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NHÀ TRÍ THỨC ĐẶNG HUY TRỨ (1825 - 1874)
VÀ TRÁCH NHIỆM KẺ LÀM QUAN
VŨ KHIÊU
GẦN đây những sử liệu phong phú cùng trên hai nhìn bài thơ, vẫn sưu tầm được đã khiến cho Đặng
Huy Trứ nổi lên như một nhà thơ xuất sắc, một học giả uyên thâm, một chiến sĩ đấu tranh đến cùng cho
độc lập của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Sau khi đỗ đầu kỳ thi Cử nhân, Đặng Huy Trứ trải qua một thời gian đi dạy học và tập sự ở Quốc tử
giám, đã gia nhập bộ máy quan lại đương thời và đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình với dân, với nước.
Nhưng tư tưởng và hành vi của Đặng Huy Trứ cho ta thấy rằng : một người trí thức chân chính sống giữa
sự thối nát của chế độ cũ vẫn có thể nêu cao phẩm chất của mình và để lại những bài học sâu sắc cho đời sau.
Trong bài viết ngắn ngủi này, tôi chỉ tập trung vào thời gian làm quan của Đặng Huy Trứ, nêu lên thái độ
của ông đối với đời sống của nhân dân, đối với phương hướng phát triển của đất nước và đối với thành tựu văn
hóa và khoa học của thế giới.
1. Từ ngày đi làm quan, Đặng Huy Trứ không còn là người đứng ở ngoài cuộc nữa. Ông có trách nhiệm
giải quyết nhiều việc liên quan đến đời sống của nhân dân, càng thông cảm với muôn ngàn nỗi đau khổ mà
nhân dân phải gánh chịu.
Đối với Đặng Huy Trứ, đau khổ của nhân dân chính là tội lỗi của những kẻ làm quan. Ông viết :
“Lâu nay lụt, hạn, loạn ly, mất mùa, nhân dân gặp mãi tai ương. Sức dân vì thế mà kiệt. Của dân vì thế mà
hết. Dân sống trong nước lửa, nhà nhà bỏ đi tha hương. Đóng trước cảnh này, mắt nhìn không nỡ.
“Năm nay giáp là (1864), lúa chiêm thất bát, dân không đủ no. Lấy gì làm cơm ? Lấy gì làm cháo ? mặt
xanh như tầu lá, mình gầy như chim hạc.
“Thương sao những kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa này ! Cứu dân không cách gì lòng ta rối bời. Ta vì họ
mà khóc lóc. Ké chăn dân này thất đức để lụy đến muôn họ”
(Cầu mưa – 1864)
Trong trận bão năm 1864, ông viết : “Mồng một tháng chín năm nay, trời mưa, như trút nước, như thác đổ.
Nước ngập sâu một thước. Dinh thự, trại lính, kho tàng, ngục thất và nhà dân bị đổ nát rất nhiều. Thật là tôi
không biết tu đức để đến nỗi này”.
Ba năm sau (1867), ông lại xúc động trước cơn bão nữa :
Đồng ruộng lúa ngập chìm
Núi run cây gục ngã...
Sóng xô nhà đổ ngả
Người làm mồi cho trai
Cửa vào đầy bụng cá...
Nờ ruộng dựng cột buồn
Bến sông xương trắng xóa!
Tiều tụy thật vô cùng.
Kêu gào thê thảm quá !
(1867)
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Lo cho người sống chưa đủ còn phải lo cho người chết. Trong dịp hai ông cai trị, có những thi thể người
chết dường không ai thừa nhận và có nhiều mồ mả ở những nơi gò hoang không biết của ai. Ông xót thương cho
những người ấy , “họ là những người chết trôi trên đường biển, hoặc bỏ mình nội chiến trận, hoặc lưu đồ nhà
chết nơi lam chướng, hoặc đói rét mà chết nơi ngòi lạnh... Hồn họ phiêu bạt không người hương khói. Lâu ngày
nước trôi, gió thổi, xương cốt phơi giãi. Người đi đường ai cùng phải động lòng... ”.
Ông xin phép được lập nghĩa trang để thu nhặt những hài cốt ấy lại, rồi mai táng. Nghĩa trang xây dựng
xong, ông lại ghi lại sự kiện ấy. “Sinh ra rồi mất đi, mọi người đều chung số phận ấy trong lò tạo hóa. Nhưng để
cho nhân dân phải phơi xương giải xác đó là lỗi của ta. Nơi đây đã tạm giao cho ta làm chủ thì ta phải lo có áo
quan để cho đất khỏi lăn vào da thịt của người chết”.
Thái độ trên đây thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc của ông đối với nhân dân. Có thực sự yêu quý
những người đang sống mới biết xót thương cho cả những người đã chết.
2. Từ tấm lòng ưu ái đối với nhân dân, ông vào tận nơi hang cùng ngõ bẻm. Ông coi việc gần gũi, tìm
hiểu và nghe ngóng những người nghèo khổ là một niềm vui và điều bổ ích
Nhai đàm, hạng thuyết thông phong tục
Mục xướng tiền ca tuy thổ trần
(Trò đường, chuyện ngõ, thông phong tục
Mục hát, tiền ca, rửa bụi trần)
Chính đi sát nhân dân, nên ông càng hiểu sâu thêm tệ áp bức bóc lột của bộ máy quan liêu. Trong một bản
thỉnh cầu gửi lên nhà vua, ông đã thẳng tay vạch tội bọn cường hào : “Dân phiêu tán. Bọn cường hào bỏ tiền ra
cho đầy tớ và người nghèo bẩm lên, xin lập sổ xin ruộng. Khổ lắp được sổ rồi, số ruộng đất được chia, chúng
lại chiếm lấy . Nhnng người đứng lên lại phải lĩ!là alh với chúng d cày cấy kiếm miếng ăn. Đến kỳ thuê. chúng
lại sách nhiễu nhiều bề.... Thậm chí chủ ruộng đến nộp, chúng cũng lấy cớ là đi vắng, không chịu thu và phát
biên lai. Cuối cùng, chúng báo cáo hết là đã phải đi vay đã nộp lên cho đủ, rồi chúng chiểu theo số tiền, bắt chủ
ruộng phải bồi hoàn cả gốc lẫn lãi. Nếu không trả kịp thì chúng bắt trâu bò, đồ đạc. Khổ vô cùng... ”. Ngoài ra,
chúng còn giảo hoạt bày trăm phương nghìn kế để chiếm đoạt ruộng đất và tiền bạc của nhân dân. Hàng năm,
nhân dân đã phải chịu hàng trăm thứ đóng góp, nào thóc, nào tiền, nào nhân lực cho bộ máy quan liêu, lại chịu
thêm sự tham nhũng này nữa (của bọn cường hào thì sống sao nổi. Đói rét, chết chóc, ly tán, tan nát cửa nhà là
những chuyện xảy ra hằng ngày coi như số phận vĩnh cửu của người dân vậy. Sau khi xem bản thỉnh cầu, Tự
Đức phê : “Chuyện này đâu đâu chẳng có”. Đúng là chuyện này đâu đâu cũng có, những kẻ làm quan, tự xưng
là cha mẹ của nhân dân thì lại không bao giờ được làm ngơ trước những chuyện như thế.
Đặng Huy Trứ làm việc theo lương tâm mình. Ông kiên quyết trừng trị mọi hành vi tham nhũng của cường
hào và quan lại.
Tại các địa phương lúc ấy, bọn cường hào thường khống chế bộ máy quan liêu. Việc gì cũng thường phải
qua tay chúng và phải được giải quyết theo ý chúng. Đặng Huy Trứ đã làm ngược lại. ‘Tôi vừa nhận chức tri
huyện Quảng Xương - Thanh Hóa mọi việc đều quyết định lấy, không theo sức ép của bọn cường hào. Có đứa
mưu toan không thành viết thư nặc danh”. Với tấm lòng trong sáng như băng, ông cứ thẳng thắn làm việc, bất
chấp mọi điều vu khống :
Thu hoàng khẩn vẫn chân vu thế
Thanh bạch can trường khả đối nhân
(Hùng hoảng miệng ngậm quen vu khống
Thanh bạch can trường há sợ ai)
(Văn bảng - 1859)
Không có gì đáng phải sợ, khi đã quyết hành động vi lợi ích của nhân dân :
Hành quyền nhược đắc ngô dân lợi
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Dẫn cứu hà nan nhất ngã dương
(Dân mà được lợi cầm quyền biến
Tội vạ riêng mang há sợ gì)
Với ý chí ấy, ông đi con đường làm quan của ông, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm :
“Vỗ yên nhân dân, giáo dục nha lìi, đều là những việc khó, nhưng với tấm lòng thành thực, ta quyết vượt
qua sóng gió của kẻ làm quan”.
Phủ dân, ngự lại gia nan sự
Nhật phiên chân lâm, thiệp hoạn đào.
3. Dưới chế độ quan liêu kéo dài hàng ngàn năm 1ịch sử trên đất nước ta, cả một hệ thống rộng lớn gồm
vua quan, cường hào chỉ biết sống bám trên lưng của người nông dân.
Sơn hào, hải vị trong bữa ăn là do nông dân cung cấp. Đền dài, lăng miếu là do nông dân xây. Đê điều, cầu
cống là do mồ hôi nước mắt của nông dân mà có. Đánh giặc, giữ nước là bằng xương máu của nông dân. Nông
dân là cái kho vô tận để vua quan khai thác. .
Tình hình trên đây thường lôi cuốn tầng lớp nho sĩ đi vào con đường khoa hoạn .Chỉ con đường ấy mới
đem lại cho họ và gia đình họ một cuộc sống sa hoa trong lâu dải gấm lụa, bạc vàng. Chính vì thế mà trong giới
làm quan thời xưa, kẻ xấu nhiều hơn người tốt, bọn tham nhũng nhiều hơn những người thanh cao liêm khiết.
Cũng như Cao Bá Quát trước đây, Đặng Huy Trứ chia người làm quan thành hai loại : loại áp bức bóc lột
nhân dân và loại tận tình chăm sóc nhân dân. Đặng Huy Trứ căm_ghét loại thứ nhất và đứng vào hàng ngũ loại
thứ hai.
Trách nhiệm hàng đầu của kẻ làm quan là gì ? Ông viết :
Người xưa chính sự việc nào đâu?
Không quấy nhiễu dân là gốc đó.
Dốc lòng thương dân và giúp vua
Mới khiến đời mình không phí bỏ.
Ông theo gương hai bác ông là Đặng Văn Hòa và Đặng Văn Chúc, suốt đời nêu cao phẩm nhất của kẻ làm
quan. Ông làm nhiều thơ, ngợi ca Hoàng Kế Viêm, một trí thức có tài năng, một ông quan đức hạnh, một ông
chủ tướng dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp chung giặc, cứu dân.
Ông hết sức quý trọng những người bạn làm quan cũng chuyên cần và liêm khiết như ông. Đó là Nguyễn
Chính, án sát Bắc Ninh mà “thanh danh trong suốt như dòng nước sông Lam, sông Đức. .”. Đó là Trịnh Công
Thưởng, án sát Sơn Tây, “mà ngày cũng như đệm, tấm lòng chẳng bao giờ mờ tối”.
Ông kính phục những ông quan như Doãn Uẩn suốt đời sống thanh bạch, đến lúc chết, trong nhà không có
tiền để làm ma.
Đối với bọn quan sâu mọt, thì ông nghiêm khắc lên án. Đó là những “quân mặt dày” ăn bám vào nhân dân.
Theo ông, nếu như không chăm lo đến nhân dân thì đừng làm quan nữa.
Bắt hành phương tiện,mạc đương quan.
Theo ông, nhân dân phải làm ăn vô cùng vất vả mới có miếng ăn, nếu làm quan mà không làm được việc gì
cho dân thì đừng ăn nữa :
Quân tử làm trước rồi mới ăn,
Ăn không làm, coi là nhục đó!
Nhà nông quanh năm lo mương máng
Bữa cháo, bữa cơm dễ được nào.
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Ta là ai? Chẳng gieo chẳng gặt
Ăn của người, không chút công lao.
Triều đình khuyến khích ban gạo kho
Hạt hạt là châu, là ngọc cả.
Trăm cay ngọn đắng để ta no
Cũng là dầu dân, mỡ dân đó....
Quan lại thời xưa, nhiều kẻ không chỉ ngồi ăn không, mà còn có trăm nghìn thủ đoạn độ bóc lột nhân dân và
làm hại nhân dân. Hối lộ trong xã hội thời xưa là một hiện lượng khá phổ biến vì nó là điều kiện để kể làm quan
sống xa phí. Người làm quan tước đoạt tiên bạc của dân có lúc công khai, có lúc bi mật . Có khi bề ngoài giả vờ
thanh liêm nhưng khi đêm tối, vắng người thì thẳng tay sách nhiễu. Nhận được tiền thì đổi trắng thay đen, hại
người ngay, bênh kẻ gian, gây ra bao cảnh thảm khóc .
Đặng Huy Trứ kiên quyết tránh xa cuộc sóng ô uế ấy. Có kẻ đến nhà riêng của ông đó hối lộ, ông tống cổ nó
đi, khẳng định phẩm chất thanh cao của mình : “Tâm sự của ta trong như trời xanh, sáng như ban ngày. Bè bạn
của ta, đó là trăng thanh gió mát” .
Thanh thiên bạch nhật giai tâm sự
Minh nguyệt thanh phong hữu chủ tân.
Ông giận tên hối lộ. Nó đã làm bẩn ghế của ông vì nó đã ngồi lên ghế ấy !
Thực sự chăm lo cho nhân dân thì công việc của người quan vô cùng bận rộn. Đặng Huy Trứ ăn cơm với
một món rau dưa, cùng chia gian khổ với nhân dân. Làm việc thì thức đến canh khuya, buổi sáng lại dậy sớm
hơn cả những người giúp việc :
Tâm dĩ thâm canh, tiên lại khởi
Thực vô kiêm vị, cộng dân gian.
(Thức đến tàn canh, dậy sớm hơn cả nha lại.
Ăn thì chỉ có một món, cùng chịu khổ với nhân dân).
Nhiều buổi còn rất sớm, ông đã lội qua đám cỏ hoang để đi thăm lúa của dân (Tảo phong thu điền, bộ thảo
lai). Mưa lo, bão lớn kéo về, ông lặn lội đến tận chỗ đê bị vỡ, thăm từng nhà người dân bị nạn. Như thế ông
còn lo chưa làm tròn nhiệm vụ “cha mẹ của dân” (Vị dân phụ mẫu hà như giả).
Để giúp cho nhân dân có nhiều thuận lợi trong lao động và sinh hoạt, ông chăm lo và khuyến khích các
việc mở chợ, đào giếng, xây cầu. Trong bài văn bia về xây cầu An Bình ở Nông Cống, ông viết : “Một chính
sách, một mệnh lệnh đều là đề chăm nom con đỏ. Nếu một cử chỉ, hành động đều như chiếc cầu này thì cái ơn
làm lợi cho dân trong thiên hạ không chỉ có vậy mà thôi” (Bia ký cầu An Bình, 1857).
Dành từng giở, từng phút để lo công việc, ông ít khi tham dự những cuộc vui rượu chè, hát xướng:
Thiêu thân phấn đại, tinh thần sảng
Đa phỏng sô nghiêu, trí lự gia.
(Xa nơi son phấn, thì giữ được tinh thần sảng khoái ; gần những người kiếm củi, cắt cỏ thì kiến thức tăng
lên).
Một hôm bạn ông là bố chánh Bắc Ninh mời ông đến uống rượu, ông làm bài thơ từ chối : “Tôi ở bắc sông
Nhị, ngài ở phía nam sông Đức, thư từ đi lại cũng là gặp mặt nhau rồi. Ngày nay, một khắc bằng ngàn vàng,
ngày xuân đáng quý biết mấy. Một tấc bóng là một thước ngọc, tôi thẹn chưa làm được việc gì. Chúng ta là
người phải “lo trước vui sau”, chỉ mong sao cho đất nước được giàu có. Ngại gì sau đây chẳng còn được gặp
nhau để cùng uống rượu...”.
Sau cơn bão lớn (1867), quan nha mở cuộc vui để tạ ơn thần, ông làm bài thơ nói lên nỗi băn khoăn của
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mình : “Thương thay! ngoài kia hàng ngàn gia đình đang kêu khóc, mà ở đây cái vui xen lẫn cái buồn, lòng ta
thấy không yên”.
Khả lân thử ngoại thiên gia khốc
Ưu hỉ phân phân tứ bất an.
4. Ngày xưa nhiều kẻ làm quan không chỉ áp bức, bóc lột nhân dân mà còn dèm pha, kèn cựa và làm hại lẫn
nhau. Chúng thường xuyên nịnh hót và biếu xén cấp lên . Chúng thực hiện mọi cách gạt bỏ người khác, để mình
được leo lên chức cao hơn.
Xuất phát từ lợi ích của nhân dân Đặng Huy Trứ làm quan theo kiểu khác. Ông tôn trọng những đồng sự có
tài năng và đức hạnh, mong họ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng của nhà nước. Ông đã rất nhiều lần dâng
sớ tấu lên nhà vua để tiến cử hiền tài. Ông viết : “Đem thân thờ vua, không bằng tìm người thờ vua. Đạo trị
nước không lo không có phép trị, chỉ lo không có người. Thần sợ con đường dành cho người hiền tài chưa được
đủ rộng, do đó phép hay chưa được thi hành”
Không vì quyền lợi ích kỷ, ông dâng sớ xin nhường chức vụ của mình cho một người tuy xếp ở dưới
ông nhưng ông thấy hơn ông về cả tuổi tác, công lao, đức hạnh...
Ông tiến cử với nhà vua 8 người có khả năng đảm nhiệm được những chức vụ cao hơn. Ông đề nghị
nhà vua :xét trường hợp của ba người trót mắc sai lầm đã bị giáng chức hoặc cách chức. Ông viết : “Có ông
Nguyễn Quýnh, nguyên Bố chánh Khánh Hòa, ông Hoàng Diệu nguyên Tri phủ Hương Trà và ông Phạm Thanh
Nhã, cả ba người này đều đỗ cử nhân, phó bảng xuất thân, đều là người cương trực mẫn cán, từng kinh qua địa
phương, hoặc kinh qua phủ huyện, cai trị không nhiễu dân tuy mắc lỗi lầm chưa được khôi phục, nhưng khi ở
địa phương hay phủ huyện đều được sĩ dân tin yêu, khi ra đi mọi người nhớ. Không nên vì một chi tiết mà để
một người suốt đời mai một. Huống chi lúc này nước nhà dương gặp nhiều việc, lại để những người mà triều
đình đã mất nhiều năm đào tạo, dạy bảo được như thế mà nay lại không được làm việc thì thật là uổng phí
(Trích trong tờ Sớ dâng vua ngày 1 tháng 8 năm Giáp tý – 1864).
Qua những tờ sớ trên đây, Đặng Huy Trứ đã nói lên quan điểm rõ rệt của mình về chính sách chọn lựa và
sửdụng nhân tài. Ông nhấn mạnh 5 tiêu chuẩn sau dây :
1. Phải có trình độ kiến thức như cử nhân, phó bảng.
2. Phải cương trực, nghĩa là phải thẳng thắn, dám nói, dám làm.
3. Phải mẫn cán,, nghĩa là phải tinh cực công tác để hoàn thành nhiệm vụ.
4. Đã kinh qua địa phương, nghĩa là đã qua công tác thực tế.
5. Không nhiễu dân mà được mọi người tin yêu.
Đặc biệt đối với những người mắc sai lầm, Ông kiến nghị một chính sách rõ rệt. Giai cấp phong kiến thời
xưa với những kinh nghiệm cai trị lâu đời, vốn có một chính sách dùng người hợp lý: sai lầm thì cho “đới tội lập
công” có tài thì đề bạt vượt cấp, thậm chí cha có tội cũng mạnh dạn sử dụng con.
Nhưng chính sách chung ấy không phải thời nào, lúc nào cũng được áp dụng. Do thái độ hẹp hòi, thành kiến
mà như nước phong kiến đã nhiều lúc làm uổng phí biết bao nhiêu tài năng của đất nước.
Vì lợi ích của quốc gia, ông không ngại mang tiếng khi cất nhắc những người có quan hệ thân thích. Ông đã
tiết cử Nguyễn Tăng Doãn, người đỗ cùng khoa và Tôn Thất Trường, người thông gia với mình.
Nhưng đối với người có tội thì dầu thân thích ông vẫn thẳng tay. Đó là trường hợp Nguyễn Luận, người
đồng hương từ nhỏ đã cùng nhau “uống chung một giếng nước”. Em gái Nguyễn Luận lại lấy anh họ ông là
Đặng Huy Tá, Nguyễn Luận lúc đó là tham tri Bộ Binh (như thứ trưởng Quốc phòng hiện nay). Nguyễn Luận
lợi dụng quyền hành, sách nhiễu binh lính bắt lính làm việc riêng cho mình. Ngoài ra, hắn lại ăn hối lộ rất nhiều
trong dịp tuyển quân và thủy quân. Đối với Đặng Huy Trứ, đây cũng là một thử thách. Nguyễn Luận không
những có quan hệ xóm làng, thân thích mà còn là cấp trên của ông nữa. Nhưng vì nghĩa lớn với đất nước, ông
kiên quyết giữ tình riêng một bên.
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Cùng quê, cùng hướng há đành lòng
Công sự, công ngôn, chẳng thể đừng
Nghĩa xóm tình riêng ràng một sợi
Quân thần, đạt nghĩa gấp nghìn trùng.
(1863)
Đã nhiều lần khuyên can không được, nay với trách nhiệm ngự sử, ông đã cầm bút vạch tội Nguyễn Luận
và xin trị tội hắn.
Bọn chúng van còn tham nhiều lắm
Cho dù thân thích, bút không dung.
Nguyễn Luận đã bị Ty Tam pháp xử và bị cách chức về làm dân thường.
Sau việc này, ông có dịp về quê. Gần những người thân, ông cũng có điều băn khoăn. Hàng xóm sẽ nghĩ gì
về mình ? Anh họ và chị dâu sẽ nghĩ gì về mình ? Lên thăm chùa làng, ông làm bài thơ bày tỏ tình cảm sâu sắc
đố với quê hương. Ông nói rõ chính vì trách nhiệm ngự sử mà không thể làm khác được.
Ông biết làm quan ngự sử, là sẽ phải đương đầu với những việc khó khăn có ảnh hưởng đến số phận và địa
vị của mình, nhưng không thể đem bán cái ngay thẳng của mình để trở thành một kẻ nịnh hót (Mại trực, hiếu
xiểm phi sở lạc...).
Đài ngự sử thường trồng những cây bách thân cao, mọc thẳng không sợ gió sương, tượng trưng cho khí
phách của những ông quan Ngự sử. Ông phải sống như những cây bách ấy.
Quan Ngự sử là phải thấy vinh dự và quyền lực của ngòi bút, phải khiến được những điều u uẩn của nhân
dân, phải vạch trần mọi tội lỗi của con người tham nhũng
(Trâm bút phương tri bút hữu quyền, 1863).
Làm ngự sử là phải dám nói thẳng với nhà vua những khuyết điểm của chính nhà vua.
Thực ra, trên đây là một yêu cầu về phẩm chất không chỉ đối với quan ngự sử mà còn đối với mọi người tri
thức làm quan ở trong triều. Tiếc rằng không phải mọi người đều được như thế.
Ngày xưa, nịnh hót, biếu xén và tỏ ra hết lòng thờ phụng nhà vua và các quan trên là cách thức tốt nhất để
leo lên các bậc thang danh vị. Khéo nịnh, làm vừa lòng nhà vua và các quan trên thì được tin yêu, được sử
dụng, và nhanh chóng được cất nhắc vào những chức vụ cao. Ngược lại nói thật, nói thẳng thì thường bị ghét,
bị giáng chức, có khi bị mất đầu hoặc suốt đời bị loại bỏ.
Dưới thời Từ Đức, ngoài một số quan cương trực dám bày tỏ ý kiên của mình, còn đa số và mừng kẻ nịnh
hót. Vua làm xong bài thơ, thì đua nhau ca ngợi và họa lại. Hằng ngày họ đoán ý của nhà vua để dựa theo đó mà
phát biểu. Vua đúng hay sai, thì cũng cứ trích những lời kinh điển của thánh hiền để minh họa. Khi nhà vua
muốn hòa với quân xâm lược thì họ viện lịch sử ra để tán thành. “Từ xưa, nhà Hán chẳng đã tự hòa với rợ Hung
Nô đó sao ? Nhà Tống cũng chẳng đã tự hòa với rợ Khiết Đan đó sao ?”. Nhà vua muôn lấy lòng bọn xâm lược,
thì họ hưởng ứng ngay : “Lâu nay ta lạnh nhạt với họ. Họ bị các nước láng giềng chê cười nên buộc lòng phải
đánh và họ đánh ta là để mong được hòa” Biết nhà vua không ưa khoa học kỹ thuật phương Tây, họ cũng lại
viện quan điểm của cổ nhân để nịnh : “Theo cách lập luận của phương Tây thì không có ngũ hành tương sinh,
tương khắc, như vậy cái học của họ đã trái lý và bất hợp với cá nhân rồi, thử hỏi còn lấy gì làm suy tôn họ nữa
".
Được sự đồng tình của những cận thần bảo thủ và ích kỷ, như thế, Tự Đức càng đi sâu vào con đường đầu
hàng, đưa toàn bộ đất nước vào ách thống trị của đế quốc Pháp. Đây không chỉ là một vết nhục không thể xóm
được của Tự Đức mà còn của cả bè lũ triều thần cơ hội của ông ta, những kể đã không còn giữ cái phẩm chất tối
thiểu của người trí thức là tôn trọng chân lý. .
Đặng Huy Trứ không nghĩ như thế và không sống như thế. Ông hành động giống như những bè bạn thân
thiết và cương trực của ông, kiên quyết nói thẳng với nhà vua những điều cần nói.
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Năm 1866, Nguyễn Tri Phương và Vũ Trọng Bình dâng sớ xin vua thành thực trách mình, bá cáo cho khắp
thiên hạ biết, rồi tìm phương pháp trị loạn lạc, dẹp tai biến.
Cũng năm ấy, Thân Văn Nhiếp, bạn của Đặng Huy Trứ, dâng sớ nhắc phở nhà vua : “Ở chốn tôn nghiêm
trọng cung điện, Bệ hạ nên nghĩ đến nhà cửa của dân Nam Kỳ đang bị giặc đốt sạch. Ngắm về nguy nga lộng
lẫy của lănq Vạn niên cơ, Bệ hạ nên nghĩ tới mồ mả của dân Nam Kỳ đang bị giặc san bằng. Nếm những thức
ngon vật lạ trong nội đình. Bệ hạ nên nhớ rằng : sản vật Nam Kỳ ngày nay không còn gì nữa... (Sớ 1866).
Hai năm sau, Thân Văn Nhiếp còn vạch ri sâu sắc và kịch liệt hơn nữa thái độ hưởng thụ vô trách nhiệm của
nhà vua : “Đất nước bị chiếm đóng. Thổ phỉ Thanh còm tung hoành khắp nơi. Nào lụt, nào hạn, nào gió, nào
bão, đâu dâu cũng báo hiệu tai ương Của hết sức kiệt, dân không còn biết trông cậy vào đâu để sinh sống. Kinh
kỳ dao động, biến loạn nổi lên, tình thế nguy cấp thật quá sức tưởng tượng. Thế mà gần đây công việc kiến trúc
hoang sa vô độ vẫn tiếp tục. Vạn niên cơ so với lăng Thiên Thọ còn lớn gấp 10 lần. Sắt ngói phải gửi mua từ Hạ
Châu, Giày hia phải mua từ Trung Quốc, Gấm vóc, chè rượu năm nào cũng phải đi mua. Đàn địch, tranh ảnh
năm nào cũng phải thanh toán... Lầu trong nội vừa làm xong, lầu ngoài sông lại xây dựng... Đương lúc trời hạn,
mất mùa đói kém mà cũng không dè dặt chút nào... Chúng tôi chỉ sợ một khi lòng người tan rã, thì dù có lầu
cao, gác rộng cũng không ngồi yên mà hưởng thụ được. Bệ hạ có nước mà không biết yêu nước...” (Sớ 1868 “Đại Nam chính biên liệt truyện”).
Hoàng Kế Viêm cũng can nhà vua : “Nam Kỳ như thế, Bắc Kỳ lại hạn lụt thiên tai mất mùa chẳng năm nào
là không có, Hoàng thượng cứ vui thú săn bắn, quan đại thần nói chẳng nghe, quan ngự sử can chẳng nghe, lòng
có yên được chăng” (1870).
Cũng với tinh thần thẳng thắn và dũng cảm như trên, Động Huy Trứ với tư cách là Ngự sử, thường xuyên
báo với nhà vua về tình cảnh của nhân dân và tệ nạn của giới cầm quyền.
Giúp chúa, dám ngàn tâu chính sự
Vì dân, bệ ngọc giải oan khiên.
Được giao thanh tra Bộ Binh, ông nhận xét: “Năm đơn vị móng vuốt của quân đội thì ba là nhút nhát, còn
mười anh tướng thì đến chín anh là tham tàn... Trong khi vũ khuôn có hàng nghìn việc tệ hại, mà trong kho thóc
cũng một dạng như thế. Bọn gian thương thì đặt tiền trước mặt để hối lộ, còn bọn quan lại giảo hoạt thì gan
chúng đã ì ra như sắt..”. “Dù bọn bay có giống như con thỏ, đào ba ngách hang để dễ trốn, thì đội mũ ngự sử
có sừng con trĩ này, ta quyết đối phó với bọn bay. Ta quyết không để chúng bay lọt lưới trong kỳ kiểm tra này
của ta đâu. Một tấm lòng son, ta quyết giữ lấy phẩm chất công bằng và liêm chính” .
Tấm lòng son ấy, Đặng Huy Trứ đã giữ suốt cuộc đời làm quan của mình. Đi đúng con đường công bằng và
liêm chính được chọn từ đầu, ông đã không làm một điều gì phải đáng hổ thẹn với trách nhiệm một kẻ làm quan
và lương tâm một người trí thức.
5. Con đường của người tri thức chân chính là con đường tiếp thu nhiều nhất những kiến thức đương thời để
vận dụng vào sự nghiệp phát triển xã hội. Phẩm chất của họ thể hiện ở trình độ sáng tạo của họ trong suy nghĩ
và hành động.
Nhìn lại quá khứ của dân tộc, chúng ta thấy mỗi bước ngoặt lịch số đều gắn liền với sự sáng tạo của người
trí thức.
Nguyễn Trãi đã đứng ở đỉnh cao của kiến thức đương thời, nhưng công lao của ông trước hết là đã sáng
tạo ra một Bình Ngô sách thích hợp nhất với điều kiện xã hội đương thời.
Ngô Thì Nhậm sẽ không có những cống hiến vĩ đại nếu ông không vượt qua được hệ tư tưởng bảo thủ của
nhà Nho để có được những sáng tạo góp vào kế sách của Quang Trung.
Chúng ta không đòi hỏi người tri thức phải vượt ra ngoài sự hạn chế của lịch sử. Nhưng khi lịch sử đã đặt
ngưỡng thức được những điều kiện mới về vật chất và tinh thần, thì thước đo phẩm giá của họ là trình độ sáng
tạo của họ.
Khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đã chọc thủng mọi bức trường thành để xâm nhập vào các nước phương
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Đông lạc hậu, thì hệ tư tưởng vốn thống trị xã hội cũ đã trở thành lỗi thời. Tình hình này không thể không tạo ra
sự phân hóa trong hàng ngũ trí thức đương thời: hoặc khư khư giữ lấy những quan điểm tư tưởng bảo thủ của
một xã hội trì trệ, hoặc dứt đứt những ràng buộc của tư tưởng cũ để tiếp thu tư tưởng mới Đặng Huy Trứ chính
là một nhà trí thức đã liên lục tìm kiếm những kiến thức mới mong tìm ra những biện pháp hiệu ghiệm nhất để
cứu dân, cứu nước.
Ngay từ khi còn ít tuổi, ông đã lên án thói học tầm thường của những người ngây thơ, máy móc và khuôn
sáo. Họ giống “như người đánh rơi gươm xuống nước, đã đánh dấu vào thuyền để khi đến bến thì xuống mò
gươm”. Theo ônng “khí phách anh hùng phải lớn lao, đừng có học thầy lang vườn để khư khư bám lấy
phương thuốc cũ”.
Anh hùng khí phủ chung tư dại
Muộn học dung y chấp cố phương
Ông tự xác định tài học của mình còn thiếu thốn. Cả thiên văn và toán học đều chưa biết là bao nhiêu :
Kính sự thủy tri tài học thiển...
... Thiên văn toán pháp vị toàn mô.
Trong một bài thơ gửi cho anh họ là Đặng Huy Tá, ông cũng than phiền về sự thiếu hiểu biệt của mình:
“Vượt biển, em đã từ lâu quen sóng gió, bởi cái học của nhà ta đã có bao giờ cho chúng ta những kiến thức về
chiến trận đấu”.
Dương hành cửu dĩ am phong lãng
Gia học hà thường thức giáp binh
Đứng trước nạn ngoại xâm, Đặng Huy Trứ từ khi mới vào đời đã tìm độc những sách về quân sự. Không
hiểu quân sự thì làm sao chống giặc được.
Ông kể lại, ngay từ khi lên 9 tuổi, ông đã được nghe về mưu lược của 7 nhà quân sự lớn đã để lại 7 bộ binh
thư: Tôn tử, Ngô tử, Lục thao, Tư Mã pháp, Hoàng thạch công tam lược, Ủy liên tử, Lý vệ công vấn đối...
Sau này, ông vốn tiếp tục sưu tầm nhưng sách quân sự. Năm 1869, ông thành lập nhà in Trí trung đường ở
Thanh Hà (Hà Nội) có cho in 2 cuốn binh thư là Kỷ sư tân biên của Lương Huy Bích viết dưới thời Tây Sơn và
1 cuốn binh thư của Trung Quốc tên lá Kim Thang tái chử thấp nhị trù. Ông gửi sách biếu các bè bạn. Trong thư
biếu sách gửi lên tổng đốc Thanh Hóa là Tôn Thất Hành, ông viết : “Bốn phương giặt giã, đó là cái nhục của
khanh đại phu. Muốn rửa nhục này không thể không đọc binh thư”.
Năm 1869 được điều sang làm thương biện quân vụ ở Sơn Hưng Tuyên.. ông đã vận dụng kiến thức quân
sự của mình để giúp ông Ích Khiêm và Hoàng Kế Viêm trong việc thành lập các đội quân mới và xây đựng
thiết chế về kỷ luật trong quân đội
6. Cùng với việc xây dựng quân đội, ông là người đặt vấn đề kinh tề và khoa học ở một vị trí có ý nghĩa
quyết định đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Quan điểm tiến bộ này của ông cũng được
củng cố khi ông được phái đi Quảng Đông và xúc tiếp với những điều mới lạ của nền văn minh phương Tây bắt
đầu du nhập vào Trung Quốc.
Tình hình kinh tế và tài chính của nước ta lúc đó danh trong trạng thái nguy ngập. Sau khi mất tỉnh Nam
Kỳ, số dân đóng thuế giảm hẳn 1/3. Trước đây có 60 địa điểm xuất nhập khẩu, năm 1851 chỉ còn 20. Năm 1859,
số người chế đói kém, ôn dịch lên tới 600.000.
Nguyên Tri Phương đã phải nói : “nước ta của đã hết, sức đã kiệt”. Không những thế ta còn phải bồi thường
cho Pháp 4 triệu đôla (ngang với gần 3 triệu lạng bạc) về phi tổn chiến tranh mà chúng đã bỏ ra để chiếm 3 tỉnh
miền Đông Nam Kỳ.
Để có tiền chi tiêu hoang phí, Tự Đức chỉ biết tăng thuế, bán chức tước, cho bọn tội phạm được nộp tổn
chuộc tội, cho thương nhân Trung Quốc lĩnh trưng thuế thuốc phiện và thuế rượu.
Trước tình hình sản xuất thấp kém và đời sống khó khăn như thế, Đặng Huy Trứ thấy nhu cầu cấp thiết của
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đất nước là phải phát triển thương mại và nông nghiệp đẩy mạnh việc khai mỏ, cải tiến hệ thống giao thông vận
tải. Ông dự kiến nếu tích cực trong 10 năm, thì có thể làm giàu cho đất nước và có đủ cơ sở vật chất đã thắng
giặc.
Qua nhiều bài thơ, ông nhắc nhở tấm gương xây dựng kinh tế của Quản Trọng nước Tề, của Đào Chu nước
Việt. của Lưu án nhà Đường. Trong bài thơ gửi người bạn là tiến sĩ Đỗ Phác làm doanh điền phó sứ ông viết :
“Tình hình dự trữ của nước ta rất đáng lo ngại. Hai con đường tạo ra tài nguyên là thuộc về trách nhiệm của hai
chúng ta. Bạn đang để tâm sứ vào việc khai phá vùng đất hoang cỏ rậm, còn tôi thi không tiếc tóc da để vượt
sóng gió. Chúng ta phải khai thác mỏ muối, mỏ sắt làm như Quản Trọng và khai khẩn ruộng vườn theo gương
Phạm Tu. Làm thế nào tích lũy được nhiều và buôn bán có lãi. Nước Việt thời xưa đã phải mất mươi năm tích tụ
tài lực và mười năm giáo huấn nhân dân, mới diệt được nước Ngô”.
Đánh giá cao vai trò của thương nghiệp, ông tình nguyện nhận lấy “nghề mạt” là đi buôn để làm giàu cho
đất nước. Trong tờ sớ lâu lên nhà vua, ông viết: “Gia đình tôi là gia đình, nhà nho đã bốn năm đời, nghề buôn
hán dẫu là nghề mạt, nhưng chịu ơn nước và tự xét mình, xin đưa sức khuyến mã rá báo đáp, đảm nhận việc tài
chính quốc gia, sớm tối lo loan, chạy khắp Đông Tây, dẫu thịt nát xương tan không từ nan”
Năm 1866, ông được phép thành lập một cơ quan kinh tế và thương mại lấy tên là “Bình chuẩn”. Ông
cho mở nhiều hiệu buôn ở Hà Nội như : Lạc sinh điếm. Lạc thanh điếm, Lạc đức điếm.... Ông tổ chức việc lưu
thông hàng hóa giữa các miền trong nước Cơ quan chỉ đạo đặt ở Hà Nội những hoạt động nó mở rộng đến tận
các tỉnh Quảng Nam, Vĩnh Long, Gia Định...
Với một sô vốn ít ỏi là 5 chục ngàn quan do triều đình cấp, ông đã động viên thêm vốn của từ nhân, theo
công thức “công tư lưỡng lợi” ( 1 ).
Ông tiến hành việc khai mỏ, xuất cảng thiếc, tơ lụa, đường, dầu, thảo mộc, quế sang Hồng Kông.
Để phát triển công nghiệp, ông tổ chức các hộ sản xuất riêng lẻ theo ngành nghề và cho các hộ này vay vốn
trước để mua nguyên liệu rồi bán hàng cho nhà nước.
Để phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu hàng hoà nhất thiết phải mi trong giao thông Từ năm lil, ông đã xin
lập một cơ quan của nhà nước chuyên trách nhiệm vận tải đường thủy, nhưng Tự Đức bác bỏ với lời phê như
sau : “Chỉ lắm chuyện và không am hiểu”. Phải mãi đến năn 1864, cơ quan này mới được thành lập.
Làm công việc buôn bán, hàng ngày tiếp xúc với một số lượng lớn về tiền và hàng, nếu không giữ được
phẩm chất liêm chính thì sẽ không tránh khỏi những việc tham ô, biến của công thành của tư. Nhưng ông nghĩ,
đủ toàn tâm toàn ý với lợi ích quốc gia, thì cứ việc mở rộng việc buôn bán ra bốn phương và không có gì đáng
ngại. Ông không thấy có gì mâu thuẫn giữa thái độ liêm chính của một ông quan với trách nhiệm buôn bán làm
giàu cho đất nước. Nghĩa là hãy giữ vẹn tấm lòng son của mình. Ông viết đôi câu đối treo ở Ty “Binh chuẩn”
vào ngày khi trương :
Đường lợi bốn phương tuy rộng mở
Lòng son một tấm chẳng suy vi
Trong thơ tặng những người coi chi điếm Lạc thanh, ông viết : “Vui ở chỗ làm cho nước giàu có, giữ
thanh bạch thì ngại gì việc chia lợi”.
Lạc an chính trị bang trừ dụ
Thanh bạch ninh hiềm lợi lộ phân
Làm ra của cải cho đất nước là một đạo lý lớn không thể coi nhẹ (Sinh tài đại đạo, sự vi khinh). Ông tặng
cho chi điếm Lạc đức đôi câu đối :
Chung thủy nhất tâm thiên bất phụ
Công tư lưỡng lợi nhất do trường.
(Chung thủy một lòng trời chẳng phụ, công tư lưỡng lợi tuổi thêm dài).
1

. Chữ dùng của Đặng Huy Trứ
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Công việc của ông đang phát triển tốt thì Tự Đức nghe theo những đại thần bảo thủ, đã xuống chiếu bãi bỏ
cơ quan Bình chuẩn, xóa bỏ những thành quả mà Đặng Huy Trứ đã đạt được với bao nhiêu tâm huyết.
7. Cùng với việc xây dựng kinh tế, Đặng Huy Trứ đặc biệt quan tâm khai thác những thành quả khoa học
và kỹ thuật của nước ngoài. Được sự ủng hộ của Phạm Phú Thứ, ông được cử đi Ma Cao và Hông Kông hai
lần vào năm 1865 và 1867. Được lệnh lên đường, ông rất phấn khởi, không phải được lên xe xuống ngựa mà
chỉ mong phá được sự trì trệ của đất nước.
Phì mã khính cầu phí ngả chế
Thừa phong phá lãng xứng ngô cuồng
(Xuống ngựa lên xe lòng chẳng thiết
Đạp bằng sóng gió tính thường ham)
Trong thời gian ở nước ngoài, ông gặp gỡ và trao đổi ý kiến với nhiều nhà trí thức canh tân của Trung Quốc.
Ông xúc tiếp với việc chế tạo máy móc, đóng thuyền, đúc súng đạn... Ông sưu tầm sách báo các nước, dịch ra và
giới thiệu với giới trí thức trong nước. Ông gặp gỡ và động viên số người Việt Nam được cử sang Hồng Kông
học nghề đóng tàu thủy chạy hơi nước. Với sự giúp đỡ của người Anh, họ đã đóng thành công một chiếc tàu đầu
tiên dưới triều Tự Đức và đặt tên là tàu Mẫn Thỏa.
Ông ghi chép tỉ mỹ kỹ thuật máy hơi nước được mô tả trong cuốn sách “Báo vật tân biên” của người Anh và
đem về nước. Cũng trong dịp này ông mua được 239 khẩu “Sơn đầu pháo”.
Trong thời gian ở Quảng Đông lần thứ hai (1867), ông đã bị ốm nặng tưởng không qua khỏi. Nằm trên
giường bệnh, ông vẫn đọc sách, viết sách, làm thơ, trao đổi thư từ với bè bạn trong nước. Chính trong thời gian
này ông đã suy nghĩ về vận mệnh của Tổ quốc, về con đường đuổi theo các nước tiên tiến, tự kiểm điểm về
trách nhiệm và phẩm chất của cá nhân mình.
Cuối năm 1868, Đặng Huy Trứ trở về nước đã muốn đem những tư tưởng cách tân ra vận động triều đình và
các bạn đồng liêu thực hiện.
Nhưng lúc đó, hoàn cảnh đất nước đã đen tối còn đen tối hơn nữa. Quân Pháp sau khi chiếm ba tỉnh miền
Đông đã chiếm nốt ba tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản sau khi ký nhường ba tỉnh đã nhịn ăn mà chết. Hai con
ông là Phan Tôn và Phan Liêm tổ chức nghĩa quân chống Pháp. Nguyễn trung Trực tấn công đồn Rạch Giá vừa
bị bắt và xử tử. Nhân dân và sĩ phu tử Nam chí Bắc công sôi sục kháng chiến.
Bên ngoài nước thì Minh Trị lên ngôi đẩy mạnh cuộc vận động duy tân ở Nhật. Trong khi ấy thì Tự Đức
tiếp tục đi ngược với trào lưu lịch sử, đi ngược ý chí của nhân dân. Ông ta tiếp tục tìm mọi cách để xin hòa với
Pháp, ra lệnh cấm các phủ huyện không được mộ quân và rèn đúc vũ khí, bãi bỏ Ty Bình chuẩn và Doanh điền
sứ, hai cơ quan thuơng nghiệp và nông nghiệp, cơ sở ban đầu của việc phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Tự Đức đã quay lưng lại với con đường tiến bộ mà lịch sử đã mới ra trước các nước chậm tiến phương
Đông. Ông ta không đi con đường Minh Trị đã đi. Chính vì thế mà Nhật Bản đã tiến thẳng vào ánh sáng của văn
minh, còn Việt Nam lại sa vào đêm tối nghèo nàn, lạc hậu của chủ nghĩa thực dân Pháp. Đó chính là bi kịch của
Đặng Huy Trứ trong bi kịch chung của Tổ quốc ông.
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