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hững hoạt động của triều Nguyễn trên biển
đảo đã được phản ánh phần nào trong tài
liệu Châu bản và các bộ chính sử của triều
Nguyễn, như: Đại Nam thực lục chính biên và tiền
biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục,
Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam nhất
thống chí… Nhưng, đặc biệt, có một nguồn tư liệu
khác vô cùng sống động và bền vững đã thể hiện tư
tưởng của vua Minh Mạng về biển đảo, hiện còn lưu
giữ tại Cố đô Huế, đó là các hình ảnh trên Cửu đỉnhbảo vật quốc gia của Việt Nam (được công nhận vào
năm 2012), hiện được trưng bày ở vị trí trang trọng
nhất ở Thế Miếu trong Hoàng cung Huế.
Cửu đỉnh là 9 đỉnh đồng lớn, được vua Minh
Mạng cho đúc vào tháng 12 năm 1835 và hoàn
thành tháng 3 năm 1837 (Dương lịch), là “văn bản”
chủ quyền bằng hình ảnh sống động nhất của vua
Minh Mạng gửi các thế hệ mai sau như là lời khẳng
định sự trường tồn của đất nước. Trong những tài
sản quý báu nhất của đất nước được thể hiện trên
Cửu đỉnh, có phần lãnh hải của Tổ quốc, cụ thể là:
Đông Hải được chạm khắc vào Cao đỉnh, là đỉnh lớn
nhất trong Cửu đỉnh, Nam Hải được khắc vào Nhân
đỉnh và Tây Hải được khắc vào Chương đỉnh, đây
cũng là ba đỉnh lớn trong Cửu đỉnh. Bên cạnh đó, ở
Cửu đỉnh còn khắc nổi các loại thuyền đi biển,
thuyền tuần tiễu, thuyền chiến... Tất cả được lưu lại
một cách cụ thể bằng cả hình ảnh lẫn ký tự trên bộ
Cửu đỉnh. Điều đó cho thấy, đương thời, vua Minh
Mạng rất quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền và
tầm nhìn về Biển Đông của vua Minh Mạng.
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1. Tầm nhìn về biển đảo của vua Minh Mạng thể
hiện bằng hình ảnh Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải trên
Cửu đỉnh
Tiếp nối, kế thừa giữ gìn và phát huy chủ quyền
biển đảo của đất nước, vua Minh Mạng đã chủ
trương thực hiện nhiều chính sách cụ thể nhằm
khẳng định chủ quyền biên cương hải đảo. Minh
chứng cụ thể nhất mà du khách thập phương ai
cũng nhìn thấy mỗi khi đến tham quan Quần thể
Di tích Cố đô Huế, đó là biển đảo Việt Nam đã được
khẳng định chủ quyền bằng hình ảnh sinh động
trên Cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu.
Đông Hải1, chỉ vùng biển phía Đông, thuộc chủ
quyền của Việt Nam2. Trong Biển Đông có quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa. Ở vùng biển này, cuối tháng
4 đến đầu tháng 11 (Âm lịch) hằng năm, thường có
bão gió mạnh, nhất là ở khu vực quần đảo Trường
Sa, nên còn gọi là quần đảo Bão Tố. Biển Đông đúng
là kho tàng tài nguyên vô tận của nước ta3.
Tây Hải4, chỉ vùng biển nằm về phía Tây, thuộc
chủ quyền nước ta. Biển phía Tây có nhiều tài
nguyên, nhất là những động vật sống dưới đáy biển.
Nam Hải5, chỉ vùng biển phía Nam thuộc chủ
quyền nước ta. Trong vùng biển này có nhiều hòn
đảo, như đảo Đại Kim, Mãnh Hỏa, Nội Trúc, Phú
Quốc, Thổ Châu… Trên một số đảo này có nhiều cây
mọc tự nhiên, cho dược liệu quý. Theo Đại Nam
nhất thống chí, thời còn tranh chấp với nhà Tây Sơn,
một số đảo này được xem là căn cứ ẩn náu của chúa
Nguyễn Vương.
Gia Long, vị vua khởi nghiệp của triều Nguyễn,
có cuộc đời gắn liền với biển cả, là người xông pha
trên biển, vì vậy, Gia Long là người am hiểu và nhận
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thức được vị trí chiến lược về quân sự cũng như
kinh tế của biển đảo trong hệ thống phòng thủ của
đất nước. Khi lên ngôi, vua Gia Long đã khẳng định
sự khó khăn trong việc làm chủ biển đảo, luôn răn
đe các triều thần và các bậc cầm quyền về sau có ý
thức giữ gìn: “Côn Lôn, Phú Quốc, Thị Nại, Cù Mông
trẫm cùng với các tướng sĩ các ngươi đã trăm trận
đánh vất vả mới có ngày nay. Lúc yên đừng quên
lúc nguy. Đó thực là đạo giữ nước yên dân”6. Kế
thừa tư tưởng của cha, vua Minh Mạng một mặt hài
lòng với khung cảnh thanh bình của đất nước và
với Kinh đô Huế “rồng cuộn hổ ngồi, địa thế hùng
mạnh”, suy nghĩ về việc lợi dụng địa thế hiểm trở
của bờ cõi và sông núi để xây dựng thành trì và
pháp đài, đóng tàu bọc đồng, chuẩn bị xây dựng
bến cảng quân dụng, hết sức lo lắng trước mối đe
dọa từ nước ngoài về tương lai của Việt Nam, nên
ông đã coi cửa biển Thuận An, Tư Dung là nơi xung
yếu, giữ gìn để phòng ngự khi cần. Sự quan tâm
theo dõi về biển và phòng ngự biển đã được phản
ánh rõ nét. Dưới triều vua Minh Mạng đã có hàng
chục tòa pháo đài, đồn bảo, quan tấn được xây
dựng kiên cố dọc theo vùng biển của đất nước, bao
gồm cả trên bờ và các đảo. Trong đó, những lời nói
và chính sách của vua Minh Mạng luôn thể hiện ý

thức sâu sắc về tầm quan trọng của biển đảo.
Vua Minh Mạng luôn coi trọng tăng cường quân
bị, xây dựng lực lượng Hải quân, có tư tưởng quân
sự “lấy Thủy quân làm trọng”. Vua Minh Mạng đã
từng nhấn mạnh: Việt Nam“dựng nước trong vùng
khí hậu nóng, phần lớn đất đai ven biển, Thủy quân
là quan trọng nhất, nên luyện tập để thuộc về hàng
hải, khi có việc mới tiện sử dụng”7.
Các hình thức thực thi chủ quyền ở quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa khởi nguyên từ chúa
Nguyễn Phúc Nguyên, được tiếp tục và phát triển
trong thời Tây Sơn và triều Nguyễn. Kế tiếp tư
tưởng của cha, vua Minh Mạng đã cho triển khai
hàng loạt hình thức và biện pháp thực thi chủ
quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, như viễn thám,
kiểm tra, kiểm soát, khai thác hóa vật và hải sản,
tổ chức thu thuế và cứu hộ tàu bị nạn, khảo sát
đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, lập bia chủ quyền,
dựng bài gỗ để lưu dấu ghi nhớ, trồng cây để cho
người qua lại dễ nhận biết...
Lực lượng mà triều Minh Mạng đưa ra làm
nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa bao gồm các đội
Thủy quân, Vệ giám thành, Biền binh, binh đinh và
dân phu. Mỗi chuyến đi ra Hoàng Sa, Trường Sa đều
phải có quyết định của triều đình dưới hình thức “tờ
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sai để thi hành công vụ” và nhiều khi chính nhà vua
trực tiếp chỉ đạo việc quyết định cho thuyền ra khơi
hay tạm dừng vì bão gió. Sau khi kết thúc công việc,
họ phải chạy thuyền thẳng về Huế để báo cáo tình
hình, khai nộp hóa vật, hải vật. Nhà vua thông qua
Bộ Công để kiểm tra đánh giá và tùy mức độ đóng
góp hay vi phạm mà luận công hay định tội, thưởng
phạt công minh8.
Vua Minh Mạng đã ban hành và thực hiện nhiều
chính sách về quản lý thuyền bè, tuần tra, cứu hộ,
cứu nạn và chống hải tặc trên biển. Châu bản ngày
27 tháng 6 năm Minh Mạng thứ 11 (15/8/1830) do
Nội các tấu trình về việc cứu hộ tàu buôn của Pháp
bị chìm tại Hoàng Sa9.
Ngoài ra, vua Minh Mạng xuất phát từ tư tưởng
“thiên nhân cảm ứng”, thành tâm thờ cúng các vị
thần biển với ý thức cầu xin thần biển phù hộ, nhà
vua cho lập miếu, dựng bia nhằm cầu xin thần biển
phù hộ, độ trì để biển yên, sóng lặng, an toàn cho
hàng hải, vận tải cho đường thủy và bền vững mãi
mãi cho bờ cõi biển.
Điều này đã được ghi chép trong Đại Nam thực
lục: "Năm 1833, vua Minh Mạng bảo Bộ Công rằng:
Dải Hoàng Sa trong hải phận Quảng Ngãi, xa trông
trời nước một màu không phân biệt được nông
hay sâu. Gần đây, thuyền buôn thường bị hại. Nay
nên dự bị thuyền bè đến sang năm sẽ phái người
tới dựng miếu, lập bia, lại trồng nhiều cây cối.
Ngày sau cây cối to xanh tốt, người dễ nhận biết,
có thể tránh được nhiều mắc cạn. Đó cũng là việc
lợi muôn đời vậy"10.
Vua Minh Mạng luôn quan sát những diễn tiến
về biển có hướng giải quyết kịp thời: “Gần đây,
thuyền buôn thường bị nạn, nay nên dự bị thuyền
bè đến sang năm sẽ phái người tới dựng miếu, lập
bia, lại trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối to lớn,
xanh tốt, người dễ nhận biết, có thể tránh được
nhiều mắc cạn. Đó cũng là việc lợi ích muôn đời vậy.
Năm 1835 dựng ‘thần từ’ ở Hoàng Sa... Hoàng Sa ở
hải phận Quảng Ngãi có một chỗ nổi cồn cát trắng,
cây cối xanh tốt, giữa cồn có giếng, phía Tây Nam
có miếu cổ, có tấm bia khắc 4 chữ Vạn Lý Ba Bình...
Năm ngoái vua (Minh Mạng) định lập miếu ở chỗ
ấy, vì gặp lúc sóng gió không làm được. Đến nay
mới sai đội Thủy quân là Phạm Văn Nguyên đem
lính và giám thành cùng phu thuyền hai tỉnh Quảng
Ngãi, Bình Định chuyên chở vật liệu đến dựng miếu
(cách tòa miếu cổ 7 trượng). Bên trái dựng bia đá,

phía trước miếu xây bình phong. Mười ngày làm
xong rồi về"11.
Tài liệu Châu bản triều Nguyễn ngày 12 tháng 2
năm Minh Mạng thứ 17 (28/3/1836), đã khẳng định
có nhiều chuyến tuần tra, khảo sát ở Hoàng Sa của
đội quân triều Nguyễn: “Các thuyền được phái đi
Hoàng Sa, mỗi thuyền mang 10 cọc gỗ [mỗi cọc dài
4 đến 5 thước, dày 1 tấc] khắc sâu dòng chữ to:
Minh Mệnh thập thất niên. Năm Bính Thân, các viên
Cai đội Thủy quân vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát,
đến đó thì cắm mốc đánh dấu. Hãy tuân mệnh. Lần
này, viên Chánh Đội trưởng Thủy quân được cử đến
Hoàng Sa là Phạm Hữu Nhật, giờ Mão hôm trước đã
đi thuyền từ cửa Thuận An đến tỉnh Quãng Ngãi,
chuyển ngay [số cọc ấy] cho viên này”12.
Vua Minh Mạng đã cho triển khai hàng loạt hình
thức và biện pháp thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa
và Trường Sa, như khảo sát, tuần tra, kiểm soát.
Điều này thể hiện rõ trong Châu bản ngày 21 tháng
6 năm Minh Mạng thứ 19 (7/9/1838), do Bộ Công
trình tấu về kết quả khảo sát Hoàng Sa. Theo tài liệu
này, hằng năm, các đoàn đi khảo sát các xứ ở Hoàng
Sa, mỗi năm đoàn khảo sát được 12 hòn đảo. Nếu
cuộc khảo sát bắt đầu từ năm 1833 thì đến năm
1838, các đoàn đã khảo sát được 85 hòn đảo13.
Là vị hoàng đế rất coi trọng bảo vệ chủ quyền
biển đảo, trong thời gian trị vì của mình, vua Minh
Mạng đã tích cực củng cố việc xác lập chủ quyền
tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như
phòng thủ, giữ gìn các hải đảo khác của đất nước.
Vua Minh Mạng luôn có những chính sách ưu
đãi cho các tàu thuyền hoạt động ở các vị trí xung
yếu của biển. Điều này được thể hiện ở Châu bản
ngày 19 tháng 7 năm Minh Mạng thứ 19 (7/9/1838)
do quan Bố chính tỉnh Quảng Ngãi trình báo xin
miễn thuế khóa cho thuyền lớn tham gia thực hiện
công vụ tại Hoàng Sa14.
Ngoài việc tăng cường xây dựng Thủy quân, xây
dựng phép thủy chiến, nhà vua còn đặt lệ tuần biển
để bảo vệ lãnh hải, đánh đuổi cướp biển và kịp thời
phát hiện, đối phó với các hành vi xâm lấn có thể
xảy ra từ hướng biển. Hoàng đế Minh Mạng cũng
là người nhận thấy cần huy động sức mạnh của
người dân trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo.
Vào năm Bính Thân (1834), nhà vua đã trang bị vũ
khí cho các ngư dân, dân chúng sống tại các đảo
ngoài biển, đây là một lực lượng bán vũ trang có
nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu.
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Có thể nói, chính sách quản lý vùng biển đảo
Hoàng Sa,Trường Sa của vua Minh Mạng là khá
toàn diện và tương đối chặt chẽ, từ xây dựng hệ
thống bản đồ, lập bia cắm mốc đến thường xuyên
cử đội thuyền ra các đảo hay thực hiện việc cứu hộ
các tàu buôn nước ngoài... Tất cả những điều đó đã
minh chứng triều Nguyễn là chủ nhân thực sự của
một vùng rộng lớn trên Biển Đông, đã được khắc
trên Cửu đỉnh bao gồm các đảo gần bờ và hai quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
2. Ý thức biển đảo của vua Minh Mạng thể hiện
qua hình ảnh Thuận An Hải khẩu trên Cửu đỉnh
Vua Minh Mạng coi cửa bể Thuận An có vị thế
trọng yếu, là cửa ngõ yết hầu trong phòng thủ và
bảo vệ triều đại. Hình ảnh cửa biển Thuận An đã
được nhà vua cho khắc lên Cửu đỉnh, điều này thể
hiện được tầm quan trọng của chủ quyền và giao
thông đường biển.
Thuận An Hải khẩu15, tức là cửa biển Thuận An,
thời xa xưa gọi là Noãn Hải, có lúc gọi là Yêu Hải,
tức cửa Eo, năm Gia Long thứ 13 (1814) đổi tên
Thuận An.
Tại Kinh đô Huế, ngoài tuyến phòng thủ từ xa
và tuyến phòng thủ trung tâm trên đường bộ, triều
Nguyễn còn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng
hệ thống đồn lũy, cửa trấn ven biển. Năm 1813, vua
Gia Long cho xây Trấn Hải thành ở cửa biển Thuận
An. Ngoài pháo đài này, là một hệ thống đồn lũy
khác bên cạnh cửa Thuận An, gồm đồn Hòa Duân,
đồn Côn Sơn, đồn Hạp Châu và đập chắn Thuận An.
Hệ thống đồn lũy này đều được bố trí một lực lượng
lớn binh lính với các vũ khí mạnh nhất của triều
Nguyễn. “Ngoài cửa Thuận An, triều Nguyễn còn
cho xây dựng hệ thống đồn lũy phòng thủ ở các
cửa biển Hải Vân, Chu Mãi (Chân Mây), Cảnh Dương
và cửa Tư Hiền để bảo vệ các vùng biển quan trọng
thuộc Kinh đô.
Đổi cửa Eo làm cửa Thuận An (chỗ này nguyên
tên là Noãn Hải khẩu), tục gọi là cửa Eo, ý nói nơi
nông hẹp khó đi. Xây đài Trấn Hải sai Nguyễn Đức
Xuyên trông coi công việc. Vua thấy là nơi trọng
yếu của hải cương, bèn xây đài ở bên cạnh”16.
Dưới triều vua Minh Mạng, nhà vua đã nhận
thấy, biển không đơn thuần chỉ là nơi phòng bị để
đối phó với phương Tây mà trực tiếp hơn, nó còn
gắn với sự an nguy, tồn tại của triều đại mà trước
hết là Kinh đô Phú Xuân. Theo đó, các cửa biển
Thuận An, Tư Hiền, Tư Dung được xem là những

cửa biển có vị trí chính trị, quân sự quan trọng, là
tiền đồn trong phòng thủ Kinh đô Huế: “Kinh sư là
nơi miền núi, miền biển đều hợp về, đứng giữa
miền Nam, miền Bắc, đất đai cao ráo, non sông
phẳng lặng; đường thủy thì có cửa Thuận An, cửa
Tư Hiền sâu hiểm; đường bộ thì có cửa Hoành Sơn,
ải Hải Vân chắn ngăn”17. Trong đó, vua Gia Long và
Minh Mạng coi cửa biển Thuận An có vị thế trọng
yếu, là cửa ngõ yết hầu trong phòng thủ và bảo vệ
triều đại. Sách Minh Mệnh chính yếu chép: “Vua đi
tuần ngự đến cửa biển Thuận An xem pháo đài Trấn
Hải, lại ngự đến cửa bể Tư Dung lấy cớ bể ấy phải
phù sa bồi đắp, mới sai các cánh quân theo xe nhà
phải khai cho thông đi. Vua bảo quan hầu rằng:
“Nơi đây là chỗ quan yếu cho Kinh thành (Thuận
Hóa), trước kia Đức Thái tổ Gia Dụ Hoàng đế mở bờ
cõi về phương Nam, từ cửa bể này đi vào. Kịp khi
giặc Tây Sơn khởi loạn cũng từ bể này đi vào. Đức
Duệ tôn Hiếu Định Hoàng đế ngự sang phương
Nam cũng từ cửa biển này ra đi. Đến Đức Thế tổ Cao
Hoàng đế là Hoàng khảo của trẫm lấy lại được Kinh
thành cũng từ cửa bể này đi vào. Như vậy, cửa bể
này là quan hệ đến thịnh suy của quốc vận, nay nên
hết sức khơi đi để nước chảy lưu thông”18.
Hơn nữa, xét về vị trí địa lý, cửa Thuận An còn là
“nơi thiết yếu ở vùng bể, ở ngay kẽ nách của Kinh
đô”19, vì thế, Thuận An được coi là tấm lá chắn
phòng ngự tầm xa vững chắc, được ví như là hệ
thống thành quách tự nhiên vững chãi chắn giữa
phía Đông của Kinh đô Phú Xuân.
Vua Minh Mạng coi cửa biển Thuận An là nơi
xung yếu, gìn giữ và luôn cảnh giác cao với việc di
chuyển của các loại tàu, áp dụng nhiều biện pháp
phòng ngự khi cần, luôn quan tâm theo dõi về cửa
biển Thuận An, đặt đèn hiệu để báo hiệu các tàu bè
ra vào được thuận tiện và còn cho treo cờ các ngày
lễ lớn của dân tộc để thể hiện rõ ý thức chủ quyền
về biển đảo của nhà vua. Điều này Đại Nam thực lục
chép lại: “Thuyền nhà nước từ ngoài biển sắp vào
cửa biển Thuận An, nếu gió nước không tiện thì
người án thủ Trấn Hải đài dương treo cờ đỏ ở trên
đài trước và bắn hai tiếng súng để bảo cho phóng
thẳng đi. Định làm lệ mãi mãi. Lại sai truyền khắp
cho các thuyền hiệu của Thủy quân biết”20.
Ngoài ra, nhà vua luôn có nhiều chính sách để
bảo vệ cửa biển: “Tiên đế đắp đài để giữ cửa biển
Thuận An, gần đây sóng gió vỗ vào làm lở sụt… Đài
này gần sát sóng biển, thường lo vỡ lở, nay có cát
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để chắn thì đài vững được. Đấy là ý trời giúp cho,
không phải sức người làm được”21.
Tất cả các đài trấn ở biển đều cho làm đài cờ, cột
cờ và cờ vàng treo cờ các ngày Khánh đản, Nguyên
đán… để thể hiện rõ nghi lễ và pháp độ.
Vua Minh Mạng có tư tưởng kinh thiên vị thần
và thiên nhân cảm ứng, nhà vua cho rằng, sở dĩ có
tai nạn thiên nhiên xảy ra là vì trời muốn nhân ái và
giáo dục người quân chủ: “Trời có lòng nhân ái
quân chủ, nếu quân chủ có sai lầm, như là sự xuất
hiện của vĩ nhân , không phải căm ghét quân chủ,
mà để giáo dục quân chủ… Cho nên, đối với việc
quân chủ trị nước, điều quan trọng không phải
không có tai nạn, mà là biết sợ khi gặp tai nạn”22.
Vua Minh Mạng xem trấn vùng Huế “là nơi quan
trọng của bờ cõi Kinh đô”, những đê đá bị đắp xói
mòn ở vùng biển, khó mà xây lại vững chắc bằng
nhân lực, “chỉ có thể mượn sức thần mới làm được”.
Nhà vua cử Thượng thư Bộ Lễ Phan Huy Thực đi
miếu Long Vương Nam Hải thành khẩn cầu xin thần
trợ giúp để “phù sa ngày càng đắp cao, để bền
vững mãi mãi”23. Vua Minh Mạng coi trọng thờ cúng
thần biển được xem là sự thể hiện ý chí của trời,
không ngừng nâng cấp thờ tự cho miếu Hội Đồng
và các vị thần biển để cầu xin thần biển phù hộ biển
yên, sóng lặng, an toàn cho hàng hải, vận tải đường
thủy và bền vững mãi mãi cho bờ cõi biển.
Các vua đầu triều Nguyễn đương thời đều thân
hành xem xét các cửa biển, đặc biệt là cửa Thuận
An và Đà Nẵng và có những đánh giá rất cao về vị
thế chiến lược của các cửa biển này. Như năm 1830,
Minh Mạng xem pháo đài Trấn Hải và đánh giá:
“Thật là thành bằng đồng và hào chứa nước sôi của
Kinh sư vậy”24. Không chỉ có ở Kinh sư, tại những
tỉnh khác, các cửa biển có ý nghĩa chiến lược rất lớn
về mặt quân sự.
3. Hình ảnh Cần Giờ Hải khẩu trên Cửu đỉnh được
thể hiện trong chính sách biển đảo của vua Minh Mạng
Cần Giờ Hải Khẩu25 là cửa biển Cần Giờ, tức
cảng Cần Giờ, còn gọi là cửa Ô Cấp, là một cửa
cảng lớn nằm sát trung tâm phố thị tỉnh Gia Định
xưa, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Do tính
chất quan trọng của cửa biển này, năm Thiệu Trị
thứ 2 (1848), triều đình nhà Nguyễn cho xây
thành, đắp lũy để canh gác. Cửa biển Cần Giờ có
vị thế chiến lược kinh tế, quốc phòng và lịch sử
phong phú của vùng đất Nam Bộ ngay từ buổi
đầu mở cõi.

Vua Minh Mạng luôn có những chính sách biển
đảo đáp ứng được mọi điều kiện - “Đổi cửa biển Cần
Giờ thuộc Trấn Biên cho thuộc về Phiên Trấn; lấy
Khâm sai thuộc Nội cai đội Phan Văn Đồng làm Thủ
ngự đánh thuế cảng các thuyền buôn. Rồi ra lệnh
dự trữ lương thực, phàm có người cùng dân Bình
Thuận trở ra đến Thuận Hóa đáp thuyền buôn đến
thì lượng cấp cho”26.
Hoàng đế Minh Mạng rất quan tâm đến việc
bảo vệ an ninh lãnh thổ biển, nhà vua đã tổ chức
nhiều đội tuần tra kiểm soát nhằm bảo vệ an ninh
biển. Đây cũng là việc làm bảo đảm an toàn cho các
thuyền buôn yên tâm đi lại trên biển. Việc làm này
nhằm phát triển nền hàng hải trên biển, trong thời
gian 21 năm trị vì của vua Minh Mạng cũng có thể
coi là đỉnh cao của nền hàng hải thuyền buồm và
công cuộc xây dựng Hải quân thời cổ đại Việt Nam.
Vua ra sức đẩy mạnh sự nghiệp hàng hải, khuyến
khích đóng các loại tàu thuyền bền chắc, xây dựng
Thủy quân vững mạnh, hết sức quan tâm nền an
ninh cõi biển và phòng thủ biển. Vua Minh Mạng
đã ban bố các quy chế, như “tuần dương chương
trình”, “tuần thuyền quy thức”..., nhằm mục đích
chống cướp biển, trạm dương và giữ gìn an ninh
cho các loại tàu thuyền hoạt động ven biển.
Cần Giờ là vị trí chiến lược quan trọng, là cửa
ngõ giao lưu buôn bán với các nước phương Tây,
nhà vua đã xác nhập đội quân ở đây rất hùng mạnh,
lập đội “Bình Hải” để tăng cường lực lượng tuần tra,
kiểm soát, tàu thuyền đắm thì cho người trục vớt
và có nhiều chính sách đối với người đi biển và truy
tặng: “Thuyền bang gặp bão đắm ở ngoài biển Cần
Giờ, vua thương xót truy tặng”27.
Vua Minh Mạng đã có nhiều chính sách để bảo
vệ các cửa biển và chủ quyền trên biển cũng như
khi tàu bè đến buôn bán và trú tất. Ngoài ra, nhà
vua xây dựng các hệ thống đài để kiểm soát từ xa và
được xem là nhân tố, là cơ sở để phòng thủ, bảo vệ
quốc gia từ xa trước sự nhòm ngó của bên ngoài,
nhất là các nước phương Tây.
4. Hình ảnh Đà Nẵng Hải khẩu trên Cửu đỉnh
được thể hiện trong chính sách biển đảo của triều
Minh Mạng
Đà Nẵng Hải khẩu28 là cửa biển Đà Nẵng, còn gọi
là Cửa Hàn, lại gọi Vũng Thùng, Vịnh Hàn. Thương
nhân nước ngoài khi đến buôn bán Đàng Trong, họ
thường ghé vào Cửa Hàn, làm nơi trung chuyển đến
Phú Xuân.
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Tại cửa biển Đà Nẵng - Quảng Nam, khu vực
được xem là cửa ngõ mặt Nam của Kinh đô Huế, nơi
có cảng quốc tế Hội An vốn đã hoạt động từ hàng
trăm năm trước, triều Nguyễn cũng đặc biệt chú ý
đến vấn đề phòng thủ cửa biển. Vua Gia Long quy
định việc đón tiếp các đoàn sứ ngoại quốc đến
quan hệ với vương triều bắt buộc phải qua cảng Đà
Nẵng. Các vua triều Nguyễn kế tiếp sau, như Minh
Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức... đều nhất quán thực thi
luật định này một cách nghiêm túc.
Hệ thống phòng thủ cảng biển Đà Nẵng được
triều Nguyễn đầu tư và xây dựng khá kiên cố, với
trang thiết bị vũ khí hùng mạnh đã phát huy tích
cực khả năng chặn đánh quân xâm lược. Ngoài Huế
và Đà Nẵng, các địa phương ven biển khác cũng
được triều Nguyễn quan tâm xây dựng hệ thống
đồn lũy phòng thủ ở các vị trí xung yếu, nhất là
vùng cửa sông, cửa biển.
Vua Minh Mạng cho rằng, về ý nghĩa quân sự
của biển đảo gắn với sự an nguy của triều đại thì
không nơi nào bằng vịnh Sơn Trà (Đà Nẵng). Nơi
đây địa thế hiểm trở, thuận tiện cho phòng thủ mà
khó khăn để tấn công, vì thế là nơi vừa có thể giao
thiệp, vừa ngăn chặn các hoạt động quân sự xâm
nhập từ các nước phương Tây. Điều này được chính
vua Minh Mạng khẳng định với các cận thần: “Vả
lại, chỗ yếu lại không đâu bằng vũng Sơn Trà. Tàu
ngoại quốc đến chỉ có thể đậu ở đấy, mà chướng
khí rất dữ, giếng độc hơn 10 cái. Trước có tàu Tây
dương đến tránh gió ở đấy, cuối cùng cũng bị nước
độc làm hại, do đấy mà nói rằng, người ngoài quốc
dù có muốn dòm ngó cũng không sao làm được.
Hơn nữa do đó ta lại giữ được chỗ hiểm để vận
dụng tàu thuyền kia mà”29.
Cửa biển Đà Nẵng không chỉ xuất phát từ sự
xung yếu của nó, mà còn bởi các hoạt động thương
mại, giao thông trên biển dưới triều Nguyễn đều
được thực hiện thông qua cửa biển này. Cho nên,
về quân sự, việc phòng thủ ở đây là thực sự quan
trọng và cần thiết. Vua Minh Mạng đã từng chỉ dụ
cho Nguyễn Tri Phương lúc nhận chức Tuần phủ
tỉnh Quảng Nam và Quảng Nghĩa phải luôn đề cao
ý thức cảnh phòng nơi đây, nhằm đảm bảo sự vững
yên của bờ cõi: “Cửa bể Đà Nẵng là chỗ xung yếu ở
vùng bể, vì thuyền bè đi lại là phải qua cửa bể ấy.
Ngươi có chức trách về địa phương ấy nên thân
hành xem kỹ hai đồn An Hải, Điện Hải và pháo đài
Phòng Hải, mà đem tâm tu chỉnh, thời bọn giặc dù

muốn nhòm nom cũng không thể thừa được sơ hở
của ta, đó là kế hoạch rất lớn, ràng rịt cửa tổ ngay từ
lúc chưa mưa, để giữ vững bờ cõi của mình”30.
Dựng công quán ở cửa biển Đà Nẵng, ở Quảng
Nam (một tòa nhà 3 gian 2 chái), nhằm làm nơi trú
tất cho những phái viên ở Kinh khi đến làm việc
công hay tàu ngoại quốc đến đậu, mà cần phải đợi
đến để hỏi han, thì lấy đấy làm nơi làm việc công, lại
cấp cho hai chiếc thuyền nhanh nhẹn (theo kiểu
thuyền sai, dài 27 thước, ngang 4 thước 5 tấc, sau 2
thước 2 tấc) để dùng đi tuần xét31.
Quy định những quan thuyền đi công việc ở
ngoại quốc về, tạm đỗ ở hạt nào, thì quan địa
phương lập tức phái quân lính phải để ý phòng
càng hơn, nếu có kẻ đem thuốc phiện lên bờ, lập
tức bắt cả người và tang vật tâu lên, thuyền nào đỗ
hẳn ở cửa biển Đà Nẵng thì do quan trấn, đỗ hẳn ở
Kinh thì do phái viên 2 Bộ Binh, Hình hội đồng với
thị vệ, đến lấy cung, chắc chắn sẽ khám xét cẩn
thận, nếu vì tình riêng mà bao che cho nhau, khi
việc phát giác thì người phạm sẽ phải trị tội nặng,
mà viên kiểm sát cũng bị nghiêm xử32.
Định rõ lệ bắn đại bác ở hai pháo đài Điện Hải và
An Hải trong cửa biển Đà Nẵng thuộc trấn Quảng
Nam (khi có tàu đồng lớn vào hải phận, bắn 3 phát
súng thì 2 đài cũng đều bắn 3 phát súng; nếu có
nhiều thuyền lớn cùng vào một lúc đầu có bắn nhiều
phát súng, hai đài cũng chỉ bắn một đài 3 phát)33.
Vua quy định: “Nước ấy muốn xin thông
thương, cố nhiên là ta không ngăn trở, nhưng phải
tuân thủ pháp luật đã định. Từ nay, nếu có đến
buôn bán thì cho đỗ ở vụng Trà Sơn, tấn sở Đà
Nẵng, không được lên bờ làm nhà, vượt quá kỷ luật,
rồi giao thư cho họ mà bảo họ đi”34.
Vua Minh Mạng tăng cường rất nhiều biện pháp
phòng ngự ở các cửa biển xung yếu với ý thức
phòng thủ biển và chống xâm lược từ biển. Nhà vua
xác định cửa biển Đà Nẵng là nơi neo đậu của
thuyền phương Tây sang mậu dịch ở Việt Nam, vua
liền cho ra lệnh xây dựng các Trấn Hải, Điện Hải và
Định Hải… tăng cường sự phòng thủ. Vua Minh
Mạng cho rằng, phòng chống xâm lược của
phương Tây thì ngày thường phải cẩn thận, không
thể cho người phương Tây nắm hết thực hư của
mình. Vua Minh Mạng cũng coi trọng cải cách binh
chế, yêu cầu Thủy quân học tập chiến thuật thủy
chiến của phương Tây, ngày đêm tập dượt để tăng
sức chiến đấu phòng ngự biển.
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5. Ý thức về giao thông trên biển đảo và sự nghiệp
phát triển biển của vua Minh Mạng thể hiện qua hình
ảnh các loại thuyền trên Cửu đỉnh
Ý thức coi trọng Hải quân của vua Minh Mạng
cũng thể hiện rõ trên hình khắc ở Cửu đỉnh, được
đúc năm 1836, được đặt trong Hoàng cung Huế.
Những hình ảnh được khắc trên Cửu đỉnh là hỏa
khí và tàu thuyền, mà chủ yếu là các tàu thuyền
trên biển. Để đối phó với bọn cướp biển, vua Minh
Mạng còn đích thân chỉ đạo xây dựng kế hoạch
đóng loại tàu tuần dương cỡ vừa, giữa tàu bọc
đồng lớn, tàu Ô Lê nhỏ và nhanh nhẹn có khả
năng tấn công. Các loại thuyền đi biển quan trọng
nhất của nhà Nguyễn trong thế kỷ XIX được khắc
trên Cửu đỉnh Huế:
Ô thuyền35 là loại thuyền đi biển, sơn màu đen,
cánh buồm cũng đen, thuyền có 12 tay chèo. Triều
Nguyễn sơ có trang bị loại thuyền này cho quân
tuần tiễu dọc bờ biển, loại Ô thuyền này vừa có
buồm, vừa có tay chèo nên tốc độ lướt sóng nhanh.
Đa Sách thuyền36 là loại thuyền khá lớn, có
nhiều dây buồm. Vì thuyền lớn nên cũng gọi là tàu,
loại thuyền này dùng đi theo sông lớn, đi biển dài
ngày và có khả năng đi xa, vượt cả đại dương.
Lâu thuyền37 là loại thuyền lớn, đóng bằng gỗ

tốt, có tầng lầu rất đẹp, được chế tạo dưới triều vua
Gia Long và Minh Mạng, loại thuyền này thường chỉ
được dùng cho nhà vua và hoàng gia, các quan đại
thần hộ giá đi lại trên sông Hương hoặc xa lắm
cũng chỉ đến vùng Quảng Trị, Quảng Bình hoặc vào
Quảng Nam. Thuyền có tầng lầu chính là thành tựu
nổi bật nhất của ngành đóng tàu thuyền nước ta
dưới thời nhà Nguyễn.
Mông Đồng thuyền38 là loại thuyền có nhiều tay
chèo, được chế tạo dưới triều vua Gia Long, Minh
Mạng. Đây là loại phương tiện thủy chiến dưới thời
Minh Mạng để đi sông lớn và ven biển, dùng cho
thủy binh.
Hải Đạo39 là một loại thuyền chèo chiến đấu
chuyên đi biển, được sản xuất nhiều dưới triều vua
Gia Long và Minh Mạng. Thủy binh nhà Nguyễn
điều động loại thuyền này rất linh hoạt trong chiến
đấu và diễn tập trên sông nước.
Vua Minh Mạng tiếp tục quan tâm phát triển
Thủy quân, đưa quân đội triều Nguyễn trở thành
một lực lượng hùng hậu ở Đông Nam Á. Vua Minh
Mạng cũng là người đã đúc rút kinh nghiệm, tìm
tòi, sáng tạo ra loại thuyền tuần tiễu trên biển dựa
trên việc kết hợp những ưu điểm giữa các loại
thuyền đã có của Thủy quân triều vua Gia Long.
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Sách Minh Mệnh chính yếu cho biết cụ thể như
sau: “Vua lấy cớ các đảo và bãi ở ngoài biển thuộc
các địa phương có nhiều dân cư, chợt gặp giặc bể
không lấy gì để chống giữ, mới sai Binh bộ truyền
dụ các Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát ở địa
phương có hải phận, bắt dân sở tại phải đóng kiểu
thuyền đi được nhẹ nhàng, phí tổn do nhà vua cấp
phát. Lại cấp binh khí, súng ô sang và đạn dược để
phòng bị lúc không ngờ”.
Quy chế Thủy quân cũng được Minh Mạng cải
tiến, nhà vua định kích thước và kiểu dáng cho từng
hạng thuyền, thống nhất trong phạm vi cả nước để
các xưởng thuyền theo các quy thức đó mà đóng
cho chuẩn. Đặc biệt, Minh Mạng đã cho đóng
thuyền bọc đồng theo mẫu của người Pháp. Vào
năm Nhâm Ngọ (1822), vua cho mua một chiếc
thuyền bọc đồng của Pháp đưa về Huế, đặt tên là
Điện Dương, để làm mẫu cho các xưởng đóng
thuyền tại Kinh đô nghiên cứu, triển khai đóng theo
mẫu thuyền này. Ngoài việc cho đóng nhiều tàu
chiến, trang bị đại bác theo kiểu cách truyền thống,
vua Minh Mạng còn quan tâm đến những tiến bộ
của nền khoa học, kỹ thuật phương Tây áp dụng
vào, trong đó có việc cải tiến kỹ thuật đóng thuyền.
Không chỉ chú trọng gia tăng số lượng, nhà vua còn
cho tăng chủng loại tàu thuyền.
Sách Đại Nam thực lục cho biết, tháng 6 năm
Nhâm Ngọ (1822), vua “sai Thống chế Thủy sư Phan
Văn Trường coi đóng thuyền hiệu theo kiểu Tây
dương”. Chiếc thuyền bọc đồng đầu tiên hoàn
thành được đặt tên là Thụy Long, sau đó hàng hoạt
thuyền bọc đồng được đóng thêm chủ yếu là
thuyền chiến, một số là thuyền dùng trong các
chuyến công cán ở nước ngoài.
Vua Minh Mạng có ý thức học hỏi, tiếp thu khoa
học kỹ thuật tiên tiến của phương Tây đương thời.
Nhà vua chú ý việc cải tiến kỹ thuật đóng thuyền của
các nước để ứng dụng và nâng cao năng lực chuyên
chở, chiến đấu cho đội Thủy quân triều đình.
Vua Minh Mạng cũng là người đã đúc rút kinh
nghiệm, tìm tòi, sáng tạo ra loại thuyền tuần tiễu
trên biển dựa trên việc kết hợp những ưu điểm giữa
các loại thuyền đã có của Thủy quân triều Nguyễn.
Sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chép:
“Nhà vua nhận thấy: Trong việc tuần tra lùng bắt
giặc biển, từ trước đến nay, đều phái các thuyền
thuộc hạng dài, lớn, nên xoay chuyển chậm đến nỗi
giặc thường chạy thoát. Thuyền Ô, Lê lại thấp bé,
khi có giặc, mình (chỉ Thủy quân triều Nguyễn)

không khỏi ở thế thấp đánh cao. Nay ra lệnh châm
chước giữa 2 thứ ấy đóng riêng một thuyền Tuần
dương bọc đồng dài 4 trượng 4 thước 1 tấc, rộng 1
trượng 4 tấc, sâu 7 thước, 2 tấc"40.
Quy chế Thủy quân cũng được Minh Mạng cải
tiến, đặc biệt quan tâm đến việc luyện tập cho Hải
quân và tăng cường công tác diễn tập khi tuần tra:
"Đi tuần phòng ven bể, một là để thao luyện cách
lái thuyền cho quen thuộc dòng nước, một là để tập
đánh dưới nước, biết rõ đường bể, khiến cho bọn
giặc bể nghe tin không dám gây sự. Thế có phải là
một việc mà ba điều lợi không"41.
Lực lượng Thủy quân dưới thời Minh Mạng được
sự quan tâm thích đáng của triều đình, đã trở thành
một đội quân hùng mạnh với nhiều loại thuyền chiến
và vận tải khác nhau, có thể đáp ứng những yêu cầu
phục vụ cho chiến trận cũng như giao thương trên
sông nước của triều đình và các địa phương.
Vua Minh Mạng cũng từng ban hành và thực
hiện các chính sách về quản lý thuyền bè, tuần tra,
cứu hộ, cứu nạn và chống hải tặc trên biển.
Để quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền,
triều Nguyễn đã ban hành nhiều chỉ dụ, nội dung
bao gồm tuần hành xem xét tàu qua các cửa biển
và ra khơi theo đoàn; quản lý chặt chẽ tình hình tàu
thuyền ra vào lạch và cửa biển dưới hình thức "Nhật
ký công tác", tổ chức tìm kiếm thuyền bị nạn hay
niêm phong thuyền khi cần thiết.
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiếc lược về biển
đảo, đồng thời kế thừa những tri thức, kinh nghiệm
xây dựng và bảo vệ đất nước của các triều đại trước
để xây dựng một quốc gia thống nhất, vững mạnh
có tiếng trong khu vực. Đặc biệt, khi những cuộc
thăm dò của phương Tây dưới danh nghĩa buôn bán
thương mại và truyền giáo ngày một nhiều và lộ rõ ý
đồ xâm lược, thì nhu cầu bảo vệ quốc gia từ phía biển
được đặt ra cấp thiết. Vua Minh Mạng xác định biển
có một vị thế quan trọng, thể hiện rõ trong các hoạt
động kinh tế và chính sách an ninh quốc phòng.
Nhận thức về vị thế của biển và mối lo ngại về việc có
thể bị tấn công từ phía biển nên nhà vua đã ý thức
được việc bố phòng cẩn mật tại bờ biển thì việc thực
thi chủ quyền trên biển cũng thường xuyên được tiến
hành bằng nhiều chính sách. Bằng chứng lịch sử về
chủ quyền biển đảo còn lưu lại đến nay chính là hình
ảnh về biển đảo trên bảo vật quốc gia Cửu đỉnh được
đặt một vị trí quan trọng trong Thế Miếu - Đại Nội
Huế, di sản thế giới của Việt Nam*./.
P.T.H
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