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ñAËNG Huy TRöÙ 
NHAø CAûi CAÙCH KiNH Teá lôÙN CuûA DAÂN TOäC

Trương Thị Hải*

Xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 là giai đoạn có rất nhiều biến động. Về đối nội, 
sự bảo thủ, lạc hậu trong chính sách cai trị của triều đình nhà Nguyễn khiến đất nước khủng 
hoảng trầm trọng. Ở góc độ kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp đình trệ, tài chính kiệt 
quệ; ở góc độ xã hội: nhân dân đói khổ, mất mùa, đói kém xảy ra liên tục, “chỉ từ năm 1802 
đến năm 1806, nông dân trên 870 thôn thuộc mấy trấn lớn ngoài Bắc xiêu tán đi nơi khác. 
Đến năm 1826, lại đến 108 xã thôn thuộc mười ba huyện của trấn Hải Dương xiêu tán” 
(Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn 2003: 479-484); khởi nghĩa nông dân 
diễn ra trên bình diện rộng, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều thành phần, nhiều tầng 
lớp nhân dân. Theo lời tâu của Nguyễn Công Trứ (năm 1833), số lượng dân đói kém có tới 
27.000 người. Trận bão đổ bộ vào tỉnh Nghệ An năm 1842 khiến 40.753 ngôi nhà bị đổ, 
5420 người chết và hàng trăm nghìn người trở thành vô gia cư. Về đối ngoại, thái độ chần 
chừ dẫn đến bạc nhược, hèn nhát, đi ngược với lợi ích dân tộc khiến Việt Nam từng bước 
mất chủ quyền vào tay tư bản phương Tây.

Chính sách thương nghiệp của nhà Nguyễn: Triều đình trung ương Huế duy trì chính 
sách “trọng nông ức thương”. Các hoạt động buôn bán được mở hết sức nhỏ giọt. Song song 
với việc độc quyền kinh doanh nguyên liệu công nghiệp (đồng, thiếc, chì, diêm tiêu…), 
triều đình trung ương còn đặt ra rất nhiều đạo luật vô lí khác như: đánh thuế rất nặng vào 
mặt hàng gạo, nghiêm cấm nhân dân họp chợ khiến việc giao thương giữa các địa phương 
gặp rất nhiều khó khăn, độc quyền mua bán lâm thổ sản quý… 

Về ngoại thương, nhà Nguyễn thực thi chính sách “bế quan tỏa cảng” triệt để, chỉ nhập 
những nguyên liệu cần thiết cho triều đình (sắt, gang… để đúc đạn dược, khí cụ) ở một số 
cửa biển. Tàu buôn của nước ngoài bị khám xét kĩ và đánh thuế rất nặng. Thậm chí một số 
mặt hàng như tơ lụa, thóc gạo bị cấm xuất khẩu. Theo thống kê, đến năm 1851, cả nước chỉ 
có 21 sở thuế - giảm sút rất nhiều so với con số 60 sở thuế trước kia.

* Ths. Phòng Lịch sử Việt Nam Cận đại, Viện Sử học
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Cuộc khủng hoảng sâu, rộng về nhiều mặt của nhà Nguyễn cùng dã tâm xâm lược 
của thực dân phương Tây đã đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm. Trong bối cảnh rối ren đó, 
nội bộ triều đình Huế có sự phân hóa rõ rệt thành hai phái: phái chủ chiến (gồm Tôn Thất 
Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Phạm Hữu Nghị, Trần Văn Vi, Lê Hiểu Hữu, Nguyễn Đăng 
Điều…) và phái chủ hòa (tiêu biểu cho phái này có Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, 
Lưu Lượng, Võ Xuân Hãn, Trần Văn Trung, Lâm Duy Hiệp…).

Tuy nhiên, song song với hai xu thế này, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 còn xuất 
hiện “dòng tư tưởng” khác. Đó chính là một bộ phận sĩ phu, quan lại mang tư tưởng tiến 
bộ, muốn canh tân đất nước; có thể kể đến một số tên tuổi lớn như Phạm Phú Thứ, Đặng 
Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch, Đinh Văn Điền, Trần Đình Túc, 
Nguyễn Tư Giản...

Trong số các gương mặt canh tân đất nước nửa cuối thế kỷ 19, Đặng Huy Trứ nổi lên 
như một hiện tượng đặc sắc. Bên cạnh những đề nghị về tự cường dân tộc, nâng cao kiến 
thức quân sự cho đội ngũ quan lại và nhân dân… ông còn “tự mình thực sự tổ chức và trực 
tiếp thực hiện chủ trương canh tân ở lĩnh vực mà Nho giáo nói riêng và hệ tư tưởng phong 
kiến Việt Nam nói chung rất khinh bỉ - là lĩnh vực buôn bán, kinh doanh” (Lê Sỹ Thắng 
1997: 323-335).

Qua các nguồn tư liệu, có thể khẳng định, Đặng Huy Trứ sinh ngày 16/5/1825, mất 
ngày 7/8/1874, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, tổ tiên nhiều đời “ăn lộc” 
nhà Nguyễn. 

Ông tên tự là Hoàng Trung, có các hiệu: Võng Tân, Tỉnh Trai. Do Đặng Huy Trứ từng 
làm Bố chính nên người đời thường gọi ông là Bố Trứ, Bố Đặng. Thuở nhỏ, Đặng Huy Trứ 
từng quy y tại chùa Từ Hiếu nên có pháp danh là Đức Hải. Quê Đặng Huy Trứ ở làng Bát 
Vọng, sau dời sang ngụ ở làng Thanh Lương - nay thuộc xã Hương Xuân, huyện Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặng Huy Trứ đỗ đạt rất sớm. Năm 18 tuổi (1843), ông đã đỗ Cử nhân và chỉ 4 năm 
sau, Đặng Huy Trứ tham dự các kỳ thi Hội, thi Đình. Tuy nhiên, do bài thi phạm húy nên 
Đặng Huy Trứ bị phạt đánh 100 roi, đồng thời không những không được công nhận Tiến sĩ 
mà còn bị cách luôn cả danh vị Cử nhân, cấm thi trọn đời.

Rất lâu sau đó, Đặng Huy Trứ mới thi lại và đỗ Tiến sĩ, do một vị quan trong triều biết 
tài học của ông, đã mời về dạy trong gia đình và tâu xin với triều đình bãi bỏ lệnh cấm thi 
trọn đời trước đó.

Sau 3 năm làm công việc dạy học (từ 1853 đến 1856), Đặng Huy Trứ được cử kiểm tra 
tàu thuyền. Lúc này, nguy cơ mất nước về tay thực dân phương Tây đã hiển hiện. Tư tưởng 
chủ chiến của ông được thể hiện rất rõ trong bài “Vãng quân đi sứ Đà Nẵng tức sự”. Ông 
xác định: “Ngày nay điều hệ trọng nhất quốc gia chỉ là chống người Tây Dương, Vấn đề 
lớn nhất bàn bạc ở triều đình cũng chỉ là vấn đề người Tây Dương. Sự việc to lớn sứ quán 
ghi chép cũng là việc người Tây Dương” (Nhóm Trà Lĩnh 1990: 35). Từ năm 1856 đến năm 
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1864, Đặng Huy Trứ lần lượt giữ các chức vụ: Thông phán Ty Bố chính Thanh Hóa; Tri 
huyện Quảng Xương; Tri phủ Thiên Trường (tỉnh Nam Định); Hàn lâm viện trước tác; Ngự 
sử - trước khi được bổ nhiệm chức Bố chính Quảng Nam (năm 1864).

Năm 1865, Đặng Huy Trứ đi Hương Cảng và mang về một tài liệu quý giá, đó là cuốn 
sách viết về máy hơi nước của người Tây Dương. Ông đã tự mình biên dịch công trình này 
sang tiếng Hán. Ông cũng nêu 5 tiêu chuẩn:

Về kiến thức, phải như Cử nhân, Phó bảng.
Về tư chất, phải cương trực, dám nói, dám làm.
Về công việc, phải mẫn cán, tích cực.
Về thâm niên, phải qua công tác thực tế.
Không nhiễu dân để được quần chúng tin yêu (Nhóm Trà Lĩnh 1990: 42).
Hai năm sau, trong chuyến đi Trung Quốc, Đặng Huy Trứ đã mua về cho triều đình 

239 khẩu sơn pháo. Cũng trong chuyến đi này, ông đã viết bộ Từ thụ yếu quy gồm 4 tập 
(900 trang). Nội dung cuốn sách tập trung lên án thói tham nhũng của quan lại. Ngoài ra, 
Đặng Huy Trứ còn viết bài “Bệnh trung đắc Dã Trì chủ nhân chỉ giáo, thi dĩ chí chi” trình 
bày tư tưởng canh tân và cứu nước, đồng thời mua một số tân thư, binh thư, máy móc, vật 
liệu chụp ảnh về nước.

Năm 1869, Đặng Huy Trứ nhận các chức Thương biện ở Hà Nội và Sơn - Hưng - 
Tuyên. Ông đã mở hiệu ảnh, nhà in và xuất bản một số sách binh thư. Hai năm sau, Đặng 
Huy Trứ được bổ nhiệm giữ chức Bang biện quân vụ Lạng - Bằng - Ninh - Thái và được cử 
đi đánh dẹp ở biên giới (cùng với Hoàng Kế Viêm). Năm 1873, dưới sự chỉ đạo của Hoàng 
Kế Viêm, Đặng Huy Trứ đã lui quân về căn cứ Đồn Vàng (Hưng Hóa), mưu tính kháng 
Pháp lâu dài. Kế hoạch mới manh nha thì Đặng Huy Trứ lâm bệnh nặng và từ trần (ngày 
7/8/1874). Cũng trong năm này, vua Tự Đức kí Hòa ước Giáp Tuất (1874) và ngờ rằng 
Đặng Huy Trứ “có bụng khác” (Lê Sỹ Thắng 1997: 323-335), bắt đưa thi hài ông về Huế 
để kiểm tra. Hiện thi hài Đặng Huy Trứ được an táng tại Huế (trên vùng đất thuộc địa phận 
huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế). 

Nhìn nhận về tư tưởng Đặng Huy Trứ, các tác giả Lịch sử tư tưởng Việt Nam (tập 2) 
khẳng định: qua trước tác và hành trang của ông, Đặng Huy Trứ xứng đáng được nghiên 
cứu với tư cách là nhà thơ, nhà văn hóa, nhà kinh tế, nhà quân sự và là nhà tư tưởng xuất 
sắc của dân tộc ta hồi nửa cuối thế kỷ 19… Đặng Huy Trứ không đạt đến trình độ toàn diện 
như Nguyễn Trường Tộ. Nhưng  - kể cả Nguyễn Trường Tộ là người trực tiếp thiết kế và chỉ 
huy thi công một nhà tu ở Sài Gòn và Kênh Sắt ở Nghệ An -  không một nhà canh tân nào 
khác của nước ta hồi nửa cuối thế kỷ 19 trở về trước có thể sánh nổi Đặng Huy Trứ ở chỗ 
tự mình thực sự tổ chức và trực tiếp thực hiện chủ trương canh tân ở lĩnh vực mà Nho giáo 
nói riêng và hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam nói chung rất khinh bỉ - là lĩnh vực buôn bán, 
kinh doanh (Lê Sỹ Thắng 1997: 323-335).
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Việc phát triển kinh tế, thương trường của Đặng Huy Trứ được biểu hiện qua một số 
hành động như:

Sớm tiếp cận các sách vở nước ngoài (cuốn sách viết về máy hơi nước của người Tây 
Dương - năm 1865), ông cũng đã dịch tài liệu này ra chữ Hán.

Năm 1866, Đặng Huy Trứ tâu xin triều đình cho thành lập Ty Bình Chuẩn ở Hà Nội 
để làm giàu ngân khố cho quốc gia. Nhận trọng trách đứng đầu Ty Bình Chuẩn, ông đã mở 
mang tại Hà Nội “nhiều hiệu buôn, tổ chức việc giao lưu hàng hóa trong phạm vi cả nước, 
tổ chức khai thác và xuất cảng thiếc và một số mặt hàng nông thổ sản ra nước ngoài” (Lê 
Sỹ Thắng 1997: 323-335).

Hai năm sau, Đặng Huy Trứ mở hiệu ảnh đầu tiên của đất nước, lấy tên là Cảm hiếu 
đường, đặt ở Hà Nội và được hậu thế xem là “ông tổ của ngành nhiếp ảnh ở Việt Nam”. 
Cùng thời gian này, Đặng Huy Trứ mở hiệu sách và nhà in Trí trung đường.

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, ông đã giác ngộ và đưa ra không ít nhận 
thức mới về kinh doanh: “Việc làm ra của cải là đạo lớn không thể coi thường!”. Không 
những thế, ông còn là một trong không nhiều người dám đề cao khái niệm “cái tâm” của 
người kinh doanh “không vì lỗ lãi mà vượt qua sự ngay thẳng của lòng ta được”. Suy nghĩ 
này được ông viết trong năm 1867: “tuy đo từng tấc, cân từng ly, nhưng đâu phải vì thế mà 
là kẻ trượng phu bần tiện trên thế gian này. Cân, đong, đo, đếm là phép tắc của người quân 
tử. Lỗ hay lãi, cái lẽ của việc làm ăn vốn không định trước được, nhưng dù sao cũng không 
vì lỗ lãi mà vượt qua sự ngay thẳng của lòng ta được… hãy để phúc lành cho vợ con”. Đánh 
giá về nhận thức của Đặng Huy Trứ, tác giả cuốn Lịch sử tư tưởng Việt Nam (tập 2) khẳng 
định: Đặng Huy Trứ thực sự là người phất ngọn cờ tiền phong đi đầu trong việc phá vỡ một 
tư tưởng sai lầm và dại dột của Nho giáo và hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam đi đầu trọng 
việc khẳng định giá trị đạo lý của hoạt động kinh tế, đi đầu trong việc tự mình chứng minh 
cho chân lý kể trên bằng hoạt động thực tiễn của chính mình.

Góp phần nâng cao kiến thức quân sự cho đội ngũ quan lại và nhân dân: tư tưởng này 
của Đặng Huy Trứ được biểu hiện qua nhiều hành động: năm 1851 - biên soạn sách Vũ kinh 
(đem từ Trung Quốc về); năm 1867 - mua 239 khẩu sơn pháo từ Quảng Châu cùng một số 
tân thư, máy móc, vật liệu ngành ảnh gửi về nước; năm 1869 - sưu tầm, khắc in, gửi biếu và 
phát hành hai cuốn binh thư Kim thang tá thủ thập nhị trù và Kỷ sự tân biên (1869). Đây là 
“binh thư duy nhất viết dưới thời Tây Sơn nhờ Đặng Huy Trứ mới được nhân bản mà đến 
với đời” (Lê Sỹ Thắng 1997: 323-335).

Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ còn được biểu hiện trong bài Bệnh trung đắc Dã 
Trì chủ nhân chỉ giáo, thi dĩ chí chi (Trong khi ốm được Dã Trì chủ nhân chỉ giáo làm thơ 
ghi lại). Bài thơ viết tại Quảng Đông (Trung Quốc) năm 1867, Đặng Huy Trứ đối thoại với 
“Dã trì chủ nhân” (thực ra là sự hóa thân của chính ông).

Về sự “khổ”, Đặng Huy Trứ phủ nhận “cái khổ chỉ quan hệ đến bản thân mình thì kẻ 
ngu phu, ngu phụ cho là khổ cũng còn được, nhưng đã mang thân phận kẻ bầy tôi thì không 
thể cho là khổ được” (thiếu ăn, thiếu mặc, cô đơn, không người thăm hỏi khi đau ốm). Ông 
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cho rằng “cái khổ có quan hệ đến xã tắc, đến triều đình, đến dân đen thì cho là khổ được”. 
Cái “nhục”, theo Đặng Huy Trứ, “không có cái nhục nào bằng cái nhục không được như 
người!”. “Tư tưởng của Đặng Huy Trứ về “Cái khổ và Cái nhục” là tiền đề dẫn đến cả lập 
trường chủ chiến lẫn tư tưởng canh tân” (Lê Sỹ Thắng 1997: 323-335).

Nửa sau của bài thơ là quan điểm của Đặng Huy Trứ về kế sách tự cường đất nước: 
“muốn hả lòng căm phẫn ư? Dùng kế tự cường tự trị, dần dần khôi phục, đó là thượng sách”. 
Chủ trương cứu nước của Đặng Huy Trứ không gì khác ngoài “giáo huấn, tích trữ tài lực để 
phá tan lũ giặc thì một ngày cũng không quên”, việc hòa hoãn chỉ để nhân dân “được tạm 
nghỉ ngơi, lấy sức”. Kế sách tự cường của nước nhà, theo Đặng Huy Trứ là:

- Sang phương Tây mua máy móc, lập xưởng gang thép; lập cục cơ khí, chọn binh sĩ 
đến học nghề; lập cục dạy nghề, mời chuyên viên phương Tây đến dạy ngôn ngữ, toán pháp, 
đồ họa để làm cơ sở cho việc chế tạo cơ khí, đóng tàu thuyền; thể lệ tuyển người học gồm 
có 6 điều là: - chỉ lấy người khoa mục vào học - học sinh ở nội trú để chuyên tâm học - tổ 
chức sát hạch hàng tháng; - tổ chức thi vào mỗi cuối năm; - cấp học bổng; - khen thưởng 
những người học giỏi. Mặt khác, chăm lo luyện tập, khen thưởng quân sĩ (kinh nghiệm của 
nhà Thanh).

- Chế tạo súng, giáo dục nhân dân, làm cho “lòng người vững như thành”, liên minh 
với “nước Nga hùng mạnh kết thành liên minh mạnh nhất châu Âu” (kinh nghiệm Ba Tư).

- Nghiêm cấm thương gia nước ngoài mua rẻ bán đắt, buôn bán các mặt hàng cấm và 
lợi dụng việc thương mại để do thám (kinh nghiệm Cao Ly).

- Luyện tập võ nghệ, “thủy quân thì giỏi cả hai việc đi tàu và bắn súng, lái tầu thì dạy 
kỹ thuật hàng hải” tuyển thanh thiếu niên tuấn tú sang học ở “Luân Đôn học hiệu”, những 
thanh niên ấy đều thông thạo ngôn ngữ, văn tự nước Anh… - kinh nghiệm nước Nhật. (Lê 
Sỹ Thắng 1997: 323-335).

Dõi theo cuộc đời và tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ, chúng tôi đồng tình với 
nhận xét của các tác giả Lịch sử tư tưởng Việt Nam (tập 2): Đặng Huy Trứ “là người duy 
nhất trong số các nhà canh tân của dân tộc ta hồi nửa cuối thế kỷ 19 đã trực tiếp kinh doanh 
thương nghiệp”, “góp phần to lớn vào việc chọc thủng bóng đen của hệ tư tưởng và hoạt 
động canh tân, duy tân của dân tộc ta hồi nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20”, ông có nhiều 
“tư tưởng mới, táo bạo so với hệ tư tưởng truyền thống và Nho giáo”, “là người đầu tiên 
xác lập các chuẩn mực đạo đức cơ bản của các quan và viên chức Nhà nước hoạt động kinh 
doanh trong nền kinh tế thị trường” (Lê Sỹ Thắng 1997: 323-335).

Ông đã giác ngộ và đưa ra không ít nhận thức mới về kinh doanh: “Việc làm ra của 
cải là đạo lớn không thể coi thường!”. Không những thế, ông còn là một trong không nhiều 
người dám đề cao khái niệm “cái tâm” của người kinh doanh
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ĐặNG HUY TRứ - THE GREAT INNOVATOR OF THE NATION 
Trương Thị Hải

Among the innovators in the second haft of the 19th century, Đặng Huy 
Trứ emerged as a most noticeable one. Besides his proposes for national self-
strengthening, and for improving army knowledge of mandarins and people, he 
also proposed and directly carried out the innovative policies in aspects of trade 
and enterprise, which the Confucianists in particular and the Vietnam feudalism as 
a whole disregarded. 

In 1866, Đặng Huy Trứ asked permission of the Nguyễn Royal Court to 
establish Ty Bình Chuẩn in Hà Nội, which could enrich the national treasury. Two 
years later, he opened the first camera shop in the country, called Cảm Hiếu 
Đường. Simultaneously, he also established the bookshop and press called Trí 
Trung Đường. 

In addition, he proposed several proposes on the enterprise strategies as well 
as ethics in business. 


