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L©i nói ÇÀu 
 

Các th‰ hŒ trÜ§c næm 1945, nh»ng ai Çã c¡p sách 

Ç‰n trÜ©ng, không ai là không bi‰t TrÀn Tr†ng Kim. M§i 

bÜ§c chân vào l§p Næm (l§p M¶t bây gi©), bài tÆp Ç†c 

ÇÀu tiên là bài "Tôi Çi h†c. Næm nay tôi lên bäy tu°i. Tôi 

không chÖi Çùa lêu l°ng nhÜ mÃy næm còn bé. Tôi Çi 

h†c. Tôi h†c Ç†c, h†c vi‰t, h†c tính, h†c vë và nhiŠu khoa 

h†c khác n»a. Tôi cÓ tôi h†c. tôi chæm tôi h†c, h†c sao 

cho mau tÃn t§i cho "væn hay ch» tÓt" cho cha mË và 

thÀy giáo ÇÜ®c vui lòng". H†c sinh bÆc ti‹u h†c bi‰t TrÀn 

Tr†ng Kim vì m‡i ngày phäi tÆp Ç†c m¶t bài trong 

QuÓc-Væn Giáo-Khóa ThÜ l§p ñÒng-ƒu do TrÀn Tr†ng 

Kim, cùng các ông NguyÍn Væn Ng†c, ñ¥ng ñình Phúc, 

ñ‡ ThÆn biên soån, NguyÍn Væn Th† minh h†a. Nh»ng 

næm h†c k‰ ti‰p: l§p TÜ, rÒi lên l§p Ba, h†c sinh cÛng 

phäi tÆp Ç†c và Çôi khi phäi h†c thu¶c lòng các bài trong 

QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ l§p D¿-BÎ, QuÓc-Væn Giáo-

Khoa ThÜ l§p SÖ-ñ£ng và Luân-Lš Giáo-Khoa ThÜ l§p 

SÖ-ñ£ng. ñ‰n nay, có ngÜ©i Çã ngoài 85, 90 tu°i vÅn 

còn nh§, vÅn còn thu¶c lòng nhiŠu bài trong các sách 

QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ, Luân-Lš Giáo-Khoa ThÜ.  
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TrÀn Tr†ng Kim truyŠn dåy cho thi‰u niên nhiŠu 

ki‰n thÙc cÀn cho Ç©i sÓng gia Çình và xã h¶i, giáo døc 

cho thi‰u niên bi‰t lÍ phép, có Çåo ÇÙc, bi‰t kính m‰n 

cha mË, ông bà, chú bác, cô dì, cÆu m®, bi‰t "anh em nhÜ 

th‹ tay chân", "anh em hòa thuÆn hai thân vui vÀy", bi‰t 

kính thÀy, tr†ng bån, bi‰t thÜÖng yêu kÈ tàn tÆt: 

 "ThÃy ngÜ©i hoån nån thì thÜÖng, 

ThÀy ngÜ©i tàn tÆt låi càng trông nom. 

ThÃy ngÜ©i già y‰u Óm mòn, 

ThuÓc thang cÙu giúp, cháo cÖm Ç« ÇÀn. 

Tr©i nào phø kÈ có nhân, 

NgÜ©i mà có ÇÙc, muôn phÀn vinh hoa". 

                              (NguyÍn Trãi, Gia huÃn) 
 

M¶t hôm, nói chuyŒn v§i m¶t ngÜ©i bån thân, tôi 

hÕi: 

- Bån còn nh§ bài nào trong QuÓc-Væn Giáo-Khoa 

ThÜ không? 

Bån tôi tÜÖi cÜ©i, sung sÜ§ng nói: 

- Có chÙ ! Nh§ nhiŠu bài l¡m. Tôi Ç†c cho bån nghe 

m¶t bài tôi thích, nhé:"CÖm nÜ§c xong rÒi, thÀy mË tôi, 

anh em, chÎ em tôi, cä Ç‰n kÈ æn ngÜ©i ª trong nhà, ÇŠu 

tiÍn tôi ra tÆn b© sông, ch‡ thuyŠn ÇÆu. VØa ra khÕi nhà, 

thì trong lòng tôi t¿ nhiên sinh ra buÒn rÀu vô cùng. TØ 

thuª bé Ç‰n gi©, chÌ quen vui thú ª nhà, nay tôi m§i bi‰t 

cái cänh biŒt ly là m¶t! Chân bÜ§c Çi, m¥t còn ngoänh 

låi: tØ cái mái nhà, cái thŠm nhà, cái lÓi Çi, cho Ç‰n bøi 
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cây, Çám cÕ, cái gì cÛng làm cho tôi quy‰n luy‰n khác 

thÜ©ng! 

ThuyŠn nh° sào, ai nÃy ÇŠu chúc cho tôi ÇÜ®c thuÆn 

buÒm xuôi gió, bình yên khÕe månh. ThuyŠn Çi Çã xa, 

mà tôi còn ÇÙng nhìn trª låi, nhìn mãi cho Ç‰n lúc không 

trông thÃy nhà n»a m§i thôi. Ôi! cái cänh biŒt ly sao mà 

buÒn vÆy ! " 
 

Thú thÆt, lúc Çó tôi sung sÜ§ng và cäm Ç¶ng. Tôi 

nói v§i bån tôi:  

- Làm sao chúng mình quên ÇÜ®c! 
 

Th‰ rÒi hai ÇÙa chúng tôi, cùng nh¡c låi tình thÀy 

trò ngày xÜa, tình bè bån th¡m thi‰t, nh¡c låi nh»ng bài 

thÖ hay trong QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ: 

"Ai xui con cuÓc g†i vào hè, 

 Cái nóng nung ngÜ©i, nóng nóng ghê! 

 Ngõ trÜ§c, vÜ©n sau um nh»ng cÕ. 

Vàng phai, th¡m nhåt, ngán cho huê. 

ñÀu cành ki‰m bån, oanh xao xác, 

Trong tÓi Çua bay, Çóm lÆp lòe. 

May ÇÜ®c nÒm nam cÖn gió th°i. 

ñàn ta, ta gäy khúc Nam nghe ". 

                                 (ThÖ c°) 
 

Tôi vØa chÃm dÙt câu thÖ cuÓi thì bån tôi låi cäm 

hÙng Ç†c ti‰p: 

"Ao thu lånh lëo nÜ§c trong veo, 
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M¶t chi‰c thuyŠn câu bé tÈo teo. 

Sóng bi‰c, theo làn hÖi g®n tí, 

Là vàng trÜ§c gió së ÇÜa vèo. 

TØng mây lÖ lºng, tr©i xanh ng¡t, 

Ngõ trúc quanh co, khách v¡ng teo. 

T¿a gÓi, ôm cÀn lâu ch£ng ÇÜ®c, 

Cá Çâu Ç§p Ç¶ng dÜ§i chân bèo". 

                                  (Yên ñ°) 
 

ChÜa bao gi© ÇÜ®c thÃy m¥t TrÀn Tr†ng Kim, 

nhÜng TrÀn Tr†ng Kim Çã in sâu trong lòng chúng tôi, 

trong trí Ùc chúng tôi. 
 

Qua bÆc trung h†c, h†c sinh h†c và Ç†c nhiŠu sách 

l§n cûa TrÀn Tr†ng Kim nhÜ: ViŒt Nam sº lÜ®c, Nho 

giáo, PhÆt giáo, PhÆt løc, ThiŠn h†c, v.v. 
 

Ÿ bÆc ti‹u h†c, TrÀn Tr†ng Kim Çã s§m un Çúc tâm 

hÒn và tánh tình gi§i trÈ lúc chúng còn thÖ Ãu. Lên Ç‰n 

bÆc trung h†c, TrÀn Tr†ng Kim Çã truyŠn dåy cho thanh 

thi‰u niên nhiŠu ki‰n thÙc sâu r¶ng. Ngoài tÃm lòng bi‰t 

Ön sâu xa, chúng tôi vô cùng khâm phøc tài næng và lòng 

nhiŒt tình thÜÖng dân, yêu nÜ§c cûa TrÀn Tr†ng Kim. 
 

Th‰ nhÜng, vào næm 1995, trong th©i gian vŠ nÜ§c 

thæm gia Çình, bà con, bån bè, tôi may m¡n ÇÜ®c Ç†c 

nhiŠu bài trong các sách báo tåi Sài Gòn, Hu‰, Hà N¶i, 

phê bình nhân vÆt TrÀn Tr†ng Kim.  
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H‰t sÙc ngåc nhiên và xúc Ç¶ng khi thÃy trong nÜ§c 

ViŒt Nam Xã H¶i Chû Nghïa hiŒn nay, hÀu h‰t các sách 

báo, k‹ cä các sách giáo khoa, có cùng m¶t luÆn ÇiŒu 

nhÜ nhau. H† bu¶c t¶i TrÀn Tr†ng Kim là bù nhìn, tay 

sai cûa NhÆt, là ViŒt gian bán nÜ§c, là bÃt tài. NgÜ©i to 

ti‰ng chÌ trích nhÃt là giáo sÜ TrÀn Væn Giàu, nhà giáo 

nhân dân và sº gia TrÀn Huy LiŒu, ngÜ©i n‡i ti‰ng nh© 

sáng tác "thi‰u niên anh hùng Lê Væn Tám". 
 

Chính vì nh»ng l©i chÌ trích quá n¥ng và thô båo 

Çó, chúng tôi nÄy ra š ki‰n tìm ki‰m, sÜu tÀm tài liŒu, Ç‹ 

nghiên cÙu tìm hi‹u vŠ thân th‰ và s¿ nghiŒp cûa TrÀn 

Tr†ng Kim. 
 

Trân tr†ng kính m©i quí vÎ xem nh»ng tài liŒu vŠ 

TrÀn Tr†ng Kim và xin quí vÎ Çánh giá Çúng mÙc nhân 

vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim.  

 

 

Bºu BiŠn 

Paris, 2015 
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Ti‹u sº TrÀn Tr†ng Kim 
 

TrÀn Tr†ng Kim, bút hiŒu LŒ ThÀn, sinh næm 1883, 

tÙc là næm Quš Mùi; thu¶c Ç©i thÙ 12 cûa dòng h† TrÀn, 

m¶t dòng h† l§n ª làng KiŠu Linh, xã ñan PhÓ, huyŒn 

Nghi Xuân, tÌnh Hà Tïnh. [Ông Hà Vinh ghi trong bài 

"TrÀn Tr†ng Kim trong góc khuÃt cûa lÎch sº" thì TrÀn 

Tr†ng Kim sinh næm 1886, theo gia phä]. Bà v® ÇÀu cûa 

TrÀn Tr†ng Kim là bà ñ‡ ThÎ Häo, sinh ÇÜ®c m¶t gái 

tên là TrÀn thÎ Tín. Cä hai mË con ÇŠu mÃt s§m. Bà v® 

sau cûa TrÀn Tr†ng Kim là bà Bùi ThÎ TuÃt là em gái 

cûa Bùi K›, nhà nghiên cÙu væn h†c. Bà Bùi ThÎ TuÃt 

sinh ÇÜ®c hai gái là TrÀn DiŒu ChÜÖng và em là TrÀn 

Ng†c Bích. TrÀn Ng†c Bích mÃt vào tu°i 14.  
 

Bà TrÀn DiŒu ChÜÖng sang HÒng Kông h†c ti‰ng 

Anh, vŠ sau chuyên dåy Anh Væn. Bà có quen m¶t ngÜ©i 

NhÆt tên là Yamaguchi; ông này muÓn xin cÜ§i bà DiŒu 

ChÜÖng, nhÜng Trân Tr†ng Kim không ÇÒng š cho con 
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gái lÃy chÒng ngoåi quÓc. M¶t th©i gian sau bà quen bi‰t 

m¶t ngÜ©i Pháp, ngÜ©i Pháp này cÛng xin cÜ§i bà, låi 

m¶t lÀn n»a, TrÀn Tr†ng Kim cÛng không muÓn con gái 

lÃy chÒng ngoåi quÓc. Vì vÆy, ngày cÜ§i, ông không Ç‰n 

tham d¿. Sau ngày cÜ§i, TrÀn Tr†ng Kim ti‰p xúc tr¿c 

ti‰p v§i con rÍ; rÒi g†i con gái Ç‰n nói g†n r¢ng: "ChÒng 

mày là m¶t ngÜ©i tº t‰ ". ChÒng bà DiŒu ChÜÖng là 

ThÄm phán Kéromes, ThÄm phán Tòa Phá Án (magistrat 

à la Cour de Cassation), nên thÜ©ng g†i bà là Anne 

Kéromes. Có m¶t th©i gian ông ta làm ChÜªng lš B¶ 

QuÓc ƒn tåi Sénégal. (Ghi theo l©i cûa bà TrÀn DiŒu 

ChÜÖng, ngày 4 tháng 8 næm 2015, tåi tÜ thÃt bà TrÀn 

DiŒu ChÜÖng, Paris). 
 

Cha TrÀn Tr†ng Kim là TrÀn Bá Huân (1838-

1894), t¿ là Danh Liên, hiŒu là Nhåc Sinh, Çã tham gia 

phong trào CÀn VÜÖng do Phan ñình Phùng lãnh Çåo, 

Ç¥c trách viŒc tài chính và ngoåi giao; cø Huân qua Ç©i 

næm 56 tu°i. TrÀn Bá Huân có 3 ngÜ©i con: TrÀn Bá 

Hoan, TrÀn Tr†ng Kim và TrÀn ThÎ Liên. Ông n¶i là Tú 

MŠn TrÀn Væn Bính, Ç‡ 3 khóa tú tài, ngày nay còn Ç‹ 

låi câu ca ng®i tài ba cûa cø: 
 

"NhÃt cº Çæng khoa thiên hå h»u, 

ThÆp trÜ©ng liên trúng th‰ gian vô ". 
 

HiŒn nay, dòng tr¿c hŒ cûa TrÀn Tr†ng Kim còn låi 

là ông TrÀn Tr†ng Thái, con cûa ngÜ©i anh ru¶t TrÀn Bá 
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Hoan, hiŒn cÜ ngø tåi thành phÓ HÒ Chí Minh (Sài Gòn) 

và bà TrÀn DiŒu ChÜÖng, con gái cûa TrÀn Tr†ng Kim 

Çang sinh sÓng tåi Paris, thû Çô nÜ§c Pháp.   
 

TrÀn Tr†ng Kim mÃt cha lúc 11 tu°i, mÃt mË lúc 

12 tu°i. XuÃt thân tØ m¶t gia Çình Nho giáo, tØ nhÕ ông 

Çã h†c ch» Hán; Ç‰n næm 1897, ông vào h†c trÜ©ng Pháp 

ViŒt Nam ñÎnh; næm 1900, ông Ç‡ vào trÜ©ng Thông 

Ngôn; Ç‰n næm 1903, ông tÓt nghiŒp. Næm sau, 1904, 

ông ÇÜ®c b° làm Thông S¿ ª tÌnh Ninh Bình.  
 

Næm 1906, NguyÍn Væn Vïnh (1882-1936) ÇÜ®c 

nhà nÜ§c bäo h¶ Pháp giao cho trách nhiŒm t° chÙc m¶t 

nhóm ngÜ©i ViŒt Nam Çi tham d¿ H¶i ch® Marseille ª 

miŠn nam nÜ§c Pháp. NguyÍn Væn Vïnh là bån cÛ Çã 

tìm cách x‰p cho TrÀn Tr†ng Kim v§i tÜ cách là th® 

khäm trong nhóm ngÜ©i Çi tham d¿ H¶i ch® Marseille, 

nhÜng møc Çích chính là Ç‹ TrÀn Tr†ng Kim ª låi Pháp 

h†c thêm. ThÆt s¿ thì TrÀn Tr†ng Kim chä bi‰t gì vŠ 

nghŠ khäm cä. 
 

Sau h¶i ch®, næm 1906, TrÀn Tr†ng Kim xin ª låi 

h†c trÜ©ng ThÜÖng Måi ª Ardèle, tÌnh Lyon, m¶t tÌnh 

l§n ª miŠn ñông-Nam nÜ§c Pháp. Sau Çó ông ÇÜ®c h†c 

b°ng vào trÜ©ng Thu¶c ñÎa Pháp. Næm 1909, ông vào 

h†c trÜ©ng SÜ Phåm Melun (Pháp) và tÓt nghiŒp ngày 

31 thánh 7 næm 1911.  
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Trª vŠ nÜ§c, ông dåy trÜ©ng BÜªi (trÜ©ng Trung 

h†c Bäo H¶ ª Hà N¶i), rÒi dåy trÜ©ng HÆu B° và trÜ©ng 

Nam SÜ Phåm. 
 

Ông gi» nhiŠu chÙc vø trong ngành giáo døc:  

- Næm 1921, Thanh tra các trÜ©ng Ti‹u h†c Pháp-

ViŒt.  

- Næm 1924, TrÜªng ban soån thäo sách giáo khoa 

bÆc Ti‹u h†c. 

- Næm 1931, dåy trÜ©ng SÜ Phåm Th¿c Hành.  

- Næm 1933, Giám ÇÓc các trÜ©ng Nam Ti‹u h†c 

tåi Hà N¶i. 
 

 TrÀn Tr†ng Kim còn là NghÎ Viên H¶i ñÒng Dân 

Bi‹u B¡c Kÿ và là Phó TrÜªng Ban Væn h†c cûa H¶i 

Khai Trí Ti‰n ñÙc.  
 

TrÀn Tr†ng Kim là nhà giáo, là sº gia, là h†c giä. 

Ông vŠ hÜu næm 1942 khi vØa Çúng 60 tu°i. ñáng lë ông 

ÇÜ®c hÜªng tu°i già vui thú an nhàn, nhÜng ch£ng may 

g¥p th©i th‰ xoay vÀn, dân tình khÓn kh°, lòng thÜÖng 

dân yêu nÜ§c cûa ông Çã ÇÜa ÇÄy ông trª thành m¶t 

chính trÎ gia bÃt Ç¡c dï. 
 

Ngày 19 tháng 4 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim là thû 

tÜ§ng ÇÀu tiŠn cûa m¶t nÜ§c ViŒt Nam Ç¶c lÆp, thÓng 

nhÃt trên danh nghïa. 
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TrÀn Tr†ng Kim mÃt vào ngày 2 tháng 12 næm 

1953 tåi ñà Låt, hÜªng th† 71 tu°i, thi th‹ ÇÜ®c ÇÜa vŠ 

Hà N¶i, ÇÜ®c QuÓc TrÜªng Bäo ñåi cho làm lÍ quÓc 

táng (Theo l©i cûa bà Trân DiŒu ChÜÖng cho chúng tôi 

bi‰t, 4/8/2015). Ngôi m¶ cûa TrÀn Tr†ng Kim n¢m trong 

nghïa trang gia Çình, cånh chùa Láng, Hà N¶i.  
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TrÀn Tr†ng Kim 

 

 

 

 
 

Bà TrÀn DiŒu ChÜÖng  

con cûa TrÀn Tr†ng Kim (92 tu°i; 2015) 
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Bºu BiŠn Ç‰n thæm bà TrÀn DiŒu ChÜÖng (92 tu°i) 

Hình chøp tåi tÜ thÃt, ngày 4 tháng 8 næm 2015. 
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TrÀn Tr†ng Kim,  

chính trÎ gia bÃt Ç¡c dï 
 

Sau 31 næm làm viŒc trong ngành giáo døc, nhà 

giáo TrÀn Tr†ng Kim vŠ hÜu næm 1942. Trong th©i gian 

này, Chi‰n tranh Th‰ gi§i thÙ II Çang Ç‰n hÒi quy‰t liŒt. 

Quân Ç¶i NhÆt Bän tràn qua vùng ñông Nam Á. Khªi 

ÇÀu tØ TriŠu Tiên, Mãn Châu, qua Trung Hoa, rÒi Ç‰n 

ViŒt Nam vào nh»ng næm 40, s¤n sàng cÜ§p chính quyŠn 

Pháp ª ñông DÜÖng.  
 

ThÆt s¿ quân Ç¶i Pháp Çã mÃt quyŠn ki‹m soát 

ñông DÜÖng thu¶c Pháp; quyŠn này Çã vào tay quân Ç¶i 

NhÆt tØ næm 1941, nhÜng ngÜ©i NhÆt vÅn cho quan chÙc 

Pháp ÇiŠu khi‹n.  
 

Toàn quyŠn Pháp Decoux tìm cách trì hoãn tÓi hÆu 

thÜ cûa Shunichi Matsumoto Çåi sÙ NhÆt tåi ñông 

DÜÖng ÇÜa ra, Çòi Pháp phäi Ç¥t toàn b¶ quân Ç¶i và b¶ 

máy cai trÎ thu¶c ÇÎa dÜ§i quyŠn ÇiŠu khi‹n cûa mình. 

Ngày 9 tháng 3 næm 1945, vào lúc 21 gi©, T°ng tÜ lŒnh 

NhÆt Yuichi Tsuchihashi Çã ra lŒnh mª màn Çäo chánh 
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lÆt Ç° ch‰ Ç¶ th¿c dân Pháp trên toàn cõi ñông DÜÖng. 

BÎ tÃn công trên kh¡p cä ba kÿ Trung, Nam, B¡c, quân 

Ç¶i Pháp không Çû sÙc chÓng c¿, phäi ÇÀu hàng ngay 

trong ngày hôm sau. Toàn th‹ quân Ç¶i và quan chÙc cûa 

Pháp, k‹ cà Toàn quyŠn Decoux ÇŠu bÎ b¡t giam, m¶t sÓ 

ít lính Pháp bÕ chåy sang Lào ho¥c chåy sang Trung 

QuÓc. 
 

Khi NhÆt Çäo chính Pháp thì vua Bäo ñåi Çang Çi 

sæn ª tÌnh Quäng TrÎ, phía b¡c tÌnh ThØa Thiên. Khi 

nghe nhiŠu ti‰ng súng, ông và Çoàn tùy tùng v¶i vã trª 

vŠ Hu‰, nºa ÇÜ©ng thì bÎ quân NhÆt gi» låi, vài gi© sau 

m§i ÇÜa ông vŠ Hu‰. Sáng hôm sau, m¶t Çåi diŒn NhÆt, 

ông Mokoyama vào g¥p vua Bäo ñåi tåi ÇiŒn Ki‰n 

Trung, báo tin Çã lÆt Ç° chính quyŠn Pháp và trao cho 

vua m¶t bän "Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp" có ch» kš cûa sáu 

vÎ thÜ®ng thÜ trong cÖ mÆt viŒn là Phåm Quÿnh, HÒ ñ¡c 

Khäi, Ðng Úy, Bùi B¢ng ñoàn, TrÀn Thanh ñåt, TrÜÖng 

NhÜ ñính. 
 

Ngày 11 tháng 3 næm 1945 tÙc là ngày 27 tháng 

Giêng næm Bäo ñåi thÙ 20, vua Bäo ñåi chính thÙc 

tuyên bÓ nÜ§c ViŒt Nam ñ¶c LÆp.  
 

Bän chi‰u tuyên ngôn Ç¶c lÆp: 
 

"Xét tình hình th‰ gi§i, và tình hình riêng cûa Á-

ñông, chính phû ViŒt Nam tuyên bÓ chính thÙc r¢ng, b¡t 

ÇÀu tØ ngày hôm nay hiŒp Ü§c bäo h¶ kš v§i Pháp Çã 
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ÇÜ®c hûy bÕ và nÜ§c ViŒt Nam ÇÜ®c quyŠn thu hÒi Ç¶c 

lÆp. 
 

"NÜ§c ViŒt Nam së t¿ sÙc dùng nh»ng phÜÖng tiŒn 

riêng Ç‹ phát tri‹n cho xÙng Çáng v§i ÇÎa vÎ m¶t quÓc 

gia Ç¶c lÆp, và së theo ÇÜ©ng lÓi trong bän tuyên ngôn 

chung cûa ñông-Nam-Á, và gia nhÆp vào trÆt t¿ chung 

cûa ñåi-ñông-Á Ç‹ Çem nh»ng tài nguyên nÜ§c mình 

giúp vào viŒc thÎnh vÜ®ng chung. 
 

"Chính phû ViŒt Nam tin tÜªng ª NhÆt Bän, và 

cÜÖng quy‰t h®p tác v§i nÜ§c NhÆt Ç‹ Çåt møc Çích 

trên". 
 

"Khâm thº. 

"Hu‰, ngày 27 tháng giêng, Bäo ñåi næm thÜ 20" 

(11-3-1945) 

(Kš và Çóng Ãn ng†c t›) 

Bäo ñåi 

 

CÖ MÆt ViŒn 

ThÜ®ng thÜ B¶ Låi:                  Phåm Quÿnh.               

ThÜ®ng thÜ B¶ H¶:                   HÒ ñ¡c Khäi. 

ThÜ®ng thÜ B¶ LÍ:                    Ðng Úy.                

ThÜ®ng thÜ B¶ Hình:                Bùi B¢ng ñoàn.            

ThÜ®ng thÜ B¶ Giáo Døc:        TrÀn Thanh ñåt.    

ThÜ®ng thÜ B¶ Kinh T‰:          TrÜÖng NhÜ ñính 
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* 

 

Ngày 02 thánh 09 næm 2010, Giáo sÜ Phåm Cao 

DÜÖng phân tích n¶i dung và š nghïa bän "tuyên ngôn 

ñ¶c lÆp" cûa Bäo ñåi ghi trong bài báo "Hai bän tuyên 

ngôn Ç¶c lÆp cho ViŒt Nam". Chúng tôi xin ghi chép låi: 
 

* "ThÙ nhÃt: ñiŠu Ü§c bÎ hûy bÕ ª Çây là Hòa Ð§c 

Giáp Thân ÇÜ®c kš k‰t gi»a TriŠu Çình Hu‰ và ngÜ©i 

Pháp ngày 6 tháng 6 næm 1884, Ç¥c biŒt hai ÇiŠu khoän 

là: 

- ñiŠu khoän thÙ nhÃt, theo Çó ViŒt Nam công nhÆn 

và chÃp nhÆn QuyŠn Bäo H¶ cûa nÜ§c Pháp. 

- ñiŠu khoän thÙ mÜ©i læm, theo Çó nÜ§c Pháp cam 

k‰t bäo Çäm s¿ toàn vËn lãnh th° cûa các xÙ do vua ViŒt 

Nam cai trÎ và bäo vŒ nhà vua chÓng låi nh»ng s¿ xâm 

nhÆp tØ bên ngoài và nh»ng cu¶c n°i loån tØ bên trong.  

S¿ hûy bÕ này phäi ÇÜ®c hi‹u là do ngÜ©i Pháp bÃt 

l¿c không bäo vŒ ÇÜ®c ViŒt Nam trÜ§c s¿ bành trÜ§ng 

cûa quân Ç¶i NhÆt và cuÓi cùng là chính h† Çã bÎ ngÜ©i 

NhÆt lÆt Ç° trong cu¶c ñäo Chính ngày 9 tháng 3 næm 

1945. S¿ hûy bÕ này cÛng có tính cách ÇÖn phÜÖng tØ 

phía Bäo ñåi v§i tÜ cách là ngÜ©i k‰ vÎ chính thÓng cûa 

TriŠu Çình Nhà NguyÍn cæn cÙ vào nh»ng gì Çã xäy ra 

vào th©i Çi‹m này. ñi‹m cÀn ÇÜ®c lÜu š ª Çây là tØ ng» 

hòa Ü§c trong væn kiŒn này ÇÜ®c dùng theo sÓ ít, trong 
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ti‰ng ViŒt, không có ch» các Çi kèm và trong ti‰ng Pháp 

không có ch» s theo sau. ñiŠu này có nghïa là bän tuyên 

cáo chÌ hûy bÕ hòa Ü§c bäo h¶ tÙc Hòa Ð§c Giáp Thân 

1884 mà thôi, thay vì hûy bÕ tÃt cä các hòa Ü§c Çã ÇÜ®c 

kš k‰t trÜ§c Çó. ñó là các Hòa Ð§c Nhâm TuÃt 1862 và 

Hòa Ð§c Giáp TuÃt 1874 liên hŒ t§i xÙ Nam Kÿ. VÃn ÇŠ 

thu hÒi xÙ Nam Kÿ do Çó Çã trª thành mÓi bÆn tâm và 

m¶t phÀn hành quan tr†ng cûa chính Bäo ñåi ngay tØ 

bu°i nhà vua ti‰p ki‰n ñåi sÙ NhÆt Yokoyama liên hŒ t§i 

viŒc tuyên cáo Ç¶c lÆp và cûa chính quyŠn Bäo ñåi - 

TrÀn Tr†ng Kim trong gÀn suÓt th©i gian tÒn tåi. XÙ 

Nam Kÿ chÌ ÇÜ®c ngÜ©i NhÆt trao trä trong nh»ng ngày 

cuÓi cûa chính quyŠn này. 

 

* "ThÙ hai: NÜ§c ViŒt Nam së g¡ng sÙc t¿ phát 

tri‹n cho xÙng Çáng m¶t quÓc gia Ç¶c lÆp ... giúp cho 

cu¶c thÎnh vÜ®ng chung. Câu này xác ÇÎnh phÜÖng thÙc 

hoåt Ç¶ng nh¢m th¿c hiŒn tÜ cách Ç¶c lÆp (t¿ phát tri‹n 

nhÜ m¶t quÓc gia Ç¶c lÆp, không phø thu¶c vào nÜ§c 

ngoài cho xÙng Çáng m¶t quÓc gia Ç¶c lÆp) và th‰ ÇÙng 

cûa ViŒt Nam trên trÜ©ng quÓc t‰ (t¿ coi mình là m¶t 

phÀn tº ñåi ñông Á, Çem tài l¿c giúp cho cu¶c thÎnh 

vÜ®ng chung). N‰u k‹ t§i khÄu hiŒu Châu Á cûa NgÜ©i 

Á do ngÜ©i NhÆt ÇÜa ra trong th©i này, m¶t khÄu hiŒu 

hàm chÙa s¿ Ç¶c lÆp cûa các nÜ§c Á Châu lúc Çó là 

thu¶c ÇÎa cûa các Ç‰ quÓc Âu Châu. ñây cÛng là m¶t 
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cách nói trÜ§c m¶t cách khéo léo Ç‹ ngæn ch¥n trÜ§c s¿ 

can thiŒp vào n¶i tình ViŒt Nam cûa ngÜ©i NhÆt. 

 

* "ThÙ ba: Chính phû ViŒt Nam m¶t lòng tin cÆy 

lòng thành ª NhÆt Bän Ç‰ quÓc... Câu này nh¢m bu¶c 

ch¥t l©i hÙa cûa ngÜ©i NhÆt b¢ng cách nhÃn månh vào 

s¿ trung thành v§i nh»ng gì h† Çã nói, m¶t truyŠn thÓng 

chung cûa các dân t¶c Á ñông. 

 

* "ThÙ tÜ: Quy‰t chí h®p tác v§i nÜ§c NhÆt Çem 

h‰t tài sän trong nÜ§c Ç‹ Çåt ÇÜ®c møc Çích nhÜ trên. 

Møc Çích nhÜ trên là møc Çích gì? Phäi hi‹u møc Çích 

này bao gÒm hai phÀn là t¿ ti‰n tri‹n cho xÙng Çáng m¶t 

quÓc gia Ç¶c lÆp và giúp cho cu¶c thÎnh vÜ®ng chung 

nhÜ là m¶t phÀn tº ñåi ñông Á. Nói cách khác, Çây là 

m¶t bän væn tuy ng¡n ngûi, cô Ç†ng nhÜng rÃt quan 

tr†ng vì nó vØa mang tính cách pháp lš, có liên hŒ t§i 

nhiŠu væn kiŒn ngoåi giao khác Çã ÇÜ®c hình thành trÜ§c 

Çó, vØa bi‹u l¶ chû trÜÖng cûa m¶t quÓc gia ÇÜ®c trao 

trä Ç¶c lÆp trong m¶t hoàn cänh không nhÆn không 

ÇÜ®c, vô cùng t‰ nhÎ và phÙc tåp vào lúc tình hình th‰ 

gi§i bi‰n chuy‹n quá nhanh và hoàn toàn bÃt l®i cho 

quân Ç¶i và quÓc gia Çäm nhÆn s¿ trao trä nŠn Ç¶c lÆp 

này.  M¶t ÇiŠu nói ra, m‡i ch» ÇÜ®c vi‰t ÇŠu Çòi hÕi 

ngÜ©i soån thäo phäi vô cùng thÆn tr†ng và Ü§c tính kÏ 

càng. 
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"NgÜ©i ÇÜ®c nói Ç‰n nhiŠu nhÃt là Phåm Quÿnh, 

lúc Çó Çang gi» chÙc ThÜ®ng thÜ B¶ låi. ñiŠu này có 

nhiŠu phÀn Çúng, n‰u ngÜ©i ta Ç‹ š t§i khä næng nghÎ 

luÆn và vi‰t væn, vi‰t báo kèm theo s¿ hi‹u bi‰t cûa ông 

trÜ§c Çó. Nó cÛng ÇÜ®c Phåm Kh¡c Hòe, Ng¿ TiŠn Væn 

Phòng T°ng Lš cûa Bäo ñåi trong hÒi kš cûa ông này 

xác nhÆn." 
 

Ngày 19 tháng 3, vua Bào 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‹ cûa cä n¶i các. 
   

(Bäo ñai; Con rÒng ViŒt Nam, trang 165. Nhà xuÃt bän Xuân Thu phát 

hành. Los Alamitos, CA 90720; in lÀn thÙ nhÃt 1990). 
 

 ñ‹ bi‰t chính xác, khách quan trong giai Çoån này, 

chúng tôi xin trích m¶t Çoån trong tÆp hÒi kš cûa Bùi 

DiÍm ÇÜ®c TrÀn Væn Chánh ghi låi trong bài "Tän mån 

nhân vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim qua nh»ng trang hÒi 

kš", ngày 26-4-2014, Væn Hóa NghŒ An. Bùi DiÍm là 

con cûa Bùi K›, g†i v® cûa TrÀn Trong Kim là cô và g†i 

TrÀn Tr†ng Kim là chú (ngÜ©i miŠn Nam g†i là dÜ®ng). 

CuÓn hÒi kš ÇÀu tiên cûa Bùi DiÍm vi‰t b¢ng ti‰ng Anh 

v§i s¿ hiŒu Çính cûa David Chanoff, "In The Jaws of 

History", xuÃt bän næm 1987; Phan Lê DÛng dÎch ra 

ti‰ng ViŒt và trao cho Bùi DiÍm bän thäo. TØ ÇÃy, Bùi 
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DiÍm b° sung nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t Ç‹ vi‰t cuÓn "G†ng 

Kìm LÎch Sº - HÒi kš Chính trÎ", cÖ sª Phåm Quang Khai 

xuÃt bän, næm 2000. Bùi DiÍm vi‰t: 

"Vào m¶t bu°i sáng, t¿ dÜng có m¶t sinh viên ÇÙng 

tu°i ngÜ©i NhÆt tên Yamaguchi Ç‰n nhà xin ÇÜ®c phép 

nói chuyŒn v§i ông chú tôi. Yamaguchi diÍn tä rÃt lÜu 

loát b¢ng ti‰ng Pháp r¢ng ông Çang nghiên cÙu sº ViŒt 

Nam và Ç‰n tìm ông chú tôi Ç‹ thÌnh cÀu giúp Ç«. 

Yamaguchi cho bi‰t ông Çang tìm hi‹u vŠ m¶t giai Çoån 

Ç¥c biŒt trong triŠu Çåi Nhà NguyÍn. 
 

"TØ Çó Yamaguchi thÜ©ng xuyên lui t§i (...). Tuy 

ch£ng làm cách nào rõ ÇÜ®c š ÇÒ cûa Yamaguchi, chúng 

tôi bi‰t rõ là ông Ç‰n v§i š ÇÎnh khác (...), ch¡c ch¡n 

ch£ng liên quan gì Ç‰n các triŠu Çåi Nhà NguyÍn. Trong 

khi Çó, Yamaguchi cÛng xuÃt hiŒn tåi nhiŠu nÖi khác... 

Ông liên låc v§i các giáo sÜ, nói vŠ tình huynh ÇŒ gi»a 

nh»ng ngÜ©i Á, vŠ viŒc giúp Ç« lÅn nhau dành låi chû 

quyŠn. Ông cÛng nh¡c nhª, hô hào "NgÜ©i Á, ÇÃt Á" và 

cÓ ÇŠ cao vai trò cûa NhÆt trong các phong trào giúp 

Ç«, giao häo v§i ngÜ©i ViŒt (.........) 
 

"M¥c dÀu ông chú tôi vÅn chæm chÌ vi‰t sách, cu¶c 

sÓng cûa ông th¿c s¿ Çã thay Ç°i rÃt nhiŠu vào næm vØa 

qua. Nh»ng bi‰n chuy‹n chính trÎ dÒn dÆp Çã ÇÄy ông 

phÀn nào ra khÕi tÜ th‰ khách quan trong vÃn ÇŠ tranh 

ÇÃu cho Ç¶c lÆp. Lúc này ông khách sinh viên 
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Yamaguchi Ç‰n thæm vi‰ng ông chú tôi thÜ©ng xuyên 

hÖn bao gi© h‰t. HÖn n»a, cä mÆt thám Pháp cÛng Çã 

giám sát cÄn mÆt nÖi cÜ trú và các hành Ç¶ng cûa ông 

chú tôi. 
 

"Tuy Çã bi‰t rành r†t m†i chuyŒn mà vào m¶t hôm 

Ç‰n chÖi, tôi vÅn bàng hoàng khi ÇÜ®c bà m® cho bi‰t 

tin chú tôi không còn ª nhà n»a. "Chú phäi lên ÇÜ©ng Çi 

xa", m® tôi ti‰p tøc cho thêm tin "vì mÆt thám rình rÆp 

và Çã lên ÇÜ©ng Çi Singapore cùng v§i Yamaguchi rÒi ". 
 

Ngày 27/10/1943, TrÀn Tr†ng Kim ra Çi, nhÜng 

mãi Ç‰n ngày 1/1/1944 m§i xuÓng tàu thûy Çi Singapore. 

Cùng Çi v§i ông có DÜÖng Bá Tråc (1884-1944). GÀn 

m¶t næm sau, ngày 11 tháng 12 næm 1944, DÜÖng Bá 

Tråc mÃt vì bŒnh ung thÜ ph°i; thi hài ÇÜ®c NhÆt hÕa 

táng Ç‹ Çem vŠ ViŒt Nam. Ngày 16 tháng 1 næm 1945, 

NhÆt ÇÜa TrÀn Tr†ng Kim Ç‰n Bangkok, thû Çô Thái 

Lan. 
 

Ngày 17 tháng 3 næm 1945, Bäo ñåi ban bÓ ñåo 

dø sÓ 1 theo Çó nhà vua së Çích thân cÀm quyŠn và ch‰ 

Ç¶ chính trÎ m§i së chÌnh ÇÓn låi quÓc gia. Vua kêu g†i 

các bÆc hiŠn tài ra giúp nÜ§c. Lúc bÃy gi© có khÄu hiŒu: 

"Dân Vi Quš". 
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"Ngày 18 tháng 3 næm 1945, bi‹u tình l§n tåi Sài 

Gòn Ç‹ mØng Ç¶c lÆp và Çón rÜ§c di hài nhà Cách Mång 

DÜÖng Bá Tråc ÇÜa tØ Singapore vŠ ". 
 

(Hai mÜÖi næm qua 1945-1964. ViŒc tØng ngày. ñoàn Thêm, Nam Chi 

tùng thÜ, Sài Gòn, 1966, trang 5) 
 

Sau hai lÀn gªi ÇiŒn m©i Ngô ñình DiŒm vŠ Hu‰ 

lÆp chính phû ÇŠu bÎ Quân ñ¶i NhÆt tìm cách ngæn chÆn 

b¢ng lš do giä tåo là Ngô ñình DiŒm bÎ bŒnh không ra 

Hu‰ ÇÜ®c, Bào ñåi Çã yêu cÀu quân Ç¶i NhÆt tìm ki‰m 

TrÀn Tr†ng Kim. 
  

Theo Phåm Kh¡c Hòe thì: "Sau khi ÇÜ®c y‰t ki‰n 

Bäo ñåi và g¥p TrÀn ñình Nam, TrÀn Tr†ng Kim cÛng 

tán thành giäi pháp Ngô ñình DiŒm, và theo ÇŠ nghÎ cûa 

TrÀn Tr†ng Kim, m¶t bÙc ÇiŒn thÙ hai triŒu tÆp ông Ngô 

ñình DiŒm Çã ÇÜ®c TÓi Cao CÓ VÃn Y-o-ko-y-a-ma 

(Yokoyama) nhÆn chuy‹n Çi cho ÇÜ®c mau chóng hÖn. 

NhÜng mãi Ç‰n tám ngày sau, Y-o-ko-y-a-ma m§i cho 

bi‰t là Ngô ñình DiŒm Óm không vŠ Hu‰ ÇÜ®c". 
 

(Phåm Kh¡c Hòe, TØ TriŠu Çình Hu‰ Ç‰n Chi‰n khu ViŒt B¡c, trang 25, 

26. Nxb Hà N¶i) 
 

S¿ thÆt, vŠ sau, qua l©i nói cûa ñåi sÙ Yokoyama 

là Ngô ñình DiŒm không ÇÜ®c cäm tình cûa chính phû 

NhÆt. 
 

(Bäo ñai. Con rÒng ViŒt Nam, SÇd, trang 165) 
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Ngô ñình DiŒm. 
 

Bäo ñåi ch†n TrÀn Tr†ng Kim thay th‰ Ngô ñình 

DiŒm. TrÀn Tr†ng Kim là nhà giáo, là m¶t sº gia, là 

ngÜ©i liêm khi‰t, m¶t nhà hiŠn giä chÜa tØng theo m¶t 

Çäng phái chính trÎ nào. Ông là m¶t nhà ái quÓc chân 

chính. 
 

Ngày 30 tháng 3 næm 1945, NhÆt ÇÜa TrÀn Tr†ng 

Kim tØ Bangkok vŠ Sài Gòn. Tåi Sài Gòn ông g¥p m¶t 

trung tÜ§ng NhÆt cho hay Phåm Quÿnh và n¶i các cÛ Çã 

tØ chÙc và Bäo ñåi muÓn m©i ông cùng v§i các ông VÛ 

Ng†c Oánh, TrÎnh Bá Bích, Hoàng Tr†ng Phu, Hoàng 

Xuân Hãn, Cao Xuân CÄm vŠ Hu‰ Ç‹ hÕi š ki‰n. 
 

 Không thÃy tên Ngô ñình DiŒm, TrÀn Tr†ng Kim 

hÕi viên trung tÜ§ng NhÆt: 
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"Tôi không có hoåt Ç¶ng gì, và không có phe Çäng 

nào cä. G†i tôi vŠ Hu‰ không có ích l®i gì. Xin cho tôi 

ra Hà N¶i thæm nhà và uÓng thuÓc". Viên trung tÜ§ng 

trä l©i: "ñó là š cûa vua Bäo ñåi muÓn hÕi ông vŠ viŒc 

lÆp chính phû m§i, ông cÙ ra Hu‰ rÒi së bi‰t?" 
 

 (HÒi kš M¶t cÖn gió bøi cûa TrÀn Tr†ng Kim, SÇd, trang 43). 
 

Ngày 2/4/1945, NhÆt bÓ trí cho TrÀn Tr†ng Kim Çi 

xe lºa ra Hu‰. Ngày 5 tháng 4 næm 1945, lúc 19 gi© 30, 

xe lºa Ç‰n Hu‰. ThÆt bÃt ng©, tåi Çây, TrÀn Tr†ng Kim 

ÇÜ®c g¥p låi v® và con. V® và con ông nói là Çang trên 

ÇÜ©ng vŠ Hà N¶i, ÇÎnh xin phép qua Xiêm tìm ông. 
 

Ngày 7/4/1945, TrÀn Tr†ng Kim vào y‰t ki‰n Vua 

Bäo ñåo. 
 

Xin trích thêm m¶t Çoån hÒi kÿ cûa TrÀn Tr†ng 

Kim: 

"Vua Bäo ñåi thÃy tình th‰ kéo dài mãi cÛng sÓt 

ru¶t, triŒu tôi vào bäo tôi chÎu khó lÆp chính phû m§i. 

 

"Ngài nói: 

"TrÜ§c kia ngÜ©i mình chÜa Ç¶c lÆp. Nay có cÖ h¶i, 

tuy chÜa phäi Ç¶c lÆp h£n, nhÜng mình cÛng phäi tÕ ra 

có Çû tÜ cách Ç‹ Ç¶c lÆp. N‰u không có chính phû thì 

ngÜ©i NhÆt bäo mình bÃt l¿c, tÃt h† lÆp cách cai trÎ theo 

th‹ lŒ nhà binh rÃt håi cho nÜ§c ta. VÆy ông nên vì nghïa 

vø cÓ lÆp thành m¶t chính phû Ç‹ lo viŒc nÜ§c". 
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"Tôi thÃy vua Bäo ñåi thông minh và am hi‹u tình 

th‰, liŠn tâu r¢ng: 

"N‰u vì quyŠn l®i riêng, tôi không dám nhÆn chÙc 

gì cä, song ngài nói vì nghïa vø ÇÓi v§i nÜ§c, thì dù sao 

tôi cÛng cÓ h‰t sÙc. VÆy xin ngài cho tôi vài ngày Ç‹ tôi 

tìm ngÜ©i, hÍ có th‹ ÇÜ®c tôi xin tâu låi. 
 

"Tôi ra bàn v§i ông Hoàng Xuân Hãn Ç‹ tìm ngÜ©i 

xÙng Çáng làm b¶ TrÜªng. Nguyên t¡c cûa tôi ÇÎnh trÜ§c 

là l¿a ch†n nh»ng ngÜ©i có Çû hai ÇiŠu kiŒn. M¶t: Phäi 

có Çû h†c thÙc và tÜ tÜªng vŠ m¥t chính trÎ; hai: Phäi có 

ÇÙc hånh ch¡c ch¡n Ç‹ dân chúng kính phøc... 
 

"Có m¶t ÇiŠu nên nói rõ, là trong khi tôi ch†n ngÜ©i 

lÆp chính phû; lúc Ãy, ngÜ©i NhÆt Bän không bao gi© 

hÕi tôi ch†n ngÜ©i này ngÜ©i kia. Tôi ÇÜ®c hoàn toàn 

t¿ chû tìm lÃy ngÜ©i mà làm viŒc. Và tôi Çã ÇÎnh tØ trÜ§c 

r¢ng n‰u ngÜ©i NhÆt can thiŒp vào viŒc trong nÜ§c thì 

tôi thôi ngay, không làm n»a". 
 

"ñ‰n ngày cuÓi cùng tôi ch†n Çû ngÜ©i, rÒi kê rõ 

danh sách các b¶ trÜªng. (xem ª møc A, trang 31) 
 

"ChØng mÜ©i gi© sáng ngày 17 tháng 4 næm 1945, 

tôi Çem danh sách Ãy vào trình vua Bäo ñåi. Vào Ç‰n 

nÖi, tôi thÃy ông Yokohama, tÓi cao cÓ vÃn NhÆt Çã ngÒi 

Çó rÒi. Ông thÃy tôi và liŠn hÕi: "Cø Çã lÆp thành chính 

phû rÒi à?" Tôi nói: "Vâng, hôm nay tôi Çem danh sách 
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các b¶ trÜªng vào tâu trình hoàng thÜ®ng Ç‹ ngài chuÄn 

y". 
 

"Tôi ÇŒ trình vua Bäo ñåi, ngài xem xong phán 

r¢ng: "ñÜ®c". Khi Ãy ông Yokohama nói: "Xin cho tôi 

xem là nh»ng ai". Ông xem rÒi, trä låi tôi và nói: "Tôi 

chúc mØng cø Çã ch†n ÇÜ®c ngÜ©i rÃt ÇÙng Ç¡n". S¿ 

th¿c là th‰, chÙ không nhÜ ngÜ©i ta Çã tÜªng tÜ®ng là 

ngÜ©i NhÆt Bän b¡t tôi phäi dùng nh»ng ngÜ©i cûa h† 

Çã ÇÎnh trÜ§c".  
 

(HÒi kš M¶t cÖn gió bøi, TrÀn Tr†ng Kim, trang 50-53) 
 

Nh»ng l©i cûa TrÀn Tr†ng Kim nêu trên, là lš do 

mà ông Kim nhÆn thành lÆp chính phû vì thÃy "vua Bäo 

ñåi thông minh và am hi‹u tình th‰ "; nhÜng ngoài lš do 

Çó, Trân Tr†ng Kim còn vì tinh thÀn trách nhiŒm v§i T° 

QuÓc, TrÀn Tr†ng Kim vi‰t: 

"Næm Quš Mùi (1943) là næm træng m© gió thäm, 

ti‰ng chi‰n tranh inh Õi kh¡p hoàn cÀu, toàn xÙ ñông 

DÜÖng bÎ quân NhÆt tràn vào, h†a chi‰n tranh m‡i ngày 

m¶t lan r¶ng. Dân ViŒt bÎ Çói kém Çau kh° Çû m†i 

ÇÜ©ng, låi cæm tÙc vŠ n‡i nÜ§c nhà suy nhÜ®c phäi bÎ Çè 

nén dÜ§i cu¶c bäo h¶ trong sáu bäy mÜÖi næm, cho nên 

ai cÛng muÓn nhân cÖ h¶i Ãy mà gây låi nŠn Ç¶c lÆp Çã 

mong mÕi tØ lâu. 
 

"Tôi là m¶t ngÜ©i nÜ§c ViŒt Nam, lë nào lòng tôi 

låi không rung Ç¶ng theo v§i nhÎp rung Ç¶ng cûa nh»ng 
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ngÜ©i ái quÓc trong nÜ§c? NhÜng vì hoàn cänh khó 

khæn, lòng ngÜ©i ly tán, nhiŠu ngÜ©i låi muÓn l®i døng 

cái ti‰ng ái quÓc Ç‹ làm cái mÓi tÜ l®i cho mình, vì vÆy 

mà tôi chán nän không d¿ vào Çäng phái nào cä, mà 

cÛng không hành Ç¶ng vŠ phÜÖng diŒn chính trÎ..... 
 

"Trong khi Pháp Çang bÎ cái nån chi‰n tranh, ngÜ©i 

Pháp ÇÓi v§i ngÜ©i ViŒt Nam không Ç°i thái Ç¶ chút nào, 

mà ngÜ©i NhÆt låi muÓn l®i døng lòng ái quÓc cûa ngÜ©i 

ViŒt Ç‹ quy‰n dø ngÜ©i ta theo mình. NgÜ©i ViŒt Nam 

không phäi là không hi‹u cái tâm ÇÎa ngÜ©i NhÆt, song 

có nhiŠu ngÜ©i muÓn thØa cÖ h¶i hiŒn tåi mà phá v« cái 

khuôn kh° bé hËp, nó ràng bu¶c mình Çã bao lâu Ç‹ gây 

ra cái không khí m§i, rÒi sau th‰ nào cÛng tìm cách ÇÓi 

phó. PhÀn nhiŠu trí thÙc trong nÜ§c ÇŠu có cái quan 

niŒm Ãy..."   
 

(HÒi kš M¶t cÖn gió bøi. TrÀn Tr†ng Kim, ChÜÖng I) 
 

Vào ÇÀu tháng 4 næm 1945, vua Bäo ñåi ûy quyŠn 

cho ông TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp chính phû. TrÀn 

Tr†ng Kim ti‰p xúc ngay v§i Hoàng Xuân Hãn, m¶t nhà 

giáo ÇÜ®c s¿ kính tr†ng cûa nhiŠu ngÜ©i, Ç‹ ch†n ngÜ©i 

lÆp thành chính phû.  
 

ñÜ®c vua Bäo ñåi ûy quyŠn thành lÆp chính phû, 

TrÀn Tr†ng Kim vÅn còn do d¿. Theo luÆt sÜ TrÎnh ñình 

Thäo (1901-1986), m¶t thành viên chû chÓt cûa N¶i các, 

thì "TrÀn Tr†ng Kim không tin ª s¿ thành thÆt cûa nhà 



34 
 

 

 

cÀm quyŠn ngÜ©i NhÆt và lo ngåi bÎ lôi cuÓn vào nh»ng 

bi‰n cÓ có håi cho tÜÖng lai xÙ sª ", nhÜng ông Thäo Çã 

thuy‰t phøc ÇÜ®c ông Kim nhÆn l©i yêu cÀu cûa Bäo ñåi 

v§i lš do "phäi gÃp rút thành lÆp chính phû ViŒt Nam 

Ç¶c lÆp Ç‹ Ç¥t các l¿c lÜ®ng ñÒng Minh, nhÃt là Pháp, 

trÜ§c m¶t tình trång pháp lš không th‹ Çäo ngÜ®c b¢ng 

l©i tuyên cáo hûy bÕ các hiŒp Ü§c bäo h¶.., tuyên cáo 

ViŒt Nam Ç¶c lÆp và  thÓng nhÃt". Ngoài ra ông Thäo 

còn cho bi‰t TrÀn Tr†ng Kim Çã ÇÜ®c m¶t chính khách 

Thái Lan là c¿u b¶ trÜªng Ngoåi giao Thái Lan, Pridi 

Banomyong chia sÈ kinh nghiŒm "b¡t cá hai tay" (jouer 

sur les deux tableaux) Ç‹ có th‹ tÒn tåi nhÜ Thái Lan, Çåi 

khái b¢ng cách song song v§i phe thân NhÆt, Thái Lan 

cÀn d¿ bÎ s¤n m¶t l¿c lÜ®ng chính trÎ khác h®p tác v§i 

ñÒng Minh Ç‹ tránh cho Thái Lan bÎ liŒt vào phe thua 

trÆn khi Th‰ chi‰n thÙ II k‰t thúc. VÎ chính khách này 

còn khuyên TrÀn Tr†ng Kim "hãy n¡m lÃy Ç¶c lÆp mà 

không theo NhÆt ". 
 

[TrÎnh ñình Thäo (LuÆt sÜ TrÎnh ñình Khäi, con cûa TrÎnh ñình Thäo 

ÇÙng tên xuÃt bän), Décolonisation du ViŒt Nam: Un Avocat Témoigne, 

Paris, 1994, trang 62; trinh bày låi theo Lê Xuân Khoa: ViŒt Nam 1945-

1995, Tiên RÒng, USA, 2004, trang 52-53] 
 

 ñ‰n ngày 17 tháng 4 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim 

thành lÆp xong chính phû và ÇŒ trình vua Bäo ñåi phê 

chuÄn. 
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Ngày 19 tháng 4 næm 1945, n¶i các ÇÀu tiên cûa 

nÜ§c ViŒt Nam, Ç¶c lÆp, thÓng nhÃt trên danh nghïa ra 

m¡t quÓc dân. 
 

Ngày 8 tháng 5 næm 1945, m¶t bu°i lÍ chính thÙc 

ÇÜ®c t° chÙc ra m¡t QuÓc Dân tåi dinh T°ng TrÜªng (là 

tòa Khâm sÙ Trung Kÿ cÛ, ª múi cÀu TrÜ©ng TiŠn, bên 

h»u ngån sông HÜÖng, n¢m cånh khách sån Morin Frère; 

hiŒn nay tòa nhà này Çã bÎ phá hÛy Ç‹ xây trÜ©ng ñåi 

H†c SÜ Phåm Hu‰).  
 

Trong bu°i lÍ ra m¡t cûa Chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim, viŒc ÇÀu tiên là Ç†c bän Tuyên chi‰u cûa Hoàng 

ñ‰ Bäo ñåi (3-5-1945): 
 

"ChÜ khanh, 

"N¶i các này là chính phû ÇÀu tiên cûa nÜ§c ViŒt 

Nam Ç¶c lÆp sau 80 næm thu¶c quyŠn ngoåi quÓc thÓng 

trÎ. 
 

"Trong th©i gian Çó, dÜ§i chính th‹ eo hËp cûa 

ngÜ©i ngoài, dù ngÜ©i có tài næng ra giúp nÜ§c cÛng 

không th‹ thi thÓ ÇÜ®c gì. 
 

"Nay nh© ÇÜ®c Hoàng quân ñåi NhÆt Bän, nÜ§c 

nhà Çã ÇÜ®c giäi phóng. 
 

"Nh»ng ngÜ©i ra gánh vác viŒc nÜ§c ngày nay là 

ÇÜ®c cái vinh d¿ tÓi cao, mà cÛng là ÇÜÖng m¶t trách 

nhiŒm rÃt to và chÎu s¿ hy sinh rÃt n¥ng. 
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"TrÅm Çã l¿a ch†n kh¡p nhân tài trong nÜ§c, kén 

lÃy nh»ng ngÜ©i có h†c thÙc, có kinh nghiŒm Ç‹ ÇÜÖng 

viŒc nÜ§c trong bu°i bây gi©. TrÅm ch¡c r¢ng chÜ khanh 

së làm chÙc vø không phø lòng trÅm ûy thác và lòng dân 

kÿ v†ng. ñiŠu cÀn nhÃt là phäi gây s¿ ÇÒng tâm hiŒp l¿c 

trong toàn th‹ quÓc dân. Phäi Çoàn k‰t ch¥t chë các giai 

tØng xã h¶i và luôn luôn gi» m¶t mÓi liên låc gi»a chính 

phû và nhân dân. 
 

"Dân nô lŒ nhÃt thi‰t › låi ª ngÜ©i, dân Ç¶c lÆp nhÃt 

thi‰t trông cÆy ª mình. Trông ª mình thì phäi g¡ng sÙc 

hy sinh m§i mong sinh tÒn phát Çåt ÇÜ®c ª gi»a cõi Ç©i 

cånh tranh kÎch liŒt ngày nay. 
 

"Dân m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp là dân bi‰t ham t¿ do mà 

cÛng tr†ng k› luÆt, gi» trÆt t¿ thì s¿ an ninh ÇÜ®c dÍ 

dàng mà chính phû m§i lo cäi tåo quÓc gia ÇÜ®c. 
 

"MuÓn cäi tåo quÓc gia, chính phû cÀn hành Ç¶ng 

có quy cû, nghïa là phäi có Hi‰n Pháp. 
 

"Hi‰n pháp tÜÖng lai cûa ViŒt Nam së cæn cÙ vào 

s¿ h®p nhÃt quÓc gia, quân dân c¶ng tác và quy ÇÎnh 

nh»ng quyŠn t¿ do, chính trÎ, tôn giáo cùng nghiŒp Çoàn 

cûa nhân dân. M¶t H¶i NghÎ LÆp Hi‰n së cæn cÙ vào 

nh»ng nguyên t¡c k‹ trên mà khªi thäo m¶t bän Hi‰n 

Pháp. 
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"NhÜng trong lúc chi‰n tranh này, nh»ng vÃn ÇŠ 

quÓc t‰ dân sinh rÃt là phiŠn phÙc và khÄn cÃp. Chính 

phû phäi có Çû quyŠn mà giäi quy‰t nh»ng vÃn ÇŠ Çó 

mau chóng. 
 

"Còn vŠ phÜÖng diŒn dân s¿, së có nh»ng cÖ quan 

cÓ vÃn trên toàn quÓc hay trong các ÇÎa phÜÖng Ç‹ bày 

tÕ š ki‰n v§i chính phû và liên låc chính phû v§i nhân 

dân. 
 

"ñÒng th©i m¶t ûy ban së nghiên cÙu nh»ng cäi 

cách nhÜ nghi lÍ, quÓc kÿ và quÓc ca, v.v... 
 

"TrÅm bi‰t nó dÍ mà khó. Trên con ÇÜ©ng Ç¶c lÆp 

cûa nÜ§c nhà còn bi‰t bao n‡i khó khæn, nhÜng TrÅm tin 

r¢ng m¶t dân t¶c trên 20 triŒu ngÜ©i nhÜ dân ViŒt Nam 

ta Çã có hai ngàn næm lÎch sº, vÈ vang oanh liŒt ch£ng 

kém gì ngÜ©i, së Çû sÙc vÜ®t qua m†i s¿ khó khæn, Çû 

sÙc gánh m¶t phÀn trách nhiŒm trong viŒc ki‰n thi‰t nŠn 

thÎnh vÜ®ng chung ª ñåi ñông Á và Çi t§i ÇÎa vÎ m¶t dân 

t¶c hùng cÜ©ng trong th‰ gi§i ÇÜ®c". 
 

(ViŒt sº khäo luÆn, cuÓn 4, trang 1957-1958, Hoàng CÖ Thøy. SÇd)  
 

Sau Çó, n¶i các TrÀn Tr†ng Kim ÇÜa ra m¶t bän 

Tuyên cáo kh£ng ÇÎnh nŠn Ç¶c lÆp cûa nÜ§c ViŒt Nam 

và kêu g†i toàn dân ra sÙc Çoàn k‰t, kêu g†i nhân tài 

tham d¿ vào công cu¶c ki‰n thi‰t quÓc gia. Bän Tuyên 

cáo nhÜ sau:  
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"Ngày 25 tháng giêng næm ƒt-DÆu, tÙc là ngày 

mùng 9 tháng 3 næm 1945, quân Ç¶i NhÆt Bän Çã Çánh 

Ç° chû-quyŠn ngÜ©i Pháp trong toàn håt ñông DÜÖng. 

Sau Çó, ÇÙc Kim ThÜ®ng Çã tuyên bÓ nÜ§c ViŒt Nam Ç¶c 

lÆp. ñÒng th©i, thû tÜ§ng Koiso báo cáo r¢ng nÜ§c NhÆt 

không tham v†ng lïnh th° nÜ§c ta. 
 

"Th‰ là sau hÖn 80 næm bÎ áp-ch‰, nÜ§c ta Çã khôi-

phøc nŠn t¿-chû và ÇÎa-vÎ cûa m¶t nÜ§c væn-hi‰n ª cõi 

Á-ñông. 
 

"Chúng ta không th‹ quên Ön nÜ§c ñåi NhÆt-bän 

Çã giäi phóng cho ta, không th‹ quên Ön ÇÙc Kim 

ThÜ®ng Çã quä quy‰t d¡t dân ta lên ÇÜ©ng Ç¶c-lÆp, 

không th‹ quên Ön bao nhiêu nghïa-sï xÜa nay Çã hy-

sinh Ç‹ nêu cao cái tinh-thÀn phÃn-ÇÃu cûa giÓng nòi. 
  

"MuÓn gi» v»ng nŠn Ç¶c-lÆp, quÓc dân ta còn phäi 

g¡ng sÙc làm viŒc, và chÎu nhiŠu s¿ hy-sinh n»a. VØa 

m§i ÇÜ®c giäi-phóng, nÜ§c ta không th‹ nghï t§i chi‰n 

tranh v§i ai, nhÜng ta phäi thành th¿c h®p tác v§i ñåi 

NhÆt Bän trong s¿ ki‰n thi‰t nŠn ñåi-ñông-Á. Vì cu¶c 

thÎnh vÜ®ng chung cûa ñåi-ñông-Á có thành, thì s¿ Ç¶c-

lÆp cûa nÜ§c ta m§i không phäi là giÃc m¶ng thoáng 

qua. 
 

"HiŒn nay th‰ gi§i còn ª trong vòng chi‰n-tranh 

nên công cu¶c ki‰n-thi‰t quÓc gia còn nhiŠu nÖi khó. 
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B†n dân cûa quân MÏ không nh»ng tàn sát kÈ vô t¶i mà 

còn cän trª s¿ giao thông khi‰n cho mÃy mÜÖi vån nhân 

dân sinh trên khoäng ÇÃt phì nhiêu mà Çành ch‰t Çói. 
 

"Tuy tình th‰ khó khæn, nhÜng trên nh© lòng tin cÆy 

cûa ñÙc Kim-ThÜ®ng, dÜ§i nh© s¿ ûng h¶ cûa quÓc dân, 

ngoài tin vào lòng thành th¿c cûa nÜ§c ñåi NhÆt Bän, 

chúng tôi h‰t sÙc theo Çu°i møc Çích là h®p nhÃt tÃt cä 

các phÀn tº quÓc dân Ç‹ cûng cÓ nŠn Ç¶c-lÆp cûa quÓc-

gia và gây månh tinh thÀn yêu nÜ§c trong m†i giai-tÀng 

xã h¶i. 
 

"Chính phû së lÆp m¶t k› niŒm Çài Ç‹ ghi công các 

bÆc anh-hùng Çã hy-sinh vì nòi giÓng; së tìm m†i cách 

Ç‹ các chính khách còn phiêu lÜu ÇÜ®c trª vŠ T° QuÓc; 

së xóa bÕ nh»ng hình-án bÃt công Ç‹ nh»ng ngÜ©i ái-

quÓc còn bÎ giam cÀm trong lao ngøc có th‹ tùy tài sÙc 

mà tham d¿ vào cu¶c ki‰n thi‰t quÓc gia. 
 

"Ngoài viŒc ti‰p-t‰ lÜÖng-th¿c cho nhân dân và 

viŒc chÄn cÃp cho hàng triŒu ngÜ©i ÇÜÖng bÎ khûng bÓ 

vŠ nån Çói ª miŠn B¡c, thu‰ khóa së dÀn dÀn ÇÎnh låi 

cho công b¢ng và cho tØ Nam chí B¡c thu‰ ngåch thành 

duy nhÃt. 
 

"Công cu¶c ki‰n thi‰t quÓc gia së cÀn Ç‰n tài l¿c 

và nhiŒt tâm cûa tÃt cä m†i ngÜ©i trong nÜ§c. ñoàn k‰t 

quÓc dân Ç‹ gây thành m¶t mãnh l¿c, Ç¥t nh»ng cÖ quan 
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Ç‹ liên låc mÆt thi‰t chính phû v§i dân chúng, Çó là 

nh»ng viŒc mà N¶i-các së chú š Ç¥c biŒt. 
 

"N¶i-các së trù tính cách thÓng nhÃt pháp-luÆt 

trong toàn quÓc và Ç‹ tránh s¿ låm quyŠn hành chính và 

tÜ pháp. 
 

"Nån tham nhÛng là cái tŒ dung túng tØ trÜ§c cÀn 

phäi trØ cho tiŒt. NÜ§c ta Çã bu¶c vào m¶t k› nguyên 

m§i, kÈ nào không bi‰t cäi tà quy chính së phäi trØng trÎ 

rÃt nghiêm. 
 

"VÆn nÜ§c mai sau là cÓt ª thanh-niên bây gi©; cho 

nên Chính-phû rÃt chú tr†ng Çào tåo nh»ng ngÜ©i månh 

më, khí khái, có nghŠ nghiŒp, có t° chÙc, có huÃn luyŒn 

Ç‹ bäo vŒ nŠn Ç¶c lÆp Çang xây. 
 

"VŠ phÜÖng diŒn kinh t‰, trong lúc chi‰n tranh chÜa 

k‰t liÍu và phäi sÓng cách biŒt v§i ngoài, nÜ§c ta chÜa 

có th‹ th¿c hành ngay m¶t chÜÖng-trình to tát. NhÜng 

Chính-phû së d¿-bÎ m¶t cu¶c t° chÙc m§i, chú tr†ng 

nhÃt là nâng cao trình Ç¶ sinh hoåt dân chúng. MuÓn thi 

hành chính sách Ãy, tuy quÓc gia phäi Çäm nhÆn m¶t 

phÀn l§n trách nhiŒm nhÜng cÛng cÀn s¿ h®p tác cûa tÃt 

cä các Çoàn th‹ và cá nhân. 
 

"Lïnh mŒnh cûa ñÙc Kim-thÜ®ng, ÇÜÖng trách 

nhiŒm n¥ng nŠ ÇÓi v§i quÓc dân, chúng tôi hi‹u rõ ràng 

bÜ§c ÇÀu phäi Çi, mà phäi Çi rÃt thÆn tr†ng. Chúng tôi 
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xin tuyên thŒ v§i quÓc dân Çem h‰t tâm trí Ç‹ theo Çu°i 

møc Çích duy nhÃt là xây Ç¡p nŠn Ç¶c-lÆp nÜ§c nhà, 

không tÜ vÎ cá nhân hay Çäng phái. Chúng tôi ch¡c r¢ng 

m†i ngÜ©i trong quÓc dân cÛng m¶t lòng vì nÜ§c, gi» 

thái Ç¶ bình tïnh và tuân theo k›-luÆt, Ç‹ làm h‰t phÆn 

s¿. Mong nŠn móng xây Ç¡p ÇÜ®c v»ng vàng Ç‹ cÖ ÇÒ 

nÜ§c ViŒt Nam ta muôn Ç©i trÜ©ng cºu".  
 

(Nguyên væn bän Tuyên cáo này ghi låi theo phÀn phø løc cûa cuÓn hÒi 

kš M¶t cÖn gió bøi cûa TrÀn Tr†ng Kim, trang 195-197) 
 

Sau ngày Chính phû TrÀn Tr†ng Kim ra m¡t quÓc 

dân, vào ngày 11 tháng 6 næm 1945, vua Bäo ñåi tuyên 

bÓ hûy bÕ HiŒp Ü§c Patenôtre kš v§i Pháp næm 1884. 

(Xem Phø bän 1: Hi‰p Ü§c Patenôtre) 

 

A - Thành phÀn N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim 
 

* Thû tÜ§ng (T°ng trÜªng N¶i các): TrÀn Tr†ng Kim 

(giáo sÜ, 1883-1953) 

* B¶ trÜªng Ngoåi giao, kiêm Phó T°ng trÜªng n¶i 

các: TrÀn Væn ChÜÖng (luÆt sÜ, 1898-1988). 

* B¶ trÜªng N¶i vø: TrÀn ñình Nam (bác sï, 1896-

1974). 

* B¶ trÜªng TÜ pháp: TrÎnh ñình Thäo (luÆt sÜ, 1901-

1986). 

* B¶ trÜªng QuÓc Gia Giáo døc và MÏ nghŒ: Hoàng 

Xuân Hãn (thåc sï Toán, 1908-1996). 
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* B¶ trÜªng Tài chánh: VÛ Væn HiŠn (luÆt sÜ, 1912-

1962). 

* B¶ trÜªng Thanh niên: Phan Anh (luÆt sÜ, 1912-

1990). 

* B¶ trÜªng Công Chính: LÜu Væn Lang (kÏ sÜ, ông 

này không nhÆn l©i m©i). 

* B¶ trÜªng Y t‰: VÛ Ng†c Anh (bác sï, 1901-1945). 

* B¶ trÜªng Kinh t‰: HÒ Tá Khanh (bác sï, 1908-

1996). 

* B¶ trÜªng Ti‰p t‰: NguyÍn H»u Thí (Y sï, sinh 

1908). 

 

 
 

N¶i các TrÀn Tr†ng Kim. 

 

TÃt cà nh»ng vÎ này ÇŠu xuÃt thân tØ nŠn væn hóa 

Pháp, ÇŠu là nh»ng vÎ ái quÓc chân chính. 
 

Ngoài ra, nhiŠu nhà trí thÙc có ti‰ng Çã tham gia 

công viŒc quan tr†ng cûa chính phû TrÀn Tr†ng Kim: 
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- Phåm K‰ Toåi (1892-1992), Khâm sai B¡c B¶, 

- NguyÍn Væn Sâm (27/9/1898 - 10/10/1947), Khâm 

sai Nam B¶, 

- K› sÜ Kha Vång Cân, ñô trÜªng Sài Gòn. 

- Bác sï TrÀn Væn Lai, ñÓc lš Hà N¶i, 

- LuÆt sÜ VÛ Tr†ng Khanh, ñÓc lš Häi Phòng, 

- NguyÍn Khoa Phong, ñ¶c lš ñà N£ng, 

- Giáo sÜ NguyÍn Lân, ThÎ trÜªng Hu‰, 

- Phó Bäng ñ¥ng Væn HÜ§ng, T°ng ÇÓc NghŒ An, 

- Phó Bäng Hà Væn ñåi, TÌnh trÜªng Hà Tïnh, 

- Giáo sÜ ñ¥ng Thái Mai, TÌnh trÜªng Thanh Hóa, 

- Ta Quang Bºu, CÓ vÃn Ç¥c vø B¶ Thanh niên, 

 

 
 

Phan K‰ Toåi.  
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Các ông Tå Quang Bºu, Ngøy NhÜ Kontum, VÛ Væn 

CÄn, TrÀn Duy HÜng, NguyÍn Xi‹n thành lÆp H¶i ñÒng 

Thanh Niên.  
 

NhiŠu B¶ trÜªng và nhiŠu nhÆn vÆt Çã tØng tham 

gia trong chính phû TrÀn Tr†ng Kim vŠ sau làm nhiŠu 

chÙc vø quan tr†ng trong các chính phû khác nhÜ: 
 

= LuÆt sÜ TrÀn Væn ChÜÖng, ñåi sÙ ViŒt Nam 

C¶ng Hòa tåi MÏ. 

= Bác sï TrÀn ñình Nam, Niên trÜªng Giám sát 

ViŒn ñŒ nhÎ C¶ng HòaViŒt Nam. 

= LuÆt sÜ TrÎnh ñình Thäo, Phó Chû tÎch H¶i ñÒng 

CÓ vÃn Chính phû Cách mång Lâm th©i C¶ng Hòa MiŠn 

Nam ViŒt Nam, Ñy viên ñoàn Chû tÎch Ñy ban Trung 

ÜÖng M¥t trÆn T° QuÓc ViŒt Nam. 

= LuÆt sÜ Phan Anh, B¶ trÜªng B¶ Ngoåi thÜÖng, 

Phó Chû tÎch QuÓc h¶i C¶ng Hòa Xã H¶i Chû Nghïa 

ViŒt Nam. 

= T°ng ÇÓc Phan K‰ Toåi, Phó Thû tÜ§ng, B¶ 

TrÜªng N¶i vø ViŒt Nam Dân Chû C¶ng Hòa. 

= Bác sï TrÀn Væn Lai, Phó Chû tÎch Ñy ban Hành 

chính thành phÓ Hà N¶i. 

= Phó bäng ñ¥ng Væn HÜ§ng, QuÓc vø khanh Ç¥c 

trách công tác ª ba tÌnh Thanh Hóa, NghŒ An, Hà Tïnh 

cûa ViŒt Nam Dân chû C¶ng Hòa. 



45 
 

 

 

= KÏ sÜ Kha Vång Cân, B¶ trÜªng B¶ Công nghiŒp 

nhË ViŒt Nam Dân chû C¶ng hòa. 
 

TrÀn Tr†ng Kim và các nhân vÆn trong n¶i các cûa 

ông bao gÒm nh»ng trí thÙc n°i ti‰ng lúc bÃy gi©, có 

trình Ç¶ h†c vÃn cao, nhiŒt tâm yêu nÜ§c. H† là nh»ng 

luÆt sÜ, giáo sÜ, bác sï, thåc sï toán chÜa hŠ dính líu vào 

b¶ máy quan trÜ©ng, h† Çã có nhiŠu hoåt Ç¶ng th‹ hiŒn 

tinh thÀn thÜÖng dân, yêu nÜ§c. 
 

QuÀn chúng, sinh viên h†c sinh, các thành phÀn trí 

thÙc ÇŠu phÃn khªi. TØ ngày 20/4/1945 nhóm Thanh 

NghÎ do VÛ ñình Hòe ÇÙng ÇÀu có m¶t chÜÖng trình 

Tân ViŒt Nam H¶i Ç‹ ûng h¶ chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim.  
 

Các Çäng phái quÓc gia nhÜ ViŒt Nam QuÓc Gia 

ñ¶c LÆp, ñåi ViŒt, Phøc QuÓc, Tân ViŒt Nam ûng h¶ 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim. 
 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim không có công an, 

không có quân Ç¶i, nên vŠ sau HÒ Chí Minh có hoàn 

cänh thuÆn l®i dÍ dàng cÜ§p chính quyŠn. 

 

B - Công viŒc ÇÀu tiên cûa chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim 
 

Vào tháng 6 næm 1945, chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

Ç¥t: 
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* quÓc hiŒu là "ñ‰ quÓc ViŒt Nam",  
 

* quÓc thiŠu là bài "ñæng ñàn Cung".  

Bài ñæng ñàn Cung là m¶t bän nhåc c° Çã có tØ 

th©i vua Gia Long (1762-1820). Có âm ÇiŒu trang 

nghiêm, nhÜng không có l©i; mãi Ç‰n næm 1940, cø Ðng 

ThiŠu m§i soån l©i cho bän quÓc ca này. 

 

 

 

 

ñæng ñàn Cung 

 

Kìa núi vàng b‹ båc.  

Có sách tr©i, sách tr©i ÇÎnh phÀn. 

M¶t giòng ta gÀy non sông v»ng ch¡c 

ñã ba ngàn mÃy træm næm. 

B¡c Nam cùng m¶t nhà, 

Con HÒng, cháu Låc. 

Væn minh Çào tåo màu gÃm hoa càng s¤n. 

Có yêu nhau v§i nhau m¶t niŠm 

NguyŒn nhà ViŒt muôn Ç©i thÎnh trÎ. 

 

                                            * 

 

Kìa núi vàng b‹ båc. 

Có sách tr©i, sách tr©i ÇÎnh phÀn. 
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M¶t giòng ta gÀy non sông v»ng ÇÜ®m, 

Rång vÈ giòng giÓng Tiên Long. 

ƒy công gÀy d¿ng tØ xÜa Çã khó nh†c, 

Nh© công dày n¥ng, 

Lòng trung quân Çã s¤n. 

Có yêu nhau v§i nhau m¶t niŠm 

NguyŒn nhà ViŒt muôn Ç©i thÎnh trÎ. 

 

 

 

ñæng ñàn Cung 
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* QuÓc kÿ có nŠn màu vàng, gi»a có hình quÈ Ly 

màu ÇÕ. 

Theo TrÀn Tr†ng Kim thì:  

"Lá c© vàng là tØ xÜa ta vÅn dùng. Trong sách 

QuÓc sº diÍn ca nói, khi bà TriŒu …u n°i lên Çánh quân 

Tàu, Çã dùng lá cÖ Ãy khÕi nghïa, nên có câu r¢ng 'ñÀu 

voi phÃt ng†n, c© vàng'. VÆy lÃy s¡c c© vàng là h®p v§i 

cái š cách mŒnh cûa t° quÓc, lÃy dÃu hiŒu ch» ly là vì 

trong lÓi ch» tÓi c° cûa ta có tám ch» vi‰t b¢ng våch liŠn 

(dÜÖng) và nh»ng våch ÇÙt (âm) Ç‹ chÌ tám quÈ, chÌ bÓn 

phÜÖng chính là bÓn phÜÖng bang, nói ª trong kinh dÎch, 

mà quÈ ly chû phÜÖng nam. Ch» Ly còn có nghïa là lºa, 

là væn minh, là ánh sáng phóng ra tØ bÓn phÜÖng". 

 

 

 

QuÓc kÿ 

 

Bên cånh công tác khÄn cÃp cÙu tr® nån Çói ª MiŠn 

B¡c, chính phû TrÀn Tr†ng Kim mª m¶t phiên h†p H¶i 

ñÒng N¶i các Ç‹ Ãn ÇÎnh m¶t chÜÖng trình quan tr†ng; 

chÜÖng trình này gÒm 6 Çi‹m: 
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ThÙ nhÃt: Chuy‹n giao tÃt cä các cÖ sª hành chánh 

cho các viên chÙc ViŒt Nam. 

ThÙ hai: Thâu hÒi Nam Kÿ và các nhÜ®ng ÇÎa Çã 

dành cho Pháp. 

ThÙ ba: Ân xá toàn th‹ các phåm nhân chính trÎ, k‹ 

cä nh»ng ngÜ©i c¶ng sän Çã bÎ Pháp b¡t giam tåi các nhà 

lao tù và các ngøc kh° sai (9/8/1945). 

ThÙ tÜ: Cho phép thành lÆp các Çäng phái chính trÎ. 

ThÙ næm: MiÍn thu‰ cho công chÙc, th® thuyŠn và 

dân nghèo. 

ThÙ sáu: Thi‰t lÆp các Ñy ban tÜ vÃn QuÓc gia Ç‹ 

soån thäo Hi‰n pháp và nghiên cÙu cäi t° chính trÎ, hành 

chính và giáo døc. 

 

C - Nh»ng thành quä l§n cûa chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim 

1/- CÙu Çói 

B¶ Ti‰p t‰ do bác sï NguyÍn H»u Thí cÀm ÇÀu n‡ 

l¿c ÇiŠu Ç¶ng vÆn chuy‹n lúa gåo tØ Nam Kÿ ra B¡c Kÿ. 

Thành lÆp T°ng h¶i CÙu t‰, phÓi h®p v§i các H¶i ChÄn 

t‰ và các ñoàn Thanh niên cÙu Çói.  
 

"M¶t trong nh»ng chÜÖng trình hoåt Ç¶ng khÄn cÃp 

cûa chính phû TrÀn Tr†ng Kim là giäi quy‰t nån Çói ª 

B¡c B¶. Nån Çói b¡t ÇÀu tØ mùa Çông næm 1944. Ngày 

9/3/1945 là này NhÆt Çäo chính Pháp ª ñông DÜÖng. 

Nån Çói Çã b¡t ÇÀu trÜ§c ngày NhÆt Çäo chính Pháp. 
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"Khi chính phû m§i ÇÜ®c thành lÆp (17-4-1945), 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim ra lŒnh bãi bÕ viŒc b¡t bu¶c 

nông gia bán lúa gåo cho nhà nÜ§c, và Ç‹ cho dân chúng 

t¿ do buôn bán gåo. ñiŠu này có nghïa là nh»ng quy 

ÇÎnh trÜ§c Çây vŠ sÓ lÜ®ng lúa gåo phäi bán cho nhà 

nÜ§c theo diŒn tích canh tác cÛng bÎ bãi bÕ. NgÜ©i dân 

ÇÜ®c t¿ do vÆn chuy‹n buôn bán gåo dÜ§i 50 kí-lô mà 

không cÀn phäi có giÃy phép cûa chính quyŠn. 
 

"Ÿ các tÌnh, nh»ng ngân hàng nông nghiŒp së phø 

trách mua gåo cho nhu cÀu quân s¿ hay nhu cÀu th¿c 

phÄm cûa chính phû dÜ§i s¿ ki‹m soát cûa tÌnh trÜªng. 

Nh»ng ngÜ©i nghèo Çói còn sÓng sót và nh»ng ngÜ©i vô 

gia cÜ ÇÜ®c chính phû tÆp trung vào nh»ng nhà nuôi 

dÜ«ng Ç¥c biŒt Ç‹ phøc hÒi dÀn dÀn. 
 

"Chính phû thành lÆp ty "Liêm Phóng Kinh T‰ ", 

tÙc là cänh sát kinh t‰, và giao cho NguyÍn Duy Qu‰ 

ÇiŠu khi‹n, ki‹m soát g¡t gao giá gåo, nh¢m ngæn chÆn 

nh»ng vø ÇÀu cÖ hay buôn lÆu. 
 

(VÛ Ng¿ Chiêu. Phía bên kia cu¶c cách mång 1945: ñ‰ QuÓc ViŒt Nam 

(3/8/1945); Trang 95, 96; Houston. Nxb Væn Hóa, 1996) 
 

 Nh© Chính phû TrÀn Tr†ng Kim có biŒn pháp 

khôn khéo và hành Ç¶ng nhanh chóng nhÜ th‰, nên nån 

ÇÀu cÖ tích trº, buôn lÆu giäm Çi nhiŠu, dân tình b§t khÓn 

kh°. 
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"Ngày 23 tháng 8 næm 1945, vua Bäo ñåi ra s¡c 

chÌ hûy bÕ n® nÀn do các ti‹u nông vay tiŠn nhà nÜ§c 

trÜ§c Çây ". 
 

(NguyÍn Th‰ Anh, The Great Famine of 1945. The Vietnam Review 4, 

Spring-Summer, 1998. Hamden, Connecticut, USA, trang 469) 
 

Chính phû cho hå thÃp mÙc thu‰ nông dân phäi 

Çóng góp. B¶ trÜªng b¶ Ti‰p t‰, NguyÍn H»u Thí Ç‰n 

Sài Gòn vào ÇÀu tháng 6 næm 1945, Ç‹ thÜÖng thuy‰t 

v§i ngÜ©i NhÆt nh¢m thay Ç°i phÜÖng cách chª gåo tØ 

Nam ra B¡c.     
 

"ñ‹ tránh phi cÖ ñÒng Minh oanh tåc, gåo së ÇÜ®c 

chª b¢ng các Çoàn thuyŠn buÒm thuê cûa thÜ©ng dân. 

B¶ trÜªng NguyÍn H»u Thí còn ÇŠ nghÎ ÇÜa m¶t triŒu 

dân B¡c B¶ và Trung B¶ vào ÇÎnh cÜ ª Nam B¶ ".  
 

(NguyÍn Th‰ Anh, SÇd, trang 469) 
 

"Nh»ng chuy‰n xe hay nh»ng chi‰c ghe chª gåo tØ 

Nam ra B¡c, khi quay trª vŠ thì chª di dân vào Nam lÆp 

nghiŒp ". 
 

(David G. Marr, Vietnam 1945, the Quest for Power, University of 

California Press, 1995, trang 102, 103) 
 

Ngày 30 tháng 6 næm 1945, chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim cho Çánh thu‰ vào các nÖi t° chÙc vui chÖi, giäi trí, 

Ç‹ lÃy tiŠn hoåt Ç¶ng cÙu Çói B¡c B¶. Chính phû mª 

chi‰n dÎch kh¡p toàn quÓc kêu g†i toàn dân ti‰p tay cÙu 

tr® B¡c B¶. NhiŠu cu¶c låc quyên t° chÙc ª nhiŠu tÌnh 
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miŠn Nam. Nói chung chi‰n dÎch cÙu Çói B¡c B¶ Çã Çåt 

ÇÜ®c nhiŠu k‰t quä. 
 

Tháng 5 næm 1945, tåi Hà N¶i, T°ng h¶i CÙu T‰ 

quyên ÇÜ®c 782.403 ÇÒng, v§i sÓ tiŠn này mua ÇÜ®c 

1.476 tÃn gåo phát chÄn cÙu Çói.  
 

(David G. Marr. SÇd. Trang 102, 103) 
 

Tåi Hu‰, Ñy ban CÙu t‰ Trung ÜÖng giúp Ç« B¡c 

B¶ và tåi Sài Gòn, Ñy ban TÜÖng tr® giúp Ç« nh»ng nån 

nhân B¡c B¶ ÇÜ®c thành lÆp, Ç‹ quyên tiŠn mua gåo chª 

ra B¡c B¶ cÙu Çói. 
 

(NguyÍn Th‰ Anh, The Great Famine of 1945. The Vietnam Review 4, 

Spring- Summer,1998, Hamden Connecticut - USA, trang 469) 
 

Tháng 5 næm 1945, tåi Nam B¶ Çã có hÖn 20 h¶i 

chÄn t‰ quyên ÇÜ®c 1.677.886 ÇÒng, mua và chuyên chª 

1.592 tÃn gåo ra B¡c giúp cÙu Çói. 
 

(Báo L'Action, sÓ ngày 24/5/1945 và 22/6/1945. VÛ Ng¿ Chiêu trích 

dÅn, trang 96) 
 

Trong th©i gian này các ông Tå Quang Bºu (HÜ§ng 

Çåo), Lê ñình Thám (Gia Çình PhÆt tº) Çã hoåt Ç¶ng tích 

c¿c thúc ÇÄy thanh niên, sinh viên, h†c sinh, hÜ§ng Çåo 

sinh, phÆt tº  tham gia phong trào cÙu Çói. 
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Tå Quang Bºu         BS Lê ñình Thám 

            HÜ§ng Çåo trÜªng.   Pháp danh Tâm Minh. 

 

Nh© biŒn pháp cÙu Çói cûa chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim và lòng nhiŒt thành cûa toàn dân, Çã làm cho tình 

hình nhanh chóng trª låi bình thÜ©ng. Vào tháng 6 næm 

1945, tình hình khá °n ÇÎnh. 
 

(NguyÍn Th‰ Anh. SÇd. Trang 470) 
 

Trong th©i gian chính phû TrÀn Tr†ng Kim ra sÙc 

cÙu Çói B¡c B¶, thì ViŒt Minh hoåt Ç¶ng rÃt khôn khéo: 

1- Lên án Pháp, NhÆt là tác nhân gây ra nån Çói. 

2- Tuyên truyŠn kh¡p nÖi trong quÀn chúng r¢ng 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim là tay sai cûa NhÆt. 

3- H®p tác và cung cÃp tin tÙc cho phe ñÒng Minh, 

(chính là cho Hoa Kÿ), dùng máy bay b¡n phá các trøc 

giao thông ÇÜ©ng b¶ và ÇÜ©ng thûy khi‰n cho viŒc ti‰p 

t‰ cho miŠn B¡c trª nên khó khæn. Ngày 23-7-1945, bác 

sï VÛ Ng†c Anh, b¶ trÜªng b¶ Y T‰ trên ÇÜ©ng Çi công 
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tác, tØ Thái Bình trª vŠ Hà N¶i, Ç‰n gÀn BÀn Yên Nhân 

thì bÎ máy bay ñÒng Minh b¡n ch‰t.  
 

(M¶t cÖn gió bøi, TrÀn Tr†ng Kim, SÇd, trang 78)  
 

Nh© hành Ç¶ng khôn ngoan nhÜ th‰, nên k‰t quä là 

dân chúng theo ViŒt Minh càng ngày càng nhiŠu. Các 

vùng núi và ÇÒng b¢ng B¡c B¶, Çäng C¶ng Sän phát 

tri‹n nhanh và månh. 

 

2/- Thu hÒi và thÓng nhÃt lãnh th° 
 

Chính phû Ç°i tên B¡c Kÿ, Trung Kÿ, Nam Kÿ  

thành B¡c B¶, Trung B¶, Nam B¶ m¥c dÀu lúc Çó Nam 

Bô chÜa chính thÙc thu hÒi. 
 

TrÀn Tr†ng Kim cº B¶ trÜªng Ngoåi giao TrÀn Væn 

ChÜÖng ra Hà N¶i thÜÖng lÜ®ng v§i tÜ§ng NhÃt Yuichi 

Tsuchihashi, t°ng tÜ lŒnh quân Ç¶i NhÆt, kiêm Toàn 

QuyŠn ñông DÜÖng, vŠ viŒc sáp nhÆp Nam B¶ vào ViŒt 

Nam. TÜ§ng NhÆt ÇÒng š.  
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TrÀn Væn ChÜÖng 
 

Ngày 2 tháng 5 næm 1945, vua Bäo ñåi cº Phan 

K‰ Toåi làm Khâm Sai b¡c B¶. Ông Toåi nhÆn chÙc vào 

ngày 5 tháng 5 næm 1945.  
 

Ngày 13 tháng 7 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim Çích 

thân ra Hà N¶i thÜÖng thuy‰t v§i Toàn quy‹n NhÆt bän 

Yuichi Tsuchihashi nh¢m thu hÒi låi ba thành phÓ: Hà 

N¶i, Häi Phòng và ñà N£ng. Ba thành phÓ này vÓn là 

nhÜ®ng ÇÎa cûa ViŒt Nam cho Pháp tØ næm 1888. Toàn 

quyŠn NhÆt chÎu trä låi ba thành phÓ này cho ViŒt Nam. 
 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim b° nhiŒm TrÀn Væn Lai 

làm ÇÓc lš (thÎ trÜªng) Hà N¶i, VÛ Tr†ng Khanh làm 

ÇÓc lš Häi Phòng và NguyÍn Khoa Phong làm ÇÓc lš ñà 

N£ng.  
 

(David G. Marr, Vietnam1945, the Quest for Power, University of 

California Press,1995, trang132-133). 
 

Nam Kÿ (nay là Nam B¶) vÓn là thu¶c ÇÎa cûa 

Pháp, theo quy ch‰ riêng; vì vÆy, lúc ÇÀu ngÜ©i NhÆt do 

d¿, nhÜng ngày 8 tháng 8 næm 1945 h† m§i chÎu giao 

trä Nam B¶ låi cho ViŒt Nam.  
 

(David G. Marr, SÇd, tr. 135)  
 

Ngày 14 tháng 8 næm 1945, vua Bäo ñåi kš dø b° 

nhiŒm NguyÍn Væn Sâm làm Khâm sai Nam B¶ và 
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chính phû TrÀn Tr†ng Kim công bÓ chính thÙc ti‰p thu 

Nam Kÿ. 
 

(VÛ Ng¿ Chiêu, Phía bên kia cu¶c Cách Mång 1945: ñ‰ QuÓc ViŒt 

Nam (2-8-1945), Houston, Nxb Væn Hóa, 1996, trang 106) 
 

Ÿ Sài Gòn, ThÓng ÇÓc Minoda ch© Ç®i khâm sai 

NguyÍn Væn Sâm, nhÜng vÎ khâm sai này Ç‰n ngày 19 

tháng 8 næm 1945 m§i Ç‰n nÖi.  
 

Ngày 24 tháng 8 næm 1945, L¿c lÜ®ng QuÓc gia 

ThÓng nhÃt cùng ViŒt Minh vào chi‰m các cÖ sª công 

quyŠn ª Sài Gòn. Sáng ngày 26 tháng 8 næm 1945, sau 

khi ÇÜ®c tin vua Bäo ñåi thoái vÎ, khâm sai NguyÍn Væn 

Sâm tØ nhiŒm.  
 

Ngày 9-8-1945, Hoa Kÿ thä bom nguyên tº lÀn thÙ 

hai xuÓng Nagasaki; ngày 14-8-1945, NhÆt Hoàng tuyên 

bÓ ÇÀu hàng ñÒng Minh, vì vÆy, quân NhÆt ª Sài Gòn 

chÜa kÎp làm lÍ bàn giao Nam B¶ låi cho ViŒt Nam thì 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim søp Ç°.   

 

3/- ChÜÖng trình Giáo Døc cûa Hoàng Xuân Hãn 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim chû trÜÖng dùng ch» 

quÓc ng» giäng dåy thay ch» Pháp và chú tr†ng vŠ khoa 

h†c, k› thuÆt. Ngày 8 tháng 6 næm1945, chính phû quy 

ÇÎnh tØ nay ti‰ng ViŒt và ch» quÓc ng» là ngôn ng» chính 

thÙc dùng trong các công sª và trong các trÜ©ng h†c. 
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Trong chÜÖng trình giáo døc, Pháp væn cÛng nhÜ Anh 

væn ÇÜ®c giäng dåy nhÜ m¶t ngoåi ng».  
 

(Phåm HÒng Tung, N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim: Bän chÃt, vai trò và vÎ trí 

lÎch sº, trang 241. Nxb: Chính trÎ QuÓc gia, 2009) 
 

Kÿ thi ti‹u h†c næm 1945 là kÿ thi ÇÀu tiên b¢ng 

ch» QuÓc ng». Hoàng Xuân Hãn, B¶ TrÜªng B¶ Giáo 

døc ÇÜa ra ChÜÖng trình Trung H†c và Ti‹u h†c ti‰ng 

ViŒt. ChÜÖng trình này là nŠn täng cæn bän cho chÜÖng 

trình giáo døc toàn b¶ Ti‹u h†c, Trung h†c và ñåi h†c 

cûa các chính phû ViŒt Nam sau này.   
 

ChÜÖng trình Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) biên 

soån hoàn thành chÌ trong vòng m¶t tháng, ÇÜ®c Çem ra 

áp døng ª miŠn Trung và miŠn B¡c; miŠn Nam phäi Ç®i 

Ç‰n gi»a thÆp niên 1950 vì còn s¿ viŒc ngÜ©i Pháp trª 

låi. M¶t chÜÖng trình giáo døc quan tr†ng mà Çã hoàn 

thành nhanh chóng nhÜ vÆy là nh© có trình Ç¶ v»ng vàng 

và lòng nhiŒt tâm yêu nÜ§c.  
 

ChÜÖng trình Hoàng XuÃn Hãn là m¶t chÜÖng trình 

cäi cách sâu r¶ng trong th©i gian ng¡n nhÃt: thay Ç°i 

b¢ng cách dåy ti‰ng ViŒt; h†c sinh ghi chép, làm bài 

b¢ng ti‰ng ViŒt, ÇÓi Çáp v§i thÀy v§i bån b¢ng ti‰ng 

ViŒt; sách giáo khoa cÛng b¡t ÇÀu soån b¢ng ti‰ng ViŒt, 

thay Ç°i n¶i dung các môn h†c, rõ nhÃt là các môn ÇÎa 

lš, sº kš và væn hóa ViŒt Nam. Quy‹n sách giáo khoa 

ÇÀu tiên mà chúng tôi Çã dùng là quy‹n "Danh TØ Khoa 

H†c" cûa Hoàng Xuân Hãn. 
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Hoàng Xuân Hãn. 

 

4/- TÜ pháp 

Ngày 2 tháng 5 næm 1945, B¶ TrÜªng TÜ Pháp 

TrÎnh ñình Thäo ra lŒnh thä ngay tÃt cä các tù nhân 

chính trÎ, k‹ cä các Çäng viên C¶ng sän.  
 

Chính phû ra lŒnh bãi bÕ thu‰ thân cho nh»ng ai 

không có tài sän và nh»ng ngÜ©i lÜÖng tháng dÜ§i 100 

ÇÒng. MiÍn hay giäm 13 hång thu‰ Çã ÇÜ®c thi hành dÜ§i 

th©i Pháp thu¶c. 
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TrÎnh ñình Thäo. 

 

5/- Thanh niên TiŠn Tuy‰n cûa Phan Anh 

Phan Anh, B¶ TrÜªng Thanh niên thành lÆp trÜ©ng 

Thanh Niên TiŠn Tuy‰n. Phan Tº Læng làm HiŒu 

trÜªng, khai giäng khóa ÇÀu tiên vào ngày 2 tháng 7 næm 

1945, có 43 h†c viên. ChÜÖng trình sinh hoåt cûa các 

h†c viên có hai phÀn: quân s¿ và hoåt Ç¶ng xã h¶i. 

Phong trào thanh niên tham gia hoåt Ç¶ng xã h¶i lan 

tràng kh¡p nÖi trên toàn quÓc. Ÿ Nam B¶, có tên là 

"Thanh Niên TiŠn Phong" do bác sï Phåm Ng†c Thåch 

lãnh Çåo.  
 

ñäng C¶ng sän Çã khôn khéo chen vào trong hai t° 

chÙc cûa nh»ng ngÜ©i quÓc gia yêu nÜ§c và Çã "ViŒt 

Minh Hóa " hai t° chÙc này. 
 

VŠ sau, ViŒt Minh Çã vÆn døng m¶t sÓ l§n Thanh 

Niên TiŠn Tuy‰n cûa chính phû TrÀn Tr†ng Kim và 

thanh niên tiŠn phong cûa Phåm Ng†c Thåch cho nhu 

cÀu chính trÎ và quân s¿.  
 

GS ñinh Xuân Lâm, m¶t cán b¶ c¶ng sän Çã trình 

bày rõ nh»ng hoåt Ç¶ng cûa Çäng C¶ng sän trong bài 

"N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim v§i trÜ©ng Thanh Niên TiŠn 

Tuy‰n tåi Hu‰ næm 1945"; bài này Çæng trong tåp chí 

"Hu‰ XÜa & Nay", trang 7, sÓ 70, næm 2005, nhÜ sau: 
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"...ngay tØ nh»ng ngày ÇÀu, t° chÙc ViŒt Minh Çã 

ÇÜ®c thành lÆp trong trÜ©ng (Thanh Niên TiŠn Tuy‰n), 

phÓi h®p v§i ViŒt Minh tåi Hu‰ cùng hoåt Ç¶ng. Trong 

cÖ sª Çó, t° chÙc ViŒt Minh cûa trÜ©ng Thanh Niên TiŠn 

Tuy‰n Çã th¿c hiŒn viŒc lãnh Çåo ÇÓi v§i nh»ng h†c sinh, 

sinh viên yêu nÜ§c ti‰n b¶ Çang h†c tÆp tåi m¶t trÜ©ng 

quân s¿ cûa Chính Phû TrÀn Tr†ng Kim (............). ñÒng 

chí NguyÍn Th‰ LÃm, sau này là thi‰u tÜ§ng Quân Ç¶i 

nhân dân ViŒt Nam, m¶t trong nh»ng h†c viên cûa 

trÜ©ng Thanh Niên TiŠn Tuy‰n, trong hÒi kš cûa mình 

Çã nói: "ñây có th‹ nói là anh em chúng tôi Çã "ViŒt 

Minh hóa" ÇÜ®c trÜ©ng Thanh Niên TiŠn Tuy‰n".  
 

Xem vÆy, m§i bi‰t hành Ç¶ng khéo léo, tài tình cûa 

ViŒt C¶ng nhÜ th‰ nào; ngÜ©i quÓc gia ngây thÖ, Çåo 

ÇÙc, chính tr¿c, thÆt thà làm sao mà bi‰t ÇÜ®c. 
  

 
 

Phan Anh. 

 

6/- ñÜ©ng lÓi chính trÎ 
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Ngày 1-8-1945, ñÓc lš Hà N¶i TrÀn Væn Lai cho 

phá các tÜ®ng Pháp ª Hà N¶i vÓn bi‹u trÜng cho nŠn 

thÓng trÎ Pháp nhÜ tÜ®ng Jean Dupuis, Paul Bert, ñÀm 

Xoè ª Cºa Nam, ñài k› niŒm lính KhÓ ñÕ, lính KhÓ 

Xanh. 
 

V§i chû trÜÖng Çoàn k‰t các thành phÀn quÓc dân 

Ç‹ cûng cÓ Ç¶c lÆp quÓc gia. Chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

kêu g†i tinh thÀn hòa giäi và Çoàn k‰t dân t¶c, không 

phân biŒt Çäng phái.  

TrÜ§c ngày 19 tháng 8, có næm lÀn chính phû TrÀn 

Tr†ng Kim Çã ti‰p xúc v§i Çåi diŒn ViŒt Minh m©i h®p 

tác, nhÜng ÇŠu bÎ ViŒt Minh tØ chÓi m†i s¿ c¶ng tác. 
 

LÀn thÙ nhÃt, không rõ ngày nào, nhÜng theo Lê 

Tr†ng Nghïa, m¶t cán b¶ ViŒt Minh thì có lë vào cuÓi 

tháng bäy. ñÎa Çi‹m là dinh Khâm sai B¡c b¶. ñåi diŒn 

là cán b¶ ViŒt Minh Lê Tr†ng Nghïa, bên chính phû là 

Phan K‰ Toåi, Khâm sai B¡c b¶. 
 

LÀn thÙ nhì, th©i gian g¥p g« là ÇÀu tháng 8. Hai 

nhân vÆt trong cu¶c h†p là thû tÜ§ng TrÀn Tr†ng Kim 

và cán bô ViŒt Minh là Lê Tr†ng Nghïa, ngÜ©i móc nÓi 

là Phan K‰ Toåi. 
 

LÀn thÜ ba, cu¶c h†p vào bu°i sáng ngày 16 tháng 

8 næm 1945, tåi dinh Khâm sai B¡c b¶, cÛng do Phan K‰ 

Toåi móc nÓi. VŠ phía ViŒt Minh là "giáo sÜ Lê Ng†c", 

bí danh cûa Lê Tr†ng Nghïa. 
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LÀn thÙ tÜ, cu¶c ti‰p xúc vào lúc 8 gi© sáng ngày 

18 tháng 8 næm 1945, Çåi diŒn chính phû là Hoàng Xuân 

Hãn, b¶ trÜªng Giáo døc; vŠ phía ViŒt Minh là cán bô 

Lê Tr†ng Nghïa. 
 

Ngày hôm trÜ§c, tÙc là ngày 17 tháng 8 næm 1945, 

m¶t cu¶c bi‹u tình cûa T°ng H¶i Công ChÙc mØng ÇÃt 

nÜ§c ÇÜ®c hoàn toàn Ç¶c lÆp, sau khi NhÆt Bän Çã ÇÀu 

hàng và Ç‹ ûng h¶ vua Bäo ñåi và chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim. Trong lúc T°ng H¶i Công ChÙc Çang bi‹u tình thì 

cán b¶ ViŒt Minh xông vào cÜ§p máy vi âm, bi‰n cu¶c 

bi‹u tình này thành cûa ViŒt Minh. 
 

LÀn thÙ næm, vào ngày 18 tháng 8 næm 1945, lúc 2 

gi© chiŠu. NgÜ©i Çåi diŒn cho chính phû là bác sï 

NguyÍn Xuân Ch» và ngÜ©i Çåi diŒn cho ViŒt Minh là 

Lê Tr†ng Nghïa. 
 

Chû trÜÖng cûa ñäng C¶ng sän là chÌ có ñäng 

C¶ng sän duy nhÃt ÇÜ®c cÀm quyŠn.  
 

Nhân chÙng trong các bi‰n cÓ này là Phan K‰ Toåi, 

TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng Xuân Hãn, NguyÍn Xuân Ch» 

và Lê Tr†ng Nghïa Çåi diŒn cho ViŒt Minh trong tÃt cä 

các bu°i h†p m¥t.  
 

(Tåp chí XÜa và Nay, sÓ 5 (06), VIII, 1994, trang 46 và sÓ 6 (07), IX, 

1994, trang 9) 
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Cán b¶ ViŒt Minh Lê Tr†ng Nghïa vi‰t cuÓn hÒi kš 

cûa ông ta: 

"Ngay tØ phút ÇÀu, qua thái Ç¶ và vÈ mŒt nh†c, hÖi 

khó khæn cûa ông Kim, khi nghe ông Toåi gi§i thiŒu, tôi 

linh cäm thÃy nhÜ cu¶c g¥p g« và cá nhân tôi không 

ÇÜ®c coi tr†ng Çúng mÙc. Phäi chæng vì mình quá trÈ và 

låi chÌ Ç‰n Çây có m¶t mình, Çã không có ÇÜ®c nh»ng 

hình änh nhÜ š ông Thû tÜ§ng trông Ç®i. V§i š thÙc là 

m¶t cán b¶ cûa M¥t TrÆn ViŒt Minh, tôi Çàng hoàng 

trính bay ng¡n g†n chÜÖng trình hành Ç¶ng cûa m¥t 

trÆn, nêu lên các Üu th‰ cûa ViŒt Minh là Çã cùng ÇÙng 

vŠ phía ñÒng Minh chÓng låi phát-xít NhÆt ngay tØ 

nhiŠu næm... Ông nghe, tôi thÃy cÛng có vÈ chú š, nhÜng 

không hÕi thêm. RÒi Ç‰n lÜ®t ông phác ra ÇiŠu mà chính 

phû ông chû trÜÖng, Çã và Çang làm: chÜÖng trình xây 

d¿ng m¶t nÜ§c ViŒt Nam m§i, chÓng th¿c dân và thÓng 

nhÃt... ñoån, không Çi xa thêm nhÜ lúc ÇÀu tôi tÜªng, 

ông låi lånh lùng nói m¶t cách trÓng không nhÜng mà là 

Ç‹ k‰t luÆn: LÎch sº së phán xét công viŒc cûa chúng 

tôi!" (Lê Tr†ng Nghïa, hÒi kš, SÇd) 
 

TrÀn Tr†ng Kim vi‰t trong hÒi kš "m¶t cÖn gió 

bøi", chÜÖng 7, "Tôn chÌ và hành Ç¶ng cûa C¶ng sän 

ñäng": 

"Cái thû Çoån cûa ViŒt Minh là dùng m†i cách båo 

ngÜ®c, tàn nhÅn, giä dÓi, lØa Çäo Ç‹ cho ÇÜ®c viŒc trong 
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m¶t lúc. Ngay nhÜ ÇÓi v§i ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng 

nay nói là Çoàn k‰t, mai nói Çoàn k‰t, nhÜng h† vÅn 

Çánh úp, vÅn bao vây cho tuyŒt lÜÖng th¿c. Khi h† Çánh 

ÇÜ®c thì gi‰t phà, Çánh không ÇÜ®c thì låi Çoàn k‰t, rÒi 

cách ngày låi Çánh phá. Dân tình thÃy th‰ thÆt là ngao 

ngán chán nän, nhÜng chÌ ngÃm ngÀm trong bøng mà 

không nói ra. Nên dân thÜ©ng có câu "nói nhÜ vËm" là 

do hai ch» ViŒt Minh vi‰t t¡t VM, Ç†c nhanh mà ra". 
 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim không nh»ng hành 

Ç¶ng thä h‰t các tù chính trÎ và kêu g†i h®p tác mà còn 

can thiŒp v§i quân Ç¶i NhÆt Ç‹ thä các thanh niên bÎ b¡t 

vŠ t¶i theo ViŒt Minh chÓng NhÆt. 
 

TrÜ§c cänh rÓi ren trong nh»ng ngày Cách Mång 

tháng 8, quân Ç¶i NhÆt cho thû tÜ§ng TrÀn Tr†ng Kim 

bi‰t h† còn có trách nhiŒm gi» trÆt t¿ cho Ç‰n khi quân 

Ç¶i ñÒng Minh Ç‰n thay th‰, nhÜng TrÀn Tr†ng Kim Çã 

tØ chÓi yêu cÀu NhÆt bäo vŒ chính phû cûa ông, vì ông 

muÓn tránh gây cänh Ç° máu trong quÀn chúng.  
 

TrÀn Tr†ng Kim là m¶t trí thÙc nhiŒt tình yêu nÜ§c, 

chÌ bi‰t phøc vø cho T° QuÓc, cho nhân dân. Ông không 

tham nhÛng, không Ç¶c tài, không bi‰t lØa gåt, không 

dùng båo l¿c Ç‹ cai trÎ. V§i ÇÙc tính tÓt ÇËp nhÜ vÆy, 

TrÀn Tr†ng Kim rÃt khó làm chính trÎ, nhÃt là trong giai 

Çoån nÜ§c nhà h‡n loån và th‰ gi§i Çang chi‰n tranh.  
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7/- Cäi cách hành chính 

Th©i Pháp thu¶c, nÜ§c ta có hai b¶ máy hành chính: 

B¶ máy hành chính Bäo h¶ và b¶ máy hành chính Nam 

triŠu. Chính phû TrÀn Tr†ng Kim h®p nhÃt hai b¶ máy 

hành chính này thành m¶t b¶ máy hành chính thÓng nhÃt 

trên toàn quÓc. Chính phû b¡t bu¶c các quan chÙc ÇÎa 

phÜÖng chÌ ÇÜ®c nhÆn chÌ thÎ và gºi báo cáo tr¿c ti‰p v§i 

chính phû ViŒt Nam, chÙ không ÇÜ®c phép liên hŒ v§i 

Sª TÓi Cao CÓ VÃn NhÆt Bän. Tuy nhiên, lúc bÃy gi© 

các cÖ quan công an, thông tin, tuyên truyŠn vÅn do 

ngÜ©i NhÆt ki‹m soát. 
 

* Ngày 30/06/1945, vua Bäo ñåi ban hành dø sÓ 

69.  

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban d¿ 

thäo Hi‰p pháp. Ñy ban d¿ thäo gÒm có 15 thành viên: 

Phan Anh, thuy‰t trình viên; Hoàng ñào, VÛ ñình Hoè, 

Huÿnh Thúc Kháng, HÒ Tá Khanh, NguyÍn Huy Lai, 

ñ¥ng Thái Mai, VÜÖng Quang NhÜ©ng, NguyÍn TÜ©ng 

Long, Tôn Quang PhiŒt, NguyÍn Væn Sâm, NhÜ®ng 

TÓng, HÒ H»u TÜ©ng, NguyÍn Væn Thinh, NguyÍn 

Tr¿c. 
 

(ViŒt Nam Tân Báo. sÓ ra ngày 7/7/1945; Phåm HÒng Tung trích dÅn. 

Trang 236-237) 
 

* ñåo dø sÓ 70 cûa vua Bäo ñåi.  
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Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban Cäi 

cách cai trÎ, tÜ pháp và tài chánh. Thành phÀn Ñy ban 

gÒm có 15 thành viên: VÛ Væn HiŠn, thuy‰t trình viên; 

TrÀn Væn Ân, TrÀn Væn ChÜÖng, Phåm Kh¡c Hoè, Lê 

Quang H¶, NguyÍn Væn Huyên, NguyÍn Væn Khoát, 

TrÀn Væn Lš, TrÀn ñình Nam, NguyÍn Kh¡c Niêm, 

ñ¥ng NhÜ NhÖn, DÜÖng TÃn Tài, NguyÍn H»u Täo, 

TrÎnh ñình Thäo, Phan K‰ Toåi. 
 

(ViŒt Nam Tân Báo. SÓ ra ngày 9/7/1945. Phåm HÒng Tung trích dÅn, 

trang 237) 
 

* ñåo dø sÓ 71 cûa vua Bäo ñåi.  

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thành lÆp Ñy ban Cäi 

Cách Giáo døc. Thành phÀn gÓm có 18 thành viên: 

Hoàng Xuân Hãn, thuy‰t trình viên; NguyÍn Thanh 

Long, Hoàng ThÎ Nga, Tå Quang Bºu, Kha Vång Cân, 

NguyÍn Væn Chi, Hoàng Minh Giám, NguyÍn Thanh 

Giang, Ngøy NhÜ Kon-Tum, HÒ Væn Ngà, Bùi K›, 

NguyÍn Quang Oánh, NguyÍn Phúc Ðng Quä, NguyÍn 

Månh TÜ©ng, HÒ ñ¡c Th¡ng, NguyÍn Væn Thinh, 

Hoàng ñåo Thúy, NguyÍn Xi‹n. 
 

(ViŒt Nam Tân Báo. SÓ ra ngày 10/07/1945. Phåm HÒng Tung trích dÅn; 

trang 237)  
 

* ñåo dø sÓ 83 do vua Bäo ñåi ban bÓ ngày 

01/07/1945. 
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Chính phû TrÀn Trong Kim thành lÆp H¶i ñÒng TÜ 

VÃn QuÓc Gia gÒm cä ba ûy ban cäi cách nêu trên.  
 

(Các Çåo dø cûa vua Bäo ñåi ÇÜ®c công bÓ trên báo L'action trong các 

ngày 2, 13, 17 tháng 7 næm 1945. Phåm HÒng Tung trích dÅn, trang 

236) 
 

 
 

HÒi kš "Con RÒng ViŒt Nam" cûa Bäo ñåi. 
 

ThÆt Çáng ti‰c, ba ûy ban nêu trên tÆp trung nhiŠu 

nhân tài trên toàn quÓc; hoåt Ç¶ng trong vóng 4 tháng 

thì th©i cu¶c Çã thay Ç°i, chính phû TrÀn Tr†ng Kim giäi 

tán, Ç‹ låi m¶t nÜ§c ViŒt Nam khói lºa, tan tóc, hÆn thù, 

kéo dài tØ 1945 Ç‰n 1975. Ba mÜÖi næm chi‰n tranh tàn 

phá. Bao nhiêu th‰ hŒ Çã hy sinh? Bao nhiêu gia Çình 

tan tác, phân ly?  
 

Theo ñoàn Thêm vi‰t trong "Nh»ng ngày chÜa 

quên": "Chánh phû TrÀn Tr†ng Kim lÆp xong chÜa ÇÜ®c 

bao lâu, thì niŠm hi v†ng cûa nhiŠu ngÜ©i chÙa chan sau 
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ngày 9-3-1945, Çã nhÜ©ng ch‡ cho s¿ hoang mang và lo 

ngåi. Vì th©i cu¶c bi‰n chuy‹n dÒn dÆp ª kh¡p nÖi, và 

nh»ng tin tÙc gây xúc Ç¶ng månh, dù bÎ quân Ç¶i NhÆt 

ki‹m duyŒt, cÛng lan tràng mau lË ". 
 

(ñoàn Thêm, Nh»ng ngày chÜa quên, trang 42. Nam Chi Tùng ThÜ, Sài 

Gòn, 1967) 

 

D - Nh»ng trª ngåi cûa Chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim chÌ hoåt Ç¶ng tØ ngày 

17 tháng 4 næm 1945 Ç‰n ngày 23 tháng 8 næm 1945, 

m¶t th©i gian quá ng¡n ngûi, låi g¥p th©i cu¶c bi‰n 

chuy‹n, xáo Ç¶ng kh¡p nÖi: nån Çói, chi‰n tranh th‰ gi§i, 

quân Ç¶i NhÆt chi‰m Çóng, kinh t‰ khó khæn, s¿ chÌ trích 

cûa nh»ng ngÜ©i nghe ViŒt Minh tuyên truyŠn, s¿ thi‰u 

phÜÖng tiŒn giao thông liên låc, thi‰u nhân s¿. NhÜng 

trª ngåi l§n nhÃt là ViŒt Minh hoåt Ç¶ng ÇÜ®c ngÜ©i MÏ 

giúp Ç«. 
 

TrÀn Tr†ng Kim nhÆn ÇÎnh: 

"ñäng ViŒt Minh c¶ng sän có t° chÙc rÃt chu mÆt 

và theo Çúng phÜÖng pháp khoa h†c. Trong khi ông HÒ 

Chí Minh ª bên Tàu Ç‹ ch© Ç®i th©i cÖ, ª trong nÜ§c Çâu 

Çâu cÛng có cán b¶ ngÃm ngÀm hoåt Ç¶ng và tuyên 

truyŠn rÃt khôn khéo. H† l®i døng lòng ái quÓc cûa dân 

chúng mà tuyên truyŠn ViŒt Minh không phäi là c¶ng 

sän, chÌ là m¶t m¥t trÆn gÒm tÃt cä các Çäng phái có 

chung møc tiêu giành låi Ç¶c lÆp cho nÜ§c nhà. VÆy nên 
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tØ B¡c chí Nam ª Çâu cÛng có ngÜ©i theo. ñäng viên 

c¶ng sän låi bi‰t gi» k› luÆt rÃt nghiêm và rÃt chÎu khó 

làm viŒc. Xem nhÜ h¶i truyŠn bá quÓc ng» khi m§i lÆp 

thành ª Hà N¶i là có ngay nh»ng ngÜ©i c¶ng sän vào 

h¶i rÒi, và nh»ng ngÜ©i nhÆn viŒc Çi dåy h†c rÃt chæm, 

không quän công lao gì cä. M¶t t° chÙc có k› luÆt và 

chÎu khó làm viŒc nhÜ th‰, làm gì mà không månh". 
 

(TrÀn Tr†ng kim, M¶t cÖn gió bøi. Trang 56) 
 

ViŒt Minh là m¶t t° chÙc cûa Çäng C¶ng sän ViŒt 

Nam, giÓng nhÜ M¥t TrÆn Giäi Phóng MiŠn Nam, chÌ 

dùng trong m¶t giai Çoån ng¡n và ÇÜ®c ngøy trang b¢ng 

cách k‰t h®p vài ngÜ©i ngoài Çäng vào trong chính phû, 

nhÜ NguyÍn Månh Hà (1), NguyÍn Væn TÓ, ñào Tr†ng 

Kim. Nh© khôn khéo ngøy trang nhÜ m¶t Çäng phái 

quÓc gia hoåt Ç¶ng chÓng ngoåi xâm, dành Ç¶c lÆp cho 

T° quÓc, t¿ do dân chû cho toàn dân, nên nhiŠu ngÜ©i 

hæng hái theo ViŒt Minh . S¿ thÆt, nh»ng ngÜ©i theo ViŒt 

Minh lúc bÃy gi© không bi‰t chû nghïa c¶ng sän, không 

bi‰t ÇÃu tranh giai cÃp, không bi‰t ÇÃu tÓ, không bi‰t chû 

tÎch Mao Tråch ñông, không bi‰t Lénine, Karl Marx, 

Staline là ai; h† s¤n sàng hy sinh cho T° QuÓc.  
 

[(1) NguyÍn Månh Hà là ngÜ©i Thiên chúa giáo La-Mã duy nhÃt có 

chân trong chính phû ÇÀu tiên cûa HÒ Chí Minh v§i chÙc B¶ trÜªng 

Kinh t‰. Ông Hà tÓt nghiŒp Chính trÎ h†c, bà Hà là ngÜ©i Pháp tÓt 

nghiŒp LuÆt khoa; cha cûa bà Hà là ông Georges Marrane, Çäng viên 

cao cÃp cûa Çäng C¶ng sän Pháp. (NguyÍn ñình ñÀu. Hành trình cûa 
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m¶t trí thÙc dÃn thân, trang 16. Tåp chí XÜa & Nay, Nhà xuÃt bän Th©i 

ñåi, 2010)] 
 

Ông DÜÖng Trung QuÓc trích dÅn thái Ç¶ cûa 

nh»ng ngÜ©i cách mång: 

"Thái Ç¶ cûa nh»ng ngÜ©i cách mång là cÜÖng 

quy‰t våch trÀn bän chÃt cûa n¶i các TrÀn Tr†ng Kim, 

thÙc tÌnh nh»ng ngÜ©i có äo tÜªng vŠ "bánh vë Ç¶c lÆp" 

cûa NhÆt và våch rõ chÌ có m¶t con ÇÜ©ng duy nhÃt là 

ti‰n t§i thành lÆp m¶t chính quyŠn cách mång cûa nhân 

dân nhÜ chÌ thÎ cûa T°ng B¶ ViŒt Minh Çã ÇÜa ra ngay 

trÜ§c ngày n¶i các này thành lÆp".  
 

(Thøy Khuê, SÇd, trang174) 
 

Theo Lê Xuân Khoa thì MÏ dã hoåt Ç¶ng giúp HÒ 

Chí Minh nhÜ sau: 

"S¿ thành lÆp b¶ Ç¶i ViŒt-MÏ tØ chi‰n khu Tân Trào 

v§i s¿ hiŒn diŒn cûa các sï quan OSS , và tÃm hình tÜ§ng 

"C†p Bay" Chennault kš t¥ng HÒ Chí Minh ª Côn Minh 

Çã ÇÜ®c ViŒt Minh xº døng thuy‰t phøc ÇÜ®c Çåi Ça sÓ 

nhân dân ûng h¶. 
 

"LuÆt sÜ TrÎnh ñình Thäo, B¶ trÜªng TÜ pháp 

trong Chính phû TrÀn Tr†ng Kim ÇÜ®c tin là "ñåi úy 

Landsdale, phø tá cûa thi‰u tá Archimedes Patti, trÜªng 

Çoàn OSS ª vùng ñông Nam Á, thay vì ti‰p t‰ cho nh»ng 

nhóm quân cûa Pháp còn Çang chi‰n ÇÃu (chÓng NhÆt) 

trong rØng miŠn biên gi§i, låi thä dù vÛ khí và Çån dÜ®c 
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xuÓng cho ViŒt Minh Ç‹ trang bÎ cho m¶t ti‹u Çoàn ÇÀu 

tiên, và phái Aaron Bank t§i huÃn luyŒn cho b¶ Ç¶i cûa 

HÒ Chí Minh". 
 

(Lê Xuân Khoa, Hu‰ næm 1945 và chính phû TrÀn Tr†ng Kim. Trích 

trong ViŒt Nam 1945-1995. Nhà xuÃt bàn Tiên RÒng, Hoa Kÿ, 2004). 
 

Trong n¶i b¶ chính phû TrÀn Tr†ng Kim, m¶t 

nhóm gÒm ba B¶ trÜªng TrÀn ñình Nam, HÒ tá Khanh, 

NguyÍn H»u Thí phá rÓi. ñ‹ hi‹u rõ hÖn chúng tôi xin 

trích m¶t Çoån trong cuÓn "TØ TriŠu Çình Hu‰ Ç‰n chi‰n 

khu ViŒt B¡c", trang 39-40, cûa Phåm Kh¡c Hoè. Ông 

Hòe vi‰t: 

"Tôi còn nh§, m¶t bu°i tÓi, khoäng 20-7-1945, 

nhân Çi dåo dÜ§i ánh træng thu êm dÎu cûa Hu‰, tôi ghé 

nhà TrÀn ñình Nam thì g¥p cä HÒ Tá Khanh và NguyÍn 

H»u Thí Çang ngÒi nói chuyŒn phi‰m. TØ chuyŒn phi‰m 

Ç‰n chuyŒn th©i s¿, câu chuyŒn Çã vô hình trung bi‰n 

thành m¶t cu¶c ki‹m Çi‹m công tác cûa N¶i các TrÀn 

Tr†ng Kim trong hai tháng vØa qua...... 
 

"HÒ Tá Khanh nói: 

"... ThÆt là sÓt ru¶t khi thÃy s¿ bÃt l¿c cûa N¶i các 

trÜ§c nh»ng bi‰n chuy‹n mau lË cûa tình hình trong 

nÜ§c và trên Th‰ gi§i. CÀn phäi có m¶t N¶i các månh 

hÖn, tä hÖn n»a m§i ÇÜ®c ". 
 

"TrÀn ñình Nam nói: 
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"... ñ¶c lÆp chÌ là Ç¶c lÆp trên giÃy t©... TrÜ§c tình 

hình nhÜ th‰ mà có nh»ng ông bån ÇÒng nghiŒp cûa 

chúng mình låi nghï Ç‰n chuyŒn may áo gÃm, s¡m bài 

vàng cho mình và lo ch†n nhà cºa ÇËp, xe c¶ sang cho 

v® con... thì thÆt là Çáng buÒn!!! RÒi Çây ViŒt Minh lên 

thì nh»ng rác rÜªi loåi Ãy së quét h‰t ".  
 

Bu°i h†p vào ngày 5 tháng 8 næm 1945: 

 "TrÀn Tr†ng Kim ÇŠ nghÎ h¶i nghÎ cho š ki‰n vŠ ba 

vÃn ÇŠ cÃp bách: 

* M¶t là t° chÙc tr†ng th‹ lÍ "thu hÒi Nam B¶", 

*  Hai là cº Khâm sai Nam B¶, 

* Ba là cº ngÜ©i thay th‰ Khâm sai B¡c B¶ Phan 

K‰ Toåi. 
 

"VŠ viŒc thÙ nhÃt, TrÀn Tr†ng Kim ÇŠ nghÎ cº m¶t 

phái Çoàn Chính phû Çi ngay lÆp tÙc vào Sài Gòn chû 

t†a lÍ "lÃy låi Nam B¶", gÒm bän thân T°ng TrÜªng và 

hai B¶ TrÜªng HÒ Tá Khanh và TrÎnh ñình Thäo... Kim 

nói chÜa dÙt l©i thì HÒ Tá Khanh Çã ÇÙng dÆy nói 

ngay:"Phong trào ViŒt Minh càng ngày càng månh. Cä 

N¶i các chúng ta nên rút lui Ç‹ cho ViŒt Minh lên làm 

viŒc, may ra cÙu ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c. Không ai rút lui thì m¶t 

mình tôi, tôi cÛng xin rút lui, cho nên tôi không Çi Sài 

Gòn v§i cø T°ng TrÜªng. 
 

"TrÀn Tr†ng Kim: 
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- Tôi muÓn thân hành vào "lÃy låi Nam B¶" cho 

tr†n b°n phÆn m§i yên tâm. Xong rÒi, tôi s£n sang rút 

lui ngay. 
 

"TrÀn ñình Nam: 

"Hai ch» xong rÒi cûa cø làm tôi giÆt mình! LÃy låi 

Nam B¶ chÌ là hình thÙc; cº m¶t ông Khâm sai và ti‰n 

hành m¶t bu°i lÍ long tr†ng thì giän dï thôi, song cÛng 

chÜa ch¡c cø có th‹ làm xong ÇÜ®c. HuÓng chi lÃy låi 

Nam B¶ thì phäi có l¿c lÜ®ng. ñÃy là m¶t viŒc khó khæn 

hÖn rÃt nhiŠu, chúng ta không làm ÇÜ®c Çâu! VÆy tôi 

cÛng ÇÒng š là chúng ta nên rút lui nhÜ©ng ch‡ cho ViŒt 

Minh càng s§m càng tÓt". 
 

"TrÀn Tr†ng Kim, b¶ m¥t tái nh®t ÇÙng dÆy nói: 

"Chúng ta phäi giäi quy‰t vÃn ÇŠ khÄn cÃp trÜ§c 

Çã, còn vÃn ÇŠ ai tØ chÙc së bàn sau. ViŒc cº phái Çoàn 

chính phû vào Sài Gòn, tôi Çã hËn v§i T°ng tÜ lŒnh quân 

Ç¶i NhÆt rÒi. Nay các ông không ÇÒng š thì thôi, tôi 

không Çi cÛng ÇÜ®c, nhÜng th‰ nào cÛng phäi cº m¶t 

viên Khâm sai cho Nam B¶. Tôi ÇŠ cº ông NguyÍn Væn 

Sâm mà tôi bi‰t rÃt rõ. Tôi tin ch¡c ông ta có Çû khä 

næng Çäm ÇÜÖng chÙc vø Ãy trong tình hình khó khæn 

hiŒn nay. Các ông có ÇÒng š không?" 
 

"M†i ngÜ©i im l¥ng. TrÀn Tr†ng Kim nói ti‰p: 

"Im l¥ng có nghïa là ÇÒng š. VÆy xin bàn sang vÃn 

ÇŠ cº ngÜ©i th‰ ông Khâm sai B¡c B¶ Phan K‰ Toåi. 
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Ông này nhát gan, s® hãi, chán nän, cÙ næn nÌ xin tØ 

chÙc. Tôi có g¥p bác sï NguyÍn Xuân Ch» là m¶t ngÜ©i 

có nhiŠu nghÎ l¿c và rÃt ÇÙng Ç¡n. Lúc ÇÀu ông ta Çã 

nhÆn l©i, nhÜng sau låi thay Ç°i š, nói xin Ç‹ thong thä". 
 

"HÒ Tá Khanh: 

"Thái Ç¶ cûa các ông Phan K‰ Toåi và NguyÍn 

Xuân Ch» cÛng nói rõ sÙc månh và änh hÜªng cûa 

phong trào ViŒt Minh. Chúng ta phäi rút lui Ç‹ cho h† 

lên cÀm quyŠn". 
 

"TrÀn Tr†ng Kim: 

"Khi vui thì v‡ tay vào, Ç‰n khi hoån nån ào ào 

chåy ra!" TrÓn trách nhiŒm, chåy dài nhÜ th‰ mà không 

xÃu h‡ à?" 
 

"HÒ Tá Khanh: 

"Trách nhiŒm cûa chúng ta lúc này là rút lui, chÙ 

không phäi là bám lÃy! Bám lÃy m§i là xÃu h°!" 
 

"NguyÍn H»u Thí v« tay và nói rÃt to: 

"Hoan Hô ông bån HÒ Tá Khanh!" 
 

"Không khí bu°i h†p trª nên cæng th£ng. TrÎnh 

ñình Thäo ÇŠ nghÎ nghÌ h†p, mai së h†p låi. M†i ngÜ©i 

ÇÒng š, và h¶i nghÎ giäi tán". 
 

(Pham Kh¡c Hòe. TØ TriŠu Çình Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c, trang 43, 44, 

45; SÇd) 
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NhÆt Bän Çã b¢ng lòng trä låi Nam B¶ ngày 8 tháng 

8 næm 1945 và chuy‹n giao các Nha Sª thu¶c Phû Toàn 

QuyŠn ngày 15 tháng 8 næm 1945, tåi sao HÒ Tá Khanh 

låi nói: ... Ç‹ cho ViŒt Minh lên làm viŒc, may ra cÙu 

ÇÜ®c ÇÃt nÜ§c? 
 

Trong t© Quê MË, T‰t, næm 1985, cûa Võ Væn Ái, 

bác sï HÒ Tá Khanh vi‰t: 

"M¶t hôm vào cuÓi tháng tÜ 1945, trong m¶t cu¶c 

d¶i bom cûa B29, TrÀn Væn Giàu (C¶ng sän ñŒ tam) 

Ç‰n tìm tôi dÜ§i hÀm trú Än: 

- Anh có bi‰t r¢ng TrÀn Tr†ng Kim s¡p lÆp chính 

phû ª Hu‰ và ÇÎnh m©i anh ra? 

- Không. 

- Anh së gi» b¶ kinh t‰. Trên bäng danh sách còn 

có TrÀn ñình Nam và Hoàng Xuân Hãn là mÃy ngÜ©i 

anh bi‰t. 

- Tôi nhÆn sao ÇÜ®c, vì thuª nào, cha tôi và tôi vÅn 

nghÎch v§i triŠu Çình Hu‰, vì š chí Dân quyŠn, Dân chû. 

- ñành rÒi, nhÜng ngày nay Çây là m¶t cÖ h¶i tÓt 

cho mình, Ç¥t ngÜ©i cûa mình vào ÇÎa vÎ cao trong các 

gi§i chính thÙc; nhÜ vÆy, ta có tay trong tay ngoài. Anh 

không nên tØ chÓi.  
 

ThÆt ra, có TrÀn ñình Nam trong Çó thì tôi an tâm 

l¡m rÒi, nên tôi nhÆn l©i, tuy thÆt ch£ng vui lòng cho 

l¡m". 
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NhÜ vÆy, rõ ràng cán b¶ c¶ng sän TrÀn Væn Giàu 

Çã gài HÒ Tá Khanh vào trong n¶i các TrÀn Tr†ng Kim.  
 

Bên ngoài thì ViŒt Minh, bên trong thì nhóm TrÀn 

ñình Nam, HÒ Tá Khanh, NguyÍn H»u Thí quÃy rÓi; 

trong hoàng cänh khó khæn nhÜ th‰ v§i th©i gian bÓn 

tháng quá ng¡n ngûi, chính phû Trân Tr†ng Kim vÅn Ç¥t 

ÇÜ®c nŠn móng cæn bän cho m¶t nÜ§c ViŒt Nam m§i 

ÇÜ®c thu hÒi Ç¶c lÆp, t¿ chû. 
 

BÓn mÜÖi næm trôi qua, vào næm 1985, HÒ Tá 

Khanh có vi‰t m¶t bài trong t© Quê MË cûa ông Võ Væn 

Ái, nhan ÇŠ "NguyÍn Ái QuÓc là ai?" HÒ Tá Khanh chân 

thành nhÆn l°i r¢ng lúc còn thi‰u niên ông Çã sai lÀm, 

ông ta Çã theo Tå Thu Thâu (C¶ng sän ñ‹ TÙ) và Huÿnh 

Væn PhÜÖng (C¶ng sän ñŒ TÙ), theo chÙ chÜa gia nhÆp 

ñäng, ông låi tin cÆy TrÀn Væn Giàu (C¶ng sän ñŒ Tam) 

và NguyÍn Væn Tåo (C¶ng sän ñŒ Tam). Ông Çã có cái 

mong Ü§c h®p nhÃt hai Çäng C¶ng sän này Ç‹ cùng nhau 

giäi phóng ÇÃt nÜ§c. 
 

 HÒ Tá 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 
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cu¶c liên hiŒp (M¥t TrÆn ViŒt Minh ph° bi‰n tÜ tÜªng 

Ãy).  

"Tôi chuÄn bÎ lÀn lÀn cu¶c n¡m chánh quyŠn cho 

HÒ Chí Minh và ông ta së tiêu bi‹u cho tinh thÀn quÓc 

gia... 

"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 v‰ b†n môn ÇŒ cûa Xít-ta-lin và HÒ Chí Minh. Tôi 

xin thú nhÆn" 
 

                                          Paris, tháng hai, 1985,  

                                                HÒ Tá Khanh 
 

(Hoàng CÖ Thøy, ViŒt Sº Khäo LuÆn, cuÓn 4: N¶i trÎ cûa Bäo ñåi-TrÀn 

Tr†ng Kim; trang 1952)    

 

 

HÒ Tá Khanh 

Phø bän 1 

 

HiŒp Ð§c Bäo H¶ kš ngày 6 tháng 6 næm 

1884 
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(tÙc HiŒp Ü§c Patenôtre) 

 

Chính phû C¶ng hòa Pháp quÓc và Chính phû cûa 

ñåi Nam Hoàng Ç‰, vì muÓn tránh vïnh viÍn các khó 

khæn Çã tØng xäy ra tØ trÜ§c Ç‰n nay, và muÓn liên k‰t 

trong tình bang giao tÓt ÇËp, nên Çã ÇÒng thanh quy‰t 

ÇÎnh, kš m¶t thÕa Ü§c vŠ vÃn ÇŠn này, và b° nhiŒm các 

vÎ Ç¥c mŒnh toàn quyŠn làm viŒc này, kê rõ: 

Thay m¥t Chính phû Pháp là ông Jules Patenôtre, 

có Danh d¿ B¶i tinh, và Çeo huân chÜÖng ÇŒ nhÙt Ç£ng, 

B¡c ÇÄu B¶i tinh, v.v. và v.v... ÇÜ®c cº làm Ç¥c mŒnh 

toàn quyŠn cûa Chính phû Pháp ª B¡c Kinh, làm khâm 

mång Ç¥c biŒt vŠ viŒc này. 
 

Thay m¥t cho Hoàng Ç‰ nÜ§c An Nam là quí ông: 

NguyÍn Væn TÜ©ng, ÇŒ nhÙt phø chính Çåi thÀn, 

thÜ®ng thÜ B¶ Låi. 

Phåm ThÆn DuÆt, thÜ®ng thÜ B¶ H¶. 

Và Tôn ThÃt Phan, quyŠn thÜ®ng thÜ B¶ Công, Ç¥c 

trách vŠ ngoåi giao v§i nÜ§c ngoài. 

Nh»ng vÎ Çó, sau khi thông báo chÙc vø và quyŠn 

hån cûa h† cho nhau, nhÆn chân là Çúng và hoàn häo, Çã 

thÕa thuÆn kš v§i nhau hiŒp Ü§c, theo nh»ng ÇiŠu khoän 

dÜ§i Çây: 

 

ñi‰u Khoän thÙ I 
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NÜ§c An Nam, công nhÆn và chÃp nhÆn nŠn bäo h¶ 

cûa nÜ§c Pháp. 

NÜ§c Pháp së Çåi diŒn cho nÜ§c An Nam trong s¿ 

giao dÎch quÓc t‰. 

NgÜ©i An Nam ª ngoåi quÓc së ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i 

quyŠn bäo h¶ cûa nÜ§c Pháp. 

 

ñiŠu Khoän thÙ II 

M¶t binh Ç¶i cûa Pháp së chi‰m Çóng ThuÆn An 

trong m¶t hån ÇÎnh vïnh viÍn. TÃt cä các pháo Çài và 

công s¿ binh bÎ phòng ng¿ ª trên b© sông HÜÖng së bÎ 

phá hûy. 

 

ñiŠu Khoän thÙ III 

Nh»ng viên chÙc An Nam Çang làm viŒc tØ biên 

gi§i xÙ Nam Kÿ Ç‰n biên gi§i phía b¡c tÌnh Ninh Bình 

vÅn ÇÜ®c lÜu døng và cai trÎ nhÜ cÛ, trong phåm vi gi»a 

hai miŠn ranh gi§i Ãy, ngoåi trØ vŠ các ÇÎa håt thÜÖng 

chính, công chính và nói chung vŠ các cÖ sª Çòi hÕi s¿ 

ÇiŠu khi‹n duy nhÙt và riêng biŒt hay viŒc xº døng các 

k› sÜ hay cán b¶ ngoåi quÓc. 

 

ñiŠu Khoän thÙ IV 

Trong phåm vi các ÇiŠu khoän Çã nói trên, Chính 

phû An Nam công bÓ mª cºa các häi cäng cho viŒc giao 

thÜÖng v§i tÃt cä các nÜ§c, ngoåi trØ cºa b‹ Qui NhÖn, 
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Tourane và Xuân ñáy. M¥t khác, các häi cäng khác cÛng 

së ÇÜ®c Ç¥t ra sau s¿ thÕa thuÆn tÜÖng ÇÒng. Chính phû 

Pháp së Ç¥t các viên chÙc cai quän häi cäng Ãy theo lŒnh 

viên Khâm sÙ ª Hu‰. 

 

ñiŠu Khoän thÙ V 

M¶t viên T°ng Khâm sÙ, Çåi diŒn cho Chính phû 

Pháp së chû t†a vŠ ngoåi giao cho vÜÖng quÓc An Nam 

và Çäm nhiŒm chÙc vø bäo h¶, nhÜng không xen kë vào 

viŒc n¶i trÎ ÇÎa phÜÖng hàng tÌnh, Çã ÇÜ®c ghi rõ theo 

ÇiŠu khoän III nói trên. VÎ Çåi diŒn này së ª trong n¶i 

thành Hu‰ v§i m¶t Çoàn vŒ binh quân s¿. 

Viên T°ng Khâm sÙ ÇÜ®c quyŠn y‰t ki‰n Hoàng 

ñ‰ An Nam v§i tính cách tÜ, và cá nhân. 

 

ñiŠu Khoän thÙ VI 

Tåi B¡c kÿ, các Công sÙ hay Phó sÙ ÇÜ®c Ç¥t dÜ§i 

quyŠn cûa Chính phû Pháp. H† ª các thÎ trÃn, mà s¿ có 

m¥t cûa h† là cÀn thi‰t. H† ÇÜ®c lãnh Çåo bªi viên T°ng 

Khâm sÙ. 

H† ª trong n¶i thành, ngay cä trong tÜ dinh các 

quan, và ÇÜ®c bäo vŒ bªi m¶t binh Ç¶i Pháp hay bäo an 

ngÜ©i bän xÙ. 

 

ñiŠu Khoän thÙ VII 
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Các viên Công sÙ së cÓ tránh không ÇÜ®c Çøng 

chåm Ç‰n nŠn cai trÎ ÇÎa phÜÖng hàng tÌnh. Các quan låi 

An Nam vÅn ti‰p tøc cai trÎ và làm nhiŒm vø cûa mình, 

dÜ§i s¿ ki‹m soát cûa viên Công sÙ. ñÒng th©i h† có th‹ 

bÎ cách, bãi theo yêu cÀu cûa nhà chÙc trách Pháp. 

 

ñiŠu Khoän thÙ VIII 

Các viên chÙc và công nhân ngÜ©i Pháp, bÃt cÙ 

thu¶c loåi nào chÌ ÇÜ®c giao dÎch v§i nhà chÙc trách An 

Nam qua trung gian các viên Công sÙ Pháp.  

 

ñiŠu Khoän thÙ IX 

M¶t ÇÜ©ng giây ÇiŒn thoåi së ÇÜ®c nÓi liŠn Hà N¶i 

v§i Sài Gòn, do viên chÙc Pháp ÇiŠu khi‹n, và bäo trì. 

M¶t phÀn tiŠn thuê kinh phí, së ÇÜ®c chia cho 

Chính phû An Nam, Ç‹ trä vŠ tiŠn thuê ÇÃt và Ç¥t Çài. 

 

ñiŠu Khoän thÙ X 

Tåi miŠn Trung và miŠn B¡c kÿ, nh»ng ngÜ©i ngoåi 

quÓc bÃt k‹ quÓc tÎch nào, ÇŠu do Tòa án Tây xét xº. 

Nhà chÙc trách Pháp së phân loåi các vø kiŒn, Ç‹ 

Ãn ÇÎnh viŒc xº án gi»a ngÜ©i ngoåi quÓc v§i ngÜ©i bän 

xÙ, hay gi»a h† v§i nhau. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XI 
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Tåi Trung kÿ, các Quan bÓ së thâu thu‰ cho Chính 

phû An Nam, không tr¿c thu¶c viên chÙc ngÜ©i Pháp. 

Tåi B¡c kÿ, các viên Công sÙ së cùng các viên 

Quan bÓ tÆp trung các khoän thu‰ Çó và xº døng viŒc 

chi tiêu. M¶t phái Çoàn h‡n h®p gÒm các viên chÙc Pháp 

và An Nam së Ãn ÇÎnh các khoän tiŠn dành cho tØng 

ngành cûa nŠn hành chính và các ngành khác công lÆp. 

SÓ tiŠn th¥ng dÜ së ÇÜ®c n¶p vào quÏ cûa TriŠu Çình 

Hu‰. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XII 

Trên toàn quÓc, tÃt cä các khoän tiŠn thu‰ thÜÖng 

chính ÇÜ®c Ç¥t låi, và trao toàn quyŠn cho nhà cai trÎ 

ngÜ©i Pháp. TiŠn thu‰ Ãy chÌ gÒm các thu‰ thÜÖng chính 

do hàng häi và do tØ biên gi§i Ç‰n, mà s¿ cÀn thi‰t së 

cÀn phäi Ç¥t ra. BÃt cÙ các s¿ khi‰u nåi vŠ thÜÖng chính 

vÓn do binh sï An Nam Ç¥t ra cho Ç‰n nay ÇŠu không 

ÇÜ®c chÃp thuÆn. 

Các luÆt lŒ và ÇiŠu khoän vŠ thu‰ gián thâu, th‹ thÙc 

và giá bi‹u vŠ quan thu‰ cÛng nhÜ các ÇiŠu kiŒn vŒ sinh 

cûa xÙ Nam kÿ, tØ nay ÇÜ®c áp døng trên toàn lãnh th° 

cûa Trung kÿ và B¡c kÿ. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XIII 

TÃt cä các công dân hay bäo h¶ Pháp ÇÜ®c quyŠn 

Çi låi t¿ do buôn bán, và là sª h»u chû các Ç¶ng sän và 
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bÃt Ç¶ng sän ª trên toàn lãnh th° B¡c kÿ, hay ª các 

nhÜ®ng ÇÎa cûa các häi cäng ª Trung kÿ, Hoàng Ç‰ An 

Nam xác nhÆn các Çäm bäo vÓn ÇÜ®c ÇŠ cÆp Ç‰n do hi‰p 

Ü§c ngày 15 tháng 3 næm 1874 ÇÓi v§i các giáo dân và 

các nhà truyŠn giáo ª nh»ng nÖi Çó. 

 

ñi‰u Khoän thÙ XIV 

Nh»ng ngÜ©i muÓn Çi låi trên n¶i ÇÎa Trung kÿ, chÌ 

cÀn ÇÜ®c phép cûa viên T°ng Khâm sÙ ª Hu‰ hay viên 

Toàn quyŠn Nam kÿ. 

Các viên chÙc cai trÎ Pháp này së cÃp cho h† giÃy 

t© thông hành, và së do quan låi An Nam ki‹m soát. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XV 

NÜ§c Pháp tØ nay cam k‰t bäo Çäm toàn vËn lãnh 

th° và bào vŒ cá nhân Hoàng Ç‰ An Nam, Ç‹ chÓng låi 

bÃt cÙ kÈ ÇÎch tØ bên ngoài, hay s¿ n°i loån ª bên trong 

lãnh th°. 

Vì vÃn ÇŠ này, binh l¿c Pháp së chi‰m Çóng trên 

toàn lãnh th° hai xÙ Trung kÿ và B¡c kÿ các ÇÎa Çi‹m 

cÀn thi‰t, Ç‹ thi hành quyŠn bäo h¶. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XVI 

Hoàng Ç‰ An Nam vÅn ti‰p tøc cai trÎ nhÜ cÛ, nŠn 

hành chánh ÇÎa phÜÖng, ngoåi trØ nh»ng ÇiŠu Çã do hiŒp 

Ü§c này ÇŠ cÆp Ç‰n. 
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ñiŠu Khoän thÙ XVII 

Nh»ng khoän tiŠn n® hiŒn nay cûa VÜÖng quÓc An 

Nam ÇÓi v§i nÜ§c Pháp, së ÇÜ®c thanh båch do cách trä 

së ÇÜ®c Ãn ÇÎnh sau. Hoàng Ç‰ An Nam tØ nay cÛng 

không ÇÜ®c quyŠn vay mÜ®n cûa nÜ§c ngoài, n‰u không 

ÇÜ®c chính phû Pháp quÓc công nhÆn. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XVIII 

Nh»ng cu¶c Çàm phán sau së ÇÎnh rõ sÓ cºa b‹ 

ÇÜ®c mª ra và các nhÜ®ng ÇÎa cûa Pháp trong các cºa b‹ 

Ãy; s¿ xây cÃt các häi Çæng trên các xÙ Trung kÿ và B¡c 

kÿ, th‹ ch‰ và qui Ü§c khai thác các hÀm mÕ, qui Ü§c vŠ 

tiŠn tŒ, s¿ phân chia tiŠn thu‰ thÜÖng chánh, thu‰ tr¿c 

thâu, thu‰ bÜu chính và m†i thÙ khác chÜa ÇÜ®c nói Ç‰n 

theo ÇiŠu thÙ XI cûa hiŒp Ü§c này. 

Bän hiŒp Ü§c này së ÇÜ®c ÇŒ trình lên chính phû 

Pháp quÓc và chính phû VÜÖng quÓc An Nam, Ç‹ duyŒt 

xét và chÃp thuÆn, n‰u cÀn phäi thay Ç°i gì. Sau Çó së 

ÇÜ®c áp døng tÙc kh¡c. 

 

ñiŠu Khoän thÙ XIX 

HiŒp Ü§c này së thay th‰ các bän hiŒp ÇÎnh ngày 15 

tháng 3, ngày 31 tháng 8 và ngày 23 tháng 11 næm 1874. 

TrÜ©ng h®p có s¿ phän ÇÓi, thì riêng bän ti‰ng Pháp 

là Çû. 
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ñ‹ chÃp chi‰u, các Ç¥c mŒnh toàn quyŠn nói trên 

ÇŠu kš k‰t vào bän hiŒp Ü§c này cùng kiŠm Ãn riêng cûa 

h† Ç‹ làm b¢ng. 

 

Làm tåi Hu‰, gÒm hai bän, ngày 6 tháng 6 næm 

1884. 

 

        PATENÔTRE                   Hoàng Ç‰ AN NAM 

 

Phø chính ñåi thÀn: 

NguyÍn Væn TÜ©ng kš 

Phan Thân DuÆt kš 

Tôn ThÃt Phan kš 

 

 

 

 

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

Phø bän 2 

 

Bän Tuyên ngôn Ç¶c lÆp cûa HÒ Chí Minh 
 

Trong lÎch sº giành Ç¶c lÆp cûa dân t¶c ViŒt Nam, 

có hai lÀn các nhà cÀm quyŠn ÇÜÖng th©i tuyên bÓ Ç¶c 

lÆp:  



86 
 

 

 

- lÀn thÙ nhÃt, vào ngày 11 tháng 3 næm 1945, bªi 

Hoàng ñ‰ Bäo ñåi; 

- lÀn thÙ hai, vào ngày 2 tháng 9 næm 1945, bªi Chû 

tÎch Chính phû Lâm th©i ViŒt Nam. 
 

Trong bài báo "Hai bän tuyên ngôn Ç¶c lÆp cho 

ViŒt Nam", giáo sÜ Phåm Cao DÜÖng phân tích n¶i dung 

và š nghïa hai bän tuyên ngôn này.  

Bän Tuyên ngôn ñ¶c lÆp cûa Hoàng ñ‰ Bäo ñåi 

Çã ÇÜ®c trích dÅn và nhÆn ÇÎnh, trong phÀn "TrÀn Tr†ng 

Kim chính trÎ gia bÃt Ç¥c dï".  

Trong phÀn "phø bän 2" này, chúng tôi chép 

nguyên væn bän Tuyên ngôn Ç¶c lÆp cûa HÒ Chí Minh 

và trích Çæng nhÆn ÇÎnh cûa giáo sÜ Phåm Cao DÜÖng 

vŠ bän tuyên ngôn Ç¶c lÆp này. 
 

a/ Bän Tuyên ngôn Ç¶c lÆp cûa HÒ Chí Minh: 
 

"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". 

"L©i bÃt hû Ãy ª trong bän Tuyên ngôn Ç¶c lÆp næm 

1776 cûa nÜ§c MÏ. Suy r¶ng ra, câu Ãy có nghïa là: tÃt 

cä các dân t¶c trên th‰ gi§i ÇŠu sinh ra bình d£ng; dân 

t¶c nào cÛng có quyŠn sÓng, quyŠn sung sÜ§ng và quyŠn 

tÜ do. 
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"Bän Tuyên ngôn nhân quyŠn và dân quyŠn cûa 

Cách mång Pháp næm 1781 cÛng nói:"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 vŠ quyŠn l®i". 

"ñó là nh»ng lë phäi không ai chÓi cäi ÇÜ®c. 

"Th‰ mà hÖn 80 næm nay, b†n th¿c dân Pháp l®i 

døng lá c© t¿ do, bình Ç£ng, bác ái, Ç‰n cÜ§p ÇÃt nÜ§c 

ta, áp bÙc ÇÒng bào ta. Hành Ç¶ng cûa chúng trái h£n 

v§i nhân Çåo và chính nghïa. 

"VŠ chính trÎ, chúng tuyŒt ÇÓi không cho nhân dân 

ta m¶t chút t¿ do dân chû nào. 

"Chúng thi hành nh»ng luÆt pháp dã man. Chúng 

lÆp ba ch‰ Ç¶ khác nhau ª Trung, Nam, B¡c Ç‹ ngæn cän 

viŒc thÓng nhÃt nÜ§c nhà cûa ta, Ç‹ ngæn cän dân t¶c ta 

Çoàn k‰t. 

"Chúng lÆp ra nhà tù nhiŠu hÖn trÜ©ng h†c. Chúng 

th£ng tay chém gi‰t nh»ng ngÜ§i yêu nÜ§c thÜÖng nòi 

cûa ta. Chúng t¡m các cu¶c khªi nghïa cûa ta trong 

nh»ng b‹ máu. 

"Chúng ràng bu¶c dÜ luÆn, thi hành chính sách ngu 

dân. 

"Chúng dùng thuÓc phiŒn, rÜ®u cÒn Ç‹ làm cho nòi 

giÓng ta suy nhÜ®c. 

"VŠ kinh t‰, chúng bóc l¶t dân ta Ç‰n xÜÖng tûy, 

khi‰n cho dân ta nghèo nàn, thi‰u thÓn, nÜ§c ta xÖ xác, 

tiêu ÇiŠu. 
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"Chúng cÜ§p không ru¶ng ÇÃt, hÀm mÕ, nguyên 

liŒu. 

"Chúng gi» Ç¶c quyŠn in giÃy båc, xuÃt cäng và 

nhÆp cäng. 

"Chúng Ç¥t hàng træm thÙ thu‰ vô lš, làm cho dân 

ta, nhÃt là dân cày và dân buôn trª nên bÀn cùng. 

"Chúng không cho các nhà tÜ sän ta ngóc ÇÀu lên. 

Chúng bóc l¶t công nhân ta m¶t cách vô cùng tàn nhÅn. 

"Mùa thu næm 1940, phát xít NhÆt Ç‰n xâm læng 

ñông DÜÖng Ç‹ mª thêm cæn cÙ Çánh ñÒng Minh, thì 

b†n th¿c dân Pháp quÿ gÓi ÇÀu hàng, mª cºa nÜ§c ta 

rÜ§c NhÆt. TØ Çó dân ta chÎu hai tÀng xiŠng xích: Pháp 

và NhÆt. TØ Çó dân ta càng c¿c kh°, nghèo nàn. K‰t quä 

là cuÓi næm ngoái sang ÇÀu næm nay, tØ Quäng TrÎ Ç‰n 

B¡c Kÿ, hÖn hai triŒu ÇÒng bào ta bÎ ch‰t Çói 

"Ngày 9 tháng 3 næm nay, NhÆt tÜ§c khi gi§i cûa 

quân Ç¶i Pháp. B†n th¿c dân Pháp ho¥c bÕ chay ho¥c 

ÇÀu hàng. Th‰ là ch£ng nh»ng chúng không "bäo h¶" 

ÇÜ®c ta, trái låi, trong 5 næm, chúng Çã bán nÜ§c ta hai 

lÀn cho NhÆt. 

"TrÜ§c ngày 9 tháng 3, bi‰t bao lÀn ViŒt Minh Çã 

kêu g†i ngÜ©i Pháp liên minh Ç‹ chÓng NhÆt. B†n th¿c 

dân Pháp Çã không Çáp Ùng, låi th£ng tay khûng bÓ ViŒt 

Minh hÖn n»a. 

"ThÆm chí Ç‰n khi thua chåy, chúng còn nhÅn tâm 

gi‰t nÓt sÓ Çông tù chính trÎ ª Yên Báy và Cao B¢ng. 



89 
 

 

 

"Tuy vÆy, ÇÓi v§i ngÜ©i Pháp, ÇÒng bào ta vÅn gi» 

m¶t thái Ç¶ khoan hÒng và nhân Çåo. Sau cu¶c bi‰n Ç¶ng 

ngày 9 tháng 3, ViŒt Minh Çã giúp cho nhiŠu ngÜ©i Pháp 

chåy qua biên thùy, låi cÙu cho nhiŠu ngÜ©i Pháp ra khÕi 

nhà giam NhÆt và bäo vŒ tính mång và tài sän cûa h†. 

"S¿ thÆt là tØ mùa thu næm 1940, nÜ§c ta Çã thành 

thu¶c ÇÎa cûa NhÆt, chÙ không phäi thu¶c ÇÎa cûa Pháp 

n»a. Khi NhÆt ÇÀu hàng ñÒng Minh thì nhân dân cä nÜ§c 

ta Çã n°i dÆy giành chính quyŠn lÆp nên nÜ§c ViŒt-nam 

dân chû c¶ng hòa. 

"S¿ thÆt là dân ta Çã lÃy låi nÜ§c ViŒt-nam tØ tay 

NhÆt chÙ không phäi tØ tay Pháp. 

"Pháp chåy, NhÆt hàng, vua Bäo ñåi thoái vÎ. Dân 

ta Çã Çánh Ç° các xiŠng xích th¿c dân gÀn 100 næm nay 

Ç‹ xây d¿ng nên nÜ§c ViŒt-nam Ç¶c lÆp. Dân ta låi Çánh 

Ç° ch‰ Ç¶ quân chû mÃy mÜÖi th‰ k› mà lÆp nên ch‰ Ç¶ 

Dân chû c¶ng hòa. 

"Bªi th‰ cho nên, chúng ta, lâm th©i Chính phû cûa 

nÜ§c ViŒt-nam m§i, Çåi bi‹u cho toàn dân ViŒt Nam, 

tuyên bÓ thoát ly h£n quan hŒ th¿c dân v§i Pháp, xóa bÕ 

h‰t nh»ng HiŒp Ð§c mà Pháp Çã kš vŠ nÜ§c ViŒt-nam, 

xóa bÕ tÃt cä m†i Ç¥c quyŠn cûa Pháp trên ÇÃt nÜ§c ViŒt-

nam. 

"Toàn dân ViŒt-nam, trên dÜ§i m¶t lòng kiên quy‰t 

chÓng låi âm mÜu cûa b†n th¿c dân Pháp. 



90 
 

 

 

"Chúng tôi tin r¢ng các nÜ§c ñÒng minh Çã công 

nhÆn nh»ng nguyên t¡c bình Ç£ng ª các H¶i nghÎ Tê-hê-

ræng và C¿u-kim-sÖn, quy‰t không th‹ không công nhÆn 

quyŠn Ç¶c lÆp cûa dân ViŒt-nam. 

"M¶t dân t¶c Çã gan góc chÓng ách nô lŒ cûa Pháp 

hÖn 80 næm nay, m¶t dân t¶c Çã gan góc ÇÙng vŠ phía 

ñÒng minh chÓng phát-xít mÃy næm nay, dân t¶c Çó phäi 

ÇÜ®c t¿ do! Dân t¶c Çó phäi ÇÜ®c Ç¶c lÆp! 

"Vì nh»ng lë trên, chúng tôi, Chính phû lâm th©i 

cûa nÜ§c ViŒt Nam Dân Chû C¶ng Hòa, trÎnh tr†ng 

tuyên bÓ v§i th‰ gi§i r¢ng: 

"NÜ§c ViŒt-nam có quyŠn hÜªng t¿ do và Ç¶c lÆp, 

và s¿ thÆt Çã thành m¶t nÜ§c tÜ do Ç¶c lÆp. Toàn th‹ dân 

t¶c ViŒt-nam quy‰t Çem tÃt cä tinh thÀn và l¿c lÜ®ng, 

tính mång và cûa cäi Ç‹ gi» v»ng quyŠn tÜ do, Ç¶c lÆp 

Ãy". 

 

                     (Kš tên HÒ Chí Minh và 14 b¶ trÜªng) 
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Chû tÎch HÒ Chí Minh Ç†c bän Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp 

ngày 2-9-1945 

 

b/ NhÆn ÇÎnh cûa giáo sÜ Phåm Cao DÜÖng vŠ 

bän Tuyên ngôn Ç¶c lÆp cûa HÒ Chí Minh: 
 

"Bän tuyên ngôn này Çã ÇÜ®c HÒ Chí Minh Ç†c tåi 

Quäng TrÜ©ng Ba ñình ª Hà N¶i vào bu°i chiŠu ngày 2 

tháng 9 næm 1945, ngót næm tháng sau bän Tuyên ngôn 

cûa Bäo ñåi, hÖn hai tuÀn lÍ sau khi NhÆt Bän ÇÀu hàng, 

mÜ©i ba ngày sau khi ViŒt Minh cÜ§p ÇÜ®c chính quyŠn 

ª Hà N¶i và hai ngày sau khi Bäo ñåi chính thÙc thoái 

vÎ. Vì ÇÜ®c công bÓ sau bän tuyên ngôn cûa Bäo ñåi, 

sau khi ngÜ©i NhÆt Çã ÇÀu hàng, cÛng nhÜ ch‰ Ç¶ bäo h¶ 

cûa ngÜ©i Pháp Çã bÎ ngÜ©i NhÆt lÆt Ç° trÜ§c Çó, bän 

tuyên ngôn này Çã bÎ nhiŠu ngÜ©i cho là thØa, không cÀn 

thi‰t, chÜa k‹ t§i s¿ kiŒn là chính phû m§i do HÒ Chí 

Minh thành lÆp là k‰ vÎ chính phû Nam TriŠu do Bäo 

ñåi thoái vÎ nhÜ©ng cho d¿a theo chi‰u thoái vÎ cûa Bäo 

ñåi và Çã ÇÜ®c HÒ Chí Minh và chính phû m§i cûa ông 

chÃp nhÆn. Chính Phû Lâm Th©i cûa nÜ§c ViŒt Nam 

Dân Chû C¶ng Hòa trong nh»ng ÇiŠu kiŒn này ÇÜÖng 

nhiên k‰ tøc nh»ng gì Bäo ñåi và chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim Çã làm trÜ§c Çó, trong Çó có Bän Tuyên Ngôn ñ¶c 

LÆp ngày 11 thánh 3 næm 1945. LÆp luÆn nhÜ vÆy là 
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hoàn toàn h®p lš ÇÙng trên phÜÖng diŒn pháp lš. M¶t 

lÆp luÆn ÇÖn giän và hoàn toàn dÍ hi‹u. 
 

"Câu hÕi ÇÜ®c Ç¥t ra là HÒ Chí Minh, và nh»ng 

c¶ng s¿ viên cûa ông, khi ÇÜa ra bän tuyên ngôn cûa 

mình có bi‰t là trÜ§c Çó Bäo ñåi Çã làm công viŒc này 

rÒi hay không? Và bi‰t nhÜ vÆy thì sao ông låi còn làm 

låi viŒc Çó m¶t lÀn n»a? Cho câu hÕi thÙ nhÃt, câu trä l©i 

là ch¡c ch¡n có; HÒ Chí Minh ch¡c ch¡n phäi bi‰t là Bäo 

ñåi trÜ§c Çó Çã tuyên cáo hûy bÕ Hòa Ð§c Bäo H¶ 1884 

rÒi. NhÜng ông vÅn làm låi công viŒc này vì ông có nhu 

cÀu phäi làm. (TrÆn ñiŒn Biên Phù cÛng ÇÜ®c dàn cänh 

Ç‹ quay phim m¶t Çoàn quân xung phong vào ÇÒn binh 

Pháp c¡m c© và viŒc b¶ Ç¶i B¡c ViŒt vào Dinh ñ¶c LÆp 

ª Sài Gòn cÛng dàn cänh m¶t chi‰c xe thi‰t giáp tông 

sÆp c°ng trÜ§c cûa ñinh ñ¶c LÆp. Xem nhÜ vÆy thì 

chuyŒn bóp méo lÎch sº là chuyŒn thÜ©ng tình cûa CSVN 

mà thôi. Nhà sº gia mác-xít TrÀn Huy Liêu sáng tác "em 

bé anh hùng Lê Væn Tám" cÛng chÌ là m¶t viŒc làm 

thông thÜ©ng mà thôi!). Nh»ng nhu cÀu Çó là nh»ng nhu 

cÀu gì?  
 

"- ThÙ nhÃt là vì tØ lâu toàn dân ai nÃy ÇŠu khao 

khát ÇÜ®c thÃy nÜ§c nhà Ç¶c lÆp, Çúng nhÜ Bäo ñåi Çã 

vi‰t trong hÒi kš cûa ông, Ç¶c lÆp là Ü§c mÖ cûa m†i 

ngÜ©i dân ViŒt, cÛng nhÜ nó ÇÜ®c phän änh ª kh¡p nÜ§c 

ngay trÜ§c và sau ngày 2 tháng 9 næm 1945. Nói t§i Ç¶c 
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lÆp vào lúc Çó là gõ Çúng tÀn sÓ cûa bÃt cÙ m¶t ngÜ©i 

dân ViŒt Nam nào.  
 

"- ThÙ hai là cho t§i ngày 2 thánh 9 næm 1945, cái 

tên HÒ Chí Minh hoàn toàn xa lå ª trong nÜ§c cÛng nhÜ 

ª ngoài nÜ§c. Võ Nguyên Giáp, m¶t trong nh»ng c¶ng 

s¿ viên thân cÆn nhÃt cûa HÒ Chí Minh trong th©i gian 

này, Çã vi‰t trong hÒi kš cûa ông này r¢ng: Ba ti‰ng HÒ 

Chí Minh không bao lâu Çã vang Çi kh¡p th‰ gi§i v§i 

nh»ng truyŠn thuy‰t mà ngÜ©i ta thÜ©ng dành cho các 

bÆc vï nhân. NhÜng vào ngày hôm Ãy, cái tên m§i cûa 

Bác vÅn còn m§i lå v§i nhiŠu ÇÒng bào. SÓ ngÜ©i bi‰t 

Bác chính là ÇÒng chí NguyÍn Ái QuÓc khi Çó không 

nhiŠu. Ngay vua Bäo ñåi ngày 23 tháng 8 næm 1945, khi 

nhÆn ÇÜ®c diŒn tín cûa các ông NguyÍn Xi‹n, NguyÍn 

Væn Huyên, Ngøy NhÜ Kon-Tum và HÒ H»u TÜ©ng 

nhân danh Ñy ban Nhân dân Cách mång v§i Chû tÎch là 

cø HÒ Chí Minh Çã không bi‰t HÒ Chí Minh là ai. Còn 

Phåm Kh¡c Hòe, ngÜ©i ÇÜ®c ViŒt Minh gài vào cånh 

nhà vua cÛng không bi‰t nÓt, phäi chåy Çi hÕi Tôn 

Quang PhiŒt, rÒi ñào Duy Anh, nhÜng Tôn Quang PhiŒt 

Çi v¡ng và ñào Duy Anh løc l†i, truy tìm các tài liŒu, 

sách vª ông có, nhÜng cÛng không ra tên này. CuÓi cùng 

VÛ Væn HiŠn, ª B¡c vŠ m§i xác nhÆn HÒ Chí Minh là 

NguyÍn Ái QuÓc. Tuyên bÓ ViŒt Nam Ç¶c lÆp ÇÓi v§i 

HÒ Chi Minh vào th©i Çi‹m này do Çó là cách t¿ gi§i 

thiŒu mình tÓt nhÃt và h»u hiŒu nhÃt v§i toàn th‹ ÇÒng 
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bào và Ç‹ ÇÜ®c nhìn và ÇÜ®c chÃp nhÆn nhÜ là lãnh tø 

ÇÀu tiên Çã mang låi ÇÜ®c Ç¶c lÆp cho t° quÓc và cho 

nhân dân ViŒt Nam, m¶t nhu cÀu tÓi cÀn thi‰t, dÀu r¢ng 

nŠn Ç¶c lÆp này hoàn toàn không phäi do ông hay do 

M¥t TrÆn ViŒt Minh tåo ra mà là do nh»ng bi‰n cÓ khác 

cûa lÎch sº, trong Çó quan tr†ng nhÃt là ñäo Chính ngày 

9 tháng 3 næm 1945, trong Çó ngÜ©i NhÆt Çã loåi bÕ 

ngÜ©i Pháp và cuÓi cùng là s¿ båi trÆn sau này cûa ngÜ©i 

NhÆt. 
 

"Chúng ta cÛng cÀn Ç‹ š là ÇÓi v§i Ça sÓ ngÜ©i ViŒt 

Nam th©i Çó, ngày 2 tháng 9 là Ngày ñ¶c LÆp, Çúng nhÜ 

NguyÍn H»u ñang, ngÜ©i ÇÜ®c HÒ Chí Minh chÌ ÇÎnh t° 

chÙc ngày này, g†i qua các væn kiŒn chính thÙc ông Çã 

gºi cho các cÖ quan liên hŒ, trong Çó có thÜ gºi cho ThÎ 

TrÜªng Hà N¶i và theo bìa in Bän Tuyên Ngôn cûa bän 

ÇÀu tiên næm 1945, do Chû tÎch Chính phû Lâm th©i ViŒt 

Nam HÒ Chí Minh Ç†c trong Ngày ñ¶c LÆp. NhÜng ÇÓi 

v§i HÒ Chí Minh ngày 2 tháng 9 còn có m¶t š nghïa 

quan tr†ng hÖn n»a. ñó là ngày khép låi cu¶c Cách 

mang tháng Tám, và khai sinh nÜ§c ViŒt Nam Dân Chû 

C¶ng Hòa, theo l©i ông nói v§i NguyÍn H»u ñang: Chú 

phäi nh§... Tåi sao vÆy? Tåi vì HÒ Chí Minh phäi làm 

chuyŒn này trÜ§c khi quân ñÒng Minh kéo vô ViŒt Nam, 

Ç¥c biŒt là thû Çô Hà N¶i, nh¢m Ç¥t h† trÜ§c m¶t s¿ Çã 

rÒi, không th‹ Çäo ngÜ®c ÇÜ®c... S¿ kiŒn vua Bäo ñåi 

thoái vÎ ÇÜ®c nh¡c t§i và câu Toàn dân ViŒt Nam, trên 
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dÜ§i m¶t lòng, kiên quy‰t chÓng låi âm mÜu cûa b†n 

th¿c dân Pháp là nh¢m vào møc tiêu này. 
 

"Trong khi Tuyên Cáo cûa Bäo ñåi ÇÖn giän chÌ là 

m¶t bän væn thuÀn túy pháp lš hûy bÕ hòa Ü§c bäo h¶ 

mà triŠu Çình Hu‰ Çã kš trÜ§c Çó cæn cÙ vào s¿ bÃt l¿c 

cûa ngÜ©i Pháp không gi» ÇÜ®c cam k‰t Çã ÇÜ®c ghi 

trong ÇiŠu khoän thÙ nhÃt và ÇiŠu khoän thÙ mÜ©i læm 

cûa hòa Ü§c này mà không nh¢m vào m¶t ÇÓi tÜ®ng - 

quÀn chúng hay quÓc t‰, thì bän Tuyên Ngôn cûa HÒ Chí 

Minh nh¢m vào toàn th‹ ngÜ©i ViŒt qua l©i mª ÇÀu "H«i 

ÇÒng bào cä nÜ§c", nhÜng ª nh»ng Çoån cuÓi låi nh¢m 

vào các nÜ§c ñÒng Minh. ñiŠu này phäi tinh š ngÜ©i ta 

m§i nhÆn ra ÇÜ®c. VŠ tÜ cách, Bäo ñåi nhân danh Hoàng 

ñ‰ ViŒt Nam, ngÜ©i ÇÙng ÇÀu cûa m¶t quÓc gia Ç¶c lÆp 

Çã tÒn tåi tØ trÜ§c khi ngÜ©i Pháp xâm læng và là ngÜ©i 

k‰ thØa chính thÓng cûa các vua Nhà NguyÍn, thì HÒ 

Chí Minh Çã nhân danh Lâm Th©i Chính Phû cûa nÜ§c 

ViŒt Nam m§i. M§i là vì Ç‰n ngày Çó chính phû này m§i 

chính thÙc ÇÜ®c ra m¡t trÜ§c quÓc dân. L©i væn do Çó 

phän änh hai tÜ cách cûa hai bän chÃt con ngÜ©i khác 

nhau. 

"- M¶t ngÜ©i là Hoàng ñ‰ k‰ thØa chính thÓng cûa 

m¶t triŠu Çåi Çã trÎ vì m¶t quÓc gia tØ hÖn m¶t træm næm 

trÜ§c cho dù là chÌ còn hÜ vÎ; 
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"- m¶t ngÜ©i là lãnh tø cûa m¶t phong trào cách 

mång vØa chû trÜÖng chÓng Pháp, vØa chû trÜÖng chÓng 

NhÆt và lÆt Ç° ch‰ Ç¶ quân chû d‹ giành chính quyŠn. 
 

"Væn phong trong bän tuyên ngôn cûa Bäo ñåi là 

væn phong bình thÜ©ng cûa ngÜ©i cÀm quyŠn; còn væn 

phong cûa HÒ Chí Minh mang tính cách kêu g†i và ª 

m¶t mÙc Ç¶ nào Çó có tính cách bình dân, k‹ l‹ dài dòng 

và nhÃt là xách Ç¶ng. 
 

"Mª ÇÀu cho bän tuyên ngôn, HÒ Chí Minh Çã trích 

dÅn  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. 

S¿ trích dÅn này, vào lúc mà s¿ hi‹u bi‰t cûa quân chúng 

ViŒt Nam còn thÃp kém, Ç¥c biŒt là vŠ lÎch sº Hoa Kÿ 

và th‰ gi§i ch¡c ch¡n không nh¢m vào quÀn chúng ngÜ©i 

ViŒt mà nh¢m vào ngÜ©i MÏ và ngÜ©i Pháp. Lš do là 

ông HÒ Chí Minh nhÜ là m¶t Çäng viên C¶ng Sän QuÓc 

T‰ ch¡c ch¡n Çã hi‹u hÖn ai h‰t là ngÜ©i MÏ vào th©i 

Çi‹m này Çã Çóng m¶t vai trò vô cùng quan tr†ng trong 

chính tình ª Á Châu, trong Çó có ViŒt Nam. ñÜ®c ngÜ©i 

MÏ công nhÆn là coi nhÜ làm chû ÇÜ®c chính quyŠn. 

Hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy, ngay tØ khi còn ª chi‰n khu HÒ Chí 

Minh khi ti‰p xúc v§i ngÜ©i MÏ Çã yêu cÀu h† cung cÃp 

cho ông m¶t bän Tuyên Ngôn ñ¶c LÆp cûa h†, ÇÒng th©i 

khi ti‰p xúc v§i h†, HÒ Chí Minh cÛng nhÆn thÃy r¢ng 
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nói vŠ lÎch sº nÜ§c MÏ v§i h† là m¶t cách Ç‹ chinh phøc 

cäm tình cûa h†. CÛng vÆy, v§i nh»ng chÙa Ç¿ng trong 

Bän Tuyên Ngôn Nhân QuyŠn và Dân QuyŠn cûa ngÜ©i 

Pháp. Có ÇiŠu s¿ trích dÅn chÌ nh¢m m¶t møc tiêu lôi 

cuÓn s¿ chú š và cäm tình cûa ngÜ©i MÏ mà thôi. HÒ 

Chí Minh không cÀn Çi xa hÖn n»a và rÃt có th‹ ông cÛng 

không th‹ hi‹u rõ hÖn hay cÓ tình không hi‹u s¿ khác 

biŒt trong quá trình giành Ç¶c lÆp cûa mÜ©i ba thu¶c ÇÎa 

cûa ngÜ©i MÏ vào cuÓi th‰ k› XVIII và cûa nÜ§c ViŒt 

Nam th©i ông. Vì vÆy ông Çã áp døng quan Çi‹m cûa 

ngÜ©i MÏ vŠ quyŠn bình Ç£ng, quyŠn ÇÜ®c sÓng t¿ do 

và mÜu cÀu hånh phúc cûa m†i ngÜ©i nhÜ là nh»ng cá 

nhân vào trÜ©ng h®p ViŒt Nam nhÜ m¶t quÓc gia Çòi 

quyŠn Ç¶c lÆp m¶t các gÜ®ng ép hay ít ra là suy luÆn 

theo quan Çi‹m chû quan cûa mình v§i døng š riêng cûa 

mình. CÛng vÆy, v§i nh»ng gì ông trích dÅn tØ Bän 

Tuyên Ngôn Nhân QuyŠn và Dân QuyŠn cûa Cách 

Mång Pháp. 
 

"PhÀn k‰ ti‰p, HÒ Chí Minh lên án ngÜ©i Pháp và 

ngÜ©i NhÆt, ÇÒng th©i ông k‹ công ViŒt Minh". 

(.......................)  
 

"S¿ thÆt là Chính phû Bäo ñåi - TrÀn Tr†ng 

Kim Çã lÃy låi ÇÜ®c toàn th‹ nÜ§c ViŒt Nam tØ trÜ§c 

khi ngÜ©i NhÆt ÇÀu hàng k‹ cä xÙ Nam Kÿ và ViŒt 
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Minh Çã cÜ§p chính quyŠn tØ trong tay cûa Chính 

phû Bäo ñåi - TrÀn Tr†ng Kim . ..." 

 

                                             Phåm Cao DÜÖng  

 

 

 
 

 

HÒ Chí Minh (m¥c quân short), Võ Nguyên Giáp (Çeo cà-våt) 

chøp chung v§i nhân viên O.S.S Hoa Kÿ cûa tÜ§ng Helliwell tåi 

Côn Minh tháng 6 næm 1945.  
 

NguÒn gÓc: Notre guerre d'Indochine (Paris, Historia sÓ 24/1975, 

trang 31) 
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HÒ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. 

 

 
 

========= 

 

 

 

Phø bän 3 
 

Bän Tuyên ngôn thoái vÎ cûa vua Bäo ñåi 
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Bän Tuyên cáo thoái vÎ cûa Bäo ñai công bÓ ngày 

25 tháng 8 næm 1945 chÃm dÙt ch‰ Ç¶ quân chû ª ViŒt 

Nam, ÇÒng th©i chÃm dÙt Nhà NguyÍn. Bän Tuyên ngôn 

ÇÜ®c vua Bäo ñåi soån v§i s¿ tr® giúp cûa hoàng thân 

Vïnh CÄn trong Çêm 22 tháng 8 næm 1945 tåi ÇiŒn Ki‰n 

Trung trong thành n¶i Hu‰. 
 

ChiŠu ngày 25 tháng 8 næm 1945, vua Bào ñåi m¥c 

trào phøc, ÇÙng trên lÀu cºa Ng† Môn, Ç†c bän Tuyên 

ngôn Thoái vÎ, v§i s¿ có m¥t cûa ba cán b¶ ViŒt Minh 

Çåi diŒn: TrÀn Huy LiŒu, trÜªng Çoàn, NguyÍn LÜÖng 

B¢ng và Cù Huy CÆn. Bãi cÕ r¶ng l§n trÜ§c cºa Ng† 

Môn kéo dài Ç‰n chân Kÿ Çài, hàng ngàn ngÜ©i tø tÆp, 

Ça sÓ là nông dân và dân lao Ç¶ng, ÇÜ®c ViŒt Minh lôi 

kéo tØ các làng quê lên thành phÓ Hu‰. Quân chúng chä 

có š thÙc gì vŠ chính tri cä. ViŒt Minh dÅn Çi Çâu thì h† 

Çi theo ÇÃy 
 

Bän Tuyên ngôn thoái vÎ nhÜ sau: 
 

"Vì hånh phúc cûa dân t¶c ViŒt Nam, 

"Vì nŠn Ç¶c lÆp cûa ViŒt Nam, 
 

"ñ‹ Çåt hai møc Çích Ãy, TrÅm tuyŠn bÓ s¤n sàng, 

hy sinh tÃt cä, và Ü§c mong r¢ng s¿ hy sinh cûa TrÅm 

Çem låi l®i ích cho T° QuÓc. 
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"NhÆn ÇÎnh r¢ng s¿ Çoàn k‰t cûa toàn th‹ ÇÒng bào 

chúng ta vào gi© phút này là m¶t s¿ cÀn thi‰t cho T° 

QuÓc chúng ta, ngày 23 tháng 8, TrÅm Çã nh¡c låi cho 

toàn th‹ nhân dân ta là: Ÿ gi© phút quy‰t ÇÎnh này cûa 

lÎch sº, Çoàn k‰t có nghïa là sÓng, mà chia rë là ch‰t. 
 

"Chi‰u Çà ti‰n dân chû Çang ÇÄy månh ª miŠn B¡c 

nÜ§c ta, TrÅm e ngåi r¢ng m¶t s¿ tranh chÃp gi»a miŠn 

B¡c và miŠn Nam khó tránh ÇÜ®c, n‰u TrÅm Ç®i sau 

cu¶c trÜng cÀu dân š, Ç‹ quy‰t ÇÎnh thoái vÎ. TrÅm hi‹u 

r¢ng, n‰u có cu¶c tranh chÃp Çó, ÇÜa cä nÜ§c vào h‡n 

loån Çau thÜÖng, thì chÌ có l®i cho k‹ xâm læng. 
 

"TrÅm không th‹ không ngÆm ngùi khi nghï Ç‰n các 

tiên Ç‰ Çã chi‰n ÇÃu trên bôn træm næm Ç‹ mª mang b© 

cÕi tØ ThuÆn Hóa Ç‰n Hà Tiên. TrÅm không khÕi ti‰c 

hÆn là trong hai mÜÖi næm ª ngôi, TrÅm không th‹ làm 

gì Çem låi l®i ích Çáng k‹ cho ÇÃt nÜ§c. 
 

"M¥c dù vÆy, và v»ng månh trong s¿ tin tÜªng cûa 

mình, TrÅm Çã quy‰t ÇÎnh thoái vÎ, và TrÅm trao quyŠn 

cho Chính phû Dân chÛ C¶ng hòa. 
 

"TrÜ§c khi tØ giã ngai vàng, TrÅm chÌ có ba ÇiŠu 

muÓn nói: 

- ThÙ nhÃt: TrÅm yêu cÀu tân chính phû phäi gi» 

gìn læng tÄm và mi‰u måo cûa hoàng gia. 
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- ThÙ hai: TrÅm yêu cÀu tân chính phû lÃy tình 

huynh ÇŒ ÇÓi xº v§i các Çäng phái, các phe nhóm, các 

Çoàn th‹ Çã chi‰n ÇÃu cho nŠn Ç¶c lÆp cûa ÇÃt nÜ§c, 

m¥c dù không theo cùng ÇÜ©ng hÜ§ng dân chû cûa m¥t 

trÆn, nhÜ vÆy có th‹ giúp cho h† ÇÜ®c tham gia vào s¿ 

ki‰n thi‰t ÇÃt nÜ§c, và chÙng tÕ r¢ng tân ch‰ Ç¶ Çã ÇÜ®c 

xây d¿ng trên tình Çoàn k‰t dÙt khoát cûa toàn th‹ nhân 

dân. 

- ThÙ ba: TrÅm yêu cÀu tÃt cä các Çäng phái, các 

phe nhóm, tÃt cä các tÀng l§p xã h¶i cÛng nhÜ toàn th‹ 

hoàng gia phäi Çoàn k‰t ch¥t chë Ç‹ hÆu thuÅn vô ÇiŠu 

kiŒn cho Chính phû Dân chû C¶ng hòa, hÀu cûng cÓ nŠn 

Ç¶c lÆp quÓc gia. 
 

"Riêng vŠ phÀn TrÅm, trong hai mÜÖi næm ª ngôi, 

TrÅm Çã träi qua bao nhiêu cay Ç¡ng. TrÅm muÓn ÇÜ®c 

làm Dân m¶t nÜ§c t¿ do, hÖn làm Vua m¶t nÜ§c bÎ trÎ. 

TØ nay TrÅm lÃy làm sung sÜ§ng ÇÜ®c là Dân t¿ do, 

trong m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp. TrÅm không Ç‹ cho bÃt cÙ ai 

ÇÜ®c l®i døng danh nghïa TrÅm, hay danh nghïa hoàng 

gia Ç‹ gieo r¡c s¿ chia rë trong ÇÒng bào cûa chúng ta. 

"ViŒt Nam Ç¶c lÆp muôn næm, 

"ViŒt Nam Dân chû C¶ng hòa muôn næm." 

 

   Hu‰, ÇiŒn Ki‰n Trung, ngày 25 tháng 8 næm 1945 
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* 

 

Theo l©i Bäo ñåi vi‰t trong hÒi kš "Con RÒng ViŒt 

Nam" thì: 

"Bän tuyên ngôn ÇÜ®c Ç†c trong s¿ yên l¥ng hoàn 

toàn. Tôi quan sát các khán giä ÇÙng hàng ÇÀu. TÃt cä 

các vÈ m¥t ÇŠu tÕ vÈ ngåc nhiên cùng c¿c. Nam và N» 

ÇŠu ngÄn ngÖ. Bän tuyên ngôn thoái vÎ cûa tôi nhÜ ti‰ng 

sét Çánh xuÓng ngang ÇÀu h†. H† l¥ng ngÜ©i Çi." 
 

(Bäo ñåi, Con RÒng ViŒt Nam, trang 188. SÇd)  
 

Ngày 25 tháng 8 næm 1945, vua Bäo ñåi tuyên bÓ 

thoái vÎ. Nhà NguyÍn và ch‰ Ç¶ quân chû chÃm dÙt; 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim giäi tán. 

 

 

== o 0 o == 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

III 

 

 

Sau ngày giäi tán n¶i các 
 

Ngày 23 tháng 8 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim chính 

thÙc r©i khÕi chÙc vu. Ông ª låi Hu‰ khoäng hÖn ba 

tháng Ç‹ thu x‰p trª vŠ Hà N¶i. CuÓi tháng 11 næm 1945, 

ông trª vŠ sÓng ª Hà N¶i. Ngày ngày Ç†c sách ho¥c trò 

chuyŒn tâm tÜ v§i mÃy ngÜ©i bån cÛ.  
 

CuÓi tháng 5 næm 1946, ông tìm ÇÜ©ng sang Trung 

QuÓc. Ngày 2 tháng 6 næm 1946, TrÀn Tr†ng Kim r©i 

Hà N¶i. Trong cuÓn hÒi kš "G†ng Kìm LÎch Sº" cûa Bùi 

DiÍm có ghi: 

"Sau khi HiŒp ñÎnh SÖ B¶ ngày 6 tháng 3, 1946 

ÇÜ®c kš k‰t gi»a Pháp và chính phû HÒ Chí Minh, thì 

quân Ç¶i Pháp Ç‰n Çóng tåi Häi Phòng, Hà N¶i và quân 

Ç¶i Trung Hoa cÛng lÀn lÀn rút vŠ. L®i døng bu°i giao 

th©i, Tây Ç‰n Tàu Çi, tôi (Bùi DiÍm) liŠn nghï cách ÇÜa 

cø Kim sang Quäng Châu nhÜ ông TrÜÖng Tº Anh (ñåi 

ViŒt) cæn d¥n".  
 

(G†ng Kìm LÎch Sº. Bùi DiÍm, trang 77. CÖ sª xuÃt bän Phåm Quang 

Khai, 2000) 
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Bùi DiÍm ÇÜa TrÀn Tr†ng Kim tØ Hà N¶i ngÜ®c 

lên phía B¡c, qua B¡c Ninh, B¡c Giang Ç‰n Lång SÖn, 

vÜ®t qua biên gi§i; Ç‰n ngû låi tåi m¶t huyŒn lœ nhÕ cách 

biên gi§i chØng 30 cây sÓ. Sáng hôm sau, TrÀn Tr†ng 

Kim bäo tôi: 

"Bây gi© Çã qua ÇÜ®c biên gi§i và låi có ông bác sï 

(m¶t Çäng viên ñåi ViŒt do TrÜÖng Tº Anh ÇŠ cº theo 

chæm sóc TrÀn Tr†ng Kim)) Çi cùng v§i chú, vÆy con 

khÕi phäi lo cho chú n»a, chú muÓn con trª vŠ ViŒt Nam 

Ç‹ lo cho cô (v® TrÀn Tr†ng Kim) Çi HÜÖng Cäng, vì 

chú có linh tính là chuy‰n này Çi thì còn lâu m§i vŠ". 
 

(G†ng Kìm LÎch Sº. Trang 78-79. Bùi DiÍm. SÇd) 
 

 ñ‰n ñÒng ñæng, TrÀn Tr†ng Kim g¥p nhà cách 

mång NguyÍn Häi ThÀn. 
 

TrÜ§c Çó, vào tháng 3 næm 1946, Bäo ñåi v§i danh 

nghïa CÓ vÃn Chính phû Lâm th©i Çi công tác giao häo 

v§i TÜªng Gi§i Thåch, nhà lãnh Çåo QuÓc Dân ñäng 

Trung Hoa. Nhân viŒc Çi công tác này, Bäo ñåi bÎ HÒ 

Chí Minh bÕ rÖi, ª låi Trung QuÓc. 
 

ñ‹ bi‰t rõ hÖn viŒc Bäo ñåi bÎ bÕ rÖi tåi Trung 

QuÓc nhÜ th‰ nào, chúng tôi xin trích m¶t Çoån trong 

cuÓn hÒi kš 'Con rÒng ViŒt Nam ' cûa Bäo ñåi: 

"May m¡n hÖn kÿ trÜ§c, lÀn này Çã có m¶t chi‰c 

máy bay s¤n sàng cÃt cánh Çi Hà N¶i ngay. 
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"Trong khi chúng tôi sºa soån Ç‹ lên máy bay, thì 

m¶t mänh diŒn tín ÇÜ®c mang Ç‰n cho tôi. ñây là bÙc 

ÇiŒn tín cûa HÒ Chí Minh: 

"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" 
 

"Ông chû tÎch không muÓn tôi trª vŠ. Tôi chào tØ 

biŒt phái Çoàn, h† v¶i lên máy bay ngay. 
 

"Máy bay Çã chÌ còn là m¶t cái 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 

vÎ trí. Ch£ng nh»ng tôi cô ÇÖn, thui thûi m¶t mình, mà 

còn hoàn toàn trÖ trøi. Không m¶t xu dính túi. ... Nay 

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 
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låi Èo lä, yêu m‰n, hay nghiêm trang, trÎnh tr†ng, 

nhiŠu khi trào l¶ng, mÌa mai ". 
 

(Bäo ñåi. Con rÒng vàng. Trang 241-242. Xuân Thu xuÃt bàn, P.O. Box 

97; Loc Alamitos CA 90720, 1990) 
 

Phäi khôn ngoan, khéo léo, thông minh, phäi bi‰t 

mÜu mô, phäi bi‰t Çóng kÎch, làm hŠ thì m§i trª thành 

m¶t chính trÎ gia l‡i låc ÇÜ®c. Còn nhÜ Bäo ñåi thÆt thà, 

phong ki‰n và TrÀn Tr†ng Kim, m¶t nhà giáo Çåo ÇÙc, 

m¶t nhà nghiên cÙu væn h†c thì làm chính trÎ sao ÇÜ®c.   
 

Xin trª låi câu chuyŒn TrÀn Tr†ng Kim tìm g¥p 

Bäo ñåi. 
 

Ngày 8 tháng 7 næm 1946, TrÀn Tr†ng Kim Ç‰n 

ThÜ®ng Häi, rÒi lên xe lºa Çi Nam Kinh. ñ‰n Çây thì 

ÇÜ®c tin Bäo ñåi hiŒn ª Hông Kông.  
 

Ngày 2 tháng 8 næm 1946, TrÀn Tr†ng Kim Ç‰n 

Hông Kông g¥p Bäo ñåi. Ông Kim k‹ låi: 

"L©i ÇÀu tiên Bäo ñåi nói v§i tôi là: Chúng mình 

già trÈ ÇŠu m¡c lØa b†n du côn (sic)". 
 

Bäo ñåi còn nói thêm: 

"ChÜa bi‰t chØng b†n TÜªng Gi§i Thåch cÛng phäi 

cuÓn gói chåy ngày nào Çó ". 
 

CuÓi tháng 10 næm 1945, TrÀn Tr†ng Kim trª vŠ 

Quäng Châu. 
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CuÓi tháng 1 næm 1947, Bäo ñåi m©i TrÀn Tr†ng 

Kim ra Hông Kông. ñ‰n Hông Kông, ông g¥p 

Cousseau. Cousseau là m¶t Çåi diŒn cûa Cao ûy ñông 

DÜÖng. Ông Cousseau hÙa hËn nhiŠu ÇiŠu hay ho và ÇŠ 

nghÎ TrÀn Tr†ng Kim vŠ Sài Gòn. Bäo ñåi nói v§i TrÀn 

Tr†ng Kim: 

"Trong cái tình th‰ này, cø nên vŠ tÆn nÖi tr¿c ti‰p 

v§i mÃy ngÜ©i cÀm quyŠn cûa Pháp, xem tình š cûa h† 

th‰ nào. N‰u thÆt làm ÇÜ®c thì cø låi trª ra, ta së trù tính 

m†i viŒc "  
 

(TrÀn Tr†ng Kim. M¶t cÖn gió bøi. ChÜÖng 11: VŠ Sái Gòn) 
 

Ngày 2 tháng 2 næm 1947, ông Kim xuÓng tàu 

Champollion trª vŠ Sài Gòn; ngày 6 tháng 2 næm 1947 

Ç‰n Sài Gòn. ñ‰n Sài-Gòn m§i bi‰t tÃt cä nh»ng ÇiŠu 

mà ông Cousseau hÙa hËn ÇŠu là hÙa suông.  
 

(M¶t cÖn gió bøi. SÇd; ChÜÖng 11: VŠ Sài Gòn) 
 

Ÿ Sài Gòn, Thi‰u tÜ§ng NguyÍn ñÙc Xuân lên làm 

Chû tÎch chính phû lâm th©i cûa cái g†i là "Nam Kÿ 

QuÓc". TÜ§ng Xuân có m©i ông Kim làm cÓ vÃn, nhÜng 

ông Kim tØ chÓi và lên Phnom Pênh ª v§i ngÜ©i con gái. 
 

 Theo nhÆn ÇÎnh cûa Lãng Nhân, ngÜ©i bån thân 

cûa TrÀn Tr†ng Kim thì: 

"Tôi bi‰t ông không có š 'tòng vong' Ç‹ mÜu trª låi 

chính quyŠn mà chÌ cÓt cho tr†n tình nghïa, và cÓ vÃn 

cho nh»ng ngÜ©i tâm phúc trong ñåi ViŒt nhÜ ñ¥ng Væn 



109 
 

 

 

Sung, Phan Huy Quát, NguyÍn H»u Trí... Ç‹ th¿c hiŒn 

chính nghïa quÓc gia mà Bäo ñåi tÜ®ng trÜng".  
 

(Lãng Nhân Phùng TÃt ñ¡c. Nh§ nÖi kÿ ng¶. Trang 87, Ziên HÒng xuÃt 

bän, Hoa Kÿ, 1997) 
 

Trong giai Çoån này, TrÀn Tr†ng Kim Çã k‹ rõ cho 

ngÜ©i em trai v® là ông Bùi Nhung và có ghi låi trong 

tÆp hÒi kš: 

"Tôi trª vŠ nÜ§c có nhiŒm vø dò dÅm xem Pháp có 

thÆt tình không, nghïa là có cho ViŒt Nam t¿ do, Ç¶c lÆp 

thÆt s¿ nhÜ trong khÓi thÎnh vÜ®ng chung cûa Anh 

không? (Commonwealth). Tôi g¥p ông Cao ûy ª Sài 

Gòn. Sau m¶t gi© chuyŒn trò, tôi bi‰t rõ cái dã tâm cûa 

th¿c dân! Liên HiŒp Pháp chÌ là m¶t thÙ cÛi chó må 

vàng! Ông Cao ûy, lúc ti‹n tôi ra cºa, có nhã š muÓn 

nhân danh chính phû Pháp giúp tôi m¶t sÓ tiŠn mª nhà 

in, Ç‹ theo Çu°i con ÇÜ©ng væn hóa. Tôi cám Ön, không 

nhÆn. CÛng tiŠn cûa dân ViŒt Nam chÙ tiŠn Çâu cûa 

Pháp! HÒi NhÆt ÇÀu hàng ñÒng Minh, các cÓ vÃn NhÆt 

bi‰u tôi m¶t lúc cä næm chøc triŒu Ç‹ làm vÓn mª mang 

væn hóa tôi cÛng ki‰u, huÓng hÒ cûa th¿c dân. Các ông 

chánh khách tÜªng tôi vŠ n¡m gh‰ Thû tÜ§ng, kéo Ç‰n 

chÆt cæn nhà... Kh° quá, các ông bám sát suÓt ngày 

Çêm... Có m¶t ông, ông LuÆt sÜ cÆu bi‰t Çó, Çêm Ç‰n kŠ 

gh‰ bÓ n¢m cånh giÜ©ng, nói chuyŒn cä Çêm! Mình mÃt 

ngû, mŒt ph©. Tôi Çã thú thÆt v§i các ông Ãy tôi không 

làm gì cä, các ông không tin! ..." 
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(M¶t cÖn gió bøi. SÇd., trang 99 - 100) 
 

Vào ÇÀu næm 1948, TrÀn Tr†ng Kim, Çã Ç‰n tu°i 

65, låi sÓng trong hoàng cänh phÙc tåp, khó khæng. Ông 

tåm trú trong cæn nhà nhÕ cûa ngÜ©i anh v® ª Sài Gòn. 

Trong th©i gian này nhiŠu chánh khách lui t§i thæm ông, 

góp š ki‰n này š ki‰n n†. MŒt mÕi, cäm thÃy bÃt l¿c 

trÜ§c th©i cu¶c; vào ÇÀu tháng 3 næm 1948, ông quy‰t 

ÇÎnh r©i Sài Gòn qua Nam Vang (Thû Çô Cao Miên) 

sÓng v§i ngÜ©i con gái. Trong th©i gian ª Nam Vang, 

ông tÆp h®p các bän thäo cûa ông Ç‹ vi‰t thành cuÓn hÒi 

kš "M¶t CÖn Gió Bøi". 
 

Trong cuÓn hÒi kš này có nhiŠu sº liŒu rÃt quan 

tr†ng së giúp ích cho các nhà vi‰t sº vŠ ViŒt Nam sau 

này. Trong Çó có m¶t ÇiŠu Çáng chú š hÖn cä là nh»ng 

nhÆn ÇÎnh vŠ phong trào ViŒt Minh do HÒ Chí Minh lãnh 

Çåo. Ông nhÆn ÇÎnh phong trào ViŒt Minh có cái hay, 

nhÜng cÛng có cái không hay cho tÜÖng lai cûa t° quÓc 

ViŒt Nam. 
 

Lãng Nhân, ngÜ©i bån tâm tình cûa ông, vi‰t trong 

cuÓn hÒi kš: 

"VÓn là ngÜ©i nho nhã, phác th¿c và chân thành, 

khi không bÎ lôi cuÓn vào trÜ©ng chính trÎ, phäi ÇÓi phó 

v§i m¶t canh båc thò lò sáu m¥t, không thích Ùng v§i 

lòng mình, nên m‡i khi nhàn thoåi ông hay mân mê Çi‰u 
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thÓc lá vÃn tay, ch¥c lÜ«i m¶t ÇÜ©ng tri‰t lš: Nghï cho 

cùng, ª Ç©i ch£ng cái Ç‰ch gì ra cái Ç‰ch gì..."  
 

(Nh§ nÖi kÿ ng¶, trang 67. Lãng Nhân, Phùng TÃt ñ¡c. Ziên HÒng xuÃt 

bän, Hoa Kÿ, 1997)  
 

M¶t th©i gian ng¡n sau, ông trª vŠ sÓng ª Hà Nôi. 

Sau Çó, QuÓc trÜªng Bäo ñåi m©i ông vào Sài Gòn tham 

d¿ ñåi H¶i ñÒng QuÓc Gia, còn g†i là QuÓc Dân ñåi 

H¶i; ngày 6 tháng 9 næm 1953, ông ÇÜ®c bÀu làm Chû 

tÎch Çoàn. Chû tÎch Çoàn chÌ là hÜ danh.  Ông lên ñà Låt 

sÓng v§i gia Çình. ñÜ®c ít lâu, ông qua Ç©i ngày 2 tháng 

12 næm 1953, hÜªng th† ÇÜ®c 71 tu°i.  

 

 

 

========== 
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IV 

 

 

 

Cách Mång hay  

CÜ§p chính quyŠn? 
 

Vài nhân chÙng lÎch sº cho chúng ta thÃy rõ s¿ thÆt 

"Cách Mång hay cÜ§p chính quyŠn": 

 

* TrÀn ñïnh, ngÜ©i tØng vi‰t ti‹u sº HÒ Chí Minh, 

Çã nói lên s¿ thÆt: 

"TrÜ§c ngày 19-8, không muÓn mang ti‰ng Çem em 

bÕ ch®, T°ng tÜ lŒnh NhÆt vào Hu‰ g¥p Bäo ñåi và TrÀn 

Tr†ng Kim, nói:"N‰u các vÎ yêu cÀu, NhÆt v§i 50.000 

quân tinh nhuŒ có th‹ dËp ViŒt Minh trong vòng m¶t 

Çêm, ViŒt Minh có quá l¡m là 5.000 ngÜ©i, còn súng Óng 

låi càng quá ít. NhÜng hai ông này tØ chÓi. 'Tay sai mà 

th‰ Ü?' Chính (Hoàng Minh Chính) nói ti‰p: VÆy thì 

Çúng là vÆn nÜ§c Çã Ç‰n và n‰u ViŒt Minh, trong Çó có 
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mình, h®p tác v§i chính phû TrÀn Tr†ng Kim cùng lÆp 

chính phû thì hay bao nhiêu. Nên nh§ khi ViŒt Minh tØ 

chÓi h®p tác, TrÀn Tr†ng Kim Çã cänh cáo cho r¢ng 

lÎch sº së phán xét. Th‰ là vÎ h†c giä này thay m¥t cho 

hiŠn tài bi‰t trÜ§c nhÃt ÇÎnh có ngày c¶ng sän së phäi ra 

trình diŒn trÜ§c tòa án lÎch sº ". 
 

(ñèn Cù II, TrÀn ñïnh, trang 478) 

 

* NguyÍn Minh CÀn, nguyên Phó chû tÎch Ñy Ban 

Nhân Dân thành phÓ Hà N¶i nhÆn thÙc ÇÜ®c hành Ç¶ng 

cûa C¶ng sän ViŒt Nam nên ông ta Çã s§m tØ bÕ ñäng. 

Ông vi‰t: 

"ñäng thÜ©ng t¿ hào là ñäng Çã cÜ§p ÇÜ®c chính 

quyŠn tØ tay NhÆt, Pháp; vŠ sau g†i Çó là "Cách Mång 

Tháng 8". NhÜng lÎch sº Çã chÙng minh rõ ràng Çó là s¿ 

dÓi trá: ViŒt Minh (tÙc là Çäng CSVN) cÜ§p chính quyŠn 

không phäi là tØ tay NhÆt, Pháp mà tØ tay Chính phû 

TrÀn Tr†ng Kim.  
 

"Chính phû TrÀn Tr†ng Kim là ai? Th¿c ra, h† 

không phäi là Chính phû bù nhìn cho NhÆt nhÜ ViŒt 

Minh và T© Giäi Phóng cûa ñäng C¶ng sän Çã vu cáo 

h†, mà là chính phû do Bäo ñåi lÆp ra sau khi NhÆt Çäo 

chính Pháp (9-3-1945) gÒm nhiŠu trí thÙc yêu nÜ§c n°i 

ti‰ng trong cä nÜ§c. Ch£ng nh»ng h† có trí thÙc, có tÜ 
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tÜªng, mà còn có ÇÙc hånh ÇÙng ra gánh vác viŒc nÜ§c 

vì møc Çích giành Ç¶c lÆp thÆt s¿ cho ViŒt Nam".  
 

(ñän ChimViŒt online, ngày 11-2-2015) 

 

* Vua Bào ñåi 

ñ‹ thÃy rõ ViŒt Minh cÜ§p chính quyŠn tØ tay Bäo 

ñai nhÜ th‰ nào, chúng tôi xin trích m¶t Çoån trong hÒi 

kš "Con RÒng ViŒt Nam" cûa vua Bäo ñåi: 

"TrÀn Huy LiŒu trình tôi m¶t t© giÃy ûy quyŠn, tên 

kš l¢ng nh¢ng khó Ç†c, và tuyên bÓ v§i m¶t gi†ng khá 

trÎnh tr†ng: 

"Nhân danh dân t¶c ViŒt Nam, Chû tÎch HÒ Chí 

Minh cûa M¥t trÆn Giäi Phóng ÇÃt nÜ§c cho chúng tôi 

vinh d¿ Ç‰n gÀn Hoàng thÜ®ng, Ç‹ nhÆn Ãn ki‰m. 
 

"ñó là lÀn ÇÀu tiên mà tôi nghe thÃy tên Chû tÎch 

HÒ Chí Minh. Tôi liŠn ÇÜa bän tuyên ngôn thoái vÎ. TrÀn 

Huy LiŒu bàn v§i ngÜ©i ÇÒng hành, nói nhÕ vài câu, rÒi 

ngoänh sang tôi và nói: 

"ThÜa Hoàng thÜ®ng, nhân danh dân t¶c ViŒt Nam, 

chúng tôi nhÆn bän væn này rÃt nhË nhàng, không câu 

nŒ. NhÜng, chúng tôi kính xin Hoàng thÜ®ng cho t° chÙc 

m¶t bu°i lÍ v¡n t¡t, trong Çó xin Hoàng thÜ®ng công 

khai tuyên bÓ cho m†i ngÜ©i bi‰t. 
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"ñ‰n chiŠu, trÜ§c hàng nghìn ngÜ©i tø h¶i v¶i vàng 

trÜ§c cºa Ng† Môn, tôi bÆn trào phøc và Ç†c bän tuyên 

ngôn thoáí vÎ, ÇŠ ngày 25 tháng 8 næm 1945........." 
 

 (Con rÒng ViŒt Nam, trang 186. Bäo ñåi, SÇd. Xem phø bàn 3) 

 

 

 

* Phan ñình Tr†ng, c¿u ñåi tá QñND Çã s§m tØ 

bÕ ñäng CS. Trong bài "Th©i ª tù", c¿u ñåi tá Phan 

ñình Tr†ng Çã vi‰t: 

"Khi chÜa có chính quyŠn, nh»ng ngÜ©i c¶ng sän 

liŠn vu cho chính phû h®p pháp là chính phû tÆp h®p 

ÇÜ®c nh»ng trí thÙc có trí tuŒ uyên bác và m¥n nÒng yêu 

nÜ§c, chính phû TrÀn Tr†ng Kim là tay sai cûa gi¥c 

NhÆt, rÒi kích Ç¶ng båo l¿c nhân dân cÜ§p quyŠn cûa 

chính phû h®p pháp Çó. SuÓt 70 næm qua, tÃt cä tài liŒu, 

sách báo cûa Çäng và nhà nÜ§c c¶ng sän ViŒt Nam ÇŠu 

phäi thú nhÆn v§i lÎch sº r¢ng cu¶c Cách Mång Tháng 

tám næm 1945 là cu¶c cÜ§p chính quyŠn. Hành xº kÈ 

cÜ§p tÃt nhiên bÃt chính và bÃt minh". 
 

(ñanChimViet online, ngày 27-1-2015)  

 

* Giáo sÜ Hoàng Minh Chính 

Theo giáo sÜ Hoàng Minh Chính thì trong hÒi kš 

"M¶t cÖn gió bøi" cûa cø Kim: 
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"Cø Kim vi‰t giá nhÜ cø chÓng c¿ thì ViŒt Minh 

không làm gì n°i vì chính phû cûa cø ÇÜ®c NhÆt ûng h¶, 

còn ViŒt Minh chÌ là lØa dÓi, lôi kéo dân chúng Çi theo 

thôi, nhÜng cø tØ chÓi, không muÓn 'cõng r¡n c¡n gà 

nhà', 'nÒi da xao thÎt'....." 
 

(ñèn cù II, TrÀn ñïnh, trang 478) 

 

* NguyÍn An 

 Ngày 25-8-2009, NguyÍn An, phóng viên RFA 

vi‰t: 

"Cho Ç‰n nay, ngày này (19-8-1945) vÅn ÇÜ®c 

sách vª chính thÓng g†i là ngày t°ng khªi nghïa thành 

công, cÜ§p chính quyŠn tØ tay Pháp, hay tØ tay Pháp 

và NhÆt, ho¥c tØ tay Pháp, NhÆt và chính phû TrÀn 

Tr†ng Kim. 
 

"NhÜng n‰u nh§ låi r¢ng NhÆt Çã Çäo chính Pháp 

tØ ngày 9 tháng 3, rÒi NhÆt låi Çã ÇÀu hàng ñÒng Minh 

tØ ÇÀu tháng 8 cùng næm, thì cách nói "cÜ§p chính quyŠn 

tØ tay Pháp và NhÆt có lë không °n chút nào", vì lë th¿c 

dân Pháp và phát-xít NhÆt Çâu còn chính quyŠn Ç‹ mà 

cÜ§p? VÆy chÌ có th‹ nói là "cÜ§p chính quyŠn TrÀn 

Tr†ng Kim" mà thôi. 
 

"Chính quyŠn chÌ tåi chÙc t°ng c¶ng 126 ngày này 

ra sao? ñã søp Ç° th‰ nào? Có phäi là chính quyŠn bù 

nhìn và phän dân håi nÜ§c hay không? Nh»ng gì Çã xÄy 
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ra trên ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam trong th©i gian Ãy rÃt ít ÇÜ®c 

nh¡c Ç‰n trong các sách giáo khoa hiŒn nay". 

 

* Tô Häi: 

"Ngày 17/8/1945, ñoàn Thanh Niên cûa chúng t§ 

tay cÀm c© quÈ li, miŒng hát "Này thanh niên Öi... ", Çi 

mít-tinh chào mØng Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thì m§i 

tr¡ng m¡t ra r¢ng mình Çã ÇÜ®c huy Ç¶ng Çi... "CÜ§p 

chính quyŠn" tØ tay chính phû TrÀn Tr†ng Kim, do ViŒt 

Minh t° chÙc mà không bi‰t ". 

 

* Phåm Duy: 

"Cu¶c mít-tinh cûa các ông các bà công chÙc Çang 

diÍn ti‰n thì b‡ng nhiên m¶t lá c© ÇÕ sao vàng rÃt l§n 

ÇÜ®c thä tØ bao-lÖn cûa nhà hát xuÓng, rÒi m¶t ngÜ©i 

leo lên khán Çài cÜ§p micro Ç‹ hô khÄu hiŒu và hát bài 

Ti‰n Quân Ca" cûa Væn Cao. Th‹ là cu¶c mít-tinh cûa 

T°ng ñoàn Công ChÙc b‡ng nhiên bi‰n thành cu¶c bi‹u 

tình cûa M¥t TrÆn ViŒt Minh". 

 

* Bùi Tín: 

"Cä cái lòng yêu nÜ§c mênh mông, månh më cûa 

tu°i thanh xuân, chúng tôi lúc bÃy gi© Çã bÎ l®i døng Ç‹ 

ñäng C¶ng sän cÜ§p chính quyŠn cho riêng mình, chÙ 

không phäi là cÜ§p chính quyŠn vì Ç¶c lÆp dân t¶c và vì 

t¿ do cûa ngÜ©i công dân". 
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* 
 

Vì thÜÖng dân yêu nÜ§c, Bäo ñåi và TrÀn Tr†ng 

Kim, nhÃt quy‰t không chÎu nh© quân Ç¶i NhÆt can 

thiŒp. L®i døng lòng yêu nÜ§c thÜÖng dân Çó, ViŒt Minh 

Çã ra tay cÜ§p chính quyŠn ª tÃt cä các ÇÎa phÜÖng trong 

nÜ§c. SÜ kiŒn này, C¶ng sän ViŒt Nam g†i là:" Cách 

Mång Tháng 8 ". 

 

 

 

 

Ngày 19-8-1945, Çoàn ngÜ©i bi‹u tinh trÜ§c  

B¡c B¶ phû, Hà N¶i. 

 

 

 

===== 0 0 0 ===== 
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V 

 

 

TrÀn Tr†ng Kim, nhà giáo 
 

Næm 1909, TrÀn Tr†ng Kim vào h†c trÜ©ng SÜ 

Phåm Melun ª Pháp; Ç‰n ngày 31 thánh 7 næm 1911 ông 

tÓt nghiŒp. 
 

Trª vŠ nÜ§c, TrÀn Tr†ng Kim ÇÜ®c b° vào dåy 

trÜ©ng BÜªi, là trÜ©ng Trung h†c Bäo H¶ ª Hà N¶i, m¶t 

trÜ©ng n°i ti‰ng nhÃt ª B¡c Kÿ lúc bÃy gi©. VŠ sau ông 

còn dåy trÜ©ng HÆu B° và trÜ©ng Nam SÜ Phåm. 
 

Næm 1921, ông làm thanh tra các trÜ©ng Ti‹u h†c 

Pháp-ViŒt. 
 

Næm 1924, ông là trÜªng ban soån thäo sách giáo 

khoa bÆc Ti‹u h†c. 
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Næm 1931, ông dåy trÜ©ng SÜ Phåm Th¿c Hành. 
 

Næm 1933 làm Giám ÇÓc các trÜ©ng Nam Ti‹u h†c 

tåi Hà N¶i. 
 

Không nh»ng là m¶t nhà giáo gÜÖng mÅu, tÆn tøy 

trong công viŒc giáo døc th‰ hŒ trÈ, TrÀn Tr†ng Kim còn 

nghiên cÙu, soån thäo nhiŠu sách vŠ giáo døc, mãi Ç‰n 

bây gi© vÅn còn có giá trÎ. Nh»ng sách giáo-khoa và 

nh»ng sách nghiên cÙu vŠ giáo døc cûa ông Çã xuÃt bän 

gÒm có: 

-- SÖ h†c luân lš. Nhà in Trung B¡c Tân Væn, 1914. 

- SÜ phåm khoa y‰u lÜ®c. Nhà in Trung B¡c Tân 

Væn, 1916. 

- SÖ h†c An Nam sº lÜ®c. 1917.  

- SÜ phåm y‰u lÜ®c. 1918. 

- ViŒt Nam sº lÜ®c. Quy‹n ThÜ®ng và quy‹n Hå; 

nhà in Trung B¡c Tân Væn, 1919. 

- QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p ñÒng-Ãu, QuÓc-væn 

giáo-khoa thÜ l§p D¿-bÎ, QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p 

SÖ-Ç£ng; Luân-lš giáo-khoa thÜ l§p SÖ-Ç£ng; Sº-kš 

giáo-khoa thÜ do Nha H†c Chính ñông Pháp giao cho 

các ông TrÀn Tr†ng Kim, NguyÍn Væn Ng†c, ñ¥ng 

ñình Phúc, ñ‡ ThuÆn biên soån, NguyÍn Væn Th† minh 

h†a. XuÃt bän næm 1926. 
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- ViŒt Nam væn-phåm (Grammaire Annmite) TrÀn 

Tr†ng Kim soån chung v§i Phåm Duy Khiêm và Bùi K›. 

Nxb Lê Thæng, 1941. Hà N¶i.  

- Ti‹u-h†c ViŒt Nam - Væn phåm giáo-khoa thÜ. 

TrÀn Tr†ng Kim soån chung v§i Bùi K›, NguyÍn Quang 

Oánh, Nxb Xuân Thu, 1950 (Nxb Tân ViŒt xuÃt bàn lÀn 

thÜ 3, có sºa chºa vào næm 1955). 
 

Thành tích l§n nhÃt là TrÀn Tr†ng Kim Çã ch†n 

Hoàng Xuân Hãn làm B¶ trÜªng Giáo døc và MÏ thuÆt. 

ChÜÖng trình cäi cách giáo døc cûa Hoàng Xuân Hãn 

(1908-1996) ÇÜ®c Çem áp døng ngay ª miŠn Trung và 

miŠn B¡c. Ÿ miŠn Nam, chÜÖng trình giáo døc Pháp vÅn 

còn ti‰p tøc Ç‰n gi»a thÆp niên 1950. ChÜÖng trình giáo 

døc cûa Hoàng Xuân Hãn ÇÜ®c hoàn thành nhanh chóng. 

Quan tr†ng nhÃt là Çã quy‰t ÇÎnh thay ti‰ng Pháp b¢ng 

ti‰ng ViŒt. Thi‰u thÀy giáo, thi‰u sách giáo khoa ti‰ng 

ViŒt, nhÜng nh© thiŒn chí cûa các nhà giáo và quy‰t tâm 

cûa cÃp lãnh Çåo giáo døc trong chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim, chÜÖng trình giáo døc Hoàng Xuân Hãn Çã th¿c 

hiŒn trôi chäy, tÓt ÇËp, mª màng cho nŠn giáo døc ViŒt 

Nam vŠ sau này. 
 

 ChÜÖng trình giáo døc Hoàng Xuân Hãn, chÌ gÀy 

d¿ng trong vòng  bÓn tháng, Çã thay Ç°i cÃu trúc nŠn 

trung h†c ViŒt Nam sâu r¶ng, tØ viŒc thay Ç°i ngôn ng» 

trong giáo khoa, trong giäng dåy, Ç‰n viŒc Ç¥t ra nh»ng 
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môn h†c m§i, thay Ç°i n¶i dung các môn h†c cÛ; vŠ m¥t 

tinh thÀn thì chú tr†ng nhiŠu vŠ væn hóa ViŒt Nam và 

khoa h†c k› thuÆt. 
 

Trong m¶t th©i gian quá ng¡n, chÜÖng trình giáo 

døc Hoàng Xuân Hãn Çã hoàn thành tÓt ÇËp ngoài sÙc 

tÜªng tÜ®ng cûa m†i ngÜ©i, nh© có trình Ç¶ h†c vÃn cao, 

v»ng vàng và lòng yêu nÜ§c nhiŒt tình cûa quš vÎ lãnh 

Çåo giáo døc trong chính phû TrÀn Tr†ng Kim. 
 

Ông Phåm Cao DÜÖng trong bài vi‰t "VŠ chính phû 

cûa Bäo ñåi và TrÀn Tr†ng Kim" có nhÆt xét: 
 

"N°i bÆt nhÃt và tÒn tåi lâu dài nhÃt là chû trÜÖng 

và n‡ l¿c ViŒt hóa giáo døc cûa chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim qua chÜÖng trình Hoàng Xuân Hãn, m¶t chû trÜÖng 

Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn ngay tØ nh»ng tháng cuÓi cùng cûa 

næm h†c 1944-1945 ÇÀy nh»ng bi‰n cÓ khûng khi‰p, v§i 

m¶t kÿ thi ti‹u h†c thành công nhÜ m¶t b¢ng chÙng cø 

th‹ không th‹ chÓi cãi ÇÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng 

Xuân Hãn và các phø huynh, và các nhà giáo ÇÜÖng 

th©i. Chû trÜÖng có tính cách cÃp th©i mang n¥ng tinh 

thÀn quÓc gia Ç¶c lÆp này Çã mª ÇÀu cho m¶t bÜ§c 

ngo¥c m§i trong lÎch sº giáo døc ViŒt Nam". 
 

Ông Hà Vinh có vài nhÆn xét vŠ TrÀn Tr†ng Kim 

vi‰t trong bài "TrÀn Tr†ng Kim trong góc khuÃt cûa lÎch 

sº " Çæng trong tåp chí XÜa và Nay, trang 12, sÓ 212,  

tháng 5 næm 2004: 
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"Trong cÜÖng vÎ và chÙc trách xây d¿ng nŠn giáo 

døc m§i d¿a trên ch» QuÓc ng», TrÀn Tr†ng Kim, nhÜ 

ông tØng th° l¶ trên các trang sách, luôn tâm niŒm r¢ng 

giáo døc trÜ§c h‰t là dåy làm ngÜ©i, ti‰p Ç‰n m§i là trí 

thÙc. Qua nh»ng b¶ sách giáo khoa, ông Çã kiên trì 

ÇÜ©ng lÓi Çó, mà ti‰c r¢ng sau này có lúc bÎ sao nhãng 

Çi ". 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

Luân-lš giáo-khoa thÜ l§p SÖ-Ç£ng và 

QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p ñÒng-Ãu. 
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QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p D¿-bÎ và 

QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p SÖ-Ç£ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

TrÀn Tr†ng Kim, sº gia 
 

TrÜ§c næm 1975, ª miŠn Nam ViŒt Nam, tÃt cä 

nh»ng sách cûa TrÀn Tr†ng Kim ÇŠu ÇÜ®c t¿ do xuÃt bän 

hay tái bän; trái låi, ª miŠn B¡c ViŒt Nam, trong vØng 

ki‹m soát cûa ViŒt Nam Dân chû Công hòa thì sách cûa 

TrÀn Tr†ng Kim xem nhÜ loåi quÓc cÃm. Sau chi‰n 

tranh m¶t th©i gian dài, miŠn B¡c ViŒt Nam m§i dÀn dÀn 

nhÆn thÙc ÇÜ®c cái giá trÎ cûa nh»ng quy‹n sách cûa 
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TrÀn Tr†ng Kim và b¡t ÇÀu cho in låi nh»ng cuÓn nhÜ 

ViŒt Nam sº lÜ®c, Nho giáo, PhÆt giáo, PhÆt løc, ThiŠn 

h†c cûa TrÀn Tr†ng Kim và b¶ sách QuÓc-Væn Giáo-

Khoa ThÜ l§p ñÒng-ƒu, QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ l§p 

D¿-BÎ, QuÓc-Væn Giáo-Khoa ThÜ l§p SÖ-ñ£ng, LuÆn-

Lš Giáo-Khoa ThÜ l§p SÖ-ñ£ng cûa TrÀn Tr†ng Kim, 

NguyÍn Væn Ng†c, ñ¥ng ñình Phúc, ñ‡ ThÆn biên 

soån, NguyÍn Væn Th† minh h†a. Næm 2004, trong b¶ 

sách TØ ÇiÍn væn h†c có tên TrÀn Tr†ng Kim do nhà 

nghiên cÙu væn h†c NguyÍn HuŒ Chi trình bày, bÕ h‰t 

nh»ng l©i công kích.   
 

TrÀn Tr†ng Kim t¿ gi§i hån sách cûa mình là sº 

lÜ®c, ông Çã trình bày š nghïa sº lÜ®c trong bài T¿a nhÜ 

sau:  

"Sº là sách không nh»ng chÌ Ç‹ ghi chép nh»ng 

công-viŒc Çã qua mà thôi, nhÜng låi phäi suy-xét viŒc 

gÓc-ng†n, tìm-tòi cái cæn-nguyên nh»ng công-viŒc cûa 

ngÜ©i ta Çã làm Ç‹ hi‹u cho rõ nh»ng vÆn-h¶i trÎ-loån 

cûa m¶t nÜ§c, nh»ng trình-Ç¶ ti‰n-hóa cûa m¶t dân-t¶c. 

Chû Çích là Ç‹ làm cái gÜÖng chung-c° cho ngÜ©i cä 

nÜ§c ÇÜ®c Ç©i Ç©i soi vào ÇÃy mà bi‰t cái s¿ sinh-hoåt 

cûa ngÜ©i trÜ§c Çã phäi lao tâm lao l¿c nhÜ th‰ nào, m§i 

chi‰m-gi» ÇÜ®c cái ÇÎa-vÎ ª dÜ§i bóng m¥t tr©i này. 
 

"NgÜ©i trong nÜ§c có thông-hi‹u nh»ng s¿-tích 

nÜ§c mình m§i có lòng yêu nÜ§c yêu nhà, m§i bi‰t cÓ-

Commented [B1]:  
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g¡ng h†c-hành, h‰t sÙc làm-løng, Ç‹ vun-Ç¡p thêm vào 

cái nŠn xã-h¶i cûa tiên-t° Çã xây-d¿ng nên mà Ç‹ låi cho 

mình. Bªi nh»ng lë Ãy cho nên phàm dân-t¶c nào Çã có 

Çû cÖ-quan và th‹-lŒ làm cho m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp, thì cÛng 

có sº cä. NÜ§c ViŒt ta khªi ÇÀu có sº tØ Ç©i nhà TrÀn, 

vào quãng th‰-k› thÙ XIII. TØ Çó trª Çi nhà nào lên làm 

vua cÛng tr†ng sº, làm sº. NhÜng cái lÓi làm sº cûa ta 

theo lÓi biên niên cûa Tàu. Nghïa là næm nào tháng nào 

có chuyŒn gì quan-tr†ng thì nhà làm sº chép vào sách. 

Mà chép m¶t cách rÃt v¡n-t¡t cÓt Ç‹ ghi lÃy chuyŒn Ãy 

mà thôi, chÙ không giäi-thích cái gÓc-ng†n và s¿ liên-

can viŒc Ãy v§i viŒc khác là th‰ nào. 

 

"Nhà làm sº låi là ngÜ©i làm quan, vua sai coi viŒc 

chép sº, cho nên dÅu th‰ nào s¿ chép sº cÛng không 

ÇÜ®c t¿ do, thÜ©ng có š thiên-vÎ vŠ nhà vua, thành ra 

trong sº chÌ cÀn chép nh»ng chuyŒn quan-hŒ Ç‰n nhà 

vua, hÖn là nh»ng chuyŒn quan-hŒ Ç‰n s¿ ti‰n-hóa cûa 

nhân-dân trong nÜ§c. Vä, xÜa nay ta vÅn chÎu quyŠn 

chuyên-ch‰, vÅn cho viŒc nhà vua là viŒc nÜ§c. Cä nÜ§c 

chÌ cÓt ª m¶t h† làm vua, cho nên nhà làm sº cÙ theo 

cái chû-nghïa Ãy mà chép sº, thành ra sº Ç©i nào cÛng 

chÌ nói chuyŒn nh»ng vua Ç©i Ãy mà thôi. Bªi vÆy, xem 

sº ta thÆt là tÈ, mà thÜ©ng không có ích-l®i cho s¿ h†c-

vÃn là mÃy. 
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"Sº cûa mình Çã không hay, mà ngÜ©i mình låi 

không mÃy ngÜ©i bi‰t sº. Là vì cái cách h†c-tÆp cûa 

mình làm cho ngÜ©i mình không có th‹ bi‰t ÇÜ®c sº nÜ§c 

mình. BÃt kÿ l§n nhÕ, hÍ ai c¡p quy‹n sách Çi h†c thì chÌ 

h†c sº Tàu, chÙ không h†c sº nÜ§c nhà. RÒi thÖ-phú 

væn-chÜÖng gì cÛng lÃy Çi‹n-tích ª sº Tàu, chÙ chuyŒn 

nÜ§c mình thì nhÃt-thi‰t không nói Ç‰n. NgÜ©i mình có 

š lÃy chuyŒn nÜ§c nhà làm nhÕ-m†n không cÀn phäi bi‰t 

làm gì. ƒy cÛng là vì xÜa nay mình không có quÓc-væn, 

chung thân chÌ Çi mÜ®n ti‰ng ngÜ©i, ch» ngÜ©i mà h†c, 

viŒc gì cÛng bÎ ngÜ©i ta cäm-hóa, chÙ t¿ mình thì không 

có cái gì là cái Ç¥c-s¡c, thành ra thÆt rõ nhÜ câu 

phÜÖng-ngôn: "ViŒc nhà thì nhác, viŒc chú bác thì 

siêng!" 
 

"Cái s¿ h†c-vÃn cûa mình nhÜ th‰, cái cäm-tình 

cûa ngÜ©i trong nÜ§c nhÜ th‰, bäo r¢ng lòng vì dân vì 

nÜ§c mª-mang ra làm sao ÇÜ®c? 
 

"NhÜng dÅu th‰ nào m¥c lòng, nÜ§c ta Çã có sº ta 

thì cÛng có th‹ bªi Çó mà bi‰t ÇÜ®c nh»ng s¿ Çã qua ª 

nÜ§c ta, và có th‹ bªi Çó mà khäo-cÙu ÇÜ®c nhiŠu viŒc 

quan-hŒ Ç‰n vÆn-mŒnh nÜ§c mình tØ xÜa Ç‰n nay xoay-

vÀn ra làm sao. HiŠm vì sº nÜ§c ta thì làm b¢ng ch» Nho 

cä, mà ch» Nho thì tØ rày trª Çi ch¡c rÒi m‡i ngày m¶t 

kém Çi. HiŒn nay sÓ ngÜ©i Ç†c ÇÜ®c ch» Nho còn nhiŠu, 

mà trong nÜ§c còn không có mÃy ngÜ©i bi‰t chuyŒn nÜ§c 
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nhà, huÓng chi mai sau này ch» Nho bÕ không h†c n»a, 

thì s¿ khäo-cÙu vŠ nh»ng viŒc quan-hŒ Ç‰n lÎch-sº nÜ§c 

mình së khó bi‰t bao nhiêu! 
 

"Nay, nhân s¿ h†c ª nÜ§c ta Çã thay-Ç°i, ch» quÓc-

ng» Çã ph°-thông cä trong nÜ§c, chi b¢ng ta lÃy ti‰ng 

nÜ§c nhà mà k‹ chuyŒn nÜ§c nhà, ta soån ra b¶ ViŒt 

Nam Sº LÜ®c, x‰p-Ç¥t theo thÙ-t¿, chia ra tØng th©i-Çåi, 

Ç¥t thành chÜÖng, thành møc rõ-ràng, Ç‹ ai ai cÛng có 

th‹ xem ÇÜ®c sº, ai ai cÛng có th‹ hi‹u ÇÜ®c chuyŒn, 

khi‰n cho s¿ h†c sº cûa ngÜ©i mình ÇÜ®c tiŒn-l®i hÖn 

trÜ§c. 
 

"B¶ ViŒt Nam Sº LÜ®c này, soån-giä chia ra làm 5 

th©i-Çåi. Th©i-Çåi thÙ nhÃt là ThÜ®ng-c° th©i-Çåi, k‹ tØ 

h† HÒng-bàng cho Ç‰n h‰t Ç©i nhà TriŒu. Trong th©i-

Çåi Ãy, tØ chÜÖng thÙ III, bàn vŠ xã-h¶i nÜ§c Tàu trÜ§c 

Ç©i nhà TÀn, phÀn nhiŠu là nh»ng chuyŒn hoang-ÇÜ©ng 

huyŠn-ho¥c cä. Nh»ng nhà chép sº Ç©i trÜ§c cÛng theo 

tøc truyŠn mà chép låi, chÙ không có di-tích gì mà khäo-

cÙu cho Çích-xác. Tuy vÆy, soån-giä cÛng cÙ theo sº cÛ 

mà chép låi, rÒi cÛng phê-bình m¶t Çôi câu Ç‹ tÕ cho 

Ç¶c-giä bi‰t r¢ng nh»ng chuyŒn Ãy không nên cho là 

xác-th¿c. 
 

"Th©i-Çåi thÙ nhì là B¡c thu¶c th©i-Çåi, k‹ tØ khi 

vua VÛ-Ç‰ nhà Hán lÃy ÇÃt Nam-viŒt cûa nhà TriŒu, cho 

Ç‰n Ç©i NgÛ-quí, ª bên ta có h† Khúc và h† Ngô xÜ§ng 
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lên s¿ Ç¶c-lÆp. Nh»ng công-viŒc trong th©i-Çåi Ãy, thì 

sº cÛ cûa nÜ§c ta chép rÃt là sÖ lÜ®c l¡m. Vì r¢ng trong 

th©i-Çåi B¡c-thu¶c, ngÜ©i mình chÜa ÇÜ®c ti‰n-hóa, s¿ 

h†c-hành còn kém, sách-vª không có, cho nên vŠ sau 

nh»ng nhà làm sº cûa ta chép Ç‰n th©i-Çåi này cÛng 

không kê-cÙu vào Çâu ÇÜ®c, chÌ theo sº Tàu mà chép låi 

thôi. Vä, ngÜ©i  Tàu lúc Ãy vÅn cho mình là m¶t xÙ biên-

ÇÎa dã-man, thÜ©ng không ai lÜu tâm Ç‰n, cho nên 

nh»ng chuyŒn chép ª trong sº, cÛng sÖ-lÜ®c l¡m, mà 

Çåi-Ç‹ cÛng chÌ chép nh»ng chuyŒn cai-trÎ, chuyŒn gi¥c-

giã, chÙ các công viŒc khác thì không nói Ç‰n. 
 

"Th©i-Çåi B¡c-thu¶c dai-d£ng Ç‰n hÖn m¶t nghìn 

næm, mà trong th©i-Çåi Ãy dân-tình th‰-tøc ª nÜ§c mình 

th‰ nào, thì bÃy gi© ta không rõ l¡m, nhÜng có m¶t ÇiŠu 

ta nên bi‰t là tØ Çó trª Çi, ngÜ©i mình nhiÍm cái væn-

minh cûa Tàu m¶t cách rÃt sâu-xa, dÅu vŠ sau có giäi-

thoát ÇÜ®c cái vòng phø-thu¶c nÜ§c Tàu n»a, ngÜ©i 

mình vÅn phäi chÎu cái änh-hÜªng cûa Tàu. Cái änh-

hÜªng Ãy lâu ngày Çã thành ra cái quÓc-túy cûa mình, 

dÅu ngày nay có muÓn trØ-bÕ Çi, cÛng chÜa dÍ m¶t mai 

mà tÄy-g¶i cho såch ÇÜ®c. Nh»ng nhà chính-trÎ toan s¿ 

Ç°i cÛ thay m§i cÛng nên lÜu-tâm vŠ viŒc Ãy, thì s¿ bi‰n-

cäi m§i có công-hiŒu ÇÜ®c. 
 

"Th©i-Çåi thÙ ba là Th©i-Çåi t¿-chû, k‹ tØ nhà Ngô, 

nhà ñinh cho Ç‰n SÖ-diŒp nhà HÆu-Lê. NÜ§c mình tØ 
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th©i-Çåi Ãy vŠ sau là m¶t nÜ§c Ç¶c lÆp, tuy ÇÓi v§i nÜ§c 

Tàu vÅn phäi xÜng thÀn và chÎu cÓng, nhÜng kÿ th¿c là 

không ai xâm-phåm Ç‰n cái quyŠn t¿-chû cûa mình. 
 

"Bu°i ÇÀu, nhà ñinh, nhà Lê m§i dÃy lên, còn phäi 

xây-Ç¡p cái nŠn t¿-chû cho v»ng-bŠn, phäi lo sºa-sang 

viŒc võ-bÎ Ç‹ chÓng v§i kÈ thù nghÎch, cho nên s¿ væn-

h†c không ÇÜ®c mª-mang l¡m. VŠ sau Ç‰n Ç©i nhà Lš, 

nhà TrÀn, công-viŒc ª trong nÜ§c Çã thành nŠn-n‰p, kÈ 

cØu-ÇÎch ª ngoài cÛng không quÃy-nhiÍu n»a, låi có 

nhiŠu vua hiŠn tôi giÕi nÓi nhau mà lo viŒc nÜ§c, cho 

nên tØ Çó trª Çi viŒc chính-trÎ, viŒc tông-giáo và viŒc 

h†c-vÃn m‡i ngày m¶t khai-hóa ra, làm cho nÜ§c ta 

thành m¶t nÜ§c có th‰-l¿c, b¡c có th‹ chÓng ÇÜ®c v§i 

Tàu, nam có th‹ mª r¶ng thêm b©-cõi. Nhà Lš và nhà 

TrÀn låi có công gây nên cái quÓc-hÒn månh-më, khi‰n 

cho vŠ sau Ç‰n Ç©i TrÀn måt, nhân khi h† HÒ quÃy-rÓi, 

ngÜ©i Tàu Çã toan ÇÜ©ng kiêm-tính, ngÜ©i mình bi‰t 

ÇÒng-tâm hiŒp-l¿c mà khôi-phøc låi giang-sÖn nhà. K‰ 

Ç‰n nhà Lê, trong khoäng m¶t træm næm vŠ bu°i ÇÀu, 

nÜ§c mình cÛng có th‹ g†i là thÎnh-trÎ, nhÃt là vŠ nh»ng 

næm Quang-thuÆn (1460-1469) và HÒng-ÇÙc (1470-

1497), thì s¿ væn-trÎ và võ-công Çã là r¿c-r« l¡m. NhÜng 

vŠ sau g¥p nh»ng hôn-quân dung chúa, viŒc triŠu-chính 

Ç°-nát, kÈ gian-thÀn dÃy-loån. MÓi binh-Çao gây nên tØ 

Çó, ngÜ©i trong nÜ§c Çánh gi‰t lÅn nhau, làm thành ra 
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nam b¡c chia rë, vua chúa tranh quyŠn. ƒy thÆt là m¶t 

cu¶c bi‰n l§n ª trong nÜ§c vÆy. 
 

"Th©i-Çåi thÙ tÜ là Nam-b¡c phân-tranh, k‹ tØ khi 

nhà Måc làm s¿ thoán-Çoåt cho Ç‰n nhà Tây-sÖn. TrÜ§c 

thì nam Lê, b¡c Måc, sau thì NguyÍn nam, TrÎnh b¡c, s¿ 

cånh-tranh càng ngày càng kÎch-liŒt, lòng ghen-ghét 

càng ngày càng d»-d¶i. Nghïa vua tôi mÕng-mänh, Çåo 

cÜÖng-thÜ©ng ch‹nh-mäng: nÜ§c Çã có vua låi có chúa. 

Trong Nam ngoài B¡c m‡i nÖi m¶t giang-sÖn, công-viŒc 

ª Çâu chû-trÜÖng ª ÇÃy. Tuy vÆy viŒc sºa-Ç°i ª ngoài 

B¡c cÛng có nhiŠu viŒc hay, mà viŒc khai-khÄn ª trong 

Nam thÆt là ích-l®i. NhÜng cu¶c thành-båi ai Çâu dám 

ch¡c, cÖn gió-bøi khªi ÇÀu tØ núi Tây-sÖn, làm Ç°-nát 

cä ngôi vua cùng nghiŒp chúa. Anh em nhà Tây-sÖn vÅy-

vùng không ÇÜ®c 20 næm thì bän-triŠu nhà NguyÍn låi 

trung-hÜng lên, mà Çem giang-sÖn vŠ m¶t mÓi, lÆp thành 

cái cänh-tÜ®ng nÜ§c ViŒt-Nam ta ngày nay vÆy. 
 

"Th©i-Çåi thÙ næm là CÆn-kim th©i-Çåi, k‹ tØ vua 

Th‰-t° bän-triŠu cho Ç‰n cu¶c Bäo-h¶ bÆy gi©. Vua Th‰-

t° khªi ÇÀu giao-thiŒp v§i nÜ§c Pháp-lan-tây Ç‹ mÜ®n 

th‰-l¿c mà Çánh Tây-sÖn. NhÜng vŠ sau vì nh»ng vua 

con cháu Ngài Ç°i chính-sách khác, nghiêm-cÃm Çåo 

Thiên-chúa, và Çóng cºa không cho ngoåi-quÓc vào 

buôn-bán. Nh»ng Çình-thÀn thì nhiŠu ngÜ©i tri-l¿ hËp-

hòi, cÙ nghiÍm-nhiên t¿-phø, không chÎu theo th©i mà 
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thay-Ç°i. ñÓi v§i nh»ng nÜ§c ngoåi dÜÖng, thì thÜ©ng 

hay gây nên s¿ bÃt hòa, làm cho nÜ§c Pháp phäi dùng 

binh-l¿c Ç‹ bênh-v¿c quyŠn-l®i cûa mình. Vì nh»ng 

chính-sách Ãy cho nên m§i thành ra có cu¶c Bäo-h¶.  
 

"ñåi-khái Çó là nh»ng møc l§n trong nh»ng phÀn 

mà soån-giä Çã theo tØng th©i-Çåi Ç‹ Ç¥t ra. Soån-giä 

Çã cÓ sÙc xem-xét và góp-nh¥t nh»ng s¿ ghi-chép ª các 

sách ch» Nho và ch» Pháp, ho¥c nh»ng chuyŒn räi-rác 

ª các dã-sº, rÒi Çem trích bÕ nh»ng s¿ huyŠn-ho¥c Çi 

mà soån ra b¶ sách này, cÓt Ç‹ ngÜ©i ÇÒng-bang ta bi‰t 

ÇÜ®c chuyŒn nÜ§c nhà mà không tin nhäm nh»ng s¿ 

huyÍn-ho¥c. Th©i-Çåi nào nhân-vÆt Ãy và tÜ-tÜªng Ãy, 

soån-giä cÙ bình-tïnh cÓ theo cho Çúng s¿ th¿c. ThÌnh-

thoäng có m¶t Çôi nÖi soån-giä có Çem š-ki‰n riêng cûa 

mình mà bàn v§i Ç¶c-giä, thí-dø nhÜ ch‡ bàn vŠ danh-

hiŒu nhà Tây-sÖn thì thi‰t-tÜªng r¢ng sº là cûa chung 

cä quÓc-dân, ch§ không phäi riêng cho m¶t nhà m¶t h† 

nào, cho nên m§i phäi lÃy công-lš mà xét-Çoán m†i viŒc 

và không vÎ tình riêng Ç‹ phåm Ç‰n lë công-b¢ng vÆy. 
 

"ñ¶c-già cÛng nên bi‰t cho r¢ng b¶ sº này là b¶ 

Sº-lÜ®c chÌ cÓt ghi-chép nh»ng chuyŒn tr†ng-y‰u Ç‹ hãy 

tåm giúp cho nh»ng ngÜ©i hi‰u h†c có s¤n quy‹n sách 

mà xem cho tiŒn. Còn nhÜ viŒc làm thành ra b¶ sº thÆt 

là Çích-Çáng, kê-cÙu và phê-bình rÃt tÜ©ng-tÆn, thì xin 

Ç‹ dành cho nh»ng bÆc tài-danh sau này së ra công mà 
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giúp cho nÜ§c ta vŠ viŒc h†c sº. Bây gi© ta chÜa có áo 

løa, ta hãy m¥c tåm áo väi, tuy nó xÃu-xí nhÜng nó có 

th‹ làm cho ta Ç« rét. Nghïa là ta hãy làm th‰ nào cho 

nh»ng thi‰u-niên nÜ§c ta ngày nay ai cÛng có th‹ bi‰t 

m¶t Çôi chút s¿-tích nÜ§c nhà, cho khÕi tûi quÓc-hÒn. ƒy 

là cái møc-Çích cûa soån-giä, chÌ có th‰ thôi. N‰u cái 

møc-Çích Ãy mà có th‹ t§i ÇÜ®c thì tÜªng b¶ sách này là 

b¶ sách có ích vÆy ". 
 

* 
 

Trong vùng cai trÎ cûa Çäng C¶ng sän ViŒt Nam thì 

cuÓn ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim là sách quÓc 

cÃm. Sau khi HÒ Chí Minh qua Ç©i, m¶t sÓ các nhà væn 

hóa miŠn B¡c ViŒt Nam Çã can Çäm nói lên s¿ thÆt vŠ 

cái chân giá trÎ cûa cuÓn ViŒt Nam sº lÜ®c. Chúng tôi 

xin trích m¶t vài š ki‰n chân thành cûa các sº gia, giáo 

sÜ, h†c giä, nhÜ sº gia Mai Kh¡c ng, sº gia TrÀn Væn 

Chánh, giáo sÜ Hoàng Xuân Hãn, nhà væn VÛ Ng†c 

Phan, nhà phê bình væn h†c Thi‰u SÖn.   
 

** Sº gia Mai Kh¡c ng Çã th° l¶ r¢ng, næm 1962, 

ông ÇÜ®c thÀy TrÀn QuÓc VÜ®ng lén lút và khuyên ông 

nên Ç†c cuÓn ViŒt Nam sº lÜ®c. Sau khi Ç†c cuÓn sách 

này, ông ng rÃt khâm phøc TrÀn Tr†ng Kim và cho 

r¢ng viŒc vi‰t sº cÀn s¿ tôn tr†ng s¿ thÆt. Vì giáo ÇiŠu 

nên thÜ©ng không tôn tr†ng s¿ thÆt, mà không tôn tr†ng 
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s¿ thÆt thì ÇÜa Ç‰n s¿ mù quáng bu¶c t¶i bØa bãi. Mãi 

Ç‰n næm 2009, Ông ng m§i bày tÕ tâm tÜ cûa mình 

trong bài "TrÀn Tr†ng Kim v§i ViŒt Nam Sº LÜ®c" Çæng 

trong tåp chí XÜa & Nay, sÓ 346, tháng 2 næm 2009, tØ 

trang 26 Ç‰n trang 29. Ông vi‰t: 
 

"M¶t bu°i chiŠu cuÓi næm 1962, sau hÒi kÈng "thu 

không" khoäng 15 phút, tôi theo thÀy TrÀn QuÓc VÜ®ng 

ra khÕi l§p. Lúc Çó, mÃy lÓi Çi vŠ phía nhà æn cûa kš túc 

xá Láng, h†c sinh trÜ©ng trung h†cTrung Hoa và sinh 

viên Khoa Xã h¶i trÜ©ng ñåi h†c T°ng h®p Çã gõ ÇÛa 

vào bát lanh canh. 
 

"Là m¶t h†c sinh xuÃt thÀn tØ trÜ©ng B° túc Væn 

hóa Công Nông NghŒ An, vì trÜ©ng ª C°ng ChÓt cháy 

phäi ra ñông TriŠu rÒi vào ñåi h†c, tôi có tu°i Ç©i xÃp 

xÌ tu°i thÀy, nên tình thÀy trò cÛng là tình anh em. Thân 

thiŒn và cªi mª Çã tåo cho tôi nhiŠu cÖ h¶i gÀn gÛi các 

thÀy. 
 

"ñi d†c hành lang tØ l§p ra ÇÜ©ng trøc, thÀy VÜ®ng 

Çäo m¡t rÃt nhanh, rÒi khe khë nh¡c tôi: "Hãy tìm cuÓn 

ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim mà Ç†c". L©i cæn 

d¥n dè d¥t chÌ Çû cho tôi nghe, nhÜng sao mà Ãm áp vÆy. 

ViŒt Nam sº lÜ®c nhÜ m¶t dòng s»a ng†t rót vào tâm hÒn 

tôi tØ bu°i chiŠu Çáng nh§ Çó. 
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"Thánh nhân Çãi kÈ khù kh©". ThÀy ñ¥ng Huy VÆn 

Çã lôi dÜ§i Çáy rÜÖng ra cho tôi mÜ®n cuÓn sách mà 

thÀy VÜ®ng khuyên tìm Ç†c. ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn 

Tr†ng Kim th©i Çó là sách cÃm. Phòng Ç†c hån ch‰ cûa 

ThÜ viŒn QuÓc gia ª sÓ 31 ÇÜ©ng TrÜ©ng Thi cÛng 

không ló ra. 
 

"Th‰ là tØ bu°i chiŠu thû thÌ Ãy, tôi nhÆn bi‰t m¶t 

TrÀn QuÓc VÜ®ng bên trong TrÀn QuÓc VÜ®ng trên bøc 

giäng cûa Ç©i sÓng hiŒn Çåi. Theo chÌ bäo cûa thÀy 

VÜ®ng, tôi nghiŠn ngÅm cuÓn sách này và mãi cho Ç‰n 

nay, m‡i lÀn cÀn viŒn Ç‰n chÙng cÙ lÎch sº, tôi vÅn phäi 

nh© TrÀn Tr†ng Kim. L©i khuyên thÆt lòng Çó v§i tôi hÖn 

vån bài giäng væn hoa cao xa dông dài. Vi‰t nhÜ vÆy m§i 

Çích th¿c là nhà sº h†c. Có nói có. Không nói không. 

Sai nói sai. ñúng nói Çúng. DÜ©ng nhÜ m†i diÍn bi‰n 

lÎch sº trên ÇÃt nÜ§c ta trÜ§c th‰ k› XX, tác giä không 

bÕ sót m¶t s¿ kiŒn quan tr†ng nào. Minh båch, måch låc, 

rõ ràng trình ra trên tØng dòng, tØng trang sách. Tác giä 

không ÇÙng vŠ m¶t h† chÌ Ç‹ vi‰t cho dòng h† Ãy mà 

ÇÙng trên cái chung Ç‹ vi‰t cho m†i Ç¶c giä. Quan Çi‹m 

riêng cûa ngÜ©i vi‰t là ª phÀn nhÆn xét Çánh giá k‰t 

luÆn. Công b¢ng và khách quan ÇÃy chÙ. ñiŠu Çó khác 

v§i m†i cuÓn sº, sách giáo khoa væn sº vŠ sau. ñÜÖng 

nhiên tác giä cÛng là m¶t con ngÜ©i. ñã là con ngÜ©i thì 

mÃy ai tránh khÕi lŒ "nhân vô thÆp toàn". Hån ch‰ cûa 
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tác giä n¢m vào næm 1919 khi ông m§i ngoài 30 tu°i, 

mà phÀn nhân loåi sinh tø trên lãnh th° ViŒt Nam còn 

tÓi tæm mù mÎt. Pháp Çó. Vua quan Çó. NgÜ©i vi‰t phäi 

lách là ÇiŠu hi‹n nhiên. Không lách là không có sách. 

Lách nhÜng không hèn. M¶t ngôi sao trong Çêm tÓi tÕa 

sáng Ç‰n vÆy là Çû dÅn d¡t rÒi. ñó là ÇiŠu Çáng kính 

phøc. TrÀn Tr†ng Kim không làm hài lòng ai khi ông 

n¥ng l©i lên án HÒ Quš Ly tàn båo, gian manh, lên án 

Måc ñæng Dung cÜ§p ngôi nhÜ®ng ÇÃt. VŠ lÎch sº, ông 

vi‰t hoàn toàn d¿a trên cÙ liŒu lÎch sº. VŠ quan Çi‹m 

khen hay chê thu¶c quyŠn riêng cûa m‡i ngÜ©i. ñiŠu bÃt 

bình-thÜ©ng hiŒn nay là hÍ ai không phø h†a mình là 

xÃu, là sai, là thù. Cái lë nhÃt th©i này không n¢m trong 

phÜÖng pháp luÆn sº h†c. Ngoài ông, ngoài tôi còn có 

bàng dân, còn có mai sau ".[..........] 
 

Sau khi lš luÆn, phê phán cái tŒ håi cûa các cán b¶ 

vi‰t sº, Mai Kh¡c ng k‰t luÆn: 

"V§i tôi, TrÀn Tr†ng Kim qua ViŒt Nam sº lÜ®c là 

môt ngÜ©i yêu nÜ§c thành tâm, m¶t nhà sº h†c chân 

chính, trung th¿c, m¶t ngÜ©i cÀm bút có nhân cách, m¶t 

h†c giä xuÃt s¡c Çã cÓng hi‰n phÀn trí tuŒ, chí ít cho các 

th‰ hŒ nºa ÇÀu th‰ k› XX và Chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

là sän phÄm cûa tình th‰ v§i hoài bão bÜ§c ÇÀu th¿c thi 

th‹ ch‰ Quân chû lÆp hi‰n Ç¥t nŠn móng cho mô hình 

"Dân chû ñåi nghÎ" c° Çi‹n vŠ sau, cûa l§p nhân sï trí 
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thÙc cÛ bi‰t lÜ©ng trÜ§c h†a binh Çao, nên tha thi‰t nhân 

nhÜ®ng, dung hòa". 
 

(Mai Kh¡c ng.TrÀn Tr†ng Kim v§i ViŒt Nam Sº LÜ®c. Tåp chí XÜa-

Nay, sÓ 346, trang 26; tháng 12 næm 2009) 

 

** Giáo sÜ Hoàng Xuân Hãn nhÆn xét:  

"Cø (TrÀn Tr†ng Kim) là m¶t ngÜ©i có th‹ nói r¢ng 

ª ViŒt Nam th©i Ãy không mÃy ngÜ©i có mÙc h†c cao nhÜ 

cø vŠ ÇÜ©ng sº h†c. Cái Ãy thì ch¡c ch¡n". 
 

(H®p lÜu. Trang 88, 1996) 

 

** Nhà væn VÛ Ng†c Phan cho r¢ng: 

"Tuy g†i là sÖ lÜ®c nhÜng cÛng Çû ÇÜ®c m†i viŒc 

trong th©i kÿ Çã qua cûa nÜ§c nhà và Çáng coi là m¶t b¶ 

sách giá trÎ ... NhÜ vÆy, b¶ ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn 

Tr†ng Kim là m¶t b¶ sº kš ÇÀu ti‰n cûa nÜ§c ta vi‰t b¢ng 

ch» quÓc ng» có th‹ tåm g†i là ÇÀy Çû ". 
 

(Nhà væn hiŒn Çåi. VÛ Ng†c Phan. Nxb Thæng Long, Sài Gòn, 1960, 

trang 209-211) 

 

** Sº gia TrÀn Væn Chánh 

"Tác phÄm ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim 

xuÃt bän lÀn ÇÀu næm 1920 là b¶ thông sº ÇÀu tiên cûa 

ViŒt Nam soån theo phÜÖng pháp m§i và vi‰t b¢ng ch» 

quÓc ng», nhÜng låi tÜÖng ÇÓi ÇÀy Çû và có th‹ ÇÜ®c coi 

là m¶t b¶ tín sº có phong cách trình bày ng¡n g†n, súc 

tích, dÍ hi‹u dÍ nh§, sinh Ç¶ng và hÃp dÅn nhÃt tØ trÜ§c 
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Ç‰n nay".  (TrÀn Tr†ng Kim và ViŒt Nam sº lÜ®c. TrÀn 

Væn Chánh. Tåp chí Nghiên cÙu và Phát tri‹n, ThØa 

Thiên Hu‰, s§ 9 (126); næm 2015. Trang 131) 

[..............]  

"Cái m§i không chÌ ª ch‡ lÀn ÇÀu tiên có b¶ thông 

sº khá ÇÀy Çû vi‰t b¢ng ti‰ng ViŒt, mà ÇiŠu quan tr†ng 

hÖn n»a là lÀn ÇÀu tiên tác giä Çã tham khäo lÓi vi‰t sº 

ti‰n b¶ có tính khoa h†c hÖn cûa phÜÖng Tây, thoát ly 

ra khÕi lÓi chép biên niên truyŠn thÓng cûa Trung Hoa 

vÓn chÌ nêu lên tØng s¿ kiŒn riêng lÈ, r©i råc, tØ Çó bi‰t 

chia lÎch sº ViŒt Nam ra làm 5 th©i kÿ theo tØng Ç¥c 

Çi‹m tÜÖng ÇÓi chung nhÃt cûa m‡i th©i kÿ Ç‹ trình bày 

các diÍn bi‰n lÎch sº thành m¶t câu chuyŒn liên tøc và 

hÃp dÅn, cho thÃy ÇÜ®c mÓi liên låc nhân quä, biŒn 

chÙng gi»a các s¿ kiŒn xäy ra theo dòng th©i gian. Ngoài 

ra, khác v§i lÓi chép sº cûa các sº thÀn th©i phong ki‰n, 

thÜ©ng chÌ chú š ghi chép hành vi, hoåt Ç¶ng cûa vua 

chúa, hoàng hÆu và gi§i quan låi, g¡n v§i nh»ng hoåt 

Ç¶ng tranh bá ÇÒ vÜÖng, coi sº cûa quÓc gia ÇÒng nghïa 

v§i sº cûa tÀng l§p vua chúa quš t¶c, mà v¡ng bóng h£n 

b¶ m¥t sinh hoåt cûa ngÜ©i dân, ViŒt Nam sº lÜ®c trái 

låi Çã b¡t ÇÀu chú š ÇÜa vào thÆt nhiŠu nh»ng s¿ kiŒn 

liên quan Ç©i sÓng th¿c t‰ ngÜ©i dân, nhÜ viŒc h†c hành 

thi cº, tiŠn tŒ, Ço lÜ©ng, thu‰ má, luÆt pháp, xã h¶i, 

phong tøc, tín ngÜ«ng,..." (SÇd, trang 132) 

[............] 
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VŠ phÜÖng pháp ghi niên Çåi, có th‹ nói ViŒt Nam 

sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim là m¶t mÅu m¿c ÇÀu tiên ª 

nÜ§c ta trong viŒc th‹ hiŒn ngày, tháng, næm m¶t cách 

khoa h†c, rõ ràng nhÃt, b¢ng cách ghi k‰t h®p cä ba y‰u 

tÓ næm âm lÎch, næm dÜÖng lÎch v§i niên hiŒu các vua. 

ViŒc chua thêm nguyên væn ch» Hán sau nh»ng tØ Hán 

ViŒt vŠ tên ngÜ©i, tên ÇÃt, tên chÙc quan... cÛng cÀn 

thi‰t, vØa Çäm bäo tính chính xác, vØa giúp cho các nhà 

khäo cÙu dÍ dàng ki‹m chÙng, so sánh m‡i khi cÀn xº 

døng Ç‰n nh»ng tài liŒu cÛ ch» Hán". (SÇd, trang 133) 

[..............] 
 

VŠ quan Çi‹m chép sº và bình sº, TrÀn Tr†ng Kim 

Çã gi» ÇÜ®c tháo Ç¶ gÀn nhÜ hoàn toàn khách quan 

trung th¿c, nhÜ ông Çã bày tÕ trong l©i T¿a ª ÇÀu sách. 

Ông không ÇÙng h£n vŠ phe nào, thÆm chí không phân 

biŒt ÇÎch-ta, nh© vÆy muôn khen-chê Çúng mÙc, nói lên 

ÇÜ®c ti‰ng nói cûa lÜÖng tri nhà s» h†c, và có can Çäm 

xét låi m¶t sÓ vÃn ÇŠ "nhåy càm" vào lúc tác phÄm ra 

Ç©i (næm 1920), nhÜ khi xét låi Ç‹ thØa nhÆn tính chính 

Çáng/ chính thÓng cûa nhà Tây SÖn vÓn xÜa nay vÅn bÎ 

các sº gia triŠu NguyÍn coi là "ngøy Tây". Ch‡ này, ông 

phài tìm cách khéo léo giäng rõ Ç‹ biŒn båch: "Th©i Çåi 

nào nhân vÆt Ãy và tÜ tuªng Ãy, soån giä cÙ bình tïnh cÓ 

theo cho Çúng s¿ th¿c. ThÌnh thoäng có m¶t Çôi nÖi soån 

giä có Çem š ki‰n riêng cûa mình mà bàn v§i Ç¶c giä, 
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thí dø nhÜ ch‡ bàn vŠ danh hiŒu nhà Tây SÖn thì thi‰t 

tÜªng r¢ng sº là cûa chung cä quÓc dân, chÙ không phäi 

riêng cho m¶t nhà m¶t h† nào, cho nên m§i phäi lÃy 

công lš mà xét Çoán m†i viŒc và không vÎ tình riêng mà 

Ç‹ phåm Ç‰n lë công b¢ng vÆy" (trich l©i t¿a). (SÇd, 

trang 133) 
 

**Nhà phê bình væn h†c Thi‰u SÖn 

"Sº h†c nÜ§c ta vÓn còn khuy‰t Çi‹m nhiŠu l¡m; 

cái phÜÖng pháp khoa h†c dùng Ç‹ tìm ki‰m tài liŒu Çã 

chÜa có, mà cä Ç‰n luÆt lŒ nhÃt ÇÎnh cho sº gia, cùng 

cái tri‰t h†c cûa lÎch sº cÛng thi‰u n»a. VÆy có phê bình 

ViŒt Nam sº lÜ®c cûa ông TrÀn, ta cÛng không nên quá 

nghiêm mà trách bÎ cÀu toàn m§i phäi. Cái væn c° kính 

ÇiŠm Çåm, l©i thuÆt sáng sûa dÒi dào, cách x‰p Ç¥t có 

trÆt t¿ phân minh, š khái quát ÇÜ®c rõ rang khúc chi‰t, 

Ãy là nh»ng cái Ç¥c Çi‹m cûa b¶ ViŒt Nam sº lÜ®c... Tôi 

quy‰t Çoán r¢ng sau ông TrÀn, së có nhiŠu sº gia hoàn 

toàn hÖn ông. Song hiŒn nay tôi m§i thÃy b¶ ViŒt Nam 

sº lÜ®c là hÖn h‰t. Ch£ng nh»ng là m¶t b¶ sách giáo 

khoa vŠ lÎch sº có giá trÎ, mà còn là m¶t b¶ sº cûa kh¡p 

cä nh»ng ai muÓn rõ lÎch sº  nÜ§c nhà". 
 

(Phê bình và khäo luÆn. Thi‰u SÖn. Nam kš, Hà N¶i, 1933, trang 34-

35) 

 

* 
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ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng Kim, tuy là m¶t 

quy‹n sº sÖ lÜ®c, nhÜng bao quát, súc tích. ñ‰n nay, 

nÜ§c ta có rÃt nhiŠu ti‰n sï, nhÜng chÜa thÃy ai vi‰t ÇÜ®c 

m¶t quy‹n sº Çáng giá nhÜ quy‹n ViŒt Nam sº lÜ®c cûa 

TrÀn Tr†ng Kim.  

 

 

 

=== o O o ===  
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ViŒt Nam sº lÜ®c, Quy‹n I. ViŒt Nam sº lÜ®c, Quy‹n II 

 

B¶ Giáo døc (ViŒt Nam C¶ng Hòa) 

Trung Tâm H†c LiŒu xuÃt bän (1971) 
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TrÀn Tr†ng Kim, h†c giä 
 

TrÀn Tr†ng Kim là ngÜ©i tiên phong biên khào m¶t 

sÓ công trình vŠ væn hóa giáo døc. 
 

TØ næm 1914, trên báo ñông DÜÖng tåp chí, TrÀn 

Tr†ng Kim phø trách møc H†c khoa. Ông Çã vi‰t nhiŠu 

bài có tính luân lš và sÜ phåm. 
 

Các sách cûa TrÀn Tr†ng Kim Çã xuÃt bän gÒm có: 

- SÖ h†c luân lš. Nhà in Trung B¡c Tân Væn, Hà 

N¶i, 1914. 

- SÜ phåm khoa y‰u lÜ®c. Nhà in Trung B¡c Tân 

Væn, 1916. 

- SÖ h†c An Nam sº lÜ®c. 1917.  

- SÜ phåm y‰u lÜ®c. 1918. 

- ViŒt Nam sº lÜ®c. Quy‹n ThÜ®ng và quy‹n Hå; 

nhà in Trung B¡c Tân Væn, 1919. 

- TruyŒn Thúy KiŠu chú giäi. Soån chung v§i Bùi 

K›, 1925. 

- QuÓc-væn giáo-khoa thÜ l§p ñÒng-Ãu, QuÓc-

væn giáo-khoa thÜ l§p D¿-bÎ, QuÓc-væn giáo-khoa thÜ 

l§p SÖ-Ç£ng; Luân-lš giáo-khoa thÜ l§p SÖ-Ç£ng; Sº-

kš giáo-khoa thÜ. Các sách giáo khoa này do Nha H†c 

Chính ñông Pháp giao cho các ông TrÀn Tr†ng Kim, 
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NguyÍn Væn Ng†c, ñ¥ng ñình Phúc, ñ‡ ThuÆn biên 

soån, NguyÍn Væn Th† minh h†a. XuÃt bän næm 1926. 

- 47 ÇiŠu giáo hóa cûa nhà Lê. Nhà in Trung B¡c Tân 

Væn, 1928; dÎch "Lê triŠu giáo hóa ÇiŠu luÆt tÙ thÆp thÃt 

ÇiŠu" ra ti‰ng Pháp: Les 47 articles du Catéchisme moral 

de l'Annam d'autrefois (Imprimerie du Trung B¡c Tân 

Væn, 1928). 

- Nho giáo. Nhà in Trung B¡c Tân Væn; 1930, gÒm 

ba quy‹n; vào næm 1932-1933, in dÒn låi thành hai 

quy‹n. 

- ViŒt thi. Sao løc và chú giäi, 1940 (?). 

- PhÆt løc. Nhà xuÃt bän Lê Thæng, Hà N¶i, 1940 

- PhÆt giáo. Nhà xuÃt bän Tân ViŒt, 1940 (?). 

-VÜÖng DÜÖng Minh. 1940. Trong quy‹n Nho 

Giáo cûa TrÀn Tr†ng Kim (tái bän næm 1971), quy‰n 

Hå, tØ trang 248 Ç‰n trang 299, møc Tri hành h®p nhÃt, 

TrÀn Tr†ng Kim trình bày thuy‰t "Tri Hành H®p NhÃt" 

cûa VÜÖng DÜÖng Minh. 

-ViŒt Nam væn phåm. Soån chung v§i Phåm Duy 

Khiêm và Bùi K›. Nhà xuÃt bän Lê Thæng, Hà N¶i, 

1941. 
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      Phåm Duy Khiêm.      Bùi K›. 

 

- Ti‹u h†c ViŒt Nam væn phåm. TrÀn Tr†ng Kim, 

Bùi K›, NguyÍn Quang Oánh, Nxb Xuân Thu, 1950 

(Nxb Tân ViŒt xuÃt bàn lÀn thÜ 3, có sºa chºa vào næm 

1955).  

- Hånh thøc ca. Tân ViŒt xuÃt bàn. Sài Gòn, 1950. 

- PhÆt giáo thûa xÜa và PhÆt giáo ngày nay. Tân 

ViŒt xuÃt bän 1953 

- Læng ca kinh. Tân ViŒt xuÃt bän, 1964 

- ñÜ©ng Thi. Tân ViŒt xuÃt bän, 1964.  

- M¶t cÖn gió bøi. HÒi kš cûa TrÀn Tr†ng Kim vi‰t 

tØ næm 1949; xuÃt bän næm 1969 tåi Sài Gòn; nhà xuÃt 

bän Vïnh SÖn.  
 

= ñåo giáo: Ngoài nh»ng sách Çã xuÃt bän, TrÀn 

Tr†ng Kim còn biên khäo vŠ ñåo giáo (ñåo Lão Tº) 

Çæng trong Nam Phong tÆp chí tØ sÓ 67, næm 1923. 

Nh»ng bài biên khäo này chÜa xuÃt bän thành sách.  

= VÛ trø Çåi quan: Công trình biên khäo vŠ vÛ trø 

quan  chÌ thÃy có nh¡c trong bÙc thÜ cûa TrÀn Tr†ng 

 



150 
 

 

 

Kim gºi Hoàng Xuân Hãn, ngày 8/8/1947, có Çoån ông 

Kim nh© ông Hãn tìm bän thäo VÛ trø Çåi quan  mà ông 

Çã gºi cho ông Oánh trÜ§c khi ông ra Çi. 

= Thiên væn h†c: Nhà væn Lãng Nhân Phùng TÃt 

ñ¡c trong tÆp hÒi kš Nh§ nÖi kÿ ng¶, do Ziên HÒng xuÃt 

bän næm 1997 tåi Hoa Kÿ có ghi công trình nghiên cÙu 

vŠ Thiên væn h†c cûa TrÀn Tr†ng Kim. 
 

Nhìn chung, các tác phÄm cûa TrÀn Tr†ng Kim bao 

gÒm nhiŠu lãnh v¿c: giáo døc, tri‰t h†c, sº h†c, tôn giáo. 

Ông là m¶t trong nh»ng ngÜ©i tiên phong trong giai 

Çoån chuy‹n ti‰p tØ væn hóa chÎu änh hÜªng Trung Hoa 

qua væn hóa Tây phÜÖng. 

 

*  * 
 

Vài nhÆn ÇÎnh vŠ h†c giä TrÀn Tr†ng Kim: 

* Nhà giáo Phåm Th‰ NgÛ (1921-2000) nhÆn 

Çinh: 

"Ÿ TrÀn Tr†ng Kim ta thÃy m¶t Ç¥c Çi‹m là m¥c 

dù s§m theo Tây h†c, låi sang Pháp du h†c, song ông Çã 

có væn hóa ñông phÜÖng m¶t mÓi kính cÄn sâu xa. Có 

th‹ nói ông chû trÜÖng bäo thû, thû c¿u hÖn cä Phåm 

Quÿnh. VŠ ÇÜ©ng trÜ§c tác thì có th‹ nói ông Çã th¿c 

hiŒn Çúng cái ÇÜ©ng lÓi... là Çem tÃt cä cái gia tài væn 

hóa cûa ông cha mà bàn giao låi cho th‰ hŒ m§i... Tuy 

có Tây h†c song ông t¿ Ç¥t mình vào phái cÛ, Çem cái 
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phÜÖng pháp m§i h†c ÇÜ®c cûa Tây h†c mà làm nh»ng 

công trình bàn giao Ãy cho ÇÜ®c rõ ràng hÖn, hoàn bÎ 

hÖn. S¿ phÓi h®p gi»a m¶t phÜÖng pháp biên khäo m§i 

mÈ và m¶t kho ki‰n thÙc phong phú c¶ng thêm vào m¶t 

thiŒn chí theo Çu°i "cúc cung tÆn tøy" Çã khi‰n cho 

nh»ng công trình cûa ông có m¶t giá trÎ v»ng bŠn và Ç¥t 

ông vào hàng ÇÀu các nhà biên khäo ª giai Çoån này. 
 

"VŠ hành væn thì ông có m¶t lÓi væn Ç¥c biŒt bình 

dÎ... Không Üa nh»ng hình änh cao kÿ, lÓi s¡p Ç¥t ÇÓi 

ngÅu, s¿ bay b°ng hay hào hoa, chÌ muÓn dùng cách 

thông thÜ©ng nhÃt dÍ hi‹u nhÃt, Ç‹ dÅn giäi ôn tÒn cho 

ngÜ©i ta hi‹u. Væn bình Çåm song có khí có l¿c, cÛng 

nhÜ con ngÜ©i vÆy". 
 

(ViŒt Nam væn h†c sº giän Ü§c tân biên. Phåm Th‰ NgÛ; tÆp III, phÀn 

Væn h†c hiŒn Çåi 1862-1945, trang 301-302. QuÓc H†c tùng thÜ Sài 

Gòn, 1965). 

 

* Lãng Nhân Phùng TÃt ñ¡c  
 

 
 

Phùng TÃt ñ¡t và chân dung cûa ông  

do h†a sï Tå Tœ phác h†a. 
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Lãng Nhân Phùng TÃt ñ¡c, m¶t ngÜ©i bån trÈ cûa 

TrÀn Tr†ng Kim nhÆn ÇÎnh: 

"Sª dï ông (TrÀn Tr†ng Kim) th¿c hiŒn ÇÜ®c nh»ng 

tác phÄm có giá trÎ cä vŠ phÄm lÅn lÜ®ng, là nh© s¿ kê 

cÙu tÌ mÌ công phu cùng ÇÙc tánh cÀn cù, nhÅn nåi và 

cÜÖng quy‰t ít thÃy ª ai khác.  
 

(Nh§ nÖi kÿ ng¶. Lãng Nhân Phùng TÃt ñ¡c. Trang 84.  Ziên HÒng xuÃt 

bän, Hoa Kÿ; 1997) 

 

 

 
 

"NhÖ nÖi kÿ ng¶". Lãng Nhân 
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* Nhà væn VÛ Ng†c Phan  
 

 
 

VÛ Ng†c Phan. 
 

VÛ Ng†c Phan nhÆn ÇÎnh: 

"ñ†c tÃt cä các væn phÄm cûa TrÀn Tr†ng Kim, 

ngÜ©i ta thÃy tuy không nhiŠu, nhÜng quy‹n nào cÛng 

v»ng vàng ch¡c ch¡n, không bao gi© có s¿ cÄu thäo. 

"Ông có cái khuynh hÜ§ng rõ rŒt vŠ loåi biên khäo; 

chÌ Ç†c qua nhan ÇŠ các sách cûa ông, ngÜ©i ta cÛng có 

th‹ thÃy ngay: h‰t lÎch sº, Ç‰n Çåo Nho, Ç‰n Çåo PhÆt, 

rÒi låi Ç‰n mËo luÆt ti‰ng ViŒt Nam. Ông là m¶t nhà giáo 

døc, nên nh»ng sách cûa ông toàn là nh»ng sách h†c cä. 

"Væn ông là m¶t thÙ væn rÃt hay, tuy rÃt giän dÎ mà 

không bao gi© xuÓng cái mÙc tÀm thÜ©ng; l©i l©i sáng 

suÓt, gi†ng låi thi‰t tha nhÜ ngÜ©i Çang giäng dåy. LÓi 

væn Ãy là lÓi væn cûa m¶t nhà væn có nhiŒt tâm, có lòng 

thành thÆt ". 
 

(Nhà væn hiŒn Çåi , trang 208-209. VÛ Ng†c Phan)  
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* Giáo sÜ DÜÖng Quäng Hàm  

 

 
 

DÜÖng Quäng Hàm. 

 

DÜÖng Quäng Hàm nhÆn ÇÎnh: 

"TrÀn Tr†ng Kim (hiŒu LŒ ThÀn) là m¶t nhà sÜ 

phåm Çã soån nhiŠu sách giáo-khoa có giá-trÎ và (là) 

m¶t h†c giä Çã có công khäo-cÙu vŠ Nam-sº và các h†c-

thuy‰t c° cûa Á-ñông ". 
 

(ViŒt Nam væn h†c sº y‰u. DÜÖng Quäng Hàm. B¶ Giáo døc, Trung tâm 

h†c liŒu xuÃt bän, Sài Gòn, In lÀn thÙ mÜ©i, 1968, trang 450) 

 

 

 

============== 
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VIII 

 

 

Nho giáo 
   

Phan Khôi (1887-1960), trong bài báo "ñ†c cuÓn 

Nho giáo cûa TrÀn Tr†ng Kim", có vài nhân xét: 

"...TrÀn quân rõ là m¶t nhà h†c giä, mà låi thuÀn 

túy cái thái Ç¶ h†c giä Ç©i nay, nghïa là dùng phÜÖng 

pháp khoa h†c mà nghiên cÙu các h†c thuÆt, bªi vÆy làm 

ra sách vª rÃt có giá trÎ. 
 

"Tiên sanh vÓn là nhà Tây h†c, mà låi chuyên trÎ 

vŠ các h†c thuy‰t phÜÖng ñông. ñã có hai lÀn tiên sanh 

giäng diÍn vŠ Kh°ng Tº và Lão Tº, bài diÍn væn có Çæng 

trong tåp chí Nam Phong. Låi có lÀn, chính tôi thÃy tiên 

sanh gªi mua kinh PhÆt bên Tàu thiŒt nhiŠu, hình nhÜ 

tiên sanh ÇÜÖng nghiên cÙu vŠ PhÆt h†c n»a. 
 

"... TrÜ§c h‰t ta phäi phøc cái s¿ x‰p Ç¥t trong cuÓn 

Nho giáo là rÃt khéo. Chia làm tám chÜÖng: 

ChÜÖng I, nói vŠ thÜ®ng c° th©i Çåi, k‹ cái tình 

trång xã h¶i Tàu và cái tri‰t h†c thuª xÜa, là cái nŠn 

Nho giáo bªi Çó lÆp nên. 
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ChÜÖng II, nói vŠ Xuân Thu th©i Çåi và Kh°ng phu 

tº, Ç¥ng cho bi‰t Nho giáo cÛng là theo s¿ cÀn dùng cûa 

th©i Çåi mà xuÃt hiŒn, y nhÜ cái luÆt nhân quä. 

ChÜÖng III, nói vŠ h†c thuy‰t cûa Kh°ng phu tº, 

mà Hình nhi thÜ®ng h†c là cái h†c vŠ phÀn huyŠn diŒu. 

ChÜÖng IV, nói vŠ Hình nhi hå h†c, là cái h†c vŠ 

phÀn Ç©i. 

ChÜÖng V, nói vŠ nh»ng sách Kh°ng phu tº. 

ChÜÖng VI, nói vŠ môn ÇŒ Kh°ng phu tº, tÙc là 

nh»ng h†c trò cûa ngài. 

ChÜÖng VII, nói vŠ Chi‰n QuÓc th©i Çåi, các h†c 

phái cûa Nho giáo, tÙc là các h†c phái do tØ Kh°ng phu 

tº mà chia ra. 

ChÜÖng VIII, nói vŠ Månh tº, là ngÜ©i ti‰p lÃy chÖn 

truyŠn cûa Kh°ng phu tº. 
 

"Trong tám chÜÖng Ãy có chÜÖng ba và bÓn là 

tr†ng y‰u hÖn h‰t. Chính cái thÓng hŒ cûa Kh°ng h†c là 

ª Çó. Kh°ng tº thÜ©ng xÜng cái Çåo cûa mình là nhÙt 

quán, tÙc là phÀn hình nhi thÜ®ng h†c và phÀn hình nhi 

hå h†c xâu suÃt cùng nhau làm m¶t vÆy. ThiŒt TrÀn tiên 

sanh Çã móc cái ch‡ tinh vi cûa Çåo ngài ra cho thiên 

hå cùng xem. 
 

"Tóm låi, m¶t cuÓn sách nói vŠ Nho Giáo tÜ©ng 

tÆn, tinh t‰ nhÜ vÀy, thiŒt là trong cõi ViŒt Nam ta, tØ 

xÜa Ç‰n nay chÜa hŠ có, mà chÌ có ngÜ©i nào Çã chÎu 
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phép "bóp tem" cûa khoa h†c nhÜ TrÀn quân thì m§i nói 

ÇÜ®c ra. Cho nên, công viŒc này nói thì mách lòng, Çâu 

có th‹ trông mong ÇÜ®c ª nh»ng nhà Nho c° hû. 
 

"... CuÓn sách này tác giä nói r¢ng nhÜ là vë cái 

bän ÇÒ cûa Kh°ng giáo, mà t¿ mình cÛng chÜa ch¡c là 

Çã Çúng h‰t. VÆy kÈ Ç†c n‰u có thÃy nh»ng ch‡ chÜa 

Çúng Ãy mà chÌ ra, há ch£ng là có ích l¡m sao? 
 

"Bây gi© tôi muÓn chÌ ra m¶t vài ch‡ không Çúng 

Ãy. NhÜng tôi d¿a vào Çâu mà dám nói là không Çúng? 

ƒy, ch£ng có gì ch¡c ch¡n cho b¢ng lÃy nh»ng chÙng c§ 

trong sách h† Kh°ng ra mà ÇÓi cÙu låi. 
 

1. TÓng Nho cûa Kh°ng tº  

 "Trong khi xét vŠ Nho giáo, ÇiŠu nên thÆn tr†ng 

nhÃt là ch§ lÀm l¶n Kh°ng Tº v§i TÓng Nho. Các ông 

này xÜng mình là ti‰p lÃy chánh truyŠn cûa Kh°ng thÎ 

mà kÿ thiŒt là có nhiŠu ÇiŠu trái v§i thánh nhân. ñiŠu Çó 

tác giä vÅn Çã bi‰t rÒi, có ch‡ TrÀn tiên sanh nói r¢ng 

TÓng Nho Çã Çem Lão h†c và PhÆt h†c vào trong Nho 

giáo... Th‰ nhÜng tiên sanh cÛng còn có ch‡ không khÕi 

bÎ TÓng Nho qua m¥t mình. 
 

"Ÿ sách Nho giáo trang 89, tác giä nói r¢ng:"ñÓi 

v§i cu¶c tåo hóa thì Kh°ng phu tº cho r¢ng lúc ÇÀu ª 

trong vÛ trø chÌ có cái lš vô c¿c tÙc là Ç©i h‡n mang m© 
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mÎt không rõ là cái gì cä. Lš vô c¿c Ãy tÙc là lš thái c¿c, 

v.v..." 
 

"ƒy là cái thuy‰t "vô c¿c nhi thái c¿c" cûa Chu ñôn 

Di ª nhà TÓng, ch§ Kh°ng tº không hŠ nói nhÜ vÆy. 

Trong Kinh DÎch, Không tº chÌ nói:"DÎch h»u thái c¿c, 

thì sanh lÜ«ng nghi..." mà thôi, ch§ không còn cái vô c¿c 

nào ª trên cái thái c¿c n»a. 
 

"ThiŒt nhÜ tác giä nói, TÓng Nho Çã d¿a theo Lão 

h†c mà Çem cái vô c¿c Ç‹ chÒng lên cái thái c¿c cûa 

Kh°ng Tº. Bªi vì Lão Tº có nói:"Vô danh thiên ÇÎa chi 

thûy"; låi nói:"Thiên hå vån vÆt sanh Ü h»u, h»u sanh Ü 

vô". Lão Tº cho cái "vô" là b°n th‹ cûa vÛ trø, t¿ thành 

ra cái thuy‰t m¶t nhà; TÓng Nho Çem mà nhÆp v§i cái 

thuy‰t cûa h† Kh°ng, làm cho tÓi m© Kh°ng giáo Çi cÛng 

vì Çó. 
 

"Cái tri‰t h†c cûa Lão Tº là phát nhÅn tØ ch» "vô", 

cho nên hÜ§ng chiŠu vŠ m¥t tiêu c¿c, y‰m th‰. Còn cái 

tri‰t h†c cûa Kh°ng Tº là phát nhÅn tØ ch» "h»u", cho 

nên hÜ§ng chiŠu vŠ m¥t tích c¿c, nhÆp th‰. VÆy n‰u Çem 

vô c¿c làm cái lë gÓc vŠ võ trø quan cûa Kh°ng Tº, thì 

thành ra m¶t ch‡ kh§p trong cái Çåo nhÙt quán cûa ngài. 
 

"Nguyên câu "vô c¿c nhi thái c¿c" cûa Chu Liêm 

Khê có š là vô c¿c rÒi m§i Ç‰n thái c¿c. NhÜng theo TrÀn 

tiên sanh c¡t nghïa Çây, thì vô c¿c tÙc là thái c¿c. ñã 
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vÆy thì nên cÙ nói thái c¿c theo Çúng nhÜ Kh°ng Tº, låi 

còn nói vô c¿c làm chi? VÆy xin TrÀn quân trä cái "vô 

c¿c" låi cho TÓng Nho, ÇØng Çem mà nhÆp vào v§i cái 

thái c¿c cûa Kh°ng Tº. 
 

"Trong Çoån này, tôi không có š cho bên nào là 

phäi hay bên nào là trái; tôi không có š binh bên Kh°ng 

Tº và bÕ bên Lão Tº, cùng b¡t bÈ TÓng Nho. Song tôi 

chÌ nói cách thÆt thà r¢ng: Cái chÖn lš cûa vÛ trø cÛng 

nhÜ là chén båc chÜa mª, các nhà tri‰t h†c xÜa nay cÛng 

nhÜ là con båc m‡i ngÜ©i Çánh m¶t vÌ theo š mình. 

Trong khi chén båc còn úp Çó, nhà h†c giä là b†n ta Çây 

cÛng nhÜ tay phá hÕa, nên coi tØng vÌ cho thiŒt rành, mà 

không nên thò tay sºa vÌ cûa con båc". 
 

2. Tri‰t h†c phÜÖng Tây v§i Kh°ng h†c 

"H†c giä Ç©i nay hay Çem cái h†c thuy‰t ñông Tây 

mà so sánh nhau, Ãy là viŒc phäi làm mà cÛng là viŒc 

cÛng nên làm. NhÜng, so sánh nhau thì ÇÜ®c, ch§ còn 

chÌ quy‰t r¢ng cái này tÙc là cái kia, cái kia tÙc là cái 

n† thì không ÇÜ®c. Bªi vì s¿ hÖi giÓng v§i nhau thì có, 

ch§ còn giÓng hŒt nhÜ nhau thì chÜa hŠ có. 
 

"TÙc nhÜ các danh tØ vŠ tri‰t h†c, ñông có cûa 

ñông, Tây có cûa Tây, mÜ®n mà chÙng minh cho nhau 

thì không håi, Çem mà Çánh nhÆp vào m¶t thì có håi. Vì 
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nh»ng danh tØ Ãy là l®i khí cho ta dùng mà nghiên cÙu, 

n‰u dùng sai Çi thì nó së ÇÜa ta Ç‰n ch‡ l‡i lÀm. 
 

"NhÜ trong danh tØ tri‰t h†c, tây có chº "intuition", 

chÌ nghïa là s¿ bi‰t th£ng, không cÀn phäi suy nghï, phäi 

lš luÆn. Ch» trong Ãy tri‰t h†c Tàu không có, nên ngÜ©i 

Tàu phäi dÎch là "tr¿c giác". CÛng nhÜ ch» "raison", 

không có ch» s¤n, phäi dÎch "lš tánh" hay là "lš trí". 
 

"Ch» "lÜÖng tri" xuÃt trong sách Månh Tº. Månh 

Tº nói:"Nhân chi sÖ bÃt t¿ nhi tri giã, kÿ lÜÖng tri dã" 

(Cái ÇiŠu ngÜ©i ta không cÀn suy nghï mà bi‰t, Ãy là 

lÜÖng tri). CÙ nhÜ š nghïa câu Çó thì có hÖi giÓng v§i 

"tr¿c giác" thiŒt, nhÜng vÓn khác nhau xa. 
 

"Theo š Månh Tº thì lÜÖng tri là cái s¿ bi‰t mà tr©i 

phó cho mình, hay là t¿ nhiên mà bi‰t. Bªi vì ti‰p sau 

câu Çó, ngài có nói thêm r¢ng:"Con nít m§i ÇÈ ra, ÇŠu 

bi‰t yêu cha mË mình; Ç‰n l§n, ÇŠu bi‰t kính anh mình. 

Yêu cha mË, Ãy là nhân; kính anh, Ãy là nghïa". Coi nhÜ 

vÆy thì cái lÜÖng tri, hàm nghïa cûa nó r¶ng l¡m, ch£ng 

nh»ng bao nhân và nghïa, và luôn cä lÍ, tri, tín n»a, cho 

Ç‰n cái tr¿c giác hay là cái lš trí, nó cÛng nuÓt vào 

trong. 
 

"LÜÖng tri nói vŠ "tánh", còn tr¿c giác - cä Ç‰n lš 

trí n»a - chÌ nói vŠ cái cách nhÆn thÙc cûa nhà tri‰t h†c 

dùng mà thôi. Cho nên không có th‹ nói quy‰t tr¿c giác 
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tÙc là lÜÖng tri ÇÜ®c. Mà theo Çó låi Çû bi‰t r¢ng lš trí 

không phài là trí, vì Kh°ng Tº khi nào nói trí là chÌ vŠ 

cái ÇÙc cûa ngÜ©i quân tº dùng Ç‹ Ùng s¿ ti‰p vÆt, ch§ 

không phäi cái cách dùng Ç‹ nhÆn thÙc m†i s¿. 
 

"Ÿ trang 30, TrÀn tiên sanh có nói r¢ng:"Kh°ng 

phu tº không hay nói Ç‰n lš trí". ƒy là bªi tiên sanh nhÆn 

nghïa ch» trí và lš trí không ÇÜ®c råch rõi. 
 

"Chính cái lš trí là ch» dÎch cûa Tây ra, thiŒt 

Không Tº không hŠ nói Ç‰n. NhÜng cái phÜÖng pháp 

dùng lš trí mà nhÆn thÙc m†i s¿ thì Kh°ng Tº vÅn dùng. 

NhÜ ngài nói:"ThÆn tÜ chi, minh biŒn chi", cùng nh»ng 

cái kêu là "cách vÆt, trí tri" trong ñåi h†c, thì ch£ng 

phäi lš trí là gì? 
 

3. TrÀn Tr†ng Kim v§i Kh°ng Tº 

"Có nh»ng ch‡ mà TrÀn tiên sanh lÃy š mình c¡t 

nghïa Kh°ng giáo; ch‡ nào tôi thÃy h®p v§i Kh°ng tº 

thì thôi, còn ch‡ nào tôi thÃy không h®p, thì tôi xin chÌ 

ch‡ Ãy ra. 
 

"Cái lë trung dung cûa Kh°ng Tº, nó ra làm sao, 

không có th‹ Çem mà bàn luÆn ª Çây. Duy nói tóm m¶t 

ÇiŠu, tôi cho là lë cao siêu quá, ngÜ©i ta khó làm theo 

ÇÜ®c. N‰u Çem cái lë trung dung mà truyŠn bá cho cái 

xã h¶i này thì hÀu h‰t tín ÇÒ cûa nó së thành ra "hÜÖng 

nguyŒn" là m¶t hång ngÜ©i mà Kh°ng Tº Çã ghét cay 
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ghét Ç¡ng. Cho nên trong bài "Anh hÜªng Kh°ng giáo" 

cûa tôi, tôi bäo bÕ cái thuy‰t trung dung Çi, ÇØng nói 

Ç‰n là hÖn, vì theo tôi thì chÜa ch¡c làm ÇÜ®c "thánh 

hiŠn", mà thiŒt dÍ làm ra "hÜÖng nguyŒn" quá. 
 

"Tôi nói trung dung khó theo, là tôi nói theo Kh°ng 

Tº. Chính trong sách trung dung, ngài tÕ ra cái š Ãy 

ch£ng phäi m¶t lÀn. Ngài nói r¢ng:"Lë trung dung thÆt 

là t¶t vÆy thay, Çã lâu rÒi, ngÜ©i ta ít làm theo ÇÜ®c!" 

Låi r¢ng:"Thiên hå, quÓc gia, có th‹ quân binh ÇÜ®c; 

tÜ§c l¶c có th‹ tØ Çi ÇÜ®c; gÜÖm dao, có th‹ xông vào 

ÇÜ®c, ch§ trung dung không có th‹ làm theo ÇÜ®c!" Låi 

nói r¢ng:"Quân tº nÜÖng theo lë trung dung, trÓn Ç©i, 

Ç©i ch£ng bi‰t mình mà mình ch£ng æn næn, duy có b¿c 

thánh m§i làm ÇÜ®c nhÜ vÆy". ñó, coi mÃy l©i ngài Çó 

thì cái lë trung dung nó khó là Ç‰n b¿c nào!  
 

"VÆy mà sách Nho giáo, nÖi trang 237, tác giä nói 

r¢ng:"Nói rút låi, Çåo cûa Kh°ng phu tº là trung dung, 

tuy không huyŠn diŒu siêu viŒt nhÜ Çåo Lão, Çåo PhÆt, 

nhÜng cÛng cao minh l¡m, mà låi rÃt thích h®p v§i chÖn 

lš, thÆt là cái Çåo xº th‰ rÃt hay, rÃt phäi, ai theo cÛng 

ÇÜ®c và thi hành ra Ç©i nào cÛng ÇÜ®c". 
 

 "Lå chÜa! Cái ngÜ©i lÆp ra Çåo trung dung Ãy ª 

trÜ§c hÖn hai ngàn næm nay, cho r¢ng rÃt khó, "ít làm 

theo ÇÜ®c, duy có bÆc thánh m§i làm ÇÜ®c". RÒi Ç‰n cái 

ngÜ©i c¡t nghïa Çåo Ãy ª sau hÖn hai ngàn næm låi nói 
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r¢ng:"Ai theo cÛng ÇÜ®c và thi hành ra Ç©i nào cÛng 

ÇÜ®c", b‡ng hóa ra s¿ rÃt dÍ! ñ¶c giä bi‹u mình nên tin 

ai? T¿ nhiên tôi phäi tin l©i Kh°ng Tº hÖn là l©i TrÀn 

quân vÆy". 
 

ñ†c xong câu hÕi và câu t¿ trä l©i cûa Phan Khôi, 

tôi nh§ Ç‰n l©i PhÆt dåy: " ... ÇØng chÃp nhÆn m¶t š 

ki‰n nào Çó vì š ki‰n Çó hÃp dÅn, hay là š ki‰n Çó cûa 

m¶t tu sï, thÀy cûa mình ". 
 

Vì Không Tº là bÆc thÀy cao cä cûa Phan Khôi, nên 

Phan Khôi Çã "tin l©i Kh°ng tº hÖn là l©i TrÀn Tr†ng 

Kim" mà không cÀn phäi suy nghï. Phan Khôi xÙng Çáng 

là ÇŒ tº cûa Kh°ng Tº. 
 

Theo th©i gian, con ngÜ©i càng ngày càng væn minh 

càng ti‰n b¶, ho¥c thoái hóa. Th©i Kh°ng Tº chi‰n tranh 

loån låc, Kh°ng Tº khuyên nhÛ, chä có vua quan nào 

chÎu nghe l©i khuyên cûa ngài, nên ngài cho r¢ng trung 

dung là khó, "chÌ dành riêng cho các bÆc thánh". 

NhÜng sau hÖn hai ngàn næm, th©i TrÀn Trong Kim và 

Phan Khôi, tÜ tÜªng và hành Çông cûa nhân loåi Çã thay 

Ç°i. Trung dung có nghïa là không thiên vŠ bên nào, 

luôn gi» ª thái Ç¶ ÇÙng gi»a; nó cÛng có nghïa không 

thái quá trong cách cÜ xº v§i ngÜ©i hay v§i viŒc. LÎch 

sº Çã chÙng minh r¢ng n‰p sÓng cûa ngÜ©i Trung Hoa, 

tØ væn-hóa vÆt chÃt Ç‰n væn-hóa tinh thÀn ÇŠu änh hÜªng 

Kh°ng giáo; hÖn n»a Kh°ng giáo änh hÜªng rÃt l§n Ç‰n 
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các nÜ§c láng giŠng, nhÜ ViŒt Nam, TriŠu Tiên, NhÆt 

Bän, v.v. ñiŠu này chÙng tÕ r¢ng Kh°ng giáo không 

phäi là "dành riŠng cho các bÆc thánh". Ngày xÜa, th©i 

Kh°ng Tº là th©i kÿ loån låc, các vua quan không chÎu 

nghe l©i dåy cûa Kh°ng Tº; nhÜng ngày nay, nhân loåi 

Çã có š thÙc vŠ tai håi cûa chi‰n tranh, nên trong tÃt cä 

các h¶i nghÎ quÓc t‰, trung dung là phÜÖng cách tÓt nhÃt 

Ç‹ giäi tÕa m†i khúc m¡c, ÇÜa Ç‰n thÕa thuÆn hòa bình. 

Có lë, vì nh»ng lš do trên, TrÀn Tr†ng Kim cho 

r¢ng:"ñåo cûa Không phu tº là trung dung".  

 

 
 

Phan Khôi. 

 

TrÀn Tr†ng Kim vi‰t bài "T¿a" trong quy‹n Nho 

giáo nhÜ sau: 

"M¶t cái nhà c° rÃt ÇËp, lâu ngày không ai sºa-

sang, Ç‹ Ç‰n n‡i bÎ cÖn gió bão Çánh Ç° bËp xuÓng. 

Nh»ng ngÜ©i xÜa nay vÅn ª cái nhà Ãy, ngÖ-ngác không 

bi‰t làm th‰ nào. DÅu có muÓn d¿ng låi, cÛng không 

d¿ng ÇÜ®c, vì ngÜ©i không có mà cûa cÛng không. Vä 



165 
 

 

 

th©i th‰ Çã xoay-vÀn, cu¶c Ç©i bi‰n-Ç°i, ngÜ©i trong 

nÜ§c Çang háo-hÙc vŠ s¿ bÕ cÛ theo m§i, không ai nghï 

gì Ç‰n cái nhà c° Ãy n»a. Song cái nhà c° Ãy t¿ nói là 

m¶t cái bäo-vÆt vô giá, không lë Ç‹ Ç°-nát Çi, mà không 

tìm cách gi» lÃy cái di-tích. Không gì n»a, thì ta cÛng vë 

lÃy cái bän-ÇÒ Ç‹ ngÜ©i Ç©i sau bi‰t r¢ng cái nhà Ãy khi 

xÜa ÇËp-Çë là th‰, mà sau Ç°-nát là th‰. ƒy cái tình-cänh 

væn-hóa cûa Nho-giáo hiŒn th©i, bây gi© cÛng nhÜ cái 

nhà c° Ãy vÆy. 
 

"ViŒc làm quy‹n sách nói vŠ Nho-giáo tÙc là viŒc 

vë lÃy cái bän-ÇÒ cûa Nho-giáo. ñáng lë là viŒc cûa 

nh»ng ngÜ©i Çã sinh-trÜªng trong cái không-khí Nho-

giáo, Çã tiêm-nhiÍm cái tinh-thÀn Nho-giáo. NhÜng 

khÓn thay ngÜ©i Ç©i lãnh-Çåm, ai nÃy thÃy cái h†c cÛ Çã 

Ç° thì thôi, không ai lÜu š Ç‰n n»a. VÆy nên chúng tôi vì 

chút lòng hoài c°, không quän s¿ khó-khæn, không s® 

viŒc to-l§n, Çem cái sÙc nhÕ-m†n mà t¿ nhÆn lÃy viŒc 

làm sách này, Çêm ngày tìm-ki‰m, nghï-ng®i, cÓ tä cho 

rõ cái chân-tÜ§ng cûa Nho-giáo, Ç‹ h†a may có b°-ích 

cho s¿ h†c cûa ngÜ©i mình ÇÜ®c chút nào chæng. DÅu tä 

không ÇÜ®c Çúng cái chân-tÜ§ng Ãy cho l¡m, nhÜng 

cÛng là m¶t viŒc làm Ç‹ gi» lÃy di-tích vŠ sau. Chúng tôi 

nghï nhÜ th‰, cho nên phäi g¡ng sÙc tåm nhÆn lÃy cái 

gánh n¥ng, chû-Çích là Ç‹ cho nh»ng kÈ hÆu h†c sau 

này, ai muÓn bi‰t cái tinh-thÀn cûa xã-h¶i ta khi xÜa bªi 
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Çâu mà sinh ra, và cái tinh-thÀn Ãy vŠ sau tåi làm sao 

mà hÜ-hÕng Çi. TÜªng Çó là m¶t ÇiŠu rÃt mÆt-thi‰t Ç‰n 

viŒc h†c ngày nay. Vì r¢ng viŒc ti‰n-hóa cûa m¶t dân 

t¶c không phäi là chÌ cÀn lÃy h†c cho bi‰t cái bi‰t cûa 

ngÜ©i mà thôi, låi cÀn phäi bi‰t rõ nh»ng cái cûa mình 

Çã có, Ç‹ Çem dung-hòa cái m§i v§i cái cÛ mà gây thành 

ra cái tinh-thÀn m§i, có th‹ thích-h®p v§i cái hoàn-cänh 

cûa mình, thích-h®p v§i cái trình-Ç¶ và cái tâm-tính cûa 

mình. ñó là s¿ mong-mÕi cûa chúng tôi, tÃm lòng thành-

th¿c cÙ Çinh-ninh nhÜ th‰ vÆy. 
 

"ñã nói r¢ng cái quy‹n sách này t¿a nhÜ cái bän-

ÇÒ vë cái nŠn Nho-giáo cÛ, thì dÅu hay dª th‰ nào m¥c 

lòng, cÓt nhÃt là phài vë cho Çúng. VÆy nên trong sách 

này chúng tôi thÜ©ng trích-løc nh»ng l©i nguyên-væn 

cûa thánh-hiŠn Çã ghi chép trong các Kinh TruyŒn cùng 

nh»ng ÇiŠu cûa tiên-nho lÜu-truyŠn ª trong các sách-vª, 

Çem phiên-dÎch ra quÓc-âm cho rõ-ràng, Ç‹ làm minh-

chÙng cho cái h†c-thuy‰t cûa Nho-giáo. Còn nh»ng l©i 

nghÎ-luÆn, thì chúng tôi vÅn cÓ gi» thái-Ç¶ khách-quan 

mà nói, chÙ không theo š riêng mà làm m©-tÓi mÃt s¿ 

th¿c. Gián ho¥c có ÇiŠu gì không ÇÜ®c chính-Çáng, Ãy 

cÛng là xuÃt Ü š ngoåi, xin Ç¶c-giä th‹ tình mà dung-thÙ 

cho. 
 

"TrÜ§c khi Çem xuÃt-bän quy‹n sách này, chúng tôi 

xin có l©i cäm tå hai ông bån là ông Phó-bäng Bùi K› 
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và ông Cº TrÀn Lê-Nhân Çã giúp-Ç« chúng tôi trong khi 

khäo-cÙu, thÜ©ng g¥p nh»ng ch‡ khó hi‹u, cùng nhau 

bàn-båc ÇÜ®c rõ nét m†i š-nghïa. 
 

"Làm quy‹n sách này, bän-š cûa chúng tôi là mong 

bày-tÕ ÇÜ®c cái Çåo cûa thánh-hiŠn ra, dÅu mÃt bao 

nhiêu công-phu cÛng không ngåi, miÍn là ÇÜ®c thÕa tÃm 

lòng låc Çåo thì thôi, trÜ§c sau chÌ m¶t niŠm cúc cung 

tÆn tøy vŠ viŒc h†c. Ð§c-ao r¢ng cái công-phu này 

không Ç‰n n‡i bÕ u°ng vÆy ". 
 

(Bài T¿a cûa quy‹n Nho Giáo, quy‹n ThÜ®ng, TrÄn Tr†ng Kim, B¶ 

Giáo døc. Trung-tâm h†c- liŒu xuÃt bän, Sài Gòn, 1971) 
 

Trong bài "TrÀn Tr†ng Kim trong góc khuÃt cûa 

LÎch sØ ", Çæng trong tåp chí XÜa Nay, sÓ 212, tháng 5 

næm 2004, trang 12, ông Hà Vinh có nhÆn xét: 

"Trong cu¶c vÆt l¶n gi»a Ç°i m§i và k‰ thØa, TrÀn 

Tr†ng Kim s® s¿ ÇÙt gãy væn hóa hay mÃt gÓc, Çã không 

quän thÎ phi, bÕ ra nhiŠu tâm huy‰t và công sÙc Ç‹ cho 

ra Ç©i nh»ng cuÓn sách khäo cÙu v‰ nh»ng giá trÎ, tinh 

hoa hàng ngàn næm cûa dân t¶c và phÜÖng ñông Ç‹ gi» 

lÃy cái gÓc cûa tâm thÙc và væn hi‰n ViŒt Nam. ñó là 

hai cuÓn vŠ Nho Giáo , hai cuÓn vŠ PhÆt Giáo  và m¶t 

cuÓn vŠ Lão Giáo. Ông Çã không quän ngåi bÎ coi là 

"thû c¿u", hòng cÙu ch»a, uÓn n¡n nh»ng nông n°i, mù 

quáng, bÕ mÃt mình trong cu¶c chåy theo PhÜÖng Tây 

và tính hÜ§ng ngoåi. 
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"ñ‹ cänh tÌnh, ông Çã vi‰t trong L©i Phát ñoan cûa 

b¶ Nho Giáo: Xét ra cho kÏ, s¿ bÕ cÛ theo m§i cûa ta 

hiŒn th©i, bÃy gi© không phäi là không cÀn-cÃp, nhÜng 

vì ngÜ©i mình nông-n°i, không suy-nghï cho chín, chÜa 

gì Çã Çem phá-hoåi cä Çi, thành thº cái xÃu, cái dª cûa 

mình thì vÎ tÃt Çã bÕ Çi ÇÜ®c, mà låi làm hÕng mÃt cái 

phÀn tinh-túy Çã gi» cho xã-h¶i cûa ta ÇÜ®c v»ng-bŠn 

hàng mÃy ngàn næm nay. Phàm ngÜ©i ta muÓn bÕ cái cÛ 

Çã hÄm-nát, tÃt là phäi có cái m§i tÓt hÖn, ÇËp hÖn Ç‹ 

thay vào. Nay ta chÜa có cái m§i mà Çã v¶i-vàng bÕ cái 

cÛ Çi, thành ra Ç°-nát cä, mà không có cái gì thay vào 

ÇÜ®c. ƒy là tình-trång nÜ§c ta ngày nay là th‰, khác nào 

nhÜ chi‰c thuyŠn Çi ra gi»a bi‹n, Çánh mÃt ÇÎa-bàn chÌ-

nam, không bi‰t phÜÖng-hÜ§ng nào mà Çi cho phäi 

ÇÜ©ng, cÙ lênh Çênh mãi, không khéo låi bÎ sóng gió va 

vào Çá v« tan mÃt cä. ñó là ÇiŠu ta nên bi‰t Ç‹ tìm cách 

mà ch»a låi ÇÜ®c chút nào chæng ". 
 

(Nho giào. Trân Tr†ng Kim. Trang xiii, quy‹n ThÜ®ng, B¶ Giáo-døc, 

Trung-tâm h†c-liŒu xuÃt bän, Sài Gòn, 1971) 
 

ñÓi v§i nŠn Nho h†c ViŒt Nam, TrÀn Tr†ng Kim 

phê phán lÓi h†c tØ chÜÖng, cÓ h†c thu¶c lòng sao cho 

thi Ç° ra làm quan. Thành thº cái h†c chÌ Ç‹ làm cái 

thang danh l®i, ông vi‰t: 

"NÜ§c ViŒt Nam ta xÜa kia tôn-sùng Nho-giáo, cho 

là chính-Çåo Ç¶c tôn. Luân-lš, phong-tøc, chính-trÎ bÃt 

cÙ viŒc gì cÛng lÃy Nho-giáo làm cÓt. NhÜng vì nh»ng 
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ngÜ©i theo Nho-h†c xÜa nay thÜ©ng hay coi tr†ng cái 

hình-thÙc bŠ ngoài thái quá, Ç‹ Ç‰n n‡i cái tinh-thÀn 

sai-lÀm Çi rÃt nhiŠu. Cách h†c-tÆp cûa ngÜ©i mình låi 

chÌ vø lÃy tØ-chÜÖng, chuyên vŠ khoa-cº Ç‹ làm cái 

thang l®i-danh. VÆy nên cái h†c-thuy‰t cûa Kh°ng-

Månh ngày càng hÜ-hÕng, thành ra chÌ có danh mà 

không có th¿c.  
 

"Nh»ng ngÜ©i h†c-thÙc trong nÜ§c mà tri-l¿ hËp-

hòi, tinh-thÀn kém-cÕi, thì nhân-chúng ti‰n-hóa làm sao 

ÇÜ®c?" 
 

(TrÀn Tr†ng Kim. Nho Giáo. Quy‹n ThÜ®ng, trang ix, B¶ Giáo døc -

Trung tâm h†c liŒu xuÃt bän, Sài Gòn, 1971) 
 

Lš do nào ngÜ©i mình nhanh chóng bÕ cái h†c 

thuy‰t Kh°ng-Månh sang cái h†c m§i cûa phÜÖng Tây? 

TrÀn Tr†ng Kim có nhÆn ÇÎnh: 

"Duyên-do sª-dï tåi làm sao mà ngÜ©i mình bÕ cái 

h†c cÛ chóng nhÜ th‰, là bªi nhiŠu lë, ta có th‹ phân-

giäi ÇÜ®c nhÜ sau này: Nguyên tØ xÜa trong nÜ§c chÌ 

tr†ng nghŠ væn-h†c, lÃy khoa-cº mà cÃt-nh¡c ngÜ©i lên 

làm quan làm tÜ. Khoa-cº låi chÌ lÃy Nho-giáo làm cÓt, 

chÙ không có cái h†c gì khác n»a. Trong nÜ§c thì công-

nghŒ không có, thÜÖng-mãi không ra gì, trØ cái nghŠ Çi 

h†c Ç‹ thi Ç‡ làm quan ra, thì chÌ có nghŠ canh-nông là 

cái th¿c-nghiŒp cûa dân. Dân làm ru¶ng ª nhà quê, 

thÜ©ng låi là ngÜ©i hèn-hå, phäi chÎu sÜu-thu‰ và viŒc 
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vua viŒc quan, ÇÀu t¡t m¥t tÓi, không có quyŠn-l®i gì. 

VÆy nên ai là ngÜ©i có thiên-tÜ hÖi khá m¶t tí, muÓn 

chi‰m ÇÜ®c chút ÇÎa-vÎ tôn-quí trong xã-h¶i thì chÌ có 

nghŠ Çi h†c. Mà s¿ h†c cûa ta ngày trÜ§c tuy nói chuyên-

trÎ các Kinh TruyŒn cûa thánh-hiŠn, nhÜng kÿ th¿c chÌ 

mài-miŒt làm câu væn cho hay, nh§ ch» sách cho nhiŠu, 

và bi‰t cho Çû lŠ-lÓi Ç‹ Çi thi ÇÜ®c Ç‡. Khi Çã Ç‡ rÒi là 

ngÜ©i hi‹n-Çåt, có danh-v†ng trong làng, trong nÜ§c. 

VÆy nên ai cÛng Çua nhau vŠ viŒc h†c. ñ‰n nay th©i-cøc 

Çã bi‰n-Ç°i, khoa-cº bÕ Çi rÒi, s¿ h†c cÛ không phäi là 

cái cÀu ª con ÇÜ©ng sï-hoån n»a, thì Kinh TruyŒn x‰p 

låi m¶t ch‡, mà Çåo thánh-hiŠn cÛng ch£ng ai nh¡c Ç‰n 

n»a. ñåo Nho k‰t-quä Ç‰n Çó cÖ-hÒ s¡p h‰t vÆy". 
 

(Nho Giáo. TrÀn Tr†ng Kim, quy‹n ThÜ®ng, trang xi. B¶ Giáo-døc, 

Trung-tâm H†c-liŒu xuÃt bän, Sài Gòn, 1971) 

 

 

============ 
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Nho giáo (Nhà xuÃt bän Trung B¡c Tân Væn, 1930) 

 

 



172 
 

 

 

 
 

                       Nho giáo                      Nho giáo 

              (Quy‹n ThÜ®ng, 1971)        (Quy‹n Hå, 1971) 
 

B¶ Giáo døc, Trung tâm H†c liŒu xuÃt bän. 

Sai Gòn 1971. 
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IX 

 

 PhÆt giáo 
 

Nh»ng sách vi‰t vŠ PhÆt giáo cûa TrÀn Tr†ng Kim 

mà chúng tôi ÇÜ®c bi‰t là:  

- PhÆt Løc, nhà xuÃt bàn Lê Thæng-Hà N¶i, 1940; 

nhà xuÃt bän ñà N¤ng, in låi vào tháng 3 næm 2002. 

- PhÆt giáo, nhà xuÃt bän Tân ViŒt, næm 1940; nhà 

xuÃt bän ñà N¤ng in låi vào tháng 3 næm 2002. 
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- ThiŠn h†c, nhà xuÃt bän Tôn Giáo Hà N¶i in låi 

vào næm 2003. 

- PhÆt giáo thûa xÜa và PhÆt giáo ngày nay, nhà 

xuÃt bän Tân ViŒt; 1953. 
    

Quy‹n PhÆt Løc có næm phÀn chính: 

I- Thích Ca Mâu Ni PhÆt 

II- ChÜ PhÆt 

III- ChÜ BÒ Tát: Di l¥c BÒ Tát, Quan th‰ âm BÒ 

Tát, Væn thû BÒ Tát, Ph° hiŠn BÒ Tát, ñÎa tång BÒ tát. 

IV- Th‰ gian và Th‰ gi§i 

V- S¿ th© phøng và cách trang trí các tÜ®ng ª trong 

chùa. 
 

TrÜ§c næm phÀn chính này, có: "MÃy l©i ngÕ cùng 

Ç¶c giä" và "L©i mª Çâu". 
 

Chúng tôi xin ghi låi hai phÀn nhÕ này Ç‹ Ç¶c giä 

bi‰t ÇÜ®c khái quát vŠ quy‹n PhÆt Løc cûa TrÀn Tr†ng 

Kim. N‰u quí vÎ nào muÓn bi‰t sâu hÖn xin quí vÎ tìm 

Ç†c næm phÀn chính trong quy‹n sách PhÆt Løc này. 
 

MÃy l©i ngÕ cùng Ç¶c già cûa TrÀn Tr†ng Kim: 

"PhÆt Løc là sách nói vŠ truyŒn nhà PhÆt. Sách này 

không phäi là sách bàn vŠ lš thuy‰t cao siêu cûa Çåo 

PhÆt, mà cÛng không phäi là sách nói vŠ lÎch sº rÃt phÙc 

tåp cûa Çåo PhÆt. 
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"ñåo PhÆt sâu xa vô cùng, không th‹ lÃy cái h†c 

thÙc thô thi‹n và cái š ki‰n tÀm thÜ©ng mà bàn luÆn cho 

tinh tÜ©ng ÇÜ®c. 

"Song vì chúng tôi thÃy nhiŠu ngÜ©i nói là tín ÇÒ 

nhà PhÆt, nhÜng ngoài mÃy câu kinh câu kŒ và s¿ Çi Ç‰n 

chùa lÍ bái Ç‹ cÀu phúc cÀu ÇÙc ra, hÕi Ç‰n PhÆt, Ç‰n 

BÒ tát là th‰ nào, thì chÜa hÀu dÍ Çã có mÃy ngÜ©i bi‰t 

rõ mà nói ÇÜ®c. ThÆm chí g†i là tÜ®ng PhÆt, tÜ®ng 

Thánh mà thôi, chÙ không bi‰t Çích xác là ngôi tÜ®ng 

nào th© vÎ nào, và bày ra nhÜ th‰ là có š nghïa gì. 

"Chúng tôi thÃy th‰, cho nên m§i làm ra quy‹n sách 

nhÕ này, nói lÜ®c qua mÃy cái Çåi š vŠ Çåo cÙu th‰ cûa 

nhà PhÆt cùng cái š nghïa th© phøng chÜ PhÆt và chÜ 

BÒ Tát ª trong chùa, Ç‹ giúp thêm cho s¿ hi‹u bi‰t cûa 

các tín ÇÒ và h†a may có b° ích ÇÜ®c m¶t Çôi chút cho 

nh»ng ngÜ©i muÓn bi‰t Çåi khái Çåo PhÆt là th‰ nào 

chæng. 

"Cái møc ÇÎch sách PhÆt Løc này chÌ thi‹n cÆn nhÜ 

th‰ thôi. NhÜng lúc làm, chúng tôi cÛng Çã kê cÙu cÄn 

thÆn và có nh© ông NguyÍn Tr†ng ThuÆt tìm giúp các 

di‹n tích Ç‹ tránh khÕi s¿ sai lÀm. 

"VÆy xin có l©i cäm tå ông ThuÆt, và mong r¢ng cái 

viŒc làm này, tuy nhÕ m†n, nhÜng cÛng không Ç‰n n‡i 

vô ích cho s¿ PhÆt h†c cûa nÜ§c nhà ". 
 



176 
 

 

 

Chúng tôi cÛng xin ghi låi "L©i mª ÇÀu" cûa quy‹n 

sách PhÆt Løc: 

"Ch» PhÆt là ti‰ng g†i t¡t ch» PhÆt-Çà, dÎch theo 

âm ch» phåm BouÇha. LÃy cái nghïa chân Ç‰ là cái 

nghïa chân th¿c tuyŒt ÇÓi (1) mà xét, thì PhÆt là hoàn 

toàn chân tính, chân nhÜ, bÃt sinh, bÃt diŒt, Ç¶c nhÃt vô 

nhÎ ª trong vÛ trø. Cái chân tính Ãy thÜ©ng g†i là Pháp 

thân (2), tÙc là phÀn sáng tÕ thiêng liêng, vån vÆt nh© 

Çó mà có, rÒi chung qui låi quay vŠ Çó. Theo cái nghïa 

chân Ç‰ Ãy thì chÌ có m¶t PhÆt chÙ không có hai PhÆt, 

nhÜng lÃy cái nghïa tøc Ç‰ là cái nghïa luân chuy‹n 

tÜÖng ÇÓi (3) cûa s¿ báo Ùng bi‰n hóa mà ngÜ©i ta có 

th‹ hi‹u bi‰t ÇÜ®c mà xét, thì PhÆt là giác giä tÙc là cái 

danh hiŒu Ç‹ g†i nh»ng bÆc có trí tuŒ c¿c minh tri‰t (4), 

c¿c cao siêu, hi‹u thÃu h‰t thäy m†i s¿ m†i vÆt ª trong 

vÛ trø. Nh»ng bÆc Ãy Çã chÙng ÇÜ®c cái pháp thân chân 

th¿c, vÜ®t qua khÕi cu¶c luân hÒi bi‰n hóa, và låi Çem 

s¿ hi‹u bi‰t cûa mình mà tuyên truyŠn ra Ç‹ t‰ Ç¶ chúng 

sinh, cÙu v§t các giÓng h»u tình (5) ª chÓn hôn mê, ÇÜa 

sang b‰n giác ng¶ yên l¥ng. 

"Theo cái nghïa "tøc Ç‰" Ãy thì PhÆt không phäi là 

cái danh hiŒu Ç‹ g†i riêng m¶t vÎ nào, nhÜng Ç‹ g†i 

chung h‰t thäy nh»ng bÆc Çã tu hành chính quä viên 

mãn, không sót chút gì là m© Çøc ngåi trª và không m¡c 

tí nào vào trong s¿ bi‰n hóa vô thÜ©ng n»a. 
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"VÆy theo "chân Ç‰ ", thì ª trong vÛ trø chÌ có m¶t 

pháp thân, mà theo "tøc Ç‰" thì cái pháp thân bi‰n hiŒn 

ra nhiŠu báo thân và Ùng thân, cho nên m§i nói r¢ng tØ 

Ç©i vô thÌ Ç‰n nay có h¢ng hà sa sÓ PhÆt (6). 

"Nay theo lÎch sº thì ngÜ©i Çã thành PhÆt và Çã 

sáng lÆp ra Çåo PhÆt là ÇÙc Thích-ca mâu-ni. Khi Ngài 

Ç¡c Çåo rÒi, Ngài Çem Çåo lš dåy ngÜ©i ta bi‰t bªi Çâu 

mà có th‰ gian và vån vÆt, và tåi sao mà có s¿ kh° não 

ª Ç©i, rÒi Ngài chÌ bäo cho m†i ngÜ©i t¿ mình nên lÃy 

cái bän tính sáng suÓt mà phá tan cái m© tÓi Ç‹ giäi 

thoát ra ngoài luân hÒi sinh tº. ñ‰n khi Ngài diŒt Ç¶, 

nghïa là Ngài Çã vŠ ch‡ chân nhÜ yên l¥ng, các ÇÒ ÇŒ 

làm tÜ®ng Ngài th© nhÜ lúc sÓng. Bªi vÆy mà thành ra 

có s¿ th© phøng ª các chùa. 

"VŠ sau, dÀn dÀn sÓ tin ÇÒ nhiŠu ra, Çåo lš m‡i 

ngày m¶t mª r¶ng. Trong sÓ tin ÇÒ, có phái tu theo cái 

nghïa ti‹u th¥ng, cÓ tu hành Ç‹ giäi thoát lÃy mình; có 

phái tu theo nghïa Çåi th¥ng, không nh»ng là cÙu mình 

mà còn lo cÙu ngÜ©i.. Ti‹u th¥ng là c‡ xe nhÕ chÌ chª 

ÇÜ®c m¶t ngÜ©i, Çåi th¥ng là c‡ xe l§n chª ÇÜ®c nhiŠu 

ngÜ©i. Dùng sang nghïa bóng là nói m¶t phái tu lÃy t¿ 

giác, t¿ l®i (7), m¶t phái tu Ç‹ t¿ giác giác tha (8). Cái 

nghïa cûa hai phái Ti‹u th¥ng và ñåi th¥ng khác nhau 

là th‰. 

Phái Ti‹u th¥ng tuy cÛng nhÆn có nhiŠu PhÆt khác, 

nhÜng chÌ riêng th© m¶t ÇÙc Thích-ca mà thôi. Phái ñåi 
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th¥ng thì không nh»ng th© ÇÙc Thích-ca và ÇÙc A-di-Çà, 

mà låi th© cä các vÎ BÒ tát, là nh»ng bÆc Çã tu Ç¡c Çåo, 

nhÜng chÜa ÇÜ®c viên mãn (9) nhÜ chÜ PhÆt. Các vÎ BÒ 

tát ÇŠu có công ÇÙc l§n ª låi th‰ gian mà t‰ Ç¶ chúng 

sinh. Vì th‰, s¿ th© phøng và Çåo lš cûa hai phái Ti‹u 

th¥ng và ñåi th¥ng có nhiŠu ch‡ không giÓng nhau. 

ñåo PhÆt ª nÜ§c ViŒt Nam ta, thu¶c vŠ phái ñåi 

th¥ng, cho nên ta cÀn phäi bi‰t rõ danh hiŒu và s¿ tích 

cûa chÜ PhÆt và chÜ BÒ tát cùng các vÎ thÀn thánh th© ª 

trong các chùa. 

Sách này chia ra làm næm møc: møc ÇÀu nói vŠ 

PhÆt t° là ÇÙc Thích-ca mâu-ni cùng thÆp Çåi ÇŒ tº; møc 

hai nói vŠ chÜ PhÆt; møc ba nói vŠ chÜ BÒ tát; møc tÜ 

nói vŠ th‰ gian và th‰ gi§i ª trong không gian và th©i 

gian; møc næm nói vŠ các tÜ®ng và cách bài trí ª các 

chùa. Sau cùng, phø thêm m¶t møc nói vŠ cänh chùa l§n 

và c° ª B¡c ViŒt. Chû Çích là dùng l©i giän Ü§c và rõ 

ràng mà bày tÕ nh»ng ÇiŠu các tín ÇÒ cÀn phäi bi‰t trong 

Çåo PhÆt, Ç‹ tránh khÕi nh»ng s¿ lÀm lÅn vŠ ÇÜ©ng tín 

ngÜ«ng. 

 

------------------------------------------------------------- 

(1) TuyŒt ÇÓi: cùng t¶t, không có gì sánh ngang ÇÜ®c. 

(2) Pháp thân: cái thân thuÀn là lš, không có s¡c, không có tÜ§ng. 

(3) TÜÖng ÇÓi: sánh ngang cái n† ÇÓi v§i cái kia. 

(4) Minh tri‰t: sáng suÓt. 
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(5) H»u tình: giÓng sinh vÆt có cäm giác. 

(6) H¢ng hà sa sÓ: sÓ cát ª sông H¢ng (ª ƒn ñ¶), nghïa bóng là 

vô sÓ. 

(7) T¿ giác t¿ l®i: bi‰t lÃy cho mình, l®i lÃy cho mình. 

(8) T¿ giác giác tha: bi‰t cho mình, rÒi làm cho ngÜ©i khác bi‰t. 

(9) Viên mãn: toàn vËn.  

 

 

 

 

** HÒng Ng†c 

Trong bài báo "LŒ ThÀn TrÀn Tr†ng Kim và sách 

vi‰t vŠ PhÆt giáo" cûa HÒng Ng†c, tác giä HÒng Ng†c 

có nhÆn xét vŠ nh»ng sách PhÆt giáo cûa TrÀn Tr†ng 

Kim: 

"... Không bi‰t tác giä Çã dùng nh»ng tài liŒu tham 

khäo nào Ç‹ vi‰t PhÆt Løc vì cuÓi sách không có trang 

thÜ møc (tham khäo), nhÜng qua viŒc dò tØng trang 

trong 128 trang sách, tôi thÃy ông Çã dùng Ç‰n 8 quy‹n 

sách và 15 quy‹n (b¶) kinh khi trích dÅn. Tác giä cÛng 

Çã cÄn thÆn dùng phÜÖng pháp khäo chÙng thông qua 

kinh truyŒn ª Tàu, ª Tây Tång, ª Sri Lanka, ª Mianma 

(Mi‰n ñiŒn) Ç‹ xác ÇÎnh næm giáng th‰ cûa ñÙc Thích-

ca mâu-ni PhÆt (trang 9). Ÿ chÜÖng III: Ch» BÒ tát, tác 

giä Çã giäi thích cæn nguyên c¶i nguÒn cûa danh xÜng 

Quan Th‰ Âm BÒ tát, lš do tåi sao ngÜ©i Ç©i vÅn g†i là 

PhÆt bà và quan Çi‹m cûa ông vŠ vÃn ÇŠ này (trang 65). 
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Tôi cÛng rÃt thú vÎ khi ÇÜ®c bi‰t rõ vì sao tÜ®ng chÜ PhÆt 

và chÜ BÒ tát thÜ©ng ngÒi ho¥c ÇÙng trên tòa sen 

(chÜÖng V, trang105) và š nghïa c°ng Tam quan trÜ§c 

các chính ÇiŒn ª các chùa, cái mà, ngày xÜa mình cÙ 

nghï ÇÖn giän r¢ng ch£ng qua chÌ là cách trang trí 

(trong lúc "Tam Quan" ª Çây là ba ÇiŠu cÀn xem xét rõ 

trong Çåo PhÆt: không quan, giä quan và trung quan). 

"Ÿ (quy‹n) PhÆt giáo trong ba bài diÍn thuy‰t ÇŠu 

là nh»ng bài giäng vŠ PhÆt pháp phù h®p v§i nh»ng ÇÓi 

tÜ®ng PhÆt tº là trí thÙc lÅn bình dân. ñó là PhÆt giáo 

ÇÓi v§i cu¶c nhân sinh, diÍn thuy‰t tåi chùa Quán-sÙ 

ngày 17-3-1935; Thuy‰t ThÆp nhÎ nhân duyên cûa PhÆt 

giáo cÛng tåi chùa Quán-sÙ ngày 11-01-1936 và PhÆt 

giáo ti‹u th¥ng và Çåi th¥ng chÌ vi‰t xong nhÜng chÜa 

thuy‰t trình. Sách cÛng Çúng 128 trang nhÜng tác giä 

dành 16 trang cho 3 phø løc và 4 trang cho tØ giäi (giäi 

thích tØ) mà ª PhÆt Løc không có, vì tác giä Çã chú thích 

cuÓi m‡i trang. Vä låi, vì Çây chÌ là bài diÍn thuyŒt, 

trong khi ª PhÆt Løc, vì là sách Ç†c nên các khái niŒm, 

tên ngÜ©i, tên kinh sách ÇŠu ÇÜ®c viŒt b¢ng ch» ViŒt 

(phiên ra âm ViŒt); ch» Hán và ch» Phån b¢ng mÅu t¿ 

La-tinh. ñû thÃy công phu ÇÀu tÜ cûa tác giä Çáng trân 

tr†ng Ç‰n mÙc nào. 

"Trong bài thuy‰t trình ÇÀu tiên cûa TrÀn Tr†ng 

Kim mà tôi ÇÜ®c Ç†c, không hi‹u có phäi vì h¶i Çû duyên 

hay vì cách diÍn Çåt cûa tác giä mà tôi có th‹ Çi Ç‰n ch‡ 
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rÓt ráo cûa m¶t vài vÃn ÇŠ mà trÜ§c Çây tôi ng© ng® ? 

DÀu bªi lš do gì thì tôi vÅn thÃy vui và cÀn vi‰t låi!  

"Tính tØ bài diÍn thuyŒt ÇÀu tiên Ç‰n này Çã 80 

næm, do Çó, m¶t sÓ tØ (g†i tên) không nhÜ th©i Çåi chúng 

ta, ví dø:  

- Cõi ta bà, tác giä vi‰t là Cõi sa bà;  

- tì kheo  ==========> tÌ khÜu;  

- ñåi thØa, Ti‹u thØa ==> ñåi th¥ng, Ti‹u th¥ng;  

- phái TÎnh Ç¶ =======> phái Tïnh th°;  

- ti‰ng Phån =========> ti‰ng Phåm;  

- cây Sala ===========> cây Ba-la; 

- tam bÒ ÇŠ ==========> tam Çi‰u tam bÒ-ÇŠ.  

Nh»ng ch‡ này, tôi nghï, n‰u ngÜ©i biên tÆp chÎu 

khó chú thích bên dÜ§i thì së giúp Ç« cho ngÜ©i Ç†c hi‹u 

dÍ hÖn.  (........) 

"ñ‹ k‰t luÆn bài này, nhÜ m¶t chút lòng trân tr†ng 

tri ân tiŠn bÓi, xin ghi låi nh»ng Çánh giá vŠ TrÀn Tr†ng 

Kim tôi Ç†c ÇÜ®c sau Çây: 

"Trân Tr†ng Kim ÇÜ®c Çánh giá là m¶t h†c giä 

uyên thâm cä tân h†c lÅn c¿u h†c, là ngÜ©i tÆn tøy cho 

ngành giáo døc ViŒt Nam ÇÀu th‰ k› 20... Tác phÄm ViŒt 

Nam sº lÜ®c ÇÜ®c Çánh giá là m¶t trong nh»ng quy‹n 

sº ViŒt Nam có phong cách ng¡n g†n, súc tích và dÍ 

hi‹u, ÇÜ®c tái bän nhiŠu lÀn".  
 

(TØ Çi‹n Wikipedia ti‰ng ViŒt) 
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** NguyÍn Lang 

Trong ViŒt Nam PhÆt giáo sº luÆn, NguyÍn Lang 

vi‰t: 

"Nh»ng bài khäo cÙu cûa TrÀn Tr†ng Kim cho ta 

bi‰t là ông Çã Ç‹ ra rÃt nhiŠu thì gi© Ç‹ khäo cÙu và h†c 

hÕi vŠ PhÆt giáo. Ông Çã nghiên cÙu vŠ các tông phái 

ñåi thØa và Ti‹u thØa, vŠ th‰ gi§i quan và nhân sinh 

quan cûa Çåo PhÆt. Ông cÛng Çã phiên dÎch Bát Nhã 

tâm kinh tØ Hán væn ra QuÓc væn. Nhà xuÃt bän Tân 

ViŒt - Sài Gòn Çã Ãn hành các tác phÄm PhÆt løc, PhÆt 

giáo thuª xÜa và PhÆt giáo ngày nay, và PhÆt giáo trong 

ba bài diÍn thuyŒt cûa ông. PhÆt løc là m¶t tÆp sách ph° 

thông vŠ PhÆt h†c... PhÆt giáo thuª xÜa và PhÆt giáo 

ngày nay có ba chÜÖng nói vŠ PhÆt giáo Ti‹u th¥ng và 

PhÆt giáo ñåi th¥ng, vŠ PhÆt giáo nÜ§c Tàu và vŠ PhÆt 

giáo ª ViŒt Nam, låi có m¶t phÀn phø løc dÎch "Trì danh 

Diêu hånh luÆn" và "SÖn cÜ bách vÎnh" và nhiŠu bài diÍn 

thuy‰t rÃt v»ng chãi vŠ PhÆt h†c". TrÀn Tr†ng Kim Çóng 

góp không nh»ng vŠ phÀn nghiên cÙu và ph° bi‰n PhÆt 

h†c mà còn vŠ phÀn t° chÙc cûa H¶i B¡c Kÿ PhÆt giáo 

n»a". 
 

(ViŒt Nam PhÆt giáo sº luÆn. NguyÍn Lang.Trích dÅn bªi Thái Kim 

ñính) 

 

== o O o == 
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                ThiŠn h†c.                        PhÆt løc. 

 

 

 
 

PhÆt giáo. 
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ñÜ©ng thi 
 

.Trong th©i gian ª ñäo Chiêu Nam (Singapore), 

TrÀn Tr†ng Kim ngÒi dÎch thÖ ñÜ©ng ÇÜ®c 120 bài, vŠ 

sau b° sung thêm thành 336 bài, in thành tÆp ñÜ©ng thi.  
 

TrÜ§c l©i T¿ T¿ (L©i t¿a) cûa TrÀn Tr†ng Kim, có 

ghi: 

1) Bài T¿ cûa Ðu thiên Bùi K›, vi‰t tåi Hà thành 

ngày 22 tháng sáu næm ƒt DÆu. 

2) M¶t bài thÖ cûa DÜÖng Bá Tråc, ghi:  

Chiêu Nam, ngày 25 tháng 11 næm 1944, tÙc là 

ngày 10 tháng 10 næm Giáp Thân, ª tåi bŒnh viŒn.  

3) Bài HÆu t¿ cûa Minh-täi ñ¥ng Væn Kš, ghi:  

Vi‰t tåi Phú sï binh tråm biŒt quân.  

Chiêu Nam ñäo, ngày 2 tháng 12 næm 1944.  
 

L©i T¿ T¿ trong tÆp ñÜ©ng thi cûa TrÀn Tr†ng 

Kim: 

"Nói vŠ thÖ hán væn thì có thÖ ñÜ©ng là hÖn cä, 

tình tÙ tao nhã, š nghïa sâu xa, có th‹ nuôi ÇÜ®c cái khí 

håo nhiên cûa ngÜ©i ta, tÙc là di dÜ«ng ÇÜ®c cái tính 

tình cao thÜ®ng và chân chính." 

"Ta dùng væn thÖ mà nuôi cái khí håo nhiên cÛng 

nhÜ giÒng cây, thÜ©ng nhÆt cÙ bón tÜ§i, rÒi Ç‹ t¿ nhiên 
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cây m†c lên tÜÖi tÓt, có hoa, có trái. ñó là cái h†c hàm 

dÜ«ng cûa ngÜ©i Ç©i xÜa mà ngày nay có ngÜ©i cho là 

vô ích. Ch£ng qua là ngÜ©i ta hi‹u lÀm cái nghïa ch» 

h†c. H†c có hai nghïa: M¶t là h†c Ç‹ gây nuôi cái nhân 

cách Ç¥c biŒt, Çem cái tinh thÀn và cái tình cäm con 

ngÜ©i thoát ra ngoài nh»ng ÇiŠu hèn hå mà Çi vào con 

ÇÜ©ng cao ki‰t, thanh nhã. Hai là h†c Ç‹ chuyên tÆp m¶t 

nghŠ nào cho sành mà Ùng døng ª Ç©i. Có lë ngày nay 

ngÜ©i ta bÕ quên cái nghïa thÙ nhÃt, mà chÌ chú tr†ng ª 

cái nghïa thÜ hai, cho nên thÃy cái gì không có l®i ngay 

thì cho là vô ích. " 

"Ta nên bi‰t r¢ng trong ngÜ©i ta bao gi© cÛng có 

hai phÀn: m¶t phÀn ngÜ©i và m¶t phÀn vÆt cùng Çi Çôi 

v§i nhau, ÇiŠu hòa v§i nhau. H‹ Ç‹ phÀn ngÜ©i át phÀn 

vÆt quá Ç¶, thì ngÜ©i không Çû sÙc mà làm m†i viŒc; h‹ 

Ç‹ phÀn vÆt át phÀn ngÜ©i quá Ç¶ thì s¿ hành vi cûa ta 

thành ra Çê hå, mÃt cä phÄm giá, nhÜ th‰ là bÕ mÃt cái 

bình hành, mÃt s¿ ÇiŠu hòa, rÃt cÀn cho ngÜ©i hoàn toàn 

ngay chính". 

"VÆy trong s¿ h†c, có m¶t phÀn rÃt quan tr†ng là 

viŒc gây cái tinh thÀn sáng suÓt và månh më, nuôi cái 

tình cäm thuÀn hÆu và thanh nhã. Cái h†c Ãy phäi phí 

nhiŠu thì gi©, phäi mÃt nhiŠu công phu m§i có hiŒu quä. 

N‰u nói r¢ng h†c cái gì mà không thÃy có hiŒu quä ngay 

thì không nên h†c, nói nhÜ th‰, khác nào ngÜ©i nÜ§c 

TÓng Ç©i xÜa giÒng lúa, thÃy cây lúa m†c chÆm Çem rút 
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ng†n lúa lên, thành ra lúa ch‰t cä. Ta nên nh§ l©i Månh 

tº nói vŠ s¿ nuôi cái khí håo nhiên r¢ng: "Thi tÆp nghïa 

sª sinh giä, phi nghïa tÆp nhi thû chi dã" nghïa là cÙ 

thÜ©ng theo Çåo nghïa mà làm Ç‹ nuôi cái khí håo nhiên, 

rÒi khi Ãy t¿ nó sinh nª ra, chÙ không phäi lÃy cái nghïa 

mà bÃt thình lình chøp lÃy khí Ãy ÇÜ®c. Hi‹u rõ nghïa 

câu Ãy thì hi‹u cái giá trÎ s¿ h†c hàm dÜ«ng cûa c‡ 

nhân." 

"Nh»ng bài thÖ ñÜ©ng t¿a nhÜ nh»ng ÇÒ chÖi làm 

b¢ng ng†c b¢ng ngà, chåm tr° rÃt tinh xäo, trau giÒi 

bóng bäy, càng ng¡m càng thÃy ÇËp, chÖi bao lâu cÛng 

không thÃy chán. Nh»ng thÖ Ãy låi có nhiŠu tình sâu š 

cao, ngâm nga tiêu khi‹n và ngÅm nghï kÏ, thÆt là l®i 

cho tính tình bi‰t bao". 

"Bình nhÆt tôi hay xem thÖ mà ít khi làm thÖ. Tôi 

cho làm thÖ cÛng nhÜ Çánh Çàn, không có cäm khái, 

không có cao hÙng thì dù Çánh Çúng cung Çúng ÇiŒu Çàn 

vÅn không hay. ChÌ khi g¥p bÜ§c gian nan, tôi ra ª 

Chiêu Nam ñäo, ÇÙng trong cái hoàng cänh éo le, tâm 

tình sÀu mu¶n, låi bÎ nh»ng n‡i Çoån trÜ©ng chua xót, 

tôi m§i lÃy thi væn cûa cÓ nhân ra xem và ch†n lÃy nh»ng 

bài có tình tÙ hay, dÎch ra các lÓi thÖ ViŒt Ç‹ làm ch‡ 

tiêu khi‹n, và cÛng nh© viŒc làm Ãy mà tôi khuây khÕa 

ÇÜ®c bao nhiêu n‡i Çau buÒn kh° não. Th‰ m§i bi‰t væn 

thÖ thÆt b° ích cho tinh thÀn cûa ta vÆy. " 
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"TÆp ñÜ©ng thi này, khi tôi ª Chiêu Nam ñäo vŠ, 

m§i dÎch ÇÜ®c có 120 bài. Sau khi thôi làm viŒc ª Hu‰, 

tôi ra ngø ª làng VÎ-då (VÏ Då) gÀn Hu‰, ÇÜ®c ít lâu vŠ 

Hà-n¶i, låi phäi tránh loån chay sang Tàu, rÒi vŠ 

Saigon. Trong nh»ng lúc phäi nay Çây mai Çó nhÜ th‰, 

tôi låi Çem ñÜ©ng thi ra dÎch thêm ÇÜ®c 216 bài n»a, 

gÒm tÃt cä là 336 bài". 

"DÎch thÖ n† ra thÖ kia, khó nhÃt là ÇØng bÕ sót 

nh»ng š-nghïa cÓt-y‰u và ÇØng làm mÃt cái thÀn câu thÖ 

trong nguyên væn. Tôi låi cÓ tìm ti‰ng, tìm vÀn, Ç‹ cho 

câu væn dÎch không mÃt vÈ thÖ". 

"Tôi theo cái nguyên-t¡c Ãy mà dÎch tÆp ñÜ©ng-thi 

này, chia ra làm ba møc. Møc thÙ nhÃt nói vŠ thÖ c°-

phong, có 35 bài ngÛ-ngôn, 23 bài thÃt-ngôn; møc thÙ 

hai nói vŠ thÖ luÆt, có 76 bài ngÛ-ngôn, 67 bài thÃt-

ngôn; møc thÜ ba nói vŠ thÖ tuyŒt-cú, có 67 bài ngÛ-

ngôn tuyŒt-cú, 68 bài thÃt-ngôn tuyŒt-cú". 

"Nh»ng thi nhân có thÖ trích ra ª trong sách này 

ÇŠu x‰p Ç¥t trÜ§c sau theo các th©i-Çåi. Ngày xÜa ngÜ©i 

ta chia ñÜ©ng thi ra làm bÓn th©i-kÿ, g†i là SÖ ñÜ©ng, 

ThÎnh ñÜ©ng, Trung ñÜ©ng và Vãn ñÜ©ng. Sau låi có 

ngÜ©i thu låi làm ba th©i-kÿ là SÖ ñÜ©ng, ThÎnh ñÜ©ng 

và Vãn ñÜ©ng. Dù chia làm bÓn hay chia làm ba th©i-

kÿ, ch£ng qua là lÃy khí-phách và th‹-cách cûa thi væn 

làm chÙng, chÙ không phäi là cái gi§i-hån nhÃt-ÇÎnh". 
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"ThÖ mà hay là cÓt ª tình và væn. CÓ nhân Çã nói: 

Tình sinh vu væn, væn sinh vu tình, nghïa là tình sinh ra 

ª væn, væn sinh ra ª tình. Tình và væn dÒi-dào cä hai là 

thÖ ThÎnh ñÜ©ng, tình không Çû mà væn có thØa là thÖ 

Vãn ñÜ©ng. ThÃy rõ ch‡ hÖn kém Ãy và bi‰t rõ cái tài 

khí và thanh-ÇiŒu cûa các thi nhân Ç©i ñÜ©ng là m¶t 

ÇiŠu rÃt hŒ-tr†ng và rÃt có thú-vÎ trong s¿ xem thÖ 

ñÜ©ng". 

"Làm m¶t viŒc trÜ§c h‰t là Ç‹ tiêu-khi‹n, mà nhân 

Çó låi làm cho ngÜ©i chÖi thÖ thÃy rõ cái diŒn-møc thi 

væn Ç©i ñÜ©ng, tÜªng cÛng không phäi là vô-ích cho væn 

h†c vÆy ". 
 

TÆp ñÜ©ng thi cûa TrÀn Tr†ng kim chia làm ba 

phÀn chính: 

I- ThÖ c°-phong: 

a) NgÛ ngôn c° có 35 bài. 

b) ThÃt ngôn c° có 23 bài. 

II- ThÖ luÆt: 

a) NgÛ ngôn luÆt có 76 bài. 

b) ThÃt ngôn luÆt có 67 bài. 

III- ThÖ tuyŒt-cú: 

a) NgÛ ngôn tuyŒt-cú có 67 bài. 

b) ThÃt ngôn tuyŒt-cú có 68 bài. 

 
 

I- ThÖ c°-phong 



191 
 

 

 

a) NgÛ ngôn c°:  

TrÀn Tº Ngang: 
 

 

                        

 

 

ThÖ dÎch:           Cäm ng¶ 
 

Chòm lan khóm nhÜ®c xinh thay, 

Träi xuân qua hå nh»ng ngày tÓt xanh. 

RØng không hiu-quånh m¶t mình, 

Näy ra bông ÇÕ cùng nhành tím tÜÖi. 

DÀn-dà ngày båc phôi-phai, 

Gió thu hiu-h¡t, m¶t tr©i lånh tanh. 

Mùa hoa h‰t thäy Çiêu-linh, 

ThÖm-tho rút låi có thành n‡i chi. 

 

Lš Båch: 
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 ThÖ dÎch:       M¶t mình uÓng rÜ®u dÜ§i træng 
 

Trong hoa rÜ®u ng†t m¶t bÀu,  

M¶t mình chuÓc chén có Çâu bån bè. 

M©i træng cÃt chén kè nhè, 

Thân ta, bóng Ãy, træng kia, ba ngÜ©i. 

Træng thì ti‰p rÜ®u không nguôi, 

Bóng ta theo mãi không r©i thân ta. 

Bån cùng træng bóng vÄn vÖ, 

Vui chÖi khuây khÕa Ç‹ ch© ngày xuân. 

Ta ca træng cÛng bæn khoæn, 

Khi ta nhäy múa, bóng læn l¶n hoài. 

Cùng nhau khi tÌnh vui cÜ©i, 

Say rÒi nghiêng ngºa, m†i nÖi råc r©i. 
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Vô tình giao k‰t chÖi b©i, 

HËn nhau ª ch‡ xa khÖi cõi tr©i. 

 

Thôi Håo: 

 

 

ThÖ dÎch:    Vào khe NhÜ®c-Da 
 

Con thuyŠn nhè nhË Çi mau, 

Tho¡t Çâu Çã t§i nÈo ÇÀu rØng cây. 

ñÙng ngÒi gi»a Çám chim mây, 

NÜ§c non lóng lánh, bóng lay m¥t ghŠnh. 

Trong hang gi¶i låi truyŠn thanh, 

Gi»a khe, ti‰ng nói nghe hình l¥ng thinh, 

Cänh chi cÛng g®i u-tình, 

DØng chèo m‰n cänh khôn (không) Çành bÕ Çi. 

b) ThÃt ngôn c°: 
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Lš Båch: 

 
 

ThÖ dÎch:        Bài hát trên sông 
 

Chèo lan, thuyŠn ván sa-ÇÜ©ng, 

Hai ÇÀu, Çàn ÇÎch mÃy hàng lô nhô. 

RÜ®u ngon ngàn h¶c trong vò, 

Mái bÒng Çûng ÇÌnh, mÃy cô ä Çào. 

Tiên kia hoàng håc Ç®i lâu, 

Thänh thÖi häi khách, chim âu rong dài. 

KhuÃt Bình tØ phú Ç©i Ç©i, 

Lâu Çài vua Sª, núi ÇÒi ai hay. 

Bút lay ngÛ nhåc, rÜ®u say, 

ThÖ xong, cÜ©i nhåo ª ngoài ThÜÖng-châu. 

Công danh phú quí dài lâu, 

Thì Çà sông Hán chäy dào vŠ Tây.  

ñ‡ Phû: 
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ThÖ dÎch:       Bài hát s¿ giao nghÎ lúc nghèo 
 

Mây mÜa tráo trª bàn tay, 

Nh»ng tuÒng khinh båc Ç©i này bi‰t bao. 

Không coi giao nghÎ Quän Bào, 

Mà nay Çåo Ãy rÈ sao nhÜ bùn. 

 

 

 

LiÍu Tôn-Nguyên: 
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ThÖ dÎch:              NgÜ ông, 

 

Ông chài Çêm ngû núi tây, 

NÜ§c TÜÖng, tre Sª, sáng ngày nÃu æn. 

DÜ§i vÀng Çông m†c, chi‰c thân, 

Ti‰ng vang ái-nãi xa gÀn nÜ§c non. 

Bên tr©i ng¡m m¶t dòng tuôn, 

ñám mây trên núi Çi luôn h»ng h©. 

 

 

 

II- ThÖ luÆt 
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a) NgÛ ngôn luÆt 

TrÜÖng Cºu Linh: 

 

 

 

ThÖ dÎch:           ThÃy træng nh§ ngÜ©i ª xa 

 

VÀng træng m†c ª b‹ khÖi, 

Cùng trong m¶t lúc, góc tr©i soi chung. 

ñêm xa ai Çó sÀu mong, 

SuÓt Çêm g®i mãi tÃm lòng tÜÖng tÜ. 

T¡t Çèn ti‰c sáng ngÄn ngÖ, 

Khoác bào m§i bi‰t sÜÖng sa Çã nhiŠu. 

T¥ng ai tay bÓc ÇÜ®c nào, 

Giai kÿ, xin Ç‹ chiêm bao mÖ màng. 

TÓng Chi-VÃn: 
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ThÖ dÎch:      ñŠ ª tråm B¡c DÎch trên núi ñåi D»u 
 

VŠ nam chim nhån tháng mÜ©i, 

Nghe r¢ng Ç‰n ÇÃy là nÖi quay vŠ. 

Sao ta còn cÙ phäi Çi, 

Ngày nào m§i ÇÜ®c trª vŠ Ç‰n nÖi. 

Sông êm triŠu m§i rút lui, 

Trên rØng chÜ§ng khí chÜa khai bóng m©. 

Sáng ngày trông phía quê nhà, 

M§i hay thÃy rõ cây mÖ trên ÇÒi. 
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VÜÖng Loan: 

 

 

 

ThÖ dÎch:      ThuyŠn ÇÆu dÜ§i núi B¡c CÓ SÖn 
 

ñÜ©ng Çi cånh mé thanh sÖn, 

ThuyŠn theo dòng nÜ§c xanh r©n xa xa. 

TriŠu lên thÃy r¶ng hai b©, 

Cánh buÒm thuÆn gió phÃt phÖ gi»a dòng. 

Canh tàn, b‹ m†c vÀng Çông, 

Xuân vŠ næm cÛ, trên sông thÅn th©. 

Gºi Çâu ÇÜ®c bÙc thÜ nhà, 

Låc-dÜÖng trª låi Çành ch© nhån thôi. 

 

b) ThÃt ngôn luÆt 
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TrÜÖng Thuy‰t: 

 
                                     
      

DÎch thÖ:        Chùa trên núi ª Ung HÒ 
 

Núi thanh tÎch näy sinh lòng Çåo, 

Ti‰ng chim kêu vang nÈo hang cùng. 

Nhà thiŠn phäng phÃt ngoài không, 

HÜÖng Çài há phäi cänh trong tøc trÀn. 

ñ¥ng ñông-lïnh xuyên vân tuyŒt ÇÌnh, 

Mänh Nam-hÒ lÃp lánh trong cây. 

Sào, Do cùng m¶t š này, 

Không Çem cÕ lá Ç°i thay trâm bào. 

 

TØ An Trinh: 
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DÎch thÖ:      Nghe nhà láng giŠng Çánh Çàn tranh 
 

ñêm khua b¡c-ÇÄu ngang tr©i, 

NgÒi buÒn d¿a bóng træng soi thÅn th©. 

Ti‰ng tranh nghe v£ng Çâu xa, 

Bi‰t là cô gái lân gia dåo bài. 

Khúc xong dÜ©ng phäi chau mày, 

ñiŒu mau, cäm bi‰t ngón tay lånh lùng. 

BuÒng the khóa kín ngåi ngùng, 

Thà Çi yên giÃc vui cùng chiêm bao. 

 

Thôi Håo: 
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ThÖ dÎch:        Hoàng-Håc lâu 
 

NgÜ©i Çi c«i håc tØ lâu, 

ñÃt này Hoàng-håc còn lÜa m¶t lÀu. 

Håc vàng Çi mÃt Çã lâu, 

Ngàn næm mây tr¡ng m¶t màu mênh mông. 

Hán-dÜÖng cây bóng lòng sông, 

Bãi kia Anh-vÛ, cÕ trông xanh rì. 

ChiŠu hôm lai láng lòng quê, 

Khói bay sóng v‡, û ê n‡i sÀu. 

 

 

III- ThÖ tuyŒt cú 
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a) NgÛ ngôn tuyŒt cú 

Vi ThØa Khanh: 

 

 

 

 

 

ThÖ dÎch:      TØ biŒt em Ç‹ Çi xuÓng phía nam 
 

Êm ÇŠm m¥t nÜ§c TrÜ©ng-giang, 

Khách xa luÓng nh»ng ng°n ngang mÓi tình. 

Hoa rÖi dÜ©ng cÛng bÃt bình, 

Tä tÖi xuÓng ÇÃt l¥ng thinh bùi ngùi. 

 

 

Ti‰t T¡c: 
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 ThÖ dÎch:       Sáng mùa thu soi gÜÖng 
 

Trånh sÀu ÇÃt khách cây khô, 

ñêm ngÒi nghe ti‰ng gió thu ào ào, 

Sáng ngày soi thÃy tóc ÇÀu, 

ñ©i ngÜ©i v¡n-vÕi bóng vào trong gÜÖng. 

 

 

 

 

LÜu TrÜ©ng Khanh: 
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ThÖ dÎch:      G¥p tuy‰t ngû tr† ª núi Phù Dung 
 

ChiŠu hôm thæm th£m non xanh, 

M¶t bÀu tr©i lånh, nhà tranh Çói nghèo. 

Cºa sài chó sûa nhì nhèo, 

ñÜÖng Çêm gió tuy‰t quånh hiu ngÜ©i vŠ. 

 

 

 

 

 

b) ThÃt ngôn tuyŒt cú 
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Cao Thích: 

 

 

 

 

 

ThÖ dÎch:       TiÍn biŒt ñ°ng ñåi 
 

Mây vàng mÜ©i d¥m bóng tà, 

Gió heo th°i nhån, tuy‰t sa b©i b©i. 

Ch§ buÒn tri k› không ai, 

ñi Çâu låi ch£ng có ngÜ©i bi‰t anh. 
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SÀm Tham: 

 

 

 

 

 

 ThÖ dÎch:       GiÃc m¶ng xuân 
 

Gió xuân Çêm trÜ§c vào phòng, 

MÏ nhân xa nh§ trên dòng TÜÖng-giang. 

M¶ng xuân m¶t giÃc mÖ màng, 

Giang-nam muôn d¥m m¶t ÇÜ©ng ru°i mau. 
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Giä Chí: 

 

 

 

 

 

ThÖ dÎch:            Xuân tÙ 
 

CÕ xanh xanh, liÍu vàng vàng, 

ñào Çã tÖi tä, lš Çang ngåt ngào. 

Gió Çông ch£ng th°i h‰t sÀu, 

Ngày xuân khêu mÓi buÒn rÀu thêm ra. 

 

 

 

==== * * * ==== 
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ñÜ©ng thi 
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XI 

 

 

HÒi kš "M¶t cÖn gió bøi" 
 

ñÀu tháng ba næm 1948, Ç‰n tu°i 65, trong hoàng 

cänh thi‰u thÓn và bÃt l¿c trÜ§c th©i cu¶c, bÎ Çám chính 

khách cÖ h¶i Ç‰n quÃy rÓi tåi cæn nhà chÆt hËp cûa ngÜ©i 

anh v®, ông quy‰t ÇÎnh Çi Nam Vang, Cao Miên (Phnom 

Penh, Campuchia) sÓng v§i ngÜ©i con gái (TrÀn DiŒu 

ChÜÖng). 
 

Næm 1949, TrÀn Tr†ng Kim cÜ ngø tåi Nam Vang, 

thû Çô cûa Cao Miên. Trong khoän th©i gian này ông b¡t 

ÇÀu vi‰t hÒi kš Ki‰n væn løc, ghi låi nh»ng s¿ chuy‹n 

bi‰n quan tr†ng trong nh»ng næm tØ 1943 Ç‰n næm 1949. 

Nh»ng næm tháng trong giai Çoån này, ông g¥p quá 

nhiŠu n‡i Çoån trÜ©ng nên cuÓn hÒi kš này còn có tên là 

M¶t cÖn gió bøi.  
 

Khªi s¿ vi‰t tØ næm 1949, mãi Ç‰n næm 1969, cuÓn 

hÒi kš M¶t cÖn gió bøi m§i ra m¡t lÀn ÇÀu tiên tåi Sài 

Gòn do nhà xuÃt bän Vïnh SÖn phát hành. 
 

CuÓn M¶t cÖn gió bøi có 12 chÜÖng: 
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ChÜÖng 1: Cu¶c ñ©i Yên L¥ng và Vô VÎ. TrÀn 

Tr†ng Kim bày tÕ tâm trånh cûa mình.  

ChÜÖng 2: ñi Chiêu Nam ñäo (Singapour). Giäi 

thích lš do ông phäi r©i gia Çình Ç‹ Çi Chiêu Nam ñäo. 

ChÜong 3: ñi Bæng CÓc và vŠ Sài Gòn. Cu¶c hành 

trình tØ Chiêu Nam ñäo vŠ Bangkok, và sau Çó trª vŠ 

Sài Gon. 

ChÜÖng 4: Ra Hu‰ lÆp Chính phû. Bày tÕ lš do nào 

khi‰n ông chÃp nhÆn thành lÆp chính phû. 

ChÜÖng 5: VŠ Hà N¶i. Khªi hành tØ Hu‰ qua ñÒng 

Hà, NghŒ An, Thanh Hóa, rÒi Ç‰n Hà N¶i. 

ChÜÖng 6: Chính phû ViŒt Nam và tình th‰ trong 

NÜ§c. 

ChÜÖng 7: Tôn chÌ và hành Ç¶ng cûa ñäng C¶ng 

Sän. 

ChÜÖng 8: S¿ can thiŒp cûa Chính phû ViŒt Nam 

v§i nÜ§c Pháp. 

ChÜÖng 9: ñi sang Tàu. Tìm g¥p Bäo ñåi.    

ChÜ©ng 10: Cu¶c Pháp ViŒt Chi‰n Tranh. 

ChÜÖng 11: VŠ Sài Gòn. Trª vŠ Sài Gòn tr¿c ti‰p 

v§i các ngÜ©i cÀm quyŠn cûa Pháp, xem tình š cûa h† 

nhÜ th‰ nào. 

ChÜÖng 12: Lên Nam Vang. Ÿ Sài Gòn g¥p nhiŠu 

khó khæn, nên quy‰t ÇÎnh sang Cao Miên tìm ÇÜ©ng 

sÓng. NÜÖng nÃu ÇÃt khách ch© tình hình yên °n Ç‹ trª 

vŠ Hà N¶i.  
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ñ¥c biŒt trong cuÓc sách này là ông månh dång phê 

phán hành Ç¶ng xâm læng, bành trÜ§ng cûa NhÆt Bän và 

âm mÜu cûa Pháp muÓn trª låi xâm chi‰m ViŒt Nam. 

Ông cÛng tÕ ra bi‰t nhiŠu vŠ HÒ Chí Minh và mÜu mô, 

thû Çoån cûa Çäng C¶ng Sän ViŒt Nam. 
 

Trân Tr†ng Kim vi‰t: 

"... NguyÍn TÃt Thành sinh næm 1894, con nhà nghi 

lÍ, quê làng Kim Liên, huyŒn Nam ñàn thu¶c tÌnh NghŒ 

An. TrÜ§c h†c trÜ©ng trung h†c ª Hu‰, rÒi bÕ sang Pháp 

theo Xã H¶i ñäng, lÃy tên là NguyÍn Ái QuÓc. Sau låi 

sang Nga vào Çäng C¶ng Sän, Ç‰n khoäng 1929-1930, 

ông trª vŠ gây phong trào C¶ng Sän Cách MŒnh ª vùng 

NghŒ TÌnh. Lúc Ãy chính phû Pháp dùng võ l¿c Çàn áp 

m¶t cách tàn nhÅn. ViŒc Ãy thÃt båi, Çäng C¶ng Sän tuy 

phäi im hÖi l¥ng ti‰ng, nhÜng vÅn ngÃm ngÀm tuyên 

truyŠn trong Çám dân gian và th® thuyŠn, theo Çúng 

phÜÖng pháp Çã ÇÎnh ª Måc TÜ Khoa bên Nga". 
 

(M¶t cÖn gió bÛi. SÇd, chÜÖng 4) 
 

NguyÍn Ái QuÓc sang HÜÖng Cäng bÎ ngÜ©i Anh 

b¡t, ít lâu sau ÇÜ®c thä.  
 

(M¶t cÖn gió bøi. SÇd, chÜÖng 4) 
 

Vào khoäng næm 1942, Lš Thøy (HÒ Chí Minh) bÎ 

Trung Hoa b¡t giam. Nh© NguyÍn Häi ThÀn, ûy viên 

trong ViŒt Nam Cách Mång ñÒng Minh H¶i xin bäo 

lãnh. 
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(M¶t con gió bøi. SÇd, chÜÖng 4) 
 

"Lš Thøy có k‰t nghïa v§i m¶t ngÜ©i c¶ng sän Tàu 

tên là HÀu Chí Minh làm chÙc thi‰u tÜ§ng trong quân 

Ç¶i thu¶c quyŠn chÌ huy cûa TrÜÖng Phát Khuê. Khi ª 

ngøc ra, ông muÓn tÕ tình thân ái v§i bån, m§i lÃy tên 

HÒ Chí Minh ". 
 

(M¶t cÖn gió bøi. SÇd, chÜÖng 4) 
 

CuÓn "M¶t cÖn gió bøi" là m¶t quy‹n sách chÙa 

nhiŠu sº liŒu quš hi‰m, rÃt b° ích cho gi§i nghiên cÙu 

sº h†c, nhÃt là vŠ nh»ng s¿ kiŒn lÎch sº ViŒt Nam trong 

giai Çoån 1945-1949. 
 

Trong phÀn cuÓi cûa cuÓn hÒi kš này, TrÀn Tr†ng 

Kim tâm s¿:"Tôi nay già rÒi, không còn hæng hái làm 

ÇÜ®c viŒc gì n»a. Tôi chÌ mong ÇÜ®c yên °n, Ç‹ vŠ nghÌ 

ngÖi cho tr†n tu°i già, Ãy là cái sª nguyŒn chân th¿c cûa 

tôi. Và trong quãng ÇÜ©ng tôi vØa Çi qua, träi bao nh»ng 

cänh huÓng Çau buÒn kh° sª, may nhÜ Tr©i PhÆt cÙu 

giúp, tôi duy trì ÇÜ®c Ç‰n bây gi©, mà không trøy låc vào 

Çâu cä, thÆt là cái phúc l§n vÆy ". 
 

(TrÀn Tr†ng Kim, M¶t CÖn gió bøi, trang 185, SÇd) 

 

 

************ 
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HÒi kš "M¶t cÖn gió bøi". 
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XII  

 

 

BÙc thÜ cûa TrÀn Tr†ng Kim  

gºi Hoàng Xuân Hãn 
 

Trong bài "Thû bút cûa TrÀn Tr†ng Kim - ThÜ gºi 

Hoàng Xuân Hãn", ông NguyÍn ñÙc Toàn, nhà nghiên 

cÙu Hán Nôm, có ghi m¶t Çoån væn nhÜ sau: 

"Trong khi ti‰p xúc v§i væn bän Nam quÓc ÇÎa dÜ 

chí, tôi phát hiŒn ra bÙc thÜ này n¢m gi»a t© bìa ngoài 

gÃp Çôi Çã bÎ ph‰t hÒ dán kín låi, do th©i gian lâu ngày 

l§p hÒ khô Çi, trong lúc ki‹m tra væn bän bÙc thÜ vô tình 

rÖi ra. 
 

"ñÜ®c bi‰t m¶t sÓ sách Hán Nôm có nguÒn gÓc tØ 

thÜ viŒn riêng cûa gia Çình GS. Hoàng Xuân Hãn. BÙc 

thÜ này có lë Çã Ç‰n tay cø Hoàng và ÇÜ®c cø Hoàng 

giÃu kín vào t© bìa cûa cuÓn Nam quÓc ÇÎa dÜ chí, mà 

sau này ÇÜ®c hi‰n t¥ng låi cho thÜ viŒn. ñÓi chi‰u v§i 

tÆp hÒi kš M¶t cÖn gió bøi cûa cø TrÀn Çã ÇÜ®c xuÃt bän 

trong nh»ng næm 60, chúng tôi nhÆn ÇÎnh Çây chính xác 

là bút tích và gi†ng væn cûa cø LŒ ThÀn TrÀn Tr†ng Kim, 

vì nh»ng nhân vÆt trong thÜ nh¡c Ç‰n ÇŠu là nh»ng 
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gÜÖng m¥t trí thÙc chính trÎ ÇÜÖng th©i v§i cø. Ngày 

tháng, s¿ kiŒn, gi†ng væn và tÜ tÜªng trong bÙc thÜ hoàn 

toàn phù h®p v§i ngày tháng, s¿ kiŒn, gi†ng væn, tÜ 

tÜªng cûa cø TrÀn trong tÆp hÒi kš Çã nêu trên". 
 

Sau Çây là bÙc thÜ cûa TrÀn Tr†ng Kim gºi Hoàng 

Xuân Hãn: 

 

"Sài Gòn, ngày 8 tháng 5 næm 1947 

                  

            "Ông Hãn, 
 

"Hôm ông Phan Væn Giáo ÇÜa cái thÜ cûa ông vào 

cho tôi, tôi không g¥p ông Ãy. Tôi xem thÜ cûa ông, nhÃt 

là Çoån vi‰t b¢ng ch» nôm, tôi bi‰t rõ s¿ tình và tôi Çã 

phiên dÎch ra quÓc ng», gºi sang Ç‹ Ngài (1) xem. 
 

"GÀn Çây tôi låi ÇÜ®c thÜ khác cûa ông, do ông 

Giáo gºi låi cho tôi, Çåi khái cÛng nhÜ thÜ trÜ§c. Cái 

tình th‰ nÜ§c ta bây gi©, tôi cÛng hi‹u Çåi khái nhÜ ông, 

cho nên trÜ§c khi tôi vŠ, tôi Çã d¥n Ngài: TrØ khi có 

b¢ng-chÙng ch¡c-ch¡n, thì Ngài ch§ nghe ai mà vŠ. Sau 

khi tôi Çã vŠ Çây rÒi, tôi låi vi‰t thÜ ra nh¡c låi l©i d¥n 

cûa tôi. VÆy s¿ Ngài vŠ ch¡c là không có. 
 

"Tôi sª dï vŠ Çây là vì Ngài và tôi ª bên Ãy (2), 

hoang-mang ch£ng bi‰t rõ gì cä, nhân có ông Cousseau 

(3) do ông d'Argenlieu (4) sai sang g¥p Ngài và tôi, nói 
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Pháp s¤n lòng Ç°i thái-Ç¶ Ç‹ cÀu hòa-bình. Ngài thÃy 

th‰ bäo tôi vŠ tÆn nÖi xem thái Ç¶ ngÜ©i Pháp có thÆt 

không, và nhân tiŒn xem š tÙ ngÜ©i ViŒt ta th‰ nào. N‰u 

làm ÇÜ®c viŒc gì ích l®i cho nÜ§c và Ç‹ cho dân Ç« kh°, 

thì ta cÓ làm cho tr†n nghïa-vø cûa mình, n‰u không thì 

lÜÖng-tâm ta cÛng yên, vì Çã cÓ h‰t sÙc mà không làm 

ÇÜ®c. 
 

"Tôi vŠ Çây hôm 6 tháng hai tây, không g¥p ông 

d'Argenlieu, vì ông Ãy s¡p vŠ Pháp. Ông Ãy cho ngÜ©i 

bäo tôi ch© ông Ãy sang së nói chuyŒn. Tôi có g¥p mÃy 

ngÜ©i có chû nhiŒm vŠ viŒc chính trÎ, nói chuyŒn thì tº-

t‰ l¡m và ÇÒng š h‰t cä. NhÜng xét ra h† nói m¶t ÇÜ©ng, 

làm m¶t nÈo, toàn là nh»ng viŒc mÜu-mô lØa dÓi cä. Lúc 

ÇÀu tôi có xin cho tôi ÇÜ®c g¥p ông, ông HiŠn (5) và 

Khiêm (6), h† hÙa së cho vào ngay, nhÜng mãi ch£ng 

thÃy ai vào. Tôi bi‰t š cÛng không hÕi n»a. 
 

"Tôi xem viŒc ngÜ©i Pháp làm, không thÃy gì là 

chân thÆt. H† thÃy tôi gi» thái-Ç¶ khäng khái không chÎu 

Ç‹ h† l®i døng, h† phao ra r¢ng tôi nhu-nhÜ®c và Ça 

nghi không làm ÇÜ®c viŒc. H† cho nh»ng ngÜ©i Nam 

thân tín cûa h† Ç‰n nói muÓn g¥p tôi, tôi tØ chÓi không 

g¥p ai cä. CÛng vì th‰ tôi không muÓn g¥p ông Giáo. 

Tôi có nói v§i ngÜ©i Pháp r¢ng: Tôi vŠ Çây, là tin ª l©i 

hÙa hËn cûa ông Cousseau là Çåi bi‹u cûa ThÜ®ng xÙ 

Pháp, nay công viŒc không xong, thì cho tôi trª ra Ç‹ 
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báo cho Ngài bi‰t. H† nói: ViŒc Ãy cÓ nhiên rÒi, nhÜng 

ông hãy thong-thä ch© ít lâu. H† nói th‰, nhÜng tôi bi‰t 

là h† không cho tôi ra v§i Ngài, và h† låi cho ngÜ©i khác 

nói chuyŒn v§i Ngài. 
 

"Dù sao, tôi cÛng không ân-hÆn vì viŒc tôi vŠ Çây. 

Có vŠ Çây m§i bi‰t rõ s¿ th¿c. Bi‰t rõ s¿ th¿c thì cái 

bøng tôi yên không áy náy nhÜ khi ª ngoài kia. Bây gi© 

tôi nhÃt ÇÎnh không làm gì cä. N‰u th©i cøc yên °n thì 

tôi vŠ ngoài B¡c, n‰u không thì xoay xª ª tåm trong này, 

ch© khi khác së liŒu. 
 

"Còn vŠ phÜÖng diŒn ngÜ©i mình, thì tôi thÃy không 

có gì Çáng vui. Phe n† Çäng kia læng-nhæng ch£ng Çâu 

vào Çâu cä. Ai cÛng nói vì lòng ái-quÓc, nh»ng cái lòng 

ái-quÓc cûa h† chÌ ª cºa miŒng mà thôi, nhÜng kÿ th¿c 

là vì ÇÎa-vÎ và quyŠn-l®i, thành ra tranh dành nhau, 

nghi-kœ nhau rÒi læng-må lÅn nhau. Tôi vŠ Çây chÌ g¥p 

Thäo (7), Hòe (8) và Sâm (9). Tôi bäo Sâm nên tìm cách 

Çoàn k‰t nhau thành khÓi, thì m§i có th‹ ÇÓi phó v§i 

ngÜ©i ta ÇÜ®c. Sâm cÛng cho š ki‰n Ãy là phäi. Song m¶t 

Ç¶ thÃy b¤ng Çi, không Ç‰n g¥p tôi, rÒi bÃt thình-lình 

xuÃt hiŒn ra M¥t TrÆn QuÓc Gia (10), mà không cho tôi 

bi‰t. Mãi mÃy hôm nay m§i Ç‰n nói r¢ng vì s¿ Çi låi khó 

khæn, nên không kÎp nói cho tôi bi‰t viŒc Ãy. Tôi bäo h¡n 

r¢ng: ViŒc ông làm Çó, là viŒc nên làm, nhÜng trÜ§c h‰t 

phäi x‰p Ç¥t cho chu-Çáo, phäi có Çû các cÖ-quan tuyên 
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truyŠn và bênh-v¿c viŒc làm cûa mình. NhÃt là phäi 

giao-thông v§i M¥t TrÆn Kháng Chi‰n, h† có ÇÒng š thì 

viŒc ông làm h†a may m§i có hiŒu-quä. Nay viŒc chÜa 

x‰p Ç¥t ra gì cä mà ông Çã v¶i-vàng xÜ§ng xuÃt ra nhÜ 

th‰, tôi e khó thành ÇÜ®c. H¡n nói: ViŒc Çã trót rÒi, Çã 

ném lao thì phäi theo lao. 
 

Tôi thÃy tình th‰ có nhiŠu n‡i khó khæn quá, mà mình thì 

thân cô th‰ cô, không làm gì ÇÜ®c, cho nên chÌ gi» cái 

ÇÎa vÎ bàng-quan mà thôi, thÆt là: 
 

 
 

Thân tåi Nam phiên vô sª d¿, 

Tâm hoài bách Üu phøc thiên l¿. 
 

(Thân ª cÕi Nam không tham d¿ viŒc chính trÎ, 

Lòng Çã ôm træm mÓi lo l¡ng låi thêm nghìn ÇiŠu Üu l¿) 
 

"Tôi vÅn bi‰t viŒc chÓng v§i Pháp chÌ có V.M. m§i 

làm n°i, nhÜng chÌ ti‰c h† quá thiên vŠ chû-nghïa c†ng-

sän quá. H† chÌ có m¶t møc-Çích là thi hành chû nghïa 

cûa h†, h† dùng Çû phÜÖng diŒn Ç‹ ÇÜa ngÜ©i ta vào cái 

chòng cûa h†. S¿ hành-Ç¶ng cûa h† ª bên ta cÛng nhÜ 

b†n c†ng sän Çã dùng ª bên Tàu và ª các nÜ§c khác, 

ÇŠu theo m¶t lÓi Çúng nhau nhÜ hŒt. H† không cÀn quÓc-

gia, không cÀn Çåo-ÇÙc, nhÜng có nhiŠu ngÜ©i tin ª 
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nghïa quÓc-gia, thì h† l®i døng cái nghïa quÓc-gia Ç‹ 

Çåt cái chû-nghïa cûa h†. LØa dÓi xäo-quyŒt Çû ÇÜ©ng, 

cho nên ngÜ©i ta dÍ m¡c lØa l¡m. 
 

"Nay V.M. ÇÙng vào cái ÇÎa-vÎ chÓng Pháp, tÃt là 

có cái thanh-th‰ rÃt månh. N‰u h† bi‰t Ç°i cái thái-Ç¶ 

hung tàn båo ngÜ®c Çi, và tìm cách thu døng các Çäng 

phái khác, Ç‹ lÆp thành m¶t khÓi, không khuynh hÜ§ng 

h£n vŠ C†ng Sän, thì có cÖ thành công ÇÜ®c, nhÜng bäo 

con chó sói trª nên con cØu, thì có th‹ ÇÜ®c không? Dù 

sao, ÇÓi v§i viŒc nÜ§c mình, V.M. phäi chÎu cái ti‰ng 

Công Chi Thû T¶i Chi Khôi (Công ÇÙng ÇÀu mà t¶i cÛng 

ÇÙng ÇÀu). ñó là š ki‰n cûa riêng tôi, còn các ông nghï 

th‰ nào thì tôi không bi‰t. 
 

"Khi tôi ª HÜÖng-cäng, ông Cousseau có cho tôi 

bi‰t tin ông Oánh (11) bÎ Tây gi‰t, tôi thÜÖng ông Oánh 

quá, có làm bài tuyŒt-cú gºi vŠ, nh© ông Çem Çi‰u ông 

Ãy: 
 

Khóc bån NguyÍn Bæng HÒ 

ñÃt khách mÖ-màng nh»ng thª-thang, 

Mäng tin bác bÎ lÛ hung tàn. 

Ng¡n dài gi†t lŒ lòng thÜÖng bån, 

Cæm giÆn quân thù Çã tím gan. 
 

"Ông Oánh sinh th©i là m¶t ngÜ©i trung hÆu ngay 

chính, ª Ç©i này thÆt là ít có. Ch£ng may vì duyên nghiŒp 
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mà phäi cái nån tai bay vå gió. Thôi thì cÛng là m¶t cách 

ông Ãy trä n® nÜ§c. 
 

"Tôi muÓn nh© ông m¶t tí viŒc, khi tôi Çi, tôi còn 

m¶t bän Çánh máy tÆp VÛ trø Çåi quân (12) gºi ông 

Oánh, nh© ông thº hÕi nhà ông Oánh xem tÆp Ãy có còn 

n»a không. N‰u còn, thì ông làm Ön gi» lÃy cho tôi, kÈo 

công trình mÃt mÃy næm tr©i mà mÃt Çi thì ti‰c quá. 
 

"Nh© ông nói v§i Khiêm, nh© h¡n Ç‰n qua ch‡ nhà 

tôi ª Nhà RÜ®u (13), xem có ai coi gi» cái nhà Çã bÎ ÇÓt 

Çó không. N‰u có ngÜ©i coi, thì nh© Khiêm thº vào trong 

nhà xem nh»ng sách vª có còn gì n»a, thì nh© h¡n nh¥t 

Çem vŠ gi» lÃy cho tôi. Còn cái nhà bên cånh mà không 

hÜ hÕng l¡m thì nh© h¡n xem có th‹ ch»a sºa ÇÜ®c 

không. Giá có th‹ ch»a låi ít nhiŠu rÒi cho ngÜ©i ta tåm 

thuê Ç‹ lÃy tiŠn và cÓt nhÃt là khi nào tôi có vŠ ÇÜ®c, 

mong còn có ch‡ che sÜÖng che n¡ng. (ViŒc này không 

cÀn n»a, vì tôi Çã g¥p Khiêm ª Çây rÒi). 
 

"Ông có bi‰t tin ông Bùi K› (14) bây gi© ª Çâu 

không. Tôi vŠ Çây không có tin tÙc gì vŠ ÇÜ©ng nhà ông 

Bäng cä. 
 

"Nhà tôi và ChÜÖng (15) ÇŠu có l©i chúc ông bà 

ÇÜ®c månh khÕe. Tôi có l©i thæm ông HiŠn, Khiêm và 

Hòe và tÃt cä các bån. Ông Hòe hôm ra Hà N¶i có Ç‰n 
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g¥p tôi, nhÜng v¶i quá, không vi‰t ÇÜ®c thÜ. Bây gi© ông 

Hòe ª Çâu và làm gì? 
 

"Sau này ông có gºi thÜ cho tôi, nên Ç‹ ch© khi nào 

có ngÜ©i ch¡c ch¡n vào Çây, ÇÜa Ç‰n cho tôi thì hÖn. 

Không nên gºi ngÜ©i không ÇÜ®c ch¡c ch¡n. 

 

Nay kính thÜ 

TrÀn Tr†ng Kim" 

 

* 

 

ñ†c qua bÙc thÜ này, chúng tôi có m¶t vài nhÆn 

xét:  

Ngoài viŒc không tin cÆy vào các nhà ngoåi giao 

Pháp, TrÀn Tr†ng Kim còn bày tÕ š ki‰n riêng vŠ ñäng 

C¶ng Sän ViŒt Nam trong Çoån væn vØa khen vØa chê: 

 "Tôi vÅn bi‰t viŒc chÓng v§i Pháp chÌ có V.M. m§i 

làm n°Ì, nhÜng vì chÌ ti‰c h† quá thiên vŠ chû-nghïa 

c†ng-sän quá. H† chÌ có m¶t møc-Çích là thi hành chû-

nghïa cûa h†, h† dùng Çû phÜÖng diŒn Ç‹ ÇÜa ngÜ©i ta 

vào cái chòng cûa h†. S¿ hành-Ç¶ng cûa h† ª bên ta 

cÛng nhÜ b†n c†ng sän Çã dùng ª bên Tàu và ª các nÜ§c 

khác, ÇŠu theo m¶t lÓi Çúng nhau nhÜ hŒt. H† không cÀn 

quÓc-gia, không cÀn Çåo-ÇÙc, nhÜng vì nhiŠu ngÜ©i tin 

ª chû-nghïa quÓc-gia, thì h† l®i døng cái nghïa quÓc-
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gia Ç‹ Çåt cái chû-nghïa cûa h†. LØa dÓi xäo-quyŒt Çû 

ÇÜ©ng, cho nên ngÜ©i ta dÍ m¡c lØa l¡m".   
 

Hoàng Xuân Hãn Çã giÃu kín bÙc thÜ này trong bìa 

cuÓn Nam quÓc ÇÎa dÜ chi, có lë vì ông Hãn lo xa. Ông 

ta s® n‰u ViŒt Minh Ç†c ÇÜ®c Çoån væn này thì cø TrÀn 

khó gi» ÇÜ®c an toàn tính mång. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
 

(1) Ngài: vua Bào ñåi, tên Vïnh Thøy, lúc bÃy gi© Çã thoái vÎ. 

(2) Bên Ãy: Khi VM cÜóp chính quyŠn thì TrÀn Tr†ng Kim Çang 

ª Hu‰. Bäo ñåi thoái vÎ, TrÀn Tr†ng Kim vŠ ª làng VÏ Då. ñÀu 

næm 1946, ông vŠ Hà N¶i. Bäo ñåi cùng phái Çoàn sang Trung 

Hoa công tác, Bäo ñåi bÎ bÕ rÖi tåi Çó. Tháng 6 næm 1946, TrÀn 

Tr†ng Kim sang Trung QuÓc tìm Bäo ñåi, và g¥p ÇÜ®c Bäo ñåi 

ª HÜÖng Cäng. 

(3) Cousseau: tØng làm Công sÙ ª nhiŠu tÌnh tåi B¡c Kÿ. 

(4) D'Argenlieu: Cao ûy Pháp tåi ñông DÜÖng lúc bÃy gi©. 
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(5) ông HiŠn: luÆt sÜ VÛ Væn HiŠn, tØng làm B¶ trÜªng Tài chính 

trong chính phû TrÀn Tr†ng Kim. 

(6) Khiêm: có th‹ là ông Phåm Duy Khiêm, ngÜ©i cùng v§i TrÀn 

Tr†ng Kim soån sách ViŒt Nam væn phåm. 

(7) Thäo: luÆt sÜ TrÎnh ñình Thäo (1901-1986), B¶ trÜªng TÜ 

Pháp trong chính phû TrÀn Tr†ng Kim. 

(8) Hòe: Phåm Kh¡c Hoè (1901-1995) ñ°ng lš Ng¿ tiŠn cûa vua 

Bäo ñåi.  

(9) Sâm: NguyÍn Væn Sâm, Chû tÎch H¶i Kš giä Nam Kÿ. VŠ sau 

là ngÜ©i tham gia thành lÆp M¥t TrÆn QuÓc Gia ViŒt Nam ª miŠn 

Nam, là thû lãnh Çäng ViŒt Nam QuÓc Dân Ç¶c lÆp. CuÓi næm 

1947, ông bÎ ám sát ch‰t. 

(10) M¥t trÆn QuÓc gia: Ngày 17/2/1947, NguyÍn Häi ThÀn, 

NguyÍn TÜ©ng Tam cùng m¶t sÓ nhân sï ti‰p xúc v§i Bäo ñåi và 

thành lÆp M¥t TrÆn QuÓc Gia. M¥t TrÆn QuÓc Gia gÒm: ViŒt Nam 

Cách Mång ñÒng Minh H¶i, ViŒt Nam QuÓc Dân ñäng, Dân Chû 

Xã H¶i ñäng, ViŒt Nam QuÓc Gia Thanh Niên ñoàn. M¥t trÆn 

QuÓc gia thÃt båi, không thành lÆp ÇÜ®c. 

(11) ông Oánh: NguyÍn Quang Oánh, hiŒu là Bæng HÒ ; anh ru¶t 

cûa NguyÍn Væn Ng†c. Ông Oánh cùng TrÀn Tr†ng Kim và Bùi 

K› soån sách "Ti‹u h†c ViŒt Nam væn phåm giáo khoa thÜ". Ông 

Oánh bÎ quân Pháp b¡n ch‰t tåi nhà vào ngày 22/12/1946. 

(12) VÛ trø Çåi quan: m¶t công trình nghiên cÙu cûa TrÀn Tr†ng 

Kim. 

(13) Nhà RÜ®u: TrÀn Tr†ng Kim có nhà ª khu v¿c gÀn nhà Máy 

RÜ®u Hà N¶i, tÙc là nhà sÓ 41 phÓ hàng ChuÓi. 

(14) Bùi K›: tÙc là Phó bäng Bùi K› (1887-1960), H¶i viên H¶i 

ÇÒng Cäi cách giáo døc cûa chính phû TrÀn Tr†ng Kim. Ông cùng 

v§i TrÀn Tr†ng Kim soån các tác phäm: TruyŒn Thúy KiŠu, ViŒt 

Nam væn phåm, Nho giáo. 
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(15) ChÜÖng: luÆt sÜ TrÄn Væn ChÜÖng, B¶ trÜªng Bô Ngoåi giao 

trong chính phû TrÀn Tr†ng Kim. 

 

======== 

Phø bän 4 

 

Thû bút cûa TrÀn Tr†ng Kim  

 

Trang 1: 
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Trang 2: 
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Trang 3: 
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Trang 4: 
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Bình Ngô ñåi Cáo 
 

TrÀn Tr†ng Kim còn có tài dÎch thuÆt. Bài "Bình 

Ngô ñåi Cáo", m¶t tác phÄn ch» Hán, do NguyÍn Träi 

vi‰t ra vào næm 1427, ÇÜ®c h†c giä TrÀn Tr†ng Kim lÜ®c 

dÎch tØ ch» Hán sang ch» QuÓc Ng», ghi trong cuÓn "SÖ 

H†c An Nam Sº lÜ®c", là cuÓn sách dành cho cÃp sÖ 

h†c, xuÃt bän næm 1916. ñ‰n næm 1919, TrÀn Tr†ng 

Kim hoàn chÌnh bän dÎch "Bình Ngô ñåi Cáo" rÒi ghi 

vào trong cuÓn "ViŒt Nam sº lÜ®c" dành cho bÆc Trung 

h†c. Có th‹ nói ÇÃy là bän dÎch tØ ch» Hán sang ch» 

QuÓc ng» ÇÖn giän, súc tích, ngÜ©i Ç†c cäm nhÆn m¶t 

thÙ ngôn ng» có hÒn. 

 

Bän dÎch Bình Ngô ñåi Cáo tØ ch» Hán ra ch» 

QuÓc ng»: 

"TÜ®ng mäng 

ViŒc nhân-nghïa cÓt ª yên dân, quân Çi‰u-phåt chÌ vì khº 

båo. NhÜ nÜ§c ViŒt ta tØ trÜ§c, vÓn xÜng væn-hi‰n Çã lâu. 

SÖn-hà cÜÖng-v¿c Çã chia, phong-tøc b¡c nam cÛng 

khác. TØ ñinh, Lê, Lš, TrÀn, gây nŠn Ç¶c-lÆp; cùng Hán, 

ñÜ©ng, TÓng, Nguyên, hùng-cÙ m¶t phÜÖng. DÅu cÜ©ng 

nhÜ®c có lúc khác nhau, song hào-kiŒt Ç©i nào cÛng có. 

VÆy nên: 
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LÜu Cung s® uy mÃt vía, TriŒu Ti‰t nghe ti‰ng giÆt 

mình. Cºa Hàm-tº gi‰t tÜÖi Toa ñô, sông Båch-Ç¢ng b¡t 

sÓng Ô Mã. Xét xem c°-tích, Çã có minh-trÜng (1). 

VØa rÒi: 

Vì h† HÒ chính-s¿ phiŠn-hà, Ç‹ trong nÜ§c nhân-dân 

oán hÆn. Quân cuÒng Minh Çã thØa cÖ tÙ-ngÜ®c (2), b†n 

gian-tà còn bán nÜ§c cÀu vinh. NÜ§ng dân Çen trên ng†n 

lºa hung-tàn, vùi con ÇÕ xuÓng dÜ§i hÀm tai-vå. ChÜ§c 

dÓi Çû muôn nghìn khóe, ác chÙa ngót hai mÜÖi næm. Båi 

nhân-nghïa, nát cä càn-khôn, n¥ng khoa-liÍm (3) vét 

không sÖn tråch. Nào lên rØng Çào mÕ, nào xuÓng b‹ mò 

châu, nào hÓ bÅy hÜÖu Çen, nào lÜ§i dò chim sä. Tàn håi 

cä côn-trùng thäo-m¶c; nheo-nhóc thay quan quä Çiên-

liên (4). KÈ há miŒng, ÇÙa nhe ræng, máu m« bÃy no-nê 

chÜa chán. Nay xây nhà, mai Ç¡p ÇÃt, chân tay nào phøc-

dÎch cho vØa. N¥ng-nŠ vŠ nh»ng n‡i phu-phen, b¡t-b§ 

mÃt cä nghŠ canh-cºi. ñ¶c-ác thay! trúc rØng không ghi 

h‰t t¶i; dÖ-bÄn thay! nÜ§c b‹ không rºa såch mùi. Lë nào 

tr©i ÇÃt tha cho, ai bäo thÀn-nhân nhÎn ÇÜ®c. 

Ta Çây: 

Núi Lam-sÖn dÃy nghïa, chÓn hoang-dã nÜÖng mình. 

Ng¡m non sông cæm n‡i th‰ thù, thŠ sÓng ch‰t cùng quân 

nghÎch-t¥c. ñau lòng nhÙc óc, chÓc là mÜ©i mÃy n¡ng 

mÜa; n‰m mÆt n¢m gai, há phäi m¶t hai s§m tÓi. Quên æn 

vì giÆn, sách lÜ®c-thao suy-xét Çã tinh; ngÅm trÜ§c Ç‰n 

nay, lë hÜng-ph‰ Ç¡n-Ço càng kÏ. 
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Nh»ng tr¢n-tr†c trong cÖn m¶ng-mÎ, chÌ bæn-khoæn 

m¶t n‡i ÇÒ-hÒi. Vºa khi c© nghïa dÃy lên, chính lúc quân 

thù Çang månh. 

Låi ng¥t vì: 

TuÃn-kiŒt nhÜ sao bu°i s§m, nhân-tài nhÜ lá mùa 

thu. ViŒc bôn-tÄu thi‰u kÈ Ç«-ÇÀn, nÖi duy-ác hi‰m ngÜ©i 

bàn-båc. ñôi phen vùng-vÅy, vÅn Çæm-Çæm con m¡t døc 

Çông (5); mÃy thûa Ç®i-ch©, luÓng Ç¢ng-Ç¤ng c‡ xe hÜ-

tä (6). Th‰ mà trông ngÜ©i, ngÜ©i càng v¡ng-ng¡t, vÅn 

mÎt-m© nhÜ kÈ v†ng ÇÜÖng (7); th‰ mà t¿ ta, ta phäi lo 

toan, thêm v¶i-vã nhÜ khi chºng-nÎch (8). PhÀn thì giÆn 

hung-ÇÒ ngang-d†c, phÀn thì lo quÓc-b¶ khó-kh¡n. Khi 

Linh-sÖn lÜÖng h‰t mÃy tuÀn; khi Khôi-huyŒn quân không 

m¶t l». Có lë tr©i muÓn trao cho gánh n¥ng, b¡t träi qua 

bách chi‰t thiên ma; cho nên ta cÓ-g¡ng gan bŠn, chÃp 

h‰t cä nhÃt sinh thÆp tº. Múa ÇÀu gÆy, ng†n c© phÃt-ph§i, 

ngóng vân-nghê bÓn cõi Çan hÒ. Mª tiŒc quân, chén rÜ®u 

ng†t-ngào, kh¡p tÜ§ng-sï m¶t lòng phø tº. Th‰ gi¥c 

månh, ta y‰u mà ta ÇÎch n°i; quân gi¥c nhiŠu, ta ít mà ta 

ÇÜ®c luôn. 

D†n hay: 

ñem Çåi-nghïa Ç‹ th¡ng hung-tàn, lÃy chí-nhân mà 

thay cÜ©ng-båo. TrÆn BÒ-Ç¢ng sÃm vang sét dÆy, miŠn 

Trà-lân trúc phá tro bay. Sï-khí Çã hæng, quân thanh 

càng månh. TrÀn Trí, SÖn Th† mÆt vía chåy tan; PhÜÖng 

Chính, Lš An tìm ÇÜ©ng trÓn-tránh. ñánh Tây-kinh phá 

tan th‰ gi¥c, lÃy ñông-Çô thu låi cõi xÜa. DÜ§i Ninh-kiŠu 

máu chäy thành sông; b‰n Tøy-Ç¶ng xác ÇÀy ngoài n¶i. 
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TrÀn HiŒp Çã thiŒt mång, Lš LÜÖng låi phÖi thây. VÜÖng 

Thông h‰t cÃp lo lÜ©ng, Mã Anh khôn ÇÜ©ng cÙu Ç«. Nó 

Çã trí cùng l¿c kiŒt, bó tay không bi‰t tính sao; ta Çây 

mÜu phåt tâm công, ch£ng Çánh mà ngÜ©i chÎu khuÃt. 

TÜªng nó phäi thay lòng Ç°i då, hi‹u lë t§i lui; ng© Çâu 

còn ki‰m k‰ tìm phÜÖng, gây mÀm t¶i-nghiŒt. CÆy mình 

là phäi, chÌ quen Ç° vå cho ngÜ©i; tham công m¶t th©i, 

ch£ng bÕ bày trò dÖ-duÓc. ñ‰n n‡i ÇÙa trÈ ranh nhÜ 

Tuyên-ÇÙc (9), nhàm võ không thôi; låi sai ÇÒ nhút-nhát 

nhÜ Thånh, Thæng, Çem dÀu ch»a cháy. Næm ñinh Mùi, 

tháng chín, LiÍu Thæng tØ Khâu-ôn ti‰n sang; låi næm 

nay tháng mÜ©i, M¶c Thånh tØ Vân-nam kéo Ç‰n. Ta Çã 

ÇiŠu binh gi» hi‹m Ç‹ ngæn lÓi B¡c-quân; ta låi sai tÜ§ng 

chËn ngang Ç‹ tuyŒt ÇÜ©ng lÜÖng-Çåo. MÜ©i tám, LiÍu 

Thæng thua ª Chi-læng, hai mÜÖi, LiÍu Thæng ch‰t ª Mã-

yên. Hai mÜÖi læm, LÜÖng Minh trÆn vong; hai mÜÖi tám, 

Lš Khánh t¿ vÅn. LÜ«i dao ta Çang s¡c, ng†n giáo gi¥c 

phäi lùi. Låi thêm quân bÓn m¥t vây thành, hËn Ç‰n r¢m 

tháng mÜ©i diŒt t¥c. Sï-tÓt ra oai tì h°, thÀn-thÙ Çû m¥t 

träo nha. GÜÖm mài Çá, Çá núi cÛng mòn; voi uÓng nÜ§c, 

nÜ§c sông phäi cån. ñánh m¶t trÆn såch không kình-

ngåc, Çánh hai trÆn tan-tác chim-muông. CÖn gió to trút 

såch lá khô, t° ki‰n h°ng søt toang Çê cÛ. Thôi Tø phäi 

quì mà xin l‡i, Hoàng Phúc t¿ trói Ç‹ ra hàng. Lång-

giang, Lång-sÖn thây chÃt ÇÀy ÇÜ©ng, XÜÖng-giang, 

Bình-than máu trôi ÇÕ nÜ§c. G§m ghê thay! s¡c phong-

vân cÛng Ç°i; thäm Çåm thay! sáng nhÆt-nguyŒt phäi m©. 

Binh Vân-nam nghën ª Lê-hoa, s® mà mÃt mÆt; quân M¶c 
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Thånh tan chÜng CÀn-tråm, chåy Ç‹ thoát thân. SuÓi máu 

Lãnh-câu, nÜ§c sông rŠn-rï; thành xÜÖng ñan-xá, cÕ n¶i 

ÇÀm-Çìa. Hai m¥t cÙu binh, c¡m ÇÀu trÓn chåy; các thành 

cùng khÃu, cªi giáp xuÓng ÇÀu. B¡t tÜ§ng gi¥c mang vŠ, 

nó Çã vÅy Çuôi phøc t¶i; th‹ lòng tr©i bÃt sát, ta cÛng mª 

ÇÜ©ng hi‰u sinh. Mã Kÿ, PhÜÖng Chính, cÃp cho næm 

træm chi‰c thuyŠn, ra Ç‰n b‹ chÜa thôi trÓng ng¿c. VÜÖng 

Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn c‡ ng¿a, vŠ Ç‰n Tàu 

còn Ç° mÒ-hôi. Nó Çã s® ch‰t cÀu hòa, ngÕ lòng thú-phøc; 

ta muÓn toàn quân là cÓt, cä nÜ§c nghÌ-ngÖi. 

Th‰ m§i là mÜu-k‰ thÆt khôn, vä låi suÓt xÜa nay 

chÜa có. Giang-san tØ Çây mª m¥t, xã-t¡c tØ Çây v»ng 

nŠn. NhÆt-nguyŒt hÓi mà låi minh, càn-khôn bï mà låi 

thái. NŠn vån th‰ xây nên chæn-ch¡n, thËn nghìn thu rºa 

såch làu-làu. Th‰ là nh© tr©i ÇÃt t°-tông khôn-thiêng che-

chª, giúp-Ç« cho nÜ§c ta vÆy. 

Than ôi! 

VÅy-vùng m¶t mäng nhung-y nên công Çåi-ÇÎnh, 

ph£ng-l¥ng bÓn bŠ thái-vÛ mª h¶i vïnh-thanh. Bá-cáo xa 

gÀn, ngÕ cùng nghe bi‰t.’’    

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

(1) minh-trÜng: chÙng c§ rõ-ràng.  

(2) tÙ-ngÜ®c: h‰t sÙc tàn ngÜ®c. 

(3) khoa-liÍm: thu‰-má. 
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(4) quan: Çàn ông không v®; quä: Çàn bà góa; Çiên-liên: nh»ng kÈ 

không nhà, không có ÇÃt trÒng tr†t. 

(5) døc Çông: š muÓn nói vŠ lÃy låi ñông-Çô. 

(6) hÜ tä: c‡ xe bên trái, không ngÜ©i ngÒi, Ç‹ Ç®i ngÜ©i hiŠn. 

(7) v†ng dÜÖng: trông ra bi‹n. 

(8) chºng-nÎch: v§t ngÜ©i ch‰t ÇuÓi. 

(9) vua Tuyên-tông nhà Minh niên-hiŒu Tuyên-ÇÙc.  
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Phø bän 5  

 

Sau Çây là nguyên væn bài Bình Ngô ñåi Cáo, môt 

tác phÄm ch» Hán do NguyÍn Träi vi‰t vào næm 1427, 

TrÀn Tr†ng Kim Çã dÎch ra ch» QuÓc Ng» và Ðng Quä 

dÎch ra ti‰ng Pháp. 
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XIV 

 

 

Ngôn ng» cán b¶, 

ngôn ng» Phåm Kh¡c Hòe 
 

* C© giäi phóng 

M¶t bài trong báo "C© giäi phóng" cûa cÖ quan 

Trung ÐÖng ñäng C¶ng sän ñông DÜÖng, sÓ ra ngày 

16-6-1945 vi‰t: 

"Dù gi¥c NhÆt có giª trò gì cÛng không lØa phÌnh 

ÇÜ®c dân ta. RÒi Çây, n¶i các TrÀn Tr†ng Kim có làm 

ÇÜ®c chuyŒn gì Çáng k‹ không? NhÃt ÇÎnh không. 

"Thân phÆn bù nhìn, nó chÌ có th‹ gi» viŒc bù nhìn. 

"NhiŒm vø cûa nó là b†c nhung vào ách NhÆt, vào 

hùa v§i gi¥c, áp bÙc, bóc l¶t nhân dân. Cho nên, thÃy 

NhÆt thu thóc, nó câm miŒng. ThÃy NhÆt tæng thu‰, nó 

gÆt ÇÀu. ThÃy NhÆt b¡n gi‰t, nó làm thinh. Giúp NhÆt 

b¡t lính, b¡t phu, nó së hô hào Çi lính, Çi phu cho NhÆt". 

 

* Væn Tåo 
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"Nh»ng ngÜ©i làm công tác sº h†c ViŒt Nam Çã bóc 

trÀn các quan Çi‹m sº h†c th¿c dân phong ki‰n trong 

m¶t sÓ sách lÎch sº do "b†n bÒi bút" th¿c dân biên soån, 

mà tiêu bi‹u là cuÓn ViŒt Nam sº lÜ®c cûa TrÀn Tr†ng 

Kim". 
 

("Khoa h†c lÎch sº ViŒt Nam trong mÃy chøc næm qua", Sº h†c ViŒt 

Nam trên ÇÜ©ng phát tri‹n. Trang 9. Væn Tåo. Nxb Khoa Hoc Xã H¶i. 

Hà Nôi, 1981) 

 

* TrÜ©ng Chinh (1907-1988) 

 

 
 

TrÜ©ng Chinh (tÙc ñ¥ng Xuân Khu) 

 

Trong báo "C© Giäi Phóng" sÓ ra ngày 18 tháng 4 

næm 1944, nhà cách mång lão thành TrÜ©ng Chinh vi‰t: 

"B†n ViŒt gian thân NhÆt bäo: thì ÇÒng bào ta cÙ 

hy sinh cho NhÆt miÍn sao cho cu¶c chi‰n tranh ñåi Á 

cûa NhÆt ÇÜ®c toàn th¡ng thì nÜ§c ta së ÇÜ®c Ç¶c lÆp t¿ 

do. Xäo quyŒt thay gi†ng lÜ«i Ãy. Có Ç©i thuª nào hy 

sinh cho b†n Ç‰ quÓc Çang cÜ§p nÜ§c mình låi ÇÜ®c Ç¶c 
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lÆp t¿ do bao gi©? Giá b†n ViŒt gian thân NhÆt nói tr¡ng 

ngay r¢ng ÇÒng bào hãy chÎu khó hy sinh tính mång, tài 

sän Ç‹ cho m¶t nhóm ViŒt gian thân NhÆt ÇÜ®c mÛ cao, 

áo dài thì Çúng hÖn ".  
 

(Phåm Kh¡c Hòe, SÇd, trang 47) 
 

Næm 1953, TrÜ©ng Chinh ÇÜ®c cº làm TrÜªng ban 

Cäi cách ru¶ng ÇÃt. Vào cuÓi næm 1954, chi‰n dÎch Cäi 

cách ru¶ng ÇÃt b¡t ÇÀu ÇÜ®c ÇÄy månh và nhanh, tØ Çó 

b¶c phát båo l¿c dÅn Ç‰n bi‰t bao nhiêu cái ch‰t oan Ùc 

cûa ÇÒng bào ViŒt Nam.  

 
 

* Sº gia TrÀn Huy LiŒu (1901-1969), ngÜ©i sáng tác 

"thi‰u nhi anh hùng Lê Væn Tám" (*). 
 

Sº gia TrÀn Huy Liêu nhÆn ÇÎnh vŠ Chính phû TrÀn 

Tr†ng Kim: 

"Chính phû bù nhìn (TrÀn Tr†ng Kim) g¡n liŠn vÆn 

mång cûa nó v§i phát-xít NhÆt, Ç¥t biŒt là phát-xít NhÆt 

trong lúc giÅy ch‰t. Vì vÆy nó ra Ç©i cÛng chÌ có chiŠu 

hÜ§ng Çi xuÓng, ch‰t y‹u và sÓng nhøc ". 
 

TrÀn Huy LiŒu d¶t ng¶t qua Ç©i ngày 28 tháng 7 

næm 1969, chÜa ÇÀy "thÃt thÆp c° lai hi ". 
 

 (*) Trong m¶t bu°i h†p báo vào tháng 2 næm 2006, tåi 

Hà N¶i, giáo sÜ Pham Huy Lê nh§ låi: 
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"Tôi còn m¶t món n® v§i anh TrÀn Huy LiŒu mà 

Ç‰n nay chÜa trä ÇÜ®c. ñó là lúc anh LiŒu làm b¶ trÜªng 

B¶ Tuyên TruyŠn, anh TrÀn Huy LiŒu t¿ vi‰t vŠ nhân vÆt 

Lê Væn Tám, m¶t thi‰u nhi tÄm xæng vào ngÜ©i và chåy 

vào ÇÓt kho xæng gi¥c Pháp ª Thi Nghè (..........) Lúc 

sáng tác ra câu chuyŒn Lê Væn Tám, anh LiŒu có nói v§i 

tôi r¢ng: 

"Bây gi© vì nhiŒm vø tuyên truyŠn, nên tôi vi‰t tài 

liŒu này; sau này, khi ÇÃt nÜ§c yên ‡n, các anh là nhà 

sº h†c, các anh nên nói låi giùm tôi, l« khi Çó tôi không 

còn n»a".  
 

 
 

TrÀn Huy LiŒu. 
 

* Nhà giáo nhân dân TrÀn Væn Giàu (6/9/1911-

16/12/2010): 

"Chû trÜÖng cûa ñäng C¶ng sän và ViŒt Minh là 

không ûng h¶ chính phû TrÀn Tr†ng Kim, không thÕa 

hiŒp v§i nó. ñÜ©ng lÓi cách mång không th‹ có chû 

trÜ©ng "l®i døng chính phû TrÀn Tr†ng Kim".  
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Chû trÜÖng cûa ñäng C¶ng sän là våch m¥t chính 

phû TrÀn Tr†ng Kim, Çánh Ç° nó, trong lúc Çó thì ta ngó 

thÃy r¢ng kÈ thù chính là quân phiŒt NhÆt - bÓ ÇÈ cûa 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim. Thái Ç¶ cûa ñäng không có 

gì giÓng v§i m¶t thái Ç¶ hËp hòi. Thái Ç¶ cûa ñäng là 

thái Ç¶ triŒt Ç‹ cách mång, cách mång giäi phóng dân 

t¶c". 
 

(S¿ phát tri‹n cûa tÜ tÜªng ViŒt Nam. TØ th‰ k› XIX Ç‰n Cách mång 

tháng 8. TÆp III. Thành công cûa chû nghïa Mac-Lenin; TÜ tÜªng HÒ 

Chí Minh. Trang 614.TrÀn Væn Giàu. Nxb thanh phÓ HÒ Chí Minh, 

1993) 

 

 
 

TrÀn Væn Giàu 
 

* Sách giáo khoa l§p 12 

Sách giáo khoa môn sº h†c do nhà xuÃt bän Giáo 

døc phát hành næm 2001, Çã dåy cho các th‰ hŒ trÈ nhÜ 

sau: 

"B†n thân NhÆt TrÀn Tr†ng Kim ÇÙng ra lÆp Chính 

phû m§i, bù nhìn Bäo ñåi ÇÜ®c khoác danh hiŒu "QuÓc 

trÜªng". B†n thân NhÆt muÓn d¿a vào quan thÀy m§i Ç‹ 
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hoåt Ç¶ng, làm ra vÈ "ái quÓc, ái quÀn", nhÜng chúng 

nhanh chóng tÕ ra bÃt l¿c (.......).  

(Cán b¶ giáo døc CS dùng ch» sai; phäi nói Hoàng 

ñ‰ m§i Çúng, vì lúc bÃy gi© C¶ng sän chÜa cÜ§p chính 

quyŠn, Bäo ñåi là Hoàng ñ‰ Bäo ñåi, chÙ không phäi 

QuÓc trÜªng) 

Chúng trª thành nh»ng tên tay sai ngoan ngoãn Ç‹ 

cho chû m§i là NhÆt càng thêm dÍ dàng lØa bÎp và vÖ 

vét, bóc l¶t nhân dân ta thÆm tŒ hÖn. 

(........).  
 

Vì vÆy, chÌ sau m¶t th©i gian rÃt ng¡n, b¶ m¥t giä 

nhân giä nghïa cûa phát-xít NhÆt cÛng nhÜ b¶ m¥t tay 

sai bÌ °i cûa b†n bù nhìn thân NhÆt Çã bÎ bóc trÀn. Nhân 

dân ta ngày càng thêm cæm thù NhÆt và chán ghét b†n 

bù nhìn tay sai cûa chúng". 
  

ñÃy là ngôn ng» day trÈ cûa ViŒt Nam Dân Chû 

C¶ng Hòa. B¶ Giáo døc dåy h†c sinh g†i ông TrÀn 

Tr†ng Kim b¢ng b†n này, b†n n†; g†i chính phû TrÀn 

Tr†ng Kim b¢ng chúng: "chúng trª thành nh»ng tên tay 

sai ngoan ngoãn!" 
 

Theo chúng tôi nghï thì sách giáo khoa do B¶ Giáo 

Døc - ñào Tåo xuÃt bän thì phäi chính xác, phäi khách 

quan, l©i lë phäi lÎch s¿. Sách giáo khoa không phäi là 

t© truyŠn ÇÖn phøc vø cho m¶t chi‰n dÎch trong m¶t giai 

Çoån ng¡n. 
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* Phåm Kh¡c Hòe (1901-1995) 

Phåm Kh¡c Hòe, nguyên là ñ°ng Lš Ng¿ TiŠn cûa 

vua Bäo ñåi, ÇÜ®c Bäo ñåi nâng Ç«, tin cÆy. Sau khi 

ViŒt Minh cÜ§p chính quyŠn, Bäo ñåi thoái vì, Phåm 

Kh¡c Hòe theo hoåt Ç¶ng rÃt Ç¡t l¿c cho ñäng C¶ng sän. 

Phåm Kh¡c Hoè viŠt cuÓn hÒi kš "TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n 

chi‰n khu ViŒt B¡c", nhà xuÃt bän Hà N¶i ph° bi‰n vào 

næm 1983. Nh© cuÓn sách này, ông Hòe ÇÜ®c Bác và 

ñäng tin cÆy.  
 

 
 

"TØ TriŠu Çinh Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c". 

Phåm Kh¡c Hòe 
               

ñ‹ Ç¶c giä dÍ dàng Çánh giá con ngÜ©i Phåm Kh¡c 

Hòe, chúng tôi xin trích vài Çoån trong cuÓn hÒi kš cûa 

ông HÕe: 

= "HÖn nºa triŒu ÇÒng bào trong khu giäi phóng 

Çã ÇÜ®c miÍn trØ sÜu thu‰, có thêm ru¶ng ÇÃt, ÇÜ®c 

hÜªng các quyŠn t¿ do dân chû, ... TÃt cä nh»ng s¿ thÆt 

vï Çåi Ãy, cho Ç‰n cuÓi tháng 6 næm 1945, ª Hu‰, chúng 

tôi ÇŠu m© mÎt, không nghe bi‰t gì h‰t."  
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(SÇd. Trang 38-39) 
 

= "...... bão táp cách mång dâng lên kh¡p nÖi Çã 

làm cho tôi thÃy r¢ng: "Trong khi nhân dân Çã cæm thù 

b†n th¿c dân Ç‰ quÓc và ch‰ Ç¶ vua quan Ç‰n tím ru¶t 

bÀm gan mà mình (1) låi toan cùng m¶t sÓ trí thÙc (2) 

sÖn thi‰p låi cái ngai vàng Çã møc nát (3) và d¿a vào 

b†n phát-xít NhÆt ÇÍ dùng nh»ng biŒn pháp cäi lÜÖng 

mà Çem låi Ç¶c lÆp cho T° QuÓc, hånh phúc cho nhân 

dân thì thÆt là ngây thÖ, kh© dåi ".  
 

(SÇd, trang 41)  
 

(1) mình tÙc là nhóm Phåm Kh¡c Hoè, TrÀn ñình Nam, HÒ Tá 

Khanh, NguyÍn H»u Thí. 

(2) m¶t sÓ trí thÙc tÙc là nhóm TrÀn Tr†ng Kim, Hoàng Xuân 

Hãn, Phan Anh, VÛ Væn HiŠn. 

(3) ngai vàng møc nát tÙc là nŠn quân chû và vua Bäo ñåi.                       
 

= "B¶ m¥t ViŒt gian phän quÓc cûa TrÀn Tr†ng 

Kim, ngày nay chúng tôi m§i thÃy thÆt rõ, nhÜng Çã ÇÜ®c 

ngÜ©i C¶ng sän våch ra m¶t næm trÜ§c khi N¶i các TrÀn 

Tr†ng Kim ra Ç©i ". 
 

(SÇd. Trang 47) 
 

= ".....Cø HÒ mang vŠ chû nghïa Mác-Lênin: 

... M¶t chû nghïa Mác-Lênin nh¡m møc Çích cäi 

tåo xã h¶i, cäi tåo con ngÜ©i, xây d¿ng m¶t xã h¶i m§i 

không có ngÜ©i bóc l¶t, áp bÙc ngÜ©i..." 

(SÇd. Trang 252) 
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ñ†c quy‹n "TØ triŠu Çình Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt 

B¡c" cûa Phåm Kh¡c Hòe, chúng ta së thÃy Phåm Kh¡c 

Hòe không nh»ng có tài bÎa Ç¥t, chÌ trích, bôi nh† TrÀn 

Tr†ng Kim và vua Bäo ñåi; ông ta còn có biŒt tài tâng 

bÓc cán b¶ c¶ng sän và Çäng c¶ng sän. 

 

XV 

 

 

Vai trò lÎch sº 
 

** TrÀn Væn Chánh 

Ông TrÀn Væn Chánh Çã bày tÕ š ki‰n vŠ môn sº 

h†c trong bài "Tän mån nhân vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim 

qua nh»ng trang hÒi kš ", vi‰t ngày 29 tháng 4 næm 

2014, nhÜ sau: 

"Theo quan niŒm ÇÖn giän cûa tôi, vŠ môn lÎch sº, 

trÜ§c nhÃt phäi tôn tr†ng s¿ thÆt chÙ không nên vo tròn 

bóp méo vì bÃt cÙ lš do gì, và phäi ÇÜ®c biên soån theo 

Çúng phÜÖng pháp chuyên ngành, rÒi trình bày nó ra 

b¢ng m¶t thÙ ngôn ng» khoa h†c vØa lÎch s¿, nhã nh¥n, 

vØa chuÄn xác và có tính trung hòa. Trong các công 

trình sº h†c cÛng nhÜ trong sách giáo khoa vŠ môn lÎch 

sº, nhÃt ÇÎnh phäi không chÙa s¿ sân hÆn ÇÓi v§i nh»ng 

gì Çã xäy ra trong quá khÙ ". 
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PhÀn cuÓi cûa bài "Tän mån nhân vÆt lÎch sº TrÀn 

Tr†ng Kim qua nh»ng trang hÒi kš", ông TrÀn Væn 

Chánh k‰t thúc b¢ng l©i nói chân thành, trong sáng cûa 

m¶t nhà sº h†c: 

"ñÓi v§i bên "chính diŒn", hay "bên th¡ng cu¶c", 

n‰u Çã chÃp nhÆn nguyên t¡c ngôn ng» sº h†c là loåi 

ngôn ng» khoa h†c trung tính / trung lÆp thì thi‰t tÜªng 

cÛng không nên t¿ ca ng®i mình quá Çáng. Câu ch» diÍn 

Çåt càng phäi chính xác, trung tính, ch£ng hån, thÆm chí 

danh xÜng "Bác" Ç‹ g†i Chû tÎch HÒ Chí Minh trong các 

sách giáo khoa lÎch sº ti‹u h†c lâu nay cÛng së không 

còn phù h®p. 
 

"ñã có th©i gian khá dài, khi khäo cÙu væn-sº, 

ngÜ©i ta Çã månh miŒng g†i vua Gia Long là "Y", là 

"h¡n" ..., thì chÜa cÀn bi‰t vua là ngÜ©i th‰ nào, cái lÓi 

trình bày lÎch sº ÇÜa vào sách vª nhÜ vÆy ch£ng khác 

nào vô tình giáo døc cho con ngÜ©i lòng thù hÆn, và thói 

trÎch thÜ®ng ÇÓi v§i tiŠn nhân, hoàn toàn không phù h®p 

v§i ÇÙc tính chung nho nhã, lÍ phèp, khiêm cung cûa dân 

t¶c ViŒt Nam, và cÛng ch¡c ch¡n không có l®i cho s¿ 

nghiŒp Çào tåo th‰ hŒ trÈ ". 

 

** Hà Væn ThÎnh 

Nhà sº h†c Hà Væn ThÎnh trä l©i phÕng vÃn cûa 

Måc ViŒt HÒng: 
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"Tôi nói thÆt v§i chÎ, lÎch sº ViŒt Nam hiŒn Çåi, chÌ 

có 30% s¿ thÆt, 70% giä dÓi. ñó là ÇiŠu rÃt Çau lòng. Ví 

dø Çánh nhau 30 næm v§i Pháp và MÏ mà ViŒt Nam 

không thua trÆn nào là không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c... 

"S¿ dÓi trá Çó làm cho sinh viên không thích sº 

n»a. ThÃy sº là bÎp b®m, chán quá! Tôi Çã vi‰t trên báo 

Lao ñ¶ng næm 2005, ' LÎch sº theo trang sách h†c trò', 

tôi våch rõ, dåy sº mà suÓt ngày phäi nói dÓi, ÇiŠu Çó 

Çau lòng l¡m. Ÿ ViŒt Nam hiŒn nay, rÃt nhiŠu trí thÙc ª 

vào hoàn cänh nan giäi, gi»a nói thÆt và không nói thÆt". 
 

(ñanChimViet online, ngày 19-5-2010) 
  

TrÜ©ng h†c là nÖi Çào tåo thanh thi‰u niên thành 

con ngÜ©i h»u ích cho xã h¶i, chÙ không phäi là công 

xÜªng uÓn n¡n chúng thành nh»ng công cø phøc vø cho 

š ÇÒ riêng tÜ.  

 

 

 

*    *    * 
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XV 

 

 

Vài nhÆn ÇÎnh vŠ  

chính phû TrÀn Tr†ng Kim 
 

TrÜ§c nh»ng l©i chÌ trích cûa cán b¶ sº gia Mac-

Lê-Mao (Karl Marx - Lénine - Mao Tråch ñông), Chúng 

tôi xin ÇÜa ra vài š ki‰n, vài nhÆn xét, Çánh giá cûa m¶t 

sÓ nhân chÙng lÎch sº, Ç‹ quí Ç¶c già dÍ bŠ so sánh và 

Çánh giá nhÆn vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim: 

 

* Phan Anh 

Phan Anh, B¶ trÜªng b¶ Thanh Niên cûa Chính 

Phû TrÀn Tr†ng Kim, vŠ sau ông làm B¶ trÜªng B¶ 

Ngoåi thÜÖng trong chính phû C¶ng Hòa Xã H¶i Chû 

Nghïa ViŒt Nam. Trong cu¶c phÕng vÃn cûa nhà sº h†c 

Na Uy, Stein Tonnesson vào næm 1989, Phan Anh trä 

l©i nhÜ sau. 
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"Stein Tonnesson hÕi:  

- Các ông nghï th‰ nào mà låi nhÆn l©i cûa Bäo 

ñåi?" 
 

"Phan Anh trä l©i:  

- Lúc Ãy nh»ng công chÙc ngÜ©i Pháp vÅn ti‰p tøc 

làm viŒc. NhÜng h† có mÜu mô. Ngoan ngoãn cúi ÇÀu 

trÜ§c NhÆt. Thâm š là ch© Ç®i xem th‰ nào? Ch© Ç®i m¶t 

cách tích c¿c. Cø th‹ là: ChÎu s¿ sai bäo cûa ông chû 

m§i Ç‹ ÇÜ®c ngÒi lÿ trong b¶ máy hành chánh. Trong 

phû Toàn QuyŠn, trong phû ThÓng sÙ toàn là ngÜ©i 

Pháp. H† Çã mÃt con bài chính trÎ, thì phäi gi» con bài 

hành chính. ñ‹ làm gÌ? Th‰ ÇÃy! Hai khä næng: Ho¥c 

NhÆt së båi trÆn thì ngÜ©i Pháp cÀn gi» b¶ máy hành 

chính Ç‹ rÒi Ç¥t låi nŠn thÓng trÎ; ho¥c trái låi, ngÜ©i 

NhÆt còn ª låi thì °n rÒi ngÜ©i Pháp cÙ ti‰p tøc, v§i s¿ 

giúp Ç« cûa chính quÓc, ti‰p tøc n¡m m¶t mänh nhÕ 

quyŠn hành. Trong hai khä næng Ãy thì khä næng thÙ 

nhÃt hiŒn th¿c hÖn. Ch¡c ch¡n NhÆt chóng hay chÀy së 

ÇÀu hang. Gi» ch¥t các chÙc vø hành chánh Ç‹ còn có 

vai trò trong tÜÖng lai. Bên cånh trÆn ÇÎa hành chánh 

låi còn trÆn ÇÎa kín n»a chÙ . 
 

"Tôi v§i tÜ cách ngÜ©i yêu nÜ§c, tôi Çã quan sát 

tình hình Ãy. Chúng tôi không muÓn bÎ cä ngÜ©i Pháp 

lÅn ngÜ©i NhÆt Çánh lØa mình. Nhóm trí thÙc chúng tôi 

không phäi m¶t Çäng mà là m¶t nhóm; chúng tôi nghï 
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r¢ng nhiŒm vø cÃp bách là phäi Çu°i b†n Pháp ra khÕi 

b¶ máy hành chính. Chúng tôi huy Ç¶ng sinh viên, công 

chÙc làm viŒc Çó, Çòi NhÆt làm viŒc Çó ". 

 

"KhÄu hiŒu thÜ hai cûa chúng tôi là tåm th©i ngÒi 

làm viŒc v§i ngÜ©i NhÆt, nhÜng không phäi là "ÇÒng tác 

giä", không phäi là "kÈ h®p tác" v§i h†; phäi gi» th‰ 

trung lÆp". 
 

"Stein Tonnesson hÕi: 

- Th‰ chính phû TrÀn Tr†ng Kim có phäi là chính 

phû bù nhìn không? " 
 

"Phan Anh kh£ng ÇÎnh: 

- LÃy tÜ cách là thành viên cûa chính phû TrÀn 

Tr†ng Kim, tôi nói v§i ông r¢ng chúng tôi tuyŒt ÇÓi 

không có äo v†ng gì vŠ ngÜ©i NhÆt. Tình th‰ Çã dÙt khoát 

rÒi. Phäi là kÈ Çiên m§i Çi h®p tác v§i NhÆt. Có nh»ng 

ngÜ©i diên, nhÜng chúng tôi là trí thÙc, chúng tôi tham 

gia chính phû là Ç‹ phøng s¿... Chính vì muÓn gi» th‰ 

trung lÆp mà chúng tôi Çã quy‰t ÇÎnh không có b¶ QuÓc 

phòng. NgÜ©i NhÆt muÓn có b¶ Ãy Ç‹ lôi kéo chúng tôi 

Çi v§i h†. Thay b¶ Ãy chúng tôi lÆp B¶ Thanh Niên. 

Phong trào ViŒt Minh Çã n°i ti‰ng và gây ÇÜ®c hiŒu quä 

là vì ÇÜ®c thanh niên ûng h¶. Chúng tôi vÆn Ç¶ng m¶t 

phong trào thanh niên là nh¢m møc Çích quÓc gia và 

møc Çích xã h¶i. Phong trào thanh niên cûa chúng tôi 
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không hŠ xung Ç¶t gì v§i ViŒt Minh. Cùng theo Çu°i m¶t 

møc Çích nhÜ nhau mà ! " 

 

 

 
 

Sº gia Na Uy Stein Tonnesson. 
 

Stein Tonnesson, nhà sº h†c Na Uy, tác giä cuÓn 

The Vietnamese Revolution of 1945, xuÃt bän næm 1991 

Çã có š ki‰n: 

"Nói chung, chính phû TrÀn Tr†ng Kim không th‹ 

bÎ coi là thân NhÆt ". 

 

* HÒi kš "Con rÒng ViŒt Nam" cûa Bäo ñåi 

Trong hÒi kš "Con rÒng ViŒt Nam ", Bào ñåi Çã 

vi‰t vŠ TrÀn Tr†ng Kim: 

= "... RÃt th£ng th¡n, TrÀn Tr†ng Kim liŠn trình 

bay v§i tôi vŠ thái Ç¶ quá khÙ cûa ông ta. M¥c dù theo 

ngoài m¥t, ông ta không tin r¢ng Nh¿t së th¡ng trÆn. 
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NgÜ®c låi, ông thÃy cÀn phäi tránh m†i cách có th‹ 

khi‰n kÈ xâm læng tìm c§ n¡m lÃy chính quyŠn. Theo 

nhãn quan Ãy, ông ta b¢ng lòng lÆp chính phû". 
 

(Bào ñåi. Con rÒng ViŒt Nam. Trang 166) 

 

= "... Không cÀn bi‰t vŠ thái Ç¶ mà phe ñÒng Minh 

së ÇÓi xº v§i ViŒt Nam ra sao, chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim muÓn l®i døng cÖ h¶i Ç‹ m¶t m¥t hån ch‰ b§t nh»ng 

tham v†ng cûa Nh¿t, m¥t khác muÓn tåo m¶t s¿ bÃt khä 

kháng trÜ©ng h®p ngÜ©i Pháp có th‹ quay vŠ. ... ". 
 

 (Bäo ñåi. Con rÒng ViŒt Nam. Trang 167) 

 

= "... Vào gi© phút lÎch sº Ãy, thû tÜ§ng TrÀn Tr†ng 

Kim vÓn quan tâm Ç‰n sÜ tÆp h®p m¶t l¿c lÜ®ng quÓc 

gia, Çã lÆp ra Ñy ban CÙu quÓc, và ngày 18 tháng 8, ra 

m¶t tuyên cáo kêu g†i các Çäng phái chính tri ÇÒng 

thanh hÜªng Ùng phong trào, c° võ nŠn thÓng nhÃt và 

Ç¶c lÆp quÓc gia". 
 

(Bäo ñai. Con rÒng ViŒt Nam. Trang 177) 
  

L©i kêu g†i Çoàn k‰t cûa TrÀn Trong Kim không 

ÇÜ®c ñäng C¶ng sän hÜªng Ùng. 

 

* LuÆt sÜ TrÎnh ñình Thäo  

Trong cuÓn sách Décolonisation du ViŒt Nam: Un 

Avocat témoigne, tác giä là luÆt sÜ TrÎnh ñình Thäo vi‰t 

vào næm 1975. Ông mÃt næm 1986. ñ‰n næm 1994 m§i 
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ÇÜ®c Nxb L'Harmattan phát hành ª Pháp, do trÜªng nam 

cûa ông là luÆt sÜ TrÎnh ñình Khäi ÇÙng tên tác giä. 

Trang 62-63 cûa cuÓn sách này có vi‰t: 

"Khoäng tháng 6 næm 1945, khi thû tÜ§ng Kim g¥p 

T°ng tÜ lŒnh Tsuchihashi Ç‹ yêu cÀu NhÆt dÙt khoát trä 

låi ba tÌnh Hà N¶i, Hãi Phòng, ñà N¤ng và toàn b¶ ÇÃt 

Nam Kÿ cho ViŒt Nam, ông Çã nói:"Quân Ç¶i Nhât Çã 

Çánh quân Ç¶i Pháp và công nhiên hÙa hËn trä quyŠn t¿ 

chû cho nÜ§c ViŒt Nam. Bªi vÆy tôi không quän tu°i già 

và s¿ khó khæn cûa hoàn cänh mà ÇÙng ra lÆp chính phû. 

Tôi làm viŒc m¶t lòng giúp nÜ§c tôi, cÛng nhÜ các ông 

lo viŒc giúp nÜ§c NhÆt... N‰u các ông cho tôi là ngÜ©i 

làm viŒc cho nÜ§c NhÆt, viŒc Ãy không phäi là phÆn s¿ 

cûa tôi, tôi s¤n lòng xin lui". ChÌ ti‰c r¢ng vài tháng sau, 

lúc gÀn Çåt ÇÜ®c møc tiêu thì chính phû Kim phäi ra Çi". 

 

* Giáo sÜ ñinh Xuân Lâm  

Giáo sÜ ñinh Xuân Lâm nhÆn ÇÎnh khách quan, cªi 

mª, chính xác vŠ nhân vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim:  

"Næm 1985, nhân sang Paris công tác, tôi thÜ©ng 

t§i thæm cø Hoàng Xuân Hãn. Trong m¶t bu°i cÖm gia 

Çình thân mÆt, tôi có hÕi cø Hãn vŠ cuÓn "TØ triŠu Çình 

Hu‰ Ç‰n chi‰n khu ViŒt B¡c" cûa Phåm Kh¡c Hòe - cø 

Hãn và cø Hòe là hai anh em con cô con câu - cø Hãn 

Çã khen cuÓn sách, nhÜng nhÃn månh r¢ng: "ñánh giá 

Bäo ñåi nhÜ trong sách là không Çúng!" Nguyên væn cø 
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Hãn nói v§i tôi - có cä cø bà bên cånh, nhÜ sau: "Bäo 

ñåi có th©i kÿ cÛng Çã muÓn làm m¶t ÇiŠu gì có ích, 

nhÜng rÒi th©i cu¶c ÇÜa ÇÄy, ông ta Çã không th¿c hiŒn 

ÇÜ®c š ÇÎnh cûa mình". NhÜ vÆy rõ ràng là nh»ng ngÜ©i 

tham gia chính phû TrÀn Tr†ng Kim hÒi Çó, dù cho nhÆn 

thÙc vŠ th©i cu¶c có th‹ chÜa thÆt giÓng nhau, nhÜng 

ÇŠu là nh»ng ngÜ©i có tinh thÀn yêu nÜ§c, muÓn tranh 

thû m¶t th©i cÖ mà h† cho là thuÆn l®i Ç‹ làm m¶t viŒc 

gì l®i cho ÇÃt nÜ§c, cho dân t¶c. 

"Cho nên, suy nghï cho kÏ, xét Çoán cho sâu Ç‹ 

Çánh giá cho Çúng, h®p tình h®p lš, chúng tôi cho r¢ng 

Chính phû TrÀn Tr†ng Kim thân NhÆt là chính xác vì 

th¿c t‰ nó ra Ç©i là do bàn tay NhÆt tåo d¿ng và theo š 

ÇÎnh cûa NhÆt, nhÜng bäo r¢ng nó là bù nhìn e r¢ng 

chÜa thÆt s¿ Çúng, vì trong th¿c t‰ nó vÅn có nh»ng chû 

trÜÖng và viŒc làm ngoài š muÓn cûa NhÆt và có l®i cho 

dân, cho nÜ§c ". 
 

(N¶i Các TrÀn Tr†ng Kim v§i TrÜ©ng Thanh niên tiŠn tuy‰n Hu‰ næm 

1945.  GS ñinh Xuân Lâm. Tåp chí Hu‰ XÜa & Nay, trang 5, sÓ 70, 

næm 2005) 

 

* HÒi kš cûa Bùi DiÍm.  

Bùi DiÍm sinh næm 1923, con trai cûa Phó Bäng 

Bùi K› (1887-1960), g†i v® cûa TrÀn Tr†ng Kim là cô 

ru¶t, g†i TrÀn Tr†ng Kim b¢ng chú (theo cách nói cûa 

ngÜ©i miŠn Nam là dÜ®ng). Bùi DiÍm vi‰t: 
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"Lúc này tôi thÜ©ng xuyên trú ngø ª nhà ông chú 

tôi (tÙc là TrÀn Tr†ng Kim), nÖi ông cø tôi (tÙc là Bùi 

K›) và ông chú tôi Çang h®p sÙc vi‰t sº. Tôi thÜ©ng æn 

cÖm cùng cä ông cø lÅn cä ông chú. Trong bu°i cÖm tÓi 

cä ba chúng tôi thÜ©ng bàn luÆn vŠ hành Ç¶ng cûa NhÆt. 

Theo ông cø và ông chú tôi thì ngÜ©i NhÆt không hŠ thÆt 

tâm muÓn giúp Çª ngÜ©i ViŒt. Hành vi tàn ác cûa NhÆt 

Çã ÇÜ®c các báo chí Pháp Çæng täi thÆt chi ti‰t. HÖn n»a 

mÆt vø Kempeitai cûa NhÆt (tÙc Hi‰n binh NhÆt) Çã khét 

ti‰ng là tàn ác. NgÜ©i NhÆt vÓn có tinh thÀn k› luÆt cao. 

Khi h† Çã bÜ§c chân vào viŒc gì thì rÃt ít khi chÎu làm 

viŒc nºa v©i. Ông cø và ông chú tôi cho r¢ng h®p tác v§i 

NhÆt lúc này hãy còn s§m quá". 
 

(Tän mån nhân vÆt lÎch sº TrÀn Tr†ng Kim qua nh»ng trang hÒi kš. 

TrÀn Væn Chánh, Væn Hóa NghŒ An, 26-4-2014) 

 

 
 

Bùi DiÍm. 
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* TrÀn Gia Phøng (Dân Báo, 23-04-2015) 

"Chính phû TrÀn Tr†ng Kim chÌ hoåt Ç¶ng tØ tháng 

4 næm 1945 Ç‰n tháng 8 næm 1945, nhÜng Çã Ç¥t nŠn 

móng cæn bän cho nŠn hành chính tÜÖng lai ViŒt Nam, 

chÜÖng trình giáo døc Hoàng Xuân Hãn rÃt h»u ích cho 

s¿ phát tri‹n væn hóa ViŒt Nam và chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim Çã góp phÀn rÃt l§n trong viŒc giäi quy‰t nån Çói ª 

B¡c ViŒt Nam ". 

 

* Giáo sÜ VÛ Ng†c Khánh 

Giáo sÜ VÛ Ng†c Khánh vi‰t vŠ viŒc làm cûa chính 

phû TrÀn Tr†ng Kim trong th©i gian ÇÀu: 

"... viŒc tha các tù phåm, nghe nói (TrÀn Væn Giàu 

nói) là nh»ng tù c¶ng sän không ÇÜ®c thä; nhÜng lúc Çó 

(tháng 5, 6 næm 1945) tôi ª Vinh thì Çây là chuyŒn có 

th¿c. Khi ông B¶ trÜªng tÜ pháp TrÎnh ñình Thäo ra 

lŒnh này, nhiŠu ÇÒng chí bÎ b¡t giam Çã ÇÜ®c giäi phóng. 

Các ông NguyÍn Duy Trinh (CS), Lê Tính (CS) tØ trong 

Nam ra Vinh có Ç‰n tr† nhà tôi. NhiŠu ÇÒng chí khác 

ÇÜ®c "s° lÒng" vào dÎp này. Tôi còn nh§ là vào lúc Çó, 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim có ra lŒnh hoãn n® Ç‹ Ç« 

phÀn cho nông dân nghèo tåi các xã. Ngoài ra có m¶t 

chÜÖng trình giáo døc m§i (chÜÖng trình Hoàng Xuân 

Hãn). Có phong trào ngay lúc Çó ÇÜ®c g†i là Thanh niên 

Phan Anh, th¿c t‰ nhiŠu nÖi Çã thành t° chÙc do ViŒt 
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Minh lãnh Çåo. N‰u là chính phû thân NhÆt, dÍ gì Çã có 

ÇÜ®c nh»ng hành Ç¶ng tåo ÇiŠu kiŒn thuÆn l®i nhÜ vÆy". 
 

(Bàn thêm vŠ TrÀn Tr†ng Kim. Tåp chí Væn hóa NghŒ An, ngày 26 tháng 

11 næm 2009) 

 

* Giáo sÜ Lê Xuân Khoa 

Trong bài "Hu‰ næm 1945 và chính phû TrÀn Tr†ng 

Kim" Giáo sÜ Lê Xuân Khóa vi‰t: 

"Chính phû TrÀn Tr†ng Kim ra Ç©i trong m¶t hoàn 

cänh rÃt tình c© cûa lÎch sº, không do k‰t quä tranh ÇÃu 

cho nŠn Ç¶c lÆp cûa ViŒt Nam dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa m¶t 

Çäng phái hay m¶t phong trào chính trÎ nào. Sau gÀn 

m¶t th‰ k› bÎ Pháp Çô h¶, lÀn ÇÀu tiên nÜ§c ViŒt Nam 

ÇÜ®c Ç¶c lÆp (dù m§i chÌ m¶t phÀn) mà không phäi hy 

sinh xÜÖng máu". ......"  

Giáo sÜ Lê Xuân Khoa vi‰t ti‰p: 

"Trong th©i gian quá ng¡n phøc vø ÇÃt nÜ§c, chính 

phû TrÀn Tr†ng Kim không m¡c phäi sai lÀm nào Çáng 

bÎ chÌ trích, trái låi, Çã th¿c hiŒn nhiŠu thành tích Çáng 

k‹, nhÃt là viŒc lÃy låi ÇÜ®c miŠn Nam và ba nhÜ®ng ÇÎa 

quan tr†ng ª miŠn B¡c, hoàn thành ÇÜ®c viŒc thÓng nhÃt 

ÇÃt nÜ§c nhÜ Çã nói trên. TÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó cho ta 

thÃy Bäo ñåi và chính phû TrÀn Tr†ng Kim không phäi 

là "bù nhìn" cûa NhÆt và nŠn Ç¶c lÆp cûa ViŒt Nam, dù 

chÜa hoàn toàn, vÅn là m¶t th¿c tåi chÙ không phäi 

"bánh vë", nhÃt là so v§i nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa m¶t "quÓc 
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gia t¿ do" và viÍn tÜ®ng "thÓng nhÃt mÖ hÒ" nhÜ trong 

hiŒp ÇÎnh sÖ b¶ ngày 6 tháng ba næm 1946 mà Chû tÎch 

HÒ Chí Minh phäi kš k‰t v§i Cao Ñy Bollaert ". ... 

 

* Chính khách Nghiêm K‰ T° 

Trong cuÓn ViŒt Nam máu lºa, trang 35-37, 

Nghiêm K‰ T° ki‹m Çi‹m thành tích cûa N¶i các TrÀn 

Tr†ng Kim, và phê bình: 

"Th©i gian quá ng¡n ngûi, chÌ có bÓn tháng, trong 

hoàn cänh Ç¥c biŒt khó khæn, ÇiŠu kiŒn khách quan 

thi‰u, ÇiŠu kiŒn chû quan thi‰u, nên nh»ng cÓ g¡ng cûa 

N¶i các TrÀn Tr†ng Kim dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa Hoàng 

ñ‰ Bäo ñåi ÇÜ®c xem là m¶t thành công". 

 

* H†c giä VÛ Ng¿ Chiêu  

Vào næm 1984, h†c giä VÛ Ng¿ Chiêu vi‰t bài báo 

b¢ng ti‰ng Anh, nêu nh»ng thành quä cûa n¶i các TrÀn 

Tr†ng Kim, rÒi k‰t luÆn r¢ng TrÀn Tr†ng Kim Çã làm 

"c‡" s¤n cho HÒ Chí Minh: 

"Nh»ng thành quä cûa Kim së không "chìm Ç¡m 

vào quên lãng mà không Ç‹ låi m¶t dÃu v‰t nào" (l©i Võ 

Nguyên Giáp, 1974, trang 22). Phân tàch cho cùng, 

chính HÒ (HÒ Chí Minh) Çã là ngÜ©i thØa hÜªng quan 

tr†ng nhÃt, gi»a nhiŠu chuyŒn khác, nh»ng thành quä 

cûa ông Kim " (DÎch tØ bài ti‰ng Anh:"Kim's 

achievements will not 'sink into oblivion, without 
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leaving a trace' (Giap, 1974, p.22). In the final analysis, 

it was Ho who was the principal beneficiary of, among 

the other things, Kim's achievements". 
 

(ViŒt sº khäo luÆn, cuÓn 4, trang1957, Hoàng CÖ Thøy, Nhà in Nam Á 

- Paris, 2002) 

 

* Sº gia Mai Kh¡c ng 

Nhà sº h†c Mai Kh¡c ng vi‰t Çoån cuÓi trong bài 

"TrÀn Tr†ng Kim v§i ViŒt Nam sº lÜ®c " Çæng trong tåp 

chí XÜa-Nay sÓ 346, nhÜ sau: 

"Tôi thích thú khi Ç†c ÇÜ®c nh»ng dòng sau Çây: 

"Cho Ç‰n nay ta chÜa phát hiŒn ÇÜ®c tài liŒu gì vŠ vÃn 

ÇŠ này (tay sai NhÆt) do ông và cä NhÆt cÓ tình gi»a kín 

nên không ai bi‰t ". Không ai bi‰t sao låi vi‰t: "ông và 

cä ngÜ©i NhÆt cÓ tình gi» kín!" Thì ra chê Ç‹ vòng vo 

mà thanh minh, mà trình làng r¢ng m†i l©i bu¶c t¶i TrÀn 

Tr†ng Kim làm tay sai NhÆt Bän ÇŠu vÛ Çoán, ÇÒn Çåi, 

không có cÖ sª. TÃt cä chÌ Ç‹ vu vå ki‹u "cä vú lÃp miŒng 

em" Çó thôi. Bªi, n‰u cho r¢ng m†i s¿ b¡t tay trong quan 

hŒ bang giao là tay sai thì t¶i cho nh»ng ngÜ©i trÜ§c và 

sau TrÀn Tr†ng Kim l¡m l¡m. 
 

"Có m¶t chi ti‰t Çáng lÜu š là TrÀn Tr†ng Kim và 

thành viên N¶i các Çang l¿a ch†n s¡p x‰p, khÄn thi‰t 

yêu cÀu NhÆt mª cºa các nhà tù cûa Pháp, ân xá toàn 

b¶ chính trÎ phåm không ÇiŠu kiŒn ngay lÆp tÙc trÜ§c khi 

thành lÆp chính phû. NhÆt Çã nhÜ®ng b¶. Nh© vÆy, 
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TrÜÖng Væn Lïnh (CS) cùng nhiŠu chi‰n sï ra khÕi nhà 

tù HÕa Lò và các nhà tù khác trên cä nÜ§c tØ tháng 2 

næm 1945, kÎp th©i tham gia T°ng khªi nghïa. 
 

"V§i tôi, TrÀn Tr†ng Kim qua ViŒt Nam sº lÜ®c là 

m¶t ngÜ©i yêu nÜ§c thành tâm, m¶t nhà sº h†c chân 

chính, trung th¿c, m¶t ngÜ©i cÀm bút có nhân cách, m¶t 

h†c giä xuÃt s¡c Çã cÓng hi‰n phÀn trí tuŒ, chí ít cho các 

th‰ hŒ nºa ÇÀu th‰ k› XX và chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

là sän phÄm cûa tình th‰ v§i hoài bão bÜ§c ÇÀu th¿c thi 

th‹ ch‰ Quân Chû LÆp Hi‰n, Ç¥t nŠn móng cho mô hình 

"Dân Chû ñåi NghÎ" c° Çi‹n vŠ sau, cûa l§p nhân sï trí 

thÙc cÛ bi‰t lÜ©ng trÜ§c h†a binh Çao, nên tha thi‰t nhân 

nhÜ®ng, dung hòa. 
 

"ñ‹ cùng l§n lên xin ÇØng s® s¿ thÆt ". 
 

(TrÀn Trong Kim v§i ViŒt Nam Sº LÜ®c. Mai Kh¡c ng. Tåp chí XÜa-

Nay, sÓ 346, trang 29, tháng 12 næm 2009)  

 

* LuÆt sÜ Hoàng CÖ Thøy 
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Hoàng CÖ Thøy 

 

PhÀn k‰t luÆn vŠ nh»ng thành quä cûa N¶i các TrÀn 

Tr†ng Kim, luÆt sÜ Hoàng CÖ Thøy nhÆn ÇÎnh: 

"Nói tóm låi, trong vòng chÜa ÇÀy 4 tháng, N¶i các 

TrÀn Tr†ng Kim Çã Çåt ÇÜ®c khá nhiŠu thành quä ngoån 

møc, mà m¶t sÓ Ç‰n nay còn tÒn tåi. 
 

"ñÓi v§i vua Bäo ñåi là ngÜ©i Çã ch†n ông, TrÀn 

Tr†ng Kim luôn luôn tôn tr†ng nŠn quân chû, nhÜng 

ÇÜ®c vua - [.............] - Ç‹ yên cho ông hành Ç¶ng trong 

tinh thÀn "Dân Vi Quí". Cho nên N¶i các - gÒm toàn 

nh»ng phÀn tº Üu tú, trí thÙc tây h†c - Çã ÇÜÖng nhiên 

áp døng nh»ng nguyên t¡c "Dân chû, T¿ do" h†c ÇÜ®c 

cûa nh»ng nÜ§c dân chû tây phÜÖng. 
 

"ñÓi v§i các gi§i chÙc NhÆt Bän - mà toàn quyŠn 

Pháp Decoux Çã bÎ ép bu¶c chÃp nhÆn tØ næm 1940 - 

TrÀn Tr†ng Kim cÛng gi» ÇÜ®c mÓi hòa hi‰u ép bu¶c Ãy, 

låi Çã dÀn dÀn Çòi låi ÇÜ®c cä hai ÇiŠu mà quÓc dân 

h¢ng mong mÕi là "thÓng nhÃt" và "Ç¶c lÆp". C¶ng sän 

ViŒt Minh nhÜ TrÜ©ng Chinh, và tay sai là Phåm Kh¡c 

Hoè phän chû, dè bÌu N¶i các Kim là "m¶t nhóm ViŒt 

gian thân NhÆt, Çàn áp cách mång" (Phåm Kh¡c Hoè, 

1983, SÇd trang 52-53) là hoàn toàn nói sai s¿ th¿c. 
 

"So sánh N¶i các TrÀn Tr†ng Kim næm 1945 v§i tÃt 

cä các chính phû ViŒt Nam sau Çó, ª miŠn Nam nhÜ th©i 
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"QuÓc trÜªng Bäo ñåi" (1948-1955), "ñŒ NhÃt ViŒt 

Nam C¶ng Hòa" (1955-1963), rÒi "ñŒ NhÎ ViŒt Nam 

C¶ng Hòa" (1963-1975) hay ª miŠn B¡c nhÜ th©i "ViŒt 

Nam Dân Chû C¶ng Hòa " (1945-1975), rÒi "ViŒt Nam 

Xã H¶i Chû Nghïa" (tØ 1976 t§i ngày nay), thì Chính 

phû TrÀn Tr†ng Kim có tính cách th¿c s¿ dân chû, t¿ do 

hÖn h‰t". 
 

(Hoàng CÖ Thøy; ViŒt sÜ khäo luân, cuÓn 4, trang 1971. SÇd) 

 

 

====== ***** ====== 
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Cäm nghï 
 

TrÀn Tr†ng Kim là m¶t nhà giáo Çåo ÇÙc, m¶t nhà 

nghiên cÙu væn h†c, suÓt Ç©i chÌ Çû æn, Çôi khi còn thi‰u 

thÓn, nhiŠu lúc phäi ª ÇÆu, ª nh© nhà bån bè hay nhà bà 

con thân thu¶c, nhÜng ông luôn luôn gi» thanh båch, 

thanh liêm, trung th¿c, m¶t lòng vì nÜ§c vì dân. 
 

Chúng tôi nghï r¢ng TrÀn Tr†ng Kim không phäi là 

tay sai cûa NhÆt Bän và chính phû TrÀn Tr†ng Kim 

không phäi là chính phû bû nhìn. 
 

Trong hoàn cänh rÃt khó khæn, chi‰n tranh th‰ gi§i 

thÙ II Çang Ç‰n hÒi quy‰t liŒt, quân Ç¶i NhÆt xâm chi‰m 

ViŒt Nam, máy bay MÏ b¡n phá, ViŒt Minh hoåt Ç¶ng 

phá rÓi månh, nån Çói miŠn B¡c, TrÀn Tr†ng Kim và 

chính phû TrÀn Tr†ng Kim Çã can Çäm và khôn ngoan, 

l®i døng th©i cÖ NhÆt Çäo chính Pháp, Ç‹ n¡m lÃy quyŠn 

cai trÎ, nh¢m dÀn dÀn thâu hÒi và thÓng nhÃt lãnh th°, 

phøc hÒi Ç¶c lÆp cho T° quÓc, t¿ do cho dân t¶c, theo 

ÇÜ©ng lÓi hòa binh. NhÜng ti‰c thay, Phong trào ViŒt 
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Minh, dÜ§i s¿ lãnh Çåo cûa HÒ Chí Minh Çã cÜ§p chính 

quyŠn, ÇÜa Ç‰n chi‰n tranh kéo dài 30 næm (1945-1975). 

M¶t cu¶c chi‰n tàn båo: bao nhiêu th‰ hŒ Çã hy sinh, bao 

nhiêu gia Çình tan tác, bao nhiêu triŒu thÜ©ng dân vô t¶i 

Çã ch‰t thäm thÜÖng và cuÓi cùng, Ç‹ låi cho dân t¶c 

ViŒt Nam v‰t thÜÖng hÆn thù to l§n, khó quên và m¶t 

nÜ§c ViŒt Nam låc hÆu. 

  

 

=========== 
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