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Cách nay hơn 2500 năm, người xưa đã có những tiêu chí để đánh giá “một tài năng quân sự xuất chúng?”[*]
Sau 10 năm (1418-1427) kháng chiến chống quân Minh, nước ta sạch bóng quân thù. Nguyễn Trãi đã thay Lê
Lợi viết bài Bình Ngô đại cáo để nhân dân cả nước biết từ đây “tứ hải vĩnh thanh” (bốn phương biển cả thanh
bình). Trong bài Bình Ngô đại cáo nêu chiến lược của Bình Định vương Lê Lợi:
“Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất”
(Ta đây mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất)[Mưu phạt=đánh bằng mưu/ Tâm
công=đánh vào lòng, đánh vào tâm lý tinh thần của giặc].
Câu này được trích từ thiên “Mưu công” trong Binh pháp Tôn Tử. Thiên ‘Mưu công” sách Binh pháp của Tôn
Tử (545B.C.-470B.C.) ghi:
“Phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi; toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi…Cố
bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Cố
thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành”
(Phàm là phép dùng binh, bảo toàn nước địch [mà bắt chúng khuất phục] là trên hết, phá tan nước địch là thứ
chi; bảo toàn quân đội địch [buộc chúng chịu thua] là trên hết, đánh tan quân đội địch là thứ chi… Cho nên
trăm trận trăm thắng chưa phải là tướng giỏi trong hàng tướng giỏi, không đánh mà khuất phục được quân đội
đối phương mới là tướng giỏi nhất trong hàng tướng giỏi.
Cho nên cao nhất trong việc binh là đánh bằng mưu, thứ chi là đánh bằng ngoại giao, thứ nữa là đem binh
đánh nhau, bét nhất là đánh thành” [1].
Nói đến chiến tranh thì không một ai mong muốn. Ông Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) có bài thơ “Bắc sứ
túc Khâu Ôn dịch” (Đi sứ phương Bắc nghỉ đêm tại trạm Khâu Ôn) có câu:
“Vãn tận thiên hà tẩy giáp binh/ Miếu đường vô ý sự biên chinh”
(Kéo sông trên trời để rửa binh giáp/ Triều đình chẳng muốn chiến chinh ở biên thùy).
Chiến tranh thì phải có thương vong:
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô”
(Một tướng nên công chết vạn người) [2].
Câu thơ này được Nguyễn Du diễn Nôm trong bài Văn tế thập loại chúng sinh: “Giãi thây trăm họ làm công
một người”.
Tác giả Hải sơn có nhận định về Tôn Tử:
“Dù là một binh gia nổi tiếng, sáng tác nên bộ kinh điển về binh pháp nhưng Tôn Vũ thực chất không phải là
người cuồng tín chiến tranh. Ông trái lại chỉ coi chiến tranh là biện pháp hạ sách nhất, động binh là chiến lược
bất đắc dĩ phải dùng. Binh chinh thiên hạ chỉ là một loại phương tiện chứ không phải mục đích. Trái lại
an dân, yên định xã tắc mới chính là mục đích cao cả nhất của chiến tranh” [3]
Cuốn “Tôn Tử binh pháp” được Tôn Vũ dâng lên cho Ngô vương Hạp Lư vào năm 512(B.C.) nhưng những
điều ghi trong Thiên “Mưu công” đã được trích dẫn ở trên vẫn còn có thể dùng làm tiêu chí cho ngày nay để
nhận định, đánh giá “một tài năng quân sự xuất chúng”.
Người xưa có nói: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành!”
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