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Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn sự hưởng-
ứng, hỗ-trợ cuả các quí-vị học-giả, giáo-sư, nhà 
nghiên-cưú, nhà văn đã đáp lời mời cuả Viện, 

gởi bài, thuyết trình, gởi tài-liệu triển-lãm tham gia ngày Kỉ-
Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết được 
tổ chức tại VVH vào Chủ-nhật 9-VII-2017.  Đặc-biệt, là sự 
góp sức cuả Ông Phan Thanh Thu (Maryland), nhà báo Phan 
Thanh Tâm (Minnesota), hậu-duệ thứ Năm, cô Phan Khanh, 
hậu-duệ thứ Sáu cuả Phan Thanh Giản, Phan Thanh Giản 
Foundation.  Nỗ-lực cuả các quí-vị đã góp phần làm phong 
phú nội-dung Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh 
Giản Tuẫn Tiết, làm vực dậy lưả hương, mạch sống cuả người 
Xưa.  Trong tinh-thần đó, VVH tôn trọng toàn-bộ nội-dung 
trong mỗi bài viết.  Và nội-dung này là phần trách-nhiệm trực-
tiếp cuả các tác-giả.

Viện Viêt-Học cảm ơn các quí cơ-quan truyền-thông, các 
quí hội-đòan, các quí Giáo-sư, các quí khách, ân-nhân, thân-
hưũ, các quí đơn-vị đang sinh hoạt tại VVH đã tận tình giúp 
đỡ VVH trong việc tổ-chức ngày Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-
2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết được viên mãn.

Thưa các quí-vị,
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt lúc nào cũng có.
(Bình Ngô Đại Cáo - Ngô Tất Tố dịch)
Hào-kiệt, kẻ-sĩ Phan Thanh Giản đã đứng phắt dậy trong 

giai-đoạn lịch-sử đầy khó-khăn và chọn cái chết để cho dân và 
nước sống.

Thời đó, nước ta vẫn còn chìm đắm trong sự nương-tưạ, 
che chở cuả Bắc phương.  Mà ngay cả Bắc phương cũng đang 
điêu đứng, tang thương, không có lối thoát.

Cũng thời đó, không phải chỉ có Việt-Nam mà cả một số 
nước Á châu, Châu Phi, Nam Mĩ cũng bị các nước Tây phương 
với chủ-trương bành-trướng, tìm thuộc-điạ, thâu tóm, vơ vét 
tài-nguyên thiên-nhiên và nhân-lực để làm giàu, bất chấp sự 
khổ-đau cuả con người.

LỜI NGỎ
KỈ-NIỆM 150 NĂM (1867-2017) 
PHAN THANH GIẢN TUẪN TIẾT
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Tiếng thét thống-khổ ngất trời xanh…
Dưới ách Pháp thuộc, với sách-lược cuả Tây, là tẩy trắng, 

“khai hoá” văn-hoá dân-tộc, đẩy mạng mạch, lưả hương cuả 
tổ-tiên đi vào đáy-từng tiềm-thức dân-tộc.  Và chỉ hơn nưả 
thế-kỉ (1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Việt-nam - 1936, 
Vũ Đình Liên sáng tác bài Ông Đồ Già: … Năm nay đào lại nở 
/ Không thấy ông đồ xưa / Những người muôn năm cũ / Hồn 
ở đâu bây giờ?) mà hồn cuả Người Muôn Năm Cũ, hồn cuả 
Người Xưa, cuả Tổ-Tiên, cuả Ông Cha đã lià xa; đóm lưả hồng 
cuả sức mạnh văn-hoá, cuả sức mạnh tinh-thần dân-tộc đã bị 
vùi lấp dưới đám tàn tro thì làm sao dân-tộc Việt-Nam đủ sức 
đứng vững trước những hậu-quả tai-hại cuả thời cận-đại và 
hiện-đại để lại, và quan-trọng nưã là đủ sức hoá-giải, biến-cải 
những phong-ba bão-táp cuả các trào-lưu bên ngoài ập vào để 
cho phù hợp với tâm-tình và đạo-lí cuả người Việt-Nam - là 
nển-tảng để người Việt bước vào thời-đại mới cuả nhân-loại, 
thì hiện-tại người Việt chúng ta làm sao không bơ vơ, lạc loài, 
khổ đau!  Bởi đâu? Làm Gì? Và Làm Thế Nào!

Thời phong-trào Duy Tân, cách đây trên 110 năm do hai 
nhà cách-mạng họ Phan chủ xướng. Tỉnh Quốc Hồn Ca, sáng-
tác cuả Phan Chu Trinh, hô hào Duy Tân, tìm con đường sống 
cho dân-tộc và tổ-quốc VN.

Nay, dân-tộc Việt không những chỉ sống trên quê-hương 
mình mà đã có mặt khắp năm châu, bốn biển.  Đây là dịp để 
chúng ta hấp thu, học hỏi tinh-hoa cuả nhiều nền văn-hoá 
khác nhau để bổ sung cho nền văn-hóa Việt(1).  Đây cũng là 
dịp dân-tộc Việt-nam góp phần vào sự-nghiệp chung cuả con 
người là xây dựng tình thương yêu và hoà-bình.  Với bối-cảnh 
mới và cơ-hội mới, được soi rọi bởi bài học Phan Thanh Giản 
thì nhu cầu Duy Tân, vốn đã bức thiết, nay lại càng bức thiết 
hơn. 

Muà Xuân Đinh-Dậu-2018 sắp về, Viện Việt-Học kính 
chúc các quí-vị an-khang, thịnh-vượng, và trân-trọng giới 
thiệu tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh 
Giản Tuẫn Tiết.

Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học
California, đầu năm 2018

(1) Đế Quốc Việt Nam, Phạm Cao Dương.  USA: Truyền Thống 
Việt, 2017
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11:00 am: 
• Khai-mạc (VVH)
• Cắt băng khai-mạc triển-lãm 
11:10 am - 11:20 am:
• Giới-thiệu sách, tài-liệu triển-lãm (cô Phan Khanh) chung quanh 
vấn-đề sự tuẫn-tiết của Phan Thanh Giản.  Do hậu-duệ Phan Thanh 
Giản là Phan Thanh Thu và Phan Khanh phụ trách.
• Hình-ảnh như: chi-tiết văn-bản, sơ-đồ, bản-đồ, biểu-đồ, dữ-liệu... 
dùng để trả lời thắc-mắc:
- Cái gì thật sự xảy ra ngày Pháp đến Thành Vĩnh Long năm 1867?
- Tại sao Cụ Phan nhịn ăn 17 ngày, mà không là 16, 18?
- Những gì xảy ra trong 17 ngày đó?
- Tại sao Cụ Phan chọn sự tuẫn-tiết?
• Xem triển-lãm
• Ban tổ-chức giải lao
12:00 am: 
Giới-thiệu Phan Thanh Giản Foundation (Gs Nguyễn Trung Quân)
12:20 pm - 1:45 pm: 
Xem triển-lãm
2:00 pm - 4:45 pm:  
Thuyết-trình, thảo-luận, với các diễn-giả:
• Giáo-sư Phạm Cao Dương
• Nhà văn  Phạn Phú Minh
• Giáo-sư  Nguyễn Văn Sâm
• Tiến-sĩ  Nguyễn Văn Trần (từ Pháp)
• Giáo-sư  Nguyễn Quốc Trị
• Tiến-sĩ  Huỳnh Long Vân (từ Úc Châu, qua Skype)
5:00 pm:  
• Lời cảm-tạ 
• Bế-mạc

CHƯƠNG-TRÌNH
KỈ-NIỆM 150 NĂM (1867-2017) 
PHAN THANH GIẢN TUẪN TIẾT



Tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết

5

Chánh sứ Phan Thanh Giản
Hình chụp tại Paris năm 1863 trong dịp ông cầm đầu sứ-đoàn sang Pháp 

xin chuộc lại 3 tỉnh miền Ðông Nam Kỳ

HÌNH ẢNH
PHAN THANH GIẢN 
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Sứ-đoàn đến Pháp năm 1863
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
KỈ-NIỆM 150 NĂM PHAN THANH GIẢN TUẪN TIẾT
Tổ chức tại Viện Việt-Học ngày 9 tháng Bảy năm 2017

Hành-lang triển-lãm

Hành-lang triển-lãm

Hành-lang triển-lãmHành-lang triển-lãm

Hành-lang triển-lãm

Hành-lang triển-lãm
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Đôi họa-sĩ Nguyễn Thị Hợp & Nguyễn Đồng

Cô Kim Ngân (VVH) & Ông Trần Minh Phương

Chưng-bày bản-đồ

Chưng-bày sách
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Cô Kim Ngân (VVH) điều hợp chương-trình Cô Kim Ngân (VVH) điều hợp chương-trìnhCô Kim Ngân (VVH) điều hợp chương-trình

Cắt băng khai-mạc triển-lãm

Phỏng vấn nhà báo Phan Thanh Tâm

Phỏng vấn nhà báo Phan Thanh Tâm
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Cắt băng khai-mạc triển-lãm

Cắt băng khai-mạc triển-lãm

GS. Nguyễn Quốc Trị

GS. Nguyễn Trung Quân

Cô Phan Khanh

BS. Thái Ngọc Ẩn GS. Nguyễn Văn Sâm



Tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết

11

Nhà báo Phan Thanh Tâm

Ông Phan Thanh Thu

TS. Huỳnh Long Vân (từ Úc) thuyết trình qua Skype Quan khách tham dự

Nhà văn Phạm Phú Minh

Quan khách tham dự
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Quan khách tham dự Quan khách tham dự

Quan khách tham dự

GS. Nguyễn Quốc Trị ký tặng sách
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Nhà nhiếp-ảnh Ái Tiến và Kha Ngân Thọ

Nhà nhiếp-ảnh Kim PhượngNhà nhiếp-ảnh John Tran

VVH tri ân

VVH tri ân

Nhà nhiếp-ảnh Lê Bưủ Hùng
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Năm 2017 là năm kỷ niệm lần thứ 150 ngày Kinh Lược Sứ Ba Tỉnh Miền Tây Nam Kỳ, 
Vĩnh Long-An Giang –Hà Tiên, Phan Thanh Giản, Nhà Nho Ái Quốc và Vị Tiến Sĩ 
đầu tiên của Miền Nam uống thuốc độc quyên sinh, giao ba tỉnh này cho Pháp nhằm 

tránh những thiệt hại cho người dân mà ông cho là vô ích. Hành động này của ông đã bị triều đình 
Huế lên án nặng nề, cách tất cả mọi chức tước, đục bỏ tên trên bia tiến sĩ cho mãi đến triều Vua 
Đồng Khánh mới được phục hồi.  Nhưng đến năm 1963 lại được các sử gia Miền Bắc mang ra đặt 
lại.  Trước đó, năm 1945, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Đại Học Đông Dương tại Hà Nội, Phan 
Thanh Hòa, cháu ba đời của Phan Thanh Giản, trong những ngày đầu tiên của thời buổi đầy nhiễu 
nhương sau biến cố 19 tháng 8 năm 1945, đã bị Công An Việt Minh công khai vào tận Đại Học Xá 
Hà Nội bắt đem đi mất tích.  Bài này được viết nhằm góp phần vào việc tìm hiểu thêm về Nhà Nho 
được coi là tượng trưng cho tinh thần ái quốc của người Việt Miền Nam Phan Thanh Giản, đồng 
thời cũng là để góp phần tìm hiểu về việc nghiên cứu và quan điểm về lịch sử dưới chế độ Công 
Sản một thời ở Miền Bắc.

 I.  Các Sử Gia Miền Bắc Năm 1963, Trong Tập San Nghiên Cứu Lịch Sử, Đã Viết Gì về 
Phan Thanh Giản?  

Theo ý chúng tôi, trong việc bình luận nhân vật lịch sử,  nhất là những nhân 
vật như Phan-thanh-Giản, chúng ta cần dựa vào quan điểm chủ nghĩa Mác, 
đem yêu cầu của thời đại và nguyện vọng của nhân dân để soi vào hành động 
của người đó sẽ thấy rõ có công hay có tội, đáng làm gương hay đáng chỉ trích.

Tòa Soạn Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử
Qua một loạt bài được liên tiếp đăng trong Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử xuất bản trong năm 

1963 ở Hà Nội, mục “Bình Luận Nhân Vật Lịch Sử”, trường hợp của Phan Thanh Giản, nhà Nho 
miền Nam đầu tiên đậu tiến sĩ và là trọng thần của triều đình nhà Nguyễn, người đã lãnh trách 
nhiệm ký kết hòa ước Nhâm Tuất ngày 5 tháng 6 năm 1862 nhường Ba Tỉnh Miền Đông Nam Kỳ 
cho Pháp đã được đem ra mổ xẻ và cá nhân của nhân vật lich sử được người miền Nam nói chung 
và giới trí thức miền Nam kính mến này đã bị chỉ trích nặng nề.  Loạt bài này đã gây nên nhiều bất 
mãn cho những người có dịp đọc chúng ở cả hai miền Nam Bắc đương thời và luôn cả sau ngày 
thống nhất dưới chế độ Cộng Sản.  Nó đã đưa tới những vận động phục hồi danh dự và uy tín cho 
ông ở cả trong nước lẫn ngoài nước, điển hình là qua các cuộc hội thảo được tổ chức ở trong nước 
và các bài đăng trong các đặc san hay bản tin hay các lời phát biểu trên các đài phát thanh hay 

Nhân Dịp Kỷ Niệm 150 Năm (1867-2017) 
Ngày Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết 

Nhắc Lại Những Gì Các Sử Gia Mác-Xít 
Đã Viết Về Vị Tiến Sĩ Đầu Tiên Của Miền Nam Năm 1963  

và Chuyện Chủ Tịch Sinh Viên Phan  Thanh Hòa 
Bị Công An Bắt Đem Đi Mất Tích Năm 1945

GS. PHẠM CAO DƯƠNG
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truyền hình của các cựu học sinh và giáo chức của trường Trung Học Phan Thanh Giản Cần Thơ.  
Nhiều người còn muốn đi xa hơn nữa là đề nghị các cơ quan liên hệ ở trong nước đem trường hợp 
Phan Thanh Giản ký hòa ước 1862 nhượng Ba Tỉnh Miền Đông Nam Kỳ cho người Pháp đối chiếu 
với trường hợp Thủ Tướng Phạm Văn Đồng gửi văn thư cho Thủ Tướng Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa Chu Ân Lai, công nhận lãnh hải mới của Trung Cộng vào năm 1958 như Viện Sử Học 
và Tập San Nghiên Cứu Lịch Sử đã làm hồi năm 1963.

Tổng cộng số bài người viết hiện có trong tay là 8 bài.  Đầu tiên là bài Phan Thanh Giản trong 
lịch sử cận đại Việt Nam của hai ông Đặng Huy Vận và Chương Thâu, đăng trong Nghiên Cứu Lịch 
Sử số 48, tháng 3 năm 1963, trang 12 - 17 và kết thúc là bài tổng kết nhan đề “Chúng ta đã nhất trí 
về việc nhận định Phan Thanh Giản” của Trần Huy Liệu, đăng trong tạp chí này, số 55, tháng 10 
năm đó.  Loạt bài này đã được viết theo chiều hướng nào và Phan Thanh Giản đã được nhận định 
hay đúng hơn bị lên án như thế nào? Ta hãy đọc phần gợi ý của tòa soạn Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch 
Sử và nội dung của các bài, đặc biệt là bài tổng kết của Trần Huy Liệu.

Mở đầu cho loạt bài bình luận này, tòa soạn Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử đã đưa ra những gợi 
ý đăng trên đầu của bài viết của hai ông Đặng-Huy-Vận và Chương-Thâu với phần chính nguyên 
văn như sau:

“Theo ý chúng tôi, trong việc bình luận nhân vật lịch sử, nhất là những nhân   
vật như Phan-thanh-Giản, chúng ta cần dựa vào quan điểm chủ nghĩa Mác, 
đem yêu cầu của thời đại và nguyện vọng của nhân dân để soi vào hành động 
của người đó sẽ  thấy rõ có công hay có tội, đáng làm gương hay đáng chỉ trích.  
Chúng ta có thể nhìn vào nhiều mặt nhưng bao giờ cũng phải nhắm vào mặt 
chính của nó.  Nhất là không thể chiều theo tình cảm riêng hay chỉ nhìn vào 
đạo đức tư cách cá nhân mà phải nhìn vào sự việc cụ thể để đánh giá cho đúng. 
Một khi đã có những kiến giải rõ ràng rồi thì đối với đối tượng mà mình phê 
phán cần có thái độ dứt khoát.”

Không cần phải đọc chi tiết các bài được đăng sau đó, chỉ cần đọc kỹ những lời lẽ trên đây của 
tòa soạn, mà người đọc phải hiểu đó là những lời khuyến cáo nếu không nói là mệnh lệnh người 
viết phải theo, vì Nghiên Cứu Lịch Sử là cơ quan chính thức của chính quyền Cộng Sản miền Bắc 
đương thời được điều khiển bởi Trần Huy Liệu, nguyên Bộ Trưởng Bộ Tuyên Truyền trong chính 
phủ Hồ Chí Minh trước đó.  Người viết muốn có bài được đăng không thể không theo những lời 
gợi ý này.  Phan Thanh Giản ngay từ khi các tác giả mới quyết định cầm bút đã bị lên án và bị xỉ 
nhục một cách không nhân nhượng theo đúng ý muốn của tòa soạn.  Các nhan đề của các bài viết 
bằng cách này hay cách khác đã phản ảnh rõ rệt chiều hướng đã được vạch sẵn này.  Sau bài của các 
ông Đặng Huy Vận và Chương Thâu với nhan đề mang tính cách chung chung không dứt khoát đã 
dẫn, các bài khác mập mờ cho thấy trước nội dung như  “Cần nhận định và đánh giá Phan Thanh 
Giản như thế nào?” của Đặng Việt Thanh,  “Đánh giá Phan Thanh Giản như thế nào cho đúng?” 
của Nguyễn Khắc Đạm và của Trương Hữu Ký, hai bài riêng biệt, có những bài đã lựa chọn nhan 
đề phản ảnh một sự dứt khoát ngay từ đầu như bài  “Cần nghiêm khắc lên án Phan Thanh Giản” 
của Chu Quang Trứ và bài “Cần vạch rõ hơn trách nhiệm của Phan Thanh Giản trước lịch sử” của 
Nhuân Chi hay Nhuận Chi (?).  Tất cả đã giúp cho Trần Huy Liệu đưa ra kết luận cuối cùng “Chúng 
ta đã nhất trí về việc nhận định Phan Thanh Giản” khi ông viết:

“Từ khi Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử đề ra việc bình luận một số nhân vật  
lịch sử, qua Hồ-quý-Ly, Nguyễn-trường-Tộ, Lưu-vĩnh-Phúc cho đến Phan-
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thanh-Giản, không lần nào bằng lần này, những bạn tham gia cuộc thảo luận, 
mặc dầu có những khía cạnh khác nhau, những về căn bản đều nhất trí ở chỗ 
kết án tội nhân của lịch sử. 

Chưa cho là đủ, Trần Huy Liệu còn ghi thêm:
“Một điều nữa cũng đáng chú ý là: trong số người gửi bài tới tham gia thảo 
luận lên án Phan-thanh-Giản có đông đủ cả các bạn miền Bắc và miền Nam. 
Thì ra, nếu chúng ta xuất phát từ một lập trường giống nhau thì chúng ta sẽ đi 
đến một kết luận giống nhau.”

Vậy thì qua loạt bài kể trên và căn cứ vào bài tổng kết của Trần Huy Liệu, Phan Thanh Giản 
đã bị kết án về những tội gì và không thể được khoan nhượng ở những điểm nào? Khoan nhượng 
là vì có nhiều tác giả cho rằng Phan Thanh Giản là một nhà Nho đạo đức, hết lòng vì dân vì nước, 
sáng suốt, có bụng thương dân, đã chọn cái chết riêng cho mình để tránh một cuộc chiến tranh vô 
vọng cho dân tộc

Cũng theo Trần Huy Liệu, có hai tội chính và hai điều bất khả nhân nhượng:
“Hai tội chính là:
- Thứ nhất:  Trong khi những nhân sĩ yêu nước trong giai cấp phong kiến và  
đông đảo nhân dân kiên quyết đánh Tây để giữ lấy nước, thà chết không làm 
nô lệ thì   Phan trước sau vẫn theo chiều hướng đầu hàng, từ ký nhượng ba 
tỉnh miền Đông đến ký nhượng ba tỉnh miền Tây, Phan trước sau vẫn rơi vào 
thất bại chủ nghĩa, phản lại nguyện vọng và quyền lợi tối cao của dân tộc, của 
nhân dân.
- Thứ hai:  Trong lúc quân giặc bắt đầu dày xéo lên Tổ quốc, bao nhiêu văn 
thân, nghĩa sĩ, hào lý cùng các tầng lớp nhân dân đều lao mình vào cuộc giết 
giặc cứu nước, bài phú “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh” vang lên, vậy mà 
riêng Phan-thanh- Giản ba lần dụ Trương-Định bãi binh, bốn lần làm môi 
giới cho Pháp, đưa thư của giặc cho Trương và khuyên nhân dân không nên 
bội nghịch với giặc. 
Hai điều bất khả nhân nhượng là:
- Thứ nhất:  Không thể chỉ nhìn vào tư đức (không có dấu huyền - chữ của 
Trần Huy Liệu) của Phan-thanh-Giản để có thể chiếu cố và thông cảm cho ông 
được mà phải nhìn vào công đức (cũng chữ của Trần Huy Liệu) của ông. Ở vào 
thời thế nước  ta hồi ấy, mọi người công dân còn có cái đạo đức nào cao hơn 
là là yêu nước thù giặc,  hy sinh quên mình, đáp ứng nguyện vọng của nhân 
dân. Trái lại, còn có cái gì xấu hơn là theo giặc, chống lại cách mạng (?), phản 
lại quyền lợi tối cao của Tổ quốc. Đối với Phan-thanh-Giản, công đức như thế 
là đã bại hoại rồi; mà công đức đã bại hoại thì tư đức còn gì đáng kể? (nguyên 
văn lời Trần Huy Liệu).
- Thứ hai:  Về cái chết của Phan Thanh Giản, theo Trần Huy Liệu thì chủ 
trương của Phan đã dẫn Phan đến chỗ bế tắc mà chỉ có thể kết cục bằng một 
cái  chết. Nói một cách khác, cái chết của Phan là tất nhiên, là rất biện chứng 
trong chỗ bế  tắc của Phan (...). Nói rằng Phan chết để giữ trọn tiết nghĩa 
chăng? Thì, cái sống của  Phan với dân, với nước đã mất hết tiết nghĩa rồi, còn 
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nói gì cái chết. Nói rằng Phan chết để giữ trọn đạo lành (tử thủ thiện đạo) hay 
làm nên điều nhân (sát thân thành nhân) theo câu châm ngôn của nho giáo 
mà Phan là một tín đồ chăng? Thực ra, cái chết của Phan, khác với cái hy sinh 
của các bậc nghĩa liệt khác, không phải để giữ đạo lành cho đến chết, cũng 
chẳng phải liều chết để làm nên một điều nhân vì cái gọi là đạo lành, là điều 
nhân lúc đó chính là giết giặc cứu nước, là theo nguyện vọng   của nhân dân; 
trái lại là đạo dữ, là bất nhân, là phản bội. Thôi, chúng ta hãy làm một việc 
ngay thẳng là trả cái chết của Phan-thanh-Giản lại cho Phan-thanh-Giản, cái    
chết do chính tác giả tạo ra, qua một quá trình dài lâu dẫn đến chỗ không lối 
thoát.             
Dầu sao, cái chết của Phan cũng chỉ có thể chấm dứt con đường bế tắc của 
Phan, chớ không thể xóa được tội danh của Phan trước tòa án dư luận nhân 
dân và lịch sử.”

Bây giờ ta hãy duyệt qua những bài đã được đăng.
Trước hết là bài của Đặng Huy Vận và Chương Thâu.  Người viết không có dịp đọc nhiều bài 

khác của Đặng Huy Vận, nhưng Chương Thâu là một tác giả rất quen thuộc đối với những ai từng 
theo dõi các hoạt động của các nhà Nho trong các phong trào Đông Du và Duy Tân.  Chương Thâu 
đã viết nhiều về các phong trào này, đặc biệt là về Phan Bội Châu.  Có lẽ vì vậy ông và Đặng Huy 
Vận đã được lựa chọn để mở đầu cho cuộc bình luận hay đúng hơn đánh giá lại này.  Một sự lựa 
chọn có thể có tính cách chiến thuật để người theo dõi cả loạt bài sau đó có cảm tưởng rằng đây 
là một cuộc bình luận vô tư và rộng rãi.  Nói như vậy vì bài của hai ông có vẻ bao quát và chuyên 
môn, kể cả khi hai ông lên án Phan Thanh Giản.  Nói như vậy là vì bài của hai ông tương đối đầy đủ 
nhất cho loại bài này.  Nó tóm tắt toàn bộ những chi tiết liên hệ tới cuộc đời và sự nghiệp của Phan 
Thanh Giản từ thuở thiếu thời cho đến những ngày cuối đời của ông và đã nhìn ông qua mọi khía 
cạnh, cả công lẫn tư; nói theo Trần Huy Liệu cả công đức lẫn tư đức.  Các tác giả này cũng dùng 
nhiều tài liệu hơn các tác giả khác.  Có điều phần quy trách nhiệm làm mất nước cho Phan Thanh 
Giản vẫn là chính.   Trong phần này, sau khi đã bài bác tất cả các quan điểm của các tác giả người 
Pháp cũng như người Việt thời trước đó như  Châtel, Lê Thành Trường, Tam Thanh và Hoành Hải, 
Nam Xuân Thọ...,  mà hai ông cho rằng “chỉ nhằm mục tiêu chính trị hay chỉ mới nói một mặt mà 
không nhìn thấy mặt hậu quả tai hại của những hành động đầy thiện ý ấy của Phan-thanh-Giản, 
các ông đã không nhìn thấy mặt trách nhiệm to lớn như thế nào của Phan-thanh-Giản trong việc 
cắt đất nhường cho Pháp.  Phan trước sức uy hiếp của giặc đã đang tay ký hòa ước 1862 với giặc. 
Quê cha đất tổ bị bầy quỷ dữ giày xéo?  Phan-thanh-Giản bị nhân dân cả nước lên án và phản đối 
mọi hành động chủ hòa của triều đình và của chính Phan...Thế rồi Phan-thanh-Giản không chịu 
lo chuẩn bị đề phòng chống Pháp mà để cho giặc lấn dần, để đến nỗi trong bốn ngày từ 21-6 đến 
25-6-1867, chúng lấy luôn cả ba tỉnh miền Tây”.

Về cái chết của Phan Thanh Giản, Đặng-Huy-Vận và Chương-Thâu cho rằng nó đã chứng tỏ 
sự bất lực hoàn toàn đối với lòng tin cậy của triều đình và cũng để tỏ cho nhân dân rằng mình đã 
sai lầm và chịu tội trước nhân dân.

Khác với các tác giả khác, Đặng-Huy-Vận và Chương-Thâu đã dùng cả nửa bài phía sau để 
ca tụng phần tư đức của Phan Thanh Giản.  Hai ông đã dùng các thơ văn, sớ tấu của chính Phan 
Thanh Giản, của Nguyễn Đình Chiểu và của các nhà khảo cứu thời trước hai ông hay của các tác 
giả miền Nam, luôn cả những lời truyền tụng trong dân gian... để mô tả cuộc sống hết lòng vì vua, 
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vì dân, vì nước, luôn luôn đi sát với quần chúng bình dân và đạo đức của Phan Thanh Giản.  Có 
điều trong khi trở lại xét thêm những công trạng và đức tốt của Phan-thanh-Giản đối với nhân 
dân để thấy rõ hơn vì sao Phan đáng được nhân dân khoan dung và trân trọng thì hai ông đã qui 
hết tội cho triều đình Huế và cho rằng triều đình Huế là tội phạm chính của việc để mất đất mất 
nước, bỏ dân bỏ nước để chỉ lo khư khư giữ lấy cái ngai vàng đã mọt ruỗng và quyền lợi bẩn thỉu 
của chúng.  Lời Phan Thanh Giản căn dặn thân nhân ghi trên mộ ông đã được hai tác giả này coi 
là đã phản ánh đúng đắn tinh thần khiếp nhược và nỗi chán chường của ý thức hệ phong kiến đến 
ngày suy tàn thảm hại.

Đúng như Trần Huy Liệu nhận định trong bài tổng kết của ông: 
“Trong quá trình thảo luận, hai bạn Chương-Thâu và Đặng-huy-Vận, trong 
chỗ không ngờ, đã trở nên đối tượng cho một loạt súng bắn vào chỉ vì hai bạn 
còn có chỗ chưa dứt khoát về tình cảm với họ Phan!”

            Những bài được đăng tiếp theo đã nêu rõ những điều mà họ cho là chưa dứt khoát này 
và đi sát với những chỉ dẫn trong phần gợi ý của Tòa Soạn Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử hơn.  Không 
cần phải đi sâu vào nội dung, chỉ cần đọc các nhan đề sau đây của các bài viết người ta thấy rõ ngay 
phản ứng chiều hướng phản ứng này:

“Cần nhận định và đánh giá Phan-thanh-Giản như thế nào?” (Đặng-việt-
Thanh)
“Đánh giá Phan-thanh-Giản như thế nào cho đúng?” (Nguyễn -khắc-Đạm)
“Cần nghiêm khắc lên án Phan-thanh-Giản” (Chu-quang-Trứ)
“Cần vạch rõ hơn nữa trách nhiệm của Phan-thanh-Giản trước lịch sử” 
(Nhuận Chi)
“Đánh giá Phan-thanh-Giản thế nào cho đúng?” (Trương-hữu-Ký)

Các câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời đã có sẵn trong lời tòa soạn Tạp Chí Nghiên Cứu 
Lịch Sử “là phải nhìn vào mặt chính của vấn đề, phải nhất trí, phải dứt khoát, không thể nhìn vào 
mọi mặt để kết luận nước đôi, nửa vời, không dứt khoát”. Nhuận-Chi nói thẳng ra rằng đó là vấn 
đề quan điểm, vấn đề lập trường.  Về phương pháp cũng vậy, Nhuận-Chi tán thành ý kiến của Tòa 
soạn tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử là “trong việc bình luận nhân vật lịch sử,...chúng ta cần dựa vào 
quan điểm chủ nghĩa Mác, đem yêu cầu của thời đại và nguyện vọng của nhân dân để soi vào hành 
động của người đó sẽ thấy rõ có công hay có tội...” (đã dẫn).   Kết quả cuộc bình luận do đó có thể 
được đoán biết từ trước và Trần Huy Liệu đã coi đó là “một sự thành công vì  không lần nào bằng 
lần này, những bạn tham gia cuộc thảo luận, mặc dầu có những khía cạnh khác nhau, nhưng về căn 
bản đều nhất trí ở chỗ kết án tội nhân của lịch sử”.

Vì phải dựa theo Mác và trên quan điểm giai cấp đấu tranh, sau khi đã kết tội Phan Thanh 
Giản, các tác giả còn đi xa hơn nữa là kết án toàn thể phe chủ hòa ở triều đình Huế đương thời, 
đứng đầu là vua Tự Đức mà Phan Thanh Giản, theo Đặng-Việt-Thanh, chỉ là người  tiêu biểu của 
phái đầu hàng ở trong giai cấp phong kiến muốn cứu vãn quyền lợi của giai cấp mình bằng cách 
thỏa hiệp với thực dân.Lý luận theo chiều hướng này, để buộc tội Phan Thanh Giản, Nguyễn-Anh 
kết luận:  “Phan Thanh Giản hành động không phải vì một động cơ yêu nước thương dân lành 
mạnh tiến bộ.  Là con đẻ của triều đình phong kiến thối nát nhà Nguyễn - bộ phận đầu não của giai 
cấp phong kiến suy tàn phản động - mang trong người ý thức hệ tư tưởng của giai cấp mình - Phan 
đã luôn luôn lo lắng và hành động vì cái dân cái nước của triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.  Cho 
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nên việc cắt đất cho giặc và cái động cơ của Phan hoàn toàn thống nhất với nhau, nó sẽ dẫn đến một 
kết quả tất nhiên là nhượng bộ đi đến đầu hàng giặc”. Lập luận này, cộng thêm những gì tác giả này 
(Nguyễn-Anh) viết ở cuối bài có thể cho người ta thấy phần nào mục tiêu  của loạt bài bình luận.  
Mục tiêu đó là “tác dụng tích cực trong giai đoạn hiện nay”.  Nguyên văn của đoạn này như sau:

“Hoàn cảnh lịch sử ngày nay và ngày xưa - thời Phan-thanh-Giản - tuy có  
nhiều điểm khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là ngày trước nhân 
dân Nam Kỳ đứng lên kháng chiến chống xâm lược bước đầu của giặc Pháp, 
và ngày nay, cũng trên mảnh đất Nam-bộ mến yêu, nhân dân miền Nam ruột 
thịt của chúng ta dang anh dũng chống bè lũ Mỹ-Diệm để hoàn bình thống 
nhất đất nước. Việc nghiên cứu đánh giá Phan-thanh-Giản không phải chỉ là 
tìm hiểu sự thật về công tội của Phan mà còn có một ý nghĩa, một tác dụng 
tích cực trong giai đoạn hiện nay. Lịch sử mãi mãi ghi nhớ và ca tụng những 
người con của Tổ quốc đã đấu tranh quên mình vì dân vì nước và cũng mãi 
mãi phê phán bất cứ ai đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, ngăn cản bước 
tiến của lịch sử.”

Nhưng làm sao biết được nguyện vọng của nhân dân thời Phan Thanh Giản và nếu có thể đi 
xa hơn cho đến thời Mỹ -Diệm?  Nhân dân là ai, những dữ kiện nào, những thống kê nào cho phép 
người khẳng định như vậy? Trần Huy Liệu và các tác giả của những bài bình luận này đã căn cứ vào 
nhửng câu nói, những bài thơ hầu hết bằng chữ Hán hay chứa rất nhiều chữ Hán, những bài vè, vào 
cuộc kháng chiến của Trương Định để quả quyết là nhân dân thời đó đều một lòng chống Pháp.  
Như vậy có đủ hay không? và sau này vào thời điểm các bài bình luận này được viết và được đăng 
trong Nghiên Cứu Lịch Sử là “ngày nay  nhân dân miền Nam ruột thịt của chúng ta đang anh dũng 
chống bè lũ Mỹ-Diệm để hòa bình thống nhất đất nước, coi như  là cuộc chống đối này được phát 
động bới chính đồng bào miền Nam không dính dáng gì với miền Bắc?”  Các tác giả này sẽ nghĩ sao 
khi có dịp đọc Thư Vô Nam của Lê Duẩn với dòng ghi chú dưới ảnh chụp của ông là “Đồng chí Lê 
Duẩn hồi còn hoạt động ở trong Nam (1954- 1956)”?  Cũng vậy với lối giả dụ rằng nếu Phan Thanh 
Giản dựa vào nhân dân, theo ước vọng của nhân dân thì sẽ đánh đuổi được quân Pháp người ta 
sẽ nghĩ sao khi để ý tới thái độ của người dân ở miền Bắc, đặc biệt là ở Nam Định khi quân Pháp 
đánh ra Bắc về sau này.  Cũng vậy với sự kết án Phan Thanh Giản là đã không thông hiểu những 
khó khăn của người Pháp và của riêng Bonard khi điều đình khi ký hòa ước.  Làm sao Phan Thanh 
Giản một thế kỷ trước có thể có được những kiến thức của những người học và bình luận lịch sử 
của một trăm năm sau, năm 1963?

Kết tội như trên chưa được coi là đủ và dứt khoát, Nguyễn-khắc-Đạm trong bài “Đánh giá 
Phan-thanh-Giản như thế nào cho đúng?” đã đặt ra những nghi vấn về sự thanh liêm của Phan 
Thanh Giản về lòng yêu nước, thương dân và về tinh thần coi nhẹ cái chết của ông với những câu 
trả lời là không.

Về sự thanh liêm của Phan Thanh Giản, một sự thanh liêm từ vua Tự Đức đến các nhân vật 
lịch sử đương thời và các nhà nghiên cứu khác cả Việt lẫn Pháp đều ghi nhận, Nguyễn Khắc Đạm 
dựa vào hai chi tiết để đặt thêm các câu hỏi về ông.  Chi tiết thứ nhất được Pierre Daudin (?) chép 
trong “Phan-thanh-Giản et sa famille d’après quelques documents annamites”, xuất bản năm 1941 
là các con Phan-thanh-Giản trong bài điếu mẹ có viết là năm 1861, khi Pháp lấy Định- Tường, 
quan quân ta phải chạy qua làng có vợ Phan-thanh -Giản đang ở đó.  Thấy tình cảnh quan quân 
thiếu thốn, bà Phan-thanh-Giản đã lập tức lấy khoảng năm sáu trăm quan tiến riêng ra phân phát 
cho họ.   Nên nhớ là lúc đó Phan đương ở Huế, còn vợ thì ở làng với các con. Chi tiết thứ hai là “Tên 



Diễn-Đàn Việt-Học • Viện Việt-Học

20

Ăng-sa (Ansart) chủ tỉnh Mỹ-tho viết là trước khi chết, Phan có ngỏ ý gửi hắn vài ngàn phơ-răng 
để lâý tiền nuôi dưỡng giúp các cháu Phan tại Sài-gòn”.  (Nguyễn-khắc-Đạm đã căn cứ vào lời của 
Thiếu Tá Ansart gửi cho Tham Mưu Trưởng Reboul trong thư đề ngày 4 tháng 8 năm 1867, viết từ 
Vĩnh Long, được in trong La Geste Francaise en Indochine của Taboulet, Paris, Adrien-Maison-
neuve, tome II, 1956, tr. 519-520 - Phạm Cao Dương chú thích)

Những số tiền này đã được ông Đạm chứng mình bằng vật giá thời đó và lương của các quan 
và cho là khá lớn và đặt câu hỏi làm sao vợ Phan và bản thân Phan có thể có ngay được?

Về chuyện Phan Thanh Giản coi nhẹ cái chết và tự kết kiễu đời mình, Nguyễn-khắc-Đạm cũng 
căn cứ vào lời của Thiếu Tá Ansart gửi cho Tham Mưu Trưởng Reboul (thư dẫn trên, Phạm Cao 
Dương chú thích), là cuối cùng khi các quan lại Việt Nam đã về hết chỉ còn người Pháp thì Phan 
Thanh Giản đã nhận sự chữa chạy của người Pháp và đặc biệt Phan Thanh Giản đã hỏi Linh Mục 
Marc:  “Thế nào tôi có thể thoát được không?” (Nguyễn-Khắc-Đạm dịch và in đậm). Từ đó ông 
Đạm kết luận rằng: Phan Thanh Giản đã tỏ vẻ thiết tha được sống lại với người Pháp và “Điều đó 
càng soi sáng thêm chiều hướng xuống dốc về tư tưởng của Phan hơn nữa”.

Trên đây là tóm tắt những gì người viết cho là chính yếu của loạt bài bình luận về Phan Thanh 
Giản đăng trên Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử vào năm 1963.  Sự tóm tắt này chắc chắn là còn nhiều 
thiếu sót.  Nó chỉ nhằm giúp cho những ai chưa có hay không có dịp đọc loạt bài này có một ý 
niệm về nội dung và cách nhìn của các nhà viết sử và bình luận sử miền Bắc Việt Nam đương thời 
(thời 1963) về vị Tiến Sĩ Nho Học đầu tiên của miền Nam này, coi như những lý do chính yếu của 
phong trào đòi phục hồi danh dự cho ông trong những năm gần đây.  Trong khi tóm tắt người viết 
đã giảm thiểu những nhận định riêng của mình đến mức tối đa nhưng đây không phải là một việc 
dễ làm.  Điều tốt nhất cho người đọc là tìm đọc nguyên bản.  Riêng về những giả thuyết liên hệ tới 
sự thanh liêm của Phan Thanh Giản và những giờ phút cuối cùng của đời ông, người viết sẽ xin trở 
lại trong một bài khác.  

II.  Chuyện Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Phan Thanh Hoà Bị Công An Việt Minh Bắt Mang 
Đi Mất Tích. 

          Cuối cùng, viết về Phan Thanh Giản, người ta không thể không nói tới những hậu duệ 
của ông, những người được biết tới là vì là con cháu, dòng dõi ông, đồng thời cũng là những người 
ít nhiều lãnh chịu những hậu quả của việc ông làm, dù là vinh quang hay nặng nề mạt sát. Ở đây 
người viết muốn đề cập tới hai vị   thuộc tiền bán Thế Kỷ  20 của nhà chí sĩ này.  Đó là hai anh em 
Ông Phan Thanh Hòa và Bà Phan Thị Bình.   Phan Thanh Hòa là dòng dõi đời thứ ba của Cụ Phan.  
Vào thời giữa thập niên 1940 Phan Thanh Hoà từ trong Nam ra Hà Nội “du học” cùng với một 
số đông sinh viên Nam Kỳ, trong đó có những người nổi tiếng như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, 
Nguyễn Tôn Hoàn, Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Tăng Nguyên...  Ông học ngành Nha Khoa Đại Học 
Đông Dương ở Hà Nội.  Năm 1945, khi xảy ra những biến cố 19 tháng 8 làm thay đổi toàn bộ lịch 
sử và cuộc sống của người dân trên đất nước, Phan Thanh Hòa là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên của 
Đại Học này.  Bà Phan thị Bình là em ruột ông.  Bà Bình nổi tiếng từ năm trước vì Bà là một trong 
hai người nữ đầu tiên đã ca bài Sinh Viên Hành Khúc (Marche des Étudiants) của Lưu Hữu Phước 
tại Đại Giảng Đường của Đại Học Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 1942.  Người kia là Bà Nguyễn Thị 
Thiều.  Bà Phan Thị Bình, sau này là phu nhân của Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, lãnh tụ của Đảng Đại 
Việt.  Bà Bình mới mất cách đây không lâu ớ miền Bắc California.  Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên 
Đại Học Hà Nội Phan Thanh Hòa ngay sau ngày Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được 
thành lập đã bị Công An vào tận Đại Học Xá bắt trước mắt các sinh viên ở đây cùng với một sinh 
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viên khác, ông Đặng Vũ Trứ, thuộc Đảng Đại Việt.  Hai người bị mang đi mất tích.  Có tin đồn là 
họ bị đưa sang giam ở một căn nhà ở Gia Lâm và bị ném lựu đạn giết chết.  Riêng Bà Phan Thanh 
Bình thì theo lời Bà kể lại cho người viết bài này là Bà chỉ biết là anh bà không còn nữa khi nhận ra 
cái áo len của anh Bà do một công an mặc sau đó.  Chuyện Công An công khai vô Đại Học Xá bắt 
Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên đem đi mất tích được nhiều người chứng kiến sau này kể lại là một 
chuyện lớn chắc chắn Bộ Trưởng Nội Vụ Võ Nguyên Giáp, một cựu sinh viên Trường Luật, người 
nắm toàn bộ an ninh trong nước lúc đó hiện diện ở Hà Nội, không thể nào không biết.  Tiếc rằng 
trong hồi ký của ông, Tướng Giáp không hề nói tới.   Riêng Bác Sĩ Phan Văn Đương, trong hồi ký,  
ký tên Nguyễn Minh Hoài Việt, nhan đề “Nhớ Quê Hương”, đăng trên tờ Quang Phục, xuất bản ở 
Houston, Texas, là một trong số những sinh viên cư ngụ trong Đại Học Xá đương thời đã viết về 
sự kiện này như sau:

“Việt Minh len lỏi vào hàng ngũ sinh viên, xâm nhập toà soạn báo tự trị của 
Tổng Hội, gây mâu thuẫn giữa sinh viên.  Hết phát xít Nhật đàn áp, phá hoại, 
bây      giờ lại đến bọn Bôn-sơ-vích tạo ung thối từ bên trong. Trong thời gian 
dưỡng bệnh, tôi đọc lại báo chí cũ để am hiểu tình hình. Trong buổi giao thời, 
chính phủ Trần trọng Kim một mặt cố gắng giới hạn can thiệp của người Nhật, 
mặt khác cố tạo một tình trạng thực tại “bất khả phản hồi” để chặn thực dân 
Pháp đô hộ trở lại.
[…] Đau đớn và đáng phỉ nhổ hơn là một cuộc họp mặt của các trí thức danh 
tiếng miền Bắc tại Việt Nam Đại Học Xá ngày 22 tháng 8: một công điện 
được đánh đi từ Hà Nội yêu cầu Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị để nhường quyền 
cho một chính phủ   mới. Công điện mang chữ ký của Nguyễn Xiển, Nguyễn 
Văn Huyên, Nguyễn Mạnh Tường (đúng hơn là Hồ Hữu Tường, tác giả Phan 
Văn Đương ghi lầm), Ngụy Như Kontum, những khoa bảng, xuất thân từ các 
trường đại học của Pháp. [...]
Trong khi chúng tôi, một số sinh viên đang âm thầm cổ động trong Việt Nam 
Học Xá sự chống đối việc yêu cầu Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị, thì anh đương 
kim chủ  tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam có một thái độ tích cực hơn.  Đứng 
trên diễn đàn, trước một đám đông, chủ tịch Phan Thanh Hoà tuyên bố: “Phải 
để nguyên Hoàng Đế  tại vị.  Tôi không biết miền Trung và miền Bắc phản 
ứng ra sao nhưng tôi biết chắc là miền Nam nhất định không theo Cộng Sản.  
Hoàng đế thoái vị, miền Nam sẽ ly khai.”    Anh Phan Thanh Hòa là một sinh 
viên gốc Vĩnh Long, cháu ba đời cụ Phan Thanh Giản.  Anh học ngành nha 
khoa, rất sành về âm nhạc có uy tín nhiều trong giới sinh viên, nên được anh 
em sinh viên ba kỳ bầu lên làm chủ tịch thay thế anh Phạm Thành Vinh khi 
anh này bị bắt.  Tính anh Hoà rất bộc trực, nóng nảy, tranh đấu chống Việt 
Minh quyết liệt, từ đó ít lâu anh bị bắt và mất tích luôn.  
Tôi đang phẫn nộ và lo buồn về việc mấy nhà “đại trí thức khoa bảng” họp 
tại  Việt Nam Đại Học xá đánh điện vào Huế yêu cầu Hoàng Đế thoái vị thì 
vài ngày sau   đó được tin Vua Bảo Đại chấp nhận từ bỏ ngôi báu.  Tuyên cáo 
thoái vị của nhà vua   làm tôi vô cùng xúc động, không cầm được nước mắt.”  

Phạm Cao Dương
Cuối Hè, 2017
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Người xưa có câu: 
Trăm năm làm điều thiện thiện vẫn không đủ. 
Chỉ một ngày làm điều ác thôi, ác đã có dư. (1)

Tôi xin thay nhóm chữ làm điều thiện bằng làm điều đúng, thay nhóm chữ làm điều ác bằng 
làm điều sai để có được câu nhẹ nhàng hơn và có thể áp dụng được cho bài nói chuyện hôm nay:

Trăm năm làm điều đúng, đúng vẫn không đủ. 
Chỉ một ngày làm điều sai thôi, sai đã có dư. 
Đó là nguyên lý được áp dụng bởi một nhóm  người đánh giá tiêu cực về nhân vật lịch sử  Phan 

Thanh Giản. Ông làm quan giúp vua giúp nước biết bao công trình, nhưng đã bị coi như không có 
công lao gì hết nhưng chuyện ông đầu hàng, giao ba tỉnh miền Tây cho đội quân xâm lược Pháp 
được nhấn mạnh tối đa như một điều sai lầm trầm trọng và con người Phan Thanh Giản đã bị nhìn 
như là đời ông tóm lại chỉ bằng điểm đen đó. 

Vấn đề là: 
1. Sự đầu hàng giặc Pháp để giao thành lúc đó có phải là sự sai lầm về chiến thuật, chiến lược, 

làm hư đi sự chống trả của quân dân Đại Việt với  quân Pháp khiến cho nước ta mất đất lần lần rồi 
sa vô vòng lệ thuộc hay không?

2. Phan Thanh Giản phải chăng là người vì mình, một con người vinh thân phì gia, không 
mưu lược, ông giao thành để trục lợi và không có cái nhìn trên khía cạnh toàn thể vấn đề?

Để cho khỏi nhàm chán trong một buổi thuyết trình thời gian không nhiều tôi không bàn về 
việc trao thành cho Pháp lúc đó có phải sai lầm hay không. Đây tuy cũng là vấn đề quan trọng nhưng 
(1) Bách niên hành thiện, thiện do bất túc 百年行善,  善由不足 Nhứt nhựt hành ác ác tự hữu dư 一日
行悪, 悪自有餘. Thấy câu nầy trong tuồng hát bội chữ Nôm thế kỷ 19: Tây Du Ký, hồi 28.

Đánh Giá Phan Thanh Giản 
Qua Một Ít Văn Thơ

GS. NGUYỄN VĂN SÂM  
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tôi không có ý định thảo luận về chuyện đó, vốn là thuộc phần chuyên môn của người viết sử và 
những người nhìn vấn đề trên kía cạnh chánh trị, đã được nói quá nhiều nhưng sự đúng sai chẳng có 
gì là vững vàng. Tôi chỉ bàn về chuyện liên quan xa gần với vấn đề thứ hai: Con người thật của Phan 
Thanh Giản qua thơ văn của ông vốn là phần tôi nghĩ mình có thể đưa ra được những khía cạnh 
mấu chốt về con người của nhân vật nầy, một nhân vật ở vào vị trí đặc biệt trong giai đoạn người 
Pháp mới đánh chiếm Việt Nam. Đánh giá ông bằng văn thơ ông là mặt đáng cho ta để ý.

***
Năm năm cuối đời ông Phan Thanh Giản 潘清僩 (1796-1867) ở vào một vị thế đặc biệt: Giữ 

vai trò khó khăn của người lãnh trọng trách trực diện với quân xâm lược ở đất nước vốn từ ngàn 
xưa quay mặt với kỹ thuật và văn minh Tây Phương: Đối đầu với mưu toan tiến công Việt Nam của 
Người Pháp, một trong vài nước có nền văn minh cơ giới thuộc vào hạng cao của thời đại. 

Năm 1862, ông cùng với Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình ký hòa ước Nhâm Tuất (5-6-
1862) giao 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Năm sau, 1863, triều đình thấy rằng không thể 
để cho mất đất nên cử ông làm Chánh sứ (với hai Phó sứ Phạm Phú Thứ và Nguỵ Khắc Đản) sang 
Pháp thương nghị chuộc lại. Nước Pháp lúc đó đương ở giai đoạn cực thạnh của cao trào thực dân. 
Họ thấy rằng món mồi Việt Nam ngon ăn nên không chấp nhận, và năm 1867 họ sửa soạn đánh 
chiếm luôn ba tỉnh miền Tây. Lúc dầu sôi lửa cháy đó Phan Thanh Giản đương làm Kinh Lược Sứ 
chịu trách nhiệm ở Nam Kỳ. 

Nhận thấy tình thế bất lợi vì hai bên chênh lệch quá xa về khí giới, nhắm không thể  đối địch 
với giặc được, ông nộp thành Vĩnh Long cho Pháp, nhịn ăn 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử. (ngày 
4-8-1867). 

Có nhiệm vụ giữ thành lại đầu hàng và giao thành cho địch, ông có tội với triều đình mặc dầu 
đã đem cái chết giải minh cho hành động của mình. Triều đình lúc đó bắt tội (Tự Đức) rồi tha tội 
(Thiệu Trị) nhưng công luận không phải ai ai cũng đồng tình về hành động đầu hàng và giao thành 
cho địch của vị quan Kinh Lược Sứ. 

Người đời sau suốt thời gian dài cả trăm năm, hầu như tuyệt đại đa số khen ông là người 
thương dân, khí tiết, biết lẽ tiến thoái của người lãnh đạo, buộc lòng giao thành để dân khỏi khổ, 
để thoát cảnh như đàn gà tan tác bay… Nhưng gần đây nổi lên một số ít người chê trách hành động 
đó, nhứt là những người ở miền Bắc trong giai đoạn đánh nhau giửa hai miền Bắc Nam 1954-1975. 

Tôi không đi ra ngoài vấn đề bằng cách nói về chủ đích chánh trị hay gì gì khác của nhóm  khen 
hay nhóm chê. Tôi đưa ra đề nghị phán xét hành động của Phan Thanh Giản dựa trên con người thật 
của ông qua thơ văn ông sáng tác trước khi xảy ra sự kiện trao thành. Vâng, trước khi trao thành. 
Điều căn bản nầy có giá trị vì những văn thơ đó không phải được viết để biện minh hay cường điệu 
điều gì về con người của tác giả. (Trường hợp thơ văn Tôn Thọ Trường là một thí dụ cụ thể về sự biện 
minh). Phan Thanh Giản làm thơ vì tiếng lòng của mình đối với ngoại cảnh, lúc đó ông đang làm 
quan, được đắc dụng, không có tai tiếng gì cần biện minh hay đánh bóng nhơn cách mình. 

Phan Thanh Giản sáng tác khá nhiều. Những năm đi thi hội, ông có tập Du Kinh. Khi người 
bạn thân là Lê Bích Ngô mất, ông có tập Toái Cầm. Thời gian đi sứ sang Trung Quốc, có tập Kim 
Đài (1832). Khi đi sứ sang Pháp ông viết Sứ Trình Nhật Ký (1863). Hầu hết các sáng tác của Phan 
Thanh Giản sau này được các con tập hợp lại trong bộ Lương Khê thi thảo(2)  (in năm 1876). 
(2) Là một tập thơ đồ sộ mà bất kỳ ai cũng cần có thời gian dài nghiên cứu mới có thể thấy được hết 
những điều mà tác giả gói ghém trong đó. Bởi vậy để tiết kiệm thời giờ cho mình tôi dùng bản dịch 
của Phan thị Minh Lê và Chương Thâu in ở quê nhà sau năm 1975. (với vài ba bài thơ được tìm 
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Từ đây thử vẽ ra con người của Phan Thanh Giản:
1. Một lòng thương nước, thương  dân: Bài thơ Đi Sứ Nước Pháp ông xác nhận rằng mình 

lãnh nhiệm vụ nầy do mệnh lệnh của vua, nhận việc nhưng lòng âu lo vì nước nhà đương ở trong 
cơn lửa lớn cháy bùng (phiến biến 煽變 ), người dân khổ sở vô vàn do cuộc chiến  (giao chinh).

Lo nỗi nước kia còn phiến biến, 
Thương bề dân nọ cuộc giao chinh. 
(Đi sứ nước Pháp)
Bài thơ Ngẫu Hứng có mấy chữ dễ hiểu, gói ghém biết bao tâm sự trong đó:
Thánh ân vị hà khí,
Yên năng trường thung  dung!
Nghĩa là:
Ơn vua chưa thể bỏ không theo được, cho nên làm sao có thể thung dung.
Lòng ông muốn được thong thả an nhiên nhưng còn lo cho dân cho nước nên phải hi sinh sở 

thích lúc tuổi đã nhuốm già. Ta thấy rõ điều nầy khi nhìn lại đời ông bao lần dâng sớ xin về hưu 
nhưng vua đều không chấp nhận, ông phải miễn cưỡng ở lại tiếp tục công vụ. Mất đi sự thung dung 
của mình cũng là vì nhà vua - lúc bấy giờ vì vua cũng có nghĩa là vì nước nhà, vì dân đen con đỏ.

Bài thơ nổi tiếng của ông viết cho vợ khi lên đường đi thi, biểu lộ tình cảm của một người biết 
đặt ơn nước nợ trai lên trên chữ tình, chữ hiếu:

Từ thuở vương xe mối chỉ hồng, 
Lòng này ghi tạc có non sông…. 
… Ơn nước nợ trai đành nỗi bận, 
Cha già nhà khó cậy nhau cùng. 
(Ký nội trợ)
Vâng, phải bỏ qua tình nhà vì mình là trai thời có ngoại xâm (nợ trai), vì mình là người đã 

hưởng lộc nước (ơn nước) nên phải ra đi lo cho tổ quốc như lòng mình canh cánh bao nhiên năm 
nay (ghi tạc có non sông). Sự khó khăn thực tế của gia đình đành gát lại, cậy nhờ ‘bậu’ mà thôi. Bao 
nhiêu người bỏ được tình nhà để lo cho tổ quốc, hay chỉ toàn là bọn ‘cầu điền vấn xá’, chỉ lo mua 
sắm nhà cao đất rộng, biệt phủ xe sang nhan nhãn chung quanh!

Sự thương dân biểu lộ trong hành vi rất nhỏ, cực tế vi, cử chỉ thiệt tầm thường nhưng đáng 
thương đáng mến biết chừng nào. Khi đi sứ ông thấy đậu Hòa Lan là món ở nước Việt ta lúc đó 
chưa có nên lấy bỏ vào hành lý vài trái, với lý do rất đáng ngưỡng mộ:

Văn thử Hòa Lan đậu,
Bản tự Hòa Lan quốc.
Bạc như trúc quyên chỉ.
Viên như ngô đồng thạch,
Kỳ tính tối sản lợi,

thấy bởi những tác giả đi trước như Nam Xuân Thọ, Nguyễn Duy Oanh…hết những điều mà tác giả 
gói ghém trong đó. Bởi vậy để tiết kiệm thời giờ cho mình tôi dùng bản dịch của Phan thị Minh Lê 
và Chương Thâu in ở quê nhà sau năm 1975. (với vài ba bài thơ được tìm thấy bởi những tác giả đi 
trước như Nam Xuân Thọ, Nguyễn Duy Oanh…
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Tiên kiềm năng tiêu thực,
Từ tác trường niên kế.
Thanh đạm nghĩ tương đắc,
Liễu thị thực quy trang,
Biển hướng nhân gian thực.
Ba câu chót quan trọng: hành vi nhà quê, không đúng tư cách của nhà ngoại giao nhưng đáng 

trân trọng biết bao vì được thúc đẩy bởi lòng lo nghĩ đến người dân xứ mình:
Giống nầy thanh đạm ta rất vừa ý,
Có thể đem giống ấy bỏ trong hành trang,
Để về phổ biến gieo trồng trong dân gian.
Hành động nầy so với việc đem hột giống cây giống như chôm chôm, bòn bon, măng cụt, sầu 

riêng từ Penang về Cái Mơn của Trương Vĩnh Ký trước đó không lâu - cũng hành động được thúc 
đẩy phải làm gì đó dầu là nhỏ nhoi cho quê hương - khác nhau thiệt xa về giá trị vì một người là 
quan lớn trên đường công tác ngoại giao quan trên trông xuống người ta trông vào, một người là 
‘du sinh’, thể diện không có gì là cao trọng.

Ông Phan thương cả con vật nhỏ nhoi, một tình thương phải bao la mới có: Những con gà mắc 
mưa tiếng kêu bi ai khổ sở, mà ông nói phớt qua trong bài làm sau cơn  mưa ở một công quán nào 
đó. (Quá Cửu Hiễm hậu ngộ vũ): 

Than điếm sáp hàn kê,
Tối khổ Nam lai khách
Bồng song dạ vị thê.
Nghĩa là: 
Gà bên kia thôn lạnh nên tiếng kêu đứt khoản,
Khổ nhứt đối với người trong Nam ra.
Nghe tiếng mưa vổ  lên cửa thuyền suốt đêm không dứt.
Từ thương người thương vật, ta không lấy làm lạ khi ông nhớ thương bạn cũ, như trong bài 

nhớ ông Phan Quán Chi:
Cố nhân lao mộng tưởng,
Thi tứ bội tri trù.
Biệt cữu giao tình chí, 
Ngâm sơ hứng vị du
Nghĩa là:
Nhớ về người bạn cũ,  
Thi tứ quấn quít trong lòng.
Xa nhau lâu nên giao tình thâm đậm
Ngâm nga ít lời không thể thỏa sự nhớ nhung.
Ông thương người (hay than sự biến thiên) đến nỗi gặp trường hợp xúc động, ông đặt ra câu 

hỏi khiến người đọc ngạc nhiên không ngờ.  Khi lên một đĩnh núi cao có bia đá ông tự hỏi bia 
còn đây mà người khắc bia đâu rồi, khiến  hành khách qua đường nhìn bia mà lòng bâng khuâng 
nghĩ ngợi:

Lặc bi nhân hà xứ,
Hành khách tư thiều thiều…
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Hành nhân mang tâm trạng suy nghĩ miên mang kia chính là con người thật của Phan Thanh 
Giản một con người biết xót xa vì sự biến thiên, biết thở dài cho sự mất mát.

Nhiều khi ông nhìn cảnh vật nơi đâu đó (nơi làm quan chẳng hạn) thì nhớ đến cảnh trí ở quê 
nhà, điều nầy chứng tỏ ông là người nhiều tình cảm, tâm trạng tư quê tiềm ẩn trong vô thức chỉ 
chờ được dịp trào dâng.  Một người nhiều tình cãm tràn đầy… Bài Cửu Nhựt Ức Viên Cúc tức ngày 
trùng cửu 9 tháng 9 âm lịch, nhớ cúc vườn nhà ngày trước:

Thu sắc thâm như hứa,
Đông ly cận nhược hà?
Vô nhân vấn tiêu tức, 
Tôn tửu độc hàm ca
Nghĩa: 
thấy sắc thu (ở đây) đậm đà,
chợt nhớ đến hàng rào phía đông (của nhà mình) không biết gần đây ra sao rồi (có những biến 

thiên xấu tốt gì).
(nhớ thì nhớ) nhưng vâng mồng là đâu, chẳng có ai để hỏi tin tức.
(Đành giải buồn bằng) ôm vò rượu một mình say hát nghêu ngao.
Say hát nghêu ngao không phải vì say rượu như Lý Bạch hay những ông thần men thời đại bây 

giờ mà vì phải tạm mượn chén rượu để giải buồn phiền, một tác nhân buồn phiền nhỏ mọn đối 
với người thường chúng ta nhưng với ông là  lớn: hàng rào bông của nhà bây giờ không ai chăm 
sóc đã như thế nào rồi?

2. Gần gũi với sinh hoạt của người dân.
Ông ghi lại  một sinh hoạt của xóm nào đó khi gần sáng với dãi kế tiếp những con thuyền 

chài  mỗi thuyền đều có đèn sớm hợp lại như một dãi mắt mèo, có tiếng gà gáy, lằn kêu, có người 
cất gánh ra chợ, có người chèo thuyền lo việc sinh hoạt, có nho sinh thức dậy ôn nhuần kinh sử…. 
Sinh hoạt như vậy ta thấy chẳng có gì đặc biệt nhưng đã được bắt dính bằng cặp mắt của nhà thơ 
với tấm lòng thương và gần dân của một ông quan:

Một dãy sông Tương suốt mắt mèo 
Thuyền chèo ngư phủ thấp leo teo 
Lằn kêu giục chúa chầu sân phụng 
Gà gáy khuyên chồng lấp dấu cheo 
Ải soái Thường Xuân vừa cất gánh 
Thuyền tên Gia Cát mới gay chèo 
Phương đông vừa ló vầng con ác 
Cửa Khổng nho sanh nhóm tựa bèo 
(Gần sáng, bản dịch của Minh Lê & Chương Thâu)
Hay cảnh sống đặc biệt của một người ở thôn quê nuôi con chim cộc được ông chú ý. Sự mô tả 

của Phan Thanh Giản có giá trị ghi lại một hoạt cảnh ngày nay không còn, ngoài giá trị lịch sử của 
giai đoạn còn là giá trị của một con người để ý đến cuộc sống khó khăn của dân quê Việt Nam. Sự 
tha thiết nầy không phải người làm quan nào cũng có! 

Phóng lô từ hí vịnh • Vịnh đùa người thả chim cộc
Phóng lô từ hí vịnh 
Ngư giả nhất chích thuyền 
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Phù gia thất bát khẩu. 
Lâm uyên bất kết võng, 
Tứ ngư bất thiết cấu. 
Chuyên vụ dưỡng lô từ, 
Biên phiệt y giang đẩu. 
Lô từ trục thành quần; 
Đại tiểu các tương củ. 
Chung nhật phóng lô từ, 
Nhập thuỷ khu ngư tẩu. 
Lô từ tuy phi ngư, 
Ngư tại lô từ tri. 
Đại ngư đại bổ chi, 
Tiểu ngư tiểu bổ chi. 
Bổ ngư nạp hầu trung, 
Đại tiểu giai sở nghi. 
Đại ngư dĩ mãn lam, 
Tiểu ngư dĩ mãn ky. 
Lô từ bất tự bão, 
Chủ nhân bất tự tư (ti): 
Đại dĩ dưỡng gia khẩu, 
Tiểu dĩ tự lô từ.
Dịch nghĩa: 
Nhà chài chỉ có một chiếc thuyền, 
Nhà bảy tám miệng ăn sống lênh đênh trên mặt nước. 
Đến bên vực bắt cá mà không phải đan lưới, 
Đơm cá mà không phải đặt lờ. 
Chỉ chuyên việc nuôi chim cộc, 
Kết bè đâu ở nơi nước sông chảy dốc. 
Chim cộc theo nhau từng đàn, 
Con lớn con nhỏ cùng rủ nhau. 
Nhà chài suốt ngày thả chim cộc, 
Chim cộc lội xuống nước, đuổi cá chạy. 
Chim cộc tuy không phải là cá, 
Nhưng cá ở chỗ nào chim cộc cũng biết. 
Cá lớn thì chim cộc lớn bắt, 
Cá bé thì chim cộc nhỏ bắt. 
Cá bắt được đều nuốt vào trong túi họng, 
Lớn và nhỏ đều vừa cả. 
Cá lớn đã đầy giỏ. 
Cá bé cũng bỏ đầy rổ. 
Chim cộc không tự ăn no một mình, 
Chủ cũng không hưởng riêng một mình: 
Cá lớn dùng nuôi người nhà, 
Cá bé dùng nuôi chim cộc. 
(Minh Lê và Chương Thâu dịch nghĩa)
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Xin lỗi quí vị về việc trích bài thơ hơi dài nầy. Tôi nghĩ nó không có tính văn học nhưng đầy đủ 
tính nhân văn, người viết phải yêu dân quê lắm mới bắt được hoạt cảnh nầy và đặt bút thành một 
bài văn bằng chữ Hán, thứ chữ thời đó được coi là của lớp sĩ phu…

Tình cảm với gia đình nặng nhưng loáng thoáng trong đó ta thấy ông gạt tình riêng để làm 
tròn  nhiệm vụ với nhà vua mà lúc đó có nghĩa là với tổ quốc:

Thương vua mến chúa phải ra đi, 
Bịu rịu làm chi thói nữ nhi. 
Muôn dặm Trường An mau trở lại, 
Vào chầu bệ ngọc hả lòng mi. 
(Từ biệt phu nhân)(3) 
Bài thơ cuối cùng trước khi chết của ông nói hững lý do mình bỏ ngõ thành cho quân Pháp:
Thiên thời: Cái thời thế tới lúc đất nước phải mất, không chống được. Người Pháp có súng 

lớn, mình không có…
Đất lợi: Quyết định như vậy để dân chúng khỏi bị chết chóc vì kéo dài giao tranh thì thành đổ 

người chết, tan nát nhà cửa…
Người hòa: Không còn sự xung đột giữa Pháp Việt và cũng chấm dứt sự xung khắc giữa những 

phe phái chủ hòa chủ chiến.
Dầu cố gắng hết sức nhưng không thể làm được gì, còn mất thêm ba tỉnh nữa. Tiếng thở dài 

ba tỉnh lại chầu - nạp thêm- ba… như là tiếng than bó tay trước hoàn cảnh, chỉ còn cách đưa tấm 
lòng trung vua ái quốc cho người đời thấy bằng cách tuyệt cốc và bưng uống chén thuốc độc thôi. 

Trời thời, đất lợi, lại người hoà, 
Há dễ ngồi coi phải nói ra. 
Lăm trả ơn vua, đền nợ nước, 
Đành cam gánh nặng, ruổi đường xa. 
Lên ghềnh xuống thác, thương con trẻ, 
Vượt biển trèo non, cám phận già. 
Những tưởng một lời an bốn cõi, 
Nào hay ba tỉnh lại chầu ba. 
(Tuyệt cốc)
Tôi cho rằng một nguyên nhân sâu xa của việc trao thành là những gì mắt thấy tai nghe của 

ông về văn minh cơ giới Tây Phương. Ông thấy rõ phe mình không thể đối chọi với phe  liên quân 
Pháp về mặt khí giới nếu có chiến cũng thua và khổ dân mà thôi.

Từ ngày đi sứ tới Tây kinh, 
Thấy việc Âu châu phải giật mình. 
Kêu gọi đồng bang mau kịp bước, 
Hết lời năn nỉ  chẳng ai tin… (Tự thán)

Tôi chắc rằng ông đã nhiều lần giải thích về sự cách biệt kỷ thuật, súng đạn… với những người 
có quyền quyết định số phận của nước ta thời đó (vua và các đại thần) để họ có cái nhìn sáng suốt 
về thời thế nhưng chẳng được tin, nghe khiến nước mình vẫn ngủ mê trong kinh sử xa xôi không 
kịp bước với trào lưu thế giới. Và chuyện mất nước xảy ra là chuyện đương nhiên.  Sự kiện dâng 

(3) Nguồn: Việt thi, NXB Tân Việt, 1949.
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thành là cái kết cục đã có nguyên nhân xâu xa từ trước, cái gốc là vua quan đã bịt mắt bịt tai bao 
nhiêu năm từ khi có bước chưn của người Tây phương đến Việt Nam hai ba thế kỷ trước. Kết tội 
người được giao trách nhiệm vào giờ chót mà không để ý gì đến những người chịu trách nhiệm lúc 
ban đầu là một kết tội không đúng người. Oan ôi cho Phan Thanh Giản. Tội nghiệp thay cho Phan 
Thanh Giản.

Kết luận: 

Con người của Phan Thanh Giản là con người thờ vua, yêu nước, yêu dân, gần gũi với đời sống 
lam lũ của dân, một tâm hồn nhạy cãm trước thiên nhiên, đôn hậu với bạn bè (xin vua phục chức 
cho Lâm Duy Hiệp…). Và quan trọng nhứt khi biết mất thành ông không cao bay xa chạy trước tới 
vùng an toàn để sống đời no ấm cho bản thân, ông cũng không ra chiến lũy hô hào dân quân ở lại 
chiến đấu để rồi lỉnh đi cho dễ dàng. Ôg ở lại chịu nhục cùng đồng bào dưới quyền.

Chén thuộc độc mà  Phan Thanh Giản đưa lên môi giống như những viên đạn kê vào tim, vào 
màn tang của  5, 6 vị tướng tuẩn tiết của Quân đội VNCH ngày 30 tháng tư năm 1975 của 42 năm 
trước… Sự đánh giá về giá trị con người của Phan Thanh Giản có thể thấy được qua hành vi rất đơn 
sơ của một người vô danh mà tôi đã gặp ở Bến Tre trong việc tự nguyện quét mộ Ngài hằng bữa …

Xét lại giá trị của Phan Thanh Giản, xin trích đoạn văn sau của một người con của Quốc 
Trưởng Bảo Đại khi  kêu gọi điều kiện  cần có  của người muốn đánh giá về vai trò của Bảo Đại 
trong thời gian ông ở trên vũ trường chánh trị.

“Nói về cuộc đời của Cha tôi, lâu nay có nhiều dư luận trái ngược nhau. Ngày hôm nay, bên mộ 
phần ngài, tôi không muốn biện minh những gì ngài đã làm cho dân tộc của ngài, mà chỉ xin quý vị, 
cùng tất cả những người Việt Nam khác, hãy bỏ qua những khác biệt chính trị mà chỉ xét vấn đề trên 
từng bối cảnh lịch sử của đất nước, xin vui lòng nhìn vào lương tâm mình, không phải để tìm trong 
đó lòng bác ái hay một tình cảm riêng tư, bởi vì cha tôi, không muốn và cũng không chờ đợi sự rộng 
lượng đó của quý vị, mà chỉ xin quý vị tìm trong đó một đức tính cao thượng và lòng trung thực để trả 
lại cho ngài hai chữ ‘công bình’ trong lịch sử.” (Bảo Ân)

Vâng, không phải trong trường hợp Bảo Đại, Phan Thanh Giản, Petrus Trương Vĩnh Ký mà 
thôi, còn biết bao nhiêu trường hợp khác nữa trong lịch sử như Thích Quảng Đức, Dương Văn 
Minh, Ngô Đình Diệm, Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương… hoặc xa xuôi hơn như Võ Tánh, Ngô 
Tùng Châu, Tôn Thọ Tường… ta, khi xác định giá trị con người cũng như hành vi lịch sử của 
những vị nầy thì nên lấy lòng trung thực của đức tánh khoa học và lương tâm không thiên lệch mà 
xét. 

Dĩ nhiên là những lý chứng khoa học và những tài liệu đáng tin cũng cần phải được để ý đầu 
tiên.

Nguyễn Văn Sâm

Viết thêm lời cảm thán sau buổi nói chuyện, gợi ra khi trao đổi với một cựu sinh viên Văn Khoa 
Sàigòn trong nhóm thình giả:

Than ôi con người đáng kính như cụ Phan lại bị du vào thế bi thương: ‘không thể thắng’. Chiến 
đấu tới cùng là bất nhơn với dân đen con đỏ, dâng thành tuẩn tiết là chẳng toàn mệnh vua ban là 
phản quốc. Đành hành động theo cái tâm lành và đem cái chết để tỏ lòng trung, long thành. 

Đáng kính biết bao! Đau xót biết bao!
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Phan Thanh Giản sinh năm 1796 mất năm 1867, quê quán tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. 
Cụ  là một danh nhân của vùng đất Bến Tre. Cuộc đời cụ là những ngày tháng trắc trở, 
gian truân từ lúc sinh ra cho đến cuối đời. Cụ là vị Tiến sĩ Nho học đầu tiên và duy nhứt 

của đất Nam kỳ, phụng sự 3 triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
41 năm (1826 đến 1867) cụ phụng sự đất nước và dân tộc là thời điểm của cao trào chủ nghĩa 

thực dân và ngoại giao bằng tàu chiến và súng đạn. Các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây 
Ban Nha, Hoà Lan, Anh, Pháp, Ý, Hoa Kỳ  sau cuộc ‘Cách mạng Kỹ nghệ’ thành công đã đua nhau 
tràn sang Châu Á tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, chiếm cứ đất đai khai thác tài nguyên bản 
địa để phục vụ cho nền kỹ nghệ chính quốc. Ba chử G “God, Gold, and Glory” (Thượng Đế, Vàng 
và Vinh Quang) hàm chứa trọn vẹn âm mưu, tham vọng, và lý do thúc đẩy các quốc gia phương 
Tây xâm chiếm các xứ nhược tiểu để làm bá chủ và tự do truyền đạo. 

Bi kịch cuối đời của cụ Phan Thanh Giản gắn liền với giai đoạn các tỉnh Nam kỳ bị thực dân 
Pháp xâm chiếm (1862-1867), mà đỉnh điểm là việc ba tỉnh miền Tây Nam kỳ gồm Vĩnh Long, An 
Giang, và Hà Tiên lọt vào tay quân xâm lược Pháp lúc ông đang được giao trọng trách Kinh lược sứ 
trấn giữ các tỉnh này. Thành mất, cụ Phan  đã chọn cho mình cái chết như một vị tướng trung liệt. 

Nhắc đến cái chết của cụ Phan khiến tôi bùi ngùi xúc động nhớ lại hình ảnh bà nội tôi 70 năm 
về trước, lau chùi nước mắt mỗi khi nghe xong bộ đỉa hát “Phan Thanh Giản tuẩn tiết”. Hỏi sao lại 
khóc, bà lặng lẽ trả lời: “Tội nghiệp Ông Cố quá”. Thực hư thế nào và gần hay xa của mối liên hệ này 
thật tình tôi không rõ, tuy nhiên có một sự ngẩu nhiên đầy thích thú  là tên họ Phan Thanh Giản 
ít nhiều đánh dấu từng giai đoạn của cuộc đời tôi: thời thơ ấu học trường làng và ở chung nhà với 
người Bà, thỉnh thoảng mở :dàn máy hát” để Bà nghe lại cuộc đời cụ Phan; lên trung học xuống 
Cần Thơ mỗi ngày theo đường Phan Thanh Giản cấp sách đến trường Trung học Phan Thanh Giản; 
vào đại học yêu cô nữ sinh viên Kim Chung học cùng phân khoa Dược và cô ta, nay là hiền thê của 
tôi,  ở trọ trong căn nhà ở đường Phan Thanh  Giản; tốt nghiệp đại học được trưng tập vào binh 
chủng quân y, phục vụ nhiều năm trong  một bệnh viện có tên là Quân Y Viện Phan Thanh Giản 
Cần Thơ, một đơn vị chửa trị thương bệnh binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để gìn giữ 

Tưởng Niệm Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản:
Tấm Gương Sáng Cho Hậu Thế

HUỲNH LONG VÂN Ph.D
(Từ Úc thuyết trình qua hệ thống Skype)
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an ninh lãnh thổ miền Tây Nam phần Viêt Nam. Sau ngày 30/04/1975 tên tuổi Phan Thanh Giản ở 
mọi nơi đều bị xóa mất, nhưng sợi dây vô hình liên kết đời tôi với cụ Phan vẫn không bị đứt đoạn, 
vì hình ảnh và công đạo của cụ được gói gém trọn vẹn trong nguyện  vọng của tôi, tha thiết mong 
thấy danh dự cụ được phục hồi và đây là một phần của đề tài: 

Tưởng niệm Kinh lược sứ  Phan Thanh Giản: Tấm gương sáng cho hậu thế
trình bày nhân dịp tưởng niệm 150 năm cụ Phan Thanh Giản tuẩn tiết, với 4 phần chánh sau đây: 

• Mất 6 tỉnh Nam kỳ và những chánh sách sai lầm của vua Tự Đức và Triều đình Huế
• Xử trảm hậu cụ Phan: Bản án bất công và oan nghiệt
• Cần Thơ với nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản
• Nhân phẩm Phan Thanh Giản và những bài học cho hậu thế 
1. Mất 6 tỉnh Nam kỳ vào tay quân Pháp và những chánh sách sai lầm của vua Tự Đức và 

Triều đình Huế
Triều Nguyễn có những đóng góp to lớn vào việc thống nhứt đất nước, mở rộng bờ cỏi, nhưng 

cũng chính trong triều đại này, đặc biệt dưới thời vua Tự Đức, Việt Nam bị thực dân Pháp thôn 
tính, trước tiên là 6 tỉnh Nam kỳ. Nguyên nhân của việc mất nước, tuy có nhiều nhận định khác 
nhau nhưng các học giả và các nhà sử học đều đồng ý ở một điểm: nhà Nguyễn đã thi hành môt số 
chánh sách sai lầm, tai hại nhứt là ‘bế quan tỏa cảng và “cấm đạo, sát đạo”.

Lỗi lầm này rất hiển nhiên khi chúng ta so sánh những chánh sách ngoại giao, ngoại thương 
của Nhật Bản,Thái Lan với những đướng lối điều hành việc nước của Trung Hoa và Việt Nam vào 
giữa thế kỹ thứ XIX trước làn sóng xâm lược của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Y Pha Nho …

1.1 Nhật Bản
Vào tháng 8 năm 1853, đề đốc Matthew Perry của hải quân Hoa Kỳ với 4 hắc thuyền tiến vào 

vịnh Edo mang thư của Tổng Thống Millard Fillmore yêu cầu Nhật mở cửa giao thương và hẹn sẽ 
trở lại 1 năm sau để nhận trả lời từ phía Nhật Bản. Khi chiến hạm ra đi họ nổ súng rầm trời với 
đạn mã tử bắn từ 73 khẩu thần, để thị oai. Không đợi đến một năm, mà sáu tháng sau đề đốc Perry 
đã hối hả trở lại với 10 chiến thuyền và 1600 binh sĩ để làm áp lực và một hiệp ước thuộc loại bất 
bình đẳng được ký kết giữa chánh quyền Mạc phủ của Nhật Bản và Hoa Kỳ, mở cửa cho hai nước, 
và sau đó với các quốc gia phương Tây khác, giao thương. Qua hiệp ước này Nhật Bản thấy được 
sự yếu kém của mình nên nhanh chóng tiến hành canh tân xứ sở, tiếp thu toàn diện văn minh thế 
giới phương Tây và sau 15 năm từ một đất nước phong kiến Nhật Bản tiến lên hàng cường quốc, 
bảo toàn được xứ sở khỏi cao trào xâm lăng của phương Tây.

1.2 Thái Lan 
Vào năm 1855, khi Ông John Bowring, Thống đốc Hồng Kông, xuất hiện trên một chiến hạm ở 

cửa sông Chao Phraya, Hoàng đế Mongkut (Rami IV) liền ký ngay Hiệp ước Bowring, hủy bỏ độc 
quyền thương mại của nhà vua, bải bỏ thuế nhập khẩu, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc buôn 
bán của Anh Quốc ở Thái Lan. Những hiệp ước tương tự cũng được ký kết với nước Phổ (Đức) vào 
năm 1862 và với Áo và Hung Gia Lợi vào năm 1869. Ký kết các hiệp ước bất bình đẳng này, hoàng 
gia mất đi phần lớn nguồn lợi tức có từ lâu đời nhưng ngược lại giúp Thái Lan hội nhập vào nền 
kinh tế toàn cầu, biến Thái Lan trở thành một trung tâm đầu tư và một thị trường tiêu thụ hàng 
hóa của phương Tây. Mặt khác sản phẩm của Thái Lan đặc biệt là gạo, khóang sản, và gổ liêm cũng 
được nhà vua cho phép xuất khẩu sang phương Tây. Sau đó vua Mongkut tiến hành canh tân xứ 
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sở, xây dựng đường xá, đào kinh, cải cách nông nghiệp gia tăng diện tích đất canh tác và cho người 
Hoa nhập cư để gia tăng sản xuất nông nghiệp, giúp Thái Lan trở nên phổn thịnh.  Vua Mongkut 
(Rama IV) và người kế vị là vua Chulalongkorn (Rama V), ứng dụng những phát minh khoa học 
của phương Tây để phát triển quốc phòng, học hỏi những kiến thức tân tiến ngay cả với những 
thừa sai thay vì sát hại họ, giao lưu với Tòa thánh Vatican và các lãnh đạo phương Tây, áp dụng 
đường lối ngoại giao khôn khéo biến Thái Lan thành vùng trái độn, ngăn chận được ý đồ xâm lăng 
của Pháp và Anh quốc.

1.3 Trung Hoa
Trong khi đó với Trung Hoa  thì hoàn tòan trái ngược; trước đòi hỏi của chính phủ Anh được 

quyền tự do buôn bán nha phiến từ Ấn Độ thuộc Anh, nhà Mãn Thanh tuyệt đối nghiêm cấm, từ 
đó xảy ra hai cuộc chiến tranh Nha phiến giữa Trung Hoa và  Anh quốc; kết quả Trung Hoa thảm 
bại nên phải công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc và phải ký nhiều hiệp ước 
bất bình đẳng, mở nhiều cảng cho các nước ngoài vào thông thương. Hồng Kông bị cắt làm nhượng 
địa cho Anh quốc, Ma Cao trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Nhiều nước khác như Đức, Pháp, 
Nhật, Nga…theo chân nước Anh buộc Trung Hoa phải chấp nhận nhiều điều kiện bất bình đẳng. 
Với hiệp ước Hoàng Phố 1844, Pháp chánh thức đặt chân lên lãnh địa Trung Hoa. Ở phía Bắc, năm 
1850 quân đội Nga Hoàng tràn xuống Hắc Long Giang chiếm đóng Mãn Châu.

1.4 Việt Nam 
1.4.1 Vương triều Nguyễn và vua Tự Đức
Từ lâu đời là một chư hầu của Trung Hoa, nên trong điều hành quốc sự, vua quan Việt Nam 

rập khuôn theo Tàu và trước áp lực xâm lăng của ngoại bang vào giữa thế kỷ XIX đã áp dụng chánh 
sách bế quan tỏa cảng và cấm đạo.

Vua Gia Long đã nhiều lần từ chối người Anh đến xin được mua bán và ngay cả người Pháp 
việc mua bán cũng không được thuận lợi. Gia Long và Minh Mạng đã khước từ tổng cộng 30 đoàn 
ngoại giao và ngoại thương phương Tây muốn đặt quan hệ với Việt Nam. Chánh sách bế quan tỏa 
cảng làm cho Việt Nam cô lập với thế giới bên ngoài và công thương nghiệp bị đình đốn nghiêm 
trọng.

Nhằm đề phòng và ngăn chặn sự mở rộng truyền bá đạo Thiên Chúa ở trong nước, vua Minh 
Mạng cho ban hành các chỉ dụ cấm đạo, truy nã ráo riết các thừa sai, điều này đã dẫn tới một hậu 
quả là máu của các thừa sai và giáo dân đã đổ. Đến thời Tự Đức, việc cấm đạo càng gắt gao hơn, 
nhằm mục đích tận diệt Thiên Chúa giáo ở Việt Nam khiến các thừa sai phải kêu gọi chánh phủ 
Pháp can thiệp vào Việt Nam để giải cứu người theo Thiên Chúa giáo. 

Ngoài hai chánh sách đầy lỗi lầm trên, dưới thời triều Nguyễn tuy “trọng nông ức thương” 
nhưng nông dân vẫn bị bốc lột. Dân chúng khổ sở nên có hàng trăm cuộc nổi dậy từ Bắc chí Nam, 
từ miền xuôi đến miền ngược, nổi bật hơn cả là các cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành, Nông Văn 
Vân, Lê Văn Khôi, Cao Bá Quát. Trong khi xã hội trở nên bất ổn vua Tự Đức cho xây thành ‘Vạn 
Niên Cơ’ tức Khiêm Lăng. Công việc sưu dịch xây lăng quá cực khổ, lại bị quan lại đánh đập tàn 
nhẫn, dẫn đến cuộc nổi loạn Chày Vôi của dân phu xây lăng. 

Mặc khác vốn bị ảnh hưởng nặng nề của  tư  tưởng Nho giáo, triều đình nhà  Nguyễn từ  Minh 
Mạng trở  đi, đặc biệt dưới  thời vua Tự  Đức lấy Tứ Thư, Ngũ Kinh làm mẫu mực, rất chú  trọng 
đến văn chương thi phú, và  xao lãng về  quân sự  và  quốc phòng. Vũ khí và trang thiết bị không 
được tân trang. Trang bị bộ binh rất lạc hậu: đa phần là gươm và giáo, 10 người mới có 1 khẩu súng, 
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mỗi năm chỉ tập bắn 1 lần 6 viên đạn. Súng thần công được bố trí không để phát huy hỏa lực mà là 
để tránh khỏi bị nước mưa làm hư hại. Thủy binh không có đủ khả năng để bảo vệ bờ biển chống 
hải tặc. Việc giảng dạy binh pháp không chú trọng tới sách vở phương Tây mà quay trở về với binh 
thư yếu lược của Trần Hưng Đạo.

1.4.2 Triều thần

Đám quần thần cũng giam mình trong những giáo lý đã chết cứng của Thánh hiền nên rất bảo 
thủ, vẫn nghĩ phương Tây kém văn minh không đáng tin cậy nên quay lưng lại mọi trào lưu tiến 
hóa trên thế giới, khước từ mọi đề nghị cải cách đất nước của từng lớp trí thức yêu nước cấp tiến 
và không noi theo gương Nhật Bản, Tháí Lan đã khôn ngoan tiếp đón Tây Phương, học hỏi những 
tiến bộ về  khoa học kỹ thuật để canh tân xứ sở và tránh được ngoại xâm.

Gỏ cửa yêu cầu được tự do truyền đạo và buôn bán nhưng bị làm ngơ nên nhiều cuộc tấn công 
của hải quân Pháp vào Việt Nam đã diễn ra, mở đầu  bằng cuộc bắn phá cửa biển Đà Nẵng năm 
1856. 

• Từ năm 1858 đến 1861 quân Pháp nhiều lần tiến đánh Đà Nẵng và Gia Định  và quân ta thảm 
bại trên khắp mặt trận, nhưng triều đình Huế vẫn tiếp tục bác bỏ những yêu cầu của Pháp và Y Pha 
Nho được tự do truyền đạo và giao thương.

• Từ tháng 2/1861 đến tháng 3/1862 quân Pháp lần lượt đánh chiếm Gia Định, Định Tường, 
Biên Hòa, Bà Rịa và Vĩnh Long. 

• Tiếp đến Pháp dùng tàu chiến phong tỏa đường biển, chận nguồn tiếp tế lương thực từ đồng 
bằng sông Cửu Long  ra Phú Xuân khiến triều đình Huế bị “chết nghẻn”. Bó tay nên vào tháng 
04/1862 vua Tự Đức đề nghị xin mở cuộc hoà đàm và chấp nhận những điều kiện tiên quyết của 
Pháp đưa ra.

1.4.3 Phan Thanh Giản và sứ mạng cứu vãn tình thế tuyệt vọng của đất nước

a. Hòa ước Nhâm Tuất 1862 

Phan Thanh Giản được vua Tự Đức cử làm Chánh sứ toàn quyền đại thần và Lâm Duy Thiếp 
làm Phó sứ để đám phán với Pháp. Sau 4 ngày thương thuyết từ 30/05/1862 đến 02/06/1862  Việt 
Nam đồng ý nhường Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và  Côn Đảo; bồi thường chiến phí 4 triệu 
đồng bạc trả trong 10 năm, và chấp thuận cho người Pháp và Y Pha Nho được quyền tự do truyền 
đạo và buôn bán. 

Đại Nam thực lục ghi chép việc ký Hòa ước Nhâm Tuất 1862 như là trái ý Tự Đức và bị nhà 
vua lên án: “Ôi con dân mấy triệu! Tội gì đến thế! Đau lòng thay! Hai ngươi không chỉ là tội nhân 
của bản triều mà còn là tội nhân của muôn đời nữa”.

 Nhưng cũng chính bộ sử này cho biết rõ, lúc đó Tự Đức đã xác lập đường lối chủ hòa và khi 
cử Phan Thanh Giản làm Chánh sứ toàn quyền đại thần thì vua tôi đã bàn định kỹ các khả năng, 
giải pháp  kể cả việc “cắt đất”.

 “... Nay vâng xét nghĩ: ở Gia Định... kẻ kia đã lập đồn để đóng và... một số vùng ở Thủ Dầu Một, 
Biên Hòa và đất phụ cận ở ngoài thành tỉnh Định Tường, nghĩ hãy tạm cho bọn kia quản nhận cư trú; 
còn điạ phận các hạt khác cùng là toàn hạt tỉnh Vĩnh Long, đều nên giao trả về nước ta quản trị…” 
Những lắc léo này trong Đại Nam thực lục cho thấy chính sử triều Nguyễn đã cố tình biện hộ cho 
Tự Đức và đổ tội cho Phan Thanh Giản. 
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Ngoài ra nếu Phan Thanh Giản ký hòa ước nhượng đất cho Pháp trái ý vua thì tại sao Tự Đức 
không bắt tội, tiếp tục giao phó nhiều trọng trách giao thiệp với Pháp và năm 1863 chính vua Tự 
Đức đã phê chuẩn hòa ước, làm lễ đại triều ở điện Thái Hòa tiếp sứ thần hai nước Pháp, Y Pha Nho 
để trao đổi văn bản hòa ước. Dẩu sao trong Hòa ước Nhâm Tuất 1862, Phan Thanh Giản đã đòi lại 
được tỉnh Vĩnh Long và trong cái thế chiến trường tan nát thì việc dành lại được một tỉnh Vĩnh 
Long cũng là một thắng lợi, tuy khiêm nhượng

b. Đi sứ sang Pháp năm 1863 để chuộc 3 tỉnh miền Đông 
Mặc dù Hòa ước Nhâm Tuất 1862 được vua Tự Đức phê chuẩn nhưng nhà vua vẫn lo lắng tìm 

cách chuộc lại phần đất đã mất. Điều đình với soái phủ Pháp ở Sài Gòn thất bại, nên triều đình Huế 
quyết định gởi sứ bộ sang Pháp và Y Pha Nho để thương thuyết. Phan Thanh Giản được cử làm 
Chánh sứ và Phạm Phú Thứ làm Phó sứ. 

Ở Paris Phan Thanh Giản đã trình lên Hoàng đế  Napoleon III mục đích của sứ bộ là xin chuộc 
3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Vào ngày 17/07/1864, Aubaret  đại diện cho Pháp tới Huế ký với Phan 
Thanh Giản một hòa ước mới, trong đó Pháp sẽ trả 3 tỉnh miền Đông cho Việt Nam. 

Nhưng các tướng tá từng chỉ huy các trận chiến xâm lược Việt Nam kịch liệt phản đối, trách 
mốc Hoàng đế Napoleon: “Xin đừng bán xương máu của công dân Pháp đã đổ, để phụng sự Hoàng 
gia”. Còn Bộ Trưởng Hải quân và Thuộc địa, Chasseloup Laubat, khuyến nghị giữ nguyên Hòa ước 
1862 nếu không sẽ từ chức. Vì thế Napoleon phải nhượng bộ và việc chuộc lại 3 tỉnh miền Đông 
bất thành. Sứ mạng không thành vì sự thắng thế của phe chủ chiến của Pháp chứ không phải vì cụ 
Phan không hết long.

c. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây và Phan Thanh Giản tuẩn tiết 
Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa Chasseloup Laubat khẳng định: chiếm luôn các tỉnh miền 

Tây sẽ giúp ổn định toàn bộ Nam kỳ và mở đường sang Cao Miên, nên đầu năm 1867 quân Pháp 
đã làm xong kế hoạch, lập 8 Thanh tra tòa cho 3 tỉnh và bố trí nhân sự để chờ lệnh đến nơi làm 
việc. Ngày 15/06/1867 De la Grandière rời Sài Gòn xuống Vĩnh Long với 17 chiến hạm. Nửa đêm 
19/06/1867 hạm đội tới Vĩnh Long và  sáng hôm sau ra lệnh cho Phan Thanh Giản phải nộp thành 
trong vòng 2 tiếng đồng hồ với lý do Pháp cần chiếm 3 tỉnh miền Tây để chấm dứt “phiến loạn” và 
“giặc cướp” mà triều đình bất lực trong việc ngăn chận. Nghĩ rằng đụng độ tại chỗ với Pháp đầy vũ 
khí tối tân là vô ích, chỉ làm tổn hại thêm quân lính, cụ Phan Thanh Giản ra lệnh không cho đánh 
trả. Pháp chiếm Vĩnh Long và trong các ngày sau đó quân Pháp thôn tính luôn hai thành An Giang 
và Hà Tiên.

Mất thành Vĩnh Long, cụ Phan Thanh Giản sau 15 ngày tuyệt thực không chết, quyết định 
uống thuốc độc chấm dứt cuộc đời. 

Những văn bản của triều đình còn lưu lại cho thấy khi  nhận được mật tin  quân Pháp  muốn 
chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ vua Tự Đức và triều đình thấy “thế đất (miền Tây) cheo leo, 
muốn giữ cho không lấn cũng khó” nên đưa cụ Phan Thanh Giản vào Nam không để chuẩn bị đánh 
nhau với quân Pháp mà là hy vọng vào uy tín và tài ngoại giao của cụ để thuyết phục quân Pháp ng-
hiêm chỉnh thi hành Hòa ước Nhâm Tuất 1862. Ngoài ra vua Tự  Đức là  một nhà  thâm Nho nghĩ 
rằng không phải vũ lực mà nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mới đáng sợ nên khi giao cho cụ Phan Thanh 
Giản trọng trách này, nhà Vua dặn dò như sau “Lấy trung tín làm đầu thì cọp dữ cũng phải tránh 
qua; con cá sấu hung bạo cũng bơi xa. Mọi người đều phải nghe theo điều nhân nghĩa”.  Những chủ 
trương, giải pháp và cách suy nghĩ của triều đình như thế ắt dẫn đến hậu quả tất nhiên là không thể 



Tập Kỉ-Yếu Kỉ-Niệm 150 Năm (1867-2017) Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết

35

nào giữ được ba tỉnh miền Tây và  giả sử vua Tự Đức có cử bất cứ nhà ngoại giao nào thì chắc chắn 
cũng không thuyết phục được Pháp từ bỏ ý đồ chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ.

2. Xử trảm hậu cụ Phan Thanh Giản: Bản án bất công và oan nghiệt

Sau khi mất 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ, ngày 24/10/1867 vua Tự Đức xuống chiếu truyền truy 
cứu trách nhiệm của tất cả những quan chức liên quan đến việc làm mất tòan bộ sáu tỉnh Nam kỳ. 
Đầu năm 1869, nhà vua cho công bố bản án kết tội Phan Thanh Giản có trách nhiệm trong việc 
để mất sáu tỉnh Nam kỳ vào tay giặc Pháp: ba tỉnh miền Đông vì mất cảnh giác và lơ là trong việc 
thương thuyết với Pháp, ba tỉnh miền Tây vì không nắm được thời cơ. Với tội danh này, tên tuổi 
Phan Thanh Giản bị xóa khỏi bia tiến sĩ, và mặc dầu đã tự xử bằng cách uống thuốc độc chết, Phan 
Thanh Giản vẫn cứ bị kêu án chặt đầu, để bản án được tuyên trên kẻ đã chết sẽ tồn tại mãi mãi, để 
là lời cảnh cáo đối với các thế hệ sau.

Kính thưa quý vị,

Bi kịch mất 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ không chỉ xảy ra một lần mà đã tái diễn ngay trong trong 
thế hệ chúng ta, khi vùng  đất Hậu Giang và toàn thể  lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay 
quân đội Cộng sản Bắc Việt vào ngày 30/04/1975. Nhưng hơn 40 năm trôi qua  không hề có một 
tập thể  hay phiên tòa nào kết án Tổng Thống Dương Văn Minh là hèn nhát, vì biết rằng quyết định 
của Ông ra lệnh cho quân đội Việt Nam Cộng Hoà  buông súng là hành động thức thời trước tình 
thế tuyệt vọng và thật sự quyết định này đã tránh được những đổ nát và chết chóc vô ích. Cán cân 
quân sự vào thời điểm 1975 nghiên hẳn vế phía lực lượng Cộng sản Bắc Việt và đó cũng là tình 
huống mà cụ Phan Thanh Giản đã gặp phải trước sức mạnh xâm lăng của quân đội Pháp có nhiều 
vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân, và lối đánh chưa từng có trong binh thư phương Đông.

Vậy thử hỏi công lý nào có thể biện hộ cho phán quyết bất công, bất nghĩa đối với cụ Phan, vị 
Đại thần suốt đời yêu nước thương dân? Phải chăng xử trảm hậu cụ Phan cốt để gở tội cho vua Tự 
Đức và đám triều thần bảo thủ đã thi hành những chánh sách sai lầm trước âm mưu xâm lăng của 
thực dân Pháp? 

Có lẽ vì thế mà vào năm 1885, vua Đồng Khánh đã khôi phục hàm cũ là Hiệp tá Đại học sĩ 
cho cụ Phan.

3. Cần Thơ với nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản

Nhưng oan nghiệt vẫn tiếp tục bám riết cụ Phan, 96 năm sau ngày tuẫn tiết vẫn không được 
nằm yên dưới đáy mồ vì trong cuộc hội thảo lịch sử được tổ chức tại Hà Nội năm 1963, dưới sự 
chỉ đạo của Ông Trần Huy Liệu, cụ Phan Thanh Giản lại bị lôi ra tòa và bị kết án là kẻ hèn nhát 
dâng thành cho giặc Pháp, tên bán nước. Chính vì bản chất vu oan và  thóa mạ này mà sau ngày 
30/4/1975 ở miền Nam Việt Nam có những chỉ thị và hành động thất nhân tâm đối với cụ Phan - 
nào là tượng cụ Phan ở Văn Thánh Miếu Vĩnh Long vị bắn xuyên tim, bức tượng ở Bến Tre bị vùi 
lấp ở vũng lầy, bức tượng giữa sân trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ bị đập phá cùng 
với ngôi trường bị mất học hiệu, các con đường mang tên Phan Thanh Giản cũng bị thay tên - kh-
iến quần chúng phẩn uất. Trước những phê phán sai trái này của giới sử  học miền Bắc, người dân 
Cần Thơ  mà đại diện là tập thể các cựu giáo sư và cựu học sinh trường Trung học Phan Thanh 
Giản Cần Thơ ở hải ngoại đã đồng hành với người dân hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre tích cực vận 
động, kiên nhẩn đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại công bằng cho vị Tiến sĩ 
Nho học đất Nam kỳ. 
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3.1 Cụ Phan Thanh Giản được lịch sử tôn vinh
Ngày 20/01/ 2008 Viện Sử học Cộng Hòa Xã  Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam trong công văn số 16/

VSH phúc đáp công văn số 04/DSVH-DT ngày 02/01/2008 của Cục Di sản văn hóa về việc đánh 
giá sự nghiệp công lao đóng góp của cụ Phan Thanh Giản có ý kiến trả lời như sau:

“… Về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, nhiều 
cuộc Hội thảo khoa học được tổ chức để đánh giá một cách khách quan về cuộc đời, sự nghiệp và 
những cống hiến của Ông đối với lịch sử dân tộc. Về cơ bản, các nhà sử học đánh giá cao về công lao 
của ông trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa. Khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây 
(1867), Ông đã tuẩn tiết để giữ trọn chữ trung. Với nhận thức mới trên quan điểm lịch sử cụ thể, nhân 
vật lịch sử Phan Thanh Giản xứng đáng được tôn vinh bằng nhiều hình thức khác nhau…” 

Viện Trưởng
Nguyễn Văn Nhật

3.2 Tôn tạo các di tích cụ Phan 
Dựa trên những kết luận đánh giá của Viện Sử học, ngày 24-1-2008 Cục Di sản văn hóa đã có 

công văn cho phép tôn vinh nhân vật Phan Thanh Giản và trên cơ sở đó kiểm kê các di tích liên 
quan đến nhân vật, lập kế họach tu bổ, tôn tạo. 

Tháng 5/2008 GS Nguyễn Trung Quân và tôi đã về Việt Nam: ở Hà Nội chúng tôi gặp TS 
Nguyễn Quốc Hùng, Cục Phó Thường trực, Cục Di sản Văn hóa, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam và nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký,  và 
ở Cần Thơ chúng tôi tham dự buổi họp đặc biệt của Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ để 
thảo luận và triển khai công việc bảo tồn, tôn tạo các di tích cụ Phan trong đó có ngôi trường Trung 
học Phan Thanh Giản Cần Thơ. 

Ngoài ra trước tin vui cụ Phan được lịch sử tôn vinh, tôi tham gia chương trình “Mỗi người 
một giọt đồng dựng tượng cho Danh nhân” do Tạp chí Xưa & Nay, Cơ quan ngôn luận của Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam, chủ trương để bảo tồn và tôn tạo các di tích Phan Thanh Giản.

• Vào ngày 05/8/2008 tượng cụ Phan Thanh Giản do nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt phụng 
hiến, đã được an vị ở Văn Thánh Miếu Vĩnh Long. Vì vừa từ Việt Nam trở về Sydney vào cuối tháng 
5 nên tôi đã đề nghị Ban tổ chức mời ba cựu giáo sư Lê Minh Thuận, Lê Văn Quới, Quách Thị Trang 
và ba cựu học sinh La Phú Xương, Huỳnh Phước Duyên, Hồ Trung Thành của trường Trung học 
Phan Thanh Giản Cần Thơ  tham dự buổi lễ khánh tượng này. 

• Năm sau vào ngày 18/4/2009 tôi và Kim Chung về Việt Nam tham dự lễ an vị tượng cụ 
Phan - do chúng tôi phụng hiến - tổ chức tại trường Trung học Phan Thanh Giản  ở quận Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre. 

• Đến ngày 26/ 8/2017 tới đây, thêm một tượng cụ Phan - cũng do chúng tôi phụng hiến - sẽ 
được an vị tại Ngôi Miếu thờ cụ Phan trong khuôn viên Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn; 
tôi và Kim Chung sẽ về Việt Nam tham dự buổi lễ này...

“5 Jun at 12:21 PM

To: Van Huynh 

Chào anh Long Vân

Tôi vừa trao đổi với Ban Quý Tế Lăng Lê Văn Duyệt, được biết ngày giỗ lần thứ 150 cụ Phan 
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Thanh Giản là ngày 26 tháng 8 năm 2017 (ngày 5 tháng 7 Âm lịch) , Ngày giỗ cụ Phan năm nay được 
tổ chức trang trọng vì là năm chẵn (150 năm) kết hợp với lại lễ an vị tượng cụ . Vậy thông tin để anh 
có kế hoạch về Việt Nam tham dự

Về dòng lạc khoảng để sau bức tượng có nội dung :
Chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng Danh nhân”
Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam - Tạp chí Xưa và Nay chủ trương
Ông, bà Huỳnh Long Vân - Cựu học sinh Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ
Phụng hiến
Chúc sức khỏe anh chị và gia đình
Kính 
Nguyễn Hạnh” 
3.3 Bảo tồn kiến trúc trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ
Cần Thơ có ngôi trường lớn nhứt ở miền Hậu giang mang tên vị Kinh lược sứ, được xây vào 

năm 1917 nay đã hư hỏng xuống cấp không đảm bảo an toàn cho giảng dạy. Giới hữu trách của 
Thành Phố Cần Thơ sau nhiều lần họp bàn có quyết định đập bỏ xây mới hoàn toàn. Nhưng xét vì 
ngôi trường có giá trị lịch sử và được sự ủng hộ của giới sử học, Hội đồng Di sản Văn hóa, các giáo 
sư chuyên gia kiến trúc trong nước nên tôi đã đề nghị và được lãnh đạo Thành Phố Cần Thơ cứu xét 
chấp thuận để một dãy lầu được giữ nguyên và trùng tu. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ nhìn 
thấy tên họ vị Tiến sĩ Nho học đất Nam kỳ ghi trong danh hiệu của di tích lịch sử này

4. Nhân phẩm Phan Thanh Giản và những bài học cho hậu thế
Cụ Phan Thanh Giản có tính ngay thẳng cương trực, không phù hợp mấy với nếp truyền thống 

vua chúa thời phong kiến vì thế trong cuộc đời quan lộ có những bước thăng trầm: có lúc bị cách 
chức, bị giáng chức. Nhưng trong bất cứ cương vị nào ông cũng luôn luôn trung thành, mẫn cán, 
lo làm tròn sứ mạng phò vua, giúp nước. Ngoài tài năng, phẩm giá đáng quý ở cụ Phan là tấm lòng 
yêu nước thương dân, và cuộc sống cần kiệm thanh bạch. Làm quan có lúc đến nhất phẩm triều 
đình, nhưng quyền lực và danh vọng không làm ông bị tha hóa như nhiều quan chức khác, trước 
sau ông vẫn giữ nhân cách cao đẹp của mình. 

Những năm 1843, 1849, 1852, 1853, 1859 cụ Phan Thanh Giản dâng sớ lên vua Thiệu Trị  và  
Tự  Đức nêu lên thực trạng của đất nước về kinh tế, xã hội và đề xuất yêu cầu “cải cách chốn quan 
trường”, “lựa người trung lương”, ”chỉnh đốn thói quen của sĩ phu”, “quan tốt mà dân yên”, “dựa vào 
pháp luật mà cai trị”,  “chửa hồi bệnh đau khổ của nhân dân”, “nuôi dân chăm cày cấy”, “nuôi quân 
trù phương lược”, “binh giỏi lương đủ như nguồn nước chảy mãi không hết”.

Khi đi Pháp về, tầm mắt của cụ được mở rộng, cụ đã kêu gọi bá quan văn võ mau thức tỉnh 
canh tân đất nước:

Từ ngày đi sứ đến Tây Kinh
Thấy việc Âu Châu phải giựt mình
Kêu rú đồng ban mau thức dậy
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.

và khuyên vua mở cửa  giao thiệp với các nước bạn, giao thương với nước ngoài, cho dân xuất 
dương du học. Đó cũng là những việc sau này Nguyễn Trường Tộ và Phan Châu Trinh đề xướng. 
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Nhân cách, lối sống của cụ Phan như thế nên dù ở bất cứ giai đọan lịch sử nào cũng là những 
tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. 

Mỗi đức tính Thanh Liêm của cụ cũng là một bài học quý báu dành cho xã hội Việt Nam ngày 
nay vì giờ đây “Tham Nhũng” đã trở thành một “Quốc Nạn”. 

42  năm trôi qua nơi quê nhà dân chúng sống trong cảnh an bình, nhưng xã hội vẫn chưa thật sự 
phồn vinh, nền kinh tế còn ọp ẹp, quá lệ thuộc vào Trung Quốc, không sánh bằng một số nước  khác 
trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khi so với Hàn Quốc, từng  là một trong những  xứ nghèo nhứt 
thế giới, nhưng sau khi đất nước có được một thể chế dân chủ tự do thật sự và chỉ sau 20 năm xây 
dựng (1980-2000)  đã trở nên thịnh vượng, và hiện nay là quốc gia có nền kinh tế đứng  hàng thứ  
4 ở Á  châu và  thứ  11 trên thế  giới. 

Ngày nay, mặc dù quê hương Việt Nam đã im tiếng súng nhưng hiễm họa ngoại xâm từ phương 
Bắc vẫn còn đó, an ninh và chủ quyền biển đảo ở Biển Đông là vấn đề thời  sự nóng bỏng nên một 
số điều cụ Phan Thanh Giản đã đề xuất với vua Thiệu Trị, Tự Đức ngày trước trong các sớ tâu, như 
“lấy ý dân để sửa đổi chánh pháp”, “cải cách việc tuyển dụng quan lại”, đáng kể nhứt  là “tư tưởng 
canh tân đổi mới” vẫn còn có giá trị  cho đất nước Việt Nam và đối với những ai nặng lòng với tổ 
quốc, quan tâm đến sự phát triển xứ sở, toàn vẹn lãnh thỗ lãnh hải và tiền đồ của dân tộc.

Huỳnh Long Vân
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Kính thưa Quí vị,
Kính thưa Ban Tổ chức và Hội Việt Học,

Từ lâu nghe tiếng Hội Việt học ở Californie nhưng tôi vẫn chưa có dịp ghé qua thăm viếng. Thì 
nay, do sự ưu ái của Anh Phan Thanh Tâm, bạn ở xa của tôi, giới thiệu với Quí Hội và tôi được vinh 
hạnh tham dự buổi tưởng nìệm 150 năm Ngày Mất của Cụ Phan Thanh Giản do Quí Hội tổ chức. 
Vì ở xa và bận vài việc riêng, tôi đã không đến được để cung kính thăm hỏi quí vị học giả, những 
nhà Việt học lớn có mặt hôm nay mà tôi từng nghe tiếng, thăm viếng cơ sở Hội, chào hỏi Ban Tổ 
chức với lời cảm tạ thật lòng . Kính mong được Quí Vị lượng giải cho.

Tuy nhiên, với sự cho phép đặc biệt của Ban Tổ chức, tôi đã gởi bài nói chuyện của tôi nhờ Anh 
Phan Thanh Tâm, thay mặt tôi, đọc hôm nay như thêm một vài ý kiến về một trường hợp lịch sử 
của xứ Nam kỳ mà nay việc làm cho rõ con người Phan Thanh Giản, với cái đúng, cái sai, cái công, 
cái tội vẫn còn cần được tiếp tục.

Xin kính lời cảm ơn Quí vị sẽ vui lòng dành cho mươi phút để nghe qua, cảm ơn Ban Tổ chức 
và Hội Vìệt học.

Kính thưa Quí vị,
Nói về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Phan Thanh Giản, đã có nhiều sử gia nói rồi. Lên án Cụ 

bán nước cho giặc Tây, ca ngợi Cụ là sĩ phu ái quốc, đều có. Cả việc chánh thức phục hồi danh dự 
cho Cụ nữa. 

Kẻ đến sau, vừa thiệt thòi, vừa thiếu sở học, nhứt là sử học, mà dám cả gan can thiệp vào 
chuyện trọng đại này chỉ vì lòng ngưởng mộ sâu xa và tự hào về cụ Phan là người Nam kỳ đầu tiên 
đậu tiến sĩ và làm quan lớn dưới Triều Nguyễn. Sau Cụ thì xứ Nam kỳ không còn lớp nho sĩ nữa. 
Những người có bằng cấp lớn, cũng Cử nhơn, cũng Tiến sĩ nhưng là Tây học. Vào thập niên 30/40 
của thế kỷ trước, những Nguyễn An Ninh, Phan văn Hùm, Nguyễn văn Sâm, Hồ văn Ngà, Tạ thu 
Thâu, Trần văn Ân, …qua ánh sáng tấm gương của Cụ, có thể nói những vị này thật sự là những 
sĩ phu Nam kỳ, sĩ phu mới, tân học. Noi theo gương tiền nhơn, họ học theo Tây, học trường Tây, 
nhưng không theo Tây, trái lại, chống Tây chỉ với tấm lòng son sắt giành độc lập cho đất nước. Có 
dựa theo phe này, cánh nọ cũng chỉ là phương tiện trong hoàn cảnh đất nước lúc đó.

Nay nhơn 150 năm Ngày Mất của Cụ, tôi được Ban Tổ chức dành cho vinh dự lớn có vài lời 

Lịch Sử Không Sai, Con Người Sai
Giờ Đây Cùng Nhìn Lại 

Sĩ Phu Ái Quốc Nam Kỳ Phan Thanh Giản
NGUYỄN VĂN TRẦN

(Nhà báo Phan Thanh Tâm thay mặt Ông Nguyễn Văn Trần
đọc bài thuyết trình)
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nhắc tới Cụ nơi đây. Tôi sẽ không dám đặt vấn đề bênh vực công tội cho Cụ mà chỉ nói qua vài nét 
về hoàn cảnh đất nước trước tình hình thế giới lúc cụ cầm quyền và đất Nam kỳ đã phải mất vào 
tay giặc Pháp thực dân. Chúng ta sẽ suy nghĩ, nếu ở vào hoàn cảnh của Cụ, liệu chúng ta có thể làm 
được gì tích cực hơn Cụ không ?

• Vàng, Thượng đế, Vinh quang
Kế hoạch viễn chinh xâm chiếm Đông dương của thực dân Pháp làm thuộc địa và truyền giáo 

được quyết định từ năm 1857. Việc buôn bán và truyền giáo bằng đường biển qua vùng Đông Nam 
Á đã có từ giữa thế kỷ XVI. Thương nhân Bồ-đào-nha (Portugais), với những hải thuyền hùng 
mạnh, tới Việt nam trước nhứt. Năm 1557, họ đã tới Faïfo, miền Trung Việt nam. Người Hòa-lan, 
từ đầu thế kỷ XVII, đã lập nghiệp ở Batavia, Nam-dương. Từ đây, họ qua Việt nam nhưng chọn đi 
lên phía Bắc và bước chơn lên Hà nội, đem đến cho Hà nội « cái cóc » thay vì cái ly, cái tách như dân 
Nam kỳ quen gọi. Đồng thời, thương nhân Tây phương cho phái bộ truyền giáo đổ bộ lên những 
vùng đất mới để rao giảng thiên chúa giáo với dân địa phương. Những phái bộ đầu tiên lập cơ sở 
truyền giáo ở Việt nam vào đầu thế kỷ XVII là những giáo sĩ Dòng Tên (Jésuites) bồ-đào-nha, bám 
chặt sự tự trị và độc quyền của họ ở vùng đất họ vừa định cư. Tới năm 1649, Alexandre de Rhodes 
bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt nam, bèn đệ trình Giáo hoàng ở La-mã một kế hoạch thiết lập một 
cơ sở truyền giáo không núp dưới cây dù của Bồ-đào-nha. Giáo hoàng chấp thuận vì ông cũng 
muốn việc truyền giáo ở các nước Á châu phải hoàn toàn tách ra khỏi thế quyền bồ-đào-nha. Vậy 
là vị thừa sai Dòng Tên này, gốc người Avignon, Miền Nam Pháp, bắt đầu tổ chức phái bộ truyền 
giáo ở Việt nam trở thành công việc hoàn toàn của Pháp.

Bồ-đào-nha cực lực phản đối với lý do là năm 1493, Giáo hoàng Alexandre Borgia, đã giao cho 
họ sứ mạng này nên dự án của Alexandre de Rhodes thành hình sau khi ông mất. La mã cử hai vị 
thừa sai người pháp, François Pallu và Lambert de la Motte, đại diện trực tiếp Giáo hoàng. Từ đây, 
Phái Bộ Truyền giáo Hải ngoại thành hình và hoạt động dựa vào những cơ sở thương mại đặt ở xứ 
Bắc kỳ. Thương nhân đều hiểu rõ tham vọng và tinh thần xâm nhập của Phái Bộ truyền giáo khi họ 
khuyến khích tổ chức cơ sở thương mại ở khắp nơi, nhứt là ở Bắc kỳ, để họ đặt Văn phòng Phái bộ. 
Giáo sĩ Pallu thấy rõ sự thành công của truyền giáo mật thiết gắn liền với sự mở mang giao thương 
(1). Và lịch sử mất nước của Việt nam cũng bắt đầu.

Đây là thời điểm của cao trào tìm thị trường, chiếm thuộc địa khai thác tài nguyên và nhơn lực 
để làm giàu sau cách mạng khoa học kỷ thuật của các nước Tây phương. Anh, Mỹ, Pháp, Tây-Ban-
nha, Bồ-đào-nha đổ xô qua Á châu chiếm đất, lập giao thương và mở đạo. Tôn chỉ của họ là « Vàng, 
Thượng đế, Vinh quang » (2). Mỹ đưa 4 chiến hạm tới Nhựt bổn, đưa thư của Tổng thống Mỹ cho 
Nhựt Hoàng yêu cầu mở cửa cho Mỹ vào giao thương tự do. Họ hẹn năm sau sẽ trở lại nhận trả lời 
của nhà vua. Khi quay tàu ra đi, họ cho tàu xì khói đen ngòm cả bầu trời, bắn thêm mấy phát đại 
bác thị uy để từ giả. Kiểu cao-bồi Mỹ và cũng là lúc văn hóa cao-bồi đang thạnh hành. Nhưng chỉ 
nửa năm sau, họ trở lại, không phải với 4 tàu chiến, mà 8 tàu chiến. Nhà cầm quyền Nhựt thấy ớn 
lạnh nên đành phải mở cửa cho Mỹ và Tây phương vào lằm ăn, truyền giáo, chấm dứt 200 năm bế 
quan (Trần Mỹ Vân, đã dẩn).

Đến nước Trung Hoa vĩ đại như vậy ! Là mẫu mực về sức mạnh và văn hóa của Việt nam. Hằng 
năm Việt nam giữ triều cống. Khi gặp khó khăn, Việt nam chỉ nghĩ tới sự giúp đỡ của họ. Thế mà 
họ bại trận xiểng liểng khi Anh và Pháp đưa chiến hạm tới, dội súng cối vào thành, tiếp theo lính 
bắt thang trèo thành, vào thẳng các cung điện, cả cung điện nơi Từ Hi đang ở, bà phải bỏ chạy. Họ 
gom hết chiến lợi phẩm. Một chú lính người Anh trông thấy cái bô (pot) bằng vàng xinh đẹp trong 
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phòng của bà hoàng bèn ôm lấy và mừng rở vô cùng. Cái bô còn ấm có lẽ hoàng hậu chỉ vừa mới 
rời bô chạy trốn. Mà bà phải được người hầu cỏng chạy chớ bà không thể chạy được vì hoàn cảnh « 
xẩm bó chơn ». Anh lính nghĩ phải đem báu vật này về dâng Nữ Hoàng Victoria làm kỷ niệm quân 
ta chiến thắng vinh quang.

Năm 1839 khi Anh can thiệp quân sự ở Tàu, vua Minh Mạng giựt mình vì hiểu Việt nam cũng 
đang bị hăm dọa bởi nguy cơ Đế quốc Tây phương xâm chiếm. Ông cho thăm dò ý đồ của các của 
các cường quốc, gởi Đại sứ của triều đình tới Pénang, Calcutta, Batavia, Paris, Londres. Đại sứ tới 
Paris không được vua Louis-Philippe tiếp kiến. Phái bộ Thừa sai lo sợ hai bên sẽ tiến đến một thỏa 
hiệp, điều này sẽ không có lợi cho Giáo hội nên vội ngăn cản nhà vua Louis-Philippe, bịa dẩn lý 
do vua Minh Mạng là kẻ thù không khoan nhượng của tôn giáo. Chính giáo hoàng cũng đã từng 
phản đối.

Khi các Đại sứ trở về Huế thì Minh Mạng mất. Thiêu Trị nối ngôi. Áp lực của Triều đình đối 
với việc truyền giáo không còn nữa. Các giáo sĩ bị tù được thả ra. Giám mục Lefèbre được thả, đưa 
qua Singapour. Ông liền quay trở lại Việt nam mặc dầu ông biết rỏ việc truyền đạo bị nhà vua ngăn 
cấm. Khi ông vào sông Sài gòn, bị bắt nhưng chỉ bị đuổi trở qua Singapour.

Chánh quyền việt nam đã thay đổi thái độ đối với việc Tây phương muốn tới Việt nam buôn 
bán và truyền giáo. Nhưng Tây phương thì vẫn bám chặt mục tiêu của họ. Áp lực ngày càng mạnh 
thêm. Võ lực tiến tới thay thế thương thảo và thuyết phục.

• Báo động mất nước
 Anh ký hiệp ước Nankin (1842) với Tàu, chiếm được Hồng kông và mở 5 hải cảng. Hai năm 

sau, Pháp chớp được Hiệp ước Whampoa, với lời hứa tự do truyền đạo. Chánh quyền Quân chủ 
Juillet, vâng lời kêu gọi của giáo sĩ truyền giáo, tính can thiệp vào Việt nam để được những nhượng 
bộ như ở Tàu. Họ bèn gởi tới 2 tàu chiến do Đô đốc Rigault de Genouilly chỉ huy, kèm theo tối hậu 
thư yêu cầu nhà vua Việt nam rút lại lệnh ngăn cấm truyền giáo và thiên chúa giáo phải được tự 
do hoạt động như ở Tàu. Trong lúc đang thuơng thảo ở Đà Nẵng (Tourane) người Pháp trông thấy 
vài chiếc thuyền việt nam đi tới bèn tấn công, đánh chiềm tất cả mà không có một lời báo trước.

Vua Tự Đức, kế vị vua Thiệu Trị, được báo tin sự việc này. Ông hiểu ngay tình hình tới hồi 
nghiêm trọng. Đồng thời, quan hệ giữa Triều đình Huế với những nhà truyền giáo trở thành khó 
khăn hơn. Vụ Hoàng tử Hồng Bảo, anh cùng cha của vua Tự Đức, bị nhà vua tước đoạt hết quyền 
lợi, cùng với những người thân tín, âm mưu liên kết với những người thiên chúa giáo chống lại nhà 
vua và nhờ những người thiên chúa giáo giúp đỡ tìm thêm hậu thuẫn của Âu châu. 

Âm mưu bị khám phá, vua Tự Đức ra lịnh xử tội những người lập mưu phản loạn, Hoàng tử 
Hồng Bảo và cả những người xúi dục hoàng tử. Tiếp theo, nhà vua ban hành 2 lịnh nữa cấm những 
nhà truyền giáo tiếp tục tới Việt nam.

Napoléon III gởi phái đoàn Montigny (1857), được tàu chiến le Catinat hộ tống, tới Huế để 
điều đình với nhà vua được tự do truyền giáo, tự do giao thương và lập Đại diện ở Huế, cơ sở 
thương mại ở Đà Nẵng nhưng phái đoàn không được vua Tự Đức tiếp kiến, đành trở về tay không. 
Trong lúc đó, ở Bắc kỳ, Giám mục Diaz bị xử tử hình vì tội vi phạm luật pháp Việt nam. Biến cố này 
quyết định chiến tranh và dẩn tới mất Nam kỳ.

• Quyết tâm chiếm Việt nam
 Ngày 31 tháng 8/1858, Pháp gởi một đơn vị hải quân do Đô đốc Rigault de Genouilly chỉ huy 

tới Đà nẵng. Qua ngày hôm sau, Đô đốc Genouilly ra lệnh cho giới chức thành Đà nẵng bảo vệ 
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thành, trong 2 tiếng đồng hồ, phải giao thành cho ông nhưng liền sau đó, ông cho lính pháp và 
tây-ban-nha đổ bộ tiến lên thành. Sau một trận giao tranh ngắn nhưng ác liệt, thành bị giặc tràn 
ngập và chiếm lấy.

Mất thành Đà nẵng mở đầu lịch sử Pháp đô hộ Việt nam.
Pháp đã nuôi ý định phải có một nơi làm căn cứ cho hải quân và hàng hải ở Vìễn Đông. Đến 

khi Napoléon III trị vì, ông quan tâm đến vị trí chiến lược của Việt nam rỏ ràng hơn. Đồng thời, các 
giáo sĩ truyền giáo vận động sự ủng hộ của nhà vua để hoạt động của họ qua Việt nam được tự do 
càng làm cho ông thêm quyết tâm hơn trong việc phải chiếm Việt nam. Mặt khác, các nhà truyền 
giáo kêu gọi đại diện Pháp ở Tàu hãy cùng xin nhà vua can thiệp quân sự vào Việt nam. Linh mục 
Hue, trong bản thỉnh nguyện gởi nhà vua Pháp tháng giêng 1857, nêu lên những điều lợi khi chiếm 
được Việt nam để thuyết phục nhà vua :

 -Về chiến lược, Đà Nẵng, khi nằm trong tay Pháp, sẽ là hải cảng quan trọng bậc nhứt để khống 
chế vùng Bắc Á.

-Về kinh tế và thương mại, lảnh thổ Việt nam phì nhiêu không thua những miền nhiệt đới 
khác. Việt nam là nơi có thể trồng trọt các thứ cây lương thực. Hiện tại, tài nguyên ở đây là lúa gạo, 
đường, gổ xây dựng, ngà voi, …cả vàng, bạc mà hầm mỏ được khai thác từ lâu.

-Về tôn giáo dĩ nhiên rồi, dân chúng hiền, siêng năng, rất dễ tiếp thu đức tin thiên chúa. Chỉ 
cần thời gian ngắn, ta có thể cảm hóa cả nước trở thành thiên chúa giáo và tận tụy phục vụ nước 
Pháp.

Hơn nữa, đánh chiếm xứ này là một điều dễ nhứt thế giới, không tốn kém gì cả cho nước Pháp, 
vì dân chúng đang sống oằn (h)oại, thống khổ dưới sự cai trị tàn bạo của nhà vua Việt nam nên sẽ 
nhiệt tình đón tiếp chúng ta như những người tới giải phóng họ và ân nhân của họ (3).

Vua Tự Đức chấp nhận ký Hiệp ước 1862 để mất 3 tỉnh Miền Đông, phải phê chuẩn dưới áp 
lực của đại diện Paris với lời lẽ như sỉ nhục « Phê chuẩn là hòa bình. Không là vương triều tan nát, 
Nam kỳ và Bắc kỳ sẽ mất hết. Chúng tôi thật lòng muốn có hòa bình, nhưng thứ hòa bình không 
có thảo luận. Hòa bình như đã ký ».

Việc ký Hiệp ước và phê chuẩn làm mất lòng dân không ít. Họ cho rằng nhà vua chủ bại. Sĩ 
phu thay thế nhà vua lãnh đạo dân chúng ở khắp nơi nổi lên chống giặc Pháp chỉ bằng tấm lòng yêu 
nước vì vũ khi quá thô sơ, súng cối làm bằng gổ. Trong lúc đó, vua giam mình trong thành lo suy 
nghĩ kế hoạch đòi Pháp trao trả lại 3 tỉnh Nam kỳ đã mất. Ông liên lạc với Đô đốc Bonard thông 
báo ý muốn của ông. Tuy đường lối đòi lại phần đất đã mất chỉ bằng ngoại giao ở thế yếu nhưng 
trong lúc đó sự quật khởi của dân chúng lại mạnh, nhứt là nông dân Nam kỳ.

Về phía giặc Pháp, binh sĩ bệnh tật, tử vong nhiều làm cho quân số giảm thiểu đáng lo ngại, 
vũ khí nặng không di chuyển được nữa do thiếu phương tiện và nhơn sự, chiến thuyền không thể 
hoạt động được vì thiếu tu bổ từ lâu, …Tài chánh của chánh quyền Paris thì kiệt quệ, ngân sách 
thâm thụt 972 triêu trong đó hết 120 triệu chi phí cho cuộc chiến với Mexique, 60 triệu cho cuộc 
viễn chinh qua Viển-Đông. Hơn nữa, Napoléon III chưa bao giờ có sẵn ý niệm rõ ràng về chánh 
sách thuộc địa. Chiếm Đông dương chỉ là biến cố của thời cuộc (4). Nhưng rất tiếc Triều đình Huế, 
thiếu thông tin, không biết sự thật này của Pháp, lại không nghe ý của nông dân Nam kỳ đang khởi 
động công cuộc kháng chiến.

Đồng thời, cánh Tả, Lập pháp, giới kinh doanh không muốn Pháp mở thêm lảnh thổ ở Nam 
kỳ, chống chiến tranh thuộc địa, muốn ký những hiệp ước hợp lý buôn bán, giữ những quyền lợi 
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tinh thần, phù hợp với chủ trương của Đệ II Đế chế. Những phản ứng không thuận lợi khuyến 
khích nhà vua chấp thuận đề nghị Hiệp ước mới.

Kỳ này Cụ Phan Thanh Giản đi điều đình kỳ Hiệp ước 1864 thay thế Hiệp ước 1862 có nhiều 
thuận lợi hơn kỳ trước (1862). Hiệp ước mới chấp thuận trao trả cho Triều đình Huế 3 tỉnh Miền 
Đông, giữ lại Sài gòn, thành phố Mỹ tho, Cap, và Côn sơn. Pháp thiết lập chế độ bảo hộ 6 tỉnh Nam 
kỳ và 3 hải cảng, giao thương và truyền giáo tự do, chánh quyền Việt nam nộp cho Pháp 3 triệu 
trong 3 năm đầu, sau đó, mỗi năm 2 triệu. Một thứ triều cống bằng hiện kim (Triều đình Huế thảo 
luận lại).

Nhưng Hiệp ước này bị dẹp bỏ vì các sĩ quan hải quân chỉ huy đánh chiếm Việt Nam, đại diện 
chánh quyền Pháp ở Việt Nam, phần tử quá khích trong chánh quyền Pháp ở Paris và nhứt là phái 
bộ truyền giáo phản đối quyết liệt, ngăn cản vua Napoléon III phê chuẩn Hiệp ước. Tiếng nói của 
Hội truyền giáo hải ngoại mạnh và cả sự kiên trì vì thiên chúa giáo là mục đích của mọi nỗ lực của 
chánh quyền thuộc địa và còn là phương tiện củng cố sự xâm chiếm và đô hộ. Phái bộ truyền giáo 
trở thành một tác nhơn chánh trị có một nhiệm vụ chánh trị rỏ ràng : « hội nhập », tức biến Việt 
Nam trở thành một đế quốc thiên chúa giáo và của pháp.

Thế là Pháp phải dứt điểm 3 tỉnh còn lại ở Nam kỳ.
• Phan Thanh Giản để mất thành?
Thống đốc De la Grandière mang nặng nổi ám ảnh là Nam kỳ phải là lảnh thổ hải ngoại của 

Pháp. Ông muốn chiếm luôn 3 tỉnh Miền Tây mà không tốn kém. Ông gởi thư (10/1866) đề nghị 
Triêu đình Huế đưa luôn cho Pháp phần đất này thì Pháp sẽ giảm tiền bồi hoàn chiến phí theo Hiệp 
ước 1862. Sau thời gian dài chờ đợi mà phía Việt Nam vẫn chưa trả lời, ngày 15-06-1867, ông ký 
lịnh chiếm 3 tỉnh Miền Tây, viện cớ là để dẹp bạo loạn, tái lập ổn định, cam kết tôn trọng tài sản, 
tôn giáo, phong tục, luật lệ của dân chúng.

Sáng ngày 20-06-1867, 16 chiến thuyền chở 1800 binh lính đến trước thành Vĩnh Long mai 
phục. Kế hoạch cũng như lần chiếm Đà Nẵng: mời Cụ Phan Thanh Giản xuống tàu thương nghị. 
Sau buổi họp khẩn và ngắn ngủi với các quan chức trong thành, Cụ cùng với Án sát Võ Doãn Thanh 
đi gặp Tướng De la Grandière trên tàu Ondine. Cụ khẳng định: “Chúng tôi chỉ có quyền giữđất chớ 
không có quyền giao đất”. Giao đất, phải chờ lịnh nhà vua.

Trong lúc 2 Cụ Phan Thanh Giản và Võ Doãn Thanh lên tàu Pháp thì lính pháp tiến tới vây 
thành mặt trước và mặt sau. Khi 2 Cụ trở về thành thì quân pháp tiến theo 4 mặt xông vào thành 
và chiếm luôn thành. Lực lượng giữ thành không phản ứng vì chờ 2 Cụ trở về. Tiếp theo trường 
hợp Vĩnh Long, quân Pháp tiếm chiếm lấy An Giang và Hà Tiên cũng cùng chiến thuật. Quân giữ 
thành không kháng cự vì biết vô ích trước thế lực hùng hậu của giặc. Cụ Phan cũng ra lịnh đừng 
chống cự, tránh tai vạ vì Cụ hiểu sức mạnh của Pháp. Nhưng Cụ cương quyết:

“Cờ tam sắc không thể bay phất phới trên một thành lũy nơi Phan Thanh Giản còn sống” 
Ngày 04/08/1867, Cụ Phan Thanh Giản kết liểu cuộc đời đầy oan trái của mình bằng chén 

thuốc độc, sau 17 ngày nhịn đói kiệt sức, để lại 2 bức thư: một gởi cho Triều đình Huế, bức thư kia 
gởi cho quan, dân các tỉnh Miền Tây Nam kỳ:

“Giờ đây người Pháp đã đến, với những phương tiện chiến tranh hùng hậu, gieo rắc nỗi khổ ải cho 
chúng ta. Chúng ta ở thế yếu khi chống lại họ. Quan quân của chúng ta đã là những kẻ chiến bại. Mỗi 
trận chiến làm gia tăng nỗi khốn khổ của chúng ta… Người Pháp có những thuyền chiến khổng lồ, chở 
đầy binh sĩ và trang bị những khẩu đại bác rất to. Không ai có thể kháng cự lại họ. Họ xâm nhập bất cứ 
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nơi nào họ muốn, những tường thành vững chắc nhất cũng đổ sụp trước mắt họ… Tôi đã viết thư yêu 
cầu tất cả quan lại và lãnh đạo quân sự bẽ gãy giáo mác và giao lại thành trì mà không cần chiến đấu.

Tuy nhiên, nếu tôi nghe theo mệnh Trời để tránh những tai họa lớn lao giáng xuống đầu trăm họ, 
tôi đã phản bội lại Hoàng thượng khi giao thành trì của Người (cho giặc) mà không kháng cự gì…Tôi 
đáng chết. Các người, quan và dân, các người có thể sống dưới sự chỉ huy của người Pháp, họ chỉ đáng 
sợ trong lúc chiến đấu mà thôi, nhưng cờ của họ không được tung bay trên một chiến lũy nơi Phan 
Thanh Giản còn sống…” (Thư gởi quan, dân Nam ký, Paul Branda - Récits et nouvelles - Paris - 1869 
- trang 171, dẫn trong La geste… của G. Taboulet, trang 519, LN trích dẩn).

Trước khi chết, Cụ Phan Thanh Giản hướng về hướng Bắc, lạy vua và gởi lại 23 đạo sắc phong, 
ấn tín, áo mảo cho Triều đình. Cụ ân cần dặn con cháu hảy về quê làm ruộng, đứng nhận bất kỳ 
chức tước gì của Tây.

Tướng De la Grandière vốn là một tên thực dân chỉ biết mục tiêu là chánh, đã phải cảm xúc 
mãnh liệt trước cái chết của Phan Thanh Gìản. Ông vội viết thư chia buồn với gia đình Cụ Phan :

« … Kính mong quý gia đình gìn giữ bức thư nói lên sự quí mến và tình bạn của chúng tôi gởi 
đến, như một bằng chứng chánh thức của tất cả lòng thành của người Pháp đối với quý thân phụ đánh 
kính và gia đình” … (1câu trong bức thư chia buồn của Tướng De la Grandière gởi gia đình Cụ Phan)

« Nộp thành trì cho khỏi sự tai hại…”, đó là lý do chánh để Triều đình Huế đã xử tội Cụ và dư 
luận sau này không tiếc lời vin vào đó mà thống trách Cụ nặng nề vì đã để thành trì mất vào tay 
giặc . Cho đến năm 1886, hai Cụ được vua Đồng Khánh cho khôi phục nguyên hàm, nhưng đến 
gần đây, hầu như bi kịch Phan Thanh Giản vẫn còn mang tíếng thị phi.

Thật ra, lên án Cụ Phan Thanh Giản « dâng thành, hiến đất cho giặc », chỉ có Hà nội vào những 
năm 1962-1963 là ồn áo nhứt mà đứng đầu là Trần Huy Liệu, cột trụ Viện sử học xhcn, cha đẻ anh 
hùng Lê văn Tám ! Nên nhớ lúc đó là thời điểm, Lê Duẩn, theo chiến thuật biển người của Mao 
Trạch đông, phát động chiến tranh vào Miền nam nên họ động viên văn học, nghệ thuật, sử học, 
… cho mục tiêu chánh trị, cùng đề cao sự lìều mạng, hi sanh để lùa dân làm anh hùng giải phóng. 
Anh hùng Nguyễn văn Trổi là sản phẩm của thứ lịch sử này. Sau 75, Hà nội còn đố kỵ, cho đập phá 
đền thờ, tượng, gở tên Cụ trên bảng hiệu trường học, thay tên đường do còn sau men chiến thắng.

Trong lúc đó, ở Miền nam, 100 năm ngày Cụ mất được tổ chức tưởng niệm trọng thể. Sách báo 
ca ngợi những đức tánh cao quí của Cụ.

Tới năm 2008, mục tiêu thay đổi, họ tranh nhau nghiên cứu, đánh giá Cụ Phan Thanh Giản và 
Ban Sử học phục hồi danh dự cho Cụ. Thật ra nhà cầm quyền Hà nội không có tư cách phục hồi 
danh dự cho Cụ Phan Thanh Giản vì họ chi là nhà cầm quyền hán ngụy, hoàn toàn không đại diện 
nhơn dân Việt Nam. Họ làm điều này cũng vì muốn khai thác trường hợp Phan thanh Giản « nộp 
thành trì cho khỏi tai vạ » để biện minh cho họ tội dâng đất, dâng biển cho Trung cộng. Nhưng có 
khác là họ dâng đất dâng biển để giữ ghế và bỏ túi tiền.

 Thật ra chắc Cụ Phan Thanh Giản cũng không quan tâm về việc bị Triều đình xử tội, dân 
chúng thống trách bởi tấm lóng của Cụ trước sau vẫn son sắt sáng ngời, con người Cụ vẫn đầy tiết 
tháo.  Cụ lấy cái chết của mình mà cứu dân Nam kỳ khỏi nạn binh đao.

Cụ không bao giờ mất trong lòng người dân Nam kỳ.
Kính,

           Nguyễn Văn Trần 
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Số phận của cụ Phan Thanh Giản là cụ phải đại diện cho quốc gia để giữ vai trò bi đát nhất 
khi lịch sử bước vào một bước ngoặt đưa đất nước vào vòng nô lệ ngoại bang. Bi đát, vì 
cụ là người trên nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm về việc mất hẳn sáu tỉnh Nam Kỳ, 

trong khi nếu phân tích kỹ thì trách nhiệm đó phải thuộc về cả triều đình nhà Nguyễn, còn cụ chỉ là 
người đứng mũi chịu sào. Nhưng mà lịch sử đã sắp xếp như vậy, số phận của cụ là một mình gánh 
hết cái gánh cay đắng đó. Năm 1867 khi cụ trấn nhậm tại Vĩnh Long thì Pháp đã tiến chiếm nốt ba 
tỉnh Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên. Cụ đã nhịn ăn trong 17 ngày, cuối cùng uống thuốc độc, và 
qua đời ngày 4 tháng 8 năm 1867.

Những chi tiết về sự việc mất đất ấy hiện nay đã được các sử liệu trình bày rất rõ, cũng như các 
phẩm chất của con người Phan Thanh Giản như liêm khiết, thương nước, thương dân thì không 
phải ngày nay chúng ta mới phát hiện ra, mà nhân dân cả miền Nam, cả nước Việt Nam lúc đương 
thời của cụ đã đều xác nhận. Nhưng điều mà chúng tôi muốn nhắc tới hôm nay là tại sao ở trên đời 

Phan Thanh Giản, 
Người Giữ Vai Trò Bi Đát Của Lịch Sử 

Nhà văn PHẠM PHÚ MINH
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lại có những số phận lạ lùng như cụ Phan Thanh Giản, như những dòng chữ mà chúng tôi viết trên 
số báo Thế Kỷ 21 đặc biệt về Phan Thanh Giản, số 185, tháng Chín năm 2004:

“Cũng như nhiều nước khác, vào giữa thế kỷ 19, nước ta đã bị người Pháp xâm chiếm trong tương 
quan lực lượng của một con thỏ dưới móng vuốt của một con cọp. Cả một triều đình chỉ trông cậy vào 
sức chống đỡ của hai ông già, Nguyễn Tri Phương về quân sự, Phan Thanh Giản về ngoại giao. Cả hai, 
và sau này Hoàng Diệu cùng nhiều người khác nữa, đều thua trận và không còn con đường nào khác 
là lấy cái chết để trả nợ cho núi sông. Nhưng cái chết của những nhà quân sự giữa trận tiền thì được 
nhà cầm quyền cho là dũng lược, trong khi cái chết của nhà chính trị và ngoại giao, sau biết bao lao 
tâm khổ trí, đem hết sức lực ra mà tranh đấu, lại bị lên án nặng nề.

“Sự kiện triều đình Tự Đức đặt một bản án kinh khủng cho ông có thể coi là một biện pháp hành 
chánh của một guồng máy cai trị phong kiến, sự thưởng phạt đã thành định chế, và cứ thế thi hành 
một cách máy móc cho một nhân vật “không làm tròn nhiệm vụ đã được vua giao phó.” Mặt khác có 
thể xem đó như là một hành vi tự rửa mặt mình, biết là mình quá yếu không thể nào đương đầu được 
với địch, thì phải hy sinh một người để giữ thể diện cho cả một vương triều. Nhưng lòng dân thì không 
chia sẻ chút nào với bất cứ sự lên án bất công nào đối với ông, vì dân biết tất cả kết quả ngoại giao 
thảm hại mà ông đạt được với Pháp đều chỉ do lòng ông thương dân, không muốn ném dân vào một 
cuộc tàn sát mà rốt cuộc cũng chẳng đem lại được điều gì tích cực. Vì ông là người biết rõ nhất, không 
mang một chút ảo tưởng nào về tương quan lực lượng giữa ta với địch vào tình thế lúc đó. Trước giây 
phút nguy nan nhất của đất nước trước miệng hùm, một mình ông đã lặng lẽ uống chén đắng cho cả 
dân tộc – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.” (hết trích)

Thời gian xảy ra tranh chấp gay go với Pháp là thuộc về triều Tự Đức, Phan Thanh Giản lúc ấy 
đã thành một lão thần (ông sinh năm 1796) phục vụ suốt ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức. Ông đã nhiều lần xin từ nhiệm, nhất là sau những lần thương thuyết với Pháp đem lại những 
điều khoản không lợi cho triều đình bị vua khiển trách. 

Lần thứ nhất, năm 1852, ông làm phó sứ Nam Kỳ dưới quyền chánh sứ Nguyễn Tri Phương, cả 
hai ông xin đem trả lại sứ tiết, xin từ nhiệm lui về hưu trí, nhưng vua Tự Đức từ chối.

Năm 1864 ông và Aubaret thương lượng và đi đến một thỏa ước mới, triều đình lại cho là quá 
nặng về phía Việt Nam. Qua năm sau 1865 ông lại xin hưu trí lúc đã 69 tuổi, vua Tự Đức chẳng 
những không chấp thuận, còn cử ông làm Kinh lược đại thần ở Nam Kỳ, đóng trụ sở ở Vĩnh Long.  
Vào Vĩnh Long một thời gian, Phan Thanh Giản lại xin hưu trí lần nữa vì lý do sức khỏe.  Ông 
cũng bị vua Tự Đức từ chối, xuống chiếu trách cứ, và yêu cầu ông tiếp tục sứ mạng được giao phó.

Ông bị khiển trách vì coi như có lỗi trong công vụ không đem lại được những thắng lợi cho 
triều đình, nhưng  lạ một điều là nhà vua không bao giờ chấp thuận cho ông rút lui. Điều này cho 
thấy một thảm cảnh trong cơ quan đầu não của quốc gia lúc đó: rất thiếu những những nhân vật 
đủ năng lực để đương đầu trực tiếp với người Pháp. Vua càng khiển trách càng phải giữ riệt lấy 
ông trong vị trí đối diện với quân thù nơi biên ải. Đó là một nghịch lý trong việc quản trị đất nước, 
nhưng cũng cho thấy cái thế yếu đuối của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Lịch sử không có 
chữ NẾU, vì thế hậu thế cần phải học hỏi lịch sử chứ không nên chê trách hoặc lên án những tình 
huống trớ trêu đáng giận trong quá khứ của ông cha mình. Riêng tôi, tôi thấy thương cho vua Tự 
Đức đã bị đặt trước một trách nhiệm quá lớn về việc mất nước, nhưng không sao làm dừng lại bánh 
xe đi tìm thuộc địa của các cường quốc Tây phương, một chuyển động to lớn tầm cỡ thế giới ngoài 
sức nhìn và sức đối phó của một quốc gia nhỏ yếu ở Đông phương là Việt Nam lúc đó.

Nhưng tôi vẫn có một nỗi tiếc rẻ khi quay ngược lại đầu thế kỷ 19 khi nhà Nguyễn hoàn tất 
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công cuộc thống nhất đất nước. Đó là vua Gia Long, sau một quá trình dài đấu tranh để dành thắng 
lợi, đã hội đủ điều kiện để có một cái nhìn rộng rãi về tình hình của thế giới, về sức mạnh của cơ 
khí và nền khoa học kỹ thuật của thế giới Tây phương, cuối cùng sau khi thắng lợi lại thiết lập triều 
đại của mình nhất nhất theo mô hình của các triều đại trước, dưới cái bóng cũ kỹ của nền văn minh 
Trung Hoa cổ xưa. Lại phải dùng chữ NẾU, vâng không tránh được chữ này, NẾU vua Gia Long 
khi mở ra triều đại nhà Nguyễn, thậm chí đã dùng các đại thần người Pháp trong triều, lại có một 
cái nhìn sáng suốt của một Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật nửa thế kỷ sau, canh tân đất nước ngay 
lập tức thì nước Việt Nam đâu phải lâm vào tình thế hèn kém trong cuộc đối đầu với Tây phương 
trong triều Tự Đức, trong đó cụ Phan Thanh Giản đã phải chịu một số phận bi đát đến thế.

Cụ Phan Thanh Giản uống thuốc độc để kết thúc cuộc đời đầy khó khăn và đầy oan trái của 
mình vào năm 1867, thì vào năm sau 1868, vua Tự Đức đã xử cụ với câu “Trảm giam hậu đời đời” 
và bị lột hết chức tước cùng xoá tên ra khỏi bia tiến sĩ vì tội để mất thành này. Bản án nặng đến nỗi 
“con cháu cụ sợ ‘bị tru di tam tộc’ đi trốn khắp nơi”. Có người đổi cả họ Phan Thanh, hay đổi chữ 
Thanh sang chữ khác như Trung, Hữu, Quang, Văn… để tránh bị truy tầm bắt bớ.

Như chúng ta đã thấy, cụ Phan đã liên tục xin rút lui ra khỏi cái nhiệm vụ là người đại diện 
triều đình để thương thuyết với Pháp. Lý do già yếu thì rõ ràng là đúng - ở thế kỷ 19 mà đạt tới 
thất thập thì quả là cổ lai hy rồi - nhưng tận thâm tâm của cụ tôi nghĩ cụ đã thấy cái viễn tượng 
mất nước vào tay người Pháp là việc khó có thể tránh khỏi, cụ thật tình mong muốn nhường trách 
nhiệm của mình cho một người trẻ và tài năng hơn may ra có giải quyết được chăng.

Về phía vua Tự Đức thì lại nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác. Dưới mắt của vua, cụ Phan 
là lương đống của triều đình, đã làm quan dưới ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, kinh 
nghiệm từng trải rất nhiều, đã được chính vua Tự Đức khen thưởng. Và điểm đặc biệt là tình cảm 
gắn bó với vương triều rõ ràng rất sâu đậm, cụ Phan đã làm quan trải ba triều, chúng ta có thể thấy 
rằng giữa vua Tự Đức và cụ Phan Thanh Giản có một sự thông cảm sâu xa với nhau về trách nhiệm 
và về tình thế cực kỳ khó khăn của đất nước. Một điểm nữa, cụ Phan là người Nam Kỳ, tự thâm sâu 
vua Tự Đức muốn đẩy trách nhiệm cuối cùng về sáu tỉnh Nam Kỳ cho một người Nam. Và chúng 
tôi đồng tình với câu nhận xét sau đây của sử gia Trần Gia Phụng về bản án nặng nề nhà vua dành 
cho ông: “Có thể vua Tự Đức cũng khổ tâm lắm, nhưng nhà vua ở thế bắt buộc phải lên án Phan 
Thanh Giản để giữ thể diện triều đình.”

Nhưng như đã nằm vào cái lưới định mệnh, cuối cùng cụ trở thành một người được lịch sử 
chọn lựa đứng vào trung tâm cơn bão trách nhiệm của việc mất nước. Nước có vua, có triều đình, 
có quân đội nhưng trách nhiệm mất sáu tỉnh Nam Kỳ thì chỉ Phan Thanh Giản gánh vác một mình. 
Nhưng với triều đình thì nước vẫn phải có “phép nước”, dù là phải áp dụng một thứ kỷ luật cứng 
rắn không có sự thông cảm và hiểu biết, bản án triều Tự Đức dành cho cụ Phan Thanh Giản vừa 
nặng nề vừa gượng gạo, rõ ràng là nhằm đổ hết trách nhiệm mất sáu tỉnh Nam Kỳ cho một nhân vật 
đã qua đời, một quan đại thần người Nam mà không lo giữ lấy được miền Nam. Đó là cách hành 
xử bất công, cho xong việc, một phần để tự rửa mặt mình và cũng để phân bua với dân chúng cả 
nước về trách nhiệm của việc để mất một phần quan trọng của đất nước.

Nhà nghiên cứu Trần Gia Phụng cố gắng hiểu ý nghĩa cái chết của Phan Thanh Giản một cách 
bao dung và hiểu biết trong bài Vàng và Lửa đăng trên báo Thế Kỷ 21 số đặc biệt về Phan Thanh 
Giản tháng 9 năm 2004

“Vậy khi chọn cái chết sau khi ba tỉnh miền Tây lọt vào tay Pháp năm 1867, Phan Thanh Giản 
đã thực hiện cả hai mục tiêu cùng một lúc: thứ nhất ông làm 'Lê Lai liều mình cứu chúa,' chịu trách 
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nhiệm thay cho vua Tự Đức; thứ nhì ông bảo vệ nhân mạng và tài sản dân chúng miền Tây.  Ông đã 
hết sức cố gắng điều hòa sự khác biệt về quan điểm chính trị của nhà vua và triều đình với quyền lợi 
thiết thực của dân chúng, nhưng cuối cùng thất bại, nên ông đã hy sinh thân mạng để triều đình và 
dân chúng, cũng như hậu thế chứng giám cho lòng trung của ông với vua, với dân với nước, chứ không 
phải ông 'tham sinh úy tử' (ham sống sợ chết).  Đó là ý nghĩa cao cả của việc Phan Thanh Giản tử tiết.  
Đó cũng là lý do sâu xa mà dân chúng Nam Kỳ nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung đời đời 
biết ơn Phan Thanh Giản.”  

Đoạn văn trên đây cũng trùng với lời lẽ tuyệt mệnh của cụ Phan gửi vua Tự Đức trong bản trần 
tình trước khi tự kết liễu đời mình, đã được ghi lại trong Liệt Truyện:

“Nay gặp nạn lớn, những việc hung bạo bày ra trên đất.  Ác khí tràn đến biên cương.  Việc Nam 
Kỳ đã đến lúc không sao ngăn được.  Thần nghĩ phải chết, không dám sống để làm nhục Hoàng 
thượng.  Xin Hoàng thượng, là người bác lãm cổ kim, lo đến việc trị loạn, đồng tâm hiệp lực với các bậc 
thân hiền trong ngoài, và cẩn thận đến ý Trời.  Xin thương kẻ khốn cùng, lập một dự án đầy đủ trước 
sau; xin hãy đổi dây, thay bánh!  Như thế, thế lực may ra còn cứu vãn được.  Thần lúc lâm chung lòng 
đau đớn, không biết nói gì hơn, chỉ biết lau nước mắt, hy vọng rằng cái ao ước kia được thành tựu.” 

Trước khi từ trần, Phan Thanh Giản hội họp gia đình, dặn con cháu không được cộng tác với 
Pháp và viết những lời trăn trối sau cùng về tang lễ của ông: “Minh sinh thỉnh tỉnh, nhược vô, ưng 
thư:  Hải nhai lão thư sinh tính Phan chi cửu.” (Hãy bỏ tấm triệu đi không cần có, nếu không bỏ, 
chỉ nên đề: linh cửu người học trò già ở góc biển họ Phan.) Lời dặn con cháu không được cộng tác 
với Pháp cho thấy thái độ của cụ trước những kẻ cướp nước; và dù đã trải làm quan ba triều vua 
nhà Nguyễn, cuối cùng cũng chỉ tự nhận là “lão thư sinh -người học trò già”, tự ý tước bỏ hết các 
phẩm tước của triều đình như một cách tự nhận lỗi và giúp triều đình dễ xử đối với cái chết của 
một nhân vật rất quan trọng của mình. Tấm lòng của cụ Phan thật chu đáo và đại lượng vậy. Cụ đã 
nghĩ trước, tính trước nhiều việc trước khi chết. 

Chúng tôi không muốn nhắc tới ở đây sự việc chế độ Cộng sản trên miền Bắc Việt Nam đã mở 
cả một chiến dịch “lên án” cụ Phan Thanh Giản đủ thứ nặng nề vào cuối thập niên 1950. Chế độ 
cộng sản có cái nhìn riêng về tất cả các sự kiện văn hóa hay lịch sử của nước Việt Nam chúng ta sao 
cho phù hợp với lý thuyết mác xít và những mánh lới chính trị nhất thời của họ, và chúng tôi thấy 
những cái đó chẳng ăn nhập gì đến những giá trị thực của dân tộc Việt Nam từ nghìn xưa đến nay, 
cứ để những thứ đó tự động trôi xuống hố rác của lịch sử dân tộc chúng ta.

Hình ảnh và trường hợp cái chết của cụ Phan Thanh Giản gợi cho chúng ta một đặc điểm của 
Miền Nam: mọi việc không diễn ra một cách sắt máu ở đó. Không giống như một cảnh “thất thủ 
kinh đô” ở Huế khi vua Hàm Nghi xuất bôn đi lập chiến khu chống Pháp, người chết hàng hàng lớp 
lớp khi quân Pháp phản công; càng không giống như trận Mậu Thân ở Huế chính người Việt ra tay 
tàn sát người Việt một cách man rợ ngoài sức tưởng tượng của thế kỷ 20 khi quân đội của cộng sản 
Việt Nam chiếm được cố đô trong một thời gian ngắn.

Cụ Phan Thanh Giản dùng cái chết của chính mình để tránh một thảm họa của binh đao, giữ 
nguyên một miền Nam thanh bình thịnh vượng cho đến khi đất Nam Kỳ nhượng địa về lại tay 
chính quyền Việt Nam một cách êm ả dưới chính quyền Trần Trọng Kim năm 1945. Đất và người 
của miền Nam quả là “hiền và có hậu” thật !

Viết xong ngày 21 tháng 6, 2017
Phạm Phú Minh
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Phan Thanh Giản sinh năm 1796, đỗ Tiến sĩ năm Minh Mạng thứ 7, 1827 và làm quan 
suốt 3 triều vua nhà Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.  Công tác quan yếu 
nhứt của ông là ký kết Hiệp ước  5-6-1862, nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền đông Nam 

Kỳ.  Công tác thứ nhì là khi làm Kinh lược đại thần với nhiệm vụ gìn giữ 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, 
ông đã để cho Pháp chiếm 3 tỉnh ấy không kháng cự, rồi tự tử.  Ông đã bị trừng phạt nặng trong cả 
2 trường hợp,  rồi lại được miễn tội sau một thời gian dài.  Câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh 
luận, kẻ khen người chê, từ đó đến nay.  Theo lời của nhà cách mạng chủ báo Tiếng Dân Huỳnh 
Thúc Kháng, thì Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, chú vua Tự Đức, một nhà thơ văn nổi tiếng cùng 
thời với Phan tiên sinh, cho rằng đó là một nỗi oan lớn cần phải đợi 500 năm mới giải được. 

A. KÝ KẾT VÀ THI HÀNH HIỆP ƯỚC NHÂM TUẤT, 5-6-1862 LÀ CÔNG HAY TỘI?
Xin khẳng định là công, và công hết sức lớn lao, của hai vị quan gương mẩu của một nền hành 

chánh Khổng  Mạnh, Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp, vì 2 vị đã làm một việc hại cho minh 
mà lợi cho nước.

1. Ký kết một hiệp ước thất dân tâm
Quả vậy, mục đích thầm kín của Triều đình Tự Đức khi ký Hiệp ước Nhâm tuất, 5-6-

1862 là  ngưng chiến với Pháp ở mặt trận miền Nam hầu mang quân ở đây ra Bắc mà dẹp loạn “con 
cháu nhà Lê”, do Ô. Tạ Văn Phụng cầm đầu, đang đe dọa sự tồn vong của nhà Nguyễn.  Nhóm họ 
Tạ  này lại cần phải được tiêu diệt gấp rút,  vì nhà Lê có thể thay thế nhà Nguyễn, hoặc biến miền 
bắc thành một vương quốc riêng đối thủ với miền nam như dưới  thời Trịnh Nguyễn phân tranh 
vậy.  Triều đình Tự Đức  biết rằng muốn thực hiện mục đích hưu chiến kín đó thì phải chịu ký kết 
một hiệp ước với những điều kiện như người Pháp đã từng đòi hỏi trong các năm trước, đại khái 
giống như Hiệp ước 5-6-1862;  mà chịu ký một hiệp ước như vậy là làm một việc hết sức thất dân 
tâm trong một nước   có truyền thống chống ngoại xâm mạnh mẽ như Việt Nam.  Nhưng việc thất 
nhân tâm ấy cần phải được thực hiện để cứu nước bằng cách để cho 2 toàn quyền sứ thần làm, trái 
lại lệnh của Vua rồi chịu tội chiếu lệ.  Hai ông Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp là đại thần Cơ 
mật viện, cơ quan đưa ra mật kế này, đã tình nguyện lãnh chức toàn quyền sứ thần để làm công 
việc thất nhân tâm này.

Hai ông Phan, Lâm đã làm đúng theo mật kế, ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh mặc dầu Vua có 
dặn ngay trước khi đi là  nhất thiết không được cắt đất, và chịu tội, mặc dầu họ có thể dùng những 

CÔNG HAY TỘI CỦA  PHAN THANH GIẢN 
TRONG VIỆC ĐIỀU ĐÌNH VỚI PHÁP                                                                      

GS. NGUYỄN QUỐC TRỊ
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mệnh lệnh khác để biện hộ cho mình. Các mệnh lệnh đó là lời nói của Vua trước khi họ lên đường:  
“Đất nước hiện đang lâm vào bước đường cùng khó gỡ; muốn thoát ra khỏi ngỏ bí đó chỉ còn trông 
mong ở các cánh tay của những thần dân dũng cảm và hy sinh tận tụy {như các người.}”   Ngoài ra, 
dụ của vua Tự Đức ngày 16-5-1862 cử 2 ông Phan, Lâm làm Sứ thần toàn quyền, có nói trong câu 
cuối rằng:” . . . hãy hành động với một sự thận trọng tối đa, hầu chấm dứt cuộc chiến sớm chừng nào 
hay chừng ấy, để hoàn thành sứ mạng ủy thác cho các ngươi.” .

Chung cuộc, nhiệm vụ thực sự phi chính thức của Phái đoàn Phan Thanh Giản là thực 
hiện một cuộc hưu chiến với Pháp để giúp nước nhà vượt ra khỏi ngỏ bí, đường cùng?  Ngỏ bí 
đường cùng đây là cái gì?  Đại thần Phạm Phú Thứ, một người đã từng tham gia tích cực vào việc 
thương thuyết với Pháp bên cạnh cụ Phan Thanh Giản, và làm Thượng thư và Đại thần Cơ mật 
viện, trong bài điếu văn khóc người đàn anh khả kính, đã có nói bóng gió đến sự hy sinh cao cả 
và thầm kín của Phan tiên sinh trong việc ký Hiệp ước Nhâm tuất, là “Ngài đã chấp nhận vai trò 
phạm nhân hầu đem lại đôi chút thảnh thơi cho một giai đoạn nguy biến.”  Giai đoạn nguy biến 
này, hay ngỏ bí đường cùng cũng đã được Phạm tiên sinh phác họa trong bài điếu văn là tình trạng 
kiệt quệ của nước nhà sau 5 năm đánh với Pháp và dẹp loạn ở Bắc Kỳ, chớ không nói rõ ra là loạn 
Tạ Văn Phụng, vì lý do bí mật quốc gia, mà chính sử nhà Nguyễn cũng cố ý giữ kín.

2. Quy tội cho Phan Thanh Giản để bảo vệ chính nghĩa cho Vua
Thật vậy, theo Thực Lục, khi 2 đại thần Cơ mật viện Thanh Giản và  Tiễn Thành tâu trình 

lên Vua bức thư bàn về việc hòa của Nguyên soái Pháp Bonard do Phái viên Simon đi tàu máy vào 
cửa biển Thuận An trao, Vua hỏi ý kiến “đình thần là bọn Trương Đăng Quế đều lấy việc cho sứ đi 
lại là phải. “ Mặc dầu bức thư  đòi hỏi 3 điều kiện tiên quyết cho cuộc nghị hội chẳng khác gì một 
tối hậu thư, Vua và mọi đình thần đều thông qua các điều đòi hỏi đó một cách dễ dàng và mau 
chóng. Ba điều kiện đó là: 1. Việt Nam phải gởi đến hội nghị sứ thần có toàn quyền quyết định và 
ký hiệp ước ngay tại chỗ;  2. Việt Nam phải chịu trả bồi phí chiến tranh cho Pháp và Y;  3. Việt Nam 
phải trả trước, lập tức trong 3 ngày, 10 vạn quan tiền bồi phí chiến tranh để làm tin.  Vua chịu đưa 
500 hoặc 1.000 lạng bạc, nhưng đình thần xin đưa thêm, còn Lâm Duy Thiếp thì xin đưa đúng số, 
và xin được đi sứ. Rồi Trương Đăng Quế lại tâu tiếp rằng “tôi rất lấy lời Duy Thiếp nói là phải, nếu 
không đoán định thì công việc không khi nào xong được.”  Vua vẫn còn thắc mắc và do dự, nhưng 
sau cùng, “Đình thần xin theo lời Duy Thiếp nói.”   Đến đây,Vua không nói đồng ý hay không, mà 
chỉ chuẩn cho Phan Thanh Giản và Lâm Duy Thiếp làm chánh và phó sứ toàn quyền đại thần để 
nghị việc hòa, khi hai ông này xin đi sứ. Tiếp đó, Vua lại sai đình thần bàn định về các điều ước, 
Vua duyệt sửa lại rồi trao cho sứ đoàn theo đó mà thương thuyết.  Trong bản chỉ dẫn đó, Vua có phê 
bảo những điểm chính yếu liên quan đến đạo giáo, thông thương, và cắt đất.  Rồi khi 2 ông Phan, 
Lâm sắp lên đường, Vua thân rót rượu của mình dùng ban cho, và dụ rằng”đất đai quyết không thể 
nào cho được, tà giáo quyết không cho tự do tuyên truyền được.”  Nhưng khi đến Sài Gòn, 2 viên 
ấy liền “đem đất 3 tỉnh Gia-định, Định-tường, Biên-hòa nhường cho Tây dương, lại nhận số bạc bồi 
quân phí đến 400 vạn đồng [ước tính đến 280 vạn lạng bạc], và lập nhà giảng đạo, mở phố thông 
thương, gồm 12 khoản, chép làm hòa ước, mới được 20 ngày, đã đi thuyền trở về đem việc tâu lên.”  
Vua nói là mình “rất đau lòng” và 2 ông Phan, Lâm “không những là người có tội của bản triều, mà 
là người có tội của nghìn muôn đời vậy!”  Nhưng, tuy bất bình với 2 sứ thần như vậy, Vua không 
đặt vấn đề phủ nhận hiệp ước mà 2 ông Phan, Lâm đã ký, mà chỉ đưa việc xuống cho đình thần 
bàn xét, và được phúc tâu rằng: “về khoản cắt đất bồi ngân, 2 viên ấy đã làm phần nhiều chưa hợp.  
Nhưng điều ước mới định, nếu vội sửa đổi ngay, sợ họ còn tức khí chưa chắc đã nghe ngay.  Xin 
chuyên trách 2 viên ấy ở gần bàn tính châm chước dần dần để chuộc lỗi trước, hãy đợi khi sai sứ tới 
hỏi, nhân cơ mà châm chước nghĩ định.”  Tuy vậy, đình nghị lại cho là 2 sứ thần “đã xếp đặt không 
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giỏi. Xin bắt tội.”.  Vua nói bây giờ làm sao có đủ người hiền tài để đổi hết được, rồi cho Phan Hiệp 
biện làm “lãnh Tổng đốc Vĩnh Long, Duy Thiếp lãnh Tuần phủ Thuận – Khánh cùng với tướng 
nước Phú biện bác để chuộc tội.”

3. Di chuyển chủ lực quân đội từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ
Rồi lập tức Vua y theo ý kiến của đình thần là tập trung quân lực vào việc dẹp loạn đang 

lan tràn mạnh mẽ ở Bắc Kỳ: “Nay việc phòng bị ở Kinh sư đã thư, công việc Nam Kỳ nên chuyên 
ủy cho Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiếp đứng làm.  Xin liệu lượng rút về, phái ra 6 vệ, chia đóng 
ở Hải-dương, Bắc-ninh, mỗi nơi 2 vệ, chia đóng Nam-định, Hà-nội, mỗi nơi một vệ, khi đi khi về 
để sự khó nhọc, nhàn rỗi đều nhau.”  Đồng thời, Thượng thư bộ Hình Trương Quốc Dụng được bổ 
làm Tổng đốc Hải – Yên quân vụ đại thần đem quan quân ở Kinh và Thanh Nghệ đến ngay miền 
đông Bắc Kỳ để dẹp giặc. Hầu hết các quan ở quân thứ Nam Kỳ và các tỉnh miền Nam Trung Kỳ 
được lần lượt thuyên chuyển ra Bắc. Các quan có óc “chủ chiến”  đều được chuẩn cho dùng nguyên 
hàm sung làm chức thương biện ở tỉnh nhà ở Bắc Kỳ để cai quản quân hương dõng.  Vài tháng sau 
khi hiệp ước 5-6-1862 được ký, vào thu 1862, đại thần Nguyễn Tri Phương, từ Bình Thuận về Kinh, 
được bổ làm Tây Bắc Tổng thống quân vụ đại thần, mang đại đội binh mã tiến ra Bắc.  Khoảng giữa 
năm sau, 1863, nội loạn ở miền Tây Bắc được dẹp xong, họ Nguyễn được sung làm Tổng thống Hải 
– Yên quân vụ; và Tổng đốc Hải – Yên quân vụ Trương Quốc Dụng được đổi làm Hiệp thống để 
cùng với Tổng thống Tri Phương mau chóng đánh dẹp giặc “con cháu nhà Lê”.  Trong 3 năm trời, 
quan quân đã chiến đấu hết sức gian khổ để chiếm lại nhiều tỉnh, phủ, huyện thành, và số chiến 
sĩ đã hy sinh tính mạng tại mặt trận không sao kể xiết.  Chỉ trong một trận ở xã La Khê, tổng Hà 
Bắc,  tỉnh Quảng Yên, vào tháng 7, 1864, số văn võ quan bị chết là: Hiệp thống Trương Quốc Dụng, 
Hiệp biện đại học sĩ, Tiến sĩ, và Hình bộ Thượng thư;  Tán lý Văn Đức Khuê, Tiến sĩ và Tuần phủ 
Quảng Yên;  Tán tương Trần Huy San; Tri huyện Yên Hưng Võ Duy Nghị; Quản viên là Hoàng Đắc 
Nhị, Nguyễn Thanh;  Bị giặc bắt và vì không chịu khuất nên bị giặc giết: Chưởng vệ Hồ Thiện; Số 
quân lính bị thương, chết, và thất lạc: 380.  Trong trận này, sau khi tiền đạo bị thua và Hiệp thống 
Trương Quốc Dụng coi trung đạo bị giặc giết chết, Tán lý Văn Đức Khuê ở hậu đạo đã “mang quân 
xô tới đánh mà chết”, sau khi nói rằng “Đại thần đã chết, ta  mặt mủi nào sống lấy một mình.”.  Vào 
cuối 1865,  Tạ Văn Phụng cùng hầu hết các thủ lãnh và đầu mục của cuộc phản loạn mới bị bắt, 
kết án, và trị tội.  Rồi đến thu 1866, Tổng thống Nguyễn Tri Phương và Hiệp thống Võ Trọng Bình 
mới rút quân về Kinh ca khúc khải hoàn. Nếu không có nền hòa bình với Pháp do Hiệp ước 5-6-
1862 mang lại, thật rất khó lòng cho Nguyễn Triều thắng được một lực lượng to lớn như vậy. Trong 
thư ngày 26-8-1862 gởi Đề đốc Bonard, Ô. Tạ Văn Phụng có nói: “Thủy quân của tôi gồm có 700 
thuyền cả lớn lẫn bé; lục quân của chúng tôi lên đến trên 400.000 người. Hiện chúng tôi vây 5 thủ 
đô lớn.  Trên một trăm phủ huyện đã đầu phục.”  Những thủ lãnh cao cấp bị bắt và lăng trì xử tử là: 
ngụy Minh chủ Tạ Văn Phụng; Trung quân Nguyễn Đình Ước; Tả quân Lê Bá Đức; Hữu quân Vy 
Xuân; Hậu quân Phan Văn Khương; Sư phụ Nguyễn Văn Niên, đạo Gia Tô; và 29 đầu mục.  Sự đánh 
bắt được toàn bộ cấp chỉ huy này cũng như thực trạng chiến trường ở đông bắc Việt Nam với bao 
nhiêu sự hy sinh của quan quân và dân chúng trong bán thập niên đầu của 1860 đã cho thấy rằng 
những lời phô trương về lực lượng của mình của họ Tạ không phải hoàn toàn là ngoa truyền, và 
sự hòa hoãn với Pháp do Phan tiên sinh âm thầm đem lại với Hiệp ước  1862 là cần thiết biết bao..

4. Gìn giữ sự hòa hoãn với Pháp bằng sự thi hành đứng đắn Hiệp ước 1862 
Tù sau khi ký Hiệp ước 5-6-1862 cho đến khi mất 3 tỉnh miền Tây, Cụ Phan được giao 

phò việc thi hành hiệp ước thế nào để hòa hoãn với Pháp hầu cho Cụ Nguyễn Tri Phương và quan 
quân đưa ra Bắc Kỳ có thể yên tâm đánh dẹp loạn Tạ Văn Phụng được sự hậu thuẩn của giới Thừa 
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sai Y và Pháp. Các công tác này, làm vừa lòng người Pháp, lại càng làm cho đại chúng tưởng lầm 
rằng ông theo Pháp. Trước hết, việc trao đổi hiệp ước  được phê chuẩn đã gây ra vô số vấn đề.  Có 
lần 2 chủ súy Pháp, Y  Bonard và Palanca đã gởi thơ hăm dọa Triều đình là họ sẽ trợ giúp cho Tạ 
Văn Phụng trở lại, nếu Vua không chịu phê chuẩn gấp hiệp ước. Vua Tự Đức không chịu thân hành 
nhận bản văn hiệp ước đã được  Quốc trưởng Pháp và  Y phê chuẩn từ tay các sứ thần của 2 nước 
ấy, vì như vậy là vi phạm nghi lễ theo đó Vua chỉ thân tiếp sứ Tàu mà thôi.  Pháp nhất quyết đòi 
hỏi sự thi hành khoản này, nhưng Vua lại thấy  khoản này chỉ được ghi trong bản văn chữ Pháp, 
mà không có ghi trong bản văn chữ Nho của hiệp ước.  Sau nhiều cuộc  bàn cãi và thư đi từ lại, 
cuối cùng hai bên phải tương nhượng bằng sự triều kiến, theo đó các sứ Pháp được gặp Vua trong 
một lễ đại triều, vào cửa Ngọ môn bên trái khỏi phải lạy  Sau khi Hiệp ước 5-6-1862 được vua Tự 
Đức phê chuẩn và trao đổi ở Huế với các đại diện Pháp, Y là Bonard và Palanca,  Phan hiệp biện 
được Vua cử đi theo các ông này vào Sài Gòn để thâu nhận thành Vĩnh Long, như đã định trong 
hiệp ước.  Đồng thời, Vua cũng dặn Cụ khéo nói với 2 vị ấy để họ thôi giúp nhóm giặc sông nước 
“con cháu nhà Lê”  ở Bắc Kỳ, đừng cho họ thuê tàu nữa, và cũng ngưng khuyến dụ nước Cao Mên 
ngăn trở, phá hại Việt Nam nữa. Ngoài ra, Phan Hiệp biện phải bàn định với họ việc dùng chung 
hệ thống đường trạm tại các tỉnh đã bị họ xâm chiếm, và sự thông thương ở 3 cửa biển Đà Nẵng, 
Ba Lạt và Quảng Yên. 

 Vào cuối xuân 1863, Phan tiên sinh về lại thủ đô, rồi cùng các đình thần “chủ hòa” dâng 
sớ xin chịu tội, vì tự cho là đi thương thuyết không được công trạng gì.  Việc đưa xuống bàn, và khi  
án trình lên, 2 Cụ Phan, Lâm bị tội nặng nhứt, là “trảm giam hậu”,  nhưng Vua gia ơn giảm xuống 
tội “cách lưu”.  Ô.  Lâm Duy Thiếp, đã mất vì bệnh thổ tả nhân lễ trao  đổi Hiệp ước 1862 ở Huế, 
bị truy đoạt lại chức hàm. Hai ông Đoàn Thọ và Trần Tiễn Thành bị kết tội phạt trượng, giáng 4 
cấp đổi đi, nhưng được giảm xuống tội giáng chức lưu dụng; Ô. Phạm Phú Thứ và nhiều vị khác bị 
giáng phạt có thứ bậc khác nhau.

5. Yêu cầu Pháp cho chuộc lại các tỉnh miền Đông
Vào tháng 6, 1863 Hiệp biện đại học sĩ Phan Thanh Giản, Tả tham tri Lại bộ Phạm Phú 

Thứ, và Án sát sứ Quảng Nam Ngụy Khắc Đản, 3 vị tiến sĩ xuất sắc, được cử đi Pháp với tư cách, 
theo thứ tự, là Chánh, Phó, và Bồi sứ, để xin chuộc lại các tỉnh miền đông Nam Kỳ.  Sứ đoàn may 
mắn đến Pháp lúc Chính phủ của Hoàng đế Nã Phá Luân III bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng vì 
cuộc chiến ở Mễ Tây Cơ và Âu châu, và muốn dùng tiền chuộc các tỉnh miền đông Nam Kỳ để bù 
đắp  vào sự thiếu hụt đó.  Trong thư gởi cho Pháp Hoàng do sứ đoàn trình thẳng lên ngài, vua Tự 
Đức cũng có nói rất khéo léo rằng việc chiếm các tỉnh là do các ông Bonard và Palanca vượt quyền 
mà làm, chớ ủy nhiệm thư của Hoàng đế và Nữ Hoàng Y  không có nói gì đến việc xâm chiếm đất 
đai cả; và Vua cũng có đề nghị nhượng cho Pháp một số căn cứ ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Thủ 
Dầu Một, để giúp vào việc thông thương buôn bán.  Vua xin Pháp Hoàng làm theo như người Anh 
ở Quảng Đông, trả tỉnh thành lại để lấy tiền chuộc.  Sứ đoàn trở về khá lạc quan với 2 dự ước dựa 
theo ý muốn của vua Tự Đức, với lời hứa hẹn là ít lâu sau, đại diện Pháp sẽ đến Huế để kết thúc 
hiệp ước mới. Đến  tháng 6, 1864, Phan Hiệp biện được bổ sung làm Chánh sứ toàn quyền để cùng 
với 2 vị Phó sứ toàn quyền, Trần Tiễn Thành và Phan Huy Vịnh hội bàn với Đại diện của Chính 
phủ Pháp là Ô.  Aubaret mới đến Huế để kết thúc 2 dự án hiệp ước đã được  Phái đoàn Phan Thanh 
Giản mang về trong chuyến đi Pháp vừa qua.   Các điểm quan trọng nhất trong  các văn kiện này 
là: Pháp bằng lòng trả lại 3 tỉnh, nhưng Việt Nam phải cắt bỏ 8 xứ trong các tỉnh ây giao cho Pháp 
quản hạt. Về tiền chuộc lại các tỉnh, Việt Nam phải trả “trong hạn 3 năm, mỗi năm 50 vạn đồng; sau 
khi trả đủ 3 năm, mỗi năm thường giao trả một số bạc là 333.333 đồng” vô thời hạn.  Cuộc thương 
thuyết gặp rất nhiều khó khăn vì sư bất đồng ý kiến giữa các thân phiên, đình thần, và quan cấp 
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cao, quan cấp thấp.  Phan chánh sứ đã đôi lần từ chức, và Ô. Aubaret vài lượt muốn bỏ cuộc, nhưng 
nhờ sự hòa giải, khuyên răn của vua Tự Đức, cuộc họp được kéo dài vô tận, và rút cục  một hiệp 
ước được phái doàn 2 bên ký ngày 15-7-1864 và vua Tư Đức phê chuẩn cho phía Việt Nam.  Còn 
về phía Pháp, thì cần phải đợi xem Chính phủ có bằng lòng hạ số bồi khoản xuống là  333.333 đồng 
mỗi năm, chỉ trả trong 40 năm, thay vì mãi mãi, một việc mà Ô, Aubaret không có quyền làm, vì 
đã có chỉ thị trước là không được thay đổi khoản đó.  Hoàng đế Nã Phá Luân III, sau một thời gian 
lặng thinh, âm thầm phủ nhận tục ước bằng cách tiếp tục lặng thinh để cho nó tự rơi vào quên lảng.  

B. CÔNG HAY TỘI CỦA PHAN THANH GIẢN TRONG VIỆC ĐỂ MẤT MIỀN TÂY 
NAM KỲ?
Ký xong hiệp ước Aubaret, Phan tiên sinh được hưởng một thời gian làm quan tương đối 

dễ thở hơn đôi chút. Vào đầu đông, 1864 ngoài chức Hiệp biện đại học sĩ, tùng nhứt phẩm [1/2], 
lãnh Thượng thư bộ Hộ, chánh nhị phẩm [2/1] sung Cơ mật viện đại thần , Vua lại còn cử ông kiêm 
sung 2 chức nữa là Tổng tài Quốc sử quán, kiêm quản Quốc tử gíám. Vào đầu xuân, 1865 Công tử 
Hồng Tập, em con chú vua Tự Đức,  thuộc  nhóm “chủ chiến”, bất mãn với các hiệp ước đã ký với 
Pháp, âm mưu đảo chánh và lùng bắt giết 2 “toàn quyền đại thần” Phan Thanh Giản và Trần Tiễn 
Thành mà họ cho là “chủ hòa, bán nước “, nhưng cuộc đảo chánh không thành, các ông không hề 
hấn gì.  Vào cuối thu, 1865 Phan Hiệp biện xin về hưu trí vì tuổi già, gần 69, bị Vua vời vào Nội các 
và “truyền chỉ quở mắng.”, rồi lại ủy lạo và dỗ dành, Phan tiên sinh không làm sao bỏ cuộc được.

 1. Phan Thanh Giản làm Kinh lược đại thần 3 tỉnh Long-An-Hà
 Khoảng đầu 1865, sau khi thông báo chính thức cho Triều đình Huế là Hiệp ước Auba-

ret không thành và Hiệp ước cũ, 5-6-1862 vẫn tiếp tục có hiệu lực, và yêu cầu Vua ra lệnh cho quan 
quân ở Nam Kỳ chấm dứt việc mộ nghĩa quân kháng chiến, người Pháp mang quân đi tàu thủy 
vào cửa biển Phan Rang, Bình Thuận để do thám và đòi quan địa phương phải bắt giao cho họ một 
người tên là Phan Trung và bộ ha, vì phe ông này theo nhóm Ô. Trương Định đi đánh chống quân 
Pháp, mãi đến lúc Hiệp ước  1862 được ký vẫn tiếp tục ra vào các rừng rú 3 tỉnh miền đông “đánh 
úp giết người Phú và lính Ma-tà”.  Vua sai gởi thơ tìm cách giải thích cho Pháp rõ, rồi sức cho Phan 
Trung và đồng bọn hãy “rủ nhau lánh xa đi để lưu dùng sau này.”  Vào tháng 10, 1865 Pháp, thể theo 
lời yêu cầu của vua Cao mên là Ong Lằn, đòi Việt Nam phải bắt giao em của ngài là Hoàng thân 
Ong Bướm, người đã dựng đồn mộ quân chống lại vua anh. Vua Tự Đức liền ra lệnh cho tỉnh thần 
“phải nghiêm ngặt cự tuyệt bọn Man tù là Ong Bướm” mà trước đó đã từng được họ cho nương 
tựa.  Tiếp đó, Triều đình nhận được mật sớ của Tổng đốc Vĩnh Long Trương Văn Uyển tâu là mới 
nhận được  “thư của chủ súy Pháp nói nếu muốn hòa phải bắt tên Ong Bướm . . . giao để trị. Lại 
nói tỉnh An- giang dong chứa tên Ong Bướm.  Lại đi tàu thủy chạy hơi máy, đậu ở An-giang bức 
bách phải bắt giao.”  Vua lo, sợ người Pháp làm lớn chuyện trong lúc cuộc nội loạn của nhóm Tạ 
Văn Phụng và “con cháu nhà Lê” khác, cùng giặc biển, giặc sông nước vẫn dây dưa chưa dẹp xong, 
và nói rằng “nơi biên cương xa xôi trơ trọi, thật khó mà giữ gìn, nếu được người nào Tây dương 
vốn tín phục, họa chăng mới êm được.” Và người đã được đình thần đề cử để làm việc đó dĩ nhiên 
là Cụ Phan Thanh Giản, vị đại quan có uy vọng vào bậc nhất trong Triều, và nhứt là đã từng được 
người Pháp nễ vì. Vua dỗ dành và hỏi họ Phan có kế gì thì tiên sinh tâu xin đem lòng thành tín ra 
đối xử, thì dù người Pháp có gian tham đến đâu cũng phải trở lại đáp ứng đàng hoàng với mình, và 
để cho mình yên.  Nói khác đi, “giữ sự tín thực cho họ mến, bỏ sự nghi ngờ, thì dù kẻ giáo giở đến 
đâu cũng phải tự yên.”   Kết quả cuộc bàn luận sôi nỗi này giữa vua tôi là: Hiệp biện đai học sĩ lãnh 
Hộ bộ Thượng thư Phan Thanh Giản, vẫn giữ cách lưu, sung làm Kinh lược đại thần 3 tỉnh Vĩnh 
Long, An Giang và Hà Tiên.



Diễn-Đàn Việt-Học • Viện Việt-Học

54

2. Trừng phạt những phần tử kháng chiến để mua lòng người Pháp
Vào đến Vĩnh Long gầu cuối 1865, Phan kinh lược không những phải lo tống khứ ra 

khỏi biên giới, hoặc nã bắt và giải giao cho Pháp các phần tử Miên và Chà Và chống Pháp mà còn 
phải đối phó với các quan quân của Triều đình ở địa phương ủng hộ những phần tử ngoại quốc 
ấy, hầu tỏ rõ cho người Pháp lòng thành tín của Triều đình.  Vào đầu hè năm sau, 1866 Phan tiên 
sinh tâu báo rằng Á Xoa họp bọn ở Thất Sơn là do Tri Phủ Tĩnh biên Hoàng Khoán dụ dỗ, để trừ 
bọn Man ngoan ngạnh. Phủ Khoán lại cướp bóc trâu bò, súc vật của dân ngoài biên và còn ủy cho 
lệ mục là Nguyễn Văn Dũng, gây bậy hấn khích ở ngoài biên.  Đốc thần là Phan Khắc Thận và tỉnh 
thần thì lưỡng lự không quyết.  Nay Ong Bướm trốn ở Thất Sơn, tỉnh thẩn ở đó, “lúc nói ngăn chận, 
lúc nói sai bắt, chỉ nói lấy mẽ hảo mà thôi.”  Vì thế, chủ súy Pháp chưa hết nghi ngờ. Và họ Phan 
xin chọn nhân viên khác thay các người ấy, bắt “giải chức, xét rõ tội, để phục tòng người mà dẹp 
mối lo lắng ờ ngoài.”  Vua đều nghe lời, cho hội đồng tra xét, cách chức Tổng đốc Phan Khắc Thận, 
và Án sát Phan Ích Nhượng; phạt trượng và lưu Tri phủ Hoàng Khoán; xử “trảm giam hậu” lệ mục 
Nguyễn Văn Dũng. Rồi Tổng đốc mới thay Phan Khắc Thận là Nguyễn Hữu Cơ cũng bị Vua giáng 
2 cấp, lưu tại chức, vì bị Phan Kinh lược tố cáo là đã làm việc táo bạo làm cho người Pháp ngờ vực 
thêm, như tự tiện tha Á Xoa, không chịu bắt giải Thiên hộ Dương mà chỉ đưa đi khẩn hoang.  Trước 
kia, sau khi ký Hiệp ước 5-6-1862, Phan tiên sinh đã phải làm như vậy đối với các phần tử kháng 
chiến, như người hùng Trương Định, nên đã bị phe “chủ chiến” chỉ trích rất nhiều, như đã bị mưu 
sát mới năm trước, bởi nhóm phản loạn Hồng Tâp.  Liền sau vụ Thất Sơn này, Phan tiên sinh, xin 
về hưu vì già ốm.  Vua quở và không cho, bảo phải  thu phục cho được 3 tỉnh miền đông đã.  Bị kẹt 
cứng quá lâu trong vai trò phải chống lại phe kháng chiến, Phan tiên sinh đã bày tỏ nỗi lòng của 
mình khi nói với Thiếu tá Pháp Ansart, tỉnh trưởng Mỹ Tho rằng, 3 tỉnh miền Tây “không thuộc về 
các ông hay sao, và nhà chức trách [Việt] đã không chuyên tâm thỏa mãn tất cả nhưng đòi hỏi của 
vị Thống đốc hay sao […] Các ông không hành xử một uy quyền gần như là tối thượng về thực tế 
ở đây hay sao mà đảng quá khích chê trách chúng tôi là bọn nô lệ của người Pháp.”

Tháng 10, 1866 Giám đốc Nội vụ Pháp ở Gia Định là Ô. Vial và Thông ngôn là Linh mục 
Dương [Legrand de la Liraye] đến Huế “đòi lấy đất 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên”, và hăm 
với các đối thoại Phan Huy Vịnh và Phạm Phú Thứ rằng “nay không chịu giảng định, sợ bọn mộ 
nghĩa ngày càng làm càn, tướng nước Pháp bất nhật gây ra việc chiến tranh mà thôi.”  Sau khi các 
đại biểu Pháp ra về, Vua ra lệnh cho đình thần hội bàn tìm cách đối phó khi Pháp tấn công chiếm 
3 tỉnh, đồng thời báo cho Phan Kinh lược cùng các quan lớn ở miền Tây Nam Kỳ xét kỹ cách đánh, 
hòa tâu về.  Kết quả là: Thân phiên và đình thần đề nghị nên đàm phán.  Còn viện Cơ mật thì chủ 
trương rút lui, bỏ miền Tây.  Còn vua Tự Đức thì bảo giao cho Phan Thanh Giản điều đình.  Vào 
tháng sau, Đề đốc De La  Grandière đưa thư định ngày hội bàn hiệp ước mới. Viện Cơ mật xin 
viết thư biện thuyết và báo cho Phan Kinh lược đi lại hội bàn, chước định tâu về. Vua không chịu, 
bảo kiếm người khác, vì Thanh Giản hiền lành nhún nhường quá, không thuyết phục được Tướng 
Pháp; nhưng đề nghị ai Vua cũng không bằng lòng cả, và việc trả lời cho Đề đốc Pháp không thấy 
được xúc tiến. Vua liền xoay qua làm những việc có tính cách tự cường để bảo vệ miền đất còn lại 
là Trung và Bắc Kỳ, như:  tổ chức lễ ăn mừng cuộc chiến thắng giặc Tạ Văn Phụng ở Bắc kỳ;  Ra dụ 
“chuẩn cho 3 tỉnh Vĩnh Long, An  Giang, và Hà Tiên kê khai những người mộ nghĩa, lượng cho 
chức hàm để khuyến khích”; Chấp thuận đề nghị của Ô. Nguyễn Văn Tường cho người khai khẩn 
đất hoang và khai mỏ ở chung quanh đồn Trấn Lao, Quảng Trị, vì “nghe người  Tây sắp phái người 
chiếm đất hoang ở đàng sau núi nên phải tính ngay”. Vào đầu 1867, Vua cũng cho phép thực hiện 
6 điều tâu bày của Nguyễn Văn Tường về việc sơn phòng Cam lộ, Quảng Trị, trong đó có việc mở 
con đường ở thượng du từ Tây Sôn tỉnh Bình Định và Trấn Ninh tỉnh Nghệ An thông đến Cam Lộ 
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để làm hậu lộ cho thủ đô khi có chiến tranh.  Và Vua không quên nhắc bảo gởi cho Kinh lược Phan 
Thanh Giản bản mật tâu của Cơ mật viện về việc bỏ miền Tây nếu bị Pháp tấn công.

3. Kết quả thuận lợi của mật kế bỏ miền tây Nam Kỳ
Qua đầu 1867,  De La Grandière bắt đầu chuẩn bị cuộc tấn công 3 tỉnh miền Tây và đến 

20 tháng 7 thì ra tay.  Theo lời Thực Lục,  “ Lúc bấy giờ tướng Pháp đem rất nhiều binh thuyền đến 
sông Vĩnh Long, . . . sai người đưa thư mời quan kinh lược là Phan Thanh Giản đến nói chuyện . . . 
Thanh Giản đến ngay thuyền nước ấy để cùng biện thuyết, vẫn không chịu nghe, bèn khuyên viên 
ấy chớ nhiễu hại nhân dân, và tiền gạo chứa ở trong kho vẫn do ta coi giữ, viên tướng ấy bằng lòng 
nghe, một lát trở về, thì quân Pháp liền 4 mặt vào thành rồi.  Tướng ấy lại sai quân chia đi 2 tỉnh An 
Giang, Hà Tiên đi đến đâu cũng đại khái như thế [ngày 20 lấy An Giang, ngày 23 lấy Hà Tiên] rồi 
đem quan 3 tỉnh đều cho ở dinh Tổng đốc Vĩnh Long, lại phái tàu thủy đến cửa biển Thuận An báo 
để vua biết.”  Phan Kinh lược đã điều đình với Đề đốc La Grandière lấy số tiền và gạo trong kho 3 
tỉnh tính ra là 1.000.000 đồng bạc trừ vào tiền bồi thường chiến tranh mà Triều đình phải trả cho 
Pháp và Y trong năm ấy.  Ông cũng đem mũ áo chầu và ấn triện và làm sớ để nộp về Triều.  

Hậu quả của sự không chống cự lại cường quyền để mặc cho Pháp chiếm miền tây Nam 
Kỳ dù sao cũng đưa lại cho Việt Nam khá nhiều lợi điểm như viện Cơ mật đã dự liệu.  Ba tỉnh này 
coi như đã mất rồi, vì dã bị Pháp bao vây mọi mặt, và có ý muốn xâm chiếm từ lâu trước rồi.  Việt 
Nam cũng đã rút phần lớn quân của mình ra khỏi vùng này để khỏi bị Pháp vây khổn và tiêu diệt.  
Hành động dùng cưỡng lực này làm cho Pháp bị mang tiếng xấu là đã xé bỏ một hòa ước mà mình 
đã long trọng ký kết với tư cách là một đại cường đàn anh.  Quan trọng nhất là nó làm cho Hiệp 
ước 5-6-1862 trở nên vô hiệu [caduc] cho phép Việt Nam có thể không thi hành những nghĩa vụ 
của mình; và Triều đình đã không trả bồi phí chiến tranh, làm cho Pháp phải trả cho nước Y phần 
bồi phí mà Việt Nam đáng lẽ phải trả cho Pháp để giao lại cho họ.  Trước khi cưỡng chiếm miền 
Tây, khi điều đình lập hiệp ước mới thay Hiệp ước 1862, không bao giờ người Pháp chịu miễn toàn 
phần bồi phí vì một nửa số đó phải được Pháp trả cho Y sau khi thu của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt 
Nam vẫn tiếp tục thi hành những điều khoản nào có thể làm được như cho tự do hành đạo, thông 
thương buôn bán, hầu có thể tiếp tục hưởng sư trợ gúp về kỹ thuật của Pháp và giữ sự hòa hoãn với 
Pháp như cũ.  De La Grandière tự thấy thẹn mặt, phải dỗ dành vua Tự Đức cử Toàn quyền sứ thần 
đi theo với y sang Pháp khi y về, để thương thuyết hiệp ước hợp thức hóa tình trạng mới.  Vua cử 
Ô. Nguyễn Văn Tường, làm bồi sứ để tham gia sứ đoàn đi sang Paris.  Nhưng Ô. Tường can không 
nên đi, vì tốn công của mà chẳng ích lợi gì, vì chúng chẳng bao giờ trả lại đất đã chiếm, và xin hãy 
cứ kéo dài tình trạng nửa nạt nửa mỡ hiện tại và lo tự cường, đợi thời cơ.  Vua nghe theo và cho 3 
vị sứ thần, đã được triệu về Huế để đi sứ, trở về nhiệm sở cũ. Việc này có nghĩa là kết quả của kế 
sách bỏ miền Tây Nam Kỳ, coi như đã mất rồi, nếu không lợi hơn trước,  thì cũng không đến nỗi tệ 
hại gì hơn bao nhiêu.  Mất Nam Kỳ nhưng vẫn còn Trung Kỳ và Bắc Kỳ với chủ quyền đây đủ để tự 
do lo việc tự cường đợi thời cơ. Tình trạng ươn ươn dở dở này kéo dài những 7 năm trời mãi cho 
tới khi Hiệp ước 15-3-1874 được 2 ông Lê Tuấn và Nguyễn Văn Tường ký kết.  Vậy phải coi đó là 
cái công, thay vì cái tội, của Phan liệt sĩ.

4. Cái chết của liệt sĩ Phan Thanh Giản
Nếu là cái công thì tại sao mà ông phải tự vận?  Bức sớ ông gởi về cho vua Tụ Đức trước 

khi hủy mình có cho thấy vài lý do chính yếu.  Chết ngay trên đất 3 tỉnh mà mình có trách nhiệm 
chống giữ là một bổn phận giống như của một người có trách nhiệm giữ thành mà thành bị mất.  
Nhưng trường hợp của ông khác, là ông đã bỏ đất theo mật lệnh của Vua, nhưng phải dấu không 
được nói ra. Ngoài ra, ông đã không thi hành lệnh đúng như ý Vua được, vì  đã không rút lui  lần 
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lần về Phan Thiết mà lại đầu hàng ngay.  Bản sớ bắt đầu: “nay đương lúc gặp vận bĩ, giặc [Pháp] nổi 
lên ở ngoài kinh kỳ, yêu khí khắp biên giới, việc bờ cõi ở Nam Kỳ nay đến như thế, nhanh chóng có 
thể không thể ngăn chận được, tôi nghĩa nên chết không dám tạm sống để thẹn đến vua cha.”  Vua 
và đình thần là người trong cuộc  sẽ hiểu lời nói này là sự tấn công chớp nhoáng bất thần của Pháp 
đã không cho phép ông thực hiện một cuộc rút lui như viện Cơ mật đã trình lên Vua và gởi cho ông 
nhiều lần là: “cho quan kinh lược không đánh nhau với quân Pháp, tự phải rút lui, việc đã là rõ ràng, 
thì lấy ngay việc ấy cũng đủ làm cớ nói, nếu người Pháp bức lấy tỉnh Vĩnh Long thì hãy còn 2 tỉnh 
An Giang và Hà Tiên, có thể dời đóng, hoặc bị người Pháp bức lấy cả, thì tất phải chuyển về Bình 
Thuận, để đợi lệnh triều đình, đến khi ấy sĩ dân sáu tỉnh tức giận nổi lên, bấy giờ ta sẽ tùy cơ định 
liệu, lũ tôi nghĩ đi nghĩ lại, sự thể đến thế, tưởng phải nên như thế.”  Phan Kinh lược  đã nhận thấy 
rằng minh đã không làm được như vậy để vớt vát  thể thống cho Vua, vì đã thực hiện kế hoạch như 
là một cuộc đầu hàng vô điều kiện, với kho tàng, khí giới và hồ sơ giấy tờ, sổ sách  bị Pháp chiếm 
đoạt tất cả.  Ông cũng sợ rằng sự tạm sống của mình sẽ gây khó khăn lớn cho Vua trong việc phải 
xử tội ông như thế nào mà mật kế bỏ đất miền Tây khỏi bị tiết lộ, làm mất uy tín của Vua.  Ông 
vẫn tỏ ra tin tưởng ở tương lai của nước nhà nhờ ở tài năng, đức độ và sự cố gắng, hy sinh của Vua 
và các quan đồng nghiệp đã từng cùng mình bàn định kế hoạch giữ nước, và vô cùng mong muốn 
về với họ: “Hoàng thượng rộng biết xưa nay, xét kỹ trị loạn, thân công hiền thần trong ngoài cùng 
lòng giúp đỡ, kính cẩn trời phật, vỗ thương dân nghèo, lo trước tính sau, thay đổi đường lối, thế lực 
vẫn còn có thể làm được, tôi đến lúc sắp chết, nghẹn lời không biết nói gì, chỉ ứa nước mắt trông về 
kinh mà mến tiếc mong muốn vô cùng mà thôi.” Chỉ có bấy nhiêu thôi, tuyệt đối không có một lời 
oán trách, than vãn, tụ biện hộ về những việc mình không muốn làm mà buộc phải làm, cái vai trò 
mà mình không muốn đóng mà vẫn phải đóng vì quyền lợi chung của đất nước, nhưng đã gây cho 
chính bản thân mình biết bao là tai tiếng oan nghiệt, bán nước, theo Pháp, “mại quốc”, “khi dân” , 
Cái chết sẽ rửa oan, phục hồi danh dự, khí tiết cho mình, vì một người đã không sợ chết, đã dám 
hy sinh thân mình cho vua, cho nước không thể là một kẻ tiểu nhân theo giặc được. 

5. Những hình phạt chiếu lệ của vua Tụ Đức “để răn về sau”
Ít lâu sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây, Án sát Nguyễn Thông, một quan “chủ chiến” 

uy tín, dâng sớ xin vua Tự Đức truy thưởng cho Phan liệt sĩ vì đã có phẩm hạnh cao quí và hành 
động hào hùng. Nhận được  sớ này, Vua sợ mật kế bị tiết lộ nên vào tháng 3, 1868, ra dụ giải thích 
tại sao ngài phải trừng phạt cố Kinh lược họ Phan mặc dầu ngài rất quí trọng ông ta: “Trẫm tuyệt 
đối công nhận rằng Phan Thanh Giản, do sự thông hiểu thấu triệt mọi sự việc và đạo đức hoàn toàn 
của y, đã làm gương mẫu cho các công bộc khác, y đã chứng tỏ lòng trung nghĩa, thành thật, sự 
liêm khiết và cần mẫn trong sự thi hành công vụ mà y đã dành hết tâm lực vào và trẫm quí mến y 
rất nhiều  {về tất cả những tính nết ấy của y}.”  Rồi Vua tìm ra những lý do để trừng phạt Phan tiên 
sinh: “Tuy vậy, y thiếu tài năng đến nỗi đặt mình vào thế không thể nào đương đầu với các biến cố 
và tìm được phương cách đối phó với chúng.  Hơn nữa, y có khuyết điểm là thiên vị, cố chấp và 
thiếu độ lượng.  Do đó, vì không xứng đáng được giữ một địa vị quá cao như thế, y đã vấp sẩy trong 
những công trình lớn lao mà y điều khiển.” 

Những khuyết điểm này chẳng có ai tránh khỏi như 32 vị dại quan, sau khi làm xong bản 
cáo trạng buộc tội các quan đã để mất miền Tây,  đã xin Vua trừng phạt chính mình về những tội 
lỗi tương tự: “từ 5 hay 6 năm qua, tình hình ở Nam Kỳ gây ra nhiều mối lo âu cho Hoàng Thượng   
. . .  chúng thần đã bao lần nhận được mệnh lệnh của Bệ hạ chỉ thị cho chúng thần tận lực cố gắng 
hết sức để cứu chữa tình trạng ấy, nhưng than ôi, vì không thể đo lường, châm chước được thời cơ, 
chúng thần đã không chuẩn bị sự phòng thủ một cách thắng lợi khiến cho tình hình mỗi ngày mỗi 
thêm trầm trọng và đất nước đã gặp phải kết quả đau buồn này.  Chúng thần cuối xin Bệ hạ trừng 
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phạt chúng thần về lỗi lầm này.”  Số 32 đại quan này gồm đủ cả những phần tử “chủ chiến”, Nguyễn 
Tri Phương, Võ Trọng Bình, cũng như “chủ hòa”, Đoàn Thọ, Trần Tiễn Thành.  Sau cùng, vào cuối 
1868, một dụ đã duyệt xét công tội của mổi đại quan trong đó có đoạn nói về Phan tiên sinh như 
sau: “Nguyên Hiệp biện đại học sĩ lãnh kinh lược sứ Phan Thanh Giản trước đã cùng Lâm Duy 
Thiếp sơ xuất định hòa ước đem 3 tỉnh Định – Biên – Tường khinh thường cho người; đi sứ lại 
không được việc.  Sau sung kinh lược sứ lại để lỡ cơ hội nên các tỉnh Long – Giang – Hà đều mất, 
2 tội đều nặng cả, tuy sau khi việc đã rồi xét phải tội chết chưa đủ che được tội.  Vậy Phan Thanh 
Giản cho cùng với Lâm Duy Thiếp đã quá cố đều truy đoạt chức hàm, và đẻo bỏ tên ở bia tiến sĩ, để 
mãi cái án trảm giam hậu.  Giết kẻ đã chết để răn về sau.”  Cuối cùng, Vua tự trách mình nhận cái 
lỗi to lờn nhất về phần mình và kêu gọi cùng nhau tự xét, tranh đấu lấy lại phần đất đã mất. Những 
hình phạt nói trên của Phan liệt sĩ đã được tuyên sau khi ngài đã tuẩn tiết, và sẽ đựơc miễn khi có 
cơ hội, vào 1886, dưới thời vua Đồng Khánh.

C. KẾT LUẬN
Tóm lại, vua quan nhà Nguyễn đã cùng nhau cố gắng hết mình để thực hiện cái lý tưởng của 

người trượng phu của nền văn hóa Việt Nam là phục vụ cho dân cho nước, bất kể đến bản thân 
mình.  Sụ tử tiết của liệt sĩ Phan Thanh Giản đã giải oan cho ngài rồi, tưởng không cần đợi đến 500 
năm sau.  Đã có người địch thủ Pháp của ngài là Ô. Vial, người đã đòi Triều đình giao luôn các tỉnh 
miền tây Nam Kỳ, luận về cái chết đó như sau:

Đó là nền đạo lý chính thức của Đông Phương, để bảo toàn cho lòng tự ái của vị quân vương, 
người làm quan, khi đã gánh chịu một sự thất bại, được xem như là phạm tội và luôn luôn bị trừng 
phạt nghiêm khắc, ngay cả khi ông ta đã tuân hành các chỉ thị một cách đúng đắn và thi hành 
nhiệm vụ của mình một cách tận tâm.  Chuyện hiển nhiên là Phan Thanh Giản và các người dưới 
quyền đã có nhận được lệnh là không nên áp dụng một cuộc chống cự công khai có thể sẽ đưa đến 
một cuộc đổ máu vô ích, mà họ cũng sẽ không giữ được các tỉnh . . .. Tất cả trách nhiệm về các biến 
cố đổ vào đầu họ.  Lý lẽ riêng của quốc gia muốn như thế.

Phan Thanh Giản, 71 tuổi, suốt một cuộc đời hoạn lộ dài đã giữ những chức vụ cao cấp nhứt 
và khó khăn nhất với một lòng bất vụ lợi tuyệt đối, không thuộc loại người để chịu đựng những chỉ 
trích sỉ nhục, mà các địch thủ chính trị của ông đã rao ra chống hại danh dự của ông.

Chết để bảo vệ khí tiết cũng được Linh mục Cadière, chủ bút Tạp chí Đô thành Hiếu cổ nêu ra 
khi nói rằng: “Phó Vương Phan Thanh Giản đã tự ban cho mình cái chết bằng độc dược, hầu khỏi 
phải sống trong sự ô danh phản chiếu vào mình.” Tác giả Nhựt, Yoshiharu Tsuboi, đã dựa theo lý 
thuyết Nho giáo để mô tả tội phạm của Phan liệt sĩ như sau:

Mặc dầu Phan Thanh Giản không hề vượt quá chỉ thị, ông nhận một sự khiển trách chiếu lệ, 
tuyệt đối không có tính cách hình sự mà chỉ về phương diện hành chánh, khá nghiêm khắc, hầu để 
tỏ ra rằng ông ta chịu hoàn toàn trách nhệm về sự ký kết cái hiệp ước nhục nhã.  Quả nhiên theo 
những quan niệm chính trị bắt nguồn từ Khổng giáo, nhà vua là “Con của Trời” cho đến lúc nào 
Trời thu hồi lại sự ủy quyền của mình, người ta cho rằng, để bảo vệ cho sự bất khả khiếm khuyết 
của vị vua mỗi một khi có một biến cố quan trọng xảy ra, thì một người nào đó trong giới thân cận, 
thường thường là một đại quan liên hệ đến vấn đề, sẽ là tội nhân.

Nguyễn Quốc Trị
(Bí chú: Về thư tịch và chú thích xuất xứ nguồn tin, xin xem cuốn sách, do tác giả tự xuất bản năm 2016, Nguyễn Văn 
Tường [1824-1886] và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn, trong đó có khoảng 100 trang liên quan đến nhân 
vật Phan Thanh Giản. Sách gồm 2 tập, khoảng 1500 trang khổ lớn, trên 4500 chú thích, nặng 3 ký, giá US$100 [kể cả tiền 
gởi, ngoài Mỹ, thêm $20 tiền gởi]. Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Quốc Trị, 301-963.1159; ngqtri@verizon.net.
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Cụ Lương Khê - Phan Thanh Giản là một danh nhân triều Nguyễn được trọng vọng khắp 
nơi trong ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Là tiến sĩ nho học khai khoa 
của miền Nam Việt Nam, cụ giữ nhiều chức vụ quan trọng, từng đi sứ Trung Hoa và 

Âu Châu, cầm đầu Sứ Bộ Việt Nam sang Pháp vào năm 1863 để điều đình chuộc lại ba tỉnh miền 
Đông Nam Việt đang bị người Pháp chiếm đóng. Khi ba tỉnh miền Tây dưới quyền kinh lược của 
cụ thất thủ, cụ Phan tự tận vào tháng 7 năm 1867 để đền nợ nước.

Ngay trong thời kỳ đất nước Việt Nam bị người Pháp đô hộ cũng như qua các chính phủ Quốc 
Gia, uy danh của cụ Phan Thanh Giản vẫn được bảo toàn. Tên của cụ được dùng đặt cho các đường 
lớn và ngôi trường trung học lớn nhất vùng đồng bằng miền Tây: trường Trung học Phan Thanh 
Giản Cần Thơ.

Nhưng sau Hiệp Định Genève 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, vào đầu thập niên 60 chính 
quyền miền Bắc, vì những lý do chính trị, đã dùng Viện Sử học dưới sự điều động của Trần Huy 
Liệu đã thô bạo triệt hạ uy danh của cụ Phan. Sau tháng 4-1975 tất cả những di sản văn hóa liên 
quan đến cụ Phan Thanh Gian đều bị dẹp bỏ. Bảng tên trường Trung học Phan Thanh Giản Cần 
Thơ bị hạ xuống, tượng bán thân của cụ dựng giữa sân trường bị đập bỏ.

Người dân Việt Nam nhất là dân chúng miền Nam đều xem đó là một sai lầm lớn, một bất 
công lịch sử đối với cụ Phan.

Ra hải ngoại cựu giáo chức, cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ với sự hỗ trợ của nhiều 
học giả, trí thức đã hoạt động tích cực để phục hồi những giá trị tinh thần và đạo đức của kẻ sĩ 
phương Nam Phan Thanh Giản, hầu đóng góp vào việc chung: bảo tồn và phát huy văn hóa, truyền 
thống Việt Nam cho các thế hệ trẻ.

Các hội cựu học sinh Phan Thanh Gian nhiều nơi và những đại hội Cựu Học Sinh Phan Thanh 
Giản – Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hàng năm là những cơ hội để thực hiện những ước nguyện đúng 
cho Trường Xưa và Người Xưa.

Dựa vào Đại Hội XVIII tổ chức tại Phoenix, Arizona Hoa Kỳ trong ba ngày 10, 11, 12 tháng 
10 năm 2014, hai cựu hiệu trưởng Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ đã gởi thông báo ngày 18 
tháng 8 năm 2014 đến các nơi. Xin xem nguyên văn thông báo dưới đây:

(Xem trang 60)
Sau đó ngày 17 tháng 9 năm 2014 một thư mời cá nhân cũng được gởi đến từng đại diện của 

các nơi để chính thức tham dự.
Cuộc hội thảo vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 2014 tại phòng họp khách sạn Comfort Inn 

hoàn mãn tốt đẹp. Đại đa số thảo luận viên đồng ý thành lập “PHAN THANH GIAN CULTURE 

TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP 
HỘI VĂN HOÁ GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN FOUNDATION

GS. NGUYỄN TRUNG QUÂN
 & BS. THÁI NGỌC ẨN
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AND EDUCATION FOUNDATION, INC”. Biên bản buổi hội thảo thành lập hội có 11 trang (5 
trang chính và 6 trang phụ bản) được chủ tọa PHẠM VĂN ĐÀM và thư ký đoàn LÊ HOÀNG 
VIỆN, NGUYỄN THỊ GẤM ký gởi đi các nơi.

Một điều quan trọng tiếp theo quyết định thành lập PHAN THANH GIẢN FOUNDATION là 
việc đề cử 5 vị để liên lạc, phối hợp, tiến hành những thủ tục pháp lý cho Hội theo tinh thần buổi 
hội thảo là:

1. CHS - BS THÁI NGỌC ẨN (Boston – MA)
2. CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM (Atlanta – GA)
3. CHS  MONA TRƯƠNG (Winnetka – CA)
4. CHS  PHAN VĂN TÁNH (Westminster – CA) 
5. CHS LÊ QUANG MẪN (Toronto – CANADA)
Những gợi ý ban đầu cho 5 vị được ủy thác kể trên là lập một cơ quan thiện nguyện bất vụ lợi 

phù hợp với luật lệ Hoa Kỳ với mục đích:
1. Bảo tồn và phát huy văn hóa và giáo dục nhân bản của dân tộc Việt Nam.
2. Bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở Hải ngoại.
3. Bảo trợ nhiều mặt cho cá nhân và các tổ chức cựu học sinh, cộng đồng người gốc Việt khắp 

nơi về văn hóa, giáo dục.
Nhờ sự đóng góp của các cựu học sinh Phan Thanh Giản được ủy nhiệm, nhất là sự tích cực 

của vợ chồng CHS BS THÁI NGỌC ẨN, với sự giúp đỡ của Tổ Hợp Luật Sư DURRIGAN & THAI 
ở Boston, chỉ trong vòng gần 6 tháng sau ngày hội thảo, ngày 13 tháng 3 năm 2015 PHAN THANH 
GIAN CULTURE AND EDUCATION FOUNDATION, INC đã có điều lệ chính thức hoạt động 
và ngày 28 tháng 4 năm 2015 đã được Liên bang cho phép miễn trừ thuế cho một hội VĂN HÓA 
GIÁO DỤC bất vụ lợi (Tài liệu đính kèm).

Đến nay khi chúng tôi đang thuyết trình cho quý vị về PHAN THANH GIAN FOUNDATION 
trong ngày kỷ niệm 150 năm cụ Phan tuẫn tiết thì 3 bộ phận chánh của cơ cấu tổ chức PHAN 
THANH GIAN CULTURE AND EDUCATION FOUNDATION INC đã được thành lập:

1. Hội đồng quản trị: với GS NGUYỄN TRUNG QUÂN – CHỦ TỊCH
2. Hội đồng điều hành: với BS THÁI NGỌC ẨN – CHỦ TỊCH
3. Hội đồng cố vấn gồm:

GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
BS PHẠM GIA CỔN
GS PHẠM VĂN ĐÀM
GS LƯU KHÔN
BS PHẠM HỮU TRÁC
Đốc sự TRIỆU HUỲNH VÕ

Chúng tôi ước mong được quý vị thức giả giúp đỡ, tiếp tay, nhất là mong thế hệ trẻ lưu tâm 
vui lòng cộng tác.

Nguyễn Trung Quân & Thái Ngọc Ẩn
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PHỤ-LỤC 1
NAM KỲ LỤC TỈNH TRONG MỘT SỐ BẢN-ĐỒ CỔ

Bản-đồ Đông Nam Á năm 1609, nước Đại Việt được người phương Tây gọi là Cochinchina (tức là 
Cochin gần Trung Quốc) để phân biệt với địa danh Cochin nằm ở bờ tây nam Ấn Độ
Gerardus Mercator (1512-1594), Jan Hondius – http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchet-
t/00maplinks/mughal/mercatorc1600/mercatorc1600.html
Bản-đồ Đông Nam Á gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc năm 1609, do Gerardus Mercator và Jan Hon-
dius vẽ (được tô màu lại sau khi xuất bản). Trong bản đồ nước Đại Việt tức là xứ Giao Chỉ được 
gọi là Cochinchina để phân biệt với địa-danh Cochin ở tây nam Ấn Độ, quần đảo Hoàng Sa gọi là 
Pracel và được ghi thuộc Champa tại vị-trí trong đất liền giữa Cinoa (Thuận Hóa) và Champa là 
C. de Pracel6
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Nam Kỳ Lục tỉnh trong bản-đồ cổ của nhà Nguyễn, (tên các tỉnh được viết trong khung màu đỏ, từ 
phải sang trái là tên các tỉnh: Biên Hòa (边和省), Gia Định [嘉定省], Định Tường [定祥省], An Giang 
[安江省] ở hàng trên, và Vĩnh Long [永隆省], Hà Tiên [河仙省] ở hàng dưới)
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Bản-đồ Nam Kỳ năm 1838, trích từ An Nam Đại Quốc, họa đồ cuả Taberd
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Đất Nam Kỳ vào đầu thời nhà Nguyễn, cho đến trước năm 1841
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Bản-đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse Cochinchine).
Victor Duvernoy – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58483061/f51.zoom
Bản-đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse CochinChine) nhà Nguyễn thời độc-lập trước năm 1861. Đường 
biên-giới giữa Vương quốc Campuchia của người Khmer với Nam Kỳ Lục Tỉnh (Frontiére du 
Royaume de Cambodge de Khmere de la Basse CochinChine), chạy song song cách xa kênh Vĩnh Tế 
với một vùng đất nằm kẹp ở giữa, và bao vùng lồi Svay Rieng trong phần lãnh-thổ Nam Kỳ Lục Tỉnh
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Nam Kỳ thuộc Pháp (Basse Cochinchine Francaise) khoảng năm 1881, nhưng vẽ theo hành-chính 
cuả Nam Kỳ Lục tỉnh nhà Nguyễn (Basse CochinChine) trước năm 1861. Vùng bờ bắc kênh Vĩnh 
Tế (thuộc các huyện Hà Âm, Tây Xuyên tỉnh An Giang, huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên cũ) và vùng 
lồi Svay Rieng (trước là vùng rừng Quang Hoá phủ Tây Ninh tỉnh Gia Định, mà Pháp chưa chiếm 
được vào thời điểm năm 1861-1863) đều bị cắt chuyển sang lãnh-thổ vương-quốc Campuchia 
thuộc Pháp
Dutreuil de Rhins – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5783366m/f7.zoom
Bản-đồ được vẽ bởi ông Dutreuil de Rhins được công bố trong Dépôt de la Marine năm 1881. Nam 
Kỳ thuộc Pháp (Basse Cochinchine Francaise) khoảng năm 1881, nhưng vẽ theo hành-chính cuả 
Nam Kỳ Lục Tỉnh nhà Nguyễn (Basse CochinChine) trước năm 1861
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Bản-đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse Cochinchine).
Victor Duvernoy – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58483061/f51.zoom
Bản-đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Basse CochinChine) nhà Nguyễn thời độc-lập trước năm 1861. Đường 
biên-giới giữa Vương quốc Campuchia của người Khmer với Nam Kỳ Lục Tỉnh (Frontiére du 
Royaume de Cambodge de Khmere de la Basse CochinChine), chạy song song cách xa kênh Vĩnh Tế 
với một vùng đất nằm kẹp ở giữa, và bao vùng lồi Svay Rieng trong phần lãnh-thổ Nam Kỳ Lục Tỉnh



Diễn-Đàn Việt-Học • Viện Việt-Học

68

Bản đồ Basse Cochinchine do Henri Rieunier (1833-1918) vẽ năm 1863
Henri Rieunier (1833-1918) – http://commons.wikimedia.org/wiki/Image: BasseCochinchine-
Francaise1863.jpg
Bản đồ Nam Kỳ lục tỉnh năm 1859 (Basse Cochinchine), trước khi Pháp xâm lược Nam Kỳ.
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Bản-đồ các tỉnh miền Đông Nam Kỳ Lục Tỉnh vào năm 1858 trước khi Pháp đánh chiếm Gia Định 
(Sài Gòn) và Định Tường (Mỹ Tho)
E.Bureau – http://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=11340
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Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1865, thời Pháp xâm chiếm miền Đông
P. Bouillet – http://www.ebay.ca/itm/COCHINCHINE-FRANCAISE-French-Map-c1865-HAND-
COLORED-Atlas-Universel-DHistoire-/370997235684
Bản-đồ 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1865 (vùng thuộc Pháp COCHINCHINE FRANCAISE): 
Biên Hòa, Gia Định, Định Tường
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Bản-đồ biên-giới Việt Nam - Campuchia năm 1870, khu-vực K.Svai Téap vốn ngay trước đó thuộc 
hạt thanh tra Trảng Bàng ngày nay là vùng lồi "Mỏ Vịt" tỉnh Svay Rieng. Biên-giới này được điều 
chỉnh bởi thỏa thuận giữa Thống đốc Nam Kỳ thuộc Pháp và vua Cao Miên Norodom, kí kết ngày 
9 tháng 7 năm 1870
Jean Moura (đại-diện bảo-hộ cuả Pháp tại Cao Miên (1868-1870) – https://archive.org/stream/le-
royaumeducamb00mourgoog#page/n517/mode/2up 
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Bản-đồ Nam Kỳ năm 1872 (thuộc thời Pháp thuộc), nhưng vẫn thể hiện theo hành-chính Nam Kỳ 
Lục Tỉnh của thời-kỳ nhà Nguyễn độc lập (1832-1862)
Doctor Claude-Albert Morice (1845—1877) [1] – Voyage en Cochinchine, published in Tour de Monde 
magazine, archived by Cornell Digital Library.
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Bản-đồ hành chính Nam Kỳ thuộc Pháp (Cochinchine Francaise)
Bigrel, Théophile (1828-1890) – http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/12148204446/sizes/o/
in/photostream/
Bản-đồ hành-chính Nam Kỳ thuộc Pháp (Cochinchine Francaise) năm 1878
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Bản-đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh giai-đoạn ổn định (1841-1862), do người Pháp vẽ năm 1883
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Bản-đồ Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1884, khu-vực nằm giữa đường biên-giới với Campuchia (Fron-
tière Franco-Cambodgienne) và với đường biên-giới với An Nam (Frontière Franco-Annamite). 
Vùng lồi Svay Rieng (trong bản-đồ ghi chú là K.Svai Teep vẫn nằm trong ranh giới Nam Kỳ thuộc 
Pháp (ở phía đông đường Frontière Franco-Cambodgienne) mà chưa được cắt cho Campuchia.
Ch.Lemire – http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/13001132165/sizes/l/
Bản-đồ Nam Kỳ thuộc Pháp, Campuchia thuộc Pháp và phần phía nam Trung Kỳ năm 1884. Bản- 
đồ mô tả chi-tiết hành-chính xứ Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1884, cùng với bản-đồ chi-tiết Sài Gòn.
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Map of Southern Vietnam in 1883 as part of French Indochina, however following the administrative 
divisions of the 1832-1862 Nguyễn Dynasty's Nam Kỳ Lục Tỉnh. 
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Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1891), trước khi Liên bang Đông Dương được thành lập
Adolf Stielers Handatlas – http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Stielers_Handatas_1891_64.
jpg?uselang=vi
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PHỤ-LỤC 2
HÀNH-TRÌNH CUẢ SỨ-ĐOÀN ĐI TÂY

Năm 1863, Vua Dực Tông (Tự 
Đức) cử quan Hiệp biện Đại Học 
sĩ Phan Thanh Giản làm Chánh sứ 
sang Tây thương nghị về việc xin 
chuộc ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, 
Định Tường đã nhường đứt cho 
Pháp năm trước đó trong Khoản 2, 
Hòa ước Nhâm-Tuất, 1862.

Chuyến đi sứ sang Pháp bắt 
đầu ngày 27/06/1863 từ Huế; Sứ-
đoàn rời Sài Gòn ngày 04/07 bằng 
tàu Européen đến Suez (Egypt) 
ngày 17/08 đi xe lưả đến Alexan-
dria và ở lại đến cuối tháng 8 lên 
tàu Labrador sang Toulon, qua 
Marseille trước khi đến Paris vào 
ngày 13/09. Sau gần hai tháng chờ 
đợi, ngày 5/11 Sứ đoàn Việt Nam 
được Đại-đế Napoleon III tiếp 
tại điện Tuileries. Sứ-đoàn Phan 
Thanh Giản sau đó ghé Tây Ban 
Nha (Spain) thương thảo 12 ngày, 
10-22/11/1863, với chính-phủ 
tại đây. Trên đường về nước Sứ-
đoàn đã ghé lại Italia. 18/03/1864 
Sứ-đoàn về đến Saigon và có mặt 
tại kinh-đô 10 ngày sau đó. Chín 
tháng công du, Sứ-đoàn Phan 
Thanh Giản không đạt được mục 
tiêu xin chuộc lại ba tỉnh miền 
đông Nam kì: Biên Hòa, Gia Định, 
Định Tường.

Hình-ảnh cuả sứ-đoàn 
(nguồn: gallica.bnf.fr/Bibliothèque 
nationale de France)

Chánh sứ Phan Thanh Giản
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Sứ-đoàn Phan Thanh Giản tại Paris năm 1963
Hình chụp trước khách-sạn nơi sứ bộ Phan Thanh Giản ở, số 7 rue Lord Byron, Champs Élysées.
Photo by Adolphe-Eugène DISDERI, Mandarins ayant participé au traité de paix à Hue (Annam) le 
16 avril 1863.

Hoàng đế NAPOLÉON III tiếp Sứ-đoàn PHAN THANH GIẢN tại điện Tuileries ngày 05-11-1863
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