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Nguyễn, từ đó giúp đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử cho 

công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong bối cảnh hiện nay. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của biển đối với 

chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc luôn được chính phủ 

các nước quan tâm hàng đầu. Việt Nam là một “quốc gia biển” với 

đường bờ biển dài 3260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, đứng thứ 27 

trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế 

giới. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, 

biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và 

con người Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 1956 và đặc biệt sau khi đất 

nước hòa bình, thống nhất năm 1975, một phần lãnh thổ của Tổ quốc 

trên biển vẫn chưa trở về với đất Mẹ. Quần đảo Hoàng Sa và một bộ 

phận của quần đảo Trường Sa bị chiếm giữ, lợi ích quốc gia trên biển 

của chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 

Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu lịch sử, Bộ Ngoại giao 

Việt Nam và nhân dân trong và ngoài nước đã đưa ra nhiều bằng chứng 

lịch sử, sử liệu chứng minh vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 

biển, đảo của mình; các công trình nghiên cứu tuy rất đa dạng, phong 

phú nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong việc khẳng 

định chủ quyền biển, đảo của nước ta.  

Đối với dân tộc Việt Nam, các chúa Nguyễn không chỉ có công 

mở mang bờ cõi về phương Nam mà còn là chính quyền phong kiến 

đầu tiên đã phát hiện, khai thác, xác lập và thực thi chủ quyền đối với 

biển đảo ở khu vực Đàng Trong (thuộc Biển Đông ngày nay) – đặt nền 

móng quan trọng cho việc xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cùng 

với đó, các chúa Nguyễn cũng đã sớm quan tâm đến việc tổ chức phòng 

thủ, bảo vệ biển đảo trước các thế lực phong kiến láng giềng thông qua 

các chính sách nhất quán, biện pháp mềm dẻo và cương quyết, nhờ đó 
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mà đến đầu thế kỉ XVIII, lãnh thổ Việt Nam đã mở rộng đến tận Hà 

Tiên và mũi Cà Mau, bao gồm cả các hải đảo ngoài Biển Đông và vịnh 

Thái Lan. Tuy nhiên, sự nghiệp này của các chúa Nguyễn đến nay vẫn 

còn mang nhiều bí ẩn lịch sử, do đó, gây nên những ý kiến không thống 

nhất, thậm chí là trái ngược nhau. 

Trong khi đó, với những lợi thế về địa chính trị và địa kinh tế, 

Biển Đông hiện đang trở thành nơi quy tụ lợi ích của nhiều quốc gia 

tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Xuất phát từ những vấn đề có 

ý nghĩa chủ chốt như chủ quyền quốc gia, lợi ích chiến lược và các 

tiềm năng về năng lượng... nhiều quốc gia trong khu vực đã đưa ra các 

yêu sách chủ quyền đối với các vùng biển đảo tại đây. Điều đó khiến 

cho chủ quyền của nước ta đối với các đảo và vùng biển thuộc Biển 

Đông càng bị đe dọa nghiêm trọng.  

Vì vậy, nghiên cứu tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển 

đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn trở nên hết sức cấp thiết, 

vì nó sẽ góp phần cung cấp những bằng chứng xác thực khẳng định 

chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như sẽ giúp Đảng và Nhà nước 

ta có được những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc đề ra các 

chiến lược và biện pháp đúng đắn để bảo vệ, củng cố chủ quyền lãnh 

thổ hôm nay. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  

Từ 1975 đến nay, các nghiên cứu trong nước về lịch sử quân sự 

nói chung, và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng được quan 

tâm khá nhiều với nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nhận diện về 

những nỗ lực xây dựng và bảo vệ đất nước của các chính quyền phong 

kiến Việt Nam, nhất là thời chúa Nguyễn. Mặc dù vấn đề tổ chức phòng 

thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn 

cũng đã được một số công trình đề cập đến nhưng chỉ mang tính giới 

thiệu sơ lược, tập trung ở vấn đề xác lập chủ quyền của Hoàng Sa, 
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Trường Sa chứ chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu, vấn 

đề tổ chức phòng thủ ở vùng biển này vẫn còn bỏ ngỏ và nhất là cho đến 

nay vẫn chưa công trình nào chọn vấn đề này làm đối tượng nghiên cứu 

chính. 

3. Mục tiêu đề tài 

- Khẳng định chính quyền của các chúa Nguyễn là nhà nước đầu 

tiên đã phát hiện, khai thác và thực thi chủ quyền đối với biển đảo ở 

toàn bộ khu vực từ phía Nam Sông Gianh (Quảng Bình) đến mũi Cà 

Mau, bao gồm cả các hải đảo ngoài Biển Đông và vịnh Thái Lan ngày 

nay; cung cấp thêm cơ sở lịch sử khách quan cho Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay.   

- Nhận diện được chiến lược và các biện pháp tổ chức phòng 

thủ, thực thi chủ quyền đối với vùng biển đảo Đàng Trong của các chúa 

Nguyễn, từ đó giúp đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử cho 

công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong bối cảnh hiện nay. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng của đề tài là nghiên cứu toàn bộ công cuộc tổ chức 

phòng thủ và hoạt động thực thi chủ quyền vùng biển ở Đàng Trong 

thời chúa Nguyễn 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài giới hạn trong phạm vi không gian vùng biển đảo Đàng 

Trong thời chúa Nguyễn (tương đương với các tỉnh từ Quảng Bình trở 

vào Nam), bao gồm tất cả vùng biển, bờ biển, cửa biển, hải đảo, chú 

trọng đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Thời gian nghiên cứu của đề tài là từ năm 1558 đến năm 1777.  

Sở dĩ chúng tôi chọn những mốc thời gian này là vì năm 1558, Nguyễn 

Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hóa, mở đầu cho công cuộc mở đất 

về phương Nam, xác lập, thực thi chủ quyền khu vực Đàng Trong của 
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các chúa Nguyễn; năm 1777, Nguyễn Huệ đem quân vào đánh chiếm 

Gia Định, chúa Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương cùng một 

số quan lại đều bị bắt. Chính quyền và sự nghiệp của các chúa Nguyễn 

đến đây là hoàn toàn kết thúc. 

5. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

- Hướng tiếp cận của đề tài là thông qua nhiều nguồn tư liệu 

khác nhau. Trong đó, nguồn tư liệu quan trọng nhất là các tài liệu thư 

tịch đã được dịch thuật và xuất bản,  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Để thực hiện đề tài này chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử 

và phương pháp lôgic để nghiên cứu. Trên thực tế đề tài thuộc chuyên 

môn Lịch sử Việt Nam trung đại, lại nghiên cứu về những hoạt động 

quân sự, quốc phòng nên để thực hiện đề tài, chúng tôi áp dụng kết hợp 

các phương pháp nghiên cứu tiếp cận cụ thể là phương pháp Khảo cổ 

học, điền dã, phương pháp bản đồ. Các phương pháp so sánh, đối chiếu 

tư liệu, phương pháp thống kê cũng được áp dụng. 

6. Nguồn tư liệu 

Để thực hiện đề tài tác giả sử dụng các nguồn tư liệu như sau:  

Nguồn tư liệu quan trọng là tài liệu Hán Nôm tại Cục Lưu trữ 

Trung ương liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa thời chúa Nguyễn, 

các văn bản Hán Nôm sưu tầm tại các địa phương là những cứ liệu 

quan trọng phản ánh đời sống nhân dân cùng thời trong việc ứng xử 

với biển đảo nhất là cư dân ở đảo Lý Sơn. 

Các bộ sách về lịch sử như: Đại Nam thực lục, Ô châu cận lục, 

Phủ biên tạp lục... là nguồn tư liệu thư tịch quan trọng để khảo cứu về 

biển đảo dưới chúa Nguyễn được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Các tài 

liệu ghi chép của người ngoại quốc đối với nước ta vào thế kỷ XVI - 

XIII về truyền giáo, du ký, thương mại, quân sự... bước đầu khai thác 
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có hiệu quả. Các di tích, di vật, cảnh quan, lời truyền liên quan đến chủ 

quyển biển đảo thời chúa Nguyễn bước đầu đã được nghiên cứu để bổ 

sung và giám định các nguồn tư liệu sách sử đã có. 

Các báo cáo kết quả công trình nghiên cứu khoa học, sách 

chuyên khảo, các luận án, luận văn, các bài báo khoa học được công 

bố trên các tạp chí chuyên ngành, các tham luận hội thảo quốc gia và 

quốc tế cũng là những nguồn tư liệu quan trọng được chúng tôi sử dụng 

trong quá trình thực hiện đề tài. 

Tuy không mang giá trị về tính quý hiếm như các nguồn tài liệu 

đã nêu, của những công trình khoa học đã công bố, các tài liệu tra cứu 

các trang mạng từ công cụ tìm kiếm Google khá phong phú cũng được 

tham khảo, đối chiếu vừa để xác minh sự kiện.  

7. Bố cục của công trình 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của đề tài dự kiến gồm 03 chương như sau: 

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA CÔNG CUỘC 

PHÒNG THỦ VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO ĐÀNG 

TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN 

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC PHÒNG THỦ BIỂN ĐẢO ĐÀNG 

TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN 

Chương 3: HOẠT ĐỘNG THỰC THI CHỦ QUYỀN BIỂN 

ĐẢO ĐÀNG TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN  

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ BÀI 

HỌC KINH NGHIỆM 
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CHƯƠNG 1 

BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA CÔNG CUỘC PHÒNG THỦ VÀ 

THỰC THI CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO ĐÀNG TRONG THỜI 

CHÚA NGUYỄN 

 

1.1. Tổng quan biển đảo Đàng Trong thời chúa Nguyễn  

Biển đảo Đàng Trong giàu tài nguyên thủy hải sản, giàu khoáng 

sản, chiếm giữ vị trí quân sự chính trị kinh tế quan trọng trong thời 

điểm giao thương hàng hải giữa Âu – Á đang ngày càng phát triển. Tàu 

thuyền từ Đông sang Tây, từ châu Âu sang châu Á, từ Ấn Độ Dương 

sang Thái Bình Dương, từ Châu Úc lên Đông Á đều phải đi qua khu 

vực biển Đàng Trong, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Các quốc gia phương Tây muốn buôn bán với Trung Quốc, Nhật Bản 

hay khu vực Đông Nam Á đều phải qua lại khu vực này, phải cập cảng 

Đàng Trong để tiếp lương thực, nước ngọt, mua bán các sản vật hoặc 

nương nhờ ở các cù lao, đảo khi có bão. Các chúa Nguyễn đã nhận 

thức được vị trí quan trọng của vùng biển đảo Đàng Trong từ rất sớm, 

với tư duy hướng biển, mở rộng giao thương buôn bán với nước ngoài, 

chính quyền Đàng Trong đã sớm xác lập và thực thi chủ quyền biển 

đảo ở các dinh, phủ thuộc lãnh thổ, đặc biệt với hai quần đảo Hoàng 

Sa Trường Sa, đồng thời không ngừng vươn dài mở rộng diện tích về 

phía Nam. Nhờ đó, trong các thế kỉ XVI – XVIII, Đàng Trong đã phát 

triển cực thịnh về thương nghiệp, nhất là ngoại thương. 

1.2. Bối cảnh lịch sử 

1.2.1. Bối cảnh trong nước 

Từ khi Nguyễn Hoàng vào Nam trấn nhậm xứ Thuận Quảng, 

lịch sử vùng đất Đàng Trong bắt đầu mở ra. Tuy nhiên, phải đến năm 

1672, chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc, đất nước ta mới chính thức 

chia cắt làm hai, từ sông Gianh (thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay) trở 
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ra Bắc là Đàng Ngoài dưới quyền cai trị của vua Lê – chúa Trịnh; từ 

sông Gianh trở vào Nam là Đàng Trong thuộc chính quyền chúa 

Nguyễn. 

Cương vực Đại Việt buổi đầu lập quốc bao gồm miền Bắc và 

một phần Bắc Trung bộ ngày nay là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Đất đai nhỏ hẹp, lại luôn chịu sức ép từ Trung Hoa hùng mạnh từ phía 

Bắc luôn lăm le xâm lược. Vì lý do sinh tồn nên các triều đại phong 

kiến Đại Việt buộc phải tiến hành công cuộc mở mang lãnh thổ. Phía 

Đông nước ta là biển cả, phía Tây là núi rừng, giao thông hiểm trở nên 

chỉ còn một con đường duy nhất là tiến về phía nam. Mặt khác, 

Champa – chủ nhân của vùng đất phía Nam là một vương quốc tuy 

không mạnh nhưng cũng thường hay chủ động đem quân quấy nhiễu 

Đại Việt nên việc bình định, thu phục diễn ra cũng là điều thuận theo 

quy luật lịch sử của chế độ phong kiến. 

Để tránh bị Trịnh Kiểm mưu hại, năm 1558, Nguyễn Hoàng xin 

vào trấn thủ Thuận Hóa theo lời khuyên “Hoành sơn nhất đái, vạn đại 

dung thân” của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến năm 1570, 

Trịnh Kiểm chủ động giao cho Nguyễn Hoàng trấn thủ thêm xứ Quảng 

Nam (vùng đất từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông). Với cách cai trị 

thông minh, nghiêm cẩn, khoan hòa và tầm nhìn xa trông rộng, Nguyễn 

Hoàng đã biến vùng đất “ô châu ác địa” Thuận Quảng trở thành nơi 

an cư lập nghiệp của nhiều thế hệ di dân, trấn áp được những thế lực 

bên ngoài nhòm ngó vùng đất này. Từ đó, Thuận Quảng mới được yên 

ổn, dân cư bắt đầu an cư lạc nghiệp. Đại Nam Thực lục tiền biên viết 

“Bấy giờ chúa ở trấn hơn 10 năm, chính sự rộng rãi, quân lệnh nghiêm 

trang, nhân dân đều yên cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, không có 

trộm cướp. Thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô 

hội lớn”. 

Có thể thấy rằng, công cuộc mở đất vào phương Nam để Đàng 
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Trong có được diện tích rộng lớn từ đèo Ngang đến mũi Cà Mau là 

một quá trình đầy cam go, thử thách, đầy máu và nước mắt của các dân 

tộc Việt, Chăm, Miên. Quá trình này gắn liền với sự phát triển của 

dòng họ Nguyễn. Những cuộc chiến tranh giữa người Việt và người 

Chăm, những cuộc tranh giành quyền lực trong dòng họ vua Chân Lạp 

với sự can thiệp của quân đội chúa Nguyễn, những cuộc tranh giành 

thế lực giữa Đàng Trong và Xiêm La, bên cạnh những tổn thất về người 

và của, đã mang lại cho chúa Nguyễn vùng đất Đàng Trong màu mỡ, 

phì nhiêu, giàu có sản vật.  

1.2.2. Bối cảnh quốc tế 

* Mối quan hệ giữa Xiêm La, Chân Lạp và Đàng Trong 

Vào các thế kỉ XVII – XVIII, Chân Lạp ngày càng suy yếu do 

nội bộ lục đục với sự tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình và 

luôn phải đối phó với nguy cơ chiến tranh bởi các nước bên ngoài. Để 

giảm bớt sức ép về phía tây và tìm đối trọng với Ayutthaya, Chân Lạp 

đã thi hành chính sách “hướng Đông” tìm đến các chúa Nguyễn làm 

chỗ dựa. Mỗi quan hệ giữa Chân Lạp và Đàng Trong được thiết lập 

đầu tiên là vào năm 1620 với cuộc hôn nhân giữa Chay Chettha II và 

công nương Ngọc Vạn – con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Kể từ 

đây, mối quan hệ Xiêm La- Chân Lạp đã có sự xuất hiện của một nhân 

tố mới là Đàng Trong. Các đời vua Chân Lạp đều có mối quan hệ với 

chúa Nguyễn. Trong suốt khoảng thời gian từ đời vua Nặc Thu (1675) 

cho đến đời vua Nặc Tôn (1758), triều đình Chân Lạp luôn ở trong tình 

trạng mâu thuẫn nội bộ với sự tranh giành ngôi vị, sự phân chia thành 

nhiều phe phái khác nhau, trong đó điển hình là hai nhóm: một nhóm 

dựa vào Xiêm La, một nhóm dựa vào Đàng Trong để đạt được mục 

đích của mình. Đến đầu thế kỉ XVIII, hầu hết các triều vua Chân Lạp 

đều có quan hệ mật thiết với Đàng Trong. Đàng Trong trở thành lực 

lượng chính chi phối đến triều chính Chân Lạp bởi phần lớn những lần 
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lên ngôi của các vua Chân lạp đều cần đến sự giúp sức của Đàng Trong. 

Thế kỉ XVII – XVIII cũng là thế kỉ Xiêm La đẩy mạnh quá trình 

“Đông tiến” về các nước ở phía Đông nhằm mục đích chiếm lấy các 

hải cảng – yếu tố vô cùng quan trọng trong bối cảnh luồng thương mại 

mậu dịch quốc tế đang phát triển. Các thương cảng chính là điểm thu 

hút rất lớn sự dừng chân của các đoàn thuyền buôn châu Á và châu Âu. 

Nhật Bản, Trung Quốc, Mã Lai, Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha…. là 

những nước có thương thuyền đang hoạt động mạnh ở khu vực Đông 

Nam Á. Xiêm vốn làm chủ vùng biển phái Tây Chân Lạp, dùng đường 

biển để khống chế Chân Lạp và phát triển ngoại thương với Trung 

Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Mặt khác, không chỉ Chân Lạp mà Đàng 

Trong cũng đã trở thành điểm ngắm của Xiêm La trong giai đoạn này 

nhằm phục vụ cho mục đích bành trướng và mở rộng thương mại, làm 

chủ luồng mậu dịch thương mại khu vực biển Đông. Đàng Trong nằm 

trên trục chính của tuyến đường thương mại đường biển Đông Nam Á 

nên thuyền buôn của Xiêm thường ghé vào một số thương cảng để hoạt 

động buôn bán và tránh bão, thăm dò tình hình rồi từ đó tiến lên thị 

trường phía Bắc giàu có (Nhật Bản, Trung Quốc). Chính vì vậy, Xiêm 

La đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của vịnh Xiêm và các hải cảng 

vùng duyên hải Đông Nam của Đại Việt. 

* Ảnh hưởng từ luồng thương mại quốc tế trên biển Đông 

Từ thế kỉ XV, ở châu Âu và châu Á, điều kiện lưu thông bằng 

đường biển của nhiều quốc gia đã được cải thiện và có nhiều bước 

chuyển biến đáng kể. Các con thuyền lớn đi biển, có thể điều chỉnh 

hướng gió bằng hệ thống nhiều cột buồm đã được chế tạo ra. Các thành 

tựu trong lĩnh vực thiên văn học, hải dương học… đã tạo điều kiện cho 

các nước thực hiện những chuyến đi xa vượt đại dương. Từ đầu thế kỉ 

XV, các quốc gia Đông Nam Á đã không còn phải đi theo hải trình 

truyền thống là men theo tuyến biển ven bờ Biển Đông và vịnh Bắc 
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Bộ nữa mà có thể đi từ “Nam Kinh đến Phúc Kiến rồi từ đó đến thẳng 

Chiêm Thành (cảng Nước Mặn), từ đó đến các quốc gia khác”. Chính 

vì vậy, các hải cảng Đàng Trong có vị trí rất quan trọng trong hệ thống 

thương mại Đông Nam Á. Đây cũng là thời kì con đường đến phương 

Đông của các nước phương Tây được mở ra. Tuyến đường thương mại 

của các châu: Âu, Á, Phi được hình thành, tạo điều kiện cho phương 

Đông hội nhập vào nền thương mại thế giới. Bồ Đào Nha, Tây Ban 

Nha, Hà Lan, Anh… là những nước sớm có quan hệ với phương Đông, 

trong đó có Đại Việt. 

Các nước châu Á trong khu vực như: Trung Hoa, Nhật Bản, 

Xiêm La… là những nước có quan hệ thương mại khá sôi nổi với Đại 

Việt trong suốt các thế kỉ XVI - XVIII. Sau một thời gian cấm vận kéo 

dài giữa nhà Minh của Trung Quốc và chính quyền Mạc Phủ Nhật Bản 

do nạn hải tặc cướp phá, vào năm 1567, triều Minh thực hiện chính 

sách mở cửa. Đến năm 1592, Mạc Phủ cũng bãi bỏ lệnh cấm vận. Đây 

là cơ hội tốt để thuyền buôn Nhật Bản và Trung Quốc được chính 

quyền cấp giấy phép đến các cảng khẩu Việt Nam buôn bán. Đồng 

thời, lúc này những biến động của tình hình chính trị ở Trung Hoa cũng 

đã tác động lớn đến Đàng Trong. Sự sụp đổ của nhà Minh và sự thắng 

thế của nhà Thanh cùng với sự thất bại của phong trào “phản Thanh 

phục Minh” kéo dài sau đó của các tôi thần nhà Minh đã tác động trực 

tiếp đến hai nhóm cư dân Dương Ngạn Địch và Mạc Cửu đến nhập cư 

ở Đàng Trong vào nửa cuối thế kỉ XVII. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, tình hình trong nước và khu 

vực đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phòng thủ và thực thi chủ 

quyền biển đảo Đàng Trong của các chúa Nguyễn. Sự chuyển biến 

trong quan hệ Đàng Trong – Chân Lạp và Xiêm La theo hướng Đàng 

Trong ngày càng gần gũi và có vai trò hơn đối với Chân Lạp là một 

điều kiện thuận lợi để chúa Nguyễn xác lập chủ quyền đối với vùng 
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đất Nam bộ kể cả trên đất liền lẫn vùng biển đảo. Thêm vào đó, sự ảnh 

hưởng của luồng mậu dịch thương mại biển Đông cũng là yếu tố tích 

cực thu hút thương nhân các nước đến giao, qua đó góp phần khẳng 

định chủ quyền của chúa Nguyễn đối với toàn bộ lãnh thổ Đàng Trong. 

1.3. Nhận thức của chúa Nguyễn về giá trị của biển đảo Đàng 

Trong 

Trong nhận thức của các chúa Nguyễn, biển đảo Đàng Trong có 

tầm quan trọng đặc biệt, cả kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao.  

Bên cạnh nhận thức tầm quan trọng và phát huy giá trị của biển 

đảo Đàng Trong trong lĩnh vực ngoại thương, các chúa Nguyễn còn 

nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo Đàng Trong về mặt chủ 

quyền. Có thể nói, trong các chúa đời sau, Nguyễn Phúc Nguyên là 

người kế tục đắc lực nhất tư duy hướng biển của Nguyễn Hoàng, đặc 

biệt về mặt thực thi chủ quyền biển đảo với hàng loạt các hoạt động 

vươn ra biển xác lập chủ quyền tại các hòn đảo ven bờ, quan trọng hơn 

là vươn đến làm chủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài khơi  

Tư duy hướng biển ấy của chúa Nguyễn Phúc Nguyên thực sự 

trở thành tư duy chiến lược khi chúa thiết lập đội dân binh Hoàng Sa, 

Bắc Hải dưới sự quản lý của chính quyền làm nghĩa vụ bảo vệ chủ 

quyền biển đảo.  

Với sự tiếp nhận và giao thoa văn hóa kinh tế Việt – Chăm, các 

chúa Nguyễn đã tạo nên nền kinh tế mở hướng biển mang đặc trưng 

người Việt tại Đàng Trong. Hệ thống kinh tế lai tạp này chính là nhân 

tố chủ chốt trong sự thành công và trường tồn suốt 200 năm của các 

chúa Nguyễn. Sự phát triển kinh tế, nhất là ngoại thương với nền kinh 

tế hàng hóa có giá trị cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đàng Trong 

đứng vững trước Đàng Ngoài ở phía Bắc, bảo vệ chủ quyền trước 

phương Tây và chu cấp kinh phí cho sự mở rộng lãnh thổ về phía nam. 

Điều này cũng đã khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của các chúa 

Nguyễn đối với vấn đề chủ quyền biển đảo. 
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CHƯƠNG 2 

TỔ CHỨC PHÒNG THỦ BIỂN ĐẢO ĐÀNG TRONG  

THỜI CHÚA NGUYỄN (1558-1777) 

 

2.1. Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ biển, đảo  

Căn cứ vào ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí, có thể thấy 

rằng, dọc theo bờ biển từ Quảng Bình vào đến Nam bộ - tức lãnh thổ 

xứ Đàng Trong trong các thế kỉ XVI, XVII, XVIII, số lượng hải khẩu 

là tương đối lớn. Trong đó, Quảng Bình và Kinh sư đều có 7, Quảng 

Nam có 5, Quảng Ngãi có 5, Bình Định có 7, Phú Yên và Khánh Hòa 

đều có 6, Bình Thuận 11 cửa, Hà Tiên có 9 cửa, Biên Hòa 1 cửa, Định 

Tường 3 cửa, Vĩnh Long 4 cửa, An Giang 1 cửa và Gia Định với 3 cửa.  

Trên thực tế, để quản lý các cửa biển này, ở mỗi phủ đều đặt ty 

tàu vụ chuyên tuần tiễu và tra xét tàu thuyền cập cảng. Tại mỗi cửa 

biển đều có lập các đồn canh. Dựa vào bức họa Giao Chỉ quốc mậu 

dịch độ hải đồ (交趾國渡航図巻) của Chaya Shinroku (茶屋新六) 

được vẽ vào thế kỉ XVII hay bức tranh họa các tàu thuyền trên bến 

Faifo trong sách Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793) của 

Barrow có thể thấy rằng, chúa Nguyễn đã cho xây dựng hệ thống canh 

phòng là “các vọng gác được bố trí dọc bờ biển” hoặc cửa sông lớn.  

2.2. Chú trọng xây dựng và phát triển lực lượng thủy quân 

2.2.1. Điều kiện, tiền đề và chính sách phát triển thủy quân 

của các chúa Nguyễn 

Dưới thời các chúa Nguyễn, thủy quân Đàng Trong đã được đầu 

tư xây dựng để thực sự trở thành một lực lượng vũ trang chuyên nghiệp 

và tinh nhuệ. Mặc dù thời bấy giờ vẫn chưa có sự phân định rõ ràng 

giữa quân thủy và quân bộ, tuy nhiên, do phần lớn lực lượng quân đội 

tại các dinh của chúa Nguyễn là thủy quân, với phương tiện cơ động 

chính là thuyền, phạm vi hoạt động cả trên sông và trên biển, nên trên 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOrNDK-LDZAhXJmZQKHa7yAcwQFgglMAA&url=http://sachvina.com/site/sach-khoa-hoc-xa-hoi/mot-chuyen-du-hanh-den-xu-nam-ha-1792-1793-p59801.html&usg=AOvVaw0je1cyK8jMrPWApLOOYzZa
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thực tế, lực lượng này luôn giữ vai trò nòng cốt trong quân đội Đàng 

Trong trong các thế kỉ XVII - XVIII. Và có một điều dễ dàng nhận ra 

đó là, để có được một đội ngũ thủy quân hùng mạnh như vậy, các chúa 

Nguyễn chắc chắn đã phải đề ra và thực thi một cách hiệu quả và liên 

tục chính sách phát triển thủy binh của chính quyền mình, mặc dù cho 

đến ngày nay, nguồn sử liệu đề cập tới vấn đề này là tương đối ít.  

Với yêu cầu bảo vệ vùng đất cơ nghiệp họ Nguyễn, giữ vững 

lãnh thổ vừa mới thiết lập, các đời chúa đều chú trọng vấn đề xây dựng 

lực lượng quân đội và phòng thủ biên giới, trong đó thủy quân là lực 

lượng giữ vai trò cơ động và nòng cốt trong tất cả mọi nhiệm vụ, đúng 

như những gì Hòa thượng Thích Đại Sán từng nhận xét: “Nay trong 

nước nhà vua biên phòng nghiêm mật, tướng võ giỏi, tướng văn hay, 

quân đội oai hùng, chiến thuyền rực rỡ, chẳng những thời nay chẳng 

mấy nước được như thế, cho đến từ xưa lập quốc, quy mô rộng lớn 

cũng chẳng qua nhường ấy mà thôi”.   

2.2.2. Tổ chức thủy quân thời chúa Nguyễn 

Cần phải thấy rằng, chính quyền Đàng Trong trong các thế kỉ 

XVI, XVII, XVIII được tổ chức theo kiểu nhà nước quân sự. Điều đó 

là hoàn toàn phù hợp với việc xác lập nền thống trị trên một vùng đất 

mới còn nhiều sự phức tạp và hỗn dung như Đàng Trong lúc bấy giờ. 

Trên thực tế, không những nắm giữ quyền lực chính trị, hành chính tối 

cao, chúa Nguyễn cũng chính là thủ lĩnh và tổng chỉ huy quân đội, với 

chức danh “tiết chế thủy bộ chư dinh”. Các cơ quan hành chính từ trung 

ương đến địa phương đều đặt dưới sự kiểm soát của các võ quan hay 

nói cách khác là dưới quyền chỉ huy của quân đội. Mặc dù vậy, nhưng 

tổ chức nhà nước theo hình thức quân sự ở Đàng Trong không thể hiện 

nhiều tính chất chuyên chế, khi lực lượng quân đội, trong đó có thủy 

quân không chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ, vùng biển mà còn 

hòa vào hoạt động sản xuất của nhân dân: “trong nước trăm thứ đều 
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do quân nhân làm”, lúc có chiến sự binh lính ra đánh giặc nhưng bình 

thường thì “theo Vương phủ làm xâu”. Quân đội dưới thời các chúa 

Nguyễn nói chung và thủy quân nói riêng bao gồm chánh binh, thổ 

binh (quân địa phương) và thuộc binh, được tổ chức theo đơn vị 

thuyền, đội, cơ và dinh. Thuyền là đơn vị thấp nhất của Cơ hoặc Đội, 

mỗi thuyền từ 30 đến 50 người, cũng có khi lên đến 100 lính. Đội có 

thể là đơn vị của Cơ nhưng cũng có thể đứng biệt lập, gồm 4 hoặc 5 

thuyền với số lính từ 220 đến 500, đặt dưới sự điều khiển của Cơ đội 

và Đội trưởng. Cơ gồm nhiều thuyền hoặc nhiều đội, số thuyền hay số 

đội không nhất định. Số lính từ 260 đến 500, có khi lên đến 2700. Điều 

khiển Cơ có Chưởng cơ và Cai cơ. Dinh là một quân đoàn gồm nhiều 

thuyền hoặc nhiều đội như Cơ, nhưng đôi khi số lính ít hơn. Đứng đầu 

Dinh là Chưởng dinh, đây là chức quan cao nhất trong quân đội Đàng 

Trong. Về số lượng quân chánh binh thời các chúa Nguyễn cũng còn 

không ít ý kiến khác nhau. Phan Khoang trong Việt sử xứ Đàng Trong 

cho rằng, lực lượng này có khoảng 22.740 quân. Nhưng trong Xứ Đàng 

Trong, học giả Li Tana trên cơ sở phân tích, so sánh các nguồn sử liệu 

khác nhau lại cho rằng, số lượng chánh binh Đàng Trong vào khoảng 

40.000 quân. 

Cho đến hiện tại, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm ra được  

Ngoài số binh được tuyển chính thức, các quan Trấn thủ, Lưu 

thủ ở các dinh, trấn còn có thể lấy dân địa phương làm binh, để canh 

giữ các nơi, đặc biệt là các vùng cửa biển, lực lượng này được gọi là 

thổ binh hoặc tạm binh. Theo Phan Khoang, số binh này đông gấp mấy 

lần chánh binh, họ không được trả lương tháng, chỉ được miễn sưu 

thuế. Với cơ cấu tổ chức như vậy có thể thấy được quân đội dưới thời 

chúa Nguyễn thực sự là một lực lượng rất lớn, được cơ cấu theo hình 

thức thủy quân là chủ yếu. Lực lượng quân thủy ngoài quân chính quy 

trong biên chế còn có những lực lượng khác phục vụ cho quân đội, lúc 
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cần có thể trở thành lính chiến đấu và bảo vệ.  

2.2.3. Phép tuyển binh và quân chế thủy quân Đàng Trong 

Quân chế ban định ra dưới thời các chúa Nguyễn mà Nguyễn 

Phúc Nguyên là người đặt nền móng đầu tiên đã thể hiện rõ sự tiến bộ 

và nghiêm túc, phù hợp với tình hình đất nước trong các thế kỉ XVII, 

XVIII. Những quy định này ra đời và được áp dụng trong thực tế, có 

lẽ công đầu thuộc về quân sư Đào Duy Từ. Nhờ những quy chế vừa 

nguyên tắc vừa linh hoạt này mà các Chúa Nguyễn đã xây dựng được 

cho mình một lực lượng quân đội vừa đông về quân số vừa đảm bảo 

về chất lượng và kỷ luật. 

2.2.4. Trang bị vũ khí và thuyền chiến của thủy quân chúa Nguyễn 

Thủy quân thời chúa Nguyễn sử dụng các loại súng, đại bác và 

nhiều loại vũ khí khác. Từ sự tiếp nhận súng và kĩ thuật đúc súng của 

người phương Tây, các chúa Nguyễn đã có thể áp dụng để chế tạo vũ 

khí sử dụng tại chỗ. Thống kê từ nhiều nguồn tài liệu có thể xác định 

tại Thuận Hóa dưới thời các chúa Nguyễn đã có một xưởng đúc đại 

bác với khoảng 80 thợ, trong đó: “Ty Nội pháo tượng, 1 thủ hợp, 1 ty 

quan 38 người thợ; hai đội Tả Hữu pháo tượng thì 12 ty quan,48 người 

thợ”. Ghi chép trong Đại Nam thực lục và Phủ biên tạp lục có sự chênh 

lệch ít nhiều về số lượng nhân viên trong các xưởng đúc súng, tuy 

nhiên có thể xác định sự tồn tại và tổ chức khá quy củ của các cơ quan 

này dưới thời các chúa Nguyễn. Đây là nguồn cung cấp vũ khí và trang 

bị chính thức, đầy đủ cho lực lượng quân đội nói chung và thủy quân 

nói riêng, đảm bảo tính chiến đấu thường xuyên và liên tục cho thủy 

quân chúa Nguyễn. 
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CHƯƠNG 3 

HOẠT ĐỘNG THỰC THI CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO ĐÀNG 

TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN (1558-1777) 

 

3.1. Hoạt động thông tin liên lạc, tuần tra, kiểm soát trên biển 

Để nhanh chóng nắm bắt được những diễn biến phức tạp xảy ra 

trên biển, chúa Nguyễn đã cho tổ chức các đội tuần hải, truyền tin. Các 

tác giả Nguyễn Việt, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hùng trong tác 

phẩm Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm đã nhắc đến các đội 

tuần hải dưới thời chúa Nguyễn như sau: “Để đảm bảo an toàn cho 

nhân dân làm ăn và cho cả tàu buôn nước ngoài vào ra, chúa Nguyễn 

tổ chức những đội thuyền tuần phòng khá thường xuyên trên biển. 

Những đơn vị này có nhiệm vụ đánh bắt cướp biển đủ loại Tây, Tàu, 

Xiêm, Mã Lai… Đã nhiều lần quân tuần biển chúa Nguyễn đánh tan 

được cướp biển Tây Ban Nha và bắt được một số cướp biển Xiêm ở 

vùng biển Bình Thuận. Quân tuần biển còn có nhiệm vụ phát hiện, 

đánh đuổi các tàu nước ngoài do thám, can thiệp… Những đơn vị tuần 

biển này thường tách ra từ những đơn vị chốt giữ ở các cửa biển chứ 

chưa hình thành một lực lượng độc lập, chuyên trách.  

Bên cạnh những đội tuần hải, truyền tin chính quy do nhà nước 

tổ chức, các chúa Nguyễn còn sử dụng cả lực lượng ngư dân để thực 

hiện nhiệm vụ này. Là những người dân sinh sống tại các vùng ven 

biển hoặc trên các đảo gần bờ (Cù lao Chàm, Làng An Vĩnh (Cù lao 

Ré)…), họ vẫn tiến hành các hoạt động kiếm sống thường nhật gắn 

liền với biển như đánh bắt hải sản, khai thác hải vật…, tuy nhiên, chính 

thông qua hoạt động này, họ đã có thể nắm bắt một cách nhanh nhất 

những diễn biến bất lợi cho chính quyền ở trên biển và kịp thời cấp 

báo cho chúa Nguyễn. Chính vì vậy, theo sử liệu từ Phủ biên tạp lục, 

thời bấy giờ các chúa Nguyễn đã tin tưởng giao phó cho “các xã Minh 
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Hương, Hội An, Lao Chiêm (Cù Lao Chàm), Cẩm Tú, Làng Câu thì 

giữ việc thám báo”, để hỗ trợ cho ty Tàu vụ nắm bắt chuẩn xác tin tức 

về tàu thuyền đến vùng biển dinh Quảng Nam, từ đó mà có biện pháp 

ứng xử hợp lý, nhằm thực thi quyền chủ quyền biển đảo. 

3.2. Hoạt động cứu hộ, cứu nạn  

Bên cạnh hoạt động tuần tra biển, đảo, các chúa Nguyễn từ rất 

sớm cũng đã thực hiện công việc cứu nạn, cứu hộ đối với các tàu buôn 

nội địa và hải ngoại. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, truyền 

tin, cứu hộ, cứu nạn kịp thời và có hiệu quả, thủy quân chúa Nguyễn 

cũng như đội Hoàng Sa, Bắc Hải, cơ quan ty Tàu vụ và ngư dân chính 

là các lực lượng đại diện cho chính quyền Đàng Trong khẳng định và 

thực thi chủ quyền của các chúa Nguyễn đối với vùng lãnh hải rộng 

lớn trên biển Đông đương thời. 

3.3. Kiểm soát thương mại biển 

Ngoài những biện pháp trên, để thực thi chủ quyền đối với biển, 

đảo Đàng Trong, các chúa Nguyễn còn tiến hành kiểm soát hoạt động 

thương mại biển, thông qua việc thành lập ty Tàu vụ - cơ quan ngoại 

thương thời bấy giờ phụ trách việc quan hệ và kiểm soát hoạt động của 

các thuyền buôn nước ngoài trên vùng biển Đàng Trong.  

Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, cùng với quá trình mở cõi về 

phương Nam của người Việt, chủ quyền của Đàng Trong đối với các 

vùng biển đảo ở phía Đông dinh Quảng Nam xưa, cũng như phía Tây 

Nam và phía Nam vùng đất Nam bộ theo tiến trình lịch sử dần dần đều 

nằm trong tay các chúa Nguyễn. Để thực thi trên thực tế quyền làm 

chủ đối với khu vực biển, đảo rộng lớn này, các chúa Nguyễn đã thể 

hiện tầm nhìn chiến lược và toàn diện của mình, khi đồng thời sử dụng 

nhiều biện pháp, vừa tăng cường sự phòng thủ các khu vực biển, đảo 

gần bờ, vừa vươn ra kiểm soát, khai thác và khẳng định chủ quyền đối 

với các vùng biển đảo ngoài khơi, điển hình với hai quần đảo Hoàng 
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Sa và Trường Sa, và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện và vai trò pháp 

lý được thừa nhận của chính quyền chúa Nguyễn trong việc kiểm soát, 

quản lí vùng biển, đảo Đàng Trong thông qua hoạt động tuần tra, cứu 

nạn, cứu hộ và kiểm soát thương mại biển. Tính chất đồng bộ và triệt 

để trong việc thực thi các biện pháp trên đã giúp cho các chúa Nguyễn 

khẳng định vai trò chủ nhân đích thực không thể tranh cãi đối với hải 

vực rộng lớn trên biển Đông thời bấy giờ và trở thành một trong những 

căn cứ cực kì quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền quần 

đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa trong hiện tại 

và tương lai. 

3.4. Chống cướp biển và ngoại xâm 

Vùng đất Đàng Trong có đường bờ biển dài với nhiều đảo, quần 

đảo lớn như đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, 

quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Hoàng Sa (Đà Nẵng)… , là nơi 

gặp gỡ của các tuyến giao thông đường biển quốc tế với nhiều hoạt 

động giao thương nhộn nhịp cùng với đó là sự giàu có về nguồn hải 

sản và khoáng sản, vì thế từ rất sớm nơi đây đã trở thành địa bàn hoạt 

động đầy hấp dẫn đối với các nhóm cướp biển,. 

Trong các thế kỉ XVI - XVIII, trên vùng biển Đàng Trong tuy 

tần suất xuất hiện của cướp biển không nhiều nhưng chúng cũng đã 

gây nên nỗi ám ảnh và thiệt hại cho ngư dân và các tàu thuyền trên 

biển, là mối đe dọa không hề nhỏ đối với an ninh chính trị quốc gia. 

Mục tiêu tấn công chủ yếu của cướp biển là thuyền buôn và thuyền 

đánh cá của ngư dân ở ngoài khơi. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Iwao 

Seiichi cho biết vào năm 1578, Wako (cướp biển Nhật Bản) đã đến 

vùng biển thuộc hải phận Đàng Trong và cướp thuyền của một thương 

nhân Trung Hoa là Trần Bảo Tùng đang vận chuyển đồng, sắt và đồ 
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gốm đến Quảng Nam1. Sử nhà Nguyễn cũng cho biết vào năm 1747 

“Mùa thu, tháng 8, giặc biển tên là Đức (không rõ họ) cướp bóc miền 

ngoài biển Long Xuyên”. 

Cùng với những chiến công trong tiêu diệt giặc biển, thủy quân 

chúa Nguyễn cũng đã kiên quyết bảo vệ vùng biển đảo trước sự xâm 

nhập của các thế lực phương Tây lẫn các nước láng giềng.  

Có thể thấy, các chúa Nguyễn đã xác lập được chủ quyền và 

kiên quyết bảo vệ Côn đảo trước mọi hành động xâm chiếm của các 

thế lực nước ngoài. Chiến thắng vang dội trước quân Anh – một nước 

đứng đầu thế giới về hàng hải lúc bấy giờ đã một lần nữa khẳng định 

sức mạnh của thủy quân chúa Nguyễn cũng như sự chuẩn bị tốt trong 

việc đương đầu với các thế lực trên biển của chính quyền Đàng Trong. 

  

                                                           
1 Iwao Seiichi: Châu ấn thuyền và Phố Nhật, Nxb. Hakusendo, Tokyo, 

1962, tr.15. 
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CHƯƠNG 4 

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

4.1. Đặc điểm 

Thứ nhất, hoạt động xác lập và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng 

Trong của chúa Nguyễn thể hiện tính kế thừa, tầm nhìn chiến lược và 

toàn diện trong việc phát triển vùng đất này.  

Thứ hai, kết hợp sử dụng nhiều biện pháp khác nhau trong việc 

thực thi chủ quyền biển đảo. 

Thứ ba, huy động nhiều lực lượng vào công tác phòng thủ và 

thực thi chủ quyền biển đảo. 

4.2. Vai trò 

- Thứ nhất, khẳng định chủ quyền của chúa Nguyễn đối với 

vùng biển đảo Đàng Trong. 

- Thứ hai, tạo điều kiện khai thác hiệu quả kinh tế biển, đảo và hàng 

hải, góp phần tăng cường tiềm lực và phát triển vùng đất Đàng Trong  

- Thứ ba, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc bảo vệ chủ quyền 

biển đảo của giai đoạn sau. 

4.3. Hạn chế 

Khi nghiên cứu công cuộc phòng thủ và thực thi chủ quyền đối 

với vùng biển đảo Đàng Trong ở các thế kỉ XVII, XVIII của chúa 

Nguyễn, việc “phục dựng” lại toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống 

phòng thủ duyên hải và khu vực biển đảo xa bờ mang tầm chiến lược, 

cũng như làm rõ sự qui củ, bài bản trong công tác tuyển duyệt, tập luyện, 

trang bị phương tiện, vũ khí cho lực lượng thủy quân, đặc biệt là việc đi 

sâu khảo cứu hệ thống các biện pháp mang tính toàn diện, nhằm tổ chức 

phòng thủ và thực thi chủ quyền đối với khu vực lãnh hải rộng lớn trên 

Biển Đông của chính quyền Đàng Trong đương thời đã khiến cho chúng 

ta có cảm giác dường như tác giả công trình này có cái nhìn khá chủ 

quan khi ca ngợi một cách thái quá tính ưu việt, hiệu quả mà không nhận 

thấy bất kì một khiếm khuyết nào từ hoạt động này dưới thời các chúa 

Nguyễn. Trên thực tế, quá trình này chắc chắn không thể tránh khỏi 

những hạn chế nhất định, khi giới nghiên cứu đi sâu xem xét từng khía 
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cạnh cụ thể, đặc biệt là đặt trong mối quan hệ so sánh với lực lượng thủy 

quân chúa Trịnh và phương Tây thời bấy giờ. Nhìn từ góc độ này, có thể 

thấy rằng, quá trình tổ chức xây dựng lực lượng phòng thủ biển đảo, 

cũng như việc trang bị khí tài thủy chiến của chúa Nguyễn đương thời 

vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau: 

- Thứ nhất, mặc dù thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với hoạt 

động xây dựng hệ thống phòng thủ biển đảo, lực lượng thủy quân và 

trang bị khí tài phục vụ thủy chiến, tuy nhiên, nếu so sánh về quy mô, 

quá trình tổ chức và năng lực chiến đấu với thủy quân chúa Trịnh 

đương thời, thì có thể khẳng định rằng, lực lượng thủy quân chúa 

Nguyễn trong các thế kỉ XVII –XVIII vẫn chưa thể được coi là ngang 

tầm với đối thủ chính trị ở Đàng Ngoài.  

- Thứ hai, đặt trong mối quan hệ so sánh với thủy quân phương 

Tây thời bấy giờ thì cũng có thể thấy việc tổ chức xây dựng và trang 

bị khí tài, phương tiện của thủy binh chúa Nguyễn vẫn còn nhiều điểm 

hạn chế. Trên thực tế, có một điều cần phải thừa nhận, đó là xuất phát 

từ yêu cầu củng cố thực lực quân sự trong cuộc đối đầu với đối thủ 

chính trị chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, các chúa Nguyễn ít nhiều đã tìm 

cách tiếp cận với kĩ thuật quân sự của người phương Tây, mà sự ra đời 

của xưởng đúc đại bác kiểu Tây dưới sự giúp đỡ của người một người 

Bồ Đào Nha tên là João da Cruz là một trong những ví dụ điển hình. 

Tuy nhiên, nếu xem xét một cách toàn diện, có thể thấy rằng, việc trang 

bị đại bác phương Tây cho lực lượng thủy binh của các chúa Nguyễn 

vẫn chỉ là một sự thay đổi nhỏ, chưa thể coi là ngang tầm so với những 

tiến bộ lớn của thủy quân phương Tây về tàu chiến, vũ khí, đặc biệt là 

các kĩ thuật hải hành, phục vụ chiến đấu trên biển.  

4.4. Bài học kinh nghiệm 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh chủ quyền 

biển đảo.  

- Kết hợp khai thác kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển đảo.  

- Nâng cao nhận thức về tiềm năng, vị thế của biển đảo, chú 

trọng xây dựng chiến lược quốc gia về biển đảo.  
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KẾT LUẬN 

 

Cùng với công cuộc mở đất về phương Nam, các chúa 

Nguyễn cũng đã không ngừng mở rộng diện tích lãnh hải, xác nhập 

được thêm nhiều biển đảo vào lãnh thổ nước ta. Điều đó khiến cho 

việc quản lý, khai thác vùng biển, đảo và duyên hải dưới thời chúa 

Nguyễn trở nên khó khăn hơn các triều đại trước. Cộng thêm bối cảnh 

thường xuyên phải đối đầu với thế lực họ Trịnh ở phía Bắc và luôn 

đề phòng sự dòm ngó của các thế lực ngoại xâm, cướp biển, khiến 

cho công tác này gặp phải nhiều thách thức. Dù vậy, với tầm nhìn 

hướng biển, nhận thức được giá trị, tiềm năng to lớn của biển cả, 

các chúa Nguyễn đã huy động mọi nguồn lực, dành nhiều công sức 

cho công cuộc tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền của mình 

đối với những vùng biển đảo Đàng Trong. Bằng phương thức sáng 

tạo, tầm nhìn rộng mở, chúa nguyễn đã trở thành chính quyền đầu 

tiên khai chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông, 

khẳng định được chủ quyền của mình đối với vùng lãnh hải, đồng 

thời kết hợp thành công khai thác biển đảo với phát triển kinh tế, 

mở ra thời kỳ giao thương thịnh vượng, phát triển kinh tế bậc nhất của 

Việt Nam thời trung đại. 

Để đạt được kết quả đó, từ vị chúa đầu tiên – chúa Nguyễn 

Hoàng đến các đời chúa kế tục đều rất quan tâm xây dựng hệ thống 

các công trình phòng thủ. Đàng Trong có số lượng hải khẩu tương đối 

lớn, tại mỗi cửa biển, chúa Nguyễn đều có cho lập các đồn canh, vọng 

gác. Ở một số cửa biển trọng yếu hoặc dễ bị tấn công, chúa Nguyễn 

còn cho đắp lũy, và lắp các lưới xích sắt để chắn ngang cửa biển và đặt 

các hạng súng nặng canh phòng. Đối với ba tỉnh Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, do yếu tố địa hình vừa có cửa biển vừa có đảo gần 

bờ, nên mô hình phòng thủ “cửa biển - hải đảo” ngay từ đầu đã được 

định hình và được các Chúa áp dụng một cách hiệu quả. Trên thực tế, 
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tư liệu trong chính sử không ghi chép nhiều về vấn đề này nhưng những 

tư liệu điền dã, khảo cổ, khai quật được tại một số địa phương trên 

vùng đất Đàng Trong xưa, cũng đã phần nào cho thấy sự chú trọng 

phòng thủ biển, đảo của nhà Chúa, nhất là đối với hệ thống các đô thị, 

cảng thị cận biển. Dựa vào sự tồn tại của lực lượng thủy quân đồn trú 

cũng với những dấu vết còn sót lại của một số công trình, chúng ta hi 

vọng sẽ có thể tìm thấy nhiều hơn các công trình phòng thủ biển đảo 

trên đất Đàng Trong trong một ngày không xa. 

Cùng với việc xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, chúa 

Nguyễn cũng đã tập trung xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh về 

thủy chiến, tổ chức hạm đội chiến thuyền, huấn luyện thủy quân, trang bị 

thuyền chiến, vũ khí, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vùng biển kết hợp 

với công tác cứu hộ, cứu nạn… Đặc biệt, chúa Nguyễn lập đội Hoàng Sa, 

Bắc Hải và kêu gọi lực lượng ngư dân các làng chài cùng nhà nước tiến 

hành các hoạt động bảo vệ biển đảo, thực thi quyền chủ quyền. Nhờ lực 

lượng ngư dân và đội Hoàng Sa, Bắc Hải, công tác tuần tra thám báo trên 

vùng biển đảo Đàng Trong luôn được thông tin kịp thời đến lực lượng 

quân sự đóng ở các dinh trấn quan trọng. Từ đó, lực lượng thủy quân đã 

làm nên nhiều chiến công hiển hách trên biển, đánh bại được cả hải quân 

Hà Lan – lực lượng được đánh giá là mạnh nhất trên biển lúc này.  

Nắm bắt được thời khắc sôi động hiếm có của nền hải thương thế 

giới trong những thế kỉ XVI – XVIII cùng với những nhận thức đúng 

đắn về ưu thế vượt trội của một không gian lãnh hải rộng lớn, các chúa 

Nguyễn đã hết sức nhạy bén, thức thời khi quyết định dùng ngoại thương 

để khẳng định và thực thi chủ quyền của mình đối với vùng biển đảo 

vừa mới khai chiếm được. Bằng nhiều cách thức khác nhau, chúa 

Nguyễn đã chủ động thiết lập quan hệ thương mại với nhiều nước trong 

khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Xiêm và cả một số nước phương 

Tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp…; mời gọi được nhiều thương 

nhân nước ngoài đến Đàng Trong buôn bán, giao thương. Điều này vừa 
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biểu thị tư tưởng hướng biển, đổi mới tư duy kinh tế của các chúa 

Nguyễn, đồng thời thể hiện tâm thế, vai trò của một chủ nhà có vùng 

biển đảo rộng lớn mời khách đến giao thương cùng có lợi. Chính tư 

tưởng đột phá, đầy tạo báo này của chúa Nguyễn đã góp phần khẳng 

định vị thế của các thương cảng Đàng Trong trên bản đồ thương mại 

quốc tế, tỏ rõ chủ quyền của chúa Nguyễn đối với các quần đảo trên biển 

Đông. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để nhà chúa xây dựng một 

chính thể cường thịnh đủ sức chống chọi với thế lực họ Trịnh ở Đàng 

Ngoài và mở rộng lãnh thổ của mình về phương Nam. 

Chủ quyền biển đảo của Việt Nam thời chúa Nguyễn có thể vươn 

xa đến tận Hoàng Sa, Trường Sa, bên cạnh sự nhạy bén thức thời của chúa 

Nguyễn, còn phải kể đến sự tích cực tham gia và cùng chung tay của nhân 

dân các vùng ven biển. Họ chính là tai mắt của nhà nước, vừa khai thác 

biển đảo để thực thi quyền chủ quyền trong kinh tế, vừa bảo vệ độc lập và 

toàn vẹn lãnh thổ biển đảo trong an ninh quốc phòng. Yếu tố nhân dân 

trong phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn là bài 

học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay của 

Việt Nam. Chỉ nơi nào, khi nào có sự sinh sống, làm chủ của người Việt 

lâu dài, tổ chức các hoạt động thực thi quyền chủ quyền của con người 

trên vùng đất, vùng biển ấy thì chủ quyền chính thức được xác lập. 

Xây dựng lực lượng thủy quân thiện chiến cùng việc tiếp thu khoa 

học kỹ thuật phương Tây để phát triển ngành đóng thuyền, sản xuất vũ 

khí hiện đại, chúa Nguyễn đã tiếp nối truyền thống thủy chiến của người 

Việt có kết hợp kinh nghiệm của người Chăm, tạo nên cơ sở vững chắc 

cho nhà Nguyễn về sau tiếp tục xây dựng và phát triển thủy quân bảo vệ 

chủ quyền đất nước. Những gì thời chúa Nguyễn đã đặt ra nhưng chưa có 

điều kiện thực hiện như xây dựng các công trình phòng thủ tại các cửa 

biển, tổ chức lực lượng của thủy quân quy củ hơn, phân thêm nhiều nhiệm 

vụ cụ thể hơn cho đội Hoàng Sa, Bắc Hải trong hoạt động bảo vệ biển đảo 

đều được nhà Nguyễn kế thừa và phát triển.  
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