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*** "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 ".
                                                               
                                                             TrÀn Væn Chánh

*** "... tôi thÃy hai cø Phan (Phan B¶i Châu, Phan Châu Trinh)
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".

                                             NguyÍn PhÜ§c Bºu TÆp

*** "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".

                                                       TrÎnh Væn Thanh
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" Ti‰ng ta còn, nÜ§c ta còn"

Phåm Quÿnh


