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L©i nói ÇÀu

 Næm1908, Phåm Quÿnh mÜ©i sáu tu°i, ÇÆu ÇÀu b¢ng
Thành Chung; sau Çó, ông vào làm viŒc tåi  TrÜ©ng ViÍn
ñông Bác C° ª Hà N¶i. Trong th©i gian này Phåm Quÿnh t¿
h†c thêm ch» Hán và Ç†c nhiŠu sách ch» Hán, ch» Pháp.
Nh© kiên nhÅn t¿ h†c, t¿ sÜu tÀm, nghiên cÙu, ông trª thành
m¶t ngÜ©i có ki‰n thÙc r¶ng l§n.    

Næm 1913, lÀn ÇÀu tiên bÜ§c vào nghŠ vi‰t báo, ông
làm biên tÆp viên cho ñông DÜÖng tåp chí cûa NguyÍn Væn
Vïnh. 

Næm 1917, ông làm chû bút tåp chí Nam Phong, ÇÜ®c
Ç« ÇÀu bªi Louis Marty, trÜªng Phòng Chính TrÎ thu¶c Phû
Toàn QuyŠn Pháp tåi Hà N¶i. 

Næm 1933, vua Bäo ñåi triŒu vŠ Hu‰ làm viŒc cho triŠu
Çình Hu‰; m§i ÇÀu gi» chÙc Ng¿ TiŠn Væn Phòng, ngày 2
tháng 5 næm 1933 lên chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ H†c, næm 1944
lên chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ Låi,  m¶t chÙc vø cao nhÃt triŠu
Çình.

M§i nhìn qua bÜ§c ÇÜ©ng thæng ti‰n cûa Phåm Quÿnh
nhÜ trình bày trên, phÀn l§n các nhà hoåt Ç¶ng chÓng th¿c
dân Pháp lúc bÃy gi© ÇŠu bu¶c t¶i Phåm Quÿnh là ViŒt gian
theo th¿c dân Pháp và phong ki‰n Bäo ñåi. 



NhÜng thi‰t  nghï,  muÓn phê phán Phåm Quÿnh m¶t
cách công b¢ng, chính xác thì phäi nhìn vào nh»ng s¿ viŒc
mà Phåm Quÿnh Çã làm trong giai Çoån hoåt Ç¶ng væn-hóa
và trong th©i-gian làm quan cho triŠu Çình Hu‰.

Phåm Quÿnh là m¶t trong nh»ng ngÜ©i Çi tiên phong
trong viŒc quäng bá ch» quÓc-ng». Ông tin tÜªng r¢ng ch»
quÓc ng» "có th‹ làm thành væn chÜÖng ÇÜ®c", có th‹ thay
ch» Nho, ch» Pháp, ông nghï r¢ng:"...  ª nÜ§c ta, ch» Nho
không th‹ gi» ÇÜ®c h‰t; ch» Tây không th‹ h†c ÇÜ®c kh¡p.
MuÓn ph° bi‰n giáo døc cho quÓc dân, duy chÌ có ch» quÓc
ng», nhÜng muÓn cho ch» quÓc ng» dùng ÇÜ®c viŒc, th©i
phäi rèn luyŒn cho m‡i ngày m¶t hay hÖn lên " 

VŠ  m¥t  chính  trÎ,  Phåm Quÿnh  là  m¶t  nhà  ái  quÓc
không theo Çäng phái nào. Ông chû trÜÖng ÇÃu tranh bÃt båo
Ç¶ng, chÓng låi quyŠn bäo h¶ cûa Pháp và mong muÓn th¿c
hiŒn ch‰ Ç¶ Quân Chû LÆp Hi‰n cho nÜ§c ViŒt Nam. MÜ©i
ba næm làm quan, quyŠn hành trong tay, th‰ nhÜng hai bàn
tay ông vÅn không dính m¶t gi†t máu cûa ÇÒng bào. V§i bän
chÃt  hiŠn  tØ,  hành Ç¶ng cûa  ông  khác  h£n  các  nhà  cách
mång cuÒng tín.

Sáu næm sau ngày quân Ç¶i miŠn B¡c ViŒt Nam xóa bÕ
HiŒp ÇÎnh Paris, ti‰n chi‰m miŠn Nam, m¶t cán b¶ nói v§i
tôi r¢ng: "Phåm Quÿnh có t¶i". Tôi hÕi: "T¶i tình gì?" ông ta
kh£ng ÇÎnh: "ñäng ta Çã k‰t an tº hình Phåm Quÿnh, tÃt
nhiên là Phåm Quÿnh có t¶i ViŒt gian bán nÜ§c!" Câu nói
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này thÆt hÒ ÇÒ, song nó Çã làm cho chúng tôi phäi suy nghï,
phäi tìm ki‰m nguyên nhân.

Sau nhiŠu næm tìm ki‰m và nghiên cÙu các tài liŒu lÎch
sº, nhÜng mãi Ç‰n nay,  không tìm thÃy ÇÜ®c hành Ç¶ng hay
š tÜªng phän Ç¶ng cûa Phåm Quÿnh có håi cho nhân dân,
cho t° quÓc. Th‰ nhÜng, tåi sao ViŒt Minh bu¶c t¶i ông là
"ViŒt Gian" và thû tiêu ông ta? 

Nay nh© phÜÖng pháp lš luÆn toán h†c, chúng tôi nghï
ra ÇÜ®c cách giäi thích lš do vì sao ViŒt Minh låi có th‹ thû
tiêu  m¶t  ngÜ©i  yêu  nÜ§c  thÜÖng  dân  nhÜ  h†c  giä  Phåm
Quÿnh. PhÜÖng pháp lš luÆn toán h†c ÇÖn giän này nhÜ sau:
T†a Ç¶ cûa m¶t Çi‹m së thay Ç°i, khi ta thay Ç°i hŒ thÓng
quy chi‰u. CÛng nhÜ th‰, n‰u ÇÙng trên lÆp trÜ©ng QuÓc Gia
Dân T¶c thì Phåm Quÿnh là m¶t nhà ái quÓc chân chính;
nhÜng  n‰u  ÇÙng  trên  lÆp  trÜ©ng  Mac-Lê  (Karl  Marx-
Lénine), thì Phåm Quÿnh có t¶i, Çó là t¶i không theo Çúng
chû trÜÖng cûa Çäng C¶ng Sän ViŒt Nam.

Kính m©i quí vÎ xem phÀn sÜu tÀm, nghiên cÙu vŠ thân
th‰ và s¿ nghiŒp cûa Phåm Quÿnh trong cuÓn sách nhÕ này.
Chúng tôi hy v†ng quí vÎ có nhÆn ÇÎnh khách quan và chính
xác vŠ nhân vÆt lÎch sº Phåm Quÿnh. 

==== * * * ====
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I

Ti‹u sº Phåm Quÿnh

Phåm Quÿnh, danh hiŒu ThÜ®ng Chi, bút danh HÒng
Nhân ho¥c Hoa ñÜ©ng, sinh ngày 17 tháng 12 næm 1892, tåi
nhà  sÓ  17  phÓ  Hàng  TrÓng,  Hà  N¶i.  Quê  quán  ª  làng
ThÜ®ng  HÒng,  phû  Bình  Giang,  tÌnh  Häi  DÜÖng.  Theo
NguyÍn Th† D¿c, trÜªng ban C° væn, Phû QuÓc Vø Khanh,
Ç¥c trách væn hóa cûa Chính quyŠn ViŒt Nam C¶ng Hòa thì
lúc làm viŒc ª triŠu Çình Hu‰, ông ÇÜ®c Phåm Quÿnh cho bi
‰t ngày sinh là ngày 13 tháng Chåp næm Nhâm Thìn, tÙc là
ngày 30 tháng 01 næm 1893 Ç‹ nh© lÃy sÓ tº vi.

Phåm Quÿnh mÒ côi mË tØ lúc 9 tháng, mÒ côi cha tØ
khi lên 9 tu°i, tØ Çó ông sÓng cÖ kh°, nhÜng may ÇÜ®c bà
n¶i nuôi æn h†c. Ông h†c giÕi, ÇÜ®c cÃp h†c b°ng, Ç‡ ÇÀu b
¢ng Thành Chung. V® ông là bà Lê ThÎ Vân (1892-1953), có
16 ngÜ©i con, nhÜng 3 ngÜ©i mÃt tØ lúc còn nhÕ; nên chÌ còn
låi 5 trai và 8 gái:  Phåm Giao,  Phåm ThÎ Giá,  Phåm ThÎ
ThÙc, Phåm Bích, Phåm ThÎ Häo, Phåm ThÎ Ngoån, Phåm
Khuê, Phåm ThÎ Hoàn, Phåm Tuyên, Phåm ThÎ DiÍm, Phåm
ThÎ LŒ, Phåm Tuân, Phåm ThÎ Viên.  

Phåm Giao, con cä, sinh næm 1911 (Tân H®i); v® là bà
NguyÍn ThÎ Hy, con gái ông NguyÍn Væn Ng†c.



Phåm ThÎ Giá, sinh næm 1913 (Quš Sºu), là v® ông
Tôn ThÃt Bình, ñÓc h†c trÜ©ng Thæng Long,

Phåm thÎ ThÙc, sinh næm 1915 (ƒt Mão), v® cûa giáo
sÜ ñ¥ng VÛ H›, có con trai là ñ¥ng vÛ Minh, giáo sÜ ti‰n sï,
Chû tÎch ViŒn Khoa h†c và Công nghŒ ViŒt Nam.

Phåm Bích, sinh næm 1918 (MÆu Ng†), ti‰n sï LuÆt, Çã
mÃt ª Thøy Sï.

Phåm ThÎ Häo, sinh næm 1920 (Canh Thân), v® dÜ®c sï
Phùng Ng†c Duy, ÇÎnh cÜ tåi Washington D.C., Hoa Kÿ.

Phåm ThÎ Ngoån, sinh næm 1921 (Tân DÆu), ti‰n sï væn
chÜÖng, v® cûa nhà væn Hán Thu NguyÍn Ti‰n Lãng.

Phåm Khuê,  sinh  næm 1925  (ƒt  Sºu),  nguyên  ViŒn
trÜªng ViŒn Lão khoa.

Phåm ThÎ Hoàn, sinh næm 1928 (MÆu Thìn), là ca sï,
chÒng bà là nhåc sï LÜÖng Ng†c Châu.

Phåm Tuyên, sinh næm 1930 (K› Tœ), nhåc sï, chû tÎch
H¶i Âm nhåc Hà N¶i.

Phåm ThÎ DiÍm, sinh næm 1931 (Tân Mùi), ÇÎnh cÜ tåi
Pháp.

Phåm ThÎ LŒ, sinh næm 1934 (Giáp TuÃt), ÇÎnh cÜ tåi
Pháp.

Phåm Tuân, sinh næm 1936 (Bính Tš), ÇÎnh cÜ tåi Hoa
Kÿ.

Phåm ThÎ Viên, sinh næm 1938 (MÆu DÀn), ÇÎnh cÜ tåi
Pháp.

*     *
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Phåm Quÿnh và v® cùng các con, dâu, r‹, các cháu n¶i ngoåi, nhân
ngày sinh nhÆt 50 tu°i cûa ông và bà (1942)



Phåm Quÿnh b‰ bé Phåm ThÎ Ngoån, ngÜ©i con thÙ sáu.

Næm 1908, Phåm Quÿnh 16 tu°i, Ç‡ ÇÀu b¢ng Thành
Chung. Sau Çó ông làm viŒc ª TrÜ©ng ViÍn ñông Bác c° tåi
Hà N¶i.

Næm 1913, ông làm biên tÆp viên cho ñông DÜÖng tåp
chí cûa NguyÍn Væn Vïnh.

TØ ngày 1 tháng 7 næm 1917 Ç‰n næm 1932, ông làm
chû bút tåp chí Nam Phong, dÜ§i s¿ bäo tr® cûa ông Louis
Marty, TrÜªng phòng Chính trÎ tåi Phû Toàn QuyŠn Pháp ª
Hà N¶i. Ông chû trÜÖng tuyên truyŠn tÜ tÜªng "Pháp ViŒt ÇŠ
huŠ". 

Ngày 2 tháng 5 næm 1919, ông sáng lÆp "H¶i Khai Trí
Ti‰n ñÙc" và gi» chÙc vø T°ng thÜ kš. Lúc bÃy gi© TrÀn
Tr†ng Kim làm TrÜªng ban Væn h†c cûa H¶i.
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Næm 1922,  Phåm Quÿnh sang  Pháp,  diÍn  thuy‰t  tåi
ViŒn Hàn Lâm, vŠ chû ÇŠ Dân t¶c giáo døc. 

TØ  næm  1924  Ç‰n  næm  1932,  ông  làm  giäng  viên
Khoa Væn-chÜÖng và Ngôn ng» Hán-ViŒt  tåi  trÜ©ng Cao
Ç£ng Hà N¶i. Trong th©i gian này ông làm tr® bút cho báo
France-Indochine.

TØ næm 1925  Ç‰n  næm 1928,  Phåm Quÿnh là  H¶i
trÜªng "H¶i Trí Tri B¡c Kÿ ".

Næm 1925, nhà cách mång Phan B¶i Châu bÎ Tòa án
Hà N¶i tuyên án tº hình. Lúc bÃy gi© Phåm Quÿnh làm chû
nhiŒm kiêm chû bút tåp chí Nam Phong can Çäm vi‰t m¶t
bài b¢ng ti‰ng Pháp trên báo Indochine Républicaine Ç‹ yêu
câu th¿c dân Pháp khoan hÒng, Ông vi‰t nhÜ sau  :"(Phan
B¶i Châu) chÌ có m¶t t¶i là t¶i yêu nÜ§c nhÜ bao anh hùng
liŒt sï Pháp chÓng gi¥c ngoåi xâm". Nh© tinh thân can Çäm
và lòng yêu thÜÖng ÇÒng bào cûa Phåm Quÿnh, nhà cÀm
quyŠn Pháp giäm 'án tº hình' thành án 'quän thúc tåi gia'.
Phan B¶i Châu ÇÜ®c trª vŠ nhà ª B‰n Ng», Hu‰ ". 
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb Thanh
Niên; næm 2012; trang 102-103) 

Næm 1926, ông làm nhân viên "H¶i ÇÒng TÜ vÃn B¡c
kÿ ".

Næm 1929, Phåm Quÿnh ÇÜ®c cº vào "H¶i ÇÒng Kinh
t‰ và Tài chính ñông DÜÖng"cùng m¶t lúc v§i NguyÍn Væn
Vïnh.



Næm 1930, Phåm Quÿnh Çòi Pháp thành lÆp Hi‰n Pháp
quy ÇÎnh rõ ràng quyŠn cæn bän cûa ngÜ©i dân ViŒt Nam,
vua quan ViŒt Nam và chính quyŠn bäo h¶ Pháp.

Næm 1931, ông ÇÜ®c giao chÙc Phó H¶i trÜªng, H¶i
ñÎa dÜ Hà N¶i.

Næm 1931-1932, ông gi» chÙc T°ng ThÜ kš, Ñy ban
CÙu tr® Xã h¶i B¡c Kÿ.

*

Sau  khi  Bäo  ñåi  lên  ngôi, ngày  11  tháng 11  næm
1932, Phåm Quÿnh ÇÜ®c Bäo ñåi triŒu vŠ Hu‰ gi» chÙc Ng¿
TiŠn Væn Phòng. Ngày 2 tháng 5 næm 1933, ông ÇÜ®c b°
nhiŒm làm ThÜ®ng thÜ B¶ h†c. 

Næm 1939, Phåm Quÿnh cùng vua Bäo ñåi sang Pháp,
xin chính phû Pháp trä låi B¡c Kÿ cho TriŠu Çình Hu‰, theo
Çúng HiŒp Ð§c Bäo H¶, kš ngày 6 tháng 6 næm 1884, tÙc là
HiŒp Ð§c Patenôtre.

Næm 1944 ông gi» chÙc vø ThÜ®ng thÜ B¶ Låi. 

Ngày 9 tháng 3 næm 1945, NhÆt Çäo chính Pháp.

Ngày 19 tháng 3 næm 1945, vua Bäo ñåi cho Phåm
Quÿnh bi‰t së t¿ tay Çäm trách quyŠn lãnh Çåo quÓc gia. Ý
thÙc ÇÜ®c tình th‰, Phåm Quÿnh liŠn ÇŒ ÇÖn xin tØ chÙc tÆp
th‹  tÃt  cä  các  ThÜ®ng  thÜ  trong  n¶i  các  triŠu  Çình  Hu‰
(Phåm Quÿnh, HÒ ñ¡c Khäi, Ðng Úy, Bùi B¢ng ñoàn, TrÀn
Thanh ñåt, TrÜÖng NhÜ ñính).
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(Bäo ñåi,  Con rÒng ViŒt Nam,  trang 165. Nxb Xuân Thu phát hành. Los
Alamitos, CA 90720, in lÀn thÙ nhÃt 1990)

Sau  khi  tØ  chÙc,  Phåm  Quÿnh  sÓng  Än  dÆt  ª  biŒt
th¿ Hoa ñÜ©ng, bên b© sông An C¿u, Hu‰.

Ngày  23  tháng  8  næm 1945,  Phåm Quÿnh  bÎ  ViŒt
Minh b¡t, ÇÜa vŠ giam tåi lao ThØa Phû, Hu‰. Sau Çó ông bÎ
gi‰t cùng v§i T°ng ÇÓc Ngô ñình Khôi và Ngô ñình Huân
con trai Ngô ñình Khôi tåi khu rØng H¡c Thú, làng HiŠn Sï,
tÌnh ThØa Thiên.

Næm 1956, di hài  cûa ông ÇÜ®c tìm thÃy trong rØng
H¡c Thú. Ngày 9 tháng 2 næm 1956, di hài ÇÜ®c cäi táng
trong khuông viên chùa Vån PhÜ§c.

*

Ngày mÃt cûa Phåm Quÿnh Ç‰n nay vÅn chÜa ÇÜ®c bi‰t
chính xác.

- Theo "TØ Çi‹n Væn h†c " b¶ m§i, xuÃt bän næm 2004
thì Phåm Quÿnh mÃt ngày 20 tháng 8 næm 1945. 

-  "TØ ñi‹n Nhân VÆt  LÎch  Sº ",  NguyÍn Q.  Th¡ng-
NguyÍn Bá Th‰ (Nhà xuÃt bän Væn Hóa), xuÃt bän ngày 30
tháng 3 næm 1999, chÌ cho bi‰t ngày Phåm Quÿnh bÎ b¡t là
ngày 23 tháng 8 næm 1945, nhÜng vÅn không bi‰t ÇÜ®c ngày
Phåm Quÿnh bÎ thû tiêu.



- M¶t sÓ tài liŒu ghi Phåm Quÿnh mÃt ngày 23 tháng 8
næm 1945, tÙc là ngày ông ÇÜ®c ViŒt Minh m©i Ç‰n "làm
viŒc".

- M¶t sÓ tài liŒu khác låi ghi Phåm Quÿnh mÃt vào sáng
ngày 6 tháng 9 næm 1945, tÙc là ngày 1 tháng 8 næm ƒt
DÆu; sau 14 ngày bÎ ViŒt Minh b¡t.

- Næm 1956, bà Phåm ThÎ Häo và ông Phåm Tuân, con
cûa Phåm Quÿnh theo Çoàn Çi tìm di hài cha con Ngô ñình
Khôi,  Ngô  ñình  Huân.  Phåm  Quÿnh  cùng  cha  con  Ngô
ñình Khôi, Ngô ñình Huân bÎ gi‰t cùng m¶t lúc. Theo l©i
nhân chÙng thì Phåm Quÿnh bÎ hå sát Çêm 6 rång ngày 7
tháng 9 næm 1945, khoäng 1 gi© sáng, lúc Çó có træng câu
liêm, tÙc là ngày 1 tháng 8 næm ƒt DÆu.

- Trong cuÓn "Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng", ñ¥ng Væn
Nhâm ghi trong bài "Tåi sao phäi phøc hÒi danh d¿ cho
Phåm Quÿnh",  trang 9,  thì  Phåm Quÿnh bÎ  thäm sát  vào
ngày mÒng 7 tháng 9 næm 1945.

*************
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ThÜ®ng thÜ Phåm Quÿnh ngÒi  trong phòng làm viŒc tåi  Hu‰,  næm
1942. Phía sau lÜng ông có bÙc hình ghi hai ch» Trung Hi‰u, nhÜng
trong hình này chÌ thÃy ch» Hi‰u; ch» Trung n¢m phía trên ch» Hi‰u.

TØ trái sang phäi: HÒ ñ¡c Khäi, ThÜ®ng ThÜ B¶ Tài Chánh và Xã
H¶i; Phåm Quÿnh, ThÜ®ng ThÜ B¶ QuÓc Dân Giáo Døc; Thái Væn
Toän, ThÜ®ng ThÜ B¶ Công Tác, MÏ ThuÆt và LÍ Nghi; Ngô ñình DiŒm,
ThÜ®ng ThÜ B¶ Låi; Bùi B¢ng ñoàn, ThÜ®ng ThÜ B¶ TÜ Pháp.



Phåm Quÿnh 
(ch» trung và ch» hi‰u n¢m phía phäi)

ThÜ®ng thÜ Phåm Quÿnh và Phu nhân 
trong s¡c phøc ngày Çåi lÍ triŠu Çình Hu‰
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II

ChuyŒn gì Çã xÄy ra trong viŒc 
Phåm Quÿnh tØ chÙc

                                      TS Phåm Cao DÜÖng          
                        

Chúng ta chÌ bi‰t sau khi NhÆt Bän Çäo chính Pháp,
Phåm Quÿnh Çã xin tØ chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ Låi, rÒi vŠ sÓng
Än dÆt ª biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng bên b© sông An C¿u. NhÜng
TS Phåm Cao DÜÖng trong bài "Phåm Quÿnh" Çã cho bi‰t
nhiŠu chuyŒn bí Än Çã ÇÜa Phåm Quÿnh Ç‰n ch‡ phäi ÇŒ ÇÖn
xin tØ chÙc. ñây là m¶t tài liŒu lÎch sº, xin ghi låi cho hÆu th
‰ bi‰t nh»ng thû Çoån cûa m¶t nhà chính trÎ bÃt lÜÖng, mÜu
mô, hèn hå, Çê tiŒn. 

*

Næm 1945: Nh»ng ngày cuÓi cùng trong cu¶c Ç©i  làm
chính trÎ cûa h†c giä Phåm Quÿnh.

Cho t§i nay m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t là sau ngày NhÆt Çäo
chánh Pháp, 9 tháng 3 næm 1945, N¶i Các Phåm Quÿnh Çã



tØ  chÙc  và  ÇÜ®c thay th‰  bªi  N¶i  Các  cûa  h†c  giä  TrÀn
Tr†ng Kim. V¡n t¡t nhÜ vÆy, nhÜng m¶t vÃn ÇŠ không kém
quan tr†ng cÀn ÇÜ®c Ç¥t ra là chuyŒn gì Çã xäy ra ª chung
quanh Hoàng ñ‰ Bäo ñåi và thái Ç¶ cûa nhà vua ÇÓi v§i
Phåm Quÿnh trong th©i gian m¶t tuÀn lÍ k‹ tØ ngày Bän
Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp cûa nhà vua mà Phåm Quÿnh là tác
giä, ÇÜ®c ban hành, tØ ngày 11 tháng 3 Ç‰n ngày 19 tháng 3
næm 1945, ngày Phåm Quÿnh và các thÜ®ng thÜ khác, mà
ngÜ©i ta thÜ©ng quen g†i là CÖ MÆt ViŒn hay H¶i ñÒng
ThÜ®ng ThÜ hay N¶i Các Phåm Quÿnh tùy theo tØng sách,
tØ chÙc và nhà vua tuyên bÓ Çích thân ÇiŠu khi‹n viŒc nÜ§c,
sau Çó Çã quy‰t ÇÎnh thành lÆp chính phû m§i? Trong bài
này ngÜ©i vi‰t xin ÇÜ®c phÀn nào trä l©i câu này. 

N¶i các Phåm Quÿnh tØ chÙc và vai trò cûa Ng¿ TiŠn
T°ng Lš Væn Phòng Phåm Kh¡c Hòe (1)

Sau Çäo chính 9 tháng 3 næm 1945, Hoàng ñ‰ Bäo ñåi
vÅn còn tín nhiŒm h†c giä Phåm Quÿnh và muÓn giao thêm
nhiŒm vø m§i. Theo Bäo ñåi qua hÒi kš sau này cûa ông thì
m¶t ngày sau khi Bän Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp ÇÜ®c ban hành,
ngày 12 thánh 3, nhà vua có triŒu ñåi sÙ Yokoyama vào
cung Ç‹ trao bän Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp cûa ông. Trong bu°i
g¥p g« này Bäo ñåi Çã Ç¥t vÃn ÇŠ xÙ Nam Kÿ và trÜ§c khi
cáo lui, Yokoyama v§i gi†ng nhÜ dò hÕi và nhË nhàng g®i š
là gi»a lúc ViŒt Nam Çi vào con ÇÜ©ng m§i, nhà vua có ÇÎnh
thành lÆp m¶t chính phû h®p bªi nh»ng ngÜ©i m§i Ç‹ Çáp
Ùng nhu cÀu cûa m¶t nÜ§c ViŒt Nam m§i hay không? TrÜ§c
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câu hÕi này, Bäo ñåi chÌ cÜ©i mà không trä l©i, nhÜng trong
hÒi kš, ông vi‰t thêm là "Trao s¿ ÇiŠu khi‹n quÓc gia cho
nh»ng ngÜ©i m§i... M¶t trong nh»ng møc tiêu mà tôi nh¡m
t§i vào lúc tôi m§i lên ngôi (2)". Nh»ng ngÜ©i m§i này là
nh»ng ngÜ©i hoàn toàn m§i hay là luôn cä nh»ng ngÜ©i có
th‹ ÇÜ®c coi là m§i vì m§i ÇÜ®c nhà vua ÇÜa vào làm viŒc
khi ông m§i lên ngôi nhÜng chÜa thi thÓ ÇÜ®c tài næng, trong
Çó có Phåm Quÿnh và Ngô ñình DiŒm? Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra
không phäi chÌ vì Bäo ñåi không tr¿c ti‰p trä l©i Yokoyama
mà chÌ cÜ©i, m¶t cái cÜ©i ÇÀy š nghïa, mà sau này l©i chÙng
cûa Phåm Kh¡c Hòe ÇÜÖng th©i là Ng¿ TiŠn T°ng Lš Væn
Phòng cûa nhà vua, ngÜ©i vÓn Çã là m¶t cäm tình viên cûa
ViŒt Minh, n¢m vùng trong ñåi N¶i bên cånh nhà vua và
Nam PhÜÖng Hoàng HÆu, nhân chÙng ngÜ©i ngoài duy nhÃt
có m¥t trong ñåi N¶i trong nh»ng ngày này cho ta bi‰t phÀn
nào. Trong hÒi kš cûa Phåm Kh¡c Hòe, Phåm Kh¡c Hòe Çã
ghi r¢ng sáng ngày 12 tháng 3, m¶t ngày sau khi Bän Tuyên
Ngôn ñ¶c LÆp ÇÜ®c công bÓ, nhà vua có bäo ông thäo m¶t
Çåo dø cº Phåm Quÿnh làm ngÜ©i thay m¥t cho Chính Phû
ViŒt Nam ñ¶c LÆp Ç‹ giao thiŒp v§i ngÜ©i NhÆt (3). S¿ kiŒn
này chÙng tÕ là vào lúc Çó Bäo ñåi vÅn chÜa có š ÇÎnh thay
th‰ Phåm Quÿnh và còn tín nhiŒm Phåm Quÿnh hay ít ra là
muÓn dùng Phåm Quÿnh trong th©i gian chuy‹n ti‰p, m¶t
th©i gian vô cùng quan tr†ng cho vÎ nguyên thû quÓc gia,
sau m¶t bi‰n cÓ vô cùng tr†ng Çåi và bÃt ng© xÄy ra cho ÇÃt
nÜ§c mình và chính mình là Çäo chính 9 tháng 3 næm 1945,
làm chû ÇÜ®c vÎ th‰ cûa mình, ÇÒng th©i lÜ®ng ÇÎnh ÇÜ®c



tình hình rÒi m§i Çi Ç‰n nh»ng quy‰t ÇÎnh cuÓi cùng hay
nh»ng thay Ç°i có tính cách lâu dài hÖn mà không gây xáo
tr¶n. ñiŠu này cÛng ÇÜ®c Hoàng Xuân Hãn k‹ låi khi nhân
chÙng Çáng tin cÆy này ÇÜ®c nhà væn Thøy Khuê phÕng vÃn
nhÜ sau:

"RÒi Ç‰n lúc Çäo chính NhÆt, m¶t hôm tôi ª Hà N¶i,
nghe tin radio bi‰t r¢ng ông Ãy (vua Bäo ñåi) giao cho ông
Phåm Quÿnh liên låc v§i ngÜ©i NhÆt Ç‹ Ç°i m§i gì ÇÃy. ñ®i
mãi  hÖn m¶t  tuÀn không có tin  gì  m§i  h‰t  cä,  chúng tôi
nhiŠu ngÜ©i nóng ru¶t l¡m. Chính ª B¡c, anh em có mÜ®n
m¶t ngÜ©i Çi vào Hu‰ dò tin tÙc, ngÜ©i ta Çi xe Çåp tØ Hà
N¶i vŠ Hu‰, lúc Ãy tàu hÕa bÎ ÇÙt Çoån, Çi låi khó lòng l¡m.
ñ‰n lúc trª vŠ Çây thì cÛng chÌ bi‰t tin vØa vØa thôi, r¢ng
hình nhÜ ông Ãy giao cho Phåm Quÿnh, nhÜng Phåm Quÿnh
không làm gì cä (4)".

M†i chuyŒn Çã hoàn toàn Ç°i khác, vì Phåm Quÿnh Çã
tØ chÙc và lÎch sº Çã chuy‹n sang m¶t hÜ§ng khác. Theo
Phåm Kh¡c Hòe thì viŒc tØ chÙc cûa n¶i các Phåm Quÿnh
và s¿ chÃp thuÆn s¿ tØ chÙc này cûa vua Bäo ñåi là do chính
Phåm Kh¡c Hòe g®i š và chû Ç¶ng. Thay vì tuân lŒnh vua
Bäo ñåi, soån thäo Çåo dø theo š muÓn cûa nhà vua, Phåm
Kh¡c Hòe Çã quay sang nói xÃu Phåm Quÿnh và khuyên nhà
vua không nên dùng Phåm Quÿnh n»a. Câu chuyŒn hôm Çó
kéo dài hÖn nºa gi© và Bäo ñåi quy‰t ÇÎnh tåm cº Phåm
Quÿnh "cho dÍ liên låc v§i NhÆt Çã, rÒi sau së hay". Nguyên
væn l©i k‹ cûa Phåm Kh¡c Hòe nhÜ sau:
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"Sau m¶t Çêm thao thÙc, suy nghï vŠ chuyŒn trên, sáng
ngày 12 tháng 3, tôi vào ñåi N¶i làm viŒc v§i š ÇÎnh nêu
vÃn ÇŠ cäi t° ViŒn CÖ MÆt låi v§i Bäo ñåi. NhÜng chÜa bi‰t
b¡t ÇÀu nhÜ th‰ nào?

"Tôi Çang ngÒi bóp tráng suy nghï thì m¶t ngÜ©i thÎ vŒ
vào nói: Da bÄm, Hoàng Ç‰ ban cø qua chÀu có viŒc gÃp.
Tôi liŠn sang Phòng Phê thì Bäo ñåi bäo thäo m¶t Çåo dø
cº Phåm Quÿnh làm ngÜ©i thay m¥t Chính phû ViŒt Nam
ñ¶c LÆp giao thiŒp v§i tÓi cao CÓ VÃn NhÆt và các nhà
chÙc trách NhÆt nói chung. ThÃy tôi làm thinh, tÕ vÈ không
thông mŒnh lŒnh Ãy, Bäo ñåi nói thêm: N‰u ông thÃy có chi
khó khæn thì cÙ Çi bàn v§i ông Låi mà làm cho kÎp th©i. Sau
phút ngÆp ngØng, tôi nói toåc ra v§i Bäo ñåi r¢ng: Phåm
Quÿnh là m¶t ngÜ©i xÃu, bÎ m†i tÀng l§p nhân dân oán ghét
và gi§i nhân sï trí thÙc khinh bÌ, m¥c dÀu ai cÛng bi‰t ông ta
h†c r¶ng, nói hay cä ti‰ng ViŒt lÅn ti‰ng Pháp. Cho nên n‰u
vua  th¿c  tâm vì  dân,  vì  nÜ§c thì  không nên  dùng  Phåm
Quÿnh n»a. Câu chuyŒn kéo dài hÖn nºa gi© và cuÓi cùng
Bäo ñåi nói: Thôi! Hãy tåm cº Phåm Quÿnh cho dÍ liên låc
v§i NhÆt Çã, rÒi sau së hay.

"Tôi trª vŠ væn phòng thäo ngay m¶t t© chÌ cº Låi B¶
ThÜ®ng ThÜ Phåm Quÿnh tåm th©i làm nhiŒm vø liên låc
gi»a Chính phû ViŒt Nam ñ¶c LÆp v§i các nhà chÙc trách
NhÆt, Çem lên cho Bäo ñåi kš, rÒi sao løc ngay cho các B¶
và TÓi Cao CÓ VÃn NhÆt. Làm nhÜ vÆy, tôi ch¡c r¢ng nh»ng
ch» chÌ, tåm th©i, và liên låc th‰ nào cÛng làm cho Phåm



Quÿnh cæm thù mình! ƒy th‰, nhÜng sáng ngày 14 tháng 3,
khi g¥p tôi trong bu°i lÍ cáo y‰t LiŒt Thánh, Phåm Quÿnh
Çã tÕ ra ng†t ngào v§i tôi hÖn bao gi© h‰t. Và lúc bu°i lÍ k‰t
thúc, ông ta thi‰t tha cæn d¥n tôi chiŠu hôm Ãy trên ÇÜ©ng
Çi vào ñåi N¶i, ghé qua B¶ Låi nói chuyŒn.

"ñúng hai gi© chiŠu, tôi ghé qua B¶ Låi, Phåm Quÿnh
Çón ti‰p tôi niŠm nª hÖn trÜ§c nhiŠu và gi» låi nói chuyŒn
hÖn m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ. N¶i dung câu chuyŒn xoay quanh
tÜÖng lai tÓt ÇËp cûa T° QuÓc và tiŠn ÇÒ vÈ vang cûa nh»ng
trí thÙc Âu-Á kiêm thông (5)".

ñoån hÒi kš này rÃt quan tr†ng. Nó cho ta thÃy Hoàng
ñ‰ Bäo ñåi lúc ÇÀu chÜa có ngay š ÇÎnh thay th‰ Phåm
Quÿnh và lÆp m¶t chính phû m§i. Không nh»ng th‰, ngay
sau ngày 11 tháng 3, nhà vua Çã có š ÇÎnh b° nhiŒm Phåm
Quÿnh thay m¥t Chính Phû ñ¶c LÆp trong viŒc giao thiŒp
v§i TÓi Cao CÓ VÃn NhÆt và các gi§i chÙc NhÆt khác b¢ng
m¶t Çåo dø. Nhà vua Çã t§i væn phòng làm viŒc rÃt s§m, t§i
trÜ§c  cä  Phåm  Kh¡c  Hòe,  Ç‹  th¿c  hiŒn  quy‰t  ÇÎnh  này.
NhÜng Phåm Kh¡c Hòe Çã phá hÕng tÃt cä, khi‰n cho ít ra
m¶t th©i kÿ chuy‹n ti‰p Çã không ÇÜ®c th¿c hiŒn và m¶t
tình trång không chính phû Çã xäy ra tØ ngày 19 tháng 3,
ngày sáu vÎ thÜ®ng thÜ tØ chÙc và ÇÜ®c chÃp nhÆn cho Ç‰n
ngày 8 tháng 5, ngày N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim h†p phiên
h†p ÇÀu tiên v§i ÇÀy Çû các nhân s¿ Ç‹ nhÆn lãnh công tác
và vua Bäo ñåi có lúc "Çã cuÓng lên" vì không ki‰m ra ÇÜ®c
ngÜ©i lÆp n¶i các nhÜ l©i k‹ cûa Hoàng Xuân Hãn (6), trong
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khi tình hình ÇÃt nÜ§c vô cùng nghiêm tr†ng, có nhiŠu viŒc
cÃp bách cÀn phäi làm.

Thành công bÜ§c ÇÀu, Phåm Kh¡c Hòe sau Çó Çã làm
m¶t "t© chÌ", m¶t væn kiŒn kém quan tr†ng hÖn m¶t "Çåo
dø" rÃt nhiŠu Ç‹ cº Phåm Quÿnh vào vai trò tåm th©i này, nh
¢m hå thÃp vai trò và uy tín cûa Phåm Quÿnh. Cho là chÜa
Çû, có lë vì cho t§i th©i Çi‹m Çó Phåm Kh¡c Hòe chÌ m§i
hành Ç¶ng do š riêng cûa cá nhân mình do s¿ ghen ghét v§i
Phåm Quÿnh, sau "m¶t Çêm thao thÙc suy nghï...",  Phåm
Kh¡c Hòe sau Çó m¶t m¥t hÕi š ki‰n Tôn Quang PhiŒt, m¶t
Çäng viên Tân ViŒt kÿ c¿u hoåt Ç¶ng cho ViŒt Minh ª Hu‰
ÇÜÖng th©i,  sau này là Chû tÎch Ñy ban Nhân Dân Cách
Mång ÇÀu ti‰n cûa tÌnh ThØa Thiên, rÒi Chû tÎch Ñy ban
Hành Chính ThØa Thiên, m¥t khác vÆn Ç¶ng v§i các thÜ®ng
thÜ Bùi B¢ng ñoàn và Ðng Úy Ç‹ hai vÎ này thuy‰t phøc
Bäo ñåi loåi bÕ Phåm Quÿnh và "vÆn Ç¶ng toàn th‹ CÖ MÆt
ViŒn tØ chÙc (7)". K‰t quä là sáng s§m ngày 17, Bäo ñåi Çã
cho  g†i  Phåm Kh¡c  Hòe  qua  phòng  làm viŒc  cûa  mình,
Phòng Phê, và ra lŒnh cho ông này soån thäo m¶t Çåo dø
theo Çó "tØ nay TrÅm së t¿ cÀm quyŠn và ch‰ Ç¶ chính trÎ së
cæn cÙ vào khÄu hiŒu Dân Vi Quš"(8). Dø này là dø mang
tên là Dø SÓ 1, ÇÜ®c ban hành ngày 17 tháng 3 næm 1945. 

Ti‰p theo Çó là "khoäng 10 gi© sáng ngày 19 tháng 3,
cä sáu vÎ ThÜ®ng thÜ vào y‰t ki‰n nhà vua, ÇÜa ÇÖn xin tØ
chÙc" và ÇÜ®c Bäo ñåi chÃp thuÆn (9). CÛng nên Ç‹ š là
theo hÒi kš cûa Bäo ñåi, trÜ§c Çó Phåm Quÿnh có báo cáo



cho nhà vua bi‰t vŠ nh»ng phän Ùng xäy ra trong H¶i ñÒng,
hi‹u theo nghïa ª Çây là H¶i ñÒng ThÜ®ng ThÜ, theo Çó
ngÜ©i ta s® ho¥c là ngÜ©i NhÆt së Ç°i š, ho¥c ngÜ©i Pháp së
trª låi, ho¥c là vua Duy Tân hay Hoàng Thân CÜ©ng ñ‹ së
trª vŠ... ñiŠu này cho phép ngÜ©i ta suy Çoán r¢ng tình trång
hoang mang cûa các vÎ ThÜ®ng ThÜ này, ngoài nh»ng tin tÙc
liên quan Ç‰n tình hình th©i Çó, phÀn nào cÛng là do Phåm
Kh¡c Hòe tåo ra qua hai ThÜ®ng ThÜ Bùi B¢ng ñoàn và
Ðng Úy. Tuy nhiên, Ç‹ trä l©i Phåm Quÿnh, nhà vua Çã dÙt
khoát bäo v§i ông này qua nguyên væn:"Ông liŒu mà bäo h†
chÃm dÙt nh»ng chuyŒn æn nói lung tung và mÜu mô Çó Çi...
Hoàng ñ‰ là TrÅm! Bäo h† ÇØng quên ÇiŠu Çó. N‰u ngày
nào TrÅm phäi ra Çi, ngày Çó së không còn ñ‰ QuÓc ViŒt
Nam này n»a! (10)" Nh»ng s¿ kiŒn này và câu nói cûa Bäo
ñåi cho ta thÃy m¶t ÇiŠu là ngay tØ nh»ng ngày ÇÀu nhà vua
Çã phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i hoåt Ç¶ng cûa nh»ng ngÜ©i CS xuyên
qua ngÜ©i n¢m vùng cûa h†, ngay trong ñåi N¶i bên cånh
nhà vua, là Phåm Kh¡c Hòe, nån chÓng ÇÓi nhau trong n¶i
b¶ các quan låi cao cÃp trong triŠu, ÇÒng th©i s¿ hi‹u bi‰t và
thái Ç¶ cÜÖng quy‰t cûa ông. 

S¿ thù ghét và chÓng ÇÓi Phåm Quÿnh cûa Phåm Kh¡c
Hòe

Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra là tåi sao Phåm Kh¡c Hòe låi thù
ghét và chÓng låi Phåm Quÿnh nhÜ vÆy? Trong hÒi kš cûa
ông, Phåm Kh¡c Hòe không cho bi‰t lš do mà chÌ nói r¢ng
Phåm Quÿnh là m¶t ngÜ©i "bän chÃt xÃu xa và nguy hi‹m
(11)", nhÜng ngÜ©i ta có th‹ suy Çoán hai ÇiŠu.
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 TrÜ§c nhÃt là s¿ ghen tÎ cûa Phåm Kh¡c Hòe ÇÓi v§i
Phåm Quÿnh. S¿ ghen tÎ này b¡t nguÒn tØ s¿ kiŒn là cä hai
ngÜ©i ÇŠu là thân cÆn cûa Bäo ñåi ª vào th©i Çi‹m này.
Thêm vào Çó, Phåm Kh¡c Hòe có gÓc quan trÜ©ng, ÇÜ®c
huÃn luyŒn theo ÇÜ©ng lÓi chính thÓng Ç‹ làm công chÙc,
quan låi v§i chÙc vø trÜ§c Çó là Quän ñåo ñà Låt, m¶t chÙc
vø cÛ cûa Ngô ñình DiŒm; còn Phåm Quÿnh không có gÓc
quan trÜ©ng mà xuÃt thân là m¶t nhà báo, m¶t h†c giä ti‰ng
tæm, bÃt  ng© chuy‹n sang làm Ng¿ TiŠn Væn Phòng,  rÒi
ThÜ®ng ThÜ B¶ H†c và rÒi ThÜ®ng ThÜ B¶ Låi. Tåi sao låi
cº Phåm Quÿnh mà không phäi là Phåm Kh¡c Hòe?

ThÙ hai, Phåm Kh¡c Hòe vÓn cùng quê v§i Tôn Quang
PhiŒt  (ViŒt  Minh) và có liên låc v§i  Tôn Quang PhiŒt  tØ
trÜ§c nên Çã chÎu änh hÜªng cûa Tôn Quang PhiŒt, do Çó Çã
trª  thành n¢m vùng cûa  Tôn Quang  PhiŒt.  NhÃt  cº  nhÃt
Ç¶ng cûa vua Bäo ñåi, cÛng nhÜ nh»ng gì xÄy ra ª trong
ñåi N¶i ÇŠu ÇÜ®c Phåm Kh¡c HÕe k‹ cho Tôn Quang PhiŒt
nghe và hÕi š Tôn Quang PhiŒt h‰t. S¿ kiŒn Phåm Quÿnh bÎ
loåi bÕ do Çó phÀn nào có th‹ do chû trÜÖng và vÆn Ç¶ng
cûa nh»ng ngÜ©i CS hay thiên c¶ng ª Hu‰ lúc bÃy gi© hay
xa hÖn n»a, y hŒt nhÜ trÜ©ng h®p cûa Thanh Niên TiŠn Tuy
‰n do Phan Anh thành lÆp. Phåm Kh¡c Hòe chÌ là m¶t nhân
vÆt bÎ C¶ng sän l®i døng qua Tôn Quang PhiŒt mà thôi (12).
NhÜng dù Çúng dù sai, hành Ç¶ng gièm pha, ngæn cän vua
Bäo ñåi chính thÙc chÌ ÇÎnh Phåm Quÿnh vào chÙc vø m§i
b¢ng m¶t ñåo Dø và thay b¢ng m¶t T© ChÌ, rÒi sau Çó vÆn



Çông v§i các nhân vÆt tai m¡t ª Hu‰ lúc Çó, ti‰p tøc lung låc
nhà vua dÅn Ç‰n viŒc sáu vÎ ThÜ®ng ThÜ tØ chÙc và tình
trång vô chính phû Çã xäy ra sau Çó, khi‰n cho lÎch sº ViŒt
Nam diÍn  ti‰n  theo  m¶t  chiŠu  hÜ§ng  khác.  ñây  là  khúc
quanh thÙ nhÃt trong th©i gian ng¡n ngûi, chÜa ÇÜ®c 4 tháng
cûa næm 1945. N‰u không có s¿ thay Ç°i do Phåm Kh¡c
Hòe  chû  Ç¶ng   gây  ra  này,  guÒng  máy hành  chánh  cûa
Chính phû Nam TriŠu tØ trung ÜÖng Ç‰n ÇÎa phÜÖng vÅn ti‰p
tøc hoåt Ç¶ng bình thÜ©ng, không bÎ xáo tr¶n và ngÜ©i dân
không  bÎ  hoang  mang  trong  th©i  gian  chuy‹n  ti‰p  nhÜ
Hoàng Xuân Hãn Çã k‹, chÜa nói t§i s¿ kiŒn Phåm Quÿnh
Çã b¶c l¶ thái Ç¶ låc quan vŠ "tÜÖng lai tÓt ÇËp" cûa T‡
QuÓc và "tiŠn ÇÒ vÈ vang" cûa nh»ng ngÜ©i trí thÙc Âu Á
kiêm thông, vì Çây là dÎp nhà h†c giä này th¿c hiŒn nh»ng gì
tØ lâu ông vÅn ôm Ãp và mong Ç®i , xuyên qua nh»ng bài vi
‰t cûa ông, không phäi cho riêng cá nhân ông mà cho cä ÇÃt
nÜ§c và dân t¶c. Nên nh§ Phåm Quÿnh lúc Çó là ThÜ®ng
ThÜ B¶ Låi, là b¶ ÇÙng ÇÀu løc b¶ lo viŒc quän lš các quan
væn ª trong nÜ§c và trÜ§c Çó là Ng¿ TiŠn T°ng Lš cûa vua
Bäo ñåi, nên ông n¡m v»ng sinh hoåt hành chánh và nhân
s¿ trong sinh hoåt này. V§i Phåm Quÿnh trong vai trò liên
låc v§i ngÜ©i NhÆt, viŒc chuy‹n giao hành chánh tØ ngÜ©i
NhÆt sang ngÜ©i ViŒt së chÃm dÙt s§m hÖn và triŠu Çình Hu
‰ có cÖ h¶i n¡m v»ng quyŠn hành hÖn trÜ§c khi tình th‰ thay
Ç°i. ChÜa k‹ t§i viŒc thay th‰ các quan låi tham nhÛng hay
bÃt l¿c (13). ñây là m¶t ÇiŠu Çáng ti‰c cho vua Bäo ñåi và ñ
‰ QuÓc ViŒt Nam nói riêng và cho dân t¶c ViŒt Nam nói



31

chung. CuÓi cùng, Ç‹ chính thÙc giäi thích thái Ç¶ cûa mình
ÇÓi v§i Phåm Quÿnh, Phåm Kh¡c Hòe vi‰t:

"Th¿c ra, tôi không có oán thù cá nhân gì v§i Phåm
Quÿnh và tôi nghï h¡n có t¶i, thì së bÎ nhân dân trØng trÎ.
Khi nghï nhÜ vÆy, tôi không ng© r¢ng chÌ khoäng m¶t tháng
sau, Phåm Quÿnh Çã bÎ ÇŠn t¶i trÜ§c nhân dân (14)". 

Qua Çoån væn này, Phåm Kh¡c Hòe không nói rõ Phåm
Quÿnh Çã bÎ ÇŠn t¶i nhÜ th‰ nào, bÎ b¡t không thôi hay bÎ b¡t
rÒi bÎ thû tiêu và ông Çã bi‰t nh»ng gì vŠ chuyŒn này.

Hoåt Ç¶ng cuÓi cùng cûa Phåm Quÿnh  

Bu°i h†p chiŠu ngày 15 tháng 8 næm 1945 tåi væn phòng
vua  Bäo  ñåi  v§i  nhà  vua,  phó  T°ng  trÜªng  kiêm  T°ng
trÜªng Ngoåi giao TrÀn Væn ChÜÖng và ñåi N¶i ñåi ThÀn
NguyÍn Duy Quan. ñây có th‹ là lÀn ÇÀu tiên và cÛng là lÀn
cuÓi cùng Phåm Quÿnh g¥p låi nhà vua và các gi§i chÙc
khác trong ñåi N¶i tØ sau khi ông tØ chÙc cùng v§i N¶i Các
cûa ông, tØ ngày 19 tháng 3 và ngÜ©i duy nhÃt nói t§i bu°i
h†p này là Phåm Kh¡c Hòe. Bu°i h†p diÍn ra sau khi Phåm
Kh¡c Hòe vào g¥p vua Bäo ñåi Ç‹ báo cáo v§i vua vŠ "tin
NhÆt Çã ÇÀu hàng ñÒng Minh vô ÇiŠu kiŒn" vào bu°i chiŠu
ngày 15 tháng 8 và kéo dài tØ khoäng 3 gi© 30 Ç‰n hÖn 5 gi©.
Lúc ÇÀu chÌ có nhà vua và NguyÍn Duy Quang, sau có Phåm
Quÿnh m§i t§i do con trai ông là Phåm Bích ÇÜÖng th©i làm
viŒc trong ñåi N¶i dÜ§i quyŠn cûa NguyÍn Duy Quang lÃy
xe cûa ñåi N¶i  Çón vào.  Phåm Kh¡c Hòe không có m¥t



trong bu°i h†p này vì ông ÇÜ®c nhà vua nh© sang g¥p TrÀn
Tr†ng Kim Ç‹ hÕi xem TrÀn Tr†ng Kim"có š ki‰n chi trÜ§c
tinh hình m§i không?" nên ta không bi‰t n¶i dung là Ç‹ bàn
nh»ng gì? Phåm Kh¡c Hòe chÌ cho ta bi‰t là trên ÇÜ©ng tØ
dinh T°ng TrÜªng N¶i Các vŠ "thì g¥p trên cÀu Tràng TiŠn
m¶t chi‰c xe ô-tô cûa ñåi N¶i trong Çó có Phåm Quÿnh và
con trai cûa ông ta là Phåm Bích làm viŒc ª ñåi N¶i dÜ§i
quyŠn tr¿c ti‰p cûa NguyÍn Duy Quang. Tôi liên tÜªng ngay
Ç‰n viŒc g¥p TrÀn Væn ChÜÖng vào phòng Bäo ñåi lúc tôi
m§i  ra Çi  và Çoán r¢ng,  ch¡c  trong khi  tôi  Çi  g¥p TrÀn
Tr†ng Kim thì ª ñåi N¶i b†n TrÀn Væn ChÜÖng, NguyÍn
Duy Quang và Phåm Quÿnh Çã h†p v§i Bäo ñåi bàn mÜu k
‰ trª vŠ v§i chû cÛ là th¿c dân Pháp". Hôm sau, ngày 16
tháng 8, Phåm Kh¡c Hòe låi ki‹m chÙng vŠ bu°i h†p này b
¢ng cách hÕi ngÜ©i thÎ vŒ thÜ©ng tr¿c phòng làm viŒc cûa
nhà vua, thì ÇÜ®c ngÜ©i này cho bi‰t là sau khi TrÀn Væn
ChÜÖng vào chÀu thì Phåm Bích lÃy xe Çi Çón Phåm Quÿnh
Ç‰n và h†p hÖn 5 gi© m§i chÃm dÙt (15).

TrÀn ñình Nam ÇŠ nghÎ b¡t Phåm Quÿnh vào nh»ng
ngày chót nhÜng không ÇÜ®c vua Bäo ñåi chÃp nhÆn. Ý ki
‰n b¡t Phåm Quÿnh này ÇÜ®c TrÀn ñình Nam, B¶ TrÜªng
N¶i Vø trong Chính Phû TrÀn Tr†ng Kim, chia sÈ v§i Phåm
Kh¡c Hòe, NguyÍn H»u Thí  và HÒ Tá Khanh vào m¶t
bu°i tÓi, khoäng 20-7-1945, tåi nhà TrÀn ñình Nam, khi bÓn
ngÜ©i ki‹m Çi‹m "công tác cûa N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim
trong hai tháng vØa qua" trong Çó TrÀn ñình Nam yêu cÀu
m†i ngÜ©i phäi "cänh giác ÇÓi v§i cä b†n thân Pháp, cä b†n
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thân NhÆt và nhÃt là vØa thân NhÆt, vØa thân Pháp nhÜ loåi
Phåm Quÿnh thì låi càng vô cùng nguy hi‹m... rÒi hå gi†ng
nói nhÕ cho bi‰t r¢ng Nam ÇÎnh b¡t giam Phåm Quÿnh, vì
B¶ N¶i Vø Çã có nhiŠu chÙng c§ vŠ t¶i ác cûa Phåm Quÿnh
trong th©i thu¶c Pháp, mà còn cä vŠ âm mÜu cûa nó hiŒn
Çang lo lót v§i NhÆt Ç‹ hòng lên n¡m quyŠn, làm tay sai cho
NhÆt (16).

Ý ki‰n k‹ trên Çã ÇÜ®c TrÀn ñình Nam chính thÙc th¿c
hiŒn vào cuÓi tháng 7 b¢ng m¶t "t© phi‰n"(17) cûa B¶ N¶i
Vø gºi lên vua Bäo ñåi tâu xin b¡t giam Phåm Quÿnh. T©
phi‰n này Çã ÇÜ®c Phåm Kh¡c Hòe trình lên nhà vua Ç‹ xin
phê chuÄn, nhÜng Bäo ñåi không làm theo mà bäo "hãy Ç®i
vài hôm", rÒi ba hôm sau ra lŒnh "tåm x‰p viŒc Ãy" (18).
Phåm Quÿnh Çã thoát nån, nhÜng chÌ trên dÜ§i m¶t tháng
sau ông Çã bÎ ViŒt Minh b¡t và nh»ng ngÜ©i dân sÓng bên
b© sông An C¿u gÀn biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng không còn thÃy
bóng dáng quen thu¶c cûa "Cø Phåm" (19) nºa.

K‰t luÆn

Trong cu¶c Ç©i làm væn hóa cÛng nhÜ trong cu¶c Ç©i
làm chính trÎ, Phåm Quÿnh có rÃt nhiŠu kÈ thù, nhÜng không
kÈ thù nào nguy hi‹m b¢ng nh»ng kÈ thù ông phäi ÇÜÖng
ÇÀu trong th©i gian tØ sau Cu¶c ñäo Chính 9 tháng 3 næm
1945 cho t§i ngày ông và N¶i Các tØ chÙc, tÙc là ngày 19
cùng tháng và luôn cä sau này n»a. Lš do là vì Ç¢ng sau
nh»ng kÈ thù này là ñäng C¶ng Sän v§i møc tiêu tÓi hÆu cûa



h† là cÜ§p chính quyŠn tØ tay Hoàng ñ‰ Bäo ñåi. ChÜa h‰t,
ÇiŠu nguy hi‹m hÖn n»a n¢m ª ch‡ Phåm Kh¡c Hòe, cäm
tình viên cûa  h†,  n¢m vùng ngay trong ñåi  N¶i  và  Tôn
Quang PhiŒt, Çäng viŒn cûa h†, Çã tØ lâu hoåt Ç¶ng ngay
gi»a thành phÓ Hu‰. H† Çã thành công, Phåm Quÿnh không
nh»ng chÌ bÎ giäm vai trò trong viŒc giao thiŒp v§i NhÆt mà
còn hoàn toàn bÎ loåi trØ. Gi»a lúc m†i ngÜ©i, tØ quan låi Ç
‰n quÀn chúng nóng lòng mong Ç®i phän Ùng cûa vua Bäo
ñåi và cûa triŠu Çình thì nhà vua Çã phäi ÇÓi phó v§i m¶t
khûng khoäng n¶i các kéo dài cho mãi t§i ngày 8 tháng 5,
khi chính phû TrÀn Tr†ng Kim chính thÙc nhÆn lãnh trách
nhiŒm m§i chÃm dÙt. Th©i gian chuy‹n ti‰p Ç‹ nhà vua °n
ÇÎnh ÇÜ®c tình hình ª trung ÜÖng cÛng nhÜ ª ÇÎa phÜÖng Çã
bÎ rút ng¡n khi‰n công viŒc thu hÒi chính quyŠn tØ tay ngÜ©i
NhÆt, kiŒn toàn nŠn Ç¶c lÆp, cÛng nhÜ thu hÒi XÙ Nam Kÿ
và các nhÜ®ng ÇÎa khác bÎ chÆm låi, Ç¥c biŒt công tác cÙu
Çói g¥p trª ngåi rÃt nhiŠu. LÎch sº ViŒt Nam cÛng bÎ chuy‹n
sang m¶t hÜ§ng khác.

                                         TS. Phåm Cao DÜÖng
                                          Tháng 01 næm 2016

____________________________________________ (1)
Phåm Kh¡c Hòe, TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c (In lÀn thÙ
3, có sºa chºa và b° túc). Hu‰: Nxb ThuÆn Hóa, 1987, trang 16-17.
ñ¥ng Væn Nhâm, "Nhân ngày gi‡ thÙ 54 cÓ h†c giä Phåm Quÿnh. Tìm
hi‹u cái ch‰t oan kiên, bi thäm cûa m¶t danh tài l‡i låc", trong Giäi
Oan LÆp M¶t Çàn tràng. Silver Spring, MD: Ñy Ban Phøc HÒi Danh
D¿ Phåm Quÿnh, 2001, trang 254-255.
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(2) S.M. Bao Dai. Le Dragon d'Annam. Paris: Plon, 1980, trang 105.
Bäo ñåi, Con RÒng ViŒt Nam, HÒi kš chính trÎ 1913-1987,  NguyÍn
PhÜ§c T¶c xuÃt  bän.  Los Alamitos,  CA: Nhà sách Xuân Thu phát
hành, 1990, trang 163.
(3) Nên Ç‹ š là cho t§i th©i Çi‹m này ViŒt Nam bÎ Pháp bäo h¶ nên
quyŠn ngoåi giao do ngÜ©i Pháp n¡m gi». Vì vÆy, trong t° chÙc triŠu
Çình không có cÖ quan nào lo công tác này. Phåm Quÿnh ÇÜ®c Bäo
ñåi muÓn b° nhiŒm b¢ng m¶t Çåo dø là vì th‰.
(4) Thøy Khuê nói chuyŒn v§i Hoàng Xuân Hãn..., Çã dÅn, trang 128.
(5) Phåm Kh¡c Hòe, TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c, trang
18-19.
(6) Thøy Khuê nói chuyŒn v§i Hoàng Xuân Hãn và Tå Tr†ng HiŒp.
Westminster, CA: Nxb Væn NghŒ, 2002, trang 134-135.
(7) -nt-, trang 20 và 24.
(8) Dø này mang tên là Dø SÓ 1, ÇÜ®c ban hành ngày 17 tháng 3 næm
1945, nguyên væn nhÜ sau: DÜÖng lÎch, ngày 17 tháng 3 næm 1945.
NÜ§c NhÆt  muÓn  hoàn toàn  th¿c  hiŒn  chÜÖng trình  xây nŠn thÎnh
vÜ®ng chung ª ñông Nam Á, Çã giäi  phóng cho nÜ§c Nam ta,  và
TrÅm tuyên bÓ ViŒt Nam Ç¶c lÆp rÒi. Nay TrÅm có trách nhiŒm ÇÓi v§i
lÎch sº và thÀn dân, nên t¿ cÀm lÃy quyŠn Ç‹ bäo vŒ lÃy quyŠn l®i  cho
T° QuÓc và giáng dø r¢ng:

1) Ch‰ Ç¶ chính trÎ tØ nay cæn cÙ vào khÄu hiŒu "DÂN VI QU´".
2) Trong chính gi§i së chiêu tÆp các nhân tài Çích Çáng Ç‹ chÌnh

ÇÓn låi nŠn täng QuÓc Gia cho xÙng Çáng là m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp chân
chính có th‹ h®p tác v§i ñåi NhÆt Bän trong công cu¶c ki‰n thi‰t ñåi-
ñông-Á.

3) TrÅm së tài ÇÎnh và tuyên bÓ các cÖ quan chính trÎ Ç‹ ban hành
nh»ng phÜÖng pháp h®p v§i nguyŒn v†ng cûa QuÒc dân. 

NhÆn ÇÎnh vŠ Çåo dø này,  NguyÍn TÜ©ng PhÜ®ng trong bài
"M¶t ñåo Dø, M¶t Ch‰ ñ¶" Çæng trong Tri  Tân Tåp Chí ngày 20
tháng 4 næm 1945, trên trang ÇÀu, Çã vi‰t nhÜ sau:



"Ba ÇiŠu ban bÓ trên Çáng ghi vào lÎch sº xÙ này, th¿c là trên
thuÆn lòng gi©i (tr©i), dÜ§i ÇËp lòng dân, quÓc dân rÃt trông mong ª
s¿ thi hành triŒt Ç‹, khác nào nhÜ Çói mong æn và khát mong uÓng
vÆy.

"N‰u m¶t khi  nhà nÜ§c dùng ÇÜ®c ngÜ©i tài,  ÇÙc vËn hai ra
gánh vác, Çäm ÇÜÖng nh»ng tr†ng trách, låi thêm vào ÇÃy cái chính
sách thân dân, th‹ tÃt Ç‰n dân nguyŒn th©i nŠn täng quÓc gia xÙ này
có th‹ phøc hÜng.

"ñÜ®c nhÜ vÆy, ñåo dø ngày 17 tháng ba Çáng ghi vào trang
ÇÀu lÎch sº cûa nÜ§c ViŒt Nam Ç¶c lÆp".

Còn LuÆt sÜ Bùi TÜ©ng Chi‹u, trong bài "ñåo Dø SÓ 1 cûa ñÙc
Bäo  ñåi  Hoàng  ñ‰"  Çæng trên  Thanh  NghÎ,  sÓ  107,  "SÓ  ñ¥c-San
Chính TrÎ",  ra ngày 5 tháng Næm, 1945, cÛng nhÃn månh Ç‰n tÀm
quan tr†ng Ç¥c biŒt cûa Çåo dø này. Ngay nh»ng dòng mª ÇÀu ông vi
‰t:

"ñåo dø trên ÇÓi v§i ch‰ Ç¶ chính trÎ nÜ§c ta sau này có m¶t
tính cách quan tr†ng Ç¥c biŒt mà ta có th‹ nói r¢ng Çåo dø này Çã nêu
lên m¶t cách tóm t¡t chính trÎ nh»ng quä quy‰t rõ ràng, nh»ng nguyên
t¡c ki‰n thi‰t chính th‹ nÜ§c ViŒt Nam sau này".

 RÒi nhÃn månh hÖn ba ch» Dân Vi Quí, ông phân tích:
"Nay ñåo dø sÓ 1 Çã nêu lên khÄu hiŒu Dân Vi Quí, có nghïa là

ñÙc Bäo ñåi Çã hûy bÕ cái lš thuyŒt cÛ mà Ç‰n nay hÀu h‰t các nÜ§c
væn minh Çã cho là không h®p th©i.  ñã lÃy dân làm tr†ng, Çã lÃy
quyŠn l®i dân Ç‹ trên tÃt cä thì vua tÃt chÌ là m¶t cÖ quan tÓi cao
trong nÜ§c ÇiŠu khi‹n nh»ng cÖ quan chính trÎ khác Ç‹ phøc vø quÓc
gia, tìm nh»ng phÜÖng pháp h®p v§i nguyŒn v†ng cûa cä quÓc dân mà
thi hành. NhÜ th‰ là trong nŠn chính trÎ ñÙc Bäo ñåi Hoàng ñ‰ Çã
ÇÎnh Ç¥t quÓc dân ta Çi vào m¶t con ÇÜ©ng m§i".

CuÓi cùng Çi xa hÖn n»a, vÎ LuÆt sÜ này có nói t§i hi‰n pháp.
Theo ông:

"Xong chúng ta có th‹ cæn cÙ vào ÇiŠu thÙ 3 cûa bän dø mà nói
r¢ng ñÙc Bäo ñåi së tuyên bÓ các cÖ quan chính trÎ m§i mà trong các
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cÖ quan Ãy së có m¶t cÖ quan có quyŠn lÆp pháp. MuÓn t° chÙc m¶t
cách phân minh các cÖ quan hành chính, lÆp pháp và tÜ pháp, tÃt
nhiên phäi có m¶t Çåo hi‰n luÆt Ç‹ Ãn ÇÎnh rõ ràng nh»ng quyŠn hành
cûa các cÖ quan chính trÎ". 
(9) Phåm Kh¡c Hòe, Çã dÅn, trang 25.
(10) La Dragon d'Annam, trang 105; con RÒng ViŒt Nam, trang 164.
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===========
III

H†c giä Phåm Quÿnh có t¶i tình gì?

ñÜ®c s¿ bäo tr® cûa ông Louis Marty, TrÜªng phòng
chính trÎ tåi phû Toàn quyŠn Pháp, næm 1917, Phåm Quÿnh
sáng lÆp tåp chí Nam Phong; ông làm chû nhiŒm kiêm chû
bút v§i chû trÜÖng "Pháp ViŒt ÇŠ huŠ"; tháng 11 næm 1932,
Phåm Quÿnh ÇÜ®c vua Bäo ñåi triŒu vŠ Hu‰ làm ñ°ng lš
Ng¿ tiŠn Væn phòng; sau m¶t th©i gian ng¡n, ông ÇÜ®c b°
làm  ThÜ®ng  thÜ  B¶  H†c;  Ç‰n  næm  1944,  ông  gi»  chÙc
ThÜ®ng thÜ B¶ Låi. V§i hai s¿ viŒc cø th‹ Çó, hÀu h‰t các trí
thÙc và các nhà hoåt ÇÓng chÓng Pháp ÇŠu bu¶c t¶i Phåm
Quÿnh là thân Pháp, là tay sai cûa th¿c dân Pháp. 

Phåm Quÿnh không phäi là Çäng viên cûa m¶t Çäng
chính trÎ nào cä. NhÜng ông là m¶t ngÜ©i yêu nÜ§c, phøc vø
quÓc  gia  theo  ÇÜ©ng  lÓi  chû  trÜ©ng  cûa  ông.  Theo  ông,
muÓn t° quÓc ÇÜ®c Ç¶c lÆp, thì trÜ§c tiên phäi nâng cao dân
trí, muÓn nhân dân có trình Ç¶ dân trí cao thì phäi có công
cø giáo døc. ñó là ch» quÓc ng». SuÓt 15 næm Phåm Qušnh
c° Ç¶ng, tài bÒi, gây d¿ng ch» quÓc ng» thành m¶t nŠn væn
chÜÖng xÙng Çáng,  nh© Çó có  phÜÖng tiŒn  ph° bi‰n  væn
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chÜÖng, tÜ tÜªng, tri‰t h†c cho cä nÜ§c. ñó là công viŒc mª
mang dân trí.

N‰u m¶t ngÜ©i tÀm thÜ©ng, m¶t nhà væn hay m¶t nhà
báo tÀm thÜÖng nói lên nh»ng l©i nói hay ho thì cÛng không
änh hÜªng gì mÃy Ç‰n quÀn chúng. M¶t ngÜ©i có ÇÎa vÎ tÓt
trong m¶t xã h¶i thì l©i nói và hành Ç¶ng cûa h† ÇÜ®c chú
tr†ng hÖn. Cho nên viŒc Phåm Quÿnh nhÆn s¿ giúp Ç« cûa
m¶t ngÜ©i Pháp Ç‹ sáng lÆp tåp chí Nam Phong hay nhÆn l©i
vua Bäo ñåi làm viŒc cho triŠu Çình Hu‰ là tåo ÇÜ®c m¶t cÖ
h¶i tÓt Ç‹ th¿c hiŒn lš tÜªng yêu nÜ§c cûa mình.

  
Chúng ta hãy nhìn qua ti‹u sº cûa ông. TØ næm 1908 Ç

‰n næm 1945, th©i gian ng¡n ngûi: 37 næm, Phåm Quÿnh
Çem h‰t tâm huy‰t, tài næng, ra sÙc phøc-vø cho nhân dân,
cho t° quÓc. Hai mÜÖi bÓn næm sinh hoåt xã h¶i và làm báo,
mÜ©i ba næm làm quan. MuÓn bu¶c t¶i Phåm Quÿnh thì phäi
xem xét tÜ-tÜªng và hành-Ç¶ng cûa ông trong hai giai Çoån
này.

TØ næm 1908 Ç‰n 1932, Phåm Quÿnh sinh hoåt  væn
hóa. Ông c° Ç¶ng, khuy‰n khích phát tri‹n ch» quÓc ng».
Ông tin tÜªng r¢ng ch» quÓc ng» "có th‹ làm thành væn
chÜÖng ÇÜ®c", có th‹ thay ch» Nho, ch» Pháp; ông nghï r
¢ng:"...  ª nÜ§c ta, ch» nho không th‹ gi» ÇÜ®c h‰t; ch» tây
không  th‹  h†c  ÇÜ®c  kh¡p.  MuÓn  ph°-bi‰n  giáo-døc  cho
quÓc-dân, duy chÌ có ch» quÓc-ng», nhÜng muÓn cho ch»



quÓc-ng» dùng ÇÜ®c viŒc, th©i phäi rèn-tÆp cho m‡i ngày
m¶t hay hÖn lên..."

MÜ©i læm næm làm báo, Phåm Quÿnh theo Çu°i møc
Çích gÀy d¿ng m¶t nŠn tän quÓc væn v»ng ch¡c Ç‹ ti‰n dÀn Ç
‰n xây Ç¿ng m¶t nŠn quÓc h†c, vì không có quÓc h†c thì
không có ÇÜ®c tinh thÀn Ç¶c lÆp quÓc gia. 

Bäo r¢ng, Phåm Quÿnh Çã dùng væn hóa cûa th¿c dân
Pháp Ç‹ ÇÀu Ç¶c dân t¶c ViŒt Nam là có t¶i. NhÜ vÆy, thº
hÕi  HÒ  Chí  Minh  truyŠn  bá  chû  nghïa  Mac-Lê  (Marx-
Lénine),  tÜ  tÜªng Mao Tråch ñông cho quÀn chúng ViŒt
Nam thì ông HÒ có t¶i hay không có t¶i? 

Mª  ÇÀu  bän  tuyên-ngôn  Ç¶c-lÆp,  Chû-tÎch  HÒ  Chí
Minh Çã vay mÜ®n m¶t sÓ câu trong phÀn ÇÀu cûa "Bän
Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp cûa  NgÜ©i  MÏ"  và  m¶t  câu  trong
"Bän Tuyên Ngôn Nhân QuyŠn và Dân QuyŠn cûa Cách
Mång Pháp":

"H«i ÇÒng bào cä nÜ§c,
"TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu sinh ra có quyŠn bình Ç£ng. Tåo

hóa cho h† nh»ng quyŠn không ai có th‹ xâm phåm ÇÜ®c;
trong nh»ng quyŠn Ãy, có quyŠn ÇÜ®c sÓng, quyŠn t¿ do và
quyŠn mÜu cÀu hånh phúc".

ñÃy là l©i trong bän Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp næm 1776
cûa nhân dân Hoa Kÿ. Câu này có nghïa là tÃt cä các dân-t¶c
trên th‰-gi§i  ÇŠu sinh ra bình Ç£ng, dân t¶c nào cÛng có
quyŠn ÇÜ®c sÓng, quyŠn ÇÜ®c sung sÜ§ng và ÇÜ®c t¿ do.
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Bän Tuyên Ngôn Nhân quyŠn và Dân quyŠn cûa Cách
mång Pháp næm 1791 cÛng có câu:"NgÜ©i ta sinh ra t¿ do
và bình Ç£ng vŠ quyŠn l®i; và phäi luôn luôn ÇÜ®c t¿ do và
bình Ç£ng v‰ quyŠn l®i".

 Ông HÒ Çã vay mÜ®n tÜ tÜªng cûa tÜ bän MÏ và tÜ
tÜªng cûa th¿c dân Pháp, vÆy ông HÒ có phäi là tay sai cûa Ç
‰ quÓc MÏ, th¿c dân Pháp không? Ch¡c ch¡n là không!

NhÜ th‰ thì chúng ta không th‹ k‰t t¶i Phåm Quÿnh là
"ViŒt gian" ÇÜ®c. 

Vào næm 1930, Phåm Quÿnh Çòi Pháp thành lÆp Hi‰n
Pháp quy ÇÎnh rõ ràng quyŠn cæn bän cûa ngÜ©i dân ViŒt
Nam, vua quan ViŒt Nam và Chính quyŠn bäo h¶ Pháp.

TØ næm 1932 Ç‰n næm 1945, Phåm Quÿnh làm viŒc
cho triŠu Çình Hu‰. Ông làm Ç‰n chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ Låi,
m¶t chÙc vø cao nhÃt trong triŠu Çình nhà NguyÍn. Trong
th©i gian này, Phåm Quÿnh chÜa bao gi© ra lŒnh gi‰t håi các
nhà cách mång, k‹ cä các Çäng viên c¶ng sän; ông không bÎa
Ç¥t ra các vø Cäi Cách Ru¶ng ñÃt hay Nhân Væn Giai PhÄm
Ç‹ sát håi ÇÒng bào; ông không ca ng®i th¿c dân Pháp Çã
cÜ§p lÃy ÇÃt Nam B¶, Hà N¶i, Häi Phòng, ñà N£ng làm
thu¶c ÇÎa Pháp. Hành Ç¶ng cûa ThÜ®ng thÜ Phåm Quÿnh
không giÓng hành Ç¶ng cûa Thû tÜ§ng Phåm Væn ñÒng ca
ng®i Trung QuÓc Çem quân xâm chi‰m quÀn Çäo Hoàng Sa
cûa ViŒt Nam. 



HÖn th‰ n»a,  vào næm 1939, Phåm Quÿnh cùng vua
Bäo ñåi sang Pháp yêu cÀu chính phû Pháp trä låi B¡c B¶
cho TriŠu Çình Hu‰ theo Çúng HiŒp Ð§c Bäo H¶ (còn g†i là
HiŒp Ð§c Patenôtre).

Rõ rŒt nhÃt là khi tØ chÙc thÜ®ng thÜ B¶ Låi,  Phåm
Quÿnh không theo Pháp; không theo NhÆt, cÛng không theo
m¶t  Çäng  phái  nào,  ông  l¥ng  lë  trª  vŠ  sÓng  trong  biŒt
th¿ Hoa ñÜ©ng bên b© sông An C¿u.

Xét vŠ cä hai phÜÖng diŒn væn hóa và chính tri, chúng
ta không th‹ nào bu¶c t¶i Phåm Quÿnh là "ViŒt gian" ÇÜ®c.

Có ngÜ©i v§ vÄn bäo r¢ng Phåm Quÿnh có t¶i vì giao
thiŒp thân mÆt v§i th¿c dân Pháp. ñiŠu bu¶c t¶i này thÆt vu
vÖ, phi lš. Chû tÎch HÒ Chí Minh liên hŒ mÆt thi‰t v§i Liên
Xô và Trung Hoa, sao không bu¶c t¶i HÒ Chí Minh?  

Ngày nay, các nhà sº h†c ÇŠu cho r¢ng Phåm Quÿnh
vô t¶i.

Th‰ nhÜng chúng tôi låi nghï r¢ng Phåm Quÿnh có t¶i!
Phåm Quÿnh cÛng nhÜ NguyÍn Thái H†c ÇŠu có t¶i:

 
- NguyÍn Thái H†c có t¶i l§n là "yêu t° quÓc ViŒt Nam

mà không bi‰t yêu th¿c dân Pháp!"
- Phåm Quÿnh có t¶i l§n là "yêu t° quÓc ViŒt Nam mà

không bi‰t yêu chû nghïa C¶ng sän!"   

*
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Trong suÓt th©i gian dài 30 næm, tØ 1945 Ç‰n 1975, bi‰t
bao nhiêu ÇÒng bào vô t¶i nhÜ Phåm Quÿnh Çã ch‰t vì cái
t¶i "yêu t° quÓc mà không bi‰t yêu chû nghïa C¶ng Sän ñŒ
Tam QuÓc T‰." 

Sau ngày Cách Mång tháng 8 næm 1945, Phåm Quÿnh
là nhà ái quÓc ÇÀu tiên bÎ thû tiêu, và sau Çó nhiŠu nhà ái
quÓc khác cÛng bÎ  thû tiêu nhÜ:  Huÿnh Phû S°,  Tå Thu
Thâu, TrÜÖng Tº Anh, Phan Væn Hùng, Lš ñông A, Bùi
Quang  Chiêu,  Khái  HÜng,  DÜÖng  Væn  Giáo,  Phan  Væn
Hùm, TrÀn Væn Thåch, NguyÍn Væn Sâm, Bºu Viêm, và vô
sÓ Çäng viŒn cûa các Çäng phái QuÓc Gia chÓng Pháp.

===== * * * =====

IV

Thái Ç¶ cûa Phåm Quÿnh trÜ§c 
nh»ng l©i chÌ trÎch



NguyÍn Háo Vïnh

NguyÍn Háo Vïnh gºi thÜ cho Phåm Quÿnh ngÕ š chê
trách tåp chi Nam Phong dùng quá nhiŠu ch» Hán. Trong
"thÜ ngÕ cho chû bút  Nam Phong" sÓ  16,  tháng 10 næm
1918, NguyÍn Háo Vinh vi‰t:

"Các  bài  quÓc-ng»,  chû-bút  Nam  Phong  cùng  các
ngÜ©i phø-bút dùng nhiŠu ch» Hán quá, nên coi khó hi‹u
l¡m; có ch‡ ch£ng hi‹u các ngài muÓn nói cái chi chi... Các
ngài làm nhÜ th‰ thì hình nhÜ các ngài là ngÜ©i Tàu qua lÃy
nÜ§c An-nam muÓn Çem ti‰ng cûa nó mà th‰ cho ti‰ng nÜ§c
ta vÆy! Träi ngoài nghìn næm ngÜ©i Tàu Çã làm ÇiŠu Ãy rÒi!
Chúng nó Çem ch» Hán mà thÒn, mà nhét, mà ém, mà nhÆn
vô trong ti‰ng cûa ta Ç‰n Ç‡i ti‰ng cûa ta ch£ng có thŠ tiêu-
hóa nó ÇÜ®c, nên phäi phát ách; Çau lâu, träi ngàn næm cái
xát phäi ch‰t, cái hÒn phäi tan phäi nát ..."  (SÇd, trang 199)
[............]

"Trong  nghìn  ngÜ©i  ª  xÙ  Nam Kÿ  chÜa  có  t§i  m¶t
ngÜ©i hi‹u Ç¥ng nh»ng bài vª trong Nam Phong tåp chí cûa
ngài. ñ‰n Ç‡i là nh»ng ngÜ©i có æn h†c, trí-thÙc mª-mang,
cao b¢ng các bÆc Çåi-h†c bên Tây mà coi nhiŠu ch‡ còn
ch£ng hi‹u thay,  nhiŠu ch‡ ch£ng bi‰t ngài muÓn nói gì,
huÓng chi là bÆc dân-giã!" (SÇd, trang 201)

NguyÍn Háo Vïnh chÃt vÃn:
"Các ngài có h†c ti‰ng Lang-sa, ch» Hán, ti‰ng ˆng-le

v.v... còn các ngài ch§ hŠ khi nào h†c ti‰ng An-nam! L§n
lên nghe cha mË anh chÎ cùng ngÜ©i l§n nói thì b¡t chÜ§c
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mà nói, ch§ nào ai có h†c nghïa, có xét lš, có Ç¶, có so ti‰ng
này v§i ti‰ng kia kia ª Çâu! [...] Không h†c, không bi‰t ti
‰ng An-nam sao các ngài dám nói r¢ng ti‰ng An-nam là
nghèo, không Çû mà dùng..." (SÇd, trang 208)

Tháng 2 næm 1919, Ç‹ chÃm dÙt cu¶c tranh luÆn vŠ
s¿ dùng ch» Hán trong væn quÓc ng», Phåm Quÿnh vi‰t bài:
"Bàn vŠ s¿ dùng ch» nho trong væn quÓc-ng»" (Nam Phong
sÓ 20):

"L©i công-luÆn ÇÓi v§i cái thÖ ông Vïnh có th‹ tóm låi
m¶t câu: là ai ai cÛng cho l©i lë ông là quá Çáng, và ai ai
cÛng công nhÆn r¢ng ch» nho rÃt  cÀn cho quÓc-væn [...]
Nh»ng š-ki‰n cûa ông không phäi là không có giá-trÎ, nhÜng
vì ông nói quá l©i nên không ai nghe ÇÜ®c, ai cÛng phäi
phän-ÇÓi ông, phÀn nhiŠu là phän-ÇÓi cái l©i s‡-sàng cûa
ông hÖn là phän-ÇÓi cái š-ki‰n cûa ông [...] Tôi ch¡c r¢ng
ông vi‰t cái thÖ cho tôi Çó là chÌ vì lòng thành, thÜÖng ti‰ng
nÜ§c  nhà  mà  muÓn  cho  ti‰ng  An-nam ta  chóng  Ç¶c-lÆp
ÇÜ®c, khÕi phäi chÎu cái quyŠn áp-ch‰ cûa ti‰ng ngoài; ông
thÃy Nam Phong hay dùng ch» nho, ông cho là chúng tôi Çi
lÀm ÇÜ©ng, ông muÓn lÃy l©i thành-th¿c mà cänh-cáo cho
chúng tôi bi‰t. Cái bøng Çó thÆt là Çáng khen, Çáng phøc
l¡m [...] (SÇd, trang 83)

"Nay  tôi  muÓn  k‰t  cái  cu¶c  công-luÆn  này  và  bàn
tÜ©ng vŠ cái vÃn-ÇŠ cÓt-yêu ông Çã khªi-xÙng ra tÙc là vÃn-
ÇŠ vŠ s¿ dùng ch» nho trong væn quÓc-ng» [...] MuÓn giäi
các vÃn-ÇŠ cho tÜ©ng, phäi chia ra hai Çoån nhÜ sau này:



a) QuÓc-væn là do Hán væn mà ra, không th‹ bÕ ch»
Hán mà không dùng ÇÜ®c, cÛng không d©i khuôn-phép cûa
Hán-væn mà thành lÆp ÇÜ®c [...] Xét cho cùng, bÃy nhiêu
cái chÌ do m¶t c§ nhÜ sau này: là trong nÜ§c ta chÜa có m¶t
nŠn quÓc dân giáo døc, nghïa là cái giáo døc chung cho cä
dân trong nÜ§c, ai cÛng phäi qua ÇÃy rÒi m§i lên các bÆc
khác, qua ÇÃy rÒi tÃt thông thu¶c ti‰ng nÜ§c mình, bi‰t làm
væn b¢ng l©i mình, hi‹u các lë cÜÖng thÜ©ng luân lš cûa t°
tiên,  tÕ  các  công nghiŒp l§n lao cûa Ç©i  trÜ§c,  nghïa là
trÜ§c nhÃt Çû cái tÜ cách làm dân, bÃy gi© m§i ra h†c các ti
‰ng nÜ§c ngoài và thâu nhÆp lÃy nh»ng ÇiŠu hay lë phäi
mình chÜa bi‰t".

b) S¿ dùng ch» hán trong quÓc-væn Çã là m¶t lë tÃt-
nhiên rÒi thì phäi dùng th‰ nào cho thích-h®p". (SÇd, trang 84)
[...........]

"Tôi Çây cÛng là nhiŒt-thành thÜÖng ti‰ng nÜ§c nhà,
lâu nay Çã t¿-nguyŒn hi-sinh m¶t Ç©i Ç‹ gây-d¿ng cho cái ti
‰ng Ãy thành væn-chÜÖng, cho nÜ§c ta có m¶t nŠn quÓc-væn
ÇÙng riêng ÇÜ®c m¶t cõi, cho ngÜ©i mình khÕi cái c¿c Çi
h†c mÜ§n vi‰t nh©! L¡m lúc bình-tâm tïnh-l¿, t¿ mình låi
hÕi mình nên dùng cách nào cho Çåt t§i cái møc-Çích Çó.
Nghï nát ru¶t mà không tìm ÇÜ®c cách nào, ngoài cái lŠ-lÓi
cûa ông cha Ç‹ låi. Nhìn ngÜ®c nhìn xuôi, trông xa trông
gÀn,  chÌ  thÃy  rØng Nho man-mác,  lá  rÆm um-tùm,  muÓn
thoát ra ngoài mà không thoát ÇÜ®c, Çi mãi không cùng.
Bây gi© m§i tÌnh-ng¶ mà bi‰t r¢ng dân mình sinh-trÜªng
trong góc rØng này Çã mÃy mÜÖi Ç©i, nh»ng khi phong-ba
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bão-táp ÇÜ®c Än thân ª dÜ§i  cây l§n c‡i  cao,  nay muÓn
thoát-ly ra ngoài, bông-lông trong ÇÒng r¶ng b‹ khÖi sao
Çành? Chi b¢ng ta cÙ nÜÖng nÃu ª ÇÃy, mª r¶ng phá quang,
Ç¥t ÇÜ©ng sÈ lÓi, cho tiŒn s¿ giáo-thông, Ç‹ Çón lÃy gió Âu
mÜa Mï, mà ra công ráng sÙc gây d¿ng cho cái ÇÃt cÛ mÃy
nghìn næm này ÇÜ®c tÕ-rång cùng non sông, vÈ-vang v§i th
‰-gi§i!" (SÇd, trang 97) 

*

Ngô ñÙc K‰

Cø Ngô ñÙc K‰ måt sát Phåm Quÿnh trong vø Phåm
Quÿnh suy tôn TruyŒn KiŠu vào dÎp lÍ k› niŒm NguyÍn Du
vào næm 1924:

"VÆn nÜ§c thÎnh hay suy, quan-hŒ tåi Çâu? Tåi nhân-
tâm th‰-Çåo.  Nhân-tâm th‰-Çåo  xÃu  hay  tÓt,  c‡i  gÓc  tåi
Çâu? Tåi h†c-thuy‰t tà hay chính [...]

"Cái xã-h¶i Âu ch£ng ra Âu, Hán ch£ng ra Hán này há
không phäi bªi các nhân-vÆt giä-dÓi Âu ch£ng ra Âu, Hán
ch£ng ra Hán Ãy múa bút khua lÜ«i mà gây nên Ü. [...]

"Kim  Vân  Kiêu  là  sách  gì?  ChÜa  nói  s¿-tích  thiŒt
không, chÜa k‹ væn-chÜÖng hay dª, chÌ nh¡c Ç‰n cái tên
sách, thì nghe Çã không th‹ nào ngºi ÇÜ®c [...]

"Nói vŠ væn-chÜÖng quÓc-âm cûa ông NguyÍn Du thì
vÅn là hay thiŒt, song cái lÓi væn vÀn ngâm-nga ng®i hát chÌ



là m¶t lÓi trong Çåo væn-chÜÖng. Væn tuy hay mà truyŒn là
truyŒn phong tình, thì có vÈ ái dâm sÀu oán, Çåo døc tæng
bi, tám ch» Ãy không tránh Çàng nào cho khÕi [...]

Th‰ mà ngày nay ÇÙc væn-sï giä-dÓi bi‹u-dÜÖng truyŒn
KiŠu  lên  Ç‹  khai-hóa  cho quÓc-dân,  Çem truyŒn  KiŠu  là
sách "quÓc-væn giáo khoa" (sách dåy), làm sách sÜ-phåm
giäng  nghïa"  (sách  thÀy)!  Væn-sï  thÜ©ng  nói  r¢ng  "H†c
Hán-væn là  h†c  mÜ§n",  h†c  Pháp-væn là  h†c  mÜ§n,  h†c
quÓc-væn m§i là h†c nhà, truyŒn KiŠu tÙc là sách nhà Çó"
[...]

"TruyŒn "Thanh tâm tài nhân" là ti‹u-thuy‰t hèn-måt
bên Tàu, mà nay nÜ§c ViŒt Nam tôn-phøng làm chính kinh
chính sº, thiŒt là rÜ§c lÃy m¶t cái Çåi sÌ-nhøc. [...]

"TrÎnh  Khäi  ª  Ç©i  ñÜ©ng,  vì  ti‰ng  thÖ  hay  mà làm
quan  Ç‰n  T‹-tÜ§ng  (cø  l§n),  anh  ta  lÃy  làm ái-ngåi  mà
t¿  nói  r¢ng  "Trinh  Khäi  mà  làm  T‹-tÜ§ng  thì  cu¶c  Ç©i
ch£ng nói cÛng bi‰t rÒi". Ôi! Than ôi! Kim Vân KiŠu mà
cai-trÎ nÜ§c ViŒt Nam thì xã-h¶i nÜ§c ViŒt Nam không nói
cÛng bi‰t rÒi! ... "
(LuÆn vŠ chánh h†c cùng tà h†c. Ngô ñÙc K‰. H»u Thanh sÓ 21, næm
1924)

Phåm Quÿnh không trä l©i tr¿c ti‰p Ngô ñÙc K‰, ông
gi» im l¥ng trÜ§c nh»ng l©i chÌ trích månh më. Mãi Ç‰n næm
1930,  Phan Khôi  vi‰t  bài  "Cänh cáo các  nhà h†c  phiŒt"
Çæng trong Phø N» Tân Væn sÓ 62, Phåm Quÿnh m§i dùng
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nh»ng l©i  lë  nhã nh¥n,  Ç‹ xác ÇÎnh thái  Ç¶ chính trÎ  cûa
mình: 

"Ông Nghè Ngô này Çã là ngÜ©i thiên-c° rÒi. KÈ mÃt
ngÜ©i còn, chuyŒn bao næm cÛ k‹ ra làm gì [...] Tôi thûy-
chung vÅn coi ông nhÜ bÆc Çàn anh [...]

"TruyŠn  KiŠu  là  m¶t  nên  væn-chÜÖng  kiŒt-tác;  xét
truyŒn KiŠu phäi ÇÙng vŠ phÜÖng-diŒn væn-chÜÖng mà xét;
nay h† Ngô låi ÇÙng vŠ phÜÖng-diŒn Çåo-ÇÙc, - mà là cái
Çåo-ÇÙc rÃt hËp-hòi cûa phái hÜÖng-nguyŒn, - thì ra chû-š
lÆp-luÆn thiên Çi Ç‹ có ch‡ mà công-kích ngÜ©i ta. NhÜ vÆy
thì không phäi vÃn-ÇŠ h†c-vÃn væn-chÜÖng gì n»a, chÌ là
m¶t vÃn-ÇŠ cá-nhân mà thôi [...] NhÜ vÆy thì cu¶c tranh-
luÆn không ÇÜ®c ngang sÙc v§i nhau n»a. Vä låi t¿ š tôi
cÛng không muÓn tranh-luÆn v§i ông vì dù r¢ng th‰ nào
m¥c lòng, tôi vÅn kính-tr†ng cái thân-th‰ cûa ông [...]

TrÜ§c dÜ luÆn quÀn chúng ÇÓi v§i Phåm Quÿnh nhÜ th
‰, ông ta vÅn gi» thái Ç¶ tôn kính các bÆc chí sï, ông vi‰t:

"H† Ngô (Ngô ñÙc K‰) v§i tôi vÓn không hiŠm khích
gì. Ông là ngÜ©i quÓc s¿ phåm cÛ, vì viŒc nÜ§c mà long
Çong chìm n° trong bao næm,  dÅu ngÜ©i  không ÇÒng tÜ
tÜªng, không ÇÒng chánh ki‰n v§i ông, cÛng phäi kính tr†ng
cái thân th‰ cûa ông. Tôi cÛng vÆy, thûy chung vÅn coi ông
nhÜ bÆc Çàn anh".
(Trä l©i bài "Cänh cáo các nhà h†c phiŒt". Nam Phong sÓ 152, tháng
7 næm 1930, trang 12)



*

Phan Khôi

Phan Khôi vi‰t trong bài "Cänh cáo các nhà h†c phiŒt"
Çæng trong báo Phø N» Tân Væn sÓ 62, ra ngày 24/7/1930,
Çä kích ông Phåm Quÿnh có thái Ç¶ t¿ cao t¿ Çåi coi thÜ©ng
dÜ luÆn:

"...  NhÜ TrÀn quân (TrÀn Trong Kim) Çã nói,  ngÜ©i
mình xÜa nay chÜa quen chÎu kÈ khác phê bình, mà låi trong
xã h¶i này, có m¶t hång ngÜ©i, tôi muÓn dâng cho h† m¶t
cái huy hiŒu m§i, là "h†c phiŒt". Hång ngÜ©i Ãy › có h†c
rÒng, tri thÙc nhiŠu, væn hay, trí thuÆt cÛng khá, rÒi t¿ coi
mình nhÜ là bÆc "thÀy", ch£ng k‹ dÜ luÆn ra chi. ñã hay r
¢ng mình giÕi, song th‰ nào cho khÕi s¿ sai lÀm, vÆy mà h†
t¿ phø quá, cÙ måt sát h‰t. ¯, cái dÜ luÆn nào không chánh
Çáng, h† måt sát ch£ng nói là chi; cái nÀy, khi ngÜ©i ta
công kích h† m¶t cách chánh Çáng, mà h† cÛng làm thinh.
Làm thinh, không phäi tÕ ra là h† phøc; nhÜng làm thinh, tÕ
ra là h† không thèm nói v§i, th‰ m§i Çáng ghét. Tôi dâng
cho h† cái huy hiŒu "h†c phiŒt", lÃy nghïa r¢ng h† có š k‰
nghiŒp nhau mà chuyên quyŠn trong h†c gi§i, cÛng nhÜ b†n
"quân phiŒt", Çã nÓi nhau mà chi‰m cÙ ÇÃt Çai và quyŠn
chánh trÎ bên Tàu.

"Tôi ch£ng nói gÀn nói xa chi h‰t; tôi nói ngay r¢ng
hång "h†c phiŒt" Ãy ª nÜ§c ta ch£ng bao læm ngÜ©i, mà
Phåm Quÿnh tiên sinh là m¶t. Thº xách ra lÃy m¶t viŒc.
Ch¡c h£n nhiŠu Ç¶c giä còn nh§ chuyŒn Ngô ñÙc K‰ tiên
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sanh công kích ÇŠ xÜ§ng TruyŒn KiŠu hÒi mÃy næm trÜ§c
nên Çã vi‰t m¶t bài trong tåp chí H»u Thanh. Nói có vong
linh Ngô tiên sanh! Không bi‰t làm sao mà ông nÀy có ác
cäm v§i Phåm quân quá. HÒi Çó tôi ÇÜng ª Hà N¶i, tôi Çi
låi v§i cä hai Ç¢ng, ÇÀu Çuôi làm sao tôi rõ h‰t. Vì s¿ tÜ š
Çó nên trong bài "Chánh h†c v§i tà thuy‰t" cûa h† Ngô có
ch‡ không ÇÜ®c công b¢ng; tuy vÆy, lÃy Çåi th‹ cái bài mà
nói, thì cách công kích nhÜ vÆy là chánh Çáng. Vä låi nó là
m¶t vÃn ÇŠ l§n, có quan hŒ v§i h†c phong sï tÆp, dÀu phäi
dÀu chæng, cÛng không có th‰ nào bÕ qua Ç¥ng. VÆy mà bên
Phåm Quÿnh tiên sanh nín l¥ng, ch£ng thèm nói Çi nói låi
lÃy nºa l©i. [...]

Trong tåp chí Nam Phong sÓ 152, tháng 7 næm 1930,
Phåm Quÿnh trä l©i bài  Cänh cáo các nhà h†c phiŒt cûa
Phan Khôi:

"Tôi vÓn là nhà làm væn, nhà h†c vÃn. Cái chû nghïa
tôi phøng s¿ bÃy lâu nay - k‹ có trên dÜ§i mÜ©i læm næm
tr©i  thÆt  là  dÓc  m¶t  lòng,  chuyên m¶t  då -  chính là  chû
nghïa quÓc gia, nhÜng chÌ m§i phøng s¿ vŠ phÜÖng diŒn væn
hóa, chÜa hŠ chuy‹n di sang phÜÖng diŒn chính trÎ. Tôi thi‰t
nghï r¢ng muÓn cho nÜ§c nhà ÇÜ®c Ç¶c lÆp, thì phäi gây lÃy
cái hÒn Ç¶c lÆp cho quÓc dân. MuÓn gây lÃy cái hÒn Ç¶c
lÆp cho quÓc dân thì phäi có khí cø Ç‹ tuyên truyŠn giáo
døc. Cái khí cø Ç‹ tuyên truyŠn giáo døc là ngôn ng» væn
t¿ trong nÜ§c. Bªi th‰ cho nên trong mÜ©i læm næm nay, tôi
không làm m¶t viŒc gì khác cä: chÌ cúc cung tÆn tøy vŠ m¶t



viŒc, là c° Ç¶ng cho quÓc væn, tài bÒi cho quÓc væn, gây
d¿ng cho quÓc væn thành m¶t nŠn täng væn chÜÖng Çích
Çáng, có th‹ dùng làm cái l®i khí Ç‹ truyŠn bá væn minh
trong nÜ§c. Các bån ÇÒng chí trong Nam ngoài B¡c cÛng
Çã công nhÆn cho cái công phu Ãy không phäi là vô ích. Vì
tôi chÌ chuyên chú vŠ m¶t viŒc tài bÒi quÓc væn nhÜ vÆy, cho
nên thÆt không Ç‹ chí vào viŒc chính trÎ. Ai bình phÄm tôi vŠ
chính trÎ là bình phÄm sai cä. Tôi cho là bÃt túc kính tr†ng,
nên  không  hŠ  ÇÓi  Çáp,  không  hŠ  cäi  chính  bao  gi©".
[....................]

"XÜa kia ta phÕng chép ngÜ©i Tàu, ngày nay b¡t chÜ§c
ngÜ©i Tây. XÜa kia Ç¶ng nói là dÜÖng-danh ông Kh°ng, ông
Månh, ông Chu, ông Trinh; ngày nay Ç¶ng nói là giª ra
khoa-h†c v§i luÆn-lš, dân-chû v§i dân-quyŠn! Nghe ngÜ©i ta
nói mình cÛng nói, chÙ vÎ-tÃt Çã thÃu hi‹u Ç‰n ch‡ tinh-vi.

"ƒy cái hi‹m-tÜ®ng cûa h†c-gi§i ta ª Çó, ª cái tính nô-
lŒ cûa ngÜ©i mình Çó, chÙ không phäi là l‡i tåi ngÜ©i này
hay ngÜ©i n†.

"Nay muÓn cho cõi  h†c ÇÜ®c vui-vÈ sÀm-uÃt,  không
cÀn phäi dùng Ç‰n cách dÜÖng Çông kích tây, nay công-kích
ngÜ©i này, mai phän-ÇÓi ngÜ©i n†, Ç‹ làm m¶t trò chÖi cho
khách bàng-quan.

"Phäi nên cùng nhau hi‰p-l¿c, cÓ gây-d¿ng cho nÜ§c
nhà m¶t nŠn "quÓc h†c" Çích-Çáng, không Tây mà không
Nho, có cái tính-cách Ç¥c-biŒt, tiêu-bi‹u ÇÜ®c cho cái tinh-
thÀn cÓ-h»u cûa nòi giÓng. Cái š-tÜªng Çó ngày nay Phan
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(Phan Khôi) tiên-sinh m§i ÇŠ-xÜ§ng, mà vŠ phÀn tôi chû-
trÜÖng Çã lâu rÒi". 
(Trä l©i bài "Cänh cáo các nhà h†c phiŒt". Nam Phong sÓ 152, tháng
7 næm 1930, trang 13-14)

*

Nam Minh

Næm 1920, trong bài "MÃy l©i bình-luÆn vŠ cu¶c diÍn
kÎch cûa H¶i Khai-Trí Ti‰n-ñÙc", Nam Minh có š chÌ trích
Phåm Quÿnh và NguyÍn Væn Vïnh: 

"Các ngài Çã t¿ nhÆn cái chÙc-vÎ tÓi-cao tÓi-tr†ng là
cái chÙc-vÎ thÜ®ng-lÜu trong xã-h¶i, các ngài Çã muÓn vì
quÓc-dân mà lÆp ra m¶t h¶i có änh-hÜªng sâu-xa là h¶i
"Khai-trí ti‰n-ÇÙc" Ç‹ cÀm cân näy m¿c cho công-dân, thì
các ngài phäi hi‹u r¢ng cái tiŠn-ÇÒ cûa quÓc-dân là ª trong
tay các ngài ÇÜa ÇÜ©ng chÌ nÈo, ho¥c lên m¶t ÇÎa-vÎ cao
hÖn, ho¥c xuÓng m¶t trình-Ç¶ thÃp n»a. Nay xem bài diÍn-
thuy‰t cûa Phåm Çåi-nhân Ç†c thay m¥t h¶i và cu¶c khai-
diÍn vØa rÒi thì hi‹u cái møc-Çích cäi-lÜÖng cûa các ngài Ç‹
sau này lên m¶t lÓi "væn-chÜÖng m§i có š-vÎ phong nhã"
cÛng là theo cái chû-š "khai trí" cûa h¶i, k‹ ra thì hay thÆt,
vui thÆt, nhÜng trong cái hay cái vui Ãy, cÛng không phäi là
không có cái dª; mà xét kÏ thì cái vui không mÃy, mà cái dª
thì låi phÀn nhiŠu; Çã hay r¢ng muôn viŒc làm ra không th‹
nào hoàn-häo ÇÜ®c cä, phäi có hay có dª, nhÜng cÛng nên
xét xem viŒc gì dª ít, hay nhiŠu hãy làm, ch§ ai ch£ng bi‰t



mª ra trò này cu¶c n† là vui, nhÜng n‰u mua vui trong mÃy
phút ÇÒng-hÒ mà Ç‹ håi cho luân-thÜ©ng th‰-Çåo sao nên?
Tôi cÛng bi‰t møc-Çích các ngài là muÓn gây-d¿ng nên m¶t
c¶ng-cu¶c rÃt to-tát Ç‹ ÇÜa gi¡t quÓc-dân lên Çàn væn-minh
r¿c-r« mai sau; nhÜng các ngài thi‰u gì cách Ç‹ "khai trí"
cho dân, mà chÜa chi Çã "khai diÍn" v¶i, phäi dùng Ç‰n cái
nghŠ phÜ©ng chèo Ãy? Thi‰u gì viŒc còn cÀn cäi-lÜÖng cho
ÇÜ®c tÆn-thiŒn tÆn-mï, mà chÜa chi cÙ chæm chæm cäi-lÜÖng
cho mÃy b†n hŠ bôi nh†? [............]

 
"Trong m¶t tÃn tuÒng mà luân-lš Çã Ç‰n suy-ÇÒi,  š-

nghï låi không chánh-Çáng, l©i-lë låi thêm thô-bÌ,  vÆy thì
các ngài giáo-døc quÓc-dân nh»ng gì? [...........] 

"NhÃt là Çem m¶t  lÓi  tuÒng không h®p v§i  tính-tình
phong-tøc mà Çem ra phô-diÍn vào cái th©i-Çåi Çã suy-ÇÓn
này thì khác nào ng†n lºa tà-døc Çã Ç®m s¤n låi tÜ§i dÀu
thêm ..." 
(Nam Phong sÓ 35, tháng 5 næm1920, trang 397 và 406)

Phåm Quÿnh trä l©i bài phê-phán nay nhÜ sau:
"Ông phän ÇÓi vŠ nghŠ diÍn-kÎch tØ xÜa Ç‰n nay, tØ

nÜ§c  Pháp  sang  nÜ§c  ta;  ông  phän  ÇÓi  lÓi  hí-kÎch  cûa
Molière; ông låi phän ÇÓi vŠ cu¶c diÍn kÎch cûa H¶i Khai
Tri Ti‰n ñÙc" [..........]

"Nói tóm låi th©i ông Nam Minh ch¡c cÛng là ngÜ©i có
bøng vŠ th©i-th‰, vì trông thÃy m¶t s¿ hành-Ç¶ng ông cho là
håi Ç‰n phong-hóa, nên ông m§i lÃy lòng thành mà phän-
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ÇÓi. Bän tâm ông th©i vÅn hay mà cách ông phän-ÇÓi không
ÇÜ®c chánh-Çáng. Låi có m¶t ÇiŠu tôi lÃy làm lå là xem ra
ông là m¶t ngÜ©i tây h†c cÛng thâm, mà tÜ-tÜªng khí ... trÀn
hû quá. Nghe l©i ông nói nhÜ nghe m¶t bác hû-nho ngÒi
trong nhà, thÃy ai làm s¿ gì m§i lå chÜa hi‹u rõ, thì sºng-
sÓt lên v¶i-vàng gåt Çi: "Ch‰t n‡i! ... TÓi bÃt-khä! ... ñåo-lš
Kh°ng Månh Ç‹ Çâu?" [...........]

"ñ©i này là Ç©i khai-thông, không phäi là Ç©i kiŠm-ch‰
ÇÜ®c. Nh»ng tÜ-tÜªng quá cÛ nên gåc bÕ m¶t nÖi, mà Çem
låi cái lòng rÃt nhiŒt-thành sÓt-s¡ng Ç‹ Çón lÃy cái phong-
trào m§i. Ch¡c là trong bu°i thanh-hoàng này, cÛ chÜa mÃt
h‰t, m§i còn chÜa thành, có nhiŠu s¿ sai-lÀm ch‰ch-lŒch mà
nhà luân-lš  nhà Çåo-ÇÙc không th‹  nhÅn-tâm nhìn ÇÜ®c.
NhÜng phäi bi‰t r¢ng nh»ng s¿ ch‰ch-lŒch sai-lÀm Ãy là cái
Çåi-giá cho s¿ ti‰n-b¶ ÇÃy (la rançon du progrès).  MuÓn
bÜ§c lên thì phäi có vÃp có ngã; chÌ ÇÙng yên m¶t ch‡ là
không viŒc gì mà thôi..."
(MÃy câu trä l©i  bài lai  cäo trên.  Nam Phong sÓ 35, tháng 5 næm
1920; trang 108b, 408f, 408g)

=== ***** ===
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V

Ai ra lŒnh thû tiêu Phåm Quÿnh?

Sau ngày Phåm Quÿnh bÎ thû tiêu, nhiŠu báo chí cûa
ViŒt Minh nói vŠ cái ch‰t cûa Phåm Quÿnh, nhÜng không có
báo  chí  nào  cho  bi‰t  ai  là  ngÜ©i  ra  lŒnh  thû  tiêu  Phåm
Quÿnh. Sau Çó có nhiŠu giä thuy‰t vŠ cái ch‰t cûa Phåm
Quÿnh:

1) CuÓn Tác giä væn h†c Thæng Long Hà N¶i tØ th‰ k›
XI Ç‰n gi»a th‰ k› XX, møc Phåm Quÿnh (1892-1945) có
ghi:

"ñ‰n Cách mång Tháng Tám 1945, chính quyŠn nhân
dân k‰t án tº hình".



2) Báo Quy‰t Th¡ng, cÖ quan tuyên huÃn và tranh ÇÃu
cûa ViŒt Minh Trung B¶, sÓ 11, ra ngày 9/12/1945 cho bi‰t:

"Cä ba tên ViŒt Gian Çåi b®m (Ngô ñình Khôi, Phåm
Quÿnh, Ngô ñình Huân) bÎ b¡t ngay trong gi© cÜ§p chính
quyŠn, 2 gi© (chiŠu) ngày 23/8 và Çã bÎ Ñy ban Khªi nghïa
k‰t án tº hình và Çã thi hành ngay trong th©i kÿ thi‰t quân
luÆt".

3) Có lŒnh cÃp tÓc d©i Phåm Quÿnh và cha con Ngô
ñình Khôi, Ngô ñình Huân. Nhóm du kích áp täi 3 ngÜ©i
này nghe ti‰ng máy bay, nghi là máy bay biŒt kích Pháp, s®
không hoàn thành trách nhiŒm di d©i nên t¿ Ç¶ng thû tiêu cä
ba ngÜ©i này mà không ch© chÌ thÎ cûa cÃp trên. Giäi thuy‰t
này không ÇŠ cÆp Ç‰n cÃp trên là cÃp nào? Ñy ban Cách
Mång tÌnh ThØa Thiên hay lŒnh cûa HÒ Chí Minh?

4) Phåm Quÿnh bÎ dân quân ÇÎa phÜÖng gi‰t!

5) HÒ Chí Minh ra lŒnh gi‰t Phåm Quÿnh.

6) Tô H»u ra lŒnh gi‰t Phåm Quÿnh.

7) Trong bài báo "Sau 66 næm, LÎch sº và Công lš nào
cho vø án Phåm Quÿnh?" ghi: ".....  ông (Phåm Quÿnh) bÎ
"cách mång" thû tiêu, vì bÎ k‰t t¶i tay sai th¿c dân Pháp và
"bän an" Ãy ÇÜ®c duy trì cho Ç‰n ngày nay, sau 66 næm".

8) Ngày 6 tháng 9 næm 1945, h†c giä Phåm Quÿnh,
nguyên chû bút tåp chí Nam Phong, nguyên ThÜ®ng thÜ B¶
Låi TriŠu ñình Bäo ñåi, Çã bÎ l¿c lÜ®ng vÛ trang ViŒt Minh
tåi Hu‰ thû tiêu.
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9) Theo ñinh Xuân Lâm - TrÜÖng H»u Qušnh trong
"T¿ Çi‹n Nhân vÆt lÎch sº ViŒt Nam" thì Ç‰n Cách mång
tháng 8/1945, Phåm Quÿnh "bÎ chính quyŠn cách mång xº
t¶i".
("TØ Çi‹n Nhân vÆt lÎch sº ViŒt Nam", Nxb Giáo døc, næm 2000, trang
351; ñinh Xuân Lâm - TrÜÖng H»u Qušnh)

10) Trong cuÓn LÜ®c truyŒn các tác giä ViŒt Nam vi‰t:
"Næm 1917, Quÿnh ÇÜ®c tên giám ÇÓc sª mÆt  thám

Marty cho lÆp ra Tåp chí Nam Phong v§i møc Çích phøc vø
cho chánh sách væn hóa nô dÎch cûa th¿c dân Pháp lúc Ãy...
Chi‰n tranh th‰ gi§i thÜ hai bùng n°, rÒi NhÆt Çäo chính
Pháp, Quÿnh thân Pháp, bÎ chính phû bù nhìn TrÀn Tr†ng
Kim gåt ra ngoài...

"Phåm Quÿnh là m¶t tên tay sai Ç¡c l¿c cûa Ç‰ quÓc
Pháp trên lãnh v¿c væn hóa, m¶t tên ViŒt gian l®i håi, chÓng
cách mång... Trong nh»ng ngày dÀu t°ng khªi nghïa th¡ng
l®i, tháng 8 næm 1945, chính quyŠn nhân dân cách mång Çã
xº tº Phåm Quÿnh"
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh. Nxb
Thanh Niên-2012; trang 129-130)

*

Có quá nhiŠu giä thuy‰t vŠ cái ch‰t cûa Phåm Quÿnh
và tÃt cä các giä thuy‰t nêu trên cho chúng ta thÃy có nhiŠu
ÇiŠu phi lš và mâu thuÄn, cuÓi cùng vÅn không ÇÜa ra b¢ng



chÙng cø th‹, chính xác Ç‹ bi‰t ÇÜ®c: Ai là ngÜ©i ra lŒnh thû
tiêu Phåm Quÿnh? Phåm Quÿnh bÎ thû tiêu vào ngày gi©
nào? 

Ngäy 30 tháng 8 næm 1945, ngày Bäo ñåi  thoái  vÎ,
Hoàng H»u Nam Çã báo cáo v§i HÒ Chí Minh:

"Cø Phåm Quÿnh Çã bÎ b¡t ". 
Ông HÒ nói ngay:
"B¡t tÃt nhiên". 

L©i nói quä quy‰t cûa ông HÒ chÙng tÕ giä thuy‰t HÒ
Chí Minh Çã ra lŒnh thû tiêu Phåm Quÿnh và Chû tÎch Ñy
ban Khªi nghïa ThØa Thiên lúc bÃy gi© là TÓ H»u Çã thi
hành lŒnh cûa ông HÒ.

NhÜng tåi sao, khi ông Tôn Quang PhiŒt ra Hà N¶i g¥p
ông HÒ và báo cáo:

"Cø Phåm Quÿnh Çã bÎ khº rÒi (nguyên væn) ". 
HÒ Chí Minh tÕ vÈ thÜÖng ti‰t và nói:
"Gi‰t m¶t h†c giä nhÜ vÆy thì nhân dân ta ÇÜ®c gì?

Cách mång ÇÜ®c l®i ích gì? Tôi Çã tØng g¥p, tØng giao ti‰p
v§i cø Phåm ª Pháp. ñó không phäi là ngÜ©i xÃu".

Tåi sao HÒ Chí Minh có cäm tình v§i Phåm Quÿnh nhÜ
th‰ mà låi ra lŒnh thû tiêu Phåm Quÿnh? 

ñ‹ hi‹u rõ ÇiŠu này chúng tôi xin nh¡c låi viŒc ông HÒ
ÇÓi xº v§i Bäo ñåi. Sau khi Bäo ñåi thoái vÎ, HÒ Chí Minh
gi»  Bäo  ñåi  làm  cÓ  vÃn,  không  phäi  ông  HÒ  tÓt  bøng.
NhÜng vì  ông HÒ s®  dân chúng n°i  dÆy chÓng låi  ñäng
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C¶ng sän. ñ‰n khi n¡m v»ng công an và quân Ç¶i, ông HÒ
lÆp mÜu loåi bÕ Bäo ñåo. 

Ngày 16 tháng 3 næm 1946, HÒ Chí Minh cho Bäo ñåi
dÅn m¶t  Çoàn sáu  cán b¶ sang  Trung QuÓc ti‰p  xúc  v§i
ThÓng ch‰ TÜªng Gi§i Thåch. Cu¶c ti‰p xúc này thÃt båi.
Ông Chan, bí thÜ QuÓc Dân ñäng nói v§i Bäo ñåi:

"ThÜa Hoàng thÜ®ng, phái Çoàn này có nhiŠu ngÜ©i
c¶ng sän, và ngÜ©i c¶ng sän thì không th‹ nào bån v§i nÜ§c
Trung Hoa Dân QuÓc ÇÜ®c ..."
(Con rÒng ViŒt Nam. Bäo ñåi. Trang 240)

Ngày 15 tháng 4 næm 1946, Bäo ñåi và sáu cán b¶ trª
vŠ Côn Minh Ç‹ lÃy máy bay trª vŠ Hà N¶i. TrÜ§c khi sºa
soån lên máy bay thì m¶t ÇiŒn tin  cûa HÒ Chi Minh ÇÜ®c
mang Ç‰n cho Bäo ñåi: 

"ThÜa Ngài, công viŒc ª Çây Çang tÓt ÇËp. Ngài có th‹
Çi chÖi n»a. HÖn n»a, Ngài së rÃt có ích cho chúng tôi, n‰u
vÅn ª låi bên tàu. ñØng lo ngåi gì cä. Khi nào s¿ trª vŠ cûa
Ngài là cÀn thi‰t, tôi së báo sau. Xin Ngài cÙ tÎnh dÜ«ng Ç‹
s¤n sàng cho công tác m§i.

Ôm hôn th¡m thi‰t.
Kš tên HÒ Chí Minh" (SÇd, trang 241)

Sau Çây chúng tôi xin trích m¶t Çoån trong cuÓn hÒi kš
"Con rÒng ViŒt Nam" cûa Bäo ñai, trang 242, Ç‹ giäi tÕa
ÇiŠu mâu thuÅn Çó:

"Máy bay Çã chÌ còn là m¶t chÃm ª chân tr©i. Trên cæn
cÙ quân s¿ cÛ cûa MÏ này, tôi thÆt cô ÇÖn. Tôi liŠn ngÒi



xuÓng b¿c lên xuÓng cûa phi trÜ©ng, Ç‹ ÇÎnh hÜ§ng. Ch£ng
nh»ng tôi cô ÇÖn, thui thûi m¶t mình, mà còn hoàn toàn trÖ
trøi. Không m¶t xu dính túi... Ngay chi‰c va ly Ç¿ng hành lš
cÛng bay theo phái Çoàn Çi mÃt. Tôi không còn quÀn áo Ç‹
thay n»a. K‹ cä giÃy t© tùy thân. TrÜ§c hoàn cänh Ãy, tôi
b‡ng  bÆt  cÜ©i.  Tôi  mª t©  ÇiŒn  tín  cûa  HÒ Chí  Minh  ra
Ç†c:"Ôm hôn th¡m thi‰t".

"Quä nhiên, Çây là m¶t tay Çåi hŠ, Çóng kÎch rÃt tài.
Khi thì Çåo måo nhÜ cha già, khi thì thân thi‰t, rÒi låi Èo
lä, yêu m‰n, hay nghiêm trang, trÎnh tr†ng, nhiŠu khi trào
l¶ng, mÌa mai".

Bäo ñåi nhân xét rÃt Çúng, khi Çã gi‰t håi hay ám håi
m¶t ngÜ©i nào rÒi thì ông HÒ ra b¶ thÜÖng yêu thân thi‰t.
Ông ta gi‰t håi bao nhiêu ngÜ©i dân vô t¶i trong vø cãi cách
ru¶ng ÇÃt, k‹ cä nh»ng ân nhân cûa ông, nhÜ bà NguyÍn ThÎ
Næm, sau Çó, ông ta làm nhÜ thÜÖng xót và khóc lóc. ñÓi
v§i viŒc thû tiêu Phåm Quÿnh cÛng vÆy thôi. 
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Võ Nguyên Giáp, HÒ Chí Minh

***   HÒ Chí Minh có tài Çóng kÎch. Ông Çã làm cho bi‰t
bao nhiêu ngÜ©i lÀm tÜªng ông là con ngÜ©i tÓt bøng, có Çåo
ÇÙc, bi‰t yêu t° quÓc, thÜÖng ÇÒng bào. Næm 1985, trong t©
Quê MË cûa Võ ñình Ái, bác sï HÒ Tá Khanh cÛng Çã thú
nhÆn ông là m¶t trong nhiŠu ngÜ©i Çã bÎ lÀm; ông Khanh vi
‰t:

"Tôi lÀm r¢ng HÒ Chí Minh vÅn là NguyÍn Ái QuÓc,
ch¡c cÛng nghï nhÜ tôi: møc Çích là giäi phóng ÇÃt nÜ§c,
thuy‰t mác-xít chÌ là phÜÖng tiŒn. Vì e ngåi quân Pháp trª
låi, s¿ h®p nhÃt m†i l¿c lÜ®ng quÓc gia là ÇiŠu cÀn thi‰t, và
HÒ Chí Minh Phäi lo tåo d¿ng ra cu¶c liên hiŒp (M¥t TrÆn
ViŒt Minh ph° bi‰n tÜ tÜªng Ãy).

"Than ôi, äo v†ng! Tôi Çã lÀm m¶t cách Çau Ç§n...,
tôi Çã có m¶t phÀn trách nhiŒm vì nhÆn ÇÎnh sai lÀm vŠ
b†n môn ÇÒ cûa Xít-ta-lin và HÒ Chí Minh. Tôi xin thú
nhÆn".
(Hoàng CÖ Thøy,  ViŒt Sº Khäo LuÆn, cuÓn 4:  N¶i trÎ cûa Bäo ñåi
-TrÀn Tr†ng Kim; trang 1952)

***   Tác giä Bernard Fall, trong quy‹n Les deux ViŒt Nam,
nhà xuÃt bän Patot, Paris, 1967, trang102, Çã vi‰t:

"NgÜ©i ta bi‰t r¢ng HÒ là m¶t kÎch sï có biŒt tài Çánh
lØa kÈ ÇÓi thoåi ".



ñ‹ quí vÎ bi‰t thêm vài chi ti‰t vŠ cái ch‰t cûa Phåm
Quÿnh,  và bi‰t  rõ  hÖn ai  là  ngÜ©i  ra lŒnh thû tiêu Phåm
Quÿnh, chúng tôi xin trích các bài báo cûa các nhân chÙng
lÎch sº. 

***   NguyÍn Væn Khoan:
"Sau khi NhÆt Çäo chính Pháp, ngày 9 tháng 3 næm

1945, Phåm Quÿnh "ª nhà", không tham gia chính quyŠn
TrÀn Tr†ng Kim. M¥c dù chính phû ông Kim gÒm phÀn l§n
các B¶ trÜªng là nh»ng ngÜ©i yêu nÜ§c, ghét Pháp, cÛng
không Üa NhÆt.

"Theo  l©i  Phåm  Quÿnh,  ông  muÓn  "nghÌ  viŒc",  Ç‹
chæm lo vŠ ÇÜ©ng væn h†c. T°ng khªi nghïa diÍn ra ª Hu‰,
ông vÅn bình tïnh. Con cháu tham gia bi‹u tình, ông ch£ng
nh»ng không ngæn cän mà còn khuy‰n khích, bäo ngÜ©i nhà
mua và may c© ÇÕ sao vàng cho con cháu Çi bi‹u tình. Có lë
ông cho mình là m¶t ngÜ©i yêu T° QuÓc - theo cách cûa ông
- Çòi Pháp trä låi quyŠn cho vua ViŒt Nam - ÇÃu tranh cho
nŠn quân chû lÆp hi‰n hiŒn Çåi, v v...  Và cÛng bi‰t mình
chÜa n¡m ÇÜ®c tình hình diÍn bi‰n cûa th‰ s¿, tin (cä tin)
vào suy nghï cûa mình, không lÜ©ng ÇÜ®c nh»ng gì së xÄy
ra, chû quan, không chû Ç¶ng tìm hi‹u thông tin Ç‹ t¿ bäo
vŒ".

"Ngày  23  tháng  8  næm  1945,  hai  sinh  viên  trÜ©ng
Thanh niên TiŠn tuy‰n - Hu‰ là ñ¥ng Væn ViŒt và Cao Pha
hå c© quÈ ly ª kÿ Çài Hu‰ và kéo c© ÇÕ sao vàng lên. Vào
lúc 14 gi©, lá c© r¶ng chØng 100 mét vuông Ãy Çã tung bay
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trên b© sông HÜÖng, trÜ§c núi Ng¿ Bình, trên ÇÌnh c¶t c©
Phu Væn Lâu.

"Ngày 23 Ãy, nhân dân ThØa Thiên - Hu‰ Çã t°ng khªi
nghïa giành chính quyŠn th¡ng l®i.

Trân Væn Khoan  ghi  låi  m¶t  phÀn tÜ  liŒu  cûa  Phan
Hàm, thi‰u tÜ§ng ViŒt C¶ng:

"CÛng trong ngày 23, tôi, Phan Hàm sinh viên trÜ©ng
Thanh Niên TiŠn  tuy‰n -  Hu‰ nhÆn lŒnh,  nghiên  cÙu thì
ÇÜ®c bi‰t thêm là trong nhà Phåm Quÿnh, cÛng nhÜ nhà
Ngô ñình Khôi ÇŠu có rÃt nhiŠu súng Óng. Vì vÆy, bu°i sáng
hôm Ãy anh HÒ  (Võ Quang HÒ vŠ sau là thi‰u tÜ§ng ViŒt
C¶ng) và tôi phäi cäi trang Çi trinh sát ÇÎa hình trÜ§c. K‰t
quä chÌ bi‰t Çích xác nhà (biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng cûa Phåm
Quÿnh),  sân, còn trong nhà không rõ.  ñ‰n trÜa ông Phan
Tº Læng tr¿c ti‰p chÌ thÎ cho tôi Ç‰n tråi Bäo An binh, ông
ta së phÓi thu¶c cho 2 ti‹u Ç¶i lính Bäo An [1 ti‹u Ç¶i cho
tôi chÌ huy, 1 ti‹u Ç¶i cho anh ViŒt  (ñ¥ng Væn ViŒt)  chÌ
huy] Ç‹ giúp vào viŒc Çi b¡t 2 tên ViŒt gian ÇÀu sÕ này. Ông
ta còn nói thêm: "B¡t ÇÜ®c rÒi Çem vŠ lao ThØa Phû"; rÒi
bäo xuÓng sân VÆn Ç¶ng Hu‰ ngÜ©i ta bi‰t, mª màn cu¶c
mít-tinh.

"MŒnh lŒnh rÃt ng¡n mà chúng tôi mang theo chÌ nói
"Ñy ban Khªi nghïa ThuÆn Hóa m©i Phåm Quÿnh ra làm
viŒc". Tôi ÇÜ®c trang bÎ m¶t khÄu súng løc St. Etienne 6.35.
Khi xe cûa tôi vào sân, thÃy NguyÍn Ti‰n Lãng trong nhà



chåy ra. Lúc bÃy gi© trên áo tôi Çã có cái bæng c© ÇÕ sao
vàng, nên Lãng bi‰t, toan chåy. Tôi ÇÜa súng lên b¡n, thì
kËt  Çån,  nên b¡t  lên xe  luôn.  Anh HÒ lên lÀu,  bÜ§c vào
phòng, Quÿnh Çang chuÄn bÎ nghÌ trÜa. ñÜa giÃy "m©i" ra,
ông ta th£ng nhiên ÇÙng dÆy m¥c áo ra Çi".

TrÜ©ng Thanh Niên TiŠn Tuy‰n cûa Phan Anh thành
lÆp trong th©i kÿ Chính phû TrÀn Tr†ng Kim, Phan Tº Læng
làm hiŒu trÜªng, bÎ ViŒt Minh hóa. Phan Hàm, ñ¥ng Væn
ViŒt, Cao Pha, Võ Quang HÒ ÇŠu là sinh viên trÜ©ng Thanh
niên TiŠn tuy‰n vŠ sau bÎ ViŒt Minh hóa trª thành cán b¶
C¶ng sän.

Sau Çây là bút tích cûa Phan Hàm, ngÜ©i nhân lŒnh cûa
Ñy Ban Khªi nghïa ThuÆn Hóa Çi b¡t Phåm Quÿnh:



67

PhÀn cuÓi tÆp tÜ liŒu 10 trang do chính tay Thi‰u tÜ§ng
Phan Hàm vi‰t ngày 8/11/1993 và Tuyên huÃn TÌnh ûy ThØa
Thiên-Hu‰ nhÆn chiŠu 14/11/1993. Có ch» kš trên tên do
Thi‰u tÜ§ng vi‰t.

"Tôi (Phan Hàm) løc soát kh¡p nhà ch£ng thÃy súng
Çån Çâu cä, ngoài khÄu súng sæn c« 12 ly cûa con trai ông
ta và ít Çån sæn. Con trai cûa ông ta là Phåm Khuê cÛng Çi
d¿ mít-tinh, ª nhà chÌ còn hai cô gái là h†c sinh trÜ©ng
Khäi ñÎnh trÜ§c Çây (.......) ñây là š ki‰n tôi muÓn Çóng góp
v§i nh»ng bän T°ng k‰t quân s¿.

"Chúng tôi ÇÜa nh»ng ngÜ©i bÎ b¡t vŠ lao ThØa Phû,
sau Çó giao cho anh NguyÍn  Trung LÆp ÇÜa h† Çi  khÕi
thành  phÓ  Hu‰  Ç‹  tránh  s¿  dòm  ngó  cûa  ngÜ©i  ngoài.
(................)

"Ngày  30  tháng  8,  Hoàng  H»u  Nam  Çã  thÜa  v§i
Bác:"Ông Phåm Quÿnh Çã bÎ b¡t" thì Bác nói ngay:

"B¡t tÃt nhiên". (........)
 
"Chû tÎch Ñy ban Khªi nghïa ThØa Thiên - Hu‰ bÃy

gi© là TÓ H»u. VÆy, ông Phan Tº Læng nhÆn lŒnh Çi b¡t
Phåm Quÿnh h£n không phäi là do ông Tôn Quang PhiŒt
Chû tÎch Ñy ban Nhân dân hay ông Hoàng Anh - phø trách
chính trÎ Çåi diŒn ñäng bÓ trí trong chính quyŠn - ra lŒnh,
mà phäi là TÓ H»u Chû tÎch Ñy ban Khªi nghïa.



"Sau khi  Phåm Quÿnh lên xe Çi,  ông vÅn tin "Cách
mång së cho vŠ". Và lúc nhÆn viên Çån, trÜ§c khi r©i bÕ
cu¶c Ç©i, s¿ nghi‰p còn dª dang, ông vÅn t¿ cho mình là
không có t¶i v§i NÜ§c - có chæng là chÜa thuÆn theo th©i
Çåi  -  ông vÅn không tin  r¢ng "Cách mång,  nh»ng ngÜ©i
C¶ng sän ViŒt Minh" låi xº b¡n mình. Vì vÆy ông m§i hét
lên "Quân sát nhân!"

ViŒt Minh vu cáo r¢ng trong nhà Phåm Quÿnh có nhiŠu
súng Çån. ñây là phÜÖng pháp thông thÜ©ng ÇÜ®c C¶ng Sän
ViŒt Nam áp døng khi muÓn ám håi m¶t cá nhân nào Çó.

***   SÖn Tùng
......"Theo các nguÒn tin t°ng h®p, n¶i vø Çã diÍn ra

nhÜ sau: Ngày 23 tháng 8 næm 1945, lÃy c§ tìm ki‰m vÛ khí,
m¶t toán ViŒt Minh Çã t§i løc soát BiŒt th¿ Hoa ñÜ©ng ª Hu
‰, nÖi c¿u ThÜ®ng thÜ Phåm Quÿnh cÜ trú,  sau khi triŠu
Çình Bäo ñåi giäi th‹. Dù không tìm thÃy vÛ khí, toán ViŒt
Minh  cÛng  "m©i"  ông  Phåm  Quÿnh  và  ngÜ©i  con  r‹  là
NguyÍn Ti‰n Lãng Çi theo Ç‹ t§i "h†p" v§i Ñy ban Cách
mång Trung B¶ Çóng tåi Tòa Khâm sÙ Pháp cÛ. Sau Çó,
thân nhân ông Phåm Quÿnh không ÇÜ®c tin tÙc gì cho Ç‰n
ÇÀu næm 1946, khi sºa soån Çem NguyÍn Ti‰n Lãng ra xº,
báo chí ViŒt Minh m§i công bÓ ông Phåm Quÿnh Çã bÎ "xº
tº hình" cùng v§i Ngô ñình Khôi và ngÜ©i con trai trÜªng
Ngô ñình Huân (lúc Ãy làm thông ngôn cho ngÜ©i NhÆt).
ViŒt  Minh không cho bi‰t  tòa (tòa án)  nào Çã xº nh»ng
ngÜ©i này, xº bao gi©, bÎ gi‰t ngày nào và chôn cÃt tåi Çâu.
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"Mãi t§i næm 1956, sau khi ông Ngô ñình DiŒm thành
lÆp th‹ ch‰ C¶ng hòa tåi miŠn Nam ViŒt Nam, do s¿ chÌ dÅn
cûa chính gi§i lãnh Çåo C¶ng sän B¡c ViŒt, qua trung giang
cûa  viên  Çåi  sÙ  ƒn  ñ¶ trong  Ñy-h¶i  QuÓc-t‰  Ki‹m-soát
ñình-chi‰n theo HiŒp ÇÎnh Genève 1954, gia Çình cûa các
nån nhân m§i tìm ÇÜ®c nÖi chôn xác tåi khu rØng H¡c Thú
thu¶c tÌnh Quäng TrÎ (?), cách thành phÓ Hu‰ vào khoäng
20 cây sÓ vŠ phía B¡c. Ba ngÜ©i (Phåm Quÿnh, Ngô ñình
Khôi, Ngô ñình Huân) Çã bÎ gi‰t cùng m¶t lúc (ÇÆp v« s† b
¢ng cuÓc) và chôn chung m¶t hÓ vào ngày 6 tháng 9 næm
1945.

"Th©i Çi‹m này rÃt quan tr†ng vì viŒc "xº tº" Çã diÍn
ra sau khi phái Çoàn trung ÜÖng ViŒt Minh do TrÀn Huy
LiŒu cÀm ÇÀu tØ Hà N¶i Ç‰n Hu‰ chÙng ki‰n lÍ thoái vÎ và
trao quÓc Ãn cûa vua Bäo ñåi ngày 30 tháng 8 næm 1945
tåi cºa Ng† Môn. ñiŠu này cho thÃy viŒc "xº tº" ba nhân
vÆt quan tr†ng ª Hu‰ không phäi do quy‰t  ÇÎnh cûa phong
trào ViŒt Minh ÇÎa phÜÖng (lúc Ãy do TÓ H»u cÀm ÇÀu) mà
phäi có lŒnh tØ Hà N¶i do TrÀn Huy LiŒu Çem theo.

NhÜng lŒnh Ãy xuÃt phát tØ Çâu và do ai ban ra? ñ‹
trä l©i câu hÕi này, cÀn bi‰t mÓi liên hŒ gi»a HÒ Chí Minh
và Phåm Quÿnh cùng dòng h† Ngô ñình tåi Hu‰. V§i h†c
giä Phåm Quÿnh, HÒ Chí Minh Çã bi‰t ti‰ng tØ lâu và Çã
g¥p nhau mÃy lÀn tåi Paris næm 1922 khi ông Phåm Quÿnh
tháp tùng phái Çoàn vua Khäi ñÎnh sang Pháp d¿ "H¶i ch®
Marseille" (lúc Ãy HÒ Chí Minh còn mang tên NguyÍn Ái



QuÓc).  Các cu¶c ti‰p xúc này Çã ÇÜ®c Phåm Quÿnh ghi
trong nhÆt kš vào ngày 13-7-1922 và 16-7-1922, và k‹ låi
rõ hÖn trong thiên "Hành trình nhÆt kš". VŠ dòng h† Ngô tåi
Hu‰ - Quäng TrÎ, HÒ Chí Minh càng bi‰t rõ hÖn và mang
lòng kính n‹ mà nhiŠu ngÜ©i bi‰t. TÓ H»u cÛng là ngÜ©i bi‰t
rõ mÓi liên hŒ gi»a HÒ Chí Minh và dòng h† Ngô ñình, nên
Çã ra lŒnh b¡t gi» mà không dám thû tiêu ngay.

Trong tình hình sôi bÕng bu°i ÇÀu khªi nghïa cûa ViŒt
Minh  vào  tháng  8-1945,  các  "ûy  ban  cách  mång"  ÇÎa
phÜÖng Çã t¿ š gi‰t  nhiŠu ngÜ©i mà không cÀn lŒnh cûa
trung ÜÖng. NhÜng v§i  h†c giä Phåm Quÿnh và cha con
Ngô ñình Khôi, TÓ H»u không th‹ không báo cáo lên trung
ÜÖng và xin lŒnh. Trong trÜ©ng h®p này, có th‹ nói ch¡c r
¢ng ngÜ©i ra lŒnh "gi‰t" ª trung ÜÖng không ai khác hÖn
HÒ Chí Minh, vì không ai khác có quyŠn và dám nhÆn trách
nhiŒm Ãy.

NhÜng, HÒ Chí Minh, chính phåm trong t¶i ác này, Çã
chÓi t¶i và Çóng kÎch tài tình. M¶t m¥t Ç° t¶i cho các cán b¶
ÇÎa phÜÖng, m¥c khác thæng chÙc cho TÓ H»u (sau này lên
t§i phó Thû tÜ§ng) và ra lŒnh mª chi‰n dÎch k‰t t¶i "tay sai
th¿c dân Pháp" cho Phåm Quÿnh, cùng v§i viŒc bôi xóa tên
ông trong væn h†c sº và thû tiêu các tác phÄm cûa ông.

Theo hÒi kš vi‰t næm 1992, bà Phåm ThÎ ThÙc, con gái
cûa h†c giä Phåm Quÿnh, k‹ r¢ng sau khi cha bÎ gi‰t, bà Çã
cùng ngÜ©i chÎ  là Phåm ThÎ Giá ra Hà N¶i g¥p HÒ Chí
Minh qua s¿ giúp Ç« cûa VÛ ñình Huÿnh, bí thÜ thân cÆn
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cûa HÒ Chí Minh. Trong cu¶c ti‰p xúc này, HÒ Chí Minh Çã
Ç° t¶i cho ViŒt Minh ª Hu‰: "HÒi Ãy tôi chÜa vŠ... Và trong
th©i kÿ khªi nghïa quá Ç¶ có th‹ có nhiŠu sai sót Çáng ti‰c".
Cä nÜ§c ÇŠu bi‰t HÒ Chí Minh "Çã vŠ" Hà N¶i tØ tháng 8-
1945 và Ç†c "tuyên ngôn Ç†c lÆp" ngày 2-9, bÓn ngày trÜ§c
khi h†c giä Phåm Quÿnh và cha con ông Ngô ñình Khôi bÎ
gi‰t. N‰u s¿ thÆt viŒc gi‰t Phåm Quÿnh là "sai sót Çáng ti
‰c" sao không sºa sai trong suÓt 66 næm? (................)

***   Måc Kinh TrÀn Th‰ XÜÖng
Vào mùa thu næm 1945, trên ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam có m¶t

cu¶c thay Ç°i l§n ÇÜ®c g†i là "Cách mång tháng tám", hàng
ngàn ngÜ©i dân vô t¶i Çã bÎ gi‰t. Nhà báo Måc Kinh TrÀn Th
‰ XÜÖng Çã ngÆm ngùi nêu danh tánh h†c giä Phåm Quÿnh,
m¶t trong hàng ngàn ngÜ©i dân vô t¶i Çó:

"Chúng tôi  xin ch†n lÃy  m¶t,  và  nêu tên  ngÜ©i  væn
nhân xÃu sÓ Ãy không ai khác hÖn là nhà h†c giä Phåm
Quÿnh!

"Ông Çã bÎ chánh quyŠn ViŒt Minh b¡t vào mùa thu
1945, dùng xÈng cuÓc ÇÆp nÙt s† và gi»a phút hÃp hÓi ng¡c
ngoäi, hình hài ông bÎ Çåp xuÓng Çáy huyŒt giao thông hào
nÖi khu rØng H¡c Thú thu¶c tÌnh Quäng TrÎ (?). Cùng bÎ
hành quy‰t ÇÒng gi© ÇÒng ngày v§i Phåm quân còn có thêm
c¿u thÜ®ng thÜ triŠu Çình Hu‰ Ngô ñình Khôi (bào huynh
cÓ TT Ngô ñình DiŒm) và ngÜ©i trÜªng nam là Ngô ñình
Huân.



"Vø thäm sát kinh hÒn kia ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ giám sát
cûa TÓ H»u, Çåi diŒn "cách mang", Çåi diŒn Çäng CSVN,
ÇÙng thi hành bän án - m¶t bän án có m¶t không hai trên
cõi trÀn gian này. Và ngày sÀu thäm ghê g§m Ãy ÇÜ®c ghi
nhÆn "mÒng 7 tháng 9 næm 1945".

"Phäi Ç®i Ç‰n 11 næm sau, 1956, sau khi ÇÃt nÜ§c bÎ
chia c¡t và phong trào CS tÆp k‰t tØ bên này vï tuy‰n 17 kéo
vŠ B¡c diÍn ra rÒi thì trong sÓ ti‹u Ç¶i "giäi phóng quân"
ÇÃt ThÀn Kinh ngày trÜ§c nhúng tay vào máu Çã có kÈ Ç¶ng
tâm vì æn næn hÓi hÆn, vì lÜÖng tâm c¡n rÙt nên s¿ viŒc thê
thäm Ç¶ng tr©i xanh kia m§i hé l¶ ra! Và nh© th‰ hai gia t¶c
Phåm và Ngô ñình m§i có cái may ÇÜ®c bí mÆt chÌ dÅn tìm
vŠ cánh rØng huy‰t lŒ næm xÜa Ç‹ thu thÆp hài cÓt ru¶t thÎt,
Çem cäi tang! 

"Riêng  v§i  trÜ©ng  h®p  Phåm  Quân,  chi‰c  kính  cÆn
ngày xÜa ông Çeo hàng ngày, nay gÅy g†ng, nhÜng Çã thành
bäo vÆt vô giá ÇÓi v§i thân nhân huy‰t thÓng vì nh© nó, các
ngÜ©i con Çã dÍ dàng nhÆn ra hài cÓt cûa ông cha nÖi nÃm
mÒ vô chû bÎ san b¢ng".
(Trích "N°i oan kiên cûa h†c giä Phåm Quÿnh", trang 69, tåp chí Häi
Ngoåi Nhân Væn, sÓ 13, tháng 12 næm 1998. Bài này cÛng có Çæng
trong cuÓc "Giäi oan lÆp m¶t Çàn trang", trang 32-33; Ñy ban phøc
hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh; Tâm NguyŒn phát hành - 2000)

***   TrÀn Gia Phøng (Roronto, Canada)
"C¶ng sän ViŒt Nam gi‰t Phåm Quÿnh hai lÀn: LÀn

ÇÀu hå sát, che giÃu và phi tang thân xác ông tåi Hu‰ ngày
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6-9-1945. LÀn thÙ hai bóp méo lÎch sº, hûy diŒt luôn s¿ nghi
‰p và thanh danh cûa ông. M¶t câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra là lúc
Çó Phåm Quÿnh Çã rút lui khÕi chính trÜ©ng, tåi sao c¶ng
sän låi gi‰t Phåm Quÿnh, trong khi không gi‰t TrÀn Tr†ng
Kim  và  toàn  b¶  nhân  viên  n¶i  các  TrÀn  Tr†ng  Kim,  là
nh»ng ngÜ©i Çang còn hoåt Ç¶ng? Câu hÕi này cÀn tách ra
làm hai phÀn Ç‹ tìm hi‹u:

ThÙ nhÃt:
* "Næm 1945, ViŒt Minh c¶ng sän cÜ§p chính quyŠn tåi

Hà N¶i ngày 19 tháng 8, nhÜng còn y‰u, nên rÃt s® Pháp trª
låi, và rÃt s® Pháp tái lÆp ch‰ Ç¶ quân chû Ç‹ quy tø l¿c
lÜ®ng chÓng låi  ViŒt  Minh (VM). Lúc Çó, trên toàn quÓc
Çäng CSñD chÌ có khoäng 5.000 Çäng viên.
(Philippe  Devillers,  Histoire  du  ViŒt  Nam de  1940 à  1952,  Paris:
Éditions du Seuil, 1952, trang182)

* Tåi Hu‰, VM tìm cách cô lÆp vua Bäo ñåi. Cách tÓt
nhÃt là cách ly nhà vua v§i nh»ng ngÜ©i có khä næng và uy
tín thân cÆn chung quanh nhà vua, trong Çó có hai nhân vÆt
quan tr†ng là Phåm Quÿnh và Ngô ñình Khôi. Do Çó, VM
ra lŒnh b¡t Phåm Quÿnh và Ngô ñình Khô cùng con ông là
Ngô ñình Huân ngày 23 tháng 8 næm 1945. ñÒng th©i VM
s¡p Ç¥t  nh»ng ngÜ©i  cûa VM nhÜ Tå Quang Bºu, Phåm
Kh¡c Hòe vây quanh rÌ tai, hù d†a nhà vua, phóng Çåi vŠ
VM. Phåm Kh¡c Hòe lúc Çó Çang làm ñ°ng lš Ng¿ tiŠn væn
phòng cho vua Bäo ñåi. Ông rÃt thân thi‰t và báo cáo v§i
Tôn Quang PhiŒt, m¶t Çäng viên CS Çang dåy tåi trÜ©ng



ThuÆn Hóa (Hu‰), m†i sinh hoåt cûa vua Bäo ñåi,  triŠu
Çình và n¶i các TrÀn Tr†ng Kim.
(Phåm Kh¡c Hòe. Nh»ng ngày cuÓi cùng cûa triŠu Çình nhà NguyÍn.
Nxb ThuÆn Hóa, 1994, trang 18, 52, 53)

* Theo David G. Marr trong Vietnam 1945, The quest
for Power, sau khi Phåm Quÿnh và hai cha con Ngô ñình
Khôi bÎ b¡t, ngÜ©i NhÆt can thiŒp m¶t cách y‰u §t và không
hiŒu quä. Ngày 28 - 8, sáu ngÜ©i Pháp nhäy dù xuÓng m¶t
ÇÎa Çi‹m cách kinh thành Hu‰ khoäng 20 cây sÓ, nh¢m møc
Çích b¡t liên låc v§i vua Bäo ñåi và các c¿u quan Nam
triŠu.  Lúc  Çâu,  VM ÇÎa  phÜÖng  tÜªng  là  ngÜ©i  cûa  phe
ñÒng Minh, cho h† trú tåm tåi m¶t ngôi nhà th©, nhÜng khi
bi‰t r¢ng Çây là nh»ng ngÜ©i Pháp có š ÇÎnh tìm cách liên
låc v§i quan chÙc Nam triŠu cÛ, VM liŠn gi‰t bÓn ngÜ©i, và
cÀm tù hai ngÜ©i Ç‰n tháng 6-1946.
(David G. Marr, Vietnam 1945, The quest for Power.  University of
California Press, trang 452-453)

* Theo hÒi kš cûa TrÀn Huy LiŒu, sau khi NhÆt ÇÀu
hàng, ngÜ©i Pháp nhäy dù xuÓng Hu‰, liŠn hÕi ngay Ç‰n
Bäo ñåi, Phåm Quÿnh và nh»ng ngÜ©i c¶ng tác v§i Pháp
trÜ§c Çó. ViŒt Minh b¡t ÇÜ®c toán ngÜ©i Pháp này và "xº lš
thích Çáng" Ngô ñình Khôi và Phåm Quÿnh, nghïa là gi‰t
các ông tåi phía trÜ§c lò dÀu tràm, gÀn ga xe lºa HiŠn Sï,
làng C° Bi, huyŒn Phong ñiŠn, tÌnh ThØa Thiên.
(TrÀn Huy LiŒu, HÒi kš [Hà N¶i, 8-1960], Phåm Kh¡c Hòe trích Çæng
trong sÇd, trang 102)
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* Theo m¶t ngÜ©i Hu‰, lúc Çó có m¥t tåi Phong ñiŠn,
thì toán ngÜ©i Pháp có 8 ngÜ©i, nhäy dù xuÓng làng Phù –
c, huyŒn Phong ñiŠn. Trong sÓ 8 ngÜ©i này, có m¶t ngÜ©i
Pháp lai làm thông ngôn, là chÒng cûa cô Låc ª cÀu Kho,
Hu‰ (Nói chuyŒn v§i ông Phan Væn Dung, tháng 8-1997, tåi
Houston, Texas, Hoa Kÿ). N‰u theo quÓc l¶ sÓ 1, tØ Hu‰ Çi
Quäng TrÎ,  Ç‰n c¶t cây sÓ 21, theo tay m¥t Çi vào là ga
HiŠn Sï, làng C° Bi.

* Trong khi  Çó vua Bäo ñåi cô ÇÖn tåi  Hu‰,  låi  bÎ
Phåm Kh¡c Hòe xúi giøc và hù d†a, nên nhà vua tuyên chi
‰u thoái vÎ ngày 25-8-1945, và làm lÍ thoái vÎ tåi cºa Ng†
Môn ngày 30-8-1945, v§i s¿ hiŒn diŒn cûa Çåi diŒn VN là
TrÀn Huy LiŒu, NguyÍn LÜÖng B¢ng, và Cù Huy CÆn.

* ViŒc ngÜ©i Pháp ki‰m cách liên låc v§i c¿u hoàng
Bào ñåi và Phåm Quÿnh (vì lš do gì không rõ) vô tình Çã
làm cho VM lo ngåi, s® r¢ng m¶t khi ngÜ©i Pháp trª lui,
Pháp së nh© Phåm Quÿnh và nh»ng ngÜ©i Çã tØng làm viŒc
v§i Pháp nhÜ Ngô ñình Khôi giúp Pháp lÆt ngÜ®c th‰ c©,
ÇÜa c¿u hoàng trª låi cÀm quyŠn. Do Çó VM v¶i vàng "m©i"
c¿u hoàng Bäo ñåi r©i Hu‰ ngày 4-8-1946, ra Hà N¶i làm
cÓ vÃn. HÖn n»a, n‰u ngÜ©i Pháp có trª lui, cÛng không h®p
tác v§i TrÀn Tr†ng Kim vì ông Kim và n¶i các cûa ông bÎ
gán cho là thân NhÆt.

ThÙ hai:



ñ‹ Ç¶c tôn quyŠn l¿c, VM chû trÜÖng "gi‰t tiŠm l¿c",
tÙc tiêu diŒt tÃt cä nh»ng ai có khä næng, có tiŠm l¿c, nhÜng
không c¶ng tác v§i VM, Ç‹ ngæn chÆn ngay tØ ÇÀu nh»ng
ngÜ©i vŠ sau có th‹ ÇÓi kháng v§i VM. ViŒt Minh nghï Ç‰n
Phåm Quÿnh, vì nh»ng lš do sau Çây:

* Phåm Quÿnh muÓn gây d¿ng nŠn Quân chû lÆp hi‰n
tåi nÜ§c ta, và cho r¢ng CS là "nån dÎch" gây bÃt °n xã h¶i,
trong khi  VM chû trÜÖng Ç¶c tài  Çäng trÎ;  Phåm Quÿnh
muÓn xây d¿ng nŠn quÓc h†c, trong khi VM muÓn ph° bi‰n
chû nghïa CS.

* Ÿ trong nÜ§c, Phåm Quÿnh tiêu bi‹u cho gi§i trí thÙc
làm væn hóa, theo lÆp trÜ©ng quÓc gia, bÃt båo Ç¶ng, dÃn
thân hoåt Ç¶ng chính trÎ. ViŒt Minh gi‰t Phåm Quÿnh Ç‹ Çe
d†a, uy hi‰p và khûng bÓ tinh thÀn gi§i trí thÙc hoåt Ç¶ng
væn hóa trên toàn quÓc. ñây là lÓi mà ngÜ©i xÜa g†i là "sát
nhÆt nhân, vån nhân cø" (gi‰t m¶t ngÜ©i, mÜ©i ngàn ngÜ©i
s®).

*  ñÓi  v§i  nÜ§c  ngoài,  Phåm  Quÿnh  là  ngÜ©i  ÇÜ®c
Pháp ûng h¶. V§i ÇÜ©ng lÓi ôn hòa, ông còn có th‹ ÇÜ®c cä
NhÆt,  Trung  Hoa (lúc  bÃy  gi©  do  TÜªng  Gi§i  Thåch  và
QuÓc Dân ñäng cÀm quyŠn), Anh, Hoa Kÿ chÃp nhÆn hÖn
là ÇÜ©ng lÓi c¿c Çoan theo Liên Xô cûa HÒ Chí Minh.

* HÒ Chí Minh muÓn chøp lÃy ngay th©i cÖ tao ra do
khoäng trÓng chính trÎ sau tÓi hÆu thÜ Potsdam vào cuÓi
tháng 7-1945, nên chû trÜÖng tiêu diŒt tÃt cä nh»ng ngÜ©i
nào có khä næng tranh quyŠn v§i HCM, Ç‹ cho ª trong cÛng
nhÜ ngoài nÜ§c thÃy r¢ng chÌ có m¶t mình HCM m§i xÙng
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Çáng lãnh Çåo ÇÃt nÜ§c. Phåm Quÿnh Çã tØng là ThÜ®ng
ThÜ B¶ Låi, ÇÙng ÇÀu triŠu Çình Hu‰. ñ¥c biŒt nh»ng ÇiŠu
ông vi‰t vŠ tÜÖng lai th‰ gi§i mà ông ÇÜa ra tØ 1930 trong
bài "Ce que sera l'Annam dans cinquante ans?" (NÜ§c Nam
së ra sao, næm mÜÖi næm sau?) ÇŠu Çã diÍn ra Çúng theo
ông tiên liŒu, nhÜ mÓi Çe d†a cûa NhÆt Bän, nån dÎch C¶ng
sän, xung Ç¶t Thái Bình DÜÖng, Çåi hÕa hoån ª Châu Âu
(th‰ chi‰n thÜ 2). Nh© th‰, uy tín Phåm Quÿnh lên rÃt cao.
Ông có uy tín và tÜ th‰ l§n ÇÓi v§i dÜ luÆn trong và ngoài
nÜ§c, là m¶t trong nh»ng ngÜ©i có th‹ trª thành ÇÓi thû
Çáng ngåi cûa HCM, nên HCM quy‰t tiêu diŒt Phåm Quÿnh
Ç‹ tránh trª ngai vŠ sau.

* Khi m§i n°i dÆy næm 1945, Ç‹ lôi cuÓn quân chúng,
HCM và M¥t Trân VM tuyên truyŠn r¢ng HÒ Chí Minh là
ngÜ©i yêu nÜ§c chÙ không phäi là Çäng viên C¶ng Sän ñŒ
Tam QuÓc T‰, và HCM ra Çi Ç‹ tìm ÇÜ©ng cÙu nÜ§c, ÇÒng
th©i HCM giÃu thÆt kín chuyŒn xin vào h†c trÜ©ng Thu¶c
ñÎa Paris mà bÎ loåi, và nhÃt là viŒc HCM xin vào h¶i Tam
ñi‹m Pháp ngày 14-6-1922.
(Jacques  Dalloz,  "Les  Vietnamiens  dans  la  franc-maçonnerie
coloniale", Revue Française d'Histoire d'Outre-mer, Tam cá nguyŒt, 3-
1998, Paris: Socìété Française d'Histoire d'Outre-mer, trang105)

Khi qua Pháp diÍn thuy‰t næm 1922, Phåm Quÿnh là
ngÜ©i bi‰t rõ sinh hoåt cûa HCM ª Paris. Phåm Quÿnh g¥p
g« NguyÍn Ái QuÓc (HCM) hai lÀn, ngày 13 và 16-7-1922
tåi Paris, tÙc chÌ khoäng môt tháng sau khi NguyÍn Ái QuÓc



gia nhÆp h¶i Tam ñi‹m. H¶i Tam Çi‹m là kÈ thù cûa Çäng
CS trên th‰ gi§i. Chính vì là ngÜ©i Çã l« "bi‰t quá nhiŠu" vŠ
HCM mà Phåm Quÿnh bÎ HÒ Chí Minh gi‰t håi.

Do nh»ng lë  trên,  n‰u không có  nh»ng ngÜ©i  Pháp
nhäy dù xuÓng Hu‰ nhÜ tác giä David G. Marr vi‰t  hay
TrÀn Huy LiŒu k‹,  c¶ng sän cÛng vÅn gi‰t Phåm Quÿnh.
Phåm Quÿnh và TrÀn Tr†ng Kim ÇŠu là hai nhà væn hóa, và
chính trÎ n°i ti‰ng trên toàn quÓc. TrÀn Tr†ng Kim vi‰t khäo
cÙu có tính cách hoàn toàn chuyên môn, chÙ không có chû
trÜ©ng  chính  trÎ  lâu  dài.  N¶i  các  TrÀn  Tr†ng  Kim  gÒm
nh»ng chuyên viên cÀn thi‰t cho viŒc xây d¿ng cÖ sª cæn
bän trong giai Çoån chuy‹n ti‰p tØ chính quyŠn Pháp qua
chính quyŠn ViŒt. NgÜ®c låi, Phåm Quÿnh trÜ§c tác v§i m¶t
š hÜ§ng chính trÎ rõ ràng: xây d¿ng m¶t nŠn væn hóa dân
t¶c, bäo tÒn quÓc túy, nâng cao trình Ç¶ væn hóa cûa dân
chúng  b¢ng  cách  ph°  bi‰n  væn  hóa  Âu  Tây,  dÎch  thuÆn
nh»ng  tÜ  tÜªng  dân  quyŠn  cûa  Montesquieu,  Voltaire,
Rousseau.

Phåm Quÿnh tham gia triŠu Çình Hu‰ cÛng nh¢m Ç‰n
m¶t chû Çích rõ ràng: tranh ÇÃu ôn hòa, nhÜng cÜÖng  quy
‰t yêu cÀu Pháp trä låi chû quyŠn cho triŠu Çình Hu‰, và
xây d¿ng m¶t hi‰n pháp làm luÆt lŒ cæn bän cûa quÓc gia.
Ánh hÜªng væn hóa và chính trÎ cûa Phåm Quÿnh khá r¶ng
rãi trên các tÀng l§p quÀn chúng, nhÃt là gi§i trí thÙc trung
lÜu, tØ l§p trí thÙc Nho h†c Ç‰n cä trí thÙc tân h†c. Tåp chí
Nam Phong ÇÜ®c các l§p ngÜ©i Üu tú ª các ÇÎa phÜÖng lúc
bÃy gi© trên toàn quÓc xem nhÜ loåi sách báo giáo khoa chÌ
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ÇÜ©ng. ñó là ÇiŠu mà CS ch£ng nh»ng không chÃp thuÆn
mà cÛng không dung thÙ, vì CS muÓn n¡m Ç¶c quyŠn lãnh
Çåo chính trÎ, Ç¶c quyŠn yêu nÜ§c, Ç¶c quyŠn chân lš.

Chú š thêm ngày Phåm Quÿnh bÎ sát håi. Phåm Quÿnh
bÎ b¡t ngày 23-8-1945, và bÎ gi‰t ngày 6-9, nghïa là ông
không bÎ nhóm VM ÇÎa phÜÖng Hu‰ gi‰t liŠn khi h† b¡t ông.
Ông bÎ giam gi» m¶t th©i gian, rÒi m§i bÎ gi‰t sau khi nhóm
TrÀn Huy LiŒu Ç‰n Hu‰ d¿ lÍ thoái vÎ cûa vua Bäo ñåi. Khi
Çã có s¿ hiŒn diŒn cûa Çåi diŒn trung ÜÖng, các cán b¶ VM
ÇÎa phÜÖng không dám t¿ tiŒn ra tay, mà ch¡c ch¡n phäi do
š ki‰n cûa trung ÜÖng. Nhóm TrÀn Huy LiŒu cÛng không th‹
t¿ quy‰t ÇÎnh ÇÜ®c viŒc này. NhÜ vÆy chính nhóm TrÀn Huy
LiŒu Çã Çem lŒnh tØ Hà N¶i vào Hu‰ gi‰t Phåm Quÿnh, và
lŒnh Çó tØ Çâu, n‰u không phäi là tØ HÒ Chí Minh? 

Sau khi Phåm Quÿnh bÎ gi‰t, hai ngÜ©i con gái ÇÀu cûa
ông là Phåm ThÎ Giá và Phåm ThÎ ThÙc ra Hà N¶i g¥p
HCM. Sau Çây là l©i cûa bà ThÙc:"... Tháng 8 næm 1945,
thÀy tôi ra Çi !... Sau Çó, chÎ tôi (tên Giá) và tôi nh© m¶t anh
bån là VÛ ñình Huÿnh ngày Ãy làm garde-corps (cÆn vŒ)
cho cø HÒ gi§i thiŒu Ç‰n thæm cø và hÕi truyŒn (tÙc chuyŒn
Phåm Quÿnh). Cø bäo:"HÒi Ãy tôi chÜa vŠ, ... và trong th©i
kÿ khªi nghïa quá v¶i, và có th‹ có nhiŠu sai sót Çáng ti‰c "
(HÒi kš vi‰t tåi Paris ngày 28/10/1992 cûa bà Phåm ThÎ
ThÙc, nhân k› niŒm 100 næm sinh tiŠn Phåm Quÿnh, tài liŒu
gia Çình do bà Phåm ThÎ Hoàn thông tin). Nh»ng ÇiŠu này
cho thÃy rõ tính ngøy biŒn (nói dÓi) cûa HÒ Chí Minh. Lúc



Phåm Quÿnh bÎ gi‰t ngày 6-9-1945, HCM Çã vŠ Hà N¶i lÆp
chính phû (2-9-1945). N‰u HCM cho r¢ng gi‰t Phåm Quÿnh
là sai sót cûa ÇÎa phÜÖng, HCM giäi thích th‰ nào vŠ chû
trÜÖng cûa Çäng CS bÖi l† lâu dài  Phåm Quÿnh sau khi
Phåm Quÿnh tØ trÀn? Tác giä Bernard Fall, trong quy‹n les
deux Viet-Nam, Nxb.  Patot,  Paris,  1967, trang 102 Çã vi
‰t:"NgÜ©i ta bi‰t r¢ng HÒ là m¶t kÎch sï có biŒt tài Çánh
lØa kÈ ÇÓi thoåi ".

Gi‰t xong Phåm Quÿnh, C¶ng Sän tính viŒc hûy diŒt
luôn hình änh sáng chói cûa nhà væn hóa Phåm Quÿnh.
C¶ng sän liŠn quy chøp cho Phåm Quÿnh t¶i "phän quÓc,
làm tay sai cho Pháp". GÀn 40 næm sau, trong tØ di‹n væn
h†c, gÒm hai tÆp, m‡i tÆp trên 600 trang, gÒm nhiŠu ngÜ©i
vi‰t, do Ñy ban Khoa H†c Xã H¶i xuÃt bän tåi Hà N¶i næm
1984, vÅn không có møc Phåm Quÿnh. Khi vi‰t vŠ các nhóm
væn  hóa,  sách  này  không  th‹  loåi  nhóm Nam Phong,  vì
nhóm Nam Phong có khá nhiŠu tác giä n°i ti‰ng. Nói Ç‰n
nhóm Nam Phong, trang 121-123, tÆp 2,  tác giä NguyÍn
PhÜÖng  Chi,  trong  ban  biên  tÆp  tØ  di‹n,  vÅn  g†i  Phåm
Quÿnh là "bÒi bút,  phän Ç¶ng". HÖn th‰ n»a, næm 1997,
trong tØ di‹n nhân vÆt lÎch sº ViŒt Nam, do nhà xuÃt bän
Væn Hóa Hà N¶i Ãn hành NguyÍn Q. Th¡ng và NguyÍn Bá
Th‰ biên tÆp, có møc Phåm Quÿnh, trang 758-759, hai tác
giä này vi‰t:"Hoån l¶ ông (chÌ Phåm Quÿnh) lên nhanh nhÜ
diŠu g¥p gió vì g¡n bó mÆt thi‰t v§i  các quan thÀy th¿c
dân ... Ngày 23-8-1945, Phåm bÎ các l¿c lÜ®ng yêu nÜ§c b¡t
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ª Hu‰, rÒi sau Çó bÎ xº b¡n ª l. [làng] HiŠn Sï, t. [tÌnh]
ThØa Thiên, hÜªng dÜÖng 53 tu°i ".

Các tác giä C¶ng Sän thÜ©ng ÇÜa ra chiêu bài  yêu
nÜ§c  và  dân  t¶c  Ç‹  quy  chøp  nh»ng  ngÜ©i  không  theo
khuynh hÜ§ng cûa mình là phän Ç¶ng, phän quÓc, trong khi
chính vì HCM khæng khæng Çi theo C¶ng Sän Liên Xô mà
ViŒt Nam không ÇÜ®c các nÜ§c ñÒng Minh thØa nhÆn sau
næm 1945. CÛng chính vì Çäng C¶ng Sän chû trÜÖng š thÙc
hŒ quÓc t‰ mà gây ra mâu thuÅn quÓc c¶ng, phá hoåi tình
Çoàn k‰t dân t¶c, là m¶t trong nh»ng nguyên nhân chính
ÇÜa Ç‰n chi‰n tranh ViŒt Nam tØ 1946 Ç‰n 1975, và hÆu quä
còn kéo dài mãi cho Ç‰n ngày nay. Sau næm 1954, rÒi 1975,
chính Çäng CSVN Çã nhÆp cäng và áp døng m¶t cách máy
móc chính sách væn hóa Mác, Mao và kinh t‰ chÌ huy rÆp
theo khuôn Liên Xô và Trung C¶ng Çã làm cho B¡c ViŒt rÒi
cä ViŒt Nam suy kiŒt vŠ m†i m¥t trong m¶t th©i gian dài.

N‰u nói r¢ng: Phåm Quÿnh h®p tác v§i Pháp Ç‹ mÜu
cÀu chû quyŠn cho ViŒt Nam, bäo vŒ quyŠn l®i cûa quÓc gia
là làm tay sai cho ngoåi ban, còn CSVN theo Nga Hoa bán
ÇÙng quyŠn l®i  ÇÃt  nÜ§c thì  không phäi  là  tay sai  ngoåi
bang? Phåm Quÿnh h®p tác công khai v§i Pháp, vi‰t bài
trình thuÆt rõ rang các hoåt Ç¶ng cûa ông là phän quÓc,
còn VM theo CS Nga Hoa thì không phäi phän quÓc? Phåm
Quÿnh vi‰t bài quäng bá h†c thuÆt Âu Tây, ÇŠ cao tÜ tÜªng
dân quyŠn cûa Voltaire, Montesquieu, Rousseau là không
có tinh thÀn dân t¶c, còn CSVN ph° bi‰n tÜ tÜªng Marx,



Lenin và nhÃt là chû nghïa Stalin thì g†i là gì? Phåm Quÿnh
dÎch thÖ Corneille, Racine là bÒi bút, còn TÓ H»u làm thÖ
g†i  Stalin  là  ông  n¶i:"ThÜÖng  cha,  thÜÖng  mË,  thÜÖng
chÒng; ThÜÖng mình thÜÖng m¶t, thÜÖng ông thÜÖng mÜ©i "
thì không bÒi bút? Không ai quên r¢ng TÓ H»u là m¶t ngÜ©i
Çã gi» chÙc chû tÎch Ñy ban khªi nghïa cûa VM tåi Hu‰
næm  1945  khi  Phåm  Quÿnh  bÎ  gi‰t,  thæng  dÀn  lên  làm
trÜªng ban Tuyên Væn Giáo trung ÜÖng, ûy viên b¶ chính trÎ
Çäng CSVN, phó thû tÜ§ng chính phû Hà N¶i.

Nói cho cùng, n‰u Phåm Quÿnh chÌ là ngÜ©i h†c trò
bình thÜ©ng cûa Voltaire, Montesquieu ho¥c Rousseau thì
cÛng Çáng mØng cho dân t¶c ViŒt Nam, vì tÜ tÜªng cûa các
nhà h†c giä này là ánh sáng soi ÇÜ©ng cho nhân loåi toàn
th‰ gi§i xây d¿ng nŠn t¿ do dân chû phân quyŠn pháp trÎ.
Trong khi Çó HCM là m¶t ngÜ©i h†c trò trung thành cûa
Các-Mác  và  V.I.  Lê-nin.  (Ban  nghiên  cÙu  lÎch  sº  ñäng
trung ÜÖng, Chû tÎch HÒ Chí Minh, ti‹u sº và s¿ nghiŒp. In
lÀn thÙ tÜ. Nxb S¿ ThÆt, Hà N¶i, 1975, trang 160) và nhÃt là
ngÜ©i  h†c trò  xuÃt  s¡c  cûa Stalin,  thì  th¿c t‰  lÎch sº  Çã
chÙng minh r¢ng Çó là thäm h†a Ç¶c tài Çen tÓi khÓc liŒt
nhÃt tØ trÜ§c Ç‰n nay trong lÎch sº ViŒt Nam.

DÀu sao, viŒc tuyên truyŠn cûa CS m¶t th©i gây nhiÍu
xå không ít Ç‰n dÜ luÆn dân chúng, làm nhiŠu ngÜ©i, k‹ cä
vài kÈ t¿ mŒnh danh là trí thÙ ti‰n b¶, hi‹u sai vŠ Phåm
Quÿnh, và hi‹u sai luôn vŠ m¶t sÓ nhân vÆt chính trÎ theo
khuynh  hÜ§ng  quÓc  gia  dân  t¶c.  Phåm  Quÿnh  Çã  tØng
nói:"VŠ phÀn tôi, tôi Çã ch†n con ÇÜ©ng cûa tôi. Tôi là m¶t
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ngÜ©i ª bu°i giao th©i và tôi së ch£ng bao gi© ÇÜ®c cäm
thông..."
(Phåm Quÿnh, Hành trình nhÆt kš, Paris.  Nxb Ý ViŒt, 1997, trong
phÀn "DÅn nhÆp" không ÇŠ trang)

Câu nói nÀy làm chúng ta liên tÜªng Ç‰n tâm s¿ cûa
NguyÍn Du qua hai câu thÖ:

"BÃt tri tam bách dÜ niên hÆu,
Thiên hå hà nhân khÃp TÓ NhÜ".

(Không bi‰t hÖn ba træm næm sau, trong thiên hå có ai khóc
TÓ NhÜ). NguyÍn Du (TÓ NhÜ), tác giä truyŒn KiŠu,  cÛng
sÓng trong bu°i giao th©i gi»a hai ch‰ Ç¶ nhà Lê và nhà
NguyÍn.

Ngày nay, sau nh»ng bi‰n Ç¶ng Çäo Çiên cûa th©i s¿,
m†i ngÜ©i nên công tâm tìm hi‹u Phåm Quÿnh và nhìn låi
s¿ nghiŒp cûa ông. TrÜ§c ngã ba ÇÜ©ng vào ÇÀu th‰ k› 20,
gi»a c¿u h†c, Tây h†c và tân h†c, Phåm Quÿnh ch†n con
ÇÜ©ng tân h†c, cäi ti‰n và hoàn chÌnh væn h†c quÓc ng» Ç‹
làm phÜÖng tiŒn xây d¿ng quÓc h†c, vØa bäo vŒ quÓc hÒn
quÓc túy, vØa bÒi Ç¡p thêm b¢ng cách du nhÆp nh»ng tinh
hoa væn hóa nÜ§c ngoài. Chû trÜÖng væn hóa cûa Phåm
Quÿnh xét cho cùng rÃt quš hóa và cÀn thi‰t cho ÇÃt nÜ§c,
vì n‰u chÌ mãi mê tranh ÇÃu chính trÎ và quân s¿ mà không
xây d¿ng nŠn væn h†c dân t¶c d¿a trên quÓc hÒn, quÓc h†c
và quÓc væn, thì ngÜ©i ViŒt vÅn bÎ trì trŒ trong s¿ nô lŒ tinh
thÀn.



Nh»ng Çóng góp cûa ông trong viŒc phát tri‹n nŠn væn
chÜÖng quÓc ng» thÆt l§n lao. Nh»ng vÃn ÇŠ væn chÜÖng, tri
‰t lš t°ng h®p Çông tây ông Çã vi‰t, nh»ng š ki‰n do ông ÇÜa
ra trong các bài báo, k‹ cä nh»ng š ki‰n ông tranh luÆn vŠ
truyŒn KiŠu, vŠ Nho Giáo vÅn còn có giá trÎ. GiÃc mÖ cûa
Phåm Quÿnh vŠ quÓc h†c, quÓc hÒn låi càng ÇÜ®c c° xúy
làm nŠn täng giáo døc tinh thÀn cho m†i ngÜ©i ViŒt Nam
ngày nay ª trong cÛng nhÜ ª ngoài nÜ§c. Phåm Quÿnh là
nhà væn hóa l§n cûa ViŒt Nam th©i hiŒn Çåi.

VŠ chính trÎ, Phåm Quÿnh vi‰t nhiŠu ti‹u luÆn b¢ng ti
‰ng ViŒt cÛng nhÜ b¢ng ti‰ng Pháp Ç‹ tranh ÇÃu th¿c hiŒn
lš tÜªng chính trÎ cûa ông. NhiŠu ngÜ©i thÜ©ng ÇÒng nghïa
nŠn quân chû v§i phong ki‰n ho¥c th¿c dân, nên cho r¢ng
quan niŒm quân chû lÆp hi‰n cûa Phåm Quÿnh là thû c¿u.
CÀn phäi chú š là Phåm Quÿnh chû trÜÖng bÃt båo Ç¶ng.
Ông ch†n th‹ ch‰ quân chû lÆp hi‰n v§i hy v†ng thúc ÇÄy
ViŒt Nam chuy‹n bi‰n m¶t cách ôn hòa trong trÆt t¿.

Nhìn ra nÜ§c ngoài, hiŒn nhiŠu nÜ§c trên th‰ gi§i vÅn
duy trì nŠn quân chû lÆp hi‰n, nhÜng vÅn là nh»ng nÜ§c h‰t
sÙc  dân  chû  nhÜ  Anh  QuÓc,  NhÆt  Bän,  Thøy  ñi‹n,  BÌ...
Riêng hai cÜ©ng quÓc änh hÜªng nhiŠu Ç‰n ViŒt Nam là
Trung Hoa và ƒn ñ¶ ÇŠu Çã tØng chÓng ngoåi  xâm, và
chuy‹n Ç°i sang th‹ ch‰ dân chû theo hai con ÇÜ©ng khác
nhau. Trung Hoa tranh ÇÃu båo Ç¶ng Ç‹ lÆt Ç° nhà Thanh
næm 1911 và tØ Çó chìm Ç¡m trong nh»ng tranh chÃp ÇÅm
máu; trong khi ƒn ñ¶ tranh ÇÃu bÃt båo Ç¶ng, Çåt ÇÜ®c nŠn
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Ç¶c lÆp trong th‹ ch‰ quân chû lÆp hi‰n m¶t cách ôn hòa
trong Liên HiŒp Anh.

Ÿ trong nÜ§c, xét trên chiŠu dài cûa lÎch sº, tØ ngày
Pháp Ç¥t nŠn Çô h¶ næm 1884 Ç‰n næm 1945, tuy các vua
nhà NguyÍn bÎ ngÜ©i Pháp khÓng ch‰, nhÜng vua vÅn là
bi‹u tÜ®ng cao cä cûa ÇÃt nÜ§c, nên các cu¶c n°i dÆy kháng
Pháp tØ B¡c vào Nam ÇŠu quy hÜ§ng vŠ m¶t mÓi, Çó là triŠu
Çình ª kinh Çô Hu‰. Trái låi, tØ næm 1945 trª Çi, khi VMCS
cÜ§p chính quyŠn, ngÜ©i ViŒt bÎ chia rë trÀm tr†ng thành
nhiŠu  phe  nhóm khác  nhau  theo  nh»ng  quan  Çi‹m khác
nhau. Do Çó, trong hoàn cänh cûa ông Phåm Quÿnh cÛng
có phÀn h»u lš khi ông chû trÜÖng cäi cách ôn hòa, và ch†n
quân chû lÆp hi‰n theo Çåi nghÎ ch‰ thay th‰ cho nŠn quân
chû chuyên ch‰.

 Ngày nay,  cøc diŒn chính trÎ  ViŒt Nam Çã thay Ç°i
h£n, quan niŒm quân chû lÆp hi‰n cûa Phåm Quÿnh không
còn phù h®p, nhÜng không th‹ vì th‰ mà phû nhÆn tinh thÀn
ái  quÓc,  lòng  can  Çäm và s¿  tÆn  tình  cûa  ông  trên  con
ÇÜ©ng phøng s¿ quê hÜÖng. Phåm Quÿnh Çã âm thÀm tranh
ÇÃu bÃt båo Ç¶ng Ç‹ Çòi hÕi chû quyŠn cho ÇÃt nÜ§c. Ông
Çã h‰t lòng hoåt Ç¶ng vì nÜ§c và Çã hy sinh vì lš tÜªng cûa
mình. ñó là ÇiŠu thÆt Çáng trân quš nÖi Phåm Quÿnh, nhà
trí thÙc dÃn thân hoåt Ç¶ng chính trÎ.

M¶t ÇiŠu Çáng ghi nhÆn cuÓi cùng trong cách hành xº
cûa Phåm Quÿnh là nh© theo Çu°i m¶t lš tÜªng chính trÎ



trÜ©ng kÿ và bÃt båo Ç¶ng, nên ông luôn luôn cÓ g¡ng làm
nh»ng gì có l®i cho ÇÃt nÜ§c và ÇÒng bào, ÇÒng th©i tránh
không làm bÃt cÙ viŒc gì có håi cho quÓc gia, dân t¶c. Phåm
Quÿnh sÓng lÜÖng thiŒn, không tham ô nhÛng låm, không hŠ
gây t¶i ác gi‰t håi ÇÒng bào.

Thái Ç¶ này là ÇiŠu mà rÃt ít nhà hoåt Ç¶ng chính trÎ
cûa m†i khuynh hÜ§ng th¿c hiŒn ÇÜ®c, và là m¶t Çi‹m son
sáng chói phân bi‰t Phåm Quÿnh v§i nh»ng ngÜ©i ra h®p
tác v§i Pháp Ç‹ trøc l®i cÀu vinh. ñây là ÇiŠu cÀn phäi ÇÜ®c
tách båch.

Trong viŒc h®p tác v§i Pháp, có hai hång ngÜ©i. Hång
thÙ nhÃt là nh»ng kÈ h®p tác Ç‹ mÜu cÀu danh l®i riêng tÜ,
l®i døng quyŠn th‰, hÓng hách bóc l¶t ÇÒng bào. Hång thÙ
hai ra tham chính, làm viŒc v§i Pháp, nhÜng không d¿a vào
quyŠn th‰ Ç‹ hi‰p Çáp dân chúng, mà dùng quyŠn th‰ Ç‹ cÙu
giúp ÇÒng bào, và vÅn gi» ÇÜ®c khí ti‰t riêng tÜ cûa mình
nhÜ NguyÍn TrÜ©ng T¶, Pétrus TrÜÖng Vïnh Kš, và bi‰t bao
nhiêu ngÜ©i vô danh khác... Phäi tránh vÖ ÇÛa cä n¡m, và
phäi rõ ràng nhÜ th‰ m§i hi‹u ÇÜ®c tâm trång và s¿ can
Çäm cûa nh»ng nhà trí thÙc, trong hoàn cänh éo le cûa ÇÃt
nÜ§c, dÃn thân hoåt Ç¶ng chính trÎ, phøng s¿ dân t¶c, nhÃt
th©i Çã bÎ hi‹u lÀm sau nh»ng cÖn lÓc tranh chÃp chính trÎ
kéo dài trên quê hÜÖng yêu dÃu, trong Çó Phåm Quÿnh là
trÜ©ng h®p Çi‹n hình nhÃt.

***   Phåm Tôn (9-2009)
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"CÙ nghï Ç‰n trÜ©ng h®p Phåm Quÿnh là ta låi không
khÕi nh§ Ç‰n mÃy dòng L‡ TÃn vi‰t trong phÀn k‰t thiên
kiŒt tác A.Q. chính truyŒn: "Còn nhÜ vŠ dÜ luÆn, thì cä làng
Mùi ÇŠu nhÃt trí công nhÆn r¢ng: A.Q. không phäi là ngÜ©i
lÜÖng thiŒn, chÙng c§ là y Çã bÎ b¡n. Vì r¢ng: n‰u là ngÜ©i
lÜÖng thiŒn thì sao låi bÎ b¡n kia chÙ! (1)".

"HÖn 60 næm qua, ngÜ©i ta Çã vi‰t vŠ ông trong sách
báo bi‰t bao nhiêu v§i gi†ng ÇiŒu nhÜ th‰: lÃy cái ch‰t cûa
ông vì bÎ b¡n làm Çi‹m xuÃt phát Ç‹ Çánh giá cä cu¶c Ç©i và
s¿ nghiŒp cûa ông. SuÓt tØ næm 1945 Ç‰n 1975, nhà væn
NguyÍn Công Hoan Çã chân tình, Üu ái vi‰t vŠ Phåm Quÿnh
nhÜ sau:

"Tôi nhìn thÃy cänh bŠ ngoài cÜ©i nø bŠ trong khóc
thÀm này thì s¿c nghï Ç‰n Phåm Quÿnh. Tôi cho r¢ng Phåm
Quÿnh và NguyÍn Væn Vïnh là nh»ng ngÜ©i có chính ki‰n.
ThÃy ª nÜ§c ta, ba kÿ có ba ch‰ Ç¶ chính trÎ khác nhau,
NguyÍn  Væn  Vïnh  m§i  chû  trÜÖng  thuy‰t  tr¿c  trÎ.  NgÜ©i
Pháp tr¿c ti‰p cai trÎ  ngÜ©i Nam, nhÜ ª Nam Kÿ, không
phäi qua vua quan ngÜ©i Nam, thì dân ÇÜ®c hÜªng nhiŠu ch
‰ Ç¶ r¶ng rãi hÖn. Phåm Quÿnh, trái låi, chû trÜÖng thuy‰t
lÆp hi‰n. NgÜ©i Pháp nên thi hành Çúng HiŒp Ð§c 1884, chÌ
Çóng vai trò bäo h¶, còn công viŒc trong nÜ§c thì vua quan
ngÜ©i Nam t¿ Çäm nhiŒm lÃy. Bây gi© Phåm Quÿnh vào Hu
‰  làm quan,  tôi  cho  không  phäi  vì  danh.  QuÓc dân bi‰t
Phåm Quÿnh hÖn bi‰t  mÃy thÜ®ng thÜ Nam TriŠu.  CÛng
không phäi vì l®i. Làm báo Nam Phong, Phåm Quÿnh cÛng



ÇÜ®c phø cÃp 600 ÇÒng m¶t tháng, món này to hÖn lÜÖng
ThÜ®ng ThÜ. Phåm Quÿnh ra làm quan, chÌ là Ç‹ rÒi lÃy
danh nghïa Chính Phû Nam TriŠu, Çòi Pháp phäi trª låi Hi
‰p Ð§c 1884. VÆy m¶t ngÜ©i yêu nÜ§c nhÜ Phåm Quÿnh, sª
dï phäi có m¥t trên sân khÃu chính trÎ ch£ng qua chÌ là làm
m¶t viŒc miÍn cÜ«ng, trái v§i š muÓn, Ç‹ khuy‰n khích bån
ÇÒng nghiŒp làm viŒc cho tÓt hÖn, chÙ th¿c lòng, là m¶t
ngÜ©i dân mÃt nÜ§c, ai không Çau Ç§n, ai không khóc thÀm.
Th‰ là tôi nghï ÇÜ®c ra truyŒn Kép TÜ BŠn, tä m¶t anh Kép
hát n°i ti‰ng vŠ bông lÖn, Çã phäi vì gi» tin nhiŒm v§i khán
giä mà ra sân khÃu nhà hát làm trò cÜ©i, ngay cái tÓi cha
anh ÇÜÖng hÃp hÓi ".

NhÜng, ngay sau Çó, nhÜ m¶t phän Ùng cûa bän næng t¿
vŒ, ông (NguyÍn Công Hoan) låi v¶i vã bác bÕ ngay ÇiŠu
mình vØa kh£ng ÇÎnh, b¢ng cách vi‰t:

"Có lå gì trình Ç¶ chính trÎ cûa tôi th©i này. N‰u tôi
tinh khôn thì tôi Çã hi‹u hai thuy‰t tr¿c trÎ và lÆp hi‰n ch£ng
qua chÌ là thû Çoån cûa b†n cÜ§p nÜ§c bäo hai tên tay sai
bày ra Ç‹ lòe bÎp, Ç‹ ru ngû ngÜ©i ta ÇÜÖng ÇÜ®c chû nghïa
c¶ng sän thÙc tÌnh". 

"ñ‰n næm 1998, trong Tác giä væn h†c Thæng Long -
Hà N¶i, nhà xuÃt bän H¶i Nhà Væn xuÃt bän, Tô Hoài vÅn
còn dè d¥t vi‰t:

"ñ‰n Cách Mång tháng Tám 1945, chính quyŠn nhân
dân khép án tº hình. Cu¶c Ç©i Phåm Quÿnh có hai m¥t:
Con ngÜ©i chính trÎ và con ngÜ©i væn hóa. VŠ nh»ng Çóng
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góp cûa ông ÇÓi v§i viŒc xây d¿ng nŠn væn h†c quÓc ng» là
không th‹ phû nhÆn".

"Xem ra, vÅn n¥ng hÖi hÜ§ng "dÜ luÆn làng Mùi ". ChÌ
có trong quy‹n "Nh»ng nhân vÆt n°i ti‰ng trong lÎch sº ViŒt
Nam" do Tôn N» Quÿnh Trân chû biên, nhà xuÃt bän Væn
Hóa - Thông Tin xuÃt bän næm1993 là ghi giän dÎ:  "Phåm
Quÿnh mÃt næm 1945".

"HÖn 60 næm Çã trôi qua. N‰u Phåm Quÿnh có t¶i ác
nào v§i dân, có n® máu gì v§i nhân dân ch¡c ch¡n Çã có
ngÜ©i phát hiŒn và tÓ cáo rÒi. NhÃt là nh»ng ngÜ©i suy nghï
nhÜ "dân làng Mùi", luôn cÓ tìm cách biŒn minh cho cái k‰t
cøc là Çã bÎ tº hình cûa Phåm Quÿnh. NhÜng, t¿u trung, t¶i
cûa Phåm Quÿnh vÅn không ngoài hai t¶i "bán nÜ§c" và "tay
sai Ç¡c l¿c cho th¿c dân Pháp".

"VŠ t¶i "bán nÜ§c", ngay lúc sinh th©i, ông Çã có lÀn
Çau Ç§n thÓt lên:"NgÜ©i ta bäo tôi bán nÜ§c. Khi tôi ra Ç©i,
nÜ§c Çã mÃt rÒi, còn Çâu mà tôi bán". Còn t¶i "tay sai Ç¡c
l¿c cho th¿c dân Pháp" thì ta hãy xem chính th¿c dân Pháp
nói gì vŠ "tay sai Ç¡c l¿c" cûa mình.

ñ‰n hôm nay, thì ngay cä trong nÜ§c ta, nhiŠu ngÜ©i Çã
bi‰t  Ç‰n  Bän  phúc  trình  (tÓi  mÆt)  ÇŠ  ngày  8/1/1945  cûa
Khâm sÙ Trung Kÿ Haelewyn gºi  cho toàn quyŠn ñông
Pháp Jean Decoux và TÜ lŒnh ñåi tÜ§ng Mordant. NhÃt là
sau khi giáo sÜ NguyÍn PhÜ§c Bºu TÆp Çã công bÓ bän dÎch



ti‰ng ViŒt trong Ngày Phåm Quÿnh t° chÙc ª California,
nÜ§c M›, tháng 5 næm 1999. Bän dÎch nhÜ sau:

"Thêm m¶t lÀn n»a, ThÜ®ng thÜ N¶i vø (Phåm Quÿnh)
låi c¿c l¿c phiŠn trách chúng ta vŠ viŒc trÜng døng lúa gåo
Ç‹ cung cÃp cho NhÆt.

"Phåm Quÿnh lÆp låi ÇiŒp khúc yêu cÀu chúng ta hoàn
trä B¡c Kÿ vŠ cho Hoàng TriŠu nhÜ Pháp QuÓc Çã hÙa. Tôi
Çã lÜu š Hoàng Ç‰ Bäo ñåi vŠ thái Ç¶ bÜ§n bÌnh vÜ®t quá
thÄm quyŠn, ông ta Çòi n§i r¶ng quyŠn hån cûa ViŒn CÖ
MÆt. HiŒn tôi Çang ch© Ç®i m¶t phän Ùng khác bùng n° tØ
ông ta, n‰u nhÜ chúng ta không chÎu s¿ b° nhiŒm m¶t Khâm
sai Hoàng triŠu trên cõi B¡c Kÿ. Chû quyŠn bäo h¶ cûa
chúng ta låi m¶t lÀn n»a bÎ xúc phåm. Phåm Quÿnh Çòi hÕi
chúng ta trong m¶t th©i hån ng¡n nhÃt, cø th‹ nhÃt, phäi
h®p thÙc hóa viŒc phøc hÒi chû quyŠn cûa VÜÖng TriŠu trên
lãnh th° B¡c Kÿ và Nam Kÿ. Phåm Quÿnh còn hæm he së
thúc  ÇÄy  các  phong  trào  chÓng  ÇÓi  n°i  dÆy  n‰u  nhÜng
chúng ta không Ç¥t vÃn ÇŠ thÜÖng thäo v§i Hoàng ñ‰ Bäo
ñåi trong nh»ng tháng trÜ§c m¡t vŠ m¶t quy ch‰ m§i nh¢m
cäi bi‰n ch‰ Ç¶ bäo h¶ sang quÓc gia liên hiŒp nhÜ th‹ ch‰
commonwealth, mà trong Çó nh»ng ÇÎa vÎ quan tr†ng phäi n
¢m trong tay ngÜ©i bän xÙ.

"Nh»ng yêu sách cûa Phåm Quÿnh là thi‰t lÆp m¶t nŠn
t¿ trÎ toàn diŒn cho B¡c Kÿ và Trung Kÿ, ÇÒng th©i chÃm
dÙt ch‰ Ç¶ thu¶c ÇÎa Nam Kÿ, ti‰n t§i viŒc hình thành m¶t
quÓc gia ViŒt Nam.
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"Tôi xin lÜu š quš ngài vŠ s¿ khiŒn này, bŠ ngoài Phåm
Quÿnh tuy nhã nh¥n, hòa hoãn, nhÜng ông ta là m¶t phÀn tº
bÃt khä phân trong chû trÜÖng giành Ç¶c lÆp cho ViŒt Nam
và chúng ta ÇØng mong làm gì v§i lòng ái quÓc chí thành,
bÃt di bÃt dÎch nÖi ông ta, dù qua viŒc chúng ta Çã dành cho
ông m¶t chÙc vÎ tÓi danh d¿ Çã có.

"Cho Ç‰n hiŒn th©i, ông ta là m¶t ÇÓi thû thÆn tr†ng,
chØng m¿c, nhÜng kiên quy‰t trÜ§c vÃn ÇŠ bäo h¶ cûa Pháp
quÓc, do Çó Phåm Quÿnh së có th‹ trª thành kÈ ÇÓi dÎch bÃt
khä quy cûa chúng ta, n‰u nhÜ m¶t khi ông ta bÎ lôi cuÓn
bªi l©i hÙa hËn cûa NhÆt Bän cho m¶t chû thuy‰t ñåi ñông
Á.

"Tôi xin ch© chÌ thÎ cûa quš ngài... (2)

TÜªng ch£ng còn gì phäi bình luÆn thêm vŠ tÃm lòng
son cûa Phåm Quÿnh, m¶t con ngÜ©i n¥ng lòng v§i nÜ§c.

Qua nºa næm làm Ng¿ TiŠn Væn Phòng, chín næm là
ThÜ®ng thÜ B¶ H†c và ba næm làm ThÜ®ng thÜ B¶ Låi, sau
Çäo chính NhÆt  ngày 9 tháng 3 næm 1945,  Phåm Quÿnh
thanh thän tØ nhiŒm, vŠ sÓng Än dÆt tåi biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng
bên b© sông nhÕ An C¿u. Tháng 6 næm 1945, trä l©i phÕng
vÃn cûa nhà báo NguyÍn Vån An, ông Çã b¶c båch: "Tôi Çã
l« lÀm mà ra làm quan, vì trÜ§c khi dÃn thân vào hoån l¶ tôi
vÅn tÜªng tôi së làm ÇÜ®c rÃt nhiŠu viŒc mà trÜ§c kia tôi chÌ
phøng s¿ ÇÜ®c trong m¿c Çen, giÃy tr¡ng (3)". Và trong bài
vi‰t  lão  Hoa  ñÜ©ng,  Thi‰u  Hoa  ñÜ©ng  cÛng  vào  nh»ng



ngày Ãy, ông t¿ trách mình: "kh© dåi Çem mình ra læn l¶n
gi»a phong trào h‡n Ç¶n, trong th©i bu°i nhá nhem, không
bi‰t cái thân 'nho hèn' ÇÜÖng n‡i sao ÇÜ®c th©i th‰, và ª
gi»a cái xã h¶i xu th©i mÎ chúng này, ai còn thi‰t Ç‰n kÈ væn
nhân nho sï, chÌ bi‰t Çem m¶t thái Ç¶ ôn hòa nho nhã mà
ÇÓi v§i cái cuÒng phong bác tåp, h‡n hào (4)". Ông l¥ng lë
chuÄn bÎ trª låi v§i hoåt Ç¶ng væn hóa, dÎch và chú giäi 51
bài thÖ ñ‡ Phû, b¡t ÇÀu vi‰t tÆp Ki‰n væn cäm tÜªng: Hoa
ñÜ©ng tùy bút. Và tÃt nhiên là Ç†c, Ç†c rÃt nhiŠu sách báo...

ThÃy tình hình trong nÜ§c có nhiŠu bi‰n Ç¶ng mà ông
anh r‹ vÅn bình tÌnh vùi ÇÀu vào væn chÜÖng nhÜ th‰, ông Lê
Væn TÓn (còn có tên là Xuân), em v® Phåm Quÿnh, có g®i š
là:"Trong lúc này, anh nên lánh Çi xa m¶t th©i gian, sang
Lào ch£ng hån, vì nhà vua Lào có vÈ mi‰n m¶ anh l¡m, Ç‹
tránh nh»ng nguy hi‹m có th‹ xäy ra, thì Phåm Quÿnh cÜ©i
và nói r¢ng:"Chính lúc này m§i càng cÀn ª trong nÜ§c, Ç‹
còn có cÖ giúp nÜ§c". Và ông không Çi Çâu h‰t, cÙ ª låi,
Ç†c, dÎch và vi‰t. Ông Çã vi‰t non 50 trang giÃy trong m¶t
cuÓn vª h†c trò, ÇÜ®c khoäng chøc bài. Bài cuÓi cùng còn
dang dª là cô KiŠu v§i tôi, m¶t ÇŠ tài ông Ãp û Çã lâu. Trong
bài có Çoån: "Næm 1924, lÀn ÇÀu làm lÍ k› niŒm cø Tiên
ñiŠn, trÜ§c hai ngàn ngÜ©i h†p ª sân H¶i Khai Trí, tôi trÎnh
tr†ng tuyên bÓ m¶t câu: TruyŒn KiŠu còn, ti‰ng ta còn; ti
‰ng ta còn, nÜ§c ta còn; có ÇiŠu chi n»a mà ng©... Câu Ãy,
ngÜ©i mình có ngÜ©i không hi‹u, có ngÜ©i hi‹u lÀm". Cây
bút máy Waterman còn ch¥n ngang trên trang giÃy, gia Çình
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vô tình tìm thÃy trên bàn vi‰t sau khi ông ÇÜ®c chính quyŠn
Cách mång "m©i Çi h†p"!

"Thành ra, nhà væn hóa lão thành VÜÖng HÒng S‰n ª
tu°i chín mÜÖi Çã có lš khi nêu câu hÕi trong tham luÆn gºi
h¶i thäo vŠ Phåm Quÿnh do ViŒn Væn H†c t° chÙc vào cuÓi
næm 1992 tåi Hà N¶i: "Tåi sao Cách mång låi gi‰t Phåm
Quÿnh? CÙ Ç‹ cø Ãy sÓng có phäi còn có nhiŠu cái mà h†c
không?  " Và rõ ràng là không phäi chÌ có m¶t ngÜ©i bæn
khoæn nhÜ vÆy. ñó là câu hÕi cûa nhiŠu th‰ hŒ ngÜ©i ViŒt
Nam cho Ç‰n nay vÅn chÜa có l©i giäi Çáp thÕa Çáng.

VÆy ai  Çã xét  xº,  k‰t  án,  và thi  hành tº hình Phåm
Quÿnh?

Chúng ta  hãy b¡t  ÇÀu tØ  khi  ông ÇÜ®c chính quyŠn
Cách mång tÌnh ThØa Thiên - Hu‰ "m©i Çi h†p" trÜa ngày 23
tháng 8 næm 1945.

M¶t  h†c  sinh  trÜ©ng Thanh Niên  TiŠn  Tuy‰n (Hu‰)
ÇÜ®c chÌ ÇÎnh làm chû tÎch Thanh Niên TiŠn Tuy‰n là Phan
Hàm,  nhÆn  lŒnh  Çi  b¡t  Phåm  Quÿnh  tØ  cÃp  trên  là  Lê
T¿ ñÒng, ViŒt Minh ThuÆn Hóa. Phan Hàm cùng vài ÇÒng
Ç¶i Ç‰n biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng ÇÜa giÃy cûa ViŒt Minh "m©i"
Phåm Quÿnh "Çi h†p" (5). Ông ra Çi, m¥c áo lÜÖng Çen, ÇÀu
không Ç¶i khæn. Khi s¡p lên xe hÖi, con gái là Phåm ThÎ
Hoàn lo ông lên cÖn Çau då dày ÇÎnh chåy lên lÀu lÃy thuÓc
magnésie  bismurée Ç‹ ông Çem Çi,  thì  ông dÎu dàng nói:
"ThÀy không cÀn,  chiŠu thÀy së  vŠ" (6).  Hành Ç¶ng này,



ch¡c ch¡n không thoát khÕi c¥p m¡t cänh giác cao cûa Phan
Hàm. Ông cùng lên xe hÖi v§i con r‹ là NguyÍn Ti‰n Lãng.
[..................]

*

Sau khi nghiên cÙu các tài liŒu vŠ vø Phåm Quÿnh bÎ
thû tiêu, m§i thÃy rõ: Chû tÎch HÒ Chí Minh là ngÜ©i ra lŒnh
thû tiêu Phåm Quÿnh; TrÀn Huy LiŒu Çem mŒnh lŒnh này tØ
Hà N¶i vŠ Hu‰ trao cho TÓ H»u, Chû tÎch Ñy ban Khªi
nghïa  tÌnh  ThØa Thiên thi  hành mŒnh lŒnh này và Phåm
Quÿnh bÎ thû tiêu vào Çêm mÒng 6, rång ngày mÒng 7 tháng
9 næm 1945 tåi rØng H¡c Thú, gÀn ga xe lºa HiŠn Sï, làng
C° Bi, huyŒn Phong DiŠn, tÌnh ThØa Thiên.  

* * * * * 

-----------------------------------------------------------------------------
(1)  L‡ TÃn: Gào thét, nhà xuÃt bän Væn hóa ViŒn Væn h†c, Hà N¶i,
1961, bän dÎch cûa TrÜ©ng Chinh. 
(2) NguyÍn PhÜ§c Bºu TÆp:  Chi‰n sï ái quÓc Phåm Quÿnh, tåp chí
Væn Hóa, MÏ.
(3) NguyÍn Væn An: Khi danh v†ng vŠ chiŠu : tôi Çã g¥p Phåm Quÿnh
ª biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng, báo Tin ñi‹n , ngày 23/3/1952. 
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(4) Phåm Quÿnh:  Tuy‹n tÆp và di cäo, nhà xuÃt bän An Tiêm, Paris
1992.
(5) Theo Thái VÛ,  VŠ cái ch‰t cûa ông chû bút tåp chí Nam Phong,
TiŠn Phong Chû nhÆt sÓ 51, 18/12/2005.
(6) Theo Phåm ThÎ Hoàn, bài ThÀy Tôi, phát bi‹u tåi lÍ k› niŒm 100
næm ngày sinh Phåm Quÿnh tåi Paris, Pháp, báo Ái H»u, sÓ 115, tháng
6/1992, Paris.

==========

          HÒ Chí Minh          TrÀn Huy LiŒu               TÓ H»u.



Bia m¶ Phåm Quÿnh tåi chùa Vån PhÜ§c, Hu‰.

Bia m¶ cûa Phåm Quÿnh ÇŠ:
Nam Phong chû bút Phåm Quÿnh ThÜ®ng chi di th‹.
ƒt Mùi niên thÆp nhÎ nguyŒt nhÎ thÆp bát nhÆt (9/2/1956) (ghi bên
phäi)
Nam Phåm Bích ÇÒng ÇŒ mu¶i Ç£ng cung (ghi bên trái)

Ngôi m¶ Phåm Quÿnh tåi chùa Vån PhÜ§c, Hu‰.
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VI



Cái ch‰t bi thäm cûa Phåm Quÿnh

Nhà báo Måc Kính, m¶t ngÜ©i Çã tØng sÓng nhiŠu næm
tháng dÜ§i ch‰ Ç¶ cái trÎ cûa Çäng C¶ng Sän ViŒt Nam, k‹
låi cái ch‰t bi thäm cûa nhà ái quÓc Phåm Quÿnh:

"Ông (Phåm Quÿnh) Çã bÎ chính quyŠn ViŒt Minh b¡t
vào mùa thu 1945, dùng xÈng cuÓc ÇÆp nÙt s† và gi»a lúc
hÃp hÓi ng¡c ngoäi, hình hài ông bÎ Çåp xuÓng dáy huyŒt
giao thông hào nÖi khu rØng H¡c Thú thu¶c tÌnh Quäng TrÎ
(ThØa Thiên?). CÛng bÎ hành quy‰t cùng gi© cùng ngày và
ÇÒng m¶ v§i Phåm quân còn có thêm c¿u ThÜ®ng thÜ triŠu
Çình Hu‰ Ngô ñình Khôi (bào huynh cÓ Th°ng ThÓng Ngô
ñình DiŒm) và ngÜ©i trÜªng nam là ông Ngô ñình Huân.

"Vø thäm sát kinh hÒn kia ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i s¿ giám sát
cûa TÓ H»u, Çåi diŒn "cách mång", Çåi diŒn ñäng C¶ng
Sän ViŒt Nam ÇÙng thi hành bän án - m¶t bän án có m¶t
không hai trên cÕi  trÀn gian này.  Và ngày sÀu thäm ghê
g§m Ãy ÇÜ®c ghi nhÆn: "MÒng 7 tháng 9 næm 1945". Phäi
Ç®i Ç‰n mÜ©i m¶t næm sau, 1956, sau khi ÇÃt nÜ§c bÎ chia
c¡t và phong trào C¶ng Sän tÆp k‰t tØ bên này vï tuy‰n 17
kéo vŠ B¡c diÍn ra, rÒi thì trong sÓ ti‹u Ç¶i "Giäi Phóng
Quân" ÇÃt ThÀn Kinh ngày trÜ§c nhúng tay vào máu Çã có
kÈ  Ç¶ng  tâm æn  næn  hÓi  hÆn,  vì  lÜÖng  tâm c¡n  rÙt  nên
s¿ viŒc thê thäm Ç¶ng tr©i xanh kia m§i hé l¶ ra! Và nh© th
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‰, hai gia Çình Phåm và Ngô ñình m§i có cái may ÇÜ®c bí
mÆt chÌ dÅn tìm vŠ cánh rØng huy‰t lŒ næm xÜa Ç‹ thu thÆp
hài cÓt ru¶t thÎt, Çem cäi tang!

"Riêng v§i trÜ©ng h®p Phåm quân, chi‰c kính cÆn ngày
xÜa ông Çeo hàng ngày, nay gÅy c†ng, nhÜng Çã trª thành
bäo vÆt vô giá ÇÓi v§i thân nhân huy‰t thÓng vì nh© nó, các
ngÜ©i con Çã dÍ dàng nhÆn ra hài cÓt cûa ông cha nÖi nÃm
mÒ vô chû bÎ san b¢ng".
(Giäi oan lÆp m¶t Çàn trang. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh.
Tâm NguyŒn phát hành, 2001, trang 260-261)

Ngày nay,  ª  häi  ngoåi,  có  vài  ngÜ©i  suy  Çoán  r¢ng
Phåm Quÿnh bÎ b¡n. NhÜng bà Phåm ThÎ Hoàn (*), con cûa
Phåm Quÿnh cho bi‰t nguyên væn nhÜ sau:

"Theo l©i cÆu em (**), ngÜ©i Çã Çi nhÆn hài cÓt cûa
thÀy cho bi‰t thì thäm cänh thÜÖng tâm l¡m. Không dám
nh¡c Ç‰n hay k‹ cho các anh chÎ nghe. Vì s† cûa thÀy tôi Çã
bÎ ÇÆp nát!"
(Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh.
Tâm NguyŒn phát hành, 2001, trang 262)

Ngày 18 tháng 9 næm 2009, Phåm Tôn ghi trong bài
báo "Ai Çã gi‰t Phåm Quÿnh, ngÜ©i n¥ng lòng v§i nÜ§c"
(internet, ngày 3/10/2009):

"M¶t  ngÜ©i  nÃp  trong  bøi  cây  gÀn  Çáy  thÃy  Phåm
Quÿnh bÎ Çánh vào ÇÀu b¢ng cuÓc, rÒi m§i bÎ b¡n ba phát.
Ngô ñình Khôi  không bÎ  Çánh,  chÌ  bÎ  b¡n ba phát.  Ngô



ñình Huân hoäng s® vùng chåy, bÎ b¡t låi, rÒi bÎ b¡n ngay
vào ÇÀu. Cä ba bÎ xô xuÓng mÜÖng, rÒi v¶i vàng lÃp ÇÃt.
Phåm Quÿnh ª dÜ§i cùng, ÇÀu hÜ§ng vŠ phía núi, Khôi và
Huân n¢m Çè lên, ÇÀu hÜ§ng vŠ phía sông".

(*) Phåm ThÎ Hoàn, sinh næm 1928.
(**) cÆu em là Phåm Tuân, sinh næm 1936.
 Phåm Thi Häo và Phåm Tuân theo Çoàn ngÜ©i Çi tìm m¶ tÆp th‹:
Phåm Quÿnh và cha con Ngô ñình Khôi, Ngô ñình Huân.

 
===========
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VII

Ngôn ng» cán b¶, 



ngôn ng» Phåm Kh¡c Hòe

** Báo CÙu QuÓc cûa ViŒt Minh, ngày 18 tháng 7 næm
1946 Çæng:

"Khi ra pháp trÜ©ng, Phåm Quÿnh Çã tuyên bÓ: Tôi
vÅn tin tÜªng r¢ng nÜ§c ViŒt Nam phäi có m¶t nÜ§c nhÜ
nÜ§c Pháp dìu d¡t thì m§i có th‹ Çi t§i væn minh và Ç¶c lÆp
ÇÜ®c".......

"S¿ thÆt, Phåm Quÿnh trÜ§c khi nhÆn mÃy viên Çån k‰t
liÍu cái Ç©i phän quÓc, Çã co rúm ngÜ©i låi, không nói ÇÜ®c
m¶t câu nào. ......

**  Trong cuÓn  TØ Çi‹n nhân vÆt lÎch sº cûa hai ông
NguyÍn Bá Th‹ và NguyÍn Quang Th¡ng Çã phê phán Phåm
Quÿnh nhÜ sau:

"Ông (Phåm Quÿnh) có tài h†c nhÜng låi c¶ng tác ch¥t
chë v§i th¿c dân Pháp vŠ væn h†c và chính trÎ. Do Çó næm
1917  ông  ÇÜ®c  Louis  Marty  (Giám  ÇÓc  chính  trÎ  kiêm
TrÜªng  mÆt  thám ñông  DÜÖng)  cho  ra  t©  tåp  chí  Nam
Phong... Hoån l¶ cûa ông lên nhanh nhÜ diŠu g¥p gió vì g¡n
bó mÆt thi‰t v§i các quan thÀy th¿c dân... ñÜÖng th©i Phåm
Quÿnh bÎ các nhà yêu nÜ§c, nhà væn hóa chân chính nhÜ
Ngô ñÙc K‰, Huÿnh Thúc Kháng, Phan Khôi lên án vŠ viŒc
tán dÜÖng TruyŒn KiŠu v§i š ÇÒ Çen tÓi và có tính cách thÆm
xÜng".

** Phåm Kh¡c Hòe
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Phåm Kh¡c  Hòe  nguyên  là  ñ°ng  Lš  Ng¿ TiŠn væn
phòng cûa vua Bäo ñåi,  nhÜng tØ næm 1945 Phåm Kh¡c
Hòe  låi hoåt Ç¶ng cho ViŒt C¶ng.

 Næm 1983, ông xuÃt bän cuÓn TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n
chi‰n khu ViŒt B¡c. Phåm Kh¡c Hòe nói xÃu vua Bäo ñåi
và gia Çình vua Bäo ñåi, ÇÒng th©i tân bÓc HÒ Chí Minh và
ñäng C¶ng Sän ViŒt Nam. Phåm Kh¡c Hòe nói v§i vua Bäo
ñåi:

"Phåm Quÿnh là ngÜ©i xÃu, bÎ m†i tÀng l§p nhân dân
oán ghét và gi§i nhân sï trí thÙc khinh bÌ, m¥c dù ai cÛng bi
‰t ông ta h†c r¶ng, nói hay, cä ti‰ng ViŒt lÅn ti‰ng Pháp.
Cho nên n‰u nhà vua th¿c tâm vì dân, vì nÜ§c thì không nên
dùng Phåm Quÿnh n»a". 
(TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c. Phåm Kh¡c Hòe. Nxb Hà
N¶i - 1983, trang 16) 

********

VIII

Di sän væn hóa



Trong m¶t th©i gian dài, trong vùng dÜ§i quyŠn cai trÎ
cûa ñäng C¶ng sän ViŒt Nam do HÒ Chí Minh lãnh Çåo thì
nh»ng tác phäm cûa Phåm Quÿnh không ÇÜ®c ph° bi‰n, vì
bän án tº hình Phåm Quÿnh vÅn còn giá trÎ. Sau  khi HÒ Chí
Minh qua Ç©i, m¶t viŒc bÃt thÜ©ng Çã xÄy ra là nhiŠu tác
phäm  cûa  Phåm  Quÿnh,  nhiŠu  bài  phê  phán,  nhÆn  ÇÎnh
khách quan vŠ Phåm Quÿnh Çã ÇÜ®c xuÃt bän trong nÜ§c
ViŒt Nam Xã H¶i Chû Nghïa:  MÜ©i ngày ª Hu‰, nhà xuÃt
bän Væn H†c, næm 2001;  LuÆn giäi Væn h†c và Tri‰t h†c,
nhà xuÃt bän Thông Tin, næm 2003; Pháp du hành nhÆt kš,
nhà xuÃt bän H¶i Nhà Væn, næm 2004; ThÜ®ng Chi væn tÆp,
nhà xuÃt bän Væn h†c, næm 2007; Du kš ViŒt Nam, nhà xuÃt
bän TrÈ, næm 2007; Phåm Quÿnh, Ti‹u luÆn (vi‰t b¢ng ti‰ng
Pháp), nhà xuÃt bän Trí ThÙc, næm 2007;  Hoa DÜ©ng Tùy
Bút, nhà xuÃt bän H¶i Nhà Væn, næm 2011;  Phåm Quÿnh
trong dòng chäy væn hóa dân t¶c, nhà xuÃt bän Thanh Niên,
næm 2012,....   

Các sáng tác cûa Phåm Quÿnh rÃt phong phú. Có nhiŠu
loåi: Væn hóa ViŒt Nam, væn hóa Pháp, væn hóa Trung Hoa,
chính trÎ, xã h¶i, lÎch sº, tri‰t h†c, du kš, v.v.... Riêng tåp chí
Nam Phong hoåt  Ç¶ng tØ  ngày 1  tháng 7 næm 1917 Ç‰n
tháng 12 næm 1934 có Ç‰n 210 sÓ, trong Çó Ça sÓ là nh»ng
bài vi‰t cûa Phåm Quÿnh.

Chúng  tôi  xin  trích  dÅn  vài  bài,  vài  Çoån  væn  ng¡n
trong các tác phÄm nêu trên:
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1- Mï thuÆt tây phÜÖng
(Nam Phong sÓ 64, tháng 10 næm 1922)

TrÜ§c Ç†c sách tây thÃy tán-dÜÖng nh»ng tÜ®ng Çá n»-
thÀn Çäo Milo, bÙc h†a mï-nhân La Joconde, cÛng bi‰t vÆy
mà thôi, ch§ không có cäm gì, và xin thú thÆt r¢ng trong
bøng vÅn không Üa cái mï-thuÆt thÆt-thà thô-l‡ cûa ngÜ©i
Tây, vÅn t¿ nghï r¢ng "Mï-thuÆt gì mà tÜ®ng nào tranh nào
cÛng chÌ hình ngÜ©i trÀn-truÒng cä, ch£ng qua là cách khiêu-
dâm, còn có nghïa-lš gì n»a" [...] Nay m§i giäi ÇÜ®c rõ cái
tinh-thÀn cûa mï-thuÆt Ãy th‰ nào. Cái tinh-thÀn Ãy thÆt là
khác v§i tinh-thÀn mï-thuÆt ñông phÜÖng ta. NgÜ©i Tây cho
ngÜ©i là trung-tâm cûa vÛ-trø, không nh»ng có sÙc th¡ng-
Çoåt ÇÜ®c cä vÛ-trø mà låi có tài hình-dung ÇÜ®c h‰t vÛ-trø.
Cho nên phàm tÜªng-tÜ®ng cái  gì cÛng là tÜªng-tÜ®ng ra
hình  ngÜ©i  cä.  T¿-do,  Công-lš,  Lš-tÜªng,  Ái-tình,  phàm
nh»ng cái tÜ-tÜªng siêu-hình ª trong trí ngÜ©i ta nghï ra, ÇŠu
tÜ®ng ra hình ngÜ©i cä, mà phÀn nhiŠu ra hình ngÜ©i Çàn bà
cä [...]  NgÜ©i Tây cho thân-th‹ ngÜ©i là diÍn-tä ra cái  gì
cÛng ÇÜ®c; nhÜ tä cái suÓi nÜ§c th©i vë ra hình ngÜ©i Çàn bà
trÀn, tóc bÕ dài xuÓng dÜ§i lÜng, có vÈ thanh-tân y‹u-ÇiŒu
mà låi hình nhÜ lÜ§t-mÜ§t m§i ª dÜ§i suÓi t¡m lên. Nh»ng
cái không có hình änh gì, tÜªng không th‹ sao tÜ®ng ra ÇÜ®c
th‰ mà cÛng lÃy nét m¥t dáng ngÜ©i hình ra ÇÜ®c cä; nhÜ
lòng k›-niŒm, nhÜ s¿ nh§ thÜÖng th©i hình ra m¶t ngÜ©i Çàn
bà m¥t rÀu-rÀu, ngÒi t¿a bên phi‰n Çá ngºng lên nhìn cái gì;
trên ÇÀu có m¶t vÎ thÀn-n» có cánh bay qua. NgÜ©i Tây låi



yêu s¿ th¿c, ham s¿ th¿c, mê s¿ th¿c, cho phàm s¿ th¿c là
có mï-thuÆt h‰t cä, nhà mï-thuÆt có tài là bi‰t tä-chân m¶t cái
phÜÖng-diŒn trong s¿-vÆt m¶t cách thâm-thi‰t, trÜ§c-minh,
th‰ nào cho phát-bi‹u ÇÜ®c cái š-nghïa sâu-xa [...]

Có xem kÏ nh»ng bÙc tranh,  nh»ng pho tÜ®ng trong
các nhà bäo-tàng, bình-tÌnh mà xét,  bÕ cái  thiên-ki‰n cûa
ngÜ©i mình cÙ cho phàm khõa-thÀn là có š dâm-Çãng h‰t cä,
th©i m§i bi‰t r¢ng có š-nghïa l¡m".  

*      *

2- Khoa h†c
(Nam Phong sÓ 163, tháng 6 næm 1931)

"Khoa-h†c là s¿ h†c lÃy lš-luÆn làm tiên-phong, lÃy
th¿c-nghiŒm là hÆu-kính, lÃy s¿ th¿c hi‹n-nhiên làm cæn-cÙ,
lÃy lë phäi tÃt-nhiên làm møc-Çích [...]

"MuÓn gây ÇÜ®c thành cái quÓc-h†c riêng cûa mình thì
phäi  dùng phÜÖng-pháp phê-bình khäo-cÙu cûa khoa-h†c
mà  phân-tích  nh»ng  h†c-thuy‰t  cùng  nghïa-lš  cÛ  cûa  Á
ñông  ta,  rÒi  Çem  nghiŠn-ngÅm,  suy-nghï,  ÇÓi-chi‰u  v§i
nh»ng ÇiŠu chân-lš cùng nh»ng s¿ phát-minh cûa khoa-h†c
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Thái-Tây. K‰t quä s¿ phân-tích cùng t°ng-h®p Çó tÙc là tài-
liŒu Ç‹ gây ra quÓc-h†c sau này vÆy [...]

"MuÓn t¿-lÆp thì không th‹ làm mÃt cái cÓt-cách tinh-
thÀn cûa mình Çi mà ÇÒng-hóa theo ngÜ©i cä ÇÜ®c. Phäi
mÜ®n phÜÖng-pháp cûa ngÜ©i Ç‹ t¿ bÒi-b° cho mình, [...]
ñem hình-thÙc cûa khoa-h†c Tây PhÜÖng mà Ùng-døng vŠ
n¶i-dung cûa h†c-thuÆt ñông-PhÜÖng ................... ." 

******

3- Tän væn
(Nam Phong sÓ 119, tháng 7 næm 1927)

"VŠ  viŒc  Çoàn-luyŒn  quÓc-væn,  chúng  tôi  nghiŒm ra
vÆn-væn cûa nÜ§c ta, nh© các tiŠn-nhân tÆp-luyŒn Çã Ç‰n
bÆc tinh-xäo l¡m. Thi ca mà nhÜ chuyŒn KiŠu thì sánh v§i th
‰-gi§i tÜªng cÛng không kém. Duy tän-væn xÜa nay hÀu nhÜ
chÜa có. Mà tän-væn m§i là væn nghÎ-luÆn, væn thuy‰t-lš.
VÆy viŒc cÀn-cÃp là phäi gây ra m¶t lÓi tän-væn thích-døng
cho s¿ truyŠn-bá tÜ-tÜªng ngày nay.  Cái khuy‰t-Çi‹m thÙ
nhÃt  cûa  væn  quÓc-ng»  là  còn  thi‰u  các  danh-tØ  Ç‹  chÌ
nh»ng s¿ vÆt cùng nghïa-lš m§i. Bªi th‰ cho nên trong mÃy



næm chúng tôi  h‰t sÙc tra-cÙu các sách tây sách tàu mà
nh¥t lÃy ho¥c dÎch ra nh»ng ch» cÀn dùng, "phát-hành" k‹
có hàng nghìn ti‰ng m§i, ch¡c lúc ÇÀu cÛng lå tai lå m¡t,
nhÜng ch£ng bao lâu thành thông-døng. Ngày nay các bÆc
thÙc-giä trong nÜ§c ÇŠu thØa-nhÆn r¢ng báo Nam Phong Çã
có công "nh¥t ch»" cho væn quÓc-ng» ÇÜ®c thêm giàu månh
vÆy". (SÇd, trang 2-3)

=== o O o ===

4- Ch» Pháp có dùng làm ti‰ng An-Nam ÇÜ®c không?
(Nam Phong sÓ 22, tháng 4 næm 1919)

"...  CÙ  nhìn  ngay  b†n  thi‰u-niên  ta  ngày  nay,  lÃy
nh»ng hång Çã tÓt-nghiŒp ti‹u-h†c, trung-h†c chi-gian, tØ
thûa nhÕ chÌ  h†c ch» Pháp, không tÆp quÓc-âm, có phäi
phÀn nhiŠu ngÜ©i coi nhÜ ngÖ nhÜ ngÓc, nhÜ ngÜ©i ª xÙ nào
Çem låi, ÇÙng v§i ngÜ©i ÇÒng-loåi mình mà không bi‰t nói
næng giao-ti‰p th‰ nào, hình nhÜ không phäi là giÓng ngÜ©i
An-Nam vÆy" [...] (SÇd, trang 285) 

"... NgÜ©i ta hay có cái tính vŠ bè v§i bên månh mà
ruÒng-rÅy kÈ y‰u. Bên månh bao gi© vÅn ÇÜ®c phÀn hÖn,
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bên y‰u bao gi© cÛng phäi chÎu kém. A-dua v§i ngÜ©i månh
ch£ng l®i hÖn là Çeo-Ç£ng v§i kÈ y‰u rÜ? Ÿ Ç©i nên vÎ l®i
hÖn vÎ tình; cái thuÆt sinh-tÒn là ª Çó. NgÜ©i mình Çã sành
cái thuÆt Çó l¡m, nên ÇÓi v§i quÓc-âm thÜ©ng ch‹nh-mäng,
ÇÓi v§i ch» Pháp hay ÇÆm-Çà [...] NhÜ vÆy thì cái tâm-ÇÎa
ngÜ©i nÜ§c ta ra th‰ nào? Nghï Ç‰n mà buÒn thay!"

"NhÜng may thay còn có kÈ bi‰t vÎ tình hÖn vÎ l®i, cÓ ra
công mà xây mà Ç¡p lÃy cái nŠn quÓc-âm cho v»ng-vàng, vì
có  quÓc-âm m§i  có  quÓc-hÒn,  có  quÓc-hÒn thì  nÜ§c m§i
sÓng ÇÜ®c". (SÇd, trang 286)

*******
5- Ông Phan Chu Trinh ÇÓi v§i ch» quÓc ng»

(Nam Phong sÓ 95, tháng 5 næm 1925) 

"... Duy có m¶t ÇiŠu phÀn nhiŠu các bån ÇÒng-chí lÃy
làm lå là ông (Phan Chu Trinh) nói ông phän-ÇÓi s¿ dåy b
¢ng  quÓc-ng»  ª  các  trÜ©ng  ti‹u-h†c,  nói  r¢ng  quÓc-ng»
không cÀn phäi h†c, h†c bao nhiêu là chÆm mÃt thì gi© h†c
ch» Pháp Çi bÃy nhiêu [...] Ông Phan Chu Trình mà phän-
ÇÓi ti‰ng quÓc-âm, ch» quÓc-ng», thì thÆt là lå-lùng quá,
không ai hi‹u ra làm sao [...] ñÓi v§i m¶t viŒc dÍ-dàng nhÜ
viŒc  này  mà còn có  ngÜ©i  ng¶-nhÆn nhÜ th‰,  š-ki‰n  còn
phân-vân nhÜ th‰, kÈ Nam ngÜ©i B¡c còn không th‹ ÇÒng-
tâm hiŒp-l¿c nhau nhÜ th‰,  nghï cÛng ti‰c và cÛng ngán



thay! ViŒc dÍ, viŒc nhÕ còn th‰; viŒc l§n, viŒc khó th©i th‰
nào?...". (SÇd, trang 504)

== * * * ==

6- QuÓc h†c v§i chính trÎ
(Nam Phong sÓ 165; ngày 8 tháng 9 næm 1931)

Vào ÇÀu th‰ k› XX, dÜ§i quyŠn bäo h¶ cûa th¿c dân
Pháp,  nhiŠu ngÜ©i  yêu nÜ§c nhÜng không theo m¶t Çäng
phái nào cä, nhÜ Phåm Quÿnh, TrÀn Tr†ng Kim, Nguy‹n
Væn Vïnh, Phåm Quÿnh, Bùi K›, NguyÍn Bá Tråc, NguyÍn
Væn Ng†c, ñ¥ng ñình Phúc, ñ‡ ThÆn v.v.; h† ÇÃu tranh bÃt
båo Ç¶ng, b¢ng cách nâng cao trình Ç¶i dân trí, gây d¿ng
m¶t nŠn quÓc h†c, ti‰n dÀn Ç‰n ÇÃu tranh chính trÎ Çòi Ç¶c
lÆp cho t° quÓc. 

Phåm Quÿnh th° l¶ tâm tÜ cûa mình trong bài:  QuÓc
h†c v§i chính trÎ:



111

"Tåi  b»a  tiŒc  cûa  các  thân  hào  trong  Løc  tÌnh  Çãi
mØng  quan  T°ng  trÜªng  Thu¶c  ÇÎa  Paul  Reynaud  ª  Sài
Gòn, ông Bùi Quang Chiêu thay m¥t ÇÒng nhân có Ç†c m¶t
bài diÍn thuy‰t dài, l©i lë hùng hÒn, uy‹n nhiên ra gi†ng
ÇiŒu m¶t ngÜ©i tây Ç¥c, Quan T°ng trÜªng nghe xong Çáp
låi, có nói m¶t câu r¢ng:"Nghe l©i diÍn thuy‰t cûa ngài mà
tôi ng© trong hai chúng ta Çây có lë ngài tây hÖn tôi... "

"Câu nói có thú vÎ hoåt kê thay!

"NhÜng n‰u quä l©i nói Ãy là phäi, n‰u m¶t vÎ lãnh tø
ViŒt Nam ta mà låi tây hÖn ngÜ©i tây, thì thôi, vÃn ÇŠ quÓc
h†c còn phäi bàn làm chi n»a. Chúng ta chÌ nên hóa theo
ngÜ©i tây h‰t cä, mà lÃy quÓc h†c cûa nÜ§c Pháp làm quÓc
h†c cûa ta, vì nÜ§c Pháp không nh»ng là mÅu quÓc vŠ chính
trÎ cûa ta, mà låi là mÅu quÓc vŠ tinh thÀn cûa ta n»a. Bây
gi© thì con em trong nÜ§c ta h†c sº tây, có th‹ Ç†c thu¶c
lòng câu:"T° tiên ta là giÓng Gô-loa..." (Nos ancêtres sont
des Gaulois...) mà không ngÜ®ng miŒng vÆy.

"NhÜng than ôi bay gi© hÒn bà TrÜng, bà TriŒu, vua Lê
Thái T°, vua Quang Trung dÜ§i chín suÓi, cÛng phäi xót xa
mà than khóc cho cái lÛ con cháu vô loài này.

"Tôi  rÃt  cäm  phøc  væn  hóa  nÜ§c  Pháp,  trong  cái
s¿ nghiŒp trí døc cûa tôi, tôi sª Ç¡c vŠ væn chÜÖng h†c thuÆt
nÜ§c Pháp nhiŠu. Tôi không có b¶i båc mà nói r¢ng tinh
thÀn nÜ§c Pháp không có änh hÜªng gì Ç‰n tÜ tÜªng riêng
cûa  tôi.  NhÜng  không  bao  gi©  tôi  nghï  r¢ng  bi‰n  thành



ngÜ©i Pháp ÇÜ®c. NgÜ©i Pháp là ngÜ©i Pháp, tôi vÅn là tôi.
Tôi càng Ç†c sách Pháp càng cäm nh»ng l©i lë hay cûa các
bÆc Çåi nhân quân tº bên nÜ§c Pháp, mà tôi låi càng nhÆn
chân ÇÜ®c cái "bän ngã" cûa tôi, càng muÓn ra công g¡ng
sÙc tài bÒi cho nó ÇÜ®c phát Çåt nÄy nª ra. Tôi không muÓn
Çem cái hÒn cûa tôi mà hi sinh Çi Ç‹ bi‰n hóa theo ngÜ©i, dù
nó có ÜÖn hèn y‰u ÇuÓi, tôi cÛng quí hóa chÃt chiu, vì nó là
cûa tôi.

"Thi‰t tÜªng cái tâm lš Çó cÛng là cái tâm lš chung
cûa tÃt cä m†i ngÜ©i bi‰t nghï trong nÜ§c ta. Cho nên trông
thÃy nh»ng ngÜ©i nào hóa tây Ç‰n "tây quá tây", tôi lÃy làm
s®, s® nhÜ trông thÃy m¶t vÆt dÎ kÿ vÆy.

"Vì cÙ lë thÜ©ng cûa tr©i ÇÃt, không th‹ có th‹ ÇÜ®c,
ngÜ©i m¶t giÓng mà hóa theo giÓng khác Ç‰n hŒt hÖn cä
ngÜ©i giÓng Ãy, thì là m¶t cái quái vÆt thÆt. VÆt gª là vÆt
không hay, ta ch£ng nên b¡t chÜ§c.

"Bªi  th‰  nên ta  thi‰t  tha vŠ vÃn ÇŠ  quÓc h†c,  là  ta
muÓn mÜu cách Ç¶c lÆp vŠ tinh thÀn, muÓn gi» lÃy cái cÓt
cách ViŒt  Nam cûa ta,  không th‹ cho nó ÇÒng hóa theo
ngÜ©i mÃt. Vì m¶t nÜ§c m¶t dân Çã Ç‰n mài mÃt cä cÓt cách
tinh thÀn thì không còn mong thành lÆp ÇÜ®c n»a.

"ñiŠu Çó tÜªng dÍ dàng ai cÛng hi‹u, vÆy mà trong
hàng trí thÙc còn có ngÜ©i mÖ hÒ không nghï t§i cÛng lå
thay.

"NhÃt là các nhà chính trÎ. Làm chính trÎ là mÜu toan
viŒc nÜ§c, mong cho nÜ§c ÇÜ®c phú cÜ©ng. VÆy th©i trÜ§c h
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‰t phäi có cái quan niŒm chân chính vŠ nÜ§c Çã, phäi bi‰t
nÜ§c là vÆt gì, cái nÜ§c mình sinh trÜªng Çó, mình phøng s¿
Çó là vÆt gì, vÆt Çó Çã kinh qua bao nhiêu Ç©i, tØng träi bao
nhiêu phen, Ç‹ tåo cÓ k‰t làm sao m§i sÓng ÇÜ®c t§i nay, nó
có m¶t  cái  hÒn thiên nhiên cÓ h»u, mÀu nhiŒm vô cùng,
không th‹ hôm mai mà bi‰n Ç°i Çi ÇÜ®c. N‰u n« lòng Çêm
cái hÒn nÜ§c làm vÆt trao Ç°i, nhÃt dán rÛ såch Çi nhÜ thay
cái áo khoác ngoài vÆy, "thì con ngÜ©i Ãy ai cÀu làm chi".
Nh»ng ngÜ©i Ãy là ngÜ©i chÜa bi‰t nÜ§c là gì, không th‹
làm chính trÎ ÇÜ®c.

"Làm  chính trÎ phäi có cái quan niŒm chân chính, vŠ
quÓc h†c, phäi bi‰t nh»ng cái nguyên tÓ gì có th‹ làm cho
tinh thÀn quÓc gia ÇÜ®c månh më, mà trân tr†ng thi‰t tha,
gia công bÒi b° vào. N‰u không mà chÌ nhÃt thi‰t nÓi gót
theo ngÜ©i, không nh»ng tôn chÌ chû nghïa là mô phÕng cûa
ngÜ©i mà Ç‰n cº Ç¶ng hành vi cÛng in hŒt nhÜ ngÜ©i cä, thì
làm chính trÎ nhÜ vÆy là trái v§i s¿ ích l®i cao xa cûa nÜ§c
nhà cùng nòi giÓng.

"Nay quÓc h†c và quÓc væn là hai cái nguyên tÓ thi‰t y
‰u cûa quÓc gia. Thº hÕi trong các nhà chính trÎ mÃy ngÜ©i
là Ç‹ š Ç‰n?

"Vì tình th‰ khi‰n nên mà nh»ng nhà làm chính trÎ bây
gi© tÃt phäi là ngÜ©i có Âu hóa, nh»ng tay sành sÕi l‡i låc
låi là nh»ng ngÜ©i "tây hÖn tây". N‰u cÙ th‰ mãi thì nh»ng
kÈ làm tai m¡t cho dân cho nÜ§c càng ngày càng cách biŒt



v§i dân mình nÜ§c mình, hÀu thành nhÜ ngÜ©i ngoåi quÓc ª
gi»a nÖi xÙ sª, còn mong có änh hÜªng gì và có l®i ích chi
cho nÜ§c nhà nòi gióng n»a...

"NgÜ©i tai m¡t trong m¶t nÜ§c mà Ç‰n n‡i không quan
niŒm ÇÜ®c phân mình vŠ nÜ§c n»a, Ç‰n lÅn nÜ§c mình v§i
nÜ§c ngÜ©i, lÃy nÜ§c ngÜ©i làm nÜ§c mình, t¿ xÜng là con
cái cûa ngÜ©i, thì còn gì ngu b¢ng n»a!

"Tôi tÜªng lúc này là lúc ta ÇÜÖng ÇÙng gi»a hai con
ÇÜ©ng, phäi quy‰t theo h£n ÇÜ©ng nào.

"N‰u cÙ thuÆn cái phong-trào bây gi©, cÙ theo cái th‰
månh mà Çi, thì nên cam tâm bÕ h£n cái nŠn n‰p cÛ mà bi‰n
hóa theo ngÜ©i, quên r¢ng dân tôc mình là m¶t dân t¶c sau
lÜng còn có hai nghìn næm lÎch sº, dÅu ch£ng vÈ vang gì
hÖn ngÜ©i,  nhÜng cÛng không Ç‰n n‡i kém hèn cho l¡m,
quên h£n mình là ngÜ©i ViŒt Nam mà cÓ phóng-chép cho
Çáng ÇÜ®c làm con nuôi cûa ñåi-Pháp. Con ÇÜ©ng này nó
dÍ dàng l¡m, cÙ tình th‰ bây gi© thì nhÜ dòng nÜ§c chäy
xuôi, cÙ phó m¥c là ÇÜ®c, không phäi khó nh†c gì. K‰t-quä
rÒi Ç‰n cái danh-hiŒu ViŒt Nam cÛng mÃt dÀn Çi...

"NhÜ  vÆy  th©i  nh»ng  vÃn-ÇŠ  quÓc-h†c  quÓc-væn  là
nh»ng câu chuyŒn thØa cä, giª-dói ra làm chi cho nó rÜ©m
tai! QuÓc-væn cûa ta là ch» Pháp, quÓc-h†c cûa ta là cái
h†c cûa nÜ§c Pháp, còn phäi tìm ki‰m Çâu xa n»a. Còn ti
‰ng An-Nam là m¶t cái th°-âm (patois) vô giá-trÎ, cÙ Ç‹ rÒi
t¿-nhiên nó cÛng tiêu-diŒt, vì cái sÓ phÆn nó tÃt phäi th‰,
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thÜÖng hão ti‰c hoài làm chi cho phiŠn. Con ÇÜ©ng Çó tiŒn
l®i l¡m, vØa tiŒn và vØa l®i, ai là ch£ng theo.

"NhÜng  n‰u  không  cam-tâm nhÜ  vÆy,  n‰u  còn  Çoái
nghï Ç‰n s¿ nghiŒp gian-nan cûa ông cha Çã gây-d¿ng ra
cái nÜ§c này, không nª Ç‹ nó bi‰n Çi mÃt, còn mong mÕi r
¢ng së nh© công ñåi Pháp giúp Ç« mà sau này trª thành
m¶t quÓc gia hoàn toàn, có th‹ ra chen vai thích cánh v§i
liŒt quÓc trong th‰ gi§i, thì tÃt cä phäi xoay ra con ÇÜ©ng
khác.

"Con  ÇÜ©ng  này  nó  không  ÇÜ®c  dÍ-dàng  nhÜ  con
ÇÜ©ng trên, nó gÒ-ghŠ, nó khÃp-kh‹nh, nó tr¡c-trª, nó gian-
nan; nó nhÜ cái lÓi Çi hËp ª trong bøi rÆm, Çi Ç‰n Çâu phäi
phá hoang Ç‰n Çó, khi‰n cho khách b¶ hành trông thÃy mà
ngåi ngùng. ñi vào ÇÜ©ng này thì nhÃt-thi‰t phäi tân-tåo cä,
không gì là s¤n-sàng h‰t. 

"Nói vŠ ch‰ Ç¶ chính trÎ Ü? Phäi cäi cách nhiŠu cho nó
có danh nghïa phân minh, có quyŠn hån nhÃt ÇÎnh, có th‹
thÓng h£n hoi, có tôn chÌ Çích Çáng.

"Nói vŠ ng» ngôn væn t¿ Ü? Nói vŠ phong tøc xã h¶i Ü?
NhÃt thi‰t phäi sºa Ç°i cä, cho vØa m§i mÈ h®p th©i, låi vØa
gi» ÇÜ®c cái cÓt cách tinh thÀn cÛ. ViŒc gì cÛng phäi châm
chÜ§c, phäi ÇiŠu hòa, phäi Çem h‰t công phu, h‰t š tÙ vào
mà tu b°, cäi tåo cho thích nghi. Khôi phøc låi cho quÓc gia
Çã tÒi tàn, há phäi là m¶t viŒc dung dÎ dÜ? Trong hai con
ÇÜ©ng Çó, m¶t ÇÜ©ng dÍ, m¶t ÇÜ©ng khó, m¶t ÇÜ©ng thì cÙ



Ç‹ phó m¥c, t§i Çâu hay Çó, m¶t ÇÜ©ng th©i phäi g¡ng sÙc
khó nh†c m§i Çåt møc Çích, thÜ©ng tình Üa dÍ mà ngåi khó,
ai là ch£ng d° xô theo con ÇÜ©ng trên? NhÜng cái giá trÎ
con ngÜ©i là ª s¿ n‡ l¿c, cái phäm giá con ngÜ©i là ª nÖi lš
tÜªng.

"Cái  lš  tÜªng  thi‰t  tha  cûa  chúng  ta  ngày  nay,  há
ch£ng phäi là làm th‰ nào cho nÜ§c Nam ta thành m¶t nÜ§c
hoàn toàn dÜ? MuÓn cho lš tÜªng Çó có ngày th¿c hiŒn, thì
phäi gia công n‡ l¿c, phäi quä quy‰t bÕ con ÇÜ©ng dÍ mà Çi
vào con ÇÜ©ng khó.

"Anh em ta có Çû sÙc can Çäm mà quä quy‰t ÇÜ®c nhÜ
vÆy không? Lúc này là lúc phäi kén ch†n Çây, không còn trù
trØ ÇÜ®c n»a. ñi ÇÜ©ng nào phäi quy‰t ÇÎnh Çi. Phàm ngÜ©i
Çã có chút lòng hoài-bão, thì tÃt theo con ÇÜ©ng dÜ§i, dù
khó-khæn cÛng không nŠ-hà. VÆy th©i công viŒc cûa chúng
ta phäi làm bây gi© là th‰ nào?

"Có hai viŒc quan-tr†ng, mà là quan-hŒ mÆt-thi‰t v§i
nhau,  là  viŒc  cäi-cách  vŠ  tinh-thÀn  và  viŒc  cäi-cách  vŠ
chính-trÎ. ViŒc cäi-cách vŠ tinh-thÀn là gÒm ª vÃn-ÇŠ quÓc-
h†c; viŒc cäi-cách vŠ chính-trÎ là gÒm ª vÃn-ÇŠ lÆp hi‰n.

"N‰u cÙ thuÆn phong trào mà theo con ÇÜ©ng dÍ dàng
nhÜ trên kia Çã nói thì hai vÃn ÇŠ này không có š nghïa gì
cä: quÓc h†c nÜ§c Pháp là quÓc h†c cûa ta, chính trÎ nÜ§c
Pháp là chính trÎ cûa ta, còn phäi làm gì n»a. ChÌ xin quš
quÓc mª trÜªng cho nhiŠu Ç‹ dåy ti‰ng tây cho dân ta, phái
quan låi sang cho nhiŠu Ç‹ cai trÎ dân ta; vŠ ÇÜ©ng giáo døc
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thi hành cái chính trÎ ÇÒng hóa, vŠ ÇÜ©ng chính trÎ thi hành
cái chính sách tr¿c trÎ, cho nÜ§c ta chóng thành m¶t thu¶c
ÇÎa  hoàn  toàn,  nhÜ  các  thu¶c  ÇÎa  cÛ  cûa  nÜ§c  Pháp,
Guadeloupe, Martinique, Réunion vÆy.

"NhÜng muÓn theo cái chû nghïa quÓc gia chân chính
thì hai vÃn ÇŠ Çó là cÀn. VŠ ÇÜ©ng tinh thÀn phäi gây lÃy
m¶t quÓc h†c xÙng Çáng, vŠ ÇÜ©ng chính trÎ phäi ban bÓ
m¶t cái hi‰n pháp phân minh. QuÓc h†c là Ç‹ bÒi b° cÓt
cách tinh thÀn trong nÜ§c, hi‰n pháp là Ç‹ ÇÎnh rõ vŠ quyŠn
chính trÎ  trong nÜ§c, hai Çàng ÇŠu là Ç‹ t° chÙc lÃy m¶t
cu¶c Ç©i quÓc gia (vie nationale) cho có th‹ thÓng.

"NhÜ vÆy th©i quÓc h†c không phäi là không có quan
hŒ v§i chính trÎ. Vì tùy theo chính trÎ xoay ra ÇÜ©ng này hay
xoay ra ÇÜ©ng kia mà có l®i hay có håi cho viŒc gây d¿ng
ra quÓc h†c sau này. N‰u chính trÎ cÙ thuÆn cái phong trào
ngày nay mà xoay h£n vŠ ÇÜ©ng tr¿c trÎ, thì quÓc h†c không
th‹ nào thành lÆp ÇÜ®c. Lòng ngÜ©i hay thiên vŠ bên månh,
quyŠn chính trÎ Çã huynh hÜ§ng vŠ Çâu th©i tâm lš ngÜ©i ta
cÛng Ç° xô vŠ Çó, khó lòng mà Çính chính låi ÇÜ®c. Hàng
thÜ®ng lÜu trí thÙc bÃy gi© së toàn là nh»ng ngÜ©i "tây quá
tây" cä, coi ti‰ng An Nam là m¶t thÙ "th° âm" bÌ tiŒn cä,
th©i cä nÜ§c cÛng theo cái gÜÖng Çó, có bi‰t quÓc h†c v§i
quÓc væn là vÆt gì n»a.

"Cho nên chính trÎ v§i h†c thuÆt vÅn là liên can v§i
nhau. Cái chính trÎ quÆn huyŒn, cái chính trÎ kiêm tính, diÍn



ra chính sách ÇÒng hóa và chính sách tr¿c trÎ là chính trÎ
håi quÓc h†c, là chính trÎ tiêu diŒt quÓc h†c, và là chính trÎ
giäi tán quÓc gia. Trái låi th©i l®i cho quÓc h†c là m¶t cái
chính trÎ lÃy quÓc gia ViŒt Nam làm bän vÎ.

"Nay cái chính trÎ lÃy quÓc gia ViŒt Nam làm bän vÎ là
chính trÎ nào? CÙ tình th‰ bây gi©, chÌ có hai ÇÜ©ng: m¶t là
lÓi tr¿c trÎ, hai là lÓi bäo h¶. Tr¿c trÎ là lÃy ngÜ©i mình làm
khách mà lÃy ngÜ©i  Pháp làm chû;  bäo h¶ là  lÃy ngÜ©i
mình làm chû mà lÃy ngÜ©i Pháp làm khách. Tr¿c tri  là
nhÃt thi‰t m†i viŒc tr†ng y‰u trong nÜ§c do ngÜ©i Pháp làm
h‰t, ngÜ©i mình chÌ ÇÙng cái ÇÎa vÎ thØa hành cùng phø tá;
bäo h¶ là m†i viŒc n¶i trÎ thu¶c tay ngÜ©i mình Çäm ÇÜÖng,
ngÜ©i Pháp ÇÙng cái ÇÎa vÎ cÓ vÃn cùng giám sát. Trong hai
cách Çó, cách nào lÃy quÓc gia ViŒt Nam làm bän vÎ, không
cÀn phäi nói ai cÛng bi‰t, cách nào l®i cho quÓc h†c thành
lÆp cùng phát Çåt, không cÀn phäi nói ai cÛng bi‰t.

"Trong hai lÓi chính trÎ Çó thì lÓi tr¿c trÎ là con ÇÜ©ng
thÙ nhÃt nhÜ trên kia Çã nói,  nó dÍ dàng nó tiŒn l®i,  nó
thuÆn theo cái phong trào hiŒn th©i, nó thích h®p tâm lš
phÀn Çông, là cái tâm lš ngÜ©i mình không tin ngÜ©i mình,
muÓn nhÃt thi‰t phó thác cho ngÜ©i ngoài cä... k‰t quä Ç‰n
th‰ nào, có th‹ lÜ®ng mà bi‰t vÆy. LÓi bäo h¶ th©i là con
ÇÜ©ng thÙ nhì, lúc m§i b¡t ÇÀu Çi, nó cÛng khó khæn tr¡c
trª, nhÜng có khó nh†c m§i thành công, có chû trÜÖng m§i,
có danh d¿, có t¿ mình Çäm dÜÖng công viŒc, m§i mong có
ngày t¿ lÆp ª Ç©i, dÅu trái v§i tâm lš › låi cûa ngÜ©i mình,
nhÜng l®i cho cái tinh thÀn... cûa quÓc gia. 



119

"Nay nói riêng vŠ vÃn ÇŠ quÓc h†c, thì Çã không có cái
bøng muÓn cÀu cho nÜ§c ta có m¶t nŠn quÓc h†c xÙng Çáng
thì ch§, n‰u Çã thi‰t tha có cái bøng Çó thì trong hai lÓi
chính trÎ nhÜ trên kia vØa nói, tÃt phäi ch†n lÃy lÓi nào là
lÓi tôn tr†ng cái quÓc gia cÓ h»u cûa mình, lÓi nào là lÓi lÃy
quÓc gia ViŒt Nam làm bän vÎ vÆy. LÓi Çó quy‰t không phäi
là lÓi tr¿c trÎ ÇÜ®c, lÓi Çó tÙc là lÓi bäo h¶, vì hiŒn nay chÌ
có hai ÇÜ©ng Ço mà thôi. Bäo h¶ là công nhÆn r¢ng nÜ§c
Nam hãy còn, chÌ vì chÜa Çû tÜ cách Ç¶c lÆp ª cái th‰ gi§i
cånh tranh này, nên phäi núp bøng dÜ§i m¶t cÜ©ng quÓc,
nh© che chª dåy bäo cho, càng ngày càng khôn l§n lên thì
cái quyŠn giám ÇÓc càng n§i r¶ng ra, cho Ç‰n khi có th‹
Ç¶c lÆp m¶t mình ÇÜ®c thì quyŠn Ãy së chÌ là m¶t cái quyŠn
cao xa, cÓt Ç‹ bênh v¿c ÇÓi v§i ngoài, chÙ không cÀn phäi
can thiŒp gì mÃy Ç‰n cu¶c sinh hoåt trong nÜ§c n»a. Thûy
chung cái danh hiŒu cûa nÜ§c Nam, cái th‹ thÓng cûa nÜ§c
Nam vÅn còn. NÜ§c còn thì m§i mong có quÓc h†c ÇÜ®c, lë
Çó rõ rang, ai cÛng hi‹u vÆy. Trái låi thì chính th‹ tr¿c trÎ là
ám nhÆn r¢ng nÜ§c Nam không còn là m¶t nÜ§c n»a, chÌ là
m¶t b¶ phÆn cûa nÜ§c Pháp ª phÜÖng xa mà thôi, phäi dùng
h‰t phÜÖng pháp hành chính giáo døc Ç‹ ÇÒng hóa cho ÇÜ®c
hŒt nhÜ MÅu quÓc, rÒi sáp nhÆp h£n th° ÇÎa Ãy vào bän ÇÒ
ñåi Pháp, kÿ hån Çó ho¥c lâu ho¥c chóng, nhÜng cÙu cánh
tÃt Ç‰n th‰. NÜ§c Çã không còn là nÜ§c n»a thì còn nói quÓc
h†c mà làm gì, lë Çó cÛng rõ ràng tÃt ai cÛng phäi bi‰t.



"Câu chuyŒn quÓc h†c là câu chuyŒn thuy‰t  lš gi»a
Ç©i, tÜªng không dính dáng gì Ç‰n chính trÎ, vÆy mà cÛng có
quan hŒ v§i chính trÎ mÆt thi‰t nhÜ vÆy. Thì ra ª vào cái tình
cänh nÜ§c ta, chuyŒn gì rÒi rút cøc cÛng là chuyŒn chính trÎ
cä. N‰u vÃn ÇŠ chính trÎ không giäi quy‰t cho xuôi thì nhÃt
thi‰t chuyŒn gì cÛng là dª dang ngang trái h‰t".

********
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7- GÜÖng nÜ§c NhÆt
(GÜÖng nÜ§c NhÆt. Nam Phong, tháng giêng næm 1930)

"NhÜ trong Çåo Kh°ng thì nÜ§c NhÆt chÌ lÃy cái phÀn
Çåo ÇÙc thuÀn túy, còn ch‰ Ç¶ chính trÎ thì bÕ h‰t, nhÃt là ch
‰ Ç¶ khoa cØ Çã di håi nÜ§c Tàu, nÜ§c Nam và nÜ§c Cao Ly
bi‰t bao nhiêu mà k‹. Ch‰ Ç¶ khoa cº lung låc tinh thÀn
ngÜ©i ta b¢ng cái h†c phiŠn toái, giáo døc thuÀn dùng  trí
nh§, chÌ chû có m¶t møc Çích là dåy cho thu¶c nhiŠu ch»
sách Ç‹ Çi thi mà thôi. Ch‰ Ç¶ Çó ª nÜ§c Nam này rÃt thÎnh
hành, khi‰n cho bao nhiêu kÈ thÜ®ng lÜu trí thÙc trong nÜ§c
chÌ chuyên hÜ§ng vŠ ÇÜ©ng Çi thi Ç‹ làm quan, cho là ngoåi
giä không cÀn nghï gì xÙng Çáng n»a. Và phàm h†c vÃn chÌ
quanh quÄn trong mÃy pho kinh truyŒn,  Ç©i  Ãy sang Ç©i
khác, bàn Çi giäi låi, biŒn luÆn chú thích hoài, cho là ngoài
ra không còn cái gì Çáng nghiên cÙu n»a. Ch‰ Çô Ãy vào
trong tay ngÜ©i cÀm quyŠn, ho¥c vua chúa, thành m¶t cái
l®i khí trÎ rÃt månh Ç‹ Çàng áp kÈ thÙ gia".

======



8- ñ¶c thÜ cÙu quÓc
(ThÜ®ng Chi Væn TÆp, IV - 1920)

"Kš giä muÓn nhân kÿ thi tÓt nghiŒp næm nay là kÿ ÇÀu
cûa trÜ©ng ñåi h†c ñông DÜÖng, khái luÆn mÃy câu vŠ tÜ
cách, ÇÎa vÎ, nghï vø cûa m¶t ngÜ©i Çã có cái h†c cao Ç£ng
trong xã h¶i nÜ§c ta bây gi© th‰ nào, tÜªng cÛng là m¶t
cách mØng các ông tân khoa ta vÆy. Các ông trong ba næm
tr©i rùi mài h†c tÆp, ham hª nhiŒt thành, ra công g¡ng sÙc
thâu thái nh»ng tÜ tÜªng h†c thuÆt m§i, r¡p Çem ra Ùng
døng cho Ç©i; nay công Çã thành, danh Çã toåi, ch¡c cÛng
muÓn bi‰t quÓc dân kÿ v†ng ª mình nh»ng gì. Kš giä xin
thay m¥t quÓc dân cùng các ông bàn phi‰m m¶t Çôi l©i.

*

"S¿ h†c là cûa báu ÇŒ nhÃt ª Ç©i, h†c làm ÇÜ®c cho
thân hi‹n vinh, làm ÇÜ®c cho nhà tÕ rång, làm ÇÜ®c cho
nÜ§c phú cÜ©ng. H†c là cái ÇuÓc sáng phá chÓn mê thành
nÖi ám thÃt, mà soi tÕ lÓi væn minh. H†c là cái thang cao
vÜ®t khÕi chÓn hôn mê ngu mu¶i mà lên t§i cõi trí tuŒ quang
minh. H†c thÆt là quí l¡m thay. NhÜng h†c phäi có møc Çích
th©i s¿ h†c m§i có ích, và møc Çích cao thÃp th‰ nào th©i s¿
h†c r¶ng hËp th‰ Ãy. Có ngÜ©i lÃy s¿ h†c làm m¶t tô Çi‹m
cho trí mình, làm cái màu væn vÈ cho ngÜ©i mình, chÌ Üng
bŠ ngoài tÓt ÇËp mà không thÃu giá trÎ thâm sâu cûa s¿ h†c.
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PhÀn nhiŠu ngÜ©i coi s¿ h†c là cái thang ti‰n Çåt cho mình;
có l¡m ngÜ©i chÌ lÃy s¿ h†c làm m¶t k‰ sinh nhai, h†c Ç‹
làm nghŠ này nghŠ kia, ngoåi giä không có chí cao thÜ®ng
gì n»a. Nh»ng møc Çích Ãy tuy không phäi là không chính
Çáng, nhÜng khí thÃp và hËp, không xÙng v§i tôn chÌ s¿ h†c.
Tôn chÌ Ãy ª các nÜ§c væn minh cao thÃp và siêu viŒt bi‰t
chØng nào. H†c giä các nÜ§c Ãy không ai là không có chí
muÓn khám phá nh»ng lë huyŠn vi cûa tåo vÆt, nh»ng ÇiŠu
u-uÄn trong tâm tình, nh»ng cänh éo-le cûa xã h¶i Ç‹ phát
minh ra chân lš và b° ích cho ngÜ©i Ç©i. NgÜ©i nÜ§c minh
chÜa th‹ có ÇÜ®c tôn chÌ cao siêu nhÜ vÆy, nhÜng có th‹ Ç¥t
cho s¿ h†c m¶t møc Çích cao hÖn møc Çích trên kia. NgÜ©i
ta h†c là vÎ chân lš, vÎ nhân loåi; ta h†c nên vÎ nÜ§c trÜ§c
nhÃt, s¿ h†c cûa ta phäi là cái h†c cÙu quÓc vÆy. Ch¡c làm
ngÜ©i ai cÛng phäi nghï Ç‰n thân gia mình trÜ§c, thân gia
có yên m§i nghï Ç‰n nÜ§c ÇÜ®c,  nhÜng ai  cÛng phäi coi
nÜ§c là cái møc Çích tÓi cao, t§i ÇÜ®c møc Çích Ãy s¿ h†c
m§i là hoàn toàn, phäi khuynh hÜ§ng h‰t tinh l¿c cho Çåt
t§i, không nên lÃy møc Çích nào khác làm tr†ng hÖn vÆy.

"H†c Çã là "h†c cÙu quÓc" th©i tÜ cách, ÇÎa vÎ, nghïa
vø cûa h†c giä cÛng suy Çó mà ra. NhÜng trÜ§c phäi giäi th
‰ nào g†i là cái "h†c cÙu quÓc". ñ©i nào có s¿ h†c cûa Ç©i
nÃy. ñ©i xÜa, hÒi nÜ§c mình còn b‰ quan tÕa cäng chÜa
giao thông v§i ngoài, th©i h†c tr†ng luân thÜ©ng Çåo lš, lÃy
duy trì xã h¶i làm møc Çích. ñ©i nay, phong h¶i mª mang,
Á-Âu hòa h®p,  h†c  bây gi© phäi  tr†ng vŠ  Ç¶ng tác kinh



doanh, lÃy phú quÓc l®i dân làm møc Çích. Cái h†c cÛ cûa
ta không thích h®p cho Ç©i này n»a. NhÜng bÃy lâu nh»ng
thÜÖng ti‰c không n« bÕ Çi, nh»ng di-du không muÓn thay
Ç°i, Ç‰n bÎ phong trào m§i tràn ngÆp, Ç¥t mình vào cái th‰
nguy-nguy, ngÆp-ngÆp, ÇÓn tÕa, ûy mÎ trong bao næm, cÖ hÒ
không sao cÃt ÇÀu n°i. Tuy cÛng có ngÜ©i miÍn cÜ«ng theo
h†c m§i, nhÜng trình Ç¶ dân còn thÃp kém, chính phû chÌ
m§i ban bÓ cho cái h†c sÖ Ç£ng tÀm thÜ©ng Çû làm nh»ng
bÆc hå låi Ç‹ phøc dÎch trong các sª công mà thôi, chÜa g†i
là h†c Çào tåo nhân tài ÇÜ®c. Tuy th‰ cÛng có ngÜ©i vÜ®t
ÇÜ®c ra  ngoài  phåm vi  Ãy,  không ai  dåy,  không  ai  bäo,
không ai ÇÜa ÇÜ©ng chÌ lÓi, mà cÛng bi‰t lïnh ÇÜ®c chút h†c
thuÆt m§i, thâu thái ÇÜ®c chút tÜ tÜªng m§i, thÆm chí có
ngÜ©i Ç‰n cái h†c sÖ Ç£ng tÀm thÜ©ng cûa Chính phû ban
bÓ cÛng không ÇÜ®c hÜªng mà chÌ vì  công khó nh†c,  trí
thông minh, làm nên s¿ nghiŒp, n°i ÇÜ®c danh giá, ch£ng
kém gì ai, th©i Çû bi‰t dân trí mình không Ç‰n n‡i båc nhÜ®c
cho l¡m, và n‰u khéo khai thông ch£ng bao lâu cÛng tÃn t§i
kÎp ngÜ©i vÆy. Chính phû cÛng phäi công nhÆn nhÜ th‰, nên
gÀn Çây m§i chÃn chÌnh viŒc h†c, k‰t quä Ç¥t ra trÜ©ng ñåi
h†c m§i này, Ç‹ ban bÓ cho ngÜ©i Nam m¶t cái h†c cao hÖn
cái h†c các trÜ©ng "thông ngôn" trÜ§c. Tuy cÛng g†i là ª
"ñåi h†c" cho tôn nghiêm và so v§i  trÜ©ng ñåi h†c các
nÜ§c còn kém xa nhiŠu, nhÜng ÇÓi v§i trình Ç¶ nÜ§c mình
hiŒn th©i cÛng là bÆc h†c cao nhÃt. Th‰ là ngÜ©i mình tØ
nay trª Çi m§i có th‹ cho là có h†c vÆy, vì cái h†c tØ trÜ§c
t§i gi© m§i là cái "h†c ki‰m gåo" hay là cái h†c "Çi làm" mà
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thôi.  H†c m§i  này phäi  ti‰p tøc cái  h†c truyŠn thÓng cÛ
trong nÜ§c Çã Çoån tuyŒt bÃy lâu và mª ÇÜ©ng cho ngÜ©i
mình ti‰n lên cõi væn minh tÜ tÜªng m§i, phäi chÃn loát tinh
thÀn,  ÇŠ  khªi  s¿  nghiŒp,  phá nh»ng thói  mê tøc  hû,  sºa
nh»ng n‰t tÓt tính hay. Nói tóm låi là phäi làm thuÓc "b°
não" cho khÕi cái cÓ tÆt ûy mÎ suy ÇÒi, Ç°i thành tính cÜÖng
cÜ©ng mãnh ti‰n, chu¶c låi ÇÜ®c s¿ chÆm tr‹ bÃy lâu mà
phÃn phát bÜ§c lên cho theo kÎp ngÜ©i. Bªi th‰ nên g†i là
h†c cÙu quÓc, nghïa là h†c Ç‹ cÙu cho nÜ§c khÕi y‰u hèn
mà nên månh më.

"Ho¥c giä ví chÌ có cái chí thú "ki‰m æn" hay cái tÜ
tÜªng "làm mÜ§n" th©i ch£ng nói làm chi, n‰u còn chút khí
khái cao thÜ®ng, bi‰t quên mình mà th© m¶t lš tÜªng cao,
th©i Çã g†i là ngÜ©i "có h†c" bao gi© cÛng phäi có cái quan
niŒm quÓc gia ª trong lòng. Các sinh viên trÜ©ng ñåi h†c ta
là hång thi‰u niên tuÃn tú trong nÜ§c, ch¡c cÛng có hoài
bão m¶t cái chí to l§n nhÜ th‰ và muÓn sau này Çem tài h†c
ra giúp cho nÜ§c nhà: nhÜ vÆy m§i là h®p v§i møc Çích
s¿ h†c nhÜ vØa giäi trên kia.

"M¶t danh sï nÜ§c Tàu Ç©i bÃy gi© có câu r¢ng:

Nghïa là: "KÈ hå sï này chÌ khu khu có m¶t cái chí gi»
gìn cho nòi giÓng, yêu m‰n lÃy nÜ§c nhà, và bão tÒn cho
s¿ h†c vÆy"



"Ho¥c giä trong nÜ§c ta, n‰u không muÓn phø lòng kÿ
v†ng cûa quÓc dân, cÛng phäi có m¶t cái chí nhÜ vÆy.

"MuÓn th¿c hành cái chí Çó cho Çåt ÇÜ®c møc Çích nhÜ
trên, th©i h†c giä phäi gÒm có nh»ng tÜ cách gì, phäi Ç‹
mình vào ÇÎa vÎ gì, và phäi làm tr†n nghïa vø gì?

"TÜ cách m¶t ngÜ©i là gÒm nh»ng tính hay n‰t tÓt là
cho ngÜ©i Ãy xÙng Çáng nhân cách và h»u døng v§i Ç©i. TÜ
cách m¶t ngÜ©i h†c hành ª nÜ§c ta bây gi© phäi cÀn mÅn,
thành th¿c, Çôn ÇÓc, cÄn nghiŒm, låi phäi có công tâm, bi‰t
vÎ nghïa, sau h‰t phäi có m¶t quan niŒm cao vŠ phÄm giá
con ngÜ©i.

"TÜ cách ngÜ©i ta tuy gÓc t¿ thiên nhiên, vÓn tr©i bÄm
thø, nhÜng phÀn nhiŠu cÛng là bªi ngÜ©i ta t¿ gây d¿ng lÃy.
Cho nên dÀu trong tÜ cách là tính cÀn lao. NgÜ©i ta có thân
ª Ç©i phäi lao Ç¶ng cÀn cù; kÈ lao Ç¶ng b¢ng chân tay,
ngÜ©i lao Ç¶ng b¢ng ÇÀu não, ai ai cÛng phäi cÀn lao cä.
N‡ l¿c, låi n‡ l¿c, cho kÿ Ç‰n kiŒt l¿c m§i thôi, Çó là luÆt
cûa tåo hóa, nghiŒp cûa giÓng ngÜ©i không ai tránh ÇÜ®c.
Trong Thánh tº Çåo Gia-tô có m¶t câu ThÜ®ng Ç‰ bäo ông
t° loài ngÜ©i r¢ng:"Mày phäi Ç° mÒ hôi nÜ§c m¡t m§i có mi
‰ng æn", thÆt là l©i vån c° châm ngôn cho ngÜ©i ª Ç©i. Xét
tâm lš ngÜ©i nÜ§c mình có tính Üa nhàn, cái tính cÀu an,
thÆt là hai ác-cæn phäi diŒt Çi cho h‰t. Nói ngay trong b†n
h†c  hành,  ÇÜ®c  mÃy  ngÜ©i  sau  khi  thi  Ç‡  làm  nên,
s¿ nghiŒp, yên °n rÒi, còn ra công h†c vÃn, g¡ng gÕi trau
dÒi cho trí thÙc r¶ng thêm, nhân cách hay hÖn lên? ThÆt là
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ích l¡m. PhÀn nhiŠu ngÜ©i tÓt nghiŒp ª nhà trÜ©ng là tÓt
nghiŒp cä m¶t Ç©i, vì cái công lao Ç¶ng vŠ sau ch£ng qua là
lao Ç¶ng nhÜ cái máy, nhÜ cái ÇÒng hÒ, h¢ng ngày "tìch
t¡c", h‰t vòng låi lên giây, không phäi là s¿ cÀn lao có š
thÙc cûa ngÜ©i bi‰t ma luyŒn tÃm thân vÆy. NgÜ©i ta nhÜ
loåi kim rÃt quí, phäi rèn Çúc, mài rÛa luôn, th©i chÃt nó
m§i cÙng m§i månh; n‰u Ç‹ không, tÃt rÌ han møc nát ra
vÆy. Bån thi‰u niên ta nên g¡ng gÕi mà luyŒn cho tÃm thân
quí báu này,  Ç‹ mai sau thành cái  l®i khí  cho quÓc gia:
cùng m¶t mänh s¡t, mà thanh gÜÖm s¡c v§i con dao cùn
khác nhau là bªi vÆy, là bªi cái công ma luyŒn vÆy. NgÜ©i
ta có luyŒn m§i nên ngÜ©i. Tæng QuÓc Phiên là m¶t danh
nhân ª nÜ§c Tàu vŠ cuÓi th‰ k› thÙ 19 có nói r¢ng:"Tôi bÄm
sinh là m¶t ngÜ©i rÃt ÇÀn Ç¶n: sau có làm nên ÇÜ®c chút
s¿ nghiŒp th¿c là nh© cái công kh¡c kh° Ç‹ lŒ suÓt m¶t Ç©i".
NgÜ©i tài næng còn phäi kh¡c kh° m§i nên, huÓng chi là kÈ
tÀm thÜ©ng. Chúng ta nên tÆp trÜ§c nhÃt cái tính nhÅn nåi
cÀn lao.

"Lao cÀn kh¡c kh° Ç‹ mà luyŒn cho tâm thân Çó là gÓc
cûa  tÜ  cách.  NhÜng  cÀn  lao  mà  không  thành  th¿c  cÛng
không nên chuyŒn gì. M¶t ngÜ©i ra công ráng sÙc chÌ Ç‹ dÓi
mình lØa ngÜ©i, t¿ huyÍn diŒu mà huyÍn diŒu ngÜ©i, døng
tâm toàn b¢ng giä dÓi, dÅu có thành công cÛng không có
giá trÎ. NgÜ©i ta phäi thành th¿c, thành th¿c v§i mình và
thành th¿c v§i ngÜ©i; có thành th¿c v§i mình rÒi m§i thành
th¿c v§i ngÜ©i ÇÜ®c. Thành th¿c v§i mình là giÓc m¶t lòng



chuyên m¶t då trau dÒi cho ngày m¶t hay hÖn lên, tÓt thêm
ra, không có cÄu thä, không có dÓi trá, không có vÎ danh l®i
bên ngoài mà t¿ mình m© ho¥c mình, Ç‰n không bi‰t chân
giá trÎ th‰ nào, lÃy bên ngoài làm s¿ th¿c, lÃy änh hÜªng
làm chân thân, g¡ng gÕi theo Çu°i nh»ng cái không Çâu, Ç‹
cÀu danh l®i Ç©i, thành ra vØa dÓi ngÜ©i vØa dÓi mình n»a.
Xét trong h†c giä nÜ§c ta nhiŠu ngÜ©i không thành th¿c nhÜ
vÆy, sÙc h†c còn kém, tài væn tÀm thÜ©ng, nh© ÇÜ®c bu°i
"nhá nhem", dÜ luÆn còn hÒ ÇÒ, chÜa bi‰t phân biŒt ngÜ©i
hay kÈ dª,  kÈ  giÕi  ngÜ©i hèn,  t¿ riêng mình Çã tÜªng là
thánh thÀn rÒi,  dÜ§i m¡t không còn ai hÖn n»a. Cái tính
t¿ cao t¿ Çåi Ãy xét cho k› chính là bªi không thành th¿c v§i
mình. Nh»ng bÆc "ti‹u thành nhân" kia, sª dï t¿ mình huyÍn
diŒu mình nhÜ th‰ là bªi không có cái lòng thành th¿c mà t¿
lÜ®ng t¿ xét cho bi‰t cái chân giá trÎ cûa mình, nên không bi
‰t ch‡ khuy‰t mà b° và t¿ gây d¿ng cho tÜ cách ÇÜ®c hoàn
toàn. NhÜng cái tính không thành th¿c Ãy không nh»ng là
håi riêng cho mình không th‹ tu luyŒn mà tinh ti‰n lên ÇÜ®c,
låi còn håi chung cho nÜ§c n»a, vì phàm t¿ dÓi mình thành
ra dÓi ngÜ©i; dÓi ngÜ©i tÃt ngÜ©i dÓi låi, h‰t thäy ÇŠu dÓi
lÅn nhau, ÇŠu huyÍn diŒu nhau, gây ra trong xã h¶i m¶t cái
không khí hÜ ngøy trí trá, làm trª ngåi ÇÜ©ng ti‰n hóa cûa
quÓc dân. Nay kÈ h†c thÙc trong nÜ§c ta phäi ra tay mà phá
tan cái không khí m© Çøc Ãy Çi, cho cõi h†c ÇÜ®c sáng sûa
trong suÓt. NhÜng muÓn tiŒt cái cæn tính giä dÓi phäi tÆp
lÃy cái thói quen thành th¿c. H†c giä phäi thành th¿c v§i
mình, thành th¿c v§i s¿ h†c, th©i m§i thành th¿c v§i nÜ§c
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ÇÜ®c. ñã lÃy quan niŒm quÓc gia làm møc Çích cho s¿ h†c,
th©i n‰u không thành th¿c vŠ s¿ h†c, còn mong ích l®i gì
cho nÜ§c. Cho nên ÇÓi v§i mình tÙc là ÇÓi v§i nÜ§c vÆy.

"ñã cÀn lao và thành th¿c, khi ra thi thÓ v§i Ç©i, låi
phäi  Çôn  ÇÓc  m§i  nên  s¿  nghiŒp.  ñôn  ÇÓc  cÛng  là  do
s¿ nghiŒp mà ra. Có thành th¿c m§i Çôn ÇÓc ÇÜ®c. ñôn ÇÓc
nghïa là Çã r¡p theo m¶t møc Çích gì, th©i tÆn tâm tÆn l¿c
mà theo Çu°i cho t§i nÖi, lÃy làm cÄn tr†ng, không Çám sai
d©i. ThÜ©ng nhÆn trong thanh niên ta có cái tính khinh båc,
nhiŠu ngÜ©i trí thÙc có tính hoài nghi và mÃy kÈ t¿ phø låi
có cái tính ngông cuÒng. MÃy tính Çó håi cho ngÜ©i mình
l¡m l¡m, nhÜng tính khinh båc cûa thanh niên còn dÍ sºa, vì
tu°i cao lên tÙc ngÜ©i thuÀn låi; n‰u là ngÜ©i có tÜ chÃt tÓt
th©i cÛng dÍ khi‰n cho có lòng dôn dÓc tÆn tâm vŠ nghïa vø,
Ç‰n nhÜ tính hoài nghi, tính ngôn cuÒng th©i khó ch»a l¡m,
vì nh»ng ngÜ©i có tính Ãy lÃy làm t¿ cao, không bi‰t håi cho
s¿ nghiŒp bi‰t dÜ©ng nào. NhÃt là tính hoài nghi, thÆt là
m¶t cái t¶i ÇÓi v§i nÜ§c. 

"Ÿ Ç©i chÌ có hai ÇÜ©ng: m¶t là Ç©i ngÜ©i Çáng sÓng,
Ç©i  ngÜ©i  Çã  là  Çáng  sÓng  th©i  có  thân  ª  Ç©i,  phäi  có
s¿ nghiŒp ª Ç©i, n‰u s¿ nghiŒp Ãy låi có quan hŒ Ç‰n quÓc
gia th©i låi càng phäi nên Çôn ÇÓc tÆn tøy mà làm cho nên,
không th‹ th© Ö lãnh Çåm ÇÜ®c;  hai  là  Ç©i  ngÜ©i  không
Çáng sÓng. ñ©i ngÜ©i Çã không Çáng sÓng th©i chÌ nên lánh
Ç©i cho yên hay t¿ diŒt cho rÒi. Ngoài hai ÇÜ©ng Ãy không



còn ÇÜ©ng nào n»a, nên cái thái Ç¶ kÈ hoài nghi, phân vân
do d¿, không dám bÜ§c lên, không dám lùi låi, là m¶t thái
Ç¶ Çáng ghét, vì kÈ hoài nghi Çã không làm gì thì ch§ låi
hay bài bác ngÜ©i ta, t¿ mình không làm gì không ai bÈ
ÇÜ®c mà thÃy ngÜ©i khác hành Ç¶ng chÌ tìm cách làm cho
ngÜ©i  ta  nän chí  ngã lòng.  ñ‰n ngÜ©i  ngông th©i  không
Çáng ghét mà n¿c cÜ©i. Ngông là cuÒng, nhÜng cuÒng cÛng
có næm bäy cách: có cái cuÒng cao thÜ®ng cûa nh»ng kÈ
hào mai siêu quÀn, thÃy th‰ tình bÌ  °i,  vÛ trø hÜ không,
muÓn Çem tinh thÀn ra ngoài vÆt chÃt mà phóng Çåi tiêu
diêu, Çó là cái cuÒng cûa ông Trang ông Lão. NhÜng c° kim
có mÃy Lão Trang, còn nh»ng kÈ giä Trang giä Lão th©i chÌ
là cái trò cÜ©i cho ngÜ©i thÙc giä. Ch§ nên khinh båc, cÛng
ch§ hoài nghi, låi cÛng ch£ng dåi gì mà làm trò cÜ©i cho
Ç©i, Çã có m¶t møc Çích mà theo Çu°i, phäi nên tÆn tøy cho
t§i nÖi. Phäi tÆp lÃy cái tính Çôn ÇÓc vÆy.

"NgÜ©i Çôn ÇÓc tÙc là ngÜ©i cÄn nghiêm. CÄn nghiêm
nghïa là không coi thÜ©ng, không khinh suÃt, không sÓc n°i,
không v¶i vàng. Thanh niên nÜ§c ta hay nhË då, ngÜ©i ÇÙng
tu°i hay cÄu thä, còn thông quÓc ÇŠu có tính a-dua. Xét l¡m
viŒc cº Ç¶ng cûa ngÜ©i mình, tÜªng nhÜ m¶t dân không có
não, không bi‰t suy xét nghï ng®i, thÃy ai làm gì cÛng a-dua
b¡t chÜ§c, mà låi cÄu thà không thành viŒc gì. Có ngÜ©i
ngoài Çã bình phÄm dân ViŒt Nam là m¶t "dân trÈ con".
Ôi ! M¶t nÜ§c Çã có lÎch sº mÃy nghìn næm mà là m¶t nÜ§c
trÈ Ü? Sª dï có câu bình phÄm Çó là bªi cái thông bŒnh
trong nÜ§c mình là cái tính nhË då, cÄu thä và a-dua. Ta



131

phäi kíp mà sºa låi ba tính Ãy. ViŒc gì cÛng phäi suy xét gÀn
xa cân nh¡c kÏ lÜ«ng, ÇÓi v§i h‰t thäy m†i s¿ phäi tÕ m¶t
cái thái Ç¶ thÆn tr†ng cÄn nghiêm cho khÕi mang ti‰ng là
dân t¶c con nít vÆy.

"ñã là bÃy nhiêu tính hay n‰t tÓt nhÜ trên, th©i tÜ cách
dÅu  chÜa  ÇÜ®c  hoàn  toàn,  cÛng  chÜa  Ç‰n  n‡i  bác  tåp.
Không bác tåp là có vÈ thuÀn túy, có nhân cách thuÀn túy
m§i xÙng Çáng là kÈ "Ç¶c thÜ quân tº " vÆy. NhÜng làm
ngÜ©i "quân tº Ç†c sách" mà Ç‹ mình ra ngoài th©i th‰ Üu
du trong b‹ thánh rØng nho, ª gi»a cái Ç©i sinh tÒn cånh
tranh, Üu th¡ng liŒt båi này, th©i sao cho Çáng? Cho nên
ngÜ©i "Ç¶c thÜ quân tº" låi phäi công tâm, bi‰t vÎ nghïa n»a
m§i ÇÜ®c. H†c vÃn uyên bác, tÜ cách tuyŒt v©i, mà Çem tài
h†c Ãy ra thi thÓ v§i d©i, còn gì hay b¢ng! NhÜng trong khi
trì trøc ª Ç©i, cái bä l®i danh nó thÜ©ng cám d‡ lòng quân
tº, khi‰n cho phåm nh»ng ÇiŠu t°n håi nhân cách. Cho nên
ngÜ©i quân tº ra Ç©i bao gi© cÛng phäi hoài bão m¶t quan
niŒm rÃt cao vŠ phÄm giá con ngÜ©i ta. Làm ngÜ©i ai cÛng
có phÄm giá, có phÄm giá con ngÜ©i m§i hÖn loài cÀm thú,
mà phÄm giá ngÜ©i quân tº phäi  cao hÖn ngÜ©i thÜ©ng.
NgÜ©i "Ç¶c thÜ quân tº" nhÃt cº nhÃt Ç¶ng phäi gi» gìn cho
khÕi t°n Ç‰n phÄm giá cûa mình. Công viŒc ª Ç©i ÇŠu có
m¶t gi§i hån t§i Çó th©i không håi Ç‰n danh d¿, ra ngoài
th©i có t°n Ç‰n nhân cách, ngÜ©i "Ç†c thÜ quân tº" tÃt m‡i
lúc bi‰t t¿ hÕi lÜÖng tâm mình mà phân biŒt cái gi§i hån Ãy
rÃt rõ ràng vÆy.



"ñ¶c thÜ quân tº, còn huy hiŒu gì tÓt ÇËp b¢ng! Kš giä
xin lÃy bÓn ch» Ãy t¥ng các sinh viên cùng tân khoa trÜ©ng
ñåi h†c.

"Còn ÇÎa vÎ trong xã h¶i, nghïa vø v§i nÜ§c nhà, muÓn
nói cho tÜ©ng, phäi m¶t bài dài n»a m§i h‰t ÇÜ®c. Nay h¤ng
tåm ngØng bút låi Çây và chÌ nói qua m¶t câu r¢ng ÇÎa vÎ Ãy
rÃt cao, nghïa vø Ãy rÃt n¥ng, nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c hÖn
quÓc dân mà hÜªng thø cái h†c cao Ç¢ng, ÇÓi v§i quÓc dân
phäi có trách nhiŒm Ç¥c biŒt, và có th‹ nói hÆu vÆn nÜ§c
nhà hay dª th‰ nào m¶t phÀn là ª trong tay vây...

"Ôi! NgÜ©i ta mØng các ông tân khoa thÜ©ng hay t¥ng
bài thÖ Çôi liÍn. Nay kš giä mØng m¶t bài luÆn thuy‰t dài
nhÜ th‰ này, không phäi là muÓn vì các ông Çæng Çàn thuyŒt
pháp, dåy låi  nh»ng ngÜ©i sau này s¡p ra dåy quÓc dân
Çâu; không phäi th‰. NhÜng lòng hy v†ng cûa quÓc dân ÇÓi
v§i các ông to tát l¡m, muÓn giãi bày cho h‰t š, bàn båc cho
h‰t lë, m¶t bài nhÜ th‰ này cÛng chÜa thÃm vào Çâu. Các
ông là ngÜ©i tÓt nghiŒp ÇÀu tiên cûa trÜ©ng ñåi H†c thÙ
nhÃt ª ñông DÜÖng, muÓn mØng các ông cho xÙng Çáng
phäi Ç‰n mÃy bài luÆn thuy‰t m§i Çû ÇÜ®c. Nay g†i là nói
qua Çåi khái, cÓt Ç‹ k› niŒm m¶t viŒc Çáng ghi trong lÎch sº
s¿ h†c nÜ§c nhà vÆy.

======
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9- Phê bình m¶t tän væn
("M¶t TÃm lòng". Nam Phong, sÓ 2)

Qua bài  M¶t tÃm lòng cûa Häi Nam ñoàn nhÜ Khuê,
Phåm Quÿnh có š ki‰n vŠ nghŒ thuÆt vi‰t væn xuôi; ông vi‰t:

"Thi‰t tÜªng làm væn xuôi cÓt giän và Ü§c. MuÓn diÍn
m¶t tÜ-tÜªng gì, phäi x‰p-Ç¥t š s£n trong bøng, rÒi cÙ lÀn-
lÜ®t m‡i š diÍn ra m¶t l©i, ch†n l©i cho tÜÖng-ÇÜÖng v§i š,
hÖn m¶t câu không nói, thi‰u m¶t š không nghe; có mÜ®n tÌ-
dø cho rõ nghïa thêm thì cÛng chÌ nên ch†n trong nhiŠu viŒc
nhiŠu ngÜ©i lÃy m¶t ngÜ©i m¶t viŒc nào là Çích-Çáng m§i



nói, ch§ có nên nhân bàn m¶t s¿ gì cÛng g†i Ç‰n vua Nã-
Phá-Luân  nÜ§c  Pháp,  ông  Mã-Chí-Ni  nÜ§c  Ý,  thÀy  LÜ-
Thao, thÀy Månh-ñÙc, bà Trình-ñÙc, bà U-Lan, chút cä b¶
…m-bæng vào m¶t trang giÃy! ... Cái tÆt Ãy là m¶t tÆt chung
cûa các nhà Ç†c "tân-thÜ" ª nÜ§c ta [...] 

"Nghïa-vø  nhà  phê-bình  là  phäi  khen  chê  cho  phäi
ch£ng [...] "Nói thÆt mÃt lòng "! Nói thÆt bao gi© cÛng hÖn"

==== o o o ====

10- Quan niŒm vŠ thÖ cûa ngÜ©i ta, ngÜ©i Tàu
(Nam Phong, sÓ 5)

"Trong các lÓi thÖ ta có lÓi ñÜ©ng-luÆt (8 câu 7 ch»)
là thÎnh hành hÖn cä, vÆy ta nên xét qua cái "tâm lš" cûa lÓi
thÖ Ãy. Nói "tâm lš" tÃt có ngÜ©i làm lå mà hÕi: Sao lÓi thÖ
væn cÛng có "tâm lš" ÇÜ®c? Xin Çáp r¢ng:"Th¿c nhÜ th‰".
Bao nhiêu ngÜ©i làm thÖ cÛng theo m¶t lÓi, lÃy lÓi Ãy làm
hay làm tiŒn, Çû hình dung diÍn-xuÃt ÇÜ®c s¿ cäm giác, cái
tình t¿ cûa mình, thì lÓi thÖ Ãy v§i cái tính-tình ngÜ©i làm
thÖ tÃt có m¶t s¿ quan-hŒ gì, không phäi là không; nghiên-
cÙu s¿ quan-hŒ Ãy, tÙc là xét cái "tâm lš" cûa lÓi thÖ, vì
nhân ÇÃy mà bi‰t ÇÜ®c tính tình chung cûa các ngÜ©i làm
thÖ cùng dùng m¶t lÓi Ãy. NhÜ lÓi ñÜ©ng-luÆt 8 câu 7 ch»
chia ra làm bÓn phÀn: hai câu 1 - 2 là câu ÇŠ (phá-ÇŠ và
thØa-ÇŠ), hai câu 3 - 4 là câu th¿c, hai câu 5 - 6 là câu luÆn,
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hai câu 7 - 8 là câu k‰t. Trong cái phåm-vi 56 ch» Ãy mà
b¶-phÆn rÃt là chÌnh-ÇÓn, then máy rÃt là cÄn-mÆt, phäi làm
th‰ nào mà vë ÇÜ®c m¶t bÙc tranh hoàn-toàn, hình-dung
ÇÜ®c cái ngoåi-cänh cûa tåo-vÆt, cùng cái n¶i-cänh trong
lòng ngÜ©i, cái n† Ùng v§i cái kia, không ÇÜ®c ngang trái
nhau, Çó là cái vÃn-ÇŠ rÃt khó cûa các nhà làm thÖ ª nÜ§c
Tàu nÜ§c ta.

"MuÓn xét cái vÃn-ÇŠ Ãy giäi-quy‰t ra làm sao thì phäi
bi‰t cái quan-niŒm riêng cûa ngÜ©i Tàu ngÜ©i ta vŠ thi-h†c
cùng h†a-h†c. Ta coi thÖ tÙc là vë, mà vë tÙc là thÖ, thÖ là
vë b¢ng l©i, b¢ng thanh-âm, vë là thÖ b¢ng hình, b¢ng bút
m¿c. Nên bÙc tranh thûy-måc tÙc là bài thÖ tä cänh hi‹n-
hiŒn ra cho m¡t ta trông; mà bài thÖ tä cänh tÙc là bÙc
tranh sÖn-thûy cÃt ti‰ng lên cho tai ta nghe. 

"NhÜ muÓn vë bÙc tranh thì con m¡t phäi nhìn trong
cänh-vÆt mà thu lÃy cái hình änh, rÒi m§i tìm cách truyŠn-
thÀn ra giÃy løa. MuÓn làm bài thÖ cÛng vÆy, trong trí phäi
có tÜªng-tÜ®ng ra m¶t cái cänh, ho¥c là cänh thiên-nhiên,
ho¥c  là  cänh  trong  tâm-gi§i,  rÒi  dùng  nh»ng  âm-hÜªng
thích-Çáng mà g†i,  mà kêu nó lên, khi‰n cho ngÜ©i nghe
cÛng phát-khªi ra m¶t s¿ tÜªng-tÜ®ng nhÜ th‰. Hai Ç¢ng
cÛng là vë cä, m¶t Ç¢ng là vë cách tr¿c-ti‰p, m¶t Ç¢ng là vë
cách gián-ti‰p,  nhÜng ÇŠu là  muÓn gây m¶t cái  tÜ-tÜªng
cäm tình tØ trong lòng ngÜ©i.



"Bªi  th‰  nên  phàm thÖ  Tàu,  thÖ  ta,  nhÃt  là  lÓi  thÖ
ñÜ©ng-luÆt, th¿c là nh»ng bÙc tranh cänh con con; Çã là
bÙc tranh Ç‹ vë cänh ÇËp thiên-nhiên, hay là cái cänh thú
trong lòng,  thì  phäi theo khuôn kh° m¶t  bÙc tranh,  phäi
phÕng nét bút ngÜ©i th® vë, nghïa là phäi làm th‰ nào mà
truyŠn thÀn ÇÜ®c cái cänh trong mÃy câu nhÃt ÇÎnh, không
ÇÜ®c hÖn không ÇÜ®c kém, không ÇÜ®c tùy cái sóng ng°n
ngang ª trong lòng mà khi cao khi thÃp; khi ng¡n khi dài.

"ƒy cái tâm-lš lÓi thÖ luÆt nhÜ th‰. NgÜ©i ta thÜ©ng nói
thÖ là cái ti‰ng kêu t¿-nhiên cûa con tâm. NgÜ©i Tàu ÇÎnh
luÆt nghiêm cho nghŠ làm thÖ, th¿c là muÓn chºa låi, sºa
låi cái ti‰ng kêu Ãy, cho nó hay hÖn, trúng vÀn trúng ÇiŒu
hÖn, nhÜng cÛng nhân Çó mà làm mÃt cái gi†ng thiên-nhiên
Çi vÆy.

"Thº  Ç†c  bài  thÖ  "Qua  Çèo  Ngang"  cûa  bà  HuyŒn
Thanh Quan:

"Qua ÇÌnh Çèo Ngang bóng Çã tà,
CÕ cây chen Çá lá chen hoa.
Lom khom dÜ§i núi tiŠu vài chú,
Lác Çác bên sông ch® mÃy nhà.
Nh§ nÜ§c Çau lòng con quÓc quÓc,
ThÜÖng nhà mÕi miŒng cái gia gia.
DØng chân ÇÙng låi tr©i, non, nÜ§c,
M¶t mänh tình riêng ta v§i ta".

"Còn bÙc tranh nào vë khéo b¢ng! Th¿c là m¶t mänh
sÖn thûy ª các l† sÙ Tàu, Çem phä vào khúc Çàn vÆy... L©i
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chuÓt nhÜ ng†c, gi†ng êm nhÜ ru. Nào tr©i, nào nÜ§c, nào
non, nào cây cÓi, nào Çá hoa, nào chim kêu vÜ®n hót, ch£ng
thi‰u tí gì, låi thêm chút tình cänh cäm Ç¶ng cûa kÈ ÇÜ©ng
dài ngÜ©i l» thÙ m¶t mình ÇÓi v§i tr©i cao khoäng r¶ng. Mà
bÃy nhiêu thÙ chÌ trong khoäng 8 câu, 56 ch». M¶t bài thÖ
nhÜ th‰ là tuyŒt bút.

"R¢ng hay thì th¿c là hay", nhÜng hay quá, khéo quá,
phÀn nhân-công nhiŠu mà vÈ t¿ nhiên ít,  quä là m¶t bÙc
tranh cänh vÆy.

Cùng m¶t ÇÀu bài Ãy, cùng m¶t cái cäm-tÜªng Ãy mà
vào tay m¶t nhà thi nhân tây thì tÃt vë không ÇÜ®c khéo b
¢ng, bÙc tranh tÃt  kém bŠ phong nhã, kém vÈ thanh-tao,
nhÜng nét  bút  ÇÆm Çà bi‰t  chØng nào, l©i  thÃm thi‰t  mà
gi†ng hùng-hÒn, nhÜ ÇÜa nhÜ cuÓn cä tÃm lòng ngÜ©i lên
mÃy tØng mây!

===========



11 - M¶ng hay mÎ?
(Nam Phong, sÓ 7)

VŠ cuÓn sách GiÃc m¶ng con cûa NguyÍn Kh¡c Hi‰u,
Phåm Quÿnh phe phán:

"NgÜ©i  ta  phi  cuÒng,  không  ai  trÀn-tuÒng mà Çi  ra
ngoài phÓ. Nhà làm væn cÛng vÆy, không Çem thân th‹ mình
mà làm truyŒn cho ngÜ©i Ç©i xem, nhÃt là t¿ mình tán-tøng
cho mình thì låi khó nghe l¡m n»a [...]"

"Nghïa-vø nhà bình-phÄm không phäi là không tr†ng,
nhÃt là trong bu°i quÓc-væn m§i nhóm thành này, cÀn phäi
giº cho væn-chÜÖng khÕi bi‰n ra m¶ng-mÎ, nên tuy yêu cái
tài cûa ông, mà không th‹ ÇØng không trách ông Çã dùng
nhÀm cái tài Ãy..." (sÇd trang 24-25)
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12 - ñài gÜÖng

(Gi§i thiŒu sách m§i. Nam Phong, sÓ 23)

V§i  cuÓn  ñài  gÜÖng cÛng  cûa  NguyÍn  Kh¡c  Hi‰u,
Phåm Quÿnh låi khen væn-chÜÖng r¡n-rÕ, ÇÙng-Ç¡n, là m¶t
cuÓn sách có ích:

"Sách "ñài gÜÖng" là lÃy ch» truyŒn KiŠu mà muÓn ví
quy‹n sách luân-lš cho Çàn bà con gái nhÜ cái giá gÜÖng
b†n quÀn-thoa thÜ©ng Ç‹ liŠn mình, soi vào th©i bi‰t mình
xÃu tÓt th‰ nào [...] Xem m¶t Çoån væn trích sau này th©i Çû
bi‰t  cái  giá-trÎ,  cái  chí-thú  cä  quy‹n  sách.  Bàn  vŠ  ch»
"trinh",  ông khuyên ngÜ©i  Çàn bà nên t¿  chu¶ng lÃy cái
phÄm-giá mình mà nói r¢ng:



"Ng†c lành Çã ÇÜ®c giá, nên phäi gi» sao cho såch v‰t,
khÕi phø lòng ngÜ©i mua. Træm næm Çã k‰t ngãi Çá vàng,
sông chÜa cån, Çá chÜa mòn, mà n« Çem m¶t tÃm lòng son
yêu riêng sÈ giÃu, th©i soi gÜÖng thËn v§i gÜÖng, Çeo hoa
thËn v§i hoa, ÇÙng træng thËn v§i træng, ngÒi Çèn thËn v§i
Çèn, Çêm n¢m thËn v§i chæn, ngày Çi thËn v§i bóng; trong
Ç©i ngÜ©i có m¶t cái quí nhÃt mà dÙt tình cho Çang! Ch£ng
qua cái ngòi vÆt-døc khêu ª ngoài, ng†n lºa tà-døc bÓc ª
trong, làm cho m¶t chút lòng trinh ÇÜÖng ÇÕ nhÜ son mà
cháy ra than, tàn ra gio, tan ra khói. Ti‰c thay!

"SuÓt  cuÓn  sách  toàn  m¶t  lÓi  væn-chÜÖng  r¡n-rÕi,
ÇÙng-Ç¡n nhÜ vÆy. VÆy có l©i khen ông Çã soån ÇÜ®c cuÓn
sách có ích....."

************
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13- Cái quan-niŒm ngÜ©i quân-tº trong tri‰t-h†c 
Çåo Kh°ng

(Nam Phong tùng thÜ. Hà N¶i, ñông-kinh Ãn-quán, xuÃt bän
næm 1928)

 Phåm Quÿnh Çã khéo so sánh tÜ tÜªng cûa hai nŠn væn
minh l§n ñông, Tây:

"Trong  khi  nghiên-cÙu  vŠ  ngÜ©i  quân-tº  trong  Çåo
Kh°ng, tôi có t¿ hÕi không bi‰t Tây-PhÜÖng tØ xÜa Ç‰n nay
có cái  quan-niŒm nào giÓng nhÜ th‰  không.  Tôi  xét  Ç‰n
thÜ®ng-c° Hy Låp, La Mã, nhân Ç†c låi các c°-væn nÜ§c
Pháp, tôi lÃy làm lå thÃy cái quan-niŒm ngÜ©i "chính nhân"
(l'honnête homme) vŠ th‰-k› thÙ 17, có nhiŠu ÇiŠu giÓng nhÜ
ngÜ©i  quân-tº  cûa  Çåo  Kh°ng.  NgÜ©i  "chính  nhân"  cûa



Pháp cÛng nhÜ ngÜ©i "quân-tº" cûa Tàu, cÛng vø lë phäi
hÖn cä, chu¶ng ÇiŠu-Ç¶, Üa trÆt-t¿, th© chính-lš làm phép
chung cûa vÛ-trø, ghét nh»ng cái gì là quá Çáng, không t¿-
nhiên.

"Cái  quan-niŒm  "Chính-lš"  cûa  các  nhà  làm  sách
Pháp vŠ th‰-k› thÙ 17 ch£ng là giÓng nhÜ hŒt v§i quan-niŒm
"Thiên-lš" cûa các nhà tri‰t-h†c Tàu dÜ? - Malebranche nói
r¢ng:"Chính-lš soi sáng cho loài ngÜ©i là trí-tuŒ cûa Thiên-
chúa... NhÜ tôi Çau-Ç§n, ngÜ©i ngoài không cäm ÇÜ®c cái
Çau cûa tôi; Ç‰n nhÜ cái chân-lš mà tôi quân-niŒm, thì ai
cÛng có th‹ quan-niŒm ÇÜ®c nhÜ tôi...Nh© có chính-lš, tôi
có th‹ cäm-thông ÇÜ®c v§i Thiên-chúa (nhà tri‰t-h†c Tàu
thì nói là Tr©i), cùng v§i cä các giÓng thông-minh ª Ç©i, vì
các giÓng có linh-tính cùng v§i tôi ÇŠu có m¶t cái dây liên-
låc chung, m¶t cái phép-t¡c chung là chính-lš vÆy ". - Cái
"chính-lš" cûa Malebranche Çó, có khác gì cái "ÇÙc sáng"
(Minh ÇÙc)  cûa Tr©i  phú-bÄm cho m†i  ngÜ©i,  nhÜ trong
ñåi-h†c Çã nói vÆy?

"Chính-lš là luÆt thiên-nhiên cûa vån-vÆt Çem ra Ùng-
døng  th©i  là  lë  phäi  h¢ng  ngày,  theo  l©i  nhà  tri‰t-h†c
Descartes  là  "cái  cûa  ª  Ç©i  chia  ÇŠu  hÖn  cä".  Trong
"phÜÖng-pháp luÆn" cûa ông, cùng nh»ng thÜ-trát ông vi‰t
cho  bà  công-chúa  Elisabeth,  ông  thÜ©ng  nói  Ç‰n  "ngÜ©i
lÜÖng-thiŒn là ngÜ©i làm viŒc gì cÛng theo nhÜ chính-lš".
NgÜ©i "lÜÖng-thiŒn" Ãy, Ç©i bÃy gi© g†i là ngÜ©i "chính-
nhân" (l'honnête homme), há ch£ng giÓng v§i ngÜ©i "quân-
tº" trong Çåo Kh°ng nhÜ hŒt dÜ?



143

"Descartes  låi  nói  r¢ng:"Phàm cÜ-xº,  tôi  muÓn  bao
gi©  cÛng  theo  nh»ng  š-ki‰n  trung-bình,  không  thái  quá,
không bÃt cÆp, xét chung quanh mình, ngÜ©i nào là ngÜ©i
khôn-ngoan bi‰t ÇiŠu thÜ©ng hay theo thì tôi theo". - "NhÜ
có nhiŠu cái š-ki‰n thiên-hå cùng theo cä, thì tôi chÌ ch†n
cái nào là trung-bình hÖn nhÃt mà theo, m¶t là bªi Ùng-
døng ra nó tiŒn, và cÛng có lë tÓt hÖn, vì lŒ thÜ©ng cái gì
quá Çáng vÅn không hay, hai là vì làm nhÜ th‰ thì không s®
sai ÇÜ©ng chính, b¢ng giá mình ch†n bên này mà thành ra
bên kia m§i phäi vÆy... "

"Nghe mÃy l©i Çó, ai không bäo là m¶t thÀy h†c-trò cø
Kh°ng ÇÜÖng bàn vŠ Çåo "trung-dung"? ñåo "trung-dung"
là gì,  chính cái  "lë  phäi  phäi-chæng (raison raisonnable)
kia,  nó  "thÜ©ng  hay  tránh  ch‡  c¿c-Çoan,  mà  muÓn  cho
ngÜ©i ta có Çåo-ÇÙc cho có chØng" nhÜ l©i Philinte trong
bài kÎch "NgÜ©i chán Ç©i"  cûa Molière vÆy.

"Giá cÙ so-sánh ÇÜ®c nhÜ th‰ mãi cÛng hay, có th‹ dÅn
sách Molière,  Boileau,  Corneille,  cä Racine n»a, tuy væn
ông mô-tä nh»ng cái døc-tính rÃt månh, mà vÅn gi» ÇÜ®c
ÇiŠu-Ç¶, vÅn có phong-th‰, vÅn h®p lë phäi l¡m. Nay nhân
tiŒn Çây nói qua cho bi‰t ngÜ©i "quân-tº" ñông-phÜÖng v§i
ngÜ©i "chính-nhân" Tây-phÜÖng có ÇiŠu giÓng nhau là nhÜ
th‰ mà thôi.

 



"Th‰ là nghïa làm sao,  há ch£ng phäi  là tuy væn-sï
nÜ§c Anh Kipling có câu chán Ç©i r¢ng:"ñông-phÜÖng v§i
TÆy-phÜÖng  khác  nhau,  vån-c°  không  bao  gi©  g¥p  nhau
ÇÜ®c, nhÜng kÿ th¿c ñông Tây không Ç‰n n‡i xa cách nhau
nhÜ th‰? ñông-phÜÖng và Tây-phÜÖng tØ xÜa Ç‰n nay Çã
cÛng nghï ra ÇÜ®c m¶t cái ki‹u-mÅu làm ngÜ©i ÇiŠu hòa tÓt
ÇËp, giá nhiŠu ngÜ©i theo ÇÜ®c nhÜ th‰, th©i cõi ÇÃt này së
thành chÓn bÒng-lai cho m¶t cái tân-nhân-loåi ª vÆy.

===========
14- Væn-hóa Pháp ÇÓi v§i tiŠn ÇÒ nÜ§c Nam

(Nam Phong tåp chí, tháng 2 næm 1930)

 Phåm Quÿnh tin tÜªng væn-hóa Pháp có th‹ chÃn hÜng
tinh thÀn dân t¶c ViŒt Nam. Ông vi‰t nhÜ sau:

"MuÓn cho b†n tân thÜ®ng-lÜu nÜ§c Nam bây gi© có
th‹ hÜªng-thø ÇÜ®c væn-hóa Pháp cho ích l®i,  låi  có th‹
giúp cho nÜ§c cÛng nh© Çó mà chÃn-chÌnh ÇÜ®c tinh-thÀn
trí-thÙc, th©i cÀn phäi t¿ mình nhÆn-chân lÃy mình, phäi bÕ
cái thái-Ç¶ tiêu-c¿c nhÜ bây gi©, phäi tÕ ra bi‰t suy-nghï
phán-Çoán, có tÜ-cách Ç¥c-biŒt,  ÇÓi  v§i  væn-hóa Ãy cÛng
nhÜ ÇÓi v§i các trång-thái khác cûa væn-minh Ç©i nay, phäi
xem-xét  cho  k›-càng,  nhiŒt-thành  mà  không  háo-hÙc,  tin
theo mà bi‰t phÄm-bình, có th‰ th©i m§i hi‹u rõ và dÀn dÀn
tiêm-nhiÍm lÃy ÇÜ®c. Phäi bi‰t r¢ng væn-hóa nÜ§c Pháp có
th‹ làm m¶t cái Ç¶ng-cÖ rÃt månh trong s¿-nghiŒp cäi-tåo
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nÜ§c Nam sau này, nhÜng muÓn cho ÇÜ®c hoàn-toàn hiŒu-
l¿c, th©i cÀn phäi có mÃy cai tÜ-cách mà ngÜ©i mình hãy
còn thi‰u. Nh»ng tÜ-cách Ãy phäi gây lÃy cho ÇÜ®c. Nghïa-
vø chúng ta ngày nay là phäi chÃn-chÌnh lÃy cái hÒn ViŒt
Nam cûa ta Ç‹ có th‹ theo phong-trào m§i mà cäi-cách duy-
tân vÆy.

"Trong cái s¿-nghiŒp chÃn-chÌnh tinh-thÀn Çó, væn-hóa
Pháp có th‹ giúp cho ta ÇÜ®c nhiŠu l¡m. ñây không cÀn
phäi tán-ÇÜÖng nh»ng cái hay cûa væn-hóa Ãy. Trong th‰-
gi§i thi‰u gì nh»ng bÆc danh-giá Çã tØng ng®i-khen nhiŠu
lÀn rÒi. M§i Çây công-sÙ Hòa Lan ª Paris làm lÍ Ç¥t viên
Çá thÙ nhÃt cho nhà h†c-hiŒu Hòa Lan ª Xóm H†c sinh, có
tÕ lòng cäm-phøc cái  tinh-thÀn h†c-thuÆt nÜ§c Pháp nhÜ
sau này:

"Ch‡ này là ch‡ h†c sinh vån-quÓc Ç‰n tø-h¶i, së ÇÜ®c
nh© tinh-thÀn nÜ§c Pháp truyŠn cho mÃy cái tính tÓt, nhÜ
tính sáng-sûa, Çích-xác, lš-luÆn, phong-phú, là nh»ng Ç¥c-
tính cûa m¶t nÜ§c vŠ væn-h†c Çã sän-xuÃt ÇÜ®c nh»ng bÆc
Çåi-danh  nhÜ  Montaigne,  Descartes,  Pasteur,  Berthelot,
Branly".

"Låi ngay sau khi chi‰n-tranh, mÃy h†c-giä nÜ§c MÏ
có nói riêng v§i giáo-sÜ Bergson m¶t câu r¢ng:

"Cách dåy h†c cûa ngÜ©i Pháp, chúng tôi Üa nhÃt có
hai ÇiŠu: m¶t là bài giäng cûa thÀy giáo bao gi© cÛng có
måch-låc sáng-sûa l¡m; hai  là khéo,  khi‰n cho h†c sinh,



không nh»ng là h†c sinh trÜ©ng l§n mà cä h†c sinh trÜ©ng
nhÕ n»a, phäi thÜ©ng thÜ©ng suy-nghï bi‰n-báo luôn ".

"Sáng sûa, Çích-xác, có lš-luÆn, có k‰t-cÃu, hay sáng
nghï, hay bi‰n báo, Çó ch£ng phài là nh»ng tính-cách mà
trong  tâm-trí  ngÜ©i  ViŒt  Nam ta  hiŒn  hãy  còn thi‰u  dÜ?
Tính-cách Ãy, væn-hóa Pháp có th‹ Çào-luyŒn cho ta ÇÜ®c.
N‰u ta bi‰t khéo l®i-døng, th©i quÓc-hÒn ViŒt Nam cûa ta së
ÇÜ®c nh© Çó mà phong-phú thêm lên, tÙc là cái ÇiŠm nÜ§c
Nam có cÖ tái-tåo vÆy".

************
15 - PhÆt giáo khäo lÜ®c

(Nam Phong tåp chí, sÓ 40, tháng 10 næm 1929)

"Trung-tâm Çåo PhÆt là thuy‰t vŠ luân-hÒi, nghïa là
vån-vÆt Çã vào trong vòng sinh tº thì cÙ sÓng Çi ch‰t låi mãi
mãi (...). Theo thuy‰t Ãy th©i Çã sinh ra tÃt phäi ch‰t Çi, Çã
ch‰t Çi tÃt phäi sinh låi, sinh tº, tº sinh, vô cùng vô hån, h‰t
Ç©i n† Ç‰n Ç©i kia, h‰t ki‰p này Ç‰n Ç©i khác, ch» phån g†i
là sâmsâra, ch» Tàu dÎch là luân hÒi. NhÜng nh»ng Ç©i Ç©i,
ki‰p ki‰p, tº tº sinh sinh Ãy là làm nhân quä lÅn cho nhau,
không phäi là vô b¢ng vô cÙ; cái viŒc xÄy ra ª Ç©i này là
s¿  thÜªng  hay  s¿  phåt  nh»ng  viŒc  Çã  xÄy  ra  trong  ki‰p
trÜ§c, và là nguyên nhân mÀm mÓng nh»ng viŒc së xÄy ra vŠ
kiêp  sau.  ñåo  PhÆt  g†i  phép  báo Ùng Ãy  là  nghiŒp  báo
(karma). Nghïa ch» nghiŒp báo là vØa chÌ các viŒc làm, vØa
chÌ cái k‰t quä viŒc Ãy sau này. Nay ÇŒ nhÃt ÇŠ g†i "kh° ÇŠ"
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là th‰ nào? - Chính là phép khÓc håi nó b¡t chúng sinh cÙ
phäi ch‰t Çi sÓng låi mãi, cÙ phäi qua h‰t Ç©i n† sang ki‰p
kia mà chÎu nh»ng s¿ kh° não vô cùng, chính là phép luân
hÒi vÆy. Thành ra kh° (dukha) là m¶t ch» ÇÒng nghïa v§i
ch» nghiŒp  (karma),  và  kh° v§i  nghiŒp cÛng låi  là  ÇÒng
nghïa v§i luân hÒi, vì có nghiŒp báo nên phäi luân hÒi, vì có
luân hÒi nên phäi kh° não, ba ch» b° nghïa lÅn nhau, giäi
thích cho nhau, và là ba cái Ç¶ng l¿c rÃt månh gây ra cái th
‰ gian "h»u tình", cái cõi Ç©i khÓn-nån này...

"CÖ mÀu Çã nhÜ th‰, th©i ngÜ©i trí-giä phäi mÜu tính
th‰ nào? Ch¡c là phäi tìm cách ngæn ngØa s¿ luân-hÒi, trª
át cái phép khÓc håi Ãy cho không thi hành ÇÜ®c n»a. N‰u
có th‹ tiêu-diŒt ÇÜ®c nghiŒp báo th©i tiŒn thÎ là ngæn cÃm
ÇÜ®c luân-hÒi,  thoát  khÕi  ÇÜ®c vòng  sinh  tº,  cùng  tránh
ÇÜ®c h‰t nh»ng s¿ kh° não nó Çi kèm v§i cái sÓng cái ch‰t,
và trong m¶t khoäng tØ khi sinh ra Ç‰n khi ch‰t Çi, ti‰p tøc
nhau mà bày ra cái cu¶c Ç©i rÃt sÀu thäm này. ñã ngæn
cÃm ÇÜ®c s¿ luân-hÒi  th©i không có sÓng, không có ch‰t
n»a. Không sÓng, không ch‰t, Çåo PhÆt g†i cänh Ãy là nát-
bàn (nivâna), nghïa là chÓn an °n vô cùng, tÎch-mÎch vô
cùng. Nh© vÆy th©i ÇŒ-tam ÇŠ g†i là diŒt ÇŠ (nirodha) tÙc là
nát-bàn; diŒt v§i nát-bàn, hai ch» ÇÒng nghïa, vì nát-bàn là
cái  k‰t-quä tr¿c-ti‰p cûa s¿ tiêu-diŒt:  diŒt  ÇÜ®c kh°-não,
tiŒn-thÎ là nhÆp nát-bàn vÆy".



==========

16- ñåo hi‰u và Çåo trung trong luân lš Çåo Kh°ng
(Công-cu¶c chÃn-chÌnh quÓc-gia ª nÜ§c Pháp và khôi phøc
c°-di‹n ª nÜ§c Nam. Nhà in ñ¡c LÆp, Hu‰)

"Có th‹ nói cä cái Ç©i luân-lš cûa dân-t¶c ViŒt Nam là
hun-Çúc b¢ng Çåo Kh°ng, nói  th‰ không phäi là nói  quá
vÆy. Nh»ng l©i huÃn-dø, nh»ng l©i cách-ngôn cûa ông ñåi
HiŠn Tri‰t vØa là Socrate, vØa là Lycurgue cûa xã-h¶i giÓng
da vàng, trong hai ngàn næm Çã tiêm-nhiÍm tâm-hÒn ngÜ©i
ViŒt  Nam và  Çã  sáp-nhÆp vào cái  kho trí-thÙc  cûa  dân-
chúng xÙ này.

"Nay luân-lš Çåo Kh°ng không phäi là m¶t lš-thuy‰t b
¢ng không mà k‰t-cÃu ra, chính là nguÒn gÓc cûa s¿ th¿c
hi‹n-nhiên cûa lë thÜ©ng ngÜ©i ta, cæn-cÙ ª Çåo hi‰u và Çåo
trung, hi‰u v§i trung là gÓc cûa gia-Çình, cûa t°-quÓc, và
gia-Çình v§i t°-quÓc là hai cái hiŒn-tÜ®ng hi‹n-nhiên, ai ai
cÛng phäi công-nhÆn vÆy.
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"NgÜ©i ta là m¶t giÓng ª xã-h¶i, Aristote thì nói là m¶t
Ç¶ng-vÆt sinh-trÜªng ª xã-h¶i. Cái thiên-tính cûa ngÜ©i là
phäi æn ª trong xã-h¶i nh»ng kÈ ÇÒng-loåi v§i mình. Cái xã-
h¶i thÙ nhÃt sau khi l†t lòng mË ra là gia-Çình, cæn-cÙ ª
máu-mû. Xã-h¶i này låi thu¶c m¶t xã-h¶i l§n hÖn cæn-cÙ ª
ÇÃt nÜ§c, g†i là t°-quÓc. TÜªng r¢ng cá-nhân có m¶t ÇÎa-vÎ
gì là tÜªng lÀm: cá-nhân không có gì cä; cá-nhân chÌ có
ÇÎa-vÎ là ª trong phåm-vi gia-Çình, ª trong phåm-vi t°-quÓc
mà thôi.

"Phàm xã-h¶i phäi có trÆt-t¿. Không có gì g†i là bình-
Ç£ng cä. Auguste Comte Çã nói:"Chính tåo-vÆt Çã t°-chÙc
loài  ngÜ©i  theo  lë  tôn-ti  sai-biŒt".  VÆy  th©i  gia-Çình  v§i
quÓc-gia  phäi  có  chû:  gia-trÜªng  là  cha,  quÓc-trÜªng là
vua. Hai bÆc Çó bän-th‹ không có sai-biŒt, chÌ có sai-biŒt ª
trÆt-t¿ mà thôi. B°n-phÆn cûa m‡i ngÜ©i ÇÓi v§i cha là hi‰u,
b°n-phÆn cûa m‡i ngÜ©i ÇÓi v§i vua là trung. ñó là hai mÓi
tình-cäm thâm-trÀm mà s¿ giáo-døc phäi khai-phát ra trong
lòng ngÜ©i, vì Çó chính là nŠn täng cûa gia-Çình, t°-quÓc
vây. Không có hi‰u thì không có gia-Çình ÇÜ®c, không có
trung thì  không có t°-quÓc ÇÜ®c,  vì  gia-Çình v§i  t°-quÓc
không phäi là hai cái danh-tØ trØu-tÜ®ng Ç‹ nêu lên làm
khÄu-hiŒu mà thôi, chính là hai hiŒn-tÜ®ng có sinh-hoåt mà
nguÒn-gÓc là t¿ trong thâm-tâm ngÜ©i ta vÆy.

"CÓ-nhân ta Çã có câu r¢ng:"XuÃt mÅu hoài tiŒn thÎ
h»u quân thÀn", nghïa là ª trong lòng mË ra Çã có nghïa
vua tôi v§i cha con rÒi.



"Nghïa  Çó  là  nghïa  tùy-thu¶c,  nghïa  phøc-tòng  cái
trÆt-t¿ thiên-nhiên nó chi-phÓi s¿ sinh-hoåt cûa Çoàn-th‹.
Con ngÜ©i ta m§i sinh ra Ç©i bé-nhÕ y‰u-§t Çã có ngay m¶t
hoàn-cänh, m¶t cái phåm-vi s¤n-sàng Ç‹ Çón lÃy, che-chª
cho, bênh-v¿c cho. Lš t¿-nhiên là Çem mình sáp-nhÆp vào
phåm-vi Çó, tùy-thu¶c vào cu¶c sinh-hoåt chung cûa Çoàn-
th‹. Không nh»ng nghïa phäi nhÜ th‰, l®i cÛng khi‰n nên
nhÜ th‰. Vì cu¶c sinh-hoåt chung Çó vÅn Çã có trÜ§c mình tØ
bao gi©, và së còn có sau mình bi‰t bao lâu n»a. Mình có
nÜÖng t¿a vào Çó, có sáp-nhÆp vào Çó, thì m§i có cÖ sinh-
hoåt tÒn-tåi ÇÜ®c, chÙ không phäi t¿-phø Çem cái cá-tính
ÇÖn-Ç¶c cûa mình mà ngang-nhiên phän-ÇÓi låi ÇÜ®c, cá-
tính n† cÛng nhÜ cá-nhân kia là hão-huyŠn không có cä.

********
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17- Phép xã giao
(Danh d¿ luÆn. Nam Phong tåp chí, sÓ 25; tháng 7/1919)

Trong  bài  "Danh d¿  luÆn"  Çæng  trong  tåp  chí  Nam
Phong, sÓ 25, Phåm Quÿnh Çã nêu rõ nh»ng sai lÀm cûa m¶t
sÓ ngÜ©i thi‰u nhân cách, t¿ hå mình Ç‹ tõ lòng kính tr†ng
ngÜ©i khác; ÇÓi v§i ngÜ©i dÜ§i thì không có chút lÍ-phép gì
cä. Ông vi‰t:

"NgÜ©i ta ª trong xã-h¶i, trong khi giao-t‰ v§i nhau,
cÀn phäi có lÍ-phép, dÅu ÇÓi v§i ngÜ©i cao hÖn mình, ngÜ©i
ngang b¢ng mình hay ngÜòi thÃp kém minh cÛng vÆy; kÈ
khôn-khéo th©i tùy-nghi mà gia-giäm, nhÜng bao gi© cÛng
phäi có lÍ-nhÜ®ng m§i là ngÜ©i có giáo-døc. NhÜng gi» lÍ-
phép không phäi là t¿ làm Çê hå mình Çi m§i là tôn-tr†ng kÈ
khác, không phäi là t¿ n¢m råp xuÓng ÇÃt hay uÓn gÅy mình
làm Çôi, m§i rõ là mình kính-tr†ng ngÜ©i ta. Cách lÍ-phép
nhÜ vÆy th©i m¶t là giä-dÓi, hai là dê-hŠn, ÇŠu Çáng khinh-
bÌ cä; tÜªng ngÜ©i ÇÜ®c hÜªng s¿ lÍ-phép Ãy, n‰u bi‰t cÛng
nên khinh trÜ§c m§i là phäi.  Xét  trong cách lÍ-phép cûa
ngÜ©i mình phÀn nhiŠu nhÜ th‰ cä. ñÓi v§i ngÜ©i dÜ§i th©i



Çã tuyŒt-nhiên không có chút lÍ-phép gì, thÜ©ng lÃy s¿ thô-
bÌ tàn-nhÅn mà Çãi kÈ kém mình, ÇÓi v§i ngÜ©i trên thÆt Çê-
tiŒn quá chØng. Røt-rè,  khúm-núm, gãi  ÇÀu,  gãi  tai,  bÄm
bÄm thÜa thÜa, vâng vâng då då, coi l©i æn ti‰ng nói, dáng
ÇÙng cách ngÒi, tÜªng phàm ngÜ©i bi‰t tr†ng cái phÄm-giá
con ngÜ©i không ai t¿ hå Çên th‰. Mà thÆt nh»ng ngÜ©i Ãy
không bi‰t lòng danh-d¿ là cái gì. Lòng danh-d¿ là bi‰t t¿-
tr†ng  mình,  tr†ng  cái  nhân-cách  cûa  mình,  ngÜ©i  ta  là
ngÜ©i, mình cÛng là ngÜ©i, không có lë m¶t ngÜ©i ÇÓi v§i
m¶t ngÜ©i mà phäi t¿ coi mình nhÜ con giun, con d‰, dÅu
ngÜ©i kia có oai-quyŠn th‰-l¿c Ç‰n th‰ nào n»a m¥c lòng.
Vä låi  muÓn bi‹u dÜÖng cái  lòng tôn-kính v§i  ngÜ©i hÖn
mình, không phäi là t¿ hå mình Çi m§i là kính-tr†ng ngÜ©i;
t¿  hå mình Çi  là  làm hå giá  cä  cái  lòng kính-tr†ng cûa
mình; không nh»ng th‰, tÙc là khi ngÜ©i ta n»a, vì t¿ hÒ nhÜ
cho ngÜ©i ta là hËp lÜ®ng, lÃy nh»ng cách khúm-núm quœ-
løy cûa mình làm chân thành vÆy".

**********
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18 - NŠn luân lš c° cûa dân t¶c ViŒt Nam
(Công-cu¶c chÃn-chÌnh quÓc-gia ª nÜ§c Pháp và khôi-phøc
c°-di‹n ª nÜ§c Nam. Nhà in ñ¡c LÆp, Hu‰)

"Th© gia-Çình, m‰n t°-quÓc, phøng t°-tiên, tôn c°-di‹n,
nh»ng tình cäm Çó nh© giáo-døc vun trÒng, thói quen bÒi-
Ç¡p, væn-chÜÖng cùng phong-tøc c°-lŒ tán-dÜÖng, dÀn dÀn
tåo thành cho ngÜ©i nÜ§c Nam m¶t cái thÀn-trí v»ng-vàng
ngay-th£ng, m¶t cái tâm-ÇÎa ch¡c-ch¡n ÇiŠu hòa, m¶t cái
hÒn-tính thi‰t-th¿c và kiŒn-toàn, có lë không ÇÜ®c bay b°ng
cao-xa l¡m, nhÜng g¥p khi quan-hŒ Ç‰n vÆn-mŒnh gia-Çình
t°-quÓc thì cÛng có th‹ tÆn-tøy hy-sinh ÇÜ®c. Lòng hi‰u thäo
trong Çåo cha con, lòng ti‰t-nghïa trong Çåo v® chÒng, lòng
trung-thành v§i nhà vua là trång-thái Ç¥c-biŒt cûa lòng ái-
quÓc ngÜ©i ViŒt Nam, c° lai vÅn gây nên nh»ng bÆc anh-
hùng liŒt-n»,  ho¥c hi‹n-hàch,  ho¥c vô-danh,  ho¥c tên ÇŠ
chói-l†i trong sº-sách, ho¥c viŒc chép lÜu-truyŠn trong gia-
phä, hay chÌ còn Ç‹ låi cái bài-vÎ trong m¶t gian mi‰u nhÕ
nÃp dÜ§i bóng tre xanh. Lòng vÎ-nghïa Çó có khi siêu-viŒt Ç
‰n bÆc tuÅn-tº m¶t cách oanh-liŒt.  NhÜ viŒc Võ Tánh và
Ngô Tòng Châu tuÅn-tº ª thành Bình ñÎnh vÆy.



"M¶t ngÜ©i th©i:
Chén tân-kh° nh¡p ngon mùi chính-khí,

"M¶t ngÜ©i th©i:
Ng†n quang-minh hun mát tÃm trung-can.

"NhÜng Çó là nh»ng bÆc anh-hùng có Çóng vai quan-
tr†ng trong lÎch-sº. Ngoài nh»ng bÆc Çó, còn bi‰t bao nhiêu
nh»ng ngÜ©i n»a, và trong nh»ng ngÜ©i Çó thi‰u chi ngÜ©i
Çàn bà, âm-thÀm l£ng-l¥ng mà can-Çäm quyên-sinh Ç‹ gi»
tròn danh-ti‰t. Cho nên có câu thÖ:

Khäng-khái cÀn vÜÖng dÎ,
Thung-dung t¿u nghïa nan.

"NhÜ vÆy th©i cái luân-lš c° thoát-thai ª Çåo Kh°ng
mà ra, Çó m¶t phÀn cæn-cÙ ª thiên-nhiên, - là máu mû và
ÇÃt nÜ§c, - m¶t phÀn cæn-cÙ ª lÎch-sº, - là s¿ kinh-lÎch cûa
Ç©i trÜ§c, - rÃt là h®p-lš l¡m, không có mâu-thuÅn chút nào
v§i Ç©i này, và rÃt có th‹ khôi-phøc låi Ç‹ làm cÖ-sª cho
s¿ sinh-hoåt vŠ Çåo-ÇÙc cûa dân-t¶c ViŒt Nam này. Luân lš
Ãy không phäi m¶t lš-thuy‰t trØu-tÜ®ng ª trong sách c° Çâu;
nh»ng ÇiŠu giäng dåy cûa luân-lš Ãy Çã tiêm-nhiÍm sâu xa
cä  thÜ®ng-lÜu  cùng  quÀn-chúng  trong  nÜ§c  vÆy.  Nh»ng
danh-tØ dùng Ç‹ chÌ các quan-niŒm cÓt-y‰u cûa luân-lš Çó,
nhÜ: tam cÜÖng, ngÛ thÜ©ng, quân tº, ti‹u nhân, tam tòng,
tÙ ÇÙc, v.v. ... Çã thâu nhÆp vào ti‰ng nói cûa bình-dân tØ
bao gi© Ç‰n gi© ai ai cÛng hi‹u rõ và ai ai cÛng thÜ©ng
dùng vÆy".
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************
19- Tính cách chung cûa væn chÜÖng Pháp

(Bàn vŠ væn-minh h†c-thuÆt nÜ§c Pháp. Nam Phong tåp chí
sÓ 1; tháng 7 næm 1917)

Hai  th©i-Çåi  trÙ-danh  nhÃt  trong  væn-hóa  sº  nÜ§c
Pháp là th‰-k› thÙ 17 cùng th‰-k› thÙ 18. Hai th‰-k› Ãy có
khác nhau mà có giÓng nhau. Th‰-k› thÙ 17 thì là Ç©i c°-
Çi‹n, th‰-k› thÙ 18 là cách-mŒnh. Các nhà làm væn Ç©i c°-
Çi‹n chÌ vø nghiên-cÙu cái tâm-lš ngÜ©i ta. LÃy ngÜ©i ta là
m¶t  "giÓng  rÃt  hÜ-hoang,  uy‹n-chuy‹n,  tåp-nhåp"  (être
merveilleusement  vain,  ondoyant  et  divers),  nên  phäi  xét
nghiŒm nó thÆt kÏ, cho giäi ÇÜ®c h‰t cái khóe æn ª cûa nó,
Ç‹ tìm cách mà ch»a chåy. Vì các nhà Ãy thông-tÕ cái tâm-
tính con ngÜ©i ta mà bi‰t r¢ng ngÜ©i ta tính bän ác, n‰u
không  kiŠm-ch‰  nh»ng  cái  døc-tình  s£ng  låi  thì  xã-h¶i
không th‹ ª ÇÜ®c. Bªi th‰ các nhà Ãy lÃy s¿ duy-trì xã-h¶i
làm  møc-Çích,  vì  xã-h¶i  có  duy-trì  ÇÜ®c,  lòng  ngÜ©i  có
kiŠm-ch‰  ÇÜ®c  thì  ngÜ©i  ta  cùng  xã-h¶i  m§i  ÇÜ®c  sung
sÜ§ng.  Nói  rút  låi  thì  væn-chÜÖng  th‰-k›  thÙ  17  là  væn-
chÜÖng ch»a Ç©i, chû s¿ ích l®i cho ngÜ©i Ç©i, tÙc là m¶t
pho tâm-lš, m¶t bài luân-lš th¿c-hành vÆy. - Th‰-k› thÙ 18
cÛng là vø cho ngÜ©i Ç©i ÇÜ®c sung-sÜ§ng. Các nhà làm
væn Ç©i cách-mŒnh cÛng chÌ nghiên-cÙu m¶t cái vÃn-ÇŠ vŠ



s¿ hånh-phúc ª s¿ kiŠm-ch‰, Ç©i này lÃy cái hånh-phúc ª
s¿ t¿-do, Ç©i trÜ§c chû s¿ duy-trì, Ç©i này dùng k‰ phá-hoåi
vÆy.  ñ©i trÜ§c dåy ngÜ©i Ç©i tính vÓn ác, Ç©i nay xÜ§ng
ngÜ©i Ç©i tính vÓn lành. NgÜ©i Ç©i Çã tính vÓn lành thì m†i
s¿ kh°-sª ª Ç©i là bªi xã-h¶i cä, xã-h¶i Çã không ra gì thì
phäi phá Ç° xã- h¶i Çi, mà hÒi-phøc lÃy cái bän-tính cûa
ngÜ©i ta lúc m§i sinh thành. Bªi th‰ mà các nhà làm væn chÌ
thÃy công-kích xã-h¶i mà tán-tøng Ç©i c°-sÖ là cái "hoàng
kim th©i Çåi" cûa loài ngÜ©i. Xem th‰ thì hai cái tÜ-trào cûa
th‰-k› thÙ 17 cùng th‰-k› thÙ 18 th¿c là trái ngÜ®c nhau
vÆy. NhÜng xét kÏ có phäi cái tôn-chÌ cÛng là giÓng nhau
không? Hai Ç©i tuy xét ngÜ©i Ç©i ra hai phÜÖng-diŒn khác
nhau,  song  ÇŠu là  chû tìm cái  cách cho  ngÜ©i  Ç©i  ÇÜ®c
sung-sÜ§ng, ÇŠu là vÎ cái nhân-Çåo vÆy...

XÜa nay ngÜ©i ta vÅn khen væn Pháp có ba cái tính
cách  hay  nhÃt:  m¶t  là  phân-minh,  hai  là  giän-dÎ,  ba  là
thành-th¿c. Ba cái tính-cách Ãy cÛng là bªi cái nhân-Çåo
trong væn-chÜÖng mà ra cä.  NhÜ ngÜ©i  Anh,  ngÜ©i  ñÙc,
ngÜ©i Ý làm væn thÜ©ng là Ç‹ sÜ§ng lÃy m¶t mình, Ç‹ diÍn
lÃy cái giÃc m¶ng riêng ª trong lòng mà làm m¶t mÓi khoái-
låc cho mình. NgÜ©i Pháp làm væn vÎ ngÜ©i hÖn vÎ mình,
cÀm ngòi bút vi‰t là chû nói cái gì cho ngÜ©i Ç©i nghe. VÆy
cÓt nhÃt là cho ngÜ©i ta hi‹u mình. Nên phàm xÜ§ng ra cái
tÜ-tÜªng gì,  không phäi cÙ m¶c-måc th‰ mà Çem diÍn ra
Çâu; còn suy Çi nghï låi, ch¡t l†c chung Çúc mãi, gån lÃy cái
tinh-hoa rÒi m§i diÍn nó ra thành l©i; cái l©i væn Ãy cÛng
không phäi là cÄu-thä, th¿c là chäi-chuÓt trau-gi»a cho nó
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rÃt v¡n-t¡t, rÃt giän-dÎ, rÃt phân-minh, khi‰n cho ngÜ©i Ç†c
thÃu-giäi ÇÜ®c ngay, không phäi mÃt công khó nh†c tí nào.
B©i væn Pháp có cái Ç¥c-tính nhÜ th‰ nên xÜa nay Çã ÇÜ®c
cái danh-d¿ dùng làm væn chung cho vån-quÓc trong viŒc
giao-t‰ các nÜ§c v§i nhau. Cái danh-d¿ Ãy th¿c là xÙng-
Çáng vÆy thay! " 

************



20 - VÜ©n Luxembourg ª Paris
(Ba tháng ª Paris.  Nam Phong tùng thÜ.  Hà N¶i,  ñông-
Kinh Ãn-quán xuÃt bän-1927)

"VÜ©n này r¶ng Ç¶ hai mÜÖi læm mÅu tây, có ti‰ng là
nÖi công-viên ÇËp nhÙt ª thành Paris. Ki‹u vÜ©n là ki‹u Ç©i
Phøc HÜng (Renaissance) ÇÒng-th©i v§i cung Luxembourg
ngày  nay  làm nhà  ThÜ®ng-nghi-viŒn.  Trong  vÜ©n  nào là
tÜ®ng Çá, nào là b‹ nÜ§c, nào là chi‰u cÕ, nào là thäm hoa,
quanh mình r¥t nh»ng hình-tÜ®ng ÇËp, màu s¡c tÜÖi cä, thÆt
nhÜ m¶t bÙc gÃm træm hoa. Cây l§n thì toàn là nh»ng c°-
thø hai ba træm næm trÒng th£ng bæng tØng dãy dài, dÜ§i có
lÓi Çi cho khách b¶ du. ñËp nhÃt là nh»ng thÙ dÜÖng-ngô-
ÇÒng (cây  vông tây:  platanes)  lá  xòe  nhÜ cái  tán.  ñÙng
trÜ§c  ThÜ®ng-nghÎ-viŒn  mà  trông  th£ng  ra,  tÜªng  không
cänh gì ÇËp b¢ng, c¿c-møc nhÜ m¶t tÃm gÃm, tÃm løa giäi
th£ng cho Ç‰n kÿ-cùng ª gi»a hai rØng cây xanh rÆm, vì
trÜ§c m¥t vÜ©n Luxembourg này låi thông v§i vÜ©n Thiên-
væn-Çài, nên coi nó låi càng man-mác n»a. Nghï ra qui-mô
m¶t nÖi công-viên nhÜ th‰ này, thÆt cÛng khéo quá: không
khác gì nhÜ lÃy nh»ng cÕ hoa cây cÓi cûa Tåo-vÆt mà thêu
trên m¥t ÇÃt thành m¶t bÙc gÃm træm hoa Ç‹ cho khách Üu-
du thÜªng ngoån. Mà trong cu¶c Üu-du vÅn có š k›-niŒm, vì
quanh mình không thi‰u gì tÜ®ng các danh-nhân. Có nÖi
h†p cä tÜ®ng các bà danh-phi liŒt-n» cûa nÜ§c Pháp th©i
xÜa.  -  NhÜng  trong  vÜ©n  Luxembourg  này  có  m¶t  ch‡
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thanh-thú nhÃt, là nÖi g†i là Fontaine Médicis, có cái b‹ b
¢ng Çá hình bÒ-døc, bên trong có m¶t bÙc chåm tích thÀn-
tiên Hi Låp ngày xÜa, bÓn bŠ toàn nh»ng ngô-ÇÒng cay cao
bóng mát, ti‰ng nÜ§c chäy róc-rách, ti‰ng chim kêu ríu-rít,
rõ ra m¶t cái cänh lâm-tuyŠn mà låi có tay khéo cûa ngÜ©i
ta  tô  Çi‹m.  Hai  bên  có  hai  dãy  gh‰  cho  du  khách  ngÒi
thÜªng-ngoån.  NhÜng  xét  ra  nh»ng khách  m‰n  cänh này
ngÓi Ç‰n thâu gi© tan bu°i, thÖ-thÄn m¶t mình, không phäi
là  nh»ng  ngÜ©i  trong  trÜ©ng  náo-nhiŒt;  phÀn  nhiŠu  là
nh»ng hång thi-nhân h†a-khách cÛng nhÜ nh»ng bÆc thi‰u-
phø nhàn-sÀu,  Ç‰n  Çay  Ç‹  tiêu-sÀu  khi‹n-hÙng.  Mà cänh
êm-ÇŠm ngÜ©i l¥ng lë, cho Ç‰n n‡i chim sÈ tØng Çàn lÜ®n
qua trÜ§c m¥t, ÇÆu tÆn bên mình cÛng không s®.

============



21- TØ b‰n Çò SuÓi vào chùa Ngoài
(TrÄy chùa HÜÖng. Nam Phong, sÓ 23)

"ñi Çò SuÓi Ü§c chØng mÃt m¶t gi©, phong-cänh thÆt là
ngoån møc. Hai bên núi Çá, m¶t giòng sông con chäy gi»a,
núi thâm thÃp, nÜ§c quanh-co, coi thÆt nhÜ m¶t bÙc tranh
sÖn-thûy cûa Tàu... Núi cao quá thÜ©ng làm cho ngÜ©i ta
r®n, sông r¶ng quá thÜ©ng làm cho ngÜ©i ta ghê, mà non
kia nÜ§c này th¿c là vØa b¢ng cái sÙc ngÜ©i tÜªng-tÜ®ng,
nên coi ra rÃt là mÏ-miŠu khä-ái. M‡i dÅy m‡i trái ÇŠu có
tên riêng, tùy hình mà Ç¥t, Çây là con vâm dÜÖng æn cÕ,
trông cÛng phãng-phÃt hình con voi chúc vòi xuÓng ru¶ng
lúa, bên ÇÀu låi có ch‡ cong låi nhÜ hình cái tai, m§i nhìn
không ai nhÆn, mà Çã có ngÜ©i g†i tên lên rÒi th©i càng
nhìn càng thÃy hŒt nhÜ con voi, m§i bi‰t cái danh hiŒu thÆt
là có änh-hÜªng Ç‰n s¿ tÜªng-tÜ®ng nhiŠu l¡m vÆy; låi kia
núi mâm xôi con gà, trông cÛng mÜ«ng-tÜ®ng nhÜ con gà
Ç¥t trên mâm xôi thÆt! Ôi! Cái trí bi‰n-báo cûa ngÜ©i ta
thÆt vô cùng vÆy.

"ñ‰n nºa ÇÜ©ng th©i có ñŠn Trình ª dÜ§i chân núi, vŠ
bên tay phäi lÓi Çi vào; Çây là th© các vÎ sÖn-quân canh
rØng núi, gi» cºa chùa, ai vào chùa phäi t§i ÇÃy trình diŒn
trÜ§c, nên g†i là ñŠn Trình...

"GÀn trÜa t§i Chùa Ngoài, tÙc ch» g†i là Thiên-trù,
nghïa là cái "b‰p tr©i", là ch‡ sºa soån ÇÒ lÍ vÆt Ç‹ vào
dâng trong Ç¶ng, tuy tên nhÕ m†n nhÜ th‰ mà nghiÍm-nhiên
là m¶t tòa Çình-vÛ nguy-nga, ª gi»a m¶t cái cao-nguyên,
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bÓn bŠ toàn núi, trông rÃt là có th‹-th‰. Cách ki‰n-trúc tuy
không có gì là khéo là ÇËp, mà to l§n l¿c-lÜ«ng, th¿c là
xÙng Çáng v§i cái cänh chung quanh, coi Çû bi‰t là chùa
giàu, tiŠn thâu-thÆp nhiŠu, s° chi tiêu r¶ng...

"Cái Çám Çông ª nÜ§c mình thÆt là không có k›-luÆt,
không có trÆt-t¿ gì cä, rÃt tåp nhåp, rÃt h‡n Ç¶n, dÀu ª nÖi
lÍ bái kính tr†ng cÛng kÈ Çi ngÜ©i låi, kÈ ÇÙng ngÜ©i ngÒi,
nói nói cÜ©i cÜ©i, kêu kêu g†i g†i, Òn ào l¶n x¶n, khó mà
nghiŒm cho ÇÜ®c cái tâm lš nh»ng ngÜ©i ngÅu h®p tåi Çó.
Låi thêm khói hÜÖng ngun ngút, mùi ngÜ©i xông ngåt, ti‰ng
chuông, ti‰ng trÓng, ti‰ng mõ Çinh tai,  Çû khi‰n cho nhà
khäo-cÙu nhÜ vào chÓn mê li, ch£ng bi‰t ch‡ nào mà dò.
Song nhÆn cho k›,  dÅu trong Çám Òn ào Çó mà cÛng có
nhiŠu ngÜ©i cái m¥t rÀu rÀu, con m¡t dim-dim nhÜ ngoan
nhÜ d¶n, nhÜ dåi nhÜ ngây, tÜªng giá sét Çánh bên mình
cÛng không tÌnh. Nh»ng ngÜ©i Ãy chính là ngÜ©i thành tâm
tín ngÜ«ng Çó, ch§ không phäi là nh»ng kÈ lau chau láu táu,
miŒng khÃn tay vái, nào xøt nào xùi, bao nhiêu s¿ tâm niŒm
thành kính là ra chân tay mÒm miŒng cä".

===========
22 - ñ¶ng HÜÖng Tích

(TrÄy chùa HÜÖng. Nam Phong, sÓ 23)



"Coi cái Ç¶ng HÜÖng Tích Çó cÛng ch£ng lÃy gì làm
ÇËp, tÜªng không xÙng Çáng cái huy hiŒu "Nam thiên ÇŒ
nhÃt Ç¶ng" cûa chúa TrÎnh kh¡c ª cºa hang Ç©i xÜa. Theo
tøc truyŠn th©i Ç¶ng này b¡t ÇÀu th© tØ Ç©i nhà TrÎnh không
bi‰t vào niên hiŒu nào: hiŒn nay ª chùa trong chùa ngoài
cÛng không còn có bi-kš t¿-tích gì  làm chÙng-c§.  Duy ª
ngoài Thiên-trù còn m¶t cái tháp c° xây b¢ng nh»ng "gåch
hòm s§" nung thành trai, dài Ü§c 56, 60 phân tây, dÀy t§i
15,20 phân, có Çúc nh»ng mi‰ng huÿnh, mi‰ng chám, nh»ng
ch»  phån-t¿  (ch»  PhÆt),  coi  rÃt  là  c°-kính,  nhÜng  cÛng
không có t¿-tích niên-hiŒu gì, ch£ng bi‰t vào th©i Çåi nào.
ñ¶ng không ÇËp là vì ª thøt xuÓng m¶t cái lÛng sâu, trông
không sáng-sûa, không có bŠ-th‰, nhÜng cÛng có vÈ sÀm-
uÃt, uy-nghiêm. Trong Ç¶ng có nh»ng thåch-nhû rû xuÓng,
ngÜ©i ta g†i là cái "m¡c áo"; có nh»ng hang, nh»ng hÓc
ngÜ©i ta cho là ÇÜ©ng lên tr©i,  ÇÜ©ng xuÓng âm phû, có
nh»ng ÇÓng Çá nhÃp-nhô ngÜ©i ta g†i là "núi các cô các
cÆu", nh»ng ngÜ©i hi‰m-hoi Ç‰n cÀu-t¿ ª ÇÃy v.v. toàn là
nh»ng cái tøc-truyŠn phø-h†a, ch£ng có gì kÿ lå cä. NhÜng
phàm cänh sÖn-nham không có ÇËp ª trái núi hay ª viên Çá,
mà phÀn nhiŠu ÇËp ª cái khí s¡c m‡i lúc, tùy tr©i u ám hay
tr©i sáng-sûa bu°i chiŠu dÜÖng hay lúc tÎch dÜÖng, m¥t tr©i
ánh sáng s¡c núi ÇÆm phai, mà m‡i lúc khác nhau. VÆy bÃy
gi© Çã trª vŠ chiŠu, m¥t tr©i Çã x‰, ÇÙng tÆn trong cùng
Ç¶ng nhìn ra ngoài cºa, th¿c là m¶t bÙc tranh tuyŒt bút.
Khói hÜÖng ÇÜa ra cºa Ç¶ng, m© ám nhÜ dám sÜÖng mù,
m¥t tr©i phän chi‰u nºa ÇÕ nºa vàng, bóng cây phÃt-phÖi
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nhÜ thÃp nhÜ cao, ÇÙng trong nhìn ra nhÜ trông qua m¶t cái
gÜÖng m©; bÃy gi© tÜªng bÜ§c chân ra cºa Ç¶ng là tiŒn-thÎ
Ç‹ mình vào nÖi m¶ng cänh nào, theo sÜÖng mù mà bay
b°ng lên mÃy tØng mây, có lë chính là cõi tây-thiên tïnh-th°
vÆy. NhÜng chÜa bÜ§c chân ra khÕi cºa th©i cái m¶ng-cänh
Çã tan rÒi, mà chÌ ngºi thÃy nh»ng mùi xú-u‰ ª xung quanh
chùa bÓc  lên,  thÆt  là  cänh chân v§i  cänh m¶ng cách xa
nhau nhiŠu l¡m!"

===========

23 - Cung chiêm các tôn læng 
(MÜ©i ngày ª Hu‰. Nam Phong, sÓ 10)



"Ÿ kinh mà không Çi cung chiêm các tôn-læng thì cÛng
là u°ng mÃt cái công tØ Hà-N¶i vŠ Çây. Vä møc-dích tôi vŠ
kinh là muÓn xem nh»ng cänh-tÜ®ng cÛ cûa nÜ§c nhà.  Còn
cänh-tÜ®ng  gì  nghiêm-trang  hùng-tráng  b¢ng  nh»ng  nÖi
læng-tÄm cûa mÃy vÎ Ç‰-vÜÖng ta Ç©i trÜ§c? Không nh»ng
mÃy nÖi Çó là nh»ng nÖi th¡ng-tích ÇŒ nhÃt cûa nÜ§c ta, mà
låi có th‹ liŒc vào bÆc nh»ng nÖi th¡ng-tích cûa cä th‰-gi§i
n»a. Hoàn-cÀu dÍ không Çâu có chÓn nhà mÒ cûa bÆc vua
chúa nào mà khéo hòa-h®p cái  cänh thiên-nhiên  v§i  cái
cänh nhân-tåo, gây nên m¶t cái khí-vÎ riêng nhÜ não-nùng,
nhÜ thÜÖng nh§, nhÜ lånh-lëo, nhÜ h¡t-hiu, mà låi nhÜ ÇÀy
nh»ng thÖ, nh»ng m¶ng, khi‰n ngÜ©i khách vãn-cänh luÓng
nh»ng ngÄn-ngÖ trong lòng. Mà cái cäm-giác Ãy không phäi
là ngÜ©i mình m§i có, dÅu ngÜ©i ngoåi-quÓc Çi du-lÎch Ç‰n
dây cÛng phäi cäm nhÜ th‰.  Có ngÜ©i Pháp rÃt  m‰n cái
cänh nh»ng nÖi læng-tÄm cûa ta Çã tØng nói: muÓn Çi xem
læng phäi Çi vào nh»ng ngày gió thu hiu-h¡t, tr©i Çông u-ám
thì m§i cäm ÇÜ®c h‰t cái thú thâm-trÀm. K‹ các læng-tÄm
thì nhiŠu l¡m, nhÜng trÜ§c-danh nhÃt có bÓn nÖi: Thiên-thu
læng (læng ÇÙc Gia Long), Hi‰u læng (læng ÇÙc Minh MŒnh),
XÜÖng læng  (læng  ÇÙc  ThiŒu  TrÎ),  Khiêm læng  (læng  vua
T¿ ñÙc), bÓn nÖi Ãy là to hÖn và ÇËp hÖn cä. NÖi Thiên-Thu
xa nhÃt, rÒi lÀn lÜ®t Ç‰n nÖi Hi‰u, nÖi XÜÖng, nÖi Khiêm.

"Nói læng, nh»ng ngÜ©i không bi‰t, m‡i ngÜ©i tÜªng-
tÜ®ng ra m¶t cách: ngÜ©i thì cho là cái nhà b¢ng Çá l§n,
trong Ç¿ng quan-quách ông vua; ngÜ©i thì cho là cái vÜ©n
r¶ng, gi»a xây nÃm, quanh trÒng cây; ngÜ©i thì cho là cái
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nŠn  to  nhÜ  nÖi  væn-chÌ,  ph‡ng  Çá  voi  ng¿a  ÇÙng  chÀu.
NhÜng dù tÜªng-tÜ®ng Ç‰n Çâu cÛng không kÎp t§i cái chân
tÜ§ng l§n lao. Læng Çây là cä m¶t tòa thành, cä m¶t vùng
núi, ch§ không phài m¶t khoäng næm ba sào, m¶t khu vài ba
mÅu. Læng Çây là gÒm cä mÀu tr©i, s¡c nÜ§c, núi cao rØng
rÆm, gió th°i ng†n cây, suÓi reo hang Çá, ch§ không phäi
m¶t cái nÃm con con cûa tay ngÜ©i xây d¿ng. Læng Çây là
bÙc cänh thiên-nhiên tuyŒt ÇËp,  ghép thêm m¶t bÙc cänh
nhân-tåo tuyŒt khéo. Læng Çây là cái nhân-công tô-Çi‹m cho
sÖn-thûy,  khi‰n cho có  m¶t  cái  hÒn não-nùng u-uÃt,  nhÜ
phäng-phÃt trong cung-diŒn âm-thÀm, nhÜ ri-rào trên ng†n
thông hiu-h¡t. Không bi‰t lÃy l©i gì mà tä ÇÜ®c cái cäm lå,
êm-ÇŠm vô cùng, äo-não vô cùng, nó chìm Ç¡m ngÜ©i khách
du-quan trong cái cänh tÎch-mÎch u-sÀm Ãy. Trong th‰-gi§i
ch¡c còn l¡m nÖi læng-tÄm ÇËp hÖn nhiŠu, nhÜ ª ƒn-Ç¶ có
cái mä bà chúa toàn b¢ng ng†c-thåch; ª Âu-châu cÛng có
l¡m nÖi m¶-ÇÎa rÃt là u-sÀm. NhÜng không Çâu cái công
d¿ng Ç¥t cûa ngÜ©i ta v§i cái vÈ thiên-nhiên cûa tr©i ÇÃt
khéo ÇiŠu-hòa nhau b¢ng ª Çây, cung-diŒn Çình-tå cùng m¶t
mÀu m¶t s¡c nhÜ núi non, nhÜ cây cÕ, tÜªng cây cÕ Ãy, núi
non Ãy phài có Çình-tå Ãy, cung-ÇiŒn Ãy m§i là xÙng, mà
cung-ÇiŒn Ãy, Çình-tå Ãy phäi có núi non Ãy, cây cÕ Ãy m§i
là h®p vÆy".

==========



24- Læng ÇÙc Gia Long
(MÜ©i ngày ª Hu‰. Nam Phong, sÓ 10)

"ñ‰n diŒn trÜ§c rÒi m§i Ç‰n læng, ÇiŒn ª bên h»u læng
g†i là Minh-thành ÇiŒn. ñiŒn trông rÃt là nguy-nga, trÜ§c
m¥t có sân r¶ng trÒng mÃy cây Çåi to; låi có m¶t thÙ cây
không bi‰t tên là gì mà hình rÃt c°-kính th¿c là h®p v§i cái
cänh trang-nghiêm ª ch‡ Ãy. Trèo bŒ Çá lên cºa ÇiŒn, bÜ§c



167

vào m¶t cái sân r¶ng n»a, trong bày mÃy cái thÓng b¢ng sÙ
c¿c  l§n.  ThÜ©ng trong  các  mi‰u-ÇiŒn  ngoài  sân hay  bày
nh»ng thÓng nhÜ th‰. Ch¡c là ÇÒ tàu, nhÜng không phäi ÇÒ
thÜ©ng ho¥c giä. TriŠu-Çình ta khi xÜa Ç¥t ki‹u riêng t¿ nÖi
"th°-sän" chæng. Vì ngày nay không thÃy Çâu có nh»ng chi
‰c  thÓng  l§n  nhÜ  th‰.  Hai  bên  là  tä-vu  h»u-vu,  gi»a  là
chính-ÇiŒn. Vào chính-ÇiŒn phäi nói v§i các "mŒ" coi trong
Ãy. Các "mŒ" là nh»ng b¿c cung-n» cûa tiên Ç‰ khi xÜa,
ho¥c là nh»ng b¿c công tôn-n» trª vŠ già xin vào læng Ç‹
trông nom viŒc hÜÖng lºa hôm mai. Ÿ læng Thiên-thø này
ch¡c không còn nh»ng b¿c cung-n» n»a. Trong ÇiŒn có cái
khám Ç¥t bài vÎ ÇÙc tiên-Ç‰, ngoài bày cái sÆp träi chi‰u Ç‹
nh»ng ÇÒ ng¿ dùng nhÜ khi  sinh th§i:  cái  khæn m¥t,  cái
thau, b¶ ÇÒ tra, cái tráp trÀu, v.v. Hai bên låi bày nh»ng ÇÒ
pha-lê cùng ÇÒ sÙ tây, ch¡c là nh»ng ÇÒ cûa các ông sÙ-
thÀn Pháp Çem sang cÓng vua ta khi xÜa. ñåi-khái cách
bài-trí  trong tÄm-ÇiŒn các læng ÇŠu nhÜ th‰ cä,  chÌ  khác
nhau có ít hay nhiŠu mà thôi. ñiŒn læng Thiên-thø này là ít
ÇÒ bày hÖn cä; nhiŠu nhÃt là ÇiŒn Khiêm læng.

   
"Xem xong trong ÇiŒn m§i ra xem ngoài læng. Sánh v§i

các læng kia thì læng Thiên-thø là giän-dÎ hÖn cä, nhÜng có
cái vÈ hùng-tráng, th¿c là bi‹u ÇÜ®c cái trí to-tát m¶t ông
vua sáng-nghiŒp. BÓn bŠ là núi cä trong sách nói cä thäy 36
ng†n ÇŠu quay quÀn vŠ Çây. Gi»a mÃy tØng sân Çá r¶ng
thênh-thang, thŠm cao rÒng chåy; trên m¶t tòa thành tròn
ba bŠ xây nhÜ hình cái ngai, trong hai nÃm Çá hình ch»



nhÆt, tÙc là m¶ ÇÙc Th‰-t° Cao hoàng-Ç‰ cùng ÇÙc ThØa-
thiên Cao hoàng-hÆu,  hai  ông bà n¢m song song ª gi»a
khoäng tr©i r¶ng núi cao, nhÜ muÓn chÙng cùng v§i tr©i ÇÃt
r¢ng công ta Çã Çánh Çông giËp b¡c mà gây d¿ng nên cái
nŠn nhÃt-thÓng cûa nÜ§c ñåi  ViŒt  này,  tØ  nay v»ng nhÜ
bàn-thåch, bŠn nhÜ Thái-sÖn vÆy. Không có Çình, không có
tå, không có lÀu, không có Çài, chÌ trÖ trÖ m¶t tÃm sân Çá
mênh-mông, ngoài xa hai c¶t ÇÒng-trø cao ngÃt tr©i! Hùng
thay!  Th¿c  rõ  cái  chí  m¶t  b¿c  khai-quÓc  Çåi  anh-hùng,
không Üa nh»ng s¿ hÜ-væn vô-ích. Phàm læng là xây t¿ sinh
th©i vua, ch§ không phäi khi vua thæng-hà rÒi m§i xây, cho
nên m‡i cái læng là bi‹u tinh-thÀn tính-cách riêng cûa m‡i
ông vua, t¿ tay Ç¥t ki‹u lÃy cái nhà ª sau cùng cûa mình.
NhÜ th‰ th©i læng Thiên-thø này th¿c là tÃm gÜÖng phän-chi
‰u cái khí tÜ®ng anh-hùng cûa ÇÙc Gia Long ta vÆy.

"Có ngÜ©i cho læng ÇÙc Minh-mŒnh là ÇËp, có ngÜ©i
cho læng ÇÙc T¿-ÇÙc là khéo. Tôi thÃy læng ÇÙc Gia-long là
hùng hÖn cä. NhÜng m¶t triŠu ÇÜ®c mÃy vua sáng-nghiŒp?
Công khai sáng chÌ có m¶t Ç©i mà nên bình-trÎ th¿c muôn
thûa. Cho nên các læng sau này có væn vÈ hÖn nhiŠu mà
th¿c là kém bŠ hùng-tráng vÆy".

**********
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Nam Phong tåp chí sÓ 1
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Nam Phong tåp chí sÓ 22

IX



Tåp Chí Nam Phong

Tåp chí  Nam Phong phát  hành ÇÀu tiên vào ngày 1
tháng 7 næm 1917. Ban ÇÀu Trø sª tòa soån là nhà sÓ 1
ÇÜ©ng Hàng TrÓng, chính là nhà ª cûa Phåm Quÿnh lúc bÃy
gi©, vŠ sau chuy‹n sang nhà sÓ 5, Hàng Da.

TØ ngày 1  tháng  7  næm 1917 Ç‰n næm 1932,  Phåm
Quÿnh làm chû bút tåp chí Nam Phong. Ông là ngÜ©i vi‰t
nhiŠu nhÃt trong tåp chí này. 

TrÜ§c khi tåp chí Nam Phong ra Ç©i, Çã có m¶t sÓ tåp
chí, báo chí nhÜ: 

* Gia-ñÎnh báo (Revue de Gia ñÎnh) ª Sài Gòn vào
nh»ng næm 1865 (15/4/1865) Ç‰n næm 1897, TrÜÖng Vïnh
Kš chû bút;

* NhÆt Trình Nam Kÿ (1883);
* Phan Yên báo (1898);
* Nông-C° mín Çàm (Causeries sur le Commerce), Sài

Gòn næm 1901, LÜÖng Kh¡c Ninh chû bút;
* NhÆt Báo tÌnh (1905);
* Nam Kÿ ÇÎa phÆn (1908; Kito giáo);
* ñåi ViŒt tân báo (Nouveau journal du ñåi ViŒt), tåi

Hà N¶i, tØ næm 1905 Ç‰n næm 1909; ñào Nguyên Ph° chû
bút;
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* Løc-tÌnh tân væn (Gazette des six provinces), Sài Gòn
næm 1909, TrÀn NhÆt Thæng chû bút.

* ñæng C° tùng báo (Le tambour du réveil).  Hà N¶i,
1907-1909. NguyÍn Væn Vïnh. 

* ñông DÜÖng tåp chí (Revue indochinoise).  Hà N¶i,
1913-1916. NguyÍn Væn Vïnh.

* Nam Trung nhÆt báo (1917);
* An Hà báo (1917, CÀn ThÖ).

NhÜng tåp chí Nam Phong có Ç¥c Çi‹m tr¶i hÖn các tåp
chí, các báo chi  khác là chú tr†ng tìm tòi, nghiên cÙu væn
chÜÖng, væn hóa, tÜ tÜªng, tri‰t h†c cûa nÜ§c ngoài Ç‹ bÒi
Ç¡p cho ngôn ng», xã h¶i và væn hóa ViŒt Nam. 

Trong "L©i  nói  ÇÀu"  cûa  tåp  chí  Nam Phong,  sÓ  1,
Phåm Quÿnh Çã nêu ra cái tôn chÌ cûa báo là thi‰t th¿c, š
hÜ§ng cûa báo là phân minh:

".....  Trong nÜ§c ta ngày nay không nh»ng là nh»ng
ngÜ©i  thuÀn  c¿u-h†c  mà  không  thích-døng  v§i  th©i-th‰,
nh»ng ngÜ©i  tân-h†c cÛng là không Ùng-thuÆn v§i  quÓc-
dân. NgÜ©i n† thi‰u cái gÓc mà ngÜ©i kia thi‰u cái ng†n
vÆy. Chi b¢ng ta ti‰p ng†n n† v§i gÓc kia mà gây lÃy m¶t
giÓng cay riêng cho cái vÜ©n ViŒt Nam ta?

".....  Cái trách-nhiŒm cûa b†n trí-thÙc trong nÜ§c ta
ngày nay th¿c là to-tát l¡m. Ta phäi ÇÜa ÇÜ©ng chÌ lÓi cho
quÓc-dân trong bu°i giao-th©i này.



"...... Bän báo cÛng muÓn giúp m¶t phÀn nhÕ trong cái
công-cu¶c nh§n (l§n) Ãy. Bän báo muÓn vun giÒng (trÒng)
lÃy cái gÓc h†c ª trong nÜ§c mà ÇÜa cái tÜ-tÜªng cûa quÓc-
dân vào ÇÜ©ng chính-Çáng. "Cái tôn-chÌ cûa bän báo rÃt là
thi‰t-th¿c, cái š-hÜ§ng cûa bän báo rÃt là phân-minh........." 

"Cái møc Çích cûa bän báo là muÓn gây lÃy m¶t nŠn
h†c m§i Ç‹ thay vào cái nho h†c cÛ, cùng ÇŠ xÙng lên m¶t
cái tÜ trào m§i h®p v§i th©i th‰ cùng trình Ç¶ dân ta. Cái
tính cách cûa s¿ h†c vÃn m§i cùng cái tÜ trào m§i Ãy là t°
thuÆt các h†c vÃn tÜ tÜªng thái tây, nhÃt là cûa nÜ§c Çåi
Pháp mà không quên cái quÓc túy trong nÜ§c......."

Sau khi Phåm Quÿnh ÇÜ®c vua Bào ñåi m©i vŠ Hu‰,
làm viŒc trong triŠu-Çình Hu‰, tåp chí  Nam Phong không
hoåt Ç¶ng tÓt nhÜ trÜ§c n»a. Sau mÜ©i tám næm hoåt Ç¶ng
nâng cao trình Ç¶ ti‰ng ViŒt, trình Ç¶ dân trí, và khÖi Ç¶ng
tinh thân quÓc gia dân tôc, tåp chí Nam Phong Çành phäi
ngÜng sinh  hoåt  k‹  tØ  tháng 12 næm 1934.  SÓ báo Nam
Phong cuÓi cùng là sÓ 210. Ông NguyÍn H»u Ti‰n, vi‰t bài
chia tay cùng Ç¶c giä:

"MÜ©i tám næm... th¿c Çã hi‰n cho væn-Çàn ngÜ©i Nam
m¶t cái s¿-nghi‰p khai-måc Çáng ghi nh§, là cái s¿-nghi‰p
làm  tæng-ti‰n  tinh-thÀn  cho  ti‰ng  mË  ÇÈ.  [...]  S¿-nghiŒp
Nam Phong cÓng-hi‰n cho quÓc-dân trong mÜ©i tám næm
tr©i, nay tóm låi không ngoài hai cái tính cách: m¶t là b¡t
ÇÀu làm cho tæng-ti‰n trình-Ç¶ ti‰ng Nam, hai  là  duy-trì
chû-nghïa quÓc-gia cho dân-t¶c [...]
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"Nay Ç‰n lúc chia tay, cái hôn k›-niŒm nÒng-nàn, Nam
Phong xin chÌ vào tÆp sách 210 sÓ có tên bän-chí mà Ç¥n
cùng các bån væn, bån h†c và bån tri-âm m¶t l©i r¢ng:

Bàn væn luÆn Çåo bÃy nay,
Bån cùng tri-k› còn Çây là tình!"

(T°ng-thuÆt  s¿-nghi‰p  Nam  Phong.  Nam  Phong,  sÓ  210,  ngày  16
tháng 12 næm 1934, trang 299)

Ngoài Phåm Quÿnh là chû bút tåp chí Nam Phong. Lúc
bÃy gi© có m¶t sÓ biên tÆp viên chính, ÇÜ®c quÀn chúng m‰n
phøc Çã c¶ng-tác ch¥c-chÈ v§i Phåm Quÿnh trong c¶ng cu¶c
xây-d¿ng ngôn-ng» ti‰ng ViŒt và bÒi Ç¡p cho væn-hóa ViŒt
Nam, nhÜ các ông: 

-  NguyÍn Bá Tråc,  bút danh Tiêu ñÄu (1881-1945),
Ç¥c trách vŠ ch» Hán;

-  NguyÍn  H»u  Ti‰n,  bút  danh  ñông  Châu  (1875-
1941), còn g†i là cø Tú Ti‰n; ông chuyên dÎch các bän væn
ch» Hán ra ch» quÓc ng». VÛ Ng†c Phan, trong  Nhà væn
hiŒn Çåi Çã nhÆn ÇÎnh:" Ông (NguyÍn H»u Ti‰n) là m¶t nhà
væn cho chúng ta bi‰t vŠ h†c-thuÆt, tÜ-tÜªng Tàu nhiŠu hÖn
cä các nhà væn l§p cÛ";

- NguyÍn ñôn Phøc, bút danh Tùng Vân (?);
-  NguyÍn  Tr†ng  ThuÆt,  bút  danh  ñÒ  Nam  (1883-

1940);
- NguyÍn Bá H†c (1858-1921);
- Lâm TÃn Phác, bút danh ñông HÒ, Trác Chi (1906-

1969);



-  NguyÍn Månh B°ng,  bút  danh  Mân  Châu  (1897-
1951);

-  NguyÍn Ti‰n Lãng, bùt danh Hán Thu, chuyên vi‰t
các bài b¢ng ti‰ng Pháp.

Chúng tôi tåm phân chia các tác phÄm cûa tåp chí Nam
Phong ra næm loåi:

 A - Khäo luÆn vŠ Væn hóa
- Quan niŒm vŠ thÖ cûa ngÜ©i ta ngÜ©i Tàu (Nam Phong,

sÓ 5)
- PhÆt giáo lÜ®c khäo (Nam Phong, sÓ 40)
- Væn minh luÆn (Nam phong, sÓ 42) 
- Tøc ng», ca dao (Nam Phong, sÓ 46)
- Th‰ gi§i ti‰n b¶ sº (Nam Phong, sÓ 51)
- ViŒt Nam thi ca (Nam Phong, sÓ 64)
- Làm væn (Nam Phong, sÓ 67)
- Væn chÜÖng trong lÓi hát ä Çào (Nam Phong, sÓ 69)
- Hán-ViŒt væn t¿ (Nam Phong, sÓ 107)
- LÎch sº và h†c thuy‰t cûa Montesquieu (Nam Phong, sÓ

108)
- LÎch sº và h†c thuy‰t cûa Voltaire (Nam Phong, sÓ 114-

115)
- LÎch sº và h†c thuy‰t cûa Rousseau (Nam phong, sÓ

104)
- Khäo vŠ luân lš h†c thuy‰t cûa Thái-tây (Nam Phong,

sÓ 92)
- PhÜÖng pháp luÆn cûa Descartes,
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- Tri‰t h†c Auguste Comte,
- Tri‰t h†c Bergson,
- L©i cách ngôn cûa Marc Aurèle,
- Các quan niŒm ngÜ©i quân tº trong tri‰t h†c Çåo Kh°ng

(Nam Phong tùng thÜ, 1928). v.v.

B- Khäo luÆn vŠ Chính trÎ
- Khäo vŠ chính trÎ nÜ§c Pháp (Nam Phong, sÓ 31)
-  S¿  nguyŒn  v†ng  cûa  quÓc  dân  ViŒt  Nam  (Nam

Phong, sÓ 95, tháng 5 næm 1925) 
-  Chính  trÎ  nÜ§c  Pháp  ÇÓi  v§i  dân  An  Nam  (Nam

Phong, sÓ 101, tháng 12 næm 1925)
- Chû nghïa quÓc gia (Nam Phong, sÓ 101, tháng 12

næm 1925)
- M¶t cái chÜÖng trình chính trÎ (Nam Phong, sÓ 101,

tháng 12 næm 1925)
- QuÓc h†c v§i quÓc væn (Nam Phong, sÓ 164)
- QuÓc-h†c v§i Chinh-trÎ (Nam Phong, sÓ 165, ngày 8

tháng 9 næm 1931) 
- Bàn vŠ cái tinh thÀn lÆp quÓc (Nam Phong, sÓ 164,

tháng 7 næm 1931)
- ñ¶c thÜ cÙu quÓc (ThÜ®ng Chi Væn TÆp IV. Næm

1920). v.v.

C- HÒi kš vŠ du lÎch
- MÜ©i ngày ª Hu‰ (Nam Phong, sÓ 10)
- M¶t tháng ª Nam Kÿ (Nam Phong, sÓ 17, 19, 20)



- Pháp du hành-trình nhÆt-kš (Nam Phong, 1922-1925)
- TrÄy chùa HÜÖng (Nam Phong, sÓ 23) v.v.

D- DÎch thuÆt
-  PhÜÖng  pháp  luÆn  cûa  Descartes  (Discours  de  la

méthode de Descartes; Nam Phong, sÓ 3)
- Sách cách ngôn cûa Epictète (Manuel de Epictète) 
-  ñ©i  Çåo  lš  cûa  Paul  Carton  (La  vie  sage  de  Paul

Carton, Nam Phong, 1929-1932)
- Ái tình (truyŒn ng¡n cûa Guy de Maupassant), 
- Ôi thi‰u niên (truyŒn ng¡n cûa G. Courteline), 
- Cái buÒn cûa m¶t tên tù già và thÜÖng hão (truyŒn

ng¡n cûa Pierre Loti), 
- ChuyŒn trên xe lºa (Guy de Maupassant),
-  Chàng  ngÓc  hóa  khôn  vì  tình  (hài  kÎch  cûa

Marimaux),
- TuÒng Lôi Xích (Le Cid cûa Pierre Corneille),
- TuÒng Hòa Låc (Horace cûa Pierre Corneille),
- Hai cái thái c¿c (Les deux infinis cûa Pascal), v.v.

E- Tác phäm vi‰t b¢ng ti‰ng Pháp
-  Le  paysan  tonkinois  à  travers  le  parler  populaire

(1930); 
- Poésie annamite (1931), 
- Essais Franco - annamite (1937), 
-  L'idéal  du  sage  dans  la  philosophie  confucéenne

(1928) v.v. 
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Phåm Quÿnh chû bút tåp chí Nam Phong

Phåm Duy TÓn, Phåm Quÿnh, NguyÍn Væn Vïnh



Paris, 1922

Nh»ng ngÜ©i có công trong viŒc truyŠn bá ch» QuÓc Ng»: 
(trái  sang phäi):  NguyÍn Væn Vïnh, Phåm Quÿnh, Phåm Duy TÓn,
NguyÍn Væn TÓ.
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X

Hoa ñÜ©ng tùy bút



Phåm Quÿnh, nh»ng ngày cuÓi sÓng ª biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng
bên b© sông An C¿u, Hu‰.

Sau khi tØ chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ Låi, Phåm Quÿnh vŠ
sÓng Än dÆt tåi biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng bên b© sông An C¿u, Hu
‰. Ông b¡t ÇÀu vi‰t tùy bút. NhÜng ch£ng may ông bÎ ViŒt
Minh b¡t, rÒi thû tiêu. TrÜ§c khi bÎ thû tiêu, Phåm Quÿnh vi
‰t ÇÜ®c mÜ©i m¶t bài tän væn và nhiŠu bài dÎch thÖ ñ‡ Phû,
nh»ng bài này chÜa ph° bi‰n. Bài cuÓi cùng là bài tän væn
"Cô KiŠu v§i tôi" Çang vi‰t dª dang thì ViŒt Minh xông vào
nhà b¡t Çi.

Vì nh»ng bài tän væn này có giá trÎ vŠ tÜ tÜªng, væn h†c
và lÎch sº, chúng tôi xin trích dÅn Ç‹ lÜu låi cho các th‰ hŒ
mai sau. 

1- ChuyŒn m¶t Çêm m¶t ngày
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BÃy gi© vào khoäng 9 gi© tÓi. Dùng cÖm tÓi xong, tôi
ÇÜÖng ngÒi trong tÜ thÃt B¶ Låi, nói chuyŒn v§i con trai thÙ
tôi là Phåm Bích. BÃy gi© nghe ti‰ng súng n° lung tung. Ra
sân thì trông thÃy Çèn chi‰u lÃp loáng ª bên kia sông, và ti
‰n n° là ti‰ng súng liên thanh nhÜ ti‰ng pháo, khi ª phía
trên khi ª phía dÜ§i.

ñÜÖng phân  vân  chÜa hi‹u  chuyŒn  gì  thì  ch®t  thÃy
quan ñŠ ÇÓc H¶ thành Phan Gia Chung chåy vào B¶. Ông
nói: "Có bi‰n to. Nghe Çâu lính khÓ ÇÕ phän låi Tây, ÇÜÖng
Çánh nhau d». Xin cho Çóng các cºa thành". Tôi cÛng hÓi
truyŠn cho lính Çóng ch¥t các cºa thành, n¶i bÃt xuÃt, ngoåi
bÃt nhÆp. 

*     *

Khi bÃy gi© ÇÙng ª thŠm B¶ Låi, ông ñŠ v§i tôi cùng
s¿c nh§ Hoàng ñ‰ và Hoàng HÆu ng¿ ra Quäng TrÎ Çã mÃy
b»a nay, có lë chiŠu nay hay sáng mai vŠ, nhÜng chÜa bi‰t
hiŒn gi© Çã hÒi loan chÜa. Vì nh»ng khi các Ngài ng¿ vi
hành nhÜ th‰ này thì chÌ lính canh trong ñåi N¶i và viên võ
h¶ giá Tây m§i bi‰t rõ gi© Çi gi© vŠ mà thôi. Tôi nói v§i
quan ñŠ: "Thôi, quan l§n cÙ ÇÓc xuÃt viŒc cÃm phòng trong
thành cho cÄn mÆt. ñ‹ tôi vô N¶i, n‰u Ngài Çã hÒi loan thì
tôi chÀu Ngài, n‰u chÜa thì tôi së tìm quan ba Bon Ç‹ hÕi".
Ông ñŠ cÛng nói: "Phäi ÇÃy, cø nên vô N¶i Ç‹ chÀu các
Ngài là phäi". BÃy gi©, tr©i tÓi Çen và hÖi mÜa phùn, ông



liŠn nói: "ñã s¤n cái xe tay kéo tôi Çây, cø lên xe và Çi cho
mau".

Tôi khoác cái mæng-tô, rÒi lên xe Çi, con trai tôi và m¶t
tên lính Çåp xe Çåp theo sau. ñ‰n cºa Hòa Bình, tôi gõ cºa
hÕi Ngài Çã hÒi loan chÜa, thì cºa Çóng kín mít, không ti‰ng
trä l©i; có lë lính canh ÇÙng vào trong xa không nghe thÃy,
có lë nghe thÃy mà ÇÜÖng lúc l¶n x¶n không bi‰t ai, không
dám thÜa.

Tôi liŠn bäo xe kéo vào nhà quan ba Võ h¶ giá, ª tÆn
bãi trong xa. BÃy gi© Çêm låi càng tÓi, không trông thÃy gì
cä. Vào Ç‰n gÀn nhà quan ba cÛng thÃy tÓi mÎt, không thÃy
Çèn lºa gì. ñÙng trong vÜ©n r¶ng, con tôi và tên lính phäi h
‰t sÙc lên ti‰ng g†i bÒi, hÕi quan ba có nhà không, Ç‰n mÜ©i
phút không thÃy ti‰ng ngÜ©i, Çã toan quay xe ra, m§i thÃy
trong nhà bÆt Çèn.

Chúng tôi Çi vào, bÒi ra mª cºa, hÕi thì nói quan ba
còn ÇÜÖng ngû,  Ç‹ vào Çánh thÙc. ñ®i næm phút m§i thÃy
ông Bon chåy ra, nhÜ còn mÖ ngû, chÜa hi‹u chuyŒn gì. HÕi
có nghe ti‰ng súng không, thì ông nói: "Có lë låi báo Ç¶ng
giä, chÙ gì!" Sau nghe kÏ, ông m§i hi‹u là có chuyŒn bi‰n.
Tôi hÕi: "Ông có bi‰t bao gi© Ngài ng¿ vŠ? HiŒn Çã d©i
Quäng TrÎ chÜa? HÒi loan Çêm hôm nay hay ngày mai?" Th
‰ ra ông mÖ hÒ không bi‰t gì cä. Tôi giøc ông phäi gÃp làm
th‰ nào thông tin t§i Quäng TrÎ cho bi‰t Ngài ng¿ ª Çâu.
BÃy gi© xem ra ông cÛng hÖi hoäng, bàn v§i tôi nên vô N¶i
Ç‹ së liŒu.
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RÒi mÃy ngÜ©i cùng Çi ra, Çêm càng khuya càng tÓi và
ti‰ng súng vÅn lác Çác bÓn phÜÖng. Ông Bon thu¶c dÜ©ng
Çi trÜ§c, chúng tôi Çi theo sau. Ra khÕi vÜ©n ÇÜ®c m¶t ít thì
nghe trong Çêm tÓi có ti‰ng ngÜ©i và ti‰ng gÜÖm súng Çøng
chåm. RÒi có ti‰ng hÕi: "Có phäi quan ba Bon Çó không?"
Thì ra có toán hi‰n binh NhÆt Bän ÇÜÖng Çi vào nhà ông
Bon Ç‹ tìm b¡t. RÒi h† thÃy chúng tôi Çi lên, h† cÛng gi»
lÃy. Bây gi© có ngÜ©i thông ngôn ViŒt Nam Çi theo, nói ti
‰ng ta v§i tôi r¢ng: "HiŒn quân NhÆt giäi võ quân Pháp, vì
có  viŒc  lôi  thôi  gi»a  quân  quan  NhÆt  và  Toàn  quyŠn
Decoux. NhÜng không viŒc gì Ç‰n ngÜ©i ViŒt Nam ta. ChÌ
sáng mai là xong chuyŒn cä".

RÒi nghe ti‰ng ngÜ©i hÕi: "Nhà ông Vïnh CÄn ª Çâu?"
Nhà ông Vïnh CÄn cÛng ª gÀn ngay ÇÃy. RÒi cä Çoàn kéo
vào. Quân NhÆt xô cºa vào, mÃy ngÜ©i trèo lên lÀu, mÃy
ngÜ©i  ÇÙng bên dÜ§i.  Tôi  ngÒi  v§i  ông Bon ª nhà dÜ§i.
ñÜ®c m¶t lác thì có ngÜ©i hå sï quan NhÆt ÇÜa cho tôi xem
m¶t mänh giÃy vØa ch» ta vØa ch» tây, Çåi khái cÛng nói
nhÜ l©i ngÜ©i thông ngôn nói khi hÒi, rÒi m©i tôi lên lÀu,
giao ông Bon cho ngÜ©i lính canh ª dÜ§i. Lên lÀu thÃy ông
bà Vïnh CÄn ngÒi cä ÇÃy. M¶t lát n»a thì thÃy ông ñŠ ñÓc
H¶ thành cÛng Ç‰n. Có viên quan NhÆt Bän chung ngÒi nói
chuyŒn. Tôi thÃy mŒt vào n¢m nghï ª m¶t gian phòng cånh
ÇÃy, vØa ch®p m¡t thì thÃy ti‰ng ngÜ©i: Nhìn ra thì là quan
phó lãnh s¿ Ishida, tôi Çã quen bi‰t, Çi v§i m¶t vÎ võ quan
n»a. Ông b¡t tay chào tôi, m©i ra ngoài nói chuyŒn, rÒi gi§i



thiŒu cho quan ñ¶i trÜªng Hi‰n Binh SÖn Dã Çåi úy. Ông
nói: "Chúng tôi có vào tìm cø, ª B¶ Låi không thÃy. Có vào
cä các b¶ khác, Ç‹ tìm các cø, có cø ª B¶, cÛng có cø Çi
khÕi. Chúng tôi muÓn nói rõ cho các cø bi‰t ÇÀu duôi viŒc
xäy ra nhÜ th‰, và xin cÙ yên tâm, quân Ç¶i së bäo toàn
châu Çáo".  Ông låi  nói:  "HiŒn khªi  s¿  ª  toàn cõi  ñông
DÜÖng, ª Sài Gòn, Hà N¶i cÛng cùng m¶t gi© này, và có lë
hiŒn Çã xong rÒi". RÒi ông hÕi tin tÙc vŠ Hoàng ñ‰. Hai ông
bàn v§i nhau b¢ng ti‰ng NhÆt hÒi lâu, rÒi nói låi v§i tôi r
¢ng: "Bây gi© Çã khuya rÒi, cø cÙ nghï låi Çây, ÇØng Çi vŠ
B¶ v¶i, vì còn có ti‰ng súng b¡n, Çi ÇÜ©ng có nguy hi‹m.
Sáng s§m mai, chúng tôi së låi Çây, rÒi cø cùng Çi v§i chúng
tôi ra Quäng TrÎ Ç‹ rÜ§c Ngài vŠ". Hai ông ra vŠ, tôi Çi
nghÌ.

Sáng hôm sau chû nhÆt, tôi vØa khæn áo ngÒi Ç®i, thì
hai ông vØa t§i. Ông Ishida nói: "VØa có tin, Hoàng ñ‰ và
Hoàng HÆu Çã ª Quäng TrÎ vŠ tØ khi Çêm. NhÜng xe Ngài
hiŒn còn ª cºa An Hòa, m©i cø cùng chúng tôi ra rÜ§c Ngài
vŠ ÇiŒn".

Tôi liŠn lên xe ô-tô cûa Hi‰n binh, cùng v§i quan ba Hi
‰n binh và ông Phó Lãnh s¿ ra cºa An Hòa. ñ‰n nÖi thì
thÃy xe Ngài Çã ª Çó, chung quanh có quân quan NhÆt và
m¶t khÄu Çåi bác ÇÜÖng b¡n vào ÇÒn lính Tây ª Mang Cá.
Tôi liŠn Ç‰n trÜ§c xe, tâu qua tình hình, rÒi rÜ§c Ngài vŠ
ñiŒn. Ngài ban r¢ng xe t§i tØ khuya mà ÇÙng Ç®i Çây mãi Ç
‰n gi©. RÒi ban cho lên xe, cùng chÀu vŠ N¶i. ñi trÜ§c là xe
cûa Hi‰n binh, ª trong vÅn có quan ba Hi‰n binh và quan
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Phó Lãnh s¿.  ñ‰n trÜ§c cºa Hòa Bình, thì  xe Hi‰n binh
ÇÙng ra m¶t bên, Ç‹ xe Ngài vào. Tôi xuÓng g†i cºa: lính
canh nghe rõ ti‰ng tôi và ti‰ng xe ng¿, liŠn mª cºa. Xe Hi‰n
binh xin phép Çi theo sau. ñ‰n trÜ§c thŠm lÀu Ki‰n Trung,
Hoàng ñ‰ và Hoàng HÆu xuÓng xe. BÃy gi© hai vÎ quan
NhÆt m§i ra trình diŒn, cúi ÇÀu chào, do tôi gi§i thiŒu, và
xin phép chÀu Ngài mÃy phút Ç‹ tâu mÃy lªi. Hoàng HÆu
lên lÀu nghÌ, Hoàng ñ‰ liŠn ng¿ vào phòng khách, rÒi ban
tôi m©i hai vÎ cùng vào. Hoàng ñ‰ ng¿ gh‰ gi»a, quan ba
SÖn Dã,  ÇÙng bên,  rÃt  kính cÄn nói  mÃy câu b¢ng ti‰ng
NhÆt, rÒi trao m¶t t© giÃy cho ông Ishida. Ông này dÎch låi
l©i quan ba ra ti‰ng Pháp có câu xin l‡i Hoàng ñ‰, Çêm
khua Ngài ng¿ vŠ d†c ÇÜ©ng quân quan không bi‰t, có ÇiŠu
gì sÖ suÃt xin Ngài ban xá. RÒi Ç†c t© giÃy b¢ng ch» Pháp,
là  l©i  cûa  quan  T°ng  TÜ  LŒnh  quân  Ç¶i  NhÆt  ª  ñông
DÜÖng, hiŒn ª Sài Gòn, thÌnh cÀu Hoàng ñ‰ và Chính phû
ViŒt Nam hiŒp sÙc v§i quân Ç¶i NhÆt, và xin Ngài cÙ ng¿ tåi
ñåi N¶i, không quan ngåi gì, Hoàng quân së bäo toàn châu
Çáo.

Ngài ban cám Ön, và giao cho tôi giao thi‰p v§i quš
quan m†i viŒc rÒi hai ông lui ra, tôi cÛng tâu xin ra Ç‹ Ngài
nghÌ, së vô chÀu sau.

Hai ông cùng Çi ra B¶ Låi v§i tôi, nói chuyŒn chØng
mÜ©i læm phút. Khi Ãy và khoäng mÜ©i gi© hÖn. ñÜÖng lúc
nói chuyŒn thì viên hå sï quan vào trình viŒc gì. Hai ông nói
låi v§i tôi là ª Hu‰ viŒc Çã gÀn xong, chÌ còn ÇÒn Mang Cá



chÓng låi chÜa hàng mà thôi. Hai ông khuyên tôi cÙ ª låi
B¶, ÇØng ra ngoài v¶i, vì ÇÜÖng khi Çánh nhau, Çån låc tên
bay, có nguy hi‹m. Tôi nói tôi cÀn phäi vô N¶i chÀu Ngài,
s® lính NhÆt canh các ÇÀu ÇÜ©ng trong thành có cän trª
chæng. Quan ba SÖn Dã liŠn vi‰t cho tôi m¶t t© giÃy thông
hành Ç‹ Çi låi trong thành cho tiŒn. TrÜ§c khi ra vŠ, ông
Ishida  có  tin  cho  tôi  bi‰t  r¢ng  hiŒn  có  quan  Ç¥c  sÙ
Yokoyama ª Hu‰, ngài së Ç‰n thæm tôi, nhÜng không nói gi©
nào. Tôi nói quan sÙ Yokoyama thì tôi Çã bi‰t, Çã có dÎp ti‰p
chuyŒn ngài næm trÜ§c, và së hân hånh ÇÜ®c thØa ti‰p (1)
lÀn n»a.

BÃy gi© ti‰ng súng Çåi bác và liên thanh vÅn không
ng§t, b¡n vào Mang Cá.

ChØng bÓn gi© chiŠu thì có tin trong N¶i, Hoàng ñ‰
ban triŒu tôi. Tôi liŠn khæn áo vô chÀu. BÃy gi© Hoàng ñ‰,
TØ Cung và Hoàng HÆu ÇÜÖng ÇÙng ª sân lÀu Ki‰n Trung.
Tôi chÀu chuyŒn ba ngài gi© lâu, rÒi Hoàng ñ‰ ban cho tôi
tÓi phäi vào ngû trong N¶i, Ç‹ túc tr¿c phòng viŒc cÀn. BÃy
gi© ti‰ng súng Çã ng§t. Ch®t nghe ti‰ng xe ª cºa Hòa Bình,
rÒi ti‰ng lính canh chåy vào bÄm v§i tôi có hai xe ô-tô quan
NhÆt xin vô N¶i. Hoàng ñ‰ ban tôi ra ti‰p, rÒi Ngài ng¿ lên
lÀu.

Tôi truyŠn cho lính ra mª cºa Ç‹ xe các quan vào. Tôi
ch¿c ª trÜ§c cºa Ng¿ TiŠn væn phòng. Hai xe t§i nÖi, th©i ª
xe trÜ§c xuÓng, thÃy quan Ç¥c sÙ Yokoyama, võ quan lãnh
s¿ Ishida tôi Çã bi‰t, Çi cùng v§i quan lãnh s¿ Watamata,
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bÃy gi© m§i gi§i thiŒu. Xe sau là võ quan và quân lính h¶ vŒ
tùy tùng. Tôi m©i các quan lên buÒng giÃy nói chuyŒn. Sau
mÃy câu hàn huyên, quan Ç¥c sÙ tÕ š muÓn chÀu Hoàng ñ‰
Ç‹ tâu viŒc cÀn. Tôi liŠn qua lÀu Ki‰n Trung Ç‹ tâu låi, Ngài
ban m©i các quan vào phòng khách ti‰p chuyŒn.

Hoàng ñ‰ ngÒi gi»a, Ç¥c sÙ Yokoyama ngÒi tay phäi,
còn hai bên thì hai quan lãnh s¿ Watamata và Ishida v§i tôi.

Bu°i ti‰p ki‰n này là m¶t giai Çoån rÃt quan hŒ trong
lÎch sº nÜ§c ta, vì là bu°i Ç‹ cÆp t§i vÃn ÇŠ Ç¶c lÆp nÜ§c
ViŒt Nam,  sau này së có dÎp t¿ thuÆt tÜ©ng, Ç‹ cÓng hi‰n
m¶t tài liŒu cho lÎch sº, không tiŒn biên chép låi thäo (2)
ngay bây gi©.

Sau cu¶c ti‰p ki‰n Ãy, liŠn  có cu¶c h¶i ÇÒng Ç¥c biŒt
ViŒn CÖ MÆt trong phòng nhÕ Hoàng ñ‰ tåi lÀu Ki‰n Trung
vào bäy gi© tÓi.

RÒi mÜ©i gi© Çêm hôm Ãy, các cø CÖ MÆt låi h†p ª B¶
Låi Ç‹ ti‰p quan Ç¥c sÙ và thäo t© tuyên bÓ ñ¶c LÆp.

Hai cu¶c h¶i ÇÒng Çó cÛng nhÜ cu¶c h¶i ki‰n trên, ÇŠu
là nh»ng viŒc quan tr†ng thu¶c vŠ lÎch sº, tôi ÇÜ®c may m¡n
d¿ vào, Çóng m¶t vai chính, sau này së có dÎp thuÆt tÜ©ng.

*
Bài tùy bút "ChuyŒn m¶t Çêm m¶t ngày" rÃt quan tr†ng

thu¶c vŠ lÎch sº nÜ§c ViŒt Nam. Ngày 9 tháng 3 næm 1945,
NhÆt Çäo chính Pháp, là ngày xóa bÕ ch‰ Ç¶ cai trÎ và Çô h¶



cûa th¿c dân Pháp trên toàn cÕi ñông DÜÖng, cÛng là ngày
khÕi ÇÀu nh»ng bi‰n cÓ Çau thÜÖng, nh»ng tàn sát, nh»ng
cu¶c thû tiêu các nhà ái quÓc do cu¶c chi‰n kéo dài tØ næm
1945 Ç‰ næm 1975. 

Phåm Quÿnh Çóng vai chính trong ngày Çó, ông hÙa së
tÜ©ng thuÆt chi ti‰t ÇÀy Çû, nhÜng ch£ng may ông bÎ ViŒt
Minh thû tiêu thê thäm trong rØng H¡c Thú, thu¶c làng HiŠn
Sï, tÌnh ThØa Thiên. 

(1) thØa ti‰p : ti‰p xúc.
(2) låi thäo: vi‰t v¶i.

===============

2- Lão Hoa ñÜ©ng, Thi‰u Hoa ñÜ©ng

Ai cÛng bi‰t bài thÖ ch» vÎnh KiŠu:
"Giai nhân bÃt thÎ Çáo TiŠn ñÜ©ng,
Bán th‰ vinh hoa trái vÎ thÜ©ng..."

Ông nghè Chu Månh Trinh Çã dÎch Nôm là:
"Gi†t nÜ§c TiŠn ñÜ©ng chºa rºa oan,
Phong hoa chÜa tr¡ng n® hÒng nhan..."

Bài thÖ ch» Çó là cûa cø Phåm Quí Thích, hiŒu LÆp
Trai, biŒt hiŒu Hoa ñÜ©ng, vì cø chinh là ngÜ©i làng LÜÖng
Ng†c tôi, trÜ§c là LÜÖng ñÜ©ng, mà tên vŠ Ç©i Lê là Hoa
ñÜ©ng.



191

Tôi m¶ cái tài h†c danh ti‰t m¶t bÆc tiŠn bÓi, låi vØa là
m¶t vÎ chân Nho ôn hòa thuÀn túy, cÛng låm lÃy tên Hoa
ñÜ©ng làm biŒt hiŒu, tên cø là "Lão Hoa ñÜ©ng" mà cho
mình là "Thi‰u Hoa ñÜ©ng" vÆy.

Cø không hŠ làm thÖ Nôm, nhÜng ch¡c cø có quen bi‰t
cø Tiên ñiŠn NguyÍn Du, và theo phép lÎch s¿ cûa các danh
sï  Ç©i  xÜa,  cø  Tiên  DiŠn ch¡c có  ÇÜa cø  xem tÆp ñoån
trÜ©ng tân thanh, Ç‹ xin ÇŠ vÎnh, nhân Çó m§i có bài t°ng
vÎnh trên kia, và bi‰t Çâu? Có lë cø có Çi‹m duyŒt (1) và
nhuÆn s¡c ít nhiŠu. Vì các tác giä Ç©i trÜ§c không có cái
lòng t¿ ái nhà nghŠ nhÜ tác giä bây gi©, và bao gi© cÛng
nhún nhÜ©ng khiêm tÓn, s¤n lòng phøc thiŒn các bån làng
væn có tài hay các bÆc tiŠn bÓi ÇÙc v†ng.

NhÜng cø không làm thÖ Nôm, mà thÖ ch» cûa cø thì
hay tuyŒt,  "Thäo ñÜ©ng thi  tÆp" cûa cø còn låi  Ç‰n hÖn
ngàn bài, ÇŠu m¶t gi†ng trÀm hÒn cao nhã, ÇÀy m¶t lòng Üu
ái chÙa chan, rõ ra nhân cách m¶t bÆc cao sï, Çåo cÓt tiên
phong mà vÅn h¢ng Ç‹ chí Ç‰n viŒc Ç©i.

Còn nh§ m¶t bài 'ThÜ hoài', Çã tØng biên ra Ç‹ treo
trÜ§c án sách, vì Ç†c Çi Ç†c låi, thÃy thích h®p v§i tâm chí
mình quá.

Nhân sao løc và dÎch nghïa ra Çây:



CÓ quÓc sÖn hà dï Çåi thù
CÓ viên tùng cúc bán hoang vu
Mang mang thiên ÇÎa hoàn bô khách
NhiÍu nhiÍu phong trÀn t¿ hû nho
BŒnh cÓt bình phân thu lïnh sÃu
ThÀn tâm nhÜng bån nguyŒt luân cô
H»u nhân khuy‰n ngã bôi trung thú
VÎ vÃn tam lÜ kh£ng túy vô.

Nghïa là: "Núi sông nÜ§c cÛ Çã khác h£n, tùng cúc
vÜ©n xÜa nºa bÕ hoäng. Tr©i ÇÃt mênh mông thân Än dÆt,
cu¶c Ç©i bŠ b¶n phÆn Nho quèn. CÓt bŒnh ví cùng non thu
Óm, lòng tôi chÌ bån v§i træng suông. Có kÈ khuyên ta vui
chè rÜ®u, thº hÕi Tam LÜ có chÎu say?"

"Tr©i ÇÃt mênh mông thân Än dÆt
"Cu¶c Ç©i bŠ b¶n phÆn Nho quèn!

"Lão Hoa ñÜ©ng" sinh vào th©i Lê måt NguyÍn sÖ, là
Ç©i loån, t¿ bi‰t "phÆn Nho hèn" không sao ÇÜÖng ÇÜ®c th©i
cu¶c rÓi, quy‰t chí Än dÆt Ç‹ gi» lÃy ti‰t tháo thanh cao, còn
cao hÖn bi‰t bao nhiêu "Thi‰u Hoa ñÜ©ng" này, cÛng sinh
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vào th©i loån là bu°i Á Âu xung Ç¶t, mà t¿ kh© dåi Çem
mình ra læn l¶n gi»a phong trào h‡n Ç¶n, trong th©i bu°i
nhá nhem, không bi‰t cái thân "Nho quèn" ÇÜÖng n°i sao
ÇÜ®c th©i th‰, và ª gi»a cái xã h¶i xu th©i mÎ chúng này, ai
còn thi‰t Ç‰n kÈ væn nhân nho sï, chÌ bi‰t Çem m¶t thái Ç¶
ôn hòa nho nhã mà ÇÓi v§i cái cuÒng phong bác tåp h‡n
hào!...

ñ†c thÖ cø LÆp Trai mà thËn không bi‰t lÆp chí b¢ng
cø, ÇÜ©ng xuÃt xº vøng vŠ, thÆt kém các cø xa.

NhÜng cø là cÓ nhân nhà Lê, bÎ ÇÙc Cao Hoàng triŒu
ra làm quan, còn lÃy c§ Ça bŒnh mà tØ chÓi ÇÜ®c. ñ‰n nhÜ
cø Tiên ñiŠn cÛng ÇÒng th©i Ãy, không có c§ gì thoái thác,
phäi miÍn cÜ«ng mà theo th©i, rÒi bÃt Ç¡c chí mà ch‰t, cu¶c
Ç©i có phong ba hÖn, mà k‰t quä thành m¶t áng væn chÜÖng
tuyŒt tác Ç‹ làm quà cho hÆu th‰, há ch£ng phäi vì "Çã Çau
Ç§n  lòng",  vì  "nh»ng  ÇiŠu  trông  thÃy"  m§i  làm  nên
s¿ nghiŒp Çó dÜ? NhÜ th‰  thì  xuÃt  xº  cÛng có næm bäy
ÇÜ©ng, và có lë khác nhau ª m¶t ch» "tài" vÆy.

Song ch» tài vÅn hay liŠn v§i ch» tai m¶t phÀn, chính
cø Tiên ñiŠn Çã dåy th‰.

*

Phåm Quÿnh mÜ®n š cûa cø Tiên ñiŠn: "Ch» tài liŠn
v§i ch» tai m¶t vÀn" Ç‹ tÕ bày tâm s¿ cûa chính mình. Quä



thÆt Phåm Quÿnh là ngÜ©i có chân tài nên Çã bÎ ViŒt Minh
thû tiêu m¶t cách thê thäm.

(1) Çi‹m duyŒt: Ç†c kÏ. 

===========

3 - Con ngÜ©i hi‹m Ç¶c 

Ai nói Ç‰n ngÜ©i Çó cÛng phê bình m¶t câu: Con ngÜ©i
hi‹m Ç¶c...

VÆy th©i cái con ngÜ©i hi‹m Ç¶c Ãy nó th‰ nào? Có th‹
tä ÇÜ®c bÙc tranh tâm lš vŠ con ngÜ©i Ãy b¢ng nét vë phác
h†a, Çû cai quát  (khái quát) mà hình dung ÇÜ®c m¶t nhân
vÆt chung trong xã h¶i, không mang ti‰ng là ám chÌ m¶t cá
nhân Ç¥c biŒt nào, có th‹ vë ÇÜ®c bÙc tranh phá bút nhÜ th‰
không?
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Ch¡c  r¢ng  m¶t  bÙc  vë  "trØu  tÜ®ng"  nhÜ  vÆy,  th©i
không th‹ ÇÆm Çà rõ rŒt nhÜ bÙc tranh tä th¿c, chøp änh
ÇÜ®c con ngÜ©i Ãy ra, cho ai cÛng có th‹ chÌ m¥t g†i tên
ÇÜ®c.

NhÜng mà nói chung hÖn nói riêng. Vä låi tâm lš cá
nhân, dù Ç¥c biŒt th‰ nào, rút låi cÛng quy nåp ª mÃy nét vë
l§n, là hình dung thiên c° cûa lòng ngÜ©i.

VÆy thº nhÆn m¶t cá nhân Ç¥c biŒt mà t°ng quát hóa
thành m¶t mô dång ph° thông, dù có thi‰u màu ÇÆm Çà, mà
có lë ÇÜ®c thêm vÈ tri‰t lš.

Trái v§i l©i sách Nho ta dåy, con ngÜ©i Ãy tính nó vÓn
ác. Nó ác cÛng nhÜ con r¡n Ç¶c, s¤n chÙa trong mình m¶t
bÀu n†c  Ç¶c,  gÀn gøi  hay Çøng chåm v§i  ai,  phäi  châm
chích ÇÜ®c vào ngÜ©i ta m¶t vài gi†t Ç¶c m§i nghe.

Då §t ngâm nhÜ vÆy, mà miŒng låi thÖn th§t, cho nên
Ç¶c mà hi‹m. ñ¶c tÃt hi‹m, mà hi‹m thÜ©ng Ç¶c. ñ¶c có
hi‹m m§i dÍ håi ngÜ©i.

Nghe con ngÜ©i Ãy nói næng, thì ng†t ngào h‰t sÙc, dÍ
thÜÖng vô cùng. TÜªng không còn ai thành thiŒt thân thi‰t b
¢ng. NhÜng ch§ có nhË då mà v¶i tín. NhÃt là ch§ có thÆt
thà mà chuyŒn trò thân mÆt, Ç‰n th° l¶ can trÜ©ng. Nguy,
tÓi nguy! Vì câu chuyŒn, thân tình hay th¿c tình Ãy, ngay
s§m mai së truyŠn Ç‰n nh»ng nÖi không cÀn phäi nghe, mà
tÄm thêm mÃy gi†t n†c Ç¶c. Ho¥c bÎ phóng Çåi, ho¥c bÎ ác



hóa, mà nghiÍm nhiên thành m¶t mÓi nghi ng©, ghen ghét,
oán giÆn,  cæm h©n gi»a nh»ng ngÜ©i trÜ§c kia không có
chuyŒn gì v§i nhau cä. Gi»a nh»ng ngÜ©i vÓn có hiŠm khích
v§i nhau, th©i cÓ nhiên thành m¶t c§ chi‰n tranh kÎch liŒt. 

Vì miŒng thÖn th§t, tÃt mÕng môi hay h§t. NhÜng h§t
Çây là h§t hi‹m h§t Ç¶c, không phäi h§t cho có chuyŒn vui
chÖi. Vì Ç¥c tính con ngÜ©i Ãy là có làm håi ÇÜ®c ngÜ©i ta
m§i sÜ§ng, nhÜ con r¡n Ç¶c có nhä ÇÜ®c n†c Ç¶c m§i nhË
mình. VÆy chuyŒn ch‡ n† h§t sang ch‡ kia, chuyŒn ngÜ©i
này mách cho ngÜ©i n†, nhiŠu khi không có gì cÛng b¢ng
không (vô c§), k‰t cÃu lên thành chuyŒn mà tuyên truyŠn Çi
n»a, không phäi là Ç‹ lÃy công v§i ngÜ©i, không phäi là Ç‹
lÃy ti‰ng thông thåo, bao gi© cÛng có cái ác håi ngÜ©i.

ñÓi v§i con ngÜ©i Ãy, bao gi© cÛng phäi ÇŠ phòng luôn
luôn, không nên m¶t giây phút nào ng¶ ho¥c (1) vì cái thái
Ç¶ mŠm mÕng dÍ thÜÖng.

Nó mang s¤n  bÀu n†c  Ç¶c,  phäi  nhä  ÇÜ®c  m§i  yên
thân, nên nó Çã gian, nó låi ngoan (ngoan cÓ), h‰t sÙc kiŠu
mÎ ÇÍ cám d‡ ngÜ©i.

NhÜng mà Tåo vÆt (tåo hóa) cho con h° mang bÀu n†c
Ç¶c Ç‹ làm khí gi§i mà t¿ vŒ. Ch§ Tåo vÆt cho con ngÜ©i Ãy
bÀu n†c Ç¶c Ç‹ làm gì?

VÅn bi‰t r¢ng ngÜ©i ta không phäi là thánh nhân cä,
không th‹ lÃy thiŒn mà trä ác, nhiŠu khi cÛng phäi lÃy ác trä
ác. NhÜng mà con ngÜ©i Ãy không phäi là làm ác Ç‹ trä thù,
không phäi nhä Ç¶c Ç‹ t¿ vŒ; con ngÜ©i Ãy làm ác Ç‹ sÜ§ng



197

mình, nhä Ç¶c Ç‹ t¿ khoái. Con ngÜ©i Ãy làm ác khÓng, nhä
Ç¶c chÖi!

Phàm hành vi Ç¶ng tác không có møc Çích duy k› duy
l®i, mà chÌ có møc Çích du khoái (2) mà thôi, th©i là thu¶c
vŠ phåm vi mÏ thuÆt vÆy. H†a sï vë bÙc tranh ÇËp, nhåc sï
gäy khúc Çàn hay, trÜ§c khi nghï Ç‰n cÀu l®i, cÓt Ç‹ vui tai
sÜ§ng m¡t mình Çã.

Con ngÜ©i n† làm ác Ç‹ mà chÖi, làm ác Ç‹ cho sÜ§ng,
có lë cÛng là m¶t nhà mÏ thuÆt chæng? Nó là m¶t nghŒ sï
trong cái  thuÆt làm ác,  trong cái  nghŠ quÃy hôi bôi  nh†
ngÜ©i Ç©i. Có lë th‰ chæng? N‰u không thì sao nó Ç¶c ác
m¶t cách t¿ nhiên, m¶t cách dÍ dàng, m¶t cách khinh khí
khoái hoåt (3) nhÜ vÆy? T¿a hÒ nhÜ bän tâm, bän tính, thiên
lÜÖng, thiên næng cûa nó, là chung Çúc cä vào m¶t ch» ác.
"Con cá sÓng vŠ nÜ§c", con ngÜ©i Çó sÓng vŠ ác. Ác là cái
không khí t¿ nhiên cho nó sÓng; chÌ trong không khí Çó nó
m§i phát tri‹n ÇÜ®c tài næng, vÅy vùn, bay nhäy và nhÜ nhà
mÏ thuÆt n†, tåo nên ÇÜ®c nh»ng tác phÄm tuyŒt luân.

Con ngÜ©i lå lùng, mà con ngÜ©i nguy hi‹m thay!

*

M¥c dÀu Phåm Quÿnh Çã nói trong bài Con ngÜ©i hi‹m
Ç¶c r¢ng "không mang ti‰ng là ám chÌ m¶t cá nhân Ç¥c biŒt
nào ",  nhÜng khi Ç†c qua bài tùy bút này cûa ông, nhiŠu
ngÜ©i liên tÜªng Ç‰n hai nhân vÆt chính trÎ n°i ti‰ng là Phåm



Kh¡c  Hòe  và  HÒ Chí  Minh.  Phåm Kh¡c  Hòe  nguyên  là
ñ°ng Lš Ng¿ TiŠn cûa vua Bäo ñåi. VŠ sau Phåm kh¡c Hòe
theo ViŒt Minh, vi‰t cuÓn "TØ TriŠu ñình Hu‰ Ç‰n Chi‰n
Khu ViŒt B¡c" bôi nh† Bäo ñåi, Nam PhÜÖng Hoàng Hâu và
bà TØ Cung mË vua Bào ñåi. VŠ HÒ Chí Minh thì m†i ngÜ©i
ÇŠu bi‰t, là m¶t kÎch sï Çåi tài, là con ngÜ©i æn nói khóe léo,
ng†t ngào nhÜng vô cùng nham hi‹m.     

(1) ng¶ ho¥c : lÀm lÅn.
(2) du khoái : vui sÜ§ng.
(3) khinh khí khoái hoåt : nhË nhàng thích thú.

===========
4 - Th‰ thái nhân tình

Thói Ç©i nóng lånh, lòng ngÜ©i th¡m phai; ai cÛng nói
th‰, nhÜng có tØng träi m§i thÆt bi‰t thói Ç©i diên Çäo, lòng
ngÜ©i xÃu xa là dÜ©ng nào. NhÃt là Çã Ç‹ mình trong trÜ©ng
danh l®i, m§i bi‰t rõ nh»ng trång thái ô u‰ ª Ç©i. KÈ xu nÎnh
mình bu°i sáng là ngÜ©i phän b¶i mình bu°i chiŠu. KÈ tâng
bÓc mình hôm qua là ngÜ©i tháo må mình hôm nay. Mà kÈ
hàm Ön nhiŠu nhÃt låi là ngÜ©i quy oán hÖn cä. Không k‹
phÀn nhiŠu th©i l¿a gió theo chiŠu, thÃy không có l®i Ç‰n
gÀn n»a, liŠn linh lÌnh läng xa ngay, dù trÜ§c kia tÕ ra vÒn
vã thân mÆt vô cùng. Trong Çám Çó tìm cho ÇÜ®c m¶t kÈ
trung hÆu, ki‰m cho ÇÜ®c m¶t ngÜ©i thûy chung, thÆt là hi
‰m có thay.

VÅn bi‰t th‰, vÅn bi‰t r¢ng trØ nhà Çåo ÇÙc m§i Çem
bøng thÆt thà cÀu cho thói Ç©i trª vŠ trung hÆu, lòng ngÜ©i
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trª låi thûy chung, chÙ phÆn ai Çã læn l¶n v§i Ç©i cÛng tØng
n‰m träi mùi Ç©i m¥n låt nhÜ th‰ cä. NhÜng dù không có låc
quan gì v§i th‰ s¿, thÃy ngÜ©i Ç©i trª m¥t nhÜ bàn tay, xây
lÜng nhÜ ch§p loáng, cÛng phäi sºng sÓt mà t¿ hÕi: "— !
Thói Ç©i Çen båc Ç‰n th‰ dÜ? 

Trong th©i gian ra làm quan, Phåm Quÿnh va chåm v§i
Ç©i sÓng th¿c t‰, m§i bi‰t lòng ngÜ©i: "Thói Ç©i nóng lånh,
lòng ngÜ©i th¡m phái", "KÈ xu nÎnh mình bu°i sáng là ngÜ©i
phän b¶i mình bu°i chiŠu". Phåm Quÿnh vi‰t bài "Th‰ thái
nhÆn tình" này có lë Ç‹ giäi tÕa n‡i niŠm Ãm Ùc trong lòng
mình.  

5 - MuÓn sÓng...

Tên Çåi  b®m gi‰t  ngÜ©i  lÃy  cûa,  chïa  súng sáu vào
ngÜ©i ta, nói: "MuÓn sÓng thì ÇÜa tiŠn Çây!" m¶t træm ngÜ©i
Ç‰n chín mÜÖi chín ngÜ©i Çành mÃt tiŠn cho khÕi ch‰t. "Sinh
mŒnh" v§i "hà bao", dÀu ngÜ©i ta không ai là không thi‰t
tha cái hà bao Ç¿ng tiŠn, nhÜng ai ai cÛng còn tr†ng cái
sinh mŒnh ª Ç©i hÖn. Ai cÛng s¤n lòng hy sinh hà bao Ç‹
chu¶c lÃy sinh mŒnh.

NhÜng chuyŒn gi‰t ngÜ©i lÃy cûa là chuyŒn xa xôi ít có.
CÙ nghe ngay cºa miŒng ngÜ©i ta h¢ng ngày Çe d†a nhau
thÜ©ng nói: "MuÓn sÓng thì ..." MuÓn sÓng thì b¡t sao mà
ch£ng chÎu? MuÓn sÓng thì tÃt s¤n sàng thØa nhÆn bÃt cÙ
ÇiŠu kiŒn gì, dù n¥ng nŠ Ç‰n Çâu m¥c lòng. ñe d†a nhÜ th‰
là quy‰t có hiŒu nghiŒm, vì ai là ngÜ©i không muÓn sÓng?
VÅn bi‰t r¢ng có kÈ anh hùng liŒt n», có ngÜ©i siêu viŒt



khác thÜ©ng, thà ch‰t còn hÖn chÎu nhøc, thà ch‰t còn hÖn
b¶i nghïa. NhÜng Çây là nói Çåi Ça sÓ ngÜ©i ta, không phäi
nói m¶t sÓ ít nh»ng bÆc phi thÜ©ng. ñÓi v§i Çåi Ça sÓ ngÜ©i
ta thì không ai là không muÓn sÓng, dù phäi th‰ nào cho
ÇÜ®c sÓng cÛng không tØ.

Lòng "muÓn sÓng", ham sÓng, tham sÓng, quä là cái
thÎ  døc cæn bän,  thi‰t  tha thâm trÀm, mãnh liŒt  cûa loài
ngÜ©i,  không nh»ng loài  ngÜ©i,  cûa h‰t  thäy  chúng  sinh
trong th‰ gi§i.

ñØng có lš luÆn mà hÕi sÓng Ç‹ làm gì, sÓng có ích
chi. Nó chÌ là cái sÙc bän næng vô ÇÎch xô ÇÄy các giÓng
sinh vÆt tranh Çua nhau mà sÓng, æn lÅn nhau mà sÓng,
sÓng rÒi låi truyŠn th¿c cái sÓng ra, sinh sôi näy nª Ç‰n vô
cùng, h¢ng hà sa sÓ, tÜÖng diŒt tÜÖng sinh, Ç‰n ÇÀy rÅy cä
không gian, Çông chÆt cä m¥t ÇÃt, dÅu cá th‹ có tiêu diŒt bi
‰n hóa, mà toàn th‹ vÅn bÒng b¶t (?) phÒn thÎnh; lÃy thân
m¶t con ngÜ©i có š thÙc ÇÙng gi»a cái b‹ sÓng mênh mông
bát ngát, không b‰n không b© Çó, có cái cäm giác nhÜ bÎ cái
sóng chao t¿ thiên vån c° ÇÜa låi, lúc nhúc nh»ng giÓng
sinh vÆt, nó tràn, nó ngÆp, nó lôi, nó cuÓn mình Çi, thÃy
mình bé m†n cÛng nhÜ træm nghìn vån m§ nh»ng giÓng Çó
mà cÛng bÎ  chìm Ç¡m trong cái  luÒng sóng sinh hoåt vô
cùng vô tÆn vÆy. 

Ai Çã có cái cäm giác rùng mình ghe s® Çó, sÓng mà
hãi hùng cái sÓng, sÓng mà mŒt nh†c vì sÓng, là ngÜ©i Çã
s¤n sàng tâm trí Ç‹ n‰m thº mùi thiŠn vÆy.
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Vì chÌ  có Çåo PhÆt cho sÓng là kh°,  m§i giäi  thoát
ÇÜ®c cho ta khÕi sÓng, tÙc là khÕi kh°.

ChÌ có Çåo PhÆt m§i giäi, m§i giã ÇÜ®c cái Ç¶c thâm
trÀm vïnh viÍn cûa quÀn sinh, là cái Ç¶c "muÓn sÓng", ham
sÓng, tham sÓng. 

NgÜ©i ta dù mê sÓng Ç‰n th‰ nào cÛng có lúc hÓt nhiên
(b°ng nhiên) t¿ tÌnh, mà trong giây phút có cái cäm giác
sÓng là n¥ng nŠ, là c¿c nh†c, là Çau Ç§n cho thân th‹, là
phiŠn não cho tinh thÀn, mà giá có ai d†a hÕi: "MuÓn sÓng
thì...", thì cÛng thän nhiên trä l©i r¢ng: không.

"ñã không bi‰t sÓng là vui,
"TÃm thân nào bi‰t thiŒt thòi là thÜÖng".

NgÜ©i ta Çã Ç‰n không "muÓn sÓng" n»a, thì là thách
cä m†i s¿ d†a nåt cûa Ç©i. ñ©i còn làm gì ÇÜ®c con ngÜ©i
Çó n»a?

ChÌ có Çåo PhÆt mÖi có cái hiŒu quä mÀu nhiŒm Çó...

*

Trong  giai  Çoån  h°n  loån  lúc  bÃy  gi©,  có  lë  Phåm
Quÿnh có linh cäm nên Çã vi‰t bài tùy bút "MuÓn sÓng ..."
này. M¶t th©i gian ng¡n sau khi tØ chÙc B¶ Låi, trª vŠ sÓng
Än dÆt, ông bÎ ViŒt Minh thû tiêu.



==== o 0 o ====

6 - ChÌ bu¶c chân voi

Tøc ng» có câu: "ChÌ bu¶c chân voi". S®i chÌ mà bu¶c
ÇÜ®c chân con voi, m¶t cái hãm rÃt mong manh mà cÀm
ÇÜ®c m¶t cái sÙc rÃt to månh. Phàm dùng nh»ng phÜÖng
pháp, nh»ng k‰ hoåch thu¶c vŠ Çåo lš, thu¶c vŠ tinh thÀn
mà ngæn ngØa cÀm gi» nh»ng thÎ døc thu¶c bän næng cûa
cá nhân, hay là nh»ng l¿c lÜ®ng vô š thÙc cûa quÀn chúng,
toàn là dùng s®i chÌ mà bu¶c chân con voi cä. Vì thói quen,
vì giáo døc, con voi kính cÄn s® hãi, không dám Çøng chåm
Ç‰n, th©i s®i chÌ vÅn thiêng liêng, vÅn Çû sÙc cÀm gi» con
voi  không  dám quàng  Çåp  bÆy.  NhÜng  n‰u  hÓt  nhiên  vì
duyên c§ gì, không còn lòng kính cÄn s® hãi Çó n»a, th©i ôi
thôi ! S®i chÌ chÌ là s®i tÖ mành, thÃm tháp chi mà cÀm gi»
ÇÜ®c chi! Con voi bÃy gi© së t¿ do chåy ùa vào trong cºa
hàng ÇÒ sÙ, theo nhÜ l©i ngån ng» Tây, rÒi Çâm quàng Çåp
bÆy vài cái, bao nhiŠu bát ki‹u ÇÒ mÅu loäng xoäng tan nát
cä.
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NŠn n‰p cûa gia Çình, trÆt t¿ trong xã h¶i, k› luÆt cûa
cá nhân, phÀn nhiŠu cÛng chÌ cæn cÙ ª mÃy s®i chÌ vô hình
do Çåo ÇÙc tôn giáo Ç©i Ç©i dùng Ç‹ ngæn cái thÎ døc vô
nhai (1) cûa con ngÜ©i, ngæn s¿ xuÄn Ç¶ng vô š cûa quÀn
chúng. N‰u nh»ng s®i chÌ Ãy mà trùng mà ÇÙt, th©i có nguy
hi‹m Ç‰n væn minh cûa loài ngÜ©i. Vì cä cái lâu Çài væn
minh cûa nhân loåi cÛng ví nhÜ hàng ÇÒ sÙ n†, ch§ Ç‹ cho
con voi quÀn chúng ùa vào mà phá bÆy.

ñ©i này là Ç©i mÎ chúng, nhÃt thi‰t cái gì cÛng kêu gào
Ç‰n quÀn chúng, không bi‰t r¢ng quÀn chúng là m¶t sÙc
månh cÀn phäi ÇiŠu khi‹n, chÙ không Ç‹ cho phóng túng
ÇÜ®c. Quân chúng phäi bu¶c b¢ng nh»ng s®i chÌ vô hình
cûa Çåo ÇÙc,  luân lš,  phong tøc, tÆp quán, s®i  chÌ  mong
manh nhÜng cÛng là s®i chÌ thiêng liêng, nh© Çó mà loài
ngÜ©i m§i thành xã h¶i có k› cÜÖng, n‰u không th©i chÌ là
nh»ng Çám Çông ô h®p, h‡n hào, loån tåp.

Cho nên nh»ng s®i chÌ vô hình Çó, chúng ta phäi bi‰t
gi» gìn mà tôn tr†ng. M‡i khi Çøng chåm Ç‰n, phäi h‰t sÙc
cÄn thÆn, vì Çã ÇÙt rÒi không sao nÓi låi ÇÜ®c n»a.

ThÙ nhÃt là kÈ có trách nhiŒm trÎ dân trÎ nÜ§c, låi càng
phäi thÆn tr†ng l¡m và phäi nh§ r¢ng: m¶t dân không bi‰t
kính n»a là m¶t dân bÃt trÎ vÆy.

*



ñäng C¶ng sän ViŒt Nam Çã khôn khéo bi‰n s®i chÌ
mong manh thành s®i dây xiŠng thép Ç‹ bäo vŒ ñäng, Ç‹ dÍ
bŠ cai trÎ dân. ñâu Çâu cÛng có Công An Nhân Dân, Quân
ñ¶i Nhân Dân, Toà án Nhân Dân; ñäng lãnh Çåo, nhân dân
làm chû; cái gì cÛng nhân danh nhân dân, nhÜng nhân dân
thì nghèo và bÎ trÎ, mà ñäng và cán b¶ Çäng thì giàu và có
nhiŠu quyŠn l¿c.

(1) vô nhai: không có b© b‰n.

***********
7 - Vô duyên

MuÓn bi‰t vô duyên th‰ nào, phäi hi‹u có duyên làm
sao. Có duyên, vô duyên, cºa miŒng ngÜ©i ta thÜ©ng nói Ç‰n
luôn, mà giäi nghïa cho rõ, thÆt không phäi dÍ.

Có duyên, vô duyên theo nghïa thông thÜ©ng là may và
không  may.  Có  duyên  là  may  m¡n,  vô  duyên  là  rûi  ro.
NhÜng mà phân tích cho kÏ, š nghïa nó còn ba lan (1) r¶ng
rãi hÖn nhiŠu và cÛng có vÈ thi‰t tha thâm trÀm l¡m n»a.

Ch» duyên là ch» Hán, mà låi là ch» PhÆt. NhÜng cái
nghïa có duyên,  vô duyên nhÜ trong ti‰ng ta, Hán væn ít
thÃy dùng. VÆy cái quan niŒm duyên, vô duyên Çó, có th‹
cho là Ç¥c biŒt nhu¶m màu ViŒt Nam.

Duyên là nhân duyên, là cái dây liên låc nhân v§i quä,
quä v§i nhân, trong cái vòng nhân quä vô cùng tÆn nó ràng
bu¶c muôn loài muôn vÆt trong cõi trÀn gian. Cu¶c Ç©i là
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m¶t m§ nhân duyên rÃt ch¥t chë, m¶t mÓi quan hŒ rÃt phÙc
tåp. NhÃt thi‰t s¿ vÆt ÇŠu có tÜÖng quan tÜÖng hŒ v§i nhau
cä. Không có m¶t s¿ vÆt gì xäy ra mà không có nhân duyên,
không có quan hŒ v§i s¿ khác vÆt khác, không do m¶t cæn
duyên nào mà ra, không bªi m¶t cÖ duyên nào mà t§i, nhÜ
có m¶t cái dây vô hình nó bu¶c v§i m†i s¿ m†i vÆt khác.
Theo thuy‰t ÇÎnh mŒnh cûa nhà PhÆt mà cä cûa nhà Nho
n»a, ngÜ©i ta châu tuÀn trong vòng nhân quä hay lš sÓ, ÇŠu
có m¶t cái sÓ phÆn hay duyên phÆn Çã ÇÎnh tØ trÜ§c, n‰u
thuÆn theo duyên sÓ Çó th©i m†i s¿ xong xuôi yên °n, n‰u
trái låi duyên sÓ Çó th©i m†i ÇiŠu tr¡c trª khó khæn.

VÆy th©i lÃy nghïa rÃt r¶ng mà nói, có duyên là nhÃt
thi‰t  thuÆn theo dòng nhân quä t¿ nhiên nhÜ có cái  bän
næng hay cái linh tính nó dÅn ÇÜa run rûi, khi‰n cho nhÃt
quan nhÃt niŒm, nhÃt cº nhÃt Ç¶ng ÇŠu là thích h®p v§i cÖ
vi mÀu nhiŒm, nhÎp nhàng v§i vÆn ÇiŒu thiên nhiên dÜ©ng
nhÜ muÓn sao ÇÜ®c vÆy, "Çáo xÙ giai xuân" (2) tr©i chiŠu
ngÜ©i chu¶ng may m¡n lå lùng.

N‰u là ngÜ©i tài giÕi khôn ngoan, mà låi có duyên may
m¡n nhÜ vÆy,  th©i  thÆt  là  cái  diÍm phúc vô  song ª Ç©i.
NhÜng cÛng nhiŠu khi ngÜ©i tÀm thÜ©ng mà có duyên may
nhÜ vÆy, th©i ngÜ©i Ç©i cho là tÓt sÓ. "TÓt sÓ hÖn bÓ giàu"
không cÀn phäi phÄm bình, nghÎ luÆn gì n»a.

Vì cõi Ç©i nhÜ m¶t sân khÃu l§n, cu¶c Ç©i nhÜ m¶t tÃn
tuÒng to, do m¶t sÙc månh thiêng liêng màu nhiŒm là lš sÓ



hay là nhân duyên Çã dàn bày s¡p Ç¥t s¤n, th©i m‡i ngÜ©i
ÇŠu phäi Çóng m¶t vai tuÒng Çã ÇÎnh s¤n: ngÜ©i có duyên là
ngÜ©i Çóng Çúng cái vai mình phäi Çóng, dù là trung thÀn,
liŒt n», hay là tÜ§ng cÜ§p, Çào Çiên, nên nhË nhàng dung dÎ,
lanh l®i  dÍ thÜÖng.  Trái  låi,  ngÜ©i  vô duyên là ngÜ©i  ra
Çóng trò l¶n vai sai l§p cä, ho¥c là t¿ phø mà miÍn cÜ«ng,
ho¥c là bÃt l¿c mà l‡i làng, không nh»ng thÃt båi vŠ phÀn
mình, mà Ç‰n dª dang cä bài kÎch n»a.

Låi ví cu¶c Ç©i nhÜ m¶t cu¶c hòa nhåc l§n, ti‰ng kèn,
ti‰ng trÓng, ti‰ng sáo, ti‰ng Çàn, ngÛ thanh bát âm hòa h®p
mà tÃu  thành  m¶t  khúc  nhåc  tuyŒt  luân,  theo  nhÎp  ÇiŒu
nhiŒm màu cûa m¶t nhåc công thÀn diŒu; m‡i ngÜ©i ta là
m¶t tay Çàn, tay sáo, ngÜ©i Çánh trÓng, kÈ gõ sênh, phäi cho
thích h®p v§i bän Çàn chung. NgÜ©i có duyên là ngÜ©i theo
Çúng nhÎp,  cho nên lÜu loát  dÍ nghe.  NgÜ©i vô duyên là
ngÜ©i l‡i nhÎp ngang cung, trÓng Çánh xuôi kèn th°i ngÜ®c,
cho nên chÜ§ng tai khó chÎu.

ƒy theo nghïa thâm trÀm vŠ tri‰t lš th©i có duyên v§i
vô duyên là th‰: có duyên là thuÆn theo, mà vô duyên là trái
ngÜ®c cái nhÎp thiên nhiên cûa s¿ vÆt; có duyên là có dây
liên låc trong vòng nhân quä, có mÓi tÜÖng quan trong cõi
nhân duyên, vô duyên là trùng ÇÙt mÃt dây liên låc Ãy, rÓi
l¶n mÃt mÓi tÜÖng quan Ãy.

Có duyên là may m¡n; Çã là may m¡n th©i không phäi
bàn nói chi n»a: xÃu cÛng nên tÓt, dª cÛng ra hay. 
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Còn nhÜ vô duyên cÛng có næm bäy ÇÜ©ng: có kÈ bÃt
tài mà vô duyên, tÜªng lë t¿ nhiên là th‰, nhÜng nghï kÏ vô
duyên không phäi ª bÃt tài, không tÃt nhiên bªi bÃt tài; bÃt
tài mà yên phÆn th©i dÅu không có duyên cÛng không Ç‰n
n‡i nào; chÌ vì bÃt tài mà không yên phÆn, không t¿ lÜ®ng,
låi t¿ phø chÓng ch†i v§i sÓ phÆn, không có duyên mà miÍn
cÜ«ng cho có phÆn, th©i bÃt tài m§i thành ra vô duyên, mà
Çã vô duyên th©i dÍ sinh cho ngÜ©i chán.

Có kÈ h»u tài mà vô duyên: "H»u tài thÜ©ng n‡i vô
duyên lå Ç©i!"

Là c§ làm sao? C§ sao ngÜ©i có tài låi thÜ©ng không
có phÆn, và "ch» tài liŠn v§i ch» tai m¶t vÀn?" Låi c§ sao
ngÜ©i  có s¡c  cÛng nhÜ ngÜ©i  có tài:  "Vô duyên là  phÆn
hÒng nhan Çã Çành", cÛng cùng chung m¶t sÓ phÆn không
may nhÜ vÆy?

Cái Çó bÃt công quá, khi‰n cho ta phäi trách ông Tåo-
VÆt là ghen kÈ s¡c tài.

NhÜng mà "h»u tài" mà "vô duyên", nghï kÏ có lë cÛng
không phäi là chuyŒn "lå Ç©i" chi. KÈ có tài thÜ©ng cÆy tài,
ngÜ©i có s¡c thÜ©ng hay cÆy s¡c; có tài có s¡c là có cái hÖn
ngÜ©i,  hÖn  ngÜ©i  mà  bi‰t  r¢ng  hÖn  ngÜ©i  dÍ  sinh  lòng
t¿ cao t¿ phø. N‰u cái bí quy‰t màu nhiŒm ª Ç©i là thuÆn
theo nhÎp ÇiŒu thiên nhiên cûa s¿ vÆt, không phá vòng nhân
quä mà bi‰t gi» mÓi tÜÖng quan th©i kÈ h»u tài là ngÜ©i
thÜ©ng không có s¤n lòng thuÆn nhÆn nhÜ th‰, muÓn cÆy ª



tài mình mà can thiŒp vào s¿ vÆt, thay Ç°i xoang ÇiŒu, xáo
l¶n nhân duyên, Çoån tuyŒt quan hŒ, t¿ hào r¢ng: "Nhân
ÇÎnh th¡ng thiên" là thÜ©ng. NhÜng "nhân ÇÎnh" có bao gi©
"th¡ng thiên" ÇÜ®c. Bªi th‰ nên thÃt båi; thÃt båi vÎ chi là
vô duyên.

NhÜng vô tài mà vô duyên, dÍ sinh cho ngÜ©i chán;
h»u tài mà vô duyên dÍ khi‰n cho ngÜ©i thÜÖng.

Cho nên lòng ngÜ©i vÅn s¤n mÓi liên tài (3); liên tài là
thÜÖng cho ngÜ©i tài mà vô duyên vÆy.

Nay vô tài mà vô duyên, muÓn khÕi khi‰n cho ngÜ©i
chán, chÌ nên thû thÜ©ng yên phÆn, ÇØng Ç‹ cho ngÜ©i Ç©i
Ç‹ š Ç‰n mình làm chi, t¿ cam tâm chìm Ç¡m trong Çám
quÀn chúng vô danh, th‰ là hÖn cä. 

Còn nh»ng ngÜ©i h»u tài mà vô duyên, cÛng ch£ng nên
Ç‹ cho thiên hå thÜÖng ti‰c làm chi, ch£ng hay gì cho mình,
mà cÛng vô b° cho Ç©i. ñã không có duyên v§i Ç©i, thì nên
Çoån h£n trÀn duyên, lánh xa cõi Ç©i, mà Çem mình gªi nÖi
am thanh cänh v¡ng, Ç‹ di dÜ«ng tính tình. N‰u quä có tài
cao l‡i låc th©i tài Ãy không bÎ miÍn cÜ«ng làm vÆt trao Ç°i
v§i Ç©i n»a, së nh© cänh tÎch mÎch mà phát tri‹n ÇÜ®c hoàn
toàn.

ñåo PhÆt là nÖi lánh mình thích h®p nhÃt cho hång
ngÜ©i Çó.
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(1) ba lan : sóng v‡, nghïa bóng là lan r¶ng ra.
(2) Çáo xÙ giai xuân: kh¡p nÖi ÇŠu là mùa xuân.
(3) liên tài : trân tr†ng tài næng.

=== o O o ===
8 - Anh chàng khoác lác

CÛng có trí thông minh, cÛng có tài hoåt bát, cÛng bi‰t
ÇÜ©ng hÖn thiŒt, cÛng bi‰t ÇiŠu phäi chæng, nhÜng phäi cái
tính t¿ phø hi‰u th¡ng, nói khoác nói lác,  nói  quàng nói
xiên, thành ra con ngÜ©i tr¡ng tr®n, rÃt khä Ó.

Trên tr©i, dÜ§i ÇÃt, phÜÖng ñông, phÜÖng Tây, thÜ®ng
vàng hå cám, có cái chi là anh không bi‰t? Anh là toàn trí,
toàn næng, toàn tài, toàn l¿c; suÓt trong nÜ§c còn ai b¢ng
anh?

M‡i khi anh giÜÖng gân c° mà nói: Moa (moi), vì anh
hay nói ti‰ng Tây, thì cái Moa cûa anh Çó, lúc bÃy gi© tÜªng
nhÜ là trung tâm Çi‹m cûa vÛ trø vÆy.

Thân anh, nhà anh, h† anh, kÈ trên ngÜ©i  dÜ§i  cûa
anh, cho chí con chó con mèo nhà anh n»a, cÛng là hÖn
ngÜ©i cä.

Anh mà Çã d¿ vào m¶t viŒc gì, ho¥c tr¿c ti‰p, ho¥c
gián ti‰p, có khi ch£ng tr¿c ti‰p mà cÛng ch£ng gián ti‰p,
chÌ nghe lóng (nghe lóm) bên ngoài, nghe hÖi ngÒi chõ, th©i
viŒc Çó thành quan tr†ng vô cùng, anh tuyên truyŠn kh¡p
m†i nÖi, mách bäo Çû m†i ngÜ©i, trong thành ngoài phÓ,



không ai là không bi‰t, và theo phép tuyên truyŠn Ç©i này, vì
anh  rÃt  sª  trÜ©ng  vŠ  cái  thuÆt  m§i  Çó,  th©i  viŒc  gì  qua
miŒng anh cÛng là nhân lên thành mÜ©i, phóng Çåi thành
træm cä, không thÃy con ngÜ©i nào Òn ào b¢ng con ngÜ©i
Ãy.

Ða Òn ào, nên ngÒi không không chÎu ÇÜ®c, tÃt phäi có
chuyŒn gì mà nói cho ra con ngÜ©i thông thåo tÕ tÜ©ng.
Không có th©i d¿ng ÇÙng mà Ç¥t ra, rÒi vÖ quàng vÖ xiên,
lÃy ngÜ©i n† ngÜ©i kia làm chÙng tá (ngÜ©i làm chÙng). Vì
phép lÎch s¿, ngÜ©i ta không cãi låi, låi càng nhÖn nhÖn mà
nói tÜ§ng n»a. Thành ra nhiŠu khi nói khoác mà hóa ra nói
không, phåm l‡i cuÒng ngôn hay phåm t¶i vu cáo mà không
bi‰t. 

M¶t mà nhân lên làm mÜ©i, hay phóng Çåi làm træm,
thì còn có tÌ lŒ mà trØ Çi hay rút låi ÇÜ®c, nhÜ thông tøc mà
nói là "trØ bì" (1) vÆy. Cho nên ai Çã bi‰t anh, th©i nghe l©i
anh nói, nghe chuyŒn anh thuÆt, cÙ theo tÌ lŒ mà "trØ bì",
không dám tin h¡n. NhÜng không mà làm ra có, rÒi cÛng
nhân lên làm mÜ©i, phóng Çåi làm træm, thì thÆt là vô khä tÜ
nghÎ (2) vÆy.

Ti‰c thay, con ngÜ©i thông minh lanh l®i mà phäi cái
tính ác liŒt Çó, thành ra hÜ hÕng cä, không nh»ng hÜ hÕng
cho mình, mà låi khi‰n cho ngÜ©i y‰m Ó (3) n»a.

HÜ hÕng, vì con ngÜ©i Ãy không t¿ cãi chính ÇÜ®c n»a,
và cÛng không chÎu Ç‹ ai cäi chính cho n»a.
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ñã Òn ào låi hung hæng. Nói gì không muÓn cho ai nói
låi. Nói låi thành cãi l¶n liŠn, có khi thành Äu Çä n»a. Cho
nên ai Çã bi‰t, cÙ Ç‹ m¥c anh nói, ch£ng buÒn cãi làm chi.

ThÃy th‰ låi càng t¿ Ç¡c l¡m, tÜ Ç¡c là thánh thÀn,
không ai dám ngÜ®c.

T¿  Ç¡c  quen  thân,  thành  ra  tr¡ng  tr®n,  không  bi‰t
kiêng n‹ gì ai n»a. BÃy gi© låi càng ÇÜ®c th‹ dÍ nói khoác,
m¶t tÃc Ç‰n tr©i, t¿ do tha hÒ nói, càn d« quàng xiên. 

Vì tr¡ng tr®n nên không ai dám gây, låi càng túng sinh
(4). NgÜ©i Çã bi‰t tính, cÙ Ç‹ cho nói, ch£ng làm tai nghe.
NhÜng ÇÓi v§i ngÜ©i thÜ©ng th©i cái thái Ç¶ tr¡ng tr®n Ãy
cÛng là m¶t cách thÎ oai, cho nên cÛng có ngÜ©i "y‰u bóng
vía", phøc anh chàng là tài là giÕi. NhÜng s§m trÜa rÒi cÛng
rõ cái bän s¡c anh chÌ là m¶t chàng nói khoác, thØa lúc Ç¡c
th‰, låi càng khoác lác l¡m.

(1) trØ bì : bÕ vÕ.
(2) vô khä tÜ nghÎ : không th‹ bàn luÆn ÇÜ®c.
(3) y‰m Ó : cæm ghét.
(4) túng sinh : càn d«. 



===========

9 - Væn h†c, chính trÎ
 
CÓ T°ng ThÓng Wilson nÜ§c MÏ là ngÜ©i Çã có m¶t

ÇÎa vÎ tÓi quan tr†ng hÒi Âu chi‰n lÀn thÙ nhÃt 1914-1918,
Çã tØng tán dÜÖng nhà chính trÎ kiêm væn h†c là m¶t hång
ngÜ©i  cao  quš,  thÆt  xÙng  Çáng  ra  cÀm  quyŠn  trÎ  nÜ§c.
Không nh§ rõ l©i lë ông nói th‰ nào, vì Ç†c ÇÜ®c trong m¶t
tåp chí n† Çã lâu næm. NhÜng Çåi khái ông cho r¢ng nhà
chính trÎ kiêm væn h†c (ông g†i là litterary politician), là
nhà chính trÎ mà có væn h†c là có tÜ cách hoàn toàn. Chính
trÎ là m¶t nghŒ thuÆt, cÀn phäi lanh l®i, khôn khéo, có thû
Çoån, có mánh khóe, bi‰t châu tuÀn (1) trong th¿c t‰, bi‰t
l®i døng các cÖ h¶i, thu¶c tâm lš ngÜ©i ta, rõ hoàn cänh xã
h¶i, và thÙ nhÃt là phäi có cái linh tính bi‰t dò Çón viŒc xäy
ra mà chuÄn bÎ Ç‹ ÇÓi phó. Ngån (ngån ng») Tây thÜ©ng
nói: "TrÎ nÜ§c là liŒu trÜ§c".  Phäi có cái tài d¿ Çoán luôn
luôn m§i có th‹ chi phÓi ÇÜ®c th¿c t‰ ho¥c l®i døng ÇÜ®c
th©i cÖ, mà không bÎ  th©i th‰ cùng th¿c t‰ tràn ngÆp lôi
cuÓn Çi mÃt. NhÜ vÆy th©i nhà chính trÎ là sÓng luôn trong
th¿c t‰, h¢ng ngày phäi ÇÓi phó v§i nh»ng viŒc xäy ra, døng
mÜu mà ngæn ngØa hay l®i døng. NhÜ vÆy th©i chính trÎ rút
låi ch£ng  qua là m¶t thuÆt quyŠn mÜu, m¶t trÜ©ng mánh
khóe, ngÜ©i cao thÜ®ng nhiŠu khi bÃt ti‰t (2) dúng tay vào.
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NhÜng chính trÎ há phäi là m¶t phÜÖng thuÆt kinh nghiŒm
mà thôi? Chính trÎ cÛng có nghïa lš, phäi có nghïa lš, vì
phäi có chû nghïa, phäi có tôn chÌ. N‰u nhà chính trÎ chÌ h
¢ng ngày châu tuÀn trong th¿c t‰, mÜu tính viŒc xäy ra th©i
là sao mà bÒi dÜ«ng ÇÜ®c phÀn nghïa lš Çó, làm sao mà
kiên ÇÎnh ÇÜ®c tôn chÌ, làm sao mà xi‹n minh (3) ÇÜ®c chû
nghïa? Giúp cho cái công bÒi dÜ«ng nghïa lš Çó, không gì b
¢ng væn h†c. Nhà væn h†c thông kim bác c°, Çåt lš næng væn
(4), h¢ng ngày tÆp luyŒn cái "trí tinh nhuŒ", khác v§i cái "trí
khúc chi‰t" cûa nhà khoa h†c, rÃt là có th‹ Çem nghïa lš
cÓng hi‰n cho chính trÎ, khi‰n cho bÒi b° ÇÜ®c ch‡ khuy‰t
hãm (5). Vì chính trÎ v§i væn h†c không phäi là khoa h†c,
chính trÎ v§i væn h†c là nghŒ thuÆt; chính trÎ là nghŒ thuÆt
vŠ th¿c t‰, væn h†c là nghŒ thuÆt vŠ nghïa lš, th¿c t‰ không
th‹ r©i nghïa lš ÇÜ®c, cÛng nhÜ th¿c hành phäi có suy lš
vÆy. Nói tóm låi th©i væn h†c giúp cho nhà chính trÎ suy
nghï vŠ công viŒc mình, mà suy nghïa b¢ng trí tinh nhuŒ,
theo phép nghŒ thuÆt, không phäi b¢ng trí khúc chi‰t, theo
phép khoa h†c vÆy. Cho nên nhà chính trÎ mà có kiêm væn
h†c là Çû tÜ cách hoàn toàn. Phàm nhà chính trÎ xÙng Çáng
phäi có màu mè væn h†c m§i ÇÜ®c. 

Không giám ch¡c r¢ng Wilson lš luÆn Çúng nhÜ th‰,
nhÜng š nghïa Çåi khái nhÜ vÆy.

Thuy‰t cûa Wilson không phäi là không có lš, và không
phäi chÌ có lš thu¶c vŠ chính trÎ mà thôi. Væn h†c là cái h†c
tô Çi‹m cho ngÜ©i ta, khi‰n cho con ngÜ©i ta có væn vÈ tÓt



ÇËp, s¡c säo m¥n mà thêm ra. NhÜ vÆy th©i không nh»ng
nhà chính trÎ có væn hóa là hay, mà nhà khoa h†c, nhà nghŒ
thuÆt, nhà chuyên môn nào có væn h†c cÛng là tÓt cä, vì con
ngÜ©i  væn vÈ tÓt  ÇËp,  s¡c säo m¥n mà làm nghŠ chi  mà
không xuÃt s¡c, làm nghŠ gì mà không tæng giá trÎ cho nghŠ
mình. Duy có lë ÇÓi v§i nhà chính trÎ, væn h†c có cÀn hÖn:
nhà chính trÎ muÓn chi phÓi th¿c t‰, l®i døng th©i cÖ, ch‰
ng¿ quÀn chúng, ÇiŠu khi‹n trÎ loån, cÀn phäi thông kim bác
c°, Çåt lš næng væn hÖn ngÜ©i thÜ©ng. NghiŒm thÃy m¶t ÇiŠu
nhÜ sau: trong th‰ gi§i ngày nay, không có m¶t nhà chính
trÎ trÙ danh nào là không có tài hùng biŒn.

VÆy th©i nhà chính trÎ kiêm væn h†c, không bi‰t Çã có
tÜ cách hoàn toàn chÜa, nhÜng n‰u quä có tài næng, th©i tài
næng Ãy nh© væn h†c ch¡c ÇÜ®c cÜ©ng hóa, thâm hóa thêm
lên.

NhÜ  vÆy  th©i  š  ki‰n  cûa  Wilson  cÛng  là  Çúng  v§i
s¿ th¿c, h®p v§i lë phäi vÆy.

Nay phän thuy‰t låi mà nói nhà væn h†c kiêm chính trÎ:
nhà væn h†c mà làm chính trÎ thì th‰ nào? VÃn ÇŠ thay Ç°i
h£n. N‰u nhà væn h†c vÓn s¤n có tài chính trÎ, chÌ vì chÜa
có dÎp mà chÜa làm chính trÎ, thì cái "ca" cÛng giÓng nhÜ
trên, không khác gì. N‰u nhà væn h†c bän s¡c là væn h†c mà
ngÅu nhï (6)  làm chính trÎ,  th©i låi  khác h£n. ñó là m¶t
s¿ thí nghiŒm mà thành công hay thÃt båi không th‹ quy‰t
Çoán ÇÜ®c. NhÜng cÙ bình tïnh mà xét, nhà væn h†c thuÀn
túy, không nên tham d¿ chính trÎ: hoa lan phäi m†c trong u



215

cÓc (7), không th‹ Çem trÜng bày nÖi ÇÀu ÇÜ©ng góc ch®
ÇÜ®c.

Vä låi hai phåm vi væn h†c và chính trÎ, tuy có th‹ Ç¡p
ÇÓi cho nhau, nhÜng th¿c là cách biŒt nhau h£n. Có th‹ Ç¡p
Ç°i cho nhau là nhà chính trÎ mà có væn h†c th©i ÇÜ®c s¡c
säo thêm ra, nhÜ trên Çã nói, và nhà væn h†c mà làm chính
trÎ th©i cÛng có lë ÇÜ®c giàu thêm s¿ kinh nghiŒm ra, tæng
thêm ÇÜ®c tài  liŒu  cho  s¿  nghiŒp  væn chÜÖng  cûa mình.
NhÜng mà vÓn là hai phåm vi cách biŒt nhau, vì khuynh
hÜ§ng vŠ hai møc Çích khác nhau.

Âu DÜÖng Tu là m¶t væn hào Ç©i TÓng, låi gi» chÙc
"tham tri chính s¿" ª triŠu, sau bÃt tÜÖng h®p v§i thû tÜ§ng
VÜÖng An Thåch mà vŠ hÜu. TÓng sº chép r¢ng hÒi làm
quan, các h†c giä trong nÜ§c tr†ng ti‰ng væn hào, thÜ©ng
xin ra m¡t. Ông vui vÈ ti‰p chuyŒn, nhÜng không hŠ nói Ç‰n
chuyŒn væn chÜÖng bao gi©, chÌ bàn vŠ viŒc quan mà thôi.
Ông nói: "Væn chÜÖng chÌ dùng Ç‹ thuÆn thân (8), chính
s¿ m§i có th‹ tråch vÆt (9)".

"NhuÆn  thân",  Çó  là  møc  ÇÎch  cûa  væn  h†c;  "tråch
vÆt", Çó là møc Çích cûa chính trÎ, hai Çàng vÓn khác nhau.

Âu DÜÖng Tu chính là cái "ca" nhà væn h†c kiêm chính
trÎ. Tuy th§i Çåi Ãy, chính trÎ v§i væn h†c không cách biŒt
nhau l¡m nhÜ bây gi©, và tuy t¿ ông trong l©i nói trên kia,
cÛng có š tr†ng "tråch vÆt" hÖn "nhuÆn thân", nhÜng xem



ra ông làm chính trÎ cÛng không l®i gì, thì hà tÃt Çã v¶i coi
thÜ©ng cái thuÆt "nhuÆn thân" là có sª trÜ©ng cûa mình... .

*    

Trong bài "Væn h†c, chính trÎ" này, Phåm Quÿnh ÇÜa
ra nhÆn ÇÎnh cûa T°ng ThÓng Hoa Kÿ, ông Wilson, cho r¢ng
nhà chính trÎ kiêm væn h†c thì có tÜ cách hoàn toàn.

 Trong bài này có m¶t Çoån Phåm Quÿnh lš luÆn r¢ng:
"Nay phän thuy‰t låi mà nói nhà væn h†c kiêm chính trÎ:
nhà væn h†c mà làm chính trÎ thì th‰ nào? VÃn ÇŠ thay Ç°i
h£n. N‰u nhà væn h†c vÓn s¤n có tài chính trÎ, chÌ vì chÜa
có dÎp mà chÜa làm chính trÎ, thì cái "ca" cÛng giÓng nhÜ
trên, không khác gì. N‰u nhà væn h†c bän s¡c là væn h†c mà
ngÅu nhï (thÌnh thoäng) làm chính trÎ, th©i låi khác h£n. ñó
là m¶t s¿ thí nghiŒm mà thành công hay thÃt båi không th‹
quy‰t Çoán ÇÜ®c. NhÜng cÙ bình tïnh mà xét, nhà væn h†c
thuÀn túy, không nên tham d¿ chính trÎ: hoa lan phäi m†c
trong u cÓc (hang núi hiu quånh, ít ánh sáng), không th‹
Çem trÜng bày nÖi ÇÀu ÇÜ©ng góc ch® ÇÜ®c". 

Phåm Quÿnh lÆp luÆn rÃt chính xác; có lë lúc ÇÀu ông
cho r¢ng mình là m¶t nhà væn h†c có s£n tài chính tri; nhÜng
vŠ sau, khi ông tØ chÙc B¶ Låi tr© vŠ Àn dÆt thì ông m§i
nhÆn ra r¢ng mình là nhà væn h†c thuÆn túy, không nên tham
d¿ chính trÎ. Ông giác ng¶ quá mu¶n, hÆu quä thÆt bi thäm:
Phåm Quÿnh, m¶t nhà væn h†c thuÀn túy, m¶t nhà ái quÓc
chân chính Çã bÎ ViŒt Minh thû tiêu!  
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(1) châu tuÀn : Çi sâu kh¡p nÖi.
(2) bÃt ti‰t : ch£ng thèm.
(3) xi‹n minh : làm sáng tÕ.
(4) Çåt lš næng væn : thông hi‹u Çåo lš và tài giÕi væn chÜÖng.
(5) khuy‰t hãm : ch‡ thi‰u sót.
(6) ngÅu nhï : thÌnh thoäng.
(7) u cÓc : hang núi hiu quånh, ít ánh sáng.
(8) nhuÆn thân : khi‰n thân mình thêm hoàn thiŒn.
(9) tråch vÆt : gia Ön Ç‰n muôn vÃt. 

===========

10 - TÜ tÜªng Keyserling

Gi»a  tr©i  nóng  tháng  Sáu  mà  Ç†c  sách  tri‰t  lš
Kerserling, quy‰t không phäi là m¶t cách tiêu khi‹n mùa hè.



VÆy mà mÃy b»a nay Çã Ç†c h‰t m¶t quy‹n dày ngót bÓn
træm trang cûa nhà tri‰t h†c ñÙc, ÇŠ là "M¥c khäo vŠ Nam
MÏ" (Méditations sud-américaines). K‹ thì cÛng không phäi
là m¶t cách mua vui ngày hè thÆt, vì tÜ tÜªng sâu xa, l©i lë
khó hi‹u, phäi Ç‹ š suy nghï luôn không khÕi mŒt trí. Có lë
cÛng không phäi là š nghïa quá thâm trÀm mà khó hi‹u, chÌ
vì cách lš luÆn phô diÍn cûa tác giä kÿ khu (1) m¡c mÕ mà
làm cho Ç¶c giä không nhÅn nåi Ç‰n chán nän vÆy. LÓi hành
væn cûa các nhà tri‰t h†c ñÙc vÅn có ti‰ng là nghiêu khê (2)
xÜa nay: thÆt th‰, Ç†c væn Keyserling nhÜ ÇÙng gi»a Çêm tÓi
mà chÓc chÓc có ch§p loáng gi»a tr©i, có nhiŠu câu sáng
sûa sâu s¡c lå lùng, mà chìm Ç¡m trong nh»ng Çoån mÆp
m© tÓi nghïa. Måch låc không rõ ràng, cho nên phäi Ç‹ š
luôn cÛng mŒt.  NhÜng cách tiêu khi‹n cûa ngÜ©i ta,  m‡i
ngÜ©i m‡i khác. MuÓn bÆn trí cho khÕi nghï lan man (lông
bông,  lang  bang)  Ç‰n  chuyŒn  khác,  Ç†c  sách  Keyserling
gi»a tr©i hè nóng n¿c, cÛng là m¶t cách tiêu khi‹n riêng
vÆy.

NÜ§c ñÙc, sau cu¶c thÃt båi næm 1918, tâm hÒn tán
loån,  thÀn trí  hoang mang,  các  nhà tÜ  tÜªng bæn khoæn
t¿ hÕi không bi‰t lë phäi ª Çâu, ÇÜ©ng sÓng nÈo nào. Bá
tÜ§c Hermann Keyserling là m¶t tay l‡i låc trong các væn
nhân h†c giä Çó, Çã tØng sáng lÆp ra m¶t nÖi h†c xá riêng
Ç‹ h†p tÆp ÇÒ ÇŒ nghiên cÙu vŠ Çåo lš Ç¥t tên là "trÜ©ng
ñåo lš" (Ecole de la sagesse), låi du lÎch các nÜ§c Ç‹ khäo
sát vŠ nghïa lš các dân t¶c. Cách khäo sát cûa ông là cách
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"m¥c khäo", mÜ®n cänh vÆt bŠ ngoài, lÃy tình c© quan sát
mà trÀm tÜ m¥c tÜªng, suy r¶ng Ç‰n nguyên lš sâu xa.

Ông t¿ hÕi: Ç©i ngÜ©i có nghïa không, và nghïa Ç©i
ngÜ©i là gì?

Xét Ç©i ngÜ©i phäi xét Ç‰n s¿ sÓng, vì Ç©i ngÜ©i là cái
khoäng ngÜ©i ta sÓng trên m¥t ÇÃt. NhÜng ngÜ©i ta cÛng là
m¶t giÓng trong muôn vàn giÓng sinh vÆt khác; xét s¿ sÓng
cûa ngÜ©i ta là xét s¿ sÓng cûa h‰t thäy các sinh vÆt trên
m¥t ÇÃt.

Các sinh vÆt b¡t ÇÀu sÓng nhÜ th‰ nào? Nguyên thûy
cûa s¿ sÓng th©i mÎt mù trong th©i gian, không bi‰t Çâu mà
dò xét cho ÇÜ®c. CÙ xét các trång thái có th‹ Çoán ÇÜ®c, thì
có lë trång thái gÀn v§i nguyên thûy hÖn cä là trång thái
nh»ng giÓng bò råp, nh»ng loài máu lånh: rÒng r¡n, thuÒng
luÒng, m¡t l© Ç©, mình qu¢n quåi, lúc nhúc sinh sän trong
nh»ng ÇÀm lÀy rØng rÆm. SuÓt m¥t ÇÎa cÀu, duy có châu
Nam MÏ là cänh vÆt còn gÀn giÓng v§i cänh vÆt hÒi ÇÀu, khi
s¿ sÓng m§i xuÃt hiŒn trên m¥t ÇÃt: Th° dân châu Ãy là
giÓng Tây ƒn ñ¶ (Da ÇÕ), thì nay Çã hÀu tàn h‰t rÒi. HiŒn
cÜ dân toàn là ngÜ©i Tây Ban Nha và ngÜ©i BÒ ñào Nha
sang th¿c dân Çã mÃy th‰ k› nay, sinh trÜªng lâu Ç©i, chÎu
änh hÜ©ng cûa hoàn cänh mà hÀu thành nh»ng dân t¶c m§i.
Xét sinh hoåt và tâm lš các dân t¶c Ãy, nhÜ ngÜ©i Argentine,
Brésil, Pérou, v.v. có th‹ trØu tÜ®ng mà Ùc doán ÇÜ®c trång
thái cûa s¿ sÓng hÒi nguyên thûy th‰ nào. S¿ sÓng Ãy có mÆt



thi‰t quan hŒ v§i hoàn cänh ÇÎa lš, v§i cänh vÆt bên ngoài.
S¿ sÓng Ãy liŠn v§i måch ÇÃt,  khí ÇÃt,  toàn thu¶c vŠ ÇÃt
(tellurique). Theo thuy‰t "âm dÜÖng" cûa triŒt h†c c° nÜ§c
Tàu, thì s¿ sÓng hÒi ÇÀu là toàn thu¶c vŠ âm cä. Thu¶c âm
nên n¥ng nŠ, tÓi tæm âm thÀm, lånh lëo, chính là tính cách
s¿ sÓng cûa các giÓng bò råp ª các ÇÀm lÀy Ç©i thÜ®ng c°
vÆy. Xét tâm lš ngÜ©i Nam MÏ ngày nay cÛng có tính cách
thu¶c âm nhÜ vÆy. ñó là tính cách ngÜ©i Çàn bà thu¶c vŠ
thø Ç¶ng. Cho nên s¿ sÓng cûa ngÜ©i Çàn bà mà gi» ÇÜ®c
thuÀn tính chÃt Çàn bà, vÅn là gÀn v§i trång thái nguy thûy,
vì không Çoån tuyŒt v§i ÇÃt, Ùng v§i ÇÎa måch, thuÆn v§i ÇÎa
lš, thuÀn thu¶c âm vÆy.

Nay låi xét sâu hÖn n»a mà thº nghiŒm xem cái sÓng vì
ÇÎa måch, cái sÓng thuÀn âm Çó, cái sÓng gÀn v§i nguyên
thûy Çó, nó bi‹u l¶ ra nh»ng Ç¥c tính gì.

Xét cho kÏ, nhÆn ra có ba tính cách nhÜ sau, tác giä
g†i b¢ng nh»ng tên riêng lÃy ª ti‰ng Tây Ban Nha ra: m¶t
là gana, ti‰ng này cÛng khó dÎch l¡m,  h¤ng tåm dÎch là
"khuynh hÜ§ng"; hai là delicadeza, cÛng tåm dÎch là "cäm
xúc"; ba tÙc là "cäm Ç¶ng" (ch» Pháp là émotion).

S¿ sÓng nguyên chÌ bi‹u l¶ ra ba cách Çó mà thôi: loài
sÓng vÓn có m¶t sÙc ngÀm, nó ÇÜa ÇÄy cho nghiêng theo
m¶t ÇÜ©ng, tÙc là gana, là cái khuynh hÜ§ng muÓn sÓng; bÎ
ngoài kích thích thì cäm xúc, nhÜ cây hàm tu thäo, chåm Ç
‰n thì thu rút låi ngay; nhÜng kích thích månh thì có dao
Ç¶ng Ç‰n cä thân th‹, tÙc là cäm Ç¶ng, và ª nh»ng loåi cao
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thì nhân Çó sinh ra cäm tình, thành ra ái Ó. Tác giä chÌ nói
Ç‰n ba tính cách Çó; nay xin låm thêm m¶t tính cách thÙ tÜ
n»a là "phän Ç¶ng", vì có cäm Ç¶ng tÃt có phän Ç¶ng låi,
tÙc là Çáp låi cái kích thích bên ngoài, ho¥c thuÆn, ho¥c
nghÎch.

S¿ sÓng rút låi chÌ có th‰ mà thôi, chÌ là m¶t m§ nh»ng
huynh hÜ§ng, cäm Ç¶ng và phän Ç¶ng t¿ nhiên, dÜ©ng nhÜ
vô š thÙc vÆy. ñã vô š thÙc thì còn có š nghïa gì n»a?

Xét phÀn nhiŠu ngÜ©i cÛng chÌ là quanh quÄn trong cái
vòng sÓng t¿ nhiên Çó mà thôi, và h‰t thäy ngÜ©i Çàn bà là
sÓng nhÜ th‰ cä. Các dân t¶c Nam MÏ cÛng th‰. Mà cách
sÓng Çó là cách sÓng chân thiŒt hÖn cä, mà cÛng là cách
sÓng không có š nghïa gì cä.

Mà thiŒt, s¿ sÓng vÓn không có nghïa lš chi h‰t, không
có nghïa có lš ÇÓi v§i chi h‰t cä. Nghïa lš là s¿ ngÜ©i ta
ngÅu nhiên bia Ç¥t ra Çó mà thôi.

S¿ sÓng hÒi ÇÀu chÌ là m¶t Çám tÓi tæm lånh lëo, do
mÃy sÙc månh ÇÖn sÖ chuy‹n Ç¶ng, ng† nguÆy nhÜ con træn
kh°ng  lÒ  n¢m trong  hang  sâu  v¿c  th£m...  M¶t  bu°i  n†,
không bi‰t vì duyên c§ gì, cÛng nhÜ không bi‰t vì sao mà có
s¿ sÓng, trong Çám tÓi Çó bÆt ra m¶t cái tia sáng là tia sáng
cûa ThÀn trí ngÜ©i ta. S¿ tình c© Ãy Çem låi cho loài ngÜ©i
l¡m chuyŒn lôi thôi. T¿ Çó mà s¿ sÓng vÓn ù lì mù mÎt thành
ra có giác có tri. T¿ Çó mà loài ngÜ©i ÇÜÖng thiêm thi‰p



giÃc mòng (?), vøt tÌnh lên hoåt Ç¶ng. T¿ Çó m§i có cu¶c
Ç©i, có lÎch sº, m§i khªi lên vÃn Ç‹ nghïa Ç©i ngÜ©i. NhÜng
ÇÓi v§i s¿ sÓng, Çó toàn là trò chÖi, là  truyŒn thØa cä, do
ThÀn trí ngÜ©i ta vë v©i bÎa Ç¥t ra, chÙ ÇÓi v§i lë sÓng tuyŒt
nhiên không có quan hŒ gì, mà thÜ©ng thÜ©ng låi là mâu
thuÅn phän trái v§i s¿ sÓng vÆy.

ThÀn trí Çã can thiŒp vào cõi sÓng - dÜÖng Çã phÓi h®p
v§i Ãm - chi‰u sáng vào trong Çám h‡n Ç¶n u âm, tiŒn thÎ
(3) là nhÆn thÙc s¿ sÓng, Çã nhÆn thÙc liŠn muÓn t° chÙc,
muÓn t° chÙc tÙc là lÃy lš trí mà Ç¥t cho s¿ vÆt thành thÓng
hŒ (hŒ thÓng) Ç©i ngÜ©i có nghïa lš.

SÓ là ThÀn trí, có cái Ç¥c tính hay tÜªng tÜ®ng, hay
quan niŒm. TÜªng tÜ®ng là tåo ra nh»ng hình tÜ®ng, quan
niŒm là trØu tÜ®ng mà hóa thành lš tÜªng. Lš tÜªng v§i hình
tÜ®ng låi có sÙc månh muÓn hi‹n hiŒn ra s¿ th¿c. Thành ra
cu¶c Ç©i ngày càng xa v©i lë sÓng nguyên thûy, chÌ b¢ng cÙ
ª nh»ng lš tÜªng cùng hình tÜ®ng huyŠn äo do thÀn trí cÃu
tåo ra, låi do thÀn trí muÓn Çem ra diÍn thành s¿ th¿c vÆy.
Nói tóm låi, th©i Ç©i ngÜ©i là m¶t tÃn kÎch, cu¶c Ç©i là m¶t
kÎch trÜ©ng, và ngÜ©i ta toàn là nh»ng vai Çóng kÎch cä. ñ©i
ngÜ©i  có  nghïa  hay  không,  là  chÌ  ÇÓi  v§i  vai  tuÒng cûa
ngÜ©i Çóng, ÇÓi v§i bän tuÒng cûa m‡i ngÜ©i diÍn mà thôi,
chÙ ÇÓi v§i lë sÓng thiên nhiên trong vÛ trø, thì ch£ng có
quan hŒ mäy may gì cä. Không nh»ng th‰: ngÜ©i ta nhiŠu
khi mê man vŠ trò chÖi Çó mà quên cä lë sÓng cÓt y‰u; cho
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nên thÜ©ng phäi cänh cáo cho bi‰t Çó là chuyŒn giä, chuyŒn
giä h‰t cä. 

Th‰ là nghïa làm sao? Nghïa là s¿ sÓng vÓn thu¶c âm,
không có nghïa lš gì cä, cho Ç‰n ngày ThÀn trí (esprit) , tÙc
là khí DÜÖng can thiŒp vào, bi‰n m¶t cái th‰ gi§i tÓi tæm
lånh lëo thành m¶t  vÛ Çài  r¿c r« náo nhiŒt,  Ç‹ cho loài
ngÜ©i diÍn m¶t tÃn tuÒng thiên c° ly kÿ, thiên c° Ç¥c s¡c,
tÙc nhÜ thi  hào nÜ§c Ý Dante g†i  là cái  "Hš kÎch thánh
thÀn" (Divina Comedia) cûa nhân loåi vÆy.

NhÜng phäi nh§ r¢ng tÃn tuÒng Çó không có quan hŒ
gì v§i s¿ sÓng cä, chÌ là cái trò chÖi cûa ngÜ©i Ç©i Ç¥t ra Ç‹
tiêu  khi‹n  trong cõi  sÓng  vÆy.  NhÜng cä  giá  trÎ  cûa Ç©i
ngÜ©i, cä nghïa lš cûa Ç©i ngÜ©i là ª trong tÃn tuÒng Çó... 

ƒy tÜ tÜªng cûa Keyserling nhÜ vÆy. TÜ tÜªng Ãy k‹
cÛng ly kÿ và cÛng sâu s¡c thÆt. ñây g†i là tóm t¡t Çåi khái
mà thôi, chÜa ch¡c Çã thÃu hi‹u ÇÜ®c h‰t, mà nói ra cÛng là
thô lÜ®c vô cùng. Vì giá trÎ sách cûa Keyserling là nhân m¶t
viŒc nhÕ mà khái luÆn thành nghïa lš sâu xa, dÅn chÙng ba
lan (?), khi‰n cho ngÜ©i Ç†c phäi nghï ng®i vô cùng. NhÜng
cách lš luÆn không khÕi tÀn phiŠn (4), mà cách hành væn có
ÇiŠu tr¡c trª, cÛng khi‰n cho ngÜ©i Ç†c nhiŠu khi mŒt trí
não. 



ñ†c sách  Keyserling  quy‰t  không  phäi  là  cách  tiêu
khi‹n mùa hè vÆy. ThuÆt sách Keyserling cÛng quy‰t không
phäi là cách tiêu khi‹n mùa hè vÆy. 

NhÜng Çã trót tiêu khi‹n b¢ng cách Çó, cÛng phäi v¶i
vàng ghi chép lÃy, g†i là k› niŒm mÃy ngày nóng n¿c lå
thÜ©ng, gi»a lúc  thÀn trí bang khuâng, lan man nghï ng®i
nh»ng ÇÜ©ng kia n‡i n† xa gÀn...

Sau khi tØ chÙc B¶ Låi, Phåm Quÿnh vŠ sÓng tåi biŒt
th¿ Hoa ñÜ©ng. Lúc bÃy gi©, xã h¶i ViŒt Nam rÓi ren, NhÆt
Bän chi‰m Çóng ñông DÜÖng, th¿c dân Pháp muÓn trª låi
ñông DÜÖng, HÒ Chí Minh, Çäng viên C¶ng Sän ñŒ Tam
QuÓc t‰ l®i døng danh nghïa t¿ do cho dân t¶c, Ç¶c lÆp cho
t° quÓc, b¡t tay v§i MÏ lÆp chi‰n khu chÓng NhÆt, chÓng
Pháp; các Çäng phái quÓc gia ViŒt Nam và Çäng C¶ng sän
ViŒt Nam sát håi lÄn nhau; dân tình khÓn kh°, nån Çói kh¡p
miŠn B¡c ViŒt Nam; Phåm Quÿnh cô ÇÖn, tâm trí rÓi loån,
nghï chuyŒn n† Ç‰n chuyŒn kia, không lÓi thoát. Ông vi‰t: 

"MuÓn bÆn trí cho khÕi nghï lan man (lang bang, lông
bông) Ç‰n chuyŒn khác, Ç†c sách Keyserling gi»a tr©i hè
nóng n¿c, cÛng là m¶t cách tiêu khi‹n riêng vÆy".

Phåm  Quÿnh  Ç†c  sách  cûa  nhà  tri‰t  h†c  ñÙc
Keyserling không phäi Ç‹ nghiên cÙu tri‰t lš; Phåm Quÿnh
Ç†c sách tri‰t cûa Keyserling Ç‹ tiêu khi‹n, Ç‹ tâm thÀn b§t
cæng th£ng, lo âu trÜ§c cänh m¶t xã h¶i ViŒt Nam rÓi loån.
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(1) kÿ khu : hi‹m trª, gÆp ghŠnh.
(2) nghiêu khê : ngo¡t ngoéo khó hi‹u.
(3) tiŒn thÎ : Ãy là.
(4) tÀn phiŠn : phiŠn nhi‹u thÜ©ng xuyên.

==== o O o ====

11 - Cô KiŠu v§i tôi
 

"Nàng tØ lánh gót vÜ©n hoa,
ñÜ©ng gÀn rØng tía, ÇÜ©ng xa bøi hÒng



Nhân duyên Çâu n»a mà mong
KhÕi ÇiŠu thËn phÃn tûi lòng th©i thôi..."

Sao mà TruyŒn KiŠu có l¡m câu thi‰t tha, thÃm thía
nhÜ vÆy! Tùy cänh ng¶, tùy th©i kh¡c, tùy tâm trång m‡i
ngÜ©i, s¿c nh§ Ç‰n giæm ba câu, ngâm Ç†c lên, sao mà nó
âm thÀm cäm Ç¶ng, nhÜ ti‰ng t¿ trong lòng ta! TÜªng giá t¿
mình than thª, cÛng than thª nhÜ th‰ mà thôi. Mà bÃt cÙ
câu nào Çoån nào, hÍ ngÅu nhiên thích h®p là có cái âm
hÜªng lå lùng nhÜ vÆy, càng Ç†c càng nhÜ rung Ç¶ng quä
tim, càng ngâm càng nhÜ væng v£ng bên ÇÀu.

Tôi ÇÓi v§i TruyŒn KiŠu, TruyŒn Ki‹u ÇÓi v§i tôi - hay
là có th‹ nói, tôi ÇÓi v§i cô KiŠu, cô KiŠu ÇÓi v§i tôi - vÓn có
cái duyên n® xa xôi, cái thanh khi‰t thâm trÀm. HÒi tÜªng tØ
thuª nhÕ, m‡i khi  nghe Ç†c m¶t câu KiŠu (dù chÜa hi‹u
nghïa) Çã thÃy cái âm hÜªng lå lùng cûa nó vang Ç¶ng vào
trong lòng. RÒi tØ Çó cÙ væng v£ng luôn bên tai, càng ngày
càng thi‰t tha thÃm thía, có khi âm thÀm não nu¶t nhÜ ti‰ng
g†i xa xæm cûa m¶t âm hÒn tri k› t¿ chín suÓi ÇÜa lên.

Cái "ca" m¶t nhà væn cäm nhÆn m¶t nhân vÆt trong
væn chÜÖng Ç‰n tÜªng tÜ®ng nhÜ là ngÜ©i  thÆt,  xÜa nay
không phäi là không có. NhÜng cäm Ç‰n tÜªng nhÜ ngÜ©i Ãy
sÓng luôn bên mình, hÀu nhÜ chi phÓi cä Ç©i tình cäm cûa
mình, Çoán ÇÎnh cä cu¶c thân th‰ cûa mình,  Çem cái âm
ÇiŒu riêng véo von réo r¡t mà dÎp dàng cho Ç©i mình, cäm Ç
‰n th‰ tÜªng cÛng ít có.
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Nhân cäm cô KiŠu mà cäm Ç‰n tác giä TruyŒn KiŠu,
cÛng thi‰t tha thâm trÀm nhÜ vÆy. Tôi tÜªng tôi là ngÜ©i
trÜ§c nhÃt Çã Çem thân th‰ cô KiŠu ÇÓi chi‰u v§i thân th‰ cø
NguyÍn Du, và cho thiên ñoån trÜ©ng tân thanh là l©i than
vô cùng cäm Ç¶ng vô hån thi‰t tha cûa m¶t væn sï có tài Çau
lòng vì cu¶c Ç©i ngang ngºa.

Thành ra tôi ÇÓi v§i TruyŒn KiŠu, không phäi là thái
Ç¶ m¶t nhà væn ÇÓi v§i m¶t tác phÄm væn chÜÖng, mà là
tâm lš m¶t ngÜ©i có cäm giác là "m¶t h¶i m¶t thuy‹n" v§i
tác giä cùng ngÜ©i trong truyŒn vÆy.

Cái Ç¥c Çi‹m Çó Çã tØng có ngÜ©i Ç‹ nhÆn. Còn nh§
næm trÜ§c có nhà phê bình (không rõ ª sách báo nào) nói:
"ThÜ®ng Chi là nhà væn duy lš theo Kh°ng h†c, không có
m¶t chút tình cäm lãng mån gì. VÆy mà ÇÓi v§i TruyŒn KiŠu
låi rÃt cäm tình, rÃt là lãng mån. Có lë bao nhiêu tình cäm
nhà væn chung Çúc cä vào tác phÄm væn chÜÖng".

L©i phê bình Ãy tôi vÅn riêng cho là Çúng.

ThÆt th‰, mà lãng mån cho Ç‰n Çem cä chû nghïa quÓc
gia cæn cÙ vào TruyŒn KiŠu! Cho ti‰ng là nÜ§c, có ti‰ng m§i
có nÜ§c, có quÓc væn m§i có quÓc gia. QuÓc væn ta th©i
tuyŒt phÄm là TruyŒn KiŠu, trÜ§c sau chÌ có TruyŒn KiŠu,
may có TruyŒn KiŠu, Çáng quš vô cùng. Cho nên, næm 1924,
lÀn ÇÀu làm lÍ k› niŒm cø Tiên ñiŠn, trÜ§c hai ngàn ngÜ©i
h†p ª sân H¶i Thäo thì tôi trÎnh tr†ng tuyên bÓ m¶t câu:



"TruyŠn KiŠu còn, ti‰ng ta còn; ti‰ng ta còn, nÜ§c ta
còn, có ÇiŠu chi n»a mà ng©... "

Câu Ãy, ngÜ©i mình có ngÜ©i không hi‹u, có ngÜ©i hi‹u
lÀm. NhÜng næm 1933, m¶t væn sï Pháp nói vŠ nÜ§c Ba TÜ
làm lÍ k› niŒm thÆp bách chu niên (m¶t ngàn næm) thi hào
Ferdowsi tác giä sách Shahnameh (ñ‰ vÜÖng løc), là m¶t ki
‰t tác b¢ng ti‰ng Ba TÜ, nh© sách Çó mà ti‰ng Ba TÜ còn
ÇÜ®c lÜu truyŠn và bäo tÒn qua mÃy mÜÖi Ç©i bÎ ngÜ©i Á
RÆp Çô h¶... 

*

Khoa h†c th¿c nghiŒm không thØa nhÆn nh»ng hiŒn
tÜ®ng vô hình, vì không th‹ thí nghiŒm ÇÜ®c, không ki‹m
chÙng ÇÜ®c. 

Trong TruyŒn KiŠu,  vào ti‰t  thanh minh,  nàng KiŠu
trông thÃy:

Sè sè nÃm ÇÃt bên ÇÜ©ng,
RÀu rÀu ng†n cÕ, nºa vàng nºa xanh.

Nàng than thª:
R¢ng: sao trong ti‰t Thanh Minh,
Mà Çây hÜÖng khói v¡ng tanh th‰ này?

Em trai là VÜÖng Quan thÜa:
ñåm Tiên nàng Ãy xÜa là ca nhi.
N°i danh tài s¡c m¶t thì,
Xôn xao ngoài cºa hi‰m gì y‰n anh.
Ki‰p hÒng nhan có mong manh,



229

Nºa chÜ©ng xuân tho¡t gãy cánh thiên hÜÖng.

Th‰ rÒi nàng KiŠu, sau Çó lâm vào ki‰p hÒng nhan båc
mŒnh. 

Phåm Quÿnh, ngay tØ th©i con trÈ, m‡i khi nghe Ç†c
m¶t câu KiŠu, "Çã thÃy cái âm hÜªng lå lùng cûa nó vang
Ç¶ng vào trong lòng. RÒi tØ Çó cÙ væng v£ng luôn bên tai,
càng ngày càng thi‰t tha thÃm thía, có khi âm thÀm não
nu¶t nhÜ ti‰ng g†i xa xæm cûa m¶t âm hÒn tri k› t¿ chín
suÓi ÇÜa lên".

ThÆt lå lùng, nhÜ có linh cäm báo trÜ§c, Phåm Quÿnh
dã bÎ ViŒt Minh b¡t, rÒi thû tiêu và bài tùy bút "Cô KiŠu v§i
tôi" Çang vi‰t dª dang!

Khoa h†c th¿c nghiŒm không th‹ nói gì ÇÜ®c vŠ hiŒn
tÜ®ng lå lùng này.  

     
============



XI
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Phåm Quÿnh dÎch thÖ ñ‡ Phû

Nhà thÖ ñ‡ Phû t¿ là Tº MÏ, ngÜ©i TÜÖng DÜÖng (HÒ
B¡c), sau d©i vŠ ª Cûng HuyŒn (Hà Nam). Cha cûa ñ‡ Phû
là Nhàn làm quan Phøng Thiên LŒnh. 

Vào ÇÀu niên hiŒu Thiên Bäo, ñ‡ Phû thi ti‰n sï không
ÇÆu. CuÓi Ç©i Thiên Bäo, ñ‡ Phû dâng cho vua HuyŠn Tôn
bài phú Tam ñåi LÍ Phú.  Vua HuyŠn Tôn triŒu vŠ b° cho
chÙc Kinh TriŒu Phû binh tào tham quân. 

ñ‡ Phû mÃt næm 59 tu°i tåi Luy DÜÖng. Sách ñÜ©ng
Thi kš s¿ thì nói ñ‡ Phû mÃt ª Nhåc DÜÖng.

Næm mÜÖi mÓt bài dÎch thÖ ñ‡ Phû cûa Phåm Quÿnh
có th‹ chia làm hai phÀn: 

PhÀn thÙ nhÃt, Phåm Quÿnh dÎch theo cuÓn ñ‡ Thi‰u
Læng toàn tÆp cûa CØu TriŒu Ngao, ngÜ©i th©i Khang Hy
nhà Thanh.

PhÀn thÙ hai, ông dÎch theo cuÓn ñ‡ Thi h®p tuy‹n cûa
LÜu Báo Quân, ngÜ©i th©i ñåo Quang nhà Thanh.

Chúng tôi xin trích dÅn vài bài dÎch thÖ ñ‡ Phû cûa
Phåm Quÿnh.

A) DÎch thÖ ñ‡ Phû theo cuÓn ñ‡ Thi‰u Læng toàn tÆp
1/ Du Long Môn Phøng Tiên t¿



Bän dÎch:
(Vãn cänh chùa Phøng Tiên trên núi Long Môn)

ñã chÖi chÓn chiêu ÇŠ (1),
Låi ngû cänh chiêu ÇŠ,
Khe tÓi vo ve gió,
Cây rØng thÃp thoáng træng.
Núi cao áp tÆn tr©i,
Mây phû quÀn áo lånh,
MuÓn tÌnh nghe chuông s§m,
Khi‰n ngÜ©i giác ng¶ sâu.

(1) chiêu ÇŠ : chùa.

2/ D» NhÆm thành HÙa chû bå du Nam Trì 
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Bän dÎch:
(Cùng ông chû bå h† HÙa ª NhÆm Thành Çi chÖi Nam

Trì)

Núi thu tràn hào låch,
Bên thành ÇÄy chi‰c ghe.
ChiŠu mát nhìn ng¿a t¡m,
Bøi cây r¶n ti‰ng ve.
ThuÆn mÜa cây Ãu chín,
Tháng Tám cÕ bÒ tan.
S§m ngày sa móc tr¡ng,
TÜªng nh§ chuyŒn nhà xÜa.



3/ Då y‰n Tä thÎ trang

 

Bän dÎch:
(ñêm æn tiŒc ª tråi h† Tä)

Gió th°i mänh træng l¥n,
SÜÖng lånh gäy Çàn cÀm.
ñÜ©ng hoa nÜ§c chäy tÓi,
Nhà cÕ bóng sao rÖi.
Ki‹m sách ÇÓt Çèn ng¡m,
Coi gÜÖm rót chén ÇÀy.
ThÖ rÒi nghe hát Ngô,
Con thuyŠn š ch£ng quên.
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B) DÎch thÖ ñ‡ Phû theo cuÓn ñ‡ Thi h®p tuy‹n
1/ KhÜÖng thôn

Bän dÎch:
(Thôn KhÜÖng)

Tr©i Tây mây ÇÕ ngÃt,
M¥t tr©i giáp chân tr©i.
Cºa sài chim rào råc, 
Khách xa nghìn d¥m vŠ.
V® con không ng© còn,
Kinh hoäng rÒi gåt lŒ.
ñ©i loån g¥p phiêu lÜu,
SÓng vŠ là ngÅu nhiên.
Láng giŠng xúm ÇÀu tÜ©ng,
Cäm thán cÛng ngÆm ngùi.
ñêm khuya còn ÇÓt Çèn,
Nhìn nhau nhÜ trong m¶ng.



2/ SÖ nguyŒt

Bän dÎch:
(Træng m§i m†c)

Sáng m© liŠm m§i m†c,
Bóng nghiêng vành chºa tròn.
Chºa nhô ngoài äi xÜa,
ñã lÃp trong mây chiŠu.
Hà Hán không Ç°i s¡c,
Quan sÖn vÅn lånh lùng.
TrÜ§c thŠm có móc tr¡ng,
Âm thÀm ÇÜ®m cúc hoa.
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3/ ThÆp thÃt då ÇÓi nguyŒt

Bän dÎch:
(ñêm mÜ©i bäy trông træng)

Træng thu Çêm tròn mãi,
Trong xóm m¶t thân già.
CuÓn sáo nhìn vÅn chi‰u,
ChÓng gÆy Çi còn theo.
R†i nÜ§c náu Ç¶ng,
Xuyên cây chim ngû thÙc.
Nhà tranh t¿a cây quÃt,



Trong såch hoa móc tÜÖi.
4/ Dã v†ng

Bän dÎch:
(Ng¡m cänh hoang dã)

Tr©i thu ng¡m ch£ng suÓt,
Xa xa n°i mÎt mù.
NÜ§c cùng tr©i ph£ng l¥ng,
Thành c° Än Çám mây.
Lá thÜa gió càng røng,
Núi quånh tr©i vØa tà.
Håc lÈ sao vŠ chÆm,
Quå Çêm Çã ÇÀy rØng.
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5/ Thiên hà

Bän dÎch:
(Sông Ngân Hà)

Ngày thÜ©ng có sáng tÓi,
Thu Ç‰n thÆt phân minh.
DÀu có mây thoäng che,
XuÓng Çêm vÅn sáng trong.
Cùng sao Ç¶ng cºa khuy‰t,
Cùng træng l¥n bên thành.
Næm næm NgÜu N» qua,
Ch£ng hŠ có sóng gió.



=== o 0 o ===
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XII

Phåm Quÿnh dÎch væn xuôi 
các tác phÄm Pháp

Trong suÓt th©i gian là chû bút báo Nam Phong, Phåm
Quÿnh Çã dÎch nhiŠu tác phÄm væn chÜÖng Pháp:

-  Le Cid, tác giä Corneille (TuÒng L¶i-Xích; tháng 8
næm 1920)

-  Horace,  Corneille  (TuÒng  Hòa  Låc;  tháng  7  næm
1923)

-  Arlequin  poli  par  l'amour,  Marivaux  (Chàng  ngÓc
hóa khôn vì tình; tháng 3 næm 1921) 

-  Les jeux de l’amour et  du hasard,  Marivaux (Tình
duyên v§i låi tình c©; tháng 12 næm 1921)

-  Manon  ou  la  sagesse  des  gens,  Voltaire  (ChuyŒn
chàng Manon hay là s¿ khôn ngoan cûa ngÜ©i Ç©i; tháng 2
næm 1921)

- Oh, jeunesse, Courteline (Ôi thi‰u niên; tháng 10 næm
1921)



-  Le  lépreux  de  la  cité  d’Aoste,  Xavier  de  Maistre
(NgÜ©i hûi ª thành A-Óc; tháng 7 næm 1920)

- Histoire d’un soldat dans la neige, Esparbès (TruyŒn
ngÜ©i lình b¢ng tuy‰t; tháng 8 næm 1917)

Sau Çây, xin trích vài Çoån væn dÎch tØ nguyên bän b
¢ng ti‰ng Pháp.

1) Cái giá-trÎ to nhÃt cûa loài ngÜ©i
"Cái giá-trÎ to nhÃt cûa loài ngÜ©i, tÙc là con ngÜ©i ta

vÆy. MuÓn l®i-døng cái ÇÎa-cÀu này, hãy nên l®i-døng lÃy
con ngÜ©i ta trÜ§c Çã".
(Nam Phong sÓ 7, tháng giêng næm1918, trang 25)

Nguyên væn:

"La  plus  grande  valeur  humaine,  c'est  l'homme  lui-
même.  Pour  mettre  en  valeur  le  globe  terrestre,  il  faut
d'abord mettre l'homme en valeur".

                                                                Anatole France

2) Cái t¶i to l§n nhÃt ÇÓi v§i nhân loai
"Các thày (*) thi‰u-niên ngày nay, cái dÜ-luÆn cûa th‰-

gi§i sau này là bªi tay các thày làm ra Çó. Th‰-gi§i bÆy gi©
còn ÇÜÖng phân-vân chÜa bi‰t theo cái tÜ-tÜªng cÛ hay cái
tÜ-tÜªng m§i, nh»ng thói dã-man Ç©i xÜa cùng v§i nh»ng vÈ
væn-minh ngày nay còn ÇÜÖng tr¶n lÅn nhau trong cái lò
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thí-nghiŒm kÿ lå; các thày phäi dåy cho th‰-gi§i bi‰t  cái
chân-lš sau này: là không t¶i gì ÇÓi v§i nhân-loåi to b¢ng
cái t¶i làm tiêu-diŒt mÃt dân m¶t nÜ§c, ho¥c Çem nó ra mà
phân c¡t. Phàm nhiŠu ngÜ©i Çã h®p nhau låi thuÆn nhÆn
cùng sÓng v§i nhau, cùng theo m¶t pháp-luÆt, cùng m¶t tÃm
tình-š, cùng m¶t lòng døc-v†ng, thì s¿ sinh-tÒn chung Ãy là
chính-Çáng,  Çáng tôn-tr†ng,  Çáng sùng-bái,  mà không ai
ÇÜ®c phép phåm Ç‰n vÆy".
(Nam Phong sÓ 10, tháng 4 næm 1918, trang 197)

(*) thày : thÀy.

Nguyên væn:

"Jeunes gens, vous ferez demain l'opinion du monde.
Au monde qui hésite entre les vieilles idées et les nouvelles,
où les phénomènes de l'antique barbarie se confondent dans
une érange expérience avec les progrès merveilleux de la
civilisation,  donnez  ce  dogme:  le  plus  grand  des  crimes
contre l'humanité c'est de tuer une nation ou de la mutiler.
Partout où des hommes consentent à vivre ensemble dans
les  mêmes  lois,  avec  les  même  sentiments  et  les  même
passions,  cette  existence  collectives  est  légitime,  elle  est
auguste, elle est sacrée, elle est inviolable".

                                                        Ernest Lavisse 

3) Phåm t¶i t¿ diŒt



"Âu Châu có lÎch-sº cûa Âu Châu, mà Âu Châu ÇÜ®c
cÜ©ng månh cÛng là vì cái lÎch-sº cûa mình. Ta cÛng vÆy, ta
phäi uÓn trí ta cho hi‹u r¢ng ta không nên mÜ®n lÎch-sº cûa
các dân-t¶c khác, và n‰u ta làm t¡t mÃt cái lÎch-sº cûa ta,
th©i là ta phåm t¶i t¿-diŒt vÆy".

(Nam Phong sÓ 91, tháng giêng, næm 1925, trang 12)

Nguyên væn:
"L'Europe a son passé, sa force git dans son histoire

propre. Nous pareillement, nous devons former notre esprit
à la pensée que nous ne devons pas emprunter aux autres
peuples leur histoire et que si nous étouffons la nôtre, nous
commettrons un suicide".

                                                     R. Tagore

4) H«i các bån ViŒt Nam

"H«i các bån ViŒt Nam, các bån ÇÜÖng mong-mÕi cho
nÜ§c nhà ÇÜ®c t¿-trÎ,  Ç‹  Çem cái  chí  khäng-khái  ra  Çua
tranh v§i Ç©i, nên ngày Çêm tøng-niŒm hai b¶ sách sau này:
m¶t  là  b¶  luân-lš  cûa  ông  thánh  Kh°ng,  dåy  vŠ  Çåo  là
ngÜ©i, hai là b¶ cÆn-sº cûa nÜ§c NhÆt-bän, dåy vŠ phép trÎ
nÜ§c. Các bån nên Çem cái Çåo tuyŒt-luân cûa ông "vån-th‰
s¿-bi‹u" n†, và cái gÜÖng sáng-sûa cûa dân-t¶c vÈ-vang kia
mà tiêm-nhiÍm vào trong tâm trong não, vì dân-t¶c kia v§i
ông thánh n†, ÇÓi v§i các bån là có cái quan-hŒ cùng máu
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cùng loài vÆy. Các bån cÙ thº làm th‰ xem, rÒi cái tiŠn-ÇÒ
còn u-ám cûa nÜ§c ViŒt Nam së thÃy tÕ-rång, và lòng hi-
v†ng cûa các bån cÛng së thÃy không Ç‰n n‡i xa-xôi cho
l¡m".
(Nam Phong sÓ 120, tháng 8 næm 1927, trang 202)

Nguyên væn:

"Amis d'Annam, qui aspirez aux nobles épreuves d'une
vie nationale auto-nome, ayez comme livres de chevet ces
deux monuments initiateurs de sapience: la morale de votre
grand Confucius, pour votre dicipline en tant qu’homme, et
l'histoire du Japon moderne pour votre conduìte en tant que
nation. Nourrissez vos esprits et vos âmes de la sagesse de
cet  immortel  philosophe  et  de  l’exemple  de  ce  glorieux
peuple dont le sang à tous deux s’apparente au vôtre. Faites
cela  et  la  lumière  encore  voilée  de  votre  destin  vous
apparaîtra plus consolante et plus proche de vos espoirs".

                                             Georges Garros

=== o o o ===



XIII
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Phåm Quÿnh dÎch thÖ ViŒt sang ti
‰ng Pháp

Khuê phø thán
 
                                                     NguyÍn ThÎ Phi

I

ChÒng h«i chÒng! Con h«i con! 
Cùng nhau xa cách mÃy næm tròn.
Bên gi©i góc b‹ nÖi chim cá,
Dån gió dÀy sÜÖng tûi nÜ§c non.
M¶n-ÇiŒp khéo vì ai lëo-Çëo,
HÒn quyên luÓng Ç‹ thi‰p thon-von.
Ngày qua tháng låi trông Çæm-Ç¡m,
Muôn d¥m xa xa m¡t Çã mòn.

DÎch sang ti‰ng Pháp:



Ô mon mari! Ô mon fils!
Que d’années révolues compte déjà notre séparation.
Vous  vivez  bien  loin,  dans  les  régions  inconnues,  aux
extrémités du ciel et de la terre,
Et moi, je traîne ma vie, honteuse, au milieu des paysages
familiers.
C’est en rêve que j’accomplis le voyage périlleux qui me
rapproche de vous,
Et chaque fois je me trouve seule avec mon âme solitaire!
Les jours passent, les mois arrivent, dans la durée infinie
du temps,
Et sur la route lointaine, mes yeux s’épuisent à regarder et
à attendre.

II

ñã mòn con m¡t m¶t phÜÖng Âu,
Có thÃy chÒng con Çâu ª Çâu?
DÅu ÇÜ®c non xinh cùng bi‹n tÓt,
Khó ngæn gió thäm v§i mÜa sÀu.
Trách ai d¡t nÈo khôn lØa-l†c,
Khi‰n thi‰p ra thân chÎu dãi-dÀu.
B§ b§ xanh kia sao ch£ng Çoái?
TÃm lòng bÙc-rÙt trót canh thâu!

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Mes yeux s'épuisent à regarder du côté de l'Occident,
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Et toujours je ne vois ni mon mari ni mon fils.
Ils ont beau vivre en des îles enchantées, dans des mers
clémentes,
Peuvent-ils  empêcher  le  vent  de douleur  et  la  pluie  de
tristesse d'arriver jusqu 'à eux?
J’en veux de ceux qui nous ont conduits dans des chemins
de malheur,
Me réduisant, moi, pauvre femme, à cette extrémité.
Ô le ciel qui se trouve là-haut, pourquoi n’a-t-il pas pitié
de moi?
Mon coeur est tourmenté durant les longues veilles de la
nuit.

III

Canh thâu chÜa ngû hãy còn ngÒi,
Gan ru¶t nhÜ dÀu søc-søc sôi.
Nghïa gá Ãp-iu dành l«-Ç«,
Công cho bú m§m ch¡c thôi rÒi!
Quy‰t gìn-gi» giå tròn sau trÜ§c,
Bi‰t cÆy nh© ai tÕ khúc-nhôi.
Non bi‹n xiên-xiên tr©i m¶t góc,
H«i chàng Öi! V§i h«i con Öi!

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Durant les longues veilles de la nuit, je ne dors pas, je
reste assise,



Et  mes  entrailles  bouillonnent  comme une  huile  qu’on
chauffe.
Mon amour, il est bien fini!
Et la peine que j’ai eu à nourrir, à dorloter mon enfant,
m’en voilà récompensée!
Je tâcherai de rester fidèle à mon devoir.
Mais à qui pourrai-je confier mes sentiments?
Vous  êtes  quelque  part  sous  le  ciel,  au  milieu  des
montagnes bleues et de la mer bleue.
Ô mon mari, ô mon fils!

IV

Con Öi! ru¶t mË ngÃu nhÜ tÜÖng,
Bäy n°i ba chìm rÃt thäm-thÜÖng.
Khô héo lá gan cây ÇÌnh Ng¿,
ñÀy vÖi gi†t lŒ nÜ§c sông HÜÖng.
Quê ngÜ©i Çành gºi thân træm tu°i,
Cu¶c th‰ mong gì n® bÓn phÜÖng!
MË cÛng trông mau rÒi m¶t ki‰p,
ñ‹ cho vËn vë mÓi cang thÜ©ng.

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Ô mon fils! Mon pauvre coeur est torturé,
Il est ballotté dans une mer de souffrances et de douleurs.
Il est desséché comme les arbres de l’Ecran du Roi,
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Tandis que mes larmes coulent comme l’eau de la Rivière
des Parfums.
Vous vivrez, vous mourrez là-bas en terre étrangère,
Et c’en est fini de tous les rêves de grandeur et de gloire!
Votre  mère  ne  demande  qu’à  finir  le  plus  tôt  possible
cette vie d’épreuves,
Pour conserver intacte sa fidélité au devoir.

V

Cang thÜ©ng gánh n¥ng cä hai vai,
Bi‰t tÕ cùng ai? Ai h«i ai?
ñ‹ bøng chÌ e t¢m ÇÙt ru¶t,
Hª môi còn s® vách nghiêng tai.
Træng khuya nÜÖng bóng chênh-chênh m¶t,
Kính b‹ soi hình tÈ tÈ hai.
Nh¡n thº tØ Çây qua t§i Çó,
ñÜ©ng Çi non nÜ§c t¿ bao dài.

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Le fardeau du devoir pèse sur mes deux épaules,
A qui pourrai-je m’ouvrir, me confier?
Si je garde pour moi mes ressentiments,  mon coeur en
éclatera,
Et  je  n’ose  en  parler  à  personne  de  crainte  des
indiscrétions.



C’est tard dans la nuit que seule, sous la lune qui décline,
Je  me  regarde  dans  un  miroir  cassé  et  trouve  une
confidente dans mon image attristée.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la distance qui nous
sépare,
Et  combien  il  faut  de  temps  pour  franchir  les  mers  et
arriver jusque là?

VI

Bao dài non nÜ§c ch£ng hay cùng,
Xin gªi hÒn ta ÇŠn ª chung.
Hôm s§m cho tròn luôn m¶t ti‰t,
TrÜ§c sau không thËn v§i ba tòng.
Quê nhà có kÈ lo sæn-sóc,
ñÃt khách nÜÖng nhau khÕi lå-lùng.
Mäng tính chÜa xong vØa ch§p m¡t,
TrÓng lÀu Çâu Çã Ç° tung tung.

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Combien il faut de temps pour franchir les mers et arriver
jusque là, je ne sais.
J’envoie mon âme venir habiter avec vous,
Elle vous tiendra compagnie jour et nuit.
Et  ainsi  j’aurai  été  jusqu 'au bout fidèle à  mes devoirs
d’épouse et de mère.
Je pourrai à la fois, au pays, m’occuper de la famille,
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Et en terre d’exil vous tenir compagnie.
A peine ai-je fait ce rêve en fermant les yeux,
Que j’entends le son du tam-tam qui annonce les veilles.

VII

ñã Ç° tung tung ti‰ng trÓng thành,
DÆt mình thÙc giÆy m§i tan canh.
SÜÖng sa lác-Çác trên tàu lá,
Gió th°i liu-riu d»a (gi»a) bÙc mành.
Cänh Ãy tình này thôi h‰t muÓn,
Tr©i kia ÇÃt n† n« cho Çành.
ThÜÖng nhau ch£ng ÇÜ®c cùng nhau tr†n,
Xin hËn cùng nhau ki‰p tái-sanh.

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Les sons du tam-tam se précipitent, annonçant une veille.
Je suis réveillée en sursaut et voilà mon rêve qui prend
fin.
De lourdes gouttes de rosée tombent sur les feuilles de
bananier, 
Un vent froid passe à travers les stores.
Mon âme désenchantée dans un décor de désespérance!
Ô ciel, Ô Terre, pourquoi vous montrer si cruels?
On s’aime et on ne peut pas vivre ensemble,



Il ne reste qu’un espoir : c’est de se rencontrer dans une
vie future.

VIII
 

Ki‰p tái-sanh may có g¥p không?
Ki‰p này Çành phø v§i non sông.
Chiêm bao lÆn-ÇÆn theo chân bÜ§m,
Tin-tÙc bÖ-vÖ låc cánh hÒng. 
Tính t§i tính lui thân cá chÆu,
Lo quanh lo quÄn phÆn chim lÒng.
ñã không chung hÜªng th©i thôi ch§,
Sao n« xa nhau chÒng h«i chÒng!

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Serons-nous ensemble dans une vie future?
Celle-ci est déjà à jamais gâchée.
On est réduit à vagabonder en rêve en suivant les traces
du papillon,
Et  à  guetter  le  vol  de  l'oie  sauvage  pour  attendre  des
nouvelles problématiques.
De quelle façon qu’on envisage la vie, le sort qui vous
attend est celui du poisson dans un bocal,
Et de l'oiseau dans la cage.
Puisqu'il ne nous est pas donné de jouir ensemble de la
vie,
Pourquoi nous séparer l'un de l'autre, ô mon mari!
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IX

H«i chÒng có thÃu n°i này chæng?
Sóng gió khi không giÆy ÇÃt b¢ng.
Non nÜ§c chia hai tr©i l¶ng-l¶ng,
Cha con riêng m¶t b‹ giæng-giæng.
MÓi sÀu kia g« khoanh chÜa h‰t, 
Gi†t thäm này tuôn b»ng khó-khæn.
Ngán bÃy cu¶c Ç©i khôn gÜ®ng-gåo,
Canh chÀy còn ª dÜ§i cung træng.

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Ô  mon  mari,  connaissez-vous  toute  l'étendue  de  ma
douleur?
La tempête s'élève inopinément sur une terre tranquille,
Et  sous  le  vaste  ciel,  nous  voilà  aux antipodes  l'un  de
l'autre.
Le père et le fils vivent dans un coin de la mer immense,
L'écheveau embrouillé  de  la  tristesse  ne  se  dénoue pas
encore
Que le torrent des larmes coule intarissable.
Dégoûtée de la vie, je m'efforce avec peine de vivre, 
Et tard dans la nûit, je veille sous la lune solitaire.



X

Ÿ dÜ§i cung træng luÓng nÌ-non,
ñ¡ng cay nhÜ ngÆm trái bÒ-hòn.
Khói mây gi†ng quÓc nghe hÖi mÕi,
SÜÖng tuy‰t mình ve nh¡m Çã mòn.
L¡ng mõ làng xa canh cÓc ! cÓc !
Ti‰ng chuông chùa cÛ Ç¶ng bon ! bon !
N‡i niŠm ai bi‰t ta thÜÖng nh§,
ChÒng h«i chÒng ! Con h«i con !

DÎch sang ti‰ng Pháp:

Sous la lune solitaire je ne fais que verser des larmes,
Et  du  fond  de  ma  bouche  je  sens  monter  un  goût
d'amertume.
Je suis comme la poule d'eau dont la voix commence à
faiblir à force de lancer des cris éperdus dans l'espace,
Ou comme la cigale dont le corps s'épuise déjà sous la
rosée.
J'entends dans la nuit le tocsin du village lointain qui fait
"cÓc!
cÓc!"
Et  la  cloche  de  la  vieille  pagode  qui  sonne  "boong!
Boong!"
Qui  connaîtra  jamais  les  sentiments  d'amour  et  de
souvenir qui tourmentent mon coeur,
Ô mon mari ! Ô mon fils !
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(Nam Phong sÓ 21, tháng 3 næm 1919, trang 229-230)
 

*

Tåp chí Nam Phong sÓ 21, tháng 3 næm 1919, trang
229-230,  Çæng bài  thÖ  Khuê phø thán,  tác  già  ghi  tên  là
NguyÍn ThÎ Phi. Lúc bÃy gi© có ngÜ©i nghï r¢ng bà Phi là
v® vua Thành Thái, có con là vua Duy Tân, cä hai cha con
ÇŠu chÓng Pháp, nên bÎ dày sang Çäo Réunion.

NhÜng, sau mÜ©i ba næm, trong tåp chi Nam Phong sÓ
169, tháng 2 næm 1932. Bà Phan SÖn ñåi Çính chính nhÜ
sau:

"Nguyên  mÜ©i  bài  thi  Ãy  chính  cûa  ông  thân  tôi  là
ThÜ®ng Tân ThÎ, ngø-š làm chÖi, Ç‹ tÕ lòng hoài-cäm. Khi
ông thân tôi làm rÒi, thì các bån cûa ông thân tôi khuyên
Çæng báo. C¿c ch£ng Çã ông thân tôi  phäi vâng l©i,  gºi
Çæng ª Nam Phong tåp chí næm trÜ§c. Song ông thân tôi
không muÓn lÃy væn-tài mà khoe-khoang v§i thiên-hå. Nên
ch‡ tác-giä ÇÙng mÜ®n m¶t tên ngÜ©i Çàn bà mà Ç‹ vào.
Còn phía dÜ§i thì Ç‹ tên tôi ÇÙng sao-løc. Nay chØ quí vÎ Çã
chÃt-vÃn thì tôi xin phép ông thân tôi mà cÙ thÆt tÕ bày. VÆy
tØ nay vŠ sau chÜ quí vÎ bi‰t cho mÜ©i bài thi Ãy là cûa ông
thân tôi làm ch§ không phäi cûa ngÜ©i nào khác. Xin ch§
ng¶-nhÆn không nên" 

(Khuê phø thán. Bà Phan SÖn ñåi. Nam Phong sÓ 169, tháng 2 næm
1932, trang 204)



NhÜ vÆy, tác già bài thÖ "Khuê phø thán" là nhà nho
ThÜ®ng Tân ThÎ, cha cûa bà Phan SÖn ñåi, ngÜ©i gÓc tÌnh
Vïnh Long, Nam ViŒt.  

Phåm Quÿnh dÎch bài  thÖ "Khuê phø thán" ra  ti‰ng
Pháp và Çæng trong Nam Phong tåp chí sÓ 21 tháng 3 næm
1919.

***********

XIV

Væn Phåm Quÿnh

NhiŠu h†c-giä, væn-sï, giáo-sÜ nhÆn xét vŠ lÓi hành væn
cûa  Phåm Quÿnh.  Chúng tôi  xin  trích  vài  l©i  nhÆn ÇÎnh,
khen chê Çó.

** ñàm Xuân ThiŠu, TrÀn Tr†ng San
Trong bài "ViŒt væn Ç¶c bän", hai ông Xuân ThiŠu và

TrÀn Tr†ng San vi‰t:
"Phåm Quÿnh có m¶t ki‰n-thÙc sâu r¶ng vŠ cä hai nŠn

h†c Tây-phÜÖng và ñông-phÜÖng. Ông khäo-cÙu vŠ tÃt cä
các  vÃn-Ç‹:  væn-h†c,  tri‰t-h†c,  chính-trÎ,  kinh-t‰,  xã-h¶i,
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giáo-døc.  Væn  ông  trang-nghiêm,  c°-kính,  hay  dùng  ch»
Hán và thÜ©ng thÜ©ng dài giòng; ngÜ©i ta g†i là "lÓi væn
Phåm Quÿnh". NhÜng trong các bài du-kš thì l©i væn låi
nhË-nhàng, duyên-dáng, hÃp-dÅn".
(ViŒt væn Ç¶c bän. ñàm Xuân ThiŠu, TrÀn Tr†ng San. B¶ QuÓc Gia
Giáo Døc xuÃt bän, Sài Gòn, 1961; trang 236)  

** Håo Nhiên Nghiêm Toän
"Væn  ông  Vïnh  giän-dÎ,  nhË-nhàng;  væn  ông  Quÿnh

ch¡c-ch¡n,  trang-nghiêm; cho nên ta  có th‹ nói  væn ông
Vïnh Ç‹ ph°-cÆp trong Çám dân thÜ©ng, còn væn ông Quÿnh
có tính-chÃt Çåo-måo cûa nhà h†c-giä".
(ViŒt Nam væn-h†c sº trích y‰u. Håo Nhiên Nghiêm Toän. Nxb Vïnh
Bäo, Sài Gòn 1949, trang 150)

** NguyÍn Duy DiÍn, B¢ng Phong
"...  Væn  cûa  ông  già-d¥n  trang  nghiêm,  sáng-sûa,

nhiŠu khi trª nên mŠm-dÈo, g®i cäm. ñiŠu Çó chÙng tÕ tác-
giä có m¶t tâm hÒn thÖ dÒi-dào. (ví dø nhÜ bài tä vŠ phong
cänh Hu‰)".
(LuÆn vŠ Nam Phong tåp chí. NguyÍn Duy DiÍn, B¢ng Phong. Nhà
sách Khai Trí, Sài Gòn, 1960, trang 42)

** NguyÍn VÏ
"Ch» Pháp ông vi‰t rÃt trôi-chäy, v§i m¶t lÓi hành-væn

rÃt bóng-bäy væn-hoa, vØa giän-dÎ, khúc-chi‰t, vØa dÒi-dào
š-tÜªng.



"Vi‰t væn cûa ông cÛng th‰. Câu væn rÃt ÇÜ®c sæn-sóc,
Çiêu-luyŒn theo nhÜ hành-væn Pháp, rÃt  thÆn-tr†ng trong
viŒc dùng ch». Ông ÇÜa ÇÄy ngoài bút Çi dÎu-dàng, ch»ng-
chåc, không dây-dÜa rÜ©m-rà, ho¥c n¥ng-nŠ theo ki‹u m¶t
sÓ nhà Nho [...], cÛng không cÙng-r¡n và Çôi khi quá giän-
dÎ, th¿c-t‰, nhÜ cú-pháp cûa ông NguyÍn Væn Vïnh.

"Væn cûa Phåm Quÿnh là lÓi  væn quí-phái,  "lÓi  væn
hàn-lâm viŒn" nhÜ ngÜ©i Pháp nói".
(Væn thi sï tiŠn chi‰n. NguyÍn VÏ. Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn 1970,
trang 37-38)

** Thanh Lãng, giáo sÜ ñåi h†c Væn Khoa Sái Gòn trÜ§c
1975

"NgÜ©i ta có th‹ chÓi giá-trÎ nghŒ-thuÆt cûa các bài
biên-khäo cûa ông, chÙ ai mà có th‹ chÓi giá-trÎ nghŒ-thuÆt
cûa các bài tùy-bút trong Çó Phåm Quÿnh Çã Ç‹ chan-chÙa
nh»ng tình-cäm say-sÜa. PhÜÖng chi các thiên hÒi-kš cûa
ông, nhÜ các thiên "MÜ©i ngày ª Hu‰", "M¶t tháng ª Nam
kÿ", "Ba tháng ª Paris",... thì ta phäi nhÆn là nh»ng tÆp hÒi-
kš giá-trÎ, giá-trÎ vì nh»ng nhÆn xét tÌ-mÌ, nh»ng nét tä linh-
Ç¶ng, giá-trÎ  nhÃt là ª tình-cäm say-sÜa cûa m¶t nghŒ-sï
chäy tràn lan trên giÃy.  Phåm Quÿnh là m¶t nhà thÖ vi‰t
væn xuôi".
(TrÜ©ng h®p Phåm Quÿnh. Báo Væn H†c sÓ 6, Sài Gòn, tháng 4 næm
1963, trang 12)

** Væn Bình, Phåm Væn Bính
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"LÓi trình bày tÜ-tÜªng cûa cø Phåm Quÿnh là m¶t lÓi
trình bày tØ-tÓn, t‰-nhÎ cûa m¶t h†c-giä thÃm-nhuÀn lÍ giáo
Kh°ng Månh. Cø không dùng l©i væn båo-månh v§i nh»ng
danh tØ quá-khích Ç‹ kích-thích quÀn-chúng. Cø muÓn tÆn
døng cái ÇËp, cái hay, cái th¿c trong væn-chÜÖng Ç‹ diÍn-tä
tÜ-tÜªng và gây cäm-tình v§i Ç¶c-giä. Tuy nhiên, n‰u ngôn-
tÜ cûa cø mŠn-måi, uy‹n-chuy‹n, lÆp-trÜ©ng cûa cø là lÆp-
trÜ©ng cûa nh»ng ngÜ©i cÛ vÅn g†i là hång ngÜ©i yêu nÜ§c
sáng-suÓt..."
(Hai quái-ki‰t  cûa làng báo B¡c ViŒt. Væn Bình,  Phåm Væn Bính.
TuÀn báo ñ©i sÓ 33, ngày 21/5/1970, Sài Gòn)

** VÛ Ng†c Phan
"Cái công Phåm Quÿnh "khai thác" lúc ÇÀu cho nŠn

quÓc-væn có ngày nay thÆt là m¶t công không nhÕ. Væn ông
ai cÛng phäi nhÆn là hùng, là dÒi-dào, thÜ©ng thÜ©ng låi có
cái gi†ng thi‰t-tha kêu g†i [...] NgÜ©i ta thÜ©ng nói lÓi væn
biên-tÆp và cä lÓi væn dÎch-thuÆt cûa Phåm Quÿnh thÜ©ng
có nh»ng câu n¥ng-nŠ, nhÜng n‰u ngÜ©i ta Ç†c nh»ng væn
trÜ§c-thuÆt cûa ông, ngÜÖi ta së phäi nhÆn là Çû d†ng, nhË-
nhàng, có duyên vào ch‡ cÀn phäi có duyên, chua-chát vào
ch‡ cÀn phäi chua-chát".
(Nhà væn hiŒn Çåi. VÛ Ng†c Phan. TÆp I. Nxb Vïnh ThÎnh, Hà N¶i
1951; trang 106)



********

XV

Dám nói, dám làm

ChÌ v§i vài bài dÅn chÙng trên, chúng tôi cÛng Çã thÃy
ÇÜ®c  tÜ  tÜªng  và  lÆp  trÜ©ng  chính  trÎ  cûa  Phåm Quÿnh,
nhÜng mà ÇiŠu chúng tôi cäm phúc nhÃt là Phåm Quÿnh Çã
nói th£ng v§i th¿c dân Pháp nh»ng ÇiŠu mà không ai dám
nói, dám làm. Ông vi‰t nhiŠu bài b¢ng ti‰ng Pháp Ç‹ ngÜ©i
Pháp dÍ hi‹u hÖn vŠ nh»ng ÇiŠu cÀn phäi làm ÇÓi v§i dân
t¶c ViŒt Nam, m¶t dân t¶c có m¶t nŠn væn hóa c° và m¶t
lÎch sº vÈ vang chÓng ngoåi xâm. Nh»ng š tÜªng Çó Çã ÇÜ®c
vi‰t  trong các bài  b¢ng ti‰ng Pháp,  hiŒn nay còn lÜu trº
trong ThÜ ViŒn QuÓc Gia Pháp nhÜ: Le vietnam: Problèmes
Culturels  et  Politiques;  Le  Vietnam  à  la  Croisée  des
Civilisations;  Essais  Franco-Annnamites: Ce  que  sera  le
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Vietnam dans cinquante ans;  v.v.  Chúng tôi  xin trích vài
Çoån do nhà báo TrÄn Th‰ XÜÖng dÎch ra ti‰ng ViŒt Çæng
trong cuÓn "Giäi Oan LÆp M¶t ñàn Tràng" Ç‹ thÃy rõ hÖn
Phåm Quÿnh là  m¶t  ngÜ©i  yêu  nÜ§c  chân  chính,  là  m¶t
ngÜ©i ViŒt Nam anh hùng. Lúc bÃy gi© ViŒt Nam Çang chÎu
dÜ§i ách Çô h¶ Pháp, Phåm Quÿnh can Çäm dám nói th£ng
v§i chính gi§i Pháp:

"Quš ngài Çang hiŒn diŒn trên ÇÃt nÜ§c chúng tôi b¢ng
cái giá cûa m¶t cu¶c chinh phøc. Thi‰t tÜªng, còn m¶t cu¶c
cao quš Çáng th¿c hiŒn là Çoåt ÇÜ®c "nhân tâm" ª giäi ÇÃt
này! Trong th©i Çåi ngày nay, m¶t s¿ Çô h¶ chÌ có cÖ may
tÒn tåi lâu bŠn là n‰u ÇÜ®c Ç¥t trên nŠn täng ÇÒng tình, h®p
š dân. ñành r¢ng quš ngài có tÃt cä sÙc månh vÛ l¿c. Th‰
nhÜng ch£ng lë quš ngài cÙ d¿a vào cÙu cánh Ãy và quên Çi
s¿ thuy‰t phøc lòng ngÜ©i?" (SÇd, trang 42)

Trong  bài  "Le  Vietnam:  Problèmes  Culturels  et
Politiques", Phåm Qušnh nói: 

" M¶t ngÅu nhiên cûa dòng lÎch sº ñông Tây Çã dÅn
t§i s¿ g¥p g« gi»a hai dân t¶c quš quÓc và chúng tôi gi©
Çây. Quš quÓc có tÃt cä s¿ giàu månh vŠ tinh thÀn và vÆt
chÃt v§i kÏ thuÆt tân kÿ. Chúng tôi là m¶t khÓi dân t¶c còn y
‰u kém nhiŠu m¥t nhÜng Çã s¤n có m¶t truyŠn thÓng væn hi
‰n lâu Ç©i, ÇiŠu Çó rÃt thuÆn l®i cho viŒc chung sÓng này.
Hãy giúp cho dân chúng tôi phát tri‹n, ti‰n b¶, giàu có Ç‹ tØ
Çó loåi trØ m†i tình trång bÃt °n, nhiÍu nhÜÖng Çáng ti‰c.
Xin hi‹u cho m†i k‰t quä Çåt ÇÜ®c dÀu Ç‰n bao nhiêu vÅn



không bù Ç¡p kÎp n‡i niŠm mÃt Çi nŠn Ç¶c lÆp, nhÜng chúng
tôi š thÙc ÇÜ®c s¿ trÜ©ng tÒn chung sÓng Ãy là con ÇÜ©ng
phäi l¿a ch†n".

Dù ª th‰ bÎ trÎ, Phåm Quÿnh vÅn gi» lòng t¿ tr†ng, ông
bày tÕ sòng ph£ng trong bài "Le Vietnam à la Croisée des
Civilisations":

"LÎch sº ViŒt Nam Çã chÙng minh hùng hÒn vŠ dân t¶c
cûa chúng tôi có tÃt cä lòng quä cäm và sÙc sÓng trong viŒc
bäo vŒ b© cõi và bành trÜ§ng giang sÖn. NgÜ©i dân ViŒt
Nam còn Ãp û m¶t niŠm hãnh diŒn Çánh Çu°i 50 vån quân
Mông C° vào næm 1285. Vó ng¿a cûa chúng tràn sang tÆn
tr©i Âu. NhÜng vÅn không có ch‡ cho chúng tåi ViŒt Nam !
Bình thÜ©ng chúng tôi vÓn dï hi‰u hòa. TØng ÇÖn vÎ làng xã
là m¶t "t° quÓc nhÕ" n¢m gi» lòng t° quÓc l§n ViŒt Nam.
Làng måc g¡n bó v§i nhau. TruyŠn Ç©i truyŠn ki‰p h† Çã có
s¤n m¶t kinh nghiŒm "tÜÖng thân" mà sÓng. Trong cänh tÓi
lºa t¡t Çèn có nhau! NhÜng có m¶t khuy‰t di‹m là luôn luôn
cÀn có m¶t nhà cÀm quyŠn månh, uy tín, bi‰t nghï Ç‰n dân,
lo cho dân. TØ Çó lòng ngÜ©i dÍ quy vŠ m¶t mÓi. Và mau
chóng vÜÖn lên. CÖ cÃu ÇÀu não mà lÕng lÈo, xa r©i h† thì
quÀn chúng dÍ rÖi vào cänh bÓi rÓi, chia næm xÈ bäy, dÅn
t§i h‡n loån".

Trong tÆp ti‹u luÆn "Essais  Franco - Annamites" v§i
ti‹u ÇŠ "Ce que sera le Vietnam dans cinquante ans", in vào
næm 1930, Phåm Quÿnh nói th£ng v§i chính quyŠn Pháp:

"ñ‹ tåo m¶t làn gió m§i, sinh Ç¶ng cho ViŒt Nam, quÓc
gia này cÀn ti‰n lên ch‰ Ç¶ Quân Chû LÆp Hi‰n dÜ§i s¿ bäo
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tr® cûa Pháp QuÓc Ç‹ kÎp ÇÜÖng dÀu v§i trào lÜu s¡p t§i
ÇÀy chuy‹n bi‰n ª vùng Á Châu ".

Và Phåm Quÿnh nhìn xa vŠ tÜÖng låi cûa ViŒt Nam 50
næm sau, ông vi‰t:

"Bây gi© mà nghï vŠ lâu vŠ dài Ç‰n th‰ thì coi hÖi xa
v©i, nhÜng th‰ gi§i ngày nay Çang trên Çà bi‰n chuy‹n dÒn
dÆp. NhiŠu Ç°i thay bÃt ng©, tØ nay Ç‰n lúc Çó së rÃt có th‹
liên tøc xÄy ra ...

"Các quÓc gia bên tr©i Âu có nhiŠu phÀn khó tránh cho
m¶t  cu¶c  Çøng  Ç¶  l§n  khác  ÇØng  tái  diÍn  nhÜ  vào  næm
1914-1918 mà hÆu quä trÀm tr†ng cûa nó së khôn lÜ©ng!

"Còn bên này Thái Bình DÜÖng thì sao? ñÃt b¢ng låi
n°i sóng thôi! Th©i cu¶c nÜ§c Tàu là cä m¶t Än sÓ ÇÀy bÃt
tr¡c lo ngåi, rÒi còn nån dÎch khûng khi‰p C¶ng Sän xuÃt
hiŒn! Låi n»a, Ç‰ quÓc chû nghïa Nh¿t B°n Çâu có ngû yên?
TÃt cä ÇŠu là nh»ng Ç¶ng l¿c, nh»ng phÀn tº gây rÓi loån
ghê g§m mà chÌ trong chiŠu hôm ban mai có th‹ làm Çäo
l¶n m†i toan tính phòng ngØa khôn ngoan nhÃt! 

"CÙ phäi tính, phäi nghï, phäi tiên liŒu. NhÜng rÒi chÌ
xin Çóng khung trong viŒc nÜ§c nhà ViŒt Nam: Hy v†ng rÒi
ra nÜ§c ViŒt së có cÖ h¶i trª thành m¶t quÓc gia Ç¶c lÆp,
t¿  do trong khÓi  Liên HiŒp Pháp nhÜ Gia Nã ñåi trong
Commonwealth cûa VÜÖng QuÓc Anh vÆy!"

Næm 1922, v§i tÜ cách T°ng ThÜ Kš H¶i Khai Trí Ti‰n
ñÙc, Phåm Quÿnh sang Pháp diÍn thuy‰t trÜ§c Hàn Lâm



ViŒn Pháp vŠ ÇŠ tài "Dân t¶c giáo døc". Lúc bÃy gi© ngÜ©i
Pháp cho r¢ng dân t¶c ViŒt  Nam låc hÆu,  ti‰ng ViŒt  tÀm
thÜ©ng, væn hóa ViŒt nghèo nàn. Phåm Quÿnh dÛng cäm,
t¿ tín, dõng dåc tuyên bÓ trÜ§c Çông Çäo các nhà trí thÙc
thÜ®ng hång Pháp: 

"Dân t¶c ViŒt Nam không th‹ là m¶t thÙ giÃy tr¡ng.
Chúng tôi  là quy‹n sách dÀy ÇÀy ch» vi‰t  b¢ng thÙ m¿c
không phai, tØ mÃy mÜÖi th‰ k› này. Quy‹n sách Ãy có th‹
Çóng theo ki‹u m§i, cho phù h®p th©i trang, nhÜng không
th‹ mang m¶t thÙ ch» ngoài in lên dòng ch» cÛ. VÃn ÇŠ là
làm th‰ nào Ç‹ ti‰p nhÆn h†c thuÆt cao thÜ®ng mà không bÎ
mÃt giÓng, không còn quÓc tính, bi‰n thành m¶t dân t¶c vô
hÒn".

(.....................)
"N‰u væn minh là cái vÓn và là truyŠn thÓng, thì chúng

tôi tha thi‰t gi» nguyên cái vÓn, kiên trì cÓ g¡ng mà t° tiên
Çã Ç‹ låi. Chúng tôi không muÓn v§i bÃt cÙ giá nào bÕ mÃt
quá khÙ, cái quá khÙ ngàn næm Çã tåo ra chúng tôi ngày
nay. Chúng tôi muÓn gi» lÃy cái bän tính quÓc gia, cái cá
tính lÎch sº cûa chúng tôÌ.

*** Ngày 24 tháng 4 næm 1924, ngày Çón ti‰p toàn quyŠn
Alexendre Varenne, Phåm Quÿnh nói th£ng: 

"... Chúng tôi Çang nuôi dÜ«ng giÃc mÖ m¶t ngày kia
ÇÜ®c nhÆn thÃy nÜ§c An Nam chúng tôi trª thành m¶t quÓc
gia  hùng  cÜ©ng  và  thÎnh  vÜ®ng,  t¿  do  và  Ç¶c  lÆp".  (*)
(.....................)
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"CÛng  nhÜ  nh»ng  ngÜ©i  An  Nam  chân  chính,  xÙng
Çáng v§i quÓc hiŒu An Nam, tôi yêu nÜ§c tôi và Ü§c mÖ ÇÃt
nÜ§c tôi m¶t tÜÖng lai thÎnh vÜ®ng và Ç¶c lÆp. Ð§c mÖ Ãy
cÛng nhÜ nguyŒn v†ng thi‰t tha m¶t ngày kia ngÜ©i An Nam
chúng tôi t¿ mình quy‰t ÇÎnh vÆn mång xÙ sª chúng tôi, thi‰t
nghï Çó không phäi là m¶t tr†ng t¶i.

"N‰u  ngÜ©i  Pháp không giúp chúng tôi  Ç‹  ngày Ãy
ÇÜ®c Ç‰n gÀn hÖn - s¿ giúp Ç« Ãy chính là b°n phÆn cûa
ngÜ©i bäo h¶ và khai hóa - lë ÇÜÖng nhiên và công b¢ng là
t¿ chúng tôi së cô g¡ng th¿c hiŒn cho kÿ ÇÜ®c møc Çích Ãy,
và Çó là lš tÜªng cûa chúng tôi phäi Çåt ÇÜ®c...".
(Phåm Quÿnh, nhà væn hóa và chính tri. Nguyên HÜÖng. Giäi oan lÆp
m¶t Çàn tràng. Tâm NguyŒn phát hành tåi Hoa Kÿ, 2001; trang 177)

(*) Nam Phong, sÓ 105, tháng 9 næm 1926. Phø bän b¢ng ti‰ng Pháp.
Tác giä chuy‹n ng» sang ti‰ng Viêt.

*** Trong m¶t bÙc thÜ ngÕ gºi cho T°ng trÜªng Thu¶c ÇÎa
cûa chính phû Pháp, ông Paul Reynaud, nhân dÎp ông sang
thæm ViŒt Nam (bÙc thÜ này ÇÜ®c Çæng trên bao Nam Phong
sÓ 116, tháng 10 næm 1931 và trên t© France-Indochine ngày
6 tháng 11 næm 1931, ngày ông P. Reynaud Ç‰n Hà N¶i),
Phåm Quÿnh Çã th£ng th¡ng trình bày vŠ tinh thÀn quÓc gia
cûa ngÜ©i ViŒt Nam:
"... Chúng tôi là m¶t dân t¶c Çang Çi tìm T° QuÓc mà chÜa
thÃy T° QuÓc ª Çâu. T° QuÓc Ãy, thÜa ông T°ng TrÜªng,
không th‹ nào là nÜ§c Pháp ÇÜ®c.  Hy v†ng l©i  nói  trên



không làm m‰ch lòng ông T°ng TrÜªng. L©i nói Ãy không
døng š xÃu mà bi‹u l¶ m¶t s¿ thÆt thà quá rõ ràng, chính
Çáng. NgÜ©i An Nam chúng tôi không th‹ xem nÜ§c Pháp là
T° QuÓc, vì trÜ§c Çó chúng tôi Çã có T° QuÓc rÒi. T° QuÓc
Ãy nÜ§c Pháp có th‹ trä låi cho chúng tôi b¢ng cách thi
hành m¶t ch‰ Ç¶ chính trÎ khä dï phát tri‹n ÇÜ®c cá tính dân
t¶c và bäo Çäm m¶t Ç©i sÓng quÓc gia xÙng Çáng v§i danh
hiŒu Ãy trong phåm vi ñ‰ QuÓc Pháp.

"NgÜ©i An Nam chúng tôi chÌ có m¶t Ü§c v†ng gªi Ç‰n
ông T°ng TrÜªng, Ü§c v†ng phát xuÃt tØ tâm can cao v©i
bao trùm tuyŒt ÇÌnh trên bÃt cÙ  Ü§c v†ng nào khác. ThÌnh
cÀu ông T°ng TrÜªng trä låi cho chúng tôi t° quÓc Ç‹ chúng
tôi phøng s¿. L©i thÌnh câu trên không phäi là vô lš, Çó là
m¶t  l©i  thÌnh câu chính Çáng,  m¶t  l©i  trân tr†ng ÇÓi  låi
s¿ hào hiŒp cûa nÜ§c Pháp. NÜ§c Pháp nay mai Çây së trä
låi cho chúng tôi, thÜa ông T°ng TrÜªng, nÜ§c Pháp có th‹
trä låi cho chúng tôi ngay bây gi© qua trung gian ông T°ng
TrÜªng, b¢ng cách th¿c hiŒn m¶t cu¶c cäi cách sâu r¶ng
trong ÇÜ©ng hÜ§ng Çåi cÜÖng nói trên". (**)
(Phåm Quÿnh, nhà væn hóa và chính tri. Nguyên HÜÖng. Giäi oan lÆp
m¶t Çàn tràng. Trang 179-180. Tâm NguyŒn phát hành tåi Hoa Kÿ,
2001)

(**) Nam Phong, sÓ 166, tháng 10 næm 1931. Phø bän b¢ng ti‰ng
Pháp, Tác giä chuy‹n ng» sang ti‰ng Viêt.
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***  Ngày 8 tháng 1 næm 1945, viên Khâm sÙ Trung Kÿ
Healewyn gºi báo cáo cho Toàn quyŠn ñông DÜÖng Jean
Decoux và T°ng TÜ lŒnh, Çåi tÜ§ng Mordant nhÜ sau:

"Thêm môt lÀn n»a ThÜ®ng ThÜ n¶i vø (Phåm Quÿnh)
låi c¿c l¿c phiŠn trách chúng ta vŠ viŒc trÜng døng lúa gåo
Ç‹ cung cÃp cho Nh¿t... Phåm Quÿnh lÆp låi diŒp khúc yêu
cÀu chúng ta hoàn trä B¡c Kÿ vŠ cho Hoàng triŠu nhÜ Pháp
quÓc Çã hÙa... Tôi Çã lÜu š Hoàng Ç‰ Bäo ñåi vŠ thái Ç¶
bÜ§ng bÌnh vÜ®t quá thÄm quyŠn ông ta Çòi n§i r¶ng quyŠn
hån cûa viŒn CÖ MÆt... HiŒn tôi Çang ch© Ç®i m¶t phän Ùng
khác bùng n° tØ ông ta n‰u nhÜ chúng ta không chÎu nhÆn
s¿ b° nhiŒm m¶t Khâm sai Hoàng triŠu trên cõi B¡c Kÿ...
Chû quyŠn bào h¶ cûa chúng ta  låi  m¶t  lÀn n»a bÎ  xúc
phåm... Phåm Quÿnh Çòi hÕi chúng ta phäi có m¶t th©i hån
ng¡n nhÃt, cø th‹ nhÃt, phäi h®p thÙc hóa viŒc phøc hÒi chû
quyŠn cûa VÜÖng triŠu trên lãnh th° B¡c Kÿ và Nam Kÿ...
Phåm Quÿnh còn hæm he së thúc ÇÄy các phong trào chÓng
ÇÓi n°i dÆy n‰n nhÜ chúng ta không Ç¥t vÃn ÇŠ thÜÖng thäo
v§i Hoàng ñ‰ Bäo ñåi trong nh»ng tháng trÜ§c m¥t vŠ m¶t
quy ch‰ m§i nh¢m cäi bi‰n ch‰ Ç¶ bäo h¶ sang QuÓc Gia
Liên HiŒp nhÜ th‹ ch‰ Commonwealth mà trong Çó nh»ng
ÇÎa vÎ quan tr†ng phäi n¢m trong tay ngÜ©i bän xÙ... Nh»ng
yêu sách cûa Phåm Quÿnh cÙ là thi‰t lÆp m¶t nŠn t¿ trÎ toàn
diŒn cho B¡c Kÿ và Trung Kÿ ÇÒng th©i chÃm dÙt ch‰ Ç¶
thu¶c ÇÎa Nam Kÿ ti‰n t§i viŒc hình thành m¶t quÓc gia ViŒt
Nam. [...] Tôi xin lÜu š quš ngài vŠ s¿ kiŒn này, bŠ ngoài
Phåm Quÿnh tuy nhãn nh¥n, hòa hoãn nhÜng ông ta là m¶t



phÀn tº bÃt khä phân trong chû trÜÖng giành Ç¶c lÆp cho
ViŒt Nam và chúng ta ÇØng mong gì làm vÖi Çi lòng ái quÓc
chí thành, bÃt di bÃt dÎch nÖi ông ta dù qua viŒc chúng ta Çã
dành cho ông m¶t chÙc vÎ tÓi danh d¿ Çã có... cho Ç‰n hiŒn
th©i, ông ta là m¶t ÇÓi thû thÆn tr†ng, chØng m¿c nhÜng
kiên quy‰t trÜ§c vÃn ÇŠ bäo h¶ cûa Pháp quÓc, do Çó Phåm
Quÿnh có th‹ trª thành kÈ ÇÓi ÇÎch bÃt khä quy cûa chúng
ta, n‰u nhÜ m¶t khi ông ta bÎ lôi cuÓn bªi l©i hÙa hËn cûa
NhÆt Bän cho m¶t chû thuy‰t ñåi ñông Á...

Tôi xin ch© chÌ thÎ cûa quš ngài... "
(NguyÍn  PhÜ§c  Bºu  TÆp  dÎch.  Giäi  oan  lÆp  m¶t  Çàn  tràng.  Tâm
NguyŒn phát hành tåi Hoa Kÿ, 2001; trang 240-241)

==========
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XVI

Tâm NguyŒn cûa Phåm Quÿnh



*** Ngày 21 tháng 4 næm 1921, tåi trø sª H¶i Khai Trí Ti‰n
ñÙc, Phåm Quÿnh Çã tÕ bày tâm tÜ cûa mình vŠ vÃn ÇŠ Ti
‰ng ViŒt; ông nói r¢ng:

"Du h†c Tây hay Tàu, ta ch§ bÕ ti‰ng ViŒt là cái ti‰ng
tØ l†t lòng ra Çã nói. Và Ç‰n khi ch‰t vÅn nói. Ta nên nh§
câu :

"Ta vŠ ta t¡m ao ta; 
"Dù trong dù Çøc ao nhà vÅn hÖn".

Phåm Quÿnh t¿ Ç¥t câu hÕi:
"Hàng ngàn næm qua, ngÜ©i nông dân không bi‰t ch»,

vÆy h† lÃy gì Ç‹ tä n‡i lòng?
RÒi ông t¿ trä l©i:

"ñó là quÓc âm, tøc ng», ca dao, phong dao, là væn
chÜÖng truyŠn khÄu. Chính nh© có ti‰ng ViŒt Ãy h† m§i tìm
thÃy tình yêu, m§i có chuyŒn ân ái v® chÒng, m§i có cänh âu
y‰m lÙa Çôi..."

*** Næm 1924, H¶i Khai  Trí  Ti‰n ñÙc t° chÙc k› niŒm
ngày mÃt cûa NguyÍn Du, trong phÀn k‰t thúc bài diÍn væn,
Phåm Quÿnh Çã xuÃt khÄu thành chÜÖng:

"TruyŒn KiŠu còn, ti‰ng ta còn;
"Ti‰ng ta còn, nÜ§c ta còn".

*** Cái tâm nguyŒn cûa Phåm Quÿnh là gây d¿ng m¶t nŠn
quÓc-væn. Trong bài  "QuÓc-h†c v§i quÓc-væn" Çæng trong
tåp chí Nam Phong sÓ 164, Phåm Quÿnh bày tÕ š chí theo
du°i møc Çích gÀy d¿ng m¶t nŠn tän quÓc væn, vØa gi» ÇÜ®c
bän s¡c dân t¶c, vØa có th‹ cách m§i mÈ. Ông cho r¢ng phäi
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có m¶t nŠn tän quÓc væn v»ng ch¡c thì m§i có ÇÜ®c m¶t nŠn
quÓc h†c; n‰u không có ÇÜ®c m¶t nŠn quÓc h†c thì không
sao có ÇÜ®c tinh thÀn Ç¶c lÆp quÓc gia:

"Gây-d¿ng, t°-chÙc m¶t cái tän-væn thích-h®p v§i Ç©i
này, vØa có cÓt cách An-nam mà vØa có th‹-cách tân-th©i,
Çû dùng Ç‹ diÍn ÇÜ®c cái tÜ-tÜªng m§i, Çó là cái cÃp-vø
hiŒn nay, mà là cái bÜ§c ÇÜ©ng thÙ nhÃt trong viŒc gây-
d¿ng ra m¶t nŠn quÓc-h†c sau này vÆy.

"Væn tiêu-ki‹n ta  Çã có ít  nhiŠu,  nên vun-trÒng cho
nÄy-nª thêm ra; væn h†c-vÃn ta tuyŒt-nhiên chÜa có, phäi
gia-công mà xây-Ç¡p cho thành.

"Báo Nam Phong tØ khi m§i ra Ç©i Ç‰n gi© vÅn theo
Çu°i m¶t møc-Çích Çó: gây lÃy m¶t cái tän-væn An-nam Ç‹
vØa là cÖ-quan, vØa làm cÖ-sª cho quÓc-h†c sau này; vì
chúng tôi vÅn Çinh-ninh r¢ng không có quÓc-væn thì không
sao có quÓc-h†c ÇÜ®c; không có quÓc-h†c thì không sao có
Ç¶c-lÆp vŠ tinh-thÀn ÇÜ®c; không có Ç¶c-lÆp vŠ tinh thÀn thì
không sao có Ç¶c-lÆp vŠ chính-trÎ ÇÜ®c [...]

"ƒy quÓc-væn quan-hŒ cho quÓc-h†c nhÜ vÆy; quÓc-
h†c quan-hŒ cho quÓc-vÆn nhÜ vÆy.

"Nhà væn muÓn th© nÜ§c không có cái phÜÖng-tiŒn nào
hay b¢ng: giúp cho nÜ§c có m¶t nŠn quÓc-væn xÙng-Çáng.

"ñó là cái chû-nghïa cûa tôi bÃy lâu nay, mà là cái tín-
ÇiŠu thÙ nhÃt trong Çåo QuÓc-gia cûa tôi vÆy".



(QuÓc-h†c v§i quÓc-væn. Phåm Quÿnh. Nam Phong sÓ 164, tháng 7
næm 1931, trang 6-7)

*** HÀu nhÜ suÓt  Ç©i  cûa  Phåm Quÿnh chÌ  có  m¶t  tâm
nguyŒn  l§n  nhÃt  là  xây  d¿ng  m¶t  nŠn  giáo-døc  dân-t¶c.
Trong bài "M¶t cái vÃn-ÇŠ dân-t¶c giáo-døc", ông vi‰t:

"... Nay ch£ng có m¶t cách hay hÖn, h®p lë hÖn là cho
ngÜ©i An-Nam h†c bÆc ti‹u-h†c b¢ng ti‰ng An-Nam, tÙc là
m¶t  bÆc ph°-thông quÓc-dân giáo-døc,  xong rÒi  m§i  kén
ch†n nh»ng kÈ thông-minh Ç‹ có th‹ h†c cao hÖn n»a mà
dåy cho h†c ch» Pháp Ç‹ d¿-bÎ vào h†c các trÜ©ng Trung-
h†c, trÜ©ng chuyên-môn và trÜ©ng Cao-Ç£ng ª ñông-Pháp
và ª ñåi-h†c Ü? Và trong bÆc Trung-h†c låi ch£ng nên Ç‹
m¶t phÀn ch» Nho, vì ch» Nho ÇÓi v§i ti‰ng An-Nam chúng
tôi cÛng tÙc nhÜ ch» "latin" ÇÓi v§i ti‰ng Pháp, chính là cái
h†c c°-di‹n cûa nÜ§c chúng tôi? [...]"

"N‰u cái møc-Çích tÓi-cao cûa s¿ giáo-døc là giúp cho
phát-tri‹n nhân-cách ÇÜ®c hoàn-toàn [...] th©i chúng tôi xin
quí quÓc có giáo-døc cho chúng tôi,  ÇØng dåy thành cái
giÓng An-Nam dª-dang nºa mùa,  mà dåy cho ngÜ©i An-
Nam  hoàn-toàn  chân-chính,  vØa  theo  Çòi  væn-minh  h†c-
thuÆt Thái-Tây, låi vØa bi‰t gi»-gìn ng»-ngôn phong-tøc cÓ-
h»u cûa nÜ§c mình ..."
(M¶t cái vÃn-ÇŠ dân-t¶c giáo-døc. Phåm Quÿnh. Nam Phong sÓ 71,
tháng 5 næm 1923; trang 81)

ñây là bÙc ÇÀu ÇÃu tranh cûa Phåm Quÿnh dÜ§i ch‰-Ç¶
th¿c dân Pháp.
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***  Cu¶c dÃu tranh Çòi th¿c dân Pháp cho dåy ti‰ng ViŒt,
trong giai Çoån ÇÀu bÎ các nhà trí-thÙc ª Nam Kÿ phän-ÇÓi,
chÌ  trích  cho  r¢ng  ông  Phåm  Quÿnh  chû-trÜÖng  lÃy  ch»
quÓc-ng» day ª các bÆc tiŠu h†c là ngæn trª s¿ h†c cûa trÈ
em trong nÜ§c.  NhÜng næm næm sau,  vào næm 1927,  thì
chính các ông trí-thÙc Nam Kÿ Çòi Pháp cho dåy ch» quÓc-
ng» ª bÆc ti‹u h†c: 

"Ÿ Nam Kÿ, kÿ h¶i-ÇÒng quän-håt [...] các ông "h¶i-
ÇÒng" An-Nam ta xin nhà nÜ§c cho dåy cä bÆc ti‹u-h†c b
¢ng ch» "quÓc ng»", ch» Pháp coi làm ti‰ng phø mà thôi
[...] ViŒc này là viŒc bän-chí chû-trÜÖng Çã næm sáu næm
nay, h‰t sÙc c°-Ç¶ng, h‰t sÙc yêu-cÀu mà chÜa ÇÜ®c hoàn-
toàn k‰t-quä. HÒi ÇÀu các nhà trí-thÙc ª Nam Kÿ låi có š
phän-ÇÓi,  có  ông trách  ông Phåm Quÿnh chû-trÜÖng lÃy
"quÓc ng»" làm cÖ quan cho bÆc ti‹u-h†c là ngæn-trª s¿ h†c
cûa con trÈ trong nÜ§c! [...]

"Ngày nay thì chính các ông tai m¡t trong hàng trí-
thÙc ª Nam Kÿ cÛng công-nhiên yêu-cÀu cho ch» quÓc-ng»
nhÜ th‰, thì Çû bi‰t các ông Çã hi‹u rõ rÒi. NhÜng m¶t cái š-
tÜªng hay, rÃt dän-dÎ, tÜªng ai cÛng phäi công-nhân, th‰ mà
phäi Ç‰n næm næm hô-hào, c°-Ç¶ng, thiên-hå m§i hi‹u rõ,
tÜªng cÛng lâu vÆy. Nay trong Nam ngoài B¡c Çã ÇÒng š
nhau  cä  rÒi,  chúng  ta  phäi  hiŒp-l¿c  mà  yêu-cÀu  cho  kÿ
ÇÜ®c. Cái cÙu-cánh møc-Çích cûa chúng ta phäi là làm th‰
nào cho ti‰ng An-Nam chi‰m ÇÜ®c m¶t cái ÇÎa-vÎ xÙng-Çáng



ª các trÜ©ng h†c trong nÜ§c, tØ ti‹u-h†c cho Ç‰n Çåi-h†c thì
m§i là mãn-nguyŒn vÆy". 
(Th©i Çàm. Nam Phong, sÓ 120, thánh 8 næm 1927, trang 213)

 *** Vào næm 1931, trong tåp chí Nam Phong sÓ 163, Phåm
Quÿnh nhÆn ÇÎnh vŠ nŠn quÓc h†c nÜ§c nhà nhÜ sau:

"NÜ§c Nam ta mÃy mÜÖi th‰ k› theo h†c nÜ§c Tàu, chÌ
m§i là m¶t h†c trò khá, chÜa h‹ thÃy dám thoát cºa thÀy mà
lÆp nên môn h¶ riêng... Anh hùng ta có, liŒt n» ta có, danh
sï cao tæng ta cÛng có, nhÜng trong cõi h†c nÜ§c ta, c° kim
chÜa có ngÜ©i nào có tài sáng khªi, phát minh ra nh»ng tÜ
tÜªng m§i, thi‰t lÆp ra nh»ng h†c thuÆt m§i, Çû có cái vÈ
m¶t "nhà" ÇÓi v§i "nhà" khác nhÜ bách gia chÜ tº bên Tàu
ngày xÜa... Ta h†c cûa Tàu mà chÌ h†c thuÀn vŠ m¶t phÜÖng
diŒn cº nghiŒp,  là cái h†c thô thi‹n, không có giá trÎ  vŠ
nghïa lš tinh thÀn gì cä. Mài miŒt vŠ m¶t ÇÜ©ng Çó trong
mÃy mÜÖi Ç©i, thành ra cái óc tê liŒt Çi mà không sän xuÃt
ra ÇÜ®c tÜ tÜªng gì m§i lå. Nói nhÜ th‰ không phäi b¶i båc
v§i tiŠn nhân........ Ta vÅn có nÜ§c, nÜ§c ta vÅn có ti‰ng là
ham h†c, nhÜng cä nÜ§c ta ví nhÜ m¶t cái trÜ©ng h†c l§n,
cä næm thÀy trò chÌ cùng nhau ôn låi mÃy quy‹n giáo khoa
cÛ, h‰t næm này Ç‰n næm khác, già Ç©i vÅn không khÕi cái
tÜ cách làm h†c trò!"
 (SÇd, trang 515)

Ông nói thêm:
"QuÓc-h†c là gÒm nh»ng phong-trào vŠ tÜ-tÜªng h†c-

thuÆt trong m¶t nÜ§c có Ç¥c-s¡c, khác v§i nÜ§c khác và k‰t-
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tinh thành nh»ng s¿-nghiŒp trÜ§c-tác lÜu-truyŠn trong nÜ§c
và änh-hÜªng Ç‰n các h†c-giä trong nÜ§c?  (SÇd, trang 517)
[.........]

"N‰u ngày nay ta låi ÇÒng-hóa theo Tây nhÜ ngày xÜa
ÇÒng-hóa theo Tàu, thì giä-sº có thành-công n»a cÛng phäi
mÃy mÜÖi Ç©i, mà rút cøc låi cÛng chÌ thành m¶t bän phóng
m© cûa nÜ§c Pháp, chÙ ch£ng có tinh-thÀn cÓt-cách gì cä".
 (SÇd, trang 519)

Phåm Quÿnh nhìn thÃy sÜ sai  lÀm cûa nŠn giáo døc
nÜ§c ta lúc bÃy gi©; ông Çã can Çäm nói th£ng trÜ§c cä m¶t
th‰ hŒ Çang ª trong vòng tÓi tæm m© mÎt; ít ai hi‹u š ki‰n
cûa ông muÓn mª ra m¶t nŠn quÓc h†c m§i, hòng theo kÎp
Çà tiên hóa cûa nhân loåi.

*** Phåm Quÿnh tin tÜªng:
"Tôi tin r¢ng ª Ç©i không gì månh b¢ng lš tÜªng. Có lë

cÛng là m¶t s¿ mê tín cûa con nhà Ç†c sách. NhÜng cùng là
mê  tín,  thà  r¢ng  mê  tín  lš  tÜªng  còn  hÖn  mê  tín  nhiŠu
s¿ khác, nhÜ danh l®i, nhÜ kim tiŠn. Vä låi theo š ki‰n cûa
nhiŠu bÆc hiŠn tri‰t ñông Tây, th©i s¿ mê tín Çó vÎ tÃt Çã
h£n là m¶t s¿ hão huyŠn. Không nói xa Ç‰n tri‰t gia Hi Låp
Platon (Tàu dÎch là Bá Låp ñÒ] Ç©i xÜa cho muôn s¿ muôn
vÆt trong th‰ gian ÇŠu là äo tÜ®ng cä, duy có š tÜªng trong
thÀn trí ngÜ©i m§i là th¿c th‹; nói ngay tiên nho nÜ§c Tàu
Ç©i  Minh,  VÜÖng  DÜÖng  Minh,  xÜ§ng  ra  cái  thuy‰t  "tri
hành", bác sï nÜ§c Pháp cÆn Çåi Alfred Fouillée ÇŠu là thuy



‰t minh vŠ các sÙ månh cûa lš tÜªng, cho lš tÜªng là cái
nguyên Ç¶ng l¿c ÇŒ nhÃt trong th‰ gian.

"VÆy tôi tin r¢ng m†i s¿ hành Ç¶ng ª Ç©i ÇŠu do ª lš
tÜªng mà ra, hÍ lš tÜªng càng thâm thi‰t trÙ minh th©i hàng
Ç¶ng càng thành công Ç¡c l¿c. ThÜ©ng Çem lòng tin Çó mà
xét công viŒc cûa ngÜ©i mình, lÃy làm lå r¢ng chÜa thÃy m¶t
viŒc gì là do cái lš tÜªng phân minh xác Çáng, nhÃt thi‰t là
mÖ hÒ phäng phÃt nhÜ khói nhÜ mây cä. CÙ bŠ ngoài mà xét
th©i cho là th©i th‰ không l®i, nên s¿ nghiŒp khó thành. CÙ
bŠ trong mà xét th©i chính là lš tÜªng khi‰m khuy‰t,  nên
hành Ç¶ng vô hiŒu.

"Nhân kinh nghiŒm nhÜ th‰ mà t¿ nghï r¢ng nay muÓn
bÒi b° cái th¿c l¿c hành Ç¶ng cûa mình, trÜ§c h‰t phäi bÒi
b° cái nguyên l¿c lš tÜªng Çã. Phäi gây cho ngÜ©i ViŒt Nam
ta m¶t cái "khÓi" tÜ tÜªng sáng sûa månh më Ç‹ làm chû
Ç¶ng cho m†i s¿ hành vi,  khi‰n cho có phÜÖng châm, có
nghïa lš, không phäi là nh»ng s¿ cº Ç¶ng hão huyŠn. Cái
"KhÓi tình" mÖ màng thâm thi‰t Çã l¡m ngÜ©i gây, cái "khÓi
trí"  rõ  rŒt  sáng  suÓt  cÛng  phäi  có  ngÜ©i  Çúc  m§i  ÇÜ®c.
Chung Çúc trí tuŒ vào m¶t nÖi lš tÜªng thi‰t y‰u, tÙc g†i là
d¿ng ra m¶t cái "chû nghïa". TÜ tÜªng có k‰t tinh thành chû
nghïa th©i sÙc riêng m§i thu nhÆp nên månh båo, n‰u không
th©i r©i råc tän mát nhÜ ÇÒng tiŠn r©i không thành chu‡i
vÆy. ƒy chính là cái tình trång tÜ tÜªng cûa ngÜ©i nÜ§c ta
ngày nay:  bóng hay š tÓt không phäi là không có, nhÜng
không  bi‰t  k‰t  tÆp  thành  chÛ  nghïa,  cho  nên  vÅn  Çu‹nh
Çoäng ch£ng vào Çâu. 
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"Nói tóm låi th©i công phu cûa chúng ta ngày nay là
cái công phu t° chÙc tÜ tÜªng, Ç‹ nuôi lÃy cái sÙc månh tinh
thÀn, là nguÒn gÓc cûa m†i s¿ hành vi.  Nay phäi nên t°
chÙc ra th‰ nào?

"Cách t° chÙc không phäi có m¶t. Mà ª gi»a Ç©i tÜ
tÜªng t¿ do, ñông Tây ti‰p xúc này, låi càng nhiŠu cách lå
lùng m§i mÈ  l¡m n»a. NhÜng Çåi Ç‹ th©i ñông phÜÖng vÅn
t° chÙc theo các lš tÜªng Gia t¶c, Tây phÜÖng vÅn t° chÙc
theo cái  lš  tÜªng cá  nhân,  hai  cái  lš  tÜªng Ãy hiŒn nay
ÇÜÖng xung Ç¶t trong xã h¶i chúng ta, gây ra cái nông n‡i
khûng khoäng cho ngÜ©i mình. Cái lš tÜªng Gia t¶c cÛ ta cÓ
nhiên phäi  gi» lÃy,  mà cái  lš  tÜªng cá  nhân m§i  rÒi  tÃt
nhiên cÛng phäi theo, s¿ châm chÜ§c ÇiŠu hòa là cái trách
nhiŒm cûa ngÜ©i tÜÖng lai. NhÜng mà cÙ tình trång nÜ§c ta
ngày nay, cÙ trình Ç¶ dân ta bây gi©, hai lš tÜªng Ãy ÇŠu
không thích h®p v§i cái cÃp vø hiŒn th©i. Phäi có m¶t cái lš
tÜªng nào thi‰t th¿c hÖn, có th‹ ÇÓi phó v§i muôn s¿ khó
khæn, muôn ÇiŠu khÓn nån trong cái tình cänh eo hËp, trong
cái cÖ h¶i phiŠn phÙc cûa nÜ§c nhà ÇÜÖng bu°i bây gi©.
Theo š  tôi,  cái  lš  tÜªng Ãy chÌ  có m¶t không hai,  cái  lš
tÜªng Ãy là cái lš tÜªng quÓc gia vÆy.

"Bài này xin bàn vŠ chû nghïa quÓc gia ª nÜ§c ta ngày
nay, xét xem chû nghïa Ãy cÀn là dÜ©ng nào, và phäi làm th
‰ nào Ç‹ t° chÙc cho thành, truyŠn bá cho r¶ng.



"Nói Ç‰n quÓc gia chû nghïa, ho¥c giä có ngÜ©i ng¶
nhÆn, cho là m¶t chû nghïa phän kháng, m¶t chû nghïa bài
ngoåi. ñó là nghïa hËp cûa chû nghïa quÓc gia. ñây là bàn
vŠ nghïa r¶ng, rÃt là h®p lë, rÃt là chánh Çáng, phàm ngÜ©i
có chút nhân Çåo, không ai nª nào cän trª. VÆy xin ai ch§
có hi‹u lÀm.

"Chû nghïa quÓc gia là lÃy quÓc gia làm tôn chÌ, th©
quÓc gia nhÜ thánh thÀn. Có giÓng và có khác v§i chû nghïa
ái quÓc.  GiÓng là trong chû nghïa quÓc gia có bao hàm
lòng yêu nÜ§c, khác là chû nghïa quÓc gia r¶ng hÖn chû
nghïa ái quÓc nhiŠu. Ái quÓc là m¶t tình cäm, thu¶c tình,
quÓc gia là m¶t lš tÜªng, thu¶c š. Tình thÜ©ng phÃt phÖ vô b
¢ng cÙ, š m§i xác Çáng có chû ÇÎnh. Tình là nhi n», š là
trÜ®ng phu. Tình có lë cäm ngÜ©i sâu,  š m§i khi‰n ÇÜ®c
ngÜ©i månh. Tình dÅu không Çáng bÕ, nhÜng š låi càng phäi
nuôi.

"Tôi nói chû nghïa quÓc gia ª nÜ§c ta ngày nay là cÀn,
là cái  chû nghïa Ç¶c nhÃt vô nhÎ  cûa ngÜ©i mình,  tÜªng
không cÀn phäi giäi nhiŠu l©i, ai cÛng hi‹u vì nh»ng lë gì.

"Làm ngÜ©i ai cÛng có nÜ§c, ÇÓi v§i nÜ§c m‡i thân
ngÜ©i là m¶t phÀn tº.  PhÀn tº không th‹ sÓng m¶t mình
ÇÜ®c,  phäi nh© vào Çoàn th‹ mà sinh hoåt.  ñoàn th‹ có
thänh thÖi, cá nhân m§i sung sÜ§ng. Tøc ng» có câu: "tre
Ãm bøi"; tre nh© bøi Ãm áp mà "tre m†c ÇÜ®c tÓt tÜÖi, n‰u
bøi c¢n c†c th©i tre cÛng ng£ng nghiu.
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"Làm dân m¶t nÜ§c, ai là không muÓn cho nÜ§c mình
giàu månh thänh thÖi, Çem h‰t tài l¿c cûa quÓc dân mà mÜu
cho quÓc gia ÇÜ®c Ç¶c lÆp phú cÜ©ng, Ãy là cái chû nghïa
quÓc gia. ñ©i xÜa thiên hå thái bình, næm châu yên l¥ng,
nÜ§c nào ª trong b© cõi nÜ§c Ãy, sinh hoåt thänh thÖi, dÅu
có xung Ç¶t v§i nÜ§c ngoài, cÛng không kÎch liŒt là mÃy tí,
chû  nghïa  này  không  cÀn  phäi  xuÃt  hiŒn.  Ngày  nay  thì
không th‹, th‰ gi§i là th‰ gi§i cånh tranh, Üu th¡ng liŒt båi,
cá l§n thÎt cá con, s¿ xung Ç¶t là hàng ngày, s¿ nguy hi‹m
ngay trÜ§c m¡t, n‰u không thäm Çåm kinh doanh, kh¡c kh°
t¿-lŒ, th©i không nh»ng th° ÇÎa nhân dân vào chû khác, mà
chûng t¶c væn hóa cÛng tiêu trÀm. Bªi th‰ nên các dân t¶c
muÓn t¿ lÆp t¿ tÒn, h£ng phäi nÖm n§p s® hãi, nghï cách
d¿ phòng khích thích cái tÜ tÜªng vŠ quÓc gia, vŠ chûng
loåi, Ç‹ cûng cÓ cái Çoàn th‹ t¿ nhiên cûa mình mà ÇÓi phó
v§i  s¿  ngoåi  hoån.  Cái  quÓc  gia  chû  nghïa  tuy  còn  có
nguyên nhân cao thÜ®ng hÖn, khÄn cÃp hÖn cä.

"Chû  nghïa  này,  bÃt  cÙ  nÜ§c  l§n,  nÜ§c  nhÕ,  nÜ§c
månh, nÜ§c y‰u, ÇŠu có th‹ thi hành ÇÜ®c cä. NhÜng ÇÓi v§i
nÜ§c nhÕ, nÜ§c y‰u th©i có lë cÀn hÖn, vì cái møc Çích là Ç‹
phòng bÎ, bäo tÒn. ñÓi v§i nÜ§c l§n, nÜ§c månh, th©i møc
Çích không phäi  là phòng bÎ  bäo tÒn n»a,  mà là khu‰ch
trÜÖng th‰ løc, bi‰n thành ra chû nghïa Ç‰ quÓc, chû nghïa
xâm lÜ®c, dÜ luÆn trong th‰ gi§i væn minh ngày nay thÜ©ng
bài bác phän ÇÓi, vì hay gây ra chi‰n tranh h†a loån, trái
v§i nhân Çåo, công lš. Ÿ nÜ§c nhÕ nÜ§c y‰u, chû nghïa này



cÛng có khi lÜu tŒ, bi‰n thành ra chû nghïa bài ngoåi, chû
nghïa phän kháng, thÜ©ng trª ngåi cho cu¶c ti‰n hóa chung.
NhÜng n‰u tránh ÇÜ®c cái tŒ Çó th©i rÃt là chính Çáng.

"Chû nghïa quÓc gia Çã khÄn thi‰t mà låi chính Çáng
nhÜ th‰, ta nên xét xem cái chû nghïa quÓc gia chân chính ª
nÜ§c ta ngày nay nên th‰ nào. MuÓn bàn cho h‰t lë, phäi Ç
‰n mÃy  bài  luÆn thuy‰t  dài.  Nay g†i  là  k‹  qua Çåi  khái
nh»ng ÇiŠu cÓt y‰u, nhÜ lÜ®c kê cái ÇÀu bài Ç‹ cÓng hi‰n
các bÆc thÙc giä bàn xét suy nghï trÜ§c Çã, rÒi sau này së
thº ÇŒ luÆn thuy‰t tØng møc cho tÜ©ng.

"Chû  nghïa  quÓc  gia  ª  nÜ§c  ta,  có  th‹  xét  ra  các
phÜÖng diŒn nhÜ sau này: phÜÖng diŒn tinh thÀn, phÜÖng
diŒn væn hóa, phÜÖng diŒn xã h¶i, phÜÖng diŒn chính trÎ,
phÜÖng diŒn kinh t‰.

"Nói vŠ phÜÖng diŒn tinh thÀn. NÜ§c ta lÆp quÓc Çã
mÃy nghìn næm, há không có m¶t cái tinh lš riêng, làm ra
cái cÓt cách tinh thÀn cûa ngÜ©i mình sao? Cái tinh túy Ãy
là ª trong Kh°ng Giáo, truyŠn sang nÜ§c ta tØ khi có lÎch sº
Ç‰n gi© tiêm nhiÍm vào ngÜ©i mình Çã lâu l¡m. Kh°ng giáo
dåy ta nh»ng gì? ñåo Không không phäi là m¶t Çåo cao
siêu huyŠn bí chi: Çåo Kh°ng chÌ dåy ta phäi làm ngÜ©i cho
xÙng Çáng, trÜ§c không h° thËn v§i lÜÖng tâm, sau có b°
ích cho xã h¶i, b¡t ÇÀu sºa mình, rÒi tŠ nhà, trÎ quÓc, rÒi Ç
‰n giúp công cho s¿ ti‰n hóa chung trong thiên hå. Ho¥c
giä nói: bÃy nhiêu ÇiŠu có riêng gì cho Çåo Kh°ng, Çåo nào
không dåy ngÜ©i nhÜ th‰, nhÜng Çåo Kh°ng dåy ngÜ©i ta
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m¶t cách thi‰t tha ân cÀn, dÜ©ng nhÜ ngoài cái Çåo làm
ngÜ©i Çó, không còn có gì thi‰t Çáng hÖn n»a. ñåo Kh°ng
chÌ châu tuÀn trong vòng nhân s¿, nhÜng muÓn cho nhÃt thi
‰t  viŒc  Ç©i  ÇŠu  chÌnh lš  nghiêm trang  cä,  trong  t¿  lòng
ngÜ©i, ngoài Ç‰n xã h¶i, ÇŠu có trÆt t¿ chÌnh ÇÓn. Cái lš
tÜªng tuyŒt Çích cûa Çåo Không không phäi là cái lš tÜªng
siêu hình thÀn bí gì, chính là cái lš tÜªng ngÜ©i "quân tº",
nghïa là m¶t kÈ bi‰t sÓng làm ngÜ©i m¶t cách hoàn toàn,
không oán tr©i,  không trách ngÜ©i,  không hæm hª nh»ng
chuyŒn xa xôi, không thi‰t tha nh»ng ÇiŠu nhÕ m†n, cÙ ung
dung khoan thai mà gi» lÃy hòa bình ÇiŠu Ç¶, th©i thÜ©ng
tiêu dao trong cõi trí nŠn nhân, nhÜng lâm s¿ cÛng bi‰t hi
sinh cho Çåo trung Çåo hi‰u. Vì Çåo Kh°ng tr†ng nhÙt là
phÜÖng diŒn luân lš,  và trong phÜÖng diŒn luân lš tr†ng
nhÃt là cái ch‰ Ç¶ gia t¶c, cho nên lÃy ch» hi‰u làm ÇÀu các
ÇiŠu, và Ç¥t ra th© cha mË t° tiên Ç‹ cûng cÓ cái Çoàn th‹
gia t¶c, coi hÀu nhÜ m¶t nŠn tôn giáo, nhÜng là m¶t tôn
giáo rÃt  sáng sûa h®p lë,  không có gì là huyŠn ho¥c ám
mu¶i.

"ƒy cái tinh túy cûa dân t¶c ta là Çó, dân t¶c ta còn
sinh hoåt ÇÜ®c t§i nay, nÜ§c ta còn bäo tÒn Ç‰n gi©, là nh©
ª cái tinh thÀn lÆp quÓc Çó. Dù phong trào th‰ gi§i kích
Ç¶ng th‰ nào m¥c lòng, ta cÛng phäi cÓ mà gi» lÃy cái tinh
thÀn Çó, coi nhÜ m¶t cái thành quách thiên c° Ç‹ chÓng v§i
cái ng†n sóng ÇÒi phong ª ngoài vÆy.



"Nói vŠ phÜÖng diŒn væn hóa. Væn hóa m¶t nÜ§c là cái
tinh thÀn cÓt cách cûa nÜ§c Ãy, phát ra h†c thuÆt tÜ tÜªng
mï hŒ væn chÜÖng. Dân ta Çã tiêm nhiÍm cái tinh thÀn cûa
Kh°ng giáo, låi t° thuÆt cái væn hóa cûa nÜ§c Tàu, nhÜng
væn hóa này cÛng nhÜ tinh thÀn kia, truyŠn thø sang ta Çã
lâu Ç©i, nên Çã ÇÒng hóa h£n v§i ta rÒi. Nói cho phäi thì cái
væn hóa Ãy, cái tinh thÀn Ãy, tuy phát hiŒn ra ª ÇÃt nÜ§c
Tàu, nhÜng Çã truyŠn bá ra kh¡p cõi Á ñông, không phäi
riêng cûa m¶t  nÜ§c Tàu n»a mà chung cho cä  ñông Á.
NgÜ©i NhÆt Bän, ngÜ©i Cao Li cÛng Çã tØng tiêm nhiÍm sâu
nhÜ ta vÆy.

"Song phÜÖng diŒn væn hóa có phiŠn phÙc hÖn phÜÖng
diŒn tinh thÀn. Vì th‰ gi§i ngày nay không phäi chÌ có m¶t
væn hóa cûa Á ñông, låi còn có væn hóa cûa Tây Âu n»a,
mà væn hóa này låi có cái sÙc cÜÖng cÜ©ng lÃn loát  rÃt
månh. MuÓn sinh tÒn ÇÜ®c ª Ç©i này, không th‹ không châm
chÜ§c mà noi theo. Thành ra cái vÃn ÇŠ væn hóa ª nÜ§c ta
th¿c là có hai phÜÖng diŒn, m¶t phÜÖng diŒn thâu thái, m¶t
phÜÖng diŒn bäo tÒn, hai cái công phu Çó phäi ÇiŠu hòa làm
sao cho ta vØa giº ÇÜ®c cái cÓt cách tinh thÀn cÛ mà låi vØa
thâu ÇÜ®c cái h†c thuÆt tri thÙc m§i. Khó l¡m thay! Vì væn
minh là m¶t cái toàn th‹, không th‹ phân tách ra mà kén
ch†n ÇÜ®c. Tuy vÆy, n‰u h‰t sÙc cÄn thÆn, cÛng có th‹ phân
biŒt dÍ dàng. Theo š tôi th©i phàm cái gì thu¶c vŠ trí thÙc,
thu¶c vŠ kÏ thuÆt, nghïa là vŠ phÀn trí, có th‹ thâu thái dung
hòa ÇÜ®c, phàm cái gì thu¶c vŠ tâm tÜ, vŠ tình cäm, nghïa là
vŠ phÀn tình, không th‹ miÍn cÜ«ng hòa h®p ÇÜ®c, vì phÀn
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tình là phÀn mÀu nhiŒm, kín Çáo cûa ngÜ©i ta, phäi gi» cho
trong såch thuÀn túy, n‰u Ç‹ cho pha-tåp v§i ngoài thì mÃt
tính Çi ngay. NhÜ vÆy th©i khoa h†c, cách trí, kÏ thuÆt, công
nghŒ, ta có th‹ châm chÜ§c mà theo ngÜ©i, vä ngÜ©i hÖn ta
cÛng chÌ ª nÖi Çó mà thôi, còn væn chÜÖng mï thuÆt, tri‰t lš,
âm nhåc, ta cÀn bäo tÒn ÇÜ®c cái tinh thÀn cÓt cách cÛ cûa
ta bao nhiêu càng hay. NhÜng trong bÃy nhiêu ÇiŠu, có m¶t
ÇiŠu quan hŒ nhÃt là ti‰ng nói. Cái khí cø Ç‹ gây d¿ng væn
hóa, cái cÖ quan Ç‹ truyŠn bá væn hóa là ti‰ng nói.  M‡i
nÜ§c có m¶t thÙ ti‰ng nói riêng, Ç¥c biŒt v§i các thÙ ti‰ng
khác,  và tiêu bi‹u ÇÜ®c cái tinh thÀn cÓ h»u cûa dân Ãy
nÜ§c Ãy. NÜ§c ta cÛng có m¶t cái "quÓc ng»" cûa ta. Mà cái
"quÓc ng»" Ãy cÛng ch£ng phäi nghèo ng¥t xÃu xa gì. Ta
phäi trân tr†ng mà gi» gìn lÃy, gia công mà bÒi b° thêm, và
phäi nh§ luôn r¡ng: ti‰ng là nÜ§c, ti‰ng còn thì nÜ§c còn, ti
‰ng mÃt thì nÜ§c mÃt, mà mÃt Çó m§i thÆt là mÃt h£n, không
sao vãn hÒi ÇÜ®c n»a. Cho nên cä vÃn ÇŠ væn hóa nÜ§c ta,
có th‹ rút låi m¶t vÃn ÇŠ quÓc væn, "quÓc væn" vÆy. 

"Nói vŠ phÜÖng diŒn xã h¶i,  th©i  cái  xã h¶i  cÛ cûa
chúng ta tuy chÎu änh hÜªng cái chính th‹ quân chû chuyên
ch‰,  kÈ  trên  ngÜ©i  dÜ§i  có cách biŒt  nhau,  ÇÓi  v§i  nhau
không  phäi  h‰t  lòng h»u  ái,  h‰t  nghïa  ÇÒng  bào,  nhÜng
s¿ giao t‰ hàng ngày cÛng có cái chân tình thi‰t th¿c, mà
trong cänh gia Çình xum h†p, làng xóm vãng lai, låi có cái
khí vÎ êm ÇŠm vui vÈ, trong b†n trí thÙc giao du, phong lÜu
thù tåc, låi có cái phong thú cao thÜ®ng hào hoa, nh»ng cái



tinh túy Çó, ta phäi nên bäo tÒn cho ÇÜ®c, mà có muÓn châm
chÜ§c cûa ngÜ©i thì chÌ nên b¡t chÜ§c cái cách t° chÙc các
công c¶ng s¿ nghiŒp, các tØ thiŒn s¿ nghiŒp, Ç‹ mÜu s¿ l®i
ích chung cho sÓ nhiŠu vÆy.

"Nói vŠ chính trÎ thì låi phiŠn phÙc l¡m n»a, và cÛng
khó nói cho h‰t lë. K‹ phÜÖng diŒn này là quan hŒ nhÃt.
NhÜng theo l©i ông Gambetta nÜ§c Pháp Çã nói vŠ vÃn ÇŠ
hai  châu  Á-tän  Lô-liên  sau  trÆn  1870:  "ChuyŒn  này  là
chuyŒn phäi thÜ©ng nghï Ç‰n luôn, mà không nên thÜ©ng
nói cûa riêng". Vä låi chuyŒn chính trÎ ª nÜ§c ta bây gi©,
toàn là viŒc châm chÜ§c cä mà là viŒc "mánh khóe" n»a.
Duy trong khi châm chÜ§c, bao gi© cÛng phäi ghi lÃy hai
ch» quÓc gia ª trong lòng, g¥p s¿ khó khæn nguy hi‹m, phäi
hÒi tÜªng Ç‰n cái lÎch sº vÈ vang cûa nÜ§c nhà trong hai
nghìn næm có lÈ mà t¿ an ûi, t¿ phÃn lŒ trong lòng r¢ng:
m¶t  nÜ§c Çã sÓng ÇÜ®c bÃy nhiêu lâu,  Çã làm ÇÜ®c bÃy
nhiêu chuyŒn, không có lë cÙ suy sút kém hèn mãi ÇÜ®c.

"Sau h‰t Ç‰n phÜÖng diŒn kinh t‰, phÜÖng diŒn này có
mÆt thi‰t quan hŒ v§i phÜÖng diŒn chính trÎ trên, nghïa là
hiŒn nay không phäi thu¶c m¶t mình ta giäi quy‰t cho ÇÜ®c.
Duy Ç©i này là Ç©i kinh t‰ cånh tranh, s¿ cånh tranh này có
lë låi kÎch liŒt hÖn s¿ cånh tranh vŠ chính trÎ. Cho nên ngÜ©i
h»u tâm v§i quÓc gia, phäi nên d¿ bÎ vŠ ÇÜ©ng Ãy.

"Thu hÒi ÇÜ®c m¶t cái l®i quyŠn vŠ kinh t‰, tÙc là chi
‰m Çoåt ÇÜ®c m¶t cái  quyŠn l®i  vŠ  chính trÎ,  mà khu‰ch
trÜÖng thêm ÇÜ®c cái ÇÎa vÎ cho nÜ§c nhà. Cho nên các nhà
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nông, nhà công, nhà thÜÖng ª nÜ§c ta mà gây d¿ng ÇÜ®c
cÖ-ÇÒ l§n,  s¿ nghiŒp to,  giúp ÇÜ®c cho nÜ§c giàu có,  Ãy
cÛng là thi hành cái chÛ nghïa quÓc gia Çó, ch£ng kém gì
nhà chính trÎ, nhà h†c vÃn, nhà tÜ tÜªng, nhà væn sï. Duy
bây gi© cÛng phäi có cái quan niêm quÓc gia ª trong lòng,
cái quan niŒm Ãy càng thÃm thi‰t trÙ minh th©i nhà doanh
nghiŒp låi càng phÃn phát t¿ cÜ©ng mà mª mang s¿ nghiŒp.
Lš tÜªng là sÙc månh, nhÜ Çã nói trên, nhà doanh nghiŒp là
kÈ k‰ l®i thÜÖng công, há låi không nên thu thÆp lÃy cái sÙc
månh Ãy mà l®i døng cho công viŒc mình dÜ?

"QuÓc dân ta ngày nay cÀn phäi có m¶t chû nghïa Ç‹
chi phÓi cho sø tÜ tÜªng hành vi cûa mình. Bªi các lë trên
kia, chû nghïa Ãy tÃt phäi là chû nghïa quÓc gia. Trª lên là
lÜ®c bàn vŠ mÃy ÇiŠu cÓt y‰u trong chû nghïa Ãy, xin các
nhà h»u tâm v§i nÜ§c thº xem xét ngÅm nghï mà suy diÍn
phát tri‹n ra, tÜªng cÛng là m¶t câu chuyŒn thi‰t tha nên Ç‹
trí vÆy. N‰u lš tÜªng là sÙc månh, vŠ phÀn tôi rÃt tin nhÜ th
‰, th©i cái lš tÜªng quÓc gia kia cÛng Çû k‰t tÆp ÇÜ®c tinh
l¿c cûa ngÜ©i mình mà ÇÓi phó v§i m†i s¿ khó khæn cûa th©i
th‰, m†i s¿ bÓi rÓi trong tinh thÀn, Çó chính là cái hi‹m
trång cûa quÓc dân ta ÇÜÖng bu°i bây gi©".
(Chû nghïa quÓc gia. Phåm Quÿnh. Nam Phong sÓ 101, tháng 12 næm
1925)

ñ†c qua bài "Chû nghïa quÓc gia" cûa Phåm Quÿnh,
chúng tôi nghï r¢ng: lúc bÃy gi© Çäng C¶ng sän ViŒt Nam
dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa HÒ Chí Minh, m¶t Çäng viên cûa C¶ng



sän ñŒ Tam QuÓc T‰, Çang hoåt Ç¶ng månh thì cái tinh thÀn
yêu t° quÓc, yêu ÇÒng bào cûa Phåm Quÿnh là m¶t trª ngåi
l§n trên con ÇÜ©ng cách mång cûa HÒ Chí Minh. Cho nên,
nhà ái quÓc Phåm Quÿnh phäi gánh chÎu cái hÆu quä bi Çát
vŠ sau.

*** Phåm Quÿnh nhìn th£ng vào hoàn cänh th¿c tåi cûa ÇÃt
nÜ§c. NÜ§c ViŒt Nam lúc bÃy gi© Çã mÃt chû quyŠn vŠ tay
Pháp, muÓn thu hÒi låi thì chÌ có hai cách: m¶t là båo Ç¶ng,
hai là ôn hòa. Trong tÜ th‰ cûa m¶t nhà væn không theo m¶t
Çäng phái nào, Phåm Quÿnh Çã ch†n cách ÇÃu tranh b¢ng
ÇÜ©ng lÓi ôn hòa. Ý ki‰n cûa Phåm Quÿnh nhÜ sau:

"M¶t nÜ§c Çã mÃt chû quyŠn chính trÎ mà muÓn thu
phøc låi, th©i chÌ có hai cách: båo Ç¶ng hay ôn hòa. MuÓn
båo Ç¶ng phäi có sÙc månh, Çã có sÙc månh th©i ngæn ÇØng
båo Ç¶ng cÛng không ÇÜ®c, mà chÜa có sÙc månh th©i døc
båo Ç¶ng cÛng vô ích; sÙc månh không cÀn lš luÆn. ñ‰n
nhÜ ôn hòa th©i thû tøc tuy phÙc tåp, nhÜng tôn chÌ vÅn là
m¶t: b¢ng cách châm chÙc vÆn Ç¶ng Ç‹ yêu cÀu kÈ cÀm
quyŠn dÀn dÀn nhÜ©ng låi cho mình tØng quyŠn l®i m¶t. ñã
không có sÙc månh tÃt  phäi nhÅn nhøc mà theo cách ôn
hòa".
(ñÃu tranh bÃt båo Ç¶ng.  Phåm Quÿnh. Nam Phong, tháng 7 næm
1926)

========
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XVII

L©i t¿ båch cûa Phåm Quÿnh

1/ -  Phåm Quÿnh tin tÜªng ch» quÓc ng» có th‹ phát
tri‹n Ç‹ thay th‰ cho ch» Nho và ch» Pháp. Phåm Quÿnh
khuy‰n khích,  hô hào m†i ngÜ©i hãy cÓ g¡ng. Bài  "Làm
væn" trong báo Nam Phong sÓ 67, tháng 01 næm 1923, Phåm
Quÿnh vi‰t:

"Tôi còn nh§ næm sáu næm trÜ§c, hÒi tôi m§i lÆp ra
báo Nam Phong này, ngoài mÃy anh em làm báo, không
thÃy mÃy ngÜ©i làm væn quÓc-ng». Có lë không ai nghï Ç‰n
r¢ng  ch»  quÓc  ng»  có  th‹  làm  thành  væn-chÜÖng  ÇÜ®c.
TrÜ§c tôi, ông NguyÍn Væn Vïnh tØ hÒi báo ñæng-C° Çã h‰t
sÙc hô-hào; ông thÜ©ng nói "HÆu-vÆn nÜ§c Nam hay dª th‰
nào là ª ch» quÓc-ng»". Vì ông v§i tôi trÜ§c sau vÅn có m¶t
š nghï: là bi‰t r¢ng ª nÜ§c ta ch» nho không th‹ gi» ÇÜ®c h
‰t, ch» tây không th‹ h†c ÇÜ®c kh¡p, muÓn dùng Ç‹ ph°-
thông  giáo-døc  cho  quÓc-dân,  duy  chÌ  có  ch»  quÓc-ng»,
nhÜng muÓn cho ch» quÓc-ng» dùng ÇÜ®c viŒc th©i  phäi
rèn-tÆp cho m‡i ngày m¶t hay hÖn lên. Bªi th‰ nên chúng



tôi  gia-công g¡ng-sÙc  trong bao nhiêu  næm, không quän
công-phu khó-nh†c, không quän có kÈ chê-bai, chÌ Ü§c-ao
có m¶t ÇiŠu: là có ngày ngÜ©i mình cÛng "làm væn" ÇÜ®c
nhÜ ngÜ©i, nghïa là làm væn b¢ng ti‰ng mình, không phäi
mÜ®n ti‰ng ngÜ©i. Ngày Ãy có lë Çã t§i Çây... ".  (SÇd, trang
18) [..............]

Vào næm 1913, Phåm Quÿnh còn trÈ tu°i, h†c còn ít,
låi không có thÀy dåy làm væn ch» quÓc ng», th‰ mà ông låi
ham mê vi‰t væn b¢ng ch» quÓc ng». Phåm Quÿnh tâm s¿:

"Vào khoäng mÜ©i næm vŠ trÜ§c mà xÜ§ng ra làm væn
quÓc-ng» tÜªng cÛng là liŠu mà båo thÆt... ThÀy không có,
tu°i còn trÈ, h†c còn ít, th‰ mà dám hæm-hª làm væn phÕng
có liŠu không? NhÜng liŠu mà cÛng båo; båo là th‰ này, m¶t
bên  các  thÀy  tây-h†c  lãnh-Çåm,  m¶t  bên  các  cø  ÇÒ  nho
khûng-khÌnh, th‰ mà dám không nho, không tây, giª nghŠ
quÓc-ng» lÖ-láo m¶t mình, ch£ng ai thi‰t Ç‰n, tÜªng không
båo th©i  cÛng là gan.  NhÜng gan nhÃt  là  t¿  mình miÍn-
cÜ«ng v§i mình. Tôi tØ thûa nhÕ ham-mê ch» tây l¡m [...]
NhÜng ÇÜÖng ham-mê nhÜ th‰ mà phÃn-nhiên miÍn-cÜ«ng
låi ÇÜ®c, ch®t tÌnh låi ÇÜ®c mà t¿ nghï r¢ng:"Làm th¢ng An-
Nam mà không tÆp làm væn An-Nam, låi h†c væn tây, cho
dÅu hay tám vån cÛng không b¢ng ngÜ©i ta ÇÜ®c, mà phí
công vô-ích [...] Tôi cÛng ví nhÜ ngÜ©i nghiŒn væn tây mà t¿
mình b¡t-bu¶c [...] là chÌ vì m¶t chút khÓn tâm, khÓn tâm vŠ
væn  quÓc  ng»,  chÌ  vì  m¶t  chút  hi-v†ng,  hi-v†ng  có  ngày
ngÜ©i mình cÛng "làm væn" ÇÜ®c nhÜ ngÜ©i".  (SÇd, trang 19)
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2/ - "...  hÕi Ç‰n lÎch-sº riêng cûa mình, mình cÛng lÃy
lòng thành-th¿c mà Çáp låi; k‹ nh»ng lúc lênh-Çênh cÖ-kh°
lúc thi‰u-th©i, nh© bà già nuôi Çi h†c...... TØ khi khôn l§n bi
‰t nghï Ç‰n gi© chÌ nuôi m¶t cái chí trong lòng, là ÇÓi v§i
nhà làm th‰ nào nÓi ÇÜ®c nhiŒp cûa ông cha, Ç¡p ÇÜ®c cái
nŠn "sï phong" cho xÙng Çáng [.....], ÇÓi v§i nÜ§c làm th‰
nào giúp cho quÓc-hÒn ÇÜ®c tÌnh-táo, Ç‹ mong cho quÓc-
vÆn ÇÜ®c sáng-sûa [.......] không dám Çem cái chí-nguyŒn
mà hi-sinh cho s¿ giàu sang...  "
(Pháp-du hành-trình nhÆt-kš. Nam Phong, sÓ 90, tháng 12 næm 1924,
trang 481)

3/  -  Phåm Quÿnh  gªi  m¶t  bÙc  thÜ  riêng  cho  Louis
Marty  nhÜ gªi  cho m¶t  ngÜ©i  bån Ç‹  tÕ  bày tâm s¿  cûa
mình, chÙ không phäi là báo cáo chính trÎ cûa m¶t ThÜ®ng
thÜ triŠu Çình Hu‰ gªi cho viên Giám ÇÓc Chính trÎ  Phû
Toàn Quyên ñông DÜÖng. BÙc thÜ này ÇÜ®c lÜu gi» trong
gia Çình Louis Marty, do bà quä phø Marty gªi cho bà Phåm
ThÎ Ngoån, thÙ n» cûa Phåm Quÿnh mÜ®n Ç‹ sao y, vào
næm 1960, lúc bà Marty còn sÓng tåi Cahors, Département
du Lot, vùng Massif Central. ñoån væn sau Çây trích tØ thÜ
riêng cûa Phåm Quÿnh gi» Louis Marty. BÙc thÜ ÇŠ ngày
30-12-1933. (Bän dÎch cûa Phåm Tr†ng Nhân; Nxb Ý ViŒt,
Yenes, Pháp - 1993):

"VŠ phÀn riêng tôi, nhÜ th‰ là sÓ mŒnh Çã an bài. Tôi
là ngÜ©i cûa chuy‹n ti‰p; vì  vÆy,  së không bao gi© ÇÜ®c
ngÜ©i Ç©i hi‹u mình. Chuy‹n ti‰p gi»a Á ñông và Tây Âu,



gi»a quá khÙ và tÜÖng lai, gi» m¶t trång thái chính trÎ sän
phÄm cûa xâm læng và ÇÜÖng nhiên là phäi hÜ hÕng ngay tØ
nŠn täng, và m¶t nŠn trÆt t¿ m§i không th‹ nhÃt dán mà
thành t¿u, khä dï bi‰t tôn tr†ng phÄm cách cûa con ngÜ©i.
SÓng gi»a ÇÀy rÅy nh»ng mâu thuÄn nhÜ th‰, cÓ g¡ng dung
hòa các mâu thuÄn Çó, v§i hoài bão th¿c hiŒn m¶t chÜÖng
trình ti‰n hóa h®p tình h®p lš khä dï ÇÜa Ç‰n tình trång hòa
h®p toàn diŒn; dï nhiên là tôi phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i nh»ng ng¶
nhÆn Çû loåi...

"Và m¶t cu¶c phiêu lÜu ÇÜa Ç‰n v§i tôi.

"Là m¶t nhà ái quÓc An Nam, tôi yêu nÜ§c v§i tÃt cä
tâm hÒn: ngÜ©i ta lên án tôi phän b¶i T° QuÓc, vì tôi ÇÒng
lõa v§i xâm læng và phøc vø xâm læng!

"M¥t khác, là bån chân thành cûa nÜ§c Pháp: ngÜ©i ta
låi trách tôi khéo léo che ÇÆy m¶t š thÙc quÓc gia khe kh¡t
và bài Pháp sau m¶t tÃm bình phong thân Pháp!

"Và trÜ©ng h®p cûa tôi làm ai nÃy ngåc nhiên. NgÜ©i
ta cÓ tìm hi‹u giäi thích, b¢ng Çû m†i cách, mà vÅn không
th‹ hi‹u.

"Có lë, m¶t ngày kia, ngÜ©i ta së hi‹u, khi m¶t thäo
hiŒp ÇÜ®c chào Ç©i có th‹ hòa giäi tinh thÀn quÓc gia An
Nam và chính sách thu¶c ÇÎa Pháp.

"Tôi tin s¿ hòa giäi có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c. NhÜng trong
khi s¿ hòa giäi Çó chÜa ÇÜ®c th¿c hiŒn, cu¶c phiêu lÜu cûa
tôi không tránh khÕi trª nên bi Çát ?
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"Có lë  chæng, Çó ch£ng phäi là cu¶c phiêu lÜu cûa
riêng tôi. Nó vÜ®t ra ngoài khuôn kh° cûa m¶t cá nhân, Ç‹
trª nên cûa cä m¶t th‰ hŒ, m¶t th©i Çåi". [............]

"Tôi là m¶t ngÜ©i cûa bu°i giao th©i và tôi së ch£ng
bao gi© ÇÜ®c cäm thông. Tôi là giao Çi‹m gi»a ñông và
Tây, gi»a quá khÙ và tÜÖng lai (... ) Là m¶t ngÜ©i ái quÓc
ViŒt Nam, tôi yêu nÜ§c tôi v§i tÃt cä tâm hÒn tôi, th‰ mà
ngÜ©i ta bu¶c tôi, bäo tôi là phän quÓc, Çã c¶ng tác v§i kÈ
xâm lÜ®c và phøng s¿ chúng!... Là m¶t thân h»u chân thành
cûa nÜ§c Pháp, m¶t Ç¢ng khác, ngÜ©i Pháp trách cÙ tôi Çã
che ÇÆy m¶t tinh thÀn quÓc gia c¿c Çoan chÓng Pháp dÜ§i
m¶t bŠ ngoài thân Pháp!"
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb
Thanh Niên - 2012; trang 118)

4/ - Sau khi tØ chÙc B¶ Låi, Phåm Quÿnh vŠ Än dÆt tåi
biŒt th¿ Hoa ñÜ©ng bên b© sông An CÜu, Hu‰. Ông NguyÍn
Væn An nguyên là phóng viên cûa nhóm Tri Tân tØ Hà N¶i
vào Hu‰ g¥p Phåm Quÿnh; Phåm Quÿnh tâm sÜ:

"Tôi Çã l« lÀm mà ra làm quan, vì trÜ§c khi dÃn thân
vào hoån l†, thÆt ra tôi vÅn tÜªng tôi së làm ÇÜ®c rÃt nhiŠu
viŒc mà trÜ§c kia tôi chÌ phøng s¿ ÇÜ®c trong m¿c Çen giÃy
tr¡ng. NhÜng trong nh»ng hoàn cänh khó khæn tôi m§i cäm
thÃy mình không làm ÇÜ®c gì h‰t.

"ñ°i låi, tôi còn bÎ ng© v¿c. Ông tính coi, m¶t nhà væn
båch Çinh nhÜ tôi, vøt m¶t cái nhäy lên cái gh‰ danh v†ng



cûa triŠu Çình thì tránh sao cho ÇÜ®c nh»ng ÇÓ kœ và ng¶
nhÆn. Cänh ng¶ cûa tôi lúc ra làm quan thÆt phù h®p v§i
hai câu:

"PhÃn vua Lê trang Çi‹m Ãy là duyên,
Tay chúa TrÎnh cÀm quyŠn âu cÛng n®..."

"(...) HÒi sang Pháp, tôi có vÆn Ç¶ng chánh phû Pháp
thi hành Çúng HiŒp Ü§c 1884, møc Çích thâu hÒi chû quyŠn
vŠ cho Nam TriŠu trên th¿c t‰. Tôi Çã giäi bày rÃt nhiŠu v§i
ông Mandel (B¶ TrÜªng Thu¶c ñÎa). NhÜng viŒc Çó cÛng
không  thành  (...)  Trong  m¶t  th©i  gian  ra  làm  quan,  tôi
t¿ nhÆn thÃy thâu thái, h†c hÕi thêm ÇÜ®c "nhân tình th‰
thái rÃt nhiŠu". Ngày nay trª låi nghiŒp cÛ, có lë ngòi bút
cûa tôi së ÇÜ®c dÒi dào phong phú hÖn xÜa (...) HiŒn th©i
chúng ta Çang ª m¶t giai Çoån lÎch sº mà m¶t nŠn væn h†c
m§i phäi ÇÜ®c tåo lÆp. TÃt cä nhân tài phäi ÇÜ®c dung nåp,
tr†ng døng. Phäi tåo cho h† có trÜ©ng sª Ç‹ thi thÓ phát
tri‹n tài næng cûa mình. ñôn ÇÓc h† bÃt cÙ trong trÜ©ng
h®p nào cÛng phäi Ç¥t mình trong cái nghïa l§n. Trong nŠn
væn h†c chúng ta Çang vun quén tåo lÆp, phäi làm nÄy nª
ÇÜ®c mÀm tÜ tÜªng quÓc gia. Chúng ta Çã ch£ng làm viŒc
Ç‹ tìm cho ÇÜ®c m¶t T° QuÓc mà phøng s¿ là gì? ThÆt vÆy,
trong trÜ©ng h®p nào chúng ta cÛng phäi Ç¥t quÓc gia lên
trên h‰t, trong ÇÎa håt væn hóa cÛng vÆy. Cá nhân không có
nghïa và cÛng không có sÙc månh gì cä... ".
(Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh,
SÇd, trang 193-194) 
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*** Albert Sarraut (1872-1962)

DiÍn væn cûa ông Albert Sarraut Ç†c tåi Çåi h¶i ÇÒng
Liên QuÓc (Inter-Etats), ngày 14 tháng 10 næm 1950, tåi Pau
m¶t tÌnh phía tây-nam nÜ§c Pháp. Bài diÍn væn này nguyên
bän b¢ng ti‰ng Pháp, ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng ViŒt;  ngÜ©i dÎch
không ghi tên. 

"[.....] Bªi vì tôi bi‰t rõ tØ lâu lòng yêu nÜ§c nÀy nÖi h†
[...] Lòng yêu nÜ§c cûa h† b¡t nguÒn tØ chiŠu dài cûa lÎch
sº nÜ§c ViŒt, tØ nh»ng cÓ g¡ng träi dài qua bao nhiêu th‰ k›
cûa dân t¶c ViŒt Ç‹ giành låi và bäo vŒ Ç¶c lÆp chÓng låi
cÜ©ng  quÓc  Trung  Hoa  lân  bang  kh°ng  lÒ?  Tôi  Çã  suy
nghiŒm nh»ng công trình nghiên cÙu sáng chói vŠ lÎch sº
nÀy cûa nhà tÜ tÜªng Çáng khâm phøc, ông Phåm Quÿnh
bån tôi, vào th©i Çó, và nh© ông ta tôi Çã Ço lÜ©ng ÇÜ®c
khát v†ng t¿ do cûa dân t¶c ViŒt Nam thÆt khä kính, chính
Çáng và bŠn bÌ".
(DiÍn væn cûa ông Albert Sarraut. Ti‹u sách, Liên HiŒp Pháp. Trang
45. ƒn quán khu v¿c, 59 ÇÜ©ng Bayard, Toulouse)

Nguyên bän ti‰ng Pháp:

"[.....]  Car ce  sentiment  national,  je  le  connais  bien
chez eux, et de longue date [.....] Il vient des profondeurs
mêmes de l'histoire d'Annam, de l'effort séculaire déployé
par le peuple annamite pour ressaisir et défendre sa liberté
contre la puissance de l'énorme Chine voisine. J'ai médité



en  leur  temps,  les  études  lumineuses  consacrées  à  cette
histoire par cet admirable penseur que fut mon ami Phåm
Quÿnh et j'ai mesuré grâce à lui ce qu’il y a de respectable,
de légitime et de constant dans cette aspiration du peuple
vietnamien à la liberté"
(Brochure,  L'Union  Française  et  les  États  associés  de  l'Indochine,
Discours de M. Albert Sarraut à l'assemblée plénière de la conférence
Inter- Etats, 14 octobre 1950, à Pau. Imp. Régionale, 59 rue Bayard,
Toulouse, 45 p. ")

(Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh.
Tâm NguyŒn phát hành, 2001. Trang 348-349)

*** Nhà thÖ ñan Måch, Erik Stinus

Ông Erik Stinus ngÜ©i Dan Måch, sinh næm 1934, Çã Ç
‰n ViŒt Nam nhiŠu lân Ç‹ nghiên cÙu vŠ væn hóa và lÎch sº
ViŒt Nam. Ông ta ti‰p xúc v§i nhiŠu nhà væn, nhà thÖ, h†c
giä ViŒt Nam và Çã có nhÆn ÇÎnh vŠ Phåm Quÿnh nhÜ sau:

"... muÓn làm thÖ phäi có hÙng. NguÒn hÙng cäm Ãy Çã
Ç‰n v§i tôi rÃt mãnh liŒt, sau 3 lÀn Ç‰n ViŒt Nam, lÀn nào
tôi cÛng nghe hÀu nhÜ tÃt cä các nhà væn, nhà thÖ, h†c giä
ViŒt Nam ÇŠu nh¡c Ç‰n tên Phåm Quÿnh. ñ¥c bi‰t nhÃt là
ai cÛng Çã tÕ ra h‰t sÙc thành thÆt thÜÖng ti‰c cho cái ch‰t
cûa Phåm Quÿnh. H† cho r¢ng Çó là m¶t sai lÀm trÀm tr†ng
nhÃt, Çáng ti‰c nhÃt cûa nh»ng ngÜ©i làm cách mång lúc
bÃy gi©.  H† nêu giä thuy‰t,  n‰u Phåm Quÿnh còn sÓng,
ch¡c ch¡n trong th©i gian sau së giúp ích rÃt nhiŠu cho dân
t¶c ViŒt Nam trên bình diŒn væn hóa, h†c thuÆt,... Ông là
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bi‹u tÜ®ng cûa th‰ hŒ thanh niên trí thÙc ViŒt Nam. NgÜ©i ta
cÀn phäi soi gÜÖng cÀn cù hi‰u h†c cûa ông". 
(Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh;
trang 268. Tâm NguyŒn phát hành, næm 2001)

Tháng 7 næm 1997, nhà thÖ Phåm Ti‰n DuÆt Çi công
tác ª ñan Måch vŠ có t¥ng cho nhåc sï Phåm Tuyên m¶t bän
trÜ©ng ca "Phåm Quÿnh và câu chuyŒn còn ti‰p tøc" cûa nhà
thÖ ñan Måch, Erik Stinus. Câu mª ÇÀu:

"Chúng ta phäi thØa nhÆn r¢ng chúng ta Çã sai lÀm v§i
Phåm Quÿnh, chúng ta không nên g†i ông ta là kÈ phän b¶i
nhÜ trên nh»ng t© truyŠn ÇÖn ho¥c bích chÜÖng. Xin hãy
quan sát viŒc làm cûa ông ta nhÜ nhÆn xét công viŒc cûa
chính bän thân mình". 
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa  dân t¶c.  Nxb Thanh niên,
2012. trang 132)

*** Bernard Le Calloc 'h

Nhân k› niŒm 100 næm ngày sinh Phåm Quÿnh, nhà
ñông PhÜÖng h†c ngÜ©i Pháp, Bernard Le Calloc'h vi‰t m¶t
bài  vŠ Phåm Quÿnh Çæng trong tåp chí France ViŒt Nam
Culture, sÓ 3, tháng 8 næm 1992. TrÀn Gia Phøng ghi låi
trong cuÓn "Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng", SÇd, trang 351-
352. Nguyên bän ti‰ng Pháp, bän dÎch ra ti‰ng vi‰t không
ghi tên dÎch giä.

"VØa là væn sï,  vØa là  chính trÎ  gia sº  døng nhuÀn
chuy‹n ti‰ng Pháp cÛng nhÜ ti‰ng ViŒt, con ngÜ©i Ãy Çã ghi



dÃu Ãn không xóa nhòa ÇÜ®c trong th‰ k› ông ta và trên ÇÃt
nÜ§c ông ta b¢ng cách Çã làm cho ngôn ng» [nÜ§c ông] trª
thành ph° thông, cÛng nhÜ có tính væn chÜÖng và khoa h†c.
Ông ta Çã Çóng góp l§n lao Ç‹ bi‰n nó thành m¶t khí cø khä
dï có th‹ Çáp Ùng v§i nh»ng Çòi hÕi ngày nay. Vai trò cûa
ông ta trong lÎch sº ViŒt Nam giÓng nhÜ vai trò cûa m¶t
Kazinczy  (Pháp,  1759-1831)  ÇÓi  v§i  ti‰ng  Hungary,  m¶t
ˆvik  (Johannes,  1880-1973)  ÇÓi  v§i  ti‰ng  Estonia,  m¶t
Lonnrot  (Elias,  1802-1884)  ÇÓi  v§i  ti‰ng  Finland  (PhÀn
Lan) nghïa là vai trò cûa m¶t nhà cäi cách và canh tân ti
‰ng nÜ§c nhà. 

"Trong nhiŠu thÆp niên, nh»ng ngÜ©i c¶ng sän Çã che
giÃu và chÓi bÕ vai trò nŠn täng tiên khäo cûa ông ta. V§i
tÀm nhìn lÎch sº h† chÌ là nh»ng ngÜ©i ngøy tåo và lØa bÎp.
Ti‰ng ViŒt ÇÜ®c nhÜ ngày nay là nh© công sÙc cûa Phåm
Quÿnh. 

"Phåm Quÿnh chính là cha ÇÈ cûa ti‰ng "ViŒt  canh
tân" mà ngày nay m†i ngÜ©i ÇŠu dùng Ç‰n,  nh»ng ngÜ©i
c¶ng sän cÛng nhÜ nh»ng ngu©i khác".

Nguyên bän ti‰ng Pháp:

"Ecrivain  et  homme  politique,  s'exprimant  avec  la
même aisance en français et en Vietnamien, cet homme a
apposé sur son siècle et sur son pays une marque d'autant
plus indélébile qu’elle a porté sur le langage, tant populaire
que littéraire ou scientifique. Il a puissamant contribué à en
faire un outil moderne, capable de s’adapter aux exigences
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d’aujourd'hui. Son rôle l’histoire du Vietnam été semblable
à  celui  d’un  Kazinczy  pour  le  hongrois,  d’un  ˆvik  pour
l’estonien, d’un Lonnrot pour la finnois, par exemple, c’est-
à-dire  celui  d’un  réformation  et  d’un  rénovation  de  la
langue nationale.

"Les  communistes  peuvent  bien  avoir  pendant  des
décennies caché ou nié ce rôle primordial qui a été le sien.
Au regard de l’histoire, ils ne sont que des faussaires et des
tricheurs? Ce que le Vietnamien moderne est devenu, c’est
à lui qu'il le doit.

"Phåm  Quÿnh  est  le  père  du  langage  rènové  qu’à
présent tout le monde utilise, les communistes autant que les
autres".
("Il  y  a  cent  ans  naissant  Phåm Quÿnh,  Rénovateur  de  la  langue
vietnamiene". Væn Hóa, France Vietnam Culture, No 3,  Août, 1992,
Wavrin, France)

(Giäi oan lÆp m¶t dàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh dÜ Phåm Quÿnh.
Tâm NguyŒn phát hành, trang 351-352)

*** ñ¥ng Væn Nhâm

Trong suÓt th©i gian 24 næm làm báo và 13 næm làm
quan tåi triŠu Çính Hu‰, Phåm Quÿnh luôn luôn gi» tinh thÀn
yêu nÜ§c thÜÖng dân; hai bàn tay cûa Phåm Quÿnh không
vÜ§ng m¶t gi†t máu cûa nhân dân. ViŒt C¶ng không tìm
ÇÜ®c b¢ng chÙng nào Ç‹ bu¶c t¶i Phåm Quÿnh, nên Çä bu¶c



t¶i ông ta là "c¶ng tác v§i Tây và làm viŒc cho Bäo ñåi".
ñ¥ng Væn Nhâm phân tích nhÜ sau:

"Phåm Quÿnh bÎ k‰t án "c¶ng tác v§i Tây", vÆy ông HÒ
Chí Minh có bao gi© c¶ng tác v§i MÏ, v§i Tây, hay v§i Tàu
không ? ñây, nh»ng ÇiŠu mà sº sách còn ghi:

"Khoäng hå tuÀn tháng 8 næm 1945, Çåi quân Trung
Hoa QuÓc Dân ñäng gÒm hai binh Çoàn chính quy, dÜ§i
quyŠn chÌ huy cûa tÜ§ng LÜ Hán, vÜ®t biên gi§i vào B¡c
ViŒt Nam Ç‹ giäi gi§i quân Ç¶i NhÆt, khi‰n cho nhà lãnh
Çåo ViŒt Minh lo s®, phäi v¶i vàng tuyên bÓ giäi tán Çäng
C¶ng sän ñông DÜÖng, ngày 11-11-1945, ÇÒng th©i mª các
cu¶c låc quyên "tuÀn lÍ vàng, tuÀn lÍ båc" thâu góp tiŠn båc
cûa nhân dân Çem cúng - kèm thêm cä gái ÇËp! - cho các
tÜ§ng Tàu LÜ Hán, Tiêu Vân...

"Cùng th©i gian v§i quân Tàu ngoài B¡c, trÜ§c khi l¿c
lÜ®ng Anh-ƒn cûa tÜ§ng Douglas D. Gracey Ç° b¶ vào miŠn
Nam, các tù binh Anh-MÏ Çã ÇÜ®c "Ñy ban Nhân Dân Nam
B¶" chiêu Çãi o b‰ tÆn tình. Cán b¶ ViŒt Minh trong Nam t°
chÙc nh»ng nÖi khiêu vÛ (hình thÙc thÕa mãn nhu câu sinh
lš trá hình), nh»ng hàng æn dành riêng cho tù binh ÇÒng
minh, tù binh ÇÜ®c tha hÒ nhäy nhót tÜng bØng, uÓng rÜ®u
månh, æn bánh ng†t miÍn phí... BÒi bàn hÀu h‰t là các sinh
viên giä trang, Ç‹ tuyên truyŠn, chiêu dø...

"Trong khi quân Pháp Çã Çánh chi‰m miŠn Nam, ngày
16-2-1946, chû tÎch HÒ Chí Minh Çã g¥p Sainteny Ç‹ chÃp
nhÆn nguyên t¡c ÇiŠu Çình v§i Pháp. Ba ngày sau, 19-2-
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1946, Sainteny trª låi g¥p HÒ Chí Minh nêu vÃn ÇŠ h®p tác
ViŒt-Pháp cùng s¿ Ç° b¶ cûa Pháp lên B¡c ViŒt Nam.

"Ngày 9-3-1946,  HÒ Chí  Minh kš  v§i  Sainteny  hiŒp
ÇÎnh sÖ b¶ (Ç‹ Çánh låc hÜ§ng dÜ luÆn quÀn chúng Çang
trong cÖn hoang mang c¿c Ç¶, C¶ng Sän ViŒt Minh Çã Çùng
danh tØ "Modus vivendi" cho có vÈ ... "bí hi‹m". Th¿c ra nó
chÌ là: Accords préliminaires). V§i hiŒp ÇÎnh này, ViŒt Nam
Çã dành m†i s¿ dÍ dàng cho quân Ç¶i Pháp Ç° b¶ lên phía
trên vï tuy‰n 16, ki‰n dân chúng toàn quÓc sôi søc bÃt mãn,
cho r¢ng ViŒt Minh Çã rÜ§c Tây trª låi ! Vì th‰ chiŠu ngày
7-3-1946, Võ Nguyên Giáp phäi thay m¥t chính phû, ra giäi
thích trÜ§c quÀn chúng Çang tø tÆp Çông Çäo trong m¶t
cu¶c mít-tinh ª Hà N¶i.  Ngày 22-3-1946, quân Ç¶i Pháp
Çi‹m binh trÜ§c c¶t c© Hà N¶i, Võ Nguyên Giáp thay m¥t
cho chính phû ViŒt Nam t§i d¿. Ngày 24-3-1946, HÒ Chí
Minh ra vÎnh Hå Long g¥p Çô ÇÓc D'Argenlieu cûa Pháp.
Ngày 28-5-1946, chû tÎch HÒ Chí Minh và phái Çoàn chính
phû ViŒt Minh gÒm 12 thành viên cùng kéo nhau sang Paris
Ç‹ h†p h¶i nghi Fontainebleau, khai diÍn vào tháng 7 næm
Çó ... K‹ ra cÛng nhiŠu, nhÜng chÌ tóm lÜ®c vài viŒc chính y
‰u Çó thôi.

"N‰u Phåm Quÿnh bÎ thû tiêu vì lš do h®p tác v§i Bäo
ñåi, thº hÕi HÒ Chí Minh và các ÇÒng chí thân cÆn cûa ông
lúc bÃy gi© có h®p tác v§i Bäo ñåo không? ñây là nh»ng s¿
kiŒn rÃt cø th‹ mà sº sách vÅn còn ghi:



* Ngày 2-3-1946 chánh phû liên hiŒp kháng chi‰n,
do HÒ Chí Minh làm chû tÎch, gÒm: 1 phó chû tÎch và 11 b¶
trÜªng, ra Ç©i dÜ§i s¿ "cÓ vÃn tÓi cao " cûa Bäo ñåi.

* Ngày 13-11-1946, chính phû liên hiŒp cäi t°, HÒ
Chí  Minh  vÅn  làm  chû  tÎch,  nhÜng  kiêm  thêm  chÙc  B¶
trÜªng Ngoåi giao, gÒm 10 b¶ trÜªng, 9 thÙ trÜªng và 2
QuÓc vø Khanh. LÀn này, m¥c dù Bào ñåi Çã sang Tàu tØ
tháng 3 næm 1946, nhÜng vÅn dÙng tên "cÓ vÃn tÓi cao" cûa
chính phû.

*  Ngày  20-7-1947,  chû  tÎch  Hô  Chí  Minh  cäi  t°
chính phû, gÒm 14 b¶ trÜªng và 8 thÙ trÜªng, nhÜng vÅn
còn duy trì nguyên vÎ "cÓ vÃn tÓi cao " cûa Bäo ñåi ...

"Tóm låi, cæn cÙ trên nh»ng s¿ kiŒn sÖ lÜ®c nêu trên,
ta nhÆn thÃy trong th©i gian tØ 1945 Ç‰n 1947, ch£ng nh»ng
m¶t mình HÒ Chí Minh, mà toàn b¶ nhân vÆt ÇÀu não cûa
ViŒt Nam, ÇŠu Çã h®p tác rÃt lâu dài và th¡m thi‰t v§i cä
Pháp lÅn Bäo ñåi. NhÜng ta vÅn không nông n°i, v¶i hÒ ÇÒ
Ç‹ k‰t án ngÜ©i C¶ng sän ViŒt Nam. Bªi chúng ta thØa hi‹u
hoàn cänh bÃt Ç¡c dï cûa ngÜ©i C¶ng sän ViŒt Nam trong
th©i kÿ khó khæn Ãy, tÙ ÇÀu th† ÇÎch, nên h† b¡t bu¶c phäi
ch†n k‰ sách giai Çoån "ng¶ bi‰n tùng quyŠn". CÛng m¶t
nhãn quan chính trÎ  Çó,  ta ném con m¥t nhìn sang hoän
cänh cô ÇÖn cûa h†c giä Phåm Quÿnh, mà lòng ta không
khÕi bÒi hÒi thÜÖng cäm. TrÜ§c HÒ Chí Minh m¶t bÜ§c, h†
Phåm Çã bÃt Ç¡c dï phäi c¶ng tác v§i Pháp và chÃp nhÆn
vào Hu‰ làm quan cho Bäo ñåi, gi»a m¶t bÀu không khí
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ghen tuông, ÇÓ kœ n¥ng nŠ, ch£ng qua cÛng là m¶t k‰ sách
giai Çoån "mÜ®n Çò qua sông" Ç‹ th¿c hiŒn hoài bão ÇÜa
ÇÃt nÜ§c và dân t¶c thoát khÕi vòng nô lŒ m¶t cách nhË
nhàng,  êm ÇËp,  mà nhân dân không phäi  tÓn  hao nhiŠu
xÜÖng máu trong khói lºa chi‰n tranh tàn båo, kéo dài hÖn
30 næm m§i dÙt. NhÜ vÆy, trong cu¶c chi‰n ÇÃu dành Ç¶c
lÆp cho dân t¶c, n‰u phäi gi‰t m¶t ngÜ©i nào vì t¶i "ViŒt
Gian" (danh tØ cûa VNCS th©i 1945) c¶ng tác v©i Tây và
làm viŒc v§i Bäo ñåi trong giai Çoån khªi ÇÀu, thì ngÜ©i Çó
chính là ai kia, chÙ không phäi Phåm Quÿnh".
(Giäi oanh lÆp m¶t dàn tràng, SÇd, trang 19-22)

*** Giáo sÜ DÜÖng Quäng Hàm

Næm 1941, lúc Phåm Quÿnh còn sÓng Çã ÇÜ®c giáo sÜ
DÜÖng Quäng Hàm ÇÜa ông vào sách ViŒt Nam Væn Hóa sº
y‰u,  m¶t  cuÓn sách dành cho chÜÖng trính giáo  døc bÆc
Trung h†c. Giáo sÜ DÜÖng Quäng Hàm vi‰t:

"Cä cái  væn-nghiŒp  cûa ông Phåm Quÿnh ÇŠu xuÃt-
hiŒn trên tåp-chí Nam-Phong, tåp-chí Ãy trong m¶t th©i-kÿ,
Çã thành ÇÜ®c m¶t  cÖ-quan chung cho các h†c-giä cùng
theo Çu°i m¶t chû-Çích v§i ông."
(ViŒt Nam væn h†c sº y‰u. Trang 416, DÜÖng Quäng Hàm.  B¶ Giáo
Døc, Trung tâm H†c Liêu xuÃt bän 1968- Sài Gòn)

PhÀn k‰t luÆn chung, giáo sÜ DÜÖng Quäng Hàm Çánh
giá Phåm Quÿnh:



"Ông  Vïnh  có  công  diÍn-dÎch  nh»ng  ti‹u-thuy‰t  và
kÎch-bän cûa Âu-Tây và phát-bi‹u nh»ng cái hay trong ti‰ng
Nam ra; ông Quÿnh thì có công dÎch-thuÆt các h†c-thuy‰t
tÜ-tÜªng cûa Thái-tây và luyŒn cho ti‰ng Nam có th‹ diÍn-
Çåt ÇÜ®c các š-tÜªng m§i. ñÓi v§i nŠn væn-hóa cÛ cûa nÜ§c
ta thì ông Vïnh hay khäo-cÙu nh»ng phong-tøc tín-ngÜ«ng
cûa dân chúng, mà ông Quÿnh thÜ©ng nghiên-cÙu Ç‰n ch‰-
Ç¶, væn-chÜÖng cûa tiŠn-nhân".

"Væn ông Vïnh có tính cách giän-dÎ cûa m¶t nhà-væn
bình dân, væn ông Quÿnh có tính-cách trang-nghiêm cûa
m¶t h†c-giä.  Tuy væn-nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i có tính-cách
riêng, nhÜng hai ông ÇŠu có công v§i viŒc thành lÆp quÓc-
væn vÆy ".
(ViŒt Nam Væn H†c sº y‰u.  DÜÖng Quäng Hàm. PhÀn ÇÀu trong trang
416, phÀn k‰t luÆn trong trang 419. B¶ Giáo Døc; Trung tâm h†c liŒu
xuÃt bän, in lÀn thÜ mÜ©i - 1968, Sài Gòn) 

*** Giáo sÜ NguyÍn ñình Chú

"Phåm Quÿnh là ngÜ©i mª ÇÀu cho væn hóa ViŒt hiŒn
Çåi. Ông có cä m¶t lš thuy‰t h£n hoi vŠ Ç¶c lÆp và s¿ phø
thu¶c lÅn nhau gi»a các dân t¶c và nhân loåi, th‰ gi§i. ñó
chính là håt nhân cûa lš thuy‰t h¶i nhÆp hiŒn Çåi. Nh© lš
thuy‰t Çó, Phåm Quÿnh không bÎ væn hóa Tây phÜÖng áp
Çäo. Ông dõng dåc tuyên bÓ b¢ng ti‰ng Pháp cho ngÜ©i
Pháp Ç†c vào næm 1931: NgÜ©i An Nam không th‹ coi nÜ§c
Pháp là T° QuÓc ÇÜ®c, vì chúng tôi Çã có m¶t T° QuÓc".
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(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Trang 6. Khúc Hà
Linh. Nxb Thanh Niên; 2012).

Næm 2005, trong Tåp chí Nghiên cÙu Væn h†c, sÓ 2,
giáo sÜ NguyÍn ñình Chú Çã vi‰t: 

"Tåp chí Nam Phong trong lïnh v¿c dÎch thuÆt và gi§i
thiŒu væn h†c th‰ gi§i, bŠ th‰ hÖn các giai Çoån trÜ§c rÃt
nhiŠu. Tính ra tØ sÓ 1 (næm 1917) Ç‰n sÓ 179 (næm 1932) Çã
có hÖn 200 tác phÄm cûa hÖn 100 tác giä nÜ§c ngoài ÇÜ®c
dÎch in, trong Çó væn xuôi chi‰m 66%, thÖ chi‰m 34%, chû y
‰u thu¶c væn h†c Trung QuÓc và væn h†c phÜÖng Tây, mà
Pháp là chính".

 Giáo sÜ  NguyÍn  ñình Chú cho  r¢ng  Çó  là  khuynh
hÜ§ng "muÓn mª r¶ng nhãn quan nghŒ thuÆt cho Ç¶c giä
ViŒt Nam và phÀn nào cÛng là muÓn hÜ§ng væn h†c ViŒt
Nam Çi theo con ÇÜ©ng mà væn h†c th‰ gi§i, Ç¥c bi‰t là væn
h†c phÜÖng Tây trong Çó có væn h†c Pháp Çã có thành t¿u
n°i tr¶i".
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh. Nxb
Thanh Niên, trang 52-53, næm 2012)

*** Giáo sÜ Phåm Th‰ NgÛ

= "Trong  cu¶c  Ç©i  Phåm Quÿnh,  cái  bÜ§c  rë  1932
không phäi là bÜ§c rë ÇÜa Ç‰n nÄy nª và vinh quang mà là
ÇÜa Ç‰n chÃm dÙt s¿ nghiŒp. Ngày nay, chúng ta có nghiên
cÙu Phåm Quÿnh là nghiên cÙu nhà báo và nhà væn cûa tåp
chí  Nam Phong,  con  ngÜ©i  và  tÜ  tÜªng trÜ§c  1932,  con



ngÜ©i tÓt ÇËp Çã Çóng m¶t vai trò tÜÖng ÇÓi ti‰n b¶ trong
m¶t giai Çoån lÎch sº chánh trÎ và nhÃt là Çã dày công xây
Ç¡p cho nŠn h†c và nŠn væn m§i".
(ViŒt Nam Væn H†c sº Ü§c tân biên, Phåm Th‰ NgÛ, tÃp III, trang 170.
QuÓc h†c tùng thÜ, 1965)

= "Nhà væn Ãy (Phåm Quÿnh) ª tÜ tÜªng cÛng nhÜ ª
Ç©i tÜ có lë kém lãng mån nhÃt th‰ hŒ ... SuÓt Ç©i ông chÌ là
m¶t thÙ thÀy dòng giäng Çåo, nghiêm nghÎ Çåo måo ... Phê
bình  Phåm Quÿnh,  ngÜ©i  ta  vÅn  thÜ©ng chÎu  änh  hÜªng
nh»ng thành ki‰n chính trÎ, và cái vø Ngô ñÙc K‰ vÅn còn
Çè n¥ng lên m¶t bên cán cân cûa dÜ luÆn ÇÓi v§i ông, ngay
ª dÜ luÆn nh»ng ngÜ©i làm væn h†c".
(ViŒt Nam Væn H†c sº Ü§c tân biên. Phåm Th‰ NgÛ, tÆp III, trang159.
QuÓc h†c tùng thÜ, 1965)

=  "VŠ ÇÜ©ng tÜ tÜªng, Phåm Quÿnh là tiêu bi‹u cho
m¶t giai Çoån bán c¿u bán tân ª nÜ§c ta trÜ§c 1932. V§i
m¶t cæn bän tham bác Á Âu, ông Çã ÇÜa ra các giäi pháp
dung  hòa  và  bäo  tÒn  làm thÕa  mãn  ÇÜ®c  nhiŠu  khuynh
hÜ§ng trong xã h¶i bÃy gi©. Cái chû nghïa quÓc gia cûa ông
vŠ ÇÜ©ng chính trÎ Çành r¢ng không ÇÜa t§i Çâu, nhÜng vŠ
væn hóa không phäi không nuôi ÇÜ®c m¶t tinh thÀn dân t¶c
làm nÖi trú Än cho nhiŠu tâm trí bæn khoæn th©i Ãy và có th‹
Ç‹ låi  hÆu quä tÓt  vŠ sau n»a...  VŠ ÇÜ©ng væn h†c,  hi‹n
nhiên ông Çã làm nhiŠu viŒc cho công cu¶c xây d¿ng væn
hóa m§i". (SÇd)

*** Giáo sÜ Thanh Lãng
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Næm 1972, giáo sÜ Thanh Lãng, trong cuÓn Phê bình
væn h†c, th‰ hŒ 1932 Çã vi‰t:

"MuÓn hi‹u væn h†c ViŒt  Nam vào hÒi  này (1913 -
1932) không gì tÓt hÖn cho b¢ng nhìn vào Nam Phong. Nam
Phong là linh hÒn, Nam Phong là tÃt cä væn hóa th‰ hŒ
1913 - 1932... Bªi vì, tØ 1932 trª vŠ trÜ§c, các nhà væn cûa
chúng ta chÜa có thói quen vi‰t sách, xuÃt bän sách mà chÌ
có thói quen vi‰t væn trên báo chí. VÆy Nam Phong hÀu nhÜ
là cÖ quan ngôn luÆn duy nhÃt (ñông DÜÖng tåp chí  Çã
Çình bän næm 1919) Çã liên k‰t tÃt cä các cây bút có th‰ giá
ÇÜÖng th©i, Ç‰n n‡i n‰u Çem ÇÓt h‰t Nam Phpng Çi, thì nŠn
væn h†c th‰ hŒ 1913 - 1932 có th‹ nói là bÎ bóc l¶t r‡ng tu
‰ch... Th¿c vÆy, trong mÜ©i mÃy næm trÜ©ng, Nam Phong
hÀu nhÜ gi» vai trò cûa m¶t ViŒn Hàn Lâm. ñiŠu gì Nam
Phong vi‰t ra Ç‰u hay, væn Nam Phong vi‰t ra là ÇËp, š ki‰n
Nam Phong bàn là ÇÜ®c tôn tr†ng, luÆt lŒ Nam Phong Ç¥t
ra  m†i  ngÜ©i  tuân theo,  ch» Nam Phong ch‰  m†i  ngÜ©i
dùng... NgÜ©i ta coi Nam Phong là bÆc thÀy".
(Phê bình væn h†c, th‰ hŒ 1932. Giáo sÜ Thanh Lãng, 1972, trang 16-
17)
 
*** Giáo sÜ TrÎnh Væn Thanh

"Trên lãnh v¿c væn hóa, Phåm Quÿnh xÙng Çáng là
m¶t kiŒn tÜ§ng có Çû næng l¿c, tài ba Ç‹ ÇiŠu khi‹n m¶t cÖ
quan  ngôn  luÆn  và  có  công rÃt  l§n  trong  viŒc  phát  huy
nh»ng khä næng tiŠm tàng cûa ViŒt ng» và xây d¿ng m¶t



nŠn móng v»ng ch¡c cho quÓc væn, b¢ng cách tô bÒi v§i
nh»ng tinh hoa mà ông Çã rút tÌa trong nh»ng tÜ tÜªng và
h†c thuÆt Âu Tây".
(Thành ng», Çi‹n tích, danh nhân tØ Çi‹n. TrÎnh Væn Thanh)

*** Giáo sÜ Væn Tåo

"Phåm Quÿnh không có hành vi nào tàn ác v§i nhân
dân, không Çàn áp các cu¶c khªi nghïa nông dân nhÜ nhiŠu
quan låi th©i NguyÍn, không có lŒnh b¡t b§ tù Çày các nhà
yêu nÜ§c........ NhÜng m¥t khác ông låi có công chuy‹n täi
væn hóa ñông-Tây trên væn Çàn báo gi§i  ViŒt  Nam, góp
phÀn làm phong phú thêm cho ngôn ng», væn hóa dân t¶c
ViŒt Nam th©i ÇÀu th‰ k› XX, công lao Çó Çáng ÇÜ®c ghi
nhÆn".
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb
Thanh Niên; næm 2012, trang 121)

*** Khúc Hà Linh

Nhà væn Khúc Hà Linh, trong cuÓn Phåm Quÿnh trong
dòng chäy væn h†c dân tôc Çã nhÆn ÇÎnh:

"ChÌ tính th©i gian 16 næm làm chû bút Nam Phong tåp
chí và T°ng ThÜ Kš H¶i Khai Trí Ti‰n ñÙc, Phåm Quÿnh Çã
gây nh»ng làn sóng månh më trong tÜ tÜªng và phán xét
cûa ngÜ©i ÇÜÖng th©i ÇÀy nghiŒt ngã! M¥c dù cho Ç‰n nay
hÖn sáu chøc næm qua Çã có nhiŠu tài liŒu vi‰t vŠ ông, dù có
nh»ng bÃt ÇÒng š ki‰n, nhÜng tÃt cä ÇŠu ghi nhÆn, Phåm
Quÿnh là ngÜ©i thông tuŒ, am hi‹u cä Hán væn, Pháp væn
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và ch» quÓc ng». Ông tiên phong trong quäng bá ch» quÓc
ng» và dùng ti‰ng ViŒt thay ch» Nho và ch» Pháp Ç‹ vi‰t lš
luÆn, nghiên cÙu. Ông bi‰t ti‰p thu nh»ng cái tÓt ÇËp cûa
báo chí  phÜÖng Tây,  báo chí  Trung  Hoa nhÜng vÅn  gi»
ÇÜ®c cÓt cách væn chÜÖng dân t¶c. Ông là ngÜ©i chi‰n ÇÃu
không khoan nhÜ®ng cho chû quyŠn Ç¶c lÆp t¿ trÎ cûa ViŒt
Nam, cho viŒc khôi phøc quyŠn hành cûa triŠu Çình Hu‰
trên phåm vi cä nÜ§c; chÓng låi s¿ bäo h¶ cûa Pháp và kiên
trì chû nghïa quÓc gia v§i thuy‰t quân chû lÆp hi‰n.
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb
Thanh Niên; næm 2012, trang 57-58)

Trong phÀn Tháp da diŒn, Khúc Hà Linh ca ng®i Phåm
Quÿnh:

"CÛng nh© Çam mê tÆn tøy làm viŒc, Phåm Quÿnh Çã
Ç‹ låi m¶t s¿ nghiŒp væn hóa ÇÒ s¶. Tåp chí Nam Phong ra
trong 17 næm ÇÜ®c 210 sÓ, riêng Phåm Quÿnh vi‰t có t§i
vån trang. Ông trª thành m¶t nhà ngôn luÆn có khä næng
bàn m¶t cách rành måch và có s¿ thuy‰t phøc vŠ nhiŠu m¥t.
M¶t loåt bài biên dÎch, khäo cÙu, du kš có giá trÎ cûa ông,
vŠ sau Çã ÇÜ®c s¡p x‰p låi Ç‹ in thành sách trong b¶ "Nam
Phong tùng thÜ". Riêng b¶ "ThÜ®ng Chi væn tÆp" gÒm næm
quy‹n chÌ là m¶t phÀn nhÕ ÇÜ®c ch†n l†c tØ hàng træm bài
báo vi‰t ra trong giai Çoån ÇÀu Nam Phong (1917-1922),
hÀu h‰t có liên quan Ç‰n các vÃn ÇŠ væn hóa, ngôn ng», væn
h†c, giáo døc, chính trÎ, kinh t‰, tri‰t h†c, ... mà bây gi© Ç†c
låi vÅn có nhiŠu ÇiŠu b° ích".



(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb
Thanh Niên; næm 2012, trang 65-66)

Trong  phÀn  Ti‰ng  mË  ÇÈ  và  TruyŒn  KiŠu,  Khúc  Hà
Linh nhÆn xét r¢ng Phåm Quÿnh yêu cái ÇËp cûa ngôn ng»
dân  t¶c  là  nh©  bà  v®  gÓc  nông  dân  có  næng  khi‰u  væn
chÜÖng bình dân:

"Sinh ra và l§n lên ª Hà N¶i,  nhÜng tØ nhÕ,  Phåm
Quÿnh Çã sÓng trong vòng tay yêu thÜÖng cûa bà n¶i, rÒi
khi trÜªng thành sÓng gi»a tình yêu cûa ngÜ©i v® trÈ gÓc
nông dân có næng khi‰u væn chÜÖng bình dân, ÇÜ®c nghe
nhiŠu truyŒn c° tích dân gian, ca dao, tøc ng», l©i æn ti‰ng
nói dân quê, nên Phåm Quÿnh ngÃm dÀn cái vÈ ÇËp nét hay
cûa ngôn ng» dân t¶c". (SÇd, trang 59)

Trong phÀn Sáu mÜÖi sáu næm trôi qua, Khúc Hà Linh
k‰t luÆn: 

"Khép låi quá khÙ, nhÜng không có nghïa là chôn vùi
Çi lÅn l¶n gi»a vàng thau. S¿ công minh cûa lÎch sº, công b
¢ng cûa xã h¶i có th‹ Çem Ç‰n cho con ngÜ©i niŠm tin sÙc
månh và ngÜ®c låi làm thui ch¶t niŠm tin và sÙc månh. V§i
Phåm Quÿnh, th©i gian là nhân chÙng cao cä, trung th¿c
nhÃt.  ñ‰n  tåi th©i gian cuÓn sách ra Ç©i, Çã chúng minh
ÇiŠu Çó. Công chúng và gi§i trí thÙc nÜ§c nhà vÅn Çinh ninh
m¶t Phåm Quÿnh yêu nÜ§c, yêu nÜ§c b¢ng trái tim khÓi óc,
b¢ng tình cäm cûa m¶t trí thÙc xuÃt thân là nhà nho; yêu
nÜ§c tØ phong thái Phåm Quÿnh, hoàn cänh Phåm Quÿnh.
ChÌ có th‰ m§i tåo nguÒn cäm hÙng cho ông hoåt Ç¶ng và
sáng tåo". (SÇd, trang 138) 
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*** Lê Væn Siêu

"..... "(Phåm Quÿnh) là m¶t nhà yêu nÜ§c, làm viŒc vì
mình và cho mình thì ít,  nhÜng làm viŒc cho væn hóa thì
nhiŠu hÖn ai h‰t...... ".
(Væn h†c sº th©i kháng Pháp. Lê Væn Siêu)

 
*** LÜÖng Ng†c Châu

"...  th¿c  trång  cùng  chung  sÓng  trong  hòa  khí
(coexistence  pacifique),  chÎu  Ç¿ng  s¿  ÇÓi  thoåi  (la
recherche du dialogue) là phÜÖng châm, phÜÖng pháp trong
trÜ©ng chính trÎ cûa toàn th‰ gi§i sau th‰ chi‰n hai. VÆy vŠ
lš thuy‰t, chû trÜÖng và ÇÜ©ng lÓi, th©i gian Çã chÙng minh
Phåm Quÿnh có lš. Ÿ Çi‹m này, Phåm Quÿnh Çã tÕ ra có
tác phong m¶t chính trÎ gia l‡i låc, bi‰t tùy th©i cÖ mà áp
døng nh»ng biŒn pháp thích h®p. ñã n¥ng tâm huy‰t v§i
nÜ§c non, có tÜ tÜªng chính trÎ, có can Çäm ÇÙng ra th¿c
hiŒn š chí cûa mình, Phåm Quÿnh xÙng Çáng là m¶t liŒt sï
ViŒt Nam. Th¿c vÆy, Phåm Quÿnh gÀn nhÜ ÇÖn phÜÖng Ç¶c
mã khi dÃn thân ra hoåt Ç¶ng, và cÛng š thÙc m¶t vÎ trí vô
cùng nguy hi‹m, bªi m¶t phÀn quÓc dân thì cho là cùng bè
quan låi, thÓi nát, gÆt gù, bán nÜ§c; còn phía ngÜ©i Pháp
cai trÎ thì cho là tÃm bình phong che m¶t âm mÜu lâu dài.
ChÃp nhÆn h‰t!



"'Ta v§i nàng KiŠu' Çó chính là tâm s¿ cûa Ç©i ông -
Phåm Quÿnh Çã vi‰t ÇŠ tài này v§i tÃt cä niŠm rung Ç¶ng
sâu xa trong Çáy hÒn ông. (.......)

"Nay Çã Ç‰n lúc Çáng nên Ç¥t låi vÎ trí Phåm Quÿnh
trong lÎch sº ViŒt Nam. Phåm Quÿnh là m¶t "ngÜ©i ÇËp"
trong lÎch sº ViŒt Nam nhÜ thi sï ñông HÒ và n» sï Liên
Trang Çã có lÀn nêu ra.

(Giai nhân t¿ c° nhÜ danh tÜ§ng,
BÃt khä nhân gian ki‰n båch ÇÀu).
"VÆy Phåm Quÿnh "giai nhân" Çã tØ bÕ chúng ta tóc

Çang còn xanh. Hình änh NgÜ©i, s¿ nghiŒp NgÜ©i còn xanh
tÜÖi mãi mãi".

  
(Cäm nghï sau hai bu°i tÜªng niêm 40 næm. LÜÖng Ng†c Châu. Giäi
oanh  lÆp  m¶t  Çàn  tràng.  Trang  157-158.  Tâm NguyŒn  phát  hành,
2001)

*** NguyÍn Duy DiÍn

"Nghiên-cÙu Ç‹ tìm hi‹u h†c-thuÆt và tÜ-tÜªng Thái-
tây: công viŒc này m¶t phÀn l§n là do ông Phåm Quÿnh
Çäm-nhiŒm. Ngoài nh»ng bän dÎch công-phu vŠ nh»ng tác-
phÄm væn-chÜÖng Pháp nhÜ nh»ng bän kÎch n°i danh "Le
Cid", "Horace" cûa Corneille, ho¥c cuÓn "Ái tình" cûa Guy
de Maupassant, ông còn vi‰t nhiŠu bài biên-khäo vŠ væn-
h†c cûa Pháp, vŠ ti‹u-thuy‰t, ho¥c biên-khäo vŠ Ç©i sÓng,
tÜ-tuªng và nghŒ-thuÆt cûa các thi-sï, væn sï n°i danh nhÜ
Baudelaire, Pierre Loti, Anatole France.



315

"ñÒng th©i ông cÛng không quên vi‰t nh»ng tác-phÄm
có  møc-Çích  biên-khäo  vŠ  chính-trÎ,  xã-h¶i,  lÎch-sº  nhÜ
"Væn-minh  luÆn",  "LÎch-sº  th‰-gi§i",  "Chính-trÎ  nÜ§c
Pháp". NhÜng quan-tr†ng hÖn cä có lë là nh»ng bài biên-
khäo vŠ tri‰t-h†c cûa nh»ng tri‰t-gia Pháp n°i danh nhÜ
Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Auguste Comte, Bergson,
Descartes v.v... V§i nh»ng bài biên-khäo công-phu trên Çây
tác-giä Çã cho ngÜ©i Ç†c nhÆn thÃy m¶t cách t°ng-quát, tÜ-
tÜªng và h†c-thuÆt thái-tây có nh»ng Çi‹m tÜÖng-ÇÒng và
dÎ-ÇÒng ÇÓi v§i h†c-thuÆt và tÜ-tÜªng Á ñông ra sao. Do Çó
ông Çã giúp cho nŠn væn-h†c m§i nhiŠu tÜ-tÜªng phong-phú
Ç‹ có Çû ÇiŠu-kiŒn mà ti‰n t§i". 
(LuÆn vŠ Nam Phong tåp chí. NguyÍn Duy DiÍn - B¢ng Phong; trang
35-36)

*** Nguyên HÜÖng

"... , vì hoàn cänh chính trÎ không tiŒn nói ra, nhÜng
lÀn lÀn Ç¶c giä ÇŠu thÃy rõ là Phåm Quÿnh muÓn dùng Nam
Phong Ç‹ ph° bi‰n chû thuy‰t quÓc gia ôn hòa d¿a trên cæn
bän væn hóa. Có ÇÜ©ng lÓi væn hóa, chính trÎ rõ ràng, chÌ
cÀn bi‹u l¶ š chí, niŠm tin và tâm thành cûa mình Ç‰n nh»ng
ngÜ©i khác Ç‹ cùng chung hoåt Ç¶ng, cùng chung ti‰ng nói.
QuÓc væn, nhÜ Phåm Quÿnh chû trÜÖng, là nŠn täng cûa
væn hóa, l®i khí s¡c bén nhÃt Ç‹ phøc hÒi quyŠn t¿ chû và
xây d¿ng quyŠn t¿ chû Ãy trên ÇÜ©ng hÜ§ng væn hóa".



(Phåm Quÿnh, nhà væn hóa và chinh trÎ. Nguyên HÜÖng.  Giäi oanh
lÆp m¶t Çàn tràng. Trang 176. Tâm NguyŒn phát hành, 2001)

*** NguyÍn Sï T‰, VÛ Kh¡c Khoan

"Xét chung, chû trÜÖng cûa Nam Phong tåp chí ngÜ©i
ta nhÆn thÃy rõ rŒt khuynh hÜ§ng dung hòa: dung hòa cái
cÛ v§i cái m§i, dung hòa væn minh Á ñông và væn minh Âu
Tây, dung hòa nh»ng Çi‹m cæn bän trong h†c thuÆt m§i cûa
Âu Châu...

"ñÙng vŠ phÜÖng diŒn tâm lš mà xét,  khuynh hÜ§ng
nÀy có th‹ phän änh cái tinh thÀn thÕa hiŒp (v§i ch‰ Ç¶ bäo
h¶ lúc Çó) cûa m¶t sÓ trí thÙc. NhÜng ÇÙng vŠ m¥t væn h†c
ta  phäi  công nhÆn r¢ng,  sau ñông DÜÖng tåp chí,  Nam
Phong tåp chí Çã có m¶t ÇÎa vÎ quan tr†ng trong lÎch sº væn
h†c ViŒt Nam cÆn Çåi vÆy".
(LuÆn ÇŠ vŠ nhóm Nam Phong tåp chí. Nxb Tao ñàn, Sài Gòn, 1961.
Trang 12)
 
*** NguyÍn TÜ©ng Minh, Lê Kim Ngân, Võ Thu TÎnh

"Phåm Quÿnh là ngÜ©i chi‰m công ÇÀu trong viŒc vun
Ç¡p ch» quÓc ng». Nh© ông mà ch» quÓc ng» Çã tØ th§i Ãu
trï bÜ§c sang giai Çoån trÜªng thành. Cái công dÎch thuÆt
và khäo cÙu cûa ông thÆt Çáng k‹. Nh© Çó mà các thanh
niên tân h†c hi‹u ÇÜ®c nŠn c° h†c ñông PhÜÖng, các ngÜ©i
c¿u h†c thÃu rõ nŠn Tây h†c và cÛng vì vÆy h† thông cäm
nhau ÇÜ®c, h†c hÕi ÇÜ®c nhiŠu cái hay cûa cä hai nŠn h†c
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vÃn Ç‹ Çi t§i ch‡ dung h®p mà xây d¿ng nŠn væn hóa nÜ§c
nhà".
(Væn h†c ViŒt Nam th‰ k› 20. NguyÍn TÜ©ng Minh, Lê Kim Ngân, Võ
Thu TÎnh)

*** Nhà báo Mac Kính

"VÓn xuÃt thân tØ m¶t danh gia lŒnh t¶c, cha, ông, có
liên hŒ ch¥t chë v§i t° chÙc CÀn VÜÖng Phøc ViŒt chÓng
Pháp,  và  riêng  ông låi  tham gia  phong trào  ñông Kinh
Nghïa Thøc và tØng bÎ ngÜ©i Pháp b¡t lúc ông vØa tròn 16
tu°i (...) Trình Ç¶ Pháp ng» ª ông Çã khi‰n cho gi§i khoa
bäng Pháp trên däi ñông DÜÖng, không cÙ riêng gì tåi ViŒt
Nam, phäi thán phøc. Là m¶t vÜu vÆt trong gi§i ch» nghïa
quš báu cûa th©i bÃy gi© (...), không theo ÇÜ©ng hoån l¶,
không nhÆn l©i m©i m†c ân cÀn cûa ch‰ Ç¶ thu¶c ÇÎa, ông
thu mình trong m¶t vÎ th‰ khiêm nhÜ©ng ª trÜ©ng ViÍn ñông
Bác C° Hà N¶i, vùi ÇÀu vào sách vª, say mê nghiên cÙu ki
‰n thÙc tÜ tÜªng Tây phÜÖng...". (Nhân Væn Häi Ngoåi, sÓ
13, tØ trang 69)  

[.................]

"Vì, cho Ç‰n tÆn bÃy gi©, danh tØ "chính trÎ" chÜa ÇÜ®c
ph° cÆp thông thÜ©ng nhÜ ngày nay. DÜ luÆn chÌ bi‰t có ti
‰ng g†i "cách mång" tÙc là "làm quÓc s¿", lÆp "h¶i kín" dÃy
binh n°i dÆy. M¶t th¡ng m¶t thua! M¶t thành công, hai thÃt
båi! M¶t sÓng, hai ch‰t! Giän dÎ là th‰. ´t có ai sº døng ki‰n
thÙc chính trÎ, nghiên cÙu th©i th‰ trong và ngoài nÜ§c, Ç‹



Ü§c tính th©i cÖ thuÆn l®i cho c¶ng cu¶c hoåt Ç¶ng hay có
nhãn quan ti‰n thoái Çúng mÙc, và sáng suÓt nhìn tÜÖng lai
nÜ§c nhà së Çi vŠ Çâu. Nên hành Ç¶ng nhÜ th‰ nào cho thích
Çáng... Phåm Quÿnh sinh ra không phäi Ç‹ làm cách mång -
cách mång vÛ khí và xÜÖng máu! ñ†c và quan sát tØ rØng
sách báo cûa ông vi‰t, in ra, ngÜ©i ta có th‹ dÍ dàng nhÆn
thÃy ông là m¶t nhà cách mång tÜ tÜªng. ChÃt ngÜ©i ông,
v§i s¿ h†c r¶ng, hi‹u bi‰t Ç¥c s¡c Ãy, ông chÌ thích h®p ª
ÇÎa bàn chính trÎ. ñó là sª trÜ©ng cûa ông. Ông là m¶t lš
thuy‰t gia cÀn thi‰t nhÜng khó th‹ là m¶t chi‰n sï dÀy dån
chÓn lao tù... ".
 
(Giäi oan lÆp m¶t Çàn trang. Trang 248-249. Ñy ban phøc hÒi danh d¿
Phåm Quÿnh. Tâm NguyŒn phát hành, 2001)

*** Nhà væn NguyÍn Công Hoan 

NguyÍn Công Hoan nhÆn xét vŠ tinh thÀn ÇÃu tranh cûa
Phåm Quÿnh:

"..........  Phåm Quÿnh, trái låi chû trÜÖng thuy‰t LÆp
Hi‰n. NgÜ©i Pháp nên thi hành Çúng Hi‰p Ð§c 1884, nghï
là chÌ Çóng vai trò bäo h¶, còn công viŒc trong nÜ§c thì Ç‹
vua  quan  ngÜ©i  Nam  t¿  Çäm  trách  lÃy.  Bây  gi©  Phåm
Quÿnh vŠ Hu‰ làm quan không phäi vì danh. QuÓc dân bi‰t
tên Phåm Quÿnh hÖn nhiŠu thÜ®ng thÜ Nam TriŠu. Mà cÛng
ch£ng phäi vì l®i. ñÖn cº làm chû bút Nam Phong, Phåm
Quÿnh ÇÜ®c cÃp 600 ÇÒng m¶t tháng. Món này to hÖn lÜÖng
thÜ®ng thÜ.  Phåm Quÿnh ra  làm Quan chÌ  Ç°i  lÃy  danh
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nghïa Chính phû Nam TriŠu Ç‹ Çòi Pháp trª låi HiŒp Ü§c
1884. VÆy là m¶t ngÜ©i yêu nÜ§c. Phåm Quÿnh sª dï phäi
có m¥t trên sân khÃu chính trÎ ch£ng qua là m¶t viŒc miÍn
cÜ«ng trái v§i š mình Ç‹ khuy‰n khích bån ÇÒng nghiŒp làm
viŒc cho tÓt hÖn, chÙ th¿c lòng m¶t ngÜ©i dân mÃt nÜ§c ai
không Çau lòng,  ai  không khóc thÀm. Th‰ là tôi  nghï  ra
ÇÜ®c truyŒn 'Kép TÜ BŠn' tä m¶t anh kép n°i ti‰ng vŠ bông
lÖn Çã phäi vì gi» tín nhiŒm v§i khán giä mà lên sân khÃu
nhà hát làm trò cÜ©i ngay cái tÓi cha mình Çang hÃp hÓi ".

(ñ©i vi‰t væn cûa tôi. NguyÍn Công Hoan. Nxb Væn hoc Hà N¶i, næm
1971)

*** Nhà væn VÛ Ng†c Phan

Næm 1942,  trong  cuÓn  Nhà  væn  hiŒn  Çåi,  VÛ  Ng†c
Phan ca ng®i Phåm Quÿnh Çã có công khäo cÙu và dÎch
thuÆt:

"Phåm Quÿnh là m¶t nhà væn có th‹ bàn luÆn m¶t cách
v»ng vàng và sáng suÓt bÃt cÙ vŠ m¶t vÃn ÇŠ gì, tØ thÖ væn
cho Ç‰n triŒt lš, Çåo ÇÙc, cho Ç‰n chính trÎ, xã h¶i, không
m¶t vÃn ÇŠ nào là ông không tham khäo tÜ©ng tÆn trÜ§c khi
Çem bàn trên  m¥t  giÃy.  Trong lÎch  sº  væn h†c  hiŒn  Çåi,
ngÜ©i ta së không th‹ nào quên ÇÜ®c tåp chí Nam Phong, vì
n‰u ai Ç†c toàn b¶ tåp chi này, cÛng phäi nhÆn là rÃt ÇÀy
Çû, có th‹ giúp cho ngÜ©i h†c giä m¶t phÀn to tát trong viŒc
soån m¶t b¶ bách khoa toàn thÜ b¢ng quÓc væn ". ...



"Ông Ç†c Tây Ç‹ thâu thái lÃy tÜ tÜªng, lÃy tinh thÀn
væn hóa Âu Tây Ç‹ bÒi b° cho nŠn quÓc væn còn khi‰m khuy
‰t, Ç‹ ch†n lÃy cái hay cûa ngÜ©i mà dung hòa v§i cái hay
cûa mình, ngõ hÀu gi» gìn cho cái h†c cûa mình không mÃt
bän s¡c mà còn có cÖ ti‰n hóa ÇÜ®c".
(Nhà Væn HiŒn ñåi. VÛ Ng†c Phan, trang 126-127; Tân Dân in lÀn
ÇÀu tiên tåi Hà N¶i vào næm 1942)

Vào næm 1960, tåi Sài Gon, nhà xuÃt bän Thæng Long
tái bän cuÓn Nhà Væn HiŒn ñåi cûa VÛ Ng†c Phan. Trong
TÆp I, trang 103, VÛ Ng†c Phan ca ng®i tài næng khäo cÙu
cûa Phåm Quÿnh:

"Nh»ng  bài  khäo-cÙu  cûa  ông  vŠ  Pierre  Loti  và
Anatole France, ai cÛng công-nhÆn là ÇÀy-Çû. VŠ thân-th‰,
vŠ  tác-phÄm,  vŠ  änh-hÜªng væn-chÜÖng cûa hai  nhà væn
này, ông nghiên-cÙu rÃt tÜ©ng-tÆn và có dÎch mÃy loåi væn
cûa hai ông Çó Ç‹ chÙng dÅn.

"Bài "M¶t nhà væn-hào nÜ§c Pháp: Anatole France"
cûa ông là m¶t bài tuyŒt hay trong lÓi væn khäo-cÙu, vì nó
có Çû nh»ng tính chÃt rÃt quš cûa m¶t bài khäo-cÙu: bình-
luÆn  sáng-suÓt,  xét-  Çoán  kÏ-càng,  lÓi  hành-væn  tài-tình,
ÇÜa d¡t ngÜ©i Ç†c qua các l§p tÜ-tÜªng, qua tÃt cä các væn-
phÄm cûa nhà Çåi væn-hào Pháp m¶t cách dÍ-dàng nhÜ cÀm
tay ngÜ©i ta mà ÇÜa vào ngoån-thÜªng m¶t vÜ©n hoa vÆy".
(Nhà væn hiŒn Çåi. VÛ Ng†c Phan.  Nxb Thæng Long, Sài Gòn 1960,
trang 103)

*** Phåm Tôn
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"... Thi‰t tÜªng Çã Ç‰n lúc cÀn có m¶t cách nhìn khác,
Çánh giá låi Çúng Ç¡n m†i s¿ kiŒn, con ngÜ©i Çã tØng bÎ ÇÓi
xº không công b¢ng, cÛng ch£ng dân chû, càng không væn
minh trong suÓt nh»ng næm qua. Trong sÓ Çó, không th‹
không  k‹  Ç‰n trÜ©ng  h®p  Phåm Quÿnh  mà Ç‰n  nay  m†i
s¿ liên quan Ç‰n cái ch‰t bí Än cûa ông Çã ÇÜ®c làm sáng
tÕ. Ông là m¶t ngÜ©i cho Ç‰n phút cuÓi Ç©i mình vÅn n¥ng
lòng v§i nÜ§c, mong mÕi ÇÜ®c cÓng hi‰n cho nhân dân, ÇÃt
nÜ§c tÃt cä nh»ng gì mình có. ChÌ có ÇiŠu, ông yêu nÜ§c
theo cách riêng cûa ông và chÌ làm ÇÜ®c nh»ng viŒc mà ông
có th‹ làm và tÜªng r¢ng Çó là cách tÓt nhÃt Ç‹ th¿c hiŒn lš
tÜªng phøc vø ÇÃt nÜ§c cûa mình".
(Ai Çã gi‰t Phåm Quÿnh, ngÜ©i n¥ng lòng v§i nÜ§c. Phåm Tôn. Ngày
18/ 9/2009. Blog Phåm Tôn)

*** Thanh Tâm
"... CuÓi næm 1922, Phåm Quÿnh Çã âm thÀm làm m¶t

viŒc coi nhÜ Ç¡c š nhÃt Ç©i ông và h®p tâm huy‰t nhÃt Ç©i
ông là tranh ÇÃu Ç‹ duy trì ÇÜ®c ba næm h†c ViŒt Ng» trong
trÜ©ng h†c. Ông thÜ©ng nói: "Ti‰ng còn thì nÜ§c còn, ti‰ng
mÃt thì nÜ§c mÃt". Phåm Quÿnh chû trÜÖng: Phát huy quÓc
væn Ç‹ xây d¿ng quÓc h†c, ti‰n dÀn t§i Ç¶c lÆp hoàn toàn".
(Thân  th‰  và  s¿  nghiŒp  cûa  h†c  giä,  nhà  báo  ThÜ®ng  Chi  Phåm
Quÿnh.  Thanh Tâm. Giäi oanh lÆp m¶t Çàn tràng. Trang 138. Tâm
NguyŒn phát hành, 2001) 

*** Thi‰u SÖn (Lê Sï Quš)



Trong bài "Phê bình và cäo luÆn" (1933), Thi‰u SÖn
nhÆn xét vŠ Phåm Quÿnh:

"Nh»ng công-trình vŠ væn-h†c, tri‰t-h†c cûa Âu Châu
và nhÃt là cûa nÜ§c Pháp, ông diÍn-dÎch ra quÓc-væn rÃt
nhiŠu, mà dÎch thÆt Çúng, thÆt hay, vØa bi‰t tôn-tr†ng cái
nguyên-š cûa tác-giä, låi vØa  d¿a  theo cái gi†ng-ÇiŒu cûa
quÓc-væn..." 
(Phåm Quÿnh trong dòng chäy væn hóa dân t¶c. Khúc Hà Linh; Nxb
Thanh Niên, 2012, trang 11) 

"..... Ông là m¶t nhà hi‰u c° thû c¿u, xuÃt thân ª Tây
h†c mà låi Üa Çåo lš Kh°ng Månh, cái tri‰t lš lãng mån cûa
Lão Trang, cái thi vÎ cûa ca dao nÖi thôn dã, cái êm ÇŠm
cûa nŠn væn hóa cÛ nÜ§c nhà. Ông cho nh»ng cái Çó là cái
gia sän vŠ tinh thÀn cûa tiŠn nhân Ç‹ låi, ta phäi phát huy
nó ra, gi» lÃy nó làm cæn bän cho cái væn minh nÜ§c nhà".
(SÇd, trang 58) 

*** TrÀn Væn Chánh (Tháng 7 næm 2005)

Trong bài báo "Thº nhÆn dång låi chân dung nhân vÆt
Phåm Quÿnh", ông TrÀn Væn Cánh ÇÜa ra nhÆn xét nhÜ sau:

"Ngay trong giai Çoån ra làm quan ª Hu‰, ngÜ©i ta có
th‹ chê Phåm Quÿnh là không sáng suÓt, bÃt thÙc th©i vø
nÀy khác, ho¥c cÛng có ít ham mê chÙc vø (ai mà không ít
nhiŠu nhÜ vÆy?), và cuÓi cùng thÃt båi, nhÜng dù sao ông
cÛng là m¶t quan l§n có h†c vÃn uyên bác gÀn nhÜ có th‹
nói là bÆc nhÃt th©i Çó, và chÜa ai có m¶t l©i phê bình ông
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là kÈ tham quan ô låi ho¥c låm døng chÙc quyŠn Ç‹ ÇÜ®c
nhà cao cºa r¶ng phøc vø cho nh»ng møc Çích thuÀn túy cá
nhân. Xét vŠ phÜÖng diŒn Çó, n‰u có ngÜ©i muÓn x‰p ông
vào hång chính nhân quân tº thì chúng ta ngày nay cÛng
không nên cän vì không phäi là ÇiŠu quá Çáng.

"Nh© suÓt Ç©i tÆn tøy làm viŒc, Phåm Quÿnh Çã Ç‹ låi
m¶t s¿ nghiŒp væn hóa quä thÆt ÇÒ s¶. Tåp chí Nam Phong
ra trong 17 næm ÇÜ®c 210 sÓ, riêng ngòi bút Phåm Quÿnh vi
‰t ra Çã có t§i chøc ngàn trang. Trong sÓ næm vi‰t lách k‹
trên, ông trª thành m¶t nhà ngôn luÆn có khä næng bàn m¶t
cách rành måch và có sÙc thuy‰t phøc vŠ Çû thÙ chuyŒn trên
Ç©i ".
(Thº  nhÆn  dång  låi  chân  dung  nhân  vÆt  Phåm  Quÿnh.  TrÀn  Væn
Chánh; Tåp chí Nghiên cÙu và Phát tri‹n, sª Khoa h†c và Công nghŒ
ThØa Thiên Hu‰, sÓ 2 (55), næm 2006, trang 102).

*** TS. NguyÍn PhÜ§c Bºu TÆp 

"... Cø Phåm Quÿnh là ngÜ©i có chí khí cao xuÃt hÖn
phÜ©ng lÜu tøc, là m¶t ngÜ©i trí thÙc quy‰t tâm ÇÃu tranh vì
chính  nghïa.  TØ  di‹n  ñào Duy  Anh  và  Hoàng  Phê ÇÎnh
nghïa con ngÜ©i nhÜ vÆy là chí sï. NÜ§c ta có nh»ng bÆc chí
sï  nhÜ  cø  Phan  B¶i  Châu,  Phan  Châu  Trinh;  cø  Phåm
Quÿnh thÆt xÙng Çáng ÇÜ®c s¡p ngang hàng v§i các bÆc
tiŠn bÓi Çó. [...]

"KÈ quê mùa tØ làng An C¿u nhÜ tôi thÃy vÅn chÜa Çû.
Xin tha cho tôi t¶i lÀn khan, nhÜng tôi thÃy hai cø Phan



tranh ÇÃu cho ÇÃt nÜ§c, n¢m xuÓng Çã có chøc triŒu ngÜ©i
truy ÇiŒu, ti‰c thÜÖng. Cø Phåm Quÿnh cÛng Çã ÇÃu tranh
cho ÇÃt nÜ§c, låi bÎ nh»ng kÈ quá khích hå sát không toàn
thây, vùi nông trong mÜÖng rãnh, và Ç‰n khi tìm ra ÇÜ®c
xác, vÅn còn bÎ ÇÓi xº bÃt công. M¶t ngÜ©i Çã chi‰n ÇÃu và
Çã hy sinh Ç©i sÓng cûa mình cho m¶t lš tÜªng, ngÜ©i Çó g†i
là chi‰n sï, Chi‰n sï ái quÓc Phåm Quÿnh". 

(Giäi  oanh  lÆp  m¶t  Çàn  tràng.  Trang  239-240;  Tâm NguyŒn  phát
hành, 2001)

*** Vân Bình, PhåmVæn Bính 

Trong bài báo Hai quái-kiŒt cûa làng báo B¡c ViŒt, báo
ñ©i, sÓ 33, ngày 21/5/1970, Sài Gòn, Vân Bình, Phåm Væn
Bính nhân xét vŠ Phåm Quÿnh:

"Cø Phåm-Quÿnh là m¶t h†c-giä hào-hoa phong-nhã.
Cø ngÜ©i dong-dÕng cao, nÜ§c da tr¡ng xanh, lúc nào cÛng
mang m¶t c¥p kính tr¡ng, Çåo-måo nhÜ m¶t nhà giáo-sÜ tri
‰t-h†c. Cø m¥c áo chäi-chuÓt lÎch-s¿; m‡i câu chuyŒn cø
nói ra ÇŠu ÇÜ®m vÈ væn-hóa bóng-bäy. NhiŠu ngÜ©i g¥p cø
lÀn ÇÀu tÜªng cø có tính kiêu-ngåo khinh ngÜ©i.NhÜng khi
gÀn cø Çôi ba lÀn, quen n‰p sÓng cûa cø, låi thÃy cø dÍ-dãi,
nói chuyŒn có duyên, trung-tr¿c và chân-thành [...]

"Khi cø còn là m¶t ông chû báo, tôi thÃy hàng ngày cø
Çi b¶ tØ sÓ 5 Hàng Da ra b© hÒ Hoàn Ki‰m, làm viŒc tåi
trø-sª Khai-trí Ti‰n-ÇÙc. Cø Çi làm dän-dÎ nhÜ m¶t viên thÜ-
kš Çi làm ª m¶t công-sª, ÇŠu-Ç¥n, Çúng gi©, chæm-chÌ.
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"Khi cø ÇÜ®c vua Bäo ñåi triŒu vào Hu‰ làm Ng¿-tiŠn
væn-phòng và ThÜ®ng thÜ B¶ QuÓc-gia Giáo-døc, cø cÛng
không Ç°i phÜÖng làm viŒc. VÅn cÀn- mÅn siêng-næng. VÅn
chu-Çáo nhÜ khi cø làm chû-báo".

*** Vïnh Th†

"...., ngoài s¿ suy tôn Phåm Quÿnh là m¶t ông Hoàng
trong làng væn, còn våch rõ tính cách "m¶t nhân vÆt cách
mång". Cách mång Çây không có nghïa là tích c¿c ÇÓi lÆp,
chû trÜÖng båo Ç¶ng dành låi Ç¶c lÆp, nhÜng là ÇÙng ra
nhÆn s¿ ÇÓi thoåi, tranh ÇÃu trên ÇÎa håt tÜ tÜªng, thuy‰t lš
pháp lš, Çòi Pháp phäi chÎu nhÆn nh»ng cäi cách ti‰n b¶...
ñÒng th©i khai hóa dân trí, nâng cao trình Ç¶ væn hóa cûa
toàn dân ngõ hÀu sau này trª thành m¶t áp l¿c tinh thÀn khi
‰n cho cÃp cai trÎ phäi n‹, phäi nhÜ®ng b¶".
(Cäm nghï sau hai bu°i tÜªng niêm 40 næm. LÜÖng Ng†c Châu. Giäi
oan lÆp m¶t Çàn tràng. Trang153. Tâm NguyŒn phát hành, 2001)

*** Ñy Ban VÆn ñ¶ng Phøc HÒi Danh D¿ h†c giä Phåm
Quÿnh

NhiŠu nhà trí thÙc và Væn NghŒ sï häi ngoåi vi‰t trên
các báo tÕ š cäm phøc h†c giä Phåm Quÿnh, không nh»ng
cäm phøc tài næng ki‰n thÙc sâu r¶ng cûa ông ta, mà còn
kính phøc tinh thÀn yêu t° quÓc, yêu ÇÒng bào, can Çäm nói
th£ng v§i chính quyŠn Bäo h¶ Pháp, nh»ng ÇŠu mà ông ta
mong muÓn có l®i cho t° quÓc, cho ÇÒng bào ViŒt Nam.
Trong væn Çàn häi ngoåi có nhiŠu bài nhÆn xét có giá tri vŠ



h†c giä Phåm Quÿnh, nhóm trí thÙc và væn nghŒ sï Çã gom
góp thành cuÓn "Giäi Oan lÆp m¶t Çàn trành". Sau Çây là
m¶t Çoån trong bài "M¶t dòng lŒ dân t¶c cho Phåm Quÿnh":

    "Ch£ng qua Phåm Quÿnh sinh bÃt phùng th©i. Ông
ra Ç©i, s§m thành danh thì nÜ§c Çã mÃt tØ thuª nào. Ông
lÆp chí, lÆp thân Ç‹ dÃn bÜ§c vào con ÇÜ©ng cÙu nguy dân
t¶c theo v§i nhãn quan chính trÎ cûa ông t¿ ch†n l¿a. Bän
chÃt ông là m¶t lš thuy‰t gia, ch£ng lë bu¶c ông sÓng mãi
cu¶c Ç©i Än dÆt, t¿ nhÓt kín mình trong cänh ao tù nÜ§c
Ç†ng, mang thân phÆn "bÀn cÓ nông" m§i là yêu nÜ§c Ü?

"Cái Çáng Çem hài t¶i ông n‰u có th‹, chÌ là xét xem
trong th©i gian làm ThÜ®ng ThÜ B¶ Låi, Phåm Quÿnh có
th¿c s¿ là tay sai Ç‰ quÓc cÀu vinh, gi‰t dân håi nÜ§c, hãm
håi các nhà quÓc gia cách mång? Phåm Quÿnh có ti‰p tay
v§i ngÜ©i Pháp thi hành chính sách ngu dân, bÀn cùng hóa
toàn dân ViŒt không? Hay ngÜ®c låi Phåm Quÿnh ThÜ®ng
ThÜ B¶ H†c và Phåm Quÿnh ThÜ®ng ThÜ B¶ Låi Çã nÜÖng
theo ng†n gió th©i th‰, Çem tài næng và lòng chí thành cùng
ÇÎa  vÎ  tr†ng  y‰u  cûa  chính  ông  Ç‹  th¿c  hiŒn  nhiŠu  chû
trÜÖng có l®i cho các th‰ hŒ sau Çó. HÕi, tÙc là trä l©i.

"Không m¶t ai tìm cho ra m¶t "v‰t Çen" phän b¶i dân
t¶c trong cu¶c Ç©i hoåt Ç¶ng cûa ông dÜ§i th©i NhÃt thu¶c,
Pháp thu¶c. K‹ cä ViŒt Minh C¶ng sän lúc cÜ§p ÇÜ®c chính
quyŠn, tài liŒu, hÒ sÖ nào mà h† låi thi‰u? Và, chÌ v§i t¶i
phän quÓc, n‰u có thÆt, Çû cho phép ñäng C¶ng sän v§i chû
tÎch HÒ Chí Minh danh chính ngôn thuÆn, Çem ông ra xº
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công khai. Hà c§ gì phäi tÙc tÓc sát håi ông, thû tiêu ông
trong âm thÀm man r® nhÃt?"

"Nhà h†c  giä  chính  trÎ  gia  Phåm Quÿnh,  dÜ§i  th©i
Pháp thu¶c, Çã lÃy cái "nhu" cûa ngÜ©i bÎ trÎ uy‹n chuy‹n
dÃu tranh trÜ§c sÙc månh vÛ bäo cûa kÈ thÓng trÎ. Ông Çem
cái "cÜÖng" tØ s¿ hi‹u bi‰t cao Ç¶ - ÇŠ nghÎ m¶t giäi pháp
thÙc th©i lÜ«ng l®i gi»a nhà cÀm quyŠn Bäo h¶ v§i nhân
dân ViŒt Nam mÃt nÜ§c, mong tránh Çi nh»ng cu¶c Çàn áp,
khûng bÓ dÅm máu giáng h†a xuÓng ÇÀu ngÜ©i dân lành.
Ông can däm tÕ bày cho chính quyŠn thu¶c ÇÎa Pháp hi‹u r
¢ng, s¿ chi‰m Çóng nÜ§c Nam b¢ng vÛ l¿c khó th‹ tÒn tåi
lâu dài. ChÌ có m¶t chính sách khai phóng thích h®p, giúp
cho dân ViŒt vÓn có m¶t nên væn hi‰n phong phú mau chóng
ti‰n b¶, giàu månh, tØ Çó Çoåt ÇÜ®c nhân tâm, m§i là ÇiŠu
trÜ©ng tÒn.

"Phåm Quÿnh không nói trong bóng tÓi. TÜ tÜªng cûa
ông ÇÜ®c b¶c l¶ b¢ng ch» nghïa, ghi rõ trong các bän ÇiŠu
trÀn gºi th£ng cho chính phû Pháp. ChÙng tìch này hiŒn
còn. Ông ÇÜ©ng hoàng vi‰t : "T° quÓc chúng tôi không th‹
nào là nÜ§c Pháp ÇÜ®c. Pháp quÓc có th‹ trä låi chúng tôi b
¢ng cách thi hành m¶t ch‰ Ç¶ chính trÎ khä dï phát tri‹n
ÇÜ®c cá tính dân t¶c, bäo Çäm m¶t Ç©i sÓng quÓc gia xÙng
Çáng,  -  và v§i  danh hiŒu Ãy,  nÜ§c ViŒt  Nam ÇÙng trong
phåm vi  QuÓc gia Liên k‰t  së  vô cùng tÓt  ÇËp cho nÜ§c
Pháp".



(Giäi oan lÆp m¶t Çàn tràng. Ñy ban phøc hÒi danh d¿ Phåm Quÿnh.
Tâm NguyŒn phát hành, 2001; trang 2-3)

====  o O o  ====
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Cäm nghï

Bän chÃt cûa Phåm Quÿnh là hiŠn lành, là quân tº. Ông
không làm ÇiŠu gì Ç¶c ác, bÃt nhân, không cÆy quyŠn Ç‹ sát
håi dân lành. Phåm Quÿnh là ngÜ©i có Çåo ÇÙc. 

Phåm Quÿnh ÇÃu tranh bÃt båo Ç¶ng, chÓng låi ch‰ Ç¶
th¿c dân Pháp. Ông dám nói dám làm nh»ng ÇiŠu mà không



ai dám nói dám làm. Phåm Quÿnh là m¶t chi‰n sï anh dÛng,
là m¶t nhà ái quÓc chân chính.

M¥c dÀu Phåm Quÿnh bi‰t r¢ng chû nghïa C¶ng Sän là
m¶t  quái  thai  cûa  th©i  Çåi,  và  "dÎch c¶ng  sän nó truyŠn
nhiÍm ra  d»  d¶i",  nguy  hi‹m cho  nhân  loåi,  nhÜng  ông
không th‹ nào bi‰t ÇÜ®c tâm ÇÎa cûa HÒ Chí Minh, m¶t Çäng
viên C¶ng Sän QuÓc T‰ mà ông Çã tØng ti‰p xúc nhiŠu lÀn. 

ñÓi  v§i  m¶t  Çäng viên  c¶ng sän  thì  sinh  mång con
ngÜ©i không Çáng k‹, dù ngÜ©i Çó là ÇÒng bào, là ngÜ©i thân
thu¶c hay ngÜ©i Çó là ân nhân. 

Cái chû Çích cûa Çäng C¶ng Sän là ÇÃu tranh giai cÃp,
xây d¿ng m¶t xã h¶i theo chû nghïa Mac-Lê, "ÇÌnh cao cûa
trí tuŒ loài ngÜ©i!"

 
VŠ phÜÖng diŒn væn hóa, Phåm Quÿnh sinh hoåt siêng

næng, cÀn cù; suÓt Ç©i tÆn tøy nghiên cÙu, mª r¶ng nhãn
quan, hÜ§ng theo con ÇÜ©ng væn minh th‰ gi§i, Ç¥c biŒt là
nŠn væn h†c Tây PhÜÖng Ç‹ xây d¿ng m¶t nŠn giáo døc dân
t¶c, nhân bän, phù h®p v§i Çà ti‰n hóa cûa nhân loåi.

 Phåm Quÿnh Çã Ç‹ låi cho hÆu th‰ m¶t di sän væn hóa
to l§n: Trong vòng 17 næm, tåp chí Nam Phong Çã ra ÇÜ®c
210 sÓ; Phåm Quÿnh là chû bút tåp chí Nam Phong và là
ngÜ©i vi‰t nhiŠu bài khäo luÆn vŠ giáo døc, væn h†c và lÎch
sº.

Xét riêng vŠ sinh hoåt væn hóa cûa Phåm Quynh, tØ
ngày 1 tháng 7 næm 1917 (ngày ông chính thÙc làm Chû bút
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tåp chí Nam Phong) Ç‰n ngày 23 tháng 8 næm 1945 (ngày
ông bÎ ViŒt Minh b¡t) thì Phåm Quÿnh là m¶t nhà ki‰n tåo
væn hóa l§n cûa dân t¶c ViŒt Nam.

*
Phåm Quÿnh t¿ nhÆn mình Çã kh© dåi: "...  sinh vào

th©i loån là bu°i Á Âu xung Ç¶t, mà t¿ kh© dåi Çem mình ra
læn l¶n gi»a phong trào h‡n Ç¶n, trong th©i bu°i nhá nhem,
không bi‰t cái thân "Nho quèn" ÇÜÖng n°i sao ÇÜ®c th©i th
‰, và ª gi»a cái xã h¶i xu th©i mÎ chúng này, ai còn thi‰t Ç‰n
kÈ væn nhân nho sï, chÌ bi‰t Çem m¶t thái Ç¶ ôn hòa nho nhã
mà ÇÓi v§i cái cuÒng phong bác tåp h‡n hào!...". 
(Hoa ñÜ©ng tùy bút. Phåm Quÿnh. Nxb H¶i Nhà Væn)

Phåm Quÿnh bi‰t mình kh© dåi, nhÜng ông không bi‰t
tâm ÇÎa Ç¶c ác cûa các nhà làm chính trÎ cuÒng tín, mÃt h‰t
nhân tính.

*

Sª dï nhà væn NguyÍn Tuân sÓng ÇÜ®c vì  bi‰t  "s®";
nhåc sï Tô Häi sÓng ÇÜ®c vì bi‰t hå mình làm "th¢ng hèn";
TrÀn Tr†ng Kim trÓn sang Tàu, thoát  ch‰t,  nh© bi‰t  r¢ng
"chó sói không th‹ nào trª thành con cØu ÇÜ®c"; nhà ái quÓc
Phåm Quÿnh bÎ thû tiêu vì ông ta "Çi‰c không s® súng!" 

====  o O o  ====
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