ Xứ, CCBVV. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 378.
(38) Theo tài liệu của Việt Nam, Nguyễn Huệ ra lệnh cho quân lấy ván ghép lại bên
ngoài bọc rơm ướt để làm mộc chống với tên lửa che cho đại quân theo sau. Theo dã
sử, quân Thanh bắn ra khiến voi của ta không tiến lên được, Nam quân phải dựng
những bức tường rơm tẩm nước để tiến lên. Theo tài liệu của Trung Hoa thì “Nguyễn
Huệ ra lệnh cho quân lính dùng rơm rạ kết lại thành từng bó lớn, lăn xả vào rồi quân lính
núp ở sau tiến lên” Nguyên văn: (Nguyễn Văn Huệ mệnh binh đinh dĩ hoà cán khỗn trát
thành thúc, loạn cổn nhi tiền, kính binh tuỳ hậu thôi tiến)
(39) Vào thời kỳ đó, thuốc súng (black powder) bao gồm 75% là potassium nitrate
(saltpeter), 15% than (carbon) và 10% lưu huỳnh (sulfur), khi cháy ra rất nhiều khói.
Thuốc súng mạnh hơn và không khói như các loại nitrocellulose, nitroglycerin, ballistite
chỉ mới được chế tạo vào thế kỷ XIX. (Harold S. Sharp, The Invention of Gunpowder –
Footnotes to World History – The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N.J. & London 1979)
tr. 117-8. Ngoài ra cũng có thể quân Thanh và quân Tây Sơn đã đốt loại khói độc (toxic
smoke-bombs) tức hoả cầu (火火) trong có chứa các loại thạch tín (arsenic tức phê
sương) mà thuỷ khấu rất thường sử dụng trong các trận đánh trên biển cả.
(40) Một điểm tuy không ghi trong sử nhưng cũng đáng cho chúng ta chú ý. Ðó là trong
quân của Nguyễn Huệ có một số đông dư đảng của Thiên Ðịa Hội mới thua trận ở Ðài
Loan [1788] chạy ra biển làm hải khấu đã được ông thu nạp. Khi sử dụng thành phần
này, Nguyễn Huệ không thể không tìm hiểu về ưu và khuyết điểm của quân Thanh và
chuẩn bị những phương thức khắc chế sở trường của địch từ kinh nghiệm của họ. Với
những thuộc hạ như thế, có thể nói Nguyễn Huệ biết rõ về địch hơn là địch biết về ông.
(41) More threatening to the besieged were the walking, or rolling, forts employed to
move attackers closer to the walls and, if they amounted to towers, to aid them in scaling
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the walls or firing over them. Michael W. Charney, Southeast Asian Warfare 1300-
1900 (2004) tr. 98
(42) After the introduction of firearms, however, defenders, firing muskets from protected
positions, could wreak terrible damage on an ememy in the open field outside fortress
walls. The logical reaction was for besiegers to provide as much protection as possible
for their foot soldiers. Some soldiers could find ready cover behind tree trunks or on the
inner slopes of dykes, but this would obviously pin a soldier down and prevent a
complete rush to the walls. Michael W. Charney, Southeast Asian Warfare 1300-
1900(2004) tr. 97
(43) Theo báo cáo của phía quân Thanh, trong lần tử thủ này, quân ta phải nhiều lần
tiến lên đánh theo lối tràn ngập nên tổn thất cũng không nhỏ. Theo báo cáo của tù binh
sau khi trở về thì “quân của Nguyễn Văn Huệ chết chất thành đống đâu phải chỉ vài
ngàn mà thôi”.Trang Cát Phát: TTVC(1982) tr. 379
(44) Theo Ngụy Nguyên thì những tướng lãnh này bị chết khi tranh nhau quan cầu phao
vượt sông Nhị Hà nên bị chết đuối. Ngụy Nguyên cũng viết là quân Nam đánh vào
Thăng Long ngày mồng một Tết khi quân Thanh đang ăn cỗ. Thực ra mãi đến mồng 5
quân Tây Sơn mới đụng độ với quân Sầm Nghi Ðống tại Ðống Ða (sau này giỗ trận
Ðống Ða vào ngày mồng 5). Việc miêu tả Tôn Sĩ Nghị còn đang yến ẩm thì quân ta kéo
đến cũng là hư cấu vì trong mấy ngày liền các trận đánh càng lúc càng ác liệt, càng tới
gần, quân Thanh lo chống trả còn chưa xong, không thể nào vui chơi ca hát được. Cũng
không có việc quân ta kéo đến nhanh quá nên địch không biết gì cả.
(45) Ðặng Phương Nghi, “Vài Tài Liệu Mới Lạ …”. Một Vài Sử Liệu (1992) tr. 208.
(46) Khi tướng lãnh thấy tình hình quá bi đát, phải liều chết để bảo toàn danh tiết thì sai
người mang ấn tín vượt vòng vây đem về như một dấu hiệu tận trung báo quốc.
(47) Vào thời kỳ đó, những dân tộc thiểu số dọc theo biên giới Hoa – Việt được tổ chức
thành những đơn vị dân quân, trang bị súng điểu thương. Sở dĩ họ được trang bị súng
vì nhà Thanh cho là dùng súng không linh hoạt và uy nghi như cung nỏ họ vẫn dùng nên
đem các loại súng này (lấy được khi giao tranh với người Hồi) trang bị cho các dân tộc
vùng núi. Cho đến nay, nhiều sắc dân tại vùng tây nam nước Tàu vẫn còn sử dụng
những loại súng cổ điển này để tự vệ và săn bắn.
(48) Theo tài liệu nhà Thanh, số quân Ðiền Châu theo Sầm Nghi Ðống sang nước ta là
hơn 2000 người nhưng một số chia ra đi theo các cánh quân thiểu số ở Cao Bằng, Thái
Nguyên để hỗ trợ cho Lê Duy Chỉ nên tại Ðống Ða chỉ khoảng 1000 người.
(49) Khi sứ thần nhà Thanh là Thành Lâm sang phong vương có đến tế ở ngôi đền này.
(50) Ðặng Phương Nghi, “Vài Tài Liệu Mới Lạ …”. Một Vài Sử Liệu (1992) tr. 209. Trong
các văn bản nôm còn giữ được có một bản văn tế “cúng dàng” quân Thanh chết trận
thời Tây Sơn còn lưu lại đến ngày nay có viết: “… Ðiền châu thái thú đảm đương, Liều
mình tử trận chiến trường nên công” xác nhận Sầm Nghi Ðống chết trận, đúng như lời
khai của quân Thanh khi được trả về. [Xem Nguyễn Thị Lâm “Một Bài Văn Tế Tướng Sĩ
nhà Thanh Tử Trận” (Thông báo Hán Nôm Học 2005, tr. 373-378) và “Văn cúng quân
Thanh chết trận Ðống Ða: Tài liệu Nôm thời Tây Sơn” (Nghiên Cứu Lịch Sử 1997)
(51) Tài liệu của triều Nguyễn nói là cầu đứt nhưng theo chính lời tâu của Tôn Sĩ Nghị
[văn thư đề ngày 15 tháng Hai năm Càn Long 54, Cung Trung Ðáng, hòm 2727, bao
226, số hiệu 56526] thì chính ông ta ra lệnh chặt cầu phao. Khâm Ðịnh An Nam Kỷ
Lược đã cố tình không đề cập đến chi tiết này mặc dù cũng dùng bản tấu thư nêu trên.
(52) Ngoại trừ Hứa Thế Hanh tử trận, các tướng lãnh khác chết ra sao không có tài liệu
nào ghi chép rõ rệt. Theo Thánh Vũ Ký trang 188 thì “Tôn Sĩ Nghị sau khi qua được
sông Phú Lương rồi, lập tức chặt đứt cầu phao đoạn hậu, những người còn ở bờ sông
phía nam như đề đốc Hứa ThếHanh, tổng binh Trương Triều Long trở xuống và phu
dịch hơn một vạn người (?) rơi xuống sông chết đuối”. Theo cuốn Trường Phát Di
Nhân của Trung Hoa thì lại viết rằng “cầu phao bị giặc chặt gãy nên một số quan binh
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không còn đường chạy đành lộn trở lại phía Lê thành tử chiến nên bị giặc sát hại”. Chú
thích 88 của Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 412.
(53) Quân Cơ Xứ, CCBVB. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 379.
(54) Minh Thanh sử liệu, thiên Canh, bản thứ 2, tr. 108 (bản sao tấu chương Tổng đốc
Lưỡng Quảng của bộ Lễ). Dẫn theo Trang Cát Phát, TTVC(1982) tr. 379.
(55) KDANKL, quyển XIII, trang 3 (bản dịch Nguyễn Duy Chính)
(56) Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 379-80
(57) Quân Cơ Xứ, CCBVV. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 380.
(58) Những tài liệu mới đây cho thấy Ngụy Nguyên (Thánh Vũ Ký – Càn Long Chinh
Vũ An Nam Ký) viết nhiều chỗ hoàn toàn sai sự thực. Các tướng Hứa Thế Hanh,
Trương Triều Long… theo Ngụy Nguyên thì chết đuối nhưng thực ra đều chết trận vì bị
bỏ lại phía nam sông Nhĩ Hà không qua được sông (hoặc có thể đã chết từ trước).
(59) CM II, XLVII (1998) tr. 847-8
(60) Cung Trung Ðáng, CCBVV. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 380
(61) Chúng ta cũng không thể không dè dặt khi sách vở nước ta có khuynh hướng thổi
phồng những gì không nắm vững, nghĩ rằng địch càng nhiều thì chiến thắng càng vinh
quang mà quên đi những yếu tố thực tế như tổ chức quân sự của nhà Thanh, phương
pháp điều động, tiếp liệu, trang bị của một đoàn quân chính qui.
(62) Nguyên văn ứng do kỳ nhất nhân bồi bổ. Thực ra đến 1,346,508 lượng như đã viết
ở trên nhưng chắc khi đó Tôn Sĩ Nghị chưa có những con số chính thức, tưởng chỉ tốn
vài chục vạn lượng.
(63) Tôn Sĩ Nghị vẫn được liệt vào hàng “thanh liêm” trong đám vây cánh của Hoà Khôn
nhưng xem ra ông ta cũng không phải là “nghèo” như chúng ta tưởng.
(64) Cung Trung Ðáng, CCBVV. Tấu thư của Tôn Sĩ Nghị đề ngày 23 tháng Giêng năm
Càn Long 54 [17-2-1789]. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 381
(65) Lai Phúc Thuận, QNNC (1984) tr. 430
(68) Tôn Sĩ Nghị định sau khi chiếm được Thăng Long rồi sẽ đem quân đánh vào
Quảng Nam nên đã dự bị thủy lục hai mặt, quân thủy nửa tháng sau sẽ qua nhưng vì
thuyền lớn qua không được mà cửa sông Nhĩ Hà thì quân ta đã chặn rồi nên ra lệnh cho
đóng 40 chiến thuyền, đủ sức chở 2,000 quân, lập thêm 25, 26 trạm trên bộ cách nhau
chừng 8, 90 dặm, ngoài ra còn xây thêm 53 trạm lương thực từ Thăng Long vào Phú
Xuân. Nưng bị thua ở Thăng Long thì những công tác này không thực hiện được.
(69) Cung Trung Ðáng, CCBVV, tấu triệp của Tôn Vĩnh Thanh đề ngày 14 tháng Giêng
năm Càn Long 54. Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 380-1
(70) Lai Phúc Thuận, QNNC (1984) tr. 145
(71) Ðặng Phương Nghi, “Vài Tài Liệu Mới Lạ …”. Một Vài Sử Liệu (1992) tr.208
(72) Ðặng Phương Nghi, “Vài Tài Liệu Mới Lạ …”. Một Vài Sử Liệu (1992) tr.209
(73) Thượng dụ gửi Phúc Khang An. KDANKL, quyển XIII, tr. 29a
(76) Theo một số tài liệu, xác người Thanh được gom lại chôn tập thể thành 12 gò ở
ngoại ô Thăng Long. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là một phần nhỏ vì dù cho mỗi gò có
khoảng 200 xác thì cũng chỉ độ hơn 2000 người.
(77) Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 375
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      Tầm sư

       “…Tôi đọc Nguyễn Hiến Lê không nhiều. Khi còn trẻ tôi chỉ nghiền ngẫm một vài
cuốn rất sơ đẳng. Luyện văn, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi … Lớn thêm một chút thì
đọc Cổ văn Trung Quốc, Đại cương triết học Trung Quốc, Tô Đông Pha….Tính ra chắc
chỉ độ một phần nhỏ những sách ông soạn hay dịch. Gần đây nhất, tôi chỉ còn giữ trong
nhà bộ Hồi ký và Đời viết văn của tôi. Ông viết những cuốn này vào cuối cuộc đời, vừa
theo lối tự thuật, vừa là những hướng dẫn chính ông đưa ra về lối sống và cách viết.
Chính vì thế, tôi không có một kỷ niệm nào cụ thể để nói về ông. Dẫu thế, tôi vẫn coi
ông là một bực thầy, một người ảnh hưởng rất nhiều đến lối làm việc và suy nghĩ, một
bậc “tâm sư” như thỉnh thoảng tôi vẫn tự nhủ như thế. Nhiều người vẫn bảo tôi chọn lầm
nghề. Đúng ra tôi phải chọn nghề dạy học. Chính tôi cũng nghĩ thế cho đến khi đọc
được một câu trong tập Hồi ký của Nguyễn Hiến Lê. Ông kể rằng ông từ chối lời mời
dạy học của nhiều người để tập trung vào việc viết, nhờ thế mà viết được nhiều…”

      ***
      Lọ mọ thê nào chả biết nữa, với gặp gỡ nhau lọ đã quen nhau, mụ chữ tôi gặp gỡ
“hàm thụ” người ngọai sử qua nhà biên khảo Nguyễn Hiến Lê. Ở cái tuổi mới lớn, mụ
chữ tôi học đòi 1 đồng 3 điếu Ruby, cà phê vớ nên chả có thi giờ học làm người với ông
Nguyễn Hiến Lê. Qua cửa Khổng sân Trình rồi, người ngọai sử chân chất, chân phuơng
thì…thì mụ chữ tôi ma tịt, ma mãnh trông thấy …

      Ấy vậy mà qua đến đất tạm dung, mụ chữ tôi gặp lại ông Nguyễn Hiến Lê…
      Khỏang năm 1980, đang ôm nỗi buồn viễn xứ, mụ chữ tôi đọc truyện “Con đường
thiên lý” của ông.  Truyện viết về người Việt đầu tiên tới Mỹ tên Lee Kim (tên cúng cơm
là Trần Trọng Khiêm). Thế là trái nắng trở giời thế nào chả biết nữa, mụ sử tôi tung tóe
ra bài sưu khảo có tựa đề “Theo bước chân phù làng nhân”…lãng đãng là: Ông Bùi
Viện không phải là người đầu tiên tới Mỹ mà là ông Lee Kim. Bởi nhẽ nhà biên khảo viết
“Con đường thiên lý” có hồn có cốt, tình tiết lớp lang thứ tự nếu tính thời gian thì ông
Lee Kim tới Mỹ trước ông Bùi Viện khỏang 20 năm.
      Lềnh đễnh “Theo bước chân phù làng nhân” đâu vào đấy rồi... Rồi gửi lên mạng lưới
để khoe chữ…Thì cách đây 3 (ba năm, năm 2014), mụ chữ tôi mọt sách ăn giấy cuốn
Đời viết văn của tôi. “Tôi” đây là nhà biên khảo, học giả văn hóa cổ đại Nguyễn Hiến Lê
đã bôc bạch rất…ngay tình:
      “…Tôi dùng hồi ký của tôi và tài liệu về cuộc tìm vàng ở miền Tây nước Mỹ giữa thế
kỷ trước để tạo ra nhân vật không có thật là Lê Kim. Để dựng lên chuyện không có thật
về người Việt đầu tiên trôi nổi qua Mỹ, theo một đoàn tìm vàng. Khi tìm được rồi thì
chán. Chán rồi thì trở về Nam Việt lập gia đình, khai hoang trong Đồng Tháp Mười…”.

      Vậy mà chưa hết chuyện cho: 3 năm nay, ít nhất là hai lần, đọc trên điện thư bạn bè
gần xa gửi cho nhau khoe nhắng lên: “Ông Lee Kim là người Việt ta tới Mỹ đầu tiên
cách đây 250 năm, trước cả Bùi Viện”: Ấy là chưa kể qua bài sưu khảo “Theo bước
chân phù làng nhân”, mụ chữ tôi lòi mắt không tìm dấu tích ông Bùi Viện có mặt ở Mỹ
      Vì hai nguồn tư liệu chính là Nguyễn triều châu bản và Đại Nam thực lục chính biên
của nhà Nguyễn đều đề cập đến Bùi Viện.với bút phê và ấn dấu của Tự Đức. Có tất cả
10 tài liệu về Bùi Viện nhưng không một tài liệu nào đề cập đến chuyện Bùi Viện đi Mỹ.
      Năm 1866, Tự Ðức gửi một sứ đoàn qua Pháp, do Giám mục J. D. Gauthier dẫn
dắt, có Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ… tháp tùng. Tiếp, nhiều sứ đoàn Việt liên
tục qua Hồng Kông, Ma Cao. Ðiểm đáng ghi nhận là không thấy tên Bùi Viện trong báo
trình của bất cứ sứ đoàn nào đi trước đó như Nguyễn Tăng Doãn, Nguyễn Hữu Lập…
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      Thêm nữa với chuyện đi sứ cho triều đình thì có cả một phái đòan gồm chánh, phó
sứ, và chẳng thể thiếu thông sự (thông ngôn)…Như mụ chữ tôi đây, năm 75 lò dò tới
San Francisco, chữ Tây chữ u không biết nào dám bạo gan bạo phổi…đi bộ tới D.C.

      Cứ theo mụ chữ tôi góp nhặt sỏi đá bên đường dựng chuyện như thật liên quan đến
bên lề lịch sử vào bậc thầy có cụ Nguyễn Hiến Lê với Con đường thiên lý. Nhà báo Trần
Trung Quân với Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, là bản dịch cuốn hồi ký
Saigon et moi (Saigon và tôi) của Jean M. Mérillon, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam trước
30-4-1975. Và ngay trong “Chuyện người ngọai sử” này đây, có Bình định An Nam
chiến đồ, Tôn Sĩ Nghị dựng chuyện chiến thắng ở Lạng Sơn với Càn Long.

      Thế nhưng chả một ai mảy may hay biết “tổ” của trường phái “dựng chuyện như
thật” trong chốn làng văn xóm chữ là ông Phan Trần Chúc (1907-1946) gần như có thể
nói ông là “ông tổ” ngành viết hư cấu:  Ông là “người đầu tiên” viết truyện “Bùi Viện là
người đầu tiên tới Mỹ”, sách xuất bản tại Hà Nội năm 1939.

      ***
      “…Khi mới sang định cư tại Mỹ tôi đã quen được một giáo sư chuyên về sử Trung
Quốc khá danh tiếng. Ông ngỏ ý muốn bảo trợ cho tôi học tiếp về ngành sử để sau này
vừa dạy học, vừa nghiên cứu…”

      Khi không mụ chữ tôi mặt mũi héo don lụi đụi chuyện nếu như người ngọai sử sa đà
vào “nghiên cứu”, ông sẽ trở về một thời xưa cũ có chức hàm “biên tu”, là chức quan
trong quốc sử quán, giữ việc “chép sử”. Ông sẽ y như các sử gia khác muôn đời hình
như đồng một căn bệnh: “Xưa và nay, nói chung các sử gia xưa thường chép sử chứ
không trình bầy. Các sử gia nay nặng về sưu tầm chứ ít tra cứu, và nếu có tra cứu gặp
nhiều khó khăn, phức tạp và chính vì tính cách phức tạp của khó khăn. Họ đã nhẩy qua
vũng lầy của lịch sử, để dễ dãi chấp nhận những gì của những sử gia đi trước”.
.
      Và trong Tầm sư, ông dàn trải thêm…

      ***
      “…Đến khi đi làm, tôi cũng sắm một bộ Tam quốc để học nhưng vì chữ nghĩa ít quá,
tra chưa được một trang đã chán, thành thử bộ sách cũng chỉ để đó, lâu lâu coi hình.
       Lộc Đình tiên sinh cũng khẳng định rằng phải vạch ra một con đường, biến cái khổ
não thành niềm vui. Trái lại nếu dùng chữ Hán như một con thuyền để qua sông…
       Chính vì thế, trong giai đoạn mà thiên hạ thèm đọc Kim Dung phải chấp nhận
những bản cũ kỹ rách nát, quả không có cái sướng nào hơn cái sướng đọc truyện bằng
nguyên tác chữ Hán, để thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy một câu thú vị, hoặc tìm ra một
ý tương đương, và cũng không khỏi chau mày khi nhớ lại bản cũ có những điểm dịch
không chính xác. Thủy ngưu đâu phải là trâu nước mà là con trâu cày của ta vì theo
người Tàu ngưu là con bò, ngưu nãi là sữa bò chứ nào phải sữa trâu…”.

       ***
       Đến nhiễu nhương này mụ chữ tôi quả thỉnh thoảng cũng cười tịt: Vì mụ chữ
tôi…chữ nhất bẻ làm đôi không biết nên cứ ngỡ thủy ngưu đâu là….trâu nước.
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Phụ đính

Vua Quang Trung ra Bắc và trận đánh Kỷ Dậu
theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí

      Ngô Gia Văn Phái

Nhắc lai, Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui, tức tốc sai Nguyễn Văn
Tuyết chạy trạm vào nam cáo cấp. Một mặt chặn ngang đất Trường Yên, đóng thủy
quân ở hải phận Biện Sơn. Ngày 20 tháng ấy Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24 Tuyết đã
vào đến thành Phú Xuân, Bắc Bình Vương tiếp được tin báo, giận lắm, liền họp các
tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay. Nhưng các người đến họp đều nói:
      - Chúa công với vua Tây Sơn (Nguyễn Nhạc) có sự hiềm khích, với ngôi chí tôn,
lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền, nay nghe quân Thanh sang đánh càng
dễ sinh ra ngờ vực. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong
ngoài, để giữ lòng người, rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa muộn.
      Nguyễn Huệ lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất cùng các
thần sông, thần núi; chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang
Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân tiến ra Bắc (1). Hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng
chạp năm Mậu Thân (1788).

       (1) Đọc lại quyển Hoàng Lê nhất thống chí  thấy phần Nguyễn Huệ ra Bắc đánh trận
mùa xuân năm Kỷ Dậu, một chiến công hiển hách mà chỉ có sáu trang. Còn toàn chuyện
đâu đâu chẳng ra làm sao cả.
       (nhà văn Nguyễn Khải)

       Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng đi. Ngày 29 đến
Nghệ An, vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp (2)
vào dinh và hỏi:
      - Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mưu đánh và giữ, cơ được
hay thua tiên sinh nghĩ thế nào?
      Thiếp nói:
      - Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới đây,
không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao.
Chúa công đi chuyến này, không quá mười ngày giặc Thanh sẽ bị dẹp tan.

      (2) Điều đáng nói là một cuốn tiểu thuyết chương hồi xuất hiện đúng lúc có thể tạo
một khuôn mẫu suy nghĩ không phải cho một mà cho nhiều thế hệ. Tam Quốc Chí đã
tạo cho người Á Đông những định kiến chặt chẽ về Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Lưu Bị,
Tào Tháo, Trương Phi, Triệu Vân... thì Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng thế. Cuốn tiểu
thuyết này không phải chỉ là một bộ sử mà lắm khi đã biến thành một bộ chân kinh để
người ta dùng phản bác những ai dám đụng chạm đến nhà Tây Sơn, đến Nguyễn Huệ.
Cũng chính từ Tam Quốc Chí chương hồi ở đây, người ta để Nguyễn Thiếp, Ngô Văn
Sở, Phan Văn Lân làm như Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Triệu Tử Long.
       (phỏng theo Nguyễn Duy Chính)

       Vua Quang Trung mừng lắm, liền sai đại tướng là Hám Hổ hầu kén lính ở Nghệ An,
cứ ba suất đinh thì lấy một người, chưa mấy lúc, đã được hơn một vạn quân  (3)  tinh
nhuệ. Rồi nhà vua cho mở cuộc duyệt binh lớn ở doanh trấn, đem số thân quân ở
Thuận Hoá, Quảng Nam chia làm bốn doanh tiền, hậu, tả, hữu, còn số lính mới tuyển ở
Nghệ An thì làm trung quân.
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       (3) Chú thích: Hòang Lê nhất thống chí không đề cập đến 100 thớt voi.

       Vua cỡi voi ra doanh yên ủy quân lính, truyền tất cả ra ngồi mà nghe lệnh dụ rằng:
 “Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời Hán

đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc, vơ vét của cải, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời
Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có
Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ; các ngài chỉ đánh một trận là thắng và đuổi
được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các
vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội
thuộc xưa kia. Mọi việc được, mất ấy, đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại
trước. Nay người Thanh lại sang mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không
biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra Bắc
đánh đuổi chúng. 
       Các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm
hiệp lực. Chớ có ăn ở hai lòng, nếu phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc”.
       Các quân lính đều nói:
      - Xin vâng mệnh, không dám hai lòng.
      Hôm sau vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân. Các quân nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi
      Khi đên núi Tam Điệp, Sở và Lân ra đón, đều mang gươm trên lưng mà chịu tội.
Vua Quang Trung gật đầu khi mới nghe nói: “Ta đã đóan là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu,
sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy”. Nói rồi vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao
quân, chia quân sĩ làm năm đạo (4), hôm đó là ngày 30 tháng chạp.

 (4) Lúi húi đến năm đạo quân này, mụ sử tôi mới ngã ngửa người ra với bài khảo
sử “Vì sao Quang Trung đánh trận Ngọc Hồi chậm một ngày?”, sử gia Lê Văn Lân đã
thó  “sử phẩm” này ở Hòang Lê nhất thống chí và ông bày trận “Bàn tay xòe”.

Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng: “Ta với các ngươi hãy tạm sửa lề cúng Tết
trước đã . Đợi đến tối 39 Tết lập tức lên đường, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào
thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho ta nói khóac”.

Sau đó vua truyền lệnh:
Các tướng ở trung quân thuộc quyền chỉ huy của vua Quang Trung (5) là đại tư mã

Sở, nội hầu Lân đốc suất quân làm đốc chiến. Đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết đốc suất tả
quân, trong đó gồm thủy quân vượt biển vào sông Lục Dầu.. Đại đô đốc Bảo, đô đốc
Long suất hữu quân, trong đó gồm voi và kỵ mã. Long theo đường đến thẳng làng Nhân
Mục, huyện Thanh Trì để đánh ngang vào đồn Điền Châu. Bảo thì thống đốc voi ngựa
tới làng Đại Áng, huyện Thanh Trì để tiếp ứng cho cánh hữu.

       (5) Nhiều sử gia vì quá sùng bái Quang Trung nên đã sử dụng Hoàng Lê nhất thống
chí như một tài liệu chính yếu để viết về triều đại Tây Sơn.
      Thực ra, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết chương hồi trong đó chỉ có một phần sự
thật, cái sự thật chủ quan của một vài cá nhân như họ nhìn thấy.

(Tạ Chí Đại Trường)

Cả năm đạo quân đều lạy vâng mệnh, đúng ngày, gióng trống lên đường ra Bắc. (6)

(6) Theo Hòang Lê nhất thống chí (và Lê triều dã sử) khi tiến quân ra Thăng Long,
vua Quang Trung bày cho binh lính cứ ba người một tốp thay nhau võng đi.



Chuyện người ngọai sử 60

Thành ra quân đi liên miên không phải dừng, ai nấy đều lần lượt đựợc nghỉ. Do đó,
quân Tây Sơn đã hành binh thần tốc.

Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung tới làng
Hà Hồi lặng lẽ vây kín làng rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính thay nhau dạ ran nghe
như có hơn vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy đều rụng rời sợ hãi xin hàng.

Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm mộc
bức, bên ngòai lấy rơm dắp nước phủ kín tất cả hai mươi bức. Đọan cứ mười người
khênh một bức, lưng giắt dao ngắn. Hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau,
dàn thành hàng chữ “nhất”. Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng
năm tiến sát tới đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả
Vua Quang Trung liền sai đội khiêng ván lên vừa che vừa xông thẳng lên phí trước. Khi
gươm giáo chạm vào nhau thì quăng ván xuống đất chém bừa. Quân Thanh chống cự
không nổi, bỏ chạy tán loạn. Thái thú Điền Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết.

Lúc vua Quang Trung đang đánh với quân Thanh ở Ngọc Hồi (7) thì đô đốc Long
đánh tên thái thú Điền Châu, quân Thanh tan vỡ bỏ chạy, Long liền tiến quân vào thành.
Giữa trưa hôm ấy vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo quân vào thành.

      (7) Tại làng Ngọc Hồi vào tháng 12-1788, quân Thanh với 30.000 người (8)  đã xây
dựng một tiền đồn mạnh để bảo vệ nam thành Thăng Long. Sau khi đồn Hà Hồi bị hạ
vào thang 1-1789. Đồn ngoài lũy đất còn có hàng rào chông sắt, địa lôi (8). Vết tích của
hệ thống đồn luỹ Ngọc Hồi được xác định qua địa danh Đồng Đồn, Nền Đồn, Cây đa
Đồn. Địa danh còn có gò Mả Cả, Mả Ngô là nơi chôn xác quân Thanh.
      (8)  Mụ sử tôi “diễn sử” theo Trần Gia Phụng và Nguyễn Duy Chính với quân số
đông đảo cả chục ngàn người lấy đâu ra chỗ để chứa quân. Và góp chuyện: Thảng như
đồn Chí Hòa (hay đồn Kỳ Hòa), việc xây dựng đồn cho 29.000 quân Việt trú đóng để
chống quân Pháp do ông Tôn Thất Hiệp dựng lên từ tháng 8-1860 tới tháng 2-1861 (tức
nửa năm). Đồn chiều ngang 1.000 m, chiều dài 3.000 m bằng đất sét và đá ong, ngòai
hàng rào tre, và chông.
      Vì “đồn” ở làng Ngọc Hồi để chứa 30.000 quân Thanh (gồm cả người hầu) phải có
kích thước tương đương với đồn làng Chí Hòa. Trong khi quân Thanh chỉ có mặt ở
Ngọc Hồi hơn một tháng, vật liệu xây cất không có sẵn nên… bât khả thi. Vì vậy “đồn”
hay chiến lũy ở đây ta gọi cho óach vậy thôi. Vì có sách chép một lính Tàu có tới 3 dân
phu đi theo với nồi niêu xoong chảo nên mụ sử tôi đồ là “đồn” đây là trại lính hay…“trại
gia binh” khác gì…cái chợ. Vì theo Tôn Sĩ Nghị: “Các doanh trại xét bắt được những kẻ
vào buôn bán, cắt tóc hay bán thuốc hút đều đem ra chém”. Vì “ngày đêm tuần tra qua
lại liên tục như mắc cửi” nên phải dựng chòi canh mà ta gọi là “đồn” chăng?

Tôn Sĩ Nghị ở trong thành Thăng Long không nghe tin cấp báo gì hết nên trong ngày
Tết mải lo yến tiệc nào hay cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã đổi. Ngày mồng 4 bỗng thấy
quân ở Ngọc Hồi chạy về báo cấp. Thật là: “Tưởng ở trên trời xuống, quân chui ở dưới
đất lên”. Tôn Sĩ Nghị hỏang hốt, sợ hãi lập tức sai lãnh binh Thang Hùng Nghiệp ra xem
thì nghe tin quân Điền Châu tan vỡ, Sầm Nghi Đống treo cổ chết. Quân Tây Sơn đã vào
cửa ô. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp,
dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn trước ra cầu phao, rồi nhắm hướng bắc mà chạỵ.
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Những điều chưa biết về vua Quang Trung
Ngô Nhân Dụng
…

      Nhân Tết Đinh Dậu lại nhớ chiến thắng của vua Quang Trung, cách đây 228 năm,
vào Tết Kỷ Dậu (1789). Nhiều bản tin báo chí trong nước tường thuật lễ kỷ niệm “chiến
thắng Ngọc Hồi-Đống Đa 1789” viết rằng “…đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy
khiến tên Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử…”, Gò Đống Đa (1)
nằm ở Khương Thượng, phía tây nam thành Thăng Long.

       (1) Thanh sử gọi gò Đống Đa là Loa Sơn.

       Trong lời tường thuật trên có chi tiết không đúng, là “Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi
Đống thắt cổ tự tử.” Nhưng không thể trách tác giả viết câu trên, vì hầu hết các sách lịch
sử ở miền Nam cũng như miền Bắc, đều kể rằng Sầm Nghi Đống tự ải. Những người
không theo dõi các cuộc nghiên cứu lịch sử mới đều lập lại như vậy.
        Thực ra, Sầm Nghi Đống không giữ chức “thái thú” của Điền Châu, vì quan chế đời
nhà Thanh không phong chức đó. Ông ta chỉ giữ chức “tri châu,” tức là đứng đầu một
vùng sắc tộc thiểu số (2), ở Điền Châu, bên Tàu. Và ông ta đã chết trận, chứ không tự
ải. Chúng ta biết được điều này, cũng như nhiều điều mới về vua Quang Trung, nhờ các
công trình nghiên cứu của học giả Nguyễn Duy Chính; năm ngoái ông mới xuất bản 4, 5
cuốn sách về lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn. Theo Nguyễn Duy Chính, dẫn từ Cao
Tông Thực Lục của cung đình nhà Thanh, thì “…truy cứu những người sang đánh An
Nam chết trận có thổ tri châu Điền Châu là Sầm Nghi Đống,…” (và kể thêm tên những
người khác). Tài liệu này ghi chép về thời Cao Tông, tức Vua Càn Long là người sai
quân sang đánh nước ta, nằm trong bộ Thanh thực lục, in năm 1986 tại Bắc Kinh.

        (2) Có thể vì Sầm Nghi Đống là người sắc tộc thiểu số nên khi Càn Long đòi hỏi
nhà Tây Sơn dựng miếu thờ các tướng tử trận năm KỶ Dậu (1789) ở Thăng Long
không có tên Sầm Nghi Đống.

       Nguyễn Duy Chính đã tìm tòi rất nhiều tài liệu để soạn các bộ sách mới về thời Tây
Sơn, đặc biệt về vua Quang Trung. Ông đã dùng các bộ sử nhà Thanh, các bản báo
cáo của quan lại gửi về và những thư trả lời, những mệnh lệnh của vua Càn Long,
những văn kiện rao đổi giữa triều đình nhà Thanh và Việt Nam, để viết những cuốn Việt
Thanh Chiến Dịch, Việt Thanh Nghị Hòa, Giả Vương Nhập Cận, vân vân. Giới sử học
trong và ngoài nước đều công nhận đây là những công trình đóng góp lớn lao vào sử
học nước ta. (…) Trong vài chục năm qua Nguyễn Duy Chính đã bỏ công đi tìm tài liệu
ở Bắc Kinh, Đài Bắc, Việt Nam, các thư viện ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân,
cung cấp cho độc giả người Việt những hiểu biết mới về một đoạn lịch sử oanh liệt, bi
hùng, trong một thời kỳ nhiễu nhương nhất của dân tộc.

       Câu chuyện Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử trên đây chỉ là một thí dụ về những điều
chúng ta vẫn biết lầm về thời Vua Quang Trung. Thực ra, có hàng trăm điều quan trọng
vẫn bị hiểu lầm về người anh hùng độc đáo này. Hãy nêu mấy câu hỏi làm thí dụ: Vua
Quang Trung có sang Trung Hoa diện kiến vua Càn Long hay không? Vua Quang Trung
có xin cưới công chúa nhà Thanh hay không? Ngài có ý đòi nhà Thanh trả lại đất Quảng
Đông hay Quảng Tây cho Việt Nam hay không?

      Trong cuốn Giả Vương Nhập Cận, Nguyễn Duy Chính đã chứng minh rằng Quang
Trung đã đích thân sang dự lễ mừng thọ của Càn Long, mà việc này chính là một hành
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động ngoại giao giúp cho bang giao giữa hai nước được hòa bình sau khi Quang Trung
đánh đuổi quân Thanh.

      Chúng ta cũng biết thêm rằng vào năm 1792, vua Quang Trung đã cho người đề
nghị Phúc Khang An, tổng đốc Lưỡng Quảng, làm môi giới xin hỏi cưới con gái vua
nước Tàu, và đòi lại bẩy châu thuộc vùng Hưng Hóa của nước ta cũ, đã bị nhà Minh
chiếm từ đầu thế kỷ 15. Nhưng có lẽ Phúc Khang An không bao giờ có dịp trình các vấn
đề này cho vua Càn Long, vì khi về đến Bắc Kinh ông ta được phái đi ngay sang Tây
Tạng, suốt hai năm, khi ông trở về thì Quang Trung đã qua đời. Hơn nữa, Nguyễn Duy
Chính đã truy cứu “sổ gia đình” của Càn Long, và thấy rằng ông này có 17 con trai và 10
con gái, nhưng cô con gái út cũng đã lấy chồng từ năm Kỷ Dậu, 1789, năm chiến thắng
Đống Đa. Tuy nhiên, nhờ có chuyện cầu hôn không thành này cho nên đời sau được
đọc những bức thư trao đổi giữa Phúc Khang An và Ngô Thời Nhiệm. Khi họ Phúc nêu
lên một khó khăn là nhà Thanh không bao giờ gả các công chúa cho người ngoại tộc,
họ Ngô đã đáp lại rằng điều luật này chỉ áp dụng đối với người Hán, còn người Mông
Cổ vẫn cưới con gái hoàng tộc nhà Thanh, do đó, người Việt cũng phải được đối xử
ngang hàng với Mông Cổ…”.

       Ba câu hỏi trên đây chỉ là những thắc mắc đã gây tranh luận nhiều trong giới sử học
trong hàng thế kỷ qua. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện người ta không thắc mắc, do đó
cũng không bàn luận, nhưng biết không đích xác và sai lầm, nay được phủ chính.
Chẳng hạn, sách giáo khoa môn sử thường viết rằng sau khi nghe tin quân Thanh xâm
lược Vua Quang Trung mới lên ngôi hoàng đế, mục đích lấy chính danh kháng địch.
       Nhưng trong Việt Thanh Chiến Dịch Nguyễn Duy Chính đã kể rằng nhà vua làm lễ
lên ngôi trước khi quân Thanh sang đánh, do nhiều bằng chứng. Từ tháng tám năm Mậu
Thân, Quang Trung đã phong cho con lên tước vương, có nghĩa rằng nhà vua đã tự coi
mình là một hoàng đế. Nhật ký của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền giáo chép rằng vua lên
ngôi ngày 8 tháng 11 năm 1788, họ còn dịch bản hịch văn của Quang Trung sang tiếng
Pháp. Tôn Sĩ Nghị chỉ tiến quân vào nước ta ngày 25 tháng mười một năm đó.

       Nguyễn Duy Chính còn cung cấp nhiều điều chưa hề được kể trong sử sách. Ông
mô tả chiến thuật dùng voi trận để áp đảo đám quân Thanh chỉ gồm lính bộ và cưỡi
ngựa. Kỹ thuật công đồn của quân Tây Sơn được mô tả với nhiều chi tiết, như dùng ván
gỗ có bánh xe (3) nhồi rơm che chở binh sĩ tiến đến chân đồn địch, rồi dùng ván làm
cầu vượt qua hào nước hay hào chông. Sau đó rơm lại được dùng làm vật dẫn hỏa để
đốt các cơ sở, nhà cửa, kho lẫm của quân địch. Nguyễn Duy Chính còn cho biết kỹ
thuật công đồn này rất thông dụng ở miền Đông Nam Á, xuất phát từ miền Nam Á. Ông
cũng trả lời những thắc mắc như: Tại sao trong số các vị chỉ huy của quân Tây Sơn lại
nhiều người là đô đốc, với tên gọi nhưng không nói họ là gì? Tôn Sĩ Nghị có mải mê tiệc
tùng rượu thịt ăn Tết nên bị đánh bất ngờ hay không? (Không!) Tại sao Tôn Sĩ Nghị thất
trận mà không bị xử tội nặng? (Vì Càn Long cũng có lỗi!)

      (3) Người ngọai sử chỉ thuật lại từ Liệt truyện. (Việt-Thanh chiến dịch, trang 209).
      Mụ chữ tôi nghĩ dại “Liệt truyện” vẽ chuyện từ Tam Quốc Chí chuyện Khổng Minh
chế ra xe trâu có bánh xe chả hiểu có hợp nhẽ chăng?

      Với các tài liệu mới, Việt Thanh Chiến Dịch còn cho biết vua quan nhà Thanh đã tính
bảo trợ cho Lê Chiêu Thống về nước rồi sẽ công nhận cả nhà Tây Sơn, phân chia nước
ta làm đôi như thời Trịnh Nguyễn cũ. Đó cũng là một lý do khiến quân Thanh không đuổi
đánh khi quân của Ngô Văn Sở rút lui. Ngược lại, Càn Long còn ra lệnh cho Tôn Sĩ Nghị
lui quân sau khi đưa được vua Chiêu Thống về đến “Lê thành,” tức Hà Nội. Điều này
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giải thích tại sao Tôn Sĩ Nghị chạy về Tàu vẫn tự biện hộ rằng mình đã làm đúng ý cấp
trên, về sau vẫn được trọng dụng.

       Nguyễn Duy Chính trích dẫn nhiều lời khai của các quân nhà Thanh trở về xứ sau
khi được trả tù binh, theo tài liệu Quân cơ xứ, còn tàng trữ trong Cố Cung Bác Vật Viện
ở Đài Bắc. Một tù binh được thả kể khi chạy qua sông Nhị Hà, đến cầu phao thì cầu đã
bị Tôn Sĩ Nghị sai phá vì sợ quân ta truy đuổi, “Cầu đã bị đứt chìm xuống nước, lại thêm
số người ngựa bị trận voi đốt cháy chết chồng lên nhau đè cây cầu xuống sâu hơn.
Người chạy qua đạp chân trên xác những người nằm dưới nước, chỉ có đầu nổi lên,
phải đến ba dặm mới qua tới bờ bên kia; quần áo giầy dép ướt sũng, bỏ hết cả ngựa, cả
yên cương trên cầu. Đọc biểu chương của các quan Tàu, mới biết Tôn Sĩ Nghị khoe
rằng đã quyết lên ngựa tử chiến với quân ta, nhưng bị Hứa Thế Hanh ngăn cản, lấy lý
do nếu Nghị chết thì “quan hệ đến quốc thể!” Sau khi bị các tướng níu cương ngựa
không cho đi mấy lần, Tôn Sĩ Nghị mới nghĩ rằng Hứa Thế Hanh nói có lý. Nghị bèn bỏ
trốn, Hứa Thế Hanh ở lại, chết trận.

       Mỗi năm vào dịp Tết người Việt Nam vẫn kỷ niệm chiến thắng năm Kỷ Dậu của vua
Quang Trung. Nhưng phải nói rằng nếu chỉ học lịch sử ở trường trung học thì chúng ta
biết rất ít về vị anh hùng kiệt xuất này. Những công trình nghiên cứu của Nguyễn Duy
Chính cung cấp rất nhiều điều mới. Thí dụ, một tài liệu của Hội Truyền Giáo Bắc Hà kể
rằng trong trận Ngọc Hồi, Quang Trung cưỡi voi xung trận, quân sĩ thấy chủ tướng còn
trên voi thì yên tâm. Nhưng khi nhìn thấy binh sĩ không đủ hăng hái, nhà vua bèn bỏ voi
mà cưỡi ngựa để xung phong cùng tướng sĩ của mình. Ông dùng hai đoản đao, chạy
ngang chạy dọc, chém rơi đầu nhiều tướng và binh lính địch. Một thí dụ khác, khi quân
Thanh kéo sang nước ta, họ còn đúc một thứ tiền tệ riêng, đồng tiền mang niên hiệu
Càn Long, nhưng mặt kia viết hai chữ An Nam. Quân Thanh đi tới đâu lại mua hàng
hóa, thực phẩm và bắt dân Việt phải nhận đồng tiền “giải phóng” này!

      Càng biết thêm về lịch sử dân tộc, người Việt càng ý thức kẻ xâm lăng từ đâu tới,
với những âm mưu quỷ quyệt của họ như thế nào. Nhớ ơn Vua Quang Trung, người
Việt càng vững tin vào ý chí độc lập bất khuất của dân tộc…

***
Thật tình mà nói, bởi học các cụ qua câu ca dao văn hay chẳng luận đọc dài, vừa

mở đầu bài đã biết văn hay còn khúc cuối bài sau này thì sao…Có trước có sau, mụ
chữ tôi học lóm người phương Tây vơi cái bệnh của người viết biên khảo, nói như
Nietzsche: “Không viết lên được gì nếu không vay mượn trích dẫn từ người khác”.

Nay gặp khi thiên hôn địa ấm, là gặp lúc trời đất khó khăn, mụ chữ tôi “trích dẫn từ
người khác”…từ nhà báo Ngô Nhân Dụng qua “Những điều chưa biết về vua Quang
Trung” đến Nguyễn Duy Chính với Những nghi vấn lịch sử về triều đại Quang Trung.

Bèn nghĩ vụng  “những điều chưa biết” và “những nghi vấn” có…khác nhau gì đâu.
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        Những nghi vấn lịch sử về triều đại Quang Trung

        Điểm lại một số nghi vấn về triều đại Quang Trung. Đó là các nghi vấn về tên của
vua Quang Trung, về số lượng anh em nhà Tây Sơn, về thời điểm chính xác vua Quang
Trung lên ngôi, về tính chân xác của tờ chiếu do Giáo sư Hoàng Xuân Hãn phát hiện
xem là thủ bút của vua Quang Trung. Theo tác giả, những vấn đề này cần “tồn nghi”,
phải đối chiếu kỹ lưỡng và thận trọng khi tham khảo và trích dẫn các nguồn tư liệu.

 Đầu thế thế kỷ XX, ngành sử học Việt Nam có một bước ngoặc lớn. Lần đầu tiên,
một bộ quốc sử với tên là Việt Nam sử lược của nhà giáo Trần Trọng Kim, được biên
soạn tương đối khoa học, tuy ngắn gọn nhưng đến nay nhiều nhà nghiên cứu vẫn đánh
giá là một bộ sách có giá trị “qua thử thách của thời gian và sự mến mộ của độc giả”. (I)
Ngoài nội dung tuy giản lược nhưng khá đầy đủ Lệ Thần Trần Trọng kim lại có thêm
phần nghị luận khúc chiết, minh bạch đi ngược hẳn với chủ trương của triều đình nhà
Nguyễn lúc bấy giờ, có thể nói là một cuộc cách mạng trong tư tưởng học thuật.

Mở đầu chương XI viết về “Nhà Nguyễn Tây-Sơn”, tác giả đã dành hai trang phân
tích về lễ “chính thống” và “ngụy triều” để bác bỏ quan niệm trong hơn 100 năm qua lúc
nào cũng coi Tây Sơn là một bọn giặc, chỉ vì cái tội đã chống lại chúa Nguyễn. Đoạn mở
đầu như lời biện hộ đanh thép mà hầu hết những người được đọc sử đều chấp nhận.

Nhưng tổng kết gần 40 trang viết về triều đại Tây Sơn không phải không có nhưng
khuyết điểm. Tác giả Việt Nam sử lược đã sử dụng lẫn lộn chính sử và dã sử, kể cả tiểu
thuyết với nhiều chi tiết không được kiểm chứng tạo thành một nếp suy nghĩ rất khó gột
rửa cho người đi sau. Theo chân Lệ Thần Trọng Kim, những tác giả nghiên cứu về thời
Tây Sơn cho tới nay vẫn không tách rời văn bản ngoại sử ra khỏi tài liệu nghiên cứu.

Với kinh nghiệm tự thân về những ngụy tạo và bóp méo lịch sử rất tinh vi đã chứng
kiến trong vài chục năm qua, nhiều chi tiết trong tài liệu của triều Nguyễn viết về đối
phương cần đặt vào khu vực “tồn nghi” phải đối chiếu kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Đó là
nguyên nhân chủ yếu của những suy nghĩ trong bài này.

     (I) Sáng trưa mưa tối, đợi đến lúc này mụ chữ tôi len chân vào chuyện
     Mụ chữ tôi muốn dón chuyện là cụ Sử thần Trần Trong Kim không mang “cáng võng”
vào chính sử. Nhưng cụ lại bật rật với chuyện: “Ngoài những phẩm vật phải đem cống,
vua Quang Trung lại đem cống thêm hai đôi tượng đực, làm cho tất cả những dịch trạm
ở dọc đường bên Tàu phải phục dịch đưa đón thật vất vả.
     Với hai con voi đực ấy…Ấy là chuyện sau.

     Như người ngọai sử vừa luận về nhà Tây Sơn, cụ Sử thần Trần Trọng Kim còn đưa
vào chính sử nhà Hồ và nhà Mạc với sự công bình của lịch sử.

     Tên vua Quang Trung là gì?

     Theo sử, tên ông là Nguyễn Huệ hay Nguyễn Văn Huệ [Đại Nam chính biên liệt
truyện (LT) XXX, tr. 17a], khi xin phong vương thì đổi tên là Nguyễn Quang Bình [LT
XXX, tr. 37b]. Đến gần đây, nhiều người cho rằng ông còn có nhiều tên tục khác như Hồ
Thơm, chú Ba Thơm… Những chi tiết đó không có chứng cớ gì chắc chắn.

Người Việt Nam thường không chỉ có một tên nhất định mà có tên gọi hàng ngày
nôm na và tên chữ để ghi trên giấy tờ. Nhiều người vì lý do thi cử hay chính trị cũng đổi
tên, đổi họ khiến người không quen chẳng còn biết đâu là tên thật, đâu là bí danh. Việc
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Nguyễn Huệ đổi tên thành Nguyễn Quang Bình khi giao thiệp với nhà Thanh được sao
chép theo sử triều Nguyễn một cách máy móc. Có người còn cho rằng đây chỉ là tên giả
theo thông lệ của các đời vua trước khi liên lạc với Trung Hoa.

Thực ra tên Nguyễn Quang Bình hay Nguyễn Văn Bình đã xuất hiện ở những tài liệu
có cơ sở trước khi Nguyễn Huệ xin phong vương:

1. Theo Phủ biên tạp lục  do Lê Quý Đôn (1726-1784) soạn năm Cảnh Hưng 37
(1776) thì: Việp Quận-công còn cho em Nguyễn-văn-Nhạc là Nguyễn-văn-Bình làm
chức Tướng-quân Tiền-phong” (2) (năm Ất Vị 1775). (PBTL quyển I, tr. 49). (3).

2. Theo một tài liệu của Nguyễn Huệ gởi lên vua Càn Long giữa năm Mậu Thân
[1788] khi ông sai quan trấn thủ Văn Uyên là Hoàng Đình Cầu và Nguyễn Đình Liễn
đem lễ vật đi tiến cống cũng đã ký tên là Nguyễn Quang Bình.(4)

Hai tài liệu này đều được viết trước khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, do đó chắc
chắn không phải để đến khi xin cầu phong ông mới đổi tên thành Nguyễn Quang Bình.

Một chứng cớ khác cũng cần xem xét. Khi Nguyễn Huệ ra Bắc, ông được vua Thái
Đức phong là Bình Vương. Trước đây các tài liệu gọi ông là Bắc Bình Vương nhưng
trong các thư từ gởi Nguyễn Thiếp thì ông tự xưng là Đại nguyên soái Tổng quốc
chính Bình Vương [Đại nguyên soái kiêm nhiệm quốc chính Bình Vương]. Chữ Bắc
trong tước hiệu này chắc là do người ngoài thêm vào chứ không phải trong tước vị.

Cũng vì thế mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn cũng đã nhầm, tưởng ông được phong
làm Chính Bình Vương [thực ra chữ chính là nhiệm vụ Tổng quốc chính lo hết mọi việc
hành chánh]. Các vua Trịnh, chúa Nguyễn cũng dùng tước vương một chữ là vương vị
cao quý nhất. Một thông lệ đời Lê và cả đời Nguyễn sau này là các tước hiệu thường
dùng tên của chính người đó chẳng hạn như Minh Vũ hầu Vũ Đình Minh, Hiệp Đức hầu
Nguyễn Phúc Hiệp, Kỷ Thiện hầu Trần Văn Kỷ…(5) Việc Nguyễn Quang Bình được
phong là Bình Vương có thể cũng theo tập tục đó.

Vậy tên Huệ do đâu mà có?

Theo chúng tôi, Huệ là tên thông tục gọi hàng ngày, thuộc loại tiểu danh hay nhũ
danh [tên gọi lúc còn bé] có thể thân mật nhưng không dùng với ý nghĩa kính trọng.(6)

Sử nhà Nguyễn khi chép về vua Quang Trung có chủ tâm hạ thấp, từ cách gọi xách
mé đến chỗ xuyên tạc (7) nên thường gọi trổng là “Chủng” cũng với mục đích tương tự.
Trong các văn thư của nhà Thanh khi còn đối đầu với triều đình An Nam cũng gọi là
Nguyễn Huệ nhưng trong những văn thư chính thức gởi sang nhà Thanh, dù cho cấp
địa phương hay triều đình thì ông đều xưng tên mình là Nguyễn Quang Bình.

Một trong những cách để kiểm chứng là xem những chữ kỵ húy. Theo Ngô Đức
Thọ, sách vở tài liệu thời Tây Sơn thường thấy kiên các chữ Bình, chữ Phúc nhưng
không kiêng chữ Huệ nên tác giả suy đoán rằng “dưới triều Tây Sơn, trong phạm vi văn
thư giấy tờ dâng vua ngự lãm vẫn có qui định kiêng húy, ít nhất là đối với một số trường
hợp như chữ Bình đã thấy trong sắc phong ở đền Hai Bà Trưng” (8). Ngô tiên sinh cũng
phân tích rõ ràng về ba chữ Huệ, Bình và Phúc và cho rằng việc kiêng chữ Phúc là vì
khi ra Thăng Long ông đã dùng con dấu “Phụng thiên phạt bạo Nguyễn Phúc” (Vâng
mệnh trời trừng phạt bạo chúa [họ] Nguyễn Phúc) nhằm “thể hiện ý căm ghét” mà chữ
gọi là “ố ý tị húy”.(9) Lý giải này cũng khiến cho chúng ta không dám tin rằng tên cha
của anh em Nguyễn Nhạc là Phúc như ghi trong Liệt truyện.

Vua Quang Trung có mấy anh em?
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Theo LT, quyển XXX [tr. 1a. b] phần Nguyễn Văn Nhạc có chép:
Nguyễn Văn Nhạc là người huyện Phù Ly [nay là Phủ Cát], tỉnh Quy Nhơn [nay là

Bình Định]. Tổ tiên vốn là người ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Đời Lê Thịnh Đức, (10) ông
tổ bốn đời bị quan quân bắt đưa vào Quy Ninh [nay là Hoài Nhơn], ấp Nhất [Tây Sơn có
hai ấp Nhất và Nhị nay là An Khê, Cửu An hai phủ].

Cha y là Phúc, dọn sang ở ấp Kiên Thành [nay là thôn Phú Lạc, huyện Tuy
Viễn], sinh được ba con trai, con trưởng là Nhạc, con thứ là Lữ, dưới nữa là Huệ làm
nghề buôn trầu thường mua bán với người mọi…

Những chi tiết về thân thế, danh tính và thứ tự anh em Tây Sơn chép trong sử triều
Nguyễn thường không ăn khớp với những tài liệu khác, kể cả một số người ngoại quốc
có mặt ở nước ta trong thời gian đó. Nói chung, những chi tiết về thân thế của Nhạc,
Huệ, lữ rất mơ hồ, khó kiểm chứng.

Trong Khâm định An Nam kỷ lược [tập hợp văn thư của nhà Thanh trong giao thiệp
qua lại với Tây Sơn] quyển XIX, ở một tấu thư của Phúc Khang An, Tôn Sĩ Nghị, Tôn
Vĩnh Thanh và Hải Lộc tâu lên vua Càn Long ngày mồng 3 tháng 5 năm Kỷ Dậu [1789]
sứ thần nước ta là Nguyễn Quang Hiển khai về thân thế của mình như sau:

Nguyễn Quang Hiển nói rằng tôi là đích trưởng điệt [cháu lớn nhất thuộc dòng
chính], Nguyễn Huệ nuôi dạy như con. Cha tôi là Nguyễn Quang Hoa mất sớm, chú thứ
hai là Quang Nhạc, hiện ở Quảng Nam, chú thứ ba là Quang Bình tức Nguyễn Huệ, chú
thứ tư là Quang Thái cũng sống ở Quảng Nam, trên núi Tây Sơn. (11)

Xét theo văn bản, đây là chi tiết đầu tay quan trọng nhất do một người trong gia đình
khai ra mà chúng ta có thể kiếm được, cũng phù hợp với những chi tiết khác trong ngoại
sử. Tác giả Tạ Chí Đại Trường trong một biên khảo tương đối đầy đủ về gia đình
Nguyễn Nhạc cũng nêu lên những bất nhất trong sách vở về thứ bậc và nguồn gốc anh
em Tây Sơn.(12). Về thân thế của mình, trong nhiều biểu văn trần tình Nguyễn Huệ
khẳng định rằng không có liên hệ quân thần với nhà Lê mà chỉ có ràng buộc hôn nhân.
Vua Quang Trung cũng nhắc đi nhắc lại gia đình ông đã “chín đời” vào đất Tây Sơn và
đôi khi tiết lộ mình thuộc hoàng tộc Chiêm Thành, trong nhà còn giữ được quốc ấn các
đời trước được phong. (13)

Trong khi sử triều Nguyễn miêu tả gia đình Nguyễn Nhạc thuộc hạng bần dân, vốn
là tù binh bị đi đày, còn theo những văn bản của Tây Sơn thì họ đã vào định cư ở Quy
Nhơn khá lâu [chín đời tính ra cũng khoảng 200 năm] và nếu đúng thì chưa hẳn họ đã
hoàn toàn thuần chủng Việt.

Một điểm đáng chú ý khác là Nguyễn Huệ luôn luôn xưng rằng mình là kẻ bạch đinh
[nguyên bản bố y mà chúng ta thường dịch là áo vải, nghĩa là người dân không có quan
tước, quần áo không có phẩm phục] như để phủ nhận mọi liên hệ với triều đình An
Nam, dù trong nam hay ngoài bắc, xác định rằng họ đứng ngoài mọi tranh chấp quyền
lực của các triều đại.

Với lời khai của Nguyễn Quang Hiển, chúng ta thấy rằng Nguyễn [Quang] Nhạc
không phải là con trưởng mà còn đứng sau Nguyễn Quang Hoa. Nguyễn Quang Bình là
anh của Nguyễn Quang Thái [tức Nguyễn Lữ] chứ không phải là em như ghi chép
trong Liệt truyện. Cho đến năm 1789, Nguyễn Quang Thái [Lữ] còn sống ẩn cư trên núi
Tây Sơn đúng như những gì được ghi nhận trong sách vở nhưng ông ta chết năm nào
thì không rõ.
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Việc cha ông có tên là Phúc mà sau này nhiều người cho rằng gốc họ Hồ, anh em
Nguyễn Nhạc đổi sang họ Nguyễn để thu phục nhân tâm, cũng không đáng tin cậy. việc
tị húy chữ Phúc đời Tây Sơn không phải vì đó là tên cha của vua mà vì lý do căm ghét.

Vua Quang Trung lên ngôi lúc nào?

Tứ trước đến nay, sử nước ta vẫn cho rằng Nguyễn Huệ lên ngôi để cho “chính vị”.
Ký do đó hàm ý bản tâm ông không (hay chưa) muốn lên ngôi nhưng đành phải miễn
cưỡng vì nhu cầu quân sự và chính trị. Việc vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế để
danh chính ngôn thuận ra đánh quân Thanh được chấp nhận như một “lý sở đương
nhiên”, không ai dị nghị mặc dù một số tác giả có đặt câu hỏi về ngày giờ chính xác ông
đăng quang ở núi Bân.

Thực ra, Nguyễn Huệ không phải không muốn lên ngôi mà ông đã có ý tự lập ngay
từ khi đem quân ra Bắc Hà lần thứ hai vào tháng 5 năm 1788. Cũng vào thời gian này,
ông gặp Ngô Thì Nhậm và người bầy tôi mới lập tức khuyên ông lên ngôi hoàng đế
đồng thời chủ trì việc đi “xin chữ ký” để suy tôn ông cho hợp cách.

Sau ba bức thư “suy tôn” [do Ngô Thì Nhậm soạn] (chưa kể một chiếu trưng cầu
dân ý do chính Nguyễn Huệ hỏi dân Bắc Hà) nhưng tình hình chưa thuận lợi khiến
Nguyễn Huệ hậm hực bỏ về Phú Xuân. ở đây, Bình Vương đã chủ động việc lên ngôi,
bỏ qua những hình thức bề ngoài mà ông thấy rằng không còn hình thức nữa.

Hiện tại có ba tài liệu với ba nhật kỳ đăng quang khác nhau: chính sử triều Nguyễn
(LT), Hoàng Lê Nhất thống chí (HLNTC), và chi tiết trong thư của Hội Truyền giáo Bắc
Hà. Ngoài ra còn một nhật kỳ có hay chênh lệch một chút với chính sử là bài Chiếu lên
ngôi (Tức Vị chiếu) (14) chép trong Hàn các anh hoa.

Liệt truyện, quyển XXX chép:
Huệ được tin quát lớn: “Sao bọn chó Ngô dám càn rỡ làm bậy?” Lập tức ra lệnh xuất

quân. Các tướng đều khuyên lên lấy ngôi vị cho chính để nối kết lòng người. Huệ nói
xây đàn ở phía nam Bình Sơn, lấy ngày 25 tháng 11 tự lập làm hoàng đế, đổi niên hiệu
thành Quang Trung, ngay hôm đó đem hết tướng sĩ thủy lục cùng tiến…(15)

Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô Gia Văn Phái) thì viết như sau:
Ngày 20 tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp thì ngày 24 (tháng 11), Tuyết đã vào đến

thành Phú Xuân, Bác Bình Vương được tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định
thân mình cầm quân đi ngay. Nhưng các người đến họp đều nói:

- Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích, đối với ngôi chí tôn, lòng tôn phò
của mọi người chưa thực vững bền, nay nghe quân Thanh sang đánh dễ sinh ra ngờ
lực. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ
phản trắc và giữ lấy lòng người, sau sẽ cất quân đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn.

Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân (ở địa phận xã An
Cựu, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi;
chế ra áo cổn, mũ miện, lên ngôi Hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua
Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu tiên hiệu Quang Trung. Lễ xong hạ lệnh xuất quân.
Hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788). (16)

Theo thư của các giáo sĩ có mặt tại Việt Nam còn lưu lại trong Nhật ký về những sự
kiện đáng ghi nhớ, Nha Văn khố Quốc gia Paris (Archives Nationales số F5; A22) thì:

Bắc Vương đã ấn định ngày 11 tháng Mười [âm lịch] tức ngày mồng 8 tháng Mười
Một là ngày ông tự phong mình làm hoàng đế dưới danh hiệu “Quang Trung” (có nghĩa
là ánh sáng trung ương tức là theo sự giải thích có lẽ đúng nhất, mặt trời của vũ trụ)



Chuyện người ngọai sử 68

đồng thời ông đang bận tính một kế hoạch vĩ đại theo như sắc lệnh ban bố ngày mùng 6
tháng Mười [âm lịch hay ngày 3 tháng Mười Một gởi cho Đại thần Đại tư mã và tất cả
các quan hay sĩ quan Tây Sơn làm việc tại Bắc Kỳ… (17)

Những tài liệu trên, tài liệu nào gần giống sự thực nhất vẫn còn là một câu hỏi chưa
có trả lời đích xác mặc dù nếu theo văn bản thì thư của các thừa sai của Hội Truyền
giáo là tài liệu của chính thời đó còn để lai trong khi Liệt truyện và Hoàng Lê nhất thống
chi chỉ được biên soạn và ấn hành vài chục năm sau khi sự việc xảy ra.

Hiện nay Hàn các anh hoa còn chép một bài “Chiếu lên ngôi” của vua Quang Trung
do Ngô Thì Nhậm soạn, trong đó có một câu như sau: Trẫm nghĩ: nghiệp lớn rất trọng,
ngôi trời khó khăn, trẫm thật lòng lo không đương nổi. Nhưng ức triệu người trong bốn
bể trông cậy vào một mình trẫm. Đó là ý trời, há phải việc người? Trẫm ứng mệnh trời,
thuận lòng người, không thể cố chấp nhún nhường mãi, lấy ngày 22 tháng 11 năm nay
lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang Trung nguyên niên. (18)

Phân tích một số chi tiết trong bài Chiếu lên ngôi, chúng ta ngờ rằng bài này được
soạn trước khi nghe tin quân Thanh sang chiếm nước ta, nếu không đồng thời với tờ
biểu “suy tôn” lần thứ ba thì cũng chỉ sau đó một thời gian ngắn [mặc dù ngày đăng
quang có thể được điền vào sau].

Văn trong bài chiếu tức vị này hoàn toàn là văn chương thời bình, không phải thời
chiến, không nhắc đến xa gần gì về việc quân Thanh xâm chiếm nước ta và lên ngôi để
thu phục nhân tâm như sử đã chép. Chính vì thế, một số câu văn sáo mòn đầy giả tạo,
chẳng hạn: “Bản ý chỉ muốn quét trừ loạn lạc, cứu dân trong chốn nước lửa, rồi trả trước
cho họ Lê, trả đất cho Đại huynh, ung dung áo gấm hài thêu, ngắm cảnh yên vui ở hai
cõi đất mà thôi. Nhưng việc đời dời đổi, rốt cuộc trẫm không được như chí
nguyện” Hay “Người làm quan hãy giữ phong độ hòa mục, người làm dân yên trong lệ
tục vui hòa, trị giáo mở mang hưng khởi đến chỗ rất thuận, để vãn hồi thời thịnh trị của
Ngũ đế, Tam vương, khiến cho tông miếu xã tắc được phúc không cùng, há chẳng phải
đẹp đẽ sao? (19) vẫn còn hiện diện trong bài chiếu.

Qua sự kiện nêu trên, chúng ta thấy rằng việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ít nhất
cũng đã được dự tính từ tháng 8 năm Mậu Thân khi ông phong vương cho Nguyễn
Quang Toản, (20) nghĩa là tách riêng ra thành một vương triều mới không còn lệ thuộc
vào vua Thái Đức ở Quy Nhơn. Việc phong cho con lên tước vương đồng nghĩa với việc
xác định người cha lên ngôi hoàng đế nên lễ đăng quang của vua Quang Trung là hợp
thức hóa một sự việc đã công khai.

Theo nhật ký của các giáo sĩ trong Hội Truyền giáo Bắc Hà thì Nguyễn Huệ lên ngôi
là ngày 11 tháng 10 năm Mậu Thân (8/11//1788), tính ra trước cả khi Tôn Sĩ Nghị ra
khỏi Nam quan (28/10 năm Mậu Thân). (21) Cho nên, khi quân Thanh vào Thăng Long
(cuối tháng 11 năm Mậu Thân), Nguyễn Huệ đã là hoàng đế Quang Trung rồi, không
còn phải bận bịu gì về việc đăng quang hay sắp đặt triều chính trong ngoài nữa.

Chúng ta cũng có thể tin rằng khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 năm mậu Thân, tin về
việc quân Thanh có thể sang đánh nước ta được loan truyền rộng rãi tại Bắc Hà và
Nguyễn Huệ muốn sớm lên ngôi để ông còn có thời giờ chuẩn bị chiến tranh, đúng như
bản hịch văn gọi tướng sĩ mà các nhà truyền giáo đã dịch sang tiếng Pháp [đề ngày 3
tháng Mười âm lịch, Thái Đức 11 (1788)] năm này được hạn kỳ lên ngôi theo tin tức của
các nhà truyền giáo.
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Trong ba nhật kỳ của các giáo sĩ, trong tờ Chiếu lên ngôi và trong HLNTC thì nhật kỳ
25 tháng Chạp âm lịch trong hlntc phải loại ra vì xem ra quá sít sao, không thể thực hiện
được [25 tháng Chạp lên ngôi ở Phú Xuân, 30 tháng Chạp đã kéo quân ra đến Nghệ
An]. Nhật kỳ trong chiếu lên ngôi và trong Liệt truyện khá gần [25 tháng 11 âm lịch và 22
tháng 11 âm lịch], tuy khác nhau nhưng cũng có cơ sở. Có tểh ông đã đăng quang ngày
11 tháng Mười âm lịch [theo báo cáo của các giáo sĩ], nhưng khi nghe tin quân Thanh
sang đánh, vua Quang Trung đã tổ chức một đại lễ ở núi Bân mà sách vở gọi là đại
sư hay thân chinh để đích thân nhà vua đem quân đi vào ngày 22 tháng 11 âm lịch
như Liệt truyện ghi nhận.

Với những mốc nhật kỳ tương đối chính xác theo ghi nhận của những nhà truyền
giáo thì sau khi lên ngôi, vua Quang Trung còn mất một thời gian tuyển mộ binh lính, thu
góp lương thực để chuẩn bị cho một đại chiến dịch đối phó với quân Thanh. Khi đến
Thanh Hóa, vua Quang Trung lại tổ chức một đại lễ xuất quân [hay đại duyệt] cuối tháng
12 để cho quân ăn Tết là lễ đăng quang. Đại lễ xuất quân này còn được ghi chép trong
nhiều sách vở điển hình là Lịch triều tạp kỷ của Ngô Cao Lãng:

Huệ không nghe, liền chỉnh đốn binh tượng, làm lễ ra quân ở Thọ Hạc. Huệ ngồi trên
đầu voi, ra lệnh rằng:

“Trong các quân của ta, ai muốn đánh thì phải vì ta mà giết cho hết lũ chó Ngô. Nếu
không muốn đánh, hãy xem ta chỉ trong một trận giết hàng mấy vạn mạng người cho
coi, không phải là nói khoác đâu”

Nói xong các quan quân đều dạ ran như sấm, núi rừng rung động, chiêng trống vọng
rền, hành quân tiến gấp.(23).

Xét như thế, chúng ta thấy rằng trong khoảng thời gian từ tháng Mười đến tháng
Chạp năm Mậu Thân, không chỉ có một lễ đăng quang của vua Quang Trung mà có tới
ba lễ khác nhau, lễ đăng quang tháng Mười ở trong cung (theo đúng thủ tục mà bên
ngoài ghi nhận), lễ thân chinh tháng 11 ở núi Bân để cho quân sĩ biết rằng ông sẽ đích
thân cầm quân ra Bắc (như sử triều Nguyễn ghi nhận), và sau cùng là lễ đại duyệt ở
Thanh Hóa (như dân Bắc Hà ghi nhận) khẳng định ông sẽ đánh cho địch “chính luân bất
phản, phiến giáp bấn hoàn”. Đối với một nhà quân sự tài ba như Nguyễn Huệ, chúng ta
khó có thể tin rằng ông làm việc tùy tiện mà luôn luôn dự liệu để đối phó với những biến
cố bất thường. Ông cũng đã thu xếp ổn thỏa mọi vấn đề kể cả việc bố trí những cánh
quân dàn trải đều trên khắp vương quốc để chuyển từ phòng sang tấn công.

Tờ chiếu gởi La Sơn Phu Tử có thực là bút tích của vua Quang Trung?

Một trong những phụ bản độc nhất vô nhị kèm theo quyển La Sơn Phu Tử (24) là lá
thư viết bằng mực son mà tác giả Hoàng Xuân Hãn tin tưởng đó chính là thủ bút của
Nguyễn Huệ. Hãy đọc lời tựa của Hoàng tiên sinh viết vào tháng năm, năm Ất Dậu
(1945) tại Hà Nội:

Một buổi hè nóng nực Năm Kỷ-mão 1939, tôi đã lội suối trèo non, mà tới ngọn núi
mang dấu Phu-tử từ lúc sinh thời đến lúc tử-hậu.

Hai ngôi mộ nấp trong làn cỏ áy; mấy gian đều trơ trên núi không cây. Thành Lục-
niên lác đác đá rêu xanh; khe Mộc-bố vọt tung vòi nước trắng. Trước mặt, núi nhấp-nhô
đoàn ngựa chạy; sau lưng lá sừng-sực bức tường ngăn.

Đấy là cảnh tiêu sơ, làm cho khách qua thăm phải động lòng trắc ẩn.

Sau tôi tới làng Nguyệt-ao dò thăm con cháu. Họ hàng nay thịnh-vượng, nhưng con
cháu thấy điêu tàn. Nhà thờ một chái nhà tranh, tộc-trưởng một người cày muốn.
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May có họ-hàng thân-thuộc đón tôi niềm-nở, và sau khi biết tôi cũng là miêu-duệ của
Phu-tử, mới cho tôi hay rằng còn giữ được chiếu-chỉ đời xưa. Một cụ già thắp hương, vái
rồi lấy ống-sắc mở ra xem. Bèn thấy dấu son còn đỏ chói, chữ mực vẫn chưa phai; duy
chỉ giấy xưa lâu ngày đã thành vàng úa, và bị cuốn chặt quá nên mép rách sờn.

     

Bìa La Sơn phu tử
Tờ chiếu của Ngyễn Huệ gửi Nguyễn Thiếp

Nào chiếu, nào thư nào tờ truyền, nào đạo sắc. Niên-hiệu Cảnh-hưng, Thái-đức,
Cảnh-tịnh, Quang-trung. Lối chữ đủ lối chân, lối thảo, lối nghiêm-trang của người thư-lại,
lối linh-động của bực túc-nho.

Chợt thấy một bức chữ son, nét son tàu đỏ thẩm. Nét bút vụng về nhưng vạm-vỡ.
mắt tôi không chớp, lòng tôi băn-khoăn. Hẳn đây là thủ bút của một vua nào! Niên-hiệu
đề Thái-đức, nhưng lời thư bằng nôm là của vua Quang-trung! Mà di bút ấy lại là bức
thư mà Quang-trung tự viết mời Phu-tử xem đất đóng đô. Lời thư lại bằng nôm. Đó là
một sử-liệu quí giá vô ngần, nó tỏ rằng Quang trung cũng biết chữ nhưng không thông;
rằng Quang-trung dùng chữ nôm trong công văn; rằng Quang-trung biết trọng hiền-tài;
rằng Phu-tử giỏi địa lý và Quang-trung tin địa-lý; rằng Quang-trung muốn đóng đô ở phù-
thạch, và rằng Quang-trung cầm quân ra giết Vũ Văn-Nhậm ở Thăng Long…

Tờ chiếu đó nguyên văn như sau:
Chiếu truyền La-sơn Phu-tử Nguyễn Thiệp (25) khâm tri. Ngày trước ủy cho Phu-tử

về Nghệ-an tướng địa làm đô cho kịp kỳ nầy hồi ngự, Sao về tới đó, chưa thấy đặng việc
gì. Nên hãy giá hồi Phú-xuân-kinh hưu-tức si-tốt.

Vậy chiếu ban hạ phu-tử tảo nghi dữ Trấn-thủ Thận cọng sự, kinh chi dinh chi, tướng
địa tác đô tại Phù-thạch. Hành-cung sảo hậu cận sơ. Kỳ chính-địa, phỏng tại dân-cư ư
gian, hay là đâu cát-địa khả đô, duy Phu-tử đạo-nhãn giám-định.

Tảo tảo bốc thành! Ủy cho Trấn-thủ Thận tảo lập cung điện. Kỳ tam nguyệt nội hoàn-
thành, đắc tiện giá ngự. Duy Phu-tử vật dĩ nhàn hốt thị.

Khâm tai! Đặc chiếu.
Thái-đức thập nhất niên, lục nguyệt, sơ nhất nhật (1788).(26)

Tác giả Hoàng Xuân Hãn ghi nhận rằng bức thư do chính tay Nguyễn Huệ viết
“bằng son tàu, không có dấu đóng”. (27) Nếu quả thực đây là thủ bút của vua Quang
Trung thì là một tài liệu quý giá vô ngần, xứng đáng để làm quốc bảo cho dân tộc Việt
Nam. Tuy nhiên, muốn đúng như thế, chúng ta cần thêm những chứng cớ khác để cũng
cố sự tin tưởng của tác giả. Cho đến nay, chưa thấy một tác giả nào khác có lý lẽ chặt
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chẽ hơn để ủng hộ quan điểm này mặc dầu nhiều sách vở đã không còn coi như một
nghi vấn mà viết thẳng dưới phụ chú là “Thủ bút của vua Quang Trung”.

Trước hết, Hoàng tiên sinh khẳng định rằng đây là thư do chính tay Nguyễn Huệ viết
nhưng chỉ căn cứ vào một lý lẽ duy nhất là được viết bằng mực son và phỏng chừng là
nét bút cứng cỏi có vẻ của một võ tướng:

Bức chiếu này viết bằng nửa nôm nửa chữ [Hán]. Trên nầy là nguyên-văn. Tiếng
dùng là tiếng đàng trong, ví dụ: đặng là được. Nét bằng son hồng điều, nay còn rất tươi.
Tuy nét bút cứng-cáp, chững-chạc, nhưng cũng rõ là người viết chưa luyện. chữ cách
nhau không đều đặn. Có chữ sót sau thêm vào, như chữ chiếu ở gần cuối. Có chữ tô đi
tô lại; có chữ viết lầm, như chữ đô ở hàng thứ năm và chữ giám ở hàng thứ bảy. Chữ
tên Nguyễn Thiếp cũng viết lầm.

Lần này là lần đầu mà cụ nhận được một tờ chiếu, mà không có dấu son. Ấy vì
không cần, bởi lẽ chữ viết bằng son là chữ dành riêng cho vua viết. Chừng ấy chứng
cũng đủ tỏ rằng chiếu này chính do Chính-bình- vương viết. Lời tuy nôm nhưng dùng
những câu toàn chữ xen vào. Hay là nói cho đúng, thì đó là văn chữ có xen lẫn vào. Hay
là nói cho đúng, thì đó là văn chữ có xen nôm. Như thế tỏ rằng Nguyễn Huệ không phải
hoàn-toàn vô học.(28)

Chiếu theo nội dung. Lá thư này viết ở Phú Xuân, sau khi Nguyễn Huệ rút quân về
“cho binh sĩ nghĩ ngơi”. Việc chọn đất và vẽ kiểu kinh đô, ông cũng đưa ra những nét
chính đó là cung điện xây tại Phù Thạch, hành cung ở sau gần núi. Cung điện chính thì
ở gần nơi dân cư hay nơi nào được đất, tùy theo Nguyễn Thiếp chọn. Vậy đây là một
văn kiện quan trọng, không phải chỉ lời lẽ thăm hỏi thông thường hay vài hàng kèm theo
quà cáp để có thể gởi một cách khinh suất. Vả lại, Nguyễn Huệ đang ở kinh đô, không
phải tại một nơi biên địa hay trên đường đi nên phải tùy tiện làm khi gấp gáp. Đối với
Nho gia ngày xưa từ giấy tờ đến cách xưng hô bao giờ cũng lấy lẽ “chính danh” trước
khi “định phận”. Theo như nội dung, Bình Vương đã ủy quyền cho Nguyễn Thiếp định
đoạt địa điểm, còn Trấn thủ Thận chỉ thực hiện việc dựng cung điện theo ý của La Sơn
Phu Tử, nhất là Nguyễn Huệ muốn làm gấp trong vòng ba tháng đủ biết ông định dành
tài lực, vật lực gần như vô giới hạn vào công tác này. Với lời lẽ rõ ràng như thế, trách
nhiệm trên vai Nguyễn Thiếp rất lớn và minh bạch.

Tính theo thời gian, từ tháng 6 thêm ba tháng nữa, cộng thời gian qua lại chúng ta
có thể ước lượng rằng Nguyễn Huệ định ra Nghệ An vào khoảng tháng Mười năm Mậu
Thân [1788] và sắp xếp để làm lễ đăng quang tại đây như tin đồn mà giáo sĩ Bartette
nghe được trong một lá thư gởi cho Le Breton “…ấn định ngày 11 tháng Mười (âm lịch)
tức ngày mồng 8 tháng Mười Một là ngày ông tự phong mình hoàng đế dưới danh hiệu
“Quang Trung”. (29) Việc xây dựng có lẽ chỉ đình lại khi quân Thanh kéo sang nước ta
đưa đến những thay đổi ngoài dự tính.

Có lẽ Giáo sư Hoàng Xuân Hãn vì mừng quá nên tin tưởng rằng đây chính là thủ bút
của Nguyễn Huệ. Thực ra, không có nguyên tắc nào quy định rằng chỉ nhà vua mới
được dùng mực son. Trong dân gian, thầy đồ viết phóng, khảo quan chấm bài cũng
dùng màu đỏ để phân biệt với học trò hay thí sinh dùng mực thường. Những tờ chiếu
khác của Bình Vương gởi Nguyễn Thiếp không dùng chữ son mà dùng mực đen.
Thường chỉ có những lời phê của vua trên các tờ biểu của các quan gởi lên mới dùng
chữ son để phân biệt (châu phê). Những văn bản khác tuy trên danh nghĩa là lời nhà
vua nhưng thường do nội các soạn, viết bằng mực đến giấy vàng có đóng dấu ngọc tỉ.

Hình thức của bản văn này cũng có những điểm đáng ngờ vì hoàn toàn không theo
đúng qui luật của một tờ sắc. Ngoài chi tiết quan trọng nhất là thiếu con dấu đóng trên
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hàng chữ Thái-đức thập nhất niên, lục nguyệt, sơ nhất nhật để bảo đảm đây là một công
văn của triều đình, khoảng cách giữa nội dung tờ sắc và ngày cũng quá sát (thông
thường phải có một khoảng trống để người nhận có thể trả lời mặc dù lắm khi chỉ là
hình thức). Một vài chữ được dậm lại hay sửa khiến chúng ta có thể ngờ rằng người
viết đọc không rành hay viết không thông hoặc viết trại đi vì một lí do khác.

Dù cấp bách, khó có thể tin được rằng Nguyễn Huệ phải tự tay viết một lá thư quên
cả đóng dấu vì Nguyệt Ao tiên sinh quen thuộc đến mức nhìn vào mặt chữ là biết ngay.
Hai người chưa thân tình đến thế và việc viết một lá thư riêng đơn giản không đúng với
quy cách của triều đình, không coi trọng người nhận, chưa kể có thể bị giả mạo hay sửa
đổi. Chính vì thế, ngoài dấu triện Quảng vận chi bảo để đảm bảo rằng đây là một văn
thư chính thức, những con số và vị trí quan trọng trên giấy tờ ngoài việc viết bằng chữ
kép còn đóng thêm dấu kiềm nhỏ để không ai có thể thay đổi mà không bị phát hiện.

Theo suy nghĩ của chúng tôi, đây là một dụ chỉ khẩn cấp. Trước đây Bình Vương đã
yêu cầu Nguyễn Thiếp đi xem đất và chọn địa điểm để xây cung điện. Tuy nhiên sau đó
tình hình chưa yên, nhất là có vụ xung đột với Vũ Văn Nhậm [có nơi viết là Nguyễn
Nhậm] khiến ông phải đích thân ra Bắc để dẹp yên. Khi về ngang qua Nghệ An, công
việc vẫn chưa được xúc tiến nên khi về Phú Xuân ông phải viết một lá thư đã được
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết lại theo lói chúng ta hiểu ngày hôm nay:

Chiếu truyền cho La-sơn Phu-tử Nguyễn Thiệp được biết. Ngày trước, ủy cho Phu-tử
về Nghệ-an xem đất đóng đô cho kịp kỳ này ngự-giá ở Bắc về trú. Sao ta về tới đó thấy
chưa được việc gì? Nên ta hãy hồi-giá về Phú-xuân-kinh cho sĩ-tốt nghỉ-ngơi. Vậy chiếu
ban xuống cho Phu-tử nên sớm cùng ông Trấn-thủ Thận tính-toán mà làm việc, xem đất
đóng đô tại Phù-thạch. Hành-cung thì để phía sau khá gần núi. Chọn đất hoặc ở chỗ có
dân-cư, hoặc chỗ nào đất tốt có thể đóng đô được, là tùy Phu-tử lấy con mắt tinh mà xét
định. Hẹn trong ba tháng thì xong, để tiện việc giá-ngự. Vậy Phu-tử chớ để chậm-chạp
không chịu xem.

Kính thay. Đặc chiếu…
Thái-đức năm thứ 11, tháng sáu, ngày mồng 1.(30)

Chính vì gấp gáp như thế, Nguyễn Huệ chắc cũng dặn người đưa thư bắt Nguyễn
Thiếp phải trả lời ngay trên văn bản để đem về trình, chứng minh rằng người nhận đã
đọc và thi hành ngay, không thể tìm cách diên trì thêm nữa. Chúng tôi đoán là thế vì
những lá thư trước, thường thư gởi và thư trả lời luôn luôn có một khoảng thời gian, có
lẽ lúc đầu Nguyễn Huệ còn đủ khiêm cung để không tỏ ra quá lỗ mãng. Tuy nhiên càng
về sau chúng ta càng thấy ông thẳng thừng hơn, chẳng cứ gì với Nguyễn Thiếp mà cả
những nhà Nho khác ở Bắc Hà chứng tỏ uy quyền càng ngày càng được củng cố.
Trong thì gian cấp bách đó, Nguyễn Thiếp đã sai người nhà, học trò hay con cháu, chép
lại bản chính để lưu giữ và những lỗi “Khuể mụ” [sai lầm văn tự] là do người chép vội
chứ không phải nguyên bản viết sai. Còn tên Nguyễn Thiếp chép ra Nguyễn Thiếp có
thể vì người chép lại kiêng không dám viết thẳng tên thầy, tên cha mình. Cũng vì thế,
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã không tìm thấy lá thư trả lời mà chỉ có lá thư của Nguyễn
Huệ đề ngày 19 tháng 6, chỉ cách có 17 ngày với lá thư này, tính ra chỉ đủ thời gian sứ
giả đi từ Phú Xuân đến Nguyệt Ao và trở về Phú Xuân trình lại nên việc đòi trả lời ngay
cũng hợp lý. Nói tóm lại, theo chúng tôi đây chỉ là một bản sao chép lại chiếu thư của
Nguyễn Huệ. Vì bản sao này viết bằng mực son nên đã gây ra một sự hiểu lầm và cũng
không có chứng cớ gì để xác định đây là bút tích của Nguyễn Huệ.
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     Vượt biên tới Thái Lan

      “…Anh Tròn mua một chiếc thuyền đánh cá, loại đi trên sông. Thực ra chúng tội điếc
không sợ súng, ngu ngơ mới tính đường liều. nếu như chuyên môn hay có kinh nghiệm
không ai dám chơi dại như thế. Chính vì thế việc chuẩn bị của chúng tôi khá luộm
thuộm, đụng đâu làm đó. Dự tính ban đầu chỉ có gia đình anh và tôi, khi nghe tôi trình
bày anh Bào cũng muốn đi, anh Tròn bằng lòng. Khổ một nỗi anh là nhà giáo, động
chuyện gì cũng lập cập nên chúng tôi không dám giao cho anh việc gì.
      Vì neo người và muốn kín đáo, tôi có nhiêm vụ kiếm những dụng cụ hải hành bao
gồm hải bàn, bản đồ. Còn anh Tròn lo chuyện tu bổ chiếc thuyền và máy móc. Chúng tôi
tập điều khiển con thuyền trên sông và tìm cách mon men ra Cần Giờ nghiên cứu
đường đi nước bước. Sau này thoát rồi nghĩ thấy lại thấy quả thật liều, vì dám dùng
thuyền đánh cá mong manh mà vượt đại dương. Việc đầu tiên tôi nhờ đứa em đi tìm
một cuốn sách chỉ dẫn đường đi biển và kiếm một cái hải bàn. Nó mượn được một cuốn
sách dậy về Navigation của Mỹ dày bằng cuốn từ điển với chỉ dẫn đủ loai máy móc cho
tàu lơn. Còn chiếc hải bàn to bằng cái đĩa lớn, trông cũng “ngầu” lắm. Tôi mầy mò mãi
mới kiếm được cái bản đồ của nhà binh bao trùm từ bờ biển Việt Nam xuống tới Mã Lai.

       Giữa đêm chúng tôi nổ máy chạy ra biển và cứ một mạch thẳng ra khơi. Gân trưa,
chúng tôi đến một vùng mà nước biển phân ra thành hai phần rõ rệt. Tôi kêu lên đến hải
phân quốc tế rồi và tiếp tục lái về hướng đông theo lộ trình vẽ trên bản đồ. Đến xế chiều
gió bắt đầu nổi lên, càng lúc gió càng mạnh, nước biển dập dềnh, con thuyền trồi lên
hụp xuống. Mãi về sau tôi mới biết đây là cơn bão thư 13, trận cuồng phong lớn nhất
năm 1979, sóng biển lên đến cấp7, cấp 8. Thì ra vì không có radio, chúng tôi không biết
nên cứ chạy phăng phăng ra biển, đúng là điếc không sợ súng.
       Càng về khuya gió càng khủng khiếp,mà khi trời sáng, những cuộn mây đen vần vũ
lại càng ghê rợn không kém. Những đợt sóng to như trái núi, lúc nâng đẩy con thuyền
lên đỉnh núi, úc hụp thì lọt thỏm xuống trong thung lũng giữa hai bức tường nước, chỉ
cần một bên ập xuống là con thuyền tan tành. Đến ngày thu=’ ba, chúng to6i không biết
đâu là bến bờ. Sang đến ngày thứ tư thì la6m vào ca/nh tuyệt vọng vì thuyền hoàn toàn
mất hướng. Chiều hôm đó, khi đang ngơ ngẩn xuất thần thì anh bào gọi sẽ:
       - Anh Chính, hình như đằng kia có chiềc tàu.
       Được một lúc con tàu kia lớn dần, thủy thủ gọi nhau ơi ới thả lưới xuống. Tôi giao
tay lái cho chú tôi đóng vai thuyền trưởng. Mở hết tốc lưc đâm thẳng vào chiếc thuyền
lớn. Phải phá hủy chiềc thuyền, không để cho họ xua đuổi chúng tôi. Chiêc thuyền đâm
thẳng vào tàu, vỡ một mảnh lớn, anh Bào bị hất văng xuống biển. Tất cả lên tàu rồi,
dưới nước con thuền vẫn dập dềnh, anh Bào đang bơi bì bõm…”

       Kể là nhà giáo Nguyễn Hữu Bào kể tiếp qua bài Trên đường đi tìm tự do…
       “…Giờ phút thử thách sắp tới. Chúng tôi vô cùng hồi hộp. Hành trang của chúng tôi
đã theo thuyền chìm xuống đáy biển. Anh em thủy thủ cho chúng tôi một gói gạo chừng
5 ký, mấy hộp thịt, mấy hộp cá, nước và một gói quần áo. anh em thủy thủ nhắc chúng
tôi sửa soạn hành lý, nhưng thực ra anh em đã sắp sẵn cho chúng tôi đủ rồi. Một gói
gạo chừng 5 ký, mấy hộp thịt, mấy hộp cá, một thùng nước ngọt, mấy gói quần áo.
       Đúng 4 giờ sáng thì phúc phận đã điểm. Chúng tôi được dẫn lên boong. Cái bè từ
từ hạ thủy. Một thủy thủ chỉ tay về phía đèn sáng và bảo chúng tôi: “Đó là ngọn hải
đăng. Các anh cứ bới thẳng tới nơi có đèn là tới bờ”. Bè do 4 thùng phuy hàn dính với
nhau lớn bằng cái chiếu và 4 cái chèo. Chúng tôi luôn tay chèo từ sáng đến chiều mà
ngọn núi trước mặt vẫn còn xa mờ mịt. Vì nó hình vuông nên di chuyển rất khó. Cứ chèo
được ba thước thì sóng đẩy lui lại 2 thước. Đồ đã ăn hết, thùng nước ngọt 20 lít uống
chỉ còn phân nửa. Đã hai ngày chúng tôi sống trôi nổi trên cái bè kỳ cục.
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      Chiều 23 tháng 6 có một chiếc tàu Thái Lan đánh cá cứu chúng tôi bằng cách họ
kéo cái bè vào hoang đảo. Chúng tôi đặt chân lên hoang đảo lúc trời vừa tối. Sáng hôm
sau mọi người tỉnh dậy mới biết hòn đảo nhỏ xíu, chiều dài chừng 300m chiều rộng
chừng 200m. Trên đảo chỉ có cây cỏ dại. May mắn lúc đó vào mùa mưa. Khát, chúng tôi
kiếm những tảng đá chũng đựng nước mưa, cúi xuống uống. Hết gạo chúng tôi xuống
bờ biển kiếm những con hào bám vào đá đập lấy ruột ăn. Có một đêm hải tặc viếng
hoang đảo. Bọn hải tặc lố nhố tới hơn mười tên. Chúng cầm súng, cầm dao, cầm búa
bắt chúng tôi ngồi tập chung một chỗ lục soát không có gì đáng lấy. Chả hiểu nghĩ sao
bọn cướp lại cho chúng tôi một gói cơm và một con cá nướng khá lớn.

       Chúng tôi sống trên hoang đảo đã mười ngày mỏi mòn, vô vọng, anh Tròn bàn tính:
      - Anh Xuân (anh Nguyễn Duy Xuân, chú ruột anh Nguyễn Duy Chính), anh Bào, chú
Chính, ba người hãy tìm cách bơi vào đất liền báo chính quyền. Nếu tất cả chúng ta đều
ở lại chờ đợi hão huyền thì chúng ta sẽ chết đói hết.
       Từ hoang đảo tới đất liền tôi thấy khá xa, khoảng mười cây số. Kiếm được hai cây
tre, chúng tôi cột lại làm phao. Sáng sớm ngày 23-6-79 hạ thủy. Ba người bám vào hai
cây tre, tay bơi, chân đạp. Có lúc chúng tôi bơi trong vùng biển san hô cứa đứt cả chân.
Có lúc gặp luồng nước biển lạnh ngắt khác thường làm tôi rợn cả người. Trong khi bơi
tôi cứ hay nghĩ dại, nếu vô phúc gặp cá mập nó táp cho một miếng là đi đứt cặp giò.

       Thế đấy…thế là cái bệnh “thố ti hoa” là…cây tầm gửi lại bám lấy mụ chữ tôi rằng:
       Rằng các cụ ta xưa bám khúc chuối to bằng cái đùi trôi theo dòng sông là nhẽ
thường tình. Đây ba người ôm hai khúc tre bằng cổ tay lỡ bị tuột…tay chìm lỉm xuống
biển sâu thì rồi đời…Thì tập sử Giả vương nhập cập cũng chìm theo biển xa cát vắng.
Nào ai hay biết cụ vua Quang Trung ta qua Tàu là thật hay giả đây?! Ngẫu chuyện chả
phải vì luộc cả con trâu trong nồi nên mụ chữ tôi đành ôm rơm rặm bụng vời lời bạt của
người ngọai sử qua một thóang mây bay:
       “…Vấn đề vua Quang Trung “giả” hay thật dẫn đầu phái đòan sang Trung Hoa
không phải vấn đề cá nhân mà là vấn đề quốc thể. Sử sách viết về sau cũng mặc nhiên
chấp nhận một Nguyễn Huệ giả và hầu như không ai đánh giá lại chuyến công du quan
trọng vào bậc nhất trong chính sách ngọai giao đời Càn Long. Biên khảo này nhằm đưa
ra một số cơ sở về người dẫn đầu phái bộ sang Trung Hoa năm Canh Tuất (1790) để
trả lại một sự thật cho lịch sử….”.

        Đến xế chiều quay lại nhìn hòn đảo nhỏ như một đốt ngón tay. Đất liền vẫn còn xa
mù mịt. Bụng đói, lại vận động không ngừng suốt từ sáng đến chiều nên ba anh em mệt
lả. Mệt đến nỗi tay chân không còn sức cử động nữa, chúng tôi đành mặc cho nước
cuốn đi. Sức tàn lực kiệt, chúng tôi như ba con cá ngáp ngáp trên mặt nước chờ chết.
       Đang trong cái lúc tuyệt vọng đó, bỗng có tàu đánh cá xuất hiện, họ quăng giây
xuống cho chúng tôi bám lấy leo lên. Lên đến sàn tàu cả ba người nằm mệt thiếp đi.
       Tỉnh dậy tôi thấy trời gần tối và tàu đang vào bến đậu. Thoát chết…”

       Bỗng không mụ chữ tôi nghĩ dại sách đây 37 năm, ông…thóat chết. Mụ chữ tôi
không phải làm văn tế ruồi với ơn bằng cái đĩa, nghĩa bằng con ruồi. Bởi ông không về
với cõi nên mụ chữ tôi lây dây chữ nghĩa với sưu khảo, nên thân già vác dùi nặng có
được tập văn sử Chuyện người ngọai sử để tung tẩy với bạn đọc.

      Cái bệnh của mụ chữ tôi là nhập thế tục bất khả vô văn tự, chẳng hay ho cũng húng
hắng một vài…trong “Chuyện người ngọai sử”, mụ chữ tung tẩy một vài khó khăn của
sưu khảo, biên khảo. Tất cả nhờ ông không bị cá mập sơi, hay vọp bẻ nên sau này ông
tình cờ tìm được cuốn “Càn Long trọng yếu chiên tranh chi quân nhu nghiên cứu”. Rồi
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ông nghiên cứu với “cái duyên văn tự” để hóa thân thành nhà biên khảo hồi nào không
hay. Khổ nỗi cuốn sách chỉ thu góp về quân nhu, không đề cập nhiều về trận Kỷ Dậu
1789. Tất cả tại cái số, cái nghiệp biên khảo nó thế, không phải ông chọn biên khảo mà
biên khảo đã chọn ông để đày đoạ, để hành hạ ông trong cõi người này.
      Tuy có cuốn sách, ông vẫn chưa khai thác được gì nên ông vất xó. Chẳng may có
người bạn gửi tặng cuốn “Thanh Cao Tông thập toàn võ công nghiên cứu”, đầu hôm
cuối bãi, trong tâm trạng của một kẻ táo bón kinh niên về biên khảo, lại nhè lúc đang bị
thất nghiệp, nên ông bị giời xiềng vào biên khảo lịch sử như anh tù văn…

      Cà mè một lứa, vì mụ chữ tôi dị ứng với dị sử và giai thọai, là một kẻ hóng hớt
chuyện sưu khảo nên cũng bị chữ nghĩa nó hành qua lời bộc bạch dưới đây.

      ***

Lại đôi lời bộc bạch

Chuyện là những ngày còn ở bậc trung học, mụ chữ tôi lậm với hai bộ môn sử ký và
địa dư. Nay đất khách quê người qua đường xưa lối cũ ở…Hồ Tây. Năm 2006 mụ chữ
tôi lân la làm quen với sưu khảo qua bài tạp văn Lối xưa xe ngựa câu thiếu chữ thừa
qua chuyện tiến sĩ họ Đỗ xúi dại cụ vua Quang Trung ta đổi tên…Tây Hồ, vua ta đáp::

“….Tây Hồ là thắng cảnh của người Thăng Long, người Thăng Long vẫn yêu mến
và lưu luyến với Tây Hồ, lẽ nào nay vì trẫm lại đổi tên hồ đươc. Khách Tây Sơn, cảnh
Tây Hồ, cũng là duyên kỳ ngộ, cảnh chẳng phụ người, làm sao người phụ cảnh…”.
       Nhắc đến Nguyễn Huệ thì chẳng quên bà Hồ Xuân Hương với Hồ Quỳnh gia phả:
       Năm 1952 học giả Hoàng Xuân Hãn qua Pháp, thư viện quốc gia ở đây có nhờ ông
làm mục lục về những sách chữ Nho và chữ Nôm của họ. Tình cờ nữa, ông bắt gặp
cuốn sách địa dư, trong đó nói đến tỉnh Quảng Yên. Cuối phần tỉnh Quảng Yên, ông
thấy có 6 bài thơ đề là của Hồ Xuân Hương về vịnh Hạ Long. Đến khi ông Hoàng Xuân
Hãn xét lại mấy bài thơ về Vịnh Hạ Long thì có 5 bài chắc chắn là của Hồ Xuân Hương.
Còn bài thứ sáu không phải, mà là tờ giây đã vàng ố của Hồ Quỳnh gia phả ghi chép:
      “…Hồ Sĩ Anh đời Lê, hai trong bốn người con là Hồ Thế Viêm và Hồ Phi Cơ.
Nguyễn Huệ là cháu bốn đời của Hồ Thế Viêm. Bà Hồ Xuân Hương là cháu bốn đời của
Hồ Phi Cơ. Như vậy cả hai là anh em họ, cùng ông tổ năm đời của Hồ Sĩ Anh. Theo gia
phả ông tổ của dòng họ Hồ là Hồ Hưng Dật, di dân sang cổ Việt từ thời Ngũ Đại, vốn
người Triết Giang, lập cư ở Nghệ An…”.

      Mây vẫn bay qua, ngày vẫn trôi đi, năm nào không nhớ, mụ chữ đọc bài của bà
Thụy Khuê phỏng vấn ông Hoàng Xuân Hãn mới chớ phở ra: Bài thứ sáu cũng là bài
thơ nhưng người ta thêm vào. Qua bài phỏng vấn, ông Hoàng Xuân Hãn cho hay:
      “…Sau này tôi có một phần gia phả của họ Hồ, tra ra thì thấy rằng Hồ Xuân Hương
với Nguyễn Huệ cùng một thế hệ đối với gốc họ Hồ này. Mà họ Hồ này bắt đầu ở Việt
Nam từ đời hậu Đường lúc mình còn đương thuộc nhà hậu Đường vào khoảng thế kỷ
thứ X. Hồ Xuân Hương và Nguyễn Huệ cùng ngang hàng, vào khoảng hàng thứ 12,
nhưng có lẽ đến đời thứ 5, thứ 6 thì mới chung một gốc. Có một gốc đi từ Quỳnh Lưu
vào Hưng Nguyên, rồi từ Hưng Nguyên vào Bình Định, đổi thành họ Nguyễn của
Nguyễn Huệ. Một gốc nữa, phần lớn ở Quỳnh Lưu, chỉ có Hồ Phi Diễn là một thầy đồ đi
ra Bắc, trong họ coi như là đã ly hương với làng Quỳnh Lưu…”.

Tiếp, mụ chữ tôi ngụp lặn những bài viết dông dài về sử thi trong cõi u u minh minh
của nghìn năm mây bay với Lý, Trần, Lê, Nguyễn, cùng những niên kỷ, niên đại.
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       Hục hặc với nỗi ngổn ngang trăm bề của mụ chữ tôi, là người đang chống gậy lạc
đường vào lịch sử, như lạc vào mê hồn trận của các sử gia đi trước. Chẳng khác gì khói
lửa kinh thành với thập nhị sứ quân nhất tướng công thành vạn cốt khô, cùng mỗi người
mỗi niên đại, niên hiệu khác nhau. Hết cuộc binh đao, lại gật gừ gặp mấy  nhà biên
khảo, biên chép…chép địa danh không nhất quán với bắc giáp địa dư, tây giáp địa chí,
như bát quái trận đồ cùng mờ mịt gió mây.
       Nhưng cũng nhờ vật lộn chữ nghĩa qua những nhà biên khảo với bắc giáp địa dư,
tây giáp địa chí, như bát quái trận đồ... Nhờ vậy, năm 2007, tức 10 năm trước đây, mụ
chữ tôi mới bụng mang dạ chửa được bài sưu khảo có tên Trả ta sông núi:
       “….Mua thu năm Canh Tuất thời vua Càn Long…ở bên Tàu, vua Quang Trung đòi
đất Lưỡng Quảng, ngài dựa vào bài Đồ Chí Ca (1) trong An Nam chí lược của Lê Tắc
(đúng là Lê Trắc, nhưng Tàu không phát âm được chữ “r”)
        An Nam bản đồ sổ thiên lý
        Thiểu thị cư dân, đa sơn thủy
        Đông lân Hợp Phố, bắc nghi Ung
        Nam để Chiêm Thành, tây Đại Lý (*)

        An Nam Chí Lược được đưa vào Tứ Khố Tòan Thư. Năm Quang Tự 1884 Lạc
Thiện Đường cho in lại ở Thượng Hải. Năm 1986, Thương Vụ Ấn Thư Quán phụ bản tại
Đài Loan và gần đây nhất, năm 1995, Trung Hoa Thư Cục cho tái bản ở Bắc Kinh….”
       Trong cơn động kinh với chữ nghĩa bài sưu khảo Trả ta sông núi thế đấy.

       (1) Đồ Chí Ca nằm trong An Nam Chí Lược quyển XIX, là bài thơ dài 108 câu viết
về địa dư ( * trong có 4 câu thơ trên) và sử ký nước ta từ thời Triệu Đà tới thời Trần.

       Gần đây mụ chữ tôi vật vã với những nhà biên khảo, sử gia Hà Nội với chuyện triều
đại Quang Trung chấm dứt, 60 năm sau sử thần nhà Nguyễn (Bùi Đình Trí) dâng sớ lên
Tự Đức để viết về thời Quang Trung rồi lại thôi. Có thể hồn ma bóng quế của hoạn quan
Tư Mã Thiên ám quẻ, vì vậy chữ nghĩa viết về nhà Tây Sơn vẫn còn bị “cầm tù” trong
Quốc sử quán. Vậy mà đến năm 1988 có tới 1623 công trình viết về nhà Tây Sơn đầy
rẫy những chi tiết vay mượn từ Hoàng Lê nhất thống chí. Vì vây sử nhà Tây Sơn với
những trang sử có những khuất lấp của khuất sử.
      Với 1623 công trình viết về nhà Tây Sơn trước nam 1988, mụ chữ tôi ngẫn ngẫn chả
hiểu họ đào đâu ra chuyện mà viết lăm thế. Nay mụ chữ tôi góp nhóp được ba bốn bài
của cây đa cây đề (Phan Huy Lê) hay những kẻ theo voi ăn bã mía (lại voi nữa) thì hết
đô đốc Bảo đến Đô đốc Đặng Tiến Đông tới Đô đốc Đặng Tiến Giản.
      Và chả ai chịu nhũn não về giả vương hay hải phỉ như người ngọai sử họ Nguyễn.

Rằng với vốn liếng nho nhe “mộc cây căn rễ…”, với giây mơ rễ má mụ chữ tôi chỉ
biết thổ phỉ là cướp trên đất liền. Còn cướp ở ngoài biển là…cướp biển. Riêng hải phỉ
chưa bao giờ nghe. Nhưng dòm cái mũi thuyền của Tàu hình cái máng là đồ đựng thức
ăn như máng lợn, máng ngựa. Rồi từ câu thành ngữ “cạn tàu ráo máng”, các cụ ta gọi
người phương Bắc qua nước ta bằng thuyên là…Tàu chăng?

Bởi chưng tàu của Tàu sơn đen nên ta gọi là Tàu ô nên khi quân đội của Tưởng
Giới Thạch do tướng Lữ Hán (Lư Hán?) qua nước ta giải giới Nhật mới có câu đồng
dao: “Đoàn quân Tàu ô đi - Sao mà ốm thế”.

***
      Vì…ốm chữ nên mụ chữ tôi chỉ ôm đồm bấy nhiêu! Vì vậy đành soi bói như thầy bói
múc canh với Vai trò của hải phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu của người ngọai sử…
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       Vai trò của hải phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu

Chính sử Việt Nam cũng như của Trung Hoa khi chép về trận đánh mùa Xuân năm
Kỷ Dậu (1789) thường chỉ miêu tả như một cuộc giao binh thuần tuý giữa hai quân đội
nhà Thanh và Đại Việt, nhấn mạnh vào tài cầm quân, ưu và khuyết điểm của hai bên.
Dù yêu hay ghét nhà Tây Sơn, sửû cũng chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh chính qui của
quân đội – nhiều chỗ huyền thoại hoá, khen phò mã tốt áo, phóng đại kết quả mà quên
đi sự phức tạp của thời đại trên cả chính trị, kinh tế, kỹ thuật lẫn hoàn cảnh xã hội.

Những chi tiết cụ thể của chiến thắng này đã được khá nhiều tác giả Việt Nam miêu
tả với đầy đủ chi tiết, lên đến hàng ngàn bài viết và biên khảo, hàng chục cuốn sách
dày. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đưa ra một góc cạnh xưa nay ít sử gia đề cập. Đó là vai
trò của thành phần thương nhân trên mặt biển, đời sống gắn liền với đại dương nhưng
trong nhiều thế kỷ bị loại ra khỏi thành phần xã hội. Vô hình chung họ biến thành những
kẻ sống ngoài vòng pháp luật, gió chiều nào che chiều ấy, nghiêng ngả tuỳ theo cách
đối xử của nhà cầm quyền, có khi là kẻ thù chung của mọi triều đình từ Nhật Bản xuống
đến Đông Nam Á, có khi được nuôi dưỡng để trở thành một chính quyền nho nhỏ như
họ Trịnh ở Đài Loan thời Minh mạt Thanh sơ, hoặc được tập hợp để trở thành một cánh
quân đắc lực như thời Tây Sơn vào cuối thế kỷ thứ 18. Vai trò của họ không những góp
phần khá nhiều vào những biến chuyển chính trị tại Việt Nam mà còn quan trọng trong
chiến thắng đánh bại quân Thanh, trở thành một chỗ dựa đáng kể để Nguyễn Huệ tính
toán những bước ngoại giao sau trận đánh và nếu như ông không mất sớm, rất có thể
Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc trên biển cả vào đầu thế kỷ thứ 19.

(…)

Nguyễn Huệ thu đụng hải phỉ như thế nào?

Một trong những chi tiết trước đây chưa được đánh giá đúng mức. Đó là việc
Nguyễn Huệ sử dụng cướp biển như một lực lượng chủ yếu trong quân đội của ông.
Gần đây, sau khi chính quyền Đài Loan cho phép nghiên cứu một số tài liệu còn lưu trữ
trong văn khố trước nay dấu kín thì một số học giả ngoại quốc mới tìm ra những tài liệu
xác thực về việc Nguyễn Huệ thu dụng những tên “vong mạng” này không phải chỉ để
quấy phá miền nam nước Tàu nhằm tạo khó khăn cho nhà Thanh mà thực sự ông đã
biến họ thành một đội thủy binh, có tổ chức và hệ thống dọc cũng như ngang, được
phân bố lãnh hải hoạt động một cách minh bạch. Điều đó cho thấy Nguyễn Huệ không
bị ràng buộc trong nhãn quan chỉ dùng người Việt hay người địa phương ông quen
thuộc mà muốn tổ chức một lực lượng qui mô hơn, gồm nhiều thành phần, nhiều sắc
tộc, rất gần với cái bản chất khai phóng của xứ Đàng Trong.

Thành phần dân chúng sống liên quan trực tiếp đến biển cả vốn dĩ bị bỏ quên trong
một thời gian dài của lịch sử. Đây là những người làm nghề chài lưới, có khi sống hẳn
trên thuyền như một loại nhà nổi, có khi sống dọc theo duyên hải nhưng sinh nhai chính
là đánh cá và sản xuất những sản vật trực tiếp từ biển khơi như muối, rong biển, hải
sản... Họ sống rất thầm lặng và không được liệt kê vào bốn thành phần căn bản của xã
hội sĩ nông công thương (tứ dân) mà chỉ được coi như những sinh vật dưới con người,
trên cầm thú một tí. Trên thực tế, vì ngày đêm chỉ sống quây quần với đồng bọn, gia
đình trên một xã hội nhỏ bé, sinh hoạt chủ yếu của họ rất đơn sơ, tiếng nói cũng hạn
chế, phần lớn chỉ là những từ cụ thể, tiếng gọi, tiếng chửi, hoàn toàn chưa đạt tới mức



Chuyện người ngọai sử 79

độ gọi là văn hóa. Rất hiếm ai biết chữ và vì thế họ cũng khó tiến thân ngoài việc theo
đuổi nghề nghiệp của ông cha và qua lại giữa hai sinh hoạt, đánh cá và ăn cướp.

Trong nhiều thời kỳ, mỗi khi động binh, thuyền bè tài sản của họ bị trưng dụng hay
tịch thu để xung vào lực lượng triều đình, cả người lẫn vật và thường không được đền
bù gì cả. Nếu sử sách chép rằng quân ta đem 1000 chiến thuyền thì có nghĩa là một
phần lớn là phương tiện của ngư dân bị xung vào quân đội trong một nhiệm vụ đoản kỳ.
Chính vì thế, xã hội phong kiến thời xưa vô hình chung đẩy một số lớn dân chúng vào
đường chống đối. Cái nhìn hoàn toàn thay đổi của Nguyễn Huệ với những người dân
chài này đã tạo cho ông một chỗ đứng đặc biệt và cũng là câu trả lời tại sao trong quân
đội của ông có rất nhiều Đô Đốc, Đề Đốc (I), là một chức vụ vốn dĩ là một cấp chỉ huy
thủy binh (II) , và những nhân vật nhiều công trạng này không bao giờ có một tiểu sử rõ
rệt, lắm khi chỉ có tên mà không có họ, xuất hiện một cách bất ngờ rồi không còn thấy
trong những biến cố khác.

(I) Theo Heath trong Armies of the Nineteenth Centery: Asia, Vol 2: China
(Great Britain: Foundry Books, 1998), tr 18-19 thì những cấp bậc đó tương đương

với hiện thời: Đô đốc (?), Đề đốc (đại tướng), Tổng binh (trung tướng), Phó tướng (thiếu
tướng), Tham tướng (đại tá), Du kích (thượng tá), Đô ty (trung tá), Thủ bị (thiếu tá),
Thiên tống (đại úy), Bá tống (trung úy), v…v…

(II) Đô đốc Bảo nắm tượng binh và kỵ binh (?) trong trận Kỷ Dậu.

Đối với ngư dân, chiếc thuyền vừa là một nơi cư ngụ, lại vừa là nơi làm việc và cũng
là toàn bộ tài sản của họ. Có thể nói đó chính là thế giới riêng, và vì thế nảy sinh ra một
tình cảm phục tòng tuyệt đối người thuyền trưởng (và cũng là gia trưởng). Người chủ
thuyền phải luôn luôn làm gương cho những người khác, hi sinh và phải chứng tỏ là
mình trội hơn những người chung quanh để tiếp tục giữ quyền chỉ huy. Chính tập quán
tự nhiên đó hình thành một sức mạnh tập thể gắn bó, sống chết với nhau trong nghề
nghiệp cũng như trong chiến đấu, chỉ tuân phục những người có cùng một cá tính như
họ và cũng là điều tại sao họ đi theo Nguyễn Huệ mà dần dần bỏ rơi Nguyễn Nhạc,
Nguyễn Lữ. Khi thủy quân được chính qui hóa trong triều đại Cảnh Thịnh, sự tinh nhuệ
của họ cũng giảm đi khiến cho chiến thuyền của nhà Tây Sơn không đương cự nổi với
Nguyễn Ánh khi kỹ thuật của đối phương được nâng cấp và cơ chế được tổ chức, chỉ
huy theo lối mới của Tây Phương.

Để sử dụng được lực lượng hải khấu vốn dĩ hoành hành đã nhiều thế kỷ dọc từ
Nhật Bản xuống tới Indonesia, chúng ta phải tìm hiểu qua 2 vấn đề chính: kỹ thuật đóng
tàu của Đàng Trong và quá trình hoạt động của bọn cướp biển.

Thu phục cướp biển

Trong nhiều thế kỷ tuy nạn cướp biển có hoành hành nhưng cũng không trở thành
một lực lượng đáng kể vì thiếu một căn cứ địa để trốn tránh khi bị săn đuổi. Thế nhưng
đến cuối thế kỷ thứ 18, Nguyễn Huệ đã nhìn ra được tiềm năng và vai trò của họ nên đã
thu dụng và trở thành một vị thủ lãnh tập hợp được nhiều nhóm khác nhau, phân chia
mỗi nhóm một lãnh bàn hoạt động, chỉ đạo các chiến dịch và cho họ nơi trú ẩn. Robert
J. Antony đã nhận ra rằng ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, cướp biển ở biển đông đã tập
họp thành một vài nhóm, có đến hàng ngàn chiến thuyền, tổng cộng đến hơn 7 vạn
người. [12]



Chuyện người ngọai sử 80

Đối với đám hải khấu lẻ tẻ vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tô,
Nguyễn Văn Huệ được gọi là Đại Ca Việt Nam, là người bán những đồ họ cướp được và
chia cho họ từ 20 đến 40% số tiền. Những bọn cướp lớn cũng được Hoàng đế che chở
vì họ không những được phép neo thuyền tại vùng biên giới (Trung Hoa và Đại Việt) để
tuyển quân và trộm lương thực mà còn có thể dùng Việt Nam như một “sào huyệt” để rút
về. Bọn hải khấu đó coi nhà vua như chủ nhân vì dưới thẩm quyền của ông họ có thể
thu hoạch nhiều nguồn lợi từ biển cả.[13]

Theo Ngụy Nguyên [14] thì nhà Tây Sơn không những chỉ dung túng cho đám hải
khấu mà còn giúp đỡ những giáo phái như Bạch Liên Giáo và Thiên Địa Hội lúc đó đang
nổi dậy trong nhiều vùng tại Trung Nguyên từ Hồ Bắc đến Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng
Đông kéo dài trong nhiều năm.[15] Có lẽ những điều Ngụy Nguyên viết không có chứng
cứ rõ rệt vì giai đoạn này nhà Tây Sơn đang phải tập trung sức lực đối phó với Nguyễn
Ánh ở miền nam đánh lên không thể nào còn đủ uy thế để hỗ trợ những lực lượng nằm
sâu trong lãnh thổ Trung Hoa, hoặc nếu có thì là những hoạt động ngầm của vua Quang
Trung khi còn sống với dụng ý cầm chân triều đình Mãn Thanh, mặt khác lại cũng là một
hình thức kinh tài để giúp ông chuẩn bị những phương án chiến lược mới.

Sau khi mua chuộc và chiêu dụ được một số thủ lãnh của đám hải phỉ, vua Quang
Trung sử dụng họ như một cánh kỳ binh tinh nhuệ tấn kích bất ngờ khiến quân Thanh
trở tay không kịp. Việc Nguyễn Huệ sử dụng cướp biển để sang quấy phá miền nam
Trung Hoa đã được đề cập đến trong sử triều Thanh cũng như triều Nguyễn. Theo Ngụy
Nguyên trong Thánh Vũ Ký (phần Càn Long Chinh Vũ An Nam Ký), viết vào năm Đạo
Quang thứ 22 (1842) có đề cập đến như sau: “Nước nhà từ đời Khang Hi thứ 22 (1683),
đánh Đài Loan, dẹp họ Trịnh, rồi năm thứ 24 (1685) mở rộng tuần phòng trên bể thì
vùng Mân, Việt, Chiết, Ngô, trên vạn dặm bể trời, kình nghê không bóng sóng. Đến đầu
đời Gia Khánh (1796), mới có cướp thuyền (Đĩnh đạo) quấy rối. Cướp thuyền này bắt
đầu từ khi cha con Nguyễn Quang Bình ở An Nam cướp nước, rồi quân mỏi của hết,
bèn mời tui vong mạng dọc bể, cấp cho binh thuyền, nhử bằng quan tước, sau cướp
các thuyền buôn ở bể gần để biện lương thực. Mùa hè tới, mùa thu về, tung tích không
lường, làm họa lớn cho đất Quảng Đông.

Sau lại có bọn cướp đất ở bang Phượng-vĩ, bang Thủy-áo cũng phụ vào. Chúng bèn
vào sâu trong vùng Mân, Chiết. Cướp đất dựa vào thuyền rợ (An Nam) làm thanh thế,
thuyền rợ cậy cướp đất làm hướng đạo. Trên vài ngàn dặm trên mặt bể ba tỉnh, nếu ta
lên bắc thì chúng xuống nam, nếu ta xuống nam thì chúng lên bắc. Nếu ta chống với
thuyền, thì tụi cướp đất tung ra cướp; nếu ta đương đầu với cướp đất thì thuyền tới
cứu. Vả chăng thuyền rợ cao, to, nhiều súng; có gặp cũng chưa chắc được chúng.
Cướp đất giảo quyệt lại có nội ứng; mỗi lúc tạm trốn rồi quay nhóm lại. Mà bấy giờ tụi
giáo-phỉ ở Xuyên Thiểm vừa dấy. Triều đình vừa chú ý đến tây chinh, chưa rảnh để tính
việc hòn đảo. Cho nên thế giặc càng ác liệt. [16]
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Cuối thế kỷ 18, ba nhóm dương đạo hùng cứ biển đông của Trịnh Nhất, Ô Thạch
Nhị và Trương Bảo đã trở thành một lực lượng thuỷ quân xung kích và cũng đồng thời
là lá chắn cho Nguyễn Huệ khiến cho thương nhân ngoại quốc phải gờm không dám
đóng vai đòn sóc hai đầu, vừa buôn bán với nhà Tây Sơn, vừa giao thương với lực
lượng đối nghịch của họ. [17]

Thế nhưng việc sử dụng thành phần hải phỉ không phải chỉ đơn giản như thế. Đây là
một chương trình có tính toán, một canh bạc cháy túi nếu đi sai. Lúc đầu ông thu dụng
bọn họ như một lực lượng vây cánh nhưng ngay cả khi đã lên ngôi hoàng đế, Nguyễn
Huệ vẫn tiếp tục tin dùng và phát triển thêm lên. Nếu nói đây là bụng dạ đàn anh của
ông cũng được mà bảo rằng là chủ đích của ông thì cũng không sai. Robert J. Antony
đã nhận xét:

Ngay cả sau khi vua Càn Long đã phong vương cho một trong những lãnh tụ Tây
Sơn năm 1788 (đúng ra phải là 1789 - NDC), ông này vẫn theo đuổi một chính sách
chơi dao hai lưỡi, một mặt vẫn gửi đồ tiến cống sang Thanh triều ở Bắc Kinh, mặt khác
vẫn đồng thời yểm trợ cho những vụ cướp phá của hải tặc dọc theo bờ biển. [18]

Những tên cướp đó không những có nơi trú ẩn an toàn khi bị săn đuổi mà còn được
cung cấp vũ khí, tiền bạc để nuôi sống gia đình, lại còn được phong tước. Cho tới khi
nhà Tây Sơn bị lật đổ, những bọn cướp biển đó được dành riêng một khu vực gần biên
giới Việt – Hoa gọi là Giang Bình (Jiangping) [19] coi như sào huyệt của họ. Trong số
những tên cướp biển kiệt hiệt phải kể đến Mạc Quan Phù (Mo Guanfu), Trịnh Thất
(Zheng Qi), Vương Quí Lợi (Wang Guili) và Ô Thạch Nhị (Wushi Er). Bốn người này
được lệnh của triều đình Tây Sơn qui tụ những nhóm lẻ tẻ lại lập thành những toán
quân lớn. Mạc Quan Phù và Trịnh Thất đã từng tham dự nhiều trận đánh chống lại
Nguyễn Ánh và năm 1796 Mạc được vua Cảnh Thịnh phong chức Đông Hải Vương.
Trịnh Thất thì có dưới tay hơn 200 chiến thuyền, là lực lượng ngoài biển lớn nhất thời
ấy và được thăng tới chức Đại Tư Mã (tương đương Thượng Thư bộ Binh). Vương Quí
Lợi, có vợ Việt Nam, bỏ y phục người Hoa ăn mặc theo lối Việt và còn lưu lạc mãi tới
năm 1810 (8 năm sau khi nhà Tây Sơn bị diệt vong) được phong chức Định Hải đại
tướng quân.

Xem lại biểu đồ mà nhà Tây Sơn tổ chức lực lượng hải phỉ ta còn nhận ra nhiều
nhóm theo tên gọi chẳng hạn như Phượng Vĩ, Tiểu Miêu... hoặc có khi chia thành nhiều
màu cờ như Thanh Kỳ, Hồng Kỳ, Hoàng Kỳ, Hắc Kỳ, Lục Kỳ [20] mỗi nhóm có một vùng
hoạt động, những thủ lãnh được phân bố chặt chẽ. Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ,
những nhóm đó đã tự động tập hợp lại để ký với nhau một thỏa hiệp xác định lại một số
qui luật để không rơi vào tình trạng chém giết lẫn nhau. Nếu như vua Quang Trung
không mất sớm, tổ chức hải quân của ông chắc chắn sẽ trở thành lực lượng đường
biển mạnh nhất thời bấy giờ không những đủ sức làm lệch cán cân Việt – Thanh mà
còn đủ sức ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân vào đầu thế kỷ thứ 19.

(…)

Vai trò hải phỉ trong trận đánh Kỷ Dậu

Trận chiến năm Kỷ Dậu vẫn còn nhiều điểm chưa được giải thích thoả đáng, phần
lớn vì các sử gia Việt Nam bị trói buộc vào một số định đề có sẵn khiến cho những khúc
mắc không sao cởi được. Người ta vẫn khẳng định là khi nghe tin quân Thanh kéo
sang, Nguyễn Huệ được tin cấp báo về Phú Xuân, ngay hôm sau lập tức lên ngôi hoàng
đế rồi đùng đùng kéo quân ra Bắc, tới Nghệ An trong 4 ngày, hạ trại hiểu dụ tướng sĩ,
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tuyển thêm quân Thanh Nghệ bảy tám vạn người rồi cho quân ăn Tết trước, sau đó kéo
thẳng ra bắc dùng 10 vạn quân đánh bại 20 vạn quân Thanh trong chớp nhoáng.

Theo như sách vở, chiến dịch đó là một chuỗi hành quân hoàn hảo đến mức không
thể tưởng tượng được, mọi việc đều suông sẻ mà một tướng lãnh tài ba nào cũng
không dám mơ tưởng đến vì chỉ một sơ xuất nhỏ cũng khiến cho mọi dự tính tan ra mây
khói khiến người ta phải nghi ngờ về những chi tiết và giá trị của tài liệụ. Những chi tiết
của trận đánh này chúng tôi viết trong một biên khảo khác nên ở đây chỉ tóm lược một
vài ý chính. Cuộc giao binh Thanh – Việt đã được dự tính từ lâu, là một mặt trận tính
toán trước theo đúng sở trường của Nguyễn Huệ. Đó là để cho địch đóng quân đâu đó,
theo tình hình cụ thể ông mới điều đại binh tấn công bằng một trận quyết tử theo lối
“nhất định thắng bằng mọi giá”.

Để nhấn mạnh vào chiến tranh chống xâm lược, các sử gia Việt Nam vô tình hay cố
ý không đề cập đến vai trò của nhiều cánh quân theo một nghĩa nào đó không phải là
người Việt, chẳng hạn như các toán quân người Thượng thông thạo đường rừng,
thường dùng voi đi lẩn theo sơn đạo, và các thuyền chiến do hải phỉ chỉ huy hoạt động
ngang dọc trên mặt biển mà chúng ta thường cho rằng là người Tàu. Hai cánh quân này
đã tạo ra sự bất ngờ vì quân Thanh bị tấn công từ ngang hông và tập hậu nên không kịp
phòng bị, các kho lương thực, kho đạn, thuốc súng, quân nhu... bị thiêu hủy tạo nên sự
kinh hoàng dây chuyền làm cho Tôn Sĩ Nghị phải bỏ chạy.

Ngoài ra, một trong những lý do khiến quân Thanh bị thất thế chính là vì họ chỉ
chuẩn bị đối phó với bộ binh, tượng binh, kỵ binh mà không quan tâm đến thủy binh.
Mùa đông ở miền Bắc nước ta là tháng mưa dầm gió bấc, gió từ phương bắc thổi
xuống, không thuận tiện cho thuyền bè từ phương nam dùng buồm tiến lên. Chính vì thế
họ không đề phòng thủy quân của nhà Tây Sơn tấn kích mà chỉ tập trung vào phòng thủ
những trục lộ giao thông đường bộ. Vả lại, đường từ Thanh Nghệ tiến ra phải qua nhiều
nơi hiểm yếu, giữ dễ, đánh khó nên quân Thanh tin rằng quân Nam không thể một sớm
một chiều vượt qua được. Từ những lý do chủ quan cũng như khách quan, Tôn Sĩ Nghị
phải chùng chình để chờ đợi thêm vài tháng nữa, chuẩn bị lương thảo để tính kế hoạch
xuất quân. Cánh quân của hải phỉ trái lại vốn dĩ tập trung sẵn ở các vùng biên giới và
vịnh Bắc Việt, là sào huyệt lâu nay của họ, lại thêm tàn quân từ Đài Loan mới bị quân
Thanh đánh bại kéo về, nay được dịp tối trời theo các đường sông tiến vào đánh tập
hậu quân Thanh trả thù. [33]

Cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ khiến cho địch trở tay không kịp và những
cánh quân đó mãi mãi là những toán biệt kích vô danh. Chính vì thế theo sử sách trong
đại quân của vua Quang Trung nhiều tướng lãnh chỉ huy chỉ có tên mà không có họ (đô
đốc Long, đô đốc Bảo, đô đốc Lộc, đô đốc Mưu, đô đốc Tuyết...). Họ vốn dĩ là những
thổ hào vùng núi hay hải phỉ được phong những chức tước rất kêu nhưng lại hoàn toàn
biến mất khi vua Quang Trung thành lập bộ máy chính quyền. Ngay cả những danh
tướng của ông mà chúng ta hằng nghe danh (Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, Bùi Thị
Xuân, Ngô Văn Sở...) cũng không thấy đóng vai trò nào quan trọng trong chiến thắng lẫy
lừng này khiến chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ một mình Nguyễn Huệ chỉ huy toàn bộ
đạo tiền quân, hậu quân, trung quân tiến dọc theo một trục lộ từ Tam Điệp đến Gián
Khẩu, Thanh Liêm, Nhật Tảo, Phú Xuyên, Hà Hồi, Ngọc Hồi rồi tiến vào Thăng Long.

Một chi tiết chúng ta cũng cần chú ý là trong chiến dịch đại phá quân Thanh, quân
Nam dùng rất nhiều các loại hỏa khí, hỏa dược để tấn công cũng như để đốt phá. Đó
cũng là thói quen của hải phỉ thường dùng để thiêu hủy tàu địch được áp dụng trên đất
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liền. Ngay từ nhiều thế kỷ trước, những đám hải khấu đã biết dùng một loại bom làm
bằng bình đất nung, miệng hẹp trong chứa thuốc súng và miểng, ném ra như một loại
lựu đạn chế tạo giản dị. Loại bom này gần đây đã được tìm thấy nơi biển Đài Loan do
quân của Trịnh Thành Công sử dụng khi tấn công quân Hòa Lan.[34] Dian Murray đề
cập đến việc hải phỉ dùng những loại miểng vụn của nồi sắt hay đinh, có khi còn dùng
tiền đồng hay bình chứa. Họ cũng hay đánh hỏa công bằng thuyền chất đầy đồ dẫn hỏa
xông thẳng vào địch hoặc ném những loại pháo bằng ống tre để đánh gãy cột buồm.

Một loại võ khí đặc biệt khác cũng có tác dụng tương tự mà đám giặc biển cũng
thường dùng là những bình đất nung chức thuốc súng trộn rượu mạnh. Diêm sinh được
chứa vào nắp bình, treo sẵn, khi xáp trận sẽ ném lên sàn tàu địch, bình sẽ vỡ và bén
lửa.[35] Ngoài ra chúng ta không thể không nhắc đến một loại hỏa tiễn hình đầu quạ,
thân bằng tre có nhồi thuốc súng. Bốn ống phun ở đuôi có thể đẩy loại tên lửa này bay
xa đến 300 mét và thường được dùng để đốt phá doanh trại hay tàu bè của đối phương
đã khá phổ biến và thông dụng từ trước thế kỷ 17. Những loại đạn phóng như thế cũng
đã được quân Mông Cổ dùng trong những cuộc tấn kích Nhật Bản và các quốc gia vùng
Đông Nam Á mà sử sách còn ghi chép. Việc sử dụng thuốc súng vào trong những loại
súng phóng tay (hand-held projectile weaponry) đã được dùng khá rộng rãi trên bộ cũng
như trên biển vào thời kỳ đó nhưng cụ thể loại võ khí đó ra sao thì chưa thấy ai đề cập
đến.[36] Xem như thế, rất có thể quân lính của Nguyễn Huệ đã sử dụng một loại súng
phóng loại này để tấn công và đốt cháy đồn quân địch dưới cái tên “hỏa hổ”.

Một giả thuyết khác mà chúng tôi đưa ra là ở vào thời kỳ này người ta đã biết chế
tạo một loại hỏa tiễn đốt theo hai giai đoạn (two-stage rocket) gọi là “hỏa long” (fire-
dragon). Con rồng lửa là một loại ống phóng có bốn hỏa tiễn ở thân chính, khi cháy hết
sẽ mồi vào những tên lửa ở trong bụng rồng và những tên lửa đó sẽ được bắn vọt ra
đằng miệng. Hỏa long được sử dụng trong những trận hải chiến mà hai bên còn cách
xa, các bình thuốc nổ ném chưa tới, dùng để đốt tàu địch. Vì chưng hỏa tiễn bắn ra
hàng loạt trông như một con rồng lửa bay trên mặt nước nên được đặt tên là hỏa long.
Có thể cũng loại võ khí này được cải tiến đôi chút – dùng diêm sinh, thuốc súng trộn với
nhựa thông để dẫn hỏa đốt doanh trại, quân nhu của địch - sử dụng trên bộ nên được
đặt tên là hỏa hổ để tượng trưng cho một loại trên bờ, một loại dưới nước. Vả lại hỏa
long, hỏa hổ chủ yếu dùng tre, nứa làm ống chứa thuốc mà tre trúc là một loại thảo mộc
rất thông dụng ở phương nam nên việc quân Tây Sơn sử dụng các loại võ khí này cũng
không phải là chuyện lạ. Có lẽ vì thế mà người thời đó đã truyền tụng là:

Hổ tự Tây Sơn xuất
Long tòng Đông Hải lai
(Hỏa hổ phát xuất từ rừng núi phía Tây,
Hỏa long nguồn gốc từ biển cả phía Đông)  [38]

Những loại võ khí đó không phải là một độc quyền hay bí mật quân sự mà bên kia
không biết hay không chế tạo được. Có điều quân Tây Sơn vẫn nổi tiếng là phong phú
về thuốc nổ và họ cũng mua được những loại thuốc súng của người Âu Châu nhạy hơn
và cũng mạnh hơn của quân Thanh và vì thế quân Tây Sơn luôn luôn có uy thế áp đảo
trong những trận đánh. Chiến đấu trong tư thế áp đảo bằng lực lượng cũng như về vũ
khí vốn dĩ là một lối đánh mà vua Quang Trung thường sử dụng.

Do đó, chúng ta có cảm tưởng những nhà chép sử cố tình thu gọn một cuộc chiến
cho thêm phần chớp nhoáng mà quên đi thực tế của thời đại. Những yếu tố về tổ chức
quân đội, điều động, phối hợp hàng dọc, hàng ngang, kỹ thuật và vũ khí, hoàn cảnh xã
hội... đã hoàn toàn mờ nhạt trong chiến dịch này. Ngay cả thời gian cũng lộn xộn, không
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minh bạch. Thực sự quân Thanh bị đánh ngang hông và chặn đường trong đêm tối,
không cứu ứng được nhau, mất tinh thần nên đã thảm bại trong mùa xuân năm Kỷ dậu.

Theo những số liệu của nhà Thanh đưa ra một cách chính thức, số lính tử thương
và bị bắt có đến gần một nửa ½ (khoảng 8.000 người trong số quân chính qui gần 2 vạn
họ đưa ra). Ngoài ra một số dân phu được điều động đi theo làm hậu cần cũng bị giết,
không rõ là bao nhiêu nhưng chắc phải rất lớn. Chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu trở
thành một chiến thắng thần kỳ vì những cánh kỳ binh của Nguyễn Huệ chẳng khác gì
những con rồng theo đường sông tiến vào rồi lại lặng lẽ rút đi, trở về với biển cả.

Điều duy nhất người ta còn biết được là trong số tướng lãnh của vua Quang Trung
tử trận có một người mang cấp bậc Đô Đốc. (*)

(*) Đô đốc Long tử trận ở trận Ngọc Hồi.

Kết luận

Thủy binh của Nguyễn Huệ gồm phần lớn là hải phỉ cũng khiến cho chúng ta lượng
định lại một số trận chiến trên biển cả và sông ngòi. Thành phần đó mang nhiều đặc tính
của những người sinh sống trên đại dương:

- Vì phải đối phó thường xuyên với sinh tử nên một mặt họ rất tàn ác nhưng lại cũng
rất nghĩa khí. Không hiếm những trường hợp hải khấu bắt cóc trẻ em, thanh niên để đòi
tiền chuộc hay làm bộ hạ rồi về sau nhận làm con nuôi (nghĩa tử) và giao cho những
trọng trách chỉ huy. Chính vì thế họ chiến đấu rất anh dũng, tinh thần đồng đội cao.

- Quen với bị săn đuổi và lén lút, thuyền của họ phần lớn là thuyền nhỏ và nhẹ, chèo
bằng tay cũng được mà chạy bằng buồm khi có gió cũng tốt. Thuyền hải phỉ thường
nông lòng để có thể tiến vào những vùng biển nông mà không sợ bị mắc cạn.

Họ thường lặng lẽ tiến sát vào tàu lớn của địch, khi tới gần dùng thuốc nổ đánh gãy
cột buồm, đốt hay đánh chìm tàu rồi xông lên tàn sát đối phương bằng đao kiếm và giáo
mác. Ngoài việc cướp hàng hóa, họ cũng thường bắt thủy thủ trên tàu phải gia nhập
hàng ngũ của họ để gia tăng nhân số.

- Hải phỉ cũng lắm mưu nhiều kế, hay giả dạng làm con buôn, quan quân, binh lính
nhất là khi họ cướp phá trên sông rạch hay làng mạc. Nhiều lần họ chiếm được cả
những khu vực đóng quân, lấy tiền bạc, thuốc nổ, súng ống... rồi bỏ đi mất. Những đe
dọa đó khiến cho dân chúng vùng ven biển luôn luôn nghe ngóng, sợ sệt những người
lạ mặt lảng vảng quanh vùng của họ.

- Nhiều khu vực gần biên giới đã biến thành những “chợ trời”, nơi mua bán trao đổi
hàng hóa họ đánh cướp được với giá rẻ hơn, tạo thành những trung tâm thương mại
sầm uất.

Hải phỉ thường chỉ giữ lại thực phẩm, nước uống, vũ khí và thuốc súng để sử dụng
còn các đồ khác đem bán lại lấy tiền (hoặc giao nạp cho nhà Tây Sơn). Những khu vực
này đến đời Gia Long thì bị quan quân Việt Nam dẹp bỏ.

Dưới nhãn quan chính trị, nhiều sử gia cận đại gán cho họ nhiều nghĩa cử và chí khí
lớn nhưng thực tế, hải khấu tuy nhiều khi có những nguyên nhân đáng thương nhưng
đây là một nghề sinh tử với sức mạnh chủ yếu là bạo lực và tàn nhẫn. Bạo lực và tàn
nhẫn cũng chính là điểm mạnh của họ được Nguyễn Huệ khai thác để trở thành một
yếu tố đóng góp vào những chiến công lừng lẫy ông tạo ra.
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Murray cũng nhận xét là sự bộc phát một cách hết sức đáng kể của những đám giặc
bể vào cuối thế kỷ thứ 18 không phải do vấn đề dân số hay thương mại mà chính là vì
những yếu tố chính trị mới của Trung Hoa cũng như Việt Nam khiến cho hải khấu đã
chuyển biến từ những đám giặc cướp “cắn trộm” (hit-or-miss, small-time operations)
thành những đám hải phỉ “qui mô và chuyên nghiệp” (full-blown professional piracy) (39)

 Cho đến cuối thế kỷ thứ 18, hải phỉ tại biển đông hùng cứ một vùng lãnh hải rộng
lớn trong giấc một tranh bá đồ vương và bảo vệ một khu vực thương mại sống còn kéo
dài từ Nhật Bản xuống tới tận eo biển Malacca. Thế nhưng sau khi Trịnh Thành Công từ
trần, hải khấu không còn ai lãnh đạo nên tan vỡ thành nhiều nhóm nhỏ cho đến khi
Nguyễn Huệ xuất hiện mới đủ uy tín và sức mạnh qui tụ họ. Chính vì thế khi nghiên cứu
về sự thoát xác của những toán cướp biển lẻ tẻ sang thành những lực lượng có tổ
chức, có chỉ huy chúng ta cũng thấy họ thay đổi không phải chỉ trong cơ cấu mà trong
cả phương tiện và vũ khí trang bị (với rất nhiều súng ống mua hay cướp được của
người Âu Châu) tạo thành một màn chắn cho triều đình. Vai trò của họ được nâng cao
trong thời đại Tây Sơn. Đóng góp không nhỏ vào chiến công năm Kỷ dậu. Chính vì cái
ân tri mụ đó mà 10 năm sau khi nhà Tây Sơn mất, đám hải khấu vẫn còn mưu toan
đánh vào Phú Xuân để khôi phục lại vương quyền cho chủ cũ nhưng không thành công.

Trận chiến mùa Xuân năm Kỷ Dậu còn rất nhiều chi tiết cần khai thác nhất là sau khi
chúng ta có thêm nhiều tài liệu đời Thanh từ văn khố Trung Hoa mà nay còn lưu giữ.
Dưới nhãn quan chiến thuật, chiến lược mới người ta sẽ phải đặt lại nhiều vấn đề để
giải thích giai đoạn lịch sử này cho sát với sự thực hơn. Chúng ta cũng sẽ minh họa lại
được chân dung con người Nguyễn Huệ để làm nổi bật vai trò của ông thay vì chỉ miêu
tả ông như một nhân vật thần kỳ.

Tài liệu tham khảo
[12] Robert J. Antony: sđ tr. 20
[13] To the petty pirates of Kwantung, Fukien, Chekiang, and Kiangsu, Nguyen Van Hue
was the “Big Boss of Yueh-nan” (Yueh-nan ta-lao-pan) who sold their booty and gave
them between 20 and 40 percent of the profits. The big pirate gangs also benefited from
the Emperor’s rule, because he not only allowed them to anchor in the border area to
gather recruits and steal food, but also let them use Vietnam as a “nest” to which they
could retreat. These pirates accepted the Emperor as their master because under his
authority they were able to reap great profits from the sea (Na Ngạn Thành: The
collected memorials of Na-yen-ch’eng 1834, Đài Bắc 1974, trích lại theo Dian H. Murray:
sđ. tr. 40-41)
[14] Ngụy Nguyên (Wei Yuan 1794-1857) là một học giả đời Thanh, tác giả Hải Quốc Đồ
Chí, đề xuất chính sách dùng rợ để chế ngự rợ (dĩ di công di, sư di trưởng kỹ dĩ chế di
và đề nghị cải cách binh bị bao gồm chiến thuyền, hỏa khí, luyện binh. thời nay những
quan điểm đó không có gì xuất sắc nhưng vào thời đó là những sáng kiến táo bạo.
[15] Murray: tr. 41
[16] Ngụy Nguyên: Việt Thanh chiến sử (Hoàng Xuân Hãn dịch: La Sơn Yên Hồ Hoàng
Xuân Hãn, tập II, Hà Nội, nxb Giáo Dục 1998) tr. 1350-1351
[17] Tuy nhiên chính sách đó cũng có bất lợi là nhà Tây Sơn không thiết lập được
những quan hệ với các nước Tây Phương để kịp thời canh tân cho quân bằng với lực
lượng của Nguyễn Ánh. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi vua Quang Trung mất, nhà Tây
Sơn đã bị diệt vong mà nguyên nhân chính yếu là kỹ thuật quân sự bị kém thế.
[18] Even after the Qianlong emperor recognized one of the Tâyson leaders as “king” of
Vietnam in 1788, the latter continued to pursue a risky double-edged policy of sending
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tribute misisons to the Qing court in Beijing while simultaneously backing piratical raids
along the China coast. Robert J. Antony: sđ tr. 39
[19] Vùng này đã bị người Pháp nhường cho Trung Hoa trong hòa ước Thiên Tân ngày
9 tháng 6 năm 1885

(…)

[33] Để làm cho quân Thanh tin rằng quân Tây Sơn sẽ theo đường thủy đánh ra, Ngô
Văn Sở đã cho đóng rất nhiều tàu chiến và cố tình để lộ tin tức cho địch biết mà tài liệu
của nhà Thanh còn ghi lại sau đây:
“Tuần dương bả tổng Quảng Đông là Hứa Viết Nghĩa cùng 40 tên lính đi trên biển bị gió
thổi dạt xuống Nghệ An, được quan An Nam đưa về Lê thành (Thăng Long), do chú của
Lê Duy Kỳ là Lê Duy Cẩn đứng ra cung cấp lương ăn, chia cả bọn Hứa Viết Nghĩa và 40
tên lính thành hai đội đưa trả về doanh trại cho Tôn Sĩ Nghị. Cứ theo lời bẩm của Hứa
Viết Nghĩa thì viên Đại Tư Mã và thủy binh Đô Đốc tại Lê thành ngày ngày thao diễn
thủy quân, lại đóng nhiều thuyền lớn trên sông Phú Lương, thuyền nào hai bên cũng có
rất nhiều mái chèo, trong thuyền có để súng lớn, các viên đạn sắt mỗi viên ước chừng
2, 3 mươi cân...” (Trang Cát Phát: sđ tr. 364)
Tuy nhiên thuyền lớn chỉ là nghi binh trong khi sau này vua Quang Trung lại cho hải phỉ
dùng thuyền nhỏ từ vịnh Bái Tử Long tiến vào theo đêm tối đánh tập hậu dùng hỏa công
đốt doanh trại địch.
[34] Bức hình của loại “bom” này có trong A Journey Into China’s Antiquity (V. 4) của
National Museum of Chinese History (Beijing: Morning Glory Publishers 1997) tr. 165
dưới nhan đề 159. Military “national surname bottle”, Qing Dynasty
[35] Dian Murray: sđ. tr. 97
[36] Jeremy Black: War, Past, Present & Future (New York: St Martin’s Press 2000)
[37] China Science and Technology Palace Preparatory Committee and the Ontario
Science Centre: China, 7000 Years of Discovery (1982) tr. 11
[38] Hai câu này ông Lê Nguyễn Lưu giải thích là : Nguyễn Huệ là một hổ tướng từ ấp
Tây Sơn ra Bắc, còn Nguyễn Hữu Chỉnh như con rồng từ Thăng Long vượt biển vào
Nam (Văn Khắc Thời Tây Sơn ở Huế: Phú Xuân Thuận Hóa thời Tây Sơn, Kỷ Yếu Hội
Thảo Khoa Học, Huế 12/2001)

       ***

       Trích đọan kết luận của “Vai trò của hải phỉ trong chiến thắng Kỷ Dậu”
       “…Trận năm Kỷ Dậu còn rất nhiều chi tiết cần khai thác (…) người ta sẽ phải đặt lại
nhiều vấn đề để giải thích giai đoạn lịch sử này cho sát với sự thực hơn. Chúng ta cũng
sẽ minh họa lại được (…) thay vì chỉ miêu tả ông như một nhân vật thần kỳ…”.

      Từ “nhiều chi tiết cần khai thác” và “thần kỳ” của chuyện cái võng hai người cáng
một người trong Hòang Lê nhất thống chị, (và Lê triều dã sử) mụ chữ tôi bung bét ra bài
khảo luận…“cho sát với sự thực hơn” một cách rất ư…“thần kỳ” với cái tên dân dã:

      Chuyện cái điếu cầy
    :
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       Chuyện cái điếu cầy

       Đầu trỏ xuống cuống trỏ lên gia tộc điếu tôi được các cụ kể lại khởi nguyên từ thời
quan Nội Hầu Phạm Ngũ Lão. Phạm “lão” tướng quân cầm quân “qua” chinh phạt một
mảnh đất khỉ ho cò gáy không biết gọi tên Nôm là gì. Nên được vua Trần Anh Tôn
thưởng công lấy tên tướng quân đặt tên cho xứ ấy là…Lão Qua (Ai Lao). Quân sĩ xa
nhà, đêm khuya lạnh lẽo nên hút thuốc của người bản địa cho ấm, để giải khuây nỗi sầu
viền xứ. Từ tên Ai Lao được dân gian kêu là nước Lào để có thuốc lào. Vì sơn lam
chướng khí nên bị bệnh hàn, họ xem thứ lá trên như…”thuốc” đắng dã tật nên mới có
cái tên…hay hay ấy. Hay đâu chưa thấy chỉ thấy…một thằng hút bốn thằng say:
       Một thằng hút bốn thằng say
       Hai thằng châm điếu ngã lăn quay
       Ngọc hoàng thấy vậy hay hay
       Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.

       Dòng họ điếu tôi có mặt trong cõi nhân gian vào khỏang thời gian này. Vì it lâu sau
Phạm tướng quân kết duyên với con gái nuôi của đức Trần Hưng Đạo sinh ra công
nương Tĩnh Huệ, sau gá nghĩa với ông đồ Vũ Quỳnh, người Hải Dương. Cụ bà tằng tổ
điếu tôi (cái điếu bát), tức công nương Tĩnh Huệ về làm dâu họ nhà họ Vũ từ ngày ấy.
Và sinh ra cụ cố điếu tôi. Cụ cố điếu tôi hầu hạ điếu đóm ở nhà ông đồ họ Vũ từ lúc ông
còn để chỏm. Sau này con đường khoa cử và gia cang ông đồ Vũ càng ngày càng đi
xuống. Ông đồ trúng tuyển tam trường được gọi là sinh đồ, tính thi hội để được gọi là
hương cống. Nhưng ông không có cái duyên với cái nghiệp bút nghiên, nên rôt cuộc
vẫn là ông đồ bát nháo. Nên ông sinh bất đắc chí không thiết gì tiến vi quan đạt vi sư,
ông cũng chẳng chịu an phận thủ thường với nghề dậy học, và cũng chẳng màng đến
mài mực kiếm gạo, ông cứ nằm co với mo cơm tấm ấm ổ rơm là đủ.
        Đến tuổi tứ thập nhi bất hoặc, tưởng ông không còn gì huyễn hoặc nữa, bỗng dưng
ông lừng lững phong kiếm quy điền, đóng cửa tạ khách. Nhân một hôm, cụ cố điếu tôi
theo ông đồ qua làng gần đấy để điếu đóm cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Gặp lúc cụ Trạng
nói bâng quơ với người khách mới bước vào: Chép miệng đánh tan quân kiến gió –
Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi. Cụ cố điếu tôi nhòm kỹ, hóa ra đó là Nguyễn
Kim, nho phong sĩ khí, dáng dấp an nhiên, ở trấn Kinh Bắc ai cũng biết tiếng.

        Về nhà, cụ cố điếu tôi mạo muội luận về thời thế tạo anh hùng với ông đồ rằng:
Sao không theo Nguyễn Kim đang chiêu hiền đãi sĩ, mộ quân đánh nhà Mạc, hiện lẩn
quẩn ở bên Lão Qua mà tìm kiếm con cháu nhà Lê về phò làm vua. Kẻ sĩ bách vi, một
công đôi việc, mang ít cây thuốc của người Lào về để con cháu lập cơ ngơi canh tác.
Nhất cử lưỡng tiện xin vua Lê khai khẩn vùng đất Cổ Am của nhà Mạc vì chiến sự nên
đã bị bỏ hoang từ lâu. Với thiên thời địa lợi đại cuộc cũng xong, thế là cụ cố tôi lại tay
xách nách mang theo dòng họ Vũ lập nghiệp ở vùng Cổ Am, dựng đất Tiên Lãng, Vĩnh
Bảo với nghề trồng thuốc lào.

        Nghiệp tổ của điếu tôi khởi đi từ đời Lê là thế đó, vua Lê Thánh Tông ban thưởng
cho dòng họ Vũ qua bài vịnh Cái điếu bát với Động sóng tuôn mây khi chán miệng –
Nghiêng trời lệch đất thuở buông tay. Đến đời Nguyễn cũng thế gia vọng tộc như ai ,
điếu tôi được vua Tự Đức phong tước hầu: “Thủy hỏa hầu”.

         ***
         Còn cái điếu cày thì chuyện như thế này đây:
        Từ năm Canh Tý niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3 đời vua Lê Thần Tông nhằm niên hiệu
Thuận Trị thứ 16. Dân gian ta bắt đầu trồng cây thuốc lào, đàn bà con gái tranh nhau
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hút thuốc lào, đến nỗi có câu: Ba ngày có thể không ăn - Hút thì không thể cấm ngăn
một giờ.  Năm Ất Tỵ niên hiệu Cảnh Trị thứ 3 đời vua Lê Huyền Tông, triều đình đã hai
lần xuống lịnh chỉ nghiêm cấm, lùng bắt những người trồng thuốc, bán thuốc, và lén hút
thuốc ở trên núi, nhưng không dứt tuyệt được vì họ ẩn nấp tận trong hang động.
        Túng thì phải tính, thế là dân gian ta khoét cột tre làm ống điếu tức điếu cày tôi và
chôn điếu sành xuống đất. Lâu dần lịnh cấm bãi bỏ. Sau thì việc hút thuốc lào đã thành
thói thông thường. Ấy là sử liệt truyện của điếu cày tôi theo sách vở tam sao thất bản từ
ông Trương Vĩnh Ký nên các cụ ta mới có câu tận tín thư bất như vô thư.  Vì với gia phả
trích ngang của dòng họ điếu tôi, mò mẫm chui vào gốc tre làng cùng chữ nghĩa dân
gian để có những nơi chiếu cói, võng đay, điếu sàng, xe điếu chàng say là đà, Nói xa
chẳng qua nói gần, chuyện họ hàng hang hốc điếu tôi trước sau ở…”cái võng” (*) mà ra.

       (*) Tuy nhiên trước đó “Chuyện cái điếu cầy” gợi yên sĩ phi lý thuần cho mụ chữ tôi
từ chuyện bên ta thì có bên Tàu thi không mà cụ Cao Bá Quát trong bài thơ “Tức sự” vì
chữ Tàu không biết gọi nó là gì nên cụ gọi nó là…“thằng sàng” là…cái võng..
       Nhãn khan cao điểu độc phàn lung
      Tự ỷ “thằng sàng” bất ngữ trung
       (nguồn: Võ Phiến)

       ***
       Bằng vào tình cờ, vua Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà lần thứ ba đánh đuổi quân
Thanh. Ngài hành quân thần tốc, cứ ba người thay phiên nhau cáng võng, thổi cơm
bằng với cái đòn tre bánh tẻ. Tre bánh tẻ chỉ chung một lọai tre thân to, ruột rỗng, không
già cứng, không non mềm. Nhìn thấy cái đòn võng, có chú hỏa đầu quân trong xuất lính
nghĩ đến thay cái điếu bát bằng cái điếu tre. Sau này người nhà nông thấy tiện lợi, mang
theo trong công việc đồng áng, nên điếu tôi một đầu được vạt nhọn cắm xuống bờ đất.
Sau khi bác lực điền cày bừa đến lúc nghỉ nghơi, ngồi dựa gốc cây, kéo điếu tôi lên
châm lửa, đốt thuốc, làm một cữ, rít một hơi long sòng sọc và nhả khói…
        Cày bừa rồi rít một hơi. Nên bác lực điền gọi là cái điếu cày

        Điếu tôi trộm nghĩ là cũng là cày bừa! Sao không gọi…bừa đi là cái điếu bừa?
        Trở lại với chú hỏa đầu quân chọn khúc tre bánh tẻ to bằng cổ tay và dài bằng
khuỷu tay đến ngón tay trỏ. Chú cắt ống tre ngay ở đầu có đốt kín mít để đựng nước.
Ngang ống tre khỏang nửa bàn tay từ đốt tre, chú khóet một cái lỗ gắn cái nõ như cái
phễu. Phễu tỏe ngang như hình cái guốc, gọi là…guốc điếu. Khi hút, khói thuốc đi qua
cử ải này, kêu ròn hay không ở chỗ khéo tay gọt cắt cái nõ hay guốc điếu vừa kể trên.
        Như có giao hòa của trời đất, lính cứ hai người cáng, người còn lại mồi lửa lúi húi
nấu cơm bằng con cúi rơm. Đó là thân cây lúa khi đã gặt đập hết thóc và tết lại như búi
tóc, to bằng bắp tay dùng làm mồi giữ lửa, lửa âm ỉ cháy, khi cần thì thổi phù phù vào
mồi giữ lửa và lửa sẽ bốc lên để…hút thuốc.
        Từ đó điếu cày tôi gắn liền với củi lửa là…con cúi rơm.

        Người Bắc vào Nam theo phong trào mộ phu đồn điền cao su, lúc ấy diêm, quẹt
còn hiếm. Không lẽ mang con cúi rơm ở quê nhà đi theo, nên họ quơ nắm bùi nhùi, hai
hòn “đá kỳ”, cần tắm táp thì kỳ cọ. Cần hút thuốc cà hai hòn đá vào nhau cọc cạch
cho…tóe khói, tóe lửa vào nắm bùi nhùi. Vì thế đầu thế kỷ 20 người Nam gọi người
nước Bắc Kỳ ta với cái tên…cọc cạch lửa…”

       ***
       Thế là bài sưu khảo, sưu tầm cái điếu cầy chui vào mạng lưới và lang thang như
thần hoàng làng khó đi về đâu chả biết nữa. Khươm mươi niên sau, mụ chữ tôi ngồi thì
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lì trước máy vi tính thì đập chát vào mặt bài viết của nhà biên khảo ở Hà Nội. Lạ một
nhẽ ông không viết về điếu bát, điêu cầy mà là…cái điếu ông. Rất ngay tình, cái giống
giuộc này mụ chữ tôi chưa một lần mục sở thị. Bèn lòi mắt ếch đọc mới thông hanh,
thông điếu…”cái điếu ống” có cái xe điếu bằng trúc cong vòng (xe điếu của điếu bát
bằng trúc thẳng) để cho các quan đi tuần du, ngồi võng…thở ra khói.
      Ngốn nửa chừng, mụ chữ chững người vì bài biên khảo có những sưu khảo, sưu
tầm thâm căn cố đế như: “bất ngờ Nội Hầu Phạm Ngũ Lão tướng quân qua Ai Lao nên
ta mới có…cái điếu bát. Hay “tình cờ, vua Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà lần thứ ba
đánh quân Thanh nên mới có…cái điếu cầy này kia kia nọ.
       Và ôi thôi chẳng thể thiếu sử kiện từ Trần Anh Tôn, Trần Hưng Đạ tới Nguyễn Kim,
nhà Mạc, và cuối cùng là Tự Đức phong tước hầu cho cái điếu bát…Thủy hỏa hầu.

       Giời ạ! Những “sử phẩm” đắt này của nhà biên khảo nọ do mụ sử tôi “bịa tạc”.

 Qua chuyện cái điếu cầy, mu chữ tôi chợt nhớ khi còn sinh tiền, nhà văn Mai Thảo
dặn dò người viết mới Trần Vũ hãy trân trọng chữ nghĩa…Trần Vũ thổ lộ với nhà biên
khảo Thụy Khuê: “Những khi nghĩ đến ông, tôi lại nhớ đến lời dặn này. Hôm qua, bây
giờ, tôi vẫn giữ tròn lời hứa với trưởng thượng của mình”.

Từ đấy, mụ chữ tôi cạch đến già, chả dám nghịch ngợm với chữ nghĩa nữa.

***

      Phụ đính

      Quân Thanh trong trận Kỷ Dậu
      (trích lục từ nhiều nguồn khác nhau)

      Qua bài “Tổng số quân Thanh trong trận Kỷ Dậu” trong Thanh-Việt chiến dịch của
Nguyễn Duy Chính trang 92 dưới đây không dề gì cân đong…đếm. Vì vậy mụ sử
tôi…”đếm” quân Thanh qua Wilipedia. Bởi quá nhiều sử gia, học giả, nhà biên khảo xô
lấn, chen chân vào Wilipedia nên chuyện trở thành rối rắm với nguồn này nguồn kia để
người đọc rối ren thêm với những con số đối chọi nhau nên chả biêt đâu mà lần.
      Nhưng mụ sử tôi vẫn “tồn nghi” trong cái tâm thái có còn hơn không!

      ***
     Số là sử sách của Việt Nam như Việt Sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục,
Lê Quý kỷ sự, Tây Sơn thuật lược... không ghi chép rõ số quân Thanh.
     Hoàng Lê nhất thống chí có chép lại "Tám điều quân luật" và "Bài hịch" của Tôn Sĩ
Nghị. Trong "Bài hịch", Tôn Sĩ Nghị tuyên bố số quân Thanh có 50 vạn. Theo "Tám điều
quân luật" thì "mỗi người lính được cấp một tên phu" (điều 8). Vậy số quân Thanh 50
vạn thì số phu cũng 50 vạn và toàn bộ lên đến 1 triệu người.
     Hầu hết các nhà sử học đều cho con số đó có tính chất khoa trương lực lượng.
Nhưng nó cũng cho ta biết rằng 1 người lính chính quy có 1 người phu đi theo.
     Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập (Q.30) và Nguyễn Thị Tây Sơn Ký chép số
quân là 20 vạn, nhưng không xác định con số đó có bao gồm lực lượng thổ binh, nghĩa
dũng và dân phu hay không.
      Tỷ lệ giữa binh lính và dân phu trong các tài liệu cũng không thống nhất. Điều 8
trong "Quân luật" của Tôn Sĩ Nghị quy định 1 lính được cấp 1 phu, trong lúc "Lê Sử
Toản Yếu" và "Minh Đô Sử" của Việt Nam lại chép 1 chiến binh có 3 dân binh phục vụ.
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      Bài Hàng binh chiếu của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết, là tài liệu được công
bố ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu. Bài chiếu có đoạn ghi chép:
      “Việc Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị nhà các ngươi sức hèn tài mọn, không biết tự lượng,
đem hai mươi chín vạn quân sang cửa quan, vượt suối trèo non, vô cớ xông vào chỗ
hiểm nguy để gây binh hấn, khiến cho các ngươi, một lũ dân đen vô tội phải nằm sương
gối tuyết và chết ở hòn đạn mũi tên. Đó là tội của Tổng đốc nhà các ngươi.”

      Qua bài chiếu, tổng số quân Thanh là 29 vạn. Theo ý kiến một nhà nghiên cứu Việt
Nam là Nguyễn Phan Quang, bài Chiếu phát phối hàng binh nội địa của Quang Trung là
một văn bản chính thức, đương thời, đáng tin cậy. Theo ý kiến của Giáo sư Trần Gia
Phụng thì 29 vạn quân tuy do Ngô Thời Nhậm là người trong cuộc viết nhưng đây là
một văn thư có tính tuyên truyền nên cũng chưa hẳn sát với thực tế.
       Với Giáo sư Trần Gia Phụng:  “Theo tài liệu trong nước: sách Hoàng Lê nhất thống
chí, hồi thứ 13, tóm tắt đại lược hịch của Tôn Sĩ Nghị, có viết rằng họ Tôn: “điều động
năm mươi vạn quân thẳng tới La thành [Thăng Long]. 500.000 quân. Con số nầy lớn
quá, do người Thanh tuyên truyền kể thêm, để binh sĩ hăng hái ra đi. 

       Tuy nhiên, con số…“điên người” nhất là tổng số quân Thanh chỉ vỏn vẹn có 6.000
(sáu nghìn) người. Nguồn từ giáo sư Tưởng Quân Chương, một chuyên gia người Đài
Loan về Việt Nam, tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. (xem trang 261)

Phương Tây
      Một nguồn qua thư từ của một số người nước ngoài sống ở vùng Thăng Long trước
thời gian xảy ra trận chiến. (số thư từ này nằm trong tập nhật Ký của hội truyền giáo Bắc
Kỳ). Một bức thư gửi từ Thăng Long đề ngày 25/10/1788 về một "tin đồn" có 30 vạn
quân Thanh sắp kéo sang cứu viện cho Lê Chiêu Thống.
      Một số thương nhân, giáo sĩ phương Tây đến Đại Việt vào khoảng cuối thế kỷ 18 có
ghi lại trong hồi ký và thư từ, một ít tư liệu về chiến thắng Kỷ Dậu 1789.

Một thương nhân Anh là J. Barrow, ông này đến Đại Việt năm 1792, ba năm sau
chiến tranh. Trong hồi ký của mình, ông viết rằng số quân Thanh là 100,000 người.
(Theo Phan Huy Lê, Tìm về cội nguồn tập 1, Hà Nội, Nxb. Thế Giới, 1999, tr. 674. Phan
Huy Lê theo sách của J. Barrow, A Voyage to Cochinchina in the year 1792)

 Một tài liệu với nhiều chi tiết khác trong hồi ký của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier
de la Bissachère (1764-1830) đến Đàng Ngoài khoảng năm 1790, viết trong hồi ký xuất
bản ở Paris năm 1812 rằng quân Thanh sang Đại Việt khoảng 40.000 người và bị giết
tại trận khoảng 20.000 người  Theo Phan Huy Lê, Tìm về cội nguồn tập 1, Hà Nội, Nxb.
Thế Giới, 1999, tr. 674. Phan Huy Lê theo sách État actuel du Tonkin, de la Cochinchine
et des autres royaumes de Cambodge, Laos et Lac Tho par M. De la Bissachère, Paris,
1872, tt. 169-170.) Giáo sĩ De la Bissachère ở lại Đàng Ngoài cho đến năm 1798, nên
có thể ông thu thập được nhiều nguồn tin và lượng định con số quân Thanh sang nước
Việt. (Tiểu sử của giáo sĩ De la Bissachère theo http:/archivesmep.mepasie.org/)
        Do ông De la Bissachère tới Đàng Ngoài năm 1790-chỉ 1 năm sau trận chiến và ở
lại đến năm 1798 nên Giáo sư Trần Gia Phụng cho rằng "có thể ông (de la Bissachère)
thu thập được nhiều nguồn tin và lượng định con số quân Thanh sang nước Việt"

 Nhật ký của Hội Truyền giáo Bắc Kỳ về những sự kiện ở trong địa phận Giáo hội
Bắc Kỳ từ tháng 10-1788 đến tháng 7-1789. Tài liệu nầy gồm hai phần:

Thứ nhất, khi quân Thanh chưa đến, vào ngày 21-10-1788, có lời đồn rằng nhà
Thanh gởi 300.000 quân thủy bộ sang giúp Lê Chiêu Thống.
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Thứ hai, Tôn Sĩ Nghị làm lễ phong vương cho Lê Chiêu Thống (19-12-1788), tức lúc
đó quân Thanh đã vào đất Việt, tài liệu nầy cho biết số quân Thanh là 280.000 người
(28 vạn), một nửa đóng trong thành phố, một nửa đóng ở bên kia sông. (Nhật ký của
Giáo hội Thiên chúa giáo Bắc kỳ về những sự kiện đáng ghi nhớ xảy ra trong địa phận
giáo hội từ tháng 10-1788 đến tháng 7-1789, do Đặng Phương Nghi dịch, tập san Sử
Điạ số 9-10, Sài Gòn, 1968, trong bài “Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiến của
Nguyễn Huệ”, tr. 213, 216)

      Theo nhận định của Giáo sư Trần Gia Phụng:
      “Nếu một nửa đóng trong thành phố, nghĩa là có 14 vạn quân Thanh trong thành
Thăng Long, thì thành Thăng Long lúc đó có đủ sức chứa, chỗ ở và nuôi ăn hàng
ngày cho quân Thanh không? Ngoài ra, theo tài liệu Trung Hoa, quân Thanh mất hết
một nửa khi trở về nước, vậy mất hết khoảng 14 vạn (so với 28 vạn khi ra đi),
vừa chết vừa mất tích, thì con số nầy có thích hợp trong một cuộc chiến bằng vũ khí
chưa tối tân? Tuy nhiên con số 28 vạn của tài liệu nầy gần với con số 29 vạn mà Ngô
Thời Nhậm đã viết trong "Tờ chiếu phát phối hàng binh người nội địa"
     Theo nhà nghiên cứu Tạ Chí Đại Trường:
      “Còn về số ước tính của giáo sĩ, ta nghĩ rằng họ thấy thanh thế quân Thanh to
quá so với cá nhân con người thời loạn trốn chui trốn nhủi như họ và người đương thời,
nên đã phóng đại ra”

        Trung Hoa
        Đại Thanh Thực Lục, bộ sử chính thức của nhà Thanh, ghi chép đầy đủ những
lệnh dụ của vua Thanh cho biết quân Thanh được lệnh sang đánh Đại Việt là gần
30.000 quân chính quy (quân chủ lực tinh nhuệ điều động ở bốn tỉnh phía nam), 6.000
quân địa phương và ít nhất là 10 vạn dân binh phục vụ vận tải ở trong đó:
        Cánh quân Lưỡng Quảng do Tôn Sĩ Nghị trực tiếp thống lãnh. Cánh quân này gồm
8.000 quân chính quy tỉnh Quảng Ðông, 13.500 quân chính quy tỉnh Quảng Tây. Tổng
cộng có 21.500 quân chính quy (ban đầu có 15.000, sau tăng viện thêm 6.500), ngoài ra
còn có 1.500 phu chăn ngựa và 751 con ngựa.
       Cánh quân Vân Quý do đề đốc Ô Đại Kinh chỉ huy có 8.000 quân chính quy, ngoài
ra còn có 2.000 con ngựa và 2000 con bò để chở lương thực.
       Có khoảng 6.000 quân địa phương đi theo 2 cánh quân trên, nhưng không rõ mỗi
cánh quân có bao nhiêu quân địa phương.
       Cánh quân Vân Quý có 2 vạn dân binh phục vụ vận tải. Không rõ số dân binh phục
vụ cánh quân Lưỡng Quảng, nhưng riêng đội quân Quảng Tây thuộc cánh quân này đã
có 54.000 dân binh đi theo phục vụ (theo tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh thì số
dân binh phục vụ cho cánh quân Lưỡng Quảng là hơn 10 vạn).

       Theo tính toán của Giáo sư Trần Gia Phụng thì theo chính sử nhà Thanh, hai cánh
quân của Tôn Sĩ Nghị và Ô Đại Kinh khi cộng lại có khoảng 2 vạn quân chính quy (chưa
kể gần viện binh bổ sung thêm sau đó), thêm đoàn quân tiếp liệu của Tôn Vĩ Thanh
không dưới 10.000 người nên khi cộng lại đã được 40.000 quân chính quy. Mỗi quân
chính quy lại được quyền đem theo ít nhất một người phu (điều thứ 8 của quân luật Tôn
Sĩ Nghị) thì số người Thanh qua Đại Việt tối thiểu là 80.000. Đây là con số tối thiểu, mà
thực tế theo ông, phải cao hơn nữa do các tướng lãnh và sĩ quan Thanh chắc chắn phải
đem theo nhiều hơn một người phu. Trong khi Đại Việt dân đông hơn rất nhiều nên con
số 1-2 vạn quân là quá ít.
       Tài liệu này khá khớp với tài liệu của giáo sĩ Pierre-Jacques Lemonnier de la
Bissachère khi ông cũng ghi lại rằng quân chính quy của nhà Thanh sang Việt Nam năm
đó có tối thiểu (đã bị chính sử Trung Hoa ghi chép giảm bớt) 40.000 người. Giáo sư
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Phụng tin rằng con số quân Thanh có thể còn cao hơn nữa chút ít, tuy nhiên có thể tạm
tin được con số 40.000 quân chính quy (chưa kể dân binh)

       Trong sách Thánh vũ ký, Ngụy Nguyên (Wei Yuan, 1794-1857), một sử gia Trung
Hoa, chép rằng “Số quân Thanh là 18.000, trong đó đạo quân Lưỡng Quảng là 10.000
(chưa kể số viện binh sau này) và đạo quân Vân Quý là 8.000”. (Hoàng Xuân Hãn dịch
bài “Càn Long chinh vũ An Nam ký” nghĩa là “Bài ghi việc đánh dẹp An Nam đời Càn
Long”, trong sách Thánh vũ ký, đăng trong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập II, Hà
Nội: Nxb. Giáo Dục, 1998, tr. 1342.)
        Nhưng Ngụy Nguyên cho biết thêm: "bấy giờ các thổ binh, nghĩa dũng đi theo,
tiếng đồn đại binh có vài chục vạn". Như vậy, số quân chủ lực có khoảng 18.000 (chưa
kể 11.500 viện binh bổ sung sau đó), chưa tính số "nghĩa binh", "nghĩa dũng" và dân
phu vận chuyển có mấy chục vạn người. Ngụy Nguyễn cũng nói, đây chỉ là "tiếng đồn".

       Theo các nhà nghiên cứu Tạ Trí Đại Trường, Phan Huy Lê, Hồ Bạch Thảo và Trần
Gia Phụng, sử sách nhà Thanh hạ thấp số quân viễn chinh để giảm bớt sự thất bại trầm
trọng của triều Thanh. Các sử gia Trung Hoa đó không ghi chép đầy đủ các lực lượng
của toàn bộ quân viễn chinh, nhưng chính những đoạn ghi chép của sử sách nhà
Thanh, nhất là bộ Đại Thanh Thực Lục, lại bộc lộ nhiều mâu thuẫn: Số quân vài vạn
mà Đại Thanh Thực Lục ghi không tính đến "thổ binh", "nghĩa dũng" và dân phu. Hơn
nữa, với đạo quân vài vạn thì triều đình nhà Thanh chỉ cử tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn
Sĩ Nghị làm thống soái và dưới trướng gồm một loạt võ quan cao cấp như: Đề đốc Phó
tướng Hứa Thế Hanh, Đề đốc Ô Đại Kinh, Phó tướng Khánh Thành, Phó tướng Hình
Đôn Hạnh; các tổng binh Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long, Lý Hóa Long cùng
nhiều Tham tướng, Tri phủ, Tri huyện, v.v... Nếu chỉ điều một vài vạn quân, Càn Long
không phải quan tâm tới mức vài ngày lại ra một chỉ dụ.

      Theo tác giả Nguyễn Duy Chính thì sổ trả lương và kế toán của nhà Thanh ghi rằng
ở phía Đông (vùng Bắc Việt Nam) họ có 10.000 quân, phía Tây có 8.000 và cộng thêm
số viện binh theo những nguồn tài liệu khác, cũng không quá 30.000 quân chính quy. Và
cũng trong phân tích này, tác giả trích dẫn sử gia Ba Lan tên là Wieslaw Olszewski ghi
quân Thanh có 200.000 quân (không ghi rõ là loại quân gì) sang nước Việt nhưng
không rõ số đánh nhau với Tây Sơn là bao nhiêu.
      Trong bài viết in trên tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Nguyễn Duy Chính dẫn lại
những tổng kết của Lại Phúc Thuận, một học giả đã dày công dựa vào các tài liệu của
Thanh triều như Thanh Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục, Khâm định An Nam kỷ
lược, Thanh sử cảo, Đông Hoa tục lục và các sổ sách của Bộ Hộ, Bộ Hình v.v. để biên
soạn thành Càn Long Trọng Yếu Chiến tranh chi Quân Nhu Nghiên cứu (乾隆重), xác
định quân Thanh bao gồm quân chính quy và quân phụ trợ. Quân chính quy ở cánh
Lưỡng Quảng có 21.500 người (Quảng Tây đợt một 10.000, đợt hai 3.500; Quảng Đông
đợt đầu 5.000, đợt sau 3.000), bố trí 4.000 quân đóng ở các quan ải dọc biên, 5.000
quân không theo đại quân mà chia ba toán (2.000 phòng thủ Lạng Sơn, 1.300 canh giữ
17 kho lương dọc đường Lạng Sơn-Thăng Long, 1.700 canh phòng các nơi hiểm yếu),
chỉ có 12.500 người ở cánh này theo Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh xuống Thăng Long.
Số quân phụ trợ (gồm thổ binh phối hợp, mã phu, dân phu) ước vài chục vạn người.
       (nguồn: Wilipedia)
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     Tổng số quân Thanh trong trận Kỷ Dậu

Về trận chiến Việt Thanh cuối năm Mậu Thân (1788), đầu năm Kỷ Dậu (1789) tuy đã
có nhiều tài liệu đầu tay (primary sources) của Thanh triều được công bố các sử gia vẫn
còn thắc mắc: Số quân Thanh thực sự tham chiến ở nước ta là bao nhiêu?

Những con số 20 vạn, 29 vạn tuy có thoả mãn một chút tự hào dân tộc nhưng không
thể chấp nhận một cách dễ dãi nếu chúng ta đi sâu vào cơ cấu tổ chức quân sự của
Thanh triều để biết họ phân phối, bố trí và điều động binh lính như thế nào?

Về lực lượng chiến đấu, nhà Thanh đưa sang hai đạo quân dưới quyền tiết chế của
tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị, một đạo đi theo đường Quảng Tây do đề đốc Hứa
Thế Hanh chỉ huy, một đạo đi theo đường Vân Nam do đề đốc Ô Đại Kinh chỉ huy.

Trong hai cánh quân mà sử nhà Thanh gọi là chính binh và kỳ binh [quân trực tiếp
và quân yểm trợ] tạo thành hai gọng kềm cùng tiến xuống Thăng Long, chỉ có quân từ
Quảng Tây giao chiến với quân Nam, cánh quân Vân Nam khi xuống đến Hưng Hoá thì
dừng lại và lập tức rút về khi thấy đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị đang đóng ở Thăng Long
bị đánh bại, không dám tiến xuống giải vây hay tiếp viện cho chủ tướng. Do đó, sử
Trung Hoa cũng như sử nước ta thường chỉ đề cập đến toán quân Thanh đi theo đường
Nam Quan là lực lượng chính yếu đã tham dự vào cuộc động binh này.

Những khó khăn trong việc tìm hiểu các co số

Tuy chỉ là một chiến dịch tương đối ngắn ngủi, số lượng quân Thanh tham chiến
không cố định vì có thể ước tính theo nhiều cách:

1. Tập hợp của cả hai đoàn quân Lưỡng Quảng – Vân Quí của nhà Thanh: Con số
này ngoài binh sĩ còn có hàng chục vạn dân phu, hàng nghìn bò ngựa để chuyên
chở lương thực, súng ống và quân trang nên nếu nói theo ước lượng của nước
ta là 20 vạn quân Thanh [thực ra trong hịch của nhà Thanh họ thổi phồng lên
đến 50 vạn] thì cũng không phải là quá xa sự thực vì ngoài đôi chút phô trương,
số dân phu tải lương theo lối “cổn vận” đi theo từng đoàn, đến địa điểm rồi lại
quay về liên tục như mắt xích nên lúc nào cũng lũ lượt không dứt.

2. Chỉ tính riêng đoàn quân Quảng Tây do đích thân Tôn Sĩ Nghị điều động: Nếu chỉ
tính quân sĩ thực sự do Tôn Sĩ Nghị, Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long,
Thượng Duy Thăng chỉ huy, con số này ít hơn nhiều nhưng lại có thêm cờ xí
chiêng trống, diệu võ dương oai, cũng tạo nên một bề ngoài hùng tráng khiến
dân chúng miền Bắc phải hoảng sợ.

3. Tính tập hợp mọi lực lượng chính qui, phụ trội và yểm trợ: Bao gồm cả quân
chính qui, quân địa phương, quân thiểu số ở biên giới đi theo quân Thanh và
quân nhà Lê, thổ hào … cùng tiến xuống rồi sau đó chia ra trấn giữ khắp nơi.
Ngoài các đạo quân thiểu số Thái, Thổ, Miêu…, còn có xưởng dân là những
người Trung Hoa lén lút trốn sang nước ta khai khẩn mỏ đồng, mỏ thiếc [mà
theo báo cáo của Tôn Sĩ Nghị thì đông đến mấy vạn người].

Cũng nên thêm mấy năm đó mùa màng thất bát, loạn lạc nên nhiều nơi không đủ
lương thực. Khi vua Càn Long ra lệnh cung cấp nuôi ăn những ai đi theo cần vương, số
người hưởng ứng rất đông. Nếu tính chung mọi thành phần, tuy nhà Thanh chỉ đưa
chừng 1 đến 2 vạn quân chính qui lực lượng hậu cần và phụ trợ có thể to lớn hơn đưa
đến những con số ảo mà người nghiên cứu phải cân nhắc.
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Trong biên khảo ngắn này, chúng tôi chỉ tập trung vào điểm thứ 2 là đoàn quân do
Tôn Sĩ Nghị chỉ huy. Tuy nhiên tính riêng cánh quân Lưỡng Quảng cũng không dễ dàng
vì đoàn quân mà Tôn Sĩ Nghị tế cờ mở cửa tiến sang nước ta chỉ là một bộ phận ban
đầu, sau đó được bổ sung nhiều đợt (cả quân lính lẫn phu dịch) vừa gia nhập vào đại
quân, vừa chia ra bảo vệ những lương đài [đài trạm] tất cả 17 chỗ dọc từ Lạng Sơn
xuống đến Thăng Long. Ngoài ra, ở những nơi hiểm yếu, quân Thanh cũng lập những
đồn bót [hoặc chiếm được của Tây Sơn] và đóng quân tại đó để đề phòng quân địch tấn
công ngang hông cắt đường rút lui. Đó là bố trí rất cơ bản mà trong bất cứ cuộc tiến
quân nào quân Thanh đều áp dụng.

(…)

Bộ phận tham mưu

Theo tổ chức hành chánh và quân đội của Thanh triều, đội quân viễn chinh sang
đánh nước Nam được đặt sắp xếp như sau:
      Chỉ huy tối cao: Tôn Sĩ Nghị, tổng đốc Lưỡng Quảng
      Chỉ huy yểm trợ: Phú Cương, tổng đốc Vân Quí

Chỉ huy quân đội (cánh quân mặt đông): đề đốc Quảng Tây Hứa Thế Hanh.

Đề đốc Quảng Tây có hai phụ tá:
      Tổng binh Quảng Tây Thượng Duy Thăng, phó tướng Tôn Khánh Thành
      Tổng binh Quảng Ðông Trương Triều Long (張朝龍), phó tướng Lý Hóa Long

Chỉ huy quân đội (cánh quân mặt tây): đề đốc Vân Nam Ô Ðại Kinh, có hai phụ tá:
      Tổng binh Thọ Xuân Ðịnh Trụ 
      Tổng binh Khai Hóa Tôn Khởi Giao 

Quân chính quy

Quảng Ðông:
Năm ngàn (5,000) quân điều động từ tỉnh Quảng Ðông gồm có quân địa phương và

đề tiêu (quân trực thuộc đề đốc) mỗi đội 1,500 người, cánh tả, cánh hữu mỗi cánh 1,000
người, do hai tổng binh Trương Triều Long, và Lý Hóa Long chỉ huy, chia từng đội 500
người tổng cộng là mười đội lần lượt kéo đến biên cảnh Quảng Tây. Về sau, Tôn Sĩ
Nghị lại điều động thêm 3,000 quân Quảng Đông nữa nhưng chưa đến kịp thì đại quân
đã thua chạy về.

Quảng Tây:
Về tỉnh Quảng Tây, ngoài 5,000 quân bản bộ, Tôn Sĩ Nghị cũng điều động 4,000

quân đang trấn giữ ở Nam Quan và các cửa ải, lại tuyển thêm 1,000 quân bổ sung
thành 5,000 người nâng quân số của tỉnh Quảng Tây lên tổng cộng 10,000
người.[10] Ngoài lính ra, Quảng Tây còn mang theo 423 con ngựa, về sau tăng viện
3,500 binh sĩ, tổng cộng 13,500 quân và 423 ngựa.

Tính như thế tổng cộng số quân hai tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây được điều động là
21,500 quân. Trong số này, Tôn Sĩ Nghị để lại 4,000 quân đóng giữ các quan ải dọc
theo biên giới, 5,000 không theo đại quân chia thành ba toán, 2,000 người ở lại phòng
thủ Lạng Sơn, 1,300 người chia ra canh gác 17 kho lương thực được thành lập dọc
theo tuyến đường từ Lạng Sơn đến Thăng Long, 1,700 người khác chia ra canh phòng
các nơi hiểm yếu. Con số do Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh đưa xuống Thăng Long
khoảng chừng 12,500 người.
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Quân phụ trợ

Thổ binh
Các trấn, hiệp, doanh tại đốc phủ đề lân cận cũng được lệnh chuẩn bị thêm vài

nghìn quân để điều động sau, tính ra riêng tỉnh Vân Nam cũng dự bị cả thảy hơn một
vạn quân. Thổ quan châu Bảo Lạc là Nông Phúc Tấn (農福縉) đem 2,000 quân, Thổ
ti Ðiền châu (田洲) là Sầm Nghi Ðống (岑宜棟) cũng dẫn 2,000 thổ binh Ngoài ra còn thổ
quan Ðô Long (都龍) là Hoàng Văn Trăn (黃文溱) và thổ quan Bảo Thắng (保勝) là
Hoàng Văn Thao (黃文韜) cũng đem quân đi theo. Riêng mạc hữu xưởng Ba
Bồng (波篷) là Lâm Tế Thanh (林際清) được nhà Thanh đặc thưởng hàm tri huyện,
thống suất những người trong xưởng đi theo quân Thanh. Cánh quân Vân Quí, nhà
Thanh cũng điều động 1,500 thổ binh vùng biên giới Hoa – Việt để dẫn đường.

Mã phu
Tỉnh Quảng Ðông điều động 328 con ngựa, Quảng Tây điều động 423 con ngựa

tổng cộng 751 con. Theo tiêu chuẩn mỗi con ngựa là 2 người phu thì họ phải điều động
thêm khoảng 1,500 dân phu để phục dịch cho 751 con ngựa. Cũng nên nói rõ là ngựa
mà quân Thanh dùng trong chiến dịch không phải là loại ngựa chiến mà là loại ngựa
bản địa, nhỏ nhưng dai sức để dùng cho quan quân cưỡi và chở đồ đạc, súng đạn.[12]

Dân phu
Ngoài thành phần lính chính qui, quân Thanh còn có thêm những đoàn dân phu đi

theo để chăn ngựa, khuân vác nhưng không rõ rệt là bao nhiêu. Số lượng dân phu làm
công tác vận tải súng ống, quân dụng, canh giữ và chuyển vận lương thảo… đóng rải
rác dọc theo trục lộ tiến quân hay phục dịch tại mặt trận tính ra còn cao hơn cả binh sĩ.

Số phu dịch này phần lớn là dân chúng vùng nam Trung Hoa bị bắt đi làm công
không lương (được cơm ăn trong số gạo họ mang vác) và cả một số người Việt tại các
vùng biên giới. Riêng tỉnh Quảng Tây, nhà Thanh đã điều động số dân phu đi theo đoàn
quân lên đến 54,000 người, không tính số ở các tỉnh lân cận được sử dụng vào hệ
thống hậu cần để chuyên chở gạo thóc, vũ khí, quân trang, quân dụng … từ nơi này đến
nơi khác.

Trong số binh lính đưa sang nước ta, số quân của hai tỉnh Vân – Quí là 8,000 người
không đụng trận nên rút về được an toàn, số quân từ Quảng Tây ra khỏi Nam Quan là
17,500 người có lẽ là số gần đúng mặc dù không phải ai ai cũng tham chiến.
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Tổn thât quân Thanh

Khi đối chiếu con số Tôn Sĩ Nghị (1) đưa qua Nam Quan chừng 17,500 trừ đi con số
5,000 mà họ báo cáo chạy được về thì con số tử trận, mất tích [hay ở lại nước ta sinh
sống] phải hơn 1 vạn. Con số này phần lớn đóng ở Thăng Long do Tôn Sĩ Nghị và Hứa
Thế Hanh (1) trực tiếp chỉ huy nhưng cũng có những toán quân khác lập thành đồn luỹ
ở phía nam để bảo vệ đại doanh.

      (1) Đến chuyện nhất tướng công thành vạn cốt khô trên, tới cổ lai chinh chiến địa, kỷ
kiến hữu nhân hồi…Mụ sử tôi học theo Leopold von Ranke, sử gia Đức thế kỷ XIX: “Lịch
sử thể hiện những gì đã thực sự diễn ra” (Wie es eigentlich gewes).

      Một là: Trong chuyến đem quân sang nước ta, Tôn Sĩ Nghị cũng ra lệnh cắt tai binh
lính Tây Sơn bị họ giết (trong những trận đánh từ Lạng Sơn tới Thăng Long) để làm
bằng chứng “báo tiệp” nhưng không được bao nhiêu.

      Hai là: Dựa vào “Lời bạt” của Càn Long trong bộ tranh “Bình định An Nam chiến đồ”.
      “…Nếu như Tôn Sĩ Nghị vâng chỉ rút quân về sớm, thì tuy không đến nỗi phải thiệt
mạng bọn Hứa Thế Hanh và ba tướng, còn ba tướng thì (ta) lệnh cho nước phiên thuộc
lập miếu thờ (2) để đền đáp lòng trung…”.

      (2) Theo người ngọai sử: “…Nhà Thanh đòi hỏi vua Quang Trung phải lập đền thờ
cho ba tướng của họ bị tử trận là: đề đốc Hứa Thế Hanh, cùng hai tổng binh là Trương
Triều Long và Thượng Duy Thăng (3). Nguyên chú không nhắc gì đến thái thú Điền
Châu là Sầm Nghi Đống, vốn mang chức vụ.thấp hơn so với ba tướng kể trên…”

(3) Theo bảng so sánh của Great Britain: Foundry Books, 1998 với Armies of the
Nineteenth Centery: Asia thì chức vụ của đề đốc Hứa Thế Hanh là đại tướng, Tổng
binh Thượng Duy Thăng và Tổng binh Trương Triều Long là trung tướng. Nhưng không
thấy nói đến chức vụ của Sầm Nghi Đống, vì ông này trấn giữ đồn Hà Hồi vì vậy ông ta
có thể là Phó tướng tức thiếu tướng.

Những tài liệu mới đây cho thấy đoàn quân Quảng Tây do đích thân Tôn Sĩ Nghị
điều động theo Ngụy Nguyên (Thánh Vũ Ký – Càn Long chinh vũ An Nam tý) thì tòan bộ
bộ tham mưu tướng lãnh của Tôn Sĩ Nghị đều thiệt mạng gồm một đại tướng, hai trung
tứng và một thiếu tướng.

Cũng theo nguồn hoàn toàn sai sự thực của sử gia Ngụy Nguyên:
- Các tướng Hứa Thế Hanh, Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long bị chết đuối vì

bị Tôn Sĩ Nghị bỏ lại phía nam sông Nhĩ Hà không qua được sông.

      ***
      Như có túc duyên, mụ chữ tôi đến với người ngọai sử qua anh bạn cà phê để có
Đọc Kim Dung tìm hiểu văn hoá Trung Quốc. Gió nồm rồi lại gió hanh, bể dâu thì đành
bể dâu, thuyền ai phiêu bạt ví dầu à ơi, ông cũng đến với làng văn xóm chữ qua bằng
hữu từ phương xa với một cơ duyên nào đấy.

      Và cứ theo người viết trong nước…
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      Giới thiệu bộ biên khảo về nhà Tây Sơn

“…Khởi nghĩa Tây Sơn, triều đại Tây Sơn là đề tài thu hút
của giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam và đã có nhiều công
trình được xuất bản trong vài chục năm gần đây. Tuy nhiên
do nhiều nguyên nhân chủ đề lịch sử quan trọng này vẫn
còn những khúc mắc chưa được giải đáp thỏa đáng.
Đây là một thời đoạn lịch sử tuy không dài nhưng có khiếm
khuyết lớn về nguồn tài liệu. Do triều đại Tây Sơn-Quang
Trung để lại tài liệu không nhiều nên người đời sau khó có
thể hình dung đầy đủ bộ mặt của một vương triều …
Về sau, sử nhà Nguyễn có khuynh hướng cố tình hạ thấp
triều đại Tây Sơn, ghi chép nhiều sự kiện mập mờ, thiếu
chính xác. Bên cạnh đó, các tài liệu dã sử, truyền thuyết,
tiểu thuyết lịch sử với nhiều chi tiết chưa được kiểm chứng
cẩn thận nhưng lại được các tài liệu sau này sử dụng với
tần suất cao càng làm cho lịch sử về triều đại Tây Sơn có
nhiều sai lạc, nhiều nghi vấn cần được tiếp tục nghiên cứu.

Trong hơn 10 năm nay, Nguyễn Duy Chính khai thác khối
tư liệu đồ sộ từ kho tàng thư tịch Trung Hoa như: Thực
lục, Thượng dụ, Đáng án,Tấu triệp…, đó là những tư liệu
gốc rất quan trọng giúp mở ra những hướng nghiên cứu

mới về triều đại Tây Sơn và lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII, đặc biệt là những vấn đề
liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt và nhà Thanh. Từ sự khai thác khối tài
liệu nói trên một cách cẩn thận có sự đối chiếu với những sử liệu ở trong nước và các
tài liệu phương Tây, ông đã xây dựng nên bộ biên khảo đồ sộ về triều đại Tây Sơn.

Vào khoảng năm 2014, được sự giới thiệu của TS. Trần Đức Anh
Sơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng), Nhà
xuất bản Văn hóa-Văn nghệ đã liên hệ  với tác giả Nguyễn Duy
Chính và nhận bản thảo đầu tiên của ông trong bộ biên khảo này,
đó là quyểnThanh – Việt nghị hòa. Tiến trình công nhận triều đại
Quang Trung, sách in xong và phát hành vào tháng 9-2015.
Đây là một công trình nghiên cứu công phu, sử dụng nhiều tài liệu
nghiên cứu mới giúp làm rõ quá trình đàm phán để nhà Thanh
công nhận triều đại Quang Trung và đặt lại quan hệ ngoại giao với

Đại Việt sau trận thất bại của Mãn Thanh đầu xuân Kỷ Dậu (1789), sự kiện ngoại giao
vốn từ trước tới nay bị lịch sử bỏ qua hoặc chỉ đề cập một cách sai lạc.

Việc nhà Thanh công nhận triều đại Quang Trung “là một tiến trình
đàm phán cam go không chỉ thu hẹp trong việc nhà Thanh chấp nhận
một An Nam quốc vương mà còn là một cuộc đấu trí để đi đến một
‘win-win solution’ như lối nói ngày nay”. Quá trình tái thiết lập quan hệ
ngoại giao với nhà Thanh vừa giữ được đại cục của một nước nhỏ
bên cạnh đế chế Trung Hoa, vừa khẳng định vai trò và vị thế của Đại
Việt thời Quang Trung với tư cách là một quốc gia vừa chiến thắng
vang dội đầu năm 1789.
Tiếp sau Thanh – Việt nghị hòa, công trình Việt – Thanh chiến dịch đã

được xuất bản và phát hành vào những ngày đầu xuân Bính Thân (2016) này. Cũng với
những tài liệu mới được khai thác từ phía nhà Thanh và cách tiếp cận khoa học mới mẻ
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và đầy hấp dẫn, Việt – Thanh chiến dịch đã tái hiện lại bối cảnh lịch sử cuộc xâm lược
của quân Thanh và chiến thắng oanh liệt của Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Nguyễn
Huệ – Quang Trung. Những tư liệu mới đã làm rõ âm mưu sâu xa của cuộc tiến binh
nhằm thôn tính nước Đại Việt dưới chiêu bài “Phù Lê diệt Tây Sơn” của Thanh triều;
quá trình chuẩn bị chiến thuật, chiến lược, vũ khí…; diễn tiến của cuộc tiến công Thăng
Long, quét sạch ngoại xâm vào Tết Kỷ Dậu (1789).

      (…)

      Hai cuốn sách này sẽ đi sâu phân tích sự kiện phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa
dự lễ thượng thọ 80 tuổi của vua Càn Long (Thanh Cao Tông) vào năm 1790 mà từ
trước tới nay vẫn còn là một “nghi án lịch sử” do không ít sử sách và dư luận cho rằng
người dẫn đầu phái đoàn đi Trung Hoa là “vua Quang Trung giả”. Qua tư liệu mới, đặc
biệt là từ phía Trung Hoa, Nguyễn Duy Chính sẽ tái hiện lại những hoạt động khá chi tiết
của phái đoàn Đại Việt trong cuộc đại lễ thượng thọ vua Càn Long và đưa ra những
luận chứng để giải đáp nghi vấn về sự kiện được gọi là “Giả vương nhập cận…”.
      Trân trọng giới thiệu bộ biên khảo công phu này với quý bạn đọc.

      Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ, Bính Thân 2016

      ***

      Cũng năm Bính Thân (2016), mụ chữ tôi phiêu lãng quên mình lãng du ở Sài Gòn.
      Một hôm, mò ra đường Hồng Thập Tự bán sách cũ trong cái tâm trạng đi săn đồ cổ
với “của đi tìm người”. Sách cũ không còn bày bán bên lề đường nữa mà nằm trong ba
bốn tiệm như tiệm tạp hóa, đảo mắt như lạc rang chỉ thấy sách in lại của Sơn Nam,
Nguyễn Hiến Lê…Tìm về đường xưa lôi cũ…về lại đường Lê Lợi xưa kia có nhà sách
Khai Trí của ông Nguyễn Hùng Trương, trước kia vào đây, mụ chữ tôi ngộp người với
sách là sách, nay cũng như tiệm tạp hoá, họ bán sách lẫn lộn với đồ chơi trẻ con. Lần
mò vào kệ sách văn học…với số dân gần một trăm triệu, sách vở đếm không quá mười
đầu ngón tay với Tô Hoài, Phùng Quán, Bảo Ninh...
      Đảo qua kệ sách sử học, những nhà sử học trong nước viết về sử Việt trong những
ngày vắng gió chiều hôm. Đất nước cả nghìn năm, lịch sử là cuộc tái diễn không ngừng
nay lập lại chỉ có sách in lại từ Tập san Sử địa trước 75. Trong khi sách của sử gia miền
Bắc hoàn toàn vắng bóng thì... Thi mụ sử tôi trắng mắt như con tinh dòm thấy lạc nẻo
đường trần là hai tác giả ở ngòai nước có ba, bốn cuốn của Tạ Chí Đại Trường như
Người lính thuộc địa Nam Ky (1861-1945), Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến
1802. Nguyễn Duy Chính có hai quyển Việt-Thanh chiến dịch và Thanh-Việt nghị hòa.
.
      Về lại đất tạm dung, trong cơn đồng bóng với chữ nghĩa, mụ chữ tôi sàng chữ ra
câu, sẩy câu ra chữ để chữ nghĩa bò lổm ngổm dầy đặc như ruồi bu trong bài bút ký
Người đi chân đất. Nay tiếp đến “Chuyện người ngọai sử” qua chữ nghĩa ông đồ bát
nháo, mụ chữ tôi nho nhe vô nhân bất tri, nôm là không ai không biết mụ chữ tôi ăn mày
chữ nghĩa từ Vua Quang Trung cầu phong trong Thanh-Việt nghị hòa.

      Qua miền Nam mưa nắng hai mùa, mụ chữ tôi nhớ như in, trong nhà sách Khai Trí
cuốn sách này đứng bên cuốn Lịch sử đọc vài quyển của ông họ Tạ.
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      Vua Quang Trung cầu phong
      (tựa đề nguyên bản: Bảo kiến hay Bảo tất)

      Lời mở đầu

Khi còn ở bậc trung học, đọc quốc sử về thời đại Tây Sơn, người viết không khỏi bẽ
bàng khi vua Quang Trung khi sang Tàu phải “ôm gối” vua Càn Long trước mặt văn võ
bá quan, mà nhiều sử gia giải thích là như thể “cha con”. Ôm gối là thế nào? Có giống
như một đứa trẻ ôm lấy đùi cha hay không? Không lẽ ông vua già nước Tàu ngồi trên
ngai, vua nước mình chạy lại quì xuống ôm chân ông ta, thật còn gì là quốc thể:

Sang đến Yên Kinh, vua Càn Long  tưởng Nguyễn Quang Trung thật, vời đến chầu ở
Nhiệt Hà, cho vào làm lễ ôm gối, như là tình cha con một nhà, và cho ăn yến với các
thân vương. Đến lúc về nước, vua lại sai thợ vẽ làm một bức ảnh truyền thần để ban cho
ân lễ thật là hậu.[1] Dù vua thật hay vua giả, trên bình diện ngoại giao, nghi lễ đó cũng là
một thái độ sỉ nhục đất nước mình. Sau đây là một số chi tiết rút ra từ nghiên cứu Khi
Núi, Đất, Biển là Một của chúng tôi.

Vua Càn Long

1/ Tổng đốc Lưỡng Quảng là Phúc Khang An, tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh
Thanh cùng đưa đi đến Yên Kinh. Vua nước Thanh muốn nêu khen khác mọi người
thưởng cho rất hậu. Đến hành cung Nhiệt Hà, vào chầu ra mắt, làm lễ bảo tất [2] (ôm
lấy đầu gối vua).

Vua cầm bút viết bốn chữ đại tự: Củng cực quy thành [3], là (chầu vào ngôi sao bắc
cực đem lòng thành thực quy phục) và một câu đối: Phiên âm: “chúc bổ (hỗ) hiệu tôn
thân, vinh (vĩnh) sĩ (thỉ) đan thâm (thầm) tri phất thế. Cận quang ưng sung tích tài kê
thanh sư (sử) vị tiền văn [4] (Quốc Sử Quán triều Nguyễn: Đại Nam Liệt Tuyện, sơ tập,
quyển 30: Ngụy Tây (Tây Sơn) Nguyễn Văn Huệ, bản dịch của Ngô Hữu Tạo, Đỗ Mộng
Khương, Viện KHXH Việt Nam, Viện Sử Học, nxb Thuận Hóa, Huế 1997) trang 556
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2/ Khi “quốc vương” tới Yên Kinh, vua Thanh mừng lắm, không hề biết đó là Quang
Trung giả. Lúc “quốc vương” vào yết kiến, vua Thanh cho cùng ăn yến với các vị thân
vương, lại ban ơn đặc biệt cho làm lễ ôm gối hệt như tình cha con trong nhà...

(Ngô Gia Văn Phái: Hoàng Lê Nhất Thống Chí, bản dịch Nguyễn Đức Vân – Kiều
Thu Hoạch, nxb Văn Học, Hà Nội 2002) tr. 389

3/ Chỉ từ khi thiên triều phát phúc ở Mãn Châu, di phiên ở Tây Nam chưa ai xin lấy
hoàng tộc, cho nên việc này có vẻ ra từ sáng kiến, người mới nghe dễ lấy làm ngờ và
cho là khó khăn. Nay ôm gối mà vấn an là lễ đối với thân vương, thế là Đại hoàng đế
đặc cách dùng lễ ấy đãi mụ quốc vương nước tôi, và không lấy thế làm hiềm...

(Ngô Thì Nhậm tác phẩm I – Hàn Các Anh Hoa, Bang Giao Hảo Thoại, Mai Quốc
Liên chủ biên Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, nxb Văn Học 2001, Thư của thị thần
vua Quang Trung trình bày, biện bạch về việc cầu hôn) bản dịch Mai Quốc Liên tr. 399

4/ .Sáng sớm ngày 11, tước Công họ Phúc đem theo vào chầu, vâng chỉ làm theo
lễ ôm con vào thăm nhà vua, thánh thượng mừng và đẹp lòng, đặc cách gia ân cho thơ
nhà vua làm, cùng mũ, áo, ngựa, với một vạn lạng bạc và một cỗ mũ để vào chầu, bồi
thần cùng người đi theo, đều thưởng cho bạc lạng và các thứ ...

(Đại Việt Quốc Thư: Tờ quốc thư của vua Quang Trung khi ở công quán Viên Minh
gửi về nước cho Nguyễn Quang Toản) (Huế: nxb Thuận hóa 1995) tr. 333-4.

Trên đây là trích văn từ bốn tài liệu đề cập đến nghi lễ vua Quang Trung khi sang dự
lễ Bát Tuần Vạn Thọ hội kiến cùng vua Cao Tông nhà Thanh (Càn Long) [5]. Sở dĩ
chúng tôi trích bốn bản văn trên đây làm tiêu biểu vì có lẽ đây là những chi tiết nguyên
thủy từ đó các sách khác rút ra để tường thuật về chuyến công du lịch sử này.

Thế bão tất là gì?

Từ Nguyên (quyển thượng) Vương Vân Ngũ chủ biên, Đài Loan Thương Vụ Ấn Thư
Quán, in lần thứ năm 1980 trang 885:

Bão tất: (Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện chú) Lượng mỗi thần tịch thung dung.
Bão tất trường khiếu. Gia Cát Lượng mỗi lúc sáng chiều thong thả, lại ôm gối mà kêu.

Khảng khải cùng lâm trung, Bão tất độc tồi tàng.
(Lưu Côn Phù Phong Ca)
Nơi rừng sâu khoảng khoát, một mình ôm gối quên hết những việc trong lòng.

Một điều đáng ngạc nhiên là hầu hết những từ điển khác lại không tìm đâu ra hai
chữ bão tất (ôm gối) [6]. Có thể đây chỉ là một động tác quá thông thường thành thử từ
điển không nhắc đến. Ở trên, theo Từ Nguyên thì chúng ta chỉ thấy có Gia Cát Lượng
trong Tam Quốc Chí, Lưu Côn trong Phù Phong Ca có liên quan đến cái kiểu ngồi bó
gối. Mà cả hai ví dụ đều nhắc đến một hoàn cảnh không vừa ý nên bão tất ở đây lại
ngầm cái vẻ bất đắc chí.

Người Việt chúng ta cũng hay ngồi theo cái kiểu “ngồi bằng hai bàn chân, tay
khoanh đánh đai lấy đầu gối” (Từ Điển Tiếng Việt tường giải & liên tưởng, Hà Nội: nxb
VHTT 1993 tr. 73). Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 5 (bản dịch Nguyễn Duy Chính)
chúng ta cũng thấy Ân Tố Tố ngâm mấy câu thơ có hai chữ ôm gối:

Trương Thúy Sơn vốn chỉ muốn hỏi nàng về chuyện tối hôm qua, lúc này thấy nàng
đã đổi qua trang phục đàn bà, còn đang ngại ngùng, thì thiếu nữ ngửng đầu lên nhìn trời
ngâm rằng:
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Ngồi ôm gối đầu thuyền mòn mỏi,
Biết bao giờ khách mới ghé thăm,
Gió hiu hiu, sóng bập bềnh,
Giật mình choàng tỉnh vân mòng nào đâu.[7]

Như vậy, hai chữ bão tất (ôm gối) là một động tác không mấy thông dụng của người
Trung Hoa, và thường chỉ là chính mình ôm gối mình, tiếng thông dụng gọi là ngồi bó
gối. Trong lễ nghi nhà Thanh cũng chưa từng thấy cách nào gọi là “ôm gối” mà những
sử gia Việt Nam thường “tán” là “như tình cha con”. Riêng Đại Việt quốc thư lại dịch
thành “lễ ôm con vào thăm nhà vua” khiến chúng ta có cảm tưởng vua Quang Trung bế
con vào thăm cha già mẹ yếu. Bản Đại Nam liệt truyện chép là bảo tất (đúng ra phải là
bão tất), dường như có vẻ dịch theo nguyên văn, Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì chúng
tôi không có bản chính nên không thể so sánh. Riêng bản dịch lá thư biện bạch việc cầu
hôn thì có lẽ ông Mai Quốc Liên cũng dựa theo sử sách mà dịch là ôm gối mặc dù
nguyên văn viết là bão kiến) theo nguyên văn ở cuối sách như sau:

Chúng ta hãy đi lại cho lớp lang để xem lại bang giao Việt - Thanh thời kỳ đó như thế
nào trước khi đi đến một kiến giải về hình thức đón tiếp này. Chi tiết của tiến trình đàm
phán, những văn từ chiếu biểu liên quan đến vấn đề đã được phiên dịch và chú thích
đầy đủ trong Khi Núi, Đất, Biển là Một, ở đây chỉ tóm lược một vài nét chủ yếu.

I - Vua Quang Trung cầu phong

a/ Thời kỳ căng thẳng
Sau thất bại của Tôn Sĩ Nghị, nhà Thanh dẫu muốn tiến đánh nước ta một lần nữa,

tình thế không chắc đã hơn những chiến dịch chinh phục Miến Điện (có thể còn vất vả
hơn), chi phí nặng nề mà mối lợi chưa thấy đâu cả.

Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị
là một văn quan người Hán, đường
họan lộ hơi chậm trễ lúc nào cũng
mong hợp tác với người Mãn Châu

Chính vì lẽ đó, ngay từ đầu, sau khi lượng giá tình hình, đình thần nhà Thanh đều
“chủ hòa”. Sau khi Tôn Sĩ Nghị bị triệu hồi về kinh, tình hình giữa hai bên bớt căng
thẳng, nhà Thanh lập tức thay đổi thái độ nên việc phong vương cho vua Quang Trung
trở thành một nghi lễ cần thiết, một phần để vua Càn Long chữa thẹn cho chính mình,
một phần chính vì Trung Hoa muốn tuyên oai vương đức cho các chư hầu biết là
phương nam đã thần phục hầu khỏa lấp chiến thắng quân sự vang dội của Đại Việt.
Trước đây, nước ta thường chỉ ở vai trò phiên thuộc bậc hai, có khi còn thấp hơn nữa.
Đời Mạc và Lê trung hưng, vua ta chỉ được phong làm An Nam đô thống sứ, kèo nài
mãi mới được phong An Nam quốc vương. Người Tàu lại ldùng nghi lễ phong vương
như một cơ hội để hống hách, doạ nạt mà triều đình nước ta luôn luôn phải nhịn.[8]

Cứ theo sử sách, người Trung Hoa luôn luôn nhìn về phương nam như một nơi man
di mọi rợ, ma thiêng nước độc mà tướng lãnh nào cũng e ngại khi phải cầm quân chinh
phục. Người ta thường đồn rằng nước ta có chướng khí gọi là mộc tê chướng hay
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hoàng mao chướng, một năm chỉ có mùa đông là đỡ hơn còn ba mùa xuân, hạ, thu đều
thịnh. Chướng khí này hẳn là bệnh sốt rét vàng da mà chính người Việt cũng sợ khi
phải lên những vùng rừng núi. Người Tàu lại e ngại dân mình tính tình bất khuất, cứng
cỏi không bao giờ chịu để người ngoài vào cai trị, sớm muộn cũng nổi lên giành quyền
tự chủ, từ nghìn xưa vẫn thế.

Phúc Khang An khi vừa đáo nhậm chức tổng đốc Lưỡng Quảng liền tâu lên:

Tổng đốc Mân Triết Phúc Khang An,
một đại thần thế gia vọng tộc người
Mãn Châu, điển hình vốn sinh ra đã
làm quan

Địa phương nước này (tức nước ta), từ bắc xuống nam ba nghìn dặm, từ đông sang
tây hai nghìn dặm, chặng đường phải nhiều, việc kéo quân đi khó mà có thể nhanh
được, huống chi nơi đó khí hậu bốn mùa, chỉ có ba tháng mùa đông, chướng lệ không
nổi lên, còn ba mùa xuân, hạ, thu kia, đều có sương độc mù mịt, không thể nhiễm được,
chẳng khác gì Miến Điện.[10]

Nếu như kéo đại quân qua, thì ắt phải tiến binh vào tháng mười, tháng mười hai phải
thắng, tháng giêng năm sau trở về, có thế mới vạn toàn không nguy hiểm. Khổ nỗi việc
quân lữ, đâu có thể nào định trước thời gian, nếu như trong ba tháng việc chưa xong,
đến mùa xuân rồi, chướng khí bùng lên, nếu triệt binh thì công lao từ trước coi như bỏ
đi, lưu binh thì thương vong hẳn lớn. Thành thử chẳng nên dụng binh đất An Nam,
không những địa lợi không tiện, nhân sự không hợp, mà chính vì thiên thời có giới hạn.

Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thành công cũng là vì lẽ đó, hiện nay Nguyễn Huệ có
thù với họ Lê, khiến phải lao khổ đến binh lính chúng ta, phí tổn lương hướng. Thế
nhưng đại binh tiến quan chưa bao lâu, gã tù (trưởng) kia mấy lần xin hàng, rõ ràng là
trước khi kháng cự, (cũng như) sau khi thua (?) trận, lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi. Xem
biểu văn thấy trong đó y xưng là kẻ áo vải đất Tây Sơn, rõ ràng không có ý chiếm nước
của người khác, cũng không có ý chống lại, đủ biết không dám đắc tội với thiên triều.

Thế nhưng lời của y cũng vẫn còn mù mờ, chưa hẳn có thực không kháng cự hay
chăng, cần phải phân biện rạch ròi, còn như như y xin đã cho ngay, e rằng gã tù trưởng
này kiêu ngạo, gian dối đã quen, dần dà lại đâm coi thường cả Trung Hoa.

Theo sử nhà Thanh, một mặt Phúc Khang An nhờ Ô Đại Kinh đưa thư hăm dọa, một
mặt điều quân đến Trấn Nam Quan phòng ngự quân Tây Sơn tấn công qua. Quả thực
sau trận chiến đầu năm Kỷ Dậu, tình hình giữa hai quốc gia rất căng thẳng, vua Quang
Trung cũng chưa dám rút quân về Phú Xuân và vẫn còn trong tình trạng củng cố lực
lượng để đề phòng quân Thanh mở một cuộc tấn công kế tiếp. Ông đã cho đắp một
‘thành lũy bằng đất quanh điện vua Lê, dày 20 piê (bộ)” trong ba ngày ba đêm liền [11]. 

Ngoài ra ông còn bố trí những đạo quân từ Thăng Long dọc lên biên giới khiến dân
chúng hoang mang và việc quân Thanh tập trung ở Trấn Nam Quan cũng tạo nên mối
kinh hoàng cho dân cư ở khu vực này. Nhiều người sợ vạ lây nên đã tìm cách tránh
khỏi vùng lửa đạn. Hai bên “giữ miếng” như thế nhiều tháng trời cho tới khi Trung Hoa
công nhận triều đình Quang Trung và xúc tiến những thủ tục phong vương. Trong nhiều
tháng trời, hai sứ thần của ta là Nguyễn Hữu Chu (Trù) và Vũ Huy Tấn (Phác) phải chạy
đi chạy lại từ Thăng Long lên Lạng Sơn đến bảy lần rất vất vả.
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b/ Thời kỳ hòa hoãn
Hai bên qua lại, sau cùng Thang Hùng Nghiệp nhượng bộ, thấy quả nước ta có ý

cầu hòa nên bằng lòng để Nguyễn Hữu Chu về tâu lại với vua Quang Trung diễn tiến
đàm phán còn Vũ Huy Tấn ở lại quán dịch tiếp tục thương thảo.

Nhà Thanh thấy tình hình bắt đầu hòa hoãn, không khỏi đưa thêm một số vấn đề
trong tiến trình nghị hòa trong đó nhấn mạnh hai điều kiện, một là trao trả lại những
người đã bị quân ta bắt được trong trận đánh, hai là giao lại phần đất mà trước đây vua
Ung Chính đã trả lại cho nước ta. Trong một thời gian vài chục năm hồi đầu thế kỷ 18,
nhà Thanh đã chiếm của Đại Việt một số đất lấy sông Đổ Chú để phân chia ranh giới.

Nguyên đời Lê Gia Tông, Vũ Công Tuấn làm phản ở Tuyên Quang bị triều đình đánh
đuổi chạy sang Tàu, đem ba châu của nước ta (Vị Xuyên, Bảo Lạc, Thủy Vĩ) xin sáp
nhập vào tỉnh Vân Nam để nhờ nhà Thanh che chở, trong đó có cả mỏ đồng Tụ Long
thuộc châu Vị Xuyên. Nước ta nhiều lần đòi lại nhưng Thanh triều không chịu trả. Đến
năm 1728, sau khi quân Việt đánh lui được đạo quân Vân – Quí tràn qua để bảo hộ mỏ
đồng, vua Ung Chính đành phải nhượng bộ trả lại 40 dặm cho Đại Việt [12]. Nhân dịp
vua Quang Trung xin phong vương, Thanh triều đã kèm theo như một điều kiện phụ
nhưng sứ bộ Đại Việt đã gạt đi không chấp thuận.

Cuộc chiến tranh ngoại giao đó mỗi bên nhìn một khác, bên nào cũng cho rằng mình
chiếm được thượng phong so với bên kia. Dù muốn dù không, vua Quang Trung cũng
còn nhiều vấn đề nội bộ chưa giải quyết xong, việc được nhà Thanh công nhận làm An
Nam quốc vương sẽ là một thắng lợi lớn, ít nhất cũng khuất phục được những người
dân Bắc Hà khi đó chưa biết phải theo bên nào cho phải, đồng thời củng cố được vị thế
để tiến hành những bước kế tiếp, loại trừ những thế lực thù nghịch.

Trong cuộc đấu tranh ngoại giao ấy, tuy phải lúc cứng, lúc mềm Nguyễn Huệ đã có
những biến chuyển rõ rệt. Trước đây, khi hành sử vai trò một tướng lãnh, ông tuy xuất
sắc trong nhiệm vụ quân sự, song việc hành chánh và chính trị lắm khi thiếu uyển
chuyển. Điều đó cũng dễ hiểu vì bản thân ông và những cận thần đều là võ tướng, đa
số thuộc hàng thảo mãng, chủ yếu là những đầu lãnh trước kia theo anh em ông khi còn
ở Tây Sơn, hoặc những người có liên hệ thân thích, gần xa ở Qui Nhơn. Đến lúc này,
Nguyễn Huệ đã nhìn thấy rằng muốn tiến xa hơn, ông phải thoát xác để thành một vì
vua sáng nghiệp mà việc đầu tiên là thu phục được thành phần sĩ phu, thiết lập được bộ
máy hành chánh để dần dần thay thế đám tướng lãnh đang nắm quyền tại địa phương.

Bên trong việc bang giao Hoa Việt thời kỳ đó chắc chắn còn nhiều vấn đề mà chúng
ta không thể biết hết nhưng tựu trung vua Cao Tông đã có một kế hoạch từ trước, đưa
Phúc Khang An thay Tôn Sĩ Nghị vừa để tạo một sức ép về quân sự, vừa chỉ định một
con người ngoại giao đứng ra để đàm phán với Đại Việt. Đối chiếu bài biểu dưới đây với
di cảo qua lại mà nay còn giữ được, ta thấy vua Quang Trung đã khôn khéo loại bỏ hết
những đoạn có tính chất khiêu khích, hạch tội đối phương [13].

Xét về văn chương cũng như ngoại giao, bản văn cầu phong của vua Quang Trung
không hạ mình mà cũng không hợm hĩnh, thích hợp hơn với thực tế để làm dịu xuống
một tình trạng đang căng thẳng. Chướng ngại trong giao thiệp Việt Hoa là Tôn Sĩ Nghị
thì lúc này không còn tại chức, và mục tiêu của vua Quang Trung là muốn yên một bề,
vừa tránh được việc can qua với Thanh triều để tập trung đối phó với những kẻ thù ở
phía tây và phía nam, vừa chính thống hóa vai trò của mình với dân chúng xứ Bắc Hà.
Lẽ dĩ nhiên bên cạnh việc đàm phán,
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Vua Quang Trung cũng không quên tiếp xúc với các đại thần và những người thân
tín của vua Càn Long nhưng đó không phải là lý do chính mà nhà Thanh chấp nhận
phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương.

c/ Chính thức cầu phong
Ngày 22 tháng 2, sau khi nhà Thanh đã đánh tiếng là họ bằng lòng phong vương

cho vua Quang Trung, phái bộ Đại Việt tất cả hơn 20 người, do Nguyễn Hữu Chu cầm
đầu, từ Thăng Long đi lên, mang tờ biểu cầu phong đồng thời chuẩn bị lễ lạc và dự bị
tiệc mừng, đánh dấu một thắng lợi vẻ vang trong bang giao giữa hai nước.

Lá thư chính thức đó nguyên văn như sau:
Thần là tiểu mục nước An Nam Nguyễn Quang Bình mạo muội kính cẩn đem tấm

lòng thành tâu lên mong đại hoàng đế bệ hạ (là bậc) thụ mệnh sáng như trời, vua của
vạn quốc, ở trên ngôi báu đã trên năm mươi năm, hồng ân rải khắp mọi nơi Hoa cũng
như Di đều được thấm nhuần, (cả đến) nước An Nam của thần tuy ở chỗ viêm nhiệt xa
xôi cũng từng được tắm gội, (xin) lấy đức lớn mà nghe cho.

Hai trăm năm qua, quốc vương họ Lê (nước tôi) mất quyền khiến cho quyền thần họ
Trịnh coi giữ việc nước, đến vua trước là Lê Duy Đoan tuổi già, phụ chính họ Trịnh hèn
yếu, binh kiêu dân oán, khiến người trong nước chia rẽ ngả nghiêng. Thần là kẻ áo vải
đất Tây Sơn (vì thế) phải tùy thời mà dấy lên, mùa hạ năm Bính Ngọ, hưng binh diệt họ
Trịnh, trả lại nước cho họ Lê. Trong năm đó tiền vương tạ thế, thần lại đưa tự tôn là Duy
Kỳ lên nối ngôi. Duy Kỳ là người dâm bạo [15], không lo quốc chính, mối giềng lỏng lẻo
bên trong, lân bang gây hấn ở bên ngoài, chỉ lo hãm hại trung lương, giết người trong
họ, người trong nước cũng như bầy tôi đều chạy về với thần, xin xuất binh trừ loạn.

Thần vẫn biết rằng nước đây đã được thiên triều sách phong, đâu dám tự ý phế lập.
Mùa đông năm Đinh Mùi mới sai một tiểu tướng đem binh ra hỏi tội bọn tả hữu dám giúp
cho kẻ Kiệt kia, hay đâu Duy Kỳ mới nghe tiếng đã bỏ chạy, tự mình làm khổ mình. Đến
mùa hạ năm Mậu Thân thần đến Lê thành, đưa con của vua trước là Duy Cẩn trông coi
việc thờ tự và giám quốc, rồi sai người sang gõ cửa quan trình bày mọi việc trong nước.

Khi đó người biên thần (chỉ Tôn Sĩ Nghị) lại trả lại thư, đuổi sứ về, không chịu đề đạt
lên. Mùa đông năm ngoái y lại điều động đại binh, xuất quan qua đánh, thần ở xa nghe
tin, tự nghĩ xưa nay một lòng kính sợ thiên triều, định đem tấc lòng giãi bày lên trên, nên
mới bảo vương tử Lê Duy Cẩn và thần dân gõ cửa trình ba bẩm văn, ngờ đâu đại binh
tiến thẳng đến Lê thành, giết binh trấn giữ nhiều vô số kể.

Thần chẳng biết tiến thoái ra sao, việc đó chính là do Lê Duy Kỳ không biết tính
toán, nên đến ngày mồng năm tháng giêng năm nay tiến đến Lê thành, đâu có dám
chống cự lại quan binh. Thế nhưng quan binh tàn sát quá lắm, thế không thể thõng tay
chịu trói nên đành chống trả. Việc đó cũng khiến cho thần sợ hãi nên đã đem những kẻ
dám đối địch chính pháp cả rồi.

Cũng mong đại hoàng đế theo mệnh trời hành hoá, tài bồi cho kẻ ngả nghiêng,
thuận theo tự nhiên, tha thứ cho kẻ man di không biết, thấu cho lòng thành của kẻ cầu
xin được chăn dắt ở một cõi mà để cho thần được đứng chắn ở một phương, làm chư
hầu tuân phục thì mọi sự được thống nhiếp, dân chúng được yên ổn làm ăn, cũng đều
do đức nhân của đại hoàng đế ban cho cả.

Thần nguyện triều cống theo lệ phiên vương, dâng biểu chí thành, hướng về phương
bắc, không khỏi cảm kích trông đợi mệnh lệnh kính cẩn dâng lên tờ biểu này.

Cung kính đệ lên tiến vật gồm mười dật vàng, hai mươi dật bạc.
Cung kính sai hai hành nhân là Nguyễn Hữu Chu, Vũ Huy Phác.
Càn Long năm thứ 54, tháng hai.

Đây là lần đầu tiên sau cuộc chiến, cửa ải Nam Quan được chính thức mở ra để đón
phái bộ Đại Việt. Chính vì thế hai bên phải tổ chức đại lễ để tiễn đưa và để đón sứ thần
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qua Trung Hoa, chánh phó sứ không còn phải đến gõ cửa như những lần qua đàm phán
trước đó. Trước khi sang Tàu sứ bộ Đại Việt nghỉ tạm ở một công quán có tên là
Ngưỡng Đức Đài bên trong lãnh thổ nước ta (Ngưỡng Đức Đài ở bên này cửa ải Nam
Quan, đối xứng với Chiêu Đức Đài bên phía Trung Hoa). Theo Đại Nam nhất thống chí
và Phương Đình địa dư chí, năm Giáp Thìn (1784) đời Lê Hiển Tông, đốc trấn Lạng Sơn
Nguyễn Trọng Đang đã tu bổ lại, lợp ngói cho khang trang.

Trước hết, chánh sứ Nguyễn Hữu Chu sai người qua ải cùng quan lại nhà Thanh ấn
định nhật kỳ cử hành lễ, Thang Hùng Nghiệp cho biết nhà Thanh định vào ngày 18
tháng 3 năm Kỷ Dậu [16], tức là chỉ hơn 2 tháng sau khi Tôn Sĩ Nghị thua trận chạy về.
Với tình hình liên lạc thời đó, việc chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Quảng Tây diệu vợi,
gian nan trong 2 tháng nhà Thanh đã chấp thuận phong vương, quả thật đây là một
thành tích xưa nay chưa từng có.

Ngày 16 tháng 3, tổng đốc Phúc Khang An đem quan binh bản bộ đến đóng ở cửa
Nam Quan, một mặt truyền cho tuần phủ Tôn Vĩnh Thanh xây một lễ đài (mà sử Trung
Hoa gọi một cách phách lối là thụ hàng thành), cách cửa ải 90 dặm. Các quan nhà
Thanh thì đóng tại một vị trí cách ải 20 dặm để trông coi việc nghi thức, sau đó Thang
Hùng Nghiệp mới cho mời sứ thần nước ta qua tương kiến.

Đến kỳ hạn, phái đoàn ta qua ải, Thang Hùng Nghiệp liền tiếp vào nghỉ tại Chiêu
Đức Đài (đối xứng với Ngưỡng Đức Đài của nước ta) để thảo luận về nghi thức. Chánh
sứ nước ta đưa ra một phó bản của biểu văn cầu phong, kèm theo lễ vật, thổ sản gửi
cho vua Thanh cũng như các quan lại làm quà ra mắt. Trong biểu văn này, vua Quang
Trung cũng đặc biệt ghi thêm “sẽ sai con trưởng của anh cả Nguyễn Quang Hoa là
Nguyễn Quang Hiển” [17] theo sứ bộ đi sang để tỏ lòng thành. Phúc Khang An đọc biểu
văn, tuy đã hoàn toàn đồng ý nhưng cũng sửa đổi vài chữ để cho sứ bộ nước ta viết lại
một bản khác gửi về triều đình nhà Thanh coi như chính thức thần phục.

      ***
Thì mụ chữ tôi lại “bộc.bạch” nữa đây: Chuyện là phái bộ đi sứ thời cụ vua Quang

Trung ta có tới cả trăm người năm Kỷ Dậu, Ngô Thời Nhậm đi sứ ba lần qua nhà Thanh
trong một năm dưới thời cụ vua Quang Trung ta đã làm bài thơ:
      Nhất niên tam độ đáo Nam Quan
      Mai tuyết xâm nhân mấn dĩ ban
      Giản thạch mãn trang du tử thác
      Sơn khê tấn tống sứ quân an

Dịch nghĩa là: “Một năm ba lần trở lại Nam Quan - Tuyết bám người tóc đốm bạc –
Đá suối đầy túi lãng tử - Khe núi tiễn đưa sứ quân an lành”.

Trong mập mờ nhân ảnh mịt mùng gió mây, ngộ chữ tôi bật ra “bút ky” đi sư của các
cụ ta xưa có tựa đề: Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan  Trong tâm trạng của một kẻ táo
bón kinh niên về văn chương nên mụ chữ tôi dài hơi dầy chữ thế này đây
      “…Nhớ hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá lại nhớ cụ Nguyễn…(Nguyễn Du)
       Chả là khươm mươi niên trước, qua cỏ hoa lạc lối trong văn sử đầy cỏ dại, một tôi
đi tìm…ải Nam Quan. Vì như sử gia nhà Nguyễn đã ghi chép: “Ải quan được tiền nhân
dựng lên từ bao giờ, không tìm thấy trong sử sách, trong truyền thuyết dân gian”.
       Vì chưng phải tới tận nơi thực mục sở thị nên một tôi hồi cố quận để tìm…cụ.

       Dưới gốc cây đa ngay cạnh có cái chiếu. Bấu vào mặt một tôi là một cụ để móng
tay dài, tóc búi tó, áo lương khăn lượt, đang đọc cổ thư. Nghe một tôi muốn làm…biên
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tu, là chức hàm trong hàn lâm viện, giữ việc soạn sử với hàm chánh thất phẩm. Là
muốn…làm văn sử. Cụ hỏi bút danh viết chữ của một tôi? Đang cơn cuồng hứng, một
tôi tầm chương trích cú: Trong Hải mạn du ký của cụ Tiêu đẩu Nguyễn Bá Trác, cụ kể
khi lưu lạc ở bên Tàu…
       (…) Một hôm trời đã chiều hôm, hiu hiu gió bể, chúng tôi (tác giả và người bạn là
Nguyên quân) cao hứng muốn vào tửu lâu, tôi cũng hợp ý; bèn thuê xe đến ngay Đào
Đào quán ở trong tô giới Thượng Hải. Nguyên quân đã uống say thì hay hát nghêu
ngao mấy câu cổ phong. Tôi hỏi ấy là điệu gì vì nghe tiếng bi mà tráng, khảng khái,
phương Nam có điệu hát đến như thế ru. Hỏi rồi, liền gọi thằng hầu lấy bút giấy, xin
Nguyên quân viết bài hát.
       Nguyên quân cầm bút viết ngay: “Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu…(…).

       Kể có đầu có đũa rồi, một tôi dây cà ra dây muống Nguyên quân và cụ Nguyễn Bá
Trác viết cho báo Nam Phong của Phạm Quỳnh. Và Nguyên quân lấy bút hiệu là “Sở
Cuồng”. Nghe thủng rồi, cụ cười dín vì ai biết quan đái mà hạ võng, vì một tôi chưa đọc
Bắc sứ thông lục của cụ Tổng tài quốc sử quán Lê Quý Đôn, làm sao viết văn sử cho ra
hồn ra cốt:
      (…) Sáng hôm sau, tôi lên núi Liên Hoa, lớp lớp trùng điệp, cây cối âm u, như lạc
vào đường mê. Tôi ngồi nghỉ ở chỗ bậc đá, không thấy ánh sáng mặt trời, ngoảnh lại
trông, các ngọn núi đều ở trong mây. Người đi khi lên khi xuống, khoảng 30 dặm mới
đến đồng bằng. Thế đất bằng phẳng, không núi cao, rừng sâu hiểm trở, chỉ trông cậy
vào cửa quan này thôi.
      Ngày mồng một tháng ba, đi từ phủ Đồng Đăng, đến mồng 5 đến Trấn Nam Quan ở
Bẳng Tường. Xét ra Trấn Nam Quan cách phủ trị Đồng Đăng 4 ngày đường. (…)

Ngày ấy “sở cuồng tôi” mới cuống cuồng ra ải Nam Quan nằm trên đất Tàu…”

***
Ngày 19 tháng 3, lúc giờ Dần, tổng đốc Phúc Khang An ra lệnh cho tướng sĩ trấn thủ

ở Nam Quan dàn đội ngũ, dựng cờ quạt rồi bày hương án ở Chiêu Đức Đài để làm lễ
tiếp nhận biểu văn của nước ta. Nguyễn Quang Hiển cùng với phái bộ mấy trăm người
đã dự bị sẵn, Phúc Khang An sai Thang Hùng Nghiệp mời Nguyễn Quang Hiển cùng 6
viên chức của sứ bộ nước Nam, thêm một thông ngôn và 60 tùy tòng, tổng cộng 68
người tiến qua Trấn Nam Quan.[18]

Đến giờ Thìn, Thang Hùng Nghiệp dẫn phái đoàn tới, mời vào Chiêu Đức Đài. Phúc
Khang An bước ra nghênh tiếp, sau nghi lễ tương kiến, phái đoàn nước ta do chánh sứ
Nguyễn Hữu Chu đứng ra trao lại biểu văn, tổng đốc Lưỡng Quảng thay mặt Thanh
đình tiếp nhận. Sau đó nhà Thanh mở đại tiệc khoản đãi sứ bộ nước ta, đích thân Phúc
Khang An bồi tiếp. Trong câu chuyện ngoài lề, Nguyễn Quang Hiển cũng cho hay những
kẻ phạm tội sát hại các tướng lãnh nhà Thanh đã bị xử tội rồi, Phúc Khang An nghe
xong coi như việc đã giải quyết, đề nghị sau này không nhắc tới nữa, chỉ xin nước Nam
lập cho một cái miếu, xuân thu cúng tế những binh sĩ nhà Thanh tử trận. Để chính thức
hóa việc dâng biểu cầu phong, Nguyễn Quang Hiển sẽ thay mặt triều đình Quang Trung
cầm đầu phái đoàn lên Bắc Kinh triều kiến hoàng đế và cho biết đến năm sau (Canh
Tuất 1790), Càn Long thứ 55 là năm khánh thọ bát tuần của vua Thanh, vua nước ta sẽ
đích thân sang chúc mừng cùng các sứ thần phiên thuộc khác.[19]

Đến đây, việc thông hiếu của hai nước coi như đã quyết định, những lễ lạc khác chỉ
là thủ tục. Hai bên đồng ý giảm thiểu số quân trấn đóng tại biên giới. Ngày mồng 10
tháng 4 năm Càn Long thứ 54, vua Cao Tông ra lệnh cho Phúc Khang An rút các đạo
quân Quảng Đông, Vân Nam đang trú đóng ở Quảng Tây về doanh trại. Tôn Sĩ Nghị



Chuyện người ngọai sử 107

sau khi thua trận, thân thể hư nhược, bị bệnh phong thấp lúc đó đang nằm dưỡng bệnh
nay cũng được lệnh cho về Nam Ninh nghỉ ngơi, còn Phúc Khang An cũng không còn
phải chầu chực ở Trấn Nam Quan nữa. Vua Quang Trung cũng ra lệnh cho các đồn ải
giảm bớt quân số phòng ngự.

Tuy đã chính thức công nhận, nhà Thanh vẫn còn câu nệ về một số tiểu tiết, cốt để
gây khó khăn cho bên ta. Ngày mồng 3 tháng 5 năm Kỷ Dậu, vua Cao Tông gửi cho vua
Quang Trung một đạo dụ, xác định là không truy cứu những việc đã qua nữa, nhưng
chưa thể phong vương vì Nguyễn Quang Bình (tên mới của Nguyễn Huệ) chưa thân
hành sang chầu mà chỉ sai cháu là Nguyễn Quang Hiển thay mặt đem biểu tiến kinh để
đón phong hiệu, lễ chế đó thiên triều chưa từng có. Nếu quả Nguyễn Quang Bình có
bụng thành kính, chi bằng đợi khi vua Càn Long làm lễ bát tuần vạn thọ vào năm sau
(Canh Tuất 1790) thì hãy thân hành sang Bắc Kinh để xin phong vương.

Sứ thần nước ta lại phải một phen biện bạch lời hơn lẽ thiệt để nhà Thanh thông
qua những thủ tục nặng phần hình thức này. Sau cùng triều đình nhà Thanh đành phải
dễ dãi, vua Cao Tông truyền lệnh Phúc Khang An báo cho Nguyễn Quang Hiển khởi
trình tiến kinh, sai Thang Hùng Nghiệp hộ tống [20]. Ngoài ra vua Càn Long còn ban cho
vua Quang Trung một chuỗi ngọc trai (trân châu thủ xuyến nhất quải) [21]. Trước đây
sách vở vẫn dịch là một chuỗi ngọc trai đeo tay. Có hai vấn đề chúng ta cần ghi nhận:

- Thời này khi chưa có ngọc trai nhân tạo, trân châu là một sản phẩm cực hiếm trong
thiên nhiên, thường do các phiên thuộc tiến cống. Được ban một chuỗi ngọc trai là một
việc đặc biệt. Ngọc trai lại chỉ dành riêng cho vua chúa và nhất đẳng đại thần vì Nhà
Thanh qui định rất chi ly hạng bậc, không lẫn lộn.

- Nhà Thanh có thói tục đeo chuỗi ngọc, gọi là triều châu, tùy theo cấp bậc y phục và
trường hợp mà màu sắc, phẩm loại khác nhau (san hô, thanh kim thạch, lục tùng thạch,
mật lạp, hổ phách ...). Chuỗi ngọc này để đeo vào cổ khi mặc triều phục, mỗi chuỗi bao
gồm 108 hột do ảnh hưởng của niệm châu (số châu) của Lạt Ma giáo (tiếng nôm na gọi
là tràng hạt). Ngoài triều châu ra, còn một loại vòng ngắn hơn chỉ có 18 hạt gọi là thủ
xuyến không phải để đeo ở tay mà để đeo ở trước ngực (đàn ông) hay đeo vào áo (đàn
bà) như một loại trang sức. Loại vòng này gồm 18 hạt châu và hai viên ngọc để phân
cách, thường có thêm một giải ngọc đính vào. Nếu vua Quang Trung được ban thủ
xuyến bằng ngọc trai (trân châu) có thể coi như là một món quà đặc biệt.

Đến đây mọi việc coi như đã an bài, triều đình nhà Thanh sẽ làm lễ trao ấn và sắc ở
điện Thái Hòa để sứ thần nước ta đem về nước. Nhà Thanh cũng sẽ cho một sứ thần đi
theo phái bộ đến Thăng Long làm lễ phong vương cho vua nước ta.

II - Phái bộ Nguyễn Quang Hiền

Trung tuần tháng 5, Nguyễn Quang Hiển từ Thăng Long đi lên Lạng Sơn. Phúc
Khang An nhận được sắc thư và chuỗi trân châu liền sai người đem đến Trấn Nam
Quan còn Thang Hùng Nghiệp lập tức cho người chạy sang Lạng Sơn yêu cầu Nguyễn
Quang Hiển lên cửa ải tiếp chỉ.

***
      “…Ngày tháng đắp đổi, khươm mươi niên sau, cuồng chữ tôi lại chấp mê bất mụ với
các ông cống, ông nghè đi sứ qua những giai thoại…cứ như thật. Lang thang như thành
hoàng làng khó cũng trở về Thăng Long ngàn năm văn vật có cây đa và cái chiếu.
      Thấy sở cuồng tôi, cụ mắt như mắt thầy bói, cụ sờ mu rùa dậy cuồng chữ tôi đang ở
dạng lập thân tối…”dạ” thị văn chương. Lại đang ở cái tâm thái “đại nghi đại mụ, tiểu
nghi tiểu mụ, bất nghi bất mụ”, tạm hiểu Nôm là nghi lớn mụ lớn, nghi nhỏ mụ nhỏ,
không nghi không mụ. Cụ đong đẩy cuồng chữ bộ đong chữ như đong thóc gì đây?
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       Đang trong tâm trạng của một kẻ táo bón kinh niên với chữ nghĩa, sở cuồng tôi
thưa với cụ muốn có một thiên bút ký cho mai hậu. Ý đồ cuồng mộng tôi muốn theo
bước chân phù lãng nhân trong cõi ngu lạc trường, là đi theo những bước chân đi sứ
của các ông cống, ông nghè cả trăm năm trước với nghìn năm mây bay. Nhưng bụng
dạ cứ óc bóc, vì kiếm cụ ở Thăng Long ngàn năm văn vật này đây không có người dẫn
đường nên lạc túi bụi. Nào khác gì người Việt Thường mang chim trĩ đi cống sứ, ăn nói
ngô nghê, khi về vua Tàu phải cho xe chỉ nam đưa về. Vừa nghe nói đến xe pháo, cụ
móc cái điện thoại “Galaxy S6 Edge” ới cái xe con để làm một chuyến sang Tàu trong
một ngày không có nắng sao có mưa.
       Khi không cụ bàu bạu tối như hũ nút: “Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan”.

       Tiếp, cụ lấy bút giấy ra ghi chép…Dòm thấy cụ đang thu vén hành trang của sứ bộ
nào là voi, võng đến chánh sứ, phó sứ, thông sự, y viên, v…v… Bèn hỏi sao có võng với
voi. Cụ càm ràm là không hỏi thông sự, y viên lại hỏi con voi, cái võng. Rồi cụ vắn vỏi:
      (…) Xưa thật là xưa, có một sứ thần ta đem cống vật sang triều cống theo lệ hằng
năm. Đến Yên Kinh bị giữ lại tới 18 năm vì bút đàm hay ăn nói sao đấy. Thường các sứ
thần ta, tuy tiếng Hán thông thiên địa nhân viết nho nhưng lại ít giao tiếp. Vì thế, thông
thường khi đàm đạo phải bút đàm, nếu không có người phiên dịch tức thông sự. Người
Minh ví sứ thần ta với Tô Vũ thời nhà Hán, đi sứ Hung Nô phải đi chăn dê 19 năm sau
mới được về. Ông sứ thần trên, lúc đi vào đời vua Mạc Phúc Nguyên, lúc về đã sang
đời vua Mạc Mậu Hợp. Cụ Bảng nhãn Lê Quý Đôn sau có viết lời cảm khái về ông: "Lúc
ra đi tóc mây xanh mướt, khi trở về râu tuyết bạc phơ phơ!". Ông được vua Mạc Mậu
Hợp phong tước Tô quận công, do chuyện đi sứ của ông chẳng khác gì chuyện Tô Vũ
mục dương nước Tàu khi xưa... (…)

***
Ngày 25 tháng 5, sứ đoàn Đại Việt đến Chiêu Đức Đài đón sắc thư và quà của vua

Thanh đem trở về trao cho trấn thủ Lạng Sơn Đinh Công Thái đem về Thăng Long.
Ngày 27 tháng 5, phái đoàn nước ta do Nguyễn Quang Hiển cầm đầu, tất cả là 21

người, từ nhà khách của tỉnh Quảng Tây do Thang Hùng Nghiệp dẫn đường đi lên kinh
đô nhà Thanh. Hai mươi mốt người đó gồm có:[22]

- Ba vị sứ thần:
o Chánh sứ Nguyễn Quang Hiển
o Phó sứ Nguyễn Hữu Chu
o Phó sứ Vũ Huy Phác
- Bồi tòng 1 người:
o Nguyễn Ninh Trực
- Hành nhân 5 người:
o Trương Gia Nghiễm
o Phạm Bá Nhuận
o Tạ Hữu Định
o Nông Đình Cẩn
o Hoàng Huy Dực
- Tòng nhân 12 người:
o Hồ Văn Tòng
o Nguyễn Công Tuyết
o Nguyễn Văn Cự
o Nguyễn Văn Bản
o Nguyễn Văn Cơ
o Hoàng Văn Thành
o Lê Văn Trọng
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o Ngô Viết Kiệt
o Nguyễn Văn Uyển
o Nguyễn Hữu Đễ
o Trần Văn Dũng
o Đỗ Đình Lập

Phúc Khang An còn đặc biệt phái thêm Đức Khắc Tinh Ngạch là phó tướng mới của
Thái Hiệp tỉnh Quảng Tây theo hộ tống, còn bản thân ông ta khởi trình từ Nam Ninh,
đến Quế Lâm ngày 11 tháng 5 (nhuận), và hôm sau, 12 tháng 5 thì Tôn Vĩnh Thanh
cũng tới. Việc đưa phái bộ Nguyễn Quang Hiển lên Bắc Kinh là một biến cố trọng đại,
do chỉ thị trực tiếp từ vua Cao Tông, do đó cả ba vị quan đầu hai tỉnh Lưỡng Quảng đều
theo lên Bắc Kinh. Dù biệt đãi đó có thể do nhiều nguyên nhân, chiến thắng Kỷ Dậu
cũng là một yếu tố quan trọng khiến cho Thanh triều thay đổi thái độ đối với nước ta.

       ***
       “…Đến Lạng Sơn, chả lẽ ngồi đồng hoá Bụt, cuồng chữ tôi tiêu pha chữ nghĩa khi
xưa các cụ ta đi sứ ghé biện sự sứ tại đây để nghỉ ngơi, xem xét hành trang trước khi
sang Tàu. Biện sự sứ cũng là nơi các sứ thần phương Bắc dừng ở nơi này chờ người
của ta đưa đường. Chỉ con sông Kỳ Cùng, cuồng chữ tôi tuồm luôm rằng sông Kỳ Cùng
khi chảy trong địa phận nước ta có nhiều ghềnh thác, chỉ có thể đi lại bằng thuyền độc
mộc hay bè bằng tre thôi.
       Thế là cụ mắng cuồng chữ tôi như vặt thịt là nhĩ văn mục đồ, là tai nghe mắt thấy
nhưng chả thấy khỉ gì sất… Cụ lực đực rằng sau khi dời kinh đô vào Phú Xuân, sứ bộ
nước ta đi đường thủy đến Quảng Ðông nên không qua Nam Quan nữa. Lạng Sơn
trước đây chỉ là một thị trấn hẻo lánh đến nay biến thành dịch trạm giữa hai nước. Sứ
bộ ta trao đổi văn thư với quan lại nhà Thanh ở Quảng Tây gọi là hầu mệnh nghĩa là đợi
lệnh. Sứ bộ ta phải qua trung gian tuần phủ Quảng Tây (là nơi có cửa Nam Quan qua
lại của sứ thần) hay tổng đốc Lưỡng Quảng (là phong cương đại thần ở biên giới).
Chánh sứ nước ta đưa ra phó bản của biểu văn cầu phong (nếu đi cầu phong), kèm
theo lễ vật, thổ sản gửi cho vua Thanh cũng như các quan lại làm quà ra mắt. Nếu
được họ đồng ý mới tâu trình về kinh đô. Khi chấp thuận thỉnh cầu rồi, vua Thanh sẽ hạ
chỉ cho các quan lại địa phương sắp xếp ngày giờ, lo liệu tiếp đãi, đưa đón theo một lộ
trình nhất định, và một thời biểu rõ rệt.

       Nhằm vào một ngày nắng ong ong, mây đơ đơ…Cụ và sở cuồng tôi người hãy nhớ
mang theo hành trang, lang thang như mây trời…ngược lên phương Bắc.
       Trên xe, cụ cười hụt mà rằng các quan ta sợ “thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan”, vì đi
sứ lỡ mất ở bên ấy thì sao. Như thời Lê-Mạc, Trạng nguyên Ðỗ Lý Khiêm làm chánh sứ,
mới tới Bằng Tường đã mất tại đây. Hay thời Lê-Trịnh, sứ thần Thám hoa Giang Văn
Minh bị vua Minh hành hình, mổ bụng nhét thủy ngân vào để hành nhân ta “di quan” về
Lạng Sơn. Từ đây khiêng quan tài xuống thuyền, lên thác xuống ghềnh theo sông
Thương về Thăng Long nên hành nhân ta vất vả không phải là ít. Nhưng cũng có ngoai
lệ, thảng như Đốc đồng trấn Tuyên Quang Nguyễn Kiều đi sứ 3 năm may mà không
nằm lại ở xứ người, nên ở nhà bà Đoàn Thị Điểm…nằm không dịch được Chinh Phụ
ngâm khúc để lưu danh thiên cổ.
      Hơ! Đến tao đoạn này, bất nghi bất mụ tôi lụi đụi tới Phan Huy Ích dịch giả Chinh
Phụ Ngâm. Bởi bất nghi bất mụ tôi phiêu lãng quên mình lãng du tới chuyện con Phan
Huy Ích là Phan Huy Chú sang Cao Ly lấy vợ. Chuyện trưa ngả sang chiều này sở
cuồng tôi sẽ hặm hụi với cụ Nguyễn sau…Nom dòm sở cuồng tôi người ngợm cứng
như bùi giời vì “di quan”, cụ cười khụng khiệng thế nào cũng có “bồi tiếp”, hiểu là “đánh
chén” cho đã điếu…
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       (…) Thời đó việc giao dịch giữa Bắc Kinh và Quảng Tây xa diệu vợi, gian nan trong
2 tháng nhà Thanh mới chấp thuận phong vương cho Nguyễn Huệ. Ngày 16 tháng 3,
Tổng đốc Phúc Khang An đem quan binh bản bộ đến đóng ở cửa Nam Quan.
       (…) Ngày 19 tháng 3, lúc giờ dần, Tổng đốc Phúc Khang An ra lệnh dựng cờ quạt
rồi bày hương án ở Chiêu Đức Đài để làm lễ tiếp nhận biểu văn của nước ta. Phúc
Khang An sai Thang Hùng Nghiệp mời Nguyễn Quang Hiển cùng 6 viên chức của sứ bộ
nước Nam, thêm một thông ngôn và 60 tùy tòng, tổng cộng 68 người tiến qua Trấn Nam
Quan. Đến giờ thìn, Thang Hùng Nghiệp dẫn phái đoàn tới, mời vào Chiêu Đức Đài.
Phúc Khang An bước ra nghênh tiếp, sau nghi lễ tương kiến, phái đoàn nước ta do
chánh sứ Nguyễn Hữu Chu đứng ra trao biểu văn, tổng đốc Lưỡng Quảng thay mặt
Thanh đình tiếp nhận. Sau đó nhà Thanh mở đại tiệc khoản đãi sứ bộ nước ta, đích
thân Phúc Khang An bồi tiếp…”

***
Ngày mồng 9 tháng 6 năm Càn Long thứ 54, phái đoàn nước ta vào huyện Bồ Kỳ

tỉnh Hồ Bắc, tuần phủ Hồ Bắc là Huệ Linh đã phái ủy hán đạo Hoàng Đức là Mạnh
Ngọc, tri phủ Võ Xương là Mục Thông A, thủ doanh tham tướng Võ Xương là Lặc Phúc
qua lại chiếu liệu.

Ngày 12 tháng 6, phái đoàn nước Nam đến tỉnh thành, tổng đốc Hồ Quảng là Tất
Nguyên dẫn các ti thuộc ra nghênh đón, sau đó cho bày tiệc, tổ chức hát bội tiếp phái
đoàn, lại đem các loại gấm vóc, tơ lụa ra tặng. Tơ lụa Hồ Châu vốn dĩ nổi danh trong
thiên hạ, các quan lại nhà Thanh đón tiếp Nguyễn Quang Hiển trọng hậu như thế quả là
một vinh hạnh từ xưa đến nay chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam.

Ngày 17 tháng 6, sứ thần nước ta vào đến châu Tín Dương tỉnh Hà Nam, tuần phủ
Hà Nam là Lương Khẳng Đường phái Vạn Ninh thuộc đạo Nhữ Quang và tri phủ Nhữ
Ninh là Bành Như Cán ra nghênh đón tiếp đãi.

Ngày 29 tháng 6, phái đoàn lại từ phủ Chương Đức khởi hành đi Phong Lạc, khi ấy
nước sông Chương Hà đang dâng cao, thuyền không thể qua được, đợi đến ngày mồng
1 tháng 7, nước bắt đầu rút, tri phủ Chương Đức là Lý Chu đưa phái đoàn sang ngang
tới tận Từ Châu, tỉnh Trực Lệ mới quay về.

Ngày mồng 6 tháng 7, đi đến Chính Định, ngày 13 tháng 7 thì đến tỉnh thành, các
quan lại dọc đường nơi nào cũng đều đãi tiệc, diễn tuồng, tặng quà rất hậu hĩ.

***
      “...Cụ và sở cuồng tôi đi Bằng Tường trong tâm thái mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp
cổ…Dấu tích cổ kính ải Nam Quan như nằm ở đâu đây trên đất Tàu mà cụ Bảng nhãn
Lê Quý Đôn đã ghi ấn tích trong “Bắc hành thông lục”: Đi từ phủ Đồng Đăng đến Trấn
Nam Qua là 4 ngày đường…Trong cái tâm trạng đì tìm ải Nam Quan cổ kính rêu phong
cả mấy trăm năm trầm tích như đi vào đất Thục. Cụ giục giặc nào có khác chuyện
Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đi sứ, vì mưa gió sứ bộ đến cửa Nam Quan
chậm một ngày. Quan ải không cho mở cửa để sứ bộ qua. Cụ trạng Mạc nói mãi chúng
cũng không chịu. Sau đó họ ném từ trên cửa ải xuống một vế đối, bảo đối được sẽ mở
cửa cho qua, nếu chưa đối được hãy ở tạm bên dưới qua đêm, đợi đến sáng hôm sau.
Vế ra đối viết:
      - Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan
      (tới cửa ải chậm trễ, cửa ải đóng, người coi ải đóng cửa không cho khách qua)
      Cái khó nó bó cái khôn ở chỗ trong 11 chữ của vế đối mà có tới 4 lần nhắc lại chữ
“quan”. Vế đối hóc búa ở chỗ có các điệp từ “quan” và “quá” ngoắt nghoéo nhau.
      Cụ trạng Mạc thấy khó mà đối lại, nhưng cụ nhanh trí để đối mẹo như sau:
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      - Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối 
      (ra vế đối trước thì dễ, đối lại mới khó, xin mời ngài đối trước).
      Vế đối của cụ có 4 chữ “đối” và 3 chữ “tiên” quả là hay, nên viên quan coi ải mở cửa
ải để sứ bộ của cụ trạng Mạc đi qua vào giữa đêm.

      Kể xong, cụ om thòm trời đất um thủm, không có đèn đóm nên cụ trạng Mạc cứ toét
mắt ra mà đọc. Quan ải lại là người bất chấp quân lệnh, chỉ vì một vế đối mà dám mở
cửa ải cho sứ bộ qua lúc nửa đêm! Vì ải quan chỉ mở đón sứ thần khi có lệnh từ kinh đô
với lễ nhạc chào đón. Ha! Trong tàng kinh các của sở cuồng tôi có tẩm ảnh ải Nam
Quan xưa cũ. Bất nghi bất mụ tôi đổ đom đóm mắt chỉ thấy hai cái cửa tò vò tròn như
con quay to bằng cái giạng đái, chả lẽ để ải quan nhòm ra đối đáp với thả câu đối? Nên
cuồng chữ tôi…cuồng ngôn với cụ giai thoại chỉ là “hiện thực giả, hư cấu thật” thôi.

1 - Theo “Ðại Nam nhất thống chí”, ải là cổng gỗ 2 cánh có từ thời nhà Tống, nằm
giữa bức tường gạch và đá nối liền hai ngọn núi. (phía đông là dải núi đất, phía tây là
dải núi đá Kim Kê)

2 - Ảnh chụp là ải được dựng lại vẫn ở chỗ cũ thời Gia Tĩnh nhà Minh 1522-1566.có
tên Trấn Nam Quan.

3 – Pháp gọi là “Cổng Tàu”, ta gọi là Ải Nam Quan bị tướng Francois Oscar De
Négrier trong ủy ban phân định biên giới Pháp-Thanh, giật sập năm 1885.

 Nghe như đấm vào tai với chữ nghĩa tân hình thức, hậu hiện đại hiện thực giả, hư
cấu thật xong…Nhưng cụ cũng tâm đắc với xưa các cụ nhà Nho ta học chữ Tàu và đọc
theo âm Hán Việt nên phải phải bút đàm. Việc đối đáp giữa sứ thần hai nước mang tính
chất văn chương chỉ nên xem là giai thoại vì phần nhiều được thêm thắt theo truyền
khẩu trong dân gian. Vì các sứ thần không thể đối đáp bằng “tiếng Hán âm Việt” nên
“Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” của triều Nguyễn chép rõ những quy định bang giao
và quy định rõ phải có một “thông ngôn sứ”, đảm trách việc phiên dịch giữa sứ thần và
triều đình nhà Thanh…”

***
Ngày 24 tháng 7, phái đoàn nước ta đến hành tại (nơi vua ở khi tuần du khỏi hoàng

thành) ở Nhiệt Hà. Chánh sứ Nguyễn Quang Hiển, phó sứ Nguyễn Hữu Chu, Võ Huy
Tấn [23] cùng tất cả phái đoàn vào chầu, vua Cao Tông cho ngự quyển là A Thắng
Cảnh gọi vào triều kiến.

Phái đoàn ta làm lễ chiêm cận (tức lễ ra mắt nhà vua) xong, vua Cao Tông liền mở
tiệc đãi yến chung với các vương công đại thần, các bối lặc, bối tử Mông Cổ, các ngạch
phò (con rể vua), đài cát ... Sau khi ăn uống, nhà vua lại cũng cho tất cả các vương
công, đại thần và quan khách xem hát bội [24]. Vua Cao Tông đặc biệt ban thưởng cho
vua Quang Trung tượng Quan Âm bằng ngọc, cây như ý bằng ngọc, gấm thêu chỉ vàng
đính hạt châu ... Còn Nguyễn Quang Hiển cũng được ban thưởng ngọc như ý, tượng La
hán bằng sứ, gấm thêu chỉ vàng, hộp bằng bạc

(…)
Sau khi triều kiến vua Cao Tông, phái đoàn Nguyễn Quang Hiển lên đường trở về

kinh đô [28], các đồ dụng được vua ban đều do bộ Lễ đảm trách việc mang đi.

Ngày 22 tháng 8, nhà Thanh tổ chức đại lễ trao sắc phong cho phái đoàn nước ta ở
điện Thái Hoà. Nghi lễ do các đại thần lưu lại ở kinh đô sắp xếp, còn bằng sắc, ấn tín An
Nam quốc vương thì bộ Lễ cũng đúc sẵn. Nguyễn Quang Hiển ở trước bệ rồng thay mặt
vua Quang Trung nhận lãnh, hai vị quan đầu triều là Võ Anh Điện đại học sĩ A Quế [29] 
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trao ấn, còn Văn Uyên Các đại học sĩ Kê Hoàng [30]  trao sắc, nghi thức do các tán lễ
lang nhà Thanh hành sự.

Bức tranh khắc đồng tựa đề:
“Nguyễn Huệ khiển diệt Nguyễn
Quang Hiển nhập cấn yến chi đồ”

Nguyễn Quang Hiển (áo màu tím
đỏ) bên cạnh là thông sự, phía
sau là hai phó sứ (áo cũng màu
tím đỏ), hàng sau cùng là năm bồi
thần (áo màu đỏ)

               Buổi lễ đưa biểu xin phong vương

Để tỏ thiện chí, trước đó vua Quang Trung trả về cho nhà Thanh hơn 500 binh sĩ bị
bắt trong trận đánh, trong số có đề tiêu du kích tỉnh Quảng Đông là Trương Hội Nguyên,
thủ bị Lao Hiển. Hai người này trước đây Tôn Sĩ Nghị đã báo cáo là tử trận. Tất cả các
binh sĩ được thả về đều phải khai báo với quan nhà Thanh về sự tình đã xảy ra mà
chúng ta đã có dịp biết qua để dựng lại chi tiết trận đánh Thăng Long ngày 5 tháng
giêng năm Kỷ Dậu. Qua những lời khai, chúng ta cũng biết nhà Tây Sơn có một chính
sách khá khoan hồng với tù binh, hơn hẳn cách đối xử tàn nhẫn của Tôn Sĩ Nghị chặt
đầu những người bị bắt chỉ nhằm mục đích gia tăng chiến công của y, bất kể đến những
qui luật tối thiểu.

Việc trao trả một số tù binh cũng khiến cho tự ái vua Càn Long và đình thần nhà
Thanh được xoa dịu, Phúc Khang An cũng được tiếng là khéo thu xếp. Sau đó, nhận
thấy tình thế đã thuận chiều, vua Quang Trung lại cho trả về thêm 39 người, lần thứ ba
bên ta thả thêm 28 người nữa và sau cùng 18 người [31]. Về phía nhà Thanh, để đáp lại
thiện chí của nước Nam cũng trả bọn Chu Đình Lý 7 người về (một người là cai kỵ
Nguyễn Viễn Du - chết vì bệnh khi bị giam).

Sau khi nghi lễ trao sắc ấn hoàn tất, phái bộ Nguyễn Quang Hiển lưu lại kinh đô
thêm 2 ngày, người nào cũng mua nhân sâm đem về nước làm quà. Ngày 24 tháng 8
năm Kỷ Dậu, phái đoàn lại lên đường trở về nước.
      Ngày 12 tháng Một, Ngô Văn Sở và Nguyễn Văn Danh đưa các vệ sĩ và chuẩn bị
long đình đến đón nhận sắc ấn chỉ) ở Nam Quan. Cũng dịp này, Ngô Văn Sở lại nhờ
quan nhà Thanh tâu lên để ông được cùng với quốc vương tới kinh đô vào năm sau

III - Lễ phong vương cho vua Quang Trung

Vua Cao Tông sau khi phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương liền truyền
chỉ cho Phúc Khang An cử quan lại người Mãn Châu sang nước ta để làm lễ. Tuy nhiên
tỉnh Quảng Tây không có quan lại người Mãn Châu nên phải điều động Thành Lâm là
Lễ bộ viên ngoại lúc đó đang đi tuần duyên hải Quảng Đông sang Thăng Long. Thành
Lâm phụng mệnh khởi trình từ Quảng Châu ngày mồng một tháng tám, ngày 28 đến
Trấn Nam Quan. Vào mùa thu nhiều chướng khí, vua Quang Trung lúc đó đang ở Nghệ
An, cũng chưa lên đường ra kinh đô tiếp sứ nên Thành Lâm phải ở lại cửa quan để chờ.

      ***



Chuyện người ngọai sử 113

      “…Xe con vẫn bon trên đường ngược lên hướng Băc, từ Lạng Sơn đến biên giới
con đường chỉ còn là một con đường mòn nhỏ, đá lởm chởm, chạy quanh những ngọn
đồi trọc không có người ở. Bất nghi bất mụ tôi hỏi cụ đường đi nước bước tới Bắc Kinh
qua những địa danh nào. Cụ cho hay lại theo “Khâm Ðịnh Ðại Nam hội điển sự lệ” khi
kinh đô còn là Thăng Long, đường bộ bao giờ cũng qua Trấn Nam Quan sang Quảng
Tây theo đường Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Giang Nam, Sơn Ðông, Trực Lệ. Với
đường mưa ướt đất, sở cuồng tôi hỏi đường đi từ Thăng Long tới Bắc Kinh ra sao? Cụ
lòi tói cái “bánh mì tay cầm-thông minh” bấm bấm ra con số: 2.325 cây số…đường chim
bay. Bèn thưa với cụ ý đồ muốn hỏi là sứ bộ các cụ ta xưa đi mất những…mấy ngày?
      Cụ nhìn sở cuồng tôi bằng nửa con mắt rùa và im như thóc ngâm. Úi chà gay đây!

      Sở cuồng tôi không biết làm gì là làm thinh, nhìn ra ngoài xa xa, sở cuồng tôi như
hòa nhập vào một mảng váng chiều ướt đẫm. Cụ cũng đang hong hanh mắt về đám cỏ
trứng ếch hoa đỏ liu riu chạy từng gợn, từng gợn đuổi bắt nhau. Nhìn về bến đò, có thể
cụ đang hoài đồng vọng đến con sông ngày nào khi cụ đi sứ qua đây. Trong cơn đồng
thiếp với chữ nghĩa để bèn cảo mực đề văn, sở cuồng tôi hỏi chuyến đi sứ của cu…
      Cụ gật gịa âm ử nho táo thẩn thơ: Vạn lý đan xa độ Hán quan - Nhất lộ giai lai duy
bạch phát - Nhị tuần sở kiến đãn thanh san. Cụ tha ma mộ địa là sứ bộ vượt cửa ải nhà
Hán, trên con đường muôn dậm, suốt dọc đường cùng với ta chỉ có mái tóc bạc. Cả hai
tuần chỉ thấy một màu núi xanh. Sở cuồng tôi buồn môi ngứa mép về ải Nam Quan, cụ
gật đầu tắp lự: Cửa ải ở địa giới tỉnh Quảng Tây. Cửa một tầng xây bằng những phiến
đá. Hai bên tả hữu có hai ngọn núi đối nhau. Ở trên mỗi ngọn núi đều có cắm một lá cờ
trắng đề bốn chữ ‘”Trấn Nam Đại Quan”. Đằng trước cửa có đài Ngưỡng Đức của ta để
sửa soạn đồ cống sứ, đằng sau cửa có đài Chiêu Đức của Tàu, nơi sứ thần ta đốt
hương bày đồ cống cúng tế. (theo Ngô Thời Vị trong dẫn nhập bài thơ tả cảnh Trấn
Nam Quan khi đi sứ năm 1807)
        Đang giang giang chuyện, cụ lại nho nhe thơ thẩn: Vương đạo đãng bình hưu vấn
tấn - Minh Giang bắc thướng thị Trường An…Số là khi vừa mới qua trấn Nam Quan, cụ
nghĩ chuyện đi Bắc Kinh đơn giản như đan rổ vì ngỡ đường sá bằng phẳng, không phải
hỏi thăm ai, qua sông Minh Giang, đi thẳng lên phía bắc là tới Trường An. Nhưng chả
phải vậy, vì chưng phương tiện đi sứ của sứ bộ là…đi bộ và thuyền. Đường bộ thì ở
chân núi, bùn đọng ngập bụng ngựa, quái vật nấp hai bên bờ suối lâu ngày thành tinh
(Sơn lộc tích nê thâm một mã - Khê tuyền phục quái lão thành tinh) nên cụ quắn quả là
vậy. Còn đi thuyền thì sao? Suốt ba ngày đêm đi thuyền lòng cứ thấp thỏm, lo sợ nhiều
bề. Đó chỉ mới một sông Ninh Minh thôi, sứ bộ còn phải qua bao nhiêu con sông khác
nữa, khi ngồi trong thuyền nỗi lo sông nước bạc đầu thiếu niên (Chu trung niên thiếu giai
bạch đầu). Vì mỗi lần qua sông phải chuyển đồ cống phẩm hành lý xuống thuyền, tới bờ
lại chuyển đồ lên để gồng gánh, do đó mỗi lần qua sông là mất nguyên ngày. Ấy là cư
tính cống phẩm có nguyên cả…con voi nữa.
      Vơi bến thuyền cùng nỗi lo sông nước đến bạc đầu. Nay ở nơi chốn này có chiếc
thuyền chơ vơ đang…chòng chành trên sóng nước như đưa cụ về một bến nước. Theo
sóng nước, cụ râm rả từ Thăng Long lên Bắc Kinh không thôi khoảng…ba, bốn tháng!

      (…) Trung tuần tháng 5, Nguyễn Quang Hiển từ Thăng Long đi lên Lạng Sơn. Ngày
25 tháng 5, sứ đoàn Đại Việt đến Chiêu Đức Đài đón sắc thư. Ngày 27 tháng 5, phái
đoàn nước ta tất cả là 21 người, từ nhà khách của tỉnh Quảng Tây do Thang Hùng
Nghiệp dẫn đường đi lên kinh đô nhà Thanh. Trên đường rong ruổi tới huyện Phong
Châu, phủ Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông. Ngày mồng 9 tháng 6 năm Càn Long thứ 54,
phái đoàn nước ta vào huyện Bồ Kỳ tỉnh Hồ Bắc. Ngày 12 tháng 6, phái đoàn nước
Nam đến tỉnh thành, tổng đốc Hồ Quảng là Tất Nguyên dẫn các ty thuộc ra nghênh đón,
sau đó cho bày tiệc, tổ chức hát bội tiếp phái đoàn. (...) Ngày 29 tháng 6, phái đoàn lại
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từ phủ Chương Đức khởi hành đi Phong Lạc, khi ấy nước sông Chương Hà đang dâng
cao, thuyền không thể qua được…Đợi đến ngày mồng 1 tháng 7, nước bắt đầu rút, tri
phủ Chương Đức đưa phái đoàn sang ngang tới Từ Châu…”

***
Ngày 12 tháng 9, vua Quang Trung sai đề đốc Lê Xuân Thôn [33] đem 1000 phu

dịch và 100 con ngựa cùng 500 vệ sĩ lên Trấn Nam Quan nghinh đón sắc dụ và ngự thi
của vua nhà Thanh. Lê Xuân Thôn tới Nam Quan, qua ải vào Chiêu Đức Đài hành lễ tại
long đình [34] tiếp chiếu.

Ngày 13 tháng 9, sứ thần nhà Thanh cùng phái đoàn nước Nam đưa sắc chiếu về
Thăng Long, sử Tàu chép là quan ta bày nghi trượng đến 7, 8 dặm, đi đến đâu dân
chúng cờ quạt đứng dọc đường reo hò vui vẻ.

Ngày 22 tháng 9, phái đoàn về đến Gia Quất, còn cách kinh thành chừng 6, 7 dặm,
vua Quang Trung sai con thứ là Nguyễn Quang Thùy cùng Ngô Văn Sở, quan văn võ
hơn 100 người ra đón. Thành Lâm vốn định ngày 24 tháng 9 sẽ chủ lễ phong vương,
thụ sắc nhưng vua Quang Trung ngày 28 tháng 8 đã từ Nghệ An đi ra, đến huyện Đông
Thành thì bị cảm phải nghỉ lại dưỡng bệnh, thành thử Thành Lâm đành phải chờ ở Gia
Quất. Theo tờ bẩm của Thành Lâm thì “dân nước đó xa gần đều đến trước công quán
để xem long đình, rất nhiều người lạy lục hò reo. Lại có hai viên mục tên là Đinh Phụ Tể,
Cấn Danh Văn, tuổi đã ngoài 80, khi nghe tin sắc mệnh đến nơi, cũng không quản
đường xa mấy trăm dặm đi tới, khấu đầu chúc mừng. Còn trấn mục Ngô Văn Sở và Ngô
Thời Nhâm (Nhiệm) thì sớm tối đều đến thăm, hết sức ân cần” [35]. Cũng theo tài liệu
của nhà Thanh, đêm hôm 14 tháng 10, vua Quang Trung đến Thăng Long, ngày hôm
sau Thành Lâm tuyên chỉ phong làm An Nam quốc vương [36]. Thành Lâm cũng lên
giọng thiên triều “cố vấn” vua Quang Trung thuật trị nước, vua ta chỉ gật gù khen phải.

Sắc phong này đề ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Dậu, do Quân Cơ đại thần thảo ra, trình
lên ngự lãm rồi, sau đó do thư ký trong nội các viết bằng hai thứ chữ Mãn – Hán, đóng
ngự bảo (dấu của nhà vua) nguyên văn như sau:

Trẫm vốn chỉ dùng vương hóa để trải rộng, phạt kẻ có tội nhưng vẫn tha kẻ quay về,
phong cho chư hầu biết kính cẩn giữ lễ, coi việc lớn là sợ trời, xét lòng thành của kẻ nơi
hoang dã, bỏ qua những chuyện cũ, đem ân ban bố cho thuộc quốc, thêm điều mới mẻ,
rực rỡ để dạy dỗ người ta noi theo.

Đất An Nam ở nơi nóng nực xa xôi, mở mang ra cương vực mười ba đạo, họ Lê thần
phục thiên triều, giữ việc cống lễ hơn trăm năm qua, tuân theo vương hoá, dựng nên
một phương. Đến khi gặp nạn ly tán, chạy đến tố cáo, (thiên triều) đã hưng sư lấy lại
nước nhưng cơ đồ cũng không giữ nổi, vứt ấn bỏ thành, yếu đuối đến nỗi mất hết, khiến
cho trời cũng ghét bỏ kẻ đức mỏng, tuy nối lại mà cũng bỏ đi.

Ngươi Nguyễn Quang Bình khởi từ đất Tây Sơn, vốn dĩ mặc y phục phương nam, đối
với kẻ kia không có nghĩa quân thần, chỉ có tình hôn nhân, đến khi hai bên gây hấn, tình
nghĩa dứt rồi, lúc vội vã chống lại, dẫu không phải là cố ý nhưng tội lỗi không dễ xoá
nhoà. Nay biết thống hối, dâng tờ biểu thiết tha, sai con làm sứ thần sang trình bày, đem
đồ quí báu sang cống hiến, bản thân sang năm sẽ qua chúc thọ, chẳng phải vì mong
được phong tước để được vinh quang, mà để cho thần tử đang ngơ ngác, lang thang có
nơi tụ tập. Những lời trần tình ấy quả là thành thực, tuy nơi xa xôi cũng thuận quay về,
huống chi vương đạo không phân biệt ai, há lại coi chỗ này hơn chỗ khác, người sống
phải có kẻ chăn dắt, kẻ hòa hợp cần được yên ổn gia đình, người nghèo được nâng đỡ,
kẻ kém được vỗ về, nay phong cho ngươi làm An Nam quốc vương, ban cho ấn mới.

Than ôi! Đời có lúc hưng lúc phế, thiên tử cứ theo mệnh trời mà làm, không ngờ vực,
không sợ hãi, người trong nước tất cả đều nghe theo, để cho vương đạo tràn lan khắp
cõi, truyền cho đến cháu con, không để vào tay họ khác, hết lòng hết dạ chăm chỉ sớm
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hôm, không trễ nải việc nước, luôn luôn kính trọng oai trời, để được thấm nhuần ơn mưa
móc mãi mãi. Khâm tai! Chớ bỏ qua lệnh của trẫm.

Vua Cao Tông còn làm một bài thơ, đích thân viết tặng cho vua Quang Trung:
Ai giỏi thắng người chẳng dụng binh?
Đánh cho biết sợ, phục tâm thành.
Họ Lê đáng xót vì trời ghét,
Nhà Nguyễn nên cho hưởng phúc lành.
Vốn đã thu này sai cháu đến,
Sang năm sẽ lại tự thân hành.
Chân thành đến vậy phiên bang hiếm,
Sao nỡ chẳng khen, đặng hiển vinh!

Về việc chậm trễ tại sao trước đây đã định phong vương vào tháng 9 lại phải dời lại
đến cuối tháng 10 thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có trả lời thích đáng. Theo các sử
sách của Việt Nam, tất cả đều chung một luận cứ là vua Quang Trung ương ngạnh
không chịu ra Thăng Long làm lễ mà bắt sứ nhà Thanh phải vào Nghệ An hoặc Phú
Xuân. Đọc lại những thư từ qua lại chúng ta thấy rằng lúc đầu ông quả có ý định ra nhận
phong vương tại Thăng Long vào cuối tháng 9 nhưng trên đường đi bị ngã bệnh, sự
việc gấp rút đành phải thoái thác cho qua.

Còn Thành Lâm thì ngay hôm 17 tháng 10 lập tức lên đường về nước, vua Quang
Trung sai người thân tín là Nguyễn Hoành Khuông, Tống Danh Lang, Lê Lương Thận
dâng biểu tạ ơn cùng các lễ vật đem sang. Cũng theo sứ nhà Thanh thì khi từ giã, vua
Quang Trung “chắp tay tống biệt, ra chiều bịn rịn”, sai con là Nguyễn Quang Thùy cùng
văn võ các quan đưa tiễn đến ngoài 15 dặm, còn Ngô Văn Sở thì tiễn đến ngoài 20 dặm
mới quay về. Kèm theo tờ biểu tạ ơn là cống phẩm của nước ta bao gồm: hai mươi dật
vàng, một trăm dật bạc, một trăm tấm lụa, một trăm tấm sa mỏng (la hoàn), ba đôi ngà
voi nặng cả thảy 200 cân.

Ngoài lễ vật tạ ơn ra, vua Quang Trung còn sai bầy tôi là Trần Đăng Thiên, Nguyễn
Chỉ Tín, Nguyễn Đề Phụng ngày 22 tháng 10 đem cống vật hàng năm bao gồm bốn đôi
lò hương, bình hoa bằng vàng, tất cả nặng 209 lượng, tốc hương 1915 lượng do
Nguyễn Hoành Khuông dẫn đầu cùng đi với Thành Lâm qua ải Nam Quan.

IV/ Bát tuần vạn thọ tiết vua Cao Tông và phái đoàn Đại Việt

Ngay từ tháng ba năm Càn Long thứ 53 (1788) đã có chỉ dụ cho A Quế, hòa Khôn,
Lưu Dung, Phúc Trường An, Hồ Quí Đường, Kim Giản, Lý Hoãn, Y Linh A trông coi sắp
xếp đại lễ bát tuần của vua Càn Long. Lễ khánh hạ chính thức kéo dài 8 tháng, từ ngày
Nguyên Đán năm Càn Long 55 (1790) trở đi.

***
      Tiếp Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan ..      
      “…Ngày 24 tháng 7, phái đoàn nước ta đến hành tại (nơi vua ở khi tuần du khỏi
hoàng thành) ở Nhiệt Hà. Phái đoàn sứ bộ Nguyễn Quang Hiển tới Yên Kinh. Ngày 22
tháng 8, nhà Thanh tổ chức lễ trao sắc phong cho phái đoàn nước ta ở điện Thái Hoà.
Sau lễ trao sắc ấn hoàn tất, phái bộ Nguyễn Quang Hiển lưu lại kinh đô thêm 2 ngày.
      Ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Dậu, phái đoàn lại lên đường trở về nước. (…)
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      Rồi cụ đờ đẫn cười cho hay riêng lần này, để cho đỡ vất vả, Phúc Khang An đã sắp
xếp để phái đoàn đi thuyền từ Ninh Minh đến Nam Xương, tính ra đến hơn một tháng
rưỡi. Năm sau sứ bộ ta đi Bắc Kinh dự lễ Bát tuần vạn thọ năm Canh Tuất [1790] mà cả
đi lẫn về kéo dài đến…9 tháng. Cụ ve vé mắt nhìn ra ngoài…Cả vùng núi cao hoang vu
bao phủ, đôi lúc có con đường mòn cắt ngang qua. Ðường đi lúc thì núi đá hiểm trở, lúc
thì vực thẳm tối tăm. Mặc dầu là mùa xuân, cây cối trong rừng vàng vọt khô héo. Hốt
nhiên cụ hong hanh mắt và nói không phải đi sứ ba, bốn tháng. Cụ lụng bụng là có khi
cả năm trời đằng đẵng…
      (…) Cuối triều Lê, lễ tuế cống cử hành năm 1760. Sứ bộ gồm chánh sứ Trần Huy
Mật tiến sĩ năm 1736, giáp phó sứ (phó sứ số 1) Lê Quý Đôn, bảng nhãn khoa 1752 và
ất phó sứ (phó sứ số 2) là Trịnh Xuân Chú, tiến sĩ khoa 1748. Những hành nhân, có 9
người, 3 thông sự (phiên dịch), 2 trung thư (thư ký), 2 y viện (y sĩ) và 2 người thường
vụ. Các sứ lại được chọn một số tùy nhân để giúp việc riêng, số là 11 người và có thể
đem theo một người bà con thân cận gọi là môn tử. Lần này với 2 môn tử, sứ bộ gồm
tất cả 25 người.
      Ngày 28 tháng giêng năm Canh Thìn 1760, sứ bộ qua sông Nhị, đi đường bộ tiến
lên Lạng Sơn, rồi tới Ninh Minh là bến đò đầu tỉnh Quảng Tây. Từ đó xuống thuyền,
qua Nam Minh, Ngô Châu, Quế Lâm; vượt các sông Quế, sông Tương, rồi xuôi dòng
đến hồ Động Đình, xuôi sông Dương Tử đến Nam Kinh, chuyển sang sông đào Vận
Hà thẳng lên Bắc, vượt Hoàng Hà rồi tới Bắc Kinh. Đến đây đã mùa đông, sông bị giá
đóng, sứ bộ phải lên bộ. Ngày mồng 8 tháng 12 mới tới Bắc Kinh. Sứ bộ đi mất gần cả
năm vì mùa đông, sông bị giá đóng. Vì đồ cống tuế mang theo có cả…một con voi…”

***
Ngày 13 tháng 8, vua Cao Tông vào điện Thái hòa nhận quà mừng của đại thần,

phiên vương. (…)
Ngày 16 tháng 8, nhà vua trở lại Viên Minh Viên, lại tiếp tục ăn uống, cho tới 20

tháng 8 mới chấm dứt.
Theo tài liệu của Thanh đình ghi trong Càn Long Bát Tuần Vạn Thọ Khánh Điển

Đáng, một cái bàn thật lớn được đặt ngay giữa cung Càn Thanh, phủ khăn vàng lấp
lánh, chung quanh thêu rồng và đính những hạt ngọc. Đây là bàn tiệc chính của bữa tiệc
tên gọi là Kim Long đại yến trác. Yến bắt đầu vào giờ Tỵ, trên bàn bày tám hàng:

- Hàng thứ nhất: Hai bình hoa tươi hai đầu và bốn mâm
hoa quả tươi. Giữa các mâm hoa quả là những khay cao năm
thước đựng đồ điểm tâm

- Hàng thứ hai: Chín đĩa lớn đựng đồ chay
- Hàng thứ ba: Chín đĩa lớn đựng đồ mặn
- Hàng thứ tư: Hai hộp lớn bằng sơn mài (lacquer) đỏ, mỗi

hộp mười ngăn đựng mười loại mứt, hai đầu để hai đĩa lớn
đựng bào ngư (abalone) và ốc (whelk)

- Hàng thứ năm: Mười đĩa thịt nguội
- Hàng thứ sáu: Mười đĩa thịt nóng
(…)

Bàn của vua Càn Long để ngay trước ngai vàng trên để thìa bằng bạc, cán bằng gỗ
tử đàn khảm vàng, đũa ngà bịt vàng, một chậu vàng rửa tay và hai bên là hai ống nhổ
bằng vàng. Gần bên là bốn món ăn khai vị đựng bằng đĩa vàng. (…) Theo thống kê, bữa
tiệc cho nhà vua gồm 20 món nóng, 20 món lạnh, 4 món súp, 4 món khai vị, 4 loại trái
cây tươi, 28 trái cây khô và dưa (melons), 29 loại điểm tâm, tổng cộng 109 món. Sau
nghi lễ chúc tụng, bữa tiệc bắt đầu từ giờ Ngọ đến giời Mùi, xen kẽ là âm nhạc, có cả
múa lân các màn trình diễn của nhiều sắc tộc. Theo sử nước ta, phái đoàn vua Quang
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Trung có mang theo một đoàn nhạc công hát 10 từ khúc chúc mừng vua Thanh. Nghi lễ
nhà Thanh rất phức tạp, phần lớn chỉ bưng lên đặt xuống, tân khách sợ thất thố nên
không mấy ai tận tình thưởng thức bữa đại yến này. Vì nước ta còn đang trong thời kỳ
kiến thiết, việc quốc vương đi xa lâu là chuyện bất đắc dĩ nên sau khi lễ khánh thọ chấm
dứt, vua Quang Trung liền xin được trở về ngay.

Vua Quang Trung và
hai đại thần Phan Huy Ích
và Ngô Văn Sở (áo đỏ)
quỳ chầu vua Thanh.

Sáu nhạc công An Nam và
nhạc khí ngồi phía sau.

Tranh tên: “An Nam quốc
vương chí Thị Thử sơn trang

Ngày 20 tháng 8, vua Quang Trung vào từ biệt, vua Càn Long thân mật ban ngự tửu
cho hai sứ thần nước ta là Phan Huy Ích và Võ Huy Phác, cùng ngỏ lời phủ dụ quốc
vương nước Nam.

Ngày 29 tháng 11, phái đoàn về đến ải Nam Quan, ngày 20 tháng 12 tới Nghệ An.

Kết luận

Nói tóm lại, không biết vì lý do gì trước đây các sử gia Việt Nam lại hiểu nghi lễ nhà
Thanh tiếp vua Quang Trung ở Nhiệt Hà là bão tất (ôm gối), trong khi sách vở Trung
Hoa cũng như Việt Nam đều chép là bão kiến thỉnh an. Chính Hoa Bằng cũng đã viết:

Để tỏ ý ưu đãi khác thường, vua Kiền Long, khi tiếp giả vương ở hành cung Nhiệt
hà, cho làm lễ “bão kiến, thỉnh an” trong một bầu không khí cực êm đềm thân mật. Lễ
đó, theo như lời dụ của vua Thanh, chỉ những ai trong bọn đại thần có nhiều huân lớn,
công to mới được dùng. Sự hiểu lầm đó đã khiến cho chúng ta không đánh giá đúng
mức chuyến đi lịch sử có một không hai này, không những hạ thấp vua Quang Trung
mà coi nhẹ cả nước ta trong toàn thể khu vực, không giải thích được nhiều vấn đề trong
bang giao Việt Thanh cuối thế kỷ 18. Trước đây khi các quan ta được cử đi sứ sang
Tàu, tuy vinh dự thật nhưng vẫn coi như một cuộc phiêu lưu đáng sợ, mỗi chuyến mất
cả một hai năm, có khi lâu hơn. Những quan lại được cử đi thường trối trăn coi ngày đi
là ngày giỗ vì nhiều người phải bỏ xác nơi xứ lạ. Đường đi gian nan diệu vợi đã đành
mà lại luôn luôn phải ở trong tình trạng sẵn sàng chịu đựng thử thách cho khỏi nhục
quốc thể. Thông thường cống sứ nước ta ba năm đi một lần, có khi sáu năm, hai lần
gộp làm một. Chỉ riêng đời Tây Sơn, việc đi sứ trở thành một vinh dự, người nào đi cũng
làm thơ để lại, tuy không rõ ràng chi tiết nhưng cũng cho ta biết tâm sự của sứ thần rất
phấn khởi. Việc đi sứ đời Tây Sơn cũng trở thành thường xuyên hơn.

Trong thời gian 250 năm từ 1661 đến 1911, nước ta chỉ gửi người đi sứ tổng cộng
45 lần, trung bình 5 năm một lần. Thế nhưng dưới đời vua Quang Trung, chỉ trong mấy
năm từ 1789 đến 1793, mỗi năm ít nhất có một phái bộ sang Tàu, có năm đến hai phái
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đoàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất, tuy liên hệ với nhà Thanh trở nên mật thiết, nước ta
vẫn giữ được quyền tự chủ, độc lập và vẫn theo đuổi những chính sách có khi đi ngược
lại chủ trương của Thanh đình. Về cuộc đàm phán và bang giao Việt – Thanh từ trước
đến nay các sử gia thường nhấn mạnh vào tiến trình qua lại. Trong bài này chúng tôi lại
chú trọng đến thành quả mà triều đình Tây Sơn thu đạt được, vai trò của nước ta đối với
Trung Hoa và tư thế mới trong vùng Đông Nam Á. Một điều hiển nhiên là vấn đề ngoại
giao luôn luôn là một cơ hội xác định vị trí của mình. Bao giờ cũng vậy, nếu vấn đề
thương thảo mà đối phương ở trong tư thế mạnh, triều đình Việt Nam đành phải chấp
nhận những nhượng bộ, khác nhau là ít hay nhiều. Trái lại một khi chúng ta chứng tỏ
được rằng phiên thuộc chỉ là hình thức, dân tộc Việt Nam vẫn độc lập về chính trị và
kinh tế, nếu bị o ép quá thì cũng không từ bỏ biện pháp vũ lực, thần phục có chăng chỉ
trên danh nghĩa mà thôi, khi đó cách đối xử sẽ hoàn toàn khác hẳn.

Trong hơn một nghìn năm tự chủ, tổ tiên chúng ta khi mềm, khi cứng, có lúc phải
dấy động can qua nhưng cũng có khi biết uyển chuyển tùy thời để vừa giữ vững quyền
độc lập, vừa khiến cho phương Bắc phải từ bỏ mộng xâm lăng. Chiến thắng to lớn nhất
của ông cha ta đời Tây Sơn không phải là tiêu diệt được đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị mà
là tạo được thế đứng mới để Bắc phương không dám tái diễn việc xua binh xuống
phương Nam ngõ hầu dân tộc Việt Nam được thanh bình, tạo cơ hội phát triển đem lại
cơm no áo ấm cho quần chúng. Đó không phải chỉ là một kết quả quân sự mà còn là
một thành quả ngoại giao, mãi mãi vẫn là một mục tiêu mà người dân Việt nhắm đến.

      Việc chấp nhận phong vương của vua Quang Trung cũng như tiến trình giao thiệp
với nhà Thanh từ đầu năm Kỷ Dậu (1789) đến cuối năm Canh Tuất (1790) là một đề tài
lớn không thể chỉ thâu tóm trong vài chục trang. Hi vọng với những điều kiện mới,
những học giả Việt Nam sẽ có cơ hội đào sâu vào văn khố của Trung Hoa để tái tạo lại
một giai đoạn lịch sử với đầy đủ chi tiết, điều chỉnh lại những sai lầm vẫn còn đầy rẫy
trong sử sách ngày hôm nay. Nếu bài viết này đánh động được tâm thức của một vài
thanh niên trong hay ngoài nước thì đó là điều mong mỏi của người viết. (NDChinh)
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[21] Dựa theo Triều Châu Dữ Mạo Đỉnh của Kê Nhược Hân trích trong Cố Cung Văn
Vật nguyệt san, Quốc Lập Cố Cung Bác Vật Viện, Đài Bắc số 22, tháng 1 năm 1985.
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[22] Danh sách này tìm thấy trong Quân Cơ Xứ, nguyệt triệp bao, hòm 2778, bao 163,
số hiệu 39114 (Trang Cát Phát: sđd tr. 389)
[23] tên ông này sách chép khi thì Phác, khi thì Tấn (璡) (cả hai đều bộ Ngọc)
[24] tức quốc kịch
[25] Trang Cát Phát: sđd tr. 393
[26] kỹ nghệ đúc thủy tinh đã đạt trình độ rất cao dưới đời Thanh sau khi vua Khang Hi
chỉ định giáo sĩ Kilian Stumpff trông coi việc chế tạo.
[27] Người Trung Hoa vào thế kỷ 18 gọi chung các nước Âu Châu là pháp lang. Chữ
này do người Ả Rập mang đến lấy từ tiếng Ả Rập farangi (Franks), được dùng trong
trận Thánh Chiến (Crusades) để chỉ tất cả các quốc gia Thiên Chúa giáo. Về sau hai
chữ này được các giáo sĩ Jesuit thay bằng Thái Tây. Sang nước ta hai chữ này được
dịch thành Hoa Lang (theo A. B. Woodside trong Vietnam and the Chinese Model ,
Havard University Press 1971 Hoa Lang là do tiếng Xiêm La để chỉ người da trắng.
[28] Nhiệt Hà còn gọi là Thừa Đức ở quan ngoại là đất cũ của nhà Thanh ở phía bắc ,
do đó phái đoàn đi lên Bắc, qua khỏi Vạn Lý Trường Thành rồi lại quay trở về Yên Kinh.
[29] tự Quảng Đình, do chân ấm sinh mà làm quan, làm quan tới Võ Anh Điện đại học
sĩ, từng lập rất nhiều chiến công được phong tước Thành Mưu Anh Dũng Công.
[30] tự Thượng Tá, đỗ tiến sĩ, làm tổng đốc Nam Hà – Đông Hà kiêm Binh bộ thượng
thư đời Càn Long, làm quan tới Văn Uyên Các đại học sĩ.
[31] Trang Cát Phát: sđd tr. 386
[33] Theo Đại Việt Quốc Thư (tr. 75) còn trong tài liệu của Trung Hoa thì lại viết là Lê
Xuân Tài. Hai chữ tài và thôn rất giống nhau.
[34] Long đình là kiệu rồng để khiêng chiếu chỉ, sắc thư do hoàng đế ban xuống
[35] Nguyên văn: Cai quốc viễn cận di dân, chí công giải tiền, dao vọng long đình, hoan
hô khấu đầu giả phàm sổ khởi. Hựu hữu viên mục Đinh Phụ Tể, Cấn Danh Văn nhị
nhân, niên câu bát thập dư tuế, hân văn sách mệnh lâm cảnh, ư sổ bách lý ngoại bạt
thiệp tiền lai, cung nghệ long đình tiền, khấu đầu xưng khánh. Kỳ trấn mục Ngô Văn Sở
tức Ngô Sơ cập Ngô Thời Nhâm (Nhiệm) đẳng tảo vãn yết kiến, thậm vi tiếp hợp)
[36] Chi tiết ghi trong tấu văn của Tôn Vĩnh Thanh, đề ngày 24 tháng 10 năm Càn Long
54, hiện còn tàng trữ trong Cung Trung Đáng, hòm số 2727, quyển 234, số hiệu 58601.

       ***
       Hiệu đính
       Lại nho nhe nữa với ông đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay…chuyện bạn
đọc không hay là mụ sử tôi đeo theo ông Bùi Thiết trong Đối thoại với sử học, mụ sử tôi
quại bừa voi của cụ vua Quang Trung ta qua sông hết bằng thuyền gỗ đến…thuyền
thúng (tr 205) lềnh bềnh trên sóng nước. Nay đọc Vua Quang Trung sang dự lễ bát tuần
thượng thọ thực hay giả? mới chớ phở ra voi qua sông bằng bè tre. (tr 125)
      Thêm nho táo nữa với nhĩ văn mục đồ là tai nghe mắt thấy…thấy mình sai quây
trong chuyện voi của vua ta đem cống trong dịp thượng thọ. Trước kia mụ chữ tôi cứ
lực đực hai con voi đực của cụ vua ta vừa nhàn nhã bước một, vừa thảnh thơi gặm cỏ
từ Nghệ An lên Yên Kinh thì bao giờ mới tới?. Bây giờ đọc “Vua Quang Trung sang dự
lễ bát tuần thượng thọ thực hay giả?” mới ớ ra cụ vua ta sai phu dịch đem voi qua
trước…trước khi cụ vua ta tới Lạng Sơn để qua Tàu. (tr 128)

      Nói xa chẳng qua nói gần, thế nhân đãi kẻ khù khờ thế nào chả biết nữa chỉ cần hai
ba chữ hoặc một câu nào đấy năm ở trang nào đó giúp mụ sử tôi giải sử ngon ơ…
      Như vừa nghe tin Tôn Sĩ Nghĩ tới Lạng Sơn, cụ vua Quang Trung ta từ Phú Xuân ra
lệnh bắt…100 con voi. Rồi từ Nghệ An ngay tức thì…voi lên đường ra Thăng Long.
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Vua Quang Trung sang dự lễ bát tuần thượng thọ thực hay giả?
Trích luc…
Giở lại một nghi án lịch sử “Giả vương nhập cận”

Hầu hết những đoạn sử nước ta chép về việc phái đoàn của vua Quang Trung sang
chầu năm Càn Long 55 (1790) nhân dịp lễ mừng thọ 80 của vua Cao Tông đều coi đây
là một cuộc đấu trí giữa hai nước, nhấn mạnh vào những yêu sách của phía Việt Nam
và thái độ khiếp nhược – đôi khi ngớ ngẩn - của quan lại nhà Thanh, lấy đó làm tâm
điểm cho mọi thắng lợi.

Sử nước ta cũng khẳng định rằng người cầm đầu phái đoàn là một người đóng vai
vua Quang Trung chứ không phải là Nguyễn Huệ bằng xương bằng thịt. Thực ra, dù là
vua giả hay vua thật thì vai trò cũng không có gì khác, nếu quả là một người đóng vai
vua Quang Trung để sang chầu thì cũng không phải vì thế mà chúng ta coi trọng
Nguyễn Huệ hơn, ngược lại còn có thể đặt những câu hỏi về việc tại sao ông lại không
dám qua Trung Hoa trong vị thế một quốc vương, hay vì ông sợ bị nhà Thanh ám hại
mà cố tìm cách trốn tránh?

Việc vua Quang Trung giả sang Trung Hoa vẫn còn là một nghi vấn.
Theo Đại Nam liệt truyện, sơ tập, quyển 30 do Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn đời

Minh Mệnh (hoàn tất đời Tự Đức) chép là:
Huệ lại dâng biểu tạ, xin đến sang năm vào triều yết. Vua nước Thanh tin lời, tức thì

sách phong làm An Nam quốc vương. Ra lệnh cho hậu bộ Quảng Tây là Thành Lâm đi
trước. Khi đến cửa quan, Huệ nói thác rằng: vượng khí thành Thăng Long tiêu hết rồi,
xin đến Phú Xuân. Thành Lâm cho rằng không phải lệ, không chịu đi Phú Xuân. Huệ
bèn thác rằng (làm) có bệnh kéo dài, mới đem cháu gọi bằng cậu là Phạm Công Trị trá
mạo làm Huệ để đi, rồi sai đem phương vật tạ ơn ...

Mùa xuân năm Canh Tuất, Phúc Khang An dục Huệ sửa đồ hành trang (Huệ lại nói
thác là mẹ chết xin đem con là Quang Thuỳ thay mình vào triề yết. Khang An không
nghe, mật sai người đến trên cửa quan dặn bảo cặn kẽ, nếu bất đắc dĩ thì nên lấy người
nào hình dạng giống mình để thay) Huệ bèn lấy Phạm Công Trị đội tên mình, si bề tôi là
Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến
Lỗ, Đỗ Văn Công cùng đi ...

Tuy nhiên theo Đại Việt quốc thư, tờ dụ của vua Càn Long gửi cho vua Quang Trung
khi được tin Nguyễn Huệ không dám nhận lãnh những ân điển quá đáng như đai màu
kim hoàng, và lễ bão kiến thỉnh an thì chính vua Càn Long khi phong Thế tử cho Nguyễn
Quang Thuỳ còn nhắc đến lời tâu của Phúc Khang An là đã dặn Đặng Văn Chân và
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Phạm Công Trị (hai người được lệnh đưa Nguyễn Quang Thuỳ trở về vì bị lên cơn sốt
rét) hãy săn sóc cho chu đáo (tr. 256). Như vậy khi phái đoàn nước ta sang dự lễ bát
tuần thượng thọ có cả vua Quang Trung lẫn Phạm Công Trị đủ biết tài liệu của triều
Nguyễn không chính xác.

Tài liệu thứ hai nhắc đến việc vua Quang Trung sai người giả làm mình để sang
Trung Hoa là Hoàng lê nhất thống chí. Theo bản dịch của Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu
Hoạch (nxb Văn Học, Hà Nội 2002) thì:

Ngô Thì Nhậm bèn kén viên quan võ người làng Mạc Điền, huyện Nam Đường , ở
trấn Nghệ An, tên là Nguễn Quang Thực, dung mạo đoan trang, giả làm quốc vương; lấy
Văn Sở  (Ngô) làm trọng thần hàng võ, Huy Ích làm trọng thần hàng văn, Đô Đốc
Nguyễn Duật làm hộ vệ, Võ Huy Tấn làm bề tôi coi giấy tờ, cùng hầu “quốc vương” sang
yết kiến vua Thanh. Ngoài lễ dâng thường của địa phương lại dâng thêm hai thớt voi
đực. Dọc đường người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai
cũng biết là giả dối, mà không ai dám nói.” (trang 388)

Thế nhưng, Hoàng Lê Nhất Thống Chí do ba người viết, đoạn về việc vua Quang
Trung sang Tàu cầu phong là hồi thứ 15, tương truyền do Ngô Thời Thuyến viết.

Bản chất đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, những chi tiết này có lẽ do truyền
khẩu, hay có khi được đặt ra cho thêm ly kỳ, không đáng tin cậy. Tiểu thuyết chương hồi
thế kỷ 17, 18 cũng có cái “sính” là thích tạo nên một bí ẩn lịch sử theo loại “thâm cung bí
sử” mà chúng ta thấy đầy rẫy trong các truyện đời Minh, Thanh (mà phần lớn đều không
phải là sự thật lịch sử). Hoàng Lê Nhất Thống Chí chịu ảnh hưởng khá nhiều của lối
dựng truyện đó, không khỏi thêm thắt một vài điểm “người ngoài không ai biết” cho thêm
phần hấp dẫn. Đáng tiếc là các sử gia lại một mực dựa theo câu chuyện để viết sử khiến
cho cả một thời kỳ bị lệch lạc.

Tài liệu thứ ba ghi chép về giả vương sang triều kiến vua Thanh là ghi chép của phái
đoàn nước Anh John Barrow trong A Voyage To Cochichina (nguyên bản năm 1806, do
Oxford Uni. Press, Kuala Lumpur in lại năm 1975 ) ở trang 254 như sau:

Viên tướng mệt mỏi này, tuy vậy, lại nghĩ rằng (việc nhà Thanh mời sang Bắc kinh)
là một nguỵ kế của viên tổng đốc để bắt giữ mình; và đời nào ông lại tin vào kẻ đã bị
mình đánh bại một cách nhục nhã, không biết phải tính toán ra sao. Thế nhưng theo lời
khuyên của một võ quan thân tín đã đưa đế quyết định là cử ngay viê tướng này đi Bắc
Kinh thay mình làm vị vua mới của nước Đàng Ngoài (Tung-quin) và Đàng Trong
(Cochinchina).

Ông được tiếp đón ở Bắc Kinh rất nồng hậu đủ các vinh dự, cho đủ các loại quá cáp
và được sắc phong làm quốc vương cả hai xứ, về sau này coi như một phiên thuộc của
Trung Hoa.

Khi ông vua giả này trở về Huế, Quang Tung (Trung) băn khoăn không biết phải tính
sao, và thấy rằng việc này không thể dấu mãi khi có quá nhiều nhân chứng sống, ông
xử tử người bạn và tấ cả tùy tòng, chc chắn nhất và cũng là cách duy nhất, ngăn ngừa
việc đóng kịch quá chu đáo đánh lừa được hoàng đế nhà Thanh khỏi ai khám phá ra ..
.

Đây có lẽ cũng là một trong những tin đồn mà người ta truyền bá, mà phái đoàn Anh
ghi nhận được thời bấy giờ. Tuy nhiên, việc giết người bịt miệng kia không hề được sử
triều Nguyễn ghi chép khiến chúng ta có thể nghi rằng việc này chỉ là chuyện bịa đặt,
theo thói quen mà người ta hay tìm cách biến một sự việc không biết rõ thành một dật
sự ly kỳ. Vả lại đây là một phái đoàn khá lớn và không phải là không ai biết mặt vua
Quang Trung, khi vua Gia Long đánh thắng Tây Sơn, không thể không truy cứu để làm
chứng cứ hạ thấp triều đình đối nghịch ngõ hầu tạo uy tín cho việc xin phong vương của
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chính mình. Do đó việc vua Quang Trung giả sang nhà Thanh cũng là một nghi vấn lịch
sừ hơn là chuyện thật. Trong những văn thơ mà tòng nhân đi theo ông còn để lại - nhiều
người còn sống mãi về sau này - không thấy ai đề cập đến người sang Tàu là vua
Quang Trung giả.

Chúng ta cũng có thể đưa ra một giả thuyết khác phù hợp với tình hình thời đó hơn.
Người dẫn đầu phái bộ Đại Việt sang dự lễ Bát Tuần Vạn Thọ của nhà Thanh chính

là vua Quang Trung thật. Tuy nhiên vì tình hình còn nhiều bất trắc, Nguyễn Huệ đã mập
mờ tung ra một “màn khói” là người đi qua chỉ là giả vương cốt để cho những người có
manh tâm chống đối hay những thế lực thù nghịch e dè oai danh của ông mà không
dám vọng động.  Không phải đây là lần đầu Nguyễn Huệ dùng kế hư hư thực thực để
đánh lừa đối phương , lấy tiến làm thoái khiến không ai biết đâu mà dò tìm.

***
      Bộc bạch tiếp…Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan
      (tiếp tục từ ở tiết mục vua Quang cầu phong…)

      “…Chuyện cụ Ngô Thì Nhiệm đi sứ ba lần đến bạc cả đầu nằm trong cái đầu đậu
phụ mụ chữ tôi sũng nước cả khươm mươi niên mà vẫn chưa bật ra bút ký Thứ nhất đi
sứ, thứ nhì di quan. Cho đến một ngày không mưa thì nắng lây dây đến chuyện ông
Cống Quỳnh và bà Đoàn Thị Điểm tiếp sứ nhà Thanh:
        Năm ấy, được tin sứ nhà Thanh hống hách sắp sang nước ta, vua Lê chúa Trịnh tỏ
ý lo ngại. Tin vào tài ứng đối của Quỳnh, bèn giao cho Quỳnh và bà Điểm giữ việc tiếp
sứ. Quỳnh cho dựng một ngôi quán nhỏ bên bờ sông. Để có giai thoại Bắc quốc chư đại
phu, giai do thử đồ xuất diễn Nôm là bọn quan to ở nước phương Bắc đều từ chỗ ấy mà
chui ra cả. Bà Điểm ứng khẩu bằng tiếng Tàu thì mụ chữ tôi chắc như cục gạch nung
mấy ông Tàu nghe như…Tàu nghe kèn. Vì sứ nhà Thanh chả có “thông sự” đi theo.

       Nào khác gì người ngọai sử khi xưa, năm 1979, ông là thuyền nhân lên đảo bị cảnh
sát còng tay đưa về ty cảnh sát Rayong, một thị trấn nhỏ nằm trên bờ biển Thái Lan.
Trong tù ông gặp một “tiên sinh” người Hoa tưởng ông là đồng hương, đồng khói nên
đến hỏi thăm mấy câu. Ngặt là ông học tiếng nho “hàn lâm” và “qúy phái” ở kinh đô Bắc
Kinh, trong khi “tiên sinh” nọ nói tiếng Quảng, tiếng Tiều nên ông không…chịu hiểu. Bí
quá ông bèn xin giấy bút để “bút đàm” qua như những nhà Đông du trước đây lưu lạc
xứ người, trao đổi thi phú văn chương với các nhà cách mạng Trung Hoa, Nhật Bản.
Ông bút đàm mà nội dung chỉ một chữ “nhất tự thiên kim”, Và “tiên sinh” hiểu ngay chóc
ông đang “đói” lắm. Ông tâm sự trong hồi ký Vượt biên qua đất Thái: “Mỗi lần ngẫm lại
chuyện xưa tôi không khỏi mỉm cười vì đi tù không mang thông sự (phiên dịch) theo. Và
cho đến giờ phút này, đây vẫn là lần duy nhất tôi kiếm ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng bằng cái thứ chữ nho ngoài đường.

      Bởi nhẽ tiếp sứ, đi sứ đâu có ngon ăn, vì vậy bút ký Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan
vẫn được tiếp tục từ “chương” này qua “hồi” kia….xin đọc hồi sau sẽ rõ…”

***
Chính vì lẽ đó, trong phần kế tiếp, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào tương quan ngoại

giao giữa Đại Việt và Thanh triều, qua các lễ nghi của một sứ bộ, những ưu đãi dành
cho sứ bộ đó không phải vì thành phần nhân sự của phái đoàn mà là vì vai trò của nước
ta đã được nâng lên một tầm vóc mới.
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Trong suốt mấy trăm năm qua, nếu quả có việc vua Quang Trung sang Bắc Kinh, thì
đây là lần đầu tiên một vị quốc trưởng của ta sang Tàu trong một phái bộ ngoại giao,
trên danh nghĩa chúc thọ và chấp nhận vị trí phiên thuộc, nhưng cũng là lần đầu tiên mà
vua nước ta được xác định trong thứ bậc, đẳng cấp cao nhất của nhà Thanh, chỉ dưới
hoàng đế, ngang hàng với những chư hầu quan trọng của họ [42]. Nhà Thanh trong hịch
dụ trả lời vua Quang Trung cũng nhắc lại là đến khi nhập kinh rồi sẽ được “ban cho tước
thân vương, ngang hàng với tông thất ngoại phiên thân vương, xếp hàng cao hơn tông
thất ngoại phiên quận vương” (đương phong vi thân vương, thị dữ tông thất ngoại phiên
thân vương nhất thể, ban tại tông thất ngoại phiên quận vương chi thượng - (chữ Hán).
Cũng trong dịp này, một số bồi thần đi theo vua Quang Trung cũng được ban chức tước
nhị phẩm, tam phẩm ..

.
Trước đây khi phái bộ nước ta sang Bắc Kinh triều cống, thường chỉ gồm một chánh

sứ và hai phó sứ, năm nào hậu hĩ lắm mới được đến sáu người. Ngoài ra phái bộ chỉ
được đem theo tối đa là 20 người tùy tòng để chạy việc. Chuyện hạn chế đó không phải
vì nước ta nghèo khó không kham nổi một phái đoàn hùng hậu hơn nhưng vì theo lễ tục
của Trung Hoa, vị trí của nước ta chỉ đến thế.

Theo sử nhà Thanh, để sửa soạn đón tiếp vua Quang Trung, vua Cao Tông ra lệnh
trên đường phái đoàn nước Nam tiến kinh các quan phải đối đãi theo lễ chủ khách [43],
nghĩa là coi như vua ta là một quốc khách chứ không phải là một phiên vương sang
chầu. Cũng trong vai trò quốc vương, theo điển chế, đoàn tùy tùng của vua Quang
Trung có thể lên đến 60 người.[44]

       ***
 “…Bèn bấm búi chuyện…con voi vì voi đi chậm như…rùa. Cụ bối rối như sư đẻ…
 Chuyện là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ được tin quân Thanh đã vượt ải Nam

Quan sang nước ta bèn thống lĩnh đại binh ra đánh giặc Thanh. Ra đến Nghệ An nghỉ
lại 10 ngày để kén lấy thêm binh, cả thảy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi. Vua
Quang Trung cho quân binh ba người thay nhau cáng võng đi suốt ngày đêm…thần tốc
kéo quân vào thành Thăng Long ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu…sớm hơn dự định hai ngày.

 Cụ cười như chó hóc xương với 100 con voi thì đào đâu…mía cho chúng ăn đây?!
 Bất chợt cụ…cóc nọ leo thang voi kia đẻ trứng với người cầm đầu sứ bộ đều chọn

trong đám triều quan ngoài 50 tuổi, giỏi văn từ, mẫn tiệp…như cụ. Sứ bộ của cụ chỉ đi
tuế cống định kỳ gồm 27 người có 8 thư lại, 3 thông sự, 2 ký lục, 1 y viên, 5 người
khuân vác. Cống phẩm gồm 200 lượng vàng, 1000 lượng bạc, lụa là, hai bộ sừng tê
giác, 10 cân ngà voi, lông chim trĩ đỏ…(theo Trần Trọng Kim - Việt Nam sử lược). Năm
1790 thời vua Quang Trung, Phan Huy Ích làm chánh sứ, đặc biệt có hai con voi làm
cống phẩm, một ban hát bội Quy Nhơn 10 người. Ngoài ra có tuế cống định kỳ còn có
cống tượng người bằng vàng,

Xong…con voi của vua Quang Trung. Cụ bắt qua…cái võng của bất nghi bất mụ tôi
Chánh sứ nước ta phẩm trật thường từ nhị phẩm trở lên, còn phó sứ ít nhất tam hay

tứ phẩm. Nếu phái bộ đi tạ ân cống phẩm trật có thể thấp hơn. Nhưng bộ lễ ta thường
nâng cấp lên để được thiên triều trọng vọng. Vì vậy chánh sứ nhất phẩm được 4 người
cáng võng, nhị phẩm 2 người cáng võng. Và cụ quang gánh qua chuyện tuế cống…

“…Tháng 10 năm 1761 ngày mồng 7, chúng tôi (phái bộ Lê Quý Đôn) đến Quảng
Tây tỉnh Quế Lâm. Ngày mồng 9, quan phủ Quế Lâm xuống khám thuyền xét đồ quốc
cấm đem về nước. Theo lệ, quan Thanh xuống khám thuyền để tịch thu các vật và sách
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cấm. Đồ cấm có diêm tiêu dùng làm thuốc súng. Các cống sứ phải làm tờ cam kết, trong
đó có nói:

"Năm Càn Long thứ 25, vâng mệnh quốc vương mang tờ biểu và tuế cống tới dâng.
May được thánh ân ban cho quốc vương vải vóc, còn như diêm tiêu, quân khí và tất cả
những món hàng cấm thì không hề mang về. Đó là điều chúng tôi cam kết là thật ". Tất
cả sứ bộ phải khai các sách đã mua, rồi phải gánh các hòm sách lên trạm Ân Đình.
Quan Thanh giữ lại một số, rồi bảo khai giá tiền mua để được bồi thường. Trong số
sách bị thu có bộ tự vựng bách khoa về văn học gồm 450 quyển do vua Khang Hi sai
soạn. Tôi phải làm đơn xin giữ lại. Quan Thanh bằng lòng, nhưng giữ lại 23 bộ sách
khác trị giá hơn 4 lạng bạc. Đó là những sách có tính cách chính trị, kinh tế, bói toán, địa
lý, y khoa, thần tiên. Riêng tôi có bộ sách bị thâu: Phong Thần Diễn Nghĩa, Uyên Hải Tử
Bình, Tử Vi Đẩu Số và Mai Hoa Dịch Số…”

Gặp mưa chiều gió sớm, cụ buộc chỉ chân voi cuồng chữ tôi cái đáng hỏi lại không
hỏi? thảng như: Thuyền nào chứa nổi voi cả tấn, chả nhẽ…thuyền thúng? Vì vậy Tàu
phải làm bè, mà bè phải là bè tre giang mà ở Tàu đâu lúc nào cũng có tre giang! Vẫn
chưa xong, bỗng dưng cụ cười thủng thỉnh: Họ thấy ta cáng võng mặt mày ngây ra
như…Tàu nghe kèn vì họ không có võng. Tàu hỏi là gì? Thông sự…thông điếu ta phải
vay mượn chữ nghĩa trong bài thơ Tức sự của cụ Cao Chu thấn: nhãn khan cao điểu
độc phàn lung, tự ỷ “thằng sàng” bất ngữ trung. Thằng sàng là…cái giường dây, là…cái
võng, thưa bạn đọc.

Tiếp đến cụ dẽ dàng ngay cả cụ muốn đặt hàng làm đĩa Mai Hạc có câu thơ nghêu
ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ hạc là người quen viết bằng chữ Nôm nên cụ phải
bút đàm. Quan nhà Thanh đi theo xét giá cả, muốn mua bán gì đều phải được phép của
triều đình và thông qua quan lại địa phương chứ không được tùy tiện. Sở cuồng tôi
căng tai mà nghe chuyện. Chuyện là các quan ta đi sứ ghé Cảnh Đức Trấn đặt làm cả
trăm cái điếu bát để hút thuốc lào. Các quan quệnh quạng vẽ cái bát điếu. Lò Cảnh Đức
Trấn làm xong, quan nhà Thanh đưa tới tận thuyền. Về đến nhà, các quan mở thùng ra
mới chớ phở cái điếu bát nặng như đá đeo vi là nó…đặc kịt. Kinh thư cũng thế, cụ lạc
bất khả ngôn, là sướng không nói được vì về ngang qua tiệm sách ở Hàng Châu, mua
được tập cổ thư. Cụ cười mơn với nhược vô kỳ sự, tức như không có sự ấy thì thiên
thượng địa hạ có ai biết cụ là ai đâu? Trong phiếu hốt, cụ mặt bừng chửng ấy vậy mà
quan Thanh xé nửa tờ bìa của tập “Thanh Tâm Tài Nhân biên thư” vì dưới bìa có hàng
chữ “Truyện phong tình lục” của Mao Khôn…”

***
Ngày 21 tháng giêng, Phúc Khang An được thông báo rằng phái đoàn nước ta đến

Du Đăng Tiết vào tháng 3 sẽ tiến quan, nên lập tức cho chuẩn bị tiếp đón, lại tìm hiểu
phái đoàn gồm những ai đi theo để cung ứng mọi thứ cho đủ số. Phúc Khang An lại ra
lệnh cho quan binh suốt một giải từ Ngô Tầm Nam Thái đến Trấn Nam Quan từ tháng 2
trở đi đều phải chờ đợi đón tiếp, gặp mặt liền đi theo để hộ tống lên kinh [45]. Ngày
mồng 2 tháng 2, Phúc Khang An viết lá thư sau đây cho triều đình Đại Việt về việc lo
liệu cho phái đoàn An Nam:

Về việc tiếp đón, thì theo bản văn nhận được của quốc vương gửi hồi đầu tháng
giêng năm nay, nên trả lời kỹ càng mọi việc. Từ khi nghe tin quốc mẫu cần phải có sâm
linh để tẩm bổ, (tôi đã) lấy sâm chi đang dùng, đem giao cho Tả Giang Thang (Hồng
Nghiệp) đem gấp xuống Lạng Sơn, giao cho trấn mục quí quốc chuyển cho quốc vương.
Sau đó lại nghe Ngô Văn Sở nói với Tả Giang đạo là xin cho được theo quốc vương tiến
kinh, mong được thánh thượng thương tình mà cho phép, nhưng y là người đắc lực ở
trong nước, quốc vương nhập quan triều cận thì nên ở lại để trông coi để không xảy ra
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chuyện gì trục trặc, và đã vội vã sức cho tuần phủ Minh Tích lo liệu việc đó, lần này
không nên đi theo, đủ biết tấm lòng quyến cố không phải bình thường, ắt quốc vương
trước sau đã nhận được đầy đủ.

Năm trước bọn uỷ viên tuyên phong họ Thành (tức Thành Lâm) trở về rồi, hoàng
thượng quan tâm tình hình quý quốc, giáng chỉ ra lệnh cho sắp xếp việc tiến kinh, hỏi
han kỹ lưỡng rồi ra lệnh cho khởi hành sớm sủa. Cứ như Thành Lâm từ kinh về cho biết,
sau khi được hoàng thượng triệu vào hỏi là năm naymùa màng thuế má thu được ra
sao? Quốc vương tuổi tác bao nhiêu? Trước đây đau ốm nay đã khỏi chưa? Sau khi
được phong vương sắp đặt thế nào? Dùng người trong việc hành chính có thích hợp
không? Lòng người có theo về hay chăng? Mười ba đạo địa phương có yên tĩnh không?
Mọi việc nhà vua hỏi han rất kỹ, Thành Lâm nhất nhất tâu lên, thánh tâm cực kỳ vui vẻ.
Về sau khi hoàng thượng nghe tin quốc vương đã định ngày nhập cận (vào yết kiến vua
Thanh) là tháng ba, nên lại hỏi han thêm mũ đai ăn mặc ra sao, Thành Lâm tâu rõ ràng,
liền sức cho tỉnh thần Giang Nam [47] dệt tạo, sắp xếp các loại tơ lụa, hàng thêu, mãng
bào, mũ miện rồng vàng, đai đeo vàng ròng để ban cho.

Hoàng thượng cũng dụ rằng đợi đến khi quốc vương đến kinh đô, sau khi làm lễ bão
kiến thỉnh an xong rồi, sẽ thưởng thêm đai màu kim hoàng, để tăng thêm việc ưu đãi
người ở nơi xa, cũng nhân việc đã uỷ thác cho cống sứ Nguyễn Hoành Khuông dâng
thư trình lên để mong thánh chúa ngó xuống, quốc mẫu nay niên kỷ đã cao, cần có
thuốc men tẩm bổ, quốc vương nghĩ đến công lao nuôi dưỡng, nên đặc biệt ban cho một
cân nhân sâm trong nội phủ, lại soạn một đạo sắc thư, cùng ngự bút châu phê trên biểu
văn sai dịch trạm giao cho phủ bộ Quảng Tây lập tức chuyển đệ.

Những ân sủng khác thường như thế, không chỉ phiên thần thuộc quốc chẳng dám
mơ tưởng, ngay cả người thân quý của thiên triều cũng không mấy ai được, quốc vương
từ năm ngoái đến nay, ân sủng mấy phen, quả là chưa từng có, lại được cả bút mực của
hoàng thượng ngõ hầu yên lòng mà tới. Đến như xin gì được nấy, cầu phong được
phong, chỉ trong vài tháng, được ban cho danh phận chính thức của phiên vương, mở
cửa ải cho buôn bán, ban cho lịch cho đúng ngày tháng, mấy lần được ban ơn. Thật quả
là thánh chúa lấy lòng trời mà chăn dắt, theo lòng dân mà đãi người hiền, ân trạch khắp
vạn phần, quang vinh cũng hơn từ nghìn xưa trở lại.

Bản tước các bộ đường thay mặt quốc vương nhận những ân điển đó, trong lòng
cảm kích lại thêm kính sợ, thấy rằng chịu ơn thì dễ mà báo đáp khó biết là nhường nào.
Nếu chưa đáp đền được thì lúc ăn, lúc nghỉ, lúc ngủ, lúc thức, ắt có chiều áy náy không
an, chỉ có cách sớm chạy đến bệ rồng, chiêm ngưỡng thiên nhan, để được nghe lời giáo
huấn, dẫu những ơn kia không thể báo đáp, cũng là nghĩ đến báo đáp vậy.

Quốc vương ở đất Giao (Chỉ) xa xôi nóng nực, chắc không thông hiểu cách thức của
thiên triều. Phàm các bầy tôi vào triều cận, thường là nghi lễ bình thời, (còn như) bão
kiến thỉnh an, ấy là vượt hẳn điển lệ, trước đây chỉ có tướng quân Triệu Công khi bình
định Hồi bộ trở về, và tướng quân A Công, khi bình định hai Kim Xuyên xong, ca khúc
khải hoàn vào triều kiến hoàng đế, hoàng thượng muốn tướng sĩ ra sức, khi đó mới cho
thi hành đại lễ này. Còn như ban cho đai màu kim hoàng, thì cực kỳ phi thường, đến
như ngự bút viết bằng chữ son, thuộc quốc lại càng khó được. Thế mà ngày nay quốc
vương ở phương nam mới thần phục, mọi thứ đều được cả, thật là khó gặp ai được vinh
sủng đến thế.

Khi quốc vương khởi trình đi lên kinh đô, có thể cứ dùng đai màu đỏ, đợi đến khi
triều kiến hãy thay đổi qua đai được thưởng. Còn như nhân sâm là kết tụ sơn xuyên linh
tú của đất Thịnh Kinh, phẩm chất thật là quí giá, không phải chỉ hiếm có ở đất An Nam
mà ngay trong nội địa cũng khó mà kiếm được.

Trước đây có nghe Nguyễn Quang Hiển tìm mua ở kinh đô, đã định đợi khi quốc
vương đến cận chúc, khi đó (tôi) sẽ thay mặt mà xin hoàng đế ban cho, nhưng cứ theo
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lời bẩm của Tả Giang đạo mới hay quốc vương đã khiến Nguyễn Hoành Khuông tìm
mua rồi, bản tước bộ đường mới lấy bốn lượng sâm chi đang dùng, phẩm chất chỉ là loại
trung bình thôi, không được như sâm trong nội khố là thứ tuyển chọn trong hàng nghìn
cân mới lấy được một.

Đến nay được hoàng thượng ban cho nhiều đến một cân, quốc mẫu được ân tứ
thấm đến, cả nhà được hưởng ơn trên, thật là vô cùng vô lượng, quốc vương trong lòng
thơ thới, khi vào triều cận không băn khoăn về chuyện ở nhà, tâm thái thân vinh, cũng
đều do hồng ân ban cho, phàm là phận bầy tôi ai ai cũng đều vui thích, huống hồ là
người được hưởng thì còn biết như thế nào.

Quốc vương mới khai ấn tín, ắt sẽ dâng biểu cung tạ sắc ấn thi chương kèm theo
cống vật, khi đó sẽ sai sứ mang theo trên đường đi, hiện nay tôi đã phụng chỉ đợi khi
biểu văn, cống vật đến cửa ải, sẽ lập tức thu nhận ngay, lại hộ tống bồi thần tới kinh đô,
sắp đặt mọi việc tiếp đón.

Lại thêm việc quốc vương trong thư có bảo Nguyễn Hoành Khuông cứ thực trình bày
việc xích mích giữa Tiêm La và An Nam, sau khi nguyên thư trình lên, hoàng thượng
thấy quốc vương cẩn thận cung kính, nên cũng đã lo liệu mọi việc thật chu đáo. Hiện giờ
bồi thần của cả hai nước cùng nhập triều, cùng ăn tiệcvới nhau, chuyện nọ kia đều
không nhắc đến, cũng không để lộ hình tích, lá thư cũng đã đưa cho Nguyễn Hoành
Khuông được đọc.

Còn như việc hai nước trước đây có sự bất hoà, khi quốc vương tiến kinh, nên để
Ngô Văn Sở ở lại trong nước, lo việc trấn thủ, đến lần tiến cống sau hãy đi, nhà vua
cũng đã chỉ dụ cho bản tước các bộ đường rất minh bạch, sự lo lắng của bậc thánh
minh ban xuống hết việc này đến việc khác, vậy hãy cố gắng mà noi theo Ân đức thiên
triều rải ra khắp chốn, ban cho vạn quốc, đông tây nam bắc, tất cả đều nhận được, đến
dịp bát tuần vạn thọ của hoàng thượng, ngũ đại nhất đường, thuyền bè xe cộ từ bốn
biển kéo đến, ắt đầy cung khuyết.

Quốc vương khởi nghiệp ở Tây Sơn, nay được phong tước chẳng khác nào xem
mây thấy mặt trời, đến triều kiến trúc thọ, thi hành lễ huân quí, thật là vinh hạnh biết bao,
lại được quang sủng ân vinh đầy đủ, bản tước các bộ đường cũng được dự phần vào
việc tao mụ vui mừng của quốc vương.

Mưa thuận gió hoà, nay đã trọng xuân, bấm đốt ngón tay, ngày quốc vương nhập
quan chẳng còn mấy chốc, bản tước các bộ đường đến cuối tháng hai sẽ lên đường về
phương tây, đợi ở cửa quan để gặp gỡ, và tiếp đón ngài.

(…)

Những điều mà Phúc Khang An viết thư ở trên cho ta thấy nhà Thanh thật trọng
vọng vua Quang Trung và Đại Việt ở trong một tư thế vô cùng nổi bật so với mọi sứ bộ
khác. Chúng ta cũng cảm thấy giọng văn cảm thán, bùi ngùi của Phúc Khang An, có lẽ
ông ta không khỏi nghĩ đến thân phận mình từ cha ông là danh tướng Phó Hằng, đến
các anh em Phúc Linh An, Phúc Trường An, Phúc Long An cả nhà tận tuỵ phục vụ triều
đình, từ đời cha sang đời con, lập nhiều công lao hãn mã nhưng cũng chưa từng được
hưởng vinh dự như thế.

***
“… Xe con vào đến Bắc Kinh…Vừa thấy cung điện, lâu đài gác tía, thấy người ăn

khoai cũng vác mai đi đào, bất nghi bất mụ tôi đào sới với cụ rằng xưa kia, cụ Lê Quý
Đôn đối đáp với quan quách nhà Thanh khi họ hỏi thành quách, kinh đô của ta. Cụ bảng
nhãn đáp:
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“Ngày xưa, đương triều nhà Nguyên, cửa thành Phù Nam ngảnh về đông. Còn như
kinh đô nước tôi, cửa quay về phía nam. Vả chăng, chín cửa thành Kinh sư (Bắc Kinh)
và những dinh thự sáu bộ tự, và viện đều được quan thái giám nước tôi tên Nguyễn
An xây nên đời Vĩnh Lạc. Việc ấy được chép trong sách “Hoàng Minh thông kỉ”. Nhân
tiện xin trình”.

Từ chuyện nhà Minh sang nước ta bắt mang về Tàu gái đẹp, sư ông, thái giám và
sách vở (Minh Thành Tổ ban hành ba sắc chỉ trong các năm 1406, 1407) để sau này có
những nghi vấn văn học về thơ, câu đối, giai thoại của Ta hay Tàu với những tam sao
thất bản. Thảng như bài văn tế có bốn chữ “nhất” của cụ trạng Mạc làm khi đi sứ ca
tụng công chúa Tàu. Thế nhưng trong “Kiến Văn Tiểu Lục”, cụ Bảng nhãn Lê Quý Đôn
cho biết theo Phu Tùng Thuyết thì Dương Ức đời Tống đi sứ phương Bắc đã làm bài
kính tế tụng ấy.

Bất nghi bất mụ tôi bậm bạch rằng tất cả do đám hậu sinh đặt ra nhét chữ vào mồm
cụ trạng Mạc ấy thôi. Bởi trong các công chúa đời Nguyên Vũ Tông trị vì từ năm 1307-
1311 là giai đoạn cụ trạng Mạc đi sứ chỉ có Tường Ca Lạt Cát…là chị của Nguyên Vũ
Tông được phong "Lỗ quốc công chúa" là người được ghi trong Nguyên sử. Nhưng bà
Lỗ quốc công chúa này lại mất năm 1331, tức 23 năm sau khi cụ trạng Mạc đi sứ!

Để chẳng thiếu chuyện tốn nhiều giấy mực như chuyện…“Đại thân kim nhân”.
Số là vào thời Lê, ngoài các phương vật, trong danh sách cống nạp hàng năm, ta

phải cống nhà Minh “một” người bằng vàng để đền mạng cho Liễu Thăng. Sách “Các sứ
thần An Nam” viết: Ngày khánh thọ vua Minh, Giang Văn Minh đi cống tuế, sẵn dịp tranh
luận với vua Minh và được vua Minh bãi bỏ lệ cống người vàng. Chuyện tốn nhiều giấy
mực vì Phan Huy Chú trong “Bang giao chí” cho là lệ “cống người vàng” có từ đời Trần.
Trong “Việt Nam sử lược”, Trần Trọng Kim phỏng đoán: Có lẽ là lúc đánh trận Chi Lăng
có giết hai tướng nhà Minh là Liễu Thăng và Lương Minh, cho nên phải đúc “hai” người
vàng để thế mạng.

Nghe thủng xong, cụ rấm rẳn sở cuồng tôi chỉ…vẽ chuyện. Rồi cụ…vun chuyện: Với
Tàu việc triều cống được qui định rõ rệt về cống kỳ (thời hạn), cống vật (những gì phải
mang sang) và cống đạo (đường đi lên Bắc Kinh). Cụ nắn nuôi sau này nhà Tây Sơn xin
đổi cống kỳ thành hai năm một lần vì trước đây lệ cống là ba năm…”

***
Tháng 2 năm Càn Long 55, vua Quang Trung về Phú Xuân thăm mẹ, đến ngày 15

tháng 3 quay trở về Nghệ An, ngày 29 tháng 3 thống lãnh phái đoàn nước ta từ Nghệ
An lên đường, mang theo con thứ là Nguyễn Quang Thùy, cùng các bày tôi là Ngô Văn
Sở, Đặng Văn Chân cả thảy 150 người [49]. Nếu như thế quả là phái bộ Đại Việt lớn
chưa từng có. Ba năm sau, phái đoàn nước Anh do Lord George Macartney dẫn đầu,
một sứ bộ hết sức vĩ đại nhằm phô trương văn minh và sự trù phú của đế quốc Hồng
Mao, cũng được vua Càn Long tiếp kiến ở Nhiệt Hà lại chỉ được phép chưa đến 100
người, mặc dù quà cáp họ mang theo đến hơn 600 thùng, phải mướn đến 3000 phu
khuân vác. Phái đoàn Anh được tiếp đón hết sức lạnh nhạt đưa đến nỗi bất bình nẩy
sinh ra xung đột mà sau này người ta gọi là Chiến Tranh Nha Phiến (Opium War).

Khi nghe tin phái đoàn nước ta đã đến Lạng Sơn, Phúc Khang An liền sai Thành
Lâm sang uỷ lạo, đem dê bò rượu thịt khao thưởng. Đến giờ Thìn hôm 13 tháng 4, Phúc
Khang An cùng tất cả văn võ quan viên đến Trấn Nam Quan đợi sẵn ở Chiêu Đức Đài.
Vua Quang Trung sai phu dịch đem cống phẩm và voi [50] qua trước.

Đến giờ Tỵ, hoàng đế nước Nam cùng con trai và quan viên văn võ tiến qua cửa ải,
vào Chiêu Đức Đài. Trên đường đi, Nguyễn Quang Thuỳ có lẽ vì nhỏ tuổi nên bị bệnh,
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vua Quang Trung liền phái Đặng Văn Chân và cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu là Phạm
Công Trị cùng hơn 30 tùy tòng đưa trở về Thăng Long [51]. Trước đó khi nghe tin vua
Quang Trung đem con trai theo, vua Cao Tông tưởng là con cả nên phong Nguyễn
Quang Thuỳ làm thế tử, lại ban cho ngọc như ý và nhiều quà tặng khác. Tuy nhiên, vì
Nguyễn Quang Thuỳ chỉ là con thứ, con trưởng là Nguyễn Quang Toản còn ở trong
nước nên đến ngày mồng 2 tháng 6 năm đó, vua Càn Long lại cải sắc, phong Nguyễn
Quang Toản làm thế tử.

Tối hôm đó, phái đoàn nước Nam nghỉ lại nhà khách của phủ đường cách Trấn Nam
Quan 25 dặm để ăn uống, nghỉ ngơi, hôm sau 15 tháng 5, vua Quang Trung và tùy tòng
mới chính thức lên đường đi Yên Kinh. Đích thân tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang
An đi theo hộ tống.

***
“…Vào đến điện Thái Hoà ở Bắc Kinh rộng bao la thoáng đãng…thì cụ thò tay vào

cái bị cói lôi ra một bức tranh khắc đồng…Qua tranh khắc đồng, bất nghi bất mụ tôi nom
dòm thấy các sứ thần ta đang quỳ ở dưới và cách xa bệ rồng của vua Càn Long nhà
Thanh. Đợi bất nghi bất mụ tôi săm soi xong, cụ như thị ngã văn là các quan và sứ thần
không được ở sát vua khi triều kiến, mà phải quỳ ở bên dưới và cách xa bệ rồng, do đó
hai bên không thể đối thoại trực tiếp. Lời tấu lên vua hay lời vua ban xuống đều được
truyền đạt qua các quan phụ trách nghi lễ. Ngay cả hai sứ thần cũng vậy, cả hai phải
đứng ở hai bên sân rồng với khoảng cách khá xa ở hai bên tả hữu.

Cụ kheo khảy xa mú tí tè thế đấy, ấy vậy mà lại có chuyện…cái quạt.

(…) Trong một lần đi sứ, Nguyên đế muốn thử tài, sai ông (Mạc Đĩnh Chi) cùng sứ
thần Cao Ly mỗi người phải làm ngay một “Bài tán quạt”. Sứ thần Cao Ly làm xong
trước. Trong lúc ông chưa biết viết gì, liếc sang đầu quản bút của sứ thần Cao Ly đoán
được ý tứ rồi theo đó làm bài thơ tán quạt. Ông viết xong trình lên, Nguyên đế khen bài
của ông hay hơn, cầm bút khuyên vào câu có chữ "Y" và phê "Lưỡng quốc trạng
nguyên". (…)

Cụ thì mà là rằng trong “Công dư tiệp ký” của Vũ Phương Đề với bất khả ngôn
truyền (không nói ra được) thì cụ trạng Mạc vay mượn ý từ của Lý Bạch đời Đường. Cụ
trạng Mạc chỉ thêm câu kết trích trong “Luận Ngữ” để tỏ ý chí của mình. Cụ dĩ thiển kiến
đa (lấy ít hiểu nhiều) là bất nghi bất mụ tôi nom dòm quản bút ngó ngoáy có…đoán
được chữ viết không?

Nghe hơi nồi chõ cụ trạng Mạc, cụ tú Phan Huy Chú qua Cao Lý lấy vợ thấy mà
ham. Sở cuồng tôi đạo đạt với cụ hay là qua Cao Ly thăm thú, để mai hậu này được
như cụ trạng Mạc, hậu duệ cụ về Hải Dương nhận cụ là cao tầng tổ khảo. Như Phan
Huy Chú, hậu duệ của cụ tú là ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (ông Ban Ki-moon) về
Sài Sơn, lên Sơn Tây nhận họ hàng hang hốc. Cụ khủng khẳng cọ đít nồi là đâu có
dễ…“hốc”.

Bởi khi đến Bắc Kinh, sứ thần các nước được ở chung trong một khu nhưng sống
cách biệt. Vì luật nhà Thanh không cho sứ thần các nước đến chỗ ở riêng của nhau nên
họ chỉ có thể gặp gỡ vào những ngày triều hội. Theo điểu lệ, nhà Thanh cử một viên
quan áp tống những cống sứ từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, việc đi đứng, ăn uống, sinh hoạt
đều tuân theo qui định chặt chẽ. Như trên đường từ Nam Quan đến Bắc Kinh. Theo
đúng qui định, khi sứ bộ đi đến tỉnh nào sẽ có quan chức của tỉnh đó đưa đến giáp giới
tỉnh kế tiếp để…bàn giao….”
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***
Ngày 18 tháng 4, tất cả lên thuyền ở châu Ninh Minh. Ngày 26 tháng 4 năm Canh

Tuất, phái đoàn qua sông Hán, ngày mồng 2 tháng 5 thì đến phủ thành Ngô Châu. Ngày
mồng 6 tháng 5, vua Quang Trung từ huyện Phong Châu, phủ Triệu Khánh, tỉnh Quảng
Đông đến tỉnh thành Quảng Châu. Triệu Khánh khi đó là một khu vực thương điếm quốc
tế, có đông người Âu Châu sinh sống, chép trong Khâm Định An Nam Kỷ Lược, quyển
25, trang 4 và quyển 28, trang 21:

Phủ Triệu Khánh là nơi trọng yếu của cả hai tỉnh đông tây (Quảng Đông, Quảng
Tây), tỉnh thành Quảng Đông trước nay vốn dĩ cung ứng các đồ ngự tứ (vua dùng để
ban thưởng cho các quan) và các sứ khách qua lại đều đưa đón ở bến tàu phía cửa
Nam, còn phía tây thì có 13 hãng của người Âu Châu, là chỗ các di nhân Tây Dương
đến Quảng Châu ở, nơi đó có các xưởng to lớn, sinh hoạt sầm uất ...Thuyền bè đậu sát
chân tường, thành hoàng tráng lệ, nhà cửa hàng quán, ra vào tấp nập, quan binh Mãn
Hán rất đông, cảnh tượng thật là hùng tráng ...

Cũng theo lời tường thuật của sử nhà Thanh thì khi phái đoàn vua nước ta đến tỉnh
thành “người di Tây Dương tranh nhau đi xem” [52]. Người Tây phương đã mở rộng
việc thương mại với Trung Hoa từ cuối đời Minh. Các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
hòa Lan, Anh Cát Lợi đã thành lập nhiều thương điếm. Tới đời Thanh, việc buôn bán
với nước ngoài vẫn là độc quyền của triều đình, còn người Anh thì do công ty Đông Ấn
đảm trách. Quảng Châu là thành phố duy nhất của Trung Hoa mà người ngoại quốc
được vào ra, sống riêng biệt ở một số nơi để khỏi gây xung đột với văn hóa của người
Hán. Đây cũng là nơi có những dinh thự cất theo kiểu Âu Châu và những thương nhân
nương theo gió mùa qua lại với các thuộc địa khác ở Nam Á.

Vào thời đó, người Anh cần mua các loại hàng tơ lụa, đồ sứ và nhất là trà của Trung
Hoa. Tới cuối thế kỷ 18, người Anh phải mua 23 triệu pounds trà mỗi năm và phải trả
cho Trung Hoa đến 16 triệu lạng bạc (ounces) cho các loại hàng hóa họ nhập cảng.
Người Trung Hoa cũng kiểm soát luôn cả việc giao thương của các xứ phiên thuộc.[53]

Việc phái đoàn nước ta đi qua vùng này hiển nhiên có những dịp mắt thấy tai nghe,
biết thêm nhiều điều mới lạ khi ở trong nước chưa từng nghe nói đến, có lẽ cũng ảnh
hưởng không nhỏ đến chính sách ngoại giao và một số cải cách kinh tế của vua Quang
Trung sau này.

***
“…Vì vậy theo cụ chả có chuyện sứ thần ta ”tham quan” Cao Ly, bởi điều lệ “quan

chức” nhà Thanh. Cũng bởi thế, sự việc trao đổi văn hoá giữa ta với Cao Ly không
nhiều. Vì có thể dựa vào bài viết của Shimizu Taro, viện nghiên cứu Bắc Đông Á của đại
học nữ tử Tottori:

Cuộc gặp gỡ sớm nhất của sứ thần hai nước năm 1597 giữa Phùng Khắc Khoan sứ
thần An Nam và Lý Túy Quang sứ thần Cao Ly qua “Chuyện vấn đáp và xướng họa của
sứ thần nước An Nam”. Trong “Nhân vật chí” sách “Loại chí”, Phan Huy Chú kể về
chuyến đi sứ của Phùng Khắc Khoan: Khi đi sứ khởi hành từ trung tuần tháng 4 đến
tháng 10 sứ bộ đặt chân tới Yên Kinh. Ngày 25 tháng 12, sứ bộ về đến ải Nam Quan
sau chuyến đi sứ kéo dài đúng 1 năm 8 tháng. Vua Tàu phục tài văn thơ của Phùng
Khắc Khoan làm một lúc tới 36 bài thơ. Vua Tàu phong ông là Lưỡng quốc trạng
nguyên. Thế nhưng thiên hạ sự chỉ biết đến ông qua việc ông lấy được giống ngô của
Tàu mang về bằng cách nhét vào...”cốc đạo”. Cụ bổm bảm: Người mình biết đến ông vì
chả hiểu sao hạt giống này mang về ông lại gọi là…ngô. Nhưng khi cúng cơm, chả ai
dùng ngô để làm cỗ cúng vì…(bỏ 4 chữ).
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Hơ! Đất sinh cỏ già sinh tật hay sao ấy, khi không cụ đốc chứng là cuồng chữ tôi
“không nghi không mụ” với…chuyện Đại thân kim nhân ở trên có giây mơ rễ má đến
trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Và cụ gánh bùn sang ao như thế này: Qua bài ca dao
“Ai lên thú Lạng” có hai câu gánh vàng đi đổ sang Ngô, đêm nằm tơ tưởng đi đò sông
Thương. Cụ câu đọng chữ thừa gánh vàng đi đổ sang Ngô có từ đời Lê-Mạc vì Tàu bắt
ta mỗi 2 năm mỗi phải triều cống 2 tượng người bằng vàng để thế mạng cho Liễu Thăng
và Lương Minh. Các hành nhân ta khiêng hai tượng vàng từ Thăng Long lên Lạng Sơn,
leo đèo lội suối qua ải Nam Quan nên vất vả kể gì…Cụ nhành mồm ra cười đánh khì
một cái bởi nào có khác gì chuyện “Thứ nhì di quan” như đã quanh quéo ở trên với đêm
nằm tơ tưởng đi đò sông Thương…”

***
Ngày 22 tháng 5, sứ bộ đến phủ thành Nam Hùng, theo Mai Lãnh vào tỉnh giới

Giang Tây, qua Nam An, Cống Châu, Cát An, Lâm Giang ..., gặp lúc nước thuận nên
thuyền bè đi không có gì trở ngại.

Đến ngày mồng 6 tháng 6, thuyền đến Nam Xương, sang ngày mồng 8 thì đoàn
người lên thuyền đi bộ, qua Cửu Giang, Hoàng Mai, người trong thành trai gái chen
chúc nhau ra xem “không biết đến mấy nghìn, mấy vạn người”.[54]

Ngày 17 tháng 6, sứ bộ đến Võ Xương. Khi đó thời tiết nóng nực, phái đoàn phải đi
lúc sáng sớm và lúc chiều mát, còn trưa thì nghỉ. Ngày 21 tháng 6, đến châu Tín
Dương, tỉnh Hà Nam, ngày 24 thì đến Hứa Châu. Ngày mồng một tháng 7, vua Quang
Trung đến Từ Châu, tỉnh Trực Lệ. Khi phái bộ nước Nam đến đây thì có chỉ dụ của vua
Cao Tông bắt phải làm sao sắp xếp cho vua nước Nam được gặp hoàng đế càng sớm
càng tốt. Vì thế, các quan lại nhà Thanh phải chia phái đoàn thành hai nhóm, một nhóm
đồ đạc cồng kềnh đi lên kinh sư, còn vua Quang Trung cầm đầu một nhóm đi thẳng tới
Nhiệt Hà sơn trang triều kiến vua Càn Long.

Nhiệt Hà (tức Rehe) nay là Thừa Đức (tức Chengde) - một nơi nghỉ mát của vua nhà
Thanh được xây dựng từ thời Khang Hi nằm chênh chếch về phía đông bắc Bắc Kinh,
cách kinh đô khoảng 250 km, phía tây Thịnh Kinh - vốn là nơi đặc biệt để tiếp đãi các
tộc trưởng Tây Vực và lạt ma Tây Tạng. Những người đó được tiếp đón trong một lều
da tương tự như kiểu của Thành Cát Tư Hãn tiếp đón các Khan người Mông Cổ ngày
trước, còn sứ thần Tây Tạng thì được tiếp đón nơi đền Phổ Đà Tông Thừa
(Putuozongcheng) được xây giống như các lâu đài của Ban Thiền và Đạt Lai lạt ma để
biểu tượng cho uy quyền hoàng đế Trung Hoa thống lãnh Phật giáo. Ngay từ năm 1652,
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 là Nạp Uông La Tang Gia Thố (Ngawang Lobzang Gyalsho) đã
vào Bắc Kinh triều kiến vua Khang Hi và được tiếp đón rất niềm nở. Ông được miễn
khấu đầu trước Thanh đế và được ban cho biểu tượng quyền hành làm chủ tể một
phiên thuộc của nhà Thanh (gold symbols of authority as a tributary ruler whithin the
Chinese sphere).[55]

Mỗi hàng sứ thần được tiếp đón một nơi khác nhau và triều nghi điển lệ cũng mỗi
nước một khác, phân chia thứ bậc rõ rệt. Các sứ thần Tây phương thì được tiếp đón ở
vườn Viên Minh (Summer Palace), một biệt điện của nhà vua xây theo kiểu Pháp và Ý
do các nhà truyền giáo theo lệnh vua Càn Long họa kiểu và đốc công năm 1747. Khu
vườn này nằm ở 5 dặm phía tây bắc Bắc Kinh do giáo sĩ Michel Benoist kiến tạo một
suối phun và một số cung điện kiểu Ý do họa gia G. Castiglione thiết kế.

Nhiệt Hà tới cuối đời Càn Long đã trở thành một danh thắng, là nơi nhà vua và tông
thất về nghỉ mát ở một khu vực có tên là Tị Thử Sơn Trang mà người Tây phương dịch
là Mountain Resort. Hàng năm các vua nhà Thanh đều đến Nhiệt Hà để tránh cái nóng
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ở miền nam, đồng thời tổ chức những buổi đi săn cho khỏi quên nguồn gốc du mục.
Những khách được đón ở đây mang ý nghĩa thượng võ, trong khung cảnh hùng tráng
của miền mạc bắc chứ không phải kiểu cách phiền toái theo lối Hán tộc ở Yên Kinh.
Thường ra khách cũng được mời đi săn với nhà vua để hiển lộ tài cung kiếm và lòng
can đảm. Có điều khi vua Quang Trung sang diện kiến vua Càn Long ở Nhiệt Hà, nhà
vua lúc này đã bát tuần, không còn nhanh nhẹn như thuở trai tráng, do đó chúng ta
không thấy có mục đi săn hươu trong chương trình tiếp đãi sứ đoàn Đại Việt.

Nhiệt Hà khi đó là một khu vực đặc biệt với 72 danh thắng (scenic spots), vẫn được
coi là một vùng đất tổ của nhà Thanh. Nơi vua Càn Long tiếp đón vua Quang Trung bao
gồm 4 cung điện - chính cung, đông cung, Vạn Hác Tùng Phong và Tùng Hạc Trai
chung quanh có tường xây. Tất cả các đại lễ đều được tổ chức ở chính điện. Từ ngoài
vào trong gồm có Ngọ Môn với biển ngạch trên đề bốn chữ Tị Thử Sơn Trang là thủ bút
của vua Khang Hi, bên trong là Đạm Bạc Kính Thành Điện là nơi tiếp khách ngoại quốc
và cũng để làm lễ khánh thọ. Điện làm bằng gỗ để trần (không sơn phết) gợi cho khách
nhớ đến thời mà tổ tiên của dân tộc Nữ Chân còn ngồi trên yên ngựa. Hai chữ đạm bạc
là từ hai câu răn mình của Gia Cát Lượng đời Tam Quốc[56]. Qua khỏi điện là đến Tứ
Tri Thư Ốc là nơi vua Càn Long đãi tiệc, lấy ý từ kinh Dịch người quân tử có bốn điều
nên biết, biết tới chỗ sâu kín trong tâm, biết hiển lộ cái đức sáng, biết khi nào nên ôn tồn
phủ dụ, biết khi nào phải dùng đến sức mạnh [57]. Bên trong Tứ Tri Thư Ốc là Yên Ba
Trí Sảng Điện một nơi mát mẻ, chung quanh bài trí các loại kỳ hoa dị thảo, cùng các
ngọn giả sơn là tẩm cung của hoàng đế.[58]

Quốc vương nước ta được tiếp ở Nhiệt Hà cũng có nhiều ý nghĩa, thêm vẻ tự nhiên,
gần gũi không bị choáng lộn vì sự xa hoa, hùng vĩ của cung điện ở kinh đô vừa cho thấy
vị khách quí là một trong những phiên vương hùng tài đại lược, thi hành đại lễ “bão kiến
thỉnh an” ngụ ý nhà Thanh đã hàng phục được con mãnh sư của phương Nam.

***
“…Dóng ra dóng vào, cụ bật rật khi đi sứ, thơ của Phan Huy Ích (thân phụ Phan Huy

Chú) với tựa đề “Phụng trình Triều Tiên quốc tiến hạ sứ”. Ông chỉ có “Tập thơ đi sứ
Tàu”. Vì ông đi sứ hai lần sang nhà Thanh, lần đầu năm 1825, lần thứ hai năm 1831, cả
hai lân ông đều là phó sứ. Tác phẩm “Lịch triều hiến chương loại chí” của ông, trong đó
có “Bang giao chí”, và “Điều trần tứ sự tấu sớ” ghi chép việc bang giao các đời, nghi lễ
đón tiếp sứ thần Tàu.

Cụ cười tịt rằng nào có thấy Phan Huy Chú gặp gỡ sứ thần…Cao Ly đâu!
Ngoài Phan Huy Ích có Bảng nhãn Lê Quý Đôn với “Quế Đường thi tập”, chép cuộc

gặp gỡ các sứ thần Cao Ly. Về phía Cao Ly, sách “Đồng văn vựng khảo bổ biên”, mục
“Sứ thần biệt đơn”, của chánh sứ Hồng Khải Hi ghi: “Nước An Nam, Nam Chưởng (quan
lại nước Nam) có cách ăn mặc về mũ áo. Họ lấy lụa làm mũ áo, hơi giống với nước ta.
Chỉ có điều họ búi tóc, để móng tay dài”. Điều này cho thấy bóng dáng sứ bộ Lê Quý
Đôn trong văn học Cao Ly. Chăn trâu nhân thể dắt nghé, bèn hỏi thảng như cụ dắt sở
cuồng tôi từ Bắc Kinh qua Bình Nhưỡng thì sao? Cụ cho hay qua bức thư cụ Lê gửi sứ
thần Cao Ly tựa đề “Tằng nhân đồ kinh tri hữu quý bang” (qua bản đồ biết quý bang).
Cụ bảng nhãn viết: Từng xem bản đồ biết đến quý bang, đông nam xa cách, chỉ e trân
ngựa đuổi nhau cũng không kịp…

Với ngẫu sự ngựa đuổi nhau…từ Bắc Kinh qua Bình Nhưỡng, cụ móc cái “Galaxy
S6 Edge” bấm ra con số: 952 cây số. Bỗng không cụ rủ rê sở cuồng tôi…đi bách bộ qua
Cao Ly chăng? Nghe hãi quá thể vì khi trở về quan ải, liệu ải quan Tàu có cho…”nhập
quan” không đây! Như chuyện thời Tự Đức năm 1837: Ông Tàu Tsai-Tin-lang bị đắm
tàu tại vùng biển An Nam, ông trở về bằng đường bộ từ Huế đến Quảng Tây. Tới Nan-
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Kouan (ải Nam Quan) thuộc Quảng Tây. Ải quan xét hỏi và không xem ông Tsai-tin-lang
là người Tàu nên ông không được qua ải. Vì vậy ông trở thành “khách trú” để có bút ký
Itinéraire de Hanoi à Canton par Lang-Son, le Kouang-Si et la rivière Si-kiang năm 1887.
Sở cuồng tôi lại nghĩ dại nếu có qua được quan ải Cao Ly-Tàu thì làm sao đi bộ về
Thăng Long?! Hay lại như người Việt Thường ăn nói ngô nghê, khi về vua Tàu phải cho
người dẫn đường.

Bởi nhẽ ấy bất nghi bất mụ tôi bối rối nhìn trời nhìn đất, bất giác động não động tình
đến cụ trạng Mạc hay cụ tú họ Phan ăn nói chữ tác đánh chữ tộ, chữ mụ đánh chữ quá.
Vì không có người dẫn đường, sở cuồng tôi hình dung đến một trong hai cụ đang lò cò
như cò gặp mưa tìm đường về quê nhà trong cái tâm trạng cổ mạch hàn phong cộng
nhất nhân (Nguyễn Du). Làm như đồng cảm, cụ móc cái “bánh mì tay cầm” bấm ra con
số từ Bình Nhưỡng về Thăng Long là…là 2.740 cây số. Sở cuồng tôi ngẫm ngợi và dòm
chiếc xe con…Từ chiếc xe con, dòng nhạc của cái CD lại trở về khúc đầu nhìn về
đường cô lý, cô lý xa xôi, biết bao sầu trên xứ người bèn ngước mặt nhìn lên, đất trời
âm ỉ như chậu nước gạo đục. Nên cuồng chữ tôi cũng âm ỉ chuyện cụ trạng, cụ tú sang
Cao Ly chỉ là cỏ hoa lạc lối trong văn học đầy cỏ dại và chỉ nên xem là giai thoại được
thêm thắt trong dân ấy thôi…”

***
Ngày 11 tháng 7, vua Quang Trung cùng các bồi thần gặp bọn tuyên úy ti Mộc Bình

(Kim Xuyên) là Giáp Lặc Tham Nạp  hơn 30 người, em của Hàng Hòa Trác là Trác Lặc
Tề một bọn 5 người tất cả ba phái đoàn cùng nhập cận (vào triều kiến vua, tiếng khiêm
cung đời xưa).

Khi vào triều kiến hoàng đế, bất cứ ai cũng phải quỳ ba lần và rập đầu chín lần
[59] (tam quỵ, cửu khấu đầu). Chỉ riêng lễ bão kiến thỉnh an, nhà vua bước xuống khỏi
ngai vàng đi ra khỏi cung (hay lều) ôm lấy người khách (bão kiến) để chứng tỏ sự ưu ái
và quan thiết đồng thời thăm hỏi (thỉnh an). Tục lệ này vốn dĩ là của người Mông Cổ khi
Đại Hãn đón các đại tướng thắng trận trở về và cũng thông dụng trong các giống dân du
mục quan ngoại Trung Hoa. Nghi thức này được cải biến để thành một trọng lễ dành
riêng cho khách quí trong trường hợp đặc biệt [60]. Chính vua Cao Tông trong bài dụ
gửi vua Quang Trung khi nhà vua đến tỉnh Hồ Bắc cũng đã nói là “đại hoàng đế tiết thứ
ban cho rất là ưu hậu, các nước phiên ở ngoài, từ thiên cổ cho đến bây giờ, chưa từng
được như thế”.[61]

Quan ngự quyển của vua Cao Tông là A Thắng Cảnh mời vào, vua Quang Trung
cùng vua Càn Long làm lễ “bão kiến thỉnh an”, sau đó vua Thanh tặng vua ta thi
chương, lại thưởng cho rất nhiều món khí ngoạn bằng vàng ngọc, mũ miện, đai đeo, áo
bào và ngựa [62]. Theo tờ biểu tạ ân, vua Quang Trung còn được ban “kim hoàng thính
đái” (đai thắt lưng màu kim hoàng), mũ “bảo thạch đính tam nhãn hồng tước hoa linh
lương”và “bảo đới hoàng mã quải” (áo cánh ngắn màu vàng. Ngoài ra nhà vua cũng
được ân thưởng “bảo thạch đính tam nhãn khổng tước linh vĩ mạo”  và “tứ đoạn long bổ
phục kim hoàng mãng bào san hô triều châu” .[63]

Đời Thanh áo bào của hoàng đế và các đại thần đều thêu rồng, chia ra hai loại: long
bào thêu rồng 5 móng, mãng bào thêu rồng 4 móng. Theo điển lệ thì quan lại nhà Thanh
tùy theo cấp bậc mà áo thêu rồng nhiều hay ít. Tuy nhiên về sau rồng đều có thể năm
móng, bất kể loại nào, chỉ khác nhau theo màu sắc. Vua Quang Trung trước đây đã
được ban cho mãng bào có thể thêu rồng năm móng nhưng áo màu xanh. Vì là tước
thân vương ông được ban cho đai màu kim hoàng. Đến khi vào làm lễ xong, vua Càn
Long đặc biệt ân thưởng “kim hoàng mãng bào”. Về màu sắc thì chỉ vua mới được mặc
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áo màu vàng sáng (minh hoàng), hoàng thái tử mặc giống như nhà vua nhưng màu
vàng nhạt (hạnh hoàng), các hoàng tử mặc áo màu vàng kim (kim hoàng), nếu họ xa thì
chỉ được mặc màu xanh hay xanh thẫm (trừ trường hợp đặc biệt được vua cho phép
mặc áo màu kim hoàng). Theo sử thì tới cuối triều Càn Long, số thân vương được mặc
áo màu kim hoàng rất hiếm [64].

Theo Đại Việt quốc thư thì khi vua Quang Trung triều kiến ở Nhiệt Hà lại còn được
ban cho hoàng mã quải - một loại áo ngắn (jacket) mặc bên ngoài. Xem ra vua Quang
Trung được ban thưởng mọi thứ kể cả mãng bào, hoàng mã quải, kim hoàng thính đái,
đến cương ngựa cũng màu vàng nên chính ông cũng tự cho rằng mình được coi như
một người con của vua Càn Long [65]. Hoàng mã quải nhắc lại tổ tiên người Mãn Châu
là dân du mục, áo ngắn để dễ di động trên lưng ngựa, màu vàng là màu của vua chúa
nên ai được ban áo này là một đặc ân cho những người lập được võ công oanh liệt.
Cuối đời Thanh, hai sĩ quan người Anh là F. T. Ward và C. G. Gordon chỉ huy Vạn
Thắng Quân giúp triều đình chống lại loạn Thái Bình hồi thập niên 1860 cũng được đặc
biệt ban cho hoàng mã quải.

Cũng nhân dịp này, vua Cao Tông phong cho Ngô Văn Sở hàng nhị phẩm, ban cho
mũ chóp bằng san hô [66]. Các bồi thần khác theo vua Quang Trung cũng được hàng
tam phẩm [67]. Tính theo cấp bậc của nhà Thanh, Ngô Văn Sở ngang hàng tổng binh,
các quan khác ngang hàng tham tướng là những chức vụ khá lớn của nhà Thanh. [68]

Sau lần gặp gỡ, ngày 20 tháng 7 nhà Thanh tổ chức tiếp đãi các phái đoàn phiên
thuộc trong đó có cả phái đoàn nước ta tại một đồng cỏ rộng lớn có tên là Vạn Thụ
Viên. được tổ chức và sắp xếp theo lối du mục cổ truyền của các dân tộc Mông, Mãn.

(…)

Theo các tài liệu còn ghi lại – vua Quang Trung mặc mãng bào tước vương theo
triều phục nhà Thanh, mang đai vàng, khoác áo ngắn màu vàng (hoàng mã quải). Ngô
Văn Sở mặc triều phục nhị phẩm, một số người khác mặc triều phục tam phẩm. Những
áo mũ này nhà Thanh đã may sẵn và ban cho sứ bộ nước ta mấy ngày trước, nay đem
ra mặc [74]. Các quan khác của ta bận triều phục nước Nam. Sau đó các phái đoàn
được thết yến ở Đạm Bạc Kính Thành Điện. [75]

***
“…Bỗng không mặt cụ trầm ngâm được mô tả là “rất tâm trạng”, cụ trầm ngâm âm ỉ

như chậu nước gạo đục đầy đủ lễ bộ xong, cụ mắng sở cuồng tôi như vỗ vào mặt là bất
sĩ hạ vấn mà cuồng chữ tôi hiểu lơ mơ lỗ mỗ là không mất sĩ diện gì mà không hỏi. Tiếp,
cụ hỏi cuồng chữ tôi rằng “cụ Trạng Bùng nhét hạt ngô vào...”cốc đạo”, vậy chứ cốc đạo
là khỉ gì.

Sở cuồng tôi ớ ra, cụ hành ngôn hành tỏi tiếp với bút hiệu “Sở Cuồng” của Nguyên
quân ở phần dẫn nhập từ tích người nước Sở đời Xuân Thu gặp Khổng Tử chỉ…cười
trừ. Người Nguyên quân ngồi trong quán rượu vì “cuồng ẩm” bí tỉ nên mới ngoa ngữ
mình là sở cuồng.

Cụ co cỏm với “sở kiến” là cái điều mình thấy, mình biết. Riêng bút danh sở cuồng
tôi thì “sở” là đại danh từ chỉ người làm việc gì. Cụ cười hích mà rằng…

Rằng “cuồng” với người Bắc chỉ người…hâm hâm, với người Nam là…mát mát.

Ừ thì quăng quải với câu văn mở đầu, mà một tôi ăn mày chữ nghĩa của các cụ ta
xưa với văn hay chẳng luận đọc dài, vừa mở đầu bài đã biết văn hay (ca dao), ấy là câu
văn của dòng nhạc hoa vàng mấy độ, những đường cỏ lá (Trịnh Công Sơn) năm nào.
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Một tôi lại quan tái, quan san đến cụ cười dín, cười hụt vì ai biết quan đái mà hạ võng,
vì một tôi chưa đọc “Bắc sứ thông lục”. Vì vậy theo dấu chân người trăm năm cũ, với
bất kiến quan tài bất hạ lệ, là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ để mai này cảo mực đề văn
có bài văn sử thiên cổ sự: “Thứ nhất đi sứ, thứ nhì di quan”. Lớ quớ bài văn sử này một
tôi dám lững thững đi vào văn học sử như cụ Tổng tài quốc sử quán cũng không
chừng? Ai biết đó là đâu, thưa bạn đọc.

Thế là một tôi kỳ óc ra eo óc những nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người
đây luống đoạn trường với cụ. Làm như cảm nhận được nỗi niềm dừng chân đứng lại
trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta của một tôi trong một chiều trên bến nước
với ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ (Nguyễn Du) là ta có một tấc lòng không biết ngỏ cùng
ai…Ngồi trong xe về lại Hà Nội, cụ vỗ nhè nhẹ đùi một tôi và sở kiến điều mình biết
mình thấy:

- Cụ trạng Mạc người tướng mạo xấu xí lấy vợ Cao Ly chắc xấu lằm hỉ?...”

***
Ngày 24 tháng 7 vua hồi loan, các sứ thần trong đó có cả sứ đoàn Đại Việt cũng đi

theo. Ngày mồng 1 tháng 8, tại vườn Viên Minh nhà vua lại đãi tiệc ở Đồng Lạc Viên
sau đó được xem hát bội, buổi tối lại có bắn pháo bông (hoa) [76]. Đây là những buổi
tiếp tiền sinh nhật dành cho thành phần khách vinh dự nhất của nhà vua trước khi đại lễ
chính thức ở Yên Kinh. Đặc biệt nhất, trong các bữa tiệc, vua Quang Trung được xếp
gần ngay bên vua Càn Long, có thể nói rất vinh sủng, so với đời Minh thì hậu đãi hơn
nhiều [77]. Từ ngày mồng 2 đến 11 tháng 8, lần lượt từng phái đoàn tới chúc thọ vua
Càn Long. Vua Thanh trong dịp này cũng viết một bài thơ tặng cho vua Quang Trung:

Vua Càn Long cũng gọi Phan Huy Ích và Vũ Huy Phác đến, tự tay rót ban cho mỗi
người một chén rượu. Sau đó phái đoàn được đi thăm Tử Quang Các và được xem thơ
văn của vua Càn Long ngự chế trong đó.

Ngày 12 tháng 8, trước ngày đại lễ sinh nhật một ngày, vua Càn Long từ Viên Minh
Viên trở về Yên Kinh.

Tài liệu tham khảo
[42] Nhà Thanh coi những viên mục các phiên thuộc như người thân thích. Trong các
hàng tông thất, họ hàng, cao nhất là thân vương (con cái và anh em ruột của hoàng đế),
kế đến là quận vương, sau nữa là bối lặc, thấp nhất là bối tử. Người không phải trong
tông thất chỉ được lên đến tước công (ngoại trừ trường hợp duy nhất trong suốt 267
năm nhà Thanh, một người được ban tước bối tử – đó là Phúc Khang An). Vua Quang
Trung được ban tước thân vương là tước vị cao quí nhất..
[43] nhất luật sử dụng tân chủ chi lễ - (Trang Cát Phát: sđd tr. 398)
[44] Tuy nhiên phái đoàn Đại Việt lại lên đến 150 người, vượt trội các phái đoàn khác.
[45] Quân Cơ Xứ, nguyệt triệp bao, hòm 2778, số hiệu 39090, chiếu hội An Nam quốc
vương văn cảo, ngày 21 tháng 1 năm Càn Long 55 (Trang Cát Phát: sđd tr. 399)
[46] Cung Trung Đáng, hòm số 2778, bao 163, số hiệu 39095, văn thư về việc tiếp đãi
vua Quang Trung đề ngày mồng 2 tháng 2 năm Càn Long 55 (1790) của Phúc Khang
An. (Trang Cát Phát: sđd. tr. 399-401)
[47] Vải dùng để may áo cho triều đình đều Nội Chức Nhiễm Cục đảm trách nhưng dệt
tại các công xưởng ở Giang Nam (Hàng Châu, Từ Châu, Giang Ninh) (Schuyler
Cammann: China’s Dragon Robes, 1952 tr. 116)
[48] Xem thêm Hương Phi của Nguyễn Duy Chính
[49] theo sử ta thì có Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ
Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn Công... và cả một đoàn nhạc công.
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[50] Các vua nhà Thanh rất thích voi, là một trong những đặc phẩm các quốc gia Đông
Nam Á triều cống Trung Hoa trong nhiều thế kỷ, không phải là một chuyện cố tình chơi
trội như miêu tả. Trước kia Chiêm Thành, Chân Lạp, Vạn Tượng, Miến Điện... thường
hay cống voi. Các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây cũng thường kiếm voi tiến kinh. Miền Bắc
nước ta ít voi nên không dùng làm cống phẩm, vua Quang Trung muốn chứng tỏ cho
nhà Thanh rằng bây giờ địa giới của mình đã mở rộng đến tận Đàng Trong.
[51] Đại Việt quốc thư tr. 256
[52] (Tây Dương di nhân, tranh lai quan khán)
[53] Patricia B. Ebrey: Cambridge Illustrated History China (New York: Cambridge
University Press 1996) tr. 234-5
[54] Trang Cát Phát: sđd tr. 402
[55] W. Scott Morton: China, Its Hstory and Culture Ed.(McGraw-Hill, Inc 1995) tr. 142
[56] (phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn) không đạm bạc thì không
thể sáng cái chí, không ninh tĩnh thì không đi tới được chỗ xa
[57] (quân tử tri vi, tri chương, tri nhu, tri cương – Chu Di - Hệ từ) Đây là nói về thuật đế
vương, không phải chỉ hiểu theo nghĩa thường của thứ nhân.
[58] Nancy S. Steinhardt (ed.): Chinese Achitecture (Yale University and New World
Press, 2002) Sun Dazhang: Ch. 7, The Qing Dynasty tr. 289
[59] Chính vì không đồng ý làm lễ này vì cho rằng nhẹ quốc thể mà phái đoàn của các
nước Tây Phương bất bình với triều đình nhà Thanh gây ra nhiều vấn đề ngoại giao.
[60] hiện nay một số lãnh tụ gặp nhau cũng ôm hôn tương tự như kiểu này, có lẽ cũng
bắt nguồn từ dân du mục miền Tây Bá Lợi Á.
[61] Đại Việt quốc thư: sđd tr. 298
[62] Trang Cát Phát: sđd tr. 402.
[63] Đại Việt quốc thư tr. 322. Trong câu này, theo ý chúng tôi phải ngắt ra làm ba món
khác nhau: tứ đoạn long bổ phục (bốn tấm gấm may áo), kim hoàng mãng bào (mãng
bào màu kim hoàng) và san hô triều châu (chuỗi đeo bằng san hô). Về giá trị của những
món quà vua Càn Long ban cho sứ thần nước ta trước nay chưa mấy ai quan tâm
nghiên cứu, chúng tôi sẽ trích từ Khi Núi, Đất, Biển là Một thành một biên khảo khác.
[64] Lưu Gia Câu: Thanh Sử bính đồ, Đài Loan: Viễn Lưu 2003 tr. 52. Xem thêm
Schuyler Cammann: China’s Dragon Robes, Chicago: Art Media Resources, Ltd. 1952
[65] Được xếp vào hàng lân chỉ chân chân nhắc đến Kinh Thi về người đông con
[66] Theo điển lệ nhà Thanh, nhất phẩm trên mũ gắn hồng bảo thạch, nhị phẩm gắn san
hô, tam phẩm gắn lam bảo thạch, tứ phẩm gắn thanh kim thạch, ngũ phẩm gắn thủy
tinh, lục phẩm gắn xà cừ, thất phẩm gắn chóp vàng, bát phẩm thêu hoa vàng (âm văn),
cửu phẩm thêu hoa vàng (dương văn). Dương Kim Đỉnh (chủ biên): Trung Quốc Văn
hóa Sử Đại Từ Điển (Đài Bắc: Viễn Lưu xb, 1987) tr. 125
[67] Đại Việt quốc thư tr. 324 (biểu tạ ân của vua Quang Trung ngày 13-7)
[68] Lê Duy Kỳ khi lưu vong bên Tàu chỉ được hàm tam phẩm
[75] Thanh Cung Yến Lạc Tàng Trân: (Bắc Kinh: Bắc Kinh xuất bản xã 2002) tr. 15
[76] Thanh Cung Yến Lạc Tàng Trân: tr. 79.
[77] Đại Việt quốc thư: sđd tr. 322-3.

      ***
Đang ngấu chuyện, mụ chữ tôi bắt gặp một bài viết luận giải người sang Tàu không

phải là vua Quang Trung mà là một nhân vật trong Hòang Lê nhất thống chi. Tuy nhiên
vì bài viết dài ngót nghét 10 trang, tác giả viết khó hiểu một cách vừa phải,.với chữ
nghĩa có hơi ngúc ngắc nên mụ chữ tôi thu vén lại và chỉ giữ những chi tiết chính của
tác giả trong Kiến giải mới về “Giả vương nhập cận”
 ..
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Kiến giải mới về “Giả vương nhập cận”
Trần Viết Điền

Tổng quan vấn đề:
Các tác giả trong  Ngô gia văn  phái khi soạn Hoàng Lê nhất thống chí đã viết “giả

vương nhập cận” là võ quan Nguyễn Quang Trực, người làng Mặc Điền, huyện Nam
Đường (Nam Đàn), trấn Nghệ An. Những sự kiện do Hoàng Lê nhất thống chí cung cấp
có độ tin nhất định, là tối ưu, khó bỏ qua.

Nguyễn Duy Chính trong quyển “Giở lại một nghi án lịch sử Giả vương nhập cận –
có thực người sang Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không” (NXB Văn hóa –
Văn nghệ, 2016) đã dựa trên nhiều nguồn tư liệu xác thực đương thời của cả hai bên,
đặc biệt là văn thư trao đổi của các đại thần hai triều, những chỉ dụ của Càn Long, biểu
tấu của Quang Trung để bác bỏ quan điểm “giả vương nhập cận”. Ông cho rằng chính
vua Quang Trung, tức Nguyễn Quang Bình theo danh xưng của nhà Thanh, đã được
vua Càn Long mời sang Bắc Kinh dự lễ bát tuần khánh thọ của vua Thanh. Nguyễn Duy
Chính cho rằng cựu thần nhà Lê và các sử gia triều Nguyễn bịa đặt sự kiện “giả vương
nhập cận” nhằm hạ thấp uy danh của Quang Trung cũng như triều đình Tây Sơn trong
bang giao với triều Thanh.

      Kiến giải mới về “giả vương nhập cận”:
Không có vua Quang Trung thật “nhập cận” :  
Vua Quang Trung không thể qua nước Thanh để tiếp kiến Càn Long năm Canh Tuất

[1790] vì vua phải ở kinh đô Phú Xuân để lo đối phó “thù trong giặc ngoài” cả hai phía
Bắc và Nam: Phía Bắc “thù trong” là cựu thần nhà Lê, “giặc ngoài” là vua quan nhà
Thanh chưa nhu^I ngoai trận đại bại mùa xuân  Kỷ Dậu [1789]. Phía Nam, vua Quang
Trung ở kinh đô Phú xuân để đối phó “thù trong” là vua anh Nguyễn Nhạc và “giặc
 ngoài”  là Nguyễn vương Phúc Ánh đang ở Gia Định, có sự giúp rập của phương Tây.

Thật vậy, có thể qua những thư từ của một số giáo sĩ viết năm 1790 để thấy vua
Quang Trung không bao giờ có mặt  (1) ở nước Thanh.

Phù Lang Trương Bá Phát trên Tập-san Sử-Địa, số 21, 1-3-1971, có bài “Cuộc khởi
dấy và chiến tranh của Tây Sơn”, cho thấy giữa Phú Xuân và Qui Nhơn lục đục dai
dẵng, không những Nguyễn Huệ Nguyễn Nhạc đánh nhau trước năm 1789 mà còn kéo
dài qua hai năm 1790, 1791. Vì vậy vua Quang Trung phải “hổ phục” ở Phú Xuân là vậy.

(1) Mụ chữ tôi đành sàng chữ ra câu sách Giả vương nhập cận trang 11 & 114

Một đạo sắc đời Tây Sơn đề ngày 15 tháng
năm, Quang Trung thứ 3 (Canh Tuất, 1790)
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Triều đình Tây Sơn trong khoảng gần một năm (Canh Tuất, Quang Trung thư 3,
1790), không thấy chứng cớ nào Quang Trung vần còn ở trong triều. Chúng ta không
thấy một biến cố nào Nguyễn Huệ vẫn còn ở trong nước. Những văn thư sắc phong,
những lệnh chỉ được ban hành vào thời gian này đều đóng ấn của Nguyễn Quang Toản
(dấu ấn Hoàng thái tử bảo) khi đó đang xử lý nhiệm vụ quốc vương thay cho vua cha.

Thư từ của Nguyễn Huệ liên lạc với Nguyễn Thiếp bị đứt quãng, những công việc
tiến hành đều ngưng trệ, việc triều chính chỉ hoạt động cầm chừng.

Sắc thư này được ban phát trong lúc Quang Trung không có mặt ở triều đình nên
đóng dấu Hoàng Thái Tử Chi Bảo [của Nguyễn Quang Toản khi đó quyền thự chính sự].

Dưới thời Quang Trung, một trong những công tác hàng đầu là xây dựng kinh đô
Nghệ An Người được vua  Quang Trung ủy nhiệm coi đất, thiết kế cung điện,  xây cất là
La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Trong những thư còn lại đến nay, các văn liệu năm
Quang Trung thứ 2 (1789) và Quang Trung thứ 4 (1791) còn rất nhiều Nhưng không có
văn kiện nào Quang Trung thứ 3 (1790) là năm vua Quang Trung sang Trung Hoa.

.
Tại sao phái đoàn Đại Việt hoán đổi “giả vương nhập cận”?
Một vấn đề cần xử lý là Ngô Thì Nhậm dù đã chuẩn bị “giả vương” Nguyễn  Quang

Trực nhưng vẫn để “giả vương” Phạm Công Trị nhập Thanh trước. Từ khi tiếp chiếu ở
Thăng Long vào tháng 11 năm Kỷ Dậu đến đầu xuân Canh Tuất, vài tháng đủ cho kẻ
thù nắm bắt tin tức về giả vương Phạm Công Trị, có thể dâng sớ “tố cáo” lên thiên triều.
Vì thế, triều Tây Sơn vẫn để “giả vương” Phạm Công Trị dẫn đầu đoàn, khởi hành từ
Phú Xuân, ra Thăng Long, có thêm hoàng trưởng tử Nguyễn Quang Thùy.

Ngô Thì Nhậm vẫn chỉ đạo lập danh sách các thành viên của đoàn, có tên Phạm
Công Trị, Nguyễn Quang Thùy để báo cáo vua Thanh. Khi từ Thăng Long đến biên ải
Lạng Sơn, có thể “giả vương” là Phạm Công Trị, còn Nguyễn Quang Trực tạm đóng vai
Đai đô đốc Trị An hầu Phạm Công Trị. Như thế “tình báo viên” của cựu thần nhà Lê vẫn
nắm tin Phạm Công Trị là “giả vương”. Nhưng  khi đến Quảng Tây, việc hoán đổi “giả
vương” được bí mật tiến hành. Phái đoàn dâng biểu lên vua Càn Long rằng Nguyễn
Quang Thùy bị ốm, nên cử Phạm Công Trị và Đặng Văn Chân hộ vệ về nước.

Khi ấy Nguyễn Quang Trực trở thành “giả vương nhập cận”  vậy.Nguyễn Quang
Thùy và Phạm Công Trị vì anh em cô cậu nên ít nhiều giống nhau, chứ giả vương
Nguyễn Quang Trực khó giống Nguyễn Quang Thùy, nghĩa là để Nguyễn Quang Thùy
cùng Nguyễn Quang Thực đóng vai phụ tử dễ bị lộ. Sự kiện này được giữ kín, đến nổi
hơn ba mươi năm sau  các sử quan triều Nguyễn viết Chính biên liệt truyện sơ tập cũng
không hề biết bí mật hoán đổi nêu trên. Do vậy chính sử chép Phạm Công Trị là “giả
vương nhập cận”. Sau này nhờ tiếp cận dụ do Càn Long ban cho đại thần mới biết sự
kiện Phạm Công Trị hộ tống  Nguyễn Quang Thùy quay về.

Điều bí ẩn đến lúc hé lộ
Vậy Nguyên Quang Thực là ai? Ngô Thì Du chỉ biết Nguyễn Quang Trực là võ quan

Tây Sơn, người làng Mặc Điền, huyện Nam Đàn, trấn Nghệ An. Do giữ bí mật nên hành
trạng của Nguyễn Quang Trực hoàn toàn bí ẩn. Nêú sự kiện hoán đổi giả vương ở
Quảng Tây đươc giữ kín thì Nguyễn Quang Trực cũng được Tây Sơn giấu tông tích. Có
chăng người đóng giả vương Nguyễn Quang Trực sẽ giữ mãi trong lòng “kỷ niêm sâu
sắc” trong đời và tất nhiên sẽ kể cho người thân tín kỷ niệm ấy. Thời Tây Sơn phải giữ
kín, qua thời  vua Nguyễn lại càng giữ kín vì đã lập đại công cho “Ngụy Tây”.

Tuy nhiên, con  cháu sẽ truyền khẩu không dứt sự kiện cha ông làm “giả vương
nhập cận” có một không hai này. Con cháu sẽ chép vào gia phả khi tình hình “triệt bỏ
Ngụy Tây” đã hạ nhiệt. Nhờ vậy tông tích nhân vật đóng “giả vương nhập cận” Nguyễn
Cửu Trị đã được Nguyễn Cửu Trường, cháu gọi Nguyễn Cửu Trị bằng chú, chép vào
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giả phổ của họ Nguyễn Cửu năm 1850 và họ Nguyễn Cửu công bố  trên thông tin đại
chúng năm 2014, được Đình Đính, Võ Vinh Quang xác nhận năm 2017.

Ông  Trị An hầu Nguyễn Cửu Trị là người huân cựu  của triều chúa Nguyễn, lại cộng
tác với triều Tây Sơn, làm một việc “tày trời” nên họ Nguyễn Cửu chỉ truyền ức chứ
không ghi vào gia phổ, nên phổ không ghi chép năm sinh, năm mất. Người soạn Vân
Dương Kinh phổ là Lãm quận công Nguyễn Cửu Lãm, chung ông nội (2) với Nguyễn
Cửu Trị. Cuốn phổ được soạn vào những năm đầu triều Gia Long (2). Ông Lãm biết ông
Trị theo “ngụy Tây’’ làm “giả vương nhập cận” năm 1790 là một việc “tày trời” trong lịch
sử. Nhưng “họ Nguyễn Cửu” có tự hào ngầm, đã truyền ức cho con cháu về ông Trị.

 Đến thời Tự Đức, năm 1850, ông Nguyễn Cửu Trường, Hữu thị lang sung biện nội
các, hàng cháu gọi Nguyễn Cửu Trị là chú trong họ, đã mạnh dạn chép sự kiện “giả
vương nhập cận” của chú Nguyễn Cửu Trị khi tu bổ Vân Dương Kinh phổ nhưng không
biết năm sinh năm mất của Nguyễn Cửu Trị.

Còn tuổi Nguyễn Cửu Trị như thế nào? Vân Dương Kinh phổ không chép tuổi
Nguyễn Cửu Trị nhưng cho biết năm sinh, năm mất của cha, ông nội, ông cố của ông
Trị và cho biết ông Trị là con thứ 12 nên có thể đoán độ tuổi của Nguyễn Cửu Trị vào
năm 1790 như sau: Cha của ông là Phò mã Hoán quận công Nguyễn Cửu Pháp [1703-
1775] (con thứ 4), ông nội của ông là  Phò mã đô đốc Thiếu phó Trung quốc công
Nguyễn Cửu Thế [1666-1734] (con thứ 3), cố của ông là Trấn quận công Nguyễn Cửu
Ứng [1634-1705]. Hoán quận công Nguyễn Cửu Pháp lập gia đình khoảng năm 1720,
đã có 11 người con trai mới sinh con trai thứ 12 là Nguyễn Cửu Trị. Như thế Nguyễn
Cửu Trị có năm sinh trong khoảng từ 1742 đến 1752, do đó khoảng năm 1790 thì
Nguyễn Cửu Trị tuổi trên dưới 50 (2).

 (2) Đến khúc khó nhai này mụ chữ tôi nhẩm tính: Nguyễn Cửu Trị thời Tây Sơn 50
tuổi. Thời Gia Long, Nguyễn Cửu Lãm (người viết gia phả) cùng tuổi với ông nội Nguyễn
Cửu Trị. Mụ chữ tôi rửa óc nghĩ không ra ông Nguyễn Cửu Lãm còn sống không?

 Vì theo sử học, nếu lấy trung bình một thế hệ là 25 năm: Thời Tây Sơn, Nguyễn
Cửu Trị 50 tuổi, thân sinh của Nguyễn Cửu Trị 75 tuổi, ông nội 100 tuổi. (đến dầu đời
Gia Long 1802, ông nội Nguyễn Cửu Trị khỏang…112 tuổi).

 Lúc quân Lê Trịnh chiếm Phú Xuân thì ông đã là võ quan Nội đội trưởng tước Trị An
hầu. Nguyễn Cửu Trị ông đã chính chắn, có văn học (sic), quen lễ nghi cung đình và
tướng mạo tuấn tú (sic), đủ tiêu chí để Ngô Thì Nhậm chọn làm “giả vương nhập cận”.

Nguyên do Nguyễn Cửu Trị cộng tác với Tây Sơn:
Khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc đánh Thanh, có khả năng Nguyễn Quang

Trực (Nguyễn Cửu Trị) “vì nước quên thù nhà” đã tòng quân đánh quân Thanh. Vì ông
có dung mạo tốt và có tài cầm quân nên sớm thành võ quan dưới trướng của Đại tư mã
Ngô Văn Sở, dễ “lọt mắt xanh” của Ngô Thì Nhậm khi đang tìm người làm “giả vương
nhập cận”. Ngô Thì Du (1772-1840), năm 19 tuổi, thường trú ở Nghệ An (3), biết việc
ông bác Ngô Thì Nhậm chọn võ quan Nguyễn Quang Trực làm “giả vương” nên khi Ngô
Thì Du viết hồi thứ 15 (4), Hòang Lê nhất thống chí, không biết lai lịch thật của Nguyễn
Quang Trực nên viết theo tên họ quê quán thời Nguyễn Cửu Trị (4)  mai danh ẩn tích.

(3) Sao ông Trần Viết Điền biết Ngô Thì Du ở Nghệ An?
(4).Trang 138, ông Trần Viết Điền viết: Nguyễn Cửu Trị được Nguyễn Cửu Trường,

chép vào giả phổ của họ Nguyễn Cửu năm 1850. Ngay trang 139 này ở phần dưới, ông
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thêm: Nguyễn Cửu Trường bổ sung vào gia phổ để…“lưu hành nội bộ”, thì làm sao Ngô
Thì Du biết được mà viết tên họ quê quán của Nguyễn Cửu Trị

Qua “Lời giới thiệu” của sách Hòang Lê nhất thống chí viết:
      Từ hồi 1 đến hồi 7 do Ngô Thì Chí (con Ngô Thì Sĩ) biên soạn.
      Từ hồi 8 đến hồi 14 do Ngô Thì Du (cháu Ngô Thì Sĩ) trước tác.
      Từ hồi 15 đến hồi 17 lại có cả những sự việc thời Tự Đức tới thời Thành Thái có thể
là một tác giả vô danh khác. (cuối thời Thành Thái 1899 do Ngô Thì Thuyến soạn)

(ngòai ra chưa kể Hòang Lê nhất thống chí có 12 dị bản khác nhau)

Nói cho lắm tắm cởi truồng: Hồi thứ 15 không do Ngô Thì Du viết.
Chưa hết, Nguyễn Cửu Trường, chép giả phổ của họ Nguyễn Cửu năm 1850 (thời

Tự Đức), Ngô Thì Du mất năm 1840 thì…thì Ngô Thì Du đâu có phải là Trang Tử gõ
bồn sống dậy để viêt tên họ quê quán của Nguyễn Cửu Trị được

Sau khi về nước, tất nhiên triều Tây Sơn phải bố trí Nguyễn Quang Trực (Nguyễn
Cửu Trị) ở Thăng Long để  tiện bề “quản lý” nhằm giữ bí mật. Mười hai năm sau vua
Gia Long ra Bắc thanh toán triều Bảo Hưng (5) Nguyễn Quang Toản [1802], võ quan
nhỏ như Nguyễn Quang Thực ra hàng, sớm được bố trí làm viên quan thu thuế mỏ ở
tận Tuyên Quang. Biết phận đời éo le,  ông Nguyễn Cửu Trị giấu tông tích của mình, chỉ
có một số người thân thích biết mà thôi. Nhờ vậy đến  năm 1850, ông mới được cháu
Nguyễn Cửu Trường bổ sung vào Vân Dương Kinh phổ (lưu hành nội bộ).

       (5) Nguyễn Quang Toản 8 năm đầu chấp trính lấy đế hiệu là Cảnh Thịnh, hai năm
sau đổi là Bảo Hưng.

Hướng kiểm chứng :
Với tình hình tư liệu chính sử, dã sử hiện có, chúng tôi đã trình bày kiến giải như

một giả thuyết công tác. Cần phải có kiểm chứng khoa học. Hiện nay, nhờ phương tiện
truyền thông hiện đại, các tộc họ có những trang web nối kết, liên lạc  các họ, phái, chi..
trong đó có tộc họ Nguyễn Cửu ở Thừa Thiên Huế.

Ngày 4-9-2017, chúng tôi về An Cựu Đông tìm trưởng tộc họ Nguyễn Cửu. May mắn
chúng tôi gặp được ông tộc trưởng Nguyễn Cửu là ông Nguyễn Cửu Dãnh, sinh năm
1946, phái III, trú tại 94 kiệt 1/1 đường Tôn Thất Cảnh. Ông tộc trưởng sốt sắng mang
toàn bộ thư tịch của tộc họ trong đó có Bắc phổ và Vân Dương Kinh phổ (5), không có
bản do ngài Nguyễn Cửu Lãm viết những năm đầu triều Gia Long.

(5) Tác giả Trần Văn Điền không cho người đọc biết gia phổ viết bằng chữ Hán hay
Nôm hoặc chịu khó chụp một tấm ảnh để người đọc nhìn cho tường tận.

Đặc biệt ông tộc trưởng cho điện thọai hậu duệ ngài Nguyễn Cửu Trị (giả vương
nhập cận) là ông Nguyễn Cửu Thược. Chúng tôi điện thoại liên lạc với ông Nguyễn Cửu
Thược, biết ông Thược là hậu duệ đời thứ 9. Ngài tổ của ông là vị võ quan Tây Sơn,
trong đạo quân do vua Quang Trung chỉ huy đại phá quân Thanh. Sau thắng trận, ngài
tổ mới lập gia đình và lập nghiệp ở làng Trường Yên, Hà Đông, nay là xã Ngọc Sơn,
huyện Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Mộ ngài tổ có bia nhưng không khắc danh tính
của ngài. Đây là một tín hiệu cho thấy hy vọng kiến giải của chúng tôi đúng hướng

***
      Ông Trần Viết Điền viết: “Đây là một tín hiệu cho thấy hy vọng kiến giải của chúng
tôi đúng hướng”. Vì vậy mụ chữ cũng học theo ông kiến giải đúng hướng: Ông chỉ
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mượn  tác phẩm “Giở lại một nghi án lịch sử Giả vương nhập cận – có thực người sang
Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không” (6) của Nguyễn Duy Chính để là cái cớ,
để ông trình làng bài biên khảo của ông trong giới sử học.

 (6) Mụ chữ tôi kiến giải được ông thích đặt tựa đề dài lê thê như “Tại sao Ngô Thời
Nhậm, Phúc Khang An phải chuẩn bị giả vương Nguyễn Quang Trực?” hay “Tại sao
phái đoàn Đại Việt vào Quảng Tây mới hoán đổi giả vương nhập cận?”. Ngòai ra ắt hẳn
ông là người thích danh phận, danh vọng nên “đặt ra” danh vị dài ngoằng ngoẵng như
Nội đội trưởng tước Trị An hầu Nguyễn Cửu Trị, đến Nguyễn Cửu Trường, hàng cháu
gọi Nguyễn Cửu Trị là chú cũng có phẩm hàm Hữu thị lang sung biện nội các, v…v…

Trong bài viết, ông không bỏ qua chức tước và  tên tuổi của bất cứ ai…Thế nhưng
ông lại bỏ qua nhân vật của ông khi về với đất, ông không cho người khắc lên mộ bia
danh tính. Vì không muốn “để lộ bí mật” nên không có năm sinh, năm mất.luôn.

 Nghe lạ! Vì cả một bài viết dài dằng dặc ông kê khai (không thể thiếu danh vị) tên
tuổi họ hàng hang hốc với ngày sinh tháng đẻ, đầy đủ con cái như: Cha là Phò mã Hoán
quận công Nguyễn Cửu Pháp [1703-1775] (con thứ 4), ông nội của ông là  Phò mã đô
đốc Thiếu phó Trung quốc công Nguyễn Cửu Thế [1666-1734] (con thứ 3), v…v…
       Đến như ông cố là Trấn quận công Nguyễn Cửu Ứng cũng còn có năm sinh năm
mất [1634-1705]. Ấy mà mộ bia của ông Nguyễn Quang Trực trống trơn, nhẵn thín.

       Sau khi ông Nguyễn Quang Trực mồ yên mả đẹp rồi, ngồi không búng ghét đuổi
ruồi, mụ chữ tôi rất tâm phục khẩu phục ông Trần Viết Điền hết biết vì ông cứ nhân sinh
quý thích chí dựng lên một nhân vật có sằn trong Hòang Lê nhất thống chí mà ông cho
là…“có độ tin nhất định, là tối ưu, khó bỏ qua”.
      Bởi…“khó bỏ qua” nên mụ chữ tôi bèn xem lại Hòang Lê nhất thống chí, trang 237:
      “Ngô Thì Nhậm bèn kén viên quan võ người làng Mạc Điền, huyện Nam Đường, ở
trấn Nghệ An, tên Nguyễn Quang Thực, dung mạo đoan trang, giả làm quốc vương”.

       Với đọan văn vỏn vẹn chỉ có…2 hàng, đúng…31 chữ, ấy vậy mà ông thao tác một
bài dài…10 trang,…5497 chữ. Nhưng rất tiếc chỉ có chút sai sót làng Mạc Điền, ông lẫn
lộn là…Mặc Điền và tên…Nguyễn Quang Thực, ông viết lộn là Nguyễn Quang Trực.
      Thực ra chả nên trách ông Trần Viết Điền vì trang 5 của “Hòang Lê nhất thống chí”,
phần Lời giới thiệu viết: “…Còn 3 hồi cuối viết có tính cách chắp vá (…) có thể là một tác
giả vô danh khác…”. Vì có tính cách chắp vá nên khó…“có độ tin nhất định”

      ***
      Với khó…có độ tin nhất định, không hẳn chỉ ông Nguyễn Viết Điền, nhiều nhà biên
khảo, sử gia tiêu pha thì giờ và chữ nghĩa cho khúc xương khó nhai này. Thì như ở
trang 120 qua chuyện con voi của cụ vua ta…qua sông bằng thuyền thúng hay bè tre?
Mụ chữ tôi đã hòm hòm chỉ cần lòi mắt ếch đọc hai, ba chữ hoặc một câu năm ở trang
nào đó giúp mụ sử tôi nhún nhín ra mức “khả tín” nào đấy.
      Thảng như với bài viết Bức tranh vẽ vua Quang Trung giả hay thật? dưới đây…

Qua bài Đi tìm vóc dáng ngoại hình vua Quang Trung dòm hình vẽ ông Phan Huy
Ích (tr 151). Rồi lúi húi tới bài Đâu mới thật Quang Trung? vẽ cụ vua ta (tr 152), cố sự
đây chả cần chữ hay câu mà chỉ qua nét vẽ, mũ chữ tôi dòm chứng ra là…tranh thật.

Vì nét vẽ ông Phan Huy Ích và cụ vua quang Trung ta có thể cùng một họa sĩ Ý hay
Tàu không cần biết, nhưng qua khuôn mặt, quần áo, hiện rõ cùng một mẫu người của
thời gian xa xưa ấy. Mụ chữ tôi nhẩm chừng vậy chả hiểu có hợp nhẽ chăng?
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Bức tranh vẽ vua Quang Trung giả hay thật?

Một chi tiết khác cũng khá quan trọng là theo tài liệu của nhà Thanh thì vua Quang
Trung khi sang dự lễ khánh thọ có xin vua Càn Long một bức vẽ để đem về. Sau này vin
vào chi tiết này nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng tấm ảnh một võ tướng mặc nhung
phục, mũ đâu mâu, cưỡi ngựa tay cầm roi với ghi chú là chân dung vua Quang Trung,
hay viết rằng bức hình giả vương Phạm Công Trị khi qua triều kiến vua Càn Long được
họa gia nhà Thanh vẽ truyền thần.

Về sự tích của bức tranh này, Hoàng Lê nhất thống chí chép như sau:
Về số đồ lễ, ngoài lệ chức phương, lại có dâng thêm đôi voi đực nữa. Trong khi đi

đường người Tầu phục dịch cực kỳ vất vả. Kẻ trong người ngoài ai cũng biết là giả dối
mà không ai dám nói ra. Lúc tới Yên Kinh, vua Thanh tưởng là thật vua Quang Trung
(vua Quang Trung thật?) rất lấy làm mừng. Đến lúc vào chầu vua Thanh cho cùng ăn
uống với các thân vương, và cho đặc ân được vào ôm gối, như thể cha con người nhà.

Đến khi lạy tạ xin về, vua Thanh lại sai thợ vẽ vẽ tượng truyền thần ban cho, ân lễ
rất trọng hậu, xưa nay chưa từng có bao giờ. .(83)

      Việc vua Càn Long sai thợ vẽ truyền thần giả vương An Nam có thể là thật vì đời
Thanh Cao Tông số lượng họa phẩm vẽ người, vẽ các biến cố còn để lại đến ngày nay
có vô số kể.
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Tuy nhiên tấm hình vua Việt Nam chắc chắn không được lưu lại trong văn khố Trung
Hoa mà được trao lại cho sứ bộ đem về. Nếu quả là thế, bức tranh đó cũng đã theo binh
lửa mà tiêu tan, đến ngay các tài liệu, sách vở đời Tây Sơn để lại cũng đã nhiều lần bị
triều Nguyễn cho tiêu huỷ, huống hồ bức hình của Nguỵ Tây, kẻ thù số một của vua Gia
Long. Tuy nhiên khi điểm lại những chi tiết trong sử sách, ngoài Hoàng Lê nhất thống
chí ra chúng ta không thấy một sách vở nào khác đề cập đến. Chi tiết quan trọng nhất
có lẽ trong Đại Nam liệt truyện (q. 30, truyện chép về Nguỵ Tây: Nguyễn Huệ):

Tới khi vào bệ kiến từ biệt về nước, vua nước Thanh gọi đến gần bên giường, vỗ vào
vai yên uỷ dặn bảo ôn tồn; sai thợ vẽ hình của mình đem cho   (84)

Nếu đúng như thế, hình ban cho Nguyễn Huệ là hình của vua Càn Long, vì chính
trong tài liệu của nhà Thanh cũng còn lưu lại nhiều văn thư mà vua Quang Trung xin
một tấm hình của vua Cao Tông để đem về.

Đại Việt quốc thư cũng còn một tờ thiếp gửi Phúc Khang An để nhờ ông này tâu lên
vua Càn Long về yêu cầu đó. (85)

Hạ thần là nước phên nhỏ, tự nơi xa vào chầu, trông lên được Đại hoàng đế rủ lòng
nhân từ, co như cha con người nhà, tấm lòng nhỏ mọn của hạ thần, vui mừng cảm khích
không biết chừng nào.

Hạ thần tự nghĩ không lấy gì đáp lại được ân to một phần trong muôn phần.
Hạ thần muốn kêu xin một bức chân dung của Đại hoàng đế, mang về hạ quốc, kính

cẩn cung phụng ở điện Kính Thiên để lúc này lúc khác quì khấn, như thể ở được bên tả
bên hữu đức Đại hoàng đế, cho phụ lòng luôn luôn quyến luyến.

Chỉ sợ ằng phạm lỗi mờ quáng chưa dám thiện tiện tâu lên nhà vua, vì thế giãi bày
lòng uẩn khúc ở tước tôn đại nhân xét định, nên chăng nhờ đại nhân chỉ giáo.

Mong mỏi không biết chừng nào.

Không hiểu sao khi sang Hoàng Lê nhất thống chí lại đổi sang thành hình vua
Quang Trung. Có lẽ vì khi Ngô Thời Thuyến viết Hoàng Lê nhất thống chí về việc này
cách cả trăm năm sau, tham khảo không kỹ càng, phóng bút không chính xác để hậu
nhân hiểu lầm cho đến tận ngày nay. Hay cũng có thể là người đọc hiểu sai ý nghĩa câu
văn vì “vua Thanh lại sai thợ vẽ vẽ truyền thần ban cho” có thể hiểu theo hai cách:

Tranh truyền thần của vua Quang Trung.

Hay:
Tranh truyền thần của vua Càn Long cũng đều được.
Tuy nhiên nhiều người không chịu tin như thế và vẫn khẳng định bức tranh nêu trên

là vua Quang Trung. Ngay thời Đệ Nhị Cộng Hoà, một mô phỏng của khuôn mặt này đã
được dùng làm chân dung Nguyễn Huệ trên tiền giấy 200 đồng (86).. Bức hình đó được
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sao lại ở nhiều nơi, dùng làm bìa sách và còn được minh họa để làm ảnh thờ vua
Quang Trung trong những buổi tế lễ.

Thế bức tranh đó là ai?

Trước đây, khi thời đại có những hạn chế, các sử gia Việt Nam không có điều kiện
tra cứu cho đến nơi đến chốn, không kiểm chứng được tài liệu nên ít ai đặt ra những
câu hỏi. Nhiều dữ kiện được lập đi lập lại khiến cho nhiều người tin ngay là đúng. Nhiều
tài liệu lại còn ghi tấm hình này được in lại trong tác phẩm Mãn Châu Cổ họa (không rõ
xuất xứ). Thực ra đây là một bức tranh khá nổi tiếng của nhà Thanh vẽ vua Càn Long
khi ông còn trẻ. Cho đến giờ này bức tranh này được vẽ chính xác thời gian nào cũng
chưa ai xác định được và nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa đi tới một kết luận dứt khoát.

Một thuyết cho rằng bức tranh vua Càn Long cưỡi ngựa này được họa gia Giuseppe
Castiglione (1688-1766) (87) vẽ năm 1739 khi nhà vua 28 tuổi vì khuôn mặt khá trẻ và
cũng để đánh dấu lần duyệt binh đầu tiên của ông nhưng không có bằng cớ gì để chứng
minh chuyện đó là đúng.

Thuyết thứ hai có vẻ xác đáng hơn vì bức tranh có liên quan đến một sự kiện ngoại
giao quan trọng. Mùa thu năm 1758 Thanh triều nhận được tin bộ lạc Buruts – một bộ
tộc Muslim ở vùng lưu vực Tarim đưa một phái đoàn tiến cống trong khi Thanh triều
đang dẹp loại Hồi Cương (hai anh em Khozi Khan và Burhan-al-Din nổi dậy). Vì cuộc
chiến còn dằng dai chưa ngã ngũ nên việc bộ lạc Buruts liên minh với nhà Thanh là một
lợi thế. Để tạo một ấn tượng tốt, vua Càn Long ra lệnh sắp xếp một buổi đại tiệc ở Mộc
Lan (88) (Mulan) và mời họ đi săn trong khu vực săn bắn Nhiệt Hà (Rehe), sau đó mới
mời về Bắc Kinh (một ân sủng đặc biệt vì các sứ thần Tây Vực chỉ được tiếp tại Nhiệt
Hà). Ngày mồng 3 tháng chạp, vua Thanh thết yến tại điện Thái Hoà, ngày mồng 5
duyệt binh ở Nam Uyển (South Park), khu săn bắn ngoài thành Bắc Kinh.

Theo tài liệu còn để lại trong cung, vua Càn Long đã sai họa gia Castiglione vẽ một
bức chân dung ông để treo nơi Nam Uyển khi duyệt binh mà người ta tin rằng chính là
bức tranh này.

      Bức tranh nhuốm vẻ Tây phương, với con ngựa nhấc một chân mà người ta thường
thấy nơi hình các vị hoàng đế Âu Châu. Pamela Crossley đã nhận định rằng bức tranh
này miêu tả một sự pha trộn nhiều văn hóa (ngựa dáng vẻ Âu Châu, tay trái cầm cương,
tay phải cầm roi theo tư thế Đại Hãn Mông Cổ, nhung phục màu vàng thêu rồng kiểu
thiên tử Trung Hoa, khôi giáp có hình chữ Phạn của Phật giáo Tây Tạng ...) như muốn
chứng tỏ đây là một vì thiên tử cai trị một đế quốc rộng lớn bao gồm nhiều sắc dân,
nhiều khu vực khác nhau (89)
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Kết luận

Nói tóm lại, không biết vì lý do gì trước đây các sử gia Việt Nam lại hiểu nghi lễ nhà
Thanh tiếp vua Quang Trung ở Nhiệt Hà là bão tất (ôm gối), trong khi sách vở Trung
Hoa cũng như Việt Nam đều chép là bão kiến thỉnh an. Chính Hoa Bằng cũng đã viết:

Để tỏ ý ưu đãi khác thường, vua Kiền long, khi tiếp Giả vương ở hành cung Nhiệt
hà, cho làm lễ “bão kiến, thỉnh an”trong một bầu không khí cực êm đềm thân mật. Lễ đó,
theo như lời dụ của vua Thanh, chỉ những ai trong bọn đại thần có nhiều huân lớn, công
to mới được dùng.(90)

Sự hiểu lầm đó đã khiến cho chúng ta không đánh giá đúng mức chuyến đi lịch sử
có một không hai này, không những hạ thấp vua Quang Trung mà coi nhẹ cả nước ta
trong toàn thể khu vực, không giải thích được nhiều vấn đề trong bang giao Việt Thanh
cuối thế kỷ 18. Trước đây khi các quan ta được cử đi sứ sang Tàu, tuy vinh dự thật
nhưng vẫn coi như một cuộc phiêu lưu đáng sợ, mỗi chuyến mất cả một hai năm, có khi
lâu hơn. Những quan lại được cử đi thường trối trăn coi ngày đi là ngày giỗ vì nhiều
người phải bỏ xác nơi xứ lạ.

Đường đi gian nan diệu vợi đã đành mà lại luôn luôn phải ở trong tình trạng sẵn
sàng chịu đựng thử thách cho khỏi nhục quốc thể. Thông thường cống sứ nước ta ba
năm đi một lần, có khi sáu năm, hai lần gộp làm một. Chỉ riêng đời Tây Sơn, việc đi sứ
trở thành một vinh dự, người nào đi cũng làm thơ để lại, tuy không rõ ràng chi tiết
nhưng cũng cho ta biết tâm sự của sứ thần rất phấn khởi. Việc đi sứ đời Tây Sơn cũng
trở thành thường xuyên hơn. Trong thời gian 250 năm từ 1661 đến 1911, nước ta chỉ
gửi người đi sứ tổng cộng 45 lần, trung bình 5 năm một lần. Thế nhưng dưới đời vua
Quang Trung, chỉ trong mấy năm từ 1789 đến 1793, mỗi năm ít nhất có một phái bộ
sang Tàu, có năm đến hai phái đoàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất, tuy liên hệ với nhà
Thanh trở nên mật thiết, nước ta vẫn giữ được quyền tự chủ, độc lập và vẫn theo đuổi
những chính sách có khi đi ngược lại chủ trương của Thanh đình.(91)

       Về cuộc đàm phán và bang giao Việt – Thanh từ trước đến nay các sử gia thường
nhấn mạnh vào tiến trình qua lại. Trong bài này chúng tôi lại chú trọng đến thành quả
mà triều đình Tây Sơn thu đạt được, vai trò của nước ta đối với Trung Hoa và tư thế
mới trong vùng Đông Nam Á.

Một điều hiển nhiên là vấn đề ngoại giao luôn luôn là một cơ hội xác định vị trí của
mình. Bao giờ cũng vậy, nếu vấn đề thương thảo mà đối phương ở trong tư thế mạnh,
triều đình Việt Nam đành phải chấp nhận những nhượng bộ, khác nhau là ít hay nhiều.
Trái lại một khi chúng ta chứng tỏ được rằng phiên thuộc chỉ là hình thức, dân tộc Việt
Nam vẫn độc lập về chính trị và kinh tế, nếu bị o ép quá thì cũng không từ bỏ biện pháp
vũ lực, thần phục có chăng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, khi đó cách đối xử sẽ hoàn toàn
khác hẳn.

Trong hơn một nghìn năm tự chủ, tổ tiên chúng ta khi mềm, khi cứng, có lúc phải
dấy động can qua nhưng cũng có khi biết uyển chuyển tùy thời để vừa giữ vững quyền
độc lập, vừa khiến cho phương Bắc phải từ bỏ mộng xâm lăng. Chiến thắng to lớn nhất
của ông cha ta đời Tây Sơn không phải là tiêu diệt được đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị mà
là tạo được thế đứng mới để Bắc phương không dám tái diễn việc xua binh xuống
phương Nam ngõ hầu dân tộc Việt Nam được thanh bình, tạo cơ hội phát triển đem lại
cơm no áo ấm cho quần chúng. Đó không phải chỉ là một kết quả quân sự mà còn là
một thành quả ngoại giao, mãi mãi vẫn là một mục tiêu mà người dân Việt nhắm đến.

Việc chấp nhận phong vương của vua Quang Trung cũng như tiến trình giao thiệp
với nhà Thanh từ đầu năm Kỷ Dậu (1789) đến cuối năm Canh Tuất (1790) là một đề tài
lớn không thể chỉ thâu tóm trong vài chục trang. Hi vọng với những điều kiện mới,
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những học giả Việt Nam sẽ có cơ hội đào sâu vào văn khố của Trung Hoa để tái tạo lại
một giai đoạn lịch sử với đầy đủ chi tiết, điều chỉnh lại những sai lầm vẫn còn đầy rẫy
trong sử sách ngày hôm nay. Nếu bài viết này đánh động được tâm thức của một vài
thanh niên trong hay ngoài nước thì đó là điều mong mỏi của người viết.- Tháng 8 năm
2004.(90)

Tài liệu tham khảo

(83) Ngô Thời Chí: Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Saigon: Phong Trào Văn Hoá, tái bản
1969) tr. 316
(84) Quốc Sử Quán triều Nguyễn: Đại Nam Liệt Truyện (Huế: nxb Thuận Hoá, 1997,
quyển II) tr. 557
(85) Đại Việt quốc thư tr. 332 nguyên văn như sau: (bản dịch)
Hạ thần là nước phên nhỏ, tự nơi xa vào chầu, trông lên được Đại hoàng đế rủ lòng
nhân từ, co như cha con người nhà, tấm lòng nhỏ mọn của hạ thần, vui mừng cảm
khích không biết chừng nào.
Hạ thần tự nghĩ không lấy gì đáp lại được ân to một phần trong muôn phần.
Hạ thần muốn kêu xin một bức chân dung của Đại hoàng đế, mang về hạ quốc, kính
cẩn cung phụng ở điện Kính Thiên để lúc này lúc khác quì khấn, như thể ở được bên tả
bên hữu đức Đại hoàng đế, cho phụ lòng luôn luôn quyến luyến.
Chỉ sợ ằng phạm lỗi mờ quáng chưa dám thiện tiện tâu lên nhà vua, vì thế giãi bày lòng
uẩn khúc ở tước tôn đại nhân xét định, nên chăng nhờ đại nhân chỉ giáo.
Mong mỏi không biết chừng nào.
(86) Thời Đệ Nhị Cộng hòa ba tờ giấy bạc có in ba danh nhân tượng trưng cho ba miền
Bắc Trung Nam, 500 đồng là hình Trần Hưng Đạo, 200 đồng là hình vua Quang Trung,
100 đồng là hình Tả Quân Lê Văn Duyệt.
(87) Người Ý Đại Lợi, Hán danh Lương Thế Ninh (郎世寧) tu sĩ dòng Jesuit. Ông tới
Trung Hoa theo phái bộ truyền giáo năm Khang Hi thứ 54 (1715) rồi được triệu vào
cung làm họa sĩ cho triều đình. Ông còn dạy các họa sĩ người Trung Hoa phương pháp
của Âu Châu nên đời Thanh các họa phẩm mang màu sắc Đông Tây phối hợp. Ông tạ
thế tại Bắc Kinh năm Càn Long thứ 31 thọ 78 tuổi, được vua phong hàm Thị Lang, lại
xuất kho 300 lượng bạc để lo tang sự, an táng trong nghĩa địa giáo sĩ ngoài thành Bắc
Kinh.
(88) Tại Thừa Đức, Trực Lệ là một khu săn bắn, luyện tập của nhà Thanh.
(89) Zhang Hongxing, The Qianlong Emperor: Treasures From The Fobidden City
(United Kingdom: National Museums of Scotland Publishing Limited 200) tr. 50
(91) Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc 1788-1792 tr. 245
(91) John K. Fairbank (ed): The Chinese World Order (Mass. Harvard University Press,
2nd ed. 1970) Truong Buu Lam: Intervention versus tribute in Sino-Vietnamese
Relations tr. 177

       ***
       Canh khuya đèn tàn, ngồi bí rị một hồi lâu, mụ chữ tôi chưa biết tìm cách nào “dẫn
nhập” cho bài viết kế tiếp. Mà ngồi thì có nhiều kiểu ngồi như ngồi như ếch ộp, ngồi lúi
húi như cóc nhảy thì lòi tói ra bài tạp văn Hồ Xuân Hưng tân biên liệt truyện cũng…ngồi:
       “…Ngồi đồng một lúc lâu, cụ Tú như cóc say thuốc lào, lại có chuyện ôm rơm rặm
bụng đã lâu, nên một công đôi ba chuyện, tiện đây cụ hỏi cho ra lẽ:
        - Này bác ạ, tôi moi móc trong Giai Nhân Di Mặc của cụ Đông Châu Nguyễn Hữu
Tiến viết: Bà chúa thơ Nôm người tầm thước, mặt rỗ hoa mè, nước da ngăm ngăm đen.
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       Cụ lơ đãng nhìn ra ngòai vườn như suy nghĩ gì lung lắm, rồi quay lại với cụ Tú, trán
hơi nhăn và chép miệng:
       - Cũng khó ăn khó nói cho tôi, vì không biết cụ Đông Châu dựa vào kinh điển nào
mà trích thuật như vậy. Cũng ngại bác trách tôi cái tật sính tầm chương trích cú, bắt
quàng bắt xiên, có bé xé ra to. Theo tôi thì sử nhà Nguyễn qua tập Trịnh Nguyễn diễn
chí của cụ Nguyễn Khoa Chiêm không nói gì nhiều về nhà Lê, nhà Tây Sơn.
       Ngay cả nhân dạng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng vậy, như mắt ốc nhồi,
tiếng nói sang sảng như chuông, sử cận đại trích từ tài liệu của các nhà truyền giáo
Dòng Tên tận phương Tây.

Thế là mụ chữ tôi xoay xỏa xong phần “dẫn nhập” cho văn bài kế tiếo có tên:..

Đi tìm vóc dáng ngoại hình vua Quang Trung
Phan Duy Kha

Quang Trung Nguyễn Huệ là vị anh hùng lập nên những chiến công hiển hách trong
lịch sử dân tộc: Đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm trong trận Rạch Gầm –Xoài Mút
(1785); đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh–Nguyễn chia cắt đất nước ta suốt hơn
hai thế kỷ, đưa non sông quy về một mối (1785-1786); tiêu diệt 29 vạn quân xâm lược
Mãn Thanh, giải phóng đất nước thoát khỏi nạn ngoại xâm (1789). Chỉ mấy năm ngắn
ngủi, chiến công nối tiếp chiến công, đã đưa ông lên hàng thiên tài quân sự tầm cỡ thế
giới. Hình ảnh của ông mãi mãi tượng trưng cho tinh thần bất khuất, ý chí quật cường
của dân tộc ta. Việc tìm hiểu ngoại hình cũng như chân dung của ông góp phần làm
thỏa mãn tấm lòng ngưỡng vọng của chúng ta đối với người anh hùng dân tộc.

      Vua Quang Trung qua nét vẽ
      họa sĩ Triều Thanh năm 1790
      Ảnh: wikipedia.org

      Hình ảnh Quang Trung qua ghi chép

Sử sách xưa ghi chép về ngoại hình của nhân vật lịch sử rất sơ sài. Theo Hoàng Lê
nhất thống chí (1) thì vẻ mặt của Quang Trung “rực rỡ, nghiêm nghị”:
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“Vua Lê sai các quan lần lượt đến yết kiến. Thấy thần sắc của Bắc Bình Vương rực
rỡ, nghiêm nghị, ai cũng hãi hùng”. Rực rỡ, đó là hào quang rạng rỡ của người chiến
thắng. Nghiêm nghị, đó là cái uy vũ của Quang Trung, khiến cho kẻ thù phải run sợ.

      (1) Ngô Thời Chí: Hoàng Lê nhất thống chí (Sài Gòn
           Phong trào Văn hoá, tái bản 1969) tr. 316.

Sử gia nhà Nguyễn (2) mô tả:
“Huệ tiếng nói như chuông, mắt lập lòe ánh điện, là người thông minh, giảo hoạt,

giỏi chiến đấu, người người đều kinh sợ”.
       (2) Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam liệt truyện

      (Huế: nxb Thuận Hoá, 1997, quyển II) tr. 557.
      “Về dáng dấp, khuôn mặt của Nguyễn Huệ, tài liệu của sử quan triều Nguyễn mô tả
ông là người có tiếng nói sang sảng như chuông, tướng đi như hổ, cử chỉ nhanh nhẹn
như điện chớp và người đời lúc bấy giờ sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”.

Tây Sơn thuật lược ghi chép:
“Huệ ban đêm ngồi không có ánh đèn, ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu, lúc lâm

trận thì anh hùng lẫm liệt, cho nên mới bình định được phương Nam, tiến đến đâu thì
không ai hơn được”.

Có lẽ tác giả của cuốn sách trên thấy Nguyễn Huệ ban đêm làm việc không cần đèn
mà nói quá lên như thế chăng? Nhưng dù sao thì qua hai cách mô tả trên ta có thể thấy
Nguyễn Huệ có đôi mắt rất sáng, đó là cặp mắt thông minh sắc sảo (mà sử gia nhà
Nguyễn do ác cảm mà dùng từ “giảo hoạt”). Cặp mắt đó soi thấu tận tim gan người đối
thoại, khiến cho kẻ dưới quyền thì không dám dối trá, còn kẻ thù thì run sợ.

      Một tài liệu dã sử khác được cho là tả đúng khuôn mặt của Nguyễn Huệ một cách
thực hơn: “Tóc Huệ quăn, mặt mụn đầy, có một con mắt nhỏ, nhưng mà cái tròng rất lạ,
ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu…” hầu như đem lại
cả một phong vị thích thú cho người đọc sử về sau hơn là khi đọc thấy nhưng lời mô tả
chân dung mang tính ước lệ của văn phong kinh điển của ngòi bút sử quan ngày trước.
      (Tạ Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến - Sđd, tr. 271)
.

Tác giả Minh đô sử lại cho chúng ta hình ảnh một Nguyễn Huệ rất đĩnh đạc với
nhung phục chỉnh tề, dung mạo hùng vĩ, trong một cảnh tượng rất đẹp: “Văn Huệ tiến
quân đến bến Tây Long, ngồi đĩnh đạc trên tấm ván cao đặt trong thuyền, dung mạo
hùng vĩ, nhung phục chỉnh tề, các tướng sĩ  đứng vòng hai bên tả hữu. Trông thấy ai
cũng nói: “Bắc Bình Vương là vị thần sống vậy. Rồi cùng nhau tấm tắc ngợi khen mãi
không thôi” .Đấy là cảnh Nguyễn Huệ trong lần tiến quân ra bắc diệt Trịnh (1786).

Còn đây là cảnh được tả lại trong trận tấn công tiêu diệt quân Thanh:
“ Ông liền bỏ voi dùng ngựa. Ông đeo hai thanh kiếm, chạy ngang dọc, đã chém rơi

đầu nhiều tướng tá và binh lính Trung Hoa, ông luôn miệng hô xung phong và lúc nào
cũng có mặt ở tuyến đầu của trận chiến” (Nhật ký của Hội truyền giáo Bắc Kỳ)

Chân dung Quang Trung

Họa sĩ nhà Thanh đã để lại bức họa về Quang Trung rất đẹp. Trong bức họa này,
Quang Trung cưỡi trên mình ngựa, đầu đội mũ trụ, mình khoác nhung phục, trong tư thế
của một võ tướng oai phong. Như chúng ta đã biết năm 1790, vua Càn Long nhà
Thanh  tổ chức mừng thọ “ bát tuần vạn thọ” (sinh nhật 80 tuổi), có yêu cầu đích thân
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quốc vương An Nam đến Yên Kinh triều kiến để tăng thêm phần trọng thể. Tất nhiên,
Quang Trung không thể thỏa mãn đòi hỏi đó, bởi vì:

Một là, nước ta vừa trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc ở phía Bắc. Trong Nam ,
mấy lần Nguyễn Ánh lăm le trở lại đứng chân ở Gia Định. Người đứng đầu nhà nước có
bao nhiêu công việc cần kíp phải giải quyết, làm sao có thì giờ để đi sang Trung Hoa,
mà nhanh nhất cũng mất 7-8 tháng (trong thực tế, đoàn của quốc vương giả xuất phát
từ Phú Xuân ngày 29-3, đến Yên Kinh, khi trở về tới biên giới Việt Trung đã là 29-11,
tức đúng 8 tháng).

Hai là, năm trước (1789) Quang Trung vừa tiêu diệt hơn 20 vạn quân Thanh. Ai có
thể lường trước được những mưu mô xảo quyệt, những hiểm họa bất ngờ từ phía vua
nhà Thanh hay thân nhân của những tướng sỹ vừa chết trận một khi Quang Trung lưu
lại lâu trên đất Trung Hoa? Chính vì vậy mà Quang Trung nhất quyết không đi; còn Càn
Long thì đòi cho bằng được. Việc đó đặt các viên quan lại thừa hành vào tình thế rất
nan giải. Để giải quyết bế tắc, Phúc Khang An, tổng đốc Lưỡng Quảng (mới được thay
Tôn Sỹ Nghị) bèn gợi ý với ta là cần phải có một Quang Trung giả.

Đây là một giải pháp tình thế, không kém phần mạo hiểm nhưng không còn cách
nào khác. Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ làm công việc bị bại lộ thì sẽ ảnh hưởng khôn
lường đến quan hệ bang giao giữa hai nước, đến tính mạng của cả đoàn sứ bộ của ta,
cũng như ngay mạng sống của Phúc Khang An.Chính vì vậy mà đoàn sứ bộ  phải được
chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các thành viên trong đoàn sẽ phải là những tay đóng kịch giỏi.

Những vai kịch đó  không phải chỉ diễn mấy giờ trên sân khấu mà là cả mấy tháng
trời trên đất Trung Hoa, mà vai kịch khó khăn nhất sẽ là Quang Trung giả, bởi vì tất cả
mọi sự chú ý đều hướng vao ông. Ngoài việc đóng kịch giỏi thì ông còn phải là người
thông minh, nhạy bén, ứng đối nhanh và nhất là phải có ngoại hình giống Quang Trung,
không giống được 100% thì cũng phải đến 80-90% rồi hóa trang thêm. Bởi vì Quang
Trung là một người nổi tiếng,sẽ có rất nhiều người biết ông. Đây lại là một sự kiện ngoại
giao quan trọng nên rất nhiều người chú ý đến, trong đó có không ít sự tò mò, thóc
mách (không loại trừ có cả điệp viên dò la tình hình trong vai những người phục dịch).

Chú thích hàng chữ dướ bức tranh:
Vua Càn Long chuẩn bị duyệt bình, hình này bị nhầm với
Giả vương Phạm Công Trị (đóng vai Quang Trung) được
Thanh triều vẽ tặng do được trich đăng trên Tập san Sử
địa Sài Gòn 1968

Thế nhưng, sứ đoàn của ta trong chuyến đi, vở kịch được đóng khéo đến mức cả
triều đình nhà Thanh và Càn Long không mảy may nghi ngờ. Trước khi đoàn ta ra về,
Càn Long đã cho mời họa sĩ đến để vẽ chân dung cho Quang Trung. Bức vẽ đó được
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lưu giử trong kho tàng cổ họa Trung Hoa, sau đó được in trong sách Mãn Châu cổ họa,
các sách báo của ta đã in lại từ sách này. Đây là chân dung Quang Trung giả, nhưng
như chúng tôi đã phân tích ở trên, ít nhất cũng có đến 80-90% (3) giống Quang Trung
thật. Nó là một bức họa quý giúp chúng ta hình dung được diện mạo của Quang Trung.

      (3) Sao tác giả Phan Duy Kha hay biết 80-90% giống cụ vua Quang Trung ta?.

      ***
      Chuyện là với các nhà biên khảo, học giả qua ca dao, phù diêu, gia phả, bia đà, ảnh
chụp, tranh vẽ là dữ kiện của lịch sử cùng những bài khảo luận ngắn, dài. Những bài
khảo luận của họ với những khuất lấp đông như quân Nguyên. Vì vậy mụ chữ tôi chỉ
viết những gì hay hớm đến “Chuyện người ngọai sử” như nhà biên khảo Trần Viết Điền
với bia đá giả vương Nguyễn Quang Trực…không có danh tính và năm sinh năm mất.

      Phan Thanh Giản                               Bùi Viện
      (Paris 1863)                                        (Hocquard)

      Riêng ảnh chụp, mụ chữ tôi có hơi thừa giấy vẽ voi đôi chút…
      Số là cụ Phan Thanh Giản qua Tây xin chuộc 3 tỉnh miền đông. Phó nhòm Tây chụp
cụ bức ảnh cụ đội mũ cánh chuồn, mặt quần áo đại triều, chân đi hia
      Bùi Viện là người Việt Nam đầu tiên tới Mỹ, nhà biên khảo nào đấy cẩn thận ghi chú
ảnh chụp của Hocquard “ra cái điều” ảnh chụp Bùi Viện ở Mỹ.

      Mụ chữ tôi lõ mắt dòm kỹ bức ảnh bèn ú ớ…
      - Một là bên Mỹ lại cái đôn Tàu với cái bình hoa Tàu, ấm trà Tàu.
      - Hai là Charles Edouard Hocquard là bác sỹ Tây (chứ không phải Mỹ), ông được
nhiều ngườ Việt biết đến qua “Bộ tranh Hocquard” mà ông chụp từ Hà Nội vào tới Huế.
Tuy nhiên cũng may nhờ ông tới Huế triều kiến vua Tự Đức năm 1886 sau đó viết hồi
ký; mụ chữ tôi bới bèo tìm bọ ra:
       Mỗi bữa đều thay đũa mới. Vua dùng đũa tre không dùng đũa ngà vì đũa ngà nặng
quá. Gạo vua dùng được lựa từng hạt. Hạt nào cũng phải còn nguyên vẹn, không bị sứt
mẻ. Cơm được nấu bằng nồi đất, dùng một lần rồi đập bỏ. Vì vậy nhờ Hocquard, mụ
chữ tôi mới hay biết cơm niêu (đập bể nồi đất) từ cụ vua Tự Đức mà có.

      Có ảnh chụp chẳng thể thiếu tranh vẽ, họa sĩ nhà Thanh đã để lại bức họa về
Quang Trung là người Ý. Tên Tàu của ông là Lương Thế Ninh tu sĩ dòng Jesuit. Ông tới
Tàu theo phái bộ truyền giáo năm Khang Hy thứ 54 (1715) rồi được triệu vào cung làm
họa sĩ cho triều đình. Ông còn dạy các họa sĩ Tàu phương pháp của Âu châu nên đời
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Thanh các họa phẩm mang màu sắc Đông Tây hoà hợp. Ông mất tại Bắc Kinh năm Càn
Long thứ 31 (1766) thọ 78 tuổi, được phong hàm Thị Lang.
      Họa sĩ Ý tên tàu Lương Thế Ninh còn dạy các họa sĩ Tàu vẽ chân dung đời Thanh,
một ngày rị mọ trên mạng lưới, mụ chữ tôi đi tìm các họa sĩ Tàu có vẽ cụ vua ta chăng?
Mụ chữ tôi túm tó được bức tranh mà mụ chữ tôi ngờ là dường như họa sĩ Tàu vẽ cụ
vua ta hay Ngô Văn Sở thì phải? Với Ngô Văn Sở, mụ chữ tôi mọ mẫm được…

      Tranh “minh họa” Ngô Văn Sở?                   Phan Huy Ích

       Ngô Văn Sở được Càn Long ban mũ áo nhị phẩm, lại ban cho mũ chóp bằng san
hô (trong bức tranh minh họa vì võ quan đội mũ chóp nên mụ chữ tôi ngờ là Ngô Văn
Sở). Tính theo cấp bậc của nhà Thanh, ông ngang hàng tổng binh (tương đương với
cấp bậc trung tướng bây giờ). Các quan khác ngang hàng tham tướng là những chức
vụ khá lớn của nhà Thanh như Phan Huy Ích, vì được Thanh triều nể trọng nên ông
được Càn Long ban mũ áo tam phẩm. Ngòai ra theo gia phả họ Phan, ông được vua
Quang Trung ban cho 30 mẫu quan điền và một đội thân binh 31 lính hầu, bởi ông là
một khâm sai đặc mệnh tùy nghi liên lạc với nhà Thanh.

       Cứ theo người ngọai sử:
       Phan Huy Ích là một trong những sứ thần hiếm hoi có dung mạo được ghi lại khi
sang sứ bên Tàu. Bức truyền thần của ông trước đây được thờ tại từ đường làng Thuỵ
Khuê nhưng đã bị tàn phá trong cơn binh lửa nay chỉ còn lưu lại qua bức hình đen trắng
ở bìa quyển Chinh phụ ngâm bị khảo của Hòang Xuân Hãn (Paris: Minh Tân, 1953).

      Từ họ Phan đến vua Quang Trung, mụ chữ tôi gánh bùn sang ao bài văn này đây…

Đâu mới thật Quang Trung?
Trần Quang Đức

Lâu nay, hình minh họa Quang Trung Nguyễn Huệ trên tờ tiền 200 đồng của VNCH
đã dần trở nên quen mắt, được sử dụng tương đối rộng rãi khi người ta muốn hình dung
về vị vua áo vải cờ đào. Nhưng khi đối chiếu với bức tranh vua Quang Trung cưỡi ngựa
in trong sách khảo cứu về Quang Trung từ xưa, có thể thấy rõ hình minh họa trong tờ
tiền thời VNCH được tham khảo từ đó. Có điều, trong giới khảo cứu, bức tranh chân
dung Quang Trung cưỡi ngựa đã được chỉ ra là “phóng hoạ” từ nguyên mãu đã từ lâu.

Nguyên mẫu của nó vốn là tranh chân dung Càn Long kỵ mã đồ của Trung Quốc.

Gần đây, một người bạn Trung Quốc gửi cho tôi bức tranh chân dung Quang Trung,
hiện cất giữ tại Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh:
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Dựa vào sử liệu nhà Thanh, có thể chắc chắn một điều, Quang Trung khi ở Trung
Quốc quả thực đã được vẽ lại chân dung. Nhưng tranh chân dung ấy hiện ở đâu, là
tranh nào, thì xưa nay chưa thực xác quyết. Và vị Quang Trung khi sang nhà Thanh rốt
cuộc là Quang Trung thật hay giả, cũng vẫn còn có nhiều tranh cãi. Khảo luận của tác
giả Nguyễn Duy Chính gần đây chứng minh Quang Trung khi sang nhà Thanh là Quang
Trung thật, theo tôi, có tính thuyết phục cao.

Bức tranh này có ghi rõ An Nam quốc vương Nguyễn Quang Bình (tên của Quang
Trung khi ở bên nhà Thanh). Lai lịch tường tận của bức tranh cần đợi những khảo cứu
chuyên sâu hơn. Ít nhất, cho tới thời điểm hiện tại, bức tranh này vẫn tiệm cận với “sử
thực” hơn cả. Có điều đến ảnh selfie còn ảo huống hồ là tranh vẽ.

Đã tìm ra chân đung vua Quang Trung
Nguyễn Duy Chính

Hình ảnh vua Quang Trung trong nước
Cho đến nay hình ảnh vua Quang Trung thế nào vẫn chưa có gì chắc chắn. Tuy

chính sử và ngọai sử cũng có nhiều chi tiết đề cập đến dung mao, hình dáng khác nhau
khả tín đến mức nào thì vẫn còn là một câu hỏi.

Đại Nam chính biên liệt truyện, quyển 30, Ngụy Tây, truyện Nguyễn Văn Huệ chép:
“…tiếng vang như chuông, mắt sáng như ánh điện, người người đều kinh sợ…”

Tây Sơn lược thuật (1).ghi:
“…tóc Huệ quăn, mặt đầy mụn, có một con mắt nhỏ, tròng rất lạ, ban đêm ngồi

không có đèn, ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu…”
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(1).Nguyễn thị Tây Sơn ký cũng chép như vậy, có lẽ hai quyển cùng một tác giả.

Các nhà nho Bắc Hà gọi ông là “cuồng Chiêm” (Tây Sơn thược luật - Vô danh thi),
hàm ý khinh miệt ông chỉ là kẻ mọi rợ ở phương nam. Trần Danh Án trong bài trường thi
Tây Sơn hành (Tản ông di cảo, thư viện Hán Nôm) miêu tả ông vai chú rể trong đám
cưới công chúa Ngọc Hân rất ngộ nghĩnh:

Áo lòe lọet giọng lạ đời
Nếp da nhăn nhúm, khổ người ngông nghênh
Cao trên thóp vấn khăn Trương Giác
Giữa hai chân không khố Hàn sinh

Về ngông nghênh và…chân thì ở làng Bộc ở Hà Nội có pho tượng với hai câu đối ở
hai bên: “Động lý vô trần, đại địa sơn hà lưu đống vụ - Quang Trung hóa Phật, tiểu thiên
thế giới chuyển phong vân” ngụ ý nói rằng ở Thăng Long vẫn còn có chỗ để thờ Quang
Trung dưới dạng tượng Phật. Theo Nguyễn Phương trong Việt Nam thời bành trướng:
Tây Sơn, Sài Gòn: Khai Trí 1968, trang 40, cước chú viết: “Nhiều người cứ tưởng là
tượng Phật, nhưng kỳ thực hình dung Quang Trung mình mặc triều phục mà chân một
trong hia, một để ra ngòai trông rất ngang tàng, rất anh hùng cái thế…”.

Tập san Sử Địa (Sài Gòn) số 9-10-1968, bìa có một võ tướng (ảnh lấy trong tập Mãn
Châu cổ họa, đăng trong Đông Thanh tạp chí số1, 1939) và được chú thích là vua
Quang Trung, ảnh do vua Kiền Long sai vẽ năm 1790, đồ quân phục do vua Tàu tặng.

Tuy nhiên khi tư liệu công khai rộng rãi hơn, người ta có thể khẳng định đây là bức
tranh do họa sĩ Giuseppe (giáo sĩ người Ý) vẽ Càn Long cưỡi ngựa khỏang năm 1743.

Hình ảnh vua Quang Trung ngòai nước
Khi vua Quang Trung sang dự lễ Bát tuần khánh thọ, tài liệu khác của Trung Hoa và

Triều Tiên có nhắc đến ông nhưng chỉ noi về hanh vi mà không miêu tả dung mạo.
Sứ thần Triều Tiên Từ Hạo Tu trong bộ Yên hành Lục tuyển tập chép:
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“…Quang Bình cốt cách thanh tú, hình dáng bệ vệ ra vẻ hào kiệt đất Giao Nam..”.
Một trong mười bức tranh ca tụng vua Cao Tông do Uông Thừa Bái vẽ tên Thập

tòan phu tảo. trong đó có bức An Nam quốc vương chỉ tị Thử Sơn trang vẽ hình vua
Quang Trung, và Phan Huy Ích, Ngô Văn Sở triều kiến vua Càn Long ở Nhiệt Hà.

Đến một phát hiện mới
Gần đây, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức ở trong nước đã công bố một bức chân

dung vua Quang Trung. Tuy tác giả Trần Quang Đức dè dặt không khẳng định và bức
tranh khá mờ nên cũng khó xác định nhiều chi tiết nhưng chúng tôi (Nguyễn Duy Chính)
tin rằng đây chính là một trong ba bức chân dung vua Càn Long đã hạ lệnh cho họa gia
trong cung vẽ tại Bắc Kinh năm 1790 khi vua Quang Trung cầm đầu phái đòan sang
chúc thọ và nhờ duyên may nên còn lưu lại đến hôm nay sau nhiều cơn binh lửa (2).

(2) Theo nghiên cứu của chúng tôi (Nguyễn Duy Chính), khi vua Quang Trung sang
Trung Hoa, ông được vẽ ba bức nhưng không rõ mấy bức tranh được tặng cho ông
mang về. Vì mỗi bức tranh có 3 nguồn khác nhau…

Đại Nam chính biên liệt truyện, sơ tập (Quốc sử quán) có tiểu chú:
“…Khi đến dưới bệ để từ biệt về nước, vua Thanh vời đến gần chỗ ngồi, thân mật

vỗ vai ủi phủi, phủ dụ ôn tồn, sai họa công vẽ hình mà ban cho….”.
Hòang Kê nhất thống chí (Ngô văn gia phái)
“…Đến khi vào kinh, vua Thanh rất mừng, tưởng là Quang Trug thật nên gia ân làm

lễ ôm gối. Ngày bái tạ về nước, vua Thanh lại sai thợ vẽ truyền thần ban cho…”.
Việt sử cương mục tiết yếu (Đặng Xuân Bảng) chép:
“…Khi vào chầu, vua Thanh cho dự yến với các thân vương, lại gia ân làm lễ ôm

gối. Ngày về nước, vua Thanh sai họa sĩ vẽ chân dung ban cho…”

Theo hình vẽ, vua Quang Trung đội mũ “Xung thiên” là mũ của vua chúa thời đó:
Phan Huy Chú định nghĩa mũ Xung thiên tức mũ Phố đầu, hai cánh chuồn hướng

lên trên nên gọi là xung thiên. Theo tác giả Trần Văn Đức (3) dươi thời vua Lê chúa
Trịnh trong các đại lễ đều đội mũ xung thiên, mặc hòang bào, đeo đai ngọc. Trong cả ba
bức tranh vẽ còn lưu trữ ở Bắc Kinh (Thập tòan phu tảo, Vạn thọ trường đồ và chân
dung Quang Trung mới phát hiện). Lễ phục vua Quang Trung tương tự như triều Lê, là
mũ Xung thiên, hòang bào thêu rồng năm móng dữ dội, mang đặc điểm vương quyền.

(3) Trần Quang Đức, Ngàn năm áo mũ: Lịch sử trang phục Việt Nam giai đọan 1009-
1945 (Hà Nội: Nhã Nam, 2013 tr 166).

Những đặc điểm đáng ghi nhận
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Ngay trên bức chân dung là bài thơ ngự chế (và cũng là ngự bút) của vua Càn Long
khi vua Quang Trung vào làm lễ bệ kiến thi hành lễ “bảo kiến thỉnh an” ngày 11-7 năm
Canh Tuất (1790), chúng tôi nhận ra như sau:

Ngọc tỉ in ngay chính giữa trên đầu bức tranh là Bát trung mạo niệm chi bảo. Quả ấn
này được khắc năm Canh Tuất để đánh dấu đại khánh vua Càn Long đúng 80 tuổi,
cũng là năm vua Quang Trung sang dự lễ. Hàng chữ bên phải hai chữ đầu chúng tôi
không nhận ra được nhưng chữ sau là: “An Nam quốc vương Nguyễn Quang Bình”.

Về phần bài thơ của vua Càn Long ở dưới ấn ngọc tỉ, chúng tôi dịch nghĩa như sau:
Kẻ phiên thuộc ở ngoai đến chúc thọ trong khi đang đi tuần du
Mới gặp lần đầu mà như quen biết nhau từ lâu
Từ xưa đên nay chưa từng nghe người ở Tượng quốc (4) đến
Việc triều trươc đòi người vàng là chuyện đáng khinh

(4) Tượng quốc là tiếng nước ta tự xưng trong bài biểu mừng khắc trên kim tiên vua
Quang Trung đem sang (hiện còn trong Bang giao hảo thọai).

Nguyên chú (5) được ghi trong Thanh Cao Tông thi văn tòan tập mà triều đình nhà
Thanh cho khắc in sau này:

“…Đời Chính Đức nhà Minh, bày tôi của nhà Lê là Mạc Đăng Dung đuổi chủ chạy đi,
nhà Minh hưng sư đánh dẹp qua một năm mà quân chưa ra (khỏi cửa quan). Đăng
Dung tiến người vàng thay mình được phong làm đô thống. Về sau, Duy Đàm (5), đọat
lại chức đô thống của Mạc Hậu Hợp lại cũng tiến người vàng, sau được phong tước
vương. Ấy là đời Minh không khiến họ tới triều đình được nên lấy người vàng để thay,
lại cũng vì tham của cải thật là đáng khinh bỉ…”.

***
Rất ngay tình, mụ sử tôi như xẩm mất gậy vì chưa bao giờ hẻo lánh đến tích Mạc

Đăng Dung cống người vàng mà chỉ đắng đót Lê Lợi sau khi đánh nhà Minh lập lên nhà
Lê sơ, sai sứ sang Tàu mang hai tượng người vàng thế mạng cho Liễu Thăng, Lương
Minh để cầu hòa.

Tiếp đến với số ăn mày bị gậy phải mang, mụ chữ tôi chả hiểu “ông” Duy Đàm       
(5) là ai mà lại cũng tiến cống người vàng và voi nữa.

Bèn như xẩm sờ voi với sử nước nhà
      Mạc Đăng Dung lập lên nhà Mạc, Nguyễn Kim chạy sang Lào tìm tôn thất Lê Duy
Ninh (với giai thọai nợ như chúa Chổm) làm vua hiệu Lê Trang Tông. Vua Trang Tông
sai Trịnh Duy Liêu qua Yên Kinh xin nhà Minh hưng binh hỏi tội nhà Mạc.
      Mạc Đăng Dung xin cắt đất nộp, và cống người vàng là chính mình để tạ tội tiếm
ngôi nhà Lê. Mac Đăng Dung từ bỏ đế hiệu chỉ xin giữ chức Đô Thống Sứ. Vua Minh
xóa tước An Nam quốc vương. Từ đó đến cuối đời Minh, điển lệ Tàu coi sứ ta như là
một kẻ thừa sai đặc biệt, chứ không được ban yến. Mặc dầu sau khi dòng họ Lê trở lại
Thăng Long và sai sứ cầu phong, triều Minh vẫn thoái thác và chỉ phong làm Đô Thống
Sứ An Nam và bắt để họ Mạc làm Đô Thống Sứ Cao Bằng (nguồn Hoàng Xuân Hãn):
Ông làm vua được 3 năm nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, sử ta gọi thời này
là thời Lê-Mạc. Trang Tông đánh Mạc Phúc Hải, lấy được Tây Đô khởi đầu cho thời Lê
Trung Hưng. Vào thời Lê Thế Tông (húy là Duy Đàm), Mạc Mậu Hợp bị Trịnh Tùng giết.
Con Thế Tông là Lê Kính Tông làm vua cũng bị Trịnh Tùng giết và lập con Kính Tông
lên ngôi bắt đầu thời Lê-Trịnh. Thời này còn gọi là Hậu Lê. Việc cống người vàng từ thời
Hậu Lê đến thời Tây Sơn chấm dứt với Can Long như ở trên.
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      ***
Theo báo cáo ghi trong bản tổng kê của Như Ý Quán trong Thanh cung nội vụ phủ

tạo biên xứ đáng án tổng hối, quyển 52, 9 !790-1791) từ trang 30 đến trang 34 có ba
bức hình vua Quang Trung được vẽ: Cả ba đều vẽ nửa người (bán thân kiểm tương).

Chúng ta lại biết cả tên họa sư là Mậu Bính Thái, ông chuyên vẽ chân dung và được
coi là họa sư nổi tiếng nhất đời Thanh. Họa phẩm này được thực hiện trong khỏang từ
20-8 năm Canh Tuất 23-10 sau khi đã gắn trục bằng gỗ sam, hai đầu bằng tử đàn. Ngày
20-8 chính là ngày vua Quang Trung tâu với vua Càn Long xin cáo biệt về nước và tác
phẩm chỉ được hòan tất khi ông đã rời kinh đô được dịch trạm đuổi theo trao lại cho phái
đòan ta khi gần đến Nam Quan.

Sở dĩ chúng ta biết chi tiết này vì theo lá thư của vua Quang Trung gửi Phúc Khang
An trên đường đi: “Đại hòang đế nghĩ xuống đường sá xa xôi gửi ban cho một hộp bánh
sữa, một hộp mứt trái cây, một cuộn tranh vẽ dung nhan quê mùa của kẻ hèn này?.

(nguồn: Phan Huy Ích, Dụ Am văn tập, quyển 1, “Trình Phúc Công Gia giản”)

Việc tìm thấy bức vẽ của Thanh triều của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức là đóng
góp lớn lao cho những ai quan tâm đến bang giao Việt-Thanh thời Tây Sơn. Tuy chỉ thu
hẹp một thời kỳ ngắn ngủi tưởng chừng như đã mất, khôi phục lại giai đọan này vẫn còn
là một công trình lâu dài. Trong thời đại thôg tin càng lúc càng mở rộng, việc tiếp cận
những với những nguồn tài liệu mới đã cho chúng ta những góc độ rộng rãi hơn lắm khi
ngược lại nnững gì lâu nay chúng ta định hình.

***
Quay quả trở lại chuyện xưa tích cũ từ những ngày ở bậc trung học, mụ chữ tôi lậm

với hai bộ môn sử ký và địa dư. Thời gian nào không rõ, câu thơ về sử ký chui vào đầu
mụ chữ tôi là “Bà Trưng quê ở Châu Phong” với “Hồng quần (*) nhẹ bước chinh yên -
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành” (Đại Nam quốc sử diễn ca lưu trữ trong Viện
Viễn đông Bác cổ).

(*) Đại tự điển tiếng Việt của Trần Văn Ý định nghĩa hồng quần là…quần hồng.

Theo Tiến sĩ Thái Văn Kiểm trong Thân thế và công nghiệp nhà Tây Sơn:
“…Nguyễn Văn Huệ tướng mạo uy nghi, da mặt hơi mụn, tóc đen, (…) thân hình

vạm vỡ, da hơi ngăm đen, giống như người Mường. Như Mai Hăc Đế, Đinh Tiên
Hoàng, Hai Bà Trưng, Lê Lợi…đều giống người Mường…”. .

Nếu Hai Bà Trưng là người Mường thì thời ấy hai bà chưa mặc quần…Mãi đến thời
Minh Mạng, vì theo nhà Thanh mới bắt đàn bà con gái ta mặc quần, vì vậy dân gian mới
có câu: “Tháng chín có chiếu vua ra – Cấm quần không đáy người ta hãi hùng”.

Từ chuyện đàn bà con gái Tàu, mụ chữ tôi lay lắt qua chuyện cụ vua Quang Trung
ta muốn lấy vợ Tàu. Theo cụ Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược:

“…Năm Nhâm Tý (1792) vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và đòi trả
lại cho Việt Nam đất Lưỡng Quảng. Việc ấy tuy không phải là bản ý, nhưng muốn mượn
chuyện để thử ý vua nhà Thanh. Không ngờ vua Quang Trung phải bệnh mất, các quan
dìm việc cầu hôn và việc trả đất đi, không cho Thanh triều biết…”.

Thế nên mới có tiết mục Vua Quang Trung cầu hôn công chúa Mãn Châu…
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      Cầu hôn công chúa nhà Mãn Châu
     Tựa đề nguyên bản:

Những nghi vấn lịch sử triều Quang Trung:
Cầu hôn công chúa nhà Thanh
Trích lục Núi xanh nay vẫn đó và Thanh Việt nghị hoà

      Trong di văn của Ngô Thì Nhậm (Ngô Thì Nhậm tác phẩm - Tập I) về bang giao
Thanh Việt có một số văn thư đáng để ý: Đó là tờ biểu của vua Quang Trung gửi lên vua
Càn Long yêu cầu nhà Thanh: Trả lại 7 châu thuộc Hưng Hoá (Thỉnh hoàn Hưng Hoá
thất châu địa biểu)  Và nhất là: Việc cầu hôn công chúa Mãn Châu (Thỉnh hôn biểu).

Cầu hôn

Khoảng thời gian đó vua Quang Trung sai Ngô Thì Nhậm lên Lạng Sơn liên lạc với
Phúc An Khang để nhờ ông này làm mai dong ông cầu hôn một hoàng nữ nhà Thanh
(vào năm Nhâm Tý Càn Long thứ 57, 1792). Phúc Khang An bác khước nhưng khi thấy
triều đình Tây Sơn nhất định tiến tới thì ông ta dùng kế hõn binh lấy cớ mình lên kinh đô
dự lễ khánh thọ 70 tuổi của mẹ.

Nhưng vua Quang Trung không biêt rằng vua Càn Long không còn công chúa nào
chưa hạ giá. Theo chính sử nhà Thanh, vua Cao tông nhà Thanh có 27 con trai và 10
con gái thì người con gái cuối cùng là công chúa Hoà Hiếu đã lấy chồng chỉ mấy tháng
trước khi vua Quang Trung đi (1) Bắc Kinh. Vì nhà Thanh có ý không tiết lộ nhữg việc
xảy ra trong cung cấm. Như khi trên đường lên Yên Kinh với ông, Phúc Khang An được
vua Càn Long cho biết tin hòang tử thứ sáu của mình qua đời nhưng dặn đừng tiết lộ
hay giảm việc tiếp đãi để ông khỏi sinh nghi Có lẽ vì thế vua Quang Trung không biết
rằng vua Càn Long không công chúa nào chưa hạ giá.

      (1) Trước đây các sứ thần sau khi qua khỏi Nam Quan đều phải đi đường bộ, gồng
gánh hành lý từ bên giới lên Bắc Kinh. Riêng lần này Phúc Khang An sắp xếp để phái
đòan từ Ninh Ming đến Nam Xương, tính ra đến hơn một tháng rưỡi nên ngắn thời gian
và thỏa mái hơn nhiều. Trên đường bộ, vua Quang Trung được quan lại mọi nơi tiếp
đón theo nghi lễ thân vương. Lễ chúc thọ vua Quang Trung cả đi lẫn về kéo dài 9 tháng

Sau đó không lâu, vua Quang Trung lại dâng biểu xin trả về cho nước ta 7 châu
thuộc Hưng Hoá. Thêm tờ biểu Khất mã biểu xin một con ngựa thay thế con ngựa vua
Thanh ban cho khi qua dự lễ bát tuần đại khánh nhưng con ngựa đã chết vì không hợp
thủy thổ. Việc đòi đất này có lẽ không liên quan đến việc cầu hôn ở một vấn đề khác.
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Khi Phúc Khang An tới kinh đô thì vua Càn Long sai đi chỉ huy chiến dịch Khuếch
Nhĩ Khách (Gurkhas) phía nam Tây Tạng kéo dài tới tận mùa xuân năm 1793 nên việc
cầu hôn do đó không tiếp tục.

Trong khỏang gần một năm, người “mai dong” không có mặt ở Quảng Đông, vua
Quang Trung phải lấy cớ “báo tiệp” (báo tin chiến thắng) để sai Vũ Văn Thành đem voi
lấy được sang tiến cống (sớm). Đồng thời xin đổi cống kỳ thành 2 năm một lần (trước
đây lệ cống là 3 năm).

Theo tài iệu nhà Thanh, vua Quang Trung cũng gửi thư riêg cho Phúc Khang An
nhắc việc cầu hôn nhưng khi ấy Phúc Khang An còn đang ở Tây Tạng.

Ngọai sử vẫn nhắc tới việc vua Quang Trung đánh tiếng cầu hôn công chúa Mãn
Châu kèm theo yêu sách đòi hồi môn hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây như một thách
đố để nhắc Trung Hoa mối nhục bại trận ba năm trước. Những chi tiết vưa hư cấu nửa
tài liệu đã đẩy đi càng lúc càng xa

1 - Theo sử triều Nguyễn, vua Quang Trung dâng biểu sang vua Thanh, bản ý là dò
xem ý Thanh đê thế nào rồi nhân đó gây việc bnh đao. Đại Nam chính biên liệt truyện:

Năm Nhâm Tý 1792, Huệ sai người soạn biểu cầu hôn đem sang nhà Thanh, định
dùng đó làm cớ gây việc binh đao Nhưng vì (Nguyễn Huệ) bị bệnh nên không (sai sứ
giả) đi nữa.

2 – Hoàng Lê nhất thống chí dẫn nhiều chi tiết:
Nói về Bắc Bình vương đã tính đánh phương Bắc rồi nên sai bầy tôi là Nguyễn

Chiêu Viễn sang nhà Thanh dâng biểu cầu hôn. Lại đòi đât Lưỡng Quảng. Tuy bản ý
không muốn thế mà chỉ muốn xem ý họ thế nào, nhưng bị bệnh rồi mất…Bắc Bình
vương chết rồi, việc cầu hồn, đòi đất không thành, mà vua Thanh cũng chưa kịp biết.

Theo một tác giả khuyết danh, Ngô Thời Thuyến vào cuối thế kỷ 19 viết.
“…Hoàng Lê nhất thông chí bản chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, những chi

tiết này có lẽ do truyền khẩu, hay có khi được đặt ra cho thêm ly kỳ, không đáng tin cậy.
Tiểu thuyết chương hồi thế kỷ 17, 18 cũng có cái “sính” là thích tạo nên một bí ẩn lịch
sử theo loại “thâm cung bí sử” mà chúng ta thấy đầy rẫy trong các truyện đời Minh,
Thanh (mà phần lớn đều không phải là sự thật lịch sử). Hoàng Lê nhất thông chí chịu
ảnh hưởng khá nhiều của lối dựng truyện đó, không khỏi thêm thắt một vài điểm “người
ngoài không ai biết” cho thêm phần hấp dẫn. Đáng tiếc là các sử gia lại một mực dựa
theo câu chuyện để viết sử khiến cho cả một thời kỳ bị lệch lạc…”

3 – Theo cụ Trần Trọng kim trong Việt Nam sử lược:
“…Năm Nhâm Tý (1792) vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và đòi trả

lại cho Việt Nam đất Lưỡng Quảng Việc ấy tuy không phải là bản ý, nhưng muốn mượn
chuyện để thử ý vua nhà Thanh. Không ngờ vua Quang Trung phải bệnh mất, các quan
dìm việc cầu hôn và việc trả đất đi, không cho Thanh triều biết…”

Xuất sứ việc cầu hôn

Tài liệu quan trọng nhất về việc này cho đến nay vẫn là ba văn kiện tìm thấy trong
Bang giao hảo thọai (Ngô Thì Nhậm) bao gồm Thỉnh hôn biểu là văn thư gửi lên Càn
Long xin được gả một công chúa nhà Thanh. Một văn kiện khác thỉnh cầu Phúc Khang
An chuyển biểu văn cầu hôn (Đề đạt thư). Và khi bị Phúc Khang An từ chối thì biện bạch
về lý do vua Quang Trung xin lấy công chúa (Trình đại đề ngật hôn sự kiện)
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Ba văn kiện trong Bang giao hảo thọai

Thỉnh hôn biểu là thư của vua Quang Trung trình bày xin Càn Long gả cho ông một
hòang nữ. Trước hết ông cảm tạ vua Càn Long việc phong vương và nhất là sự ưu đãi
trong chuyến đi đặc biệt sang Yên Kinh chúc thọ vua Càn Long,

Đề đạt thư (thư dọ ý xin giúp để tâu lên) là thư do Ngô Thì Nhậm gửi cho Phúc
Khang An đánh tiếng việc vua Quang Trung muốn lấy một công chúa nhà Thanh và nhờ
Phúc Khang An mai mối.

Trong thư ông chỉ nói rằng đây là ý của bầy tôi chứ không phải của quốc vương đưa
ra. Vì vậy vấn đề được trao đổi riêng tư.

Trần biện thư (để trình bày lý do) là thư Ngô Thì Nhậm trả lời cho Phúc Khang An để
biện bác việc cầu hôn không có gì trái lè (Phúc Khang An đưa ra lý lẽ con gái Mãn Châu
không lấy người Hán để từ khước). Ngô Thì Nhậm phản biện là nước ta vốn đứng
ngòai, không thuộc về trung thổ, so với Mông Cổ cũng không kém gì.

Sau khi gửi “Đề đạt thư”, Ngô Thì Nhậm trở về Thăng Long báo cáo rồi trở lên Lạng
Sơn thì nhận được thư của Phúc Khang An. Tổng đốc Lưỡng Quảng nói rằng khi nhận
được lời thỉnh cầu, ông sửng sốt “sợ hãi không thực không biết nói sao cho được” và
khuyên Ngô Thì Nhậm nên trình bày với vua Quang Trung từ bỏ ý định cầu hôn.

Hai văn kiện trên chưa phải là tòan bộ những trao đổi giữa Ngô Thì Nhậm và Phúc
Khang An. Tuy không biết nội dung của những văn kiện khác, chúng ta biết rằng Ngô
Thì Nhậm đem lý ;ẽ thực tế bẻ lại, và vì Phúc Khang An đang chuẩn bị lên đường nên
hẹn sau khi ông về sẽ bàn tiếp.

***
Thỉnh hôn biểu
 (tờ biểu xin cầu hôn)
Đến năm 1792, Càn Long thứ 57, Phúc Khang An bận việc chinh chiến ở Tây Tạng

chưa về Vua Quang Trung nóng ruột nên tiến xa hơn, ông gửi một sứ bộ do Vũ Vĩnh
Thành và Trần Ngọc Thị đem khí giới và voi lấy được trong chiến dịch Ai Lao làm lễ vật
sang nhà Thanh. Như vậy tờ biểu xin cầu hôn hẳn cũng được mang theo sứ bộ, nhưng
vì Phúc Khang An không có mặt ở triều nên chưa trình lên vua Càn Long một cách
chính thức. Thỉnh hôn biểu là di văn của Ngô Thì Nhậm trong Bang giao hảo thọai.

Trích dãn: “….Thần mới đây nhà vừa mất mẹ, giừa đường lại thiểu kẻ khói hương (ý
nói me, vừa mất, vợ cũng vừa qua đời). Cơ nghiệp vưa kiến tạo, thuyền vuông ít kẻ
chống chèo, nghĩ đên việc nương nhờ bóng cây ngọc, mong được che chở dưới cành
tang (tang: ý nói cha mẹ).

(…)
Vẫn biết trước nay thiên triều vốn có phép tắc, vương cơ gả chồng chỉ chỉ chọn kẻ

tôn quý gần gũi cho vừa đôi, chưa từng ra đến kẻ ngọai thần  (…) Cửa nhà vua xa vạn
dặm, trông ngắm đăm đăm. Biết rằng không lượng sức mình, mạo muội giải tấm lòng
thành nên kính cẩn ủy cho bồi thần cung kính đợi khi nhàn rỗi tâu lên, thay thần trình
bày mọi việc (…) Cầu chúc thánh thiên tử thọ đến vạn năm, mãi mãi là vạn bang phụ
mẫu…Thần không khỏi sợ hãi tâu lên…”

Nếu đúng như thế, tờ biểu thỉnh hôn do Ngô Thì Nhậm sọan là văn bản được sứ
thần ta đem sang Yên Kinh để đợi dịp tâu lên. Thế nhưng chuyện không thành vì vua
Quang Trung đột ngột qua đời ngày 29-9-1793 tại Nghệ An.
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Đòi trả 7 châu Hưng Hoá

Không cứ gì dã sử, ngay trong sử nhà Nguyễn cũng nhắc tới việc đòi đất Lưỡng
Quảng.Liệt truyện quyển XXX, tr 49 viết

“…Huệ vì thế (không đòi được 7 châu Hưng Hóa) nên bực tức đốc thúc sĩ tốt, ây
dựng thuyền bè âm thầm có bụng dòm ngó đất Lưỡng Quảng và thường nói với các
tướng rằng: “Nếu để cho ta vài năm dưỡng uy sức nhuệ thì ta có sợ gì chúng đâu…”

Ngọai sử đi xa hơn nói rằng Thanh triều đã thuận cho một tỉnh Quảng Tây để “làm
chỗ đóng đô” (nguồn khác để làm hồi môn). Xét thực tế việc dâng biểu để đòi một khu
vực khỏang hơn bốn trăm ngàn cây số vuông (lớn hơn VN) nếu không bất thường cũng
bất khả, còn việc cho con gái mình một tỉnh làm của “hồi môn” thì lai càng ngược đời.

***
Việc đánh tiếng cầu hôn một công chúa Mãn Châu song song với việc phân định

một số lãnh thổ ở biên giới (1) và đòi đất không phải chỉ để chứng tỏ mối thân cận với
vua nhà Thanh mà còn nhằm xác định lại tư thế mới của Đại Việt..

(1) Vua Quang Trung báo tin chiến thắng (báp tiệp) trong chiến dịch ở tây nam ở
Vạn Tượng, Xiêm La tại Trấn Ninh, (Trịnh Cao, Quy Hợp) và bắt được Lê Duy Chỉ ở
Tuyên Quang. Việc báo tiệp đó được kèm theo voi chiến, vũ khí lấy được dâng lên nhà
Thanh. Sau đó vua Quang Trung còn dẹp tan nội lọan (Nông Phúc Tấn, Hòang Văn
Đồng) và ngoai xâm (Thủy Xá, Hỏa Xá)

Khi tờ biểu đòi 7 châu thuộc Hưng Hoá (2) gửi qua cho Phúc Khang An thì ông này
sắp về Bắc Kinh. Vì tránh né, ông giao cho tạm quyền tổng đốc Quảng Đông nhưng ông
này lại giao cho Vương Phủ Đường (viên quan đất Long Châu). Vương Phủ Đường
trình lên Quách Thế Huân (toàn phủ Quảng Đông đàng tạm toàn quyền tổng đốc Lưỡng
Quảng thay cho Phúc An Khang đi lên kinh). Vương Phủ Đường báo cho triều đình.

Càn Long không muốn công khai hoá việc này để vua Quang Trung khỏi bẻ mặt.

      (2) Đầu đời Mạc, nhà Minh nhân cớ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê nên đem
quân sang hỏi tội. Mạc Đăng Dung và Mạc Phúc Hải phải tự trói ra hàng ở Nam Quan,
tình nguyện giao “bốn động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát” về châu Khâm (Quảng
Đông) cho nhà Minh lại dâng thêm châu Quảng Lăng và các trại Hồng Y cùng một vài
nơi phụ cận” nhập vào Vân Nam.

Trong Dụ am thi tập của Phan Huy Ích (quyển IV) còn một lá thư của vua Quang
Trung gửi Phúc An Khang năm 1792 có đoạn sau đây:

“…Trước đây chúng tôi có nhận được dụ của qúy đài về việc biên cương nói rằng
tạm giao cho thứ đốc bộ đương (người tạm quyền tổng đốc Quách Thế Huân, tuần phủ
Quảng Đông) biện lý.Nay tiểu phiên cung tiến tấu thư do phân phủ Long Châu chuyển
đệ lên thự đốc bộ đường Quảng Tây để thay mặt mà đem biểu cảo liên quan đến việc
biên cương tâu lên…”

Lá thư của vua Quang Trung đem sang cho Phúc Khang An thì rõ ràng trong công
tác của phái bộ còn có cả việc đòi đất. Có lẽ việc đòi đất và cầu hôn thực hiện cùng một
lúc trở thành gây hấn! Hoăc trở thành hồi môn chăng?

Khi Phúc Khang An lên đến kinh đô thì vua Càn Long sai đi chiến trận Khuếch Nhĩ
Khách (Gurkhas) ở phía nam Tây Tạng là một bộ lạc thuộc Nepal, đây là lần thứ hai có
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cuộc xung đột với nhà Thanh. Cuộc chiến với Gurkhas kéo dài 7 tháng, từ năm 1791
đến 1792 thì chấm dứt nên việc cầu hôn không tiếp tục.

Trong Thanh Việt nghị hoà người ngọai sử viết có đầu có đũa hơn
Ngày 14 tháng Hai năm Kỷ Dậu, vua Càn Long gửi thư cho Phúc Khang An bắt

nước ta đem các khu vực có mỏ ở biên giới dâng cho nhà Thanh để tạ tội thì mới chấp
thuận cho đầu hàng.

Ngày 30 tháng hai, quân cơ đại thần nhà Thanh lại tra trong Đại Thanh nhất thống
chí để truy tìm thêm những khu vực trước đây vua Ung Chính trả lại cho nước ta (mà họ
nói là “ban cho”), bao gồm 40 dặm lấy sông Đổ Chú làm ranh giới. Văn thư này nhà
Thanh gửi cho Phúc Khang An theo lối hoả tốc [600 dặm một ngày] có ý dùng như một
áp lực trước khi họ chính thức nhận tờ biểu “thâu thành” của nước ta.1

Nguyên đời Lê Gia Tông (3), Vũ Công Tuấn làm phản ở Tuyên Quang bị triều đình
đánh đuổi chạy sang Tàu, đem ba châu của nước ta (Vị Xuyên, Bảo Lạc, Thuỷ Vĩ) xin
sáp nhập vào tỉnh Vân Nam để nhờ nhà Thanh che chở, trong đó có cả mỏ đồng Tụ
Long thuộc châu Vị Xuyên. Nước ta nhiều lần đòi lại nhưng Thanh triều không chịu trả.

(3) Lê Gia Tông (1672-1675) vào thời chúa Trịnh Tạc, Trịnh Tráng ở Đàng Ngòai và
ở Đàng Trong là chúa Nguyễn Phúc Tần. Cùng thời với Thanh thánh tổ Khang Hy.

Ðến năm Mậu Thân (1728, Ung Chính thứ 6, Bảo Thái thứ 9 đời Lê Dụ Tông) (4)
sau khi quân Việt đánh lui được đạo quân Vân Quí tràn qua, vua Ung Chính đành phải
nhượng bộ trả lại 40 dặm cho Ðại Việt.

(4) Lê Dụ Tông (1672-1675) thời chúa Trịnh Căn, Trịnh Cương ở Đàng Ngòai, Đàng
Trong là chúa Nguyễn Phúc Chu. Cùng thời với Thanh thánh tổ Thế Tông (Ung Chính).

Năm Càn Long 34 (Kỷ Sửu, 1769), (5) thổ mục là Hoàng Công Toản theo đường
Mãnh Tích chạy qua Vân Nam đem dâng cho nhà Thanh 7 châu:

Tung Lăng, Lễ Tuyền, Hoàng Nham, Tuy Phụ, Hợp Phì, Lai Châu, Khiêm Châu.

(5) Năm 1769 với (*) vua Lê Hiển Tông (1740-1786) thời gian này phía chúa Trịnh có
chúa Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, Trịnh Cán, Trịnh Khải. Phía chúa Nguyễn có chúa
Nguyễn Phúc Khóat, Nguyễn Phúc Thuần (**) và Nguyễn Phúc Ánh.

Giai đọan này, tại miền nam nhà Tây Sơn nổi lên ở Quy Nhơn, chiếm Thuận Hóa rồi
mang quân ra bắc với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh.

      (*) Thời Lê sơ kéo dài trước sau với 11 vị hoàng đế tổng cộng 100 năm. Bắt đầu với
Lê Thái Tổ (1428-1433) và cuối cùng là Lê Cung Hoàng (1522-1527).
      Năm 1527, Mạc Đăng Dung buộc Lê Cung Hoàng vì còn bé nhường ngôi cho.
      (**) 1877 Tây Sơn giết Nguyễn Phúc Thuần ở Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh (***) con
của hoàng tử Nguyễn Phúc Luân, cháu nội chúa Nguyễn Phúc Khoát chạy thoát được.
      (***) Khi Nguyễn Phúc Ánh thống nhất đất nước đã bắt gia đình và những đại thần
nhà Tây Sơn đem giết trong lễ hiến phù tại nhà Thái miếu (Phú Xuân) năm 1802. Những
nhân sĩ Bắc Hà từng cộng tác với Tây Sơn như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn
Gia Phan bị bắt đem ra “kể tội” trước Văn Miếu (Thăng Long). Đặng Trần Thường (phó

                                                

1 Trang Cát Phát, TTVC (1982) tr. 387
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tổng trấn) dâng sớ xin giết, nhưng tổng trấn Nguyễn Văn Thành chỉ phạt đánh roi rồi tha.
Sau Gia Long giết cả hai công thần Đặng Trần Thường và Nguyễn Văn Thành.

      Việc mất đất này nước ta nhiều lần đòi lại (từ đời Lê sang đời Tây Sơn, rồi cả triều
Nguyễn nhưng không thành công). Trong khi đàm phán, nhà Thanh lại đòi phần đất 40
dặm vua Ung Chính đã trả lại nước ta kèm thêm một số mỏ sát biên giới Vân Nam
nhưng triều đình Tây Sơn không đồng ý.

***
Hơ! Là người mụ sử nên mụ mẫm thế này chả hiểu có đúng chăng?
Khởi đầu bang giao với nước ta, khi Phúc Khang An làm tổng đốc Lưỡng Quảng,

ông ta đưa ra một số đòi hỏi xem ta nhượng bộ tới đâu như quả bóng thăm dò…Như
đòi hỏi “Xử tội những người đã giết các tướng Thanh” trong trận Kỷ Dậu. Yêu cầu đó là
một đòi hỏi trái khóay nên Phúc Khang An chỉ chờ ta thông báo đã xử phạt rồi liền gác
chuyện này qua một bên không truy cứu thêm nữa  Rồi hết bắt qua nước ta lập đền thờ
các tướng Thanh tử trận đến vua Ung Chính trả cho nước ta 40 dặm đất đai từ sông Đổ
Chú làm ranh giới. Văn thư này nhà Thanh gửi cho Phúc Khang An theo lối hoả tốc có ý
dùng như một áp lực trước khi họ chính thức nhận tờ biểu cầu hòa của nước ta.

Như vậy nhà Thanh đòi đất trước, 3 năm sau ta mới đòi 7 châu Hưng Hóa.

Với lich sử là cuộc tái diễn không ngừng nên theo mụ sử tôi luận sử thì:
Vua Quang Trung ngỏ ý cầu hôn để mong có “của hồi môn” như Chế Mân với Huyền

Trân công chúa. Cụ vua ta là người quyến biến nên tính nếu Càn Long không gả con
gái mới tính chuyện đòi đất. Như cụ vua ta nói với các tướng rằng: “Nếu để cho ta vài
năm dưỡng uy sức nhuệ thì ta có sợ gì chúng đâu…”. Vì vậy cụ vua ta mới đợi 3 năm
sau chuyến đi chúc thọ ở Bắc Kinh. Vì cụ vua ta ngó trước dòm sau ông tướng Tàu
Phúc Khang An cũng thường thôi vì cùng với Tôn Sĩ Nghị cất quân sang đánh Miến
Điện cũng đã thua rồi. Nay tự mình thân chinh cất đại quân trừng phạt một bộ lạc của
Tây Tạng mất tới 7 tháng. Nói cho cùng nước Tàu từ thời Tam hòang Ngũ đế có đánh
thắng nước nào đâu, nói theo nho gia là bán tử bất hoại, tức từ chết đến bị thương.

Thêm nữa cụ vua khọm Càn Long cũng gần đất xa trời rồi nên vua ta phải tính.

Cống người vàng và cống voi
(trích Thanh-Việt nghị hòa)

Trong khoảng hai năm này, người “mai dong” (Phúc Khang An) mà vua Quang
Trung mong đợi không có mặt ở Quảng Đông. Vua Quang Trung xin bãi bỏ lê cống
“hình nhân” người vàng, đồng thời xin đổi cống kỳ 3 năm thành 2 năm. Vì muốn có
nhiều cơ hội bang giao gần gũi với vua Càn Long như sứ thần Triều Tiên, vì trên thứ



Chuyện người ngọai sử 163

bậc, An Nam vẫn đứng sau Triều Tiên (1). Như nghị tấu về việc chước định lại phương
vật và cống kỳ theo tờ biểu ngày 2-5-1792

(theo Văn hiến tùng biên, quyển thượng, Đài Bắc năm 1964, trang 423).

(1) Thời tối cổ xưa, vùng đất cổ Nữ Chân, cổ Triêu Tiên và một bộ tộc thiểu số khác
tạo ra thế Tam Quốc (không như Tam Quốc thời hậu Hán chia ba với Thục, Ngô, Ngụy).

 Năm 1636, cổ Nữ Chân đổi tên là Mãn Châu quốc, theo dòng lịch sử thế liên kết
Tam Quốc chia làm ba để có nước Cao Ly ngày nay. Mãn Châu quốc trước khi đổi tên
thành Mãn Thanh, trong vùng đất này bao gồm người Hung Nô, Đông Hồ, Tiên Ti, Khiết
Đan, Mông Cổ, và Triều Tiên. Người Mãn Châu cai trị người Trunh Hoa từ thời hòang
đế Khang Hi 1662 và chấm dứt vào thời hòang đế Phổ Nghi 1912.

Vì vậy Càn Long gần gũi với Triều Tiên là thế.
      (xem phần Ngọai truyện tựa “Văn Thù” trang 237)

Thông thường cống sứ nước ta ba năm đi một lần, có khi sáu năm, hai lần gộp làm
một. Chỉ riêng đời Tây Sơn, trở thành thường xuyên hơn. Trong thời gian 250 năm từ
1661 đến 1911, nước ta chỉ gửi người đi sứ tổng cộng 45 lần, trung bình 5 năm một lần.

Thế nhưng dưới đời vua Quang Trung, chỉ trong mấy năm từ 1789 đến 1793, mỗi
năm ít nhất có một phái bộ sang Tàu, có năm đến hai (2) phái đoàn

(2) Ngô Thì Nhậm có một năm đi sứ 3 lần.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, tuy liên hệ với nhà Thanh trở nên mật thiết, nước ta vẫn
giữ được quyền tự chủ, độc lập và vẫn theo đuổi những chính sách có khi đi ngược lại
chủ trương của Thanh đình.
      Như hai việc Biện bạch việc cống người vàg  và Biện bạch việc cống voi.

Biện bạch việc cống người vàng

Phúc Khang An lại ra điều kiện đòi triều Tây Sơn phải đúc người vàng đem cống
như các triều đại trước. Trong những triều đại trước, việc biện giải nếu có đều chỉ tập
trung vào việc từ chối một đòi hỏi quá đáng của đối phương. Riêng lần này, lần đầu
trong lịch sử có sự tranh biện vị thế hai bên đã thay đổi. Việc đạt tới đồng thuận không
phải thuần tuý do lý luận của bên ta sắc bén mà còn khai thác được hoàn cảnh thực tế
khiến nhà Thanh phải nhượng bộ.

Ngô Thì Nhậm đã viết cho Phúc Khang An bức thư, trong đó có đoạn:
Quốc trưởng nước tôi vùng lên từ thủa áo vải, nhân thời biết việc, đối với vua Lê vốn

không có danh phận vua tôi. Mất hay còn là do số trời; theo hay bỏ là do lòng người.
Quốc trưởng tôi có ý cướp ngôi của nhà Lê đâu mà lại coi như kẻ thoán đoạt. Trước đây
Tôn bộ đường đem quân đến, quốc trưởng nước tôi bất đắc dĩ phải đem quân ra ứng
chiến, không hề có ý xâm phạm biên cảnh để mang tội.

Nay đại nhân theo lệ cũ của Trần, Lê, Mạc bắt cống người vàng, như vậy chẳng hóa
ra quốc trưởng nước tôi được nước một cách quang minh chính đại mà lại bị coi như
hạng ngụy Mạc hay sao? Như thế thì tấm lòng kính thuận sợ trời thờ nước lớn cũng bị
coi như việc nhà Trần bắt Ô Mã Nhi, (xem trang 166) nhà Lê giết Liễu Thăng hay sao?.
Mong đại nhân noi theo mệnh lớn, miễn cho nước tôi lệ đúc người vàng để tiến cống...

Trong bức thư viết cho Phúc Khang An này, nhà Tây Sơn đã nói rõ rằng các
vua Việt Nam thời trước sở dĩ phải cống người vàng là để chuộc một tội lỗi nào đó đối
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với thiên triều. Nguyễn Huệ tự coi không có tội gì với nhà Lê và cũng không có tội gì với
nhà Thanh. Như vậy đời nào Tây Sơn chịu đúc người vàng để tiến cống.

Chính vua Càn Long sau này cũng nhận thấy lệ cống người vàng là vô lý và đã ra
lệnh bãi bỏ lệ cống người vàng. Tháng bảy năm Canh Tuất, khi tiếp An Nam quốc
vương ở hành cung Nhiệt Hà (3), vua Càn Long tặng một bài thơ trong đó có câu
"Thắng triều vãn sự bỉ kim nhân" (việc triều trước bắt cống người vàng là đáng khinh bỉ)

      (3) Nhiệt Hà khi đó là một khu vực riêng để Càn Long về nghỉ ngơi. Vì vùng đất này
thuộc Mãn Châu quốc cổ xưa của người Mãn Châu, không nằm trên đất Trung Hoa.

Trong Thanh-Việt nghị hoà người ngọai sử viết về việc cống người vàng kỹ hơn
Trong vai trò đại thần trấn ngự biên cương, Phúc Khang An là người chủ trì mọi việc

tiếp xúc với nước ta để đạt được mục đích “dưỡng quân uy, tồn quốc thể” mà ông ta đã
tâu lên vua Càn Long như một tiêu chí cơ bản cho vai trò của mình.

Trước hết, họ Phúc minh định rằng muốn được công nhận làm An Nam quốc
vương, Nguyễn Quang Bình phải thực hiện những đòi hỏi và lễ nghi mà mọi triều đại
của nước ta phải thi hành. Chỉ đến đó vua Quang Trung mới có thể xưng “thần” còn
trước đó ông chỉ được giao thiệp với các cấp địa phương và xưng mình là “tiểu phiên”
(phên dậu nhỏ), “tiểu mục” [đầu mục nhỏ], “bộc” (kẻ hèn) hay “An Nam quốc trưởng
mục” (đầu mục trưởng của An Nam). Nhà Thanh cũng chưa gọi ông là “quốc vương” mà
chỉ gọi là “quốc trưởng”. Khi chưa chính thức chấp thuận, nhà Thanh cũng gọi tên tục
của ông là “Nguyễn Huệ” nhưng khi đã tiến hành việc phong vương, họ chuyển sang gọi
tên ông trong các văn thư (của chính họ) là “Nguyễn Quang Bình”. Ngược lại, vua
Quang Trung luôn luôn xưng tên mình là Nguyễn Quang Bình (4) cho thấy không phải
đợi đến khi cầu hòa với nhà Thanh ông mới đổi tên như sử triều Nguyễn chép.

      (4) Chuyện đổi tên họ trong sử Việt để khỏi bị trừ khử (như nhà Mạc dưới đây)
không nói làm gì, nhưng đổi tên vì “lục đục” với ông anh, theo Tạ Trí Đại Trường:
     Nguyễn Huệ khi lên ngôi (1788) đổi tên là Nguyễn Quang Bình vì không muôn lệ
thuộc vào Nguyễn Nhạc.
     Về tên Nguyễn Huệ với dòng dõi họ Hồ mỗi nguồn viết một khác:
      Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của Hồ Liêm, dòng dõi Hồ Hưng Dật, người Chiết Giang.
Hồ Liên làm Thái thú Diên châu, sau di cư vào Thanh Hóa. Năm 1395 Trần Nghệ Tông
mất, Hồ Quý Ly tiếm quyền xưng vương, năm1400 đổi quốc hiệu là Đại Ngu, xây kinh
đô mới ở Thanh Hóa.
      Sử chép rằng năm 1400, Trần Vấn và Trần Tùng được Hồ Quý Ly ban họ Hồ. Rất
có thể Hồ Quý Ly là người đầu tiên có lệ ban họ vua ở nước ta. Hồ Quý Ly vốn họ Hồ,
được Lê Huấn nhận làm con nuôi và cho đổi sang họ Lê. Đến khi cướp được ngôi nhà
Trần, lại bỏ họ Lê lấy lại họ Hồ. 

     Tiếp với người dựng sử họ Tạ:
     Sử quan Nguyễn, kẻ tiếp cận sít sao nhất của vấn đề cũng chỉ tìm được chứng cớ:
     “….Tiên tổ (Tây Sơn) người Hưng Nguyên, trấn Nghệ An. Ông tổ bốn đời khoảng
năm Thịnh Đức (1653-1657) bị quân ta bắt được, cho ở ấp Tây Sơn Nhất… Cha là
Phúc dời đến ấp Kiên Thành… sinh ra Nhạc, Lữ, Huệ….”
      Chỉ có thế mà Hoàng Lê nhất thống chí thêm :
      ”… dòng dõi Hồ Quý LY, cùng ngành với Hồ Phi Phúc…” thì ông Phúc của sử quan
Nguyễn được ghép vào với Hồ Phi Phúc thành cha của anh em Tây Sơn, không nệ rằng
ông Phúc nếu có họ Hồ, khi làm cha Nguyễn Huệ tất phải đến hơn trăm tuổi! Người
đương thời, Bùi Dương Lịch, ghi chép hơn, đã xác nhận rằng “có một thổ hào… ở sách
Tây Sơn trên phủ Quy Nhơn… Cụ tổ đi lính…”
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      Tạ Trí Đại Trường với tên mẹ của Nguyễn Huệ:
      “…Nếu trở lại với chứng cớ của Chu Thuấn Thuỷ (1657), thì biết không thể có
chuyện bắt người họ Hồ Hưng Nguyên danh tiếng đem về đày ở vùng nay gọi là đèo.
Tổ tiên ông chỉ là một người bình thường bị quân Nguyễn “bắt theo dân” (Hoàng Lê…)
Và có thể kể thêm chi tiết của Bùi Dương Lịch: “(thổ hào) tên là Đồng Toàn, sinh Đồng
Phúc, (sinh?) Thư Nhạc chiếm cứ nơi hiểm yếu, xưng là trại chủ…”
      Có tên ông Phúc đấy. Không phải là họ Hồ kéo về trước đến Hồ Quý Ly, về sau đến
Hồ Xuân Hương, mà họ Đồng, cũng có thể suy đoán là lấy theo vùng đất “động”/”đồng”
đầy dẫy trong xứ: đồng Cây Cầy, đồng Hươu…
       Tên mẹ của anh em Tây Sơn là Nguyễn Thị Đồng không rõ từ nguồn gốc sách vở
nào nhưng chắc là suy đoán từ họ Đồng này…”.

      ***
Một trong những điều kiện mà nhà Thanh đòi hỏi là quốc vương An Nam phải đích

thân lên kinh đô để được ban phát danh hiệu. Đây không phải là việc mới đặt ra mà có
từ đời Nguyên và đời Minh nhưng vì đường sá xa xôi lại e ngại triều đình Trung Hoa
không thật lòng nên vua nước ta thường tìm cách thoái thác.

Trong trường hợp vua nước Nam không trực tiếp sang được thì phải đưa một người
bằng vàng để thay mặt (đại thân kim nhân). Còn như nếu là hậu quả của một vụ binh
cách, nước ta còn phải đền mạng cho tướng lãnh bị giết [trường hợp Liễu Thăng đời
Minh], và cũng phải làm một người vàng khác thế vào. Phúc Khang An cũng chiếu lệ cũ
để đòi nước ta phải cống người vàng nếu quốc vương không đích thân sang Yên Kinh.2

      Luật này sau cũng nhạt dần và trở thành một đòi hỏi hình thức có tính vòi vĩnh hơn
là nghi lễ nên nước ta phải bấm bụng chấp thuận nhưng luôn luôn coi đó như một món
nợ phải trả. Đến khi Mạc Đăng Dung cống người vàng đúc hình cổ buộc dây, mặt cúi
xuống (5) thì sĩ phu đều coi như một nỗi nhục khó mà gột rửa. Tệ hơn nữa, họ Mạc chỉ
được phong An Nam đô thống sứ, một chức quan tòng nhị phẩm chứ không phải là An
Nam quốc vương. Sau (6) nhà Lê tranh luận mãi mới được đúc người vàng nhìn thẳng.

      (5) Đầu đời Mạc, nhà Minh nhân cớ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê nên đem
quân sang hỏi tội. Mạc Đăng Dung và Mạc Phúc Hải phải tự trói ra hàng ở Nam Quan.
      Vì vậy có thể không phải một người vàng mà là hai vì có cả Mạc Phúc Hải.
      (xem trang 166)
      (6) Vua cuối cùng nhà Mạc là Mạc Hậu Hợp bị Trịnh Tùng giết (7), vua Lê Kính Tông
lên ngôi 19 năm (thời Minh Thần Tông), sau Lê Kính Tông cũng bị Trịnh Tùng giết. Lê
Thần Tông lên ngôi khỏang 35 năm (từ thời Minh Thần Tông qua Thanh Thế Tổ Khang
Hy). Vì vậy lệ cống người vàng nhìn thẳng từ thời này. (từ nhà Minh qua nhà Thanh)
      (7) Với bi sử nhà Mạc qua chuyện Mạc Hậu Hợp bị Trính Tùng giết:

                                                

2 Dù được giải thích cách nào, việc đem người vàng sang cống là một việc hạ thấp quốc thể nhất là trong

những trường hợp cố tình làm bỉ mặt triều đình nước ta như việc đòi Mạc Đăng Dung phải cống người

vàng cúi mặt xuống có dây buộc vào cổ mà sau này nhà Lê phải tranh biện mãi mới được đúc người vàng

nhìn thẳng như truyền thống. Nhà Minh công nhận cả hai bên nhưng giáng cấp người đứng đầu nước ta

xuống An Nam Đô Thống Sứ, ngạch tòng nhị phẩm hiểu ngầm như một viên quan của triều đình viễn thú.

Tuy thực tế, hai triều Lê Mạc vẫn hoàn toàn tách biệt với Trung Hoa nhưng trên giấy tờ, việc lệ thuộc đó là

một mối nhục khó quên.
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      “…Năm 1600, Trịnh Tùng chiếm lại Thăng Long, bắt được Mạc Hậu Hợp treo sống 3
ngày rồi mới đem xử trảm, lấy đinh đóng vào hai mắt, sau đó đem thủ cấp nộp cho vua
Lê. Dòng họ Mạc quá sợ hãi phải chạy trốn để khỏi bị trừ khử, họ Mạc phải đổi khác….”
      Từ năm 1572 đến 1618 có ba vua Lê bị Trính Tùng giết:liên tiếp: Lê Anh Tông, Lê
Thế Tông và Lê Kính Tông. Con Lê Kính Tông lên lam vua là Lê Thần Tông. Kể từ thời
gian này, tuy dưới danh nghĩa vua Lê nhưng Đàng Ngòai do Trịnh Tùng kiểm sóat.
Đàng Trong thuộc các chúa Nguyễn Hòang, Nguyễn Phúc Nguyên.

Sau khi đã bác bỏ mọi yêu cầu của nhà Thanh và vua Quang Trung cũng không
muốn phải lập lại một hành động rất mất quốc thể là cống người vàng thay mình nên
thông báo rằng sẽ đưa một nhân vật quan trọng “tuy đại do thân” [tuy thay mặt nhưng
cũng như chính mình] đích thân đem tờ biểu cầu phong sang kinh đô.

Động thái đột ngột và tương đối bất ngờ khiến cho Phúc Khang An và quan lại ở
Quảng Tây phải vội vàng báo về triều và chuẩn bị đón tiếp. Khác với những báo cáo của
quan lại ở Quảng Tây, việc tiếp đón đó tương đối trọng thể và là một mốc lớn trong lịch
sử giao thiệp với Trung Hoa cuối thế kỷ XVIII.

***
       Hơ! Mụ sử tôi rối lọan tiền đình vì chuyện cống người vàng, vì ngỡ lệ này có từ đời
Lê. Thế này thì mụ sử tôi đành nước ao mà vỗ lên bờ chuyện ngày nào năm ấy trong
bài phiếm sử Giấc mộng con, mụ sự tôi “thủ vai” cụ Tản Đà lễnh đễnh dẫn cụ Nguyễn
Trãi đi theo người muôn năm cũ mở mang bờ cõi từ ải Nam Quan xuống tận mũi Cà
Mau. Với chuyện là đến Đồng Đăng…

      “…Mặt Cụ (cụ Nguyễn Trãi) ngẫn ngẫn trông thấy, nhưng Cụ vẫn phải gọi một gã
cửu vạn lái xe thồ chở hàng hóa, chở luôn cả hai tới Đồng Đăng. Theo bước chân phù
lãng nhân trong cõi ngu lạc trường, mình (cụ Tản Đà tức mụ sử tôi) tới huyện lỵ chả
thấy phố Kỳ Lừa như trong ca dao Ai lên xứ Lạng có câu “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa”.
Ấy là chưa kể câu “Gánh vàng đi đổ sông Ngô” thì Lạng Sơn nào có sông Ngô và gánh
vàng là thể thống gi? Bèn hỏi? Cụ lụng bụng là bài ca dao ấy đúng tên là Ai lên thú Lạng
diễn tả tâm sự người lính thú ở biên thùy vùng mạn ngược và kể lể vụ nộp cống người
vàng. Chả là đời Lê-Mạc, Minh Thành tổ bắt ta mỗi hai năm phải triều cống hai tượng
người bằng vàng y ròng. Để thế mạng cho Liễu Thăng và Lương Minh bị Lê Lợi chém
văng đầu ở ải Chi Lăng. Còn Ngô là đất Đông Ngô thời Tam Quốc, Ngô Tôn Quyền
mang quân “đi bộ” sang cai trị nước ta vào thời Bà Triệu, họ “ác ôn” như các cụ ta xưa
có câu “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nên ta gọi họ là giặc Ngô. Thời Lê
Trịnh, vì họ đi tàu qua nước ta nên ông Lê Quý Đôn mới gọi họ là…Tàu…”.

Giời ạ! Ông giời có mắt xuống đây mà xem người đi trước dóng ra dóng vào: “Hai
người vàng là Liễu Thăng và Lương Minh và lệ cống người vàng có từ đời Lê”. Nay qua
Thanh-Việt nghị hòa, mụ sử tôi mới đực ra ngỗng đực lệ này có từ đời Trần mà hình
nhân thế mạng là Ô Mã Nhi. Và tới nhà Mạc là Mạc Đăng Dung và Mạc Đăng Doanh cổ
buộc dây, mặt cúi xuống vì nhà Minh buộc tội cướp ngôi nhà Lệ

Vì thế Ngô Thì Nhậm đã viết cho Phúc Khang An bức thư, trong đó có đoạn:
“…Quốc trưởng nước tôi vùng lên từ thủa áo vải, nhân thời biết việc, đối với vua Lê

vốn không có danh phận vua tôi. Mất hay còn là do số trời; theo hay bỏ là do lòng
người. Quốc trưởng tôi có ý cướp ngôi của nhà Lê đâ… “ (ý là phải cống người vàng
như nhà Mạc)

Nhưng ít nhất mụ sử tôi gọ gạy được một nhẽ cống người vàng với một hình nhân
thế mạng, hay hai, tùy theo vào thời nào từ thời Trần đến thời Hậu Lê.



Chuyện người ngọai sử 167

Biện bạch việc cống voi

Trước kia, trong các loại cống phẩm đưa sang Trung Hoa đời Thanh, nước ta không
phải cống voi.  Voi đã thuần dưỡng (tuần tượng) chỉ thấy các nước Nam Chưởng, Xiêm
La hay Miến Điện tiến cống. Khi đưa ra đòi hỏi phải cống voi, nhà Thanh muốn Đại Việt
cũng phải như Nam Chưởng (tức Ai Lao) nhằm hạ thấp coi như những tiểu quốc man
mọi và cũng là một hình thức thị uy của Phúc Khang An.

Qua Hoàng Lê nhất thống chí, theo bản dịch của Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu
Hoạch (nxb Văn Học, Hà Nội 2002) thì:

Ngoài lễ dâng thường của địa phương lại dâng thêm hai thớt voi đực. Dọc đường
người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết là giả
dối, mà không ai dám nói.” (trang 388)

Nhưng sau khi tiếp phái bộ Nguyễn Hữu Trù, Phúc Khang An thông báo nước ta
muốn “đầu thành” phải cống voi và đích thân vua Quang Trung phải lên Nam Quan tạ
tội. Triều đình Tây Sơn đã trả lời rất nhũn nhặn nhưng cương quyết như sau:

Càn Long năm thứ 54 (Kỷ Dậu, 1789) ngày 28 tháng tư
“…Tiếp kiến bồi thần nước tôi là Vũ Huy Tấn từ cửa quan trở về quốc thành (kinh đô

Thăng Long) thuật lại lời dụ tận mặt của ân công, là thêm vào cống vật của bản quốc
bốn con voi, hoặc hai con, không phải là loại voi đánh trận mà là loại voi đã thuần
dưỡng, chuẩn bị cho sẵn sàng để tiến cống. Phàm là chư hầu thống ngự ở núi sông là
lễ, lấy hết sản vật đem tới triều đình cũng là lễ vậy. Điều ngài dụ xuống là lẽ ấy, quả vì
hạ quốc mà ân công chu toàn nên muốn cả tình lẫn văn đều ổn thoả, nghi lễ phương vật
đều xong để xin mệnh của hoàng đế. Đáp lại thịnh tâm của chế hiến tôn đại nhân, kẻ
hèn này quả thật không dám có ý gì khác.

Hiện nay nước tôi vừa mới ổn định, binh lính dân chúng cần nghỉ ngơi. Sau khi binh
lửa rồi nơi nào cũng cây cối rậm rạp, từ cửa quan đi đường núi xuống mất đến năm,
sáu ngày mới đến được sông Phú Lương (tức Nhĩ Hà)…”.

Càn Long năm thứ 54 [Kỷ Dậu, 1789], ngày 28 tháng Tư
“…Còn việc gõ cửa quan để trình bày mọi việc thì tôi đã sai cháu ruột là Nguyễn

Quang Hiển thay tôi mà làm lễ đem biểu nhập cận rồi. Đến tấm lòng cung thuận, hết sức
tha thiết chí thành, tuy kẻ hèn nay chưa đích thân đến được, thì cháu tôi cũng đã thay
mặt mà làm đấy thôi chứ nào có lần lữa. (…). Nếu như được lượng rộng như bể cả của
Phúc công gia mà chiếu cố để gầy dựng cho bản quốc chỉ còn chưa được đến mạc phủ
đâm ra thiếu sót việc trần tình chuyện cũ, ấy cũng đều là ở tấm lòng chí thành chứ
không phải vì ngạo mạn mà thác ra như thế.

Còn như voi để đánh trận thì ngài đã thể lượng cho tình hình trong nước mà không
đòi tiến cống. Đến như voi đã huấn luyện rồi, ấy là sản vật thường có của (1) phương
Nam, mong ân công vì kẻ hèn này mà ngọc thành cho việc tốt, sau này được liệt vào
vương hội thì dẫu có ngọc dạ quang, vải tị hoả tôi cũng tìm cho bằng được để dâng lên.

Còn như voi đã thuần là chuyện nhỏ, các nước Miến Điện, Nam Chưởng cũng còn
có được thì lẽ nào nước tôi lại không có hay sao? Có điều ở bản quốc thì có nhiều voi ở
vùng rừng núi tây nam, các giống man Lao, Phàm, Cao, Hợp có, trước đây cũng đã
từng thu dụng đến hỏi mua ở những nơi này.

Từ khi binh lửa các nơi ấy không yên, những con voi tôi dùng trong chiến trận đều là
voi trong các chuồng của họ Trịnh, họ Nguyễn còn lại, tính ra cũng chẳng còn nhiều.

Những con voi đó tính tình dữ tợn, bướng bỉnh, phải dùng tượng nô người mán, biết
cách dùng bùa chú vùng rừng núi thì mới có thể chế phục được. Số voi đó nay đã xua
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vào trấn giữ biên giới phía nam để khống chế chư man. Kẻ hèn này đã đem bản quốc
nội thuộc, ấy là phên dậu của thiên triều rồi thì những con voi dùng trong việc binh tuy ở
hạ quốc nhưng có khác gì ở thượng quốc. Còn tuần tượng là giống voi không giỏi chiến
đấu, người man dụ được rồi huấn luyện, hiện nay các bộ lạc trong núi như Hạt Xà Kiều,
Hạt Xà Đồng, Chiêu Pha Mang, Lộc Quần các tù trưởng đánh lẫn nhau.

Bản quốc nay mới tạo dựng, việc trong nước còn đang trù tính, đợi các nơi tương
đối vững vàng, nhờ vào uy linh thiên triều, sẽ tính đến chuyện các xứ man khi đó sai sứ
đến bắt họ vào khuôn phép, khi đó mua được voi để tiến hiến. Còn như từ quốc thành
trèo non vượt núi để đến các thuộc đỗng thì phải chinh phục các giống sơn man mới có,
cho nên việc voi thuần dưỡng thực không phải dễ dàng gì mà cũng không gấp được…”

      ***
      Như ở khúc trên mụ chữ tôi đã hặm hụi: Cụ vua khọm Càn Long cũng gần chín
phương đất mười phương trời rồi nên vua ta phải tính  Vua ta tính từ khởi đầu bang
giao với một trong những đòi hỏi của nhà Thanh là nước ta phải cống 2 con voi đực
nhưng cụ vua ta đã từ chối. Việc đem voi triều cống Tàu là thông lệ của nhiều “phiên
thuộc: như Xiêm La, Miến Điện chứ không phải món quà độc đáo của nước ta. Theo
Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ chỉ duy nhất trong chuyến đích thân vua Quang
Trung sang Bắc Kinh chúc thọ vua Càn Long khi đó mới mang theo 2 con voi.
      Bởi nhẽ vua nhà Thanh rất thích voi, vì miền Bắc nước ta ít voi nên không dùng làm
cống phẩm mặc dù voi vua Lê chúa Trịnh vẫn còn đấy, cụ vua Quang Trung muốn
chứng tỏ cho nhà Thanh rằng bây giờ địa giới của mình đã mở rộng đến tận Đàng
Trong nên mang hai con voi từ Nghệ An tiến kinh nhân lễ thượng thọ Càn Long.

      Thế nhưng Khâm định Đại Thanh hội điển sự lệ cho ấy là lần duy nhất trong chuyến
đi của vua ta. Họ dấu béng đi ba năm sau vua ta sai sứ bộ do Vũ Vĩnh Thành và Trần
Ngọc Thị đem khí giới và voi lấy được trong chiến dịch Ai Lao làm lễ vật sang nhà
Thanh để cầu hôn công chúa nhà Thanh. Nói theo người ngọai sử thì sứ bộ ta muốn
diễn sử lại bản thiên hùng ca ba năm trước với một là:
      Bắc Bình Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn, ngày 25 tháng mười một năm Mậu
Thân (1788), vương ta làm lễ lên ngôi hoàng đế, rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh
Bắc phạt. Ra đến Nghệ An nghỉ lại 10 ngày để kén lấy thêm binh, cả thảy được 10 vạn
quân và hàng trăm thớt voi.
       Quân số của Bắc Bình Vương chỉ có 10 vạn, có nhiều quân mới tuyển, chỉ trong 3
ngày mà quân Việt đã đánh tan hàng vạn quân Tàu do tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ
Nghị chỉ huy khiến hắn ta không kịp mặc áo giáp và không kịp thắng yên cương, lên
ngựa đem mấy tên lính kỵ chạy 7 ngày 7 đêm mới tới ải Nam Quan. Quân các trại nghe
tin như thế, xôn xao tan rã chạy trốn. Thế là Bắc Bình Vương dẫn quân vào thành
Thăng Long ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu sớm hơn dự định hai ngày.

       Và hai là thêm bản thiên hùng ca mới ngay đây:
 Vua sai sứ thần ta báo tin khơi khơi chiến thắng (báo tiệp) trong chiến dịch ở tây

nam với Vạn Tượng, Xiêm La tại Trấn Ninh (Trịnh Cao, Quy Hợp) và bắt được Lê Duy
Chỉ ở Tuyên Quang. Việc báo tiệp đó được kèm theo voi chiến, vũ khí lấy được dâng
lên nhà Thanh làm gì chả biết nữa. Sau đó vua ta còn báo tin khơi khơi vừa dẹp tan nội
lọan (Nông Phúc Tấn, Hòang Văn Đồng) và ngoai xâm (Thủy Xá, Hỏa Xá).

       Bằng vào ngẫu sự xuống đông đông tĩnh, lên đòai đòai tan ấy, lẵng nhẵng thế quái
nào mụ sử tôi ngược dòng lịch sử với tiết mục “Cầu hôn công chúa Mãn Châu và đòi 7
châu Hưng Hóa” ở trên với: Nói cho cùng nước Tàu từ thời Tam hòang Ngũ đế có đánh
thắng nước nào đâu, nói theo nho gia là bán tử bất hoại, tức từ chết đến bị thương.
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      Để lấy ngắn nuôi dài, mụ chữ tôi dài dòng như sau:
      Con số vua chúa nước Tàu tính từ lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất năm 221 TL đến
Phổ Nghi cuối cùng của triều đại Mãn Thanh năm 1912 chấm dứt thời đại vua chúa,
tổng cộng là 2132 năm, có tất cả 906 vị nam nữ hoàng đế, trong số đó có 494 người tộc
Hán, còn 412 vị thuộc tộc Tạng, Hồi, Liêu, Kim, Mông, Mãn.
      Theo Chuyện Ta chuyện Tàu, thì
      Thì tính về số năm làm vua là kẻ ngoại tộc nắm ngôi hoàng đế Tàu vừa lâu và lại
vừa sống dai nữa, Khang Hy ở ngôi 68 năm, Càn Long 61 năm. Ông vua Tàu sống thọ
nhất là Càn Long 89 tuổi và nữ là Võ Tắc Thiên 82 tuổi. Còn vua ở ngôi ngắn ngủi nhất
chỉ có nửa ngày thì bị chém đầu đó là Nhan Thừa Lân thuộc rợ Kim.
      Đặc điểm nhất của hai triều đại trị vì nước Tàu mở rộng đất đai lớn nhất không thuộc
tộc Hán, từng bị khinh rẻ là rợ Kim dòng Nữ Chân và Mông Cổ. Thời đại Nguyên Mông
cai trị nước Tàu gần cả thế thế kỷ 13, thời đại Mãn Thanh (tức Mãn Châu) trị vì gần 3
thế kỷ…” - (Nguồn: Chuyện Ta chuyện Tàu – Trần Khánh)

Lây dây đến ngoại tộc Hán, thời đại Nguyên Mông và thời đại Mãn Thanh không có
gì óc bóc cho mấy…Mụ sử tôi bèn chui thọt lỏn vào Google, lụi đụi bò ngược dòng sử
Tàu lên Đại Đô hoặc Nam Kinh từ thời nhà Tống:

- Đại Mông Cổ Quốc tức nhà Nguyên đánh nhà Tống, cai trị nước Tàu kéo dài từ
năm 1271 đến năm 1368 (97 năm). Nguyên Thê tổ đóng đô tại Đại Đô (Bắc Kinh).
      - Nhà Minh là triều đại cuối cùng của Hán tộc trong lịch sử nước Tàu. Triều đại nhà
Minh kéo dài từ năm 1368 đến năm 1636. Đóng đô tại Bắc Kinh và Nam Kinh.
      - Nhà Mãn Thanh do người Mãn Châu làm vua Tàu kéo dài từ năm 1644 tới năm
1912 (278 năm).

      ***
      Để lăng ba vi bộ từ nhà Tống tới nhà Minh, mụ chữ tôi sa đà với Đọc Kim Dung tìm
hiểu văn hóa Tàu để phiêu lãng quên mình lãng du trở vê Sài Gòn thập niên 60, 70…

      Kim Dung viết ba truyện đầu tay từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ
và Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có bối cảnh cuối đời nhà Tống. Thần
Điêu Hiệp Lữ là giai đoạn người Tàu chống lại nạn Bắc xâm. Ỷ Thiên Đồ Long Ký viết về
cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Nguyên, một triề đại của đế quốc Mông Cổ.
     Người Mông Cổ cai trị nước Tàu gần một trăm năm (1271-1368). Trước đó, nhà
Tống là một triều đại bị nhiều sử gia coi là hèn yếu nhất trong lịch sử Tàu. Cũng chính
nhà Tống đã đem quân sang đánh nước ta hai lần nhưng đều đại bại. Lý Thường Kiệt
(2), danh tướng đời Lý đem quân sang tận Ung Châu (1076) rồi rút về.

      (2) Nam quốc sơn hà là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn Hán,
không rõ tác giả. Bài thơ này vốn không có tên, tên gọi Nam quốc sơn hà là lấy từ hai
câu thơ đầu Nam quốc sơn hà Nam đế cư - Hoàng thiên dĩ định tại thiên thư…

Theo truyện dã sử thần linh ma quái Việt điện u linh. Thái uý Lý Thường Kiệt đem
quân đánh nhà Tống dựa bờ sông đóng cừ để cố thủ. Một đêm kia quân sĩ nghe trong
đền có tiếng của thần nhân ngâm to rằng: Nam quốc sơn hà Nam đế cư (người sau cho
là bản  “Tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nước ta).

Lĩnh Nam chích quái (dã sử thần linh như Việt điện u linh) cũng chuyện chiến chinh,
chỉ khác người gặp thần nhân không phải là Lý Thường Kiệt mà là vua Lê Đại Hành.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư đời Lê của Ngô Sĩ Liên (bộ chính sử đầu tiên ghi chép
bài thơ này), tác giả bản “Tuyên ngôn độc lập” là Lê Hoàn (Lê Đại Hành), người sáng
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lập ra nhà Tiền Lê (980-1009), đánh Tống lần thứ nhất. Các nhà nghiên cứu gần đây
cùng một quan điểm Nam quốc sơn hà là bài thơ, xuất hiện dưới thời Lê Đại Hành.

 
Thế nhưng với sử gia Phan Huy Lê: Vì Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bặc

(ông cụ tổ nhà Nguyễn), thông dâm với vợ vua…. Nếu Lê Đại Hành như vậy thì dễ gì lại
đem bài thơ như một bản "Tuyên ngôn độc lập" đó của dân tộc gắn cho Lê Hoàn được.
Vì vậy các tác giả đã “gắn” bài thơ đó cho Lý Thường Kiệt.

      Nhiều người đọc xong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã chắc lưỡi than thầm Trương Vô
Kỵ đã để cho Chu Nguyên Chương lừa một cách dễ dàng, và xem ra công cuộc lật đổ
triều Nguyên cũng không có gì khó khăn lắm. Chu Nguyên Chương là bộ tướng của nhà
Tống xưa kia, năm 1368, Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng (3) đánh đuổi nhà
Nguyên, Chu Nguyên Chương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Minh, niên hiệu Hồng Võ.

      (3) Theo Việt sử ký bản kỷ Trần Hữu Lượng chính là con trai của Chiêu Quốc
Vương Trần Ích Tắc (con trai thứ năm của Trần Thái Tông) sang hàng nhà Nguyên.
      Nhưng Khâm định Việt sử bác bỏ chuyện này.
      Ngô Tất Tố với Văn học đời Trần, Khai Tri; 1960 và gần đây sử gia Trần Quốc
Vượng cũng đã làm hệ phả của Trần Ích Tắc nhưng không thấy nói gì đến chuyện này
(chuyện Trần Hữu Lượng là con trai của Trần Ích Tắc).
      Họ Trần nguyên thủy là tên một tiểu quốc (nước Trần) và từ đó biến thành họ. Họ
này sau trải dài từ nam Trung Hoa xuống bắc Việt Nam, Do đó rất có thể (Trần Hữu
Lượng, Trần Ích Tắc) cùng một nguồn gốc ở một thời kỳ xa xăm nào đó nhưng sau này
không còn gì liên hệ với nhau nữa.

      Sách chép rằng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (4) có mối hận, không bắt được
Vương Bảo Bảo, là Koko Temur mà Nguyên sử dịch là Khóang Khuếch Thiết Mộc Nhi,
Hán danh là Vương Bảo Bảo (tức anh trai của Triệu Mẫn trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
      Vương Bảo Bảo là con của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Thiếp Mộc Nhĩ. Cuối đời
Nguyên vì người Mông Cổ tranh chấp nhau nên tự mình làm suy yếu, các thân vương
đánh giết lẫn nhau. Vương Bảo Bảo bị cận thần làm phản nên quân Nguyên thua to,
Vương Bảo Bảo phải dẫn 18 kỵ binh chạy về Mông Cổ. Quận chúa Triệu Mẫn, người
con gái Mông Cổ vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan, là vợ cả của Trương Vô Kỵ, là nhân vật
thứ nhì trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký

      (4) Ba mươi năm sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi (Minh Thái Tổ), con trai thứ
của ông ta là Chu Lệ, tức Thành Tổ (Vĩnh Lạc) nhà Minh đã sai Trương Phụ đem quân
sang chiếm nước ta.

       Kim Dung viết rất nhiều truyện kiếm hiệp nếu sắp xếp theo thời gian từ đời Tống với
Anh hùng xạ điêu (Quách Tĩnh, Hòang Dung). Ông bắt qua nhà Nguyên và nhà Minh với
Cô gai đồ long (Trương Vô Ky, Triệu Minh). Qua tới giữa nhà Minh và nhà Thanh là Lộc
đỉnh ký (Vi Tiểu Bảo, Khang Hy). Tác giả Kim Dung (tên thật là Tra Lương Dung là hậu
duệ của Tra Thận Hành) cho biết chính sự khốc liệt của Cách mạng văn hóa dưới thời
Mao Trạch Đông là nguyên nhân ông viết bộ tiểu thuyết võ hiệp Lộc đỉnh ký mà chính tổ
tiên ông dự phần vào phong trào Thanh phục Minh (nhà Nguyễn vay mượn “bài Thanh
phục Minh” thời Gia Long ít nhiều vẫn phải dựa vào danh nghĩa “phản Tây Sơn phục
Lê”). Cuối cùng với nhà Thanh, Kim Dung có quyển Hồng hoa hội (Trần Gia Lạc).

      Thập niên 60, 70 dịch giả truyện Kim Dung tên thật là Phan Tiền Phong (cùng thời
với ông Phan Tiền Phong có Hàn Giang Nhạn, Thương Lan, Nguyẽn Kháng),.truyện
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ông dịch đàu tiên là Bích huyết kiếm đưa cho bao Đòng Nai đăng năm 1960. Khi ông
dịch đến bộ Ỷ thiên đồ long ký (hay Cô gái đồ long), ông bắt đầu nổi tiếng, các nhà báo
gọi ông là Từ Khánh Phụng. Thời kỳ truyện võ hiệp thịnh hành ông dịch cho 12 tờ báo
như Chính Luận, Trắng Den, Tiếng Vang, v...v…Ong có 3 thư ký đánh máy, tay cầm
sách dịch thăng cho thư ký, xong giao cho các báo. Ông mất năm 1969, ít người hay
biết sau khi ông mất: Vợ ông và con trai Phan Tiền Thăng vẫn tiếp tục dịch truyện Kim
Dung dứới tên…Tiền Phong Từ Khánh Phụng.

      ***
      Ha! Đúng là trăm bó đuốc cũng vồ được con ếch, số là con ếch “cụ” mà mụ chữ tôi
vồ được là: Tổ tiên ông Kim Dung trong phản Thanh phục Minh nên hư cấu được…bộ
Lộc Đỉnh Ký. Bèn lêu bêu rằng mụ sử tôi bạo gan lộng thiên hí địa viết…văn sử, sao
không hư cấu chuyện cụ vua ta đánh Tàu để đòi đất…Quảng Đông, Quảng Tây.
      Bởi chưng mụ chữ tôi đã dàn dựng xong cấu trúc của truyện viết dựa dẫm vào câu
nói của cụ vua ta với cận tướng: “Nếu để cho ta vài năm dưỡng uy sức nhuệ thì ta có
sợ gì chúng đâu…”. Cụ vua ta nói cho có chuyện để nói thế thôi, vì cụ vua ta đã có một
thời gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo, xuống đông đông tĩnh, lên đòai đòai tan
vì mụ chữ tôi biết thưa bứa năm Kỷ Dậu, trong tay cụ vua ta có…hải phỉ.

 Và mụ sử tôi bám như cua cắp việc vua ta sử dụng cướp biển như một lực lượng
chính sau tượng binh. Gần đây, sau khi tìm ra sử phẩm vua ta thu dụng những tên
“giang hồ thảo khấu” này để quấy phá miền nam nước Tàu nhằm “phản Thanh phục
Minh”. Vì vậy cụ vua ta đã biến họ thành một đội thủy binh dọc cũng như ngang, được
phân bố lãnh hải hoạt động với dự tính sau này, Ấy là: 3 năm sau trận Kỷ Dậu…

       Chạy trời không khỏi nắng với lịch sử là cuộc tái diễn không ngừng giữa cụ vua ta
và Thành Cát Tư Hãn (Chinggis hay Ghengis Khan 1162-1227). Người Mông Cổ lúc đó
khỏang 1.5 triệu dân (Đàng Trong thời cụ vua ta từ Phú Xuân vào Gia Định cũng 1.5
triệu người). Người Mông Cổ trở thành hùng mạnh trong cuộc trường chinh tiến vào
Trung Đông rồi tràn qua tận Đông Âu. Cụ vua ta cũng đánh nhà Đại Thah rồi lấn qua
Lão Qua (Ai Lao), Xiêm La.  Vì Thành Cát Tư Hãn biết sát nhập các bộ lạc hiếu chiến
khác, cụ vua ta cũng thu phục các bộ lạc miền núi (5).

       (5) Vua Quang Trung cũng sát nhập những bộ lạc trong núi Hạt Xà Kiều, Hạt Xà
Đồng, Chiêu Pha Mang, Lộc Quần vì các tù trưởng hiếu chiến thường hay đánh nhau.

       Chính Chế Bồng Nga cho biết cụ vua ta học chiến binh người Chiêm trang bị nhẹ,
(trong khi quân Tôn Sĩ Nghị cồng kềnh gồng gánh xoong chảo…). Thành Cát Tư Hãn
khai thác chiến xa của người Nữ Chân (ngườI Mãn Châu ở phía bắc) và thủy quân của
người Hán, chiến thuyền của nhà Tống..Thì cụ vua ta cũng thâu nạp tượng binh của
Xiêm La, Miến Điện, hải phỉ của Tàu, thủy binh Chiêm Thành.
      Và có thể tượng binh Chiêm Thành (6) hay tượng binh Chân Lạp (7)

      (6) Khi viết về Chiêm Thành, các nhà biên khảo thường viết về chiến binh Chiêm
Thành với thuyền độc mộc, ít ai đề cập đến tượng binh của họ thời thịnh trị. Trên điêu
tượng ở Angkor Wat khắc trạm nhiều cảnh giao tranh giữa tượng binh Chân Lap và
tượng binh Chiêm Thanh, hai bên đều dùng voi xông trận. Odoric de Pordenone cho
biết khi ông đến vương quốc Chân Lạp thì vương triều này có đến 14.000 thớt voi.
      (7) Mụ sử tôi…”luận sử” cụ vua ta có thế mua voi của Chân Lạp.
      Vắn hai dài một từ chuyện nhà Thanh đòi cụ vua ta cống 4 hay 2 con voi, trong biện
bạch về cống voi, cụ vua trả lời bằng văn thư rất rành rọt về voi theo phong thổ địa chí
như voi chiến ở Miến Điện, Nam Chưởng. Cụ vua ta cũng rất rành mạch ”voi làm cảnh”
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của ta tại vùng rừng núi tây nam mà cụ vua ta gọi là sơn man như Lao, Phàm, Cao,
Hợp. (theo mụ chữ tôi sơn man đây là Ai Lao (?) có địa danh Trịnh Cao, Quy Hợp)
      Trong thư biện bạch cụ vua ta để lộ câu:
      “…sẽ bắt họ vào khuôn phép, khi đó mua được voi để tiến hiến. (…) thì phải chinh
phục các giống sơn man mới có…”
       Vì vậy mụ sử tôi mới “diễn sử” thêm nếu mua voi của Chân Lạp không được, cụ
vua ta túng thì phải tính có thể…tính chuyện chinh phục Chân Lap về sau này.
       Nhưng ấy là chuyện sau…(xem trang 172)

      Trong 1.623 công trình viết về nhà Tây Sơn, một số sử gia Hà Nội so sánh trặc chìa
vua Quang Trung với Napoléon. Rồi chính người Hà Nội đưa nguồn tin theo nhóm tư
vấn quân sử Anh Quốc chon Trần Hưng Đạo là danh tướng đứng hang thứ tư trên thế
giới. Napoléon.đứng hàng thứ 10, vì thua trận Waterloo năm 1815 (tên một thành phố
nhỏ ở Bỉ). Nhóm tư vấn quân sự xếp hạng các danh tướng không vì một, hai trận đánh
lẫy lừng mà ảnh hưởng lâu dài của trận đánh ấy thế nào với cục bộ thế giới. Người Anh
chọn Trần Hưng Đạo vì hai lần chặn được sức tiến quân như vũ bão của Thành Cát Tư
Hãn (vì bị bóng ma Thành Cát Tư Hãn ám ảnh nên nhóm tư vấn viết lộn, đúng ra là
Khubilai tức Hốt Tất Liệt). Vì nếu không, khuôn mặt Đông Nam Á sẽ thay đổi…

      Hốt Tất Liệt đặt trọng tâm vào Miến Điện là nước lớn nhất, sau đó nếu Hốt Tất Liệt
chinh phục được Chân Lạp, vương quốc Chiêm Thành thì Đại Việt không đánh cũng
tan. Hốt Tất Liệt sẽ “phục hồi” lại lịch sử vào thế kỷ thư 5 TL, sẽ như đế quốc Phù Nam
đã vươn tới Nam Dương, Abbassid ở Baghdad và vịnh Bengan, Ấn Độ. Nhưng lịch sử
có những mảng khuyết sử vì như nhóm tư vấn quân sử Anh Quốc nhầm lẫn Hốt Tất Liệt
với Thành Cát Tư Hãn…Thì ít ai nói tới vào đời Trần, chính Hốt Tất Liệt sai Toa Đô
mang quân theo đường biển xuống đanh Chiêm Thành nhưng thất bại vì quân Mông Cổ
ở vùng thảo nguyên rộng rãi, đem quân đánh xuống phương nam không còn ưu thế của
kỵ binh, hoàn toàn bất lợi ở núi non rừng rậm, muỗi mòng, bệnh tật.

      Và nếu như cụ vua ta không mất sớm, miền nam đất Tàu cũng đổi thay, bởi mụ sử
tôi không viễn mơ, viễn tưởng triều đại Tây Sơn như đế quốc Phù Nam đã đánh phá
Angkor Wat của Chân Lạp. Mà nói đến Chân Lạp thì lại phải nói đến một mảnh khuất sử
giữa Chân Lạp và Chiêm Thành: Với khuất sử, khuất nẻo thì năm 192, vào thời nhà
Hán, Chiêm Thành là cướp biển từ Nam Đảo (Austronesian) theo ven biển miền Trung
lên Quảng Nam, rồi xuống Bình Thuận lập ra Chiêm Thành theo Ấn Độ giáo (Bà La
Môn) thờ bò. Thế kỷ thứ 10, Chiêm Thành theo chân đế quốc Sri-Vijaya ở quần đảo
Java tại Nam Dương khống chế Chân Lạp và đặt tên là Thổ Chân Lạp. Họ chiếm vùng
Óc Eo bao gồm Châu Đốc và Đồng Tháp Mười (phế đô Phù Nam) đặt tên là Thủy Chân
Lạp. Người Chiêm Thành ở miền Nam theo Hồi giáo hệ phái Nam Dương thờ heo.

      Nếu như năm 1832, Minh Mạng không sai Trương Minh Giảng đánh Cao Mên (Chân
Lạp) thì nhà Tây Sơn (8) cũng sẽ “bành trướng đế quốc” và hơn cả nhà Nguyễn nữa. Vì
có sẵn người Chiêm Thành ở Đồng Tháp Mười, cụ vua ta sẽ ngược dòng lịch sử như
đế quốc Sri-Vijaya, sau khi đánh Xiêm La, Lão Qua năm 1793 xong, sẵn trong tay có
người Chiêm Thành gốc hải phỉ, voi chiến và vũ khi vừa lấy được của Lão Qua, cụ vua
Quang Trung ta sẽ đánh Thổ Chân Lạp chiếm Angkor Wat làm kinh đô thay cho Nghệ
An (9). Cụ vua ta sẽ “tái tạo” lại lịch sử bằng cách theo lối mòn xưa cũ của đế quốc Sri-
Vijaya, sẽ kéo đại quân thẳng đường xuống Java (Nam Dương) và Sumatra.

      (8) Theo tác giả Nguyễn Duy Chính: Mộng bành trướng này của Nguyễn Nhạc.
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      Thái Dức Nguyễn Nhạc chủ trương không lệ thuộc vào nhà Thanh, bằng cách chinh
phục những nước khác để lập lên một thế lực riêng (tạm gọi là “đế quốc”) để đối đầu.với
nhà Thanh. Ông nhắm vào Chân Lạp, Xiêm La và nhất là Miến Điện giỏi chiến địa, vì đã
từng đanh bại Thanh triều bốn lần từ năm 1765 đến năm 1776.
      (9) Cháu nội Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt (Khubilai) lên ngôi hòang đế, thiên đô
Karakorum ở Mông Cổ về Yên Kinh, khi đó có tên là Đại Đô (cụ vua Quang Trung ta
cũng dự tính thiên đô từ Thăng Long về Nghệ An).

      Mụ sử tôi “hư cấu” cụ vua ta lấy Angkor Wat làm kinh đô thay cho Nghệ An vì hậm
hực đế quốc Phù Nam đánh chiếm Đồng Tháp Mười làm đế đô. Gần đây các nhà khảo
cổ Hà Nội đào xới vùng đất này và hô hóan lên là đã tìm thấy cố đô Phù Nam với cung
này điên kia. Thực ra vào thế kỷ thứ 6 TL, đế quốc Phù Nam tàn lụi, bị Chân Lạp đánh
đuổi nên triều thần Phù Nam “tỵ nạn” ở vùng Óc Eo và lập lên kinh đô “lưu vong” như
nhà Lê bị nhà Mạc đánh đuổi chạy xuống Thanh Hóa và lập tân đô ở đây.
      (vì vậy mới có Đông Đô và Tây Đô, bởi thế mới có giai thọai Phùng Khắc Khoan tìm
trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để vấn kế, cụ trạng dậy: "Lê tồn, Trịnh tại; Lê bại, Trịnh
vong". Trạng Bùng ngầm hiểu ý tôn sư đã đến lúc phải vào xứ Thanh phò nhà Lê)

      Nếu như có ai đó buồn môi ngứa miệng rằng mụ sử tôi hư cấu như vậy thì nhất Bắc
Kỳ nhì Đông Dương. Nhưng ai đấy hãy nghe người trong nước hoang tưởng:
      “…Sau khi Mã Viện đánh bại Hai Bà Trưng, một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra
khơi và dạt vào eo biển Malacca nhờ gió mùa đông bắc. Tiếp đó, họ định cư tại khu vực
phía tây đảo Sumatra (Indonesia) và trở thành dân tộc Minangkabau ngày nay.
       Những nhà nghiên cứu ở Indonesia cũng tán thành giả thuyết (sic) cho rằng người
Minangkabau đến từ Việt Nam. Tộc người này theo chế độ thị tộc mẫu hệ giống như
người Việt cổ. Người nữ giữ quyền thừa kế trong thị tộc gọi là Turun Cicik, em gái của
Turun Cicik nằm trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi. Hai danh xưng này rất
giống tên gọi của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị.  Kiến trúc Minangkabau có đường
nét giống với nhà sàn hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn (sic), được gọi là Rumah
Gadang. Cư dân Minangkabau cũng có tục xâm mình, nhuộm răng, ăn trầu, kể chuyện
cổ tích trầu cau cùng nhiều nét văn hóa khác gần gũi với người Việt…”.

      ***
      Mụ sử tôi chả cần phải hư cấu vì rõ như đêm giữa ban ngay, vì trở lại chuyện sứ bộ
ta đem khí giới và voi lấy được trong chiến dịch Ai Lao làm lễ vật sang nhà Thanh để
cầu hôn công chúa Mãn Châu, với dĩ thiểu kiến đa, là lấy ít hiểu nhiều là Tàu kiêng biếu
xén dao, kéo, gương soi (huống chi khí giới) nhưng vua ta vẫn…nhược vô kỳ sự: là làm
như không có chuyện gì. Chuyện không có gì của cụ vua ta, của đáng tội họ đâu có hay
hai con voi đực Vạn Tượng là để vua ta cầu hôn. Kèm theo vũ khí của Ai Lao, vua ta
ngôn bất tuyệt ý bất tuyệt nếu vua Tàu không chịu gả con gái thì vũ khí mà vua ta vừa
thắng trận đây! Thì vua ta phải tính chuyện…7 châu Hưng Hóa.

      ***
      Mụ chữ tôi bó mo thì thiếu, bó chiếu thì vừa chuyện cụ vua ta đòi đất là đặt cái cầy
trước mũi con trâu, còn hỏi vợ chỉ là miếng trầu là đầu câu chuyện…Còn người ngọai
sử ngược lại dạm ngõ vợ trước, đám hỏi mới…hỏi chuyện đất đai. Ngẫu sự cú rằng có
vọ rằng không này lại dây dưa tới “Chương 2” ở ngay dưới đây…
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      Phục lục

      Chương II

Khâm định An Nam sử lược

Dẫn nhập:

Khâm định An Nam kỷ lược là bộ sách của triều Thanh tổng hợp tất cả nhừng thư
từ, chiếu biểu của vua Càn Long trong khỏang ba năm, năm 1788 khởi đầu từ chiến
dịch đem quân giúp Lê Duy Kỳ (Lê Chiêu Thống) đến cuối năm 1790 khi phái bộ do vua
Quang Trung cầm đầu dẫn sang dự lễ “bát tuần vạn thọ” và làm lễ “bảo kiến thỉnh an”.
Sau khi Thanh triều và Đại Việt nối lại bang giao và tập hợp những tài liệu đó được lưu
giữ theo dạng tối mật, là nguyên bản các văn thư qua lại về chiến dịch đánh An Nam từ
hơn hai trăm năm trước được tập trung trong bộ Khâm định An Nam kỷ lược. Bộ sách
được hòan tất sau khi vua Quang Trung về nước gồm 31 quyển tổng cộng 856 trang.

       Khâm định An Nam kỷ lược của nhà Thanh giúp chúng ta một phần nào dựng lại
cuộc chiến và bang giao Việt-Thanh. Nhưng Khâm định An Nam kỷ lược không phải là
tài liệu duy nhất chúng ta hòan tòan dựa vào đó để thay thế chính sử mà cần phải đối
chiếu những có giá trị tương đương với nhiều bí ẩn khác vẫn còn nằm yên trong kho tài
liệu của Đài Bắc, Bắc Kinh…Tuy không tách những tài liệu này ra khỏi mục tiêu chính
yếu là phô trương nhưng không phải vì thế mà chúng ta không khai thác được khá
nhiêu chi tiết soi sáng lại một thời kỳ  mà vì bất hạnh của lịch sử, đã trở nên mờ mịt.

      Cứ theo lẽ thường, tài liệu từ chinh người Việt phải là tài liệu đầu tay, có giá trị cao
nhất. Tiếc thay vì hòan cảnh đặc biệt của đất nước đã đưa đến trớ trêu khi chúng ta
phải tìm từ bên ngoai để viêt về sử nước mình. Việc truy tầm chiếu biểu liên quan đến
Việt Nam để bổ khuyết cho chính sử, giải quyết những thiếu sót, nghi vấn còn đầy rẫy
trong sách vở nước ta là một điều cần thiết.

Khi quan niệm về lịch sử còn hạn chế, nhấn mạnh vào tính chính thống của một
triều đại, các sử gia lắm khi cố tình hủy họai, bóp méo hay bịa đặt những điều không có
thật về kẻ thù của mình. Dưới xu hướng này, viết sử hay tuyên truyền dù cho một chính
thể hay một dân tộc chưa có ranh giới rõ rệt.

(trích Núi xanh nay vẫn đó)

      Một thời khuyết sử - 1
(trích lục “Đi tìm một mảnh khuyết sử qua Khâm định
An Nam kỷ lược I, II & III” của Nguyễn Duy Chính)

Nói đến thời kỳ Tây Sơn, hầu như người Việt Nam nào cũng nghĩ ngay đến chiến
thắng lẫy lừng đánh bại đoàn quân Thanh thiện chiến và đông đảo trong chớp nhoáng.
Việc miêu tả thiên anh hùng ca như những huyền thoại được lập đi lập lại không bao
giờ nhàm chán. Theo Thư mục về Tây Sơn Nguyễn Huệ do Nguyễn Trí Sơn biên tập thì
cho đến năm 1988 đã có tới 1.623 công trìng viết về nhà Tây Sơn. Con số đó đến nay ắt
hẳn đã gấp bội và người ta viết về Nguyễn Huệ nhiều hơn bất cứ danh nhân nào trong
lịch sử các triều đại (dynastic history) của nước ta.
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Thế nhưng đây cũng lại chính là thời kỳ mà sử sách nước ta đầy rẫy những chi tiết
trái ngược với sử nước ngoài và ngay trong quốc sử cũng không hoàn toàn đồng nhất.
Nhiều câu hỏi không tìm thấy câu trả lời và hầu như những nhà nghiên cứu chỉ tìm
những chi tiết phù hợp với quan điểm của mình mà bỏ qua những gì không ăn khớp.

Thời đại Tây Sơn là một giai đoạn khá đặc biệt. Có lúc trên giải đất Việt Nam hiện
hữu đến 4 (1) chính quyền từ Nam ra Bắc, mỗi triều đình cai trị một vùng, đánh lẫn nhau
mong được làm bá chủ. Người chiến thắng sau cùng là chúa Nguyễn Ánh ở phương
Nam, lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, mở ra triều Nguyễn.

 Trong tranh đoạt quyền hành kẻ thắng là vua, kẻ thua là giặc. Nên nếu như sử nhà
Nguyễn có miêu tả thời đại Tây Sơn với những nét thẫm màu, điều đó cũng dễ hiểu.

(1) Lê Trịnh ở miền Bắc, Nguyễn Huệ ở miền bắc Trung phần, Nguyễn Nhạc ở Bình
Định, Phú Yên và Nguyễn Ánh ở Gia Định.

      Một thời khuyết sử - 2

Vua Gia Long mở nước thuộc giòng chính thống của chúa Nguyễn đã từng làm chủ
Nam Hà hơn 200 năm, tuy nhiều lần bị truy bức phải chạy ra nước ngoài sống lưu vong
nhưng theo danh nghĩa, triều đình chúa Nguyễn không bao giờ bị đứt đoạn. Trên giấy tờ
giao thiệp, chúa Nguyễn vẫn dùng niên hiệu Cảnh Hưng của nhà Lê. Có thể nói, hầu
như chúa Nguyễn ít nhiều vẫn phải dựa vào danh nghĩa “phản Tây Sơn phục Lê”.

Ngay khi khôi phục được toàn cõi Nam Hà, chúa Nguyễn cũng vẫn ngần ngại khi
chuẩn bị tiến quân ra Bắc. Ðại Nam thực lục chép:

“Vua (Gia Long) từng cùng bầy tôi bàn việc dụng binh, bảo rằng: “Bắc Hà là nước cũ
của nhà Lê, từ khi liệt thánh ta xây dựng cơ nghiệp ở miền Nam, hơn 200 năm vẫn theo
chính sóc nhà Lê. Gần đây Tây Sơn trộm quyền, ta phải lo dụng binh chỉ là để phục thù,
mà thôi. Nay bờ cõi cũ đã được khôi phục, mà đầu sỏ giặc lại trốn ra Bắc, nếu ta cử
binh Bắc phạt thì sau khi bắt được tội nhân rồi đối với nhà Lê sẽ thế nào?”.

 Bọn Ðặng Ðức Siêu và Trần Văn Tạc đều tâu rằng:
 “Từ khi vua Lê chạy sang nước Thanh, đi không thấy trở lại, đất Bắc Hà đã lọt vào

tay giặc Tây Sơn rồi. Huống chi từ khi vua lấy lại đô cũ tới nay, những tôi dân nhà Lê
không một người nào ứng nghĩa để đánh giặc, nhà Lê không dấy lại được đã có thể biết
rõ rồi. Nay ta dẹp được giặc Tây Sơn, chiếm được đất đai, đó là ta lấy ở giặc Tây Sơn
chứ không phải lấy ở nhà Lê. Công việc xong rồi, thì sẽ xử trí. Duy việc cất quân thì quí
ở có danh nghĩa, mà đội quân ứng mệnh trời thuận lòng người thì trước phải đổi chính
sóc. Nay ta đánh miền Bắc mà vẫn còn dùng niên hiệu nhà Lê, thực e người Bắc bảo ta
mượn tiếng phù Lê, chi bằng cứ chính đế vị, đổi niên hiệu, không ai dị nghị được…” (1)

(1) Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, đệ nhất kỷ, quyên XVI,
tập I (Bản dịch của Viện sử học - Hà Nội: Giáo dục, 2002, tr 488).

       Một thời khuyết sử - 3

Ðến khi thừa thắng xông lên, nhà Nguyễn khôi phục không chỉ phần đất của ông cha
là Ðàng Trong mà còn chiếm luôn cả Ðàng Ngoài, làm chủ toàn bộ từ Nam Quan đến
Cà Mâu, thống nhất đất nước, chấm dứt hơn 200 năm phân liệt. Hoàn thành đại công
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này nhà Nguyễn phải nêu cao sự chính thống nên không coi mình như một triều đại mới
mà nhấn mạnh vào sự tiếp nối kéo dài liên tục từ Nguyễn Kim đến Nguyễn Ánh.

Viết sử về họ Trịnh ở miền Bắc thì vị thế hai bên đã rõ ràng, mỗi đàng làm chúa một
phương. Thế nhưng nhà Tây Sơn thì lại khác, họ không chỉ là kẻ đối đầu tranh đoạt ngôi
vị ở trong Nam mà còn gây thêm nhiều mối thù “bất cộng đái thiên”, chủ động những
săn đuổi lắm lúc tưởng như giòng họ Nguyễn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Chính vì chỗ
khúc mắc đó, nhà Nguyễn không công nhận triều đình Tây Sơn dù Thái Ðức, Quang
Trung hay Cảnh Thịnh, Bảo Hưng là chính thống. Họ chỉ được coi như một chính quyền
tạm thời, một “nguỵ triều” tiếm ngôi, một loại “bạn thần, tặc tử” dấy loạn mà thôi.

Khi bắt được vua tôi nhà Tây Sơn, vua Gia Long đã áp dụng những hình phạt dành
cho kẻ nghịch thần chứ không coi họ như một đối thủ bị thất thế.

Ðó chính là ý nghĩa của lễ “hiến phù” (1) và bản án “voi giày ngựa xé, ngũ tượng
phân thi” đối với vua tôi Cảnh Thịnh mà nhiều người kể cả các giáo sĩ được chứng kiến
đã cho rằng quá hà khắc. (2)

(1) Là tập tục đời xưa, khi đánh thắng địch quân đem tù nhân về và khí giới làm lễ
cáo tế tổ tiên, báo tin thắng trận. Nghi lễ hiên phù bao hàm 4 loại:
Hiến phù, thụ hàng, cáo thành, và lao sư.
(dâng tù nhân, nhận đầu hàng, báo cáo đã hoàn thành, và khao thưởng tướng sĩ)

(2) Về việc hành hình vua tôi nhà Tây Sơn, xem thêm Charles Maybon,  La Relation
sur Le Tonkin et la Cochinchine de Mr. De La Bissachère (1807) (Paris, Librairie
Ancienne Honoré Champion, 1919) tr. 118-122

       Một thời khuyết sử - 4

 Khi vua Gia Long lên ngôi, ông ra lệnh huỷ diệt hết tất cả những dấu tích mà đối
phương xây dựng khi ông còn vong gia thất thổ, cả vật chất lẫn tinh thần. Những năm
đầu của triều đại không thể không mang không khí khủng bố làm tiêu ma những người
nào còn hoài vọng một thời kỳ đã qua. Ngay các công thần đã cùng ông nằm gai nếm
mật, vào sinh ra tử nhưng chỉ một duyên cớ nhỏ nhặt cũng có thể bị nghi là âm mưu
chống lại triều đình, đưa đến cái hoạ diệt vong, huống hồ với kẻ cựu thù nên bất cứ liên
hệ lớn nhỏ nào với “nguỵ quyền” đều có thể trở thành trọng tội.

 Việc truy quét đó không phải chỉ một lần mà còn được lập lại ở những vì vua kế tiếp
cho đến khi mầm mống đối nghịch hoàn toàn không còn một dấu tích. Một chính quyền
với đầy đủ quyền lực nhất định xoá sổ quá khứ thì không gì mà không làm được, lắm
khi kẻ thừa hành còn làm quá cả những đòi hỏi của cấp trên.

 Nói tóm lại, sử gia triều Nguyễn chỉ coi Tây Sơn là một đám giặc lớn mà sự ghi
chép về họ là một điều bất đắc dĩ, có chăng để làm nổi bật tài trí và nỗi gian nan của
chúa Nguyễn trong quá trình khôi phục giang sơn.

       Một thời khuyết sử - 5

 Đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX khi người Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa,
Bắc Kỳ thành một xứ bảo hộ và ngai vàng tại Huế chỉ còn là một biểu tượng, các nhà
nho mới bắt đầu tháo gỡ cái quan niệm chính thống, nguỵ triều kéo dài 100 năm qua.
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Người đầu tiên là danh nho miền Bắc tiến sĩ Ðặng Xuân Bảng (1) mạnh dạn lên tiếng
phê phán tính chất chính thống đó và yêu cầu xét lại vị thế của 15 năm nhà Tây Sơn.

(…)
Việc đưa ba anh em Nguyễn Nhạc trở về lịch sử không phải một sớm một chiều vì

những gì viết về họ đã qua nhiều tình huống khác nhau nhất là phủ nhận hoàn toàn (30
năm đầu tiên), đến việc ghi chép như thành phần bạn nghịch (60 năm kế tiếp) và rồi dần
dần đặt họ trở lại trong lịch sử một cách khách quan hơn (đầu thế kỷ XX).

Ðến gần đây, khi việc đề cao triều đình Tây Sơn được coi như quốc sách, nhất là có
ẩn náu những động lực chính trị thì tài liệu và sách vở viết về nhà Tây Sơn bỗng dưng
nở rộ. Thế nhưng những gì mà chúng ta biết về giai đoạn nhiễu nhương này phần lớn
dựa vào ngoại sử, kèm theo những tưởng tượng và thêu dệt nhằm mục đích riêng tư
hơn là đưa ra sự thật.

Bên cạnh tài liệu trích từ sử triều Nguyễn là cố gắng giải thích vị trí của anh em
Nguyễn Nhạc bằng phong thuỷ, bằng cơ duyên... lồng trong khuôn mẫu thường dùng để
huyền thoại hoá các danh nhân. Không hiếm sách vở miêu tả anh em Tây Sơn và các
tướng lãnh của họ như hiệp sĩ võ công cao cường trong các truyện kiếm hiệp với tài
năng phi thiềm tẩu bích không thể có được trên thực tế. Nhiều nhân vật vốn dĩ mờ nhạt
nay được đem trở lại hậu trường để trở thành những bản sao của Tam Quốc Chí như
Khổng Minh, Bàng Thống…hay Quan Vũ, Trương Phi…mà dần dà người ta coi như sự
thật. Ngay cả những nhà nho chỉ là thêu dệt, dù cho đó là Giáo Hiên (2) hay Ngô Thì
Nhậm, Nguyễn Thiếp…và sự ràng buộc một cách máy móc giữ văn thần, võ tướng theo
kiểu mẫu truyện Tàu xem ra chỉ là thêu dệt.

(1) Ðặng Xuân Bảng (1828-1910) quán làng Hành Thiện, Nam Ðịnh đỗ tiến sĩ năm
1856, làm quan cần mẫn, thanh liêm, giỏi về hành chánh quân sự. Ông đưa ra nhiều
cải cách về kinh tế và ngoại giao nhưng không được vua Tự Ðức chấp thuận. Khi
về hưu, ông đem hết tâm trí vào việc biên soạn và trước tác, để lại nhiều tác phẩm
giá trị. (Xem Lãng Nhân, Giai Thoại Làng Nho toàn tập, Texas, Zieleks, tr. 450-472).

      (2)  Giáo Hiến từ Bắc vào Tây Sơn mở trường dậy học. Trong số đó có 3 anh em
      Nguyễn Huệ nguyên gốc họ Hồ vào Tây Sơn đã 4 đời.

      Một thời khuyết sử - 6

      Giáo Hiến có thật là một nhà nho ưu thời mẫn thế nhìn ra được đại cục hay chỉ là
ông đồ làng ít chữ nghĩa, coi việc dậy đám trẻ con như mhột nghề độ nhật?

      Ngô Thì Nhâm, Phan Huy Ích phải chăng là giới khoa bảng cũ cũng chỉ được trọng
dụng qua ngọn bút ứng đối thành văn? Sau khi vua Quang Trung mất, những ông Nghè
ấy hầu như không có mặt sống âm thầm và thỉnh thoảng làm một bài văn hiếu hỉ.
Nguyễn Thiếp cũng không vượt qua vai trò chính yếu mà vua Quang Trung đòi hỏi là đi
coi đất đóng đô, chủ yếu sự trọng vọng là cái tài của một thầy địa lý.

      ***
      Việc đặt hầu như toàn bộ các tài liệu lịch sử thứ cấp viết về triều Tây Sơn dưới lăng
kính hoài nghi chắc chắn sẽ bị nhiều người phản bác. Nhưng bù lại chúng ta có thể lần
tìm ra một số “mắt xích đứt” (1) từ trước đến nay thường bị các nhà nghiên cứu bỏ qua.
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      Khó khăn to lớn nhất khi nghiên cứu về nhà Tây Sơn là chúng ta có rât ít tài liệu đầu
tay (primary sources) từ những nguồn khả tín được viết ngay chính thời kỳ đó mà phần
lớn dựa theo các văn bản viết sau sự việc nhiều năm, có khi nhiều chục năm, do những
người không liên quan gì đến biến cố ghi theo truyền khẩu chứ khôg phải chính họ mắt
thấy tai nghe Những tác phẩm đó hình thành thường được bàt tỏ một xu hướng nào đó
nên các chi tiết lại càng dễ bị bóp méo cho phù hợp với chủ đích người viết.

      (1) Bình Nguyên Lộc: “Biên khảo hay lịch sử giống như sợi dây xích sắt, có cái
       khoen đầu, những khoen giữa và cái khoen chót. Vậy cần tìm cho ra những khoen
       trung gian may ra mới biết được dữ kiện từ đâu mà ra bởi ai mà có”.

Sử triều Nguyễn – Tự Đức

Cuối thế kỷ XIX, khoảng 100 năm sau khi nhà Tây Sơn bị diệt, Thiện Đình Đặng
Xuân Bảng, khi biên soạn bộ sử khá công phu nhan đề Việt sử cương mục tiết yếu ông
đã viết trong bài tựa: (1)

“Đến như sự tích thời Tây Sơn, thì hồi đầu thời Gia Long đã có chiếu tiêu hủy hết.
Vào năm Tự Đức, quan ngự sử Bùi Đình Trí (người An Lỵ Hải Dương) dâng sớ sai
quan biên soạn, sau khi vì có việc lại thôi, Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán, họ Mạc
cướp ngôi nhà Lê. Khi nhà Hán, nhà Lê trung hưng thì sự tích của Vương Mãn và nhà
Mạc cũng không bị vứt bỏ, vì sử là khuyên khích và răn đe. Sao lại có chuyện sự tích 15
năm để cho mai một trong một lúc, không ai biết nữa? (2). Thế thì lẽ khuyến khích răn
đe ở đâu Hơn nữa khi ấy nhà Lê đã mất, triều ta chưa lên, sự kết nới các triều Đinh, Lý,
Trần, Lê trong 15 năm ấy không thuộc nhà Tây Sơn thì còn ai nữa?”.

       Như vậy, việc ghi chép và biên soạn về triều Tây Sơn chỉ thực hiện từ thời Tự Đức
trở về sau. Tính ra, khi vua Tự Đức lên ngôi, nhà Tây Sơn bị diệt vong gần nửa thế kỷ
(1802-1847). Tài iệu phần lớn đã bị huỷ hoại, không phải chỉ một lần mà nhiều lần do
lệnh trư/c tiếp của triều đình nhà Nguyễn.

      (1) Lời tựa viết năm Thành Thái 17 (1905) Việt sử cương mục tiết yếu
      Như vậy mãi lúc này chúng ta mới thấy một sử gia sống thời nhà Nguyễn xin được
      công nhận nhà Tây Sơn như một triều đại chính thống.

      (2) Nhà Tây Sơn gồm Quang Trung 5 năm, Cảnh Thịnh 8 năm, Bảo Hưng 2 năm,
      tổng cộng là 15 năm.

      Sử triều Nguyễn – Minh Mạng

      Năm Minh Mạng thứ ba (1822), triều đình hủy nốt chiếc ấn cuối cùng đời Tây Sơn
bằng vàng còn sót lại trong kho. Sáu năm sau, năm 1828 vua Minh Mạng mới bắt đầu
xuống chiếu thu thập tài liệu về đời Tây Sơn. Cũng theo Đại Nam thực lục, nhà vua sai
bộ Lễ tư hỏi những việc cũ của Ngụy Tây, Minh Mạng bảo Phan Huy Thực rằng:
      “…Khi mới đại định, thu nhặt sách vở nhà Tây Sơn rất nhiều, ý trẫm cho là vô dụng
nên gần đây sai đốt hết cả. Nay lại nghĩ tuy chúng tuy bội nghịch, những việc chúng làm
không đáng kể, song cũng là dấu tích của một đời. Nên tư giấy cho Bắc thành hỏi có ai
ghi chép được việc cũ của nhà Tây Sơn, phàm lệnh, chiếu sắc sớ, mọi điều mục lớn
nhỏ không nệ kỵ huý, lời văn quê mùa, hết thảy đem nộp quan sẽ lệ khen thưởng…”
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      Thế nhưng không phải là dễ, dù có lệnh của triều đình thì dễ mấy ai dám nộp (1).
Hoạ chăng chỉ còn một số văn thơ xướng hoạ không có giá trị sử liệu. Nhiều người sợ
tội phải lang bạt kỳ hồ, thay họ đổi tên, mai danh ẩn tích nên dẫu có chiếu chỉ, tài liệu về
nhà Tây Sơn cũng không còn được bao nhiêu. Vả lại quan lại địa phương cũng chẳng ai
cất công làm việc này, lỡ co kẻ ghen ghét vu cho tội ẩn lậu nguỵ thư trong quản hạt khó
mà yên thân Người dân cũng chẳng dại làm công việc đem nộp vì tự tố cáo mình (2), lợi
chưa thấy nhưng nguy hiểm có thể xảy ra. (3)

 (1) Quốc sử quán triều Nguyễn về sau này người ta không tìm thấy những tài liệu
 nào thuộc về đỡI Tây Sơn. Không hiểu vì dân chúng không đem nạp hay chỉ là kế
 của triều đình thu lục những gì còn sót ại đem thiêu hủy cho kỳ hết.

      (2) Theo lệ nhà Nguyễn, con cháu những người cộng tác với nhà Tây Sơn đều bị
       cấm thi ba đời (tam đại bất đắc ứng thí), không khác gì những thành phần cùng
       đinh làm những mạt nghệ liệt vào hạng: ”hạ cửu lưu”.

      (3) Hiện nay trong văn khố của Việt Nam tuy vẫn còn một số sách để lại nhưng
       phần lớn không có giá trị đặc biệt, nhiều chi tiết rất đáng ngờ, nhiều tài liệu không rõ
       xuất sư, biên soạn thiếu khoa học nhưng vẫn được sử dụng vì nhu cầu nào đó hơn
       là về giá trị tài liệu.

      Hoàng Lê nhất thống chí - 1

      Tài liệu thứ hai mà các sử gia Việt Nam rất tâm đắc là bộ Hoàng Lê nhất thống chí
với tiêu đề tác giả sách là: Ngô Văn gia phái. Như tên gọi, đây là một quyển sách viết
theo thể “chí”. Thể chí này là “ký sự chỉ văn” như Từ Nguyên định nghĩa Ít nhiều Hoàng
Lê nhất thống chí (1) dài ngắn từ 7 đến 17 hồi, phần lớn cho rằng:
      Từ hồi 1 đến hồi 7 do Ngô Thì Chí (con Ngô Thì Sĩ) biên soạn.
      Từ hồi 8 đến hồi 14 do Ngô Thì Du (cháu Ngô Thì Sĩ) trước tác.
      Từ hồi 15 đến hồi 17 do Ngô Thì Thuyến soạn. (cuối năm 1899)

      Từ năm 1950 đến 1952 Hoàng Lê nhất thống chí  (2) có nhiều người dịch, bản được
dùng nhất do Ngô Tất Tố dịch. (Hà Nội 1942, Sài Gòn tái bản 1969)

      (1) Hoàng Lê nhất thống chí viết từ đời Lê đến cuối đời Tây Sơn.

      (2) Hoàng Lê nhất thống chí có 12 dị bản khác nhau
      Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chính Ngô Thì Nhậm là người đóng góp một phần
lớn trong Hoàng Lê nhất thống chí, Phần chú thích trang 17 quyển một trong bộ Ngô Thì
Nhậm tác phẩm, người chủ biên (Vũ Đức Phúc, tạp chí văn học) trích lại cho rằng: “Tinh
thần Ngô Thì Nhậm thể hiện rất rõ qua chuyện kể lại chuyện Quang Trung đánh quân
Thanh va lịch sử ngoại giao của nhà Tây Sơn với triều Thanh”. Tuy nhiên nếu đối chiếu
chi tiết người ta ngờ rằng chính những điều người ta viết về ông trong Hoàng Lê nhất
thống chí cũng không xác thực mà có thể do người sau viết và thêu dệt thêm.

      Ngoài chi tiết không đâu mà có mà chúng ta không cách nào kiểm chứng, nhiều
đoạn Hoàng Lê nhất thống chí không có. Như biến cố quan trọng phái đoàn Nguyễn
Quang Hiển thay mặt vua Quang Trung sang Bắc Kinh nhận sắc phong thì Hoàng Lê
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nhất thống chí không hề nhắc đến. Vì vậy chúng ta có thể ngờ rằng không phải Ngô Thì
Nhậm viết những chương này mà do người khác bịa ra. Trong khi chuyến đi của vua
Quang Trung được ghi chép rất sơ sài và hoàn toàn sai sự thực để rồi không ít sử gia
sau dựa theo để phóng bút một cách rất khinh suất.

      Hoàng Lê nhất thống chí - 2

      Vì có nhiều chi tiết viết giống nhau nên chúng ta không biết sử triều Nguyễn chép
theo Hoàng Lê nhất thống chí hay Hoàng Lê nhất thống chí sử dụng tại liệu triều
Nguyễn nhưng cả hai đều không đủ xác tín để chấp nhận đó là ngững sự thật của lịch
sử. Chính vì Hoàng Lê nhất thống chí do nhiều ngườ viết trong nhiều thời kỳ (1), nhiều
quan điểm nên rất khó phân biệt ai đã viết đoạn nào? Nhừng gì đã bị sửa đổi, thêm bớt
và dàn dựng trong một quyển sách có nhiều mâu thuẫn và không ăn khớp với nhau.
Các nhà nghiên cứu cũng không đồng ý (2) trên một số vấn đề văn bản và ai là tác gỉa.

      Riêng chiên thắng năm Kỷ Dậu chúng tôi đã có hàng chục quyển sách, hàng trăm
bài viết trên sách báo lập lại hầu hết cùng một số chi tiết y hệt nhau, phần lớn dựa trên
các nguồn tài liệu thứ cấp (secondary sources) pha trộn giừa tưởng tưởng tượng và
nhừng điều mắt thấy tai nghe.  Cả hai nguồn tài liêu (sử triều Nguyễn và Hoàng Lê nhất
thống chí) nhắc đến ở trên đều không tìm ra nguồn tài liệu gốc ở đâu? Dựa trên văn bản
nào? Mà chỉ “nghe nói” (hearsay evidence), thành thử bất cứ môt chi tiết nào cũng đứng
giữa thật và giả, cần tái kiểm chứng.

(1) Ngô Văn gia phái Hoàng Lê nhất thống chí viết bằng chữ Hán do các tác giả
thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Oai, huyện Thanh Oai, Sơn Tây
Thời gian miêu tả trong tác phẩm kéo dài khoảng hơn 30 năm:
Kể từ Trịnh Sâm lên ngôi chúa (1767) cho đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi (1802).

Hoàng Lê nhất thống chí không có bản gốc, tác phẩm cũng chưa được khắc ván in.
Trong dịch thuật, chúng tôi cố gắng đối chiếu nhiều bản chép tay (12 bản) để tìm ra
những nghi vấn để hiệu đính dựa vào bản dịch của Ngô Tất Tố.
(trích lục “Lời giới thiệu” của Kiêu Thu Hoạch trong Hoàng Lê nhất thống chí, tr 5)

(2) Linh mục Nguyễn Phương, giáo sư sử địa đại học Văn Khoa Huế đã viết một bài
biện hộ cho cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí trong bài Giá trị quyển Hoàng Hoàng Lê
nhất thống chí, đăng trên Bách Khoa số CLI và CLII, trang 15... Giáo sư Nguyễn
Phương khẳng định rằng Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Thời Chí là một tập sử
chứ không phải là một cuốn tiểu thuyết. Ông viết:

“Thật vậy, quyển Hoàng Lê nhất thống chí, không phải chỉ là một áng văn hay, mà
còn là một sử liệu quý. Đó là một quyển sử chép rất có nghệ thuật nên người ta đã
quá chú trọng vào nghệ thuật của nó mà quên nhãng cả sự thật góc cạnh ở bên
trong. và chính vì nhận thấy sự thật quá góc cạnh nầy nên chúng tôi cần có mấy lời
giải thích ở đây”. Dù vậy, LM Nguyễn Phương vẫn phải thừa nhận:

“Tác phẩm của Ngô Thi Chí, Ngô Thì Du, không phải là không có đôi chi tiết không
được đúng, nhưng sự không được đúng này thuộc phạm vi lầm lẫn một quyển sử
chứ không phải ở trong cương giới của một tập tiểu thuyết”.
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      1 - Tài liệu đầu tay sơ cấp
      (primary/firsthand sources)

      a. Như phần dần nhập ở trên đã dẫn:giải:
 Khâm định An Nam kỷ lược là bộ sách của triều Thanh tổng hợp tất cả nhừng thư

từ, chiếu biểu của vua Càn Long liên lạc với các nơi dể chỉ huy việc đem quân sang
đánh nước ta từ giữa năm 1788 đến cuối năm 1790. Sau khi phái bộ do vua Quang
Trung cầm đầu dẫn sang dự lễ “bát tuần vạn thọ” và làm lễ “bảo kiến thỉnh an” của vua
Can Long. Những tài liệu đó được lưu giữ theo dạng tối mật, là nguyên bản các văn thư
qua lại về chiến dịch đánh An Nam là nguyên bản từ hơn hai trăm năm trước được tập
trung trong bộ Khâm Định An Nam kỷ lược gồm 31 quyển tổng cộng 856 trang.

      b. Về tài liệu của nước ta thì đến nay may mắn còn tồn tại bản sao một số văn thư
trao đổi giữ triều đình Quang Trung và Thanh triều trong Viện Viễn Đông bác cổ.
       Những văn thư đó được phiên dịch và được Bộ Giáo dục VNCH ấn hành dưới nhan
đề Đại Việt quốc thư (1967).
       Ngoài ra còn một số các văn tịch tư gia khác như bô Thì Nhậm với Hàn các anh
hoa và một số thư từ của Nguyễn Huệ qua lại với La Sơn phu tử. Một số thơ văn của
các sứ thần khi đi sứ nhà Thanh (Phan Huy ích, Nguyễn Hữu Trù, Vũ Huy Tấn…) bổ túc
thêm một số chi tiêt.

       c. Trước đây người ta có khuynh hướng dành công lao đàm phán cho danh sĩ Ngô
Thì Nhiệm xuyên qua những tài liệu đầu tay (primary/firsthand sources) của Đại Việt và
Khâm định An Nam kỷ lược thì các trao đổi và đàm phán do Nguyễn Hữu Trù, Vũ Huy
Tấn đảm trách. Xem ra hai người này mới thực là những người chủ chốt trong phái bộ
hòa đàm. Ngô Thì Nhậm chỉ thảo một số thư từ ban đâu, sau đó vua Quang Trung đã
cử một thành phần khác, Ngô Thì Nhậm đóng vai trò tham mưu.

       2 - Tài liệu sơ cấp
       (secondary sources)

      Một số tài liệu hiện tàng trữ trong Viện nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội) tuy không
chính thức nhưng được viết do những người sống trong thời kỳ đó có ít nhiều liên quan
đến biến động cũng chứa đựng một số dữ kiện đáng kể như Bắc hành tùng ký là hồi ký
của Lê Qúynh (1759-1805).

       Lê Qúynh là tòng thần của vua Lê Chiêu Thống nổi tiêng với câu nói: “Đầu tôi có thể
chặt nhưng tóc không thể cắt, da có thể lột nhưng áo không thể đổi” khi bị ép phải gióc
tóc, thay áo theo nhà Thanh. Lời tự thuật của ông trong hồi ký đính chính được nhiều sử
liệu quan trọng, như nguyên nhân nhà Thanh đem quân sang đánh nước ta. (1)

(1) Khi nghe tin Lê Duy Kỳ (tức vua Lê Chiêu Thống) sang cầu cứu (trong đó có
Lê Quýnh), Tôn Sĩ Nghị, tổng đốc Lưỡng Quảng, đề nghị lên vua Can Long giải
pháp quân sự để tái lập vương triều cho vua Lê.
Tôn Sĩ Nghị thuyết phục vua Càn Long một khi chiếm được Thăng Long thì lực
lượng địa phuơng và quân binh của vua Lê sẽ tiếp tay với nhà Thanh khiến quân
Tây Sơn phải trải mỏng khắp miền Bắc và tan rã hàng loạt.
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Ý đồ lạc quan đó đưa tới việc Tôn Sĩ Nghị dự liệu việc bắt sống Nguyễn Huệ ở
Thanh Hoá hay mở đường cho Nguyễn Huệ về hàng theo đường Vân Nam. Trước
khi tiến quân, Tôn Sĩ Nghị gửi thư cho Xiêm La yêu cầu gửi quân ngăn chặn Nguyễn
Huệ đào tẩu bằng đường biển. Khi nhận được tin này, Xiêm La đòi Nguyễn Ánh (lúc
đó đã chiêm Gia Định) đem quân tiếp ứng giữ các hải đạo. Chính sử nhà Nguyễn
cũng chép rằng họ đã gửi gạo giúp quân Thanh. (Đại Nam thực lục chính biên, đệ
Nhất kỷ quyển V chép về Thế tổ Cao hòang đế nhà Nguyễn - tức vua Gia Long)

Trong chuyến đem quân sang nước ta, Tôn Sĩ Nghị cũng ra lệnh cắt tai binh lính Tây
Sơn bị họ giết (trong những trận đánh từ Lạng Sơn tới Thăng Long) để làm bằng
chứng “báo tiệp” nhưng không được bao nhiêu. Còn tù binh họ bắt được thì chỉ có 8
người. Những người này được trao trả khi hai bên trao trả tù binh.

       Phụ chú I

 Trong bối cảnh lịch sử dồn dập đầy biến động cuối thế kỷ XVIII, số phận của những
người lưu lạc sang Trung Hoa hầu như bị bỏ quên. Các chi tiết viết về vua tôi nhà Lê mà
sau này hậu nhân biết được phần lớn dựa theo Khâm Ðịnh Việt Sử thông giám cương
mục [quyển XLVII], Ðại Nam Chính Biên Liệt Truyện [quyển XXIX], Ðại Nam Nhất Thống
Chí [quyển XIX, XXIV, XXV...].

Cuộc đời Lê Quýnh gắn liền với mệnh vận cuối đời Lê có thể chia thành 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: (1750-1788) Từ khi còn nhỏ đến lúc đưa gia quyến vua Lê chạy sang

Trung Hoa.
Xuất thân từ một thế gia vọng tộc, tuy chỉ là ấm sinh xuất thân nhưng gia đình ông

luôn tận trung với triều đình và hết sức để khuông phò chính thống. Năm Mậu Thân, Lê
Quýnh đem gia binh vào bảo vệ hoàng gia được giao cho việc hộ giá thái hậu, vương
phi và nguyên tử chạy lên Cao Bằng, bị truy kích phải chạy sang đất Thanh.

- Giai đoạn 2: (1788-1789) Theo quân Thanh trở về đến khi Tôn Sĩ Nghị bại trận và
ẩn trốn chờ cơ hội khôi phục rồi lại sang Trung Hoa lần thứ hai.

Nhân danh “hưng diệt kế tuyệt, tự tiểu tồn vong”, nhà Thanh đem quân sang nước ta
nhưng bị đánh bại ngay đầu Xuân năm Kỷ Dậu. Vua Lê và một số bầy tôi chạy được
sang Trung Hoa. Lê Quýnh khi đó đang dưỡng bệnh ở quê nhà nên không theo kịp và
phải 7 tháng sau mới cùng một số đồng chí theo đường Ải Điếm sang được Quảng Tây.

- Giai đoạn 3: (1790-1800) Bị giam ở Bắc Kinh vì không chịu nhập kỳ binh nhà
Thanh (hay không chịu cắt tóc, thay đổi y phục Mãn Châu).

Khi Thanh triều công nhận nhà Tây Sơn, vua Lê và những người đi theo bị bắt buộc
phải ăn mặc và để tóc theo phong tục Trung Hoa. Riêng nhóm Lê Quýnh phản đối lấy
cớ rằng họ không tự ý chạy sang mà do lời yêu cầu của Phúc Khang An dẫn dụ nay xin
được về nước. Để tránh những bất trắc cho việc bang giao, vua Càn Long ra lệnh đưa
nhóm Lê Quýnh lên Bắc Kinh giam ở bộ Hình. Dù bị ép buộc và ngược đãi, bốn người
nhất định không chịu khuất phục nên chỉ được thả ra sau khi vua Càn Long qua đời và
triều Tây Sơn đến hồi cáo chung.

- Giai đoạn 4: (1800-1805) Sau khi được thả ở Bắc Kinh và đưa linh cữu vua Lê về
nước đến khi qua đời.

Sau khi Thanh triều công nhận triều Nguyễn, năm Giáp Tí [1804] nhóm Lê Quýnh xin
được đưa hài cốt vua Lê, thái hậu và nguyên tử về nước táng ở Thanh Hoa. Việc hoàn
thành, Lê Quýnh trở về quê tu ở chùa Đại Đồng. Tháng Chín năm Ất Sửu [1805], ông bị
cướp đâm chết. Đến đời Tự Đức, nhà vua cho xây Tiết Nghĩa Từ để ghi nhận những
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trung thần, Lê Quýnh là người đứng đầu trong số thần tử nhà Lê. Chính vì tận trung với
nhà Lê, lại trước sau một lòng son sắt nên Lê Quýnh đã trở thành chứng nhân hùng hồn
nhất trong một giai đoạn bang giao. Ông hiên ngang như cây tùng trước bão, trải qua
bao nhiêu sương tuyết vẫn sừng sững giơ cái càng bọ ngựa chống lại cỗ xe, giải mã
cho chúng ta những đổi thay thế sự. Nếu không có ông, nhóm nhà Lê sẽ chỉ thoáng hiện
như một bóng mờ chính trị, theo thời gian sẽ tan biến vào số đông và hậu nhân không ai
còn biết đến.

Ở một góc cạnh nào đó, lịch sử không phải chỉ luôn luôn là một vòng nguyệt quế
dành cho người chiến thắng. Người thắng cuộc thường chỉ nói tốt cho mình nhưng
trong nhiều trường hợp người thua cuộc lại nói lên được nhiều điều chúng ta cần biết.

      (trích Thanh-Việt nghị hòa)

Phụ chú II

Hầu hết người ta khi nhắc đến Lê Chiêu Thống thường kèm theo những lời trách cứ,
nhẹ nhất cũng kết án ông là phường bán nước. Tội danh đó tùy theo sự nhận định của
mỗi người nhưng hầu hết chỉ làm công việc lập lại một định kiến có sẵn. Cũng nên
thêm, việc kết án này chỉ mới xuất hiện gần đây, trong những tài liệu vào đầu thế kỷ XX,
các sử gia đề cập đến vua Lê thường tỏ ra thương cảm hơn là kết án.

Trong phần này, chúng tôi thử đánh giá lại ông qua những gì chúng ta còn có được.

Việc cầu viện nhà Thanh trước đây sử nước ta vẫn đổ riệt cho mẹ con vua Chiêu
Thống thực ra còn nhiều uẩn khúc, bề ngoài lấy tiếng là cứu giúp một triều đại đã thần
phục hơn trăm năm nhưng bề trong do Thanh triều, cả chính sách chung lẫn tham vọng
riêng. Những gì có tính hình thức chỉ để hợp thức hóa tham vọng của họ.

Chính vì thế, khi thấy đối tượng không còn phù hợp với nhu cầu nữa, nhà Thanh lập
tức thay đổi kế hoạch để quay sang công nhận Nguyễn Quang Bình, mặc dù dư âm
cuộc chiến khốc liệt còn vang vọng. Trong thế cuộc “đuổi hươu tranh đỉnh”, dù triềuđại
nào của nước ta thì cũng phải thần phục Trung Hoa, tư thế còn tùy theo từng lúc, từng
khi nhưng tương quan giữa hai nước không suy suyển.

Khi chê bai việc cầu viện Trung Hoa, chúng ta cũng đừng quên rằng Nguyễn Quang
Toản và các em ông khi thất thế cũng cho người sang Tàu cầu cứu [nhưng bị cự tuyệt],
và khi người Pháp đánh Bắc Kỳ thì vua Tự Ðức cũng xin nhà Thanh trợ giúp. Tuy Thanh
triều chỉ điều động một số thổ phỉ ở thượng du, hậu quả cũng đưa đến việc chúng ta bị
mất một số đất dọc theo biên giới [cho Trung Hoa] theo thỏa ước mà người Pháp ký với
Thanh triều.

Tháng Ba năm Tân Hợi (1791) khi nghe tin nhóm Lê Quýnh vì không chịu cắt tóc
nên bị bắt giải lên kinh và giam ở ngục phía bắc bộ Hình, vua Lê đã sai Nguyễn
Quốc Ðống mang trà và bạc tới ủy lạo họ. Cai ngục không cho nhận quà

Lê Quýnh khi ra khỏi ngục luôn luôn đến viếng mộ ông và sau này tìm đủ mọi
cách để thực hiện di mệnh đưa nắm xương tàn của ông về quê cũ. Cũng nên nhấn
mạnh khi lên làm vua, ông mới 19 tuổi và khi chạy sang Trung Hoa ông cũng chỉ mới
23. Khí độ như thế, chúng ta thấy tư chất ông không tầm thường mặc dù theo sử sách
thì việc học của ông cũng rất hạn hẹp, không phải vì lười biếng mà vì thời thế tạo nên.
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Nhìn lại những tài liệu của nhiều phía, chúng ta thấy có sự đồng tình của cả Thanh
triều lẫn Tây Sơn muốn dựng ông trên cùng một mẫu số, bất tài, nhút nhát, không có chí
tiến thủ... và được lập lại dưới ngòi bút của sử thần triều Nguyễn. Nếu bỏ đi những thêm
bớt mà thiên hạ thêu dệt để nhân dáng ông thích hợp hơn với mô hình ngụy tạo
này, ông vua cuối trào kia quả là đáng thương hơn đáng ghét.

       (trích Thanh-Việt nghị hòa)

      3 - Tài liệu Âu châu

      Rất nhiều tài liệu nay còn năm trong văn khố Âu châu hay Hội Truyền giáo Giáo hộ
La Mã có giá trị về thời gian vì các giáo sĩ có mặt vào thời Tây Sơn. Tuy chỉ là thư từ,
văn thư trao đổi trong nội bộ nên không tránh khỏi thiên lệch hay cảm tính riêng tư của
người viết thư. Tuy nhiên một số tài liệu này (nhưng không nhiều) đôi khi giúp chúng ta
đính chính một số chi tiết về ngày tháng trong sử Việt Nam. (1)
      Mạng lưới tổ chức, sinh hoạt và thông tin của các nhà truyền giáo có tương quan
mật thiết đến sinh hoạt chính trị của Đàng Ngoài và Đàng Trong để những thế lực từ
bên ngoài tìm cách can thiệp và khai thác nội bộ nước ta.

 (1) Đó là ngày đăng quang của vua Quang Trung, theo Nhật ký về những sự kiện
 Đáng ghi nhớ ở văn khố quốc gia (Paris) thi lá thư đề ngày 20 tháng 9 của đức ông
 La Batette gửi đức ông Le Breton cho biết rằng:

      “Bắc vương đã ân định ngày 8-11-1789 là ngày ông tự phong làm hoàng đế dưới
      danh hiệu Quang Trung, v…v…”

      Sử nươc ta ghi ngày 20-1-1789, cách nhau gần hai tháng rưỡi, quá sít sao với khi
      vua Quang Trung tới Nghệ An, không phù hợp thời gian với cuộc hành quân.

Nhà Thanh với mộng bành trướng

      Khi nhìn lại lịch sử 150 năm đầu tiên của triều đình nhà Thanh, thành quả của họ
thu đạt cao nhất Trung Hoa. Không chỉ bờ cõi hơn hẳn các triều đại Nguyên, Minh về
binh bị, kiến trúc, nghệ thuật, hội họa, thi ca…cũng có nhiều thành tựu. Đến giữa thế kỷ
XVIII thì biên cương Trung Hoa đã bành trướng đến cực điểm, bao gồm tất cả những
đất đai nhà Minh trước đây và cả Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương.
       Việc bành trướng thế lực nhà Thanh đã khiến cho ba đời vua quan trọng nhất
(Khang Hy, Ung Chính, Càn Long) chủ động nhiều cuộc chiến tranh, hầu hết tại các
vùng biên giới phía nam. Nhà Thanh với một lãnh thổ rộng lớn, và đa chủng, đa dạng
mang nhiều sắc thái sát nhập và đồng hóa. Vì Thanh triều muốn tách biệt họ một triều
đại thuần túy Mãn Châu nên tất cả quyền lực đều ở trong tay người Mãn Châu. (1)

       Sau hơn một trăm năm bành trướng về phía tây, chiếm lãnh nhiều tiểu quốc vùng
Tây Vực khiến vua Càn Long tiếp tục tiến hành nhiều cuộc chinh phục về phía nam
(Miến Điện, Thái Lan, Chiêm Thành, v..v…). Tham vọng đó thể hiện trên bản đồ vẽ từ
đời Thanh sát nhập nhập nhằng bao gồm luôn cả khu vực phiên thuộc ngòai lãnh thổ và
lãnh hải (Hòang Sa, Trường Sa và Đài Loan) của họ một cách thiếu minh bạch.

(1) Tôn Sĩ Nghị là một văn quan người Hán mà họan lộ hơi chậm trễ lúc nào cũng
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mong có mặt trong nền văn hóa Mãn Châu. Trong khi Phúc Khang An, một đại thần
thế gia vọng tộc người Mãn Châu, điển hình vốn sinh ra đã làm quan.

       Phụ chú

       Cho tới giữ thế kỷ XVIII, ngừời Mãn Châu đã cai trị Trung Hoa hơn 100 năm với ba
đời Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính Năm 1736, Thái tử Hoằng Lịch lên ngôi lấy hiệu
Càn Long, là hòang đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa.

       Trong thời gian tại vị, vua Càn Long tập trung vào việc mở rộng biên cương. Trong
45 năm từ 1747 đến 1792, nhà Thanh chủ động cả chục cuộc chiến với lân bang: Hai
lần bình định người thượng ở Tứ Xuyên. Một lần chinh phục Hột Hồi (Turkey Muslim).
Một lần chinh phục Miến Điện. Một lần đánh chiếm Đài Loan. Một lần “thảo hàng” (vỗ
yên) An Nam. Hai lần viễn chinh Nepal.

        (trích Thanh-Việt nghị hòa)

       Tôn Sĩ Nghị và Phúc Khang An

       Nghe tin đại binh của Tôn Sĩ Nghị thất trận, vua Càn Long lập tức điều ngay Phúc
Khang An, vị chỉ huy lừng lẫy nhất của nhà Thanh thời đó. Phúc Khang An lúc ấy đang
là tổng đốc Mân Triết sang thay Tôn Sĩ Nghĩ (tổng đốc Lưỡng Quảng, người Hán).
       Phúc Khang An chuẩn bị dốc tòan lực 6 tỉnh miền nam, dự tính chia quân làm 4 đạo
sang đánh nước ta. Bốn đạo quân bao gồm Vân Quý, Việt Đông (Quảng Đông), Việt
Tây (Quảng Tây) và Phúc Kiên (1). Hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây đánh xuống Thăng
Long, đạo quân Vân Quý hợp lực với Xiêm La theo đường Lào đánh từ phía tây sang
Nghệ An, còn thủy binh Mân Triết , Đài Loan theo đường biển đánh vào Thuận Hóa.
       Sau khi nhậm chức, một mặt Phúc Khang An kiểm điểm hậu quả chiến dịch, mặt
khác phân tích những bất lợi để vua Càn Long (2) nắm vũng tình hình.

       Trong khi ấy, Nguyễn Huệ xúc tiến việc giảng hòa, cử nhiều phái đòan lên Nam
Quan nhắc lại những lý lẽ trước đây đưa ra để xin bãi binh nhưng bị Tôi Sĩ Nghị bãi bỏ.
Sau một số khó khăn như sau thất bại của Tôn Sĩ Nghị, nhà Thanh dẫu muốn tiến đánh
nước ta một lần nữa, tình thế không chắc đã hơn như chiến dịch đánh Miến Điện (có
thể còn vất vả hơn), chi phí nặng nề mà mối lợi chưa thấy đâu cả. Vì vậy nhà Thanh
đành chấp nhận một giải pháp hòa hõan nhưng kèm theo một số điều kiện cho nước
Nam trao trả tù binh, truy tầm nhữg kẻ giết các tướng nhà Thanh, lập miêu thờ Sầm
Nghi Đống (3). Những đề nghị đó hầu hết được Nguyễn Huệ chấp thuận.

       (1) Đạo quân của Tôn Sĩ Nghĩ trước đó mạnh hơn vì không chỉ giới hạn vào các
       tinh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Mà còn sự yểm trợ của nhiều
       tỉnh khác và các bộ tại kinh đô Bắc Kinh.
       Với đại quân hùng hậu như vậy, Tôn Sĩ Nghị tự tin đên nỗi ngay sau khi vào Thăng
       Long, Tôn Sĩ Nghị liền tổ chức đại lễ phong vương (xem Phụ chú), trao sắc ấn (đã
       mang sẵn) để chinh thức hóa việc tái lập vương triều Lê Chiêu Thống.

       (2) Khác với Phúc Khang An, sau khi Tôn Sĩ Nghị tìm hiểu tình hình miền Bắc và
       thăm dò lực lượng đối phương qua lời khai của vong thần nhà Lê (Lê Duy Kỳ và Lê
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       Quýnh). Tôn Sĩ Nghị thuyết phục được vua Càn Long can thiêp vào nước ta.

(3) Thang Hùng Nghiệp dẫn phái đoàn vào Chiêu Đức Đài. Phúc Khang An bước ra
nghênh tiếp, sau nghi lễ tương kiến, phái đoàn nước ta do chánh sứ Nguyễn Hữu
Chu đứng ra trao lại biểu văn, tổng đốc Lưỡng Quảng thay mặt Thanh đình tiếp
nhận. Sau đó nhà Thanh mở đại tiệc khoản đãi sứ bộ nước ta, đích thân Phúc
Khang An bồi tiếp.

Trong câu chuyện ngoài lề, Nguyễn Quang Hiển cũng cho hay những kẻ phạm tội
sát hại các tướng lãnh nhà Thanh đã bị xử tội rồi, Phúc Khang An nghe xong coi
như việc đã giải quyết, đề nghị sau này không nhắc tới nữa, chỉ xin nước Nam lập
cho một cái miếu, xuân thu cúng tế những binh sĩ nhà Thanh tử trận. Để chính thức
hóa việc dâng biểu cầu phong, Nguyễn Quang Hiển sẽ thay mặt triều đình Quang
Trung cầm đầu phái đoàn lên Bắc Kinh triều kiến hoàng đế và cho biết đến năm sau
(Canh Tuất 1790), Càn Long thứ 55 là năm khánh thọ bát tuần của vua Thanh, vua
nước ta sẽ đích thân sang chúc mừng cùng các sứ thần phiên thuộc khác.

Đến đây, việc thông hiếu của hai nước coi như đã quyết định, những lễ lạc khác chỉ
là thủ tục. Hai bên đồng ý giảm thiểu số quân trấn đóng tại biên giới. Ngày mồng 10
tháng 4 năm Càn Long thứ 54, vua Cao Tông ra lệnh cho Phúc Khang An rút các
đạo quân Quảng Đông, Vân Nam đang trú đóng ở Quảng Tây về doanh trại.

Tôn Sĩ Nghị sau khi thua trận, thân thể hư nhược, bị bệnh phong thấp lúc đó đang
nằm dưỡng bệnh nay cũng được lệnh cho về Nam Ninh nghỉ ngơi, còn Phúc Khang
An cũng không còn phải chầu chực ở Trấn Nam Quan nữa. Vua Quang Trung cũng
ra lệnh cho các đồn ải giảm bớt quân số phòng ngự.

      Phụ chú

Việc vua Lê Chiêu Thống xuất hiện đón quân Thanh có những ngộ nhận Cương
mục, Liệt truyện và Hòang Lê nhất thống chí đều chép vua Chiêu Thống gặp quân
Thanh ở Kinh Bắc (Cương mục viết vua Lê đem trâu, bò, rượu để khao thưởng) rồi
cùng đi với quân Thanh vào Thăng Long

Tuy nhiên chi tiết trên là do người sau viết, từ một nguồn chép lại lần nhau nên
người đi trước sai lầm thì người đi sau cũng sai theo. Do đó chúng tôi xin dẫn ba nguồn
từ những người có mặt trong chiến cuộc

Lê Quýnh (người đi tìm vua Lê Chiêu Thống và đưa vua Lê gặp Tôn Sĩ Nghị)
Lê Duy Đản (người đi theo quân Thanh từ Quảng Tây về đến Thăng Long và tham

dự lễ phong vương cho Lê Duy Kỳ)
Tôn Sĩ Nghị (trong tấu thư gửi vua Càn Long)

Theo lời Lê Quýnh kể trong Bắc thành tùng ký thì:
Tháng mười (Mậu Thân 1788) yết kiến tổng đốc Tôn Sĩ Nghị ở Quảng Tây Ngày 24

tháng ấy, theo đại quân tới Nam Quan về thành Lạng Sơn….

Theo Sứ diêu hành trạng của Lê Duy Đản ghi lại chuyện đi sứ sang Tàu cầu viện thì
ông và vua theo quân Thanh đến sông Phú Lương, quân Tây Sơn đã bỏ đi nên vào thu
phục kinh thàh, ông theo hầu nhà vua đến điện Vạn Thọ làm lễ sắc phong.
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Theo tấu thư của của Lê Duy Đản quân Thanh vào thành Thăng Long khỏang 11 giờ
đêm, ngày 17-12-1788, hôm sau Lê Duy Kỳ mới gặp Tôn Sĩ Nghị.

Khi vua Lê xuất hiện, của Lê Duy Đản rất vui mừng bèn tổ chức lễ sắc phong. Như
vậy việc vua Lê đem bò rượu ra đón Tôn Sĩ Nghị là sai sự thực.

       (trích Thanh-Việt nghị hòa)

       Phái bộ Nguyễn Quang Hiển – 1

       Ngày 21 tháng hai, vùa Quang Trung cho Nguyễn Hữu Trù đưa biểu văn cho quan
nhà Thanh xem trước và hôm sau (22 tháng hai) đưa lên Nam Quan 500 tù binh, bao
gồm 300 lính và 200 phu dịch (nhà Thanh trả lại…7 tù binh, 1 người chết trong tù vì bị
bệnh). Cùng luc đó, vua Quang Trung ra lệnh cho trấn thủ Lạng Sơn chuẩn bị lễ lạc tiệc
mừng đánh dấu tốt đẹp trong tiên trình đàm phán
       Chính thức cầu phong
       Ngày 22 tháng 2, sau khi nhà Thanh đã đánh tiếng là họ bằng lòng phong vương
cho vua Quang Trung, phái bộ Đại Việt tất cả hơn 20 người, do Nguyễn Hữu Chu cầm
đầu, từ Thăng Long đi lên, mang tờ biểu cầu phong đồng thời chuẩn bị lễ lạc và dự bị
tiệc mừng, đánh dấu một thắng lợi vẻ vang trong bang giao giữa hai nước. Đây là lần
đầu tiên sau cuộc chiến, cửa ải Nam Quan được chính thức mở ra để đón phái bộ Đại
Việt. Chính vì thế hai bên phải tổ chức đại lễ để tiễn đưa và để đón sứ thần qua Trung
Hoa, chánh phó sứ không còn phải đến gõ cửa như những lần qua đàm phán trước đó.

  Mật nghị
 Tháng ba năm Quý Dậu, Phúc Khang An đến trấn Nam Quan ra lệnh cho quan coi

ải Thang Hùng Nghiệp gặp Nguyễn Hữu Chu (Nguyễn Hữu Trù?) - Lần đầu tiên Nguyễn
Hữu Chu đến Nam Quan đem biểu sang xin cầu hòa – Bàn định việc trao trả tù binh
(800 ngưỡi) và sửa lễ tiến cống (biện bạch việc người vàng và (1) việc cống voi) - Phúc
Khang An gửi thư cho Nguyễn Huệ - Nguyễn Huệ hẹn sẽ sai Nguyễn Quang Hiển (2)
lên Nam Quan và sẽ tiến kinh sau đó (Bắc Kinh).

(1) Sau khi được nhà Thanh chấp thuận ban sắc ấn, Vũ Huy Tấn về Thăng Long
trình cho vua Quang Trung hay Phúc Khang An đòi vua Quang Trung đích thân lên
ải Nam Quan nhận sắc phong và cống thêm 4 hay 2 con voi.

(2) Trong biểu văn này, Nguyễn Huệ đặc biệt ghi thêm “sẽ sai con trưởng của anh
cả Nguyễn Quang Hoa là Nguyễn Quang Hiển” theo sứ bộ đi sang để tỏ lòng thành.
(sau đó đi Bắc Kinh ggặp vua Càn Long để xin cầu phong)

      Phái bộ Nguyễn Quang Hiển được cử đi sứ cầm đầu phái đòan tất cả là 21 người
      với nhiều sứ mạng công khai và bí mật:

1. Thay mặt vua Quang Trung sang triều kiến hoàng đế nhà Thanh để chính thức
hoá việc công nhận triều Tây Sơn,

2. Tìm hiểu xem có thực Lê Duy Kỳ (vua Chiêu Thống) và tuỳ tòng hiện đang ở
Quảng Tây hay không?

3. Lượng giá việc Thanh triều mời Nguyễn Huệ sang Bắc Kinh có những âm mưu
khác hay không?

      ***
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       Việc đưa Nguyễn Quang Hiển làm trưởng phái đoàn một cách bán chính thức đã
buộc Thanh triều phải giải quyết cho thoả đáng. Nhiều chi tiết cho thấy phái đoàn
Nguyễn Quang Hiển không nằm trong kế hoạch dự tính trước và chính các quan nhà
Thanh ở Quảng Tây cũng chỉ được thông báo một cách bất ngờ.
      Theo lời tâu của Phúc Khang An thì Nguyễn Hữu Trù gửi thư cho Thang Hùng
Nghiệp thông báo Nguyễn Quang Bình sẽ cử một đại diện lên Nam Quan trao tờ biểu
cầu phong. Ngày17 tháng Tư, Nguyễn Quang Hiển và phái đoàn An Nam đến Lạng Sơn
và tin này được báo ngay cho quan nhà Thanh.
       Ngày 19 tháng Tư, giờ Dần [5-7 giờ sáng], nhà Thanh cho binh sĩ dàn thành đội
ngũ ở Nam Quan, trưng bày cờ xí [thể thức phô diễn của Trung Hoa và tính khí thích
phô trương của Phúc Khang An] làm lễ khai quan đón phái đoàn nước ta. Đến giờ Thìn
[9-11 giờ sáng] sau pháo lệnh và chiêng trống, cửa mở ra. Phía nước ta, phái đoàn do
Nguyễn Quang Hiển cầm đầu với 6 quan viên, 1 thông sự và 60 tùy tòng cùng vài trăm
binh sĩ dàn chào đã đợi sẵn. Thang Hùng Nghiệp đi sang làm lễ kiến diện với Nguyễn
Quang Hiển và quan viên, sau đó dẫn đường đưa phái đoàn nước ta qua ải vào Chiêu
Đức Đài, nơi đây đã trần thiết nghi vệ và hương án tượng trưng cho ngai vàng của
hoàng đế nhà Thanh.

      Sau khi gặp quan lại nhà Thanh, Nguyễn Quang Hiển và phái đoàn quay vể châu
Văn Uyên rồi hôm sau [20 tháng Tư] trở về Lạng Sơn lên đường về lại Thăng Long
      Ngày 25 tháng năm Nguyễn Quang Hiển nhận được lệnh vua Càn Long thuận cho
lên kinh đô bệ kiến và phải đi gấp cho kịp đến kinh đô vào mùa thu để dự lễ thánh tiết
sinh nhật vua Càn Long.
      Ngày 27 tháng Năm, phái đoàn nước ta do Nguyễn Quang Hiển cầm đầu, tất cả là
21 người, từ nhà khách của tỉnh Quảng Tây do Thang Hùng Nghiệp dẫn đường đi lên
kinh đô nhà Thanh.

       Phái bộ Nguyễn Quang Hiển - 2

       Qua trung gian của Phúc Khang An, nhà Thanh bằng lòng công nhận Nguyễn Huệ
làm An Nam quốc vương và Nguyễn Huệ cử một phái đòan do cháu gọi bằng chú là
Nguyễn Quang Hiển tiến hành những thủ tục sang Bắc Kinh để nhận sắc phong.
      Sau khi nhà Thanh bằng lòng giảng hòa, vuq Quang Trung cử cháu là Nguyễn
Quang Hiển dẫn đâu` phái bộ sang kinh đô nhà Thanh trình biểu văn cầu phong, trên
danh nghìa là “thay mặt vua Quang Trung nhưng cũng không khác gì đíc thân vua
Quang Trung” (tuy đại do thân) với một nguyên cớ rất chính đáng là tình hình trong
nước chưa yên nên quốc vương không thể ra khỏi nước. Và để miễn lệ cũ phải cống
người bằng vàng.
       Ngược lại, nhà Thanh cũng muốn nhân phái đoàn thiện chí này để chính thức công
nhận một tân vương và từ bỏ sự trợ giúp dòng vua cũ. Sau khi gặp gỡ, Phúc Khang An
hoả tốc báo lên vua Càn Long về diễn biến đồng thời chuyển thỉnh cầu xin cho phái
đoàn “thay mặt vua Quang Trung” lên triều cận [gặp mặt nhà vua] để chính thức dâng
biểu xin thần phục. Trong khi ấy các quan nhà Thanh chỉ biết (Nguyễn Quang Hiển) đó
là người thân tín và gần gũi với quốc trưởng [dưới danh hiệu “quốc thân” là người trong
họ nội của quốc trưởng nhưng không rõ hai người có liên hệ thế nào?

      Sau khi giảng hòa, sứ bộ Nguyễn Quang Hiển lên Bắc Kinh triều vua Càn Long nhận
sắc ấn đem về, khi phái đòan về nước, nhà Thanh liền cử quan nhà Thanh đi theo sang
Thăng Long làm lễ phong vương cho Nguyễn Huệ cũng là vinh dự hiếm có.
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      Để đánh tan những nghi ngại (1) biến trá, chính Phúc Khang An đà sắp xếp để phái
đòan Nguyễn Quang Hiển gặp được vua tôi Lê Duy Kỳ, khi đó đã cải theo y phục nhà
Thanh và định cư tại Trung Hoa để ông này tận mặt trông thấy.
      Những nghi lễ sau đó chứng tỏ Thanh triều rất hài lòng với sứ bộ Nguyễn Quang
Hiển nên đã tiếp đón theo nghi thức quốc khách. Và ghi lại cuộc gặp gỡ giữa phái bộ
Đại Việt và vua Càn Long trong một bức đồng bản họa nhan đề Nguyễn Huệ khiển diệt
Nguyễn Quang Hiển nhập cấn yến chi đồ.  (2)

Bức tranh khắc đồng tựa đề:
“Nguyễn Huệ khiển diệt Nguyễn
Quang Hiển nhập cấn yến chi đồ”

Nguyễn Quang Hiển (áo màu tím
đỏ) bên cạnh là thông sự, phía
sau là hai phó sứ (áo cũng màu
tím đỏ), hàng sau cùng là năm bồi
thần (áo màu đỏ)

               Buổi lễ đưa biểu xin phong vương

        (1) Một chi tiết nhỏ nhưng cũng gíup ta đính chính lại lịch sử là thân thế Nguyễn
        Quang Hiển và liên hệ giữa ông này với Nguyễn Huệ như thế nào?
        Ngòai lời khai trong thư từ qua lại, để cho thêm chính xác, đích thân Nguyễn
        Khang An đã hỏi lại Nguyễn Quang Hiển và còn bảo ông này viết xuống cho minh
        bạch, sau đó mật biểu gửi lên vua Càn Long. Theo lời khai đó:

        Nguyễn Quang Hiển là con của anh cả Nguyễn Quang Hoa trong 4 (bốn) anh em.
        Kế đó là Nguyễn Quang Nhạc, rồi Nguyễn Quang Bình (Nguyễn Huệ) và sau
        cùng là Nguyễn Quang Thái (Nguyễn Lữ)

        Thứ bậc và tên gọi anh em Nguyễn Nhạc-Nguyễn Huệ cho đến nay vẫn còn khác
        biệt tùy theo nguồn nhưng Khâm định An Nam kỷ lược có lẽ là chi tiết khả tín.

  (2) Bộ tranh Bình định An Nam chiến đồ gồm 5 bức tả cảnh chiến trận
  giữa quân Thanh và quân Tây Sơn. Bức thứ 6 vẽ sứ bộ Nguyễn Quang Hiển vào
  bệ kiến xin cầu hòa với vua Càn Long, Bức này đã được tạp chí Nam Phong giới
  thiệu vào năm 1934 trong một phụ ảnh dựa theo một bản gốc được lưu giữ vào
  đầu thế kỷ XX tại Bắc Bình đồ thư quán.

       Bộ tranh “Bình Định An Nam chiến đồ”

       Bộ tranh Bình Định An Nam chiến đồ do một cựu sinh viên niên khóa 1921 tên
Philip Hofer tặng cho trường đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.
được bảo quản trong tình trạng tương đối tốt, mặc dù một vài bức đã có chút sứt mẻ ở
các góc cạnh và có đôi chỗ đã hơi ngả màu vàng ố hay ẩm mốc.
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      Sách Quốc triều cung sử tục biên của nhà Thanh có nhắc đến bộ sách Khâm định
An Nam kỷ lược gồm 32 quyển kể về cuộc chinh phạt An Nam vào thời Càn Long trong
quyển 85 trong phần “Phương lược” có liệt kê bộ tranh “Bình Định An Nam chiến đồ”.
      Đây là một bộ tranh mà vua Càn Long đã cho khắc in biển đồng theo các bản vẽ
được đặt từ Paris và qua bốn nhà họa sĩ Tây phương được lưu dụng trong cung là
Joseph Castiglione (người Ý, tên chữ Hán là Lương Thế Ninh), Dennis Attiret (người
Pháp, tên chữ Hán là Vương Chí Thành), Ignace Sichelbart (người Tiệp, tên chữ Hán là
Ngải Khải Mông), và Jean Damascène (người Pháp, tên chữ Hán là An Đức Nghĩa).

      Nội dung bộ tranh và thơ đề vịnh

.     Càn Long (1) trong “Bài tựa” của bộ tranh Bình định An Nam chiến đồ
      “…Theo lời kể một cách tỉ mỉ rõ ràng của Tôn Sĩ Nghị về chiến sự ở An Nam, ta
(Càn Long) nhân đó sai họa viện vẽ mỗi sự việc thành đồ hình, rồi làm thêm thơ cận thể
để đề vịnh và viết bài tự rằng: bộ “An Nam chiến đồ ” không như sự việc ở Y Lê Hồi Bộ,
Kim Xuyên, và Đài Loan là ban đầu có chinh chiến mà kết cuộc thì thành công vậy.
Không có chinh chiến mà thành công thì có thể không vẽ thành đồ hình, mà vẽ ra là để
ghi lại sự thực của việc bề tôi là tướng soái của ta và chiến sĩ trong quân lữ của ta vượt
xa mạo hiểm, tấn công chỗ kiên cường, phá tan nơi mũi nhọn. Lại còn có kẻ vì ôm lòng
trung mà thiệt mạng, nếu không vẽ đồ hình để kỷ niệm chiến tích của họ thì ta sao nỡ…”

       Giả sử sau khi Tôn Sĩ Nghị thu phục Thăng Long, há lại có thể tức khắc đem quân
tinh nhuệ vào đến Quảng Nam mà bắt Nguyễn Huệ hay sao? Và nếu như Tôn Sĩ Nghị
vâng chỉ rút quân về sớm, thì tuy không đến nỗi phải thiệt mạng bọn Hứa Thế Hanh và
ba tướng, nhưng tướng chưa về đến đất nhà mà Thăng Long (nguyên văn lại bị mất), lẽ
nào lại có thể không trở quân lại để cứu họ hay sao? Và nếu như Tôn Sĩ Nghị cũng
cùng thiệt mạng với ba tướng nơi sa trường, thì Sĩ Nghị đây là trọng thần đốc suất toàn
quân, sẽ làm tổn thương lớn cho quốc thể, nên không thể không dấy binh hỏi tội, thảy
sẽ xảy ra việc binh đao không ngơi vậy !
       Vả lại (nhờ) Hứa Thế Hanh nhẫn nhịn mà hộ lệnh, (nên) Tôn Sĩ Nghị chấn chỉnh
được quân lữ mà kéo về; chứ giả sử bản thân họ đều cùng quay về thì ắt càng có thể
nói là sẽ lại thiệt mạng nơi biên cương, tài sáng suốt và dũng lược của y là cái mà
người thường không thể có. Cứ mỗi khi nhắc đến thì ta lại vì y mà rơi lệ khen chuộng
  .   Còn đến như Tôn Sĩ Nghị chẳng phải là không biết đến sự khích lệ công thần của
Trẫm, từng tưởng thưởng mãi cho đến đời sau, giả tỉ như cũng thiệt mạng thì tước công
của y ắt sẽ được thế tập chẳng hề sai. Con người ta ai mà chẳng chết, hơn nữa bản
thân (y) cũng muốn xung phong hết mình; nhân khi nghe lời của Hứa Thế Hanh, lấy việc
nước làm trọng nên thà rằng quay về mà chịu phạt của Trẫm, thì Trẫm há chẳng lượng
thứ cho lòng của y mà lại tăng thêm sự trừng phạt hay sao? Hai kẻ tôi thần này, tuy sự
việc của họ chẳng giống nhau, nhưng lòng dạ lại giống nhau. Nhờ cơ may này mà
tướng tổng nhung chấn chỉnh quân lữ quay về, còn ba tướng thì (ta) lệnh cho nước
phiên thuộc lập miếu thờ để đền đáp lòng trung….”

      (1)  Lịch sử không thiếu những người làm nên sự nghiệp lẫy lừng nhờ phúc ấm của
tổ tiên để lại. Trường hợp đó ít nhiều đúng cho vua Càn Long, một trong ba triều đại
thịnh trị nhất đầu đời Thanh. Vua Càn Long (Cao Tông) cũng là một trong những vị
hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa. Khi lên ngôi, ông thừa hưởng một quốc
khố sung túc, một đất nước tương đối thanh bình, trù phú nên có thể nói là được “vén
tay áo sô, đốt nhà táng giấy”.
      Ông xây những lâu đài tráng lệ và chủ động nhiều cuộc “chinh phạt” các nước
chung quanh. Trong đời ông, ông đi “kinh lý” hơn 150 lần kể cả đi săn ở miền bắc, đi



Chuyện người ngọai sử 191

thăm lăng tẩm tiên vương ở miền đông và tuần du phương nam. Tuy cũng thực hiện
được một số công trình văn hoá đáng kể nhưng những chính sách của ông, người khen
cũng nhiều mà người chê cũng lắm.

      Khi về già, vua Càn Long đặt cho mình cái biệt hiệu Thập Toàn Lão Nhân. Danh
hiệu đó mang nhiều ý nghĩa về tư đức cũng như công nghiệp. Một trong những ẩn ý là
ông sẽ cố đạt được mười chiến công trong thời gian trị vì. Để ca tụng cái công nghiệp
“văn thánh võ đức, trạch bị thương sinh” của chính mình, năm 1792 vua Cao Tông làm
một bài văn nhan đề “Thập Toàn Ký”. Cái ý tưởng đó có lẽ hình thành đã lâu trong tâm
khảm nên vào những năm sau cùng của cuộc đời, vua Cao Tông cố gắng đánh đông
dẹp bắc cho đủ số. Chính vì thế, hầu hết những chinh phạt của vua Càn Long đã bị các
sử gia gọi là “hollow victories”.

      (nguồn: Bình Định An Nam chiến đồ - Nguyễn Duy Chính)

      ***
      Để tiện theo dõi nội dung các sự kiện lịch sử được nhắc đến trong 5 bức tranh này,
chúng tôi xin trích đoạn và phiên dịch thêm bài tựa cho cả bộ tranh. Còn các phần
nguyên chú (chữ Hán) trong văn bản thì chúng tôi xin tỉnh lược vì e rằng quá rườm rà..

      1. Trận đánh ở Gia Quan và Ha Hộ

      Phụ chú: Mỗi bức tranh có thơ đề vịnh do chính Càn Long ngự chế và ngự bút, theo
như sử sách và thư tịch còn chép lại thì ông muốn vẽ lại chiến công hiển hách trong bộ
tranh Bình định Am Nam chiến đồ cho thấy tầm quan trọng của chiến sự.

Đồi núi Lạng Sơn

      Tôn Sĩ Nghị ra khỏi Trấn Nam quan, tại Lạng Sơn chia binh hai đường, một là theo
đồi dốc, sai tham tướng là bọn Trương Thuần tới đường Gia Quan cùng gặp, một là
theo sông ngòi, sai tổng binh là bọn Trương Triều Long chạy theo lối tắt qua các chỗ
như Tam Dị và Trụ Hữu, rồi đóng đồn tụ tập ở Gia Quan. Rất nhiều người thoạt nghe
đại binh thế mạnh, nghe hơi rồi kinh hãi trốn chạy mà không nghe lệnh nên tán loạn.
Thổ quan dẫn dân địa phương mấy trăm người ra phủ phục đầu thuận. Từ đó (quân ta)
dùng lối tắt mà qua Gia Quan, thả sức chém giết. (Bọn chúng) đứa thì quỳ gối mà đầu
hàng, đứa thì chống cự rồi bị đập tan, đứa thì bị bắt mà giết đi. (Quân ta) đuổi theo cho
đến đất Ha Hộ, chốn sơn cốc ải cao, vừa khi Trương Triều Long cắt đường đi của
chúng, cùng hợp lại mà giáp công, chém giết không thể nào kể xiết.
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      Thêm một lần làm như ăn khoai môn ngứa miệng hay sao ấy, mụ chữ tôi ngứa ngáy
nên len chân vào chuyện cấm giả lịnh giả thị, nôm na là ai cấm người mang bị nói
khoác. Mụ sử tôi quơ cào thêm nhà sử học người Hy Lạp Halikamasseus sống ở thế kỷ
thư 5 trước Công nguyên. Sau trận chiến Thermopylae, Ba Tư thắng Hy Lạp (nước ông
bị thua trận), ông thấy Ba Tư ca ngợi cuộc chiến thắng của họ đến mực độ…”ngu xuẩn”
vì vậy ông gọi kẻ chiến thắng là…“ông tổ nói láo”.
      Bởi chưng trong tiêu đề bài viết về Tổng số quân Thanh trong trận Kỷ Dậu thực sự
là bao nhiêu?. Người ngọai sử cho hay quân Thanh dàn trải ở Lạng Sơn:

 “…Con số do Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh từ Lạng Sơn đưa xuống Thăng Long
khoảng chừng 12.500 người (…). Tôn Sĩ Nghị tế cờ mở cửa tiến sang nước ta chỉ là
một bộ phận ban đầu, sau đó được bổ sung nhiều đợt (cả quân lính lẫn phu dịch) vừa
gia nhập vào đại quân, vừa chia ra bảo vệ những lương đài [đài trạm] tất cả 17 chỗ dọc
từ Lạng Sơn xuống đến Thăng Long. Ngoài ra, ở những nơi hiểm yếu, quân Thanh cũng
lập những đồn bót (hoặc chiếm được của Tây Sơn) và đóng quân tại đó để đề phòng
quân địch tấn công ngang hông cắt đường rút lui…”

       Lúc này Ngô Văn Sở đang rút quân từ Lạng Sơn (và Thăng Long) về Tam Điệp. Vì
vậy mụ sử tôi cho là nếu như người đứng đầu Lạng Sơn là “thổ quan” (người miền núi)
mà Lạng Sơn là nơi tiếp sứ, trấn thủ phải là quan văn, như đời Lê-Trịnh, trấn thủ Lạng
Sơn là nho sĩ Nguyễn Khán. Và nho gia Ngô Thì Sĩ, bạn vong niên của Nguyễn Khán và
cũng là thân phụ của Ngô Thì Nhậm  Vào thời Nguyễn Huệ, trấn thủ là hiệp trấn Lạng
Sơn Tô Xuyên Hầu (tức Lê Doãn Điều). Vì vậy trấn thủ ở đây chẳng thể là…thổ quan.

      2. Trận đánh ở Tam Dị và Trụ Hữu

      Dẫn nhập: Ngày 25-11-1788, giờ mão quân Thanh tế cờ mở cửa ải tiên qua. Tôn Sĩ
Nghị đích thân điều động 21.500 quân Quảng Đông, Quảng Tây và 751 con ngựa.
Trong số này, Tôn Sĩ Nghị để lại 4.000 quân đóng giữ các quan ải biên giới. 5.000
không theo đại quân, chia àm ba tóan, 2.000 người ở lại phòng thủ Lạng Sơn. 1.300
chuẩn bị phu phen để lo việc thiết lập 17 đài tram, dịch trạm dọc theo tuyến đường từ
Lạng Sơn xuống Thăng Long. Tóan còn lại chia ra canh phòng các nơi hiểm yếu. Số
quân Tôn Sĩ Nghị và Hứa Thế Hanh đưa xuống Thăng Long khỏang 12.500 người.
      Cũng theo nguồn khác của sử nhà Thanh, tóan quân này của Tôn Vĩnh Thanh điều
động 3.000 người từ Quảng Đông xuống. Tôn Vĩnh Thanh dự trù dựng đài tram, dịch
trạm từ Lạng Sơn xuống Thanh Hóa (hay Quảng Nam) để bắt sống…Nguyễn Huệ.

quân Thanh tiến quân

      Tổng binh Trương Triều Long thống lĩnh 3 nghìn quân, trong đó chia ra 1 nghìn 5
trăm tên, lệnh cho tham tướng Trương Thuần dẫn đầu theo hướng Gia Quan tiến trước,
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còn Trương Triều Long dẫn 1 nghìn 5 trăm tên theo hướng Tam Dị đến khuấy nhiễu Trụ
Hữu và các nơi xung quanh. Giáp công tiêu diệt chém giết; thu đoạt lúa gạo, lương
thực, khí giới nhiều không kể xiết; bắt sống quân lính hơn 1 trăm tên. Riêng phó tướng
Khánh Thành lại dẫn 3 trăm quân khác mai phục nơi địa đầu gần ở Trụ Hữu, bắt sống
tên Trần Danh Bính mà trước đã hàng phục rồi sau lại phản, đem giải về quân doanh để
xử theo chính pháp, càng khiến cho lòng quân thêm phấn chấn.

       Bạ mắt vào vào mắt mụ chữ hàng chữ ở trên: “những lương đài [đài trạm] tất cả 17
chỗ dọc từ Lạng Sơn xuống đến Thăng Long” và “quân Thanh cũng lập những đồn bót
(hoặc chiếm được của Tây Sơn?)  Thế là mụ chữ tôi có cớ xoay xỏa đến bài phiếm sử
Ải quan ngày nào năm ấy có đọan:
       ”…Lộ trình từ Hà Nội qua ngả Lạng Sơn, để đến Quảng Tây (Canton) năm 1837
của tác-giả Tsai-Tin-Lang, được chuyển ngữ sang tiếng Pháp trong Itinéraire de Hanoi à
Canton par Lang-Son, le Kouang-Si et la rivière Si-kiang  tạm dịch như sau: 
      Thời Tự Đức, Tsai-Tin-lang, bị đắm tàu tại vùng biển An Nam; sau đó đi đến Huế và
không muốn gặp lại nguy hiểm nữa cho nên ông quyết định trở về cố hương bằng
đường bộ. Ông bắt đầu đi từ Huế đến Lạng Sơn qua Quảng Tây và sau đó từ đây đi
Canton (Quảng Đông) bằng thuyền trên sông Tả Giang. Toàn bộ bút ký này được đăng
trọn trong Ecole De Langues Orientales Vivantes có tên Recueil d’itinéraires et de
voyages dans l’Asie centrale et dans l’Extrême Orient (E. Leroux, 1887). 

      (…)

Từ Bắc Ninh đến Lạng Sơn 
Ngày 17 tháng 3, ông Tsai qua đêm tại phủ Lưỡng Giang. (?)
Ngày 18 ông đến trạm Tsin-in-chung (?), gần chỗ đó, trên vùng giáp ranh của huyện
Vyng-tsyiang (Vân Uyên?), nơi đây người ta lấy rất nhiều chất thần sa (son đỏ). 
Ngày 19, ông nghỉ đêm tại trạm Huan-lang (Văn Lang?) sau khi đi qua 7 trạm khác
có quan quân canh gác.

       3. Trận đánh ở sông Thọ Xương (sông Thương)

       Sông Thương (hay sông Nhật Đức), tên cũ là sông Lạng Giang, bắt nguồn từ Chi
Lăng ở Lạng Sơn chảy vào địa phận tỉnh Bắc Giang.

quân Thanh dàn trận

      Bọn tổng binh Thượng Duy Thăng và phó tướng Khánh Thành dẫn binh đi suốt
đường tiến trước. Vào trống canh năm thì tới sông Thọ Xương, vừa lúc trời sương mù
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dày đặc miên man. Quân họ Nguyễn (Tây Sơn) bất ngờ chẳng kịp đề phòng, nên
thương tổn chết chóc nhiều vô số kể. Bọn còn lại liều mạng chạy trốn như chuột, chen
lấn nhau đến đứt cầu phao. Quân ta chặt trúc kết bè, trong một khắc đã chiếm lấy sông
mà vượt lên trước, dũng khí có thừa, xưa nay chưa từng thấy. Tam Giang ngang vắt
chốn bờ môi, bến hiểm mấy vòng cố thủ thôi.Yểm trại Định Phương nhờ chướng
tỏa. Dùng mưu Triệu Tiết đoạt dòng Lô. Nhọn tan rắn vỡ bay hồn phách. Tướng lĩnh
tiền khu quân phấn chấn. Hán nhân hai tướng khá khen.

       Nghe tin quân Thanh sắp sửa sang đánh, nội hầu Phan Văn Lân đem 1.000 quân
lên Lạng Sơn lập các phòng tuyến chống giữ. Sử nhà Thanh chép: Phan Văn Lân cho
lập một số đồn lũy bằng gỗ (1) , ngòai đào hào, cắm chông theo lối bố trí Đàng Trong.
      Cũng theo sử nhà Thanh còn để lại, quân ta mai phục 6 đồn trại ít thì một, hai ngàn
người, nhiều thì ba, bốn ngàn người. Tuy nhiên đây là con số Tôn Sĩ Nghị tâu lên Càn
Long để chiến công thêm hiển hách, thật sự mỗi nơi quân ta chỉ đóng vài chục đến một,
hai trăm tùy vị trí hiểm yếu của ba con sông lớn. sông Thương, sông Thị Cầu (sông
Cầu) và sông Phú Lương (sông Nhị) vì Phan Văn Lân chỉ có 1.000 quân.

      (1) Với nguồn khác về phía ta: Phan Văn Lân không có đủ thời gian và vật liệu để
dựng lên những đồn trại này mà chỉ là những chòi canh có mục đích báo tin cho nhau.
(theo tác-giả Tsai-Tin-Lang ở khúc dưới: “Người ta có thể đứng từ dàn pháo này trông
thấy dàn pháo kế”). Vì quân Tây Sơn mang theo rất nhiều cờ hiệu xanh, vàng, đỏ….

Trở lại ông Tàu Tsai-Tin-lang đang cố hương nan khứ hậu nan quy về Tàu:
       “…Khoảng 2 lý, phía nam, người ta sẽ gặp một ngọn núi đá. Trên đỉnh núi có một
trụ đồng tương tự như trụ đồng được cắm trên đỉnh núi Phân Mao, thuộc địa phận
Khâm Châu (Kin-tcheou) ở Quảng Ðông). Trụ đồng cao khoảng 10 trượng và dầy
khoảng 10 phân. Từ xa màu đồng trụ giống như màu đá, vì bao phủ bởi phân chim…”..

      Tiếp đến, ông nghỉ đêm tại trạm Huan-lang sau khi đi qua 7 trạm khác có quan quân
canh gác. Mụ chữ tôi không biết “trạm” gì thì gặp lại có…17 trạm ở khúc trên:
      “…Cùng đêm đó (20 tháng 3), Tsai-tin-lang ngừng bước tại pháo đài thứ 5 (5e
batterie). Ngày xưa, vào thế kỷ thứ 18, người phương Nam triều Tây Sơn đã dựng lên
18 pháo đài, tương tự như dàn pháo thứ 5 này để chống lại quân thiên triều phương
Bắc. Người ta có thể đứng từ dàn pháo này trông thấy dàn pháo kế; nhưng chúng đã
không còn nữa, ngoài pháo đài thứ 3 và thứ 5…”.

       Ha! Mụ chữ tôi dòm ra ông Tàu đây viết bút ký sai tuốt, vì với bộ ông mắt lỗ đáo sao
mà nhòm thấy trụ đồng…10 phân ở tuốt luốt trên núi cao. (“trụ đỗng” Mã Viện thực ra
chỉ là thanh sắt tròn (hoa tiêu) 2 phân đóng đại xuống đất để phân chia ranh giới).
      Thêm chuyện Tôn Sĩ Nghị kể cho Càn Long nghe để Càn Long cho khắc đồng thành
“tác phẩm”  Bình định An Nam chiến đồ cũng chả hẳn là đúng. Bởi mụ chữ tôi bị phang
một phát vào mặt 18 pháo đài của nhà Tây Sơn. Mụ chữ tôi mặt ngây ra không hiểu nếp
tẻ gì sất, bèn ngược lại khúc trên Tôn Sĩ Nghị dựng những đài trạm tất cả 17 chỗ dọc từ
Lạng Sơn xuống đến Thăng Long. Mụ chữ tôi đồ là 17 đài trạm đây, phải chăng Tôn Sĩ
Nghị “mượn tạm” 18 trạm tháp canh của nhà Tây Sơn?
       Với tháp canh của nhà Tây Sơn.ở Lạng Sơn có lẽ chỉ có vài chục người lính…Khi
không mụ chữ tôi lất phất tới câu ca dao “Lính thú đời xưa” (tên khác là Ai lên xứ Lạng)
có câu một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền (…) bước chân xuống thuyền nước mắt
như mưa nên chỉ mong ngày về đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương. Ý đồ của mụ
chữ tôi là lính thú ở đất Lạng Sơn chẳng có bao nhiêu như Tôn Sĩ Nghị kể lể với Càn
Long… thương tổn chết chóc nhiều vô số kể.
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       Bởi lò dò như cò ăn đêm với sử kiện nên mụ sử tôi rối mù qua những trận đánh với
ngoa truyền của Tôn Sĩ Nghị. Thôi thì quề quà với người ngọai sử thì cốc mò cò sơi là…
       “…Thực ra, tình hình còn đang ngả nghiêng, nhà Tây Sơn đang cố thanh toán nốt
những khu vực còn trung thành với nhà Lê. Lạng Sơn 1 phủ, 7 châu cũng đã đầu hàng
nhà Tây Sơn. Xem như thế, các vùng xuôi tuy đã dưới quyền kiểm soát của quân Tây
Sơn nhưng các vùng núi phần lớn chưa bình định được. Việc đánh giữ và thu phục lòng
người không phải chuyện một ngày một buổi, dư đảng nhà Lê và các thổ hào tuy chưa
thống nhất chỉ huy thành những lực lượng lớn nhưng gần như có mặt khắp nơi.

       Thế nên khi Tôn Sĩ Nghị vừa rục rịch kéo quân tới Lạng Sơn  và tung ra mấy trăm
hịch để báo dân ở đây biết. Một tên thổ mục đem người tới Quảng Tây xin làm tiên
phong. Đốc trấn Cao Bằng đem 300 quân về Thăng Long, Nguyễn Viễn Du và cai ky
Chu Đình Lý ở lại giữ thành, một thổ ty dẫn mấy trăm lính đến bắt Nguyễn Viễn Du và
Chu Đình Lý giao nạp cho Tôn Sĩ Nghị để lập công. Bảy châu ở huyện Văn Uyên thấy
thanh thế quân Thanh nên tất cả đều đầu hàng.

       Tờ hịch làm náo động khắp nơi, nhất là các quan nhà Lê đầu hàng nhà Tây Sơn
nhưng vẫn hòai Lê vọng nước cũ. Trấn thủ Lạng Sơn Phan Khải Đức đem cả trấn thành
đầu hàng (trên danh nghĩa bỏ Lê Duy Cận quay về với Lê Duy Kỳ)...”.

      4. Trận đánh ở sông Thị Cầu (sông Cầu)

      Sông Cầu (còn gọi là sông Như Nguyệt, sông Thị Cầu, sông Nguyệt Đức hay mỹ
danh dòng sông quan họ, vì chảy qua Bắc Ninh.
      Xưa có bắc cầu dây (cầu treo), có họp chợ, nên cư dân gọi là Thị Cầu (chợ Cầu). Vì
vậy, dân dã gọi là sông Cầu (sông có Cầu bắc qua).

      (Trên đoạn sông này, thời Lý năm 1077, Lý Thường Kiệt đã đánh bại đội quân của nhà
Bắc Tống.. Trận trên sông Thị Cầu (sông Cầu) cách Hà Nội khoảng 23 cây số).

cầu bắc ngang
qua sông Thị Cầu

      Quan quân tới sông Thị Cầu. Quân Nguyễn (Tây Sơn) tụ tập như kiến bên bờ nam,
có lợi thế áp đảo từ trên cao xuống, nhờ đó liền mấy ngày đánh chiếm mà (ta) không tài
nào thắng nổi. Tôn Sĩ Nghị vờ ra lệnh cho nghĩa dân làm cầu phao, lại lệnh cho tổng
binh Trương Triều Long nửa đêm lén vượt sông từ bên trái, ra mặt đánh úp phía sau
quân doanh của chúng, reo hò dậy đất. Đại binh cũng theo cầu phao mà qua sông giáp
công, chém giết hàng mấy nghìn và bắt sống hơn năm trăm người.
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       Gặp nguy khéo ứng đánh sau lưng. Chưa tiếp dụ trên ý đã cùng. Thống quân mưu
kế xưa nay vẫn. Dũng tướng hùng tài một mực ròng. Đánh xuống (1) từ trên hừng khí
giặc, Xuất kỳ chế thắng ta thành công. Thành Lê gần sát quân giong trống.

       (1) Theo nguyên chú vua Càn Long có xuống chỉ dụ cho Tôn Sĩ Nghị thăm dò vượt
sông đánh úp, nhưng chỉ dụ chưa tới thì Tôn Sĩ Nghị cũng đã biết dùng kế ấy mà thắng
trận sông Thị Cầu..
       Nguyên văn và nguyên chú ở đây có ý so sánh Tôn Sĩ Nghị dùng mưu vượt sông
như Điền Phong đời Đông Hán lợi dụng chỗ hở mà đánh úp. Chúng tôi (Nguyễn Duy
Chính) chỉ dịch thoát ý. 

       Bởi mụ sử tôi luận sử theo cảm tính nên dều người ra là từ Lạng Sơn đến sông Thị
Cầu quân Tây Sơn không đặt nặng chuyện tham chiến (xem trang 197). Bởi chưng trong
kế hoạch chống giữ, Ngô Văn Sở đảm trách nhiệm vụ rút lui, Phan Văn Lân đoạn hậu để
bảo vệ cho tiền đội. Tuy nhiên trên đường rút quân, có thể quân Tây Sơn bị tổn thất khá
nặng vì một số thổ hào và tàn quân nhà Lê thông thạo địa thế làm nội gián cho quân
Thanh khiến mặt trận phía bắc tan vỡ mặc dầu viên “tư lệnh tiền phương” này vẫn hoàn
tất được việc cản đường.

       Sau đây là trích đoạn trong Khi núi, đất, biển là một của người ngọai sử...
       “…Khi nghe tin quân Thanh kéo sang…Trên đường dọc từ Lạng Sơn xuống Thăng
Long, quân Tây Sơn đã xây dựng nhiều đồn luỹ bằng gỗ rất kiên cố, chung quanh đào
hào có cắm chông tre, nhưng khi nghe thế giặc quá lớn, các tướng trấn giữ liền rút lui để
bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, đường khó đi nên quân Thanh cũng không dám tiến
nhanh. Theo tài liệu nhà Thanh, Tôn Sĩ Nghị tuyển vài trăm binh đi cùng với bồi thần nhà
Lê là Nguyễn Đĩnh (阮挺) hợp cùng đám thổ binh ra hàng, nhân lúc trời tối lẩn theo các
khu vực cây cối rậm rạp tiến lên trước nhưng không gặp phục binh của quân ta vì tất cả
đã được lệnh lui về dựa vào các sông lớn ở Thọ Xương, Thị Cầu… án binh chống giặc…”

      Lại lợn đầu cau cuối từ thế kỷ XIX, Leopold von Ranke, sử gia Đức  viết: “Lịch sử
thể hiện những gì đã thực sự diễn ra” (Wie es eigentlich gewes). Thế nhưng lộn thừng
lộn chão với Hòang Lê nhất thống chí ghi chép…
      ”…Lân bèn đem quân tới bờ phía nam sông Như Nguyệt, nghe tin quân của Tôn Sĩ
Nghị đã đóng ở núi Tam Tằng. Lúc ấy tiết trời giá rét, Lân kéo quân qua sông thách
đánh. Tướng sĩ vốn sợ oai của Lân, phải liều với khí lạnh mà lội bừa xuống nước. Ra
đến giữa sông những kẻ cóng quá không thể qua được, đều bị chết đuối. Còn những kẻ
vào tới được bờ cũng đều bị quân Thanh giết chết. Lân liệu chừng không thể giao chiến
được nữa liền vẫy quân chạy lui. Đám quân tan vỡ chạy trốn vào các làng, đều bị dân
chúng bắt nộp cho quân Thanh. Lân chỉ trơ một mình một ngựa mà quay về...”.

      Lờ đờ như gà ban hôm với mụ sử tôi: Phan Văn Lân, sau thăng lên đại đô đốc. Ông
cùng với Nguyễn Văn Danh trông coi việc nước khi vua Quang Trung và Ngô Văn Sở
sang Tàu dự lễ thượng thọ vua Càn Long. Ông được Hòang Lê nhất thống chí miêu tả
Phan Văn Lân như một người hoàn toàn vô tích sự và ấu trĩ về quân sự, đem 1000
quân bơi qua sông để tấn công vào đại binh của giặc trong một đêm giá rét. Đây cũng
không phải là một con rạch nhỏ mà là sông Cầu, một con sông lớn của miền bắc.

       Cũng đoạn sử đó, chính sử nhà Nguyễn với Khâm định Việt sử thông giám cương
mục quyển XLVII tr 993) chép tương đối đỡ khinh bạc hơn.
       “... Văn Sở sai tướng chẹn giữ bến đò Xương Giang. Lại sai nội hầu Phan Văn Lân
đem hơn một vạn quân (sic) tinh nhuệ ở Thăng Long lên đóng ở Thị Cầu. Sau khi phá
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vỡ luôn được mấy cánh quân của Tây Sơn, quân Thanh tiến lên chiếm đóng núi Tam
Tằng. Văn Lân, nhân đang đêm, xông pha rét lạnh, lén vượt sông Nguyệt Đức, vây
doanh trại Tôn Sĩ Nghị. Nhưng thế trận của Sĩ Nghị vững chắc, không lay chuyển, đồng
thời súng hoả sang của quân Thanh lại cùng bắn ra: giặc không đến gần được. Trương
Sĩ Long, tiên phong quân Thanh, xung phong giết giặc. Cung tên của hai cánh quân tả
dực và hữu dực nhà Thanh lại bắn châu vào: quân giặc bị chết vô kể. Trước đó, Sĩ Nghị
ra quân kỳ, do phía thượng lưu, vượt qua sông, đánh úp doanh trại Thị Cầu. Trông thấy
trong trại bốc lửa, giặc cả sợ, phải vượt luỹ mà chạy. Quân Thanh thừa thắng, ruỗi dài,
cả phá được giặc (giặc” đây chính là quân Tây Sơn, chính sử nhà Nguyễn gọi là giặc).
Văn Lân chạy về Thăng Long. Sĩ Nghị tiến đến bờ phía Bắc sông Nhị…”

       5. Trận đánh ở (1) sông Phú Lương (sông Nhị)

       Xưa…bởi nhập giang tùy khúc nên sông đổi tên theo địa danh và giai thọai:
       Đoạn chảy trên lãnh thổ Trung Hoa được gọi là Nguyên Giang (âm: yuan2 jiang1).
Đoạn chảy từ Lào Cai đến "ngã ba Hạc" ở Việt Trì (Phú Thọ) được gọi là sông Thao.
Khúc chảy qua thị xã Phú Lương, sông có tên Phú Lương, hoặc sông Lương, theo học giả
Hoàng Xuân Hãn “Phú Lương là tên Phủ thời Lý.
      Vì là sông lớn nhất, từ xưa dân ta vẫn gọi là sông Cái. Sông chảy qua Hà Nội có
hình cái tai nên được gọi là Nhĩ Hà hay sông Nhị.. Tên gọi sông Hồng do dòng sông chở
nặng phù sa nên dòng nước có màu đỏ. Tên sông Hồng có xuất xứ (giai thọai) "dịch
ngược" khá thú vị. Nguyên người Pháp vẽ bản đồ, đặt tên là sông Đỏ (Fleuve Rouge).
Như vậy, từ thế kỷ XIX, tên sông này cũng được "dịch" lại sang tiếng Việt là…sông
Hồng hay Hồng Hà. Đoạn qua Hà Nội mà gọi là Nhĩ Hà thì:.
       Thì sử Việt ghi sông ở địa vực đây với tên: Phú Lương.

       (1) Bức tranh “Trận chiến trên sông Phú Lương” (tức là bức thứ 5 của bộ tranh)
trong tạp chí Xưa & Nay số 32 (10/1996). Người cung cấp tư liệu cho biết bức tranh này
hiện được lưu giữ tại viện bảo tàng Smithsonian tại Washington D.C., nhưng không rõ là
nơi đây chỉ có một bức lẻ hay có đủ cả 6 bức của bộ tranh Bình định An Nam chiến đồ.

chiến thuyền quân
Thanh trên sông Nhị

      Ngày 16-12-1788, lúc trời mờ mờ sáng, quân ta kéo tới sông Phú Lương là cửa ngõ
của Lê Thành . Quân Nguyễn (Tây Sơn) thấy quan binh sắp đến, đem thuyền lớn nhỏ
thu từng chiếc đến bờ nam ở giữa dòng, dùng súng trường và đại bác bắn trả. Quân ta
không tài nào mau chóng vượt sông được. Tôn Sĩ Nghị xét thấy quân Nguyễn (Tây
Sơn) thế dần loạn vỡ, (bèn) lệnh cho tướng sĩ dùng thuyền con của nhà nông và bè trúc
đánh giết binh chúng ở giữa sông vào ban ngày.
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      Còn sang canh năm ngày hôm sau thì Hứa Thế Hanh đốc suất hơn 2 trăm quân
thẳng tới bờ bên kia. Giữa lúc đêm tối mờ mịt, bọn ấy (Tây Sơn) chẳng bày bố được
bao nhiêu binh, (nên) quẫn bách không thi thố được gì. Tiếp đó quân ta đánh chiếm
mấy chiếc thuyền, thay phiên vượt sông đánh giết bồi vào cho thêm đau, đồng thời đốt
chìm hơn chục chiếc tàu thuyền ngoài bến sông. Toàn quân vượt sông, bọn Tông tộc
nhà Lê cùng trăm họ bèn mở cổng thành ra hàng; (ta) chẳng đánh mà thắng.
       Cửa ngõ thành Lê gọi là Phú Lương. Lũy đồn tuy chắc, chúng bàng hoàng. Thuyền
đơn lén nhập, xứng tài tráng. Trí dũng vốn thừa, tiếc (2).giỏi giang.

      (2) Ơ đây ngụ ý thương tiếc đề đốc Hứa Thế Hanh trước đây đã có tài dũng cảm đột
phá sông Phú Lương, sau đó lại bỏ mình để chặn hậu cho Tôn Sĩ Nghị tháo lui khi quân
Tây Sơn phản công chớp nhoáng trong chiến dịch Ngọc Hồi – Đống Đa. Điều lý thú là
bài thơ đề vịnh cho trận chiến ở sông Phú Lương này lại dành quá nửa để nói về những
sự kiện tiếp theo, trong đó thất bại chiến sự của quân Thanh dĩ nhiên đã được lấp liếm
qua thành công ngoại giao với nhà Tây Sơn. (Nguyễn Duy Chính)

       Mụ sử tôi tầm chương trích cú qua Bắc hành tùng ký của Lê Quýnh, nguồn từ La
Sơn Yên Hồ Hòang Xuân Hãn, tập II, 1998, trang 880::
       “…Khi quân Thanh qua sông Thị Cầu tiến đến bờ bắc sông Phú Lương (muốn nói
sông Nhị), GiặcTây Sơn đã bỏ thành Thăng Long chạy về phương nam….”
       Hết Leopold von Ranke đến Fustel de Coulanges với: “Sự thật của lịch sử là gì? Sự
thật của lịch sử là một quả cầu tròn, mỗi người chỉ nhìn được một phiá…”. Thế nên với
trận đánh ở sông Phu Lương, mụ sử tôi nhìn về phía nhà Tây Sơn:
       Khi Nguyễn Huệ rút quân về Phú Xuân, ông chỉ để lại một số tùy tướng và quân lính
khỏang 3.000 người để trấn thủ Bắc Hà. Miền Bắc lúc này có hai hệ thống, quan lại cũ
của nhà Lê lo hành chánh dưới quyền giám quốc Lê Duy Cẩn (do nhà Tây Sơn dựng
lên), quân sự do Ngô Văn Sở chỉ huy lo phần trị an. Ngô Văn Sở bèn hội các tướng
đánh hay giữ. Ngô Thì Nhậm đề nghị thóai binh giữ núi Tam Điệp, chiếm cứ chỗ hiểm
yếu cố thủ. Ngô Văn Sở mật truyền các trấn Kinh Bắc, Lạng Sơn phao tin xây lũy đất ở
sông Nguyệt Đức (sông Cầu hay Thị Cầu) rồi ngầm thu quân về. Đồng thời thông tư các
quan trấn thủ Sơn Tây, Hải Dương nội ngày phải rút về Bắc Thành, trấn thủ Sơn Nam
phải chuẩn bị thuyền bè cùng tiến phát.

       Ngày 17-12-1788 Tôn Sĩ Nghị vào thành Thăng Long nhận đầu hàng của triều đình
Lê Duy Cẩn. Vì “Tôn Sĩ Nghị xét thấy quân Nguyễn (Tây Sơn) thế dần loạn vỡ”, mụ chữ
tôi bợm bãi có thể đây là quân nhà Lê của Lê Duy Cẩn thuộc phe Tây Sơn.
      Bởi vậy qua trận đánh sông Phu Lương, mụ sử tôi xem như huyễn sử. Vì theo sử
nhà Thanh ở khúc trên Ngày 16-12-1788, lúc trời mờ mờ sáng, quân ta kéo tới sông Phú
Lương thì Ngô Văn Sở đang rút quân về Tam Điệp. Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ
nắm đuôi trâu qua một bài biên khảo với trận đánh ở sông Thị Cầu:
       “…Khi nghe tin quân ta bị thua ở sông Thương, nội hầu Phan Văn Lân lập tức điều
động 1.000 quân, đích thân chỉ huy chống giữ phòng tuyến Thị Cầu. Ông chia quân
đóng trên các sườn núi và chỗ hiểm yếu ở bờ sông phía nam, lại thiết lập nhiều đồn luỹ
bằng tre, gỗ dọc theo bờ sông phòng ngự. Quân Thanh từ núi Tam Tằng tiến xuống
đóng ở bắc ngạn sông. Phía bắc sông Thị Cầu đất thấp, Phan Văn Lân trải quân thành
hình vòng cung, tập trung súng lớn bắn sang, quân Thanh chống đỡ không nổi nên cố
hết sức theo cầu phao vượt sông ùa lên. Quân ta chặn cầu phao và dùng thuyền nhỏ
đánh tới, hoả lực rất mạnh khiến cho quân địch tổn thất nặng nề: Du kích Vu Tông
Phạm trúng đạn chết, du kích Trần Thượng Cao, thủ bị Trương Vân thiên tổng Trần
Liên đều bị trọng thương. Ngay cả tổng binh Thượng Duy Thăng cũng bị thương ở tay,
Hứa Thế Hanh vội vàng sai quân đắp tường đất để ngăn đạn, hết sức chống giữ.
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       Quân Thanh cầm cự từ giờ Tỵ (khoảng gần trưa) ngày 15….”

      Theo ai đó: “Viết biên khảo làm cho sự kiện rõ ràng hơn, chứ không phải làm cho rồi
ren thêm”. Thế nhưng rối rắm là:khị bị đánh tập hậu vào đại bản doanh, khi thấy lửa nổi
bốn bề, quân ta tan vỡ, Phan Văn Lân phải bỏ đồn Thị Cầu chạy về Thăng Long. Theo
sử nhà Thanh: Quân ta chết hơn 1.000 người, hơn 500 bị bắt. Tôn Sĩ Nghị muốn thị uy
nên ngòai một số dân công (sic) bị cắt tai cho về báo tin. Còn chém đầu 423 người.
       Hơ! Mụ chữ tôi kỳ óc nghĩ không ra Phan Văn Lân có “1.000 quân mà chết hơn
1.000 người, hơn 500 bị bắt, 423 người chết” thì lấy quân đâu ra chạy về Thăng Long.
       (theo Lê Quýnh ớ khúc trên: Khi quân Thanh đến sông Phú Lương, quân GiặcTây
Sơn đã bỏ thành Thăng Long chạy về phương nam)

       Và rối mù thêm với Ngô Thời Chí trong Hòang Lê nhất thống chí (1969), trang 298:
       “…Vừa nghe tin Tôn Sĩ Nghị đóng quân ở núi Ba Tầng, Lân bèn đốc quân qua sông
Thị Cầu, nhiều người cóng lạnh quá đều bị chết đuối. Kẻ nào bơi được vào đến bờ,
cũng bị quân Thanh giết chết hết. Lân phải một mình một ngựa chạy về Thăng Long…”.

      Bởi các nhà biên khảo, sử gia cứ lung tung trống kèn với dị sư, huyễn sử như vậy
nên mụ sử tôi bí rị quân Thanh đánh nhau với quân nhà Lê của Lê Duy Cận trên sông
Phú Lương như vừa rồi là hợp nhẽ quá rồi. Nếu như có phán quan, ngự sử văn đàn nào
đấy văn kiến súc tích, sở kiến cao minh và kiến văn sở thị rằng…Rằng quan quân nhà
Tây Sơn không tham dự trận đánh trên sông Phú Lươg thì họ đang ở đâu và làm gì?
      Như mụ chữ tôi nói dón ở khúc trên: Khi quân Thanh kéo quân xuống Lạng Sơn,
Ngô Văn Sở hội các tướng đánh hay giữ Thăng Long. Ngô Thì Nhậm đề nghị thóai binh
giữ núi Tam Điệp cố thủ, v…v… Bởi thế theo mụ sử tôi hòm hõm Ngô Văn Sở ngầm thu
quân về sau trận trên sông Thị Cầu. Vì vậy quân Tây Sơn không xuất quân trong trận
đánh ở sông Phú Lương. Nhiễu sự này nằm ở niên kỷ, niên đại ở dưới đây.

       Vì chưng những trận đánh ở sông Thương, Thị Cầu, Phú Lương, mỗi thời, mỗi sử
gia nhìn về một phía như Fustel de Coulanges nên mụ sự tôi năng nhặt bị thế này:
       Khởi đầu nghe tin quân ta thua ở sông Thương, nội hầu Phan Văn Lân đem binh
lên giữ Thị Cầu. Ngày 12-12-1788, quân Thanh từ Bắc Ninh tiến xuống dùng cầu phao
vượt qua sông Thị Cầu. Phan Văn Lân tập trung súng lớn từ trên cao bắn xuống, quân
Thanh bị tổn thất nặng nề. Vì dòng sông ngoằn ngòeo, địa thế tối tăm, vong thần nhà Lê
(Lê Duy Kỳ) hiến kế vòng ra xa rồi quay lại tấn công phía sau quân ta. Tôn Sĩ Nghị y kế,
đem quân tập hậu bất ngờ vào đại bản doanh của Lê Văn Lân.
       Quân ta tan vỡ phải bỏ đồn chạy về Thăng Long ngày 15-12-1788.

      Theo sử sách, kể cả bút ký của những người có mặt ở Thăng Long thời gian đó
quân Thanh tới nơi, thành đã bỏ trống. Tài liệu Hội truyền giáo hải ngọai chép:
      “…Ngày 13-12, hai người lính Băc kỳ thộc quân Tây Sơn chạy trốn tới nơi chúng tôi
đang ở và kể lai quân Bắc kỳ đã bị đánh tan (trận Thị Cầu). Tin đồn đó được tiếp theo
nhanh chóng bởi nhữg tin khác: Chiều ngày 16 hôm đó, Ngô Văn Sở và quân Tây Sơn
đã rời Thăng Long với khí giới và hành lý của họ. Nhưng không thấy ai bị bắt cả.

       Quân nhà Thanh vào Thăng Long (3)  ngày 20. (4) 

       (3) Tôn Sĩ Nghị dự định sau khi chiếm được Thăng Long rồi sẽ đem quân đánh vào
Quảng Nam nên ra lệnh cho đóng 40 chiến thuyền, đủ sức chở 2.000 quân.
       (xem trang 200)
       (nguồn: Ngụy Nguyên, Thánh Vũ Ký – Càn Long chinh vũ An Nam ký)
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      (4) Đặng Phươg Nghi, “Vài tài liệu mới lạ về cuộc Bắc tiến của Nguyễn Huệ”. Những
ngày tháng mà các giáo sĩ nêu ra sai biệt với tài liệu nhà Thanh 3 ngày (17-12-1788)

      Được thể mụ sử tôi dựa dẫm vào người đầu tiên gây dựng lên môn sử học: Qua tác
phẩm Historical, ông Halikamasseus người Hy Lạp (sau câu kẻ chiến thắng là…“ông tổ
nói láo”) có câu: “Lịch sử là chuyện kể của kẻ chiến thắng”. Học theo người ngọai sử với
tổn thất quân Thanh trong trận Kỷ Dậu, mụ sử tôi cũng hấm húi với tổn thất quân ta
trong trận với 12.500 quân Thanh ở Lạng Sơn.

       Hiệp trấn Lạng Sơn Trần Danh Bính trước trá hàng quân Thanh, sau trốn về Thăng
Long. Các nguồn sử liệu Việt Nam lại cho biết Trần Danh Bính được Ngô Văn Sở cử
làm sứ giả thương thảo nghị hòa nhưng bị Tôn Sĩ Nghị xử tử.
      Tôn Sĩ Nghị cũng ra lệnh cắt tai binh lính Tây Sơn bị họ giết để làm bằng chứng
“báo tiệp” (5) nhưng không được bao nhiêu. Còn tù binh ta bị họ bắt được thì chỉ có 8
người. Những người này sau được trả lại khi vua Quang Trung trao đổi tù binh, ngọai
trừ Nguyễn Viễn Du chết vì bị bệnh trong khi bị giam (tấu thư của Tôn Sĩ Nghị trong
Thanh Cao Tông hòang đế thực lục quyển 1312, tr 25).

 (5) Tôn Sĩ Nghĩ vì muốn tâng công với Thanh triều nên tìm đủ cách để tàn sát người
Việt, cắt tai báo thưởng. Trần Nguyên Nhiếp, đô ti trong quân Tôn Sĩ Nghị ghi lại:

“…Ngày 25 tháng một, đại binh chiếm lại kinh đô nhà Lê. Sắp xếp triều đình an dân.
Vì nghịch Nguyễn (nhà Tây Sơn) đã chạy đi ẩn náu ở nước Thanh Hoa rồi nên ta đóng
quân ngay tại Lê thành, (…) tính kế chiêu phục Nguyễn nghịch xong sẽ lập tức rút
về Nam Quan. Ngờ đâu Nguyễn nghịch quỷ quyệt nên đã sắp đặt gian tế khắp nơi, lẻn
vào đại doanh thám thính hư thực. Các doanh tra xét bên ngoài, hỏi dò bên trong,
bắt được những kẻ vào buôn bán, cắt tóc hay bán thuốc hút đều đem ra chém (…).
Quân ta ở nơi yên chướng mưa gió xứ man, ngày đêm tuần tra qua lại liên tục như mắc
cửi. Có điều vào sâu trọng địa, đại công đã xong, ngày ngày chỉ có việc duyệt binh còn
việc rút quân chưa nghe gì cả…”….

       Học theo người ngọai sử tổng kết tổn thất cả hai bên trong trận Kỷ Dậu, mụ sử tôi
cũng tổng kết trận đánh từ Lạng Sơn tới Thăng Long. Quân Thanh ở trận sông Thị Cầu
hết du kích tới tổng binh đến thủ bị…bị thương. Trong khi quân Tây Sơn chỉ có 8 tù binh
bị bắt nên mụ sử tôi cân, đo, đong, đếm 3.000 quân Tây Sơn do cụ vua ta để lại Bắc Hà
gân như còn nguyên vẹn. Nên Ngô Văn Sở mới ra lệnh trấn thủ Sơn Nam chuẩn bị
thuyền bè để rút quân về Tam Điệp. Vì ngay như Tôn Sĩ Nghị tính đưa quân vào Quảng
Nam cũng phải cần 40 chiến thuyền mới đủ sức chở 2.000 quân.

        Lễ Bát tuần khánh thọ - 1

        Theo sử nhà Thanh, để sửa soạn đón tiếp vua Quang Trung, vua Cao Tông ra lệnh
trên đường phái đoàn nước Nam tiến kinh các quan phải đối đãi vua ta là một quốc
khách. Ngày 21 tháng giêng, Phúc Khang An được thông báo rằng phái đoàn nước ta
đến Du Đăng Tiết vào tháng 3 sẽ tiến quan, nên lập tức cho chuẩn bị tiếp đón, lại tìm
hiểu phái đoàn gồm những ai đi theo để cung ứng mọi thứ cho đủ số. Phúc Khang An lại
ra lệnh cho quan binh suốt một giải từ Ngô Tầm Nam Thái đến Trấn Nam Quan từ tháng
2 trở đi đều phải chờ đợi đón tiếp, gặp mặt liền đi theo để hộ tống lên kinh

      Để tăng gia sự quan trọng của việc nhận lời mời sang tham dự đại lễ, nước ta đã
“cố tình” vượt qua khỏi sự quy định chặt chẽ của nhà Thanh nên thay vì 60 người, phái
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đòan An Nam tăng lên trên 150 người, gấp ba quy định chính thức. Cũng không phải vô
tình, ngòai quốc vương còn có vương tử Nguyễn Quang Thùy, đại tư mã Ngô Văn Sở,
các đại thần văn võ và hai quốc thân Đặng Văn Chân, Phạm Công Trị.
       Chắc chắn đây là một sự cố ý tạo nên một phong cách đặ biệt tự đặt mình là quốc
khách. Vừa ngầm cho biết đây không phải là một phái đòan phiên vương sang chầu.
      Về lễ vật, theo liệt kê trong Bát tuần vạn thọ thịnh điển và ghi nhận của phái đòan
Tiều Tiên (1) thì nước ta mang qua nhiều món quà quý giá có ý nghĩa có ý nghĩa, chứ
không phải theo cống phẩm nhà Thanh đòi hỏi. Vì đặc biệt nhất là 2 con voi. Trước đây
khi vua Quang Trung cầu phong, nhà Thanh đòi cống voi nhưng nước ta đã bác. Lần
này triều đình Tây Sơn lại tự ý đưa sang như món quà tượng trưng cho sự to lớn, uy
nghi, lại sống lâu như lời chúc thọ khéo.

 (1) Sứ bộ Triều Tiên ghi trong Yên hành ký, tr 77 về cống phẩm đặc biệt của ta:
 “…Một đôi hạc bằng vàng, một đôi kỳ lân bằng vàng, năm cặp sừng tê giác, mười
 cặp ngà voi…, hai con voi đực. Còn kỳ ngọan khác không sao kể xiết…”

Trên đường đi, Nguyễn Quang Thuỳ có lẽ vì nhỏ tuổi nên bị bệnh, vua Quang Trung
liền phái Đặng Văn Chân và cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu là Phạm Công Trị cùng
hơn 30 tùy tòng đưa trở về Thăng Long. Trước đó khi nghe tin vua Quang Trung đem
con trai theo, vua Cao Tông tưởng là con cả nên phong Nguyễn Quang Thuỳ làm thế tử,
lại ban cho ngọc như ý và nhiều quà tặng khác. Tuy nhiên, vì Nguyễn Quang Thuỳ chỉ là
con thứ, con trưởng là Nguyễn Quang Toản (2) còn ở trong nước nên đến ngày mồng 2
tháng 6 năm đó, vua Càn Long lại cải sắc, phong Nguyễn Quang Toản làm thế tử.

 (2) Khi đó con trưởng Nguyễn Huệ là Nguyễn Quang Toản còn quá nhỏ (chưa đầy
10 tuổi). Tuy nhiên Nguyễn Huệ cũng còn một người con khác là Nguyễn Quang
Thùy (đóng vai trò quan trọng bang giao Hoa-Việt) mà nhiều người cho rằng chính là
con cả nhưng bị mất ngôi chỉ vì mẹ Thùy ở Qui Nhơn bị Nguyễn Nhạc bức dâm.

       Trước đây các sứ thần sau khi qua khỏi Nam Quan đều phải đi đường bộ từ biên
giới lên Bắc Kinh. Riêng lần phái đòan vua quan ta sang chúc thọ thì Phúc Khang An
sắp xếp để phái đòan từ Ninh Ming đến Nam Xương bằng thuyền bè, tính ra đến hơn
một tháng rưỡi nhưng ngắn thời gian hơn nhiều. Ấy vậy mậy mà phái đòan vua Quang
Trung đi, vê cũng mất 9 tháng, không kể một tháng dự lễ lạc và yến tiệc ở Bắc Kinh
      Tối hôm đó, phái đoàn nước Nam nghỉ lại nhà khách của phủ đường cách Trấn Nam
Quan 25 dặm để ăn uống, nghỉ ngơi, hôm sau 15 tháng 5 năm 1790, vua Quang Trung
và tùy tòng mới chính thức lên đường đi Yên Kinh.
       Đích thân tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang An đi theo hộ tống. Đến ngày mồng
6 tháng 6, thuyền đến Nam Xương, sang ngày mồng 8 thì đoàn người lên thuyền đi bộ,
qua Cửu Giang, Hoàng Mai, - Ngày 17 tháng 6, sứ bộ đến Võ Xương. - Ngày 21 tháng
6, đến châu Tín Dương, tỉnh Hà Nam, ngày 24 thì đến Hứa Châu - Ngày mồng một
tháng 7, vua Quang Trung đến Từ Châu, tỉnh Trực Lệ. Khi phái bộ nước Nam đến đây
thì có chỉ dụ của vua Cao Tông bắt phải làm sao sắp xếp cho vua nước Nam được gặp
hoàng đế càng sớm càng tốt . Vì thế, các quan lại nhà Thanh phải chia phái đoàn thành
hai nhóm, một nhóm đồ đạc cồng kềnh đi lên kinh sư, còn vua Quang Trung cầm đầu
một nhóm đi thẳng tới Nhiệt Hà sơn trang triều kiến vua Càn Long.

       Lễ Bát tuần khánh thọ - 2
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 Mỗi hàng sứ thần được tiếp đón một nơi khác nhau và triều nghi điển lệ cũng mỗi
nước một khác, phân chia thứ bậc rõ rệt. Các sứ thần Tây phương được tiếp đón ở
vườn Viên Minh (Summer Palace), một biệt điện của nhà vua xây theo kiểu Pháp và Ý
do các nhà truyền giáo theo lệnh vua Càn Long họa kiểu và đốc công năm 1747. Khu
vườn này nằm ở 5 dặm phía tây bắc Bắc Kinh do giáo sĩ Michel Benoist kiến tạo một
suối phun và một số cung điện kiểu Ý do họa gia G. Castiglione thiết kế.

Nhiệt Hà tới cuối đời Càn Long đã trở thành một danh thắng, là nơi nhà vua và tông
thất về nghỉ mát ở một khu vực có tên là Tị Thử Sơn Trang mà người Tây phương dịch
là Mountain Resort. Hàng năm các vua nhà Thanh đều đến Nhiệt Hà để tránh cái nóng
ở miền nam, đồng thời tổ chức những buổi đi săn cho khỏi quên nguồn gốc du mục.
Những khách được đón ở đây mang ý nghĩa thượng võ, trong khung cảnh hùng tráng
của miền mạc bắc chứ không phải kiểu cách phiền toái theo lối Hán tộc ở Yên Kinh.

Nhiệt Hà khi đó là một khu vực đặc biệt với 72 danh thắng (scenic spots), vẫn được
coi là một vùng đất tổ của nhà Thanh (Mãn Châu quốc). Nơi Càn Long tiếp đón vua
Quang Trung bao gồm 4 cung điện, chính cung, đông cung, Vạn Hác Tùng Phong và
Tùng Hạc Trai chung quanh có tường xây. Tất cả các đại lễ đều được tổ chức ở chính
điện. Từ ngoài vào trong gồm có Ngọ Môn biển trên đề bốn chữ Tị Thử Sơn Trang

Tranh tên: “An Nam quốc vương
chí Thị Thử sơn trang

Vua Quang Trung và
hai đại thần Phan Huy Ích
và Ngô Văn Sở (áo đỏ)
quỳ chầu vua Thanh.

Sáu nhạc công An Nam và
nhạc khí ngồi phía sau.

Tị Thử Sơn Trang là là thủ bút của vua Khang Hi, bên trong là Đạm Bạc Kính Thành
Điện là nơi tiếp khách ngoại quốc và cũng để làm lễ khánh thọ. Điện làm bằng gỗ để
trần (không sơn phết) gợi cho khách nhớ đến thời mà tổ tiên của dân tộc Nữ Chân còn
ngồi trên yên ngựa. Hai chữ đạm bạc là từ hai câu răn mình của Gia Cát Lượng đời
Tam Quốc. Qua khỏi điện là đến Tứ Tri Thư Ốc là nơi vua Càn Long đãi tiệc, lấy ý từ
kinh Dịch người quân tử có bốn điều nên biết, biết tới chỗ sâu kín trong tâm, biết hiển lộ
cái đức sáng, biết khi nào nên ôn tồn phủ dụ, biết khi nào phải dùng đến sức mạnh. Bên
trong Tứ Tri Thư Ốc là Yên Ba Trí Sảng Điện một nơi mát mẻ, chung quanh bài trí các
loại kỳ hoa dị thảo, cùng các ngọn giả sơn là tẩm cung của hoàng đế.

       Bảo kiên thỉnh an - 1

 Vua nước ta được tiếp ở Nhiệt Hà cũng có nhiều ý nghĩa, thêm vẻ tự nhiên, gần gũi
không bị choáng lộn vì sự xa hoa, hùng vĩ của cung điện ở kinh đô vừa cho thấy vị
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khách quí là một trong những phiên vương hùng tài đại lược, thi hành đại lễ “bão kiến
thỉnh an” ngụ ý nhà Thanh đã hàng phục được con mãnh sư của phương Nam.

       Trong lễ nghi nhà Thanh chưa từng thấy nghi lễ gọi là “ôm gối” mà những sử gia
Việt Nam thường “tán” là “như tình cha con”. Riêng Đại Việt quốc thư lại dịch thành “lễ
ôm con vào thăm nhà vua” khiến chúng ta có cảm tưởng vua Quang Trung bế con vào
thăm cha già mẹ yếu. Bản Đại Nam liệt truyện chép là bảo tất (đúng ra phải là bão tất),
dường như có vẻ dịch theo nguyên văn của Hoàng Lê nhất thống chí.

 Không biết vì lý do gì trước đây các sử gia Việt Nam lại hiểu nghi lễ nhà Thanh tiếp
vua Quang Trung ở Nhiệt Hà là bão tất (ôm gối), trong khi sách vở Trung Hoa chép là
“bão kiến thỉnh an”. Hoa Bằng viết: “Để tỏ ý ưu đãi khác thường, vua Càn Long, khi tiếp
“giả vương” ở hành cung Nhiệt Hà, cho làm lễ “bão kiến, thỉnh an” trong một bầu không
khí cực êm đềm thân mật. Lễ đó, theo như lời dụ của vua Thanh, chỉ những ai trong bọn
đại thần có nhiều huân lớn, công to mới được dùng”.

Một chi tiết trong sử nước ta cũng cần đưa ra để tham chiếu
Dưới triều Minh Mạng đã đặt ra một đại lễ gọi là “bão tất” (ôm gối) để các sử gia

dùng để gọi đó là buổi tiếp đón nồng hậu mà vua Càn Long dành cho vua Quang Trung.
Một sự cố ý hạ thấp với ý định để người sau nhận ra một vua Quang Trung giả thi hành
đại lễ được miêu tả là: “đi bằng đầu gối tiến lên, vua ruỗi chân ra (kẻ kia) chìa hai tay ôm
lấy ngẩng lên khấu đầu một cái”. Sử triền Nguyễn đã ghi lại gặp gỡ giữa vua Can Long
và vua Quang Trug là lễ “ôm gối” thay cho “bão kiến thỉnh an”.   

       Bảo kiên thỉnh an - 2

 Ngày 11 tháng 7, vua Quang Trung (1) cùng các bồi thần gặp bọn tuyên úy ti Mộc
Bình (Kim Xuyên) là Giáp Lặc Tham Nạp hơn 30 người, em của Hàng Hòa Trác là Trác
Lặc Tề một bọn 5 người tất cả ba phái đoàn cùng nhập cận (vào triều kiến vua, tiếng
khiêm cung đời xưa). Khi vào triều kiến hoàng đế, bất cứ ai cũng phải quỳ ba lần và rập
đầu chín lần (tam quỵ, cửu khấu đầu). Chỉ riêng lễ bão kiến thỉnh an, nhà vua bước
xuống khỏi ngai vàng đi ra khỏi cung (hay lều) ôm lấy người khách (bão kiến) để chứng
tỏ sự ưu ái và quan thiết đồng thời thăm hỏi (thỉnh an).

      (1) Theo Từ Hạo Tu (sứ thần Triều Tiên) trong Yên kinh hành kỷ, tập V:
      “…Quang Bình cốt cách khá thanh tú, hình dáng bệ vệ ra vẻ hào kiệt đất Giao Nam.
      Hôm đứng vào tế ban ở Tịch nguyệt đàn nơi điện Thái Hòa mới thấy họ (tức sứ
      đòan nước ta) mặc y phục bản quốc. Vua của họ đầu bịt khăn lưới, đội mão vàng
      bảy ngấn, mình mặc gấm bào bằng gấm màu, đeo đai bằng ngọc trắng.
      Tòng thần cũng quấn khăn, đội mão đen, thân mặc áo bào hoặc màu xanh, hoặc
      màu tía, đeo đai vàng, hình trên áo bác tạp, lạ lùng trông như tuồng hát khác xa cổ
      chế nước An Nam…”

Tục lệ này vốn dĩ là của người Mông Cổ khi Đại Hãn đón các tướng thắng trận trở về
và cũng thông dụng trong các giống dân du mục quan ngoại Trung Hoa. Nghi thức này
được cải biến để thành một trọng lễ dành riêng cho khách quý trong trường hợp đặc
biệt. Hiện nay một số lãnh tụ gặp nhau cũng ôm hôn tương tự như kiểu này, có lẽ cũng
bắt nguồn từ dân du mục miền Tây Bá Lợi Á.

Sau lần gặp gỡ, ngày 20 tháng 7 nhà Thanh tổ chức tiếp đãi các phái đoàn phiên
thuộc trong đó có cả phái đoàn nước ta tại một đồng cỏ rộng lớn có tên là Vạn Thụ Viên.
được tổ chức và sắp xếp theo lối du mục cổ truyền của các dân tộc Mông, Mãn.
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       Ngày 24 tháng 7 vua hồi loan, các sứ thần trong đó có cả sứ đoàn Đại Việt cũng đi
theo. Ngày mồng 1 tháng 8, tại vườn Viên Minh nhà vua lại đãi tiệc ở Đồng Lạc Viên
sau đó được xem hát bội, buổi tối lại có bắn pháo bông (hoa). Đây là những buổi tiếp
tiền sinh nhật dành cho thành phần khách vinh dự nhất của nhà vua trước khi đại lễ
chính thức ở Yên Kinh. Đặc biệt nhất, trong các bữa tiệc, vua Quang Trung (2) được
xếp gần ngay bên vua Càn Long, có thể nói rất vinh sủng, so với đời Minh thì hậu đãi
hơn nhiều. Từ ngày mồng 2 đến 11 tháng 8, lần lượt từng phái đoàn tới chúc thọ vua
Càn Long. Ngày 12 tháng 8, trước ngày đại lễ sinh nhật một ngày, vua Càn Long từ
Viên Minh Viên trở về Yên Kinh.

(2) Nhà Thanh coi những viên mục các phiên thuộc như người thân thích. Trong các
hàng tông thất, họ hàng, cao nhất là thân vương (con cái và anh em ruột của hoàng
đế), kế đến là quận vương, sau nữa là bối lặc, thấp nhất là bối tử. Người không phải
trong tông thất chỉ được lên đến tước công (ngoại trừ trường hợp duy nhất trong
suốt 267 năm nhà Thanh, một người được ban tước bối tử, đó là Phúc Khang An).
Vua Quang Trung được ban tước thân vương là tước vị cao quí nhất, chỉ sau hoàng
đế, xếp vào những phiên thuộc hàng đầu của nhà Thanh.

      Người ta sẽ ngạc nhiên hơn khi Thanh triều dành những biệt lệ chưa từng có với
nhà Tây Sơn nói chung và Quang Trung nói riêng. Những miêu tả của Đòan Nguyễn
Tuấn: “Tòng lai ngô quốc sứ Hoa vị hữu như thử chi kỳ thả vinh giả (từ trước đến giờ sử
nước ta sang Trung Hoa chưa bao giờ được vinh dự như thê). Hay của Phan Huy Ích:
“Phi tiên báo quốc nhân, hòang hoa đệ nhất bộ (trong các phái đòan các nước thì phái
đòan ta đứng đầu).

      Bảo kiên thỉnh an – 3

Trở lại việc quan ngự quyển của vua Cao Tông là A Thắng Cảnh mời vào, vua
Quang Trung cùng vua Càn Long làm lễ “bão kiến thỉnh an”, sau đó vua Thanh lại
thưởng cho vua ta rất nhiều món khí ngoạn bằng vàng ngọc, mũ miện, đai đeo, áo bào
và ngựa (1). Theo tờ biểu tạ ân, vua Quang Trung được ban “kim hoàng thính đái” (đai
thắt lưng màu kim hoàng), mũ “bảo thạch đính tam nhãn hồng tước hoa linh lương” và
“bảo đới hoàng mã quải” (áo cánh ngắn màu vàng. Ngoài ra nhà vua cũng được ân
thưởng “bảo thạch đính tam nhãn khổng tước linh vĩ mạo”  và “tứ đoạn long bổ phục
kim hoàng mãng bào san hô triều châu” .

(1) Nói gì thì nói, trong những phẩm vật Càn Long ban cho cụ vua ta, mụ chữ tôi
vẫn nhân sinh quý thích chí nhất là…con ngựa. Chuyện là khi cụ vua ta qua dự lễ
bát tuần đại khánh, Càn long ban cho vua ta một con ngựa nhưng con ngựa đã
chết vì không hợp thủy thổ. Ba năm sau, nhân cụ vua ta dâng biểu đòi đất,
đòi…lấy con  gái vua, cụ vua ta còn kèm thêm tờ biểu Khất mã biểu để đòi…con
ngựa khác. Và mụ chữ cứ ngu ngơ là có phải con ngựa trắng mà Càn Long cưỡi
trong tranh truyền thần vẽ không đây?

      Đời Thanh áo bào của hoàng đế và các đại thần đều thêu rồng, chia ra hai loại: long
bào thêu rồng 5 móng (dành cho vua), mãng bào thêu rồng 4 móng (dành cho quan).
Theo điển lệ thì quan lại nhà Thanh tùy theo cấp bậc mà áo thêu rồng. Tuy nhiên về sau
rồng đều có thể năm móng, bất kể loại nào, chỉ khác nhau theo màu sắc.
      Vua Quang Trung trước đây đã được ban cho mãng bào (2) có thể thêu rồng năm
móng nhưng áo màu xanh. Vì là tước thân vương ông được ban cho đai màu kim
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hoàng. Đến khi vào làm lễ xong, vua Càn Long đặc biệt ân thưởng “kim hoàng mãng
bào”. Về màu sắc thì chỉ vua mới được mặc áo màu vàng sáng (minh hoàng), hoàng
thái tử mặc giống như nhà vua nhưng màu vàng nhạt (hạnh hoàng), các hoàng tử mặc
áo màu vàng kim (kim hoàng), nếu họ xa thì chỉ được mặc màu xanh hay xanh thẫm
(trừ trường hợp đặc biệt được vua cho phép mặc áo màu kim hoàng). Theo sử thì tới
cuối triều Càn Long, số thân vương được mặc áo màu kim hoàng rất hiếm

(2) Theo các tài liệu còn ghi lại: vua Quang Trung mặc mãng bào tước vương theo
triều phục nhà Thanh, mang đai vàng, khoác áo ngắn màu vàng (hoàng mã quải).
Ngô Văn Sở mặc triều phục nhị phẩm, một số người khác mặc triều phục tam
phẩm. Những áo mũ này nhà Thanh đã may sẵn và ban cho sứ bộ nước ta mấy
ngày trước, nay đem ra mặc. Các quan khác của ta bận triều phục nước Nam.

        Lịch sử tuy vẫn có một số quy luật nhất định nhưng không phải không có những
bất ngờ. Với nhiều chi tiết tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang ý nghĩa đặc dị, khác như “bảo
kiến thỉnh an” dành cho vua ta, ban thưởng y phục, ngọc như ý, ngựa chiến, vẽ chân
dung, v…v…Sau đó các phái đoàn được thết yến ở Đạm Bạc Kính Thành Điện.

 ***

      Phụ lục

      Chả phải thừa giấy vẽ voi nhưng bấu vào mắt mụ chữ tôi vài hàng trong Việt Nam
sử lược của cụ Sử thần Trần Trọng Kim: “Ngòai những phẩm vật phải đem cống, vua
Quang Trung lại đem cống thêm đôi tượng đưc. Làm cho cung trạm dọc đường bên Tàu
phải phục dịch đưa đón voi thật vất vả”. Thêm trong rừng chữ của người ngọai sử:
“Miền bắc nước ta ít voi nên không dùng làm cống phẩm, vua Quang Trung muốn
chứng tỏ cho nhà Thanh bây giờ địa giới của mình đã mở rộng đến tận Đàng Trong”.

      Thôi thì cũng đành như bò nhai lại với cụ Ngô Thì Nhậm đi sứ ba lần trong một năm
nên bạc trắng cả đầu tóc: Vì con voi đi bộ từ Nghệ An, qua Thăng Long lên Nam Quan
tới Bắc Kinh leo đèo lội suối cả mấy tháng trời.
       Chuyện voi đi đứng mụ sử tôi vay mượn ông Bùi Thiết trong Đối thoại với sử học…
       “…Người ta dùng thuyền thúng vừa cho voi qua sông. Khổ quá, con voi nó to làm
sao nó bước xuống thuyền thúng được! Những thuyền gỗ ở bên sông chỉ chở 20 người
đã chìm rồi mà con voi nó nặng hơn 50 người! Rõ ràng tất cả những cái đó phi lý…”.
.
       Mà khổ quá thật! Bởi nhẽ Tàu không có thuyền thúng. Lại nữa trong một rừng chữ
của người ngọai sử, mụ chữ tôi gom góp được thì:
      “…Voi không chịu được đói, dễ bị kiệt sức nếu đi bộ mỗi ngày phải có ít nhất vài giờ
thong dong để tìm thức ăn. Voi phải được ăn uống đầy đủ, một con voi cần khoảng 120-
150 kg mỗi ngày cỏ, lá (mía?). Voi phải sống gần nơi có nước và vì da có lỗ chân lông
và tuyến mồ hôi nên uống rất nhiều nước và voi phải tắm hằng ngày vào buổi sáng.
Chân voi không có móng như trâu bò nên rất sợ dẵm phải gai rừng, da voi tuy dày,
nhưng lại rất sợ ruồi muỗi và…kiến…”.
      (về kiến và voi, xin xem khúc cuối)

      Bằng ấy nhiễu nhương nên khi cụ vua Quang Trung cống hai voi trong lễ chúc thọ
Càn Long làm quan chức nhà Thanh vất vả và khốn khổ quá lắm. Để giải sử, mụ sử tôi
khủng khẳng cọ đít nồi ba mớ chữ đồng bái quê mùa thể này đây:
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      Cụ vua Quang Trung kéo quân từ Phú Xuân tới Nghệ An nghỉ ngơi ấy vậy mà túm tó
được tới những…100 con voi. Chuyện 100 con thủng thẳng như ông Từ vào đền đi bộ
với những nhiêu khê trên chỉ tiêu pha thì giờ…20 ngày là tới bến, là chuyện của lịch sử.
      Mụ chữ tôi thấy chuyện làm chơi ăn thật nhúm được những 100 con voi nghe không
xong, bèn hình tượng ngày ấy Nghệ An…địa linh nhân kiệt ra sao?.
       Đời nhà Hán:”Nghệ An” là quận Cửu Chân. Đời Lý (Lý Thái Tông) tên Nghệ An ra
đời gọi là “châu” Nghệ An. Đời Tây Sơn đổi là “trấn” Nghĩa An. Đời Gia Long đổi lại là
“tỉnh” Nghệ An. Nghệ An hẻo lánh như thế nào thì trở về thuở hoang sơ của cụ tổ dòng
họ Hồ di dân lập cư ở Nghệ An, những di dân lập ra Hòang xá, Ngô xá, Đào xá mà “xá”
chi có 4, 5 nóc gia. Theo Ngô Thì Sĩ thì Nghệ An có “giáp”, sau biến thành làng, từ
“giáp” này rất ít được dùng ngoại trừ ở Thanh Hoá và nhất là ở Nghệ An. Theo Nghệ An
địa dư chỉ lục “trại” chỉ các làng lúc đầu gồm lều thô sơ để ở tạm như xóm Trại. Ở miền
núi Nghệ An (có voi), bản làng xưa kia của người miền núi ít người được gọi
là sách hay động. Ngoài ra có nhiều từ khác như lũng,, mỏ, bến  để chỉ xã thôn.
        Riêng ở Nghệ An, ta còn gặp một từ khác nữa là : nậu (làng do một nhóm lái buôn
đi ngang qua rồi ở lại lập ra). Sau này từ nậu thành “nẫu” chỉ người Nghệ An. Đến đờI
Nguyễn, trong văn học sử Nghệ An được biết đến qua “ông đồ Nghệ”, hay “cá gỗ”…

        Lạng Sơn trước kia la thị trấn nhỏ bé, thời Tây Sơn từ lúc bắt đầu bang giao đến
khi sứ bộ cụ vua Quang sang Tàu chúc thọ có ít nhất 9 sự bộ qua lại. Vì Lạng Sơn là
trạm dịch (cho cả Tàu nữa) nên trở lên sầm uất, đông đúc nhưng vẫn là nơi chốn hẻo
lánh. Thăng Long thời Lê-Trịnh, sông Hồng bao quanh Thăng Long đê bị vỡ, cả kinh
thành lụt lội ngập dưới nước. Thêm chúa Trịnh đánh nhau với nhà Mạc, tiếp đến vua Lê
đốt phủ chúa Trịnh nên Thăng Long khói lửa ngập trời. Vì chiến tranh, hỏa tai, lụt lội
người dân phải rời đi nơi khác nên dân cư Kẻ Chợ từ 40.000 còn 20.000 người.
       Đến đời Gia Long, Minh Mạng, Hà Nội 36 phố phường mới trở lại với dân số
40.000. Năm 1920, dân số Hà Nội khỏang 100.000 (và không hơn vì Hà Nội là làng
trong phố, những làng nho nhỏ nằm xen kẽ trong phố như làng Nghĩa Đô, làng Láng… ).
Thế nên mụ chữ tôi vắt óc nghĩ không ra Nghệ An chỉ loe ngoe giáp, trại…với mươi nóc
gia sao có “dị sử” trong 10 ngày cụ vua ta thu vén được…10.000 quân. (1)

       (1) Với 10.000 quân, vấn nạn là phải lo vũ khí, lương thực cho họ không phải ngon
ăn như bánh đa Bình Định nhúng nước của ông Võ Phiến nên mụ sử tôi để…“tồn nghi”.

       Mụ chữ tôi rỗi hơi nên hình tượng thêm nay đất chật người đông, nếu như quan
chức Hà Nội hôm nay bắt dân Nghệ An “cống” 100 con voi cho cuộc “diễu hành” trong
ngày lễ hai bà Trưng thì voi có đông như ruồi đâu để đào đâu ra 100 con voi. Từ “đào”
đến “voi sợ kiến”, với “hiện thực giả, hư cấu thật” thành chuyện…thật:
       “Chị kiến cái sau tiếng sét ái tình lấy ngay anh voi đực. Trong đêm động phòng chả
biết anh voi làm ăn thế quái nào lăn quay ra ngỏm củ tỉ. Chị kiến than thở chỉ một phút
lỡ lầm lấy anh voi mà mất cả đời đào lỗ chôn anh voi”.

  Từ chuyện hư cấu chị kiến cả đời phải đào mồ cho anh voi, mụ chữ tôi chắc như
gạch nung thiên hạ sự chỉ thích chuyện hư cấu vua Quang giả trong Hòang Lê nhất
thống chí chứ không thích chuyện vua Quang Trung thật đi Tàu là chuyện có thật.

        Vua Quang Trung giả hay thật - 1

       Một trong những thắc mắc của người viết trong những năm qua là: Nếu việc phong
vương cho vua Quang Trung bị người nước ta (Hòang Lê nhất thống chí và sử nhà
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Nguyễn) coi như việc đùa bỡn và người đứng đầu phái đòan Đại Việt sang Bắc Kinh chỉ
là ông vua giả thì hà cớ gì nhừng thư từ qua lại, văn thư của các sứ thần và nhất là
những quốc thư được cất kỹ lưỡng để lưu truyền đến ngày nay? Chỉ một việc đó cũng
khiến cho chúng ta đặt nghi vấn là nhừng người lưu trữ các tài kiệu này ắt hẳn biết đây
là một sự kiện quan trọng (Thanh thực lục không thấy ghi bản sắc phong vương cho
chúa Nguyễn nhưng đã cẩn thận lưu lại hai bản sắc phong cho cha con Nguyễn Huệ).

      Một điều hết sứ nổi bật là chúng ta chưa bao giờ đặt ra vấn đề phản ưng sĩ phu Bắc
Hà đối với chuyến đi của vua Quang Trung như thế nào? Chắc chắn việc đồn đãi vua
Quang Trung “giả” hay “thât” từ các thần tử nhà Lê đang lưu vong ở Bắc Kinh (Chúng ta
cũng không thể bỏ qua những vu cáo từ phía triều Nguyễn vì muốn hạ thấp Quang
Trung Nguyễn Huệ và biến ông là kẻ trí trá, lật lọng với nhà Thanh). Cũng theo Khâm
định An Nam sử lược, vấn đề mỉa mai của sĩ phu Bắc Hà đối với việc ông qua Bắc Kinh
là mất quốc thể được vua Quang Trung nhắc đên sau khi đi về trong lá thư tạ ơn:
      “Người trong nước thấy thần lên đường vào triều kiến, so với các đời Lý, Lê, Trần
trước kia chưa từng có bao giờ mới ước đóan sai lầm, buông những lời không căn cứ”
      (Khâm định An Nam sử lược, quyển XXX, tr 29-21)

       Vua Quang Trung giả hay thật - 2

      Thành phần tham gia không phải chỉ là một nhóm nhỏ, trong vai trò quốc vương,
theo điển chế, đoàn tùy tùng của vua Quang Trung dự trù 60 người. Sau phái đoàn Đại
Việt lên đến 150 người, vượt trội các phái đoàn khác (nhắm vào Triều Tiên). Rất đông
những danh sĩ đi trong phái bộ ghi chép lại bằng văn chương, thơ phú về những lời lẽ
tán dương, hãnh diện về vai trò của mình. Quan trọng hơn hết, chỉ 10 năm sau chuyến
viếng thăm lịch sử khi triều đại Tây Sơn cáo chung và hầu như tòan bộ những người
đóng vai trò cốt yếu trong sứ đòan còn sống:
      Chúng ta không nghe nói vua Gia Long truy cứu về việc này để làm bằng chứng lập
công với triều Thanh. Đời Tây Son, nghi lễ bang giao với nhà Thanh do Ngô Thì Nhậm
và Phan Huy Ích sắp đặt. Vì cận thần của vua Gia Long không có ai quen thuộc với nghi
lễ nhà Thanh, hai ông này được lưu giữ để giúp nhà Nguyễn, Phan Huy Ích (vua Gia
Long dùng lại Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm (1) trong công tác ngọai giao để xin nhà
Thanh phong vương, theo Dụ Am văn tập của Phan Huy Ích) vẫn trực tiếp trông coi các
nghi lễ, không phải chỉ trong đời Gia Long mà tới tận đầu Minh Mạng trước khi qua đời.

 (1) Trong Hàn các anh hoa chép bài Chiếu lên ngôi của vua Quang Trung do Ngô
Thì Nhậm soạn, trong đó có đoạn như sau:

“…Trẫm ứng mệnh trời, thuận lòng người, (…) lấy ngày 22 tháng 1 [19-12-
1788] năm nay lên ngôi thiên tử, niên hiệu là Quang Trung nguyên niên …”

      Tiếp đến là bài Hàng binh chiếu của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm sọan, là tài liệu
được công bố ngay sau chiến thắng Kỷ Dậu. Bài chiếu có đoạn viết:

 “Việc Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị (…) không biết tự lượng, đem hai mươi chín vạn
quân sang cửa quan, vượt suối trèo non, vô cớ xông vào chỗ hiểm nguy để gây binh
hấn (,,,). Đó là tội của Tổng đốc nhà các ngươi…”

     Tóm lại những di cảo văn xuôi viết về sau này hay di bút trong gia phả của Ngô Thì
Nhậm không hề nhắc gì đến vua Quang Trung giả hay thật  Gần như có thể nói Ngô Thì
Nhậm là người gần gũi với vua Quang Trung nhất, ông là người đầi tiên có mặt trong vai
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trò ngọai giao khi được cử lên Lạng Sơn đàm phán với quan nhà Thanh. Và trước khi
vua Quang Trung mất, ông đã viết biểu văn với việc đòi đất 7 Châu Hưng Hóa.

      Vai trò của Phan Huy Ích đã giúp cho gia đình ông bảo tồn được (2) gần như đầy đủ
các văn kiện liên quan đến bang giao thời Quang Trung (3), Cảnh Thịnh và cả sau này
thời vua Gia Long. Tuy con ông là Phan Huy Chú không đề cập đến đời Tây Sơn nhưng
chắc chắn những tài liệu viết về đời Lê cũng tham bác từ chinh thân phụ ông là Phan
Huy Ích là người đảm nhiệm triều đại này.

(2) Gần đây nhất, chúng tôi (Nguyễn Duy Chính) đã nhờ một số chuyên viên Hán-
Nôm tại Hà Nội xem lại gia phả họ Phan ở Sơn Tây là họ của Phan Huy Ích để hiểu
thêm có đọan nào Phan Huy Ích đề cập đến việc “giả vương” sang Trung Hoa hay
không thì không thấy đề cập đên. Duyệt lại di cảo, di văn của những người đi sứ
cùng trong thời gian này như Phan Huy ích, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Đề, Đòan Nguyễn
Tuấn theo các văn bản hiện còn tồn trữ cũng không thấy ai nói đến việc “giả vương”.

(3) Đối chiếu với tài liệu của nước ta còn giữ được thì một số văn bài do Phan
Huy Ích làm hiện còn ghi lại trong Dụ Am văn tập. Lời lẽ họ Phan ngạo nghễ, trút tội
lên đầu Tôn Sĩ Nghị và cũng có thêm một số chi tiết đính chính cho sử nhà Thanh.

      (Hoa Bằng, Quốc văn đời Tây Sơn, sđd tr. 211-8 xuất bản năm 1950)

***

Ngọai truyện:

Tuy cùng là ngọai phiên của Tàu, dường như Đại Việt và Triều Tiên ít có liên hệ
ngọai giao, họa hoằn vài lần các sứ thần gặp gỡ tại triều đình Bắc Kinh, trao đổi một số
văn thơ, xướng họa. Như chuyện sứ thần Phùng Khắc Khoan trong kỳ lễ Vạn thọ vua
Minh Thần Tông năm Vạn Lịch 25 (Đinh Dậu 597). Ba mươi bài thơ mừng vua Minh của
trạng Bùng đã được châu phê “Hà địa bất sinh tài” (đất nào chẳng có người tài giỏi).
Những bài thơ của trạng Bùng được sứ thần Triều Tiên Lý Túy Quang ghi chép trong
Chi Phong tiên sinh thi tập (Chi Phong là bút hiệu của  Lý Túy Quang)

 Hơ! Đến nước nôi này cái bệnh “Thố ti hoa” là…cây tầm gửi lại ám quẻ, bởi mụ chữ
tôi muốn gửi gấm truyện mình phóng bút cách đây khươm mươi niên trước:
      “…Qua thượng gia hạ kiều ở huyện Thách Thất, Sơn Tây, mụ chữ tôi leo heo ở phủ
Quốc Oai có hai cầu mái ngói do Phùng Khắc Khoan dựng năm 1602, cái này là cầu
ông Cống, cái kia là cầu ông Nghè ở chùa Thầy. Ngắm ruộng vườn, chả thấy “mía re”
đâu chỉ thấy “rạch ngô” (ruộng ngô). Được thể mụ chữ tôi gà gưỡng làng Mía, tên nôm
của làng Đường Lâm (Kẻ Mía) là đất hai vua: Phùng Hưng (761-802) và Ngô Quyền
(898-944). Từ rạch ngô,.mụ chữ tôi bắt qua giai thoại trạng Phùng Khắc Khoan ở Phùng
Xá, tục gọi là làng Bùng, huyện Thạch Thất. Cụ trạng đi sứ qua đất nhà Ngô thời Tam
Quốc. Cụ nhét hạt gì đó vào…”cốc đạo” mang về, ta gọi là ngô cho…ra ngô ra khoai…”.

      Giời ạ! Lầm rầm đến khúc cụ trạng Bùng đi sứ thời nhà Minh, mụ sử tôi mới chững
người ra chả phải cụ trạng đi sứ qua đất nhà Ngô thời Tam Quốc vì thời Tam Quốc có
nhà Ngô đánh bà Triệu Ẩu. Chả như Nietzsche nói: Không viết lên được gì nếu không
vay mượn trích dẫn từ người khác (như chuyên cụ trạng Bùng đi sứ thời…Tam Quốc),
thế nên mặc dù là Bắc kỳ` đặc, mụ chữ tôi cứ nói tọac móng “heo” (sao không là móng
lợn) theo chữ nghĩa của mụ chữ tôi sáng tạo ra với “hiện thực giả, hư cấu thật” bởi nhẽ
có hiện thực giả mới có hư cấu thật là…Là viết sưu khảo cho ra ngô ra khoai thì mụ chữ
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tôi đào sâu chôn chặt và chắc như bắp luộc: Bởi chưng cụ trạng nhet hạt ngô vào…“cốc
đạo” nên trong mâm ngũ quả các cụ ta xưa không bao giờ cúng….ngô trên bàn thờ.
       Mụ chữ tôi đồ là chả có chuyện sai hay đúng, giả hay thật chuyện…cúng ngô trên
bàn thờ. Bởi cứ theo thiền quán hay thiền tính gì đấy thì cái sai (hoặc giả) của hôm nay
là cái đúng (hay thật) của 100 năm sau thì sao!? Như vua Quang Trung “giả” cách đây
250 năm được người ngọai sử “trả lại một sự thật cho lịch sử” là: Quang Trung “thật”.

      Thôi thì chuyện “thật” hay “giả” là chuyện sau (ngay dươi đây), lúc này hãy quang
gánh kẽo cọt với chuyện sứ thần sứ thần Triều tiên cái đã…

Trong phiên thuộc, sứ thần Triều Tiên luôn luôn được trọng vọng, vị trí, thứ bậc bao
giờ cũng cao cấp hơn sứ thần nước ta. Theo điều lệ nhà Thanh, hòang đế ngồi ở
phương bắc (mặt hướng về nam), phía sau là các đại thần, phía đông là thân vương.
Ngồi ở phía tây, hàng đầu là chư hầu Mông Cổ, Hồi Bộ, Tây Tạng…Phía sau là các sứ
thần phiên thuộc theo thứ tự: Triều Tiên, An Nam, Nam Chưởng, Miên Điện. Tuy hai
triều Minh-Thanh có khác nhau đôi chút nhưng chưa bao giờ sứ thần Đại Việt ngồi cao
hơn sứ thần Triều Tiên. Thứ bậc đó gần như bất biến trong nhiều triều đại nhưng vị thế
đột nhiên thay đổi hẳn trong vài năm dưới thời vua Quang Trung.

Trong khi yến tiệc, giữa quan lại Trung Hoa và các sứ thần có những trao đổi “thông
tin”. Việc đàm luận đó không trực tiếp bằng ngôn ngữ (vì không có thông sự)  thì người
nọ viết vào lòng bàn tay người kia (chỉ chưởng đàm). Viêc ghi nhận người nước ta liến
thoắng khi ta nói chuyện với nhau, không phải trao đổi với ho vì lẽ sứ thần An Nam
không biết tiếng Tiều Tiên. Chúng ta đã từng nghe người Trung Hoa bảo rằng tiếng nói
ta như chim ríu rít, ngược lại ta bảo tiếng Tàu nói….uệch ọac nhừ ếch kêu.

Trong những cuộc tọa đàm như vậy, Phan Huy Ích và Vũ Huy Tấn nhắc đến những
lần gặp gở tự thuở xa xưa, từ` Phùng Khắc Khoan với Lý Túy Quang đến Lý Quý Đôn,
và Mạc Đĩnh Chi không phải chỉ giao tình, văn tài mà còn những chuyện vặt vãnh khác.
Có lẽ vì bị lép vế, sứ thần Triều Tiên ghi chép nhiều chi tiết “ngọai sử” từ một số vong
thần nhà Lê đang bị an thấp ở Bắc Kinh.

Trong lần gặp gỡ này, gần hai thế kỷ sau đó, phái đòan Triều Tiên ghi lại khá tỉ mỉ
diễn tiến hơn một tháng đại lễ giúp chúng ta một số chi tiết về nhà Tây Sơn.
      (trích Thanh-Việt nghị hòa)

Mụ chừ tôi nhắm khi với chữ nghĩa lạc nẻo đường trần, cỏ hoa lạc lối cũng có đấy,
nhưng học theo nhà văn Mai Thảo có câu (1) đừng bao giờ nghịch ngợm với chữ nghĩa.
Thế nên mụ sử tôi chả dám đùa nghịch với sử tre, sử gỗ nhưng vì cái bệnh giời bò nên
ngứa ngáy, mụ chữ tôi ngứa miệng muốn dẩu mồm hỏi người ngọai sử rằng trong bữa
yến sao không quại bừa: “Sứ thần Triều Tiên giúp sử ta một chi tiết về nhà Tây Sơn đo
là:  Quang trung thật”. Bởi nhẽ…ai biết đó là đâu? Vả lại nào…ai biết ma ăn cỗ?.

      (1) Nguyên câu của Mai Thảo: “Không dụng chữ cho mục đích phi văn chương”.

      Vua Quang Trung giả hay thật - 3

      Phái đòan An Nam đi dự lễ Bát tuần khánh thọ trên 150 người (…). Cũng không
phải vô tình, ngòai các đại thần văn võ như Đại tư mã Ngô Văn Sở (được Càn Long ban
mũ áo nhị phẩm), Tình xuyên hầu Ngô Thì Nhậm, Thuỵ nham hầu Phan Huy Ích (được
Càn Long ban mũ áo tam phẩm), v…v… Còn rất đông những danh sĩ đi trong phái bộ
ghi chép lại bằng văn chương, thơ phú về chuyến đi của mình…
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Sau khi đánh thắng quân Thanh, vua Quang Trung đã kêu gọi giới khoa bảng ra
cộng tác. Những danh sĩ triều Lê được giao cho việc giảng hoà và tái tục bang giao với
phương bắc. Tuy kẻ trước người sau nhưng đáng kể nhất ta thấy có Ngô Thì Nhậm
Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Đề đều thuộc danh gia vọng
tộc nên ít nhiều am hiểu những khúc mắc và tế nhị giữa hai nước. (1)

(1) Việc giao cho đúng người đúng việc này đã có kết quả mỹ mãn nên chỉ vài tháng
sau, Nguyễn Quang Bình được chấp thuận làm vua nước Nam. Một phái đoàn do
Nguyễn Quang Hiển cầm đầu sang Yên Kinh nhận sắc ấn đồng thời sứ thần nhà
Thanh là Thành Lâm cũng sang Thăng Long phong vương cho vua Quang Trung.

…
      Tác phẩm của Ngô Thì Nhậm để lại là Bang giao hảo thọai (văn), hay Bang giao thi
tập (văn) là tập hợp văn thư giao thiệp thời Quang Trung và (…) ông còn viết sử ký và
địa lý như năm16 tuổi, ông đã soạn quyển Nhị thập thất sử toát yếu. Năm 1771, ông
hoàn thành quyển Hải Đông chí lược (hay Hải Dương chí lược, nghiên cứu mọi mặt về
lịch sử và đời sống của vùng Hải Dương.

      Dụ Am văn tập của Phan Huy Ích, chuyến đi năm Canh Tuất (1790) là lần ông tháp
tùng vua Quang Trung đi Bắc Kinh, trong quyển I ông viết về Tôn Sĩ Nghị rất gay gắt.
Vậy mà ông không đả động đến “giả vương” nếu như chuyện thật.
      Tỉnh sà kỷ hành cũng của Phan Huy Ích, những tài liệu trong Tỉnh sà kỷ hành được
ông hiệu đính năm Ất Hợi (1815) dưới triều Gia Long, vậy mà ông không “mở bát”
chuyện Quang Trung giả nếu như là chuyện có thật.để “đái công chuộc tội với Gia Long.

      Quan trọng nhất vẫn là: Gia Long không “hỏi han” gì Quang Trung “giả” với hai ông
Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Nếu vậy chuyện Quang Trung qua Tàu là chuyện thật.

Ngoài sự nghiệp làm quan, ông còn để lại một số lượng văn liệu đáng kể. Theo Thơ
Văn Phan Huy Ích: Dụ Am Ngâm Lục [sách I: Dật Thi Lược Toản] (Hà Nội: KHXH,1978)
trang 9, ông có những tập thơ: Nam Trình Tạp Vịnh, Cẩm Trình Kỷ Hứng, Thang Chầu
Lữu Hứng, Vân Sơn Khiển Hứng, Tinh Sà [Tra] Kỷ Hành, Cúc Thu Bách Vịnh, Nam
Trình Tục Tập, Vân Du Tùy Bút …tổng cộng đến hàng nghìn bài cả Hán lẫn Nôm. 

      Hoa nguyên tùy bộ tập ghi lại một số văn thơ của Vũ Huy Tấn, phó sứ tuế cống của
Nguyễn Hữu Trù sau khi nhà Thanh công nhận vua Gia Long là An Nam quốc vương.
      Sau ông lại được đi trong sứ bộ của vua Quang Trung năm Canh Tuất, với lối tường
thuật cuộc hành trình khá rõ ràng nhưng ông không “tường trình” gì về vua Quang
Trung: Vì ấy là Quang Trung…“thật” nên chẳng có gì để ông viết lưu lại cho đời sau.

      Hải Yên thi tập của Đòan Nguyễn Tuấn, ông là hàn lâm đãi chế, tính theo thứ bậc
chỉ dưới Phan Huy Ích và Vũ Huy Tấn. Hải Yên thi tập là tập thơ gồm có ba tập ông thù
tạc với sứ thần Triều Tiên. Riêng tập đầu có liên quan đến chuyện đi sứ nhà Thanh:
Không thấy ông “vờn mây cưỡi gió” chuyện “giả vương” hay “vua thật”.

      Vua Quang Trung giả hay thật - 4

      Trong các tài liệu về đời Quang Trung, nhân vật được coi là đóng thay cho vua
Quang Trung có năm, sáu tên khác nhau. Tuy nhiên, khi kiểm chứng lại, chúng ta thấy
rằng chỉ có hai người nhưng vì nhầm lẫn mà biến hóa ra.
       Người đóng thay vua Quang Trung rơi vào một trong hai trường hợp:



Chuyện người ngọai sử 211

      1 - Một võ tướng thân cận với vua Quang Trung.
      2 - Cháu gọi vua Quang Trung bằng cậu.

      Võ tướng thân cận với vua Quang Trung không ngòai Ngô Văn Sở đã cùng đi với
vua Quang Trung tham dự lễ Bát tuần khánh thọ.
      Theo sử triều Nguyễn, người đóng vai Quang Trung là Phạm Công Trị, cháu gọi ông
bằng cậu (họ Phạm). Tuy nhiên theo văn thư thời Tây Sơn, chính Phạm Công Trị cũng
có mặt trong phái đòan chúc thọ. Nhưng giữa đường phải cùng với Đặng Văn Chân hộ
tống Nguyễn Quang Thùy (bị sốt) quay về Thăng Long.

        Với nhà Thanh
       Tuy nhà Thanh không bao giờ tiết lộ cho nhà Tây Sơn biết Lê Quýnh (1) cận thần
của Lê Chiêu Thống mật báo rằng Nguyễn Quang Hiền là người đóng giả cháu vua
Quang Trung (Phạm Công Trị). Tuy nhiên qua những tấu thư của Phúc Khang An, ông
ta bề ngòai tỏ ra thân tình nhưng bề trong nhận mặt vua Quang Trung một cách kín đáo:

        (1) Sau này theo lời kể Lê Quýnh (1759-1805) trong Bắc thành tùng ký viết lại
        truyện lưu vong ở bên Tàu không có chuyện giả vương Quang Trung

        - Trong số những người Việt lưu vong theo Lê Chiêu Thống đang có mặt ở Bắc
Kinh có nhiều người biết mặt Nguyễn Huệ. Trước đây khi phái đòan Nguyễn Quang
Hiển sang Trung Hoa, Phúc Khang An đã sắp đặt cho nhà Tây Sơn gặp “triều đình lưu
vong” như cảnh báo. Và Nguyễn Huệ không thể không tính tới chuyện nhà Thanh cho
ông gặp Lê Chiêu Thống hoặc cận thần nhà Lê ít ra bí mật dùng họ để nhận diện.
       - Vua Càn Long đã sai Thành Lâm sang phong vương cho vua Quang Trung ở
Thăng Long. Thành Lâm đã gặp và trao đổi nhiều lần với vua Quang Trung và cũng có
viết một số tấu thư về việc nhận diện vua Quang Trung.

       Với dật sử, dã sử hoang đường không đáng tin nói theo Voltaire:
       “What is history? The lie that everyone agrees on..”. Dịch thóat Lịch sử là gì? Là
chuyện giả tưởng, là chuyện kể không có thật nhưng mọi người đều thích nghe....Vì vậy
với thầy đồ chừ nghĩa như chấu trát học chữ Nho bên đường với đại mộc lưu giang, bất
đắc hồi cố, là chuyện Quang Trung giả như khúc gỗ to trôi trên dòng sông, cứ xuôi theo
con nước, không thể trôi  ngược lại được nữa.

      Ngô Văn Sở (1764-1795)

      Ăn cơm có canh, tu hành có vãi, mụ chữ tôi vơ vãi sử gia Hà Nội đơm chuyện đô
đốc Tuyết, đô đốc Long với tên tuổi xuất hiện trong trận Kỷ Dậu chỉ một lần rồi biến mất.
Ngay cả đô đốc Đặng Tiến Đông trở thành đô đốc Đặng Tiến Giản không ai hay nay đã
có nhiều người nhắc tới. Vậy mà Đại tư mã Ngô Văn Sở vẫn đứng bên lề lịch sử.

      Nói vãi thì lại nói vơ mụ sử tôi chả hay biết lý sự gì Ngô Văn Sở được Càn Long ban
mũ áo nhị phẩm (1). Mà chỉ biết Ngô Văn Sở đưa các vệ sĩ và chuẩn bị long đình lên
đón Nguyễn Quang Hiển và sắc phong ấn chỉ ở Nam Quan. Trong dịp này, Ngô Văn Sở
nhờ quan nhà Thanh tâu lên Càn Long để ông được cùng với vua Quang Trung tới kinh
đô Yên Kinh vào năm sau dự lễ thượng thọ của Càn Long
.

(1) Ngòai áo hàng nhị phẩm, Càn Long còn ban cho ông mũ chóp bằng san hô. (*)
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Sau lần gặp gỡ, ngày 20-7 nhà Thanh tổ chức tiếp
đãi các phái đoàn phiên thuộc trong đó có cả phái
đoàn nước ta (có Ngô Văn Sở) tại một đồng cỏ
rộng lớn có tên là Vạn Thụ Viên. được tổ chức và
sắp xếp theo lối du mục cổ truyền của các dân tộc
Mông, Mãn. Cánh đồng cỏ này nằm trong đất Mãn
Châu cua người Mãn.

      (trang vẽ đây có thể là Ngô Văn Sở)

      (*) Theo điển lệ nhà Thanh, nhất phẩm trên mũ gắn hồng bảo thạch, nhị phẩm gắn
san hô, tam phẩm gắn lam bảo thạch (Phan Huy Ích), tứ phẩm gắn thanh kim thạch, ngũ
phẩm gắn thủy tinh, lục phẩm gắn xà cừ, thất phẩm gắn chóp vàng, bát phẩm thêu hoa
vàng (âm văn), cửu phẩm thêu hoa vàng (dương văn). Dương Kim Đỉnh (chủ biên):
Trung Quốc Văn hóa Sử Đại Từ Điển (Đài Bắc: Viễn Lưu xb, 1987) tr. 125

Lê Duy Kỳ (Lê Chiêu Thống) khi lưu vong bên Tàu chỉ được hàm tam phẩm

      Ngô Văn Sở khi ấy chỉ huy quân binh ở Thăng Long (còn có tên là Ngô Hồng Chấn
nhưng bị lầm ra thành Nguyễn Hữu Chấn hay chỉ nhắc đến chức vụ là Tư Mã Chấn).
Ngô Văn Sở đã cùng đi với Nguyễn Quang Bình sang Trung Hoa. Vì vai trò quan trọng
và chức vụ của Ngô Văn Sở, ông được ban mũ áo nhị phẩm của Thanh triều là một
phẩm trật rất cao tương đương tổng binh là quan võ đứng đầu một tỉnh. (2)

      (2) Tổng binh với chức ngạch binh bị bây giờ tương đương với trung tướng, như
tổng binhTrương Triều Long, tổng binh Thượng Duy Thăng bị tử trận năm Kỷ Dậu

      Giai thọai (3):Ngô Văn Sở - 1
      “…Trong trận chiến sông Thương, Ngô Văn Sở hội các tướng đánh hay giữ Bắc
Thành. Ngô Thì Nhậm đề nghị thóai binh giữ núi Tam Điệp để cố thủ. Ngô Văn Sở mật
truyền các trấn Kinh Bắc, Lạng Sơn phao tin xây lũy đất ở sông Cầu rồi ngầm thu quân
về Bắc Thành . Đồng thời thông tư các quan trấn thủ Sơn Tây, Hải Dương nội ngày phải
rút về Bắc Thành, trấn thủ Sơn Nam phải chuẩn bị thuyền bè cùng đi Tam Điệp…”

      (3):Mụ sử tôi bấm búi ấy là giai thọai vì có nguồn gọ gạy sau chiến thắng Kỷ Dậu, cụ
      vua Quang Trung mới mời Ngô Thì Nhậm (xem trang 216) tham gia chính sự lo việc
      giao hảo với Tàu. Nếu vậy phải chăng kế họach cuộc điều binh về Tam Điệp do một
      mình Ngô Văn Sở thảo ra?.

      Rất thật, mụ chữ tôi lờ đờ như đom đóm đực mắc chứng gì Càn Long ban Đại tư
mã Ngô Văn Sở phẩm trật tương đương với quan võ đứng đầu một tỉnh như Quảng
Đông, Quảng Tây? Bên lò dò như cò bắt tép  vào mạng lưới:
      “…Ông sinh trưởng tại  huyện Tây Sơn, Bình Định. Tổ tiên ông là người Hà Tĩnh di
cư vào huyện Tây Sơn lúc nào chưa rõ. Thuở trai trẻ ông học võ với Đô thống Ngô
Mạnh, bạn đồng môn với Bùi Thị Xuân. Năm 1771, ba anh em Tây Sơn khởi binh, Ngô
Văn Sở đến đầu quân ngay từ buổi đầu.
      Năm 1787 Ngô Văn Sở cùng Vũ Văn Nhậm ra bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh, đánh
chiếm Thăng Long. Khi Vũ Văn Nhậm sinh lòng phản trắc bị Nguyễn Huệ giết, Ngô Văn
Sở được cử làm Đại tư mã, giao trọng trách trông coi Bắc Hà. Trong buổi trao quyền,
Nguyễn Huệ tuyên bố: “Sở (Ngô Văn) và Lân (Phan Văn) đều là nanh vuốt của ta”. Điều
này cho thấy tài năng của ông và sự tin cậy của Nguyễn Huệ.
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      Trong trận Kỷ Dậu, vua Quang Trung chia binh lực ra làm 5 đạo. Đạo trung quân do
Quang Trung thân hành chỉ huy, có Đại tư mã Ngô Văn Sở, Nội hài Phan Văn Lân làm
tướng tiên phong đánh vào Hà Hồi, Ngọc Hồi. Đây là hướng tấn công chính quyết định
toàn bộ trận Kỷ Dậu. Ngô Văn Sở có sáng kiến cho làm những cái “mông xung” (4),
trong đựng cỏ rơm, mang đi che đằng trước chống tên đạn. Trong trận công thành tháng
Giêng năm Kỷ Dậu lịch sử đó, những cái “mông xung” mộc rơm ấy đã trở nên nổi tiếng
không kém gì voi trận và hỏa hổ làm khiếp đảm quân Thanh.

       (4) Thêm một lần mụ chữ tôi ngẫn ngẫn như rắn ngày vì không hay biết Ngô Văn
       Sở “ngẫu hứng” ra…cái mông xung. Ngẫu hứng đây theo Hòang Lê nhất thống chí:
       “Vua Quang Trung cho lấy 60 tấm ván, ghép ba tấm thành một bức lớn, bện rơm
       bên ngoai”. Với Cao Tông thực lục, tr. 144: “Quang Trung không dùng ván, mà dùng
       rơm rạ bó thành bó tròn lớn làm mộc, lăn tròn chạy trước”.

       Càn Long (Cao Tông) biết rõ Ngô Văn Sở là đại thần trụ cột của Tây Sơn, lại trực
tiếp coi giữ Bắc Hà và Bắc Thành. Đương nhiên Càn Long hiểu rằng nhân vật chủ chốt
nhất, có quyền lực nhất nằm trong đoàn sứ bộ là Ngô Văn Sở, Phan Huy Ích, Vũ Huy
Tấn... khởi hành từ Bắc Thành đi Yên Kinh. Do đó ông được Càn Long trọng vọng, ưu
đãi khác thường.  Khi về nước ông được Càn Long phong Thuỷ sư Đô đốc…”.

       Ông mất năm 1795, tuy nhiên cái chết của ông là nghi án trong sử học. Chuyện là
có nhiều người vun chuyên chính Ngô Văn Sở là người đóng vai “giả vương” (nguồn
khác cho là Phạm Công Trị hay Nguyễn Quang Hiền).
      John Barrow cũng chép (có lẽ theo tin đồn loan truyền trong giới thương gia ngọai
quốc ở Đàng Trong) rằng tất cả phái đòan đều bị giết để bịt miệng. Điều này hòan tòan
không đúng vì Ngô Văn Sở chỉ bị thanh trừng dưới triều Cảnh Thịnh giữa hai phe Thăng
Long và Phú Xuân (Đàng Ngòai, Đàng Trong).
       Cái chết của ông tạo ra nhiều nghi vấn và đươc giải thích bằng “âm mưu” nào đó
nên sự việc được sử nhà Nguyễn hay Hòang Lê nhất thống chí bẻ qua một hướng khác
để ông bỗng dưng trở thành người đóng vai…”giả vương”.

      Giai thọai Ngô Văn Sở - 2
      Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi
(tức Cảnh Thịnh), Ngô Văn Sở được thăng chức Đại đổng lý, tước Quận công, và vẫn ở
giữ Bắc Hà. Vì vua còn nhỏ, quyền hành rơi vào tay người cậu vua là Thái sư Bùi Đắc
Tuyên. Kể từ đó, triều đình Tây Sơn sinh lục đục. Trong một cuộc đấu tranh nội bộ nơi
vương triều, Đại đô đốc Võ Văn Dũng đã sai quân bắt cha con Bùi Đắc Tuyên hạ ngục.
Cho rằng Ngô Văn Sở là người cùng phe cánh với Bùi Đắc Tuyên, Võ Văn Dũng đã làm
giả chiếu vua triệu ông về Phú Xuân.

       Theo tài liệu của các giáo sĩ phương Tây có mặt tại Phú Xuân lúc bấy giờ cho
biết: Bùi Đắc Tuyên muốn đánh đổ vua Cảnh Thịnh, thanh trừng các công thần Tây Sơn
để đưa con mình là Bùi Đắc Trụ lên làm vua, lập Ngô Văn Sở lên làm chúa. Theo danh
sĩ Nguyễn Trọng Trì (1854-1922) thì Ngô Văn Sở không phải là người có nhiều tham
vọng. Ông bị viên thái sư này gán ép (để tạo thanh thế), hoặc bị tướng Võ Văn Dũng vu
oan (nhằm loại trừ một thế lực), cần phải tìm hiểu thêm.
      Ngô Văn Sở và hai cha con Bùi Đắc Tuyên bị nhốt vào cũi sắt, đem xuống sông
Hương dìm chết. Đó là năm 1795.

     Giai thọai Ngô Văn Sở - 3
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     Sau khi nhà Nguyễn thành lập, các vụ trả thù những người có cảm tình với triều Tây
Sơn diễn ra khốc liệt và kéo dài nhiều năm. Ấy vậy mà một danh tướng Tây Sơn lại trở
thành bố vợ một vị vua nhà Nguyễn thì thật là lạ kỳ.
      Vị vua đó là Minh Mạng, hoàng đế thứ 2 của triều Nguyễn và ông bố vợ của vua, lại
chính là tướng Ngô Văn Sở. Theo một số tư liệu thì Ngô Văn Sở bị giết năm Ất Mão
(1795) trong cuộc tranh chấp nội bộ giữa các quan tướng Tây Sơn thời vua Cảnh Thịnh.

      Nhưng có nguồn tư liệu cho hay thực ra Ngô Văn Sở không chết, ông thấy triều
chính Tây Sơn ngả nghiêng nên bí mật bỏ trốn theo Nguyễn Ánh và mang một tên khác.
Khi vua Gia Long (Nguyễn Ánh) tiến hành hàng loạt vụ trả thù nhà Tây Sơn đã phát hiện
ra Ngô Văn Sở chính là viên tướng nổi danh một thời của Tây Sơn. Sách Liệt truyện cho
biết Gia Long không giết Ngô Văn Sở mà chỉ cách chức Quản đạo trấn Thanh Hoa của
ông vì “Sở làm việc lâu ở đó lại giỏi nên được tha tội chết”.
      Lý do nữa là Ngô Văn Sở là cha của bà Ngô Thị Chính, vợ hoàng tử Phúc Đảm (sau
này lên ngôi lấy hiệu là Minh Mạng). Trong số hàng trăm phi tần, vua Minh Mạng chỉ
sủng ái bà Hiền phi Ngô Thị Chính và và Lệ tân Nguyễn Gia Thị. Bà Ngô Thị Chính đã
sinh cho vua 5 hoàng tử và 4 công chúa. Sự sủng ái của vua đối với bà còn thể hiện
qua việc Minh Mạng phục chức cho nhạc phụ của mình là Ngô Văn Sở và phong cho
em trai bà Hiền phi là Ngô Văn Thắng chức Cai đội.

Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

Ngô Thì Nhậm là con trai của Ngô Thì Sĩ, người làng Tả Thanh Oai, tỉnh Hà Đông.
Ông đỗ tiến sĩ năm Ất Mùi đời Cảnh Hưng thứ 36 (1775). Sau khi vua Quang Trung mất,
ông nghiên cứu Phật giáo, hoàn thành một tác phẩm rất có giá trị là Trúc Lâm tông chỉ
nguyên thanh (1796). Vì Ngô Thì Nhậm trùng với tên húy vua Tự Đức (Hồng Nhậm,
Nguyễn Phúc Thì) nên nên sử nhà Nguyễn viết thành Ngô Thời Nhiệm.

       Ông được Trịnh Sâm vời vào dạy thế tử Trịnh Khải, sau ông được bổ nhiệm làm đốc
đồng xứ Kinh Bắc. Sau vụ án năm Canh Tý mà ông có liên quan, ông được thăng lên thị
lang bộ Công nhưng khi Trịnh Khải lấy lại được nghiệp chúa, ông phải trốn về quê vợ ở
Sơn Nam, thay tên đổi họ ở đó trong 6 năm, mãi đến khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai,
xuống lệnh tìm quan lại nhà Lê cũ để làm việc, ông được Nguyễn Huệ phong cho làm tả
thị lang bộ Lại. Nhờ có văn tài, Ngô Thì Nhậm được Nguyễn Huệ tin dùng trong việc bang
giao giữa nhà Tây Sơn và Thanh triều.

      Giai thoại làng nho về ông:
      “... Năm mới 5 tuổi, nhân ngày mồng một tết, Ngô Thì Sĩ lấy giấy mực ra viết mấy
dòng khai bút: “Hoàng triều Cảnh Hưng vạn vạn niên chi thập nhất, tuế thứ canh ngọ,
chính nguyệt, nguyên đán, cát thời thí bút, Tả Thanh Oai, Ngọ Phong Ngô Thì Sĩ. Nghĩa
la năm Cảnh hưng thứ 11 trong muôn vạn năm, canh ngọ tháng giêng mồng một giờ tốt
thử bút. Tả-thanh-oai, Ngọ Phong Ngô-thì-Sĩ.
      Viết xong, ông gọi con bảo:
     - Ra đây thày đặt tên cho để khai bút nhân thể.
     Cậu con vẻ mặt láu lỉnh, hỏi:
     - Thế tên thày là gì đã?

     Ngọ Phong chỉ vào chữ “Sĩ”,
     Con liền cầm bút phẩy lên trên chữ này một nét, thành chữ 任 “Nhậm”.
     Ông bèn đặt tên cho con là Nhậm, và rất mừng con mẫn mới lên năm đã biết tự đặt
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lấy tên. Nhưng ông không lấy làm hài lòng, vì chiết tự thì chữ “nhậm” là 壬人 “nhâm
nhân” là: người khéo theo thời. Giữa cái tên và con người lắm khi cũng có sự ràng
buộc.

      Ông luôn luôn biết đâu là phía mạnh và đâu là phe đã thất thế. Ông đứng về phe
Quận Huy và Đặng thị Huệ nên biết chuyện Trịnh Sâm phế trưởng lập ấu. Trịnh Sâm liên
kết với Nguyễn Khán, Nguyễn Phương Đình, Nguyễn Khác Tuân truất bỏ ngôi của con
trưởng là Trịnh Khải, lập Trịnh Cán con của Đặng thị Huệ để gây ra vụ đại án năm Canh
Tý (1780). Ông sắp phát giác chuyện của Trịnh Sâm nên đem việc ấy bàn với cha…Ngô
Thì Sĩ cố sức can ngăn, phải đem cái chết để thề bồi với con, nhưng ông vẫn không theo.
Kịp khi nghe tin ông đã phát giác việc ấy, cha ông buồn bực, bèn uống thuốc độc tự tử (1).

      (1) Ngô Thì Sĩ uống thuốc độc tự tử là ngọai sử. Vì gia phả dòng họ Ngô chép: Năm
     1777, ông được bổ làm Đốc trấn Lạng Sơn.  Năm 1780, ông có việc đi tới Nam Quan
.     Khi về nhà ông cảm thấy người mệt và sau đó từ trần.

      Về phần ông, vì có công phát giác, được thăng hữu thị lang bộ Công. Lúc ấy dân gian
có câu: “Sát tứ phụ nhi thị lang” nghĩa là giết 4 người cha để mà làm thị lang. (tứ phụ là
Ngô Thì Sĩ và ba người bạn vong niên của cha là Nguyễn Khán, Nguyễn Phương Đình,
Nguyễn Khác Tuân bị Trịnh Khải triệt hạ)
      Ông bị Trịnh Khải truy nã vội chạy đến Trần Văn Kỷ là người thân tín của Nguyễn Huệ
để nhờ che chở. Trần Văn Kỷ đưa ông vào yết kiến, được Nguyễn Huệ phong cho làm Lại
bộ tả thị lang, Tình phái hầu. Chỉ chưa đầy một tháng phục vụ chủ mới, thị lang Ngô Thì
Nhậm đã tập hợp được một số cựu thần nhà Lê và soạn ngay một tờ biểu để xin Nguyễn
Huệ lên ngôi hoàng đế.

      Hoàng Lê Nhất Thống Chí viết:
      Bấy giờ, vua Quang Trung tuy đã dẹp yên Bắc Hà, nhưng ở miền nam, vẫn có cái lo
bên trong, nên muốn gấp rút về, bèn họp các tướng sĩ lại mà bảo: “Việc binh ở Bắc Hà, ta
giao cho Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Việc giao thiệp với nhà Thah ta giao cho Ngô Thì
Nhậm và Phan Huy Ích. Mọi việc đều cho phép các ngươi tuỳ tiện xử trí. Ta về nam, nếu
việc gì không quan hệ lắm thì bất tất phải qua lại bẩm báo cho thêm phiền phức.”.
       Việc nghiên cứu về thời Tây Sơn bị nhiều hạn chế, về tài liệu cũng như về quan
điểm. Sự đóng khung trong một số định đề đã khiến cho nhiều người không thể đi ra
khỏi khuôn mẫu sáo mòn, ái ốc cập ô. Tiếc thay một số nhà nghiêu cứu đã không vượt
được hai “bức tường rêu” là chính sử triều Nguyễn và cuốn tiểu thuyết chương hồi
Hoàng Lê nhất thống chí, biến bang giao của nhà Tây Sơn thành những tiểu xảo vụn vặt
thiếu nghiêm chỉnh. Chính sách bang giao của nhà Tây Sơn với Hoàng Lê nhất thống
chí chỉ còn một mình Ngô Thì Nhậm, với những tiểu xảo “Trạng Quỳnh chọi trâu”, v…v...

      Trong Hoàng Lê nhất thống chí, và hầu như toàn bộ chi tiết những tiến trình đàm
phán đều do Ngô Thì Nhậm tưởng tượng ra nên không đúng sự thực. Hoa Bằng trong
Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng dân tộc 1788-1792 cũng viết dựa theo Thanh thực
lục, pha trộn với Hoàng Lê nhất thống chí nên cũng rất nhiều điểm sai lầm về lễ tất cũng
như về trình tự. Theo sử sách, vai trò ngoại giao của Ngô Thì Nhậm chỉ được biết tới khi
ông được cử lên Lạng Sơn đàm phán với quan nhà Thanh bên ta đề nghị trả lại những
tù binh đã bị bắt và bằng lòng nạp cống theo các lệ cũ của tiền triều, như vậy nhà Thanh
phải chính thức công nhận Nguyễn Huệ là An Nam quốc vương. Ba năm sau lễ chúc
thọ Can Long, vua ta sai sứ bộ do Vũ Vĩnh Thành và Trần Ngọc Thị đem làm lễ vật sang
nhà Thanh để cầu hôn công chúa nhà Thanh. Trong đó có biểu văn của Ngô Thì Nhậm
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sọan với việc đòi đất 7 Châu Hưng Hóa. Thế nhưng chuyện không thành vì vua Quang
Trung đột ngột qua đời ngày 29-9-1792 tại Nghệ An.
      Ông mất năm 1803, cái chết của ông là nghi vấn văn học với giai thọai ở Văn Miếu.
      (xem trang 284)

      ***
      Những nghi vấn về Ngô Thì Nhậm…
      Theo chính sử ghi chép sau khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai mới gặp Ngô Thì
Nhậm, và để ông ở lại giúp Ngô Văn Sở lo chuyện Bắc Hà. Nhưng có thuyết đưa ra nghi
vấn Quang Trung chỉ gặp Ngô Thì Nhậm hai tháng sau khi thắng trận Đống Đa. Ngòai ra
theo nguồn này, ông chỉ đóng vao trò hàng thứ yếu dưới triều Tây Sơn.

      Mãi đến tháng hai (sau trận Kỷ Dậu), sau khi tình hình đã lắng xuống thì:
      “… Các tiến sĩ triều Lê như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch và bọn
cống sĩ văn chức Vũ Huy Tấn, Ðoàn Nguyễn Tuấn, lần lượt về hàng. Nguyễn Quang
Bình trao quan chức cho từng người, cho tham gia vào việc thảo từ lệnh bang giao…”
 
     Lịch triều tạp kỷ, (1995) tr. 591.
     Trong những chiếu biểu giao thiệp với nhà Thanh, khi liệt kê danh sách các bồi thần,
tên Ngô Thì Nhậm luôn luôn được nhắc đến sau cùng theo thứ tự (hàng võ) Ngô Văn
Sở, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Danh, Ðặng Văn Chân, Nguyễn Văn Dụng, (hàng văn)
Loan Hồi Ðại [có lẽ là thư ký tiếng Mãn] Lê Xuân Tài, Ngô Thời Nhiệm nên khó có thể tin
rằng ông đóng một vai trò quan trọng trong triều đình Tây Sơn như Hòang Lê nhất thống
chí miêu tả. Nếu quả là một nhân vật cao cấp như thế, ông chắc bị những hình phạt
nặng nề hơn khi vua Gia Long thống nhất đất nước. Xem Ðại Việt quốc thư (1973) các
tr. 93, 97, 124, 127, 131, 134 … hay Lịch triều tạp kỷ (1995) các tr. 629, 641, 644 …

      Tuy nhiên qua những gì mụ sử tôi góp nhặt được ở trên…
      Gần như có thể nói Ngô Thì Nhậm là người gần gũi với vua Quang Trung nhất, ông
là người đầi tiên có mặt trong vai trò ngọai giao khi được cử lên Lạng Sơn đàm phán với
quan nhà Thanh trong việc tuế cống và tù binh. Trước khi vua Quang Trung mất, ông đã
viết biểu văn với việc đòi đất 7 Châu Hưng Hóa.
      Ngòai ra ông là người duy nhất dưới thời Tây Sơn trong một năm đi sứ ba lần.
      Ông để lai câu thơ: nhất niên tam độ đáo Nam Quan, mai tuyết xâm nhân mấn dĩ
ban, giản thạch mãn trang du tử thá… là một năm ba lần trở lại Nam Quan, tuyết bám
người tóc đốm bạc, đá suối đầy túi lãng tử.

     Trong một lần đi sứ, ông ghé thăm miếu bà Trưng Trắc ở trên núi Ngũ Lĩnh tại Động
Đình hồ, Hồ Nam. Nhưng ấy (giai thọai) là chuyện sau.

      Phan Huy Ích (1751-1822)

Lịch sử nước ta có những thời kỳ bị coi như “khuyết sử”. Sở dĩ gọi là khuyết sử vì
sử sách không tường thuật lại những gì đã xảy ra mà nhiều chi tiết bị che dấu có chủ
đích. Che khuất đã đành, lại có những chi tiết không phải là “tín sử” được phổ biến với
những chi tiết về tiểu sử sai lạc như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích…

Ông họ Phan, tên húý là Huy Ích, hiệu Dụ Am, khi mất có tên thuỵ là Văn Hiến Phủ
Quân, Theo Phan Gia Công Phả trang 30b, thoạt đầu ông tên là Duệ, sau đổi thành
Huệ, đến khi đỗ giải nguyên thì tránh tên huý trong cung đồng âm nên đổi thành Huy Ích
(1). Ông sinh ngày 12 tháng 12 năm Canh Ngọ, tức ngày 09-01-1751.
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Năm Tân Mão [1771] khi mới 22 tuổi ông qua được kỳ thi hạch hàng huyện và tỉnh,
đỗ luôn giải nguyên (đứng đầu kỳ thi Hương) ở đạo Nghệ An.

Năm Ất Mùi [1775] ông thi Hội, đỗ đầu, thi đình trúng cách tiến sĩ hạng thứ bảy.

(1).Ông là thân phụ của Phan Huy Chú. Ông Phan Huy Chú là tác giả nhiều tác
phẩm đi vào văn học sử, trong đó có Lịch triều hiến chương lọai chi về điền lệ thời
Nguyễn. Bang giao chi về phương thức và điều lệ bang giao với các nước lân bang.
Nhất là với Tàu, gồm các việc: phong sách, cống hạ, thông sứ, biên cương.

 Xuất chính
       Triều Lê

 Tháng tám năm Bính Thân [1776], ông kiêm thêm chức sai tri ở phiên Hình, ông
được lệnh vào Phú Xuân để đôn đốc quân vụ. Tuy trong gia phả chép đơn giản như thế
nhưng thực ra Phan Huy Ích được sai vào Phú Xuân có một nhiệm vụ khác.

Chúa Trịnh sai Hoàng Ngũ Phúc đem binh đánh Phú Xuân, đến ngày mồng 3 tháng
Giêng năm Ất Mùi [1775] thì lấy được kinh thành của chúa Nguyễn.

Tháng tư năm đó, quân Trịnh vào đánh Quảng Nam, Nguyễn Nhạc đem quân đón
đánh ở Cẩm Lệ bị thua phải chạy vào Điện Bàn. Nguyễn Nhạc xin tiến voi, ngựa, vàng
bạc và ba phủ Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Phú Yên, xin làm chức tiền khu cho triều đình.

Phan Huy Ích được sai đem ấn kiếm của triều đình Lê-Trịh vào Phú Xuân để hợp
thức hoá sự công nhận và phong cho Nguyễn Nhạc làm Cung Quận Công.

Cũng như Ngô Thì Nhậm,  Phan Huy Ích nghiêng về cánh của Đặng thị Huệ và
Hoàng Đình Bảo, ủng hộ việc lập Trịnh Cán làm thế tử. Đây cũng là phe Ngô Thì Nhậm
[anh vợ Phan Huy Ích] tôn phò nên ông cũng đi theo chiều hướng đó và ông được chúa
Trịnh Sâm tin cậy nên mới sai đem ấn kiếm vào Đàng Trong cho Nguyễn Nhạc.

Cuối năm đó, ở kinh đô quân tam phủ lập Trịnh Tông [tức Trịnh Khải] lên làm chúa,
phế Trịnh Cán xuống làm Cung Quốc  Năm Quí Mão [1783], ông được cử làm khâm sai
trông nom việc thi cử ở Sơn Nam. Trong mấy năm liền, dường như ông bị thất sủng,
được giao những chức vụ hữu danh vô thực, Hoàng Xuân Hãn cho rằng ông bị hiềm
nghi vì anh vợ là Ngô Thì Nhậm  (2) có dính líu đến vụ án năm Canh Tí [1780] nên khi
chúa Trịnh Khải lên nối nghiệp, một số người thuộc phe Trịnh Cán bị trù dập.

(2) Phan Huy Ích được Ngô Thì Nhậm tiến cử với vua Quang Trung và được giao
công việc “từ lệnh” để giao thiệp với nhà Mãn Thanh.

Triều Tây Sơn
Ở kinh đô, Vũ Văn Nhậm lập một triều đình tạm thời dùng Lê Duy Cẩn làm giám

quốc, thay mặt vua Lê trông nom tế tự. Khi vua Lê chạy dường như Phan Huy Ích không
chạy theo [có lẽ ông về quê ẩn mình] sau ra cộng tác với Tây Sơn [trên danh nghĩa làm
quan trong triều đình Lê Duy Cẩn] do lời kêu gọi của Ngô Thì Nhậm .
      Khi trấn thủ miền bắc, Vũ Văn Nhậm (cháu rể vua Quang Trung) áp dụng chính sách
hà khắc, bắt dân xây thành, lại có thái độ tiếm quyền bị Ngô Văn Sở tố giác nên khoảng
tháng tư năm đó, Nguyễn Huệ từ Phú Xuân đi ra bắt Nhậm giết đi. Tháng năm, năm
Mậu Thân [1788], Nguyễn Huệ kéo quân về nam giao cho Lê Duy Cận giám quốc [vì
vua Chiêu Thống vẫn thất tung] nhưng thực quyền trong tay đại tư mã Ngô Văn Sở.

Trước khi đi, Nguyễn Huệ triệu các quan văn võ của cựu triều vào yết kiến. Sau đó,
Nguyễn Huệ chọn Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích đưa về Phú Xuân mà lưu bọn Ninh
Tốn, Nguyễn Gia Phan (trước tên là Thế Uý), Nguyễn Du, Nguyễn Bá Lan ở lại giúp
Ngô Văn Sở. Tháng tám năm đó, Nguyễn Huệ cho Ngô Thì Nhậm làm Tả thị lang bộ
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Lại, tước Tình xuyên hầu, Phan Huy Ích làm Tả thị lang bộ Hình, tước Thuỵ nham hầu
và đưa về Bắc lo việc giấy tờ cho Ngô Văn Sở.

Phan Huy Ích cũng ở trong những nhà nho Bắc Hà vận động để vua Quang Trung
quay trở lại dùng Thăng Long làm kinh đô nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể thì
Nguyễn Huệ đã qua đời.

Triều Nguyễn
Sau khi thắng trận vua Gia Long lập tức xin nhà Thanh công nhận ngôi vị An Nam

quốc vương. Việc giao thiệp để hợp thức hoá này một lần nữa trao vào tay Phan Huy
Ích, trong vai trò cố vấn và cũng là người đề nghị những thủ tục thích hợp.

Tuy nhiên, lần này nhà Thanh công nhận một tân vương không dễ dàng như triều
đại Quang Trung (thủ tục kéo dài chỉ 4 tháng). Sau khi qua lại nhiều lần, hai năm sau
(1804) vua Gia Long được chính thức công nhận, từ khi cầu phong đến khi được chính
thức ban danh hiệu kéo dài khá lâu so với triều đại Quang Trung nên vai trò của ông đối
với triều Nguyễn không mấy nổi bật. Khi vua Gia Long qua đời, Phan Huy Ích tuy già
yếu nhưng vẫn được coi như cố vấn hàng đầu trong việc cầu phong cho vua Minh
Mạng. Tuy nhiên vì ông từng làm quan cho nhà Tây Sơn nên nhà Nguyễn (3) hầu như
không nhắc đến công lao, xem như mọi việc đều hoàn toàn theo thủ tục.

(3) Phan Huy Ích (và Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thế Lịch) bị căng nọc đánh ở Văn
Miếu rồi ông đươc tha về. Từ đó ông sống đời thanh bạch của một cựu thần nhà Tây
Sơn..Qua nghi vấn trong văn học: Ông là dịch giả Chinh phụ ngâm khúc (theo nguồn
Hòang Xuân Hãn) của Đặng Trần Côn thay vì bà Đòan thị Điểm.

 Vì vậy có thuyết cho rằng Chinh phụ ngâm do ông diễn Nôm để diễn tả tâm sự u
uẩn của mình. (Hòang Xuân Hãn)

Ông mất vào giờ Tuất [khoảng 19 đến 21 giờ] ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Ngọ
[1822], thọ 73 tuổi, phần mộ tại xứ Ổ Rồng, xã Thuỵ Khuê

      ***
  

      Ngọai truyện

      Ngòai tài kiệu liên quan trực tiếp đến nhừng chuyến đi sứ, một số nhiều tài liệu đầu
tay khác (primary/firsthand sources) giúp chúng ta hình dung được một số chi tiết cho cả
một chuyến đi sứ. Điển hình là thơ văn của Nguyễn Đề, anh ruột Nguyễn Du, là người
hai lần đi sứ thời Tây Sơn và thời nhà Nguyễn.
      Thời Tây Sơn trong sứ bộ Nguyễn Hòanh Khuông (Kỷ Dậu 1789) sang Bắc Kinh tạ
ơn viêc vua Quang Trung được phong vương. Thời nhà Nguyễn trong phái đòan
Nguyễn Quang Dụ sang mừng vua Gia Khánh lên ngôi.
       Sau khi vua Càn Long mất, vua Gia Khánh không ưa gì thời Tây Sơn. Phái đòan
Triều Tiên cũng vậy, trước là sứ bộ có nhiều “bổng lộc” với nhà Thanh, sau lép vế
dưới thời Tây Sơn nên thế nào Nguyễn Đề, anh ruột Nguyễn Du (1) chẳng “hóng
hớt” được chuyên “giả vương” trong lúc trà dư tửu hậu! Thế nhưng không?!

       Năm 1801, Trịnh Hoài Đức và Lê Văn Duyệt giải vây thành Bình Định giải thóat cho
Võ Tánh, Ngô Tùng Châu…năm 1802 Trịnh Hoài Đức (người Minh Hương) đi sứ
nhà Thanh để xin phong vương cho Nguyễn Ánh. Thế nào ông chẳng nghe phong
phanh chuyện “gỉa vương” để “dệt chuyện” trong Đi sứ cảm tác  .
       Thêm nữa, chỉ chính sử nhà Nguyễn “dựng lên” giả vương, còn văn quan võ tướng
triều Nguyễn (có người bị nạn với nhà Tây Sơn trong cuộc chiến). Họ và con cháu
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họ không để lại “huyễn thọai” gì về một Quang Trung giả. Tuyệt nhiên không?!

        (1) Một số thi văn của Nguyễ Đề trong chuyến đi này để lẫn trong Thanh Hiền thi
tập của Nguyễn Du nên có một tác giả (xem ở dưới) nhầm lẫn Nguyễn Du đã từng đi sứ
qua Tàu trong năm Kỷ Dậu (2). Và “huyễn tưởng” thành một chuyến đi “lãng mạn” kéo
dài cả một hai năm. Dưới đời Thanh, việc xuất nhập biên giới là trọng tội, đi lại trên đất
Tàu, mặc dù là người trong sứ bộ, phải trình tấu để được chấp thuận và phải được
quan địa phương “kèm” đi theo chứ không thảnh thơi đi đây đi đó như…đi chợ.
       (2) Theo văn hoc sử, Nguyễn Du chỉ đi sứ một lần  thời Gia Long. (xem trang 230)
       Năm Quí Dậu 1813, Nguyễn Du được thăng Cần chánh đại học sĩ, đồng thời được
cử làm chánh sứ sang Tàu và trở về năm Giáp Tuất (1814).
       Năm 1820, Gia Long băng hà, Minh Mạng lên ngôi, Nguyễn Du được cử sang Tàu
lần thứ hai, nhưng chưa kịp đi thì bị bệnh mất vào ngày 16 tháng 9 năm 1820.

       Ha! Năm ngày bảy tật, cái tật của mụ chữ tôi là…nói leo. Chuyện là có tác giả nào
đấy đưa cụ Nguyễn Du sang Tàu đi tư phương tám hướng thì…Thì ngẫu sự này ngộ
chữ tôi đã chẻ câu vót chữ cho nhọn hoắt trong bài sưu khảo tên Ải Quan:
      “…Khâm mươi niên trước, nhớ lại ngày náo cáo lão về hưu, khi trưa phơi sách khi
chiều tưới cây cùng ngày trời tháng Bụt…Thiên cổ chi mê tôi đánh vật với chữ nghĩa
kêu ộp oạp như ếch nhái kêu mưa về hai hòn núi có một bức tường, có ải Nam Quan.
     Cho đến một ngày trời quang mây tạnh, đường mưa ướt đất có một nhà làm văn học
ở bên Tây bê cả danh vị tiến sĩ vào bài viết chả ăn nhập gì đến chuyện cụ Nguyễn Du đi
Tàu và đi đây đi đó, đi lung tung lang tang như chỗ không người…
     Ông ngồi ở Paris tả sứ đoàn Nguyễn Du làm chánh sứ có 27 người đi giữa hai ngọn
núi đối nhau tới bức tường bằng đá có một cai cổng. Viên quan mở cửa. Khi mở, đầu
tiên nổ ba phát súng, rồi viên quan coi cửa cầm cờ vàng, cờ đỏ phất phất cho lệnh mở
khóa cổng (in hịt như trong “Chửi mất gà “…bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba
thằng cờ đỏ đứng đầu làng” của các cụ ta xưa). Trong cửa bọn lính kỵ mã giao gươm
vào nhau (như trường võ bị Saint-Cyr) để sứ bộ tiến qua, cuối cùng ải quan ra lệnh cho
viên quan coi cửa đóng cửa….”.

      Và khi tác giả dẫn dắt cụ Nguyễn Du vào vào đất Tàu mới kỳ bí…
     “…Nguyễn Du (từ năm 1787 đã trở thành nhà sư), đi từ Giang Bắc Giang Nam với
cái túi không. Hành trang bên mình là bản Kinh Kim Cương chú giải của Lê Quý Đôn,
nên đọc tụng ngàn lượt tức ba năm, va đội mũ vàng nhà sư: Muôn dậm mũ vàng chiều
nắng xế, đi 5000 km từ Vân Nam, lên Trường An và qua Hàng Châu, đến điểm hẹn
Miếu Nhạc Phi (viết 5 bài thơ) và ngụ tại chùa Hổ Pháo nơi Từ Hải từng tu hành trước
khi thành cướp biển…Nơi đây Nguyễn Du có được Kim Vân Kiều Truyện của Thanh
Tâm Tài Nhân lấy từ Pháp danh Chí Thiện, Thiền sư rất nổi danh thời Vua Càn Long,
chưởng môn phái Thiếu Lâm Tự…”.

       ***
       Trong bài biên khảo Các chuyến đi sứ sang Trung Hoa thời Nguyễn của Trần Đức
Anh Sơn in trong Huế-Triều Nguyễn một cái nhìn, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2004. Tác giả
cho hay Nguyễn Du đi sứ năm 1813, Quốc triều chính biên toát yếu không thấy nêu
trong khi Đại Nam thực lục và Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ đều có đầy đủ dữ liệu.
      (xem trang 230 ở Chú thích 3)
      Bài biên khảo Các chuyến đi sứ sang Trung Hoa thời Nguyễn của Trần Đức Anh
Sơn ở ngay dưới đây trong tiết mục Bang giao với Tàu từ nhà Đinh tới nhà Nguyễn
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       Phụ đính

       Bang giao với Tàu từ nhà Đinh tới nhà Nguyễn

      Từ năm 988 đến năm 1945 tổng cộng 957 năm, tức gần một nghìn năm.
      Vì sứ bộ ta và Tàu qua lại đông như nêm cối, vì vậy từ nhà Đinh tới nhà Nguyễn, mụ
sử tôi chỉ bật rật những sứ bộ có những dữ liệu nào đấy. Và năng nhặt chặt bị những
giai thọai nào đó trong văn học sử qua chuyện đi sứ bị Tàu bắt giam hay giết hoặc họ
không thèm tiếp sứ,…v…v.. Đồng thời mụ sử tôi đào sâu chôn chặt chuyện đàm phán
của nhà Tây Sơn vì có những thiên bất đáo, địa bất chi với những triều đại khác   

       ***
       Mặc dù bang giao nhà Tây Sơn với nhà Thanh không có chuyện sứ thần bị bắt
giam hoặc bị chết trên đường đi sứ. Nhưng triều Tây Sơn cũng có những khó khăn như
các triều đại trước chẳng hạn như đòi đất (đời Mạc), cống voi (đời Lý), vua phải đích
thân sang chầu (đời Trần) hoặc giả lên Nam Quan làm lễ thụ phong (đời Lê Trung
hưng)…Thảng như ngay những ngày đầu, cả hai bên có những khó khăn riêng biệt.

       Lập trường hai bên
       Ngày 24 tháng giêng năm Kỷ Dậu, nhận được tin bại trận, Càn Long lập tức giáng
chỉ điều động Phúc Khang An từ Phúc Kiến sang làm tổng đốc Lưỡng Quảng thay Tôn
Sĩ Nghị Tuy nhiên chính Thanh triều cũng e ngại nếu nước ta giống như Miến Điện
không chịu thần phục, giam giữ tù binh và tấn công biên giới thì sẽ thành vấn đề lớn.

      Nhà Đinh

      Nhà Đinh từ năm 968 đến năm 979, tổng cộng 21 năm.
      Đinh Tiên Hoàng là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt,
đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.
 ..
      Năm 970, Đinh Tiên Hoàng sai sứ sang giao hảo với nhà Tống. Sử không chép rõ
người đi sứ là ai. Năm 972, Đinh Tiên Hoàng sai con trưởng là Đinh Liễn đi sứ nhà
Tống lần thứ 2.  Năm 973, Đinh Liễn trở về. Tống Thái Tổ sai sứ sang phong cho Đinh
Tiên Hoàng làm Giao Chỉ Quận Vương,
      Lời chế của vua Tống nói:
      "Họ Đinh đời làm vọng tộc, gìn giữ được phương xa, chí hâm mộ phong hoá Trung
Hoa, thường nghĩ đến việc nội phụ. Nay chín châu hợp một, miền Ngũ Lĩnh sạch quang,
bèn trèo non vượt biển đến dâng đồ cống. Khen người làm con biết giữ lễ phiên thần,
vậy ban cho cha ngươi theo lối cắt đất phong tước, xếp phẩm trật cho vào hạng được
cầm quân, được hưởng mức "tỉnh phú".

       Từ năm 975 đến năm 976, trong vòng 11 năm tồn tại, nhà Đinh đã sai sứ qua nhà
Tống 7 lần, 2 lần sứ nhà Tống sang Đại Cồ Việt.

       Giai thọai với tên “Bộ Lĩnh”
       Các sách sử chính thống đều chép Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, sinh
năm Giáp Thân (924), quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Hoa Lư, Ninh
Bình). Tuy nhiên một số nguồn tư liệu khác cho hay tên thật của ông là Đinh Hoàn, còn
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Bộ Lĩnh chỉ là một chức quan mà sứ quân Trần Lãm phong cho khi ông khi ông sang
nương nhờ Trần Làm ở Bố Hải Khẩu (nay là huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). 

       Theo dã sử ở vùng đất Hoa Lư tên gọi của Đinh Bộ Lĩnh có xuất xứ rất thú vị.
       Thân phụ ông là Đinh Công Trứ là một vị tướng gốc Tàu tham gia cuộc khởi nghĩa
đánh quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo năm 931 và được phong làm thứ
sử Hoan Châu (thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay). 
       Năm Đinh Dậu (937) Dương Đình Nghệ bị con nuôi là Kiều Công Tiễn giết hại để
cướp quyền, Đinh Công Trứ cùng nhiều tướng lĩnh khác đem quân theo Ngô Quyền diệt
Kiều Công Tiễn và tham gia trận đánh Bạch Đằng lịch sử năm (938) tiêu diệt toàn bộ
chiến thuyền của quân Nam Hán xâm lược. 

       Khi nhà Ngô thành lập, Đinh Công Trứ tiếp tục giữ chức trấn thủ Hoan Châu, về sau
do thuộc hạ bất cẩn làm cháy kho lương nên ông bị cách chức.
       Buồn phiền, chán cảnh quan trường nên Đinh Công Trứ đưa người vợ đang mang
thai của mình cùng một số tùy tùng thân tín khăn gói về quê sinh sống, họ đi bộ hàng
tháng trời từ Hoan Châu, khi về đến gần làng thì dừng chân nghỉ dưới chân núi Bái Lĩnh
(còn gọi là núi Đính, nay gọi là núi Bái Đính, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). 

        Chính bởi chặng đường vất vả đó mà Đinh Công Trứ nói với vợ rằng nếu sinh con
trai sẽ đặt tên là Bộ Lĩnh để ghi nhớ chuyến đi bộ gian nan, vất vả và lần nghỉ dưới chân
núi Bái Lĩnh khi đặt chân về đến quê nhà. 

       ***
       Lập trường hai bên
       Bên ta cũng vậy, sau khi đuổi được Tôn Sĩ Nghị về Quảng Tây chưa phải là thành
quả sau cùng để có thể nói chuyện đàm phán. Vì vậy một kế họach phòng thủ ngày từ
Thăng Long đến Ngệ An. Nói tóm lại trong những ngày đầu tiên việc đối phó với nhà
Thanh chưa nghiêng về việc cầu hòa mà chuẩn bị chiến tranh.
      Ngòai việc biện bạch rằng chiến tranh không chủ ý nước ta, Ngô Thì Nhậm đã nêu
lên hai điểm để thăm dò nhưng cũng là đầu mối nếu đối phương muốn thương lượng:
      - Ta bắt được 800 tù binh
      - Sẵn sàng nghênh chiến nếu không có chọn lựa nào khác

       Nhà Tiền Lê

       Nhà Tiền Lý từ năm 980 đến năm 1009, tổng cộng 29 năm  (1)

      (1) Lê Long Đỉnh con Lê Đạii Hành giết em rồi lên ngôi (1006-1009)

       Vua Lê Đại Hành đại thắng quân Tống năm 981. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, mỗi
lần tiếp sứ thần nhà Tống, Lê Hoàn với những chính sách khác nhau, luôn khiến họ phải
nể phục. Năm 987, đón tiếp sứ thần nhà Tống, Lê Hoàn sai các nhà sư uyên thâm Phật
giáo để đối đáp với Lý Giác, viên sứ thần hay chữ của nhà Tống, khiến sứ thần phải
kinh ngạc trước sự uyên bác của thiền sư Pháp Thuận. Thậm chí, sau chuyến đi sứ
này, Lý Giác còn làm thơ ca ngợi vua Lê không khác gì vua Tống.
       Vốn biết sứ thần nhà Tống hống hách, ngạo mạn, Lê Hoàn thay đổi cách đón tiếp.
Vua Lê cũng muốn nhân lúc này tỏ rõ sức mạnh quân sự của Đại Cồ Việt. Vua cho
người sang tận biên giới để đưa rước sứ thần. Đoàn sứ nhà Tống tới kinh đô Hoa Lư
trông thấy cảnh tưng bừng khác lạ, dưới sông, chiến thuyền tinh kỳ san sát. Bên các
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sườn núi, quân lính võ phục chỉnh tề, gươm giáo sáng lòa. Trên các cánh đồng, hàng
nghìn trâu, bò rong ruổi đen đặc, bụi bay mù mịt. Sứ Tống không thể không thấy sự
hùng cường, giàu mạnh của nước Việt.

       Theo nghi lễ, khi nhận chiếu thư của thiên triều, vua các nước chư hầu phải  quỳ
lạy, nhưng Lê Hoàn tìm lý do từ chối. Đây là lần đầu tiên, vua nước ta nhận chiếu thư từ
nhà Tống mà không phải quỳ, lạy. Hành động cho thấy chính sách cứng rắn của Lê
Hoàn. Theo Đại Việt sử ký toàn thư trong 30 năm tồn tại, nhà tiền Lê đã sang Bắc Tống
7 lần và 11 lần tiếp đón sứ nhà Bắc Tống.

      Giai thọai hai con ngỗng
      Chiến thắng ngoại xâm xong, vua Lê Đại Hành gặp nhiều khó khăn trong việc bang
giao với lân bang, rất may đương thời có thiền sư Pháp Thuận hết lòng phò tá. Sư họ
Đỗ, xuất gia từ nhỏ thờ thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Sau khi đắc pháp, sư
trụ trì ở chùa Cổ Sơn. Vua Đại Hành hết lòng ngưỡng mộ, thường thỉnh sư vào
triều tham khảo việc nước và giao phó soạn thảo văn từ ban giao với Tàu.
      Đại Việt sử ký toàn thư ghi năm 987, triều Tống cử quốc tử giám bác sĩ Lý Giác
sang sử nước ta. Để có người đủ trình độ ứng đối với sứ thần, vua Lê nhờ sư Pháp
Thuận dã làm viên quan coi bến đò ở sông Sách (Sách giang tức con sông ở nam Sách
là một khúc sông Thương ở hạ lưu. Chức quan coi bến đò gọi là Tân lại hay Giang lệnh)
đợi đón tiếp sứ Tống, lúc thuyền qua sông nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp, giữa dòng có
hai con ngỗng bơi lội, Lý Giác cao hứng tức cảnh ngâm: 
       Nga nga lưỡng nga nga 
       Ngưỡng diện hướng thiên nha

       Bỗng Lý Giác giật mình nhìn qua lại khi nghe ông lão cheo đò cao giọng ngâm tiếp:
       Bạch mao phô lục thủy 
       Hồng trạo bãi thanh ba

      Dịch:
      Song song ngỗng một đôi
      Ngửa mặt ngó lên trời
      Long trắng phơi dòng biếc
      Sóng xanh chân hồng bơi.

      Câu chuyện đón tiếp sư Tống được sử sách ghi chép truyền lại hơn ngàn năm. 

      ***
      Đầu thu năm 2000 có dịp ra Hà Nội thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chúng
tôi (Trần Đình Sơn) sửng sờ ngắm chiếc đĩa sứ cổ thể hiện lại câu chuyện trên. Trong
lòng dĩa, bờ bên trái vẻ cảnh núi non cao ngất tầng mây, dưới cội tùng già có một giang
đình ven bờ sông. Bên phải đá núi chập chồng, một gốc lệ liễu buông lơi cành lá. Giữa
dòng có chiếc thuyền chở ông quan ngồi trước mui, ông lão (thiền sư Pháp Thuận) cầm
chèo đàng sau hướng vào giang đình. Xa xa hai con ngỗng nhởn nhơ cùng sống nước.
Trên cảnh ghi bài ngũ ngôn tứ tuyệt “Nga nga lưỡng nga nga...” dưới đáy đĩa ghi rõ
“Hồng Đức Niên Chế”, tức niên hiệu của vua Lê Thánh Tông từ năm 1470-1497.

       Viện bảo tàng xếp dĩa này thuộc loại đồ sứ hoa lam triều Nguyễn, thế kỷ XIX, tuy
nhiên theo chúng tôi xem họa tiết, men màu thì chiếc đĩa này có thể được đặt làm
ở Trung Hoa khoảng triều Cảnh Hưng (1740-1786), tương ứng với Kiền Long nhà
Thanh (1736-1795). Giai đoạn này thì mỹ thuật, kỷ thuật đồ sứ Trung Hoa mới đạt tới
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đỉnh cao tuyệt vời như thế. Càng ngắm nhìn chiếc đĩa càng cảm thông với cổ nhân. Câu
chuyện trong sử sách ghi chép thật sự diễn ra hay chỉ là giai thoại văn chương?
      Gần 300 năm qua với bao biến động lịch sử của cảnh nội chiến lẫn ngoại xâm, khiến
cho kinh thành Thăng Long mấy độ đã nát vàng phai. Thế mà chiếc đĩa sứ vẫn còn
nguyên lành như viên ngọc bích không tì vết, để hậu thế có dịp mà chiêm ngưỡng cảnh
“Thuận sư thi cú, Tống sứ kinh dị” (*) giữa lòng thủ đô Hà Nội ngày nay.

       (*) Câu của Lê Quý Đôn tán dương thiền sư Pháp Thuận trong Kiến Văn Tiểu Lục 9
tờ 14a10 (Theo Lê Mạnh Thát-LSPGVN, tr.493).

       Có thể người sau lấy giai thọai này bịa ra giai thọai trạng Quỳnh (và bà Đòan Thị
Điểm). Ở bến đò đón sứ bộ nhà Thanh, Quỳnh mặc giả làm chú lái, cầm sào đợi sẵn...
Đò ra giữa dòng sông cứ thế mà đi. Đi được nửa đường một tên trong đoàn sứ bộ hổng
ruột, lỡ xổng ra một tiếng "bủm". Hắn ta sượng mặt, đọc một câu chữa thẹn:
      - Lôi động Nam bang.
      (sấm động nước Nam).
      Quỳnh đang chèo, liền vạch quần đái vổng cần câu xuống nước mà nói:
      - Vũ qua Bắc hải
      (mưa qua bể Bắc).
      Cả đoàn sứ bộ sửng sốt nhìn nhau, vì câu đối đáp của anh lái đò.

      ***
      Đam phán sơ khởi
      Tuy hai bên không đưa ra một nghị trình rõ rệt, nhưng hai bên đều có mục tiêu cụ
thể để thương thảo và nhượng bộ dần cho đến khi có điểm chung
      Về phía nhà Thanh, các quan ở địa phương đã nhìn thấy hai điểm chính:
      - Giải quyết hậu quả chiến tranh mà ưu tiên là trả tù binh.
      - Yêu cầu vua Quang Trung đích thân tham dự lễ khánh thọ của vua Càn Long.
      (Chính Tôn Sĩ Nghị trình với vua Thanh rằng nước ta phải trả tù binh trước để tỏ thái
độ thiện chí trước khi đi tiếp những bước sau)

      Nhà Lý

      Nhà Lý từ năm 1009 đến năm 1225 tổng cộng 216 năm

      Thời Bắc Tống
      Ngay năm 1010 khi Lý Thái Tổ  mới lên ngôi, trong vòng 46 năm thời 3 vị vua đầu
tiên, sử sách chỉ ghi nhận 3 lần nhà Tống sai sứ sang phong vương cho nhà Lý, không
có những hoạt động ngoại giao trong thời các vua cai trị như thời Đinh và Tiền Lê.
      Sang thời Lý Thánh Tông, năm 1057 nhà Lý sai sứ sang cống thú lạ cho nhà Tống,
bảo là con lân. Vua Tống nghe lời Tư Mã Quang (sợ không chắc là con lân thì các nước
khác chê cười), liền thưởng cho sứ Đại Việt rồi sai mang con thú về. Vua Lý Thánh
Tông giận nhà Tống, bèn mang quân đánh vào Khâm châu để thị uy rồi rút về.
      Sau năm 1060, hoạt động ngoại giao được nối lại. Năm 1067, nhà Tống sai sứ sang
gia phong Lý Thánh Tông làm Nam Bình vương và Khai phủ Nghi đồng tam ty. Đó là lần
đầu tiên nhà Tống cử sứ sang Đại Việt không vì việc thay ngôi vua của nhà Lý.

       Ngoài mục đích báo tang, mừng vua mới, kết hiếu, các vua Lý còn sai sứ sang nhà
Tống khi đánh thắng Chiêm Thành (1), nhằm gián tiếp thể hiện cho nhà Tống biết
Chiêm Thành là thuộc quốc của mình.
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      (1) Cũng như việc vua Quang Trung đánh Ai Lao và Xiêm La cũng sai sứ sang nhà
Thanh báo tin. Nhưng vua ta không nói đến hai nước này thuộc chủ quyền của mình.
Riêng khi cống hai con voi ở Nghệ An, vua Quang Trung muôn khoa trường đất Đàng
Ngoai cho tới Đàng Trong nay là “thuộc quốc” của mình.

      Sang thời Lý Nhân Tông, chỉ vài năm sau khi nhà Lý tiếp nhận chức Giao Chỉ quận
vương của vua Tống, chiến tranh Tống-Lý nổ ra. Sau khi chiến tranh chấm dứt, việc
ngoại giao giữa 2 nước tập trung vào vấn đề đất đai biên giới Tống và Đại Việt. Lê Văn
Thịnh, thủ khoa đầu tiên của nhà Lý năm 1075 được giao đi đàm phán với nhà Tống,
kết quả tới năm 1084, phần lớn đất đai bị Tống chiếm đóng trong chiến tranh được trả
lại cho Đại Việt. Cuối năm 1126, đoàn sứ bộ Đại Việt sang nhà Tống, nhưng chỉ
đến Quế Châu (Quảng Tây) thì được quan lại tại đó đề nghị quay về, vì quân các trấn
xung quanh đã được điều hết đi chống quân Kim đang đánh Biện Kinh, ngựa trạm và
phu trạm không đủ phục vụ sứ đoàn Đại Việt. Kết quả sứ đoàn mang lễ vật trở về nước.

      Thời Nam Tống
      Doãn Tư Tư đi sứ sang Nam Tống, vua Tống phong cho vua Lý Anh Tông là An
Nam quốc vương. Năm 1127, nhà Tống bị mất phương bắc về tay nước Kim (2), phải
chạy xuống Lâm An (Hàng Châu) đóng đô. Năm 1164 khi sứ thần Doãn Tử Tư sang
Lâm An, vua Tống tiếp đón và ban lệnh đổi tên "Giao Chỉ" thành "An Nam"

     (2) Nước Kim khi đó đang rất hùng mạnh ở miền bắc Trung Hoa, uy hiếp nước Nam
Tống thường xuyên nhưng cũng rất tôn trọng Đại Việt. Sau khi đã có hòa bình với Nam
Tống, năm 1168, Kim Thế Tông sai sứ giả vượt qua lãnh thổ Nam Tống đến nước Đại
Việt và đó cũng là lần duy nhất nhà Kim có quan hệ ngoại giao với Đại Việt.. Cùng với
sứ nhà Kim, sứ Nam Tống cũng đến Đại Việt lúc đó. Vua Lý Anh Tông sai các quan đón
tiếp sứ giả cả hai nước chu đáo nhưng không cho hai đoàn sứ giả hai nước gặp nhau.

      Các sử gia đúc kết trong thời gian tồn tại 216 năm, nhà Lý đã 57 lần sai sứ sang nhà
Tống. Các vua Lý tuy nhận tước phong của nhà Tống nhưng vẫn có niên hiệu riêng, ấn
tín riêng trong quá trình cai trị đất nước, không bao giờ dùng các chức vụ do nhà Tống
phong như Giao Chỉ quận vương, Tĩnh Hải tiết độ sứ, Nam Bình vương

      ***
      Giai thọai Lý Thái Tông với tôn hiệu
      Là vị vua thứ 2 của nhà Lý, trong 26 năm, Lý Thái Tông đã có những đóng góp tích
cực tới hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, củng cố bộ máy đất nước. Sách Đại Việt sử
ký toàn thư đánh giá ông “là người nhân triết thông tuệ, có đại lược văn võ, trong lục
nghệ không nghề gì không tinh tường. Vì có tài đức ấy nên có thể làm mọi việc”.

     Lý Thái Tông có tôn hiệu dài nhất. Ngay sau khi lên ngôi, tôn hiệu của ông là:
     Khai thiên thống vận tôn đạo quý đức thánh văn quảng vũ sùng nhân thượng thiện
chính lý dân an thần phù long hiện thể nguyên ngự cực ức tuế công cao ứng chân bảo
lịch thông huyền chí áo hưng long đại định thông minh từ hiếu hoàng đế.
     Tất cả có 50 chữ. 

     Đến tháng 6 năm Kỷ Mão (1039) vua lại tăng tôn hiệu thêm 8 chữ nữa là: Kim dũng
ngân sinh, Nùng bình phiên phục. Tháng 11 năm Giáp Thân (1044) ông lại tăng tôn hiệu
thêm 8 chữ nữa là: Thánh đức thiên cảm, tuyên uy thánh võ.
     Như vậy tôn hiệu của vị vua này có tổng cộng 66 chữ. 
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      ***
      Ngày 22 tháng giêng năm Kỷ Dậu, triều đình Tây Sơn sai Ngô Thì Nhậm mang một
tờ biểu xin “đấu thành” (xin hàng?) đến Lạng Sơn nhờ thông sự đưa qua Nam Quan
      (tờ biểu cho triêu`đình nhà Thanh biết vua Quang Trung sẵn sàng triều cống và báo
tin cho hay tù binh đang được tiếp đãi đàng hòang)

      Việc vua ta cầu hòa và Thang Hùng Nghiệp bí mật mớm ý sự thật chưa rõ ràng vì
thời gian giữa lúc Tôn Sĩ Nghị về đến Quảng Tây (11 tháng giêng) đến khi sứ bộ nước
Nam gõ cửa (22 tháng giêng) chỉ cách nhau 10 ngày
      Trong thời gian ngắn ngủi đó vua Quang Trung gấp rút ra lệnh cho tìm kiếm giới sĩ
phu và quan lại Bắc Hà mời họ ra cộng tác (qua sự giới thiệu của của một số văn quan
cũ của triều Lê như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích)

      Nhà Trần

      Nhà Trần từ 1226 đến năm 1400 tổng cộng 174 năm.

     Nam Tống
     Năm 1229, nhà Trần sai sứ sang thăm nước Nam Tống. Nhà Tống phong vua làm
An Nam Quốc Vương.

     Nhà Nguyên
     Sau chiến tranh giữa Mông Cổ và Đại Việt năm 1258, đến năm 1261, Hốt Tất Liệt sai
sứ phong vua làm An Nam Quốc Vương, ban cho 3 tấm gấm tây, 6 tấm gấm kim thục.
     Năm 1262, Hốt Tất Liệt gửi chiếu cho vua Trần nhằm định rõ về việc cống triều vua
Trần Thánh Tông ấy cớ bị bệnh để từ chối không nói chuyện này
     Năm 1272, nhà Nguyên sai Ngột Lương làm sứ sang dụ, hỏi giới hạn cái cột đồng
Mã Viện. Vua sai Lê Kính Phu đi hội khám. Lúc trở về, Kính Phu nói rằng, cột đồng Mã
Viện dựng lâu năm đã bị mai một, không còn tung tích gì nữa.
     Vào các năm 1285 và 1288, chiến tranh Mông Nguyên - Đại Việt lần thứ hai và lần
thứ ba bùng nổ, kết thúc với sự thắng lợi của Đại Việt. Vào các năm 1291 và 1293, nhà
Nguyên lại sai sứ sang dụ vua Trần vào chầu nhưng trong cả hai lần đó vua Trần đều từ
chối với các lý do như có tang, có bệnh.

      Nhà Minh
      Nhà Nguyên bị lật đổ, nhà Minh lên thay. Năm 1385, nhà Minh sai sứ sang đòi 20
tăng nhân. Năm sau, vua Minh đánh tiếng mượn đường đánh Chiêm, bèn đòi 50 con
voi, đặt dịch trạm từ phủ Nghệ An về Vân Nam. Đến năm 1395, nhà Minh đòi 5 vạn
quân, 50 cỗ voi, 50 vạn thạch lương đưa đến biên giới, nhưng nhà Trần đã lấy cớ không
cung cấp quân lính và voi chiến, chỉ cấp một ít lương thực sai quan đưa đến Đồng Đăng
rồi trở về.  Minh Thái Tổ lại sai sứ sang đòi sư sãi, con gái tẩm quất, người bị thiến (1)
(họan quan). Lúc này Đại Việt đã cung cấp cho nhà Minh, mỗi thứ một ít. 

      (1) Thái giám Nguyễn An xây dựng một phần Tử cấm thành cho nhà Minh.

      Sau đó, đến năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi vua Trần, lập ra nhà Hồ.

      Giai thọai Nguyễn Biểu
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      Nguyễn Biểu (1350-1413) là tướng nhà Hậu Trần, quê ở làng Bình Hồ, huyện La
Sơn, trấn Nghệ An. Ông đỗ Thái học sinh cuối đời Trần, làm quan đến Điện tiền Thái
sử. Khi quân Minh xâm lược Trùng Quang sai ông đi sứ giảng hòa.tiếp sứ thần rất ngạo
mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn.
      Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: “Mấy thuở người Nam được ăn đầu
người Bắc”, nói đoạn, lấy đũa khoét mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, ông vừa ngâm bài thơ
“Cỗ đầu người” và nói: “Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ” (Có khả năng nuốt được
đầu người, tất cũng nuốt được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, lấy câu ấy làm vế
đối bắt ông phải đối lại. Nguyễn Biểu ung dung đối: “Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần”
(Còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn). Trương Phụ giận lắm, bèn sai cắt lưỡi ông:
và trói ông vào chân cầu, để nước thủy triều dâng lên cao dìm cho chết.
      Hiện nay tại xã Yên Hồ có đền thờ Nguyễn Biểu được xây dựng vào thời nhà Lê.

      ***
      Mật nghị lần thứ nhất
      Theo tài liệu nhà Thanh chỉ trong vòng một tháng 3 lần nước ta gửi thư sang giảng
hòa. Việc gọi là 3 lần “xin hàng” này thực tế gửi cho Thang Hùng Nghiệp, mục đích là đề
nghị biện pháp thương thảo mà hai bên có thể đồng thuận.
      Lần thứ nhất
      Ngô Thì Nhậm viết thư cho Thang Hùng Nghiệp đổ tội cho Tôn Sĩ Nghị nghe một
bên để mang quân xuống phương Nam

      Mật nghị lần thứ hai
      Lá thư thứ hai do Nguyễn Hữu Trù, Vũ Huy Phúc đưa sang (vào ngày 9 tháng hai)
không còn gửi Thang Hùng Nghiệp để trình bày nguyên do cuộc chiến mà gửi lên triều
đình nhà Thanh xin công nhận.
      (ý xin phong cho Nguyễn Quang Bình làm An Nam quốc vương)

      Mật nghị lần thứ ba
      Theo sử nhà Thanh, ngày 21 tháng hai, nước ta lại gửi lá thư thứ ba để trình bày sự
việc bang giao. Trong Bang giao hảo thọai của nhà Thanh còn giữ bức thư này.
      Tài liệu nhà Thanh không lưu lại những văn thư ban đàu mà chỉ sử dụng văn thư
sau cùng vốn đã sửa lại theo đúng ý họ nặng phần ngọai giao. Kể cả việc nước ta thay
đổi sứ bộ như xa luân chiến, khi quyết liệt cưng rắn, khi hòa dịu nhún nhường.
      Trong nhiều tháng trời, hai sứ thần của ta là Nguyễn Hữu Trù và Vũ Huy Tấn phải
chạy đi chạy lại từ Thăng Long lên Lạng Sơn đến bảy lần rất vất vả. Đúng như Vũ Huy
Tấn đã phải than ông lên xuống gõ cửa Nam Qua 7 lần mới xong.

      Nhà Lê Sơ

      Nhà Lê Sơ từ năm 1428 đến năm 1527 tổng cộng 99 năm.

      Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thành công, do lúc này triều Minh đòi lập con cháu họ
Trần lên làm vua nên Lê Lợi thảo tờ biểu đến vua Minh lập Trần Cảo lên làm vua. Vua
Minh cho sứ mang thư sang phong Trần Cảo là An Nam Quốc Vương, việc triều cống
theo lệ cũ, cho sứ thần đi lại.
      Trần Cảo chết, Lê Lợi lên làm vua, nhà Minh đặt lệ cống tượng người vàng để đền
mạng Liễu Thăng chết trận ở Chi Lăng. Lê Lợi sai sứ sang tạ ơn và cống người vàng.
Kể từ đây, sử sách không ghi thêm gì về việc cống tượng người vàng nữa (1) nhưng
mãi cho đến năm 1718 (triều đại nhà Thanh) mới chấm dứt được lệ này
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      (1) Theo truyền thuyết, Giang Văn Minh được cho là người đã đòi hỏi với nhà Minh
bỏ lệ cống người vàng hàng năm. Vào thời Lê sơ, Đại Việt phải cống nhà Minh một
người bằng vàng để đền mạng cho Kiêu Liễu Thăng mà Lê Lợi giết năm 1427.
      Sách Các sứ thần Việt Nam kể rằng vào ngày khánh thọ vua Minh, thấy Giang Văn
Minh ôm mặt khóc, vua Minh hỏi vì sao, Giang Văn Minh nghẹn ngào: “Vì hôm nay đúng
vào ngày giỗ tổ của thần”. vua Minh bật cười: “Khá khen cho ngươi biết giữ hiếu kính
với tổ tiên. Nhưng nếu giỗ cha mẹ thì có thể được chứ ông tổ xa xôi như vậy, người
khuất đã xa đến mấy đời thì cũng có thể ‘miễn nghị’”.
      Đột nhiên Giang Văn Minh lau nước mắt ngầng đầu lên nói: “Chính thần cũng nghĩ
lắm chuyện xa xôi mà vẫn không được “miễn nghị”. Chẳng hạn như việc thiên triều bắt
nước Nam phải cống người vàng (2) để trả nợ Liễu Thăng cách đây hàng 200 năm. Nay
thần cũng xin gác lại ngày giỗ tổ để cùng vui với ngày khánh thọ này. Cúi xin thiên triều
“miễn nghị” cho cái nợ Liễu Thăng, cho tình giao hảo hai nước khỏi bị những chuyện xa
xôi kia làm bận bịu”. Vua Minh biết bị mắc lừa nhưng lời đã nói ra cũng đành gật đầu
cho bãi bỏ lệ cống người vàng.

      (2) Phùng Khắc Khoan người Sơn Tây ở làng Phùng Xá, tục gọi là làng Bùng nên
được gọi là trạng Bùng. Ông sang Yên Kinh cầu phong vương cho vua Lê Thế Tông
(thời Mạc Hậu Hợp) năm 1597 đã bị để nằm ở công quán 4,5 tháng trời không được
dâng biểu. Trong Lịch triều hiến chương loại chí, phần "Nhân vật chí". Phan Huy Chú đã
viết về Phùng Khắc Khoan như sau:
      "Nhà Minh nhận hối lộ của con cháu nhà Mạc, (nên) không chịu nhận sứ. Lúc còn
đợi mệnh, lông đưa thư cho Súy ty nhà Minh, kể việc nhà Mạc cướp ngôi (nhà Hậu Lê)..
Súy ty nhà Minh khen là có nghĩa mới cho sứ thần qua cửa quan. Khi đã đến Yên Kinh,
Lễ bộ đường trách về việc người vàng ta đem cống không làm theo mẫu cũ làm cúi đầu,
nên lại ngăn không cho sứ vào chầu.
       Ông mà rằng: 'Nhà Mạc cướp ngôi, là nghịch; nhà Lê khôi phục lại, là thuận. Nhà
Mạc dâng người vàng cúi đầu thay mình, đã là may lắm. Còn đời Lê làm công thần: kiểu
người vàng ngửa mặt cũ còn đó. Nay lại bắt theo lệ nhà Mạc, thì lấy gì để khuyên việc
chiêu an và trừng giới việc trách phạt được”.
       Việc đến tai Minh Thần Tông (cùng thời với Lê Kính Tông), cuối cùng lại cho theo
thể thức cũ của nhà Lê buổi trước (tức tượng không cúi đầu). Bấy giờ ông mới được
vào chầu, lĩnh ấn sắc đem về nước.

      Năm 1431, Lê Lợi sai sứ sang Minh cầu phong quốc vương, cuối năm đó, vua Minh
sai sứ sang phong vua là Quyền thự An Nam Quốc Sự.
      Sau khi Thái Tổ mất, các vua sau đều xin phong vương và cũng đều được nhà Minh
ban vóc lụa. Các triều vua sau lại sai sứ sang tạ ơn việc sách phong và xin ban mũ áo.
vua Minh cho quân đưa sứ nước Nam về, cùng nhiều loại quần áo, tơ lụa ban cho.

      Như vậy, trong 100 năm tồn tại triều Lê sơ, nước Đại Việt đã trao đổi sứ bộ với nhà
Minh 26 lần; 14 lần sứ Đại Việt sang đất Minh và 12 lần sứ Minh sang Đại Việt; chỉ là
xoay quanh các việc sắc phong tước "An Nam quốc vương", ban mũ áo và vóc lụa.

      Giai thọai thời Lê mạt
      Mạc Đĩnh Chi (1272- 1346), tự là Tiết Phu, người làng Lũng Động, Chí Linh. Năm
1304, đời Trần Anh Tông (gả Huyền Trân cho Chế Củ), mở khoa thi Thái học sinh Mạc
Đĩnh Chi đỗ đầu, chiếm học vị Trạng nguyên.
      Mạc Đĩnh Chi  đã được vua Trần giao cho đi sứ nước Nguyên hai lần (1308 và
1324). Trước khi về nước, Mạc Đĩnh Chi và sứ bộ vào triều yết kiến vua Nguyên lần
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cuối. Vẫn muỗn thử tài quan trạng nước Việt, lần này vua Nguyên không ra vế đối nữa
mà hỏi câu hỏi "mẹo", và hỏi: "Từ khi đến Yên Kinh, thế ngươi có biết mỗi ngày có bao
nhiêu người qua lại trên đường cái không?".
      Sau một lát suy nghĩ, Mạc Đĩnh Chi điềm nhiên trả lời: "Muôn tâu Bệ hạ, hàng ngày
trên đường kinh đô chỉ có hai người đi lại". 
      "Sao lại chỉ có hai người?"- Vua Nguyên lấy làm lạ nên hỏi lại. Mạc Đĩnh Chi bèn
thưa: "Muôn tâu Bệ hạ, thần nói chỉ có hai người vì phàm những người qua lại trên
đường thì chẳng vì "danh" cũng vì "lợi" mà thôi. Như vậy rõ ràng chỉ có hai người".

      ***
      Tuy rất phục tài biện bác của Trạng song vua Nguyên vẫn hỏi thêm một câu nữa:
"Một cái thuyền, trên có chở ba người gồm vua, thầy dạy và cha. Khi ra đến giữa sông
thì bị sóng to gió lớn  nên đã lật đắm. Khi ấy nhà ngươi ở trên bờ bơi ra cứu, nhưng chỉ
có thể cứu được một người thôi, như vậy thì nhà ngươi cứu ai?". Câu hỏi này thật là oái
oăm, xoay quanh sự ứng xử của con người với "trung", "hiếu", "nghĩa" và "nhân"... 
      Nếu nói chỉ cứu vua thì được chữ trung nhưng mắc tội bất hiếu với cha mẹ và mắc
tội bất nghĩa với thầy. Nếu nói chỉ cứu thầy thì mắc tội bất trung với vua và bất hiếu với
cha. Nếu chỉ cứu cha thì mắc tội bất trung và bất nghĩa. Nếu nói không cứu ai cả thì tội
bất nhân, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu lại càng nặng. 
      Đắn đo suy nghĩ một lúc, Mạc Đĩnh Chi trả lời: "Thần bơi ra giữa sông, chỉ cứu được
một người nên gặp ai trước thì cứu người đó, bất kể là vua, thầy hay cha". Vua quan
nhà Nguyên đều phục trí thông minh và tài ứng đối của Trạng nguyên nước Đại Việt.

      Giai thọai Giang Văn Minh
      Giang Văn Minh là người xứ Đoài thuộc Đường Lâm, Sơn Tây làm quan thời Hậu
Lê.  Năm 1637, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng.sai Giang Văn Minh đi sứ.

      Giai thoại kể rằng khi đi sứ lần thứ hai:
      Khi vào gặp Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc, vua Minh ra một vế đối: “Đồng Trụ chí kim đài
dĩ lục” (cột đồng đến nay rêu đã xanh) hàm ý nhắc lại khi Mã Viện dựng cột đồng rồi
khắc lên đó mấy chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” nghĩa là nếu chiếc cột đồng bị gãy
thì đất Giao Chỉ sẽ bị diệt. Sứ thần Giang Văn Minh đối lại: “Đằng Giang tự cổ huyết do
hồng” (sông Đằng từ xưa máu còn đỏ). Vế đối nhắc đến sông Bạch Đằng, là nhắc cho
vua Minh lần bại trận trên sông Bạch Đằng.

      Vua Minh ra lệnh giết ông, mổ bụng nhét thủy ngân vào và đưa quan tài về nước.
Khi thi hài đưa về đến Thăng Long, vua Lê và chúa Trịnh đã đến bái kiến linh cữu và
ban tặng câu “Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng” (tức là sứ thần không
làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ).

      ***
      Bán công khai
      Việc nước ta trao trả tù binh có thể coi là một đại công của Tôn Sĩ Nghị (và Thang
Hùng Nghiệp). Trong tiến trình nghị hòa, ngày hôm sau 22 thág hai, vua Quang Trung ra
lệnh trao trả tù binh trước khi Phúc Khang An tới ải Nam Quan. Khi tới nơi, họ Phúc bắt
tay ngay vào việc tiến hành nghi thức công nhận An Nam quốc vương.

       Ngày 21 thánh hai, vùa Quang Trung cho Nguyễn Hữu Trù đưa biểu văn cho quan
nhà Thanh xem trước và hôm sau (22 tháng hai) đưa lên Nam Quan 500 tù binh, bao
gồm 300 lính và 200 phu dịch (nhà Thanh trả lại…7 tù binh).
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      Ngày 22 tháng hai, sau khi nhà Thanh đã đánh tiếng bằng lòng phong vương cho
vua Quang Trung. Thang Hùng Nghiệp cho biết nhà Thanh định vào ngày 18 tháng ba,
tức là chỉ hơn 2 tháng sau khi Tôn Sĩ Nghị thua trận. Với tình hình liên lạc thời đó, việc
chạy đi chạy lại giữa Yên Kinh và Quảng Tây diệu vợi, gian nan trong hai tháng họ đã
chấp thuận phong vương, quả thật đây là một thành tích xưa nay chưa từng có.

      Công khai hóa việc đàm phán
      Sau khi tù binh được trả về, các quan nhà Thanh chuyển văn thư lên Yên Kinh (Bắc
Kinh) nhưng còn đợi Phúc Khang An tới chủ trì Đầu tháng ba, Phúc Khang An tới
Quảng Tây nhận ấn triện tổng đốc. Ngày 16 tháng 3 tới trấn Nam Quan và sai Thang
Hùng Nghiệp báo cho nước ta biết rằng tổng đốc Lưỡng Quảng tân nhiệm sẽ mở cửa
tiếp sứ bộ ta ngày 28 tháng ba
      Hôm đó, hơn 20 người nước ta đem theo bò, rượu làm lễ tương kiến để tỏ thiện chí
nghị hòa. Đến giờ tý, nhà Thanh mở cửa quan, chánh sứ nước ta Nguyễn Hữu Trù,
giáp phó sứ Vũ Huy Tấn, ất phó sứ Nguyễn Ninh Trực và tùy tòng qua Nam Quan.

      Đây là lần đầu tiên sau trận Kỷ Dậu, cửa ải Nam Quan được chính thức mở ra để
đón phái bộ Đại Việt, chánh phó sứ không còn phải đến gõ cửa như những lần qua đàm
phán trước đó của các triều đại trước như Lý, Trần, Lê.

      Ngày mồng 6 tháng tư, Nguyễn Hữu Trù khi ấy là chánh sứ hầu mệnh, gửi tư thông
báo cho Phúc Khang An: Nguyễn Quang Hiển đi cùng với phái đòan thay mình (chánh
sứ) đến cửa quan thay mặt thi hành lễ yết kiến
       Tuy đã chính thức công nhận, nhà Thanh vẫn còn câu nệ về một số tiểu tiết, cốt để
gây khó khăn cho ta. Tuy nhiên ngày mồng 6 tháng 5 năm nhuận, Quân cơ xứ theo lệnh
vua Càn Long gửi một dụ chỉ xuống tất cả các quan lại địa phương trên đường đi của
Nguyễn Quang Hiển để chỉ vẽ việc tiếp đãi trên đường lên kinh đô chỉ cấp đừng phí
phạm. Chỉ thị cốt sao cho trước ngày 20 tháng 7 đến được Nhiệt Hà.

      Nhà Nguyền

      Nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945 tổng cộng 143 năm.

      Thời gian đi sứ: 
      Thường phái đòan đi sứ sớm hơn một năm so với lịch trình định sẵn. Vì rằng, sứ bộ
khi ra đến Hà Nội “phải có công văn gửi tỉnh Quảng Tây hỏi rõ ngày vào cửa quan rồi
chờ tỉnh ấy trả lời. Rồi lại chép sẵn tờ quốc thư, lối tự sự, lối biền ngẫu, mỗi hạng một
bản, tư cho tỉnh Quảng Tây thẩm duyệt trước”. Thời gian chờ đợi này thường rất lâu vì
các quan lại tỉnh Quảng Tây phải xin ý kiến từ Bắc Kinh. Khi được trả lời mới tư sang
cho biết sứ bộ Việt Nam có được phép qua ải hay không? Do vậy, thời gian đi sứ Tàu
của một sứ bộ nhà Nguyễn thường kéo dài hai, ba năm trời.

      Và còn rắc rối hơn nữa
      Sau khi chọn lựa sứ bộ, bộ Lễ còn phải tiến hành một số thủ tục cơ bản sau: tư
sang tỉnh Quảng Tây, nhờ chuyển đạt tới Yên Kinh hỏi xem sứ bộ định sang về việc này
có phù hợp không?. Nếu được thì triều đình nhà Thanh gửi thư lại phúc đáp rằng có thể
sang được, còn nếu không phù hợp thì trả lời rằng nên hoãn lại hoặc thôi không cần
sang nữa, vì lý do này lý do nọ. Nhìn chung, khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài, tối
thiểu cũng phải mất chừng ngót 2 tháng, tối đa có khi lên đến hàng nửa năm trời.



Chuyện người ngọai sử 230

      Từ các nguồn sử liệu có ít nhất là 42 sứ bộ đã được phái sang Tàu dưới các triều
vua: Gia Long (1802-1820), Minh Mạng (1820-1841), Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức
(1848-1883) và cuối cùng là Khải Định (1916-1925) với những mục đích khác nhau.

      Phía Việt Nam cử sứ bộ sang Thanh trong các trường hợp sau:
      Xin phong vương (1) cho vị vua mới lên ngôi và sau đó phải có sứ bộ sang cám ơn
về việc được nhà Thanh phong vương. Báo tang (2) một vị vua Việt Nam vừa mất, để
chúc mừng sinh nhật vua và triều đình nhà Thanh. Hay đi tuế cống theo lệ (theo định kỳ)
như trường hợp Nguyễn Du (3) . Hoặc cho sứ thần (4) đi truy bắt tội phạm trong nước
chạy sang Tàu, sứ bộ đi mua sắm vật dụng cho triều đình…

      (1) Năm Nhâm Tuất (1802), chánh sứ Trịnh Hoài Đức mang ấn vàng và sắc phong
mà nhà Thanh phong cho triều Tây Sơn sang trả. Báo tin Nguyễn Ánh chiến thắng Tây
Sơn, xin phong vương cho vua Gia Long và xin đổi tên nước ta thành Nam Việt. Vua
Gia Khánh nhà Thanh chuẩn cho tên nước ta là Việt Nam và cho lập triều đại mới. Để
làm quà, sứ bộ giao nộp cho nhà Thanh 3 tên cướp biển người Tàu.
      Giáp Tý (1804), chánh sứ Lê Bá Phẩm đi tạ ân việc nhà Thanh cử Tề Bố Sâm sang
phong vương cho vua Gia Long trước đó. (Tề Bố Sâm sang đến Thăng Long vào
khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/1804). Sứ bộ này cũng mang lễ vật đi cống Thanh
triều, thay cho đợt tuế cống năm 1803 và năm 1805.
      (2) Năm 1841 cũng là năm vua Đạo Quang nhà Thanh tổ chức Lục tuần đại khánh
tiết, vì thế triều đình nhà Nguyễn cũng cử một sứ đi mừng thọ và thêm một sứ đòan đi
nạp cống. Cả hai sứ bộ này đều rời kinh đô Huế từ năm 1840, đến Hà Nội, chờ ngày
mở cửa ải để sang Tàu  Trong khi hai sứ bộ đang chờ ở Hà Nội, vua Minh Mạng băng
hà, triều đình lại cử thêm một sứ bộ khác nữa tức tốc rời kinh sang báo tang và xin
phong cho Thiệu Trị. Nhà Thanh được tin đã tư sang cho biết vua Thanh chỉ chấp thuận
sứ đoàn sang cáo phó, đình chỉ hai sứ đoàn đi nộp cống và đi mừng thọ.
      (3) Nguyễn Du đi sứ năm 1802 và 1813, Quốc triều chính biên toát yếu không viết,
nhưng Đại Nam thực lục và Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ có đầy đủ dữ liệu.
      Nhâm tuất (1802), Nguyễn Du chỉ là tòng nhân đi với phái bộ của chánh sứ Trịnh
Hòai Đức sang Bắc Kinh xin phong vương cho vua Gia Long và xin đổi tên nước ta
thành Nam Việt. Vua Gia Khánh nhà Thanh chuẩn cho tên nước ta là Việt Nam. Sứ bộ
về nước vào tháng chạp năm Gia Long thứ 2 (tháng 1/1804)
      Quý dậu (1813), sứ bộ này do Nguyễn Du làm chánh sứ, đi tuế cống định kỳ nhưng
chưa lên đường thì Nguyễn Du mất, Ngô (Thì) Vị được cử thay thế.
      (4) Chuyến đi mua hàng của Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế để cung tiến trong
dịp Lục tuần đại khánh của Hoàng thái hậu Từ Dũ vào năm Tự Đức 21 (1868).
      Đồng thời hai người này được phái sang Hương Cảng để truy tìm một phạm nhân
của triều đình tên là Lê Duy Định đang trốn ở Hương Cảng và tập hợp bè đảng, mua vũ
khí chống lại triều đình.

      Sau Hoà ước Quý mùi (1883) do Pháp ép buộc triều đình Huế ký kết, mối quan hệ
ngoại giao giữa triều Nguyễn với nhà Thanh bị buộc phải chấm dứt. Các chuyến công
cán cuối cùng qua Tàu của triều Nguyễn dưới thời Khải Định mục đích đi mua hàng
chuẩn bị cho lễ Tứ tuần đại khánh của vua tổ chức vào năm 1924.
      Chuyến đi này đã mang về những chiếc độc bình, đôn kích thước lớn, có hiệu
đề: Khải Định Tân dậu niên tạo, Khải Định giáp tý niên tạo…

     Như khúc mở dầu đã giải bày chuyện sứ bộ ta đi sứ bị Tàu bắt giam hay bị giết chết
hoặc chết trên đường đi sứ qua những giai thọai và còn nhiều hơn nữa..



Chuyện người ngọai sử 231

      Nhiều sứ thần bị giam giữ vào thời nhà Nguyên như Đào Tử Kỳ bị giam ở Giang
Lăng 1 năm. Trịnh Đình Toàn, Nguyễn Nghĩa Toàn và 34 hành nhân cũng bị giam giữ.
Lâu hơn cả là Lê Quang Bí đi sứ năm 1548, tuy tiếng Hán thông thạo nhưng vì ít giao
tiếp nên bị Minh Thần Tông hiểu lầm bắt giữ lại 18 năm. Ông đi vào đời Mạc Phúc
Nguyên, lúc về sang đời Mạc Mậu Hợp, bảng nhãn Lê Quý Đôn viết lời cảm khái ông:
Lúc ra đi tóc mây xanh mướt, khi trở về râu tuyết bạc phơ phơ. Ông được Mạc Mậu Hợp
phong tước “Tô Quận Công”, vì chuyện đi sứ của ông chẳng khác gì chuyện Tô Vũ mục
dương thời nhà Hán, Tô Vũ đi sứ Hung Nô phải đi chăn dê 19 năm mới được về..

      Sứ thần Phạm Mưu chết trên đường đi sứ nhà Nguyên năm 1295, Doãn Bang Hiến
chết năm 1322. Sang thời nhà Minh, Nguyễn Nhật Tư và Lê Ngân lặn lội sang tận Yên
Kinh xin cầu phong cho Trần Quý Khóach 1411, Minh Thành Tổ bắt giam và giết cả hai.
Cũng năm 1411, Hồ Ngạn Thần và Bùi Nột Ngôn mang biểu văn cầu phong nhiệm vụ
không thành, khi trở về bị chính Trần Quý Khóach giết chết. Phan Ninh, Nguyễn Cát
Phu cùng 7 hành nhân đi sứ nhà Minh bị bệnh dịch chết năm 1435. Phạm Quang Tiến
đời Mạc đi sứ chết trên đường đi năm 1530. Thời Lê-Mạc, trạng nguyên Ðỗ Lý Khiêm
làm chánh sứ, mới tới Bằng Tường đã mất tại đây. Thời Lê-Trinh, Bùi Bỉnh Quân chết
năm 1632. Thời nhà Nguyễn đi sứ nhà Thanh, Ngô Thì Vị chết tại Quảng Tây năm
1820. Đinh Nho Hoàn chết năm 1821, sứ bộ Phạm Hi Lượng năm 1870 bị chết 3 người.
Sứ bộ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp năm 1863 cũng có 2 người bị chết…
      (Các chuyện đi sứ sang Trung Hoa dưới triều Nguyễn - Trần Đức Anh Sơn)

      ***
      Tóm lược
      Giai đọan mật nghị không chính thức
      (từ tháng giêng đến tháng hai năm Kỷ Dậu 1789)

      Sau khi nhận chỉ thị của Càn Long, quan nhà Thanh tạo ra mặt trận giả bằng cách
tung tin Tôn Sĩ Nghĩ đã bị triệu hồi và Phúc Khang An sắp sửa tiết chế “chín tỉnh binh
mã”, “tứ lộ giáp công”.
      Về phía nước ta là cử phái bộ lên Lạng Sơn đổ lỗi cho Tôn Sĩ Nghị đã vất thư,
không tiếp sứ. Rồi nhờ quan địa phương (Thang Hùng Nghiệp) làm trung gian trình bày
lên triều đình nhà Thanh. Sau nhiều lần qua lại…

      Kết quả:
      Tôn Sĩ Nghị bí mật xúc tiến việc giảng hòa và sai Thang Hùng Nghiệp liên lạc yêu
cầu trao trả tù binh như một thiên chí ban đầu.

      Giai đọan đàm phán bán công khai
      (từ tháng hai đến tháng ba năm 1789)

      Khi được tin triều đình An Nam cầu hòa, Thanh triều lập tức đưa ra những đòi hỏi
cơ bản bao gồm trao trả tù binh và sửa đổi lý do chiến trận thành một lỗi lầm kỹ thuật.
      (Nguyễn Huệ đưa quân ra Thăng Long chỉ để hỏi Tôn Sĩ Nghị tại sao động binh và
bị bức bách phải giao chiến)

      Kết quả:
      Nước ta tiến hành 3 đợt trao trả tù binh và thuận thi hành một số điều lệ về lẽ cống.

      Giai đọan công khai
      (từ tháng ba đến tháng tư năm 1789)
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      Sau những hòa đàm đến chung cuộc, Phúc Khang An mới xuất hiện. Để phô trương
quyền lực, Phúc Khang An không chấp nhận phái bộ đi sứ để dâng biểu cầu phong mà
đòi hỏi vua Quang Trung lên Nam Quan xin hòa. Triều đình An Nam tương kế đưa ra
phái đòan lớn gấp ba (68 người) do Nguyễn Quang Hiê/n cầm đầu sang Yên Kinh.
       Hành động này không những đáp ứng đòi hỏi của nhà Thanh mà còn là thách thức,
ép đối phương phải tiếp đãi ong trọng danh vị “tuy đại do thân” của Nguyễn Quang Hiển.

       Kết quả:
       Nhà Thanh đành phải đồng ý cho Nguyễn Quang Hiển 68 người (5) thay mặt vua
Quang Trung lên Yên Kinh triều kiến triều đình nhà Thanh. Nhưng vua Quang Trung
cũng chưa chính thức xác định sẽ tham dự lễ vạn thọ của Càn Long.

      (5) Những triều đại trước, phái bộ ta hẻo người, được đón vào cửa ải Nam Quan rồi
đi lên Yên Kinh dâng biểu cầu phong, xem ra đơn bạc lắm. Mỗi lần sứ đoàn chỉ được từ
4 đến 6 người, thêm một vài đầy tớ, đến và đi chỉ được tiếp đãi qua loa. Lần này phái bộ
nước ta được tiếp đãi là do chiến công trước đây 2 tháng nên tình hình khác nhiều

     ***
     Nếu lấy nhà Thanh làm mốc thơi gian thì từ 250 năm từ 1661 đến 1911, tức từ thời
Lê Thần Tông (cùng thời vớI Thanh Thế Tổ Khang Hy) đến Thành Thái (thời Thanh
Tuyên Tông). Nước ta chỉ gửi người đi sứ tổng cộng 45 lần, trung bình 5 năm một lần.
    Thế nhưng dưới đời vua Quang Trung, chỉ trong vòng 3 năm từ 1789 đến 1792, mỗi
năm ít nhất có một phái bộ sang Tàu, có năm đến hai phái đoàn. Tuy nhiên, quan trọng
nhất, tuy liên hệ với nhà Thanh trở nên mật thiết, nước ta vẫn giữ được quyền tự chủ,
độc lập và vẫn theo đuổi những chính sách có khi đi ngược lại chủ trương của Thanh
đình. Nhiều khi vua Quang Trung đặt vua Càn Long vào sự đã rồi.

       Trong hơn một nghìn năm tự chủ, tổ tiên chúng ta khi mềm, khi cứng, có lúc phải
dấy động can qua nhưng cũng có khi biết uyển chuyển tùy thời để vừa giữ vững quyền
độc lập, vừa khiến cho phương Bắc phải từ bỏ mộng xâm lăng. Chiến thắng to lớn nhất
của ông cha ta đời Tây Sơn không phải là tiêu diệt được đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị mà
là tạo được thế đứng mới để Bắc phương không dám tái diễn việc xua binh xuống
phương Nam ngõ hầu dân tộc Việt Nam được thanh bình, tạo cơ hội phát triển đem lại
cơm no áo ấm cho người dân. Đó không phải chỉ là một kết quả quân sự mà còn là một
thành quả ngoại giao, mãi mãi vẫn là một mục tiêu mà người dân Việt nhắm đến.

 Về cuộc đàm phán và bang giao giữa Trung Hoa và Đại Việt từ trước đến nay các
sử gia thường nhấn mạnh vào tiến trình thời gian qua lại. Dưới đời Lê, sau khi đánh
thắng quân Minh, Lê Thái Tổ cầu phong (1429) lấy cớ là họ Trần không còn ai nhưng
cũng phải đến ba năm sau (1431) nhà Minh mới sai Từ Kỳ mang ấn sang cho Lê Lợi
“quyền thự quốc sự” (tạm quyền coi việc nước). Tuy thế, cái danh hàm ấy còn kéo dài
đến mấy đời, đến năm Thái Hoà thứ nhất (1443), nhà Minh mới chính thức phong cho
vua Lê Nhân Tông làm An Nam quốc vương.

       Đầu đời Mạc, nhà Minh nhân cớ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nên đem quân sang hỏi
tội. Mạc Đăng Dung (*) và Mạc Phúc Hải phải tự trói ra hàng ở Nam Quan, tình nguyện
giao “bốn động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát” về châu Khâm (Quảng Đông) cho
nhà Minh lại dâng thêm “bảy châu Quảng Lăng và các trại Hồng Y cùng một vài nơi phụ
cận” nhập về Vân Nam. Tuy chấp nhận phục tùng như thế, họ Mạc chỉ được phong Đô



Chuyện người ngọai sử 233

Thống Sứ, ấn bạc nha môn tòng nhị phẩm, đổi nước ta thành An Nam đô thống sứ ty,
coi như một phần đất trực thuộc Trung Hoa.

       (*) Mạc Đăng Dung xin cắt đất nộp, và cống người vàng là chính mình để tạ tội tiếm
ngôi nhà Lê. Mac Đăng Dung từ bỏ đế hiệu chỉ xin giữ chức Đô Thống Sứ mà thôi. Vua
Minh bèn xóa tước An Nam quốc vương. Từ đó đến gần cuối đời Minh, điển lệ Tàu coi
sứ ta như là một kẻ thừa sai đặc biệt, chứ không được ban yến. Mặc dầu sau khi dòng
họ Lê trở lại Thăng Long và sai sứ cầu phong, triều Minh vẫn thoái thác và chỉ phong
làm Đô Thống Sứ An Nam và bắt để họ Mạc làm Đô Thống Sứ Cao Bằng
      (nguồn Hoàng Xuân Hãn):

      Thời gian nhanh nhất
      Trong lịch sử giao thiệp với Trung Hoa, từ khi cầu phong đến khi được triều đình
Trung Hoa cho người sang làm lễ phong vương dù bình thường cũng mất nhiều năm.
Trong trường hợp thay đổi một dòng họ (như Trần Cảo đổi qua Lê Lợi), việc qua lại còn
kéo dài nhiều hơn nữa và thiên triều ngoài việc hoạnh hoẹ nọ kia còn tìm đủ mọi cách
để lấn lướt trên phương diện danh vị hay tiền của. Trường hợp nhà Tây Sơn là một
ngoại lệ và nếu không có những trở ngại gây trì hoãn thì tình hình từ lúc ngỏ lời cầu
phong đến khi được chính thức công nhận chỉ trong khoảng 3 đến 4 tháng.

      Điểm đáng ghi nhận là trước đây trong lịch sử bang giao Hoa-Việt, thường thường
một quan lại Trung Hoa đại diện thiên triều để trao đổi trực tiếp với vua nước ta. Thế
nhưng lần này nghi thức trung gian có Phúc Khang An thay mặt vua Càn Long và
Nguyễn Quang Hiển là trưởng phái bộ về phía vua Quang Trung. Trong khi Thanh triều
định dùng việc phong vương như một yêu sách để đòi hỏi nước ta thần phục thì ngược
lại Đại Việt cũng coi đó là một số điều kiện tiên khởi mà nhà Thanh phải nhượng bộ
trước khi tiến hành những bước kế tiếp. Những nhượn bộ đó đã xóa bỏ đi rất nhiều
những bất đẳng thức mà phải chấp nhận trong các thời Lê, Mạc, trong đó có việc “cống
voi” và  “cống người vàng” (**), chứng tỏ thế mạnh về phía Đại Việt.

       (**) Sau khi đã bác bỏ mọi yêu cầu của nhà Thanh và vua Quang Trung cũng không
muốn phải lập lại một hành động rất mất quốc thể là cống người vàng thay mình nên
thông báo rằng sẽ đưa một nhân vật quan trọng “tuy đại do thân” [tuy thay mặt nhưng
cũng như chính mình] đích thân đem tờ biểu cầu phong sang kinh đô.

       Có lẽ sau này Thanh triều cũng hiểu được “quá độ” của sự thân thiện này nên sau
khi Càn Long qua đời, Gia Khánh không mặn nồng với triều đình nhà Nguyễn, thủ tục
phong vương cho Gia Long kéo dài từ năm 1802 đến 1804. Sau khi lên ngôi, Gia Khánh
thanh trừng sủng thần của Càn Long: Tôn Sĩ Nghị, Phúc Khang An đều bị thất sủng
(mặc dù đã qua đời). Đại Việt lại bị đưa về vị trí cũ thời Nguyên, Minh dưới thời nhà
Nguyễn. Tương quan Hoa-Việt chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi trong thời Tây Sơn, từ
1802 trở về sau không bao giờ được như trước đó. (ND Chính)

      ***
      Về giao tiếp ngọai giao giữa hai nước mỗi thời mỗi khác, nhưng từ thời Tây Sơn đến
thời gian gân đây. Nếu có thể được tam gọi là ngẫu nhiên tình cờ của những chuyện
vụn vặt bên lề sau khi thỏa ước được ký kết.
      Như dươi đây với Từ đàm phán 1789 đến hòa đàm 1968-1973.
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      Ngọai truyện

      Từ đàm phán 1789 đến hòa đàm 1968-1973

      Mụ chữ tôi muốn nói vấy chuyện hòa đàm năm 1968-1973 in hịt như năm 1789, chỉ
khác một nhẽ thay vì tại Ba Lê thì trấn ở…ải Nam Quan với những giai đọan mật nghị
không chính thức, bán công khai, công khai hóa việc đàm phán. Nhất là qua những
cuộc đấu trí ngọai giao trong đó có những yêu sách vô lý, những trì hõan cố ý, mụ chữ
tôi vơ bèo gạt tép thấy y trang như “Hiệp định Ba Lê” là…vừa đánh vừa đàm.
       Số là ở Nam Quan, trong những ngày đầu tiên dọ dẫm đàm phán, Ngô Thì Nhậm
chưa nghiêng về việc cầu hòa mà dọa dẫm tiếp tục đánh nữa (như đánh cho Mỹ chạy,
đánh cho Ngụy nhào). Ngô Thì Nhậm đưa ra hai điểm để “thăm dò” nhưng cũng là đầu
mối nếu như đối phương muốn thương lượng: “Ta bắt được 800 tù binh – Sằn sàng
đánh nữa nếu không hợp tác”. Cùng lúc vua Quang Trung ta cũng đã chuẩn bị con
đường huyết mạch (tương tự như: đường mòn Hồ Chí Minh) từ Lạng Sơn tới Nghệ An
để chia ra các đường thượng đạo (tiếp tế lương thực, quân dụng), và đường biển rút về
Phú Xuân. Ngòai ra thủy quân cũng “bố trí” đối phó với quân Thanh khi họ từ biển đánh
vào. (giống như phong tỏa vịnh Bắc Việt)

       Những “thăm dò” ấy được quan nhà Thanh ở ải Nam Quan tìm hiểu và qua “mật
đàm”, họ sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi sơ khởi để tiến hành những bước kế tiếp.
Trong khi đàm phán, nhà Thanh cũng gia tăng áp lực bằng cách đưa ra những yêu sách
tương tự như như các triều đại Trung Hoa trước đây đã đòi hỏi, như: Quốc vương đích
thân sang chầu (đời Lý), cống voi (đời Trần), hay lên Nam Quan làm lễ thụ phong (đời
Lê Trung hưng). Những yêu sách này ta đều bác bỏ và chỉ bằng lòng trao đổi tù binh,
lập danh sách quân nhân bị mất tích. (y hệt như Hoa Kỳ với POW).
       Số là khi Tôn Sĩ Nghị chạy lên Lạng Sơn về đến Nam Quan, viên tổng đốc Lưỡng
Quảng cấp tốc tâu lên Càn Long việc thất trận, và báo cáo sơ khởi có khỏang 3.000
binh lính bị…”mất tích”. Vua Càn Long đặc biệt quan tâm đến số binh lính bị thất lạc ấy,
ông lo rằng giống như việc thất trận ở Miến Điện trước đây, có một số tướng lãnh cao
cấp bị kẹt lại rồi trở thành con tin để đổi chác.

      Theo sử nhà Thanh sau ngày mồng 5 tháng giêng các đường lớn đều có tặc phỉ
(quân Tây Sơn) nên họ phải chạy theo đường núi và được những người Thổ, người
Nùng sống ở biên giới nói tiếng Hoa cho họ “tỵ nan” ở bản, ở châu.  Lai nghe nói nơi
nào cũng có tặc phỉ đóng nên ở Lạng Sơn khá đông tàn binh nhà Thanh…
      Chuyện một số tàn binh nhà Thanh ở lại sống lẫn lộn với người Việt, cụ vua ta cho
tìm bắt lại trao trả nhà Thanh trong danh sách tù binh (có thể cụ vua ta e dè chuyện mai
này với “chôn cất vũ khi”, “tập kết”, rồi trở lại “giải phóng…miền Bắc” chăng). Vì mấy
tháng sau, khi Thành Lâm sang phong vương ở Thăng Long, cũng tìm được “vài người
đi lạc” trong dân chúng và được đưa về. (trong này có một võ quan Quảng Đông)

       Kể từ đàm phan  “bán công khai”, ngày 21-2- 1790 sau khi nhà Thanh đánh tiếng
bằng lòng phong vương cho vua Quang Trung. Thang Hùng Nghiệp cho biết nhà Thanh
định vào ngày 18 tháng 3, tức là chỉ khỏang 2 tháng sau khi Tôn Sĩ Nghị thua trận. Mụ
chữ tôi lại có dịp nói vãi thì lại nói vơ với thời gian ngắn ngủi so với 5 năm hòa đàm Ba
Lê, cả hai có trùng hợp không hẹn mà gặp như thay đổi người cầm đầu thương nghị.
       Chuyện thay đổi nhân sự hòa đàm của người Hoa Kỳ  4 lần trong 5 năm là chuyện
bình thường. Còn phe ta và Tàu vừa mật nghị xong, Phan Huy Ích đã thay Ngô Thì
Nhậm, bên nhà Thanh, Phúc Khang An thay Thang Hùng Nghiệp. Còn chuyện tù binh,
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ngay trong ngày đàm phán sơ khởi Lãnh binh Quảng Tây Thang Hùng Nghiệp đã dặn
dò sứ bộ nước ta không nên dùng tù binh (1) bị bắt giữ để làm con tin.

       (1) Chính Thang Hùng Nghiệp cũng là tù binh, ông bị quân ta bắt khi Tôn Sĩ Nghĩ
“tăng phái” ông cho trận Ngọc Hồi.

       Gần hai trăm năm sau, với tình cờ của lịch sử, chuyện nay và chuyện xưa vô tình
gần giống như nhau trong việc thời gian trao trả tù binh, và trao trả tù binh nhỏ giọt …
       Trong bút ký “Tù binh và hòa bình” của Phan Nhật Nam với việc trao đổi tù binh vào
tháng 2 năm 1973 ở Lộc Ninh, trong khi hai bên đang hòa đàm ở Ba Lê. Trận chiến
“trao đổi tù binh nhỏ giọt” diễn ra và trải dài từ trại giam Phú Quốc tới Lộc Ninh, Minh
Thạnh, Hoài Ân, Tam Quan kéo dài đến bờ bắc Thạch Hãn. Cuối cùng cuộc trao trả tù
binh diễn ra ở nhà giam hỏa lò Hà Nội (200 tù binh Mỹ) và chấm dứt bằng bữa ăn ở
khách sạn…Hoà Bình tức là khách sạn Splendide cũ. Ngỡ xong, thế nhưng cuộc trao
đổi tù binh chót không phải ở Hà Nội mà tại Lộc Ninh (300 người) ngày 24-7-1973.

      Chính xác là 184 năm sau, tháng 2 năm 1789, vua Quang Trung trao trả ở ải Nam
Quan 500 tù bịnh và 200 phu dịch. Sau đó vua ta cũng trả “nhỏ giọt”, lần thứ hai 39 tù
binh, lần thứ ba 28 tù binh, lân thứ tư 18 tù binh.

       Và lịch sử là cuộc tái diễn không ngừng nghỉ  với những ngẫu nhiên và ngẫu sự là
sau khi trao đổi tù binh vào tháng 7 năm 1973. Thì cũng tháng 7 năm 1790, sứ bộ ta với
160 người lên Yên Kinh trong dịp thượng thọ Càn Long một tháng thi…
      Thì năm1973, sứ bộ Phạm Huấn (với 2 sĩ quan QLVNCH: Thiếu tá Đinh Công Chất,
thiếu úy Dương Phục) cũng bay ra thủ đô Hà Nội chỉ trong một ngày để thăm tù binh ở
nhà giam Hỏa Lò gần Đống Đa. Chỉ có một điều khác biệt, Càn Long tiếp sứ đòan ta tại
điện Thái Hòa trưa tiểu yến chiều đại yến thì trong bút ký Một ngày tại Hà Nội (ngày 18-
2-73 cũng lại vẫn tháng 2, tháng của…tù binh) loanh quanh ở Gia Lâm (cũng là nơi nơi
trao trả tù binh Mỹ) và Hỏa Lò tức khách sạn Hilton (nơi nhốt tù binh Mỹ tại Hà Nội).và
hồ Hòan Kiếm, chả thấy đả động gì đến sứ bộ Phạm Huấn được…ăn uống gì sất..

 Trở lại với nhà giam Hỏa Lò gần Đống Đa là nơi có nhiều gò chôn cất quân Thanh.
Trong dịp Thành Lâm sang phong vương cho vua Quang Trung ở Thăng Long, ông làm
được hai việc: Một là tìm được vài người bị…mất tích trong dân chúng và đưa về (3).
Hai là viếng đền thờ quan quân nhà Thanh tử trận ở Đống Đa. Trước sau sử chép vậy
nhưng không cho biết miếu thờ ở gò Đống Đa hay ở đâu? Nhưng ấy là chuyện sau.
      (theo Nguyễn Duy Chính, đền thờ ở phía nam thành Thăng Long)

      (3) Dựa vào sử nhà Thanh một số đông dân phu mỏ (mà họ gọi là xưởng binh) là
dân Trung Hoa trốn sang làm việc ở nước ta đã tự nguyện đi theo đoàn quân Thanh.
Theo các văn thư của nhà Thanh, số xưởng dân đi theo quân Thanh vốn dĩ sống ngoài
vòng pháp luật (cướp bóc) nên khi thua trận sợ bị trả thù. Vì quen địa thế nên có cả
chục ngàn ngừời đã chạy được về Tàu và được đặc ân không bị bắt tội và cho hồi tịch.
      Cũng vậy, thập niên 70 ở miền Bắc phát động phong trào bỏ Tàu, theo Nga, đánh
Mỹ. Họ lùa cũng khỏang chục ngàn ngừời Tàu ở gần biên giới đã sống mấy đời ở nước
ta về Tàu (Bãi Cháy, Phả Lai, Cẩm Phả). Về lại Tàu, họ cũng được cho hồi tịch.

      Cuối cùng Thanh-Việt cũng mở hai cửa ải Du Thôn và Kỳ Lừa để giải tỏa cấm vận,
như Hoa Kỳ giải tỏa cấm vận cho Việt Nam năm 1992. Thêm chuyện cụ vua Quang
Trung ta nại cớ sau nhiều năm binh hỏa, nhân họa, Thăng Long nay tiêu điều hoang
phế…Nếu tổ chức lễ phong vương ở Thăng Long sẽ tốn phí nhiều tiền bạc cho việc
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trùng tu. Vì vậy vua Quang Trung trì hõan nhiều lần việc phong vương vì phải lo việc
xây dựng kinh đô mới ở Nghệ An, sắp xếp cung điện, cần một thời gian dài nên chưa
sẵn sàng. Vì vậy chả ai cấm mụ chữ tôi ngờ là cụ vua ta muốn đòi tiền bôi thường chiến
tranh chi đây?  (như miền Bắc đòi 3,250 tỷ tiên bồi thường chiến tranh)

      Cuộc diễn tiến hòa đàm Ba Lê khởi đầu sau trận Mậu Thân 1968 (Tôn Sĩ Nghị đem
quân sang nước ta năm Mậu Thân 1788). Sau trận Kỷ Dậu 1789, cuộc đàm phán cũng
bắt đầu và chấm dứt sau đó mấy tháng. Như vậy cuộc chiến đã xong, và như người Mỹ
lưu trữ hồ sơ tối mật cuộc chiến Việt Nam, Thanh triều cũng tập hợp những tài liệu lưu
giữ theo dạng tối mật. Nhờ đó sau này ta mới hay biết:
      Tuy đã chính thức công nhận cầu phong, nhà Thanh vẫn còn câu nệ về một số tiểu
tiết, cốt để gây khó khăn cho ta. Ngày mồng 3 tháng 5 năm 1789 (4), Càn Long gửi cho
vua Quang Trung một đạo dụ: “Chưa thể phong vương vì Nguyễn Quang Bình chưa
thân hành sang chầu mà chỉ sai cháu là Nguyễn Quang Hiển thay mặt đem biểu tiến
kinh để đón phong hiệu, lễ chế đó thiên triều chưa từng có. Nếu quả Nguyễn Quang
Bình có bụng thành kính, chi bằng đợi khi vua Càn Long làm lễ bát tuần vạn thọ vào
năm sau (Canh Tuất 1790) thì hãy thân hành sang Yên Kinh để xin phong vương”.

      (4) Ngày mồng 3 tháng 5 năm này là ngày phái bộ Nguyễn Quang Hiển đang trên
đường lên Yên Kinh để triều kiến Càn Long, nhận sắc phong và ấn chỉ mang về nườc.

      Tiếp đến sau 75, bộ quốc phòng Mỹ nhờ một số tướng lãnh cao cấp của miền Nam
viết kinh nghiệm của mình trong trận chiến. Quân Cơ Xứ của nhà Thanh cũng ra lệnh
tướng lãnh (có Tôn Sĩ Nghị, xem Bình định An Nam chiến đồ) như Trần Nguyên Nhiếp
(5) viết An Nam quân doanh kỷ yếu và du kích Trương Hội Nguyên (6), Thủ bị Lao Hiển
(7) cùng tất cả các binh sĩ được thả về đều phải khai báo về sự tình đã xảy ra. Nhờ vậy
mà ta có dịp biết qua để dựng lại một số chi tiết trận đánh năm Kỷ Dậu 1789.

       (5) Theo lời Trần Nguyên Nhiếp: “Đến được bờ sông, đại binh tranh nhau vượt qua.
cầu nổi làm bằng tre bắc ngang sông bị gãy chìm xuống nước (...). Người đi qua đạp lên
xác người ở dưới, chỉ còn đầu trồi lên phải đến ba dặm mới qua được bờ bên kia. Quần
áo giày dép, yên cương, ngựa cưỡi cũng mất cả trên cầu”.
       (6) Trương Hội Nguyên khai với Quân Cơ Xứ, TTVC (1982) tr 380: “Bị vây bốn bề,
quân giặc dùng giáo đâm trúng bên yết hầu và mạng sườn, mê man ngã xuống ngựa,
lại bị chém một đao ở cổ, bất tỉnh nhân sự”.
       (7) Nhờ Lao Hiển khai nên nhà Thanh mới biết: “Thượng tổng binh Thượng Duy
Thăng chết ở trận Ngọc Hồi. Lao Hiển khai thêm bị quân giặc bắt đưa vào một căn nhà
trống trong Lê thành. Mỗi ngày quân giặc cho người đem cơm đến, sau khi bị giam 40
ngày quân giặc cho ngựa, cùng tất cả các binh sĩ (cùng bị giam) được thả về..”.

 ***
       Có gì nói thế, một hôm người cứ thủng ra vì chữ nên mụ chữ tôi viết bài tạp bút về
giải đất và giống người cạo nửa đầu phía trước, để tóc dài phía sau. Viết xong không
biết đặt tên là gì, chả lẽ đặt tên là “Thần, người và đất Tàu” như ông Tạ Chí Đại Trường.
Bỗng không cấu vào mắt câu người Tây Tạng gọi Càn Long là: “Văn Thù hoàng đế”.

      Thế là thấy mặt đặt tên, mặc dù mụ chữ tôi chả hiểu “Văn Thù” là lý sự gì.
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       Ngọai truyện

       Văn Thù

       Tây Tạng ở…Tây Vực đã biết rồi qua ông sư Đường Tam Tang thời nhà Đường,
thôi thì hãy đảo qua địa lý phong thổ chí đất Mãn Châu xem có…”mãn khai” gì chăng.
       Mãn Châu là một là vùng đất nằm trong lãnh thổ Tàu ở phía bắc và phía đông nước
Nga. Vào thời cổ, vùng đất ngày nay là nơi cư trú của nhiều bộ tộc sinh sống tại Mãn
Châu, bao gồm người Hung Nô, Đông Hồ, Hột Hồi (Turkey Muslim), Khiết Đan, Mông
Cổ, Triều Tiên và Nữ Chân. Tên vùng đất này đặt theo tên tộc Mãn Châu được đổi từ
tên Nữ Chân năm 1636. Tuy có tên như vậy, người Mãn chỉ là một phần thiểu số ở đất
của họ (nhóm dân tộc đa số là người Hán), họ bắt đầu hùng mạnh lên vào thế kỷ 17 và
sau đó họ đánh nhà Minh lập lên nhà Thanh trên đất Tàu.

Mãn Châu

       Khúc mắc đọan sử “thiên hôn địa ấm”, là mù mịt, rối rắm thế này đây:
       Người Mãn Châu là dân du mục bán khai, ban đầu chỉ là bộ tộc của Tàu, tộc trưởng
(hay tù trưởng) với tên Mãn Châu, mãn khai dài ngoằng (Nỗ Nhĩ Cáp Xích) tự xưng
là hoàng đế của nước Hậu Kim (*). Năm 1609, lập thủ đô tại Thẩm Dương.

      (*) Vào thời nhà Lý (1009-1225), năm 1127, nhà Tống bị mất phương bắc về tay
nước Kim (vì vậy có hai nước Tống: Bắc Tống và Nam Tống). Nước Kim khi đó đang rất
hùng mạnh ở miền bắc Tàu, uy hiếp nước Nam Tống thường xuyên nhưng cũng rất tôn
trọng Đại Việt ta. Sau khi đã có hòa bình với Nam Tống, năm 1168, Kim Thế Tông sai
sứ giả vượt qua lãnh thổ Nam Tống đến nước ta và đó cũng là lần duy nhất nhà Kim có
quan hệ ngoại giao với Đại Việt.. Cùng đi với sứ nhà Kim, sứ Nam Tống cũng đến Đại
Việt lúc đó. Vua Lý Anh Tông sai các quan đón tiếp sứ giả cả hai nước chu đáo nhưng
không cho hai đoàn sứ giả hai nước gặp nhau.

       Nhà Minh đúng ra đã kết thúc khi Minh Tư Tông (Sùng Trinh Đế) treo cổ tự tử tại Tử
Cấm Thành. Mãi 17 năm sau, nhà Minh mới mất nước vì nội bộ kình chống nhau, năm
1644, nhóm nổi lọan Lý Tự Thành đem quân đánh Ngô Tam Quế đồn trú Sơn Hải Quan
là cửa ải ở Vạn lý trường thành, nơi đây Ngô Tam Quế đang ngăn chặn người Mãn
Châu bên ngoài quan ải. Sau khi Lý Tự Thành chiếm được Bắc Kinh, giết cha và cướp
thiếp của Ngô Tam Quế nên Ngô Tam Quế mở cổng thành đầu hàng người Mãn Châu.
       Người Mãn Châu bất chiến tự nhiên thành vì vua cuối cùng của nhà Minh, Vĩnh
Lịch, chạy trốn sang Miến Điện, nhưng bị bắt và giao lại cho quân viễn chinh do Ngô
Tam Quế cầm đầu. Vĩnh Lịch bị hành quyết tại tỉnh Vân Nam.

      Cho tới giữa thế kỷ XVIII, ngừời Mãn Châu đã cai trị Tàu hơn 100 năm qua ba đời
Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính. Thời Mãn Thanh có hai vị vua đước sử sách ghi chép
nhiều nhất là hoàng đế Khang Hi (1662-1722) lên ngôi khi mới tám tuổi. (1) Và năm
1736, Thái tử Hoằng Lịch lên ngôi lấy hiệu Càn Long (1763-1799).
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      (1) Đời Tống (Song) trong nội phủ đặt đồ gốm men sứ riêng cho vua dùng, gọi là
ngự chế nơi kinh đô gọi là Khai Phong Phủ. Đồ sứ nổi tiếng với “Tống ngọc” gọi các
céladon đời Tống. Đời Mãn-Thanh, vua Khang Hy (1662-1722) đích thân tới lò Cảnh
Đức Trấn coi thợ làm đồ ngự chế kiểu Tống ngọc men xanh nước biển céladon.
      (Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa – Vương Hồng Sển)

      Một trong những việc Hán tộc phải theo Mãn tộc là kiểu tóc vốn là đặc trưng của đàn
ông tộc Mãn. Lệnh đặt ra là: "cắt tóc còn đầu, để tóc mất đầu". (2)
      Đời Thuận Trị, một năm sau khi Thanh binh nhập quan (1645), triều đình Mãn Thanh
ra lệnh trong vòng 10 ngày mọi người nam đến tuổi trưởng thành phải cạo nửa đầu phía
trước và để tóc dài tết thành đuôi sam. Ai không tuân theo đều bị xử tử. Đây là cách để
biết người nào theo, người nào chống nhà Thanh. Theo nhiều tài liệu, số chống đối bị
giết lên đến hàng vạn người và phải 10 năm sau luật này mới hoàn toàn áp dụng trên
đất Trung Hoa đến đầu thế kỷ XX khi nhà Thanh bị lật đổ.

       (2) Trong số vong thần nhà Lê bị giữ lại trên đất Trung Hoa cuối đời Càn Long là Lê
Quýnh. Ông nhất định không chịu cạo đầu và thay đổi y phục (**) để nhập tịch thành dân
nhà Thanh. Người ta còn nhắc đến ông với câu nói bất hủ: “Bọn ta đầu có thể chặt,
nhưng tóc không thể cắt, da có thể lột, nhưng áo không thể đổi”
      (**) Thời Minh Mạng (1820-1840), cùng thời Gia Khánh nhà Mãn Thanh, Minh Mạng
ra chiếu chỉ cấm đàn bà ta không được mặc váy, phải mặc quần. (như đàn bà Mãn
Thanh). Rất may Minh Mạng không bắt…đàn ông ta để tóc đuồi sam.

      ***
       Tên Thanh được lựa chọn bởi vì tên của nhà Minh được cấu thành từ chữ hỏa.
Chữ Thanh được cấu thành từ chữ thuỷ. Trong thuyết ngũ hành, thủy khắc được hỏa,
ám chỉ việc dân tộc thiểu số (3) người Mãn Châu sẽ cai trị tòan bộ nhà Minh.
      Tuy có tên là Mãn Châu quốc nhưng người Mãn chỉ là một phần thiểu số, còn nhóm
dân tộc đa số là người Hán nên Người Mãn Châu nói tiếng Quan Thoại. Người Mãn
ngày nay phần lớn đã bị đồng hóa với người Hán. Tiếng Mãn gần như không còn nữa.
Ngày nay, họ chỉ có khoảng mười nghàn người ở vùng hẻo lánh phía bắc nói tiếng
phương ngữ Tích Bá hoặc những học giả người Mãn còn nói được ngôn ngữ này.

      (3) Cùng thời người Mãn Châu lập lên nhà Thanh, với mụ sử tôi lịch sử như những
móc xíck nối kết với nhau. Trong sử kiện này có những trùng hợp của lịch sử, thảng
như theo Keith Weller Taylor với 5 năm nghiên cứu sử Việt ở Hà Nội và giảng dạy môn
lịch sử Việt Nam tại đại học Cornell. Ông dựa vào năm 1925, tạp chí Nam Phong in hai
bài về dân tộc thiểu số miền núi trong đó có người Mường, thủ lĩnh người Mường được
gọi là quan lang, Taylor dựa vào tạp chí Nam Phong đúc kết Lê Lợi gốc người Mường…

       Gần đây một số sử gia ngả theo Keith Weller Taylor đưa ra sử kiện như:
       Nguyễn Trãi tới gặp Lê Lợi bắt gặp Lê Lợi người miền núi (Lam Sơn) đang sắn
quần móng lợn, ăn thịt chó (nguồn Tạ Chí Đại Trường thì phải? Mụ chữ tôi không chắc
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lắm!). Thấy Lê Lợi say sưa ăn nói bậm bạp (chắc là tiếng Mường) nên Nguyễn Trãi
quay về. Lần sau gặp lại, Lê Lợi tỉnh táo hơn nên mới phò làm minh chúa.

      Nghe thủng rồi thấy ong cả tai vì theo mụ chữ tôi người Mường không “hảo” thịt cầy
lắm nên đành phải đi tìm sử phẩm khác khả dĩ khả tín hơn. Theo An Nam truyện của
Vương Thế Trinh, một danh thần nhà Minh chép:
      Viên thổ quan Lê Lợi vốn là bề tôi của cố vương Trần Quý Khoát nhà Trần làm
phản. Rồi bó thân xin hàng thiên triều, được ban chức Tuần kiếm. Nhưng vẫn ôm lòng
phản trắc, nay tiếm xưng là Bình Định Vương…Sử kiện Lê Lợi làm bề tôi nhà Minh
trong Minh thực lục cũng có chép, nhưng sử thần Ngô Sĩ Liên muốn giấu việc này nên
cố tình lược bỏ đi trong Đại Việt sử ký toàn thư.

       Tiếp đến Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ đời Lê Cảnh Hưng kể rằng
Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn đến tìm Lê Lợi để mưu đồ đại sự. Lần đầu gặp ngày
giỗ, Nguyễn Trãi thấy Lê Lợi là hào trưởng miền núi, mắt trắng như con tinh, môi thâm sì
da quất bì (*), vừa cắt thịt vừa ăn ngồm ngoàm. Nguyễn Trãi thất vọng bỏ về. Lần thứ
nhì trở lại, gặp Lê Lợi thức khuya nghiền ngẫm binh thư, ông mới vào ra mắt.

       (*) Theo Tiến sĩ Hàn lâm Thái Văn Kiểm Trong tác phẩm Thân thế và công nghiệp
nhà Tây Sơn: Nguyễn Huệ tóc đen, hơi quăn, da hơi ngăm đen, giống như người
Mường. Như Mai Hăc Đế, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi…đều giống người Mường

       Có thể từ “thổ quan” và “hào trưởng miền núi” nên sau này có nhiều sử gia cho
rằng Lê Lợi không phải là nông dân áo vải, mà là người dân tộc, tức người miền
núi…núi Lam Sơn. Cũng từ sử phẩm đây, ý đồ mụ sử tôi bắt quàng làm họ nếu “tộc
trưởng” bộ tộc bán khai Mãn Châu đánh nhà Minh lập lên nhà Thanh thì…Thì “hào
trưởng miền núi” Lê Lợi cũng đánh nhà Minh dựng lên nhà Lê.

       Nếu như có bạn đọc nào đấy ăn khoai môn ngứa miệng rằng làm gì mụ chữ tôi lẵng
nhẵng quá thể với anh hùng áo vải Lê Lợi quá vậy? Hơ! Với không có mây sao có mưa
bởi trong sử thi ta có hai anh hùng áo vải là Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Thì như mụ chữ tôi
đã rào trước đón sau với dữ liệu có những trùng hợp như: Lê Lợi “môi thâm sì, da quất
bì” thì Nguyễn Huệ “tóc đen hơi quăn, da hơi ngăm đen”, vì:
      Lê Lợi là người Mường và Nguyễn Huệ là…người Chiêm Thành.
      Sử kiện Nguyễn Huệ là người Chiêm Thành theo mụ chữ tôi chỉ là một câu nói của
cụ vua Quang Trung ta nhằn lúc trà dư tửu hậu với Càn Long trong bữa yến thượng thọ.
Đó chỉ là câu nói với ý cụ vua ta là người Chiêm Thành, Càn Long là người Mãn Châu
nào có khác nhau gì đâu. Hoặc giả cụ vua ta muốn giải bày với Càn Long rằng cụ vua ta
là người ngọai tộc, chả dây mơ rễ má gì đến nhà Lê hay nhà Nguyễn gì sất.

      Bạn đọc nhíu mày nếu như mai này Phạm Đình Hổ dựa dẫm vào Tang thương ngẫu
lục đời Lê, hay Vương Thế Trinh bám víu vào An Nam truyện đời Minh hoặc Keith
Weller Taylor trích dẫn tạp chí Nam Phong thời Pháp, họ quại bừa vua Quang Trung là
người Chàm thì sao?
      Ha! Sao trăng gì ở đây vì họ chỉ vẽ chuyện mà đâu có hay biết cụ vua ta có tới
những…7 bà vợ, bà nào cũng người Việt ròng. Nào có ai là “người Chăm” đâu? Ấy
cũng là lý do tại sao cụ vua ta muốn lấy vợ Mãn Thanh (**), mãn tính là thế.

      (**) “Tuy vậy ta mới chỉ quen gái Nam hà, chưa biết con gái Bắc hà (Ngọc Hân). Nay
cũng nên thử một chuyến xem có tốt không?” (Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác)
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      ***
      Chuối sau cau trước với Thanh Cao Tông, Tây Tạng gọi ông là “Văn Thù hoàng đế”
Ông học theo cách thức cai trị của ông nội là Khang Hy, Càn Long đã khiến Khang Hy
ngạc nhiên về rất nhiều lĩnh vực, nhất là về văn học nghệ thuật. Khang Hy cho rằng Càn
Long có thể sẽ xứng đáng trở thành hoàng đế kế vị nhà Thanh sau Ung Chính.
     Tính về số năm làm vua thì kẻ ngoại tộc làm hoàng đế Tàu vừa lâu và sống dai,
Khang Hy ở ngôi 68 năm, Càn Long 61 năm. Đặc điểm nhất của hai triều đại trị vì nước
Tàu mở rộng đất đai lớn nhất là thuộc dân ngoại tộc Hán, từng bị khinh rẻ là Mông Cổ
(nhà Nguyên), và rợ Kim dòng Nữ Chân (Mãn Châu). Thời đại Nguyên Mông cai trị
nước Tàu gần cả thế thế kỷ 13, thời đại Mãn Thanh trị vì gần 3 thế kỷ.

      Thề trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành, ai chẳng lòng thành, hành đâm lủng ruột,
mụ chữ tôi thề rớt xuống bụi hành nhớ khúc sử nào đó có câu “Càn Long có mở một số
cuộc viễn chinh và đã thất bại” thì có nên cõng Tôn Sĩ Nghị vào bài tạp bút này chăng?
      Nhưng khổ nạn hành đâm lủng ruột là chả biết…“Văn Thù” là gì?
      Bèn lúi húi vào mạng lưới, hóa ra: Văn Thù với Phật giáo Tây Tạng, tiếng Phạn là vị
Bồ Tát. Tượng Văn Thù có “lưỡi kiếm và kinh Bát Nhã” để ngang đầu.

      Thế là mụ sử tôi đẩy đưa chuyện Tôn Sĩ Nghị bị cụ vua Quang Trung ta đánh chạy
vắt giò lên cổ…lên đến ải Nam Quan. Ấy vậy mà “Văn Thù hoàng đế” trong “Bài tựa”
Bình định An Nam chiến đồ viết: “Còn đến như Tôn Sĩ Nghị (…) giả tỉ như cũng thiệt
mạng thì tước công của y ắt sẽ được thế tập chẳng hề sai. Y nghe lời Hứa Thế Hanh,
lấy việc nước làm trọng mà tướng tổng nhung chấn chỉnh quân lữ quay về, còn ba
tướng thì (ta) lệnh cho nước phiên thuộc lập miếu thờ  (4) để đền đáp lòng trung….”

(4) Khi sứ thần Thành Lâm sang phong vương cho vua ta ở Thăng Long, ông đến tế
ở ngôi đền này, chỉ có vậy và không hơn. Nói dón thì miếu thờ họ Sầm ở đâu? Rị mọ
vào mạng thấy khi Sầm Nghi Đống chạy về đến Loa Sơn thì cùng đường và quan quân
chết trận tại đây. Sau dân lập lên một nấm mộ lớn từ đó gò Đống Đa thành hình. Nghe
kể lại xưa đỉnh gò có ngôi miếu nhỏ cúng những linh hồn người chết trận.
      Rà rà con chuột thêm chút nữa, mụ chữ tôi lọ mọ được miếu thờ Sầm Nghi Đống
không nằm trên gò Đông Đa mà trong con ngõ nhỏ ở phố Hàng Buồm là phố của khách
trú. Những người khách trú này có mặt từ thời Lê Trịnh, họ dựng miêu cho họ Sầm và
gọi con ngõ này là ngõ Sầm Công (chắc là tước công như Tôn Sĩ Nghị)

       Theo Địa dư chí của Nguyễn Trãi, người Tàu đi thuyền buồm vào sông Hông và
sông Tô Lịch nên có tên là phường Hà Khẩu có phố Hàng Buồm. Nhà Phạm Đình ở phố
Hàng Buồm nên ông hết viết Nhà ta ở phường Hà Khẩu đến Tang thương ngẫu lục nên
người đọc sử mới hay biết Lê Lợi là hào trưởng miền núi, mắt trắng như con tinh…

      ***
      Trở lại với “Văn Thù hoàng đế” vỗ về như không có gì xảy ra…Ấy vậy mà còn đòi cụ
vua ta xây miếu đền cho ba tướng tử trận. Trong khi ở Lạng Sơn, Tôn Sĩ Nghị cắt tai (5)
lính tử trận của ta, xử tử sứ giả (Trần Danh Bình). (6)

      (5) Trong tấu thư ngày mồng 9 tháng chạp năm Mậu Thân [4-1-1789], Tôn Sĩ Nghị
có kể lại việc quân Thanh cắt thủ cấp và tai những người bị chúng giết, còn ai bị bắt thì
đem ra chém ngay, mỗi ngày lên đến vài chục người.
      (6) Hiệp trấn Lạng Sơn Trần Danh Bính trước trá hàng quân Thanh, sau trốn về
Thăng Long. Các nguồn sử liệu Việt Nam cho biết Trần Danh Bính được Ngô Văn Sở
cử làm sứ giả để nghị hòa nhưng bị Tôn Sĩ Nghị xử tử.
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      Ở Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị chém dân ta buôn thúng bán mẹt quanh đồn binh, trại
lính như chém ruồi vì nghi là do thám. Cũng ở Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị bỏ thành, cho
chặt cầu phao để mình thóat thân khiến hai tướng bị chết đuối (Thượng Duy Thăng và
Trương Triều Long), một tướng bị bắt làm tù binh (Trương Hội Nguyên). Nếu mụ chữ tôi
là Càn Long, phải tính chuyện với ho. Tôn. Thế nhưng dòm thấy tượng Văn Thù ngang
đầu có lưỡi kiêm và kinh Bát Nhã, mụ chữ tôi đồ rằng Cãn Long là hiền nhân quân tử

      Còn Tôn Sĩ Nghị (1720-1796), theo sử Tàu,người tỉnh Chiết Giang, ông nguyên là
quan văn, đỗ tiến sĩ đời Càn Long. Khi Càn Long du Giang Nam lần thứ ba, Tôn Sĩ Khị
dự một cuộc khảo thí và đỗ đầu được Càn Long khen triệu vao làm Nội các trung thư,
rồi thăng Quân cơ Chương kinh, v…v…Tạm hiểu ông chỉ là quan văn.

      Trương Đại Lâm có nhận xét khá chí lý như sau:
       “…Tôn Sĩ Nghị thiếu hẳn một chiến tích trong họan lộ. Ông ta chắc hẳn cũng tự so
sánh mình với Phúc Khang An, vốn cũng là văn quan nhưng nổi tiếng về võ nghiệp. Đến
khi chinh phục Đài Loan thì Tôn Sĩ Nghị lại càng bồn chồn. Thành thử khi làm tổng đốc
Lưỡng Quảng, mặc dù chưa được chỉ định, Tôn Sĩ Nghị cũng đã chuẩn bị binh mã. Ngờ
đâu  Phúc Khang An (7) được chỉ đính đi đánh Đài Loan…”.

      (7) Có thể Phúc Khang An là người Mãn Châu.

      Sau trân Ất Dậu, Tôn Sĩ Nghị bị cách chức, thăng chức rồi được cử làm phụ tá cho
Phúc Khang An lo tiếp vận đi đánh Miến Điện, không nghe nói tới thắng hay thua, với
Tôn Sĩ Nghĩ, mụ chữ tôi nghĩ ông dòng dõi Hán tộc như Mã Viện thời Bà Trưng thế thôi.
Năm 1791, mặc dù Tôn Sĩ Nghị làm tổng đốc Tứ Xuyên, nhưng ông chỉ lo cung ứng
quân nhu cho Phúc Khang An trong chiến dịch trừng phạt Nepal và người Miêu, Bạch
Liên giáo. Gia Khánh năm thứ nhất (1796) ông…chết tại trung quân.
      Thêm một lần mụ chữ tôi bù đầu tóc rối vì cứ ngỡ trung quân là…trung thành với
vua, bèn vào mạng lưới tìm kiếm thì ớ ra trung quân là…từ trần.. Mụ chữ ngớ ra vậy
cũng chả tội vạ gì, bởi đã chết còn…từ trần.

      Nói tới nói lui, mụ chữ tôi chả có gì quái ngại ông, hơn thế nữa, một chút nào đó mụ
sử tôi mến mộ ông. Vì mặc dù là bại tướng nhưng ông vẫn âm thầm xúc tiến việc đàm
phán năm 1789. Ông sai Thang Hùng Nghiệp liên lạc với sứ thần ta để trao đổi tù binh.
Những điều cóc cáy này ít ai nhòm ngó tới nhưng ông được người ngọai sử…“bồ tát”
ông::”Việc nước ta trao trả tù binh có thể coi là một đại công của Tôn Sĩ Nghị”.

      Và dậu đổ bìm leo theo người ngọai sử…“văn thù” ông:
      “…Hình ảnh mà sử nước ta miêu tả Tôn Sĩ Nghị thường hình dung họ Tôn như một
viên tướng Tàu bụng phệ, ham ăn, hiếu sắc, điều quân khinh địch. Việc họ Tôn đại bại
là sự thật của lịch sử nhưng nguyên nhân khác là những yếu tố như địa thế, thời tiết còn
nhiều điều phải nghiên cứu, mỗi yếu tố (8) dự phần vào sự thắng hay bại…”.

      (8) Mụ sử tôi luận sử theo tác giả Nguyễn Duy Chính một trong những yếu tố có
những tóan quân của Tôn Sĩ Nghị không chuyên nghiệp ấy là toán thổ binh Ðiền Châu
của Sầm Nghi Ðống từ Quảng Tây và quân của châu Bảo Lạc là người thiểu số của
nước ta từ biên giới xuống.

       Bởi nhẽ ấy, mụ chữ tôi có dăm điều gần gũi ông:
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        - Sô là “họ” của mụ chữ tôi nghe Tàu tàu, Lưu Bị chả ra Lưu Bị, Tào Tháo chả ra
Tào Tháo, tào lao thi thì có…Ấy vậy mà ông họ Tôn, mụ chữ tôi sinh năm thân, hóa ra
ông và mụ chữ tôi cũng họ hàng hang hốc với…Tôn Hành Giả.
       - Trước thời gian ông cất quân đánh Nepal, nhè cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông sưu
tầm đá cổ, đá lạ như Mễ Phế đời Tống. Thì trong nhà mụ chữ tôi cũng chơi đá lạ, đá cổ.
Ngòai ra theo ngọai truyện, vì Mễ Phế mê đá, tìm được đá quý ông quỳ lạy hòn đá là:
“Nhạc gia” nên người đời gọi ông là Phí Mễ. Thì mụ chữ tôi cũng họ…Phí vậy.
       Nhẽ gần gũi nhất bởi mụ chữ tôi và ông đều tin…thầy bói:

 - Theo tài liệu của Hội Truyền giáo Bắc kỳ, chúng ta biết rằng Tôn Sĩ Nghị và các
tướng nhà Thanh đã có những quan điểm rất “Tàu” khi họ gửi thư cho Nguyễn Huệ ấn
định sẽ giao tranh vào ngày mồng 6 Âm lịch mà các giáo sĩ cho rằng đó là một ngày tốt
[theo Tàu) để xuất quân nhưng Nguyễn Huệ đã tấn công ngay ngày mồng ba Tết khiến
Tôn Sĩ Nghị trở tay không kịp.

       Với nghĩa tử nghĩa tận, Tôn Sĩ Nghị cũng có miếu đền thờ ở bên Tàu, còn ai trồng
khoai đất này, mụ chữ tôi nghĩ ngay đến Văn Thù. Bởi chưng Càn Long còn đòi hỏi ta
xây đền tướng sĩ tử trận của ông nữa là. Một ngày buồn như rươi, mụ chữ tôi lên mạng
thăm gò Đống Đa để đi tìm một chút hương tàn khói lạnh…Nhưng nguồn trên mạng chỉ
cho hay: Xưa kia  trên đỉnh gò Đống Đa có cái miếu nhỏ nay không còn nữa.

      Từ miếu mạo, nghe hơi nồi chõ sử gia Trần Quốc Vượng viết có "miếu bà Trắc" ở
phía nam hồ Động Đình, tại Hồ Nam. Thế là mụ chữ tôi lại mọc ra chuyện cùng thời với
Càn Long, trong một chuyến đi sứ, Ngô Thì Nhậm đã tới miếu bà Trưng Trắc đề thơ.
Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Ngô Thì Nhậm đi theo sứ bộ đâu có tách ra lạc hoa lưu thủy
tới  Động Đình hồ để làm thơ.
       Kiến đậu ruồi bu, vào hai thời điểm khác nhau, có ông nhà báo, ông lang, cả hai
đều…tận tụy tới tận nơi. Nhưng cả hai, chả ông nào chịu khó chụp ảnh hay tả cái miểu
hình dáng cổ sự, kỳ cổ như thế nào. Tiện tay mụ chữ tôi rà rà con chuột vào mạng lưới
thì sách Lịch sử Việt Nam in năm 1983 ở Hà Nội viết:
       “…Chính sử có ghi chép sau khi Mã Viện hoàn thành công việc xâm lăng đã bắt
trên 300 cừ suý người Việt đưa về Tàu, an trí tại Linh Lăng là phần đất phía nam tỉnh Hồ
Nam, 300 cừ suý đó  lập “miếu Bà Trắc” mà Trung Quốc gọi là miếu Mụ Trắc…”.

       Mụ chữ tôi thao láo như mắt rắn ráo nom dòm lại bài thơ của Ngô Thì Nhậm viết
miếu Hai Bà ở trên núi Ngũ Lĩnh ở…nước Sở. Mụ chữ tôi tính nhẩm Động Đình Hồ của
sử gia Trần Quốc Vượng và nước Sở của Ngô Thì Nhậm cách nhau xa lắm. Ấy là chưa
kể sau hơn 200 năm, miếu ở Hồ Nam có còn lưu dấu tích chăng? Hay là lại như miếu
tướng sĩ nhà Thanh theo thời gian chẳng để lại dấu vết trên gò Đống Đa.
…
       Với miếu Sầm Nghi Đống do khách trú lập lên ở ngõ Sầm Công, phố Hàng Buồm.
Ấy vậy mà bà chúa thơ Nôm họ Hồ cũng mò vào ngõ làm thơ Miếu Sầm thái thú.
       Ghé mắt trông lên thấy bảng treo 
       Kìa đền thái thú đứng cheo leo 
       Ví đây đổi phận làm trai được 
       Thì sự anh hùng há bấy nhiêu

       ***
       Sầm Nghi Đống, Tôn Sĩ Nghị đã mổ yên mả đẹp, mụ chữ tôi đào xới tới Càn Long.
       Nói qua nói lại mụ chữ tôi có một chút nào tri giao quái ngã với Càn Long vì Càn
Long có cái đầu “nề nếp” văn học nghệ thuật như Khang Hy. Ngòai ra Càn Long còn
đọc sử nước ta nữa. Vì mụ sử tôi như xâm sờ voi qua nguồn:
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       “Việt sử lược xuất hiện từ thời nhà Trần được người sau chép hay viết lại. Việt sử
lược đã bị thất truyền rất lâu, mãi đến thời Càn Long nhà Thanh mới được đem in, nói là
theo bản của tuần phủ Sơn Đông thu nhặt được đem dâng lên vua. Việt sử lược được
lưu trữ ở Khâm Định tứ khố toàn thư của nhà Thanh. Một trong tứ trụ sử gia Hà Nội là
giáo sư Trần Quốc Vượng đã phiên dịch sang Việt ngữ, và phần chú giải có nói tới việc
các người họ Lý bị đổi thành họ Trần”.

       Theo nguồn khác có…niên đại, niên kỷ hơn:
       “Thiền sư Lê Mạnh Thát viết rõ Việt Nam còn một cuốn sử mà ngay cả sử thần Ngô
Sĩ Liên cũng không biết, đó là cuốn Đại Việt sử lược. Ông giải thích khi giặc Minh vơ vét
mọi sách vở, bia đá, bản gỗ có chữ mang về Tàu, đã mang theo cuốn này, cuối cùng
năm 1776 nó lọt vào tay vua Càn Long nhà Thanh, và được chép ra, nhưng bỏ đi một
chữ trong nhan đề, chỉ còn là Việt sử lược. Đó là một bộ sử Việt viết vào đời Trần mà
người Việt đương thời không biết, mãi vài thế kỷ sau mới nghe đến tên nó”.

      Bởi vậy mụ sử tôi xoi xói như thầy bói múc canh năm 1776 Càn Long có đọc sử ta.
Vì vậy trong bức tranh mới nhất, mới tìm thấy vẽ chân dung cụ vua Quang Trung ta,
dưới ấn ngọc tỉ trong bức tranh có bài thơ của Càn Long được chú giải:

“…Đời Chính Đức nhà Minh, bày tôi của nhà Lê là Mạc Đăng Dung đuổi chủ chạy đi,
nhà Minh hưng sư đánh qua một năm mà quân chưa ra (khỏi cửa quan). Đăng Dung
tiến người vàng thay mình được phong làm đô thống. Về sau, Duy Đàm, đọat lại chức
đô thống của Mạc Hậu Hợp lại cũng tiến người vàng, sau được phong tước vương…”.

       Lý sự gì mụ sử tôi bê nguyên đọan sử của Càn Long vào đây, chả là mụ sử tôi mụ
mẫm không biết…Duy Đàm là ai? Tuy nhiên với Văn Thù Càn Long nói thì nói vậy
nhưng mụ chữ cứ tức anh ách như cụ Nguyễn Du qua câu ngã hữu thốn tâm vô dự
ngữ, là ta có tấm lòng chưa nói ra được.
      Và chuyện mụ chữ tôi chưa nói ra được là:
      Là Càn Long tuy đã chính thức công nhận cầu phong, nhưng vẫn còn câu nệ về một
số tiểu tiết, cốt để gây khó khăn cho ta. Ngày mồng 3 tháng 5 năm 1789, Càn Long gửi
cho vua Quang Trung một đạo dụ: Chưa thể phong vương vì Nguyễn Quang Bình chưa
thân hành sang chầu mà chỉ sai cháu là Nguyễn Quang Hiển thay mặt đem biểu tiến
kinh để đón phong hiệu, lễ chế đó thiên triều chưa từng có. Nếu quả Nguyễn Quang
Bình có bụng thành kính, chi bằng đợi khi vua Càn Long làm lễ bát tuần vạn thọ vào
năm sau (Canh Tuất 1790) thì hãy thân hành sang Yên Kinh để xin phong vương”.

       Thế nhưng ngày mồng 3 tháng 5 năm 1789…chính lại là ngày phái bộ Nguyễn
Quang Hiển đang trên đường lên Yên Kinh để triều kiến Càn Long, để nhận sắc phong
và ấn chỉ mang về nườc. Tiếp đến Quân cơ xứ theo lệnh Càn Long gửi một dụ chỉ
xuống tất cả các quan lại địa phương trên đường đi của Nguyễn Quang Hiển để chỉ vẽ
việc tiếp đãi trên đường lên kinh đô chỉ cấp đừng phí phạm.

      ***
      Bởi mụ sử tôi táp sử như lợn ăn cám, hết quyển này qua quyển nọ, đây một khúc
kia một đọan nên rối mù, đến lúc phải tìm khúc kết cho bài văn sử “Chuyện người ngọai
sử” thì lại rối như tương bần. Chả bù cho bài viết…Nguyễn Duy Chính và bộ biên khảo
về nhà Tây Sơn của tác giả Trần Đức Anh Sơn, ông đúc kêt ngắn ngọn nhưng đầy đủ...
.
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Nguyễn Duy Chính và bộ biên khảo về nhà Tây Sơn
Trần Đức Anh Sơn

Những khảo cứu của Nguyễn Duy Chính về Nguyễn Huệ - Quang Trung không tập
trung phản ánh những chiến công hiển hách của người “anh hùng áo vải” đất Tây Sơn,
mà là những nghiên cứu toàn diện văn hóa của Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XVIII,
cùng những nhân vật lịch sử giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh xã hội đương thời. Bộ
biên khảo đã phát hành như: Thanh-Việt nghị hòa - Tiến trình công nhận triều đại Quang
Trung, Việt-Thanh chiến dịch, Giở lại một nghi án lịch sử “giả vương nhập cận”. Có thực
người sang Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không?. Núi xanh nay vẫn đó. Sách
do Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ ấn hành.

Tôi biết tên Nguyễn Duy Chính cũng hơn chục năm nay, khi đọc những bài nghiên
cứu về lịch sử Việt Nam của anh in trên tạp chí Nghiên cứu và Phát triển của Sở Khoa
học và Công nghệ Thừa Thiên Huế. Về sau thì biết thêm, anh còn là dịch giả xuất sắc
nhiều tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung và là tác giả nhiều biên khảo có giá trị về văn
hóa, lịch sử Trung Quốc xuất bản ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mến mộ Nguyễn Duy Chính tôi quyết tìm cho được địa chỉ e-mail của anh để liên lạc.
Từ đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi, thảo luận những vấn đề sử học cùng quan tâm.
Tháng 4/2013, trong chuyến sang Mỹ làm phim tư liệu Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự
bao đời (do Đài Truyền hình Sài Gòn sản xuất) tôi có dịp gặp gỡ Nguyễn Duy Chính ở
Santa Ana (California). Anh mời tôi đến nhà uống trà, trao đổi chuyện nghiên cứu sử
học, rồi tặng cho tôi hai tập bản thảo Thanh-Việt nghị hòa. Tiến trình công nhận triều đại
Quang Trung và Việt-Thanh chiến dịch mà anh vừa biên soạn hoàn chỉnh.

Tôi đón nhận món quà quý của anh và say mê đọc. Đây là những công trình nghiên
cứu nghiêm túc, công phu, có nhiều sử liệu mới mẻ, với những phân tích xác đáng và
khách quan về quá trình chuẩn bị chiến tranh xâm lược Đại Việt của triều đình Mãn
Thanh, về diễn biến cuộc chiến và sự thất bại nặng nề của quân Thanh trước cuộc phản
công chớp nhoáng của quân Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo, đặc biệt
là những câu chuyện hậu trường trong quá trình đàm phán để “bình thường hóa quan
hệ” giữa Đại Thanh và Đại Việt sau khi cuộc chiến kết thúc. Hai biên khảo này “trưng ra”
nhiều tư liệu quý, khai thác từ kho sử liệu gốc của nhà Thanh, có đối chiếu và kiểm
chứng với sử liệu Việt Nam, nên những phản ánh, nhận định trong hai biên khảo này
của Nguyễn Duy Chính rất khác so với những sử liệu mà tôi được tiếp nhận từ trước
đến nay.

Sau khi về Việt Nam, tôi  giới thiệu hai bản thảo này Nxb Văn hóa-Văn nghệ ở Sài
Gòn, với mong mỏi Nxb Văn hóa-Văn nghệ sẽ cho xuất bản hai biên khảo giá trị này.
Nguyện vọng của tôi được đáp ứng. Sau quá trình thẩm định công phu, cùng với sự bổ
sung, điều chỉnh và cập nhật tư liệu liên tục từ phía Nguyễn Duy Chính, vào tháng
9/2015 cuốn sách  Thanh-Việt nghị hòa. Tiến trình công nhận triều đại Quang Trung
chính thức ra mắt độc giả Việt Nam. Cuốn Việt-Thanh chiến dịch cũng đã vào nhà in, dự
kiến sẽ xuất hiện trên thị trường sách Việt Nam vào tháng 1/2016.

Cuối tháng 12/2015, tôi trở lại Santa Ana và gặp lại Nguyễn Duy Chính.
Anh lại mời tôi đến nhà để hàn huyên và tặng cho tôi thêm hai bản thảo biên khảo

mới, cũng viết về quan hệ Đại Thanh-Tây Sơn thời hậu chiến.
Đó là cuốn “Phái đoàn Đại Việt và lễ bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông”
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Và cuốn Giở lại một nghi án lịch sử “giả vương nhập cận”. Có thực người sang
Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không? Kèm theo hai bản thảo này là một chiếc
usb, bên trong chứa 4 bản thảo sách như đã đề cập trên đây và hai tập Tiểu luận lịch sử
và Tiểu luận văn hóa mà Nguyễn Duy Chính đã dày công nghiên cứu, dịch thuật và biên
soạn trong những năm qua.

Tôi dành ba ngày ròng rã đọc gần 2.500 trang bản thảo chứa trong USB, nhưng
cũng chỉ đủ thời giờ lướt qua của nội dung chính yếu của 6 (sáu) công trình khảo cứu
công phu này. Về triều đại Tây Sơn và bang giao Việt - Thanh vào cuối thế kỷ XVIII,
ngoài bốn biên khảo đã đề cập trên đây, Nguyễn Duy Chính còn có nhiều khảo luận đặc
sắc khác được tập hợp trong tập Tiểu luận lịch sử như: Tương quan Xiêm - Việt cuối
thế kỷ XVIII; Từ chiến dịch Ai Lao đến trận thủy chiến Thị Nại; Quốc ấn từ An Nam quốc
vương đến Việt Nam quốc vương; Nghi vấn lịch sử triều Quang Trung: Cầu hôn công
chúa nhà Thanh; Lê Duy Kỳ (1766-1793) đáng thương hay đáng trách?; Lê Quýnh
(1750-1805), Văn hiến chi bang; Khai quan thông thị; Lê Quýnh; Cuộc gặp gỡ giữa phái
đoàn Triều Tiên và Ðại Việt ở triều đình nhà Thanh năm Canh Tuất [1790]; Vài sự kiện
về bức chân dung vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ…

Ngoài ra, còn có bản dịch tựa đề Chiến dịch sau cùng của vua Quang Trung do
Nguyễn Duy Chính dịch từ bài nghiên cứu The Lao-Tay Son alliance, 1792 and 1793
của Kennon Breazeale. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận một bộ biên khảo đồ sộ,
tập trung vào một nhân vật lịch sử đặc biệt của Việt Nam: Nguyễn Huệ-Quang Trung và
bối cảnh lịch sử - xã hội đương thời liên quan đến nhân vật này. Những khảo cứu của
Nguyễn Duy Chính về Nguyễn Huệ-Quang Trung không tập trung phản ánh những
chiến công hiển hách của người “anh hùng áo vải” đất Tây Sơn, mà là những nghiên
cứu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XVIII, cùng
những nhân vật lịch sử giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh xã hội đương thời.

Dựa vào nguồn tư liệu gốc của triều đình nhà Thanh, Nguyễn Duy Chính có những
phân tích xác đáng về thực trạng Trung Quốc lúc bấy giờ; những ẩn khuất đằng sau
hành động xâm lược Đại Việt của Thanh triều vào cuối năm 1788 để hứng chịu thất bại
nặng nề vào đầu năm 1789; những toan tính và hành động mà nhà Thanh sử dụng
trong quá trình tái lập bang giao với Đại Việt sao cho không mất mặt “Thiên triều” nhưng
cũng không “chọc giận” Quang Trung thêm một lần nữa.

Nguyễn Duy Chính cũng dựa vào những sử liệu của cả hai bên, đặc biệt là những
văn thư trao đổi giữa các đại thần của hai triều cùng những chỉ dụ của Quang Trung và
Càn Long để làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến cuộc chiến Thanh-Việt và quá trình
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nghị hòa sau đó. Anh có những kiến giải và phân tích sâu sắc về tương quan lực lượng
của hai bên, khác xa với những thông tin mà chúng ta từng được biết; về chiến lược
quân sự táo bạo, hiệu quả và chính sách ngoại giao khôn khéo, cương quyết mà Quang
Trung đã sử dụng để đối phó với nhà Thanh, buộc nhà Thanh không chỉ chịu chấp nhận
bại trận, mà còn phải hòa hoãn, không động binh trả đũa và phong vương cho Quang
Trung, chính thức chấp nhận triều đại Tây Sơn. Đó là những thắng lợi ngoạn mục mà
Nguyễn Huệ - Quang Trung và các quan tướng của ông đã giành được trước kẻ thù.

Theo Nguyễn Duy Chính, “Trong tiến trình đàm phán, nhà Thanh đã dàn ra một vở
kịch lớn để từ từ xoá đi nỗi nhục bại trận với nhiều tướng lãnh cao cấp tử thương. Vở
kịch đó hoàn hảo đến nỗi nhiều sử gia Trung Hoa - cả đại lục lẫn Đài Loan - vẫn nhấn
mạnh vào việc nước ta cầu hòa (mà họ gọi là khất hàng) được nhà Thanh chấp thuận
mặc dù trên ngôn từ ngoại giao, cầu hòa không đồng nghĩa với khiếp nhược”. Anh nhận
định rằng: “Việc phong vương cho vua Quang Trung là một tiến trình cam go không chỉ
thu hẹp trong việc nhà Thanh chấp nhận một An Nam Quốc vương mà còn là một cuộc
đấu trí để đi đến một ‘win-win solution’ như lối nói ngày nay. Thành quả của đường lối
ngoại giao này hoàn toàn không do đút lót cho Phúc Khang An như vài hàng trong sử
triều Nguyễn đã ghi chép”. Điều này trái hẳn với những gì chúng ta đã biết khi đọc
những công trình nghiên cứu về Quang Trung và nhà Tây Sơn trước đây.

Nguyễn Duy Chính còn làm sáng tỏ nhiều nghi án khác, như: việc Quang Trung cầu
hôn công chúa nhà Thanh, về lễ bảo tất hay bảo kiến trong lễ bát tuần khánh thọ Càn
Long…Đáng chú ý là anh đã dựa trên nhiều nguồn tư liệu xác thực đương thời để bác
bỏ quan điểm cho rằng người cầm đầu phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa mừng thọ
Càn Long vào năm 1790 là Quang Trung giả. Theo Nguyễn Duy Chính, đích thân
Quang Trung, mà nhà Thanh gọi là Nguyễn Quang Bình, đã sang Bắc Kinh dự lễ bát
tuần khánh thọ Càn Long và những luận thuyết về một vị giả vương đóng thế Quang
Trung chỉ là do cựu thần nhà Lê và sử gia triều Nguyễn bịa ra để hạ thấp uy danh của
vua Quang Trung và triều đình Tây Sơn trong quan hệ với triều đình Đại Thanh mà thôi.

Các công trình khảo cứu của Nguyễn Duy Chính về quan hệ giữa Đại Việt với Đại
Thanh vào cuối thế kỷ XVIII, cho thấy dù nước ta là một nước nhỏ, nhưng nếu biết
cương, biết nhu đúng lúc và không biết khiếp nhược trước kẻ thù, thì dù kẻ thù có lớn
mạnh hơn ta gấp bội, cũng phải kiêng dè và tôn trọng ta.

      (tac giả Trần Đức Anh Sơn còn có bài viết “Các chuyện đi sứ sang Trung Hoa dưới
triều Nguyễn (1802-1945) ở trang 230 - Bang giao với Tàu từ nhà Đinh tới nhà Nguyễn)

      ***
      Chả dấu gì bạn đọc, đến khúc cuối này đây…Mụ chữ tôi có ý góp nhặt sỏi cát một,
hai góc cạnh ẩn khuất nào đó ẩn mình trong bài viết của tác giả Trần Đức Anh Sơn, để
mụ chữ tôi đúc kết Chuyện người ngọai sử. Mà nói nhịu thì chả nhẽ kết là kết thúc rồi từ
giã bạn đọc thôi sao? Bởi chưng là bài văn sử, phải có gì để…níu kéo bạn đọc với…hụt
hẫng nào đấy! May quá là may ở cuối bài viết, chó ngáp phải ruồi, mụ chữ tôi táp được
câu ẩn tàng, ẩn ngữ mà người đọc hiểu thế nào thì hiểu, như…nước ta là một nước
nhỏ.nhưng nếu biết cương, biết nhu đúng lúc và không biết khiếp nhược trước kẻ thù.
Và câu tiếp:..dù kẻ thù có lớn mạnh hơn ta gấp bội, cũng phải kiêng dè và tôn trọng ta…
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      Đọan nối kết Khúc kết 1 và 2

      Có đầu có đũa chả là trước kia với “Đi tìm khúc kết Chuyện người ngọai sử” vì bí
chữ, chẳng biết đúc kết thế nào . Đang bí ngô bí khoai, thề đứa nào nói láo ông táo đội
nồi cơm, cái đầu đất mụ chữ tôi chui ra một vật thể…“bên Ta thì có bên Tàu thì không”.

Thế là mụ sử tôi lại có cớ bật rật với cổ sử “Bà Trưng quê ở Châu Phong” với “Hồng
quần nhẹ bước chinh yên” qua kỳ cổ, kỳ quan thời bà Trưng còn mặc váy, thời Minh
Mạng mới có...quần. Vì vậy mụ chữ tôi cũng muốn có địa chỉ điện thư của người ngọai
sử để ba điều bốn chuyện với ông về cổ văn, cổ sử…
      Chuyện là về văn học, người trong nước cũng có nhiều quái ngại lắm, thảng như có
một cô giáo dậy văn, cô được hỏi “cụ thể”: Nhất Linh là ai? Cô giáo trả lời ngay đơ:
Nghe nói Nhất Linh là kép hát tuồng cải lương Lan và Điêp. Học trò cũng chả hơn gì với
cổ sử nhà, một em lớp 11 viết: 50 người con theo bà Âu Cơ lên núi, 50 người con theo
ông Lạc Long xuống biển mất tiêu. Nên sau có 50 người con khác từ phương Bắc (1)
xuống lập nên nước Xã Hội Chủ Nghĩa ta ngày nay….

       (1) Sự thể này có “liên hệ” đến câu: “dù kẻ thù có lớn mạnh hơn ta gấp bội, cũng
phải kiêng dè và tôn trọng ta”. Mụ chữ tôi đồ là vậy…

        Vậy thì có gì nói thế, đột dưng có chuyện cổ sử từ thời hồng hoang bà Âu Cơ đẻ
100 trứng. Thế nên mụ chữ tôi đành phải vác bài phiếm sử  “Những mảnh khuất sử” của
cụ Ngộ Không ở Thạch trúc thảo lư vào đây có đoạn cổ sử “Truyền thuyết Thánh Gióng”
vào thời Hùng Vương thứ 6 khoảng giữa 1718-1671 TCN …

        Và chuyện eo óc thế này đây:
        “…Làm như có gì khó nghĩ lắm, tiếp đến cụ (Ngộ Không) lắc đầu…
       - Nước Việt ta khởi đầu có sử từ đời nhà Trần, vào khoảng thế kỷ thứ 13. Vậy thì
các sử gia ta dựa vào đâu mà viết cổ sử, rốt những dữ kiện, sử phẩm cổ sử mà các sử
gia ta bày ra giống như bỏ cua trong giỏ, que càng cứ quắp vào nhau, loay hoay vặn
vẹo rộn cả người.
       Rồi cụ cầm điếu thuốc lá chỉ vào màn ảnh cái iPad Pro có đọan…
       “…Tóm lại, truyền thuyết nhiều nhưng nhiều nhà sử học không giải lý được mà bê
truyền thuyết vào lịch sử. Ví dụ, trong cuốn Lịch sử Việt Nam của giáo trình đại học
Tổng hợp, với truyền thuyết Thánh Gióng:Không thể mang vào lịch sử được. Truyền
thuyết chỉ là biểu trưng thôi. Như giáo sư Đặng Thai Mai nói rằng: “Nói quá đi để vừa.
Bây giờ nói ông Thánh Gióng nhỏ quá thì không tiện mà phải nói ông rất to, to lắm”.
      Vì thế truyền thuyết ta có thể đọc và hiểu nó. Nhưng khi nghiên cứu lịch sử, việc xử
lý lại khác: Cái quan trọng là giải mã truyền thuyết…”.

        Cụ giải mã truyền thuyết vào thời “hậu hiện đại” tại Hợp Chủng Quốc:
        4000 năm sau tính từ thiên niên kỷ 21, các sử gia hậu sinh viết sử không viết theo
truyền thuyết như những sử gia tiền bối đi trước. Và họ cũng không viết theo tác phẩm
giả tưởng (fiction) Star Trek. Các sử gia trẻ dựa vào những sử kiện hoàn toàn có thật
vẫn còn đang hiện hữu và tồn tại trên trái đất: Họ dựa vào hoa văn trên trống đồng Đông
Sơn ghi ”Thuyền hình chim trong mỹ thuật Đông Sơn” nhưng sử gia hậu sinh dòm
thuyền hình chim cứ ngỡ là…“phi thuyền”.

       Bởi sử gia hậu sinh trẻ là người Mỹ gốc Việt qua Cancun, ở Mễ Tây Cơ thăm các
đền đài lăng tẩm của người Maya đã được khám phá từ năm 1773 do một cố đạo Tây
Ban Nha. Năm 1785, ông cố đạo cho người vẽ và ghi chép lại các hình chạm nỗi trong
đền đài và để đó. Sau kế hoạch Mercury (1959-1963), năm 1968 một tác giả người
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Thụy Sĩ tên Erich von Däniken trong quyển Chariots of the Gods? Tạm dịch tiếng Việt là
“Chiến xa của các vị thiên vương”. Ông Daniken mới nhìn ra một số hình ảnh chạm nỗi
là phi hành gia không gian, là vua Pakal của Maya.
       Vì người Maya (và Inca) vốn th́ích và nghiên cứu tìm hiểu về không gian nên các
đền đài của họ đều cho thấy người ngoại tầng không gian quen biết với vua Pakal,
người ngoài không gian cho vua Pakal lên phi thuyền đi thử cho biết. Theo sử gia hậu
sinh, vua Hùng Vương thứ 6 của ta sống khoảng giữa 1718-1671 trước khi chúa Giê-su
ra đời chả có liên lạc gì với người hành tinh lạ, nên sự hiểu biết về không gian của vua
Hùng không có, cho nên chẳng có hình chạm tương tự và hình vẽ nào ghi lại.

       Nhìn hình ảnh khắc chạm vua Pakal lái phi thuyền, sử gia hậu sinh không khỏi nghĩ
đến Phù Đổng thiên vương cỡi ngựa sắt, và sau đó bay về trời tức bay trở về hành tinh
gốc của mình. Sau các sử gia hậu sinh trẻ người Mỹ gốc Việt dựa vào siêu khoa học gia
trái đất khám ra Phù Đổng là phi hành gia lái phi thuyền “Con ngựa sắt” (như phi thuyền
của Pakal là “Chiến xa”). Nhưng phi thuyền “Steel Horse” bị “crash” nên Phù Đổng ở lại
nước ta như người lùn trong phim E.T. Rồi gặp khi chiến tranh hành tinh đánh nhau
trong giải thiên hà giống như loạt phim Star Wars, bởi là dân ngụ cư nhận Việt Nam là
quê hương thứ hai nên Phù Đổng giúp Ta đánh Tàu.

       Vì sử gia hậu sinh trẻ người Mỹ gốc Việt không cho biết Ta đánh Tàu (2) nào? Tàu
Minh hay Tàu Thanh? May nhờ sử gia hậu sinh trẻ người Đức gốc Việt cho hay:
       ”Một thiên sứ ở một hành tinh khác mà người xưa gọi Nôm là “trời” sai xuống giúp
dân Nam dẹp giặc Ân từ phương Bắc kéo xuống”.
       Nên nhớ giặc Ân là giặc Tàu, vì lý do nào đó những sử gia của thiên niên kỷ 21 ở
Hà Nội dấu và không muốn cho học trò học sử Việt biết rõ giặc Ân là ai?. (3)  

      (2) Mụ chữ tôi góp nhặt trong điện thư vào dịp người dân biểu tình trước “Đại sứ
quán” Tàu về Hòang Sa, Trường Sa. Sau đó môn sử ký dậy học trò bỏ chương bà
Trưng đánh Mã Viện. Đồng thời có nguồn cho hay vua Càn Long không có ý định đánh
nước ta. Không những thế vua…còn cấm Tôn Sĩ Nghị giao chiến (xem trang 248)
      (3) Thời 18 vua Hùng Vương tương ứng với thời Nghiêu, Thuấn, Hạ, Thương và
Chu. Triều đại nhà Thương xuất hiện trong khoảng từ năm 1600 đến 1046 TCN, kinh đô
đóng tại đất Ân thuộc Hà Nam. Vì vậy…giặc “Ân” là nhà Thương?

      Vì nhà trường bóp méo lịch sử với học trò qua Truyện kể lịch sử là sách giáo khoa
lịch sử của lớp 7 (4) định hướng cuộc chiến tranh 20 năm Nam Bắc chi phối toàn bộ
giáo trình dạy lịch sử. Vì vậy bà Phạm Thị Hoài ở Đức viết tiểu thuyết lịch sử Thiên Sứ.
      “Thiên Sứ” của bà Phạm Thị Hoài sống ở Đức lỡ sa xuống mảnh đất Việt Nam, lạc
vào thế giới người lớn chỉ biết…hôn (Love not war). Có một trùng hợp Thiên Sứ của bà
hao hao giống chú lùn trong truyện Cái Trống (Le Tambour) của Günter Grass. Hay nói
khác đi chú lùn này lại giống chú lùn trong phim E.T. như Phù Đổng chỉ 3 tuổi trong sử
truyện của các sử gia trẻ. “Cái trống” là một tác phẩm pha trộn thực tại với hoang tưởng
được cảm hứng viết từ bức tranh của Dantzig, dưới chế độ Hitler.

      (4) Trong bài khảo luận Sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và miền Bắc, nhà phê
bình văn học Vương Trí Nhàn ghi nhận: “Về môn sử, người ta dậy học trò thời nay
trước, thời trước…sau”. (vì vậy mới có chuyện ngược dòng lịch sử lớp 7 học “cuộc
chiến tranh 20 năm Nam Bắc”, lớp 11 học “50 người con khác từ phương Bắc xuống lập
nên nước Xã Hội Chủ Nghĩa ta ngày nay”).

      Từ bà Phạm Thị Hòai, cụ trưa ngả sang chiều qua quan chức, quan cách Hà Hội:
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      - Chủ tịch nước (Nguyễn Minh Triết) ký thác tâm sự của mình vào thánh Gióng khi
bảo rằng: Thánh Gióng bay về giời để…vui thú điền viên. (sic)
      Vê vê điếu thuốc…cụ đùn sử quan về thời Hai bà Trưng bị Mã Viện đánh đuổi chạy
về hồ Lãng Bạc (tức hồ Tây) với sử kiện có khác đôi chút qua một nhà văn...
      - Nhà văn kiêm nhà thơ Nguyễn Đình Thi, viết rằng: Thánh Gióng tắm ở hồ Tây, rồi
chui vào rừng nằm chờ chết chứ không có chuyện bay về trời. (sic)

         Dụi dụi điếu thuốc. , từ chuyện này xọ qua chuyên kia, từ chuyện Thánh Gióng ăn
ba vại cà, uống ba lu nước to kềnh, cụ vắt qua những sử gia cây đa cây đề …
         Một vài người nào đó có quyền uy (Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Huy Liệu,
Đinh Xuân Lâm…) cứ áp đặt lịch sử qua tư liệu của họ với những sử liệu sai.
       Moi điếu thuốc bao Gauloises để đó. Cụ tiếp:
       “Tạp chí Nghiên cứu lịch sử đề ra việc kết tội một số nhân vật lịch sử như Hồ Qúy
Ly, Nguyễn Trường Tộ, Lưu Vĩnh Phúc (sic), Phan Thanh Giản”. Rồi với nghiệp ngão,
cụ giải bày cái số ăn mày bị gậy phải mang của cụ Phan Thanh Giản …                                                                                                                    
       “…Ðiểm mà tôi (Trần Huy Liệu) muốn nhấn mạnh cái chết của Phan là rất biện
chứng trong chỗ bế tắc của Phan, chứ không thể xóa được tội danh trước tòa án dư
luận nhân dân. Như vậy, kết tội Phan Thanh Giản phải gắn liền với Tự Đức, bản án
Phan là nằm trong hồ sơ bản án hàng giặc bán nước của triều Nguyễn…”.

Bỗng không cụ tặc lưỡi đến tách một cái, bày tỏ khí vị:
        - Sử gia miền Bắc bị cấm viết sử nhà Nguyễn bởi lý sự nào đó!

        ***
        Lực đực với Chuyện người ngọai sử, mụ sử tôi ôm rơm rặm bụng năm 1928 thời
Bảo Đại, sử thần Trần Trọng Kim mặc dù là sử thần cuối triều Nguyễn, nhưng cu cũng
đưa nhà Tây Sơn vào chính sử cùng lời phân trần về sự công bình lịch sử qua các triều
đại trước. Cụ sử thần dậy rằng:

“…Những người làm quốc sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm
vua ra chính thống và nguỵ triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sáng tạo ra cơ
nghiệp, hai là được kế truyền phân minh, thần dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân,
dựng nghiệp ở đất trung nguyên, thì cho là chính thống. Nhà nào, một là làm tôi cướp
ngôi vua, làm sự thoán đoạt không thành, hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi,
hay là ở đất biên địa, ba là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua, thì cho
là nguỵ triều. Vậy nay lấy những lẽ ấy mà xét xem nên cho nhà Nguyễn Tây Sơn làm
chính thống hay là nguỵ triều, để cho hợp lẽ công bằng và cho xứng cái danh hiệu
những người anh hùng đã qua.,,,”

Cứ như mụ sử tôi đơm đó thì…
Triều đại Tây Sơn với những gì xảy ra trong 14 năm (1788-1802) bị bỏ quên khá

lâu và phải vài mươi năm sau mới được chép trong một bộ phận ít được quan tâm nhất.
Đó là sử nhà Nguyễn về nghịch thần, tiếm thiết dưới nhan đề “Nguỵ Tây” trong Đại Nam
Chính Biên Liệt Truyện, gồm tiểu sử của ba ông vua Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn
Huệ, Nguyễn Quang Toản. Tất cả chỉ vỏn vẹn có 56 trang, không đáng vào đâu cho cả
ba vị vua mà công nghiệp của riêng một vua Quang Trung phải nói là lừng lẫy…

       Thế nhưng với nắng trưa mưa tối thì làm như có cùng một dòng sinh mệnh với sử
nhà Tây Sơn, “sử nhà Nguyễn” cũng bị sử gia Hà Nội bỏ quên đến 10 năm. Vì sử nhà
Nguyễn không được sử gia Hà Nội đưa vào “chính sử” bởi chưng cụ Phan Thanh Giản
bị Trần Huy Liệu kết tội: “Phản quốc”. Khi không sử nhà Nguyễn bị vạ lây, những nhà
dựng sử miền Bắc không tiếc lời chê trách nhà Nguyễn là tay sai cho thực dân Pháp
nên họ cấm viết về sử nhà Nguyễn từ năm 1956 đến 1968.
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      Từ 1954 đến 1964, Sở Văn hóa Hà Nội thành lập Ban tên phố với “nhậy cảm” và “tế
nhị” bỏ tên phố mang tên vua quan thời Nguyễn, thay vào một số tên chiến địa (Bắc
Sơn, Điện Biên Phủ, v…v…). Thời gian đổi dời, hạ qua thời thu tới là mới năm ngoái
đây, mụ chữ tôi về Hà Nội ngồi ở quán cà phê Lâm toét số 60 phố Nguyễn Hữu Huân.
       Mụ chữ tôi dòm con đường một chiều và ngẫm chuyện nhân sinh….
       Phố Nguyễn Hữu Huân tên xưa là phố Bè Thượng (người Pháp đặt tên là Rue de la
Digue). Năm 1955 gọi là phố Phan Thanh Giản. Bởi chưng sử gia miền Bắc bài bác
Phan Thanh Giản hê lụy với người Pháp nên họ đưa Nguyễn Hữu Huân thay thế.
       Nguyễn Hữu Huân (1830-1875), quê Chợ Gạo, tỉnh Định Tường, ông dự thi Hương
(cử nhân) và đỗ đầu, nên được gọi là Thủ khoa Huân. Ông khởi nghĩa chống Pháp ở
các tỉnh miền đông Nam kỳ, ông bị Pháp xử chém năm 1875 tại Định Tường.

       Từ Hà Nội vào Sài Gòn, con phố Phan Thanh Giản cũng đã đi vào chiến địa với tên
Điện Biên Phủ. Và Sài Gòn cũng đã đi vào cổ sử theo ai đấy thì:
       “…Sau 1975, chúng ta biết có những đợt thay đổi tên đường theo sau đổi tên thành
phố. Nhìn qua cách đổi tên đường, chúng ta có thể đoán được rằng mấy người trong
chính quyền hiện nay không ưa triều Nguyễn, vì những ông vua và quan của triều này bị
cho biến đi gần hết. Vài ví dụ :

* Gia Long là ông vua gây ra nhiều tranh cãi, nhưng là người có công mở rộng bờ
cõi và khai sáng triều Nguyễn; ông ấy phải “nhường” chỗ cho cậu bé Lý Tự Trọng.

* Minh Mạng là ông vua nổi tiếng thơ ca, nhưng đành phải nhường cho Ngô Gia Tự
(chẳng biết ông này là ai). (5)

(5) Ngô Gia Tự là người Việt gốc Tàu qua Tàu (Quảng Châu) làm cách mạng.
Về`Sài Gòn làm công nhân xưởng Ba-Son để chống Pháp. (Vì chống Pháp, không “theo
Pháp” như cụ Phan Thanh Giản nên…Minh Mạng bị “soán ngôi”, mụ chữ tôi đồ vậy)

* Thiệu Trị cũng là vua triều Nguyễn, nay bị Trần Hữu Trang làm cho biến mất.
* Tự Đức bị cho lên đường, và thay vào là cái tên lạ hoắc Nguyễn Văn Thủ.
* Đồng Khánh bị Trần Hưng Đạo chiếm, nhưng sự thay đổi này chẳng ai thắc mắc.
* Duy Tân là con đường đẹp đã đi vào thơ ca, nhưng nay thì bị Phạm Ngọc Thạch

cho lên đường biến mất luôn.
* Khải Định cũng là một vị vua triều Nguyễn, nhưng sau 1975 thì ông bị đuổi đi và

nhường cho Nguyễn Thị Tần (là ai?)
* Hiền Vương tức chúa Nguyễn Phúc Tần là một nhân vật quan trọng trong sử và

mở mang bờ cõi về phía Nam, bị cô Võ Thị Sáu chiếm và đuổi đi.
* Còn những tướng lãnh và danh nhân đời Nguyễn như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn

Thành, Võ Di Nguy, Võ Tánh, v…v…bị cho lên đường gần hết.

      Bởi chưng sử nhà Nguyễn không được sử gia miền Bắc đoái hoài tới, họ chỉ đau
đáu với nhà Tây Sơn: Theo Thư mục về Tây Sơn Nguyễn Huệ do ngườI Hà Nội Nguyễn
Trí Sơn “biên tập” cho đến năm 1988 đã có tới 1.623 công trình viết về nhà Tây Sơn.
Con số đó đến nay ắt hẳn đã gấp bội và người ta viết về Nguyễn Huệ nhiều hơn bất cứ
danh nhân nào trong lịch sử các triều đại (dynastic history) của nước ta (: ND Chính)
       (và cả thế giới nữa, kể cả Napoléon, mụ chữ tôi ngó chừng vậy).

       Họ viết sử nhà Tây Sơn theo dạng chém to kho mặn hết “Quang Trung đại đế và
Na-pô-lê-ông đại đế”, đến “Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Tây Sơn làm cách mạng”.
v..v…Nhưng gần đây vì cạn đề tài nên các nhà biên khảo, biên chép hùng hục như trâu
húc mả với đô đốc Đặng Tiến Đông, Đặng Tiến Giản. Nhà sử học Phan Huy Lê “điền
dã” về tận nơi quê đô đốc Đặng Tiến Đông để đào xới. Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường
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với chữ nghĩa bí hiểm u u minh minh với đô đốc Long, đô đốc Tuyết xuất hiện duy nhất
trong trận đánh Ất Dậu rồi…biến mất vào cõi vô minh.

      ***
      Hậu sự là vừa lúc mụ chữ tôi dều người vặn óc nghĩ không ra khúc kết cho bài văn
sử Chuyện người ngọai sử…Ừ thi hay là hãy nhờ vả nhà văn Hà Nội căng óc nặn chữ
vặn óc véo câu dùm, bởi viết khúc kết đâu có ngon sơi như ăn trứng luộc.
      Ông Nguyễn Huy Thiệp vừa là nhà văn, vừa là giáo viên dậy sử ở miên núi. Ông viết
tiểu thuyết lịch sử Cành đào Quang Trung. (6)

      (6) Khi viết kịch bản chèo, tác giả Trúc Đường (anh của Nguyễn Bính) đã hư cấu chi
tiết vua Quang Trung qua làng Ngọc Hà, thân hành lấy một cành đào đầy nụ để sai
người chuyển về Phú Xuân cho công chúa Ngọc Hân. Chi tiết này vừa đẹp, vừa mang
nhiều lớp nghĩa nên được đề cao tới mức nhiều nhà sử học coi đó là chuyện thật.

       Bởi viết văn là chuyện không có thật nên ông viết theo dạng “sử kiện giả, hư cấu
thật”. Ông dậy học ở Bâm là một xóm núi khỉ ho cò gáy ở trên đồi Nhã Nam. Ông ở trọ
chung phòng với giáo viên dậy toán tên Toàn và giáo viên dậy vẽ tên Doanh. Cả hai có
cái đầu thực dụng như khúc củi khô nên với giáo viên Toàn làm quái gì có chuyện mã
phu ôm cành đào chạy hoả tốc cả tháng trời từ Thăng Long vào Phú Xuân lại…không
rơi rớt cái hoa nào. Còn giáo viên Doanh thì từ chuyện Thôi Hộ trong tiết thanh minh
tặng hoa đào cho nữ lang đi trẩy hội, sau nữ lang ốm tương tư mà chết. Từ giai thoại
này, các cụ ta xưa theo Tàu kiêng không tặng hoa đào. Theo giáo viên Doanh phải là
hoa huệ, vì cụ vua Quang Trung ta tên…”Huệ”.
       Vì bá quan bá tính chả biết đâu mà mò nên tiểu thuyết lịch sử “Cành đào Quang
Trung”, ông nhà văn phải viết hai khúc kết khác nhau:
       Khúc kết I và Khúc kết II.

       Chuyện người ngọai sử của mụ sử tôi chả phải là tiểu thuyết lịch sử dựa vào “sử
kiện thật, hư cấu giả”. Mà hư cấu nghĩa ngay thật là…”giả” thì với “hư cấu giả”, chạy trời
không khỏi nắng là…“thật” chứ còn gì nữa. Lại nữa, in hịt như ông Nguyễn Huy Thiệp lụi
đụi trong phòng trọ có 2 giáo viên, tập văn sử của mụ sử tôi chém chết chỈ có…2 người
đọc là hết đất
      Bởi thế tập văn sử của mụ chữ tôi cũng có…2 khúc kết.

      Khúc kết - I

Sách sử đang trong phiên chợ chiều ấy vậy mà sách in ấn của
người ngọai sử như nấm sau cơn mưa, mụ sử tôi trâu dong bò
giắt trên mạng lưới xem ông có tác phẩm nào trình làng chăng
thì va vào mặt là quyển Đàng trong thời chúa Nguyễn.
Mụ sử tôi bòn mót sau 9 đời chúa, 13 đời vua, muốn đào xới nhà
Nguyễn cũng hom hem chữ nghĩa lắm chứ đâu có bỡn. Vì từ
đông sang tây, sử sách ở đâu cũng có những khiếm khuyết và
uẩn khúc của riêng nó…Như sử gia Fustel de Coulanges đã mà
rằng: “Sự thật của lịch sử là gì? Sự thật của lịch sử là quả cầu
tròn, mỗi người chỉ nhìn được một phiá…”. Mụ chữ tôi đồ là
người ngọai sử nhòm về phía không có mặt trời mọc nên tối thui

lủi, mà sử nhà Nguyễn cũng chẳng sáng sủa gì hơn.
      Mụ chữ chắc mẩm bạn đọc đang lạc đường vào lịch sử với…



Chuyện người ngọai sử 252

      Một nhà mà có ba vua
      Vua còn, vua mất
      Vua kia chạy dài

     “Vua kia chạy dài” chả hay lưu lạc ở phương nao, bởi cùng một lứa bên trời lận đận
lọ đã quen nhau với vong gia thất thổ. Khi không mụ chữ tôi cảm khái bến Tầm Dương
canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách đìu hiu. Thế là sau bài văn sử Chuyện
người ngọai sử, mụ sử tôi ngồi im như bàn ghế với cái bàn gõ, gõ mõ chuông chiều bài:
phiếm sử “Đi tìm mộ vua Hàm Nghi” ở làng Thonac thuộc vùng Dordogne ở bên Tây.

       Trong bài phiếm sử, mụ sử tôi sẽ hành ngôn hành tỏi về hai chữ phiếm chiết tự từ
chữ thủy và chữ phạt, “thủy” là “nổi trôi”, “phạt” là vô định. Trong vô định, mụ chữ tôi
giấy thô mực cạn theo con nước từ bến Văn Lâu nổi trôi về những vua, quan, sư, đàn
bà tẩm quất, họan quan bị bắt hoặc đem đi cống trong cái cảnh nước non ngàn dặm ra
đi (vua có Lê Duy Kỳ, quan là Lê Quýnh, sư có Thiền sư Tín Học…học nghề in giấy,
hoạn quan là Nguyễn An xây Tử cấm thành). Nhưng ít ra những nhân vật của lịch sử đó
cùng lắm chỉ lặn lội sang Tàu là cùng. Ít ai bị đưa đi xa tít mù tới bên kia quả địa cầu tận
bên Tây như các vua nhà Nguyễn. Trong Đi tìm mộ vua Hàm Nghi, mụ sử tôi mò tới
Alger, thủ đô của Algérie, nơi ăn chốn ở của Hàm Nghi để tìm hiểu vua ta có nước mắm
mà ăn không? Tiện đường, mụ sử lần mò qua đảo Réunion thăm dấu tích Thành Thái,
Duy Tân. Ở cái đảo bé bằng cái nong giữa Ấn Độ Dương ấy, hai cha con nhà Nguyễn
sáng, chiều đi câu cá suốt cuộc lưu đầy của Nguyễn triều vong gia thất thổ, ấy vậy mà
hai cha con Thành Thái, Duy Tân không chịu nói chuyện với nhau một tiếng. (Hết)

       Khúc kết – II

       Đang hẻo chữ với khúc kết - II, lại bí sử nữa, thế là cái đầu như cục vôi sống của
mụ chữ tôi kỳ óc ra câu sử thi của cụ Trung niên thi sĩ Bùi Giáng:
       sử lịch sai (7) trang
       chạy quàng
       là lịch sử

       (7) nguyên bản là…phai trang.

       Nói cho cùng, cái bệnh của người viết sưu khảo, nói như Nietzsche: “Không viết lên
được gì nếu không vay mượn sự trích dẫn của người khác”. Thế nên mụ chữ tôI đành
vay mượn câu “hiện thực giả, hư cấu thật” của ông Nguyễn Huy Thiệp.
       Chuyện hư cấu như thật là người ngọai sử, năm nay nhè vào tuổi thất thập cổ lai hy
nên cáo lão về hưu. Mụ chữ tôi nghe hơi nồi chõ ông để vợ con ở nhà, ông tìm một nơi
ta dại ta tìm nơi vắng vẻ mua cái “mobil home”. Trước nhà xe ông trồng cỏ vân, sau nhà
trồng bụi trúc, trong nhà ông trồng…cai máy vi tính

       Với ông, 9 đời chúa ở “Đàng trong thời chúa Nguyễn” đã trở thanh di tích, nay 13
đời vua nhà Nguyễn là di sản. Mà “di sản” của ông chẳng đâu xa, nó ngự ở bức thư
pháp treo trên tường trước cái máy vi tính:

đọc lại dăm pho sử
nối tiếp nhau viết sai
sai từ đầu thượng cổ
…
gấp lại dăm pho sử
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nam bắc đều khật khờ

      Một đêm kia tiết trời êm dịu, hình bóng u nhã, bỗng không…tối hà rầm. Vừa lúc ông
viết hết chương 13 của 13 vua nhà Nguyễn. Ông tắt máy cái “bụp”. Người hàng xóm
mười năm chưa một lần trong đời gặp ông trong cõi nhân gian, mười năm chỉ nghe
tiếng máy gõ “lóc cóc”, hốt nhiên nghe cái “bụp”. Người láng giềng láng tỏi sang gõ cửa
“cọc cọc”. Người đây cũng văn nhân như cụ Ngộ Không với ô túy cương tửu, là ghét
say sưa nhưng lại thích uống rượu. Nhân gặp lúc trăng chiếu vào hiên, trúc thưa gió lọt,
chợt nhớ đến cung đàn chén rượu, bèn xách chai Cognac Louis 13 chui qua bụi trúc.

Người ngọai sử vừa viết xong chuyện cho người đọc…đọc lại dăm pho sử, nối tiếp
nhau viết sai. Ông đang “phu tọa nhàn song tửu nhãn khai”, nghĩa tiếng Tàu đường phố
là ngồi thiền song vẫn mở mắt…nghe hơi rượu  Bồng tiếng gõ cửa “cọc cọc”, nghe có
hơi rượu, ông ra mở cửa, người xóm giềng xóm tỏi bèn hỏi ông là ai.

Làm như thuyền nhân lac vào đảo hoang…Ông ngẫn ngẫn đáp:
- Từ Thức

Thạch trúc thảo lư
Tháng 1 Mâu Tuất 2018

Nguồn

Việt-Thanh chiến dịch
Thanh-Việt nghị hòa
Giả vương nhập cận
Đại Việt quốc thư
Đọc Kim Dung tìm hiểu văn hóa Trung Quốc
Núi xanh nay vãn đó
Lê Quýnh (1750-1805)
Lê Duy Kỳ (1766-1793)
Bình định An Nam chiến đồ
Ngô Thì Nhậm (1746-1803)
Phan Huy Ích (1751-1822)

***

Sử quan
Hành phương nam
Giấc mộng con
Ải quan
Những mảnh khuất sử
Thứ nhất di quan thứ nhì đi sứ
Quan san
Đi tìm mộ vua Hàm Nghi
Giấc mộng nghìn năm

      Trả ta sông núi
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       Phụ đính

 Những ẩn khuất trong tiểu thuyết lịch sử

       Trước kia đọc tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Mộng Giác, Trần Vũ, v…v…mụ sử tôi
chỉ ăn xổi ở thì những tác giả viết tiểu thuyết lịch sử trong cái tâm thái tám vạn nghin tư
mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch ra người (Nguyễn Công Trứ). Trong cái tâm trạng
ba trăm sáu mươi vạn quyển kinh, chẳng thần thánh Phật tiên nhưng khác tục nên họ
đưa tình dục và tiểu thuyết lịch sử cho khác…thế tục thế thôi. Tháng ba ngày tám ăn
đong ăn vay, mụ chữ tôi đọc “Về tiểu thuyết lịch sử” của Nguyễn Vy Khanh mới búi bấn
ra những ngúc ngắc khó hiểu khác nữa...

       Tiểu thuyết lịch sử - Nguyễn Mộng Giác

       Cứ theo mụ chữ tôi lêu bêu thì đầu têu “chuyên ngành” tiểu thuyết lịch sử là Nguyễn
Mộng Giác: Trong bốn năm, 1977 đến 1981, ông dựa trên một số tài liệu và phát hiện
mới của Tạ Chí Đại Trường (hai ông đồng hương, đồng khói Bình Định) viết bộ Sông
Côn mùa lũ về “hiện tượng” Nguyễn Huệ của đất Qui Nhơn (Bình Định).
       Cái đặc biệt của bộ trường thiên non 2.000 trang này là chân dung con người
Nguyễn Huệ đa dạng, nhiều tương phản. Nguyễn Mộng Giác cho người đọc nhìn thấy
sự sinh thành và lớn dậy cùng tâm lý, kiến thức, chính trị và tài năng khác người của
người anh hùng áo vải gốc nhà nông, nhưng đồng thời là một con người văn hóa, có sở
học của thời đại, có cái học đạo lý làm người. Sông Côn mùa lũ là cái nhìn tổng hợp của
Nguyễn Mộng Giác về con người lịch sử Nguyễn Huệ. Nguyễn Mộng Giác như có tham
vọng chứng minh rằng Nguyễn Huệ có cái nhìn cập nhật vượt quá thời đại cho nên triệt
để không ngừng ở những tham vọng chính trị “trung dung vừa phải”, và cổ hủ mà đại
diện là giáo Hiến. La Sơn phu-tử của Nguyễn Mộng Giác lu mờ bên cạnh Huệ. Nguyễn
Huệ sống với ảm ảnh An, người con gái của thầy giáo Hiến.

        Ông dàn trải: “Khi viết Sông Côn mùa lũ: “Tôi chú trọng phần tiểu thuyết hơn phần
lịch sử. Nhưng trong phần lịch sử, tôi không dám mạnh tay gạt phăng những gì còn ghi
lại trong tài liệu lịch sử (1). Tôi chia nhân vật Sông Côn mùa lũ làm hai tuyến: tuyến
những nhân vật lịch sử, tôi giữ lại những nét chính, chỉ giải thích hoặc cải chính những
sự kiện lịch sử theo quan điểm của tôi, như giải thích vai trò mờ nhạt của Nguyễn Lữ, tô
đậm con người văn hóa và dung tục của Nguyễn Huệ, công lao và vai trò lịch sử của
Nguyễn Nhạc, thực lực và giá trị tượng trưng của La Sơn phu tử…Nguyễn Huệ là nhân
vật khác thường, nhân vật tiểu thuyết tôi dựng nên đều nói năng, hành xử, suy nghĩ, vui
buồn theo tâm lý thường tình. Nguyễn Huệ của tôi không giống Nguyễn Huệ trong sách
báo miền Bắc, cũng không giống Nguyễn Huệ của Nguyễn Huy Thiệp‘’.

       (1) Chân dung Nguyễn Huệ thay đổi tùy tác giả Nguyễn Mộng Giác, Nam Dao,
Nguyễn Huy Thiệp, Trần Vũ, Hoàng-Lê Nhất Thống Chí, cả Khâm-Định Việt-Sử Thông-
giám Cương-mục, v…v. Thí dụ trong Hoàng-Lê Nhất Thống Chí, Nguyễn Huệ đã tỏ ra
tàn bạo, vũ phu, đầy mặc cảm tự tôn cũng như tự ti. Tự phụ ra mặt khi nói với Ngọc Hân
: “Con trai con gái nhà vua đã có mấy người được sướng như chúa”; hoặc tự ti khi trả lời
Nguyễn Hữu Chỉnh môi giới vua Lê gả công chúa Ngọc Hân để trả công “cứu vua”: “Vì
dẹp loạn mà ra, rồi lấy vợ mà về, trẻ con nó cười thì sao? Tuy vậy ta mới chỉ quen gái
Nam hà, chưa biết con gái Bắc hà. Nay cũng nên thử một chuyến xem có tốt không?”.
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Sau khi bất bình “được” vua Lê phong làm Nguyên súy Uy quốc công. Nhà văn Nam
Dao thêm “Phải thử một chuyến xem tròn hay méo” (NVKhanh)

       Những gì Nguyễn Mộng Giác bương trải với Nam Dao ở trên không phải nhiễu sự
mụ chữ tôi muốn tìm. Nỗi eo óc mụ chữ tôi đang óc bóc phải nhờ vả đến tác giả Đỗ
Minh Tuấn trong Khám phá nhân cách văn hóa Việt qua Nguyễn Huệ cùng nhân vật nữ
tên An, con gái của thầy giáo Hiến.:.
       “…Nhân vật cô An, người bạn gái của Nguyễn Huệ cũng là hòa hợp của văn hoá
Việt trong thế giới các nhân vật tiểu thuyết của Sông Côn mùa lũ. An dường như là hiện
thân của những con người bé nhỏ bị bóng đè trong lịch sử, cô bị bóng người anh hùng
áo vải Nguyễn Huệ ám ảnh suốt cuộc đời. Nguyễn Huệ từng gần gũi An, đã gieo vào An
những ấn tượng, những khao khát trần thế nhỏ bé của cô rồi lại cưu mang cô trong
những bối rối của đời thường để cuối cùng cô vừa bị lịch sử cuốn mất người yêu có
nhân cách lớn lao và cướp đi cả những đòi hỏi của đời thường bé nhỏ.
       Một thân phận chung chiêng giữa cái cao cả và cái tầm thường, một người phụ nữ
Việt mang nghịch lý của số phận vô danh bị giằng xé giữa khát vọng lịch sử văn hoá lớn
lao và thực tế thấp hèn. Những kỷ niệm về Nguyễn Huệ lướt qua cuộc đời An như dưới
ngôi sao chổi quệt vào một hành tinh bé nhỏ làm đổ vỡ cuộc đời cô.

       Không phải ngẫu nhiên, Nguyễn Mộng Giác kết thúc bộ trường thiên tiểu thuyết
bằng hình ảnh cô con gái An lần đầu hành kinh. Cái kết ấy gợi lại hình ảnh người thiếu
nữ An xưa kia lúc mới gặp Nguyễn Huệ, trong ngày đầu hành kinh đã hốt hoảng lo âu
trước nhịp sống thường tình của người con gái. Và ta không khỏi suy nghĩ, cái nhịp
sống thường tình ấy thực ra từ lâu không còn thường tình nữa, đó là thời điểm đáng
báo động mà người phụ nữ phải đơn côi đối diện và đối thoại cùng những biến động kỳ
vĩ của lịch sử, những hốt hoảng âu lo ngây thơ kia chính là sợ hãi lo âu vì bị bóng của
những nhân cách siêu việt do chính mình góp phần bé nhỏ tác thành đè nặng suốt đời.
Liệu có một người anh hùng nào sẽ đến phủ bóng lên cuộc đời cô gái con An

       Bên cạnh An, những con người bé nhỏ bình thường khác trong Sông Côn mùa
lũ như giáo Hiến, Nguyễn Mộng Giác đã rất tinh tế trình bày quá trình vừa hút vừa đẩy
của Quang Trung với Nho giáo nói chung và các sĩ phu Bắc Hà nói riêng. Hấp thụ đạo
Nho từ thuở ấu thơ, Nguyễn Huệ trong tiểu thuyết của Nguyễn Mộng Giác đã vượt lên
đạo Nho, tìm thấy trong đời thường và trong lịch sử có những hạn chế của đạo Nho và
những hủ nho trong đó có giáo Hiến thầy mình…”.

       Tiểu thuyết lịch sử - Nguyễn Huy Thiệp

       Tiếp đến là Nguyễn Huy Thiệp viết một số truyện lịch sử hoặc dã sử (Kiếm sắc,
Vàng lửa, Phẩm tiết) khi đăng lên báo đã là những tiếng bom làm một số ngự sử của
chế độ mất ăn mất ngủ. Ông nêu vấn đề hợp lý “xét lại” nhưng không công khai “đánh
giá” nhân vật lịch sử: Họ đã từng hiện hữu, tốt xấu mặc họ, nếu có công hay tội là đối
với dân tộc, còn “chúng ta”, hôm nay cô đơn với luật nhân quả, với trách nhiệm hôm
nay! Nguyễn Huy Thiệp coi lịch sử là hài kịch, bi hài thì đúng hơn, vì người đọc “thấy”
được bóng tối vẫn vây bủa hiện tại, mượn dĩ vãng nói chuyện hiện tại,
      Xử dụng lịch sử để nói chuyện hiện thực, Nguyễn Huy Thiệp khiến người đọc cảm
nhận sự khác biệt giữa tâm tình các thế hệ: anh hùng thần thánh cũng có lúc bất lực
trong đời thường. Nguyễn Huy Thiệp “đụng chạm” đến những nhân vật lịch sử bất khả
xâm phạm như Nguyễn Huệ, anh hùng áo vải, anh hùng dân tộc, vì với một chế độ xem
Gia Long đã “mở đầu triều đại gần 100 năm nô lệ của dân tộc ta“, do đó tiểu thuyết hóa
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lịch sử về Nguyễn Huệ như Nguyễn Huy Thiệp là “xúc phạm danh dự dân tộc”. Ngự sử
chế độ phê Nguyễn Huy Thiệp “xuyên tạc lịch sử”. (NVK)

       Với tiểu thuyết lịch sử Phẩm tiết, mụ sử tôi bòn mót qua tác phẩm của ông:
       “…Nhà vua thấy Vinh Hoa (người xem bói toan), thốt nhiên rùng mình, hoa mắt,
đánh rơi cốc rượu quý cầm tay. Vinh Hoa nói năng rành rẽ, đâu vào đấy, nhà vua thích
lắm.(…) Vinh Hoa ở trong cung, vua Quang Trung rất ân cần, thương xót. Nàng ăn nói
khoan hòa, cư xử thông minh, lịch lãm, bọn Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Đặng Tiến
Đông... ai cũng quý trọng nàng. Nhiều việc triều chính nàng tham dự, mọi ý kiến luận
bàn của nàng vua Quang Trung hết sức thán phục, làm gì cũng thành. Cũng có khi nàng
múa hát cho mọi người xem. Vua Quang Trung nói:Ta được Vinh Hoa như được báu
vật, một Vinh Hoa bằng ba vạn người.
       Tuy vua Quang Trung đối xử ân cần, hết lòng yêu thương chiều chuộng, song Vinh
Hoa vẫn một mực không cho nhà vua thành thân. Mỗi khi nhà vua ngỏ ý, nàng đều khéo
léo chối từ. Nhà vua rất lấy làm buồn. Tuy hàng ngày gặp nhau nhưng nhà vua vẫn
không sao gần gụi được. Ổn định xong Bắc Hà, vua Quang Trung giao việc triều chính
cho bọn Ngô Văn Sở rồi kéo quân về Phú Xuân, đưa cả Vinh Hoa theo. ít lâu sau nhà
vua bỗng mất đột ngột. Khi lâm chung, có Vinh Hoa đứng hầu bên giường, nhà vua nhìn
mãi Vinh Hoa mà không nhắm mắt…”

       Cùng ngẫu sự trên, mụ chữ tôi lễnh đễnh với người viết Trần Mạnh Hà qua tiểu
thuyết lịch sử Không có vua:

 “…Đối với văn học Việt Nam, Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, dục tính vẫn là một đề
tài “hiểm địa”. Nói như vậy để thấy, chính Nguyễn Huy Thiệp vẫn ý thức được mình cần
làm gì (thực tế ông đã làm) và việc mình đã làm không thành vấn đề gì. Nguyễn Huy
Thiệp đã không ngần ngại ném vấn đề tính dục vào văn chương. Chính vì lý do này mà
tính dục trong truyện ngắn của ông nằm trong những chiều kích dụng ý khác nhau, dĩ
nhiên, vì thế mà sắc thái khác nhau.

       Đó là “hiện thực” trong truyện ngắn, trong tiểu thuyết lịch sử “Không có vua”, với
một đoạn văn rất ngắn, Nguyễn Huy Thiệp đã miêu tả rất chân thực tâm lý lão Kiền (qua
6 biểu hiện chính): “Lão Kiền loay hoay dưới bếp, nghe tiếng dội nước trong buồng
tắm, thở dài bỏ lên nhà. Đi vài bước, lão Kiền quay lại, vào trong bếp, bắc chiếc ghế
đẩu, trèo lên nín thở ngó sang buồng tắm. Trong buồng tắm, Sinh đứng khoả thân”.
  

       Với  tiểu thuyết lịch sử Vàng lửa về vua Gia Long và Nguyễn Du.
       Nguyễn Du là đứa con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của
tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình. Người mẹ của Nguyễn Du (tức nền
chính trị đuơng thời XHCN) giấu giếm con mình sự ê chề và chịu đựng với tinh thần cao
cả, kiềm chế. Phải ba trăm năm sau nguời ta mới thấy điều này vô nghĩa.

      Vua Gia Long thì khác, ông dám mang cả dân tộc mình ra lường gạt để phục vụ cho
chính bản thân mình. Cuối đời, vua Gia Long sống trong cung cấm, tìm cách tránh mọi
tiếp xúc với bên ngoài dù đấy là người Việt, người Trung Hoa.
      Nguyễn Du thông cảm với những đau khổ của các số phận đơn lẻ mà không hiểu
nổi nỗi đau khổ lớn của dân tộc. Nguyễn Huy Thiệp viết: “Đặc điểm lớn nhất của xứ sở
này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp.
Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó.
      Tiểu thuyết lịch sử Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp được nữ nhà văn trẻ, Đỗ Hoàng
Diệu triển khai trong truyện ngắn Bóng đè…”..
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       Tiểu thuyết lịch sử - Nam Dao

       Gần đây Nam Dao, với Gió lửa muốn thuyết phục người đọc rằng lịch sử chỉ toàn
một phường tàn độc, gian ác, anh hùng hay không cũng như nhau! Nam Dao đóng vai
nhà nghiên cứu lịch sử tìm chân lý lịch sử, đã tìm những lý do, nội lực, những lý lẽ sâu
xa của hành động, bánh xe lịch sử. Ông kết tiểu thuyết trong khung cảnh sám hối giữa
những lời nguyền rủa của Chế Mân:
      “Đã huyễn hoặc, bay lẩn quẩn tô vẽ ngay cả cái thảm kịch chém giết lẫn nhau, tự
lừa chính mình bằng cách kiêu mạn đòi làm đỉnh cao cái này, tiền đồn cái nọ. Ngoài sự
hợm hĩnh không coi ai ra gì, tưởng mình hơn thiên hạ mà thật chỉ hơn ở chổ lắt léo vặt
vãnh, ta lại nguyền cho bay thêm căn bệnh anh hùng. Bởi anh hùng nên chỉ thấy sức
mạnh nên kéo dài thảm kịch chiến tranh chém giết. Vì thế nên nhục. Nhục lắm nên lại
căm, lại hiềm, lại lẩn quẩn trò khôn vặt, chỉ đợi dịp là hò hét rủ nhau làm anh hùng. Dịp
nào? Cứ đợi ngoại bang đến là đất nước (1) sinh ra anh hùng…”

       (1) Nam Dao viết Gió lửa gần hai thập niên sau những biến cố ở Việt Nam. Vì trước
75, ông ở phía Hội Việt kiều yêu nước bên Canada, sau đó ông “kinh qua”…qua những
kinh nghiệm với người Hà Nội nên có những “phản kháng” nên bị…”cấm vận” về nước.

       ‘’ …Ngoài dòng chính sử, còn có phần lịch sử hình thành qua trí tưởng tượng, óc
phán đoán, và cao hơn là sự cảm nhận từ quá khứ những vấn đề của con người và xã
hội hiện vẫn tồn tại. Ở đây, biến cố lịch sử trở thành đối tượng đem soi dưới lăng kính
chủ quan, nhào nặn lại để rồi, qua ngòi bút người viết, thành tiểu thuyết dã sử. Hiểu như
vậy, không ai phủ nhận được phần trách nhiệm của tiểu thuyết dã sử.  Soi rọi vào nhân
quần xã hội và thân phận con người trong quá khứ là một cách đi tìm sự sống tàng ẩn
trong lịch sử. Nó thường bịt ít nhất là một trong hai con mắt ta lại.
       Họ qua Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh để phán xử sự hung tàn của quyền lực. Có lẽ vì
thế mà Điều 22 trong Luật xuất bản của nhà nước CHXH nêu rõ: Nghiêm cấm các xuất
bản phẩm nội dung : 1,2,3…và 4. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng,
xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc… ‘’ .(NVKhanh)

       Mụ chữ tôi hậm hụi dục tính của Nam Dao qua một tác giả khuyết danh…
       “…Miêu tả những hành vi dục tính, Nam Dao tìm cho mình một “mật mã” để khơi
mở những góc khuất bí ẩn trong đời sống tâm lý con người. Những tiết đoạn tính giao
được Nam Dao miêu tả tinh tế, đầy tính ước lệ, tượng trưng.
       Sự hiến dâng nồng nàn trinh tiết, sau đó là cái chết tức tưởi của Xuyến trong Đất
trời đã trở thành nỗi đau thầm kín, mặc cảm tội lỗi trong tâm thức Nguyễn Trãi ngay cả
khi ở đỉnh cao của sự nghiệp và gặp được tri âm tri kỉ Thị Lộ. Thị Lộ hiện lên như một
người tâm đầu ý hợp với Nguyễn Trãi, một người chia sẻ đến tận cùng những cảm xúc
kể cả nhưng suy tư, trăn trở về quốc mệnh và dân sinh?...”

      Được thể mụ chữ tôi lại nhũn não với Gió lửa trong chương “Cõi nỗi ba đào”
      “…Qua cái ngách cửa, bất ngờ một bàn tay chặn Lý lại. Lý cau mặt, nhưng mặc cho
bàn tay đó luồn xuống đai quần giật mạnh. Mùi hương nhài sực vào mũi Lý. Tiếng Huệ
nói: “Há mồm” rồi tay thò ra cậy miệng Lý. Lý nuốt một ngụm thuốc, vị ngọt, nhưng hơi
cay xông lên, mặt nóng dần. Lý túm lấy bàn tay đang lần xuống đùi mình kéo mạnh, rồi
ôm xốc người Huệ lên. Mái tóc Huệ đen biếc xõa tung ra rồi xổ xuống tựa một đàn rắn
lục. Huệ trườn mình lên hai chân kẹp vào mông Lý, hai tay nắm tóc, lưỡi lè ra cắn vành
tai Lý, miệng rên rỉ, thúc giục. Thuốc ngấm. Lý gào lên. Huệ lắc người như con thoi, bàn
tay tì cứng lấy hai vai Lý, móng sắc bấm vào làm máu Lý ứa ra, rỉ xuống. Lý xoay người
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áp Huệ vào bức vách, hai tay nắm cứng lấy bắp đùi Huệ nhấc lên, rồi thúc hạ bộ vào,
táo tợn, lì lợm. Cứ thế. Hai sinh vật ấy hào hển quấn lấy nhau, cắn rứt nhau, kêu van
nhau rồi cuối cùng buông nhau ra, đẩy nhau nằm vật xuống, mồ hôi nhễ nhại…”.

       Tận cùng với "Gió lửa”, Nam Dao bương bả: “Trong Gió lửa  ngay từ lời ngỏ, tôi thú
nhận rằng tôi bị những cơn nôị chiến Việt Nam ám ảnh”. Ông bương trải tiếp: "Còn viết
tiểu thuyết lịch sử, có nghiã là ít nhất đối với người viết, lịch sử chưa cáo chung, quá
khứ còn mù mờ, hiện tại không chấp nhận được, và cái tương lai mong ước không chỉ là
sự nối dài đơn điệu của hiện tại" (XHCN). Vì vậy với mụ chữ tôi Gió lửa, hay Đất trời
cùng một âm bản viết về chế độ hiện tại vậy thôi. Như nhà làm văn học Nguyễn Vy
Khanh ở phần mở đầu đã bộc bạch: “Tiểu thuyết lịch sử thường là tra hỏi và nghi vấn
quá khứ để biện minh hiện tại hay tương lai, qua trung gian một tác giả“.
       Ít nhiều mụ chữ tôi chịu đèn Nam Dao có nhận xét khi nói đến việc nọc đánh những
kẻ sĩ như Ngô Thì Nhậm: ”Triều đại nào nọc kẻ sĩ của đất nước ra đánh là triều đại
không thể khá được. Quả nhiên, chỉ xấp xỉ năm mươi năm sau trận đòn thù, hậu duệ
của Nguyễn Ánh đã khờ khạo làm mất nước Việt Nam trong gần một thế kỷ” .

       Để không thiếu nhà văn nhẩy bổ vào tiểu thuyết lịch sử như Nguyễn Gia Kiểng,
Hoàng Khởi Phong, Trần Nghi Hoàng, v…v…Nói dại chứ…chứ mụ chữ tôi không dám
bắc kiềng lên lưng ai mà đun, đầu cua tai nheo ở hai nhà văn đầu têu mà kẻ trước
người sau là Nguyễn Huy Thiệp với Gia Long, Nguyễn Mộng với Nguyễn Huệ. Thuận
gió đẩy thuyền qua các nhà văn sau như đèn cù vòng vòng quanh Nguyễn Huệ, Gia
Long. Mụ chữ tôi bèn trộm nghĩ nhà văn có nên viết…lịch sử chăng?

       Bởi tam sao thất bản với ngàn năm sau…sau thiên niên kỷ 21, các sử gia hậu sinh
người Mỹ gốc Việt đọc nhà văn Nguyễn Huy Thiêp và họ chép ngay tình vào văn học
sử: “Mẹ của văn hào Nguyễn Du bị hiếp”. Lớ quớ vớ phải nhà văn mà họ ngỡ là sử gia
nên họ viết ngay đơ vào sử xanh: “Ngọc Hân không muốn bị Huệ cưỡng chiếm mình
như cưỡi trâu bò của Bắc Hà. Huệ đang say chụp lấy áo của Ngọc Hân xé toạc xô ngã
sấp Ngọc Hân ra giường, tháo dây đai quật xối xả lên tấm lưng mảnh…”

       Tiểu thuyết lịch sử - Trần Vũ

       Người gieo máu lửa đưa tình dục vào tiểu thuyết lịch sử là Trần Vũ.
       Trong Mùa mưa gai sắc, Nguyễn Huệ là một con người võ biền nhiều mưu sâu và
dục vọng. Ngọc Hân trong tay Nguyễn Huệ trở thành trò chơi cho kẻ bạo dâm, nhưng
Ngọc Hân nhận chịu nhục nhã vì bà muốn trả thù cho vua Lê, bà đã viết Ai Tư Vãn để tế
sống Nguyễn Huệ! Suốt đời, dường như Nguyễn Huệ sống và hành động mâu thuẫn,
nhiều bí mật và nhân cách đối nghịch trong cùng một người, lúc trắng lúc đen, lúc hợp
“đạo” lúc vô đạo, lúc tỏ ra có văn hóa đối với giáo Hiến là thầy dạy lúc trẻ, lúc khác lại
phàm phu, vô luân lý khi chống thầy, lúc nhân nghĩa, lúc phản phúc (như chống lại anh
là Nguyễn Nhạc hoặc đối xử với vua Lê bố vợ công chúa Ngọc Hân), người võ biền điệu
nghệ có bản lĩnh nhưng cũng biết chứng tỏ văn hóa cao và tàn nhẫn khi cần đến.

       “…Tôi (Trần Vũ) biết Huệ đã lâu. Từ lúc Huệ còn niên thiếu, những trận mưa rào
còn bất chợt đổ về qua qua ấp Tây Sơn, thứ mưa nóng và ẩm của vùng Qui Nhơn sỏi
đá. Suốt quãng đời niên thiếu, hình như Huệ chỉ đi chơi xa có hai lần. Một lần lên Phú
Xuân và một lần bơi xuồng băng ngang đầm Thị Nại. Cả hai lần, lần nào cũng có hai
anh lớn của Huệ: Nhạc và Lữ.
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       Huệ quả như lời đồn đãi, vai to bè hơn vai tê giác, mặt vuông ván gỗ. Huệ cất tiếng
nói. Giọng ồ ề vỡ ra (…) Ngọc Hân níu lấy vải mền, bao nhiêu quả quyết như tan vụn
trước mặt Huệ. Nhưng Ngọc Hân không muốn bị khuất phục, không muốn Huệ cưỡng
chiếm mình như cưỡng chiếm dinh thự, trâu bò của Bắc Hà. (…) Huệ đang say bỗng sôi
gan. Huệ chụp lấy ngực áo cưới của Ngọc Hân xé toạc xô ngã sấp Ngọc Hân ra giường,
tháo dây đai quật xối xả lên tấm lưng mảnh. Huệ quất như thúc voi, thúc ngựa, tiếng roi
đánh chát chúa tóe lửa vun vút cuồng nộ. (…) Huệ đè ngửa lên biểu tượng trinh trắng
của Thăng Long. Những bắp cơ Huệ còn nhớp nháp mồ hôi quấn lấy mình Ngọc Hân
đang nghiến chặt răng chịu đựng. Huệ vục xuống gáy Ngọc Hân cắn như xé thịt. Dáng
đè của Huệ, hai đùi chống xuống giường, mình trần phủ lên người Ngọc Hân y như
dáng hổ đang ngoạm hoãng. (..) trong đêm tối. Huệ nghe tiếng nấc, khoái cảm càng
tăng lên như những lúc chứng kiến hành quyết. Đao phủ Tây Sơn xử trảm bằng cách
chém ngửa nghịch nhân, mã tấu phập xuống tiếng thét của tội đồ bị đứt ngang ở cuống
họng chỉ phát ra được tiếng nấc khô. Tiếng nấc khô của Ngọc Hân…”. (NVKhanh)

      Tiểu thuyết lịch sử - Nguyễn Văn Trung

      Trong “Lịch sử tiểu thuyết” của Trần Vũ. Người Trần Vũ phân trần bị ông Nguyễn
Văn Trung mắng vốn như thể như thế này đây:
      “Người viết truyện về Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ cần phải dựa vào tài liệu sử như
người viết sử và cần hơn người viết sử nữa. Vì tiểu thuyết lịch sử không những chỉ cần
tài liệu sử liên quan trực tiếp đến các nhân vật lịch sử về đời công, bối cảnh  xã hội thời
đại của họ, mà còn cần tài liệu liên quan đến đời tư (gia đình, tình cảm, giao tế…”.

       Người viết truyện sẽ dựng lại cuộc sống cụ thể của họ trong hoàn cảnh và thời
đại…Ðặc biệt các đoạn văn tả các nhân vật đối thoại với nhau: lối xưng hô như thế nào
thời đó”. Ông đặt câu hỏi: “Viết sử hay tiểu thuyết lịch sử về Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ,
về thời kỳ nội chiến, có nên chỉ bằng lòng với những tài liệu như Ðại Nam Chính Biên
Liệt Truyện, Ðại Nam Thực Lục Tiền Biên, Hoàng Triều Ngọc Phả, Hoàng Lê Nhất
Thống Chí,…v.v.. hay không? hoặc một vài tài liệu ngoại quốc đăng trong tập san Sử
Ðịa-Sàigòn trước 1975 (do cô Ðặng Phương Nghi thực hiện). Rồi ông trả lời, nên tham
khảo thêm tài liệu của các dòng tu, hội truyền giáo, của những cố đạo ý, Pháp, Tây Ban
Nha, Bồ Ðào Nha, Hoà Lan thế kỷ 16, 17, “về đời sống hằng ngày của dân chúng,
những điều mắt thấy tai nghe tại chỗ, ở nông thôn…được ghi lại trong thư từ của các
giáo sĩ, loại thư riêng gửi về cho gia đình, bạn bè hay bề trên”.
       Và Nguyễn Văn Trung kết luận:
       “Trong số những nhân vật có bộ mặt phải, mặt trái, có thể có Nguyễn Huệ, Nguyễn
Ánh như những cá nhân có tên tuổi. Ðó chỉ mới là nêu lên như giả thuyết, cần những tư
liệu bằng cớ không thể chối cãi được xác minh rằng Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh quả thực
có như thế. Nếu không làm việc này thì là vu khống, chụp mũ, xúc phạm …”.

      ***
      Ngọai truyện

      Khi chính trị gia viết sử

      Rất thật, mụ chữ tôi lục đục mãi có nên đưa ông Nguyễn Gia Kiểng với bài viết Tổ
quốc ăn năn vào đây không? Vì bài viết không phải dưới dạng tiểu thuyết lịch sử, cũng
vì bài viết này mà ông bị người đọc mắng mỏ còn hơn.cả Trần Vũ nữa..
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      Vì trong phần dẫn nhập, ông viết:
      “…Cần phải trở lại trường hợp Nguyễn Huệ bởi vì đó là một sai lầm đã kéo dài quá
lâu và đã gây quá nhiều tác hại (sic). Tôi không phải là sử gia, cũng không phải là một
nhà nghiên cứu mà là một người hoạt động chính trị. Người hoạt động chính trị nói
những điều cần nói, có bổn phận phải nói trung thực, dựa vào những sự kiện nghiêm túc
và lý luận một cách lương thiện (sic). Nhưng người hoạt động chính trị nếu không có thì
giờ như trường hợp của tôi, không có bổn phận phải ghi chú dữ kiện lấy từ sách nào,
chương nào, trang nào, v…v… Đó là công việc của nhà nghiên cứu. Những dữ kiện mà
tôi dựa vào để bàn về Nguyễn Huệ là có thực, các sử gia đều có….”

       Ông khủng khẳng cọ đít nồi ba mớ chữ lỗ mỗ lơ ngơ: “Người hoạt động chính trị nói
những điều cần nói, có bổn phận phải nói trung thực, dựa vào những sự kiện nghiêm
túc và lý luận một cách lương thiện”. Và “Người hoạt động chính trị nếu không có thì giờ
như trường hợp của tôi, không có bổn phận phải ghi chú dữ kiện lấy từ sách nào,
chương nào…”. Mụ chữ tôi thấy ông văn dĩ tải đạo như vậy hãi quá thể nhưng vì viết
tiểu thuyết lịch sử đã có nhà văn (Nam Dao), nhà thơ (Trần Nghi Hòang), nhà làm văn
hóa (Nguyễn Văn Trung), nay còn thiếu một…“nhà” nữa là…nhà làm chính trị.
      Tuy nhiên để điểm sách “Tổ quốc ăn năn” của ông có chương “Nhìn lại nhân vật
Nguyễn Huệ”, mụ chữ tôi phải cầu cứu đến người viết Dương Huệ Anh:
       “Gần đây, ông Nguyễn Gia Kiểng, trong cuốn Tổ Quốc ăn năn (?) đã viết một bài
dài, bằng những suy luận riêng,-với dẫn chứng vu vơ, thâm ý có lẽ muốn làm giảm giá
trị chiến thắng cùng vai trò của vua Quang Trung.
       Ðây là luận cứ của ông Nguyễn Gia Kiểng, từ trang 155 sách đã dẫn:
       “…Thực ra các tài liệu của nhà Thanh (?) cho thấy một cách rất rõ ràng là vua Càn
Long không có ý định đánh chiếm nước ta. Không những thế vua…còn cấm Tôn Sĩ Nghị
giao chiến... ý đồ của họ chỉ là dọa để Nguyễn Huệ thần phục nhà Lê..( hay) giúp vua Lê
Chiêu Thống có thanh thế .. để chia đất với Nguyên Huệ mà thôi…”

       Về tư liệu, Nguyễn Gia Kiểng dẫn chứng giáo sư Ðài Loan Tưởng Quân Chương
(1) đã dựa vào tài liệu của Thanh triều (?) nói rằng:”Tôn Sĩ Nghị đã đem sáu ngàn kỵ
binh sang Việt Nam để phô trương thanh thế và làm lễ thụ (hay tấn?) (2) phong cho Lê
Chiêu Thống, nhưng đã bị Nguyễn Huệ đánh bất ngờ, thua chạy..” Con số này theo tôi
(ông Kiểng) là hợp lý. Tôi chưa thấy sử gia nào bác bỏ sự kiện của ông Tưởng..”

      (1) Nguồn theo ông Nguyễn Gia Kiểng: “Lần đầu tiên vào khoảng năm 1958. Tôi đọc
báo về cuộc thuyết trình của giáo sư Tưởng Quân Chương, một chuyên gia người Đài
Loan về Việt nam, tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn”.
      (2) Những chữ trong dấu ngoặc đơn ( ) là của người viết Dương Huệ Anh.

      Tư liệu khác mà Nguyễn Gia Kiểng dẫn ra là:Hoàng Lê nhất thống chí. Vậy chứ
“Hoàng Lê nhất thống chí” là-một cuốn sách lịch sử?. Để phủ đầu Nguyễn Gia Kiểng đã
gán cho là ”một cuốn sách khá thuận lợi cho Tây Sơn”. Theo sách này, (lời ông Kiểng)
thì tướng Tây Sơn, Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm bàn với nhau rằng đánh quân
Thanh không được vì dân chúng Bắc Hà ủng hộ quân Thanh và ghét Tây Sơn..(Ðây
cũng là một sự kiện rất quan trọng chứng tỏ dân chúng không ngưỡng mộ Nguyễn Huệ
như một số tác giả viết- Lời ông Kiểng).

       Tư liệu khác nữa mà Nguyễn Gia Kiểng dựa vào là thư từ của nhóm giáo sĩ ngoại
quốc có mặt ở đó (thuộc Mission apostolique en Extrême Orient), theo đấy, họ tỏ ý bênh
vực nhà Tây Sơn..(vì) Tây Sơn không để ý đến tôn giáo. Theo một giáo sĩ mô tả lại trận
Ngọc Hồi (Ðống Ða), thì không thể (gọi) là lớn được. Nguyễn Gia Kiểng cũng đưa ra vài
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sự kiện, trích trong Hoàng Lê nhất thống chí, rồi kết luận: ”Những dữ kiện này chứng tỏ
trận Ðống Ða chỉ là một trận nhỏ.”
      Rồi Nguyễn Gia Kiểng còn suy luận: “Trong số quân Thanh kéo nhau qua sông Nhị
Hà, bị xập cầu chết, có nhiều Hoa kiều.. vì họ chạy bộ “ (?) có lẽ để phù hợp với số 6
ngàn kỵ binh của ông Tưởng Quân Chương đưa ra. Cũng theo Nguyễn Gia Kiểng, một
sự kiện nổi bật mà các sử gia cố tình làm ngơ là quân Tây Sơn thuần túy chỉ là giặc
cướp, và từ lúc dấy lên…cho đến lúc diệt Trịnh và Nguyễn, họ không đưa ra bất cứ một
chủ trương dựng nước nào, họ chỉ đánh phá và cướp bóc mà thôi.

       Nguyễn Gia Kiểng còn chê những thủ đoạn của vua Quang Trung trong việc giao
thiệp với nhà Thanh, như sang chầu, lạy phục và ôm chân Càn Long, nhưng cho Phạm
Công Trị đi thay thế…là tự hạ mình. Vẫn theo Nguyễn Gia Kiểng, một chuyên viên của
Anh quốc, từ Ấn Ðộ qua quan sát, sau vụ Tây Sơn chiếm Gia Ðịnh, 1778, đã báo cáo:
“Chỉ cần đạo quân 100 người, có kỷ luật, cũng đủ đánh tan toàn bộ quân Tây Sơn một
cách dễ dàng”. Nguyễn Huệ chỉ mới làm vua được gần bốn năm thì mất nên tài trị nước
của ông không thể bàn đến. Một việc triều đình của ông làm thường được ca tụng là
hay dùng chữ Nôm. Nhưng chữ Nôm thời đó đã phát triển lắm rồi. Chinh Phụ Ngâm (3)
đã ra đời trước đó. Và cũng đã có Nguyễn Du. (4)

       (3) Theo Hòang Xuân Hãn, dịch giả Chinh Phụ Ngâm là Phan Huy Ích.
       (Phan Huy Ích dịch  vào thời Gia Long, khi ông cáo lão về hưu?).
       (4) Nguyễn Du viết truyện Kiều vào thời Gia Long, sau khi đi sứ về.

       Nguyễn Gia Kiểng có ý trách sử gia Trần Trọng Kim, khi viết Việt Nam sử lược:
       “Đã không cảm thấy có bổn phận (5) phải tuyệt đối khách quan, và đặc biệt là đối
với nhân vật Nguyễn Huệ, ông đã để nhiều tâm tình và thiên kiến vào đó. Ông dựng
đứng  ra chuyện Nguyễn Huệ ra Bắc phù Lê diệt Trịnh” để ca tụng Nguyễn Huệ dứt họ
Trịnh, tôn vua Lê đem lại cương thường cho rõ ràng. Ấy là có sức mạnh mà biết làm
việc nghĩa vậy (sic) Thật là đổi trắng thay đen! (?). Ông Trần Trọng Kim cũng dựng
đứng ra con số hai chục vạn quân Thanh, không có trong một sử liệu nào để thổi phồng
tầm vóc của trận Ðống Ða và ca tụng Nguyễn Huệ “đaị phá quân Thanh”..

       (5) Trích đọan ông Trần Anh Tuấn trong bài Niềm vui và nỗi buồn trong một cuộc ra
mắt sách, ông viết về giáo sư Lê Mạnh Hùng, tác giả cuốn Nhìn lại sử Việt:
      “…Nhưng việc gì mà hậu sinh cứ lớn tiêng đòi hơn người xưa, trong khi sản phẩm
của mình còn nhiều thiếu xót hiển nhiên? Ðã có gì hoàn hảo đâu mà khoe khoang hay
tâng bốc qúa đáng như vậy.
      Bằng cấp nhiều khi chỉ tạo cho người ta những ảo tưởng hão huyền. Trần Trọng
Kim, tôi nhắc lại, chắc gì đã có bằng tú tài, nhưng đã để lại một tác phẩm sử học mà
trăm năm sau, con cháu vẫn chưa theo kịp!..”

       Theo thiển ý, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim dù chỉ là sơ lược, ít nhất cũng
đã căn cứ vào 26 tác phẩm Hán ngữ, Quốc ngữ và Pháp ngữ, trong đó có Ðại Việt sử
ký, Lịch triều hiến chương, Đại Nam thực lục. Hoặc Trung quốc sử, Thanh triều sử ký,
Chính sử lược biên, Thanh vũ ký, An Nam quân doanh kỷ yếu,…v…v...

       Tổng luận, theo Nguyễn Gia Kiểng, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ theo lịch sử..
chỉ là sự xuyên tạc, có dụng ý. Thực sự, phải hiểu lịch sử như thế nào? Trước hết,
Nguyễn Gia Kiểng không đưa ra được một tài liệu nào rõ ràng, khả tín để chứng minh
những thẩm định của ông. Về sử liệu nhà Thanh, ông dựa vào để quyết đoán mà không
đưa ra bằng chứng cụ thể nào; bộ Hoàng Lê nhất thống chí ông thường viện dẫn, thực
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ra là một tiểu thuyết lịch sử (dân gian) khó tin cậy; còn những lá thư của nhóm giáo sĩ
(có tính cách riêng tư) nghĩ chỉ có giá trị thời gian với niên đại, niên kỷ. (DH Anh)

       ***
       Chót chét mụ sử tôi chả…ăn năn đưa Tổ quốc ăn năn vào đây.. Vì trăm sự trông
cậy vào người viết Dương Huệ Anh, người đọc mới thấy rõ rằng một chính trị gia viết sử
dựa vào những sự kiện trung thực và lý luận một cách lương thiện như thế đó.
Nói thì nói cho thật, mụ chữ tôi không có can đảm đọc hết Tổ quốc ăn năn, mà đọc
chương  “Nhìn lại nhân vật Nguyễn Huệ”, mụ chữ tôi chỉ đọc “nhẩy cóc”, nhưng nhờ ông
Dương nhời vào tiếng ra ông Nguyễn Gia Kiểng viết hỗn tạp như thế đấy. Tuy nhiên ông
Dương không cho người đọc hay ông Kiểm đang ở bên Pháp vì vậy mụ chữ tôi lại phải
ăn chực nằm chờ tác giả Lê Việt Thường qua bài “Trường hợp Tổ quốc ăn năn”.

       Ông họ Lê Việt hay dùng chữ…“là” và chữ Tây chữ u thế này đây…
   “…Nhân vật lịch sử là “nạn nhân” của Tổ quốc ăn năn là vua Quang Trung. Thật ra

ở đây, ông Kiểng cũng chỉ bắt chước tác giả A. Peyrefitte khi thấy ông này phê bình vua
Louis XIV và Napoléon của Pháp. Cũng xin được giới thiệu cùng bạn đọc  A. Peyrefitte ,
tác giả cuốn Le Mal Francais là một nhà văn đã có danh phận và chính trị gia chuyên
nghiệp. Ông A. Peyrefitte có chân trong Hàn lâm viện Pháp và trong vòng 20 năm, ông
tham gia 3 nội các của 3 vị tổng thống: De Gaulle, Pompidou và Giscard d’Estaing .
Khác với Tổ quốc ăn năn, Le Mal Francais là một tác phẩm có giá trị với kết quả của
một công trình suy tư đứng đắn của một nhà văn và nhà chính trị có khả năng.

   A. Peyrefitte đi ngược lại khuynh hướng của đa số các sử gia người Pháp khi phê
bình vua Louis XIV và Napoléon. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa có tính chất
duy lý một chiều nên đa số các sử gia Pháp chỉ ca tụng tính chất hiển hách của những
chiến công  của Louis XIV và Napoléon. Trong khi đó, A. Peyrefitte có cái nhìn nhân bản
hơn nên ông thấy được đàng sau sự huy hoàng của thời đại Louis XIV và Napoléon qua
biểu tượng cung điện Versailles là sự thống khổ của người dân. Vì thấy A. Peyrefitte
phê bình Louis XIV và Napoléon, nên ông Kiểng mới bắt chước “hạ bệ” Nguyễn Huệ.

       Thứ nhất là cụ Trần Trọng Kim mà ông Kiểm “buộc tội” là vì thù hận nhà Nguyễn
nên thổi phồng tài năng của vua Quang Trung. Luận cứ trên không vững vì nếu cụ Trần
Trọng Kim thù hận nhà Nguyễn, tại sao cụ Trần Trọng Kim lại tham chính với nhà
Nguyễn? (Bảo Đại). Cụ Trần Trọng Kim viết về vua Quang Trung như sau: “Vua Quang
Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng
ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học”

.
       Về việc thẩm định thời đại Tây Sơn, năm 1822 một người Anh tên Crawfurd đến
Việt Nam có thuật lại rằng: ‘Tôi đã gặp những thương nhân Hoa kiều ở Huế, họ nói với
tôi: Họ đã sống dưới thời Tây Sơn và nhà Nguyễn, họ nói chắc rằng, triều đại Tây Sơn
công bằng và ôn hòa hơn nhà vua hiện tại (tức Minh Mạng) hay cha nhà vua ấy” (Gia
Long). Năm 1790, giáo sĩ La Mothe cũng viết: ‘Phải nói trắng ra rằng, tình cảnh không
đến nỗi tệ. Dưới triều đại này chúng tôi được che chở khỏi bị cướp phá, và về phần đạo
giáo thì chúng tôi được hưởng nhiều tự do hơn các triều đại trước”.

       Tóm lại, bắt chước A.Peyrefitte, nhưng không hiểu  ý của Peyrefitte khi ông này phê
bình Louis XIV và Napoléon, nên ông Kiểng mới đòi hạ bệ Nguyễn Huệ. Có lẽ vì theo
phương pháp lý luận một chiều nên ông Kiểng không biết là Nguyễn Huệ chỉ giống
Louis XIV và Napoléon ở một khía cạnh là một võ tướng tài ba, còn môt khiá cạnh nhân
sinh khác của Nguyễn Huệ mà cả Louis XIV lẫn Napoléon đều không có. Do đó, nêu lấy
công tâm mà đọc những dòng vừa trích ở trên của những chứng nhân thuộc những
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nguồn gốc và thời kỳ khác nhau, chúng ta đâu có thấy Nguyễn Huệ qua hình ảnh của
một “tướng cướp” như ông Kiểm cố tình bôi bác để mình có tiếng tăm trong văn đàn sử
học, mình có cái nhìn uyên bác rât Tây mà những người viết sử Việt khác không có!...”

        Tiểu thuyết lịch sử - Hòang Khởi Phong

        Mụ chữ tôi vụng cho là một trong những người viết tiểu thuyêt lịch sử, có thể nhà
văn Hòang Khởi Phong là người…trâu chậm uống nước đục. Vì hẻo chữ về ông, thôi thì
cứ bám như đỉa trâu theo nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh…
        “…Bàn về một bộ trường thiên tiểu-thuyết lịch-sử Người trăm năm cũ chưa xuất-
bản hết và không biết được dự-phóng của tác-giả là một chuyện khó, dù sao thì với hai
quyển đã xuất-bản, chúng tôi xin thử liều đưa ra một số nhận xét. 
       Hai tập Trên núi đồi Yên Thế tiểu-thuyết hóa giai-đoạn kháng Pháp hồi đầu thế-kỷ
với những nhân-vật lịch-sử và đấu tranh về sau sẽ đưa đến những chuyển tiếp, phân
chia đảng phái cũng như cắt nghĩa phần nào chân dung chính-trị và chiến-tranh nhiều
thập niên sau. Nhân-vật chính làm cốt lõi toàn tập là Hoàng Hoa Thám với nhóm kháng
chiến chống Pháp của ông gồm đại gia-đình ông, các con của ông như Cả Tuyển, Cả
Huỳnh, Cả Trọng, Cả Rinh, rồi Lãnh Túc, Cai Sơn, Cai Cung, Đội Hổ và những nhân-vật
thật sự lịch-sử như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quý Cáp, Phan Chu
Trinh, Phan Bội Châu (Giải Phan), Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ, Kỳ Đồng (1),
Huỳnh Thúc Kháng, v.v. Hàng trăm nhân vật và nhiều sự kiện lịch-sử lớn nhỏ….”

       (1) Nói dối phải tội, gặp ngày không nắng thì mưa mụ chữ tôi ghé thằng bạn nhà ở
ngay trước cửa nhà thờ mà thiên hạ sự gọi là nhà thờ Kỳ Đồng. Mụ chữ tôi đóan chừng
Kỳ Đồng là tên một giáo xứ nào đó, như nhà thờ Khói Đồng ở Nam Định la tên giáo xứ
ở Phát Diệm  Sau này buồn tình viết về cơ ngơi bản quán mới ớ ra ông Kỳ Đồng đồng
hương, đồng khói Thái Bình với mụ chữ tôi. Ông tên thật là Nguyễn Văn Cầm, 8 tuổi đỗ
ưu hạng thi hương nên được vua Tự Đức chỉ dụ khen thưởng và đặt tên là: Kỳ Đồng.

       Sau này nhai văn nhá chữ hai, ba bài viết về ông, mụ chữ tôi mới ớ ra ông quê ở
Hưng Yên chứ chả phải…Thái Bình! Vì nhiều người viết về ông qua những giai thọai
nên chẳng biết đâu mà lần như chuyện ông quen biết hết người này đến người kia…
       “…Về những phê phán triều đình Huế và các nhà lãnh đạo, tranh đấu, Kỳ Đồng đã
nghĩ: "Có lẽ ông Petrus Ký (2) sẽ đi trước các nhà nho Bắc-kỳ một bước, trong việc
canh tân đầu óc trước khi có thể canh tân mọi điều. Phải thay đổi cách suy nghĩ, muốn
thay đổi sự suy nghĩ thì phải thay đổi cách đào tạo, dậy dỗ…".
       Và cũng theo ông thì: "…Trong vài chục năm nữa, những người như ông Đề Thám
chỉ làm được một điều, là hâm nóng bầu nhiệt huyết của những người yêu nước không
mà thôi. Như thế đã là quá nhiều cho một đời người, và tất nhiên sẽ có rất nhiều máu
trong giai-đoạn tranh tối, tranh sáng của lịch-sử này…" (Người trăm năm cũ, tr. 364)…”

       (2) Mụ chữ tôi lò dò như cò ăn đêm lúc ông ở Algérie với vua Hàm Nghi, khi vẽ
tranh với Gauguin trên đảo Marquesas tại Tahiti, Rồi cuối đời ông lại rời đảo Marquesas
về thủ phủ Papeete thì làm sao biết được ông Petrus Ký để…“nghĩ” về ông này.

       Bởi nhẽ năm sinh, năm mất: Ky Đồng (1875-1929), Petrus Ký (1837-1898), nơi
chốn sinh sống hai ông khác biệt nhau. Thêm nữa ông Kỳ Đồng sinh năm 1929 *, năm 8
tuổi đỗ thi hương được vua Tự Đức chỉ dụ gọi là...thần đồng. Tuy nhiên năm ông đỗ nhè
vào năm 1883, khi rày vua Tự Đức (1848-1883 *).ắt không còn hơi sức để ra…chỉ dụ!.
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        Về chuyện chỉ dụ, sắc phong vua ban cho đâu phải trên trời rách xuống. Thảng
như muốn được vua sắc phong thần hòang, quan viên hai họ phải họp ở đình, sau đó
làm đơn xin. Kỳ mục làng mang đơn đi bộ cả tháng tới Huế trình lên bộ Lẽ. Và đâu có
ngon ăn như ăn cơm nguội, vì quan bộ Lễ ngâm tôm cả năm rồi mới tấu lên vua và đợi
vua xét cũng cả mấy tháng. Tiếp đến tư về làng, kỳ mục làng lại lóp ngóp đội mưa đạp
nắng đi bộ tới Huế. Vì vậy có được sắc phong của vua nhiều khi mất cả hai, ba năm. Vì
thế giai thọai vua Tự Đức ban cho ông hai chữ Kỳ Đồng do ai đó dựng chuyện ấy thôi.

        Với dựng chuyện…vì không được như tác giả Nguyễn Vy Khanh, mụ chữ chỉ đọc
quyển một nên không hay Người trăm năm cũ được dàn dựng như thế nào. Thêm nữa,
cho đến nay cái chết của Hùm Thiêng Yên Thế vẫn bí ẩn như truyện trinh thám. Bám
cứng theo Nguyễn Vi Khanh thì không ai biết nhà văn Hòang Khởi Phong “dự phóng” ra
sao. Là người đọc ông nhiều và rất nhiều, mụ chữ tôi biết ông là người viết rất khỏe, vì
ông viết khỏe nên ông viết trường thiên tiểu thuyết Người trăm năm cũ ắt hẳn sẽ dài hơn
trường thiên tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ (2.000 trang) của Nguyễn Mộng Giác.
        Không những thế, như Nguyễn Vy Khanh “bật mí”, với hàng trăm nhân vật lịch sử
như: “Cả Tuyển, Cả Huỳnh, Cả Trọng, Cả Rinh, rồi Lãnh Túc, Cai Sơn, Cai Cung, Đội
Hổ và những nhân-vật thật sự lịch-sử như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Trần
Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu (Giải Phan)...”. và sau này có thể còn hơn
thế nữa, bằng vào từng ấy nhân vật danh trấn giang hồ Cai Sơn, Cai Cung, Đội Hổ. Nếu
như mụ chữ tôi là ông, mụ chữ tôi sẽ dàn dựng cốt truyện như 108 Anh hùng Lương
Sơn Bạc của Thị Nại Am, từ chương này sang hồi kia đánh nhau chí chát. Bởi như
trạng Quỳnh với “Đại phong”, mụ chữ tôi bốc “Khởi Phong” là gió lên, mà gió lên là có
chuyện. Với chuyện là ông đang lên như diều trong làng văn xóm chử ở Việt Nam, vì
Trần Huy Liệu để cụ Phan Thanh Giản theo Pháp nên ông chẳng để ông Đề theo Tây.
Bởi ông là nhà văn quân đội, mụ chữ tôi chắc mẩm ông sẽ để Hùm thiêng Yên Thế
đánh một trận sống mái có súng nổ đì đùng như…“Ngày N +...” của ông.

        Thế nhưng không phải vậy, số ruồi, một ngày mây vẫn bay ngày vẫn trôi đi, mụ
chữ vớ được bài viết của một người viết nừ tên Vân Anh…
        “…Vùng đất tự trị của ông Đề đã bắt đầu từ khi ông cố đạo Velasco làm trung gian
giảng hòa giữa Pháp và ông Đề vào năm 1893. Vùng đất đó là khu tứ giác Nhã Nam,
Bố Hạ, Mỏ Na Lương, Canh Nậu.đứng vững như một ốc đảo tự do trong biển ngục tù.
Nhưng đến đầu năm 1909, quân Pháp thẳng tay đàn áp vùng Yên Thế…”.
       Vẫn người viết Vân Anh:
       Trong bài trả lời phỏng vấn năm 1989, 1995, nhà văn Hoàng Khởi Phong có nói:
       “Tôi muốn làm lính cùa Đề Thám…”. Ông cũng cho biết: “Tôi không viết trong mười
năm liền, mỗi lần nhìn thấy các bạn văn có sách mới, tôi đều thấy thèn thẹn. Trong lời
tựa của cuốn Người trăm năm cũ, khi đề cập đến việc viết của tôi, tôi nghĩ là tôi nợ rất
nhiều người, cả những người viết hay và cả những người viết không hay, những người
đã hợp thành dòng văn học nơi quê người này. Tôi nhắc lại một câu nói của người xưa:
"Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách, soi gương thấy mặt mũi khó coi…”.

       Với “hay” hay “không hay”…mụ chữ túm được cái “hay, hay” trong Ngay N+…của
ông vì có dính dáng đên cụ vua Quang Trung bèn đưa vào Chuyện người ngọai sử:
       “…Ngày N + 13, 8 giờ 30 sáng 
       Xuất phát từ đồn Quân cảnh Qui Nhơn, một toán tuần tiễu gồm sáu xe Jeep. Một xe
có gắn đại liên M60 đi đầu và một xe gắn đại liên đi đoạn hậu. Mỗi xe bốn nhân viên
quân cảnh trang bị sắc phục Quân cảnh hành sự, băng Quân cảnh tay trái, nón sắt hai
lớp có lưới, đi thật chậm quanh những khu đông đúc nhất. (…) Tôi chọn Trung úy Đại
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đội trưởng để đọc bản văn thứ của Đại tá tỉnh trưởng Quy Nhơn, bởi lẽ ông là người
Bình Định, sinh ra và lớn lên ở đây: 
       "…Cùng toàn thế thanh niên của thị xã Qui Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói
chung. Chính nơi đây Quang Trung Hoàng Đế đã phất ngọn cờ đào để dựng lên nghiệp
lớn. Chính nơi đây ca dao tục ngữ đã xác định tinh thần thượng võ của chúng ta: 
       Ai về Bình Định mà coi 
       Đàn bà cũng biết múa roi đánh quyền. 

       Hỡi các con cháu của Quang Trung Đại Đế. Chúng ta không thể để cho phương
Bắc, tay sai của con cháu Tôn Sĩ Nghị đặt chân chúng lên phần đất của Quang Trung
Hoàng Đế. Chúng ta phải chận đứng bọn tay sai của đế quốc Cộng sản lăm le thôn tính
chúng ta. Đất nước đang lâm nguy, và Qui Nhơn, Bình Định thân yêu của chúng ta đang
nằm trong tầm đại bác của bọn Cộng sản vô thần….”

        Tiếp, mụ chữ tôi nước chảy qua cầu vay mượn ông câu những người viết hay và
cả những người viết không hay để bắc cầu qua nhà thơ Trần Nghi Hòang. Trong cuộc
phỏng vấn của bạn văn Trần Đức Tùng trên Talawas về tập thơ Mở cửa tử sinh của ông
họ Trần. Nhà thơ cho hay: “Tôi thà lập dị còn hơn là lập lại”. Rồi ông cười:
       - Thơ tôi là hay nhất.
        Ừ thì ít nhất cũng có một nhà thơ viết tiểu thuyết lịch sử…
      

        Tiểu thuyết lịch sử - Trần Nghi Hòang

   Thôi thì hãy gác lại Nguyễn Vy Khanh, để dựa dẫm vào tác giả Đoàn Nhã Văn…
   “…Dùng lịch sử để dựng những truyện ngắn hay, có vài tên tuổi nổi trội. Trong

nước, Nguyễn Huy Thiệp tạo được những cơn sóng trên mặt hồ văn chương. Ngoài
nước có Trần Vũ với những truyện ngắn táo bạo gây nên những tranh luận một thời, và
Trần Nghi Hoàng đầy tung tẩy với những truyện ngắn lịch sử trong tập “Truyện người
viết sử”. Mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, ở góc độ bình thường hóa những nhân vật lịch
sử, Vũ có nét tương đồng với Thiệp. Hoàng sãi bước theo hướng riêng của mình.
       Truyện người viết sử có 4 truyện ngắn liên quan đến những nhân vật lịch sử: Quang
Trung, Nguyễn Ánh, Ngô-Thì Nhậm, Ngô Thì Chí.

       Trần Nghi Hoàng, qua tập truyện ngắn Truyện người viết sử, không vay mượn lịch
sử theo cái nghĩa thông thường. Bằng vào một hay nhiều sự kiện lịch sử, mà người đi
trước hoặc không viết thêm ra, hoặc không giải thích rộng hơn, hay vì một lý do nào đó
họ ngừng lại ở chỗ mà, theo ông, lẽ ra phải giải thích cho hâu thế tận tường. (1)

       (1) Đục vào mắt câu ngoa ngữ giải thích cho hâu thế tận tường, mụ chữ tôi muốn
“đục bỏ” vì lý do “kỹ thuật” cho rồi. Nhưng lại tiếc chuyện Ngọc Hân với Gia Long.

       Trên ngai vàng chất ngất, Gia Long lúc nào cũng bị phủ chụp bởi một không khí cô
đơn,cùng cực. Tâm sự của ông là tâm sự của một người thắng, nhưng bại. Cái bại nằm
ở những nổi ám ảnh với cái khinh khi của Bắc cung Hoàng Hậu Ngọc Hân:

 “Đáng lý ta phải tự sát ngay lúc này để tạ tội với Đức Quang Trung ta, vì ta đã cố
tình cho ngươi xâm phạm vào ngọc thể của ta. dù ngươi có “lấy” được thân thể ta, ta
vẫn là người của Đức Quang Trung. Ta đã thuộc về Ngài và bởi thế, trong ta có sự hiện
diện của Ngài, của Long Nhưỡng tướng quân, của Bắc Bình Vương, của Quang Trung
Hoàng Đế. Người mà chỉ nghe tên ngươi đã bay hồn bạt vía. Cũng như đất đai này dù
có nằm trong tay ngươi, vẫn muôn đời có sự hiện diện của Thái Tổ Võ Hoàng Đế Quang
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Trung Nguyễn Huệ. Ngươi đã hiểu rõ cái giả chân của thành bại hay chưa, hở tên hèn
hạ, tiểu nhân ty tiện … Rồi đây sử sách của đời sau…” (Trang 33-34)..

       Chữ nghĩa của ông Trần Nghi Hòang về hoàng hậu Ngọc Hân (cũng như nhà
văn…Hòang Khởi Phong) nghe cũng hòang hôn rôi lại hôn hòang (Kiều – Nguyễn Du)
quá lắm. Mụ chữ tôi bẻ qua chữ “Trung” của kẻ sĩ trong Truyện người viết sử…

  “…Là một kẻ sĩ của thời cuộc, chữ “Trung” phải được hiểu như thế nào, khi đứng
trước cơn bão lữa, binh đao của lịch sử? Câu hỏi này dằn vặt cả hai anh em: Ngô Thì
Nhậm và Ngô Thì Chí. Theo sử sách, Ngô Thì Chí làm quan, phục vụ nhà Lê, mất năm
1788 (thọ 35 tuổi) khi nhận lệnh Lê Chiêu Thống lên Lạng Sơn mộ lính để chống nhau
với nhà Tây Sơn. Trong khi đó, Ngô Thì Nhậm lại là người của Tây Sơn. Hai anh em,
hai điển hình khoa bảng, nằm trong hai chiến tuyến trong thời tao loạn. Vậy chữ “Trung”
phải hiểu thế nào mới là đúng?...”

       Nhưng đọc đến khúc Gia Long và Ngọc Hân, mụ chữ tôi có…“cảm giác” người  “Tôi
thà lập dị còn cò hơn là lập lại” đã lập lại những thuật ngữ dung tục của Nguyễn Huy
Thiệp, Trần Vũ. Và không như Đòan Nhã Văn giới thiệu ông: “Tuy nhiên, ở góc độ bình
thường hóa những nhân vật lịch sử, Vũ có nét tương đồng với Thiệp. Hoàng sãi bước
theo hướng riêng của mình”. Và nhà thơ “sải bước” với văn cách thế này đây:

Một giọng thật lớn dõng dạc:
“Hoàng Thượng vạn tuế!”
Gia Long ngẩng cao mặt, tại hiện trường la to:
“Vạn vạn tuế!”

Mụ chữ tôi ngáo ệch ra vì một là thời Gia Long làm quái gì có “hiện trường” của
XHCN. Hai là sau Hoàng Thượng vạn tuế lại có “chấm than” (!). Thôi thì đành “than”
rằng chỉ thấy văn vẻ của ông đọc lên nghe như Tàu Chợ Lớn nói tiếng Việt trong bộ
phim nhiều tập. Như đi ngang qua TV, không dòm màn hình, nghe giọng vô sinh “Tới
liền, tới liền” là biết y chóc Vi Tiểu Bảo. Tiếp nghe giọng vô cảm “Bảo trọng, bảo trọng”
là biết y trang Càn Long. Và nhắm mắt cũng biết Vi Tiểu Bảo đang tiến tới làm lễ “bảo
tất” với Càn Long trong phim bộ Lộc Đỉnh ký.

        ***
        Ngọai truyện

        Kim Dung và tình dục trong truyện kiếm hiệp

        Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung phản ánh cái nhìn của ông đối với thói dâm đãng
nói riêng và tình dục nói chung là một cái nhìn nghiêm túc. Tác phẩm Kim Dung xây
dựng khá nhiều những nhân vật dâm đãng lợi dụng tình dục. Ông đã dành những hình
phạt theo luật giang hồ để trừng trị những loại nhân vật đó.

      Trong Tiếu ngạo giang hồ, nhân vật dâm đãng là Điền Bá Quang. Hắn vừa là tên
cướp, vừa là dâm tặc, khinh công rất giỏi và đao pháp rất nhanh. Nhà sư Bất Giới đã
trừng trị hắn: xuyên tụ tiễn vào bộ phận sinh dục và buộc hắn cạo đầu làm sư với pháp
hiệu Bất khả bất giới (không thể không cấm).

       Trong Xạ điêu anh hùng truyện, nhân vật dâm đãng là Âu Dương công từ, cháu của
Tây độc Âu Dương Phong, từ Tây Vực xuống Trung Nguyên, võ công cao cường,
chuyên hãm hại đàn bà con gái. Nhưng Âu Dương công tử tà môn chưa bằng Doãn Chí
Bình chính phái của phái Toàn Chân. Hắn đi ngang qua gặp lúc Tiểu Long Nữ đang
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thoát y để luyện võ công. Thế là hắn quên mất môn quy, điểm huyệt, lấy áo đạo bào phủ
lên mặt và đưa vào bụi rậm. Tiểu Long Nữ cứ ngỡ đó là Dương Qua, người học trò thân
yêu của mình. Doãn Chí Bình ăn mắm mà Dương Qua khát nước!

      Kim Dung viết về tình dục, điều mà người ta cho là dung tục, với một bút pháp tinh
tế và trang nhã. Chính vì thế mà trong lần trở về thăm đại học Bắc Kinh năm 1995,
người ta mạnh dạn bàn đến cái tục, và ca ngợi Kim Dung là nhà văn thanh nhã từ văn
phong đến nội dung. Khi nói đến những hoạt động tình dục, Kim Dung không bao giờ
mô tả. Ông chỉ thuật lại bằng một vài câu ngắn gọn và dành phần suy nghĩ cho độc giả.
       Nhưng trong 12 bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nhân vật dâm đãng số một
phải thuộc về Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh ký). Cơ duyên đã đưa hắn lên Bắc Kinh, làm thái
giám giả mạo trong cung nhà Thanh. Mới 12 tuổi đầu, hắn đã ôm Mộc Kiếm Bình, quận
chúa Mộc vương, Vân Nam phủ. 15 tuổi, hắn quan hệ thân xác với công chúa Kiến
Ninh. 18 tuổi trôi giạt sang Nga, hắn quan hệ với công chúa Tô Phi Á (Sophia), con gái
Sa hoàng! Từ thái giám, hắn lên đô thống hoàng kỳ, khâm sai đại thần, bá tước rồi công
tước. Trong một lần đi về thành Dương Châu, hắn quan hệ một hơi với 4 người: Tô
Thuyên (vợ giáo chủ Thần long giáo), A Kha (con gái của Ngô Tam Quế-Trần Viên
Viên), Song Nhi (nữ tì), Tăng Nhu (Thiên địa hội). Suốt đời Vi Tiểu Bảo chỉ biết có tình
dục, không hề biết đến tình yêu chân thật là gì. Kim Dung đã không cho hắn có được
niềm hạnh phúc được yêu của Vi Tiểu Bảo.

      Nhiều lứa đôi trong tác phẩm của ông trai vẫn giữ được phong cách quân tử, gái
vẫn giữ được tiết sạch giá trong. Đó là Vô Kỵ-Triệu Minh-Chỉ Nhược, Trương Thuý Sơn-
Hân Tố Tố, Lệnh Hồ Xung-Doanh Doanh, Quách Tĩnh-Hoàng Dung, Đoàn Dự-Mộc
Uyển Thanh, Kiều Phong-A Châu. Họ sống giang hồ phiêu bạ, mặc dù có thèm khát
nhưng không vượt quá giới hạn.. Tôi cho rằng đây là một khía cạnh rất đạo đức trong
tác phầm Kim Dung.  (Kim Dung giữa đời tôi – Vũ Đức Sao Biển)

        ***
        Khi không mụ chữ tôi so đo tiểu thuyết lịch sử từ Nguyễn Mộng Giác đến Nguyễn
Huy Thiệp đều đặt tình dục dưới….bóng đè của lịch sử  Một câu nói ngay bằng ăn chay
cả tháng, mụ chữ tôi không dám dẻo mồm vào chuyện các nhà văn, thế nhưng cứ ăn
ngay nói thật các nhà văn này đây gần như không hề mang tình dục vào tác phẩm văn
chương của họ! Mà họ lại bê tình dục vào tiểu thuyết lịch sử là mắc chứng gì đây?
       Ngẫm chuyện thiên hạ sự về những nhà văn nữ như Lê Thị Thấm Vân vung tay quá
trán trong Bóng gẫy của thần tích, cũng vậy với Đỗ Hoàng Diệu viết tỉnh rụi qua Dòng
sông hủi…Vì những gì đàn bà viết về những cảm xúc thân xác của đàn bà, để khơi dậy
nguồn nhục dục của mình dễ dàng hơn đàn ông. Vì đàn bà viết những hưng phấn của
đàn bà mới thật. Còn đàn ông viết những hưng phấn của đàn bà chỉ là bịa tạc, không
thật. Hay nói khác đi, như nhà văn nữ Tây phuơng nào đó cho hay nhà văn đàn ông viết
những rung cảm, đòi hỏi xác thân của đàn bà trong văn chương của họ là họ…ngọng.

       Bởi lý sự ấy, họ nấp sau cái bóng của lịch sử để che dấu những “bất lực” giới tính
của chữ nghĩa. Đằng sau hình thức biểu hiện lilido (dục năng) hưng phấn như phái nữ,
với mặc cảm Oedipe, nên họ không chọn Tự Đức hay Thành Thái (theo dật sử hai cụ
vua đây bị bất lực). Vì vậy không hẹn mà gặp, họ nấp đằng sau một Quang Trung
Nguyễn Huệ về cái tôi (le Moi, Ego), cái ấy (la Ca), cái siêu tôi (le Surmoi) về dục tính.

       Châm lửa đốt trời rồi mụ chữ tôi dòm trước ngó sau trong văn học..
       240 năm trước tới thiên niên kỷ 20, trong văn học sử có sử thi Sơ kính tân trang
của Phạm Thái (1777-1813). Sử thi viết vào đời Cảnh Hưng, danh sĩ ở cuối thế kỷ 18 là
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Phạm Thái phò nhà Nguyễn chống nhà Tây Sơn nhưng không thành. Ông bị truy nã nên
phải ẩn thân ở chùa Tiêu Sơn, nằm lưng chừng núi Tiêu, huyện Tiên Sơn, trấn Kinh
Bắc. Chiêu Lỳ Phạm Thái mặc áo nâu sòng lấy tên Bụt là Phổ Chiếu thiền sư..
       Và thiền sư để lại câu thơ để đời:
       Giai nhân, hề, vẫn chiêm bao
       Thất phu, hề, biết chốn nào dung thân?

       Năm 1934, Khái Hưng cũng vào chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh ba năm, từ chuyện tình
Phạm Thái, Quỳnh Như, ông viết văn xuôi truyện tiểu thuyết lịch sử Tiêu Sơn tráng sĩ.:
       “…Niên hiệu Cảnh Thịnh, năm thứ năm 1797, tháng chạp, ngày mồng ba, khoảng
đầu giờ dậu, các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cửa. Chỉ trừ một hàng cơm
đưa ra tiếng cười nói ầm ỹ. Chiêu Lỳ Phạm Thái đã say mèm, mặt đỏ gay, đầu lảo đảo
lười cứng đờ, nói díu lại không ra câu nữa...
       Ấy là câu thơ trong Sơ kính tân trang…
       Dọc ngang thôi trả cho đời
       Tương tư xin gửi lại người, Quỳnh Như.
       Câu kinh thay tiếng tạ từ
       Chiều sương, chùa vắng, thiền sư nghẹn ngào…”

       Năm 1945, tiếp là tập kịch thơ Người điên của Hòang Cầm viết về người vợ khuyến
khích chồng ra đi đánh đổ nhà Nguyễn để phục hồi nhà Tây Sơn. Nhưng người chồng
chạy theo Nguyễn Ánh, người vợ giả điên vào thành Phú Xuân đi tìm chồng, sau đó tự
vận chết trong tù…Năm 1946, vở kịch được trình diễn ở Hà Nội, vì vợ ông Hòang Cầm
là bà Kiều Khanh đóng vai người vợ tự vẫn trong tù, nên ông có câu thơ:
       Khanh ơi!
       Thể xác hiu hiu bụi
       Nắng dãi hoe vàng
       Em ở đâu?

       Để rồi mụ chừ tôi hồ đồ là chẳng cần dục tình, dục tính: Sơ kính tân trang, Tiêu Sơn
tráng sĩ, Người điên cũng đã lững thững đi vào văn học và văn học sử.
       Theo nhà phê bình văn học Thụy Khuê, Tiêu sơn tráng sĩ  (“hậu duệ” của Sơ kính
tân trang) là cuốn tiểu thuyết lịch sử hay nhất của văn học Việt Nam kể từ Nam triều
công nghiệp diễn chí  của Nguyễn Khoa Chiêm (1659-1736). Sự thành công đầu tiên
của một tiểu thuyết lịch sử là tạo được không khí lịch sử của thời mà truyện xẩy ra.
Trong những tác phẩm kinh điển như Đông Chu liệt quốc, Tam quốc chí của Tàu, hoặc
Hoàng Lê nhất thống chí của ta, Khái Hưng (và Phạm Thái) xây dựng không khí ấy
bằng ngôn ngữ, hành động, thơ, và văn.

       ***
       Vì nhiều người viết tiểu thuyết lịch sử chuyện vua Quang Trung và Ngọc Hân công
chúa mà ông Nguyễn Văn Trung cho là vu khống, chụp mũ, xúc phạmm, thêm Trần
Nghi Hòang viết…“mối duyên kỳ ngộ” giữa Ngọc Hân và Gia Long.
       Bởi đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ, diễn Nôm là nghi lớn ngộ
lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, không nghi không ngộ. Để ngộ ra cho phải nhẽ, mụ chữ tôi lại
lụm cụm chui vào mạng lưới đi tìm bài viết của Lê Nguyễn với tựa đề:
       Có chăng chuyện gặp gỡ giữa Ngọc Hân và Gia Long
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       Ngọai truyện

      Có chăng chuyện gặp gỡ giữa Ngọc Hân và Gia Long
      Lê Nguyễn

Tập san Đô thành hiếu cổ (Bulletin des Amis du vieux Hué) số 4 năm 1941 đăng bài
viết nhan đề: “Les caprices du Génie des marriages ou l’extraordinaire destinée de la
princesse Ngoc Han” (Sự trớ trêu của Nguyệt lão hay số phận ly kỳ của công chúa Ngọc
Hân) của ông Phạm Việt Thường. Bài viết miêu tả chi tiết cuộc gặp gỡ giữa Gia Long
với Ngọc Hân vào năm 1801, khi bà cựu hoàng hậu nhà Tây Sơn đang bị giam lỏng tại
Phú Xuân. Theo Phạm Việt Thường, bà đã xiêu lòng, nhận lời làm vợ Gia Long.

Sau khi xem qua, điều có thể thấy rõ là bài viết trên đã tiểu thuyết hóa một sự kiện
lịch sử và có lẽ chỉ dựa vào duy nhất là hai câu ca dao truyền tụng trong dân gian:

Gái đâu có gái lạ lùng
      Con vua mà lấy hai chồng làm vua

      Khi viết câu chuyện trên, ông Phạm Việt Thường đã hiểu “con vua” ở đây không ai
khác hơn là công chúa Ngọc Hân và “hai chồng làm vua” đây chính là Quang Trung
Nguyễn Huệ và Gia Long Nguyễn Ánh. Để có thể nhận định về điều này, cần làm sáng
tỏ một số vấn đề lịch sử còn khá mơ hồ như: 
       - Ngọc Hân công chúa mất vào năm nào? 
       - Số phận các con của Ngọc Hân (nếu có) ra sao khi triều Tây Sơn sụp đổ.
       - Ngoài Ngọc Hân, vua Lê Hiển Tông có cô con gái nào lấy chồng làm vua không?

  Công chúa Ngọc Hân sinh năm nào?

  Tưởng chừng như đây chỉ là một câu hỏi không nhằm vào đề tài đang bàn, nhưng
thực ra lời giải đáp có thể góp phần vào việc đánh giá mức độ chân thực trong câu
chuyện kể của tác giả Phạm Việt Thường. Chỉ riêng câu hỏi này đã làm tốn khá nhiều
công sức và giấy mực của các nhà nghiên cứu ở thế kỷ XX.

Nói chung có ít nhất ba thuyết về thời điểm tạ thế của công chúa Ngọc Hân.
      a. Công chúa Ngọc Hân mất vào năm 1799
      Tiêu biểu cho thuyết này là tác phẩm Quốc văn đời Tây Sơn của Hoàng Thúc Trâm
(Hoa Bằng), xuất bản năm 1950, trong đó nêu lên chứng cứ là 5 bài văn tế bà Ngọc Hân
tìm thấy trong Dụ Am văn tập của danh sỹ Phan Huy Ích (1750 – 1822), trong số này,
một bài dành cho vua Cảnh Thịnh tế, một bài cho bà Phù Ninh từ cung Nguyễn Thị
Huyền (mẹ ruột bà Ngọc Hân), một bài cho các cựu tôn thất nhà Lê, một bài cho bà con
họ ngoại của Ngọc Hân ở làng Phù Ninh và một bài cho các công chúa triều Tây Sơn.

       Bài văn tế dành cho vua Cảnh Thịnh có tiêu đề: “Kỷ Mùi đông, nghĩ ngự điện Vũ
hoàng hậu tang quốc âm văn” (Mùa đông năm Kỷ Mùi 1799, nghĩ đỡ nhà vua bài văn
quốc âm tế điện Vũ hoàng hậu). Cùng với thuyết này là sự phát hiện của tác giả Đỗ
Bang trong quyển “Những khám phá về hoàng đế Quang Trung” (Sở văn hóa thông tin
Bình Trị Thiên – 1988), theo đó, bản phả ký họ Nguyễn Ngọc thuộc làng Phù Ninh,
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (quê quán của Ngọc Hân) có ghi ngày mất của bà là:
      “Tốt vu Kỷ Mùi niên thập nhất nguyệt, sơ bát nhật”, tức mất ngày mồng 8 tháng 11
năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 4.12.1799”.

       b. Công chúa Ngọc Hân mất sau năm 1801, không rõ năm nào
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      Tiêu biểu cho thuyết này là bài viết của tác giả Sở Bảo đăng trên báo Trung Bắc chủ
nhật số 53 (thập niên 1940). Bài báo kể rằng sau khi nhà Tây Sơn bị diệt vong, bà Ngọc
Hân đưa hai con (một trai, một gái) đi trốn ở Quảng Nam, nhưng không bao lâu sau,
tung tích bị lộ, cả ba mẹ con bị bắt và xử theo lệ “tam ban triều điển” (chết theo một
trong ba cách: treo cổ, đâm bằng dao, uống thuốc độc).

Trùng hợp với thuyết này có các tác phẩm Triều Tây Sơn của Phan Trần Chúc và
Thi văn binh chú của Ngô Tất Tố.

       c. Công chúa Ngọc Hân mất vào năm 1806
       Bộ sử biên niên Quốc sử di biên do Phan Thúc Trực (Dưỡng Hạo Hiên) soạn vào
thập niên 1840 ghi rõ công chúa Ngọc Hân tạ thế vào khoảng cuối tháng năm âm lịch
năm Bính Dần (1806):

“Công chúa Ngọc Hân tạ thế. Nguyên năm Bính Ngọ (1786), niên hiệu Lê Cảnh
Hưng, vua Lê gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Đến khi nhà Tây Sơn mất,
công chúa lui về ở tại mẫu quán là làng Phù Ninh. Tại đây công chúa từ trần. Kẻ hàng
thần hiện nhận chức quan tại huyện Đông Ngạn xin làm tang lễ cho công chúa, nhà vua
chấp nhận. Dân làng Phù Ninh làm từ đường thờ công chúa”. (tập thượng – tr 136).

Ngọc Hân công chúa có con với vua Quang Trung không?

      Trong các sử liệu chính thức về dòng họ vua Quang Trung, không thấy có văn kiện
nào viết về các con (1)  của vua Quang Trung và Ngọc Hân công chúa.

      (1) Thật tình mà nói, khi đọc Thanh-Việt nghị hòa, đên khúc vua Quang Trung cho
con là Nguyễn Quang Thùy thay mình đi theo Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm đón phái
đòan phong vương của nhà Thanh ở Thăng Long. Mụ sử tôi không biết Nguyễn Quang
Thùy là ai, vì từ trước đến nay chỉ biết Nguyễn Quang Tỏan. Đến khi Nguyễn Quang
Thùy theo cha đi dự lễ Bát tuần đại khánh, Càn Long hạ sắc thư ban cho danh hiệu “thế
tử” (vì bị bệnh phải đi về, Can Long còn đặc biệt thưởg cho một chiếc ngọc như ý với
châu phê trên biểu văn đàng hòang. Rồi giao cho Nguyễn Phúc Khang An đích thân trao
tận tay cho vua Quang Trung nhận lãnh (Đại việt quốc thư, Nguyễn Duy Chính dịch).
       Sau vua Quang Trung cho biết không phải con ruột của mình nên Càn Long lấy lại
“ân huệ” trao cho Nguyễn Quang Tỏan (là con của bà Phạm Thị Liên, bà là chánh cung
hoàng hậu, đồng thời bà cũng là em ruột của “giả vương” Phạm Công Tri).

.    Thấy lạ, nhân đang lang thang trên mạng lưới, mụ sử tôi mới mò ra theo thư của
giao sĩ Girard gửi giáo sĩ Boiret: Nguyễn Quang Thùy là con của một nàng hầu (*) của
cụ vua Quang Trung ta. Nhân đó mụ sử tôi mới hay biết cụ vua ta có đến…7 vợ.
      (nguồn: Những bà vợ của vua Quanh Trung - Ngô Kinh Luân)

      (*) Có “giai thọai” cho rằng Nguyễn Quang Thùy là con cả nhưng bị mất ngôi vì bà
mẹ Thùy ở Qui Nhơn bị Nguyễn Nhạc bức dâm. Mụ chữ tôi không quá đọa vào “giai
thọai” này  lắm vì không rõ từ sử kiện nào, chẳng lẽ từ Liệt truyện của nhà Nguyễn?

      Các nhà nghiên cứu đành suy diễn dựa vào một vài tác phẩm đương thời, nổi bật là
bài Ai tư vãn của chính Ngọc Hân và các bài văn tế kể trên do Phan Huy Ích soạn. 

- Bài Ai tư vãn có những câu:
Con trứng nước thương vì đôi chút
Chữ tình thâm chưa thoát được đi.
(Vì thương con còn nhỏ nên chưa thể chết theo chồng)
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Hoặc:
Nửa cung gẫy phím cầm lành
Nỗi con côi cút, nỗi mình bơ vơ. 

- Bài văn tế của Phan Huy Ích dành cho các con vua Quang Trung tế bà Ngọc Hân
có những câu như dưới đây:
      Dầu gót ngọc vui miền tịnh độ, nỡ nào quên hai chồi lan quế còn thơ
      Dầu xiêm nghê vắng cảnh thanh đô, nỡ nào lãng một bóng tang du hầu xế

      Có tác giả liệt kê cả tên các con bà Ngọc Hân, như ông Sở Bảo kể theo lời các cố
lão ở địa phương (tỉnh Bắc Ninh), trong thời gian ẩn lánh ở Quảng Nam, người con trai
bà Ngọc Hân đổi tên là Trần Văn Đức, người con gái đổi tên là Trần Thị Ngọc
       Phan Trần Chúc (2) trong Triều Tây Sơn cho rằng tên của hai con bà Ngọc Hân là
Nguyễn Quang Đức và Nguyễn Thị Ngọc Bảo, không rõ dựa vào sử liệu nào.

      (2) Phan Trần Chúc (1907-1946) gần như có thể nói ông là “ông tổ” viết tiểu thuyết
lịch sử  Ông là “người đầu tiên” viết truyện Bùi Viện đi Mỹ, sách xuất bản năm 1939 tại
Hà Nội. Những người theo ông để viết truyện Bùi Viện là người đầu tiên đi Mỹ (*) có Lê
Văn Ðức, Lê Ngọc Trụ, v…v…và chẳng thể thiếu vắng học giả Thái Văn Kiểm. Họ viết
Bùi Viên đi từ San Francisco tới Washington, khi gặp Lincon lúc gặp Grant này kia kia
nọ, v…v…Và mỗi tác giả viết mỗi khác…

      (*) Xem “Bùi Viện là người đầu tiên đi Mỹ” trang 150.

      Ông viết truyện Hàm Nghi và Cần Vương, có chuyện: Đi tìm kho tàng của vua Ham
Nghi ở Quảng Bình với hơn 2 tấn (!?) tiền cổ và 2 thanh gươm của vua Hàm Nghi.
Chuyện Con voi già của vua Hàm Nghi còn đeo ghế bành rách tả tơi đi lang thang ớ bìa
rừng Thạch Hoá. Gần đây có người theo voi ăn bã mía viết Con voi ngự của vua Quang
Trung. Con voi có tên ông Ấm, cũng đeo ghế bành rách tơi tả. Chỉ khác là đi lang thang
trong rừng Bình Định. Cuối đời ông Ấm lội sông Côn tới miếu thờ “Tây Sơn tam kiệt” ở
Kiên Mỹ. Ông thủ từ quen mở cửa cho ông Ấm vào quỳ trước án thờ

       Đến nay hầu hết các nhà nghiên cứu đều tin rằng công chúa Ngọc Hân có hai con
với vua Quang Trung, nhưng số phận những người này ra sao, vấn đề chưa được làm
sáng tỏ. Tuy nhiên, có một sử liệu không thể bỏ qua, đó là bức thư dài đề ngày 16-7-
1801 do Barisy (một trong những người Pháp theo giúp Nguyễn Ánh) viết từ Huế gửi
cho hai linh mục Marquini và Létondal ở Macao, kể việc ông gặp mặt những tù nhân đặc
biệt bị bắt khi quân của Nguyễn Ánh đánh chiếm Phú Xuân. Xin trích dịch như sau:
      “Hoàng thượng (chỉ chúa Nguyễn Ánh) hỏi tôi có nhìn thấy các tướng giặc không, tôi
trả lời rằng không. Nhà vua ra lệnh đưa họ đến cho tôi gặp. Sau đó, Ngài bảo tôi đi gặp
các chị em của Tiếm vương (usurpateur chỉ vua Tây Sơn). Tôi đi. Họ ở trong một căn
nhà khá tồi tàn, điều này tạo nên một sự trái ngược đầy ấn tượng giữa quá khứ và hiện
tại của họ. Những phụ nữ đó có 5 người: một cô 16 tuổi rất đẹp, một cô 12 tuổi, con gái
của bà công chúa Bắc Hà (nguyên văn Princesse de Tung-kin); ba cô khác từ 16 đến 18
tuổi, da hơi nâu nhưng diện mạo dễ coi; ba cậu con trai, một 15, da hơi nâu, gương mặt
bình thường, hai cậu khác chừng 12 tuổi, cũng là con của bà công chúa Bắc Hà…”
(Cadière – Documents relatifs à l’époque de Gia Long – PP 51-52). 

      Căn cứ vào nội dung của lá thư trên, liệu có thể xác định hai (hay ba) tù nhân trẻ mà
Barisy đã gặp là con của Ngọc Hân công chúa và vua Quang Trung không? Đây là điều
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khả dĩ, góp phần củng cố thêm thuyết cho rằng Ngọc Hân có hai (hay ba) con bị bắt khi
quân Nguyễn Ánh chiếm Phú Xuân. Ngoài ra theo nội dung bức thư của Barisy, người
ta không thấy bóng dáng của Ngọc Hân bên cạnh các con của bà, phải chăng điều này
củng cố thêm thuyết cho rằng bà đã qua đời trước năm 1801 (cụ thể là năm 1799).

      Nó cũng giúp ta khẳng định là câu chuyện về “mối duyên kỳ ngộ” giữa Ngọc Hân
công chúa với Nguyễn Ánh chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng phong phú của tác giả
Phạm Việt Thường. Nhưng như vậy thì…

       Ai đã lấy hai chồng làm vua?

       Xem kỹ sử liệu, ta sẽ bắt gặp nhân vật này trong tập Quốc sử di biên của Phan
Thúc Trực. Theo nội dung tập sách trên, khi Nguyễn Quang Toản cùng các em lần lượt
bị bắt giữ trên đường chạy về phía Bắc, thì “Bọn Tổng Thám lại dâng nạp bà phi là Lê
Thị Ngọc Bình vào trong nội cung nhà vua”. Bà Ngọc Bình đây chính là em gái của Ngọc
Hân công chúa, con vua Lê Hiển Tông, và là vợ vua Tây Sơn Nguyễn Quang Toản.

Từ chi tiết này, có thể suy diễn là sau khi Nguyễn Quang Toản bị bắt và bị giết, bà
phi của ông ta là Lê Thị Ngọc Bình đã (tự nguyện hay bị bắt ép) trở thành vợ của
Nguyễn Ánh-Gia Long. Trong Quốc sử di biên, Phan Thúc Trực viết thêm:

”Đệ tam cung là Ngọc Bình (chị em với Ngọc Hân công chúa, vợ vua Quang Trung)
sinh hạ Quảng Oai Công và Thường Tín Công”. Chi tiết này trong Quốc sử di biên phù
hợp với bộ Đại Nam chánh biên liệt truyện sơ tập, bản dịch đánh máy lưu trữ tại Thư
viện Khoa học Xã hội thành phố Sài Gòn, ghi rõ trong số con vua Gia Long có ông
hoàng Quảng Uy (Oai) công tên Quân và Thường Tín công tên Cự có cùng mẹ là bà
Đức phi họ Lê.

Ngoài ra, các bản Ngọc Điệp, Hoàng tử và Hoàng nữ phổ ở Tôn nhơn phủ (Huế) có
chép về hai hoàng tử Quảng Oai Công và Thường Tín Công như sau:

“Mẹ họ Lê, tên húy là Bình, người làng Lam Sơn, huyện Thoại Nguyên, tỉnh Thanh
Hóa, con út của vua Lê Hiển Tông. Bà sinh giờ Quý Hợi, ngày 12 tháng Chạp, mùa
đông năm Giáp Thìn (1784), năm Tân Dậu (1801) vào chầu hầu, chẳng bao lâu được
phong lên Tả cung tần. Ngày 12 tháng 9, mùa thu năm Gia Long thứ 9 (1810) mất, tặng
Đức phi, thụy Cung Thận, tẩm mộ tại làng Trúc Lâm…”.

Một kết luận tạm

      Căn cứ vào những cứ liệu trên, có thể đưa ra mấy nhận định sau:
      - Dù mất vào năm nào – 1799, sau 1801 hay 1806, bà Lê Thị Ngọc Hân, Hoàng hậu
triều Quang Trung, chưa bao giờ làm vợ Nguyễn Ánh-Gia Long như tác giả Phạm Việt
Thường đã ngộ nhận trong bài viết đăng trên Tập san Đô thành Hiếu cổ số 4 năm 1941.
      - Bà Lê Thị Ngọc Bình, con út vua Lê Hiển Tông, là một cung phi của vua Tây Sơn
Nguyễn Quang Toản, sau về làm vợ Nguyễn Ánh-Gia Long, sinh cho ông hai hoàng tử
là Quảng Oai công và Thường Tín công.

       Như vậy nhân vật trong câu “con vua mà lấy hai chồng làm vua” không phải là công
chúa Lê Thị Ngọc Hân, mà là công chúa Lê Thị Ngọc Bình, em út của bà Ngọc Hân.
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        Phụ đính

       Những khuất lấp của biên khảo

       Giai thọai với ca dao lịch sử

      Theo Thiền sư Lê Mạnh Thát: Văn học nước ta có ba bài phú đầu tiên bằng chữ
Nôm xuất hiện vào đời Trần, Thiền sư Huyền Quang và Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.
       Cả ba tác phẩm này cùng ra đời vào thế kỷ XIII, xen kẽ có những bài thơ thể lục
bát. Như vậy thơ lục bát đã thành hình vào thế kỷ XIII và ca dao lục bát ra đời. Và thể
song thất lục bát xuất hiện sau đấy vào thế kỷ XV, ca dao song thất cũng ra đời sau đó.
       Năm 1433, Phan Phu Tiên và Chu Xa sưu tập thơ của vua quan nhà Trần, nhà Lê
thành cuốn Việt âm thi tập, bài tựa có câu: “Đời Đường Ngu vua tôi xướng họa thời Liệt
quốc dân ca, ca dao. Tuy bàn việc khác nhau nhưng nhưng cùng là để bày tỏ nỗi lòng”.
       Vào thế kỷ XVII, dưới thời Lê Trịnh có một nhà nho đề xướng dân ca là những bài
ca nhân gian. (Khảo luận về ca dao dân ca - Bùi Kim Chi)

       Vì vậy bài ca dao lịch sử đầu tiên có thể là bài Ai lên thú Lạng
       Ạ ời ơi…
       Thứ nhất thì bầu Chi Lăng
       Thứ hai cây khế Đồng Đăng Kỳ Lừa
       Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (1)
       Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
       Ai lên xứ Lạng cùng anh
       Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
       Tay cầm bầu rượu, nắm nem
       Mải vui quên hết lời em dặn dò
       Gánh vàng đi đổ sang Ngô
       Đêm nằm tơ tưởng đi đò sông Thương (2)

       Theo một tác giả biên khảo dòng họ Nguyễn Gia, tứ đại đồng đường ở Lạng Sơn
thì bài ca dao cổ Ai lên thú Lạng diễn tả tâm sự người lính thú ở biên thùy vùng mạn
ngược và kể lể vụ nộp cống người vàng:
       “Gánh vàng” vào đời Lê-Mạc (1428-1788) Tàu bắt ta mỗi 2 năm phải triều cống 2
tượng người bằng vàng y ròng (đại thân kim nhân). Hai tượng người này để thế mạng
cho Liễu Thăng và Lương Minh bị Lê Lợi giết ở ải Chi Lăng.

       Vào đời Lê-Mạc nhằm vào Lê Thái Tổ 1427 đến Lê Chiêu Tông 1526, Lê Chiêu
Tông bị Mạc Đăng Dung giết và lên ngôi. Thời Lê sơ tồn tại 100 năm, tổng cộng 10 đời
vua từ Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng, thời Lê sơ xảy ra phế lập, sát hại vua nhiều nhất
với 6 vua bị phế lập hay sát hại trong số 10 vị vua: Năm 1592, Trịnh Tùng giết Mạc Mậu
Hợp, Lê Thế Tông được họ Trịnh phò tá trở lại mở đầu thời kỳ mới và duy nhất trong
lịch sử nước nhà vừa có vua vừa có chúa mà lịch sử gọi là thời Lê Trung Hưng. Thời
này cũng là triều đại tồn tại lâu nhất:với 356 năm gồm 27 vua.

        Vì còn bài thứ hai có tên Ai lên xứ Lạng không có không có câu “Ạ ời ơi…” mào
đầu: Bài “Ai lên xứ Lạng” có thể nằm vào thời Lê Trung Hưng ( là thời Trịnh Nguyễn
phân tranh) từ đời Lê Trang Tông 1428 tới Lê Chiêu Thống 1788.

  (Văn hóa truyền thống Việt Nam - Nguyễn Gia Liên)
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        (1) & (2) Tuy nhiên cả hai bài ca dao đều có chung một sai lạc về địa danh: Đồng
Đăng không có phố Kỳ Lừa (phố Kỳ Lừa ở thị xã Lạng Sơn). Sông Thương (hay sông
Lạng Giang) bắt nguồn từ Chi Lăng ở Lạng Sơn chảy vào địa phận tỉnh Bắc Giang. (ở
thị xã Lạng Sơn có sông Kỳ Cùng và cầu Kỳ Lừa).

       Giai thoại ca dao Đào Duy Từ

 Nếu như theo ông Đặng Đức Thư: “Chúng ta ai cũng biết năm 1882, học giả
Trương Vĩnh Ký là người đầu tiên (sic) đã hư cấu chuyện đối đáp giữa Đặng Trần
Thường và Ngô Thì Nhậm” trong sách Truyện đời xưa (1)

 (1) Tựa đề nguyên bản trên bìa sách là:
 Chuyện đời xưa lựa nhốn (sic) những chuyện hay và có ích.

Thì chuyện đối đáp giữa Đào Duy Từ và Trịnh Tráng có tên "Ông Đào Duy Từ" được
ông Hứa Hoành bòn mót trong Chuyện cổ tích  (2) của ông Sơn Nam.  “Chuyện cổ tích “
không ghi năm xuất bản nhưng dòm giấy lem nhem, đen đủi và mẫu chữ đánh máy cũ
rích, cũ xì, mụ chữ chữ tôi phỏng chừng sách in ấn khỏang thập niên 50.

(2) Tên sách mặc dù là Chuyện cổ tích nhưng có rất nhiều truyện lịch sử thời Trịnh-
Nguyễn như Bãi ông Nam ở Cà Mau (Gia Long), Đầm tôm ở Thanh Hóa (Trịnh Kiểm),
v..v… Năm 2006, “Chuyện cổ tích” được nxb Trẻ in lại với tựa đề: Chuyện xưa tích cũ
có thêm những tích mới như Trạng Trình, Núi Yên Tử ở Hải Dương, v…v...

Truyện Ông Đào Duy Từ từ trang 137 đến trang 140 viết về ông Đào Duy Từ gặp gỡ
chúa Nguyễn (ông Sơn Nam không cho biết chúa Nguyễn nào) và xây lũy Trường Dục
dài 20 km (sic). Truyện 4 trang, trang cuối cùng viết về cuộc đối đáp giữa Đào Duy Từ
và chúa Trịnh (ông Sơn Nam cũng không cho hay chúa Trịnh nào).

Ông Sơn Nam chỉ kể cuộc đối đáp ngắn gọn thế này đây:
“…Biết Đào Duy Từ là nhân tài, nhiều lần chúa Trịnh cho người lén vào Nam để

thuyết phục, mời ông về miền Bắc làm quan to. Giữ lòng trunh thành với chúa Nguyễn,
ông Từ từ chối khéo léo, dùng những lời đẹp, sau này trở thành ca dao…”.

(Ông Sơn Nam chép nguyên bài ca dao “Trèo lên cây bưởi hái hoa”)

“…Và những lần sau, ông Đào Duy Từ trả lời dứt khóat:
Có lòng xin tạ ơn lòng

      Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen

Cũng theo lời truyền tụng thì chúa Trịnh cho đặt câu ca dao hăm dọa và mỉa mai:
Rồng nằm hồ cạn phờ râu
Mấy lời em nói, giấu đàu hở đuôi
Rồng khoe vượt gió tung mây
Nào hay rồng đất có ngày rồng tan

      Có ai về tới Đàng Trong
      Nhắn nhe “bố đỏ” liệu trông mà về
      Mải tham lợi, bỏ quê quán tổ
      Đất nước người, dù có như không

Đào Duy Từ mất vào năm 63 tuổi…” (Hết)
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***
Ấy thế mà thành chuyện do nhà biên khảo Trần Xuân Toàn dựa theo Trịnh-Nguyễn

diễn chí do Bảng trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm (1659-1763) viết truyện Đào Duy Từ:
“…Đào Duy Từ con nhà ca kỹ xướng ca vô loại ở đất làng Hoa Trai, Thanh Hóa, nổi

tiếng thông minh và hiếu học, vì luật lệ hà khắc của chúa Trịnh không cho phép con nhà
xướng ca ứng thí khoa trường, đã quyết chí tìm đường lập thân ở xứ Đàng Trong. Chúa
Sãi phong cho ông làm Nha Úy Nội Tán. Trong cuộc chiến Trịnh Nguyễn, ông đã xây
một chiến lũy bằng đất từ cửa sông Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu, Đồng Hới, Quảng Bình.
Dân gian gọi lũy này là Lũy Thầy…”. (tức là lũy do Thầy Đào Duy Từ dựng lên).

       Tất cả chỉ có vậy nhưng có thể từ “Truyện Đào Duy Từ” trong Chuyện xưa tích cũ
của Sơn Nam. và Trịnh-Nguyễn diễn chí do Bảng trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm viết
chuyện Đào Duy Từ vào Đàng Trong gặp  chúa Nguyễn. Nên nhà biên khảo Trần Xuân
Toàn dựng lên giai thọai Trèo lên cây bưởi hái hoa.
       "…Năm Đinh Mão (1627), chúa Trịnh muốn bắt chúa Nguyễn ở Đàng Trong phải
thần phục, bèn cử đoàn sứ giả mang sắcphong vua Lê vào phong cho chúa Nguyễn
Phúc Nguyên và đòi Sãi vương phải thần phục, đồng thời phải nộp 30 con voi cùng 30
chiến thuyền làm lễ vật cống nạp nhà Minh. Chúa Sãi không biết xử trí ra sao, bèn hội
họp triều thần hỏi mưu kế. Đào Duy Từ khuyên chúa Sãi bước đầu cứ nhận sắc phong.
Rồi sai thợ làm một chiếc mâm có hai đáy, bỏ sắc phong của vua Lê vào, kèm với một
tờ giấy. Trên mâm cho bày nhiều lễ vật hậu hĩnh, rồi cử Lại Văn Khuông mang ra Thăng
Long. Sau khi phái đoàn sứ giả đang đêm đột ngột bỏ về, chúa Trịnh sinh nghi, bèn cho
người đập vỡ mâm lễ, thấy tờ sắc phong khi trước, và một tờ giấy viết bốn câu thơ
"Mâu nhi vô dịch - Mịch phi kiến tích - Ái lạc tâm trường - Lực lai tương địch". Chúa
Trịnh hỏi các quan, không ai hiểu nghĩa gì. Phùng Khắc Khoan (3) nói: “Dư bất thụ sắc”
nghĩa là ta không nhận sắc…”. (nguồn Xứ Đàng Trong của Phan Khoang)

       (3) Đến cớ sự này, mụ chữ tôi mặt mũi héo don vì Phùng Khắc Khoan (1528-1623)
sống vào thời nhà Mạc là học trò của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúa Trịnh gửi
sắc phong năm 1627 thì trạng Bùng đâu còn trong cõi nhân gian này nữa!

       “Trịnh Tráng cho người dò la biết được việc Sãi vương không nhận sắc phong đều
do một tay Đào Duy Từ bày đặt ra cả. Chúa Trịnh tính kế làm sao để lôi kéo họ Đào bỏ
chúa Nguyễn về với triều đình vua Lê và chúa Trịnh . Chúa Trịnh sai người mang quà
tặng vào Bình Định biếu  Đào Duy Từ, kèm bức thư riêng với bốn câu thơ:
      Trèo lên cây bưởi hái hoa
      Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
      Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
      Em có chồng anh tiếc lắm thay

      Đào Duy Từ trả lại quà tặng và viết bài thơ phúc đáp chúa Trịnh:
      Ba đồng một mớ trầu cay
      Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
      Bây giờ em đã có chồng
      Như chim vào lồng như cá cắn câu.
      Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
      Chim vào lồng biết thuở nào ra?

      Chúa Trịnh thấy chưa có câu kết, ý còn bỏ ngỏ nên còn hy vọng, bèn cho người
mang thư vào lần nữa. Lần này, theo “Truyện Đào Duy Từ” của Sơn Nạm thì chúa Trịnh
cho đặt câu ca dao vừa thuyết phục vừa mỉa mai với hai câu đẫu:
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Rồng nằm hồ cạn phờ râu
Mấy lời em nói, giấu đàu hở đuôi

      Bởi ca dao là câu hát, là thơ nhưng đọc 2 câu thơ của Trịnh Tráng, mụ chữ tôi chả
thấy hơi hám thơ đâu cả. Vì vậy mụ chữ tôi trộm cho là Trịnh Tráng chả phải là tác giả
của những câu ca dao dân gian. Ấy là chưa kể giai thọai Trịnh Tráng và Đào Duy Từ
chơi với nhau từ thuở nhỏ, hai người trèo lên cây bưởi (4) hái hoa.

      (4) Đến chi tiết “gai góc” này đây, mụ chữ tôi lụi đụi ra vườn nom dòm cây bưởi già
cành lá đặc những gai. Nhưng vẫn chưa tin, học theo nhà biên khảo tìm ra cây tầm xuân
với tên La Tình là Rosa canina, v..v.. Mụ chữ tôi bèn mò vào mạng lươi: Bưởi có tên
khoa học Citrus maxima (Merr., Burm. f.), hay Citrus grandis L.. Bưởi là loài cây to, cao
trung bình khoảng 3–4 m ở tuổi trưởng thành, vỏ có màu vàng nhạt, ở những kẽ nứt của
thân đôi khi có chảy nhựa. Cây thân gỗ. Cành có gai dài, nhọn…để khêu ốc.

      Từ chuyện cổ tích, Trần Xuân Toàn viết giai thọai Trèo lên cây bưởi hái hoa cành
mọc đặc những gai sao mà leo. Thêm một học giả thuộc Nguyễn hòang tộc, cứ thấy 9
đời chúa 13 đời vua là nhẩy bổ vào…bụi tầm xuân và dẫn giải Đào Duy Từ mượn bài
thơ Tiết phụ ngâm với tích Trường Tịch và Lý Sư Đạo cùng một hoàn cảnh, tâm trạng
giống mình để thoái thác. Trương Tịch trả lời Lý Sư Đạo có câu: “Quân tri thiếp hữu
phu” (em có chồng, chàng đã biết) và: “Hận bất tương phùng vị giả thi” (phải chi gặp gỡ
lúc chưa chồng). Thêm cụ hủ nho Ngộ Không dựa vào câu bây giờ em đã có chồng,
như chim vào lồng, như cá cắn câu nên bê vào bài sưu khảo có trọng lượng của cụ tích
Tương tư của Lương Ý Nương đời Đường với “Tương tư bất tương kiến cùng quân tử
chi giao đạm nhược thủy” vơi “Thiếp tại Tương Giang vĩ, quân tại Tương Giang đầu”.

       Và chẳng thể thiếu nhà biên khảo đính kèm danh vi bác sĩ với nụ tầm xuân nở ra
xanh biếc, ông tìm ra cây tầm xuân mọc đầy rẫy ở đất Bình Định, ông còn chua thêm
cây gốc tây Bắc Phi châu với tên khoa học dài ngoằng ngoẵng Rosa canina và .chữ La
Tình: Rosa cymosa, Rosa multiflora, hoặc Rosa tunquinensis.

Cái khó khăn của người biên khảo

      Trong bộ Văn Học Miền Nam xuất bản năm 1999, Võ Phiến điểm tất cả bộ môn văn
học như tiểu thuyết, kịch, thơ, ký v.v... nhưng ông bỏ qua biên khảo vì ông cho là bộ
môn này không có tính cách sáng tạo mà thuộc về học thuật.
      Thực ra khi hoàn tất một cuốn biên khảo thường mất nhiều công phu và những tác
phẩm biên khảo có giá trị dù rằng chỉ là công việc đúc kết, tóm lược, phán xét đi chăng
nữa cũng là những tác phẩm rất hữu ích và cần thiết khi mà số sách vở xuất bản thời
nay bề bộn về số lượng khiến độc giả không biết đâu vàng thau để mà mò. Các tác giả
biên khảo thường là những người viết có học vị cao, nghiền ngẫm hàng trăm, hàng
ngàn cuốn sách để cô đọng nên tác phẩm của họ. Nhưng không phải những công trình
khổ cực ấy không có những sai sót mà những người viết sau căn cứ vào những chi tiết
sai lầm đó để viết thành một tác phẩm khác sẽ trở nên một dây chuyền sai lầm mãi mãi..

 (Đặng Trần Huân)

       Giai thọai với ca dao lịch sử

       Ca dao có dây mơ rễ má vào đời Lê Chiêu Thống là hai câu:
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       Gió đưa cây cải về trời
       Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
 
       Ông Bút Chì ở tòa soạn Làng Văn 26, trang 94, giải thích theo sách Việt Nam
phong sử của Nguyễn Văn Mại (tủ sách Cổ Văn, phủ Văn Hóa, Sài Gòn 1972, trang
126) ghi như sau: "Thơ phong sử này thuộc tỷ. Cải (rau cải) có thể làm dưa, tháng mùa
đông bắt đầu gieo hột mà trồng. Trời (thiên triều), triều nhà Thanh bên Tàu. Nước ta trải
các đời đều chịu triều đình Trung Hoa phong cho, cho nên gọi Trung Hoa là thiên
triều. Răm, thứ rau có vị cay, mọc ở chỗ đất thấp.
       Theo sử ký, Nguyễn Thị Kim, người ở làng Tỳ Bà, huyện Lương Tài, là cung phi
của vua Lê Mẫn Đế (sic). Lúc ấy quân Tây Sơn chiếm cứ thành Thăng Long, vua Lê
Chiêu Thống và hoàng thái hậu với cung phi chạy lên Cao Bằng, nếm mọi nỗi đắng cay.
       Đến khi vua Chiêu Thống sai người sang cầu cứu với nhà Thanh (1) thì trước hết bí
mật khiến người hộ tống thái hậu và Nguyên Tử (con trai trưởng của vua) đi sang Tàu.

       (1) Việc cầu viện nhà Thanh trước đây sử nước ta vẫn đổ riệt cho mẹ con vua
Chiêu Thống thực ra còn nhiều uẩn khúc… (Nguyễn Duy Chính)

       Còn Cung phi Nguyễn Thị Kim đi theo không kịp, phải buồn hận trở về, âm thầm ẩn
tránh trong dân gian lo việc làm ruộng nuôi tằm, dệt vải để sống bằng sức lực của mình.
Ngày xưa sống với phấn sáp cung trang, ngày nay nàng trở thành người đàn bà quê với
áo vải hoa gai, vua thì chạy đi, nước thì tan mất, nỗi đắng cay không xiết được, cho nên
làm thơ phong dao để tự ví mình.
      Cải, là thứ rau có vị đắng, ví với thái hậu
      Rau răm cũng có vị đắng, ví với cung phi
 
      Ý nói là thái hậu đi xa sang thiên triều chưa biết kham khổ ra sao. Một mình cung phi
ở lại trong đất giặc chiếm đóng phải chịu những nỗi cay đắng ấy. Đấy cũng là lời than
thở. Về sau vua Chiêu Thống ở Yên Kinh bị bịnh chết. Sau khi lấy được nước và định
quốc đô, triều Nguyễn (2) xin nhà Thanh đưa linh cữu vua Lê Chiêu Thống về nước.
Cung phi Nguyễn Thị Kim đến trước linh cữu lạy khóc rồi uống thuốc độc mà chết.

       (2) Không phải triều Nguyễn mà là Lê Quýnh, vong thần nhà Lê cùng với Lê Chiêu
Thống lưu vong sang Tàu. Lê Quýnh khi ra khỏi ngục luôn luôn đến viếng mộ ông và
sau này tìm đủ mọi cách để thực hiện di mệnh đưa nắm xương tàn của ông về quê cũ.
Khi Thanh triều công nhận triều Nguyễn, năm Giáp Tí (1804) niên hiệu Gia Long thứ 3,
Lê Quýnh xin được đưa hài cốt vua Lê, thái hậu và nguyên tử về nước táng ở Thanh
Hóa. Việc hoàn thành, Lê Quýnh trở về quê tu ở chùa Đại Đồng. Tháng Chín năm Ất
Sửu (1805), ông bị cướp đâm chết.

       Giai thoại sấm ký: Ngựa đá qua sông

       Dòng sông Thái Bình hiền hoà, bình lặng, chiếc đò ngang nho nhỏ vẫn cần mẫn đi
về, nối liền đôi bờ. Bên này là đất Vĩnh Lại, nơi quê hương của cụ trạng Trình, một vùng
đất hiếu học và trọng khoa cử. Nhưng học thì rất nhiều mà đỗ đạt thì lại ít, chẳng mấy ai
làm nên những sự nghiệp lớn lao. Có thể xem vùng đất này: 
      Tuấn kiệt như sao buổi sớm 
      Nhân tài như lá mùa thu
      (Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi) 
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      Dân miền Vĩnh Lại ấm ức nên tìm đến hỏi cụ trạng cho ra nhẽ, song cụ trạng chỉ nói:
thiên cơ bất khả lậu! Dân chúng thầm bất mãn, cho rằng trạng biết mà không nói để bản
thân riêng hưởng. Nghe tin ấy, trạng rất phiền lòng, sau cụ trạng bèn làm một con ngựa
đá, trạng còn cho thợ khắc hai câu thơ bằng chữ nho: 

Hà thời thạch mã độ giang 
      Thử thời Vĩnh Lại nghinh ngang công hầu

      Tạm dịch nôm như sau: 
      Bao giờ ngựa đá sang sông 
      Thì dân Vĩnh Lại quận công cả làng

      Giữa lúc ấy, xứ Đàng Trong nhà Tây Sơn đánh thắng chúa Nguyễn, rồi thừa thắng
đem binh ra diệt luôn chúa Trịnh ở bắc, trả quyền cho nhà Lê. Vua Lê từ đó thoát khỏi
nạn chúa Trịnh chuyên quyền, nhưng sau khi Hiển Tông mất, Lê Chiêu Thống lên ngôi,
họ Trịnh lại trở về. Vua Lê phải triệu Hữu Chỉnh ở Nghệ An ra giúp. Chỉnh đem binh ra
đánh đuổi chúa Trịnh. Nhưng Chỉnh lại chuyên quyền, ra mặt chống với Tây Sơn,
Nguyễn Huệ sai Nhậm đánh Chỉnh. Chỉnh đem vua Lê chạy trốn. Nửa đường Chỉnh bị
Nhậm bắt, vua thì thoát nhưng phải giả dạng thường dân mang theo ân tín mà chạy.
Tứớng Tây Sơn đuổi theo, vua phải qua sông Vĩnh Lại và ở lại làng này.
 
        Việc vua đến lưu trú, lại thêm chuyện "ngựa đá qua sông" dân làng cho rằng đây là
sấm ký của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cho biết trước làng Vĩnh Lại được
oai danh hiển hách, mới rước vua về đình rồi thảo hịch chiêu mộ quân sĩ để chống Tây
Sơn, sẵn có ấn tín của vua, hết người này đến người khác bức vua phong tước. Thế
cùng, lực kiệt, nhà vua đành nghe theo, vậy là chỉ trong mấy ngày dân Vĩnh Lại đều
thành quan này, quan nọ cả. Phong tước xong, nhà vua từ giã để chạy sang làng khác.
Hay tin dân làng Vĩnh Lại phò Lê chống Tây Sơn, Vũ Văn Nhậm đem quân vây đánh,
dân làng chống cự không lại, lớp bị giết, lớp bị bắt thật thảm thương. 

       Cái khó khăn của người biên khảo

      Trong cuốn Mảnh Vụn Văn Học Sử do nhà xuất bản Chân Lưu, Sài Gòn in năm
1974, Bằng Giang đề cập tới nhiều nghi vấn liên quan tới các nhà văn học Tản Đà,
Phạm Quỳnh, Huỳnh Tịnh Của... đã được viết trong các sách thời tiền chiến. Ông tìm ra
rất nhiều sai lầm văn học trong một số tác phẩm nổi danh nhưng chưa rõ xuất xứ.

      Trong cuốn Thi Văn Bình Chúa của Trúc Khê xuất bản thời thập niên 1940 có bài
Chùa Hương Tích khi bình giải ông ghi tác giả bài thơ là vua Lê Thánh Tông. Thực ra
căn cứ theo thần phả của nhà chùa thì chùa được xây dựng thời Chính Hòa (1680-
1705) vua Lê Thánh Tông mất năm 1497 không thể là tác giả bài thơ được. Trần Văn
Tích đã nêu lên sự sai lầm này và rất nhiều sai lầm khác của nhiều tác phẩm đáng tin
cậy của ông cha chúng ta trong cuốn Sự Muôn Năm Cũ do NXB Làng Văn in năm 1992.

      Bộ Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên gồm ba cuốn của Phạm Thế Ngũ do
Quốc Học Tùng Thư xuất bản năm 1962-1965 là một bộ sách văn học công phu có giá
trị sau những cuốn thuộc loại này trước ông. Chúng tôi đã tham khảo bộ sách trên khi
tìm hiểu lai lịch Tự Lực Văn Đoàn, thì đọc thấy rằng Khái Hưng có kể chuyện thành lập
TLVĐ trong tiểu thuyết Những Ngày Vui. Lần theo dấu vết để đọc lại Những Ngày Vui
của Khái Hưng nhiều ấn bản khác nhau chẳng thấy đoạn nào nói về chuyện đó cả.
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      Giai thoại sấm ký: Tứ đai tuyệt

      Từ chuyện thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn Hoàng vào Đàng Trong với
giai thoại: “Tứ đại tuyệt tự”, nôm là nhà Nguyễn chỉ kéo dài chỉ bốn đời thôi là hết đất.

      Số là sau khi vào đến Thuận Hóa, chúa Tiên đang trắng mắt như con tinh vì không
biết “Tả thanh long, hữu bạch hổ” ẩn mình ở xó xỉnh nào. Ngay buổi tối hôm ấy, nhà
chúa nằm mơ thấy một bà lão tóc bạc phơ, hiện về và dậy rằng: Đất này có thế "Nhất
hổ trục quần dương - Tiên vi tướng, hậu vi vương" nếu muốn mạng đế vương được
truyền tử tôn đời đời kế thế thì phải dựng chùa thờ…Bà Trời.
       Như ở trên, có nhà biên khảo nào đó dẫn giải vì Tự Đức tuyệt tự, nên nhà Nguyễn
chấm dứt, ứng vào câu truyền khẩu dân gian “Tam đại phát đế vương - Tứ đại tuyệt”.
Nhà biên khảo này đây còn chắc như gạch nung đưa thêm giai thoại…sấm ký của cụ
Trang Trình “Phụ nguyên chính thống hẳn hoi – Tin dê lại phải mắc mồi đàn dê”. Ý nói
chính thống nhà Nguyễn Gia Long là hòang tử Cảnh nhờ trợ giúp của người Tây qua Bá
Đa Lộc để diệt nhà Tây Sơn. Nhưng nhà Nguyễn cũng sẽ mất vào tay thằng Tây. Vì
chữ “dê” chữ Hán là “dương”. Dương đây chỉ người Tây phương như dương lịch.

       Thêm chuyện xưa tích cũ vào thời Tự Đức quan quân kéo tới đập phá đền thờ
quan Trạng "An Nam lý học hữu Trình truyền". Hỏi ra mới hay Tự Đức sốt tiết vì câu
sấm “Gia Long tam đại - Vĩnh Lạc vi vương”. Diễn nghĩa là chả phải truyền tử tôn đời
đời kế thế như Bà Trời dậy mà theo cụ Trạng Trình chỉ kéo dài 3 đời là hết đất. Vì Tự
Đức không phải giòng giống nhà Nguyễn, mà là con của Quận Quế người Vĩnh Lạc.
       Qua giai thoại Tự Đức là con của Quận Quế người Vĩnh Lạc. Mụ chữ tôi tầm
chương trích cú từ ông Võ Hương An qua bài biên khảo dài 9 trang, hơn 5000 chữ nên
không bày vẽ vào đây. Mà chỉ ghi chép bốn câu truyền khẩu dân gian:
       Nhất đại tầm thường,
       Nhị đại phát văn chương,
      Tam đại phát đế vương,
      Tứ đại tuyệt

      Mụ sử tôi hiểu lôm côm: Nhất đại tầm thường là Gia Long. Nhị đại phát văn chương
là Minh Mang. Tam đại phát đế vương là Thiệu Trị. Tứ đại tuyệt là Tự Đức. Thế nhưng
mụ chữ tôi rửa óc nghĩ không ra tại sao chúa Nguyễn Hoàng dựng chùa lại thờ Bà Trời?

       Cành đào Quang Trung

       Vì nhà sử học Lê Văn Lan (1) mang “Cành đào Nguyễn Huệ” vào văn học sử,
nên người viết Trần Nhuận Minh có bài viết Nói dối trong sử học.

       (Bài viết của tác giả được mụ chữ tôi thêm thắt chút ít)

      (1) Nhà sử học Lê Văn Lan là tác giả bài khảo sử: “Vì sao Quang Trung đánh trận
Ngọc Hồi chậm một ngày”  trong Chuyện người ngọai sử.

       Lòng dặn lòng không gây sự thị phi các loại, nhưng vào khoảng một tháng trước,
Nhà sử học Lê Văn Lan  có một bài giới thiệu về chùa Bộc (2) ở Hà Nội. Bài viết này
được chép lại trên trang Wiki. Trước giờ, tôi (Trần Nhuận Minh) cứ tưởng Wiki phải
tham khảo bài viết của nhà chuyên môn, không dè lại là ngược lại!
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       (2) Chùa Bộc ở Hà Nội có pho tượng với hai câu đối ở hai bên: “Động lý vô trần, đại
địa sơn hà lưu đống vụ - Quang Trung hóa Phật, tiểu thiên thế giới chuyển phong vân”
ngụ ý nói rằng ở Thăng Long vẫn còn có chỗ để thờ Quang Trung dưới dạng tượng
Phật. Theo Nguyễn Phương trong Việt Nam thời bành trướng: Tây Sơn, Sài Gòn: Khai
Trí 1968, trang 40, cước chú viết: “Nhiều người cứ tưởng là tượng Phật, nhưng kỳ thực
hình dung Quang Trung mình mặc triều phục mà chân một trong hia, một để ra ngòai
trông rất ngang tàng, rất anh hùng cái thế. (tr 159)

       Nhưng cái đáng nói là ở đoạn kết bài viết của nhà sử học Lê Văn Lan :
       “…Cảnh vật chùa Bộc làm tôi nhớ đến chuyện tình cảm động của công chúa Lê
Ngọc Hân với Hoàng đế Quang Trung, sau chiến thắng quân Thanh, vua cho mang
cành đào về báo tin thắng trận cho vợ, mang cả mùa xuân Thăng Long về Phú Xuân…”.

       Đoạn này của nhà sử học cho thấy ông có sự sai lầm không đáng có ở trong Viện
sử học. Trong văn học cũng vậy, Chế Lan Viên cũng đã nhầm lẫn nên làm bài thơ...
       Hẳn nhớ Thăng Long hẳn nhớ đào
       Mai vàng xứ Huế có khuây đâu
       Đào phi theo ngựa về cung nhé
       Nở cạnh đài gương sắc chiến bào

        Tôi đành phải thưa với hai ông về cành đào này vậy:
       Mùng 5 Tết 1789, đại quân Tây Sơn quét sạch Mãn Thanh tiến vào Thăng Long.
Chiến thắng này mang lại không ít khoái cảm tự hào dân tộc. Từ đó có nhiều giai thoại
về nhà Tây Sơn, và giai thoại “Cành đào Quang Trung” là lãng mạn nhất trong số đó.
       Chuyện kể rằng: Hoa đào Thăng Long năm ấy nở rộ, Huệ thấy vậy nên chọn cành
đào Nhật Tân đang nụ, sai phu trạm mang vào Phú Xuân tặng Ngọc Hân. Cành đào
được buộc chéo bằng lạt giang mềm, ngoài phủ gấm vàng. Dịch trạm thay nhau hỏa tốc
đưa cành đào, chỉ hai ngày sau, mùng 7 tháng Giêng, là đã đến tay người nhận.
       Chi tiết cành đào này đắt giá đến nỗi đã được chính thức đưa vào lễ hội Đống Đa
hàng năm. Được các văn nghệ sĩ khai thác tối đa sau này, lâu ngày chày tháng, nó
được nhìn nhận là sự thật trong tâm tưởng của không ít người dễ tin.
       Sách sử trước kia không hề có ghi chép nào về “Cành đào Nguyễn Huệ”, vậy chi
tiết này từ đâu ra? Thưa rằng, từ trí tưởng tượng bay bổng của một kịch tác gia miền
Bắc xã hội chủ nghĩa viết về tuồng chèo. Nghệ thuật tuồng, chèo ở ta gần như mai một,
việc tìm kịch bản chèo về “Quang Trung” là vô phương. Tuy nhiên, nhờ chi tiết cành đào
Quang Trung tặng vợ quá “đắt”, nên vẫn còn có người ghi nhớ và chứng thực.

        Nhưng Nguyễn Đình Thi (3), Văn Chinh, …v…v cho rằng nó do ai đó hư cấu. Vì:
        “…Giờ ta thử kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Khoảng cách Hà Nội-Huế là 659 km,
cho rằng vận tốc ngựa trạm bằng vận tốc trung bình của vận động viên xe đạp là 50
km/giờ. Không kể thời gian đổi người thay ngựa, sớm nhất cũng phải 13 ngày mới đến
nơi. Qua mười mấy ngày đó, đào sẽ trụi sạch cả lá, chứ đừng nói đến hoa, dù nụ hay
bung. Vậy mà tất cả những “sử liệu” có nêu cành đào Nguyễn Huệ…tất cả đều được
viết từ sau thời điểm vở chèo Quang Trung ra đời năm 1964…”

  (3) Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng viết truyện “Cành đào Nguyễn Huệ”.

        Đồng tình với Nguyễn Đình Thi, Văn Chinh, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết:
        “…Một lần tôi nói chuyện với nhà văn Văn Chinh về cành đào Nguyễn Huệ gửi tặng
công chúa Ngọc Hân. Tôi nói đã nghe chính nhà viết chèo, hình như là Việt Dung thì
phải, tôi nhớ tên tác giả chưa hẳn đã chính xác, nhưng ý kiến của tác giả thì tôi chắc là



Chuyện người ngọai sử 281

mình không nhầm, rằng, chi tiết ấy là do ông (Việt Dung ) bịa ra trong vở chèo chứ
không có chuyện đó trong thực tế. Phải ghi nhận sáng tạo rất có ý nghĩa này, nhưng
ghép nó vào lịch sử thì tôi e là mình lại nhầm lẫn đấy…”.

      ***
      Đến câu Trần Đăng Khoa viết: “ông Việt Dung bịa ra trong vở chèo”. Ngược dòng
trở lại khúc trên, Trần Nhuận Minh cũng cho hay: “từ trí tưởng tượng bay bổng của một
kịch tác gia miền Bắc xã hội chủ nghĩa viết về tuồng chèo”
      Đủng đỏang thế nào chả biết nữa, cấu vào mắt là chữ “chèo”, đang bù đầu tóc rối
với tạp văn Cao đàm khóat luận về mấy ông đồ như Tú Sót, Vũ Đình Liên…Thế là mụ
chữ tôi đẩy con chuột trên mạng lưới đi tìm những cụ lão làng viết kịch chèo kỳ cổ như
Tào Mạt, Đồ Phồn thì lại đụng vào bài viết của một nhà phê bình văn học trong nước chỉ
một số điểm chưa hoàn thiện ở kịch bản chèo vốn được coi là tiêu biểu về lịch sử:
      “…Có thể lấy chuyện vua Quang Trung đánh tan quân Mãn Thanh và tiến vào
Thăng Long làm ví dụ”, như: “Khi viết kịch bản chèo, tác giả Trúc Đường đã hư cấu chi
tiết vua Quang Trung qua làng Ngọc Hà, thân hành lấy một cành đào đầy nụ để sai
người chuyển về Phú Xuân cho công chúa Ngọc Hân. Chi tiết này vừa đẹp, vừa mang
nhiều lớp nghĩa nên được đề cao tới mức nhiều nhà sử học coi đó là chuyện thật…”.

       ***

       Ngọai truyện

       Trúc Đường tên thật Nguyễn Mạnh Phác (1911-1983), quê ở Vụ Bản, Nam Định.
Mồ côi cha mẹ sớm, nhà nghèo, ông cùng em trai Nguyễn Bính ra Hà Nội mưu sinh.
Ông chuyên soạn kịch về đề tài lịch sử. Những vở kịch chèo nổi tiếng là Tấm vóc đại
hồng, Thái hậu Dương Vân Nga, Quang Trung, Hoàng Diệu. Ông mất năm 1983.

      Năm 1962, sau thành công vở Quang Trung trên sân khấu kịch chèo hiện thực, Trúc
Đường chuyển hẳn sang viết kịch bản về đề tài lịch sử. Trong số những vở về đề tài lịch
sử có giá trị của kịch hiện đại, ta thấy hiện diện vở kịch: Quang Trung.
      Gương mặt ông với thời Quang Trung...ấn tượng sâu nhất của tôi (Trịnh Thanh
Sơn) về Trúc Đường là sự mê say của ông, đúng hơn: đó là sự chìm đắm vào lịch sử.
Với Trúc Đường, lịch sử là đời sống. Lần nào gặp tôi, ông cũng say sưa nói về lịch sử,
về quá khứ, về những hình bóng xa xưa mà vô cùng gần gũi, thân thuộc với ông.
       Những nhà sáng tác về đề tài lịch sử, dường như họ hơn hẳn chúng ta về cuộc
sống. Họ vừa sống cuộc sống hiện thời hôm nay, vừa sống cuộc sống quá khứ hôm
qua. Họ có thể không "thuộc" sử, không "sành" sử bằng các nhà sử học, nhưng, dường
như, họ hơn hẳn các sử gia mọt sách ở sự sống, cuộc sống lịc sử. Và chính từ sự sống
đó, ở họ đã nảy sinh nguồn cảm hứng sáng tạo, từ lịch sử. Từ hôm nay mà suy nghĩ về
hôm qua để phát hiện những mới mẻ cần thiết cho hôm nay. Có lẽ trong Trúc Đường, từ
chỗ giao thoa của hai luồng suy nghĩ về lịch sử và về hiện thời ấy đã bật lên, loé lên
những sáng tác, cái mà Pau-tốp-ski gọi là những "tia chớp", nó soi rọi cho ông. Trúc
Đường không tái hiện lịch sử một cách đơn thuần. Ông tái hiện nó trong hơi thở của
thời đại hôm nay.
       Trong kịch của Trúc Đường, nhiều tình tiết được tác giả hư cấu theo tinh thần đó.
Một chi tiết mà sinh thời Trúc Đường rất tâm đắc: Cành đào tết trong vở Quang Trung.
Giữa ngày xuân đại thắng, từ Hà thành, Nguyễn Huệ đã gửi một cành đào tết làm quà
chúc tết Ngọc Hân lúc đó còn đang ở Phú Xuân. Người anh hùng áo vải thét ra lửa ấy
gửi cho cô gái Hà thành một món quà tết, rất tết, rất Hà thành.
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       Tôi nhớ (nhà phê bình văn học trong nước, mụ chữ tôi sơ sót không ghi danh tính),
Trúc Đường vốn là người khiêm nhường, giản dị, nói ít, nghĩ nhiều, và kín đáo, tế nhị.
Phải chăng, những đức tính đó là nguyên nhân sâu xa khiến cho cảnh vật và con người
ông hư cấu, tái tạo,...từ lịch sử trở nên "ngọt" và êm, không "chối".
       Trúc Đường đã có đóng góp vào sự phát triển của kịch hiện đại, nhất là đóng góp
về phương diện đề tài lịch sử. Điều đó đã rõ. Song, riêng với kịch hát dân tộc, với sân
khấu chèo, thì đóng góp ấy lại càng đáng kể hơn. Với Trúc Đường và Tào Mạt, chèo lại
có thêm một mảnh đất đưa chèo đến một bến bờ mới ở thời đại chúng ta.

 Cái khó khăn của người biên khảo

      Thiếu thực tế và suy luận chủ quan vô căn cứ là hai nguyên nhân dẫn tới sai lầm.
Nhưng nguyên nhân chính là sự tin tưởng hoàn toàn vào sách cũ, thu mình trong thư
viện, do không đánh giá, chọn lọc, không cân nhắc kỹ càng các tài liệu tham chiếu.

      Ở phần cuối mỗi cuốn biên khảo thường thường có danh sách dài dằng dặc những
sách được kê cứu để chứng minh. Chúng tôi đã đọc thấy một cuốn biên khảo liên quan
tới Việt sử mà trong danh sách tham chiếu mấy chục cuốn sách thì đa số là sách xuất
bản tại Việt Nam nhiều cuốn sau năm 1975. Thử hỏi nếu viết về sử cận đại mà lại tham
khảo và tin tưởng hoàn toàn ở những sách của nhà xuất bản Sự Thật thì đúng được
bao nhiều phần trăm. Tham khảo những cuốn sách của Mỹ hay Pháp viết về cuộc chiến
Việt Nam còn cần lựa chọn, cân nhắc các dữ kiện hơn nữa vì đa số tác giả Mỹ, Pháp
nhìn cuộc chiến Việt Nam bằng một cái nhìn thiên lệch. Lấy ví dụ như cuốn Vietnam, a
History của Stanley Karnow nói về cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn.
       Với những sinh viên Việt Nam sinh trưởng tại Mỹ sau 1975 am hiểu rất ít về nguồn
gốc và lịch sử Việt Nam mà lại chỉ đọc và tin vào những sách kiểu như của Karnow thì
việc giới thiệu những tác giả loại này có thể là một con dao hai lưỡi.

Quê hương nhà Tây Sơn

Theo Tiến sĩ Hàn lâm Thái Văn Kiểm Trong tác phẩm Thân thế và công nghiệp nhà
Tây Sơn, lấy năm 1558 Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1524-1613) vì tránh né chúa Trịnh di
dân về miên nam qua 9 đời chúa cả thảy là 219 năm. Thêm vào thời kỳ phân tranh với
nhà Tây Sơn (1778-1801) cộng là 14 năm. Theo như “Sấm ký nhà Tây Sơn”:

 Ðầu cha lấy làm chân con
       Mười bốn năm tròn hết số thời thôi
       Cha nhỏ đầu con nhỏ chân
       Ðến năm Nhâm Tuất thì chân chẳng còn

 Với Ðầu cha lấy làm chân con - Mười bốn năm tròn hết số thời thôi, chiết tự chữ
Hán: Trên chữ đầu chữ Quang (Trung) và dưới chữ Cảnh (Thịnh) có chữ “tiểu” có nghìa
là “nhỏ bé, ngắn ngủi” (đoản mệnh).

 Còn Ðến năm Nhâm Tuất thì chân chẳng còn thì ứng vào triều đại Tây Sơn, kể từ
khi dấy nghiệp (1789) cho tới khi diệt vong năm Nhâm Tuất (1802), được chia ra hai đời
vua: Nhạc-Huệ-Lữ và Quang Toản (Cảnh Thịnh), cộng được 14 năm.(1)

      (1) Theo tác giả Nguyễn Duy Chính: Nhà Tây Sơn gồm Quang Trung 5 năm, Cảnh
Thịnh 8 năm, Bảo Hưng 2 năm, tổng cộng là 15 năm.
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Trong số người bị bắt buộc phải di dân ở Nghệ An có ông tổ 4 đời của Nguyễn Huệ,
vốn họ Hồ. Như thế họ Hồ có thể cùng họ với Hồ Quý Ly. Vì con là Hồ Hán Thương
(1400-1407) trải qua nhiêu biên cố của lịch sử, con cháu của Hán Thương đã lánh nạn
vào đây. Ngoài ra, Hồ Quý Ly tự xưng là hậu duệ của vua Đường Ngu ở bên Tàu, cho
nên đặt tên nước Nam là Đại Ngu.
      Những người họ Hồ ấy, do lệnh của chúa Nguyễn Hoàng di dân vào Bình Định có
Hồ Phi Phúc. Ông này lấy vợ tên Nguyễn (2) Thị Đồng, người xã Phù Lạc, gần trang trại
Tây Sơn, thuộc Bình Định. Hồ Phi Phúc vì nhớ quê cha đất tổ ở Nghệ An, nên đặt tên
cho ba người con  với 3 ngọn núi của xứ sông Hồng núi Lam: Đại Nhạc, Đại Huệ và Lữ
Sơn. Ông đặt tên 3 con theo họ vợ là: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. (3)

      (2) Hồ Phi Phúc về quê vợ Phú Lạc gần trang trại Tây Sơn thuộc huyện Tây Sơn, ở
đưới đèo An Khê, có sông Côn (Bình Định), và Tây Sơn Hạ Đạo. Gần đấy có bến
Trường Trầu, là nơi Biện Nhạc (Nguyễn Nhạc) vừa làm biện lại lo việc tuần tiễu, vừa
buôn trầu xuôi ngược trên dòng sông Côn.
      (Chú thích của Nguyễn Gia Kiểng theo nguồn: Sử gia Phan Huy Lê)

      (3) Dựa vào Nguyên Duy Chính nhà Tây Sơn có 4 anh em trai: Nguyễn Quang Hoa
(mất sớm, có con là Nguyễn Quang Hiển), Nguyễn Quang Nhạc, Nguyễn Quang Bình
(tức Nguyễn Huệ), và Nguyễn Quang Thái (tức Nguyễn Lữ).

Gia thế nhà Tây Sơn
Có người cho rằng nhà Tây Sơn có 7 anh chị em, người anh cả Nguyễn Nhạc được

dân nơi ấy gọi là anh Hai trầu (vì buôn trằu). Nguyễn Huệ được gọi là chú Ba Thơm
(hoa huệ vốn là hoa thơm, như lời giải thích của Huệ với thầy giáo Hiến). Nguyễn Lữ
được gọ là thầy Tu Lữ (vì nhỏ Lữ theo đạo sĩ học Lão giáo). Trong mấy anh em, Nhạc
hay chữ Nho nhất đám, uy dũng, là tay hảo hớn. Huệ tướng mạo uy nghi, da mặt hơi
mụn, tóc đen, hơi quăn, cặp mắt sáng ngời như tỏa điên quang, tiếng nói như sấm
vang, thân hình vạm vỡ, da hơi ngăm đen, giống như người Mường Lạc Như Mai Hăc
Đế, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm…đều giống người Mường Lạc.

Những nghi vấn và cái chết của vua Quang Trung
      Nhớ lại năm 1789, khi tặng áo (4) Càn Long có thơ trong đó có câu: “Phát dị Nam
bang y dũ quan”, có nghĩa là mũ áo không khác gì nước Nam. Mãi về sau những nhà
chiết tự đoán ra thâm ý của Càn Long dùng thơ nhắc khéo vua nước Nam khỏi phải
cống người vàng tử trận Chi Lăng (1427) đời Lê đã giết Liễu Thăng. Chưa nói chi tới
việc nước Nam gủi vua giả (Nguyễn Quang Hiển 1789 và Phạm Công Trị 1790). Vua
Tàu tưởng thật, nên tặng nhiều tặng phẩm cho vua ta trong đó có bức tranh truyền thần.

      (4) Đến khi vào làm lễ xong, vua Càn Long đặc biệt ân thưởng “kim hoàng mãng
bào” cho vua Quang Trung có thể thêu rồng năm móng. Vì là tước thân vương ông
được ban cho đai màu kim hoàng, khoác áo ngắn màu vàng (hoàng mã quải) .. Về màu
sắc thì chỉ vua mới được mặc áo màu vàng sáng (minh hoàng), hoàng thái tử mặc giống
như nhà vua nhưng màu vàng nhạt (hạnh hoàng), các hoàng tử mặc áo màu vàng kim
(kim hoàng), nếu họ xa thì chỉ được mặc màu xanh hay xanh thẫm (trừ trường hợp đặc
biệt được vua cho phép mặc áo màu kim hoàng). Theo sử thì tới cuối triều Càn Long, số
thân vương được mặc áo màu kim hoàng rất hiếm. (ND Chính)

Theo học giả Thái Văn Kiểm viết trong Thân thế và công nghiệp nhà Tây Sơn:
      Năm 1789, sứ giả nhà Thanh sang trao sắc phong (5) cho Nguyễn Huệ. Vua Càn
Long tặng vua Quang Trung cái áo bào thêu kim tuyến 7 chữ: “Xa tâm chiết trục đa điền
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thử”. Với cái chết bất ngờ của vua Quang Trung, quần thần cho là Càn Long đầu độc
Nguyễn Huệ qua cái áo bào có tẩm thuốc độc. Sau này nhà chiết tự tìm ra ý nghĩa thâm
sâu của 7 chữ: “Xa là xe, tâm là lòng, ghép lại trên dưới là chữ Huệ. Chiết trục là xe bị
gãy trục. Đa điền thử là ruộng nhiều chuột. Ý rằng Nguyễn Huệ chết trong năm chuột,
Nhâm Tý 1792 (6) vì Nguyễn Huệ gửi người làm vua giả sang yết kiến Càn Long, vua
Tàu tưởng thật tiếp đón trọng thể, và ban tặng phẩm trong đó có bức tranh truyền thần.

       (5) Vua Quang Trung được Càn Long ban áo bào nhân dịp lễ Bát tuần đại khánh.
       (6) Theo Tây Sơn thực lục, Lê Quý dật sử, và Phan Huy Ích trong bài thơ “Thu
phụng quốc tang cảm thuật” đều ghi ngày 19-9 năm Nhâm Tuất 1792 là ngày quy tiên
của Quang Trung Nguyễn Huệ.

Giai thoại câu đối Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm

Theo Đặng Đức Thư: “Chúng ta ai cũng biết năm 1882, học giả Trương Vĩnh Ký là
người đầu tiên đã hư cấu chuyện đối đáp giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm”.

Cũng vậy với chuyện hư cấu, trong tác phẩm Tuyển tập thơ của Ngô Thì Nhậm của
hai tác giả Cao Xuân Huy và Thạch Can. Nxb KHXH, Hà Nội, 1978,  trang 10, 11 ghi:

“Câu chuyện và đôi câu đối giữa Ngô Thì Nhậm với Đặng Trần Thường ở Văn Miếu
chỉ có thể là một giai thoại do dân gian dựng lên, cho đến nay chưa có một văn bản nào
chính thức xác nhận sự có thật của hai vế đối đó…”

Thế nhưng không hẳn là hư cấu hay giai thoại do dân gian dựng lên, vì qua ông Ngô
Đức Diễn, sinh năm 1943, đời thứ 19 dòng họ Ngô, cụ tổ Phúc Cơ của ông cho biết:

"…Ngày bé, tôi thường nghe ông nội tôi kể chuyện cụ tổ chúng tôi là cụ Ngô Thì
Nhậm. Ngày nhỏ, cụ tổ chúng tôi là đứa bé thông minh, sau này lớn lên, đỗ đạt, thành
tài, ra làm quan giúp sức cho triều đình Tây Sơn vinh danh dòng họ. Đặng Trần Thường
vốn xưa là đồng môn một thời với Ngô Thì Nhậm nhưng cụ tổ chúng tôi không thích và
giữ khoảng cách.

Chuyện xưa kể rằng, Đặng Trần Thường tìm đến nhà đồng môn của mình là cụ
Ngô, mang theo rất nhiều lễ vật, trong có một buồng cau rất to, quả đẹp, bày tỏ mong
muốn nhờ người bạn đồng môn tìm cách tiến cử mình ra làm quan trong triều Tây Sơn.
Tuy nhiên, vốn không ưa bản tính của Đặng Trần Thường, lại là một vị quan thanh liêm,
Ngô Thì Nhậm thẳng thừng từ chối. Biết là không thể đi đường tắt, Đặng Trần Thường
ra về, trong lòng hết sức uất hận. Ra đến ao lớn ngoài ngõ nhà cụ Ngô, Đặng Trần
Thường hất buồng cau và lễ vật xuống ao và thề độc: "Nhất định sau này sẽ trả thù".
Một thời gian sau đó, Đặng Trần Thường chạy vào Nam theo Nguyễn Ánh, sau này lật
đổ được đổ được triều Tây Sơn. Đặng Trần Thường được giữ chức tổng trấn Bắc Kỳ.

Sau Tết Quý Hợi 1803, tổng trấn Bắc Thành của vua Gia Long cho lính đi bắt ba vị
tiến sĩ đồng khoa thi năm Ất Mùi 1775 là Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch và Ngô Thì
Nhậm ra giữa sân Văn Miếu nhận đòn "đả trượng" vì tội đã là sĩ phu, là triều sĩ đại khoa
mà lại đi theo "Ngụy Tây" (Tây Sơn).

Vốn có thù cũ, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
(Vế đối hiểm hóc vì có 5 chữ ai và có chữ trần là tên đệm của Đặng Trần Thường).

Ngô Thì Nhậm khảng khái đáp:
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Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế
(Vế đối lại cũng có 5 chữ thế, nói lên được hoàn cảnh và khí phách của người anh

hùng. Và vế đối cũng có chữ thời là tên đệm của Ngô Thời Nhiệm).

Hai câu đối nhau chan chát, cực kỳ chỉnh không sai trật một ly. Quả là lời lẽ và từ
ngữ của bậc quốc sĩ, hào khí ngất trời.

Nguyễn Thế Lịch và Phan Huy Ích về nhà sống một cuộc đời khác. Riêng Ngô Thì
Nhậm về lại quê ở Tả Thanh Oai không bao lâu sau thì qua đời, hưởng thọ 57 tuổi.      

Trong mộ phần của Ngô Thì Nhậm (theo hậu sinh Ngô Thì Nhậm, ông Ngô Đức
Diễn cho biết của cụ cao tằng tổ phụ ông rất giỏi về khoa đẩu số) ở Tả Thanh Oai,
Thanh Trì, Hà Nội, khi được di dời về gần nhà cũ có tìm thấy tấm bia ghi bốn câu:

Hằng tâm hà sa
Vãng lai vũ trụ
Bất dẫn bất tử
Tầm thường ly tụ

(Đại ý là Ngô Thì Nhậm coi mình như hạt cát ở sông Hằng, chỉ đến với cuộc đời như
một cuộc dạo chơi, thích tự do và không thể khuất phục và ông coi cái chết nhẹ tựa lông
hồng, là quy luật tự nhiên ở đời).

Trước khi mất, Ngô Thì Nhậm làm 4 câu tuyệt bút bảo người nhà chuyển lại cho
Đặng Trần Thường:

Ai tai Đặng Trần Thường,
Chân như yến xử đường.
Vị Ương cung cố sự,
Diệc thị nhĩ thu trường

(Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường, quyền thế đang ngang dọc thế nhưng
cũng chỉ như con chim yến làm tổ trong ngôi nhà sắp cháy, sớm muộn cũng nguy khốn.
Hàn Tín xưa giúp Hán Cao Tổ công tích đầy mình nhưng rồi cũng bị Hán Cao Tổ giết ở
cung Vị Ương. Kết cục của người rồi cũng như của Hàn Tín xưa thôi). Tạm dịch:

Thương thay Đặng Trần Thường  
      Tổ yến nhà xử đường  
      Vị Ương cung chuyện cũ  
     Tránh sao kiếp tai ương

Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Đặng Trần Thường bị Gia Long xử tử.
Trước khi kết thúc xin được nói thêm Ngô Thì Nhậm còn có thêm biệt tài về tướng

số và bói toán vì vậy ông mới biết được Đặng Trần Thường sau này bị hung tử. Tất cả
bằng vào chuyện Đặng Trần Thường được giao làm sổ sắc phong cho bách thần nên
đã bị sa cơ bởi những lời xúc xiểm. Giữa ông và Lê Chất có điều hiềm khích. Sau Lê
Chất tố cáo ông đã khai gian sắc thần, đem những người không xứng đáng (Hoàng Ngũ
Phúc) vào hàng phúc thần. Triều đình khép ông vào tội khinh vua dối thần, tuyên án xử
trảm giam hậu vì bản án còn uẩn khúc nên đợi xét lại, sau này nếu thật sự có tội sẽ bị
chém thì chém ngang lưng, lâu chết và đau đớn hơn. Tử tội không bị trảm tấu tức chém
đầu, chết ngay, không đau đớn vì nhanh hơn. Cao Bá Quát cũng bị án “trảm giam hậu”.

 Trong đại lao, Đặng Trần Thường không nhụt chí, mà vẫn uống rượu say túy lúy và
làm cả một chùm "Ngục trung bát vịnh". Ông cũng làm "Hàn vương Tôn phú", ví mình
như Hàn Tín lập nhiều công tích trong chiến trận nhưng khi vinh hoa phú quý rồi thì bị
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Bái Công phụ giãy. Dĩ nhiên, hay tin này, Gia Long lại càng tức giận. Đặng Trần Thường
bị xử giảo (treo cổ) năm 1816…”.

***
Tuy nhiên có tác giả khuyết danh lý giải:
Trước có hiềm (Ngô và Đặng) sau được dịp đánh đòn thì báo thù cố ý sai người

đánh mạnh cho phải chết, thì oán giận phải sâu, phải lớn lắm như đã bị giết cha, giết
con chẳng hạn. Đặng xưa cầu cạnh Ngô giúp mình không đắt thì đây chỉ là một sự
thường tình can chi mà oán hận. Nếu bị khinh khi chăng nữa thì chỉ bất bình chút thôi.
Ngô không làm thiệt hại dù nhỏ cho Đặng sao lại bị thâm thù được? Khi Đặng làm lớn
gặp lại Ngô bấy giờ là tên tù thì chỉ một câu nói mát cũng là quá hèn hạ rồi, sao lại có
thể sai đánh đến chết được?

Lại xét về câu đối thì thấy rằng có điều tiểu xảo: Chữ “Thời” là tên đệm của Ngô với
chữ “Trần” là tên đệm của Đặng.

Câu đối này có thực là của Đặng và Ngô đối lại không? Chắc chắn là không.
Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai, ai dễ biết ai
(câu đối của  Đặng Trần Thường có một chữ trần)).
Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế 
(câu đối của Ngô Thì Nhậm có hai chữ thời)

Vì Ngô tên Thì Nhậm do Tự Đức có tên Hồng Nhậm, khi làm vua lấy thêm tên nữa là
Thì nên chữ Thì và Nhậm đều phạm húy. Thời Tự Đức phải gọi chệch đi là Thời Nhiệm.

Vậy dưới thời Gia Long chưa có tên Thời Nhiệm, vế đối nọ phải là: “Gặp thời thế…
mới đối được hoàn chỉnh do dưới còn chữ “thì” nếu đối là “thì thế”, vế đối có đến hai
tiếng thì, tiếng trên đối với “trần”, tiếng dưới “thời” vế đối không chỉnh.

Vậy vế đối này chỉ được đặt ra dưới thời Tự Đức chứ không thể có dưới thời Gia
Long được. Đôi câu đối nọ chỉ là câu đối của một ông đồ nho nào đó dưới thời Tự Đức
ngồi rỗi rãi nghĩ ra vẻ tài tình chút ít rồi người ta gán ghép cho nhân vật lịch sử.

***
Qua  sử sách, tác giả Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Đặng Trần Thường là một nhà

nho Bắc Hà đã nhiều đời chịu ân sâu với nhà Lê – Trịnh (trên hai trăm năm tổ tiên ông
làm quan trong triều), nên ngay từ phút ban đầu theo Nguyễn Ánh ông vẫn mang hy
vọng khi thắng được Tây Sơn, Nguyễn Ánh sẽ phục hưng nhà Lê như lời hứa.

Đặng Trần Thường bị Nguyễn Ánh diệt vì Nguyễn Ánh biết ý đồ phục nhà Lê hay
hoài Lê của Đặng Trần Thường đó mới là tội đáng chết.

Truyện đôi câu đối Nguyễn Văn Xuân cho rằng: Ngày xưa những chuyện kể mà pha
thêm câu đối một phần là do các ông nhà nho đặt ra rồi lắp vào cho thêm ý vị. Họ không
nhìn ra Ngô vị tiến sĩ tài danh làm quan cho Lê-Trịnh, ông là người đầu tiên đã ra mắt
phục vụ Tây Sơn. Dưới mắt sĩ phu đất Bắc Hà ông có thể là một nghĩa sĩ trung thành
với lý tưởng phục vụ nhà Lê như Đặng Trần Thường vậy. Vì vậy Đặng Trần Thường và
Ngô Thì Nhậm cùng một hoàn cảnh nên không hẳn hận thù như qua giai thoại …

***
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 (trang 340) ra tháng 9 năm 2004 đăng bài của Đặng

Đức Kiên có tiêu đề: Vài đính chính về quan hệ giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thời
Nhiệm , tác giả Đặng Đức Kiên cho thấy:
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Trước năm 1802 Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm không hề gặp nhau (tư liệu
ghi lại trong gia phả của hai họ Đặng và Ngô) như sau:

Đặng Trần Thường người Đại An Tràng (nay là thôn Đại Ơn, xã Ngọc Hòa, tỉnh Hà
Tây cũ). Ngô Thì Nhậm người Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hai quê cách
nhau trên 20 cây số theo đường chim bay nên không thể nói là cùng quê được?

Năm 1775, Ngô Thì Nhậm đỗ Tiến sĩ làm quan Đốc Đồng ở Kinh Bắc thì Đặng Trần
Thường chuẩn bị lên đường dự thi Tứ Trường không may bố mất nên bỏ thi.

Năm 1782, Đặng Trần Thường theo học tiếp thì gặp loạn năm Canh Tý. Ông bỏ học
văn theo học võ ngao du khắp miền An Quảng, Thái Nguyên..

Tháng 5 năm 1786, kinh sư thất thủ phải về ở Xứ Đông. Đến năm 1790-1793 Đặng
Trần Thường về Xứ Đoài rồi lên Thái Nguyên, Tuyên Quang liên kết với các người đồng
chí hướng với mình chống lại quân Tây Sơn, hưng phục triều Lê. Năm 1794, Đặng Trần
Thường xuống vùng Hưng Yên hoạt động rồi vào nam phò Nguyễn Ánh.

Còn Ngô Thì Nhậm thì năm 1782, cha là Ngô Thì Sĩ mất nên phải cáo quan về nhà
chịu tang. Năm 1788 đến tháng 8 năm 1802, ra phò Tây Sơn sống ở Thăng Long rồi đi
lại kinh đô Phú Xuân làm công việc bang giao với nhà Thanh. Tháng 8 năm 1802, nhà
Tây Sơn bị tiêu diệt, Ngô ra đầu hàng nhà Nguyễn ở Thăng Long rồi được đưa về kinh
đô Phú Xuân. Tháng 3 năm 1803, bị giải ra Thăng Long để các quan Bắc Thành trị tội:
Bị đánh đòn ở Văn Miếu, 3 ngày sau thì chết.

So sánh thời gian, tuổi tác, nơi sinh, nơi cư trú và sự hoạt động của hai ông đều
khác nhau, nên trước năm Quý Hợi (tháng 3 năm 1803) giữa Đặng Trần Thường và
Ngô Thì Nhậm không có mối quan hệ nào. Có chăng hai ông chỉ gặp nhau khi Ngô Thì
Nhậm bị giải ra Thăng Long.

Trên đây là những tư liệu có căn cứ xác thực và qua một số nhận xét của các vị học
giả nghiên cứu lịch sử một cách nghiêm túc, không vì một cái gì đó mà câu chuyện lịch
sử không có thật giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm thành giai thoại cứ bị mụ
nhận mãi mãi. Lại rất đáng tiếc sự mụ nhận đó lại được một số nhà biên khảo thành
danh vẫn tiếp tục nhắc lại mà không hề có sự cân nhắc thực hư. (ĐĐ Kiên)

Cái khó khăn của người biên khảo

      Trở lại vấn đề biên khảo, nếu muốn tránh khỏi mắc những lỗi lầm là một chuyện vô
cùng khó khăn dù là cuốn sách được soạn thảo bởi nhiều người chứ đừng nói là do sự
biên soạn của một người. Theo chúng tôi nghĩ cách duy nhất để cho một cuốn biên
khảo có giá trị chính xác là người hay nhóm soạn thảo phải có tinh thần trách nhiệm với
tác phẩm của mình, phải theo dõi nuôi nấng tác phẩm như một đứa con. Các tác giả
lắng nghe và sửa đổi, bổ sung những sai lầm khi được biết rõ ràng với một tinh thần cầu
tiến mà không bỏ qua, không thèm đính chính hay cáo lỗi. Và phía người đọc không nên
có thái độ dễ dãi, thờ ơ mà cần có sự đóng góp vô tư và tích cực khi chứng minh được
sự sai lầm. Muốn thực hiện một công trình mang tính chất lịch sử, sự thận trọng và
không tự mãn có lẽ là những đức tính cần thiết. Để giữ sự chính xác, những sai lầm này
đã được đính chính mà không hề ngượng ngùng, tự ái.

(Đặng Trần Huân)
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(bìa sau)

Vài hàng về người viết:

Về gốc gác của người viết, cứ theo ẩn dụ qua truyện ngắn Cây gậy tre rút đất thì Phí lão
là người quên cả họ và tên, quan tước, làng mạc, hồ đồ mình không biết mình là ai nữa.
Phi lão làm quan ba mươi tư năm, lui về đất Hiu Tân mà ở ẩn. Nhà ba phòng, chốn tây
viên có ao sen, dăm bụi trúc. Tuổi mới chớm già, chưa đến nỗi lẩm cẩm. Tính thích
rượu, văn phú. Ngoài sự đó, đem lòng mộ đạo Bụt theo phái Tào động vì rằng: Như Bụt
đã dậy, người ta say vì…uống rượu. Mượn cớ ấy, Phí lão nhắc vò rót rượu, uống vài
chén cho say tít cù lỳ. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại viết, viết rồi lại uống, uống rồi lại say,
say với viết cứ lần lượt mà theo nhau.
Bởi thế mà coi cuộc đời như giấc mộng, coi phú quý như đám mây bay, màn trời chiếu
đất, chớp mắt trăm năm, lúc nào cũng li bì mờ mịt, không biết cái già nó đã theo đến.
Phí lão tuổi Giáp Thân, nay bẩy mươi, râu đã bạc, đầu hói nửa mảng, răng khuyết bốn
chiếc, mà cái vui trong tửu lượng vẫn chưa suy.

Vợ thấy uống nhiều quá bèn ngăn can. Chẳng bận lòng, Phí lão ra ao tắm. Vào nhà
khăn đống áo dài, đứng trước bàn thờ hú lên rằng: Trời đất sinh ra rượu với văn - Không
văn không rượu sống như thừa. Khấn xong, ra bảo vợ: "Thì như bà biết đấy, ta xưa nay
chuyên lo mài dũa ngôn từ, chuyên công làm văn, tuổi xanh làm phú, đầu bạc tụng kinh.
Nếu bỏ cái nhân sinh quý thích chí của ta thì còn gì ra cái hồn người, lấy gì mà mua vui
lúc tuổi già cám cảnh đây!”. Đoạn đem vợ vào buồng…Ngỡ…ủng oẳng nhau hóa ra để
bàn chuyện nhà. Chuyện rằng: “Ta từ nay về trước sướng rồi, còn từ nay về sau chưa
biết vui như thế nào! Thịt chó ta ăn đã mòn răng, mà ăn cái giống ấy ta lại hay…ủng
oẳng với bà. Nay bà làm cho ta đĩa tiết canh vịt được chăng?".

Thạch trúc thảo lư
Mậu Tuất 2018

      Ngộ Không
      Phí Ngọc Hùng


