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NGUYỄN CÔNG NHÀN TRONG TRÂṆ ĐÁNH CHIẾM ĐIṆH TƯỜNG 

(1861) CỦA THƯC̣ DÂN PHÁP 

Đặng Hoàng Sang(*) 

                                                                            

 

Nguyêñ Công Nhàn (? – 1867) là môṭ dũng tướng của nhà Nguyêñ, đa ̃sống và 

cống hiến cả cuôc̣ đời mình qua 3 triều vua: Minh Maṇg (1820 – 1840), Thiêụ Tri ̣ 

(1841 – 1847) và Tư ̣Đức (1848 – 1883). Với tài thao lươc̣, ông từng lañh đaọ quân 

dân dep̣ yên các cuôc̣ baọ loaṇ của các dân tôc̣ thiểu số ở Tây Nguyên và tổ chức 

kháng chiến chống quân Xiêm nhiều lần xâm lấn biên giới phía Tây Nam và Trấn 

Tây thành. Đăc̣ biêṭ, đến năm 1861, Nguyêñ Công Nhàn tiếp tuc̣ lañh đaọ nhân dân 

chiến đấu chống quân Pháp đánh chiếm Điṇh Tường với vai trò mới là Tổng đốc 

tỉnh, đa ̃đươc̣ lic̣h sử ghi nhâṇ.  

Sau khi tham gia can thiêp̣ vũ trang vào Trung Quốc, buôc̣ triều đình Mañ 

Thanh kí Hiêp̣ ước Bắc Kinh (25 – 10 – 1860), thưc̣ dân Pháp liền đưa quân về Gia 

Điṇh, tiếp tuc̣ viêc̣ mở rôṇg đánh chiếm nước ta. 

Ngày 23 – 2 – 1861, quân Pháp mở cuôc̣ tấn công vào Đaị đồn Chí Hòa. Tuy 

quân triều đình Huế chống cư ̣quyết liêṭ, nhưng trước hỏa lưc̣ maṇh của đic̣h, Đaị 

đồn Chí Hòa đa ̃rơi vào tay giăc̣. 

Chiếm xong Đaị đồn Chí Hòa, thưc̣ dân Pháp nhâṇ thấy phải đánh chiếm hai 

tỉnh giáp ranh là Điṇh Tường và Biên Hòa để mở rôṇg điạ bàn chiếm đóng bảo vê ̣

Gia Điṇh vừa mới chiếm đươc̣. Nhưng vì không đủ điều kiêṇ để mở cùng lúc cả hai 

măṭ trâṇ, Thủy sư đề đốc Charner quyết điṇh đánh chiếm Điṇh Tường trước vì 

“Biên Hòa tuy vâỵ cũng đươc̣ phòng thủ hơn Điṇh Tường và măṭ khác Điṇh Tường 

là cửa ngõ của vùng châu thổ sông Cửu Long”1, là vùng đất vừa trù phú, giàu có 

laị có vi ̣trí điạ chiến lươc̣ rất thuâṇ lơị cho viêc̣ xâm chiếm lañh thổ Nam Kỳ làm 

                                                 

(*) Học viên Cao học K24, Đại học Vinh. Email: dhsang1990@gmail.com điện thoại : 0973.629.209.  

 
1 Phaṃ Văn Sơn (1971), Quân dân Viêṭ Nam chống Tây xâm (1847 – 1945), Quân sử III, Bô ̣Tổng tham mưu xuất 

bản, Sài Gòn, tr.91. 
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thuôc̣ điạ. Ngoài ra, nơi đây còn là vưạ lúa lớn và thi ̣trường lúa gaọ quan troṇg của 

nước ta, nên chiếm đươc̣ Điṇh Tường tức cắt đươc̣ nguồn cung ứng lúa gaọ ra Huế 

và các nơi khác. 

Sau thất baị ở Gia Điṇh, triều đình Huế cử Nguyêñ Bá Nghi vào chỉ huy cuôc̣ 

kháng chiến. Từ khi vào nhâṃ chức, Nguyêñ Bá Nghi chỉ đóng quân ở Biên Hòa. 

Công viêc̣ đầu tiên của ông là cử đaị diêṇ đi tìm găp̣ Charner để xin đươc̣ “nghi ̣ 

hòa”2, trong khi đó Charner đang cử quân đi do thám ở Điṇh Tường. Đáp laị yêu 

cầu đó, Charner đề xuất môṭ hiêp̣ ước 12 khoản, đồng thời chuẩn bi ̣tiến đánh Điṇh 

Tường.  

Theo sử liêụ nhà Nguyêñ, từ ngày 17 – 3 – 1861, quân lính triều đình đa ̃thấy 

tàu đic̣h xuất hiêṇ trên viṇh Cù Úc, gồm 2 tàu hơi nước, 12 thuyền sam bản3 và hải 

phâṇ các cửa biển Đaị Hải, Tiểu Hải thuôc̣ tỉnh Điṇh Tường. Những ngày đầu 

chúng chỉ cho thuyền chiến đi thăm dò viêc̣ bố phòng, khả năng tác chiến của quân 

lính triều đình. Ngày 26 – 3, Charner ra lêṇh cho trung tá hải quân Bourdais dâñ hai 

pháo haṃ Alarme và Mitraille xuống Tân An dò đường. Sau khi đa ̃thám thính đầy 

đủ, quân Pháp đa ̃ chia làm hai cánh quân thủy và bô ̣ phối hơp̣ tấn công Điṇh 

Tường. 

Ngày 29 – 3, chúng bắt đầu nổ súng tấn công các đồn tiền tiêu như Tân 

Hương, Tiñh Giang, Cai Lôc̣4. Trước tình hình đó, Tổng đốc Nguyêñ Công Nhàn 

xin đem binh thuyền đến giúp từ Viñh Long, măṭ khác “đưa thơ qua laị, quyền làm 

kế hoãn binh”5. Nôị dung đaị ý như sau: “Thuyền Tây trước kia sinh viêc̣ ở Gia 

Điṇh, nhưng tỉnh ấy với tỉnh Điṇh Tường không can thiêp̣ gì, nay vô cớ đến đây 

không biết để thông hiểu hay để đánh nhau”6. Rồi ông cho tăng cường quân để bảo 

vê ̣thành Mi ̃Tho. 

                                                 
2 Theo Bá Nghi, tình thế đã đến lúc “đánh giữ đều không đươc̣” và tâu về triều: “Trừ môṭ chước hòa, tôi chỉ còn chiụ 

tôị”. Xem thêm Nguyễn Phan Quang (2002), Viêṭ Nam thế kỷ XIX (1802 – 1884), Nxb TP. Hồ Chí Minh, tr.277. 
3 Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đaị Nam thưc̣ luc̣, tâp̣ 7, Nxb. Giáo duc̣, Hà Nôị, tr.707 – 708. 
4 Dương Kinh Quốc (2003), Viêṭ Nam những sư ̣kiêṇ lic̣h sử (1858 – 1918), Nxb. Giáo duc̣, Hà Nôị, tr.26. 
5 Cao Xuân Duc̣ (2003), Quốc triều sử toát yếu, Nxb. Văn hoc̣, Hà Nôị, tr.393. 
6 Phaṃ Văn Sơn (1971), Sđd, Bô ̣Tổng tham mưu xuất bản, Sài Gòn, tr.91. 
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Để ngăn cản bước tiến của thưc̣ dân Pháp trên đường thủy, Nguyêñ Công 

Nhàn đa ̃cho quân dân điạ phương đắp 9 cái đâp̣. Đâp̣ này đươc̣ đắp thâṭ chắc chắn, 

thường là những thân tre, cau vaṭ nhoṇ cắm dày và sâu, cùng nhiều soṭ đá nằm dưới 

đáy kinh. Đâp̣ đươc̣ lấp ngang môṭ phần kinh dài 90m, gồm ba chăṇg, mà mỗi chăṇ 

ngoài những coc̣ bằng cau, tre còn có 9 chiếc thuyền chở đầy bùn đất bi ̣nhấn chìm. 

Thưc̣ dân Pháp găp̣ rất nhiều khó khăn vì những chướng ngaị vâṭ này. 

Ngày 3 – 4 – 1861, đồn Cái Lôc̣ bi ̣ Pháp đánh tan. Tổng đốc Viñh Long là 

Trương Văn Uyển phái Án sát Nguyêñ Duy Quang và Lañh binh Tôn Thất Thoan 

đem 1000 quân đến tăng viêṇ cho măṭ trâṇ này. Tổng đốc Nguyêñ Công Nhàn giao 

quyền chỉ huy măṭ trâṇ cho Nguyêñ Hữu Thành để về lo kế giữ thành Mi ̃Tho. 

Từ ngày 4 đến ngày 6 – 4, quân Pháp liên tuc̣ tiến công các đồn và đồng thời 

tăng cường chi viêṇ vũ khí và quân cho chiến trường. Về phía quân triều đình Huế, 

thành Mi ̃Tho lúc bấy giờ đươc̣ giao quyền laị cho Nguyêñ Hữu Thành và Đăṇg 

Đức chỉ huy chống giữ, còn Tổng đốc Điṇh Tường Nguyêñ Công Nhàn lo đánh 

đic̣h ở bên ngoài. 

Ngày 9 – 4, quân Pháp tách ra làm hai cánh quân thủy và bô,̣ sau khi hơp̣ nhau 

vào ngày 8 – 4. Trong khi cánh quân đường bô ̣còn ở cách xa con kinh thì vào buổi 

chiều hôm đó, Nguyêñ Công Nhàn cho 4 chiếc thuyền chất đầy thuốc súng, dư ̣điṇh 

thả tới tàu của đic̣h đâụ thì phóng hỏa và đồng thời cho quân mai phuc̣ ở hai bên bờ 

kinh bắn xuống. Nhưng thuyền của triều đình chưa tới nơi đa ̃găp̣ tàu tuần tra của 

đic̣h, quân triều đình phóng hỏa, đic̣h liền kéo 4 chiếc thuyền đó vào rac̣h cho cháy 

hết. Kế hỏa công đành thất baị7. Sau sư ̣kiêṇ này, Tổng đốc Điṇh Tường Nguyêñ 

Công Nhàn và Án sát Huỳnh Mâñ Đaṭ đa ̃bỏ thành, còn Nguyêñ Hữu Thành rút vào 

thành cố thủ. 

Ngày 12 – 4, hai cánh quân thủy bô ̣của thưc̣ dân Pháp tâp̣ trung toàn lưc̣ để 

đánh thành Mi ̃ Tho. Nguyêñ Hữu Thành thiêu hủy kho tàng, dinh thư ̣ rồi cùng 

Đăṇg Đức rút ra khỏi thành chaỵ về hướng Cái Bè. Nguyêñ Quang Duy và Tôn 

                                                 
7 Phaṃ Văn Sơn (1971), Sđd, Bô ̣Tổng tham mưu xuất bản, Sài Gòn, tr.92. 
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Thất Tuân đem quân bô ̣ chaỵ về Viñh Long. Thành Mi ̃Tho bỏ ngõ. Thế là quân 

Pháp đổ bô ̣lên chiếm thành môṭ cách dê ̃dàng vào 14 giờ chiều cùng ngày. 

Trên thưc̣ tế, cuôc̣ tiến quân đánh chiếm Mi ̃Tho do trung tá Bourdais trưc̣ tiếp 

chỉ huy diêñ ra không dê ̃dàng và đơn giản. Tác giả P.Vial kể: “Chưa có cuôc̣ hành 

quân nào ở Nam Kì laị mêṭ nhoc̣ và chết chóc nhiều như cuôc̣ hành quân này (…) 

Số đông quân lính bi ̣chết vì quá nhoc̣ mêṭ, vì dic̣h tả. Viên quan Bourdais rất can 

đảm bi ̣môṭ quả đaṇ đaị bác làm bay mất đầu”8. 

Sau thất baị ở Điṇh Tường, vua Tư ̣ Đức ra lêṇh cho ba tỉnh Bình Thuâṇ, 

Khánh Hòa và Bình Điṇh, mỗi tỉnh phải xuất 500 quân kéo vào Biên Hòa, Viñh 

Long, An Giang để hỗ trơ ̣cho Điṇh Tường. Đồng thời, lêṇh cho các quan thua trâṇ, 

trong đó có Nguyêñ Công Nhàn phải trở về để lâp̣ công chuôc̣ tôị. 

Qua cuôc̣ chiến đấu chống giăc̣ Pháp để giữ tỉnh Điṇh Tường dưới sư ̣chỉ huy 

của Tổng đốc Nguyêñ Công Nhàn ta phải thừa nhâṇ rằng, trước hết ông là môṭ vi ̣ 

tướng có lòng yêu nước, quyết tâm chống giăc̣ Pháp. Không những thế, ông còn là 

môṭ vi ̣tướng tài giỏi với nhiều mưu kế chống giăc̣ gây cho thưc̣ dân Pháp những 

tổn thất và khó khăn trong suốt quá trình đánh chiếm như kế dùng hỏa công, dùng 

đâp̣ ngăn cản giăc̣,… Dù còn nhiều cách nhìn và đánh giá khác nhau về Nguyêñ 

Công Nhàn, nhưng lic̣h sử dân tôc̣ vâñ ghi nhâṇ ông đa ̃ có công trong viêc̣ cùng 

nhân dân chống giăc̣ xâm lươc̣, môṭ võ tướng trải qua 3 triều vua với nhiều công 

nghiêp̣ cho cuôc̣ đời binh gia lắm lúc thăng trầm của mình.  

Như vâỵ, măc̣ dù Tổng đốc Điṇh Tường Nguyêñ Công Nhàn cùng với quân 

dân điạ phương đa ̃có những giải pháp nhất điṇh để chống trả thưc̣ dân Pháp nhưng 

ưu thế vươṭ trôị về vũ khí và chiến thuâṭ, hơn nữa với sư ̣thất thủ trên chiến trường 

Gia Điṇh của triều đình đa ̃phần nào gây nên tâm lí lo sơ ̣ trong quân lính ở Điṇh 

Tường. Chính vì vâỵ, sư ̣ tấn công của đic̣h trên đất Điṇh Tường măc̣ dù diêñ ra 
                                                 
8 Les premières années de la Cochinchine, T.1, Pais, 1874. Xem thêm Nguyêñ Phan Quang (2002), Sđd, Nxb. TP. 

Hồ Chí Minh, tr.278. Viêc̣ Viên quan Bourdais chết trong trâṇ Điṇh Tường (1861) là sư ̣kiêṇ rất đáng ghi nhâṇ cho 

quan quân triều đình, đứng đầu là Tổng đốc Nguyễn Công Nhàn trong lic̣h sử. Vì đây là lần đầu tiên, môṭ viên quan 

chỉ huy xâm lươc̣ của Pháp trên trâṇ. Maĩ đến hơn 10 năm sau (21 – 12 – 1873), viên chỉ huy thứ hai Gác – ni – ê 

mới bi ̣giết chết taị trâṇ Cầu Giấy lần thứ nhất. Sau đó 10 năm, ngày 19 – 5 – 1883, viên chỉ huy thứ ba của Pháp là 

Ri – vi – e cũng phải bỏ maṇg trong trâṇ Cầu Giấy lần thứ hai. 
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tương đối dài ngày và chúng cũng đa ̃ găp̣ phải không ít sư ̣ kháng cư ̣ quyết liêṭ, 

nhưng nhìn tổng thể đây là trâṇ chiến không cân sức. Vì vâỵ, Mi ̃Tho – thành tỉnh 

Điṇh Tường đa ̃hoàn toàn bi ̣giăc̣ Pháp chiếm vào ngày 12 – 4 – 1861 là kết quả tất 

yếu se ̃đến. 
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